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  !ات كارگريعهراس رژيم از تجم
هنين كارگران ما، اكثرا و بطـور طبيعـي در جريـان اعتـصابات     امروز شاهديم كه در شرايط فقدان هرگونه تشكل علني و توده اي سراسري، اراده مبارزاتي آ               ...

اعتصاباتي كه هـر روزه در چهـار گوشـه كـشور در شـرايط اخراجهـاي                 . كارگري است كه بروز يافته و حافظان نظم ضد كارگري حاكم را به وحشت مي اندازد               
به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت كه اين اعتصابات          .  را به نمايش مي گذارند     وسيع كارگري رخ داده و كارگران در جريان آنها اتحاد و همبستگي طبقاتي خود             

كه در سخت ترين شرايط صورت مي گيرد، براي كارگراني كه نيروي كارشان بوسيله سرمايه داران زالو صفت به يغما مي رود، نقش آموزشگاهي را دارند كـه                            
بر عليه كارفرمايان را فرا مي گيرند، بلكه به قدرت جمعي خود آگاه گشته و رابطه تنگاتنگ كارفرمايان با                 آنها در جريان آن نه تنها ضرورت و چگونگي مبارزه           

در چنين زمينه اي است كـه كـارگران بـا ارتقـا سـطح آگـاهي شـان، بـراي جـذب          . قدرت دولتي به مثابه حافظ نظم ظالمانه موجود را بطور عيني تجربه مي كنند     
  ...يستي آمادگي هر چه بيشتر مي يابندآگاهي انقالبي و سوسيال
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روز جهاني كارگر و مراسم هائي كه به مناسبت 
گراميداشت اين روز در ارديبهشت امسال در ايران 
برگزار شد، يكبار ديگر پرده از ترس و وحشت 

ما نسبت به بورژوازي وابسته حاكم بر جامعه 
هرگونه تجمع كارگري بر گرفته و نشان داد كه 
چگونه جمهوري اسالمي رژيم حافظ اين طبقه انگل 
به هر وسيله اي متوسل مي شود تا از تجمع 
كارگران و نمايش همبستگي مبارزاتي آنها 

  . جلوگيري نمايد
  

از آنجا كه در سال گذشته كارگران پيشرو، با نفوذ 
شگاه شيرودي از سوي خانه درمراسمي كه در ورز

كارگر جمهوري اسالمي، به مثابه يكي از شاخك 
هاي جاسوسي رژيم در محيط هاي كارگري، 
برگزار شده بود آن را از كنترل كارگزاران رژيم 
خارج ساختند و آن مراسم را با همكاري كارگران 
معترضي كه جهت طرح مطالبات خود به محل 
ي آمده بودند به يك حركت اعتراض

چشمگيرتبديل نمودند، و با توجه به اين كه در 
جريان مراسم مزبور كارگران پيشرو، شعار 

 سر دادند، "!انقالب انقالب! جنبش كارگري"
بنابراين، امسال رژيم كوشيد تا آگاهانه استفاده از 
چنان امكاني را از كارگران معترض و پيشرو سلب 

 قرار بود امسال در ابتدا. نموده و آنها را فريب دهد
در مقابل خانه كارگر در خيابان ابوريحان تهران 

اتفاقاً، پيشاپيش نيز ازسوي . مراسمي برگزارشود
خانه "دست اندركاران نهاد آشكارا ضد كارگري 

 براي برگزاري چنان مراسمي تبليغ شده "كارگر
اما، رژيم يك روز پيش از برگزاري مراسم از .  بود

و عمال كارگراني را كه قبل اعالم شده، آن را لغو 
مي خواستند براي رساندن صداي حق طلبانه 
خويش به گوش عموم تجربه پارسال را تكرار 

مسئولين خانه كارگر . كنند، خلع سالح نمود
جمهوري اسالمي همچنين در مراسمي كه درسالن 

كه ظرفيت محدودي دارد ( خيرالعمل پونك
، برگزار كردند نيز با اعمال يك كنترل شديد)

اجازه باال بردن پالكاردهائي كه مطالبات كارگران 
را طرح مي كرد را ندادند وهر كجا كارگران 

قرارداد "كوشيدند با سر دادن شعار هائي نظير 
، بر خواستهاي بر حق "هاي موقت لغو بايد گردد

خود تاكيد كنند با باطوم نيروي انتظامي وچماق 
  .لباس شخصي ها مواجه شدند

  
ان رژيم در اين مراسم كه همانطور كه كار به دست

اشاره شد از سوي يكي از ابزارهاي سلطه رژيم در 
 برگزار "خانه كارگر"محيط هاي كارگري يعني 

شده بود، كار را به آنجا رساندند كه براي ترساندن 
كارگران از اعتراض به شرايط كارشان و طرح 
مطالباتشان در هنگام ورود كارگران به سالن با 

در داخل سالن :حت تمام به آنها مي گفتند كه وقا

به كارگران نمونه كادو مي دهيم و در خارج از 
سالن چوب وچماق در انتظار كارگران معترض مي 

اين گونه اعمال ديكتاتوري هر چند مانع از ! باشد
آن شد كه كارگران بتوانند همچون سال قبل عمل 
كنند، اما ، عليرغم همه آن سركوبگريها و 

رخوردهاي وقيحانه تهديد آميز با كارگران مبارز، ب
بازهم در هنگام سخنراني محجوب، از مسئولين 
خانه كارگر، اكثريت جمعيت حاضر درسالن به 

  .عنوان اعتراض سالن را ترك نمودند
  

تالش جمهوري اسالمي در جلوگيري از طرح 
مطالبات كارگران در چنان مراسم هائي، خود گواه 

آگاهي ديكتاتوري حاكم نسبت به بارزي است از 
پتانسيل اعتراضي عظيمي كه بر زمينه شرايط 
زندگي و بي حقوقي كارگران، در صفوف اين 

به اين دليل است كه اين . طبقه انباشته گشته است
رژيم مدافع منافع سرمايه داران، هر كجا كه مي 
بيند كه برگزاري مراسم هاي دولتي جهت كنترل 

يري انواع نيرنگ و فريب و كارگران و به كارگ
ريا ، كارائي خود را از دست داده است، چماق 
سركوب را آشكارا بلند نموده و از سركوب هر 
حركتي بر عليه  شرايط ددمنشانه موجود دريغ نمي 
ورزد و تا جائي كه امكان دارد از هر اقدام 
مبارزاتي جهت طرح مطالبات كارگران جلوگيري 

دليل بود كه رژيم امسال درست به همين . مي كند
 "گلگشت"حتي تالش نمود تا از برگزاري 

در (كارگران پيشرو كه قرار بود در پارك چيتگر
برگزار شود نيز جلوگيري ) كرج–اتوبان تهران 

كند و كارگران مجبور شدند به پارك جهان نما 
رفته و گلگشت خود را در آنجا آنهم توام با جر و 

مي كه به بهانه هاي بحث مداوم با نيروي انتظا
مختلف در صدد به هم زدن اين تجمع كارگري بود 

اين واقعيت نيز بروشني وحشت . بر گزار كنند
سردمداران جمهوري اسالمي از هرگونه تجمع 

از آنجا كه . كارگري را آشكار مي سازد
ديكتاتوري لجام گسيخته حاكم اجازه برگزاري 

رگران آزادانه روزجهاني كارگر را نمي دهد، كا
آگاه ايران همواره به اشكال مختلف از جمله با 
پخش شيريني و يا برگزار كردن گلگشت هاي 

البته اين را هم . كارگري اين روز را پاس مي دارند

!هراس رژيم از تجمع كارگران  
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بايد دانست كه در سالهاي اخير در بستر رشد 
اعتراضات كارگري وتشديد فعاليت فعالين 
كارگري، شاهد تالشهائي جهت برگزاري اين روز 

يكي از نمونه هاي . به اشكال رزمنده تري  بوده ايم
برجسته اين امر، برگزاري مراسمي به مناسبت روز 
جهاني كارگر از طرف كارگران هفت تپه مي 

كارگران رزمنده هفت تپه كه چند ماهي . باشد
است براي دستيابي به حقوقهاي پرداخت نشده 
خود در حال اعتراض و اعتصاب اند، امسال در 

ان تجمعات اعتراضي خود با برگزاري مراسم جري
روز جهاني كارگر، اراده خود را در پيگيري 

  .مطالبات بر حق شان بار ديگر به نمايش گذاشتند
  

واقعيت اين است كه روز جهاني كارگر همواره 
براي كارگران جهان فرصتي بوده تا همبستگي 
طبقاتي خود را به نمايش گذاشته و از نيروهاي 

در جريان مبارزه براي تحقق مطالبات شان خود كه 
هر كجا كه كارگران . سازمان يافته اند، سان ببينند

از حق برگزاري آزادانه روز جهاني كارگر 
برخوردارند چگونگي برگزاري ميتينگها و 
نمايشات مربوط به گراميداشت اين روز خود 
معياري است براي سنجش حد تشكل، سطح آگاهي 

قه كارگر براي رسيدن به و عزم و اراده طب
اما در كشورهائي كه . خواستهاي آني و آتي اش

قدرت دولتي يعني زور سازمانيافته طبقه حاكمه، 
كارگران را از چنين حقي محروم ساخته است عزم 
و اراده كارگران براي پيكار به منظور تحقق 
خواستهاي عادالنه اش به اشكال ديگري خود را به 

روم كردن كارگران از مح. نمايش مي گذارد
برگزاري آزادانه روز كارگر خود جلوه آشكاري 
است از پايمال شدن حقوق و مطالبات بر حق 

در ايران رژيم . كارگران در چنين كشور هائي
حاكم با سركوب مطالبات كارگران آنها را نه تنها 
از حق برگزاري آزادانه روز جهاني خود محروم 

ام به سركوب  نموده است بلكه با سبعيت تم
كارگراني  بر مي خيزد كه مي كوشند اين روز را 

با در نظر . عليرغم همه تشبثات رژيم گرامي بدارند
گرفتن اين واقعيت، وقتي مطلع مي شويم كه 
كارگران مبارز در اقصي نقاط ايران عليرغم همه 
اعمال شديداً سركوبگرانه رژيم، روز بزرگ خود 

د، بايد به پيام هاي را به طريقي گرامي داشته ان
مثالً مي توان . نهفته در درون اين واقعيت پي ببريم

متوجه بود كه وقتي ديكتاتوري حاكم در 
كردستان، كارگران را به دليل برگزاري مراسم 
روز جهاني كارگر به شالق بسته است، اين 
موضوع، هم شدت وحشيگري جمهوري اسالمي را 

حكام اراده به نمايش مي گذارد و هم، درجه است
مبارزاتي كارگراني را نشان مي دهد كه حتي در 
زير سرنيزه نيروي سركوب نيز از تالش براي 

  .تحقق مطالبات خود باز نمي مانند
  

امروز شاهديم كه در شرايط فقدان هرگونه تشكل 
علني و توده اي سراسري، اراده مبارزاتي آهنين 
كارگران ما، اكثرا و بطور طبيعي در جريان 

تصابات كارگري است كه بروز يافته و حافظان اع
. نظم ضد كارگري حاكم را به وحشت مي اندازد

اعتصاباتي كه هر روزه در چهار گوشه كشور در 
شرايط اخراجهاي وسيع كارگري رخ داده و 
كارگران در جريان آنها اتحاد و همبستگي طبقاتي 

به اين واقعيت نيز . خود را به نمايش مي گذارند
توجه داشت كه اين اعتصابات كه در سخت بايد 

ترين شرايط صورت مي گيرد، براي كارگراني كه 
نيروي كارشان بوسيله سرمايه داران زالو صفت به 
يغما مي رود، نقش آموزشگاهي را دارند كه آنها 
در جريان آن نه تنها ضرورت و چگونگي مبارزه 

ت بر عليه كارفرمايان را فرا مي گيرند، بلكه به قدر
جمعي خود آگاه گشته و رابطه تنگاتنگ 
كارفرمايان با قدرت دولتي به مثابه حافظ نظم 

در . ظالمانه موجود را بطور عيني تجربه مي كنند
چنين زمينه اي است كه كارگران با ارتقا سطح 
آگاهي شان، براي جذب آگاهي انقالبي و 
. سوسياليستي آمادگي هر چه بيشتر مي يابند

يل را امروز مي توان با تكيه بر اهميت اين مسا
مبارزات پي گيرانه اخير كارگران مقاوم هفت تپه 
و درس هائي كه در اين مبارزات نهفته است 

مي توان به اعتصاب اخير و شعارهايي كه . دريافت
در راهپيمايي آنها در شوش سرداده شد، اشاره 

كارگران مبارز هفت تپه در مبارزات . كرد
عالوه بر طرح خواستهاي كارگري اخير خود 

خويش و شعار دادن بر عليه رييس مزدور حراست، 

 و "مرگ  برفرماندار"شعارهائي نظير شعار 
توجه .  سر دادند"كارگر زنداني آزاد بايد گردد"

به اين شعارها نشان مي دهد كه كارگران هفت تپه 
به خوبي به رابطه تنگاتنگ بين سرمايه داران و 

همچنين، تجربه .  واقفنددولت جمهوري اسالمي
كه ( همين حركت كارگري در هفت تپه 
 سال 2دوازدهمين  اعتصاب كارگران در ظرف 

بيانگر آن است كه كارگراني كه ) گذشته مي باشد
اساسا براي كسب حقوق هاي پرداخت نشده و 
ساير خواستهاي صنفي شان دست از كار كشيده 
 بودند، چگونه در جريان حركت جمعي خويش كه

 روز از آن مي گذرد، مجبور مي 15اكنون بيش از 
شوند  بر عليه حكومت شعار داده و خواستهاي 
سياسي و از جمله خواست بر كناري رئيس حراست 
كارخانه را با صدايي بلند از قدرت دولتي خواستار 

به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت كه نفس . شوند
م به مدت راهپيمايي اعتراضي چند هزار كارگرآنه

طوالني در شرايط اختناق و ديكتاتوري حاكم بر 
جامعه، به خودي خود نمايانگر وجود نوعي از 

  . رابطه در ميان اين كارگران مي باشد
  

اين امري انكار ناپذير است كه مبارزات كارگري 
بستري است كه طي آن كارگران با كمك 
روشنفكران كمونيست و يا در واقع با كمك 

 آنها براي مبارزه با پليس سياسي سازماني كه
بوجود آورده اند در مي يابند كه طبقه كارگر نه 
تنها بايد براي بهبود شرايط كار و زندگي خود 
مبارزه كند بلكه مهمتر از آن بايد براي رهائي 
قطعي خود از شرايط نكبت باري كه بورژوازي 

در چنين پروسه . براي آنها بوجود آورده بجنگد
 آنها كامالً مي توانند به حقانيت اين اي است كه

امر پي ببرند كه اساسا شرط رهائي آنها از وضع 
ظالمانه و مصيبت باري كه به آن دچارند، نه تنها 

كه در جريان مبارزه،  ( فتح اين يا آن سنگر
بلكه خيز برداشتن براي كسب ) ضروري ست

به . قدرت دولتي و فتح قله اصلي دشمن مي باشد
 هم هست كه در گذشته نيز برخي از همين دليل

پادوهاي بورژوازي در وحشت از اعتصابات 
در پشت هر اعتصاب اژدهاي ": كارگري گفته اند

  11صفحه درادامه    ."انقالب خوابيده است
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با درودهای انقالبی به تمـامی دوسـتان و         

رفقــا اجــازه بدهيــد تــا در ابتــدا فرارســيدن 

یکصد و بيست و دومـين سـالگرد اول مـاه           

وز جهــانی کــارگر را بــه یکایــک شــما  مــه ر

وهمه مبارزینی که در سراسر دنيـا در راه         

ــارگر و      ــه ک ــداف طبق ــا و اه ــق آرمانه تحق

خلقهای ستمدیده بـر عليـه امپریاليـسم و         

نظام سرمایه داری جهانی پيکار می کنند       

همچنين اجـازه بدهيـد تـا در        . تبریک بگویم 

این فرصت یکبار دیگر یاد تمـامی کـارگران         

يــست و مبــارزی هــم کــه در سراســر کمون

این کره خاکی از ایـران و ترکيـه گرفتـه تـا             

فيليپين و هندوسـتان،  و از آمریکـا و اروپـا            

گرفته تا  آفریقا واسـتراليا در جریـان پيکـار       

بر عليه نظام سرمایه داری جان باخته اند        

 . را نيز به همراه یکدیگر گرامی داریم

  

 و در   بدون شـک کـارگران در سراسـر دنيـا         

جریان مبـارزه خـود بـر عليـه دشمنانـشان           

ــسام     ــواع و اق ــارتگر و ان ســرمایه داران غ

مــــرتجعين وامپریاليــــستهای جهــــانخوار، 

صرف نظر از رنگ و نژاد و مـذهب و مليـت            

شان، گردانهـای یـک طبقـه جهـانی و یـک            

ارتش رزمنده واحد را تـشکيل مـی دهنـد؛          

در نتيجه درک موقعيت و فهم شـرایط کـار          

 و تجارب مبارزاتی هر یـک از ایـن          و زیست 

ــامی    ــرای تمـ ــارگر بـ ــه کـ ــای طبقـ گردانهـ

کمونيستها جهت پيشبرد مبـارزه بـر عليـه         

ســـرمايه داری از اهميـــت بـــسيار زیـــادی 

  .برخوردار می باشد

  

چریکهـای  (به این ترتيب همـانطور کـه مـا          

ــران  ــدایی خلــق ای ــارزات و تجــارب )ف از مب

 رفقای ترک و فيليپينی و هندی خـود مـی         

آموزیم و فراز و نشيبهای مبـارزات آنهـا بـر           

عليه دشمن مشترک یعنی امپریاليـسم و       

مرتجعين را با دقـت و حـساسيت انقالبـی          

دنبــال مــی کنــيم، بــه همــين گونــه انتقــال 

تجارب مبارزاتی طبقه کارگر ایران بـه هـم         

طبقـــه ای هـــا یـــشان و بـــه پيـــشروان     

ــه    ــارگر در ســایر جبه ــه ک ــدگان طبق ورزمن

ر عليـه دشـمن مـشترکمان را    های نبـرد بـ    

ــز جزئــی از وظــایف انترناسيوناليــستی   ني

  . خود می دانيم

  

با توجه به این واقعيت است که من مایلم         

تا از این فرصت استفاده کـنم و بـه عنـوان          

یک کمونيست ایرانی  شـما عزیـزان را بـه           

عنــوان کمونيــستها و مبــارزین متعلــق بــه  

 از  ملتهای مختلف دنيا ، در جریان شـمایی       

شرایط زندگی و حـدود و اشـکال مبـارزات          

  . جاری طبقه کارگر ایران قرار دهم

  

تحت حاکميت نظام بـورژوازی وابـسته بـه         

امپریاليسم در ایران کارگران ما در یکـی از    

سخت ترین شرایط کـار و زیـست بـه سـر            

ــد  ــی برن ــوری    .  م ــی جمه ــد خلق ــم ض رژی

ــه حــافظ و پاســدار ایــن    اســالمی بــه مثاب

ه و در دفاع از منافع بورژوازی       نظام وابست 

ــا    ــانی ب ــران وســرمایه داران جه ــی اي انگل

اعمــال یــک دیکتــاتوری عریــان و خــشن      

شرایط بسيار هولناکی را به زندگی تـوده        

های تحت ستم و در راس آنها ميليونها تن         

از کارگران ایران و خانواده هایشان تحميل       

در زیـر سـيطره ایـن رژیـم کـه           . کرده است 

لطه امپریاليـستی و نظـام      می کوشـد سـ    

بورژوازی وابسته را با لفافه های مذهبی       

ــد بــيش از نيمــی از    ــه کن و اســالمی توجي

جمعيت جامعه تحت سلطه ما که اکثریـت        

آنهـــا را کـــارگران تـــشکيل مـــی دهنـــد در 

" زیـر خـط فقــر  "گرسـنگی و ومحروميـت و   

 ٢زنــدگی مــی کننــد و گاهــا حتــی بــرغم    

 قـادر بـه     شيفت کار جانفرسا در روز هنـوز      

بــرآوردن حــداقل نيازهــای زنــدگی طاقــت  

ــستند  ــورد وخامــت  . فرســای خــود ني در م

اوضاع اقتصادی کارگران برای اطالع شـما    

ــه در     ــنم ک ــافی ســت اشــاره ک ــزان ک عزی

شرایطی که حد اقل دستمزدهای امسال      

ــارگران   ــرای ک ــهب ــان  ٢١٩ ماهان  هــزار توم

اعالم شده است، )  دالر٢٠٠ تقریبا معادل(

بلغ مورد نياز بـرای تـامين معـاش       حداقل م 

یــک خــانواده کــارگری در ســطح خــط فقــر 

) دالر٦٠٠ تقریبــا معــادل( هــزار تومــان٦٠٠

    .می باشد

  

در حقيقت در شرایطی که نظـام سـرمایه         

داری جهانی با موج دیگـری از یـک بحـران           

اقتـــصادی دایـــم التزایـــد روبروســـت و در  

شرایطی که امپریاليستها می کوشـند تـا        

رانهای مرگبار خود را هر چـه بيـشتر         بار بح 

بر گرده طبقه کارگر و خلقهای تحت سـتم         

بویژه در جوامعه تحت سلطه منتقل کنند،       

ــه      ــه مثاب ــز ب ــوری اســالمی ني ــم جمه رژی

ــستی مــوجی از    خــدمتگزار نظــام امپریالي

ــه و     ــات غارتگرانـ ــرین تعرضـ ــشيانه تـ وحـ

سرکوبگرانه خـویش بـرای تخفيـف بحـران         

ن کـردن عواقـب     اقتصادی نظام و سرشـک    

آن بر دوش کارگران و توده های زحمتکش    

  . را سازمان داده است

  

   در ایراننگاهی به شرایط زیست و مبارزه طبقه کارگر
  

 جنبش طبقه كارگر و مبارزات دمكراتيك و ضد امپرياليستي خلقهاي " در شهر لندن سميناري با عنوان 2008 مي 3در تاريخ به مناسبت روز جهاني كارگر : پيام فدايي

در اين سمينار از طرف .  انگليسي به ارائه بحث پرداختندبرگزار شد كه سخنراناني از كشورهاي تركيه، فيليپين، هندوستان و ايران در آن به زبان  "تحت ستم در جهان

 .دگان نشريه قرار مي گيردنچريكهاي فدائي خلق،  رفيق چنگيز بحث زير را ارائه نمود، كه ترجمه فارسي آن به اين وسيله در اختيار خوان

رژیم حاکم همچنين با استفاده از عامـل        
لــشکر عظــيم بيکــاران و ميليونهــا کــارگر 

دی فاقــد کمتــرین حقــوق زنــدگی قــراردا
محقــر کــارگران و خــانواده هــای محــروم 
آنهـــا را هـــر چـــه بيـــشتر درزیـــر منگنـــه 
ــود    ــصادی و سياســی خ ــشارهای اقت ف
خــرد کــرده و قــدرت مــانور بزرگــی را در   
ــران    ــارگر ای ــارزات طبقــه ک ــا مب ــه ب مقابل

ایــن حقــایق باعــث . بدســت آورده اســت
شده مبارزات دالورانه کـارگران بـه جـان         

مــده و گرســنه و بيکــار در یــک حالــت     آ
دفاعی قرار گيرد و مبارزات طبقه کـارگر        
ــارزاتی و    ــشکلهای مب ــدان ت ــران در فق ای
سازمانهای انقالبی مدافع منـافع آنـی و        
آتی کارگران که با زندگی و مبارزات آنهـا         
ــد   ــده و فاقــ ــند،  پراکنــ ــاط باشــ در ارتبــ

تاجایی که در اکثر اوقات     . سازمان باشد 
ه پاخاســته و معتــرض یــک   کــارگران بــ 

بخـــش از مبــــارزات و اعتراضـــات هــــم   
ــدون    ــر ب قطــاران خــود در بخــشهای دیگ
اطالع بوده و در نتيجـه ، ایـن مبـارزات از            
امکان ایجاد پيوند با یکدیگر و قدرتمند تـر         

  .  شدن محروم مانده اند
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در چارچوب چنين تعرضی سـت کـه  رژیـم       

جمهــوری اســالمی دســت ســرمایه داران 

زالو صفت را در غـارت و اسـتثمار هـر چـه             

. شدیدتر کارگران کامال باز گذاشـته اسـت       

بـــه گونـــه ای کـــه کارفرمایـــان دولتـــی و  

حتــی حقــوق بخــور خــصوصی تــا مــاه هــا 

ونمير کارگران گرسنه و محتـاج را بـه آنهـا           

مطابق گزارشات خـود    . پرداخت نمی کنند  

دستگاه های تبليغاتی جمهوری اسـالمی      

 مـاه   ٤٨در سالهای اخير گاه کارگران ما تـا         

امری که معنی   . حقوقی دریافت نکرده اند   

ساده آن بيگاری و بردگی در قرن بيست و      

ر سران جمهـوری    از سوی دیگ  .  یکم است 

اسالمی در سالهای اخير و در دوره دولـت         

ــی از     ــاتمی برخـ ــالحات خـ ــطالح اصـ باصـ

ــارگری را      ــد ک ــوانين ض ــرین ق ــشيانه ت وح

تــصویب کردنــد و از جملــه ميليونهــا تــن از  

کـــارگران کارگـــاه هـــای کوچـــک را از زیـــر 

در ادامـه   . شمول قانون کار خارج سـاختند     

ن روند این تعرض حکومت به کـارگران چنـا        

شــرایط ايــده آلــی بــرای ســرمایه داران     

فــراهم شــده  کــه هــم اکنــون بــيش از دو  

 ٧٠یعنـی   (سوم کـل نيـروی کـار در ایـران           

را کـارگران قـراردادی تـشکيل مـی         )درصد

دهند که اکثرا بـا قراردادهـای کوتـاه مـدت         

 روزه که فاقـد کمتـرین حـق و حقـوقی            ٨٩

در مقابل تعدیات کارفرمـا و سـرمایه داران    

در ایـن   .  مجبور بـه کـار هـستند       می باشند 

ــشبرد     ــوازات پيـ ــه مـ ــين بـ ــالها همچنـ سـ

ــاد   ــا و نه سياســتهای امپریاليــستی دولته

هــای غــارتگر جهــانی نظيــر صــندوق بــين  

المللـــی پـــول و بانـــک جهـــانی زیـــر نـــام  

خصوصی سازی روند تعطيلی کارخانجات     

و واحــد هــای توليــدی و اخــراج ســازیهای  

گــسترده  نيــز در سراســر کــشور هــر چــه  

و بطور مثـال تنهـا در       . شدید تر شده است   

ماه گذشته و در آستانه سـال نـو بـيش از            

 کارگر محـروم بـدون تقبـل کمتـرین          ٥٠٠٠٠

مــسئوليتی از ســوی کارفرمايــان از کــار    

کار به جایی رسيده کـه هـم        . اخراج شدند 

 ميليــون کــارگر بيکــار  در  ٥اکنــون حــداقل 

ایران وجـود دارد و ایـن ارتـش ذخيـره کـار              

ــدر ــار   ق ــی را در اختي ــسيار بزرگ ــانور ب ت م

سـرمایه داران و رژیــم جمهــوری اســالمی  

برای تشدید اسـتثمار و سـرکوب کـارگران         

  .قرار داده  است

  

