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هدف فمینیست ها چیست؟ هدف آنها، این است که همان مزایا، 
وقی را در چارچوب جامعه سرمایه همان قدرت و برتری، و همان حق

داری کسب نمایند که هم اکنون شوهران، پدران و برادران شان از 
هدف کارگران زن، چیست؟ هدف آنها، . آن ها برخوردار هستند

نابودی و لغو تمامی ی امتیازاتی است که از روابط موروثی و یا از 
  .ثروت و دارائی افراد نشأت گرفته است

  
تای الکساندرا کولن

  
  

2 صفحه
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رسانه های جمعی در جمهوری اسالمی مدتی است 
که به شکل های گوناگون به حضور و فعالیت 

سطح جامعه و به خصوص در کمونیست ها در 
اشاراتی . دانشگاه های کشور اشاره و اعتراض می کنند

که از جوانه زدن بذرهای اندیشه انقالبی و کمونیستی 
  .خبر داده و بوی خوش بهار را یادآوری می کند

  
در بستر تضادهای جناح های مختلف هیأت حاکمه، 
در سال های اخیر شاهد هشدارهای تئوریسین ها و 

ندگان این جناح ها در مورد رشد گرایش های نویس
 در میان جوانان و گرایش روزافزون آنها به "الحادی"

در عین حال وقتی که امثال . قهر و خشونت بودیم
حجاریان ها و قوچانی ها با تحریف نظرات بنیان 

یکهای فدائی خلق، رفقا پویان و رگذاران سازمان چ
شور را از احمدزاده، می کوشند اذهان جوانان ک

 و تجربه خونین و فراموش "اندیشه های پاک پویان"
نشدنی نسل پویان ها، احمدزاده ها، دهقانی ها و 
گلسرخی ها دور سازند، این برای هر نیروی هشیار 
سیاسی، خود گواهی است به گرایش جوانان کشور به 
این اندیشه ها و تالش شان جهت درس گیری از 

صدها رفیق کمونیست به تجربیاتی که به بهای خون 
در بستر چنین واقعیتی است که . دست آمده است

، از سایت های وابسته به "شریف نیوز"اخیراً سایت 
رژیم، علناً از حضور کمونیست ها در در محیط 
دانشگاه، زبان به شکایت گشوده و از انتشار نشریاتی 

مواضع " و دارای "گرایشات مارکسیستی"با 
  . خبر داد"کمونیستی

  
شبکه " اسفند ماه تحت عنوان 8شریف نیوز در 

 ضمن گزارش "کمونیست ها در دانشگاه های تهران
 در سطحی "پیشاهنگ"این امر که هفته گذشته نشریه 

: وسیع در دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد می نویسد
در این نشریه که با لوگویی شبیه نشریات گروه های "

ده، مطالبی در باره  ، منتشر ش50کمونیستی در دهه 
 از سران "امیرپرویز پویان" و "گلسرخی خسرو"

 که "شریف نیوز". "چریکهای فدائی نوشته شده است
 می " تحلیلی دانشجویان ایران-پایگاه خبری"خود را 

نامد، در ادامه گزارش فوق الذکر اسامی یک سری از 
از جمله . نشریات چپ را در دانشگاه ها نام می برد

  می نویسد که این نشریه از "گون"نشریه در مورد 
 منتشر می شده و سپس تعطیل گردیده و 81سال 

 داشته و پس از تعطیلی، "آشکارا گرایش مارکسیستی"
 که به "دانشگاه و مردم"اعضای تحریریه آن به نشریه 

 و در دانشکده فنی "شدت مواضع کمونیستی دارد"
، "تابوت"دانشگاه تهران منتشر می شود و به نشریه 

 سپس از "پایگاه خبری"این به اصطالح . پیوستند
 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به "خاک"نشریه 

 و از "تندروترین نشریات دانشگاهی"عنوان یکی از 
 نام می برد که البته "عصیان"نشریه دیگری به نام 

گروه های شبه "نشریه عصیان را وابسته به 
 رابطه باید توجه کرد در همین.  می خواند"کمونیستی

که برخی از گرایشات فکری درون جمهوری اسالمی 
حتی زمانی که (همواره جهت کوبیدن مخالفین خود 

 -ملی"این مخالفین آشکارا خود را نه کمونیست بلکه 
آنها را به داشتن اندیشه های )  می نامند"مذهبی

ه هگروه های شب"کمونیستی و با وابستگی به 
در این راستا، پایگاه خبری . می کنند متهم "کنونیستی

چپ "شریف نیوز نیز برگزاری جلسه ای تحت عنوان 
انجمن جامعه فرهنگی " از سوی "و دموکراسی

 اسفند را 12 در "دانشکده خقوق و علوم سیاسی
 "سمپات های جریان شبه کمونیستی"گردهمائی 
در حالی که در این گردهمائی افرادی . قلمداد کرد

مسئول (هللا پیمان و عبدالرضا تاجیک چون حبیب ا
  .به سخنرانی پرداختند) صفحه سیاست روزنامه شرق

 با علم به آنچه در فوق گفته شد و با در نظر گرفتن 
همه ریاکاری هائی که دست اندرکاران رژیم به کار 
می برند، اما رشد گرایشات کمونیستی در محیط های 

ی دیگر از یک. دانشجوئی واقعیت انکارناپذیری است
نمونه هائی که باید آن را جلوه ای از رشد گرایش یاد 
شده در جامعه ایران به حساب آورد، تالش جهت 

 در "حیدرعمواوغلی"بزرگداشت برگزاری مراسم 
دانشگاه زنجان بود که با مخالفت مسئولین این 

   وۀشک از  می توان  همچنین  . گردید مواجه  دانشگاه 

  
  

  بوی خوش بهاربوی خوش بهار
  
  
  
  

  ))  رایش مارکسیستی در جوانانرایش مارکسیستی در جوانانرشد گرشد گ  ((
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کتاب "ین سازمان تبلیغات اسالمی از انتشار سئولم
 یاد کرد که نمونه "های بسیاری در حوزه مارکسیسم

این واقعیت . دیگری از همین واقعیت می باشد
 آذر امسال در 16همچنین خود را در شعارهائی که در 

روز دانشجو سر داده شد و پوسترهائی که برافراشته 
ر این میان، امری که به د. گردید، به عینه نشان می داد

طور برجسته ای جلب توجه می کند، گرایش به 
اندیشمندان کمونیست فدائی می باشد که در لحن 

 نام گرفته و "سران چریکهای فدائی"مبلغین رژیم، 
منظور اندیشمندان و رهبرانی چون پویان و احمدزاده 

أثیر توضوح هرچه تمامتر از  با   امر  این . است
 بر ذهن و روان افراد و محافل 50ه مبارزات ده

  . کمونیستی در حال حاضر حکایت می کند
  

واقعیت این است که پس از سرکوب های 
 و یورش وحشیانه به 60سیستماتیک و خونین سال 

جنبش خلق کُرد و شکست ها و عقب نشینی هائی که 
به این جنبش تحمیل شد، پس از تمرکز سازمان های 

شور و قتل عام دهشتناک سیاسی در خارج از ک
 که به واقع از یک نسل 67زندانیان سیاسی در سال 

کشی کامل خبر می داد، ما شاهد یک دوره خاص 

تاریخی بودیم که سردرگمی و رخوت و انحطاط 
تحت تأثیر تهاجمات . سیاسی از نشانه های آن بودند

دشمن و شکست های غیرقابل انکار نیروهای مردمی، 
انی که قبالً رهرو اندیشه های بخش بزرگی از کس

مارکسیستی بودند، راه ارتداد در پیش گرفته و در 
مقابل هجوم ایدئولوژیک دشمن جبهه به زمین 

اینها کسانی بودند که خود با اشاعه اندیشه . دندسائی
 با اعمال خود، در طوالنی تر کردن های یأس آلود و

 همه اما در پس. آن شرایط زمستانی نقش ایفاء نمودند
نامردمی ها، همه شکست ها و بر زمینه شرایط 

 اجتماعی حاکم و وجود سابقه تئوریک و �اقتصادی 
تجربه های از یادنرفتنی، ما امروز می بینیم که نسل 
جدیدی پا به عرصه عمل گذاشته است که حضور اش 

شاید این اولین جوانه . را دیگر نمی توان پنهان ساخت
ست که مبارزین این های بهاری است که سال ها

بهاری که . سرزمین جهت فرا رسیدن اش می کوشند
بهاری که بهار و بهاران . شور زندگی آورده است

  .آزادی را نوید می دهد
  

  
  

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
  
  

 مجلس یکمال دانشیار، رئیس کمیسیون انرژ •
 سال 8در (تا امروز : ی اعالم کرد که اسالمیشورا

لیارد دالر قرارداد بیع متقابل  می32نزدیک ) گذشته
 یها حل  به دنبال راهباید که ما  است در حالیامضا شده 

درستی قراردادهائی که  کید برأ وی با ت. باشیمیجدید
 در های داخلی واگذار می شود بخشی از کار به شرکت

کردن ساخت  حداکثر" از عدم رعایت قانون یا بیان نمونه
بخش :  افزودوبی، پارس جنیها  در پروژه"داخل
 به شرکت صدرا داده 8 فاز ی در دریا برایگذار لوله

 به شرکت مهندسی و 7 و 6 ی فازهایگذار شد و لوله
 "اویل استات"شرکت . نساخت تأسیسات دریایی ایرا

سابقه و اعالم عدم توانایی شرکت  در یک اقدام بی
پس از شش ماه   به موقع پروژه،یایرانی در اجرا

 پروژه را ، را از شرکت ایرانی گرفت و خودمذاکره، کار
به یک شرکت دیگر از کشور نروژ به نام شرکت 

  . داد"السیس"

 در آخرین گزارش خود حجم کل یبانک مرکز •

 میلیارد 39ها و تعهدات احتمالی کشور را حدود  بدهی
، در "یهمشهر"به نوشته روزنامه  .دالر اعالم کرد

 قطعی یها که بدهی ذکر شده است یگزارش بانک مرکز
 میلیارد و 14 یخارجی کشور در سه ماهه سوم سال جار

 میلیون دالر بوده است که این میزان شامل 297
ر این گزارش آمده است د .باشد تعهدات احتمالی نمی

 یکه با احتساب تعهدات احتمالی از جمله اعتبارات اسناد
 آن هنوز حمل نشده و همچنین یگشایش یافته که کاال

قطعی و (ها و تعهدات خارجی   آینده، کل بدهییره هابه
  .رسد  میلیارد دالر می1/39به ) احتمالی

، کارگران "مهر"ه گزارش خبرنگار اقتصادی ب •
ادارات کل سازمان چای کشور در اعتراض به تصمیم 
دولت مبنی بر انحالل سازمان چای کشور و بیکاری عده 

 ان خواستارکثیری از آنها با تجمع مقابل این سازم
 در. رسیدگی مسووالن به وضعیت نابسامان خود شدند

این تجمع، کارگران برعلیه انحالل سازمان چای و عدم 
رعایت صحیح قوانین وعدالت در خصوص نحوه بازخرید  
کارگران و عدم پرداخت حقوق و مزایای خود به طور 

  .کامل سخن گفتند

از که تریاک  سازمان ملل متحد، تولیدبه گزارش  •
  در افغانستانشود، در سال گذشته خشخاش گرفته می

 درصد رشد داشته و به چهار هزار و دویست تن 17
با این که امریکا مدتها است که این کشور  .رسیده است

 به گزارش خود درآورده،اشغال نظامی تحت را 
 افغانستان هم اکنون بزرگترین ،"سی.بی.بی"

 دولتی، ییروهانو  .تولیدکننده تریاک در جهان است
کاری انجام  از تولید و قاچاق مواد مخدر ی جلوگیریبرا

  .نداده اند

   تن  شش ، ایران  دانشجویان یخبرگزار گزارش  به •
 در یکی از  سیلیکوز  ی بیمار  به  کارگر مبتال شده13از 

 خود   جان  همدان  استان در مالیر کوبی سنگهای   کارگاه
 بسر   بحرانی  دیگر در وضعیت  تن7 دادند و  را از دست

   کارگر مذکور از سال13 ،بر اساس این گزارش .برند می
   مالیر رفته  کار به ی برا  غربی  آذربایجان  از استان79

کار شده   مشغول ،بورزم  کوبی  سنگ بودند و در کارگاه
  .بودند

. اچ. ویلیام" آمریکا اعالم کرد، C.B.Sتلویزیون  •
 سهم در خریدجمهور آمریکا، با  ئیس ری، عمو"بوش. تی

، "سنت لوئیس" حمایتی مهندسی یها مؤسسه سیستم
همین  به گزارش . استبه جیب زده یپول زیاد
 با فروش سهام در یک یونیز  ماه گذشته ،تلویزیون

که سود آن به دلیل جنگ عراق به  - یمناقصه دفاع
نصیب خود  هزار دالر 450 -سرعت رو به رشد بوده

 . استه تساخ
  
  

 

  !! زنده باد انقالب زنده باد انقالب          برقرار باد اتحاد نیروهای انقالبی و خلق های سراسر ایران        برقرار باد اتحاد نیروهای انقالبی و خلق های سراسر ایران  ! ! زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم
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با سالم خدمت همه رفقا و دوستان و با تشکر از 
دست اندرکاران اتاق که موافقین و مخالفین رفراندم 
که این روزها زیاد درباره اش صحبت می شود را به 

امیدوارم که در پرتو . بحثی آزاد دعوت کرده اند
برخورد فعال تک تک رفقا و دوستان شاهد بحثی 

