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 سرمقالهسرمقاله

 به كارگران تعرض جهاني بورژوازي
نه تنها تحت  کم،یو  ستيدر قرن ب رانیقه کارگر اطب ...

حاکم بر  یانسان ريغ دایشد طیمشابه با شرا یطیشرا
" تیمز" نیکند بلکه از ا یم یزندگ ١٩کارگران اروپا در قرن 

از سلطه  یناش یمرگبار دائم هیبرخوردار است که سا زين
 ٢۴بطور  زيرا ن کمیو  ستيمخوف قرن ب یاسيس سيپل کی

جنبش  کيستماتيسرکوب س. سر خود دارد یر باالساعته د
 ،یکارگر نيو حبس وشکنجه و ترور فعال گرديو پ یکارگر

طبقه کارگر  یواقع یصنف یتشکلها نیعدم تحمل کوچکتر
به " کشور  تياقدام عليه امن"و " ضد نظام"و زدن مارک 

کارگران  یعيمطالبات روزمره و طب یبرا یاعتراضات کارگر
طبقه کارگر ما را  هيبر عل یاسالم یجمهور استيس

خطوط  شبرديپ عیدهد که اساسًا بموازات تسر یم ليتشک
هر چه  یتوسط حکومت با شدت یضد کارگر یاقتصاد

 یاسالم یجمهور میرژ. شده است یدنبال و عمل شتريب
از  شيکشانده است که ب ییوضع طبقه کارگر ما را به جا

 چيموقت وبدون ه یابا قراداده رانیدرصد از کارگران ا ٨٠
 یدر معرض دائم قتيو در حق( در حال کار  یشغل تيامن

  2صفحه                         .....هستند) اخراج

  "انتخابات"رفيق فريبرز سنجري در باره باگفتگو
نه اراده خودشون رو ابراز کنند بطور آزادا یکه مردم امکان پيدا م یشرايط یامکان انتخاب کردن؛ يعن یانتخابات اصوال يعن ...
 یبايد آزاد یاء خود شون را داشته باشن، قبل از هر چيزاينکه مردم امکان ابراز آزادانه نظر و اراده و آر یبرا یب بطور طبيعخ. کنن

بينيم  که  یکشور بندازيم، م یو شرايط سياس یاسالم یبه شرايط جمهور یاگر ما يک نگاه. وجود داشته باشه یراسو دمک
ک چنين رژيم از ترس ي یشه و حت یوحشيانه سرکوب م یهر گونه تجمع مردم. انديشه و بيان وجود نداره یهيچگونه آزد

رو اطالع بدن و نيروها بيايند و سرکوبش  یگذاشته تا هر تجمع یبسيج ارچند تا موتور سو یهمين االن سر هر ميدان یتجمعات
مثال  یکارگر یسنديکا ،یتشکل مستقل صنف یحت یکنيم که  هر گونه تشکل و نه تشکل سياس یم یزندگ یما  دردوره ا. کنند 

دهند؛ روشنه که  یرا  با دار و شکنجه جواب م یمردم یارگران هفت تپه  و هر نوع سازمانيابک یشرکت واحد وسنديکا یسنديکا
  ٥صفحه               ... يه و با واقعيت هم انطباق نداره یمردم فريبفریبکاری و صحبت کردن از انتخابات،  یدر چنين شرايط
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  مصاحبه راديو همراه : روز زن
   با رفيق سهيال دهماسي

جمهوری اسالمی مانع اصلی رسيدن  ...
به هر گونه آزادیه، آزاديهائی که آزادی 
زن رو هم شامل ميشه، بنابراين 
سرنگونی اين رژيم،شرط اوليه گام بر 

اگر .  داشتن برای رسيدن به آزادیه
م ما، و زنان ما، خواهان آزادی و مرد

برابری زن و مرد و اصوال همه آزادی 
های ديگه هستن، تنها در قالب يک 
سيستم واقعأ دمکراتيک ميشه به اين 

پس بايد . آزادی ها دست پيدا کرد
. جمهوری اسالمی نابود بشه اول

جدايی دين از دولت هم تحت حاکميت 
 جمهوری اسالمی، نه عمليه و نه امکان

و به همين دليل برای خالصی از . پذير
همه قوانين و مقررات و فرهنگ 

، قبل و دخالت دين در سياستارتجاعی 
  ....از هر چيز بايد خود اين رژيم بره،

  ١١ صفحه                        

  ! 57آموزشهايي از قيام بهمن 
  )پايانيبخش (

که اآلن  یبحران شرفتياگه در پروسه پ ...
راه افتاده، مصالح  یاسم پروژه اتم ریز

و  کایآمر  ینظام ایو  یاسيس ،یاقتصاد
برنامه  یکه داره برا یا گهیهر مصالح د ای
اونها  کنه و جابیبا شرکاش، ا هاشیزیر

که در  نشهاشونجدال و ت ليبه دل ایحاال 
 ميتقس دیتجد یبرا یالملل نيسطح ب

بازارها دارن با رقباشون، اگر در هر 
 یاسالم یعزم به  رفتن جمهور یطیشرا

که در لحظه حاضر اعالم  یامر -جزم کنن
 –ستين شونيرسم استيکنن که س یم
 یمستقل تیوجه هو چيبه ه یتحول نيچن

 یو وابسته جمهور تکاریاجن میبه رژ
ما در مورد سقوط  شاه . ده ینم  یاسالم

، مال عمرش رو  میدیصدام رو د م،یدید
رو  گاشینور م،یدیرو د شيقذاف م،یدید
توسط  نهایکه  ا میدیما د. میدید

نوکران  نهایا یرفتن، ول ستهايالیامپر
 ١٧ صفحه                 ...بودن ستهايالیامپر
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 رفيق غزال آيتی

  
  

  از مرگ نيز
ي نيرومند تر برخاست 

 با حنجره دوست و
   ، داشتنيت

 يها آواز يخواند
 سرخ و بلندت را

  فالت خفته يرو
 :در بند 

  بر پا برهنگان،"
  بر پا گرسنگان

  ..."پا ستمكشان بر،

جاودان باد خاطره فراموش ناشدني شهداي 
 چريكهاي فدايي خلق ايران در فروردين ماه
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کارگر، صد  یآستانه اول ماه مه، روز جهان در
 یطینفر از کارگران جهان در شرا ونيليها م
وند که نظام ر یروز م نیا شوازيبه پ

 یدر سطح جهان یدار هیاستثمارگرانه سرما
دست  یبحران اقتصاد کیاز  یرانگریبا امواج و

 قيتداوم رکود عم. کند یو پنجه نرم م
 یاکشوره نیدر بزرگتر یاقتصاد
بحران،  نیدر اثر ا یستيالیامپر

و  هايروزمره کمپان یورشکستگ
و به  یو خدمات یصنعت یواحدها

زافزون اخراج کارگران موازات آن رشد رو
و فشرده شدن صفوف ارتش بيکاران، 
افزايش روزمره قيمتها و بالطبع 

در سطح  یگسترش فقر و گرسنگ
 قيدر ميان کارگران و تعم ژهیجامعه و بو

 ،یطبقات  یشکافها هشتابند
 هینظام سرما تيوضع یرعمومیتصو
در  ٢١امروز را در دهه دوم قرن  یدار

، "تيواقع یاآق"در نقش  ،یسطح جهان
 شیبه نما یدر مقابل افکار عموم

 یقدرتها نیاقتصاد بزرگتر .گذارده است
 یهمان  صاحبان امپراطور یعنی یستيالیامپر
از رکود و  یدر گرداب ،یمال ميعظ یها

زند  یدست و پا م ميعظ ینجوم یهایبدهکار
غارتگرانه  یکه به نوبه خود تضادها یامر. 
و دندان نشان  قدرتها و چنگ نیا نيماب یف

حفظ بازارها و  یرا برا گریکدیدادن به 
کرده  دینفوذشان،  تشد طهيگسترش ح

باصطالح  نیا کایآمر سميالیامپر. است
" بهشت موعود"و " یمدل اقتصاد"

با  ر،ياخ یدر دهه ها یه داریسرما
 یدرصد کل بازارها ٢۵دردست داشتن 

کشور جهان  نیمقروض تر ،یجهان
 یها یهدب زانيم اعالم شده که. است
ماه نوامبر سال  ٩در تاریخ   کایآمر

ميليارد دالر  ٣٣هزار و  ١۵به گذشته 
 ۵۵رسيد و نسبت به يك روز قبل از آن، 

ميليون دالر افزايش يافته  ٨٠٠ميليارد و 
درصد توليد  ٩٩اين رقم برابر .است

 .اخالص ملي آمريكا در يك سال استن
 یعنی یستيالیامپر گریبلوک د یکشورها
اروپا، از فرانسه و آلمان گرفته تا  هیاتحاد

 طیدر شرا... ال و غپرت ا،ياسپان ونان،ی ا،يتالیا
 ریاز آنها در ز یبعض. برند یبسر م یناهنجار

از تداوم عدم رشد  یناش ندهیبار فشار فزا
صفر "گزارشات آنرا   یکه برخ( یاقتصاد
، )اعالم کرده اند یمنف یو برخ" یدرصد

قادر  یدرصد نيرو ٢۵تا  (سابقه  یب یکاريب
و  یبودجه و موازنه تجار یکسر) به کار

در حال جدال  ،یمال یباالخره ورشکستگ
 یکنون یبقا و حفظ مناسبات ارتجاع یبرا

عضو  یکشورها یبده زانيم. هستند
 یدر برخ رياخ یدر ماه ها هیاتحاد نیا

ناخالص  ديدرصد کل تول ١۶٠موارد تا 
در (درصد  ١٢٠، و ) ونانیدر مورد ( یمل

)  هیاتحاد نیقدرت ا نيسوم -ايتالیمورد ا
آلمان و فرانسه به . رشد کرده است

 یقدرت اقتصاد نيو دوم نيمثابه اول
 یبا قرض ورویدر منطقه  یستيالیامپر
 ٨۶و ) آلمان(درصد  ٨٠ دًاحدو زانيبه م

 یناخالص مل ديکل تول) فرانسه(درصد 
 هیرماس گرید یقدرت ها. خود مواجهند

با نزول  زين نيو چ هيروس رينظ یدار
 یدست به گريبان م یرشد اقتصاد

همه  رياخ یکه در سالها نيچ باشند ؛
 یخبر م شیگزارشات از رشد باالي اقتصاد

 مارکه اساسا با استث یرشد(دادند، 
کشور  نیکار طبقه کارگر ا یروين انهيوحش

و به اعتبار اين امر ) شده بود ریامکان پذ
کسب نموده  یدر بازار جهان یه بزرگجايگا

 یدهد که برا یدارد نشان م جیبود به تدر
 یحفظ اين موقعيت با چه معضالت بزرگ

 ر،ياخ یبطور مثال در ماه ها. روبروست
تقاضا  انبه علت فقد ن،ياقتصاد چ" رشد"
 یستيالیقدرت امپر نیصادرات هنگفت ا یبرا

کشورها نزول کرده و از هم  ریسا یاز سو
در مورد   ینون مسابقه بر سر گمانه زناک

در  زيکشور ن نیا یاقتصاد یزمان سقوط حتم
آغاز شده  یدار هیسرما یاقتصاددانها نيب

 . است
 

 هیاست که نظام سرما نیا تيواقع
 کیدر  یمتماد یدهه ها یط یدار

اساسا  نیبرد و ا یبسر م یبحران دائم
 نيتضاد ب ریزاده و محصول اجتناب ناپذ

 هیمولده با مناسبات سرما یهاروين
در  یکه به سد یستمياست، س یدار

شده و  لیمولده تبد یروهايمقال رشد ن
 یهمگان یبيمار"خود يک  یدر پ

بوجود  ستميس نیرا در ا" یجتماعا
که طبقه  مينيب یرو م نیاز ا .آورده است

داران زالو صفت امروز  هیسرما یعنیحاکم 
 جهت حفظ سلطه و گسترش مناسبات

خود  یدار هیسرما انهياستثمارگرانه و وحش

 دانياش به م یضد انقالب تيظرف یبا تمام
بحران مرگبار و نجات  نیغلبه بر ا یآمده و برا

 یشان از مبادرت به هيچ اقدام ستميس
سو سرمايه داران  کیاز . کند ینم یفروگذار

در تالشند تا با توسل به  شهيهمچون هم
آن با  ليو تحم" یاقتصاد اضتیر یبرنامه ها"

تا  دهیستمد یزور آشکار به کارگران و خلقها
حداکثر ممکن، بار اين بحران را به دوش 

سازد  و  منتقلستمديده  یکارگران و توده ها
و  سمیتاريليديگر با کوبيدن بر طبل م یاز سو

خود  یبرا یتازه ا یتوسل به جنگ بازار ها
به واقع آنچه در مقابل . دست و پا کنند

م ما در حال حرکت است همان چش
است که مارکس سالها پيش در 

او خاطر نشان . مانيفست نشان داده
 یبرا یکرده است که چگونه بورژواز

:" کوشد تا با  یخود م یرانهادفع بح
از  یتمام و کمال یتوده ها یمحو اجبار
مولده و از طرف ديگر بوسيله  ینيرو ها

 یتازه و بهره کش یتسخير بازارها
 نیبا ا" کهنه یاز بازار ها یتربيش

اساس پاسخ  نیا. بحرانها مقابله نمايد
به بحران موجود  ،یستيالیامپر یقدرتها

در  یستيالیپرام یدولتها. بوده است
سياست ضد  کیهمه جا با کاربرد 

 یددمنشانه ا ارياوال تهاجم بس ،یخلق
و معاش و حقوق و  یرا به سطح زندگ

رگر و توده طبقه کا کيدمکرات یهایآزاد
کشورها سازمان  نیزحمتکش در ا یها

تر  انهيهر چه وحش نيقوان بیتصو .داده اند
 ان،دار هیکارگران و در دفاع از سرما هيبر عل

کارگران و  یایحقوق و مزا ريکاهش چشمگ
به  یرقم تحت برنامه ها نیا(کارمندان جزء 

درصد  ۴٠تا  ونانیدر  ییاصطالح صرفه جو
گسترده، حذف روزمره  یهایساز کاريب) است
 نيقوان بیو  باالخره تصو یاجتماع ی ایمزا

و  یاجتماع یهایمحدود کننده آزاد انهيوحش
مانع د رمقابل  جادیکه به منظور ا یاسيس

رشد مبارزات کارگران و زحمتکشان و کسب 
هر گونه " یقانون"از سرکوب  نانياطم

طبقه  ورشی هيمقاومت و جنبش مردم بر عل
 یبحران تيشود،  عمق وضع یم حاکم انجام

متروپل را هر چه  یدر داخل کشورها یکنون
تر در مقابل کارگران و توده ها  به  انيع
روند،  نیموازات ا به. گذارده است شینما

شان را  یجنگ یها نيماش ايآنها ثان
 یمقابله با مردم خود و رقبا یبرا

 نبه كارگرايبورژوازيتعرض جهان

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1390صحنه اي از گردهمايي كارگران نساجي كاشان در سال 
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 تیو تقو زيتجه گرشانید ستيالیامپر
 یجنگ و کشتار خلقهاتداوم . کرده اند
و  یبيدر افغانستان و عراق و ل دهیستمد
 یتوسط ارتشها... و  قایآفر
که  کایو در راس آنها آمر یستيالیامپر

غارت و چپاول  دیتشد یبطور روزمره  برا
محروم و  یو استثمار کارگران و توده ها
در  سميالیحفظ و گسترش سلطه امپر

و هار نظام  یاست، چهره واقع انیجر
ارتجاع و سرکوب را  یعنی ،یدار هیسرما
"  یآزاد"دهان پرکن  یشعارها یاز ورا

کرده  انيع" یدمکراس"و" و حقوق بشر
ما با رشد  ،یاتيواقع نيدر مقابل چن .است

مردم و در راس آن  یاعتراض یجنبشها
 یاعتصابات و اعتراضات کارگران در کشورها

و  ونانیکه از  ميمواجه هست کایو آمر ییاروپا
ال و فرانسه و آلمان همه غگرفته تا پرت اياسپان

را به  یستيالیحاکم  و نظام امپر یجا بورژواز
 تو خشم  و نفرت خود نسب دهيچالش کش

موجود و مسببان آن را به  یبه اوضاع بحران
در  یتداوم اعتصابات کارگر. گذارده اند شینما
و اعتصاب گسترده  رياخ یدر ماه ها ونانی

در ماه گذشته  ايحمتکشان اسپانکارگران و ز
دوکشور  نیحاکم بر ا یکه دستگاه بوروکراس

 اتياز روح ییفلج کرد، نمونه ها بایرا تقر
را  یکنون یبحران طیدر شرا نحاکم بر کارگرا
ضد  یجنبش اعتراض نيهمچن. نشان دادند

در سال گذشته در آمريکا و در  یدار هیسرما
 انعکاس ليکه به دل یالملل نيسطح ب

مطلق آحاد  تیخواستها و مطالبات اکثر
ها معروف  یدرصد ٩٩جامعه به جنبش 

 یونيليم یشد،نمونه برجسته تالش توده ها
 یمناسبات ارتجاع رييدر پاسخ به ضرورت تغ

 . ديرا به منصه ظهور رسان یکنون
که نظام ) ١"(یاجتماع یهمگان یبيمار"

با آن دست به گريبان  یسرمايه دار یجهان
 یاقتصاد قدرتها یتوجه به تنيدگاست با 

تحت  یبا اقتصاد کشورها یبزرگ امپرياليست
سلطه و تالش آنها جهت انداختن بار هر چه 

خود بر دوش مردم اين  یاز بحرانها یبيشتر
 چهتوانست با شدت هر  یکشور ها نم

. خود را در اين کشور ها نشان ندهد یبيشتر
 هیاتحت سلطه نظام سرم رانینمونه در ا یبرا
طبقه کارگر  سم،يالیوابسته به امپر یدار
 یاز ارتش جهان یبه مثابه گردان رانیا

همقطاران خود در  تيبا وضع اسيکارگران،در ق
سخت  یخيل یطیمتروپل در شرا یکشورها

کارگر  یجهان روزتر از گذشته به استقبال 
 . رود یم
 یدار هیوابسته نظام سرما تيماه ليدل به

اش بر  یاصل فهيه وطحاکم بر کشور ما ک
داران و انحصارات  هیسرما یازهايآوردن ن

چپاول  ليتسه قیاز طر یالملل نيجهانخوار ب
کار  یو استثمار وحشيانه نيرو یمنابع طبيع

 یبا عواقب ،یجار یبحران اقتصاد. باشد یم
 یپنجه بر زندگ رت رانباریو و متريوخ اريبس

 دهیستمد یو توده ها رانیطبقه کارگر ا
هر چند کوتاه به  ینگاه. نده استافک
تحت  رانیو کار کارگران ا یزندگ یجار تيوضع
 یوابسته و سرکوبگر جمهور میرژ تيحاکم
 .  است قتيحق نینشانگر ا ،یاسالم

 
 یاستهايکه س یتيوضع جهينت در

 میداران زالو صفت حاکم و رژ هیسرما
 یبرا یاسالم یجمهور یعنیمدافع آنان 

ورده اند، هم اکنون کارگران ما بوجود آ
 یونيليم ٢۴مطلق جامعه  تیاکثر

 یو حت" خط فقر" ریدر ز ران،یکارگران ا
خط فقر و بيشتر در  ریدر ز ادیبا فاصله ز

 یدستمزدها. کنند یم یزندگ" خط بقا"
وجه  چيکارگران به ه یشده برا نييتع

و  یمرتب نان خال نيتام یحت یتکافو
کارگران و  یزندگ یازهايحداقل ن

دهد و بنا به  یرا نم شانیانواده هاخ
 ،یاسالم یاعتراف خود مقامات جمهور

سال  یشده برا نييحداقل دستمزد تع
اگر پرداخت - حالت  نیدر بهتر یجار

براوردن  یالزم برا نهیهز دلمعا  -شوند
خانواده  کیخوراک  یازهايدرصد از ن ٧۵

 انگريهنوز ب زيرقم ن نیاما ا. ست یکارگر
. ستيکارگران ن یدگزن تيهمه واقع

که تنها چند هفته از  نیکه با ا مينيب یم
 یگذرد، آمارها حاک یم یآغاز سال جار

 یاز آن است که در چارچوب برنامه ها
نژاد، با توجه به  یمددولت اح یضد خلق

دالر، هم اکنون قدرت  متيق شیافزا
طبقه کارگر نسبت به سال  یواقع دیخر

 . ستدرصد سقوط کرده ا ٣٠گذشته تا 
 

و عدم پرداخت آنها  زيناچ یدستمزدها مساله
 یسندگیکارگران کارخانه ر(ماه  ٣٢ یتا حت
از معضالت کارگران ما تحت  یکیتنها ) کاشان
 یاسالم یجمهور یضد کارگر میرژ تيحاکم
 تيسال حاکم ٣٣در طول  میرژ نیا. ست
خود در دفاع از منافع طبقه حاکم  اهيس
 ابانو ارب داران وابسته هیسرما یعنی

هجوم چپاولگرانه  ستشان،يالیامپر
را در تمام عرصه ها به شرايط  یعيوس

سازمان  رانیکار و زيست طبقه کارگر ا
اما  یجیتدر راتييتغ. داده است

نام  ریوحشتناک وارد شده در قانون کار ز
اصالح قانون کار که تماما به ضرر 

داران و  هیکارگران و به نفع سرما
قرار دادن  ه،ت گرفتصور انیکارفرما

هزار کارگاه و  ۵٠٠و  ونيليم ٢از  شيب
نفر کارگر،  ١٠با کمتر از  یواحد صنعت

گزارشات کارگران اين کارگاه ها  یبرخ(
کار ايران  یرويدرصد از ن ۵٠را معادل 

قانون  طهيدر خارج از ح) تخمين زده اند 
و  یاجتماع یایاز مزا یاريکار، قطع بس

 یاردهاقر ليمتح ،یکارگر یها مهيب
قرارداد "معروف به  یموقت و قراردادها

که در واقع کارگر را در عمل " (ديسف
به ) سازد یاسير دست بسته کارفرما م

تن از کارگران زحمتکش،  نمونه  ونهايليم
 یگرياز شدت وحش یکوچک یها

 یاسالم یجمهور میداران و رژ  هیسرما
را در حق کارگران نشان  هیپاسدار سرما

استثمار  ليها تحم نیبر ا وهعال .دده یم
فله  یتر به کارگران، اخراجها انهيهر چه وحش

بحران زده که  یصنعت یواحدها یليو تعط یا
فرصت  نیاز ا یحت انیداران و کارفرما هیسرما

خود استفاده کرده و  یهم در جهت سودجوئ
معوقه کارگران زحمتکش را به  یدستمزدها

در  گر،یرف داز ط. کشند ینفع خود باال م
کار  رهيارتش ذخ کیوجود  یطیشرا نيچن

را  یبيمه یسالح ضد خلق ،یونيليچند م
نگاه داشتن کارگران   عيباصطالح مط یبرا

داران زالو صفت قرار  هیسرما اريشاغل در اخت
 . داده است

 
مرگبار فوق  طیشرا ليشک تحم بدون

 دیتشد ،یواقع یآن در زندگ یکه معن
) ٢(و مرگ  یودو فقر و ناب یگرسنگ

خانواده کارگران زحمتکش است  یاعضا
به کاربرد  ازين زياز هر چ شيپ
دستگاه اعمال زور و  کی کيستماتيس

کنترل خشم ونفرت و  یبرا انیقهر عر
 هک نجاستیدر ا. اعتراض کارگران دارد

 یجمهور اتیگفت که واقعًا جنا دیبا
و طبقه حاکم در حق کارگران  یاسالم

از . شود یفوق ختم نم به موارد رانیا
 یروبنا ان،یو قهر عر یکتاتوریآنجا که د

وابسته حاکم  یدار هینظام سرما یذات
است،  ریناپذ ییبوده و از آن جدا رانیبر ا
با توسل به  یاسالم یجمهور میرژ

اشکال اختناق  نیتر انیو عر نیمخوف تر
رشد جنبش کارگران و  یو سرکوب، جلو

راه از  نیاتشکل آنها را گرفته و در 
در حق طبقه کارگر  یتیجنا چياعمال ه

که  ییتا جا .نکرده است یخوددار رانیا
 رانیتوان گفت که طبقه کارگر ا یبا جرات م
 یطینه تنها تحت شرا کم،یو  ستيدر قرن ب

حاکم بر  یانسان ريغ دایشد طیمشابه با شرا
کند بلکه  یم یزندگ ١٩کارگران اروپا در قرن 

 هیبرخوردار است که سا زين" تیمز" نیاز ا
 سيپل کیاز سلطه  یناش یمرگبار دائم

بطور  زيرا ن کمیو  ستيمخوف قرن ب یاسيس
سرکوب . سر خود دارد یساعته در باال ٢۴
و حبس  گرديو پ یجنبش کارگر کيستماتيس

عدم تحمل  ،یکارگر نيو ترور فعال هوشکنج
طبقه  یواقع یصنف یتشکلها نیکوچکتر

اقدام عليه "و " ضد نظام" کارگر و زدن مارک
 یبرا یبه اعتراضات کارگر" کشور  تيامن

 استيکارگران س یعيمطالبات روزمره و طب
طبقه کارگر ما را  هيبر عل یاسالم یجمهور
 عیدهد که اساسًا بموازات تسر یم ليتشک

توسط  یضد کارگر یخطوط اقتصاد شبرديپ
دنبال و  شتريهر چه ب یحکومت با شدت

 یاسالم یجمهور میرژ. شده است یعمل
کشانده است  ییوضع طبقه کارگر ما را به جا

با  رانیدرصد از کارگران ا ٨٠از  شيکه ب
 یشغل تيامن چيموقت وبدون ه یقرادادها

 یدر معرض دائم قتيو در حق( در حال کار 
 اريامر قدرت مانور بس نيهستند و هم) خراجا

حاکم  یداران سودجو هیرا به سرما یبزرگ
 .استداده 

 
 لیمسا یمقاله جا دارد به بعض نیا انیپا در
در  رانیطبقه کارگر ا تيوضع انگريکه ب گرید

در دوره . اشاره شود زياست ن یکنون طیشرا
 ینژاد مزدور، جمهور یاحمد یزمامدار
 یپروژه ها شبرديپ عیبا تسر یاسالم
 یآنان که برا یو برنامه ها یستيالیامپر
و  یعيطب یاغارت و چپاول ثروته ليتسه

 انهياستثمار وحش نيو همچن یمنابع  مل
 یستيالیامپر یکار توسط قدرتها یروين

شده  کتهیو به طبقه حاکم د یمهندس
تن از  ونهايليو معاش م اتياست، ح

ما را در  هنيکارگران و زحمتکشان م
 .قرار داده است یبس اسفبارتر طیشرا
دولت و از جمله طرح  یاقتصاد یها استيس
ها و اصالح  ارانهیحذف  یراب یليمتک یها

 شيکه در پ یبه شکل( مجدد قانون کار 
از  گریمورد د ٢٨وزارت کار،  دیجد سینو
 یمرخص ريکارگران، نظ" یقانون" زيناچ یایمزا

اخراج کارگران توسط " یقانون"ساالنه، موانع 
و  یمربوط به اضافه کار یایو مزا انیکارفرما

به  لهمرح یزو آزاد سا) حذف شده اند... 
در مورد  هیرو یارز، واردات ب متيمرحله ق

صد ها ... ، شکر و  یچا ،یمحصوالت کشاورز
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 یهزار شغل و به همراه آن معاش خانواده ها
و زحمتکش را نابود کرده، و واضح  یکارگر

اعتراض و خشم  یتيوضع نياست که چن
 ختهيمحروم را برانگ یبحق کارگران و توده ها

 یضد کارگر قداماتال که حا نيدر ع. است
 یمينژاد که چنان وضع وخ یدولت احمد

بوجود آورده،  رانیکارگران ا یرا برا
 یالملل نيصندوق ب اتيدرگزارش ه

 شرمانهيبا ب ،یستيالینهاد امپر نیپول، ا
در خرداد سال گذشته مورد  یوجه نیتر

"  رينظ یقرار گرفته و با عبارات نيتحس
 ردنک تر کیو نزد یریپذ رقابت تیتقو
 تيبه ظرف رانیا یاقتصاد یها تيفعال

بهبود قابل توجه "و " کامل و بالقوه آن
" رانیا مدت انيم یانداز اقتصاد چشم
 .شده است قیتشو
و  یضد کارگر یاستهايس نیا یکنار تمام در

معضل بحران  ران،یکارگران ا یآن برا بیمصا
 جیو بازتابها و نتا یاسالم یجمهور یاتم
و " یاقتصاد میتحر" ريآن نظ یوانو ر یواقع

طبقه کارگر ما را هر چه  زين" جنگ"خطر 
 .در منگنه قرار داده است دتریشد

 
 طیشرا نیکه ا یشک چشم انداز بدون
در آستانه اول ماه مه، در مقابل  یبحران

جز  یزيدهد، چ یکارگران آگاه قرار م
کارگران و  نيالجرم تضاد ب دیتشد
 یامر ست؛يندارن زالو صفت  هیسرما

