
  

 

    115050                پيام فداييپيام فدايي
  1390ر آذ                                              انزدهمشدوره جديد سال            ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

 سرمقالهسرمقاله

  قدرقدرتي: تشديد سركوب كارگران
 ؟!جمهوري اسالمي يا استيصال

به شرايط جاري زيست و معاش طبقه كارگر ايران، در پرتو بحران  نگاهي ...
اقتصادي نظام امپرياليستي و عواقب خانمان برانداز آن بر اقتصادهاي وابسته اي 
نظير كشور ما،  حاكي از تشديد روند صعودي شرايط اسارتباري ست كه رژيم 

ن منافع سرمايه داران وابسته و ضد كارگري جمهوري اسالمي در راستاي برآورد
. غارتگر بين المللي و بومي براي كارگران زحمتكش ايران بوجود آورده است

عواقب پيشبرد مرحله به مرحله برنامه هاي اقتصادي ديكته شده امپرياليستي 
توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه هدفي جز تسهيل شرايط براي 

ياليستي و زدودن هر گونه مانع در جلوي تاخت و تاز مطلق سرمايه هاي امپر
غارت منابع طبيعي و نيروي كار ارزان ندارد، تنها انبوهي از فقر و گرسنگي و 

  2صفحه                               … بيكاري براي كارگران بوجود آورده است

  !باز هم درباره جنبش زنان 
  )نگاهي به سخنان نادرست و تحريف آميز شهين نوائي(

اوًال برای درک اهميت عظيم به رسميت شناخته شدن برابری زن و مرد در قانون اساسی شوروی، باید توجه داشت که این امر  ...
پيوست که حتی زنان مبارز در جوامع غربی هنوز قادر نشده بودند دولت های بورژوائی این کشورها  در شرایط تاریخی ای بوقوع

این زنان  برای قبوالندن حتی یک حق بدیهی . را وادار کنند که حتی بر روی کاغذ کوچکترین حقی از حقوق طبيعی زنان را بپذیرند
ولی درست در چنين شرایطی .  ردند ولی موفقيتی بدست نمی آوردندنظير حق رأی برای زنان در قانون، سال ها مبارزه می ک

پس از پيروزی انقالب اکتبر، زنان اتحاد جماهير شوروی نه فقط به حق رأی، بلکه به حقوق بسيار اساسی و مهم دیگر خود نيز 
تاریخی قرار دهد، به خوبی اگر کسی خود را در آن شرایط . دست یافتند و این حقوق در قانون اساسی شوروی رسميت یافتند
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سال حاکميت  ٣٢همه کسانی که  ...
وری اسالمی را تجربه کرده اند رژیم جمه

به این حقيقت بخوبی واقفند که تحت 
و سلطه دیکتاتوری جمهوری اسالمی 

بمثابه رأس " ولی فقيه"بدون اطالع 
دیکتاتوری در ایران، اقدامی نظير حمله 

امکان پذير به سفارت یک کشور غربی 
همه اقدامات در گذشته نيز . نيست

در تشنج آفرینی که جمهوری اسالمی 
ارتباط با دول غرب و در جهت تأمين منافع 
سرمایه داران خارجی و وابستگان 
ایرانيشان به وجود آورد ، تنها با فرمان 

بر  .ولی فقيه  به مرحله عمل در آمدند
ساس نمی توان کوچکترین تردیدی این ا

خود راه داد که اشغال سفارت انگليس ب
در تهران نيز با اطالع و موافقت بيت 

   ١٣ صفحه         ...سازمان یافت رهبری

  جنگ
هميشه جنگ به نام جامعه ملل اعالم .. .

ای که از جنگ بيمار  شده است، جامعه
است، ولی باز مثل هميشه جنگ اعالم 
  .شده است، و این بار به نام صلح

ویند به خاطر نفت نيست، ولی واقعًا گ می
کاشت باز  اگر عراق به جای نفت تربچه می 

واقعأ کسی به طور جدی پيشنهاد حمله 
داد؟ آیا واقعًا جورج بوش، دیک چنی و  می

های با حقوق باال  بامزه، شغل" کوندوليزای"
اند؟ راستی چرا  در صنعت نفت را ترک کرده

تور عراق تونی بلر چنين ذهنش را با دیکتا
مشغول کرده است؟ آیا به این خاطر است 

سال پيش شرکت  ٣٠که صدام حسين 
بریتيش پتروليوم را ملی اعالم کرد؟ و آقای 
خوزه ماریا آزنار بعد از تقسيم غنائم جنگی، 
در انتظار چند چاه نفت است؟ این انجمن 

نشينی به اندازه  خواران از عالیم عقب نفت
ست در و عراق در ترسند مرگ می

ترین  ست که اکسير سياه در آن ارزان جایی
١٨ صفحه                  ....ترین است و فراوان

  !آذر، روز دانشجو 16گرامي باد 
 

  
  
  
  

  
  

بریده ای از روزنامه های زمان شاه در مورد حمله 
که تهران جنایتکارانه ارتش امپریاليستی به دانشگاه 

رضوی، شریعت ، مبارز،  منجر به جان باختن دانشجویان 
 .شد ١٣٣٢آذر سال  ١٦در قندچی و بزرگ نيا 
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در هفته هاي اخير بگير و ببند و اذيت و آزار و 
د كارگري كارگران مبارز ايران توسط رژيم ض سركوب

جمهوري اسالمي باز هم شدت هرچه بيشتري به خود 
 اين موج جديد يورش در شرايطي است كه. گرفته است

صد ها تن از فعالين صنفي كارگري صرفا به جرم دفاع و 
پيگيري حقوق ابتدايي كارگران نظير دستمزدهاي عقب 

به  خأكه حتي بر -افتاده و حق داشتن تشكلهاي صنفي
قانون اساسي جمهوري اسالمي هم به طور ظاهري در 

در سياهچالهاي رژيم بسر برده   - رسميت شناخته شده اند
. و در معرض شكنجه و  آزار و اذيت مداوم  قرار دارند

همچنين در هفته هاي اخير بيدادگاه هاي رژيم ضد 
كارگري جمهوري اسالمي به تشديد اقدامات 

ها از  كه در رسانه كسانيسركوبگرانه خود در مورد 
نام برده مي شود، دست  ”فعالين كارگري“آنها به عنوان 

فرمايشي اي در  "تجديد نظر"از جمله دادگاه . زده اند
به نام هاي شاهرخ زماني، نيما ( تن 4آذربايجان شرقي 

را به  )وش  پوريعقوب، محمد جراحي و ساسان واهبي
، و دراز مدت محكوم كرده است "سنگين"حبسهاي 
هيچ گونه تناسبي با  حتيآنها كوميت مح جائي كه
در . هاي اعالم شده بر عليه آنها ندارد "جرم"باصطالح 

نيروهاي سركوبگر جمهوري اسالمي  رويدادي ديگر،
را كه به عنوان فعال كارگري دوره محكوميت  افرادي

نظير ابراهيم (شده بودند "آزاد"خود را گذرانده و 
   .ر كرده اندرا مجدداً دستگي) مددي و علي نجاتي

شكي نيست كه اين گونه اعمال فشارها و سركوبگري 
هاي باز هم  شديد تر رژيم نسبت به طبقه كارگر و هر 
كسي كه به نام اين طبقه كمترين مخالفتي با حق كشي 
ها و عملكردهاي بي نهايت ارتجاعي جمهوري اسالمي 

مي نمايد، منعكس كننده هراس گردانندگان رژيم از 
اوج گيري مبارزات آنها برعليه سرمايه داران  كارگران و
واقعيتي كه در عين حال ماهيت ضد كارگري . مي باشد

رژيم جمهوري اسالمي و عناد و آشتي ناپذيري طبقه 
زالو صفت سرمايه دار با خواستها و منافع بحق طبقه 

همچنين كارگر ايران را به وضوح بيشتري نشان داده و 
و ضد انقالبي اي را به اثبات بطالن ايده هاي ارتجاعي 

احمدي  88مي رساند كه در مقطع انتخابات قالبي سال 
نژاد اين دشمن قسم خورده كارگران و زحمتكشان ما را 

 حامي"را  "طبقه كارگر"و  "حقوق كارگران"مدافع 
احمدي نژاد مزدور در انتخابات قالبي، معرفي  "اصلي

  ! مي كردند
يورش . قي نيستموج جديد سركوب كارگران اتفا

سركوبگرانه اخير در حالي ست كه جامعه تحت سلطه ما 
شاهد تداوم و رشد اعتراضات آشكار و پنهان كارگري 

در . ستاحول مطالبات ابتدايي و حق طلبانه طبقه كارگر 
سركوب و  چنين اوضاعي، همان گونه كه مي بينيم

تشديد آن، واكنش ديكتاتوري حاكم به اعتراضات رشد 
كارگران به جان آمده ما و درماندگي آنان در  يابنده

در واقع، . برآورده كردن مطالبات بديهي كارگران است
در پشت هيوالي سركوب اين واقعيت برجسته هويداست 
كه اين رژيم ضد كارگر و ضد خلق جز اعمال زور و 
سركوب توانائي هيچ برخوردي را درمقابل اعتراضات و 

   .مباررات كارگران ما ندارد
براي اين كه بتوان اين واقعيت را با وضوح هر چه بيشتر 
توضيح داد، الزم است تا برخي از اعتراضات برجسته 
موج اخير حركات كارگري در كشور را مرور كرد  و 
با ترسيم شرايطي كه كارگران ايران تحت حاكميت 

ديكتاتوري حاكم، امروزه در آن بسر مي برند، علت 
  .  ا بهتر دريافتاصلي سركوبهاي اخير ر

برجسته ترين اعتراضات كارگري در چند هفته اخير، 
تجمع هزاران تن از كارگران در سالروز تصويب قانون 

آبان  در جلوي مجلس ضد خلقي رژيم  29كار در تاريخ 
بود كه بر عليه پيش نويس جديد قانون كار صورت 

آنها با دردست داشتن پالكاردهايي مخالفت و . گرفت
خود با سياستهاي ضد كارگري جمهوري اسالمي را خشم 

در شرايط حضور وسيع نيروهاي سركوب در جلوي 
همچنين در طول چند هفته اخير .  مجلس، بيان كردند

هزاران تن از كارگران در سراسر كشور دست به تجمع و 
اعتراض زده و نسبت به عدم پرداخت دستمزدها، موج 

بي سابقه فقر و اخراج سازي و در يك كالم تشديد 
فالكت و گراني و بيكاري و فشار و سركوب سرمايه 
داران استثمارگر و رژيم حامي شان يعني جمهوري 

در يكي از . اسالمي صداي اعتراض خود را بلند كردند
اين اعتراضات در ساري، يكي از كارگران اخراجي، در 
جريان سخنراني احمدي نژاد در ساري لنگه كفش خود 

او پرتاب كرد و پيش از اين كه با ضرب و را به سوي 
شتم مزدوران دستگير و به بيرون از جلسه برده شود، به 

در ارتباط با برخي ديگر . شكايت از مشكالتش پرداخت
از حركات اعتراضي كارگري مي توان  به تجمع 

اعتراض به (كارگران و بازنشستگان آذربايجان شرقي 
ران خود رو ، كارگران اي)پيش نويس قانون كار

اعتراض به تعطيلي واحد و بيكار شدن دهها هزار (تبريز
اعتراض به (، تجمع اعتراضي كارگران دورال )كارگر

، كارگران ريسندگي خاور رشت )اخراج همكاران
، كارگران ساميكو صنعت )پيگيري مطالبات معوقه(

همچنين . اشاره كرد) پيگيري خواستهاي معوقه(همدان 
نيشكر هفت تپه ، كارگران اصفهان، كارگران ذوب آهن 
فوالد ياسوج، ماشين سازي پارس، شهرداري خرمشهر،

لوله سازي اردبيل، كارگران كوثران عسلويه و گروه 
نيز در اعتراض به عدم پرداخته ... صنعتي شيشه كاوه و 

فرياد . شدن حقوق شان به اعتراض و تجمع دست زده اند
كه كارگران اين اين كارگران در شرايطي بلند شده  

واحد ها در شرايط فقر و فالكت و گرسنگي خانواده 
ماه حقوق از كارفرما  10تا  2هايشان، حداقل بين 

  .طلبكارند
اعتراضات كارگري اخير واكنش غير قابل اجتناب 
كارگران محروم ايران در مقابل شدت فشارهاي فزاينده 

 نگاهي. سياسي نظام حاكم بر زندگي آنهاست -اقتصادي
گذرا به شرايط جاري زيست و معاش طبقه كارگر ايران، 
در پرتو بحران اقتصادي حاكم بر نظام امپرياليستي و 
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عواقب خانمان برانداز آن بر اقتصادهاي وابسته اي نظير 
كشور ما،  حاكي از تشديد بي سابقه روند صعودي 
شرايط اسارت باري ست كه رژيم وابسته و ضد كارگري 

در راستاي برآوردن منافع سرمايه جمهوري اسالمي 
داران غارتگر بين المللي و بومي براي ميليونها تن از 
كارگران زحمتكش و ستم ديده ايران بوجود آورده 

عواقب پيشبرد مرحله به مرحله ولي بي وقفه . است
برنامه هاي اقتصادي ويرانگر و ديكته شده امپرياليستي 

پول كه هدفي  توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي
جز تسهيل شرايط براي تاخت و تاز مطلق سرمايه هاي 
امپرياليستي در ايران و زدودن هر گونه مانع در جلوي 
غارت منابع طبيعي و نيروي كار ارزان توسط قدرتهاي 
امپرياليستي ندارد، تنها انبوهي از فقر و گرسنگي و 

  . بيكاري براي كارگران بوجود آورده است
يشبرد همين سياستهاي اقتصادي كالن در راستاي پ

امپرياليستهاست كه طبقه بورژوازي وابسته حاكم بر 
خصوصي "ايران پروژه هاي خانه خراب كني نظير 

هدفمند سازي يارانه "، "اصالح قانون كار" ،"سازي
را با كمك چماق بزرگ ماشين سركوبش يعني  "ها

جمهوري اسالمي به اجرا گذارده و با اعمال زور و 
توده هاي محروم ما و سركوب و ريختن خون كارگران 

برنامه هاي دلخواه جهانخواران بين المللي در ايران را به 
  .      پيش برده است

در نتيجه پيشبرد چنين برنامه هاي اقتصادي اي ست كه 
حاصل از  حاكم ميلياردها دالر درآمدرژيم بورژوائي 

صاد را صرف سازماندهي يك اقتصدور نفت و گاز 
طفيلي تا خرخره مقروض و وابسته به واردات كاال 

،  اقتصاداين  و در حالي كه با مهندسي  نموده تبديل
طراحان امپرياليست اين مدل و  جيبهاي بورژوازي وابسته

اقتصادي انگلي را پر مي كند به ازاي افزايش هر يك 
هزار شغل در جامعه  40تا  35ميليارد دالر واردات، 

و هر سال ساخته نابود را ) احد هاي توليدياكثرا در و(
كه مي گذرد، در اثر اجراي اين برنامه هاي ضد خلقي، 
استثمار و بردگي، گرسنگي، فقر، گراني، بيكاري، بي 
حقوقي و سركوب كمر طبقه كارگر و خانواده هاي 

تا جايي . كارگري را بيش از هر زمان ديگر خم مي كند
درصد از جمعيتي  70ه كه هم اكنون بخش اعظم قريب ب

كه در جامعه تحت سلطه ما در زير خط فقر گذران مي 
. كنند را خانواده هاي كارگري و بيكار تشكيل مي دهند

تحت پيشبرد چنين برنامه هاي امپرياليستي است كه 
بورژوازي وابسته با مكيدن خون كارگران ما جيبهاي 

رگر خود و اربابانش را پر كرده و در عوض ميليونها كا
هزار  350را به زور وادار كرده تا با دستمزد متوسط 

تومان در ماه مجبور به گذران در شرايطي شوند كه 
هزار توماني در جامعه  800فرسنگها نازل تر از خط فقر 

آنهم اگر دولت و كارفرما همين . تحت سلطه ما مي باشد
حقوق را پس از ماه ها به كارگران پرداخت كنند كه در 

وارد چنين نيست و بنا به برخي برآوردها هم غالب م
اكنون حجم بدهي مزدي سرمايه داران و كارفرمايان 

سال دستمزد كارگران  47زالو صفت به كارگران معادل 
امري كه بخشا توضيح دهنده چرايي ابعاد وسيع ! است

در نتيجه پيشبرد اين سياستهاي . اعتراضات كارگري ست
درصد  25خ بيكاري به اقتصادي ظالمانه است كه نر

رسيده و يك ارتش ذخيره كار چند ميليوني براي 
امپرياليستها و سرمايه داران زالو صفت حاكم بر ايران 

  . است شدهتشكيل 
زندگي كارگران  شرايط نابسامان اقتصادي كنوني،

تدريجا در گرداب بيكاري و فقر و را وخانواده هايشان 
مي پرتاب .... ي و تبهكاري و فحشا و اعتياد و خودسوز

اما  فجايع فوق كه قلب هر انسان شريف و . كند
آزاديخواهي را بدرد آورده و نفرت بي پاياني را نسبت 

هنوز  ،به كل سيستم ضد خلقي حاكم بوجود مي آورد
پايان حد و مرز غارتگري استثمارگران حاكم نيست، 
رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي حتي به اين شرايط 

كارگران كه شبيه دوران برده داري ست نيز ظالمانه 
رضايت نداده و در پيش نويس جديد قانون كار در صدد 
حذف و محدود كردن حداقل قوانين نيم بندي ست كه 

سال يورش بورژوازي وابسته ايران جان به در  32از 
بطور مثال حتي پرداخت  در پيش نويس جديد. برده اند

روط به تضمين درجه دستمزد بخور و نمير كارگران مش
پيش نويس، اخراج  اين مطابقيا سود كارفرما شده و 

كارگران سهل تر و حتي االمكان بدون موانع باصطالح 
  . قانوني صورت خواهد پذيرفت

جدا از اين، بحثهايي در بين كارگزاران رژيم در جريان 
نظام "است تا با استناد به يك طرح ضد كارگري به نام 

حقوق بخور و نمير بخشي از كارگران  "استاد، شاگردي
حتي به يك سوم مبلغ برسميت شناخته تقليل داده و را 

بدون شك همانطور . برسانندكنوني ) و بسيار ناچيز(شده 

كه از اوضاع جاري پيداست، يورش غارتگرانه 
بورژوازي وابسته به امپرياليسم  بر زندگي و معاش 

آنان براي  كارگران نمي تواند با عكس العمل طبيعي
اما پاسخ . حفظ بقا و حق كار و حياتشان روبرو نشود

كه وظيفه اي جز  - رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي 
به قوه زور و قهر  ءحفظ مناسبات ظالمانه حاكم با اتكا

به اين اعتراضات، سركوب و باز هم  - عريان ندارد
سياستي كه پيش از هر چيز نمايش . سركوب است
اكم در پاسخ گويي به خواستهاي برحق استيصال طبقه ح

و طبيعي ميليونها تن از كارگران و خانواده هاي محروم 
  . و زحمتكش آنان است

موج سركوب بيرحمانه و نمايش  پشتدر در واقع، 
حكومت در مقابل كارگران خشمگين و  "قدرقدرتي"

بجان آمده، اين ناتواني و استيصال جمهوري اسالمي 
است كه  بيشتر جنبش كارگريدرمقابل رشد هر چه 

چشم انداز خطر انفجار دوباره اين . خود را نشان ميدهد
جنبش كارگري است كه هراس كارگزاران مزدور حاكم 
را برانگيخته و آنها را با حربه بگير و ببند و زندان و 
سركوب، بيش از پيش به جان كارگران مقاوم و آگاه و 

