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 مقالهمقالهسرسر

  قتل عام  موسوي و سفسطه درمورد
  !زندانيان سياسي

با دستور مستقيم خميني يعني   67ز آنجا كه قتل عام زندانيان سياسي در سال ا... 
جمهوري اسالمي كه مورد تائيد همه دسته بنديهاي دروني  "ولي فقيه"

 ديكتاتوري حاكم قرار داشت و هنوز هم دارد،  صورت گرفته است، هيچيك از
سردمداران و پيش برندگان سياست هاي رژيم و پادوهائي كه به دستگاه دارو 
شكنجه جمهوري اسالمي خدمت كرده اند، تا كنون نتوانسته اند از زير بار اين 

براستي هم نمي . مسئله شانه خالي كنند و قادر به فرار از اين ننگ نبوده و نيستند
قبول داشت و از طرف ديگر از شود كه از يك طرف كليت جمهوري اسالمي را 

صورت  "نظام جمهوري اسالمي"جنايتي كه با دستور ولي فقيه و بنيانگذار 
  .. .  .گرفته تبري جست
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  *"پيامد تحريم ها بر زندگي مردم"
  )مصاحبه تلويزيون کومله با رفيق فريبرز سنجری( 

ستی و در جهت منافع آنها  شکل گرفته و عمال هم همانطور که توضيح دادم  مصائب و از آنجا که اين تحريم ها از طرف قدرتهای امپريالي
چريکهای فدائی خلق ايران به . مشکالت مردم ستمديده ما را تشديد می کند ما نمی توانيم توافقی با چنين سياستهائی داشته باشيم

ساسا مخالف هرگونه دخالت دولتهای بزرگ در امور داخلی کشورها مثابه يک جريان کمونيستی نه تنها مخالف اين تحريمها هستند بلکه ا
ما معتقديم که عليرغم تبليغات فريبکارانه ای که جريان دارد که تالش می کنند چنين جلوه دهند که گويا اين . و از جمله ايران هستند

ه می دهد که دارد برای مردم ايران اين  کار ها را می کند امريکا چنين جلو. تحريم ها را به خاطر دفاع از حقوق مردم ايران اعمال کرده اند
در حاليکه بر عکس قدرتهای بزرگ نشان داده اند که دلشان برای مردم ما نسوخته و اين تحريم ها را هم به  –و اين تحريم ها را می کند 

   4صفحه      . ا می رودخاطر منافع  و مصالح خودشان است که اعمال می کنند که عمال هم دودش به چشم مردم م

  

  در صفحات ديگر
  

معضل پراكندگي كنوني نيروهاي  ●
  15  ...........!چپ در خارج از كشور

درد مشترك  ،درد زنان افغانستان ●
  17........  !همه زنان ستمديده است 

تضادها هاي دروني طبقه حاكمـه   ●
  18... .......... !ميدر جمهوري اسال

  19.. ..د؟ هيروشيما،چرا بمباران ش ●
از كوزه همان برون تراود كه در  ●

  20............................. ! اوست

 )2( كارگري فعال يك با مصاحبه
 می  ها اجازه ها و کارگاه بعضی از کارخانه ...
ای از  کارگران فصلی در گوشه  ند کهددا

  این یکی از مسائلی بود که. بخوابند  کارخانه
کرد چون این  مبارزات کارگری را کند می

شدند  می" نمک گير"قول معروف   کارگران به
. کردند ری شرکت نمیو در اعتراضات کارگ

بسيار مهمی بود   مسکن مسئله  مسئله
ها روز بروز باال  خانه  کرایه. برای کارگرها

  چهل گرفتن ودیعه  دوم دهه  در نيمه. ميرفت
در اوایل   مشکل دیگری که. نيز رسم شد

با مسکن ایجاد شد   در رابطه  پنجاه  دهه
معرفی ضامن برای مجردین بود و   مسئله
امر هم دستور ساواک بود تا افراد  علت این
  مبارزه  هائی که سازمان  به  وابسته

و یا   کردند شناسائی شده می  مسلحانه
. توانایی پيدا کردن مسکن را از دست بدهند

  این مشکالت در حالی بود که  همه
مشکل مسکن . دستمزدها تقریبا ثابت بود

  کرج به ی از علل ایجاد زور آباد کرج شدیک
  ١۴صفحه    ...ها بسيار نزدیک بود رخانهکا

  كارگران زن، زير سلطه ستم مضاعف
  اشرف دهقاني   )قسمت آخر(

ستم بر زن یا ستم جنسيتی، در طول ... 
تاریخ جوامع طبقاتی با فرهنگی عجين بوده 
است که در هر دوره تاریخی شکل و شمایل 
خاص خود را داشته و از آن به طور کلی می 

. ه عنوان فرهنگ مردساالری یاد نمودتوان ب
فرهنگ مرد ساالری،  فرهنگی است که چه 
 در قالب تعاليم مذهبی و چه به صورت های

دیگر، ستم جنسيتی بر زن را توجيه نموده و 
امروز .   به نوبه خود به تقویت آن می پردازد

تحت سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر 
رژیم ما شاهد آن هستيم که یک  کشور

مذهبی  که مدافع و نماینده چنين سيستمی 
است، برا ی سرکوب زنان و از آن طریق 

نفع حفظ و تداوم سيستم ه سرکوب جامعه ب
سرمایه داری وابسته در ایران، فرهنگ 

خدمت گرفته و از آن ه مردساالری ای را ب
سود می جوید که تمامًا یادآور رسمهای عهد 

  ٩حه صف     .عتيق و قرون وسطی است

  این ذره ذره گرمی خاموش وار ما، 
  یک روز بی گمان

 ...سرمی زند ز جایی و  خورشيد می شود

جاودان باد خاطره هزاران زندانی سياسی قهرمان 
بدست رژیم وابسته به  ۶٧که در تابستان 

 !به قتل رسيدندامپریاليسم جمهوری اسالمی 
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هوری اسالمی مشحون از قتل و تاريخ جم 
جنايت است اما در ميان همه جنايات اين 
رژيم ددمنش، قتل عام زندانيان سياسی 

هر چند  -جايگاه ويژه ای دارد ٦٧در سال 
این جنایت فاجعه بار در تداوم کشتار 

و  ٦٠بيرحمانه زندانيان سياسی در سال 
سال های اوليه این دهه صورت گرفته 

اب به این جنایات و چه به چه در ارتک. است
، همه پيش ٦٧طور مشخص جنایت سال 

برندگان و سردمداران جمهوری اسالمی 
شریک جرم بوده و دستان همه آنها به 
خون هزاران تن از فرزندان مردم آغشته 

درست  به این دليل، هيچ يک . است
ازسردمداران جمهوری اسالمی نيست که 

ژيم در خواسته باشد در لباس اپوزيسيون ر
صحنه سياسی ظاهر شود و يا ادای 
اصالح طلبی در آورد و اين جنايات گريبانش 

این افراد که با رشد مبارزات توده . را نگيرد
ها هر چه بيشتر به فریب و تحميق مردم 
نياز پيدا کرده اند، به هر وسيله ای متوسل 
می شوند تا هر طور شده گريبان خود را از 

خالص  ٦٧یژه سال و به و ٦٠جنايات دهه 
کنند اما هر چه بيشتر تالش می کنند 

تا کنون هر یک از . کمتر موفق می شوند
اصالح طلبان حکومتی از خاتمی تا 
موسوی و کروبی گرفته تا پادو های بی 
ارزش تری چون گنجی ، سازگارا و نبوی 
هر کدام خواسته اند با قيافه مخالفت با 
ی خودسری های قدرت حاکم، مردم فريب

کنند فورا مورد اين سوال قرار گرفته اند که 
چه نقشی در آن جنایات داشته اند؛ و از 
آنان پرسيده می شود که در آن تابستان 
خونين کجا بودند و در قبال چنان کشتار 

  فجيع چه موضعی گرفتند؟ 
  
ز آنجا که قتل عام زندانيان سياسی در ا

نه بوسيله اين و يا آن دسته از   ٦٧سال 
یم حاکم بلکه با دستور مستقيم خمينی رژ

جمهوری اسالمی که " ولی فقيه"يعنی 
مورد تائيد همه دسته بنديهای درونی 
ديکتاتوری حاکم قرار داشت و هنوز هم 
دارد،  صورت گرفته است، هيچيک از 
سردمداران و پيش برندگان سياست های 
رژیم و پادوهائی که به دستگاه دارو 

خدمت کرده  شکنجه جمهوری اسالمی

اند، تا کنون نتوانسته اند از زير بار اين 
مسئله شانه خالی کنند و قادر به فرار از 

براستی هم . اين ننگ نبوده و نيستند
نمی شود که از یک طرف کليت جمهوری 
اسالمی را قبول داشت و از طرف دیگر از 
جنایتی که با دستور ولی فقيه و بنيانگذار 

صورت گرفته " نظام جمهوری اسالمی"
  . تبری جست

  
با گرفتار شدن در چنين مخمصه ای است 
که اخيرًا موسوی یکی از مضحک ترين 
سفسطه ها در اين زمينه را با رندی تمام 
جهت پاک کردن دستان خونين خود از 

و به طور مشخص فاجعه  ٦٠جنایات دهه 
او البته یک . ارائه نمود ٦٧جنایت بار سال 

انتخاباتی با وقاحت  تبليغاتبار در جریان 
ويژه همه سردمداران جمهوری اسالمی در 
پاسخ به دانشجوئی که در بابل از 
مسئوليت وی در ارتباط با قتل عام زندانيان 
سياسی پرسيده بود، باز به سفسطه پناه 
برده و پاسخ داده بود که اين سوال را 
زندانبانان بايد جواب دهند و من زندانبان 

حال که ديده است با وی اما !! نبوده ام 
چنان پاسخ های مسخره قادر به فريب 
مردم نشده و هنوز هم اين سوال در 
سطح وسيعی مطرح است، به سفسطه 

موسوی اخيرًا . دیگری روی آورده است
در آستانه روز " در ديداری که  

جمعی از مدیران "با " خبرنگار
مسئول، خبرنگاران و خانواده های 

در همين مرداد " بندروزنامه نگاران در
ماه داشت، برای این که بتواند به 
گونه ای نقش خود در آن جنایت را 
توجيه کند در جهت ايفای نقشی که 
در حال حاضر در فريب توده ها برای 
حفظ رژیم جمهوری اسالمی بر عهده 
: دارد، مطالب زیر را عنوان نمود

را باید در منظر  ۶٧مسئله سال "
رد و بعد هم تاریخی خود بررسی ک

دید آیا دولت در این زمينه اطالعی 
داشته است؟ نقشی داشته است؟ 
آیا اصال امکانی برای دخالت داشته 
است؟ آیا در احکام و اسناد، نامی از 
دولت وجود داشته است؟ دولت که 
. نقشی در این مسئله نداشته است

خيلی از کسان دیگر هم اطالع 
این  اما برای مطرح کردن .نداشته اند

مسائل با ذکر جزئيات، من هم 
  ."محذوراتی دارم

دراین اظهار نظر موسوی البته اشاره 
کوچکی هم به کشتار زندانيان سياسی در 

که  ٦٧زمان نخست وزیری وی قبل از سال 
اغلب جرمی جز داشتن عقاید مخالف با 
رژیم جمهوری اسالمی نداشتند، نکرده 

ید در این مورد او کلمه ای نمی گو. است
که آیا در شرایطی که روزنامه های تحت 
فرمان او هر روز با وقاحت تمام نام اعدام 
شدگان را در ليستی بلند باال منتشر می 
کردند هم از آن جنایات بی اطالع بوده 
است؟ و توجيهات دیگری که مطرح کرده 
است شامل جنایات آن سال ها هم می 

  شود؟ 
  

به طور کلی در سفسطه های اخير 
سوی این طور جلوه داده می شود که مو

گویا خمينی حکمی صادر کرده، ولی نه او 
خيلی از کسان " و نه اعضای دولتش و 

، دولت او در "دیگر هم اطالع نداشته اند
اصال امکانی "این امر دخالتی نداشته و 

هم نداشته؛ و گویا جمهوری " برای دخالت 
آن جنایت بزرگ " احکام و اسناد"اسالمی، 

منتشر نموده و حال وی می پرسد که  را
در احکام و اسناد، نامی از دولت وجود " آیا 

همه این ها جز سفسطه " داشته است؟
او . و دروغ های بيشرمانه ای بيش نيستند

روی حکم خمينی تأکيد می کند ولی نمی 
گوید که وقتی حکم صادر شد، چه کسانی 
و  آن را اجرا نمودند؟ آیا اصًال آن حکم ننگين

به قتل رساندن زندانيان سياسی در 
سراسر کشور در آن ابعاد وسيع ممکن بود 
بدون دخالت دولت عملی گردد؟ آیا بدون 
عملکردهای معين گروه های بزرگی از 
دست اندرکاران مزدور جمهوری اسالمی، 
از ایفا کنندگان نقش های اساسی تر در 
دولت گرفته تا پادوهای این دستگاه که 

را برای اعدام برده اند اساسًا  زندانيان
ممکن بود چنين جنایت بزرگ و سازمانيافته 
ای به مرحله اجرا در آمده و صورت واقعيت 

؟ امروز دیگر آشکار است که !به خود بگيرد
یک هيأت مرکب از دست اندرکاران دولت 
در آن برهه تعيين سرنوشت برای زندانيان 

به سياسی و فرستادن آنها به کام مرگ را 
از این هيأت امروز به حق . عهده داشته اند

در . به عنوان هيأت مرگ نام برده می شود
این مورد به طور مشخص باید از موسوی 
رند و فریبکار پرسيد که مگر در هيئت 
مرگی که برای تعيين سرنوشت زندانيان 
تشکيل شده بود،  نماينده وزارت اطالعات 
حضور نداشته و بر اساس گفته های 

سينعلی منتظری که در آن زمان ح
جانشين ولی فقيه بود، نماينده وزارت 

چه در تهران و  - اطالعات در اين هيئت ها
را به " نقش اساسی" -چه در شهر ستانها

عهده  نداشته است؟ و مگر وزير اطالعات 
عضو کابينه وی نبوده  و از وی دستور نمی 
گرفته و به وی گزارش نمی داده است؟ با 

که موسوی بکار برده، او با تکيه بر  ترفندی
اين امر که قانون اساسی مسئوليت  سه 

 سرمقالهسرمقاله

  

  

  

  موسوي و سفسطه درمورد 

 !قتل عام زندانيان سياسي



 3صفحه                                                                  134شماره                                      پيام فدايي 

 

قوه  را از هم تفکيک کرده و مسائل قضائی 
در حوزه مسئوليت قوه قضائيه می باشد، 
با زرنگی خواسته است  از زير بار 

اما اوًال قانون . مسئوليت خود بگريزد
اساسی جمهوری اسالمی که موسوی 

آن " اجرای بدون تنازل"هان همين امروز خوا
می باشد،  مسئوليت اجرای تصميمات 
قوه قضائيه را بدوش قوه مجريه قرار داده 

ثانيًا در آن زمان در راس قوه مجريه .  است
خامنه ای به مثابه رئيس جمهور و موسوی 
به عنوان نخست وزير قرار داشته اند و در 
واقعيت امر، وزير اطالعات که در همه 

مربوط به اين جنايت دخالت  تصميمات
داشته رسما از موسوی فرمان می برده 

 . است
  

موسوی برای پاک کردن ننگ جنایت بزرگ 
از دامن خود با مرد رندی باور  ٦٧سال 

آیا در احکام "نکردنی مدعی می شود که 
و اسناد، نامی از دولت وجود داشته 

اين را کسی می گويد که خود " است؟
ديکتاتوری حاکم اجازه بخوبی می داند که 

نداده که حتی يک سند از آن زمان منتشر 
شود و تنها مدارکی که در اين زمينه 
موجود است جدا از شاهدان عينی اين 
قتل عام، نامه هائی است که حسينعلی 
منتظری در خاطرات خود منتشر کرده 

جالب است که کسی که خود بعد .  است
مطرح برای :" سال بازهم می گويد  ٢٢از 

کردن این مسائل با ذکر جزئيات، من هم 
بروی خود نمی آورد که "! محذوراتی دارم 

اساسًا همه دست اندر کاران جمهوری 
اسالمی در ذکر نه فقط جزئيات بلکه کليات 

 ٦٧قتل عام زندانيان سياسی در سال 
از همان نوع ( داشته و دارند " محذوریت"

همين و به !!) محذوریت که ظاهرًا وی دارد
" احکام و اسناد"خاطر هم هيچوقت 

جنایات خود را منتشر نکرده اند تا نقش 
شخص موسوی و دولت وی در این جریان 

واقعًا اين ترفند ها فاقد ارزش .  آشکار گردد
جمهوری هر چه هست و هر . هستند

تاريخی که دارد مال همه دست اندران اين 
به خصوص کسی چون . رژيم می باشد

جمهوری "عار اصلی اش موسوی که ش
اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه 

می باشد، دیگر نمی تواند نه از " کمتر
و نه از دیگر جنایات  ٦٧فاجعه سال 

وسرکوبهای جمهوری اسالمی که در تمام 
سال حاکميت این رژیم  بی وفقه ادامه  ٣١

  .داشته تبری جويد
  

جمهوری اسالمی يک جدا از اين مسئله 
اد مذهبی است و در راس آن استبد

ولی فقيه قرار دارد که همه مسئولين 
به اجرای " التزام عملی"حکومتی 

دستورات اش را پذيرفته اند و 
موسوی هم در آن زمان هر چه ولی 
فقيه يعنی خمينی می گفت وظيفه 
مذهبی خود می دانست که آنرا اجرا 

آيا موسوی می تواند مدعی . کند
وی می  شود که اگر خمينی از

خواست خود شخصا زندانيان 
سياسی را به دار آويزد، او از اين 

و فتوای مذهبی سر " حکم حکومتی"
باز می زد؟ از سوی ديگر مگر 
موسوی و کروبی و امثال آنها مدعی 
نيستند که می خواهند به ميراث 
خمينی برگردند، پس جائی که کشتار 

هم يکی از ميراث های  ٦٧سال 
ينی جنايتکار می فراموش نشدنی خم

باشد، دیگر چه جای انکار و منزه جلوه 
دادن خود در این زمينه برای آنان 

واقعيت این است که باقی است؟ 
موسوی برای تحقق اهداف رژیمی کار 
کرده و می کند که  خمينی پایه گذاشته و 
همگان مصيبت ها و بدبختی های ناشی 
از آن اهداف ننگين را با گوشت و پوست 

دیوار حاشا " به قولی . جربه کرده اندخود ت
اما بايد دانست که براحتی ". بلند است

هم نميتوان هر واقعيتی را حاشا نمود و 
دستان خون آلود خود را از چشم مردم 

  .مخفی کرد
برخی از سردمداران در سالهای پيش  

جمهوری اسالمی صالح را اين می ديدند 
ردنی که اساسا خود فاجعه با ابعاد باور نک

اش را انکار کنند و حتی تالش کردند با 

خراب کردن آرامگاه عزيزان خفته در خاوران 
و صد ها خاوران پراکنده در وسعت 
سرزمين ايران موضوع را الپوشانی کرده و 

اما وقتيکه . از اذهان مردم پاک سازند 
ديدند ابعاد مسئله آنقدر بزرگ است که با 

يستند،  اين ترفند ها قادر به کتمانش ن
می "شروع  به اشاعه اراجيفی چون 

کردند تا با " بخشيم اما فراموش نمی کنيم
فريب ساده انديشان و مماشات طلبان  به 
گونه ای ديگر دامن رژيم جنايتکار جمهوری 

حال که . اسالمی را از اين جنايت بشويند
به اعتبار فعاليتهای افشاگرانه خانواده جان 

ش نيرو های و با تال ٦٧باختگان سال 
انقالبی،  آن کوششها با شکست مواجه 
شده و روشن گشته که نمی توان فاجعه 

را از حافظه تاريخی مردم ما پاک  ٦٧سال 
نمود،  دشمنان مردم فريب به اين صرافت 
افتاده اند تا مسئوليت اين جنايت را از 
دوش خود برداشته و بدوش ديگران 

بارز ما اما همان طور که مردم م. بياندازند
در مقابل تالش  ٥٧در جريان انقالب سال 

رژيم سلطنت برای پاک کردن شعار های 
ننگ با رنگ پاک "انقالبی می نوشتند 

به موسوی و همه دم و " نمی شود
دنبالچه های رياکارش هم بايد گفت که 

با اين رندی ها و رنگ  ٦٧ننگ فاجعه سال 
  . ها و رنگ عوض کردنها، پاک نمی شود

بارزات دليرانه مردم ستمديده ما بيشک م
دير يا زود سلطه ضد مردمی جمهوری 
اسالمی را سرنگون خواهند ساخت آنگاه 
مردم امکان خواهند يافت تا به اسناد 
جنايت فراموش نشدنی و غير قابل 
بحشش قتل عام زندانيان سياسی دست 
يافته و بر اين اساس در يابند که تک تک 

المی در اين دست اندرکاران جمهوری اس
جنايت چه نقشی داشته  و برای حفظ 
کدام منافع ضد خلقی به چنان فاجعه ای 

به اميد آن روز که همه . دست یازیدند
دست اندر کاران این جنایت در یک دادگاه 
وسيع مردمی محاکمه شده و به سزای 

  .اعمال جنایتکارانه خود برسند

  ١٦از صفحه   ..... معضل پراكندگي كنوني نيروهاي چپ 

موسوی و ایادیشان چون گنجی ها، سازگار ها، مخملباف ها ، کدیورها سعی دارند تا مبارزات مردم را در چار چوب حفظ نظام موجود 
خارج از کشور را به ضرورت طرح شعار محدود کنند باید کوشش کرد تا با تشدید مبارزات بر عليه تماميت رژیم جمهوری اسالمی ، ایرانيان 

خواهانه بر عليه رژیم برای پيشرفت جنبش چه در شعارهای سرنگونی . آگاه کرد" جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"
  .داخل و چه در خارج از کشور از اهميتی حياتی بر خوردار اند

نقالبی که مبارزات مردم را در نفی کليت رژیم جمهوری اسالمی با همه جناح های در چنين شرایطی است که اتحاد نيروهای مبارز و ا
درونی آن و خط کشی شفاف بر عليه امپریاليسم می بينند از هر زمان دیگری ضروری تر می شود و وظيفه چگونگی رسيدن به چنين 

  .ا در چشم انداز دارد قرار ميدهداتحاد های مبارزاتی را در پيش پای هر انسانی که مسئله رهایی مردم ایران ر
  

با خيزش بزرگ مردم ایران برای رسيدن به آزادی و دموکراسی و در شرایط سياسی حساسی که جامعه ایران امروز در آن بسر  ميبرد ، 
ایت از این سئوالی که برای همه ما در خارج از کشور مطرح ميشود اين است که چگونه ميتوانيم به وظائف انقالبی خود در جهت حم

مبارزات و تاثير گذاری بر روی آن عمل کنيم؟  جهت عمل به اين وظايف بايد با شکل دادن به وسيع ترين اتحاد عمل های مبارزاتی ،  
بيشترين نيروی مبارزاتی ممکن را به صحنه عمل کشاند و برای شکل دادن به چنين اتحاد عملی بايد با هر گرايش خود محورانه و 

وسيعا به مبارزه برخاست و اجازه نداد که درک های کوته بينانه از همکاری نيرو های انقالبی جايگزين وسعت نظر انقالبی سکتاريستی 
بايد تالش کرد تا همه نيرو های انقالبی با شعار ها و پرچم های خود زير پالتفرمی که خواست سرنگونی انقالبی جمهوری . شود