از  یضرورت مبارزه برا یعيکه بطور طب
اسارت و  یرهايهم گسستن زنج

چه  هرطبقه کارگر را  یجیتدر ینابود
. دهد یبرجسته تر در مقابل آنها قرار م

با تمام قوا و با  یزندگ یعيطب انیجر
زبان در باب ضرورت مبارزه  کیهزار و 

در سخن  یوضع جهنم نیا رييتغ یبرا
ضرورت، از  نیبروز ا یهانشانه . است
و اعتصابات  یده ها حرکت اعتراض یورا

در چند هفته اول  یکوچک و بزرگ کارگر
در نقاط مختلف جامعه تحت  یسال جار

 . سلطه ما قابل مشاهده است
ترديد آنچه در باره شرايط زيست و کار  یب

 یطبقه کارگر در ايران گفته شد بيانگر تصوير
 یاکثر کشورها از وضعيت کارگران در یکل

تحت سلطه است و به همين دليل هم ما در 
 یکارگر نه تنها در کشورها یآستانه روز جهان

تحت سلطه شاهد  یمتروپل بلکه در کشورها
و تالش آنها  ارگرانرشد روزافزون مبارزات ک

 یاستثمارگر و وحش ستميمقابله با س یبرا
 یو با سرمايه داران و دولت ها یدار هیسرما
 یارتجاع ستميس نیحافظ ا یدار هیسرما

از کارگران مصر و تونس تا . باشيم یم
کارگران بنگالدش از مبارزات کارگران در برزيل 

و از  یو اندونز یجنوب یو مکزيک  تا افريقا
تا اسپانيا و ايتاليا همه جا کارگران بر  انيون

که تنها با کشيدن  یعليه نظام ظالمانه ا
باشد بپا  یيات مخون آنها قادر به ادامه ح

اعتراض . خاسته و فرياد اعتراض سر داده اند
و  یصنف یکه شرايط سازمان ياب یو مبارزه ا
کارگران را تسهيل کرده و اين  یسياس

کارگر و پيشر وان  هوظيفه را در مقابل طبق
دهد که سلطه نظام  یاين طبقه قرار م

و دستگاه سرکوبش را  یدار هیجابرانه سرما
 ستميس یخود قرار داده و نابودآماج مبارزه 

هر  دياز ق یو رهائ یکه آزاد یدار هیسرما
است را  یافتنیگونه استثمار با آن دست 

 .هدف خود قرار بدهند
 یکارگر ضمن همبستگ یآستانه روز جهان در

 هيدر مبارزاتشان بر عل ايبا کارگران سراسر دن

 یبانيبا پشت ،یدار  هیسرما دهينظام پوس
 رانیحق طلبانه کارگران ا یشهافعال از جنب

و آگاه  شرويپ یروهايتا به همراه ن ميبکوش
طبقه کارگر، اول ماه مه امسال را به 

کارگران بر  ارزاتگسترش مب یبرا یتيموقع
و  یاسالم یجمهور یضد کارگر میرژ هيعل

 . ميکن لیآن تبد ینابود
  

 :زیر نویسها
 
 مارکس، مانيفست   )١(
در  تيواقع نیاز ا ینمونه کوچک  )٢(

از کارگران در  یکیاظهارات دردناک 
کارگر  ٨٠٠ یتجمع اعتراض انیجر

 رياخ یکه در روزها یفلز عیکارخانه صنا
 یدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق ها

معوقه و مطالبات شان در مقابل 
تجمع کردند،  یساختمان رياست جمهور

که  ارمفرزند د ۴من : او گفت. داستیهو
 یپيش با بيمار سال ١٠شان  يکي

سرطان فوت کرد و علت مرگ زود 
 یو مال یهنگامش وضعيت بد اقتصاد
اش کم آورده  من بود که در ادامه معالجه

. دانم بودم و هميشه خودم را مقصر مي
همسرم هم بيمار بود و نياز به عمل 

ها از  بار. داشت که از توانم خارج بود
پرداخت  خواستمسئولين کارخانه در

معالجه همسرم داشتم  یرا برامعوقاتم 
خوشبختانه . دادند نمي یاما اهميت

همسرم با قرض گرفتن از دوستانم 
آن عمل  یجراحى شد اما هنور بده

  .پرداخت نشده است

 در لندن "زندانيان سياسي روز"سمينار
   یو تشکلها یبه ابتکار چند سازمان انقالب ٢٠١٢مارس  ١٨ خیتار در

  و از جمله انجمن کارگران مهاجر ترک و  هيکرد و ترک کشور ترک  کيدمکرات
 یکیدر  ،یاسيس انيزندان تيدر ارتباط با وضع یناريم، س Gik-DER)(کرد 

 کنندهبرگزار  یبه دعوت رفقا. نهاد در لندن برگزار شد نیا یاز مراکز محل 
 خود را در  یسال از زندگ ٨که حدود  یمحمد هوش قيجلسه، رف نیا 

  نیاز سخنرانان در ا یکیبه عنوان  زيسر کرده ن یاسالم یجمهور یزندانها
 در یاسيس انيزندان تيبه  وضع یسخنران نیدر ا یو. کرد جلسه شرکت

 ان يبا زندان یاسالم یجمهور سميالیوابسته به امپر میو برخورد رژ رانیا 
 به طور  ستيچپ و کمون یاسيس انيو با زندان یبه طور عموم یاسيس

 یا یو لفافه مذهب یاسالم یجمهور میرژ کیدئولوژیا یهايژگیو راتيبر برشمردن تاث ديسخنران  با تاک. اخص اشاره کرد
 ینظام حاکم استفاده م ازمورد ني انهيوحش یکتاتوریاعمال د هيتوج  یاز آن برا م،یرژ نیابزار در دست ا کیکه به عنوان 
 انيوابسته منطقه در مورد زندان یمهایرژ ریبا سا میرژ نیسرکوب ا نيبرخورد ماش وهيتفاوتها در  ش یشود، برخ

 یجمهور ییاز برخورد زندانبانان و دستگاه قضا ینيع یمثالها یبا طرح برخ نيهمچن یو. د بحث قرار دادرا مور یاسيس
به جواب  انيسرنوشت زندان نييوگره زدن تع -  یا قهيچند دق یها دادگاهيو ازجمله ب ۶٠ ههقتل عام د انیدر جر یاسالم

ددمنشانه  اتیاز جنا ییو جلوه ها یاسالم یجمهور یخلقضد  تيماه -" انه؟ی یمسلمان ایآ"که   نیبر ا یسوال مبن کی
محمد مورد توجه شرکت  قيرف یحبتهاص. کرد حیجلسه تشر نیشرکت کنندگان در ا یرا برا یاسيس انيآن در حق زندان

 را در یاريمحمد سواالت بس قيبا تشکر از رف یپس از اتمام سخنران نیاز حاضر یکنندگان در جلسه قرار گرفت و تعداد
 شتريمورد ب نیخواستند تا در ا یطرح کرده و با عالقه از او م یاسيس انيبا زندان یاسالم یارتباط با برخورد جمهور

 .صحبت کند
در بند در  یاسرا ریتجارب خود و سا یبا طرح برخ کیهر  هيکرد و ترک ترک نیجلسه، سه تن از مبارز نیا گریبخش د در
را افشا کردند و مقاومت زنان و  یاسيس انيدر حق زندان هيسرکوبگر ترک میرژ اتیجنااز  ییگوشه ها ه،يترک یچالها اهيس

 . کشور را ستودند نیا برحاکم  یکتاتوریدر چنگال د ريمردان مبارز اس
مبارزه و مقاومت  شیرا در ستا یزن هنرمند ترک، قطعات کیتن در آن شرکت کرده بودند، ۶٠مراسم که حدود  نیا انیپا در

  .قرار گرفت نیخود اجرا کرد که مورد استقبال حاضر تاريبا گ یظلم و نابرابر هيو ضرورت مبارزه بر عل یاسيس انيزندان
  لندن -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

 ٢٠١٢مارس 
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 یدوستان عزيز شما با صدا: همراه راديو
 ی، همراه هستيد ودرود م"همراه"

درود ما . یفرستيم به رفيق فريبرز سنجر
 .را بپذيريد
با سالم به شما و همه شنوندگان  :یسنجر

 .عزيز راديو تون
 

کنيم از اينکه مجددا با  یتشکر م: گوينده
قبل از اينکه برويم . ما همراه هستيد

سراغ انتخابات، خواستم بگم که بهمن ماه 
 یرا  پشت سر گذاشتيم و شما ماه پر کار

داشتيد اگر مايل هستيد در اين رابطه 
 یخيل. باشيم داشته یگفتار کوتاه

 شوم؟ یممنون م
  

ببينيد به مناسبت سالگرد رستاخيز  :یسنجر
سياهکل و قيام بهمن چند تا برنامه بود که 

راديو   یبيشتر هم در پلتاک بود و يا مصاحبه ها
بود که همه اش دراين چهار چوب  یو تلويزيون

در پالتاک . رستاخيز سياهکل  و قيام بهمن بود
وريه يک برنامه بود که ف ١١اگر اشتباه نکنم 

فوريه رفيق  ١٩من بودم و در  سخنرانشاونجا 
 یفر بود و  اينها االن فايل ها یچنگيز قباد

سايت  یاش در سايت سياهکل، يعن یصوت
وجود داره   siahkal.comخلق    یفدائ یچريکها
تونن مراجعه کنند و  یکه مايلند م یو کسان
زنان در بود با راديو  یيک مصاحبه ا. بشنوند

بود با برنامه  یاستکهلم  و يک برنامه تلويزيون
که از کانال تلويزيون انديشه  رو به " چشم انداز"

 . ايران پخش ميشه
 

ما مصاحبه شما را پخش . بله: گوينده
ما در اون روز چند .  یکرديم رفيق سنجر

از سوال ها اين  یتا سوال گرفتيم که يک
ر زمان خلق د یفدائ یبود که چرا چريکها

کردند پيگير  یشاه مبارزه مسلحانه م
کنند اين تقريبا دو بار  یبودند و حاال چرا نم

از شنوندگان و  یسوال شد از جانب يک
من گفتم هر وقت شما را همراه داشتم 

 حتما اين سوال را خواهم کرد؟ 
به اين  یندارم در پاسخ گوئ یمشکل : پاسخ

 یرا مکه اين سوال  یمساله، البته اون کسان
 یرو که بعد از يورشها یکنند بايد شرايط

 یبه همه سازمانها  یاسالم یجمهور
مردم ايران رخ  یبه کل جنبش انقالب یسياس

 ٦٨تا  ٦٠در فاصله  سال . داد را در نظر بگيرند
به وحشيانه   ینقالبا یتقريبا همه سازمانها

 یسرکوب شدند از جمله چريکها یترين شکل
و تجمع  ین مراکز رهبرخلق و بيشتري یفدائ

اين سازمانها در کردستان متمرکز شد و بعد 
به کردستان  یاسالم یهم با يورش جمهور

امکان فعاليت  در اونجا وجود نداشت  گهیهم، د
 نبه هر جال اي.  و اکثرا در خارج متمرکز شدند
تونسته  یاسالم یواقعيتيه که سرکوب جمهور

 یهاايجاد کنه بين اون فعاليت یيک شکاف
شون و  یبا زمينه اجتماع یسياس یسازمانها
که اين تشکيالت هم از اون در رنج و   هیاين درد

عذابه و همواره تالش هاش اينه که بتونه به 

بر اين مشکل فائق بيايد که خوب هر  یشکل
رو  یيک موقعيت ديگه ا شکوقت بتونه بدون 

تونه در  یرو م یکنه  و فعاليت هائ یپيدا م
 .خودش قرار بده که بش اشاره شد دستور کار
ممنون برگرديم به صحبت  یخيل: گوينده
در آستانه به اصطالح نهمين دوره . امروز

 یانتحابات که همان انتصابات نمايش
رژيم هستش  یاسالم یمجلس شورا

اين انتخابات قراره که در  روز . قرار داريم
 قياما رف. اسفند ماه برگزاربشه ١٢

که  یکه  در جامعه ا سوال اينه ،یسنجر
 ان،يب یآزاد ،یو جمع یردف یها یآزاد

و تشکل وجود نداره و رژيم،  شهیقلم، اند
و بر حق  یرژيم حاکم هر حرکت اعتراض

کارگران،زنان، دانش آموزان، جوانان، 
روزنامه نگاران و هنرمندان  سندگان،ینو

 یکنه آيا م یسرکوب م دایاون ها را شد
 !دم بزنيم؟توانيم از  انتخابات  

امکان  یانتخابات اصوال يعن. ببينيد :پاسخ
که مردم امکان  یشرايط یانتخاب کردن؛ يعن

کنند بطور آزادانه اراده خودشون رو ابراز  یپيدا م
اينکه مردم امکان  یبرا یخوب بطور طبيع. کنن

ابراز آزادانه نظر و اراده و آراء خود شون را 
و  یآزادبايد  یداشته باشن، قبل از هر چيز

خوب اگر ما يک . وجود داشته باشه یراسدمک
و شرايط  یاسالم یبه شرايط جمهور ینگاه

بينيم  که  یکشور بندازيم، م یسياس
هر . انديشه و بيان وجود نداره یهيچگونه آزد

شه  یوحشيانه سرکوب م یگونه تجمع مردم
همين  یرژيم از ترس يک چنين تجمعات یو حت

 یبسيج ارتا موتور سوچند  یاالن سر هر ميدان
رو اطالع بدهند و نيروها  یگذاشته تا هر تجمع

 یزندگ یما  دردوره ا. بيايند و سرکوبش کنند 
کنيم که  هر گونه تشکل و نه تشکل  یم

 ،یتشکل مستقل صنف یحت یسياس
شرکت واحد  یمثال سنديکا یکارگر یسنديکا
کارگران هفت تپه  و هر نوع سازمان  یوسنديکا

را  با دار و شکنجه  یتو مبارزا یممرد یياب
 یدهند؛ روشنه که در چنين شرايط یجواب م

و مردم  یصحبت کردن از انتخابات، فريبکار
بنابراين . يه و با واقعيت هم انطباق نداره یفريب

با همين معيار  یوقتيکه الزامات يک انتخابات حت
غرب   یها یکه  در   سرمايه دار یرايج یها

کشور وجود  رشاهد شيم د وجود داره و ما
.  نداره حاال چه برسه به يک انتخابات واقعا آزاد
 یطبيعتا ما نه با انتخابات بلکه با انتصابات

به  یو بيت رهبر یاسالم یمواجهيم که جمهور
خوان اون رو به  یم یتبليغات یها یزور فريبکار

به باور من و . انتخابات غالب کنند یجا
تحت  ايرانن اونچه در خلق ايرا یفدائ یچريکها

ما شاهدش بوديم  و  یاسالم یسلطه جمهور
که قاعدتا اراده  هيهستيم انتصابات حکومت

 یتصميم گيرنده در جمهور یباالترين نهاد ها
کنه و نه اراده مردم  یرو منعکس م یاسالم
 .ايران رو

  
شما اشاره کرديد که نداشتن : گوينده
اده و ابراز نظرات ، ار یآزاد برا یمحيط

رژيم  یو عوام فريب یفريبکار یآراء از طرف
تونه باعث اين بشه که مردم رو به  ینم
در  یميز  به اصطالح انتخابات ببره ول یپا

همين رابطه روز پنج شنبه جواد قناعت  
 یراستاندار استان گلستان  به خبرگزا

آه در  یتاآنون هر انتخابات"ايرنا ميگه که  
و بدون ابهام  آشور برگزار شده، سالم

 رانیتوان گفت آه انتخابات ا یبوده و م
انتخابات برگزار  نیاز سالم تر یاسالم

 ریهم مد گهیاز طرف د" استيشده در دن
در : "وزارت کشور  ميگه که  یاسيکل س

حد نصاب شرکت  نيانگيمستند، م یاسيق
از  رانیسال گذشته ا ٣٣در انتخابات 

 ریااز س شيمرز و بوم ب نیمردم ا یسو
.  یاون مشارکت مردم یيعن" نقاط جهانه 

آيد  یادعا ها از کجا در م نیبه  نظر شما ا
 چيه؟ یو برا
 یمدت کوتاه یکه حت یکس یبرا :پاسخ
را تجربه کرده باشه روشنه  یاسالم یجمهور

سراسر دروغ و کذب  یکه يک چنين ادعا هائ
محضه  و از اون هم مهمترباز هم روشنه که از 

تمام دروغ  یبح تا شب وبه عريانکه ص یرژيم
. جز اين نميشه  داشت یگه هم انتظار یم

شما  ندگانکه حاال من به خاطرشنو یکسان
که ندا آقا سلطان را به  یآورم که کسان یم

روند  یکشند، بعد م یاون شکل واقعا فجيع م
کنند و  یو با وقاحت تمام  فيلم درست م

گند که  یاندازند و بعد هم م یتظاهرات راه م
خوب  شما از . ندا را مخالفين رژيم کشته اند

 یجز همين حرف هائ یانتظار یچنين جانوران
. که شما ازشون نقل کرديد نبايد داشته باشيد

سال  ٣٣در  یاسالم یسردمداران جمهور
گذشته اون قدر دروغ گفته اند که حاال ديگه 

هم در ميان شعار !" مرگ بر درغگو"و !" دروغگو"
جا باز کرده و در اعتراضات مردم    یممرد یها

ديگه اين حرفها در  یاز سو. شه یفرياد زده م
همين دو سال پيش  کهشه  یزده م یکشور
فراموش نکرده که  در انتخابات رياست  یکس

 یاش اون قدر تقلب کردند به آشکار یجمهور
بعد از انتخابات  یهم تقلب کردند که يک عده ا

؟ و آن افتضا ح هم "کو من یرا"زدند که  یداد م
تائيد  یکانديدا ها یاون قدر باال گرفت که حت

 یيعن -نگهبان یشورا یشده از سو
ها گذشته و التزام  یاز همه صاف ییداهایکاند
شون رو به والت فقيه هم در طول  یعمل
اينها هم از  یحت - شون ثابت کردند یزندگ

تقلب دم زدن و خواستار ابطال انتخابات شدند 
رو  یخوب واقعا يک چنين مضحکه ا. غازدر آ

.  تونه باور بکنه و قبول بکنه یهيچ کس نم
که خودشون  یحکومت یوقتيکه اصالح طلب ها

سال  ٣٠از اين رژيم اند و تو اين   یيک بخش
ها و  یگذشته  تو همه اين جنايات ها و دغلکار

شريک و  یاسالم یجمهور یها یفريبکار
رو يک نمايش  ٨٨دخيل بودند اون نمايش سال 

از  یبرن و به آشکار ینام م یمسخره و تقلب
زنن خوب ميشه فهميد  یتقلب در اون حرف م

که حاال طرفدار  یآبشخورهمين  اراجيف هک
بيت  یطرفدار ها یاسالم یجمهور یها

 مصاحبه راديو همراه با رفيق فريبرز سنجري
  
  

  با رفيق در سوئد " همراه"می آید متن مصاحبه رادیو آنچه در زیر 
  اخير مجلس شورای" انتخابات"فریبرز سنجری ، حول مسایل مربوط به 

  فوريه ٢٧می باشد که در تاریخ دوشنبه  روزو برخی مسایل اسالمی   
  پيام فدایی، این مصاحبه را از حالت گفتار به نوشتار  .صورت گرفت ٢٠١٢

   .تغييرات جزئی برای اطالع خوانندگان درج می کند  رخیدرآورده و با ب

 



6 صفحه          154شماره                                      پيام فدايي 
 

  

دونم استان گلستان و  یيا استاندار نم یرهبر
.   خوره یغيره ميگند  هم از کجا واقعا آب م

شوند  یم یمدع یبيت رهبر یوکرهاوقتيکه ن
 یکه تاآنون اين طور که شما گفتيد هر انتخابات

سالمه و بدون ابهام  ده،در اين آشور برگزار ش
سالم  یدهند که نه معنا یبوده  خوب نشون م

 یابهام رو م یدانند و نه معنا یبودن رو م
واقعا نبايد هم بدونند چون هيچکدوم . دونند

شنيدن يک . نيستندشون هم واقعا سالم 
 ٣که در  یاز مبلغين رژيم یچنين حرف هائ

تمام، شرايط يک  یدهه گذشته با وحشيگر
سالم  و بدون ابهام رو سرکوب کردن و  خاباتانت

در تمام اين سالها هم با واقعا صراحت نشان 
آرا و اراده  مردم  یبرا یدادن که هيچ ارزش
که اين . نداره یهيچ تعجب یقائل نيستند،  جا

با بقيه کشور ها، به قول معروف حد  اسيدر ق
نصاب شرکت مردم در انتخابات در ايران باال تره، 

نظر من اين  تنها نشون ميده که دست  بهخوب 
به نسبت  یاسالم یوزارت کشور جمهور

و . باز تره یخيل یديگر در آمار ساز یکشور ها
به نظر من فقط اينو  یطرح يک چنين ادعائ

چون فراموش نکرديم و به نظر من  . نشون ميده
هيچ کس فراموش  نکرده و ما هم نبايد 

 ٨٨سال  خاباتهمين  انت یفراموش کنيم که تو
" یها یخود"دو سال پيش، خود اين  یيعن

گفتند که وزارت کشور  یم یاسالم یجمهور
 یآرا  ،ینتايج هر انتخابات یاعالم بيرون یبرا

ر اشتباه اگ! کرده یم ٣اخذ شده را  ضرب در 
بنابراين . هم اين حرف رو زد ینکنم  همين کروب

  یتا حد یخواهد اوضاع سياس یم یاگر کس
دستش بيايد به نظرم بهتره که همه اين  

کنه  ٤را تقسيم بر  یاسالم یجمهور یآمارها
 !تا بفهمه که حدودا وضع، چطوره

 
نگهبان صحبت  یشورا یاز صاف: گوينده

م که هفته کرديد و بد نيست که بدوني
 ینگهبان باالخره اسام یگذشته شورا

انتخابات دوره نهم مجلس  ینامزدها
. را اعالم  و رو نما کرد یاسالم یشورا

نفررو تائيد  ٣٤٠٠  یمثل اينکه کانديداتور
از طرفداران  یکرده اما از قرار تعداد

معروف  ینژاد که به جريان انحراف یاحمد
و در   شده اند حذف شده اند از اين ليست

هم در اين   یضمن از اصالح طلبان حکومت
نيست  با توجه به اينکه اينها  یليست خبر

رژيم هستند اين  یدرون یهمه از جناح ها
دهد خبر از چه  یم یحکايت از چه چيز

 یميده در انتخابات نمايش یحادثه ا
 ؟یماسال یجمهور

 
به نظر من اين روشنه، ُخب اين از حدت  :پاسخ
و  یاسالم یجمهور یدرون یاتضاد ه یگير

 یجمهور یدرون یدارودسته ها یدعوا ها
 یده که گرگها یخبر ميده و نشان م یاسالم

تقسيم  یبرا یاسالم یطبقه حاکمه در جمهور
حاصل اون چپاول مردم، به همديگه دارند به 

و خوب . دهند یچنگ و دندان نشان م یآشکار
 ده یيک نکته مهمتر هم اينه که اين نشان م

بود  یکه مدع یاسالم یفقيه جمهور یکه ول
با حذف اصالح  ،یبا حذف اصالح طلبان حکومت

کنه  یطلبان رژيم، يک  رژيم يکدست درست م
و با يک رژيم يکدست مواجه ميشه، حاال 

تا . دم بزنه " یجريان انحراف"مجبوره که از يک 
زد، حاال از  یحرف م" فتنه انیجر"از  زديرو

مقابله  یزنه و برا یم دم یجريان انحراف
اون وزير عوض . ميده یباهاش هم حکم حکومت

ميکنه، اين ميگه نخير بايد وزير اطالعات سر 
ُخب اين وضعيت تضاد ها نشون ! جاش باشه

چقدر مضحک  یميده که اين وضعيت خامنه ا
" يکدست" ژيمشده که مرکب اون ادعاش که ر

شده رژيم واليت فقيه  اش يکدست شده، 

 یشک نشده که حاال  با معضل احمدهنوز خ
نژاد که همانطور که گفتيد اون رو جريان 

وحاال هم کار . خوانند مواجه شده یم یانحراف
حاکم هر روز از  یبه آنجا رسيده که اين دزدها

پرده بر  یميليارد یها ینقش همديگر در دزد
رژيم و اين واليت  یدرون یتضاد ها. د ارن یم

شد کرده که تو اين مطلقه فقيه اون قدر ر
هم تقريبا  یاصالح طلبان حکومت یانتخابات حت

کنيم و خود  یگفته اند که ما شرکت نم
نژاد هم که ميگه که کانديدا  یدارودسته احمد

ديروز پريروز هم بود که . ما رو حذف کردن یها 
با اون هيات  گهبانن یگفتند که اساسا شورا

 یبات مکنترل انتخا یکه وزارت کشور برا یهائ
خواد سازمان بده مخالفت کرده، همه اينها از 

 یکنه که جمهور یحکايت م یاون آشفته بازار
در اون قرار گرفته و بيانگر حدت تضاد  یاسالم

 . درونيشه  یها
 
 یدرون یراجع به تضاد ها: گوينده 

صجبت کرديد در يک  یاسالم یجمهور
که زياد هم به اصطالح موثق نيست  یجائ

نژاد در بين  یکه احمدگفته شده 
 یمشاورين خودش گفته که شايد به زود

بدون  یاسالم یاعالم بکنيم که جمهور
چرا اينها که . واليت فقيه بهتر کاربرد داره

و اينها با هم شريک  هدر کشتار و درشکنج
 یهستند، دارند هم ديگر رو لت و پار م

 کنند؟
 یجمهور یدرون یاين تضاد ها :پاسخ
اگر ما واقعا به . نيست یازه اچيز ت یاسالم

اين رژيم برگرديم، از  یهمون آغازشکل گير
و حزب  یمهندس بازرگان با بهشت یدعوا

و  یو رفسنجان یبعد بهشت ،یاسالم یجمهور
جلو، بعد  میيصدرهمين طور که بيا یاينها با بن
انتخابات  نجلوتر،همي میيبعد بيا یمنتظر

ار رو اون ک یگذشته که با دارو دسته موسو
نژاد، خوب اينها نشون  یکردند و حاال هم احمد

افتاده دست  یدهنده اينه که خوب يک کشور
خواد  یآدم دزد دغلکارو هر کس م یيک سر

سهم شير رو از آن خودش بکنه و مثال اگر شما 
رو که همين چند روز پيش  یبيائيد و همين آمار
ها پخش کردند رو در نظر  یپخش شد؛ خبرگزار

ميليارد  ١٢حدود  یاز قرار يک چيز بگيريد،
. خوب آخه شما نگاه کنيد. دالرپارسال گم شده

دنيا رو آدم نگاه بکنه،  یاز اين کشورها یبرخ
ميليارد دالر  ١٢همه بودجه مملکت اش 

يک قلم  یاسالم یدر اين جمهور ینميشه، ول
ُخب اين گم ميشه . يشهميليارد دالر گم م ١٢
. اين و اون ديگهرفته جيب  یيعن ؟یچ یيعن

دندان نشون  گهیهم د یُخب در نتيجه اينها برا
 یخوان که هر کدوم سهم بيشتر یميدن؛ م

نژاد مياد  یو ُخب وقتيکه احمد. داشته باشن

که منظور اش ( یميگه که برادران قاچاقچ
 بهداره ) از مسئولين سپاه پاسدارانه یتعداد

که زدند همين  یکه با اسکله هائ یاون هائ
برند  یکنند و سود م یر کاال وارد کشور مجو
کنيد  یمرا رو م یها یوقتيکه دزد(گه که  یم
شما رو رو  یها یدزد(من هم باالخره بلدم )

ها و اينکه هر کس  یو جدا از اين دزد). کنم
 یخواد، يک نکته ديگر یرو م یسهم بيشتر
 یبرا یمختلف یروشهااينها . هم هست

گر چه سرکوب و . سرکوب مردم ارائه ميدهند
ُخب  یهمواره هست؛ ول یاعمال ديکتاتور

ارائه ميدهند و با هم اختالف  یمختلف یروشها
) دیکه اشاره کرد(کنند و اين حرف هم  یپيدا م
دونم و خودتون هم گفتيد که منبعش  یمن نم

 ارشه در باره اش اظه یزياد موثق نيست و نم
 یفقيه رو بخواهند بندازند ول ینظر کرد که ول
 یجمهور یدرون یجناح ها یکال تضاد ها

که چه در  یحاده و اين از بحران یاسالم
بزرگ  و چه ازتضاد هاش با  یروابطش با قدرتها

مردم که خودش واقعا انعکاس اينه و خوب بايد 
 . شاهد عواقب بعديش هم بود

 
 یاطالعات جمهور ریوز.  بله: گوينده
که داشته   یا یدر سخنران یاسالم
انتخابات  نیتر" یتيامن"بات مجلس را انتخا
کنه و دستگاه  یرژيم اعالم م یتاکنون
به اصطالح  یاريرا به هوش یتيامن یها

 ،یجانیالر یقبال هم عل. کنه یدعوت م
 یشورا ريدب ،یمجلس و احمد جنت سیير

نژاد  یدخالت دولت که احمد ه نگهبان دربار
باشه، در انتخابات مجلس هشدار داده 

 یم یديگه هم ما بخوب یاز سو.  بودند
حاکمان  دگاهیکه، آنچه که از د ميدان

انتخابات محسوب  یبرا یخطر یاسالم
مردم از فرصت  یشه، بهره بردار یم

 یکه گاه و بيگاه در چنين مواقع هيهائ
تا خشم و نفرت خودشون رو   دیآ یم شيپ
. بگذارند شیسکانداران نظام به نما هيعل