آنچــه کــه تــا اینجــا برشــمردم تنهــا گوشــه 

بسيار کوچکی از اوضاع اقتصادی کارگران      

از ســوی دیگــر . ایــران را نــشان مــی دهــد

ن در  همانطور کـه گفـتم طبقـه کـارگر ایـرا          

ــار و    ــر ســلطه یکــی از رژیمهــای جنایتک زی

وابسته ای زندگی می کند کـه اساسـا بـا           

یعنـی ارتـش و     (اتکا به نيروهای سـرکوب      

سپاه پاسداران و نيروی انتظامی و وزارت       

سدی از دیکتاتوری عریـان و     ...) اطالعات و 

قهــر آميــز را در سراســر جامعــه در مقابــل 

ای اعتراضــات و مبــارزات کــارگران و خلقهــ 

تحت ستم ایجاد کـرده و کمتـرین اعتـراض          

بــه وضــع نکبــت بــار موجــود را بــا گلولــه و  

زنــدان و شــکنجه و چوبــه هــای دار پاســخ 

  . می دهد

  

اصــوال مطالعــه تجــارب تــاریخی کــشور مــا 

نــشان مــی دهــد کــه ســلطه امپریاليــسم  

درکشور ما در سير تکامـل اش جامعـه مـا           

ه را به جامعه ای نئو مستعمره تبديل کـرد        

کـــه نظـــام حـــاکم در آن نظـــام بـــورژوازی 

وابسته می باشد که بـرخالف کـشورهای        

ــه    ــای آن را نـ ــل روبنـ ــی "متروپـ دمکراسـ

بلکــه یــک دیکتــاتوری خــشن و " بــورژوایی

قهر آميز تشکيل می دهد و رژیمهایی کـه         

بــا حفــظ چنــين ســاختار اقتــصادی ای بــه  

قــدرت مــی رســند بــا هــر ادعــا و ظــاهر و  

ــدمتگزار  ــز خـــ ــه ای جـــ ــام لفافـــ ان نظـــ

امپریاليستی نيستند که برای تامين منافع      

طبقه حاکم و امپریاليستها ، برای تـضمين        

تداوم غارت و استثمار خلقهای تحت ستم       

و بــرای تــداوم چپــاول و اســتثمار طبقــه     

کــارگر و بــرای تــامين هــر چــه بهتــر جریــان 

مــافوق ســود امپریاليــستها چــاره ای جــز  

آميـز در  اعمال یک دیکتاتوری خونين و قهر      

تمامی عرصه های زندگی توده های تحت   

ــد   ــوری  . ســتم نداشــته و ندارن ــم جمه رژی

اسالمی نيـز مظهـر یـک رژیـم وابـسته بـه             

امپریاليـسم اسـت کـه بـرای تـامين هـدف       

 سال گذشـته از هـيچ جنـایتی         ٣٠فوق در   

این رژیم از ابتـدای  . فروگذاری نکرده است 

به قدرت رسيدن خویش کوشيده تـا بـرای         

م دیکتاتوری حاکم با برقراری یک      حفظ نظا 

فــضای اختنــاق هــر صــدای مخــالفی را در 

گلو خفه کنـد، هـر گونـه تـشکل صـنفی و             

ــا   سياســی مردمــی را در هــم بــشکند و ب

زندان و شکنجه و اعدام هـزاران هـزار تـن           

از زنان و مردان کمونيست و مبارز  جلـوی          

رشد و پيشروی مبارزات انقالبی کـارگران       

ســتم بــر عليــه نظــام  و تــوده هــای تحــت  

  .استثمارگرانه موجود را بگيرد

  

بدليل وجود چنين دیکتاتوری ای سـت کـه         

طبقه کارگر ایران حتی  از کمتـرین حقـوق       

صنفی و سياسی هم قطاران خـودش در        

بطـور  . کشورهای متروپل برخوردار نيست   

مثال کارگران ایـران حتـی اجـازه برگـزاری          

مـه  آزادانه روزجهانی خود یعنـی اول مـاه         

را ندارند تعجـب نکنيـد اگـر بگـویم کـه مـاه              

گذشــــته در کردســــتان بيــــدادگاه هــــای 

جمهوری اسالمی چند فعال کارگری را به       

ــایی     ــرکت در راهپيمــ ــرفا شــ ــت صــ علــ

مسالمت آميز  اول ماه مـه سـال گذشـته           

ــالق و جریمــه      ــوردن ش ــه خ ــنندج ب در س

ــد و کــارگران   ــدان محکــوم کردن نقــدی و زن

ــل ضــر    ــه تحم ــور ب ــور مجب بات شــالق مزب

بخاطر شرکت در راهپيمـایی اول مـاه مـه          

  . شدند

  

تحــت ســلطه چنــين دیکتــاتوری وحــشيانه 

ــود     ــل وج ــاکم تحم ــه ح ــه طبق ای ســت ک

کمترین تشکلهای صنفی مستقل کارگری     

را هــم نداشــته و هــر گونــه تالشــی بــرای 

بوجود آوردن اتحادیه و سـندیکا و شـورای         

مــستقل از نهادهــای ســرکوبگر حکــومتی 

رگران بــا تعقيــب و دســتگيری و توســط کــا

در ایـن   . شکنجه و زندان پاسـخ مـی گيـرد        

زمينه نيز مـن مطمئـنم کـه رفقـا از تجربـه             

تالش کارگران اتوبوسرانی تهـران در چنـد        

سال گذشـته بـرای ایجـاد یـک نهـاد صـرفا          

تالشـی  . صنفی مـستقل از دولـت آگاهنـد       

اصوال مطالعه تجارب تـاریخی کـشور مـا         
نشان می دهـد کـه سـلطه امپریاليـسم         
درکشور ما در سير تکامل اش جامعه ما        
ــديل    ــو مــستعمره تب ــه ای نئ ــه جامع را ب
ــرده کـــه نظـــام حـــاکم در آن نظـــام      کـ
بورژوازی وابسته می باشد کـه بـرخالف      
ــه   ــای آن را نـ ــل روبنـ ــشورهای متروپـ کـ

ــورژ " ــی بــ ــک  " واییدمکراســ ــه یــ بلکــ
دیکتاتوری خشن و قهر آميز تشکيل می       
دهــد و رژیمهــایی کــه بــا حفــظ چنــين      
ســاختار اقتــصادی ای بــه قــدرت مــی     
رسند با هر ادعا و ظاهر و لفافـه ای جـز            
خدمتگزاران نظام امپریاليـستی نيـستند      
ــه حــاکم و     ــافع طبق ــامين من ــرای ت ــه ب ک
امپریاليستها ، برای تضمين تداوم غـارت       

ر خلقهــای تحــت ســتم و بــرای و اســتثما
تــداوم چپــاول و اســتثمار طبقــه کــارگر و 
برای تامين هـر چـه بهتـر جریـان مـافوق            
سود امپریاليـستها چـاره ای جـز اعمـال          
ــز در      ــر آمي ــونين و قه ــاتوری خ ــک دیکت ی
تمامی عرصـه هـای زنـدگی تـوده هـای           

 .تحت ستم نداشته و ندارند
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ــورش وزارت اطالعــات و    ــا ی ــواره ب ــه هم ک

رز مواجــه شــده و دســتگيری کــارگران مبــا

رژيم اجازه نداده است کـه آنهـا سـنديکای          

خود را آزادانه در ميان کارگران پيش ببرنـد         

در نتيجه سياسـتهای سـرکوبگرانه رژيـم        . 

ــارگران    ــسياری از کـ ــا بـ ــاه هـ ــول مـ در طـ

اتوبوسرانی تنها به جرم کوشش در دفاع       

از منافع صنفی خویش از کار بيکـار شـده،          

 دادگـاه گـشتند و      دستگير و روانه زنـدان و     

برخی از فعالين این حرکت نيز همچنان در        

  .سياهچالهای رژیم به سر می برند

  

زیر سایه سـياه چنـين دیکتـاتوری ای و بـر        

بستر چنين شرایط طاقت فرسـایی سـت        

که ما شاهد پراکندگی مبارزات کـارگری و        

فقدان وجود تشکلهای مستقل این طبقـه       

گی و  می باشـيم  و بـه ایـن ترتيـب پراکنـد            

فقــدان انــسجام و تــشکل یکــی از ویژگــی 

ــارزات    ــسته مبـ ــار و برجـ ــف بـ ــای تاسـ هـ

ــران اســت   ــارگری در ای ــن   . ک ــر ای ــالوه ب ع

سرکوب وحـشيانه سـازمانهای انقالبـی و        

ــارزات     ــه مب ــده ک ــث گردي ــستی باع کموني

کــارگری از فقــدان یــک رهبــری قدرتمنــد و 

متشکل کمونيستی و یا احزاب کمونيست      

ــه  و ســازمانهای انقالبــی  در جامعــه کــه ب

ــوده و    ــی بـ ــسم  متکـ ــسم لنينيـ مارکسيـ

بتوانند با اتکا بـه یـک خـط انقالبـی، طبقـه             

کــارگر را  در امــر تــشکل یــابی و پيــشرفت 

ــارزات و خواســتهای و مطالبــات آنــی و   مب

آتی این طبقه، یاری دهند نيـز رنـج ببـرد و            

ــی      ــایج منفــی ب ــاد نت ــر ابع ــز ب ــر ني ــن ام اي

  . تشکلی کارگران افزوده است

  

با این وجود و عليرغم این پراکندگی سـت         

که ما شـاهد ظهـور اعتراضـات و مبـارزات           

وســــيع کــــارگری در ســــالهای اخيــــر در  

در جریــان  ایــن . سراســر کــشور هــستيم 

مبارزات وسيع ما می بينيم که مطالبـات و      

خواستهای کـارگران بـه جـان آمـده مـا نـه             

بطور مثال افـزایش دسـتمزد هـا، کـاهش          

ا بهبــود شــرایط کــار بلکــه سـاعات کــار و یــ 

اساسا مطالبه حقوق های بخور و نميـری     

ست که کارفرمایان زالـو صـفت بـرای مـاه           

ــد   ــرده ان ــارگران پرداخــت نک ــه ک ــه . هــا ب ب

عبارت دیگر اساس مطالبـات مطـرح شـده     

در اعتراضات کارگری سالهای اخير تحقـق       

خواســتهایی ســت کــه دولــت و ســرمایه   

یرفته اند  داران ظاهرا قبال بطور رسمی پذ     

امــا بــا بيــشرمی تمــام از بــرآوردن آنهــا      

  . خودداری ميکنند

این موقعيت طاقـت فرسـا و سـرکوبگرانه         

ــارزه ای ســخت و    ــصادی سياســی مب اقت

شدید را به کارگران ما تحميل کرده اسـت         

و بــه ایــن ترتيــب در چهارگوشــه کــشور     

شاهد فرياد کارگرانی هستيم که خواهان      

.  می باشـند  دريافت حقوقهای معوقه خود   

از مبــارزات کــارگران الســتيک البــرز تهــران 

گرفته تا مبارزات کارگران کارخانه بردسـير      

کرمـــان و از اعتراضـــات کـــارگران شـــرکت 

صنعتی دریایی بوشهر گرفتـه تـا اعتـصاب        

دالورانــه کــارگران نيــشکر هفــت تپــه در     

در همه جـای ايـران بطـور        .... خوزستان و   

ضـــات روزمـــره شـــاهد اعتـــصابات و اعترا

کـــارگرانی هـــستيم کـــه بـــرای در یافـــت  

حقوقهای معوقه چند ماهه خود دست به       

ایــــن . اعتــــراض و اعتــــصاب مــــی زننــــد

اعتراضات و اعتصابات امـا بـدليل سـيطره         

ــل رخ داده و   ــدگی کام ــاتوری در پراکن دیکت

دشمن حتی گاه اجازه نمی دهد که اخبار        

ــه گــوش    ــارگران ب ــارزات و اعتراضــات ک مب

ان مبـارزات بـه دليـل       . د  خود کارگران برس  

ــارگران و     ــری ک ــشکلهای سراس ــدان ت فق

عــدم وجــود یــک ســازمان انقالبــی قــوی و 

پيــشاهنگ اغلــب در ســطح محلــی بــاقی  

مانده و بدون ارتبـاط بـا حرکـات اعتراضـی           

دیگــر کــارگران قــرار مــی گيرنــد و آســانتر   

بـرای درک بهتـر ایـن       .  سرکوب می شـوند   

ی واقعيت و آشـنایی شـما بـا تجـارب عينـ           

ــن      ــی از ای ــه یک ــن تجرب ــران م ــارگران ای ک

حرکات برجسته کـارگری کـه اخيـرا رخ داد       

یعنــی اعتــراض کــارگران الســتيک ســازی  

  :البرز را برایتان بازگو می کنم

  

 تـن از کـارگران      ٥٠٠٠ماه گذشته بـيش از        

زحمتکش کارخانه الستيک البـرز درحـالی       

ــه  ــت    ٥ک ــود را دریاف ــوق خ ــام حق ــاه تم  م

 جان آمده و  برای رسـاندن        نکرده بودند به  

ــران ضــمن     ــه ديگ ــراض خــود ب صــدای اعت

آتش زدن مواد زائد و السـتيک هـای بـی           "

 اســالم شــهر را –جــاده تهــران "  اســتفاده

اما  نيروهـای    . برای مدتی  مسدود نمودند    

سرکوب جمهـوری اسـالمی بـرای در هـم          

شکستن اين اعتراض کـارگری روز بعـد بـا          

را در هــم  بولــدوزر ديــوار هــای کارخانــه    

شکــــسته و تجمــــع کــــارگران در محــــيط 

در . کارخانــه را مــورد حملــه قــرار دادنــد     

جريان يورش وحشيانه نيروهای سرکوبگر     

ــارگر      ــزار ک ــيش از ه ــارگران، ب ــه ک ــم ب رژی

ــا اتوبــوس هــائی کــه از قبــل    دســتگير و ب

تدارک ديده شده بود به بازداشـتگاه هـای         

رژیم برده شـدند و مـورد تعقيـب و اذیـت و         

.  و پيگرد دستگاه سرکوب قرار گرفتنـد       آزار

در نتيجــه اگــر بخــواهم در اینجــا حرفهــای  

خـــودم را در مـــورد وضـــع فعلـــی جنـــبش 

ــد     ــنم  بای ــدی ک ــران جمــع بن ــارگری در ای ک

  :بگویم که 

  

در ایــران طبقــه حـــاکم یعنــی بـــورژوازی    

وابــسته بــه امپریاليــسم بــر بــستر بحــران  

اقتصادی عميقی که با آن مواجه است بـا         

 بــه اعمــال یــک اســتبداد خــونين و     اتکــا

وحشيانه تعرض غارتگرانه گـسترده ای را       

به منظور سرشکن کـردن بـار مخـرب ایـن           

بر ... بحران یعنی بيکاری و گرانی و تورم و       

گرده تـوده هـای تحـت سـتمی کـه در زیـر        

خـط فقــر زنــدگی مــی کننــدو در راس آنهــا  

از . طبقه کارگر ایـران سـازمان داده اسـت        

ــا  ســوی دیگــر رژیــم   جمهــوری اســالمی ب

ــان و گــسترش   اعمــال زور و اســتبداد عری

فــضای رعــب و وحــشت و اختنــاق مــی     

کوشــد تــا هــر گونــه صــدای اعتــراض و      

مبارزات کارگران بر عليه این اوضاع نکبـت         

ــار را در نطفــه خفــه ســازد  رژیــم حــاکم . ب

همچنين با استفاده از عامل لشکر عظـيم        

قــد بيکــاران و ميليونهــا کــارگر قــراردادی فا

کمتــرین حقــوق زنــدگی محقــر کــارگران و  

ــاریخی و مــشخص از    یــک جمــع بنــدی ت
ــار و     ــادی وضــعيت ک ــی و م شــرایط عين
ــه تمــامی    ــران ب ــارگر ای زیــست طبقــه ک
کمونيستها و نيروهای انقالبـی در ایـران        
نشان می دهد که دیکتاتوری حاکم مانع       
اصلی تشکل یـابی طبقـه کـارگر و مـانع           
تحقق خواسـتها و مطالبـات آنـی و آتـی           

جمله دستمزدهای عادالنه،   این طبقه از    
بهبود شرایط کار، حق داشتن تشکلهای      

و . بوده و می باشـد ... مستقل کارگری و 
اتفاقا تجربه نـشان داده کـه در هـر دوره           
ای  کـه سـد دیکتــاتوری اختنـاق شــکاف    
برداشــته و شکــسته  اســت مــا شــاهد  
اعــــتال و پيــــشرفت گــــسترده جنــــبش  
ــستقل   ــور تـــشکلهای مـ ــارگری و ظهـ کـ

  .  سطحی وسيع بوده ایمکارگری در
  

در نتيجه همانطور کـه چریکهـای فـدایی         
خلق ایران بارها تاکيد کرده اند و تجـارب         
مبارزاتی در کشور ما نشان داده تمامی       
مبارزات طبقه کارگر ایـران بایـد در کانـال     
نابودی رژیم جمهوری اسالمی و محـو و        

عامـل اصـلی بقـای آن        در هم شکـستن   
انـــاليزه یعنـــی ماشـــين ســـرکوب اش ک

  .شود
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خانواده های محروم آنها را هر چه بيـشتر         

درزیــــر منگنــــه فــــشارهای اقتــــصادی و 

سياســی خــود خــرد کــرده و قــدرت مــانور 

بزرگی را در مقابله با مبارزات طبقه کارگر        

ــران بدســت آورده اســت   ــایق  . ای ــن حق ای

باعث شده مبـارزات دالورانـه کـارگران بـه          

 گرسـنه و بيکـار در یـک حالـت           جان آمده و  

دفاعی قرار گيـرد و مبـارزات طبقـه کـارگر           

ایـــران در فقـــدان تـــشکلهای مبـــارزاتی و 

ســازمانهای انقالبــی مــدافع منــافع آنــی و 

آتی کارگران که با زنـدگی و مبـارزات آنهـا           

در ارتباط باشند،  پراکنده و فاقـد سـازمان          

تاجایی کـه در اکثـر اوقـات کـارگران        . باشد

ــه پاخ ــته و معتـــرض یـــک بخـــش از  بـ اسـ

مبارزات و اعتراضات هـم قطـاران خـود در          

بخــشهای دیگــر بــدون اطــالع بــوده و در     

نتيجه ، این مبارزات از امکـان ایجـاد پيونـد           

با یکدیگر و قدرتمند تر شدن محروم مانـده         

  .  اند

  

یــک جمــع بنــدی تــاریخی و مــشخص از     

شـــرایط عينـــی و مـــادی وضـــعيت کـــار و  

یــران بــه تمــامی   زیــست طبقــه کــارگر ا  

کمونيــستها و نيروهــای انقالبــی در ایــران  

نشان می دهد که دیکتـاتوری حـاکم مـانع     

اصــلی تــشکل یــابی طبقــه کــارگر و مــانع  

تحقق خواستها و مطالبات آنی و آتی این         

طبقـــه از جملـــه دســـتمزدهای عادالنـــه،  

بهبود شرایط کار، حق داشـتن تـشکلهای        

و . بـوده و مـی باشـد      ... مستقل کارگری و  

اتفاقا تجربه نشان داده که در هر دوره ای          

ــاتوری اختنـــاق شـــکاف      ــه ســـد دیکتـ کـ

برداشته و شکسته  است ما شاهد اعـتال         

و پيـــشرفت گـــسترده جنـــبش کـــارگری و 

ــارگری در    ــستقل کـ ــشکلهای مـ ــور تـ ظهـ

  . سطحی وسيع بوده ایم

  

در نتيجــه همــانطور کــه چریکهــای فــدایی  

ارب خلق ایران بارها تاکيـد کـرده انـد و تجـ           

مبارزاتی در کشور مـا نـشان داده تمـامی          

مبارزات طبقـه کـارگر ایـران بایـد در کانـال            

نابودی رژیـم جمهـوری اسـالمی و محـو و           

در هــم شکــستن عامــل اصــلی بقــای آن   

. یعنی ماشين سرکوب اش کاناليزه شـود      

تجربه ثابت کرده که بدون شعله ور نمودن  

ــسم و    آتــش انقالبــی کــه ســلطه امپريالي

ايه داری حـاکم را از بـيخ و بـن           نظام سـرم  

ــود     ــارگران وج ــائی ک ــان ره ــسوزاند امک ب

تجربه نشان داده که تنهـا در بـستر         . ندارد  

شعله ورشدن هر چه بيـشتر آتـش چنـين          

انقالبی است که طبقه کـارگر امکـان مـی          

يابد هر چه بيـشتر متـشکل شـده و بـا بـه              

وجــود آوردن تــشکل هــای مبــارزاتی خــود 

دن ايــن انقــالب را شــرايط بــه نتيجــه رســان

انقالبـی کـه بـدون هژمـونی او     . مهيا نمايد 

  .  به سرانجام نخواهد رسيد

با سپاس از این که به حرفهای من گـوش          

کردید برای تمامی شما در مبارزه بر عليـه         

امپریاليسم و ارتجاع آرزوی موفقيت هـای       

و اميدوارم که هـر يـک       .هر چه بيشتر دارم   

شور خـود بـه     از ما با پيشبرد انقـالب در کـ        

وظيفه انترناسيوناليـستی مـان بدرسـتی       

   .عمل نمائيم

  

  22فحه از  ص   ....مصاحبه پيام فدائي با رفيق محمود

. محدود بود ولی این سالن از طریق حسينيه مشرف به محوطه خارج وسالن مالقات بود" این سالن هيچ ارتباطی با دیگر سالن ها نداشت و کامال

که از بيرون (تردد ها را کنترل کنند وبرای استتار نور شب " گفتنی است که زندانيان این سالن توانسته بودند با خم کردن نرده های حسينيه کامال

البته بعد از چند ماه در اثر . استفاده کرده بودند) که با طناب باال وپائين می رفت( هم از تخته های جعبه ميوه) کسی متوجه این تغييرات نشود

ای حسينيه و نصب  هفته ٢سهل انگاری یکی از زندانيان که فراموش کرده بود تخته را سر جایش بگذارد این امکان لو رفت ومنجر به بسته شدن 

  .  یک ورقه فلزی جدید جلو پنجره مذکور گردید

  از اولين برخورد هایی که در این زندان با زندانبانان داشتيد، چه خاطره ای را بياد دارید؟: پيام فدائی

ارگر روز را مسئول برخورد با بيرون می بر سر این بود که ما ک) پاسداران ( گوهر دشت شدیم درگيری ما با زندانبان ٢ از ابتدا که وارد سالن :پاسخ

بر سر این بود که زندانبان می ) بين خود زندانيان (در این رابطه بحث ما . دانستيم ولی آنها تاکيد بر این داشتند که باید مسئول بند انتخاب کنيم

در حالی که اگر زندانبان . شار رفتن توسط زندانبان باشدتواند یک نفر مسئول بند را به راحتی زیر ضرب ببرد و مسئول بند هميشه باید آماده زیر ف

چون گردشی است همه در خطرات و پيامد های آن " ، دوما)نفر ١١در مجموع حداقل (او کارگر روز یک سلول است " با کارگری روز طرف شود اوال

" بعد از تقریبا. هواخوری، بهداری و خرید از فروشگاه را قطع کردند) زندانبانان (در این رابطه آنها . این شروع درگيری با زندانبان بود. دخيل هستند

  .یک ماه بحث وجدل داخل بند با رای گيری به این نتيجه رسيدیم که یکنفر مسئول بند شود 

ند از مجاهدین با رای بعد از کلی بحث وتبادل نظر بخاطر اینکه بچه های مجاهد از یک انسجام واحد تری برخوردار بودند، قرار شد اولين مسئول ب

عمومی انتخاب شود و سه ماه این مسئوليت را داشته باشد وبعد از سه ماه یکی از بچه های چپ کاندید شود وبا انتخاب عمومی مسئول بند 

 وبر خالف یکی از مجاهدینی که روابط عمومی خيلی خوبی داشت)  ر–حسن «دور اول انتخابات با مساعدت وهم نظری منجر به انتخاب . گردد

البته من از اقبال . پی آمد آن، در اواخر مهر، بچه های چپ من را کاندید کردند. بعضی از مجاهدین با بچه های چپ بيشتر رابطه داشت، گردید

ن من همچنين تعدادی از بچه های مجاهد هم به خاطر چپ ستيزی موافق مسئول بند شد. خوبی در بين توده ای، اکثریتی ها برخوردار نبودم