ته هایش و قطع قطعی سلطه امپریاليسم بر آن قيد شده است در صفی واحد به ميدان آمده  و اسالمی با همه جناح ها و دارو دس
  .صدای حق طلبانه توده های ستمديده ايران را پژواک دهند

  سارا نيکو
 ٢٠١٠آگوست  ١٠
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ت شما و تشکر از رفيق فريبرز با سالم خدم :تلويزيون کومله
  .اينکه دعوت ما را قبول کرديد

با سالم به همه عزيزانی که اين برنامه  :رفيق فریبرز سنجری
را دنبال می کنند و به خصوص با تشکر از تلويزيون کومله که با 
دعوتشان امکان دادند که از اين طريق با بينندگان اين تلويزيون در 

  .ارتباط باشم
اين شکل مطرح می کنيم و شروع سوال ها را به  :سوال

محتوا و مضمون اين تحريم ها که اخيرا صادر . می کنيم
 شده چه مواردی را شامل می شود؟

در پاسخ به اين سوال قبل از هر چيز بايد بگویم که تحريم  :پاسخ
های قدرت های بزرگ بر عليه رژيم حاکم بر ايران  که عمال دودش 

از يک سو شورای .  طرح شده  به چشم مردم ما می ره از دو سو
جمهوری اسالمی را تحريم کرده و از طرف  ،امنيت سازمان ملل

از آنجا . ديگه  دولت آمريکا بطور مستقل تحريم هائی را اعالم کرده
که اين تحريم ها با هم فرق دارند در ابتدا فکر می کنم بهتره که 

نيد اين همانطور که می دو.  به تحريم های سازمان ملل بپردازم
اولين بار نيست که شورای امنيت سازمان ملل، جمهوری 

در واقع . اسالمی را در رابطه با پروژه اتمی اش تحريم می کنه 
  چهارمينخرداد امسال تصويب شد  ١٩تحريم اخير که در   قطعنامه

تحريمی يه که در اين سالها از سوی اين نهاد بين المللی بر عليه 
  .شده جمهوری اسالمی اعمال 

پروژه قدرتهای بزرگ  برای توجيه اين تحريم ها عنوان می کنند که 
ناروشنی هائی  . اتمی جمهوری اسالمی دارای نا روشنی هائيه

که احتماال  اهداف نظامی  رژيم جهت ساختن بمب اتمی را 
با اين تحريم ها شورای امنيت مدعيه که  . الپوشانی می کنه

ورانيوم  وجلوگيری از ساختن رژيم را به تعليق غنی سازی ا
موشکهای دور بردی که توان حمل کالهک اتمی دارند وادار می 

قطعنامه قبلی را ناديده  ٣از آنجا که جمهوری اسالمی .  کنه
قطعنامه  جديد، شورای امنيت باز گرفته و به آنها عمل نکرده، در 

هم از جمهوری اسالمی می خواهد که غنی سازی اورانيم  را 
ف کرده و نا روشنی های پروژه اتمی اش را روشن کنه  و تا متوق

آن وقت  بر اساس اين قطعنامه  همه دولتها موظف می شوند که 
درآن طرح هائی که توليد مواد یا تکنولوژی  جمهوری اسالمی  را 

های مربوط به پروژه اتمی است شرکت نداده وبا هاش همکاری 
همچنين  بر اساس اين  .نکنندو از چنين کاری  جلوگيری کنن

قطعنامه دولتها موظف اند که از انتقال مستقيم یا غيرمستقيم 
هشت نوع سالح سنگين مثل تانک ،هواپيماهای جنگی و 

  . سيستم های موشکی به ایران جلوگيری کنند
  

" مراقب"بر اساس اين قطعنامه همه دولتها موظف می شوند که 
له بانک مرکزی جمهوری مبادالت مالی بانک های ایرانی از جم

اسالمی باشند تا از آن مبادالتی که مربوط به فعاليت های اتمی  
در ضمن . و يا موشکی جمهوری اسالمی  ميشه، جلوگيری کنند

اين قطعنامه همه کشور ها را موظف می کنه که محموله های  
ارسالی به جمهوری اسالمی و يا بر عکس يعنی از طرف 

کشوری را  حاال چه از راه دريا باشه و جمهوری اسالمی به هر 

چه از راه هوا  در صورتيکه  فکر کنند حاوی مواد مربوط به پروژه 
اين قطعنامه . اتمی و يا کاالی ممنوعه است را بازرسی کنند

مبادالت مالی " مراقب"همچنين از همه دولتها می خواهد که 
جمله اشخاص یا شرکت ها با افراد و کمپانی های ایرانی از 

شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و یا خطوط کشتيرانی 
  . ایران باشند

قطعنامه مزبور مفصل تر از اين هاست و اينها تنها بخشی از 
قطعنامه شورای امنيت  اند که من با توجه محدوديت زمانی صرفا 

  .به آنها اشاره کردم
  

مل همانطور که می بينيد اين تحريم ها موارد متعددی را شا
ميشه که البته تحريم هائی که دولت آمريکا مستقال وضع نموده 

تحريم های دولت آمريکا .  از اين ها هم  شديد تر و وسيع تره
به هر . های انرژی و بانکداری  را هدف قرار داده مشخصا بخش

حال  فکر می کنم که با اين توضيحات تا حدودی ابعاد اين تحريم 
ادامه بحث می شود به موارد ديگر  در. ها را مشخص کرده باشم
  .اين تحريم  ها  هم بپردازيم

  
قطعنامه جديد که شما به آن اشاره کرديد ادامه : سوال

اين قطعنامه با توجه . دهنده قطعنامه های قبلی هست
تاثيراتی   چهبه بحران شدیدی که اقتصاد ایران را گرفته 

 روی اين اقتصاد می گذارد؟
  

تاثيراتی که اين تحريم ها روی اقتصاد ايران در رابطه با  :پاسخ
خواهند گذاشت خوب طبيعی است که وقتيکه ما به خود اقتصاد 

از بحران زده ايران توجه کنيم، نگاه کنيم می بينيم که اين اقتصاد 
  خوب چنين تحريم هائی هم آنرا. رکود و تورم توامان در رنج است

هم  هر نتيجه  تحت فشار بيشتری می گذارد و بطور طبيعی
منفی ای که اين تحريم ها داشته باشد با توجه به ماهيت رژيم 

ولی کال . خوب معلومه که آن را روی مردم منتقل خواهند کرد
وقتيکه ما به تبليغات جمهوری اسالمی نگاه می کنيم  می بينيم 
که احمدی نژاد در واکنش به اين تحريم ها آن را دستمال مصرف 

ه بايد تواشغال دونی ريخت و بااين حرف اين شده ای دانسته ک
اما کسی که چنين . تحريم ها را  مسخره و فاقد ارزش اعالم کرده

ستاد تدابير ويژه "رجز خوانی می کنه برای مقابله با اين تحريم ها 
خوب اين اقدام با آن رجز خوانی نمی . شکل داده " اقتصادی 

ثيراتی که اين تحريم خوانه و نشان می دهه که خودشون هم از تا
بنابراين به نظر من جدا از برخورد های . ها روی اقتصاد داره نگرانند

تبليغاتی که می کوشه ابعاد تحريم ها را از آنچه که هست بزرکتر 
اين تحريم ها به هر حال تاثير ات خاص .  و يا کوچکتر نشان بدهه

در ارتباط به طور کلی . خودش را بر اقتصاد کشور به جا می گذاره 
با تاثيرات اين تحريم ها بر اقتصاد ايران با توجه به اين که تحريم ها 
ظاهرا در اساس پروژه اتمی جمهوری اسالمی را هدف گرفته  در 
نگاه اول اين طور جلوه می کنه که گويا آنها تاثيری يا حداقل 
تاثيرات مهم و برجسته ای بر اقتصاد ايران ندارند که البته اين طور 

در ضمن برای درک تاثيرات اين تحريم ها به خصوص تحريم . يستن

 

  مصاحبه تلويزيون كومله با رفيق فريبرز سنجري در باره

  *"مپيامد تحريم ها بر زندگي مرد "
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های شورای امنيت بايد توجه کرد که وقتيکه شورای امنيت چنين 
تحريم هائی را اعمال می کنه قدرتهای ديگر هم دستشان باز تر 
ميشه تا تحريم های خاص خودشان را با دستهای باز تری اعمال 

د روز بعد از اين قطعنامه يک بکنند همانطورکه دولت آمريکا چن
سری تحريم ها ی شديد تر را مطرح کرد و همانطور که اطالع 
اتحاديه اروپا هم  تحريم های شديدی را در دستور کار خودش داره 

با توجه به اين واقعيات تحريم ها تنها در .   و دنبال می کند
محدوده پزوژه اتمی باقی نمی ماند و ابعاد بيشتر ی پيدا می 

برای نمونه دولت امريکا محدوديت هائی جهت صدور بنزين به . کنه
  . ايران بر قرار کرده

  
با توجه به اين واقعيات وقتيکه در باره اين تحريم ها صحبت می 
کنيم بايد بدانيم که وقتيکه قدرتهای امپرياليستی  دولتی را تحريم 

اين می کنند خود اين امر داللت بر متشنج بودن روابط خارجی 
دولت داره و اين امر هم بطور طبيعی درجه ريسک پذيری سرمايه 

مثال حتما به خاطر داريد که تو . گذاری در آن کشور را باال می بره
دوره رياست جمهوری رفسنجانی که روابط ايران با اروپا خيلی 

در همان زمان که موضوع  جنايت  رستوران .  متشنج شده بود
بندی  ایران در دستهدر آلمان ، ميکونوس مطرح شده بود، 

گانه آشورهای صنعتی برای ریسك آار اقتصادی با سایر  هفت
آشورها در رده ششم قرار گرفته بود  و صحبت از اين بود که  به 

خوب وقتيکه . یعنی به بدترین وضعيت جهانی منتقل بشه  ٧گروه 
ريسک پذيری سرمايه گذاری در يک کشور باال می رود بطور 

حق . رابطه کشور ها و کمپانی ها با آن تغيير می کند طبيعی
بيمه ها باال می ره و اعتبار ها محدود ميشه  و مشکال ت بزرگی 
برای آن اقتصاد بوجود می آورد و می دانيم که البته بعدا با روی 
کار آوردن خاتمی اين وضع تغيير کرد و ايران به رده سوم برگشت 

ه بايد توجه کرد وقتيکه به يک چيز خيلی مهمی ک. داده شد
خصوص درجه ريسک پذيری سرمايه گذاری باال ميره  گشايش 
اعتبار بازرگانی خيلی با سختی مواجه ميشه و در نتيجه اين امر 
واردات را تحت تاثير قرار ميده در اقتصادی که کال وابسته به واردات 
است بطور طبيعی اين امر فورا در همه اقتصاد خودش را نشان 

از ديگر تاثيرات اين امر بر اقتصاد ايران اين است که . ميدهد
کمپانی های سرمايه داری برای اينکه سود خودشان را حفظ 
بکنند می دانند که اين تحريم ها را چطوری بايد دور بزنند  و 
. کاالهای خود شان را حاال به بهانه ممنوع بودن گران تر بفروشند

مايه داری از  قبل اين تحريم ها به در واقع، کمپانی های بزرگ سر
سود های کالنی دست پيدا می کنند و کاال ها گران تر تمام 
ميشه و  هزينه های دولتی افزايش پيدا می کند و خوب همه 

اينها بارش . اينها بارش را روی دوش اقتصاد ايران ما خواهيم ديد
برای مثال همين . روی دوش اقتصادايران سر شکن ميشه 

که ما همين االن در رابطه امارات عربی با ايران می بينيم نقشی 
که به جای اينکه مثال ايران مستقيما برود و کاالئی را وارد بکند، 
کاال اول ميرود آنجا و بعد از آنجا وارد ايران ميشه و خود اين امر 
کلی آن کاال را گران تر ميکنه و سود های زيادی را به جيب 

به هر حال اين يک تاثير بزرگی است که اين . واسطه ها می ريزه 
 . تحريم ها روی اقتصاد خواهد گذاشت

  
یکی از موارد اين تحریمها ،تحريم صنعت نفت و گاز : سوال

گران شدن گاز و بنزین و ديگر کاال های . و سوخت هست
مورد احتياج مردم چقدر می تواند روی اقتصاد ایران و 

می دانيم که، همانطور که . زندگی مردم تاثير داشته باشد
شما اشاره کرديد، کمپانی های بزرگ سودش را می برند 
. اما دودش به چشم مردم و قشر پائين جامعه می رود

ميشه در باره پيامد های اين تحريم ها کمی بيشتر توضيح 
  بدهيد؟ 

  
همانطور که توضيح دادم . اول يک نکته را بگويم . حتما :پاسخ

ی امنيت، بر پروژه اتمی و موشکی جمهوری تاکيد قطعنامه شورا
اسالميه در اين قطعنامه،  تحريمی در رابطه با صنعت نفت مطرح 

اما در تحريمی که دولت آمريکا مستقال طرح نموده . نشده
های نفتی تصفيه  گذاری در بخش انرژی یا فروش فرآورده سرمایه

المی شده مثل بنزین، گازوئيل يا سوخت هواپيما به جمهوری اس
البته اين اولين بار نيست که امريکا جمهوری .  تحريم شده

سال پيش با فراز و  ٣٠اين سياست از . اسالمی را تحريم می کنه
اما در مورد اينکه گران شدن گاز و . نشيب هائی تداوم پيدا کرده 

بنزين چه تاثيری روی اقتصاد و زندگی مردم داره، خوب روشنه که 
ن  و گازوئيل با محدوديت مواجه بشه، دولت واردات بنزيوقتيکه  

ضد مردمی در اولين قدم جهت مقابله با اين محدوديت،  سهميه 
خوب  اين . ها را کم  خواهد کرد و قيمت ها را افزايش خواهد داد

از آنجا . امری است که فورا کل اقتصاد  را تحت تاثير قرار می دهه
سته نيست يک  اقتصاد که اقتصاد ايران هم يک اقتصاد فئودالی ب

سرمايه داری که مسئله سوخت در آن نقش کليدی دارد بنابراين  
هر گونه کمبود و يا گرونی در اين مورد همه اقتصاد را تحت تاثير 

از کشاورزی روستائيانی که برای مثال راه انداختن . قرار می دهد 
تراکتورشان و موتورهای آب شان به سوخت احتياج دارند تا 

انجاتی که اساسا بدون سوخت نمی توانند راه بيفتند و کارخ
حرکت کنند و همچنين کاميونهائی که اين کاال های توليد شده را 
بايد حمل و نقل  کنند و هردرجه ای از  کمبود و گرانی در سوخت 

با اين توصيف به نظر من تاثير کم . کارشان را مختل می کنه 
ن بيش از هر چيزی شدن عرضه بنزين و گرون شدن قيمت آ

زندگی زحمتکشان جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد و باری 
زحمتکشانی  که برای تهيه يک لقمه نان . بدوش آنها خواهد شد

خوب حاال .  با ماشين و موتور خود شان مسافر کشی می کنند
وقتيکه سهميه هايشان کم بشه وقتيکه قيمت بنزين باال بره 

  . ره آنها را در تنگنا قرار خواهد دادقيمت گازوئيل باال ب
  

بعد به خصوص وقتيکه يک اقتصادی مارک تحريم بر پيشانی اش 
می خوره مثل همين سالها که بر پيشانی اقتصاد ايران خورده 
واردات کاال های نظامی و واردات همه کاال ها ئی که مورد نياز 

و مردم است با محدوديت ها و گران فروشی ها مواجه ميشه 
الزاما واسطه ها توش نقش ايفا می کنند و اين امر قيمت را باال 
می بره و اين قيمت باال هم بدون شک رو دوش مردم سرشکن 

  .خواهد شد

در مورد اينکه گران شدن گاز و بنزين چه تاثيری روی اقتصاد و 
واردات بنزين  و گازوئيل با زندگی مردم داره، روشنه که وقتيکه  

مواجه بشه، دولت ضد مردمی در اولين قدم جهت محدوديت 
مقابله با اين محدوديت،  سهميه ها را کم  خواهد کرد و قيمت ها 

خوب  اين امری است که فورا کل اقتصاد  . را افزايش خواهد داد
از آنجا که اقتصاد ايران هم يک اقتصاد . را تحت تاثير قرار می دهه

يه داری که مسئله فئودالی بسته نيست يک  اقتصاد سرما
سوخت در آن نقش کليدی دارد بنابراين  هر گونه کمبود و يا 

از . گرونی در اين مورد همه اقتصاد را تحت تاثير قرار می دهد 
کشاورزی روستائيانی که برای مثال راه انداختن تراکتورشان و 
موتورهای آب شان به سوخت احتياج دارند تا کارخانجاتی که 

ت نمی توانند راه بيفتند و حرکت کنند و اساسا بدون سوخ
همچنين کاميونهائی که اين کاال های توليد شده را بايد حمل و 
نقل  کنند و هردرجه ای از  کمبود و گرانی در سوخت کارشان را 

با اين توصيف به نظر من تاثير کم شدن عرضه . مختل می کنه 
بنزين و گرون شدن قيمت آن بيش از هر چيزی زندگی 

حمتکشان جامعه را تحت تاثير قرار خواهد داد و باری بدوش آنها ز
 .خواهد شد
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تحریمها متوجه سپاه پاسداران و بعضی از اين  :سوال
به نظر شما هدف دولتهای . به آن است  نهادهای وابسته

 غربی چی هست و چرا سپاه پاسداران ؟
  

 اتفاقا توی همين قطعنامه شورای امنيت  از. بله درسته  :پاسخ
 ١۵شرکتی که نامشان در ليست تحريم ها آمده حداقل  ۴٠

شرکت رسما به سپاه پاسداران تعلق دارند و از چهار ضميمه ای 
که اين قطعنامه داره يکی از آنها اساسا پرداخته به اسامی 

در اين . اتمی فعال هستندشرکتهای سپاه پاسداران که در پروژه 
ضميمه به خصوص نشان داده ميشه که قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبيای  سپاه و چهار موسسه زیرمجموعه آن مورد  تحریم قرار 

از آنجا که اين تحريم ها در رابطه با پروژه های اتمی و . گرفته اند
موشکی جمهوری اسالمی است خوب با توجه به نقش سپاه 

در اين پروژه ها طبيعتا  بايد هم نام شرکت های سپاه پاسداران 
از سوی ديگه خود اين امر هم تا .  در اين ليست برجسته بشه

حدی حد و ابعاد وسيع دخالتگری سپاه در امور اقتصادی ايران را 
برای نمونه همين   قرارگاه سازندگی خاتم . نشان می دهه

صوص در دوران رياست االنبيا، قرار داد های ميليارد دالری به خ
جمهوری احمدی نژاد  به آن   داده شده و با کمک های دولت و 
قرار دادهائی مه به آن داده شده عمال به يکی از بزرگترين نهاد 

از کارخانه های توليد وسائل . های اقتصادی کشور تبديل شده 
نظامی تا فعاليت در صنایع نفت و گاز خالصه هيچ حوزه ای نيست 

قرارگاه .  قرارگاه در آن  فعال نباشد و نقشی نداشته باشدکه اين 
و در واقع يک تراست يا کمپانی بزرگی است که در مهمترين حوزه 

  .های اقتصادی دخالت دارد
  

خوب معلومه  که وقتی که مسئله تحريم ايران برای قدرت های 
بزرگ مطرح ميشه با توجه به نقشی که سپاه در اقتصاد و 

پيدا کرده الزاما نام اين نهاد ضد مردمی هم به سياست ايران 
ميان می آيد و تحريم ها متوجه شرکت های وابسته به اين نهاد 

همين . بگذاريد توجه تان را به اين خبر جلب کنم. هم می شه
چند هفته پيش بود که احمدی نژاد در يکی از سخنرانی هايش 

 ٢١ک قراداد مطرح کرد که ما در يک جلسه، تنها در يک جلسه، ي
تا مثال بروند و نياز .  ميليارد دالری را به شرکت های سپاه داديم

. های کشور را در آن زمينه ای که مورد نظرش بود بر طرف کنند
خوب وقتيکه قراردادهای چنين بزرگ و چنين ميليارد دالری در 
اختيار يک کمپانی و يا يک قرار گاه قرار می گيره معلومه که نقش 

ر اقتصاد پيدا خواهد کرد و در هر تحريمی هم الزاما وسيعی د
  .پايش وسط می آيد

  
. فکر می کنيد اين تحريم ها تا چقدر جدی باشد:  سوال 

  تحريم هائی که متوجه سپاه پاسداران ميشه؟
  

تحريم ها به عنوان يک عامل فشار به جمهوری . ببينيد :پاسخ
ر جهان ولی اين واقعيتی است که د. اسالمی مطرح ميشه

سرمايه داری که سود عامل اصلی است و همه سرمايه داران 
برای سود حرکت می کنند خوب کمپانی ها و سرمايه داران برای 

مثال سالهاست که آمريکا . دور زدن  اين تحريم ها راه هائی دارند
ايران را تحريم کرده ولی کاالهای آمريکا می آيد به امارات متحده 

حاال اينها جا .با يک تغييراتی وارد ايران ميشودعربی و از آن طريق 
هائی است که ممکن است از طريق بازار سياه و قاچاق اين 
کارها پيش بره يک قسمت هائی اش اساسا خود اين سرداران 
سپاه که حاال هر کدام ميلياردری شده اند و کمپانی دارند، 

از بازار می روند و . شرکت دارند، بنادر ويژه حفاظت شده دارند 
فکر می کنم که در يک نگاه کلی . کاال ها را می خرند و می آورند

اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ بدهيم اين تحريم ها فقط همه 
چيز را گران تر می کند اين طوری نيست که دسترسی اين رژيم 
ها ئی که تحريم می شوند را به يک سری کاال ها کامال بتواند 

را گران تر می کند و خوب حاال بايد ديد که  قطع کند ولی همه چيز
از اين گرانی چه کسانی سود می برند منطقا کمپانی هائی که 

  .اين کاال ها را به اين طريق صادر می کنند
  

شما به عنوان يک جریان چپ در مورد اين تحریمها :  سوال 
 نظرتان چيه و چی فکر می کنيد؟ 

  
طرف قدرتهای امپرياليستی و از آنجا که اين تحريم ها از  :پاسخ

در جهت منافع آنها  شکل گرفته و عمال هم همانطور که توضيح 
دادم  مصائب و مشکالت مردم ستمديده ما را تشديد می کند ما 

چريکهای . نمی توانيم توافقی با چنين سياستهائی داشته باشيم
فدائی خلق ايران به مثابه يک جريان کمونيستی نه تنها مخالف 

تحريمها هستند بلکه اساسا مخالف هرگونه دخالت دولتهای اين 
ما معتقديم . بزرگ در امور داخلی کشورها و از جمله ايران هستند

که عليرغم تبليغات فريبکارانه ای که جريان دارد که تالش می 
کنند چنين جلوه دهند که گويا اين تحريم ها را به خاطر دفاع از 

حتما می دانيد که مثال رئيس  - اندحقوق مردم ايران اعمال کرده 
جمهور آمريکا وقتيکه داشت قطعنامه تحريم را امضاء می کرد که 
از طرف مجلس سنا و کنگره به کاخ سفيد فرستاده شده بود در 
. يک سخنرانی اعالم کرد که ما در کنار مردم ايران ايستاده ايم

کار ها را  امريکا چنين جلوه می دهد که دارد برای مردم ايران اين 
در حاليکه بر عکس قدرتهای  –می کند و اين تحريم ها را می کند 

بزرگ نشان داده اند که دلشان برای مردم ما نسوخته و اين 
تحريم ها را هم به خاطر منافع  و مصالح خودشان است که اعمال 

تجربه .  می کنند که عمال هم دودش به چشم مردم ما می رود
است  سالها عراق را تحريم کردند و همين عراق جلوی چشم م