مردم با انتخابات  نباریبه نظر شما برخورد ا
که انتصابات هست، چگونه خواهد  میرژ

 بود؟
 یبه نظر من اصال بهتر اينه که به جا :پاسخ

کنيم  اون چه رو  یاينکه ما بخواهيم پيش بين
آينده خواهند کرد، از اين  یکه مردم در روز ها

که هست استفاده کنيم و در باره آنچه  یفرصت
انجام بدهند صحبت که انتظار داريم که مردم ما 

باشه، همين  یچون اگر بحث پيش بين. بکنيم
بينيم  یاگر ما به اخبار مراجعه کنيم م هماالن 

که منابع مختلف منتشر  یکه بنا به گزارشات
نفر از مردم مبارز اهواز و  ٧٠تا  ٦٠کردند حدود 

خلق عرب رو گرفتن به خاطر اعتراض به 
که در  نوشتند یانتخابات و يا اينکه شعار م

که داره هر  یاين اتفاقات. انتخابات شرکت نکنيد
در نتيجه، . رخ ميده یاسالم یهورروز در جم
رو کنار بگذاريم ببينيم که همان طور  یپيش بين

هم تاکيد کردم اين  یکه من در سواالت قبل
نظر  یبرا یرژيم نشون داده که هيچ ارزش

مردم قائل نيست، اونچه که اونها  یمردم و را
 یاز دارند ميزان به قول معروف مشارکت باالني

که خودشون از اون  هیازمردم تو  اين شعبده ب
به قول معروف " یمشارکت حداکثر"به نام 
که حاال  یکن یمثال همين مهدو. برند یاسم م

جبهه متحد " درست کرده به نام  یيک دسته ا
مشارکت مردم  زاني، راجع به  م"انیاصولگرا

شده  یهان مشارکت حداکثرصحبت کرده و خوا
" اميپ"و بعد هم گفته که اين مشارکت يک 

به نظر  یاسالم یداره و ُخب اين جمهور ییها
من روشنه که اين پيام رو ميده، اين پيام رو بش  

دونند که با شرکت مردم در  ینياز دارند چون م
خودشون  یتونند مثال برا یانتخابات، اونها م
قائل بشوند  یردمپايگاه م ،یمشروعيت مردم

وقتيکه نوکرهای بيت رهبری مدعی می 
شوند که تاآنون هر انتخاباتی در اين 

و بدون ابهام  آشور برگزار شده، سالمه
بوده  خوب نشون می دهند که نه معنای 
سالم بودن رو می دانند و نه معنای 

شنيدن يک چنين . ابهام رو می دونند
 ٣حرف هائی از مبلغين رژيمی که در 

دهه گذشته با وحشيگری تمام، شرايط 
يک انتخابات سالم  و بدون ابهام رو 
سرکوب کردن و با واقعا صراحت نشان 

هيچ ارزشی برای آرا و اراده  دادن که 
مردم قائل نيستند،  جای هيچ تعجبی 

اين که در قياس با بقيه کشور ها، . نداره
به قول معروف حد نصاب شرکت مردم 
در انتخابات در ايران باال تره، خوب به نظر 
من اين  تنها نشون ميده که دست وزارت 
کشور جمهوری اسالمی به نسبت 

ر سازی خيلی باز کشور های ديگر در آما
 .تره
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. بدهند) تيمشروع(و به قول معروف باهاش پز 
هم نکرديم که در همين خيزش  سال  وشفرام
دادند که   یاز جوانها شعار م یيک عده ا ٨٨

ُخب ". ما را دزديده، حاال داره باش پز ميده یرا"
که مردم بايد انجام بدن  یبنابراين حداقل کار

 یيعن. يهعدم شرکت تو اين مضحکه انتخابات
که به نام انتخابات داره غالب ميشه  یانتصابات

" پز" یبه سردمداران رژيم برا ندادنو امکان 
چکار کنند  یکه در هر جائ نیا یعنی. دادن

ميزان مشارکت مردم رو نشون بدهند و بش 
که ما  یدر نتيجه اون چيز. اشاره بکنند و اينها

ر بايد بکوشيم در جهتش اينه که هر چه وسيع ت
اين مضحکه را تحريم کنيم و به وسيله تحريم 

 ،یمون و به وسيله عدم شرکتمون  در اين باز
فقيه و اون  دارودسته  یدهن اين ول یتو

و فراموش هم نکنيم که . حاکم بزنيم یارتجاع
داغ کر دن  یبرا یاسالم یسردمداران جمهور

اين تنور انتخابات و مثال به قول خودشون 
مختلف  یوب  دسته هاخ یمشارکت حداکثر

نمايش  یظاهر یاندازند و مخالفتها یراه م
يک دسته درست  یمثال مصباح يزد. دهند یم
 یيک دسته درست م یکن یکنه، مهدو یم

دونم يک چيز  یو قاليباف نم یکنه، الريجان
همه اينها در اون چهار چوب  یگند ول یديگه م
ست که به قول معروف  یاز طرف کسان. نظامه
يک چيز را بايد . شدند" ذوب"يت فقيه در وال

اينه که اين   مهيچ وقت فراموش نکرد و اون
شناسيد اش يک  یحداد عادل که حتما م

 ... هم رئيس مجلس بود یموقع
 

 ...رئيس مجلس بود: گوينده
از نزديکان  یدونيد که يک یاين رو م:پاسخ
باهاش داره، او  یو نسبت فاميل  هیيخامنه ا

روز پيش گفت که اين  خودش همين چند
و دارو دسته مصباح  یداریجبهه پا یدعواها

داغ کردن تنور  یبرا یکن یو مهدو یيزد
پس مردم به خصوص نبايد فريب اين . انتخاباته

داده که همه  شونتجربه ن. ها رو بخورند یباز
 یاسالم یجمهور یدرون یدارو دسته ها

دشمنان مردم ما هستند و بايد مردم ما تو هر  
استفاده کنند، بلند  یاز هر فرصت ،یفرصت

گام  یاسالم یجمهور یسرنگون یبشوند و برا
که در اين شرايط ما بايد   هیاين اون چيز. بردارند

 .  بگذاريماز مردم مون بخواهيم وبا اونها در ميان 
  
به اعتراضات مردم خوزستان ! بله:  ندهیگو

بايد بگيم که روز شنبه . اشاره کرديد
 یاز کانديداها یماه تعداداسفند ٦

نمايش انتخابات مجلس، به  ینمايندگ
 یم یدر خيابان پرويز یمحله ذولفقار

روند که اونجا مردم خشمگين در اعتراض 
گسترده داشتند  یوبيکار یبه فقر و گران

پوستر ها  یتمام) مردم. (دنددا یشعار م
کشند و اعتراض خودشون  یرا به زير م
خبر ها امروز هم در . دهند یرو نشون م

اون روز  یداشتيم که در خرمشهر فردا
يکشنبه، مردم همين کار رو با  یيعن

کردند که قصد فريب اونها رو  ینمايندگان
 یاين خبر ها را که داريم بررس. داشتند

که رژيم از  شويم یکنيم متوجه م یم
عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات در 

مر در هراسه و اينو احساس کرده اين ا
 هیسرما تيده که  حاکم یرخ م یشرايط

دوران  نیاز حساس تر یکیدر ايران  یدار
 یاز طرف. گذراند یخودش رو داره م

 ،یگسترده اقتصاد یها میتحر
کشور را فلج کرده  یاقتصاد یسازوکارها

لجام  یسقوط ارزش پول و گران جهيتدر ن
بخش  ريفقر و فالکت دامن گ خته،يگس
 یورشکستگ. م شدهاز مرد یعيوس یها

 هيمواد اول نيکه قادر به تام یکارخانه هائ

دارند  کارانيو به  ارتش ب ستنديخودشون ن
جنگ  نيسنگ ی هیسا. شن  یاضافه م

 یمردم را بشدت نگران کرده آيا فکر م
تحريم  یمردم رو برا ينها،کنيد که همه ا

کنه ؟ و اساسا  یانتخابات تشويق م
صطالح در اين که هنوز به ا یوظيفه کسان

مورد ماندند که تحريم بکنند و يا نکنند 
 ست؟يچ
 

که در  یبه باور من مردم  با تجربه ا :پاسخ
که  یاز همان رفراندوم کذائ یطول زمان، يعن

که انقالب  - یمردم یيک سوال گذاشتند جلو
که شاه  - کرده بودند و شاه رو انداخته بودند

تا اين  ،یاسالم یخواهيد يا جمهور یم
، در طول زمان در اين زمان ٨٨انتخابات سال 

به نظر من مردم پيدا  رواين تجربه  یطوالن
کردند که اين انتخابات ها انعکاس نظر اونها 

که بار ها شنيده اند که مثال  یمردم. نيست
 ٣٥گفت  یم یفقيه اين رژيم يک مقطع یول

خوب اين ! گويم نه یمن م! ميليون بگويند بله
مه حرف شما، نظر شما،  نشون ميده که ه

.  ندارهمن ارزش  یاگر اکثريت بگويند، برا یحت
اين رو که مردم به تجربه ديدند و لمس کردند و 
 ینتايجش رو به عينه مشاهده کردند، گرايش

ها نشون  یبه شرکت در انتخابات و در اين  باز
در گذشته هم نشون . دهند به نظر من ینم

آيد و تقلب  یمخوب رژيم هميشه  یول. ندادند
خواهد  یکنه و م یم یکند و آمار ساز یم

تو . هم شرکت کردند یکه نخير خيل هنشون بد
اسفند هم که همانطور که صحبت  ١٢انتخابات 

به واقعا يک انتخابات نداره  یشد هيچ شباهت
اون رو تحريم .اکثريت مردم  شرکت نخواهند کرد

ن اما همين جا هم بگذاريد بگم که اي. کنند یم
تحريم و اين عدم شرکت به اين معنا نيست که  

حاال نيايد  یخواست خامنه ا دروزارت کشور به 
يک چهار . از شرکت پر شور مردم صحبت نکنه

 یدونم يک آمار ساز یتا عکس نشون نده، نم
ارائه نده و مثال نگه که چون آقا و يا  یجعل

فقيه گفتن مردم  یهمون به قول معروف ول
.  يليونها نفر شرکت کردندشرکت کنند، م

چه که مهمه   ونا. بنابراين اينها را بگذاريم کنار
اينه که اين انتخابات نيست انتصاباته و شرايط 
يک انتخابات آزاد در ايران مهيا نيست؛ در نتيجه  
وظيفه تک تک ماست چه مردم و چه سازمان 

ها  روتحريم بکنيم  یکه اين باز یسياس یها
ابراز اين مخالفت   یم براه یواز هيچ فرصت

به  ديگرانتشويق  یبيان اين تحريم و برا یبرا
ها باز نمانيم و  یعدم مشارکت در اين باز

 یمهمتر از اون   تالش کنيم که جمهور
با دست مردم ايران هر چه زودتر   یاسالم

 .شرش رو از سر مردم کم کنيم
 

عزيز  یرفيق فريبرز سنجر. بله : گوينده
بايد بگيم . د عادل اشاره کرديدشما به حدا
 یپسر سيد عل یخامنه ا یکه  مجتب
حداد عادله و  یداماد غالمعل یخامنه ا

بايد بگيم که ايشون اولين رئيس غير 
هم  یاسالم یمجلس شورا یروحان
در باره با انتخابات  یاگر صحبت. بودند

هست که اگر موافق  دنداريد دو مور
 . کنيم باشيد با هم اون  رو هم مرور 

 بفرمائيد :پاسخ
 یشما صحبت از جايگزين:  گوينده
. با رژيم شاه کرديد یاسالم یجمهور

و  ٥٧قيام مردم در سال  یپيروز یيعن
و شاه در آن  یرفتن و سقوط نظام پهلو

زمان با توجه به اينکه در ماه اسفند 
بود که رژيم  یهستيم و در چنين ماه

از  یتعداد زياد ٥٠سلطنت  در سال 
کرد،  بارانخلق را تير یفدائ یريکهاچ

اجازه بدهيد که موضوع انتخابات چند روز 
نداريد  یآينده را که شما گفتيد مورد ديگر

 یدور برويم سال یتمام بکنيم  و به سالها
که معروف است زنگ بزرگ خون به صدا 

اسفند رفيق  ١١دونيم که در  یم. درآمد
 از یکبير مسعود احمدزاده و عباس مفتاح

خلق به  یدائف یبنيان گذاران چريکها
ديگر از يارانشان تيرباران  یهمراه تعداد

رژيم   یها یشدند و در ادامه اين وحشيگر
رفيق  ٩اسفند ماه  ٢٠، در "یآريامهر"

چيتگر قلبشان با گلوله  دانيديگه، در  م
از  یمزدوران جيره خوار رژيم  پهلو یها

که  یاحرکت باز ايستاد و ديديم که مبارزه 
با خون اين عزيزان شکل گرفته بود چقدر 

جامعه را دگرگون  یسريع و چگونه، فضا
کرد و  یرا جار یکرد و سيل مبارزه توده ا

در تداوم خودش همانگونه که گفتيد  شاه 
در دهه  یو سلطنت را  در هم کوبيد، يعن

و  ادی. پنجاه و به زباله دان تاريخ انداخت ی
و از شما که  میدار یم یراهشان را گرام

 یرا از نزديک ديده و م اناين عزيز
که در اين باره با ما  ميخواه یشناسيد م

داشته  یو شنوندگان ما صحبت
 .یمرس.ديباش

 
با تشکر از شما که ياد اون عزيزان را  :پاسخ
داشتيد و اين سوال رو مطرح کرديد  یگرام

من هم به  یاجازه بدهيد که قبل از هر صحبت
خلق   یفدائ یاز طرف چريکهاسهم خودم و 

 ٥٠که در اسفند سال  یياد و خاطره رفقائ
بدارم،  به خصوص رفقا  یاعدام شدند را گرام

که همراه  یمفتاح سمسعود احمدزاده و عبا
 یبا رفيق امير پرويز پويان سازمان چريکها

 .خلق ايران را بنيان گذاشتند یفدائ
، ٥٠اسفند سال  ١١که گفتيد در روز  همانطور

رفقا مسعود وعباس به همراه مجيد احمدزاده، 
 یو غالمرضا گلو یتوکل ،حميدیاسداهللا مفتاح

اعدام شدند و جالبه که اين هم به هر حال 
 یرژيم شاه برا. هست برايتون بگم یخاطره ا

 ١١يا  ١٠. راه انداخت یاعدام رفقا يک تظاهرات
راه انداخت؛  یيک تظاهرات کهاسفند بود 
" یميهن یمل"فت تظاهرات گ یخودش بش م

از . در ميدان توپحانه و يک عده رو جمع کرده بود
ها و از روستاها؛ يک عده رو آورده  یاين ساواک

بودند به زورکه بگويند مردم خواهان اعدام 
 ،یفدائ یکه البته چريکها. خرابکار ها هستند

تو اين تظاهرات  یصوت یبمب ها یيک سر
 یم خورد و اين بازمنفجر کردند و تظاهرات به ه

که  یبعد رژيم. هم نتيجه عکس خودش رو داد
 یانداخت تا بگه که مردم م یتظاهرات راه م

تا  ٤خواهند اين رفقا رو من بکشم،  روز بعد 
رفقا بهمن آژنگ، سعيد آريان ،  یرفيق رو يعن

 لهو عبدالکريم حاجيان سه پ یسوالون یمهد

ُخب اين از حدت گيری تضاد های درونی 
ری اسالمی و دعوا های جمهو

دارودسته های درونی جمهوری 
اسالمی خبر ميده و نشان می ده که 
گرگهای طبقه حاکمه در جمهوری 
اسالمی برای تقسيم حاصل اون چپاول 
مردم، به همديگه دارند به آشکاری 

و خوب . چنگ و دندان نشان می دهند
يک نکته مهمتر هم اينه که اين نشان 

جمهوری اسالمی می ده که ولی فقيه 
که مدعی بود با حذف اصالح طلبان 
حکومتی، با حذف اصالح طلبان رژيم، 
يک  رژيم يکدست درست می کنه و با 
يک رژيم يکدست مواجه ميشه، حاال 

دم " جريان انحرافی"مجبوره که از يک 
حرف می " جریان فتنه"تا ديروز از . بزنه 

زد، حاال از جريان انحرافی دم ميزنه و 
مقابله باهاش حکم حکومتی  برای
.ميده
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و روز ت یجرات نکرد که حت یرو اعدام کرد؛ ول
تا  ٤خودش هم اعالم کنه که من اين  ینامه ها

اين رفقا  یاز خانواده ها یرو اعدام کردم و بعض
کشيدند  یهمه اش انتظار م ٥٧تا سال  یحت

بيايد و بچه شون  یکه باالخره شايد يک خبر
رفيق،   ٤بعد از اعدام اين . کشته نشده باشن

تا رفيق که اکثرا از شاخه  ٩اسفند هم،  ٢٠در 
رفقا  . تبريزسازمان  چريکها بودند رو اعدام کرد

مويد، محمد  ،اکبریرضا نابدل،مناف فلک یعل
آرش ، اصغر عرب  ینق یزاده، عل یتق

امين نيا  یو  يحي یچ ليو جعفر اردب یهريس
رفيق هم واقعا تو  ٩اين ) یو حسن سرکار(

به اعدام شده  حکومدر بسته م یدادگاه ها
دشون رژيم شاه رو بودند و با دفاعيات خو

محکوم کرده بودند و با اعمال خودشون حرکت 
رو در جامعه سازمان داده بودند و شکل  ینوين

ها هم، اعدام شدند در نتيجه از  نیداده بودند؛ ا
 ١٩رژيم شاه   ٥٠اسفند سال  ٢٠اسفند تا  ١١

 .رو تيرباران کرد یرفيق فدائ
از  در زندان اوين ٥٠با همه اين رفقا در سال  من

نزديک آشنا بودم وتو  جريان شکنجه ها و درد 
آنها قرار  یگاه واقعا باور نکردن یها و مقاومتها
همه اين رفقا شديدا شکنجه . داشتم ودارم 

شده بودند؛ اما ُخب در ميان آنها مسعود 
چه از نظر حد  یاحمدزاده و عباس مفتاح

که زير شکنجه  یاز نظر مقاومت چهشکنجه و 
آن  یزبانزد همه زندانيان سياس نشون دادند،
برنامه  نیکه ا یعزيزان یمايلم برا. دوران بودند
کنند، تاکيد کنم که واقعا با  یرا گوش م

که شخصا از اين رفقا داشتم و دارم  یشناخت
کارگرها و مردم  یبايد بگم که  آنها جز به رهائ

ظلم وستم  و واقعا جز به  بارستمديده از زير 
و  یيشه راه رسيدن به آزاداينکه  چگونه م

 ینم یسوسياليسم رو هموار کرد، به چيز
شاه  یکه ديکتاتور یانديشيدند اونها در شرايط

کرد و به قول معروف، اون انبوه  یم یقدر قدرت
کهنسال ترس  و خفت همه جا سايه انداخته 

نشون بدن  شونبود سالح برگرفتند تا به مردم 
ه وجود داره و که امکان مبارزه با سلطه سرنيز

حزب توده را به حساب  ینبايد خيانتها
کمونيستها گذاشت و به اين ترتيب از کمونيسم 

شد  ینبايد تسليم اون فضائ.  سلب اعتبار کرد
که سرکوبگران مردم خواهانش هستن بلکه بر 

پيوست که  یعکس بايد بپاخاست و به مبارزه ا
تجربيات مردم نشان داده بود که اين  مهه

اونها اين راه رو . هیه تنها راه رسيدن به آزادمبارز
واقعا با گذشتن از جون خودشون در مقابل 
مردم ما گذاشتند و بعد هم ديديم که پيام اونها 
چه زود در سراسر جامعه پخش شد ومثال  

در اون  یبعد رفيق مرضيه اسکوئ یچند
". ماست یراه پيش پا"  هشعرش  فرياد زد ک
و اساسا خون هر رفيق و بنابراين خون اونها 

مر دم از ظلم و  یو رهائ یآزاد یکه برا یعزيز
مونه؛  یزمين نم یستم جنگيده باشه،  رو

کنه همانطور که  یم یرا آبيار یبلکه بذرهائ
کردند که  یرو آبيار یاين خونها يک بذر هائ

صحنه ها را  ونجوانه زدند و در قيام بهمن هم ا
مهر تائيد   آفريدند و بر سقوط رژيم سلطنت

 یفدائ یدر نتيجه بايد بگم که  چريکها.  زدند
 یرفيق ١٩خلق و  یفدائ یخلق، همه چريکها
تيرباران شدند، با توسل  ٥٠که در اسفند سال 

رو نشون دادند که  یبه مبارزه مسلحانه، راه
 واون ر یما ديديم بعدا  روشنفکران انقالب

رد و پذيرفتند و عمل اونها در دل مردم جا باز ک
رو شکل داد که بعدها به بزرگترين  یسازمان

 یسازمان چريکها یسازمان چپ خاورميانه يعن
 .خلق ايران تبديل شد یفدائ

 
در سايت  یممنون رفيق سنجر:گوينده

بينيم که شما  یسياهکل وقتي که ما م
اين ذره ذره "اشاره کرديد که  یبه درست

خاموش وار ما يک روز بي گمان  یگرم
 یو خورشيد م ید به جائزن یسر م
که  هيهمين صحبت هائ) مصداق" (شود

شما گفتيد و هيچ وقت ياد اين عزيزان، 
نميشه  موشخاطره شون و راهشون فرا

 ها،یمثل اسداهللا الجورد یو تبهکار هائ
رو به وجود  یحاج داود ها جنايت هائ

وسيع تر از جنايت  یآوردند که خيل
که  نيست یاين به اون معن یساواکه ول

از تاريخ را بخواهيم بُکشيم و يا  یبخش
گذرا از اون بگذريم در همين رابطه بايد 

و چند  یپيش پس از س یبگم که چند
که  یاز به اصطالح جائ یپرويز ثابت لسا

پنهان شده بود بيرون آمد و باز ما شنيديم 
مثل  یاز زبان جنايتکار یکه دروغ هائ

هنوزه تمام ناشدنيه و هنوزکه  یپرويز ثابت
شما به .  تونن بگن یاين دروغ ها رو م

که در اين سالها شاهد  یعنوان رفيق
جنايت رژيم سلطنت بوديد و آنها را از 

مارا ديديد؛  خودتون  یديديد؛ رفقا زديکن
رژيم  یامنيت یشکنجه شديد، دستگاه ها

رژيم  یرو در اون سالها و زندانيان سياس
اين  دونيد که به چه صورت بودند،  یرو م

اخير پرويز  یمساله ما را باز به ياد ادعا ها
رژيم شاه که مرد  یمقام امنيت یثابت

 صاحبهاندازه که در م یبود، م ٢شماره 
تمام  یشرم یآمريکا با ب یبا صدا  یا

منکر هر گونه شکنجه در آن زمان ميشه و 
 یدونه م یخودش رو دمکرات م یحت

 یخواهيم  اگر در اين رابطه شما اگر م
خواهيد نظر خودتون را بدهيد و بگيد که 

 بود؟  یچگونه جانور  یپرويز ثابت
 

آمريکا برنامه  یاون مصاحبه که  صدا :پاسخ
و بگذاريد .  افق اش گذاشته بود رو من ديده ام

. شنوندگان تون بگم که اصال تعجب نکردم  یبرا
ساواک شاه که قرار نيست  یچون مقام امنيت

بيايد و جنايات  یط آزاد که اون هم در يک شراي
خودش را بازگو کنه و مثال بگه که چند نفر را زير 
شکنجه کشته و يا دستور قتلشان را صادر 

که در زير شکنجه  یباالخره ليست کسان. کرده
دژخيمان ساواک  یشاه و زير شکنجه ها یها

از بهروز . دو تا نيست یجان باختند،  يک
لت شيرين فضي ،یشاهرخ هدايت ،یدهقان

آهنگران،  یبهمن روح ،یکالم، سيروس سپهر
رضا خليق  پورو دهها ، ابراهيم  یمحمد معصوم

که  یو دهها اسم ديگه ا یو دهها، فاطمه امين
که  یحسن سعادت ایميشه اونها رو گفت؛ و 
 یما بعد از قيام عکس. اتفاقا اين مورد جالبه

کردند  یافتاده بود دستمون که همه فکر م
 ینه سازمان م. يداش نيستپ یحسن سعادت

آمده و نه  یچ یدونست برسر حسن سعادت
يک .  هاش اعالم کرده بود نامهرژيم در روز

رو  یعکس افتاد دستمون که حسن سعادت
 یصندل ،یصندل یرو. داد در کميته ینشون م

ارج اون موقع نشسته بود و دستاش و پاهاش 
 یشده بود و بعد رو یبه خاطر شکنجه باند پيچ

سينه اش و  یهم گذاشته بودند رو یکاغذيک 
سرش االن دقيق يادم نيست و  یيا باال

و بعد هم . مشخصاتش رو نوشته بودند
از اون پيدا نکرد خوب  یهيچکس ديگه خبر

به دستور . کشتن زير شکنجه؛ کشتندش
در نتيجه اگر . هم کشتندش یهمين ثابت

ها  یو امثال ثابت یکنه که ثابت یفکر م یکس
 یمثال از جنايتهائ ید و در چنين شرايطآين یم

 یم یو مثال عذر خواه ندیگو یکه کردند م
يک . کنند خوب به نظر من ايراد در چنين تصوريه

که چنين  ینادرسته و کس یچنين انتظار
من به شما و .داره بيراهه داره ميره  یانتظار

 یشنوندگان عزيزتون قول ميدم که اگر يک روز
رو بياورند  ین خامنه امثال همين فردا همي

چرخ  یآمريکا، سياست اين جور یپشت صدا
 یاسالم یشکنجه را در جمهور نهابخوره ، نه ت

شه که مادر زاد  یم یشه بلکه مدع یمنکر م
 یم یاصال دمکرات بوده و اصال هم نه الجورد

شناخته و نه حاج داود و همه اين حرف ها هم 
عتا را طبي یاسالم ناب محمد یبد نام یبرا

و اساسا هم . کمونيستها و ضد انقالب ساختند
که دراون  یاز اون روشهائ یاصال اطالع

کهريزک، اياديش بر جوانان ما آوردند هيچ 
در نتيجه حاال اين . هم نداشته و نداره یاطالع

بيائيد همين دم و دمبالچه . مورد که فرض بود
را ببينم آمدند تو خارج مگر تا  یخامنه ا یها

بار شده که يکيشون بياد و به نقش  حاال يک
که در سپاه پاسداران و بقيه  یخودش در جنايات

داشته اعتراف  یو امنيت یحکومت ینهاد ها
سال گذشته هم  ٣٣کنه؟ همانجور که در اين 

 ینيامد که مثال يک چنين کار یهيچ ساواک
اما در . نيست  یبکنه در نتيجه اين چيز عجيب

 یم" یانتر"ر من مثل که به نظ یرابطه با ثابت
اش مرده؛ به نظرم اين بهترين " یلوط"مونه که 
جز  یاين جنايتکاره   نبايد انتظار زتوصيف ا

اونچه که کرد داشت به خصوص که بايد توجه 
 یکه با اين که لوط هيکرد که اون از اون انترهائ

توانند  یهم نم یلوط یب یشون مرده ول
هم  تعمق بمانند در نتيجه اگر رو حرف هاش 

 یها یبينيم که دو باره همين لوط یکنيم م
 یيک نقش جديدش یجديدش، همين ارباب ها

کنه  و اون  یرو بهش  دادند که برود وسط و باز
آيد که مثال ازش  یبه صحنه م  یموقع

" یمل یآشت"و مثال " وحدت"خواسته اند که 
که  نیا یجلو؛ آمد و برا یاحتياجه و بهتره تو بر

ما بايد چهره سلطنت  یها یتيوسازدر آلترنا
که اصال  یو بگ یتطهير بشه، بر یيک کم
اينها تبليغاته و اساسا . در ساواک نبود جهشکن

 یاز اصالح طلبها و رفرميستها یمن خودم يک
 یو جالبه که وقتيکه به صحبتها! رژيم شاه بودم

و  یاصالح طلب ميکن یاين مصاحبه گوش م
اش چقدر خودش رفرميست بودن و اين ادعا ه

ميگه که . تو همون مصاحبه جالب نشون ميده
فرستادم  ینفر ١٥٠٠من به شاه يک ليست 

که اجازه بدهيد ما اينها رو دستگير کنيم بعد 
جناب  یيعن. نفر موافقت کرد ٣٠٠شاه با 

خواسته  یدمکرات مادر زاد و رفرميست م
رو بسرشون  ینفر رو بگيره و اون بالئ ١٥٠٠

ساواک همواره بر  یشکنجه گاه هابياره که در 
تازه اون که . آورند یم یسر زندانيان سياس