این مسئوليت باعث شد که از نزدیک درگير یک . در هر حال در این زمان من در مجموع به خواست زندانيان به مسئوليت بند انتخاب شدم. نبودند

  . سری از برخورد ها با پاسداران بویژه بر سر نفت و بهداری گردم

   بدو ورود شما چگونه بود؟کًال فضای زندان از نظر سرکوبگری و مقاومت زندانی در: پيام فدائی

یکی پاسداران قدیمی زندانها که همان . در اینجا در ابتدا ما با دو طيف پاسدار مواجه شدیم.  شرایط نسبت به زندان قزل حصار بهتر بود:پاسخ

هر .  طيف یک برخورد دوگانه بودبرخورد با این دو.  دانشجو بودند- لمپن های کميته ها بودند و دیگری دانشجویان تحکيم وحدتی بودند که پاسدار

 )ادامه دارد(          . ماه دوام نياوردند واز زندان رفتند٧ یا ٦ دانشجویان بيش از -چند پاسدار
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  چرا؟ستم مضاعف بر كدام زنان و

در مورد ستم مضاعف بر زنان بسيار گفته و نوشـته شـده             
منظور از اين ستم، همانا ستمي است كه در جامعـه         . است

به خصوص در مورد زنان كارگر و زحمتكش كه تحـت           
  .استثمار و ستم طبقه حاكم قرار دارند، اعمـال مـي شـود            

اين زنان عالوه بر اينكه يك بار مثل مردان هـم  در واقع    
طبقه اي خود و در كنار آنها تحت استثمار و مورد سـتم             

ــستم    ــي از سي ــي ناش ــاعي و سياس ــصادي، اجتم ــاي اقت ه
سـتم   ( اقتصادي حاكم بر جامعه طبقاتي قرار مي گيرنـد 

، يك بار هم صرفاً به خـاطر زن بودنـشان مـورد             )طبقاتي
 اگــر يــك زن، ).ســتم جنــسيتي(ي گيرنــد ســتم قــرار مــ

كارگر است عالوه بـر ايـن كـه هماننـد كـارگر مـرد از                
طرف سرمايه دار استثمار مي شود، به خاطر زن بود نـش     
هم مورد استثمار قرار مي گيرد، به ايـن معنـي كـه مـزد               
كمتري به او داده مي شود، يعني استثمارش شـديدتر از           

 ضمن زن كـارگر در      در. مرد هم طبقه اي خود مي باشد      
محــيط كارخانــه و واحــد توليــدي صــرفاً بــه خــاطر زن  
بودنش به اشكال مختلـف مـورد تحقيـر و آزار و اذيـت              

اما . به خصوص از طرف كارفرماي خود     . قرار مي گيرد  
او حتــي از طــرف همكــاران مــرد خــود نيــزاز تحقيــر و 

اذيـت و آزار و تحقيـر زنـان         . توهين مصون نمـي باشـد     
م و اسـتثمار آنـان بـه اشـكا ل مختلـف            طبقات تحـت سـت    

اين زنان حتي اگر خـود، كـارگر يـك          . صورت ميگيرد 
واحد توليدي هم نباشند، اغلب در خانـه از طـرف پـدر،             
همسر و برادر خود نيز تحقير شده واز طرف آنـان آزار            

بر زنـان كـارگر و بـه طـور          ستمي كه   . و اذيت مي بينند   
تكش اعمـال مـي     كلي زنان متعلق به طبقه كارگر و زحم       

شود؛ نمونه بـر جـسته اي بـراي درك از سـتم مـضاعف               
 ايـن زنـان  يـك بـار بـه دالئـل طبقـاتي             .بدست مي دهد  

همچون مردان هم طبقه اشان تحت ستم  و اسـتثمار قـرار             
مي گيرند و يك بار هـم بـدليل زن بودنـشان در عرصـه               
هاي مختلف زندگي خصوصي و اجتماعي مورد تبعـيض         

  . فردي خود قرار مي گيرندو تعارض به حقوق
  

تعريف و شناخت فوق نيز صرفاً از روي كتاب به دسـت         
نيامده است بلكه از زندگي كارگران و زحمتكـشان مـي           
توان نمونه هاي فراواني را ذكر كرد كه اشكال مختلـف           

. ستم مضاعف بر زنان  در ميـان زحمتكـشان را نـشان داد             
حمـتكش  زندگي روزمـره هـزاران زن متعلـق بـه طبقـه ز        

بـراي ملمـوس تـر      .  جامعه، حاكي از اين واقعيت اسـت      
  :شدن موضوع ميتوان  به نمونه  مشخص زير توجه كرد 

  
اولـين فرزنـد يـك      .  بـدنيا آمـد    1334توران در سـال     "

 در يك كارخانه توليدي  پدر او. خانواده زحمتكش بود
 فرزنـد ديگـر پـس از او بـدنيا           9. جوراب كار مي كـرد    

ه مادرش مي بايستي مسئوليت نگـه داري        او همرا . آمدند
فرزنـدان  .  خواهر و برداران كـوچكش را بعهـده بگيـرد         

توران هرگـز  . پسر هيچ دخالتي در كارهاي خانه نداشتند     
 سـال  15 در حالي كـه   1349به مدرسه نرفت و در سال    

ــا . بيــشتر نداشــت  ازدواج كــرد بعــد از ازدواج همــراه ب
. نـدگي مـي كـرد     همسر، مادرشـوهر و برادرشـوهرش ز      

همسرش يك كارگر ساده بود كه در يك انبار چـاي بـه       
كارش بسيار طاقت فرسـا     . بسته بندي چاي اشتغال داشت    

. بود و آخر ماه درآمـد نـاچيزي دسـتش را مـي گرفـت              
توران عالوه بر عهده دار بودن امور خانه، با بـسته بنـدي       
آبنات و درآمد ناچيزي كه از قبال اين كار بدسـت مـي             

.   در تامين نيازهاي اقتصادي خانه نيـز شـريك بـود          آورد

توران  بارها از طرف برادرشوهرش مورد اذيـت و آزار           
. قرار مـي گرفـت و در خطـر تجـاوز از طـرف او  بـود                 

بخاطر حفظ آبرويش جرات بازگو كردن حقايق زندگي        
اما همسايه هـا بارهـا او را در         . اش را براي كسي نداشت    

وهرش در پـشت بامهـا ديـده    حال فرار از دسـت برادرشـ     
توران حتي يكبار قصد خودكشي كرد و با پـرت       . بودند

كردن خود به بيرون از ميان پنجره اتاقش سعي كـرد تـا             
شايد با كشتن خود از اين وضعيت رقت انگيز نجات پيدا 

ــشد   ــق ن ــا موف ــد ام ــوهر و  .  كن ــوهر و مادرش ــا ش باره
ق امكـان طـال   . برادرشوهرش او را به باد كتـك گرفتنـد        

. مدتها دچار مشكالت روحي بـود     . برايش وجود نداشت  
كمي كه بزرگتر شد خيلي پيرتر از آنچه كـه بـود بنظـر              

 بار سقط جنين كرد، آن      3.  فرزند بدنيا آورد   6. مي آمد 
   ".هم به روش خانگي

 نمونه فوق تنها به خـاطر هـر چـه بيـشتر ملمـوس شـدن                
كـشان  شرايط زندگي زنان متعلق به طبقه كارگر و زحمت        

وضعيت زنان متعلق به طبقـه      بطور كلي شرح    . آورده شد 
زحمتكش و كارگر مـي توانـد مثـال هـاي بـارزي بـراي               

معنــاي ســتم . درك مفهــوم ســتم مــضاعف بدســت دهــد
مضاعف همانطور كه خود بيانگر است شامل حال كساني 

حال بايد  . است كه تحت ستمي دوچندان قرار مي گيرند       
 به طبقـه سـرمايه دار نيـز سـتم           ديد كه آيا بر زنان متعلق     

مضاعف وارد مي شود؟ اگر وضعيت زنان كـارگر را بـا             
زنان متعلق به طبقه سرمايه دار مقايسه كنيم مي بينيم كـه      

 نـه تنهـا هرگـز       زنان سرمايه د ار و يا متعلق به اين طبقـه          
تحت استثمار و فـشارهاي اقتـصادي نيـستند بلكـه خـود              

دره عظيمي و از اين زاويه عامل ستم و استثمار مي باشند 
زنان متعلق به اين دو طبقه متضاد را از همديگر جدا مي            

دره اي كه هرگـز قابـل پرشـدن نيـست تـا بتـوان               . سازد
ستمديده و ستمگر رابه صرف اين كه هر دو زن هستند،           

 درست  به همـين خـاطر اسـت كـه         .در كنار هم قرار داد    
ن شـرايط   بكاربردن كلمه ستم مضاعف براي بازگو كـرد       
  . زندگي زنان طبقه سرمايه دار غلط  و بيجا است

در اينجا به مسئله ديگري هم بايد توجـه كـرد ، اگـر بـه                
واقعيت جامعه خودمان نگاه كنيم مي بينيم كه عالوه بـر           
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زنان طبقه كارگر، در جامعه ما اقشار ديگري هـم وجـود            
دارند كه اگر به شرايط عيني زندگي آنان نگاه كنيم مي           

نيم كه آنها جزء زنـان طبقـه سـرمايه دار و اسـتثمارگر              بي
آنهـا بـه    . نيستند، اما متعلق بـه طبقـه كـارگر هـم نيـستند            

زنـان طبقـه متوسـط      . طبقات متوسط جامعه تعلـق دارنـد      
 همچون معلمين، كارمنـدان و پرسـتاران در ايـران           جامعه
 از فـشارهاي  مردان متعلق بـه ايـن طبقـه اجتمـاعي            مانند

 در عين حـال   . رنج مي برند   ماعي و سياسي  اجت اقتصادي،
زنان طبقات متوسط نيز به اشـكال مختلـف بـه خـاطر زن        

اقـشار پـائيني     .بودنشان تحت ستم جنـسيتي قـرار دارنـد        
ــنگين و     ــاي س ــه ه ــه هزين ــا توجــه ب طبقــات متوســط  ب

. كمرشكن زنـدگي حقـوق نـاچيزي دريافـت مـي كننـد            
اتمــام معلمــين بــه عنــوان مثــال اغلــب مجبورنــد بعــد از  

بـا  . كالسهاي درس شغل دوم و سومي هـم داشـته باشـند           
توجه به شرايط اجتماعي ايران، شـانس يـافتن شـغل دوم         
هم براي زنان كاريـست عمـال دشـوار و اساسـًا خيلـي از               
آنان اغلب براي يافتن كاراول هم با موانع بسياري مواجه          

زنان طبقات متوسـط نيـز در ايـران هماننـد زنـان         . هستند
و زحمتكش به دليـل حـاكم بـودن نظـام سـرمايه             كارگر  

داري حاكم بر ايران و روبناي فرهنگي اش و بـه خـاطر             
وجود يك حكومت مذهبي با قوانين ارتجـاعي خـود بـا            
شرايط بسيار دشوارتري نسبت به مـردان در يـافتن كـار            

اين زنان همواره در انتخاب شغل محـدوديت        . مواجه اند 
د به سمت بعضي از مشاغل توانن نميهايي دارند و اغلب 

ــد و   صــاحبان مراكــز مختلــف اداري و شــركتها .برون
مدارس دولتي و غيـر دولتـي معمـوال زنـان را بـه دالئـل                
مختلف از جمله احتمال بچه دار شدن به سختي اسـتخدام           

 زنان همواره كمتر از مرداني است كـه         حقوق. مي كنند 
 و  وظايف. حتي در يك زمينه مشابه شغلي كار مي كنند        

كارخانگي و تربيت و نگه داري كودكان كه تنها بدوش          
زنان است همواره محدوديتهايي را براي آنان در انتخاب         

زنـان بـه   در ميـان  آمـار بيكـاري   . شغل بوجود مـي آورد    
بـيش از  فرهنگـي   خاطر شرايط اجتمـاعي و اقتـصادي و  

به عنوان مثال مي توان شرايط اين دسته از        .   است مردان
ــشار اجت ــوري   اق ــري جمه ــل شــكل گي ــاعي را در اواي م

اسالمي و اخراج هاي گسترده اي كـه اغلـب هـم شـامل              
رانده شـدن زنـان از      . حال زنان مي شد را يادآوري كرد      

عرصه فعاليتهاي اجتماعي و خانـه نـشين كـردن آنـان بـا              
تكيه بر فرهنگ حاكم بر جامعه و قـوانين ارتجـاعي بجـا           

ــر    ــوانين ق ــصويب ق ــته و ت ــده از گذش ــطائي مان ون وس
جديدترنتايج بسيار منفي بـراي ايـن زنـان و بطـور كلـي              

  . اكثريت زنان جامعه ما در بر داشته است
اغلب ما در آثار مختلف مربوط به جنـبش زنـان بـا واژه              

، ســتمي كــه صــرفا بــه زنــان بــه دليــل "ســتم جنــسيتي"
بـا  . جنسيتشان بر آنان وارد مي شـود مواجـه مـي شـويم            

 مـذهبي زن سـتيز در ايـران         توجه بـه سـلطه يـك رژيـم        
همانطور كه در باال نيز اشاره شد ايـن امـر هرچـه بيـشتر               

مــثالً زنــان در ايــران تحــت قــوانين . برجــسته مــي باشــد
ارتجـــاعي جمهـــوري اســـالمي متحمـــل محـــدوديتها و 
محروميتهاي بسياري هـستند كـه از جملـه مـي تـوان بـه               
 قوانين مدني حاكم بر ايران اشـاره كـرد كـه در آن، زن             

ملك خصوصي مـرد محـسوب شـده و مـوقعيتي كـامال             
قـوانيني  . وابسته به شوهر يـا پـدر خـود پيـدا مـي كنـد              

. همچون قانون ازدواج و حـق طـالق را در نظـر بگيـريم             
ازدواج در ايران كم و بيش اجباريست و با قيد و بندهاي 

بـه همـين دليـل قـانوني ماننـد حـق            . بسياري همراه است  
حق طالق  . يز تصويب مي شود   طالق بمنظور كنترل آن ن    

در ايران با مردان است و اين بدين مفهوم است كه مـرد             
هر وقت بخواهد مي تواند زنش را طالق بدهد ،  اما اگر             
زني بخواهد طالق بگيرد آنقدر شرط و شروط در قانون          
قيد شده است كه يا زن را سالها سرگردان مي كند يا او             

خود راه حلـي را خـارج   را وادار به تحمل كرده تا اينكه   
از قانون پيدا كرده و خود را رها كند، و چه بسا اين راه              
حل تن دادن به مرگ و يا فرار از خانـه و رو آوردن بـه                

در ساير قـوانين مـدني همچـون حـق        . خيابانها بوده است  
حضانت فرزندان، حق سفر، قـانون حجـاب و ممنوعيـت        

ق زنان بـه    نيز حقو سقط جنين و نمونه هاي بيشمار ديگر        
و حق انتخاب او در اين قوانين  اشكال مختلف نقض شده

در . بسيار ناچيز بوده  و يا عمال ناديده گرفته شده اسـت           
تمامي اين قوانين در حقيقت شكل و نوع مالكيت بر زن            
در آنها تعيين شـده و ايـن قـوانين بـه عنـوان ابـزاري از                 

 سلطهجانب سردمداران جمهوري اسالمي با هدف حفظ          
  .بر عليه زنان مورد استفاده قرار مي گيرد مردان

  
اما در رابطه با ستم جنـسيتي بـه ايـن موضـوع هـم بايـد                  

توجه داشت كه اين درست است كه ستم جنسيتي شـامل           
، با اينحال اگر تمامي زنان از هر قشر و طبقه اي مي شود 

كه حتي در   به واقعيات زندگي زنان توجه كنيم مي بينيم         
ترك هم باز تاثيرات و شـدت و ضـعف ايـن            اين ستم مش  

ــان      ــرمايه دار و زن ــه س ــه طبق ــق ب ــان متعل ــر زن ــتمها ب س
مـثالً اگـر بخـواهيم      . زحمتكش به هيچ وجه يكـي نيـست       

تاثيرات قوانين زن ستيز حاكم بر جامعه ايران را بر روي  
اين دو طبقه بررسي كنيم بـه تفاوتهـاي فاحـشي در ايـن              

 كـارگر   زنـي را از طبقـه      به عنوان مثـال   . زمينه مي رسيم  
جامعه در نظربگيـريم، او بـا وجـود سـتم بـسياري كـه از              
جانب همسر كارگرش متحمل مـي شـود امكـان فـرار و             

زنان طبقه كارگر . رهائي از اذيت و آزارهاي او را ندارد
به علت فقر اقتصادي شديدي كه دارند در شرايط بـسيار      

تحـصيل  در اغلب موارد حق     . وخامت باري بسر مي برند    
و يا ادامـه تحـصيل ندارنـد، زودتـر بايـد ازدواج كننـد،               
هرگز از شوهر خود طـالق نگيرنـد و يـا اگـر بخواهنـد               

يا اگر هـم موفـق      . چنين كنند،امكان جدا شدن را ندارند     
به طالق گرفتن شوند، بدليل وابستگي شديد اقتصادي به         
همـسر، بعـد از جــدائي قـادر بـه تــامين خـود و يـا تهيــه       

زن متعلـق بـه     . براي خود و فرزندانشان نيـستند     سرپناهي  
طبقه كارگر بـدليل موقعيـت اجتمـاعي اش اگـر خـوش             
شانس باشد تاره مجبور است در مشاغل كـم درآمـدتري           
مانند كارگاهـاي كوچـك و يـا در كارهـاي مربـوط بـه               
نظافت چـه در ادارات و چـه در خانـه هـاي ثروتمنـدان               

كـارگر بـه لحـاظ      زن متعلق به طبقه     . مشغول به كار شود   
اجتماعي و تحصيلي شرايط مناسبي براي پيدا كردن كار   
ندارد و اگر هم موفق بـه گـرفتن كـار در كارگـاه و يـا                 
كارخانه اي شود، مزد بسيار ناچيزي به او تعلق مي گيرد           
كه حتي كفاف زندگي ساده و فقيرانه ي او را هـم نمـي            

مايه شرايط او نسبت به زني كه متعلق به طبقـه سـر           . دهد
وضـعيت او   . دار جامعه است اساساً قابـل مقايـسه نيـست         

. حتي نسبت به زنان طبقات متوسط بسيار دشوارتر اسـت         
مي دانيم كـه زنـي كـه از نظـر اقتـصادي اسـتقالل دارد                 
آســان تــر مــي توانــد بــه حــل دشــواري هــاي زنــدگيش 
بپردازد، به خصوص زنان مرفـه اي كـه موقعيـت شـغلي             

مناسبتري برخـوردار بـوده و بـه        بهتر و از شرايط كاري      
لحــاظ تحــصيلي و موقعيــت اجتمــاعي، امكانــات جامعــه 

مثالً در شـرايطي كـه زن   . بواقع در اختيار آنها قرار دارد     
كارگر مجبور است براي امـرار معـاش خـود و خـانواده             
اش فرزند خود را در خانه تنهـا بگـذارد زنـان متعلـق بـه              

ه، از امكانات مهد    طبقه سرمايه دار و قشرهاي مرفه جامع      
كودك استفاده مي كنند و بدينوسيله هم خود آنها و هم    

 مشکالت و محروميت هایی که زنـان مـا    
ــل زن    ــه دليـ ــرفًا بـ ــران صـ ــه ایـ در جامعـ

ه هـستند، در واقـع      بودنشان با آن مواجـ    
عملـی یـک سيـستم ناعادالنـه         نتيجه ی   
ایــن بــه خــاطر وجــود نظــام . ستطبقاتيــ

ــا    ــه م ــصادی ســرمایه داری در جامع اقت
است که بعنوان زیربنا عمل کرده و برای        
ادامه حياتش هر زمان سياست و شکل       
خاصی از روابط اجتمـاعی را بـه جامعـه          
تحميل می کند و امـروز بـه خـاطر وجـود            

نظـامی اسـت کـه رژیـم جمهـوری         چنين  
اسالمی سرکوب و ستم های بيشماری       

سـتم  . را بر زنـان ایـران اعمـال مـی کنـد           
جنسيتی بر زنان در حقيقت بيانگر وجود        

. اســت نابرابریهـای اجتمــاعی در جامعــه 
ستم جنسيتی دقيقا سـتمی اسـت کـه         
ــود    ــدی و وجـ ــبات توليـ ــشه در مناسـ ریـ
ــت     ــود در نهای ــه خ ــت خــصوصی ک مالکي

ــسانها را   شــکلهای ــاعی ان  شــعور اجتم
ــد، دارد  ــارزه .  تعيــين مــی کن ــابراین مب بن

برای تغيير مناسبات توليدی و مبـارزه بـر         
عليــه مالکيــت خــصوصی جــدا از مبــارزه  

ــرای  ــابرابری هــای اجتمــاعی و  محــوب  ن
تمامی جلوه هـای آن از جملـه تـالش در           

  . جهت رفع کامل ستم بر زنان نيست
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فرزندشان از مشكالت و تنهائي و بي سرپرستي رنج نمي          
  . برند

  
متعلـق بـه طبقـه      بنابراين مي توان ديد كه چگونـه زنـان          

و همچنـين زنـان متعلـق بـه طبقـات           ر و زحمـتكش     كارگ
 اين طبقـات،      درحالي كه همانند مردان متعلق به       متوسط

ستم هاي اقتصادي و سياسي و اجتمـاعي را متحمـل مـي             
شوند، صرفا به خاطر زن بودنشان نيز ستم بيشتري بر آنها 

حتي تاثيرات ستم جنسيتي بر     در حاليكه   . اعمال مي شود  
زنان طبقه سرمايه دار با توجه به شـرايط مـادي زنـدگي             

ان خويش در مقايسه با طبقه كارگر نـاچيز بـوده و  ميـز             
  . ضربه پذيري آنان نيز كمتر است

  
عليرغم واقعيت هائي كه توضيح داده شد ما شـاهد آن           
هستيم كه در جنبش زنان كـساني كـه ادعـاي مبـارزه در             

 از آنان را دارند مطـرح     ستم كامل راه آزادي زنان و رفع      
 سركوب و فشار بر زنان سـتمي طبقـاتي          "مي كنند كه    

ــت    ــسي اس ــتم جن ــا س ــه دقيق ــست بلك ــه  "ني ــا اينك  و ي

گرايشات مردساالري و تمام اشكال ستم كشي زنان در         "
  ".جامعه به وسيله مردان اعمال مي شود

جمالتي كه در گيومه ذكر شده، حكم هـائي هـستند            (
درج "تفاوتهـا در نگرشـها  "كه در نوشته اي تحت عنوان   

  . )شده بود
براي پاسخ به اين دو نكته و شناخت بهتر از پديـده هـاي           

نمـان الزم اســت كمـي دقيقتــر و عميقتـر بــه ايــن    پيرامو
  . مسائل نگاه كنيم

آيا شكل زندگي و موقعيت اجتماعي زنـان را وابـستگي           
آنان به طبقه اجتماعي كه به آن تعلـق دارنـد تعيـين مـي               
كند يا صرفا اشتراك جنـسي آنـان بـا زنـان صـرفنظر از           

  به مورد مردان طبقه كـارگر كـه          جايگاه طبقاتي اشان؟  
اك جنسي با مردان طبقه سرمايه دار دارنـد، توجـه           اشتر
آيا اين امر موجب برابري حقـوقي و اجتمـاعي و           . كنيم

 در حتي اعتبار و احترام و ارزش يكسان انسانيسياسي و   
ميان آنان شده اسـت؟ و براسـتي منـافع چـه كـساني در                

پرداخـت  پشت ستم بر زنان كـارگر وجـود دارد و مـثالً             
رگر صرفا به دليـل زن بـودن، سـود    مزد كمتر به زنان كا 

چه كساني را افزايش مي دهد، سود همسر كـارگرش را           
را كه اين سـرمايه دارچـه       يا سود سرمايه دار استثمارگر      

    !بسا مي تواند يك زن استثمارگر نيز باشد
سركوب و فـشار بـر زنـان    "برخالف اين تفكر كه گويا   

همان ( "ستمي طبقاتي نيست بلكه دقيقا ستم جنسي است       
، ما در باال نشان داديم كه به اكثريـت زنـان جامعـه              )منبع

يعني به زنان كارگر و زحمتكش و ديگر زنـان رنجديـده      
ايران بـه همـراه مـردان هـم طبقـه اي خـود، سـتم هـاي                  

، اگر چه زنان يك سـتم ديگـر را          طبقاتي اعمال مي شود   
ــد   ــشان متحمــل مــي گردن ــه خــاطر زن بودن ســتم (هــم ب

  ). جنسيتي
  
ار و ناديده گرفتن ستم طبقاتي كـه زنـدگي اكثريـت        انك

زنان جامعـه مـا را بـا رنـج هـاي بيـشمار و بـدبختي هـاي                   
فراوان روبرو كرده است و اصرار بـر ايـن كـه سـتم بـر               

، نـشان دهنـده آن      " دقيقا ستم جنسي اسـت     "زنان گويا   
است كه از موضع يك زن بورژوا نسبت به مـسايل زنـان      

وينده آن خود بورژوا نباشـد      نگاه شده است، حتي اگرگ    
و حتي ادعا كند كه ماركسيست مـي باشـد و يـا بـه نفـع          

چـون  . اكثريت زنان رنجديـده ايـران سـخن مـي گويـد           
همانطور كه پيش از اين مطرح شد زنان بـورژوا نـه تنهـا              
مورد ستم طبقاتي قرار ندارند بلكه خود بخشي ازعامالن         

قات رنجديده   ستم طبقاتي، هم بر مردان و هم بر زنان طب         
هر چند فراموش نمي كنـيم كـه بـه          . در جامعه مي باشند   

 اعمال " ستم جنسيتي"زنان بورژوا به خاطر زن بودنشان 
  . فقط ستم جنسيتي و نه ستم طبقاتي. مي شود

در اينجا بهتر است اين موضوع را هم بررسـي كنـيم كـه              
  منشاء ستم جنسيتي و راه اصلي از بين بردن آن چيست؟