اين تحريم ها باعث مرگ هزاران کودک بيگناه شد، اما خللی هم 
اما وزير خارجه . به سلطه ديکتاتوری حاکم بر عراق وارد نکرد 

امريکا در آن زمان که اولبرايت بود وقتيکه خبرنگاران از وی پرسيدند 
شود و از بين  که اين همه کودک بيگناه دارد در عراق کشته می

می رود به خاطر اين تحريم ها ، با وقاحت ويژه سياستمداران اين 
کشور گفت که برای مبارزه با ديکتاتوری چنين هزينه ای ضروری 

. و نکته جالب اين است که بعد از اينکه صدام سقوط  کرد. است
اسناد دهها مورد از سوء استفاده ها،گران فروشی ها و دزدی 

بطه با اين تحريم ها رخ داده بود افشاء و در روزنامه هائی که در را
حتی نشان داده شد که چنين سياستی ربطی به . ها مطرح شد

اينکه بعد ها .  محدود کردن ديکتاتوری عراق نداشته است
آمريکائی ها با لشگری کشی به عراق صدام را از قدرت ساقط 

حضور  کردند به اين خاطر بود که مصلحتشان حکم می کرد که
مستقيم نظامی در عراق داشته باشند نه اينکه مثال از جنايات 

چريکهای فدائی خلق ايران  قبل از هر چيز معتقدند که 
مردم و نيرو های سياسی نبايد گول تبليغات قدرتهای بزرگ 
را بخورند و فکر کنند که  اين داستان کوچکترين سودی برای 

 ٣٠قدرتهای بزرگ اگر از جمهوری اسالمی مثل .  مردم دارد
ن باشيد که اين رژيم  سال گذشته حمايت نکنند مطمئ

جنايتکار توسط خود مردم ايران با آتش خشم همين مردم از 
اگر کسی دلش به .  صحنه سياسی کشور جارو خواهد شد

ساله بی وقفه دستگاه  ٣٠حال مردم ما سوخته پس چرا 
و سر هر .  سرکوب اين ديکتاتوری را اين طور تجهيز می کند

ه  سردمداران طوری ک. بزنگاهی به کمک اش می آيد 
به " امداد های غيبی"جمهوری اسالمی هم از رسيدن 

  ؟!کمک شان دم می زنند
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کما اينکه ديديم وقتيکه خودشان . صدام دلشان ريش شده بود
رفتند در عراق ارتش آمريکا چه قتل و غارت و کشتاری از مردم 

بنابراين  چريکهای فدائی خلق ايران  قبل از هر . عراق براه انداخت
و نيرو های سياسی نبايد گول تبليغات  چيز معتقدند که مردم

قدرتهای بزرگ را بخورند و فکر کنند که  اين داستان کوچکترين 
قدرتهای بزرگ اگر از جمهوری اسالمی .  سودی برای مردم دارد

سال گذشته حمايت نکنند مطمئن باشيد که اين رژيم   ٣٠مثل 
صحنه  جنايتکار توسط خود مردم ايران با آتش خشم همين مردم از

اگر کسی دلش به حال مردم .  سياسی کشور جارو خواهد شد
ساله بی وقفه دستگاه سرکوب اين  ٣٠ما سوخته پس چرا 

و سر هر بزنگاهی به کمک .  ديکتاتوری را اين طور تجهيز می کند
طوری که  سردمداران جمهوری اسالمی هم از . اش می آيد 

  ؟!زنندبه کمک شان دم می " امداد های غيبی"رسيدن 
  

در نتيجه الزمه  که تاکيد کنم که موضع ما در رابطه با اين تحريم 
ها از موضع تشکيالت ما نسبت به ماهيت رژيم سرکوبگر جمهوری 

ما از همان زمان که امپرياليستها در . اسالمی جدا نيست
کنفرانس گوادالوپ تصميم گرفتند جهت سرکوب انقالب مردم ايران  

می  را به قدرت برسانند همواره با تکيه بر خمينی وجمهوری اسال
فاکتهای روشن گفتيم که اين رژيم عليرغم همه هياهو های ضد 
امريکائی و ضد امپرياليستی اش تا مغز استخوان به سرمايه داری 

نگاهی به آنچه . انحصاری جهانی يعنی امپرياليسم، وابسته است
الح مردم انجام سال گذشته و اين رژيم بر عليه مص ٣٠که اين در 

داده نشان می دهد که اين تحليل کامال درست بوده و واقعيت 
به نفع مردم  ساله ايران و عراق  ٨مگر جنگ برای نمونه  . داشته

ما بود که جمهوری اسالمی بر طبل آن می کوبيد وآن حد جوان را 
مگر کسی فراموش کرده که وزير . در ميدانهای آن به کشتن داد

در دوره تاچر بعد ها اعتراف  - فکر کنم آلن کالرک -ندفاع انگلستا
کرد که اين جنگ به نفع قدرتهای بزرگ بود و به همين دليل هم 

همکاری های جمهوری . شرايط آغاز و تداوم آنرا مهيا کردند
اسالمی با امپرياليستها جهت اشغال همين عراق و افغانستان 

انه های اين رژيم را يا مثال اگر خود رس. هم امر پوشيده ای نيست
دنبال کنيم اعتراف می کنند که اقتصاد کشور بر اساس خطی که 

همه اينها نشان می . بانگ جهانی ديکته کرده داره پيش می ره
دهد که نبايد فريب سياستهای رياکارانه قدرتهای بزرگ و يار و ياور 

همين  پروژه هسته ای . آنها يعنی  جمهوری اسالمی را خورد
اسالمی  را بيائيد در نظر بگيريم که به باور ما  پروژه ای جمهوری 

اساسا بررسی اين . کامال ضد ملی و بر عليه منافع مردم ماست 
پروژه نشان می دهد که بدون ياری و دخالت انحصارات 
. امپرياليستی اساسا چنين پروژه ای امکان شکل گيری نداشت

ه راه اندازی حال همان هائی که جمهوری اسالمی را تشويق ب
چنين پروژه ای کرده اند  و ميليارد ها دالر از بودجه اين مملکت را 
از اين طريق به جيب زدند، جهت رونق دادن به بازار فروش سالح 

های خودشان در منطقه، همين پروژه اتمی را حاال بهانه کرده و  
جنگ تبليغاتی راه انداخته اند،  و با جو سازی و کوبيدن بر طبل 

ر اتمی شدن جمهوری اسالمی، هم مردم خودشون را می خط
ترسانند و فريب می دهند و هم همه کشور های منطقه را 
تشويق به راه اندازی پروژه هسته ای می کنند تا از طريق  همين 
پروژه ها ئی که در کشور های منطقه قرار است راه بيندازند 

به واقع اگر . ميليارد ها دالر ديگر هم آنها را  سر کيسه کنند
نگاهی به منطقه بحران زده خاورميانه بيندازيم می بينيم که 
قدرتهای بزرگ به بهانه اتمی شدن جمهوری اسالمی به کشور 
هائی دارند راکتور اتمی می فروشند که اساسا با سطح رشد 

از اردن و عربستان و امارات بگذريم . صنعتی آنها انطباق ندارد 
ر اين منطقه  قراردادهای ساخت نيرو گاه حتی بحرين هم  داره د

همه اين کشور ها در تالش اند تا چنين قرار . اتمی را می بندد
در حاليکه به باور ما  اصوال نه تنها خاورميانه . دادهائی را ببندند

يک .  بلکه تمام  جهان بايد از تمام سالح های اتمی بری بشه
ت که اجازه نمی جهان خالی از سالح اتمی  جهان امن تری اس

دهد سرنوشت نسلهای آينده را يک چنين سالح مرگباری تهديد 
  . کند

  
به هر حال من فقط تاکيد می کنم که مخالفت با  دخالت خارجی 
در کشور و سلطه قدرتهای بزرگ امپرياليستی که حق تعيين 
سرنوشت خلقهای ما را به زور سرکوب پايمال کرده اند معنائی جز 

بايد با همه توان خودمان مبارزه کنيم تا سلطه اين ندارد که 
جمهوری اسالمی و حاميان امپرياليست اش را در بستر يک 

تنها از اين طريق است که  . انقالب اجتماعی در هم بشکنيم
شرايط جهت ابراز اراده آزاد توده ها بوجود می آيد تا آنها بتوانند هر 

  . ا تعيين کنندطور که منافع شان حکم می کند سرنوشت شان ر
  

برای من سوالی پيش آمد در انتهای برنامه اينکه : سوال
نيرو های چپ و سوسياليست چه وظايفی پيش رويشان 

  هست در قبال مردم با توجه به ابعاد وسيع تحريم ها؟
  

اين تحريم . يک نکته ای را اول اجازه بدهيد که توضيح دهم :پاسخ
يشه تحليل ها و نگرش هامثل هر موضوع ديگری وقتيکه مطرح م

يک عده ای در . های مختلفی را در اپوزيسيون شکل می دهد
دفاع از جمهوری اسالمی اساسا چون اين تحريم ها را بر عليه آن 
می ببينند بر عليه اش هستند و يک عده ای هم در تعارض با 
جمهوری اسالمی از آن استقبال می کنند و فکر می کنند که 

اسالمی چشم بستن به قدرتهای خارجی  برای نابودی جمهوری
جايز است و اين تحريم ها را هم چون تعارض آن قدرتها با 
جمهوری اسالمی می دانند يک امر خير جلوه می دهندو ديگر 
فکر نمی کنند که اين تحريم ها چه تاثيری بر زندگی مردم 

اينکه می گوئيد . داره -کارکران و توده های زحمتکش - ستمديده ما
فه نيرو های چپ چيست يکی از وظايف نيرو های چپ اين وظي

است که در رابطه با اين تحريم هائی که شده واقعيت ها را به 
گوش مردم و همه نيرو ها برسانندو بتوانند توضيح دهندکه چرا اين 
تحريم ها اصوال شکل گرفته و منافع و مصالح قدرتهای بزرگه که به 

که اصوال در تخالف منافع و چنين تحريم هائی دست می زنند 
سال  ٣٠اين تحريم ها اگر به اين . مصالح کارگران و مردم ما است

سال را در نظر داشته باشيم اينها عمال  ٣٠تجربه اين . توجه کنيم
جمهوری اسالمی را تضعيف نمی کند،دودش به چشم مردم می 
رود در نتيجه آن کسانی که خيلی خوشحال اند و فکر می کنند 

اين تحريم ها خوبه ولی کافی نيست و بعد از قدرتهای بزرگ که 

همين  پروژه هسته ای جمهوری اسالمی  را بيائيد در نظر 
بگيريم که به باور ما  پروژه ای کامال ضد ملی و بر عليه 

اساسا بررسی اين پروژه نشان می . منافع مردم ماست 
اساسا  دهد که بدون ياری و دخالت انحصارات امپرياليستی

حال همان هائی . چنين پروژه ای امکان شکل گيری نداشت
که جمهوری اسالمی را تشويق به راه اندازی چنين پروژه 
ای کرده اند  و ميليارد ها دالر از بودجه اين مملکت را از اين 
طريق به جيب زدند، جهت رونق دادن به بازار فروش سالح 

را حاال بهانه های خودشان در منطقه، همين پروژه اتمی 
کرده و  جنگ تبليغاتی راه انداخته اند،  و با جو سازی و 
کوبيدن بر طبل خطر اتمی شدن جمهوری اسالمی، هم 
مردم خودشون را می ترسانند و فريب می دهند و هم همه 
کشور های منطقه را تشويق به راه اندازی پروژه هسته ای 

ر کشور های می کنند تا از طريق  همين پروژه ها ئی که د
منطقه قرار است راه بيندازند ميليارد ها دالر ديگر هم آنها را  

 .سر کيسه کنند
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می خواهند که حاال بيشترش کن ديگه توجه نمی کنند که اين 
که مثال  -برای اين اعمال نشده- تحريم ها برای اين شکل نگرفته 

. آنقدر جمهوری اسالمی را تضعيف کند که مثال بتوانند برش دارند
ری اسالمی بود خوب همان اگر سياست آنها بر داشتن  جمهو

در حاليکه آنها فشار می . کاری را می کردند که با صدام کردند
آورند تا امتياز بگيرند و به خصوص در يکسری از اين تحريم ها يک 
سری از کمپانی ها با اين تحريم ها سود های ميلياردی به جيب 
 می زنند چون می گويند مسئله غير قانونی است و بايد اين کاال
را از بازار سياه تهيه کنيد ورژيم هم که نمی آيد که مثال بگذرد و 

خود می رود می خرد و .  چشم پوشی کندو نرود آن کاال را بخرد
وقتيکه .وقتيکه می رود می خرد خوب معلومه که گران تر می خره 

گران تر می خرد بارش می افتد روی دوش مردم و مردم بايد 
  . بهايش را بپردازند

  
ر ما بيائيم مثال مقايسه کنيم چون به خصوص بحث سر تحريم اگ

هائی است که يک سری کاال های نظامی است که جمهوری 
حاال در مقايسه با .اسالمی در تهيه اش ترديد اصال ترديد نداره 

مثال اينها داروی مسکن را بيايند . کاالهای مثال ديگر بيائيم بگوئيم
مثال - ن را تحريم بکنند ممکنه خوب اگر داروی مسک. تحريم کنند

از کشکول  اش يک ممکنه ولی فقيه ارتجاع   - دارم می زنم
فتوائی در بياورد و بگويد که اساسا شرط رسيدن به بهشت درد 
کشيدنه و بعد هم دولت احمدی نژاد بيايد بگويد اصال امام زمان 
آمد در جلسه هيئت دولت و گفت وظيفه شما هموار کردن راه 

س بگذاريد مردم درد بکشند  پس داروی مسکن نمی بهشته پ
اما وقتيکه بحث بر سر اين جور کاال هاست اينها که می . خواهيم

گران تر هم می خرند و شک هم نبايد داشت . روند و می خرند 
که هر هزينه ای اين تحريم ها بر بودجه دولتی اضافه کند اين دزد 

دشان و از سهم ها ئی که روی کارند نمی آيند از جيب خو
دزديهايشان و سهم دزد ی آقازاده هايشان  بزنند و مثال اين هزينه 
را اين جوری جبران کنند فورا منتقل اش می کنند بدوش کارگران و 

خوب در ابعادی وسيع تر و شديد تر و واقعا لجام . زحمتکشان
گسيخته تر آنها را استثمار می کنند و آنها را چپاول می کنند در 

ه وظيفه نيرو های چپ، نيرو های سوسياليست، نيرو های نتيج

انقالبی است که دست در دست هم، ماهيت اين تحريم را به 
فريبکاريهائی که در اين زمينه می شود را . اطالع مردم برسانند

افشاء کنند و اجازه ندهند که دشمنان اصلی مردم ما حاال با قيافه 
ال به خاطر نقض حقوق بشر در حق به جانب بيايند و بگويند ما اصو

اين جمهوری .  ايرانه که اين تحريم ها را داريم راه می اندازيم
سال است که دارد حقوق بشر را در ايران نقض می  ٣٠اسالمی 

سال اينها جمهوری اسالمی را حمايت نمی  ٣٠کند اگر در اين 
کردند مردم ما حاال ده ها بار اون را به جائی که شايسته اش 

بدون حمايت آنها اين . يعنی به زباله دان تاريخ انداخته بودند است
رژيم نمی ماند در نتيجه آنها برای اين نيست که حاال پرچم تحريم 

اين تحريم ها را بايد در سياستهای امپرياليستی . را برداشته اند
که چه سود های کالنی به يک . که پشت اش هست نگاه کرد

ی از سرمايه داران با اين تحريم ها چگونه بخش. عده می رساند 
روی بازار های بخش ديگر دست می اندازند و آنها را از ميدان 

اميدوارم که توانسته باشم به سوال . رقابت خارج می کنند 
  .هايتان پاسخ دهم

  
تشکر می کنم و سپاسگزارم از اينکه دعوت ما را : سوال

  .قبول کرديد و در اين مصاحبه شرکت کرديد
  

من هم متقابال از شما و از همه دست اندرکاران تلويزيون  :خپاس
به خصوص يکبار ديگر به ببيندگان شما هم . کومله سپاسگزارم 

دو باره سالم می دهم و هم خداحافظی می کنم و اميدوارم که 
  .توانسته باشم پاسخکوی سواالت شما بوده باشم

ه در به دنبال تحريم های شورای امنيت تلويزيون کومل* 
جوالی مصاحبه ای در باره پيامد های اين تحريم   ١٤تاريخ  

پيام . ها بر زندگی مردم با رفيق فرييرز سنجری انجام داد
 مصاحبه رافدائی با تشکر از رفيقی که زحمت پياده کردن 

با انجام برخی تصحيحات، این مصاحبه را از  کشيده است
مبادرت به چاپ  در اينجاحالت گفتاری به نوشتار درآورده و 

 . آن می کند
  

   ..كارگري فعال يك با مصاحبه
  ١٥از صفحه         

  .کرد کار می  شيفت هشت ساعته  در سه

دستمزد شما در چه زمانی پرداخت می : سئوال
شد؟ و اگر ماهانه بود آيا بطور مرتب پرداخت 

  می شد يا با تاخير به شما داده می شد؟
  

پرداخت   بود و ماهانه  دستمزدها ماهانه :پاسخ
اما بر اثر فشارهای زیاد اقتصادی کارگران اکثر . شد می

  عنوان مساعده  نوبت به  دستمزد خود را در دو سه
هر چند   کارفرماها از دادن مساعده. کردند دریافت می

کردند، چون  مياوردند اما خود داری نمی  بهانه
کم انرژی  کماگر این کار را نکنند کارگر   ميدانستند که

هر صورت دستمزدها   به. کار کردن را از دست ميدهد
ای موارد اتفاق  در پاره. شد پرداخت می  ماهيانه

کرد،  کارفرما دستمزد کامل را پرداخت نمی  افتاد که می
من کار   در جاهای که. ميداد  اما مقداری مساعده

د کارفرما از پرداخت دستمز  که  ام کمتراتفاق افتاده کرده
پرداخت دسمتزدها ميبایست سر هر . خود داری کند

بعد نيز پرداخت   پرداخت شود اما گاهی تا دهم ماه  ماه
  .شد نمی

 )ادامه دارد(         

٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

در سال  جمهوري اسالمي - نشاهيمريكايي شاهآجنايتكارانه ارتش  ملهحمرداد، سالگرد  28
ضدخلقي رژيم . صورت گرفت خميني مزدور "جهاد"با فرمان كه با  به كردستان است 1358

ه كرد به وحشيانه ترين شكلي ، خلق رزمنددر آن سال با هجومي همه جانبه اسالمي جمهوري 
قرار داد و بسياري از توده هاي مبارز و پيشمرگان قهرمان اين خلق را قتل عام  ملهحرا مورد 

به خاك در اين يورش اما مبارزات مسلحانه خلق كرد پوزه رژيم جمهوري اسالمي  را . كرد
  !ماليد و كردستان را به سنگر انقالب ايران تبديل كرد
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ستم مضاعف بر کارگران زن را به این صورت 
می توان توضيح داد که این زنان یک بار در 
کنار مردان کارگر یعنی هم طبقه ای های 
خود استثمار شده و بر آنان ستم روا می 
شود و یک بار به خاطر این که زن هستند 

دوم  از این نوع. مورد ستم قرار می گيرند
ستم، به عنوان ستم جنسيتی نام می 

  . بریم

مهم و اساسی است که در اینجا به این 
نکته توجه شود که ستم جنسيتی، در تاریخ 
جوامع بشری، هميشه وجود نداشته است؛ 
و پيدایش آن به بوجود آمدن مالکيت 
خصوصی و تقسيم جامعه به طبقات متخاصم 

در در این زمينه انگلس .(*) بر می گردد
، چنين ١٨۴۶تکميل سخنان مارکس در سال 

اولين تناقض طبقاتی که در : "نوشته است
تاریخ بوجود آمد مقارن با تکامل تناقض بين 
مرد و زن در ازدواج تک همسری است و 
اولين ستم طبقاتی مقارن است با ستم 

تک همسری یک . جنس مذکر بر مؤنث
ولی درعين . پيشرفت عظيم تاریخی بود

راه با برده داری و ثروت خصوصی، حال، هم
عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد، و در 
آن هر پيشرفتی در عين حال یک پسرفت 
نسبی است؛ که در آن رفاه و تکامل یک 
گروه به قيمت بدبختی و سرکوب گروهی 

فردریش انگلس، " (دیگر بدست می آید
، "منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"

). ( مسعود احمدزادهرفيق ترجمه  ٩۴صفحه 
غير الزم نيست توضيح داده شود که در اینجا 

، صرفًا ازدواج "تک همسر"منظور از خانواده 
که  - یک زن و مرد به عنوان یک جفت نيست

قبل از بوجود آمدن مالکيت خصوصی نيز وجود 
این شکل از " داشت، بلکه  به قول انگلس
منبع فوق  -"تخانواده متکی بر تفوق مرد اس

همانطور که مالحظه می ). ٨٨الذکر، صفحه 
شود تاریخ ستم بر زن با تاریخ جوامع طبقاتی 
مقارن است و ریشه آن را باید در بوجود آمدن 

جوامع طبقاتی و تصاحب ابزار اصلی توليد 
اجتماعی توسط طبقات استثمار گر و یا به 
عبارت دیگر مالکيت خصوصی آنها بر این ابزار 

  .جو نمودجست

ستم بر زن یا ستم جنسيتی، در طول تاریخ 
جوامع طبقاتی با فرهنگی عجين بوده است 
که در هر دوره تاریخی شکل و شمایل خاص 
خود را داشته و از آن به طور کلی می توان 
. به عنوان فرهنگ مردساالری یاد نمود

فرهنگ مرد ساالری،  فرهنگی است که چه 
 ه به صورت هایدر قالب تعاليم مذهبی و چ

دیگر، ستم جنسيتی بر زن را توجيه نموده و 
  . به نوبه خود به تقویت آن می پردازد

امروز تحت سيستم سرمایه داری وابسته   
سيستم سرمایه داری ای ( حاکم بر کشور

که جهت حرکت سرمایه را در آن منافع و 
مصالح سرمایه داری انحصاری جهانی تعيين 

هستيم که یک رژیم ما شاهد آن ) می کند
مذهبی زن ستيز که مدافع و نماینده چنين 
سيستمی است، برا ی سرکوب زنان و از آن 
طریق سرکوب جامعه به نفع حفظ و تداوم 
سيستم سرمایه داری وابسته در ایران، 
فرهنگ مردساالری ای را به خدمت گرفته و 
از آن سود می جوید که تمامًا یادآور رسم 

اما .  رون وسطی استهای عهد عتيق و ق
سيطره چنين فرهنگ ارتجاعی در جامعه و 
عملکردهای جمهوری اسالمی با تکيه بر این 
فرهنگ بر عليه زنان، در شرایط شرکت وسيع 

و یا در ترمی دیگر، (زنان در توليد اجتماعی 
با در ) در شرایط وارد شدن آنان به بازار کار

نظر گرفتن همه الزامات مربوط به این 
عيت، اثرات بسيار ناگوار و سوئی در کل واق

جامعه داشته و مشکالت عدیده ای را برای 
زنان و به خصوص زنان کارگر و زحمتکش 
بوجود آورده و خانواده های آنان را با رنج و 
بدبختی هر چه بيشتری مواجه ساخته 

در همين رابطه اکنون به موارد دیگری . است

ر پرتو از ستم مضاعف به کارگران زن که د
فرهنگ ارتجاعی مردساالری حاکم اعمال 

  . می شود، بپردازیم

یکی از نمونه های ستم جنسيتی در ارتباط 
با کار و زندگی زنان کارگر که با فرهنگ 
مردساالری توجيه می شود را می توان در 