گفته نخير  یگن دژخيم اصل یبش م همه
حاال همه اون رو ! تا رو بگيريد ٣٠٠تا نه  ١٥٠٠

.  اين هم شده دمکرات ،یگن دژخيم اصل یم
ايه که سلطنت طلبها  یاين باز هياين شوخ

ه بايد فهميد که و البت ارنيدارند با مردم ما درم
 ،یاسالم یجمهور یهم جنايتها یيک حد

يه که  یاسالم یجمهور یابعاد وسيع جنايتها
واقعا  ،یداده که جالد هائ یيک چنين امکان

 یبيايند و ادعا یمثل پرويز ثابت یدژخيم هائ
 . دمکرات بودن بکنن

 یمرس: گوينده
 . دونم من چقدر وقت دارم ینم: پاسخ
 .وقت داريد:  گوينده
کنم که هر  یبه هر حال من فکر م :پاسخ

کس يک روز هم ساواک شاه را تجربه کرده 
باشه يک روز هم دستگير شده باشه و اون جا 
رو ديده باشه، امکان نداره که يا خودش شخصا 

که به ديگران  یاز شکنجه و يا از شکنجه هائ
حاال چون تو سوال . شده، تجربه نداشته باشه 

بگذاريد حاال که شما  دنشهم من فرصت  یقبل
اين سوال را کرديد  يک کم از رفيق عباس 

 .صحبت کنم یمفتاح
 

 .کنم یبله خواهش م: گوينده
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مدعيه که شکنجه  در  یمثال اين ثابت :پاسخ
اوال مسئول  ،یمن عباس مفتاح. ساواک نبود

خود م بوده بعد هم در زندان اوين ديدمش؛ در 
هم بوديم و پا  با یاوين روز هائ ٥اتاق شماره 

روز تمام  ١٥هاش هم ديدم  اين رفيق کبير 
روزهم بطور  ٢٦تخت شکنجه بوده و تا  یرو

 یروز فقط رو ١٥ یيعن.  همدام  شکنجه شد
کردند  یپا ش عمل جراح یبار رو ٣تخت بوده 

اينکه  امکان پيدا بکنن که باز هم شکنجه  یبرا
نبوده که از  یهيچ رذالت ،یهيچ رذالت.اش کنن

نظر شکنجه بر سر او نياورده باشند و با اين 
فرياد او را هرگز نشنيدند و اين  یحال صدا

اون  ،یتهرانخود اون  یبود که حت یچيز
جالدشون که بعد از قيام دستگيرش کردند و 

ازش استفاده کردند  یاسالم یاين جمهور
کوبيدن کمونيستها حودش هم اعتراف  یبرا
هيچ ) یفتاحعباس م قيرف(کرد که اين  یم

در نتيجه اين يک نمونه از آن . وقت فرياد نزد
معتقده که ما  یکه حاال پرويز ثابت هيکسان

رفيق . و يا رفيق مسعود. ديمکر یشکنجه نم
کف  یمسعود احمدزاده رو راجع به شالق ها

که پا هاش پيدا کرده بود،  یپاش و اون وضع
هيتر گذاشته بودند زير تخت شکنجه .  گم ینم

بود و پشت اش و سينه  یبود؛ سيم یلزکه ف
 یهاش را کامال   سوزانده بودند و اين هم چيز

در دادگاه هم وقتيکه او . نيست که فقط من بگم
آثار شکنجه اش رو نشون داده بود، اين اخبار 

طرفدار حقوق  یبيرون درز کرده بود و نهاد ها
هم اين شکنجه  یخارج یبشر و روز نامه ها

که  نیا ید، در همان سال، يعنها رو ذکر کردن
هم  یثابت یحرفا بحث امسال و حرفها نیا

  درضا نابدل رو اجازه بدهي یيا رفيق عل. نيست
.  بگم اين رفيق موقع دستگيريش تير خورده بود

که تير خورده بود و در بيمارستان  یدر شرايط
تخت  یتهران، در خيابان بهار رو یشهربان

. زد  یالق اش مخوابيده بود، حسين زاده ش
در نتيجه، اساسا در سيستم ساواک،  

در ساواک بدون شالق بر کف پا،  یبازجوئ
آويزان کردن، کشيدن ناخون   ،یدست بند قپان

اساسا معنا  یو سوزاندن و تجاوز جنس
آمده و ميگه که  یشرم یحاال اين با ب. نداشت

در ساواک  یاساسا بازجوئ. اصال شکنجه نبوده
اشکالش را اسم بردم و بعد  بدون شکنجه که

و يا . نداشت یها آپولو در کميته مشترک معن
وقت  یبود گاه یدر کميته مشترک يک حوض

کردند تو اون تا مثال  یرو م یزندان سرها 
بش دست بده؛ همه اين  یاحساس خفگ

هم  یشکنجه ها درست زير نظر همين ثابت
 یانجام ميشده و مسئول مستقيمش بوده، يک

دونم که  ینم. ست که آدم بخواهد بگهدو تا ني
 ...حاال وقتم چقدره

 
من فقط خواستم .. وقت هست:  گوينده

 یکرده باشم ما م یاز رفيق مفتاح یياد
بينيم که اسم رفيق پس از حمله به 

قلهک  لو رفت و رژيم سرا سيمه  یکالنتر
 یدستگير یدر روز نامه ها اعالم کرد برا
در . تعيين کردرفيق يک ميليون ريال جايزه 

اون زمان و ما شاهد همان طور که شما 
 یروز مقاومت زير شکنجه ها ١٥گفتيد 

مردم و  یوحشيانه بوديم که  راز ها
سازمان رو بيرون نريخت و در بيدادگاه 

رژيم به تير باران محکوم شد که  یها
با شما . اعدام شد ٥٠اسفند  ١١گفتيم در 
 هستيم
که اين سوال شد  اجازه بدهيد که حاال :پاسخ

مصاحبه با (يک نکته ديکه هم بگم، اين برنامه 
به مناسبت کتاب خاطرات همين مقام ) یثابت
اصال تدارک ديده  یپرويز ثابت یشاه  يعن یامنيت

شده بود و حاال جالبه  که او خاطراتش را با 
فرد در ميان گذاشته  یبه نام عرفان قانع یفرد

حادثه است اسم هم اشتباه نکنم، دامگه  گرو ا
 یکتابش که هنوز چاپ نشده و قرار ه بزود

 یکه با ثابت یمنتشر بشه  و حاال اين کس
مصاحبه کرده، خودش روابطش با سردمداران 

 یاصال امر پوشيده ا یاسالم یجنايتکار جمهور
 یعکس هاش با محسن رضائ یيعن.  نيست
 یها ايتديگر اصال در س یها یوبا خيل
حاال اين فرد تو همين برنامه  وجود داره یايترنت

ها و " خرابکار"آيد و از  یم یکه ثابت
کنه  رزمندگان  یها صحبت م" تروريست"

و اين .  کنه یخطاب م" تروريست"سياهکل را 
 یم یاينها به کس یهم البته بار داره وقت

 یضد تروريست ی، در اين فضا"تروريست"گويند 
ر که که هر کا یساختند يعن جهانکه االن در 

.  که سرش آورديد، حقشونه یکرديد و هر بالئ
گفتند که  کبوتر با  یها م یواقعا اگر قديم

کبوتر باز با باز ما حاال امروز شاهد يم در 
هستيم که بايد بگيم که واقعا  کرکس  یشرايط

 یيک الشخورهائ! با کرکس الشخور با الشخور
بر عليه  یهيچ دروغ زا یکه واقعا با  بيشرم

 یالشخورهائ. کنند یو مبارزين دريغ نممردم 
 یزندان ٩اوين  یکه در زمان شاه تو تپه ها

رو به اون شکل فجيع به تير بستند و  یسياس
صحنه اش هم  یدر دادگاهش حت یبعدا تهران

هم  یبه نقش همين ثابت یتشريح کرد و حت
اشاره کرد که دستور اين کار را داده بود و بعد 

که اونها به اون  یارهم ديديم حاال همان ک
 یاسالم یشکل و در اون سطح کردند، جمهور

کرد و همه اين   یدر چه ابعاد ٦٧در سال 
 یو واقعا کالبد شکاف یرو یم یجنايتکاران وقت
 یکنن هيچ نقش یادعا م یبکن یشون بخواه

هيچ . که کردند نداشتند یخودشون در جنايات
هم که وجود  یهر تقصير. نداشتند  یتقصير

 هيمبارزين و انقالبيون و آزاديخواهان(!)ره تقصيردا
مردم خودشون واقعا بلند شدند مبارزه  یکه  برا

دونم چقدر  یحاال باز هم نم. کردند و جنگيدند 
در  یکه تهران یدر چيز هائ یوقت دارم ول

تشکيل  یدادگاه بعد از قيام گفت، يک دادگاه
به گفت که جالبه که بگذاريد  یدادند  يک نکته ا

يک . کنم  یشنوندگان شما من اون رو ياد آور
گيرند  یم ٥٧را در سال  یمحفل مارکسيست

و محمد رضا  یسعيد کرد قراچلو، مجمود وحيد
اينها سه رفيق از اين محفل  یکالنتر

بودند که دستگير شدند و خانه امن  یکمونيست
و  اشتندد یاز نظر ساواک و روابط مخف. داشتند

بودند که ساواک اينها  یتهائدر تدارک يک فعالي
به . بوده یاينها تهران یبعد بازجو. گيره یرا م
دهند که چون صليب سرخ  یدستور م یتهران

قراره بيايدو زندانها را بازديد کنه اين سه نفر بايد 
 یاين دستور از طرف همين ثابت. کشته بشوند

در يک  رهداده ميشه و ايشون نقش مستقيم دا
 . گه شکنجه نبوده ی آمده محاال. یچنين جنايت

 
 بله: گوينده
از طرف مقامات  یبه نام ازغند یفرد :پاسخ

 یم یتهران یدستور برا ،یثابت یباال تر يعن
آورد و بعد سه عدد سيانور به اسم اينکه اينها 

ميدهند و اون  یمسکنه به اين سه تا زندان
طفلک ها هم اين قرص ها رو به اسم اينکه 

دادند که  اون  شکنجه مثال مسکن بشون 
مثال تحمل بکنند،  یکه دادند رو يک کم یهائ
خورند و همان جا جونشون رو در راه  یم

دهند و اينها هم ور  یآرمانهاشون از دست م
در  یبرنشون با يک اسم ديگر یميدارند م

که  یکسان. کنند یبهشت زهرا خاک شون م
که بهمن  یآفريدند کسان یچنين جنايتهائ

روز که در زندان  ٧گران رو در فاصله آهن یروح
کميته بود اونقدر شکنجه دادند که اساسا 
 یسياه شد و زير شکنجه جون باخت؛ کسان

رو گرفتند و بعدحاال خودشون  یکه بهروز دهقان
 یکه چاپ کردند، هم سند ها یدر کتابهائ

شون نوشته رو  یهمان دوره رو که پزشک قانون
بر سرش گن که چه  یکنند و م یچاپ م

ها  نیا مهبوده در بدنش، ه یآوردند و چه آثار
وحشيانه کشتند و يا صد ها  یرو اين جور

که االن زنده اند و در همين اروپا شاهد  یزندان
ساواک هستند، حاال با وقاحت و  یزنده جنايتها

کنند که در  یآمدند و از اين صحبت م  یبيشرم
من فقط به . نبوده یساواک هيچ شکنجه ا

که توهم دارند به اين سلطنت طلب ها  ینکسا
همين که . هم بگم یبدهيد يک نکته ا زهاجا

گن در ساواک  یکه امروز م یاين کسان
شکنجه نبود، فقط فکر کنيد اگر فردا به قدرت 

اون موقع . آورند یبرسند چه بر سر مردم ما م
کردند، اون  یم یو وقاحت قلدر یکه با رودار
که دو  یاال ببينيد که وقتح. کردند یکار ها را م

باره بيايند، صد ها بار شديد تر صد هابار 
از اين مردم   یاسالم یوحشيانه تر از جمهور

. انتقام خواهند گرفت که چرا شما انقالب کرديد
چرا شما بپاخاستيد و ما رو از قدرت انداختيد و 

که  یقدرت یسال محروم بوديم از مزايا ٣٣ما 
 یاسالم یاران جمهورحاال ديگه مثال سردمد
به هر حال همه . کنند یدارند ازش استفاده م

اين واقعيتها نشون ميده که رژيم سلطنت يک 
بود که به دست مردم از  یآلترناتيو امپرياليست

بين رفت و سرنگون شد و ما بايد اميد وار 
باشيم که شاه سرنگون شده آخرين شاه رژيم 

مام فکر کنم که ديگه وقتم ت. باشه یپهلو
 ...شده

 
چون  من . وقت داريم يک مقدار: گوينده

. ٣٧بزنم به سال  یخواهم گذر یم
سازمان امنيت، ژنرال تيمور بختيارکه 

ساله رو که اهل سمنان که  ٢٢ یجوانک
تازه فارغ التحصيل دانشگاه تهران بود رو 

کنه و به شاه  یکنه  کشف م یپيدا م
کنه و شاه هم به اصطالح  یم یمعرف
اين آدم اين جغد . يدهو پر و بال ماون ر

سال در ساواک  ٢٠دقيقا  ٥٧شوم تا سال 
که بختيار، حسن  یکنه ساواک یالنه م

و ناصر مقدم  یپاکروان، نعمت اهللا نصير
 یروند اما مرد شماره دو م یآيند و م یم

که معروفه به  ییمرد شماره دو. مونه
که به اصطالح در شکنجه ها تجاوز  یکس

مرد  یثابت. کرد یت فراموش نمرا هيچ وق
 ٣٣سازمان امنيت حاال بعد از  یشماره دو

همان ذهنيت و  یسالگ ٧٥سال در سن 
رو داره که آدلف آيشمن مرد  یباورهائ

يک اشاره . داشت یآلمان ناز یشماره دو
 یکنم و بعد ميکروفون برا یبه آيشمن م

آدلف آيشمن مرد  یگويند وقت یم. شما

من به شما و شنوندگان عزيزتون قول 
مثال همين فردا  یميدم که اگر يک روز

 یرو بياورند پشت صدا یهمين خامنه ا
چرخ بخوره ،  یآمريکا، سياست اين جور

 یاسالم ینه تنها شکنجه را در جمهور
شه که  یم یشه بلکه مدع یمنکر م

بوده و اصال هم نه  مادر زاد اصال دمکرات
و نه حاج داود و  هشناخت یم یالجورد

 یبد نام یهمه اين حرف ها هم برا
را طبيعتا کمونيستها  یاسالم ناب محمد

از  یو اصال اطالع. و ضد انقالب ساختند
که دراون کهريزک،  یاون روشهائ

 یاياديش بر جوانان ما آوردند هيچ اطالع
اين  در نتيجه حاال. هم نداشته و نداره
همين دم و  يدبيائ. مورد که فرض بود

را ببينم آمدند تو  یخامنه ا یدمبالچه ها
خارج مگر تا حاال يک بار شده که يکيشون 

که در  یبياد و به نقش خودش در جنايات
 یسپاه پاسداران و بقيه نهاد ها

 داشته اعتراف کنه؟ یو امنيت یحکومت
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 جرمازيسم رو به آلمان ن یشماره دو
ميليون  ٦کشتار بيرحمانه نزديک به 

کردند، او از دادگاه  یمحاکمه م یيهود
 یخواهد که   اجازه بدهند و ترتيب یم

زندگيش  یبدهند که در واپسين روز ها
اما وقتيکه حکم .  بشه و ميشه یيهود

خواهند اجرا بکنند، با  یاعدام رو م
ميگه که خوشحالم که  یشيطان یلبخند

ديگر رو دارند  یهم يک يهود ازا اين کار، بب
اينها هيچ وقت از کرده . کشند یم

با شما . خودشان پشيمان نيستند
 .هستيم
دونم سوال مشخص تون از  یواال نم :پاسخ

 ...من 
 

 ... بود ینه سوال نبود درد دل: گوينده
من به هر حال از اين فرصت فقط اين  :پاسخ

.  د روش تاکيد کنمنکته رو بگذاريد، اجازه بدهي
يک بخش مهم کار حاال جنايت هائيه که شده و 

بودند که  یاينها هم مجريانش بودند و کسان
همان طور که . کردند یدستوراتش رو صادر م

. در ساواک داشته ینقش بزرگ یگفتيد ثابت
تشکيل ميشده که  یمختلف تساواک از ادارا

مسئولش بوده اصوال  یکه ثابت یاون اداره ا
ست که اداره سوم، همون اداره  یون اداره اهم
ست که کار مبارزه با مبارزات مردم در  داخل  یا

رو بر دوش داره و همه جنايتها هم بوسيله 
و حاال . همون اداره شده تا مثال بقيه اداره ها

گيره  یم یقيافه ا نينآيد و چ یاين وقتيکه م
 یمهم اون پياميه که ميده  و يک دفعه صدا

ميده و يک چنين  یهم يک چنين اجازه ا آمريکا
که با  یدرست ميکنه و يا مهمتر کسان یفضائ

 یو محسن رضائ یمرکز اسناد انقالب اسالم
 یآيند و م یمثال رفت و آمد دارند، يک دفعه م

 یپياماينها  دارند يک . شوند مصاحبه گرش
ميدن  و به نظر من مردم ما بايد به اين پيام 

که بحث  یاين شرايط اساسا در. دقت کنن
تحريم ها هست، بحث احتمال حمله به ايران 
هست، بحث آلترناتيو سازيها هست،  همين 

که شما توش  یچند وقت پيش در همين کشور
قرار داريد، بنياد اوالف پالمه يک عده رو جمع 

با  یکنه که مثال بيائيد در مورد دمکراس یم
ببينيم،  یهم صحبت بکنيم و آموزش دمکراس

بدون اطالع هيچ ! بسته یر پشت در هاد
 یکامل دارند دمکراس یکار یبا مخف. یکس

 یکه ادعا یدهند به مثال کسان یآموزش م
اپوزيسيون بودن، دارند، اين مهمه که ما در اين 

و  مافته  اين خط رو بشناسي یکه م یاتفاقات
 یبزرگ اگر روز یدنبال کنيم که  قدرتها

رو  یاسالم یورمصالحشون ايجاب کنه تا جمه
که به  یبر دارند، اين آلترناتيو ها، اين نيرو هائ

 یقول معروف در کشکول خودشون دارند رو م
. آورند تو صحنه و ما بايد اينها رو افشاء کنيم

اون . شون رو بشناسيم یبايد ماهيت واقع
اجازه . با مردم در ميان بگذاريم روسياستها 

چنين نديم که مردم ما دو باره فريب يک 
رو بخورند و در ميان مردم ما  یجنايتکار هائ
شنيدن اراجيف و  یبرا  یشنوائ یگوش ها
 .اينها پيدا بشه یدروغ ها

 
از طرف  یيک گفتار احساس:  گوينده

سوال رو . آمده و يک سوال یشنونده ا
 یکنم آيا انتشارات جديد  یاول مطرح م
خلق داشتند؟ من  یفدائ یرو چريکها

 یم. جديد آمده یپيام فدائ اعالم کردم که
خواهيد شما خودتون راجع به اين موضوع 

 صحبت کنيد
داشته  یدونم انتشارات جديد یمن نم :پاسخ

بطور  یخوب  ما پيام فدائ یچه  ول یيعن
اش در آمده  ١٥١آيد و شماره  یماهانه در م

 ... دونم یدونم سوال رو دقيق نم ینم یول
  

 ...کتاب:  گوينده
که قبال  ینه کتابهائ. نظور کتابه اگر م :پاسخ

در جدال "کتاب  یچاپ شده رفيق اشرف دهقان
راز مرگ "و " ماندگار یبذر ها"و "  یباخاموش

اتفاقا تو . رو نوشته، که اونها چاپ شدن" صمد
رو دنبال کرده  یهمين موضوع" راز مرگ صمد"

با وقاحت در اين مصاحبه اش  یکه حاال ثابت
وزارت اطالعات  یا همگامواقع. کنه یانکارش م

همانطور که . بينيم یبا ساواک رو در اين م
در آورده بود که صمد رفت  یوزارت اطالعات باز

هم  یارس و شنا بلد نبود و غرق شد حاال ثابت
در حاليکه اون کتاب با . زنه یهمين حرفها رو م

که اون  یهمه رويداد ها ئ یتحليل یبررس
که حرف دارند در  یو کسان  هموقع اتفاق افتاد

ده که اتفاقا  یاين مورد و دخيل بودند، نشون م
اساسا صمد نرفته بود که از ارس رد بشه به 

هم  یچون همين ثابت. اين دروغه. اون ور مرز
زنه يک دروغ بزرگ داره به  یکه اين حرف رو م
چون اساسا اگر قرار بود که .  مردم تحويل ميده

س چرا اون بشه خوب پ جاز اين مرز خار یکس
بعد از به اصطالح . افسره رو هيچ وقت نگرفتنش

در ارس که اون افسر   یغرق شدن صمدبهرنگ
برگشت سر کارش و تازه ترفيع درجه هم گرفت 

 یميدونست و ساواک م یدر حاليکه اگر ثابت
خواسته با صمد از مرز  یدونست که اون م

. گرفتنش ديگه یخارج بشه، خوب حداقل م
از مرز،مگر با گروه فلسطين  ینغير قانو وجخر

 یگروه فلسطين م یمگر بچه ها. چه کردند
خواستند چکار کنند، که گرفتند و اون همه 
. شکنجه دادند و اون برخورد ر و باشون کردن

توانستند با اون  یاين کارها رو اون موقع هم م
. افسره بکنن در حاليکه اونها اين کار رو نکردن

داره دروغ ميگه و  یکه ثابت دهپس نشون مي
رو ميگه که وزارت اطالعات  یهمون دروغ

خواهانشه و در تمام اين سالها بر عليه نيرو ها 
تبليغ شده و در کتاب راز مرگ صمد  یانقالب ی

هم رفيق اشرف  اون رو شکافته  و واقعيت رو 
 .در مقابل خوانندگان قرار داده

 
گفتم يک  یرفيق ديگه ا.  بله: گوينده

در رابطه با صحبت  یحساسبرخورد ا
در رابطه با .  که ما کرديم، داشت یاول

سياهکل ياد اولين بزرگداشت پس از 
 یافتاده بودو م ٥٧قيام سال  یپيروز

گفت در دانشگاه گيالن که در رشت بود 
اولين بزرگداشت بوده و هنوز حاطره و ياد 

شه  خاطره و  ینم اموشاون عزيزان فر
ارند بگن که در ها دوست د یکه خيل یياد

اون زمان چپ و کمونيسم با نام حزب توده 
.  شد یو به اصطالح تعريف م یشناسائ

مردم  یدر حاليکه ما شاهد حرکت ميليون
ايران را "و جوانان بوديم که يک صدا 

 یسر م" کنيم یسراسر سياهکل م
سازمان  بهو بعد  یدادند، قبل از پيروز

 پيوستند اين فقط يک حرف به اصطالح 
 یبود که يک شنونده م یاحساس

 .خواست به شما بگه
به هر حال من احساسات اين عزيز رو : پاسخ
هم که  یميدارم و در مورد اين صحبت یگرام

شما کرديد هيچ کس در اون دوران چپ ايران رو 
اصوال حزب توده . کرد یبا حزب توده تعريف نم
در ميان مردم بود اون  یفاقد هر گونه وجهه ا

بهش  یه حزب توده رو دو باره يک کمک یچيز
دارو  یها یو مماشات طلب تهاجون داد، سياس

دسته فرخ نگهدار بود که بعد هم به تدريج خط 
حزب توده بر شون غالب شد و مساله وحدت 
با حزب توده برشون غالب شد و اون بود که به 
حزب توده دوباره جون داد و خوب البته قدرت 

 یبود و اين هم حزبهم که اون زمان  یشورو
قدرت  ناو یبود وابسته به سياست خارج

 یبه هر حال در ايران بعد از قيام، محل.  یجهان
از اعراب نداشت اونچه که وجود داشت و واقعا 

بود و در ميان مردم پايگاه داشت  یقدرت مردم
سازمان چريکها بود که البته دارو دسته  حاکم 

به منجالب ها، اون رو  یاکثريت یعنیبر اون 
 . خيانت بردند

  
 یممنون رفيق سنجر یبله خيل: گوينده

عزيز که با ما همراه بوديد اگر صحبت 
نداريد با شما به درود بگيم و برنامه  یپايان

 .رو به پايان برسانيم
با سپاس از شما و با تشکر از تک تک  :پاسخ

شنوندگان تون  که با صبر و تحمل اين صحبتها 
 .اشيدشاد ب. رو شنيدند
  درود برشما :  گوينده

  ٢٠از صفحه    ....گزارشي از مراسم روز جهاني زن

آگاه، شعری را که خود درباره زنان کارگر سروده بود، با شور و شوق يک زن  مادری. رنامه با شعرخوانی زنانی آگاه و مبارز شروع شدقسمت دوم ب
شعر زيبايی نيز که سروده شاعر مبارز افغان رحيمه توخی بود، توسط سهيال، و پيام رفيقانه رحيمه . آزاديخواه در جامعه ای تحت ستم، اجرا کرد

پس از آن سه دختر جوان هنرمند و بسيار با استعداد، همراه با استاد . ، توسط خود شاعر خوانده شد"اتحاد زنان آزاديخواه"خطاب به زنان  توخی
  .برنامه هنری بسيار زيبايی را با خواندن سرود انترناسيونال و چند سرود انقالبی ديگر و چند ترانه خاطره انگيز فارسی اجرا کردندخود، 

  
عکس . فتم ر ميان مراسم هائی که در رابطه با روز زن ديده و يا در باره شان خوانده و شنيده بودم اين مراسم را پر بار تر و سازمان يافته تر ياد

ا دادند و العمل رفيقانه ايرانيان حاضر در مراسم که با عالقه به سخنرانی طوالنی سخنران جلسه که در رابطه با زندگی زنان کارگر بود گوش فر
عی زندگی برخی از آنها با تکان دادن سر، گفته های سخنران را تأئيد می کردند، خود از موفقيت مراسم در برقراری ارتباط با مخاطبان و مسایل واق

يا به ياد زنان  همچنين عکس العمل حضار نسبت به پيام رفيق اشرف دهقانی که با کف زدن های ممتد آن را تأئيد کردند و. آنان حکايت می کرد
وجه و قهرمان چريک فدايی خلق در سکوت اشک ريختند و يا در کنار دخترانشان، به احترام سرود انترناسيونال به پا خواستند، نکات مهم و قابل ت

انقالبی و فرزندان  صحنه های زيبايی بود که حاکی از شعور و آگاهی سياسی باالی اين هموطنان و عالقه قلبی و خالصانه آنها به زنان دالور
در تورنتو را می توان به مثابه گردهمايی رفيقانه بخشی از آگاه ترين " اتحاد زنان آزاديخواه"مراسم روز جهانی زن از اين رو، . راستين خلق بود

بش زنان در اين شهر در سالهای مهاجرين ايرانی مقيم تورنتو و زنان فعال انقالبی جنبش زنان، بهترين گردهمايی سياسی انقالبی زنان فعال در جن
  .  اخير ناميد

   ٢٠١٢ سمار
 دنا عباسيان
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مارس سمبل تالش  ٨ :گوينده راديو همراه
بی وقفه زنان رزمنده برای نابودی ستم و به 

همانگونه که قبأل به . دست آوردن آزادی است
شما دوستان عزيز قول داده بوديم، در اين 
لحظه رفيقمان سهيال دهماسی از اعضای 

عالين چريک و يکی از ف" اتحاد زنان آزاديخواه"
های فدايی خلق را در ارتباط مستقيم از کانادا 

 !  درود ما را بپذيريد رفيق سهيال. داريم
من هم سالم . زنده باشيد :سهيال دهماسی

. می کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی تون
  سپاس

 
ما خوش آمد می گيم به شما برای  :گوينده

 . ، همراه هستيد"همراه"اينکه با صدای 
از دعوت تون به برنامه  سپاسگزارم :پاسخ

راديويی شما که فرصتی است تا با هم صحبت 
 . کنيم در مورد روز جهانی زن

 
رفيق سهيال امسال و در شهر . بله :گوينده

تورنتوی کانادا مراسمی رو در بزرگداشت روز 
جهانی زن برگزار کردید که ما از هفته پيش 

به . ريد اعالم کرديم که شما اين مراسم رو دا
ما و شنوندگان ما بگيد که اين مراسم چگونه 
برگزار شد؟ و آیا به اهدافی که در برگزاری اين 

 مراسم داشتيد، رسيدید يا نه؟
بله، ديروز در تورنتو، مراسمی داشتيم  :پاسخ 

برای گراميداشت روز جهانی زن و تم و هدف 
اصلی اين مراسم، بررسی وضعيت زنان کارگر و 

. زحمتکش و تحت ستم در ايران بودديگر زنان 
اين مراسم با ياد  و قدردانی از مبارزات زنان 

و زنان آگاهی که  ٦٠، و دهه ٥٠انقالبی دهه 
شرکت داشتند،  ١٣٨٨در خيزش توده ای سال 

از زنان چريک فدايی خلق و زنان . شروع شد
مبارز و انقالبی ديگه ياد شد که جون خودشون 

و . آزادی فدا کردند را در مبارزه برای کسب
هدفی که ما از اين مراسم دنبال می کرديم 
اين بود که بر ضرورت مبارزه انقالبی و متحدانه 
زنان و مردان آگاه جامعه بر عليه نظام ضد 
خلقی حاکم  پا فشاری بشه، و تأکيد بشه که 
تنها راه رسيدن زنان و مردان تحت ستم به 

