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 سرمقالهسرمقاله

يورش جمهوري اسالمي به سفره 
  !خالي كارگران

يد به ميران چهار برابر كمتر تعيين حداقل دستمزد براي كارگران در سال جد ...
كه حاصلي جز فرو رفتن سريع بخش بزرگ ديگري از طبقه  از رقم خط فقر،

كارگر كشور ما در سال آتي به مرداب فقر و گرسنگي فزونتر نخواهد داشت؛ 
اوج بيشرمي استثمارگران حاكم و رژيم ضد خلقي مدافع منافع آنها را نشان مي 

دي براي سال آينده از سوي طبقه حاكم به پيام تصويب چنين دستمز. دهد
به . تشديد استثمار: ميليونها كارگر و حقوق بگير ستمديده كامال روشن است

طور مشخص اين به معناي دستمزد واقعي كمتر و در يك كالم باز گذاردن هر 
چه بيشتر دست سرمايه داران خونخوار و استثمارگر براي مكيدن شيره جان 

  2صفحه     ....شرايط بردگي مطلق به آنهاستكارگران و تحميل 

  در جنبش انقالبي زنان ايران"چريك فدايي خلق"نقش زنان
  

زنان چريک فدايی خلق، زنانی مانند مهرنوش ابراهيمی، شيرين فضيلت کالم، صبا بيژن زاده،  نسترن و الدن آل آقا ،  ....
ديگر از زنان چريک فدايی خلق که از ميان توده ها برخاسته و درد و  اعظم و نزهت روحی آهنگران و مادر غروی و بسياری

رنج خلق را می شناختند، برای مبارزه با رژيم و سيستمی که ريشه همه ظلم و ستم ها بود، به مبارزه مسلحانه رو 
ضاعفی را که به بسياری از زنان چريک فدايی خلق از خانواده های محروم آمده بودند و بخصوص ظلم و ستم م. آوردند

آنها به مثابه زنان مبارز کمونيست، منشأ ستم بر زن را . زنان کارگر می شد، از نزديک ديده و خود نيز تجربه کرده بودند
مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی دانسته و معتقد بودند که رهايی کامل زنان از هرگونه ظلم و ستمی تنها با سرنگونی 

  ١٠ صفحه                              ....پذير خواهد شدسيستم سرمايه داری امکان 

  

  بهمن ماه در تهران 25صحنه اي از تظاهرات 
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مارس، روز جهاني  8فرخنده باد  ●

 9... .............) اشرف دهقاني(زن 

  د خاطره شهداي اسفندگرامي با ●
  15.. .... چريكهاي فدايي خلق ايران

  16....  كشتار زندانيان قزل حصار  ●
گرامي باد خاطره قيام كارگران و  ●

  17......... ) .....لنين(كمون پاريس 

فعال كارگري يك  مصاحبه با ●
  19........................ )قسمت نهم(

  !نمارس، روز جهاني ز 8گرامي باد  
امروز زنان کارگر و زحمتکش در 
شرايطی روز جهانی خود را برگزار می 
کنند که حتی رئيس جمهوربزرگ ترين 
قدرت امپرياليستی یعنی اوبا هم مجبور 

ماه مارس را ماه تاریخ "شده است  
تعهد "اعالم کرده و از  "زنان در آمریکا 

برای پاک کردن باقی مانده " مجدد خود
امروز در برابر زنان ما  نابرابری هائی که

این نکته از یک . سخن بگويد" قرار دارد
. جهت از اهميت زیادی برخوردار است

همين که بورژوازی مجبور  از این نظر که
می شود از زبان رهبران خود به 

های موجود بر زندگی زنان " نابرابری"
خود جهت رفع " تعهد" اعتراف کرده و بر

انعکاس و  آن تاکيد کند، این امر خود
بيانگر يکی از دستاوردهای انکار ناپذير 
مبارزات صد ساله زنان ستمديده می 

   ١۴ صفحه                           .باشد

در مراسم  سخنراني انگلس
  كارل ماركس خاكسپاري

  
مارکس مقدم بر هر چيزی، یک  ...

هدف واقعی او در زندگی . انقالبی یود
شی، نابودی جامعه ، بهر گونه و رو

سرمایه داری و نهادهای برخاسته از 
این نظام و نيز آگاهی بخشيدن به 
پرولتاریای انقالبی نسبت به جایگاه و 
نقش آن در آزاد سازی خویش بود، و 
او، مارکس در این نقش اولين کس 

مبارزه، زندگی او بود، و او این را  .بود
بگونه ای با پيگيری و شور انجام ميداد 

ه هر کسی در انقالبی بودنش، خود ک
من با صراحت  ....را با او مقایسه ميکرد

 نيگویم  که گرچه این انسان مخالفام
بسيار داشت اما حتی یک دشمن 

  ٢٠صفحه             ...شخصی نداشت
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هر ساله با فرا رسيدن ايام نوروز و فصل بهار، ايامي كه 
ي ست، ميليونها پيام آور شادي و سرفصلي نو در زندگ

تن از كارگران و زحمتكشان ما با چشمهايي منتظر و 
اشكبار و با سينه اي پر از غم و اندوه به انتظار تعيين 
رسمي حداقل دستمزد توسط ارگانهاي ضد خلقي 

نوروز . جمهوري اسالمي، روزها را سپري مي كنند
امسال نيز در شرايطي فرا مي رسد كه با اعالم رقم 

، 90ان به عنوان حداقل دستمزد براي سال توم 330300
ميليونها كارگر و مزد بگير زحمتكش در كشور ما با 
احساس خشمي به جا نسبت به رژيم جمهوري اسالمي، در 
غم ناشي از شرمندگي هر چه بيشتر در مقابل همسر و 

  . فرزندان گرسنه و محروم خود فرو رفته اند
شوراي عالي "جمهوري اسالمي،  بر اساس قانون كار

وظيفه دارد هر ساله در اسفند ماه حداقل دستمزد  "كار
كارگران را بر اساس نرخ تورم اعالم شده از طرف بانك 

نياز  كه اين مبلغ بايد در حدي باشد . تعيين نمايدمركزي 
اما همواره . كندهاي يك خانواده  كارگري را تامين 

امين نياز رقمي كه اعالم مي شود فرسنگها با آنچه براي ت
امسال . هاي يك خانواده كارگري الزم است فاصله دارد 

شوراي عالي "اسفند ماه به روال هر ساله  23در هم در 
براي سال را تعيين و آنرا حداقل حقوق كارگران  "كار
مقايسه اين  .نمود تومان اعالم 300هزار  330مبلغ  90

تومان به عنوان حداقل  300هزار و  303عدد با رقم 
نشان مي دهد كه عليرغم تورم دو  89دستمزد در سال 

درصد به  9رقمي اعالم شده از طرف بانك مركزي تنها 
يعني دست اندركاران . حقوق كارگران اضافه شده است

اين نهاد ضد كارگري حتي حاضر نشده اند حداقل 
حقوق كارگران را به نسبت تورم اعالم شده از سوي 

كه همواره تورم را -  بانك مركزي زير نظر خودشان

اين . تعيين كنند -كمتر از تورم واقعي اعالم مي كند 
تصميم جمهوري اسالمي، كه حاصلي جز فرو رفتن 
سريع بخش بزرگ ديگري از طبقه كارگر كشور ما در 
سال آتي به مرداب فقر و گرسنگي فزونتر نخواهد 
داشت؛ اوج بيشرمي استثمارگران حاكم و رژيم ضد 

پيام تصويب . منافع آنها را نشان مي دهدخلقي مدافع 
چنين دستمزدي براي سال آينده از سوي طبقه حاكم به 
ميليونها كارگر و حقوق بگير ستمديده كامال روشن 

به طور مشخص اين به معناي . تشديد استثمار: است
دستمزد واقعي كمتر و در يك كالم باز گذاردن هر چه 

و استثمارگر براي بيشتر دست سرمايه داران خونخوار 
مكيدن شيره جان كارگران و تحميل شرايط بردگي 

  .مطلق به آنهاست
تومان براي حداقل دستمزد  330300ناچيز  رقممقايسه 

به  (با خط فقر كه از سوي رئيس كميته مزد استان تهران 
هزار  360بيش از يك ميليون و  ":)گزارش سايت آينده

 مقداردهد كه اعالم شده بروشني نشان مي  "تومان
حتي چهار برابر كمتر از رقم  90حداقل مزد در سال 

بنابراين واضح است  .تعيين شده براي خط فقر مي باشد
جمهوري اسالمي عليرغم ماده  "كارعالي شوراي " كه
ر نشده است حداقل  دستمزد ضحا نه فقطقانون كار  41

را بر اساس تامين نيازهاي يك خانواده كارگري تعيين 
بلكه به درجات بيشتري زندگي آنها را با فقر و  ،كند

   .بدبختي مواجه ساخته است
تعيين حداقل دستمزد براي كارگران در سال جديد به 
ميران چهار برابر كمتر از رقم خط فقر، در شرايطي 
صورت مي گيرد كه تمامي كارشناسان و حتي مزدوران 
جيره خوار حكومت در نهاد هاي ضد كارگري به اين 

با حذف سوبسيدهاي دولتي در واقعيت اذعان دارند كه 

يعني آزاد سازي قيمتها هزينه هاي زندگي  89سال 
افزايش تصاعدي يافته و اين امر كارگران را درتامين 
 معاش  خود و خانواده شان شديدا در تنگنا قرار داده

شوراي عالي "آنچه واضح است اين است كه . است
زالو صفت حاكم با تصميم  مدافع سرمايه داران "كار

بيرحمانه و ضد كارگري اش آيينه فقر و فالكت تمام 
را  90عيار زندگي ميليونها خانوار كارگري در سال 

بروشني در مقابل آنها قرار داده و باعث شده است كه 
طبقه كارگر ايران در موقعيت كشمكش با شرايط مرگ 

  .و زندگي قرار گيرد
جمهوري  "راي عالي كارشو"واقعيت اين است كه از 

و به ظاهر از نمايندگان سه جريان يعني  رسمااسالمي كه 
دولت، كارفرمايان و نمايندگان نهاد هاي رژيم ساخته در 
محيط هاي كارگري تشكيل مي شود و رياكارانه آن را 

در صفوف كارگران تبليغ  "سه جانبه گري"به  عنوان 
نشده و  مي كنند، هيچ گاه آبي براي كارگران گرم

اين را كارگران ما كه همه ساله در زير . نخواهد شد
سلطه رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي شاهد وقايع 

با اينحال بعضاً . مشابهي هستند به خوبي تجربه كرده اند
شاهد اعالميه هائي هستيم كه ظاهراً در دفاع از منافع 

را اين امر جلو مي  "شوراي عالي كار"كارگران، ايراد 
. هند كه در آنجا نماينده واقعي كارگران حضور نداردد

در حالي كه اگر چه اين واقعيتي است كه به اصطالح 
جز ماموران  "شوراي عالي كار"نمايندگان كارگران در 

نهاد هاي امنيتي رژيم در محيط هاي كارگري نمي باشند 
ولي بايد دانست كه اساساً در جمهوري اسالمي كارگران 

مطلق  "يك جانبه گري"بلكه يا  "انبه گريسه ج"نه با 
در جامعه ما دولت خود بزرگترين كارفرماي . مواجه اند

كشور مي باشد يعني درواقع دو جريان ديگر هم باز 

 
  
  
  

 !يورش جمهوري اسالمي به سفره خالي كارگران
  )90تعيين حداقل دستمزد  براي سال (

  
جمهوری اسالمی سالهاست با 
پائين نگاهداشتن دستمزد ها به 
استثمار کارگران شدتی بيش از 
اندازه داده و شيره جان آنها را چند 

شان را به ديگ باره مکيده و خون
روش است که . سرمايه می ريزد

پائين نگاهداشتن بهای نيروی کار 
در همه اين سالها فوق سودی به 
جيب بورژوازی ريخته که در هر 
کشوری اين طبقه براحتی قادر به 
کسب آن نيست  و به همين دليل 
هم هست که بورژوازی ايران دو 
دستی و با چنگ ودندان به 

چسبيده جمهوری اسالمی اش 
است و به ريش آنهائی که بعد از 
اين همه سال باز هم مدعی اند که 

" رژيم مطلوب"جمهوری اسالمی 
 .سرمايه داران نمی باشد می خندد
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بنابراين . منافع سرمايه داران را نمايندگي مي كنند
اساساً نماينده تنها صدا ي حاكم  "شوراي عالي كار"

در چنين شرايطي . باشد يعني صداي سرمايه داران مي
هم در تعيين حداقل  "سه جانبه گرائي"حتي اگر 

دستمزد كارگران به اين صورت رعايت شود كه به 
فرض محال نماينده واقعي كارگران در آن شورا حضور 
يابد، در اين ظاهراً بهترين حالت هم باز نتيجه كار به نفع 

توهم را بنابراين اوالً اين . سرمايه داران تمام مي شود
بوجود آوردن كه گويا در رژيم شديداً ضد كارگري 
جمهوري اسالمي امكان شركت نماينده واقعي كارگران 

مي تواند وجود "شوراي عالي كار "در نهاد دولتي 
داشته باشد و ثانياً اصل ايراد را نديدن و اين طور جلوه 
دادن كه اگر به جاي فالن كارگر نورچشمي حكومت، 

در آن شورا حضور يابد، حداقل دستمزد كارگر ديگري 
به نفع طبقه كارگر تعيين خواهد شد، تنها به معني 
دلخوش كردن كارگران به چنان نهاد ضد كارگري و فرا 
خواندن آنها براي بازي در بساط نهادهاي رژيم ساخته 

از اين رو هر كس كارگران را نسبت به نهاد ضد . است
ساخته و آنها را  متوهم "شوراي عالي كار"كارگري 

سرگرم به اصطالح مبارزه براي اصالح روش كار آن نهاد 
سازد، در واقع كاري انجام نمي دهد جز آنگه به چشم 
كارگران خاك پاشيده و مانع از آن مي شود كه 
كارگران با ديدگان روشن دشمنانشان را ديده و با آنها 

  . مواجه شوند
ست كه نشان رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي سالها

داده حتي حاضر نيست كه دستمزد كارگران را بر اساس 
رشد تورمي تعيين كند كه نرخ آنرا خود اعالم مي كند 

تازه اين امر در . و نه يك نهاد مستقل واقعا غير دولتي
شرايطي است كه حتي اگر هم اكنون نرخ تورم به طور 
 واقعي در تعيين حداقل دستمزد ها لحاظ شود باز هم با
توجه به سالها انجماد دستمزدها و عدم افزايش آنها بر 
اساس تورم لجام گسيخته غير قابل انكار مقدار عملي 
افزايش دستمزد ها ناچيز بوده و پاسخگوي نياز واقعي 

 32گرچه جمهوري اسالمي در .  كارگران نخواهد بود
سال گذشته بروشني نشان داده كه خواست افزايش 

رخ تورم  را با اينكه مطالبه اي در دستمزدها بر اساس ن
چهارچوب نظم حاكم بوده و تغييري در ماهيت استثمار 
كارگران و بهره كشي از آنها ايحاد نمي كند را هرگز 

واقعيت اين . نپذيرفته و با سبعيت تمام سركوب مي كند
است كه  دولت در حاليكه قيمتها را آزاد مي سازد و 

ل مردم آزاد مي گذارد دست سرمايه داران را در چپاو
بطور  "نيروي كار"اما كامال مواظب است تا قيمت 

واقعي افزايش نيافته و بر عكس همه ادعا هايش مبني بر 

آزادسازي قيمتها  همچنان در زير سيطره مقررات 
به واقع جمهوري اسالمي سالهاست با . دولتي باقي بماند

شدتي  پائين نگاهداشتن دستمزد ها به استثمار كارگران
بيش از اندازه داده و شيره جان آنها را چند باره مكيده 

روش است كه . و خونشان را به ديگ سرمايه مي ريزد
پائين نگاهداشتن بهاي نيروي كار در همه اين سالها 
فوق سودي به جيب بورژوازي ريخته كه در هر 
كشوري اين طبقه براحتي قادر به كسب آن نيست  و 

ت كه بورژوازي ايران دو دستي به همين دليل هم هس
و با چنگ ودندان به جمهوري اسالمي اش چسبيده 
است و به ريش آنهائي كه بعد از اين همه سال باز هم 

 "رژيم مطلوب"مدعي اند كه جمهوري اسالمي 
از سوي ديگر در . سرمايه داران نمي باشد مي خندد

شرايطي كه قدرت كاركران در تشكل و سازمانيابي 
جمهوري اسالمي با توسل به سركوب عريان آنهاست 

و وحشيگري غير قابل توصيف هر تالش كارگري براي 
متشكل شدن، از هر گونه سازمانيابي كارگري جلوگيري 
كرده و تشكل هاي ضد كارگري خود ساخته را به نام 

به . تشكل كارگري بر طبقه كارگر تحميل نموده است
ر مقابل صف همين دليل هم ما شاهد آن هستيم كه د

متشكل بورژوازي صفوف كارگران پراكنده  و فاقد 
سازماندهي بوده و همين امر هم قدرت مقابله آنها در 
مقابل تعرضات طبقه حاكمه را محدود و كم رنگ ساخته 

تعيين حداقل دستمزد به ميزان يك چهارم خط  .است
فقر رسمي براي ميليونها تن از كارگران و زحمتكشان ما 

، بار ديگر ماهيت به غايت ضد مردمي 90در سال 
جمهوري اسالمي و شدت هجوم استثمارگرانه و وحشيانه 
اي را نشان مي دهد كه اين رژيم عليه كارگران در سال 
جاري سازمان داده، اين امر در حاليكه زندگي كارگران 
را به قهقرا مي راند بدون شك باموج جديدي از 

ران در مقابله با مبارزات خودبخودي و رزمنده كارگ
وظيفه . چنين هجوم غارتگرانه اي مواجه خواهدشد

تمامي كارگران آگاه و پيشرو اين است كه تالش كنند 
تا آنجا كه ميسر است كارگران هر چه بيشتري در 
صفوفي هر چه گسترده تر و وسيعتر براي پيگيري 

  .مطالبات عادالنه شان به ميدان اين اعتراض بيايند
مبارزه هم هست كه بايد به كارگران  در جريان اين

توضيح داد كه آنها اگر مي خواهند از شرايط فالكت بار 
و برده وار كنوني در زير تازيانه سرمايه داران و رژيم 
ضد خلقي حاكم خالصي يابند راهي جز مبارزه و 

  . مقاومت ندارند
تجربه بيش از سه دهه زندگي طاقت فرساي كارگران در 

ري اسالمي و تمامي دار و دسته هاي ضد زير سلطه جمهو

خلقي آن نشان داده كه برخورداري از حتي يك دستمزد 
به هيچ رو در زير  "معيشت انساني"بخور و نمير و تامين 

سلطه اين رزيم جنايتكار و وابسته به امپرياليسم حاصل 
  .نمي شود

  
رژيمي كه اجازه مي دهد سرمايه داران زالو صفت و  

ستثمار گر در بسياري از اوقات حتي از كارفرمايان ا
پرداخت همين حداقل دستمزد به كارگران نيز طفره 
رفته و حقوق ناچيز هزاران تن از كارگران گرسنه و 

در نتيجه . محروم را تا ماه ها به آنها پرداخت نكنند
كارگران ما بايد بين مبارزه براي دستيابي به مطالبات 

م ظالمانه حاكم صنفي خود و رهائي از كليت نظ
هماهنگي ايحاد نموده و اين حقيقت آشكار را هرگز 
فراموش نكنند كه بدون سرنگوني جمهوري اسالمي و 
نظم ظالمانه اي كه اين رژيم با دار و شكنجه به حفاظت از 
آن برخاسته است  امكان رسيدن به شرايطي كه براي 

ست زنده ماندن نيازي به تن دادن  به استثمار و بردگي ني
  . وجود ندارد

  
بنابراين كارگران ما در حاليكه براي افزايش دستمزدها 
مي رزمند و مي كوشند تا با اتكا به نيروي مبارزاتي 

زدن با سرمايه داران سهم هر چه  "چك و چانه"خود، با 
بيشتري از حاصل استثمار خود را كسب كنند اما لحظه 

نها به نابودي اي نبايد از اين امر غافل باشند كه رهائي آ
نظم استثمارگرانه حاكم گره خورده است كه جز از 

اعمال . طريق اعمال قهر انقالبي  دست نيافتني است
قهري كه در هنگام جاري شدن، خود شرايط سازمانيابي 

  . آنها را هموار مي سازد
 

ارکران در تشکل در شرايطی که قدرت ک
و سازمانيابی آنهاست جمهوری اسالمی 
با توسل به سرکوب عريان و وحشيگری 
غير قابل توصيف هر تالش کارگری برای 
متشکل شدن، از هر گونه سازمانيابی 
کارگری جلوگيری کرده و تشکل های ضد 
کارگری خود ساخته را به نام تشکل 
کارگری بر طبقه کارگر تحميل نموده 

همين دليل هم ما شاهد آن  به. است
هستيم که در مقابل صف متشکل 
بورژوازی صفوف کارگران پراکنده  و فاقد 
سازماندهی بوده و همين امر هم قدرت 
مقابله آنها در مقابل تعرضات طبقه 
. حاکمه را محدود و کم رنگ ساخته است

تعيين حداقل دستمزد به ميزان یک 
ن چهارم خط فقر رسمی برای ميليونها ت

، ٩٠از کارگران و زحمتکشان ما در سال 
بار ديگر ماهيت به غایت ضد مردمی 
جمهوری اسالمی و شدت هجوم 
استثمارگرانه و وحشيانه ای را نشان 
می دهد که این رژیم عليه کارگران در 

 .است سال جاری سازمان داده
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بله دوستان، ما با فریبرز سنجری از اعضای چریکهای  :رادیو همراه 
درود ما را بپذیرید آقای   .ارتباط مستقيم هستيمفدایی خلق در 

  !سنجری
  

سپاسگزارم ومتقابًال، هم به شما و هم به  :فریبرز سنجری
چون ، ميدم و از فرصت هم استفاده ميکنمشنوندگان عزیزتان سالم 

، چنين فرصتهایی کمتر گير می آیدو یک هفته دیگر هم عيده 
مه عزیزان تبریک ميگم، پيشاپيش سال جدید و عيد نوروز را به ه

اميدوارم که در سال جدید شاهد پيروزیهای بيشتری برای مردم مان 
باشيم و بخصوص شاهد سرنگونی رژیم جنایتکاری که زندگی را بر 

  .تک تک ایرانيان خراب کرده و سياه کرده
  

بله، ما هم آرزويمان از اول برنامه همين اینه که  :رادیو همراه
داشته باشيم و همانگونه که شما گفتيد تماميت امسال نوروز پيروز 

آقای . جمهوری اسالمی سرنگون بشه و آزادی به ارمغان بياد
سنجری قبل از اینکه برویم سراغ مسائل روز به ویژه در رابطه با 
جنبش مردم ایران، اجازه بدهيد گذری داشته باشيم به دو مراسمی 

ید، گذرا راجع به این دو که شما در تورنتو و درآمستردام برگزار کرد
مورد بگویيد چون ما هر دو مورد را پخش کردیم، و دوستان باصطالح 
ميدانند که در آنجا مراسم بوده ولی تاکنون ما به اصطالح مصاحبه 
مستقيمی نداشتيم که بشنویم از زبان چریکهای فدایی خلق که 

  شما چگونه دیدید این مراسم را؟
  

مراسم را برگزار کرده زیاد نميتونه ازش  خوب البته کسی که : پاسخ
صحبت کنه و چون ممکنه تعریف از خود تلقی بشه، ولی مراسم 

در چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل . خيلی موفق و پرشکوهی بود
فوریه مراسمی داشتيم که در آنجا رفيق  ۵ما در تورنتوی کانادا، 

اهکل و اشرف دهقانی سخنرانی داشتند و در مورد درسهای سي
نقش این درسها در شرایط کنونی و اینکه جوانهای ما چه درسهایی 
را باید از سياهکل بگيرند که بر اساس آنها راه مبارزه خودشان را 

قبل از مراسم سالن را رفقایی که . هموار بکنند، صحبت کردند
مسئول این کار بودند با عکس شهدای فدایی و عکس رزمندگان 

