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 سرمقالهسرمقاله

  حذف سوبسيد ها تعرض جديدي 
 !به دسترنج توده ها

سوبسيد ها چيزي جز پاسخ گوئي به يك خواست  اجراي طرح قطع ...
اين طرح همانقدر كه در ضديت با منافع . قدرتهاي امپرياليستي نمي باشد

كارگران و زحمتكشان و ديگر توده هاي مردم ايران قرار دارد، به همان حد 
نيز براي كمپاني هاي امپرياليستي حداكثر سود را تأمين كرده و در راستاي 

تشديد استثمار طبقه كارگر و  يه سرمايه داران امپرياليست براسياستي است ك
افزودن به سودهاي خود، در شرايط گرفتاري اقتصاد بيمار سرمايه داري 

سياست مذكور همان سياست نئو . جهاني در چنبره بحران، طرحريزي كرده اند
ست ليبراليسم است كه تقويت اقتصاد بازار آزاد و كوتاه كردن هر چه بيشتر د

  ....دولت از اقتصاد را در دستور كار خود قرار داده است
  2صفحه                                            

 )ل.م(گفتگو بين دو سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و سازمان مجاهدين 
، عمليات شون، برخوردشون یا تمام مجاهدین، به این نتيجه رسيده بودند که مواضع سياسی و ایدئولوژیکی شون: ميد اشرفح 

با قضایا، برخوردی نادرست بوده که حاال باید اساسًا تغييرش بدن، اگر به این نتيجه رسيده اند،  آیا شکل برخورد عملی شون با 
این مساله صحيح بوده یا نه، آیا به همين شکل رفقای مجاهد باید اعالم مواضع می کردند، یا طرق بهتری هم می تونست وجود 

شته باشه؟ که البته، مشخص ترین طریقه ای که مطرح ميشه اینه که سازمان مجاهدین، در حقيقت یا بگيم که جناح دا
که گذشته ای   مارکسيست سازمان مجاهدین، سازمان جدیدی را اعالم می کرد و با قطع پيوندهای خودش با گذشته خودش

ضمن طرح انتقادات همه جانبه خودش از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ غيرمارکسيستی بود، قطع رابطه می کرد با اون گذشته  و 
خط مشی، و از لحاظ عملکرد در سطح جامعه، به مسایل گذشته و این که ما چرا در زمينه های مختلف نسبت به گذشته 

این طبعًا از لحاظ رفقای ما  و،. خودمون انتقاد داریم و حاال می خواهيم شيوه های نوینی را، در زمينه های مختلف، در پيش بگيریم
  ٤ صفحه              . اصولی تر و درست تره
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گزارشي از يك حركت اعتراضي در  ●
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  اعتراض به بي مسكني و عدم   ●
بودجه كافي مسكن در سيدني 

   12.. ......................... !استراليا
در ارتباط با اقتصاد  چند نكته ●

  17........ .................... !آمريكا
هلمين سالگرد رستاخيز سياهكل چ ●

  20........ ................ !گرامي باد

  آيا ستم جنسيتي 
  ت؟معلول ستم طبقاتي نيس

  به نظرات غير ماركسيستي  نگاهي 
  )م.ل.م(حزب كمونيست ايران 

با کوشش در " م.ل.م"آنچه که جريان 
نوسازی "تحریف مارکسيسم و تحت عنوان 
انجام می " ديدگاه های جنبش کمونيستی

دهد، در درجه اول، کوبيدن نظرات درست 
لنينيستی در ارتباط  –مارکسيستی 

غير علمی و  بامسأله زنان و اشاعه نظرات
انحرافی خود در این زمينه می باشد که 

خارج از جنبش " دانش وسيع"گویا در پرتو 
به " م.ل.م. "شده است" جذب"کمونيستی، 

تزهای "عنوان مثال، در ارتباط با به اصطالح 
، به مارکسيست ها اتهام می "پيشنهادی

طبقه کارگر "زند که گويی تصور می کنند که
  ن کارخانه خالصه به مردان کارگر درو

  ١٣صفحه          "می شود

  )6(مصاحبه با يك فعال كارگري 

سود   سازمان دادن کارگران برای اینکه
کارگران . ای نبود را نگيرند کار ساده  ویژه

قدیمی خيلی سریع پيشنهاد ما را 
آن عيد پيروزی بزرگی برای .... پذیرفتند

  که سر پرستها و کارگرانی. کارگران بود
داشتند بين   سال سابقه ١٥بيش از 

تومان پاداش گرفتند و  ١٥٠٠تا  ١٠٠٠
. تومان ٨٠٠تومان تا  ٥٠٠سایر کارگرها از 

  ها چيزی معادل نصف یک ماه این مبلغ
پول نهار هم ماهی . حقوق کارگران بود

اثر مثبت و  ٢این اقدام . تومان شد ٣٠
بزرگ گذاشت اول اعتماد کارگرهای جدید 

دوم . کارگران قدیم زیاد کرد  نسبت بهرا 
با اتحادشان ميتوانند   کارگرها فهميدند که
خوشحال و   همه. کارهای بزرگی بکنند
 همدیگر تبریک می  شاد بودند و به

  ١٨صفحه        ...گفتند
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آذر ماه مردم رنج ديده ما  ٢٧روز شنبه 
شاهد يکی از مشمئزکننده ترين نمايشات 

بيت "اين دلقک  ،احمدی نژاد  تلويزيونی
) یارانه ها(در ارتباط با سوبسيدها " رهبری
در اين نمايش چندش آور، احمدی . بودند 

هدفمند "نژاد ضمن اعالم رسمی آغاز طرح 
که از آشکارترین نتایج آن " سازی یارانه ها

افزایش قيمت کاالهای مورد نياز مردم می 
ش باشد از چندر غازی که به دليل افزاي

قيمت نان به حساب مردم ريخته خواهد 
پول امام " شد به عنوان کمک امام زمان و 

سخن گفته و با وقاحت ويژه همه " زمان 
سردمداران جمهوری اسالمی ضمن 

گوئی که به آنها پول  -تحقيرمردم دالور ما
از آنها خواست که  - !!گدائی می بخشد

  .را فعال خرج نکنند"  پول امام زمان"
آذر  ٢٨از روز يکشنبه نمایش فوق، بدنبال 

ماه، طرح حذف سوبسيد های دولتی یا 
آنطور که دست اندکاران جمهوری اسالمی 

هدفمند سازی "رياکارانه نام گمراه کننده 
روی آن گذاشته اند، در سراسر  "  یارانه ها

کشور به مورد اجرا در آمده و مردم شاهد 
 بالفاصله. افزايش شديد قيمتها بوده اند

مردم ایران که حتی پيش از این نيز با مطرح 
) یارانه ها( شدن موضوع حذف سوبسيدها

فزایش سریع قيمت ها بودند، شاهد ا
ه با این واقعيت روبرو شدند که قيمت یکبار

ضروری ترین اجناس از قبيل نان، برق،گاز، 
. بنزين و گازوئيل  چندين برابر شده است

 ١۶د برای نمونه قيمت گازوئيل از حدو
تومان افزايش يافته  و بنزين  ٣۵٠تومان به 

تومان شده  ٧٠٠غير سهميه ای ليتری 
با توجه به نقش کليدی بهای آب ، . است

برق و سوخت درچرخه توليد، روشن است 
که  که چنين افزايشی بخشی از واحد 
های توليدی را تعطيل و قيمت توليدات 
واحد هائی هم که قادر به ادامه حيات 

د را به همين نسبت فزونی خو اهد باشن
واضح است که اين امر از يک سو . بخشيد

به دليل گرانی سرسام آور قيمتها فشار 
شديدی به هزينه های مردم آورده و دسته 
های جديدی از مردم زحمتکش را فورا به 
زير خط فقر خواهد فرستاد؛ و از سوی دیگر 
به گسترده شدن صفوف لشکر بيکاران که 

ون نيز وسيع و گسترده است هم اکن
  .خواهدانجاميد

در حقيقت، جمهوری اسالمی که در سه 
دهه گذشته از هيچ دست اندازی به اموال 
مردم و چپاول دسترنج آنها کوتاهی نکرده 
است حال با توسل به اين طرح ضد مردمی 
در تالش است تا آخرين ذخيره های مردم را 
و  به جيب گشاد دولت سر ريز کرده و فقر

گرسنگی و بيکاری را بيش از گذشته 
عليرغم چنين واقعيتی، . فزونی بخشد

البته، سردمداران جمهوری اسالمی در 
حالی که با حذف سوبسيد های دولتی 
حتی نان خالی را از سر سفره مردم می 
ربايند با بی شرمی تمام مدعی شده اند 
که با اجرای اين طرح فقر را ريشه کن 

عًا که زهی وقاحت و واق. خواهند نمود
  !بيشرمی

اجرای طرح قطع سوبسيد ها چيزی جز 
پاسخ گوئی به یک خواست قدرتهای 

این طرح همانقدر . امپریاليستی نمی باشد
که در ضدیت با منافع کارگران و زحمتکشان 
و دیگر توده های مردم ایران قرار دارد، به 
همان حد نيز برای کمپانی های 

سود را تأمين کرده و امپریاليستی حداکثر 
در راستای سياستی است که سرمایه 

تشدید استثمار  یداران امپریاليست برا
طبقه کارگر و افزودن به سودهای خود، در 
شرایط گرفتاری اقتصاد بيمار سرمایه داری 
. جهانی در چنبره بحران، طرحریزی کرده اند

سياست مذکور همان سياست نئو 
تصاد بازار آزاد ليبراليسم است که تقویت اق

و کوتاه کردن هر چه بيشتر دست دولت از 
. اقتصاد را در دستور کار خود قرار داده است

ازچندین سال بر اساس این سياست، 
جهانی در پيشبرد هدف های  کپيش بان

برنامه ای حاوی ليبراليستی خود، نئو 
" بازار آزاد"چندین محور، جهت توسعه 

رمایه بخوان گسترش و تسهيل حرکت س(
به دولت های وابسته ) های امپریاليستی

و جمهوری  به امپریاليسم دیکته کرده است
اسالمی نيز به مثابه یک رژیم وابسته به 
امپریاليسم از چندین سال پيش به آن 

تاکنون اقدامات چندی خواست عمل کرده و 
در این رابطه انجام به صورت تدریجی را 

توان از  آن اقدامات می از ميان.استداده 

این رژیم یاد کرد " خصوصی سازی"برنامه 
که طی آن با آغاز فروش کارخانجات دولتی 
به بخش خصوصی، بخشی از آن 
کارخانجات از زير سيطره دولت خارج 

به چگونگی اجرای اين امر فعال (شدند
حذف سوبسيد های دولتی ). نمی پردازيم

نيز یکی دیگر از خواست های بانک جهانی 
  .می باشد پيشبرد این برنامهط با در ارتبا

  
بنابراین، هر چند که اجرای طرح بانک 
جهانی مبنی بر حذف سوبسيد ها امروز 
به گردن دولت احمدی نژاد افتاده، اما این 
طرح هر چند در این دولت نام به اصطالح 

به خود " هدفمند کردن یارانه ها" وطنی 
گرفته است، به هيچوجه طرح این دولت و 

ص آن نيست، چرا که خواست مخصو
اجرای آن از طرف بانک جهانی از چندین 
سال پيش خيلی زود تر از روی کار آمدن 
احمدی نژاد از رژیم جمهوری اسالمی 

دولت احمدی نژاد کامًال . خواسته شده بود
آگاه است که رهنمود های بانک جهانی در 
جهت ادغام هر چه شديدتر اقتصاد های 

در نظام سرمايه  کشور های تحت سلطه
داری جهانی  صورت می گيرد و هدف 
نهائی از  آن استثمار هر چه شدیدتر و 
چپاول هر چه گسترده تر کارگران و 
زحمتکشان کشورهای تحت سلطه می 

اتفاقًا این طرح قبل از ایران در بعضی . باشد
از کشورهای دیگر نظير کشورهای امریکای 
ر التين به خواست همين نهاد غول پيک

امپریاليستی به مرحله عمل در آمده و باید 
بدانيم که در هر کجا هم که طرح مذکور به 
اجرا در آمده باعث تشدید فقر و خانه 
خرابی توده های وسيع تری از جامعه 
گشته و در پی خود شورش های قهر آميز 

  .مردمی را بوجود آورده است
دولت مزدور احمدی نژاد درست بر اساس 

يری جنبش های توده ای در تجربه اوج گ
کشورهای گوناگون پس از اجرای طرح 
حذف سوبسيدها، و زخم خورده از قيام 

، ٨٨خشماگين مردم دالور ایران در سال 
خشم و عکس العمل مردم وحشت زده از 

در قبال این طرح ضد مردمی و شدت 
ظلمی که از آن در حق مردم روا می شود، 

ختن حتی قبل از اجرای آن طرح با ری
نيروهای نظامی خود به خيابان ها به 
ميليتاریزه کردن باز هم شدیدتر جامعه 

وقاحت سردمداران جمهوری . پرداخت
اسالمی به حدی است که در آستانه 
اجرای این طرح از زبان یکی از اعضای 
کميسيون برنامه و بودجه مجلس  به نام 
عزت اهللا یوسفيان اعالم شد که مجلس 

ين حذف سوبسيدها یا به باید برای مخالف
، "هدفمند کردن یارانه ها"زبان خودشان 

امروز نيز . مجازات اعدام را تصویب نماید
همگان شاهدند که این رژیم برای ایجاد 
رعب و وحشت در جامعه جهت جلوگيری از 
قيام های توده ای و رشد مبارزه در سراسر 
کشور، به اعدام وسيع زندانيان، چه 

سياسی روی آورده و  سياسی و چه غير 
ایران را به ميدان اعدام های دسته جمعی 

  .تبدیل کرده است

 حذف سوبسيد ها
   

  تعرض جديدي به 
  

 !دسترنج توده ها
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مسلم است که چه برای توجيه وحشی 
گری هائی که جمهوری اسالمی در قبال 
مردم در ارتباط با این طرح امپریاليستی 
انجام می دهد و چه برای فریب توده ها و 
گمراه کردن ذهن آنها برای فهم حقيقت، 

ا  انداختن این طرح در حوزه نظر نيز برای ج
از . تالش های فراوانی صورت می گيرد

جمله خود احمدی نژاد مدعی ست که 
هدفمند کردن یارانه ها به نفع مردم بوده و 
باعث خواهد شد که فقر و بيکاری در 
جامعه ریشه کن شود ، چرا که گویا بر اثر 
آن  حوزه های اشتغال افزایش خواهد 

ی وقيحانه تر از این به کسانی ادعا. یافت
مربوط می شود که از حذف سوبسيدها به 

بعضی . نام می برند" ملی" مثابه یک طرح 
از این قماش مزدوران فکری سرمایه داری 
در حالی که می کوشند از پشت ماهواره 
و بلندگوهای تبليغاتی بين المللی به قامت 
فریبکاری های خود، لباس تحليل 

روحيه خصمانه تر از خيلی از بپوشانند، با 
دست اندرکاران شناخته شده رژیم نسبت 
به توده های تحت ستم ایران، سعی می 
کنند مردم را به نوبه خود از هر گونه 
مخالفت و ستيز با کسانی که نان آنها را از 

دراین ( سفره شان می ربایند باز دارند 
زمينه توجه به مصاحبه صدای آمریکا با فرخ 

 ١٩ -آذر ٢٨و حسن داعی در تاریخ   نگهدار
  ).، خالی از تجربه نيست٢٠١٠دسامبر

با توجه به وحشتی که سرتا پای رژيم 
حاکم را به دليل عواقب غير قابل پيش 
بينی اين طرح ضد مردمی  فرا گرفته است 
بايد ديد که چه الزاماتی جمهوری اسالمی 
را به اجرای طرحی واداشته که خود از آن 

 " جراحی بزرگ اقتصادی"ن تحت عنوا
. درسيستم اقتصادی کشور نام می برد

براستی برای رژيمی که تنها در دوران چند 
ساله  رياست جمهوری احمدی نژاد چيزی 

ميليارد دالر از نفت درآمد داشته  ٣٠٠حدود 
است و کسی هم نمی داند که چه بر سر 
اين پول آمده است،  آيا کمبود سرمايه و 

طرح است؟ پس چه نياری منابع مالی م
وی را مجبور ساخته که تعرض جديدی به 

دم "دسترنج مردم سازمان داده و عمال با 
بازی کند؟ برای پاسخ به اين سوال " شير

همانطور که در باال توضيح داده شد بايد 
توجه داشت که جمهوری اسالمی عليرغم 
همه هوچی گری های سردمداران اين 

تحوان وابسته به رژيم فريبکار تا مغز اس
امپرياليسم يعنی سرمايه داری انحصاری 

همانگونه که شاهد . جهانی می باشد
دهه گذشته، تمامی  ٣بوده ایم در طول 

سياستهای کالن این نظام مطابق 
سياستها و مصالح سرمایه داری جهانی 
.  شکل گرفته و به مرحله اجرا درآمده است

در نتيجه اجرای چنين طرحی يکی از 
ستهای نهاد های سرمايه داری جهانی خوا

مثل بانک جهانی برای پر کردن هر چه 
بيشتر جيب سرمایه داران بين المللی و 
دولتهای امپریاليستی می باشد که 
سالهاست آنرا ازرژيم خواسته و درتمام اين 
سالها  سردمداران جمهوری اسالمی از 
ترس عکس العمل مردم اجرای آنرا به 

  .  ندتعويق انداخته ا

با جای تردید نيست که مردم مبارز ایران 
سال حکومت  ٣٠توجه به تجربه بيش از 

اين جنايتکاران به خوبی می دانند که 
کوششی که احمدی نژاد و وابستگان او و 
کل رژیم جمهوری اسالمی برای ایجاد 
رعب و وحشت در جامعه براه انداخته، این 

ئی رژه پاسداران در شهر ها  و اين بر پا
بساط دار قبل از اينکه نتيجه قدرت رژیم 
باشد نتيجه ترس و وحشت فراوانی است 

بيت "که سردمداران جمهوری اسالمی  و 
همچنين  .  را فرا گرفته است" رهبری

مردم ما باید هر چه بيشتر مزدوران فکری 
سرمایه داران را که با عنوان های دهن پر 
کن گوناگون چه در رسانه های داخلی و 
چه خارجی ظاهر شده و  آشکارا و یا 
مزورانه به توجيه سياست های ضد خلقی 
این رژیم سرتا پا وابسته به امپریاليسم 
می پردازند، بشناسند و بدانند که 
آنهاصرفًا برای گمراه کردن مردم و باز 

ارائه !! داشتن آنها از مبارزه است که رنج 
تحليل های به اصطالح مشعشع را بر خود 

  .  ر می کنندهموا

مردم ما به تجربه در يافته اند که تا 
جمهوری اسالمی به مثابه رژيم حافظ نظام 
سرمايه داری وابسته ايران در قدرت است 
هيچ حقی از حقوق آنها از تعرض قدرت 

بنابراين تنها راه . دولتی مصون نيست 
رسيدن به آزادی، مبارزه برای سرنگونی 

ناسباتی اين رژيم ددمنش و همه آن م
است که چنين رژيم هائی برای حفاظت از 

تجربه خيزش . خود نيازمند آن می باشند
به مردم ما بار ديگر نشان  ٨٨بزرگ سال 

داد که با رژيمی که جز زبان زور نمی فهمد 
مردم در . جز با زور نمی توان سخن گفت

خيابانها به عينه ديده اند که تنها با اعمال 
ی توان به مقابله با قهر انقالبی است که م

قهر ضد مردمی جالدان حاکم برخاسته و 
راه تحقق مطالبات برحق شان را هموار  

    .نمایند

جمهوری اسالمی عليرغم همه هوچی 
گری های سردمداران اين رژيم فريبکار 

ابسته به امپرياليسم تا مغز استحوان و
يعنی سرمايه داری انحصاری جهانی 

همانگونه که شاهد بوده ایم . می باشد
دهه گذشته، تمامی  ٣در طول 

سياستهای کالن این نظام مطابق 
سياستها و مصالح سرمایه داری 
جهانی شکل گرفته و به مرحله اجرا 

در نتيجه اجرای چنين .  درآمده است
هاد های طرحی يکی از خواستهای ن

سرمايه داری جهانی مثل بانک جهانی 
برای پر کردن هر چه بيشتر جيب 
سرمایه داران بين المللی و دولتهای 
امپریاليستی می باشد که سالهاست 

آنرا ازرژيم خواسته و درتمام اين سالها  
سردمداران جمهوری اسالمی از ترس 
عکس العمل مردم اجرای آنرا به تعويق 

  .  انداخته اند

  !استراليا -گزارشي از يك حركت اعتراضي در سيدني
  

همچنين و نقض آشکار آن از سوی دولت آمريکا و ر حمایت از آزادی بيان دسامبر تظاهراتی از طرف نيروهای چپ د ١۴در روز 
را به خاطر انتشار برخی از اسناد جنايات " ويکی ليکس"ژ مسئول جوليان آسانکه  - ت با سياست های دولت آمریکافمخال

در  .تراليا انجام گرفتسا در سيدنی و شهرهای دیگری در-نيروهای اين کشور در عراق و افغانستان  تحت فشار قرار داده 
در . کرده بودندنفر شرکت  ٣۵٠حدود شروع شد تاون هال مرکز شهر و در دقيقه عصر در  ۵:٣٠ساعت  ازکه سيدنی تظاهرات 

در . انجام شددولت استراليا همچنين  دولت آمریکا و سياستهای ضد مردمی سخنرانی هائی در محکوميت  اين حرکت اعتراضی
با اينکه  . ه خصوص دولت استراليا به دليل عدم حمايت از يکی از شهروندان خود شديدا مورد حمله قرار گرفتاين سخنرانی ها ب