بارزه همه خواسته هايشان، اينه که بايد م
انقالبی متحدانه زنان و مردان آگاه جامعه تداوم 
پيدا کنه و اين تنها راه رسيدن به آزادیه و همين 
طور تداوم اين مبارزه تا سرنگونی سيستم 

 . موجود
با توجه به  استقبال خوب ايرانيان مقيم تورنتو از 
اين مراسم، ارزيابی ما اين بود که به اهدافی 

ايم و  تونستيم يک  که دنبال کرديم رسيده
و اگه .  حرکت موفقيت آميزی را سازمان بديم

اجازه بديد در همين جا هم يکبار ديگر از همه 
افراد و ايرانيان مقيم تورنتو که با شرکت 
خودشون  دراين مراسم،مراسم گراميداشت 
روز جهانی زن، ما رو در اين امر ياری رسوندن 

 . تشکر کنم
   

اتحاد زنان . " خواهش می کنم :گوينده
ميشه لطف کنيد و يک کمی در ".  آزادیخواه

رابطه با اين تشکل بگيد که دنبال چيست و چه 
 اهدافی را دنبال می کنه؟

تشکل اتحاد زنان آزاديخواه در سال  :پاسخ
توسط تعدادی از زنان انقالبی فعال در  ٢٠٠٧

جنبش زنان، منجمله رفقای زن چريک های 
و ما با توجه به اين . فدايی خلق تشکيل شد

واقعيت که با نگاهی که به مبارزات زنان ايران 
داشتيم، می ديديم که جای آرمان ها و 

مطالبات زنان کارگر و ستمديده خاليه و صدای  
آنها اونطور که شايسته است پژواک داده نمی 
شه، مبادرت به شکل دادن به اين تشکل 
ان کرديم، تا دست در دست هم بتونيم صدای زن

کارگر و زحمتکش رو هر چه بيشتر انعکاس 
زنانی که از تحت ستم ترين موقعيت در . بديم

درون جامعه برخوردارن و بدون تشکل و شرکت 
آگاهانه اونها در جنبش و مبارزات انقالبی مردم 

) این مبارزات(ما بر عليه رژيم ، امکان موفقيت 
 . وجود نداره

و کرديد من اجازه بديد که االن که اين سوال ر
همين جا روی يک باور اصولي که اتحاد زنان 
آزاديخواه بهش معتقده، تاکيد کنم و اون هم 
اينه که بدون شرکت زنان کارگر و زحمتکش، 
هيج جنبش توده ای واقعی نمی تونه وجود 

 .داشته باشه
 

تشکر از شما رفيق سهيال اگر امکان  :گوينده
ون صدا داره يک مقدار بلند تر صحبت بکنيد چ

 .اينجا خيلی کمه
 باشه :پاسخ

 
در آفيشی که شما بيرون داديد،  :گوينده 

آفيش تبليغاتی تون، در یکی از شعارهای  شما 
هشت مارس سمبل بی وقفه : آمده بود که

مبارزه زنان رزمنده برای نابودی ستم و به 
آیا به نظر شما در . دست آوردن آزادی است

و جمعی، آزادی جامعه ای که آزادی های فردی 
بيان و تشکل وجود نداره و ديکتاتوری حاکم هر 
حرکت اعتراضی و بر حق زنان را شدیدا 
سرکوب می کنه؛ و از طرف ديگه، زندان و 
شکنجه و اعدام نسبت به چند دهه ی اخير، با 
شدت بيش تری در جریانه ، چگونه می توانيم 
در اين جامعه، به آزادی برسيم؟ و به ویژه آزادی 

 زنان؟
قبل از هر چيز بذاريد تاکيد کنم که در  :پاسخ

واقع آزادی واقعی هر جامعه منوط به آزادی 
يعنی اگر در جامعه ای ديديم که زنان آزاد . زنانه

نيستند شک نبايد بکنيم که کل اون جامعه آزاد 
نيست و آزادی همه و از جمله زنان لگد مال 
سود خواهی و آز پرستی مشتی مالک و 

با . مايه دار طرفدار مالکيت خصوصی شدهسر
اين تاکيد، روشنه که ما  برای رسيدن به آزادی 
و ازجمله آزادی زنان، اون هم در شرايط ما که 
سرمايه داری انحصاری بر همه جهان حاکم 
شده، بايد همه طبقات و اقشار و نيرو هائی که 
مخالف سلطه طبقات استثمارگر و اين سرمايه 

ت هستند را متحد کرد، و با اين داری انگل صف
اتحاد در جهت درهم شکستن اين سلطه 

در . سرمايه داری انحصاری گام برداشته بشه

همين کشورهای غربی هم که به اصطالح 
دمکراسی بورژوايی تو اونها پياده شده، باز هم 
مامی بينيم که  زنان به همه خواسته هاشون 

ال به طور دست پيدا نکردن، و زن و مرد عمال و ک
اين نشون می ده که . کامل برابر نيستند

رهائی زنها وابسته ست به نابودی نظام 
. طبقاتی، و در دوران ما نظام سرمايه داری

بنابراين، در باره کشوری مثل ايران که نظام 
سرمايه داری وابسته به امپرياليست ها حاکمه 
و تجربه نشون داده که روبنای سياسی چنين 

نمی تونه به  جز ديکتاتوری سيستمی هم 
عريان و عنان گسيخته چيز ديگه ای باشه، بايد 
در رابطه با کشوری مثل ايران تاکيد کنم که در 
اينجا هم مساله آزادی زنان و همچنين کل 
جامعه، وابسته است به نابودی اين نظام و 

.  بنابراين کامال مشخصه. ديکتاتوری ذاتی اون
به مبارزات مردم ما بذاريد تاکيد کنم که تجر

نشون داده که با رژيم ديکتاتوری ای که تنها با 
زبان زور سخن می گه، جز با زور و قهر انقالبی 

 . نمی تونيم سخن بگيم
بنابراين اون  کسایی که برای آزادی زنان از 
مبارزه مسالمت آميز حرف می زنن عمال زنان 
ب مبارز جامعه ما رو به بيراهه و به اصطالح  به آ

در شرايطی . در هاون کوبيدن دعوت می کنن
که ديکتاتوری واليت فقيه هر صدای مخالفی رو 
ما می بينيم که در گلو خفه می کنه و حتی 
زنانی که در ايران تو چارچوب اين رژيم جمهوری 
اسالمی فعاليت می کنند رو، حتی او نها رو 
هم نمی تونه تحمل کنه؛ بنابراين تو چنين 

سا حرف زدن از مبارزات جامعه ای اسا
رفرميستی و مسالمت آميز، خيلی بی معنی و 

در نتيجه اولين قدم برای ايجاد . مسخره ست
شرايطی که بتونه آزادی و برابری زن و مرد رو 
در جامعه به مرحله عمل دربياره، اولين قدم  
متشکل شدن و سازمان دادن يه  مبارزه 

و . دته قهرآميز، انقالبی، توده ای وطوالنی م
اين  امریه که به زنان و مردان طبقات فرودست 
جامعه امکان می ده که در کنار هم و با اتحاد 
انقالبی خود شون، راه پيروزی شون رو هموار 

 . کنن
 

دوستان پرسش هايی دارند که . بله :گوينده
برگرديم به . من سعی می کنم آنها را بنويسم

اديخواه پرسش اولی که در باره اتحاد زنان آز
آيا شما در کشوری  که هستيد در . هست

شهری که هستيد ، با تشکالت  و جا های 
ديگه که این نوع کار ها رو می کنند، کار داريد، 
همکاری داريد با اين تشکالت به اصطالح مدافع 

 زنان ؟
 

اتفاقأ خيلی مهمه که به خاطر . بله :پاسخ
اينکه افکار عمومی کشورهایی که توش زندگی 

ی کنيم رو آگاه کنيم نسبت به مسائل جامعه م
خودمون و شناخت هر چه بيشتر سيستم 
موجود  و رژيم ديکتاتور سرمايه داری وابسته که 
در ايران حاکمه، این خيلی مهمه که ما ارتباط 

به عنوان . داشته باشيم با گروه های مترقی
در خيزش انقالبی توده های ١٣٨٨مثال در سال 

  مصاحبه راديو همراه با رفيق سهيال دهماسي
  

   قيدر سوئد با رف" همراه" ویمتن مصاحبه راد دیآ یم ریآن چه در ز
  زنان کارگر و زحمتکش   یمارس روز جهان ٨، به مناسبت  یدهماس اليسه
  . صورت گرفت ٢٠١٢مارس ١٢این مصاحبه در تاریخ دوشنبه  .باشد یم

  این مصاحبه را از حالت گفتار به نوشتار درآورده و با برخی   پيام فدایی،
  .برای اطالع خوانندگان درج می کندتغييرات جزئی 
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، اينجا يک توهمی بين حتی مردم  در ايران
روشنفکرانش هم بوجود آمده بود به خاطر 
نبليغات وسيعی که راديو تلويزيونهای 
امپرياليستی  در اينجا به نفع جناح اصالح طلب 

رو علم "  سبز"انجام می دادند و به اصطالح 
کرده بودن و می خواستن وانمود کنن که اين 

به نام خيزش انقالبی مردم نبوده و يک چيزی 
است که می خواد رژيم حفظ  " جنبش سبز"

بشه و تو اون چهارچوب، اصالحات انجام بده، ما 
با يک گروهی از زنان ارتباط گرفتيم که زنان چپ 
و انقالبی هستن، زنان آگاه شيليايی با اونها 
فعاليت می کنن، و از طريق اونها ما بشون می 
ان گفتيم و توضيح می داديم که چطور مردم اير

خواست اصلی شون،  سرنگونی کل این رژيمه 
و جز از اين راه به آزادی نمی رسن و زنها به جز 
سرنگونی اين رژيم، به آزادی نمی رسن و اين 

رو که برای سرکوب اين خيزش " سبز"مقوله 
انقالبی امپرياليست ها و رژيم ابداع کرده بودن، 
جناحی از رژيمه؛ ما اين رو افشاء کرديم و بعد 
من در يکی از سخنرانی هاشون رفتم ديدم که 
دقيقا حرف های ما رو تو سخنرانی هاشون 
ميگن و باعث شد که بخشی از افکار عمومی 
اينجا  خيلی آگاه بشن نسبت به خواستهای 

جمهوری "اصلی مردم ،که همون   شعار 
" اسالمی از هر جناح و دسته نابود بايد گردد

نگليسی اش رو اين شعار رو ما ترجمه ا. بود
 .هم تو مراسم زنان انقالبی برديم

 
شما خيلی کوتاه . خيلی ممنون. بله  :گوينده

و مختصر و مفيد پاسخ می ديد و من جدا از 
 . شما تشکر می کنم

 .خواهش می کنم لطف داريد :پاسخ
 

صد سال از تاریخی که هشتم مارس  :گوينده
به عنوان روز جهانی زن شناخته شده، داره 

همانطور که می دونيم روز . ذره و گذشتمی گ
درکنفرانسی که زنان  ١٩١٠جهانی زن در سال 

سوسياليست از کشورهای مختلف جهان در 
. کپنهاک دانمارک برگزار کرده بودند تعيين شد

اين روز صد ساله که داره همين طور هر سال 
در طی یک قرنی که گذشت، . برگزار ميشه

مایه داری تحميل شرایط دهشتباری که سر
جهانی به طبقه کارگر و بطور طبيعی زنان کارگر 
و اقشار کم درآمد و فقير جامعه روا داشته و 
داره، باعث شده تا زنان، الجرم با مطالبات 

در . طبقاتی و سياسی بيشتری روبرو شده اند
ایران و دیگر کشورهای منطقه، ارتجاع مذهبی، 
 خشونت عليه زنان و آپارتاید جنسی رو به
فرهنگ رسمی و قانونی جامعه مبدل کرده و در 
نهایت باید اضافه کنيم که امسال درحالی به 
پيشواز روز جهانی زن  رفتيم  آه حقوق زنان در 
جامعه  ما نه تنها ارتقا نيافته بلكه در بسياری 
. زمينه ها شاهد عقب گرد آنها هم هستيم

فقر، سيه روزی، بيكاری و خارج شدن زنان از 
. ه اقتصادی هر روز ابعاد گسترده ای گرفتهگردون

به نظر شما راه برون رفت از این شرایط چيه؟ و 
شما در البالی صحبت هايتان به خوبی گفتيد 
که جز با قهر انقالبی نمی شه از اين وحشت 

 . سرمايه داری بيرون آمد
همانطور که خودتون هم .بله درسته  :پاسخ

ت از اين شرايط تأکيد کرديد، واقعا راه برون رف
دهشتناک کنونی، اينه که يک مبارزه قاطعانه و 
قهر آميز جهت خالص شدن از شر رژيم 

وبرای . ضدخلقی جمهوری اسالمی بر پا بشه
اين منظور هم بايد از مبارزات گذشته تجربه 
کسب کرد؛ بايد  به هيچ يک از اين دارو دسته 

بايد . های درونی جمهوری اسالمی دل نبست
نکه تالش ميشه برای رفع کمبودهای ضمن اي

مبارزاتی جاری، در جهت اتحاد هر چه بيشتر 
زنان و مردان انقالبی هم گام برداشته بشه  و 
سطح مبارزات انقالبی زنان و مبارزات همه توده 

های مبارز با رژيم رو بايد ارتقاء داد؛ بايد برای 
. سرنگون کردن رژيم دار و شکنجه قدم برداشت

ا  اين راه مبارزه هم راه  همواری ُخب مسلم
به . نيست، ولی به هر حال تنها راه نجاته

خصوص در اوضاع احوال کنونی بايد به کارگران 
زن و در واقع به همه کارگرها گفت که چشم 
اميد هم به هيچ قدرت خارجی نبايد بست و 
آزادی زنان کارگر و همه کارگران، تنها با دست 

 . خودشون امکان پذيره
 

بله، به نظر شما برای رسيدن به  :گوينده
آزادی زنان، جدائی دین از دولت و سرنگونی 
تماميت رژیم زن ستيز اسالمی، می تونه اولين 

 گام رهائی زنان ایران باشه؟
از اونجا که ما می دونيم که جمهوری  :پاسخ

اسالمی مانع اصلی رسيدن به هر گونه آزادیه، 
م شامل می شه، آزاديهائی که آزادی زن رو ه

بنابراين سرنگونی اين رژيم،شرط اوليه گام بر 
اگر مردم ما، و .  داشتن برای رسيدن به آزادیه

زنان ما، خواهان آزادی و برابری زن و مرد و 
اصوال همه آزادی های ديگه هستن، تنها در 
قالب يک سيستم و حاکميتی واقعأ دمکراتيک 

پس بايد . ميشه به اين آزادی ها دست پيدا کرد
جدايی دين . جمهوری اسالمی نابود بشه اول

از دولت هم که گفتيد، تحت حاکميت جمهوری 
و به همين . اسالمی، نه عمليه و نه امکان پذير

دليل هم برای خالصی از همه قوانين و مقررات 
و فرهنگ ارتجاعی اش و دخالت دين در 
سياست و فرهنگ ارتجاعی رژيم که جمهوری 

نها رو تبليغ می کنه، قبل از هر اسالمی همه اي
چيز بايد خود اين رژيم بره، و اونم مسلما تنها 
به قدرت مردم و رهبری کارگران زن و مرد آگاه و 

 .مبارز امکان پذيره
 

به نظر شما برخوردی که اين رژيم و  :سوال
رژيم های منطقه و رژيم های ديکتاتور دارن، 

 می تونه خارج از سيستم جهانی باشه؟
گفتيم که سيستمی که االن در . خير: اسخپ

سطح جهان واقعا حاکميت می کنه سيستم 
در کشورهای ديگه ای هم  مثل . سرمايه داریه

مصر و کشور های جهان سوم وکشورهای 
منطقه می بينيد که مردم و  زنان چگونه برعليه 
سيستم های اون کشور هاشون که سرمايه 

، بلند داری وابسته به  امپرياليسم هستن
شدن و مبارزه کردن در نتيجه مبارزات زنان در 
کشور هائی مثل ايران که سرمايه داری 
وابسته ست در واقع بر عليه سيستم سرمايه 
داری جهانی يعنی امپرياليسم هم هست و 

 . اين ها يک سيستمه
 

يکی از . شما به مصر اشاره کرديد :گوينده
اشه پرسش ها در رابطه با مصر می تونه اين ب

که شنونده ای تماس گرفتن و پرسيدن در 
رابطه با کاری که اون دخترجوان در مصر کرد و 
برهنه شد  و در پی آن هنرپيشه ای در بين 
ايرانيان گلشيفته فراهانی اين کار رو کرد و 
جديدا هم تقويمی رو  حزب کمونيست کارگری 
توسط خانم نمازی اين کار رو کرده و بيرون داده 

ده پرسش شون اين بود که  آيا اين اين شنون
می تونه يکی از فاکتورهای اصلی رسيدن به 

 آزادی باشه؟ يا فقط يک اعتراضه ؟ 
فاکتورهای اصلی مبارزه را ما اينطور ی  :پاسخ

تعيين می کنيم که ببينيم درواقع مسئله اصلی 
جامعه ما چيه  و راه حل رسيدن به آزادی ها  و 

. متکش کشورمون چيهمطالبات زنان و مردان زح
ما با مسائل مهم و اصلی جامعه برخورد می 

مساله ما اينه که در حال حاضر االن مردم .کنيم 
خطر . ما با مسائل خيلی مهمی روبرو هستن

ه نظامی آمريکا به ايران حمله امپرياليستها حمل
هست و اين که باالخره مردم مساله اصلی 
شون اينه که باالخره اين رژيم کی از بين می 

ره، چطوری بايد از شر جمهوری اسالمی 
خالص شد که باعث و بانی تمام اين بدبختی 
های ماست ؟ اينها مسائل مهم مردمه و  حل 
اين مسئله، حل مساله اين رژيم و خطر حمله 
امپرياليست ها بر عليه مردم ايران اينها با يک 
مبارزه انقالبی، با اتحاد انقالبی زن ها و 
مردهای آگاه ، طبقه کارگر آگاه و زحمتکشان 
ديگه جامعه ما، زحمتکشان آگاه، با اينها امکان 

راه حل ها راه حل های مبارزاتی و . پذيره
 . انقالبيه
مش اين هم و غ" اتحاد زنان آزاديخواه"تشکل 

مسائله  و مسائل فرعی رو، چيز های ديگه ای 
 . رو مطرح کردن، کار ما نيست

    
باز بر می گرديم . خيلی ممنون ازشما :گوينده

به سيستم جهانی که صحبت کرديد و به 
ما می دونيم که دو . خوبی هم توضيح داديد

اما . سوم کار جهانی را دارند زنان انجام می دن
د جهان به زنان اختصاص پيدا تنها یک دهم درآم

در واقع ما با استثمار آرامی روبرو . می کنه
هستيم که بر اساس جنسيت، نابرابری، 

چرا در جهان امروز ما با چنين . نهادینه شده
قساوت هائی در حق زنان مواجه می شيم ؟ و 
چرا حکومت ها و نيروهای مرتجع در ایران و در 

یکی از ارکان نقاط مختلف جهان، زن ستيزی رو 
 های فعاليت های خودشون  تبدیل کرده اند؟

زن ستيزی و ستم بر زن و اين مساله  :پاسخ
را بايد در رابطه با سيستم طبقاتی ای که 

در . حاکم بر جهانه، ما  بررسی بکنيم
کشورهای غربی هم سيستم طبقاتی حاکمه 

سياسی رو -و طبقه سرمايه دار قدرت اقتصادی
سيستم سرمايه داری . تو دست خودش داره

جهانی در دوران کنونی، در باالترين مرحله 
در اين . خودش يعنی در مرحله امپرياليسمه

مرحله، سرمايه داری داره دوران پوسيدگی خود 
دورانی که سرمايه داری . ش رو طی می کنه

. با بحران هايی هر چه عميق تر روبرو می شه
يکی از شيوه های سرمايه داری برای 

خگويی به بحران ها و تخفيف ضربات بحران پاس
بر طبقه سرمايه دار، اينه که بار بحران ها رو 
بيندازه روی دوش طبقه کارگر و زحمتکشان 

اين کار با ستم مضاعف بر . ديگه تحت ستم
زنان، با کاهش هرچه بيشتر حقوق زنان، با 
تحميل کارهای موقت و تحميل کار های نيمه 

هم که بحران در سطح وقت به اونها و وقتی 
کنونی، در رابطه باشرایط فعلی می بينيم که 
بحران به اين حد می رسه، کال با  بيکار کردن 
زنها، که نيمی از پيکره طبقه کارگر و ديگر 
زحمتکشان هستن، ميان و اين بار بحران های 
سيستم رو  روی دوش طبقه کارگر و 
 زحمتکشان می ندازن و کال اين کار رو با شدت
بيشتر و با استفاده از توجيهاتی انجام می 
دهند که برگرفته از اون فرهنگ زن ستيز طبقه 

در همين کشورهای غربی، هم حاال . حاکمه
احتماال شما هم می بينيد؛ در کشوری که 
زندگی می کنيد حاال دارن اين ساز را کوک می 
کنن که خانواده هايی که دو نفر توش کار می 

هم مرد آن کار می کنند و  کنن يعنی هم زن و
دو تا درآمد دارند، بايد در اين دوره بحرانی بيايند  

کنن و زنها رو " از خودگذشتگی"به اصطالح 
اخراج و کارها شون را بدن به مردهائی که 

درصورتيکه ما می دونيم که واقعيت اينه . بيکارن
که اکثر خانواده ها، تو همين کشور هم اکثریت 

زن و مرد هر دو کار می کنن،   شون اونهائی که
خانواده های کارگری و زحمتکشند و تو اين 
خانواده ها  تنها کار کردن يک نفر، آن هم با 
حقوق های ناچيز کارگری االن، کفاف مخارج 
خانواده های کارگری رو نمی ده؛ با اين قيمت 
های سرسام آور که افزايش پيدا کرده  و برخی 

گری تو همين کانادا هم از اين خانواده های کار
می بينيم که حتی نوجوانانشون هم مجبورند 
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بنابراين  طبقه . کار کنند تا خرج خانواده در بيايد
سرمايه دار بار بحران را می اندازه بر دوش اين 

در همين کانادا، اخيرا ماه گذشته . خانواده ها
تعداد بسيار زيادی کارگر کارخانه های مختلف، 

بنابراين برای اينکه .  اخراج کردنزنان کارگر رو 
بفهميم که چرا اين روز ها اينقدر فشار به زنان 
کارگر و زحمتکش بيشتر شده بايد بدونيم که 
. سرمايه داری همه جا پنجه افکنده بر تمام دنيا

و چون با بحران بيسابقه ای مواجه شده، همه 
و . جا زن ها رو آماج يورش خودش قرار داده

ين مساله، مبارزه برای همين امر، هم
سرنگونی سرمايه داری سيستم سرمايه داری 
و هموار کردن راه رسيدن به آزادی زنان رو در 

به اميد اينکه بتونيم ما هم .  مقابل ما قرار داده
 .به اين نياز زمان پاسخ شايسته ا ی بديم

 
يکی از پرسش ها رفيق سهيال اين  :سوال

ضل زنان، است که در حال حاضر حادترين مع
مشکل زنان در ايران چيه؟ مثأل حق طالق، حق 
حضانت از کودک ، اينها معضالتی هست که هر 

به نظر شما کدام يک از اينها، . روز می شنويم
 بيشتر زنان را تحت فشار قرار ميده در ايران؟

خوب زنان در ايران دو نوع ستم می : پاسخ
ش زنان طبقات کارگر و زنان طبقات زحمتک. بينند

و تحت ستم ايران در معرض دو نوع ستم 
 هستند 
رفيق سهيال فکر کنم مشکل تلفنی  :گوينده 

پيدا کرديم ما سعی می کنيم که يک بار ديگر 
. مجددا با شما تماس بگيريم چون صدا نامفهوم 

 مرسی 
  قطع می کنم :پاسخ

 
*** 

 با ما همراه هستيد؟ :گوينده 
  .مجددا سالم می کنم. بله بله :پاسخ

 
بله بفرمائيد شما داشتيد حاد ترين  :گوينده

 . معضل خانواده زنان را می گفتيد
خوب مسلمأ با توجه به صحبت هايی  :پاسخ

که کرديم در رابطه با شرايط ايران ، حادترين 
مسئله زنان در حال حاضر اينه که اون ريشه 
تمام ستم هايی که امروز نه تنها به زنان، بلکه 

ران، توده های تحت ستم در به تمام مردم اي
ايران می شه، بايد ريشه اون ستم ها از ميان 

که سيستم سرمايه داری .  برداشته بشه
وابسته در ايران و رژيم جمهوری اسالمی 

بنابراين حادترين مسئله که االن در . است
مقابل زنان قرار داره، مبارزه برای از بين بردن 
، ريشه همه ستم هائيه که بهشون ميشه

مبارزه برای سرنگونی اين رژيم  ، مبارزه برای از 
ميان برداشتن سيستم سرمايه داری وابسته 

 .تو جامعه
 

يعنی شما اعتقاد داريد هرگونه به  :گوينده
اصطالح مشکالتی که می توانيم شمارش 
بکنيم، همه اينها می تواند فقط با سرنگونی 

 تماميت جمهوری اسالمی برطرف بشه؟   
لما هيچ نوع توهمی ما نبايد داشته مس: پاسخ

باشيم که تو اين رژيم مشکالت زنان حل بشه؛ 
. به هيچ کدام از خواسته هاشون زنها بر سن

ولی اين به اين معنا نيست که  رسيدن به اين 
در واقع وقتي که . خواسته ها، هدف نيست

می خواید رژيم سرنگون بشه برای چی می 
که به آزادی خواید سرنگون بشه؟ برای اين 
بتونن  آزادی . هائی که می خوان برسند زنها
مساله قوانين . انتخاب پوشش داشته باشن

خانواده به شکلی باشه که حق زن اين طور که 
االن داره ضايع ميشه، یعنی حق حضانت فرزند 
در زمينه بعد از طالق، حضانت فرزند رو به زن 

برای حل کردن . نمی دن؛ اينها همه حل بشه
ن مسائل برای برداشتن اين موانع قانونی و اي

غيرقانونی که رژيم به اصطالح ابداع کرده برای 
اين که زنها رو تحت ستم نگه داره، برای اينها 

بايد . همه بايد يک زمينه ای  ايجاد بشه
سيستمی سر کار باشه که اين خواسته های 

هر . مردم رو پاسخ مثبت بده و عملی بکنه 
م بگيم که مدافع رفرم تو چی هم ما بخواي

سستم حقوقی باشيم ،مدافع مثال رفرم تو 
سيستم حقوق خانواده باشيم ،يا مدافع رفرم 
در سيستم آموزشی باشيم که زنها و دخترها 
اجازه داشته باشن که تو هر رشته ای و هر 
زمينه ای که می خوان تحصيل بکنن و آموزش 
ببينن، ولی با وجود اين جمهوری اسالمی، 
هيچ کدام از اين رفرم ها ی سياسی، 
. اجتماعی و اقتصادی امکان پذير نيست

رفرميسم رو ما باهاش مخالفيم ؛با کسانی 
مخالفيم که تصور می کنن که  با حفظ همين 
رژيم،  تو همين رژيم ميشه برای رسيدن به اين 

اين . خواستها مبارزه کرد و دست يافت به اونها
چنين چيزی غير يک . رو ما اعتقاد نداريم

ولی برای رفرم کردن تو جامعه، مسلمه . ممکنه
وقتيکه اولين قدم برای اينکه به آزادی کامل 
برسيم، اينه که حداقل آزادی بيان خواستهات 

ولی تو سيستمی که االن . رو داشته باشی
حاکمه، جمهوری اسالمی، زنها حتی حق طرح 

مردها هم همين . خواسته هاشون را ندارن
هيچ کس حق طرح خواسته هاش رو . طور
ماه مرد های کارگر  ٦ماه به  ٦مردها،  . نداره

ماه  ٦زنهای کارگر . حقوقشون داده نمی شه
و وقتي هم . ماه حقوقشون داده نميشه ٦به 

می رن اعتراض می کنن و حقوق خودشون رو 
. می خوان، می گيرندشون کتک شون می زنن

. نزندان شون می کن. شالق شون می زنن
. شما خواستهات رو نمی تونی طرح بکنی

حقوق عقب مانده ات رو نمی تونی درخواست 
تو اين رژيم چطور می خوای کوچکترين . بکنی

آزادی رو برای زنان و مردها انتظار داشته 
باشی،چطور می خوای  آزادی پوشش رو بدون 
اينکه کتک بخوری و شالق بخوری و بهت 

هين ها بهت توهين بشه، انواع و اقسام تو
بنابراين  بايد راه حل .  بشه درخواست بکنی

و اون هم . برون رفت از اين وضعيت رو پيدا کرد
اتحاد مبارزاتی همه اقشار تحت ستم در جامعه 

اتحاد مبارزاتی طبقه کارگر و ديگر طبقات . است
تحت ستم، برای از ميان برداشتن اين سيستم 