کسی . شهای اخير در ایران تزئين کرده بودندسياهکل و شهدای خيز
که وارد سالن ميشد واقعًا خودش را در فضای کامًال مبارزاتی و در یک 

. استقبال مردم تقریبًا بی سابقه بود. فضای کامًال چپ و فدایی ميدید
من خودم آنجا یکی از رفقای کمونيست افغانی را دیدم و با او صحبت 

سال گذشته که در این شهر بودم تا  ١۵ميکردم ميگفت که من در 
 ٧٠٠بيش از . حاال چنين مراسمی و با این چنين جمعيتی را ندیده ام

نفر در مراسم شرکت کرده بودند و خب بخصوص یکی از ویژگيهای 
این جمعيت این بود که صرفًا فعالين سازمانهای سياسی و جنبش 

دند، مردمی که در آزادیخواهانه مردم ایران نبودند، مردم عادی هم بو
یکی ديگه از ویژگيهای این مراسم که من . کانادا زندگی ميکنند 

بتوانم توصيف کنم آمدن جمعيت زیادی از آمریکا و کشورهای مختلف 
شاید بيش از صد نفر از آمریکا آمده بودند و از انگلستان، . اروپا بود

ن از کشورهای مختلف دوستداران ای. آلمان، سوئد، هلند، نروژ
تشکيالت و دوستداران رفيق اشرف آمده بودند و خب ميز کتاب 
چریکهای فدایی خلق آنجا برپا بود و خيلی ها ميرفتند و کتابها 
راميگرفتند ، کتابهای رفيق اشرف  را و می آمدند که رفيق آنها را 
امضاء بکند برایشان، بعد از سخنرانی هم نکته دیگری که جالب بود 

ت به طرف سخنران بود و در آغوش گرفتن هجوم بخشی از جمعي
نفر ازرفقای زن،  زنانی  ١٠رفيق، و من خودم شاهد بودم که حدود 

که در زندانهای جمهوری اسالمی سالها رنج کشيده بودند آمده 

و صحنه خيلی جالبی بود که اینها با دیدن رفيق او را . بودند
تاکيدمی کردند  ميبوسيدند و غرق در اشک شده بودند و برخی از آنها

چه نقشی داشته در  کشيده شدن " حماسه مقاومت"که مطالعه 
آنها به سياست و مبارزه و بهر حال به همپایی با آرمانهای مردم ايران 

نکته دیگر که فکر ميکنم بد نيست به آن اشاره کنم حضور جوانها و . 
تند حتی کودکان بود که من مثًال موردی را دیدم ، دختری را که ميگف

از آمریکا آمده و يک کتاب صمد بهرنگی آورده بود و می گفت که من 
خيلی جالب .  آمد ه ام خواهر صمد بهرنگی اين را برای من امضا کند

پدر و مادرش هم تعریف ميکردند که تمام مدت که فاصله زيادی . بود
م بوده از آن شهری که آنها در آمریکا زندگی ميکردند تا تورنتو کانادا تما

مدت بيدار بوده و مشتاق اينکه بياد و کتابش را بده برای امضا به 
  .این چهارچوبه ای بود که از آنجا ميتوانم بگم البته بطورخالصه. رفيق

  
مراسم را گذاشته بود و دعوت " ميز کتاب آمستردام"در آمستردام 

جلسه در رابطه با سياهکل . کرده بود که در آنجا من سخنرانی کردم
بخصوص باید توجه داشت که مراسمی که در آمستردام بود  بود، 
فوریه، یکی از پژوهشکده ها یا  ١٢و ١١فوريه  بود و قبًال قرار بود در١٣

دانشکده های آمستردام در رابطه با تاریخ اجتماعی یک مراسمی در 
رابطه با چهلمين سالگرد سياهکل بگذاره که خب بيشتر از اکثریتی 

.  همه اکثريتی باشند  ولی بيشتر اکثريتی ها بودند ها بودند نه اينکه
و یا جامعه شناسان و محققينی که وقتی کتابهایشان را آدم مطالعه 

اینها . ميکنه اندیشه های ضدکمونيستی شان غيرقابل کتمان است
را ميخواستند بياورند آنجا که در رابطه با سياهکل مثًال یک نوع تاریخ 

اما . م ما در واقع روز بعد از این مراسم بود که این مراس. سازی کنند
بخاطر هوشياری نيروهای انقالبی و تبليغاتی که شد و تضادهایی که 

آن (در ميان خود اکثریتی ها و برگزارکنندگان مراسم رشد کرد 
. عمًال شکل نگرفت و خودشان اعالم کردند که برگزار نميکنند) مراسم

) با این هدف که(شته شده بود ولی مراسم ميز کتاب روز بعدش گذا
در واقع نيروی انقالبی و صدای انقالبی هم در مقابل آن مراسم، 
چهلمين سالگرد سياهکل را به شيوه خاص خودش بهر حال برگزار 
کند که برگزارشد و با استقبال جمعيت آنجا مواجه شد و باید تاکيد 

در کانادا بود،  کنم که البته این جمعيت اصًال قابل مقایسه با آنچه که
ولی در سطح خود شهر آمستردام نيروهای فعال سياسی . نبود 

آمده بودند و یکی ديگر از نکات اش هم اين بود که بخشی از مراسم 
به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد بود که همه سئواالتشان را از 
چریکهای فدایی خلق مطرح می کردند و پاسخهایشان را هم آنجا 

ميدوارم که این توضيحات در این حد برای شنوندگان شما ا. ميگرفتند
  .کافی باشد

  
خيلی ممنون، من فقط اعالم ميکنم دوستانی که مایل  :رادیو همراه

و خارج از شهر یوته بوری  ٣٣۵١٢۵۴اند با ما در تماس باشند با تلفن 
را داشته باشند و دوستانی که با ما از طریق  ٠٣١و هم ميتوانند 
ر ارتباط هستند و به ويژه دوستانی که از ایران با ما فيس بوک د

  .هستند و دارند ميشنوند
آقای سنجری برویم سراغ جنبش توده ای در ایران، ارزیابی شما پس 
از به اصطالح انتخابات همان انتصابات در دو سال پيش تا به امروز 

و چگونه بوده، چون هنوز هم که هنوز است اکثریتی ها و توده ای ها 
کسانی که منتظر یک اتفاق هستند در همان گيرودار شعار اول مردم 

مانده اند و نميخواهند فراتر از آن بروند، " رای ما را پس بده"يعنی 
ارزیابی . بهمن و اول اسفند اوج شعارها بوده ٢۵ولی ما ميبينيم که 

  شما از شعار ها و به اصطالح حرکت مردم  در این مدت چيست؟
  

  فريبرز سنجري رفيق مصاحبه راديو همراه گوتنبرگ سوئد با
  
انجام  2011مارس  14سوئد مي باشد كه در تاريخ  "همراه"متن مصاحبه رفيق فريبرز سنجري با راديو  ،يدآچه در زير مي آن

و به اين وسيله در اختيار خوانندگان ه مداز صورت گفتار به نوشتار درآ ،با برخي تغييرات جزيي مصاحبهمتن اين   .شده است
 . پيام فدايي قرار مي گيرد
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گر بخواهيم درست به مسئله برخورد بکنيم باید تقسيم ما ا :پاسخ
بهمن و اول اسفند درسته که در تداوم همان  ٢۵کنيم، تظاهراتهای 

خيزش قبلی بوده ولی یک فاصله زیادی هم با اون داشته و 
بهمن حتی گفته شده  ٢۵شعارهای کامًال رادیکال؛ عليرغم اینکه در 

) حرکت(بهای حکومتی فراخوان بود که و ادعا شده بود که اصالح طل
ولی  .رو دادند برای حمایت از مردم مصر و تونس برای مبارزات آنها

مردمی که آمده بودند توی خيابان خيلی روشن با شعارهای خودشان 
بر عليه ولی فقيه، بر عليه دیکتاتوری حاکم ، بر عليه کليت جمهوری 

ن حکومتی خرد اسالمی نشان دادند که تره هم به ریش اصالح طلبا
من منکر حضور مثال طرفدارهای آنها در این حرکتها نيستم . نميکنند

ولی آن جمعيتی، آن توده  مردمی که ازشرایطی که جمهوری 
اسالمی برایش بوجود آورده جانش به لبش رسيده و آمده توی 
خيابان خواهان نابودی جمهوری اسالميه، خواهان نابودی کليت این 

درشعارهاش هم نشان داده و خب همين شعارها  نظامه، و این را
هم هست که دستگاه حکومتی را چنين به وحشت انداخته که این 
جمعيت را عليرغم سرکوب یکسال و نيم گذشته باز هم در خيابان 
ميبينه و با رادیکالترین شعارها عليرغم اینکه تمامی فضای شهرها را 

ده، هزاران نيروی امنيتی کرده یک نوع حکومت نظامی اعالم کر
 بسيجی، لباس شخصی ، گارد ویژه به خيابان ها آورده و حتی بنا بر

گزارشاتی که از صحنه منعکس شده و حتی در نشریات اینترنتی هم 
نفر هم نميداده، ولی  ٣اآلن وجود داره، حتی اجازه تجمع کوچکی به 

ليه این باز هم این مردم ريختند توی خيابان و هر جا که  تونستند بر ع
نظام شعار دادند و بر مطالبۀ اصليشان یعنی نابودی جمهوری 

این در رابطه با آن چيزی بود که اتفاق افتاد و . اسالمی تاکيد کردند 
در ایران  ٨٨جنبشی که در خرداد :خودش هم نشان ميداد که پس 

شکل گرفت هنوز پتانسيل های زیادی دارد و هنوز توانایيهای زیادی 
رغم همه سرکوبها از هر بهانه کوچکی هم استفاده ميکند دارد و علي

تا این اعتراض اش را نشان بدهد و بخصوص بر این نکته هم من باید 
تاکيد کنم که تازه اين  آغاز کاره و حاال ما در سال ديگه يعنی یک 

بدون شک شاهد مبارزات دیگه و خيزشهای  ١٣٩٠هفته دیگر یعنی 
ستيم که در بستر آن شرایط مادی که دیگه و اعتراضات دیگه ای ه

رژیم برای مردم شکل داده بخصوص مسئله حذف سوبسيدها و یا 
و دستبرد بزرگی که به سفره خالی مردم " یارانه ها"بقول خودشان 

اینهائی که می . اما اینکه برگردم به قسمت اول سؤالتان. داره ميزنه
ما در چارچوب همان گوئيد که هنوزهم  فکر ميکنند که اعتراضات مردم 

اوًال درسته . انتخابات کذایی دور ميزنه دو نکته را بهش توجه نميکنند
و بدنبال آن انتخابات شکل گرفت و  ٨٨که این اعتراضات در خرداد 

جناحهایی از طبقه حاکمه که خودشان را مغبون احساس ميکردند 
 دست به اعتراض زدند ولی آنچه که باعث شد که مردم به خيابان

یا " رأی من کو"بریزند در همان موقع هم برای این نبود که بگویند 
یک بخش از اين مردم بودند " . رأی من را دزديده داره با اون پز ميده"

که این شعار را ميدادند، یک عده ای هم ميگفتند که ما در انتخابات 
ن شرکت نکرده ایم و نيامده ایم رأیمان را پس بگيریم، آمده ایم ميهنما

در نتيجه در همان موقع هم اینطوری نبود که ما این . را آزاد بکنيم
جنبش را و اين حرکت را فقط به آن خالصه بکنيم و بخصوص هر چه 
این جنبش جلوتر آمده و هر چه این جنبش گامی به پيش گذاشت و 

 ٢٩بخصوص بعد از سخنرانی ولی فقيه جنایتکار جمهوری اسالمی در 
ه که کامًال و روشن اعالم کرد که هيچگونه خرداد در نماز جمع

اعتراضی را نمی پذیره و تحمل نميکنه و دستور سرکوب خشن را 
مردمی که روز . داد، خب معلومه دیگه اینجا دیگه بحث دیگه فرق کرد

دی در خيابانها اون وضع را بوجود آوردند که برای  ۶عاشورا، در 
ه گوشه ای از لحظاتی حتی بخشهایی از ماشين سرکوب را ب

آنها نه با رهنمودهای اصالح . خيابانها راندند و از  نفس انداختند 
طلبهای حکومتی به خيابان آمده بودند و نه شعارهای آنها را ميدادند 
و نه اساسًا آرمانها و آرزوها و مطالباتشان بازگشت به ميراث خمينی 

ه، در نتيجه ميراثی که همه بدبختی شان از آن داره نشئت ميگير. بود
این تفکر و این نظر که فکر ميکنه که این حرکتی که در ایران شکل 
گرفته حرکتی است که مثًال اصالح طلبان حکومتی بر اون سلطه 
دارند و زیر رهبری آنهاست و حاال یا به این دليل برای اون دست ميزنه 

ل اون و اون را یک حرکت مثًال اصالح طلبانه جلوه ميده و یا به اين دلي
را ارتجاعی ميدونه و از اون تبری ميجوید و نميخواهد توش شرکت 
کنه هردوی اینها با واقعيت آنچه که در ایران اتفاق افتاده انطباق 

از  ٨٨واقعيت اینه که مردم ما در یکسال و نيم گذشته از خرداد . نداره
 فضایی که اختالفات درونی طبقه حاکمه امکان داده بود، بوجود آورده
بود سود جستند و به اعتراض به شرایطی که جمهوری اسالمی 
برای زندگی آنها فراهم کرده به خيابان ریختند و این اعتراضات هم 
روشن است که جمهوری اسالمی هيچگونه اعتراضی را نميتوان 

تحمل کند همانطوریکه اون  اعتراضات را تحمل نکرد پاسخ هميشگی 
مه ای بسوی تجمع مردمی شليک اش هم چاقو، ساطور، گلوله ساچ

. کردن، مردم را از روی پل انداختن و با ماشين روی مردم رفتن بود
همۀ اين جنایتها را کرد و مردم هم خوب در حد خودشون  اعتراض 
شان را کردند و خواست شان را مطرح کردند و در مقابل جهانيان هم 

را دنبال کرده نشان دادند که همه مردم اگر ما اون اخبار آن دوره 
باشيم خيلی از جهانيان از تهور و جسارتی که در مردم ایران در 
خيابان های بخصوص تهران، شيراز و بویژه در زنهای مبارز ایران و 
دخترهای مبارز ایران دیدند به حيرت درآمده بودند و حيرتشان را هم 

 بهر حال آن جنبش با اینکه سرکوب شد ولی تداوم. کتمان نميکردند
هر جا که باد ی بيايد هر جا که . داره مثل آتش زیر خاکستر ميماند 

نسيمی بياد و اين خاکستر را کنار بزنه سرخی مبارزه مردم دوباره 
بيرون ميزنه و من شک ندارم که با این سياستهایی که جمهوری 
اسالمی برای حمله به سفره خالی مردم در پيش گرفته و این قبض 

ست مردم می رسه که حتمًا مطلع هستيد قبض هایی که اآلن به د
هزار تومان، در حالی  ٨٠هزار تومان، قبض برق می آيد ١٠٠گازمی آيد 

هزار تومان بوده اصال هيچ معياری هم وجود ندارد، ٢که مثال قبًال مثًال 
تنها چيزی که به مردم ميگویند اينه که بيایيد قسط بندی بکنيد و بدید 

هزار تومان ريختيم به حسابتان حاال ميخواهيم  ٨٠یا اینکه چون مثًال 
اين تمام حرف جمهوری اسالمی . هزار تومان از جيب تان بدزدیم ۵٠٠

است،  که خب این هم نميتواند با عکس العمل اعتراضی مردم 
  .مواجه نشود، من قطع ميکنم که فرصت بشه برای سؤالهای بعدی

  
در اختيار شما  ٣٣۵١٢۵۴خواهش ميکنم، شماره  :رادیو همراه

دوستان عزیز هست ، با آقای فریبرز سنجری از اعضای چریکهای 
  .فدایی خلق ایران گفتگو ميکنيم

  
آقای سنجری تاریخ را توده ها ميسازند ولی نباید غافل باشيم که 
امپریاليستها هم دارند رهبرسازی ميکنند و به نوعی به جوانانی که 

ارند اینگونه ميگویند که این پرچم را ندیده اند، د ۶٠به اصطالح دهه 
در صورتيکه پرچم سبز . سبز موسوی و کروبی پرچم رهائی است 

این . است ۶٠موسوی پرچم خشونته، پرچم قتلهای زندانيان در دهه 
را چگونه باید ما بيرون بيائيم و بگوئيم و در مقابل اين رهبری سازی 

بکنيم و چهره  ای که ما در  کشورهای دیگر هم می ببينيم افشاء
  کریه این رهبران پوشالی را به مردم و بویژه جوانان نشان بدهيم؟

  
بدرستی روی این مسئله رهبری سازی شما دست  :پاسخ

یک ضرب المثلی هست که ميگه از یک سوراخ دوبار آدم . ميگذارید
مردم ایران، حداقل در رابطه با مردم ايران،  به . نباید گزیده بشود
ميشه گفت همين رهبر سازی ها بود که خمينی را  روشنی اين را

برای آنها رهبر کرد و عکسش را انداخت توی ماه و بعد هم بالیی به 
سرشان آورد که با اینکه ميليونها انسان می آمدند تو خيابانها و 

حاال دیگه خيلی هاشون می " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه"ميگفتند 
یعنی وضعی و جنایاتی اين رژیم . ن بودگفتند که بابا باز اون بهتر از اي

و خمينی و رژيم کردند که حتی روی آن رژيم  جنایتکار قبلی را هم 
در نتيجه مردمی و مایی که این تجربه را جلوی . سفيد کردند

چشمون داریم حداقل باید مواظب باشيم آگاه باشيم ممکنه برای 
مصر و فکر کنند  مثال مبارکی را بردارند و يک عده ای شاد بشوند در

شاید یک تحول خيلی بزرگی شده ولی برای ایرانيانی که دیدند در 
بستر مبارزات خودشان شاه رفت و خمينی آمد که وضع را از آن هم 
که بود بدتر کرده، خب حاال دیگه خيلی ساده اندیشانه است که 

بهمن حتی گفته شده بود که و ادعا  ٢۵عليرغم اینکه در 
رو ) حرکت(شده بود که اصالح طلبهای حکومتی فراخوان 

 .دادند برای حمایت از مردم مصر و تونس برای مبارزات آنها
ان خيلی روشن با ولی مردمی که آمده بودند توی خياب

شعارهای خودشان بر عليه ولی فقيه، بر عليه دیکتاتوری 
حاکم ، بر عليه کليت جمهوری اسالمی نشان دادند که تره 

من منکر . هم به ریش اصالح طلبان حکومتی خرد نميکنند
حضور مثال طرفدارهای آنها در این حرکتها نيستم ولی آن 

که جمهوری جمعيتی، آن توده  مردمی که ازشرایطی 
اسالمی برایش بوجود آورده جانش به لبش رسيده و آمده 
توی خيابان خواهان نابودی جمهوری اسالميه، خواهان 
نابودی کليت این نظامه، و این را درشعارهاش هم نشان 
داده و خب همين شعارها هم هست که دستگاه حکومتی 

 است را چنين به وحشت انداخته
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کسی فکر کنه که  کسانی که حاال خمينی وقتی که ميخواست بياید 
همه اش ميگفت من به همه آزادی ميدهم شاه برود من به  روی کار

همه آزادی ميدهم حتی کمونيستها  هم آزادند و زنها هم آزاد اند ، 
این تازه  حرفش این بود ولی وقتی آمد این بال را بر سر ما آورد 
اینهایی که شما اسم بردید همين موسوی و کروبی و این جماعت 

ند می گويند که مااگر سر کار بيایيم می که هنوز روی کار نيامده دار
نه "ميخواهيم جمهوری اسالمی . خواهيم ميراث خمينی را زنده کنيم
را پياده کنيم، آن چيزی که اینها " یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بيشتر

که بدون شک در زمانی هم که در قدرت بودند  -ميخواهند پياده کنند 
همان چيزی است که اکثر همسن   -اون را داشتند پياده می کردند

های من و شما بخاطر اون در خارج از کشور هستند، یعنی اکثر 
سال بشکل های مختلف مجبور شدن از  ٣٠ایرانی هایی که در این 

ایران خارج بشوند بخاطر چه خارج شدند بخاطر این خارج شدند که 
این جمهوری که امثال موسوی و کروبی سنگ  اش را به سينه 

سال اینهمه انسانی که  ٣٠در این . ند آنها را به این روز انداختهميزن
در این رژیم بدار آویخته شد برای چی بدار آویخته شده؟ برای اینکه 
منافع این ستمگران حفظ بشه، در نتيجه اگر کسی متوجه این 
واقعيت نشود و هنوز هم بخواهد به هر دليلی پشت سر چنين 

از حاال باید بهش گفت برای خودش چه آدمهائی سينه بزند خب پس 
  .آینده ای را داره می سازد

  
اینکه ما چه کار باید بکنيم خوب ما که باید یک لحظه را هم از دست 

پيش آمده وبا  ۶٠ندهيم و بطور مداوم با تکيه به آنچه که در سالهای 
حضور خود این آدمها در قدرت پيش آمده و با توجه به سابقه جمهوری 

ساله که این  ٣٢ی که حاال متاسفانه چون زمان گذشته اآلن اسالم
 ۵٧سال اآلن کسی در سال  ٣٢رژیم نکبت، روی کار است و خوب در 

سالش باشه خب معلومه که اين  ٣٣ـ٣٢به دنيا آمده باشد اآلن بايد 
فرد خيلی از چيزها را ندیده و در دوران جوانی و بچگی اش خيلی 

ه یکی از وظایف ما این است، که اون تاریخی اتفاقات افتاده و در نتيج
که اینها دارند کتمانش ميکنند، آن قتلها و اون جنایتهایی را که اینها 
دارند الپوشانی ميکنند، آن زندانهایی که آقای کروبی زیر بنياد شهيد 
راه انداخته بود و آن دستگاه فسادی را که در بنياد شهيد راه انداخته 

ا که موسوی در دوره نخست وزیریش مستقيمًا بود، آن قتلهایی ر
درش نقش داشته را با صراحت برای جوانها وبا حوصله باید تأکيد کنم 
با حوصله توضيح بدهيم و از آنها بخواهيم که اين واقعيت ها را بهش 

  . توجه کنند
  

البته اینکه امپریاليستها رهبرسازی ميکنند این هم شکی درش 
در منطقه خاورميانه و کشورهای شمال  نيست همينطور که دارند

آفریقا اگر نظر بکنيم ما در همه جا در مقابل مبارزات مردمی که بلند 
شدند و برای نان و آزادی به خيابان آمدند و برعليه این استبداد و بر 
عليه اين ظلم و بر عليه اين فساد بر عليه اين بيکاری که بر آنها 

م که به هر وسيله ای متوسل تحميل شده شعار ميدهند ميبيني
ميشوند تا مبارزه را در همين چارچوب سيستم  موجود کنترل کنند 
همان کاری که در ایران دارند ميکنند، در این کشورها هم می کنند 
اینکه چقدر موفق بشوند رو روند قضایا نشان ميدهد ولی اون چيزی 

قراره مردم ما به که ما در ایران به چشم خودمان ميبينيم اينه که  اگر 
آزادی برسند، اگر قراره مردم ما به دمکراسی برسند، اگر قراره 
کارگران ما هر سال وضعشان بدتر از سال قبل نشه و تشکلهای 
کارگریشان را بهر وسيله نابود نکنند، اگر قراره که زنهای ما به آزادی 

برای برسند و اين حجاب اجباری را از سرشون بردارند و حداقل آزادی 
پوشش خودشون را داشته باشند ، اگر خلقهای ستمدیده ما  می 
خواهند به حق تعيين سرنوشت شان برسند، همه این واقعيتها در 

سال گذشته نشان داده که همه این مطالبات وابسته است به  ٣٢
اینکه این استبداد حاکم، اين رژيم حاکم ،این نظام نکبت بار حاکم از 

اگر ما برای رسيدن به آزادی اون موقع برويم و  در نتيجه. بين برود
متوسل بشویم به کسانی که خودشون، موسوی ها و کروبی ها و 
همه دیگرانی که در این سيستم وجود دارند به قول معروف  اصالح 
طلبان حکومتی که هر کدام شان يا مثًال وزارت اطالعات این رژیم را 

