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 سرمقالهسرمقاله

  !دائي ناپذير امپرياليسمجزء ج ،ميليتاريسم
شرایط وجود یک بحران کم و بيش مزمن  امروز، در ...

جنگ به اقتصادی در نظام جهانی امپریاليستی، 
به صورت یک تجارت پر سود برای نظام  خصوص

سرمایه داری بطور کلی و سرمایه هایی که بطور 
مشخص در حوزه نظامی در سطح جهانی کار می کنند 

گزینی هر گلوله ای که از تفنگ جای. در آمده است
سربازان ارتش های ضد خلقی بر سينه توده های بی 
گناه و تحت ستم افغانی و عراقی و آفریقایی و 

نشسته و آنها را در راه مطامع سرمایه ... فلسطينی و 
داران و امپریاليستها به خاک و خون کشانده، جایگزینی 

آن را با خاک هر بمبی که بر کاشانه آنها فرو ریخته و 
یکسان کرده، جایگزینی و توليد انبوه هر سالح متعارف 
و غير متعارفی که برای تخمين قدرت تخریبی و هالکت 
بارش برای نخستين بار با ددمنشی تمام در این جنگها 

) در عراق(بر عليه توده های محروم بطور مثال فلوجه 
و ليبی و عراق و سوریه مصرف شده است، ضامن 

یک تجارت سود آور در کارخانه ها و مراکز توليد تداوم 
 2صفحه   ....استکشورهای متروپل بودهسالح در

  در مورد سياهكل "راديو همراه"رفيق چنگيز قبادي فر با گفتگوي 
اون تئوری این رو ميگفت که تا زمانی که سلطه امپریاليسم و  .و برپا شده بود هبرخاستسياهکل بر اساس یک تئوری انقالبی  ...

این یکی از  .اش وجود داره قهر ضدانقالبی و اعمال خشونت روبنای ذاتی چنين نظاميه داری وابسته ساختار نظام سرمایه
همانجور که ما . هر جور مبارزه و تشکلههای حرکت سياهکل هست و ادامه ميده که این دیکتاتوری مانعی بر سر راه  جمعبندی

یک جمعبندی دیگه اونجا ارائه داده شد مبنی بر این که تجربه سياهکل . هم تو دوره شاه دیدیم و هم تو دوره جمهوری اسالمی
اهدافی که اینو نشون داد که یک گروه کوچک هم ميتونه مبارزه را در تقابل با دشمن بزرگ واقعًا آغاز کنه و در جهت رسيدن به 

ای که  ها، تشکل وسيع اونها و طبقه کارگر بعنوان  طبقه برشمرده شده بود و مهمترین اونها به ميدون آوردن انرژی مبارزاتی توده
و این ضرورت . اش اساسًا موفقيت هرگونه انقالب اجتماعی ما را تضمين ميکنه، حرکت کنه رهبریش و ضرورت اعمال رهبری

ای داشته  اش اعمال بشه تو جریان مبارزه؛ بشرطی که اون گروه کوچک چنين تحليل و تئوری رگر رهبریوجود داره که طبقه کا
  ٥صفحه                    ...باشه ميتونه مبارزه رو شروع کنه بشرطی که تحليل درست و برنامه صحيح وجود داشته باشه
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4صفحه   

  ستم و خشونت بر زن و راهكارها
روشن است که برای پايان دادن به  ...

خشونت و ستم عليه زنان، بايد ابتدا 
ريشه های آن را شناخت و هدف قرار 

ستم بايد بدانيم که چرا زنان تحت . داد
قرار دارند و چه کسانی از ستم و 

وقتی  .خشونت عليه زنان سود می برند
که صحبت از ستم بر زنان و ريشه اصلی 
. آن می شود، دو نوع بحث درمی گيرد

برخی افراد و گروه ها، که فمنيست ها 
هم شامل آنها هستند، روبناهايی مانند 
گفتمان و فرهنگ و مذهب و قوانين و 

. ودستی زنان می دانندغيره را ريشه فر
اما ما مارکسيست ها زيربنای اقتصادی 
را ريشه اين امر می دانيم و روبناهای 
گفتمان و فرهنگ مردساالرانه و 
سيستم حقوقی وغيره را نتيجه آن می 

        .. . . دانيم، نه ريشه آن
٩صفحه    

  مادهاي خشونت و ستم بر زنانن
ا تکيه بر در ایران جمهوری اسالمی ب ...

قوانين ضد زن و با بی ارزش نشان دادن 
موجودیت زنان در واقعيت دست سرمایه 
داران رو برای اينکه هر چه بيشتر ستم 
رو بر زنان تحميل بکنه باز گذاشته نماد 
این ستم ها  را ما در دستمزد ناچيز در 
ازای کار طاقت فرسا ، مزد نابرابر در 

لی ، مقابل کار برابر، عدم امنيت شغ
تحقير و تبعيض جنسيتی در محيط کار و 
سو استفاده های جنسی توسط 
کارفرمایان در محيط کارخانه ميتوانيم 

به طور مشخص گفته ميشه که  . ببينيم
زن کارگر در شهرستان طبس  ۵٠٠

مشغول کار هستند که حقوق این زنان 
برای کار مساوی با مردان کارگر یک سوم 

ر دولتی فقط و طبق آما. مردان کارگره
نفر از این زنان تحت پوشش بيمه  ١٠٠

٩ فحهص     .  ... های درمانی قرار دارند  

 

  

 جاويد ياد ادگرامي ب

 اسفند 11 جانباختگانِ

  چريكهاي فدايي

  !خلق ايران 
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رشد ميليتاریزم و گسترش جنگ افروزی 
ی خانمان برانداز در اقصی نقاط جهان و ها

اتکاء فزاینده به نيروی قهر و ارتجاع، ویژگی 
بارز توسعه مناسبات امپریاليستی در 
جهان حاضر، یعنی جهان تحت سلطه 
بالمنازع سيستم سرمایه داری و قدرتهای 

بررسی . بزرگ امپریاليستی می باشد
های انجام شده در مورد بزرگترین قدرت 

يستی یعنی اياالت متحده آمریکا امپریال
فدرال این نشان می دهند که بودجه 

در یک قرن اخير همواره از یک رشد  کشور
حال چشمگير برخوردار بوده و در همه 

هزینه های نظامی بخش بزرگی از کل 
و اين روند در . بودجه را تشکيل داده است

شرايطی در مقابل چشم همگان پيش 
مريکا هر روز می رفت که بدهکاريهای آ

بيشتر شده و اکنون مدتهاست که از او به 
. نام  بدهکارترین کشور دنيا نام می برند

آمریکا در دهه های اخير بزرگترین 
بودجه نظامی در دنيا را صرف تسليح 
و و تجهيز ماشين جنگی خود کرده 

توجيه چنين اقدامی در افکار . است
عمومی مترقی مردم آمریکا که 

استهای جنگ طلبانه و همواره با سي
نظامی دولتمردان خود به مخالفت 

" دشمنان"برخاسته اند، اتکا به 
در طول جنگ سرد . فرضی بوده است

" اتحاد جماهير شوروی"این دشمن 
یا آن طور که ريگان " شيطان سرخ"

اما بدنبال . بود" امپراطوری شر"ناميد 
سقوط شوروی و نياز به خلق یک 

بنياد گرایی "دشمن دیگر، این بار 
وظيفه توجيه سياستهای " اسالمی

جنگ طلبانه دولت آمریکا را عهده دار 
جالب است که مدافعين افزايش . شد

بودجه نظامی در توجيه ضرورت 
افزایش بودجه های نظامی این 
کشور در شرایط سخت بحران 
اقتصادی،مدعی می شدند که 

ظهور  جلویماشين جنگی آمريکا بايد 
احتمال دارد در که  یقدرت بزرگ هر

مقابله با امريکا را در پيش راه آينده 
در سال  برای نمونه  .گيرد، سد کند

و در زمان رياست جمهوری بوش  ٢٠٠٧
ساله  ٤پسر،  آنها با اتکا به گزارش 

باید دربرابر امکان  آمریکا"پنتاگون نوشتند 

ظهور یک قدرت بزرگ که راه تخاصم را در 
لذا این . یجاد کندپيش خواهد گرفت، مانع ا

افزایش بودجه، اقدامی محدود کننده و در 
مقابله آميز با چالشگرانی  زومصورت ل

است که وزارت دفاع در صدد است با 
های گران قيمت  استفاده از سيستم

" .نظامی نوین خود به مقابله با آنها برخيزد
مبارزه با «در گزارش مزبور به سه عامل 

اع از خاک دف«، »های تروریستی هبکش
های  شکل دهی به انتخاب«و » آمریکا

پيش روی آمریکا در مورد کشورهای همکار 
در » استراتژیک در حوزه نظامی و امنيتی

توجيه چرایی افزایش بودجه نظامی آمریکا 
  . اشاره شده بود

نگاهی به آمار منتشره در رابطه با روند 
افزايش بودجه های نظامی دولت آمریکا 

بودجه  ٢٠٠٠در سال که   نشان می دهد
، ميليارد دالر بود ٣١٢دفاعی آمریکا تقریبا 

به بيش این رقم اما در طول تقریبا یک دهه 
به حدود ٢٠١١برابر رسيد و در سال  ٢از 
مضافا آنکه  .ميليارد دالر افزایش یافت ٧١٢

سهم بودجه نظامی از  ٢٠١٢در سال 
" بودجه اختياری دولت فدرال"مجموع 

) بيش از نصف کل بودجه( درصد  ٥٩آمریکا 
بوده است؛ در حالی که در همين بودجه 

" عدالت اجتماعی"سهم موسوم به بخش 
تنها دو درصد کل بودجه را تشکيل می 

پيامی که بودجه فدرال دولت آمریکا . دهد
به جهانيان می دهد این   ٢٠١٢در سال 

است که برغم پيشبينی یک کاهش 
کز دولتمداران نسبی در بودجه نظامی، تمر

آمریکا در اقتصاد، همچنان بر بخش نظامی 
 ٩٠در واقع به استثنای دهه . می باشد

دوره فروپاشی شوروی و پایان رسمی (
و فارغ از این که جمهوری ) جنگ سرد

خواهان و یا دمکراتها بر دولت مسلط بوده 
اند، بودجه های نظامی دولت آمریکا 

بوده همواره دارای یک رشد بزرگ صعودی 
سایر قدرتهای امپریاليستی در . اند

چارچوب رقابتها و تنشهای قدرت طلبانه 
شان با آمریکا، با فاصله کم یا زیاد همين 
روند را طی کرده و متناوبا بر ابعاد بودجه 
های تخصيص یافته به ماشين جنگی خود 

اجتماعی و رفاه  به ضرر بودجه های عدالت
کا با فاصله بدنبال آمری. عمومی افزوده اند

زیاد، قدرت دیگر جهانی یعنی دولت چين 

قرار دارد که بطور رسمی هزینه های 
  . ميليارد دالر می باشد ٢٢٨نظامی اش 

بدون شک هنگامی که ترجمان عملی این 
روند را در زندگی واقعی تعقيب کنيم می 
بينيم که سرمایه داران جهانی ضمن 
استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر 

رهای متروپل، در جهت چپاول ثروت کشو
های خلق های کشورهای تحت سلطه 
خویش و استثمار شدید نيروی کار این 
کشورها و از این طریق پر کردن جيب های 
گشاد خود، به طور روز افزون و با شدت هر 
چه بيشتری به تقویت ماشين جنگی خود 
می پردازند تا با با استفاده از قدرت مرگبار 

ارگران و خلقهای تحت ستم در آن عليه ک
سراسر جهان و همچنين در رقابت های 
هر دم تشدید شونده بين خود، موقعيت 
خود را حفظ نموده و از مناسبات ارتجاعی 
سرمایه داری امپریاليستی موجود 

  .محافظت نمایند
سرکوب بدون وقفه انقالب توده های تحت  

ستم و به خاک و خون کشيدن جنبشهای 
ضد امپریاليستی آنها در اقصی  انقالبی و

نقاط جهان توسط ارتشهای سرمایه داران 
و سایر زواید آنها و عالوه بر بر پائی جنگ 
های امپریاليستی، به راه انداختن جنگ 
های محلی در این یا این کشور به بهانه 
های مختلف و ایجاد فضای جنگی به مثابه 
یکی از راههای اصلی تخفيف بحران نظام 

یه داری، توصيف موقعيتی ست که سرما
سيطره سياه امپریاليسم با نظام سرمایه 
داری جهانی اش بر تمام جهان گسترده و 
زندگی ميلياردها انسان تحت ستم را بر 

  .روی یک انبار باروت بزرگ قرار داده است
شرایط وجود یک بحران کم و  امروز، در

بيش مزمن اقتصادی در نظام جهانی 
به صورت  جنگ به خصوصامپریاليستی، 

یک تجارت پر سود برای نظام سرمایه داری 
بطور کلی و سرمایه هایی که بطور 
مشخص در حوزه نظامی در سطح جهانی 

جایگزینی هر . کار می کنند در آمده است
گلوله ای که از تفنگ سربازان ارتش های 
ضد خلقی بر سينه توده های بی گناه و 

فریقایی و تحت ستم افغانی و عراقی و آ
نشسته و آنها را در راه ... فلسطينی و 

مطامع سرمایه داران و امپریاليستها به 
خاک و خون کشانده، جایگزینی هر بمبی 
که بر کاشانه آنها فرو ریخته و آن را با خاک 
یکسان کرده، جایگزینی و توليد انبوه هر 
سالح متعارف و غير متعارفی که برای 

کت بارش برای تخمين قدرت تخریبی و هال
نخستين بار با ددمنشی تمام در این 
جنگها بر عليه توده های محروم بطور مثال 

و ليبی و عراق و سوریه ) در عراق(فلوجه 
مصرف شده است، ضامن تداوم یک تجارت 
سود آور در کارخانه ها و مراکز توليد سالح 

خالی . است کشورهای متروپل بودهدر 
جریان جنگهای شدن انبارهای سالح که در 

بزرگ و کوچک و در نتيجه مصرف این سالح 
ها توسط ارتشهای خود کشورهای 

) توليد کنندگان عمده سالح(امپریاليستی 
و یا توسط ارتشهای وابسته و خدمتگزار 
سياستهای قدرتهای امپریاليستی، اتفاق 
می افتد، بدون شک نياز به جایگزینی و 

ء و تکامل توليد دوباره جنگ افزارها و ارتقا

  
  

 !جزء جدائي ناپذير امپرياليسم  ،يليتاريسمم
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نمونه های تازه توليد شده را مثل هر 
امری که . کاالی دیگری ایجاب می کند

تداوم توليد و کارکرد و کسب سودهای هر 
چه بيشتر توسط بزرگترین کارتلها و 
انحصارات امپریاليستی توليد کننده سالح و 

  .     صنایع جنبی آن را تضمين می سازد
و واقعيت فوق هنگامی بطور واضحتر 

برجسته تر خودنمایی می کند که ما با در 
نظر گرفتن بحران شدید اقتصادی، رشد 
بيکاری ، تورم و رکود کم سابقه ای که 
نظام سرمایه داری جهانی هم اکنون با آن 

تاجایی که اقتصاد اکثر قدرتهای (روبروست 
بزرگ سرمایه داری یا در حالت رشد صفر 
 )درصد و یا رشد منفی به سر می برند

  .وضعيت صنایع نظامی را بررسی کنيم
  

آماری که اخيرا توسط موسسه موسوم به 
و با اتکا به بررسيهای " ٢٤/ ٧وال استریت "
موسسه بين الملل مطالعات صلح "

در مورد چگونگی عملکرد و " استکهلم
ميزان سود بزرگترین کمپانی های توليد و 
فروش سالح انتشار یافته حاکی از آن 

رکت افزایش تصاعدی بودجه است که به ب
ميليارد دالر سال  ٣١٢نظامی آمریکا از 

،  ٢٠١١ميليارد دالر در سال  ٧١٢به  ٢٠٠٠
شرکت فروش سالح نيز یک  ١٠٠در آمد 

درصدی داشته و تنها در سال  ٥١رشد 
ميليارد  ٤١٠شرکتهای نامبرده حدود  ٢٠١١

دالر از بابت فروش جنگ افزار و خدمات 
ی بين المللی به جيب نظامی در بازارها

شایان ذکر است درآمد یکسال . زده اند
شرکت برتز در این رشته در سال  ١٠تنها 
ميليارد دالر رسيده  ٢١٠به بيش از  ٢٠١١
  . است

ده شرکت برتز در زمينه فروش جنگ 
افزار و ارائه خدمات نظامی، عبارتند 

 United(یونایتد تکنولوجيز  -١از 
Technologies(  ميليارد  ٣/٥با سود
هزار  ٢٠٠دارای  ٢٠١١دالر در سال 

توليد کننده انواع تجهيزات ( نيروی کار 
نظامی، به طور مشخص، توليد کننده 

سی "و " بلک هاک"هلی کوپترهای 
برای نيروی زمينی و دریایی " هاک

 ٣ –ال  - شرکت  -٢)ارتش آمریکا
 L-3(کاميونيکشنز 

Communications( سودی در ، با
 ٢٠١١در سال ميليون دالر  ٩٥٦حدود 

توليد کننده اصلی سيستم های (
در  )هواپيمای بدون سرنشين یا بهپاد

هزار تن در استخدام این  ٦١حدود 
شرکت  -٣ .می باشندشرکت 
 ) Finmeccanica(فينمکانيکا  ایتاليایی 

انواع گوناگون تجهيزات توليد کننده (
نظامی را از قبيل تجهيزات 

و تجهيزات الکترونيکی امنيتی 
) هلی کوپترهاالکترونيکی مورد نياز 

در سال ميليارد دالر  ٣/  ٢سود با 
کارمند تن  ٤٧٠هزار و  ٧٤دارای  ٢٠١١

ای  شرکت اروپایی  -٤. و کارگر است
توليد کننده ( ) EADS(ای دی اس 

با سود " هوا فضایی"وسایل نظامی 
، ٢٠١١در سال  ميليارد دالر ١/  ٤

. کارمند دارد تن ١٢٠هزار و  ١٣٣حدود 
نورثروپ گرومان  شرکت -٥

)Northrop Grumman(  توليد کننده
سيستم هواپيماهای بدون سرنشين 
و سایر تجهيزات نظامی در سال 

سود برده و ميليارد دالر  ٢/  ١، ٢٠١١
تن را در استخدام خود  ٥٠٠هزار و  ٧٢

ریتئون  شرکت  -٦. داشته است
)Raytheon( که یکی از بزرگترین 

مقاطعه کاران نظامی در آمریکا بوده 
می ماساچوست مستقر و در ایالت 

توليد کننده بسياری این شرکت باشد
موشک از جنگ افزار ها از جمله 

می باشد و در سال " هاک  کروز تام"
ميليارد دالر  ١/  ٩سودی معادل  ٢٠١١

، هزار تن ٧١این شرکت . برده است
جنرال شرکت  -٧. پرسنل دارد

که  )General Dynamics(کز دینامي
سومين مقاطعه کار دفاعی دولت 

توليدات این شرکت از . آمریکاست
جمله قایق های الکتریکی و تانکهای 

تنها در " جنرال دایناميکز. "جنگی ست
هزار معامله  ١٨از بابت  ٢٠١١سال 

تسليحاتی در بازار بين المللی مبلغ 
ميليارد دالر سود برده است  و  ٣/٢

هزار کارگر و کارمند در  ٩٥ بيش از
بی ای ایی . شرکت  -٨. اختيار دارد

، که ) BAE Systems(سيستمز 
بزرگترین شرکت غير آمریکایی فعال 

این شرکت با . در صنایع نظامی ست
در سال ميليارد دالر  ٢/  ٣ سود 
را در تن  ٥٠٠هزار و  ٩٣ ، ٢٠١١

 -٩. استخدام خود داشته است
 ٤ا سود شرکت بویينگ نيز که ب

در قسمت  ٢٠١١ميليارد دالر در سال 
توليد هواپيما و تجهيزات الکترونيکی، 
موشک و تجهيزات فضایی فعال بوده 

.  کارمند دارد ٧٠٠هزار و  ١٧١و 
باالخره دهمين شرکت بزرگ نظامی 

با استفاده از بازاری  ٢٠١١که در سال 
که جنگ افروزی و ميليتاریسم 

ا ساخته، قدرتهای امپریاليستی بر پ
الکهيد ميليارد دالر عایدش شده،  ٧/٢

می باشد ) Lockheed Martin(مارتين 
هزار تن به عنوان  ١٢٣که حدود 

  . کارمند و کارگر برايش کار می کنند
یک نگاه اجمالی به آمار فوق نشان می 
دهد که به بهای وجود یک بازار بزرگ برای 
جنگ افزار های نظامی که به نوبه خود در 

جه سياستهای جنگ طلبانه و نتي
تجاوزکارانه امپریاليستها در سطح جهان بر 

 ١٠پا شده، تنها در موارد ذکر شده در باال، 
با یک انحصار بزرگ نظامی امپریاليستی، 

دالری ساالنه از بابت ميليارد  ٢١٠فروش 
توليد سالح و جنگ افزار سود خالص ی 

ميليارد دالر  نصيبشان شده  ٢٥معادل 
سرمایه داران شرکتهای مسلما . است

فوق بدون وجود بودجه های عظيم دولتی 
در زمينه نظامی و بازاری که دولت های 
امپریاليستی با به راه انداختن جنگ های 
وحشيانه در اقص نقاط جهان ايجاد می 

از چنين موقعيتی هم بهره مند نمی کنند، 
  . شدند

نکته دیگری که در رابطه با ارقام فوق باید 
در نظر گرفته شود این است که ارزش 
بازاری که در نتيجه استيالی سياستهای 

جنگ طلبانه و بودجه های نظامی در 
دولتهای  آمریکا و شرکای امپریاليستش در 
سطح بين المللی ایجاد شده،  دامنه 
بسيار وسيعتری از آمار فوق داشته و اگر 
طيف گسترده خدمات ثانوی و جنبی ای 

يز ارتشها و تضمين کارکرد که الزمه تجه
جنایتکارانه آنها در ميادین جنگ و نقاط 
بحرانی می باشد را نيز در نظر بگيریم، 
خواهيم دید که چه مبالغ هنگفت و 
سودهای نجومی ای در شرایط بحران از 
این بازار به جيب جنگ افروزان  و سرمایه 
داران استثمارگری ریخته می شود که در 

بوده و عرضه کنندگان حوزه نظامی فعال 
  . چنين خدماتی می باشند

روز واقعيت این است که گسترش 
این صنعت سود آور که چرخ افزون 

اش به بهای نابودی حيات و هستی 
ميليونها انسان زحمتکش در حال 
گردش است، یکی از نتایج ناگزیر 
نظام سرمایه داری در مرحله طفيلی 

می ) امپریاليسم(گری و گندیدگی 
اصوال همانطور که تاریخ جامعه . باشد

بشری در زمان حيات نظام 
امپریاليستی نشان داده، جنگ یکی از 
پاسخ های اساسی گردانندگان این 
نظام به معضالتی است که همواره 

نگاهی به زمينه ها و . با آنها درگير اند
جنگ مخوف جهانی در طول  ٢نتایج 

حيات امپریاليسم و صدها جنگ 
توسط قدرتهای  کوچک و بزرگی

امپریاليستی بر عليه کارگران 
وخلقهای تحت ستم و یا بر عليه 
رقبای دیگر به راه افتاده و جهان را در 
ناامنی وحشت نگاه داشته موید 

  .    صحت چنين واقعيتی ست
امروز نيز در شرایط تشدید بحران اقتصادی 
گریبانگير نظام امپریاليستی و رکود 

قتصاد بزرگترین سنگينی که گریبانگير ا
قدرتهای سرمایه داری شده ما شاهدیم 
که ارتجاعی ترین سياستهای جنگ طلبانه 

دولتهای امپریاليستی  و نمایندگان آنها در
بدليل نياز نظام تقریبا در همه جا به جلوی 
صحنه رانده شده اند و تحت تاثير چنين 
موقعيتی، قدرتهای امپریاليستی با تقویت 