د يک که سد اصلی و مانع اصلی سر راه ايجا
جامعه ای واقعأ دمکراتيک و آزاد تو کشور 

 .   ماست
 

بله پرسشی آمد و شما هم در رابطه  :گوينده
يکی از اين . با مساله رفرميسم صحبت کرديد

آيا . است" يک ميليون امضاء"پرسشها همون  
به نظر شما پشتوانه اين حرکت چی بود و به 
دنبال چه اهدافی بودند؟ آيا اين هم يک حرکت 

 و اعتراض رفرميستی بود؟
کمپين يک ميليون "خود دست اندرکاران  :پاسخ
هميشه اعالم کرده اند که سر جنگ با " امضاء

. خواهان حفظ اين سيستمند. اين رژيم ندارند
خواهان حفظ سيستم سرمايه داری حاکم بر 

، خواهان حفظ جمهوری . جامعه هستن
هميشه خودشون اعالم . اسالمی هستند

و من نمی دونم چرا بعضی ها که به  کرده اند
اصطالح کاسه از آش داغ تر، هستن در دفاع از 
اين يک ميليون امضاء می خوان اينو چيزی 
معرفی بکنن غير از اون چه خود اونها دارن 
اعالم می کنند ؟ اين مسلمه که يک حرکتی 
بود در واقع برای حفظ اين رژيم ،مرتبا شعار می 

ادن  که اسالم اصالح دادن، شعار هائی می د
و يک . پذيره ، جمهوری اسالمی اصالح پذيره

حرکت انقالبی نبود، حرکت انقالبی ای که  
پاسخ اساسی داشته باشه برای حل 

 .  مشکالت زنان تو جامعه ما  نبود

تحت حاکميت جمهوری اسالمی، زنان واقعا 
انقالبی و مبارز، که خواسته های اصلی زنان 

، زنان طبقه کارگر رو، تو طبقات تحت ستم را
جامعه مطرح می کنن، حق حرف زدن ندارند، 
.  حق فعاليت ندارند تو جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی به يک سری از گروه هاو 
فعالينی اجازه فعاليت سياسی داده که در 
چهارچوب حفظ اين رژيم فعاليت بکنن، حتی 
اونها رو هم البته هميشه تحمل نمی کنه  و 

اوقات به حرکت های اونها  هم حمله گاهی 
می کنه و می گيردشون و زندانشون می کنه و 
اين نشون ميده حد ديکتاتوری اين رژيم رو که 
حتی رفرميست هايی که برای  سرنگونی رژيم 
حتی شعارش را هم نميدن، این رژیم باهاشون 

 .به چه صور تی برخورد می کنه
ن امضاء رو ماهيت اینها رو، ماهيت اين يک ميليو

که بخشی از در واقع خواستهای طبقه سرمايه 
دار رو زنان طبقه سرمايه دار رو مطرح می کنن، 

که به حمايت از . ديديم ٨٨ما توی خيزش سال 
خيزش انقالبی مردم اينها بلند نشدند چرا چون 
اون خيزش انقالبی برعليه خود همين ها بود 
که بخشی از طبقه سرمايه دار و بخشی از 

 .سيستم حاکم رو تشکيل می دن
  

در سال های اخير جهان شاهد  :گوينده
. گسترش  مبارزه زنان در سراسر جهان بود

خشم زنان ميدان التحریر در مصر، زنان معترض 
درجنبش جهانی وال استریت که در آن 
دمکراسی و نظم سرمایه جهانی را زیر سوال 
را  بردند، فریاد زنان ليبيایی که قوانين شریعت

نمی خواستند، زنان یونانی که به خيابان آمدند 
را به لرزه در " متحد و آزاد"تا نظم اروپای 

بياورند، چگونه می توانيم از این پتانسيل 
جهانی برای رهایی زنان و در نهایت رهایی کل 

 بشریت استفاده بکنيم؟ 
يک گفته ای هست که همه جا می  :پاسخ

واره می گيم هم. شنويم و اعتقاد داريم بهش
. که هر جا که ظلم هست، مبارزه هم هست

بنابراين چون ظلم بر زنان در حامعه سرمايه 
داری شديد تره ، و عمال آنها یعنی زنها زير 
ستم مضاعف هستن، به همين دليل هم زنها 
دالئل بيشتری برای مبارزه برای نابودی اين 

آیا شما سوال می کنيد که . شرايط را دارن
 تونيم از اين پتانسيل استفاده بکنيم؟چطور می 

 
از اين پتانسيل که در جهان ما ديديم  :گوينده

در سطح جنبش زنان می توانيم برای رهائی 
زنان و به خصوص در رابطه با زنان و مردان 
استفاده بکنيم اين اون کليد به اصطالح حل 

 مشکله؟
 

وقتيکه ما پاسخی برای اين .  بله. دقيقا :پاسخ
نبالش هستيم می بينيم که وظيفه ما سوال د

وظيفه همه فعالين پيشرو جنبش زنان و همه 
نيرو های انقالبی اينه که اين واقعيت رو درک 
کنيم که زنها بيشتر از مرد ها تحت ستم 
هستندو به همين دليل هم دالئل بيشتری 
برای مبارزه دارند و بنابراين با درک اين واقعيت، 

روی بنيان کن زنان رو جهت باید تالش کنيم تا ني
نابودی اين نظام استثمارگر هر چه بيشتر به 

اگه يادتون . ميدون بياريم و سازماندهی کنيم
باشه و اگه به حضور وسيع و گسترده زنان در 

هم توجه کنيم ، می بينيم که  ٨٨خيزش سال 
چطور اجحافات و ظلم و ستم های جمهوری 

ار داده اسالمی زنها رو در صف اول خيزش قر
بود و چطور دختران جوان با جسارت و مقاومت 
و پايداری خود شون، همه رو به مبارزه دعوت 

همين واقعيت نشون ميده که در . می کردن 
پاسخ به سوال شما بايد گفت که بايد انرژی 
نهفته در اعتراضات زنان رو شناخت و نيروی 
اونها رو برای نابودی جمهوری اسالمی هر چه 
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ما در خيزش مردم در . ازمان دادبيشتر س
کشورهای عربی هم ، برای نمونه در مصر که 
مثال زديد، ما شاهد حضور گسترده زنها بوديم 

درصد تو کشور های غربی و  ٩٩و يا در جنبش 
هر کجا که توده ها به جنبش بر خاستند و برای 
مبارزه بلند شدند حضور وسيع و بنيان کن زنها 

در شرايطی که  جز با اتحاد بنابراين . رو ديديم
انقالبی زنها و مردان تحت ستم، نمی شه 
جهان رو از شر دشمنان خلق رها کرد، وظيفه 
ما هم اينه که  دشمن واقعی رو بشناسيم و 
بشناسونيم و کمبودهای مبارزاتی را رفع کنيم، 
و قدم به قدم متحدانه  در جهت پيروزی انقالب 

رای نجات و رهائی بنابراين تنها راه ب.پيش بريم
کل بشريت اينه که، اين انرژی نهفته، اين انرژی 
انقالبی را در زنها بشناسيم  و متحدانه با 
مردان انقالبی، در جهت پيروزی انقالب به پيش 

 .بريم
 

دقيقه با شما همراه  ٨ما حدودا . بله :گوينده
برگرديم به سی و چند سال پيش  . خواهيم بود

وز بر اين اعتقادند که زنان و بگيم که عده ای هن
سال يک عقب گرد تاريخی  ٣٣ايرانی در اين 

خوردند اون هم پس از به قدرت رسيدن رژيم زن 
ستيز جمهوری اسالمی و اعتقادشون بر اينه 
که  زنان ايرانی در رژيم رژيم پهلوی آزاد و رها 
بودند مثال در اون رژيم ما وزير آموزش و پرورش 

می بينيم که در اين چند  زن داشتيم و خوب ما
سال اخير ما وزير بهداشت زن هم در جمهوری 

شما اين تفاوتها را آيا حس . اسالمی داريم
کرديد و فکر می کنيد که يک همچنين اتفاقی 

 افتاده؟
رژيم پهلوی و رژيم . به هيچ وجه. نه  :پاسخ

جمهوری اسالمی ماهيتأ تفاوتی با هم 
رژيم های هر دو تاشون . نداشتن و ندارند

سرمايه داری وابسته، رژيم هايی ضدخلقی و 
رژيم های ارتجاعی بودن و هستند که در 
قساوت و جنايت هم مردم ما بروشنی می 
بينند که اينها دست کمی از هم نداشتن تنها 
تفاوت شان در حد و کميت جنايت هاشونه نه 

و در رابطه با . در مخالفتشان با نفس جنايت
نگاه داشتن زنها و سود زنان هم، فرودست 

بردن از ستم بر زنها، توسط طبقه سرمايه دار 
اين . حاکم در هر دو رژيم، این، یک اصل بوده

يک  شيوه ای بوده و هست برای حفظ 
در زمان شاه هم به عنوان مثال، . سيستم

قوانين خانواده خيلی ارتجاعی بود؛ ماهيت 
شاه فرهنگ . مذهبی وارتجاعی  داشت

در آن . د زن رو گسترش داده بودارتجاعی  ض
زمان هم، حتی مزد و حقوق زنها کمتر از مردها 
بود و ستم جنسيتی هم که اساسا به نفع 
طبقه سرمايه دار حاکمه، اون زمان هم  رواج 

 ٢داشت، زن در اون موقع هم شهروند درجه 
آنچه که . بود و اسير يک فرهنگی ارتجاعی بود

ت های ظاهری اين در ظاهر می بينيم ،اون تفاو
دو رژيمه که هر دو حافظ نظام سرمايه داری 

تفاوت شون در ابعاد سرکوب و کشتاره و . اند
بعد تازه   دليل اينکه ما . حد زن ستيزیشونه

می بينيم اينها شدت و ابعاد زن ستيزیشون 
متفاوته و ستم بر زنان در جمهوری اسالمی 

يک  ٥٧بيشتره، به اين دليله که  در سال 
زنان و مردان آگاه خلق، توی اين .  نقالبی شدا

جامعه  به يک انقالب بزرگی دست زدند برای 
قطع سلطه امپرياليسم و برای سرنگون کردن 

و زنان آگاه و . سيستم سرمايه داری وابسته

 ٥٧جوانی آمدن بطور گسترده در انقالب 
برای اينکه آزادی و برابری به . شرکت کردن
برای سرکوب اين توده   واتفاقا. دست بيارن

های انقالبی و برای سرکوب اين پيشگامان 
آگاه خلق و اين جوانهای آگاه خلق و برای 
کشاندن اين انقالب به شکست و شکست 
دادن اين انقالب بود که جمهوری اسالمی با 
حمايت و طرح و نقشه امپرياليست ها آمد و بر 

وجامعه ای که انقالب . اريکه قدرت نشونده شد
را شروع کرده بود ، و بخصوص زنان انقالبی  ٥٧

در اون،اصال دست از مقاومت برنداشتند؛ در 
مقابله با اين رژيمی که امپرياليستها سرکار 
آورده بودن، مقاومت کردن مبارزه کر دن زنهای 
ما، تا جایی که امروز هم در جامعه ما، زنان  روز 
به روز آگاه تر می شوند، شجاع تر می شوند، 
مقاوم تر می شوند، و درنتيجه برای سرکوب 
اين همه شجاعت اين همه مقاومت و اين همه 
آگاهيه که جمهوری اسالمی امروز بيشتر و 

اين . وحشيانه تر از رژيم شاه عمل می کنه
تفاوت اين حد سرکوب به خاطر اينه که مردم 
آگاه تر شدن، زنها آگاه تر شدن، مبارزتر شدن و 

ست هم هر چه بيشتر و زنان  طبقات فرود
و  . بيشتر آمدن تو صحنه مبارزه با اين رژيم

جمهوری اسالمی هم دقيقا برای کنترل و 
سرکوب اونهاست که  به سياستهای زن ستيز 
انش  اضافه کرده و اونها رو هر چه بيشتر و 
. عريان تر و وحشيانه تر اعمال می کنه 

سطح بنابراين، واقعيت اينه که  ابعاد مبارزه در 
جامعه در زمان جمهوری اسالمی نسبت به 
زمان شاه گسترده تر شده درنتيجه شکل و 
شدت سرکوب مردم و سرکوب زنان هم توسط 

اين به آن معنا .  اين رژيم گسترده تر شده
نيست که اين رژيم و رژيم شاه فرقی با هم 

 .می کنند از نظر ماهيت
 

ت ما گفتيم، و باز هم خواهيم گف. بله :گوينده
که در یک جامعه ی طبقاتی، سيستم فشار 
طبقاتی و تبعيض، امری ضروری و اجتناب 
ناپذیره و تا آن هنگامی که نابرابری طبقاتی 
وجود داره هرگز  نمی توانيم به تساوی حقوق 
زنان و مردان دست پيدا بکنيم چون تجربه نشان 
داده  که الزمه حفظ سيستم طبقاتی، حفظ نا 

رفيق سهيال، در پايان فقط . دانهبرابری زنان و مر
با  همون گفته خودتان که جز قهر انقالبی، راه 
ديگری نيست، به شعار و صحبت رفيق اشرف 

ما زن و مرد "دهقانی که در روز زن گفت 
، چگونه می توانيم "جنگيم، بجنگ تا بجنگيم

اين را در ميان زنان و مردان بيشتر و به اصطالح 
به يک قهر انقالبی و  بيشتر ببريم و آنها را

سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی رهنمود 
 بکنيم؟
اساسأ با شناخت اينکه دشمن واقعی  :پاسخ

زنان و مردان زحمتکش و تحت ستم در اين 
جامعه، زنان و مردان کارگر در اين جامعه، کيه و 
چی هست؛ با شناخت اون دشمن اصلی می 

و توانيم تالش برای از ميان برداشتن اون 
رسيدن به يک جامعه واقعأ آزاد و دمکراتيک را 

بنابراين . درکنار هم متحدانه به پيش ببريم
وقتی که ما می دونيم که زن ستيزی و ستم بر 
زن، با ظهور مالکيت خصوصی و آغاز جامعه 
طبقاتی شروع شد، وقتی می دانيم که 
سيستم سرمايه داری که همه جهان رو تحت 

این سيستمه که کنترل خودش در آورده، 
دشمن اصلی زنها و مردهاست  ، بنابراين اتحاد 

مبارزاتی زنان و مردان آگاه بايد در جهت مبارزه 
. برای از ميون برداشتن اين نظام ضدخلق باشه

و با اين شناخته با افزايش اين آگاهی و اين 
تالشهای انقالبيه که  ميشه برای ايجاد يک 

ه رو برای رفع جامعه واقعأ دمکراتيکی که زمين
همه  ستم ها و همه ظلمهای موجود ايجاد 

ما هم به همين دليله که  .  بکنه، قدم برداريم 
در اتحاد زنان آزاديخواه هميشه بر اتحاد زنان و 
مردان کارگر و انقالبی برای نابودی اين شرايط 
نکبت بار تأکيد کرديم و تاکيد می کنيم، و از 

ش برای رشد ملزومات مبارزاتی، منجمله تال
آگاهی و اتحاد مبارزاتی زنها و مردها برای 
سرنگونی سيستم ظالمانه موجود حمايت می 

 . کنيم و تالش می کنيم
 

اگر . مرسی از اينکه با ما همراه بوديد :گوينده 
صحبت پايانی داريد، دو دقيقه ای ما با شما 

 .همراه هستيم وقت دارم
اين  می خواستم ازتون تشکر بکنم که :پاسخ

از شنوندگان تون هم . مصاحبه را ترتيب داديد
تشکر می کنم برای سوال هائی که داشتندو 
از شنوندگان عزيز تون تقاضا می کنم که برای 

اتحاد زنان "آشنائی بيشتر با نظرات تشکل 
، به سايت چريک های فدايی خلق "آزادی خواه

بخشی از . بخش زنانش می تونن رجوع کنن
سخنرانی های ما اونجا نوشته های ما، 
سايت سياهکل دات . گذاشته شده

و کتاب جديدی از رفيق ) siahkal.com(کام
اشرف دهقانی منتشر شده در رابطه با 
بررسی شرايط زنان کارگر، که می تونن مراجعه 

و مسلمأ . بکنن مطالعه بکنن اين کتاب رو
بسياری از سوالهايی که مطرح هست در ذهن 

العه هر چه بيشتر، با همه می تونه با مط
گفتگوی هر چه بيشتر با هم ديگر ، پاسخ داده 

و مشتاقم که زنان رو با ديدگاه های . بشه
مختلفشون ما بتونيم  در مراسم های مختلفی 
که داريم،  ببينيم و مالقات کنيم و  در پرسش و 
پاسخ ها تالش کنيم که بيشتر با نظرات يکديگر 

 سپاسگزارمهم خيلی هم از شما . آشنا بشيم
برای اين برنامه بسيار مفيد و آگاهی دهنده 

 . تون
 

خواهش می کنم به عنوان پرسش  :گوینده
" اتحاد زنان آزاديخواه"سريع اين رو دارم که  آيا 

در کشورهای ديگر هم هست و ميشه با شون 
 در تماس بود ؟

بله ما فعالين متعددی در کشورهای  :پاسخ
انگلستان، در هلند، در در .  مختلف اروپا داريم

برنامه ای هم داشتيم يک مراسمی هم . سوئد
داشتيم چند سال پيش در هلند به دعوت ميز 
کتاب هلند ما اونجا رفتيم و با تعدادی از زنان 
فعال و آگاه اونجا آشنا شديم و به تعداد آشناها 

در . و دوستان اطراف اين تشکل افزوده شد
و . ين اين تشکلآمريکا هم هستند رفقا و فعال

اميدواريم که  بتوانيم سايتی رو در آينده ايجاد 
بکنيم که  بتونيم راحت تر با همه زنان فعال در 

 .جنبش زنان تماس داشته باشيم
 

خيلی ممنون موفق باشيد رفيق  :گوينده 
سهيال برای شما و رفقای اتحاد زنان آزاديخواه 

 .آرزوی موفقيت می کنم
شما و بی نهايت خيلی ممنون از  :پاسخ

 .سپاسگزارم

  

 !گرامي باد ياد تمامي شهداي بخون خفته خلق
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بخش برنامه مون  نیو اما در ا: ندهیگو 
 یکهایچر هياز اعضاء اول یکیسراغ  میريم

و با او ) پوالد( یسنجر برزیخلق فر یفدائ
و چرا  یطیدر چه شرا نکهیدر رابطه با ا

.  ميکنيشکل گرفت صحبت م اهکليس اميق
 .با سالم به شما یسنجر برزیفر قيرف

که  یزانیبا سالم به شما و همه عز :یسنجر
 کننيبرنامه را دارن گوش م نیا
 
با تشکر از شما که دعوت ما را : ندهیگو

 یما چه شانس نکهیو باز هم ا دیقبول کرد
 یشنوندگان ما که م نيو همچن میدار

 هياز اعضاء اول یکیتونن امروز با شما 
خلق بتوانيم به گفتگو  یفدائ یکهایچر

رو حساب بکنيد که ممکنه  نیو ا  میبپرداز
 انیاز شنوندگان ما اساسًا در جر یسر هی

 خواميم یخلق نباشن ول یفدائ یکهایچر
از شما اينه  دیسئوالم اگر اجازه بد نياول

و  یطیپوالد در چه شرا قيکه واقعًا رف
 شکل گرفت؟ اهکليس اميچرا ق
و  ادی زيکه قبل از هر چ دیاجازه بد :یسنجر

را در سالگرد اون  اهکليسخاطره رزمندگان 
هم از  گهیبار د کیپاس بدارم و  یخیتار اميق

 یرو برا یبرنامه ا نيچن کیشما تشکر کنم که 
. دیدیتدارک د زانیخاطره اون عز داشتيگرام
بود  یخیتار دادیرو کی اهکليکه س نهیا تيواقع
هم در کشور ما و  یبزرگ یخینقش  تار کیکه 

کرد و ُخب بطور  یزمبارزات مردم ما با ريدر س
 یم یرا وقت یخیتار یدادیهر رو یعيطب

به اون  میبازبگرد دیبا ميخواهيم بهش نگاه بکن
 نيکه جامعه در زمان چن یا یاجتماع طیشرا
در اون قرار داشته و اگر اين کار رو  یدادیرو
که بعد از شکست مبارزات  مينيب یم ميبکن

سه پرو کیمرداد در  ٢٨ یمردم به دنبال کودتا
شاه تونست  یکتاتوریساله د ١٨ـ  ١٧ یطوالن

 کیهمه مبارزات مردم رو سرکوب بکنه و 
در جامعه اعمال بکنه و بخصوص که  یقدرقدرت

سرکوبها توأم شده بود با ضعفها و  نیا
 ییدر پاسخگو یاسيس یسازمانها یهايناتوان
حزب  یانتهايخ یمبارزه مردم و حت یازهايبه ن

در کل جامعه  یديناامو  أسی هيروح کیتوده 
 یب کی یزیگر استيس کی. حاکم شده بود

 نيچن کیو  یاسيس یبه سازمانها یاعتماد
 یکار شهيکه با قدرت حاکم نم یباور نادرست
رفته  شيتا اونجا پ یديو ناام أسی یکرد و فضا
 ییصدا"گفت که يم یمثًال شاعر یبود که حت

 ایو " خواننديکه م یاز خروسان یحت ستين
شده بود که پدرها و مادرها  ادیوحشت ز درنقیا
موش  وارید"بردن که  یاصطالح رو به کار م نیا

حرف  جهي، در نت"داره و موش هم گوش داره
 رييتغ دیوضع با نیا نا،یو ا دينکن یکار دينزن
 ليتحل نیدرست با ا اهکليو رزمندگان س کرديم

بدن بايد يک  رييوضع رو تغ نیا نکهیا یکه برا
حاکم بر جنبش  هيروح نینن که ابک یکار
جامعه به  ليو مردم رو بشکنن، با تحل یاسيس
راه، مبارزه مسلحانه  نیکه ا دنيرس جهينت نیا

 یاون   فضا ستیبايم یحد کی جهيدر نت. است
گذشته،  یکه بدنبال شکستها یا یاسيس

 ییبخصوص و اون ندامتها تودهحزب  یانتهايخ
داده شد و  شینما میکه هر روز در مطبوعات رژ

به روشنفکر و عنصر آگاه در  یاعتماد یب کی
بشکنه، و در  ستیبايم نیجامعه شکل گرفت، ا
که اون  یزیعز یجوانها یاون دوره بخصوص برا

 نیا دیاجازه بد دنیدوره رو با چشم خودشون ند
 قيکه رف نطوربکنم که هما ديرو هم تأک

 یکهایچر ینهايسیاز تئور یکی انیپو زیرپرويام
دو " کی کنهيم ديتأک ٥٠خلق در سال  یفدائ
در ذهن مردم به نادرست شکل گرفته " یمطلق

بزرگ و  یليبود که قدرت دشمن خودشون رو خ
 نیو ا دنیديم فيقدرت خودشون رو ناتوان و ضع

مبارزه  جهيبشکنه، در نت ستیبايدو مطلق م
 ٤٩در سال  اهکليکه رزمندگان س یا لحانهمس

 یو در آغاز برا زياز هر چ به اون دست زدن قبل
 یفضا نیخفقان و ا یفضا نیبود که ا نیا

را بشکند که تا حد  یديو ناام اسی نيسنگ
اون دوره نگاه  یتهايبه واقع یهم ما وقت یادیز
زود  یليکار موفق بودن، ما خ نیدر ا ميکنيم
در جنبش  یکه در جنبش کارگر مينيب یم

و اون  اهکليرزمندگان س یتهايفعال ییدانشجو
که در شهر مبارزات اونها را  ییرفقا یتهايفعال

ادامه دادن بقول معروف اون زنگ بزرگ را بصدا 
کردن  دايپ یتازه ا تيمشغول کیدر ُاورد و مردم 

مردم به . شد ختهیو اون ترسها به تدريج ر
بعدها هم  یشدن و حت دهيصحنه مبارزه کش

شکل گرفته  اهکليکه در س یمبارزه ا یدگيتن
که مردم شعار  یبهمن وقت اميد رو در قبو
رو ما " ییتو افتخار ما یفدائ یفدائ" دادنيم

 .میشاهد بود
 
دوستان  یپوالد ممکنه برا قيرف: ندهیگو

خود اساسًا  انیدر جر یکم هی دیما که شا
که  دیبد حيتوض ديتون یسياهکل نباشند م

 شد؟ یچگونه بود و چکار کردن و چ
 یکه گروهها یوقت دينيحتمًا، بب :یسنجر
 نیخلق به ا یفدائ یکهایدهنده چر ليتشک
در  یهر گروه انقالب فهيکه وظ دنيرس جهينت

آغاز مبارزه مسلحانه است ُخب چه  طیاون شرا
راه مبارزه را به  نکهیا یدر شهر و چه در کوه برا

 انيرو در جامعه بن یمردم نشون بدن و مبارزه ا
مردم و  یخیربزنه به قدرت تا ینقببگذارن که 

 کیاساس  نیاونا رو به صحنه بکشونه ُخب بر ا
اکبر  یعل قيرف یبه فرمانده یزانيدسته پارت

به کوه  ٤٩سال  وریدر شهر یفراهان ییصفا
نفر  ١٠نفر بودبعد به  ٦رفقا  نیتعداد ا. رفت
 یماه جنگلها ٥رفقا حدود  نیا. کرد دايپ شیافزا

کردن ،  ییتا مازندران شناسا النيشمال رو از گ
در جنگل رو  یدوره را زندگ نیا یها یسخت
انطباق  طیکردن، خودشون رو با شرا شیآزما

به پاسگاه  ٤٩بهمن سال  ١٩دادن و در 
 نیحمله کردن، متاسفانه قبل از ا اهکليس

که در شهر انجام  ییهایريدستگ ليحمله بدل
 عشده بود ساواک از حضور رفقا در جنگل مطل

کوه و  یرو که رابط ها یلشده بود و روابط مح
قرار داده بود، تعداد  ورشیشهر بودن رو مورد 

 ليدل نيشده بودن و به هم ريدستگ  یاريبس
 یبنده خدا لنگرود یهاد قمانيرف یهم وقت

 یزندگ اهکليکه در س یتماس با معلم یبرا
 یکوه و شهر بود برا یاز رابطها یکیو  کرديم

بود  شده ريتماس با اون  آمده بود دستگ
ساواک و بعد هم بدنبال اون رفقا به  لهيبوس
پاسگاه رو  یحمله کردن، اسلحه ها اهکليس

 یروز در کوهها ١٠مصادره کردن، حدود 
 نیدر ا یبودن ول اهکلياطراف س یجنگلها

از رفقا  گرید یکی یريبه دست هوشنگ ن انیجر
 فقاخاطر سه تا از ر نيخورده بود و به هم ريت

به  یطور هیکه بهر حال  ارنيخواستن اون رو ب
شهر برسونن تا معالجه ش بکنن که اونها 

اسفند  ٨بهمن تا  ١٩شدن، بعد هم ااز  ريدستگ
با ارتش و  یادیز یهایريدرگ ماندهيباق یرفقا

رفقا  هایريدرگ نیا انیداشتن که در جر یژاندارمر
جان باختن و  یاسحاق یو مهد یسمائ ميرح
سرد  ین سرمادر او ایمجروح شدن  مه هيبق

 میشدن و رژ رياون سال ناتوان شده و دستگ
تمام  یتمام و سفاک یرحميشاه هم با ب

 ربارانيت ٤٩اسفند سال  ٢٦رو در  قيرف زدهيس
 یانیخودش فکر کرد که نقطه پا اليکرد و بخ

 نیاتفاقًا ا یول اهکليگذاشته بر حماسه س
شد که واقعًا  یخونها بذر نيخونها جوانه زد هم

 میدیپرورش داد و ما د رانیرو در ا یدیدنسل ج
رو به  ويکه بازماندگان اون حرکت چه زود فرس

اعمالش رسوندن که دادستان ارتش بود  یسزا
رفقا رو صادر کرده بود و بعد  نیو حکم اعدام ا

به پا  انیمهمتر از اون در دانشگاه دانشجو
" مبارکمرگت  ويفرس" زدنيم ادیخواستن و فر

که در  یحرکت نیقدر زود اچ نيديبب یعنی
 ییشکل گرفته بود در جنبش دانشجو اهکليس

ما در همون .  کرد و در سطح جامعه دايپژواک پ
که چگونه  میرو دار تيسالها حرکت جهان چ

 دايپ یتعرض هيروح دیجد هيکارگرها حاال روح
شدن و چند  ريکرده بودن و با ژاندارمها درگ

 .ما اضافه شد یکارگر شبه جنب ديشه
 
 ميبگ ینطوریا ميتونيپوالد م قيرف: ندهیگو

هدفش  اهکليس اميکه بهر حال ق
 نیشکستن جو رعب و وحشت بود و به ا

رو به  اهکليس اميهدف نائل آمد اما اگر ق
 کیکه بتونه  یکار هی یعنی نکهیعنوان ا

ببره که  شيرو به پ یستياليانقالب سوس
خلق  یفدائ یکهایبهر حال تمام اون چر

سازمان چپ  کیرو  ندشوکه خو
همچه  گهیگفت که د شهيم ایآ دونستنيم

 بوده؟ یداشته، چه جور اینداشته  یهدف
 شهيکه شروع م یهر مبارزه ا دينيبب :یسنجر

و چه مبارزات امروز، هم  اهکليچه مبارزه س
 یداره هم جنبه ها یکيتاکت یجنبه ها
 کی یرو وقت یجنبش کی یما وقت ک،یاستراتژ