ن رژیم را مستحکم کردند، و سازمان دادند، یا اساسًا پایه های ای
نظام سرمایه داری را در تمام این سالها حفظ کردند ما بخواهيم در آن 
عامل اصلی بدبختيمان را که همش اینها اون  عامل را حفظ ميکردند 

دو باره  دست ) اگه بخوایم(و نجاتش ميدادند از زير مبارزات مردم ما، 
لومه ما از جهنم خامنه ای به دامان اینها بشویم برای نجات ، خب مع

داریم ميریم به جهنم موسوی و چيزی فرق نميکنه، چيزی تغيير 
نميکنه چون تا نظام سرمایه داری در ایران حاکمه تا این سرمایه داری 
ای که بطور روزمره داره دیکتاتوری را بازتوليد ميکنه، حاکمه از آزادی و 

ما  بنظر من، به  از دموکراسی هم خبری نيست در نتيجه جوانهای
باور من ، به باور سازمانی که من به اون وابسته ام اصوًال باید مبارزات 
خودشان را برای نابودی کل جمهوری اسالمی جهت بدهند و بايد 
بدانند که  تا جمهوری اسالمی روی کار است نفس راحت نخواهند 

  .کشيد
وع مبارزه اجازه بدهيد سؤال بعدی که در رابطه با ن :رادیو همراه

هست چون خيلی ها اعتقاد دارند که تنها راه مبارزه برای رسيدن به 
آزادی حرکتهای مسالمت آميزه و سر آن هم خيلی به اصطالح تأکيد 
ميکنند و از اینکه مردم به خشونت بخواهند بيايند و رجوع بکنند و با 
خشونت انقالب بکنند، خيلی پرهيز ميکنند و شعار ميدهند که کار 

رستی نيست ولی قبل از اینکه برویم سراغ این سؤال باید من د
اشاره ای که شما در رابطه با کشورهای آفریقایی کرديد بویژه شمال 
آفریقا، ما ميبينيم که کنترل در تونس، مصر و بحرین و یمن خيلی قوی 
هست و برای رهبرسازی و برای کنترل مردم خيلی کار دارند ميکنند 

تيم که مردم در ليبی مسلح ميشوند و شهرها را ولی شاهد این هس
ميگيرند و جلوی قذافی می ايستند و حتی خبرگزاری های غربی این 
مردم را انقالبی ميدانند در مقابل دیکتاتوری، اینجا صحبت از تروريست 
نمی کنند اینجا مردمی انقالبی و مسلح در مقابل ديکتاتور می گويند 

ر را بکنيم شعاری بدهيم که مردم بصورت ولی اگر ما بخواهيم اين کا
يعنی . قهر آميز بايد رژیم را بزیر بکشند اون  موقع ميشویم تروریست

بر می گردم به سؤال اول مسالمت آميز بودن این جنبش را شما تا 
  چه اندازه به اصطالح واقعی ميبينيد؟

  
من فکر نميکنم از هيچ فعال سياسی و هيچ انسان آزادیخواه  :پاسخ

و هيچ مبارزی که برای آزادی و دموکراسی و رفاه مردم خودش مبارزه 
می کنه ازاو بپرسند که ما ميخواهيم مردم به آزادی برسند و به روش 
مسالمت آميز هم اين کار عملی است اون  بگوید نخير حتمًا باید 

بحث این نيست که کسی طرفدار خشونت . خشونت آميز باشه
ا این اشکال مبارزه را فقط مائيم که تعيين بحث این است که آی. است

اگر دست ما بود ما دلمان ميخواست که یک شب که . می کنيم 
مردم ایران خوابيدن صبح بلند شدند  این خامنه ای هم دم و 

خوب حاال این . دستگاهش را بگذاره روی کولش و از اين کشور برود
يشه خواست ماست  آرزوی ماست، خواسته ماست، ولی مگه م

مگه اون ميره؟ ما دلمان ميخواد وقتی برای تظاهرات می  آیيم توی 
با ساطور نزنند . خيابان  با دشنه نيفتند دختران ما را تکه تکه بکنند

گردن جوان ايرانی را پاره کنند عکس هاش هم هست يعنی ديگه 
با تفنگ ساچمه ای نزنند تو جمعيت  ، مردم را از پل . غير قابل انکاره

. در شيراز ديديم از پل انداختند و  دانشجوئی را شهيد کردند. ازندنيند
يک نمونه ديگر من سوال می کنم،  . با ماشين نيایند روی جمعيت

کسی که واقعًا فکر ميکنه با مبارزه مسالمت آميز صرفًا ميتواند این 
سيستم را و این دیکتاتوری را به عقب نشينی واداره باید سؤال کرد 

که سه ميليون نفر به ادعای خود قاليباف شهردار تهران خرداد  ٢۵
سه ميليون نفر آمدند توی خيابان اين سه ميليون نفر چه اقدام 

عاشورا در اطراف در ميدان  ١١٧خشونت آميزی کرده بودند که گردان 
شهياد آنها را به گلوله بست  و به گفته شاهدان عينی بيش از چهل 

. ن مرکز بسيج کشته و مجروح  شدندنفر در آن مرکز نظامی در آ
خرداد  ٢۵مردم چه کرده بودند، حتی  چه شعاری داده بودند در روز 

چه شعاری داده  بودند چه خواستی را مطرح کردند و به چه 
شکلهایی از مبارزه متوسل شده بودند که حاکميت چنين با آنها 

ز هستيم پس این بحث که ما طرفدار مبارزه مسالمت آمي. برخورد کرد

ال سياسی و هيچ انسان من فکر نميکنم از هيچ فع
آزادیخواه و هيچ مبارزی که برای آزادی و دموکراسی و رفاه 
مردم خودش مبارزه می کنه ازاو بپرسند که ما ميخواهيم 
مردم به آزادی برسند و به روش مسالمت آميز هم اين کار 
. عملی است اون  بگوید نخير حتمًا باید خشونت آميز باشه

بحث این . ار خشونت استبحث این نيست که کسی طرفد
است که آیا این اشکال مبارزه را فقط مائيم که تعيين می 

اگر دست ما بود ما دلمان ميخواست که یک شب که . کنيم 
مردم ایران خوابيدن صبح بلند شدند  این خامنه ای هم دم و 

خوب . دستگاهش را بگذاره روی کولش و از اين کشور برود
وی ماست، ولی مگه اون حاال این خواست ماست  آرز

کسی که واقعًا فکر ميکنه با مبارزه مسالمت آميز ؟ ميره
صرفًا ميتواند این سيستم را و این دیکتاتوری را به عقب 

خرداد که به ادعای خود  ٢۵نشينی واداره باید سؤال کرد 
قاليباف شهردار تهران سه ميليون نفر آمدند توی خيابان چه 

عاشورا در  ١١٧بودند که گردان اقدام خشونت آميزی کرده 
 بست   اطراف در ميدان شهياد آنها را به گلوله



7 صفحه          141شماره                                      پيام فدايي 
 

  

و یک عده ای طرفدار خشونت هستند از اساس یک بحث نادرستی 
است، بحث درست طرح نشده، اشکال مبارزه را که فقط من و شما 

مردمی که می آيند توی خيابان خوب آمده . نيستيم که تعيين ميکنيم
. اين حق طبيعی شون است که اعتراض کنند. اند که اعتراض کنند

ماهه که  حقوقش را نميدهند حق  ١٠ده ، مگر کارگری که کار کر
خوب چه بر .  نداره بياد جلوی وزارت کار بگويد آقا حقوقم را بدید

سراون می آورند بر سر  کارگران هفت تپه چه آوردند مگر چه 
در شهر بابک کارگرانی که آمده بودند چه . ميخواستند آنها 

آنچيزی که مهم  در نتيجه. نفر آنها را کشتند ۴ميخواستند که زدند 
است ما به آن توجه کنيم این است که اين دیکتاتوری حاکم است که 
با روشهای خشونت آميزش اصوًال امکان چنين مبارزاتی را محدود 
ميکند و مردم را مجبور ميکنه به مقابله و به مقاومت قهرآميزمتوسل 

وقتی که پاسدارهای . بشوند و این هم حق طبيعی شان است
در خيابانهای تهران آنجوری با مردم برخورد ميکنند با موتور راه جنایتکار 

می افتند و با زنجير مردم را ميزنند خب از این ورهم اين حق طبيعی 
مردم ما است که مقابلشان بايستند موتورشان را سرنگون کنند، 
موتورشان را به آتش بکشند، چرا نباید بکنند، به قبای کی برميخوره 

اون جا متوسل به این قهر انقالبی بشوند و اساسًا اگر که اگر مردم 
مردم ما مقاومت انقالبی نکنند اگر سر به زیر باشند اگر به این کارها 

آنهایی که . متوسل نشوند که خب این رژیم ديگه تکان نميخورد که 
فکر کردن، گاهی وقتها آدم ميشنوه یک گاندی ميگن مثل اینکه اصًال 

دیگه همه چيزی که در هندوستان و در .  گاندیهمه دنيا دیگه شد 
اینها بيشتر به . آن سالها گذشت همه چيز خالصه ميشه در این

مسيحی هایی شباهت دارند که وقتی به قول معروف به شون 
سيلی می زنند صورت شون را  برميگردند و ميگن حاال یک چک هم 

مختلفی نميشه به مردمی که صبح تا شب به شکلهای . بزن این ور
دارند سفره خالی اش را ازش ميدزدند دسترنج اش را می دزدند ، 
چپاولش ميکنند هيچ حقوقی برایش قائل نيستند بطور رسمی می 
آیند توی تلویزیون ميگن مردم چکاره اند که در انتخابات شرکت کنند 

کسانی که مردم رو مثل گله . رهبرتعيين کنند و حکومت تعيين کنند
د که باید از ولی فقيه حمایت بکنه  و دنباله رو آن باید گوسفند ميدانن

باشه برای چنين آدمها ئی بحث کردن از اينکه با مبارزه مسالمت آميز 
این جریان را ميشه تغييرش داد و عوض اش  کرد جوک است اينها 

واقعيت این است که بدون مبارزه قهرآميز امکان . مضحکه است 
و این رژیم و این دیکتاتوری بدون اینکه  رسيدن به آزادی وجود نداره

مردم در ابعاد وسيع به خيابان بيايند  در ابعاد وسيع به مبارزه برخيزند 
  . و به  قهر متوسل بشوند اساسًا رفتنی نيست

  
اینها در تبليغاتی که - حاال یک بحث که خيلی مهم است اینست که 
اصال - هوری اسالمی ميشه باید توجه کنيم از سالهای بعد از اینکه جم

ببينيم زمينه اين بحثها از کجا آمده است کمی ممکنه طول بکشه 
این بعد از اینکه جمهوری اسالمی . ولی اجازه بدهيد این را هم بگم

حسابی مردم ما را سرکوب کرد سازمانهای سياسی را قلع و قمع 
کرد و زندانيان سياسی را دسته دسته کشت و در اوین در سالهای 

نفر  را اعدام ميکردند و این را شاهدان  ٣٠٠گاه تا شبی  ۶١ و ۶٠
عينی آن سالها دارند ميگند ميشماردند صدای گلوله های تک تيرهای 

بعد . آن جنایت بزرگ را کرد ۶٧آخر اعدام را و از آن طرف هم در سال 
از اینکه خودش را بقول خودش دیگه احساس کرد جاش محکم است 

ود یک دفعه یک فضای جدیدی بوجود آوردند و جنگ هم تمام شده ب
چون دیدند که خب دیگه تا حاال ريل روی جنگ بوده و اين جور کشتار 
ها حاال ديگه ريل را بايد بيندازند بقول خودشان سازندگی و این 

تواين فضای سازندگی اینها شروع کردند گفتمان سازی و .  حرفها
دند در شرایط فقدان یکی از گفتمان هائی که در جامعه شروع کر

حضور نيروهای انقالبی ، فقدان حضور فعال نيروهای انقالبی و تمرکز 
بيشتر نيروهای انقالبی در کردستان که بعد هم اون هم تغييراتی کرد 
جا انداختن آن در جامعه این بود که آقا خشونت بد است، اساسًا باید 

. و جامعه مدنیبا کار مسالمت آميز، مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی 
که  خاتمی در واقع سمبل این گفتمان سازی . که اینها شروع شد

سال  ٨بود که آمد تا برای جمهوری اسالمی زمان بخره و خرید هم، 
برای جمهوری اسالمی خاتمی زمان خرید و این گفتمان را با رسانه 
های دولتی و صدها روزنامه و صدها قلم به مزد هزاران قلم به مزد در 

ین جامعه اینها جا انداختند که آره خشونت بده مثل اینکه یک رژیم ا
ماه تابان آنجا نشسته، یک دیکتاتور خيلی خوبی آنجا نشسته و این 
مردم ستمدیده هستند که ميروندو پاپيچ اش ميشوند، به خشونت 
متوسل ميشوند و اينهم ناراحت ميشه و  اخم ميکنه و گاهی وقتها 

در حاليکه . تمدنانه خودش را ميزنه توسر آنهاهم اين چماق خيلی م
در واقعيت وقتيکه ما به  صحنه سياسی ايران  نگاه می کنيم این 

مردم نيستند که واقعًا متوسل به خشونت ميشوند همان 
سازمانهایی هم که دست به قهر انقالبی زدند ، دست به مبارزه 

آنها را  ۶٠تا  ۵٧زدند  اگر بروی و سوابق  ۶٠مسلحانه در سال 
صبح تا شب دنبال همين رژیم بودند و ) برخی از آنها(بررسی بکنيد 

به هر طريقی حاضر بودند که  کار به اینجا کشيده نشه، همه جور 
امتياز هم می دادند ولی  وقتی که اين ديکتاتوری  هيچ چيز را نمی 
پذیره وقتی که این دیکتاتوری تالش برای ایجاد یک سندیکای کارگری 

با این برخورد باهاش مقابله ميکنه که ميگيرند و کسی را که  را
ميخواهد این سندیکا را شکل بدهد ميخواهند زبانش را ببرند و با 
روشنی اينراهم منعکس ميکنند، خجالت هم نمی کشند با یک چنين 
دیکتاتوری که وقتی که دخترها را ميخواهد اعدام بکنه اول ميگه، فتوا 

شان تجاوز بکنيد و بعد اعدامشان بکنيد که اون تو هم ميده که اول به
بهشت نره؛ با یک چنين دیکتاتوری که هر حرکت ساده ای را با چماق 
و خشونت پاسخ ميدهد اساسًا نميشه با مسالمت صحبت کرد، 
صحبت کردن با کسی که با زبان زور با شما صحبت ميکنه با زبان 

بايد با زبانی بااو صحبت خوش وانسانی و دوستانه و اينها نميشه؛  
کرد که اون هم بفهمه و در نتيجه اين مقاومتی که مردم ما در 
مبارزاتشون بر عليه جمهوری اسالمی ميکنند، این خشونتی که گاه 
در این جا و آنجا بکار ميبرند حق مسلم آنهاست و تازه هنوز کافی 

شکل بگيره  نيست و اگر قراره در مقابل این دیکتاتوری واقعًا سازمانی 
و این نقصی  را که اآلن وجود دارد برطرف بشه یعنی این فقدان 
رهبری انقالبی برطرف بشه،  آن موقع باید حتمًا اعمال قهر انقالبی را 
در دستور روز خودش قرار بدهد وگر نه این دیکتاتوری نشان داده که 

من شنيدم که .  اجازه نميدهد که کوچکترین تشکلی شکل بگيره
ميگويند که قبضهای برق و گاز را سازمان یافته ندهيد، خيلی  مثًال

اصًال کسی اگر با مردم ایران . باشه . خب اینهم یک نافرمانی مدنی
تلفنی هم در تماس باشه خودشان دارند ميگن که ما نميتونيم بدیم 
دیگه احتياج نيست که من بشون رهنمود بدم که نروید بدهيد ولی 

یافته ندید همينها که طرفدار نافرمانی مدنی و اینکه ميگن سازمان 
مبارزات مسالمت آميز هستند اینها بهتره که به مردم بگن که اون 
سازمان کجاست که قرار اینها را سازماندهی کنه که اینها سازمان 
یافته بيل یا صورتحسابهای گاز و برقشان را ندهند سازمانی وجود 

  ...ندارد در صحنه که
  

دقيقًا، انگار ما برویم به طبقه کارگر یا مردم بگيم که  :رادیو همراه
رنج شما چيه و همه اینها را توضيح بدهيم در صورتيکه آنها با پوست 

ما باید بگيم که باصطالح چه . و گوشت و خونشان دارند لمس ميکنند
باید بکنيم برای اینکه دیگه این درد را نکشيم و آن همانطوریکه شما 

یک پرسش . ی مختلف مبارزه هست که تعيين ميکنهگفتيد شيوه ها
. هست و فکر کنم یک چند دقيقه ای ميتوانم با شما همراه باشيم

خروج رفسنجانی از قدرت و خروج ایشان از اون شورای خبرگان و 
ساله را شما چگونه می  ٨٠مجلس خبرگان و آمدن مهدوی کنی 

در جمهوری اسالمی بينيد آيا اين هم باز يکی از اون بازيهای قدرت 
  است ؟ 

  
اوًال رفسنجانی که از قدرت خارج نشده و چون .  نه :پاسخ

رفسنجانی همين اآلن هم تو مجمع تشخيص مصلحت که یکی از 
بزرگترین نهادهای حکومتيه حضور قدرتمند داره ولی از مجلس خبرگان 
رهبری که علی االصول بر روی کاغذ مثًال وظيفه اش نصيحت کردن و 

ود دادن به رهبر و کنترل رهبره انداختنش، ورش داشتند  و این رهنم
یک تضادهایی در جمهوری .بازی هم نيست . هم یک واقعيتی است 

که ما طرفدار مبارزه مسالمت آميز هستيم و یک  این بحث
عده ای طرفدار خشونت هستند از اساس یک بحث 
نادرستی است، بحث درست طرح نشده، اشکال مبارزه را 

می مردمی که . که فقط من و شما نيستيم که تعيين ميکنيم
اين حق طبيعی . آمده اند که اعتراض کنند، آيند توی خيابان

 ١٠مگر کارگری که کار کرده ، . شون است که اعتراض کنند
ماهه که  حقوقش را نميدهند حق نداره بياد جلوی وزارت کار 

خوب چه بر سراون می آورند بر .  بگويد آقا حقوقم را بدید
. ميخواستند آنها سر  کارگران هفت تپه چه آوردند مگر چه 

در شهر بابک کارگرانی که آمده بودند چه ميخواستند که 
در نتيجه آنچيزی که مهم است ما . نفر آنها را کشتند ۴زدند 

به آن توجه کنيم این است که اين دیکتاتوری حاکم است که 
با روشهای خشونت آميزش اصوًال امکان چنين مبارزاتی را 

به مقابله و به مقاومت  محدود و مردم را مجبور ميکنه
 .شان است قهرآميزمتوسل بشوند و اینهم حق طبيعی
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اسالمی عمل ميکنه که تضادهای واقعی است یعنی اینکه این 
ما نميتوانيم همه .جناحهای مختلف جمهوری اسالمی واقعيت دارند

نها دارند مردم را بازی ميدهند بررسی چيز را با این تئوری که مثًال ای
اینها در یک چيزی همه شان مشترکند اینها نظام حاکم را .  کنيم

نميخواهند بهش هيچ گزندی وارد بشه اینها ميخواهند جمهوری 
اسالمی حفظ بشود و اینهم تعارف ندارد، هر وقت این مردم بریزند 

اینها دست  همه" مرگ بر جمهوری اسالمی"توی خيابان و بگويند 
و با صدای خيلی بلند . بدست هم ميدهند و ميگویند مرگ بر مردم

هم خواهان سرکوب مردمی ميشوند که جمهوری اسالمی را 
جمهوری اسالمی ، نه یک "کسی که ميگه من شعارم . نميخواهند

، وقتيکه کسی که شعار ميده، "کلمه بيشتر و نه یک کلمه کمتره
ی که شعارهای ساختارشکنانه ميدهند رهنمود ميده که این نيروهای

را از صفوف خودتان بيرون کنيد خب این معنی اش روشن است دیگه، 
آنها که خواهان نابودی جمهوری اسالمی نيستند برای اینکه مردم ما 

در زندگی  -آزادی خودشان را رهایی خودشان را وابسته ميبينند به 
ین مرزبندی خيلی نابودی جمهوری اسالمی، در نتيجه ا  -واقعی 

روشن وجود دارد ولی آنها هم دسته بندی های خاص خودشان را 
دارند در این نظام اآلن کسانی در قدرت هستند  و کسانی دارند 
سعی ميکنند که قدرت خودشان را، پایه های قدرت خودشان را 
محکمتر کنند که این دارودسته، اصالح طلب و اینها را اصًال قبول 

اصولگراهایی که روی کار هستند اینها اصًال نميخواهند  همين. ندارند
اینها نه تنها ميگن که این اینقدر دزدیده که نميخواهند .  رفسنجانی را

دست اش به قدرت باشد که باز هم بدزده و سهم آنها کمتر برسه، 
یک سفره ای افتاده از دزدی و چپاول دسترنج مردم و . بحث اینه 

. کس ميخواهد سهم شير را داشته باشهمنابع طبيعی کشور هر 
رفسنجانی سالها خورده و برده اآلن هم که خود روزنامه های خارجی 
هم بعنوان اگر اشتباه نکنم چهل و ششمين ثروتمند بزرگ دنيا 
اسمش را گفته اند، خب اونها ميخواهند این جا را بگيرند، نميخواهند 

. ع بکنه به دزدیاین همه اش خودش در قدرت باشه و باز هم شرو
خوب دزدیهای خانواده رفسنجانی و نه خودش بچه هاش هم ، 
شوخی نداره که، ده بار هم و  در ده جا هم رو شده، فکر ميکنم که 

  .يک موردش هم همين نروژ بود دیگه شرکت نفت نروژ
  استات اويل :راديو همراه

. هامگه رو نشد که به پسر رفسنجانی رشوه داده و این. بله  :پاسخ
اینها ميخواهند که اینها نباشند و .  و اين هم يکی دو مورد نيست

بقول معروف می خوان حریف را بگذارند کنار و همه چيزهائی را که 
و به همين دليل هم هست که  .وجود داره را خودشان چپاول بکنند

مسائل شان واقعی است ، ولی هنوز هم او در قدرت هست و هنوز 
شخيص مصلحت است و یکی از نهادهای بزرگ هم او رئيس مجمع ت

حکومتی است و اینکه ممکن است از آنجا هم بيندازنش باز هم بعيد 
نيست چون این مبارزه ادامه داره در ميان طبقه حاکمه و هر جناحی 
هم ساز خودش رو ميزنه، اینها هيچگونه، اينطوری بگم وحدت کاملی 

وحدت دارند وتعارف هم در یک اصول کلی کامًال . هم بينشان نيست
این همان است که گفتم و نميخواهم تکرار کنم در حفظ .  ندارند

نظام، در حفظ ولی فقيه، در حفظ این نظام سرکوبگر و حفظ سرمایه 
داری حاکم و در اینکه باید دستگاه سرکوب را برای کنترل مردم هر روز 

  .قویتر کرد
  

ا تشکر مجدد از اینکه بله خيلی ممنون آقای سنجری ب :رادیو همراه
  وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد صحبت پایانی اگر دارید دو دقيقه ای در 

  .اختيار شما هستيم
خيلی ممنون من سپاسگزارم از شما و بخصوص از شنوندگان  :پاسخ

رادیو تون و اميدوارم که توانسته باشم پاسخگوی سؤاالت شما 
یک نکته را تأکيد ميکنم و آنهم در دو دقيقه ای که ميگوئيد من . باشم

این است که گاهی وقتها ميشنویم که مردم ما را، جوانهای ما را 
برحذر ميدارند که نروید کارهای خشونت آميز کنيد، بهانه دست رژیم 
ميدهيد که بيشتر سرکوب تان کند، این استدالل اصلی اینهایی است 