كارگران  فعالين كارگري و تجمعات مسالمت آميز
  .انداخته است

كارگران معترض و بگير و ببند و  سركوبتشديد 
مجازات قاطعانه و وحشيانه فعالين كارگري، حاصل 
 ،درماندگي و هراس سرمايه داران آزمند و وحشي حاكم

با تشديد ديكتاتوري حاكم . مي باشد كارگرانقدرت از 
به ميليونها كارگر رنجديده و بجان آمده ايران سركوب 

كه نبايد به بي حقوقي، فقر، بيكاري،  اين پيام را مي دهد
گرسنگي و اصوال هيچ يك از سياستهاي ضد خلقي و 

شرايط اما . استثمارگرانه طبقه حاكم اعتراض كنند
ثابت مي كند به كارگران ما بيش از پيش هولناك جاري 

براي رسيدن به خواستهايشان راهي جز سرازير كردن كه 
هم در خود در كانال اصلي، يعني كانال قدرت مبارزاتي 

شكستن سد ديكتاتوري و سرنگوني اين رژيم و نظام 
  . حاكم ندارند

اين تنها چشم انداز واقعي براي موفقيت جنبش كارگري 
و نجات آنان از بندهاي ستمگرانه اي ست كه توسط 
امپرياليستها و سرمايه داران زالو صفت وابسته در ايران 

  . سته شده استبن به دست و پايشا

     
  
 
  

 

 !كنيمتشكلهاي مستقل كارگري دفاع  داشتنبارزات دالورانه كارگران براي از م
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مطالعه سخنرانی خانم شهين نوائی در مراسمی که در روز 
در شهر کلن آلمان برگزار شده بود و  ٢٠١١سپتامبر  ٢٥یکشنبه 

و آن (مشاهده تحریفات بزرگی که در رابطه با تاریخ مبارزات زنان 
در صحبت های او وجود داشت، مرا بر آن ) هم نه فقط زنان ایران

اشت تا جهت آگاهی فعاالن جوان زن، طی این نوشته اشاراتی د
 . به برخی از آن تحریف ها بکنم

  
دفاع از حقوق زنان و مبارزه بر عليه ظلم و ستم های بی شماری 
که جمهوری اسالمی بر زنان ایران و به خصوص زنان طبقه کارگر و 
از  دیگر اقشار تهيدست تحميل کرده و به طور کلی مبارزه برای

بين بردن هرگونه ستم بر زن حکم می کند تا با نظرات انحرافی در 
اما تحریفات مورد . این زمينه با جدیت هر چه بيشتری برخورد شود

اشاره چه می باشند؟ خانم نوائی تحریف واقعيات را از انقالب 
اکتبر شروع کرده و سپس به تحریف واقعيات مبارزات رادیکال زنان 

بعد به آن جا می رسد که از درک اهميت مبارزات  ایران پرداخته و
 ١٣٨٨خيزش توده ای زنان نسل جوان و نقش برجسته آن ها در 

در جهت رهائی زنان عاجز مانده و مطرح می کند که آن ها گویا به 
در این . اشتباه، به بيان خواسته های خود در این جنبش نپرداختند

موجود در آن سخنرانی، جا به این موارد و دیگر موارد نادرست 
  . خواهم پرداخت

  
خط بطالن کشيدن بر قدم های اولين تحریف سخنران مزبور، 

اگر چه . بزرگی که انقالب اکتبر برای آزادی زنان برداشت، است
برای اولين بار پس از انقالب اکتبر برابری "وی اذعان می کند که 

آورده زن و مرد در قانون اساسی اتحاد جماهير شوروی سابق 
ولی بدون توجه به اهميت عظيم این امر که برای اولين بار ." شد

ادعا می کند که در جهان و در تاریخ بشریت بوجود آمد، بالفاصله 
عمدتأ روی کاغذ باقی ماند و "پس از انقالب اکتبر برابری زن و مرد 

  ) ١". (در سطوح مختلف جامعه تحقق پيدا نکرد
  

به رسميت شناخته شدن برابری زن  اوًال برای درک اهميت عظيم
و مرد در قانون اساسی شوروی، باید توجه داشت که این امر در 
شرایط تاریخی ای بوقوع پيوست که حتی زنان مبارز در جوامع 
غربی هنوز قادر نشده بودند دولت های بورژوائی این کشورها را 
ی وادار کنند که حتی بر روی کاغذ کوچکترین حقی از حقوق طبيع

این زنان  برای قبوالندن حتی یک حق بدیهی نظير . زنان را بپذیرند
حق رأی برای زنان در قانون، سال ها مبارزه می کردند ولی 

ولی درست در چنين شرایطی پس .  موفقيتی بدست نمی آوردند
از پيروزی انقالب اکتبر، زنان اتحاد جماهير شوروی نه فقط به حق 

اساسی و مهم دیگر خود نيز دست رأی، بلکه به حقوق بسيار 
اگر . یافتند و این حقوق در قانون اساسی شوروی رسميت یافتند

کسی خود را در آن شرایط تاریخی قرار دهد، به خوبی می تواند 
  . اهميت این امر را درک کند

  
ثانيًا با تحریف این واقعيت تاریخی و مطرح کردن این که گویا آن 

اقی ماند، قبل از هر چيز کوشش شده قوانين عمدتًا روی کاغذ ب
است تا به زنان مبارز نسل جوان این طور القاء شود که انقالب 
برای رسيدن به جامعه کمونيستی، راه درستی برای کسب آزادی 
و برابری زن و مرد نيست، و حتی انقالبی به عظمت انقالب اکتبر 

اقعيت اما و. هم نتوانست به برابری واقعی زن و مرد منجر شود
این است که عليرغم همه دشواری هائی که با توجه به ساختار 
جامعه گسترده شوروی و به خصوص وجود جوامع دهقانی وسيع 
در آن بر سر راه تأمين برابری کامل اقتصادی، سياسی و حقوقی 
و مدنی زنان با مردها وجود داشت، زنان شوروی درست به خاطر 

ر نسبی به حقوق و آزادی هایی پيروزی یک انقالب کارگری، به طو
دست یافتند که از آن چه تا آن زمان وحتی تا به امروز در جهان 

  . غرب می بينيم، بسيار وسيع تر بود
  

برای این که نمونه هائی بدست داده شود می توان به قانون 
. در شوروی به تصویب رسيد، اشاره کرد ١٩١٨خانواده که در سال 

رین قانونی بود که جهان، نه فقط تا آن این قانون مترقی ت)  ٢(
با تصویب آن قانون، . زمان بلکه تاکنون نيز، به خود دیده است

و عدم (ازدواج مذهبی ملغی شد، حق درخواست یکطرفه طالق 
به طور مساوی به زن ) ضرورت ارائه دليلی برای درخواست طالق

ی مهدکودک رایگان، سقط جنين رایگان، دسترس. و مرد داده شد
زنان به هر شغل و حرفه و آموزش و پرورش در هر زمينه تأمين 

برای اولين بار مزد برابر در مقابل کار برابر برای زن و مرد به . گشت
مورد اجرا گذاشته شد و بر این زمينه، زنان همه اقشار و طبقات 

همين . شهر و روستا به حقوق و آزادی های بسياری دست یافتند
گر آن هستند که برخالف ادعای خانم نوائی، نمونه ها خود بيان

حقوق و آزادی های قيد شده در قوانين اتحاد جماهير شوروی 
دولت بلشویک مخارج بسيار زیاد و تالش . روی کاغذ باقی نماندند

های فراوانی را برای به اجرا درآوردن کامل آن قوانين صرف کرد، تا 
د زنان شهر و جائی که عالوه بر مسئولين محلی که توسط خو

روستا برای تضمين و نظارت بر اجرای این قوانين انتخاب می 
شدند، وکال و هيئت های قضایی حزب بلشویک نيز برای این کار 
به همه نقاط و از جمله به دورافتاده ترین روستاهای کشور 

درست پس از به رسميت شناخته شدن . فرستاده می شدند
نون و به اجرا در آمدن آن قوانين برابری حقوق بين زن و مرد در قا

در عمل بود که راه برای  رشد و پيشرفت زنان شوروی هرچه 
بيشتر و به طور چشمگيری هموار شد و پس از مدتی تأثيرات 

به . عملی شدن این قوانين وسيعأ در جامعه شوروی دیده شد
عنوان مثال تعداد زنان شوروی در هر شغل و حرفه ای از کارگر و 

و معلم و پرستار گرفته تا دکتر و مهندس و فرمانده ارتش  کشاورز
و فضانورد و محقق و  دانشمند و غيره، حتی از تعداد زنان اروپایی 

بيشتر ) نسبت به جمعيت هر کشوری(و آمریکایی در این مشاغل 
تأثيرات مثبت انقالب اکتبر شوروی بر موقعيت زنان آن کشور . شد

که نتایج آن را در پيشرفت و برتری به حدی عميق و ریشه ای بود 
حرفه ای و تحصيالتی زنان آن کشور نسبت به زنان اروپا و آمریکا، 

عليرغم پشت کردن به کمونيسم و (سال پيش نيز  ٢٠حتی تا 
با . به وضوح می دیدیم) رویزیونيست شدن حزب حاکم در شوروی 

درج شده توجه به چنين واقعياتی، آیا این ادعا که گویا آزادی های 
در قانون اساسی شوروی بر روی کاغذ ماند، ادعائی دروغ و 

 
  
  
  

  

  !اره جنبش زنانبازهم در ب
 )نگاهي به سخنان نادرست و تحريف آميز شهين نوائي(
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در زمان وقوع انقالب تحریف واقعيت ها نيست؟  بگذریم از این که 
اکتبر، در هيچ کجای دنيا، دولت های سرمایه داری حاضر نبودند 

هم از آزادی و حقوق برابر زن و مرد سخن " روی کاغذ"حتی 
  . بگویند

  
يروزی طبقه کارگر بر ارتجاع بود، و به رسميت انقالب اکتبر پ

شناختن آزادی و برابری کامل زن و مرد و درج آن در قانون وظيفه 
انقالبی طبقه کارگر بود که این طبقه بالفاصله پس از به قدرت 

پس از انقالب اکتبر، زنان تحت ستم در .  رسيدن، به آن عمل کرد
عه آزاد شوروی، هرچه وسيع جوامع غربی نيز با الگو قرار دادن جام

آیا . تر به مبارزه برای دست یافتن به آزادی و برابری دست زدند
خانم نوائی از این واقعيت های تاریخی که در صدها کتاب و حتی 
در کتاب های آکادميک کشورهای غربی نيز ثبت شده، اطالعی 
ندارد؟  اگر جواب منفی است پس چطور عليرغم بی اطالعی و 

ی در این مورد به خود اجازه می دهد که خط بطالن بر بی سواد
دست آوردهای زنان مبارز روسيه بکشد که سال ها برای تحقق 

و اگر اطالع دارد پس تنها به خاطر کوبيدن ! آن ها مبارزه کرده بودند
چپ و کمونيسم است که دست آوردهای بزرگ و چشمگير زنان 

  .   روسيه را نادیده می گيرد
  

ط با ایران، نوائی عدم آگاهی خود نسبت به مسایل واقعی در ارتبا
عدم آگاهی "زنان را به زنان مبارز چپ نسبت می دهد و می گوید 

جنبش زنان و عدم پشتيبانی سازمان های  جنسيتی نسل اول
بالفعل زنان  چپ از جنبش زنان به خصوص توجه نکردن به نيروی

و زنان دهقان، جنبش زنان کارمند، و تأکيد یک جانبه بر زنان کارگر 
  ".بن بست رساند را به

  
محمد رضا شاه صحبت کرده و " سازمان زنان"البته از کسی که از 

زنان بورژوایی که به نفع سيستم سلطنتی فعاليت اجتماعی می 
کردند را بخشی از فعالين جنبش زنان ایران به حساب می آورد و 

يستم ظالمانه برایش مهم نيست که آن ها برای حفظ کدام س
. فعاليت می کردند، بيان چنين سخنانی عجيب و بی علت نيست

" آگاهی جنسيتی"و " جنبش زنان"او که خود درک درستی از 
ندارد با این ادعا که مارکسيست ها فقط به آزادی زنان کارگر و 

خود از تئوری " سطحی"دهقان توجه دارند، درک نادرست و 
افرادی از . را هم نشان می دهدمارکسيسم و جنبش واقعی زنان 

را از مارکسيست ها می " طبقاتی"این قماش وقتی کلمه 
شنوند، آن را اینطور تعبير می کنند که مارکسيست ها آزادی را 
فقط برای زنان کارگر و دهقان می خواهند و کاری به در اسارت 
بودن زنان کارمند و معلم و پرستار و استاد دانشگاه و وکيل و غيره 

اما اگر نوائی به دنبال حقيقت باشد، متوجه خواهد شد که . ندارند
به مسئله زنان نگاه می کنند متوجه " طبقاتی"کسانی که با دید 

که امروز طبقه سرمایه دار (این امر هستند که منافع طبقه حاکم 
حکم می کند که زنان ، فرودستان جامعه بوده و در ) جهانی است

این به آن . به سر ببرند) و طبقاتی( زنجيرهای اسارت جنسيتی
معناست که ستم جنسيتی ریشه طبقاتی دارد و مبارزه برای 
محو کامل آن نيز در چهارچوب مبارزه طبقاتی امکان پذیر خواهد 

  . شد
  

در ( ١٣٥٢که برای اولين بار در سال " حماسه مقاومت"در کتاب 
ن چيزی از همان سال هایی که نوائی ادعا می کند زنان چپ ایرا

منتشر شد و خواندن آن منجر به ) مسائل زنان نمی دانستند
جوان به مارکسيسم و ) و پسرهای(گرایش بسياری از دخترها 

مبارزه انقالبی و دفاع از حقوق و آزادی های زنان گردید، رفيق 
اما هنگامی که زن آگاهی "... اشرف دهقانی نوشته است که 

همراه مردی که آگاهی طبقاتی خود طبقاتی خود را باز می یابد و 

را بازیافته است، آن چنان آگاهی و شناختی که او را به درهم 
با " زن"کوبيدن نظام فاسد طبقاتی وا می دارد، دیگر او یک 

است آگاه، و به " انسانی"بلکه . معيارهای ارتجاعی نيست
مقام راستين و " انسان"ساختن نظامی می پردازد که در آن 

او با آگاهی از تمام مشکالت، قدم . سته خود را بازیابدشکوه شای
به راه می نهد و در راه آرمان واالی خود از هيچ دشواری هراس 

زن انقالبی و مرد انقالبی هنگامی که در سنگر مبارزه قرار . ندارد
. می گيرند انسان هایی هستند که به رستاخيز خود رسيده اند

رزه می کنند که در آن این مسئله آن ها برای ایجاد جامعه ای مبا
اصوأل  -آزادی خوب است یا نه   -که به زن چقدر باید آزادی داد 

بلکه همه انسان ها، زن و مرد یکسان از مزایای . مطرح نيست
زندگی استفاده می کنند و برای پيشبرد آن در کنار هم تالش و 

  )  ٣." (کار می کنند
دقت کند، آن گاه متوجه  اگر خانم نوائی به معنای این جمالت

همان طور که از ( ٥٠خواهد شد که زنان مبارز چپ در سال های 
نسبت به ستم بر ) توجه رفيق اشرف به موضوع زنان آشکار است

زن کامًال حساس و آگاه بوده و برای آن اهميت زیادی قائل می 
  . شدند

  
 از نظر نوائی ها، که معتقدند مردها منشأ" آگاهی جنسيتی"اما 

ستم بر زنان هستند، با آگاهی کمونيستی که منشأ ستم 
جنسيتی را مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی دانسته و راه 
صحيح مبارزه برای از بين بردن کامل ستم بر زن را مبارزه برای از 
بين بردن جامعه طبقاتی و برقرار کردن جامعه ای واقعأ آزاد می 

يست انقالبی در رابطه با آگاهی زنان مارکس. داند، تفاوت دارد
ستم جنسيتی به آن ها حکم می کند که برای از ميان برداشتن 

زنان می شود و برای نابودی کامل ) همه(همه ستم هایی که به 
عامل اصلی همه ستم ها، که همانا جامعه طبقاتی کنونی 
است، و برای برقراری جامعه سوسياليستی به مبارزه ادامه 

نبال کردن نظرات فمنيستی نوائی و نوائی ها، ولی آیا با د. دهند
زنان می توانند به حقوق خود و به برابری واقعی با مردان دست 
یابند؟  زنان آگاه طبقه کارگر بنا بر موقعيت طبقاتی خود می توانند 

زیرا که آن ها چيزی . تا به آخر در مبارزه انقالبی ایستادگی کنند
به همين . دست دادن ندارند جز زنجيرهای اسارت خود، برای از

دليل است که کمونيست ها بر اساس تئوری علمی مارکسيسم 
معتقدند که مبارزه طبقاتی به رهبری زنان و مردان آگاه و انقالبی 
و متشکل طبقه کارگر می تواند به آزادی و برابری واقعی برای 

برخالف تصور غلط (و اتفاقأ . همه زنان و مردان جامعه منجر شود
زنان کارمند و معلم و پرستار و دهقان و دیگر زنان اقشار ) وائی هان

پائينی خرده بورژوازی جزو متحدین زنان طبقه کارگر محسوب 
شده و با کمک آن هاست که طبقه کارگر قادر به رساندن انقالب 

نوائی ها توانایی درک این واقعيت را . به پيروزی نهایی می شود
و نابودی کامل قوانين و فرهنگ  ندارند که رفع ستم مضاعف

مردساالرانه، که تنها در انقالبی پيروزمند امکان پذیر است، نه تنها 

برای این که نمونه هائی بدست داده شود می توان به 
در شوروی به تصویب  ١٩١٨قانون خانواده که در سال 

این قانون مترقی ترین قانونی بود که )  ٢. (رسيد، اشاره کرد
. تاکنون نيز، به خود دیده استجهان، نه فقط تا آن زمان بلکه 

با تصویب آن قانون، ازدواج مذهبی ملغی شد، حق 
و عدم ضرورت ارائه دليلی برای (درخواست یکطرفه طالق 

. به طور مساوی به زن و مرد داده شد) درخواست طالق
مهدکودک رایگان، سقط جنين رایگان، دسترسی زنان به هر 

. مينه تأمين گشتشغل و حرفه و آموزش و پرورش در هر ز
برای اولين بار مزد برابر در مقابل کار برابر برای زن و مرد به 
مورد اجرا گذاشته شد و بر این زمينه، زنان همه اقشار و 
طبقات شهر و روستا به حقوق و آزادی های بسياری دست 

 .یافتند



6 صفحه          150شماره                                      پيام فدايي 
 

  

تحت ستم ) و مردان(به نفع زنان کارگر بلکه به نفع همه زنان 
  . جامعه خواهد بود

  
یکی دیگر از تالش های نوائی برعليه نيروهای چپ و کمونيست 

ند که گویا در تظاهرات زنان بر آن است که به آن ها اتهام می ز
عليه حجاب در ابتدای روی کار آمدن رژیم خمينی شرکت نکردند و 

توسط رژیم اسالمی  حجاب قبل از قانونی شدن"ادعا می کند که 
سياسی  زنان چپ تشکل های... تظاهرات وسيعی انجام گرفت

 البته این اتهام تازه."  هم در این مبارزات ضد حجاب شرکت نکردند
ها در آن سال از " چپ"اتهاماتی نظير این که گویا . ای نيست

مبارزات زنان حمایت نکردند هم بارها برای کوبيدن چپ و 
اما وقتی از آن ها سئوال می شود که . کمونيسم شنيده شده

در پاسخ معلوم می شود که ها چيست، " چپ"منظور از 
ت که منظورشان سازمان های سياسی اپورتونيست آن دوره اس

اما واقعيت این است که آن . فعاليت می کردند" چپ"به اسم 
با اعمال و برخوردهای سازمان ها ، هر ادعائی هم که داشتند، 