نکرده نه تنها هيچ حمایتی از او می باشد اما دولت اين کشور در جريان فشار های آمريکا به وی شهروند استراليا  ژجوليان آسان
البته دولتهای به اصطالح . تهدید به محاکمه نيز شده است می باشدت حزب کارگر بلکه از طرف خانم گيالرد که نخست وزیر دول

مثل احزاب راست هميشه یکی از نوکران وفادار آمریکا در تمامی سياست های غير انسانی کشورهایی نظير استراليا کارگری 
 جهتنيروی کافی نداشتن ه پليس به بهانه گان توضيح داد ک یکی از سازمان دهند ،تظاهراتشروع قبل از .  در جهان بوده است
در همين روز یکی از شومن بهانه پليس اين بود که . آمریکا را نداده است گریاجازه راهپيمائی بطرف کنسول ،کنترل مسير حرکت

. نمايدمتمرکز نيروی خود را در آنجا مجبور شده همه و پليس  برگزار نمودهدر شمال سيدنی برنامه ) اپرا وینفيلد(های آمریکائی 
 ی کهتظاهر کنندگاناين ترفند پليس، جهت جلوگيری از برگزاری يک حرکت اعتراضی در مقابل کنسولگری آمريکا،  در پاسخ به 

 ئیدر تقاطع یکی از خيابانها  .به اين سمت شروع به حرکت نمودنداز طریق پياده روها ندبود اين مرکزخواهان اعتراض در مقابل 
بطور وحشيانه با در محل نيروی بسيار زیادی که قبال مدعی شده بود نيرو ندارد با تمرکز ميشد پليس  منتهیکه به کنسولگری 

به دستگيری مردم پرداخته و و ضمن ضرب و شتم آنها حمله کرده  تظاهرکنندگاناسب و سگ های پليس و نيروهای پياده به 
طرف کنسولگری حرکت خود به به  ت در مقابل رفتار سرکوبگرانه پليسضمن مقاومتظاهرکنندگان نيز .  نمودهقت نفر را دستگير 

و نيروهای خود را در مقابل ساختمان کنسولگری  شدهبه عقب نشينی  مردم مجبور پليس در مقابل اعتراض شدید. ادامه دادند
  .يد همگان قرار داداين حرکت بار ديگر پشتيبانی آشکار دولت استر اليا از آمريکا را در مقابل د . متمرکز نمود
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  )قسمت اول -نوار شماره يک (
مساله بر سر این بود که،  :حميد اشرف

یعنی مساله ای که در همون شماره قبل 
نشریه بحث درون سازمانی طرح شد، یک 

، "بيانيه اعالم مواضع"ن رفيقی بعد از خواند
نوشته بود که ما بيایيم  و واقعًا، یعنی 
حتی پيشنهاد نشریه بحث، نشریه بحث 
وحدت را همان کرده بود که ما بعدًا پی اش 
را گرفتيم که بيایيد ما چيز کنيم، به دور از 
تمام مسایلی که سوء تفاهماتی که وجود 
داشته و بازتاب هاشو دیدیم، بيایيم گامی 

این جهت برداریم و از طریق ایجاد یک  در
نشریه بحث، نزدیک بشيم و شخصًا ابراز 
اميدواری کرده بود که خيلی زود بشه از 

  این مجرا
  

  به نتيجه رسيد  :تقی شهرام
  

به نتيجه رسيد و نقطه :حميد اشرف 
نظرهای توده های دو سازمان را به هم 
نزدیک کرد، و حتی پيشنهادهای به 

  ری هم در جهت وحدت اصطالح قوی ت
  

  داشت :تقی شهرام
  

و در . داشت، در همان بحث :حميد اشرف
این رابطه، پاسخی که رفقای سازمان 
دادند به این مساله، در رابطه با، چون من 
گفتم آن دفعه هم، ما این اعالم مواضع را 

  گذاشتيم به بحث سازمانی
  

  بله :تقی شهرام
  

 و حتی برنامه مطالعاتی :حميد اشرف
رفقا را متوقف کردیم که این موضوع را مورد 
بحث قرار بدن و نقطه نظراتشون رو جمع 

که این کار را . بندی کنند، بدهند به نشریه
رفقا کردند، و واقعيت امر این بود که با یک 

  مقدار 
  

  کار توضيحی؟ :تقی شهرام
  

نه یک مقدار کم و زیاد از  :حميد اشرف
ساله ای نظر نقطه نظرها برای رفقا، م

مطرح بود و جان کالم مساله ای که رفقا 

مطرح می کردند این بود که آيا این حرکت 
جدید، یک حرکت بنيادًا اصولی هست یا 

  نه؟
  

اینو توضيح بدین بعد اگر  :تقی شهرام
  یعنی چی؟" بنيادًا اصولی"
  

یعنی، اگر جناحی از  :حميد اشرف
  مجاهدین

  
  بله :تقی شهرام

  
م مجاهدین، به این یا تما :حميد اشرف

نتيجه رسيده بودند که مواضع سياسی و 
ایدئولوژیکی شون، عمليات شون، 
برخوردشون با قضایا، برخوردی نادرست 
بوده که حاال باید اساسًا تغييرش بدن، و از 
دیدگاه جدیدی به مسایل جنبش و مسایل 
طبقاتی نگاه بکنند، اگر به این نتيجه 

عملی شون  رسيده اند،  آیا شکل برخورد
با این مساله صحيح بوده یا نه، آیا به همين 
شکل رفقای مجاهد باید اعالم مواضع می 
کردند، یا طرق بهتری هم می تونست 

  وجود داشته باشه؟
  

  مثًال؟ :تقی شهرام 
  

که البته، مشخص ترین  :حميد اشرف
طریقه ای که مطرح ميشه اینه که سازمان 

ناح مجاهدین، در حقيقت یا بگيم که ج
مارکسيست سازمان مجاهدین، سازمان 
جدیدی را اعالم می کرد و با قطع 

  پيوندهای خودش با گذشته خودش
  

  ! بله :تقی شهرام 
  
که گذشته ای  :حميد اشرف  

غيرمارکسيستی بود، و طبعًا با معيارهای 
مارکسيستی و با معيارهای طبقاتی 
انتقادات بسياری بهش وارد بود، قطع رابطه 

  با اون گذشته می کرد 
  

  !بله :تقی شهرام
  

و ضمن طرح انتقادات همه   :حميد اشرف 
  جانبه خودش 

  
  !بله :تقی شهرام

  
از لحاظ ایدئولوژیک، از لحاظ  :حميد اشرف 

خط مشی، و از لحاظ عملکرد در سطح 
جامعه، به مسایل گذشته و این که ما چرا 
در زمينه های مختلف نسبت به گذشته 

اریم و حاال می خواهيم خودمون انتقاد د
شيوه های نوینی را، در زمينه های 

و، این طبعًا از . مختلف، در پيش بگيریم
  . لحاظ رفقای ما اصولی تر و درست تره

  
یعنی این جا یک مساله  :تقی شهرام

هست؛ شما صرفًا مساله اصولی را روی 
مساله نام و تغيير نام، این جا مطرح می 

هم در جوارش  کنيد یا نه، مسایل دیگری
می آرید؟ یعنی مساله تغيير نام دالیلی 

  داره، خيلی خب، مساله ای نيست
  

نه، مساله تغيير نام  :حميد اشرف 
  ...مساله. نيست

  
آخه ببينيد یک مساله  :تقی شهرام
شما ببينيد، شما این جا این . هست اینجا

مساله را توجه نمی کنيد که، اگر که یک 
خی خودش، به سازمانی، در پروسه تاری

یک نقطه نظر درست تری ميرسه، معنای، 
اتفاقًا اين نکته اساسی تره اينجا، اینی که 
ما همان سازمان، ببين وقتی که می گویيم  
همان سازمان معناش این نيست که همان 

تشکيل شد،  ۴۴سازمان که مثًال سال 
همان آدم ها با همان مشخصات، یعنی این 

ک انقالبی سازمانی، که در یک پراتي
 ميرسه به نقطه نظر مارکسيستی، خوِد

اصًال موضع اسم اون سازمان یک  حفِظ
حقانيتی ميشه برای نقطه نظر 

یعنی اگر یک گروهی، یک . مارکسيستی
سازمانی یک عناصری خواستند یک روزی 
با یک جریان انقالبی پيش برن و مرتبًا 
مواضع صادقانه ای بگيرند، اینها چاره ای 

این . ز این که مارکسيست بشنندارند ج
نکته اتفاقًا درست همان چيز مطلوب عناصر 

یعنی اونها از خدا . در واقع خرده بورژوازیه

 ٣۵پس از گذشت حدود " انديشه و پيکار"به دنبال اينکه سايت 
ذاکراتی نمود که در دوران سلطه مسال مبادرت به درج نوار های 

رژيم وابسته به امپرياليسم شاه  بين سازمان چريکهای فدائی 
خلق ايران و بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق 
ايران انجام شده بود، رفقای ما جهت سهولت استفاده از اين نوار 

آنچه در زير مالحظه می کنيد  متن .  ها آنها را پياده نموده اند
  .وشتاری آن گفتگو ها می باشدن

متن های پياده شده چندين بار با نوار های اصلی انطباق داده 
شده تا از هرگونه اشتباهی جلوگيری شود چرا که اين نوار ها 
يکی از اسناد با ارزش جنبش انقالبی مردم ما و همچنين بخشی 
 از تاريخ  سازمان ما می باشد  و هر گونه اشتباهی می تواند بار

با اين حال الزم به تاکيد  است که  نوار های . سياسی پيدا نمايد
گفتگو سند اصلی و منبع مراجعه برای تصحيح هر اشتباهی می 

اين نکته را هم بايد تذکر دهيم که کلمات معدودی که قابل . باشند
  .  شنيدن نبودند را با عالمت سه نقطه مشخص کرده ايم

  ٢٠١٠دسامبر  ٢٣   چريکهای فدائی خلق ايران
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آقا این ها یه تيپ هایی : می خوان که بگن
بودن، یه سری عناصر مارکسيست بودن، 

اون اثر تاریخی . بعد هم جدا شدن و رفتن
که ما با حفظ این مواضع، يعنی این جا 

ما اون نتايج تاریخی که . وضعی نبودهام
می تونست اعالم مواضع ایدئولوژیک ما در 
چارچوب این سازمان، به نام این سازمان، 
تأثير بذاره در جنبش، و این اثرات تاریخی 
ای که می تونست بذاره، در چنين صورتی 
که شما پيشنهاد می کنيد خيلی خوب، 
چند تا مارکسيست بودن جدا شدن رفتن 

ی کارشون، سازمان مجاهدین هم پ
بالفاصله تبدیل می شد به یک سری 

یعنی اون . عناصر مذهبی، که خب بودند،
حقانيت تاریخی ای که ما اینجا می 
خواستيم برای مارکسيسم ثابت بکنيم، در 

این مساله خيلی . واقع لوث می شد رفيق
یعنی درست . روشنه، یکی از دالیلش اینه
زنيد که عناصر  شما همان حرفی رو می

آقا : خرده بورژوازی بازار ميزنند، اونا ميگن
این ها دیگه مجاهدین نيستن که، اینا یه 
آدمای مارکسيستن دیگه، اينها برند پی 
  کارشون، مجاهدین هم همون مسلمونن

  
  اونا حق دارن رفيق :حميد اشرف

  
درسته حق دارن، یه . ِا :تقی شهرام

قاتی شون مساله است، اونا از دیدگاه طب
یعنی مساله اونجاست که اونا . حق دارن

اونا همواره  .همواره ميخوان چی باشه
ميخوان اون حقانيتی که یک جریان انقالبی 
می تونه، در واقع مارکسيست ميتونه در 
یک جریان انقالبی از خودش نشون بده، با 

بله اونا حق . این عملشون منکر بشن
یعنی اونا  .دارن، ولی به این معنا حق دارن

ميخوان منکر این بشن که بله یه سازمان 
مذهبی، یک سازمانی که در یک جریان 

تونه  پراتيک انقالبی شرکت کرده، این نمی
مارکسيست بشه و، مارکسيست هم یه 
ایدئولوژی ای نيستش که بتونه غالب بشه 

  .بر مذهب؛ اونا به این دليل حق دارن
  

 خب واقعيت هم همينه که :حميد اشرف
  .نتونسته

  
خوب، اين مساله را باید  :تقی شهرام

  روشن بکنيد چطور نتونسته؟
  

به این دليل نتونسته که  :حميد اشرف
درصد کادرهاشو مجبور شده  ۵٠حداقل 

  .تصفيه کنه
  

درصد که کادره،  ۵٠آخه این  :تقی شهرام
خيلی جالبه، حرف هایی که شما می زنيد 
ی همينه دیگه، همين مسایله، حرف های

که شما می زنيد دقيقًا همون حرف هایيه 
که امروزه ما از گوشه و کنار این عناصر 
فرصت طلب و اپورتونيست مذهبی می 

 ۵٠درصد کيا بودن؟ این  ۵٠این . شنویم
درصد کسانی بودن که دیگه در واقع 

. کردن به جنبش داشتن خيانت می
کسانی بودن که به دليل، نه به دليل 

به دليل این که هزار  مذهبی بودنش رفيق،
جور ضعف داشتن، هزار جور معایب 

داشتن، تمام تحليل ها از خوداشون 
موجوده، تمام مسایل شون موجوده، و 
تمام مسایلی که، در واقع شما باید این 
قدر دید داشته باشيد، باید این مساله را 
بدونين که کسی که توی یک تشکيالت 

ه به تصفيه ميشه ميره، هيچ وقت نمی تون
دليل اين باشه آقا اون ميگه من مذهبی 

مگه ميشه ! ام، اینم بگه من مارکسيستم
همچنين چيزی؟ طرف تصفيه ميشه و 
نشون داده ميشه که این آدمی که دیگه 
باقی ميمونه در این پراتيک، می مونه و 
ميخواد به اصطالح، تحت مثًال تحت پوشش 
مذهبی، که البته همه شون این طوری 

این تصميمی که ما صورت بدیم نبودن، 
  ...عمدتا رو

  
آخه همين برای ما سؤال  :حميد اشرف

  .برانگيزه
  

عمدتًا رو خصلت های  :تقی شهرام
ایدئولوژیکشون، رو خصلت های منفی 
شون بوده، یعنی این ها نتونستن 

همين هان که تصفيه . مارکسيست بشن
و بدليل همين که اون  .ميشن ميرن

مونن از نظر خصایل،  عناصری که باقی می
از نظر انگيزه ها دارای در واقع نقاط قوتی 
هستند، به همين دليل مارکسيست 
ميشن، این سازمان ها به این دليل 
مارکسيست نمی شن که مثًال فرض کن 
مذهبی ها را ميذاره بيرون، به این دليل 
مارکسيست ميشه که عناصر به اصطالح با 

نگيزه های انگيزه های غير توده ای، با ا
غيرانقالبی، با نمی دانم گرایشات 
انحرافی، این ها رو ميذاره بيرون، اینا رو 

کنه، آن وقت مارکسيست  تصفيه می
ميشه، آن وقت ميتونه در واقع به این نقطه 
برسه، آخه این نکته با هم رابطه دارن، 
شما که تو تشکيالت کار می کنيد، خوب 

  .این رو می دونيد
  

  يق انحراف از چی؟رف :حميد اشرف
  

یعنی چی ! انحراف از چی؟ :تقی شهرام
  انحراف از چی؟

  
این هایی که شما ميگيد  :حميد اشرف
  منحرف بودن

  
  بله :تقی شهرام

  
  از چی منحرف بودن؟ :حميد اشرف

  
ای که  از آن ضوابط انقالبی :تقی شهرام

ما به مرور تونسته بودیم به دست بياریم و 
  نشون می دادیم که

  
اون ضوابط انقالبی که شما  :د اشرفحمي

به مرور به دست می آوردید طبعًا به سمت 
  مارکسيسم ميل می کرد

  
  درسته :تقی شهرام

  
و این با ایدئولوژی طبقات  :حميد اشرف

  .خرده بورژوا سازگار نيست
  

  بسيار خوب :تقی شهرام
   

و آنها طبيعيه که این رو  :حميد اشرف
  .نفی اش بکنن

  
ا، آخه یه مساله است م :تقی شهرام

اینجا رفيق، ما مگر می تونيم به این مساله 
تسليم بشيم، ببين توی یک تشکيالت فرق 

طرف آمده داره مبارزه . می کنه با جامعه
درسته؟ این آدم مثًال یک  می کنه،
این روشنفکر اوًال هنوز به این  .روشنفکره

دليل که مذهبيه یا مارکسيسته نميشه 
هنوز تازه باید  .پرولتاریا بهش گفت نماینده

بياد طی بکنه، مواضع اصوليش دقيقًا معلوم 
بشه، اون وقت اگر، حتی از نظر روبنایی 

آليستی شو،  هم ترک کرد ایدئولوژی ایده
ما . اون موقع تازه شرایط الزمش را مياره

هم در مورد یه چنين افرادی، وقتی که 
چنين پراتيک پروسه ای را طی می کرده 

وظف بودیم باهاشون برخورد کنيم، ما اند، م
 نمی تونستيم تا به طرف می رسيم بگيم
که آقاجون مثًال تو فالن ضعف را داری، 
خيلی خب این مال ماهيت خرده بورژوایيته، 

تا فالن َکَسک فالن انحراف رو . برو پی کارت
داره، مال ماهيت خرده بورژوایيشه، برو پی 

ت یه یا اصال خب برو برای خود. کارت
سازمان دیگه تشکيل بده، ما ميریم پی 

ما این جا در واقع یه کار مشترک . کارمون
انقالبی داشتيم، ما فرق می کنه، ما بله 
نمی ریم مثًال فالن بازاری را بگيریم بياریم 
بگيم آقا توی خرده بورژوا بيا مارکسيست 

یا فالن نمی دانم . بشو، کار احمقانه ایه
ور نمی داریم یقه  روشنفکر دانشگاهی را

  شو بچسبيم
  

خوب عمًال شما همين کار   :حميد اشرف
  .رو کردید

  
آخه کی ! اختيار دارین :تقی شهرام

  !همچی حرفی رو ميزنه
  

شما زمينه های  :حميد اشرف
 .عضوگيریتون عمًال از بازاری ها بوده

  
. کی همچی حرفی را زده :تقی شهرام

  آخه؟
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  یک مقدار زیادی :حميد اشرف
  
آخه ما، آخه کدوم، آخه  :ی شهرامتق

رفيق این هایی که این همه افراد، بيا ده 
نفر افراد اآلن این جا، نه نفر ده نفر بودن 
این ها اعدام شدن، این ها کدومشون 
بازاری بودن غير از غيوران که اعدامش 

  ...نه نفر نکردن؟
  

بازاری بودن مگر الزامًا این  :حميد اشرف
خودشون دکان هستش که به اصطالح 

  .داشته باشن
  

خب پرولتر بودن مگه الزامًا : تقی شهرام
  .اینه که حتمًا طرف دانشجو باشه

  
  بله؟ :حميد اشرف

  
پرولتر بودن مگر معنایش  :تقی شهرام

الزامًا اینه که طرف دانشجو باشه، مگر 
  دانشجو پرولتره؟

  
نه مساله اینه که با چه  :حميد اشرف

  .دههدف هایی وارد سازمان ش
  

  .خيلی خوب :تقی شهرام
  

یعنی با چه ایدئولوژی،  :حميد اشرف
  .یعنی چی را پذیرفته اومده توسازمان

خب پس اين ربطی به به  :جواد قائدی
  بازاری بودن یا نبودن نداره

  
  بازاری بودن یا نبودن نداره :تقی شهرام

  
چون ایدئولوژی ! چرا :حميد اشرف

سازمان وقتی بازاری هست، کسی هم 
که با پذیرش اون ایدئولوژی مياد توسازمان، 
همون به اصطالح ایدئولوژی خرده بورژوایی 

  .را پذیرفته
  

! بسيار خوب، بسيار خوب :تقی شهرام
این حرف شما قبول، ولی آیا ما ! درسته

این جا منکر هر گونه تغييری هستيم در یک 
جریان پراتيک انقالبی؟ یعنی مثًال فرض 

ًال مذهبی نمی تونه کنيد که یه عنصر مث
مارکسيست بشه؟ یه سازمان مذهبی 
نمی تونه مارکسيست بشه؟ یه کسی 

  نمی تونه در حالی که 
  

واال صحبت بر سر اینه که  :حميد اشرف
یک سازمان مذهبی می تونه مارکسيست 
بشه یا یک سازمان خرده بورژوایی می 

  تونه سازمان پرولتری بشه
  

ورژوایی آخه سازمان خرده ب :تقی شهرام
  هم اگر

  
  

  .بحث ما بر سر این هست :حميد اشرف
  

مذهب هم . بسيار خب :تقی شهرام
همان روبناست هيچ فرقی نمی کنه، 
همون سازمان خرده بورژوایی بگيم، 
سازمان فئودالی بگيم، هر چی، وقتی 
پيوندهای طبقاتی اش قطع بشه، وقتی که 
جهت گيری در واقع غير از آن طبقه ای که 

به آن وابسته است بکنه و این جهت قبًال 
  .گيری رو خيلی مشخصه

  
این سازمان نمی تونه اینکار : حميد اشرف

  .رو بکنه
  

این پس معلوم . خوب  :تقی شهرام
ميشه که، معلومه که اصًال شما اآلن در 
کل مسئله تغيير یک جریان مثال فرض کنيد 
که فکری در یک سازمان اآلن ایراد دارید، 

اصًال نميشه، يک همچنين  یعنی ميگيد 
چيزی امکان پذیر نيست، از ابد که، از ازل 
که این به وجود آمده همين طور می مونه، 
تا آخر هم مثًال همون موضع طبقاتی اش رو 