شوند یا اصالح طلب که حاال در لباس اصالح طلبی دارند وارد صحنه مي
هم که نباشند رفرميستهائی هستند که این شکل از کار را ارجح 

ساله جمهوری اسالمی سلطۀ  ٣٢ميدانند، در حاليکه اگر ما به تاریخ 
ساله جمهوری اسالمی نگاه کنيم هيچ موردی  ٣٢ننگين و خونين 

نبوده که این مردم باشند که جائی این رژیم را تحریک کردند و اون 
اون از روز اول که آمده اصًال برای این اومده روی کار که یک .  دهز

برای (انقالب مردمی را سرکوب بکند، برای این جمهوری اسالمی را 
در کنفرانس گوادالوپ بهش اجازه دادند که بياید روی کار که ) این

در ایران شکل گرفته بود که ميليونها  ۵٧ـ۵۶انقالبی را که در سال 
بودند تو خيابان و خواهان یک زندگی بهتر بودند را  انسان آمده

مثًال مردم کرد، خلق کرد . در نتيجه اینها نيست. سرکوب کند و کرد
چه چيز خاصی ميخواستند چی ميگفتند، طبيعيترین خواسته هاشان 
را با مسالمت آميزترین شکل از طریق نمایندگان خودشان مطرح 

ج آورند مگه اون کوچ اجباری مریوان کردند، اینها چه به روز مردم سنند
را کی باعث شد، از این طرف مگه خلق ترکمن چه ميخواست که 
اینجور رهبرانش را گرفتند و توی جاده کشتند، چه کار کرده بودند و 
همه جای دیگه، ما هر جایی همين مبارزات اخير را اگر نگاه کنيم 

ن، کی اولين بار مردم ما مگر چه خواستند برای چه آمدن توی خيابا
دشنه را کشيد، کی اولين بار گلوله ها را شليک کرد، اینهایی که 
مردم ما را ميترسانند که اگر متوسل به مقاومت انقالبی بشوید اگر 
متوسل به قهر انقالبی بشوید بهانه ميدهيد برای سرکوب دشمن 
برای سرکوب جمهوری اسالمی اگر دروغگوی محض که هستند ولی 

  .ًا شارالتان نباشند ابلهانی بيش نيستنداگر واقع
  بله :رادیو همراه

  
جمهوری اسالمی برای سرکوب وظيفه اش سرکوب مردم  :پاسخ

است و برای این اصًال روی کار آمده و نيازی هم به هيچ بهانه ای 
نداره و اینکه ما فکر کنيم اگر مردم مثًال بيایند توی خيابان بروند و در 

مقاومت انقالبی بکنند بهانه به دست اونها مقابل خشونت آنها 
  .ميدهند حرف بی ربطی است

  
خيلی ممنون آقای سنجری به پایان برنامه داریم  :رادیو همراه

ميرسيم و باز تشکر ميکنيم که با ما همراه بودید، همراه شما سال 
خوبی را برای همۀ عزیزان آرزو ميکنيم، سال پيروز و پرباری که 

نی تماميت جمهوری اسالمی باشه و برنامه صدای اميدوارم سرنگو
همراه را در آخرین برنامه امسال را به پایان ميرسانيم و شما هم 

  آقای سنجری. ميتوانيد با شنوندگان خداحافظی بکنيد تا سال آینده
  

منهم خداحافظی ميکنم و اميدوارم که سال خوب و خوش و  :پاسخ
 .باشند، موفق باشيدهمه ایرانيان در پيش داشته  ،پيروزی

 

  !مارس در لندن5گزارش آكسيون مبارزاتي
در تداوم حرکات افشاگرانه ایرانيان خارج از کشور که در اعتراض به جنایات و سرکوبگری های رژيم وابسته به امپرياليسم 

مارس یک  ۵وری اسالمی بر عليه توده ها و حمایت از جنبش انقالبی مردم ایران صورت می گيرد، بعد ازظهر شنبه جمه
بعد ازظهر شنبه در مقابل ساختمان بانک ملی  ٢این حرکت اعتراضی در ساعت . آکسيون افشاگرانه در لندن برگزار شد

آکسيون صد ها اطالعيه به زبان انگليسی در ميان عابرین پخش در جریان این . ساعت به طول انجاميد ٢آغاز شد و بمدت 
شد که در آنها راجع به موقعيت کنونی جامعه تحت سلطه ایران و جنایات جمهوری اسالمی بر عليه جنبش توده های به 
 پا خاسته اطالع رسانی شده و بر ضرورت افشای چهره ضد خلقی حکومت و تمامی دار و دسته های درونی رژیم و

در جریان این حرکت افشاگرانه پالکاردهای بزرگی حاوی  .همچنين دفاع از خواستهای عادالنه مردم ایران تاکيد گشته بود
تصاویر جنایات جمهوری اسالمی بر عليه توده ها و گوشه هایی از عکسهای مربوط به اعدام و شکنجه مردم در محل 

همچنين یک نمایشگاه عکس و شعارهای بزرگی به زبانهای . ردنصب شده بود که توجه عابرین را به خود جلب می ک
جمهوری اسالمی با هر :"برخی از شعارهای نوشته شده به این شرح بود. فارسی و انگليسی در محل نصب شده بود

ی خامنه ای رفسنجانی، احمدی نژاد، موسوی، خاتم"، "زندانی سياسی آزاد باید گردد"، "جناح و دسته نابود باید گردد
نيروهای "، "بر قرار باد اتحاد نيروهای انقالبی و ضد امپریاليست"، "ننگ به نيرنگتان، خون جوانان ما می چکد از چنگتان

تصاویر جنایات جمهوری اسالمی و عکسهای خيزش توده ای مردم، توجه عابرین را جلب کرده و ...و " انقالب، اتحاد اتحاد
حرکت اعتراضی  .بارزه مردم ایران طومار حمایتی آماده شده توسط رفقا را امضا کردندبسياری از آنها با ابراز حمایت از م

فوق توسط فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتيک و ضد امپریاليستی ایرانيان در انگلستان 
   .برگزار شد

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
 ٢٠١١مارس 
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مارس، روز جهانی زن، روزی که با نام کارگران زن، با نام ستاره  ٨
درخشان جنبش کمونيستی، کالرا زتکين، زن پایه گذار این روز 
فرخنده، و با آرمان های طبقه کارگر برای رهائی بشریت از هر گونه 

رگر و ظلم و ستم و جهل و خرافات گره خورده است، برهمه زنان کا
 .زحمتکش و ستمدیده در سراسر جهان گرامی باد

روز جهانی زن امسال در شرایطی برپا می شود که طوفان انقالب، 
خاورميانه، یکی از حساس ترین مناطق جهان برای سرمایه داران بين 

فریقا آو سرزمين های همسایه آن، شمال ) ها امپریاليست(المللی 
ط مبارزاتی است که خروش انقالبی در چنين شرای. را فرا گرفته است

ها فریاد های خشم زنان مبارز،  های تحت ستم و در ميان آن خلق
خواب راحت را از سرمایه داران، این عاملين اصلی فقر و گرسنگی و 

 .آشفته ساخته است ها را شدیدًا بر سرکوب و دیکتاتوری ربوده و آن

دیخواه ایران شعله هائی که از رزم دالورانه زنان جسور و آزا
در سال گذشته برعليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی بر افروخته شد، امروز با حضور صدها هزار تن از 

عرب در صفوف توده های بپا خاسته، به آتشی  زنان مبارز
گداخته بر عليه امپریاليسم و رژیم های مزدورش در منطقه 

ر تونس، در مصر، در امروز زنان مبارز د. تبدیل گشته است
یمن، در بحرین و ليبی فریاد های خشمی را بر عليه رژیم 
های مزدور و وابسته به امپریاليسم در این منطقه پژواک می 
دهند که زنان رنجدیده ایران با شهامتی انقالبی در مبارزه بر 
عليه جمهوری اسالمی، یکی از مجریان مرتجع سياست های 

منطقه، برای رهائی از ظلم و ستم و امپریاليسم در ایران و 
این رزم مشترک زنان ایران، . سرکوب در جامعه طنين انداختند

زنان عرب و همه زنان ستمدیده از هر نژاد و مليت در این 
منطقه است که برای تحقق حقوق پایمال شده خویش، برای 
رفع تبعيض بين زن و مرد و نابودی هر گونه ستم بر زن بپا 

با طوفان انقالبی جاری در خاورميانه و در  .خاسته اند
سرزمين های شمال افریقا، این دشمنان مشترک همه 
خلقهای منطقه یعنی سرمایه داران بومی و بين المللی 

چرا که هر ضربه ای که . است که به مصاف طلبيده شده اند
زنان و مردان مبارز به رژیم های فاسد و دیکتاتور در این 

نند، منافع و نظم ضد خلقی سرمایه داران منطقه وارد می ک
به خطر   که از طریق این رژیم ها حفظ و تأمين می گردد را

 .می اندازد

به درستی گفته شده است که هيچ جنبش توده ای بدون شرکت 
امروز زنان رزمنده در . وسيع زنان نمی تواند وجود داشته باشد

که خود نشانگر  وسعتی در جنبش های انقالبی منطقه شرکت دارند
. هاست گر آینده روشن آن ابعاد وسيع توده ای این جنبش ها و نوید

در ایران اگر در گذشته های دور، صحنه گردان اصلی نبرد با ارتجاع، به 
، زنان رزمنده و به طور برجسته ۵٠طور عمده مردان بودند، اگر در دهه 

بارزه یعنی با دست زدن به عالی ترین شکل م   زنان کمونيست فدائی
با ارتجاع حاکم  رداندوش به دوش و پا به پای ممبارزه مسلحانه، 

جنگيدند و معادله پيشين را بر هم زدند، و اگر در جریان انقالب سال 
حضور وسيع زنان در کنار مردان یکی از ویژگی های آن انقالب بود،  ۵٧

نان امروز زنان رزمنده ایران در چنان وسعتی در صحنه نبرد با دشم
مردم قرار دارند که پيشقدمی و حضور آنان در صف مقدم مبارزه از 

حتی در رویدادهای انقالبی . چشم هيچ کسی پنهان نمانده است
سال گذشته نشان داده شد که در مواقع زیادی این رزمجوئی زنان 

 دوش به دوش و پا به پایبود که مردان مبارز را بر آن می داشت که 
می بينيم . مزدوران جمهوری اسالمی مقابله کنند رزمنده با زنانآن 

که زنان با مبارزه انقالبی خود در یک مسير تاریخی، چنان تغييری در 
واقعيت های پيشين داده اند که امروز با مفاهيم و عبارات گذشته به 

 .سختی می توان مبارزات کنونی زنان را توصيف نمود
  
در جنبش های  این تردیدی نيست که حضور وسيع زنان در

ها برای تحقق همه خواسته  عمومی و مبارزه قاطعانه آن
های برحق و انسانی شان، تاکيدی بر جوهره انقالبی این 

چه امروز بيش از هر وقت دیگر  اما، آن. بود جنبش ها خواهد
باید مورد توجه زنان پيشرو و انقالبی و همين طور مردان 

است که آزادی جامعه  مبارز و پيشرو ما قرار گيرد این امر
بدون آزادی زنان امکان پذیر نيست و تنها یک رژیم مستقل و 
غير وابسته به نيروهای امپریاليستی، رژیمی که قادر به 
تأمين منافع اکثریت آحاد جامعه باشد، می تواند به خواسته 

. حق زنان پاسخ داده و آزادی آنان را ضمانت کند های بر
عليه دیکتاتور و یا به طور کلی مبارزه  ربنابراین، صرف مبارزه ب

 - عليه دیکتاتوری جدا از مبارزه بر عليه نظام اقتصادی بر
تواند منجر به آزادی و دمکراسی در  یاجتماعی حاکم نم

امروز مبارزه برای . جامعه و تحقق خواسته های زنان گردد
نابودی سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران، سيستمی که 

ع سرمایه داران بين المللی و سرمایه داران داخلی تنها مناف
ها را تأمين می کند، باید اساس کار قرار گيرد و  وابسته به آن

با مبارزه بر عليه دیکتاتوری و تأمين خواسته های دموکراتيک 
 .  عجين شود

  
تجربه مبارزات مردم ایران از دوره مشروطه به این طرف و به خصوص 

تمامًا این حقيقت را  ۵٧- ۵۶گ توده ها در سال در جریان انقالب بزر
خاطر نشان ساخته است که بدون قطع هر گونه نفوذ امپریاليسم در 
ایران، جامعه ما هرگز نمی تواند روی آزادی را به خود دیده و طعم 
دلنشين آن را بچشد؛ و نشان داده است که امپریاليست ها برای به 

قالبی توده های ضد شکست کشاندن انقالب و جنبش های ان
امپریاليست و خواهان جامعه ای دموکراتيک، حتی تن به عقب 
نشينی هائی داده و مهره های دیکتاتور قدیمی خود را با مهره های 

امروز هم در کشورهای عربی در خاورميانه و . جدید تعویض می کنند
ها برای حفظ نظام های سرمایه داری  فریقا شاهدیم که آنآشمال 
های وابسته به خود  کشورها، منافع خود را با منافع دیکتاتور در آن

ها جا  گره نزده و برای نفوذ در جنبش توده ها حتی خود را مخالف آن
در پرتو چنين تجربياتی است که زنان مبارز و انقالبی ایران . می زنند

مارس را  ٨بايد بکوشند با الهام از تاریخ مبارزاتی ای که روز فرخنده 
زد، با درس گيری و آموزش از رزم کمونيست های انقالبی و از رقم 

کالرا زتکين، زن کمونيستی که نامش بر تارک جنبش زنان قرار دارد، 
مبارزه خود را برای تحقق خواسته های عادالنه خویش و رفع هر گونه 

 . ستم بر زن پيش ببرند
  

  .پيروزی درنهایت از آن ماست
  
  ١٣٨٩اسفند  ١٧  -  ٢٠١١مارس  ٨

 مارس،8فرخنده باد

  روز جهاني زن 

 اشرف دهقاني
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 كالرا زتكين، ستاره درخشان جنبش كمونيستي
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مارس، روز  ٨با درود و با تبريک فرا رسيدن 
جهانی زن به شما رفقا و دوستان عزيزی که 
در اين جلسه پالتاکی حضور يافته ايد، و با 
تبريک به زنان کارگر و زحمتکش ايران و 
جهان، و بخصوص به زنان آگاه و پر شهامتی 
که در ايران و ديگر کشورهای خاورميانه و 

همدوش با همرزمان مرد آفريقای شمالی 
خود برای تغيير شرايط ظالمانه موجود، به 
مبارزه برعليه رژيم های مستبد سرمايه 
داری وابسته به امپرياليسم در اين کشورها 

از مسئولين اين اتاق و ادمين . برخاسته اند
ها هم سپاسگذارم که چنين امکانی را ايجاد 
ر کردند که امروز در اين اتاق جمع شويم و د

رابطه با بخش مهمی از تاريخ جنبش انقالبی 
زنان کشورمان که در واقع بخش مهمی از 
تاريخ معاصر مبارزات انقالبی مردم ايران 

  .است، صحبت کنيم
  

زنان انقالبی زیادی در جهت  ٥٠در دهه 
پيشرفت مبارزه در جامعه و هموار کردن راه 

چه . برای رهائی زنان فعاليت می کردند
خودشان در سازمان های مسلح آنهائی که 

آن دوره فعال بودند و چه توده وسيعی از 
زنانی که در اشکال دیگر مبارزه، با فداکاری 
تمام به حمایت از آن سازمان ها برخاسته و 
به انواع کارهای مبارزاتی دست می زدند، 
همگی سهم بزرگی در کشاندن توده 
وسيعی از زنان زحمتکش و ستمدیده ایران 

من با . دان مبارزه با رژیم شاه داشتندبه مي
درود به همه آنها در اینجا بحثم را روی زنان 

   .چریک فدائی متمرکز می کنم
  

نقش و اهميت زنان چريک فدايی خلق 
در جنبش انقالبی زنان ايران و اساسأ 
در جنبش انقالبی توده های تحت ستم 

از (در ايران چيست؟ چرا دشمنان خلق 
تا جمهوری اسالمی و  رژيم شاه گرفته

حتی افراد و نيرهای ديگری در خارج از 
رژيم که خواهان حفظ سيستم سرمايه 
داری و منافع امپرياليست ها در ايران 

هميشه تالش کرده و می کنند ) هستند
که به طرق مختلف حقايق مربوط به 
زندگی مبارزاتی زنان چريک فدايی خلق 

بی را تحريف کنند و چهره و هويت انقال
به عنوان مثال،  آنها را خدشه دار کنند؟

حتمأ اغلب شما اطالع داريد که بخش 
فرهنگی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 

چريکهای "مثل کتاب (با انتشار کتابهايی 
") ٥٧فدايی خلق از نخستين کنشها تا بهمن 

و تکرار دروغ های ساواک در آن کتابها، تالش 
و (قالبی زنان کرد که زندگی سراسر مبارزه ان

و يا . چريک فدايی خلق را تحريف کند) مردان
احتماأل افراد مغرضی را می شناسيد که کار 
اصلی آنها تکرار تحريفات و دروغهای ساواک 
و جمهوری اسالمی می باشد و بعضًا از 

گرفته و " پژوهشگر"دانشگاه های غرب نام 
  )١(. به نان و مقام هم رسيده اند

رسيد که چرا همه اين در آخر هم باید پ
تالشها برای زدودن نام و خاطره آن زنان 
انقالبی از خاطره تاريخی مردم، ناموفق 

   مانده؟
جواب اين سوالها را بايد در عملکرد آن 
زنان کمونيست و تأثيری که در جامعه 
به جا گذاشتند و به خصوص باعث 
شدند که زنان بسياری و به خصوص 

ن شاه پا به زنان زحمتکش در همان زما
 .ميدان مبارزه بگذارند، جستجو کرد

مسلم است که زنان چریک در ارتباط با 
سازمانی که در آن فعاليت می کردند و یک 
تئوری انقالبی یعنی تئوری مبارزه مسلحانه 
 رهنمود آن بود، قادر به چنين کاری

  )٢(.شدند
شرکت زنان آگاه کمونيست در مبارزه 

سيستم  مسلحانه انقالبی بر عليه
سرمايه داری، نقطه عطفی در جنبش 
انقالبی زنان ايران بود و تحولی ريشه 
ای در فرهنگ و سنن حاکم بر جامعه 

   .بوجود آورد
  

برای اينکه بهتر بفهميم که زنان کمونيست 
فدائی چه تحولی در فرهنگ و سنت های 
جامعه بوجود آورده و موجب ارتقای سطح 

ی انقالبی آگاهی و رشد فرهنگ و سنت هاي
در داخل جنبش چپ ايران شدند، کمی بايد 
به عقب برگرديم و سير تحوالتی را که در 
جامعه و نقش زنان در جامعه رخ داد را 
بررسی کنيم و بعد ببينيم که زنان چريک 
فدايی خلق چه چيزی را در جامعه و در رابطه 

    .با موقعيت زنان در جامعه تغيير دادند
  

نيم انقالب مشروطيت در همانطور که می دا
ایران، که در واقع انقالبی بر عليه فئوداليسم 
بود و خواست های دموکراتيک داشت، با 

به خصوص (توطئه های امپریاليست ها 
. شکست خورد) امپریاليسم انگليس و روس

در نتيجه با همه تغييراتی که پس از این 
انقالب در جامعه بوجود آمد و نقش انقالبی 

زنان در این انقالب ایفا کردند، ولی  بزرگی که
فرهنگ ارتجاعی مذهبی همچنان فرهنگ 

بعدهم که . مسلط در جامعه باقی ماند
امپریاليسم انگليس رضا شاه را سر کار آورد، 
رضا شاه در خدمت به سرمایه های 
امپریاليستی و سرازیر کردن کاالهای 
امپریاليستی به ایران، با این که دست به 

زد که نام آنها را تجدد خواهی کارهائی 
گذاشت، ولی برای زیر سلطه نگاه داشتن 
مردم، همچنان به تقویت فرهنگ ارتجاعی 

در . مذهبی و فرهنگ مرد ساالری پرداخت
دوره محمد رضا شاه، این رژيم به عنوان 
حامی منافع امپرياليست ها در ايران، از 
جانب ارباب هايش وظيفه داشت که برای 

و گسترش مناسبات سيستم  تسريع رشد
سرمايه داری وابسته در ايران، زنان را نيز به 
. عنوان نيروی کار ارزان به بازار توليد بکشاند

برای اين کار ضروری بود که زنها وارد 
سيستم آموزشی علمی و حرفه ای بشوند 
و در دستگاه عريض و طويل بورکراسی به کار 

به عرصه های اجتماعی . گرفته شوند
اندن زنان، که در دوره رضا شاه با زور و با کش

چادر از سر زنان کشيدن شروع شد، در زمان 
محمد رضا شاه با انجام رفرم ها و تغييراتی 

   .ظاهری ادامه يافت
با اينکه زنان ايران به خاطر ارضای نيازهای 
سرمايه داری وارد دانشگاه و بازار کار و ديگر 

شاه با بخش های جامعه شدند، اما رژیم 
تقویت مراجع مذهبی می کوشيد که فرهنگ 
و قوانين و سنت های ارتجاعی مذهبی را 
همچنان در تار و پود فرهنگی و حقوقی و 
ديگر عرصه های اجتماعی محفوظ نگاه 
داشته و ستم بر زنان و نابرابری های ميان 
زن و مرد را  به عنوان امری ظاهرًا طبيعی در 

  .کل جامعه مسلط نگاه بدارد
واضح است که در تمام این دوره های 
تاریخی زنان نيز به همراه مردان برای از بين 
بردن ظلم و ستم در جامعه و برای تأمين 
حقوق زنان مبارزه می کردند و مسلم است 
که مبارزات آنها بر روند رشد جامعه تأثير 

اما آنچه رزم زنان چریک . گذاشته است
است که فدائی را برجسته می سازد، این 

این زنان با شرکت در عالی ترین شکل مبارزه 
سياسی که همانا مبارزه مسلحانه است 
توانستند ضربه اساسی ای به سنت ها و 
فرهنگ ارتجاعی مرد ساالرانه حاکم بر 

  .جامعه بزنند
چريک های فدايی خلق آگاه ترين فرزندان 
مبارز خلق بودند که با بررسی جامعه و با 

لم مارکسيسم با شرايط تطبيق خالقانه ع
اجتماعی ايران و - سياسی- خاص اقتصادی

جهان، توانستند به تئوری انقالب در ايران، 
اين . يعنی تئوری مبارزه مسلحانه دست يابند

تئوری، هم در همان ابتدا با حماسه 
سياهکل که منجر به تغييرات بزرگی در 
ذهنيت جامعه شد، درست بودن خودش را 

و هم در سالهای بعد که در عمل نشان داد، 
و . جوانان انقالبی را وسيعأ به مبارزه کشاند

امروز هم که توده ها که با کسب تجربه در 
طی مقاومت ها و مبارزاتشان بر عليه 
جمهوری اسالمی، فهميده اند که جز مبارزه 
قهرآميز راه ديگری برای سرنگون کردن اين 
نها رژيم و رسيدن به آزادی ندارند، مجددأ آرما

و تئوری و مبارزات انقالبی چريکهای فدايی 
خلق مورد توجه مردم و جوانان آگاه نسل 
مبارز کنونی قرار گرفته که تشنه آموختن از 
    .مبارزات انقالبی نسلهای گذشته هستند

)٣(  
زنان چريک فدايی خلق، زنانی مانند 
مهرنوش ابراهيمی، شيرين فضيلت 

الدن آل  کالم، صبا بيژن زاده،  نسترن و
آقا ، اعظم و نزهت روحی آهنگران و 
مادر غروی و بسياری ديگر از زنان 
چريک فدايی خلق که از ميان توده ها 

  در جنبش انقالبي زنان ايران "چريك فدايي خلق"نقش زنان 
 2011مارس  5شنبه  كه  در تاريخمي باشد  مارس روز جهاني زنان كارگر و زحمتكش 8رفيق سهيال دهماسي به مناسبت متن زير سخنراني 