. آنان مشاهده کرد عدم امنيت شغلی
البته عدم امنيت شغلی، امروز یک واقعيت 

کننده برای همه کارگران اعم از بسيار نگران 
زن یا مرد می باشد، به طوری که اخراج های 
وسيع که هر روز هم دامنه هرچه بيشتری 
می یابد، خانوادهای کارگری را شدیدًا تهدید 
می کند و عامل اصلی در از هم پاشيده 
شدن این خانواده ها و روی آوری مصایب 

از بيشمار به اعضای خانواده های کارگری و 
در این ميان اما زنان . جمله کودکان آنهاست

کارگر از دیر باز اولين قربانيان اخراج های 
امروز نيز شاهدیم که دست . کارگری بوده اند

اندر کاران جمهوری اسالمی برای حل معضل 
بيکاری سيستم سرمایه داریشان، مرتب 
طرح هائی را برای بيکارسازی عنوان می 

ت کار زنان یکی از کنند که طرح کاهش ساعا
مهم است توجه کنيم که دست . آنهاست

اندرکاران رژیم در حالی که چنين طرح هائی 
را با قربانی کردن زنان کارگر جهت پاسخ 
گوئی به معضل بيکاری در جامعه ارائه می 
دهند، ولی این کار خود را در شرایط سلطه 
فرهنگ مردساالری در جامعه با این فرهنگ 

،این موضوع را در برخورد . یندتوجيه می نما
به نمونه زیر با روشنی بيشتری می توان 

زنی که در یک کارخانه دارو سازی کار : "دید
می کرد و کمی با سوادتر از دیگران بود و 

در کارخانه با : سرپرست خانوار، می گفت
کسی مشکل ندارم، حتی کارخانه ما مهد 

مشکل من که شاید مشکل . کودک هم دارد
ی های دیگر هم باشد، قوانينی است خيل

که از سوی وزارت کار مرتب تغيير می کند و 
حاال هم همه نگران قانون کاهش ساعت 

 

  

  !كارگران زن زير سلطه ستم مضاعف
  )قسمت آخر(

  
 اشرف دهقاني

کارگران زن در ایران با معضل  
برجسته دیگری هم تحت عنوان 

با . مواجهند سوء استفاده جنسی
بيشتر سيستم رشد هر چه 

سرمایه داری در ایران، سالهاست 
که زنان جوان به هنگام استخدام 
برای کار کارگری و یا پس از آن در 

روبرو  کارفرماهائیطی دوره کار، با 
می شوند که وقيحانه از آنها 
خواهان داشتن رابطه جنسی یا به 
عبارتی دیگر رابطه نامشروع 

از این موضوع عالوه بر خود . هستند
ارگران زن، همه کسانی هم که به ک

نحوی با کارخانه و موسسات 
توليدی مختلف در ارتباط قرار دارند، 
مطلع می باشند و هر کدام از آن 
افراد تعریفهای خاصی در این مورد 

گستردگی این موضوع به . می کنند
حدی است که در گزارشات کارگری 
نيز به اشکال گوناگون به آن اشاره 

 .شده است
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کاری زنان هستيم، قانونی که احتماًال همه 
طبيعی است کارفرمائی . ما را بی کار ميکند

که می تواند مردی را استخدام کند که دو 
داد مرا ساعت از من بيشتر کار می کند قرار

چرا باید با یک ...حق هم دارد. تمدید نميکند
."( مبلغ پول دو ساعت کمتر، کار دریافت کند
 ١٠ - من یک کارگر زنم، جرم این است

). ، سایت دانشجو نيوز١٣٨٩اردیبهشت 
همانطور که مالحظه شد، دست اندرکاران 
رژیم در واقع،  با طرح کاهش ساعات کار 

ی را از  زنان زنان نه تنها فرصت های شغل
کارگر سلب می کنند بلکه زمينه را برای 
اخراج کارگران زن هرچه بيشترمهيا می 
سازند، اما در توجيه این امر، با تکيه بر 
فرهنگ ارتجاعی مرد ساالرانه اسالمی 
خویش عنوان می کنند که دليل کاهش 
ساعات کار زنان  این است که زنان بتوانند 

کارهای خانه و وقت بيشتری را صرف انجام 
نگهداری از بچه ها بکنند؛ و یا با تکيه بر 
همان تعاليم اسالمی شان با حق به جانبی 
مطرح می کنند که جای زن در خانه است و 
!  اساسًا چرا زن در خارج از خانه کار می کند

چنين مطالبی را این یا آن نماینده مجلس، 
این یا آن عضو کمسيون قضائی و غيره 

  . وقاحت تمام بر زبان می رانندهمواره با 

این را هم باید دانست که بيکارسازی 
کارگران زن در شرایطی صورت می گيرد که 

. نيز در رنجند محدویت های شغلیآنها از 
همانطور که می دانيم رژیم زن ستيز 
جمهوری اسالمی از بدو روی کار آمدن خود، 
در پاسخ به بحران دامنگير نظام سرمایه 

سته ایران، اخراج کارگران زن از داری واب
کارخانجات بزرگ را در دستور کار خود قرار داد 
و در طول سالها عمر ننگين خویش نيز تا آنجا 
که امکان داشته برای آنان محدودیت شغلی 

  .بوجود آورده است

از طرف دیگر، حتی امور طبيعی ای چون  
هم در بطن  بارداری و ازدواج دختران

کردن شغل حتی با حداقل  شرایطی که پيدا
در آمد الزم برای کارگران زن بسيار دشوار 
است، امنيت شغلی آنان را به خطر می 

در موسسات توليدی ای که تحت . اندازد
پوشش قانون کار قرار دارند، کارفرمایان برای 
اجتناب از پرداخت هزینه مهد کودک یا 
مرخصی زایمان، اساسًا ترجيح می دهند که 

. وان ازدواج نکرده را استخدام کننددختران ج
با  - به همين خاطر است که مثًال بارداری

همه ميمنت و شادی ای که اصوًال این امر 
برای کارگر زن در  - طبيعی در درون خود دارد

این موسسات موجب دلهره و نگرانی به 
اینها نمونه هائی . خاطر ترس از اخراج است

لی است که نشان می دهند که امنيت شغ
زنان همواره بيشتر از مردان در معرض خطر 
قرار دارد و تمرکز کارگران زن به ناچار اغلب در 
جاهائی است که بی حقوقی کامل کارگر در 

  .آنجاها برقرار است

آیا با در نظر گرفتن چنين واقعياتی، مشکل 
است درک شود که چرا کارگران کارگاه های 

تند؟ و یا توليدی کمتر از ده نفر اکثرًا زن هس
به این امر پی برد که چرا زنان کارگر اغلب در 
موسساتی به کار گمارده شده اند که در 
آنجا ها  کارگران حتی از کمترین حقوق 

مندرج در قانون کار هم محروم هستند؟ 
در چنان موسساتی و . موضوع روشن است

یا به طور مشخص در کارگاه های کمتر از ده 
ای که باید برای یک نفر، سرمایه دارهزینه 

کارگر زن در ایام بارداری و پس از تولد بچه 
صرف کند را به قيمت تحميل فشار و رنج و 
ناراحتی برای خانواده های کارگری، به جيب 

  .   می زند

از دیگر نمودهای ستم به کارگران زن در  
ارتباط با فرهنگ مردساالری موجود در 

رد زیر نيز جامعه، الزم است در اینجا به دو مو
  :اشاره شود

یکی : اذیت و آزار و سوءاستفاده جنسی
از جلوه های فرهنگ مرد ساالری، خود را در 
آزار و اذیت جنسی زنان در محيط کار و در 

این پدیده از . کوچه و خيابان متبلور می سازد
دیر باز در ایران وجود داشته و تجربه نشان 
می دهد که جدا سازی دختر و پسر از 

دیگر در محيط های اجتماعی و نقض آزادی یک
" حجاب"پوشش برای زنان و از جمله تحميل 

اختراعی جمهوری اسالمی به زنان، درست 
بر خالف آنچه تبليغ شده و یا تصور می شود، 
اتفاقا، در تشدید این امر نقش به سزائی 

اساسًا در فرهنگ مردساالری، . داشته است
ند مرد، بلکه زن نه به عنوان یک انسان همان

به مثابه شيئی قابل استفاده جنسی 
بر چنين زمينه ای، آزار و . نگریسته می شود

چه از  -اذیت جنسی کارگران زن در محيط کار
طرف کارفرمایان و چه حتی از طرف مردان 

همواره یکی از معضالت کارگران زن  - کارگر

اساسًا باید دانست که یک زن . بوده است
خصيت از این که به او نه کارگر شریف و با ش

به عنوان یک انسان، فردی همانند مرد بلکه 
به مثابه یک وسيله جنسی نگریسته شود، 
در خود احساس توهين و تحقيری می کند 
. که درک آن برای مردها چندان آسان نيست

اذیت و آزار جنسی زنان کارگر در محيط کار 
البته در سطح جهان گسترش دارد و جدی 

 ١١١کنوانسيون  به حدی است کهبودن آن 
 ذیت جنسی و سازمان جهانی کار، آزار و ا
های کار را جزء  اعمال خشونت در محيط
 .بندی کرده است شرایط غيرایمنی کار طبقه

واضح است که اذیت و آزار جنسی، خود 
ستم مضاعفی بر کارگران زن است که 
کارگران مرد نه تنها از آن مبرا هستند بلکه 

ممکن است از عاملين چنان ستمی خود نيز 
هر چند کارگر مردی که مرتکب چنان  - باشند

آزار و اذیتی در حق همکار و هم طبقه ای 
خود می شود، احتمال دارد ) جنس مونث(

که به زشتی کار خود آگاه نبوده و متوجه 
نباشد که با چنان کاری، چه ستمی را در 

  . حق کارگر زن روا می دارد

زن در ایران با معضل برجسته اما، کارگران  
سوء استفاده دیگری هم تحت عنوان 

با رشد هر چه بيشتر . مواجهند جنسی
سيستم سرمایه داری در ایران، سالهاست 
که زنان جوان به هنگام استخدام برای کار 
کارگری و یا پس از آن در طی دوره کار، با 

روبرو می شوند که وقيحانه از  کارفرماهائی
ن داشتن رابطه جنسی یا به آنها خواها

از این . عبارتی دیگر رابطه نامشروع هستند
موضوع عالوه بر خود کارگران زن، همه 
کسانی هم که به نحوی با کارخانه و 
موسسات توليدی مختلف در ارتباط قرار 
دارند، مطلع می باشند و هر کدام از آن افراد 
. تعریف های خاصی در این مورد می کنند

ین موضوع به حدی است که در گستردگی ا
گزارشات کارگری نيز به اشکال گوناگون به آن 

ایران   روزنامهمثًال در . اشاره شده است
، گزارشگری به نام شراره ٢٢٠۶  شماره
زنان به : " ، در این باره می گوید کاکاوند

خاطر فشار مالی یا مجبورند که به 
تن در دهند یا  درخواست برخی از کارفرمایان

فشار مالی را با تمام عوارض روحی و 
درصد  ۶٨ برای نمونه. اش تحمل کنند روانی

خواهان کار ) کارفرمایان(از آگهی دهندگان 
در گزارش  .نامشروع با متقاضيان زن هستند
زنان در بازار "شيوا نظر آهاری نيز تحت عنوان 

، از قول یک ١٣٨٨اردیبهشت  ١١،"کار ایران
صاحب کارم : " استدختر جوان کارگر آمده 

. اما حرفهایش خيلی آزارم ميداد. معتاد بود
مثال ميگفت چقدر تو خوشگلی، چقدر خوش 
هيکلی، یک دختره افغانی دیگه هم بود که با 

مثال می . او خيلی ارتباط نزدیکی داشت
و ! رفتند داخل یک اتاق باهم حرف می زدند

  !"خيلی بهش کمک می کرد

مادام که سيستم سرمایه داری و بردگی 
مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزیر 
 وجود خواهد داشت؛ و در این بستر است
که نگریستن به زن به مثابه کاالی قابل 

زمينه کامًال مادی یافته و استفاده جنسی 
فرهنگ مرد ساالری نيز در همين رابطه 

اما، رواج . هرچه بيشتر تقویت می گردد
چنان نگرشی به زن در جامعه، اثرات 
بسيار ناگواری بر زندگی روزمره زنان و به 

مثًال به . خصوص زنان طبقات محروم دارد
همانگونه که امروز شاهدیم، یکی از اثرات 

فرهنگ ارتجاعی مردساالری و نمودهای 
در ارتباط با نگریستن به زن به مثابه کاالی 
قابل استفاده جنسی، در معرض توهين و 
تحقير و  حتی اذیت و آزار عملی قرار 
گرفتن زنی است که از شوهر خود طالق 

می دانيم که در جامعه ما به . گرفته است
طور کلی به زن مطلقه با مالمت و حتی 

شود، وضع به گونه ای  تحقير نگاه می
است که اغلب زنان کارگر و طبقات محروم 

مصون " از چشم بد" به خاطر آن که 
بمانند، حاضرند به هر گونه ناراحتی و 

 .زندگی ناگوار با همسر خود تن دهند
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به طبقه استثمارگر این امر که مردان متعلق  
همواره سعی کرده و توانسته اند از زنان 
طبقات محروم سوءاستفاده جنسی بنمایند، 
البته امر جدیدی نيست ولی آنچه امروز به 
کارفرما ها امکان چنين سوء استفاده 
جنسی از کارگران زن در سطحی بسيار 
وسيع را می دهد، شرایط رشد روز افزون 

يجه بحران کنونی بيکاری در جامعه در نت
رشد . دامنگير سيستم سرمایه داری است

بيکاری وسيع در شرایط باال رفتن هزینه های 
زندگی و شدت و گستردگی فقر و بی 
امکانی، زمينه ای بوجود آورده است که این 
مردان استثمارگر در ازای استخدام یا به 
زبانی دیگر عرضه کار به کارگر زن بتوانند به 

ور خود جامه عمل بپوشانند و تقاضای شرم آ
جا دارد در . بعضی زنان نيز به آن تن بدهند

اینجا از لنين، این آموزگار راستين پرولتاریای 
جهان که تا به امروز هم مورد خشم و غضب 
شدید بورژواها و وابستگانشان قرار دارد، 
مطلبی ذکر شود که به بهترین وجهی 
حقایق تلخ و دردناک مربوط به جامعه 
سرمایه داری و شرایط زندگی کارگران و 

  : طبقات محروم جامعه در آن منعکس است
جامعۀ کنونی سرمایه داری، موارد " 

گوناگونی از فقر و ستم را در داخل خود 
نهفته دارد؛ مواردی که در وهلۀ اّول به چشم 

مواقع، خانواده های بهترین در . نمی آید
ن، پراکندۀ مردم فقير شهرنشين، صنعتگرا

کارگران، کارمندان و مقامات پایين در 
مشکالتی غير قابل باور زندگی می کنند، به 
زحمت قادرند خرج زندگی خود را به دست 

ميليون ها و ميليون ها نفر از زنان در . آورند
" بردۀ خانگی"چنين خانواده هایی به عنوان 

؛ )یا، دست کم وجود دارند(زندگی می کنند 
پوشاک خانوادۀ خود، به برای تهيۀ خوراک و 

پس "بهای تالشی روزمّره و از فرط ناچاری و 
همه چيز به جز کار خودشان، از هر " انداز

  .پنی پول استفاده می کنند
  

این ها همان زنانی هستند که سرمایه داران 
با رغبت بسيار به عنوان کارگران خانگی 
استخدام می کنند؛ کارگرانی که برای یک 

ک پایين آماده هستند تا دستمزد وحشتنا
برای خود و خانواده شان، به خاطر یک تکه 

از ميان همين ". کمی اضافه تر دربياورند"نان 
زنان است که سرمایه داران تمامی کشورها 

درست مثل برده داران باستان و زمين داران (
برای خودشان ) فئودال قرون وسطی

ترین قيمت پيدا " منطقی"همخوابگانی در 
" خشم اخالقی"هيچ مقداری از . ندمی کن

 ٩٩مورد،  ١٠٠که از هر (در مورد فحشاء 
قادر نيست تا در مقابل ) موردش تظاهر است

این تجارت جسم زن کاری کند؛ مادام که 
بردگی مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزیر 

تمامی طبقات تحت . وجود خواهد داشت
ستم و استثمار در سرتاسر تاریخ جوامع 

و همين (نی، هميشه وادار شده اند انسا
) جاست که استثمار آن ها شکل می گيرد

تا اّول کار بی مزد خود و دّوم زنان خود را به 
  . به آنان واگذار کنند" اربابان"عنوان همخوابۀ 

برده داری، فئوداليسم و سرمایه داری از این 
استثمار است که  شکلتنها . جهت یکسانند

ستثمار هم چنان باقی تغيير می کند؛ خود ا
: منبع-"سرمایه داری و کار زن." (می ماند

مجموعه آثار لنين، ویرایش چهارم به 
، ١٩٦٥انگليسی، انتشارات پراگرس، مسکو،

آرمان : ، برگردان٣٧٢-٣٧١. ، ص٣٠جلد 
  ). پویان

آری، مادام که سيستم سرمایه داری و 
بردگی مزدی وجود دارد، فاحشگی نيز ناگزیر 

که  هد داشت؛ و در این بستر استوجود خوا
نگریستن به زن به مثابه کاالی قابل استفاده 
جنسی زمينه کامًال مادی یافته و فرهنگ مرد 
ساالری نيز در همين رابطه هرچه بيشتر 

اما، رواج چنان نگرشی به . تقویت می گردد
زن در جامعه، اثرات بسيار ناگواری بر زندگی 

طبقات محروم  روزمره زنان و به خصوص زنان
مثًال به همانگونه که امروز شاهدیم، . دارد

یکی از اثرات و نمودهای فرهنگ ارتجاعی 
مردساالری در ارتباط با نگریستن به زن به 
مثابه کاالی قابل استفاده جنسی، در معرض 
توهين و تحقير و  حتی اذیت و آزار عملی 
قرار گرفتن زنی است که از شوهر خود 

می دانيم که در جامعه . طالق گرفته است
ما به طور کلی به زن مطلقه با مالمت و 
حتی تحقير نگاه می شود، اما این موضوع 
امروز بار سنگينی بر گرده زنان و به خصوص 
زنان در خانواده های زحمتکش قرار داده 

وضع به گونه ای است که اغلب زنان . است
از " کارگر و طبقات محروم به خاطر آن که 

مصون بمانند، حاضرند به هر گونه " چشم بد
ناراحتی و زندگی ناگوار با همسر خود تن 

این زن ها چنين می کنند تا زن طالق . دهند
گرفته از شوهر تلقی نشوند و مردی نتواند 

به او نگاه کند و به خود اجازه " چشم بد"به 
دهد که به آن زن به عنوان زن مطلقه و بی 

سخنان آزار شوهر، در مورد مسایل جنسی 
دهنده بگوید و یا به طریقی دیگر او را مورد 

موارد مشخص . آزار و اذیت جنسی قرار دهد
مثًال می توان . در این زمينه بسيار زیاد است

کسی  از فرط بی "داستان زنی را شنيد که 
کند و از مرد  در شانزده سالگی ازدواج می

شود که سایه مرد باالی  معتادش جدا نمی
  ". سرش باشد

همانطور که دیده می شود درجامعه سرمایه 
داری ایران، در شرایط سيطره فرهنگ 
مردساالری در آن، انتظار قبول  برابری زن با 
مرد و تلقی زن به مثابه یک موجود مستقل، 

در حالی . افسانه ای بيش به نظر نمی رسد
، "سایه مرد بر باالی سر زن"که  قرار داشتن 

در . به حساب می آید" حسن" به عنوان یک 
از .. زنی : " یک مورد دیگر می بينيم که

اش جدا شده اما هنوز بعد از  شوهر کراکی
داند که  ده سال تنها بودن، کسی نمی

های مردانه هميشه  همسر ندارد، کفش
بندد که  ها را می پشت در، دهان همسایه

. کس نيست مرد در خانه است و این زن بی
کرد،  مردم را تميز میهای  ده سال پيش خانه
اش وقتی بود که پيرمردی  بدترین روز زندگی

مطالب ( ...."که دو سال پرستارش بود مرد
من یک کارگر زنم؛ جرم این : "توی گيومه از

آیا . )١٣٨٩اردیبهشت  ١٠ایلنا،  - "است
واقعيت های فوق ااذکر بيانگر جلوه های 
دیگری از تحميل ستم مضاعف به زنان کارگر 

  طور کلی به زنان طبقات پائين نيست؟و به 

اکنون به نمودهای دیگر ستم بر زن که با  
سيطره فرهنگ مردساالری در جامعه توجيه 

  :می شوند، توجه کنيم

از نظر زهره و نسرین، سخت ترین و آزار  "
دهنده ترین قسمت کار اینجاست که وقتی 
خسته و بی رمق از سر کار به خانه می 

ست کارهای خانه را هم آیند، باز می بای
انجام دهند و دستورهایی که از طرف پدر و 

اینجا در .........." ."یا برادرها صادر می شود
کوچه پس کوچه های خيام و بازار، در ميان 
ساختمان های زهوار در رفته و نيمه خراب 
جنوب شهر، در ميان پارچه و خاک و سوزن و 

به  چرخ خياطی، زنان و دخترانی از صبح تا
شب زندگيشان را البالی پارچه ها سر می 

روشن  -دخترها و زنانی که در تاریک. کنند
صبح می آیند و شب با بدنی فرسوده می 

. البته اگر کارهای خانه بگذارد. روند تا بخوابند
آشپزی، رختشویی، تميز کردن خانه، 
کارهایی است که این دختران و زنان از آن به 

کار در زندگيشان یاد عنوان فرساینده ترین 
 ١١،"زنان در بازار کار ایران" ( .می کنند

درج شده در سایت ویژه  -١٣٨٨اردیبهشت 
  ).روز جهانی کارگر

آنچه در اینجا مورد شکوه قرار گرفته، به 
انجام کارهای خانگی عهده داشتن وظيفه 

توسط زنان کارگر صرفًا به خاطر زن بودن آنها 

زنی که در یک کارخانه دارو سازی 
کار می کرد و کمی با سوادتر از 
دیگران بود و سرپرست خانوار، می 

در کارخانه با کسی مشکل : گفت
ندارم، حتی کارخانه ما مهد کودک 

مشکل من که شاید . هم دارد
مشکل خيلی های دیگر هم باشد، 
قوانينی است که از سوی وزارت 
کار مرتب تغيير می کند و حاال هم 
همه نگران قانون کاهش ساعت 
کاری زنان هستيم، قانونی که 
. احتماًال همه ما را بی کار ميکند

طبيعی است کارفرمائی که می 
تواند مردی را استخدام کند که دو 
ساعت از من بيشتر کار می کند 

حق هم . قرارداد مرا تمدید نميکند
چرا باید با یک مبلغ پول دو ...دارد

من ."( ساعت کمتر، کار دریافت کند
 )یک کارگر زنم، جرم این است
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ر ایران، در سطح متأسفانه هنوز د .می باشد
نه چندان غير وسيع، این تصور چه در ميان 
زنان و چه در ميان مردان وجود دارد که گویا 
کارهای خانگی را صرفًا زنها باید انجام دهند؛ 
و اگر مردی در خانه ظرف  بشوید، خانه را 
تميز کند و یا به کارهای مربوط به بچه برسد، 

يزی از پرداخته و این چ" زنانه"به کارهای 
اینها تصورات و . او می کاهد" مردانگی"

تفکرات نادرستی است که به گذشته ها 
چه با شرکت مستقيم زنان امروز . تعلق دارند

در کار توليدی در بيرون از خانه و چه با 
تسهيالتی که در امر انجام کارهای خانگی 
بوجود آمده، دیگر نمی توان بين کارها، با 