  .ابطه باشیمزنده و آموزنده در این ر
  

در رابطه با موضوع جلسه یعنی این سوال که آیا 
رفراندم راهکاری عملی است؟ قبل از هر چیز باید 
بگویم که پاسخ به این سوال وابسته است به این امر 
که ببینیم رفراندم در چه شرایطی و برای رسیدن به چه 
خواستی و به وسیله چه نیروئی قرار است پیش برده 

  .شود
  

 است که رفراندم به عنوان وسیله ای جهت فهم روشن
اراده مردم در مورد یک مسئله خاص، امری نیست که 

به هر حال، این امر . کسی با آن مخالفتی داشته باشد
یکی از اشکال دمکراسی مستقیم است که در شرایط 

اما همانطور که گفتم، . مشخص می تواند به کار آید
وز از آن صحبت می باید دید این رفراندمی که امر

شود در چه شرایطی و جهت رسیدن به چه اهدافی 
  .مطرح می شود

  
فراخوان ملی برگزاری "اگر به طور مشخص به 

 که اساساً بحث امشب هم به همین دلیل "رفراندم
طرح شده رجوع کنیم، می بینیم که فراخوان دهندگان 

این رفراندم در رابطه با اوضاع و احوال کشور می 
وضعیت خطیر کشور، نظم نوین جهانی ": کهگویند 

اصالح از " و ناکامی برنامه "در منطقه خاورمیانه
ساختار قدرت کنونی را "، تجدید نظر در "درون

 چرا که با توجه به - ساخته است"اجتناب ناپذیر
با وجود قانون اساسی و "تجربه هشت سال گذشته، 

 ساختار کنونی، امکان اصالح کشور، در هیچ جهتی
بنابراین فراخوان دهندگان رفراندم . "متصور نیست

محمل "، رفراندم را "در قالب پیشنهاد و درخواست"
مناسبی برای خروج کشور از گذرگاه بحرانی و 

 در نظر گرفته و این پیشنهاد را مطرح "ناپایدار کنونی
آنها بر اساس این پیشنهاد، خواهان یک . کرده اند

.  شده اند"ی بین المللیهمه پرسی با نظارت نهادها"
تشکیل مجلس مؤسسان به "همه پرسی ای جهت 

منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، 
مبنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های 

  . برگزار گردد"رأی آزاد مردم"که با "الحاقی آن 
  

در اینجا اما،  این موضوع که چه کسی قرار است 
ا زیر نظر نهادهای بین المللی رفراندم مورد بحث ر

آیا منظور، رژیم جمهوری . برگزار کند، روشن نیست
اسالمی است که فراخوان دهندگان رفراندم، در قالب 

، از او می خواهند به همه "پیشنهاد و درخواست"
پرسی تن داده و آنرا زیر نظر نهادهای بین المللی 

  !برگزار نماید و یا نیروی دیگری مورد نظر است
  

همین جا الزم است تأکید کنم که کسانی که رفراندم 
را در شرایط حکومت مطلقه قابل اجرا نمی دانند و 
آنرا منوط به سرنگونی جمهوری اسالمی می کنند، چه 
خود بدانند و چه ندانند، پذیرفته اند که آنچه امروز در 
دستور کار نیروهای اپوزیسیون رژیم قرار دارد امر 

 که علی االصول و -  اسالمی استسرنگونی جمهوری
برعکس به اصطالح راهکاری مثل رفراندم، مجری آن، 

بنابراین، ! خود جمهوری اسالمی نمی تواند باشد
ضروری است که همه نیروها را جهت در هم شکستن 

  .این مانع اصلی تحقق آزادی و دمکراسی، بسیج کرد
  

با توجه به این توضیح، پس بحث اصلی با کسانی 
 که علیرغم سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسالمی است

 ساله گذشته و به رغم 26و همه تجربیات خونین 
مشاهده استبداد خونینی که این رژیم برقرار کرده، در 

 از این دیکتاتوری سفاک "پیشنهاد و درخواست"قالب 
می خواهند که از خر شیطان پائین آمده و رفراندم 

پس اجازه . گزار کندمورد نظر آنها را پذیرفته و بر
والیت "بدهید که به همین امر بپردازیم و ببینیم که آیا 

، یعنی دیکتاتوری بورژوازی وابسته حاکم، "مطلقه فقیه
. به چنین پیشنهاد و چنین راهکاری تن می دهد یا نه

 "تدوین قانون اساسی نوین"آیا حاضر است جهت 
ات  که توجیه گر همه جنای-تغییر قانون اساسی فعلی

مجلس " را پذیرفته و به شکل گیری -اوست
 تشکیل "آزاد مردم"ی تن بدهد که با رأی "مؤسسان

!!  مردم را برقرار سازد"نظام دلخواه"شده و قرار است 
فکر می کنم هر فردی با حداقل تجربه سیاسی نیز به 
این امر واقف باشد که قدرت های سیاسی حاکم، با 

ناگونی که در دسترس توجه به ابزارهای اطالعاتی گو
دارند بهتر از هر نیرویی بر موقعیت واقعی خودشان 

بنابراین، در شرایطی که . در سطح جامعه آگاه هستند
سردمداران جمهوری اسالمی به خوبی میدانند که فاقد 
هرگونه مشروعیت مردمی می باشند و خودِ طرفداران 

بحران مشروعیت و " نیز از "راهکار"این به اصطالح 
 رژیم سخن می گویند، چطور ممکن است "قبولیتم

به همه پرسی ای تن بدهند که شکست شان، از پیش، 
اگر جمهوری اسالمی می خواست . در آن محرز است

نظر مردم را نسبت به خودش بداند و اگر می خواست 
اراده مردم را در این مورد بفهمد، در طول بیش از دو 

  

 صحبت های رفيق پوالد، از سوی چريکهای فدايي خلق، در آنچه که در زير مي خوانيد متن: توضيح
 مارس سال جاری، به ۵است که در تاريخ ) اران طرح رفراندماز طرفد(مناظره ای با حسين باقرزاده 

 بدينوسيله، ضمن تشکر از "پيام فدايي"نشريه . در پلتاک، انجام گرفت" اتحاد سوسياليست ها"دعوت اتاق 
ش درآمده يبرگزارکنندگان اين جلسه، متن صحبت های اين رفيق را که با برخي تغييرات نوشتاری به ويرا

  . خوانندگان قرار مي دهداست، در اختيار
    

  

  

  آیاآیا

  رفراندمرفراندم
  راهکاری عملی است؟راهکاری عملی است؟
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ن نظر را بیان دهه مردم ما به شکل های مختلف ای
اگر از ده . کرده اند و این اراده را به نمایش گذاشته اند

ها تظاهرات و شورش مردمی و هزاران برخورد فردی 
برعلیه رژیم بگذریم؛ اگر ده ها جنبش مسلحانه و 
قهرآمیز و عدم شرکت مردم در نمایشات انتخاباتی 
رژیم را هم در طول این سال ها مطرح نکنیم و تنها 

ربه  تحریم گسترده انتخابات قبلی که دیگر به تج
امری که خود (غیرقابل انکار است توجه کنیم 

 نام "قهر ملی"مطبوعات رژیم از آن به عنوان نوعی 
می بینیم که همین امر، فقدان مقبولیت مردمی ) بردند

از سوی دیگر، . رژیم را با آشکاری به نمایش گذاشت
 سال 26 در مگر این دیکتاتوری لجام گسیخته که

گذشته از هیچ جنایتی در حق مردم ما دریغ نورزیده، 
اساساً به همین خاطر به اعمال زور متوسل نمی شد و 
نمی شود که اراده مردم ما را جهت رسیدن به آزادی 
سرکوب کند؟ مگر این همه شکنجه و اعدام، این 
بساط دار و تازیانه علنی جهت حفظ رژیمی نبوده که 

چنین ! اده مردم ارزش قائل نیستپشیزی برای ار
رژیمی با چنین مشخصاتی چرا باید به درخواست 

 مردم تن بدهد و "نظام دلخواه"رفراندم جهت تعیین 
براستی چرا؟ و !! خود به دست خود، خود را نفی کند

آیا همین واقعیت ثابت نمی کند که اگر هم روزی به 
ه چنین کاری تن داد قصد دارد صندوق های چنین هم

پرسی را به وسیله ای جهت تحکیم سلطه خودش و 
اربابان اش تبدیل نماید و با نمایش آراء ساختگی، 
چهره خونین و وجود نامشروع خود را که به اعتبار 
سال ها مبارزه و تحمل رنج و شکنجه از طرف 
نیروهای مردمی حاصل شده است را بار دیگر تطهیر 

 را بزک نموده و با چنین نمایش مسخره ای خود
  .نماید

  
 یعنی -آیا با توجه به این واقعیت، طرفداران رفراندم

آنها که در خیال خود جمهوری اسالمی را به عنوان 
 را نباید - مجری همه پرسی کذایی در نظر می گیرند

در بهترین حالت ساده اندیشانی فهمید که علیرغم همه 
ادعاهایشان، هیچ شناختی از جمهوری اسالمی و 

  ؟! حاکم بر ایران ندارندواقعیات
  

ممکن است به ما گفته شود که برعکس این ادعا، ما 
رژیم را خیلی خوب هم می شناسیم ولی قصدمان این 

و در بستر . است که او را مجبور به عقب نشینی کنیم
 رفراندم را " فشارهای بین المللی" و"مبارزات مردم"

  . نمائیم"تحمیل"به او 
  

دن این ادعا اجازه بدهید که بنابراین، جهت روشن ش
فرض کنیم که در جریان . به همین موضوع بپردازم

اوج گیری مبارزات مردم، در سلطه استبداد حاکم 
با توجه به این واقعیت که یکی از . شکاف ایجاد شد

نتایج سلطه طوالنی یک دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً 
 قهرآمیز، انباشته شدن انرژی های اعتراضی است و از

آنجا که به همین دلیل ما با یک پتانسیل خیزشی شدید 
در بطن جامعه مواجه ایم؛ روشن است که هرگونه 
شکافی در سلطه دیکتاتوری حاکم با جاری شدن سیل 
بنیان کنی همراه خواهد بود؛ سیلی که در جریان 
حرکت خود، جمهوری اسالمی را در آستانه سقوط 

 که -را بپذیریماگر همین واقعیت . قرار خواهد داد
صحت آن را صدها فاکت از زندگی و مبارزه مردم به 

 پس روشن است که با جاری شدن -اثبات رسانده
سیل مبارزات مردمی و باالگرفتن فریاد خشم و نفرت 

 سال گذشته هر صدای 26مردم از رژیمی که در 
مخالفتی را در گلو خفه ساخته و هر اعتراض برحقی 

ده، در آن شرایط مردم به را وحشیانه سرکوب نمو
کمتر از سرنگونی قطعی رژیم به چیزی تن نمی دهند 
و با هر شعاری که به نوعی سلطه رژیم را به رسمیت 

تجربه مبارزات . می شناسد به مخالفت برمی خیزند
 که به قیام بهمن انجامید در این 57 و 56سال های 

 مگر فراموش کرده ایم که. زمینه مملو از نمونه است
 را به عنوان نوکری "بختیار"چگونه مردم بپاخاسته، 

  ؟! بگذرد"بازرگان"بی اختیار مجبور کردند که از مرز 
  

از آنجا که در استدالل طرفداران رفراندم، روی 
تضادهای بین المللی و نظارت نهادهای بین المللی هم 
تأکید می شود، الزم است در همین جا به این موارد 

 سال گذشته، 26جربه نشان داده که در ت. نیز اشاره کنم
قدرت های بزرگ، خود از حامیان اصلی جمهوری 
. اسالمی و از عوامل اصلی تداوم حیات آن بوده اند

کسی که این واقعیت را انکار کند و یا به هر دلیلی آنرا 

الپوشانی نماید، تنها نشان می دهد که نه از موقعیت 
عی دارد و نه جهانی که در آن زندگی می کند اطال

شناختی درست از رژیمی که آنرا به عنوان عامل همه 
این . بدبختی ها و رنج های خود معرفی می کند، دارد

قدرت ها، تنها آن زمان به رژیم فشار می آورند که 
منافع شان ایجاب کند و یا وقتی که ببینند که کل 
سلطه شان به خطر افتاده است و یا بخواهند در رقابت 

رت های بزرگ دیگر، جا پای وسیع تری به با قد
بنابراین، در شرایطی که شرط آزادی و . دست آورند

تحقق دمکراسی در ایران، نابودی سلطه و هرگونه 
نفوذ همین قدرت های حامی دیکتاتوری حاکم می 
باشد، دل خوش کردن به فشارهای آنها، به معنی 

 چشم ندیدن واقعیت، و تبلیغ این امر، خاک پاشیدن به
روشن است که نهادهای بین المللی هم که . مردم است

کامالً به چنین قدرت هائی وابسته اند و در جهت 
منافع آنها گام برمی دارند، در صورتی که به نظارت از 
رفراندمی هم دعوت بشوند، نظارت شان تا آنجا پیش 
می رود که منافع قدرت های بین المللی هدایتگر آنها 

   .ایجاب می کند
  

با . اجازه بدهید که آنچه را که گفتم جمع بندی کنم
توجه به آنچه که توضیح داده شد، روشن است که 
رفراندم زیر نظر جمهوری اسالمی راهکاری غیرعملی 
است و اساساً بهتر است گفته شود که نمی توان آنرا 
راهکاری دانست که به مطالبات اصلی مردم ما تحقق 

زی رژیم به آن تن بدهد، و حتی اگر رو. می بخشد
جز وسیله ای در جهت تحکیم نظام ظالمانه موجود 
بکار نخواهد آمد و جز وسیله ای جهت بزک 
جمهوری اسالمی نخواهد بود و اگر در شرایطی 
خاص منافع قدرت های بزرگ و یا برخی از آنها 
ایجاب کند که تغییراتی در ساختار سیاسی موجود 