عملی خود بی اعتقادی خویش را به چپ و کمونيسم واقعی 
آن ها با در پيش گرفتن راه مماشات با رژیم، نه فقط . نشان دادند

بلکه از منافع طبقه کارگر و کل مردم از مبارزات زنان حمایت نکردند 
ستمدیده ایران نيز دفاع ننموده و اساسًا اصول انقالبی چپ را زیر 

اما نوائی و . پا گذاشته و راه چپ و کمونيسم را نپيمودند
که فمنيست هائی چون او، همواره از این روش استفاده کرده اند 

و سپس با  ابتدا آن سازمان های اپورتونيستی را چپ جلوه داده
اعمال و برخوردهای غير چپ و غير کمونيستی آن ها، چپ و 

  . کمونيسم را مورد حمله قرار می دهند
  

فمنيست ها با روشی که در باال بيان شد به زور می خواهند 
مبارزات زنان انقالبی در ابتدای روی کار آمدن رژیم جمهوری 

ران وجود اسالمی را به فمنيستی که در صحنه مبارزات زنان ای
در حالی که برعکس، بر پا کنندگان و . نداشت، نسبت بدهند

اسفند سال  ١٧شکل دهندگان اصلی تظاهرات تاریخی زنان در 
نه زنان بورژوا و پيروان فمنيست آنان ، بلکه اساسًا زنان  ١٣٥٧

. چپ و بخشی از زنان سکوالر با گرایش به چپ در جامعه بودند
چپ آن زمان که در آن تظاهرات حداقل صدها نفر از دختران 

شرکت داشتند و دیگر زنان خانواده هایشان را نيز تشویق به 
شرکت در تظاهرات کردند، هنوز زنده و در همين کشورهای غربی 

همه کسانی که در آن تظاهرات شرکت کردند به . هم حضور دارند
عناصر آگاه دانشجویی، (خوبی می دانند که زنان چپ و مترقی 

برپا کنندگان آن ) موزی، کارمندی، پرستاران، و غيرهدانش آ
که اکثرأ در ارتباط های (تظاهرات بودند و زنان زحمتکش جامعه نيز 

آن ها را ) خانوادگی، محلی و غيره با این زنان آگاه جامعه بودند
این واقعيت را می توانيم در فيلم هایی که از . همراهی کردند

مثًال می بينيم که . خوبی ببينيم تظاهرات آن سال وجود دارد به
شعارهای زنان تظاهر کننده شعارهای چپ و انقالبی نظير 

همچنين می . ، هستند"زحمتکشان بيدارند ، از استثمار بيزارند"
بينيم که بخشی از جمعيت، مادر ها و مادربزرگ ها و زنان طبقات 

بعد از تظاهرات نيز مسئله حجاب )  ٤. (فرودست جامعه هستند
جباری و دیگر مسائل زنان، توسط عناصر چپ و آگاه به ميان ا

مارس سال بعد هرچه  ٨بطوری که تظاهرات . جامعه برده شد
هر جا که فضای جامعه کمتر تحت سلطه رژیم . وسيعتر برگزار شد

این تظاهرات و مراسم کامأل سمت ) به عنوان مثال کردستان(بود 
ان طبقات محروم جامعه و سوی چپ و انقالبی به خود گرفت و زن

  . نيز هر چه بيشتر در آن حضور داشتند
  

در داستان های دروغينی که نوائی و فمنيست های دیگر در 
ساخته و پرداخته اند، تحریف ها  ٥٧رابطه با تظاهرات اسفند ماه 

و ادعاهای نادرست متعدد دیگری نيز وجود دارند که افشای همه 
اما به . بيش از این طوالنی می کند آن ها در این جا، این نوشته را

یک نکته مهم باید تأکيد کرد و آن این که او می کوشد تا تأثيرات 
به خصوص زنان چریک فدایی (مثبت مبارزات زنان انقالبی ایران 

نيز  ١٣٥٧که با رژیم شاه مبارزه می کردند و در طول انقالب ) خلق
بودند را کتمان به الگوی مبارزاتی دختران انقالبی تبدیل شده 

آن زنان مبارز در تاریخ معاصر مبارزات " رد پای"کرده و حتی 
در زمانی که خاطره مبارزات زنان . انقالبی مردم ایران را پاک کند

قهرمان چریک فدایی خلق هنوز هم به عنوان مظهر شهامت و 
آگاهی انقالبی در یاد توده های مبارز ایران زنده است، و در حالی 

نها دختران جوان و دیگر زنان چپ یا دارای گرایش به چپ که این ت
و عمدتًا الهام گرفته از مبارزات انقالبی زنان چپ فدائی بودند که 
در همان آغاز روی کار آمدن خمينی بر عليه طرح حجاب بپا 
خاستند، نوائی برای این که بتواند این حقيقت که زنان چپ وسيعًا 

ند را کمرنگ سازد این بار عبارت در مبارزات ضد حجاب شرکت کرد
را بکار می برد و باز ادعا می " زنان چپ تشکل های سياسی"

  ".از آنان در انقالب نمی بينيم هيچ رد پائی"کند که 
  

پس از همه این تحریف ها و ادعاهای نادرست، نوائی به دروغ 
وی در حالی که اذعان می کند . گویی و اتهام زدن نيز پناه می برد

برای گفتگو با  ١٣٥٧يل جمعيت در تظاهرات اسفند ماه که س
رفيق اشرف دهقانی راهی ستاد سازمان فدائی در خيابان ميکده 

توجه کنيم که همين واقعيت خود نشان می دهد که اگر  –شدند 
نگوئيم همه ولی با قاطعيت می شود گفت که اکثر زنان شرکت 

دهقانی به  کننده در آن تظاهرات چپ و دوستدار رفيق اشرف
این اتهام را می زند که زمانی   - مثابه یک کمونيست فدائی بودند 

که تظاهرکنندگان به آن جا رفتند و از او درخواست کردند که با آنها 
. صحبت کند، رفيق اشرف دهقانی درخواست زنان را نادیده گرفت

زنان به طرف ستاد : "عين سخن او در این مورد چنين است
و خواهان سخنرانی اشرف دهقانی در این زمينه  فدائيان رفتند

بودند که متاسفانه اشرف دهقانی در جمع تظاهر کنندگان حاضر 
در اینجا نصف حقيقت گفته شده و دروغی در جمله آخر، از " .نشد

  .به بعد، نهفته است" متأسفانه"
   

هر فردی که کوچکترین آشنایی با مسائل سياسی ایران داشته 
می داند که این اتهامی که نوائی می زند، به  باشد، به خوبی

هيچوجه به رفيق اشرف دهقانی نمی چسبد، به رفيقی که به 
مثابه یک زن کمونيست، مبارزه برای تحقق خواست های برحق 
زنان را به طور پيگير دنبال نموده و همواره  با تواضع کامل با زنان 

  .رخورد داشته استمبارز و همه توده های رزمنده ایران گفتگو و ب
  

سال هر فرد تازه وارد به مسائل سياسی چپ  ٣٣امروز، پس از 
هم فهميده است که رفيق اشرف اساسًا با آن سازمانی که 

فمنيست ها با روشی که بيان شد بزور می خواهند مبارزات 
زنان انقالبی در ابتدای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی 
را به فمنيستی که در صحنه مبارزات زنان ایران وجود 

لی که برعکس، بر پا کنندگان و در حا. نداشت، نسبت بدهند
اسفند  ١٧شکل دهندگان اصلی تظاهرات تاریخی زنان در 

نه زنان بورژوا و پيروان فمنيست آنان ، بلکه اساسًا  ٥٧سال 
زنان چپ و بخشی از زنان سکوالر با گرایش به چپ در 

حداقل صدها نفر از دختران چپ آن زمان که در . جامعه بودند
خانواده هایشان را نيز تشویق و شتند آن تظاهرات شرکت دا

شرکت در تظاهرات کردند، هنوز زنده و در همين ه ب
که در آن تظاهرات کساني. کشورهای غربی حضور دارند

خوبی می دانند که زنان چپ و مترقی برپا شرکت کردند ب
کنندگان آن تظاهرات بودند و زنان زحمتکش جامعه نيز آنها را 

عيت را می توانيم در فيلمهایی که از این واق .همراهی کردند
 .تظاهرات آن سال وجود دارد بخوبی ببينيم
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ستادی به اسم ستاد فدائی در خيابان ميکده دایر کرده بودند، همراه 
و هم فکر نبوده و اساسًا با آن سازمان همکاری نداشت که از آن 

اهر کنندگان صحبت بکند،  ولی نوائی گویا هنوز از این امر ستاد با تظ
در جائی هم او ادعا کرده که شخصًا می خواسته است با . خبر ندارد

، این "او هيچوقت حاضر نشد"رفيق اشرف صحبت بکند ولی گویا 
س از همه این سال ها سخن نيز نشان می دهد که نوائی هنوز پ

آن رفيق نمی بایست به آن ستاد برای صحبت به  گویا نمی داند که
سازمان "رف معتقد بود که در رأس رفيق اش.  مراجعه می کرد

ماران "ی که در خيابان ميکده ستاد زده بود " چریکهای فدائی خلق
قرار دارند که آن سازمان را به انحراف و به " خوش و خط و خالی

جزنی ،  رفيق بيژننام با "راهی عليه فدائی می برند و  می خواهند 
نگاه کنيد به جزوه ای تحت (را از بين ببرند " رفيق بهروز دهقانی راه

از انتشارات چریکهای فدائی " مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی"نام 
  ) www.siahkal.com. خلق

  
سال هنوز هم از چنين واقعيتی  ٣٣آیا واقعًا نوائی پس از گذشت 

او که خود را آن چنان مطلع و صاحب نظر در جنبش طلع نيست؟ م
زنان جلوه می دهد که در رابطه با زنان صد سال پيش ایران و جهان 

  نمی داند که رفيق اشرف دهقانی نيز اظهار نظر می کند، چطور هنوز 
  

دقيقأ به خاطر دفاع از توده ها و دفاع از زنان تحت ستم ایران و به طور 
مبارزه با جمهوری اسالمی بود که از سازمانی که به النه  کلی برای

اپورتونيست ها تبدیل شده بود، جدا شد و همراه با رفقای خود به 
آیا نوائی پس از این همه . مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی برخاست

سال ها، این قدر از مسائل سياسی و جنبش چپ انقالبی ایران به 
مه گير و بدیهی را هم نمی داند؟ یا می دور است که چنين موضوع ه

  . داند ولی دارد شایعه پراکنی می کند
  

بی شک جوانانی که تحت فشار سانسور و عدم وجود آزادی بيان و 
مطبوعات در ایران به سر می برند، از خيلی از مسایل گذشته و 
تاریخی مردم ما نا آگاه نگه داشته شده اند، به خاطر آگاهی آن 

  . رخورد به چنين سخنانی ضرورت داردهاست که ب
 )ادامه دارد(

  ٢٠١١نوامبر  ٢٩  سهيال دهماسی
  

  :زیرنویس ها
نقل قول هایی که از نوائی در این نوشته آمده، از گزارشی ) ١(

  .گرفته شده اند ٢٠١١سپتامبر  ٢٧به قلم اکرم موسوی در تاریخ 

د، از به تصویب رسي ١٩١٨قانون خانواده شوروی که در سال ) ٢(
سال ها پيش تاکنون به عنوان مترقی ترین قانونی که جهان 
تاکنون به خود دیده، در بسياری از دانشگاه های غربی به منظور 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته " حقوق تطبيقی"تدریس 
 .است

و پشت جلد کتاب  ٨٥این جمالت را می توانيد در صفحه ) ٣(
ات چریکهای فدایی خلق انتشار(حماسه مقاومت چاپ جدید 

   .نيز بخوانيد) ١٣٨٣ایران، بهار 

در فيلم هایی که از تظاهرات آن سال باقی مانده، این سخن ) ٤(
از مادران شرکت کننده در تظاهرات شنيده می شود که می 

از ما گذشته، برای آزادی دخترهایمان به این تظاهرات "گویند 
 ."آمده ایم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 مبارزه متحدانه زنان و مردان در دوره انقالب  بر عليه رژيم شاهlصحنه اي از

  از صفحه آخر ....گزارشي از اعتصاب عمومي

تظاهر . تنددسترنج طبقه کارگر و توده های محروم انگليس به منظور تخفيف بحران های مالی و اقتصادی شان هس
در طول این راه پيمایی عظيم، هزاران شعار و . به طرف پارلمان انگليس راه پيمایی کردند" هولبورن"کنندگان از منطقه 

در صف . پالکارد های متنوع توسط  تظاهر کنندگان حمل می شد که خواستها ی ستمديدگان را به نمايش می گذاشت
!" درصد زحمتکش جامعه ٩٩تمام قدرت به دست "روی آن نوشته شده بود جلو پالکارد بسيار عظيمی حمل می شد که 

بخش بزرگی از شعار ها و نوشته های حمل شده به مخالفت با برنامه های اقتصادی ریاضت کشانه دولت اختصاص 
ت از ماليا"، !"گم شو) نخست وزیر انگلستان(دیوید کامرون " ،!"نه به قطع و کاهش خدمات عمومی"داشت؛ از جمله 

، و "سال ٦٧به باال بردن سن بازنشستگی به ! نه!" " حمله به حق بازنشستگی موقوف!" ثروتمندها ، نه از فقرا
در بخشهای دیگری از تظاهرات شعارهای رادیکالتری سرداده می . شعارهائی بر عليه اختصاص بودجه برای جنگ و غيره

می گویند، کاهش ) طبقه حاکم(آنها " ،  !"حل، سوسياليسم استراه ! سرمایه داری مساوی با بحران است" شد از جمله
تنها راه حل، " ، "! کارگران متحد هيچگاه شکست نخواهند خورد"،!"مبارزه! مبارزه: ، جواب ما این است!حقوق و خدمات

نداختن یک نمایش، در گوشه دیگری از تظاهرات عده ای از تظاهر کنندگان با ابتکار جالبی ضمن براه ا.... و!"انقالب است
نخست وزیر و نمایندگان دولت را با دشنه های خونينی در دستانشان نشان می دادند که با غل و زنجير توسط سرمایه 

این . داران کنترل شده اند و به محض آن که زنجيرهایشان تکان می خورد با دشنه به مردم حمله و آنها را تهدید می کردند
استقبال وسيع تظاهرکنندگان قرار گرفته بود؛ در حقيقت انعکاس این واقعيت بود که  ابتکار جالب هنری که مورد

این نمایش خيابانی همچنين یورش . سياستمداران حاکم ، در حقيقت مجری و ابزار تامين منافع طبقه حاکم می باشند
به نمایندگی از طبقه حاکم یعنی  غارتگرانه و وحشيانه ای را تصویر می کرد که دولت حاکم بر انگليس در سالهای اخير

سرمایه داران به توده های محروم و حقوق آنها سازمان داده تا با تشدید غارت مردم بار بحران اقتصادی مرگبار جاری را بر 
از نکات دیگر این تظاهرات شرکت بسيار وسيع جوانان و نوجوانان بود که اکثرا به   .دوش توده های رنجبر منتقل نمايد

حضور وسيع جوانان و نوجوانان در این تظاهرات نشانه . های رادیکال تر گرایش نشان داده و آنها را تکرار می کردندشعار
آن است که برغم تمامی تبليغات گمراه کننده و مسموم طبقه حاکم و بلندگوهایش و تالش آنها برای اشاعه سياست 

سياسی هر چه بيشتر در ميان جوانان و نوجوانان انگليس رشد  گریزی و ترویج از خودبيگانگی در ميان جوانان، آگاهی
در پایان تظاهرات تعدادی از    .کرده و گرایش آنها به مسایل سياسی در شرایط بحرانی کنونی هر چه بيشتر شده است

ورت تداوم رهبران و نمايندگان اتحادیه های کارگری برای جمعيت سخنرانی کرده و وعده ادامه اعتصاب و اعتراض در ص
جدا از اتحاديه های کارگری و انجمنهای گوناگون صنفی،  .سياستهای ضد مردمی کنونی طبقه حاکم را می دادند

سازمانها و نيروهای سياسی مختلف از جمله فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن نيز با شعار ها و بنر های خود در 
  .آنها با گذاشتن ميز کتاب به توريع نشريات تشکيالت خود پرداختند نوامبر شرکت نموده و برخی از ٣٠تظاهرات 

  

 2011نوامبر  30 - فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران در لندن
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جمهوری " شورای تشخيص مصلحت"با تصویب قانون کار در 
اسالمی، سرانجام پس از گذشت بيش از یک دهه، این رژیم 

قانونی که قرار است . ضدکارگری دارای قانون کار ویژه خود گردید
روابط کارگر و سرمایه دار بر اساس آن در چارچوب نظام سرمایه 

  .داری وابسته حاکم تنظيم گردد
" يص مصلحتشورای تشخ"بررسی قانون کار مصوبه 

رژیم با توجه به تغييراتی که در پيش نویس های مختلف 
پيشنهادی وزارت کار جمهوری اسالمی در این سالها، چه 
بر اثر مبارزات طبقه کارگر و چه بر اثر تضادهای درونی 
طبقه حاکم روی داده است به روشنی گویای این واقعيت  

ایح است که عليرغم عقب نشينی های موضعی رژیم از لو
بغایت ارتجاعی اوليه که در برخی از آنها حتی از پذیرش 
نام کارگر نيز خودداری ميشد، جمهوری اسالمی با تصویب 
این قانون امکان تشکل و مبارزه برای بهبود شرایط کار در 
چارچوب نظام موجود را قانونًا از طبقه کارگر سلب نموده و 

ارگران از به این ترتيب شرایط استثمار لجام گسيخته ک
طرف بورژوازی وابسته به امپریاليسم را هر چه بيشتر 

  .مهيا نموده است
نگاهی به قانون کار جمهوری اسالمی بروشنی نشان ميدهد      

که اگر چه این رژیم ضدکارگری در حوزه هائی از قبيل پذیرش 
حداقل دستمزد و حداقل سن کار و یا پذیرش روز اول ماه مه  

ر و اعالم تعطيل رسمی در این روز، نسبت به لوایح بمثابه روز کارگ
اوليه عقب نشينی هایی نموده است اما با عدم پذیرش اعتصاب 
بمثابه یکی از مهمترین شيوه های مبارزه طبقه کارگر برای دفاع از 
منافع خود و کسب حقوق طبيعی اش و با زیرپا گذاشتن حق 

خود وبا موکول  بدیهی این طبقه در ایجاد تشکهای مستقل ویژه
کردن یکسری از مواد این قانون به آئين نامه های اجرائی که قرار 

آئين "است بعدًا آنهم عمدتًا از سوی وزارت کار تدوین گردد مانند 
که براساس آن کارفرمایان حق اخراج کارگران " نامه های انظباطی

را بدست می آورند، تعرض وحشيانه ای را به طبقه کارگر سازمان 
  .اده استد

جمهوری اسالمی با تصویب این قانون ضدکارگری، قانونی که      
بی حقوقی عملی طبقه کارگر در زیر سلطه دیکتاتوری 
امپریاليستی در ایران را با وضوح هر چه بيشتری رسميت 
ميبخشد، نه تنها چهره ضدکارگری خود را بار دیگر بنمایش 

ترین حقوق کارگران، ميگذارد بلکه در همان حال با نقص بدیهی 
ضرورت مبارزه طبقه کارگر در جهت سرنگونی این رژیم ددمنش را 

  .نيز با برجستگی تمام در مقابل کارگران قرار ميدهد
برای نشان دادن واقعيت فوق کافی است نگاهی به قانون کار      

جمهوری اسالمی بيندازیم تا بروشنی دریابيم که چگونه عليرغم 

روغين سردمداران جمهوری اسالمی در رابطه با همه تبليغات د
حمایت از مستضعفان و پابرهنگان قانون نویسان این رژیم جنایتکار 
حتی از پذیرش بدیهی ترین حقوق کارگران ـ آنهم در روی کاغذ ـ 