متن اين مصاحبه را با برخي تغييرات جزيي، از  ،سخنران. انجام شده است  پلتاک در" اجتماعی -گفتمان سياسی"اتاق  در
 .براي انتشار آماده نموده است با افزودن تعدادي زير نويس، ورت گفتار به نوشتار درآورده و ص
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برخاسته و درد و رنج خلق را می 
شناختند، برای مبارزه با رژيم و 
سيستمی که ريشه همه ظلم و ستم 
. ها بود، به مبارزه مسلحانه رو آوردند

دايی خلق از بسياری از زنان چريک ف
خانواده های محروم آمده بودند و 
بخصوص ظلم و ستم مضاعفی را که به 
زنان کارگر می شد، از نزديک ديده و 

آنها به مثابه . خود نيز تجربه کرده بودند
زنان مبارز کمونيست، منشأ ستم بر زن 
را مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی 
دانسته و معتقد بودند که رهايی کامل 

ز هرگونه ظلم و ستمی تنها با زنان ا
سرنگونی سيستم سرمايه داری امکان 

درنتيجه تنها راه رهايی  .پذير خواهد شد
زنان و کل جامعه را در سرنگونی رژيم شاه و 
قطع کامل نفوذ  امپرياليست ها و در نتيجه 
نابودی نظام سرمايه د اری وابسته می 

بنابراین فعاليت انقالبی آنها در . دانستند
رون سازمان چریکهای فدائی خلق بر عليه د

رژیم شاه و امپریاليسم، در جهت رفع کامل 
اين زنان که با . ستم از زنان نيز قرار داشت

آگاهی انقالبی کمونيستی، چريک فدايی 
خلق شده بودند، فرزندان آگاه خلق بودند و 
خلق نيز آنها را از روی عمل انقالبی اشان 

وقتی می . (رفتشناخت و با آغوش باز پذي
گوئيم خلق نيز آنها را به عنوان فرزندان 

" شناختن"واقعی خود شناخت، منظور از اين 
پذيرش آنها و تئوری و عمل آنها از جانب توده 

اين پذيرش توده ها به اين دليل بود . ها بود
که چريکهای فدايی خلق ضرورتهای زمان را 
. شناخته و به آن پاسخ درست داده بودند

چيزی می گفتند که انعکاس نيازها و  آنها
  (.خواست قلبی توده ها بود

  
زنان چريک فدايی خلق به مثابه 
پيشروان خلق، چهره جديدی از زن آگاه 
مبارز ايرانی را به توده ها معرفی کردند 
و به جامعه نشان دادند که زنها ذاتأ 
ضعيف نيستند و می توانند حتی قوی 

ی بکنند که تر از مردها باشند و کارهاي
بسياری از مردهای جامعه نمی توانند 

  .انجام دهند
  

وقتی که زنان محروم در کارخانه ها و کارگاه 
ها، و يا در دانشگاه ها اخبار مربوط به 
مبارزات مسلحانه زنان چريک فدايی خلق را 
می شنيدند، و حتی از طریق خود رسانه 
های رژیم به این واقعيت پی بردند که زنان و 

دان مسلح و انقالبی در کنار هم بر عليه مر
رژیم حاکم و دشمن مشترک آنان می 
جنگند، و يا در مورد مقاومتهای زنان چريک در 
زندانها می شنيدند، احساس قدرت می 

درگيری نزهت روحی آهنگران در کرج . کردند
را مردم از طريق خود مطبوعات رژيم مطلع 

و با  عکسش را در روزنامه ها ديدند،. شدند
خبر روزنامه ها متوجه شدند که او برای ناکام 
گذاشتن مزدوران رژیم برای دستگيری وی، 
نارنجکش را منفجر کرده و در نتيجه خودش و 
و . تعدادی از مزدوران رژيم کشته شده بودند

و بعد از انقالب هم هنوز  ٥٧يا مردم تا سال 
در مورد درگيری مهرنوش ابراهيمی با 

صحبت می کردند و با تحسين مزدوران رژيم 
از دختری شجاع می گفتند که از پشت بام 
به روی مأموران رژیم شاه آتش مسلسل 
گشوده بود و مزدوران سراپا مسلح ساواک را 

   .به وحشت انداخته بود

اين زنان چريک، زنانی که نشان دادند می 
توان با ستمگران مبارزه کرد و بر آنها پيروز 

ما . رای جامعه شدندشد، الگوی جديدی ب
در دهه پنجاه با زنان کمونيست فدائی 
روبرو هستيم که حتی معنی واقعی 

و با . را هم به ما می آموزند" شهامت"
عمل خودشان به ما نشان می دهند که 

" شهامت. "چيست" شهامت"معنی 
. در فرد نيست" ترس"عدم وجود 

يعنی آگاه بودن بر اين " شهامت"
تر از زندگی من واقعيت که چيزی مهم

چيزی وجود دارد که . وجود دارد
ارزشش از زنده ماندن من بيشتر است 
و من بايد برای آن از جان خودم هم 
بگذرم و درنتيجه آگاهی بر اين واقعيت 

زيرا . است که از مرگ هم هراس ندارم
که می دانم مرگ من برای حفظ آن 
چيزی خواهد بود که ارزشش از جان 

     )٤(. لو راندن تاريخج: من بيشتر است
شعر غزال آيتی را به ياد بياوريم که می گفت 

قسم خوردم بر تو من ای عشق، که جان "
بازم در رهت ای عشق، نيرزد جان در رهی 

   "...واال، که ناچيز است هديه ای ای عشق
  

زن چريک فدايی خلق، ضربه بسيار 
عميقی بر باورها و سنن و فرهنگ 

که توسط  ضربه ای. ارتجاعی زد
نسلهای بعدی زنان انقالبی که زن 
چريک فدايی خلق را الگوی مبارزاتی 
خود قرار دادند، عميق تر و کاری تر هم 

زنان چريک فدايی خلق چنان ضربه . شد
کاری به فرهنگ و باورهای ارتجاعی 
زدند که هنوز هم از جانب دشمن و 
همه کسانی که خواهان حفظ نظام 

زن ستيزش سرمايه داری و فرهنگ 
هستند، احساس شده و به همان دليل 
زنان چريک فدايی خلق را مورد حمله 

و اين درحالی است که  .قرار می دهند
اغلب آن زنان انقالبی ديگر در ميان ما 

اما انديشه آنها و سنت ها و فرهنگ . نيستند
و آگاهی انقالبی ای که برای نسل انقالبی 

وز هم امروز به جا گذاشته اند، حتی امر
دشمن را به وحشت انداخته و به حمله به 

به همين دليل است که . آنها وا داشته است
جمهوری اسالمی هم مانند رژيم شاه، برای 
خدشه دار کردن چهره انقالبی آن مبارزين، 
کتاب های سراسر دروغ و تحريف منتشر 

   .کرده است
زنان چريک فدايی خلق با انجام وظيفه 

شرايط آن دوره از تاريخی خود که از 
تاريخ ناشی شده بود، با عمل مبتنی بر 
تئوری انقالبی خود، شرايط را تغيير 

با منعکس شدن مبارزات آنها در . دادند
زنانی که . جامعه، شرايط تغيير کرد

اخبار مبارزات زنان چريک را در دانشگاه 
و کارگاه و کارخانه می شنيدند، دیگر به 

گ مسلط خودشان با معياری که فرهن
رژیم شاه در جامعه تلقين کرده بود نگاه 

آنها می دیدند که زن ها هم . نمی کردند
انسانی کامل بوده و می توانند از قدرت 

بنابراین سعی . زیادی برخورد دار باشند
می کردند که  دنباله رو مردان نباشند و 
خود را ضعيف و پائين تر از مرد به 

  .حساب نياورند
دختران نسل جوان  ٥٧وقتی که در سال 

همراه با ديگر اقشار جامعه به مبارزه با رژيم 
شاه برخاستند، آن فرهنگ ارتجاعی 

سيستم سرمايه داری آنقدر پوسيده بود که 
در سالهای انقالب . به عقب رانده شد

فرهنگ مترقی و جدیدی در جامعه بوجود 
برخورد خيلی از خانواده ها با . آمد

جامعه ای که  .دخترهايشان متفاوت شد
زمانی بنا بر فرهنگ غالب ارتجاعی تحميل 
شده از جانب نظام حاکم و رژيم، برای زنان 
ارزشی برابر با مرد قائل نبود، به خود آمد و و 
به مقابله با معيارهای ارتجاعی ای پرداخت 
که سيستم سرمايه داری مرتجع برايش 

   .ساخته بود
ز اگر زمانی دخترها نمی توانستند بعد ا

 ٥٦تاریک شدن هوا در بيرون باشند، در سال 
 ٢کسی از ما نمی پرسيد تا ساعت  ٥٧و 

بازهم يادآوری می کنم نه . (صبح کجا بودی
همه، در بخشی از جامعه اين تغييرات ايجاد 

پدر و مادرها به دخترهای فعال .) شد
سياسی خانواده حتی بيشتر از پسرهای 
 غير فعال سياسی آن خانواده اعتماد

همين مردم که زمانی دخترها را . داشتند
وادار به ازدواج های اجباری می کردند، حتی 

هنوز . در اين زمينه هم تغيير رفتار داده بودند
هم به دختران نسل جديد خانواده می گويند 

 ٥٧اگر تو هم تفکری مثل دخترهای سال "
داشته باشی، ما هيچ دخالتی در کار تو 

  "...نخواهيم کرد
يزها شايد جزئی به نظر برسند، اما اين چ

حکايت از اين واقعيت دارند که ارزش ها و 
آگاهی هايی را که نسل ما از زنان انقالبی 
نسل گذشته آموخته بود، احترامی در ميان 
اقشار آگاه جامعه ايجاد کرد که نشان می 
داد که خانواده عمأل به برتری اين ارزش ها و 

ی داشت، باور فرهنگ جديدی که نسل انقالب
پيدا کرده و آن را به عنوان چيزی برتر از آنچه 

  )٥(. که در گذشته وجود داشت، پذيرفتند
  

تجربه های باارزش مبارزاتی و سنتهای 
انقالبی که زنان چريک فدايی خلق 
برای نسل های آينده به جا گذاشتند، 
تنها به مبارزات مسلحانه آنها خالصه 

زنان آگاه همين که مردها و . نمی شود
در کنار هم در يک سازمان انقالبی 
مبارزه می کردند، تصويری واقعی از 
اولين و اساسی ترين قدمهايی را که 
خلق بايد در راه يک انقالب پيروزمند 
بردارد، يعنی آگاهی، تئوری انقالبی، 
اتحاد و تشکل رزمنده ايجاد کردن، را 

در اين  .جلوی چشم مردم قرار داد
های خلق، از زن و مرد گرفته سازمان پيشرو

تا پير و جوان در کنار هم مبارزه می کردند و 
بخصوص زنان نقش بسيار مهمی در آن 

حتی مادران مبارزی نيز در اين . داشتند
سازمان بودند که نشان دهنده اين واقعيت 
است که چگونه سازمان های انقالبی 
مسلح آن دوره، حتی مادران را به مبارزه 

اينها همه . دشمن کشاندند مستقيم با
نشان دهنده ابعاد وسيع تأثيرات آن انقالبيون 

به عنوان . بر جامعه و بخصوص زنان است
مثال، مادر غروی، مادر چريکهای فدايی خلق 
احمد و مجتبی خرم آبادی بود که خود او نيز 
. عضو سازمان شد و سالها مبارزه کرد

بنابراين می بينيم که چريک های فدايی 
لق از همه نظر جامعه را به خود جذب خ

عمل راهگشای آنها، يعنی مبارزه . کردند
مسلحانه، مورد حمايت مردم قرار گرفت، زيرا 
که منطبق با شرايط بود و اين را مردم با 
زندگی سراسر رنج خودشان درک کرده 
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سنت شکنی و فرهنگ جديد . بودند
مترقی انقالبی چريکهای فدايی خلق، 

د زنان چريک فدايی بخصوص عملکر
خلق در ضربه زدن به فرهنگ ارتجاعی 
و آفريدن فرهنگی جديد به جای آن، 

درنتيجه، بسياری از . مردم را تغيير داد
با الگو قرار  ٥٧دختران انقالبی نسل 

دادن زن چريک فدايی خلق بود که با 
مارکسيسم آشنا شدند، به صحنه 
مبارزه پا گذاشتند و بسياری از آنها نيز 

  .در راه رهايی خلق جان باختند
  

شکست خورد و  ٥٧پس از آنکه انقالب 
جمهوری اسالمی به کمک امپرياليست ها 
به قدرت رسيد، رژيم تالش کرد که با زور 
زندان و شکنجه و اعدام مجددأ زنجيرهای 
فرهنگ ارتجاعی را بر دست و پای زنان 

و باز هم اين سنت ها و . محکم تر کند
بی به جا مانده از زنان چريک آرمانهای انقال

فدايی خلق بود که بخش عظيمی از زنان 
کمونيست و آزاديخواهان آگاه جامعه را در 
پيشاپيش مبارزه با جمهوری اسالمی و 
مقاومت برای حفظ دست آوردهای قيام قرار 

  )٦(. داد
نيز، بسياری از دختران انقالبی و  ٦٠در دهه 

فدايی خلق کمونيست با الهام از زنان چريک 
و سنت شکنی های آنها بود که در شکنجه 
گاه های جمهوری اسالمی، حماسه های 

  )٧(  .مقاومت آفريدند
خوب، اين شهامت را ما امروز در خيابانهای 

زنان آگاه و مبارز نسل . ايران هم می بينيم
انقالبی کنونی، پيشاپيش مردها در نبردهای 
يم خيابانی قرار گرفته و همچنان قدرت عظ

زنان آگاه انقالبی را نشان می دهند و رژيم 
اين رشد . ارتجاعی را به وحشت انداخته اند

سطح آگاهی و مبارزات قهرآميز زنان با 
دشمنانشان، هيچگاه نمی توانست بدون 
بهره گيری از آنچه در کل جامعه توسط زنان 

 ٥٠و  ٦٠مبارز، زنان کمونيست انقالبی دهه 
چريک فدايی خلق  و پرچمداران آنها، زنان

   .ساخته شده بود، امکان پذير شود
شرکت زنان در جنبش مسلحانه به طور 
کلی، تأثير پابرجايی در پيشبرد جریان تاریخ 
گذاشت و مهمترين درسی را که به نسل 
های پس از خود داد، اين بود که جنبش زنان 
مانند هر جنبش اجتماعی ديگر، بدون ارتباط 

قالبی و بدون قدم با دیگر جنبش های ان
گذاشتن در راه مبارزه برای سرنگونی 
انقالبی رژيم و سيستم سرمايه داری، نمی 

  .تواند رشد کرده و پيروز شود
  

امروز هم مردمی که به مبارزه با جمهوری 
اسالمی برخاسته اند، در عمل می بينند که 
هيچ راهی به پيروزی آنها منجر نمی شود 

نتيجه می بينيم که در. جز مبارزه ای قهرآميز
جوانهای آگاه انقالبی اين نسل نيز به دنبال 
اين هستند که بدانند چريک های فدايی 
خلق، آن کمونيست هايی که پشروان خلق 

و زمينه های آمدن خلق به ميدان  بودند
مبارزه را مهيا کردند، چه می گفتند، چگونه 
زيستند، چگونه متشکل شدند، و آرمانهای 
انقالبی و سنت های مبارزاتی آنها چگونه در 

 ٦٠و نسل دهه  ٥٧ميان جوانان آگاه نسل 
   .گسترش يافت

  
جمهوری اسالمی به خوبی می داند که زنان 

ايی خلق الگوهای چريک فد) و مردان(

مبارزاتی آن نسل انقالبی ای خواهند بود که 
به عنوان پيشروهای خلق، سرانجام اين رژيم 
. و سيستم سرمايه داری را نابود خواهند کرد

به همين داليل است که عالوه بر رژيم 
از دست (جمهوری اسالمی، افراد ديگری نيز 

پروردگان بنگاه های ايده پراکنی 
که خواهان حفظ سيستم ) امپرياليستی

سرمايه داری و منافع امپرياليست ها در ايران 
هستند، چريک های فدايی خلق و بخصوص 
زنان چريک فدايی خلق را مورد حمله قرار 
داده اند، حمالتی که هميشه ناموفق مانده 

   .اند
که به (اگر بخواهيم از آنچه که گفته شد 

علت کوتاهی وقت، همه آنچه نبود که می 
ان در رابطه با تأثير مبارزات زنان چريک تو

فدايی خلق بر روی مبارزات انقالبی زنان در 
جمع بندی داشته باشيم، بايد ) ايران گفت

بگوئيم که در دوره ای که مثل امروز 
ديکتاتوری محض به مثابه روبنای ذاتی رژيم 
های سرمايه داری وابسته، بر جامعه ما 

، زنان و سايه شوم خودش را انداخته بود
مردان آگاه و پيشروی خلق با درک ضرورت 
های زمان، و با هدف تغيير شرايط، به 
عاليترين شکل مبارزه، يعنی مبارزه مسلحانه 
پرداختند و شرايطی را بوجود آوردند که راه 
برای پيروزی مبارزات نسل های انقالبی آينده 

  .باز شود
زنان چريک فدايی خلق توانستند چنان 

عميقی به ارتجاع بزنند که  ضربه های
پس از آن، حضور وسيع زنان در صحنه 
مبارزات اجتماعی به امری عادی تبديل 

و امروز نيز جوانان آگاه و مبارز . شد
نسل انقالبی کنونی می بايست با 
درس گيری از تجربيات انقالبی نسل 
های گذشته، به نيازهای زمان خود 
ه پاسخ گفته و موانعی را که بر سر را

  .پيروزی است، از ميان بردارند
  

  :زیرنویس ها
فردی به نام پيمان وهب زاده اخيرأ در  )١(

اگر مرضيه اسکويی به "جايی گفته بود که 
جای مبارزه مسلحانه، شعر می گفت و با 
سازمانهای علنی زنان در زمان شاه کار می 

  ." کرد، کارش ماندنی تر بود
طی افرادی مثل وهاب زاده پيش برنده خ

هستند که تمام دشمنان خلق متحدانه در 
جهت پيشبردش فعاليت می کنند و تالش 
دارند که مردم را از مبارزه قهرآميز برای 
نابودی کل سيستم باز دارند و اين اهداف 
ضدخلقی و ضدانقالبی خود را با ژست های 
شاعرانه و صلح دوستی و حقوق بشری 

  .  تقلبی، بزک می کنند
اده ها گفت که سازمانهای بايد به وهاب ز

علنی زنان در زمان شاه چه سازمانهائی 
بودند؟ مگر به جز سازمانی که اشرف پهلوی 
در رأس آن بود رژيم به سازمان ديگری هم 
اجازه حيات می داد؟ و آيا این به اصطالح 
پژوهشگرها، مرضيه احمدی اسکويی را 
دعوت به فعاليت در سازمان زنان اشرف 

ند؟ در واقع برای وهاب زاده پهلوی نمی کن
ها، اشرف پهلوی و مزدوران و مفت خورهای 
دور و برش زنان نمونه و دارای ارزش به 

و کسی که این طور فکر . حساب می آیند
کند، معلوم است که باید بر عليه زنان 
انقالبی چریک فدائی که آرمانشان رهائی 

  .کارگران و زحمکتشان بود، حرف بزند
  

افراد برخورد اشتباهی در اين  برخی از )٢(
فقط می خواهند بدانند زنان . رابطه دارند

چريک چطور لباس می پوشيدند، روابط 
به جای اين ... خصوصی اشان چطور بود، 

چيزها، بايد رفت و جستجو کرد که تئوری 
انقالبی آنها چه بود؟ علم مارکسيسم که 
آنها به آن اعتقاد داشتند و بر اساس آن به 

زه مسلحانه پيوسته بودند، در رابطه با مبار
منشأ ستم بر زنان و راه از بين بردن آن چه 

  می گويد؟
  
چندين سال پيش، وب الگی را ديدم که  )٣(

او . دختر نوجوانی از ايران در آن نوشته بود
خاطره يک روز تابستانی در راه شمال را 

در نيمروز از "او نوشته بود که . نوشته بود
سياهکل و زنان و مردان . تيمسياهکل گذش

چريک فدايی خلق برگ مهمی از تاريخ ما را 
وقتی به زنان چريک فکر ... تشکيل می دهند

می کنم، وقتی فکر می کنم که چنان زنانی 
هم وجود داشته اند، از خودم می پرسم که 
آيا من هم می توانم مثل آنها باشم؟ آنوقت 

اين يک ..."  به زن بودن خودم افتخار می کنم
مثال کوچک از تمايل نوجوانان و جوانان به 

می . تاريخ مبارزاتی نسل های گذشته است
توان در اين رابطه به اين مسئله هم اشاره 
کرد که خود جمهوری اسالمی هم برای 
مدتی وقتی ديد که جوانان آنقدر اشتياق 
دارند که در مورد اين تاريخ بدانند، با سوء 

به چاپ کتابهايی برای  استفاده از اين موضوع
تحريف واقعيات گذشته و ايجاد انحرافات 

در اين کار، . نظری در ميان جامعه دست زد
رژيم از توده ای اکثريتی های سابق که در 
چنين مواقعی هميشه به کمک دشمن 

  .شتافته اند، به خوبی استفاده کرد
اتفاقأ امپرياليست ها هم همين خط را دنبال 

نگاهی بيندازيد به  .کرده و می کنند
فعاليتهای بنگاه های ايده پراکنی 
امپرياليستی که در پوشش کار آکادميک به 
فعاليت نظری ضدمارکسيستی و ضدانقالبی 
مشغولند و افرادی مانند وهاب زاده ها را به 
کار می گيرند که با تجاهالت عارفانه خود 
تالش می کنند که تاريخ معاصر مبارزات 

يران و حتی تاريخ انقالب های انقالبی مردم ا
کمونيستی در جهان را تحريف کنند و چهره 

  . چپ انقالبی ايران را خدشه دار کنند
  
برخی از افراد مغرض حتی ماهيت  )٤(
زنان مبارز را هم درک نکرده و ادعا " شهامت"

می کنند که خوب، که چی؟ حاال زنی هم 
  نترس باشد و خودش را به کشتن بدهد؟ 

ليل کشته شدن زنان مبارز را کسی که د
نمی فهمد، يا نمی داند که شهامت انقالبی 
چيست زيرا که هيچگاه خودشان دارای ذره 
ای شهامت انقالبی نبوده، يا دقيقأ می داند 
چه می گويد و قصد عوامفريبی های 
ضدانقالبی و تحريف کردن واقعيات را دارد و 
به اين دليل است که پرت کردن خودش را از 

نجره که درواقع ديوانگی است، با پ
می نامد و آن را با " شهامت"عوامفريبی 

شهامت آگاهانه زنانی که در نبردهای 
خيابانی قهرآميز خود با مزدوران تا دندان 
مسلح رژيم کشته می شوند، مقايسه می 

  .  کند
و يا فرد مغرضی مانند وهاب زاده، طوری از 
 قهرمانی چريک های فدايی خلق حرف می
زند که گويا شهامت انقالبی آن قهرمانان 
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کودکانه و از روی عدم تجربه و " قهرمان بازی"
  . درک بوده است

مدتی پيش فيلم مستندی ديدم از يک  )٥(
دبيرستان دخترانه در يک محله کارگری 

فيلمی بود که واقعيات زندگی دخترها . تهران
و ظلم و ستم هايی که از همان اولين 

ی و جوانی با تمام وجودشان سالهای نوجوان
تجربه می کنند را نشان می داد ، تجربه ای 
که در تعيين سرنوشت آنها نقش بزرگی 

این یک فيلم مستند بود و آنچه را که . دارد
نشان می داد گوشه ای از  واقعيت بود، 
واقعيتی بسيار غم انگيز که ما از دور می 
بينيم اما دختران ايران بخصوص دخترهای 

ات محروم، در هر لحظه زندگی اشان با طبق
. گوشت و پوست خودشان تجربه می کنند

این فيلم نشان می داد که دخترها از همان 
سالهای اول ورود به جامعه، در مدرسه و 

دختری که آرزو . دبيرستان تحقير ميشوند
دارد شاعر بشود، و اتفاقأ يکی از اشعارش را 

ه چقدر هم در فيلم می خواند و می بينيم ک
هم با استعداد است، از بيان آرزويش خنده 

هيچکس او را جدی نمی گيرد . اش می گيرد
و خودش هم به سختی می تواند آرزوی 
خودش را جدی بگيرد و اميدی برای رسيدن 