  
شفاف تر شدن موضوع بايد ديد كه ستم جنـسيتي،          براي  

خود از كجا ناشي مي شود و زمينـه هـاي مـادي بوجـود         
چـرا كـه ضروريـست       .آمدن چنين ستمي كدامها هستند    

براي مبارزه با هر پديده اي ابتـدا زمينـه هـاي اجتمـاعي              
 واقعيت اين   .را خوب بشناسيم   ظهور و يا خلق اين پديده     

دن مالكيـت خـصوصي و بـه        است كه قبل از بوجود آمـ      
دنبال آن تقسيم جامعه به طبقـات، سـتم جنـسيتي وجـود             

براي اثبات اين امر مي تـوان بـه تـاريخ روابـط             . نداشت

قبل از به انحصار درآمدن ابزار توليد       ) زن و مرد  (بشري  
در . در دست يك طبقه و انباشـت ثـروت مراجعـه كـرد            

  منــشاءايــن مــورد مــي تــوان بــه اثــر درخــشان انگلــس،
 رجوع كرد كه بـر      خانواده، مالكيت خصوصي و دولت،    

مبناي تحقيقات دانشمندان مختلف نشان مي دهد كه قبل         
از بوجود آمدن مالكيت خصوصي، زن داراي مقام بسيار         

موضـع اوليـه مـادر      ": او مـي گويـد    . واال در جامعه بود   
بمثابه تنها والد قطعي فرزندانش، باعث ايجاد يك موضع         

و، و براي زنان بطور كلي، مـي شـد كـه            اجتماعي براي ا  
بـــاالتر از هـــر موضـــعي اســـت كـــه تـــاكنون داشـــته  

منشاء خانواده، مالكيت خصوصي و دولت، اثـر        (َ".است
در واقع، تقسيم كار اوليـه      ). 21فردريك انگلس،صفحه   

كه درجوامع اوليه وجـود داشـت و صـرف زن بـودن و              
ن مادر بودن در آن دوره، دليل سـركوب و سـتم بـر زنـا              

بلكه بوجـود آمـدن ايـن سـتم همانطوركـه در بـاال              . نبود
اشاره شد ناشـي از بوجـود آمـدن مالكيـت خـصوصي و              

 بطـور كلـي اگـر روي        .ظهور جوامع طبقاتي مـي باشـد        
هـر يـك از     جامعه خود متمركـز شـويم، مـي بينـيم كـه             

مشكالت و محروميت هايي كه زنان ما در جامعـه ايـران            
ا آن مواجه هـستند، در واقـع        صرفاً به دليل زن بودنشان ب     

ايـن  . نتيجه ي عملي يك سيستم ناعادالنه  طبقاتي هـست         
به خاطر وجود نظام اقتصادي سرمايه داري در جامعه مـا           
است كه بعنوان زيربنا عمل كرده و براي ادامـه حيـاتش            
هر زمان سياست و شكل خاصي از روابط اجتماعي را به           

 وجـود چنـين     جامعه تحميل مي كند و امـروز بـه خـاطر          
نظامي و بر پايـه آن اسـت كـه رژيـم جمهـوري اسـالمي         
سركوب و ستم هاي بيشماري  را بـر زنـان ايـران اعمـال            

 ستم جنسيتي بر زنان در حقيقت نشانه و بيـانگر           .مي كند 
ستم جنسيتي  . است وجود نابرابريهاي اجتماعي در جامعه    

دقيقا ستمي است كه ريشه در مناسبات توليدي و وجـود   
كيت خصوصي كـه خـود در نهايـت شـكلهاي شـعور             مال

بنابراين مبارزه  .  اجتماعي انسانها را تعيين مي كند، دارد      
براي تغيير مناسبات توليدي و مبـارزه بـر عليـه مالكيـت             
خصوصي جدا از مبارزه براي ازميان برداشـتن نـابرابري          
هاي اجتماعي و تمامي جلوه هاي آن از جملـه تـالش در      

  . م بر زنان نيستجهت رفع كامل ست
ايده اي كه سركوب و فشار بـر زنـان را سـتمي طبقـاتي          
نمي بيند، طبيعي است كه براي رهائي زنان بر عليه ريشه           

. هاي اين ستم يعني نظام طبقـاتي نيـز مبـارزه نمـي كنـد              
مبلغين چنين ايده اي با انكار اين امر كه زنـان در جامعـه      

ي و يكپارچـه    به طبقات گوناگون تعلق دارند و با عمـوم        
ديدن آنها ، همه ي زنان را صرفا بدليل اشتراك جنسي و 
صرفنظر از تعلقات طبقاتي اشـان بـه اتحـاد بـا يكـديگر              

در واقع با اين نوع تبليغات مانع اتحـاد         ترغيب مي كنند،    

اگر وضعيت زنان کارگر را با  زنان متعلق         
به طبقه سرمایه دار مقایسه کنـيم مـی         

که زنـان سـرمایه د ار و یـا متعلـق            بينيم  
به این طبقه نه تنها هرگز تحت اسـتثمار         
و فشارهای اقتصادی نيستند بلکه خـود       
عامــل ســتم و اســتثمار مــی باشــند و از 
این زاویـه دره عظيمـی زنـان متعلـق بـه          
ایــن دو طبقــه متــضاد را از همــدیگر جــدا 

ــازد ــل  . مـــی سـ ــز قابـ ــه هرگـ دره ای کـ
دیده و پرشــدن نيــست تــا بتــوان ســتم    

ســتمگر رابــه صــرف ایــن کــه هــر دو زن   
درست  به   . هستند، در کنار هم قرار داد     

همــين خــاطر اســت کــه بکــاربردن کلمــه 
ستم مضاعف برای بـازگو کـردن شـرایط         
زندگی زنـان طبقـه سـرمایه دار غلـط  و            

زنـان طبقـه متوسـط جامعـه        . بيجا است 
همچون معلمـين، کارمنـدان و پرسـتاران        

ــرد  ــد م ــران مانن ــن  در ای ــه ای ــق ب ان متعل
 اقتـصادی،  طبقه اجتماعی از فشارهای    

در . رنـج مـی برنـد      اجتماعی و سياسـی   
زنـان طبقـات متوسـط نيـز بـه           عين حـال  

اشــکال مختلــف بــه خــاطر زن بودنــشان 
 .جنسيتی قرار دارندتحت ستم 
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زنان كارگر با مردان كارگر كه مي توانند براي پيـشبرد           
حد شـده و    يك مبارزه طبقاتي عليه نظام سرمايه داري مت       

  ايـن چيـزي جـز       واضح است كه   .مبارزه كنند مي شوند   
منحرف كردن مبـارزات طبقـه كـارگر از مـسير مبـارزه             
ــساني ســرمايه داري و   طبقــاتي و تــداوم سيــستم ضــد ان
مالكيت خصوصي و ستم ناشي از آن چه بر زنان و چه بر 
مردان طبقه كارگر و در جامعه ما درواقـع، بـر اكثريـت             

 .امعه نيستزنان و مردان ج

  
گرايش فوق،  يك گرايش فمنيستي است كه در جهـت           
حفظ و تداوم نظم بورژوائي عمل مي كند و اين البته بـا             
ادعاهاي فمينيستها كه گويا براي رفع ستم بر زنان مبارزه          

مـسئله فمينيـسم،     چـرا كـه   . مي كنند، در تضاد مي باشد     
 دقيقا مبارزه جنس با جنس بجـاي مبـارزه طبقـه بـا طبقـه      

: درست به اين خاطر اسـت كـه مطـرح مـي كننـد             . است
گرايشات مردساالري و تمام اشكال ستم كشي زنان در         "

). از همان منبـع   .("جامعه به وسيله مردان اعمال مي شود      
نقش طبقـه اسـتثمارگر را    آنها اين طور مي گويند، چون   

در به بند كشيده شدن زنان يـا نمـي شناسـند و يـا آن را                 
در منظر فمينيسم گويا .  و انكار مي كنند   الپوشاني نموده 

هيچ تفاوتي ميان وضعيت زنان كارگر و زنان بورژوا در          
آنها چون تنها بـه سـتم جنـسيتي         . كل جامعه وجود ندارد   

بر زنان معترف هستند و قادر نيستند ستم طبقاتي اي كـه            
اكثريت زنان جامعه از آن رنج مي برنـد را درك كننـد،             

هت رفـع سـتم جنـسيتي حركـت مـي           بنابراين صرفاً درج  
به جاي اين كه زنان و مردان مرتجـع اسـتثمارگر       كنند و   

و متعلق به طبقه مرتجع و سرمايه دار را عامل ستم بر زن             

ــارگر و     ــردان ك ــت م ــت اكثري ــد در حقيق ــي كنن معرف
زحمتكش جامعه را به صرف اين كه مرد هـستند دشـمن            

  .زنان جلوه مي دهند
  

ادرستي و براي توضـيح ريـشه       براي رفع چنين قضاوت ن    
هاي بوجود آمدن ستم جنسيتي ضروريـست بـه بررسـي           
تاريخ و تكامل جوامع بشري و به ريشه ها و دالئل روابط 

در جامعه اي كـه در   . حاكم برانسانها با يكديگر پرداخت    
آن مالكيت خصوصي مقدس و پذيرفته شـده اسـت، در           

 شـود و    جامعه اي كه در آن همه چيز تبديل به كاال مـي           
صاحب پيدا مي كند، يكي صاحب همه چيـز و ديگـري            

در اينجـا طبقـه اي كـه        . تهي دست و بي چيز مـي شـود        
مـي شـود قدرتمنـد      ) يعني ابزار توليد  (صاحب همه چيز    

شده و موقعيت برتر اقتـصادي،اجتماعي و سياسـي پيـدا           
مي كند و براي حفظ موقعيت و قدرتش قوانين محبوب          

بزارهـا و دسـتگاه هـاي الزم        خودش را وضع مي كنـد، ا      
خودش را درست مي كند و براي اينكـار بـه همـه چيـز               
 متوسل مي شود، حتي به خرافات و مذهب، تا عالوه بـر           

بلحاظ ذهني نيز طبقه زحمتكش جامعـه    ، اقتصادي قدرت
را كه همه چيز بدست او ساخته مي شود را تحت كنترل            

 افتـاده    آنها سعي مي كنند با افكار عقـب        .خود دربياورد 
، زنان تحـت سـتم      )همچون زن را نصف مرد دانستن     ( اي

جامعه يعني نيمي از جامعه بشري را تحـت كنتـرل خـود             
درآورند و به همين بهانه دست خود را براي استثمار هـر            

بنابراين، سـتم جنـسيتي را در       . چه بيشتر آنان باز گذارند    
جامعه، تنها يك ديدگاه ارتجاعي و عقب افتاده است كه 

يعنـي ايـن ديـدگاه بـر نـابرابري هـاي           . وجيه مـي كنـد    ت

ديـدگاهي كـه در آن زن بـه         . اجتماعي صحه مي گذارد   
) به لحاظ عقلـي   (عنوان يك موجود دست دوم و ناقص        

. و احــساسي و ضــعيف و نــاتوان تعريــف مــي شــود     
ديدگاهي كه مذهب و فرهنگ هاي عقـب افتـاده آن را            

ميان مردان و   توجيه و تقويت نموده و در كل جامعه در          
 كـه زن را حقيـر و        امـا ديـدگاهي    .زنان رواج مـي دهـد     

تفكرات ارتجاعي و سـنتهاي غلـط       ناتوان مي بيند و همه      
و عقب افتاده در اين مورد، همگي بر پايه و هماهنگ با            

  . سيستم اقتصادي حاكم بر جامعه شكل مي گيرد
دقيقا به همين دليل بايستي هدف ما نابودي نظـامي باشـد            

اعث بازتوليد روابط و قوانين ضد انـساني هـستند و           كه ب 
از آنجائيكه ما در شرايط كنـوني هـدف برانـدازي نظـام             
سرمايه داري را داريم، بايستي خودمان را بـه ديـدگاهي           
مسلح كنيم كه بتوانيم با آن به هر پديده و اتفاقي كه در             
جامعه و جهان رخ مي دهد، ريشه اي و طبقاتي برخـورد            

هر معضل اجتماعي كه برمي خـوريم، مبـارزه         و به    كنيم
ــاتي      ــتم طبق ــع س ــراي رف ــارزه ب ــت مب ــا آن را در جه ب

.  لنينيسم مجهز شويم-سازماندهي كنيم، يعني به ماركسيم
سـركوب  "چرا كه بامسلح شدن به اين ديدگاه است كه          

 و هرگونه سـتم بـر زنـان را مـي تـوانيم از بـين                 "و فشار 
  . تحقق سازيمببريم و رهائي كامل زنان را م

  
  اتحاد زنان آزاديخواه 

   2008ماه مه 
com.yahoo@Etehadezan  

   2از صفحه      .....هراس رژيم از 
يان همين مبارزات است كه كارگران در مي يابند كه اعتصاب عليرغم در جر

همه فوايد اش تنها يكي از راه هاي مبارزه با دشمن بوده و آنها بايد براي 
رسيدن به پيروزي اشكال ديگر مبارزه را فرا گرفته و در يابند كه قدرت 

عتصاب بلكه با سرمايه داران زالو صفت و قهر ضد انقالبي آنان را نه تنها با ا
به مثابه (نشان دادن قدرتي كه به طور سازمان يافته در برابر ديكتاتوري حاكم 

مي ايستد و با اعمال ) بزرگترين عامل پراكندگي و سركوب جنبش كارگران
قهر انقالبي و توسل به عالي ترين شكل مبارزه يعني مبارزه مسلحانه، مي توان 

تجربه مبارزات روزمره كارگران نشان . دبتدريج مستحيل ساخته و در هم كوبي
داده تا قدرت دولتي مدافع استثمارگران و مرتجعين درهم شكسته نشود، امكان 
رهائي طبقه كارگر از استثمار ذاتي نظام سرمايه داري وبناي جامعه نوين يعني 

نظم نويني كه آرمان كارگران سراسر جهان بوده و . سوسياليسم مهيا نمي گردد
بستگي جهاني كارگران در روز جهاني كارگر همواره براي تحقق آن مارش هم

  .به خروش در مي آيد

  كمكهاي مالي
  

  كانادا

   دالر200                      رفيق شهيد رحمت اهللا پيرونذيري 

   دالر300)                             وانكور(جدال با خاموشي    

   پوند500                       ) تورنتو(رفيق شهيد احمد زيبرم  

  

  امريكا

  

   دالر70                                    )سانتا مونيكا(كاليفرنيا  

   دالر30جدال با خاموشي                                           



  صفحه               107شماره                                      پيام فدايي 
 

 

12 

  

  !!بر قرار باد اتحاد همه نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستمبر قرار باد اتحاد همه نيروهاي انقالبي و خلقهاي تحت ستم

پيام چريكهاي فدائي   

خلق ايران به مناسبت    

  اول ماه مه

، روز  ) ارديبهشت 11( 

  !جهاني كارگر
بانـگ   بار دیگر روز جهانی کارگر، )  اردیبهشت ١١(با فرا رسيدن اول ماه مه       

 بـر فـراز صـفوف جـاری و  طـوالنی      !"کارگران جهان متحد شـوید  "صولتمند  
گردانهای مختلف ارتش کارگران و زحمتکشان در سراسر گيتی با شـدتی            

ایـن در شـرایطی اسـت کـه نظـام           . هر چه بيـشتر بـه صـدا درآمـده اسـت           
انی استثمارگرانه سرمایه داری با تمامی تجليات کثيف طبقاتی و ضد انس          

آن از هر طرف توسط کارگران گرسنه و محـروم و بـه جـان آمـده از مظـالم         
ــار         ــورد پيک ــده شــده و م ــصاف طلبي ــه م ــان ب ــام، در سراســر جه ــن نظ ای

  .سرسختانه آنان قرار دارد
  

طبقه کارگر امسال در شرایطی یاد سرخ رهبـران پيـشرو و انقالبـی خـود                
 مـــی دارد و در در یکــصد و بيـــست و دو ســـال پـــيش در آمریکـــا را  پـــاس 

شرایطی پرچم آرمانها و مبارزه حق طلبانـه آنهـا را در اهتـزاز در مـی آورد                  
که بورژوازی جهانی هجوم هر چـه وحـشيانه تـری را بـه حيـات و هـستی                   

تشدید بحران اقتصادی عـالج ناپـذیر       . آنان در سراسر دنيا سازمان داده اند      
ه کـه سـرمایه     و وحشتناکی که ذاتی نظام سرمایه داری است باعث شـد          

داران تبهکار و خونخوار و دولت های مدافع آنان بکوشـند تـا بـرای تخفيـف                 
ایــن بيمــاری العــالج هــر روز بيــشتر از پــيش خــون تــوده هــای ســتمدیده و 
محروم و در پيشاپيش آنـان طبقـه کـار گـر را مکيـده و تـالش نماینـد تـا بـار                     

 هـای اسـتثمار     بحرانهای اقتصادی خود را با تشدید استثمار سرکوب توده        
این واقعيـت نـه فقـط       . شونده و بویژه طبقه کارگر بر دوش آنان خالی کنند         

با شدت در کشورهای تحت سلطه امپریاليست ها جریان دارد بلکه حتـی             
تــرین کــشورهای متروپــل نيــز " دمکــرات"و " پيــشرفته تــرین"در باصــطالح 

مع بيش از   استثمار نيروی کار و فشار بر روی توده های زحمتکش این جوا           
  . گذشته گشته است

  
گسترش روز افزون بحران اقتصادی و  آتش جنگهـای پـی آمـد ایـن بحـران                  
کــه تنهــا و تنهــا بــرای ارضــا حــرص و ولــع ســيری ناپــذیر گرداننــدگان نظــام 
سرمایه داری، یعنی راهزنان بين المللی در گوشه و کنـار دنيـا و بـویژه در                 

 بيکـاری و گـسترش صـفوف ارتـش          خاورميانه بر پا شده اند، تشدید فقـر و        
ذخيره کار در سراسر دنيا، مسابقه در تصویب هر چـه سـریعتر و وسـيعتر                
قوانين وحشيانه ضد کارگری در همه جوامع سـرمایه داری و بـه خـصوص               
در جوامعی که سرمایه داری وابسته بـر آنهـا حـاکم اسـت، بـازپس گيـری               

 افـزایش بـی سـابقه    وباالخره... پی در پی حقوق شناخته شده کارگران و 
ارتش گرسنگان در شرایط وفور مواد غذائی در جهـان، تنهـا و تنهـا گوشـه            

اینهـا  . هایی از اوضاع وخيم و غير انسانی کنونی را به نمایش می کـشند             
همه تجليات ظالمانه و غير انسانی نظام سـرمایه داری و همـه آن چيـزی                

. غـان آورده اسـت    است که این نظام برای بشریت در سراسر گيتی به ارم          
فقــر و گرســنگی و بيکــاری کــه همگــی زایيــده نظــام ســرمایه داری مــی   
باشند، در برخی از کشورها کار را بـه جـایی رسـانده کـه مـردم محـروم و                    
بویژه کارگران گرسنه و خانواده هایشان برای زنده ماندن حتی مجبـور بـه              

يتی این مورد در جریان شـورش گرسـنگان هـائ         . می شوند " خوردن خاک "
همانطور که می دانيم چنين وضعی در شرایطی بوجـود آمـده            . بر مال شد  

ــان     ــاچيزی از ســرمایه داران مفتخــور و اســتثمارگر چن اســت کــه اقليــت ن
همـين سـرمایه داران و   . ثروتهـائی انباشـته انـد کـه در خيـال نمـی گنجنـد       

دولت های مدافع آنها هستند که برای حفظ موقعيت خـود از اعمـال هـيچ                
از . ی در حق طبقه کـارگر و اکثریـت مـردم جامعـه رویگـردان نيـستند                جنایت

طرف دیگر در چنين شرایطی فریاد های کر کننده کارگزاران نظام سرمایه            
را می شنویم که گوش     " حقوق بشر "و  " برابری"و  " آزادی"داری مبنی بر    

اما واقعيت این است که امـروز چنـان شـرایط ناعادالنـه و        . فلک را کر کرده   
المانــه ای بــر جهــان حکمفرماســت کــه بطــور طبيعــی ســيل تــوده هــای ظ

ــان در      ــه طــور همزم ــارگران را ب ــان ک ــشاپيش آن محــروم و گرســنه و در پي
بسياری از کشورها روانه خيابانها ساخته و حاکميت سياه نظـام سـرمایه             

امـروز در قـرن بيـست و        . داری را در جبهه ای دیگر به چالش کشيده است         

گان و فریاد مبارزه جویانه آنان از هایيتی گرفتـه تـا مـصر و     یکم فریاد گرسن  
  .  بگوش می رسد... بنگالدش و بورکينا فاسو و سنگال و 

  
کارگران تحت ستم ایران نيز در شـرایطی بـه اسـتقبال روز جهـانی کـارگر                 
می روند که تحت نظام دیکتاتوری بورژوازی وابسته، طبقه کـارگر در یکـی              

یست و معيشت خود در سالهای اخير بـه سـر مـی             از سخت ترین اوضاع ز    
در زیر حاکميت سياه این نظام است که ما مـی بينـيم دولـت احمـدی                  . برد

نژاد مزدور که وعده می داد برای حفاظت از منافع کارگران محروم بر سـر               
را بر سر سفره تهی آنان بيـاورد چگونـه          " پول نفت "کار آمده و می خواهد      

وب وحــشيانه تــر کــارگران پرداختــه و دســت  بــا بيــشرمی تمــام بــه ســرک 
بورژوازی زالوصفت حاکم را در تشدید چپاول و استثمار طبقه کـارگر ایـران      

تصویب دسـتمزدهای نـاچيز و      . بيشتر از هر زمان دیگری باز گذاشته است       
بسيار پایينتر از خط فقر و عدم پرداخت به موقع همان دسـتمزدها، اخـراج               

در یـک   (  کـوچکترین مـسئوليتی در قبـال آنـان           فله ای کارگران بدون تقبـل     
 کـارگر قـراردادی در اولـين روزهـای سـال            ٥٠٠٠٠مورد می توان به اخـراج       

، تحميل قرارداد های موقت و تحميـل دیگـر شـيوه هـای           ) جدید اشاره کرد  
ــران، اعمــال یــک      ــه بخــش اعظــم طبقــه کــارگر ای اســتثمارگرانه آشــکار ب

 در تمـام عرصـه هـای کـار و زنـدگی        دیکتاتوری شـدیدا و وسـيعا قهـر آميـز         
کارگران و از جمله پایمال کردن حق ایجاد تشکل های صـنفی ایـن طبقـه،                 
و بــاالخره پيگــرد و تعقيــب فعــاالن حقــوق صــنفی کــارگران و ســرکوب        
وحشيانه هـر گونـه حرکـت اعتراضـی کـارگران بـرای بهبـود شـرایط کـار و                    

ران ایـران در نظـام   زیست تنها گوشه ای از اوضاع وحشتناک زنـدگی کـارگ    
  . سرمایه داری وابسته ایران و تحت دیکتاتوری حاکم را نشان می دهد

  
 اجتمـاعی بـر کـارگران       -با در نظر گرفن واقعيت فوق، فشارهای اقتصادی       

از یک طرف و وجود روحيه مبارزاتی در آنان از طرف دیگـر باعـث شـده کـه                   
د، بگونه ای که ما هـر       عليرغم همه موانع موجود کارگران به مبارزه برخيزن       

روز با موج نوینی از اعتراضات و اعتصابات و حرکـات قهـر آميـز کـارگری در                  
در این ميـان مـی تـوان اعتـراض و           . جامعه تحت سلطه خود روبرو هستيم     

اعتصاب دالورانه کارگران کارخانه الستيک سازی البرز و مـسدود سـاختن            
آمـده در فـروردین مـاه        اسالم شهر توسط کـارگران بـه جـان           –جاده تهران   

امسال ر ا به عنوان نمونـه ذکـر نمـود کـه البتـه تنهـا یکـی از نمونـه هـای                         
  . مبارزات کارگری در همين سال جاری می باشند

  
تجربه سالها زندگی مشقت بار کارگران ایران در زیر حاکميـت سـياه رژیـم               
ضد خلقی جمهوری اسالمی و دیکتاتوری حاکم ثابـت نمـوده کـه تـا چنـين                

ظام استثمارگرانه ای پا برجاست بندهای اسـتثمار همچنـان بـر دسـت و               ن
تجربه تمامی دولتهـای کـارگزار جمهـوری        .  پای کارگران بسته خواهد ماند    

 دهه اخير نشان داده است که صرف نظـر از هـر             ٣اسالمی در طول تقریبا     
تغييری که در آرایش سياسی گاه و بيگاه مزدوران حاکم ایجـاد گـشته، در               

دگی کارگران زحمتکش ما نـه تنهـا بهبـودی حاصـل نـشده بلکـه اوضـاع                  زن
زیــست و معــاش کــارگران هــر دوره بــدتر و وخــيم تــر از دوره قبلــی گــشته 

این واقعيتی اسـت کـه بـه نـاگزیر چـشم انـدازی  جـز مبـارزه بـرای                     . است
برافکندن این نظام و تمامی تجليات کثيف طبقاتی آن را در مقابل کـارگران              

  . دورانساز قرار نمی دهداین طبقه
  

 ١٨٨٦در اول ماه مه امسال یاد رهبران پيشرو و قهرمان کارگران در سـال               
و خاطره تمامی کارگران پيـشرو و انقالبـی ای کـه در راه تحقـق آرمانهـای          
سترگ طبقه خـود مبنـی بـر نـابودی نظـام اسـتثمارگرانه سـرمایه داری و                

و ستم طبقاتی جـان باختـه انـد         برقرای یک نظام فارغ از هر گونه استثمار         
را گرامــی مــی داریــم و بــرای کــارگران مبــارز در پيــشرفت مبــارزه برعليــه  