حقوقی که طبقه کارگر در اثر مبارزات خود در . نيز سرباز زده اند
دست یافته و کارگران ایران  این یا آن کشور سرمایه داری به آنها

نيز در شرایط پس از قيام بهمن تا حدودی آنها را یطور عملی 
  .بدست آورده بودند

در قانون کار جمهوری اسالمی که در دوازده فصل و      
صدونود و هفت ماده تدوین شده است نه تنها هيچ کجا از 
حق قانونی طبقه کارگر در خواباندن چرخ توليد و مبادرت 

ه اعتصاب برای رسيدن به خواستهایش حرفی در ميان ب
نيست بلکه آنجا هم که قانون نویسان جمهوری اسالمی 
با توجه به این واقعيت که در هر صورت چه قانون اجازه 
بدهد و چه ندهد کارگران دست به اعتصاب ميزنند مجبور 

تعطيل کار ضمن حضور "شده اند به این امر بپردازند،  از 
سخن گفته و حتی از بکار بردن لفظ " کارگاه کارگر در

  .اعتصاب نيز خودداری نموده اند
کاهش عمدی "و یا " تعطيل کار"البته در این مورد هم که از      

سخن گفته شده است، بهيچوجه از حق " توليد از سوی کارگران
سخنی " تعطيل کار"قانونی طبقه کارگر در مبادرت به اعتصاب و یا 

ت بلکه بالفاصله پس از اشاره به این واقعيت، دولت در ميان نيس
بعنوان ابزار سرکوب طبقه حاکم در مقابل طبقه کارگر قرار داده 

تعطيل کار ضمن "از  ١۴٢برای نمونه اگر در ماده . ميشود
" حضورکارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی توليد از سوی کارگران

فورًا  ١۴۶ماده  سخن گفته ميشود، در چهار ماده بعد یعنی در
اداره کار ميتواند با اخذ مجوز از هيئت حل "تاکيد ميگردد که 

اختالف مادامی که اختالف ادامه دارد به منظور جلوگيری از تعطيل 
کارگاه و تقليل توليدات و حفظ مصالح عمومی، کارگاه را به حساب 

  ".کارفرما اداره نماید
اختالف "صورت بروز  دیگر الزم نيست توضيح داده شود که در    

از طرف " اداره کار به حساب کارفرما" "مابين کارگر و سرمایه دار
رژیم جمهوری اسالمی دارای چه مفهوم عملی به ضرر کارگران 
ميباشد و این رژیم ضدکارگری با اعمال چه روشهای زورگویانه و 
ضدانقالبی اعتصاب کارگران را در هم شکسته و کارگاه را به 

رما اداره خواهد کرد ولی این امر روشنی است که از حساب کارف
نظر قانون کار جمهوری اسالمی در صورتيکه کارگران برای رسيدن 
به خواستهایشان ویا حتی اعتراض به کارفرما بدليل نقض همين 
قانون کار ضدکارگری نيز مبادرت به خواباندن چرخ توليد یعنی 

هر اعتصاب کارگری  اعتصاب نمایند و در حاليکه نتيجه طبيعی
خوابيدن چرخهای توليد و بالنتيجه تقليل توليد ميباشد و این تنها 

 !در باره قانون كار جمهوري اسالمي 
  با تشديد يورشجمهوري اسالمي رژيم ضد كارگري اخيرا سردمداران : توضيح

   تغيير قانون كار  به حيات و معاش كارگران تالشهاي گسترده اي را در جهت 
  در زندگي  نظر به اهميت اين موضوع و تاثيرات بالواسطه آن   .سازمان داده اند

  در باره قانون  "مجدد مقاله    چاپمبادرت به در اين شماره كارگران، پيام فدايي 
  براي درك بهتر سياستهايتا خوانندگان  مي نمايد  "!كار جمهوري اسالمي

  قانون كاردر زمان تصويب كه در جريان مباحثاتي ضد كارگري جمهوري اسالمي،  
  الزم به ذكر است كه. ن داشت قرار گيرندجرياحول اين قانون ، 1369در سال  
  كه به تاريخ آذر و دي) دور اول(پيام فدائي  36اولين بار در شماره    اين مطلب 
   .منتشر گرديد درج شده  است 1369   ماه 
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وسيله ای است که طبقه کارگر با توسل به آن ميتواند کارفرمایان 
را به پذیرش خواستهای برحقش وادار نماید، فورًا اداره کار به 

حساب "به " منظور جلوگيری از تعطيل کارگاه و تقليل توليدات"
بر . شده و قضيه را فيصله خواهد داد" اختالف"وارد " کارفرما

کسی نميتواندپوشيده باشد که نفس این عمل چيزی جز یک 
" اختالف"اقدام ضدکارگری از طرف دولت جمهوری اسالمی و حل 

وقتی اعتصاب، به زور سر نيزه . اکيدًا به نفع سرمایه داران نيست
د و کارگران قبل از رژیم جمهوری اسالمی درهم شکسته بشو

تحقق درخواستهایشان به زور وادار به راه اندازی دوباره چرخهای 
توليد گردند، دیگر چه دليلی وجود دارد که کارفرما به پذیرش 
درخواستهای کارگران تن بدهد، بله رژیم جمهوری اسالمی که در 
طول حيات ننگينش جز چهره بغایت ضدکارگری از خود نشان نداده 

قانون کار ارتجاعيش ابتدا کارگران را خلع سالح نموده و  است در
تنها وسيله مبارزاتيشان را در مقابل کارفرما از آنان ميگيرد و 

. ميگردد" اختالف"گویا بيطرف وارد " ریش سفيد"سپس در مقام 
چگونه حل " اختالف"در این صورت دشوار نيست دانسته شود که 

   .کارگران خواهد آمدخواهد شد و چه بر سر درخواستهای 
  

در رابطه با حق و آزادی طبقه کارگر ایران در ایجاد و اما      
تشکل های مستقل ویژه خویش، این امر نيز در قانون کار 
دست پخت رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی کامًال 

در قانون کار جمهوری اسالمی در       .پایمال گشته است
ل شدن برای تامين مقابل حق آزاد کارگران در متشک

حقوق برحقشان، از انجمنهای اسالمی و یا شوراهای 
اسالمی سخن گفته ميشود و این ابزارهای سرکوب 
بورژوازی وابسته در صحن کارخانجات و مراکز کارگری 
بمثابه تشکلهای کارگری جازده شده و فعاليتهای 

در حاليکه در . ضدکارگریشان برسميت شناخته ميشود
نجمنهای اسالمی وظيفه ای جز جاسوسی واقعيت امر ا

بر عليه کارگران و به نفع کارفرمایان و تحکيم سلطه رژیم 
انجمنهایی که به اعتبار عملکرد . در مراکز کارگری ندارند

دهساله خود با وضوح تمام به طبقه کارگر نشان داده اند 
که جزئی از ماشين سرکوب جمهوری اسالمی بوده و به 

حالل آنها به خواست برحق طبقه کارگر همين دليل هم ان
  .ما تبدیل شده است

در ثانی در شرایطی که کارگران در پروسه توليد چه مسلمان      
باشند و چه نباشند و چه به دین مشخصی اعتقاد داشته باشند 
و چه اساسًا به هيچ دینی معتقد نباشند از طرف سرمایه داران به 

واحدی دارند به هيچوجه  یک شکل استثمار شده و خواستهای
یک تشکل مذهبی نميتواند کانون تجمع تمامی کارگرانی باشد 

چه رسد به . که با اعتقادات گوناگون در پروسه توليد شرکت دارند
این قانون هدفی  ١٣١انجمنهای اسالمی ای که طبق ماده 

تبليغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از "جز 
  .برندارنددر" دستاوردهای انقالب اسالمی

پيش از این تاکيد رژیم جمهوری اسالمی بر آن بود که انجمنها      
و شوراهای اسالمی دست ساز خویش را در صحن مراکز توليدی 

ولی از آنجا که ماهيت . همان تشکلهای صنفی طبقه کارگر بنامد
ضدکارگری این انجمنها و شوراها آنچنان افشاء گردیده است که 

کيه به وجود چنين تشکلهائی از آزادی تشکلهای دیگر نميتوان با ت
صنفی طبقه کارگر در جمهوری اسالمی سخن گفت قانون 

انجمنهای "این قانون از امکان تشکيل  ١٣٢نویسان رژیم در ماده 
سخن به ميان می آورند اما فورًا برای تحکيم کنترل رژیم " صنفی

وجود آنها را بر چنين انجمنهائی و تبدیل آنها به تشکلهای دولتی 
موکول کرده و "تنظيم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی "به 

تنظيم آئين نامه اجرائی این ماده را نيز به شورایعالی کار و تصویب 
  .وزیر کار ارجاع نموده اند

در نتيجه در حاليکه در قانون کار رژیم در کنار انجمنهای      
نيز سخن " ای صنفیانجمنه"اسالمی و شوراهای اسالمی کار از 

گفته شده است، ولی با توجه به اینکه تشکيل این انجمنها به 
تنظيم گردد " مقررات قانونی"اساسنامه ای که باید با رعایت 

از پيش " مقررات قانونی"موکول گردیده و ماهيت ضدکارگری آن 
مقررات "نيز " قانون"تازه در هيچ کجای این (معلوم ميباشد 

بروشنی ميتوان به ) ضيح داده نشده استمزبور تو" قانونی
آئين نامه "مضمون واقعی چنين انجمنهایی پی برد بخصوص که 

تشکيل چنين انجمنهایی باید به تصویب وزیر کار رژیم " اجرائی
  .ضدکارگری جمهوری اسالمی نيز برسد

بنابراین چه با توجه به ماهيت ضدانقالبی رژیم جمهوری      
های صنفی مذکور ميباشد و چه با در نظر اسالمی که طراح انجمن

گرفتن این امر که مقررات و آئين نامه اجرائی این انجمنها تنها 
ميتوانند در چارچوب قوانين ضدکارگری جمهوری اسالمی تنظيم 
گردند، ميتوان بطورقطع این   انجمنها را بمثابه تشکلهای دولتی و 

توده ها در نظر  ابزارهای جدید طبقه حاکم برای کنترل مبارزات
  .گرفت

به این ترتيب روشن ميگردد که قانون نویسان جمهوری      
اسالمی چگونه آزادی طبقه کارگر در ایجاد تشکلهای مستقل 
خویش را بيشرمانه پایمال نموده و حق طبيعی این طبقه در ایجاد 
تشکلهای صنفی اش بمثابه یکی از مهمترین وسائل دفاع کارگران 

  .در مبارزه با سرمایه داران را نادیده گرفته انداز حقوق خود 
نشان ميدهد که " فصل شرایط کار"اما نگاهی به      

قانون کار جمهوری اسالمی تنها در دو حوزه مذکور یعنی 
در رابطه با حق طبقه کارگر در مبادرت به اعتصاب و آزادی 
وی در تشکيل تشکلهای مستقل خود نيست که حقوق 

رگر را نادیده می انگارد بلکه این قانون در بدیهی طبقه کا
که درباره مدت کار و دستمزدها صحبت " شرایط کار"فصل 

ميکند نيز با بيشرمی هرچه تمامتر رأی به استثمار هرچه 
وحشيانه تر طبقه کارگر ایران داده و حقوق آنان را پایمال 

  .نموده است
سالمی آمده است در رابطه با مدت کار در قانون کار جمهوری ا     
ساعت تجاوز  ٨ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از "که 
نباید " ساعت ۴۴مجموع ساعات کار هر هفته از "و یا " نماید

و این در شرایطی است که سالهاست طبقه کارگر . بيشتر باشد
ساعت  ۴٠ساعت کار در هفته مبارزه ميکند و  ۴٠ما برای تحقق 

یکی از مطالبات شناخته شده طبقه کارگر کار در هفته بعنوان 
  .ایران درآمده است

ساعت  ۴٠قانون نویسان جمهوری اسالمی با عدم پذیرش      
کار در هفته، آنهم در شرایطی که کارگران در یکسری از 

ساعت کار در هفته دست یافته  ٣۵کشورهای سرمایه داری به 
ام برداشته و اند، کامًال در مقابل خواست برحق طبقه کارگر گ

در عين حال آنها تا . عليه منافع این طبقه قانون نویسی کرده اند
آنجا که توانسته اند دست سرمایه داران زالوصفت را در ارجاع 
اضافه کاری به کارگران بازگذاشته و در این زمينه نيز قانون کار را 

برای درک این واقعيت . به نفع سرمایه داران تنظيم نموده اند
 ۴در حاليکه بر اساس قانون کار است توجه کنيم که  کافی

ساعت کار اضافی در روز برسميت شناخته شده و عمًال 
" تجاوز"ساعت در شبانه روز  ٨ساعات کار کارگران از 

نموده است باز هم قانون نویسان جيره خوار جمهوری 
جلوگيری از "اسالمی به این هم اکتفاء نکرده و به بهانه 

پيش بينی و یا ترميم خسارتی که نتيجه حوادث قابل 
 ٨به کارفرمایان حق داده اند که تا " حوادث مذکور است

ساعت در روز کارگران را به کار اضافی بگمارند یعنی عمًال 
" حوادث قابل پيش بينی"سرمایه داران ميتوانند به بهانه 

به این . ساعت زمان کار کارگران را افزایش دهند ١۶تا 
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باید حتی در چارچوب نظام سرمایه داری زندگی ترتيب اگر 
هر کارگر و خانواده اش بدون نياز به اضافه کاری تامين 
گشته و مزد کارگر تامين کننده حداقل شرایط زندگی برای 

در شرایط دهشتناک زندگی که . وی و خانواده اش باشد
جمهوری اسالمی بوجود آورده است کارگران ما برای 

ساعت کار در روز  ١۶خود گاه مجبور به  تامين قوت الیموت
در حاليکه هرگونه اضافه کاری آنهم در اوضاع و احوال  .ميگردند

اجتماعی و سياسی طاقت فرسای ناشی از حاکميت سيستم 
سرمایه داری وابسته، به فرسودگی هر چه سریعتر کارگران 

  .انجاميده و زندگی آنان را تباه ميسازد
وزانه در البالی ماده های مختلف قانون کار ساعت کار ر ٨اگر      

ساعت کار در روز افزایش یافت حال باید دید در قانون کار  ١۶تا حد 
رژیم در رابطه با دستمزد کارگران و یا به قول قانون نویسان 

  .چه آمده است" حق السعی"جمهوری اسالمی 
ارگر از ک" دریافتهای"کليه  ٣٣در این قانون در حاليکه در ماده      

قبيل مزد، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن و پاداش، 
تعریف گردیده " حق السعی"تحت عنوان ..... افزایش توليد و 

وجوه نقدی یا غيرنقدی و یا مجموع "را " مزد" ٣۴است در ماده 
. اعالم مينماید" آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت مينمود

به این وسيله کوشيده اند اینطور  قانون نویسان جمهوری اسالمی
به کارگران القاء نمایند که گویا تنها آنچه تحت عنوان مزد به کارگر 
تعلق ميگيرد در ازاء کار وی ميباشد و بقيه دریافتهای او ربطی به 

واضح است که چنين برخوردی چگونه دست . کارگر ندارد" کار"
گران و چاپيدن سرمایه داران را برای استثمار هرچه بيشتر کار

  .دسترنج آنها به بهانه های مختلف کامًال بازگذاشته است
واقعيت این است که همه دریافتهای طبقه کارگر اعم از حق      

جز ..... عائله مندی، حق مسکن، حق بازنشستگی وحق بيمه و 
او نميباشد، ولی قانون نویسان جمهوری اسالمی  نيروی کاربهای 

ی نيروی کار و اعالم اینکه آنچه کارگر در مقابل با تکه تکه کردن بها
کارش دریافت ميکند تنها مزد وی ميباشد، بقيه دریافتهای کارگران 
را ناشی از رحم و احسان سرمایه دار و یا پاداشی که سرمایه دار 

به آنها ) بخوان استثمار وحشيانه تر کارگران" (افزایش توليد"بدليل 
ین وسيله پاداش بزرگی از جيب پرداخت ميکند جازده و به ا

کارگران به سرمایه داران زالوصفت ميبخشند تا دعای خير آنها را 
  .نصيب خویش و قانون کار دست ساز خود نمایند

براساس مواد فوق هر سرمایه داری ميتواند با استناد به این      
امر که کارگر در مقابل کارش مزد خود را دریافت کرده است موارد 

از حقوق کارگر را که بواقع از بهای نيروی کار وی کسر  دیگری
گردیده و تحت عناوین مختلف به وی پرداخت ميگردد را از کارگر 

این مسئله بيشک در جای خود از اهميت زیادی . سلب نمایند
بپردازیم " حداقل دستمزد"برخوردار است ولی اکنون به مسئله 

از پذیرش آن در روی  که در پيش نویسهای اوليه قانون کار حتی
  .کاغذ نيز خودداری شده بود

" حداقل دستمزد"در قانون کار جمهوری اسالمی در حاليکه      
حداقل مزد باید به اندازه "پذیرفته شده است و تاکيد گردیده که 

اما " ای باشد که زندگی خانواده پنج نفری را تامين نماید
مًال در تخالف با مکانيسم تعيين این امر به شکلی است که کا

  .منافع کارگران قرار دارد
با توجه به "قرار است " شورایعالی کار"در رابطه با این بند      

" همه ساله"اعالم ميشود " درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی
حال با توجه به این واقعيت که نه . حداقل دستمزد را تعيين نماید

دارند و نه بانک مرکزی  کارگران در شورایعالی کار عمًال نقشی
تورم موجود در جامعه را بطور واقعی اعالم ميکند ميتوان به 

که در روی کاغذ به رسميت شناخته " حداقل دستمزد"سرنوشت 
  .شده است پی برد

برای اینکه واقعيت فوق هرچه واضح تر درک گردد تنها کافی  
سال (است اشاره کنيم که در شرایطی که تورم در سال جاری 

اعالم کرده است که حداقل " شورایعالی کار"بيداد ميکند ) ۶٩
در این رابطه مهندس . ثابت ميماند ۶٩دستمزد کارگران در سال 

حداقل :"سميعی قائم مقام وزارت کار در مصاحبه ای اعالم کرد 
ریال است  ١٠٠٠حقوق کارگران مشمول قانون کار در حال حاضر 

ریال به آن اضافه شده و به این  ۶۶٧روزانه  ٧٠که در ابتدای سال 
ترتيب بر اساس مصوبه جدید شورایعالی کار از ابتدای سال آینده 

  ".هزار ریال به دریافتی کارگران افزوده ميشود ٢٠ماهانه 
در نتيجه در شرایطی که رشد روز افزون تورم، قدرت خرید      

اش کارگران را هر روز کاهش ميدهد و آنها را از تامين حداقل مع
زندگی خود و خانواده شان باز ميدارد و حتی بر اساس آمار 
رسمی که به هيچوجه بيانگر واقعيت موجود نميباشد مقامات 

سخن ميگویند  ۶٩درصدی در سال  ٣٠و  ٢١رژیم از تورم 
شورایعالی کار جمهوری اسالمی از هرگونه تغييری در حداقل 

و افزایش  خودداری کرد ۶٩دستمزد به نفع کارگران در سال 
. موکول نموده است ٧٠حداقل دستمزد کارگران را به ابتدای سال 

و این در شرایطی است که در قانون کار جمهوری اسالمی تاکيد 
  ".الزم االجرا است ١/١/۶٩این قانون از تاریخ "شده است که 

یررسی همين یک ماده بنوبه خود ماهيت ارتجاعی قانون کار      
حقوقی طبقه کارگر تحت سلطه  جمهوری اسالمی و بی

دیکتاتوری امپریاليستی حاکم را ثابت ميکند حال دیگر نيازی 
نيست که تاکيد کنيم در این قانون ضدکارگری حتی پرداخت 
دستمزد به صورت جنسی نيز که یکی از اشکال وحشيانه 