  .حفظ ميکنه
بله خوب، يک سازمانی که  :حميد اشرف

بر اساس تمایالت و خواسته های سياسی 
د خرده بورژوازی قوام پيدا می کنه و رش

  ميکنه و تاریخ خودش رو می سازه 
  خوب :تقی شهرام

  
این سازمان کًال با تمام  :حميد اشرف

گذشته اش، با تمام به اصطالح تاریخ اش، 
با تمام موجودیت اش نمی تونه تبدیل به 
یک سازمان پرولتری بشه، طبيعيه که یک 
همچنين جریانی را ميشه پذیرفت، یعنی 

يستی را جریان پرولتری، جریان مارکس
حتی می تونيم ما بپذیریم، در وجود این 
سازمان که یک جریان مارکسيستی رشد 

ولی اين وقتی رشد کرد، از طرف اون . بکنه
سازمان و از طرف اون طبقه ای که 

  نمایندگی شو
  

  خب :تقی شهرام
  

  به عهده داره، طرد ميشه :حميد اشرف
  

خيلی خب، معلومه که طرد  :تقی شهرام
  .ميشه

  
  درسته؟ :اشرف حميد

  
  بسيار خب :تقی شهرام

  
  خيلی خب :حميد اشرف

  
  خب :تقی شهرام

  
این وقتی که طرد ميشه،  :حميد اشرف

باید به سمت طبقه، یعنی اون جریان 
پرولتری یا اون جریان مارکسيستی، وقتی 
که از درون این طبقه طرد ميشه به سمت 

  طبقه دیگه ای گرایش پيدا ميکنه
  

  .ه، خيلی خبدرست :تقی شهرام
این کارش را باید بطور  :حميد اشرف

  .کامل، این گروه انجام بده
  

انجام بده، بسيار خب، پس  :تقی شهرام
  !شما منکر تغيير اصوليش نمی تونيد بشيد

  
  ما  :حميد اشرف

  
شما فقط می تونيد این رو  :تقی شهرام

که بگيد آقا شما جریان مثًال فرض کن جدا 
بورژوازی و سمت شدنتون از طبقه خرده 

تون به سمت پرولتاریا دارای اشکاله، دارای 
مثًال انحرافه، این سمت رو پيدا نکرديد، این 
رو به ما مشخصًا نشون بدید، راجع به این 

  . مساله بحث می کنيم
  

ما همين رو . خيلی خوب :حميد اشرف
  .ميخواهيم بحث بکنيم

  
بحث می کنيم راجع . هان :تقی شهرام
ه که نشون بدیم که کی به این مسال

موضع به سمت در واقع سياست پرولتری 
داره، کی خط مشی پرولتری داره و کی 

این رو اتفاقًا همان خط مشی نشون . نداره
این رو همون موضع طبقات گوناگون . ميده

نشون ميده، امروزه چه کسانی ما را مورد 
  .حمله قرار ميدن؟ این خيلی قابل اهميته

  
وز کسانی شما رو مورد امر :حميد اشرف

  حمله قرار ميدن 
  

  هان :تقی شهرام
  

که به اصطالح این رو  :حميد اشرف
احساس می کنن که شما شرایط ذهنی 

  شون رو خدشه دار کردید 
  

  خب  :تقی شهرام
  

  یعنی این ها شما را  :حميد اشرف
  

منافع شونون را خدشه دار  :تقی شهرام
  !کردیم رفيق

  
  بله:حميد اشرف

  
پدر خرده بورژوازی در اومده،  :هرامتقی ش

ضربه خورده، کمر نمی تونه راست کنه، 
! مشخصه از نظر ایدئولوژیک داغون شده

یعنی، این در واقع امروزه ما با گروه های 
مذهبی سروکار داریم دیگه؛ طرف اآلن 
نمی تونه متشکل بشه از نظر ایدئولوژیک، 
ی و بخواد در واقع اون مواضع در واقع انحراف

رو در جنبش بوجود بياره، به این دليل، که 
باید با این نقطه نظر ما برخورد کنه، و این 

  . نمی تونه اين برخورد بکنه
 

 !جاودان باد خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلق  
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  لطفا هر طور که مايليد خودتان را معرفی کنيد؟: سوال

  
ترجيح می دهم بگویم فردی  هستم که در تظاهرات  :پاسخ

  .کت داشتمهائی که سال قبل در ایران بوجود آمد شر
  

بهتر است اول در مورد فضای جامعه قبل از : سوال
در آن زمان  شما در کدام شهر . انتخابات صحبت کنيم

  زندگی می کرديد و اوضاع را چگونه می ديديد؟
  

در مورد سئوالی که . من در تهران زندگی می کردم :پاسخ
کردید، اجازه بدهيد که اين دوره را به چند مرحله مهم تقسيم 

اول ببينيم که از حدود هفت ماه قبل از انتخابات از . ندی بکنمب
لحاظ اقتصادی چه وضعی در ایران بوجود آمده بود که البته ادامه 
شرايط اقتصادی بيمار ايران و در کل محصول سياست های رژيم 

چون معموًال کسانی که ماهيت . سال می باشد ٣٠در طول 
د، درمورد این مرحله جنبشی که پيش آمد را تحریف می کنن

 ٧یا  ۶اما آنچه من شاهد بودم این بود که از . چيزی نمی گویند
کاری نبود، در . ماه قبل، یک رکود  اقتصادی دامنگير همه شده بود

آمدی نبود  و از طرفی سعی می کردند هر طور شده نقدینگی را 
مثًال بانکها به صورت غير منطقی بدهی . از دست مردم خارج کنند

ای بانکی را مطالبه می کردند البته نه از خودی ها، یا خيلی ه
کسادی بازار هم . شدیدتر از گذشته حقوق کارگران را نمی دادند

مثًال يکی . این وضعيت اقتصادی به چند دليل قابل توجه است. بود
از مهم ترين تاثيرات این وضع آن بود که به طور آشکار در مردم 

نه فقط مردم بلکه . اقتصادی بوجود آمده بودانتظار تغيير در وضعيت 
شاهد بودم که حتی کسانی که خيلی ثروتمند و سرمایه دار هم 
هستند،انتظار داشتند بعد از انتخابات و با کنار رفتن احمدی نژاد 

فضای خاصی وجود داشت و هر . کمی اوضاع اقتصادی تغيير بکند
کسانی که می . کس به شکلی انتظار داشت تغييری بوجود بياید

خواهند جنبش را در چهارچوب اختالفات و درگيری های درون رژيم 
جلوه بدهند و از حضور مردم به نفع خودشان بهره برداری 

  .سياسی بکنند، این قسمت از واقعيت را نادیده می گيرند
  

تقریبًا یک ماه مانده به انتخابات کسانی که وابسته رژیم بودند، 
ن  و دانشجویان طرفدار رژیم ، بحث انتخابات مخصوصًا تاریک فکرا

در تاکسی و مترو و مکان های . را در سطح تهران آغاز کردند
عمومی دیگر از در مخالفت با دولت نه با رژیم وارد می شدند و 

در مقابل مخالفان، دم از دموکراسی . نظر مردم را جویا می شدند
ا در مقابل جامعه می زدند و این که هر انسانی باید وظيفه اش ر

و می گفتند اگر این بار احمدی نژاد رئيس جمهور شود ...بپذیرد
البته این جمله . معلوم نيست بر سر این ملت  چه خواهد آمد

من آن می شدند و سعی کليدی بود  که اصالح طلبان دست به دا
شروع به فروختن سهام . مخاطبين را تحریک کنند می کردند که
، رهای کذائی در مورد رشد اقتصادی می دادند، آماعدالت کردند

کم کم . سعی می کردند از همه اینها بهره برداری سياسی کنند
جالب . تبليغات علنی شد و ستادها کار خود را آغاز کردند

اینجاست که همه کاندیدها به نسبت کم  و زیاد، تبليغات خود را 
ته آخر را برای شروع کرده بودند به غير از احمدی نژاد که تنها هف

این کار اختصاص داده بود، آن هم به صورت غير متعارف ترین شکل 
موتور سوار درحالی که عکس احمدی  ٣٠الی  ٢٠عصر ها . ممکن

نژاد و پرچم ایران را در دست داشتند، به سرعت در خيابان های 
مرکز شهر و پائين شهر تهران حرکت می کردند و نمایش قدرت 

کلی  در يک ماه مانده به انتخابات از  کانالهای  به طور. می دادند
مختلف از جمله از طریق دانشگاه و از دهان بخشی از طبقه 
. حاکمه، سعی کردند که توهم انتخاب موسوی را بوجود بياورند

رژيم هم برای اينکه به قول خودشان مردم را به صجنه بکشاند 
ی کانديداها قرار تقريبا فضای بازی در اختيار ستاد های انتخابات

  .داده بود
  

به تقریبًا فضای باز در رابطه با انتخابات اشاره : سوال
درست است جمهوری اسالمی برای داغ کردن . کردید

فضای تبليغات انتخاتاتی و تحريک مردم به شرکت در 
انتخابات، برای مدت بسيار کوتاهی تا حدی فضای 

بود؟ اگر اين  سياسی را باز کرده و از اختناق حاکم کاسته
  طور بوده لطفا با فاکتهای زنده اين مورد را توصيح دهيد ؟ 

  
چنين فضائی بيشتر در اختيار ستاد های انتخاباتی بود تا  :پاسخ
از ميان مردم آنهائی که واقعًا مخالف اینها بودند و برای . مردم

تحريم انتخابات فعاليت می کردند، همچنان با محدوديت مواجه 
ا از طرفی شو منها و شو زنها که اکثرًا دانشجو بودند، در ام. بودند

بين مردم حضور پيدا می کردند و گاها بين طرفداران کانديدا ها 
شو های خيابانی می . بحث های داغی صورت می گرفت

برای تبليغات زنجير انسانی از تجريش تا راه آهن . گذاشتند
. م نمی رسيدتشکيل می دادند که البته در واقعيت به ونک ه

پارچه ها و چيزهای رنگين طرفداران موسوی و نمايش قدرت موتور 
اما مردم . سوار های هوادار احمدی نژاد توجه ها را جلب می کرد

از اين فضا بيشتر به عنوان سرگرمی استفاده می کردند و زياد 
 .مسئله انتخابات را جدی نمی گرفتند

  
انی که می گفتند یعنی شما ميگوئيد آن زنجير انس: سوال

  . از تجریش تا راه آهن ادامه داشته، این طور نبوده
  

  . نه، نبود :پاسخ

گفتگوي پيام فدائي با يكي از
  !88در سال شاهدان خيزش توده ها 

 

در مورد چگونگی پخش خبر از طرف آن 
که يک رسانه ها جالب است این را بگویم 

روز در خيابان شاهد درگيری گسترده ای 
ضرب باطوم ها، گاز اشک آور، آتش .بودم 

زدن سطل آشغالها برای اينکه تاثيرات گاز 
درگيری جوانان با . اشک آور از بين برود

مزدوران و زير باران سنگ قرار دادن آنها 
توسط مردم، تير اندازی ها و شعار هائی 

... ه می شدوکه عليه کل رژيم فرياد زد
این ها چيزهائی بود که همه کسانی که 
. در آنجا حضور داشتند، از آن مطلع بودند

اما شب در صدای آمريکا ديديم که که به 
جای نشان دادن آن صحنه ها، چهار نفر را 
که شال و يا دستبند سبزی با خود حمل 
می کردند و موسوی موسوی می کردند 

البته آن روز . و تمام همين. را نشان دادند
ها اين سبزها هم در صحنه بودند اما 

خرداد به  ٣٠عموميت نداشتند و حتی از 
بعد به اقليت خيلی محدودی کاهش 

   . يافتند
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تاثير مناظره ها در واکنش مردم به انتخابات چه : سوال
  بود؟
دقيقا نتيجه عکس داشت و مهم ترين دليل اش هم اين  :پاسخ

بود که کانديداها برای اثبات حقانيت خود، همديگر را محکوم می 
ساله جمهوری  ٣٠در این مناظره ها مردم خيانتهای .  دکردن

اسالمی را اين بار از زبان عوامل خود رژيم می شنيدند و بيشتر از 
مناظره های تلویزیونی برای این بود که . رژيم فاصله می گرفتند

بگویند دموکراسی وجود دارد، برای تبليغ دموکراسی بود ولی به 
از دموکراسی نمی دانستند، نتيجه خاطر این که بازیگرانش چيزی 

در حالی که رسانه  ها و . دلخواه آنها را نداد بلکه نتيجه عکس داد
تبليغ کننده ها سعی می کردند، موضوع را به انحراف بکشانند اما 

  . خيلی ها بادیدن این مناظره ها از دادن رأی منصرف شدند
  . اجازه بدید کمی فضائی که بوجود آمد را توضيح دهم

  
. با شروع شدن مناظره های تلویزیونی، بحث ها شدت گرفت

طرفداران موسوی،  -١: مردم به سه دسته تقسيم شده بودند
اکثریت مردم که  - ٣. طرفداران احمدی نژاد - ٢. کروبی و رضائی

نسبت ها را به راحتی در سطح شهر . مخالف هر دو گروه بودند
ها و  کسانی که با در دست داشتن عکس. می شد دید

بروشورها در گروه های چند نفری فعاليت می کردند و جمعيت 
این نسبت در مترو . زیادی که بی اغتنا مشغول کار خود بودند

دو یا سه نفر حامی کاندیدها بودند و بقيه . ملموس تر بود
  .مسافرین مخالف

  
شومن ها و شو زن ها با انواع و اقسام دليل ها سعی داشتند 

ند و مردم با ساده ترین جمله ها جواب آنها را مردم را راضی کن
برای مثال می گفتند که خاتمی هم از این حرف ها . می دادند

زیاد می زد، و یا می گفتند که هر کسی هم سر کار بياید، فرقی 
نمی کند، چون باالخره تأئيد شده همين هاست، فقط اسمشان 

با لهجه  یک مرد که معلوم بود نقاش ساختمان است. فرق کرده
من به کسی : آذری به مردی که در مترو  شو گذاشته بود گفت

چنين . رأی می دهم که نان شب زن و بچه هایم را تضمين بکند
  .کسی بياید امضاء بدهد آنوقت من رأی می دهم

  
خود مناظره های تلویزیونی به موضوع خنده و تفریح مردم تبدیل 

دند و چه فحش مردم چه مسخره ها که نمی کر. شده بودند
مثًال موسوی در مناظره با ! هائی که به کاندیداها نمی دادند

مردم با اشاره به این ...چيز، چيز: احمدی نژاد مرتب گفته بود
اصالح طلب ها . نمی خواهيم" چيز"ما دولت : موضوع می گفتند

برای . دست به هر کاری زدند و دست به دامن هر کسی شدند
فراخوان عمومی دادند و  حمایتشان را از مثال بعضی از نهاد ها 

فائزه . موسوی اعالم کردند و از همه خواستند که به او رأی بدهند
او به دخترها مانتو سبز هدیه داد، البته به . هم بی کار نماند

از زنجير انسانيشان هم که تبليغ کردند از تجریش تا .  خودی ها
یش و ميدان وليغصر  و فقط تعدادی در تجر. راه آهن، چيزی ندیدیم

مردم در مقابل همه این تالش .  چهار راه وليعصر جمع شده بودند
شبها تهران . رأی گدایی می کنند: ها یک جواب ساده داشتند

مردم به بهانه تبليغ می ریختند به خيابانها و شادی .دیدنی بود
البته فرصت طلب ها هم از جو بوجود آمده به خوبی . می کردند
منظورم افراد تبليغ گر هستند که قاطی مردم  . می کردند استفاده

دوربين . می شدند و عکس و فيلم می گرفتند که ما این هستيم
های صدا و سيما هم مردم هميشه در صحنه را با این ترفند ها 

  .نشان می دهند
  
این که گفتيد مردم کاندیدها را مسخره می کردند، : والس

يه آنچه که شما به عنوان اتفاقًا ما هم حرف هائی شب
مثًال چون موسوی در . مثال ذکر کردید را می شنيدیم

: مناظره هی گفته بود چيز، مردم به مسخره می گفتند
، "چيز"منظورشان از ". بی همه چيز"بر  " چيز"پيروزی 

می " بی همه چيز"موسوی بود و احمدی نژاد را هم 
ارید که اینجا آیا خاطره مشخصی هم از آن روزها د. ناميدند

  .بيان کنيد
  

دو . االن این به ذهنم آمد که از ميدان حّر سوار مترو شدم: پاسخ
دختر با مردی در مورد آمارهائی که احمدی نژاد و موسوی در 

مرد درشت . مناظره ها ارائه داده بودند، با هم مشاجره می کردند
به زمان شاه گور : هيکلی بلند شد و با دادن فحش به آنها گفت

االن شده دوازده هزار . گور شده گوشت بود یک تومان
. مردم این ها را باور نمی کنند. چه حرفهائی می زنيد.....تومان

حاال شما هی بحث ده در صد، سه در صد  بکنيد، همه اینها 
. این مرد به محض ایستادن قطار آنجا را ترک کرد. هستند......یک

که ما هم همين را می  بعد دختر ها شروع کردند  به سفسطه
  .باید این شرایط را تغيير داد و از این حرف ها. گوئيم

صحبت های راننده پير یک تاکسی را هم بياد می آرم که اول قصد 
داشته به موسوی رأی بدهد ولی بعد از دیدن مناظره احمدی و 

می . موسوی، پشيمان شده بود و دیگر قصد نداشت رأی بدهد
ه آنچه تا حاال در مورد خيانت های سی گفت حاال می فهمد ک

  .ساله گذشته شنيده بود حقيقت داشته
  

آيا تا قبل از روز رای گيری، درگيری ای بين : سوال
  کانديدا دست چين شده بوجود آمد؟ ۴هواداران 

  
خرداد، مردم ریخته بودند بيرون و   ٢١پنجشنبه شب  :پاسخ

. می کردند شادی می کردند و شومنها و شو زنها را تماشا
در این ميان تعدادی محدود تبليغ . خيابان انقالب پر آدم بود

عده کمی هم عکس رضائی را در . موسوی و کروبی را می کردند
برای مسخره "( ننه جون"و " چيز"مردم با گفتن . دست داشتند

، سر به سر آنها می )را می گفتند" ننه جون"کردن کروبی، 
دروغگو، : ی کشيدند و ميگفتندهمچنين، مردم هو م. گذاشتند

پليسی در . دروغگو و اجازه حرف زدن به احمدی ها را نمی دادند
اساسًا . کار نبود و مردم هر کاری دلشان می خواست می کردند

در طی یک هفته در تهران که هميشه حالت حکومت نظامی دارد، 
پليس خيلی کم در خيابان ها دیده می شد، شبها گاهی با 

در مورد درگيری، آنچه من شاهد .   ت، رد می شدندماشين گش
بودم این بود که همان شب در چهار راه وليعصر یک درگيری کوچک 
بين طرفدارهای احمدی و موسوی رخ داد که با طرفداری مردم از 

  .موسوی چيها، احمدی چيها مجبور به ترک محل شدند
   

آيا از فضای شهر های ديگر خبری شنيده و يا : سوال
  داشتيد؟

  
تا آنجا که من خبردار شدم در حالی که تهران آنقدر شلوغ  :پاسخ

بود، در بعضی شهر ها مردم به روال عادی، زندگيشان را می 
حتی دوستانی که به . کردند و هيچ توجهی به انتخابات نداشتند

این را هم از قول . تهران می آمدند از جو تهران تعجب می کردند
ی شنيدم که گفته بودند چرا رأی داده اند چند نفر در شهرستان

  .که حاال بخواهند پس اش بگيرند
آيا خودتان در انتخابات شرکت کرديد و به کاندیدی : سوال

  رأی دادید؟
  

به شخصه نمی توانم بگویم که به چه نسبت مردها و زنها در 
اما با این که نمی توانم با عدد و رقم نسبتی . در خيابان بودند

ا  در را برای شرکت زنان قائل شوم ولی در هر حال، آنه
سطح بسيار باال در تظاهرات خيابانی و در درگيری با 

. زنان مبارز زیادی حضور داشتند. مزدوران شرکت می کردند
گاه حتی با شجاعتی . آنها کارهای شجاعانه ای می کردند

که به کار می بردند، بقيه را به سمت تعرض ترغيب می 
در روز های اول موقعی که مردها بيشتر حالت . کردند

تدافعی داشتند اين زن ها بودند که با شجاعت به سمت 
مزدوران حمله می کردند و حتی گاها جوانها را از زير ضرب 

یک مورد کامًال روشنی را هم در . مزدوران رها می کردند
ميدان ونک شاهد بودم که در آنجا اکثر معترضين را زنان 
ت تشکيل می دادند، مخصوصا که آنها در صفوف اول تظاهرا

به طور کلی مطابق آنچه که خودم شخصا ديدم اين . بودند
سخن گزافی نيست که بگويم که اين دختر های جوان بودند 
که از همان روز های اول اعتراضها، روحيه مقابله و تعرض به 

 .مزدوران رژيم را همه گير کردند
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. نه تنها شرکت نکردم بلکه اعتقاد داشتم بايد تحريم کرد :پاسخ
در اصل با کل سياستهای رژيم مخالف می باشم و اعتقاد دارم با 

جائی مهره ها ی درون رژيم سياست های کلی آن تغيير جا ب
همچنان که موسوی هم بار ها اعالم کرده است . نخواهد کرد

  .جمهوری اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر
  

اعالم نتايج انتخابات و  قبل ازاز شروع رای گيری تا : سوال
در اعالم پيروزی احمدی نژاد، آيا هيچ تجمعی  از مردم 