 از این طریق توجیه بدهند و سیاست های خود را
نمایند، دراین صورت نیز چنین رفراندمی جز وسیله 
ای جهت سرکوب مطالبات و خواست های مردم ما 

به این ترتیب، اگر بحث بر سر راه های . نخواهد بود
تحقق مطالبات مردم و رسیدن به آزادی و دمکراسی 
است، چنین طرحی، کامالً ذهنی و یک نوع مردم 

ش دیگری جهت خاک پاشیدن به فریبی جدید و تال
  . چشم توده ها است
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نگاهی به طبیعت رنگارنگ فراخوان دهندگان و 
حامیان این به اصطالح راهکار هم الزم است و نشان 

 سال گذشته به نوعی 7می دهد که اکثر آنها در 
پروژه .  خاتمی بودند"پروژه کالن اصالحات"طرفدار 

می جهت به ای که از سوی سردمداران جمهوری اسال
انحراف کشاندن مبارزات مردم و فریب و تحمیق آنها 

بر اساس این پروژه تالش شد تا . سازمان یافت
خاتمی به عنوان انتخاب مردم و ناجی آنها جلوه داده 
شده و افسانه اصالح طلبی رژیم از درون اشاعه داده 

رژیم با . شده و برعلیه انقالب و سرنگونی تبلیغ شود
ن پروژه کوشید مردم را به مبارزات جناح توسل به ای

های درونی خود دلخوش کرده و با در زاویه قرار 
دادن افکار انقالبی و طرفداران سرنگونی رژیم، جهت 

با روشن شدن شکست این . بقای خودش زمان بخرد
 امری که فراخوان دهندگان رفراندم نیز به آن -پروژه

 7که در  بخشی از همان نیروهایی - معترف هستند
سال گذشته بر طبل اصالح طلبی رژیم می کوبیدند، 

آنها، با اشاعه این توهم . حال ندای رفراندم سرداده اند
که تحقق مطالبات مردم از طریق راهکارهای مسالمت 
آمیز امکان پذیر است، خاک به چشم مردم می ریزند 
و آنها را از انقالب به عنوان تنها راه رسیدن به آزادی 

 سال سلطه خونین 26در حالی که تجربه . سانندمی تر
جمهوری اسالمی به عینه نشان داده که برای رسیدن به 
آزادی و دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم، 
هیچ چاره ای جز سرنگونی جمهوری اسالمی و هیچ 

 که طبیعتاً با قهر توام -راهی جز انقالب توده ها
ین زاویه، تالش در بنابراین، از ا.  وجود ندارد-است

جهت سیطره گفتمان رفراندم، تالش آگاهانه ای است 
جهت به عقب صحنه بردن گفتمان ضرورت سرنگونی 

  .رژیم از طریق انقالب به عنوان تنها راه تحقق آن
  

 که در واقع نه ارائه دهنده - را"فراخوان"حال که این 
راهی جدید بلکه دعوت کننده مردم به حرکت در بن 

 از جنبه -کم بر گرایشات رفرمیستی استبست حا
های مختلف بررسی کردیم و سترونی چنین راهکاری 
را نشان دادیم، اجازه بدهید که کمی هم در مورد 
دالئل طرح این چنین این مسئله و چرائی بحث های 

می دانیم که در . وسیعی که ایجاد کرده صحبت کنم
ای سال های گذشته نیز، مسئله رفراندم به شکل ه

مختلف و از سوی نیروهای گوناگون و با انگیزه های 
متفاوت مطرح شده بود ولی این امر هیچگاه به 
وسعت کنونی موضوع مباحثه قرار نگرفته و به چنین 

هایی "ائتالف"ها و "هم سخنی"ها، "هم صدائی"
در حالی که اینبار، با اعالم فراخوان . منجر نگردید

ران تشکل دانشجوئی رفراندم از سوی تعدادی از رهب
دوم خردادی تحکیم وحدت و افرادی چون 

 که نقش اش در سازماندهی  سپاه پاسداران "سازگارا"
غیرقابل انکار است، ما شاهد ائتالف نیروهای 
ناهمگونی چون سلطنت طلب و جمهوری خواه و 

در شرایطی . اصالح طلب دوم خردادی و غیره هستیم
ا توجه به وابستگی که می دانیم که سلطنت طلبان، ب

آشکار شان به امریکا، قاعدتاً بدون اجازه و اشاره 
ارباب تن به چنین کارهائی نمی دهند، بنابراین، نفس 
حضور وسیع و دفاع دو آتشه سلطنت طلبان در این 
رابطه خود بیانگر چراغ سبزی است که از سوی 
محافل قدرتمندی در امریکا در این مورد داده شده 

نیم که امریکا، در چارچوب طرح می دا. است
خاورمیانه بزرگ خود، در تالش است تا ساختار 
سیاسی کشورهای خاورمیانه را در جهت منافع خود و 

 در آنها "آزادی" و "گسترش دمکراسی"البته با توجیه 
دوباره شکل داده و به این ترتیب، با گسترش حوزه 
قه نفوذ خود، بخش هر چه بزرگ تری از بازارهای منط

را به خود اختصاص داده و منابع طبیعی آنرا در جهت 
شاید به همین دلیل هم هست . منافع خود سوق دهد

وضعیت خطیر "که فراخوان دهندگان رفراندم از 
 سخن "کشور، نظم نوین جهانی در منطقه خاورمیانه

می گویند و تالش می کنند که خود را برای چنین 
وحدت سلطنت با امثال به واقع، . موقعیتی آماده سازند

سازگارا به عنوان یکی از مسئولین سپاه پاسداران که 
این روزها در امریکا از سوی نئومحافظه کاران حسابی 

 یکی ∗استقبال شده و تریبون در اختیارش قرار میگیرد

                                                 
همانطور که توضیح داده شد، این بحث در جریان   ∗

. مناظره ای در پالتاک با آقای حسین باقرزاده، مطرح شد
این "ارا که آقای باقرزاده از این حرف من در باره سازگ

روزها در امریکا از سوی نئومحافظه کاران حسابی استقبال 
 این برداشت را "شده و تریبون در اختیارش قرار می گیرد

ارائه دادند که مثل اینکه تأکید من بر سفر سازگارا  به امریکا 

از آلترناتیوهائی است که امریکا جهت پیشبرد سرمایه 
  .های خود در ایران در پیش گرفته است

  
، "مایکل لدین"ه دهید که نظرتان را به اظهارنظر اجاز

یکی از ایران گیتی های معروف و یکی از نئومحافظه 
کارهایی که از سیاست تغییر رژیم ایران حمایت می 

یک رفراندوم کشوری ": او می گوید. کند، جلب کنم
 پیشنهاد "از سوی تعداد زیادی رهبران صاحب حیثیت

ؤسس سپاه پاسداران م"شده که یکی از حامیان اش 
  ".یکی از اعضای تیم خمینی، محسن سازگارا، است

  
روشن است که وقتی که بخشی از هیئت امریکا جهت 
تغییر توازن قوای موجود و به دست آوردن بیشترین 
سهم از بازار و منافع در ایران و عقب زدن رقبای 
امپریالیست خود در حال تدارک تغییر رژیم ایران 

وسیله ای جهت تدارک ملزومات عملی است، از هر 
به همین . آن استفاده کرده و یا از حاال آنرا تدارک ببیند

دلیل هم، نباید دمکراسی خواهی امروزی کسانی که 
سابقه زشتی در امر دمکراسی دارند را، زیاد جدی 

مسئله این است که بخشی از هیئت حاکمه . گرفت
 اپوزیسیون امریکا برنامه هائی برای ایران دارد که

سازی و این برنامه ها را به نام مردم ایران جا زدن 
بی . یکی از ملزومات پیشرفت چنین برنامه هائی است

دلیل نیست که به دنبال انتخاب مجدد بوش  و 
برجسته شدن مسئله ایران، یکباره شاهد اوج گیری 

دلیل گستردگی حمایت از . طرح رفراندم می شویم
ن رابطه باید دید و البته این امر طرح رفراندم را در ای

هیچ ربطی به نیت برخی از کسانی ندارد که از سر 
ناآگاهی بر پای طرحی امضاء گذاشته اند که ممکن 

  .است فردا به عنوان سند اسارت شان به کار آید

                                                             
می باشد و به همین دلیل هم مطرح کردند که او به امریکا 

من بر سر سفر سازگارا به در حالی که بحث . نرفته است
امریکا نبود بحث بر سر استقبال محافلی از هیئت حاکمه 

 و از این "رفراندم"امریکا از این شخص در رابطه با طرح 
  .رو، قراردادن تریبون در اختیار وی، می باشد
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  مبارزه طبقاتی
  و جنگ خلق در نپال

  

  پالین
 2005ژانویه 

  
  

 مشخص، پس از طی تقریبا دو دهه گذشته و به طور
 و کارزار ایدئولوژیکی که از "شوروی"فروپاشی 

سوی بورژوازی جهانی برعلیه کمونیسم به راه افتاده، 
جنبش کمونیستی در سطح بین المللی با یک بحران 
عمومی روبرو گردیده است؛ بحرانی که آثار 
انکارناپذیر آن را در حوزه نظری و در عرصه پراتیک 

به موازات . توان مشاهده کردمبارزاتی به وضوح می 
همین بحران، و به طور طبیعی، ما همچنین شاهد افت 
و نزول و حتی از هم پاشی بسیاری از جنبش های 

با . انقالبی و رهاییبخش در سرتاسر جهان بوده ایم
این وصف، همان طور که آموزگاران و رهبران جنبش 
کمونیستی به درستی مطرح کرده اند، در هر یک از 

امع طبقاتی، روند مبارزه طبقات فرودست و تحت جو
ستم در مقاطعی ممکن است رکود پیدا کند، اما هرگز 

چرا که مبارزه میان طبقات . متوقف نخواهد شد
اجتماعی از تضاد آشتی ناپذیر میان این طبقات و از 
تناقضات درونی خود نظام های طبقاتی نشأت گرفته 

ه و ظالمانه خود این و ریشه در بنیان های استثمارگران
دقیقا به همین دلیل نیز، تضادها و . نظام ها، دارد

تناقضات ذاتی و درمان ناپذیری که در بطن نظام 
)  یعنی امپریالیسم(سرمایه داری جهانی عصر حاضر 

نهفته است پیوسته و به ناگزیر شعله های مبارزه و 
پیکار آشتی ناپذیر طبقاتی را در اقسی نقاط جهان 

افروزد و جلوه های متنوع و گوناگونی از برمی 
استمرار روند مبارزه طبقاتی را به منصه ظهور درمی 

مبارزه مسلحانه انقالبی توده های محروم و به . آورد
پا خاسته نپال برعلیه سلطه امپریالیسم و رژیم وابسته 
حاکم بر این کشور، جلوه ای است از تداوم همین 

انید نگاهی است فشرده آنچه که در زیر می خو. روند
و مختصر به روند مبارزه طبقاتی و تحوالت سیاسی 

  .جاری در نپال

   اجتماعی نپال�نگاهی به وضعیت اقتصادی 
  

نپال کشور کوچکی است در آسیای جنوبی با 
 کیلومتر مربع که از 800 هزار و 140مساحتی معادل 

شمال با چین و از جنوب با هند در مجاورت قرار 
 میلیون نفر و نرخ 27عیت نپال کمی بیش از جم. دارد
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گروه های قومی نپال .  درصد می باشد2,23رشد آن 
ها، "چه تری"ها، "برهمن"را به طور عمده 

ها، "رای"ها، "تمانگ"ها، "ماگار"ها، "گورانگ"
تشکیل می ... ها و "تارو"ها، "شرپا"ها، "لیمبو"

  . دهند
  

ن نفر می  میلیو10جمعیت نیروی کار نپال بالغ بر 
 درصد در بخش کشاورزی، 81گردد که از این تعداد، 

 درصد در بخش خدمات 16درصد در صنایع، و  3
 درصد جمعیت نپال زیر 42بیش از . متمرکز می باشند

 درصد نوزادان 68خط فقر بسر می برند و بیش از 
درآمد سرانه در . این کشور در بدو تولد، می میرند

 این در حالی است که  دالر می باشد و210نپال 
 دالر و در هند 350درآمد سرانه در بنگالدش معادل 

 درصد مردم نپال در مناطق 85.  دالر می باشد430
روستایی زندگی می کنند و از دسترسی به برق، آب 
لوله کشی و ابتدایی ترین امکانات بهداشتی محروم می 

البته باید یادآور شد که کشور نپال، با . باشند
داری از کوهستان های مرتفع و رودخانه های برخور

موجود در آن، از حیث منابع طبیعی آب، یکی از غنی 
ترین کشورهای جهان به شمار می رود به طوری که 
ظرفیت تولید برق در این کشور با استفاده از همین 
منابع، برابر است با کل ظرفیت تولید برق در سه 

 ، 1996ال در س. کشور آمریکا، مکزیک و کانادا
 عمال دست دولت هند را باز "ماهاکالی"معاهده 

  .  طبیعی آب را به غارت ببردگذاشت تا این منابع
  

 هزار 15اگر چه مطابق محاسبات آماری، در نپال هر 
 نفر، به یک دکتر دسترسی دارند اما در مناطق 644و 

روستایی اساسا خبری از دکتر و دوا و درمان در کار 
یه در نپال به طور گسترده بیداد می سوءتغذ. نیست