توجه داشته  دیبا ميکنيم یرسرو بر یاميق
 یجنبه ها نيب میکه تفاوت بگذار ميباش

جنبش در  نیکه ا یا یکيو تاکت کیاستراتژ
 کیمقابل خودش گذاشته، از نظر استراتژ

خلق  ییفدا یکهایو چر اهکليرزمندگان س
به  دنيرس یو برا سمياليو سوس یآزاد یبرا
نظام  ینابود یبرا سمياليو سوس یآزاد

که اون رو وابسته به  یا یردا هیسرما

  فريبرز سنجريبا رفيقزنانمصاحبه راديو 
  بمناسبت سالگرد سياهكل             

  د به مناسبت سالگرد زنان در سوئ فوریه امسال، رادیو ١٢در تاریخ 
  .رستاخيز سياهکل، مصاحبه ای را با رفيق فریبرز سنجری انجام داد

  پيام فدایی متن این مصاحبه را از حالت شنيداری به نوشتار تبدیل کرده  
  .و با برخی ویرایشهای جزئی برای اطالع عالقه مندان درج می کند
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 نیسالح برگرفتن و بر ا دونستنيم سميالیامپر
که شروع کردن به  یباور بودن که در مبارزه ا

و هر چه که  وندنيپ یتوده ها به اون م جیتدر
 توننياونها م وندنيتوده ها به اون بپ شتريب

 یکيبکنن از نظر تاکت دايپ یبزرگتر ینقش نظام
بود که فضا را  نیمسئله ا یکينه، از نظر تاکت

 کی ارن،يبوجود ب یدیجو جد کیبدن،  رييتغ
و اخالق  رهنگف کی ارن،يبوجود ب یدیجد هيروح
 یریو اون شکست پذ ارنيبوجود ب یدیجد

دشمن را به مردم نشون بدن و مردم در عمل 
 ابانيشاه رو هر روز در خ میرژ یو سفاک اتیجنا
 نيبه هم گرفتن و ريو ازش تاث دنیکه د ننيبب
رو در قلب خودشون جا  کهایهم مهر چر ليدل

 هک مينيبيم ميو نگاه بکن میدادن، حال اگر برگرد
در نوزده بهمن  یعنیکوتاه  یليپروسه خ کیدر 
 مينيبب میيايرخ داده، ما ب اهکليحماسه س ٤٩

بهمن  ٢١رو ما در  اهکليکه سالگرد حماسه س
که  ميدر دانشگاه تهران جشن گرفت ٥٧سال 

بودم که در اون  یاز کسان یکیمن خودم 
مراسم شرکت داشت و نقش داشت بهر حال، 

روز  داشتيگرام یبرا ابهمن م ٢١که  یدر روز
چمن دانشگاه  نياعالم تجمع در زم اهکليس
هزاران نفر  نیهزاران نفر اومدن، ُخب ا میکرد
اون حرکت  دادينشون م داد،يرو نشون م یچ

ده در تداوم که در اونجا شروع ش یکوچک
توده ها مواجه  عيخودش تونسته با اقبال وس

 ییفدا یکهایبه سازمان چر یبشه، ما وقت
 یونيليو م عيکه چه ابعاد وس ميکنيخلق نگاه م

که ُخب پس از اون  مينيبيکرد اون موقع م دايپ
 گفتيم انیپو قيحرکت تونست اونطور که رف

از توده را بهش پاسخ بده و به  ییاون جدا
اط برسونه، اون راه را نشون داد و بهش ارتب

 گهیُخب حاال د یعمل کرد و جواب داد، ول
که  یسازمان نیکه ا دبو نیا یمسئله بعد

 دیجد طیشکل گرفته بتونه با توجه به شرا
خودش رو انجام بده که ُخب همونطور  فیوظا
و دارودسته  سميبخاطر نفوذ اپورتون ديدونيکه م

رفت و  راههيزمان به بمنفور فرخ نگهدار اون سا
 یکه آزاد شده بود بخش بزرگ ییرويهمه اون ن

 یسالما یاز جمهور تیاش واقعًا به حما
اومد، در  شيپ یا گهیوضع د کیبرخاست و 

به واقعه  یخیاز نظر تار میيما اگر بخوا جهينت
و گرچه خود دسته  مينگاه کن اهکليس
 ريدر جنگل شکست خورد و دستگ یزانيپارت

گذاشته  انيکه بن یدام شد، اما حرکتشد و اع
داد و  رييرو تغ یاسيکرد، جو س دايشد تداوم پ

مردم  یمعنو تیشد و حما واجهبا اقبال مردم م
 نیبود که ا نیرا جلب کرد و ُخب حاال مهم ا

 یراحت نیبه ا چوجهيکه به یا یمعنو تیحما
به  یرو با اشکال سازمان ستين یکسب شدن

مشکل بعدًا رخ داد  ،ميمبدل کن یماد تیحما
مونده بودن و سکان اون  یکه باق ییروهايکه ن

به  ییگوسازمان رو در دست داشتن از پاسخ
که در اون قرار داشتن عاجز  یطیشرا یازهاين

هم اون نتونست در  ليدل نيبودن و به هم
خودش به اون اهداف  یبعد یحرکتها
اگر به  یدر اون جهت گام برداره، ول کیاستراتژ

ما  میبرگرد اميبعد از ق طیشرا یحت تيعواق
که جنبش خلق کرد چه به صراحت  مينيبيم

گفته بودن در  اهکليرو که رزمندگان س یراه
و مردم  دياون دوره تداوم بخش یانقالب طیشرا

 یدست به اسلحه بردن و برا یبصورت توده ا
خواسته ها و مطالبات خودشون منطقه رو آزاد 

ين  مناطق آزاد شده در ا یکردن و بهر حال مدت
که اون هم به هر . کردستان در دستشون بود

 .است یحال بجث ديگر
 
رابطه  نيپوالد در هم قياتفاقًا رف: ندهیگو
بهمن  ٥واقعه  ایبپرسم که آ خواستميم

سربداران  یکهایآمل که سربداران، چر

 ایآمل رو به تصرف خودشون درُاوردن آ
زمان  کیدر  یخیواقعه تار کی ريتحت تاث

نبود، و  ایبود  اهکليدر س گهید یخیتار
 ايکه دراون موقع در دن یاساسًا اون جو

که  یکیجنگ چر کی تيبود جو موفق حاکم
 نهایا ایبود آ دهيدر کوبا به سرانجام رس

 نداشت؟ ایداشت  ريتاث
مبارزات مردم در هر گوشه  دينيبب :یسنجر

با و  ايدن یقسمتها هيبق یرو ذارهيم ريتاث ايدن
که الهام  یاز مبارزات شهينم ینيچ وارید چيه

که  یکرد، ُخب وقت یريجلوگ گرانهیبخش د
 نیجلو چشم مون، ُخب ا شهيتونس بلند م

 ذاره،يم ريدر تونس رو مصر تاث یتوده ا زشيخ
 یطور نيکه هم مينيبيذاره و ميم ريتاث منی یرو

مردم به پا  یعرب یسلسله وار تو کشورها
سالها هم بدون شک نه تنها در اون  زن،يخيم

و  تنامیانقالب و ن،يانقالب کوبا، انقالب چ
 نيو مبارزات خلق فلسط ریمبارزات مردم الجزا

الهام  نیا ایکه آ نهیبحث ا یول ذارهيم ريتاث
 ین مبارزات به معنیاز ا یريرگيتاث نیا ،یبخش

نه، ُخب مثال اگر مردم  ایاز اونهاست  یدنباله رو
اومدن  ابونيمبارک به خ هيعلمصر بلند شدن و 

نکردن  ديتقل نایجمع شدن ا ریالتحر دانيو در م
 طیشرا یماد طیاز مردم تونس که شرا

 یـ اقتصاد یاسيسرکوب س نیا ،یاقتصاد
جور  نیو نان رو ا یکه خواست آزاد دهیشد

در  یُخب وقت ده،يبرجسته در مقابل همه قرار م
گر ما ا اهکليس یاون دوره هم، در همان سالها

 قيخود رف ن،یبدون شک همه مبارز مينگاه کن
بود و  نيدر فلسط یمدت ییاکبر صفا یعل

 نياز فرماندهان جنبش فلسط یکیاساسًا 
با  نیشده بود اسمش هم بود ابوعباس، ُخب ا

کسب کرد  نيفلسط شکه از جنب یتجربه ا
رو بهش  یهم فرمانده اهکلياومد و در س

 شيکرد و به پ یدادن و اون حرکت رو فرمانده
انکار  ميتونينم چوجهيرو به راتيتاث نیبرد، ما ا

در اون  ایآ نکهیا انيکه از ب نهیمهم ا یول ميبکن
 میيخوايم یاسيس جهيچه نت ميگرفت ريجو ما تاث

روزها مثًال االن مد شده که  نیچون ا میريبگ
بود در مثًال در  خیدر تار یدوره ا کیکه بابا  گنيم
بوجود  یکیچر یمه اش کانونهاه نيالت یکایآمر
و بعد مبارزات  رفتيم نياومد و از ب یم

اون دوره  گهیمسلحانه، حاال ديگه از مد افتاده د
که نه اتفاقًا اشکال مبارزه را  یدر حال ستين

 کنه،يم نييهر جامعه است که تع یماد طیشرا
 فته،يکه از مد ب ستين یشکل مبارزه ا چيه

 یرو یتکنولوژ زيگان رتيممکنه رشد واقعًا ح
 گادیبر یموقع هیبگذاره، مثًال  ريتاث کهايتاکت
مهم بود بعد  یليخ یشهر یامهايدر ق یبند

 کيکه اومد تاکت یتوپ و توپخانه ا نیُخب با ا
 ام،يق سنفس مبارزه، نف یول نا،یعوض شد و ا
رو  یبه آزاد دنيرس یبرا دنينفس جنگ

 .کنهيو از دستور خارج نم کنهيکهنه نم چوجهيبه
 
من  یاز سئوالها یکیبله، اتفاقًا : ندهیگو
با  ادیبهر حال سوال ز دیهستش شا نیا

من  یاز سئوالها یکینباشه اما  یمورد
امروز  طیهستش که االن در شرا نیا
 شهيرو بکار برد، م اهکليس کيتاکت شهيم
تالش کرد که  رانیا طیرو در شرا ییجا هی

ارزه، نوع مب نیامروز؟ ا نيآزاد کرد؟ هم
 مروز؟ا

 نیدر ا ک،ی نیبه نظر من از ا دينيبب :یسنجر
وجود داره،  یاشتباه دونميسئوال، حاال من نم

 ديرو تقل یخیتار یدادهایرو ميتون یما نم
ما، اونچه که  یاونچه که امروز جوانها م،يبکن

که با  نهیا رنيبگ شيدر پ دیما با ونيامروز انقالب
به پا  هکلايکه رزمندگان س یا هيهمون روح

 ليکه اونها به تحل یبا همون تئور تن،خاس
جامعه شون برخاستن، اونها هم همون کار رو 

کنن اون موقع بدون شک  نيبکنن و اگر چن
مطمئنًا ممکنه  یکنون طیشرا ییراهگشا

 دیمقابلشون بذاره، چرا ما با یدیجد یزهايچ
مثًال  م،يبکن ديتقل میيايرو ب زيحتمًا همه چ

 زیتبر اميبفرض ق تينقالب مشروطدر ا نينيبب
شده و نقش  زیتبر اميشده پس ما چون ق

 زیدر مثًال تبر میحتمًا حاال بر میيايداشته ما هم ب
 ميما رفت اهکليدر س نکهیا ای میراه بنداز اميق هی
به پاسگاهش اون موقع  میروستا حمله کرد کی
در جنبش  ای ميکار رو بکن نیا میامروز هم بر دیبا

پل  میرو شکل داد سلحم یرويد اون نخلق کر
مسلح خلق کرد  یکه سازمانها یها و لک هائ

درست همون رو  میشکل دادن و حاال بايد بر
 میشکل بد

 
 هیهمچين نظر هیاساسًا  ایبله، آ:ندهیگو 
خلق وجود  ییفدا یکهایچر انيدر م یا

داره که انقالب بدست کارگران و 
رو  ريزنج نیشتريکه ب یزحمتکشان، کسان

 ره؟يگيخودشون دارن انجام م یبه پا
و چه  اهکليچه رزمندگان س دينيبب :یسنجر

تا  ٤٩خلق که از همون سال  ییفدا یکهایچر
باور بودن که اصوًال انقالب کار  نیحاال همه بر ا

 ینابود یتوده هاست، و مهمتر از اون اونها برا
سالح  رانیوابسته در ا یدار هینظام سرما

ن مهمتر از همون روز اول هم گرفتن و از او
نظام رو نابود کنه  نیا خواديکه م یبگفتن انقال
دست طبقه کارگر باشه  دیبا شیالزامًا رهبر
به  دنيطبقه کارگر ما امکان رس یبدون رهبر

 یدگيچيداشت، ُخب اتفاقًا پ مينخواه یآزاد
 نیهم که درا یمصائب نیتمام ا یوضع کنون

 نهیدالئل اش ا از یکی کشنيسالها مردم ما م
تشکل، اجازه  چگونهياجازه ه یکتاتورید نیکه ا
 یطبقه بلند بشه و واقعًا سازمانها نیا نکهیا

خودش رو شکل  یصنف یو سازمانها یاسيس
بر دوشش  خیکه واقعًا تار ینقش یبده و برا

کرده  جادیگذاشته رو اجرا کنه رو مشکل براش ا
از  کهنیمقابلش گذاشته، در ا زیو بهرحال خاکر

تا  ٤٩سال  وناز ا یو از نظر  اصول کینظر تئور
امر  نیخلق بر ا ییفدا یکهایحاال همواره چر

به  یانقالب اجتماع کی یداشتن که برا ديتاک
و  دينکن دیترد دارنيطبقه کارگر گام برم یرهبر

 ییداشتن که اصوًال رها ديامر تاک نیهمواره به ا
 نیا ره،یکارگرها بدست خود کارگرها امکان پذ

 االکه چندتا جوان برن کوه، ح ستين
 ستشيرمارکسيغ ستش،يمارکس ستش،يکمون

بکنن فکر کنن طبقه کارگر رو  یحرکت کیو 
که اون  نهیبحث ا کنن،يم زيچ ینجوریا

رو  یحرکت اهکليکه رفتن در س ییجوونها
بگذارن که در روند خودش هم  انيبن خواستنيم
کارگرها و  نیجو جامعه رو عوض کنه و هم ا نیا

و امکان  انيب ابونيبه خ دهیمردم ستم د نیهم ا
 .کنن دايکنن و امکان اعتراض پ دايتشکل پ

 
از شما  یسنجر برزیفر قيبله رف: ندهیگو
که باز  میدواريو ام ميکن یتشکر م ايدن کی

هم شما رو بتوانيم در کنار خودمون 
 .میسپاسگزار م،يداشته باش

از شما  گهیدبار  کیسپاسگزارم،  :یسنجر
 اهکليس زيرستاخ داشتيبخاطر گرام

از همه شنوندگانتون  کنم،يم یسپاسگزار
به خرج دادن  ییبايکه شک کنميم یسپاسگزار
که در  دوارميمن رو گوش کردن ام یو حرفها
و  میبحث بپرداز نیهم باز به ا گهید یفرصتها
 .ميبشکاف شتريکه ناروشنه رو ب شیا هیهر زاو

 
 برزیتشکر از شما فر بله با: ندهیگو

 یسنجر
  .ديشاد باش :یسنجر
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 هیبه قسمت آخر بحث،  ميرس یم نجایا رفقا
 یاز حوصله تون سپاسگزارم ول گهیبار د

فعاالنه  یليکه تو اين قسمت رفقا ح دوارميام
که من ازتون  نهیهم ا لشيتر شرکت کنند، دل

 اميق یدر پرتو آموزشها اميخوام که ب یاجازه م
 یقدرت دولت تيراجع به  ماه یمقدار هیبهمن، 

صحبت کنم و بر  شتريب یکنون عاوضا  نیا یتو
 کیکه  میرژ یبستر اون آموزشها، بحران اتم

رو بهش  شيخطوط هی ران،یا یتو هيمساله بزرگ
تا  ميو بحث رو تموم کن  مينگاه کن مياشاره کن

 .  بشن لیرفقا وارد بحث حول اون مسا
و وضع  رانیا تيکه ما به وضع یوقت اآلن

 نيهم یرو م،يکن ینگاه م یاسالم یجمهور
. کنار میسال رو بذار ٣٣ نیو ا یمساله اتم

و  یبحران اتم نیا یتو مينيبب ميفکر کن دیيايب
که  هيتيواقع هی نهمیکه راه افتاده که ا ییاهويه

کوبند، و  یهر لحظه بر طبل جنگ هم دارن م
جنگ  باد و زمزمه یونان، صدایبقول شاعران 

 دیجنگ جد هی ییاز برپا ییو حرفها اد،يداره م
چه  دينيبب ديفکر کن دیيايشه، ب یداره زده م

و وضع  غاتيتبل نیتونه در مقابل ا یم یکس
مردم ما رو باعث شده بتونه  یکه نگران یبغرنج

که  یمسلما کس ره؟يموضع درست بگ هی
 یجمهور میژر یطبقات تياز ماه یدرست ليتحل

بحران نداشته باشه که  نیا نيفو طر یاسالم
 دیدر درجه اول مابا. تونه بکنه یکار رو نم نیا
 هیکه حاال  یو وقت. میريمساله رو در نظر بگ نیا

دن که  یرو ارائه م ییلهايتحل نيو چن انيعده م
 میرژ کی یاسالم یجمهور میگن رژ یم

 یایو رو ینيمستقله و فوقش با خود بزرگ ب
مثال  یبه جاه طلب"  یماسال یامپراطور" جادیا

که  نهیهم ا شيجاه طلب نیشه و ا یدچار م
!! بشه لیتبد یقدرت منطقه ا کیخواد به  یم

 هیبد زيهم که چ سميالیخوب امپر گهیاز طرف د
و  خواهیتونه انسان آزاد یکس هم نم چيو ه

حاال  سمو،يالیکنه امپر دیيباشه و تا یدمکرات
 کیاره  به بد و شر،  د یليخ سميالیامپر نیا
 نيچن جهيکنه؛ نت یحمله م" مستقل" میرژ

شه که  یم نیا تيدر واقع یليباصطالح تحل
و به !  گهید یازش دفاع کن یبر دیخوب با

دن که  یشعار م  روهايخاطر هم اون ن نيهم
 یسرنگون سم،يالیحمله امپر ليحاال بدل
 هشه مساله درج یرفقا م ،یاسالم یجمهور
و امر درجه دو   یبعدره به مرحله  یدوم  م

 یگن و چه کار م یم نویا. شه یمحسوب م
در  یعنی م؛یرژ نیرن پشت سر ا یکنن؟ م

هم که داشته  یهيعمل با هر ادعا و توج
مرتجع؛  میرژ نیرن پشت سر ا یباشن، دارن م
کنن و به  یم تیکنن، تقو یم تیاون رو حما
 نیخوان دوام ببخشن، با همه ا یعمرش م

 یم. که به بار آورده  ییکت هاو فال هايبدبخت
 . خوان بهش اعتبار بدن

 ليتحل نیا جهينت میراه دور بر میاگه نخوا حاال
کشور خودمون  نيدر هم دیيايرو ب یانحراف یها

جنگ . دیاريب ادیو عراق به  رانیجنگ ا طیدر شرا
سال  ٨بود،  یستيالیجنگ امپر هیو عراق  رانیا
کدوم از  چيه و واقعا هم. ديجنگ طول کش نیا

و  یمثل صدور انقالب اسالم ییادعاها
توش متحقق  یاسالم یامپراطورگسترش 

هم توش اتفاق قرار نبود  ییو فتح کربال. نشد
انجام  نیا یبرا مايجنگ مستق نیبلکه ا! فتهيب

و  یستيالیشد که منافع انحصارات امپر
و منافع  یستيالیامپر یقدرتها نیبزرگتر

رو که با تجارت مرگ  تحايفروش تسل یشرکتها
سال  ٨کنن و   نيگذره رو تام یم شونيزندگ

 یجان و مال و زندگ یبه بها یاسالم یجمهور
 یشرميما با ب دهیو ثروت و خون مردم ستمد

اون جنگ با اون لفافه ها نقش  یتمام تو
کشته و  مجروح و آواره و  ونهايليکرد و م ینیآفر

 نیا یوگذارد که اآلن هم ت یبجا یمعلول جنگ
 جهينسل نت کیشه رفت و بعد از  یجامعه ما م

بود که همون  یجنگ نیحاال ا. دیرو د عیجاف نیا
) یاسالم یجمهور میرژ( نهایکه ا یموقع
غرب  دن،مقاماتيکش یفتح کربال م یادهایفر

 نیگفتند که ا یم امدنيم" آلن کالرک"مثل 
 یرو برآورده م سيو انگل کایآمر" منافع"جنگ 

 یکردن و ل یم تشیونها کنترل و هداکنه  و ا
 ینيخم" یروزيجنگ جنگ تا پ" یاگه شعارها

 ینم زميجنگ ه نینبود و به تنور ا تکاریجنا
ما رو به اسم فرستادن  گناهيو جوانان ب ختیر

 یفرستاد اونجا و به کشتن نم یبه بهشت نم
تونست بکنه؟  یم داياون جنگ ادامه پ ایداد، آ

ز بابت فروش سالح و ا یارديليتا  منافع م
 یقدرتها بيشدن منطقه به ج زهیتاريليم

بود که  یجنگ، جنگ نیبره؟  ا یستيالیامپر
جنگ  کیبرپا شده بود، و  ستهايالیتوسط امپر

 هی یطیشرا نيهمچ هیحاال تو . بود یارتجاع
دم   یپاشدن  و از جنگ ميهن روهايعده از ن

و  یمل میرژ هی یاسالم یزدن گفتن جمهور
 دیو تازه رفقا اگه بر ستهيالیمپرضد ا
نمونش مثال  هی د،يکنرو هم نگاه  اتشونینشر
جنگ در  یصحنه ها ت،یاکثر ٨٦کار  هینشر

خرمشهر و آبادان رو  هم گفتن که جنگ 
حاال من . کنن یهم م هشيو توج! نگرادهيلن
دو  نیبحث بشم که فرق ا نیخوام وارد ا ینم
  ه؟يتا چ

 یجمهور تياز ماه ییلهايتحل نيچن متاسفانه
هم  یفعل طیسال در شرا ٣٣بعد از  یاسالم

که مصداق  ییروهاين یوجود داره، و برخ
" آنکه ناموخت از گذشت روزگار"معروف 

 اميکه بخوان اون تجارب ق نیهستن، بدون ا
بهمن رو بهش توجه کنن،  اآلن در نقش کاسه 

ضد  یاسالم یداغتر از آش در مورد حق جمهور
 ليتحل یتفاده از اتم و سالح اتمدر اس یخلق

 یکنن و در مقابل خطر حمله نظام یصادر م
خوان برن و  یدوباره م ران،یبه ا ستهايالیامپر

 . ببندن میرژ نیا تیکمر به دفاع از موجود
 
 نیهم با ا گهیطرف د هیاند،  هيطرف قض هی نهایا

 یا گهید یروهايکه بوجود آمده ن یطیشرا
 ٣٣واقعا در طول  کایمرکنن ا یهستن که فکر م

بوده و  میسال گذشته واقعا خواهان برداشتن رژ
ورش دارن  اديخواد ب یکه م هيتيحاال جنگ موقع

گن ما  یکنن، م یخودشون فکر م شيو بعد پ
وضع  م،یکارو خودمون ندار نیا قدرتکه حاال 

 هاتيتوج نی، هزار تا از ا هینجوریجنبش مثال ا
که  ستيبدم ن یعنیو بعد ميگن بهتره  ارن،يم
بله رفقا . کارو برامون انجام بدن نیها ا ییکایآمر
 د،یدیکه من مطمئنم همه شما د هيشیگرا نیا

 کایکنن که  اگه آمر یو حاال فکر م دیبرخورد کرد
در واقع ! بهتره میرژ نیاز ا کایسلطه آمر اد،يب
مرداب که  هی یافتن تو یهم دارن م روهاين نیا

به دامن  طان،يش کیشر  از یخالص یحاال برا
 یهزار بار بزرگتر متوسل  بشن و م سيابل هی

 یا" یساز ويآلترنات" یافتن تو پروژه ها یرن م
و  ميروزا ما شاهدش هست نیکه متاسفانه ا

 .  ستيشون ن یضد مردم تيهدر ما یشک
به عراق و  دينگاه کن هی دیحاليکه بر در

 یخواد برا یافغانستان، در واقعيت نه غرب م
که به  ییرويو هر ن ارهيب یو دمکراس یما آزاد
 ستهايالیاز انحا خودش رو به ارابه امپر یهر نحو

از  چکدوميو نه ه یا وهيو غرب بسته، به هر ش
و  یما   آزاد یبرا میرژ نیا یدرون یجناح ها
و  یکسب آزاد. نخواهند آورد یاسدمکر

باشه  یاگه هر چقدر هم طوالن یدمکراس
ط به دست مردم و توسط بهش فق دنيرس

 .شه یجنبش و مبارزات اونهاست که حاصل م
 یجمهور یکه ما از سرنگون یوقت حاال

ما خواست !  رفقا م،يزن یحرف م یاسالم
مخالفت ما بااين شخص  يا اون  میمشخص دار

مردم ما  نهيما، ک نهيشخص نيست ما ، ک
 هياسيو س ینسبت به کل اون نظام اقتصاد

اون مناسبات  ه،يسبات ارتجاعنسبت به اون منا
و  یکتاتورید یمهایرژ نیکه ا هیاستثمارگرانه ا

سر کار  یاسالم یرو مثل جمهور تکاریجنا
در لباس  میدیرو که ما د ییاون تبهکارا. ارهيم
با کت و  ایبا عبا و عمامه و  ایمختلف  یها

ما  نهيک. گماره یشلوار به اداره اون نظام م
 ستميفع اون سکه مدا هيمینسبت به رژ

کنه و هر  یکه کودک کار درست م هیا یاقتصاد
و فحشا و  اديشهرهاش در آتش اعت ابونيروز خ

ما از اون  نهيسوزه ک یم... و  یکارتن خواب
و  ستهايالیکه بخاطر حفظ منافع امپر هيمیرژ

مارو  رو به علت  یوابسته کارگرا یدارا هیسرما
ون واقعا فقط درخواست حقوق عقب افتاده ش

که در  هيمیما به رژ نهيبنده، ک یبه گلوله م
 خواهانهیآزاد یهر گونه صدا هیخدمت به سرما

... با تخت شکنجه و چوبه دار و  انهيرو وحش
کارگران رو  یکه زبان و گلو یمیرژ ده،يپاسخ م

 یفقط بخاطر حق داشتن تشکل مستقل م
 ليرو که بدل ییکه جوونا هيمناسبات ه،يمیبره، رژ

آمدن به  ابونايو کار به خ یان و آزادخواست ن
و مورد تجاوز  رستهف یشهر م ییو رجا زکیکهر

به .  ستيما به شخص ن نهيک. ده یقرار م
مناسباته  نیزاده ا میبه اون رژ. مناسبات حاکمه

خط  ریرو در ز کاريکارگر گرسنه و ب ونهايليکه م
 یفقر و شرمنده همسر و بچه هاشون رها م

 نیاز ا یواقعا کلمه ا دنيا مککنه و در عوض  ب
جون  رهيش دنيکرد، با مک دايشه پ یبهتر نم

 یآقازاده ها نياز هم یاون کارگراست که قشر
ما  نهيپس ک. کنه یدرست م اردريليمفت خور م

  آموزشهايي
   !57از قيام بهمن  

 )بخش پایانی(     
 

  بخش از  آخرینآنچه در زیر می آید 
  رفيق چنگيز قبادی فر   سخنرانی

  " گفتمان سياسی"  در اتاق پلتاکی
  فوریه ١٨می باشد که در تاریخ 
  دایی  پيام ف. امسال  صورت گرفت

  این سخنرانی را از صورت    متن
  درآورده و با    گفتار  به نوشتار

  برخی تغييرات جزیی به این ترتيب 
 .قرار می دهد عالقه مندان  در اختيار
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در . هيبه  اون مناسبات ارتجاع ستيبه شخص ن
 یجمهور یهدف ما هم از سرنگون جهينت

. فقط بره میرژ نیکه ا ستين نیصرفا ا یاسالم
نژاد مزدور و  یو احمد تکاریجنا یتا فقط خامنه ا

 یینایو همه ا یو رفسنجان یو موسو یاتمخ
بره ن و سر  دشونيشناس یکه شما بهتر م

که  یا یما از اون انقالب مردم یول. کار نباشن
قراره انجام بشه و دشمنان مردم رو ببره در 

به مجازات برسونه  یمردم یدادگاه ها
 ی، نظام استثمارگره که ما م میدار یاتمطالب
بره و  دیبا ميگ یما م که هیکتاتوریبره، د میخوا

برسن،  یخوان  به آزاد ینابود شه، مردم ما م
 دیکشور با نیا یعيکه منابع طب میخوا یما م