بواقع . استثمار طبقه کارگر است مورد پذیرش قرار گرفته است
فصل قانون کار تصویب شده بيانگر این  ١٢بررسی هر یک از 

واقعيت است که جمهوری اسالمی تحت لوای این قانون تمامًا 
کوشيده است زنجيرهای اسارت طبقه کارگر را محکمتر نموده و 
موانع بيشتری در راه دستيابی این طبقه به خواستهای برحقش 

  .ایجاد نماید
ر زمينه حفاظت اکنون ببينيم قانون کار جمهوری اسالمی د     

  .ایمنی و بهداشت محيط کار چه برای کارگران تهيه دیده است
هر کس حتی با کمترین آشنائی با محيط کار در کارگاه ها و      

کارخانجات ایران به این حقيقت واقف است که وضعيت ایمنی در 
بنا به ادعای خود رژیم ـ . این مراکز در بدترین حالت ممکن قرار دارد

هزار  ٢٠شک بيانگر همه واقعيت نيست ـ هر ساله حدود  که بدون
کارگر بدليل عدم ایمنی حاکم در کارگاههای توليدی یا جان خود را 

همين واقعيت . از دست ميدهند و یا دچار نقض عضو ميشوند
نشان ميدهد که سرمایه داران زالوصفت چه شرایط دهشتناکی 

ر قرار بود اندک توجهی بيشک اگ. برای کارگران ما ایجاد نموده اند
در قانون کار . به بهبود شرایط کار کارگران ایران مبذول شود

ميبایست مکانيسمهایی در نظر گرفته شود که سرمایه داران را 

واقعيت این است که همه دریافتهای طبقه کارگر اعم از 
حق عائله مندی، حق مسکن، حق بازنشستگی وحق بيمه 

او نميباشد، ولی قانون نویسان  نيروی کارجز بهای ..... و 
جمهوری اسالمی با تکه تکه کردن بهای نيروی کار و اعالم 

ت ميکند تنها مزد وی اینکه آنچه کارگر در مقابل کارش دریاف
ميباشد، بقيه دریافتهای کارگران را ناشی از رحم و احسان 

افزایش "سرمایه دار و یا پاداشی که سرمایه دار بدليل 
به آنها پرداخت ) بخوان استثمار وحشيانه تر کارگران" (توليد

ميکند جازده و به این وسيله پاداش بزرگی از جيب کارگران 
صفت ميبخشند تا دعای خير آنها را به سرمایه داران زالو

براساس .  نصيب خویش و قانون کار دست ساز خود نمایند
مواد فوق هر سرمایه داری ميتواند با استناد به این امر که 
کارگر در مقابل کارش مزد خود را دریافت کرده است موارد 
دیگری از حقوق کارگر را که بواقع از بهای نيروی کار وی 

 .از کارگر سلب نمایند کسر گردیده ا
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. و ایمنی شرایط کار کارگران وادار نماید" بهداشت کار"به برقراری 
ولی عليرغم همه واقعيت دهشتناک شرایط کارگاهها و 

یران در قانون کار ضدکارگری جمهوری اسالمی تنها به کارخانجات ا
اشاره " بازرسين کار"ها و "شورایعالی"ها و "کميسيون"ایجاد 

شده و در حاليکه در هيچکدام از آنها جائی برای کارگران در نظر 
گرفته نشده است، عمًال دست سرمایه داران در ادامه این وضع 

  .دهشتناک باز گذاشته شده است
رای شناخت دقيق تر قانون کار جمهوری اسالمی در این ب     

زمينه ابتدا بهتر است با استناد به سخنان مقامات رژیم ببينيم که 
ایمنی شرایط کار در مراکز کارگری ما در چه وضعی است و سپس 

  .راه حلهای قانون کار را برای مقابله با این اوضاع بررسی کنيم
ارت بر روابط کار وزارت کار محسن خواجه نوری مسئول نظ     

مورد آن  ١٠٠٧حادثه کاری در سال گذشته حدود  ٢١٠٠از "ميگوید 
متاسفانه منجر به فوت شده است و چنانچه بيماریهای شغلی و 
مرگ و ميرهای زودرس را که بخش کارگری ما دچار آنست در نظر 

و در ادامه سخنانش " بگيریم این رقم افزایش خواهد داشت
تفاوت آمار حوادثی که به وزارت کار و امور اجتماعی و "ميگوید 

مورد  ١٠٣هزار و  ١٨بازرسين کار گزارش شده است نشاندهنده 
بصورت مراجعه کارگر مصدوم و یا خانواده آنان است که نسبت به 

درصد مرگ و  ۵٠برابر افزایش دارد و بيش از  ٩حوادث گزارش شده 
عدم آشنایی با کمکهای ميرها نيز در محيطهای کارگری بعلت 

  ".اوليه و دیر رساندن مصدوم به مراکز درمانی است
به این ترتيب حتی با استناد به سخنان مقامات وزارت کار      

جمهوری اسالمی نيز روشن است که آن شرایطی که بورژوازی 
ایران در مراکز توليد برای کارگران بوجود آورده است بسيار اسفبار 

ستمدیده ما بدليل سودجوئی سرمایه داران که بوده و کارگران 
بخاطر چند تومان سود بيشتر از تامين شرایط ایمنی در محيطهای 
کارگری سرباز ميزنند، در حوادث مختلف جان باخته و یا به 

  .دچار ميشوند" مرگ و ميرهای زودرس"و " بيماریهای شغلی"
زارش در شرایطی که به ادعای خود مقامات رژیم حوادث گ     

برابر حوادث گزارش شده به وزارت کار ميباشد حال باید  ٩نشده 
حفاظت فنی و "دید که قانون کار جمهوری اسالمی برای 

  .چه راه حلهایی برگزیده است" بهداشت کار
بررسی این فصل نشان ميدهد که باالخره تنها راه حل قانون      

سرکشی به ميباشد که قرار است با " بازرسين کار"کار ایجاد 
مراکز کارگری موارد عدم ایمنی در محيط کار را به کميسيونها و 
هيئتهای مختلف که کامًال دولتی بوده و زیر نفوذ سرمایه داران قرار 
دارند گزارش داده و به این طریق شرایط ایمنی در محيط کار را 

در این طرح همانطور که مالحظه ميشود قانون کار . برقرار سازند
روی کاغذ نيز نقشی برای کارگران جهت گزارش موثر حتی در 

حوادث حين کار آنهم به وزارت کار معلوم الحال رژیم قائل نيست و 
این در شرایطی است که خود مقامات رژیم اذعان دارند که حوادث 

قانون نویسان . برابر حوادث گزارش شده ميباشد ٩گزارش نشده 
به " محيط کار حفاظت فنی و بهداشت"مرتجع رژیم برای 

تکيه ميکنند که قرار است از طریق وزارت کار تهيه و " بازرسين کار"
اما تنها نگاهی به سخنان . به بازرسی کارگاههای کشور بپردازند

یکی از مسئوالن وزارت کار رژیم در مورد تعداد این بازرسی خود 
گویای این واقعيت است که قانون کار جمهوری اسالمی در این 

  .چه امتياز بزرگی به سرمایه داران ایران داده استزمينه 
یکی از مسئوالن وزارت کار در این زمينه چندی پيش اعالم کرد      

هزار کارگاه در کشور مشغول فعاليت هستند  ٨٠٠یک ميليون و "
در حاليکه تعداد بازرسين کار این وزارتخانه یک صد نفر است و در 

بنابراین . نفر برسانيم ١۴٠را به سال جاری توانستيم تعداد آنها 
در نتيجه " نوبت بازرسی از یک کارگاه شاید به دهها سال برسد

قانون کار جمهوری اسالمی بجای اینکه بازرسی ایمنی شرایط 
کار را به نمایندگان کارگرانی که در محل کارگاه حضور داشته و 

ين جانشان در آنجا در خطر است واگذار کند مسئله را به بازرس
طول ميکشد " دهها سال"محول نموده که حتی در صورت تشکيل 

تا بتوانند به کارگاهی سرزده و از ایمنی شرایط کار در آن مطلع 
  .شوند

حال با توجه به این واقعيت که کل تعداد بازرسين وزارت کار      
نفر است که قرار است حدود دو ميليون کارگاه کشور را  ١۴٠

ی شرایط کار در آنها را تضمين نمایند ميتوان بازرسی نموده و ایمن
به راه حل قانون کار جمهوری اسالمی برای صيانت از نيروی کار 
پی برد و ماهيت ضدکارگری آنرا بروشنی دریافت و دیگر به این امر 
نپرداخت که حتی در صورتيکه این بازرسين در تعداد خيلی 

بپردازند به دليل بيشتری نيز قرار بود به بازرسی محيطهای کار 
اینکه به هزار و یک طریق به سرمایه داران، وابسته بوده و عمدتًا 
تحت نفوذ آنها قرار دارند هرگز گامی در جهت تامين منافع کارگران 

  .برنخواهند داشت
از این موارد که همگی در قانون کار مبين ماهيت ضدکارگری      

قانون کامًال بر عليه  این قانون بوده و بيانگر آنست که مواد این
منافع طبقه کارگر تنظيم گشته است که بگذریم در پایان این 
مقاله الزم است اشاره ای هم به موردی که آگاهانه در قانون کار 
به آن پرداخته نشده است و خود بار دیگر مشت تنظيم کنندگان 
قانون کار را که با همه توان در جهت منافع سرمایه داران گام 

  .ته اند باز ميکند بياندازیمبرداش
در عداد دیون "اگر در قانون کار سابق مزد کارگران      

قرار داشت که باید قبل از سایر قروض و " ممتازه کارفرما
حتی دیون مالياتی تامين و پرداخت گردد، در قانون کار 
جمهوری اسالمی با حذف این ماده امتياز بزرگی به 

آنهم در شرایطی که بدليل  سرمایه داران داده شده است
وجود بحران اقتصادی واحدهای توليدی زیادی ورشکسته 
و تعطيل ميشوند و به این دليل دسته دسته کارگران از کار 

فقدان چنين ماده ای در قانون کار دست . بيکار ميگردند
سرمایه داران را در باال کشيدن حقوق کارگران کامًال 

با استناد به . ان وارد ميکندبازگذاشته و ضربه بزرگی به آن
دالئل حذف این ماده از قانون کار سابق سرمایه دارانی که 
کارگاه شان به هر دليلی تعطيل و یا ورشکسته ميشود 
برای اعمال ظالمانه خویش در حق کارگران مجوز قانونی 
یافته و هر زمان که موقعيت را مقتضی تشخيص دهند، 

ان خودداری نموده و چنين ميتوانند از پرداخت حقوق کارگر
کامًال موجه " قانون"اقدام چپاولگرانه ای را تحت پوشش 

  .جلوه دهند
اینها بودند شمه ای از بندها و مواد قانون کاری که رژیم      

ضدکارگری جمهوری اسالمی پس از سالها کشمکش درونی و 
تشکيل کميسيونها و جلسات مختلف و بحثهای عریض و طویل 

  .فق به تصویب آنها گشته استباالخره مو
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اگر رژیم عليرغم همه تالشهای مرتجعانه اش اساسًا در مقابل   
مبارزات شجاعانه و یکپارچه طبقه کارگر ایران نتوانست پيش 

منتشر ساخته بود به  ۶١نویس قانون کار ننگينی را که در سال 
تصویب برساند و پس از آن نيز با توجه به مقاومت کارگران و 

دید تضادهای درونی طبقه حاکمه تصویب قانون کار مختص تش
اکنون که بهر حال چنين . جمهوری اسالمی سالها به تعویق افتاد

قانونی تدوین گشته، حمهوری اسالمی طی آن یکبار دیگر ماهيت 
ضدکارگری و چهره جنایتکار خویش را در مقابل دید همگان به 

اسالمی تنها به  در قانون کار جمهوری. نمایش گذاشته است
بی حقوقی طبقه کارگر ایران رسميت داده شده و در بند 
بند این قانون تمامًا سعی شده است بندهای اسارت 
کارگران ایران که یکی از محرومترین و بی حقوق ترین 
. کارگران جهان ميباشد، محکمتر و سخت تر بسته شود
و آثار و نتایج عملی این قانون برای کارگران زحمتکش 

رنجدیده ما چيزی جز تحميل بار مشقات و مصائب بسيار 
چرا که اساسًا هدف قانون نویسان جمهوری . نيست

اسالمی در تنظيم قانون کار جز آن نبوده است که شرایط 
استثمار طبقه کارگر بوسيله بورژوازی وابسته را هرچه 
سهلتر ساخته و به آنان امکان دهد هر چه لجام گسيخته 

ل دسترنج کارگران و مکيدن خون آنان مشغول تر به چپاو
  .گردند

بطور کلی قانون کار جمهوری اسالمی یکبار دیگر با وقاحت      
کامل به طبقه کارگر ما اعالم ميکند که در شرایط سلطه 
امپریاليسم و نظام سرمایه داری وابسته در ایران کارگران نمی 

ی از آنان از توانند به حقوق حقه خویش دست یابند و هيچ حق
ولی این واقعيت در . تعرض بورژوازی وابسته در امان نخواهد بود

عين حال ضرورت مبارزه هر چه جدی تر و گسترده تری را برای 
  .تغيير چنين شرایطی در مقابل کارگران ما قرار ميدهد

حقيقت آنست که طبقه کارگر تنها در سایه مبارزات پيگير      
ق برحق خویش ميباشد و در هر نقطه خویش قادر به احقاق حقو

ای از جهان که کارگران از حقوقی برخوردارند، آنرا با پایداری 
مبارزاتی و بدست خویش از حلقوم بورژوازی بيرون کشيده اند، 
حقيقتی که کارگران مبارز ما بارها خود آنرا تجربه کرده و بخصوص 

می با توجه به شناخت ماهيت ضدکارگری رژیم جمهوری اسال
ميدانند که این رژیم نه فقط هرگز قانونی را به نفع آنان تصویب 
نميکند و حتی حاضر به برداشتن قدمی که باعث تحقق کمترین 
خواستهای آنان گردد نميباشد، بلکه بر ضد منافع آنان بوده و هر 

یان دست به  کجا نيز که کارگران در مقابل شرایط استثمار کارفرما

ایت از سرمایه داران به سرکوب مبارزات آنان مبارزه بزنند به حم
این واقعيت ضرورت مبارزه کارگران بر عليه رژیم جمهوری . ميپردازد

اسالمی را مورد تاکيد قرار داده و وظيفه سرنگونی آنرا بمثابه 
ولی نکته . رژیمی ضدانقالبی و ددمنش در مقابل آنان مينهد

گران اگر برای تحقق خواستهای کاراصلی آنست که 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی امری الزامی است این 
فقط از آن روست که این رژیم به مثابه رژیمی وابسته به 
امپریاليسم حافظ نظام سرمایه داری وابسته ایران بوده و 
همه اعمال ارتجاعی او ناشی از مقتضات این نظام گندیده 

ا این نظام پابرجاست هر رژیمی که بعبارت دیگر ت. ميباشد
به حفاظت از آن و پيشبرد منافع امپریاليسم بر سر کار 
گمارده شود صرفنظر از اینکه رژیمی مذهبی یا غير 
مذهبی باشد، صرفنظر از اینکه ادعای آزادیخواهی و 
طرفداری از طبقه کارگر داشته یا نداشته باشد، همچون 

توده های تحت  رژیم جمهوری اسالمی بر ضد منافع
هم از این  .سلطه و کارگران رنجدیده ما عمل خواهد نمود

روست که تدوین قانون کاری نيز که مبين منافع طبقه 
کارگر ایران بوده و مواد آن در تامين منافع این طبقه تنظيم 
گشته و رسميت یابد تنها منوط به نابودی نظام سرمایه 

  .داری وابسته ایران ميباشد
امپریاليسم و حاکميت نظام سرمایه داری وابسته در  سلطه     

تنها یک انقالب . ایران عامل اصلی ادبار و فالکت کارگران ماست
اجتماعی که طيقه کارگر رهبر و پيش برنده آن است ميتواند آزادی 

 .توده های تحت ستم و رهائی طبقه کارگر را ضمانت نماید
  فریبرز سنجری

  ١۶از صفحه  ......خاطره اي از يك ميتينگ

ته و از آنجا با صدای سينمائی که در نزدیکی محلی قرار داشت که رفيق در آنجا سخنرانی می کرد را به کار انداخ
صدای آواز عاشيق حسن بود که من آن موقع فکر  کردم که نوارهای او . بسيار بلند و  سرسام آور آواز پخش کردند

را پخش می کنند ولی بعدًا  از کسی شنيدم که افراد آن سازمان او را به مهاباد آورده بودند و خود عاشيق حسن 
   .سخنرانی در پشت بلند گو آن آواز ها را می خواندبرای همراهی با آنها و اخالل در 

  
مثًال بياد دارم که در . خالصه تحت رهبری اکبری شاندیز و بهزاد کريمی کارهای دیگری هم برای بهم زدن آن سخنرانی صورت گرفت
من . دم را پراکنده کنندوسط سخنرانی از وسط جمعيت می گذشتند و یا افرادی را به ميان جمعيت فرستادند که بخيال خودشان مر

یکی از آنها را دیدم  که به مردم می گفت اینجا چه خبر است که جمع شدید، در فالن چهار راه افراد زیادی دارند مسلحانه رژه می 
  .و اعتنائی به حرفهای او نکردند!" برو بابا" ولی مردم در جواب به او گفتند. روند بروید آنجا بيينيد چه خبر است

  
د آن که سخنرانی به خاطر جابجایی محل دیر شروع شد و از آن طرف نيز دیر وقت تمام شد و مردمی که از شهرستانهای با وجو

دیگر آمده بودند، می بایست با یک سفر طوالنی به محل های خود بازگردند، ولی مردم باز هم تا آخر سخنرانی، در آنجا ایستادند و 
مهمتر اينکه  حرکت جامعه صحت آن حرفهائی که آنروز رفيق اشرف خطاب به خلقهای . دبا عالقه همه سخنرانی را گوش کردن

  .  ايران گفت را به روشنی ثابت کرد
      مراد تبریزی 

بطور کلی قانون کار جمهوری اسالمی یکبار دیگر با وقاحت  
کامل به طبقه کارگر ما اعالم ميکند که در شرایط سلطه 
امپریاليسم و نظام سرمایه داری وابسته در ایران کارگران 

ی توانند به حقوق حقه خویش دست یابند و هيچ حقی از نم
ولی این . آنان از تعرض بورژوازی وابسته در امان نخواهد بود

واقعيت در عين حال ضرورت مبارزه هر چه جدی تر و گسترده 
تری را برای تغيير چنين شرایطی در مقابل کارگران ما قرار 

یه مبارزات حقيقت آنست که طبقه کارگر تنها در سا .ميدهد
پيگير خویش قادر به احقاق حقوق برحق خویش ميباشد و در 
هر نقطه ای از جهان که کارگران از حقوقی برخوردارند، آنرا 
با پایداری مبارزاتی و بدست خویش از حلقوم بورژوازی بيرون 

سلطه امپریاليسم و حاکميت نظام سرمایه داری  کشيده اند،
تنها یک . کت کارگران ماستوابسته در ایران عامل اصلی فال

انقالب اجتماعی که طيقه کارگر رهبر آن است ميتواند آزادی 
 .توده های تحت ستم و رهائی طبقه کارگر را ضمانت نماید
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، سفارت انگلستان  ٢٠١١نوامبر  ٢٩برابر با ،  ١٣٩٠آذر ماه  ٨ در 
حمله نيروهایی قرار گرفت که در رسانه های  در تهران مورد

این . جمهوری اسالمی ، دانشجويان بسيجی خوانده شدند
حرکت بالفاصله از سوی آمریکا و برخی دیگر از دولت های اروپایی 