امکانات .  سال می باشد55کند و میانگین عمر افراد 
آموزشی برای بخش اعظم توده های نپال موضوعی 
ناشناخته و امری دست نیافتنی ست به طوری که 

 درصد جمعیت کشور از سواد خواندن و 60تقریبا 
  . نوشتن محروم می باشند

  
دولت . نترل هند قرار دارداقتصاد نپال وسیعا تحت ک

هند، با چپاول منابع طبیعی نپال، با تحمیل قراردادهای 
تجاری ناعادالنه و با استثمار میلیون ها تن از دهقانان 

در . نپال، کنترل گسترده ای بر اقتصاد این کشور دارد
 میلیون تن از دهقانان نپال به 7حال حاضر، قریب به 

وده و در بدترین شرایط ناچار از مرزهای هند عبور نم
یک سوم . در خاک این کشور امرار معاش می نمایند

 درصد از جمعیت این 6کل اراضی نپال در دست 
 درصد از 40و این در حالی است که . کشور قرار دارد

 درصد از زمین های زراعی 9جمعیت نپال، تنها به 
  .این کشور دسترسی دارند

  
، توسط سرمایه بسیاری از مراکز اقتصادی در نپال

داران هندی اداره می شوند و بخش اعظم زمین های 
زراعی و حاصلخیز این کشور تحت مالکیت زمینداران 

 درصد 5بخش صنعتی اقتصاد نپال . هندی قرار دارد
تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد و 

 درصد نیروی کار این کشور را به اشتغال درمی 2
 در این موسسات تولیدی، عالوه بر زنان کارگر. آورد

استثمار نیروی کارشان، اغلب مورد سوءاستفاده های 
 درصد نیروی 50بیش از . جنسی نیز واقع می شوند

کار در نپال بیکار و یا در جستجوی کار بسر می 
  ) 2003 و 1999بانک جهانی، ) (2004سازمان ملل، (.برند

  
 بدهی در غرب این کشور، سیستم بیگاری در ازای

)Bonded Labour (طبق . همچنان پابرجاست
، گروه های مافیایی "سازمان بین المللی کار"گزارش 

 هزار دختر نپالی را 7 تا 5تجارت انسان ساالنه بین 
روانه فاحشه خانه های هند ساخته و آنها را مورد 

 درصد از زنانی 40. بهره کشی جنسی قرار می دهند
رنوشت خفتباری را که شانس گریز از یک چنین س

 سال به 14پیدا می کنند زنانی هستند که در سنین زیر 
ازداوج های اجباری و از پیش تعیین شده، تن در می 

    )یونیسف(.دهند
  
  

  سیاسی در نپال اوضاع نگاهی به
  

برای دومین بار در تاریخ سیاسی معاصر نپال، برخی 
 حزب کمونیست مائوئیست نپالاز اعضاء رهبری 

)CPN-M ( شرایط حاکم بر این کشور را آماده آغاز و
برپایی مبارزه مسلحانه و حفظ و تحکیم این شیوه از 

در ادامه این نوشته به نخستین (مبارزه، ارزیابی نمودند 
  ). دور از این گرایش خواهیم پرداخت

  
 ، حزب کمونیست مائوئیست نپال تیم 1996در سال 

ن کشور های فرهنگی متعددی را به روستاهای ای
اعزام نمود تا دهقانان محروم این مناطق را برای 
مقابله با مقامات محلی، و همچنین برای برپایی 
امکاناتی نظیر جاده، پل و آبریز و غیره، سازماندهی 

  از سلسله ای  نپال  اقدام، دولت  به دنبال این . نمایند
  

1313ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  روز زنروز زن
  

  الکساندرا کولنتایالکساندرا کولنتای
  19131913فوریه فوریه 
  

  بهرنگ. الف: فارسیبرگردان به 
  
روز " چیست؟ آیا برگزاری روزی به نام "روز زن"

، نوعی "روز زن"، واقعا ضروری ست؟ آیا "زن
امتیاز به زنان بورژوا، به فمینیست ها و طرفداران 

آیا این . ، محسوب نمی شود]برای زنان[حق رأی 
  روز، برای وحدت جنبش کارگری، زیان آور نیست؟

  
در روسیه مطرح می گردند، این سواالت کماکان 

هرچند که در خارج از کشور، چنین سواالتی دیگر به 
در واقع، جریان زندگی ی واقعی، . گوش نمی رسند

  .پاسخ روشن و گویایی به این سواالت داده است
  
، حلقه ئی است از زنجیره ی گسترده و "روز زن"

ارتش منظم و . نیرومند جنبش پرولتری زنان
.  زنان، هر سال وسعت می یابدسازماندهی شده ی

 سال قبل، اتحادیه های کارگری، تنها، دسته های 20
کوچکی از زنان کارگر را در خود جای داده بودند که 
در اینجا و آنجا و به طور پرکنده در درون صفوف 

] در حالی که... [حزبی کارگران، پخش شده بودند
 292امروزه، اتحادیه های کارگری انگلستان بیش از 

 هزار زن 200در آلمان حدودا . هزار عضوء زن دارند
 هزار زن در 150در جنبش اتحادیه های کارگری و 

در اتریش . حزب کارگری این کشور، فعالیت می کنند
 هزار تن از زنان در اتحادیه های کارگری و تقریبا 47
همه جا، از ایتالیا .  هزار زن در حزب، حضور دارند20

مارک، تا سوئد و نروژ و سویس، و مجارستان و دان
. زنان طبقه ی کارگر، خود را سازماندهی می نمایند
 1هم اکنون، ارتش سوسیالیستی ی زنان، تقریبا 

! و این نیروئی ست بس عظیم. میلیون عضوء دارد
نیروئی که وقتی بحث هزینه ی زندگی، بحث بیمه ی 
زایمان، بحث کار کودکان و قوانین حمایت از کار 

 را به میان می کشد، قدرت های حاکم بر این زنان
جهان نمی توانند و قادر نخواهند بود که آن را نادیده 

  .بگیرند
  

روزگاری، مردان کارگر بر این باور بودند که آنها، 
خود به تنهایی، باید بار مبارزه علیه سرمایه را بر 
دوش بکشند؛ که آنها، خود به تنهایی و بدون همیاری 

اما .  درافتند"جهان کهنه"قه شان، باید با زنان هم طب
به موازات ورود زنان طبقه ی کارگر به درون صفوف 
 - انسان هایی که نیروی کار شان را می فروشند

زنانی که اجبارا به واسطه ی نیاز، و به این دلیل که 
همسران و یا پدران شان در بیکاری بسر می برند به 

 کارگر به این واقعیت  مردان-بازار کار رانده شده اند
پی بردند که تنهاگذاشتن و رهاکردن زنان در 

، عمال به اهداف مبارزاتی ی خود "ناآگاهی ی طبقاتی"
آنها آسیب رسانده و مانع از تحقق آن اهداف می 

هرچه صفوف نیروهای مبارز آگاه ] چرا که. [گردد
. گسترده تر، امکان پیروزی نیز بیشتر خواهد بود

که صبح تا شب در آشپزخانه کار می براستی، زنی 
کند؛ زنی که از هیچ حقی در جامعه، از هیچ حقی در 
دولت و از هیچ حقوقی در خانواده برخوردار نیست، 
چه حد آگاهی ی طبقاتی می تواند کسب کند؟ او در 

 "فکر و عقیده"یک چنین شرایطی، اصال قادر نیست 
 به همه چیز] چرا که! [ئی از خود اش داشته باشد

  ... .اراده و تحت فرمان پدر یا همسر، انجام می گیرد
  

عقب مانده گی و بی حقوقی ی زنان، انقیاد آنان و بی 
تفاوتی شان نسبت به مسائل، نه تنها سودی به حال 
طبقه ی کارگر ندارد، بلکه اساسا و به طور مستقیم 

اما زنان کارگر را چگونه . برای این طبقه، زیانبار است
 درون جنبش ترغیب نمود، آنان را چگونه باید باید به

بیدار و آگاه ساخت؟ سوسیال دمکراسی در خارج از 
سازمان . کشور راه حل درست را بالفاصله پیدا نکرد

های کارگری درهای خود را به روی زنان باز 
گذاردند، اما با این وجود، تعداد اندکی وارد این 

 طبقه ی کارگر چرا؟ به این دلیل که. سازمان ها شدند
در ابتدا به این نکته توجه نداشت که یک زن کارگر، از 
نقطه نظر حقوقی و اجتماعی، محروم ترین عضوء 

و نیز این که، برای آن که بتوان . طبقه ی کارگر است
در دل و جان او اثر گذارد، باید برخوردی ویژه با او 

داشت؛ باید با کالمی با او سخن گفت که برای او به 
البته در . وان یک زن، کالمی قابل فهم و آشناستعن

ابتدا، کارگران بالفاصله قادر به درک این واقعیت 
نبودند که در این دنیای مملو از بی حقوقی و استثمار، 
زن نه فقط به عنوان فروشنده ی نیروی کار اش، بلکه 
... عالوه بر آن، به عنوان یک مادر، به عنوان یک زن

اما هنگامی که . واقع می گرددتحت ستم و سرکوب 
حزب سوسیالیستی کارگران به این واقعیت آگاهی 
حاصل کرد، شجاعانه و بدون مالحظه کاری، از هر 

 یعنی هم -دو زاویه به دفاع از حقوق زنان برخاست
از زوایه ی یک کارگر مزدبگیر، و هم به عنوان یک 

در همین راستا، سوسیالیست های هر . زن، یک مادر
، مطالبه ی قوانین حمایتی ی ویژه در ارتباط با کشور

کار زنان، برقراری بیمه های اجتماعی برای مادران و 
کودکان، حقوق سیاسی برای زنان و دفاع از منافع 

و در این مسیر، هر قدر که . آنان را آغاز نمودند
 نسبت به - و متقابال خود زنان کارگر-احزاب کارگری

رخورد روشن تری پیدا این زاویه ی دوم درک و ب
کردند، زنان کارگر نیز به همان اندازه با تمایل و 
رغبت بیشتری به این احزاب روی آورده و بیشتر به 
این نکته پی بردند که احزاب مزبور، مدافعان واقعی ی 
آنان می باشند، و نیز این که، طبقه ی کارگر در جهت 
نیازها و خواست های عاجل و ویژه ی آنان نیز، 

و در این میان، خود زنان کارگر، به . مبارزه می کند
طور منظم و آگاهانه، تالش های ارزنده ای در اثبات 

اکنون، بار اصلی ی جذب . این امر، به عمل آورده اند
هرچه بیشتر زنان کارگر در درون جنبش 

هر یک از . سوسیالیستی بر دوش خود زنان می باشد
لف جهان، در احزاب سوسیالیستی ی کشورهای مخت

درون خود، کمیته ها، هیئت ها و دفاتر ویژه ی زنان 
این کمیته ها، در میان آن دسته از . را  دایر نموده اند

زنان که بخش بزرگی از آنان هنوز از آگاهی سیاسی 
برخوردار نیستند، فعالیت کرده و آنان را آگاه ساخته 

ت این کمیته ها همچنین مقوال. و سازماندهی می نمایند
و مطالباتی که به طور اخص به وضعیت زنان مربوط 

 مقوالت و -می شود را مورد بررسی قرار می دهند
مطالباتی نظیر برقراری قوانین حمایتی و امتیازهای 
ویژه برای مادران باردار و شیرده، برقراری ضوابط 
و آئین نامه های قانونی در ارتباط با کارگران زن، 

مرگ و میر نوزادان، مطالبه ی مبارزه با تن فروشی و 
حقوق سیاسی برای زنان، بهبود وضع مسکن، مبارزه 

  .با افزایش هزینه ی زندگی و غیره
  

بنابراین، زنان کارگر، به مثابه اعضاء حزب، در عین 
حال که در جهت اهداف طبقاتی عام و مشترک طبقه 
کارگر می جنگند، در همان حال نیز، نیازها و مطالبات 
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 به عنوان یک زن، به عنوان بانوی -دخاص خو
 را مطرح ساخته و پیش -خانواده و به عنوان یک مادر

حزب، از این مطالبات پشتیبانی نموده و . می برند
] چرا که در واقع... [برای تحقق آنها مبارزه می کند

خواست ها و نیازهای زنان کارگر، بخشی تفکیک 
  !ناپذیر از اهداف عام کارگری ست

  
  

  
  

  
  

، زنانی که خود را سازماندهی کرده اند، "روز زن"در 
. برعلیه بی حقوقی خویش تظاهرات برپا می سازند

اما، برخی نیز خواهند گفت که چرا باید زنان کارگر را 
این طور از بقیه ی طبقه ی کارگر مجزا کرد؟ چرا باید 

 برپا کرد، "روز زن"روز به خصوصی تحت عنوان 
ی در رابطه با زنان کارگر نوشت، اعالمیه های ویژه ا

و میتینگ ها و کنفرانس های ویژه ی زنان طبقه ی 
کارگر برگزار کرد؟ آیا در تحلیل نهایی، این کارها 
نوعی امتیاز به فمینیست ها و بورژواهای طرفدار حق 

  نیست؟] برای زنان[رأی 
تنها، کسانی می توانند این گونه فکر کنند که قادر به 

عمیق میان جنبش زنان سوسیالیست و درک اختالف 
  .بورژواهای طرفدار حق رأی، نیستند

هدف فمینیست ها چیست؟ هدف آنها، این است که 
همان مزایا، همان قدرت و برتری، و همان حقوقی را 
در چارچوب جامعه سرمایه داری کسب نمایند که هم 
اکنون شوهران، پدران و برادران شان از آن ها 