  . ن آنها، مرز کشيدزنانه و مردانه ناميد

سيستم های واقعيت این است که در  
، کارها، یا به طبقاتی ما قبل سرمایه داری

عبارت دیگر، وظایفی که انسان ها برای 
تأمين معاش و تداوم زندگی می باید انجام 
دهند، به دو قسمت کارهای مردانه و 

بر این . کارهای زنانه تقسيم شده بود
مثابه به اصطالح اساس، کارهای خانگی به 

اساسًا بر دوش زنان و " کارهای زنانه"
کارهای "کارهای بيرون از خانه به عنوان 

اما با . به عهده مردها  قرار داشت" مردانه
رشد صنعت و تکنولوژی در سيستم سرمایه 
داری، شرایطی در جامعه بوجود آمده که 
قائل شدن عنوان هائی چون کار مردانه و کار 

ارهای الزم زندگی که باید هم زنانه برای ک
توسط مرد و هم توسط زن صورت بگيرد، 
نامفهوم گشته و این عنوان ها بار کهنگی و 
. عقب مانده ای را با خود حمل می کنند

) به قول انگلس(البته این وضع تا زمانی که 
خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی "

شمرده می شود، همچنان برقرار " جامعه
در ارتباط با مطلب فوق توجه به . بودخواهد 

به گونه ای . تاریخ این پدیده نيز ضروری است
که تحقيقات انگلس نشان می دهد، در 
کمون های اوليه که قبل از بوجود آمدن 
مالکيت خصوصی و ایجاد طبقات متخاصم در 
: جامعه  وجود داشت، وضعيت زیر بر قرار بود

ی متعدد در خانوار کمون قدیمی که زوج ها" 
و فرزندان آنان را در بر می گرفت، اداره امور 
خانه که به عهده زن بود، همانقدر صنعت 
عمومی و اجتماعی ضروری تلقی می شد 

این وضع با پيدایش . که تهيه غذا بوسيله مرد
و از آن هم بيشتر با  -خانواده پدر ساالر

اداره .  تغيير کرد -خانواده فردی تک همسری
صلت عمومی خود را از عمومی خانه خ

دست داد و دیگر امری نبود که مربوط به 
." جامعه باشد؛ یک خدمت خصوصی شد

منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و "کتاب (
، ترجمه رفيق مسعود ١٠٤صفحه  -" دولت

  ). احمدزاده

جای خوشحالی است که امروز نسل جوان 
در ایران چون گذشتگان و نسل های پيشين 

ار خانگی برخورد نمی کند و به خود به امر ک

خصوص نسبت به گذشته، خيلی از دختران 
جوان انجام کارهای خانه را الزامًا وظيفه زنان 

این نکته جالب توجه و با ارزشی . نمی دانند
است که از وجود افکار جدید و مترقی در این 

خوِد شکوه هائی که در . نسل خبر می دهد
ن کارگر در گزارشات کارگری از دختران جوا

این زمينه منعکس می شود، مؤید چنين 
مثًال در قسمتی از گزارش . واقعيتی است

 ،١٣٨٨اردیبهشت  ١١،"زنان در بازار کار ایران"
: از قول دختران جوان کارگر می خوانيم که

چرا وقتی ما با این همه خستگی به خانه "
می رویم، تازه باید غذای برادرها و پدرمان را 

، لباسشان را بشویيم، درست کنيم
دستوراتشان را اجرا کنيم و بعد وقتی همه 
چيز تمام شد فرصتی است برای خوابيدن و 

نسرین می "..."باز فردا روز از نو، روزی از نو
اگر واقعا عدالت وجود داشته باشد، :" گوید

باید برادرهای ما هم مثل ما در خانه کار 
را در کنند، اما هميشه ما باید کارهای آنها 

اما همانطور که در باال " .خانه انجام دهيم
اشاره شد این معضل تا زمانی که سيستم 
سرمایه داری در جامعه حاکم است و 

خانواده فردی به مثابه واحد اقتصادی "
شمرده می شود، به طور ريشه ای " جامعه

تنها با نابودی نظام کار . نمی تواند از بين برود
وليد به مالکيت مزدی و  انتقال وسایل ت

اجتماعی و ایجاد یک جامعه سوسياليستی 
است که طی آن در حالی که کار مزدی 
پرولتاریا از بين می رود زمينه ای فراهم می 
گردد که کار خانگی به صورت یک صنعت 

در نتيجه افراد  بدون . اجتماعی در می آید
توجه به جنسيتشان می توانند در این صنعت 

انگلس در . کار کنند مثل هر صنعت دیگری
: " همان کتاب فوق الذکر مطرح می کند که

با انتقال وسایل توليد به مالکيت اشتر اکی، 
خانواده فردی، دیگر واحد اقتصادی جامعه 

خانه داری خصوصی تبدیل به . نخواهد بود
تعليم و . یک صنعت اجتماعی می گردد

. تربيت فرزندان یک امر عمومی می شود
بدون  -ت تساوی، از همه اطفالجامعه با رعای

در نظر گرفتن این که آنها محصول پيوند ازدواج 
، ١٠٧صفحه ."(توجه می کند - هستند یا نه
  ).همان منبع

در آخر، پيش از جمعبندی همه مطالبی که 
در این سلسله مقاالت بيان شد، الزم است 
به مبارزه دالورانه زنان کارگر برای تغيير 

ره نمود و در این شرایط جهنمی خود اشا
مورد به گویا ترین اعترافی تکيه کرد که در 

، از طرف "همایش بزرگ زنان کارگر"
اتحادیه زنان سراسری "عضوهيأت مدیره 

در آنجا . به نام محبوب نژاد ابراز شد" کشور
زنان   :محبوب نژاد تصريح آرد: "آمده است

آارگر ايران در اعتراضات و اعتصابات صنفی، 
هايى از قبيل  شان، با مجازات ز حقدر دفاع ا

عدم استخدام و يا اخراج از آارشان روبرو 
شوند، و عليرغم اين مشكالت در برابر  می

هر گونه تضييع حقوقشان، محكم و استوار 
 ٧ایلنا، ." ( آنند ايستند و مبارزه می می

  )١٣٨٩اردیبهشت 

با تکيه بر این واقعيت که تنها با برقراری یک  
ياليستی است که کار مزدی جامعه سوس

پرولتاریا از بين می رود، می توان جمعبندی 
با توجه به همه .  کوتاه زیر را ارائه نمود

واقعيت هائی که در ارتباط با استثمار و ستم 
های فراوان به  کارگران زن ذکر شد و اشکال 
و نمودهای گوناگون این امر توضيح داده شد، 

رگران زن از جای تردید نيست که رهائی کا
زیر ستم مضاعف در همه اشکال آن، امروز در 
جامعه به صورت یک نياز مبرم واقعی مطرح 

اما کارگران زن بدون اتحاد با کارگران . است
مرد و مبارزه سترگ و قاطع بر عليه سرمایه 
داران و کل سيستم سرمایه داری حاکم بر 

واقعيت . ایران، قادر به رهائی خود نيستند
که راه رهائی همه کارگران  این است
از استثمار  - اعم از زن و مرد - رنجدیده ما

وحشيانه و مظالم بيشمار سيستم سرمایه 
داری حاکم، در خلع ید از سرمایه داران یعنی 
با لغو مالکيت خصوصی آنان بر وسایل توليد و 
انتقال وسایل توليد به مالکيت اجتماعی 

ن و نهفته است، به سخن دیگر، کارگران ز
مرد تنها با برپائی سوسياليسم می توانند به 
  . رفاه و آزادی و استقالل در ایران دست یابند

روی این امر باید تأکيد کرد که بشریت با 
تالش کارگران مبارز و قهرمان روسيه در 
برپائی یک جامعه سوسياليستی در کشور 
. خود، به تجربه های گرانقدری دست یافت

شوروی به دالیل  هرچند سوسياليسم در
مختلف نتوانست تداوم یابد، اما با برقراری 

اجتماعی در آنجا،  -این سيستم اقتصادی
نشان داده شد که وقتی بر زمينه این 
سيستم یک دولت متعلق به زحمتکشان بر 
سر کار آید، قادر است به نفع زنان کارگر 
عمل نموده و از بين بردن هر گونه ستم به 

همانطور . کارخود قرار دهد زنان را در دستور
که دولت سوسياليستی شوروی در زمان 

با توجه به همه واقعيت هائی که در 
ارتباط با استثمار و ستم های فراوان به  
کارگران زن ذکر شد و اشکال و نمودهای 
گوناگون این امر توضيح داده شد، جای 
تردید نيست که رهائی کارگران زن از زیر 

ن، امروز ستم مضاعف در همه اشکال آ
در جامعه به صورت یک نياز مبرم واقعی 

اما کارگران زن بدون اتحاد با . مطرح است
کارگران مرد و مبارزه سترگ و قاطع بر 
عليه سرمایه داران و کل سيستم 
سرمایه داری حاکم بر ایران، قادر به 

واقعيت این است که . رهائی خود نيستند
م اع - راه رهائی همه کارگران رنجدیده ما

از استثمار وحشيانه و مظالم  - از زن و مرد
بيشمار سيستم سرمایه داری حاکم، در 
خلع ید از سرمایه داران یعنی با لغو 
مالکيت خصوصی آنان بر وسایل توليد و 
انتقال وسایل توليد به مالکيت اجتماعی 
نهفته است، به سخن دیگر، کارگران زن و 
مرد تنها با برپائی سوسياليسم می 

ند به رفاه و آزادی و استقالل در ایران توان
  .دست یابند
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لنين اولين و تنها  دولت در جهان بود که نه 
فقط همه قوانين ننگين بر عليه زنان را ملغا 
اعالم کرده و برابری زن و مرد را در قانون 
تأمين نمود بلکه برای ایجاد برابری واقعی در 

رد نيز قدم همه جنبه های زندگی بين زن و م
  . های موثری برداشت

چه با تکيه بر علم شرایط رهائی پرولتاریا  
یعنی کمونيسم و چه با تکيه بر تجربيات 
موفق بشریت در راه مبارزه برای از بين بردن 
هر گونه ستم و استثمار و از جمله در حق 
زنان کارگر، با قاطعيت باید گفت که تنها در 

شرایط  یک جامعه سوسياليستی است که
برای از بين رفتن استثمار به طور کلی و 
رهائی زنان  نه فقط از ستم طبقاتی بلکه از 

بنابراین . ستم جنسيتی نيز فراهم می گردد
مبارزه دوش به دوش زنان و مردان کارگر و 
زحمتکش و همه زنان و مردان طبقات تحت 

با ارتجاع جمهوری اسالمی برای  ستم ایران
یه داری وابسته در نابودی سيستم سرما

ایران، هم  تنها امکان برای رهائی از شرایط 

بسيار ظالمانه حاکم بر جامعه و دست یابی 
به یک جامعه آزاد انسانی است و هم، چنين 
مبارزه ای وظيفه ای است که بر دوش همه 

بکوشيم با قدم های هر چه . ما قرار دارد
  . محکم تر در این راه ظفرنمون پيش برویم

  
  ٨٩اد مرد

  
با این که موضوع ستم بر زن  ١٨در قرن (*) 

مورد توجه خاص اندیشمندان در اروپا قرار 
گرفت، ولی از آنجا که در آن زمان هنوز 
کشفيات مربوط به تاریخ خانواده صورت 
نگرفته و اساسًا چيزی به اسم تاریخ خانواده 
وجود نداشت، تصور بر آن بود که گویا زن از 

به این تصور، اخيرًا . بوده استابتدا برده مرد 
خيلی از فعالين جنبش زن در ایران که 
متأسفانه تحت تأثير اندیشه های فمنيستی 
قرار دارند استناد می کنند؛ و موضوع این طور 
بيان می شود که گویا در گذشته، مردها به 
شکار می رفتند و زن ها به خاطر امر توليد 

می ماندند  مثل و نگهداری از بچه ها در خانه

و چنين تقسيم کاری گویا باعث بوجود آمدن 
اما این ادعا . ستم جنسيتی شده است

درست نيست و چنين چيزی در واقعيت امر 
نادرستی این تصور، با . وجود نداشته است

و انجام  ١٩پيشرفت علوم مختلف در قرن 
تحقيقات علمی در ارتباط با تاریخ خانواده در 

انگلس . ان داده شدنيمه دوم این قرن، نش
این که زن، در : " در این زمينه می گوید

آغاز جامعه، برده مرد بود یکی از 
مضحک ترین تصوراتی است که از عهد 
روشنگری قرن هيجدهم به ما رسيده 

زنان در ميان تمام وحشی ها و . است
در مرحله پائينی و ميانی وحتی  -بربرها

 نه تنها -تقسيم بندی در مرحله باالئی
موقعيت مستقل بلکه موقعيتی بسيار 

خلق هائی که " و .".  محترم داشتند
فقط از راه شکار امرار معاش کنند، 

فردریش ."( هرگز وجود نداشته اند
منشاء خانواده، مالکيت "انگلس، 

 ٣٣و  ٧٠صفحات ، "خصوصی و دولت
       ).ترجمه رفيق مسعود احمدزاده

  ٢٠از صفحه      ......از كوزه همان برون تراود

  
   :باشد طی دوره یاد شده بدین شرح می مجمع  ترکيب اعضای

  
   فقهای شورای نگهبان: الف 
رئيس شورای (موسوی اردبيلی  - ) رئيس مجلس وقت(هاشمی رفسنجانی  -) رئيس جمهور وقت (خامنه ای  …آقایان آیت ا: ب

   )نخست وزیر وقت(ميرحسين موسوی  -ها  موسوی خوئينی -توسلی  -) عالی قضائی 
   حضرت امامبرای ارائه گزارش جلسات به )فرزند حضرت امام (مرحوم حجت االسالم سيد احمد خمينی : ج
  
قانون اساسی در این قانون با وظایف احصاء شده در   پس از بازنگری ١٣۶٨دوره دوم مجمع در پایان جنگ تحميلی در سال . ٢  

   .شکل گرفت  ١٧٧و  ١١٢،  ١١١ ، ١١٠بندها و اصول 
  

خامنه ای   ...مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا ١٢/٧/۶٨ترآيب اعضای مجمع طی دوره دوم بر اساس حکم مورخ 
   :باشد بدین شرح می

  
   )نفر ۶(فقهای شورای نگهبان 

   )مقننه و قضائيه -قوای مجریه (روسای سه قوه 
   )شود وزیری آه موضوع مورد بحث مجمع مربوط به وی می(وزیر مربوط 

   )آه موضوع بحث در مجمع مربوط به وی شود در صورتی(رئيس آميسيون مربوط در مجلس شورای اسالمی 
حسن  -محّمدعلی موحدی آرمانی  -ها  سيد محّمد موسوی خوئينی - سيد احمد خمينی  -یوسف صانعی  - مهدوی آنی : قایانآ

   "نوری و ميرحسين موسوی …عبدا - محّمدرضا توسلی  -صانعی 
  

ن تصويب شده، خود در زما" طلبی  اصالح"شويم که ميرحسين موسوی که حال مدعی  با مطالعه اين ليست متوجه می! آری
اين امر نشانگر آن . مجازات سنگسار، از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام ننگين و ضدانسانی جمهوری اسالمی بوده است

غایت  اند خود از مصوبين و مجريان احکامی به جمهوری اسالمی وارد صحنه شده" اصالح"است که فريبکارانی که حال در لباس 
بر " قبایی تازه"ها و ایجاد سدی در مقابل مبارزات آنان  ی اگر این جا و آن جا با هدف فریب دوباره تودهاين ها حت. اند بوده  جنايتکارانه

اندرکاران جمهوری اسالمی  دستتن کرده و به ادا و اطوار جديدی دست بزنند ماهيتا هيچ فرقی با بقيه نداشته و در واقع همه 
ی اینان تنها و تنها کمک به فريب مردم بوده و به نفع کسانی تمام می شود به همين دليل هم  عدم افشا. سرو ته يک کرباسند

که کسی جمهوری اسالمی را حال به هر  روشن است که وقتي. ای نبيند اند تا نظام ظالمانه حاکم صدمه که با همه وجود در تالش
  ".از کوزه همان تراود که در اوست"چرا که . اردها گام برد تواند در کنار مردم و در جهت منافع آن نمی ،شکلی قبول داشته باشد

  
توان در  های آن است که می امان بر عليه رژیم جمهوری اسالمی در تماميت آن و با تمام دارودسته ای بی بنابراين تنها با ادامه مبارزه

جمهوری اسالمی با هر "شعار  به همين دليل هم بايد با سر دادن. ای آزاد و انسانی گام برداشت جهت خواست رسيدن به جامعه
اين رژيم جنايتکار کوشيد تا بتوان جمهوری اسالمی اين   و گام برداشتن برای افشای هر چه گسترده" جناح و دسته نابود بايد گردد

  .دانی تاریخ انداخت اش به زباله های درونی رژیم وابسته به امپریاليسم را با تمامی جناح
  نادر ثانی

  ١٣٨٩مرداد  ٢٨
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لطفا توضيح دهيد که توليد : سوال
زیبا و درخشان چه   اصلی کارخانه قرقره

بود و در کجا قرار داشت و متعلق به چه 
  کسی بود؟

  
  جاده ١٧در کيلومتر   هر دو کارخانه :پاسخ

  هر دو کارخانه. مخصوص کرج قرار داشتند
نام رضا   شخصی بود به  مذکور متعلق به

  صنعتی در زمينی که  این مجموعه. شکرچيان
مخصوص   جاده  وع و بهاز اتوبان کرج شر

هکتار   منتهی ميشد و مقدار آن حدود پنجاه
بود   بود و شکرچيان آن را از دولت خریده

قيمت زمين قسط بندی . ساخته شده بود
 ٩٠یعنی   قسط ساليانه ٩٠  بود به  شده
  . سال

عنوان کارگر   زیبا به  برای اولين بار من در قرقره
ان مزد توم ۶استخدام شدم و روزی   ساده

نساجی   زیبا یک کارخانه  قرقره. ميگيرفتم
انواع : عبارتند از  توليدات این کارخانه. است

،  نخ، نخ اکریليک، نخ پلی استر، پنبه
در جوار   صاحب کارخانه. تریکوهای آستری
نام   دیگری به  کارخانه  همين کارخانه

  بود که  پالستيک سازی درخشان ساخته
درخشان یک . کارش کامال فرق داشت

پالستيک سازی بود و توليدات آن   کارخانه
فروم، کفپوش، فيلم پلی : عبارت بودند از

اتيلن، چرم مصنوعی، ورق، پی وی سی 
PVC)(مشمع پالستيکی و سفره ، .  

  
شما چند سال در اين کارخانه کار :سوال

  کرديد؟ و کار اصلی تان چه بود؟
  

سال در این دو  ١۶من بيش از  :پاسخ
عنوان کارگر   در اوایل به. ام کار کرده  خانهکار

استخدام شدم و در قسمت نخ ریسی   ساده
  های پاره زدن نخ  اما چون در گره. کردم کار می
قسمت   سرعت عمل نداشتم مرا به  شده

مکانيک   ميکانيکی ماشين آالت نخ ریسی که
. آنها شخصی به نام آقای نيکو بود فرستادند

ماشين آالت را خيلی خوب من ميکانيکی این 
بعد از بيست سالی   طوری که  به. یاد گرفتم

ها وقتی در پاکستان   دوری از این دستگاه
عنوان   ميشل در هاپچوکی به  بودم در کارخانه
های نخ ریسی استخدام   ميکانيک ماشين

  . شدم
آقای نيکو مرد شریفی بود، هم از نظر 

اد داد و من خيلی چيزها ی  مبارزات طبقاتی به
اما من فقط یکسال و نيم با . هم ميکانيکی را

کسی . او کار کردم چون او باز نشسته شد
بود آدمی نبود   جای او استخدام شده  به  که
من بتوانم با او کار کنم برای همين يکی از   که

در دفتر   آشنايانم به نام مرتضی اسالميان که
ن شکرچيا  کرد  بدون اینکه کارخانه کار می

کارخانه درخشان   صاحب کارخانه بداند مرا به

  ایام کارگریم را در کارخانه  بقيه. منتقل کرد
های مختلف آن کار  درخشان و در قسمت

کار در   من در این کارخانه  آخرین حرفه. ام کرده
این در واقع قسمت مادر . بخش کلندر بود

کار ما در اینجا، کار روی . است  کارخانه
این . هم زن خمير پالستيک بوددستگاهای ب

سانتيگراد اگر  ٢۵٠ها حرارتشان از  دستگاه
کار . شد پایين ميامد خمير پالستيک خراب می

ها خيلی سخت و پر خطر  روی این دستگاه
دقت و حواس جمعی زیادی   است و نياز به

پاس   چون اسم اسالميان را بردم، به. دارد
زم حق شناسی از یک فرد مبارز و دلسوز ال

است همين جا بگويم که مرتضی اسالميان 
بعد از انقالب . بود  یکی از افراد مبارز کارخانه

. هوادار مجاهدین است  که معلوم شد 
نفر از  ١۵  نزدیک به  همراه  اسالميان به

درخشان در سی خرداد   کارگران کارخانه
شدند   یا در درگيریهای خيابانی کشته ١٣۶٠

  .ان اعدام گشتندو یا دستگير ودر زند
  

در زمانی که شما در اين جا : سوال
شروع به کار کرديد چند نفر در آنجا کار 
می کردند و بعد ها تعداد کارگران این 

  واحد  چقدر زياد يا کم شدند؟
  

زیبا   من استخدام شدم قرقره  زمانيکه :پاسخ
نفر کارگر داشت، تمام  ٣٠٠حدود 
نترل های نخ ریسی را زنان کارگر ک قسمت

علت این امر ظريف بودن دست . کردند می
آنها بود که سرعت عمل شان را زياد می 

نفر  ۵٠٠زیبا حدود   کارگران قرقره. کرد
  .شد می

درخشان که   تعداد کارگران در کارخانه
های  سال  شود به مربوط می  تأسيس آن 

. نفر رسيد ١۵٠٠  نفر به ۴٠٠از  ١٣۴٠- ١٣٣٨
دو   رفتم کارخانه درخشان  من به  زمانيکه
 ١٢کرد و هر شيفت آن  کار می  شيفته

  شيفته  سه  اما بعدها کارخانه. ساعت بود
 ١٠٠٠حدود   شد و تعداد کارگران درخشان به

نفر  ۵٠٠حدود  ۵٧در مقطع انقالب . نفر رسيد
زیبا و درخشان کار   کارگر افغانی در قرقره

  به در جريان انقالب آنها رفتند و  که. کردند می
همين تعداد، کارگر ایرانی بجای آنها استخدام 

  .شد
  

به چه شکلی شما استخدام : سوال
شديد ؟ آيا کسی شما را به اين کارخانه 
معرفی کرده بود؟ و يا خودتان مراجعه 
نموده بوديد؟ کال پروسه  استخدام  يک 

سالها کمی توضيح دهيد؟ کارگر را در آن 
آيا جهت استخدام به افکار و سابقه 

  مبارزاتی وی توجه ميشد؟
دو تغيير " اصالحات ارضی"بعد از  :پاسخ

وجود   کارگر ایران به  اساسی در حيات طبقه

صنایع مونتاژ، و هجوم   توسعه. آمد
آنان را کامال " اصالحات ارضی"  روستائيانی که

 شهرها؛که منطقا  هبود ب  خراب کرده  خانه
برای پيدا کردن کار به این صنایع مراجعه می 

استخدام   پروسه  چهل تا پنجاه  در دهه. کردند
از روستا   کارگرانی که. دو شکل بود  به
ها ميرفتند و چون نياز  این کارخانه  آمدند به می
علت کمبود نيروی   ای نبود به مهارت ویژه  به

شدند همين  کار شهری سریع استخدام می
دنبال   کارگران اقوام و هم والیتيهایشان را به