  تهران شکل گرفته بود؟ 
  

همه جا خلوت . روز انتخابات من فقط عصر بيرون رفتم :پاسخ
در شب های . تک وتوک ماشين هائی رد می شدند. خلوت بود

نيم ساعت الی . تهران بيشتر از اینها آدم و ماشين بيرون هست
انگار همه تصميم گرفته بودند . سه ربع مسيرهای مختلف را رفتم

بعدًا متوجه شدم که عده کمی برای رأی دادن . اننددر خانه بم
رفته بودند و شعبه های کوچک به بهانه نرسيدن تعرفه، کسانی 
که برای رأی دادن رفته بودند را به شعبه های اصلی فرستاده 

در آنجا هم با عناوین مختلف مردم را معطل کرده بودند تا . بودند
رژیم پيدایشان شده جمعيت بيشتر بشود، بعد هم دوربين های 

، بسيجی ها یا )خرداد ٢٢(شب .  بود که از آن مردم فيلم بگيرند
. همان طرفداران احمدی ریختند بيرون و جشن پيروزی گرفتند

همين مسأله باعث شد که طرفداران موسوی و کروبی صبح 
. خرداد جلوی وزارت کشور در فاطمی جمع شوند ٢٣شنبه 

  . ز همانجا شروع شددرگيری ها هم عصر همان روز ا
  

می توانيد کمی مفصل تر توضيح بدهيد که چه : سئوال
  .شد که مردم عمًال به مبارزه با رژیم دست زدند

  
اولين جرقه که اکثریت مردم ایران سالها منتظر آن بودند،  :پاسخ

این موضوع را به صورت یک گزارش . خرداد زده شد ٢٣در عصر روز 
  : این طوری بيان می کنم

  
خرداد، رژیم ریاکار جمهوری اسالمی سعی داشت  ٢٣نبه ش

. آتشی که خود برای دیگ انتخابات مهيا کرده بود را مهار کند
خرداد و جشن پيروزی شان  ٢٢تجمع احمدی ها در شب جمعه 

عده ای از کسانی که رأی داده بودند، آنهم به موسوی را به 
ر فاطمی جمع آنها از صبح جلوی وزارت کشور د. خشم آورده بود

تهران در کل . نتيجه انتخابات را اعالم نمی کردند. شده بودند
ملتهب بود و اینترنت و موبایل ها قطع شده بودند، بيشتر شبکه 

این بی خبری پيش از آن . های خارجی را نمی توانستيم بگيریم
که مقاصد رژیم را پيش ببرد، مردم را تحریک می کرد و آنها را به 

. همه با شک یکدیگر را نگاه می کردند. ی کشاندخيابان ها م
سئوال این بود که آیا تبليغات دموکراسی که در ماه های اخير 
شدت گرفته بود و کسانی با آن سعی در به چهار چوب کشيدن 
مطالبات مردم در قالب اصالحات می نمودند، حق داشتند؟ و این 

تی که انتخابات را امر با پيروزی موسوی تأئيد می شد؟ یا نه، اکثری
تحریم کرده بودند و همه اینها را بازی سياسی می خواندند، حق 

  داشتند؟ 
  

مردم دسته دسته از خانه ها خارج می شدند و در سکوت خيابان 
کم کم کسانی که در ظاهر . ها را باال و پائين می رفتند

. دسترسی به اینترنت داشتند، شروع به شایعه پراکنی کردند
مردم به سوی ...دند که موسوی برنده شده استاعالم کر

فاطمی روانه می شدند و هر لحظه بر تعداد نيروی انتظامی 
نيروهای لباس شخصی که مردم آنها را به نام . افزوده می شد

اوباش جمهوری اسالمی می شناسند و نيروهایی که با لباس 
های مشکی که فقط چشمها یشان دیده می شوند و از آنها 

سرکوب استفاده کرده اند و همچنين سرباز های نيروی برای 
انتظامی با در دست داشتن باطوم و سپر در خيابان فاطمی و 

هنوز خبری از نتيجه . ده بودندشخيابان های اطراف مستقر 
در خيابان  عده ای در حد فاصل مطهری و فاطمی. بودانتخابات ن

ه دادن شعار ولی عصر تحت تأثير فضای قبل از انتخابات، شروع ب
اما دیگر بازی انتخابات تمام شده . به طرفداری از موسوی کردند

اولين اخطار از طرف رژیم داده شد و لباس شخصی ها به . بود

سمت آنها وحشيانه حمله ور شدند و با متفرق کردنشان تعدادی 
مردم با تعجب و با سئوال های فراوان، این . را نيز دستگير کردند

ساعتی بعد، رژیم ریاکار تصميم . اشا می کردندصحنه ها را تم
دیگر تأخير فایده ای نداشت، به اندازه ای که می . اش را گرفت

توانست نيرو بسيج کرده بود و تأخير بيشتر مردم را تحریک می 
   .کرد

احمدی با بيشترین آراء، پيروز بازی . نتيجه انتخابات اعالم شد
فکر می کردند که گویا با حرکت آنهائی که . انتخاباتی اعالم گردید

های مدنی و با دموکراسی شان خاتمی را در دور اول به پيروزی 
رسانده بودند، و گویا در دور نهم هم مانع پيروزی رفسنجانی شده 
بودند، با شنيدن این خبر، ناباورانه و مبهوت دست به اعتراض زدند 

بر سر و شعارهائی که سرخوردگيشان را به نمایش می گذاشت، 
موسوی، موسوی، رأی : "زبانهایشان افتاد که یکی از آنها این بود

  ".منو پس بده
  

جالدان وحشيانه به کسانی که این شعار را می دادند حمله 
کردند و سعی می کردند آنها را از خيابان فاطمی و خيابان های 

هنوز اکثریت مردم خوشحال از . اطراف متفرق و یا دستگير کنند
رونده اصالحات بسته شد و یک بار دیگر چهره منفور رژیم این که پ

و هم کاسه هایشان عيان گشته است، این صحنه ها را تماشا 
تير و قيام مردم آذربایجان با  ١٨جالدان برخالف قيام . می کردند

مردمی که نظاره گر بودند، کاری نداشتند و  فقط سعی در پراکنده 
شدند، آنهم در دسته های  کردن معترضين که چند صد نفری می

سرکوبگران به دنبال معترضين از کنار مردم می . پراکنده را داشتند
در مقابل، تماشاگران هم . گذشتند و هيچ برخوردی نمی کردند

آنقدر تعداد مردم زیاد بود و تعداد آنها . کاری نمی توانستند بکنند
را خلع  کم که اگر کوچکترین برخوردی می کردند، مردم  همه آنها

. رفته رفته نيروی گارد ویژه وارد صحنه شدند. سالح می کردند
توده . معترضين و مردم هم بسوی خيابان های دیگر متفرق شدند
البته . مردم سعی می کردند فاصله شان را از معترضين حفظ کنند

گاهی نيز با هو کشيدن و تشویق، از آنها حمایت می کردند، اما با 
رد ویژه متفرق شده و در جای دیگر گرد هم کوچکترین یورش گا

ماشين ها هم با بوق زدن، آنها را حمایت می کردند . می آمدند
که در مقابل، سرکوبگران هم با شکستن شيشه های ماشين 
های آنها و گاهی با متوقف کردن آنها، سرنشينانشان را مورد 

دند، ضرب و شتم قرار می دادند، گاهی نيز آنها را دستگير می کر
مخصوصًا آنهائی را که عکس تبليغاتی موسوی را روی شيشه 

از برخورد سرکوبگران معلوم بود که که قصد . هایشان داشتند
حتی در یکی . دارند تا آنجا که می توانند معترضين را دستگير کنند

از فرعی های پائين یوسف آباد، مغازه داری که پسر جوانی بود 
خارج شده بود و چون تی شرت  برای کشيدن سيگار از مغازه

کم کم با متفرق شدن . سبز به تن کرده بود، او را دستگير کردند
معترضين، اعتراضات به خيابان های دیگر کشيده شد و از ظاهر 

در حد . سرکوبگران هم پيدا بود که نيرو به اندازه کافی ندارند
ادقيه فاصل انقالب تا آزادی، در فاطمی و خيابان های اطراف، در ص

و پونک، در کارگر شمالی، در همه این مناطق درگيری بين این 
اکثریت مردم هنوز . سرکوبگران و اعتراض کننده ها جریان داشت

فاصله خود را با کسانی که در صحنه درگيری بودند، حفظ می 
اما گاهی با دیدن وحشيگری های نيروهای رژیم بر عليه . کردند

ساله جمهوری اسالمی  ٣٠در این مناظره ها مردم خيانتهای 
را اين بار از زبان عوامل خود رژيم می شنيدند و بيشتر از 

این بود  مناظره های تلویزیونی برای. رژيم فاصله می گرفتند
که بگویند دموکراسی وجود دارد، برای تبليغ دموکراسی بود 
ولی به خاطر این که بازیگرانش چيزی از دموکراسی نمی 

با  .دانستند، نتيجه دلخواه آنها را نداد بلکه نتيجه عکس داد
. شروع شدن مناظره های تلویزیونی، بحث ها شدت گرفت

رفداران ط -١: مردم به سه دسته تقسيم شده بودند
 - ٣. طرفداران احمدی نژاد -٢. موسوی، کروبی و رضائی

نسبت ها را به . اکثریت مردم که مخالف هر دو گروه بودند
کسانی که با در دست . راحتی در سطح شهر می شد دید

داشتن عکس ها و بروشورها در گروه های چند نفری فعاليت 
د می کردند و جمعيت زیادی که بی اغتنا مشغول کار خو

دو یا سه نفر حامی . این نسبت در مترو ملموس تر بود. بودند
  .کاندیدها بودند و بقيه مسافرین مخالف
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خود قرار می دادند که این، کار  جوانان، آنها را مورد حمایت
آنشب خيلی ها که . سرکوبگران را با مشکل مواجه می کرد

متوجه شده بودند که فریب خورده و بازیچه دست رژیم قرار گرفته 
اند و در صحنه درگيری بودند، مورد ضرب باطوم ها قرار گرفتند و یا 

  .دستگير شدند
  

بودند، فکر چرا کسانی که به موسوی رأی داده : سوال
  می کردند که در انتخابات تقلب شده است؟

  
خيلی از آنها اصًال به این دليل در انتخابات شرکت کرده  :پاسخ

بودندکه تصور می کردند با رأی دادنشان باعث خواهند شد که نه 
. فقط احمدی نژاد برود بلکه چيزهای زیادی هم در رژیم تغيير بکند

م آنها انتظار تغيير در سطح جامعه همانطور که قبال هم اشاره کرد
را داشتند و جايگزينی موسوی يکی از گزينه هائی بود که به آن 

در نتيجه اگر چه اکثریت مردم انتخابات را . خيلی اميدوار بودند
تحریم کرده و در آن شرکت نکردند ولی آنهائی که شرکت کردند، 

رأی آنها  بيشتر به موسوی رأی داده بودند و حاال می دیدند که
  .حساب نشده و آنها بازیچه دست رژیم قرار گرفته اند

  
بعد از اعالم پيروزی احمدی نژاد تا راهپيمائی بزرگ : سوال
خرداد  آيا تجمعات اعتراضی ای شکل گرفت؟ اگر  ٢۵

  پاسخ مثبت است در کجا و در چه حدی ؟  
  

بله هر روز شاهد درگيری جوانان با بسيجی ها و نيرو  :پاسخ
خرداد  ٣٠البته اين درگيری ها به نسبت روز های . ی ويژه بوديمها

 ٣٠٠- ٢٠٠در بهترين حالت . و بعد از آن از لحاظ کميت محدود بود
نفر به صورت پراکنده دست به اعتراض می زدند و درگيری پيش 

مردم نيز حضور داشتند و بيشتر تماشاچی بودند و گاها . می آمد
با هو . ری بودند، حمايت می کردنداز کسانی که در صحنه درگي

بيشتر مناطقی . کشيدن و فراری دادن معترضين دخالت می کردند
محدوده : که اعتراض و درگيری در آنها وجود داشت عبارت بودند از

خيابان ولی عصر پائين تر از تخت . فاطمی، پائين يوسف آباد
ونک و يک مورد در ميدان . طاووس و خيابان انقالب وميدان آزادی

  . هفت تير
  

بر اساس مشاهدات شما چه عواملی مردم را به : سوال
  خيابان کشاند؟

  
البته به استثنای ( خرداد اعتراض ها محدود بود  ٣٠تا روز  :پاسخ
اما آنچه باعث شد که مردم در تعداد هر چه بيشتری ). خرداد ٢۵

یدن د. به ميدان بيایند، سرکوب رژیم بود که آنها را تحريک می کرد
. صحنه های وحشيانه بر عليه جوانان وطن همه را متأثر کرده بود

تهران یک پارچه به جنبش . اکثر مردم تهران چنين حسی داشتند
بعد، از . همه از حوادث پيش آمده صحبت می کردند. در آمده بود

یک طرف حضور خانواده های دستگير شده ها و تجمع آنها جلوی 
مد و از طرف دیگر چون مردم از نزدیک دادگستری ها و غيره پيش آ

شاهد مقاومت کسانی بودند که در صحنه درگيری بودند، 
مردم با پيوستن خود به . خودشان هم به اعتراض ها پيوستند
چون برای مردم انتخابات . جنبش، ماهيت آن را هم تغيير دادند

مطرح نبود و حضورشان باعث طرح مطالبات جدی تر و راديکالتر در 
  .ح جنبش شدسط

  
خرداد و تهديدات خامنه ای آيا  ٢٩تا نماز جمعه : سوال

  شعار های ضد خامنه ای هم داده می شد؟
  

خرداد اعتراض  ٣٠تا روز . من شخصا چنين چيری نشنيدم  :پاسخ
تا این روز فکر نمی کنم شعاری بر . به نتيجه انتخابات مطرح بود

هر هم بوده باشد حداقل در ظا. عليه خامنه ای داده شده باشد
طبيعی است که معترضين در اول در چهارچوب نظام جمهوری 

اما . شعار ها از مرگ بر ديکتاتور فرا تر نرفت. اسالمی بمانند
چون . هرچه حضور مردم بيشتر شد، ماهيت جنبش هم تغيير کرد

برای مردم ایران سرنگونی کل نظام جمهوری اسالمی مطرح می 
با پيوستن مردم در تعداد زیاد به جنبش اولين شعاری که .  باشد

در خيابان ها بر سر زبانها افتاد مرگ بر جمهوری اسالمی و خامنه 
  . ای که نماينده جمهوری اسالمی است بود

  
خرداد،  ٢٩تا اين فاصله یعنی قبل از نماز جمعه : سوال

برخورد نيرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی با اعتراضات 
  مردمی چگونه بود؟

  
تقريبا در روز های اول به دليل کميت نيرو های سرکوب که  :پاسخ

با هر . محدود بودند، آن خشونتی که بعدًا نشان دادند،کمتر بود
چه بيشتر وسيع شدن تظاهرات به تدريج از شدت دستگيری ها 
کاسته و بر شدت خشونت نيرو های رژيم عليه مردم افزوده شد، 

قيم مزدوران رژيم به سوی مردم تا جائی که شاهد تيراندازی مست
می خواستند با اين . و حتی حمله به زنها و افراد مسن بوديم

در . قبيل اقدامات مردم را ترسانده و مجبور به عقب نشينی کنند
آن شرايط، دستگيری ها بيشتر دور از چشم مردم و بعد از فيلم 

چون مردم در مقابل دستگيری ها . برداری ها انجام می شد
ومت می کردند و مزدوران رژيم را مجبور به عقب نشينی می مقا

  .کردند
  

گزارشات تاکنونی، از حضور وسيع زنان در : سوال
اعتراضات خيابانی حکايت می کند آيا مشاهدات شما اين 

  امر را تائيد می کند؟
  

به شخصه نمی توانم بگویم که به چه نسبت مردها و  :پاسخ
ا با این که نمی توانم با عدد و رقم ام. زنها در در خيابان بودند

نسبتی را برای شرکت زنان قائل شوم ولی در هر حال، آنها  در 
سطح بسيار باال در تظاهرات خيابانی و در درگيری با مزدوران 

آنها کارهای . زنان مبارز زیادی حضور داشتند. شرکت می کردند
ی گاه حتی با شجاعتی که به کار م. شجاعانه ای می کردند

در روز های اول . بردند، بقيه را به سمت تعرض ترغيب می کردند
موقعی که مردها بيشتر حالت تدافعی داشتند اين زن ها بودند 
که با شجاعت به سمت مزدوران حمله می کردند و حتی گاها 

یک مورد کامًال . جوانها را از زير ضرب مزدوران رها می کردند
بودم که در آنجا اکثر معترضين روشنی را هم در ميدان ونک شاهد 

را زنان تشکيل می دادند، مخصوصا که آنها در صفوف اول تظاهرات 
به طور کلی مطابق آنچه که خودم شخصا ديدم اين سخن . بودند

گزافی نيست که بگويم که اين دختر های جوان بودند که از همان 
يم را روز های اول اعتراضها، روحيه مقابله و تعرض به مزدوران رژ

یک نکته جالب را هم بگویم و آن اينکه زنهای . همه گير کردند
محجبه در حالی که سعی می کردند حجابشان را از دست 

  .ندهند، به مزدوران رژيم تعرض می کردند
  

می دانيد که در رويداد های بعد از انتخابات، رسانه : سوال
هائی چون  بی بی سی و صدای امريکا شديدا فعال 

اگر بطور مستقيم یا غير مستقيم در جریان فعاليت . بودند
های رسانه ای آنها قرار داشتيد لطفًا توضيح دهيد که با 
توجه به مشاهدات خودتان آنها واقعيات را چگونه منعکس 

  می کردند؟

احمدی با بيشترین آراء، پيروز بازی . نتيجه انتخابات اعالم شد
آنهائی که فکر می کردند که گویا با . انتخاباتی اعالم گردید

حرکت های مدنی و با دموکراسی شان خاتمی را در دور اول 
به پيروزی رسانده بودند، و گویا در دور نهم هم مانع پيروزی 
رفسنجانی شده بودند، با شنيدن این خبر، ناباورانه و مبهوت 
دست به اعتراض زدند و شعارهائی که سرخوردگيشان را به 
نمایش می گذاشت، بر سر زبانهایشان افتاد که یکی از آنها 

جالدان  ".موسوی، موسوی، رأی منو پس بده: "این بود
ردند و وحشيانه به کسانی که این شعار را می دادند حمله ک

سعی می کردند آنها را از خيابان فاطمی و خيابان های 
هنوز اکثریت مردم خوشحال . اطراف متفرق و یا دستگير کنند

از این که پرونده اصالحات بسته شد و یک بار دیگر چهره 
هنوز  منفور رژیم و هم کاسه هایشان عيان گشته است،
سته شد اکثریت مردم خوشحال از این که پرونده اصالحات ب

و یک بار دیگر چهره منفور رژیم و هم کاسه هایشان عيان 
 .گشته است، این صحنه ها را تماشا می کردند
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ترس از . قبل از انتخابات همه به استيصال رسيده بودند
آينده باعث ميشد مردم بر سر کوچکترين مسايل با يکديگر 

بش شکل گرفت، شاهد  فداکاری وقتی جن. درگير شوند
هائی بودم که مردم به قيمت جانشان و یا حداقل ماه ها 

خيلی از ماشين . اذیت و آزار از سوی رژیم انجام می دادند
خيلی ها درب . ها، زخمی ها و فراری ها را جابجا می کردند

های خانه شان را به روی مردم باز می کردند و آنها را پناه 
غریبه ای برای . ين مردم پخش می کردندآب ب. می دادند

نجات غریبه ای دیگر خود را سپر باتوم ها قرار می داد و ده 
. مسأله دوم روحيه تعرضی باالی مردم بود. ها صحنه دیگر

با دست خالی در بيشتر مواقع  نيروهای مسلح رژیم را به 
زانو در آورده و اسلحه هایشان را از آنها می گرفتند و یا 

بارها شاهد بودم که از . شان می کردند که فرار کنندمجبور
ساختمان های در حال ساخت  آجر حمل می کردند و یا 
سنگ های پياده روها را می کندند و در مقابل مزدوران نه 
تنها از خود دفاع می کردند بلکه با تعرض به آنها باعث فرار 

 تمامی این تغييرات در فاصله کوتاهی در .آنها می شدند
  .سطح شهر تهران اتفاق افتاد

در روزهای آغازين اعتراضها، بی بی سی و صدای آمريکا  :پاسخ
از این رو فکر می . خبر درگيری ها را در سطح جامعه پخش کردند

کنم کسی در تهران نماند که متوجه درگيری بين معترضين و 
اگر اشتباه نکنم اولين تصاويری که توسط این . مزدوران رژيم نشود

دو رسانه پخش شد شامل چند نمونه دستگيری جوانها و چند 
بعد . مورد حمله به مزدورزان رژيم برای رهائی دستگير شدگان بود

با حذف قسمتهای آخر يعنی حمله مردم به مزدوران ها چند بار 
در کل اين دو رسانه با حذف و ناديده . رژيم اين تصاوير تکرار شد

گرفتن قسمتهائی از جنبش سعی داشتند دو مسئله را به مردم 
القاءکنند که البته وقايع و رشد جنبش نشان داد که به مقاصد 

ين بود که در پخش مسئله اول ا. خود حداقل در تهران نرسيدند
فيلم ها آن قسمت هائی که جوانان به سمت مزدوران يورش می 
بردند و در بيشتر موارد آنها را به زانو در می آوردند را حذف می 

چون سعی می کردند جنبش را به قول خودشان مدنی و . کردند
گل در مقابل گلوله نشان دهند، و مسئله دوم با انتخاب و پخش 

بوط به انتخابات بود سعی می کردند در اذهان تصاويری که مر
عمومی قيام مردم را جنبش سبز و صرفا به مسئله انتخابات 