ی های نظامی به توليد انحصارات و کمپان
فزاینده و فروش انبوه سالح های خانمان 

 تخریبی روی می آورند؛ تکنيکهایبرانداز و 
هر چه مخرب تر را در توليدات جدید بکار 
می گيرند؛ به تجهيز ارتش های خود با 
سيستمهای مخوفی می پردازند که 
استفاده از آنها در ميادین جنگهایی که بر 

لقهای تحت ستم عليه کارگران و خ
علت این . سازمان یافته امکانپذیر می گردد

روند این است که سرمایه داران جهانی با 
توسل به تمام این اعمال ضد خلقی می 
کوشند تا به سيستم راکد و بحران زده 
اقتصادی خود جانی تازه ببخشند و بار 
بحران کنونی و فجایع ناشی از آن را از 

محروم جهان طریق جنگ بر دوش خلقهای 
این نياز در شرایط شدت . کنندسرشکن 

گيری روز افزون بحران و به تبع از آن رشد 
تنش های آشکار بين قدرتهای 
امپریاليستی برای حفظ بازارهای موجود و 
گسترش آنها از طریق تالش برای حضور 
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نظامی مستقيم در مناطق استراتژیک، 
ر تعميق یافته، تا آنجا که ما در یک دهه اخي

شاهد وقوع چندین جنگ بزرگ و ضد 
خلقی یعنی جنگ عراق و اشغال آن 
کشور ، اشغال نظامی افغانستان، جنگ 
در ليبی و مالی و گسترش فضای جنگی 
  .در بسياری دیگر از مناطق جهان بوده ایم

با مد نظر داشتن ماهيت و ميزان درآمد 
عرضه کنندگان سالح و تجهيزات نظامی در 

ليست بهترین مشتریان  دنيا ، نگاهی به
این تجارت نيز واقعيت هائی که امروز در 
جهان امپریاليستی می گذرد را هر چه 
واضح تر در مقابل چشم همگان قرار 

در منطقه خاورميانه نگاهی به . ميدهد
هویت بزرگترین خریداران سالح نشان می 

درصد کل خریدهای تسليحاتی  ١٩دهد که 
متحده عربی در این بازار توسط امارات 

بدنبال این کشور، . صورت می گيرد
درصد از  ١٨عربستان سعودی با خرید 

سالح در رتبه دوم قرار دارد و ترکيه  صادرات
درصد به تازگی مقام سوم خریداران  ١٧با 

عراق با . بزرگ سالح را اشغال کرده است
 ارانخریدبعدی بزرگترین درصد در رده  ١٠

قرار گرفته  تسليحات در منطقه خاورميانه
همانطور که می دانيم در همه این   .اند

کشورها امپریاليسم امریکا دست باال 
از اینجاست که می توان ضمن  .رادارد

بررسی منافع بزرگترین فروشندگان 
جهانی سالح یعنی انحصارات 
امپریاليستی و دقت در هویت 
خریداران، به عمق نقش ارزنده ای 

به پی برد که رژیم های وابسته 
امپریاليسم ، بطور فعال در رونق 
دادن به این بازار امپریاليستی ایفا 

در این ميان رژیم وابسته به . می کنند
امپریاليسم جمهوری اسالمی نيز 
نقش بسيار مهمی در این زمينه 

طول سالها  این رژیم در. داشته است
و بنياد گرایی " حمایت از تروریسم"با 

و " ایپرونده هسته "با "  اسالمی
خطر دستيابی اش به سالح هسته "
تهدید تمامی " و با ایفای نقش، "ای

به  امپریاليستها و " دولتهای منطقه
بطور اولی امپریاليسم آمریکا خدمت  

تحت تاثير چنين تبليغاتی . می کند
ست که با وجود و تداوم بقای رژیم 
ضد خلقی جمهوری اسالمی به مثابه 

ظر آمريکا از ن" محور های شر"يکی از 
و منشا خطر، امپریاليستها تمامی 
دولتهای مزدور منطقه را مجبور به 
خرید دائمی سالح کرده و آنها را تا بن 

به برکت . دندان مسلح ساخته اند
وجود جمهوری اسالمی که در 
همسايگی بزرگترين خريداران سالح 
در خاورميانه قرار گرفته ست که 
کمپانی های امپریاليستی 

های تسليحاتی ای را با قرارداد
می ... عربستان و امارات و کویت و 

بندند که به لحاظ ارزش، از برخی از 
به ) قرارداد با عربستان سعودی(آنها 

یاد " قرارداد تسليحاتی قرن"مثابه 
مضحک اینجاست که در مورد  .می شود

خریدهای تسليحاتی دولت مزدور امارات در 
ود سالهای اخير از امپریاليستها خ

کرده  اعالمخبرگزاريهای اين قدرتها بار ها  
رتش این کشور حتی ظرفيت و که ا اند

قابليت استفاده از جنگ افزارهای خریداری 
و باالخره در نتيجه نقش ضد  .شده را ندارد

خلقی ای که رژیم جمهوری اسالمی در 
خدمت به سرمایه داران جهانی و قدرتهای 

کند امپریاليستی در منطقه بازی می 
است که وزیر امور خارجه قبلی آمریکا 
یعنی هيالری کلينتون، به دولتهای منطقه 
وعده می دهد در صورت دستيابی 
جمهوری اسالمی به سالح هسته ای، 

به این سالح ها مجهز  آنها را نيزآمریکا 
  !خواهد کرد

مطالعه بازار بين المللی سالح و تجارت 
 ش کانونهای تن پرسودی که جنگ و ایجاد

برای بزرگترین انحصارات نظامی 
امپریاليستی خلق کرده بستر دیگری برای 
تمام نيروهای آگاه و مبارز است تا نقش 
امپریاليسم و کارگزاران آن از جمله رژیم 
جمهوری اسالمی را هر چه روشنتر درک 
کنند و چهره دشمنان اصلی خود را هر چه 

آنهم در دورانی که .  بهتر بشناسند
ران امپرياليسم با چشم بستن مشاطه گ

بر همه واقعياتی که به گوشه کوچکی از 
آن در باال اشاره شد از پايان امپرياليسم 
سخن گفته و به اين ترتيب خاک به چشم 
 .کارگران و خلقهای تحت ستم می پاشند

  !گرامي باد 1350د اسفن 11ياد و خاطره به خون خفتگان چريكهاي فدائي خلق در 
  
اسفند سالگرد اعدام ددمنشانه دو تن از بنيانگذاران سازمان ما، رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی می باشد که  ١١

در سحرگاه این روز به همراه رفقا مجيد احمدزاده، اسداهللا مفتاحی، حميد توکلی و غالمرضا گلوی در ميدان چيتگر به تير 
شرایطی بود که رژیم برای تدارک اعدام این رفقا و چهار رفيق دیگر تظاهرات ضد ملی سازمان داده بود این در . بسته شدند

اما آن تظاهرات با عکس العمل به جا و به موقع  سازمان با انفجار چندین بمب . تا اعدام آن ها را خواست مردم جا بزند
انه آورده شده بودند به خانه های خود بازگشتند و ساواک شاه صوتی کامال به هم ریخت و مردمی که به زور به ميدان توپخ

رفيق دیگر یعنی  ٤بر این اساس رژیم جنایتکار شاه در حالی که روز بعد .  در برنامه هایش در این زمينه کامال شکست خورد
گبار گلوله بست، ولی رفقا سعيد آریان، بهمن اژنگ، مهدی سوالونی و عبدالکریم حاجيان سه پله را در همين مکان به ر

  . حتی جرات نکرد اعدام آن ها را در روزنامه های خود اعالم کند
 

جایگاه رفيق مسعود در تبين تئوری راهنمای سازمان ما و نقش عباس در سازماندهی گروه و سپس تحول آن به یک 
بودند که نسل جوان امروز  ٥٠دهه نظامی، اموری کامًال روشن برای نيروهای دست اندر کار مبارزه در  –سازمان سياسی 

این رفقا حرکتی را در جنبش انقالبی مردم ما بنيان گذاشتند که در روند خود با قيام توده ها در .  هم باید از آن مطلع گردد
و اسلحه، مبارزه خود را آغاز نموده بود را به بزرگترین سازمان چپ ایران  ٣تنها با  ٤٩آميخت و گروه کوچکی که در سال 

هر چند در آن زمان با تاسف و درد ، آن ها دیگر نبودند تا سازمانی را که بنيان گذاشته بودند را برای .  خاورميانه تبدیل نمود
برداشتن گام های بزرگی بسوی توده ای شدن هدایت کنند و کار به دست کسانی افتاده بود که با پشت کردن به نظرات و 

با  ٥٧اسفند سال  ٢١، سکان آن سازمان را به دست گرفته بودند، کسانی که مثًال در  راه انقالبی چریکهای فدائی خلق
بيشرمی در مورد رژیم تازه به قدرت رسيده که برای تحکيم پایه های ضد خلقی خود در جامعه شدیدًا نيازمند به فرصت 

!!  ولت فرصت داد تا از حقوق مردم دفاع کندبود، اعالم کردند که دولت بازرگان مدافع حقوق و منافع مردم است و باید به د
اسفند  ١٢و  ١١همين سخن نشان می داد که چه دره عميقی بين چنين اراجيفی با موضع کمونيست هائی مثل شهدای 

واقعيت آن بود که توده ها در همان زمان، خود با روحيه انقالبی تمام به دفاع از حقوق خویش می پرداختند و .  وجود دارد
ضد خلقی بازرگان درست برای باز داشتن آن ها از اقدامات انقالبی در راه بهبود زندگی خود، فریبکارانه از آن ها می  دولت

  .خواست فعًال صبر پيشه کنند
مسلم است که مبارزه برای رسيدن به پيروزی کامل راه پر فراز و نشيبی را طی می کند، اما چه باک که در این مسير طبقه 

ده های تحت ستم ما از آموزش های مارکسيستی بنيانگذاران چریکهای فدائی خلق و از تجربيات گرانبهای کارگر و تو
  .   انقالبی آن ها درس های زیادی آموخته اند و با چنين توشه ای راه را تا آخر خواهند پيمود

  
يشرفت انقالب مردم ما کردند و هرگز جان خود را وثيقه پ ٥٠گرامی باد یاد و خاطره رفقای گرانقدری که در اسفند سال 

  . فراموش نمی کنيم که بهترین روش بزرگداشت آن ها ادامه راهشان و پای بندی به آرمان های شان می باشد
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بله شنوندگان عزیز رادیو : رادیو همراه
همراه، همانگونه که از پيش اعالم کرده 

با رفيق چنگيز قبادی فر از اعضاء بودیم 
ای  چریکهای فدایی خلق ایران مصاحبه

خواهيم داشت پيرامون رستاخيز 
بهمن  ٢٢و  ٢١سياهکل، نوزده بهمن و 

  .رفيق چنگيز درود ما را بپذیرید.  ۵٧
من هم بنوبه خودم سالم  :رفيق چنگيز

عرض ميکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز 
د و تبریک به رادیو همراه و ضمن یادبو

مناسبت این دو روز بزرگ تاریخی در 
تون هستم و متشکرم از این فرصتی  خدمت

  .که به من دادید
خواهش ميکنم، هفته : رادیو همراه

پرکاری دارید رفيق چنگيز، در اسلو در 
مراسمی که خودم از نزدیک شاهد 

ای خواهيد  بودم و در هلند هم برنامه
ه با اسلو داشت ميخواهيد ابتدا در رابط

صحبت بکنيد و اینکه چگونه گذشت این 
  .مراسم
و  تاهبله، اگر بخواهم یک گزارشی کو :پاسخ

مختصر خدمت شنوندگان عزیز شما بدم در 
که گذشت  )فوريه ٩(ای اسلو در همين شنبه

مراسمی برپا شد به همت فعالين چریکهای 
فدایی خلق ایران در آن شهر که در آن 

برخی " حت عنوان جلسه من صحبت کردم ت
، ُخب "از تجارب سياهکل برای مبارزین امروز

این مراسم با وجود هوای سردی که در اسلو 
و نروژ کًال شاهدش هستيم با استقبال 

در این برنامه بجز . هموطنان روبرو شد
صحبتهای خود من یک بخش جوانان هم 
داشتيم که یکی از ویژگيهای این برنامه بود، 

از رفقای جوان آمدند و با  که در اون دو تن
در باره دیدگاهشون  ازتوجه به برداشتهاشون 

سياهکل صحبت کردند، رفقا پویا عزیزی و 
اونها هم سخنرانيهایی داشتند در این   .صمد
شرکت  .خيلی خوب برگزار شد سم کهمرا

کنندگان در مراسم قبل از رفتن خيلی تشکر 
کردند و از بحثهایی که اونجا شد تعریف 

  .ردند و از اونها استقبال کردندک
یک برنامه دیگه هم هست که شنبه هفته  

آینده یعنی هفده فوریه در آمستردام هلند، 
به همت رفقای ميز کتاب این شهر اونجا 

باز هم لطف کردن )که اين رفقا( .برگزار ميشه
از من دعوت کردن و من ميرم اونجا صحبت 

) مآمستردا(ميکنم، بجز اون، در برنامه 
که توی هست هم ای قسمتهای دیگه 

سایت سياهکل دات  )درج شده در(آفيش
رفقا و دوستان ميتونن اونجا  .کام هست

تعقيب کنند و جزئيات بيشتر اون برنامه رو از 
در اون برنامه هم یک تریبون .  اونجا بگيرن

آزاد بحث و گفتگو وجود خواهد داشت که در 
د تا اون شرکت کنندگان فرصت خواهند کر

نقطه نظراتشون رو در مورد بحثها و راجع به 
این دو روز بزرگ تاریخی مطرح کنند، در 

نتيجه، یکشنبه هم در آمستردام چنين 
  .ای خواهد بود برنامه

رفيق چنگيز برگردیم به : رادیو همراه
سخنرانی شما راجع به برخی از تجارب 
. رستاخيز سياهکل برای مبارزین امروز

تون بسيار خوب  رانیُخب شما در سخن
از گذشته گفتيد و چرا رزمندگان 
سياهکل این تصميم رو گرفتن و در اون 
ظلمات که همگان فکر ميکردن که هيچ 

افته و باید سازش  حرکتی اتفاق نمی
کرد، باید پذیرفت این دیکتاتوری رو، این 
جرقه زده ميشه که ما شاهد هستيم 

مردم با  ۵٧بعد از چند سال در سال 
رهایی که ميدن پيوندی را حاصل شعا

، ١٣۴٩ميکنن با سياهکل در سال 
ایران را سراسر "شاهد این هستيم که 

یا خواهان مسلح " کنيم سياهکل می
شدن، خواهان انقالبی بودن که در 
تداوم اون دزدیده شد، راجع به اینا اگر 
موافق باشيد زیاد صحبت کردیم، راجع 

اهکل به مبارزین امروز صحبت بکنيم سي
و پيامش برای مبارزین امروز چه هست 
که شما این را تيتر صحبتهای خودتون 

  انتخاب کردید؟
همينطور که اشاره کردید در اون ! بله :پاسخ

صحبتها از اون چيزی که سياهکل، از اون 
تئوری ای که سياهکل با حرکتش به اون 
عمل کرد و بهش جواب داد و در سطح جامعه 

اجتماعی متبلور شد هم در پراتيک وسيع 
در  .ای اونجا ارائه شد یک جمعبندی خالصه

اون جمعبندی تاکيد رو اون شده بود که 
سياهکل بر اساس یک تئوری انقالبی 

اون تئوری این رو  .و برپا شده بود برخاسته
ميگفت که تا زمانی که سلطه امپریاليسم و 

اش وجود  داری وابسته ساختار نظام سرمایه
نقالبی و اعمال خشونت روبنای داره قهر ضدا

این یکی از  .ذاتی چنين نظاميه
های حرکت سياهکل هست و  جمعبندی

ادامه ميده که این دیکتاتوری مانعی بر سر 
همانجور که ما . راه هر جور مبارزه و تشکله

هم تو دوره شاه دیدیم و هم تو دوره 
یک جمعبندی دیگه اونجا . جمهوری اسالمی

ی بر این که تجربه ارائه داده شد مبن
سياهکل اینو نشون داد که یک گروه کوچک 
هم ميتونه مبارزه را در تقابل با دشمن بزرگ 
واقعًا آغاز کنه و در جهت رسيدن به اهدافی 
که برشمرده شده بود و مهمترین اونها به 

ها، تشکل  ميدون آوردن انرژی مبارزاتی توده
که  ای وسيع اونها و طبقه کارگر بعنوان  طبقه

اش اساسًا  رهبریش و ضرورت اعمال رهبری
موفقيت هرگونه انقالب اجتماعی ما را 

و این ضرورت . تضمين ميکنه، حرکت کنه
اش اعمال  وجود داره که طبقه کارگر رهبری

بشه تو جریان مبارزه؛ بشرطی که اون گروه 
ای داشته باشه  کوچک چنين تحليل و تئوری

طی که ميتونه مبارزه رو شروع کنه بشر

تحليل درست و برنامه صحيح وجود داشته 
  ).کار را با موفقيت پيش ببره(باشه

از اونجا وقتی که ما به طرف شرایط کنونی  
بينيم رژیم جمهوری  حرکت می کنيم می

اسالمی بعنوان رژیمی که از رژیم وابسته 
شاه اون ساختار اقتصادی ـ سياسی رو 

ر سال گذشته د ٣٣تحویل گرفت و در طول 
های مختلف،  زاویه و های مختلف تمام عرصه

. اون ساختار رو انکشاف داد، گسترشش داد
در این نظام می بينيم  که منافع سرمایه 

های  دارهای زالوصفت وابسته به سرمایه
جهانی و قدرتهای امپریاليستی برآورده 
ميشه و این رژیم ، در واقع چنين نظامی را 

بينيم به موازات  ما می. کنترل و هدایت ميکنه
چنين کاری ما با یک دیکتاتوری بسيار 
شدیدتر و قهرآميزتر حتی از زمان شاه مواجه 

 ٣٣هستيم که رژیم جمهوری اسالمی در 
سال گذشته نمود بارزی از چنين دیکتاتوری 
امپریاليستی بوده و در نتيجه در اون 
سخنرانی در مورد اون تئوری، از جوونها  این 

با توجه به مبارزاتی که  خواسته ميشه که
دارند و بار اصلی مبارزه روی دوش اونها 
هست اگر ميخوان از گذشته درس بگيرن، 
یکی این نکته رو باید بهش توجه کنند که این 
رژیم اساسًا کوچکترین ظرفيت دموکراتيک، 
کوچکترین ظرفيت اصالح شدن و پاسخ دادن 
ه به مطالبات دموکراتيک اوليه مردم ما رو ندار

و نه تنها نداره هرگونه حرکت اعتراضی رو 
های صنفی رو،  حتی اگر خواسته

) هر جورش رو که شما بگين(غيرسياسی رو 
این دیکتاتوری با زبان قهر مطلق  کنهه مطرح 

و یک دیکتاتوری خشن و عریان بهش جواب 
سد راه هر ) این دیکتاتوری( ميده، و اصوًال 

ما این توصيه  ایه، در نتيجه به جوانان مبارزه
ميشه اگر ميخوان از تجارب سياهکل یک 
درسی رو بگيرن، یک آموزشی رو بگيرن برای 
پيشبرد مبارزاتشون واقعًا باید برن و شيوه 
برخورد انقالبيون سياهکل و روش برخورد 
چریکهای فدایی خلق در اون دوره رو در نظر 
بگيرن و با مطالعه مارکسيستی آگاهی 

شون رو  برن، جامعهخودشون رو باال ب
بشناسن و در ضمن سعی کنن خودشون رو 

و شرط این تشکل هم . متشکل کنن
همانجور که واقعيات سياسی ـ اجتماعی تو 

و (سال گذشته  ٣٣جامعه ما نشون ميده در 
شرط اینکه ) در زمان شاه هم اینو نشون داد

این تشکل بتونه کوچکترین گامی برداره و 
اینه که باید مخفی ادامه کاری پيدا کنه، 

باشه در شرایط ایران، و بتونه در جهت اون 
مبارزات اهداف بزرگتر یعنی سازماندهی 

مردم و بردن مبارزات اونها بطرف یک مبارزه 
 اون ،ضرورت ،که در ایران)مسلحانه(طوالنی 

تنها به این  .، حرکت کنهایجاب ميکنه رو
امکانی در اختيار اونها قرار چنين شرطه که 

که اونجا یکی از توصيه هایی بود ده، این مي

 قبادي فر با راديو همراه رفيق چنگيزگفتگوي 
  

در سوئد به مناسبت سالگرد حماسه سياهکل، " همراه"رادیو  ٢٠١٣فوریه  ١١در تاریخ : توضيح پيام فدایی
حبه می باشد که از حالت گفتار به آنچه در زیر می آید متن این مضا. گفتگویی با رفيق چنگيز قبادی فر انجام داد

  .نوشتار درآمده و با برخی ویرایشهای جزیی به این ترتيب به نظر عالقه مندان می رسد
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ياهکل به جوونهای امروز تجارب سبر اساس 
  .ما شده بود

بله رفيق چنگيز، دوستان : رادیو همراه
حبتهایی ميکنن باید اونها رو هم ص

ای که االن  بشنویم، در رابطه با مبارزه
پيش رو داریم و نقش خشونت، نقش 

و ها این ر مبارزه مسلحانه رو بعضی
آگاهانه یکی ميکنن و با تبليغاتی که 
دارن، با دستگاههای تبليغاتی که دارن 
ای  این رو ميخوان به مردم بگن که آینده

که شما ميخواهيد که انقالب بکنيد 
کاری که شما ميخواهيد بکنيد انجام 

بينيم  بدید خشونته و ما در سوریه می
که ضدانقالبيون چگونه دارن با 

ح بشار اسد و سوریه دیکتاتوری باصطال
دارن مبارزه ميکنن اون رو انقالبی 
معرفی ميکنن و نشون ميدن که 
خشونت یعنی این، مردم ما رو از مبارزه 
مسلحانه دور ميکنن، در اینجا اگر شما 
مقداری صحبت بکنيد چون در اسلو 
شما راجع به این بخوبی گفتيد که کار 
ما مبارزه مسلحانه و قيام و کار قهری 

بدست مردم صورت خواهد گرفت و که 
انقالب توسط مردم صورت خواهد گرفت 
خشونت نيست که اینا دارن تعریف 

  .بشنویم. ميکنن
ببينيد ما . از اینجا شروع کنيم يدبگذار :پاسخ

سال گذشته، با یک رژیمی  ٣٣در واقع در 
روبرو بودیم که همون جور که گفتم اون 

رو  مناسبات اقتصادی ـ سياسی زمان شاه
در گرفت و گرفت، اون مناسبات ارتجاعی رو 

اون  حفظجهت سرکوب انقالب مردم و 
مناسبات به شدیدترین وجه ممکن حرکت 

ما با یک رژیمی روبرو هستيم که واقعًا  .کرد
تجربه بيش از سه دهه کشتار و سرکوب 
سيستماتيک عریان کارگرای ما رو، زنهای ما 

ا رو، رو، جوانهای ما رو، روشنفکرهای م
اقليتهای دینی ما رو، خلقهای تحت ستم رو، 

رو با خودش حمل ) جنبشها(فعالين اون 
ميکنه، ما با یک رژیمی االن روبرو هستيم که 
تو دوران مثًال موسوی جنایتکار در اوایل دهه 

با کشتار سيستماتيک هزاران تن از  ۶٠
واقعًا یک نسل کشی  جوانان و نوجوانان ما

ا یک رژیمی روبرو هستيم راه انداخت، ما ب
اش که بگذریم،  با چهره  که از این چهره

باصطالح معتدل تو دوران سردار سازندگی 
یعنی رفسنجانی روی کار آمد و ما دیدیم  که 
چه جوری شورش گرسنگان رو تو دوره این 

جمهوری اسالمی ) معتدلبه اصطالح (مهره 
به خاک و خون کشيدند، یا کارگرای اسالم 

داریم، تو این رژیم فقط بخاطر  شهر رو
خواست آب آشاميدنی از هوا و زمين به 
گلوله بسته شدند،ما فعالين کارگری صنعت 
نفت رو داریم که در جریانهای اعتصابهای اون 
دوره گرفتن ترورشون کردند، بزندان شون 
انداختن، چرا؟ چونکه فقط حقوق عادالنه و از 