  زاده  اما کارگرانی که. شهر مياوردند  خود به
شهر بودند از طریق آگهی استخدام در 

. کردند می  ها مراجعه این کارخانه  ها به روزنامه
در تهران بودم از   من چون مدت زیادی بود که

  .ردماین کار را پيدا ک  طریق روزنامه
مبارزاتی کارگران   حساسيت روی سابقه

  نوع صنعت و سابقه  بستگی داشت به
کارگران فعال و . از صنایع  مبارزاتی در آن رشته

مبارزاتی داشتند حاضر   سابقه  قدیمی که
مثال . نبودند در بعضی از صنایع مونتاژ کار کنند

این امر اهميت   های کفش صنعتی به کارخانه
کارگر ایران   در تاریخ طبقهدادند چون  می

دارای سندیکا بودند و یکی   کفاشان هميشه
کارگر را شکل   های فعال طبقه از بخش

ما   مانند کارخانه  اما در یک کارخانه. دادند می
  به  نبود چون همه  چنين چيزی مورد توجه

  .بودند  استخدام شده"  کارگر ساده"عنوان 
  

ان و در مورد سطح سواد کارگر: سوال
تحصيالت و آموزش آنان کمی توضيح 

  دهيد؟
  

روستاهای ایران فاقد   علت اینکه  به :پاسخ
امکان آموزشی بودند، و   و هر گونه  مدرسه

چهل   اکثریت کارگران را بعد از آغاز دهه
شاید   روستائيان تشکيل ميدادند، در نتيجه

از کارگران % ٧٠  بتوانم بگویم نزدیک به
باالترین  ۵٧ا قبل از قيام ت. بيسواد بودند

- ها خواندن سطح سواد در داخل کارخانه
  .نوشتن و یا ششم ابتدایی بود

  
آيا شما استخدام رسمی بوديد ؟ : سوال

قرارداد "و آيا در آن زمان مثل اين روزها 
  هم وجود داشت؟" موقت

  
آن زمان کارگر وقتی استخدام ميشد  :پاسخ

و کارگر  دار قراردادی بين سرمایه  هيچگونه
  جنبه  هائی بود که فرم. شد امضا نمی

اما . شد را داشت و پر می  قضيه  فرماليته
داری  سيستم سرمایه. قراردادی در کار نبود

برای همين یک . طلبد ابزارهای خودش را می
  از جمله. چهل وضع شد  سری قوانين در دهه

من یادم مياید در . های اجتماعی قانون بيمه
کارگر   کار ميکردم به  يک سازی کهکارگاه الست

 كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی مبارزه به دست آنان همراه کارگری
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه کننده

 هدف با فدایی پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب قالانت و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد
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  شد، اگر مأمور دولت آمد و راجع به می  گفته
دیگر بر   من یک ماه  پرسيد، بگویيد که  بيمه

ها  ای از کارگاه در پاره. روستایم  ميگردم به
  شد و به شدن کارگر تبليغ می  بيمه  عليه

شوید مبلغ زیادی   اگر بيمه  گفتند که کارگر می
  . ميبرد  د شما را بيمهاز دستمز

  
های  و بيمه  کار، نظام وظيفه  مأموران اداره

اجتماعی، حسابی موی دماغ صاحب 
  بودند و اکثر هم برای رشوه  ها شده کارخانه

  ماه  خواری بود، با وصف این کارگر بعد از سه
  معنی این نبود که  اما این به. شد می  بيمه

. کند  و یا تنبيهصاحب کار نميتواند او را بيرون 
در هر صورت بعد از یکسال کارگر رسمی 

کار   اداره  شد و هنگام اخراج ميتوانست به می
های حل اختالف بين  دادگاه. شکایت کند

  کارگر و کارفرما در وزارت کار وجود داشت که
شکایت کارگران رسيدگی ميکرد، اما   به

از اسمش پيدا بود بيشتر بين   همانطور که
. عمل مياورد  و صاحب کار سازش بهکارگر 

هم نميتوانست مانع   وجود همين دادگاه
اخراج کارگر شود فقط ممکن بود حکمی صادر 

کارگر   کارفر بابت خسارت مبلغی را به  کند که
موقت وجود داشت اما این " قرار داد. "بدهد

فصلهای   هائی که شرکت  مربوط ميشد به
. کردند یخاصی از سال کارشان را تعطيل م

و ساختمان و سد   های راه مانند شرکت
های از کار آنها در زمستان  بخش  سازی که

ها چنين  اما در کارخانه. شد تعطيل می
من بعد از یکسال کار . قراردادی وجود نداشت

  .بودم و رسمی بودم  شده  دیگر بيمه
  

ساعات کار شما چقدر بود و :  سوال
می برای اين مدت کار چقدر دستمزد 

گرفتيد؟ لطفًا مشخص کنيد که با توجه 
به سطح قيمت ها در همان زمان، این 
دستمزد تا چه حد کفاف زندگی شما را 

  می داد؟
  

  من استخدام شدم کارخانه  زمانيکه :پاسخ
ساعت کار . کرد کار می  ساعته ١٢دو شيفت 

  ما اضافه  ساعت بود و چهار ساعت به ٨ما 
تا  ١٣٣٩های  البين س. گرفت کاری تعلق می

تومان  ۴بين روزی   دستمزد کارگر ساده ١٣۴۵
استارالیت   من در کارخانه. تومان بود تا ده

یک اتاق در   کرایه. گرفتم تومان می ٨روزی 
تومان  ٢۵تومان تا  ١۵محالت کارگر نشين بين 

تومان  ٨زندگی کردن با روزی . در نوسان بود
نزدیکيهای یاد ندارم تا   به. بسيار دشوار بود

اش یخچال و یا  کارگری در خانه ١٣۵٠سال 
 ٣گرم گوشت حدود  ٢۵٠. باشد  داشته پنکه 

های چهل  در سال. داشت بر می  تومان هزینه
گرانی آنقدر زياد شده بود که عليرغم   بود که

  گوشت یخ زده  بود که  شده  اينکه شایعه
وارداتی گوشت گوسفند نيست و حرام 

  . استفاده از آن روی آوردند  هاست، اما مردم ب
جمعی اتاقی را   کارگران روستایی دسته

  آنان مقداری مایحتاج اوليه. کردند می  کرایه
  زندگی مانند روغن، بلغور، و عدس از ده

مبلغی را بتوانند پس   خود مياوردند که  همراه
ها و  گاهی هم بعضی از کارخانه. انداز کنند

کارگران فصلی   ند کهددا می  ها اجازه کارگاه
این یکی از . بخوابند  ای از کارخانه در گوشه

مبارزات کارگری را کند   مسائلی بود که
قول معروف   کرد چون این کارگران به می

شدند و در اعتراضات کارگری  می" نمک گير"

  مسکن مسئله  مسئله. کردند شرکت نمی
ها  خانه  کرایه. بسيار مهمی بود برای کارگرها

چهل   دوم دهه  در نيمه. وز بروز باال ميرفتر
  مشکل دیگری که. نيز رسم شد  گرفتن ودیعه
با مسکن ایجاد   در رابطه  پنجاه  در اوایل دهه
معرفی ضامن برای مجردین بود و   شد مسئله

علت این امر هم دستور ساواک بود تا افراد 
  مسلحانه  مبارزه  هائی که سازمان  به  وابسته
و یا توانایی پيدا   دند شناسائی شدهکر می

این   همه. کردن مسکن را از دست بدهند
دستمزدها تقریبا   مشکالت در حالی بود که

مشکل مسکن یکی از علل ایجاد . ثابت بود
ها  کارخانه  زور آباد کرج شد چون کرج به

  .بسيار نزدیک بود
  

عينی را که   یک تجربه  در اینجا ضرورت دارد که
ميان   ساعت کار به  ما سر مسئله  انهدر کارخ

بهتر است . بيان کنم  بوده  آمد همانطور که
های  را با نوع کار کارخانه  ابتدا کمی خواننده

سيستم حرارت . پالستيک سازی آشنا کنم
اگر . کارخانجات پالستيک سازی با بخار است

ساعت  ٢٤ها برای مدت بيش از  این دستگاه
سيلندرها،   هبعلت اینک. خاموش شوند

از استيل صيقل   غلطکها، مخلوط کنها همه
. قطور هستند زود سرد ميشوند  شده  داده

 ٢٤ها  بيش از  آن  هنگام روشن کردن دوباره
در . ساعت دیگر وقت الزم است تا گرم شوند

کنند  ها را گرم می دستگاه  که  این فاصله
. ریزند مقداری مواد ضایعات را درون آنها می

کند کمی زودتر  کمک می  يک گرم شدهپالست
  کارخانه  این امر باعث ميشود که. گرم شوند

  .باشد  ساعت توليدی نداشته ٧٠تا  ٤٨حدود 
  با این تفاصيل سيستم حرارت کارخانه

اگر کارگران تنها . نباید خاموش شود  هيچگاه
ها  کردند عمال دستگاه در یک شيفت کار می
  همين بود که برای. شدند خاموش و سرد می

. کار ميکرد  ساعته ١٢در دو شيفت   کارخانه
 ٤  استخدام ميشوند از اینکه  تازه  کارگرانی که

کاری دارند خوشحال   ساعت اضافه
مرور این چهار ساعت آن   اما به. شدند می

از کار کردن   کند که می  چنان کارگر را خسته
بريدند و کار  بيزار ميشود و حتی خيلی ها می

من استخدام   قبل از اینکه. کردند ا ترک میر
وزارت کار و   شوم کارگرها چندین بار به

ما این چهار   بودند که  کارفرما شکایت کرده
خواهيم و خواهان  کاری را نمی  ساعت اضافه

اما . بودند  کردن کارخانه  شيفته  سه
نميتوانست یک   شکرچيان صاحب کارخانه که

باند و منافع اش حکم را بخوا  شيفت کارخانه
  می کرد که کارخانه تمام وقت کار کند به

اعتراض . بود  اعتراض کارگرها توجهی نکرده
کارگران . داشت  ادامه  روی این مسئله

چون کارگران جدید . قدیمی دست تنها بودند
نفس بودند، فصلی بودند و بهار و   تازه

  مهمتر به  نبودند، از همه  تابستان در کارخانه
  . پول بيشتری نياز داشتند

آقای نيکو استاد کار من، چون مکانيک بود و 
کرد، در امورات کارگری  فقط روزها کار می
از همان روز اول من با . کرد دخالت زیادی نمی

او اعتماد   کردم و به احترام با او برخورد می
در زندگی من اتفاق   وقایعی که  او همه. کردم
دانست  او حتی می. نستدا بود را می  افتاده
ام و مقداری بسيار کمی  من در زندان بوده  که

آقای نيکو وقتی . ام آگاهی سياسی پيدا کرده
  به"من گفت   داستان زندگی مرا فهميد به
او هم پسر   کنم، یکی از کارگران معرفيت می

  او اعتماد کن تا زمانی که  خوبی است، به
" باشد  هشدم هوای ترا داشت  من باز نشسته

عباس داداشی سر پرست قسمت   او مرا به
. مخلوط کن و از کارگران قديمی معرفی کرد

من از هر نظر مدیون این دو نفر هستم و در 
زندگی سياسی من آنها بسيار مؤثر بودند و 

  .یادشان را گرامی ميدارم  من هميشه

ای از  عده  یک روز آقای نيکو وقتی دید که
اند از من  فتر تجمع کردهکارگران قدیمی جلو د

ميدانستم " مرگشان است؟  باز چه"پرسيد 
از سر   آقای نيکو از آن آدمهائی است که  که

  را به  دلسوزی این حرف را ميزند و این جمله
در جواب . است  کار برده  کالم به  عنوان تکيه

کاری را قطع   اضافه  او گفتم ميخواهند که  به
او حرفی . کار کند  فتهشي  سه  کنند و کارخانه
سوت حرارت   دستگاهی که  نزد، رسيدیم به

کرد و گفت   دور و برش را نگاه. کرد آن گير می
  باید این مردکه  اینها خرند، نميفهمند که"

اگر آنها روزی . شکرچيان را با زور حالی کرد
را خراب کنند و بگذارند گردن   دستگاه  سه

، او مجبور خستگی و ناشيگری کارگران جدید
." شيفته کند  را سه  کارخانه  شود که می

گفتم ولی آقای نيکو این برای کارگران جدید 
را بيرون   خطرناک است شکرچيان همه

  کارگر را که ٤٠٠مزخرف نگو "او گفت ! ميکند
  گفتم پس چرا به." نميتواند با هم بيرون کند

کی من؟ : "را نشان نميدی؟ گفت  آنها راه
این کارها را   ام که را داغ کردهپشت دستم 

یکی چيزی گفتم   به  نکنم، یکبار خيلی ساده
از ." طرف صاف گذاشتش تو دست شکرچيان

  آن تاریخ شکرچيان با من سالم عليک نکرده
من باز نشسته شوم و از   است و منتظره که
او گفتم   به  من هم با خنده. شرم خالص شود

چطوری   من یاد بده  پس آقای نيکو به
او نگاهی معنی . ها را از کار بيندازم دستگاه
یک شرط،چون   به: "من کرد و گفت  دار به
ها در هر دو شيفت باید خراب شوند  دستگاه

سر کار   شيفت دیگر نيز باید وانمود کنيد که
راهش بيندازید، تا آنها   هستيد و خودت دوباره

م نفرستند دنبال من و از خواب بيدار  با راننده
  ."نکنند

ها را  همان روز موضوع از کار انداختن دستگاه
او گفت دیوانگی است . داداشی گفتم  به

کنم اما  ولی بکن من بعضيها را حالی می
اگر شکرچيان . شدیدا باید مواظب باشيد
هائی را  دستگاه. بفهمد پدرت را در مياورد

کارشان سخت بود و   کردم که نشان می
  دو ساعتی دستگاه. کارگر جدید هم داشت

اندازی   راه  افتاد و بعد دوباره از کار می
این ترتيب در گزارش سرپرستها   به. شد می

خستگی و ناشيگری کارگران جدید   ميآمد که
  . است شده   باعث از کارافتادگی دستگاه

. خورد دارد کلک می  بود که  شکرچيان فهميده
ن هر چند او تعدادی اراذل و اوباش و خبرچي

چون . داشت اما نتوانست سر در بياورد
اين امر کار   رسيد که عقلش نمی  به  هيچگاه

ميکانيک ها باشد، چون مکانيکها بابت تعمير 
ای  اندازی در خواست پول اضافه  و راه
زحمت زیادی هم   بر این  عالوه. کردند نمی

نميگویم این عامل اصلی . برای آنها داشت
اعتراضات کارگرها   بود اما این کمک کرد که

 ٨شيفت  ٣در   برسد و کارخانه  نتيجه  نهایتا به
   بعد کارخانه  به ١٣٤٧از سال . بچرخد  ساعته

٨صفحه   
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 گسترش مبارزات وسيع توده های ستمديده در يک سال اخير که عليرغم ترور و اختناق موجود
ارزه برای نابودی رژیم يعنی عليرغم سلطه يک دیکتاتوری وحشتناک در ایران، با همه توان به مب

جمهوری اسالمی بر پاخاستند گر چه با حمايت وسيع نيرو های چپ و مترقی در خارج از کشور  
مواجه شد اما عدم تظاهرات های سازمان داده شده هم زمان ، سراسری و متحدانه این نيروها 

را بوضوح در مقابل ، در همان حال ، بار دیگر پراکندگی موجود در صفوف نيرو های چپ و مترقی 
سال زندگی در زیر  ٣١در شرايطی که توده های ستمديده  به دليل .  چشم همگان قرار داد

سلطه رژیم جمهوری اسالمی جانشان به لبشان رسيده و به هر وسيله ای خشم و نفرت خود 
بوده و  را از شرايط ظالمانه حاکم فرياد می زنند و در شرايطی که اصالح طلبان حکومتی در تالش

هستند تا با سوار شدن بر امواج مبارزات مردم ، اين مبارزات را از مسير اصلی خود منحرف سازند 
فقط کافی است نگاهی گذرا به عملکردهای مبارزاتی نيروهای چپ و انقالبی خارج از کشور 
 بياندازیم تا براحتی متوجه شویم که عليرغم همه تالش هایی که تا کنون شده است ، این

در شرايطی . پراکندگی ها تا چه حد در رسيدن اين تالش ها به اهداف خود مشکل ايجاد کرده اند
که هدف همه نيرو های انقالبی حمایت از مبارزات مردم ایران و افشای جنايات و سرکوبگري 
های جمهوری اسالمی و رساندن صدای توده های ستمديده به جهانيان است شاهديم که 

کندگی باعث تضعيف اين تالش ها شده و دست نيروهای ارتجاعی و سازشکار را چگونه اين پرا
نيروهائی . برای تحميق و متوهم کردن ایرانيان خارج از کشور و به ويژه جوانان باز گذاشته است

که می کوشند با  بهره گيری از پتانسيل عظيم مبارزاتی ایرانيان خارج از کشور زمينه را برای 
برای  درت های امپریاليستی جهت سهيم شدن در قدرت سياسی ایران در آینده،چانه زنی با ق

  . خود فراهم نمایند
 

در يک سال گذشته اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی ضمن فريب بخشی از جوانان در هر 
تظاهراتی از سر داده شدن شعار سرنگونی و شعار هائی که تماميت جمهوری اسالمی را زير 

رد جلوگيری کرده و به غير دمکراتيک ترين شکلی هر کسی را که اين خواست سئوال می ب
واقعی مردم را فرياد می زد ، مورد برخوردهای توهين آميز و فيزیکی قرار داده و حتی تحویل 

آن ها با توسل به چنين رذالتی می خواستند و می خواهند تا به اربابانشان . پليس داده اند
ت مردمی زير خط اصالح طلبان پيش رفته و در صفوف اعتراضات مردم نشان دهند که اعتراضا

خبری از براندازی نيست و گویی همه این مردم به تظاهرات آمده اند تا احمدی نژاد را برداشته و 
واقعيت اين . مهره دیگری از رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسالمی را به مسند قدرت بنشانند

و های انقالبی و مترقی در خيلی از کشور ها به آن ها امکان نداده است که پراکندگی صفوف نير
  . تا با بر پائی تظاهرات های بزرگ به مقابله با رياکاری های اين جماعت برخيزند

برای فعالين سياسی در آمریکا تاثيرات این پراکندگی ها و عدم همکاری ها خود را در کمبود 
در اینجا ما با نيروهای بزرگی از .   يه رژیم نشان ميدهدبرپایی آکسيون های مبارزاتی بزرگ عل

رفرميست ها و اصالح طلب ها که امکانات مالی و تبليغاتی وسيعی در دست دارند روبرو هستيم 
موسسات .  که از همه این امکانات جهت منحرف کردن پتانسيل مبارزاتی مردم بهره می برند

ختلف تحت عنوان ایران شناسی و غيره عمال همه آکادميک ، صدای آمریکا ، انستيتو های م
.  واماندگان سياسی را در پناه خود گرفته و مرتب از هر جهت آن ها را تغذیه فکری و مالی ميکنند

اصالح طلبان حکومتی ، صد ها نظریه پرداز  وامانده را به خدمت گرفتند تا بر عليه انقالب و 
به مردم چنين وانمود کنند که جمهوری اسالمی هنوز  رادیکاليسم انقالبی نوحه سرایی کنند تا

آن هم در شرايطی که همه واقعيات عينی داللت بر اين دارند که اصالح پذيری . اصالح پذیر است
  .جمهوری اسالمی افسانه ای بيش نيست

بنابراين واقعيتی انکار ناپذير است که پراکندگی صفوف نيرو های مترقی همچون عاملی منفی در 
در نتيجه در قدم اول باید ديد که علت . شبرد فعاليت های مبارزاتی اين نيرو ها عمل کرده استپي

سال  ٣١این پراکندگی ها چيست؟ و چه زمينه هایی باعث شده اند که تالش هائی که در این 
گذشته جهت اتحاد شده است یکی پس از دیگری شکست بخورند و نه تنها زمينه نزدیکی 

مبارز را بوجود نياوردند بلکه تجارب تلخ حاصل شده از برخی وحدت های سطحی  بيشتر نيروهای
زود گذر که صورت گرفتند هم باعث هر چه بيشتر دور شدن و افتراق افراد و نيرو های سياسی 

تجربه نشان داده که اين وحدت ها بدون در نظر گرفتن وظايف متفاوت نيرو هائی که در . شوند
ت می کنند با نيروئی که ميدان اصلی فعاليت اش داخل کشور می باشد و خارج از کشور فعالي

  .قرار دادن اهداف غير واقعی در مقابل خود به نتيجه نرسيدند
واقعيت اين است که علت پراکندگی موجود  را نباید لزوما در اختالفات نظری و سياسی جستجو 

ات فکری در سطح جامعه، اختالفات نظری کرد ، زیرا با توجه به زمينه های مادی و طبقاتی گرايش
تا موجوديت اين زمينه های مادی، امری هميشگی و طبيعی بوده و اتفاقا در چنين بستری است 

همکاری هائی که تنها در پرتو پراتيک مبارزاتی .  که بايد همکاری های مبارزاتی را گسترش داد
  .د کنن ميتوانند زمينه نزدیکی های نظری بيشتری را فراهم

در حالي که شرط اول برای موفق بودن هر وحدتی در درجه اول داشتن هدف مشترک و تفاهم و 
درک مشترک  در استفاده از شيوه های درست مبارزاتی برای رسيدن به آن هدف است ، 

اجتناب از کلی گویی و پاسخ مشخص دادن در 
انتخاب راه کار های مبارزاتی تنها بستری است 

ک گام نيروهای مترقی و انقالبی را که می تواند ی
جهت نزدیکی و اتحاد جلو برده و راه را برای اتحاد 

هموار سازد ، از این رو بسيار مهم  های بزرگتر
که توضيح داد هدف از وحدت چيست؟ و هست 

این وحدت قرار است به کدام مسئله مشخص در 
جنبش پاسخ گوید؟ در شرایط کنونی کدام شعار 

مبارزاتی را ميتوان در پيش گرفت  ها و شيوه های
تا وظايف مبارزاتی بر عليه رژیم را بهتر به پيش 

  برد؟
در برخورد به معضل پراکندگی های موجود در بين 
نيروهای مبارز و انقالبی  تا آن جا که به شرايط 

گردد ، واقعيات  امروز ما در خارج از کشور برمی
ت نشان می دهند که بايد به جای حرکت در جه

وحدت های کاذب به سازماندهی همکاری و اتحاد 
عمل های مبارزاتی بين نيروهای مبارز و 
کمونيست در مبارزه بر عليه جمهوری اسالمی 
پرداخت و از طرف ديگر مبارزه ايدئولوژيک فعالـی را 
حول مسائل مبرم و واقعی که امروز می تواند در 

  .ارتقاء سطح جنبش تاثير گذار باشد دامن زد
هت شکوفائی اين امر باید با حفظ اصول و ج

پرنسيپ های پایه ای آن چنان شرایط دمکراتيکی 
را در فضای مبارزات عملی بوجود آورد که افراد و 
تشکالت انقالبی با حفظ هویت سياسی خویش 
بتوانند در کنار هم صفوف مبارزاتی خود را هر چه 
بيشتر گسترش بخشند و یکپارچه رژیم جالد 

. اسالمی را در سطح جهانی افشا کنند جمهوری 
هيچ اتحاد عملی نمی تواند با حذف هویت 
سياسی افراد یا تشکالت انقالبی و يا ناديده 

آن حداقلی که .  گرفتن نظرات ديگران تداوم یابد
امروز ميتواند در منسجم کردن صفوف مبارزاتی ما 
در حمایت از مبارزات مردم ایران نقش کليدی ایفا 