دختر ديگری ادامه . به آن داشته باشه
زندگی را بی فايده می داند، چون تنها راه 

ر درس، و ادامه زندگی برای او موفقيت د
رفتن به دانشگاه است که شانس او را برای 

که از آن طريق . پيدا کردن کار بيشتر می کند
گليم خودش را از آب بيرون بکشد و مجبور 
نباشد برای تأمين زندگی اش به يک ازدواج 

اما چون تجديد آورده، . تحميلی تن بدهد
او در . همه اين آرزوها را برباد رفته می بيند

غمگين نشسته و حرفی نمی گوشه ای 
  . تواند از آرزوهاش بزند

همه اين دخترها آرزوهايی دارند، اما 
هيچکدام اميد چندان روشنی برای رسيدن 

ازدواج اجباری تنها چيزی . به آنها را ندارند
يک آرزوی . است که حتمی می دانند

مشترک همه اين است که اگر نتوانستند به 
و دارند که آرزوهای ديگرشان برسند، آرز

حداقل بتوانند با کسی که دوست دارند 
  .ازدواج کنند

اين مدرسه را با خودم و مدرسه ام در سال 
درست به خاطر غرور و . مقايسه کردم ٥٧

فرهنگ انقالبی که از رزم چریکهای فدائی 
خلق و بخصوص زنان چریک فدائی در جامعه 
به وجود آمده بود و به خاطر قدرت انقالب 

ی که در مدرسه ما حاکم بود یک مردم، جو
در حالی که جو اين . جو شاد مبارزاتی بود

  .سراسر غم بود و نااميدی) در فيلم(مدرسه 
، سراسر اميد و ٥٧اما نسل ما در سال 

اشتياق انقالبی بود با کوله باری از آنچه که 
از خواهران انقالبی نسل گذشته بر دوش 

های کوله باری از تجربيات و درس. داشتيم
. انقالبی که اميد رسيدن به آرزوها را می داد

اين ديگر به عهده ما بود که بتوانيم از اين 
کوله بار برای رسيدن به پيروزی استفاده 

و . بنا به داليل بسياری موفق نشديم. کنيم
امروز به عهده آگاه ترين و پيشرو ترين 
دخترها و پسرهای نسل انقالبی کنونی 

انقالبی نسل های  است که همه تجربيات

گذشته را برای رفع مشکالتی که سر را 
دارند، برای رشد آگاهی هايشان، برای اتحاد 
زن و مرد انقالبی و ايجاد تشکل انقالبی، 
برای ايجاد آن رهبری آگاه و متشکل 
پيشروهای طبقه کارگر که عدم وجودش 
بزرگترين مانع بر سر راه پيروزی نسل کنونی 

  .قرار دهند است، مورد استفاده
  
اين روزها دشمنان و مغرضين تالش می  )٦(

کنند که با تحريف تاريخ وانمود کنند که گويا 
کمونيست ها در مبارزه و مقاومت در برابر 

به عنوان . هجوم ارتجاع نقشی ايفا نکردند
مثال گفته ميشود که کمونيست ها در مقابل 
. قانون حجاب اجباری مقاومتی نکردند

ايد از آنها پرسيد که غير از زنان درصورتيکه ب
کمونيست و آزاديخواهان آگاه چه کسانی با 
حجاب مبارزه کردند؟ زنان در جامعه به چند 

زنان طبقه سرمايه . بخش تقسيم می شدند
دار که فورأ جذب سيستم شدند و با حجاب 

اتفاقأ بسياری از کسانی . مخالفتی نکردند
ها تحريف که حاال تاريخ را برعليه کمونيست 

می کنند، از همان زنانی بودند که حاضر 
نشدند دست از مشاغل دولتی و 
دانشگاهی خودشان بکشند و روسری و 
توسری را پذيرفتند و برگشتند سر 
کارهايشان و در سيستم جمهوری اسالمی 
استاد دانشگاه و وکيل و دکتر و مهندس و 

همانها االن در خارج از کشور . غيره شدند
وشته اند در تحريف واقعيات و در کتابها ن

وصف مبارزه دروغين و ادعايی خود با حجاب 
و از اين راه هم برای خود شهرتی . اجباری

بخشی از زنان سرمايه . دست و پا کرده اند
دار هم که سلطنت طلب ها بودند که برخی 
از آنها در همان ابتدا به خارج رفتند و برخی از 

کرده و در ايران آنها هم توانستند رنگ عوض 
بمانند و جذب سيستم جمهوری اسالمی 

بخشی از زنان جامعه هم حزب . شوند
زنان مجاهد . االهی و وابسته به رژيم شدند

خوب، . هم که با حجاب مشکلی نداشتند
می ماند زنان کمونيست و مبارزين آگاه که با 
حجاب اجباری و کل فرهنگ ارتجاعی رژيم 

وی مبارزه، در مبارزه کردند و در صف جل
پيشاپيش زنان زحمتکش و آگاه جامعه قرار 

  .گرفتند و به مبارزه با ارتجاع پرداختند
  
يک بار، سالها پيش در تورنتو در جمعی  )٧(

از فعالين سياسی گروه های مختلف چپ، 
صحبت از دوران قيام شد و من بر اساس 

گفتم که از  ٦٠شنيده هايم از زندانيان دهه 
حتی از (رهای چپ بسياری از دخت
می شنويم که يادآوری ) سازمانهای مختلف

آنچه که در کتاب حماسه مقاومت خوانده 
بودند، در شکنجه گاه های جمهوری 

  . اسالمی به آنها قدرت مقاومت می داد
وقتی اين حرف را زدم، يکی از مردهای 
کمونيست از يکی از سازمانهای سياسی 

. ور نيستنه اينط"غير از خط فدايی گفت که 
اين تنها دخترها نبودند که با يادآوری آن کتاب 

من هم . در زندان می توانستند مقاومت کنند
با آن کتاب کمونيست شدم و هم اينکه در 
شکنجه گاه توانستم با تکرار آن در ذهنم، زير 

  ."شکنجه مقاومت کنم

يک خاطره ای هم دارم از تأثير کتاب حماسه 
ل سياسی در آن مقاومت روی زنان غير فعا

دقيق يادم نيست که چه موقعی بود . سالها
. که کتاب حماسه مقاومت به دستم رسيد

زنی در فاميل بود . بود ٥٦احتماأل اواخر سال 
که متأسفانه مثل بسياری از زنان در جامعه 
تمام عمرش از همسرش کتک خورده بود، 

و چون از سن . درواقع شکنجه شده بود
گی که ازدواج کرده سال ١٦ –١٥خيلی کم 

بود، اين ظلم و ستم شروع شده بود و ادامه 
داشت، اين زن کامأل به اين وضع عادت کرده 
بود که هميشه بی دليل کتک بخوره و فحش 

يک روز . بشنود و هيچوقت هم جواب ندهد
من کتاب حماسه مقاومت را برای او و 

در خانه اشان پای چرخ . مادرش خواندم
د و به من گوش می خياطی نشسته بودن

شاه و ساواک را . و اشک می ريختند. دادند
اين بالها را سر بچه "لعنت می کردند که 

تا اينکه يک . اين گذشت". های مردم آورده
. روز آن زن و همسرش مجددأ دعوايشان شد

آن زن جوان ناگهان انگار که تمام دعواها 
وتوهين های اين همه سال را می خواهد 

فالن : "ر شوهرش داد زدجواب بدهد، س
فالن شده، غلط می کنی با من اينطور حرف 

دخترهای از من جوانتر از زندان و . می زنی
شکنجه های بدتر از آنچه که تو سر من 
درآوردی فرار می کنند و شاه و دم و دستگاه 

من اگر نتوانم . ساواکش را ريشخند می کنند
خودم را از ظلم و شکنجه های تو خالص 

  ."زن نيستمکنم، 
  

اين زن آدم جديدی . من مات و مبهوت ماندم
  . شده بود

  
اگر اين کوچکترين تأثيری بود که فقط يک 
کتاب می توانست روی يک زن غير سياسی 

اگر مبارزه با تو نکنم، "بگذارد، بطوريکه بگويد 
يعنی تعريف جديدی از هويت ." زن نيستم

که " زن"خودش به عنوان زن بدهد، هويت 
زن توسری خوری بود که دم "از آن  پيش

و اگر جلوی شکنجه گرش می " نمی زد
نبود، حاال برعکس، اگر مبارزه " زن"ايستاد 

يعنی اينطوری زنان . نيست" زن"نکند ديگر 
بودن را برای خيلی " زن"مبارز حتی معنای 

و معنای واقعی آن، معنای . ها تغيير دادند
  .واقعی انسانی اش را به آن دادند

  
اگر اين تغييری است که فقط يک کتاب روی 
زنان غير سياسی گذاشت، ببين که چه 
تغييرات عظيمی روی دختران جوان انقالبی 

ببين اين آگاهی و . گذاشت ٦٠و  ٥٠نسل 
بهره بردن از سنت های انقالبی زنان چريک 
فدايی چه تحوالت انقالبی می تواند در 

به . دختران جوان انقالبی نسل کنونی بگذارد
همين دليل است که دشمن تمام توانش را 

را تحريف کند  ٥٠به کار گرفته که تاريخ دهه 
و بدين وسيله نسل جوان کنونی را از 
تجربيات و سنن مبارزات انقالبی چريکهای 
فدايی خلق و ديگر مبارزين انقالبی نسل 

 .های گذشته محروم کند
  

 !روز جهاني زنان كارگر و زحمتكش،مارس8گرامي باد
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  ! مارس روز جهاني زن 8گرامي باد
  
روز جهانی  زن و روز گراميداشت تالشهای خستگی ناپذيری است که برای  مارس ٨

. رهائی زنان از قيد هر گونه ظلم و ستم و سرکوب در سراسر گيتی انجام گرفته است
مارس به مثابه روز جهانی زن تعيين گرديد   ٨که به ابتکار زنان کمونيست ١٩١٠از سال 

ال مختلف و از جمله با برگزاری تجمعات و تا امروز که در سراسر جهان زنان به اشک
ميتينگهای مختلف روز جهانی خود را جشن می گيرند، روزی نبوده است که زنان برای 
رسيدن به حقوق برابر با مردان و همچنين نفی هر گونه ستم بر زن لحظه ای از پای 

ن نقطه جهان  مبارزه ای که دستاوردهای  غير قابل انکاری در اين يا آ. ايستاده باشند
داشته و به زنان ستمديده امکان داده تا گام های هر چه بزرگ تری جهت بنای جهانی 
عاری از ظلم و ستم، جهانی که  زن به مثابه انسانی آزاد و متکامل شناخته می شود، 

  . به پيش بردارند
  

تی امروز زنان کارگر و زحمتکش در شرايطی روز جهانی خود را برگزار می کنند که ح
ماه "رئيس جمهوربزرگ ترين قدرت امپرياليستی یعنی اوبا هم مجبور شده است  

برای پاک کردن " تعهد مجدد خود" اعالم کرده و از "مارس را ماه تاریخ زنان در آمریکا 
این نکته از . سخن بگويد" باقی مانده نابرابری هائی که امروز در برابر زنان ما قرار دارد

همين که بورژوازی مجبور می  از این نظر که. یادی برخوردار استیک جهت از اهميت ز
" های موجود بر زندگی زنان اعتراف کرده و بر" نابرابری"شود از زبان رهبران خود به 

خود جهت رفع آن تاکيد کند، این امر خود انعکاس و بيانگر يکی از دستاوردهای " تعهد
اگر  صد سال پيش کارگران . ه می باشدانکار ناپذير مبارزات صد ساله زنان ستمديد

ساعت  ٨مارس برای دستيابی به  ٨رزمنده کارخانه های نساجی نيويورک در آمريکا  در 
کار روزانه و بهبود شرايط کار خود بپاخاسته و با بورژوازی مسلط در آمریکا جنگيدند  و 

مری ازلی و ابدی اگر همواره این بورژوا های مرتجع تبليغ کرده اند که فرودستی زن ا
" است، اما امروز وقتی رئيس جمهوری از قماش همان مرتجعين مجبور شده که از 

سخن بگويند، این امر نشان می " در برابر زنان"خود  برای رفع نابرابری موجود " تعهد
دهد که جنبش زنان تا چه حد در سطح جهان به جلو رفته است که بورژوازی امروز برای 

ه کجراه بردن مبارزات آنها، مجبور است در ظاهر خود را مدافع حقوق زنان فريب زنان و ب
نمایندگان بورژوازی چنين برخوردی می کنند تا قادر شوند اين حقيقت را . نشان بدهد

راحت تر الپوشانی نمايند که نقض حقوق زنان در جوامع امروزی و ستم مضاعفی که بر 
ستثمار از نيروی کار و بهره کشی مضاعف از نيروی آنان وارد می شود، اتفاقا بر بنياد ا

کار زنان استوار بوده و ستم بر زنان در مفهوم وسيع و واقعی خود، هرگز بدون نابودی 
  .نظم ناعادالنه مبتنی بر مالکيت خصوصی بر طرف نمی گردد

  
امسال زنان ايران در شرايطی به پيشواز روز جهانی خود می روند که رژيم سرکوبگر 

هوری اسالمی به مثابه حافظ نظام سرمايه داری حاکم بر کشور روزی نبوده و جم
نيست که حقوق و مطالبات بر حق آنان را لگد مال استبداد خونين خود نکرده باشد و به 

پايمال شدن حقوق . اشکا ل گوناگون زن ستيزی ذاتی خود را به نمايش نگذاشته باشد
انتخاب پوشش، دستمزد برابر برای کار برابر، حق  برخورداری از حق زنان در رابطه با 

طالق ،حق حضانت از فرزندان، حق سفر آزادانه به خارج از کشور و حقوقی از این قبيل 
درکنار برخوردهای اجتماعی تحقير آميز و سرکوب آنها به اشکال مختلف و از جمله 

  .دارد سرکوب استعدادهای آنان از همان کودکی و نوجوانی همچنان ادامه
  

روشن است که اين اجحافات نمی تواند با اعتراض و مبارزه زنان ستمديده مواجه نشده  
و آنها بر عليه اين بربريت در هر سطح و شکلی به اعتراض بر نخاسته  و نکوشند با در 

به همين . هم کوبيدن سلطه استبداد زن ستيز حاکم مسير رهائی خود را هموار سازند
ا در خيزش سال گذشته که زمين را زير پای ديکتاتوری حاکم به دليل هم هست که م

لرزه در آورد، زنان را در صف اول اعتراض ومبارزه عليه وضع موجود ديديم و شاهد بوديم 
که چگونه آنها با جسارت تمام با نيرو های سرکوب به مقابله برخاسته و در همه جا 

. ه به اوباش جمهوری اسالمی می کردندرا تشويق به تداوم مبارزه و حمل" نيمه ديگر"
خيزش خودجوشی که چون فاقد سازماندهی و رهبری  بود به جناح های درونی طبقه 
حاکم که همه موجوديت شان در تقابل با مطالبات بر حق زنان و امر رهائی آنها می 
ين باشد، امکان داده بود تا جهت رسوخ در آن و به کج راه بردنش خود را ميدان دار ا
اما . مبارزات جا زده و از طريق  زنان اصالح طلب خود را طرفدار مطالبات زنان جلوه دهند

سير رو برشد مبارزه و آگاهی صيقل خورده زنان مبارز و انقالبی ایران اجازه نمی دهد 
که مرتجعينی که به دروغ نام اصالح طلب هم روی خود نهاده اند بتوانند انرژی انقالبی 

تجربه به . ه ایران را به هرز ببرندزنان ستمدید
دست آمده در بستر مبارزه زنان و مردان 
تحت ستم ایران بر این حقيقت مهر تأئيد زده 
است که بدون نابودی نظام حاکم که 
ديکتاتوری و ستم بر زن ذاتی آن می باشد 
امکان رسيدن به آزادی و تحقق مطالبات بر 

 به همين دليل هم. حق زنان وجود ندارد
هست که زنان مبارزو آزاديخواه ايران نبايد 
اجازه دهند که انرژی مبارزاتی آنها جز در 
جهت نابودی جمهوری اسالمی بکار گرفته 

  . شود
  

زنان مبارز جامعه ما تنها در بستر مبارزه برای 
سرنگونی جمهوری اسالمی و نابودی 
سيستم سرمایه داری در ایران و در این 

برای تحقق خواسته بستر مبارزه و تالش 
های برحق خویش، امکان می يابند در جهت 
نابودی نظام ظالمانه حاکم که مردساالری 
ذاتی آن می باشد گام برداشته و راه نابودی 
هر گونه ستم بر زن  و رهائی قطعی  خود را 

  .هموار سازند
  

چريکهای فدائی خلق  رنان کارگر و 
را زحمتکش و همه پويندگان راه رهائی زنان 

  . به حرکت در اين جهت فرا می خوانند
  

پيروز باد مبارزات حق طلبانه زنان 
  !ستمديده ایران و جهان

  
نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم 

  !جمهوری اسالمی
  

  ! پيروز باد انقالب 
  

  !زنده باد کمونيسم
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  

  چريکهای فدائی خلق ايران
١٣٨٩اسفند  ١٢  -  ٢٠١١مارس  ٧

  

 

 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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، سالی که زنگ بزرگ ۵٠در اسفند سال 
خون به صدا درآمد، رژيم جنايتکار شاه جمع 
بزرگی از کمونيستهای ايران  را به جوخه 

چريکهای فدائی خلق ايران، .  اعدام سپرد
رفقا مسعود احمدزاده،عباس مفتاحی،مجيد 
احمدزاده، اسداهللا مفتاحی ،حميد توکلی ، 

اسفند و رفقا سعيد  ١١در غالم  رضا گلوی 
آريان،بهمن آژنگ،عبدالکيرم حاجيان سه پله، 

اسفند در ميدان  ١٢مهدی سوالونی در 
چيتگر تيرباران شدند و در ادامه اين 

اسفند ماه نيز  ٢٠در " آريامهری"وحشيگری 
رفيق ديگر يعنی رفقا عليرضا نابدل، مناف  ٩

فلکی،اکبر مويد، يحيی امين نيا، محمد تقی 
جعفر اردبيل چی،  سرکاری، ده، حسنزا

سيد علی نقی آرش و اصغر عرب هريسی 
در همان چيتگر  قلبشان با گلوله های 

 ١٩اين .  جالدان حاکم از حرکت باز ايستاد
ستاره تابناک در  ١٩چريک فدائی خلق ، 

آسمان جنبش کمونيستی ايران ، انقالبيون 
جان باخته ای بودند که ضرورت زمان را درک 

ده و به اين نتيجه رسيده بودند که بدون کر
در سد "آغاز مبارزه مسلحانه نمی توان 

شکاف انداخت و ... عظيم قدرت سرکوب 
". سيل خروشان مبارزه توده ای را جاری کرد

مبارزه ای  ،و ديديم که چقدر سريع و چگونه
که آنها بنيان گذاشته بودند فضای جامعه را 

ه توده ای دگرگون نموده و آن سيل مبارز
جاری شد و در تداوم خود شاه و سلطنت را 

  .به زباله دان تاريخ انداخت
رژيم  وابسته به امپرياليسم شاه که می ديد 
با آغاز مبارزه مسلحانه اجبارا پای در نبرد 
مرگ و زندگی گذاشته است به هر وسيله 
ای متوسل می شد تا چريکهای فدائی و 

ابود و از جنبش مسلحانه را هر چه زودتر ن
شکل گيری حمايت توده ها از آنها  جلوگيری 

تالش عبثی که بر زمينه ماهيت ضد . نمايد 
بر عکس اين   ،مردمی ديکتاتوری حاکم

جنبش نوين را با شتاب هر چه بيشتری به 
  .پرچم آزادی توده ها تبديل نمود

با آغاز مبارزه مسلحانه دستگاه امنيتی شاه 
بر در " خرابکار"چريک را تحت عنوان  ٩عکس 

و ديوار شهرها و روستا ها زده و برای 
دستگيری آنها جايزه کالن صد هزار تومانی 
تعيين نمود اما اين اقدام به جای اينکه بر ضد 

اعالم ، فریاد چريکها عمل کند هر چه بيشتر
موجوديت آنها  را به ميان مردم برد و 
محبوبيت وصف ناپذیری را در قلب توده ها 

در کنار چنين . ايجاد نمود برايشان
جالدان شاه کوشيدند با اعمال  ،ترفندهائی

شديدترين شکنجه ها مبارزين مسلح را در 
اما   ؛اذيت و آزار  درهم بشکنندو  زير فشار

مقاومتهای حماسی آنها و جان باختن 
تعدادی از رفقا در زير شکنجه های وحشيانه 
در حاليکه سبعيت ديکتاتوری را هر چه 

ده تربه نمايش گذاشت عشق و عالقه گستر

شهادت . مردم به چريکها را دو چندان نمود
رفيق بهروز دهقانی در زير شکنجه های 
دستکاه امنيتی شاه و مقاومت های اعجاب 
برانگيز رفقائی چون عباس مفتاحی و 
مسعود احمدزاده از بنيانگذاران جنبش نوين 
در زير شکنجه های شهربانی و ساواک رژيم 

ه، ايمان و اراده و پايداری چريکهای فدائی شا
خلق را هر چه بيشتر در مقابل چشم همگان 

  .قرار داد
يکی ديگر از ترفند های رژيم بر عليه چريکها 
سازمان دادن يک دادگاه قالبی برای بنيان 

رژيم شاه فکر . گذاران و رهبران اين جريان بود
می کرد با انعکاس ناقص و عمدتا تحريف 

اعيات رفقا در روزنامه ها قادر به شده دف
آنها بوده و به اين  یتحريف اهداف و آرمانها

آنها در بين مردم  مبارزاتی ترتيب به موقعيت
ضربه زده و ضمن دمکرات جلوه دادن خود 

بر .  توجيه اعدام رفقا را بدست خواهد آورد
برخورد قاطعانه  ،عکس اين تصور احمقانه

دادگاه بير اين چريکهای به اسارت درآمده د
که همه مقررات دادگاه های نظامی را زير پا 
 ،گذاشته و خود را نه تابع دولت شاهنشاهی

بلکه تابع خلق ايران ناميدند عمالبيدادگاه 
شاه را به دادگاه محاکمه مزدوران و سگهای 

دفاعيات . زنجيری امپرياليسم تبديل نمود
و تاکيد شان بر چریکهای فدایی سرسختانه 

که در پيش گرفته  ای ی راه انقالبیدرست
بودند  بيش از پيش خلقهای ايران را از آغاز 
مبارزه ای که چشم انداز رهائی آنها را نشان 
می داد  آگاه نمود و از جمله اين سخن رفيق 

من يک کمونيستم و در : "حميد توکلی که 
راه تحقق آرمانهایم برای نابودی بساط 

" ست گرفتمحکومت ننگين شما سالح به د
شور و اميدی بی پايان به خلق بخشيد و در 

  . ذهن آنان حک شد
رژيم که حتی از درج دفاعيات مسخ شده 
رفقا در روزنامه ها طرفی نبست و اين اقدام 
بر عکس به رسوائی بيش از پيش او 

اسفند دست به نمايش  ١١انجاميد، در 
در اين روز به سرکردگی . مسخره ديگری زد

راذل و اوباش و ساواکيهای خود عده ای از ا
تظاهرات فرمايشی ای در ميدان  ،فروخته

توپخانه تهران سازمان داده شد تا چنين جلوه 
داده شود که به اصطالح مردم جمع شده در 
اين تطاهرات خواهان اعدام چريکهای فدائی 
يا آنطور که دستگاه امنيتی شاه خطاب می 

ر بمب اما انفجا. می باشند"خرابکاران"کرد 
های صوتی ای که چريکها در گوشه و کنار 
محل اين نمايش ضد مردمی  کار گذاشته 