شون رو  جمله دستمزدهای معوقه
استن، ما رژیمی رو داریم که زبان کارگرا ميخو

بره بخاطر اینکه ميگن ما ميخواهيم  رو می
تشکل صنفی مستقل خودمون رو داشته 
باشيم، ما رژیمی رو داریم که کارگرای 

شون  سنندج رو فقط بخاطر مطالبات ابتدائی
بنده و ما با  داری به شالق می مثل عصر برده

های  خودیرژیمی روبرو هستيم که نه تنها 
درون نظامش رو هم تحمل نميکنه، نه تنها 
 ينمنتظری رو تحمل نمی کنه که طراح هم

اصل ضدمردمی والیت فقيه و برای سالها  

وليعهد این نظام بود، امثال جریاناتی مثل 
هم سازمان مجاهدین انقالب اسالمی رو 

تحمل نمی کنه یعنی کسانی که خودشون 
نمی نظامش بانيان این وزارت اطالعات جه

حتی اصالح طلبهای ) این رژیم(بودند؛ 
خودش روتحمل نميکنه که معتقدند به اصل 

هاش رو ببينيد  والیت فقيه؛ جبهه مشارکتی
آیا حتی اونا رو تحمل ميکنه که اساسًا برای 
بقای این نظام هر جور خدمتی رو دیدیم 
کردند؟ در واقع این رژیم در یک کلمه این رو 

مره و در هر لحظه در طول بگم که بطور روز
سال گذشته، جز با برقراری یک  ٣٣

دیکتاتوری جهنمی جز با برقراری بساط دارو 
شکنجه و دارودسته قداربندش و شکنجه و 

نتونسته بجز با ارتکاب به این ... زندان و 
وسایل مبارزات مردم ما را سرکوب کنه، تو 

وقتی شما نگاه  ٨٩ـ  ٨٨همين سال 
جنبش مسالمت آميز مردم ما  کنيد واقعًا می

خاک و خون ه رو، دیدیم چه جوری اونها ب
کشيدن، از روی مردم بيگناه با 

هاشون گذشتن، سينه جوانان مبارز  ماشين
رو اونجا تو روز روشن شکافتن با 

تکه کردن، تو  هاشون، اونها رو تکه دشنه
کهریزک که برای همه روشنه که چه فجایعی 

صدای  مرتکب شدن تا جایی که
ومد، من این مسائل رو هم در آهاشون  خودی

ميدونم که همه شنوندگان ما در واقع بهش 
رو ميزنم برای  هاواقف هستن، ولی این حرف

این که ميخوام از توش یک روند رو بيرون 
بينيم، نگاه  وقتی ما بطور واقعی می.  بکشم
بينيم که با  ای می کنيم به همچين جامعه می

تيم که با هر جور مخالفت و رژیمی روبرو هس
از . ای چنين برخورد خشنی رو ميکنه مبارزه

طرف دیگه همين رژیم حاال آمده با کمک 
هاش، با کمک اتاقهای فکرش، با  اندیشکده

اش،  کمک وزارت اطالعاتش، بخش سياسی
ای ميده   و برای شما کتابهای هزار صفحه

برسر تاریخ چریکهای فدایی خلق و تو اون 
یک کارزار !  رو مذموم اعالم ميکنهخشونت 

راه ميندازه، ميگه از این حرفها " ضدخشونت"
بگذرید که قهر مامای انقالبه، از این حرفها 
بگذرید که قهر ضدانقالبی رو باید با قهر 

می گه باید مهربان باشن ! انقالبی جواب داد
مردم، باید صلحجو باشن مردم و این درست 

ما رو با بدترین نوع  در شرایطيه که خون مردم
خشونت توی خيابانها، توی زندانها، توی 
مدارس، توی دانشگاهها به شيشه کشيدن، 
تازه اینها  یک طرف این بحثه، یک طرف دیگه 

بحث، نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه 
که کسانی هستند که امروز بر عليه 

و به اعتبار این ) کمپين می کنن(خشونت 
عليه خشونت راه انداختن تمام  کارزاری که بر

سعی شون رو ميکنن تا مبارزات درخشان 
ای که، سياهکل و آغاز مبارزه  گذشته

مسلحانه بر عليه دیکتاتوری شاه یک برگ 
های پشت  درخشانشه، اون رو بکوبن، ایده

سر اون رو به اصطالح مذموم جلوه بدن و 
خشونت  باکه نه تنها رژیميه . باطل جلوه بدن

ی بلکه بطور روزمره با ندادن دستمزد فيزیک
ها، با  کارگران، با گرسنگی دادن به خانواده

ها، با وادار  فروپاشی ساختار این خانواده
کردنشون بخاطر بيکاری و گرسنگی و ندادن 

هزاران جور اعمال حقوقهاشون، به فحشاء  و 
در ( فجایع دیگه، یک خشونت واقعًا عریان رو 

گذاشته، این  به نمایش) سطح جامعه
کسانی که حاال این کارزارهای خشونتی رو 

ميگن  .سازمان ميدن مثًال مردم رو ميترسونن
که حاال  . (بياین ببينين در سوریه چه خبره

این  )یه بحثی دارهخودش اون سوریه 
دارودسته ضدانقالبی که اونجا هستن و به 
اسم ارتش آزادیبخش ميجنگند دیگه االن 

ون دست پرورده شکی نيست که خودش
کدوم قدرت ارتجاعی و دست پرورده کدوم 
قدرتهای امپریاليستی هستن اونجا، اونها 
فرق دارن با مبارزات مستقل مردم و مبارزه 

های استقالل طلبانه مردم که اونجا بر  جویی
عليه هم امپریاليسم و هم بر عليه رژیم 

در نتيجه ما وقتی . مزدور بشار اسد هستن
بينيم باید  ضدخشونتی رو میچنين کارزار 

بفهميم که سازماندهندگانش در واقع به 
هيچ وجه کوچکترین صداقتی تو اون حرفها 
ندارن، این فقط برای این که مردم ما را 

نگاه بدارن، برای اینکه مردم ما را ساکت 
گوششون، ميگن  تووقتی یک سيلی ميزنن 

به جای اینکه دستتون رو ببرید باال جلوی 
عدی رو بگيرید سرتون رو برگردونيد سيلی ب

) به اصطالح(! بگيد سيلی بعدی رو بزن
این کارزارهای ضدخشونت واقعًا ! مسيح وار

یکی از ابزارهایيه که رژیم در مقابله با اون 
نيروی قهر انقالبی مردم و اون نيروی  ظهور

که به کار  مؤثر اونها در مبارزه با خودشه
در . ه رواج ميدهها رو دار گرفته و این ایده

بهش توجه کنيم که این رو نتيجه ما باید 
این رژیم همانجور که من اول گفتم  دراساسًا 

اعمال خشونت یک چيز ذاتی و جدایی 
ناپذیره، و این خشونت رو اگر مردم ما یک 

سازمان ندن و  شخشونت متقابل رو  مقابل
که جز با زبان قهر و گلوله ای اگر با دیکتاتوری 

با مردم ما تا زبانی سرش نميشه  هيچبا 
ش متشکل  ا ه ، اگر مردم ما بر عليهنصحبت ک

اش سازمان  نشن و قهر انقالبی رو بر عليه
ندن دوره اسارت ما نه تنها کوتاه نخواهدشد 

مان، بلکه ابدی  دورۀ اسارت ما و جامعه
ملتی که "ميگه که بقول لنين . خواهد شد

سزاوار طرز استفاده از اسلحه رو ندونه 
ولی مردم ما تو مبارزات " همون بردگيه

شون نشون دادن که نميخوان برده  تاریخی
  .بمونن

رفيق چنگيز اگر برگردیم : رادیو همراه
، صحبت آخر شما ۵٧بهمن  ٢٢و  ٢١به 

دقيقًا ميگه که در اون روزها مردم با 
مشت نرفتن سراغ باصطالح نيروهای 
گارد ویژه شاهنشاهی یا نيروهای 

می بلکه در اونجا به پادگانها و به نظا
کالنتریها یورش بردن، نه بخاطر اینکه 

نشون داد که یک  تجربه سياهکل اینو
گروه کوچک هم ميتونه مبارزه را در 
تقابل با دشمن بزرگ واقعًا آغاز کنه 
و در جهت رسيدن به اهدافی که 
برشمرده شده بود و مهمترین اونها 
به ميدون آوردن انرژی مبارزاتی 

ها، تشکل وسيع اونها و طبقه  توده
ای که رهبریش و  کارگر بعنوان  طبقه

اش اساسًا  یضرورت اعمال رهبر
موفقيت هرگونه انقالب اجتماعی ما 

و این . را تضمين ميکنه، حرکت کنه
ضرورت وجود داره که طبقه کارگر 

اش اعمال بشه تو جریان  رهبری
مبارزه؛ بشرطی که اون گروه کوچک 

ای داشته باشه  چنين تحليل و تئوری
ميتونه مبارزه رو شروع کنه بشرطی 
ح که تحليل درست و برنامه صحي

کار را با موفقيت (وجود داشته باشه
 ).پيش ببره
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) بخاطر این که(اونها را فراری بدن بلکه 
سالح بدست بگيرن و از انقالبی که 
داشت پيروز ميشد حمایت بکنن و اون 
رو به جایی برسونن که خواست مردم و 
زحمتکشان ایران بود ولی ما شاهداون 

فرانسهایی که قبل از بودیم که در کن
سرنگونی سلطنت در خارج از ایران 
صورت گرفت مثل گوادالوپ، این تقریبًا 
اونجا نقش بسته بود و بعد از چند روز 

بهمن که مردم تقریبًا رژیم رو  ٢٢و  ٢١در 
ساقط کردن رژیم جدیدی یا رهبری 
جدید تقاضای خلع سالح مردم را کرد، 
 این نشون ميده که رژیم جدید که
خمينی رهبریش رو داشت تا چه حد از 
ها  این سالح و این مسلح شدن توده

برگردیم به که ميترسيد، اینو من گفتم 
همان گوادالوپ و کنفرانسهای مشابه 
اون در ماهها و سالهای اخيری که 
پشت سر گذاشتيم و کنفرانسهایی 
مثل استکهلم، مثل پراگ و 
کنفرانسهایی مثل کنفرانسهای 

ر واشنگتن، همه و همه در سکوالرها د
اینجا دارن آلترناتيو درست ميکنن، بنظر 
شما چه باید کرد؟ ما باید راهی رو در 
نظر بگيریم و به زحمتکشان و کارگران 
ارائه بدیم که این کنفرانسها باز هم 

، اند ادامه کنفرانسهایی مثل گوادالوپ
این  تابنظر شما چگونه باید داخل رفت 

  رو افشاء کرد؟
بنظر من در درجه اول ما باید  يدببين :اسخپ

ما یک چيز رو توجه کنيم این درسته که واقعًا 
در بخصوص روندی رو ، یک جریانی رو 

 باهاش روبرویيم که با توجه بهسالهای اخير 
رشد بحرانی که رژیم جمهوری اسالمی رو 

بحران اقتصادی،  به این روند،فراگرفته و 
واقعًا یک معضالت  داضافه کني همتحریمها رو 

بزرگی رو برای این رژیم درست کرده و از 
شدت و طرف دیگه رشدگيری واقعًا مقاومت 

ها که هر روز به یک شکلی، چه  مبارزه توده
در شکل اعتصابات کارگری، چه اعتراضات 
عمومی بيرون ميزنه هر چه بيشتر باصطالح 

رو قدرتمندتر بر گریبان این رژیم پنجه مردم 
این واقعيتيه که  ُخب در نتيجه ،ميکنه

کسانی که در حفظ این نظام منافعی دارن و 
به هيچوجه نميخوان رژیم جمهوری اسالمی 
بره و نه تنها رژیم بره بلکه از اون مهمتر 

ای به  نميخوان با رفتنش بهيچوجه صدمه
داری وابسته ایران و منافع  نظام سرمایه

 استراتژیک اونها بخوره یعنی بطور مشخص
قدرتهای امپریاليستی، اونها به موازات 

ن تا امشاهده چنين روندی ُخب ميخوان و مي
در جنبشهای اجتماعی ما نفوذ کنن، ميان و 

چه ميخوان و انرژی ميذارن، منابع ميذارن، 
منابع فکری، اتاقهای فکرشون، 

توليد فکرشون و  اتاقهایهاشون،  اندیشکده
ولهایی با یا منابع مادی؛ مثال با پخش کردن پ

سعی کردن در حمایت مادی و معنوی و با 
جریاناتی . دادن تریبون به جریانات ارتجاعی

که مدافع منافع واقعًا اکثریت آحاد زحمتکش 
جامعه ما نيستند و فوقش تمام چشم 

هم اندازشون اینه که در صورتيکه تحولی 
ها، این دستگاه  مبارزات تودهاثر پيش اومد در 

رکوب حاکم رو با کمترین ظلم و جنایت و س
ما شاهد این هستيم که .  تغييری نگه دارن

هاست که  چنين کنفرانسهایی در این جهت
برگزار ميشه و از توش ميخوان تالش کنن 

از  .آلترناتيوهایی رو تحميل کنن به مردم ما

 .تحميل کنن بر جنبش مردم ما و اول بسازند
ای رو ميخوام با  ولی من یک مالحظه

از این فرصت استفاده  ،ان عزیزتونشنوندگ
نباید  بعد از هر کدام از  .کنم، در ميون بذارم

شما ازش  هست و این کنفرانسهایی که
اتفاق )که هر از چند گاهی (اسم بردید 

افته ما سریعًا یک جمعبندی داشته  می
گویا اینها آلترناتيو واقعی که باشيم 

نجور امپریاليسم و یا آلترناتيو گردانندگان ای
چون بهر . کنفرانسها در لحظه حاضر هستن

مبارزات پيشرفت حال مسائل سياسی و 
ای را بوجود مياره  توده ها، وضعيتهای پيچيده

که اساسًا ممکنه هيچکدام از اینهایی که 
  توی اینجور جاها شما اسم بردید واآلن 

کنفرانسها، هيچ این جمع ميشن تو 
و قدرتها همون شانسی ممکنه از طرف 

منابع پشتشون نداشته باشن و این به این 
معنی نيست که اینها حاال مثًال برگزیده 

این یه نکته؛ شدن برای یک چنين کاری، 
ولی نکته اصلی اینه که مردم ما با توجه به 
تجارب گذشته، با توجه به تجارب کنفرانس 
گوادالوپ و اون روندهایی که بعدًا در قالب 

ر قالب عقب رژیم جمهوری اسالمی و د
نشينی تاکتيکی امپریاليسم در مقابله با 
مبارزات مردم ما اتفاق افتاد؛ به این شکل که 
امپریاليسم وقتی رشد جنبش، رشد جنبش 

رو دیدند، ای  مسلحانه، رشد جنبش توده
اون سازمان چریکهای فدایی خلق که  قتیو

به  بزرگترین سازمان کمونيستی خاورميانه 
توی اون شرایط دیدند، تبدیل شده بود رو 

ُخب اومدن در مقابل این رشد جنبش و رشد 
از نظر خودشون یک عقب  مکمونيسشبح 

یعنی در همون . نشينی تاکتيکی کردن
کنفرانس گوادالوپ، به حمایت از رژیم شاه 
پایان دادن و در عوض حمایتشون رو گذاشتن 
پشت دارودسته خمينی به منظور سرکوب 

ور تعرض استراتژیک به انقالب مردم، به منظ
ُخب مردم ما تو اون شرایط . انقالب مردم ما

و این تجربه هنوز خيلی از لحاظ (دیدن 
تاریخی سالهای دوری نيست که یک چنين 

در نتيجه االن هم مردم ما با ) اتفاقی افتاده
استفاده از اون تجربه و از اون چيزی که 
خودشون به چشم دیدن به نظر من باید به 

سئله توجه کنن که درسته که این ننگ این م
و نفرت و سياهی و تباهی ناشی از 

سال جمهوری اسالمی واقعًا  ٣٣حاکميت 

جان رو به لب هر آزادیخواهی، هر کارگری، 
هر زحمتکشی، جوانها، زنها، اقليتهای دینی، 
خلقهای تحت ستم رسونده ولی برای مقابله 

ونه که با این تنها یک راه وجود داره و اونهم ا
مردم ما با حفظ استقالل خودشون بدون 
وابستگی به قدرتهای امپریاليستی، بدون 
 وداشتن توهم به هيچ یک از این جناحها

های درونی جمهوری اسالمی که  دارودسته
از اصالح طلبش بگير تا به اصطالح 

کارش، که هر کدوم امتحان خودشون  محافظه
ح رو در جنایت و تبهکاری و سرکوب باصطال

پس دادن، بدون توهم به اینها باید در جهت 
تشکل مبارزات مستقل خودشون و با هدف 
سرنگونی کليت این رژیم، نيروی خودشون رو 
سازمان بدهند بدون اینکه بخواهند اتکاء پيدا 

این .  کنن به هيچ یک از قدرتهای ارتجاعی
درسته که  .تنها راهه انقالب مردم .هتنها راه

ا از نظر بعضيها به این شکل ممکنه این حرفه
خيلی طوالنی است این ُخب که به نظر بياد 

باصطالح زدنش خيلی حرفيه که ممکنه و 
مبارزه طوالنی نياز یک به اما ساده باشه 

ولی به اینجورمنتقدین این حرفها باید  .داره
بحث بر سر نجات و بهروزی اگر گفت ببينيد 

ه، مردمه، اگر بحث بر سر دموکراسی واقعي
اگر بحث بر سر آزادی جامعه ماست این تنها 
راهه اگر چه خيلی طوالنيه، ولی اگر مردم 

هایی، با  ما، جوانهای ما اگر با یک چنين ایده
یک چنين نظراتی خودشون رو سازمان بدن 
اونموقع شانس موفقيت هر چه نزدیکتر 

ولی اگر بحث چنين گرایشاتی این . ميشه
این قدرت یا اون باشه که ما دل ببندیم به 

قدرت امپریاليستی، به این جناح یا اون جناح 
این نظام، ممکنه حتی نظام جمهوری 
اسالمی بره، ممکنه، ولی مطمئن باشيد 
اون چيزی که مياد به جای این رژیم، چون 

حفظ شده، چون اون ) حاکم نظام(ساختار 
قدرت جدید اساسًا برای حفظ همون نظام 

جه همين بند بردگی و روی کار اومده، در نتي
همين بند سرکوب و ستم به هيچوجه گریبان 
و پاهای مردم زحمتکش و مبارز کشور ما را 
رها نخواهد کرد و سلطه اونها رو از بين 

  .نخواهد برد
رفيق چنگيز ميدونم که : رادیو همراه

وقت شما بسيار تنگ است و اگر مایل 
تونيم مصاحبه رو  باشيد همين االن می

تونيد دقایقی دیگر  نيم و اگر میتموم بک
  .با ما همراه باشيد اعالم کنيد

خواهش ميکنم، بفرمایيد، من هنوز  :پاسخ
  .ای در خدمتتون هستم یه چند دقيقه

ای تماس  بله، شنونده: رادیو همراه
گرفته بود و ميگفت که در اون زمان 
شرایط به این صورت بحرانی نبود، 

، ۵٠یعنی در زمان شاه در سالهای 
سالهایی که چریکهای فدایی خلق با 
کارهایی که انجام ميدادن ميخواستن 
نشون بدن که رژیم شاه، رژیم وابسته 
شاه پوشاليه و باید کاری کرد و اون 
روبه مردم نشون ميدادن که با چه 
روشی ميشه این رژیم رو ازبين برد، ما 

های کارگری  دیدیم که در ادامه هسته
مان به چریکهای خيلی زیادی در اون ز

فدایی پيوستن، چرا االن این اتفاق 
افته؟ این شنونده ميگفت چرا االن  نمی

با توجه به این همه بدبختی، زیر خط 
فقر، فحشاء، زندان، اعدام، دست 
بریدن، تجاوز، همه اینها چرا االن انقالب 

  نميشه؟

برای هر انقالبی که هدفش براندازی   
باشه دو شرط  کهنهمناسبات و نظام 

که اون  ؛کلی الزمه، یکی شرایط عينيه
شرایط در کشور ما هم در زمان شاه و 
هم االن، شاید هم به شکل خيلی 

دش رو در شدیدتری وجود داره و خو
همين فقر، گرسنگی، شکاف طبقاتی و 
سرکوب و ظلم وحشتناکی که 
دیکتاتوری مطلق العنان حاکم در همه 

یک  اینکه بدونادامه می ده، ها  عرصه
ولی این . از شدتش کم شده باشه روز

انقالب اون موقع به یک شرایط ذهنی 
یعنی وجود یک نيروی آگاه در جامعه و 

در  نياز داره، سازمان و رهبری مبارزه
نتيجه هر روشنفکری که دلش برای 
واقعًا برای مردم ما ميسوزه و 

اش این است، باید تمام توان  مسئله
 در هر جایی که قرار داره خودش رو

 ايجادبکار بگيره برای اینکه شرایطی رو 
اون عامل ذهنی انقالب، شکل که بکنه 
  .اش هر چه سریعتر بشه گيری
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ببينيد این شنونده عزیزمون خوب با  :پاسخ
رو مطرح  مشاهده واقعيت یک سوالی

ميکنه، یک تصویری رو ارائه ميده که بنظر من 
اجازه بدید با احترام بگم که یک تصویر کامل و 

چرا؟ . یک دید عميق به این جامعه نيست با
این درسته که به لحاظ کمی و حتی به لحاظ 
کيفی وقتی شما ابعاد فقر، بحران و نظایر 

وخامت (بينيد که  اینها رو نگاه ميکنيد می
خيلی شدیدتر شده نسبت به اون ) عاوضا

برای  م کهدوره، ولی ما باید این رو بدوني
انقالب دو شرط الزمه، برای هر انقالبی که 
هدفش براندازی نظام موجود باشه، و 

باشه دو  کهنهمناسبات و براندازی نظام 
که اون  ؛شرط کلی الزمه، یکی شرایط عينيه

 شرایط در کشور ما هم در زمان شاه و هم
االن، شاید هم به شکل خيلی شدیدتری 

خودش رو در همين فقر،  اون هموجود داره و 
گرسنگی، شکاف طبقاتی و سرکوب و ظلم 

، اون حاکموحشتناکی که دیکتاتوری 
دیکتاتوری مطلق العنان حاکم در همه 

از  روزیک  اینکه بدونادامه می ده، ها  عرصه
ولی ُخب این انقالب . شدتش کم شده باشه

ن موقع به یک شرایط ذهنی یعنی وجود او
یک نيروی آگاه در جامعه و تشکل اون و 
سازمان و رهبری مبارزه نياز داره، بدالئلی که 
من االن فکر نميکنم در این بحث فرصتش 
وجود داشته باشه این روشنه که در اثر 
سالها سرکوب وحشيانه رژیم جمهوری 

خاطر ه اسالمی از یکطرف و از طرف دیگه ب
خيانت رهبری حاکم بر سازمان چریکهای 
ای  فدایی خلق ایران که در یک مرحله

بزرگترین سازمان کمونيستی نه تنها ایران 
 بلکه خاورميانه و نقطه اميد مردم ما بود رو 

مصادره کرد، بخاطر اون )اين رهبری(
ـ  ۵٧خيانت،سازمان و رهبری اون در سالهای 

 بجای اینکه یک سازمان کمونيستی ۵۶
مدافع طبقه کارگر و زحمتکش و توده مردم 
باشه بتدریج به یک سازمانی که زائده 
بورژوازی حاکم بود تبدیل شد؛ به این دالئل، 

 ؛شرایط ذهنی برای انقالب تضعيف شدهاون 
در نتيجه هر روشنفکری و هر کسی که 
دلش برای واقعًا برای مردم ما ميسوزه و 

ام توان اش این مسئله است، باید تم مسئله
خودش رو در هر جایی که قرار داره بکار بگيره 