اما آنچه من خودم شاهد بودم این بود که حتی اکثر . محدود کنند
آنهائی که قبل از شروع جنبش مردم دم از مدنيت می زدند و می 

های دیگر گفتند که طرفداران جنبش مدنی هستند و همه جنبش 
را هم محکوم کرده و خشونت را گناه کبيره می خواندند، در همان 
روز نخست وقتی با سرکوب مواجه شدند، شروع کردند با هر 
چيزی که دم دستشان بود، با جالدان رژیم مقابله کردن و خيلی از 

  . آنها را ناکار کردند
  

ن در مورد چگونگی پخش خبر از طرف آن رسانه ها جالب است ای
را بگویم که يک روز در خيابان شاهد درگيری گسترده ای بودم 

ضرب باطوم ها، گاز اشک آور، آتش زدن سطل آشغالها برای .
درگيری جوانان با مزدوران و . اينکه تاثيرات گاز اشک آور از بين برود

زير باران سنگ قرار دادن آنها توسط مردم، تير اندازی ها و شعار 
این ها چيزهائی بود ... يم فرياد زده می شدوهائی که عليه کل رژ

اما . که همه کسانی که در آنجا حضور داشتند، از آن مطلع بودند
شب در صدای آمريکا ديديم که که به جای نشان دادن آن صحنه 
ها، چهار نفر را که شال و يا دستبند سبزی با خود حمل می 

. و تمام ينهم. کردند و موسوی موسوی می کردند را نشان دادند
البته آن روز ها اين سبزها هم در صحنه بودند اما عموميت 

خرداد به بعد به اقليت خيلی محدودی  ٣٠نداشتند و حتی از 
اکثر تصاويری که این رسانه ها پخش می کردند . کاهش يافتند

مربوط به روز های آغازين اعتراض ها بود که در هفته های بعد 
را انتخاب می کردند که اینها پخش می شد و یا قسمت هائی 

   .حضور داشتند
  

در ابتدا رژيم هم سعی کرد بگويد مردم معترض چند تا اغتشاش 
گر بودند تا اينکه با مقاومت معترضين مجبور شدند از دهان خامنه 
ای ادعا کنند درگيری ها مربوط به انتخابات است و توطئه اجنبی و 

دند که کسانی هم که دو ما داريم پيگيری می کنيم، و تهدید کر
در صدی از .باره به خيابانها بريزند مسئوليتش با خودشان است

افراد به خاطر اينکه بنا بر ادعای خودشان حداقل التزام عملی به 
ماند کسانی که موسوی را بهانه . رهبری دارند پس کشيدند 

کرده بودند و کسانی که از روی استيصال به خيابانها آمده بودند و 
قاومت اينها باعث شد هر روز بر شمار مردم تحت ستم حاضر در م

خيابان افزوده و جنبش از اعتراض به نتيجه انتخابات تبديل به قيام 
اينها دقيقا وقايعی است که اين دو رسانه با . وسيع مردمی شود

مونتاژ تصاوير و مکمل آنها با ميز گرد هائی که ترتيب می دادند 
نگهدارند و قيام مردم تحت ستم ايران را  سعی می کردند پوشيده

که خواستار سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی هستند در حد جا 
  .به جائی چند مهره در داخل رژيم حاکمه جا بزنند

  
مسئله مهم بعدی جا زدن موسوی و کروبی به عنوان رهبر جنبش 

اما جنبش سبز تنها موجوديتی که در حال حاضر دارد در . سبز بود
موسوی بهانه است "هنوز شعار . وديوی اين رسانه هاستاست

ثانيا اين دو رسانه با . را فراموش نکرده ايم " کل نظام نشانه است
کدام شواهد عينی اين دو فرد را که جزء کريه ترين چهره های 

جمهوری اسالمی می باشند رهبر جنبش می خوانند؟ آیا می 
  اين دو فرد عنوان کنند؟ توانند حتی کوچکترين نشانه ای از رهبری

  
بعد از مدتی جمهوری اسالمی دادگاه بزرگی شکل داد و  :سوال

عده ای را مجبور به اعترافاتی بر عليه خودشان نمود تاثير اين امر 
  در ميان مردم چه بود؟

  
از آنجا که رژيم هيچ پايگاه و اعتباری در ميان مردم ندارد و  :پاسخ

دادگاه ها ساختگی است  فتند اينتا آنجائی که شاهد بودم می گ
  .و اعتراف کنندگان هم از خودشان هستند

  
برخورد وحشيانه رژيم در زندانها با دستگير شدگان : سوال

و فجايعی که در کهريزک پيش آمد باعث شد رژيم رسما 
مدعی شود که کهريزک را بسته است اين جنايات تا چه 

  حدی در سطح جامعه منعکس ميشد؟
  

. اخبار به صورت وسيع در سطح جامعه پخش می شد اين :پاسخ
می کشم می کشم آنکه برادرم "فکر می کنم مردم با شعار 

  .بهتر از من به اين سوال پاسخ دادند" کشت
به دنبال بازداشتهای وسيع، تجمعات خانواده های : سوال

بازداشت شدگان شکل گرفت آیا مطلبی در این مورد دارید 
  که ذکر کنيد؟

  
با گسترش دستگيری ها اعتراض خانواده ها بسيار  :پاسخ

گسترده شده بود و روزی نبود که اخبار اعتراض و تجمع اين 
برای مثال موردی که . خانواده ها در سطح مردم پخش نشود

خودم شاهد بودم تجمع اين خانواده ها در خيابان کارگر پائين 
  .ميدان انقالب در مقابل مقر پليس بود

  
بال دستگيرهای صورت گرفته موضوع تجاوز به دن: سوال

در زندانها وسيعا در سطح جامعه پخش شد آيا اين امر 
باعث وحشت مردم و جوانان و در نتيجه گريزشان از مبارزه 

  شد يا درست نتيجه برعکس داشت؟
  

اما تا جائی . درخصوص اين موضوع چيز خاصی نشنيده ام :پاسخ
و مخصوصا جوانها اين تهديد که به طور کلی می دانم برای مردم 

قبال هم چنين چيز هائی مطرح بود حتی برای . ها ارزشی ندارد
  !مسائل جزئی تر، مثًال سر این که چرا فالن شلوار را پوشيده ای

  
از  شعار هائی که مردم می دادند بگوئيد؟ و يا : سوال

مطالبی که روی کاغذ نوشته و در تظاهراتها باالی 
  سرشان می گرفتند؟

  
خرداد  ٣٠خرداد و بعد از  ٣٠شعار ها به دو قسمت قبل از  :پاسخ

خرداد در چهارچوب اعتراض به نتيجه  ٣٠قبل از . تقسيم می شد
موسوی موسوی " ،"رای من کو:"شعار هائی مانند . انتخابات بود



12 صفحه          138شماره                                      پيام فدايي 
 

  

... و "هم وطن با غيرت حمايت حمايت "، "رای من را پس بده
" ،"مرگ بر ديکتاتور"ن مقطع ساختار شکن ترين شعار ها در اي

  .بود" مجتبی بميری رهبری را نبينی" و"ديکتاتور کوتوله برو گمشو
خرداد با حضور خامنه ای و تهديداتی که کرد  ٢٩بعد از نماز جمعه 
مرگ بر : "مهم ترين شعار ها عبارت بودند از. شعار ها تغيير کرد

و " وری اسالمیمرگ بر جمه"، "مرگ بر اصل واليت فقيه"، "خامنه ای
موسوی بهانه است کل "و " می کشم می کشم آنکه برادرم کشت"

اجازه بدهيد اضافه کنم که وقتی شعار ها را به ". نظام نشانه ا ست
خرداد و بعد از آن تقسيم می کنم در اين  ٣٠دو مرحله زمانی پيش از 
خرداد که  ٢٩بعد از سخنرانی خامنه ای در . فاصله اتفاق مهمی افتاد

مردم که . در آن آشکارا از احمدی نژاد دفاع  و مردم را تهديد کرد 
خيلی خشمگين شده بودند در سطح بيشتری وسيع تر از قبل با 

  .شعار های راديکالتر به خيابانها آمدند
  

با توجه به آنچه که خود دیده ايد حد نفوذ اصالح طلبان : سوال
  حکومتی در اين جريانات چقدر بود؟

  
جزءافرادی که وابستگی مستقيم به موسوی و ستاد او و به  :پاسخ

کروبی و ستاد اش داشتند و به جزء محافلی که واقعا برای رئيس 
جمهور شدن موسوی به خيابانها آمده بودند که البته اکثر آن محافل 
در همان روزهای اول از موسوی دلسرد شدند، اصالح طلبان حکومتی 

ذی بر مردم نداشتند و هر چه آنها در هيچ مرحله از جنبش هيچ نفو
می گفتند که در اصل هم در مسير منافع کل رژيم می باشد مردم 

  . مخالفت می کردند
  

آيا با اين ادعا که موسوی و کروبی رهبران اين خيزش : سوال
  بودند توافق داريد؟

  
نه خير ، اين آقايون به رغم تمامی کوششها نه در آغاز  :پاسخ

ادامه جنبش نقش رهبری بر روند کل جنبش اعتراضها  نه در 
کسانی که چنين ادعائی دارند باید عالیمی نشان بدهند . نداشتند

حتی زمانی که بهانه ها مسئله تقلب در . که ادعای آنان را ثابت کند
انتخابات بود،کدام حرکتی از سوی معترضين به سمتی رفت که اين 

دعای رسانه ها نه تنها آقايون می خواستند؟ اين دو شخص بر خالف ا
جمهوری "رهبر جنبش نبودند بلکه با قيام مردم زير ستم و با شعار 

در مقابل شعار " اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر
مردم، نه تنها ماهيت واقعی خود را " مرگ بر جمهوری اسالمی"

  .آشکار کردند بلکه مرزبندیشان را در مقابل مردم مشخص کرده اند
  

برخی مدعی اند که کارگران در اين خيزش شرکت : سوال
  نداشتند آيا مشاهدات شما اين امر را تائيد می کند؟ 

  
در جا هائی که حضور داشتم تعداد بسيار زیادی از زحمت  :پاسخ

این گروه از مردم بيشتر از . کشان، جوانان بيکار و کارگر حضور داشتند
حتی بيشتر . تهران می آمدند پائين شهر، کرج و حتی از شهریار به

  کرج و ميدان آزادی مربوط  -درگيری های صادقيه به خاطر مترو تهران

اینها بودند که چون چيزی برای از دست . به این دسته از افراد است
دادن ندارندحضورشان باعث هر چه بيشتر رادیکال تر شدن جنبش 

بات به می شد و باعث می شدند که اعتراض ها به نتيجه انتخا
جدا از مشاهدات خودم  هميشه برايم اين سوال مطرح . حاشيه برود

است که کسانی که چنين ادعائی می کنند به چه منطقی متوسل 
در کشوری که بيش از . می شوند و کدام شواهد را سند می کنند 

نيمی از آن زير خط فقر به سر می برند بخش بزرگی از جامعه يا 
بيکار آيا سخت است تصور کنيم در جنبشی  کارگرند و زحمتکش و يا

  ميليونی اين طبقه حضور داشته باشد؟
  

آيا  اعتراضات و تظاهرات  های يک سال اخير به شکل : سوال
گيری روابط مبارزاتی بين جوانان منجر شد ؟ و آيا خودت 

  شاهد چنين امری بودی؟
  

ن مردم تا آنجا که در جريان تظاهراتها بودم زمزمه هائی ميا :پاسخ
بود که گروهی مخفيانه بسيجی ها را شناسائی و آنها را تنبيه می 

حتی کسی را مالقات کردم  که پسرش را در اين رابطه . کردند
دستگير کرده بودند و به وی اتهام زده بودند که مشغول شناسائی 
بسيجی ها هنگام تظاهرات بوده است و نيرو های امنيتی می 

  .سانی همکاری می کندخواستند بدانند با چه ک
  

به عنوان آخرين سوال آيا موردی هست که مايليد : سوال
  طرح شود و يا موضوعی که مطرح نشده است؟

  
قبل از . ميل دارم در آخر به روحيه مردم در خيابان اشاره کنم :پاسخ

ترس از آينده باعث ميشد . انتخابات همه به استيصال رسيده بودند
وقتی جنبش . ايل با يکديگر درگير شوندمردم بر سر کوچکترين مس

شکل گرفت، شاهد  فداکاری هائی بودم که مردم به قيمت جانشان 
خيلی از . و یا حداقل ماه ها اذیت و آزار از سوی رژیم انجام می دادند

خيلی ها درب . ماشين ها، زخمی ها و فراری ها را جابجا می کردند
. دند و آنها را پناه می دادندهای خانه شان را به روی مردم باز می کر

غریبه ای برای نجات غریبه ای دیگر . آب بين مردم پخش می کردند
مسأله دوم . خود را سپر باتوم ها قرار می داد و ده ها صحنه دیگر

با دست خالی در بيشتر مواقع  . روحيه تعرضی باالی مردم بود
ن را از آنها نيروهای مسلح رژیم را به زانو در آورده و اسلحه هایشا

بارها شاهد بودم . می گرفتند و یا مجبورشان می کردند که فرار کنند
که از ساختمان های در حال ساخت  آجر حمل می کردند و یا سنگ 
های پياده روها را می کندند و در مقابل مزدوران نه تنها از خود دفاع 

می این تما .می کردند بلکه با تعرض به آنها باعث فرار آنها می شدند
تغييرات در فاصله کوتاهی در سطح شهر تهران اتفاق افتاد، آنهم بعد 
از چند دهه  تبليغ برای مدنيت  ساختگی شان و فرهنگ ارتجاعی 

همه این . شان تا مردم سر به زیر باشند و دست از مبارزه  بکشند
تبليغات در فاصله کوتاهی و به جرأت از یک شب تا صبح  با اولين 

 .خشم مردم زير ظلم وستم، رنگ باختفریادهای 
  

  !استراليا -در سيدني اعتراض به بي مسكني و عدم بودجه كافي مسكن
نوامبر در اعتراض به سياستهای ضد مردمی دولت فدرال استراليا به خصوص در رابطه با مشکل مسکن تظاهراتی در  ٢٠روز 

فراخوان دهندگان اين تظاهرات نيرو ها و نهاد های گوناگونی بودندکه جدا از . برگزار گردید) تاون هال(مرکز شهر سيدنی 
کن به کمبود ها موجود در زمينه بهداشت از جمله  وجود انبوه بيماران در ليست های انتظارکه مدتها طول اعتراض به مشکل مس

این .  ميکشد تا امکان رسيدگی به بيماری آنها مهيا گردد و همچنين کم توجهی به آموزش در مدارس دولتی نيز معترض بودند
هرکنندگان با مردم در مورد نابسامانيهای موجود و از جمله مشکل بی تظاهرات توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و تظا

بر اساس گزارشات موجود . بنا بر آمار رسمی بيش از صد هزار نفر در استراليا بدون مسکن ميباشند. خانمانان صحبت می کردند
سال هم طول  ١۵گاه اين انتظار  تا  کسانی که از نداشتن مسکن در رنج اند مدتها بايست در ليست های انتظار باقی بمانند که

به دليل شعار های راديکالی که تظاهرکنندگان بر عليه نظام سرمایه داری و دولت حامی سرمایه داران با خود حمل  .می کشد
ای می کردند  پليس شديدا در پی کنترل تظاهرکنندگان و عدم اجازه نصب شعار و پالکارد های آنها  و گذاشتن ميز کتاب نيرو ه

تعداد نيروهای پليس به نسبت تظاهرات های قبلی خيلی زیاد بود و آنها می کوشيدند تا مانع فعاليت شرکت کننده . مترقی بود
آ نها با بهانه هائی از قبيل اینکه شعارها در فرم درخواست اجازه تظاهرات نوشته نشده بطور مدام در پی کنترل . گان شوند

ان بطور فعال در این اعتراض شرکت کرده و مواضع سازمان را در موارد متفاوت از جمله هوادران سازم. معترضين بودند
 :.فراخوان دهندگان اين حرکت اعتراضی  نيرو های زير بودند. همبستگی با مبارزات مردم کشورهای مختلف جهان ابراز کردند

EAST (housing and community activist group) 
Justice Action 

Social Justice Network 
Trotskyist Platform (rally initiator) 

Supporters of The Iranian People’s Fadaee Guerrillas 
Justice for Children (Australia) 

Million Mothers March  

  سيدني - هواداران چريكهاي فدائي خلق ايران در استراليا
 2010نوامبر 
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) م.ل.م(اخيرأ حزب کمونيست ايران 
تزهای پيشنهادی، "مطلبی را تحت عنوان 

نوسازی جنبش کمونيستی در ارتباط با 
منتشر کرده و در آن احکامی را " مسئله زن

بدون ارائه هيچگونه دليل و توضيح الزم، به 
مارکسيستی مطرح " تزهای جديد"عنوان 

عالوه بر فقدان دليل و توضيح . ده استکر
الزم، آنچه که در همان نگاه اول به مطلب 
مذکور به روشنی آشکار می شود، مغايرت 

" تز"کامل نظراتی که اين جريان آنها را 
  .لنينيزم می باشد - خوانده، با مارکسيسم

  
در اينجا از (، )م.ل.م(حزب کمونيست ايران 

اسم " م.ل.م"این جریان سياسی به عنوان 
در مقدمه نوشته مذکور گفته ) می برم

و  تحقيقپس از "است که رهبری آن حزب 
بررسی خط و عملکرد جنبش کمونيستی 
بين المللی، رجوع به تئوری های بنيادين 

، دانش فمينيستیمارکسيسم و مطالعه 
نوسازی ديدگاه های تزهای زير را برای 
در ارتباط با اين مسئله  جنبش کمونيستی

  .)تأکيدات از من است." (شنهاد می کندپي
  

ای صحبت شده که "تحقيق"در اينجا از 
که هيچ سند و " م.ل.م. "نامرئی است

ارائه نداده، " تحقيق"نوشته ای را به عنوان 
معلوم نيست روی چه حسابی از 
خوانندگان مطلب مذکور انتظار دارد که بدون 

ادعايی چه بوده، " تحقيق"آگاهی از اينکه 
هايی را که ادعا شده "تز"بسته  چشم

هستند، بپذيرند؟ آيا " تحقيق"حاصل يک 
نمی " تحقيق"با آوردن کلمه " م.ل.م"

خواهد این را به خواننده القاء کند که گویا 
اش " تزهای پيشنهادی"به شيوه علمی به 
و با ایجاد چنين زمينه !! دست يافته است؟

فریبکارنه ای، آن نظرات غير مارکسيستی 
لنينيستی را به عنوان نوسازی در  –

  کمونيسم به خورد خواننده بدهد؟
   
در مقدمه نوشته خود به " م.ل.م"

" دانش فمينيستی"چيزی به اسم 
در حالی که هر فرد . اشاره کرده است

آگاه در زمينه جنبش زنان به خوبی 
می داند که در واقعيت، دانشی به نام 

آنچه . وجود خارجی ندارد" فمينيسم"
ه فمينيسم خوانده ميشود، علم و ک

دانش نيست، بلکه مجموعه ای از 
نظرات غير علمی در ارتباط با مسأله 
زنان و ستم بر آنان، همراه با ارائه راه 
حل های تخيلی و غير واقعی می 
باشد، راه حل هائی که تناقض آنها با 
واقعيات عينی مشخص شده و تاکنون 
 نيز توسط بسياری از فعالين جنبش
کمونيستی و جنبش انقالبی زنان به 

ما قبول  .روشنی نشان داده شده اند

داريم که دانش بشری خيلی وسيع است، 
و قبول داريم که در خارج از جنبش 
کمونيستی علوم مختلف وجود دارند، اما 

که ادعا می کند دانش " م.ل.م"اين جريان 
خارج از چهارچوب جنبش کمونيستی را 

را برای " دانش وسيع" جذب کرده، چرا اين
خواننده تشریح نمی کند و آن را توضيح 

البته از کسانی که فمينيسم !! نمی دهد؟
می دانند، بعيد نيست که پايه " دانش"را 

تحقيقات خود را هم نظرات فمينيستی قرار 
دهند، با این حال الزم بود که حداقل منابع 

مشخص می شدند تا همگان " تحقيق"
قسمت از دانش خارج از بدانند که کدام 

جذب  "م.ل.م"جنبش کمونيستی توسط 
مارکسيستی  شده که به اين تزهای غير

  منجر گشته است؟
  
حکم می دهد که روابط جنسيتی "  م.ل.م"
يکی از آن عرصه هاست که جنبش "

کمونيستی بايد درک و تئوری های خود را 
"  م.ل.م"در اینجا برای اينکه ." تکامل دهد
ت فمينيستی خود را به اسم بتواند نظرا

" ديدگاه های جنبش کمونيستی"نوسازی 
جا بزند، مجبور شده نظرات مارکس و 
انگلس را تحريف کند تا آنها را مطابق 

به عنوان . خواست خود درآورد
مارکس و "ادعا می کند که " م.ل.م"مثال،

مهم  بر دو خصلتانگلس برای نخستين بار 
تماعی بشر توليد و باز توليد سازمان اج

توليد وسائل معاش و : انگشت گذاشتند
اگرچه وجه دوم اين حقيقت . توليد مثل

از جانب آنان مورد ) يعنی توليد مثل(
" .بررسی دقيق و همه جانبه قرار نگرفت

  ). تأکيد از من است(
، مارکس و انگلس در ارتباط "م.ل.م"از نظر 

چه گفته اند و " وجه دوم اين حقيقت"با 
بر چه پایه ای قرار دارد؟ تنها  ادعای فوق

بيانگر " م.ل.م"می توان دید که اين ادعای 
درک نادرست او از آنچه که انگلس در کتاب 

نشان داده است، می " منشأ خانواده"
  . باشد

  
منشأ "انگلس در پيشگفتار چاپ اول 
می " خانواده، مالکيت خصوصی و دولت

بر اساس برداشت ماترياليستی، "گويد که 
، در تحليل عامل تعيين کننده در تاريخ

نهايی، توليد و تجديد توليد حيات بالفاصله 
ولی اين به نوبه خود، خصلت دوگانه . است

از يک سو توليد وسائل معاش، . ای دارد
خوراک، پوشاک، پناهگاه و ابزاری که برای 
آنها ضروری می شوند، از سوی ديگر توليد 