  .برخوردار هستند
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
هدف کارگران زن، چیست؟ هدف آنها، نابودی و لغو 
تمامی ی امتیازاتی است که از روابط موروثی و یا از 

برای یک زن . ثروت و دارائی افراد نشأت گرفته است
 یا زن،  مرد است"سرور"کارگر، این که آیا 

او به همراه کل ] چرا که. [موضوعی ست علی السویه
اعضاء هم طبقه اش قادر خواهد شد تا موقعیت خود 

  . را  به عنوان یک کارگر، بهبود بخشد
  

فمینیست ها همیشه و در همه جا خواهان حقوق برابر 
ما : اما زنان کارگر در جواب می گویند. هستند

. ستیم؛ مرد و زنخواهان احقاق حقوق آحاد جامعه ه
اما حاضر هم نیستیم از این واقعیت چشم بپوشیم که 
ما نه فقط کارگر و شهروند جامعه ایم، بلکه در عین 

و به عنوان مادران، به عنوان زنانی ! حال، ما مادر ایم

که زاینده گان و خالقان آینده اند، خواهان مالحظات 
 ویژه نسبت به وضعیت خود و فرزندان مان هستیم و
خواستار برقراری حقوق حمایتی ی ویژه از سوی 

  .دولت و جامعه، می باشیم
  

فمینیست ها برای برخورداری از حقوق سیاسی 
اما در اینجا نیز مسیر و راه ما از . مبارزه می کنند
برای زنان بورژوا، حقوق سیاسی . آنها، جداست

صرفا وسیله ئی ست تا با آن در جهانی که بنیاد اش 
شی و استثمار توده های کارگر بنا گردیده بر بهره ک

است، امورات خود را راحت تر و مطمئن تر هموار 
در حالی که برای کارگران زن، . ساخته و پیش برند

حقوق سیاسی گامی ست در راه سخت و پرسنگالخی 
که به حاکمیت و اقتدار مورد نظر نیروی کار، منتهی 

و مسیر مبارزاتی ی کارگران زن . خواهد شد
بورژواهای طرفدار حق رأی، دیرزمانی ست که از هم 

در واقع، بین اهداف و چشم . فاصله گرفته اند
اندازهای مبارزاتی ئی که جریان زندگی ی اجتماعی ی 
این دو در برابر آنان قرار داده است، اختالف بسیار 

بین منافع یک کارگر زن و منافع . عظیمی وجود دارد
دمتکار و زنی که ارباب یک خانم مالک، بین یک خ

هیچ نقطه ی ... اوست، تضاد فوق العاده ئی وجود دارد
اتفاقی، هیچ مصالحه ئی و هیچ نوع همسویی بین این 

  . دو، نه وجود دارد و نه می تواند به وجود آید
  

بنابراین، مردان کارگر، نه از برگزاری روز ویژه ئی 
ن و نه ، نه از کنفرانس های ویژه ی زناروز زنبه نام 

از نشریات مختص به آنان، نباید وحشت به دل راه 
هر شکل خاص و ویژه ئی از فعالیت در میان . دهند

زنان طبقه ی کارگر، در واقعیت امر، وسیله ئی ست 
برای برانگیختن آگاهی زنان کارگر و کشاندن آنان به 
سوی صفوف انسان هایی که برای آینده ئی بهتر می 

کار و تالش سخت و توانفرسایی روز زن، و ... جنگند
که در راستای برانگیختن خودآگاهی ی کارگران زن 
به عمل آمده است، نه در جهت افتراق بلکه در خدمت 

  .به اتحاد طبقه ی کارگر قرار دارد
  

باشد تا احساس شادیبخش خدمت به اهداف طبقاتی 
ی عام طبقه کارگر، و در عین حال خدمت به مبارزه 

 زن، الهام بخش زنان کارگر گردد تا برای رهایی ی
  . را جشن بگیرندروز زن

  
   40پراودا، شماره 

   1913 فوریه 17
  سنت پترزبورگ

صحنه ای از راهپیمایی زنان کارگر در شهر نیویورک در جریان
 1909  - هزار نفری کارگران نساجی 20اعتصاب 

صحنه ای از راهپیمایی زنان کارگر کارخانه های نساجی در
 1910شهر نیویورک در جریان اعتصاب سپتامبر  

صحنه هایی از اعتصاب کارگران کارخانه های نساجی در شهر 
 1913 سال  -نیویورک 

 

  !!گرامی بادگرامی بادجهان، جهان،    مارس، روز همبستگی مبارزاتی زنان کارگر و زحمتکش مارس، روز همبستگی مبارزاتی زنان کارگر و زحمتکش88
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مطلب زير، متن قطعنامه ای است که در : توضيح

، نندجمراسم بزرگداشت روز جهاني زن در شهر س
 ضمن -"پيام فدايي" نشريه .صادر گرديده است

 مبارز ايران که به درود به تمامي زنان آزاده و
اشکال و در سطوح مختلف برعليه زورگويي ها و 
ظلم و ستم و استثمار نظام سرمايه داری وابسته 
حاکم بر ايران و رژيم حافظ آن؛ يعني رژيم پليد 

 متن اين -جمهوری اسالمي، مبارزه مي کنند
  .قطعنامه را جهت اطالع خوانندگان، درج مي نمايد

  
  
  
  
  

  مارس،مارس،  88قطعنامه قطعنامه 

  روز جهانی زنروز جهانی زن
  سنندجسنندجدر در 

  
  
 ها انسان آزادیخواه و مارس روز جهانی میلیون 8

جنبش زنان در این روز کیفر .  طلب استیبرابر
خشونت،  ،یخواست خود را علیه یک دنیا ستمگر

کند و  حقوقی و تبعیض و نابرابر طرح می بی
  نظام سرمایه دادخواست انسانی خود را بر علیه

 مشقات امروز جامعه بعنوان منشأ همه یدار
  .دارد می  و حافظان این نظام اعالمیبشر

 مارس 8کننده در مراسم  ما زنان و مردان شرکت
همصدا با زنان و مردان معترض جهان خواست و 

 تحقق آن مبازره یاعالم و برا مطالبات خود را
  .مکنی می

 خواهان کنیم و  آپارتاید جنسی را محکوم می-1
تیز، مرد ساالر و نابرابر در لغو کامل قوانین زن س

  .جامعه هستیم
برابر زن و مرد در   حقوق ن برسمیت شناخت-2

  .سیاسی  وی اجتماعی، اقتصادیهمه فعالیتها
 ی سنگسار کردن، خشونت بر زنان و قتلها-3

 علیه بشریت یناموسی را جنایت و وحشیگر
  .کنیم می دانیم و آنرا محکوم می
   مدنی مردم آزادیهای فردی، اجتماعی و -4

پایمال شدن این حقوق به هر . شمرده شود محترم
  .گردد می بهانه ای جرم محسوب

  تعیین حقوق و دستمزد برابر برای همه آحاد-5
  .جامعه اعم از زن و مرد

. شوند زنان خانه دار کارگر بیکار محسوب می -6
ما خواستار تأمین اجتماعی کامل، شامل بیمه 

و  تادگی و بازنشستگیبیکاری، بیمه از کار اف
 کلیه زنان ی برابر برای از حقوق و مزایایبرخوردار

  .م دار هستی خانه
 همسران و کودکان کارگران از شرایط -7

غیرانسانی که به آنها تحمیل شده به شدت رنج 
و خانواده  ما از اعتراض و مبارزه کارگران. یمبر می

هایشان برای گرفتن حقوقهای معوقه، افزایش 
خانواده های  رفاه حقوق به نسبت تورم و

مین یک زندگی انسانی و مرفه أو ت کارگری
  .مکنی پشتیبانی می

  
   طلبانه زنانیبرابر زنده باد جنبش
   مارس8باد  زنده

  
  جامعه حمایت زنان

  83 اسفند 18

  

  مصاحبه با فرمانده سانتیاگومصاحبه با فرمانده سانتیاگو
  

  1919یه از صفحه یه از صفحه بقبق
  
  

 "ائورورا" کلنل ،پس از راهپیمایی: پرسش
 Gloria Arenasخانم گلوریا آرناس آگیس[

Agis, Coronel Aurora به ]  مترجم�
EZLN  خود او آیا این نامه. نوشت نامه ای 

   ؟ERPIبود، یا 
این نامه از  تشکر و قدردانی  در مورد:سخپا

EZLN  تتویابا این وجود مح. اختالفی نداریم 
شیوه بیان  این نامه بیش از هر چیز نشاندهنده

نامه مواضع با  اما در کلیت .رفیق استخود 
البته ما .  از اینرو مشکلی وجود نداردموافقیم،

 EZLN نسبت به حتی می توانیم در مواردی
  از اگر کسی حق انتقاد.بسیار انتقاد داشته باشیم

EZLN رتی ئیم، و یا به عبا ما،را داشته باشد
به گونه ای که حتی . سازمان های مسلح مکزیکی

 ] مترجم�سازمان چریکی باسک  [ETAاعضای 
ها را می تصور می کنم که بهترین نقد. نمی توانند
ارائه مکزیکی  های انقالبی  سازمانتوانند خود

  مسلحهای اما در سطح علنی، سازمان. دهند
مکزیکی، نشاندهنده احترام متقابلی نسبت به 

اختالف این به آن مفهوم نیست که . دان یگریکد
در میان افراد سازمان ما  حتی.  وجود نداردنظر

 به متغیر است، برخی در نقد خود میزان انتقاد
EPR و سازمان های دیگر، ازجمله EZLN بسیار 

رفقائی . اندیم ترمال سرسخت و برخی دیگر
هستند که در پذیرش این و آن امر کمتر مشکل 

به . باید به توافق برسیمن جاست که یا. دارند
 همه سازمان ها وجود در ای پروسه چنینگمانم 
  .دارد

  

  .از شما بسیار سپاسگزاریم
 

  
  

  

  

  عکس از مراسم بزرگداشت روز جهاني زن در شهر سنندج
 جامعه حمايت زنانبرگرفته از سايت 



                                                              صفحه          70                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

12 

 یرهبر" پرنسیپ بهشما : پرسش
پرنسیپ   این. اعتقاد دارید"مطیع

و در مناطق چگونه در کار روزمره 
 د؟کن می ءایفانقش شما 

 به  جزیچیز " مطیعیرهبر": پاسخ
 یپرنسیپ تصمیم گیر اجرادرآوردن

 یجامعه ا هرگاه. خلقی نمی باشد
 به وجود آوردیم، و یا به شورشی

تشکیل آن یاری رساندیم، این پرنسیپ 
بگوئیم  در اینجا باید. به اجرا درمی آید
 "جامعه شورشی" که منظور ما از

ناحیه و  ،یک جامعه شورشی. چیست
د  درص80یا روستائی است که حداقل 

ما را قبول داشته و   اهداف،از مردم آن
که در  زمانی. وابسته به سازمان ما باشند

 کمتر و یا یاز حمایت درصدی ناحیه ا
ناحیه  تنها کمی بیش از نیمی از مردم

 "جامعه شورشی"، از برخوردار باشیم
ز  ادر این صورت. حرف نمی زنیم

 حرف "بنا شورشی در حال یجامعه ا"
 ی ای رهبرین ناحیه ادر چنی. یمزنمی 

را در دست  که مطیعانه اداره ناحیه
 و تنها صحبت ردداشته باشد وجود ندا

اگر در . ستا "ه انقالبیمبارز کمیته"از 
 حتی تنها یک خانواده وابسته یناحیه ا

 سازمان ما باشد، وظیفه این خانواده به

  به آن است که مابقی جامعه رااز جمله
این افراد باید . دجذب کنمبارزه انقالبی 
و یا سایر   تهیه آبیدر مبارزه برا

.  جامعه فعال باشندی مفید برایچیزها
 موظفند یچنین افراد گذشته از این امر،

که از این ناحیه گذر مسلح  یبه رفقا
 و امنیت تدر تهیه غذا، اطالعا می کنند
  .د برساننیالزم یار

  
 سطح  لحاظ کمی بهکه بتوان به زمانی

 رشی رسید، باید تالش کردجامعه  شو

دست د کیفی  از رشیتا به درجه ا
 یافت تا تصمیماتی که در جامعه گرفته

توسط خود رفقا و سازمان می شوند 
. بالغ، جدی و مسئول اتخاذ شوند

تصمیماتی که با توجه به منافع اهالی 
روستا و منافع سازمان توسط روستا 
اتخاذ شوند و در خدمت  تشکل 

وقتی چنین . ایه باشندروستاهای همس
شرایطی حاکم بود، دیگر می توانیم 

 را به کار "رهبری مطیع"پرنسیپ 
ولی موضوع بر سر این نیست که . ببریم

 نفری حاال 20بیائیم و به یک خانواده 
کمی بیشتر یا کمتر بگوئیم که ما از آنها 

باید این روستا به . اطاعت خواهیم کرد
رسیده اندازه کافی به آگاهی و رشد 

باشد و با مقیاس و قضاوت رفقای 
مسئول منطقه باید اجرای قدرت در آن 

  .عملکردی منطقی داشته باشد
  

 نظامی، �بعد، طی تشریفات سیاسی 
سازمان با صفوف مسلح در مقابل 

در چنین . ساکنان روستا ظاهر می شود
مراسمی همه، حتی کودکان نقاب بر 

در مراسم، مسئولین . چهره دارند
 نظامی منطقه حضور دارند و -ی سیاس

. اسلحه به روستا تحویل داده می شود
مسئولیت سالح ها به روستا واگذار 
شده، تنها رابطه ای تشکیالتی با 