بکنه که اون  ايجادبرای اینکه شرایطی رو 
اش هر چه  عامل ذهنی انقالب، شکل گيری

سریعتر بشه و باصطالح بهش کمک کنه، 
کمک کنه به اون روند، البته وقتی من این 
حرف رو ميزنم به این شنونده عزیزمون هم 

ن به این معنی نيست خاطرنشان بکنم که ای
ای نداریم،  که ما االن در جامعه مثًال مبارزه

 )سالهای(تشکلی نداریم، در همين جنبش 
واقعًا اخباری وجود داشت در مورد  ٨٩ـ  ٨٨

بخصوص جوانهایی که این تجربه رو ميدیدن، 
تجربه دورۀ قبل رو داشتن، محافلی شروع 
شد شکل گرفتن در بين اونها و ما از روی 

رهای قهرآميزی که در جامعه سرداده شعا
ميشد از روی عواملی دیگه و اخبار دیگه، 
ميدیدیم که چنين گرایشی در جامعه وجود 
داره ولی ُخب ما با یک دیکتاتوری 
وحشتناکی روبرو هستيم که همه 

اش اینه که با این سازمان اطالعات و  مسئله
امنيتش، در جهت کشف هر جور تشکل و هر 

برای تشکل، کار ميکنه و در نتيجه جور مبارزه 
با چنين مانعی روبرویه، اگه بخوام ) جنبش(

جمعبندی کنم، ميگم که در لحظه حاضر،  
ای که ما صحبت ميکنيم، چرا  همين لحظه
ای که اون دوست شنونده گفته  چنين مسئله

بود به اسم انقالب، با اون درکی که ارائه 
اون داده بود وجود نداره این دليلش ضعف 

از طرف دیگه ما همين االن  .عامل ذهنيه
مون نگاه کنيم این نکته رو  وقتی به جامعه

تون ما االن واقعًا با  بگم و تموم کنم با اجازه
مقاومت بسيار گسترده و با یک خشم و 
نارضایتی بی نهایت شدیدی از طرف طبقات 
و اقشار تحت ستم در جامعه روبرو هستيم 

ای این دیکتاتوری با  هاز یک گوشکه که هربار 
 و(یک بحران، با یک تضادهایی روبرو ميشه 

سر کوچکترین  )اون خشم و نارضایتی
مسائل امکان و فرصت بروز پيدا ميکنه ما 

بينيم که چه پتانسيل عظيمی در پشت  می
ای ما در طبقه  سر این مقاومت و جنبش توده

کارگر در اقشار و طبقات زحمتکش مردم ما و 
وجود داره، در نتيجه هر کس که  نهامونوجو

شنونده این مسئله اصليش این چيزیه که 
در رو مطرح کرده بود، باید تمام کوشش ها 

، در این کانال جاری بدهاین جهت سازمان 
بشه که مبارزات مردم ما تشدید بشه و از 
توی دل اونها مطمئن باشيد همينطور که االن 

و اون بينيم اون نهالها  هم شواهدی ازش می
روندهایی که اون عامل ذهنی رو بهش 
پاسخ بده بوجود مياد و از دل اون مبارزات یک 
سازمان رزمنده با یک برنامه انقالبی که در 

شواهدش (حرکت ميکنه  توده هاجهت منافع 
، به شکل گيریش به گسترده )هستهم 

شدنش کمک خواهد شد و ما این را خواهيم 
که االن در  یدر بستر همين مبارزات. دید

جریانه، وظيفه ما اینه که به این روند کمک 
کنيم، مبارزه رو بر عليه دیکتاتوری بعنوان سد 
اصلی عدم وجود اون سازمان متمرکز کنيم و 
سعی کنيم که در سد این دیکتاتوری شکاف 
بيفته با مبارزاتمون تا شرایط پيدایش یک 
همچون سازمانی و یک همچون رهبری هر 

  .هيل بشهچه بيشتر تس
خيلی ممنون رفيق چنگيز : رادیو همراه

تون رو  قبادی فر که لطف کردید و وقت
به ما اختصاص دادید، اميدوارم در 
وقتهایی که در آینده خواهيم داشت 
بيشتر راجع به آینده و نقش مبارزین و 

رو سپری  ۵٠بویژه کسانی که دوران 
های سياهکل رو به  کردن و اون جرقه

دوران دیدن رو بيشتر عينه در اون 
  .صحبت بکنيم و بيشتر آگاهی بدیم

اجازه بدین یکبار دیگر از شما و از  :پاسخ
شنوندگان عزیزتون که حوصله کردن و 
حرفهای منو گوش کردن تشکر کنم و یکبار 
دیگه در این ایام یاد رزمندگان سياهکل این 
فرزندان کشور ما رو پاس بدارم که هر چی 

ریخ از طراوت و تازگی اون ميگذره در طول تا
ای که کردن و عملی که کردن به  مبارزه

و همچنين یاد . هيچوجه کاسته نميشه
 ٢٢و  ٢١تمامی جانباختگان قيام مردمی 
تون آرزوی  بهمن رو گرامی بدارم، برای همه

  .سپاسگزارم. موافقيت ميکنم

 

 !ته بادبهاران خجس

شـبهاي سـياه و طـوالني زمسـتان، مغلـوب انـوار       .  سر فصل نوئي در زندگي طبيعت شروع به آغازيدن كرده است. در آستانه سال جديدي قرار داريم
هاي زرين خورشيد فروزان مي شود و بهار با طبيعت زيبا و طرب انگيزش از راه مي رسد و سبزي و خرمي دل انگيز،نسيم فرحبخش آن و طراوت گل

براي خلقهاي دربند ايران و بخصوص بـراي كـارگران    1392در اين بهار و در آغاز سال . نورس بهاري، نويد پايان زمستان سرد و سخت را مي دهند
تاريـك   و زحمتكشان كه مبارزات سترگشان بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي و اربابان امپرياليست اش، نويد بخش پايان زمستان

  .و خفقان آوري ست كه به دست اين دژخيمان بر سرزمين ما حاكم گشته، آرزوي موفقيت و بهروزي مي كنيم
در باشد كه سال نو، سال پيشرفت و موفقيتهاي مبارزاتي هر چه بيشتر براي كارگران و زحمتكشـان، زنـان، جوانـان و تمـامي خلقهـاي سـتمديده مـان        

  .سركوبگر جمهوري اسالمي براي رسيدن به آزادي و سوسياليسم در ايران باشدپيكار به منظور سرنگوني رژيم 
  

  
 چريكهاي فدائي خلق ايران

  1391اسفند  25
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  "اتحاد زنان آزاديخواه"
 ٩آنچه در زیر می آید متن سخنرانی رفقا،  سارا نيکو و سهيال دهماسی ست که در برنامه پلتاکی که به تاریخ : پيام فدایی

این سخنرانيها از صورت گفتار به نوشتار درآمده و با . مارس روز جهانی زن برگزار شد، صورت گرفت ٨در سالگرد   ٢٠١٣مارس 
 .این وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد برخی ویرایشها و تغييرات جزئی به

 ستم و خشونت بر زن و راهكارها

با سالم، و با تبريک روز جهانی زن به همه  :سهيال دهماسی
و با تشکر از این که با حضور خودتان امکان ! شما دوستان و رفقا

و با تشکر از رفيق سارا برای . برگزاری این مراسم را مهيا کردید
ت های مفيدی که کردند، من صحبت هايم سخنرانی اشان و صحب

  .ستم بر زنانرا ادامه می دهم در رابطه با راهکارهای رهايی از 

همانطور که می دانيد ما امسال شاهد رويداد های زيادی در سطح 
منطقه بوديم و امسال زنان ايران و جهان در حالی روز زن را گرامی 

يم های وابسته می دارند که سرمايه داری جهانی همراه با رژ
ديکتاتور به جنگ و کشتار و استثمار مردم زحمتکش مناطق مختلف 

حاکميت رژيم سرمايه  هم دنيا ادامه می دهند، و در کشور ما ايران
داری وابسته و نفوذ قدرت های امپرياليستی، زندگی طبقه کارگر و 
توده های زحمتکش بخصوص زنان را بيش از پيش به ورطه سقوط و 

در  مقابل، ما شاهد مبارزه پی گير کارگران و  . شاندهتباهی ک
زحمتکشان، بخصوص زنان تحت ستم در ايران و کشور های منطقه 

مبارزه و مقاومت زنان در مقابل ستمگرانشان، چه در ایران  .هستيم
و چه در سطح جهان امروز آنقدر برجسته است که توضيح و یا حتی 

من   به هر حال. ی را می گيردبر شمردن آماری آنها هم وقت زیاد
این بخش از برنامه سعی می کنم که بيشتر بحثم را حول علت  در

یا علت های ستم بر زنان و همانطور که گفتم راهکارهای مربوط به 
  .   این امر متمرکز کنم

  ريشه ستم بر زن چيست؟
روشن است که برای پايان دادن به خشونت و ستم عليه زنان، بايد 

بايد بدانيم که چرا . شه های آن را شناخت و هدف قرار دادابتدا ري
زنان تحت ستم قرار دارند و چه کسانی از ستم و خشونت عليه 

  .زنان سود می برند
   

وقتی که صحبت از ستم بر زنان و ريشه اصلی آن می شود، دو نوع 
برخی افراد و گروه ها، که فمنيست ها هم . بحث درمی گيرد

روبناهايی مانند گفتمان و فرهنگ و مذهب و  شامل آنها هستند،
اما ما . قوانين و غيره را ريشه فرودستی زنان می دانند

مارکسيست ها زيربنای اقتصادی را ريشه اين امر می دانيم و 
روبناهای گفتمان و فرهنگ مردساالرانه و سيستم حقوقی وغيره را 

نجا که مالکيت ما معتقديم که از آ. نتيجه آن می دانيم، نه ريشه آن
خصوصی و جامعه طبقاتی عامل ستم بر زن است ، رهايی کامل 
زنان از ستم جنسيتی، و هر نوع ظلم و ستم ديگر نيز، با سرنگونی 

  .سيستم طبقاتی امکان پذير ميشود
  

با مراجعه به منابع تاریخی علمی، می بينيم که با ايجاد مالکيت 
نيز به عنوان بخشی خصوصی و ظهور جوامع طبقاتی، ستم بر زن 

اجتماعی طبقات حاکم عليه طبقات -از ستم های مختلف اقتصادی
منشأ خانواده، مالکيت "اگر کتاب انگلس،  .تحت ستم، بوجود آمد

را خوانده باشيد، انگلس در آنجا ابتدا دوره هائی " خصوصی و دولت
که خانواده در طی تاریخ طی کرده را توضيح داده و سپس شرایطی 

ر به تحت ستم قرار گرفتن زن شد را در ارتباط با آن شرح که منج
  .می دهد

انگلس در کتاب خودش تکامل خانواده را به اين شکل شرح ميدهد 
در دوره کمون های اوليه در دوره جوامع ماقبل "  خانواده"که 

خانواده در . طبقاتی هيچ شباهتی به خانواده امروزی نداشتند
هی از افراد که غالبأ هم خون هم کمون های اوليه، رابطه گرو

اين رابطه، يک نوع رابطه کار و توليد و تالش برای ادامه . بودند، بود
به طوری که شرط بقای فرد، تالش اش در جهت حفظ بقای . بقا بود

. جمع بود؛ و برعکس، بقای جمع هم وابسته به حفظ بقای فرد بود
  اين خانواده، بنابراين رابطه زوج های زن و مرد در چهارچوب 

  ١٠صفحه

  خشونت و ستم بر زناننمادهاي 

با درود به تک تک شما رفقا و با تشکر از این که  در  :سارا نيکو
قبل از هر . مراسم گراميداشت روز جهانی زن شرکت کرده اید

مارس روز جهانی زن رو به تمامی زنان  ٨چيز   اجازه بدهيد که 
و خاطره همه شير تحت ستم ایران و جهان تبریک بگم، و یاد 

زنانی که جان خود را در مبارزه برای رسيدن به جامعه ای عاری از 
هر گونه ستم و تبعيض و خشونت ایثار کردند و در واقع با خون 
  .خودشون مسير این مبارزه را برای ما هموار کردند را گرامی بدارم

امشب بحث من در مورد نماد های خشونت و ستم بر زنان جنبه 
تلف اون هستش که به دليل کمبود وقت من اين بحث را های مخ

استثمار زنان که شامل  . در چند حوزه مشخص خالصه کرده ام
ستم و /  کارگر و ستم و خشونت در حق اين زنان 

آمار خشونت بر زنان /  خشونت عليه زنان در خانواده
وقوانين جمهوری اسالمی در باز سازی این ستم ها و 

در آخرهم نگاهی به مبارزات زنان چه و  .هستشخشونت ها  
  .در ایران و چه در کشورهای دیگه خواهم داشت

  استثمار زنان کارگر و ستم و خشونت در حق آنان
صحبتم رو با استثمار زنان کارگر و ستم و خشونت در حق اين 

ببينيد با نگاهی به شرایطی که زنان کارگر   .زنان  شروع می کنم
ظير ايران، کشورهای تحت سلطه ديگه ای ایران و کشورهائی ن

مثل ایران دارند توش بسر می برند ما نگاهی به اين شرايط 
زیر حمایت رژیم  انداخته باشيم  می بينيم که سرمایه داران

جمهوری اسالمی ، چه شرایط  زندگی جهنمی ای را برای زنان 
ن واقعا شرایطی که زنا.  طبقه زحمتکش و کارگر بوجود آورده اند

کارگر ما امروز توش بسر می برند ، شرایطی یه که مرگی 
مثًال امروز هزاران زن پرولتر در . تدریجی را بر آنها تحميل می کنه

کوره های آجر پزی در وضعيتی بسيار نا امن ، غير بهداشتی و با 
حقوقی ناچيز آنچنان به کار طاقت فرسا مشغول هستند که هر 

واقعا چه عاملی جز . ر انتظارشونهدم مرگ زودرس و غير طبيعی د
فقر و گرسنگی که سرمایه دارن و حکومت حامی آنها بوجود آورده 
اند ميتواند هزاران زن کارگر قاليباف را وادار کنه که ساعات 

ساعت در روز در اطاقهای  ١۶تا  ١۵طوالنی در شبانه روز گاها 
 ند پای دارتاریک و فضای تنگ و نمناک، فقط برای اينکه  زنده بمان

  ؟قالی بنشينند
  

در ایران جمهوری اسالمی با تکيه بر قوانين ضد زن و با بی ارزش 
نشان دادن موجودیت زنان در واقعيت دست سرمایه داران رو برای 
اينکه هر چه بيشتر ستم رو بر زنان تحميل بکنه باز گذاشته نماد 

رسا ، مزد این ستم ها  را ما در دستمزد ناچيز در ازای کار طاقت ف
نابرابر در مقابل کار برابر، عدم امنيت شغلی ، تحقير و تبعيض 
جنسيتی در محيط کار و سو استفاده های جنسی توسط 

به طور مشخص گفته . کارفرمایان در محيط کارخانه ميتوانيم ببينيم
زن کارگر در شهرستان طبس مشغول کار هستند  ۵٠٠ميشه که  

ساوی با مردان کارگر یک سوم که حقوق این زنان برای کار م
نفر از این زنان تحت  ١٠٠و طبق آمار دولتی فقط . مردان کارگره

  . پوشش بيمه های درمانی قرار دارند

ابعاد ستم و خشونت بر زن را باید در زندگی هزاران هزار زنان 
کارگر مهاجر خانگی دید که برای بدست آوردن يک لقمه نان 

ن را ترک ميکنند و راهی کشورهایی خانواده ها و عزیزان خودشا
مثل کشورهای خليج ميشوند و دقيقا عين برده در خدمت شيوخ 
عرب و زنان ظالم آنان قرار ميگيرند ، اینان خواهران ما از سریالنکا، 
فيليپين، اندونزی،  اتيوپی ، بنگالدش و نپال هستند که به عنوان 

  ه عنوان یک کارگربردگان عصر امروز دور از خاک خودشون نه فقط ب
  

  ١٢ه صفح
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     ٩صفحه از...  ستم و خشونت بر زن 
ت بود و هيچ تأثيری هم رابطه ای غالبأ موق

روی موقعيت اقتصادی زن و مرد يا کودکان 
      .نمی گذاشت

انگلس توضيح می دهد که اين رابطه زوج ها 
می " خانواده"که برای سهولت بحث، آن را (

ناميم اما با  خانواده امروزی خيلی تفاوت 
انواع مختلفی را به مرور زمان طی ) داشت
ون و معياری برای در ابتدا قاعده و قان. کرد

اين رابطه وجود نداشت، اما به تدريج دچار 
يک تحوالتی شد و به رابطه ثابت يک زن و 
مرد در چهارچوب جامعه غيرطبقاتی، تبديل 

اما اين ثابت بودن به معنای دائمی . شد
چون که رابطه يک زوج در جوامع . بودنش نبود

ماقبل طبقاتی می توانسته آزادانه توسط 
  .ز دو نفر قطع بشودهرکدام ا

و يک نکته مهم اين است که شکل تکامل 
خانواده به شرايط اقتصادی و اقليمی جامعه 

درواقع، نياز اساسی . هم بستگی داشت
انسان های اوليه، ادامه بقا، آن هم در آن 

با توجه به (شرايط زيستی، بسيار دشوار بود 
اينکه ابزار هائی که انسان برای ادامه زندگی 

به هر ). امه بقا  داشت بسيار محدود بودو اد
حال نياز اصلی انسان در آن موقع، ادامه بقا 

و در نتيجه روابط اجتماعی منجمله .  بود
رابطه ميان زن و مرد نيز بر اساس شرايط 
زيستی و به شکلی انتخاب و سازماندهی 
می شد که هرچه بيشتر و بهتر در خدمت 

ن، يعنی برآورده شدن آن نياز اساسی انسا
  .ادامه بقا، به کار گرفته بشود

  خويشاوندی بر اساس حق مادری

يک موضوع مهم ديگر هم که انگلس شرح 
می دهد اين است که در جوامع ماقبل 

خويشاوندی از طريق داشتن مادر طبقاتی 
انگلس اسم آن را می . مشترک بوده است

و انگلس به روشنی ". حق مادری"گذارد 
شيوه " حق مادری"ين توضيح می دهد که ا

سازماندهی جامعه بود، شيوه ای بود که 
افراد از طريق آن به جامعه، به قبيله اشان، يا 
به هر حال اجتماعی از چندين قبيله، ربط 
پيدا می کردند و رابطه ای به اين شکل از 
طريق حق مادری، رابطه ای بين جمع و افراد 

ت و ايجاد می شد که آن را نبايد با اعمال قدر
هايرآرکی قدرت در جوامع طبقاتی اشتباه 

در واقع نبايد حق مادری را با . گرفت
. اشتباه کنيم" زن ساالری"يا " مادرساالری"

قدرت زن و مرد در "  حق مادری"در جوامع 
تصميم گيری های اجتماعی با هم برابر بوده 
و جنسيت افراد هيچ نقشی در موقعيت 

ری اشان در اجتماعی آنها و قدرت تصميم گي
زمينه های تصميم گيری های اجتماعی 

در واقع موقعيت هر فرد در . نداشته است
جامعه فقط بستگی داشت به اينکه تا چه 
حد در تأمين نياز های جامعه تالش ميکرد و 
چطور وظيفه خود به عنوان فردی از آن جامعه 

به . را برای ادامه بقای جامعه انجام می داد
در قبايلی که در نقاط اين دليل است که 

دوردست و غيرقابل دسترس دنيا در سالهای 
اخير هم کشف شده اند، قبايلی که به 
شکل آن جوامع اوليه زندگی می کنند، و يا 
حتی بين سرخپوست ها و يا اسکيموها، 
می بينيم که در برخی قبايل زنانی هستند 
که مهارت ها و توانايی های فيزيکی و فکری 

و فعاليت هايشان برای قبيله  بيشتری دارند
اشان اهميت بيشتری داشته، و به خاطر اين 
به عنوان رهبران و رؤسای قبيله انتخاب شده 
اند و هيچ ربطی هم به زن بودنشان نداشته 

  .است

کوتاه بودن عمر جامعه طبقاتی و ستم 
بر زن، در مقايسه با عمر طوالنی جوامع 

  اوليه

مطالعه يک مسئله مهم ديگر که ما با 
تاريخی جوامع بشری می بينيم، و می 
توانيم بفهميم اين است که اين مساله در 
رابطه با اينکه منشأ ستم بر زن چيست، 
موضوع ديگر اين است که عمر جوامع 
طبقاتی و ستم بر زن در مقايسه با عمر 
جوامع اوليه و جوامع بی طبقه خيلی کوتاه تر 

ی يعنی انسان وقتی که از قلمرو. است
حيوانيت به قلمروی انسانی گذار کرد، 
بيشتر عمر خود را در دوران جوامع بی طبقه 

چون که اولين جوامع طبقاتی  . اوليه گذراند
هزار سال پيش بوجود  ١٠هزار يا  ٨فقط 
درحاليکه انسان اوليه، همو سپی . آمدند

 ٣٠٠، ٢٠٠، حدود Homo sapiensانس ها 
کاملی هزار سال پيش، با طی يک پروسه ت

هزار سال  ٣٠٠حاال . تاريخی، به وجود آمدند
هزار  ١٠جامعه بی طبقه را مقايسه کنيد با 

  .سال جامعه طبقاتی

می خواهيم از اين نتيجه بگيريم که انسان 
بيشتر عمر خودش را در جامعه بدون طبقه 
. گذرانده که از ستم بر زن خبری نبوده است

و  یبورژوائو این نظر (بنابراين بعضی ها 
که نظر می دهند که ) مذاهب آن نيز هست

زن هميشه از ابتدای بشريت از ابتدا تحت 
  . سلطه مرد بوده، کامال اشتباه می کنند

چه عواملی باعث قدرت گيری حال ببينيم که 
مرد شد؟ و تحت ستم قرار گرفتن زن چه 
  رابطه ای دارد با بوجود آمدن جامعه طبقاتی؟

خانواده به  اتی،با تکامل جوامع ماقبل طبق
منطقه  عنوان نهادی اجتماعی، اولين بار در

که از نظر (کنونی " شرق دور"و " خاورميانه"
آب و هوا خوش آب و هواترين مناطق کره 

با تکامل جوامع ماقبل طبقاتی ) زمين بوده اند
در این مناطق به تدريج با تکامل . شکل گرفت

ابزارهای توليد، کشاورزی و شبانی و 
ری رشد کرد، و جوامع روستايی هم در دامدا

. سواحل رودخانه های بزرگ شکل گرفتند
بعد به تدريج توليدات و ثروت اين جوامع 
خيلی رشد کرد، و با رشد توليداتشان، 
تضادهايی در جامعه نيز به وجود آمدند که 
منجر شد به يک تغييرات اجتماعی عظيمی 

خوب اين تضادها چه . در درون آن جوامع
  ند؟      بود

اوال اينکه نيروی کار مردها بيشتر در 
کشاورزی و شبانی بود که به تدريج بازدهی 
زيادی پيدا کرد و ميزان توليداتشان خيلی 
بيشتر از مقدار نيازهای کوتاه مدت قبيله 

اين توليدات مازاد بر احتياج ، مثال . شد
غالتی که خيلی بيشتر از نياز آن موقع توليد 

که در (توليدات مازاد بر احتياج  شد، و از اين
داد و ستد پاياپای با قبايل ديگر مورد استفاده 

مثل پول امروز عمل می کرد ) واقع می شدند
و گندم شايد از اولين پول ها به حساب (

و ثروتها و سرمايه آن زمان محسوب ) بيايد
و اينها منجر شد به اين که . می شدند

ه هايی که انباشت ثروتی بشود برای خانواد
در ابتدا  که . کنترل آن را در دست داشتند

يعنی در ابتدا که (چنين عملی صورت گرفت 
توليد مازاد بر ) توليد مازاد بر احتياج پيش آمد

احتياج متعلق به کل قبيله و جامعه بود، اما 
به تدريج تحت سلط خانواده های خاصی؛ و 
به خصوص تحت سلطه  و تسلط مرد های 

که بوجود آورنده آن ثروت بودند، در  آن خانواده
  .اين به تدريج و به مرور زمان پيش آمد. آمد