  . دشمنان رنگارنگ خود آرزوی موفقيت می کنيم
   

  !زنده باد اول ماه مه،روز جهاني كارگر

  !نابود باد نظام سرمايه داري جهاني

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !زنده باد كمونيسم!     وز باد انقالبپير

  با ايمان به پيروزي راهمان

  چريكهاي فدائي خلق ايران

   1387ارديبهشت 
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  انگلستان
  

ارگر       انی ک ه، روز جه اه م يدن اول م را رس ا ف دن ب ردم لن ن از م زاران ت ه
ا برافراشتن پرچمهای سرخ و                  د و ب ا آمدن ه خيابانه مطابق سنت هر ساله ب

ايی از ردادن    عکس ه ارگر و س ه ک ران طبق اير رهب س و س ارکس وانگل  م
ر                   ارگر ، ب ه ک ارزات طبق اع از مب ام سرمايه داری و در دف شعارهای ضد نظ

د            د کردن ه تاکي ن طبق ستی    . آرمانهای تاريخی و انقالبی اي ورژوازی امپريالي ب
ی   لی آن يعن اح اص ر دو جن ستان و ه اکم در انگل ارگر"ح زب ک و " ح

ار " ه ک رای    در ه" محافظ ستان و ب ارگر انگل ه ک ارزات طبق راس از مب
مضمحل کردن سنتهای مبارزاتی اين طبقه، مانند بسياری از هم کيشان خود            
ند و در   ه رسميت نمی شناس ه را ب اه م ل، اول م شورهای متروپ اير ک در س
ارگران   ه ک وان رشوه ای ب ه عن ن روز را ب د از اي نبه بع ين دوش عوض اول

يد   د و کوش رده ان ل ک ل و    تعطي ک روز تعطي ارگر را ي انی ک ا روزجه د ت ه ان
ی           ارزاتی و انقالب ن ترتيب آن را از مضمون مب ه اي استراحت جلوه دهند و ب

ه همت                  . خود تهی سازند   ز همچون سالهای گذشته ب ن، امسال ني به رغم اي
الين         ين فع سی و همچن رک و انگلي واه ت پ و ازاديخ ای چ ی از نيروه برخ

دود    ارگری ح ای ک ه ه ه     ٤٠٠٠ اتحادي ار کتابخان دن در کن ردم  لن ن از م  ت
دان        مارکس تجمع کرده و سپس با سردادن شعار های مبارزاتی به طرف  مي

کوئر" ر اس ای   " ترافل والنی در خيابانه سير ط ن م رده و در اي ت ک حرک
ردم   شتری از م ه بي ر چ داد ه ه گوش تع ه را ب اه م ام اول م دن پي زی لن مرک

اندند  ز م. رس دان ني ن مي ود و  در اي ده ب ب داده ش رای سخنرانی ترتي ی ب حل
اه             ورد اول م برخی از رهبران اتحاديه ها و نيروهای چپ و آزاديخواه در م

  . مه و وضعيت و خواستهای طبقه کارگر صحبت کردند
  

ران همچون                  دايی خلق اي در تظاهرات اول ماه مه امسال فعالين چريکهای ف

ن راهپي         رچم سازمان در اي د   هميشه  با حمل پ ايی شرکت کردن شماری از  . م
ازمان دمکراتيک و ضد    الين س ه فع ی و از جمل الين چپ ايران ا و فع نيروه
ايی                ن راهپيم دگان در اي امپرياليستی ايرانيان در انگلستان نيز  از شرکت کنن

  .بودند
  

نبه  ه ٣روز ش ران و       ٢٠٠٨ م ق اي دايی خل ای ف الين چريکه ت فع ه هم  ب
اع        سازمان دمکراتيک و ضد امپريا     ليستی ايرانيان در انگلستان پيکتی در دف

  از مبارزات برحق کارگران تحت ستم ايران و افشای چهره ضد کارگری 
  

ان     المی در خياب وری اس سم جمه ه امپريالي سته ب م واب تريت  "رژي ای اس ه
  شرکت کنندگان در اين آکسيون اعتراضی با . لندن برگزار شد" کنزينگتون

  
ای سرخ   ارگر "برافراشتن پرچمه انی ک ه روز جه اه م اد اول م ده ب و " زن

ای  المی  "پالکارده وری اس ر جمه رگ ب د آزاد  "، " م ی باي دانيان سياس زن

ران           "،  " شوند و " برقرار باد اتحاد کارگران و خلقهای تحت ستم سراسر اي
دخلقی     ....  م ض ورد رژي شاگری در م ه اف ی ب سی و فارس ای انگلي ه زبانه ب

ات     جمهوری اسالمی و حمايت از ک     ران و خواستها و مطالب د اي ارگران در بن
ه دوساعت طول              . برحق آنها پرداختند   ه نزديک ب در اين حرکت اعتراضی ک

ه در آن                 کشيد، صدها اعالميه به زبان انگليسی در ميان عابران پخش شد ک
ام سرمايه داری              ارگران تحت نظ به شمايی از اوضاع اسفبار کار و زندگی ک

ران       وابسته اشاره شده و جل        ارگر اي ه ک ارزات طبق ايی از مب ارزات  (وه ه مب
ه و   ت تپ شکر هف رز و ني ارگران الب ل پرداخت  ....) ک اتی از قبي رای مطالب ب

شکلهای مستقل و         ... دستمزدهای معوقه ، بهبود شرايط کار و حق داشتن ت
اع از      "برخی از رفقای ترک و فعالين       . برشمرده شده بود   ليگ بين المللی دف

ارگران           " های تحت ستم   مبارزات خلق  ارزات و خواستهای ک در حمايت از مب
  .تحت ستم ايران در اين حرکت اعتراضی شرکت کردند

  
 می در صد وبيست و دومين سالگرد         ٣در بعد ازظهر همين روز يعنی شنبه        

ا         ی ب وی جمع ث و گفتگ مينار بح ک س ارگر، ي انی ک ه، روز جه اه م اول م
وان ارزات " عن ارگر و مب ه ک بش طبق ستی جن د امپريالي ک و ض دمکراتي

ان   تم در جه ت س ای تح خنرانانی از   " خلقه د و س زار ش دن برگ هر لن در ش
ايی در    ه بحثه ه ارائ ب در آن ب ه ترتي ين ب تان و فيليپ ه، هندوس ران، ترکي اي
شورهای   ارگران در ک ارزات ک ه و مب ارگر و تاريخچ ه ک ع طبق ورد وض م

  .يتانيا پرداختندنامبرده و همچنين وضعيت کارگران مهاجر در بر
  

امی                ارگران و تم شروی ک ان و پي ران قهرم اد رهب ه ي سه نخست ب در اين جل
کارگران مبارز و انقالبی ای که در راه تحقق ارمانهای مقدس طبقه کارگر و            

 .در مبارزه با امپرياليسم و ارتجاع جان باختند، يک دقيقه سکوت اعالم شد     
ورد تاريخچه         سپس رفيقی از انجمن کارگران هندی به ار        ه سخنرانی در م ائ

شای                    ام سرمايه داری و اف ه نظ ر علي د ب اين سازمان و مبارزات کارگران هن
صادی در                   اه اقت ورد وجود دمکراسی و رشد و رف تبليغات امپرياليستی در م

  . هندوستان پرداخت
  

 

  !زنده باد اول ماه مه، سمبل جهاني وحدت و مبارزه طبقه كارگر
  

 در انگلستان، كانادا، استراليا،سوئد، هلند، اتريش و ) روز جهاني كارگر (ارشاتي ازبرگزاري تظاهرات و مراسم  اول ماه مهگز(
 )شركت فعالين چريكهاي فدايي خلق در آنها



  صفحه               107شماره                                      پيام فدايي 
 

 

14 

بش    ورد وضعيت جن ق در م دائی خل ای ف ی از سوی چريکه دنبال آن رفيق ب
را     شرفت آن صحبت              طبقه کارگر در اي شاروی سازمانيابی و پي ع پي ن و موان

ارزه             . کرد ستها در مب ستی کموني وی با تاکيد بر اهميت وظايف انترناسيونالي
دمتا    ستی و  مرتجعين،مق ام امپريالي ی نظ ارگر يعن ه ک منان طبق ه دش ر علي ب
شروی     الين پي ست و فع ون کموني ارب انقالبي سب تج ال و ک رورت انتق برض

او سپس شمه ای از . کشورهای مختلف از يکديگر تاکيد کرد  طبقه کارگر در    
ه                سته ب ام سرمايه داری واب ران تحت نظ ارگر اي اوضاع کار وزيست طبقه ک
دگان              امپرياليسم و رژيم مدافع آن يعنی جمهوری اسالمی را برای شرکت کنن

رد  شريح ک ات     . ت ارزات و اعتراض ستردگی مب د برگ ا تاکي پس ب خنران س س
ا   ه ج ارگران ب ارزات و     ک ن مب ودن اي ده ب ر خصوصيت پراکن ران  ب ده اي ن آم

ستی       ازمان کموني ک س دان ي ر آن در فق ی ب ری انقالب ک رهب ود ي دم وج ع
ام   اتوری نظ ه ديکت رد ک د ک ذارد و تاکي ی دست گ شکل و دارای خط انقالب مت
وده های تحت ستم                   ات ت سرمايه داری وابسته که کمترين خواستها و مطالب

ران             را بر نمی تابد،      ارگر دراي ه ک مهمترين مانع تشکل صنفی و سياسی طبق
در خاتمه رفيق سخنران بر اين واقعيت مبارزاتی در شرايط جامعه . می باشد 

ران                       ارگر اي ه ک ه طبق ارزات جاری و عادالن ه مب ود ک د نم تحت سلطه ما تاکي
رای                    ستر انقالب ب ه ب بايد برای پيشروی و نيل به اهداف استراتژيک خود ب

رنگون ورژوازی      س ام ب ابودی نظ المی و ن وری اس ی جمه د خلق م ض ی رژي
  . وابسته کاناليزه گردد

  
ان      ه    " ميگرنت "در قسمت بعدی اين سمينار، رفيقی از چري ا اراي ين، ب فيليپ

شورهای      ی در ک اجر فيليپين ارگران مه عيت ک مه ای از وض ام ش ار و ارق ام
د                د شرکت کنن ا را در معرض دي رار داد   ديگر و بويژه در بريتاني او از  . گان ق

ان                ل و خواستهای آن بی حقوقی وحشتناک اين کارگران در کشورهای متروپ
  . شدن، کسب حق اقامت و تشکل سخن گفت" قانونی"برای 

  
ی از    دنبال او رفيق ا   "ب ه در اروپ ارگران ترکي يون ک شريح  " کنفدراس ه ت ب

ين وحشيگريهای           ا و همچن ارزات آنه دولت  وضعيت کارگران در ترکيه و مب
ه                 ن جمل ا اي ترکيه در حق طبقه کارگر اين کشور پرداخت و سخنان خود را ب
ام    ود نظ رايط وج اری،در ش ستی ج ات امپريالي رغم تبليغ ه ب رد ک ان ب ه پاي ب

دئولوژيک   ای اي ه ه ه و لفاف رمايه داری در ترکي ستی"س ن " کمالي در اي
اه روی دمکراسی     يچ گ ه ه تم ترکي ت س ای تح ارگران و خلقه شور ، ک را ک

سم و                       ه امپريالي ر علي ن کشور انقالب ب ايی در اي ا راه ره نخواهند ديد و تنه
  .ارتجاع می باشد

  
د       ک و ض ازمان دمکراتي ای س ی از رفق داری، يک سن ج دی ح در بخش بع
بش    ه جن ورد تاريخچ خنرانی در م ه س ستان ب ان در انگل ستی ايراني امپريالي

ه نخستي رد ک د ک ران پرداخت و تاکي ارگری در اي ی و ک شه های انقالب ن اندي
ی شاغل در              کمونيستی در جنبش کارگران ايران توسط کارگران مهاجر ايران

ران آورده شد             ارگران اي ان ک ه مي ا   . صنايع نفت باکوی روسيه ب وی سپس ب
ه رژيمهای شاه و جمهوری                     ر علي ارگران ب ه ک ارزات قهرمانان ر مب اشاره ب

  .جمهوری اسالمی تاکيد نموداسالمی، بر تداوم اين مبارزات تا سرنگونی 
  

ات رسانه                ورد کذب تبليغ در ادامه سمينار رفيق ديگری از هندوستان در م
ود    ای وج ستی و ادع ای امپريالي ی"ه رين دمکراس د " و " بزرگت رش

صادی ا " اقت اط ب د در ارتب ق محم د از او رفي تان سخن گفت و بع در هندوس
ی   پايه های حقوقی سرکوب مبارزات طبقه کارگر اير        ان توسط طبقه حاکم يعن

ه      ذهبی ای ک ه های م اثير بالواسطه لفاف سته سخن گفت و ت ورژوازی واب ب

سيخته سرمايه داران                 ام گ اتوری لج ا ديکت ه آنه جمهوری اسالمی با توسل ب
  .بر عليه کارگران را توجيه ميکند را برشمرد

  
واالت   رات و س ه نظ ه نقط ه ارائ دگان ب ز شرکت کنن سمت بحث آزاد ني  در ق

د            ا مواضع سخنرانان پرداختن اط ب رم          .  خود در ارتب ا استقبال گ سه ب ن جل اي
  .شرکت کنندگان و در فضايی بسيار رفيقانه و مبارزاتی به پايان رسيد

  
  كانادا

شنبه  اری      ۴روز يک ستر همک ارگر در ب انی ک ت روز جه ه در گراميداش  م
ي    پ مق االن سياسی چ دادی از فع ق و تع دائی خل ای ف الين چريکه هر فع م ش

تورنتو مراسمی دراين شهر برگزار شد که مورد استقبال بيش از صد نفر از   
  .ايرانيان مقيم تورنتو قرار گرفت

از فعالين جنبش کمونيستی در افغانستان      " کبير توخی "در اين مراسم رفيق     
  . در مورد تاريخچه مبارزات کارگران تحت ستم افغانستان سخنرانی نمود

  
ا تو     افی از جنبش                  رفيق سخنران، ب ه عدم وجود اطالعات و شناخت ک جه ب

ان       ران در جري ارگردر اي ه ک داران طبق ان طرف ستان در مي ارگری افغان ک
صحبتهايش  تاريخچه ای از مبارزات کارگران افغانستان را به اطالع حضار            

رار                    دگان در مراسم ق ورد توجه شرکت کنن ود وم رساند که بسيار آموزنده ب
ت  ال س . گرف ه دنب ق ب وخی"خنرانی وی رفي ه ت ی  " رحيم اعر انقالب ش

ود،             " ای کارگر "افغانستان نيز شعر     ه سروده ب اه م را که به مناسبت اول م
  .خواند که با تشويق حضار مواجه گشت

  
ز سخنرانی   ادا ني ارگری کان ای ک ه ه الين اتحادي ن از فع م دو ت ن مراس در اي

ش       ی پخ رودهای انقالب ز س ه ني الل برنام د و در خ ادآور   کردن ه ي شد ک  مي
  . مبارزات زحمتکشان کشورمان در چند دهه اخير بودند

  
در اين مراسم فعالين چريکهای فدايی خلق مبادرت به برپايی ميز کتاب کرده 

ت        رار گرف ضار ق ه ح تقبال و توج ورد اس ه م د ک رکت  . بودن دادی از ش تع
و      الی خ ای م ا کمکه شکيالت و ب ای ت شريات و کتابه د ن ا خري دگان ب د، کنن

  .حمايت خود را از چريکهای فدائی خلق نشان می دادند
  

  هلند
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ه              راهپيمائی روز جهانی کارگر به روال هر سال در روز پنج شنبه اول ماه م

د  زار ش ردام   برگ هر روت ای   . در ش ی از روز ه ا يک ن روز ب ه اي ا ک از آنج
ل                  ه سال های قب سبت ب شتری ن داد بي ود تع ان شده ب  تعطيل اين کشور همزم

د         د        . امکان يافته بودند تا در راهپيمائی شرکت کنن دگان ضمن تاکي تظاهر کنن
صوص         ه خ ستها ب ه امپريالي تهای تجاوزکاران ارگران سياس ات ک ر مطالب ب

  . تجاوز به عراق را محکوم کردند
  

د            ری پيش آم يس  درگي ا پل در راه پيمايی امسا ل دو بار بين تظاهرکنندگان ب
اسپری  (  برای پراکنده کردن مردم استفاده کردندکه پليسها از گاز اشک آور   

ک آور  ان   از       ). اش ی از راهپيماي دگان برخ ه تظاهرکنن يس ب ورش پل در ي
ی       دگان ايران ا را تظاهرکنن ی از آنه ه برخ دند ک ت ش سيار اذي شم ب ه چ ناحي

رای يک لحظه وحشت                   .تشکيل می داد   يس  ب ا پل ردم ب در جريان درگيری م
ي    ای پل ين نيروه ی ب ادعجيب ن     . س افت ق در اي دائی خل ای ف الين چريکه فع

ه مناسبت                 راهپيمائی فعاالنه شرکت کرده و مبادرت به پخش  پيام سازمان ب
  .روچهانی کارگر نمودند

  استراليا

  
شود         زار مي اه می برگ ين يکشنبه م ه هر ساله در سيدنی در اول اه م . اول م

و س                 رق ايالت ني ز   امسال در اعتراض به خصوصی سازی شرکت ب اوث ويل
ل  ارگر در روز شنبه در مقاب انی ک ع روز جه ارگر تجم ت حزب ک توسط دول

ت    ام گرف رانس انج ل کنف دود   .  مح اهرات ح ن تظ رکت  ٢٠٠٠در اي ر ش  نف
تند ه . داش اری ک اهرات طوم ن تظ ه ۴٠٠٠٠در اي راض ب ر در اعت  نف

  .خصوصی سازی آنرا امضا، کرده بودند به نمايندگان ايالتی داده شد
  

د سخنرانی و طی مسير               ٩:٣٠هرات ساعت   اين تظا   صبح آغاز و بعد از چن
ت   ان ياف ل پاي ان مح اهی در هم ای    .کوت ه ه دتا اتحادي اهرات عم ن تظ در اي

  .کارگری و نيروها ی سياسی شرکت داشتند
  

هواداران سازمان نيز در تظاهرات  مراسم اول ماه می شرکت کرده و شعار               
ا شرايط     ها و مواضع سازمان را تبليغ و در م         يان تظاهر کنندگان در رابطه ب

  .  و اوضاع ايران و جنايات جمهوری اسالمی به افشا گری پرداختند
  اتريش

  
ارگر در             انی ک روز پنجشنبه تظاهرات بزرگی به مناسبت اول ماه مه روز جه

ل         . وين برگزار شد   ارگر تعطي ه روز ک ه مثاب از آنجا که اين روز در اطريش ب
ت بزر  د جمعي ی باش د    م رده بودن رکت ک اهرات ش ی در تظ رکت  . گ داد ش تع

ين زده می شد                  ر تخم ائی از   . کنندگان بين  ده هزار تا پانزده هزار نف راهپيم
مقابل ساختمان اپرا وين با شرکت نيرو های سياسی اطريشی و سازمانهای     

ا       يم اطريش می باشند  شروع        سياسی مختلف از کشور های گون ه مق گون ک
رد               ه    . شد و هر نيروئی پرچم و شعار خاص خود را حمل می ک شعارهائی ک

د   ی ش راق داده م ستان و ع ه افغان ا ب سم امريک اوز  امريالي ه تج ر علي ب
ت ی داش ستگی خاص يم . برج ی مق ی ايران الين سياس اهرات فع ن تظ در اي

ز ضمن          اطريش نيز فعاالنه شرکت داشتند و فعالين       دائی خلق ني  چريکهای ف
تقبال    ا اس ه ب د ک اب نمودن ز کت ه گذاشتن مي ادرت ب ائی مب شرکت در راهپيم

 .تظاهرکنندگان مواجه شد
  

  سوئد
  

  

ارگر              هر سال نيرو های سياسی در گوتنبرگ جهت گراميداشت روز جهانی ک
ی         ائی م ه راهپيم ادرت ب پس مب رده و س ع ک هر تجم ن ش ن اي دان آه در مي

د دان آهن ام.نماين ات سياسی در مي ا و جريان ين روال گروه ه هم ز ب سال ني
جمع شده و با گذاشتن ميز کتاب و بر افراشتن شعار های خود مراسم روز                   

  . جهانی کارگر را پاس داشتند
  

ود              ارانی و سرد ب ن روز ب ن       . هوای شهر گوتنبرگ در اي ردم در اي حضور م
د   بعد از ظهر ١ميدان به دليل بدی هوا تا ساعت         چندان چشم گير نبود اما بع

ر از جمعيت                       شه پ ل همي دان مث ن مي از آن با وجود ادامه بارندگی و سرما اي
  .شد
  

وتنبرگ (هواداران چريکهای فدايی خلق واحد سوئد           ز طبق سنت هر        ) گ ني
ائی همچون                    ا شعار ه اب شان را ب ز کت م      " ساله خود  مي اد رژي سرنگون ب

ا     " ،"جمهوری اسالمی  اد اول م ه  زنده ب سم     " و  "ه م اد امپريالي ابود ب در " ن
ا داشتند       ه                  . ميدان آهن بر پ دائی خلق ب ام چريکهای ف سخه از پي ا ن و صد ه

آنها با حمل پالکارد . مناسبت روز جهانی کارگر را بين جمعيت توزيع نمودند   
سم              ان سوئدی   (زنده باد اول ماه مه روز کارگران و مرگ بر امپريالي ه زب ) ب

   .وز  شرکت کردنددر راهپيمائی اين ر
  
  

در اين تظاهرات هزاران نفر از مردم سوئد نيز شرکت داشتند و با شعارهای        
ان        " "آمريکا خاک عراق را ترک کن     " ارگران سراسر جه اتحاد مبارزاتی ک

ی؟     ""دفاع از پناهندگان مخفی ""عليه سرمايه داری   سم ک ا کاپيتالي ارزه ب مب
فرياد "....عليه راستها، ليبراليسم  مبارزه طبقه کارگر    ""همين حاال حاال حاال   

  . مبارزاتی خود بر عليه نظم ظالمانه سرمايه داری را سر دادند
  

ا محکوم  م اصلی آنه ه ت راد شد ک در طی مراسم سخنرانی های مختلفی اي
ا  و   ت امريک ه خصوص دول ستها وب ه امپريالي تهای تجاوزگران ردن سياس ک

   .دفاع از مطالبات کارگران بود 
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  رزم

  مبارزكارگران 

  !  پيروز بادتپههفت  

بيش از دو هفته است که چند هزار کارگر کارخانه دولتی نيشکر هفـت               

تپه جهت در يافت حقوقهای پرداخت نشده خود به اعتراض برخاسـته و         

ــارزاتی مختلــف دســت زده و از جملــه    بارهــا در مقابــل بــه اقــدامات مب

عليـرغم  .  فرمانداری شـهر شـوش دسـت بـه تجمـع اعتراضـی زده انـد               

 گرسـنه ايـم گرسـنه       ،کارگر هفت تپه ايم   " کارگران فرياد می زنند      اينکه

باز هـم مـسئولين کارخانـه و مـسئولين دولتـی بـه خواسـت آنهـا                  " !ايم

توجه نکرده و می کوشند با وعده  های دروغين آنهـا را فريـب داده و بـا                   

. دستگيری و دادگاهی کردن فعالين کارگری آنها را از اعتـراض بازدارنـد            

که در جريان اعتصاب خود و تجمعات اعتراضـی روز هـای اخيـر               کارگران  

قدرت اتحاد و همبستگی خود را به عينـه ديـده انـد و بارهـا وعـده هـای         

ــد  دســت از     ــه کــرده ان ــدار را تجرب ــه و فرمان دروغــين مــسئولين کارخان

اعتراض بر نداشته و به  تجمع اعتراضی خود در جاده هـای منتهـی بـه                 

آنها با  مـسدود نمـودن جـاده         . دامه می دهند  شهر شوش و خود شهر ا     

های منتهی به شـهر مـی کوشـند فريـاد دادخـواهی خـود را بـه گـوش              

جالب اسـت   . مردم هر چه بيشتری رسانده و حمايت آنها را جلب نمايند          

که در راهپيمائی روز های اخير بسوی بـازار شـهر تعـدادی از جوانـان و                 

" بــا آنهــا شــعار دادنــد کــه اهــالی شــهر بــه کــارگران پيوســته و همــراه 

  ". معيشت و زندگی حق مسلم ماست

کارگران هفت تپه از جمله خواهان پرداخت سه ماه حقوق معوقه،عدم           

دادگاهی کردن کارگران معترض و برکناری مدير حراسـت کارخانـه مـی           

باشــند کــه يــد طــوالئی در پرونــده ســازی بــر عليــه فعــالين کــارگری و    

وجـود فعـالين کـارگری یعنـی کـارگران           .کارگران معترض داشـته اسـت     

پيشروئی که در جریان مبارزه نقش فعالی ایفا نموده و از اعتمـاد دیگـر               

کارگران برخوردارند، چون خاری در چشم همـه دشـمنان کـارگران مـی              

  .   باشند

 مدتهاست که برای دستيابی     مبارز هفت تپه  کارگران  با توجه به این که      

در ،حــال اعتــصاب و مبــارزه هــستندبــه حــداقل حقــوق طبيعــی خــود در 

اعتصابات آموخته اند که قدرتشان در اتحادشان و        مبارزه و   بستر همين   

به همين دليل هم هـست      . اتحادشان تنها ضامن موفقيتشان می باشد     

ــا دســتگيری و      ــه دســتان جمهــوری اســالمی مــی کوشــند ب کــه کــار ب

و مبـارزه   دادگاهی کردن فعالين کارگری در صفوف آنها شکاف انداختـه           

 بنابراين بايد ضمن حمايت از مبـارزه بـر          .آنها را با شکست مواجه سازند     

با درس گيـری از تجربـه       و تأکيد بر همه خواست های آنان،      حق کارگران   

پایــان دادن بــه پرونــده ســازیها و احــضار  " خواســت کــارگران هفــت تپــه

  . فرياد زدرا با صدای هر چه بلند تری " فعالين کارگری به دادگاه انقالب 

  