موضع شفاف ما بر سر خواست انقالبی کند ، 
سرنگونی جمهوری اسالمی با همه جناح ها و 
دسته هایش و موضع گيری بر عليه سلطه 

آزاد و  امپریاليسم برای ساختن جامعه ای
  .دمکراتيک می باشد

جهت رسيدن به چنين اتحاد عمل مبارزاتی بايد از 
گذشته درس گرفت و به مبارزه بر عليه برخی از 

ی که مانع شکل گيری اتحاد عمل های عوامل
از جمله اين عوامل . اصولی می شوند برخاست

بايد به برخورد های ناسالم و غير دمکراتيک، 
سکتاریسم موجود که هم چون آفتی بر فضای 
سياسی رخنه کرده، مخدوش کردن صف انقالب و 
ضد انقالب و تزلزل و عدول از پرنسيپ های 

اره کميت را فدای سياسی در جریاناتی که همو
کيفيت نموده و در بزنگاه های حساس این دوران 
مرعوب جو شدند و نتوانستند حتی بر اصولی که 
خود در پالتفرم هایشان روی کاغذ آوردند نيز وفادار 

  . بمانند ، تاکيد نمود
این نکات بخشی از مشکالتی می باشند که تا 
کنون امکان تداوم همکاری های مشترک نيروهای 

البته تالش های . ترقی را از آن ها سلب کرده اندم
دستگاه های اطالعاتی رژیم هم در ایجاد این 

  .تفرقه ها بی تاثير نبوده است
اعتماد ایرانيان مبارز خارج از کشور که خود قربانيان 
نظام جهنمی جمهوری اسالمی هستند تنها 
زمانی جلب خواهد شد که در عمل شاهد قدرت 

های مترقی در صحنه های مبارزاتی مبارزاتی نيرو 
در خارج از کشور در شرایطی که نيروهای .  باشند

چپ امکانات بيشتری  برای منعکس کردن صدای 
مبارزات مردم و تشدید مبارزه  بر عليه دشمنان 
مردم را دارند،  مسلمًا طنين انداز شدن هرچه 
رسا تر شعار مرگ بر جمهوری اسالمی نقش 

خواهد  هائین کوشش مهمی در خنثی کرد
شدن هر چه  رادیکاليزهداشت که در جلوگيری از 

در شرایطی که  .بيشتر جنبش جاری بکار می روند
 اصالح طلبان حکومتی چون 

٣صفحه   

 

  معضل پراكندگي كنوني

  نيروهاي چپ       

  !در خارج از كشور           
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زنان دردمند افغانستان همچون زنان ایران 
سالهاست که در چنگال دژخيمان حاکم بر 

زمانی که تاریخ بر آن چه بر . کشورشان  اسيرند
زنان افغانستان گذشته و ميگذرد به قضاوت 
بنشيند ، شاید بسختی در تصور آیندگان بگنجد 
که جنایاتی که امروز در افغانستان جریان دارد، 

اما همه . در قرن بيست و یکم بوقوع پيوسته اند
این جنایت ها و مصيبت های ناشی از آن ها، 
جلوه های اجتناب ناپذیر تداوم حاکميت نظام 

اليستی و مزدوران رنگارنگش در کشورهای امپری
زندگی و سرنوشت . تحت سلطه می باشند

ساله افغانستانی یکی از  ١٨عایشه دختر 
نمونه هائی است که گوشه ای از واقعيت های 
دردناکی که در افغانستان می گذرد را بر مال 

  .می سازد

بی بی عایشه از یک خانواده پشتون در ناحيه 
سالگی به یک طالبانی به  ١٢اروزگان ، در سن 

چند سال   .داده شده بود" ادای قرض"عنوان 
در  . بعد ، وی از دست شوهرش فرار ميکند

وقتی شوهر بی بی عایشه وی را  ٢٠٠٩سال 
پيدا ميکند ، جهت تنبيه وی ، نوک دماغ و یک 
گوش او را با چاقو می برد و به قصد مرگ او را 

. سال دارد ١٨بی بی عایشه اکنون  .رها ميکند
به این ترتيب، عایشه ، که به جرم رهایی از  

شرایط تحمل ناپذیری که خانواده شوهرش 
برایش بوجود آورده بودند فرار کرده بود ، بطرز 

شوهر .  فجيعی توسط شوهرش مثله شد
عایشه به کمک برادرانش، گوش و دماغ عایشه 
نوجوان را برید تا دیگر او هوای گریز از شرایط 

می زندگی اش را حتی در رویا هایش هم جهن
بدون شک خبر و تصویر مثله شدن صورت  .نکند

عایشه برای هر انسان آزادیخواه و با وجدانی 
بسيار متاثر کننده می باشد، اما مساله نفرت 
انگيز تر فریبکاری امپریاليست هایی ست که با 
آن که سلطه نظام ارتجاعی شان عامل اصلی 

می کوشند این جنایات را  چنين جنایاتی ست،
دست مایه توجيه تداوم اشغال نظامی خود در 

مجله تایم با چاپ عکسی .  افغانستان بنمایند
از چهره بی بی عایشه بر روی جلد مجله خود 
که هر  بيننده ای را شدیدا متاثر می سازد ، 
عوام فریبانه بر روی این تصویر چنين می 

رج شویم اگر ما از افغانستان خا": نویسد
 ."چه خواهد شد

باال گرفتن نارضايتی مردم از سال ها جنگ  
تجاوزگرانه در افغانستان و فشار افکار عمومی 
باعث شده است که کشور های ناتو بتدریج 
طرح خارج کردن بخش هایی از نيرو های 
نظامی خود از افغانستان را در دستور برنامه 

که هلند اولين کشوری است . خود قرار دهند 
حضور نظامی خود در افغانستان را خاتمه داده و 
بدنبال آن کانادا و فرانسه و آلمان ، تحت فشار  
افکار عمومی مردم کشور های خود ، صحبت از 
پایان دادن به حضور نظامی شان در افغانستان 

فشار افکار عمومی برای پایان دادن  .می کنند
یم به جنگ در افغانستان باعث شده تا مجله تا

بی شرمانه با چاپ این عکس بسيار تکان 
دهنده بر روی جلد  مجله، سياست های جنگ 
طلبانه آمریکا را تائيد و تبليغ کرده و مصيبت 
عایشه را دستاویزی جهت ادامه جنگ در 
افغانستان و تداوم سياست های دولت اشغالگر  

براستی رذالت  . آمریکا در این کشور قرار دهد 
این جنایت درست در حضور  تا چه حد؟  آیا

نيروی نظامی آمریکا و در سایه بمباران های 
شبانه روزی مردم افغانستان نيست که صورت 
گرفته است؟  آیا هزاران تن از مرتجعينی که قبال 
با  طالبان همکاری می کردند همين امروز در زیر 
چتر حمایت ارتش آمریکا و ناتو نيست که در 

ت کارزای بر مسند کابينه دست نشانده دول
قدرت نشسته اند؟  آیا سردبير مجله تایم 
فراموش کرده که دارو دسته طالبان خود، 
! ساخته و پرداخته امپریاليسم آمریکا بوده اند

سال ها بر زنان دردمند افغانستان در زیر سلطه 
رژیم طالبان چنان ستم هایی روا شد که 
بشریت در طول تاریخ کمتر شاهد  آن بوده 

ت و رسانه های حافظ منافع امپریاليست ها اس
که همواره در خط ترویج سياست های جنگ 
طلبانه دولت های امپریاليستی حرکت کرده اند 
در مقابل آن همه جنایات سکوت کردند  و دم بر 
نياوردند و امروز چنين رذیالنه می خواهند 
ضرورت حضور نظامی اشغالگران را با مصيبت 

فغانستان اعمال ميشود هایی که بر زنان ا
روشن است که چاپ چنين عکسی . توجيه کنند

با آن متن تحریک آميز، تنها در جهت تحميق 
افکار عمومی برای جا انداختن ايده ضرورت 
تداوم حضور نظامی اشغالگران در اين کشور 

  .صورت می پذیرد

عایشه اولين و آخرین زن قربانی سيستم 
مردم . نيست ظالمانه موجود در افغانستان

جهان هر روز خبر قتل و تجاوز به زنان بی گناه 
افغانستان را می شنوند و می دانند که شرایط 
زنان افغانستان امروز بسيار وحشتناک و درد آور 
. و از زوایایی وخيم تر از هر زمان دیگری ست

امروز مزدوران امپرياليسم که در زیر حمایت 
ت می کنند از سربازان ناتو بر افغانستان حکوم

هر زمان دیگری بيشتر بر حقوق زنان افغانستان 
تجاوز می کنند و شرایط بس نا امنی را بر 
زندگی ميليون ها زن در افغانستان تحميل کرده 

جنایتی که در حق عایشه روا شد در . اند
واقعيت بار دیگر از  شرایط وحشتناک زنان 
افغانستان در حضور نيروهای نظامی قدرت های 

مپریاليستی پرده برداشت و به جهانيان نشان ا
داد که شرایط زنان افغانستان با وجود هزاران 
سرباز و نيروهای متجاوز امپریاليستی اسفناک 

واقعيت اين است که زنان  .تر از هر زمانی است
افغانستان نه تنها در مناطق زير نفوذ طالبان 
بلکه در قلمرو دولت دست نشانده کارزای هم 

طالبان زنان را مورد .  ا زير فشار قرار دارندشديد
وحشيانه ترین سرکوب ها قرار ميدهند تا بتواند 
فضای رعب و وحشت را تشدید کنند و با بریدن 
گوش و دماغ و شالق و اعدام زنان، قصد زهر 
چشم گرفتن از زنان شجاع افغانستان را در سر 

می پروراند و قدرت های امپریاليستی و در رأس 
ها آمریکا به کمک رژیم ست نشانده خود، آن

کارزای جهت غارت هر چه بيشتر منابع طبيعی 
و دسترنج زحمتکشان افغانستان ، جنایات 
اعمال شده در حق زنان این کشور را دستمایه 
ای برای موجه جلوه دادن حضور ننگين ارتش 
اشغالگر خود نموده اند تا بدینوسيله تداوم جنگ 

 .نستان را ضروری جلوه دهندو خونریزی در افغا
مجله تایم منافع اش حکم می کند به خواننده 
خود نگويد که همين نيروهای ارتش اشغالگر 

" تروریسم"چگونه هر روزه تحت بهانه مبارزه با 
با حمالت هوایی، مردم بی گناه افغانستان را 
بمباران می کنند و درست در حضور همين 

روزانه هزاران  نيروهای نظامی اشغالگر آمریکا
هزار انسان دردمند در افغانستان طعمه این 

مجله تایم نمی گوید . جنگ خانمانسوز شده اند
که چگونه تحت بهانه مبارزه با طالبان مردم بی 
گناه هر روزه به خاک وخون کشيده ميشوند ، 
چگونه هزاران کودک  در اثر مواد شيمایی 
نيا استفاده شده جان می بازند و یا ناقص بد

چگونه پسران جوان طعمه هوس .  می آیند
بازی های مزدوران جنگ ساالر، این چکمه 

مجله تایم،  . ليسان ارتش متجاوز قرار می گيرند
بمباران جشن عروسی مردم بی گناه را توسط 
بمب افکن های امپریاليستی فراموش می کند 
و فراموش ميکند بگوید در ولسوای ، سيد آباد 

بی گناه را همين ارتش متجاوز  چه تعداد انسان
و فراموش ميکند بنویسد !   به کام مرگ فرستاد

که روزانه چند زن و دختر جوان مورد تجاوز 
 !سربازان ارتش های اشغالگر قرار ميگيرند

زنان شجاع و مبارز افغانستان به خوبی بر این 
امر آگاه هستند که دشمن اصلی آن ها 

افغانستان می  امپریاليسم و ارتجاع داخلی در
باشد و بخوبی ميدانند که برای رسيدن به آزادی 
و برابری باید پوزه بنيادگرایان، این فرزندان خلف 
امپریاليسم را همراه با خود امپریاليسم به خاک 
بمالند و برای هميشه سایه نکبت بار 
امپریاليست ها و رژیم های دست نشانده شان 

در پایان ذکر  .را از خاک افغانستان محو نمایند
این نکته ضروری است که واقعييات زندگی 
دردناک  امروز زنان افغانستان بار دیگر ماهيت 
نيروهای امپریاليستی و دروغين بودن ادعای آن 
ها مبنی بر بوجود آوردن جامعه ای دمکراتيک 
نشان داد و بار ديگر روشن نمود که این قدرت 

رای ها هيچوقت ارمغانی جز فقر و بدبختی ب
  .  خلق ها تحت ستم نداشته و نخواهند داشت 

  
  

سال از  ٩شرایط امروز افغانستان با گذشت 
اشغال این کشور توسط نيروهای متجاوز بار 
دیگر اجتناب ناپذیری مبارزه ای قطعی بر عليه 
متجاوزین و برای نابودی سلطه امپریاليسم  و 
همه دارو دسته های مرتجع را در پيش روی 

چنين هدفی . ردان مبارز افغانستان نهادزنان و م
با اهدافی که مجله تایم با درج عکس بی بی 
عايشه روی مجله خود پيش می برد در تعارض 

جيره خواران مبلغ سياست های .  آشکار است
امپرياليسم ها، مسئله شان نه نشان دادن 
چهره درد مند زنان افغانستان بلکه آفریدن 

برای ادامه تجاوز  توجيهات و دالئلی دروغين
امپریاليسم به حریم خلق های تحت ستم 

آزادی زنان ستمديده . افغانستان می باشد
افغانستان قبل از هر چير وابسته است به قطع 
نفوذ و سلطه امپرياليسم و نابودی آن مناسبات 
گنديده ای که امپرياليسم و دست نشاندگانش 
و همه مرتجعين رنگارنگ در جهت حفظ آن می 

  .وشندک
  

  ٢٠١٠اگوست  ١۴ -اتحاد زنان آزادیخواه

   ،درد زنان افغانستان

  درد مشترك همه

 !زنان ستمديده است  
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ــران در ســال     ــا اوجگيــری انقــالب مــردم اي ، ۵٧ب

امپرياليستها و سرمايه دارانی که با همـه وجـود   
به آنها وابسـته انـد، جهـت فـرو خوابانـدن امـواج       
انقالب  تالش کردند تا بـه خمينـی و دارو دسـته    

الب را اش ميدان دهند تا بتوانند از طريق آنها انقـ 
کنتــرل و ســرکوب کــرده و از گســترش ، تعمــق و 

به واقع شکل . رادیکاليزه شدن آن جلوگيری کنند
گيری جمهوری اسالمی حاصل توافقات خمينـی  
و دارو دسته اش بـا امپریاليسـتها و بخصـوص بـا     

 آنهـا در اجـرای توافـق   . امپریاليسـت آمریکـا بـود   
شان، از فردای به قدرت رسيدن  جهت سـرکوب  

ب حرکت کردند که حمله گسترده بـه خلـق   انقال
  .در این راستا شکل گرفت  ۵٨کرد در بهار 

     
ــوده      در ســالهای اول پــس از قيــام بهمــن کــه ت

های مبـارز و انقالبـی در صـحنه سياسـی فعـال      
بــوده و جمهــوری اســالمی هنــوز نتوانســته بــود  
نظم ضدخلقی خود را بر جامعه کـامأل مسـتولی   

تضادهای فيمابين جناح های  نماید ، خود اين امر
درونی رژیم را حدت بخشيده و شکاف ميان آنان 

همــانطور کــه چريکهــای . را آشــکار مــی ســاخت
فدائی خلق ايران بارها در تحليـل هـای انقالبـی    
خــود ثابــت کــرده انــد  سازشــکاريهای قریــب بــه  
اتفاق نيروهای اپوزیسـيون بـه درک نادرسـتی از    

بـر  . هـا دامـن زد  چگونگی اسـتفاده از ايـن تضـاد    
اساس اين درک  گویا برای استفاده از تضادهای 
ــارزه و    ــد روی مب درونــی جمهــوری اســالمی، بای
افشاء یک جناح متمرکـز شـده و در مـورد اعمـال     
ضد مردمی  جناحی دیگر سکوت کرده  یا آنها را 

اما تجربه نشـان داد کـه ایـن    . ماست مالی نمود
بلــغ آن درک کــه از مماشــات گريهــای نيروهــای م

ناشی می شد در خدمت تحکيم پایه های رژیـم  
تازه روی کار آمده جمهوری اسالمی قـرار گرفتـه   
و ضربات جبران ناپـذیری بـر مبـارزات مـردم ایـران      

  . وارد ساخت
   

طبــــق تئــــوری هــــای پــــوچ و مهمــــل ایــــن     
اپورتونيستها که هيچگونـه رابطـه ای بـا واقعيـات     

ــامأل م     ــروه ک ــه دو گ ــت ب ــاوت نداشــت حاکمي تف
تقسيم می شد که هميشه جناحی نسبت بـه  

بـوده و بـه   " مترقـی "ويـا  " آزاد انديش"جناح دیگر 
مردم نزديک ؛همان جناحی کـه خـود مـورد ظلـم     

به اين . جناح تاريک انديش ديگر قرار گرفته است
ترتيب و بر اساس ايـن ديـدگاه تمـام نابسـامانی     
ــن    ــدمردمی ایـ ــدانقالبی و ضـ ــات ضـ ــا و حرکـ هـ

گــردن جنــاح دیگــر انداختــه شــده و  حاکميــت بــه
بدین وسيله عمال کـل رژيـم تطهيـر و تبرئـه  و از     

آنها با طرح این . آماج مبارزات توده ها دور ميشد 
تئوری موذیانه این ایده را در توده ها رسـوخ داده  

که بخشی از هيئـت حاکمـه    ميدهندوهنوز هم  

جزء نيروهای خلقی بوده و با کمک آن می تـوان  
بـه ايـن ترتيـب    . ت مـردم را متحقـق نمـود    مطالبا

اين ديدگاه نادرست و ضد مردمی، تـوده هـا را از   
عمل مسـتقل خـود بـاز داشـته و حرکـات آنهـا را       
منوط و مشروط به موفقيت این جناح به اصـطالح  

ــود    ــی نمـ ــب مـ ــالح طلـ ــا اصـ ــی يـ ــه . مترقـ البتـ
سردمداران جمهوری اسالمی هم تـا جـائی کـه    

انحرافی سود جسـته و  می توانستند از اين خط 
ــا مخالفينشــان در     ــود را ب تســويه حســابهای خ
ــردم فريبــی     ــرده و م ــه ک ــارچوب توجي همــين چه

  .   کنند
  

ــن         ــل ایــ ــم تحليــ ــلتهای مهــ ــی از خصــ یکــ
اپورتونيستها و سازشکاران همـانطور کـه بـار هـا     

و چريکهای فدائی خلق نشان داده اند این بوده  
آنکـه بـر   که تحليل شان بجـای    هنوز هم هست

ــد و   ــتوار باشــ ــات عينــــی اســ بررســــی جریانــ
عملکردهای دولت را معيار قضاوت قـرار داده و از  
روی اقدامات دولت زمينـه هـای عينـی اسـتنتاج     
خود را نشان دهند، ادعاهای افراد را اساس کـار  

ــد   ــرار ميدادن ــود ق ــدگاه،   . خ ــن دي ــه اي ــرای نمون ب
خــاتمی را اصــالح طلــب قلمــداد مــی کنــد آنهــم  

لبی که واقعا قصد دارد در جهـت تحقـق   اصالح ط
امـا ديگـر توجـه نمـی     . مطالبات مردم گام بـردارد 

کننــد  کــه همــين خــاتمی هشــت ســال رئــيس  
جمهور اين رژيم بوده و در اين دوره نه تنهـا هـيچ   
ــا       ــه اتفاق ــداده بلک ــردم رخ ن ــع م ــه نف اصــالحی ب
ــه و      ــارگران ارائ ــر ضــد ک ــوانين ب ــرین ق ــه ت ظالمان

در ضـديت بـا خواسـتهای     براسـتی  . تصویب شد
کارگران و تـوده هـای سـتمديده چـه فرقـی بـين       

آیـا چـون يکـی    . خاتمی با احمدی نژاد وجود دارد
اسـت و دیگـری نيشـخندمی زنـد،     " سيدخندان"

بايــد شــباهتهای آشــکار آنهــا را ناديــده گرفــت و  
 !فرياد نزد که ننگ بر هر دو باد

   
ای واقعيت اين است که تضاد در بين جناح ه     

درونی جمهوری اسالمی هميشه بوده و خواهد 
اما آنچه مهم است اين امر است که بـدانيم  . بود

آنها بطـور اساسـی بـر سـر چـه بـا هـم اخـتالف         
اخـتالف آنهـا نـه بـر سـر دفـاع از مطالبـات        . دارند

چپــاول دســترنج  چگــونگیمــردم، بلکــه بــر ســر  
ــردم    ــای م ــارت ثروته ــارگران و زحمتکشــان و غ ک

دن سهم هر چه بيشتر از این خوان ميهنمان و بر
تضــاد بــين آنهــا بــه ايــن دليــل  . یغمــا مــی باشــد

. نيست که يکی مترقـی اسـت و ديگـری مرتجـع    
همچنين بايد بدانيم که در شرايطی که مبـارزات  
توده ها حدت و شدت پيدا کـرده اسـت، آنهـا نـه     
تنها بر سر چگونگی غارت، بلکه بر سر اينکـه بـا   

سـلطه ایـن   ستند کـه  چه روش سرکوبی قادر ه
بـا هـم     نظام را حفـظ و عمـر آنـرا طـوالنی کننـد     

اختالف پيدا کـرده انـد، يعنـی هـر یـک روشـهای       
خود را برای کنترل جامعه ارائـه داده و سـعی در   

بـرای نمونـه در حـال    . پياده کردن  روش خود دارد
حاضر تضاد بين جناحهای درونـی حکومـت ، بـين    

خامنـه ای ـ    و) اصـالح طلبـان  (موسوی ـ کروبـی   
یـک واقعيـت اسـت و    ) اصول گرايـان (احمدی نژاد

ــروز در شــرایط     ــه ام ــن تضــاد اســت ک درســت ای
حساس کنونی که نظام ضدخلقی آنـان از طـرف   
توده هـای انقالبـی مـا مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه،        

  .شدت و حدت بيشتری گرفته است
   

اکنون دوبـاره و مثـل هميشـه اپورتونيسـتها و         
خلـق، دسـتاویزی بـرای مماشـات      خيانتکاران به

طلبی های خود پيدا کرده و از جنـاحی بـر عليـه    
جناح دیگر دفاع ميکنند، و در این راستا است که 

  .برخی به نفع موسوی به تبليغ برخاسته اند
    
قلمـداد  " اصـالح طلـب  "اما موسوی کـه امـروز      

چه جـان   ۶٠می شود ، در شرایط حساس دهه 
ه صـرف خوانـدن یـک    های شـيفته ای را حتـی بـ   

اعالميه یـا بـه خـاطر پخـش آن، زنـدانی و اعـدام       
او خوب ميداند کـه در زمـان نخسـت    . کرده است

وزيری وی در همان دهه، نه فقـط همـه روزنامـه    
هــای مترقــی یــا حتــی معتــرض مــورد حملــه       
وحشيانه مزدوران تحـت فرمـان وی قـرار گرفتنـد     
بلکه حتی وی به روزنامه های خودی نيـز امکـان   

اپ و انعکـاس آزاد اخبـار را نمـی داد، و ميدانـد     چ
ــا وجــود آن شــرایط     ــه آن برخورده ــل هم ــه دلي ک
ــرار داشــتن     حســاس، یعنــی در معــرض خطــر ق

موسـوی  . جمهوری اسالمی از طرف توده ها بود
که لکه های خون  زنـدانيان سياسـی بـی دفـاع     