بعد به هر حال، به مرور زمان، يک توسعه و 
به عنوان . پيشرفت های جديدی هم شد

مثال داد و ستد توليدات مازاد بر احتياج منجر 
به بوجود آمدن مشاغل جديد تخصصی مثل 

زمين ها را  حاصلخيزترين. شد" تجارت"شغل 
خصوصی کردند و تحت تسلط حانواده های 
توليد کننده خاصی در آوردند، و يا جنگ هائی 
برای گرفتن اين ثروتها از ديگر قبايل، و کنترل 

از طرف ديگر، در قبايل . داد و ستد درگرفتند
که گفتيم بر اساس حق مادری (همخون نيز 

 يک رقابتهائی بر سر کنترل توليد مازاد) بودند
بين  خانواده ها درگرفت، و اين باعث شد که 
خانواده بزرک قبيله حق مادری تبديل بشود 

و اين خانواده های . به  خانواده های کوچکتر
کوچکتر، واحد اقتصادی و تمايز منافع آن با 

اين حاصل اين بود که اين . منافع قبيله شدند
کوچکترکه منافع اش با منافع قبيله خانواده 

به هر . يک واحد اقتصادی بودد، فرق می کر
حوزه زندگی فردی و اجتماعی از هم حال؛ 

جدا شدند و سياست و دستگاه های 
سياسی که هسته های اوليه دولت ها هم 
بودند بوجود آمدند، و موقعيت و مقام و منزلت 

به اين شکل، فردی . اقتصادی به وجود آمد
که از نظر اقتصادی بر ديگران برتری داشت، 

عيت ديگری در آن قبيله و جامعه داشت و موق
. به اين شکل بود که طبقات به وجود آمدند

درصورتی که پيش از آن؛ پيش از اين که 
توليدات مازاد بر احتياج باشد، استفاده همه 
افراد از منابع اقتصادی جامعه به اندازه هم 
بود، و موقعيت و برتری اقتصادی وجود 

هم در جامعه نداشت و در نتيجه طبقه ای 
  . وجود نداشت

به هر حال انقياد رسمی زنان هم جزئی از 
. آن پروسه انتقال به جامعه طبقاتی بود

به هر حال انقياد رسمی زنان هم 
جزئی از پروسه انتقال به جامعه 

 ازدیاد ثروت که توسط. طبقاتی بود
مرد صورت گرفته بود؛ باعث آن شد 
که مرد در موضع برتر از زن قرار 

اما این وضع در شرایطی بود . بگيرد
يکی از . که هنوز حق مادری بر پا بود

تضاد های مهم اين جامعه اين بود که 
ازدياد ثروت توسط مرد صورت گرفته 
بود، تحت تسلط او بود، اما هنوز 
 قبايل به صورت حق مادری اداره

ميشدند و  فرزندان از پدر ارث نمی 
فرزندان بر اساس حق مادری (بردند 

و به هر ). به قبيله مادر تعلق داشتند
حال، تمرکز مازاد توليد در دست مرد، 
این انگيزه را برای مرد به وجود آورد 
که با منسوخ کردن حق مادری، امکان 
انتقال ثروتش را به فرزندان خودش و 

 .ود بدست بياوردبه نسلهای بعدی خ
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ازدیاد ثروت که توسط مرد 
صورت گرفته بود؛ باعث آن 
شد که مرد در موضع برتر از 

اما این وضع در . زن قرار بگيرد
شرایطی بود که هنوز حق 

يکی از تضاد . مادری بر پا بود
ای مهم اين جامعه اين بود ه

که ازدياد ثروت توسط مرد 
صورت گرفته بود، تحت 
تسلط او بود، اما هنوز قبايل 
به صورت حق مادری اداره 
ميشدند و  فرزندان از پدر 

فرزندان بر (ارث نمی بردند 
اساس حق مادری به قبيله 

و به هر ). مادر تعلق داشتند
حال، تمرکز مازاد توليد در 

این انگيزه را برای دست مرد، 
مرد به وجود آورد که با 
منسوخ کردن حق مادری، 
امکان انتقال ثروتش را به 
فرزندان خودش و به نسلهای 
. بعدی خود به دست بياورد

اتفاقا در این مورد انگلس 
 ٨٥جمله ای دارد در صفحه 

منشأ خانواده، مالکيت "کتاب 
در چاپ " (خصوصی و دولت

ارات جديد اين کتاب از انتش
) چريک های فدايی خلق

بر افتادن "انگلس ميگويد که 
حق مادری، شکست 

تاریخی جنس مؤنث  - جهانی
مرد فرمانروائی خانه را . بود

نيز به دست آورد؛ زن تنزل 
مقام یافت، برده شد، بنده 
شهوت مرد، و ابزاری صرف 

و ." برای توليد فرزندان
اهميت اين مساله، و در 
حقيقت طرح اين بحث 

سوخ شدن حق مادری، من
توضيح ميدهد که این موضوع 
تنزل یافتن زن هر چقدر هم 
که در طول اعصار آراسته و 
دستکاری شده ولی 
همچنان تا امروز ما می 

  .بينيم که ادامه دارد

اگر این واقعيتی بنابراين، 
که در دوران ماقبل  است

تاريخ، ستم جنسيتی کامأل 
ناشناخته بود و فقط همزمان 

ظهور مالکيت خصوصی در  با
جوامع طبقاتی و برده داری 

، در نتيجه برای از بوجود آمد
بين بردن ستم جنسيتی هم 
باید ریشه آن یعنی مالکيت 
خصوصی و جوامع طبقاتی را 

این راهی است . از بين برد
که مارکسيست ها در جلوی 
پای زنان برای رهائی از هر 
نوع ستم و خشونت قرار می 

  .دهند

ا می دانيم که در خوب م
جنبش زنان، نيروهای 
فمنيستی هستند که 
راهکارهای دیگری را ارائه 
. می دهند و تبليغ می کنند

مسبب اصلی، ريشه کل، این نيروها در 
اصلی تحت ستم قرار گرفتن زن را 
موجودی که از نظر آنها متجاوز و خشن 

" مرد"و ذاتأ پليد است؛ موجودی به نام 
" زن"ی گويند که معرفی می کنند و م

که از نظر آنها ذاتا ظريف و مهربان و 
صلح جو است، بايد با آن جنس پليد 

بنابراين فمنيستها در واقع . مبارزه کند
در پشت آن موجود تخيلی که از مرد 

" مرد ذاتأ پليد"درست کرده اند، يعنی 
در واقع، موجود پليد واقعی را، یعنی 
مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی و 

رمايه داری را که دشمن اصلی و س
منشاء ستم بر زن است را پنهان کی 

در واقع آن را پنهان می کنند پشت . کنند
 .آن موجود تخيلی که از مرد ساخته اند

اما زنان کمونيست به همه زنان تحت 
ستم می آموزند که تنها در اتحاد با 
طبقه کارگر برای نابودی سيستم 

نند به سرمایه داری است که می توا
ولی فمنيست ها . آزادی دست پيدا کنند

همه زنها را بدون وابستگی طبقاتی 
به . اشان، به اتحاد با هم فرا می خوانند

همين خاطر، جائی که زنان کمونيست 
زنان طبقه کارگر را به اتحاد با مردهای 
طبقه کارگر فرا می خوانند، زنان 
فمنيست آنها را به اتحاد با زنان بورژوا، 

  .بر عليه مردها تشویق می کنندو 

بنابراين، فمنيست ها خواسته های عمومی 
زنان را در چهارچوب حفظ همين سيستم 

به همين خاطر در . طبقاتی مطرح می کنند
حالی که حتی گاهی اوقات از طبقه کارگر و 
سوسياليسم و غير هم حرف می زنند ولی 
 در عمل دیده می شود که حتی شعار

مهوری اسالمی را هم کنار سرنگونی رژیم ج
گذاشته اند و صرفًا خواهان لغو قوانين 

به طور کلی فمنيست . ارتجاعی آن هستند
کوشش می کنند که خواسته های ها 

زنان کارگر و زحمتکش را در حد رفرم 
های کوچکی که زنان بورژوا در 
چهارچوب جامعه طبقاتی طلب می 
کنند، تقليل بدهند و از این طریق انرژی 

  .بارزاتی زنان جامعه را از بين می برندم

مسلم است که ما با  بر شمردن 
خواست های برحق زنان، بر آنها تاکيد 
می کنيم که بايد خواستهای بر حق 
زنان را هر چه دقيق تر مطرح کرد و 

ولی بحث . برای تحقق آنها مبارزه کرد
اصلی این است که جز با مبارزه برای از 

تی کنونی، یعنی بين بردن جامعه طبقا
سيستم سرمایه داری حاکم، نميشود 

چون . به آزادی واقعی زنان دست یافت
که ستم جنسيتی با ستم طبقاتی گره 

قدم اول این راه، يعنی . خورده است
قدم اول برای از بين بردن جامعه 
طبقاتی هم مبارزه برای سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی است، که زنان و 

دست در دست هم آن  مردان مبارز باید
و جز اين راهی برای . را به پيش ببرند

رسيدن به آزادی واقعی و رهائی زن و 
اميدوارم که خسته . مرد وجود ندارد

من صحبتم را در اينجا . نشده باشيد
تمام می کنم و بعد در قسمت پرسش و 
پاسخ اگر الزم شد بيشتر توضيح می 

  . دهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدتهاست که امپرياليستها و به ويژه امپریاليسم امروز 
با رژیمی جمهوری اسالمی امریکا به بهانه پروژه اتمی 

م وجودش وابسته به ميکند که تما" مبارزه"مخالفت و 
چگونگی سر کار آمدن اين رژيم  . امپریاليسم جهانی است

ساله اش بروشنی تائيد کننده اين  ٣۴و تداوم حيات 
يکی از وجوه اين به اصطالح مخالفت و . دنواقعيت می باش

مبارزه همانا مبادرت به  آلترناتيو سازی از سوی قدرتهای 
ز درباره به همين دليل هم امرو. بزرگ می باشد

های متعددی دیده  آلترناتيوهای امپریاليستی نوشته
امری که خود نشان از نياز مبرم جنبش کنونی به . ميشود

امری که باید در مورداش . داردچنين افشاگری هائی 
بيشتر تحقيق و بررسی و افشاگری شود، تا بر آگاهی 

مردم رنجدیده افزوده شود تا بار ديگرمثل مورد خمينی  
 . بازيهای امپرياليستی را نخورند فريب

  

باید دانست که این آلترناتيو سازی ها که خود را در  
 مثل مورد کنفرانس پراگ کنفرانسها و نشستهای گوناگون

نشان می دهد هيچ ارتباطی با منافع کارگران و 
کارگران و . زحمتکشان و دموکراسی مورد نياز آنها ندارد

به مبارزه برخيزند و زحمتکشان باید با نيروی خود 
هيچ آلترناتيو . دموکراسی و آزادی را نصيب خودشان کنند

دیگری جز آلترناتيو کارگران و زحمتکشان برای رهایی 
به همين دليل هم ضروری است . ستمديدگان وجود ندارد

که هر چه بيشتر درباره ماهيت کنفرانسها و نشستهای 
هيت آنها را اخير در کشورهای مختلف روشنگری نمود و ما

یکی دیگر از ترفندهای . برای مردم زحمتکش افشاء نمود
امپریاليستها برای پيشبرد پروژه آلترناتيو سازی خود دادن 
کمکهای مالی به جریانات مختلف اصالح طلبان، سلطنت 

است، که همه جزء سينه ... های خائن و  طلبان، اکثریتی
دسته ها اين تالش اين داو. داری می باشند چاکان سرمایه

در فردای سرنگونی رژیم چه امروز و چه است که 
ارتجاعی جمهوری اسالمی این جریانات خائن و کمک 
گيرنده از قدرتهای بزرگ بتوانند باز مسير مبارزات 

ها را به انحراف بکشانند  ضدامپریاليستی و دموکراتيک توده
و داران به چپاول  وبا حفظ نظام ظالمانه حاکم  باز سرمایه

پس تالشهایی که از طرف . غارت خود ادمه دهند
آلترناتيوهای امپریاليستی برای دموکرات جلوه دادن خود 

شود به هيچ عنوان در ارتباط با منافع کارگران و  می
زحمتکشان نيست بلکه در جهت پيشبرد منافع 

امروز بدليل بحرانهای اقتصادی، . امپریاليستهاست
رژیم ارتجاعی جمهوری اجتماعی و سياسی عرصه برای 

اسالمی هر چه بيشتر تنگتر شده و فقر و گرسنگی، 
دالئلی ... بيکاری، اختناق، دیکتاتوری، اعدام، شکنجه و 

کشاند و این مبارزات و  هستند که مردم را به خيابانها می
داران و مزدوران آنها  خيزشها باعث وحشت سرمایه

  .شود می
  

ها  ليسم از قيام تودهواقعيت این است که هميشه امپریا
ای سعی در  وحشت دارد، و برای جلوگيری از انقالبات توده

می ...فریب مردم با توسل به جنگ، رفرم، عوامفریبی و 
ميليونها نفر از مردم در سراسر ایران  ٨٨مثًال در سال . کند

برای سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی به 
الش کردند بر موج اين خيابانها آمدند اما اصالح طلبان ت

  کسانيکه تا . اعتراضات سوار شده  و آنرا به بيراه ببرند
  

١۴صفحه

  

  

 

  
  
  
  
  
  

    ٢٠١٢نوامبر  -تصويری از کنفرانس پراگ        

  !شاي آلترناتيو سازي هاي امپرياليستيدر اف
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   ...خشونت و ستم بر زنان، نمادها و
  ٩از صفحه 

بلکه به خاطر زن بودنشان هم بيش از مردان 
هم طبقه ای خودشون هر روز مورد انواع 
واقسام ستم ها و  خشونت های روحی و 
جسمی دارند قرار ميگيرند ، چه بسيار، واقعا 
بسياری از اين زنها در همين خانه ها توسط 
همين صاحبان کارشون کشته ميشوند و 

يچ وقت حتی رد پایی از خانواده هایشان ه
در اينجا از ال پی اریاواثی . آنان پيدا نميکنند

ياد می کنم ، زن کارگری از سيرالنکا بود که 
در عربستان سعودی توسط صاحب 

ميخ که با چکش بر بدنش  ١٩کارجالدش با 
  .زده بود به قتل رسيد

  

ميليون نفر  ۵٣سازمان جهانی کارميگه که  
 ٨٠داره که بيش از  کارگر مهاجرخانگی وجود

در صد اين کارگران را  زنان تشکيل می 
بسياری از این زنان که شبانه روز با . دهند

دستمزد واقعا ناچيزی که حتی اگر اون رو 
هم بشون بدهند چون خيلی وقتها همين 
دستمزد را هم بشون نمی دهند  به کارهای 
سخت و طاقت فرسا مشغول هستند ومرتب 

ام خشونت ها ی جنسی و مورد انواع و اقس
  .ضرب و شتم هم قرار ميگيرند

در اینجا باید روی این مساله تأکيد کنيم که 
امروز در واقع هر چقدر که سيستم سرمایه 
داری در سراسر دنيا داره گسترش پيدا می 
کنه و به خاطر این که امپریاليست ها، هم با 
شدت هر چه بيشتری دارند کشورهای تحت 

و چپاول  می کنند و می سلطه رو غارت 
مافوق سود (خواهند در واقع سود های کالن 

بيشتری به دست آورند )امپرياليستی
سياست های استثمارگرانه شدیدی را به 
.  کشورها تحت سلطه داره تحميل می شه

زنان متعلق به طبقه زحمتکش متحمل رنج و 
ستم های بی شماری تو اين زمينه می 

شرایطی هستيم که  امروز وقتيکه در . شوند
کارخانه ها و مراکز توليدی به خاطر بحرانهای 
اقتصادی دارند بسته ميشوند زنان حتی 
بيشتر از مردان با عارضه بيکاری دست 
بگریبان هستند و به همين خاطرهم  در فقر 

در چنين . و فالکت دارند  دست و پا می زنند
شرایطی ابعاد ستم بر زنان کارگر و فقير 

يعنی باور نکردنی . عا باور نکردنی یهجهان واق
یه که  در بيروت طبق آماری که دولت ميده 
هر هفته یک زن کارگر خانگی یا کشته 
ميشه و یا  از فرط آن شدت ستمی که داره 

  . بهش ميشه دست به خود کشی می زنه

خشونت و ستم بر زنان را باید در رنجی که 
در شب های سرد و زمستانی  زنان کارتن 

واب در کنار بچه هاشون در محالت فقير خ
نشين شهر تهران  و ديگر شهر های بزرگ  

بايد . دارند متحمل می شوند بايد ببينيم 
ببينيم که چطوری اين زنان  که حاضرند برای 
اينکه زندگی شون رو بگذرانند  به کار کارگری 
شرافتمندانه بپردازند ولی نمی توانند و عمال 

وجود نداره در چنگال فقر و زمينه کاربرايشان 
محروميت اسيرهستند و چطوری تعداد زنان 
کارتن خواب هر روز داره زياد تر ميشه و چه 
بسيارند شماری از این زنان که بر اثر سرما و 
بيماری و گرسنگی، در همان کارتن ها که 

  .تنها سر پناه شون هست جان می دهند

ن امروز روزنامه خراسان گزارش داد که يک ز
ساله  کارتون خواب  در پارک باغ ٣٥جوان

جسد . آلبالو در مشهد بر اثر سرما جان داد
اش رو به پزشک قانونی فرستادند و هنوز 
هويت اين زن  مشخص نشده هويت او یک 

بنابراین وقتی شرایط کار   .زن فقير و محرومه
و زندگی زنان کارگر و زحمتکش را مورد توجه 

که ابعاد ستم  بر قرار می دهيم می بينيم 
زن خيلی  فراتر از اينه که در یک مقوله به نام 

اين روزها کلمه . خشونت گنجانده بشه
خشونت تقريبا دلبخواهی معنی می شه و 
گاهی اوقات  می بينيم که با يک همچنين 
تعاریفی ستم بر زنان راهم که دارای ابعاد 
طبقاتی یه و در واقع ريشه در مناسبات 

به . رو از آن حذف می کنندطبقاتی داره 
همين خاطر الزمه که تاکيد کنم که  من بين 
خشونت فيزیکی  و خشونت کالمی که بر 
زنان وارد ميشه و ستم هائی که از طرف 
سرمایه داران و حکومت های مدافع سرمایه 
داری بر زنان وارد می شود و هم چنين ستم 
هائی که در محيط خانواده از طرف مردان و 

ی زنان ناآگاه تو جامعه و از طرف جامعه یا حت
و حکومت و فرهنگ ارتجاعی مردساالر داره 

  . ميشه بين اينها  فرق قائل هستم 

  آمار خشونت بر زنان

در اين قسمت يک نگاه کوتاه بکنيم به آمار 
می خواهم بگم که . خشونت بر زنان 

خشونت عليه زنان یک مساله واقعا جهانی 
سه نفر زن در دنيا یک  شده بطوری که  از هر

زن در طول زندگی اش مورد ضرب و شتم و 
می گويند که که  آمار .  تجاوز قرار می گيره

رسد و  جمعيت جهان به هفت ميليارد نفر می
مشخصه که نيمی از این جمعيت زنان 
هستند، پس وقتی که در دنيا از هر سه زن ، 

گيرد   یک زن، مورد خشونت داره قرار می
نانی که قربانيان این خشونت ها تعداد  ز

 .رسه ميشوند  به بيش از یک ميليارد نفر می
 ١٨براساس آمارسازمان بهداشت جهانی هر 

ثانيه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار 
  . گيره می

در هند  که اخيرا بعد از جنایتی که حدود دو 
 ٢٣ماه پيش اتفاق افتاد و  دختر دانشجوی 

مرد قرار گرفت که  ۶ز ای مورد تجاو ساله
تظاهرات . بعدش هم توبيمارستان فوت کرد

های اعتراضی در سراسر هند در مورد 
مسئله تجاوز بر زنان صورت گرفت و صورت 
می گيرد و ما اين تظاهرات را ديروز هم 

ولی  شاید سخته که در باور آدمی . ديديم
دقيقه  در هند یک زن  ٢٠بگنجد که در هر 
از زنانی که در هند . ميگيره مورد تجاوز قرار

مورد خشونت قرار ميگيرند ، چهل و یک 
درصد شان به خاطر ادامه آزار جسمی 
توسط شوهرانشون دست به خود کشی 

  .ميزنند 

باز طبق آمار یونيسف درهند بيش از 
دوميليون نفر زن خيابانی وجود دارد که بيش 
از نيم ميليون نفر آنها زیرسن قانونی هستند 

نوع حمایتی در مقابل انواع  و هيچ
ها و برخوردهای شدیدی که با  خشونت

خود دولت هند . هاشون می شه ندارند
سال گذشته  ٢٠رسمًا اعالم کرده که  طی 

ميليون نوزاد دختر توسط والدینشان به  ١٠
در هفته گذشته هم باز . اند قتل رسيده

شاهد بودیم که یک دختر هفت ساله مورد 
در روسيه  .ر گرفتتجاوز گروهی قرا

بنابرتخمين دولت روسيه احتماًال در سال 
هزار زن توسط اقوام  ١۴حدود  ١٩٩٩

در کانادا هر روز . اند خودشون به قتل رسيده
نفر ازبچه  ٢۵٠٠زن به همراه  ٣٠٠٠بيش از 

های خانوادگی  هاشون برای فرار از خشونت
در سوئد هر . به مراکز امدای  رجوع ميکنند

یک زن بدست نزدیکانش به قتل سه هفته ، 
مریکا هم که نشان  گزارشات از آ .ميرسد
دهد که در هر دو دقيقه یک مورد آزار و  می

  .افتد اذیت جنسی در این کشور اتفاق می

اينها فقط گوشه ای از آمار ها بود اين آمار ها 
در واقع نشان می دهند آنچه که من با اين 

هستش  آمار ها می خواستم توضيح بدم اين
پدیده خشونت،  وقتيکه به کشور که  

های مختلف نگاه می کنيم پدیده 
خشونت بر زنان نه ويژگی اين يا آن 
کشور و يا اين مذهب و يا يک  مذهب 
ديگه بلکه واقعا جدا از ساختار های 
فرهنگی و روبنایی مختلفی که تو اين 
جوامع وجود داره با توجه به گسترش 

داری در سيستم ظالمانه سرمایه 
مساله ای جهانی تبدیل    سطح دنيا، به

و    شده که هيچ مرزی ، مليتی ، نژادی
در واقع اين  . جدا نيست   يا مذهبی از آن

فاکت هائی که گفتيم نشاندهنده اين 
هستند که خشونت بر زنان به عنوان 
پدیده ای جهانی حاال با شدت و حدت 

وجود  جوامع طبقاتیمختلف در تمام 
همين دليل هم مبنائی  داره و به

طبقاتی دارد که با تعاريف من درآوردی 
نميشه  آنرا ناديده گرفت  ويا  انکارش 

   .کرد

  ستم و خشونت عليه زنان در خانواده

ستم و خشونت تو اين قسمت در باره 
. صحبت می کنيم عليه زنان در خانواده

ببينيد  خانواده نهادی هستش که ستم 
فرهنگ هائی که بر اساس سنت و 

مردساالری در یک جامعه  وجود داره رو در 
بر اساس فرهنگ و . خودش منعکس می کند

سنت مردساالری دختر از زمانی که چشم 

نيم که خشونت ، تبعيض ما تاکيد می ک
، نابرابری ، ستم جنسيتی همه 
اينهابخشی جدایی ناپذیر از موجودیت 
جامعه طبقاتی امروزه و تا زمانی که 
این نظام که همه این ستم ها را هر 
لحظه بازسازی ميکند و به اين ستم ها 
زمينه رشد ميدهد از بين نرود ما نمی 
توانيم به خواسته های  بر حق  زنان 

ت پيدا کنيم و ستم و خشونت بر دس
ما زنان ضمن . زنان را از بين ببریم

مبارزه با هر گونه خشونت و ستم  و 
ضمن اعتراض به تمامی نمادهای 
خشونت بر زنان ، ضمن اعتراض به 
همه تبعيض های موجود به این 
مساله آگاه هستيم که رژیم های حاکم 
در همه این جوامع عامل اصلی باز 