. واعخود موجودات انسانی، تکثير ان
نهادهای اجتماعی که انسانهای يک دوران 
تاريخی معين و يک کشور معين تحت آنها 
زندگی می کنند بوسيله هر دو نوع توليد، 

از يکسو بوسيله : مشروط می شوند
مرحله تکامل کار و از سوی ديگر بوسيله 

هر چه تکامل کار کمتر  .تکامل خانواده
ت باشد، و هرقدر حجم توليد آن، و لذا ثرو

جامعه، محدودتر باشد، به همان اندازه هم 
نظام اجتماعی به صورت نيرومندتری تحت 
تسلط پيوند های جنسی به نظر می 

مارکس و به خصوص انگلس، حجم  ."رسد
قابل توجهی از بررسی ها و تحقيقات خود 
را صرف آشکار کردن تاريخ تکامل خانواده و 

برای آنها . منشأ ستم جنسيتی کردند
بار رهنمود علمی و کليدی ای را که اولين 

برای يافتن منشأ ستم جنسيتی، و درک 
فردی و اجتماعی و روانی و (همه جوانب 

اين ستم، و نشان ) خصوصی و عمومی
دادن راه مبارزه برای از ميان برداشتن آن 

که در کتاب ضرورت دارد را بدست دادند، 
منشأ خانواده، مالکيت ("ارزشمند انگلس 

. منعکس شده است") دولتخصوصی و 
ادعا می کند که مارکس و "  م.ل.م"اما 

مورد بررسی دقيق و "انگلس اين موضوع را 
معلوم نيست که ." همه جانبه قرار ندادند

اين حکم غير واقعی خود را از کجا "  م.ل.م"
  .!!آورده است

  
خود " فمينيسم"برای اينکه " م.ل.م"

ا معرفی کند و آن ر" علم"را به عنوان 
به جای مارکسيسمی که گويی از مد 

البته با " نوسازی"افتاده و نياز به 
فمينيستی " دانش"استفاده از جذب 

دارد، بنشاند، بر آن همه کار عظيم و 
پرثمر علمی که مارکس و انگلس برای 

توليد وسائل "نشان دادن اهميت 
توليد خود موجودات "و " معاش
به مثابه خصلت دو گانه  "انسانی

که (يد و تجديد توليد حيات بالفاصله تول
عامل تعيين کننده در در تحليل نهائی 

، انجام داده اند، خط )می باشد  تاريخ
بطالن کشيده و این ادعای نادرست را 
بر عليه مارکس و انگلس، با کلمات 

وجه "محتاطانه مطرح می کند که گویا 
از ) يعنی توليد مثل(دوم اين حقيقت 
ررسی دقيق و همه جانب آنان مورد ب
خود همين ادعا به " .جانبه قرار نگرفت

تنهائی بيانگر آن است که اتفاقأ 
منشاء خانواده، "از کتاب " م.ل.م"

انگلس " مالکيت خصوصی و دولت
چرا که بحث در . هيچ نياموخته است

، "توليد خود موجودات انسانی"مورد 
موضوعی در ارتباط با منشأء خانواده 

 به طور مفصلاب است که در آن کت
  .مورد بررسی قرار گرفته است

  
ادعا می کند " م.ل.م"درواقع، آنچه که  

مورد بررسی مارکس و انگلس قرار نگرفته، 

  آيا ستم جنسيتي معلول ستم طبقاتي نيست؟
  

  )) م.ل.م(به نظرات غير مارکسيستی حزب کمونيست ايران  نگاهی(
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يکی از مهمترين نتايجی است که انگلس و 
مارکس از بررسی ماترياليستی تاريخ به آن 

منشأ خانواده، مالکيت "رسيدند و کتاب 
ضيح و انگلس، به تو" خصوصی و دولت

. تشريح مفصل آن اختصاص داده شد
تکامل "نمی داند که منظور از " م.ل.م"

و " گروه های جنسيتی"و يا " خانواده
که انگلس و مارکس " پيوندهای جنسيتی"

سالهای متوالی را صرف مطالعه وسيع 
تاريخ تکامل آنها کردند چيست واال ادعای 

آیا آنها حداقل روی این . فوق را نمی کرد
گراف از کتاب انگلس که در زیر نقل می پارا

 شود تعمق کرده اند؟
  
نهادهای اجتماعی، که انسانهای يک "

دوران تاريخی معين و يک کشور معين تحت 
آنها زندگی می کنند، به وسيله هر دو نوع 

از يک سو به : توليد مشروط می شوند
وسيله مرحله تکامل کار، و از سوی ديگر به 

هرچه تکامل کار و . هوسيله تکامل خانواد
حجم توليد آن کمتر و لذا ثروت جامعه 
محدودتر باشد، به همان اندازه هم نظام 
اجتماعی به صورت نيرومندتری تحت تسلط 

ولی . پيوندهای جنسی به نظر می رسد
در داخل اين ساخت جامعه که مبتنی بر 
پيوندهای جنسی است، بارآوری کار بيشتر 

همراه با آن،  و بيشتر تکامل می يابد و
مالکيت خصوصی و مبادله و اختالف ثروت و 
امکان استفاده از نيروی کار ديگران، و 
بنابراين پايه تناقض های طبقاتی، يعنی 
عناصر اجتماعی جديدی که در طی نسل 
ها برای انطباق ساخت اجتماعی قديم به 

تا آنکه . شرايط جديد تالش می کنند
به يک  باالخره عدم تجانس آن دو منجر

جامعه قديم که . انقالب کامل می شود
مبتنی بر گروه های جنسی است، در 
تصادم با طبقات اجتماعی جديد، متالشی 

و به جای آن، يک جامعه نو . می شود 
ظاهر می شود که در يک دولت متشکل 
است و محدوده های پائينی آن ديگر گروه 
های جنسی نبوده، بلکه گروه های 

معه ای است که در آن جا. سرزمينی است
نظام خانوادگی کامأل تحت تسلط نظام 

و از اين پس تناقض های . مالکيت است
طبقاتی و مبارزات طبقاتی که محتوی تمام 

را تشکيل می دهد، در  مکتوبتاريخ تاکنون 
این نقل قول " .آن آزادانه تکامل می يابند

نيز به نوبه خود خط بطالن بر ادعاهای 
  .می کشد" م.ل.م"
  

با کوشش در " م.ل.م"آنچه که جريان 
نوسازی "تحریف مارکسيسم و تحت عنوان 
انجام می " ديدگاه های جنبش کمونيستی

دهد، در درجه اول، کوبيدن نظرات درست 
لنينيستی در ارتباط  –مارکسيستی 

بامسأله زنان و اشاعه نظرات غير علمی و 
انحرافی خود در این زمينه می باشد که 

خارج از جنبش " دانش وسيع"تو گویا در پر
" م.ل.م. "شده است" جذب"کمونيستی، 

به عنوان مثال، در ارتباط با به اصطالح 
، به مارکسيست ها "تزهای پيشنهادی"

اتهام می زند که گويی تصور می کنند 
طبقه کارگر به مردان کارگر درون "که

و يا اتهام می " کارخانه خالصه می شود

به جنبش زنان  زند که جنبش کمونيستی
ديدگاههای "بی توجه بوده است، و يا 

" مردساالرانه و عقب ماندگی ذهن از عين
در احزاب چپ و کمونيست نفوذ کرده و 

بازتاب اين عقب ماندگی را در ترکيب "
مردانه احزاب چپ و کمونيست نيز می توان 

اينها همه حکم ها و ." مشاهده کرد
" م.ل.م"استنتاجات نادرستی هستند که 
  .برعليه کمونيست ها بيان می کند

  
با توجه به آنچه که گفته شد، به روشنی 

در " م.ل.م"می بينيم که نه تنها متدی که 
برخورد با نظرات کمونيستی در پيش گرفته 
غيرعلمی و نادرست است، بلکه با نگاهی 

های آن نيز می توان تضاد نظرات این "تز"به 
به وضوح  لنينيسم، - جریان را با مارکسيسم

درواقع، با ديدن همان اولين . مشاهده کرد
نيز می توان فهميد که این جریان که " تز"

ادعای مارکسيست بودن دارد، در واقعيت 
ايده هائی در مغايرت با مارکسيسم را باور 

  . داشته و اشاعه می دهد
  

غير " تز"نگاهی به اولين 
  "م.ل.م"مارکسيستی 

  
ستم "ه که گفته شد" تز اول"تحت عنوان 

!" جنسيتی معلول ستم طبقاتی نيست
برای " م.ل.م"البته همانطور که گفته شد، 

اين حکم خود هيچ دليلی ارائه نداده، آنهم 
" تحقيق"درجايی که تزهای خود را حاصل 

  !!جا می زند
  

ستم : "در ادامه اين تز، گفته می شود
جنسيتی همزمان با ظهور تمايزات طبقاتی 

طفه های آن در تقسيم بوجود آمد ولی ن
کار اجتماعی قبلی بود؛ تقسيم کاری که 

ميان " طبيعت"بطور خودبخودی و بر حسب 
و ادامه می دهد ." زن و مرد وجود داشت

 –يعنی توليد مثل  –اين تقسيم کار "...که 
بذر فرودستی اوليه زنان را در خود داشت و 

در هر دوره از تکامل جامعه بشری، منبع ... 
حساسات و افکار و رفتارهای خاصی توليد ا

  ."بوده است
  
بذر "با اينکه بر اين باور است که " م.ل.م"

" طبيعت"بر حسب " فرودستی اوليه زنان
ستم "ميان زن و مرد نهفته است و 
اما !" جنسيتی معلول ستم طبقاتی نيست

نظرات  نبرای اينکه از توی ذوق خوردن اي
: که انحرافی جلوگيری کند، اضافه می کند

ستم جنسيتی همزمان با ظهور تمايزات "
بسيار خوب، از نظر ". طبقاتی بوجود آمد
بودن ستم " همزمان"این جریان بين 

چه رابطه " تمایزات طبقاتی"جنسيتی با 
ای وجود دارد؟ چرا این رابطه را توضيح نمی 
دهد؟ آیا جمله فوق صرفًا برای گمراه کردن 

نجانده دیگران در آن به اصطالح تزها، گ
  نشده است؟

  
اولين : "در کتاب انگلس آمده است که

ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس 
آيا  از اين جمله می توان ." مذکر بر مونث

ستم جنسيتی معلول "نتيجه گرفت که 
انگلس با بيان این !! ؟"ستم طبقاتی نيست

سخن توضيح می دهد که شيوه توليد و 
جوامع  مناسبات توليد به آن شکل که در

ابتدايی بود باقی نماند، بلکه رشد کرد و 
پيچيده تر شد، و بازدهی نيروی کار افزايش 
يافت و درنتيجه انسان توانست بيش از 
نيازهای کوتاه مدت خود توليد کند و اين 
توليدات را ذخيره کند و يا در داد و ستد 
مورد استفاده قرار دهد، يعنی اولين انواع 

ا را ايجاد کند، در ابتدا دارايی ها و ثروت ه
در مالکيت ) ثروت ها(اين توليدات اضافه 
اما به تدريج مالکيت . تيره و قبيله بودند

خصوصی بوجود آمد و توليدات مازاد بر 
احتياج به ثروتهای کسانی تبديل شد که 
ابزار توليد و توزيع بيشتر اين توليدات را در 

همراه با مالکيت خصوصی، . اختيار داشتند
تناقضات و تضادها و ستم طبقاتی بوجود 

برده داری به عنوان اولين جامعه آمد، و 
در بستر اين تحوالت، . ايجاد شدطبقاتی 

خانواده نيز متحول شد و شرایط و امکان 
درست با تکيه . ستم مرد بر زن بوجود آمد

بر چنين واقعيتی است که انگلس در کتاب 
" لتمنشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دو"

با توضيح و تشریح شرايطی که امکان ستم 
اولين "مرد بر زن را فراهم کرد، می گويد 

ستم طبقاتی مقارن است با ستم جنس 
درواقع، همه کوشش او در ". مذکر بر مونث

این کتاب صرف این نکته اساسی گشته 
بدون بوجود آمدن ستم که نشان دهد 

طبقاتی، ستم جنسيتی هم نمی توانست 
به عبارتی دیگر، ستم طبقاتی  .ايدبوجود بي

پايه و اساسی بود که ستم جنسيتی با 
" م.ل.م"اما . تکيه بر آن توانست بوجود آيد

در تقابل کامل با نظرات کامًال روشن 
اول خود می " تز"انگلس، در بخش ديگر 

در "گويد که نطفه های ستم جنسيتی 
تقسيم کار اجتماعی قبلی بود؛ تقسيم 

خودبخودی و بر حسب کاری که بطور 
اين ... ميان زن و مرد وجود داشت" طبيعت"

بذر  –يعنی توليد مثل  –تقسيم کار 
  ."فرودستی اوليه زنان را در خود داشت

  
م که گویا .ل.در سخنان نقل شده از م

مارکسيسم از " به روز کردن "محصول 
" جذب دانش فمينيستی"طريق 

توسط این جریان سياسی است، هيچ 
التر از حرفهای غير علمی و چيزی با

ناشی از تخيل متفکرین قرن هجدهم 
در قرن هجدهم، . گفته نشده است

پيش از آنکه تاريخ خانواده وجود 
داشته باشد، بر اساس تخيالت رايج 
آن زمان که به طور غالب از اندیشه 
های مذهبی ناشی می شد، این 
تصور وجود داشت که گویا خانواده از 

صورتی بوده که در آن ابتدا به همان 
  . عصر وجود داشت

  
با تکيه بر این واقعيت که زن هميشه بطور 
طبيعی، نقش حمل جنين در رحم، دنيا 
آوردن آن و تغذيه دوران اوليه زندگی کودک 

که معتقد " م.ل.م"را به عهده داشته، 
تقلبی " دانش"البته در پرتو جذب ( است 

د که نقش زن در تولي!!) فمينيسم به خود
مثل حامل نطفه های نابرابری و ستم بر 
زن است، از اینجا به این حکم نادرست و 
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غير واقعی می رسد که گویا ستم مرد بر 
زن، و یا خانواده پدرساالر، از همان ابتدای 

اين نظر . بشريت وجود داشته است
به همان اندازه که با ديدگاه " م.ل.م"

زه مارکس و انگلس تضاد دارد، به همان اندا
کتاب  ۵نيز به توصيفات قرآن و انجيل و 

موسی در رابطه با خانواده پدرساالر 
حتی در " م.ل.م").  ١. (شباهت دارد

رابطه با این نظر کهنه و پوسيده 
دست به خيال پردازی هم زده و 
سيستم توليدی جدیدی را هم اختراع 

توليد نوع بشر "می کند و می گويد 
را به توسط زن روابط توليدی خاصی 

به آن مرد "روابطی که " ظهور رسانده
ساالری گفته می شود و در خانواده 

از این حکم خيال ." نهادينه شده است
پردازانه نيز می توان متوجه شد که 
این جریان چيزی در مورد تکامل 

آنها از روابط توليدی . خانواده نمی داند
مردساالری سخن می گویندکه گویا از 

ست ، آن هم به اول وجود داشته ا
"!! توليد نوع بشر توسط زن"خاطر 

برای درک خرافی بودن چنين نظری 
بهتر است کسانی که واقعأ به 

لنينيسم اعتقاد دارند،  -مارکسيسم
منشأ خانواده، "یک بار دیگر به کتاب 

انگلس " مالکيت خصوصی و دولت
رجوع کنند و رابطه ظهور ستم 
جنسيتی را با تکامل توليد مادی و 

کامل خانواده دريابند، و این جمله ای ت
را هم که انگلس در آن کتاب گفته، 

اينکه زن در آغاز جامعه، : "بخوانند که 
برده مرد بود، يکی از مزخرف ترين 
تصوراتی است که از عهد روشنگری 

  ."قرن هجدهم به ما رسيده است
  

اين که در جوامع ماقبل طبقاتی، تقسيم 
وجود داشته،  کار طبيعی ميان زن و مرد

اما اين . واقعيتی غير قابل انکار است
تقسيم کار طبيعی زن و مرد در جوامع 

، نه تنها عنصر نابرابری را در ماقبل طبقاتی
خود نداشته، بلکه اتفاقأ، زنان به خاطر 
نقشی که در توليد مثل داشتند، از احترام 
و موقعيت خاصی در آن جوامع برخوردار 

از طريق تبار مادری فرزندان نيز . بودند
انگلس در اين رابطه، . شناخته می شدند

به يافته های قطعی در رابطه با جوامع 
ماقبل طبقاتی اشاره می کند و می گويد 

از  -نسب در ابتدا فقط از طريق تبار زن "که 
... می توانست مشخص شود -مادر به مادر

اين موضع اوليه مادر بمثابه تنها والد قطعی 
باعث ايجاد يک موضع اجتماعی  فرزندانش،

برای او، و برای زنان بطور کلی مي شد، 
که باالتر از هر موضعی است که تاکنون 

منشأ خانواده، مالکيت "کتاب ." (داشته اند
تازه، وظيفه و کار زن در ") خصوصی و دولت

زنها . آن جوامع، تنها توليد مثل نبوده است
رکت نيز مانند مردها در کار امرار معاش ش

.  داشتند) و يا حتی بيشتر از مرد(برابر 
همان کتاب توضيح  ٧۵انگلس در صفحه 

با " کار طاقت فرسای زنان"می دهد که 
خانه "تفوق زنان بر مردان، تضادی ندارد و 

کمونيستی، بنيان مادی تفوق زن است، 
." که عمومأ در زمانهای اوليه بوجود آمد

ن تقسيم کار بي"سپس توضيح می دهد که 
دو جنس، با عللی که مقام زن در جامعه را 

با کمی ." معين می کنند متفاوت است
دقت می توان متوجه شد که همه این 
نظرات که به طور واقعی حاصل تحقيق خود 
انگلس و دانشمندان و متفکرین عصر 

"  م.ل.م"اوست، با ادعاهای فمينيستی 
که کوشش شده به اسم مارکسيسم 

به خورد خواننده داده  ظاهرًا به روز شده،
شوند، مغایر است، و ادعاهای این جریان 

  .در تضاد با نوشته های انگلس قرار دارد
  

که معتقد است " م.ل.م"از نظرات جريان 
ستم جنسيتی معلول ستم طبقاتی "که 

توليد مثل بذر فرودستی اوليه "و " نيست
، اين نتيجه حاصل "زنان را در خود داشت
صلی در اين وسط، و می شود که مقصر ا

بانی و  باعث  ستمدیدگی زن در جامعه، 
طبيعت و بيولوژی زن و نقش او در سيستم 

يعنی، برخالف . توليد مثل می باشد
مارکسيست های واقعی که مالکيت 
خصوصی و سيستم طبقاتی را عامل  و 

منجمله ستم مرد بر (منشاء همه ستم ها 
ارزه می دانند و زنان و مردان را به مب) زن

از طبقاتی برای نابودی آن فرا می خوانند، 
، این نتيجه حاصل می "م.ل.م"نظرات 

شود که برای از بين بردن ريشه و 
نطفه ستم جنسيتی، الزم نيست زنان 
برای رهائی خویش از هر گونه ستم و 
از بين بردن هر گونه ستمدیدگی زن 
در جامعه به مبارزه طبقاتی بپردازند و 

مبارزه برای تحقق در جریان این 
بلکه  خواست های خود تالش نمایند،

کافی است که در انتظار معجزات 
علمی بنشينند که آنها را از شر آن 
بخش از پروسه توليد مثل که مربوط 

در واقع، . به آنهاست، خالص کند
کسی که معتقد است توليد مثل از 
طرف زن باعث فرودستی زنان شده و 

ن را در خود بذر فرودستی اوليه زنا"
، اصوًال باید برای از بين بردن "داشت

فرودستی زنان، حمل کننده بذرهای 
اوليه آن، يعنی نقش زن در حمل جنين 
در رحم، دنيا آوردن آن و تغذيه دوران 

  . اوليه زندگی کودک را متوقف کند
  

در پایان برای آشکار کردن هر چه بيشتر 
نظرات غير علمی و غير واقعی جریان 

و تأکيد بر درستی نظرات انگلس " م.ل.م"
  : توضيحات زیر را نيز ضروری می بينم

  
بنا بر قوانين تکامل و قانون بقای نسل، 

جوامع بی  درزندگی جمعی طبيعی انسان 
مبتنی بر نياز فرد به جمع و نياز جمع  طبقه،

به فرد، و مبتنی بر برابری و آزادی همه 
، نمی افراد بوده، و از این رو بطور طبيعی

تواند حامل عنصر نابرابری و ظلم و ستم در 
اما پس از ظهور جوامع . درون خود باشد

طبقاتی، ستم بر زن همراه با نابرابری ها و 
گوئی . ستم های مختلف ديگر، بوجود آمد

چنين واقعيت هائی را نمی تواند " م.ل.م"
درک کند و در نظر بگيرد که رابطه ميان 

ه توليد تقسيم جنسيتی کار و شيو
اقتصادی، با ظهور جوامع طبقاتی دچار 

. دگرگونی های اساسی و ريشه ای شد
این افراد، با نگاه به جوامع امروزی که 
تقسيم کار موجب نابرابری می شود، تصور 
. ميکنند که هميشه چنين بوده است