  !درود بر رزم دالورانه كارگران

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  !زنده باد كمونيسم!       پيروز باد انقالب

  1387ارديبهشت   چريكهاي فدائي خلق ايران

 شعرى از پابلو نرودا

  
  )ترجمه از احمد شاملو(

  
 كني به آرامي آغاز به مردن مي

 اگر سفر نكني،
 اگر كتابي نخواني،

 اگر به اصوات زندگي گوش ندهي،
 .اگر از خودت قدرداني نكني

   
 كني به آرامي آغاز به مردن مي

 خودت بكشي،زماني كه خودباوري را در 
  .وقتي نگذاري ديگران به تو كمك كنند

   
 كني به آرامي آغاز به مردن مي

 ي عادات خود شوي، اگر برده
 … اگر هميشه از يك راه تكراري بروي

 اگر روزمرّگي را تغيير ندهي
 هاي متفاوت به تن نكني، اگر رنگ

  .يا اگر با افراد ناشناس صحبت نكني
   

 كني ميتو به آرامي آغاز به مردن 
 اگر از شور و حرارت،
 از احساسات سركش،

 دارند، و از چيزهايي كه چشمانت را به درخشش وامي
 كنند، و ضربان قلبت را تندتر مي

  ،. .. . دوري كني
   

 كني تو به آرامي آغاز به مردن مي
 يا عشقت شاد نيستي، آن را  اگر هنگامي كه با شغلت،

 عوض نكني،
 ن خطر نكني،اگر براي مطمئن در نامطمئ

 اگر وراي روياها نروي،
 اگر به خودت اجازه ندهي

 ات كه حداقل يك بار در تمام زندگي
 . . . انديشي بروي وراي مصلحت

- 
 !امروز زندگي را آغاز كن

 !امروز مخاطره كن
 !امروز كاري كن

 !نگذار كه به آرامي بميري
  !شادي را فراموش نكن
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  !!پيروزباد كمونيسمپيروزباد كمونيسم  !!زنده باد انقالبزنده باد انقالب  !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي 

دولــت کانــادا از جملــه دولــت امپریاليــستی 
که همـراه بـا امريکـا در اشـغال        هایی ست   

بـــرای . افغانـــستان نقـــش داشـــته اســـت
  دولت کانادا   ٢٠٠۵تسهيل این امر، در سال      

ارگانی را در ارتش صد خلقی این کشور بـا          
" تـــيم مـــشاوره اســـتراتژیک  ") SAT(نـــام 

ــافع     ــامين من ــه هــدف آن ت ــرد ک تاســيس ک
بانه و امپریاليستی طبقـه حـاکم      توسعه طل 

در این کشور بر عليه خلقهـای تحـت سـتم           
عليـــرغم نقـــش . افغانـــستان بـــوده اســـت

)SAT (         در پيشبرد اين امر اما دولت کانـادا و
ــی      ــشور حت ــن ک ــای رســمی اي ــانه ه رس

 اشـاره   بطور رسمی االمکان در تالش اند تا      
ای به اين نهاد نکرده و تا حد امکان وجود و           

 در انظـــار عمـــومی برجـــسته نقـــش آن را 
نکنند درنتيجـه بـرای اکثريـت جامعـه کانـادا           
وجود چنين ارگانی تقريبـأ ناشـناخته مانـده         

 SATهر از گاهی نيـز کـه اسـمی از           . است
در رسانه ها برده ميشود، يا زمـانی اسـت          
ــراد     ــا و اف ــاح ه ــان جن ــه اخــتالف نظــر مي ک
مختلف دولتـی و نظـامی بـر سـر ايـن ابـزار         

نــــادا در افغانــــستان اوج قـــدرت ارتــــش کا 
ميگيردو يا زمانی است که مسئولين دولت       
کانادا به قصد فخرفروشی در باره نفوذ فوق 

 را مثـال مـی      SATالعاده خود در افغانستان     
  .زنند

  
ــر " ــده " جــان هيلي نيروهــای نظــامی  "فرمان

در ســـال " SAT"و بنيانگـــذار )" CAF(کانـــادا
 هــــدف از ايجــــاد ايــــن ارگــــان را در  ٢٠٠۵
 اينطــور توضــيح ٢٠٠۶به ای در ســال مــصاح

هـــدف مـــا از شـــرکت در اشـــغال "داد کـــه 
ــه    ــت کـ ــن اسـ ــستان ايـ ــک  (افغانـ ــا کمـ بـ

ــون  ــايی همچـ ــوذ ) SATابزارهـ قـــدرت و نفـ
. " واقعی در آن کشور را بـه دسـت بيـاوريم          

  ")   دفاع"به نقل از مجله هفتگی (
  

در رابطـــه بـــا نقـــش و نفـــوذ ايـــن نهـــاد در 
 در  SATاعضای   افغانستان بايد دانست که     

نقـش  کـه    نفر هستند    ٢٠افغانستان حدود   
ــت دســت    ــالی سياســی دول مــشاورين ع
نــشانده امريکــا در افغانــستان را بــه عهــده  
دارنـــد و چنـــد تـــن از آنـــان نيـــز مـــشاورين 

در رابطـه   . هستند" حميد کرزای "مخصوص  
بــا ميــزان نفــوذ کانــادا در افغانــستان، اخيــرأ 

ــسن" ــدهان ا " راب فرگ ــش يکــی از فرمان رت
ــادا و عــضو ــرد کــه SATکان هــيچ : " اعــالم ک

کشور ديگری در دنيا دارای چنـين موقعيـت         
اســـتراتژيکی در داخـــل دولـــت افغانـــستان 

  ."نيست
از آنجا که مهلت استقرار نيروهای کانادا در        

ــال    ــور رســمی در س ــستان بط  ٢٠١١افغان
  دســـت نـــشاندهپايـــان مـــی يابـــد دولـــت 

 کـه شـديدأ بـه کمـک نيروهـای      (افغانستان  
ــستی ــای   امپریالي ــروه ه ــرای ســرکوب گ  ب

ــالفينش در ســطح    ــين مخ ــسلح و همچن م
خواهــان تمديــد ماموريــت ) جامعــه نيــاز دارد

ــا مـــی باشـــد ايـــن دولـــت همچنـــين  . آنهـ
کـه در   (خواهان افـزايش تعـداد ايـن نيروهـا          

و )  نفــر هــستند٢۵٠٠حــال حاضــر بــيش از 
  .   می باشدSATافزايش تعداد اعضای 

  
ی که در درون دولـت کانـادا        اخيرأ با اختالفات  

ــول  ــه    SATح ــوط ب ــات مرب ــه، مباحث  درگرفت
حــدود اختيــارات آنهــا نيــز بــه رســانه هــای   

ــرده اســت   ــدا ک از يکطــرف . عمــومی راه پي
وزارت خارجه خواهان افزايش نفوذ خـود بـر          

کـه   (SATدولت افغانـستان و منحـل کـردن         
مـی  ) ابزار قدرت ارتش در افغانستان اسـت    

ت خارجــه معتقدنـد کــه  مقامـات وزار . باشـد 
تاکنون مفيـد بـوده،     " SAT"هرچند که وجود    

ــه      ــروری اســت ک ــی ض ــه فعل ــا در مرحل ام
متخصصين سياسـی و ديپلماتهـا جـايگزين        
مــــشاورين نظــــامی کانــــادايی در دولــــت 
افغانــستان شــوند و سياســت کانــادا در آن 

آنها معتقدند که حضور    . کشور را پيش ببرند   
ين مقامـات   نظاميان کانادا در سـطح مهمتـر      

دولتی افغانستان، رسميت دولت کـرزای را       
کاهش داده و آن را به عنوان دولتی دسـت          

يکی . نشانده ارتش اشغالگر نشان ميدهد    
از موارد مورد اختالف در رابطه بـا زنـدانيانی          
است کـه در افغانـستان بوسـيله نيروهـای          

ــادا دســتگير مــی شــوند  ارتــش . ارتــش کان
دولـت افغانـستان    کانادا معموأل اسـرا را بـه        

ــتمداران وزارت   ــد و سياســ ــل ميدهــ تحويــ
خارجه کانادا معتقدند که ايـن عمـل از نظـر           

ــرا کــه . سياســی کــار اشــتباهی اســت  زي
نـــــشاندهنده بـــــه رســـــميت شـــــناختن 
دمکراســی در دولــت افغانــستان از طــرف    
ارتش کانـادا اسـت در حاليکـه اصـوأل بهانـه            

به آن  " صدور دمکراسی "اشغال افغانستان   
بوده، درحاليکه تحويل دادن اسرا بـه       کشور  

. دولت افغانـستان بـا ايـن شـعار تـضاد دارد           
طبق منطق مقامات وزارت خارجه، حمايـت       

علنی يک ارتش خارجی اشغالگر از دولتـی    
که در جنگ داخلـی بـه سـر ميبـرد، از نظـر              

  . سياسی و استراتژيک مضر است
مقامات ارتش کانادا تمام اين داليل مقامات       

رجه را نفی مـی کننـد و معتقدنـد          وزارت خا 
  نـه تنهـا نبايـد منحـل گـردد، بلکـه              SATکه  

بايــد آنقــدر بــزرگ شــود کــه بتوانــد مقامــات 
دولتی مناطق مختلف افغانـستان را تعيـين        
کرده و دايره نفوذ خود را بر اسـاس اهـداف           
و منافع کانادا در سراسر منطقـه گـسترش         

 SATاز طرف ديگر معتقدند که انحالل       . دهد
وجب تضعيف نظـامی دولـت افغانـستان و         م

ــه      ــادا در منطق ــافع کان ــادن من ــر افت ــه خط ب
  .خواهد شد

اين اختالف ميان ارتش و وزارت خارجه حول  
 اختالفـی تـاکتيکی بـر سـر         SATنقـش 

چگونگی پيشبرد منافع امپرياليستی طبقه     
ــر نقــاط    ــستان و ديگ ــادا در افغان حاکمــه کان

ادا و  همه جناحهای دولـت کانـ     . جهان است 
سرمايه داران بزرگ اين کـشور از همکـاری         
ارتش کانادا با امريکا در اشغال افغانـستان،        
و حضور آن در آسـيای مرکـزی و خاورميانـه           
ــد و اختالفــی اساســی و    ــرده ان ــت ک حماي
استراتژيک در پيشبرد منافع بورژوای کانـادا       

  .ندارند
بـا  هرچند که برخی از سياستمداران کانادا       

افکار عمومی و نيروهای ضد     توجه به فشار    
خواستار خاتمه حـضور    جنگ در داخل کانادا     

ــا ســال    ــستان ت ــادا در افغان ــی ٢٠٠٩کان  م
دولــت ليبــرال (باشــند، امــا دولتهــای کانــادا 

ــی   ــار فعل ــه ک ــشين و محافظ ــشه ) پي همي
درجهــت تقويــت ارتــش و اســتفاده از آن در  

امپریاليـستی و تجاوزکارانـه   پيـشبرد منـافع   
رکــت کــرده و ميليتاريــسم خــود در جهــان ح

خود را با تبليغات عوامفريبانه توجيـه نمـوده         
حــزب ليبــرال حتــی خواهــان حملــه     . انــد

دولـت  . نظامی به پاکستان هـم شـده بـود         
محافظــه کــار فعلــی بــه نخــست وزيــری      

نيز بودجه ارتـش را بمقـدار       " استفان هارپر "
ــامی در     ــت نظ ــزايش داده و دخال ــادی اف زي

مأموريت کانادا بـرای  "افغانستان را به اسم    
در مرکز سياسـتهای خـود قـرار        " حفظ صلح 
عليـــرغم سياســـتهای جنـــگ . داده اســـت

طلبانه دولت کانادا، و عليرغم اينکـه دولـت          
بيش از دولت ليبرال قبلی ارتـش را        " هارپر"

تقويــت نمــوده اســت، امــا مقامــات ارتــش،  
. آزادی عمل و قدرت بيشتری مـی خواهنـد        

تهای خـود   سـ اآنها حتی جهـت پيـشبرد خو      
خواهان لغو برخـی از انـدک قـوانين و عـرف            

  . می باشند) باقيمانده در کانادا(دمکراتيک 
طبق نظرسنجی ای کـه اخيـرأ در سراسـر           
کانادا انجام شد، اکثـر مـردم کانـادا مخـالف           
ــشور در     ــن کـ ــش ايـ ــت ارتـ ــضور و دخالـ حـ

 درصـد از آنهـا      ١٧افغانستان هستند و فقط     
امــا دولــت . خواهــان ادامــه آن مــی باشــند 

کانادا مثـل هـر رژيـم سـرمايه داری ديگـری            
ارزشی برای خواسته توده های مردم قايل       

طبقــه نبــوده و فقــط خواســته هــا و منــافع  
  .  را پيش ميبردحاکم 

                     

 
 دولت امپرياليستي كانادا در افغانستاننقش 



  صفحه               107شماره                                      پيام فدايي 
 

 

18 

در بخش نگهـداری اجـساد بيمارسـتان شـهر سـليمانيه کردسـتان              
سـفيد سـاخته    عراق، روی ميز درازی که سطح آن با کاشی های           

شده است، آنهـا را در کنـار هـم قـرار            
برخــی از آنــان بــا گلولــه بــه . داده انــد

قتل رسيده بودند، و برخی هم بر اثـر         
ضربات ناشی از کتک مرده اند، تعداد       
. زیادی از جنـازه هـا هـم سـوخته انـد           

دختـــری کـــه حلقـــه ای از موهـــایش 
فتـه  چشمان نيمـه بـازش را پوشـانده اسـت، انگـار کـه بـه خـواب ر                  

در کنارش زن جوان دیگـری قـرار دارد کـه بـر اثـر سـوختگی،                 . است
ایـن زنـان قربانيـان      . چهره اش بطرز وحشتناکی تغييـر یافتـه اسـت         

. جنگ نيستند، علت مرگ را در خيلی از موارد حادثه ذکر می کننـد           
خيلی از این اجساد در اين بخـش        
ــد    ــدتهای مدی ــرای م بيمارســتان ب
 بـــاقی مـــی ماننـــد، بـــدون آنکـــه 
خانواده ای تقاضـای تحویلـشان را       

  .بکند
  

، مسئول "راحيم لطيف"خانم 
می باشد که یکی از " آسودا"

سازمانهای مدافع حقوق زنان 
عراقی است که در کردستان 
مستقر بوده و در برابر خشونت 

وی . عليه زنان مبارزه می کنند
بدتر از همه آتش زدن : "می گوید

تنها در سليمانيه، در طی . است
ال جاری بيش از چهارصد مورد س

مشاهده شده، که زنان را 
باید توجه داشت ." سوزانده اند

که به علت وضع بد برق رسانی، 
هرکس در خانه مقدار زیادی نفت 

و بر این . ذخيره کرده است
اساس خانم راحيم می پذیرد که 
در بعضی موارد، حادثه ميتواند 
بوقوع پيوسته باشد، اما نوع و 

تگی در اکثر موارد ميزان سوخ
بيانگر این واقعيت است که آتش 

  . زدن زنان، حادثه نبوده وعمدی بوده است
  

انگيزه قتل زنان را در خيلی از موارد به خيانت در امر زناشوئی و یا 
رابطه جنسی پيش از ازدواج، نسبت داده و معتقدند که برای 

بعد : "دخانم راحيم می گوی. خانواده نام نيکی به همراه ندارد
شوهر، برادر یا آنکه یکی از اقوام، زن را به قتل می رساند تا شرف 

اگر قاتل فقير باشد، ميشود او . ناموسی خود را دوباره بدست آورد
موارد بسياری . را زندانی کرد، اما اگر دارای پول و نفوذ است که نه

وجود دارند که بر روی قتل زن سرپوش گذاشته اند، بدین ترتيب که 
. جنازه را کيلومترها دورتر از محل زندگی مقتول، دفن می کنند

وقتی هم که جسد پيدا شد، خانواده داشتن چنين دختری را کال 
در موارد دیگر، دعواها در مورد قتل زن بين اقوام با . حاشا می کند

پرداخت پول و یا دادن زن جدیدی به عنوان هدیه، حل و فصل می 
این گونه قواعد برای استحکام جامعه ": مسئولين معتقدند. شود

  .""ضروری است تا از انتقام گيری جلوگيری شود
 رئيس جمهور آمریکا، جرج بوش، اعالم کرد تجاوز ٢٠٠۴در سال 

مداوم به حقوق زنان و بی احترامی به حقوق خانواده توسط رژیم 
نخستين "و تاکيد نمود که . صدام حسين به پایان رسيده است

." دی در خاورميانه به زنان حق و اميدی تازه داده استگامهای آزا
این واژه ها می توانست دلچسب بوده و توجيه گر حمله نظامی 

اما عمال کجا توانستند وضع . آمریکا و انگليس به عراق باشد
چرا که آزادی زنان هدف آنها . زندگی زنان را در عراق بهتر کنند

  . نبود
ند زنانی در عراق، به اضافه حتی در دوران صدام حسين بود

کردستان نيمه خودمختار، که آزادی بيشتری نسبت به دیگر 
آنها مقام های حساسی در . همجنسان خود در خاورميانه داشتند

زندگی اجتماعی از آنجمله اقتصاد، آموزش و پرورش در اختيار 
حقوق آنان در پرتو قانون خانواده، حمایت می شد، آنچنان . داشتند

ر مقایسه با کشورهای که د
همسایه برای زنان حسادت 

اما پس از اشغال . برانگيز بود
، آنچه ٢٠٠٣عراق در سال 

حاصل قدمهای برداشته شده در 
طول پنجاه سال اخير بود، 

در بخش هائی از عراق زنان تنها در کنار و . آهسته ناپدید ميشود
تجاوز . د کنندبا حفاظت مردان می توانند به بيرون از خانه رفت و آم

به حقوق زنان توسط گروههای مسلح به امری روتين تبدیل گشته 
است، حتی از جانب گروههایی که خودشان وابسته به دولت 

در عراق زنان . هستند
  . بيشماری به قتل رسيده اند

در ماه اکتبر کميته دفاع 
سازمان ملل در عراق 

)UNAMI( از قتل زنان در ،
بطه با کردستان عراق، در را

مسائل زناشوئی اظهار نگرانی 
کرده و تأکيد نمود، در نخستين 

، در ٢٠٠٧شش ماه سال 
 زن به قتل رسيده ٢۵۵مجموع 

یک چهارم از این قتل ها . اند
. بدليل سوختگی بوده است

 خبر داد UNAMIمقامی دیگر از 
، در ٢٠٠۶که در طی سال 
 مورد ٣۶۶فرمانداری داهوک، 

فته سوزاندن زنان صورت گر
این در حالی است که در . است

 در فرمانداری ٢٠٠۵طی سال 
 مورد گزارش ٢٨٩فوق، این رقم 
حتی اگر بيشتر . شده است

این آتش زدنها به مرگ منجر 
نگردد، چيزی از بار این جنایتها 

در فرمانداری . کم نخواهد کرد
 ۵٧۶اربيل، پزشکی خبر از 

 به بعد ٢٠٠٣سوختگی از سال 
 نفر بدليل شدت سوختگی جان خود را ٣۵٨ تعداد از این. می دهد

  . از دست داده اند
هنگامی که مأمور تحقيق سازمان ملل از پزشکان عراقی راجع به 

خيلی از زنان : "آتش زدن زنان سؤال کرد، پاسخها چنين بودند
بيش از نيمی از زنان تا هفتاد درصد . دست به خودکشی زده اند
بر اساس اظهار : "ارش چنين آمدهدر گز." پوستشان سوخته است

یک مقام ." نظر پزشکان زنان خود مسئول آتش زدن خویش هستند
آنچه مأمور تحقيق در اربيل بيان داشته : "سازمان ملل می گوید

زن از شوهرش کتک می خورد، اما . حاکی از بدبختی زن است
بنابراین زن برای جلب نظر دست به . فاميل گوش شنوائی ندارد

این ادعا که زنان به عمد دست به خودسوزی می ." يزندعمل م
در کردستان . زنند، از منابع دیگری نيز در عراق بگوش می رسد

آتش زدن همه روزه : "می گوید" یوسف عزیز"وزیر حقوق بشر 
برخی خود را بعد . برخی زنان به قتل می رسند. صورت می گيرد
ه زنان خود اقدام به فعالين جنبش زنان این ادعا ک." آتش می زنند

آنها معتقدند که می توانند . خودسوزی می نمایند را، باور ندارند
  . آنها را مجبور به چنين کاری کرده باشند

در قانون مجازات عراق که توسط قانونگذاران نوشته شده، اینچنين 
و بر این . جنایاتی ناشی از ازدواجهای غلط ارزیابی شده است

که دست در جنایت داشته اند، تنها به اساس برخی از مردان 
جریمه نقدی محکوم می شوند، در حالی که زن جان خود را از 

مسئولين کرد همانند یوسف عزیز در این . دست داده است
. این قاعده ها خارج از حوزه قوانين هستند: "خصوص می گویند

شدت عمل قانون در این گونه موارد می تواند به افزایش تعداد 
خطری برای وضعيت : "سياستمداران می گویند." ا منجر گرددقتله

اما ." زنان در رابطه با قانون اساسی جدید در کردستان وجود ندارد

در  در يك اقدام وحشيانه  سال گذشته  دختر جوان كرد كه"دعا"محل دفن 
 !سنگسار شدكردستان عراق 

!آزادي گُم شُده  
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خانم راحيم که سازمانش حوادث ناشی از خشونت بر عليه زنان  
در آینده اوضاع بدتر : "در عراق را دنبال می کند،  معتقد است که

  ."هم خواهد شد
 لطيف دربارۀ مردی از اهالی کرکوک صحبت می کند خانم راحيم

وقتی از او . که خواهرش را به دليل طالق گناهکار می دانست
برای : "سئوال کردیم، چرا قصد کشتن خواهرش را دارد؟ گفت

وی فکر می کرده، ." اینکه االن در عراق دمکراسی هست
ی دمکراسی بدین مفهوم است که او هر کاری را که در گذشته نم

در پِس افکار احمقانه آدمی، . توانسته انجام دهد، حاال می تواند
از زمانی که رژیم جدید در . نقشه های مخرب زیادی وجود دارند

عراق به روی کار آمده است، از حجم بررسی اختالفات خانوادگی 
در دادگاههای مربوطه روز به روز کاسته شده و اینگونه اختالفات 

تهای قومی و مذهبی مورد بررسی قرار بيشتر در چهارچوب سن
این تنها مذهب نيست :  "خانم راحيم لطيف می گوید. گرفته اند

که به خودش اجازه سوءاستفاده از این اوضاع  را می دهد، ریشه 
ما وقایع "و ادامه می دهد که ."  این تجاوز در فرهنگ نهفته است

جدا . يمزیادی را از همه مذاهب، همچنين مسيحييان شاهد هست
  ." از منطقه کردستان، اوضاع در مناطق دیگر عراق وخيم است

در سال : "یک سخنگوی سازمان حقوق زنان در عراق می گوید
، تنها در طول یک ماه، در بخش نگهداری اجساد بيمارستان ٢٠٠۶

هيچ خانواده ای هم . بغداد، اجساد صد و سی زن شمارش شدند
انمی دیگر از مدافعان حقوق زنان خ." تقاضای تحویل اجساد را نکرد

توضيح می دهد که چرا وی با رسانه های گروهی مصاحبه نمی 
در کردستان این امکان وجود دارد . کار ما باید مخفی باشد: "کند؟

که خانه حمایت از زنان تأسيس گردد، اما در بغداد سریع به ما 
  ."حمله ميشود

متر جلب توجه می کند، در خيابانی پر رفت و آمد، در خانه ای که ک
از یک خانه امن علنی برای زنان عراقی که از خشونت می گریزند، 

. دِر خانه از پشت با دسته جارو بسته شده است. دیداری ميکنم
در پشت پله هائی که به یک آپارتمان دو اطاقه راه پيدا می کند، 
نور خورشيد صبح از ميان پنجره ها بدرون می تابد و صدای رفت و 

تشک های نازک ابری که روی . آمد ماشين ها بگوش می رسد
هم انباشته شده، حکایت از آن دارد که در اینجا تا بيست زن 

آخرین تازه وارد این خانه خانمی است بنام . همزمان بسر ميبرند
. زینب، همراه با بچه هایش، می خواهد از شوهرش طالق بگيرد

در ابتدا زینب . ی زندشوهر او مشروب می خورد و وی را کتک م
نزد مادرش می رود اما از آنجائيکه شوهر خواهان جدائی نيست او 

زینب می گوید که خانواده اش . را تعقيب نموده و تهدید کرده است
اصرار دارد او دوباره ازدواج کند، اما او که ميخواهد با بچه هایش 

.  دهدزندگی کند، قصد ازدواج مجدد را هرگز به فکر خود راه نمی
در همين حال زینب دستش را به حالت اشاره به سمت اطاق 
دیگر دراز کرده و دختر هشت ساله و پسر هفت ساله اش را که 

  .مشغول بازی هستند به من نشان ميدهد
دراین خانه خانمی تنها به این دليل که به کسی کمک کرده است 

خانم نور ماجرا از این قرار است که در نزدیکی خانه . بسر می برد
در جياال، صدای ناله مردی از پشت سيمهای خاردار شنيده می 

ماجرای . خانم نور به او کمک می کند تا خود را نجات دهد. شود
شکنجه شدن مرد ناشناس توسط کميته محل فاش شده و بدنبال 
آن قضيه کمک کردن خانم نور به مرد رهانيده شده، برمال می 

درم مرده است، برادری ندارم، تنها پ: "خانم نور می گوید. گردد
." مادر و یک خواهر کوچک دارم که نمی توانند از من محافظت کنند

نتيجتا خانم نور به شهر کرکوک در شمال عراق فرار کرده  و سر از 
  . خانه حمایت زنان در می آورد