های مادی  ستم و  سازی زمينه
خشونت بر زنان هستند واونها هستند 
اين رژيمها هستند که از این خشونت 
ها سود ميبرند، پس مبارزه ما باید در 
مسيری باشد که ریشه این ستم ها را 

 . نابود کند
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باز می کند قراره که بپذيره  و واقعًا ناخود 
آگاه هم می پذیره که در مقامی کمتر از برادر 
خودش قرار داره، همانطور که برادر او نيز یاد 

جنس مذکر عقل و قابليت می گيرد که 
بيشتری از زن ها داره و بنابراين حق و حقوق 

این . باالتری از زن ها باید داشته باشه
فرهنگ در بسياری از خانواده ها باعث می 
شود که زنان در خانواده تحت کنترل مردها در 
بيایند و مجبور بشوند ار آنها اطاعت کنند وهر 
 جا هم بخواهند اطاعت نکنند مورد
. برخوردهای فيزیکی خشن قرار می گيرند

زنی که از طرف شوهرش مورد اذیت و آزار 
قرار می گيره هم به دالیل اقتصادی وهم به 
خاطر غالب بودن فرهنگ مردساالری در 
جامعه یا بايد زندگی زیر تحکم رو قبول بکنه و 
يا اگر بخواهد خودش رو از اون  شرایط نجات 

طرف خانواده بده خيلی وقت ها حتی از 
در . خودش مورد سرزنش قرار می گيرد

خانواده های زحمتکش، فقر و نداری و 
مصيبت هائی که از فقر و نداری در واقع 
ناشی ميشه از یک طرف و از طرف ديگه در 
واقع اون فرهنگ مردساالری نه فقط الزامًا از 
طرف شوهر بلکه حتی از طرف زنان مرتبط با 

فشارهای زیادی به یک خانواده از طرف دیگر، 
چنين شرایطی، در جامعه . زن وارد می کند

سرمایه داری نظير ایران که زن اصال از هيچ 
حق و حقوقی برخوردار نيست و هيچ مرجع 
قانونی نيستش که  پناهگاهی برای زن 
ستمدیده باشد باعث می شود که زن تحت 
ستم گاه برای خالص شدن از وضع ظالمانه 

انواده بر او اعمال می کنند ای که جامعه و خ
  .دست به خود کشی  و خود سوزی بزند

ستم و خشونت بر زنان در ایران و 
قوانين جمهوری اسالمی در باز سازی 

  :این ستم ها و خشونت ها

در قسمت بعدی اين صحبت من می خواهم 
يک صحبتی در رابطه با مساله ستم و 
خشونت بر زنان در ایران و قوانين جمهوری 

می در باز سازی این ستم ها و اسال
خشونت ها بکنم و اميدوارم که زياد خسته 

  . تون نکرده باشم

همان طور که ميدانيم ، تحت حاکميت رژیم 
جمهوری اسالمی ، سرکوب و خشونت 
دولتی عليه زنان ،  موضوع بسيار مهمی 

رژیم جهنمی جمهوری اسالمی از . هستش
يت همان آغاز که روی کار آمد  مهر تثب

خودش رو با در واقع  تعرض به حقوق زنان 
حجاب اجباری ، اخراج زنان از . شروع کرد

محيط های کاری در واقع اون قدم های اولی 
بود  که  رژیم برای اينکه زنان را از صحنه 

بعد اش .  های اجتماعی حذف کنه برداشت
ديگه گماشتن نيروهای سرکوب در اماکن 

نی که حاضر عمومی برای آزار و اذیت زنا
نبودند و هنوز هم حاضر نيستند  تا مطابق 
خواست اين جالدان لباس بپوشند، با 
فرستادن خواهران زینب برای ارشاد زنانی 
که سالهاست واقعا شجاعانه در مقابل 
مزدوران رژیم ايستاده و هنوز هم می ایستند 
و از حق پایمال شده خودشان دفاع می 

ن  سی و دو کنند، ما می بينيم که در اي
. سال گذشته مساله همچنان  جریان دارد

جمهوری اسالمی با وضع قوانين عقب مانده 
و  ضد زن که بر پایه و  اساس قوانين شرع 
پایه ریزی شده اند زمينه هر چه بيشتر 

خشونت و ستم بر زنان را در جامعه  شدت 
داده  و با این کار در واقع اون  فرهنگ 

چه بيشتر رواج داده   مردساالری در جامعه هر
و دست مردان را  در اعمال ستم و خشونت 
بر زنان بدون اينکه در مقابل قانون پاسخگو 

در تمامی این قوانين . باشند  باز می گذارد 
ظالمانه وقتيکه نگاه می کنيم می بينيم که 
زنان  واقعا به عنوان شهروندان  درجه دو به 

چند  و به عنوان نمونه من. حساب می آيند
تا از اين تبصره های اين قوانين ننگين را در 

  .اينجا برای اطالع شما  توضيح می دهم

قانون مجازات اسالمی اعالم می  ٣٠٠ماده   
دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و : کنه که 

خواه غيرعمدی نصف دیه مرد مسلمان 
یا، قتل عمد، قتل عمد فرزند توسط  . است
نون مجازات قا ٢٢٠برحسب ماده : پدر 

قتل عمدی  .اسالمی مستوجب دیه است
 ٨٨ماده  .قصاص دارد:فرزند توسط مادر

مجازات اسالمی مردانی که مرتکب زنا شوند 
را  به صد ضربه شالق محکوم ميکند و ماده 

مجازات اسالمی  زنانی را که زنا کرده   ٨٢
  . اند را به سنگسار محکوم ميکند

خشونت  یکی از مسائل مهم که به ستم و 
عليه زنان در جامعه منجر می شود قانونی 

باز . کردن حجاب اجباری برای زنان هستش
هم طبق قانون مجازات اسالمی زنانی که 
حجاب اسالمی را در اماکن عمومی رعایت 

 .ضربه شالق محکوم می شوند ٧۴نکنند به 
و طبق قانون جمهوری اسالمی ،  حق 

  . طالق کامال در اختيار مردها هستش

این ها فقط يک گوشه کوچکی از قوانين 
ارتجاعی و ضد زن هسنش که جمهوری 
اسالمی با تکيه بر يک همچنين قوانين 
ننگينی هستش که اين  زندگی جهنمی را 

اما . در واقع برای زنان بوجود آورده تو  ایران
ستم بر زن در جامعه فقط  به این جنبه ها 

  .محدود نمی شه

عمال ستم بر خشونت در حق زنان و ا 
آنها در در هر حوزه ای ، در تار و پود 
زندگی زندگی زنان ایران جریان دارد ، 
زن کارگری که با هزاران درد و رنج بار 
سخت سرپرستی خانواده خود را به 

دوش ميکشد،  زنی که برای سفر نياز 
به اجازه مرد دارد، مادری که برای از 
دست ندادن حق مادریش ، مجبور به 

هر رنج و تحقيری ميشود ، زنی  تحمل
که مجبوره برای تامين زندگی اش با تن 
دادن به خفت صيغه شدن رو بپذیره ، 
مادری که برای تامين مایحتاج زندگی 
کودکش از فرط فقر و بيکاری، همه 
اصول اخالقی اش را مجبور ميشه زیر 
پا بگذاره و به تن فروشی تن بدهد ، 
ی همه این ها نمادهایی از ستم

هستند که بر زنان جامعه ما اعمال 
  .ميشوند 

چه در ایران و چه در کشورهائی مثل هند و  
پاکستان و افغانستان، بسياری از مادران 
بسياری از زنان به خاطر عدم برخورداری از 
شرایط بهداشتی و پزشک تو شرايط 
.  نامناسبی  در موقع  زایمان جان می دهند

نده کرزای طبق آماری که دولت دست نشا
اعالم می کنه می گويد در افغانستان از هر 

نفر  ١۶٠٠صد هزار زن امروز در هنگام زايمان 
با اين . جان خودشان را از دست ميدهند

گسترش در واقع فقر و فالکت در زندگی 
مردم که واقعا نشأت از سلطه سيستم 
سرمایه داری و چپاول گری های 

ه پدران امپریاليستها هست ما  می ببينيم ک
دختران ، در واقع دختران خرد سال خودشون 
را می فروشند يا اون که دردعوا های قبيله 
ای مورد معامله قرار می دهند و روحانيون 
مرتجع هم تو اين زمينه فرصت پيدا می کنند 

دفاع از فرهنگ " و تحت لوای به اصطالح 
و به بهانه حل اختالفات خانوادگی اين " بومی

نوزادان در سنين پائين را مورد دختران اين 
و واقعا صفحه ننگينی . معامله قرار می دهند

در تاريخ  بشريت به اين    وضع در واقع به 
  .وجود می آيد

حاال با  وجود زمينه های مادی  همين ستم 
ها و اعمال خشونت در حق زنان هستش که 
ما شاهد خوشبختانه واقعا شاهد حضور پر 

رز و انقالبی در هر شکوه هزاران  زن مبا
گوشه از جهان در واقع در اعتراض به اين  
نظم ظالمانه موجود در کشورهای مختلف در 

زنان در  سالی که گذشت بودیم ، دیدیم که
مصر وسایر کشورهای عربی چه جوری عليه 
رژیم های دیکتاتوربلند شدند و ديديم که 
دوشا دوش مردان مبارز در صف مقدم 
مبارزات ضد امپریاليستی و آزادیخواهانه 

در افغانستان شاهد . ايستادند و جنگيدند
شرکت هر چه بيشتر زنان در مبارزات ضد 

زاران زن استعماری بودیم ، در بنگالدش ه
سال گذشته در اعتراض به آتش سوزی در 
کارخانه نساجی که جان بيش از صد کارگر را 
گرفت به خيابان ها ریختند ، جاده ها  را ه 
بستند و عليه سرمایه داران زالو صفت، فریاد 

در به طور کلی . عدالت خواهی سر دادند
سال های اخير ما  شاهد گسترش  مبارزات 

يکی از مبارزاتی . ان بودیمزنان در سراسر جه
که خيلی جالب بود و امروز خبرش پخش شد 
مبارزات زنان در فيليپين بود که اين زنان آمدند 
در خيابان و شعارشون در واقع اين بود که در 
حاليکه خيلی ها امسال رو  سال مبارزه با 
خشونت مطرح کرده بودند،  زنان فيليپينی 

ند که روی اون يک بنر بسيار بزرگی آورده بود
نوشته بود تجاور به کشور من رو متوقف کنيد 

شعار بسيار خوبی . و مرگ بر امپرياليسم 

با وجود ستم ها و اعمال خشونت در 
حق زنان هستش که ما شاهد حضور 
پر شکوه هزاران  زن مبارز و انقالبی در 

به اين  هر گوشه از جهان در اعتراض 
نظم ظالمانه موجود در کشورهای 
مختلف در سالی که گذشت بودیم ، 
دیدیم که زنان در مصر وسایر 
کشورهای عربی چه جوری عليه رژیم 
های دیکتاتوربلند شدند و دوشا دوش 
مردان مبارز در صف مقدم مبارزات ضد 
امپریاليستی و آزادیخواهانه ايستادند 

 در افغانستان شاهد. و جنگيدند
شرکت هر چه بيشتر زنان در مبارزات 
ضد استعماری بودیم ،در بنگالدش 
هزاران زن در اعتراض به آتش سوزی 
در کارخانه نساجی که جان بيش از 
صد کارگر را گرفت به خيابان ها ریختند 
، جاده ها  را بستند و عليه سرمایه 
داران زالو صفت، فریاد عدالت خواهی 

 .سر دادند
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بودش که ما امسال  در تظاهرات زنان در 
خشم زنان را در ميدان .  فيليپين ديديم

التحریر در مصر در اعتراض به دولت مرتجع 
مرسی و سياست های زن ستيزانه آن 

در جنبش جهانی وال زنان معترض .  ديديم
استریت که واقعا اون دمکراسی پوشالی و 
نظم سرمایه جهانی را زیر سوال بردند، زنان 
ليبيایی که فریاد زدند که قوانين شریعت را 
نمی خواهند ، زنان یونانی که به خيابان 

" متحد و آزاد"آمدند تا نظم اروپای به اصطالح 
ا که در را به لرزه در بياورند، زنان در اسپاني

صف مقدم مبارزات ضد سرمایه داری 
همچنان ایستاده اند و زنان شجاع هند که در 
اعتراض به جنایت عليه زنان و حمایت دولت و 
پليس هند از خشونت بر زنان را واقعا در يک  
سطحی جهانی افشا کردند و آن واقعيت 
ماهوی دولت حاکم هند را که در جهان با 

و گاندی " ست صلح دو"ظاهربه اصطالح  
مآب  به خودش گرفته  واقعا ماهيت واقعی 
ستمکار و ظالم دولت هند را آوردند در سطح 

  .درود بر همه اين زنان.جهانی آشکار کردند

ما بارها بر این نکته تاکيد کرده ایم و امروز 
هم تاکيد می کنيم که خشونت ، تبعيض ، 
نابرابری ، ستم جنسيتی همه اينهابخشی 

ذیر از موجودیت جامعه طبقاتی جدایی ناپ
امروزه و تا زمانی که این نظام که همه این 
ستم ها را هر لحظه بازسازی ميکند و به اين 
ستم ها زمينه رشد ميدهد از بين نرود ما 
نمی توانيم به خواسته های  بر حق  زنان 
دست پيدا کنيم و ستم و خشونت بر زنان را 

ه با هر گونه ما زنان ضمن مبارز. از بين ببریم
خشونت و ستم  و ضمن اعتراض به تمامی 
نمادهای خشونت بر زنان ، ضمن اعتراض به 
همه تبعيض های موجود به این مساله آگاه 
هستيم که رژیم های حاکم در همه این 
جوامع عامل اصلی باز سازی زمينه های 

مادی  ستم و خشونت بر زنان هستند واونها 
ه از این هستند اين رژيمها هستند ک

خشونت ها سود ميبرند، پس مبارزه ما باید 
در مسيری باشد که ریشه این ستم ها را 

در ایران رژیم جمهوری . نابود کند 
اسالمی ، با همه جناح ها و دسته های 
رنگارنش ، به عنوان رژیم حامی منافع 
سرمایه داران، بزرگترین سد برای 
تحقق آرمان های آزدیخواهانه ما زنان 

و تا زمانی که این رژیم بدست  است
مردم ایران و در پروسه یک انقالب بزرگ 
اجتماعی سرنگون نشده ، ما نمی 

توانيم قدم بعدی را برای  رسيدن به  
جامعه ای که توش ستم و تبعيض  
. نابرابری وجود نداشته باشد برداریم

زنان مصر تجربه ایران رو امروز توشه 
جهت هم راه خودشان دارند ، از همين 

هست که  می بينيم تن به تثبيت دولت 
ارتجاعی اخوان المسلمين نمی دهند ، 
زنان ایران هم تجربه زنان افغانستان را 
توشه راه خودشان دارند و دقيقا می 
دانند  که امپریاليست ها هيچ وقت و در 
هيچ جایی آزادی و دمکراسی نياورده 
اند ، به روشنی می دونند که در زیر 

مين نظاميان،  همين متجاوزین چکمه ه
ناتو چه جنایاتی هنوز داره  در حق زنان 
در افغانستان ميشود  چه جوری 
مزدوران سرمایه با همه ادعاهای 
ظاهرًا متمدنانه، بی تفاوت از کنار 

ستمی که داره بر زنان افغانستان  
ميشه می گذرند و آن ستم ها را تحت 

توجيه می " نسبيت فرهنگی" لوای 
ما زنان ایران هيچ وقت جنایاتی که  .دکنن

برخواهران و زنان عراقی  اعمال شد را از یاد 
نخواهيم برد ما دیدیم که چگونه  دختران و 
زنان عراقی در زندان های اين کشور توسط 
سربازان آمریکائی و انگليسی مورد شديد 

ترين شکنجه ها و آزار ها و تجاوز ها قرار 
دند و آزاد شدند تازه گرفتند  و اگر شانس آور

بعد از آزادی از آنجا که در زندان بوسيله 
سربازان بيگانه مورد تجاوز قرار گرفته بودند، 

" دفاع ناموسی"برخی از آن ها تحت عنوان 
به دست اقوام و نزدیکان  خودشون کشته 

بنابراین ما فریب روباه های تبهکاری . شدند
که ضمن روی خوش نشان دادن به 

ست ها قصد دارند  حقوق پایمال امپریالي
شده ما را می خواهند وسيله ای کنند تا به 
سلطه نظام امپریالستی در جامعه ما به 
اصطالح  تداوم بدهند ما فريب اينها را 

و باور داریم که نابودی سلطه . نخواهيم خورد
امپریاليسم در ایران با سرنگونی انقالبی 

ریم که جمهوری اسالمی گره خورده ، باور دا
مبارزه با ارتجاع جدا از مبارزه با امپریاليسم 

باور داریم که روزی از درخت تنومند . نيست
انقالب ایران که سالها، سالهای مديدی 
است  با خون برومند ترین، شریف ترین زنان 

ومردان مبارز انقالبی آبياری شده، خودمون  
ميوه آزادی را با دستان کارگران و زحمتکشان 

  .مرد ایران خواهيم چيدزن و 

با اميد اينکه ما روز جهانی زن را در جامعه 
ای جشن بگيريم که اثری از ستم و خشونت 
نه تنها بر زنان  بلکه بر هيچ انسانی وجود 
نداشته باشد ، که در آن هيچ گونه خشنونت 
و تعرضی بر زنان تحمل نشود ، برای رسيدن 
به هم چنين جامعه ای بايد دست در دست 
مردان مبارزمصمم تر از هر زمان ديگری با 
تمام قوا برای نابودی  نظام سرمایه داری که 
در واقعيت  زمينه مادی وجود این ستم ها را 

با اميد به رسيدن . تضمين ميکند مبارزه کنيم 
از شما تشکر می کنم . به چنين جامعه ای

که حوصله کرديد و به صحبتهای من گوش 
 . داديد

  

   ١١از صفحه  ....در افشاي آلترناتيوهاي امپرياليستي
اندوامروز هم هستند و دستشان تا مرفق به خون مردم آغشته است، تحت لوای جنبش سبزمی خواستند و هنوز  دشمن مردم بودهدیروز 

اما آزادی و دموکراسی مورد . ناجی مردم جا بزنند در حاليکه بيشرمانه خود را مدافع  ميراث خمينی  می ناميدند خواهند خود را هم  می
  .  نظر ميراث داران خمينی همان است که سالهاست  مردم ما آنرا در  زندگی روزانه و زير سرکوب جمهوری اسالمی تجربه کرده اند 

  
تجاعی که از طریق نيروهای امپریاليستی در جهت به انحراف کشاندن مسير مبارزات به همين دليل هم  باید سياستهای ار

  و نشان داد که هدف سياستهای ارتجاعی و تجاوزکارانه. ضدامپریاليستی و دموکراتيک مردم تبليغ ميشود راهر چه وسيعتر افشاء نمود
  . تر و مقابله با رقبای امپریاليست دیگر مانند چين و روسيه استامپریاليسم آمریکا در منطقه خاورميانه همواره بدست آوردن سود بيش

بينيم که اين تضاد ها چگونه سالهاست که اين کشور را به صحنه  جنگ و خونريزی تبديل نموده  اگر نگاهی به افغانستان بياندازیم می
سال از  ١٠سئوال اینجاست که آیا پس از گذشت . امپرياليستها مدعی بودند که برای استقرار دمکراسی در افغانستان می جنگند. است

سر کا آمدن حامد کرزای توسط امپریاليستها در افغانستان در اين کشور دموکراسی وجود دارد؟ يا برعکس ما شاهد جنگ، غارت و چپاول و 
مبارک، دهها نفر کشته و زخمی ها و رفتن حسنی  و یا در مصر پس از خيزش توده. با وضوح تمام  فقر و گرسنگی در افغانستان هستيم

و حدودًا  باقی ماندنداما حقوق بگيران یا بهتر گفته شود مزدوران آمریکا در راس قدرت . اند بدون اینکه تغييری در این کشور بوجود بياید شده
تی که امروز در هزار مستشار خارجی در مصر هستند اينها برای سرکوب مردم آنجا هستند يا دادن آموزش دمکراسی؟ اتفاقا١٠٠

گذرد، باید آگاهانه بررسی و تحقيق شود  می... کشورهای جهان مانند مصر، ليبی، ایران، سوریه، کشورهای آسيایی، کشورهای آفریقایی 
برون و مهمتر آنکه  راه . ونقش تجاوزگرانه امپرياليسم هر چه روشنتر در مقابل چشم همگان قرار گيرد) گنجد که در این نوشته کوچک نمی(

به دست خود را .... تا هر کشوری بتواند استقالل سياسی، اقتصادی، . رفت ازاين شقاوتهای امپرياليستی شناخته شده و تبليغ شود
  .حفظ کندآورده و 

  
تلویزیون و  ای از صلح و امنيت از دیدگاه آمریکا و سياستهای دیروز و امروز امپریاليستهاست که هر روز در رادیو، نمونه افغانستان نمونه

ها تبليغ می شود  و برای فريب مردم از دمکراسی سخن گفته می شود بدون اينکه گفته شود این دموکراسی حافظ منافع کدام  رسانه
. . بنابراین بر عهده تمام نيروهای انقالبی است که با سياستهای غارتگرانه امپریاليستها و مزدورانشان وسيعا مبارزه کنند. طبقات است

ها نشان دهند که این جریانات هيچ ربطی به جنبش کارگری، جنبش زنان و  رناتيو سازی های امپرياليستها را افشا ساخته  و به تودهآلت
به انحراف کشاندن مبارزات مردم به  بيشتری برای  این خط و مرزها امکان و تنها می خواهند با مخدوش کردن. دموکراسی و غيره ندارند

های کارگر و زحمتکش را در مقابل  نيروهای انقالبی و مبارز قرار داده تا بتوانند با  يتی که وظيفه بردن آگاهی ميان تودهواقع. دست آورند
  . ی دشمنان مردم را بر اندازندنيمهرصفوفی گسترده تر سلطه ا

  اکبر نوروزی
 ٢٠١٣مارس 
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  "ورزنه"كشتار كشاورزان زحمتكش 

  !محكوم است 
 به بارژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی طی روزهای اخير ، 

 در  گلوله بستن تجمع اعتراضی کشاورزان زحمتکش ورزنه 
 استان اصفهان، جنایتی تازه آفرید و با کشتن و زخمی و 

  ت ضدماهي یکبار دیگراز آن زحمتکشان   بازداشت کردن تعدادی
    .خلقی خود را به نمایش گذارد 

از اواخر بهمن ماه جاری و بدنبال ماه ها خشکسالی و کم آبی و عدم انجام وعده 
کشاورزان منطقه، صد ها تن از کشاورزان " حقابه"های مسئولين رژیم در تامين 

ورزنه که هست و نيستشان در معرض نابودی بود سرانجام تصميم به پيگيری 
یگانهای ضد . دالنه شان گرفتند و در فلکه خورسگان تجمع کردندمطالبات عا

شورش جمهوری اسالمی در روز چهارم اسفند ماه به معترضين حمله کرده و با 
گشودن آتش به سوی کشاورزان بی دفاع در جریان دو روز درگيری و زد و خورد، 

ادی را نيز کشاورز بيگناه را کشته و شمار زی ۵مطابق گزارشات منتشره حداقل 
مطابق گزارشات منتشره به دستور مقامات رژیم، بيمارستانهای . زخمی کردند

دولتی از پذیرفتن مجروحين این حادثه خودداری نمودند که این واقعيت نيز بر ابعاد 
   .فاجعه دست ساز جمهوری اسالمی افزود

از لوله  در جریان اعتراضات کشاورزان و مقابله آنها با نيرو های سرکوب، بخشی
دستگاه اتوبوس  ٣انتقال آب از زاینده رود توسط کشاورزان منهدم شد و حداقل 

حامل نيروهای سرکوبگر رژیم به آتش کشيده شدند و کشاورزان به جان آمده به 
این وسيله قهر انقالبی خود را در مقابل سرکوب و قهر ضد انقالبی مزدوران رژیم ، 