درحاليکه، در جوامع اوليه و حتی در اولين 
جوامع کشاورزی ابتدايی، تقسيم کار 

يعی که ميان زنان و مردان وجود داشت طب
به هيچوجه آزادی و برابری ميان آنان را 

اساسأ تقسيم کار به . نقض نمی کرد
خودی خود و در شکل طبيعی خود به 
معنای نابرابری و ستم يکی بر ديگری 

در جوامع ماقبل طبقاتی، مقام و . نيست
جايگاه افراد در قبيله و منافع اجتماعی آنها 

نان در رفع نيازهای جامعه، بر و نقش آ
اساس جنسيت آنها تعيين نميشد و ستم 

جايگاه افراد در . جنسيتی نيز وجود نداشت
تيره و قبايل ماقبل طبقاتی بر اساس 
نقشی بود که در توليد اقتصادی قبيله ايفا 

يعنی اهميت اجتماعی افراد نه . می کردند
بر اساس زن يا مرد بودنشان، بلکه بر 

فيت و ميزان تالش آنها برای حفظ اساس کي
بنابراين، زنان که . بقای کل افراد قبيله بود

هم در توليد نسل نقش مهمی داشتند و 
هم در توليد اقتصادی شريک مرد بودند، از 

 اين. بااليی برخوردار بودند جايگاه و مقام
واقعيت را همه تحقيقاتی که تاکنون از 

أئيد جوامع ماقبل طبقاتی صورت گرفته، ت
  . می کند

   
بنابراين، بحث اين نيست که تفاوتها را نفی 

بحث بر سر نشان دادن منشأ ستم . کنيم
بر . جنسيتی و راه واقعی مبارزه با آن است

اساس تاريخ خانواده، که با تحقيقات 
طوالنی محققينی چون مورگان و مارکس و 
انگلس و با بهره گيری از کار حتی محققين 

ين بوجود آمد، مشخص دیگری چون باکوف
شد که طی ميليونها سال زندگی جمعی 
انسان در دوران ماقبل طبقاتی، تقسيم 
کاری طبيعی همراه با ديگر تفاوت های 
. طبيعی، ميان زن و مرد وجود داشته است

اما اين تفاوتها به خودی خود منجر به ستم 
مرد بر زن و یا بر عکس ستم زن بر مرد 

امع هيچ دليل و زيرا که در آن جو. نشد
عامل مادی برای نابرابری و ستم وجود 

نه تنها زنان و مردان هيچ دليلی . نداشت
برای ستم بر يکديگر نداشتند و سودی از 

غريزه ای (آن نمی بردند، بلکه بطور غريزی 
که بطور طبيعی و در نتيجه قوانين تکامل و 
زندگی اجتماعی نصيب انسانهای ماقبل 

از ستم و ) بودجوامع طبقاتی شده 
خشونت که بزرگترين خطر برای بقای نسل 

هر نوع ستم و . آنها بود، دوری می جستند
خشونت و عدم اتحاد، و حتی زندگی فردی 
و دوری از زندگی متحدانه جمعی، ادامه 
زندگی انسان اوليه را که دائمأ در معرض 
خطرات طبيعی بود و با دشواری فراوان 

می کرد، به برای بقای نسل خود تالش 
  .خطر می انداخت

  
تنها زمانی تقسيم کار طبيعی بين زن و 
مرد منجر به ستم يکی بر ديگری شد که 
فاکتور جديدی وارد صحنه گشت و نابرابری 
ميان افراد، و تناقض در منافع افراد و 

آن . جامعه، ستم مرد به زن، شروع شد
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  !!زنان هيچ جنبش واقعي توده اي نمي تواند وجود داشته باشدزنان هيچ جنبش واقعي توده اي نمي تواند وجود داشته باشدبدون بدون 
  

فاکتور جديد نيز چيزی جز مالکيت خصوصی 
د که در نتيجه افزايش بازدهی بر ثروتی نبو

! کار و توليد مازاد بر احتياج بوجود آمده بود
همين فاکتور مالکيت خصوصی بود که منجر 
به کنترل و توزيع نابرابر در رابطه با ثروت 

 .های ايجاد شده و ابزار توليد آنها شد
 

بنابراين، این نظر که گویا تقسيم کار 
ی و طبيعی بين مرد و زن منشأ نابرابر

حامل نطفه های نابرابری بوده نظری غير 
مارکسيستی می باشد و در تقابل با 
نظراتی قرار دارد که انگلس در اثر ارزشمند 

منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و "خود 
  . آنها را تشریح کرده است" دولت

  
واقعيت این است که منشأ همه 

منجمله ستم (نابرابری ها و ستم ها 
لکيت خصوصی و ظهور ما، )بر زن

بوجود آمدن جامعه برده داری می 
باشد که اولين شکل جامعه طبقاتی 

از اين روست که انگلس . هم بود

معتقد بود که برای نابودی ستم 
و همه انواع ديگر ستم ها و (جنسيتی 

در اساس، جامعه ) نابرابری ها
در حالی که . طبقاتی بايد از بين برود

 بر حسب"م که تقسيم کار .ل.م
را منشأ " ميان زن و مرد" طبيعت"

و يا حامل نطفه های (نابرابری 
می داند، نه مبارزه جهت ) نابرابری

نابودی جامعه طبقاتی برای رفع ستم 
از زنان، بلکه مبارزه برای آنچه از نظر 

بذر فرودستی اوليه زنان "این جریان 
، یعنی تقسيم کار "را در خود داشت

 "تطبيع"و بر حسب " خودبخودی"
بين زن و مرد را موضوع کار سياسی 

  !! خود در این زمينه قرار داده است
  

خواندن " دانش"م با .ل.چنين است که م
" علم"فمينيسم و با استفاده از چنان 

تقلبی ای، می کوشد مارکسيسم انقالبی 
ای را که مطابق نظر و منافع او نيست، 
زيرکانه کنار زده و فمينيسم خود را به نام 

ای پيشنهادی، نوسازی جنبش تزه"
به جای " کمونيستی در ارتباط با مسئله زن

نظرات انقالبی مارکسيسم در ارتباط با 
  .مسأله زنان و رفع ستم از آنان بنشاند

  سهيال دهماسی
 ٢٠١٠دسامبر  ٩

  

*******  
انگلس در اين زمينه در بر  : ١زيرنويس 

خورد به نظرات غير علمی و ارتجاعی که در 
در رابطه با خانواده رايج بود، می  زمان او

علوم تاريخی " ١٨۶٠گويد که تا اوائل دهه 
" هنوز کامأل تحت تأثير پنج کتاب موسی بود

کتاب موسی  ۵در "و توضيح می دهد که 
شکل خانواده پدر ساالر به طور مفصل تر از 

و تا اوائل دهه " جاهای ديگر تشريح شده
طور نه تنها خانواده پدرساالر ب" ١٨۶٠

ضمنی به صورت قديمی ترين نوع خانواده 
پذيرفته شده، بلکه با خانواده بورژوايی 

  ."کنونی يکی تلقی شده است

 ١٧از صفحه ....  چند نكته در باره اقتصاد آمريكا

 های ژاپنی در آمریکا رو به افزایش بود، های ژاپنی به آمریکا شتاب گرفته بود و سرمایه گذاری کاالدر دهه هشتاد هنگامی که ورود 
به علت ارزانتر و مرغوبتر   بازتر کند ولیهای آمریکایی  آورد که بازار کشور خود را بر روی کاال  دولت آمریکا به دولت ژاپن فشار می

ها و وسایل  در همين دهه بود که ورود اتوموبيل. های ژاپنی واردات ژاپن به آمریکا گسترش هر چه بيشتری یافت بودن کاال
در همين . ص داردهای ژاپنی اختصا الکترونيکی ژاپن به آمریکا شدت یافت تا جایی که امروز نصف بازار اتوموبيل آمریکا به اتوموبيل

 ۴۵موازنه مثبت تجاری ژاپن با ایاالت متحده برابر با  ٢٠٠٩در سال " چنين نوشت  ١١/١۴/٢٠١٠رابطه لوس آنجلس تایمز یکشنبه 
 ".١٩٨۵مشابه سال   ميليارد دالر بود، رقمی

ها یا ثابت  دست مزد  ومیکاهش عم های پائين، ها ميليون کارگر شاغل با دست مزد ده وجود چندین ميليون کارگر بيکار،
مردم   همه اینها به کاهش توان مالی کارگران و زحمتکشان آمریکا،  انتقال بخش زیادی از هزینه درمان به گرده نگهداشتن آنها،

مارک . است " ترسانده"انجاميده است،امری که سبب افزایش شدید کسری بودجه دولتی گردیده است وضعيتی که همه را 
دراز "آن در " پيامد های"دان موسسه تجزیه و تحليل مودی در ارتباط با کسری بودجه دولت آمریکا و زندی اقتصاد 

و چنين ا .است"کسری بودجه کم سابقه دولتی همه ما را ترسانده " گوید   برای اقتصاد آمریکا چنين می" مدت
د پيامد های اوضاع در دراز مدت بسيار ها به توافق نرسن اگر قانون گزاران برای افزایش ماليات"دهد   ادامه می

 )١١/١۴/٢٠١٠لوس آنجلس تایمز ( ."وخيم خواهد بود

بسيار عميق و   اقتصاد آمریکا وارد بحرانی  دو سال است که سيستم سرمایه داری انحصاری به ویژه قدرتمندترین حلقه آن یعنی
ها  ميليون  علت عمق و شدت بحران کنونی به نابودی زندگی که مانند هر بحران دیگری و این بار به  شدید گردیده است،بحرانی

که حتی اقتصاد دانان بورژوازی   بحرانی .های مولده انجاميده است از نيرو  تخریب بخش بزرگی  کارگر و زحمتکش و به طور کلی
ها و  و به رشد تضاد"  ترسانده"در بستر این بحران که همه را  .کنند  مقایسه می ١٩٣٠امپریاليستی آن را با بحران بزرگ دهه 

های ميان سرمایه داران انجاميده است امپریاليسم آمریکا در مقابل و به ضرر رقبای امپریاليست خود برای تسلط انحصاری  رقابت
حشيانه استثمار و ، طقاتسلط انحصاری بر منابع خام این من های این مناطق ، تسلط انحصاری بر بازار بر مناطق بزرگتری از جهان،

سروری خود بر جهان سرمایه داری و برای جلو گيری از تضعيف بيشتر اقتصاد "باز تحکيم "برای  کارگران و زحمتکشان این مناطق،
سپتامبر، جنگ  ١١ویز قرار دادن رویداد تروریستی اخود و به منظور به تعویق انداختن رشد اقتصادی کشور هایی مانند چين با دست

در همين جهت چند   .تقر کردن ارتش خود در مناطق استراتژیکی جهان را در دستور کار خود قرار داده استو ميليتاریسم و مس
از   در برخی" عليه راهزنان دریایی"و جنگ " های مواد مخدر عليه کارتل"جنگ " عليه تروریسم"جنگ را به بهانه هایی مانند جنگ 

ميلياردها دالر " خود و متحدینش  جمهوری اسالمی تهدیدیست برای امنيت ملی"ه به این بهانه ک. نقاط جهان به راه انداخته است
عالوه بر دو جنگ در افغانستان و عراق که به کشته شدن  .های منطقه خليج فارس فروخته است تسليحات نظامی به کشور

چهار سال است که امپریاليسم آمریکا با مدت  گردیده است، بيش از یک ميليون از مردم این دو کشور و نابودی این دو کشور منجر
کشور مکزیک را به ميدان یک جنگ تمام و عيار تبدیل " های مواد مخدر عليه کارتل"و به بهانه جنگ " مریدا"طرحی به نام طرح  

نی خود به در جهت سياست جها  .مریکای التين تحکيم بخشدآکرده است تا از این طریق بتواند سلطه خود را بر این کشور و کّل 
خليج عدن را به یک دژه نظامی تبدیل کرده ، " راهزنان دریایی"به بهانه  .ایجاد یک ستاد فرمانده نظامی در آفریقا دست زده است

                           . است
  ١١/٢۴/٢٠١٠  غالم اميدوار  
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اقتصادی که به واقع نه رونق بلکه حبابی " رونق"پس از چند سال 
های  آمریکایی از آن طریق به سود  اقتصادی بود که انحصارات مالی

ای در  ه چنان تمرکز سرمایهحبابی که ب. کالنی دست یافتند
این کشور انجاميد که از دو سال پيش به صورت   های مالی نهاد

از   که در اثر آن برخی  بحرانی.  کم سابقه سر باز کرد  بحرانی
آمریکا به ورشکستگی کامل کشيده   بزرگترین انحصارات مالی

 .شدند

 کوچک و  های مالی ها و نهاد در اثر این بحران اکثر بانک
 .ادغام گردیدند  متوسطه آمریکا در چند بانک و نهاد مالی

از توليدات کوچک و متوسط به نابودی    بخش بزرگی
شمار زیادی از مردم متعلق به اقشار . کشيده شدند

يکی از استادان . متوسط به صفوف طبقه کارگر پيوستند
اقتصاد دانشگاه کلمبيا به نام جان استيگلر، در همين 

های دولتی ممکن است از  کمک: "گوید  می زمينه چنين
جلو گيری کرده باشد زیرا که این   سقوط سيستم مالی

وليدات کوچک ت "اما"های ثروتمند بود  ها صرفًا به بانک کمک
بسياری از ) ١١/١۴/٢٠١٠لوس آنجلس تایمز ( "نابود شدند

دهند که بخشی از همين مردم   های اقتصادی نشان می گزارش
از شروع بحران جزء اقشار متوسط جامعه آمریکا بودند که تا قبل 

های خود  "تهيه نيازمندی"های خيریه برای  به نهاد" برای اولين بار"
 .کنند  می" رجوع"

در اثر بحران کنونی جنرال موتورز و کرایسلر چندین کارخانه و مرکز 
جنرال موتورز از هفتاد  .های خود را تعطيل کردند فروش اتومبيل

تای آنها را تعطيل کرد امری که به علت ١۴، انه خود در آمریکا کارخ
های پيشرفته صنعتی مانند آمریکا  زنجيره ای بودن اقتصاد در کشور

شماری از آن کارخانه هایی انجاميد که برای جنرال   به تعطيلی
ها  روندی که به بيکاری صد  .ساختند  موتورز قطعات اتوموبيل می

 .رشته از توليدات صنعتی منجر شدهزار کارگر در این 

ميليون کارگر به  ١۵، در دو سال گذشته   طبق آمار رسمی
ها  بر طبق همين گزارش  .ارتش بيکاران اضافه شده است

ميليون انسان یا بيکارند یا به طور نيمه وقت کار  ٢۴
در صد بيکاران در سطح آمریکا را   های رسمی آمار. کنند  می
 ١۵٠در ماه اکتبر اقتصاد آمریکا   .زنند  یدر صد تخمين م ۶/٩

هزار نيروی  ٢۵٠"هزار شغل ایجاد کرد در حاليکه هر ماه 
از اقتصاد دانان   برخی. شوند  می" کار جوان وارد بازار کار

اگر اقتصاد هر ماه همين رقم اشتغال "گویند   آمریکایی می
کشد تا در صد بيکاری به رقم   سال طول می ٢٠ایجاد کند 

امری که گویای تغييرات  .  "پيش از آغاز بحران بر گردد
تغييراتی که سبب . باشد  ساختاری در اقتصاد آمریکا می

کاهش دستمزدها یا ثابت نگاه داشتن آنها و رشد فقر در 
بر طبق گزارشی به نام گزارش   .این کشور گردیده است

از هر شش نفر "در طول سه سال گذشته " دراج"
ست کرده ا" استفاده"های دولتی  نفر از کمکآمریکایی یک 

از " سابقه  بی"  ،رقمی ميليون ۴٠برابر   رقمی  یعنی ،
 ."های دولتی در این زمينه آغاز شد مار گيریآ"که   زمانی

در شرایط کنونی که اقتصاد سرمایه داری امپریاليستی آمریکا در 
ران و زند ،هر وقت سياستمدا  یک بحران کم سابقه دست و پا می

زنند   از اوضاع کنونی حرف می" برون رفت"اقتصاد دانان از راه حل 
ٔ پل ها،فرودگاه ها،و  نه از تعيين بودجه برای تاسيس اتوبان ها،

های جدید مانند آن چه پس از پایان  های جدید،راه آهن کارخانه
جنگ دوم جهانی در آمریکا رخ داد ،بلکه از تعيين بودجه برای 

در همين رابطه اليسا مونل  . زنند  اسيسات حرف میاین ت" تعمير"
ستون در رشته علوم مدیریت در نشریه لوس واستاد دانشگاه ب

توانند از   مشاغل می"نوشت  ١١/١۴/٢٠١٠آنجلس تایمز به تاریخ 
مستقيم به   طریق دادن سوبسيد به بخش خصوصی یا کمک مالی

رادی که از یا به اف کنند،  افرادی که در کالس درس کمک می
ها  کنند ایجاد شوند،یا برای تميز کردن مترو  کهنساالن مواظبت می
 "راه حل ها"اما این گونه  "های فرسوده و یا تعمير زیر ساختار

همان طور که از نظراتی از این قبيل روشن  است به دليل 
باشد   آنکه اقتصاد آمریکا فاقد ظرفيت برای توسعه می

به علت تغييرات  .ر نخواهد شدباعث رشد اقتصادی چشمگي
توليدی و رشد  -کاهش بخش صنعتی( ساختاری در اقتصاد آمریکا

 پيشا بحران کنونی از طریق بخش توليدی،" رونق) "بخش خدمات
های  صنعتی بخشی که کارگران و زحمتکشان در آن دستمزد

" رونق"کنند ایجاد نشد به همين دليل آن   نسبتا باال دریافت می
 . نشد   و افزایش سطح معيشت عمومی  ه عمومیموجب رفا

  بازار آمریکا از کاالهای چينی) تغييرات ساختاری( در همين بستر
- چينی ، های چينی اشبأع گردیده ، کاالهائی که با سرمایه

نيروی ( آمریکایی مشترکأ، و یا آنکه به علت نازل بودن هزینه توليد
آمریکا در چين ساخته  توسط انحصارات صنعتی) کار بسيار ارزان

بازار . شوند  وارد بازار آمریکا می" ساخت چين"شوند و با مارک   می
شرکت  .های ژاپنی پر گردیده است اتوموبيل آمریکا با اتوموبيل

سال گذشته  ۶٠را که در "جنرال موتورز "کمپانی بزرگ "  تویوتا"
ی موجود در ها بزرگترین انحصار اتوموبيل سازی دنيا بود و اکثر بازار

جهان را به خود اختصاص داده بود به دومين شرکت اتومبيل سازی 
البته این پروسه از چند دهه پيش آغاز گردید   .جهان تبدیل کرد

ای که به تغيير ساختار اقتصادی امپریاليسم آمریکا منجر  ،پروسه
ثروتمند با ثروتی بيش از یک  ۴٠٠ای که به  ایجاد  پروسه .گردید

بورس و سفته بازی و کال معامالت  .انجاميده استدالر تريليون 
شد و افزایش سر   ، معامالتی که در حوزه مسکن انجام می مالی

ها ،چنان تورمی را ایجاد کرده بود که به صورت  سام آور قيمت خانه
ها را به همراه  واسطه خانه بحران کنونی سر باز کرد و کاهش بال

ای خود را از دست دادند به طوری که ه ميليونها انسان خانه .آورد
از ترس سقوط بيشتر بهای خانه هم اکنون بانک ها از عرضه 

اخيرا معلوم . کنند  ها به بازار مسکن خود داری می بيشتر خانه
نگاه داری " در سایه ها"ها  گردید که دو ميليون خانه توسط بانک

 .شود  می

برای اقتصاد " ه حلیرا"به منظور افزایش صادرات آمریکا و یافتن 
کشور  ٢٠بيمار آمریکا در چند سال گذشته و به ویژه در جلسه 

در کره جنوبی اوباما ) ٢٠١٠نوامبر (جهان در ماه جاری " صنعتی"
به خصوص به چين فشار وارد آورد تا بهای پول خود را که سبب 

و  ،شود  در جهان حتی در خود آمریکا می  های چينی جذابيت کاال
های آمریکایی را در بازار جهانی  قيمت آن قدرت رقابت کاالافزایش 

جالب است که حتی انگليس متحد . را افزایش دهد  ،برد  می" باال"
   .سر به زیر آمریکا با این اقدام آمریکا مخالفت کرد

برای آنکه نشان دهيم که به دليل تغييرات ساختاری در اقتصاد 
ی نخواهد داشت به یک آمریکا چنين سياست هایی تاثير چندان

   .کنيم  تجربه مشابه رجوع می

  ١۶صفحه 

 !چند نكته در باره اقتصاد آمريكا
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 )6(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 انمي 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 انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد

رژيم شاه همواره تبليغ می کرد که کارگران را در سود : سوال
آيا اين امر در کارخانه ای که کار .کارخانه ها سهيم کرده است 
  می کرديد هم عملی شده بود؟

  
ردند را هايش کار می ک شکرچيان کارگرانی که در کارخانه   بله :پاسخ

برابر با واقعيت   ساليانه  اما سود ویژه. بود  در سود کارخانه سهيم کرده
کار   هزار دوز و کلک وترفندهای حسابداری به. پرداخت نمی شد

را   من یک نمونه. حداقل برسد  کارگران به  ميشد تا سود ویژه  گرفته
  .کنم اینجا نقل می

  

ای در دفتر  ه نام حيدر ميانهيکی از اقوام يکی از کارگران کارخانه ب
اين فرد که آقای سپهری نام . مرکزی کارخانه در تهران کار می کرد