زولف، خانم جوانی است که مسئوليت خانه مزبور را به عهده 
ی که به او به خاطر مسئوليتش می شود دارد، و به تهدیدهائ
از آنجا که زنان جای دیگری را ندارند تا به آن پناه . عادت کرده است

ببرند، خانم زولف سعی می کند تا با خانواده های زنان مذاکره 
در . کرده و پی ببرد که آیا امکانی برای آشتی وجود دارد یا نه

نواده ها مورد تهدید همين رابطه برخی مواقع از سوی بعضی از خا
خانم زولف معتقد است . قرار گرفته که او را به دادگاه می کشانند

که فعالين حقوق زن بيشتربه حقوق بشر مشغولند تا اطالع از 
زنان در این ميان بيشتر در مورد حقوق : "فرهنگ مردساالرانۀ حاکم

بشر می دانند، اما از مردان و فرهنگ حاکم نمی خواهند اطالع 

فرهنگی که بر اساس آن  گاهی اوقات خانواده دختر را ".دا کنندپي
و يا وقتی زن برای .  سالگی شوهر می دهد١٢در سن کم، در 

فاميل . خرید به خارج از خانه می رود و خريدش طول می کشد 
  ".این زن خوبی نيست: "می گوید

گاهی : "در مورد آتش زدنها می پرسم، خانم زولف می گوید
نواده خود دختر و گاهی مواقع هم خانواده شوهر اقدام اوقات، خا

. هيچکس هم از آن اطالع پيدا نمی کند. به آتش زدن زن می کنند
." حادثه آتش سوزی تصادفی بوده است: "در بيمارستان می گویند

اما . بعضی مواقع هم زنان خودشان دست به خودکشی می زنند
فشار اقدام به برای من دشوار است که باور کنم کسی زیر 

شما می بایست مجسم کنيد که خانواده خيلی . خودسوزی نماید
راحت می تواند دختر را محبوس کند، تا دختر به خواسته آنان تن 

شاید هم در پيش او چاقوئی بگذارند تا زن خود را با چاقو به . دهد
. باور اینکه زن اقدام به خودسوزی نماید دشوار است. قتل رساند

  ."آتش زدن راه حل ساده ای استبه وضوح 
در بغداد که پارلمان در آنجا واقع شده است ،نمايندگان  زن و مرد 
. با هم در حالی که لبخند به لب دارند وارد پارلمان می شوند

بعضی از نمایندگان زن روسری رنگی به سر داشته، برخی لباس 
 ایرانی در بر داشته و برخی دیگر نيز با چادر) عباجا(بلند عربی 

تنها تعداد کمی حجاب اسالمی نداشته و یا . خود را پوشانده اند
در قانون اساسی جدید عراق، یک . اینکه سر خود را نپوشانيده اند

 کرسی پارلمان را زنان بدست آورده اند که از این ٢٧۵چهارم از 
نظر باالترین رقم تعداد نماینده زن در مجلس یک کشورمنطقه را به 

آمدنش به : "نماینده ای یادآور می شود که. ص داده اندخود اختصا
مردم مراقب هستند چه . پارلمان تا چه اندازه خطرناک است
 یک نماینده ٢٠٠۵در سال ." کسی به پارلمان رفت و آمد می کند

را با گلوله در مقابل خانه اش به قتل " ليما عبدخادوری"زن بنام 
  . رساندند

 بغداد که در طی سال گذشته از یک خانمی از استادان دانشگاه
ترور نافرجام جان سالم بدر برده است، و به همين خاطر نمی 

اگر وضع امنيت در عراق بهتر : "خواهد نامش فاش گردد می گوید
سه سال زمان کوتاهی است، . شود، ما می توانيم اميدوار باشيم

از با این سئوال ." تا زنان موقعيت سياسی خود را مستحکم کنند
او که آیا اعتقاد دارد در دراز مدت اوضاع بهتر خواهد شد؟ 

گروههای مختلفی که در دولت . "خوشبينی او از بين می رود
سرجنبانان احزاب . هستند، عالقه ای ندارند که امنيت برقرار شود

مذهبی نظر خيلی بدی نسبت به زنان داشته و از ناامنی عمومی 
  ."موجود خرسند هستند

در قانون اساسی به نقش زنان در جامعه تأکيد شده بر با اينکه 
تقویت آن تاکيد شده است اما خانم استاد دانشگاه ترس از آن 

در همين رابطه . دارد که زنان در خانواده زیر فشار بيشتر قرار گيرند
 تغييرات ٢٠٠٧کميته ای پارلمانی موظف گشت که تا پایان سال 

اتحادی از . نون اساسی ارائه نمایدپيشنهادی خود را در رابطه با قا
گروههای مختلف جنبش زنان بر این مسئله پافشاری دارد تا ماده 

 از قانون اساسی حذف شده و به جای آن قانون ۴١قانونی 
 قانون اساسی جدید ۴١ماده . قدیمی خانواده دوباره احيا گردد

بررسی مسئله ازدواج، طالق، سرپرستی کودکان و ارث را به 
 دليل ۴١ماده . چوب سنتهای مذهبی و قومی محول می کندچهار

موجهی برای وحشت زنان است زیرا که آنان را بيشتر تحت انقياد 
جنبش . گروههای مذهبی و بنيانهای قضائی آنان قرار می دهد

زنان از ادامه خشونت و بازگشت قانون سنتی قبيله ای، واهمه 
نفری برای بررسی ماده  ٢٧این در حالی است که از کميته .  دارد

نمایندگان زن در حالی که . ، تنها دو نفر زن هستند۴١قانونی 
برخی از آنان همواره از جانب شوهرانشان همراهی می شوند، 

  .در عمل بازیچه احزاب اسالمی محافظه کار هستند
اسالمی شدن عراق از : "یک عضو کابينه عراق به من می گوید

امروز اسالمی های ما خيلی قوی . زمان صدام حسين آغاز گردید
روزی پسر کوچکم از مدرسه : "وی ادامه می دهد." شده اند

در کتاب آیه . خندان پيش من آمد، و کتاب درسی اش را نشانم داد
اگر صاحب پسری شدی، : "ای از قرآن بود که به مردی می گفت

اگر صاحب دختری شدی، زندگی ات . تو آدم خوشبختی هستی
  ."اسالميان اینگونه عمل می کنند."  شدسياه خواهد



  صفحه               107شماره                                      پيام فدايي 
 

 

20 

  

  !ن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيد

سال . خيلی از نمایندگان پارلمان عراق در خارج زندگی کرده اند
گذشته با گروهی از نمایندگان زن که برای شرکت در اجتماع 
سازمان ملل برای حقوق زن در عمان به سر می برده اند، دیدار 

ذائی غ(در موقع غذا که از گوشت گوسفند با ماست بز . کردم
بود، با سميرا موسوی عضو مجلس اعالی اسالمی ) سنتی اردن

و نماینده یکی از کميته های زنان در پارلمان عراق گفتگوئی 
ما حاال دمکراسی . ما قدمهائی برداشته ایم: "او می گوید. داشتم

و در حاليکه ." داریم و می توانيم در مورد مشکالت صحبت کنيم
تنها دو زن : "ن می کرد، ادامه داد کهسرش را بيشتر در چادر پنها

وقتی او ."  هستند۴١از کميته او خواهان تغيير ماده قانونی 
دستش را برای برداشتن ساالد دراز می کندو چون دست اش 

  ." این سبب تحریک جنسی می شود:"ديده می شود می گويد
در طرف دیگر یک نماینده سنی عرب نظر کامال متفاوتی در مورد 

ما و کردها خواهان بازگشت : " داردو می گويد ۴١انونی ماده ق
می خواهيد . اما شيعيان مانع آن هستند. قانون قدیمی هستيم

بدانيد در این زمان وضع زنان تا چه اندازه وخيم شده است؟ تا چه 
توضيحات مظلومانه آنان با درخواستی " ميزان زن بيوه وجود دارد؟

در آغاز . الملکی، همراه استاز نخست وزیر فعلی عراق، نوری 
هفته جاری از سه تن از مأموران امنيتی وزارت کشور شکایت 
شده، آنها به یک زن سنی که او را به بيمارستان منطقه سبز 

دو روز بعد نوری الملکی، رسما . بغداد برده بودند، تجاوز کرده اند
سه سپس دستور داد تا از . اعالم کرد به حرفهای زن اعتماد ندارد

چگونه ملکی می تواند بگوید . مأمور امنيتی اعاده حيثيت شود
مأموران او به زن تجاوز نکرده اند و زن دروغ می گوید؟ پيش از 
اینکه تحقيقاتی انجام گرفته باشد، ملکی از مأموران خود فرشته 

  .عدالت می سازد
خانمی که از مدافعان حقوق زنان در بغداد می باشد و نمی 

خيلی از گروهها با ربودن و تجاوز : "ه شود می گویدخواهد شناخت
دختری مورد تجاوز قرار . به زنان می خواهند خانواده را تضعيف کنند

می گيرد، سپس او را به نزد خانواده اش برگردانده، او خودکشی 
صدام . را به زنده ماندن ترجيح ميدهد تا سرافکنده زندگی نکند

قل ما این آزادی را داشتيم بيرون از حسين یک دیکتاتور بود، اما حدا
در گذشته تنها یک جنایتکار وجود داشت، اما حاال . خانه برویم

هيچکس هم نمی داند از چه . جنایتکار خيلی زیاد شده است
  ."کسی باید بترسد

تجاوزبه زنان  در جنگ، به منظور گناهکار کردن، خرد کردن انسان و 
در . ی بکار برده شده استترساندن او به عنوان یک سالح دائم

این جا نيز گروههای متخاصم دائما دست به تجاوز می زنند و این 
 نيروهای ٢٠٠٣از سال . امر تنها منحصر به عراقی ها نمی شود

آمریکائی همواره اتهامات تجاوز مبنی بر این که سربازان آمریکائی 
 خانواده به اسيران زن تجاوز کرده و از آنان به عنوان اهرم فشار بر

  . های وابسته به مبارزین مقاومت استفاده کرده اند، را رد کرده اند
  

در گزارش تابوگا از پنتاگون که در مورد جرائم در زندان ابوغریب 
تنظيم شده است، تاکيد شده که مأموران زندان عکس ویدئوی 

و حتی نگهبانانی که با . لخت از زنان زندانی تهيه می کرده اند
. نی رابطه جنسی داشته اند، مورد مؤاخذه قرار می گيرندزنان زندا

در طی سال گذشته چهار سرباز آمریکائی به اتهام تجاوز و قتل 
در محله محمودیه، واقع در جنوب بغداد، . مجرم شناخته شدند

دختری بنام عاجرقسم حمزه، چهارده ساله، مورد تجاوز قرار گرفته 
. یگر به قتل رسانده می شوندو پس از تجاوز به همراه سه دختر د
ارتش آمریکا در آغاز مبارزان . سپس جسد عاجر را آتش زده اند

قاتل تصور می کرد با . سنی را مسئول این جنایت معرفی کرد
آتش زدن جسد عاجر می تواند گناه جنایت خود را در شعله های 

  . آتش محو سازد
ب از قرار افشای تجاوز و شکنجه های وحشيانه در زندان ابوغری

اما . توجيه گر تجاوزات خيلی از مبارزان جنبش مقاومت شده است
آنچه که ظاهرًا توجيه گر خشونت بر عليه زنان شده و به آن 

ظاهری مورد پسند می دهد همانا نفرت از یک اقليت قوی در 
 ساله ای بنام دعا ١٧برای نمونه قتل وحشتناک دختر . عراق است

او از جانب صدها مرد سنگسار شد . خليل اسرد از نينوا است
حتی چند تن از این مردان از سنگسار شدن دختر با تلفنهای 

  . همراه فيلم گرفتند
  

مذهبی بسيار قدیمی . دعا به اقليت مذهبی یزیدیان تعلق داشت
آئين . که خيلی پيشتر از اسالم و مسيحيت وجود داشته است

افتاده و سپس آنها شامل پرستش فرشته ای است که به زمين 
یزیدیان به خاطر . به شکل طاووس آبی رنگی در آمده است
  . اعتقادشان در عراق مورد تنفر و آزار هستند

  
پس از مرگ دعا، رسانه های گروهی و جهانی به نقل از یک خبر 
اینترنتی گسترده از سوی اسالمگرایان به انتشار خبری پرداختند 

د، چرا که او به اسالم گرویده که گویا دختر را به قتل رسانيده ان
برخی . اما گزارشهای محلی حکایت دیگری از این جنایت دارد. بود

او با دوست پسر مسلمان        : "می گویند
در جلوی یک پست نگهبانی خارج از شهر . خود فرار کرده است

ا را آنه: "گروهی دیگر می گویند." موصول آنها را متوقف کرده اند
پدر و عموی دختر در مالء عام دیده اند که با هم صحبت می کرده 

دعا از ترس خانواده به یک پاسگاه پناه : "برخی می گویند." اند
  ."برده است

  
اما جدا از اينکه مقدمه داستان چه بوده است ، پليس محل، دعا را 

زنی برایم تعریف می کند که چگونه . تحویل شيخ یزیدیان داده
دعا را پس از سنگسار کردن به پشت ماشين بسته و در جسد 

از وقتی که ویدئو سنگسار . خيابانها به روی زمين کشيده اند
شدن، نخست بر روی تلفنهای همراه و بعد در اینترنت پخش شد، 
. آرزوی قاتل برای تماشاچی بيشتر، تب تازه ای به خود می گيرد

در این گير و دار جسد . دنداسالمگرایان خواهان انتقام از یزیدیان ش
دعا را از قبر در آورده و به پزشکی قانونی شهر موصول فرستادند 

  .تا در آنجا بررسی کنند که آیا دعا باکره بوده است یا خير
  

، دقایقی کوتاه بعد از ساعت سه، ٢٠٠٧ آپریل ٢٢بعد از ظهر 
 اتوبوسی که کارگران کارخانه پارچه بافی موصول را به بشيکا می

مردان مسلح، . برد را در مقابل پست نگهبانی متوقف کردند
مسيحييان و مسلمانان را از اتوبوس پياده کرده و باقی مسافران را 
که از یزیدیان تشکيل یافته بودند را با خود به سمت شرقی شهر 

آنجا کارگران را از اتوبوس پائين کشيده و ضمن اینکه آنها را . بردند
، آنها را "اهللا، لعنت بر شيطان: "ه بودند با فریاددر یک خط ردیف کرد

بعد هم یک گروه متعصب سنی مسئوليت این . به گلوله بستند
 مرد یزیدی ٢۴در این واقعه در مجموع . کشتار را به عهده گرفت

  .کشته شدند
  

سه روز بعد، هنگامی که من اولين خبرهای محلی را درباره این 
طراح ساختمان مرکز خرید اربيل، در قتل ها چاپ کرده بودم، مدیر 

درباره این : "او پرسيد. خصوص وقایع فوق با من صحبتی داشت
در این باره شما چه : "من فوری از او پرسيدم" قتل ها چه ميدانيد؟

او از عصبانيت بر روی ميز کوبيد و با انگشت به تيتر " فکر می کنيد؟
اتی باید بخاطر این نگاه کنيد، چه اتفاق: "روزنامه ها اشاره کرد

  ."دختر به راه بيفتاد، دعا دختر خيلی بدی بود
  

  )NEON(نئون : مجله: منبع
  2008ماه مارس 

  2007گاردين نيوز، : چاپ نخست
  آذر: برگردان آزاد به فارسي
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 براي آزاد  براي آزاد  با امپرياليسم و سگهاي زنچيريش  با امپرياليسم و سگهاي زنچيريش در نبرددر نبرد،،در صفوف چريكهاي فدائي خلق ايران در صفوف چريكهاي فدائي خلق ايران شماري از كارگران كمونيست كه شماري از كارگران كمونيست كه 
  :: رفقا رفقائي خلق،ئي خلق، چريكهاي فدا چريكهاي فداكردن طبقه خود و تمامي توده هاي تحت ستم  از بند هر گونه ستم و استثمار ،  جان باخته اند؛ كردن طبقه خود و تمامي توده هاي تحت ستم  از بند هر گونه ستم و استثمار ،  جان باخته اند؛ 

  ....حسن نوروزي، احمد زيبرم، اسكندر صادقي نژاد، جليل انفرادي، يوسف زركار، حميد ميرشكاري، 

ما در شرایط زشتی زنـدگی مـی کنـيم          
در شرایطی که چنين چيزهایی امکـان       

یــک کــارگر برجــسته : وقــوع مــی یابنــد
ــه    حز ــی کـ ــزب، رفيقـ ــار حـ ــی، افتخـ بـ

فداکارانــه زنــدگيش را وقــف امــر طبقــه 
بـدون هيچگونـه اثـری      . کارگر کرده بـود   

ناپدید ميشود، حتی نزدیکترین بستگان     
او مثــل زن یــا مــادرش، صــميمی تــرین  
رفقایش سالها نميدانستند بـر سـر وی        
ــا جــایی در حــبس   چــه آمــده اســت؟ آی

آیـا در زنـدانی بـه       . اعمال شـاقه اسـت    
کت رسيده، یا قهرمانانـه در نبـرد بـا          هال

چنـين بـود    . دشمن از پا در آمـده اسـت       
موضــوع ایــوان واســيليویچ کــه توســط  

مرگش با خبـر    ) چگونگی(ما همين اواخر از   . رننکامف تيرباران شد  
  .شدیم

  
نام ایـوان واسـيليویچ نـه تنهـا بـرای سوسـيال دموکراتهـا آشـنا و                  

شناختند، بخـاطر انـرژی     عزیز است، بلکه تمام کسانی که او را مي        
ــه ثابــت قــدم و عميقــا    وی، اجتنــاب اش از فــضل فروشــی، روحي
انقالبی وی و وقف مشتاقانۀ خود به کار، دوسـتش داشـتند و بـه               

 ١٨٩۵کارگری از سن پترزبورگ که در سـال         . او احترام ميگذاشتند  
با گروهی از دیگر    
کــارگران آگــاه، در 
ــاورای   ــۀ مــ ناحيــ
نوسکایازاســتاوا، 

ــان  کــارگران در مي
کارخانجــــــــــــات 

ــميانيکوف و  ســــ
الکـــــساندروف و 
ــه  کارخانــــــــــــــ
بلورســـــــــــازی، 
بسيار فعال بود و    
به تـشکيل حـوزه     
ها، سازمان دادن   
ــا و  ــه هــ کتابخانــ
ــسيار   ــوزش بـ آمـ
شــــدید خــــود در 
تمـــــــام مـــــــدت 

  .مشغول بود
  

تمـــــام فکـــــر او  
ــز   ــک چي متوجــه ی

چگونه حوزۀ  : بود
ــت را  فعاليـــــــــــ

او . گسترش دهد 
ــيم  در تنظــــــــــــ

ميـۀ  نخستين اعال 
تهييجـــی صـــادره 
در سن پترزبورگ   

، ١٨٩۴در پــــــائيز 
اعالميه خطاب به   
ــارگران  کــــــــــــــ
ــميانيکوف  ســـــــ
ــؤثری   ــهم مــ ســ
داشته و خـودش    

. آنرا پخـش نمـود    
اتحـاد  "هنگاميکه  

ــرای   ــارزه بـــ مبـــ
آزادی طبقـــــــــه 

ــارگر ــن " کـ در سـ
پترزبورگ تشکيل شد، ایوان واسيليویچ یکی از فعـالترین اعـضای           

ایـدۀ شـروع یـک      . در آن کـار کـرد     آن گردید و تـا هنگـام دسـتگيری          
روزنامــه سياســی در خارجــه بــرای ارتقــاء وحــدت و تحکــيم حــزب 
سوسيال دموکرات توسط رفقای قـدیمی اش کـه بـا وی در سـن               
پترزبورگ کار کرده بودند، مؤسسين ایسکرا، بـا وی مـورد مـذاکره             

تـا هنگاميکـه ایـوان      . قرار گرفت و حمایت صميمانۀ ویرا جلـب کـرد         
آزاد بود ایسکرا هرگز از بابت مکاتبـات موثـق کـارگران            واسيليویچ  

به بيست شماره نخستين ایسکرا نگاه کنيد، تمـام ایـن           . کم نياورد 
ووزنسنسک، اورخوو زویو و دیگر جاهای      -نامه ها از شویا، ایوانوو    

تقریبـا تمـام آنهـا      : روسيه مرکزی 
ــه    ــيليویچ ک ــوان واس از دســت ای
ــرای برقــراری   کوشــش فــراوان ب

ــ ــسکرا و  نزدیکت ــين ای ــد ب رین پيون
. کارگران انجـام ميـداد، رد ميـشد       

ــرین   ــوان واســيليویچ ســاعی ت ای
خبرنگار ایسکرا و با حـرارت تـرین        

بابوشکين از ناحيه   . حامی آن بود  
مرکزی به جنوب بار سـفر بـست        
که آنجا در اکاترینسالو دستگير و      

. در الکساندروفسک زندانی شـد    
او همراه رفيق دیگـر بوسـيلۀ اره        
کردن ميله های پنجـرۀ سـلول از        

بـدون  . الکساندروفسک فرار کـرد   
دانستن یک زبان خارجی به لندن که دفتر هيئت تحریریـه ایـسکرا             

و در آنجـا چيزهـای زیـادی مـورد          . در آنزمان آنجا بود مسافرت کرد     
ولـی  . بحث بود، مسائل فراوانی با وی مـورد مـذاکره قـرار گرفـت             

...  کنگرۀ دوم حـزب را نيافـت،         ایوان واسيليویچ شانس شرکت در    
. حبس و تبعيد برای مدت طوالنی او را از خدمت فعال بـاز داشـت              

موج جدید انقالبی، اعضای تازه با رهبران جدید حزبی را عالوه بـر             
قبلی ها بهمراه آورد ولی بابوشکين در ایـن زمـان در شـمال دور،               

 ولــی وی وقــت را. در ورخویانـسک جــدا از حيــات حـزب، ميزیــست  
ــرد،   ــف نميکــــ تلــــ
ــود  مطالعــــه مينمــ
خود را برای مبـارزه     

در . تجهيـــز ميکـــرد 
ميان کـارگرانی کـه     
رفقای وی در تبعيد    

بودنــــد در تــــالش  
بـــــرای ســـــاختن  
سوســــــــــــــــيال 
دموکراتهای آگـاه و    
ــا  بلــــشویک از آنهــ

در . فعاليت مينمـود  
ــال  ــو ١٩٠۵سـ  عفـ

عمومی صادر شـد    
ــازم   و بابوشــکين ع

ولــی . روســيه شــد
ــز از   ــيبری نيـــ ســـ

 ميجوشــيد فعاليــت
ــون  ــسانی چــ و کــ
ــا   ــکين آنجــ بابوشــ

او . مورد نياز بودنـد   
ــسک   ــۀ ایرکوت کميت
را تـــــــشکيل داد و 
کــامًال غــرق در کــار 

او مجبـور بـود     . شد
در ميتينگهـــــــــــــا 
ــد،  ــخنرانی کنــ ســ
ــيال  تبليــــغ سوســ
دمکراتيــک را پــيش 
ــام را   ــرد و قيـــ ببـــ
ــد ــازمان دهـــ . ســـ

هنگاميکـــــــــــــــه  
ــنج   ــکين و پـ بابوشـ

ــر   ــق دیگ ــه –رفي  ک
يم نامشان را نميدان  

ــل  – ــال حمــ  در حــ
ــۀ بزرگــی از   محمول
ســـــالح در قطـــــار 
ــد   ــه ای بودن جداگان
ترن توسط یکی از هيئت های جزائی رنن کامف اشغال شد و هر             
شش نفر بدون کوچکترین محاکمه ظـاهری کنـار قبـری معمـولی             

. که درجا با عجله کنده شده بود به صف درآورده و تيرباران شـدند             
ستان مرگ آنهـا توسـط سـربازان        دا. آنان همچون قهرمانان مردند   

که صحنه را دیده بودند و کارگران راه آهن که در همان ترن بودنـد               
بابوشکين قربانی وحـشيگری حيـوانی مـزدوران تـزاری          . نقل شد 

شد ولی به هنگام مرگ او ميدانست آرمـانی کـه وی زنـدگيش را               
ــا، صــدها هــزار،      ــود نخواهــد مــرد و توســط دهه وقــف آن کــرده ب

 ايوان

  واسيليويچ 

 بابوشكين

  )از والديمير ايليچ لنين(
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ست دیگر ادامه خواهد یافت، رفقـای کـارگر دیگـر بـرای        ميليونها د 
  . همان آرمان خواهند مرد، آنان تا پيروزی مبارزه خواهند کرد

  
بعــضی هــا افــسانه ای دایــر بــر اینکــه حــزب کــارگری سوســيال   

ــوده و کــارگران روســيه  " روشــنفکران"دمــوکرات روســيه حــزب   ب
سوســيال دمکراتهــای بــدون حــزب سوســيال دمکــرات ميباشــند   

و ایــن موضــوع مخــصوصا قبــل از . ســاخته انــد و شــایع مــی کننــد
. انقــالب و تــا انــدازۀ قابــل تــوجهی در دوران انقــالب وجــود داشــت

ليبرالها این دروغ را با دشمنی فوق العـاده ای نـسبت بـه مبـارزه                
انقالبی توده ای که حزب کـارگران سوسـيال دمکـرات روسـيه در              

سوسياليستها این تئوری    رهبری نمود می پراکنند و برخی        ١٩٠۵
داسـتان  . دروغين را ناآگاهانـه یـا غيـر مـسئوالنه تکـرار مـی کننـد               

زندگی ایوان واسـيليویچ بابوشـکين، ده سـال فعاليـت سوسـيال             
 رد برجـسته ایـن دروغ ليبرالـی         ایسکرائيست کارگر دمکراتيک این   

ده بابوشکين یکی از آن مبارزین طبقه کارگر بود کـه        . و. ای. است
ل از انقالب شـروع بـه آفریـدن حـزب سوسـيال دمـوکرات                قب سال