ضمن به بودند چنان بلبشوئی آفريد که 
باعث به هم نمایش گذاردن قدرت چریکها، 

شده و همه برنامه های  مضحکهخوردن اين 
  .رژيم شاه را نقش بر آب نمود

در همان  بود که بدنبال اين نمايش مسخره 
اسفند مزدوران جيره خوار رژيم خون  ١١ز رو

چريک فدائی  ۶کمونيست قهرمان ،  ۶سرخ 
خلق را در ميدان تير چيتگر بر زمين ريخته و 
قلبهائی را که جز برای انقالب رهائبخش 
خلقهای ايران و جز برای آزادی بشريت نمی 

و در روزهای بعد . داشتندتپيد را از تپيدن باز 
  .رفقا را تيرباران نمودند نيز تعداد بيشتری از

در ميان اين شهدا دو تن از بنيان گذاران 
سازمان ما رفقای کبير مسعود احمدزاده و 

آنان . عباس مفتاحی جايگاه ويژه ای داشتند
نه فقط در ميان جمع رفقای سازمان، با 
اعمال و رفتارهای انقالبی خويش و پيشبرد 
وظايف انقالبی شان شايستگی خود را 

ان رهبران کمونيست جنبش انقالبی بعنو
کارگران و توده های ستمديده ثابت کرده 
بودند، بلکه اينرا در هنگام اسارت،  در زير 
شکنجه های وحشيانه رژيم وابسته به 
امپرياليسم شاه نيز بار ديگر به ثبوت 

و ثابت نمودند که در همه حوزه . رساندند
 ررهرو صديق آرمانهای طبقه کارگهای مبارزه 
  .می باشند

  
روز شکنجه های گوناگون  ٢۶رفيق عباس 

ساواک را تحمل نموده و حتی فريادی سر 
روز بطور مداوم بر تخت  ١۵وی . نداده بود

شکنجه جالدان شاه قرار داشت و با مقاومت 
های خود حقارت جالدان شاه را در مقابل 
مقاومت و پايداری خلقی که راه رهائی خود 

به سرانجام رساندن آن را در يافته و عزم 
با توجه به نقش . نموده را به نمايش گذاشت

رفيق عباس در بنيان گذاری تشکيالت و اين 
واقعيت که رفقای بسياری از طريق وی به 
سازمان جلب شده بودند اهميت اين 

به واقع . مقاومت بيشتر قابل درک است
سازمانده کبير چريکهای فدائی  ،رفيق عباس

ش در زمينه سازماندهی بود و ايده هاي
گذار از . همواره راهگشای معضالت رفقا بود

تشکل صرفا سياسی به سازمانی 
هائی کارنظامی به ايده ها و راه  -سياسی

آن نقش طرح نياز داشت که رفيق عباس در 
برای  ۵٠در بهار سال . برجسته داشت

محدود کردن دامنه ضربات دشمن رفيق 
ساس آن  کل عباس طرحی ارائه داد که بر ا

تشکيالت به سه شاخه مجزا تقسيم می 
از طريق می بایست شد و اين شاخه ها 

مسئولين خود با هم در ارتباط باشند تا از 
بر اساس . گسترش ضربات جلوگيری شود

اين طرح قرار بود رفقا مسعود احمدزاده، امير 
پرويز پويان و خود رفيق عباس در راس اين 

اساس تقسيم  شاخه ها قرار گرفته و بر
کاری که صورت می گرفت هر شاخه مستقال 

متاسفانه ضربات . وظايف خود را پيش ببرد
پی در پی دشمن اجازه عملی شدن اين 
طرح را در آن زمان نداد اما اين انديشه ها و 
ايده ها در سالهای بعد تا حدی بکار گرفته 

  . شد

  جاودان باد خاطره جانباختگان اسفند ماه چريكهاي فدايي خلق ايران   
  
  
  

  
مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی،مجيد احمدزاده، اسداهللا مفتاحی ،حميد توکلی ، غالم  رضا گلوی، سعيد : رفقا

،عبدالکيرم حاجيان سه پله، مهدی سوالونی، عليرضا نابدل، مناف فلکی،اکبر مويد، يحيی آريان،بهمن آژنگ
 امين نيا، محمد تقی زاده، حسن سرکاری،جعفر اردبيل چی، سيد علی نقی آرش و اصغر عرب هريسی
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رفيق مسعود تئوريسين کبير چريکهای فدائی 
با تکيه بر فعاليت خستگی ناپذير  خلق بود که

و شبانه روزی خود و يارانش وبا اتکا بر  دانش 
غنی مارکسيستی اش توانست 

لنينيسم را بر شرايط ايران  - مارکسيسم
انطباق داده و تئوری ظفرنمون انقالب ايران 
  . يعنی تئوری مبارزه مسلحانه را تدوين نمايد

اين تئوری با نشان دادن  تحت سلطه 
چگونگی پروسه  ،رياليسم بودن ايرانامپ

کشور را از  استيالی سلطه امپریاليسم بر 
انقالب مشروطيت به بعد مورد توجه قرار داده 
و ثابت نمود که چگونه سلطه امپرياليستی 
با تکيه بر قهر و خشونت سياستهای خود را 
پيش برده و ايران را به کشوری نئو مستعمره 

بارزه مسلحانه با تئوری م. تبديل نموده است
 ،اجتماعی ايران - تحليل ساخت اقتصادی

حاکميت سلطه سرمايه ماهيت ضد خلقی 
داری وابسته  را نشان داده و ثابت می کند 

ارگانيک نظام  ءبه جز ما که چگونه کشور
سلطه ای  .است امپرياليستی تبديل گشته

که بدون تکيه بر ديکتاتوری قادر به تداوم 
قعيت که روبنای ذاتی اين وا. حيات نيست 

سلطه سرمايه داری وابسته در ايران الزاما 
ديکتاتوری لجام گسيخته می باشد اولين بار 

رفيق مسعود با  . در اين تئوری طرح گرديد 
درک مارکسيستی خود وبا تکيه بر چنين 

مرحله انقالب و نيرو های انقالب را  ،تحليلی
مشخص نموده و سپس با تحليل شرايط 

اجتماعی حاکم بر کشور و  سياسی و

واقعيت  ،موقعيت جنبش کمونيستی
استيالی رژيم مزدور شاه و سرکوب خونين 
هر صدای اعتراض  و پراکندگی صفوف توده 
ها و جدا ماندن پيشروان انقالبی از توده ها 
را بروشنی بررسی نموده  و سپس با تکيه 

گذرا بودن اين وضع   ،بر روش ديالکتيکی خود
وشنفکران انقالبی جهت تغيير و وظيفه ر

اوضاع را نشان داده و ثابت می کند که تنها 
با مبارزه مسلحانه است که پيشروان 
کمونيست قادر خواهند بود نقبی به قدرت 
تاريخی توده ها زده و نيروی آنها را که تعيين 
کننده سرنوشت نبرد است را به صحنه 

  . بياورند
ين يه تباگر چ ،رفيق مسعودکتاب ايده های 

کننده بزرگترين راهگشائی در جنبش مردم 
ما و باعث درهم شکستن بن بست مبارزاتی 
آن سالها گشت و به همين دليل هم با شور 
و شوق فراوان از سوی روشنفکران انقالبی  
پذيرفته و به نظر غالب جنبش تبديل شد اما 
از همان زمان با کينه و دشمنی 

. شدمواجه رنگارنگ اپورتونيستهای 
ورد که می ديدند اين ايده ها  اپورتونيستهایی

آنها پاسيفيستی باطل کننده سحر تزهای 
بوده و همه آنچه که آنها سالها اشاعه می 

دادند تا بی عملی خود را توجيه کنند را  
نقش بر آب ساخته است و خواب زمستانی 

به همين دليل  اين . شان را به هم زده است
ی های عظيم ، برغم راه گشایتئوری

مورد يورش  اجتماعی اش، از همان ابتدا

اپورتونيستی رنگارنگ نيروهای همه جانبه 
قرار گرفت که می کوشيدند در لباس عاريتی 

غير مارکسيستی  ، باصطالحمارکسيسم
بودن اين تئوری را ثابت کنند و چون اين 

لنينيسم  –تئوری انطباق خالق مارکسيسم 
چاره ای  يروها، این نبا شرايط ايران بود

نداشتند که يا مارکسيسم را تحريف کنند و 
يا اين تئوری را و در اين سالها ما شاهد بوده 
ايم که اپورتونيستها تا جائی که توانسته اند 

  .به هر دو اين روشها توسل جسته اند
ولی برای چريکهای فدائی خلق که در 
راستای رهنمود های اين تئوری بزرگترين 

يخی را پيش برده و در عمل نبرد های تار
خون قدرت استحکام تزهای  اين تئوری را با 

تئوری مبارزه به نمایش گذاردند،خود 
مسلحانه تنها شکل خالق انطباق 
مارکسيسم با شرا يط ايران بوده و به آنها 
نشان داده که چرا کمونيستها همواره گفته 

بدون يک تئوری انقالبی جنبش انقالبی "اند 
  "دمعنا ندار

با گراميداشت ياد بنيانگذاران کبير سازمان   
چريکهای فدائی خلق و همه رزمندگانی  که 
دوشادوش آنها با خون خويش بر تعهدشان 
به امر انقالب پای فشردند  وظيفه همه 
رهروان صديق تئوری مبارزه مسلحانه است 
 ،که با دفاع از اين ايده ها  در تئوری و عمل

هائی کارگران و توده های راه انقالب را برای ر
ستمديده از نظم ظالمانه حاکم  هموار 

  .سازند

  !زندان قزل حصاركشتار زندانيان در  جنايت جديد جمهوري اسالمي، 
بيش از  رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی جنایت جدیدی آفرید و در یک اقدام وحشيانه، مزدوران این رژیم در زندان قزل حصار

موج گسترده اعدامی که جمهوری اسالمی در زندانهای کشور به راه در اعتراض به  .زندانی را کشته و یا مجروح کردند ١٥٠
. اسفند ماه در یک اقدام دست جمعی دست به شورش زدند ٢٤در شامگاه سه شنبه زندانيان زندان قزل حصار ، انداخته

و اعتراض آنها با برخورد وحشيانه  برخاستندام ده زندانی ديگر آگاه گشتند  به اعتراض وقتيکه از قصد اجرای حکم اعدزندانيان 
   .بر اثر حمله گارد زندان دهها زندانی کشته و مجروح شدند. گارد زندان روبرو شد

  
خونين را به نقل از روابط عمومی زندان ها جهت سرپوش گذاشتن بر اين جنايت بزرگ اين رويداد " فارس"خبرگزاری دولتی
های  تعدادی از زندانيان شرور و قاچاقچيان مواد مخدر که حکم اعدام آنها صادر شده است در یکی از بخش :  "چنين گزارش داد

زندان قزلحصار قصد داشتند با انجام خرابکاری در زندان مبادرت به فرار کنند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری 
در این حادثه که با ایجاد حریق عمدی توسط . الف اقدام آنها بودند در اجرای نقشه خویش ناکام ماندندسایر زندانيان که مخ

ور  تعدادی از زندانيان به سمت زندانبانان حمله، ها همراه بود برخی از زندانيان و تخریب برخی تأسيسات و شکستن شيشه
در اثر درگيری ایجاد شده تعداد کمی از آنها مصدوم و مجروح شده و  شدند که با برخورد جدی و قاطع مأموران مواجه و نهایتًا

حضور به موقع مأموران و اقدامات و تدابير . چند نفر هم در اثر جراحت وارده و گازگرفتگی ناشی از دود و آتش جان باختند
در تقابل با " .يان موفق به فرار نشدندیک از زندان کنترلی و همکاری سایر زندانيان باعث شد در اسرع وقت آرامش بر قرار و هيچ

ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر "یکی دیگر از خبرگزاریهای نظام که با عنوان  خبرگزاری هرانا ،، اين دروغپردازی آشکار
تای توقف در راس ٣و  ٢نظير واحد  زندانيان برخی بندهای زندان قزلحصار کرج،:" ،  گزارش داد که فعاليت می کند" در ایران

تاجایی که حدود سه هزار تن از ... به اعتراض و اعتصابی گسترده زدند تن از هم بندیان خود، دست ١٠اجرای حکم اعدام 
اعدام باید "ها نموده و به سر دادن شعار  اعتراضی اقدام به شکستن درب بند زندانيان در راستای این خواسته و در اقدامی

زندان  های خونينی  در این ارش اين خبرگزاری به دنبال يورش ماموران زندان به معترضين درگيریبه گز" ، پرداختند"شود متوقف
واقعی  های شود ماموران حاضر در محل برای کنترل اعتراضات زندانيان از گلوله گفته می"که  این منبع افزود. به وقوع پيوست
و تعدادی نيز به خارج از بند منتقل   سختی شده های چار جراحتتن کشته و یا د ٨٠اند که در پی آن قریب به  استفاده کرده

از ایشان  رسد که حال بسياری تن و حتی بيشتر نيز می ١۵٠اند، به  اصابت گلوله قرار گرفته تعداد زندانيانی که مورد. اند شده
عيت و وحشيگری نيرو تن گردیدخود جلوه آشکاری است از سب ١۵٠کشته و زخمی شدن دست کم ." وخيم گزارش شده است

 .دفاعی که بر عليه گستردگی موج اعدامهای اخير به اعتراض برخاسته انديهای سرکوبگر جمهوری اسالمی بر عليه زندانيان ب
  

واقعيت اين است که جمهوری اسالمی از ترس گسترش اعتراضات توده ای و در وحشت از خيزش مردمی وجهت مقابله با آن 
عب و وحشت را در سراسر کشور هر چه بيشتر بگستراند و به همين دليل هم در ماه های اخير در تالش است تا فضای ر

تا آنجا که در ماه های اخير روزی نبوده که خبرگزاری های دولتی از اعدام . مبادرت به اعدام گسترده زندانيان در بند نموده است
 .صورت می گيردان زندان قزل حصار در ادامه اين سياست سرکوبگرانه کشتار زنداني. خبر ندهنداز زندانيان اسير و دربند  تعدادی

که خود می داند در شرايطی به سر بحران زده و مستاصل نشانه ای است از وحشت رژيمی اما ارتکاب به این جنایات سبوعانه 
  .می برد که هر اعتراضی خيلی زود می تواند ابعادی وسيع يافته و از کنترل خارج شود

  
نابودی جمهوری اسالمی اين رژيم دارو شکنجه تاکيد جهت ن محکوم کردن  اين جنايت وحشيانه بر ضرورت تدام مبارزه ما ضم

سال سلطه جمهوی اسالمی بروشنی نشان داده که سلطه اين رژيم سرکوبگر با  ٣٠نموده و بر اين باوريم که تجربه بيش از 
  .عيت راهی جز مبارزه برای سرنگونی اين ديکتاتوری لجام گسيخته وجود نداردقتل و جنايت توام بوده و برای رهائی از اين وض
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ميراث کمون چه چيزی است؟ کمون يک 
هيچ کس آنرا . خودبخودی بود یپديده 

. آگاهانه و با نقشۀ قبلی تدارک نديده بود
شکست در جنگ برضد آلمان، مصائب ايام 
محاصره پاريس، بيکاری در ميان پرولتاريا و 

ل قشر پائين طبقات متوسط ، خشم اضمحال
توده ها نسبت به طبقات باال و مقامات 

کفايتی کامل خود را به اثبات  دولتی که بی
رسانده بودند، غليان آرام در صفوف طبقۀ 
کارگر که از وضع خود ناراضی بود و نظام 

کرد، ترکيب  اجتماعی ديگری را جستجو می
ارتجاعی مجلس ملی که موجب نگرانی 

به سرنوشت جمهوری شده بود،  نسبت
همۀ اينها و خيلی چيزهای ديگر دست به 
دست هم دادند تا اهالی پاريس را به انقالب 

مارس تحريک نمايند، انقالبی که قدرت را  ١٨
ای به دست گارد ملی،  به نحو غير منتظره

طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی که به آن ملحق 
ه تا آن اين واقعه ای بود ک. شده بود سپرد

تا آنوقت قدرت . زمان در تاريخ بی سابقه بود
معموال در دست مالکين زمين و سرمايه 

مورد  یداران يعنی در دست گمارده ها
اعتماد آنها قرار داشت که به اصطالح دولت را 

مارس وقتی  ١٨اما بعد از . تشکيل می دادند
دولت آقای تيرس همراه قوای نظامی، پليس 

پاريس گريختند، خلق بر  و کارمندان آن از
اوضاع مسلط شد و قدرت به دست پرولتاريا 

البته در جامعۀ مدرن، پرولتاريايی که از . افتاد
نظر اقتصادی تحت يوغ سرمايه درآمده است 

تواند از نظر سياسی بدون پاره کردن  نمی
زنجيرهائی که آنرا به سرمايه وصل کرده 
است حکومت کند و درست به همين جهت 

بايستی  ش کمون بطور گريزناپذيری میجنب
رنگ سوسياليستی به خود می گرفت، به 
اين معنی که می بايستی شروع به مبارزه 
برای سرنگون ساختن حکومت بورژوازی و 
سلطۀ سرمايه نموده و بنيان نظام اجتماعی 

 ساخت موجود را نابود می
 

اين جنبش در ابتدا کامال سردرگم و غير 
ای از متعصبين ميهنی مشخص بود و عده 

نيز به اميد آن که کمون جنگ عليه آلمان را از 
نو آغاز کرده و به فرجامی نيک سوق خواهد 

جنبش مورد . داد، به آن ملحق شدند
پشتيبانی کاسب کاران خرده پا قرار گرفت 

هايشان به  ها و سفته که اگر پرداخت اجاره

شدند،دولت  خراب می افتاد، خانه تأخير نمی
ها را تمديد  يم نداشت که مهلت پرداختتصم

کند ولی کمون برعکس اين کار را برايشان 
و باالخره در ابتدای کار، بخشی از . انجام داد
ترسيدند که  که می –خواهان بورژوا  جمهوري

مالکين   مبادا مجلس ملی ارتجاعی ودهاتی
خشن بار ديگر رژيم سلطنتی را روی کار 

پاتی نشان نسبت به آنها سم –بياورد 
البته طبيعتًا نقش اصلی را در اين . دادند می

کردند، مخصوصًا  جنبش، کارگران بازی می
گران که درسالهای آخر امپراتوری دوم  صنعت

تبليغات سوسياليستی مؤثری در ميانشان 
ای از آنها به عضويت  صورت گرفته بود و عده

فقط کارگران . انترناسيونال درآمده بودند
. ا آخر به کمون وفادار ماندندبودند که ت

بورژوازی به  جمهوريخواهان بورژوا و خرده
ها از خصلت انقالبی  اولی: زودی از آن بريدند

پرولتری جنبش  –سوسياليستی  –
ها وقتی ديدند  هراسناک شده بودند و دومی

که جنبش محکوم به يک شکست غيرقابل 
فقط . باشد، کنار کشيدند پيشگيری می

فرانسه بود که بدون بيم و هراس پرولتاريای 
و بطور خستگی ناپذيری از حکومت خود 
پشتيبانی کرد، فقط آنها بودند که بخاطر آن 
مبارزه کردند و جان سپردند، يعنی در راه 
رهائی طبقۀ کارگر و بخاطر آيندۀ بهتری برای 

کمون، که از طرف متحدين . همۀ زحمتکشان
از جانب ديروزی خود تنها گذاشته شده بود و 

شد، بطور اجتناب  هيچ کس پشتيبانی نمی
. ناپذيری محکوم به شکست شده بود

مجموعۀ بورژوازی فرانسه، تمام زمين داران، 
بورس بازان، کارخانه داران، تمام دزدان بزرگ 
و کوچک و تمام استثمارگران بر ضد او متحد 

اين ائتالف بورژوائی که از طرف . شدند
او برای . دش بيسمارک پشتيبانی می

سرکوب ساختن پاريس انقالبی صد هزار 
سرباز فرانسوی را که در اسارت آلمان بودند، 
آزاد ساخت، موفق شد که دهقانان و خرده 
بورژواهای ناآگاه اياالت را برضد پرولتاريای 
پاريس برانگيزد و نيمی از پاريس را در حلقۀ 

نيمۀ ديگر در محاصرۀ (فوالدين محاصره درآورد 
در چندين شهر بزرگ ). آلمان بود ارتش

مارسی، ليون، سنت آتين، ديژون و (فرانسه 
کارگران به همين منوال برای ) برخی ديگر

قبضه کردن قدرت، تشکيل کمون و کمک به 
ها به  پاريس تالش کردند، اما اين تالش

به اين ترتيب . سرعت با ناکامی مواجه شدند
 پاريس که ابتدا درفش قيام پرولتری را
برافراشته بود، مجبور شد که روی پای خود 
بايستد و الجرم به سقوط حتمی محکوم 

انقالب پيروزمند اجتماعی الاقل . شود
تکامل : باشد مستلزم دو پيش شرط می

نيروهای مولده بايد به سطح باالئی رسيده 
. باشد و پرولتاريا به اندازۀ کافی آماده باشد

د اين دو پيش شرط موجو ١٨٧١ولی در 
داری فرانسه هنوز رشد  سرمايه. نبودند

ناچيزی داشت و فرانسه در آن زمان عمدتًا 
سرزمين پيشه (يک کشور خرده بورژوائی بود 

از ). وران، دهقانان و خرده فروشان و غيره
طرف ديگر يک حزب طبقۀ کارگر وجود 
نداشت، آمادگی و تعليم درازمدت طبقۀ کارگر 

روشنی از  که در مجموع هنوز حتی تجسم –
موجود  –های آن نداشت  حل وظايف خود و راه

نه يک تشکيالت جدی سياسی . نبود
های  پرولتری وجود داشت و نه اتحاديه

کارگری و سازمانهای تعاونی وسيع، البته 
چيزی که بيش از همه کمون فاقد آن بود 

کردن  فرصت الزم برای بررسی –زمان بود 
هايش  وضعيت و پرداختن به تحقق برنامه

تازه به زحمت دست بکار شده ] کمون. [بود
بود که دولت مستقر در ورسای، با پشتيبانی 
کل بورژوازی، عمليات نظامی بر ضد پاريس را 

کمون مجبور بود که قبل از هر چيز .آغاز کرد
 ٢١روی دفاع از خود تمرکز کند و تا آخر کار، 

مه، فرصت آنرا پيدا نکرد که بطور جدی  ٢٨تا 
ضمنًا عليرغم اين . ر ديگری بپردازدبه کا

شرايط نامساعد و با وجود کوتاه بودن طوِل 
حياتش، کمون موفق به انجاِم اقداماتی شد 
که اهميت حقيقی و اهداف آنرا به اندازۀ 

کمون . کافی مشخص می سازند
عمومی خلق را جايگزين ارتش  تسليح

دائمی، اين ابزار بی ارادۀ طبقات حاکمه  
های  سا را ازدولت جدا کرد و بودجهکلي. نمود

ای را که دولت به  يعنی مستمری(مذهبی 
حذف کرد، به تعليم ) پرداخت ها می کشيش

و تربيت عمومی خصلت خالص غيرمذهبی 
هائی که  بخشيد و به اين وسيله به ژاندارم

به لباس کشيش درآمده بودند، ضربۀ 
کمون موفق نشد تا . حساسی وارد ساخت

ی صرفًا اجتماعی کارهای زيادی ها در زمينه
انجام بدهد اما همان مقدار کمی هم که 
انجام داد، با وضوح کامل خصلت آنرا به عنوان 
. حکومت خلق و حکومت کارگران نشان داد

کار شبانۀ نانواها موقوف شد، سيستم 
جرايم پولی يعنی اين دزدی از کارگران که به 
صورت قانون درآمده بود، ملغی گرديد و 
باالخره آن تصويب نامۀ معروف صادر گرديد که 

ها و  ها، کارگاه بر مبنای آن تمام کارخانه
شان آنها را  مؤسساتی که صاحبان قبلي
های کارگری  تعطيل نموده بودند، به تعاوني

سپرده شدند تا آنها را برای ادامۀ توليد بکار 
و در عين حال کمون برای آنکه . بياندازند

عنوان يک حکومت واقعًا خصلت خود را به 
دمکراتيک و پرولتری به اثبات رسانده باشد، 
مقرر داشت که حقوق هيچ يک از کارمندان 
اداری و دولتی، بدون توجه به مقام آنها، نبايد 
بيش از دستمزد عادی يک کارگر بوده و تحت 