گزارشات منتشره، حوزه علميه و یکی از پایگاه  بنا به برخی.  به نمایش گذاردند
بدنبال کشته شدن تعدادی .  های بسيج ضد خلقی نيز آماج حمله مردم قرار گرفت

" خشونت"از کشاورزان، مسئولين رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی با تقبيح 
. نداعالم کرد" دشمن"کشاورزان، این درگيریها را از زبان امام جمعه مزدور یزد، کار 

آنها همچنين با مشاهده فوران نفرت و خشم عمومی حاصل از این جنایت بر عليه 
کشاورزان در جامعه به وحشت افتاده و کوشيدند تا با تشکيل جلسات پی در پی و 

و وام بيشتر " خسارت"دادن وعده های متفاوت فریبکارانه و توخالی نظير پرداخت 
و کشتار سبعانه کشاورزان با سالح  به کشاورزان، از گسترش اعتراض جلوگيری

  . گرم را الپوشانی کنند
کشتار کشاورزان زحمتکش ورزنه توسط دیکتاتوری حاکم به خاطر درخواست آب 

ماهيت ضد مردمی رژیم وابسته به امپریاليسم  برای زمين هایشان، نمادی دیگر از
رایط مادی این جنایت کثيف نمایانگر وخيم تر شدن ش. جمهوری اسالمی می باشد

اسارتباری ست که نظام استثمارگرانه حاکم و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری 
در چارچوب بحران اقتصادی وحشتناکی . اسالمی برای زحمتکشان ما آفریده است

که جامعه تحت سلطه ما با آن روبروست، در شرایطی که تبعات سياستهای ضد 
انی و فقر و گرسنگی و بيکاری خلقی اخير حکومت در مورد مساله ارز و تشدید گر

ناشی از آن هر چه بيشتر گلوی آحاد تحت ستم و بویژه کارگران، کشاورزان و توده 
های زحمتکش را می فشارد، مسئولين رژیم ناتوان از ارائه هر گونه راه حل 
واقعی، تنها به سياست تشدید سرکوب و بستن شمشير از رو در مقابل مردم روی 

رچوب این اوضاع جهنمی، مسئولين این حکومت در همان حال که در چا. آورده اند
هشدار می دهند، هرگونه فضای " شورش گرسنگان"بيشرمانه راجع به احتمال 

اعتراض و تجمع مسالمت آميز را با توسل به زور عریان مسدود کرده و پاسخی جز 
ير، منجر به در عين حال جنایت اخ. گلوله و سرکوب برای مردم به جان آمده ندارند

کارگزاران جمهوری اسالمی که . تشدید تضادهای درونی حاکميت نيز گشته است
از رشد یابی اعتراضات توده ای بيمناکند، می دانند که در شرایط بحرانی جاری، هر 
جرقه نارضایتی در هر گوشه از جامعه و به هر دليلی ممکن است به انفجار انبار 

انبار باروتی که . توده ها در جامعه بوجود آمده استباروتی منجر گردد که از خشم 
در چنين اوضاع . آنها با برقرار کردن یک دیکتاتوری عنان گسيخته آنرا کنترل می کنند

و احوالی ست که بدنبال سرکوب خونين کشاورزان ورزنه، کارگزاران حکومت به 
شتار ورزنه منطقه را عامل اعتراض و ک" مسئولين"حمله به یکدیگر پرداخته و 

  . معرفی می کنند
خون ریخته . ما از مطالبات برحق و عادالنه کشاورزان به پا خاسته دفاع می کنيم

شده کشاورزان محروم ولی آزاده و شجاع ورزنه توسط ماشين سرکوب رژیم ، 
سند سياه دیگری بر پرونده سراسر جنایت آميز جمهوری اسالمی با همه دار و 

توسل به این . طه گران جنایات این رژیم اضافه کرده استدسته های درونی و مشا
جنایت ننگين نه نشانه قدرت رژیم بلکه انعکاس هراس مرگبار جمهوری اسالمی از 

هراسی که این رژیم . فقدان کمترین مشروعيت و پایه مردمی در جامعه است
رانه شان وابسته به امپریاليسم را واداشته تا برای محافظت خود و نظام استثمارگ

از آتش خشم مردم ، هر اعتراض برحق و عادالنه ای را با گلوله و کشتار پاسخ 
باشد که هر چه زودتر نهر های اعتراض و مبارزه اقشار مختلف مردم به هم . دهند

پيوسته وسيلی جاری شود که جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش را به 
  .زباله دان تاريخ بريزد

 

  !م وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمینابود باد رژی
  !هر چه پر خروشتر باد مبارزات عادالنه توده ها

  !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب
  با ایمان به پيروزی راهمان

 )١٣٩١اسفند١٢( ٢٠١٣مارس٢ -چریکهای فدایی خلق ایران

  از صفحه آخر       ....كمكهاي مالي 

  
  يورو 10چريك فدائي رفيق بهروز دهقاني               

  يورو 10          نيشابوري                                               
  يورو 10خلق تركمن                                                     
  يورو 10بوشهري                                                            
  يورو 10سعيد                                                                 

  يورو 10                                                شكوفه انار       
  يورو 10هديه به دانشجو                                              

  
  دورتموند

  يورو 60فروش كتاب                                                    
  

  كاسل
  يورو 100                 ميز كتاب                                       

  يورو 50كتاب خاطرات يك چريك در زندان          
  يورو 20كتاب خاطرات رفيق يوسف زركاري            

  
  انگلستان

  پوند 10چريك فدائي خلق رفيق خشايار سنجري    
  پوند 20  به ياد گرامي رفيق كيومرث سنجري 

  پوند 10      رزمندگان سياهكل 
  پوند 10هرامي                                رفيق شهيد عزت ب

  سوئد
  يورو 20                     ميز كتاب سوئد 

  
  كانادا

  دالر 100رفيق جواد سالحي                                       
  دالر 200رفيق بهروز دهقاني                                      

  دالر 200           ) اراك(رفيق شهيد محمد سليماني 
  دالر 100كارگران مبارز بندر انزلي                           
  دالر 250رفيق ناصر شايگان                                       
  دالر 250رفيق ارژنگ شايگان                                    

  
  نروژ

  كرون 1500 ميز كتاب مراسم سياهكل                       
  كرون 100به ياد رفيق فريد                                         
 كرون 100به ياد رفيق ابراهيم                                    

  كرون 150چريك فدائي رفيق  شهيد هادي كابلي  

  هلند
  يورو 10                                                          سياهكل  
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  مهمترين موانع در: اتحاد زنان آزاديخواه

  ايران و   جنبش آزاديخواهي زنان  راه 
  دستيابي به حقوقشان چيست؟

  
اتحاد زنان "آنچه که در زیر  می آید پاسخ فعالين : توضيح پيام فدایی

کانادا اخيرا از " شهروند"به پرسشی ست که نشریه " آزادیخواه
به این  کهعال در مورد مسایل زنان کرده است تعدادی تشکلهای ف

   .وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد
  

سال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی نشان می دهد که  ٣٣بررسی عمر 
رکوب توده ها و مبارزات آنان برای رسيدن به حاکميت این رژیم اساسًا بر س

آزادی بنا شده است و در این ميان زن ستيزی نيز جزئی جدایی ناپذیر از 
  .  حاکميت جمهوری اسالمی بوده است

یعنی نيمی از جمعيت (همانگونه که در تجربه ثابت شده، سرکوب زنان 
رد که چرا در نتيجه  می توان براحتی درک ک. سرکوب جامعه است) کشور

رژیم جمهوری اسالمی از اولين روز حاکميت ننگين خویش زنان محروم ولی 
آزاده ایران را آماج ماشين سرکوب خویش قرار داد و هجومی وحشيانه را به 

این رژیم کوشيد تا با برقراری . ابتدایی ترین حقوق انسانی آنها سازمان داد
ر لفافه  ارتجاعی ترین یک دیکتاتوری عنان گسيخته و عریان که بخشا د

قوانين زن ستيز مذهبی استتار شده، حقوق ابتدایی و انسانی زنان را که 
نقش برجسته مبارزاتی شان در سالهای انقالب بر هيچ کس پوشيده نبود 

از سرکوب . در زیر چکمه های یک رژیم وابسته مذهبی لگد مال کند
يل آن به زنان گرفته تا وحشيانه تظاهرات زنان بر عليه حجاب اجباری و تحم

تشدید استثمار زنان در محيط های کار، از تشدید ستم جنسی گرفته تا 
تصویب کثيف ترین قوانين استثمارگرانه و تحميل و اشاعه فرهنگ 
مردساالرانه در جامعه بر عليه زنان جلوه هایی از برخورد وحشيانه جمهوری 

  .کند اسالمی با زنان تحت ستم جامعه ما را منعکس می
در مواجهه با چنين یورش ضد خلقی ای بر عليه زنان، اما زنان آگاه و مبارز 

سال گذشته هيچ لحظه ای دست از مبارزه و مقابله با  ٣٣ميهنمان در طول 
حکومت بر نداشته و همواره همچون خاری در چشم دیکتاتوری حاکم و در 

نمونه بارز این . مقابل سلطه ضد خلقی این رژیم بر جامعه عمل کرده اند
نيز با برجستگی  ١٣٨٨واقعيت در مبارزه زنان در جریان خيزش توده ای سال 

خود را نشان داد و ما شاهد بودیم که چگونه زنان دالور ما به خاطر دالیل 
محکم مادی ای که برای مبارزه با دیکتاتوری حاکم و تغيير بنيانی نظام و 

مقدم نبرد و سنگر بندی های  مناسبات ارتجاعی کنونی دارند، در صفوف
خيابانی، هر خيابان و کوچه ای را به دژی در مقابل نيروهای سرکوبگر و 

  . مزدوران جمهوری اسالمی تبدیل کردند
سال گذشته دریافته اند که در چارچوب چنين  ٣٣چرا که زنان در تجربه 

م قادر حکومت درنده خویی که جز با قدرت زور عریان و زندان و شکنجه و اعدا
به تداوم حکومتش نيست، رژیمی که جز با زبان سرکوب و خشونت و تحقير 
تبعيض با زنان سخن نمی گوید و کمترین مطالبات صنفی و ابتدایی آنها را بر 
نمی تابد، امکان هيچ گونه گشایشی در زندگی اسارت بار آنها ميسر 

جنبش زنان  برخالف القائات باطل جریانات رفرميست و سازشکار در. نيست
که با کوشش برای منحرف ساختن مبارزات زنان از افسانه امکان اصالح در 
چارچوب جمهوری اسالمی سخن می گویند و می کوشند تا مبارزات زنان را 
در خدمت این یا آن دسته از مرتجعين و استثمارگران حاکم کاناليزه کنند، 

اده، اصوال جمهوری همانگونه که تجربه کار و مبارزات خود زنان نشان د
اسالمی خود بزرگترین مانع جنبش آزادیخواهی زنان بوده و در نتيجه 
خواست برابری حقوق زنان با مردان در چارچوب نظام جمهوری اسالمی 

  . امری غير ممکن است
به مثابه یک تشکل مدافع حقوق زنان بر این باور است " اتحاد زنان آزادیخواه"

مبارزه شان برای تغيير بنيانی چنين نظام و  که سرنوشت زنان در جریان
به باور ما تحقق . مناسبات استثمارگرانه و زن ستيزی تعيين می شود

خواستهای عادالنه و بر حق زنان و بطور کلی امر رهایی زن در ایران تنها در 
مسير مبارزه برای نابودی نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران می 

يت رژیم جمهوری اسالمی با تمام دار و دسته های سرنگونی کل. گذرد
درونی آن در جریان یک مبارزه مستقل از این یا آن قدرت ارتجاعی در طبقه 
حاکم و بدون اتکاء به قدرت های امپریاليستی ، گام اول برای تحقق قطعی 

   .خواست های زنان ایران است
  

  "اتحاد زنان آزاديخواه"
  1391اسفند  

 گرامي باد 

 ! روز جهاني زن
  امروز زنان آگاه و مبارز در شرایطی رور 

  ها و  زن را با برگزاری ميتينگ  جهانی
نمایشات خيابانی گرامی می دارند که زنان کارگر و 
زحمتکش در زیر بار تبعيض و بيکاری و جنگ و سرکوب 

سر ه ب منیداری در فقر و ناا ناشی از سلطه نظام سرمایه
حقوقی  با بی ،بودنشان" زن"و صرفا به خاطر    برده

مضاعفی که نظام استثمارگرانه و مردساالر حاکم در 
های مختلف به آنان تحميل کرده نيز دست و پنجه  عرصه

 . نرم می کنند
داری وابسته به  در ایران زیر سلطه نظام سرمایه 

کتاتوری امپریاليسم و رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی، دی
فرساتری را به زندگی زنان ما  حاکم شرایط بس طاقت

حاکم کرده است که زبان از بيان ابعاد مخرب آن قاصر 
رژیم نيمی از جامعه یعنی زنان را رسما و بر این . است

اساس قوانين ارتجاعی خویش شهروند درجه دوم 
ها با نيمه دیگر را  محسوب کرده و برابری حقوق آن

 آنان را به خاطر خواست عادالنه و بدیهی وحشيانه نقض و
در نتيجه سلطه چنين رژیم   .سرکوب می کند برابری

بينيم اوضاع حيات و معاش  سرکوبگری است که ما می
تر شده و آمار دختران فراری، زنان  زنان ما روز بروز وخيم

. گيرد خودکشی زنان هر روز فزونی می خواب و کارتن
به مقابله با  آگاه را هرچه وسيعترواقعيتی که زنان مبارز و 

تحت سلطه جمهوری . نظام حاکم سوق داده است
انتخاب آزاد اسالمی بدیهی ترین حقوق زنان از حق 

، حق دستمزدگرفته تا حق برابری  پوشش، حق طالق
بيرحمانه سرکوب گشته  و خالصه هيچ  ...حضانت فرزند و
به . استاین رژیم جنایتکار مصمون نمانده حقی از تعدی 

هر روز شاهد اخباری مبنی ما همين دليل هم 
ها و مراکز  ها ،خيابان اعتراضات و مبارزات زنان در کارخانه بر

بر عليه رژیم زن ستيز حاکم و قوانين ... آموزشی و
این واقعيت نه تنها وظيفه . سرکوبگرانه آن می باشيم

ه و اعتراضات و مبارزات را در مقابل زنان آگا  دفاع از این
وظيفه    بلکه همچنين  نيرو های انقالبی قرار می دهد،

تعميق و گسترش آن و بردن این آگاهی در ميان زنان را 
ها قرار می دهد که پيروزی  ستگی در مقابل آنج نيز با بر

این مبارزات به مبارزه برای سرنگونی انقالبی جمهوری 
داری وابسته و  اسالمی به مثابه حافظ نظام سرمایه

جز از طریق  طه امپریاليسم گره خورده و این امر نيزسل
انقالبی که . ممکن است آميز، نا قهر   ای و انقالبی توده

نقش آفرینی زنان به مثابه نيمی از آحاد جامعه در آن انکار 
  . ناپذیر است

  
مارس روز جهانی زن باید کوشيد تا  ٨با گراميداشت 

ت رسيدن به مبارزه برای تحقق مطالبات برحق زنان جه
برابری کامل با مردان را هرچه بيشتر گسترش داده و 
عامل اصلی این نابرابری یعنی نظام سرمایه داری را آماج 

چرا که تاریخ ثابت کرده که تنها با  . حمالت زنان مبارز نمود
نابودی نظام سرمایه داری است که ستم بر زنان همچون 

گی جامعه ها برای هميشه از زند سایر مظالم و ستم
رخت برکنده و امکان بر پائی دنيائی آزاد و رها از نابرابری 

  .مهيا می گردد
  

  مارس روز جهانی ٨فرخنده باد 
  !زنان کارگر و زحمتکش

  هر چه توفنده تر باد مبارزات زنان تحت ستم
  !برای تحقق حقوق برابر

زن ستيز جمهوری ضد خلقی و نابود باد رژیم 
  !شدرونی ا ه هایاسالمی با همه دار و دست

  !زنده باد انقالب
  

  با ايمان به پيروزي راهمان
 2013مارس  7 -چريكهاي فدايي خلق ايران 
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
  

در  ، فعالين چریکهای فدائی خلق ایران ٢٠١٣فوریه  ٢٣در روز شنبه 
چهل و دومين "با عنوان  تورنتو با مطلع شدن از برگزاری مراسمی که
توسط خائنين اکثریتی  "سالگرد بنيانگذاری جنبش فدائيان خلق ایران

، و  حزب دموکرات کردستان ، با مشارکت دو نيروی دست راستیو 
، در شهر تورنتو برگزار شده بود  )یمهتد( کردستانه کوملحزب 

، برای  همراه با رفقائی از دیگر نيروهای انقالبی و آزادیخواه این شهر
جنبش  افشاگری و یادآوری خيانت های این ضدانقالبيون نسبت به

این چریکهای فدائی خلق و سيل هواداران انقالبی مردم ایران ، 
کنونی آنان با و مکاری های گذشته و همچنين به خاطر ه سازمان

ها حضور  ، در جلوی محل مراسم آن رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
یافته و  به پخش اسناد خيانت ها و همکاری های اکثریتی ها با رژیم 

،  که از نشریات خود جریان اکثریت تهيه شده بودجمهوری اسالمی 
  .پرداختند

 
چهل و دومين "آئی خود را مناسبت گردهم در حالی اکثریتی ها 

ها   ناميده بودند که آن "سالگرد بنيانگذاری جنبش فدائيان خلق ایران
هرگز هيچ ربطی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و آرمان های 

برپا کنندگان این مراسم همان . انقالبی بنيانگذاران آن نداشته و ندارند
 نفوذ و تسلط بربا  ۵٧دارو دسته فرخ نگهدار بودند که در سال 

، آن سازمان را که به خاطر نظرات  سازمان چریکهای فدائی خلق
کمونيستی و رزم دالورانه چریکهای فدائی خلق به بزرگترین سازمان 

با در پيش گرفتن سياست ، خاورميانه تبدیل شده بود چپ 
 در زیر پرچمسازشکارانه با جمهوری اسالمی از درون نابود کرده و بعد 

خود به خدمت مستقيم رژیم در آمده و در سرکوب خونين  ،" ثریتاک"
 .همدست جمهوری اسالمی شدند، توده های مردم 

  
برای یاد آوری همکاری جریان ضد خلقی اکثریت با رژیم باید گفت که 

وابستگان به این جریان حتی برای گير انداختن  ١٣۶٠در سال خونين 
زیر عنوان (انقالبی در جامعه اعضاء و هواداران نيروهای مبارز و 

ها به نيروهای سرکوبگر  و تحویل آن") ضد انقالب"بيشرمانه مبارزه با 
بر اساس   .، به کار جاسوسی نيز مبادرت می کردند وحشی رژیم

، خيلی از  پاسدار "برادران"همکاری مستقيم سازمان اکثریت با 
و انقالبی ایران  جوان مبارز نو پسرا نان مردم و بسياری از دخترازعزی
ها تحویل پاسداران   ، توسط آن دستور رهبران اکثریت به هوادارانش اب

 ری و اعدام آنيجنایتکار جمهوری اسالمی شدند که منجر به دستگ
 .ها گردید 

جریان اکثریت که همچنان به اعمال ضد انقالبی خود عليه 
واقع  دهد امروز به توده ها و روشنفکران مبارز ایران ادامه می

در آمده و همچنان در  طبقه سرکوبگر حاکم به مثابه بخشی از
خدمت به سرکوب و تداوم شرایط مختنق و ظالمانه حاکم بر 

کوتاهی نمی ای ایران از هيچ تالش ضد خلقی و تبهکارانه 
 .کند

به نام  ی از مشاطه گران جمهوری اسالمی، یک سخنران این مراسم
 اکثریت بود که عنوان عوامفریبانه ی از جریان رسوای" بهروز خليق"
را برای به اصطالح " مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ"

این در حالی است که این فرد معلوم . سخنرانی اش انتخاب کرده بود
ندارند و " چپ"ربطی به  الحال و دیگر رفقایش در اکثریت نه تنها هيچ

ن ندارند بلکه همچون جایگاهی نيز در ميان مردم زحمتکش ایرا هيچ
و ارتجاع و قدرت های امپریاليستی  برایسابق تنها به نوکری 

مشغولند و این وظيفه ضد مردمی معاضدت با نيروهای چپ و انقالبی 
  .را همچنان ادامه می دهند

  
ها حضور یافته   رفقائی که برای افشاگری در جلوی محل مراسم آن

که شرکت کنندگان در آن  ، هنگام پخش نشریات متوجه شدند بودند
آن جریانات ضد انقالبی و  خود افراد متعلق بهشماری از مراسم جز 
، به رغم همه عدم حضور ایرانيان آزادیخواه مقيم تورنتو . راست نبودند

در این مراسم خود نشان دهنده رسوایی و تبليغات انجام شده 
در نزد  ورشکستگی گروه های برگزارکننده و شرکت کننده آن مراسم

  .ایرانيان آگاه است
 

 "کار"، سندی از نشریه  یکی از رفقای فعال چریک های فدائی خلق
که در آن از کومله به عنوان یک سازمان تروریستی نام برده و (اکثریت 

از رژیم خواسته بود که در سرکوب کومله و خلق به پا خاسته 
نمایندگان ز را به دست یکی ا) از هيچ کوششی دریغ نکند، کردستان 
داد که از همکاران اکثریتی های خائن  )مهتدی(کردستان  حزب کومله

    .در برگزاری آن مراسم مفتضح بود
  

، از فرد  رفيق فعال چریک فدائی خلق با اشاره به مطالب آن مقاله
پيشمرگه نبودی؟ تو مگر ندیدی که توده خودت تو مگر "پرسيد  مزبور

پيشمرگه ها و مردم مبارز کردستان  ای ها و اکثریتی ها از کشتار
تو که در آن زمان  هوری اسالمی حمایت می کردند؟ متوسط ج

پيشمرگه بودی و ادعای حمایت از مردم زحمتکش کردستان را داری، 
 "چرا با این جماعت خائن و ضدانقالب همکاری می کنی؟

  
 . من دیگر کمونيست نيستم"در پاسخ گفت  فرد فوق الذکر
: رفيق ما در پاسخ پرسيد ."مکراسی هستممن دنبال د

، بجز  بله: و او با وقاحت جواب داد دمکراسی آمریکایی؟
و با لحنی ی از دمکراسی حمایت می کند؟ سکچه آمریکا 

   شما؟: بيشرمانه پرسيد
   

که " دمکراسی آمریکایی"جای تردید نيست که معنای 
آن  امروز به دنبال) مهتدی( کردستانکومله حزب  ينمسئول

، کشتار  هميشه بوده اند آن هاو رفقای اکثریتی  هستندروان 
می ... هزاران نفر از مردم بی گناه عراق و افغانستان و 

  .باشد
 

امروز ) مهتدی( "حزب کومله"فعالين دمکراسی آمریکایی که 
، به معنای تجاوز می باشند د شيفته آن ناقرار می کن

  !ستسربازان آمریکایی به دختران عراقی ا
 

خواب آن را ) مهتدی( "حزب کومله"دمکراسی آمریکایی که 
برای ایران دیده، حمایت امپریاليست ها از رژیم جنایتکار 

حافظ سرمایه داری وابسته ایران و ، جمهوری اسالمی 
 .سرکوب توده های انقالبی ایران توسط امپریاليست ها است

  
الين چریکهای شرکت کنندگان در مراسم  اکثریتی ها از حضور فع

فدائی خلق در تورنتو و رفقای دیگر شدیدًا هراسناک شده و هر یک با 
ترس و نگرانی منتظر بودند که ببينند با حضور آن رفقا در آن محل چه 

پس از افشاگری و ای را باید تجربه کنند ولی رفقای ما  حادثه
چسباندن صفحات نشریاتی که با خود به همراه برده بودند به روی 

ماهيت ضد  افشاگر، ضمن ابراز سخنانی که ی محل برنامهدیوارها
ها و تقبيح اعمال ارتجاعی شان عليه کارگران و توده های   انقالبی آن