  .مسئولین روستا حفظ خواهد شد
  

 ، مسئول نظامییدر چنین جامعه ا
  نیزی فرد. و مالی وجود داردسیاسی

را بر عهده کارهای اجتماعی مسئولیت 
 یچنین جامعه ا در. هد داشتخوا

 زنان، کودکان ی مشخص برایکمیته ها
سالمندان وجود خواهد  و نوجوانان و

 ، در جامعه شورشی افرادیآر. داشت

 یها  که عهده دار مسئولیتیبسیار
. گوناگون هستند انتخاب می شوند

وقتی روستا تصمیم به انجام کاری می 
گیرد و از طریق مسئولین، سازمان را در 

اگر این تصمیم با . جریان قرار می دهد
سیاست سازمان جور در نیاید، بحث 

ولی اگر با دیدگاه های کلی . می شود
سازمان تضاد نداشته باشد، حتی اگر 
موضوع بر سر عملیات نظامی باشد، 

  .سازمان اطاعت می کند
  

کمین گذاری  برای مثال می توان از
ل ا"علیه ارتش، پس از قتل عام 

 حرف دولتی وسط نیروهای ت"چارکو
 تن از سربازان  30 در این عملیات. زد

ال "قتل عام پس از  . کشته شدند
از جانب  تصمیم بر این بود که "چارکو

. نرسد  به انجام عملیات مسلحانه ایما
این تصمیم را ما نگرفتیم، تصمیم 

کمیته منطقه ای به خاطر . روستاها بود
مشکالتی که می توانست به وجود 

یاید، تصمیم گرفت اجرای عملیات ب
سرکوب علیه نیروهای دولتی را به 

بعضی از رفقا . زمان مناسبی موکول کند
اجرای خواهان   وعلت را نمی فهمیدند

اما وقتی . در همان منطقه بودندعملیاتی 
رفقائی که در منطقه ساکنند می گویند 

تن دادیم و گفتیم چاره ! نه، یعنی نه
ما  از   که روزی  ولی  ! نیست

  سازمان  بگذارید،تا عملیحاال خواستند

  

  مصاحبه با فرمانده سانتیاگومصاحبه با فرمانده سانتیاگو
  ارتش انقالبی خلق شورشیارتش انقالبی خلق شورشی

CCoommaannddaannttee  SSaannttiiaaggoo  
EEjjeerrcciittoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  ddeell  PPuueebblloo  IInnssuurrggeennttee  --  EERRPPII  

  

  نادر ثانینادر ثانی: : ترجمهترجمه

  
  قسمت آخرقسمت آخر
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رفقای  . حاضر و آماده بود
مسئول گفتند که این جا و آن جا نیاز 

و رفقای چریک رفتند، . به تقویت داریم
بقیه رفقای میلیشیا از روستاهای 

عملیات ساعت هفت . مختلف بودند
در یک جاده اصلی، . صبح آغاز شد

 در . بخشداریحدود ده کیلومتری مرکز
سرباز دولتی کشته  30ت این عملیا

 واحد عقب نشینی می کند و .شدند
اما . ارتش با هلیکوپتر به محل می آید

  .هرگز چیزی نیافتند
  

 در این زمان مردم روستاها حتی آمادگی

 ی خوبی برا"میزبان"آن را داشتند تا 
 یشاید برا  مهاجم دولتی کهینیروها

ه روستاها  مجازاتی بتانجام عملیا
باشند و شاید درک  حمله می کردند،

 نیروهای دولتی را بر کهاین مطلب بود 
داشت تا از به انجام رساندن چنین  آن

هیچ خانه  .دتهاجمی چشم پوشی نماین
گردی و هیچ گروگانگیری ای به انجام 

 بودیم توجه سازمان نرسید و ما توانسته
 کسب  را  نظاره گر حقوق بشریها

  .کنیم
  

پس در مواردی که سازمان سالح در 
اختیار روستاها می گذارد، کوشش می 
. کنیم که تا حد امکان مسئوالنه باشد

. مورد مخالف را. مورد دیگری داریم
مسئول نظامی یک  رفیقی داشتیم که

 "گرررو"روستای کم یا بیش بزرگ در 

 می خورد  حد مشروبو بیش ازا. بود
را  راین فرد دو دخت.  مست می کردو

 هر وقت چیزی می خواست، از .دزدید

مردم درخواست می کرد و مردم از او 
 در این زمان چند تن از .می ترسیدند
سازمان ما تماس گرفتند  افراد جامعه با

 این فرد. و ما را در جریان امر گذاشتند

در مقابل شورای انقالبی توده ای 
در . روستا قرار گرفته و محکوم شد

رادرانش و بقیه اهالی والدین، ب حضور
موجب  بهروستا به او ابالغ شد که 

از هم تصمیم شورا و سازمان، او، 
 ه ب.ه، و هم از روستاسازمان اخراج شد
دیدار با نزدیکان برای او اجازه داده شد 

دست از پا  اما اگر .خود به روستا بیاید
خواهد جوخه اعدام سپرده  کند به خطا
خانواده اش  هم با خود او و هم با .شد

تا به امروز او سر قرار . قرار گذاشته شد
ایستاده و به مالقات خانواده اش می 

. به او عفو داده اند، ولی مشروط. رود

مشکالتی  که ما می توانیم برنتیجه این 
که در جامعه به وجود می آیند چیره 

 ولی خواست ما اجرای تصمیم .شویم
بلکه . ولی نه هر روستائی. روستاهاست

سازمان به سطحی از   کهروستائی
در آن رسیده باشد، که  نظامی -سیاسی 

  . به شکلی مسئوالنه اعمال گرددتقدر

  

  
  

  
  و جنگ خلق در نپالو جنگ خلق در نپال  مبارزه طبقاتیمبارزه طبقاتی

  

   88بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
  

عملیات های سرکوبگرانه را برعلیه این حزب و 
دهقانان ستمدیده و به پا خاسته این کشور به اجرا 

ری از کادرهای باسابقه حزب درآورد و شما
با به قتل . کمونیست مائوئیست نپال را به قتل رساند

رسیدن کادرهای باتجربه و قدیمی این حزب، اکنون 
نسل جوان کادرهای حزبی می بایست جای خالی 

طی این روند، به موازات پیوستن . آنان را پر می کرد
دهقانان به صفوف حزب، کاراکتر حزب نیز دگرگون 

به طوری که امروزه، حزب کمونیست . یدگرد
 نپال را عمدتا توده های "ارتش خلق"مائوئیست و 

همزمان با بیرون راندن . دهقان تشکیل می دهند
نیروهای پلیس و مرتجعین محلی از روستاها، امکان 

برقراری کنترل نظامی و اعمال رهبری سیاسی حزب 
اسی یکی از نکات اس. در این مناطق نیز میسر گردید

 در این مناطق، حاکمیت توده ای نوینو مورد توجه 
مساله اصالحات ارضی می باشد که تحت دو شعار 

زمین از آن کسانی  -1: عمده به پیش برده می شود
برابری حق  -2. است که روی آن کار می کنند

 به این سو، مبارزه 1996از سال . مالکیت برای زنان
 گانه این 75 مناطق مسلحانه در نپال تقریبا به تمامی

 -Z net(.کشور سرایت پیدا کرده و گسترش یافته است

Li Onesto(  
  

ارگان حزب  (کارگر انقالبیطبق گزارش نشریه 
، حزب کمونیست مائوئیست )کمونیست انقالبی آمریکا

جنگ "نپال امر انقالب در این کشور را همچون یک 
  در نظر می گیرد که از سه مرحله گذر می"درازمدت

دفاع مرحله نخست از این جنگ درازمدت، : کند
این مرحله از انقالب .  خوانده می شوداستراتژیک

توسط گروه های کوچک مسلحی که با سالح های 
 فوریه 16سبک و ابتدایی به طور همزمان در تاریخ 

 مراکز دولتی و مقرهای پلیس را مورد حمله 1996
 نپال، با مائوئیست های. قرار دادند، به اجرا درآمد

حمله به مراکز  پلیس و مقامات دولتی به طور عمده 
طی سال های نخست، توانستند یکسری سالح های 
نظامی تهیه نموده و واحدهای مسلح هرچه بزرگ 

توازن مرحله دوم؛ مرحله . تری را سازمان دهند
این مرحله از انقالب، در .  خوانده می شوداستراتژیک

 هنگامی که بین دو -د پشت سر گذاشته ش2001سال 
نیروی متخاصم؛ یعنی بین نیروهای توده ای و 

در این . نیروهای دشمن، توازن قوا به وجود آمد
ارتش مقطع، حزب کمونیست مائوئیست نپال تشکیل 

و این امر، در . را اعالم نمود) PLA (خلق رهائیبخش
واقع، انعکاسی بود از یک جهش مبارزاتی؛ جهش از 

 به عرصه بزرگ و یکی صرفواحدهای چرحیطه 
  .برپاسازی یک ارتش انقالبیگسترده ای چون 

  

  1616ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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بخش غیررسمی مرکز مطابق گزارش 
 INSEC -Informal( سازمان حقوق بشر خدماتی

Sector Service Centre( ماهی که از 9، در طول 
سوی رژیم حاکم در نپال وضعیت اظطراری اعالم 

ه پایان رسید،  ب2002گردید و ظاهرا در ماه آگوست 
 نفر از توده های 400هر ماه به طور میانگین 
طی این مدت، اعمال . بپاخاسته نپال به قتل رسیدند

شکنجه های وحشیانه، دستگیری های غیرقانونی و 
سربه نیست کردن بازداشت شدگان توسط نیروهای 

تا . امنیتی رژیم نپال به طور گسترده ای افزایش یافت
شاخه های محلی احزاب جایی که حتی اعضاء 

 نپال هم از گزند نیروهای سرکوبگر رژیم "چپ"
حاکم بر این کشور، در امان نمانده و شماری از آنان 

در ارتباط با فضای خفقان آور . به قتل رسیدند
 عنوان نمود که گزارشگران بدون مرزسیاسی در نپال، 

 سالی شوم و ترسناک برای آزادی 2003سال 
شمار  که به طوری. نپال بودمطبوعات در کشور 

ژورنالیست هایی که در این سال در نپال بازداشت 
. شدند بیش از هر کشور دیگر جهان می باشد

 مرکز ژورنالیسم تحقیقی نپال، مدیر "موهان مینالی"
)Nepal�s Centre for Investigative 

Journalism(ارتش اول ": ، در این رابطه می گوید
 بندد و بعد از آنها سوال می مردم را به گلوله می

 نیز طی نوشته ای ناظران حقوق بشرسازمان . "کند
عنوان نمود که دستگیری، شکنجه و سر به نیست 

نون به ظکردن بچه های دوازده سیزده ساله ای که م
طرفداری از انقالبیون می باشند بارها و بارها در نپال 

سفت در همان حال، تا کنون موانع . مشاهده شده است
و سخت و شدیدی از سوی دولت مرتجع نپال بر سر 
راه تأمین و انتقال دارو، آذوقه و دیگر مایحتاج 
ضروری و اولیه به مناطق روستایی؛ یعنی به مناطقی 
که نقش مهمی در پیشبرد جنگ خلق در نپال ایفاء می 

در نتیجه، هم اکنون . نمایند، اعمال گردیده است
مناطق محروم نپال را موجی از قحطی، تعدادی از 

در پاسخ به این گونه عملکردهای . فراگرفته است
سرکوبگرانه دولت نپال و در برخورد با هزاران مورد 
آدم ربایی، شکنجه و کشتار وحشیانه توده ها توسط 
این رژیم، هزاران تن از زنان و مردان مبارز نپال به 

 در این کشور، پیوسته ارتش رهائیبخش خلقصفوف 
صدها هزار تن از توده های ستمدیده نپال هم . اند

 می باشند و میلیون ها نفر میلیشیای خلقاکنون عضو 
از فعالیت های انقالبی در این کشور پشتیبانی نموده و 

 Third(.یا در این گونه فعالیت ها شرکت می ورزند

World Traveller.com(   

، رئیس انجمن حقوق "پادما راتنا"طبق صحبت های 
بسیاری از توده های نپال به ": در کاتماندوبشر 

نیروهای مائوئیست پیوسته اند تا از خود در برابر 
خشونت های گسترده و وحشیانه نیروهای امنیتی 

 Free Media Foundation for(."رژیم نپال، دفاع نمایند

South Asian Free Media Association(  
  
و از ، یکی از مقاله نویسان اهل نپال "گاتام"

فرماندهان سابق نیروهای مائوئیست در این کشور، 
چنین به نظر می رسد که نیروهای ": نوشت که

مائوئیست در نپال به این نتیجه رسیده اند که شرایط 

  

  اعتراض کارکنان بیمارستان های کانادااعتراض کارکنان بیمارستان های کانادا
  به سیاست های ضدکارگری دولتبه سیاست های ضدکارگری دولت

  
  

های استان آنتاریو که اعضای اتحادیه خدمات عمومی کانادا  کارگر بیمارستان 700از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 
این کارگران با حمل پالکارد و . هستند اعتراضات پراکنده ای را علیه سیاست های جدید دولت سازمان داده اند

پخش اعالمیه در مقابل بیمارستان ها مردم را در مورد وضعیت دشوار کار و زندگی خود و دالیل اعتراض شان به 
  . لت آنتاریو آگاه می کننددو

اما . بهداشت و درمان در کانادا زیر نظر دولت می باشد و حقوق کارکنان بیمارستان ها را دولت پرداخت می کند
دولت محلی آنتاریو قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن بیمارستان ها موظف هستند که کارگران 