ــان قتــل عــام آنهــا در   ( ۶٠دهــه  از جملــه در جری
ــال  ــر  ) ۶٧سـ ــه پيکـ ــت،  از همـ ــاکش پيداسـ ناپـ

جنایتکــاری کــه مســئوليت کشــتار جوانــان مــا در 
جنگ ایران و عراق، فرستادن کودکان و نوجوانـان  
به ميدانهای برگشت ناپذیر مين و هزاران جنایت 

را بر دوش دارد،  ۶٠دیگر در حق مردم ما در دهه 
کســی کــه پــس از دوران نخســت وزیــری اش در 

ت مقام عضـو نهـاد ضـد خلقـی تشـخيص مصـلح      
ــایع     ــتمها و فجـ ــرکوبها، سـ ــه سـ ــام، در همـ نظـ
حاکميــت جمهــوری اســالمی بــر عليــه مــردم مــا 
شرکت داشته است، اکنون از طرف سازشکاران 
و تمام خيانتکاران به خلـق، بعنـوان نـاجی مـردم     
معرفی ميشود و او نيز با تالش در جهت اشـاعه  
اين دروغ ، سعی در نفـوذ در جنـبش مـردم و بـه     

  . نبش بزرگ را داردکجراه بردن این ج
  

کسانی که امـروز جنايتکـارانی مثـل موسـوی را     
رهبر مبارزات مردم و همراه تـوده هـا جلـوه مـی     

 ٣٠دهند آگاهانـه همـان کـاری را مـی کننـد کـه       
سال است همه  سازشکاران با توجيه اسـتفاده  
از تضاد های درونی رژيم کـرده انـد و تنهـا نتيجـه     

جنايتکار بـوده   اش هم تحکيم پايه های اين رژيم
ــه ســير حــوادث در   . اســت ــاهی ب ــه نگ در حاليک

ــه      ــه موســوی و بقي کشــور نشــان مــی دهــد ک
ســردمداران جمهــوری اســالمی، بــرای تــداوم     

شان، امروز وظيفه خود را " نظام مقدس"سلطه 
قـرار  " اخـتالف خـانوادگی  "کوشش در جهت حل 

داده اند تـا نگذارنـد تـوده هـای انقالبـی بـا دیـدن        
درگمی درصـفوف جمهـوری دار و   آشفتگی و سر

شکنجه، روحيه خود را بـاال بـرده و فضـائی بـرای     
  .تشدید فعاليت های مبارزاتی خود بيابند

  
به واقع وقتيکـه امـروز بـه مواضـع طيـف رنگارنـگ       
سازشکاران  و مماشات طلبـان نگـاه مـی کنـيم     
آنچه در نگاه اول ديده مـی شـود ايـن امـر اسـت      

در پوشـاندن آن   که آنچه همه خيانتکـاران سـعی  
ــان و      ــالح طلب ــين اص ــاد ب ــت تض ــه ماهي ــد، ن دارن
اقتـــدارگرایان، بلکـــه واقعيـــت تضـــاد بـــين کـــار و 
سـرمایه، بـين تـوده هــای سـتمديده و کـل رژيــم      

شدت فقر . حافظ این سيستم بهره کشی است
از طرفــــی و ثروتهــــای افســــانه ای مشــــتی    
ضدانقالب و ضدخلق، آنچنان وضعيتی در جامعـه  

اســت کــه تــوده هــای از جــان خــود  ایجــاد کــرده 
گذشته در هـر فرصـتی بـا دسـت خـالی خشـم       

دهها کشته، صـدها زخمـی   . خود را ابراز ميدارند
و هزاران زندانی نتوانسته و نخواهد توانست این 
رژیم سرتاپا مرتجع و ضدانقالب را از گزند مبارزات 

اعـدام در مـالء عـام و    . توده هـا در امـان نگهـدارد   
ه خلـق را بـر عليـه ایـن نظـام      سنگسار فقط کينـ 

  .سرتاپا فاسد بيشتر ميکند
     
این رژیم اکنون در باتالق آفریده خود دست و پا   

ميزنــد، و هــر چــه بيشــتر تقــال کنــد، بيشــتر فــرو 
پس  بـا همـه وجـود بکوشـيم تـا هـر چـه        . ميرود

بيشتر و سريعتر در ايـن بـاتالق فـرو رود تـا ديگـر      
  .کسی وجود منحوس اش را حس نکند 

 
  عبداله باوی

  ٢٠١٠جوالی  ٢۵

  
  
  

  تضادها هاي دروني
  در طبقه حاكمه  
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، امپریاليسم ١٩۴۵اوت  ۶سال پيش، در  ۶۵ 
آمریکا اولين بمب اتمی خود را بر شهر 

سه روز بعد از آن، . هيروشيمای ژاپن فرو ريخت
نوبت شهر ناگازاکی بود که وحشيگری اتمی 

صدها هزار . امپریاليسم آمریکا را تجربه کند
ن توسط غيرنظامی درعرض یک چشم بهم زد

بمباران اتمی آمریکا کشته و دهها 
اما نتايج اين توحش . هزارنفرمجروح شدند

 ۶۵امپرياليستی  به همين ختم نشد و  در طول 
سالی که از اين جنايت ميگذرد همواره ادامه 
داشته و هنوزهم عليرغم گذشت اين همه 
سال، انسانهای بسياری از بيماریهای  ناشی از 

  .يده و با رنج درگذشته انداین بمباران زجر کش
جالب است بدانيم که حمله اتمی آمریکا به      

ژاپن از دید نظامی اصال لزومی نداشت، زیرا 
ژاپن . ژاپن یک قدرت نظامی شکست خورده بود

تقریبا همه نيروی دریایی و همه کشتی های 
بار حمالت هوایی  ٧٠٠٠جنگی خود را در نتيجه 

و در نتيجه امکانات آمریکا از دست داده بود، 
ژاپن برای حمله به کشور های ديگرشديدا 

غير از آن متحدين ژاپن يعنی . تضعيف شده بود
ايتاليا و آلمان عمال از صحنه جنگ جهانی کنار 

ایتاليا شکست خورده و آلمان سه . رفته بودند
بنابراين ژاپن تنها . ماه قبل از آن تسليم شده بود

  .داشتمانده بود و ديگر متحدی ن
       
در روزگاری که هنوز همان امپریاليست ها      

ئی که جنگ جهانی دوم را راه انداختند بر جهان 
. حکم ميرانند، نباید هيروشيما را فراموش کرد

ریختن بمب بر شهرهای هيروشيما و ناگازاکی 
لزومی نداشت که بتوان با انجام آن به ادعای 

زندگی " ، دروغ ترومن رئيس جمهور وقت آمریکا
طبق گفته . را نجات داد" هزار آمریکایی٢۵٠

ترومن و تمام مطبوعات خریده شده، حمله و 
هزار  ٢۵٠تسخير ژاپن باعث از دست دادن 

سرباز آمریکایی ميشد و بمباران اتمی 
  . شهرهای ژاپن از این تلفات جلوگيری کرده بود

   
ولی این بمباران باعث خشم مردم دنيا شده     
يکپارچه این عمل را محکوم کردند، و مردم  وآنها

آمریکا از پشتيبانی از سياستهای ترومن دست 
ولی ترومن که در پی سياستهای . برداشتند

امپریاليست ها به این جنایت هولناک دست زده 
بود، برای اینکه بتواند اين جنايت را توجيه کرده و 
دستهای ناپاک خود را بشوید به فریب ادامه 

این بار تعداد کشته شدگان فرضی را به  داده و
نيم ميليون افزایش داده، و به اين هم بسنده 
نکرده و چون همچون دستگاه تبليغاتی هيتلرفکر 
می کرد که دروغ هر چه بزرگتر باشد باورش 
آسان تر است ،بعد از مدت زمانی اين تعداد را 

در این موقعيت .  به یک ميليون  نفر افزایش داد
نخست وزیر وقت انگليس نيزبه کمک چرچيل، 

ترومن آمده و اینبار طبق گفته اوبا اين بمباران 
اتمی که هزاران انسان را به هالکت رساند  

آرتور . ميليون زندگی نجات یافته است ١،٢
هاریس سرلشگر انگليسی  که شهر درسدن 

 ١٢٠در آلمان را بمباران کرده و مسئول مرگ 
ر اين بازی تبليغاتی هزار غير نظامی است نيز د

دخالت کرده و ادعا کرد که بمباران هيروشيما و 
نفر را نجات " ميليون ۶تا  ٣"ناگازاکی زندگی 

همانطور که بمباران عراق و       .داده است
نجات "بهيچوجه ربطی به ) سابق(یوگسالوی 

نداشت، همينطور " دموکراسی"و " زندگی
های امريکا ژاپن نيز ربطی به ادعا  ١٩۴۵بمباران 

در . در باره  ضرورت اين جنايت نداشته و ندارد
، بمبها فقط وسيله ٢٠٠٠مثل دهه  ١٩۴۵سال 

ای بودند که امپریاليسم قدرت خود را نشان 
. داده و منافع اقتصادی خود را تضمين ميکند

واقعيت اين است که بمبهائی که بر هيروشيما 
ار و ناگازاکی انداخته شد و به هالکت صدها هز

انسان انجاميد فقط به یک دليل و انگيزه بودکه 
امريکا می خواست با پايان جنگ جهانی 
سروری خود را بر جهان تحکيم کرده و به ويژه به 

نشان دهد که ) سابق(اتحاد جماهير شوروی 
ای است "اسلحه"امپریاليسم امريکا  دارای 

چنان هولناک که می تواند شهرها و مراکز 
قتل .  نيست و نابود کند صنعتی شوروی را

صدها هزار انسان بيگناه در هيروشيما و 
ناگازاکی اولين تحریک برای آغاز دوره جنگ سرد 

یک تحریک ناموفق از جانب امپریاليسم . بود
برای ترساندن شوروی و مجبور کردن این کشور 

  .به تغيير سياستهای خود
    
وقتيکه تاريخ تجاوزگری های امپرياليسم    
کا را مرور می کنيم متوجه می شويم که امري

دیدگاه های روسای جمهور آمریکا در مورد ارزش 
زندگی انسانها، در طول همه اين سالها تغييرات 

و آنچه از اهميت . بسيار جزئی داشته است
درجه اول برخوردار بوده و می باشد منافع 

برای نمونه وقتی . سرمايه داران امريکائی است
ان هيروشيما و ناگازاکی از بيل در مورد بمبار

کلينتون  در مورد اين بمباران وحشيانه سوال 
آرزو ميکنم که این هرگز :" شد، او جواب داد 

اتفاق نمی افتاد؟ طبيعتا، ولی این به معنای آن 
نيست که ترومن تصميم اشتباهی گرفت و یا 

يعنی ". ایاالت متحده تقاضای بخشش کند
هم هيئت حاکمه امريکا سالها بعد از اين جنايت 

حاضر نيست تصميم ترومن را اشتباه اعالم کند 
و اين البته امر عجيبی نيست مگر  همين 
کلينتون در زمان رياست جمهوری اش  دستور 
بمباران عراق و یوگسالوی و چند کشور دیگر را 

  نداده است؟
  

واقعيت اين است که بمباران شهرهای ژاپن 
ن کشور نه ضروری برای به تسليم واداشتن ای

اين . بود و نه در در درجه اول اهميت قرار داشت
حقيقتی تاريخی است که  عليرغم همه 
تبليغات رياکارانه امپرياليستها با ادله بسيار به 

 ١٩۴۵در حقيقت در اوت . اثبات رسيده است
طبقه حاکمه ژاپن که امپراطور اين کشور در 

داده راس آن قرار داشت  به ارتش آماده باش 
بودند که در صورت حمله سربازان آمریکا با آنها 

بمبهای اتمی بر سر هيروشيما و . بجنگند
ناگازاکی بسيار کشنده بود و افراد بيشماری را 
کشت ولی خسارت چندانی به ارتش ژاپن وارد 
نياورد و هيئت حاکمه به هيچوجه اهميتی که 
ادعا می شود به این کشتار نداده  و حتی 

ند که برای حفظ موقعيت سياسی و حاضر بود
بنابراين   .اقتصادی خود ميليونها کشته بدهند

بدليل بمباران نبود که طبقه حاکمه ژاپن نظر 
آنچه . خود را در مورد مقابله با آمریکا تغيير داد

که باعث تغيير شرایط جنگی شد اعالن جنگ 
  .شوروی بر عليه ژاپن بود

      
متفقين از  ١٩۴۵ه در کنفرانس کرملين در فوری 

شوروی تقاضا کرده بودند که در جنگ در آسيا به 
آنها کمک کند و  شوروی نيز قول داده بود که 
سه ماه بعد از تسليم شدن آلمان، اینکار را 

تسليم  ١٩۴۵آلمان در هفتم ماه مه . انجام دهد
شده و طبق قرارداد، هشتم اوت زمان آن بود که 

ا ژاپن وارد جنگ شوروی برای کمک به متفقين ب
در چنين روزی کشورهای متفقين از کمک . شود

ارتشی بزرگ و با تجربه برخوردار ميشدند که 
استراتژی . برای ژاپن قدرت بسيار مهيبی بود

ژاپن در طول جنگ اين بود که از نبرد با شوروی 
در  ١٩۴۵اجتناب کند و این امر دوباره در ماه مه 

د قرار گرفته بود وزارت دفاع این کشور موردتاکي
بدون در نظر گرفتن چگونگی پيشرفت " که 

جنگ با آمریکا و انگليس، باید تا آنجا که امکان 
هست از جنگ با شوروی پرهيز کرد، زیرا جنگ 

ژاپن  ". با شوروی، مرگ امپراطوری  ژاپن است
برای نبرد زمينی با آمریکا و انگليس  خود را 

بسيار آماده کرده بود ، ولی شوروی خطر 
بزرگتری بود که ژاپن قبال جنگ با اين کشور را 

  .تجربه کرده بود
   

در خالل سالهای جنگ که ژاپن متحد آلمان     
نازی بود، ژاپن هيچ وقت به شوروی حمله نکرد، 
حتی در زمانی که موقعيت جنگی برای شوروی 
بسيار فجيع بوده و همه دنيای سرمایه داری، 

ر می کردند ، ژاپن به شوروی را بازنده جنگ تصو
اين کشورحمله نکرد، زیرا بخوبی ميدانست و 

که  ١٩٣٩تجربه جنگ مغولستان در سال 
شوروی به کمک مغولستان آمده و تلفات زیادی 
به ارتش ژاپن وارد نموده بود باعث شده بودکه 
دولت ژاپن شناخت کافی از رزم آوری ارتش 

و با شوروی کسب کند و خود را درگير نبرد رودرر
با اعالم وارد شدن .  ارتش اين کشور نکند

شوروی در جنگ مستقيم با ژاپن به کمک آمریکا 
و انگليس باعث شد که ژاپن از ادامه جنگ 
دست برداشته و این مسئله توسط سوزوکی 
نخست وزیر ژاپن در اولين جلسه دولت اعالم 

دراین جلسه که در نهم اوت با نمایندگان . شود
کيل شده بود نخست وزیر ژاپن شورای دفاع تش

اعالم کرد که چون شوروی بجانبداری از آمریکا و 
انگليس وارد جنگ بر عليه ژاپن شده است 

این جلسه . بنابراين ژاپن از جنگ دست برميدارد
بخاطر این تشکيل نشد تا عوارض و خسارات 
بمبهای اتمی را تجزیه و تحليل کند بلکه 

اپن در دستور کار اعالميه جنگ شوروی بر عليه ژ
در این جلسه، نخست وزیر ژاپن در . قرار داشت

وقتيکه :" مورد پيشرفت و ادامه جنگ چنين گفت
اتحاد شوروی صبح امروز وارد جنگ بر عليه ما 
شد، در موقعيتی قرار گرفتيم که دیگر ادامه 

در این جلسه، هيچکدام از ". جنگ ناممکن است
  .کردنمایندگان در این مورد مخالفتی ن

  
دولت ژاپن  ١٩۴۵اوت  ١۴پنج روز بعد در      

رسما اعالم تسليم کرده و در دوم سپتامبر 
اگر . قرارداد تسليم را امضاء کرد ١٩۴۵

اوت صبر  ۶امپریاليسم آمریکا چند روز بعد از 
کرده بود آنوقت بمباران اتمی از نظر سياسی 
غيرممکن می شد و بمبها هرگز بر سر مردم 

برای همين، اولين بمب . ته نميشدندبيدفاع ریخ
اوت بر هيروشيما ریخته شد تا امپریاليسم  ۶در 

آمریکا پيامی به شوروی بدهد، فرستادن این 
پيام به شوروی بسيار مهمتر از زندگی صدها 

چنين است چهره خونين  .هزار انسان بود
امپریاليسم که دشمن شماره یک بشریت 

  .است
  ٢٠١٠جوالی  ١۴    عبداله باوی

 هيروشيما،چرا بمباران شد؟
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

المللی نسبت به اعالم حکم سنگسار  پس از اعتراضات گسترده بين
سکينه محمدی آشتيانی، خبرگزاري ها گزارش دادند که قوه قضائيه 

اما اين تنها . جمهوری اسالمی با لغو این حکم موافقت کرده است
شويم که   باشد چون در ادامه خبر متوجه می قسمت اول اين خبر می

اند و حال قرار است وی را به جای  ای نامبرده صادر کردهای بر حکم تازه
  !سنگسار اعدام نمايند

سکينه محمدی آشتيانی چهار سال پيش به جرم همکاری در قتل 
و یا به عبارت دیگر سپرده شدن به کام " قصاص"همسرش محکوم به 

سکينه بر اساس حکم بيدادگاه جمهوری اسالمی جدا از . مرگ شده بود
به ده سال زندان نيز " نامشروع"اتهام داشتن رابطه جنسی  به" قصاص"

ضربه  ٩٩همچنين در اين حکم وی محکوم به تحمل . محكوم شده بود
شالق شده بود و این در حالی بود که دو مرد متهم به داشتن رابطه 

ضربه شالق محکوم شده  ۴٠و  ٢٠با او هر یک به " نامشروع"جنسی 
نه توانسته بود که با یاری وکيل و آشنایان اما پس از مدتی سکي. بودند

از " قصاص"رضایت گرفته و بتواند در مورد " اوليای دم"خود، از خانواده 
اما متاسفانه این پایان کار نبود و ماجرا به این جا ختم . مجازات مرگ برهد

نشد و پس از گذشت چند ماه قوه قضائيه جمهوری اسالمی که به کافی 
ای جداگانه او را  داد با دست و پا کردن پرونده رضایت نمیبودن این مجازات 

محکوم " زنای محصنه"بار او را به اتهام ارتکاب  برای بار دوم محاآمه و این 
بار دو مرد متهم پرونده مورد   جاست که این  جالب این. به سنگسار کرد
قوه قضائيه این های جمهوری اسالمی قرار نگرفته و  عتاب بيدادگاه

ستيز به همان حکم ضربات شالقی که در مورد آن ها صادر  ومت زنحک
جمهوری اسالمی، آری از دید بيدادگاه های . شده بود  بسنده کرده است

تر از قتل به  بس سنگين" جرمی"، "نامشروع"داشتن رابطه جنسی 
  !آید حساب می

با توجه به متمرکز شدن خبرگزاري ها و دولت های غربی  روی پرونده 
العمل های گوناگونی در صفوف  عکس نگسار سکينه  اين امر با س

گروهی که گویا از الغای . رژیم حاکم بر ایران مواجه شد" مخالف"جریانات 
اند فراموش کرده اند که باید   حکم مجازات وحشيانه سنگسار به وجد آمده

رار آنان با شنيدن خبر لغو مجازات سنگسار از ق!  بقيه خبر را هم بخوانند

انگار که از دید اینان صدور و اجرای . موضوع را تمام شده تلقی کرده اند 
به همان نسبت وحشيانه  سکينه محمدی آشتيانیدر مورد  اعدامحکم 
سيل "کنند که رژیمی که در مقابل  شاید اینان تصور می!  باشد نمی

قدمی به پس  به حکم سنگسارنسبت المللی  اعتراضات گسترده بين
، بار دیگر گامی به پس برداشته و حکم اعدام را نيز لغو "استنهاده 

گيرند که رژیم جمهوری اسالمی در طی  اینان در نظر نمی!  خواهد نمود
حيات ننگين خود بارها و بارها نشان داده است که هر کجا که منافع 
جمهوری اسالمی حکم کند بدون توجه به افکار عمومی سياست های 

حمله به کردستان، سنگر آزادگان، در . پيش می بردضد مردمی خود را 
و  ١٣۶٠، حمله به کوی دانشگاه، کشتارهای وحشيانه سال "بهار آزادی"

ها و  انگيز دهقانی وخون کشيدن انسان های گرانقدری چون روح به خاک
عام  سعيد سلطانپورها، قتل مخالفان حکومت در داخل و خارج کشور، قتل

های معترض در جریان  ، کشتار توده١٣۶٧در سال فجيع زندانيان سياسی 
هایی برای نشان  تنها نمونه ١٣٨٨و  ١٣٧٨و در پس اعتراضات سالهای 
  . دادن درستی این مدعاست

درون و بيرون حکومت قرار " طلبان  اصالح"گروهی دیگر، که بيشتر در ميان 
مرگ مشغول هستند که آیا صدور مجازات " بحث"دارند، بيشتر به این 

از نظر قرآنی و شرعی درست است یا ) چه سنگسار باشد و چه اعدام(
قرون وسطایی ای که " مالحظات"اینان نيز در چهارچوب همان ! نه

توانند نگاهی به  جمهوری اسالمی پيش کشيده اسير هستند و نمی
ارتکاب "به نام " جرمی"اصل مسئله انداخته و درک کنند که اصوًال داشتن 

تنها و تنها با " جرم"و تعيين مجازاتی برای ارتکاب به این  "زنای محصنه
قبول قراردادها و مناسبات یک رژیم ضدمردمی که اعمال خود را با فرهنگ 

 !پذیر است و بس و سنت های قرون وسطایی توجيه می کند، امکان
جالب اینجاست که اگر نگاهی به گذشته اندازیم خواهيم دید که اتفاقا 

کرده و با به کار بردن این تزویر " طلبی اصالح"روز ادعای کسانی که ام
اند در  ها بر عليه حکومت به پا کرده سدی در مقابل گسترش شورش توده

افتاده اسالمی را وارد قوانين  زمره آنانی هستند که قوانين شریعتی عقب
  ! اند قضایی ایران نموده

مجازات که تعيين اگر به تاريخ قانون سنگسار رجوع کنيم می ببينيم 
در  ١٣٧٠مرداد  ٨، در "زنای محصنه"به نام " جرمی"ارتکاب برای  سنگسار

کميسيون امور "تصویب مورد قانون مجازات اسالمی چهارچوب 
از سوی  ١٣٧٠آذر  ٧و در  قرار گرفته "مجلس شورای اسالمی قضائی

 و وارد نظام قضائی کشور هتأیيد گردید" مجمع تشخيص مصلحت نظام"
مجمع تشخيص "اعضای جالب است که نگاهی به ترکيب . ه استشد

دهد که  نشان می ١٣٧۵تا سال  تأسيس بدو از" مصلحت نظام
 هافتاده چ شيانه و عقبحکننده نهایی این مجازات و و تصویب  کننده يينعت

چنين آمده  این" مجمع تشخيص مصلحت نظام"در سایت  .اند ودهبکسانی 
  : است

 ١٣۶٨ تا سال  .ش.ه ١٣۶۶کل گيری مجمع سال دوره نخست ش .١"
در این دوره وجود . است که با فرمان حضرت امام خمينی آغاز گردید. ش.ه

های  جنگ تحميلی و شرایط خاص سياسی و اجرایی کشور از ویژگی
   .توان برشمرد خاص دوره یاد شده می

  

  مان از كوزه ه
  برون تراود 
  ! كه در اوست
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