برای محکوم شد و شماری از دولت های اروپایی ، سفرای خود را 
از تهران فرا خواندند و دولت نروژ نيز سفارت خود در  "مشورت"

به اين ترتيب روابط .  تهران را به عنوان نبود امنيت تعطيل کرد
های غربی  ظاهرا متشنج جمهوری اسالمی با انگلستان و قدرت

که با اعالم تحریم های اقتصادی برعليه ایران از طرف آن ها و 
جلس شورای اسالمی مبنی بر کاهش تصویب قطعنامه ای در م

روابط با انگلستان به حالت بحرانی در آمده بود، وارد دور تازه ای 
   .شد

در واکنش به اشغال سفارت انگليس ، هر چند وزارت امور خارجه 
غير قابل قبول گروه اندکی معترض خوانده آن را اقدام رژیم ، رسمًا 

کمرنگ و ر خواهی را کرد ولی مقامات انگليسی این عذ و محکوم
غير کافی ناميدند و  حتی سفير انگليس در تهران ضمن تکيه بر 
وجود تضاد در حاکميت جمهوری اسالمی با این عنوان که بسيج 
تحت فرمان سپاه پاسداران قرار دارد و  این سپاه نيز از ولی فقيه 
فرمان می برد، علنًا مسئوليت اشغال سفارت انگليس در ایران را 

امنه ای نسبت داد و این تهدید را نيز به سخنان خود اضافه به خ
اند و  درباره شدت پاسخ ما غلط محاسبه کرده"ه آن ها نمود ک

این سخنان و به طور ". جدیت واکنش بریتانيا را درک نمی کنند
کلی همه واکنش هائی که از طرف مقامات انگليس و دولتمداران 

نشان داده می شود، همگی از کشورهای اروپائی و اتحادیه اروپا 
آغاز سياست جدیدی حکایت می کنند که پيش برندگان و یا بهتر 
است گفته شود بازیگرانش در یک طرف رژیم جمهوری اسالمی و 

  . در طرف دیگر نيروهای امپریاليستی غرب و آمریکا می باشند
سال حاکميت ننگين رژیم جمهوری اسالمی  ٣٢همه کسانی که 

ه اند به این حقيقت به خوبی واقفند که تحت سلطه را تجربه کرد
به مثابه " ولی فقيه"و بدون اطالع دیکتاتوری جمهوری اسالمی 

رأس دیکتاتوری در ایران، اقدامی نظير حمله به سفارت یک کشور 
همه کما این که در گذشته نيز .  غربی اساسا امکان پذير نيست

اسالمی در ارتباط با اقدامات و اعمال تشنج آفرینی که جمهوری 
دول غرب و در جهت تأمين منافع سرمایه داران خارجی و 

چه (وابستگان ایرانی شان به وجود آورد ، تنها با فرمان ولی فقيه 
بر این اساس  .به مرحله عمل در آمدند) خمينی و چه خامنه ای

نمی توان کوچکترین تردیدی به خود راه داد که اشغال سفارت 
ان نيز کامًال با اطالع و موافقت بيت رهبری سازمان انگليس در تهر

اما از تأکيد سفير و دیگر مقامات بریتانيا بر نقش خامنه ای  .یافت
در حمله به سفارت انگليس، صرفنظر از هر فریبکاری ای که در آن 

وجود دارد، پيش از هر چيز باید منظور  آن ها در باره القای جدی 
  . ا استنباط نمودبودن تشنج به وجود آمده ر

همان طور که می دانيم این اولين بار نيست که رژیم جمهوری 
اسالمی به عملکرد ظاهرًا غير معمول اشغال سفارت دست می 

، مدت کوتاهی پس از روی  ١٣٥٨آبان سال  ١٣در اولين بار . زند
کار آمدن این رژیم بود که یک نيروی به ظاهر مستقل به نام 

به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و آن " دانشجويان خط امام"
در آن زمان که مسئله اصلی فریب مردم ایران و . را اشغال نمود

تحميل جمهوری اسالمی به مثابه یک رژیم ظاهرًا ضد آمریکائی و 
ضد امپریاليست به خلق های ما بود، همه تحليل گران و مفسرین 

ه دال بر ضد رسانه های امپریاليستی ، آن حمله را قاطعان
. امپریاليست بودن رژیم تازه استقرار یافته خوانده و تبليغ نمودند

خود خمينی نيز اشغال سفارت آمریکا را انقالبی بزرگتر از انقالب 
اول ناميد تا به این وسيله به مردمی که با مشاهده اعمال این 

مشاهده اعمال سرکوبگرانه آن از یک طرف و عدم هيچگونه (رژیم 
نسبت به ماهيت رژیم ) عملی به نفع توده ها از طرف دیگر اقدام

تازه استقرار یافته دچار تردید شده بودند، اطمينان دهد که گویا 
خود و رژیمش نيز با مردم انقالبی و ضد امپریاليست ایران همراه و 
خواهان قطع هر گونه وابستگی به امپریاليست ها هستند و گویا 

  . نفع مردم تغيير خواهد یافت به تدریج اوضاع جامعه به
توسط به اصطالح  ٥٨تجربه اشغال سفارت آمریکا در سال 

دانشجویان خط امام، تجربه بسيار مهمی است که امروز 
می توان از آن برای درک و فهم چرائی اشغال سفارت 

استفاده " دانشجویان بسيج"انگليس این بار ظاهرًا توسط 
اصلی حمله به سفارت  با توجه به این که طراحان. کرد

امری  -آمریکا در تهران در آن زمان خود آمریکائی ها بودند 
که امروز حتی مورد تأئيد برخی از سردمداران جمهوری 
اسالمی قرار داشته و آن ها رسمًا آن را اقدامی طرح 

اعالم ) سيا(ريزی شده از طرف سازمان جاسوسی آمريکا 
ر آن است که رژیمی که این تجربه آشکارا بيانگ  - می کنند 

از طرف امپریاليست ها بر سر کار آورده شده هر زمان بنا 
به صالحدید آن ها دست به اقداماتی می زند که در ظاهر 

اما اگر اشغال . امر مخالفت با اربابان به نظر می آید
در به صالحدید سازمان سيا،  ٥٨سفارت آمریکا در سال 

یران و برای تحکيم در ارتباط با مسایل داخلی ا اساس
موقعيت رژیم جمهوری اسالمی طرح ریزی و به مرحله 
عمل در آمد، این بار حمله ظاهرًا دانشجویان بسيج به 
سفارت انگليس در شرایط گرفتار آمدن وحشتناک سيستم 
سرمایه داری جهانی در بحران مرگ زا و در شرایطی که 
د انگليس و دیگر همپالگی های امپریاليستش به ایجا

تشنجات دلخواه خود در خاورميانه نيازمندند، در ارتباطی 
مستقيم با مصالح و منافع آمریکا و انگليس و دیگر 
همراهان امپریاليست آن ها طرح ریزی و توسط مزدورانی 
در ایران که سرشان به خامنه ای به مثابه ولی فقيه گره 

این حمله را  در اساس. خورده است، به اجرا گذاشته شد
ید در جهت تشدید فضای متشنجی تلقی کرد که با

امپریاليست های غربی برای نجات کشتی در هم شکسته 
خود در دریای طوفانی و بحران زده سرمایه داری به آن 
نياز داشته و در پرتو چنان فضائی سعی در پيشبرد 

  .سياست های استعماری و ضد خلقی خود را دارند
خت ماهيت واقعی جمهوری بدون شنا ٥٨همان طور که در سال 

اسالمی و تنيدگی سلطه آن با سلطه قدرت های امپرياليستی 
نمی شد ماهيت ضد مردمی ماجرای تسخير سفارت آمريکا را 

در آن زمان عدم شناخت ماهيت آن (شناخت و به مردم توضيح داد 
به اصطالح تسخير ، باعث شد که عالوه بر اپوزسيون غير چپ 

که خود را چپ می ناميدند نيز در این ماجرا رژیم ، سازمان هائی 

  در باره 
    اشغال سفارت

  ! در تهران انگستان
  
  
  

  

  
تعدادي از مزدوراني كه توسط جمهوري اسالمي براي 

  اشغال سفارت انگلستان در تهران بسيج شده بودند
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نقش کمک رسانی به تحکيم سلطه جمهوری اسالمی ایفاء 
امروز هم نمی توان بدون در نظر گرفتن وابستگی جمهوری ) کنند

اسالمی به امپرياليسم، به فهم چرائی حمله به سفارت انگليس 
شد و اهدافی که از آن تعقيب می شود دست یافت و مثًال متوجه 

که چرا برادران الريجانی که به پرو انگليس بودن معروفند و داستان 
مذاکرات يکی از آن ها با انگلستان جهت جلب حمايت اين قدرت 
امپرياليستی از کانديدائی ناطق نوری در انتخابات رياست 

معروف شده بود، حال با " الريجانی گيت"، به  ٧٦جمهوری سال 
اشغال کننده سفارت انگليس و  هورا کشيدن برای بسيجی های

ابراز همدردی کردن با آن ها، با حرارت مشغول گرم کردن آتش 
تشنج بين جمهوری اسالمی و انگلستان و دیگر امپریاليست های 

  .غرب شده اند
حمله به سفارت انگليس به دنبال اعالم تحریم بانک 
مرکزی ایران توسط انگلستان و پس از آن صورت گرفت که 

س شورای اسالمی در پاسخ به آن تحریم ، در مجل
قطعنامه ای مبنی بر کاهش روابط ایران با انگليس تصویب 

در شرایطی که امپریاليست ها حتی به قول خود . شد
گزینه جنگ را در رابطه با ایران مطرح می کنند و 
سرنوشت نوکرانی چون صدام حسين و قذافی هم 

مهوری اسالمی پيشاروی ولی فقيه و دیگر سردمداران ج
است، چه تصویب چنان قطعنامه ای و چه حمله به 
سفارت انگليس امری کامًال غير معقول به نظر می رسد 
که حتی بعضی با سطحی نگری چنين برخوردی را ناشی 
از دیوانگی و بی خردی خامنه ای و همپالگی هایش 

اما واقعيت این است که جمهوری . ارزیابی می کنند
ر که از بدو روی کار آمدن خود در عمل اسالمی همان طو

نشان داده است، همواره در جهت تأمين منافع سرمایه 
داران بين المللی حرکت کرده و در جهت پيشبرد دسيسه 
های امپریاليستی بر عليه توده های ستمدیده نقش های 
متفاوتی ایفاء نموده است که این مورد نيز یکی از آن 

اهداف امپریاليسم انگليس و  در حال حاضر یکی از .هاست
همپالگی هایش در جهت نجات سيستم گندیده و بحران زده 

درست . سرمایه داری تشنج آفرینی و کوبيدن بر طبل جنگ است
در بستر ضرورت بحران سازی و تشنج آفرینی های 

امپریاليستی است که جمهوری اسالمی هم که سياست 
ی قدرت های خارجی آن همواره تابعی از سياست ها

های بزرگ غرب می باشد، در مقام خدمت به آن سياست 
آمریکا و انگليس و  .ها نقش ضد انقالبی خود را ایفاء می کند

شرکاء امروز با متشنج کردن و ایجاد فضای جنگی در منطقه می 
کوشند به روند غارت و چاپيدن ثروت های ایران و مردم منطقه 

مثًال به خاطر متشنج  .خاورميانه شدت هر چه بيشتری بدهند
بودن شرایط، آن ها از یک طرف برای سالح های مرگبار خود بازار 
گرمی می کنند و از طرف دیگر می کوشند شرایط را برای حضور 
هر چه مستقيم تر نيروهای نظامی خود در خاورميانه تسهيل 

، همچنين با متشنج شدن منطقه نفت خيز خاورميانه .  کنند
ت نفت به سود کمپانی های بزرگ نفتی مسلم است که قيم

افزایش می یابد و تبعات دیگر این امر که باید به طور عينی با دقت 
  .در نظر گرفته شوند

مردم مبارز ما بر اساس آن چه تجربه نشان داده باید بدانند که تا 
زمانی که قادر نشده اند سلطه امپرياليست ها را از ایران کامًال 

نی که رژیم های مزدوری چون جمهوری اسالمی برافکنند و تا زما
بر جامعه ما حکومت می کنند، دشمنان مردم برای تحت سلطه 
نگاه داشتن آن ها و حفظ سيستم ظالمانه سرمایه داری، هر روز 
دسيسه تازه ای چيده و توده های رنجدیده و تحت ستم ما را 

ها تن. بيش از پيش با مصيبت های فراوان مواجه خواهند ساخت
راه نجات از چنين اوضاعی کوشش در متشکل شدن و مقابله 

از خود جمهوری اسالمی گرفته تا  -قاطعانه با همه دشمنان 
مردم مبارز ما برای خاتمه دادن . می باشد -نيروهای امپریاليستی

به اوضاع و شرایطی که هر روز استثمار و جنايت و سرکوب را باز 
. دن در جبهه های مختلف ندارندتوليد می کند، چاره ای جز جنگي

قدرت در نزد توده هاست و این تنها توده های مبارز و انقالبی 
ایران هستند که با دست توانای خود می توانند دشمنان مردم را 
به گورستان تاریخ سپرده و نظم انسانی شایسته ای را در ایران 

  . بر پا کنند
  !اسالمیمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 

  !نابود باد امپرياليسم
  چريکهای فدائی خلق ايران

 ٢٠١١دسامبر   -  ١٣٩٠آذر 

  ١٨از صفحه  ....جنگ

قطعنامه، آیا به این خاطر، بوش مایل است که  ۶۴ی نکرد ولی اسرائيل به قطعنامه اعتنای ١٧ملل ید طوالیی دارد؟ عراق به 
 کند؟ اسرائيل را بمباران 

چه . های اقتصادی، مردمش به گرسنگی محکوم شدند توسط جورج بوش پدر به ویرانه تبدیل و در پی تحریم ١٩٩١عراق در سال 
سرزمين فلسطين را  ١٩۶٧اسرائيل که از سال  ه نابودی بکشاند؟تواند چنين منابع یک ملت را ب سالحی از نوع کشتار جمعی می

های اتمی خود را به  غصب کرده است دارای سالح اتمی است، پاکستان که از همپيمانان باوفای آمریکا است هر از گاهی سالح
عراق واقعًا دارای چنين  گرا .هایی باشد چنين سالح” می توانست دارای“کشد، ولی دشمن عراق است زیرا عراق  رخ دیگران می

و در مورد  ها مشتاق حمله به آن بودند؟ کند، آیا آن ها را می هایی بود، همان طور که کره شمالی صریحًا ابراز داشتن آن سالح
ها   های شيميایی را فروخت تا او با این سالح  های شيميایی و ميکروبی چه؟ چه کسی به صدام حسين هليکوپتر و سالح  سالح
تر از حاال دیکتاتور بود؟ دونالد رامزفلد که خود شخصًا با او  های جنگ عليه ایران و کردها، آیا صدام کم  ها را بکشد؟ در آن سالکرد

تری در ترکيه کشته  تر نگران کردهای عراق هستيم در صورتی که کردهای بيش به راستی چرا بيش .دیدار دوستانه داشت
 .شوند می

آیا این از همان نوع گازهایی . عليه عراق استفاده خواهيم کرد" گازهای غيرکشنده"الم کرده بود که ما از رامزفلد وزیر دفاع اع
به راستی ارواح قربانيان عراقی به کجا  است که والدیمير پوتين در سال گذشته در تئاتر مسکو با آن بيش از صد گروگان را کشت؟

جورج بوش، بهشت مکان بزرگی نيست و " بردار آسمانی  نقشه"مشاور روحانی و  روند؟ طبق گفته پدر روحانی بيلی گراهام، می
های ورودی را  توانيد حدس بزنيد که کدام کشور همه بليط  آیا حاال می .مایل مربع مساحت دارد و منتخبين کم خواهند بود ١۵فقط 

  خریده است؟
  ٢٠١٢ژانویه 

  
  :زیرنویس ها

  .ده استنوشته ش ٢٠٠٣این مقاله در سال  ـ١
  Eduardo Galeanoـ ٢ 
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مانده بود که در شهر تبریز  ١٣۵٨بهمن سال  ١٩حدودا دوهفته به 
بهمن،  ١٩اعالميه ای پخش شد که چریکهای فدایی خلق در 

سالگرد سياهکل را با سخنرانی رفيق اشرف دهقانی برگزار می 
با . ل سخنرانی مقابل شهرداری مهاباد اعالم شده بودمح. کنند

پخش این خبر و با توجه به محبوبيت رفيق اشرف در ميان مردم، 
این موضوع آن روزها خبر . در شهر شور و هيجان خاصی ایجاد شد

همه . داغ شهر تبریز بود و این خبر را هر کسی به دیگری می داد
اشتند بدنبال تهيه وسيله ای کسانی که امکان رفتن به مهاباد را د

برای رفتن به مهاباد و دیدار  با رفيق اشرف دهقانی و گوش کردن 
بعضی ها که عليرغم خواست شخصی شان . به سخنان او بودند

مجبور بودند سر شغل خود حاضر شوند و نمی توانستند بروند، با 
 من همراه با چهار خانوار دیگر. حسرت دیگران را بدرقه می کردند

یک روز قبل از مراسم با دو ماشين شخصی حرکت کردیم و عصر 
اولين چيزی که با دیدن فضای پر . همان روز به مهاباد رسيدیم

جنب و جوش شهر، توجه مرا جلب کرد، این بود که در 
پياده روها اسلحه گذاشته بودند و آزادانه آنها را می 

می فروختند و عده ای هم جمع شده و سالح ها را نگاه 
بعضی که به نظر می رسيد مشغول خریدن . کردند

هستند، اسلحه ای را بدست گرفته و آن را آزمایش می 
از روی این صحنه ها می شد دید که مردم در . کردند

کردستان برای دفاع از خود در مقابل حق کشی های رژیم 
آن روز جمعيت بسيار زیادی به مهاباد . جدید آمادگی دارند

طوری که در مسافرخانه ها و هتلها جا برای آمده بودند ب
ما هم با مشکل جا مواجه شدیم، اما این . خوابيدن نبود

مشکل زود حل شد، چون دو خانواده کرد با برخوردی گرم 
فردا صبح که زود هم بود از  .همه ما را به خانه شان بردند

خانه آنها در آمدیم با دسته دسته از مردم در خيابان ها مواجه 
دیم که برای من عجيب بود که آنها شب را در کجا گذرانده اند ش

عده ای در دسته های . که در صبح به آن زودی در خيابان هستند
به یکی از آن . چند نفره جمع شده و بحث سياسی می کردند

دسته ها نزدیک شده و جویای امر شدم و متوجه شدم که آنها 
قعيت این بود که برای وا. تمام شب را در خيابان گذرانده اند

شنيدن سخنرانی رفيق اشرف، تقریبًا از همه شهرهای ایران به 
مهاباد آمده بودند و به همين خاطر هتلها و مسافرخانه ها از 
جمعيت پر شده بود، و با این که اهالی مهاباد عده ای را به خانه 

همانطور که در مورد من و چهار خانواده (هایشان برده بودند 

با مهمان نوازی گرم ) م که از تبریز آمده بودیم اتفاق افتادهمراه
برای خيلی ها جا تهيه کرده بودند، با این حال عده دیگری از شب 

  . تا صبح در کوچه و خيابان مانده بودند
پس از مدتی متوجه شدیم که اعالميه ای از طرف سازمان 

یعنی همان سازمانی که در (چریکهای فدائی خلق ایران 
قع به آرمانها و راه چریکهای فدائی خلق اعتقاد نداشت وا

ولی با قبضه کردن آن سازمان، به آن اسم فعاليت می 
بر در و دیوار چسبانده شده که مضمونش به طور ) کرد

ساده این چنين بود که خمينی با امپریاليست ها مبارزه 
می کند و از مردم کردستان خواسته بودند که اسلحه 