از کارگران قراردادی که در استخدام شرکت های خصوصی کاریابی استخدامی را اخراج کنند و به جای آنها 
در . باید بدانیم که با اجرای این طرح جدید هیچ صرفه جویی نصیب دولت نخواهد شد. هستند استفاده کنند

حقیقت همان مقدار حقوقی را که دولت در حال حاضر به کارگران استخدامی دائم پرداخت می کند باید به 
شرکت های کاریابی نیز فقط بخشی از آن را به کارگران قراردادی پرداخته و . ریابی بپردازدشرکت های کا

بدین ترتیب، طرح دولت تنها در خدمت پُرکردن جیب شرکت های . باقیمانده را به جیب صاحبان شرکت می ریزند
رصد کاهش خواهد  د25مطابق ین طرح، از یک طرف حقوق کارگران حدود . سرمایه داری خصوصی قرار دارد

  .یافت و از طرف دیگر، کیفیت سرویس بیمارستان ها سقوط خواهد کرد
به . کارگران برخی از بیمارستان ها عالوه بر حمل پالکارد و پخش اعالمیه، دست به تظاهرات پراکنده زده اند

 26در ) استان آنتاریوواقع در ( نفر از کارگران بیمارستان ویلیام اولسون در شهر بِرَمتِن 100عنوان مثال، 
 درصد کارکنان این بیمارستان اخراج شده اند و دولت قصد دارد که 45تا کنون . نوامبر دست به تظاهرات زدند

 سال آینده اخراج کرده و کارگران نیمه وقت قراردادی را 2 کارگر تمام وقت این بیمارستان را در طول 307
  .جایگزین آنان کند

 جلوی یکی از بیمارستان های مرکز شهر تورنتو پالکارد حمل می کرد سوال شد که اگر طرح از یکی از کارگرانی که
جدید، نفع مالی به دولت نمی رساند و همان مقدار بودجه از طرف دولت صرف بیمارستان ها می شود، پس فایده 

 و مبارزات کارگری هدف دولت جلوگیری از اعتصابات"این طرح برای دولت چیست؟ کارگر مزبور جواب داد که 
در طرح جدید، شرکت . برای بهتر کردن شرایط کار و افزایش حقوق و همین طور ضعیف تر کردن اتحادیه ها است

اگرچه دولت هم تا کنون به . های کاریابی، کار کثیف سرکوب مبارزات کارگری را برای دولت انجام خواهند داد
  ".خوبی از انجام این کار برآمده است

نادا که قصد دارد در چند سال آینده بهداشت و درمان را کامأل خصوصی کند، با اجرای این طرح جدید دولت کا
بیمارستان ها و کلینیک های نیمه خصوصی نیز به سرعت . استخدامی، یک قدم به هدف اش نزدیک تر می شود

 .سازنددر حال ایجاد شدن هستند تا نقش  بیمارستان های دولتی را هر چه بیشتر کمرنگ 
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برای آغاز مرحله تعرضی جنگ در نپال، مستعد می 
 ، حزب کمونیست 2004در ماه آوریل . "باشد

م شده از مائوئیست در اوج وضعیت اظطراری اعال
سوی دولت نپال، حمله به مراکز حساس و کلیدی را 
. جهت فلج ساختن دستگاه حکومتی، آغاز نمود

نیروگاه برق، پل ها، مراکز مخابراتی و اماکن دولتی در 
در جریان این سلسله . اینجا و آنجا منفجر گردید

عملیات نظامی، فقدان سالح های سنگین در دست 
ت های ناشی از آن، با نیروهای مردمی و محدودی

 از بمب های دست سازی جبران گردید که با استفاده 
مواد منفجره ای که عمدتا به همت کارگران نپالی ای 
که در پروژه های ساختمانی در هند مشغول به کار 
می باشند و با جنبش انقالبی و مسلحانه در این کشور 

 به صورت قاچاقی به داخل خاک نپال ،سمپاتی دارند
طبق گفته های گاتام، . وارد شده و ساخته می شوند

طی این دوره رهبری حزب کمونیست مائوئیست نپال 
تجارب حاصله از مبارزات توده ای در آمریکای 

 1992جنوبی و به ویژه اشتباهاتی که در پرو در سال 
راه "، رهبر سازمان "گئوزمن"رخ داد و به دستگیری 

. مورد مطالعه قرار داد، منجر گردید را دقیقا "درخشان
بنا بر تحلیل های "او در این رابطه مطرح ساخت که 

حزب کمونیست مائوئیست نپال، روند انقالب در پرو 
و در کلمبیا به این دلیل به شکست انجامید که رهبری 
این جنبش ها روند توازن استراتژیک را به درازا 

که حال آنکه در نپال، مائوئیست ها معتقدند . کشاندند
یک تکان و یورش سریع از سوی نیروهای انقالبی در 
شرایطی که حکومت در موقعیتی آسیب پذیر قرار 
 ".دارد، جنبش انقالبی را به پیروزی خواهد رساند

 ، 2004درست بر همین مبنا نیز، در ماه آگوست سال 
حزب کمونیست مائوئیست نپال فرمان آغاز سومین 

 را  استراتژیکتعرضمرحله انقالب؛ یعنی مرحله 
با آغاز این مرحله از جنبش انقالبی و . صادر نمود

کسب پیروزی های چشمگیر و متعدد در نقاط مختلف 
 درصد 80کشور،  نیروهای مائوئیست هم اکنون 

. مناطق روستایی نپال را تحت کنترل خود درآورده اند
نکته بسیار مهمی که در ارتباط با آزادسازی و کنترل 

سط نیروهای انقالبی باید بر آن تأکید این مناطق تو
کرد آن است که در این مناطق، امورات اساسی و 
مهمی نظیر توزیع زمین های زراعی و امر تولید در 
این اراضی، آموزش و پرورش، برقراری مالیات ها، 

و نیز برپایی دادگاه ... احداث جاده ها و آبریزها و 
 و توده ای های مردمی تماما توسط نهادهای انقالبی

  )Asia Pacific Media Services(.کنترل و اداره می شوند
  

طرح و نقشه مبارزاتی حزب کمونیست مائوئیست نپال 
آن است که اکنون باید شهرها را از طریق مناطق 
روستایی محاصره نموده و نهایتا قدرت سیاسی را در 

در همین راستا، نیروهای . این کشور تسخیر نمایند
رخی محالت پایتخت سنگربندی نموده و حزبی در ب

اعتصاباتی را برپا نموده است که از سوی اتحادیه های 
فدراسیون (کارگری تحت رهبری مائوئیست ها 

حمایت می ) سراسری اتحادیه های کارگری نپال
 ، کاتماندو، پایتخت نپال، 2004در ماه آگوست . شوند

ردم تحت تأثیر حمایت گسترده و روزافزون توده ای م
از انقالبیون، به مدت یک هفته تمام در محاصره 

 با شارتباط انظامی نیروهای انقالبی قرار گرفت و 
حزب کمونیست مائوئیست .  گردیدبقیه کشور قطع 

نپال همچنین اعالم نموده است که در نظر دارد تا 
شیوه جنگ تونلی برعلیه اشغالگران خارجی را به 

ادآوری است که این الزم به ی. توده ها آموزش دهد
شیوه از جنگ، قبال در کره و ویتنام از سوی نیروهای 
مبارز و انقالبی عمال به آزمون درآمده و هم به شکل 
تدافعی و هم به صورت تعرضی برعلیه نیروهای 

  .اشغالگر آمریکایی به کار گرفته شده است
  

صدر حزب کمونیست مائوئیست نپال و فرمانده 
 می باشد که با نام " کمال داهالپوشپا"عملیاتی آن، 

یکی . شناخته می شود) ژیان ("پراچاندا"مستعار 
بابورام "دیگر از رهبران طراز اول این حزب 

 نام دارد که جناح سیاسی نیروهای "بهاتارای
 United ("جبهه متحد خلق"مائوئیست ها موسوم به 

People�s Front (رام بهادور ". را رهبری می کند
، استراتژیست نظامی و "بدال" نام مستعار ، با"تاپا

خود .  می باشد"ارتش خلق مائویست ها"رهبر 
 تخمین زد که 2003دولت حاکم بر نپال در سال 

 5حزب کمونیست مائوئیست در این کشور تقریبا 
 درصد 30حدودا ( چریک مسلح 500هزار و 

چریکهای مائوئیست در نپال را زنان تشکیل می 
 هزار 33 کادر، 500 هزار و 4یلیشیا،  هزار م8، )دهند

  .د هزار سمپات، دار200هوادار آتشین، و 
......ادامه داردادامه دارد
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، سربازان آمریکایی به اتومبیل 2005 مارس 4در روز 
 Guiliana( خبرنگار ایتالیایی جولیانا سگریناحامل 

Sgrena (  در حوالی فرودگاه بغداد تیراندازی کردند که
یتی همراه او به  مأمور امن3منجر به کشته شدن یکی از 

 مأمور 2. شد ) Nicola Calipari (نیکوال کالیپارینام 
دیگر و جولیانا که یک ساعت قبل از آن از اسارت یک 
ماهه در دست گروگانگیرهای عراقی آزاد شده بود، در 

  . این تیراندازی زخمی شدند
ماه گذشته جولیانا بعد از تهیه گزارشی از فلوجه و 

شهر، توسط گروه اسالمی گمنامی مصاحبه با مردم این 
ربوده شد ولی پس از مذاکرات موفقیت آمیز نیکوال با 

این حادثه تیراندازی در زمانی . گروگانگیرها، آزاد شد
 متری 700که جولیانا قصد خروج از عراق را داشت، در 

  .فرودگاه بغداد رخ داد
سخنگوی ارتش آمریکا اعالم کرد که سربازان یکی از 

گهبانی بغداد به اتومبیلی که با سرعت به پست های ن
طرف فرودگاه می رفته است عالمت ایست داده اند اما 

با عدم توجه راننده آن مواجه شده و ناچار به تیراندازی 
  . به سمت موتور اتومبیل شده اند

: جولیانا این گزارش آمریکائی ها را تکذیب کرده و گفت
می توانستیم سرعت اوأل با توجه به وضعیت بغداد، ما ن"

زیادی داشته باشیم، در ضمن آنها که به ما شلیک 
کردند سربازان پست نگهبانی نبوده و از داخل یک 

وقتی من مشغول . اتومبیل گشت به ما تیراندازی کردند
صحبت با نیکوال بودم، باران گلوله به سمت ما شروع 
  ".شد و نیکوال با سپر کردن خود من را از مرگ نجات داد

 گلوله به 400 تا 300منابع ایتالیایی اعالم کردند که 
  .ماشین جولیانا اصابت کرده بوده است

دولت آمریکا، ایتالیایی ها را به دلیل مطلع نکردن ارتش 
آمریکا از آزادی جولیانا و حرکت او به سمت فرودگاه 

  .بغداد، مسئول وقوع این حادثه خواند
اطالعی آمریکا در این بی ": اما جولیانا در این مورد گفت

مورد غیرممکن است زیرا که نیکوال نزد آنها بسیار 
. شناخته شده بود و از فعالیت های او اطالع داشتند

حتی دفتر کار او در پایگاه ارتش آمریکا در نزدیکی 
   ".فرودگاه قرار داشت

نیکوال چندین بار پیش از این نیز با گروگانگیرهای 
 و تعدادی از گروگان های متعدد وارد مذاکره شده
  . ایتالیایی را آزاد ساخته بود

دولت ایتالیا که علیرغم مخالفت گسترده مردم ایتالیا با 
 هزار سرباز به عراق اعزام کرده است، در مورد 3جنگ، 

مرگ نیکوال جانب آمریکائی ها را گرفته و خشم بسیاری 
 . را در این کشور برانگیخته است

: ک جولیانا به خبرنگاران گفته استیکی از دوستان نزدی
شواهد دال بر این هستند که آمریکائی ها قصدأ به "

. اتومبیل جولیانا و همراهان اش تیراندازی کرده اند
جولیانا از اسراری مطلع است که آمریکا خواهان فاش 

  ".شدن شان نیست
جولیانا نیز در مقاله ای نوشته است که گروگانگیرها بعد 

 اش، نسبت به خطری که از جانب آمریکائی از آزادکردن
  . ها او را تهدید می کند به او هشدار داده بودند

برخی از نزدیکان جولیانا معتقدند که آمریکا که نمی 
خواهد هیچ گروگانی زنده از عراق خارج شود، با شیوه 
ایتالیایی ها در آزادسازی گروگان ها و مذاکره با 

  .ستگروگانگیرها، مخالف بوده ا

  

  

  مصاحبه با فرمانده سانتیاگومصاحبه با فرمانده سانتیاگو
  

    1313بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
  

ی با رابطه اآیا شما : پرسش
 ماریا ی چریکی خوزههنگهما"

  Jose Maria Morelos "مورٍلوس
 دارید؟

چنین همکاری ای نه به یک .  نه :خپاس
حال  شکل یک اتحاد و نه به شکلی در

حتی می توان گفت . رشد وجود ندارد
 چرا که آنان .استسرد  نماابطه که ر

 اولیه بودندنیز مانند ما بخشی از پروژه 
ما معتقدیم . یکدیگر را می شناسیمو 

هنوز به مبارزه به شکلی نگاه  که آنها
سم دگماتی به نظر ما بهمی کنند که 
 که دیگر  آنها با وجود این.گرایش دارد

 از  با این حالنیستند،  EPRبخشی از 
نها آ. داهت دارن به آن شبتجها بسیاری

ه از نظر حتی به ما اتهام زده اند ک
امنیتی پاک نیستیم، یعنی دولت در ما 

بدون شک این مسائل ریشه  .نفوذ کرده
در اختالفاتی دارد که از زمان انشعاب 

باید یادآور شویم که ما  .به جای مانده
اولین گروهی بودیم که از یکی از دگم 

ترین بخش های چپ مسلح در 
به همین خاطر از .  جدا شدمکزیک

به . سوی آن ها محکوم به مرگ شدیم
خودمان گفتیم که چاره نیست، حاال 
. باید از دو طرف مواظب خودمان باشیم