. فرانک باشد ٦٠٠٠هيچ عنوان نبايد بيشتر از 
ی شهادت از تمام اين اقدامات به اندازۀ کاف

دادند که کمون برای دنيای قديم، که  آن می
بر اساس به نوکری گرفتن و استثمار انسان 
از انسان بنا شده بود، خطر مرگباری 

به اين جهت جامعۀ بورژوائی تا . باشد می
زمانی که پرچم سرخ پرولتاريا بر فراز شهر 
و . پاريس در اهتزاز بود، خواب راحتی نداشت

ام قهر متشکل دولتی موفق وقتی که سرانج
شد بر قدرت انقالب که سازماندهی خوبی 
نداشت تفوق حاصل نمايد، آنوقت ژنرالهای 
بناپارتيست که در مقابل آلمانها به زانو 
درآمده بودند و فقط در برابر هم وطنان مغلوب 
خود شجاع شده بودند کشت و کشتاری که 
تا آنوقت پاريس هرگز شاهد آن نبود، راه 

پاريسی به دست  ٣٠٠٠٠تقريبًا . اختنداند
نظاميان ددمنش، به قتل رسيدند و در حدود 

نفر دستگير گشتند که بسياری از  ٤٥٠٠٠٠
آنها بعدًا اعدام شدند، هزاران نفر به زندانها و 

پاريس . يا تبعيدگاهها فرستاده شدند
نفر از بهترين مردم  ١٠٠٠٠٠مجموعًا در حدود 

آن جمله جمعی از  خود را از دست داد و از
ها، بورژوازی  بهترين کارگران از همۀ حرفه

خوشحال بود و رهبر آن، فسقلی خون آشام 
هايش  تيرس، بعد از اينکه به همراه ژنرال

پرولتاريای پاريس را به خون کشيد، اعالم 
حاال برای مدت زيادی از شر : داشت که

  
  
  
  
  

بادسالروز قيام كارگران  گرامي
روزه دولت 70  يو كسب هژمون

  كارگري توسط كمون پاريس
 1911مارس  18لنين 
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ولی اين فرياد . سوسياليسم خالص شديم
هنوز شش سال از . ه بودبورژوازی بيهود

سرکوبی کمون نگذشته بود و هنوز عدۀ 
ها  ها و تبعيدگاه زيادی از قهرمانان آن در زندان

بردند که جنبش نوين طبقۀ کارگر  به سر می
نسل سوسياليست . در فرانسه به وجود آمد

جديدی که از تجارب پيشينيان خود درس 
گرفته ولی به هيچ وجه از شکست آنها 

ده بود، درفشی را که از دست دلسرد نش
رزمندگان کمون افتاده بود، به دست گرفت و 

   شعارآنها. آنرا متهورانه و ثابت قدم پيش برد
! وزنده باد انقالب اجتماعی! زنده باد کمون

و چند سال بعد حزب کارگری جديد و . بود
آژيتاسيونی که به وسيلۀ او در کشور 

جبور گسترش يافته بود طبقات حاکمه را م

کرد که آن عده از کمونارها را که هنوز به 
ها محبوس مانده بودند  وسيلۀ دولت در زندان

نه تنها کارگران فرانسه بلکه . را آزاد نمايد
پرولتاريای تمام جهان، ياد رزمندگان کمون را 

دارند زيرا کمون بخاطر يک هدف  گرامی می
جنگيد بلکه  محلی يا کوته بينانۀ ملی نمی

کش و تمام  ادی کليۀ انسانهای زحمتبرای آز
در . کرد زجرديدگان و محرومين مبارزه می

کشد و مبارزه  هرکجا که پرولتاريا رنج می
کند، به کمون پاريس به عنوان پيشتاز  می

حماسۀ . گذارد انقالب اجتماعی احترام می
زندگی و شکست کمون، دورنمای دولت 

های  که در يکی از پايتخت –اش  کارگري
ان، قدرت را قبضه کرد و بيش از دو ماه در جه

مشاهدۀ اين مبارزۀ قهرمانانۀ  –دست داشت 

همۀ  –پرولتاريا و مصائب بعد از شکست آن 
ها بر روحيۀ ميليونها کارگر افزود، اميدهای  اين

آنها را زنده کرد و موجب جلب عالقۀ آنها به 
های پاريس  غرش توپ. سوسياليسم گرديد

اقشار پرولتاريا را نيز از خواب  ترين عقب افتاده
شان بيدار کرد و در همه جا موجبات  عميق

تشديد تبليغات انقالبی سوسياليستی را 
درست به همين جهت است که . فراهم آورد

آرمان کمون نمرده و تا به امروز در وجود هر 
آرمان کمون آرمان . يک از ما زنده مانده است

مل انقالب اجتماعی، آرمان رهائی کا
کشان، آرمان  سياسی و اقتصادی زحمت

پرولتاريای همۀ جهان بوده و از این نقطه نظر 
  .  ناپذیر است شکست

  
  
  
  

 مشاهدات يك مادر
  در سيدني  از مراسم روز جهاني زن 

با درود های بيکران به روان پاک تمامی زنان 
مبارزی که جان خود را در راه تحقق آرمان های 
آزادیخواهانه ، فدا کردند و با سالم به تمامی 

  .ه و انقالبیانسانهای مبارز ، بویژه زنان آزادیخوا
مارس روز جهانی زن ، به اتفاق رفقا به مرکز ٨

شهر سيدنی رفتيم که از هر گروه، فرقه، دسته و 
نژادی گردهم آمده بودند وپس از جمع شدن در 

) مارتين پِليس(تاون هال شهر ، بسمت 
 .راهپيمایی کرده و دو باره در آنجا گردهم آمدیم 

کمک هم، تمام  زمانيکه ما به آنجا رسيدیم رفقا به
عکسهای شيرزنانی چون کالرا زتکين، 
روزالوکزامبورگ، مادر پنجه شاهی، عزت غروی، 
روح انگيز دهقانی، مرضيه احمدی اسکویی، 

و ... مهرنوش ابراهيمی، ندا آقا سلطان ها وووو
شيرمردان مبارزی همچون جوانان رزمنده جنبش 
اخير مردمی را بنمایش گذاشتند و من هم که 

ایستادن نداشتم یک عدد صندلی برایم  توان
آورده بودند و افتخار این را داشتم که کنار 
عکسهای رفقای شير زن فدائی نشسته و با 
افتخار به آنها و شهامت قوی و استوارشان بنگرم 
و احساس غرور کرده و بيادشان اشک شوق در 

در این ميان دسته های  .دیدگانم جمع شود 
يقی و آوازخوانی و شادی مختلف با نواختن موس

بمناسبت روز جهانی زن مشغول بودند و اکثر 
مردمی که از آنجا گذر ميکردند ، می ایستادند و با 
اشاره به تصاویر از ما سئوال ميکردند که این 
کيست و آن کيست، با غرور و افتخار نام آنها را 

خالصه . بيان ميکردیم و برایشان توضيح ميدادیم
از هر رنگ و هر کشوری که بودند  همه مردم آنجا

می ایستادند و به من که در کنار پالکاردها و 
تصاویر نشسته بودم مثل اینکه تازه این عزیزان را 
از دست داده بودیم ، تسليت ميگفتند و با 
ناراحتی شدید همدردی ميکردند و با احترام تمام 
از کنار ما ميگذشتند و خيلی ها هم عکس 

اين طريق نشان می دادند که  و به. ميگرفتند
تمام اینها و همه از جان گذشتگانی که عمر 
عزیزشان را فدای ما ایرانيان کردند، مبارزینی 
هستند که تا ابد در تاریخ به نيکی از آنها یاد 

چرا که جرقۀ شهامت و از جان . خواهد شد
گذشتگی را اول آنها زدند و مردم را تکانی دادند و 

نامشان . ه حق گرفتنی استبما یاد دادند ک
  .   گرامی و هميشه زنده، و هدفشان پر ره رو باد 

  
 یک مادر ایرانی

   ٢٠١١مارس  ١٢
 

  ...سخنراني انگلس در مراسم خاكسپاري ماركس 
20صفحه از      

برای مثال او کشفيات مربوط به الکتریسيته، از جمله کشف 
  .در این مورد را بطور جدی دنبال ميکرد ١مارسل دپره 

  
هدف . البی یودبرای اینکه مارکس مقدم بر هر چيزی، یک انق

واقعی او در زندگی ، بهر گونه و روشی، نابودی جامعه سرمایه 
داری و نهادهای برخاسته از این نظام و نيز آگاهی بخشيدن به 
پرولتاریای انقالبی نسبت به جایگاه و نقش آن در آزاد سازی 

  .خویش بود، و او، مارکس در این نقش اولين کس بود
  

او این را بگونه ای با پيگيری و شور انجام مبارزه، زندگی او بود، و 
ميداد که هر کسی در انقالبی بودنش، خود را با او مقایسه 

، )١٨۴٢(٢او نشریات متعددی همچون راینيشه زایتونگ . ميکرد
، نوئيه )١٨۴٧(۴،دویچه بروسلر زایتونگ)١٨۴۴(درپاریس٣ورورتز

و نيز ) ١٨۵٢ـ۶١(۶، نيو یورک تریبيون )١٨۴٨ـ۴٩(۵راینيشه زایتونگ
کار سياسی در سازمانهایی در پاریس، بروکسل و لندن، و مهمتر 
از همه تالش او در تشکيل انترناسيونال اول کارگری است، که 
چنين مبارزی اگر دستاورد دیگری نداشته باشد ميتواند به آن 

  .افتخار کند
  

و در نهایت، مارکس انسانی بود که بيشترین نفرتها و اتهامها را 
دولتهای مطلق گرا و جمهوریخواهان او را از .  ل کردتحم

بورژواها، چه محافظه کاران و چه . کشورهایشان راندند
دموکراتهای تندرو در زدن اتهام و ترویج نفرت نسبت به او به 

با این همه او نسبت به تمام این زشتيها و . رقابت برخاستند
و تنها زمانی به آنها پستيها بی تفاوت بود و آنها را نادیده ميگرفت 

  .پاسخ ميداد که ضرورتی ایجاب ميکرد
  

و محترم از دنيا رفت وزمانی که ميليونها کارگر   ولی او محبوب
انقالبی، از معدنهای سيبری تا کاليفرنيا، از اروپا تا آمریکا 
عاشقانه دوستش داشتند و در فقدانش سوگوار شدند، و من با 

بسيار داشت اما  نسان مخالفايگویم  که گرچه این انصراحت م
  .حتی یک دشمن شخصی نداشت
  .نام او و آثارش جاودان خواهند ماند

  
  عبداله باوی

                       Tal vid Karl Marx grav  ترجمه از نوشته سوئدی
  
  Marcel Deprezـ ١
 Rheinische Zeitungـ ٢
  Vorwärtsـ ٣
  Deutsche Brüsseler Zeitungـ ۴
  Neue Rhinische Zeitungـ ۵
  New York Tribuneـ ۶
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 )9(كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می همشاهد زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 نعکسم 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

بعضی از اخبار مربوط به : والس
انقالبيون مسلح در روزنامه های 
رسمی کشور مثل کيهان و اطالعات 

آیا کارگران این . منتشر می شدند
جواب  روزنامه ها را می خواندند؟ اگر

مثبت است  لطفًا بگوئيد که کارگران با 
مطلع شدن از آن اخبار چه واکنشی 

  نشان می دادند؟
  

شاید برای خيلی از خوانندگان شما  :پاسخ
توانستند  کارگران نمی  قبول اين مسئله که

در آن . بخوانند امر سختی باشد  روزنامه
ادای روشنفکر را در   سالها طيفی که

  کردند که اوردند و فکر میها در مي کارخانه
های  هستند بيشتر مجله  اهل مطالعه

،  هفتگی را ميخریدند و با خواندن داستان
مطالب   نجات و اینگونه  فال، درد دل با فرشته
هميشگی   این هم. کردند خود را مشغول می
هم بيشتر از یک تومان   نبود، چون پول مجله

می ها هم پنج ريال فروحته  روزنامه. بود
ميخریدیم ميشد   اگر هر روز روزنامه  شدند که

تومان و این برابر بود با   ماهی حدود سيزده
اکثرا هم که تلویزیون . یک اطاق  کرایه

نداشتيم که از آن طريق در جريان قرار 
به همين دليل هم در صد زیادی از  .بگيريم

در صدی هم . شنيدند کارگران اخبار را نمی
در آن   خاطر اختناقی که  به بودند،  شنيده  که

ها صحبت  آن  ها حاکم بود راجع به سال
بر خورد   هائی که اما آن دسته. کردند نمی
بستگی . کردند، برخوردشان متفاوت بود می

داشت به سطح درک شان، بعضی از 
چيز را زیر سر دولت   کارگران همه

دولت، مثال   دادند به ميدانستند، و نسبت می
اتح را کار اشرف پهلوی شدن ف  کشته

  ميدانستند، و می گفتند چون حاضر نشده
نام او بکند وی را   را به  در صد از کارخانه۴٠

سازمان چریکها هم   اعالميه. کشته اند
اما با وجود این . محدود پخش می شد

  ها توانسته کارگران چيت جهان در سرویس
   .ببرند  ميان طبقه  را به  بودند موضوع اعالميه

  
گرايش عمومی در مورد کشتن بعضی از 

کار "ها اين بود که  سران حکومت و ساواکی
مردم اهميت ". دستش درد نکند  هر کی بوده
کند اما  کسی اینکارها را می  چه  نميدادند که
  از اینکه  هيچگاه. حساب مياوردند  مثبت به

یک ساواکی و یا یکی قاضی دادرسی ارتش 
. نشد  تأسف دیده است اظهار  شده  کشته

مثبت هم علتش حداقل شناختی   این نکته
. بودند  کارگران از دولت بدست آورده  بود که

جمعی از کارگران هم دارای دید سياسی 
. کردند ها هم متفاوت برخورد می این. بودند

ای هم محکوم  کردند، عده تأیيد می
اما جو غالب در آن زمان طوری بود . کردند می

های زحمتکش  کارگران و تودهکه اکثریت 
  از مبارزه  کرد که شهری را هدایت می

  . حمایت کنند  مسلحانه
در ارتباط با اخبار مربوط به : والس

انقالبيون مسلح چه بحث یا صحبتی را 
  در بين کارگران این دوره  به یاد دارید؟

  
  گفتم جو اختناق اجازه  همانطور که :پاسخ

بود و   کوتاه  يشهبحثها هم. داد بحث را نمی
کاری عوض   یا گاهی توسط فرد محافظه

مهدی   یادم مياید دادگاه  تا آنجا که. شد می
فاتح " ترور"رضایی و گلسرخی و همچنين 

  . بحث انگيز بودند
  

در مورد فاتح همانطور که گفتم بخشی از 
اما . دانستند آن را کار دربار می  کارگران نا آگاه

معتقد   در کارخانه بخش دیگری از کارگران
. اند فاتح را خود کارگران کشته  بودند که

و   مسئله پخش اعالميه  ای هم که عده
ها در اين مورد را  توضيح سازمان چریک

بودند، دالیل اعدام را همانطور که بود   شنيده
  . کردند برای دیگران نقل می

تاثيرات مبارزه مسلحانه ای که : والس
اری بود بر در جامعه ج ۵٠در دهه 

  روحيه و مبارزات کارگران چه بود؟
  

های اقتصادی آن  بحران  وزن عمده :پاسخ
عمدتا روی دوش کارگران و زحمکتشان   دوره
های  هزینه. بودند  خشم آمده  به  همه. بود

. زندگی با سرعت سرسام آوری باال ميرفت
نرخ مایحتاج مورد نياز مردم روز بروز باال 

ان خرید حتی گوشت و کارگران تو. ميرفت
شد و ارزانتر  از خارج وارد می  که  مرغ یخ زده

  .از گوشت و مرغ ایرانی بود را هم نداشتند
گير   خانه. کرد مسکن بيداد می  مسئله

نميامد و اگر هم گير ميآمد بيش از حد گران 
اجاره مسکن از سال   بعد ها شنيدم که. بود

 %٣٠٠در تهران حدود  ١٣۵۶تا سال  ١٣۴٩
بخش زیادی از کارگران . است  افزایش داشته

راهی روستاهای   اتاق و یا خانه  برای اجاره
  در چند نقطه. کرج و ورامين و شهر ری شدند

های  ها و تپه های بایر نزدیک کارخانه از زمين
بود و   سازی بدون مجوز آغاز شده  کرج خانه

این کارها   اقدام به  از این بابت هم کارگرانيکه
کردند در امنيت کامل نبودند و دولت با بولدزر 

به دليل فقر . کرد های آنها را خراب می آلونک
و گرانی ساخت حلبی آبادها در اطراف تهران 

  .گسترش بود  رو به
  

  در نيمه  مسلحانه  در چنين وضعی مبارزه
راهش بود و کم کم مردم داشتند با آن آشنا 

بار این عناصر کارگری پيشرو، اخ. شدند می
ميان کارگران ميبردند و در حد   را به  مبارزه

  . کردند محدودی در پيرامون آن روشنگری می

با توجه به تنوع گرايشات فکری در ميان 
نميشد کارگران را   کارگران وضع طوری بود که
آنها را در موردی   یکدست کرد و روحيه

در   مسلحانه  مبارزه. نمود  همسان خالصه
هر چند کم اميد   توجهی مایهبخش قابل 

اینها بتوانند مملکت را   که  انشااهللا. "بود  شده
جانشان را   خوب اینها همه"و یا " نجات بدهند

  دسته  اند و دسته بر کف دستشان گذاشته
شوند، ولی بخدا حيف آنها، این  دارند فدا می

در " ها را مگر خدا خودش زمين بزند پدر سگ
های متفاوت را  دیدگاه های ميشود چنين بحث
  . کرد  مالحظه

  
تابوی ماندگار بودن   مسلحانه  اما مبارزه
. بود  را شکسته" شاهنشاهی"سيستم 
عنوان   به ۵٧انقالب   بود در مرحله  توانسته

. نمایش بگذارد  رهبری انقالب خود را به
  شعار بخش خرده" رهبران ما را مسلح کنيد"

صرفا نبود،   که  بورژوازی و روشنفکران جامعه
های کارگر و  طور یقين شعار توده  به

خشم و نفرتشان    به  زحمتکشانی بود که
سيستم کرده   تعرض نظامی به  آنها را آماده

  این رهبران حکایتها شنيده  بود و راجع به
  .  بودند

  
  اینجا الزم ميدانم در جواب آن دسته
  اپورتونيستهای نادم از انقالب و مبارزه

  مسلحانه  هدف مبارزه  بگویم که  سلحانهم
ما هم امروز . کوچکی نبود  انقالب توسط گروه

در دست   مسلحانه  آثاری از رهبران مبارزه
  انقالب داده  داريم که در هيچ کجا وعده

آنها خودشان می خواهند به   است که  نشده
  در این آثار راجع به. کنند تنهائی انقالب 

. است  ها صحبت شده تودهبحرکت در آوردن 
بی   مسلحانه  نظر من هفت سال مبارزه  به

امان در آن شرایط باید اثرات قابل توجهی از 
  جا گذاشته  کارگر به  خود در ميان طبقه

  . باشد
آیا در دوره مورد بحث روحيه ی : والس

یأس و نااميدی بر کارگران حاکم بود و یا 
بودند آنها از روحيه مبارزاتی برخوردار 
 یا داشتند بر خوردار می شدند؟

  
  بعد روحيه  چهل به  دوم دهه  از نيمه :پاسخ

ای مبارزاتی و  کارگران کم کم به روحيه
در صد . و تهاجمی گرايش پيدا کرد  جهنده

  اعتصابات در صنایع باال ميرفت، اکثر آنها به
  کارگران جدیدی که. مطلوب ميرسيدند  نتيجه

بود در ميان   شده  ستا بریدهدیگر پایشان از رو
مسایل کارگری   و به  خود حل شده  طبقه

ای  روز روحيه  شدند و روز به بيشتر آشنا می
  . کارگران باالتر ميرفت

    
  )ادامه دارد(
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

 

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  نشماره تلف

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دقيقه بعد از ظهر، بزرگترین متفکر و  ۴۵و ٢مارچ، در ساعت  ١۴در 
او را فقط دو دقيقه تنها گذاشته . اندیشمند ، از اندیشيدن باز ایستاد

بودیم و وقتی برگشتيم، او را با آرامش تمام یافتيم که برای هميشه 
   .بخواب رفته بود

دانشمند، به فقدان بيکرانی دچار  پرولتاریای مبارز اروپا و آمریکا از مرگ
شده اند و هربار جای خالی او، این فقدان عظيم را بياد آنها خواهد 

همچون چارلز داروین که قانون تکامل طبيعی را کشف کرد،  .آورد
مارکس قانون تکامل تاریخ انسانی را کشف کرد، این حقيقتی ساده 

تا آن زمان توسط که تا بحال در پرده ای از ابهام قرار داشته و 
جهانبينی های گوناگون از چشم مردم پنهانش ميداشتند، این حقيقت 
که انسان پيش از آن که به سياست، علم، هنر، دین وغيره بپردازد، 
باید تغذیه کند، بياشامد و از پوششی برخودار باشد، برای همين، 

معه توليد ضروریترین، و در نتيجه درجه رشد اقتصادی مردمی که در جا
معينی زندگی ميکنند، شالوده ای است که بر اساس آن، نهادهای 
دولتی، مفاهيم حقوقی و هنری و نيز معتقدات دینی مردم شکل 

مارکس ثابت کرد که در پرتو این شالوده یا . ميگيرد و گسترش می یابد
زیربناست که ميتوان نهادهای دولتی،  حقوقی، هنری و دینی را 

مارکس تنها به  .آنگونه که تا کنون تعریف ميشد توضيح داد نه برعکس،
او قانون ویژه ای که بر شيوۀ توليد سرمایه داری . این بسنده نکرد

حاکم است کشف کرد، و قوانينی که جامعه سرمایه داری را در نتيجۀ 
این شيوۀ توليد پدید می آورند که اقتصاددانان بورژوا و دموکراتهای 

و کورمال بدنبال آن ميگشتند و مارکس با منتقد تا کنون در تاریکی 
بر این تاریکی " ارزش اضافی"کشف این قانون، یعنی کشف قانون 

این دو کشف در یک طول عمر حتی یکی از آنها ،  .پرتویی از نور افشاند
برای هر کسی ميتوانست  کافی باشد تا تمام عمر شاد باشد، ولی 

مينه های علمی تحقق مارکس یک محقق نيز بود و در بسياری از ز
کرد، و عمقی نه سطحِی، حتی در ریاضيات نيز تحقق کرده و به 

اما همه آنچه گفتيم . او چنين دانشمندی بود .کشفياتی دست یافت
به نظر مارکس، علم و . حتی نيمی از شخصيت او را بيان نمی کند
هر کشف دانش نوینی در . دانش نيروی تاریخی پویا و انقالبی است

ای نظری که کاربرد عملی آن هنوز نامتصور بود، او را بسيار دانشه
شادمان ميساخت، اما اگر این کشف به تحولی انقالبی و بطور کلی در 

          .تکامل تاریخ منجر ميشد شادی او از این، وصف ناپذیر بود
  ١٨صفحه             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سخنراني انگلس
  در مراسم خاكسپاري

  كارل ماركس
  

  مارچ، ١٧لندن 
  "های گيت"آرامگاه 

  تسليت
که اسد بهرنگی،  مباکمال تاسف مطلع شدی

برادر بزرگ معلم انقالبی، صمد بهرنگی در 
  .درگذشت ١٣٨٩اسفند ماه  ٢٨تاریخ 

  
و  ،تالشگر فرهنگیاو، به مثابه یک یاد 

در  اش پی گير و ترقی خواهانه کوشش های
و بهرنگی اشاعه آثار و اندیشه های صمد 

نمایاندن زندگی و مرگ این انسان کمونيست 
 ،و نویسنده محبوب مردم آگاه و مبارز ایران

   فراموش نشدنی است، 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 معلم انقالبي، صمد بهرنگي

  
  
  

  
  
  
  

با ايمان به نابودي رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري 
اسالمي، و برقراري آزادي و سوسياليسم، نوروز بر 

 !ادمبارك ب ايران، تمامي كارگران و خلقهاي ستمديده