  به  یک روز جمعه داشت جوانی مجرد بود و تازه استخدام شده بود،
. دو نوع حسابرسی ميشود  در دفتر مرکزی کارخانه  حيدر ميگوید که

  دفتر مرکزی برده  به  از کارخانه  ها که ليست توليد و فروش و هزینه
  گردد، اما حسابدارها در دفتر دیگری هميشه ميشود در جائی ثبت می
حيدر مشکوک ميشود و از سپهری . کنند مبلغ زیادی وارد نمی

  کارگران نيز کاسته  آیا با این عمل از سود ویژه  ميخواهد ببيند که
از   گوید د، میحيدر ميآی  خانه  بعد وقتی سپهری به  ؟ هفته ميشود یا نه

حيدر  .سود کارگران چيزی نزدیک هشتصد هزار تومان پرداخت نميشود
داداشی   ای وقتيکه از اين موضوع با خبر می شود موضوع را به ميانه

ای  اسمی از سپهری و حيدر ميانه  بود که  می گويد از او قول گرفته
اشت اعتماد د  کسانيکه  داداشی همان شب خبر را به. نشود  برده
با   را فهميدند از من خواستند که  وقتی کارگران قدیمی مسئله .گفت

کاری   در دفترکارخانه کار می کرد تماس بگيرم ببينيم چه  اسالميان که
برخورد کرد و معتقد   مسئله  اسالميان با تعجب به. از دست او بر مياید

  کرد کههای دولتی جرأت نخواهد  خانه شکرچيان از ترس وزارت  بود که
  .  چنين کاری بزند  دست به

اسالميان ) شناختم در این ایام من هنوز رفيق بهروز نابت را نمی(
روز بعد اسالميان گفت . بود  شب موضوع را با دائيش در ميان گذاشته

کمکمان   است که  ما باید یک چند روز صبر کنيم چون دائيم قول داده
دائی . ما بدهد  آن را بهکند تا از اوراق حسابداری کپی کند و 

اسالميان سيد مهدی یکی از مبارزین مجاهد بود و بعدها در یک در 
دوستان سيد   طول کشيد که  یک هفته. شد  گيری خيابانی کشته

و از اوراق   داخل دفتر مرکزی رفته  به  بودند شبانه  مهدی توانسته
ما   بهاصلی و اوراق دست کاری شده همانجا کپی بگيرند و آن را 

: ای هم تهيه کرده بودند که امضای آن اين بود آنها اعالميه. برسانند
  . جمعی از کارگران 

گذاشتيم اسالميان و حسين از   جلسه  در بيرون از کارخانه  ما دو باره
و   دار پخش اطالعيه  کاری معاف شدند و من و عباس عهده  هر گونه

ين بود که  اسالميان علت چنين تصميمی ا. اوراق حسابداری شدیم
بچرخد و حسين هم مسئوليت   نميتوانست زیاد در داخل کارخانه

آنان نابود   شد همه بزرگی را بر دوش داشت و اگر دستگير می  خانواده
  سود ویژه  و فتوکپی اوراق مربوط به  بعد من اعالميه  هفته. شدند می

ای نميدانستند  متشنج شد عده  جو کارخانه. پخش کردم  را در کارخانه
را   قضيه  از کارگران قدیمی که  آن دسته. موضوع بر سرچی است  که

  شکرچيان سود ویژه  کارگرها توضيح ميدادند که  از قبل ميدانستند به
  در کارخانه  اوراق چگونه  کسی نميدانست که. را دارد باال ميکشد

يله اطالع کارگران از باال کشيدن سهمشان بوس. است  پخش شده
برای اولين بار بود . شکرچيان حسابی آنها را عصبانی کرده بود

  .کارگران را در چنين حالتی ميدیدم

ساعت دو بعد از ظهر نگهبانها در حضور شکرچيان کارگرها را تفتيش  
شکرچيان در ضمن تهديد . کردند کردند و اوراق را جمع آوری می می

  فحش دادن بهکسانی که اين کار را کرده اند شروع کرد  
  آگاهی انگشت نگاری کرده  ها و در صحبتهايش  گفت اداره کمونيست

دستگير خواهد شد؛    این اوراق را پخش کرده  زودی کسی که  و به
در   .پس بهتر است خودش بيايد و اعتراف کند تا بشود او را عفو نمود

 .ایم بزرگ کرده  ما یک اشتباه  من فهميدم که  همين جا بود که
اوراق را . و یا اصال امکان نداشت. جبرانش سخت بود  اشتباهی که
در این صورت شيفت . بودم آنهم شيفت صبح  پخش کرده  روز پنجشنبه

اسالميان   من و نه  نه. ماندند بعد از ظهر و شب از موضوع بی خبر می
کسی هم . بودیم  نداشته  برای خودمان نگه  حتی از هر کدام یک ورقه

  .آن اوراق را با خود حمل کند  کرد که یجرأت نم

از طرفی اوارق را جمع آوری کند و   بود که  شکرچيان تصميم گرفته
نگذارد که کسی نسخه ای از آن اوراق را با خود از کارخانه بيرون ببرد 

هيچکس سعی . و از سوی ديگر زهر چشمی  هم از کارگران بگيرد
  قایم کرده  یا در کارخانه. د بياوردخو  از آن اوراق همراه  بود که  نکرده

بيرون از . بودند  بودند و یا از ترس شکرچيان و اخراج آن را نابود کرده
را   ها با او ميرفتم و جمعه اکثرا پنجشنبه. حسين را پيدا کردم  کارخانه

دائمی من بود تا دوسال بعد از   این برنامه. وی بودم  با او و خانواده
  . سمتی رفتيم  ام ما بههر کد  انقالب که

من باید بروم ناصر خسرو و از : شدیم حسين گفت  داخل اتوبوس که
گفتم من هم .  های آنجا برای مادرم دارو بخرم تو برو خونه داروخانه

در   ای که در خيابان ناصر خسرو حسين روزنامه. همراه تو ميایم
داز دور االن گفتم بين. من و گفت بگذار داخل ساکت  دستش بود داد به

. او گفت بيندازم دور شکرچيان دنبال همين بود. ميخریم  تازه  روزنامه
از   حسين دو نسخه  را باز کردم دیدم که  الی روزنامه. ام برای تو آورده

پریدم و . بيرون  آورده  قایم کرده  را الی روزنامه  تمام اوراق و اعالميه
را در دست داشت   امهروزن  خيلی عادی در حالی که. ماچش کردم

  چون حسين هيچگاه. بدنش را بگردند  بود که  دستش را باال کرده
  در نتيجه حسين جلو چشم آنها اوراق را آورده. نمياورد  ساک همراه
  های دیگر خود به عباس مسئوليت پخش اوراق را در شيفت. بود بيرون

برسانم و بهتر  عباس  آن روز نميتوانستم خود را به. بود  گرفته  عهده
  .  در یک مغازه  فتوکپی اوراق را تکثير کنيم برای روز شنبه  دیدیم که

ما اوراق اصلی را   را پر کردیم از شعار که  در و دیوار کارخانه  شنبه
  .من و کارگران داشتيم ترس بيش از حد بود  دیگری که  اشتباه. داریم

هد کرد و آنها ميریزند شکرچيان ساواک را خبر خوا  من فکر ميکردم که
او گفت . در آورد  همان روز اسالميان مرا از آن اشتباه.  داخل کارخانه

. شود  آشيده  این قضيه  شکرچيان نميخواهد پای پليس دولتی به  که
  . چون پای خودش هم گير است

یکی . اين موضوع شايعات زيادی را در ميان کارگران موحب شده بود
یکی ميگفت پخش این . است  اواک خبر دادهس  ميگفت شکرچيان به

جور کند و   کار خود شکرچيان است و ميخواهد بهانه  اوراق و اعالميه
  چند نفر از کارگرها گفته  دیگری بود که  یا شایعه. ای را اخراج کند عده

  شایعه  ما در صدی را گذاشتيم که. دارند تعقيب ميشوند  بودند که
ما هوشياری يمان را   د برای همين همهاخير ممکن است راست باش

  اوراق چند بار در کارخانه. بيشتر کرده و مسيرهایمان را عوض کردیم
باال کشيدن سهم سود   از مسئله  دیگر کارگری نبود که. پخش شد

  .کارگران به وسيله کارفرما با خبر نباشد  ویژه

. ای نبود ار سادهرا نگيرند ک  سود ویژه  سازمان دادن کارگران برای اینکه
ها نيز  کارگران قدیمی خيلی سریع پيشنهاد ما را پذیرفتند اما آن

این   سادگی تن به  اکثریت هم بودند به  کارگران که  بقيه  ميدانستند که
کارگران قدیمی   عهده  ما تقریبا تمام کارها را به. عمل نميدهند
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محمود   در خانه برای تقسيم کار  آنها هم تصميم گرفتند که. گذاشتيم
  محمود در قلعه  خانه. ای برگزار شود يکی از کارگران قديمی جلسه

  نفر ازکارگران مبارز و مورد اعتماد در قله ٤٠  حسن خان بود، نزدیک به
. بود  را کمی آسان تر کرده  حسن خان سکونت داشتند و این مسئله
. و حسين گفتماسالميان   زمان نهار من تصميم کارگران قدیمی  را به

  توجيه  آن جلسه  رفتن به. بروم  آن جلسه  من هم به  قرار شد که
بنابراين . بود  سال ازدواج صاحب پسری شده ١٢داشت محمود بعد از 

کرد چون  نمی  جمعی زیاد جلب توجه  محمود بطور دسته  خانه  رفتن به
در . یمآنجا ميرو  اش به برای جشن تولد بچه  کردند که فکر می  همه

اگر صاحب اوالد   بود که  واقع همينطور هم بود چون محمود نذر کرده
  .شد، همکارانش را به يک مهمانی دعوت خواهد کرد

  ميخواستند بدانند که  آنشب اولين سوال برخی از کارگران این بود که
ای برای اخراج  آیا توطئه. است  آورده  کارخانه  کسی اوراق را به  چه
  حرفش برو داشت تقریبا اینگونه  داداشی که. کار نيستای در  عده

سرقت   اوراق از دفتر مرکزی به  چگونه  ما خبر نداریم که" صحبتی کرد 
  کارگران بوده  نيتش خدمت به  اینکار را کرده  هر کسی که. است  رفته
  و اسناد هنوز در داخل کارخانه  از آن اعالميه  حاال چند نسخه. است

محکم بایستيم و از شکرچيان   بنا بر این بهتر است که. تموجود اس
ما بدهد، دو پول   را به  را بخواهيم یک سود اصلی کارخانه  دو مسئله
او خواهيم   به. یک تومان کاهش بدهد  تومان به ١.٥را از  نهار کارخانه

فروردین  ١٥امسال خود داری ميکنيم و تا   گفت از گرفتن سود ویژه
فروردین ما اوراق  ١٥بعد از . جواب مثبت از او بشنویم  که صبر ميکنيم

وزارت دارائی، صنایع و معادن و وزارت کار ميدهيم و از طریق   را به
اما اگر از همين حاال . خودمان را مطرح ميکنيم  وزارت کار خواسته

  همانی است که  سود ویژه  شکرچيان جواب رد بدهد و بگوید نه،
  ."کار شکایت خواهيم کرد  اداره  د بههست ما قبل از عي

با هم مطرح ) و پول نهار  سود ویژه(را   دو تا مسئله  ایوب مخالف بود که
  کند که االن موقعيت ایجاب می  اما داداشی مصر بود که. کنيم

با وزارت   چون شکرچيان ميترسد که. بگذاریم  شکرچيان را زیر منگنه
اگر شرط از این سخت تر را جلوش  دارایی و ماليات روبرو بشود حتی

  . بگذاریم باز قبول خواهد کرد

با صحبتهای داداشی موافقت کردند   های فراوان همه بعد از جر و بحث
در   را وادار کنند که  کل کارگران کارخانه  و تصميم گرفتند جهت اینکه

  شد که اول ميباست مطمئن . این عمل شرکت کنند تقسيم کار شود
یاد دارم   به  تا آنجا که. رگران با ما هماهنگ خواهند بود یا خيرکا  بقيه

  عهده  صحبت کردن با کارگران جدید به. آن تقسيم کار را شرح ميدهم
صحبت با  .انتخاب ميکنم واگذار شد  خودم در کارخانه  من و کسانی که
صحبت  .واگذار شد  داداشی و علی کوچکه  عهده  کارگران لومپن به

مش حيدر و   عهده  ا کارگران قدیمی و مسلمان و روشنفکر  بهکردن ب
  . ایوب و اصغر و نعمت چوپانی گذاشته شد

ها انجام شود قرار دیگرمان این شد  شيفت  این کار در همه  برای اینکه
چون دو نفر از . در شيفتها چند جابجائی بشود  آینده  در هفته  که

دند عوض کردن شيفتها برای بو  سرپرستها اصغر و داداشی در جلسه
با جواد علی دوستی   قرار شد که. بعضی از ماها راحت شد

او با جابجا کردن   سرپرست قسمت فروم کارخانه صحبت کنند که
حسين   را من به  آن جلسه  نتيجه. طور موقت موافقت کند  کارگران به

رون او چند نفر را در د  ما گفت که  اسالميان به. و اسالميان گفتم
  نظر و موافقت کارگران جدید را نسبت به  کمک ميکنند  دارد که  کارخانه

  . جلب کنند  نگرفتن سود ویژه

صورت حساب هر کارگری را بر   هر ماه  رسم بر این بود که  در کارخانه
قسمت   گذاشتند و به بود در پاکتی می  کار کرده  مبنای ساعتهای که
هر   ها را در پشت کارت ورود و خروج این پاکت. کارت زنی ميبردند

  چون کارگران هنگام ورود و خروج مجبور بودند که. گذاشتند گارگری می
پشت کارتشان بود را بر   ای که کارت خود را ساعت بزنند هر نامه

  اینگونه  تمام ارتباط کارگران با دفاتر کارخانه. ميداشتند و ميخواندند
کارگران ميرساندند   همين روال به  را به ها ها و تنبيه بود، حتی تشویق

  و سود ویژه  گذشته  این پاکت حاوی صورت حساب ماه  در اسفند ماه
  . نيز بود

را با   های حقوق اسفند ماه طبق روال هميشگی برگه  آن سال 
بودند بغل   هر کارگر بود را گذاشته  ای که حاوی سود ویژه ضميمه

هر ترتيب خبر دار شدند   ش حيدر بهمحمود و م. کارتهای ساعت زنی
  بودند و به  بزرگ پالستيکی جلو در ورود و خروج ایستاده  و با دو کيسه

ها  ها را باز نکنند و بيندازند داخل آن کيسه نامه  کارگران ميگفتند که
ای  ایوب هم گوشه. است  تقلب شده  چون در پرداخت سود ویژه

قبال . او توضيح کافی بدهد  ت کرد بهبود تا اگر کارگری مخالف  ایستاده
ها را باز نکردند و  حداکثر کارگران نامه. بود  کارگرها کار شده  روی همه

روز بعد .  دفتر کارخانه  شد به  و بر گردانده  ریختند داخل کيسه
  آمد و در سالنی که  کارخانه  به ٦شکرچيان خودش صبح ساعت 

آنجا فرا   شب و شيفت روز را به کارگران شيفت. انبار بود  متعلق به
  . غيراز کارگران شيفت بعد از ظهر بودند  کارگران به  همه. خواند

نميخواهد   شکرچيان بعد از تهدید و ارعاب و سپس منت گذاشتن که
کند، تقریبا   ای را بد سابقه کشاند و عده  به  کارخانه  پای ژاندامری را به

ميخواهيد بگيرید ميخواهيد . هست  همين است که  سود ویژه"گفت 
این حق شما   از اخاللگری دست بردارید و اگر ميدانيد که. نگيرید

نفر  ٥٠حدود ." بروید وزارت کار و شکایت کنيد  نيست ميتوانيد دوستانه
  . بودند  از ارازل و اوباش هم در دو طرف او ایستاده

مشتی گفت  داش  حرف آمد و با لهجه  یکی از لومپنهای طرفدار او به
  موال ما کارگرا خودمون این اخالل گرا رو ميشناسيم فقط کافيه  به"

علی ." اخراجشون کنيم  بدهد تا با تی پا از کارخونه  ارباب اجازه
کسی را اخراج   شو عوضی تو کی هستی که  خفه"گفت   کوچکه
جلو   برای اینکه" در نخواهيد برد  حرف زیادی بزنيد جان سالم به. کنی

  شود ایوب صلوات فرستاد و خودش هم با لحن محترمانه  شنج گرفتهت
برابر اوراقی . آقای شکرچيان ما چيز زیادی از شما نميخواهيم"گفت 
این   است و هيچکسی نميداند که  دست ما رسيده  به  در کارخانه  که

ما این مقدار نيست   سود ویژه. اند اوراق چطوری از آسمان نازل شده
در کار شما   بنا بر این ما هم نميخواهيم که. اید  ابالغ کردهشما   که

ما   شما دو خواسته  ميگوئيم که  شما دوستانه  اخالل کنيم ما هم به
در اوراق اصلی هستند پرداخت   ای را که سود ویژه: یک. را بپزیرید
  .یک تومان تقليل بدهيد  پول نهار را به: کنيد دو

  اما عده. اری بکشانندک کتک  را به  جلسهل و اوباش ميخواستند ذارا
 ٩تا ساعت   جلسه. زیادی از کارگران در جلو صف بستند و مانع شدند

. شکرچيان گفت بروید شکایت کنيد. نشد  ای گرفته داشت نتيجه  ادامه
های خود  نماینده  برای مذاکره  اما یکساعت بعد از کارگران خواست که

کسی در معرض خطر و دستگيری قرار   برای اینکه. را انتخاب کنند
فعاليت و جار و جنجال   سابقه  از کارگران که  نفر نماینده ١٥نگيرد، 

  نهار آنها را خواستند به  به  نيم ساعت مانده. نداشتند انتخاب شدند
  پشت در نشسته  بقيه. بود  شکرچيان تنها با ایوب صحبت کرده. دفتر
ها  وزارت خانه  به  اوراق کارخانه  ود کهب  شکرچيان توضيح داده. بودند

من . ای نيست است، عوض کردن آنها کار ساده  شده  فرستاده
عنوان پاداش   به. کار گران بدهم  به  نام سود ویژه  نميتوانم چيزی به

ميپردازم و پول نهار را هم قبول ميکنم در غير این صورت بروید و 
ها  نماینده  بود بيرون و به  مدهاسالميان قبل از ایوب آ. شکایت کنيد

  . ميگوید پيشنهاد شکرچيان را بپذیرید

  سر پرستها و کارگرانی که. آن عيد پيروزی بزرگی برای کارگران بود
تومان پاداش  ١٥٠٠تا  ١٠٠٠داشتند بين   سال سابقه ١٥بيش از 

ها چيزی  این مبلغ. تومان ٨٠٠تومان تا  ٥٠٠گرفتند و سایر کارگرها از 
تومان  ٣٠پول نهار هم ماهی . حقوق کارگران بود  ادل نصف یک ماهمع
اثر مثبت و بزرگ گذاشت اول اعتماد کارگرهای جدید  ٢این اقدام . شد

با   دوم کارگرها فهميدند که. کارگران قدیم زیاد کرد  را نسبت به
خوشحال و شاد بودند   همه. اتحادشان ميتوانند کارهای بزرگی بکنند

   )ادامه دارد(    . یگر تبریک ميگفتندهمد  و به

. اری بکشانندک کتک  را به  ل و اوباش ميخواستند جلسهذارا
. زیادی از کارگران در جلو صف بستند و مانع شدند  اما عده
. نشد  ای گرفته داشت نتيجه  ادامه ٩تا ساعت   جلسه

اما یکساعت بعد از . شکرچيان گفت بروید شکایت کنيد
های خود را انتخاب  نماینده  برای مذاکره  کارگران خواست که

  من نميتوانم چيزی به  بود که  شکرچيان توضيح داده .کنند
عنوان پاداش ميپردازم و   به. کار گران بدهم  به  نام سود ویژه

آن عيد پيروزی بزرگی برای  . پول نهار را هم قبول ميکنم
ال س ١٥بيش از   سر پرستها و کارگرانی که. کارگران بود

تومان پاداش گرفتند و  ١٥٠٠تا  ١٠٠٠داشتند بين   سابقه
ها چيزی  این مبلغ. تومان ٨٠٠تومان تا  ٥٠٠سایر کارگرها از 

پول نهار هم ماهی . حقوق کارگران بود  معادل نصف یک ماه
اثر مثبت و بزرگ گذاشت اول  ٢این اقدام . تومان شد ٣٠

. قدیم زیاد کرد کارگران  اعتماد کارگرهای جدید را نسبت به
با اتحادشان ميتوانند کارهای   دوم کارگرها فهميدند که

همدیگر   خوشحال و شاد بودند و به  همه. بزرگی بکنند
 .تبریک ميگفتند
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 آمريكا
  

 دالر   50 مسلم                    نصير پرويز رفيق

 دالر 50 قلهكي               نبي آقا زهرا رفيق

 دالر 50 معيني                حسين دمحم رفيق

 دالر 50 اجيرابي                عبدالكريم رفيق

 دالر 50                            دريائي سيما رفيق

  چايچي  تالورديان رضا غالم رفيق
دالر     50             

  ) رحمان كاك( شافعي فريدون رفيق
 دالر 50                                                           

 دالر 50                             طلوعي نير رفيق

  اشرف     حميد رفيق خلق فدايي چريك
 دالر   100                         

 انگلستان
  

  پوند 70                  كبير حميد اشرف رفيق
 پوند 20                       بياد رفقاي سياهكل 
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 پوند 10                      رفيق بهروز ارمغاني