مين بگذارند و از مبارزه دست بکشند و به هایشان را ز
جمعيتی که .  خمينی فرصت بدهند تا کار ها را درست بکند

در خيابان بودند دسته دسته جمع شده و  در مورد این 
  .اعالميه بحث می کردند

چند دقيقه به سخنرانی مانده بود که من به همراه دوستان دیگر 
محل و حرفها متوجه  از فضای. به نزدیک محل سخنرانی رسيدم

. شدم که گویا عده ای قصد دارند تا مانع انجام سخنرانی شوند
فکر کردم شاید حزب الهی ها باشند که در تبریز و تهران دیده 
بودم که هر جا نيروهای انقالبی جمع شده و می خواستند برنامه 
ای اجرا کنند سر و کله آنها پيدا می شد که می خواستند آن 

ولی وجود حزب الهی با توجه به شرایط آنروز . بهم بزنندبرنامه را 
از ميان . ها در کردستان و مهاباد عجيب و بعيد به نظرم آمد

جمعيت گذشتم و جلوتر رفتم که ببينم آیا واقعًا حزب الهی ها 
قصد بر هم زدن مراسم سخنرانی رفيق اشرف را دارند؟ اما با 

م طبق اطالع قبلی همانطور که گفت. صحنه دیگری مواجه شدم
قرار بود که سخنرانی رفيق اشرف در مقابل شهرداری انجام 

ایستاده  ٣- چهار نفر مسلح به ژ–شود، در بغل شهرداری، سه 
آن شخص را از زندان می  .بودند که یکی از آنها را شناختم

شناختم، یعنی از زندان زمان شاه که من در ارتباط با چریکهای 
بودم و او متعلق به یک گروه پروچينی  فدائی خلق دستگير شده

نام این . مخالف مبارزه فدائی ها یعنی مبارزه مسلحانه بود
او از طرف همان سازمان غصب . شخص عليرضا اکبری شاندیز بود

شده یعنی سازمان چریکهای فدائی خلق به کردستان آمده بود و 
ها  بعد(در آن زمان مسئول تشکيالت کل کردستان آن سازمان بود 

شنيدم که این شخص در آن سازمان با رقيه دانشگری ازدواج 
با دیدن آن صحنه ها جلو رفته و از عليرضا پرسيدم  ). کرده است

که چرا نمی گذارید سخنرانی انجام شود؟ او که لباس کردی 
پوشيده بود گفت که ما اشرف دهقانی را از سازمان اخراج کرده 

ی ندارم ولی او که نمی گوید که گفتم خوب فعًال به این کار. ایم
من از طرف سازمان سخنرانی می کنم، پس به شما چه ربطی 

جواب داد نه او نمی تونه . دارد که نمی گذارید او سخنرانی بکند
این فرد ! عجب! در اینجا سخنرانی کند، شهرداری مال ماست

اشرف دهقانی ها و بهروز دهقانی ! پروچينی قبلی چه می گفت
ا رفيق مبارز و از جان گذشته فدائی دیگر در شرایط ها و صده

اختناق دوره شاه، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را ساخته 
بودند و حاال اینها بعد از سقوط رژیم شاه، خود را صاحب آن 
سازمان می دانستند و به هر ترتيب می خواستند جلوی 

  .سخنرانی اشرف دهقانی را بگيرند
از او  مسئولين چریکهای فدایی را پيدا کنم تاسعی کردم کسی از 

سوال بکنم و بفهمم که آنها در مقابل ادعاهای عليرضا اکبری 
از وقت . شاندیز و سازمانش چه می گویند، اما کسی را ندیدم

تعيين شده برای سخنرانی می گذشت و معلوم نبود که باالخره 
و همه مضطرب بودند . سخنرانی صورت خواهد گرفت یا نه
من بعد از سخنرانی بود . زورگوئی آن سازمان را محکوم می کردند

که متوجه شدم که هواداران چریکها وقتی با قلدری افراد آن 
سازمان مواجه شده اند، اصرار کرده اند که چون محل سخنرانی 

  
  
  
  
  
  
 

   !خاطره اي از يك ميتينگ تاريخي
 )سخنراني رفيق اشرف دهقاني در مهاباد(
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از قبل اعالم شده پس سخنرانی حتمًا باید در همانجا انجام شود 
خواست خود تأکيد می کرده اند و  و  افراد طرف مقابل هم روی

خالصه نزدیک بود که بين دو طرف درگيری فيزیکی بوجود بياید و 
خطر برخورد مسلحانه بين افراد سازمان فدایی و 
هواداران چریکها زیاد شده بود و قرائن نشان می داده که 
مسئولين سازمان غصب شده ابائی هم از دست به 

رفتن اختالفات، ماموستا شيخ با باال گ. اسلحه بردن ندارند
عزالدین حسينی، از رهبران مردمی خلق کرد در موضوع 
مداخله کرده و با واسطه شدن او موضوع به یک صورتی 

من در همان ميدان بودم که رهبران . فيصله پيدا کرده بود
کردها از بلند گو اعالم کردند که ما به علت این که بين 

نياید از چریکهای فدائی چریکها و سازمان درگيری پيش 
احتماًال (خلق خواستيم که آنها در ميدان اصلی شهر 

. سخنرانی خود را انجام بدهند) ميدان قاضی محمد
مسئولين چریکها برای ممانعت از درگيری، به احترام 

با قبول این . ماموستا این پيشنهاد را پذیرفته بودند
 پيشنهاد، نقشه سازمان به اصطالح فدایی که می
خواست به هر ترتيب شده از سخنرانی رفيق اشرف 

مردمی که در آنجا جمع شده  .جلوگيری بکند، به هم خورد
. بودند، با شنيدن این اخبار باز هم حرفهای اعتراض آميزی زدند

آنها در مورد برخورد زورگویانه مسئولين آن سازمان در کردستان 
هند برای ما آزادی اینها تازه ادعا می کنند که می خوا: می گفتند

جمعيت . بدست بياورند، خودشان دارند آزادی کشی می کنند
بعلت همين ممانعت . شعارگویان به طرف ميدان شهر روان شدند

سازمان فرخ نگهدار ها و عليرضا اکبری شانديزها و بهزاد کریمی 
در آن زمان گفته می شد که این شخص هم از مسئولين آن ( ها 

از سخنرانی رفيق اشرف و جابجایی  )است سازمان در کردستان
این امر . محل، سخنرانی تقریبا یک ساعت از وقت مقرر عقب افتاد

خود باعث شد که عده ای که برای زمان بازگشت خود به 
شهرشان پس از شنيدن سخنرانی برنامه ریخته بودند، در برنامه 

  . شان اخالل شد
در آن طرف  . ودميدان شهر که جمعيت جمع شدند خيلی بزرگ ب

به نظر می رسيد که این ميدان آخر . ميدان، تپه ای قرار داشت
مهاباد است چون بعد از آن تپه به نظر نمی آمد که خيابان دیگری 

من تقریبًا در آخرین . آن ميدان بزرگ از مردم پر شده بود. باشد
ردیف جمعيت بودم و متوجه یک فرد کرد مسلح شدم که 

در این موقع سه نفر از ميان . اده بوددر پشت جمعيت ایست
جمعيت برای خود راه باز کرده و داشتند بطرف تپه 
ميرفتند، با توجه به بی اعتنائی آنها به جمعيت، معلوم بود 

یکی از آنها . که از افراد همان عليرضا شاندیز هستند
وقتی چشمش به آن فرد کرد مسلح افتاد با حالتی 

فت تو چرا به اینجا آمدی؟ سرزنش آميز به مرد مسلح گ
مگر تو باالی تپه نگهبان نبودی؟ مرد کرد مسلح گفت چرا، 

فرد . ولی آمدم به سخنرانی اشرف دهقانی گوش بدهم
پس چون او  ! مذکور خنده تمسخر آميزی کرد و گفت هان

یک زن است تو دیگه ُپست ات را هم ترک کردی؟ با چنين 
ی کرد از احساسات حرفی و تأکيد بر زن، او در واقع سع

به اصطالح مردانگی استفاده کرده و آن فرد کرد را تحقير 
مرد جوان مسلح با شنيدن این حرف که به نظر ميرسيد  .بکند

اصال انتظارش را نداشت، رنگ و رویش عوض شد و لرزشی او را 
آن مرد گوینده تا . فرا گرفت، نفهميد که چه بگوید و یا چه کار بکند

د ترسيد و دیگر معطل نشد و براه افتاد و دو نفر دیگر این وضع را دی
چند دقيقه . همراهش نيز در پشت سر او به راه افتادند و رفتند

برای من خيلی . بعد، رفيق اشرف دهقانی به محل سخنرانی آمد
جالب بود که وقتی مردم او را دیدندیکمرتبه با هيجان به سوی او 

ک لحظه دیدم که جلوی من از من تا به خود آمدم  ی. هجوم بردند

متر بين من و جمعيتی که به طرف  ۵جمعيت خالی شد و حدودًا 
محلی می رفتند که رفيق اشرف در آنجا ایستاده بود، فاصله 

رفيق اشرف سر و صورت خود را با یک چهارقد بزرگ ترکمن . افتاد
این . صحرایی پوشانده بود و یک عينک دودی نيز به چشم داشت

که دیدم به یاد جزوه مصاحبه با رفيق اشرف دهقانی حالت را 
افتادم که در خرداد همان سال منتشر شده بود و در آن گفته 
شده بود به مردم حمله خواهد شد و بنابر این باید مردمی را که 
و  مسلح هستند سازمان داد تا در وقت حمله از خود دفاع کنند

هيت رژیم تازه روی رفيق اشرف ما. دشمنانشان را در هم بکوبند
کار آمده که مردم را فریب داده و خود را رژیمی مردمی می ناميد، 
  . ضد خلق می دانست و به این خاطر نمی خواست شناخته شود

اولين شعار آنها که در . مردم شروع کردند به شعار دادن
" یاشاسين اشرف"آن موقع برایم خيلی تازگی داشت 

يجان تمام فریاد ميزدند و  جمعيت با شور و شوق و ه. بود
دقيقه بدون وقفه مردم شعار  ١۵تقریبا . شعار می دادند

رفيق اشرف در اول سخنرانی خود پس از سالم و . دادند
قدر دانی از جمعيت گفت که می خواهم با خلق قهرمان 
آذربایجان به زبان خودم ترکی صحبت بکنم و جمالتی را 

عبارت در یاد من خطاب به آنها به ترکی گفت که این 
منيم قهرمان خلقيم، َارخئيين اولون ئولدی واردی، :  مانده

خلق : که معنی اش این طوری است. دوندی یوخدی
قهرمانم مطمئن باشيد، ممکن است مرگ پيش آید ولی 

در همين سخنرانی بود که او . برگشتی در کار نيست
داد و از طرف جمعيت با صدای " مرگ بر خمينی"شعار 
و هنگامی هم که رفيق اشرف، خدمات چمران،  تکرار شد، بلند

جالد خلق کرد به امپریاليستها را افشا کرد، مرگ بر چمران نيز 
چمران، اولين وزیر دفاع جمهوری اسالمی بود که در . سرداده شد

  .   آن زمان جنایات او در حق مردم کردستان ورد زبان خلق کرد بود
ن موضوع را هم گفت که رفيق اشرف در سخنرانی خود ای

در سازمان ما اپورتونيستها النه کرده اند و می خواهند زیر 
اسم فدایی ارزش های فدایی ها را از بين ببرند و  آبروی 
رفقای ما را ببرند، و گفت که اینها دروغ می گویند و فدایی 

او همچنين به نيرو های سياسی کرد که به . نيستند
او . تن داده بودند هشدار دادمذاکره با جمهوری اسالمی 

نمی گویم مذاکره هميشه بد است ولی حاال که : گفت
خلق کرد اینهمه قهرمانانه مبارزه می کند و سایر خلقها از 
مقاومت و مبارزه کردستان درس می گيرند و در شرایطی 
که رژیم در موقعيت ضعف قرار داشت، در این شرایط 

يد قوا می دهد و مذاکره به جمهوری اسالمی فرصت تجد
یکی دیگر از سخنان . کًال گفت که مذاکره درست نبود

رفيق اشرف، راجع به فداکاریهای خلق کرد بود که می 
گفت برای پيروزی این همه فداکاری و جانفشانی ها به 
تنهایی کافی نيستند، بلکه چيزی که باید همراه این باشد 

را به پيش  رهبری درست است که باید انجام گيرد و مبارزه
  ... ببرد و 

حاال که سالها از آن زمان گذشته، زمان درستی همه سخنان آن 
مردم این حرفهای رفيق اشرف را . روز رفيق را ثابت کرده است

بدقت گوش می کردند و در بين سخنرانی شعار می دادند و مثل 
اما سازمان فرخ .  عزیزی با افتخار او را تشویق می کردند

ليرضا شاندیز ها، بهزاد کريمی ها ی، آن به نگهدار ها، ع
اصطالح سازمان چریکهای فدایی خلقی که در رأس آن به 
قول رفيق اشرف افراد اپورتونيست النه کرده بودند، در آن 
روز برغم تغيير محل سخنرانی، بازهم در تکاپو بود که به 

آنها که از ترس مردم . شيوه ای سخنرانی را بر هم بزند
  شتند مستقيما دخالت کنند، رفتند و بلندگو های جرات ندا

١٢صفحه   
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  !در باره تبليغات جنگي اخير

  وجوددر مورد " شورای حکام آژانس بين المللی اتمی"بدنبال انتشار قطعنامه 
  ظامی در فعاليتهای اتمی رژیم جمهوری اسالمی، و تاکيداتمقاصد نقرائنی مبنی بر  
  در " راه حل نظامی"و من جمله  "گزینه ها"دوباره مقامات آمریکایی بر وجود تمام  

  برخورد با این رژیم، در روزهای اخير، ما شاهد باال گرفتن موج جدیدی از تبليغات 
  ه رژیم وابسته به جنگی از سوی بلندگوهای تبليغاتی امپریاليستی بر علي

  تبليغاتی که نگرانی بحق توده های تحت . امپریاليسم جمهوری اسالمی بوده ایم
  . ستم ما را نسبت به وقوع جنگ و تشدید مصایب زندگی آنان برانگيخته است

  ،صرف نظر از این که تا چه حد احتمال وقوع جنگ در لحظه مشخص کنونی وجود دارد
  ن بار نيست که شبح تهدید حمله نظامی آمریکا و شرکاباید متذکر شد که این اولي

  همه به یاد دارند که در. در سالهای اخير در جامعه تحت سلطه ما پدیدار شده است 
  نيز، این دولت، در پيشبرد سياستهای در آمريکا جورج بوش رياست جمهوری زمان  

  ی نظامی به منظورامپریاليسم آمریکا و کوبيدن بر طبل جنگ و تمایل به راه حل ها
برای مدتی از احتمال اقدام نظامی بر عليه  ،گسترش سلطه و حضور نظامی مستقيم در مناطق استراتژیک دنيا 

جمهوری اسالمی و تغيير این رژیم دم می زد ولی این اظهار نظرها بدليل مصالح و منافع آن دولت، در سطح تبليغات 
یعنی  ،والنی پس از همه آن هياهوهای دولتمداران امریکا، در شرایط جدیدیاتفاقا مدت زمانی نه چندان ط. باقی ماند

درست مردم ما شاهد بودند که در مقطع وقوع خيزش ميليونی توده های تحت ستم ما بر عليه جمهوری اسالمی، 
وری اسالمی يسم جمهل، دولتمداران امریکا از هيچ کوششی برای حفظ رژیم وابسته به امپریااظهار نظر هابرعکس آن 

  .خود زمين را در زیر پای مرتجعين به لرزه درآورده بودند، دریغ نورزیدند خيزشدر مقابل مردمی که با 
  

در چنين اوضاع و احوالی ست که افزایش تبليغات جنگی اخير، به موجی از موضع گيریهای انحرافی و ارتجاعی توسط 
در حالی که گروهی از افراد و . منجر شده است" جنگ"نيروهای سياسی اپوزیسيون جمهوری اسالمی در مورد 

به منظور برافکندن " کمک"نيروها تحت تاثير این تبليغات، بيشرمانه به تبليغ برای دخالت نظامی امپریاليستها زیر نام 
جلوه " مشروع"رژیم وابسته جمهوری اسالمی بدست دولت آمریکا و شرکا پرداخته اند، و اخذ کمکهای امپریاليستی را 

می دهند، در مقابل، افراد و جریانات سياسی دیگری نيز هستند که در برخورد با تبليغات جنگی جاری با تظاهر به 
با دخالت گری امپریاليستی، در واقع در جبهه جمهوری اسالمی ضد خلقی، برای تداوم بقای حاکميت این " مخالفت"

  .ا سينه چاک می دهندرژیم تبهکار و سرکوبگر بر حيات و هستی توده های م
  

جدا از این مساله که آیا اساسا تبليغات جنگی امپریاليسم آمریکا پيش در آمدی برای تجاوز نظامی این امپریاليسم به 
آن چه که از سوی نيروهای ) امری که بررسی آن در جای خود حایز اهميت فراوانی ست( ایران می باشد یا نه؛ 

وجه قرار گيرد، افشای مواضع خطرناک و ارتجاعی هر دو گروه فوق الذکر است که در آزادیخواه و مبارز باید مورد ت
معادالت و تخاصمات ميان راهزنان و دزدان به جای در نظر گرفتن منافع توده ها، خدمت به منافع دشمنان آنها را 

  .سياست خود قرار داده اند
  

ک و بحق کارگران و توده های محروم کشور ما، نه با واقعيت این است که دمکراسی و آزادی، این خواست دمکراتي
آنها متحقق می شود و نه با تداوم حاکميت سرکوبگرانه رژیم جمهوری " کمک"حمله نظامی امپریاليستها و مداخله و 

ن مرتجعينی که برای حمله نظامی امپریاليستهای جهانخوار به ایرا. اسالمی و یا هيچ یک از دار و دسته های درونی آن
از آنها سينه می زنند، دار و دسته های جيره خوار و یا رسوایی بيش نيستند که نظير عراق و " کمک"و یا اخذ 

. افغانستان و ليبی، خواهان تبدیل ایران در زیر چکمه های سربازان آمریکایی به جهنمی دیگر برای توده ها می باشند
، فریبکارانه ماهيت وابسته به امپریاليسم "خطر جنگ"اد به از سوی دیگر، تبهکاران و منحرفينی نيز که با استن

این دشمن قسم  و بقای به تبليغ برای دفاع از حاکميت یتحت چنين پوشش می نمایند،جمهوری اسالمی را توجيه 
ده در واقع خواهان تداوم شرایط اسارتباری بر حيات و هستی کارگران و  تو این نيروها. خورده توده ها برخاسته اند

  . سال گذشته تسمه از گرده آنها کشيده است ٣٢های تحت ستم ما هستند که در 
  

چریکهای فدایی خلق در شرایط حساس کنونی یکبار دیگر بر این واقعيت تاکيد می کنند که دشمن اصلی مردم ما 
یکی از اشکال همانا حاکميت نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم است و جمهوری اسالمی نيز به مثابه 

سال اخير وظيفه حراست و تحکيم آن را از سوی قدرتهای امپریاليستی بر عهده داشته و  ٣٢حاکميت این نظام در طول 
امپریاليستها  منافع استراتژیکدر نتيجه اگر امروز در چارچوب . در این راه از حمایت همه جانبه آنها برخوردار بوده است

ست حضور مستقيم نظامی، و تعویض این رژیم در دستور کار قدرتهای امپریاليستی سياحتی در منطقه خاورميانه، 
این غير وابسته ماهيت  وجه به معنیهيچ و به  نمی بخشد ه جمهوری اسالمیقرار گيرد، این تحول هویت مستقلی ب