اگــر کــار مــصرانه، قهرمانانــه و خــستگی ناپــذیر .  نمودنــدکــارگران
 مبــارزینی در بــين تــوده هـای پرولتاریــا نبــود حــزب کــارگران  چنـين 

ــز      ــاه ني ــا ده ســال بلکــه ده م ــه تنه ــرات روســيه ن سوســيال دمک
ای چنـين   تنهـا در سـایۀ کوشـشه      . نميتوانست وجود داشته باشد   

مبارزینی و حمایت آنان بود که حـزب کـارگران سوسـيال دمکـرات              
 بـه حزبـی تکامـل پيـدا کـرد کـه در روزهـای        ١٩٠۵روسيه در سال    

بزرگ اکتبر و دسامبر با پرولتاریا بطور ناگسستنی ترکيـب یافـت و            
 نه تنهـا در دومـای دوم بلکـه          نمایندگان کارگران این پيوند در وجود     

  . ياه سوم هم باقی ماندحتی در دومای صد س
  

مورومتــسف مرحــوم رئــيس . آ. ميخواهنــد از س) کادتهــا(ليبرالهــا 
مـا سوسـيال دموکراتهـا نبایـد        . دومای اول قهرمـان ملـی بـسازند       

فرصــت اظهــار تنفــر و خــوار شــمردن حکومــت تــزاری را از دســت  
که حتی مقامات ميانه رو و بی ضـرری چـون مورومتـسف             . بدهيم

. ر ميدهد، مورومتسف تنها یک مقام ليبـرال بـود     را مورد تعقيب قرا   
او حتی یک دموکرات هم نبود او از مبـارزه انقالبـی تـوده هـا مـی                  

او انتظار داشت که آزادی روسيه نه از طریق ایـن مبـارزه             . ترسيد
 با این دشـمن     توافقیبلکه از طریق نيات حسنه استبداد تزاری و         

حتــرام بــه چنــين ا. کينــه جــو و بيــرحم مــردم روســيه بدســت آیــد 
  .  کسانی به مثابه قهرمانان ملی انقالب روسيه مسخره است

  
آنــان کــسانی چــون بابوشــکين . امــا قهرمانــان ملــی وجــود دارنــد

آنان کسانی هستند که نه برای یک یا دوسال بلکه بـرای          . هستند
یک دهه تمام قبل از انقالب با تمام وجود خود را وقف مبارزه برای              

آنان کسانی هستند که نيروهای خود را       . ر کردند آزادی طبقه کارگ  
ــد بلکــه    در عمليــات تروریــستی پــوچ اشــخاص منفــرد تلــف نکردن
مصرانه و استوار در ميان توده های پرولتاریا برای کمک به تکامـل         

آنـان  . آگاهی آنها، سازماندهی آنها و ابتکار انقالبی آنها کار کردند         
ع شـد، هنگاميکـه     کسانی هستند که، هنگـامی کـه بحـران شـرو          

انقالب شعله ور شد و هنگاميکه ميليونها و ميليونها تن به جنبش            
ــر عليــه اســتبداد    ــوده ای ب ــارزه مــسلحانه ت ــد، در رأس مب در آمدن

 توسـط   منحـصرا هر پيروزی بر اسـتبداد تـزاری        . تزاری قرار گرفتند  
  . مبارزه توده ها به رهبری کسانی چون بابوشکين بدست آمد

  
ين مردانـی مـردم روسـيه بـرای هميـشه مردمـی             بدون وجود چنـ   

برده و سرف باقی می ماندند با چنين مردانی روسيه از هـر نـوع               
  . استثماری رها خواهند شد

  
.  گذشـته اسـت    ١٩٠۵هم اکنـون پنجمـين سـالگرد قيـام دسـامبر            

اجازه دهيد این سالگرد را با یاد کـارگران مبـارزی کـه در جنـگ بـر                  
مــا از رفقـای کــارگر  . نـد بــزرگ بـداریم  عليـه دشــمن از پـا درآمــده ا  

ــارۀ      ــشتر در ب ــات بي ــارزه آن دوره و اطالع ــاطرات مب ــواهيم خ ميخ
بابوشکين و همچنين دربارۀ دیگر کارگران سوسيال دمـوکرات کـه        

.  از پای درآمده اند جمع آوری کرده برای ما بفرستند          ١٩٠۵در قيام   
. منتشر کنـيم  ما در نظر داریم جزوه ای دربارۀ زندگی این کارگران           

این جزوه بهترین پاسخ به تمام شکاکين و انکار کننـدگان فـضيلت             
ایـن جـزوه    . حزب کارگری سوسيال دموکرات روسـيه خواهـد بـود         

موضوع مورد مطالعه عالی برای کارگران جوان خواهد بـود کـه از             
  . آن یاد بگيرند که هر کارگر آگاه چگونه باید زندگی و عمل کند

  
  ٢اره رابوچایاگازتا شم

  ١٩١٠دسامبر ) ٣١ (١٨
  

  23از  صفحه    ....مصاحبه پيام فدائي با رفيق محمود

  .چپ ها ومجاهدین بهم داشتند، بين آنها در مجموع، روابط نزدیکتری وجود داشت تا با توده ای ،اکثریتی ها

توده ها بر عليه جنگ و مصایب مختلف  با رشد اعتراضات و مبارزات ٦٥-٦٧همه می دانيم که در فاصله بين سالهای : پيام فدائی

زندگی در زیر سلطه رژیم جمهوری اسالمی، یک جو مبارزاتی در جامعه حکفرما شده بود که مبارزه و مقاومت زندانيان سياسی هم 

د زندانيان بوده در نتيجه کامًال  منطقی بنظر می رسد که بند در این دوره در دست خو. از آن تأثير گرفته و روی آن تأثير می گذاشتند

موقعيت زندگی عمومی زندانيان در دوره ای که شما در زندان  اکنون لطفًا توضيح دهيد که. در این مورد بيشتر صحبت می کنيم. باشد

  ؟ .......گوهر دشت بودید چگونه بود، از نظر جا،غذا،هواخوری و بهداری و 

 سلول دیگر ١٢در خود جا داده بود و "  نفر را اسما١٨سلول انتها هریک ٢قسيم بندی، مناسبی داشتيم، چرا که بر اساس ت"  ما فضای نسبتا:پاسخ

، چرا که شبها تعداد زیادی از زندانيان سلولهای مختلف در حسينيه سالن "البته گفتم اسما.  نفر را در خود جا داده بود١٢سلول هم هر کدام ٢نفر و ١١

در را بطه با غذا یک یا دو ماه اول نسبت به قزل حصار . فضا برای خوابيدن به اندازه کافی وجود داشتدر نتيجه کمبود جا نداشتيم و. می خوابيدند

از آنجا که من مدتی . این مواد غذائی واضح دزدیده می شدند. کم شد....) بویژه قند ، پنير ، مرغ  و( خيلی بهتر بود ولی رفته رفته جيره غذائی 

بخشی از جيره ما را تعدادی از پاسداران با خود می . قيق این دزدی از طریق پاسدار دانشجویانی، مطلع ومطمئن شدممسئول بند بودم، از کم وکيف د

که تعداد آن ( نفر یک مرغ درسته می رسيد، بعد از مدتی ما متوجه شدیم مرغ ها را خرد کرده وروی دیگ برنج می ریزند ٨در ابتدا به هر " مثال. بردند

  . گرم رسيد٧٠ تا٦٠ گرم بود که به ١٠٠ا در خصوص پنير، جيره هفتگی هرزندانی ی). معلوم نشود

تا . تمام روز نبود، ولی در کل شرایط قابل تحملی بود) ٦٥( تا زمان انتقال ٦٣شاید مثل قزل حصار اواخر. موقعيت بدی نداشتيم" از نظر هوا خوری تقریبا

بعد از ظهر ها از ) پاسداران ( تا یک هواخوری داشتيم ویا بعضی مواقع که فراموش می کردند ٨ساعت زمانی که طبقه زیر ما خالی بود اغلب صبحها از 

آمدند یک نوبت ما هوا خوری داشتيم ویک نوبت آنها ) طبقه زیرین ما (١٣ولی زمانی که زندانيان سالن .  بعداز ظهر هوا خوری داشتيم٦ و٥، یک تا ١٢

  .ی می رفتندبه هوا خور) صبح یا بعد از ظهر(

این امر البته بستگی به پاسدار .  نفرمی توانستند به بهداری بروند٧ تا ٥ما هفته ای یکبار نوبت بهداری داشتيم که در این نوبت : در رابطه با بهداری 

طيف سواد دار پاسداران بود می شد  نفر هم با مشکالت فراوان به بهداری می رفتند ولی اگر از ٥اگر او از جمع ارازل واوباش بود همان . شيفت داشت

حوطه میعنی یک طرف آن به فضای سبز و .  زندان گوهر دشت شاید تنها سالنی باشد که تک افتاده بود٢سا لن  . نفر را به بهداری فرستاد٨یا ٧تا 

  7در صفحه قيه ب        . ميدان مانند و گلخانه زندان با درب ورودی منتهی می شد وسمت دیگرش بهداری زندان قرار داشت
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال زماندگان قاز با

  )هشتمقسمت (
  

بر سر این بود که ما کارگر روز را مسئول برخورد با بيرون می ) پاسداران ( گوهر دشت شدیم درگيری ما با زندانبان ٢از ابتدا که وارد سالن ....
بر سر این بود که زندانبان می ) بين خود زندانيان (در این رابطه بحث ما . دانستيم ولی آنها تاکيد بر این داشتند که باید مسئول بند انتخاب کنيم

در حالی که اگر زندانبان . تواند یک نفر مسئول بند را به راحتی زیر ضرب ببرد و مسئول بند هميشه باید آماده زیر فشار رفتن توسط زندانبان باشد
چون گردشی است همه در خطرات و پيامد های آن " ، دوما)نفر ١١در مجموع حداقل (ست او کارگر روز یک سلول ا" با کارگری روز طرف شود اوال

" بعد از تقریبا. هواخوری، بهداری و خرید از فروشگاه را قطع کردند) زندانبانان (در این رابطه آنها . این شروع درگيری با زندانبان بود. دخيل هستند
  ....این نتيجه رسيدیم که یکنفر مسئول بند شود یک ماه بحث وجدل داخل بند با رای گيری به 

  

چـرا و کـی شـما را بـه زنـدان             : پيام فـدائی  

 گوهر دشت منتقل کردند؟ 

 تـصميم بـر ایـن گرفتـه        ٦٥ در اواخـر بهـار       :پاسخ

زنـدان قـزل حـصار را از        ٣شده بود که واحـد یـک و       

ــار    ــد ودر اختيـ ــه نماینـ ــدانيان سياســـی تخليـ زنـ

ــرار دهنــد  ــدانيان عــادی ق کمبــود جــا " ظــاهرا. زن

م اجتماعی  باعث ایـن گردیـده        وحجم باالی جرائ  

 زندان قزل حصار به تنهائی جـواب        ٢بود که واحد    

گوی تعداد زیاد مجـرمين عـادی نباشـد ونيـاز بـه             

فضای بيشتر برای مجرمان ایـن جـرایم کـه روبـه            

  . ازدیاد بود داشتند 

آيا شما را بطـور فـردی و یـا بـه        :پيام فدائی 

همراه دیگر زندانيان سياسی بطـورجمعی      

  ان گوهردشت منتقل کردند؟به زند

 مــا را بــصورت جمعــی بــه گــوهر دشــت  :پاســخ

نفر باهم بـودیم کـه از       ١٩٣" تقریبا. منتقل کردند   

ــدان      ــه زن ــوس ب ــد اتوب ــا چن ــد یــک واحــد یــک ب بن

گوهردشت منتقل شـدیم البتـه وسـائلمان را بـا            

  .یک کاميون کانتين دار سبز رنگ  حمل کردند

ــاره لطفــا در ابتــدا کمــی در: پيــام فــدائی  ب

ــيح     ــدان توض ــن زن ــت ســاختمانی اي موقعي

ــد ــا قــسمت   . دهي ــد ي ــد بن ــدان از چن ــن زن اي

  تشکيل شده بود؟ 

طبقه ساخته  ٣ بلوک   ٨این زندان از    "  کال :پاسخ

سالنها در دو طـرف یـک راهـرو اصـلی           . شده بود 

در ٨و٦و٥و٣و١سـالن   ٥البتـه   . بزرگ قرار داشتند    

 ٧و٤و٢و سـالنهای    ) یـک طـرف راهـرو     (یک ردیف   

. ردیف دیگر و یا سمت دیگر راهرو قرار داشـتند       در

و ســالن ٢ســالن اول یعنــی ســالن یــک وســالن٣

 ٣و٢و١یعنی در بند    . دارای سلولهای بزرگتر بود   ٣

ســــلول انفــــرادی را برداشــــته ٢٨تيغــــه بــــين 

بزرگتر "سلول راتبدیل به یک سلول نسبتا   ٢(بودند

 سـلول بزرگتربوجـود آورده      ١٤و)تبدیل کرده بودنـد   

ر انتهای هر یک از این سـه سـالن و در            بودند و د  

 سلول  ٢ سلول را برداشته و    ٣هر طرف تيغه بين     

درست ) از سلولهای داخل این سالن ها  (بزرگتر  

ــد  ــرده بودن ــط از    .  ک ــر فق ــای دیگ ــی ســالن ه ول

سـالن هـای    . سلولهای کوچک تشکيل شده بود    

ــد ولــی  ٧و٤ ــد حــسينيه بودن ــر  ٦ فاق  ســالن دیگ

بلــوک از ســه طبقــه هــر . دارای حــسينيه بودنــد

طبقـه اول تمـام ایـن       " تشکيل می شد که غالبـا     

البته گاهی مواقع افـرادی را      . بلوک ها خالی بود   

به صورت انفرادی در آنجـا بـرای چنـد سـاعت یـا              

آنجا را به این خاطر     . چند روز نگهداری می کردند    

خالی نگاه می داشتند چـون مـی شـد از حيـاط             

ل ایـن سـلولها     وهواخوری به راحتی با افراد داخـ      

بطـــور مثـــال در یـــک زمـــان مـــا  . تمـــاس گرفـــت

 پزشکی که در اعتراضـات  نـسبت         ٢توانستيم با   

به  انتخابـات نظـام پزشـکی شـرکت داشـتند در             

همچنــين  .  تمــاس بگيــریم ٢طبقــه اول ســالن  

توانستيم بـا بعـضی از زنـدانيانی کـه در بهـداری             

مـن البتـه درانتهـا    .  بستری بودند، صـحبت کنـيم     

 ساختمانهای زندان گوهردشت همراه     شرحی از 

ــور     ــه ط ــدان را ب ــن زن ــاهواره ای از ای ــصویر م ــا ت ب

  .  مفصل ارائه خواهم داد

ــدائی  ــام ف ــه   :پي ــدو ورود شــما را ب ــا در ب آي

  انفرادی بردند يا عمومی؟

گـوهر  ٢را بـه سـالن   ) نفـر ١٩٣( همـه مـا    :پاسخ

البته در . دشت که خالی وعمومی بود فرستادند     

 نفر از زندانيان را بـه سـالن         ٢٠اد   تعد ٦٥آبان ماه   

که در طبقه زیـر خودمـان قـرار داشـت منتقـل             ١٣

ایــن سـالن چنــد روزی بـود کــه بـا انتقــال    . کردنـد 

تعدادی از زندانيان باقی مانـده در قـزل حـصار پـر             

  .شده بود 

 که شما را به گوهر     ٦٥در سال   :پيام فدائی 

داشت منتقل کردند چه کسی مسئول اين       

  زندان بود؟

 مرتضوی رئيس زندان بود وناصریان دادیار       :سخپا

  .زندان 

شما کال چه مدت در اين زنـدان        :پيام فدائی 

  بوديد؟

 در ٦٧بهمــن ٢٥ تـا  ٦٥ مـن از اواخـر بهـار   :پاسـخ 

  .زندان گوهر دشت بودم

  

آيا در اين زنـدان در زمـانی کـه          : پيام فدائی 

  شما در آنجا بودید، تواب ها قدرت داشتند؟

ــ:پاســخ  ایــن زنــدان تنهــا  ٦٢ن ســال  بعــد از اوی

زندانی بود که هيچ تـواب علنـی ورسـمی دربنـد       

وجـــود نداشـــت ودر اصـــل بنـــد در دســـت خـــود 

  . زندانيان بود

چه ترکيبی در سلول ها وجود      : پيام فدائی 

  داشت و روابط زندانيان با هم چگونه بود؟

 ما ایـن ترکيـب      ٦٥ ودر سال    ٢  در سالن     :پاسخ

شکل تقسيم شـده    را داشتيم و سلول ها بدین       

) نفـــــر١٨ســـــلول بـــــزرگ (١٥ســـــلول : بـــــود

 متعلــق بــه زنــدانيان مجاهــد بــود ١و٣و٩و١١و١٣و

ــد٧٤" کــه جمعــا  ٤و٦ و٧ســه ســلول .  نفــر بودن

 نفـر   ٣٤ اکثریتی ها بـود کـه        -متعلق به توده ای     

 نفـر از زنـدانيان      ٨٣ سلول دیگر شـامل      ٧بودند و   

 نفر از فرقان ویک نفـر       ١و) جریانات مختلف   (چپ  

 در اتـاق  ٢ز بچه های آرمان مستضعفين که این        ا

  ) بچه های چپ زندگی می کردند ( با ما ١٦

مجاهـدین ،   . در اصل سه تر کيـب وجـود داشـت         

توده ای اکثریتـی هـا و زنـدانيان سياسـی طيـف          

این سـه ترکيـب هـر کـدام در          . های مختلف چپ  

چهــار چــوب هــا و معيــار هــای خــود زنــدگی مــی 

خوردهــای داخــل ســالنها کردنــد و در رابطــه بــا بر

تالش بر این بـود کـه       ) ٢وچه سالن   ١چه سالن   (

از این رو در    . از بوجود آمدن تنش جلو گيری شود      

رابطه با برخورد با زندانبان مجبور بودیم درحـداقل     

ها به تفاهم برسيم و از بوجود آمدن برخوردهای         

در مجمــوع مــی تــوان . داخلــی خــود داری کنــيم 

        موجود وعـدم اعتمـادی کـه        گفت با تمام ایرادات   

  22در صفحه 
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

ميـدان  "در مرکز شهر اسـتانبول ميـدانی بـه نـام      

وجود دارد کـه دارای جايگـاه خاصـی در          " تکسيم

  . تاريخ مبارزات معاصر کارگران ترکيه می باشد

  

ــه   ــاه م ــسيم  "١٩٧٧در اول م ــدان تک شــاهد " مي

رگر با  گردهايی بزرگی به مناسبت روز جهانی کا      

شــرکت کــارگران و فعــالين چــپ ترکيــه بــود کــه   

توســط نيروهــای دســت راســتی تحــت حمايــت   

پليس و ارتش دولت فاشيستی وقت بـه خـاک و           

 نفر با گلولـه هـای پلـيس         ٣٧خون کشيده شد و     

از آن پـس     .دولت فاشيست وقـت کـشته شـدند       

در  ســال، هــر ســال   ٣١تــاکنون، در طــول ايــن   

ر پاسداری از خـون  سالگرد روز جهانی کارگر و  د   

تظاهرات اول ماه   ،١٩٧٧پاک شهدای اول ماه مه      

مورد حمـالت پلـيس قـرار       برگزار شده و اکثرا     مه  

، ١٩٨٠پــس از کودتــای نظــامی   . گرفتــه اســت 

برگــزاری هــر نــوع تظــاهرات مخــالف دولــت و      

بخــصوص تظــاهرات اول مــاه مــه در ايــن ميــدان  

اين قـانون حکومـت نظـامی بارهـا         . ممنوع گرديد 

اما کارگران و   . ط دولتهای بعدی نيز اجرا شد     توس

به خـاطر تـاريخ     (ديگر زحمتکشان ترکيه هميشه     

در اين ميدان جمع شـده و دسـت بـه           ) اين ميدان 

. تظاهرات می زنند و با پليس درگيـر مـی شـوند            

ايرانی که مـدتی در ترکيـه بـوده        مبارز  پناهندگان  

و به تظاهر کننـدگان      آشنا   سنتاند، اغلب با اين     

  .ی پيوندندم

 ، اول مـاه مـه در        ١٩٨٠پيش از حکومـت نظـامی       

ــوان    ــه عن ــه ب ــارگران ترکي ــارزات ک روز "نتيجــه مب

رسميت داشته و يکی از روزهای تعطيـل        " کارگر

 ايـن   ١٩٨٠اما حکومـت نظـامی      . محسوب ميشد 

قانون را منحـل کـرد و از آن پـس تـاکنون نيـز هـر            

ه نوع تظاهرات و اعتصابات کارگری در ايـن روز بـ          

  . شدت سرکوب شده است

اول مــاه مــه فرمانــدار   امــسال نيــز در آســتانه   

ــانون  ) معمــر گــولر(اســتانبول  اعــالم کــرد کــه ق

 را مجـددأ در ميـدان       ١٩٨٠حکومت نظامی سـال     

با اين حال، در اول مـاه       . خواهد کرد اجرا  تکسيم    

تکــسيم "و پــارک " (ميــدان تکــسيم  "٢٠٠٨مــه 

ــا اين) Taksim Gezi Park -" قــزی وســط کــه تب

هــزاران پلــيس و ســرباز ارتــش ترکيــه محاصــره   

صحنه های پر شور    مجددأ شاهد تکرار    ه بود   شد

در ايـن روز راهپيمـايی مـسالمت        .  بـود  مبارزاتی  

 نفــر از کــارگران و ديگــر گــروه هــای  ١۵٠٠٠آميــز 

اجتماعی استانبول مورد حملـه وحـشيانه بـيش         

عـالوه بـر    ( نيروی پليس و ارتش ترکيـه        ٢٠٠٠٠از  

ــ ــأمورين بــدون يــونيفرم    تع داد نامشخــصی از م

دولت کـه هميـشه بـه قـصد شناسـايی فعـالين             

کــارگری بــه چنــين گردهمــايی هــايی فرســتاده  

ایــن یــورش ضــد خلقــی قــرار گرفــت و ) ميــشوند

 ٣٨ نفر و بـستری شـدن        ۵٣٠منجر به دستگيری    

ــر از زخمــی شــدگان شــد   ــه  . نف ــد توج ــه باي البت

ان داشــت کــه در چنــين مــواقعی تظاهرکننــدگ    

سعی می کنند که زخمی ها را بـرای جلـوگيری           

از دستگيری و زندانی شدنشان، از صحنه خـارج         

کنند و درنتيجه هميشه تعـداد دقيـق زخمـی هـا            

 گاز اشـک  ١۵٠٠پليس بيش از   . نامعلوم می ماند  

رقمــی کــه در گــزارش رســمی دولــت ذکــر   (آور 

تعـداد زيـادی   . به داخل جمعيت پرتاب کـرد     ) شده

ــاتوم و گلولــه  از تظاهرکننــدگ ــا ضــربات ب ان نيــز ب

تاکتيــک . هــای پالســتيکی پلــيس مجــروح شــدند

هميــشگی پلــيس ترکيــه در چنــين مــواقعی ايــن 

بوده است که بـه جـای شـليک هـوايی گازهـای             

اشــک آور، آنهــا را بــه ســمت تظاهرکننــدگان     

نــشانه رفتــه و بــدين ترتيــب بــا شــليک هــر گــاز 

ــار نــاراحتی      هــای اشــک آور، چنــدين نفــر دچ

  . می شوندچشم و سی تنف

تعدادی از تظاهرکننـدگان کـه در اثـر         امسال نيز   

گاز اشک آور دچار جراحت شده بودنـد، خـود را           

" سيــسلی اطفــال"بــرای مــداوا بــه بيمارســتان  

)Sisli Etfal (اما پليس به دنبال آنان به . رساندند

بيمارستان حمله کرد و در داخـل بيمارسـتان نيـز           

ــاب کــرد و   تعــدادی از بيمــاران گــاز اشــک آور پرت

 بيمار در بخـش سـرطان را        کودکمسن و چندين    

عـالوه بـر ایـن      . نيز بـا گـاز اشـک آور مجـروح کـرد           

در وحشت از تجمع کارگران     فرمانداری استانبول   

ــردم  ــوط اتوبوســرانی خيابانهــای    و م تمــام خط

اطــراف محــل تظــاهرات را از اولــين ســاعات روز  

محــالت و مــردم . اول مــاه مــه تعطيــل کــرده بــود

اطراف به وضوح می ديدند که اين منطقه توسط         

گرفتــه پليـسهای بـدون يـونيفرم تحـت نظـر قـرار       

  .است

ــسيم " ــدان تکـ ــستی   " ميـ ــز توريـ ــی از مراکـ يکـ

ول نيز می باشد و تعدادی از توريستهايی        نباستا

که شاهد حمله وحشيانه پليس به مردم بودنـد،         

در گفتگو بـا خبرنگـاران خـارجی بـه صـحنه هـای          

پلــيس ددمنــشانه نکردنی ای کــه از حمــالت بــاور

ديده بودند و آنها را شديدأ متأثر کرده بود، اشاره          

  . ميکردند

 کـه   جنایـاتی    فرا رسيدن اول ماه مـه و یـادآوری        

ــن  ــول ايـ ــال ٣١در طـ ــسال  سـ ــه امـ در و ازجملـ

بر عليه کارگران و مـردم مبـارز و   " ميدان تکسيم "

مـوقعيتی سـت     زحمتکش ترکيـه صـورت گرفتـه        

 همـــه ه در آن چهـــره جنایتکـــار و ضـــد کـــارگرکـــ

دولتهای مختلف ترکيه، عليرغم هـر نـوع اخـتالف          

و رسـالت آنـان       به نمایش گذارده شده      ظاهری،

در حراست از منافع امپریاليسم و نظام سـرمایه         

داری وابسته این کشور با وضوح هر چـه بيـشتر           

  .بر مال می گردد
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