 .، آن محل را ترک کردند ستمدیده ایران است
 

  کانادا ،تورنتو   - فعالين چریکهای فدائی خلق
  ٢٠١٣فوریه  ٢۶

  در حاشيه
  !در تورنتو   "اكثريت"مراسم 
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ظهر، بزرگترين انديشمند روزگار بعداز ٣مارس، يک ربع به ساعت  ١٤
فقط دو دقيقه او را تنها گذاشته بوديم، . ما از انديشيدن باز ايستاد

اما  - همينکه به اتاق آمديم، ديديم که آرام روى صندلى خوابيده است 
 .اين بار براى هميشه

اى براى پرولتارياى رزمنده اروپا و امريکا و  مرگ اين مرد چنان ضايعه
جاى . گيرى است علوم است که ابعادش غير قابل اندازهبراى تاريخ 

اى که با رفتن اين روح ُپر عظمت بوجود آمده است بزودى زود  خالى
  .همه جا احساس خواهد شد

همانطور داروين به قانون تکامل جهان ارگانيک و موجودات زنده پى 
ُبرد، مارکس هم قانون تکامل تاريخ بشر را کشف کرد؛ اين حقيقت 

ه را که تا قبل از او در زير کوهى از ايدئولوژى پنهان شده بود، اين ساد
حقيقت که بشر پيش از آنکه بتواند به سياست، دانش، هنر، دين و 
جز اينها بپردازد، بايد بخورد، بياشامد، سرپناه و پوشاک و غيره داشته 
باشد؛ اين که بنابراين توليد وسايل مبرم مادى، و نتيجتًا ميزان رشد 
اقتصادى کسب شده توسط هر مردم معّين يا در هر دوره معّين، آن 
زيربنايى را تشکيل ميدهد که بر روى آن، دولت، مفاهيم حقوقى، هنر 

و در پرتو ... اند و حتى نظرات آن مردم در مورد مذهب تکامل پيدا کرده
اين نور است که بنابراين بايد همه اينها را تبيين کرد، نه برعکس، 

  .تا حال شده است آنچنان
مارکس قانون ويژه حرکت ناظر بر شيوه توليد . اش نيست اما اين همه

دارى عصر حاضر و آن جامعه بورژوايى که زاده اين شيوه توليد  سرمايه
اى را  کشف ارزش اضافه، ناگهان مسأله. است را هم کشف کرد

روشن کرد که هم اقتصاددانان بورژوا و هم منتقدين سوسياليستى 

هاى قبلى، در تاريکى  ه در صدد حلش بودند در تمام بررسىک
  .اش ميکردند کورمالى

خوشبخت آن که . دو کشف اين چنينى براى يک عمر کافى است
اما در هر . نائل آمدن به حتى يکى از اين کشفيات نصيبش شود

هاى بسيار  و او در زمينه -اى که مارکس به تحقيق پرداخت  زمينه
در همه  -رد، که هيچکدامشان سطحى نبودند متعددى تحقيق ک

  .ها، حتى در رياضيات، به کشفيات مستقلى نائل شد زمينه
. اما اين هنوز حتى نيمى از وصف او نيست. چنين بود اين َمرِد دانش

گرچه . دانش براى مارکس نيرويى بلحاظ تاريخى پويا و انقالبى بود
دانش تئوريک که شايد  از  براى او هر کشف جديد در اين يا آن عرصه

هنوز هم کارُبردهايش بتمامى قابل تصور نبود خشنودى فراوانى 
بهمراه داشت، وقتى کشفيات تأثيرى فورى و انقالبى بر صنايع، و بر 
تکامل تاريخى در کل ميگذاشتند، شعفى از نوعى کامال متفاوت 

بعنوان مثال، او از نزديک پيشرفتها و اکتشافات . احساس ميکرد
صله در زمينه الکتريسيته را دنبال ميکرد و در اين اواخر بخصوص حا

 .را] ١[کارهاى مارسل دپره
مأموريت . براى اينکه مارکس بيش از هر چيز ديگر يک انقالبى بود

واقعيش در زندگى اين بود که از هر طريق به سرنگون کردن جامعه 
ادى و دارى و نهادهاى دولتى مخلوقش مدد برساند، به آز سرمايه

رهايى پرولتاريا کمک برساند، که او خود اولين بانى وقوفش بر 
مبارزه خوى او . وضعيت و نيازهايش، و آگاهيش بر شرايط رهاييش بود

با چنان شور، با چنان سرسختى و با چنان کاميابى مبارزه کرد، . بود
" روزنامه جديد راين"کار او در اولين . که کمتر کسى با او رقابت ميکند

روزنامه آلمانى "، ١٨٤٤پاريس در " به پيش"، روزنامه ١٨٤٢در سال 
و بعالوه  ١٨٤٩ - ١٨٤٨در " روزنامه جديد راين"، ١٨٤٧در " بروکسل
هاى ميليتانت بيشمار، کار در سازمانهاى پاريس، بروکسل و  جزوه

المللى  لندن، و باألخره تاجى بر سر همه اينها، تشکيل انجمن بين
ود براستى دستاوردى بود که بنيانگذارش ميتواند اين خ - کارگران 

  .بحق بر آن ببالد حتى اگر هيچ کار ديگرى نکرده باشد
پراکنى بودن  و در نتيجه، مارکس بلحاظ مورد نفرت و تهمت و لجن

او  –هم مطلقه و هم جمهورى  –حکومتها . سرآمد زمانه خودش بود
-حافظه کار و چه اولتراچه م –بورژواها . را از ممالک خود تبعيد کردند

پراکنى به او گوى سبقت از هم  در بدنام کردن و لجن –دمکرات 
همه اينها را او همچون تارعنکبوت کنار ميزد، ناديده ميگرفت، و . ربودند

و او . العاده مجبورش ميکرد تنها زمانى پاسخ ميداد که ضرورتى فوق
از معادن سيبرى  -ُمرد در حالى که ميليونها کارگر انقالبى همرزمش 

تا کاليفرنيا، در همه بخشهاى اروپا و امريکا، از صميم قلب دوستش 
و  -- دارند، خالصانه به او احترام ميگذارند و در فقدانش سوگوارند 

گرچه شايد مخالفان او بسيار بودند، اما من به جرأت ادعا ميکنم که 
  .بعيد است حتى يک دشمن شخصى داشته باشد

 .وام خواهد آورد، و کارش هم چنين خواهد بودنام او قرنها د

  :بياد ماركس
   نام او

  قرنها 
  دوام  

   ...خواهد آورد
  )فريدريش انگلس(

(

  )نروژ –اسلو ( رس روز جهاني زنما8گراميداشتدر 
 

شهر اسلو ، فعالين چریکهای فدایی خلق برای اعتراض به سياست های زن ستيز و شرایط ظالمانه ای " کارگر"مارس در ميدان  ٨عصر روز 
راهپيمایی ای که  که رژیم وابسته به سرمایه داری جمهوری اسالمی برای مردم تحت ستم جامعه ما باالخص زنان به وجود آورده اند ، در

و تعداد قابل توجهی از ایرانيان مقيم " حزب کمونيست ایران"در این راهپيمایی فعالين  .به این منظور سازمان داده شده بود شرکت کردند
و دسته جمهوری اسالمی با هر جناح "و " زنده باد سوسياليسم "،  "مارس ٨زنده باد "شعارهایی مانند .  اسلو نيز در آن حضور داشتند

سر داده شد و جمعيت حاضر ضمن دفاع از مطالبات و مبارزات برحق زنان تحت ستم ایران، انزجار خود را از رژیم زن ستيز " نابود باید گردد
بدنبال این راهپيمایی موفقيت آميز که توجه مردم منطقه را بخود جلب کرده بود، مراسمی توسط فعالين . جمهوری اسالمی اعالم نمودند

در این مراسم نيز تعدادی از . برگزار شد" آنتی راسيسم سنتر"ب کمونيست ایران و فعالين چریکهای فدایی خلق در نروژ در سالن حز
فعالين سياسی و بویژه فعالين سياسی زن شرکت داشتند و چند تن از رفقا و حاضرین به سخنرانی و قرائت اطالعيه هایی در مورد 

  . در این زمينه صورت گرفتپر بار و با ارزشی و مطالبات و خواست های زنان تحت ستم پرداختند و بحث های جنبش زنان و تجارب تاریخی 
  

به نام آزادی و دفاع از حقوق بشر و  - امپریاليسم  - از جمله بحث های این مراسم تاکيد بر این واقعيت بود که سرمایه داری جهانی 
یت از مرتجعين ، رژيم های دیکتاتوری بر سر کار می آورد که بطور روزمره زندگی فردی و اجتماعی دموکراسی در آفریقا و خاور ميانه با حما

که در واقع ستم بر زن ذاتی نظام سرمایه داری امری که  با وضوح تمام نشان می دهد . کل جامعه باالخص زنان را تحت فشار قرار داده اند
بنابراین . گ مرد ساالرانه را جهت حفاظت از مناسبات ارتجاعی خود باز توليد می کندمی باشد؛ نظام استثمارگری که در همه جا فرهن

دست به انقالبی اجتماعی بزنند تا با نابودی علت اصلی انقياد  زنان ما باید همراه با مردان آگاه و انقالبی ، عليه نظم سرمایه داری جهانی
   .زنان، شرایط رهایی زنان مهيا گردد

  
تاکيد بر مطالبات و مبارزات قهرمانانه زنان ایران عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی، به زنان آگاه و قهرمانی  در پایان ضمن

که در رژیم های شاه و شيخ برای دفاع از آزادی و برابری ، جان شيرین شان را فدای آرمان های انسانی و انقالبی شان نمودند و پرچم 
  .خون خود آذین بستند ، درود ميفرستيم رهایی زنان را با

   
  )٢٠١٣مارس  ١٠( اسلو ، نروژ –فعالين چریکهای فدایی خلق ايران 
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مارس امسال جریانی که خود را  ٨در 
معرفی " جنبش عربی آزادی بخش االحواز"

مقر پارلمان اروپا می کند تظاهراتی در مقابل 
بر . بر پا نموددر بروکسل پایتخت بلژیک 

پاکنندگان این حرکت اعتراضی در فراخوانی 
بودند منتشرکرده  که جهت برپائی این حرکت

به جای دعوت از همه خلقهای ایران به 
اعتراض، ضمن انشقاق در صفوف آن ها 

انجمن ها، احزاب، موسسات و " صرفًا از 
افراد مستقل اعم از ُکرد و ترک و بلوچ و 

با " تقاضا کرده بودند که "  ترکمن و غيره
شرکت در این راهپيمایی و تظاهرات که 

ت مشترک این ملل همانا جزئی از مبارزا
تحت ستم و اشغال بر ضد دشمن مشترک 
می باشد، خشم و اعتراض خود را بر ضد این 
سياست های غيرانسانی و ظالمانه و نژاد 

به این ترتيب و بر ". پرستانه ابراز نمایند
اساس ادعای فراخوان دهندگان این حرکت، 

چون جزء دشمنان  "فارس"مردم ستمدیده 
اشند که عمًال در کنار می ب" ملل تحت ستم"

جمهوری اسالمی قرار داده شده و جائی در 
  .ندارند" رژیم اشغالگر فارس"مبارزه بر عليه 

فراخوان دهندگان این حرکت پس از این 
تظاهرات نيز گزارش دادند که تظاهرکنندگان 

بر ضد اشغال و "با سر دادن شعارهائی 
استقالل ملت های غيرفارس از رژیم اشغالگر 

فریاد " رژیم اشغالگر فارس"بر عليه  "سفار
غيرانسانی و "سياست های سر داده   و 

نژاد پرستانه جمهوری اسالمی در اعدام 
جوانان عرب احوازی و دیگر ملل غيرفارس 

را " اعم از ُکرد، ترک، بلوچ، ترکمن و غيره
از قرار از نظر این دارو دسته . محکوم نمودند

زی و دیگر ملل جوانان عرب احوا"تنها اعدام 
از سوی جمهوری اسالمی عملی " غيرفارس

است که باید محکوم شود و اعدام دهها 
چون ...جوان شيرازی و اصفهانی و تهرانی و 

ای فارس هستند مساله محکوم کردنی
برای این ناسيوناليست ها که . نيست

مسائل سياسی را با در نظر گرفتن سراسر 
ی اسالمی ایران در نظر نمی گيرند و جمهور

را دشمن همه مردم نمی دانند  تنها اذیت و 
. آزار و اعدام زندانيان عرب قابل اعتراض است

آن هم در شرایطی که تاکنون هزاران زندانی 
های گوناگون  از سازمان ها و گروه" فارس"

بخاطر آزادی خلق ها جان خود را از دست 
داده اند و با این همه باز هم همچنان در زمره 

هزاران انقالبی و .  بحساب ميآیند" ناندشم"
که سراسر زندگی " فارس"فعال سياسی 

خود را وقف آزادی خلق های تحت ستم کرده 
بحساب " دشمنان"و ميکنند همچنان در زمره 

ميآیند، اینچنين دیدگاهی نه تنها ارتجاعی 

های  بلکه جنایتکارانه است زیرا این توده
ی زحمتکش هستند که در نهایت قربان

  . حماقت این ناسيوناليست ها ميشوند
های  جالب است که در شرایطی که رسانه

امپریاليستی تقریبا هيچ کدام از حرکات 
نيروهای انقالبی مخالف جمهوری اسالمی را 
پوشش نميدهند به ادعای خود 

تعداد "برگزارکنندگان این حرکت تفرقه افکنانه 
جمله زیادی از خبرنگاران و روزنامه نگاران از 

در این " کشورهای بلژیک و هلند و آلمان
 این تجمع اعتراضیحرکت  حضور داشتند  و 
های گوناگون پوشش  وسيعًا از سوی رسانه

کانال العربيه، وصال، صفا، "داده شده و 
الرافدین، الشرقيه، کانال یک بلژیک، 

 ”ANADALU AJANSI“ های ترکيه کانال
“EURONEWS”  معرب (و کانالهای ازری

و ُکردی این راهپيمایی را به طور زنده ) آذری
آیا خود همين مساله نشان . کرده اند" بخش

نميدهد که چه دستهائی پشت چنين 
 حرکاتی قرار دارد و چگونه دشمنان خلق

های مبارز ما دارند در صفوف یک پارچه آنها 
به مثابه  که همانانی شکاف می اندازند،

 های دشمنان مردم ما در پی سياست
شان و برای جلوگيری از رشد هر  غارتگرانه

گونه آلترناتيو دموکراتيک، و کاناليزه کردن 
های  سازی ها در پی آلترناتيو خشم توده

 ها و بخصوص در ميان خلق خود در ميان توده
  .های تحت ستم می باشند

و به همين دليل هم ما شاهد رویش قارچ وار 
ند تا هائی هستيم که تالش ميکن دارو دسته

ها به عنوان آلترناتيو  توسط امپریاليست
و به همين دليل هم سعی . شناخته شوند

ها و خلق های  ميکنند که برای فریب توده
تحت ستم، دشمن را نه سيستم 

ملت "اش بلکه  داری و حاميان جهانی سرمایه
حال . جا بزنند" رژیم اشغالگر فارس"و " فارس

ه ميکنند آن ها از کلمات و مفاهيمی استفاد
بخشم " فارس"که خلق ها را بر عليه 

ميآورند تا دشمن اصلی آن ها یعنی 
داری را محفوظ  امپریاليسم و سرمایه

نگهداشته و به این ترتيب مقاصد پست و 
رژیم "اکنون . ریاکارانه خود را پنهان کنند

شعاری شده است که پی " جنایتکار فارس
ر در پی در مقاالت آنها ذکر شده و با ذک

آوای جدایی را سر " لشگر اشغالگر فارس"
آن ها ریاکارانه و با زهر . ميدهند

ناسيوناليسم که فضای سياسی را مسموم 
مينماید، کل رژیم را که ماهيت بسيار 
ارتجاعی آن باعث رشد تمایالت جدائی 
طلبانه در خلق های تحت ستم شده است، 

داران وابسته که  ای از سرمایه نه مجموعه

ای امپریاليسم را مو به مو اجراء سياسته
قلمداد " فارس"کرده و ميکند بلکه تعدادی 

کرده  و بدین ترتيب جنایتکارانه زحمتکشان 
را نيز جز دشمن خلق های تحت " فارس"

آن ها دولتمردان جمهوری . ستم جا می زنند
محدود کرده " فارس"اسالمی را به تعدادی 

ام که خالصی از آن ها باعث خالصی از تم
مشکالت گشته و چنين دروغی را تبليغ 

های ناسيوناليست  این دارو دسته. ميکنند
ریاکارنه پشت شعار انقالبی حق تعيين 
سرنوشت خلق ها مخفی شده و به روی 
خود نمی آورند که شرط تحقق این اصل 
انقالبی قبل از هر چيز وجود شرایط 
دمکراتيک می باشد تا امکان بروز اراده توده 

و در شرایط ایران اتفاقا . کان پذیر گرددها ام
دستيابی به چنين شرایط دمکراتيکی 
مستلزم اتحاد داوطلبانه همه خلق ها بر 
عليه جمهوری اسالمی و حاميان 

  .اش می باشد امپریاليست
واقعيت این است که ایجاد کنفرانس های 
گوناگون و تظاهراتی از این دست ، و سعی 

ولت های غارتگر یا در ارتباط با بورژوازی د
امپریاليسم از آن جا ناشی ميشود که چنين 

هستند که  مزایاییدارو دسته هائی  بدنبال 
با سودآوری و سيستم بورژوازی گره خورده 

امپریاليست ها نيز که از اوضاع  .است
بحرانی رژیم آگاهی کامل دارند اما هنوز آنرا 
مناسبترین آلترناتيو خود دانسته و از آن 

های مختلف پشتيبانی ميکنند هر از  هبگون
گاهی دست به ساختن آلترناتيوهائی ميزنند 
تا هم دست نشاندگان خود را برای گرفتن 

ها را  امتيازهای بيشتر آماده کنند و هم توده
فریب داده  و خود را مهد دموکراسی و 

چنين تبليغات . پشتيبان آن ها جا بزنند
ها با این  دهفریبکارانه ای باعث می شود تا تو

خيال خام نگهداشته شوند که امپریاليست 
ها هم در پی حل مشکالت سياسی آن ها 

  . ميباشند
ولی کمونيست ها مسئله تعيين سرنوشت 
را از دید مارکسيستی مورد تجزیه و تحليل 
قرار ميدهند از نظر آن ها در حاليکه حق 
تعيين سرنوشت، حق مسلم خلق های 

سئله فقط در یک تحت ستم است ولی این م
به . شرایط دموکراتيک ميتواند متحقق شود

همين دليل هم از نظر کمونيست ها بين 
اعتقاد به حق تعيين سرنوشت و بازیچه 
سياست های امپریاليست ها شدن دنيائی 

خلق ها برای رسيدن به شرایط . فاصله است
دمکراتيک یعنی شرط اصلی تحقق حق 
تعيين سرنوشت به نابودی دشمن 

شان نيازمند می باشند امری که  صلیا
مستلزم وحدت و همبستگی همه خلق 
هاست و خود این امر در شرایط ایران 
محصول یک مبارزه طوالنی با سيستم 

. داری وابسته حاکم خواهد بود  سرمایه
وگرنه حق تعيين سرنوشت به کمک 
ای  امپریاليسم یک پندار واهی و بيمارگونه

رزه طبقاتی حفظ وحدت مبا. بيش نيست
کارگران در راه سوسياليسم و دفع انواع نفوذ 
گرایشات ناسيوناليستی در بين خلق های 
تحت ستم اتفاقًا یکی از شروط  آماده کردن 

تنها در . شرایط برای تحقق این اصل ميباشد
این شرایط است که حق تعيين سرنوشت با 

اش که همانا ابراز اراده  همه معنای انقالبی
  . هاست، امکان بروز می یابد آزاد توده

  
  ٢٠١٣مارچ  -عبداله باوی

 

  امپرياليسم و 

  بازي با حق 

  ! تعيين سرنوشت خلق ها
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
  
 
 
  
   
  
 
  
 
   

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !گزارشی از آکسيون افشاگرانه در لندن به مناسبت روز جهانی زن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

مارس  ٩جهانی زنان کارگر و زحمتکش، بعد از ظهر روز شنبه  مارس ، روز ٨ به مناسبت
رزات زنان تحت یک آکسيون افشاگرانه و نمایشگاه عکس در دفاع از مطالبات و مبا،  ٢٠١٣

شهر لندن " ترافلگار اسکوئر"ستم ایران بر عليه رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی در ميدان 
ی در افشای جنایات رژیم وابسته و ئ، شعارها و پالکاردها در این آکسيون. برگزار شد

زبانهای انگليسی و ه سرکوبگر جمهوری اسالمی به نمایش درآمد و صد ها اطالعيه ب
توضيح وضعيت کار و حيات زنان ایران تحت حاکميت رژیم زن ستيز جمهوری فارسی در 

مربوط به تظاهرات  ی، تصویر بزرگ ها در ميان عکس. اسالمی در ميان جمعيت پخش شد
حق طلبانه زنان برای مطالبات آزادیخواهانه شان و از جمله عليه حجاب اجباری در اسفند 

ب می کرد و رفقا با توضيح وضعيت کنونی و مبارزات توجه عابرین را جل، در تهران  ۵٧سال 
این حرکت با استقبال چشمگير بازدید . ها پاسخ می دادند های آن زنان ایران به پرسش

همبستگی خود با  و بطور ویژه زنان ، کنندگان از محل روبرو شد و بسياری از رهگذران
  . های زنان ایران را بيان می کردند مبارزات و خواست

مان با برگزاری این آکسيون، تظاهرات دیگری متشکل از چند صدتن از زنان انگليسی و همز
ها به مناسبت روز جهانی زن جریان داشت که نقطه پایانی آن در همين ميدان  دیگر مليت

دهندگانش آن را با ادعای دفاع از حقوق زنان و آزادی زن براه  این تظاهرات که سازمان. بود
یکی از شعارهای اصلی این حرکت که . چندین شعار وسخنران داشت ،انداخته بودند 

مرتبا بر روی صفحه بسيار بزرگ تلویزیونی وسط ميدان به صورتی پر زرق و برق به نمایش 
ن سازمان دهندگا ." ، یک مردمآواز عشق، یک یک یک بدن، یک زن،: "در می آمد، این بود

و به همين خاطر تنها  اطی و مرد ستيز بودندجریانات فمنيست افراز عمدتا  این تظاهرات
آن  ها البته چند سالی است که چنين تظاهراتی را برپا . زنان را به تظاهرات راه می دادند

تعداد کمتری در آن شرکت کرده ، به تایيد برخی از شرکت کنندگانمی کنند و امسال 
  .بودند

بع با سازمان دهندگانش تفاوت که به الطنيز برنامه شماری از شرکت کنندگان در این 
ما بازدید کرده و با دریافت  یاز محل آکسيون رفقاداشتند، پس از ترک آن تظاهرات، 

  .در مورد وضعيت زنان ایران به گفتگو با رفقا پرداختند مربوط به روز جهانی زناطالعيه های 
  

فعالين  این آکسيون یک حرکت موفق حمایتی از زنان تحت ستم ایران بود که توسط
ضد امپریاليستی ایرانيان در  –چریکهای فدایی خلق ایران و سازمان دمکراتيک 

   .برگزار شد انگلستان
  لندن –فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

٢ا٩ ١٣

  كمك هاي مالي

  آمريكا

  دالر 100                          رفيق مهرنوش ابراهيمي  

  دالر 100                          رفيق شيرين معاضد          

  دالر 100                             رفيق پوران يداللهي     

  دالر 100                            رفيق علي اكبر صفائي   

  دالر 100                                رفيق احمد فرهودي  

  دالر 100                         رفيق غقور حسن پور        

  دالر 100                              رفيق كيومرث سنجري

  دالر  100                           رفيق خشايار سنجري    

  دالر 100                        رفيق محمد حرمتي پور   

  دالر 100                          رفيق اسد رفيعيان          

  آلمان 

  يورو M.I.S                                     10بختياري  

  يورو 10چريك فدائي رفيق مارتيك قازاريان    

  يورو 10              چريك فدائي رفيق زيبرم         

  ١۵ صفحه

 