موارد  در(داده اند  نمی باشد بلکه تنها بيانگر آن است که امپریاليست ها همانطور که بارها نشانرژیم ضد خلقی 
خاضرند برای تأمين منافع استراتژیک ) و غيره ليبی ،حکومت بعث عراق ،رژیم های وابسته شاه ی نظير تعویضمشابه

آن چه که در اوضاع و احوال کنونی باید به افق دید  .خویش حتی بهترین نوکران و خدمت گزاران خود را فدا می کنند
تبدیل گردد عبارت از این حقيقت است که بدون مبارزه برای نابودی این نظام ضد خلقی  توده های مبارز و بجان آمده ما

و رژیم حافظ آن یعنی جمهوری اسالمی بدست توانای کارگران و توده های زحمتکش در جریان یک انقالب دمکراتيک 
وشت خودشان موجود توده ای، هيچ گونه امکانی برای تحقق دمکراسی و آزادی و اعمال حاکميت مردم بر سرن

در نتيجه بکوشيم با افشای همزمان مرتجعين مشاطه گر مداخله مستقيم امپریاليستها و مدافعان حيات . نخواهد بود
نابود باد ! رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی با استفاده از تبليغات ضد جنگ، با شعار نابود باد سلطه امپریاليسم

کوشش گر تحقق چنين راه سترگ و ظفرنمونی ! زنده باد انقالب! ری اسالمی رژیم وابسته به امپریاليسم جمهو
  . باشيم

  !مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش
  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !کمونيسمباد زنده ! باد انقالب پيروز! مرگ بر جنگ امپریاليستی
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١١ماه  آذر  ٢
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درست سال قبل که هنوز فکر جنگ در حال ! فکرش را بکنيد
ما باید آماده حمله به هر : "پروراندن بود، جورج بوش اظهار کرد که

  .کنيم و لذا به عراق حمله می" گوشه تاریک دنيا باشيم
زاس شروع شده یا کند که تمدن در تگ آیا جورج بوش فکر می 

های تگزاسی اش  نوشتن را اختراع کردند؟ آیا او واقعًا  همبازی
های معلق  باغ! هرگز درباره کتابخانه نينوا چيزی نشنيده است

های هزار و  بابل چی؟ برج بابل چی؟ واقعًا حتی یکی از داستان
؟ کی او را در این کره خاکی به ریاست !یکشب را هم نشنيده

ب کرده؟ از من که سؤال نشد، از شما چی؟ آیا ما جمهوری انتخا
کسی را به ریاست جمهوری انتخاب کردیم که ناشنوا است؟ 
 کسی که به جز انعکاس صدایش ناتوان از شنيدن چيزی باشد؟

کسی که صدای مداوم صدها ميليون انسان که صلح را فریاد 
های  جورج بوش حتی به نصيحت      ؟!شنود زنند، نمی می
انه نویسنده آلمانی، گونتر گراس هم اعتنائی نکرد که دوست

پيشنهاد کرده بود که به جای این که به پدرش نشان دهد قادر به 
 .انجام دادن کارهای مهم است بهتر است نزد روانشناس برود

*** 
اعالم کرد که پروردگار  کينلی  پرزیدنت ویليام مک ١٨٩٨در سال  

فيليپين را اشغال کند تا آن جا را  به او فرمان داده است که جزایر
نيمه شب، : کينلی گفت  مک. متمدن و سکنه را مسيحی کند

  پلکيده، پروردگار با او  وقتی که در راهروهای کاخ سفيد می
و یک قرن بعد، پرزیدنت بوش نيز به ما دلگرمی  .صحبت کرده است

جا و داد که در اشغال عراق، پروردگار طرفدار او بوده است، ولی ک
چه وقت او این پيام ملکوتی را دریافت کرده است ما هنوز در 

قدر ضد و  ها به بوش و پاپ این به راستی چرا این پيام !شگفتيم
 نقيض هستند؟

*** 
ای که  هميشه جنگ به نام جامعه ملل اعالم شده است، جامعه 

از جنگ بيمار است، ولی باز مثل هميشه جنگ اعالم شده است، 
گویند به خاطر نفت نيست، ولی واقعًا  می     .به نام صلح و این بار

کاشت باز واقعأ کسی به طور  اگر عراق به جای نفت تربچه می 
داد؟ آیا واقعًا جورج بوش، دیک چنی و  جدی پيشنهاد حمله می

های با حقوق باال در صنعت نفت را ترک  بامزه، شغل" کوندوليزای"
چنين ذهنش را با دیکتاتور عراق اند؟ راستی چرا تونی بلر  کرده

 ٣٠مشغول کرده است؟ آیا به این خاطر است که صدام حسين 
سال پيش شرکت بریتيش پتروليوم را ملی اعالم کرد؟ و آقای 
خوزه ماریا آزنار بعد از تقسيم غنائم جنگی، در انتظار چند چاه 

نشينی به اندازه  خواران از عالیم عقب نفت است؟ این انجمن نفت
ست که اکسير سياه در  ترسند، و عراق درست در جایی رگ میم

آميز در  در یک تظاهرات صلح .ترین است ترین و فراوان آن ارزان
چرا نفت ما بی : "نيویورک بر پالکاردی چنين نوشته شده بود

 ".هاست؟ ارزشتر از شن آن
*** 

شود که اشغال طوالنی، پيروزی به  در ایاالت متحده گفته می     
های  آورد، و برقراری دموکراسی در عراق به عهده ژنرال نبال مید

آیا این، شبيه دموکراسی در هائيتی خواهد بود،  .است  آمریکایی

سال پيش ١٩یا جمهوری دومينيکن یا نيکاراگوئه؟ آنها هائيتی را 
اشغال کرده و یک نيروی ارتشی را که بعدها به ابزار قدرت 

تبدیل شد برقرار کردند؛ آنها جمهوری دیکتاتوری فرانسوا دواليه 
دومينيکن را به مدت نه سال اشغال کرده و دیکتاتوری رافائل 

سال  ٢١گذاری کردند؛ آنها نيکاراگوئه را به مدت  لئونيداس را پایه
 .اشغال کرده و دیکتاتوری خانواده سوموزا را به قدرت نشاندند

*** 
یکا به سلطنت دودمان سوموزا که توسط نيروی دریایی آمر  

، بعد از نيم قرن توسط خشم مردم به ١٩٧٩نشانده شد، در سال 
پرزیدنت رونالد ریگان همه تالش خود را به کار . زیر کشانده شد

. های انقالبی بيرون بکشد برد تا کشور را از دست ساندینيست
نيکاراگوئه که در ميان کشورهای فقير، فقيرترین بود، که در 

ارای پنج آسانسور و یک پله برقی بود که آن سراسر کشور فقط د
کرد، با این حال ریگان اعالم کرد که نيکاراگوئه یک  هم کار نمی
و همانطور که ریگان خواسته بود صفحات تلویزیون،  .تهدید است

ای از ایاالت متحده را تصویر کرده بودند با لکه سرخی در  نقشه 
الوقوع را نشان  قریبجنوب که در حال پيشروی بوده و یک تهاجم 

ای از  های جورج بوش نيز نسخه آیا سخنرانی  .ميدادند
انگيز سلف خود نيست؟ آیا بوش همان را  های هول سخنرانی

 گوید که ریگان در مورد نيکاراگوئه گفته بود؟ نمی
*** 

ایاالت متحده خود را برای یک : "ها در ایجاد جّو جنگ تيتر روزنامه 
آور  و بعد از آن، فروش سرسام" کند یحمله طوالنی آماده م

، به …های رادیواکتيو و های ضد بيماری های ضدگاز، قرص ماسک
تر وحشت دارند؟ آیا این  راستی چرا جالدان از قربانيان خود بيش

 ناشی از دانستن عواقب جنگ؟  فقط به خاطر جو هيستری است
*** 

کمک " القاعده"به ما گفته شد که صدام حسين به افراطيون  
ای است که او در خانه دارد؟ مرتجعين   ميکند، این دیگر چه افعی

توانيم بگویيم که کشوری  اسالمی که از او متنفرند، آیا می
بينند، که در  های هاليوود را می ست زیرا مردمش فيلم اهریمنی
آموزند، که اکثریت مسلمان آن هيچ وقت  اش انگليسی می مدارس

شوند و زنان آن در انتخاب  حيان نمیمزاحم مراسم مذهبی مسي
های  هایی که به برج در ميان تروریست پوشاک خود آزادند؟

ها اهل  نيویورک حمله کردند هيچ عراقی نبود و تقریبًا همه آن
عربستان سعودی بودند، کشوری که موکل شماره یک 

ها  سعودی دیگر بن الدن است که البته از دید ماهواره. آمریکاست
هایش شود در خط  ست ولی هرگاه بوش خواستار شرارتپنهان ا

 .مقدم است
*** 

ایاالت متحده بيشتر از هر کشوری در جهان اسلحه ساخته و  
ميفروشد، همچنين تنها کشوری است که بر سر مردم بی دفاع 

پس این چه کسی است که صلح جهان را . بمب اتم ریخته است
های سازمان ملل  نامهآیا عراق به قطع  ؟!کند؟ عراق تهدید می

  های سازمان اعتنایی به قطعنامه اعتنایی نکرد؟ اسرائيل که در بی
  ١٤ صفحه

 )١( جنگ

  به کار روزنامه ۶٠در شروع دهه . ویدئو است در مونته ١٩۴٠نگار و نویسنده مشهور اوروگوئه، متولد  روزنامه) ٢(ادواردو گاليانو 
او در آن جا مجله فرهنگی  .ندان شد و بعد از آن به آرژانتين گریختمحکوم به ز ١٩٧٣نگاری پرداخت و با کودتای ارتشی در سال 

های مرگ نام او  با کودتای خونين ارتش و به قدرت رسيدن رژیم ویدال، جوخه ١٩٧۶در سال . را تأسيس کرد) بحران(” کرایسيس“
در این جا بود که نوشته مشهور . نيا گریخترا در ليست خود قرار دادند ، و این باز باعث فرار مجدد او شده و این بار او به اسپا

در این کتاب، او . است” های باز آمریکای التين رگ“مشهورترین اثر ادواردو گاليانو  .را به چاپ رساند” خاطرات آتش“اش،  سه گانه
ا و چگونگی استثمار و تاریخ آمریکای جنوبی را تحليل کرده و از دوره تماس مردم اروپا با این قاره تا قرن جدید و تسلط آمریک

ادواردو گاليانو از مخالفين حمله به عراق بوده و بارها در این مورد مقاله نوشته و در اين مقاالت  .کند استعمار این قاره را بيان می
ها  به همين دليل هم از آنجا که اين روز. نادرستی ادعا های  دولت آمريکا در يورش به عراق را با صراحت افشاء نموده است

دولت آمريکا تبليغات کر کننده  ای مبنی بر پيروزی نهائی در اين جنگ آنهم بدون توجه به فریبکاری ها و ادعا های اوليه اش در 
رابطه با دليل حمله به اين کشورراه انداخته است بهتر ديدم با ترجمه اين مقاله که سالها از نگارش آن می گذرد بار ديگربه آن 

دولتی که . د، تا بر بستر پراتيک اتفاق افتاده در این سالها، بهتر معنای پيروزی ادعائی دولت آمريکا آشکار شودادعا ها اشاره شو
سال جنگ نا عادالنه ای را بر مردم ستمديده عراق تحميل نمود ، جنگی که  ٩جهت گسترش سلطه امپرياليستی خود به مدت 

دن همه ادعا هایی که برای توجيه آن سرداده می شد، هر روز به آشکاری هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت و دروغين بو
  .در مقابل چشم همگان قرار گرفت

 عبداهللا باوی



19 صفحه          150شماره                                      پيام فدايي 
 

    

    

 ...!شب جاودانه نيست 

غروبي سرد
 روي تخت

كنار پنجره   
 نشسته، 

 به آسمان ابري خيره شده
.سرطان به مغزش چنگ انداخته  

 
:گويد مي  

ديدي چگونه باغ را"             
پيامبران گور             

 فتح كردند؟
 ديدي چگونه

خانه اي كه زيستيم در آن 
 عاشق

 ويران كردند
 با نفرت و جنايت؟

 اكنون 
 كه مرگ

 درهم فشرده
 استخوان هاي شكسته ام،

 زمان كافي نيست
".براي سقفي نو ساختن  

 
 كالمي به زبانم نمي نشيند

رام كردن اوبراي آ  
 كه جانيان قلبش را تيرباران كرده اند،

 مادر بزرگ كوچك و شكننده ام
.بر بستر مرگ  

 
 و به خاطر مي آورم
 من و او در كوهستان

 در باران
 فرار از سياهچال

 فرار از ديو

 مي پرسم؟
  مادر بزرگ 

  آنجا كجا بود؟
  كه بودند؟آنها 

  ما در آنجا چه مي كرديم؟
  خانه ما بود

  آنجا كه مادرم مرد؟
  آنجا كه نور نبود؟

  آفتاب نبود؟
  آن تاريكي
  آن گور؟

  آنجا كه پرندگان را بال پرواز نبود دگر
  آنجا كه نفس گند ديو

  گل ها را
  قبل از آنكه ببوييم
  پژمرده مي كرد؟
  كجا بود خانه ما؟

  ران نباش فرزندمنگ"                      
شب جاودانه 

  ".نيست
  

اين را به خودش 
  .مي گويد و به من

  
  از اندوه سخن نگو "

  بگذار
  خاطره اي نوبسازيم

از عشق كه فاتح 
   ".است

شكسته 
شكنجه شده

 از مرز گذشتيم

  اكنون
  آخرين گرماي آفتاب،
  آخرين قطره عشق،
  آخرين آغوش مهر،
  آخرين لبخند الله،

آخرين قايق اميد بر 
  امواج طوفان،
  آخرين شعر،
  آخرين قصه،
  مادر بزرگ،

  .تسليم مرگ شد
  

  :آنچه برايم به ارث گذاشت
  تاريخ اعدام مادرم،

  لينش،نام قات
  67رسم برگزاري سالگرد جنايت 

  :عادت به زمزمه اين شعر
  
"....  

توي كوهستون دلش 
  بيداره

  تفنگ و گل و گندم
  داره مياره

توي سينه اش جان 
  جان جان

توي سينه اش جان 
  جان جان

يه جنگل فدايي داره 
  جان جان 

  ارهد يه جنگل فدايي
  

 مريم

 



20 صفحه          150شماره                                      پيام فدايي 
 

  

  

  !!ار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقربرقر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه اينترنتبر روي شبك "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 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 
  
  
  
  
  

نوامبر بریتانيا شاهد یکی از بزرگترین اعتصابات عمومی بود که سراسر این  ٣٠روز 
ميليون تن از کارمندان  ٢رنوردید و بيش از کشور از اسکاتلند تا ولز و انگلستان را د

 ٢٤در اثر این اعتصاب عمومی . بخشهای دولتی و غير دولتی در آن شرکت کردند
اخير نام گرفت، معلمان و پرستاران، " نسل"ساعته که بزرگترین اعتصاب در تاریخ 

کارگران وکارمندان شهرداریها و خدمات عمومی، کارمندان وزارت کشور و بخش 
دست از کار کشيده و اعتراض و خشم خود نسبت به ... داشت، فرودگاه ها و به

ليبرال و بویژه یورش طبقه  -برنامه های ریاضت اقتصادی دولت ائتالفی محافظه کار
در اثر این اقدام .  حاکم به حقوق بازنشستگی را با صدایی رسا اعالم کردند

ری و کارمندان بخش خدمات عمومی اتحادیه کارگ ٣٠متحدانه که با فراخوان بيش از 
درصد از فعاليتهای خدماتی بخشهای اعتصابی نظير  ٧٠صورت گرفت، بيش از 

هزاران مدرسه . آموزش و پرورش، بهداشت و مرزبانی دچار اختالالت جدی شد
تعطيل شد؛ دادگاه ها از فعاليت باز ماندند و در بخش خدمات درمانی ، فرودگاه ها و 

لت مجبور شد تا از خدمات داوطلبان برای جلوگيری از توقف کامل مبادی ورودی، دو
این اعتصاب عمومی در عين حال که قدرت اتحاد و وحدت . فعاليتها استفاده کند

مبارزاتی کارگران و زحمتکشان بریتانيا را به نمایش گذارد در همان حال مشت 
با اتکاء به  محکمی بر دهان دولت و طبقه حاکم بود، که در هفته های اخير
نظير آن که (بلندگوهای تبليغاتی خود ضمن سم پاشی بر عليه اعتصاب کنندگان 

این اعتصاب صدای اعتراض اکثریت جامعه نيست و محصول اراده چند فعال اتحادیه 
. ، کوشيد تا از این اعتصاب جلوگيری کرده و از دامنه آن بکاهد!!) است" رادیکال"ای 

سترده از اعتصابيون پوچ بودن تبليغات بورژوازی حاکم را در عوض مردم با حمایت گ
نوامبر اعتصاب کنندگان بریتانيایی با نمایش قدرت متحد و  ٣٠در روز . نشان دادند

" عظيم خود در سراسر بریتانيا نشان دادند که اعتصاب کنونی بيانگر اراده بيش از
ابل سياستهای جامعه یعنی طبقات زحمتکش و محروم است که در مق"درصد ٩٩

اعتصاب عمومی در بریتانيا   .حاکم ایستاده اند" یک درصد"غارتگرانه و ضد مردمی 
نوامبر همچنين با تظاهرات های وسيعی در این روز همراه شد که مرکز  ٣٠در روز 

صد ها هزار تن از مردم در لندن و . شهر لندن و صدها شهر دیگر بریتانيا را درنوردید
لستان به خيابانها ریختند و با مارچ وسيع مبارزاتی وشعارهای سایر شهر های انگ

  خویش، فریاد زدند که مخالف سياستهای اقتصادی طبقه حاکم و یورش آنها به
  ٧صفحه

  !جنايت دولت هند محكوم است
مالوجوال کوتس وارا " مطلع شدیم که رفيق

یکی از  )Mallojula Koteswara Rao( "رائو
برجسته هندوستان و عضو دفتر  انمبارز

هندوستان سياسی حزب کمونيست 
برنامه ریزی  در جریان یک توطئه) مائوئيست(

به نخست  ٢٠١١نوامبر  ٢۴در تاریخ شده 
 ضد خلقی  حکومتاسارت مزدوران 

هندوستان درآمده و سپس به شهادت 
از چهره های  قتل رفيق رائو که. رسيده است

مبارز  مردمی و شناخته شده در ميان 
خلقهای تحت ستم  هندوستان بود نمایانگر 
کينه و دشمنی پایان ناپذیر مرتجعين حاکم بر 

 –هندوستان با جنبش ضد امپریاليستی 
دمکراتيک زحمتکشان هند بر عليه 
امپریاليسم و رژیم خدمتگزار آن در هند می 

تا تحقق اهداف جنبش عادالنه ای که . باشد
انقالبی خود یعنی آزادی و برابری از پا 

  . نخواهد نشست
  

چریکهای فدایی خلق ایران جان باختن رفيق 
رائو را به خانواده، همرزمان او و توده های 

همانطور . مبارز هندوستان تسليت می گویند
که تاریخ مبارزات رهایی بخش کارگران و 

ان و خلقهای تحت ستم در ایران و هندوست
تمامی منطقه نشان داده با قتل ناجوانمردانه 
رفيق مبارز رائو، مبارزات توده های تحت ستم 
هندوستان متوقف نشده و خون او درخت 
انقالب برای برافکندن سلطه امپریاليسم و 

  .ارتجاع در هندوستان را آبياری خواهد کرد
  

  !نابود باد امپریاليسم و ارتجاع
  !دوستانمرگ بر رژیم ضد خلقی هن

زنده باد مبارزات انقالبی خلقهای تحت 
  !ستم هندوستان
  !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

  چریکهای فدایی خلق ایران
  ٢٠١١دسامبر   ۵

 

  !گزارشي از اعتصاب عمومي و تظاهرات سراسري در لندن