 یعنیش  یو صاحبان واقع نندگانیدر تملک آفر
 ره؛يقرار بگ دیبا دهیستمد یکارگران و توده ها

که  نیا یبرا میخوا یم ییفضا میرفتن رژ ما از
بدن  ليبتونن تشک نوخودشو یکارگرها شوراها

 میخوا یدستشون، ما م رنيرو بگ ديو کنترل تول
سرنوشت  نييتحت ستم حق تع یخلق ها

 تياقل یداشته باشن و  هر گونه مظهر ستمگر
اون موقع . جامعه محو و نابود بشه تیبر اکثر

و  عایشه سر یباد مکشور ما آ نیهستش که ا
 یکه اگه واقعا تو ییاون هم به قدرت توده ها

رو انجام بدن  ینينچنیانقالب ا هیصحنه باشن و 
هستن، اون  شيو اونها هستن که صاحبان اصل

همه  یو تو اديبوجود م شرفتيموقع امکان  پ
 .اديبوجود م یو دمکراس یها امکان  آزاد نهيزم
که  هیانداز و چشم ليتحل نيبر اساس چن حاال

 انايو اح یدگيچيو پ یاآلن هم در مورد وضع فعل
 یرو ی ريموضع گ یکه چگونگ یا یسردرگم

ممکنه بوجود آورده باشه  میرژ یپروژه اتم نیا
اگه  جهيدر نت. مينظر روشن داشته باش دیما با

اگر ما خواستمون  م،یاون حرفها رو ما قبول دار
اون  م،يگ یکه م هیيزهاياون چ میرژ ريياز تغ

مساله هم موضع  نیا یرو ميتون یموقع بهتر م
 . ميکن یريگ
 
که  نهیهمونجور که گفتم ا میرژ نیا تيواقع 
بوجود آمدنش و  یسال گذشته چگونگ ٣٣ یتو

ها کرده نشون داده  نهيکه در همه زم یاقدامات
نظام و سلطه  نیا ميکه در جهت تحک

 ٣٣از گام برداشته و اگه حاال بعد  ستهايالیامپر
به جونش  یهم اگر سر پرونده اتم ريسال اخ

: روشن باشه دیما با یبرا یزيچ هیافتادن اوال 
 نیکه هر که بره از ا! ستين اياتم، نخود و لوب

 نجایتا ا یهر چ! اون مارکت بخره ایمارکت 
 نيرفته، خود هم شيپ میرژ نیا یپروژه اتم
از بابت . بهش دادن یستيالیامپر یقدرتها
 .میرژ نیمردم ما از کانال ا دنيچاپ

 
در زمان شاه قرار بود  یپروژه اتم نیا! ديکن نگاه

سالها  نیدالر تموم شه حاال تو ا ارديليبا دو م
) گن رسما یکه م(دالر  ارديليم ١٥حداقل 

 یآلمان یبه حلقوم شرکتها میرژ نيتوسط هم
 ختهیر ره،يغ یو واسطه ها ینيو چ یو روس

" امامزاده"مون مثل شده و هنوزم اون ساخت
 .  میرژ نیا دست یمونده رو

که در  یدالر ارديليم اردهايليم دينگاه کن دیيايب
از   میرژ نیشدن ا یمدت به بهانه خطر اتم نیا

سالح و  دیخر یمنطقه برا یمهایرژ هيطرف بق
 ختهیر ستهايالیامپر بيبه ج یاتم یها روگاهين

ز با باال چند رو نيدر هم.  دينگاه کن دیشده رو بر
کرده  مدولت عربستان اعال ،یگرفتن بحران اتم
توسط " یاتم شیانجام آزما"که به محض 

رو در عرض  یسالح اتم ،یاسالم یجمهور
سودش  نیخوب ا! خواهد کرد هيته" چند هفته"

 یپس برا میرژ یره؟ پروژه اتم یم یک بيبه ج
حرف رو کنار حرف  نیخوبه؟ حاال ا یو چ یک
 شيکه آمد چند وقت پ دیبگذار نتونيکل یالريه

اعالم کردکه در  خودشخاص  یبا اون مکار
ما  یاسالم یصورت مسلح شدن جمهور

 یمنطقه رو هم به  سالح اتم گرید یدولتها
 یبه نوشته روزنامه آلمان ایو  م،يکن یمجهز م

نوشته،  یچ دينيکه ب ديرجوع کن" التیهاندلز"
 یب حيتسل"مقاله نوشته که با اشاره به  هی

 لشيفارس دل جيخل هيحاش یکشورها" سابقه
که در  سهینو یو م. است" رانیا دیترس از تهد"

 یکه بودجه دفاع هيترس نيهمچ هیاثر 
بار از کشور  نياول یبرا یعربستان در سال جار

تجارت  نیخوب سود ا. گرفته یشيآلمان هم پ
مرگبار به  یحاتيمسابقه تسل نیپر رونق و ا

 یم ییکایآمر یشرکتهاجز  یچه کسان بيج
بحران از  نیدر ا احتکه با وق" ديالکه" ريره نظ

 یخودشون در سالها یسودها یرشد تصاعد
 نیا م،یرژ یکارها نیا! خوب . زنن یدم م رياخ

 ره؟يم یک بيسودش به ج م،یرژ یپرونده اتم
 یو بعد ادعا کرد جمهور دیرو د نایا شهيم

حرکت  ستهايالیداره خالف منافع امپر یاسالم
 ایو  مينيبب مینخوا نکهیا ایکنه؟ خوب واقعا  یم

 نييمنافعه که تع نیا است،يدر س! ميکور باش
 . کنه یم نييکه تع کهيپرات! نه حرف! کنه یم
ها  تيواقع نيهم به اعتبار هم یبحران جار در

که اساسا خواهان  ميکن یم ديما تاک!  رفقا
ه و هم انهيتمام منطقه خاورم یخلع سالح اتم
و استفاده از  ديو اصوال تول.  ميجهان هست
 یاز انسانها یخواد انبوه یکه م یسالح اتم

و  یمقاصد جنگ شبرديپ یرو در راستا گناهيب
از صحنه پاک کنه رو توسط  کبارهیبه  یاقتصاد
. ميدون یم تکارانهیکار جنا کیباشه  یهر کس

 یموضع نيچن یو دمکرات خواهیهر انسان آزاد
 نیا یشه و برا دهيبرچ دیبا نهایه اهم. رو داره

کننده و فروشنده  ديکه تول ییکار هم اون کسا
ببرن،  نياونها رو از ب دیسالح ها هستند با نیا
 یستيالیامپر یقدرتها یاتم یزراد خانه ها دیبا

مورد ما در رابطه  نیبجز ا نيهمچن. برد نيرو از ب
که بر خالف  مينيب یم میرژ یبا پرونده هسته ا

پروژه  نیو طرفدارانش ا میرژ یارتجاع غاتيبلت
 یستيالیامپر یاساسا  به نفع قدرتها یاتم

 هی. خورند یست و اونها دارند نونش رو م
مساله آخر هم هست که من حرفم رو با اون 

اگه در پروسه  دينيبب! رفقا. کنم یتموم م
 یاسم پروژه اتم ریکه اآلن ز یبحران شرفتيپ

 ایو  یاسيس ،یقتصادراه افتاده، مصالح ا
که داره  یا گهیهر مصالح د ایو  کایآمر  ینظام
کنه و  جابیبا شرکاش، ا هاشیزیبرنامه ر یبرا

که در  نشهاشونجدال و ت ليبه دل ایاونها حاال 
بازارها  ميتقس دیتجد یبرا یالملل نيسطح ب

و  نيکه راجع به چ یدارن با رقباشون، مالحظات
عزم به  رفتن  یطیااگر در هر شر. دارن هيروس

بگم  نویکه ا یامر -جزم کنن یاسالم یجمهور
 استيکنن که س یدر لحظه حاضر اعالم م

 – یجنگ غاتيتبل نیبا وجود ا ستين شونيرسم
به  یمستقل تیوجه هو چيبه ه یتحول نيچن
از   یاسالم یو وابسته جمهور تکاریجنا میرژ

 م،یدیما در مورد سقوط  شاه د. ده ینظر ما نم
 شيقذاف م،یدی، مال عمرش رو د میدیام رو دصد
 نهایکه  ا میدیما د. میدیرو د گاشینور م،یدیرو د

نوکران  نهایا یرفتن، ول ستهايالیتوسط امپر
به  ییگرانبها اريخدمات بس. بودن ستهايالیامپر
هر  ستهايالیامپر یول. کرده ن ستهايالیامپر
 یکه منافع بزرگترشون، منافع منطقه ا یزمان
کرد،  از  جابیا کشون،ین، منافع استراتژشو

. دنيچشم پوش) وابسته یمهایرژ( نهایهمه ا
 تیکدوم  هو چيه رات،ييتغ نیو ا. اونها رفتند

که اون  سميالیامپر وکرانن نیبه ا یمستقل
 تیکه مورد حما یهم در دوره ا تیهمه جنا

بودن و براش کردند، بهشون  ستهايالیامپر
 یتيموقع نينچه که در چناو. نخواهد داد و نداد

 دیبه نظر من با یانقالب یروهايکه ن نهیمهمه ا
 یبا هر چه در توان دارند به افشا

 یضد خلق میتجاوزگر و رژ یستهايالیامپر
هر دو، بپردازن  و جهت  ،یاسالم یجمهور
 نيچن یآنها گام بردارند و مردم رو برا ینابود
کنن، چون قدرت  جيو بس یسازمانده یهدف
 . در دست توده مردم است یعواق
 
حرفام  دنيشن یکه برا یسپاس از حوصله ا با

 ادی گهیبار د هیتا  دیاجازه بد دیبه خرج داد
 ٢١کننده در  اميق یتوده ها یسترگ جانفشان

 نیبدارم و ازش ا یرو گرام  ٥٧بهمن  ٢٢و 
 یبه آزاد میخوا یکه اگه م میريدرس رو بگ

سلطه  دیباکه   نیجز ا ستين یراه م،يبرس
بره و  یدار هیسرما دیبا هقطع بش سميالیامپر

 ینابود بشه و اگه م ینظام استثمارگرانه کنون
طبقه  دیمتحقق بشن با یاهداف نيچن میخوا

به  یا یکارگر ما متشکل شه و انقالب اجتماع
 یول هيطوالن یليراه خ نیسرانجام برسه بله ا

 ،نهيراه هم ،یو دمکراس یبه آزاد دنيرس یبرا
تو  یاجتماع انقالبو اون . یانقالب اجتماع هی
مبارزه  کیرفقا تجربه ثابت کرده در پروسه  رانیا

 کباری. رهیامکان پذ یو طوالن یمسلحانه توده ا
 یکه تو دوارمياز همتون سپاسگزارم و ام گهید
بحث ها  نیو اگه ا ديبحث ها شرکت کن نیا

. ديداشته، اون رو برطرف کن ینقص
   .سپاسگزارم

 :از صفحه زنان در سايت چريكهاي فدايي خلق ايران ديدن كنيد
  

http://www.siahkal.com/zanan.htm 
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سالهاست که سازمان اکثريت عليرغم 
 یاينکه آرمانها و اهداف و روشها

رزمندگان سياهکل را انکار نموده وبارها با 
 یصراحت اعالم کرده که  ديگر هيچ اعتقاد

به آن عقايد و برنامه ها ندارد سالگرد 
اينکه چرا اين . گيرد یسياهکل را جشن م

ت يو فعال یزندگ خیجريان که در طول تار
به توده ها و  انتياز خ یخود لحظه ا

باز هم  ستادهیبازنا یفدائ یآرمانها
رويداد پرافتخار مبارزات  یسياهکل را يعن

فرزندان کارگران و زحمتکشان  را  نیبهتر
کند موضوع اين  یبه خود منتسب م

نوشته نيست و قصد من در اينجا اين 
چه بر  ینيست که نشان دهم بازار گرم

آنچه که مرا . ت آورده استسر اين جماع
به نوشتن اين مطلب واداشت دعوت اين 

  یسخنران یبرا یمزروع یجريان از رجبعل
 . در اين جلسه بود

که در اين سالها فعاليت  یبيشتر کسان     
و از  یداشته اند اصالح طلبان حکومت یسياس

 یشناسند و م یرا م یمزروع یجمله رجبعل
تگان مجاهدين انقالب دانند که نامبرده  از وابس

 یو سالها وکيل مجلس شورا یاسالم
حضور يک چنين عنصر ضد .  بوده است یاسالم
که در باره سياهکل  یدر مراسم  یانقالب

پرده از ماهيت  یبرگزار شده خود بروشن
  .دارديها بر م یخيانتکار اکثريت

 یبا اينکه  ماهيت سازمان اکثريت بر کس 
 یم مشمئزکننده حتپوشيده نيست اما اين اقدا

که در  یها و يا کسان یاز اکثريت یبرخ یصدا
کردند و  یم یگذشته با اين جريان همکار

و در . نسبت به آن توهم داشتند را هم در آورد
 یاز اکثريت یکیپاسخ به اين اعتراضات بود که 

 یمزروع یعمل دعوت از رجبعل نیا زها بدفاع ا
لکرد و عم دگاهید::"نوشت نيبرخاسته و چن

  گاهیپا یدارا یاسيـ س یجنبش اجتماع چيه
جامعه، در  یدادهایگذار بر رو ريو تاث یاجتماع
نمانده است که  ییهمانگونه ا خیطول تار

جنبش . فشردند یم یبر آن پا انگذارانشيبن
 )١." (نبوده است دهقاع نیخارج از ا زين انيفدائ
به جمالت باال و شيوه استدالل اين  ینگاه    
دهد که نامبرده  یکار کشته نشان م یکثريتا

بودن را در مکتب نگهدارها و فتا  یدرس اکثريت
داند که چگونه بايد  یپور ها خوب ياد گرفته و م

وگرنه . فرار از پاسخ موضوع را عوض کند یبرا
بحث معترضين به اين اقدام بر سر تحول 

نبوده  و  یهر جريان سياس  یو طبيع یتدريج
ر سر اين است که وقتيکه نيست  بحث ب

حداقل اينقدر جربزه  یشد" سوسيال دمکرات"
داشته باش که در چهارچوب  همين پالتفرم 

و ديگر به سياهکل و  یحرکت کن یسياس

کنند  یم یرا نمايندگ یديگر یکه دنيا یفدائ
 اب یخوان یو اگر خود را سکوالر م ینچسب

 .یدمخور نشو یاصالح طلب مذهب
 یديدر نوم یدیه نوک اهکليحماسه س 

سرکوب  یانسان یبود و تمام صفات واال
مبارزه آورده و  دانيبم گریشده را بار د

ددمنشان را بوحشت انداخت، هر ساله 
ارج  ستهايو کمون خواهانیتوسط آزاد

آن همچون  یگذاشته شده و درسها
شده و حفظ  یادآوریگرانبها  یتجربه ا

که  تیاکثر مانساز یول.شوديم
کمونيسم را کنار گذاشته و سالهاست 

را مسخره کرده  یمبارزه ضد امپرياليست
و رسيدن به هدف از طريق مبارزه قهر 

کند  باز هم چرا بر  یآميز را نکوهش م
گذارد که سمبل  یدست م یسياهکل

 یهمين مسائل است؟ آيا اين نشان نم
توده ها بوده و  بیدهد که قصد فر

خواهند در حاليکه  یم شهيهمچون هم
و رساندن  یبا لوث کردن مبارزه طبقات

از  یخشک و خال یتقاضا کیآن به 
که  دیقدرتمندان، با استناد به دوران جد

مبارزه  دیجد یها وهيبزعم آنان با ش
سابقه چپ و  یهمراه است، خود را دارا
 .راديکال هم نشان دهند

 یکه دعوت از رجبعل داننديهمه م یول    
ست که سازمان ا یاستيدر ادامه س یمزروع
اتخاذ کرده است  لياز بدو تشک تیاکثر
 یستمگر جمهور میدر دفاع از رژ یاستيس

 تیاکثر. ننگ آور به توده ها انتيو خ یاسالم
 یم یبمثابه سازش طبقات یاسيبه مبارزه س

کردن  گونهم قصد سرن ليدل نيبه هم.  نگرد
قدرت حاکمه را ندارد تالش اش براه آوردن آن 

 یتضادها یمين دليل هم در فضااست  و به ه
 یم یباز یاسالم یجمهور یدرون یجناحها

درست به همين  یمزروع یکند و دعوت  رجبعل
تا در  شوديدعوت م یچنين کس. دليل است

همه  یکند که برا یسخنران یسالگرد رويداد
 کی. برخوردار است ییواال رزشاز ا خواهانیآزاد
 نيکرد چنعمل نیدر دفاع از ا گرید) ٢(یتیاکثر
بزرگ جنبش سبز  یاز دستاوردها: "سدینويم
 رانیدر ا یاسيمعادالت س رييهم تغ یکی

 کیاصالح طلب دعوت  کیکه  نیا. است
و در  ردیپذ یسازمان چپ در خارج از کشور را م

 دسال تول نيکمیکه بخاطر چهل و  یشیهما
به  دیجويبرگزار شده شرکت م یجنبش فدائ

از  ديتاک."(ست یخود حادثه نادر یخود
 )سندهینو

خود بحث  دانديخود را چپ م تیاکثر نکهیا     
که از دوران  یاصالح طلب نیا یاست ول یگرید
با شعار  بکاریفر یخاتم یجمهور استیر
بود  ليدل نیاش شروع شد  به ا" یجامعه مدن"

منافع سردمداران  ییبه تنها گریکه سرکوب د
کرد و  یرا تامين نم ینکبت بار اسالم یجمهور

 یخالص یبرا یبعنوان راه حل بیالزم بود تا فر
 یآورده شود و سازمانها دانيمشکالت بم نیاز ا
 نیازهمان زمان از  ا تیهمچون اکثر یانتکاريخ
 دند،يآن کوش جیاستقبال کرده و در ترو بیفر
 یکه  اصالح طلب داننديهمه م گریاکنون د یول

بيش  یفريب یاسالم یدر چهارچوب جمهور
...  و " اصالح طلبان"، "انیاقتدارگرا"ست و ني

بوده و به  یهستند که از مضمون ته ینیعناو
شده اند که  لیتبد یمعن یپوچ و ب یکلمات

  کشنديرا بدوش م نیعناو نیکه ا ییعمل آنها
 یجمهور یبقا نيفقط و فقط حفظ و تضم

اصالح طلب  نيسابقه هم. است یاسالم
نشان دعوت شده توسط سازمان اکثريت 

حفظ نظام مقدس  یراکه چگونه ب دهديم
دريغ  یاز هيچ کوشش  یاسالم یجمهور

و در جريان همين کوشش . نورزيده است
ديگر در  یها یها بوده که مثل خيل

 یسازمان مجاهدين انقالب اسالم
دستانش به خون آزاديخواهان 

که  یآلوده گشته، دستان  ستهايوکمون
 یبيرون م انقالبيون از جيب ینابود  یبرا

 یامروز اين اکثريت اينکه. آمده  است
بزرگ "را دستاورد  ینشستن کنار مزروع

 یکند از فريبکار یقلمداد م" جنبش سبز
شود چون سالها قبل از  یم یاش ناش

هم   شکل بگيرد "  جنبش سبز" اينکه
 یو موسو یها با طرفداران خمين یاکثريت

 یم یو طرفداران پرچم سبز اسالم
 !کردند یمناظره م یحت نشستند و

ها  یاکثريت یبرا یاگر امروز مزروع     
کند و آنها با بالهت ويژه خويش  یم یسخنران

دهند  تنها نشان  یجلوه م" یحادثه نادر"آنرا 
ها هم مثل همرزمان  یدهد که اکثريت یم

سالها و  نیدر ا یاصالح طلب طرفدار خمين
ر اگ. نکرده اند یعليرغم همه ادعاها تغيير

سازمان  یکه عضو و سخنگو یمزروع یرجبعل
بوده و  نشان داده  یانقالب اسالم نیمجاهد

که دشمن زحمتکشان و طبقه کارگر است 
ها هم در طول همه اين سالها همين  یاکثريت

 .را نشان داده اند 
آورده شد   یکه نقل قول باال از و یتیاکثر     
که مقام و  ستين یمنطق" دهديادامه م نيچن

اصالح طلبان را با مقام و  نیامروز تيموقع
گرفته شود و اگر  یکیآنان  نیروزید تيموقع

 یاز آنان به جبهه دموکراس یامروز بخش
 ميآنها را بران روزیاند به جهت د وستهيپ یخواه

) ٣."(میبا آنها گام برندار یکیدو در جهت نز
 )سندهیاز نو ديتاک(

اصالح طلبان  نیا نیو امروز نیروزیاختالف د     
در اعمال آنها نشان داده شود و نه در  دیبا

تا کنون چنين  یمزروع یادعاهايشان و رجبعل
را نشان نداده است پس چنين  یاختالف
خورد که جبهه  یم یفقط بدرد کسان یادعائ

و  یشان را با امثال موسو یخواه  یدموکراس
که  یکسان. دهند شکلخواهند  یم  یکروب

 یجمهور"ه اند که خواهان کرد ديبارها تاک
کلمه  کیکلمه کمتر، نه  کینه  یاسالم

که مرتجع  یچنين جبهه ا. باشند یم" شتريب
 ینه برا شوديها را شامل م نیو ستمکارتر نیتر

 یسرکوب یتوده ها بلکه برا یبرا یدموکراس
  تیدهد که  اکثر یآنها بوده  و بار ديگر نشان م

و رژيم  یوننظم ظالمانه کن ميجز در جهت تحک
بر  یگریگام د ،یاسالم یحافظ اش جمهور

 .نخواهد داشت 
است، نه از  یماندن اديب اهکليحماسه س

 خواهانیآنرو که فقط کمونيستها و آزاد
هستند بلکه هر لحظه که  نیبه ا لیما

 شهیاند ابديجامعه تحت ستم ما فرصت ب
بدل  یماد یرويحماسه به ن نیا یها

 نیو ا دهديان مخود را نش تيشده و حقان
و دشمنان  نياست که تمام مرتجع

 ینادان خلق سع وستانزحمتکشان و د
 اميارزش کردن پ یآن، ب قیدر کتمان حقا
 خیکوشند تا آنرا  به تار یآن داشته و م

 .است یادماندنيب اهکليس یول. بسپارند
  

  ٢٠١٢مارچ  -یباو عبداله
  
 :زیر نویس ها 
  
ه جنبش ب انهیدر نقد نگاه جزمگرا"ـ ١

  ینوشته وهاب انصار" یفدائ
نوشته !" ميکن یرا مل اهکليس"ـ ٢
 یمرکز یعضو شورا دیفر امکيس

 )تیاکثر(رانیخلق ا انيسازمان فدائ
  همان مقاله ،یـ وهاب انصار٣
  

 !اهكليو  س  تياكثر 
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 روي شبكه اينترنتبر  "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در 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 

 !گزارشي از مراسم روز جهاني زن در تورنتو     
  

  مراسمی را به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن،" اتحاد زنان آزاديخواه"تشکل 
  کانادا برگزار کرد که مورد استقبال گرم -مارچ در شهر تورنتو ١١در روز يکشنبه  
  اين مراسم با حضور تعداد زيادی از ايرانيان مقيم. ايرانيان مقيم تورنتو قرار گرفت 
  و فعالين ديگر سازمانهای) که اکثريت شرکت کنندگان را تشکيل می دادند(تورنتو  
  .  شدانقالبی، در فضايی رفيقانه و با محتوايی بسيار انقالبی برگزار  
  

  تم و محور کليپ ها و سخنرانی. مراسم با پخش سه کليپ بسيار زيبا شروع شد
  اين مراسم، بررسی زندگی و خواسته ها و راه نجات زنان طبقه کارگر و ديگر زنان 
  يکی از اين کليپ ها نشان دهنده. تحت ستم در جامعه سرمايه داری ايران بود 
  هنگام پخش اين کليپ، . بود ١٣٥٠ر دهه رزم انقالبی زنان چريک فدايی خلق د 

  بسياری از زنان و مردان حاضر در سالن با ديدن عکس های زنان چريک فدايی خلق
در رابطه با اين کليپ، در موقع استراحت بين دو . که جان خود را در مبارزه با رژيم شاه و برای کسب آزادی خلق فدا کرده بودند، اشک می ريختند 

چه دخترانی جانشان را به خاطر ما فدا ! چه زنانی"کی از زنان حاضر در مراسم در گفتگو با تعدادی از شرکت کنندگان می گفت قسمت برنامه ي
  .و برايم جالب بود که چند نفری که کنار او بودند نيز حرف او را تصديق می کردند!" چه مسئوليت بزرگی بر دوش ما گذاشتند! کردند

  
ن مراسم اين سوال را برايم برجسته نمود که واقعأ آن کدام واقعيت است که مردم را اينچنين به زنان چريک فدايی خلق شنيدن اين گفتگو در اي

افظ نزديک کرده که در قبال شهادت آنها احساس مسئوليت می کنند؟ آيا جز اين است که زنان مبارز و آگاه چريک فدايی خلق برای نابودی رژيم ح
ه دشمن زنان ستمديده بود، به پا خاسته بودند؟ آيا جز اين است که زنان چريک فدايی خلق پيشگامان و فرزندان راستين سيستم سرمايه داری ک

ظلم و ستمی  خلق و مدافعين آگاه زنان طبقه کارگر و ديگر زنان تحت ستم بودند و جان خود را در راه مبارزه برای آزادی و رهايی آنها از قيد هر نوع
  فدا کردند؟ 

  
در صف مقدم نبردهای خيابانی مردم با مزدوران رژيم، قرار  ٨٨کليپ دوم در مورد مبارزات زنان آگاهی بود که در خيزش انقالبی توده ها در سال 

مبارز در  تصاوير و فيلم هايی که زنان. ساخته شده بود نيز محتوايی انقالبی و رزمنده داشت" اتحاد زنان آزاديخواه"اين کليپ که توسط . داشتند
را نشان می داد، همه ما را به خيابان های شهرهای ايران در آن سال برد، خيابانهای رنگين از خون پاک جوانان  ٨٨خيزش انقالبی توده ها در سال 

به تحسين  دختر و پسر آگاه ايران، دخترانی سلحشور که برای سرنگونی رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی، با خيزش قهرمانانه خود جهانيان را
واداشتند؛ خيزشی انقالبی که رژيم و حاميان امپرياليستش ، به خيال خام خود برای به انحراف کشاندن آن، فريبکارانه کوشيدند رنگ سبزی 

م تر ارتجاعی، به آن بپاشند ، خيزشی انقالبی که بنا بر حکم تاريخ می رود تا عليرغم حيله گری های دشمنان خلق، اين بار قوی تر و منسج
توسط نسل جديد انقالبی آگاه، با رفع کمبودهای آن، باز هم از سر گرفته شود و در مسير رهايی خلق از همه پليدی های سيستم طبقاتی، به 

  .   سوی برقراری جامعه ای آزاد به پيش رود
  

، مشاهده عکس العمل  مردم نسبت به پيام رفيق يکی از جالبترين و قابل توجه ترين موضوع هايی که در اين مراسم توجهم را به خود جلب نمود
در زمان استراحت و به دنبال اينکه اين پيام توسط مجری برنامه خوانده شد، يکی از حضار با اشاره به پيام رفيق اشرف . اشرف دهقانی بود
" حماسه مقاومت"ه يک زن ديگر، با ديدن کتاب و در همين رابطه شاهد بودم ک." واقعأ آنچه که از دل برخيزد، بر دل می نشيند"دهقانی می گفت 

بر روی ميز کتاب، با احساسی بسيار زيبا، از زمانی که خود او برای اولين بار اين کتاب را در ايران خوانده بود صحبت ) کتاب رفيق اشرف دهقانی(
  ..." قهرمانان ما آشنا بشوندو حاال اين کتاب را برای بچه هايم می خرم که با واقعيات تاريخی ما و با "کرد و گفت 

  
اين . دهمانطور که قبال اشاره کردم، تم اصلی اين مراسم، بررسی زندگی و خواسته ها زنان طبقه کارگر و ديگر زنان تحت ستم و راه نجات آنها بو

اگر در آن کليپ،  شرايط .  يده می شدساخته شده بود، به آشکاری د" اتحاد زنان آزاديخواه"امر چه در بحثهای سخنران و چه در کليپی که توسط 
کار و زندگی زنان کارگر و ديگر زنان زحمتکش تحت ستم  به نمايش گذاشته شده بود، سخنران هم در سخنرانی خود که با نمايش عکسها و 

مايه داری، از ايران تحت حاکميت نمودارهائی توام بود،  با ذکر مثال هايی از زندگی زنان کارگر و ديگر زحمتکشان تحت ستم در همه کشورهای سر
ود، سرمايه داری وابسته گرفته تا کشورهايی مثل کانادا، که زنان توانسته اند به برخی از آزادی ها و برابری ها، آن هم درنتيجه مبارزات خ

که پس از پايان سخنرانی، برخی از جالب بود . برسند،نشان داد که در همه جا  زنان کارگر و ديگر زنان زحمتکش ، از ستم مضاعف رنج می برند
حضار که خود کارگر و زحمتکش بودند، با سخنران صحبت می کردند و تجربيات خودشان را در زندگی دشواری که چه در ايران تحت حاکميت 
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