این همان چیزیست که ما در درون 
EPRبعدها آنها نیز .  به آن انتقاد داشتیم

دچار بحران می شوند و انشعاب می 
ن از ای. چند گروه شکل می گیرند. کنند

ما را متهم می . نظر ما دیالکتیکی ست
 به این EPR شدیم کار  کنند که باعث

ما می گوئیم که نه تنها ما . جا بکشد
علت امر نیستیم، بلکه خود ما نیز تحت 

کمیته . فرماندهی کمیته مرکزی بودیم
ای که قادر به تشخیص مشکالت 
درونی سازمان و جستجوی راه حل 

. کالت نبودمناسب در مقابل این مش
کمیته ای که از  کمبود اطالعات، دروغ 
پردازی در مورد رشد سازمان و عدم 
عالقه به تغییر متدولوژی ساختاری در 

  .رنج بود
  

هماهنگی "رفقائی که در حال حاضر 
 "چریکی خوزه ماریا مورلوس ای پَون

را تشکیل می دهند، رفقائی اند که مانند 
رزه برخی از ما سال هاست که در مبا

 

  تیراندازی سربازان آمریکایی به اتومبیلتیراندازی سربازان آمریکایی به اتومبیل

  جولیانا سگریناجولیانا سگریناخبرنگار ایتالیایی خبرنگار ایتالیایی 

  بغدادبغدادفرودگاه فرودگاه در در 
  

   ايتاليا� در فرودگاه رم اجوليانا سگرين                                روناک مدائنروناک مدائن
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که صحبت بر  ، اما زمانیشرکت دارند
خواست آنان در مورد تغییر، در  سر

مورد  مورد زبانی که به کار می برند، در
و در مورد آرمانهاست  ملشیوه های ع

 "راهی نسبتا باید بگوییم که آنها هنوز
این آن مساله . طوالنی در پیش دارند

از هم دور نگاه می  مهمی است که ما را
  .دارد

  
 بیان کرده  جدیدیدر سند: سشپر

 از کشتن  برای همیشهاید که باید
 جریان مسلح یکدرون افراد در 

 ه مشخص خودآیا تجرب. پرهیز نمود
شده  یشما منجر به بیان چنین امر

 است؟

  شناخته شدهقضیه به شکلیاین : پاسخ
 بود علنی و یا به بیانی دیگر رازی است
-PROCUP دوران فعالیت درکه 

PLPفرادی از درون جنبش انقالبی ، ا
خوب، به آن . در مکزیک اعدام شدند

، حاال به آن "اعدام انقالبی"می گفتیم 
این ها نمونه هائی . "قتل"می گوئیم 

بهتر . بودند که خود حزب قبول کرد
اما نمی . بگوئیم کمیته مرکزی پذیرفت

توانم بگویم که فقط به این دالیل 
تیجه مشخص است که امروزه به این ن

با این حال درست است که . رسیده ایم
 ، به مرحله اجرا درآمدآن چه آن زمان 

از اجرای   که بایدبودتجربه تلخی 
. مجدد آن جلوگیری به عمل آورد

اینگونه، تنها از   سیاسی نبایدتاختالفا
آنرو که می خواهیم هژمونی در داخل 

 حفظ نماییم، حل  رایا حزب سازمان و
  .شود

  
چیزیست که حق نداریم این همان 

تکرار کنیم واین امر باید به پرنسیب هر 
تا حدی که امروزه . سازمانی بدل شود

به تزمان بدل شده، در بیانیه هایمان 
از سازمان هائی که با . مطرح می شود

آن ها در ارتباطیم، می خواهیم این 
موضوع را بررسی کنند و به هر شکل 

 با این اگر روزی بین مان اختالف افتاد،
  .شیوه به آن پاسخ نخواهیم گفت

  
البته زمانی که فردی به سازمان خیانت 
 کرده و یا به دلیل فساد اقتصادی و یا

رشوه خواری از سازمان و یا خلق 
آن . بدزدد جریان به گونه دیگری است

زمان هیچکس نمی تواند بگوید که آن 
  .گناه است فرد بی

  
 هلیکوپترته پیش، سه چند هف: رسشپ

آیا .  گرررو سقوط کردند دردولتی
 ؟دارد شما  بهربطی

با وجود اینکه بسیاری تصور می : پاسخ
اما به ما ربطی ، ه کار ما بودکنند ک
 کار تنها  دادن ها ربطاین گونه. نداشت

درست مانند زمانی .  هاستتخیل توده
 تبلیغ مسلحانه وارد روستایی یکه ما برا
 از ، پسنفریمده حدود   و می شویم

 می گویندخروج ما از روستا مردم 
 در گرررو این . چریک بودندهاصد

 ماپیش می آید که  طور است، گاهی

و آن را به عملیاتی به انجام رسانده ایم، 
  .مخدر نسبت داده اند  موادقاچاقچیان

  
  در این منطقه هستند کهرفقای ما

 آنها هلیکوپترها را تعریف کرده اند که
 آنها، سقوط در اثر طبق گزارش. دیدند

پرواز در این منطقه . سانحه بود
کوهستانی کار دشواری است و این 

گویا درصدد بوده اند تا در  هلیکوپترها
 جایی که در آن کشت مواد مخدر

در رابطه با . وجود دارد بنشینند
 "پتاتالن"هلیکوپتری هم که در 

Petatlán  سرنگون شد  باید بگویم که
می دانیم و ن زیادی ما در این مورد چیز

هنوز اطالعات زیادی در این رابطه 
اما درست به این  .دریافت نکرده ایم

دلیل، ما خودمان در رابطه با این سقوط 
اما بدون توجه به اینکه . نبوده ایم نیز

رابطه ای  سقوط این آهن پاره ها در چه
  "گرررو" بوده است باید گفت که در

 و نیروهای پلیس ازدهقانان ترس 
این موضوع . ارتش ریخته است

مبارزاتی توده ها و  سنت مشخصاً به 
 "گرررو"وجود نیروهای مسلح در 

 بسیاری از مواقع زمانی که. مربوط است

 وارد منطقه ای می نیروهای ارتشی
شوند، مردم از ترس به خانه هایشان 

 وضع فرق "گرررو"در  پناه می برند،
 ه های تود،می آیندبه این جا که . دارد

نیروهای ارتشی را  شان یامردم خود
 و یا آنها را از می کنندخلع سالح 
 نمونه .می اندازند  بیرونروستاهایشان

هائی داریم که وقتی سربازی از 
موقعیت اش سوء استفاده کرده، یا 
مست بازی درآورد، مردم او را زندانی 

 از  همنمونه های بسیاری .کردند
  نه ازهایی که افرادی که درگیری

نیروهای چریکی بوده و نه وابسته به 
 در لییکی از مافیاهای مواد مخدر و

مقابل نیروهای دولتی ایستاده اند، وجود 
هر  "گرررو"  کوهستان هایدر. دارد

می فامیل و یا دوستی داشته است کس 
 در مبارزه بایکی از عزیزانش که داند 

. اندارتش جان خود را از دست داده 
ابزار  ا از قوی ترینترس توده ه

سرکوب ریخته است و دیگر دولت می 
توده های  داند که نمی تواند با

 باشد، رفتار شهرگونه که میل "گرررو"
جریان سقوط  اگر در. نماید

هلیکوپترها، این توده ها باشند که آنها 
کرده اند باید ما بعنوان یک  را سرنگون

نیروی مسلح، به رفقای خود بگوییم که 
اگر توده . ندنیز دست به حمله بزنآنها 

ها دست به سرنگون کردن هلیکوپترها 
ردان امری رویگنباید از چنین  بزنند ما
اما ما می دانیم که تشدید . باشیم

 پس از. درگیری، دوجانبه خواهد بود

سقوط این هلیکوپترها منطقه پر از 
 ارتشی شده و در همه جای منطقه

 راه موجی از خانه گردی و کنترل به
  .تافتاده اس

  
آیا جنگ خاورمیانه تغییراتی : پرسش

های  فعالیت در نظرات شما در مورد
ملی و بین المللی تان به وجود آورده 

 است؟

این جنگ در سطح ملی این : پاسخ
تالش  تغییر را در ما به وجود آورده که

 توده ای ت را برای برقراری قدرمان
 درولی به خصوص . تشدید کرده ایم

 بین المللی، از آنرو که از نظر سطح
 ، هستیم همسایه آمریکائیانجغرافیایی

 در باید به عنوان انترناسیونالیست
هایی که  سازمان ها و خدمت جنبش

  .مبا امپریالیسم مبارزه می کنند باشی
  

فقط  جهانی تهای تجار تهاجم به برج
به آمریکائیان ضربه نزد، به همه ضربه 

ن آن جا به به همه ضربه زد چو. زد
خصوص آنهائی مردند که به حساب 

 "بدون کاغذها"همه . نمی آیند
، افرادی که به مهاجران غیرقانونی[

شکلی غیرقانونی در ایاالت متحده 
که در دور و ]  مترجم-زندگی می کنند

بر برج ها جان خود را از دست دادند و 
  .در آمارهای رسمی به حساب نمی آیند

  
ون را به فال نیک پنتاگ اما تهاجم به

  غیرنظامی،   افراد   به   حمله    .گرفتیم

  1919ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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بار دیگر رقابت دولت های سرمایه داری برای غارت 
ثروت کشورهای آسیایی و آفریقایی موجب اوج گیری 
اختالفات آمریکا و چین و کشورهای اروپایی در 

  .کمیته امنیت سازمان ملل شد
 موارد مورد دخالت نظامی در کشور سودان یکی از

ماه ها است که دولت . اختالف این کشورها می باشد
آمریکا خواهان دخالت نظامی در سودان و محاصره 
اقتصادی آن کشور می باشد و برای وادار کردن دیگر 

 به این امر، دولت سودان را به UNکشورهای عضو 
  .  متهم کرده است"دارفور"نسل کشی در منطقه 

پیش گیری و "لی به نام یک قانون بین المل طبق
 به تصویب 1948 که در سال "مجازات نسل کشی

کشورهای عضو سازمان ملل رسید، اگر دولتی در هر 
گوشه جهان از جانب اعضای سازمان ملل متهم به 
نسل کشی شود و این امر به تصویب سازمان ملل 
برسد، آنگاه دخالت نظامی و محاصره اقتصادی آن 

  .شودکشور می تواند انجام 
البته این واقعیتی است که مردم سودان قربانی نسل 

جبهه ملی "ها شده اند و "جنجاوید"کشی و جنایات 
 نیز که قدرت دولتی را در دست "اسالمی سودان

اما تالش . ها حمایت کرده است"جنجاوید"دارد از 
دولت آمریکا برای دخالت نظامی در سودان ربطی به 

دولت آمریکا .  نداردحمایت آمریکا از مردم سودان
همان طور که در عراق و در کاسوو از قوانین بین 
الملل برای دخالت نظامی و تحکیم قدرت و کنترل 
سیاسی اقتصادی خویش استفاده کرد، با استفاده از 

همان ترفندها نیز قصد تحکیم موقعیت ژئوپولیتیکی 
  . خود را در شمال آفریقا دارد

ی اروپا و چین با مخالفت دولت های سرمایه دار
حمله به سودان نیز نیز نه به خاطر دفاع از مردم 
سودان بلکه فقط به دلیل حفظ منافع خود در آن 

در حقیقت . کشور در مقابل تهاجم امریکا است
اختالف آنها در رابطه با سودان جلوه دیگری از رشد 
تضاد بین امپریالیسم امریکا از یک سو و دیگ دولت 

.  ی را از سوی دیگر نشان می دهدهای سرمایه دار
 درصد از 40به عنوان مثال دولت چین حدود 

تولیدات نفتی سودان را در انحصار خود دارد و روسیه 
حمله . و فرانسه نیز سهم قابل توجهی از آن را دارتد

نظامی به سودان ضررهای اقتصادی جبران ناپذیری 
به همین خاطر . برای این دولت ها خواهد داشت

ت که آنها حاضر نیستند به جنایاتی که در حق اس
 "نسل کشی"مردم سودان اعمال می شود، نام 

نسل "همچنین و به همین دلیل است که با . بگذارند
 خواندن آنچه که در سودان می گذرد مخالفند "کشی

 نفر از 51کشورهای اروپایی خواهان محاکمه 
  می"دادگاه جنایی بین الملل"مجرمین دارفور در 

اما دولت آمریکا حاضر نیست که این دادگاه را . باشند
. دلیل این امر البته واضح است. به رسمیت  بشناسد

امریکا ممکن است یک روز خود به دلیل جنایات اش 
در اروپای شرقی، افغانستان و عراق در این دادگاه 

  .محاکمه شود
قطعنامه ها و بحث های سازمان های بین المللی هر 

شند، واقعیت این است که دولت های چه که با
سرمایه داری و امپریالیستی درصدد دادخواهی برای 

تنها اختالفات آنها بر سر . مردم سودان نمی باشند
منابع و ثروت آفریقا و کسب هژمونی در منطقه است 
که در سازمان ملل در اختالف راجع به این یا آن 

  .قطع نامه و غیره انعکاس می یابد
 داشتن به انواع و اقسام دادگاه های تحت نه امید

پوشش اتحادیه اروپا و آفریقا و یا سازمان ملل، بلکه 
مبارزه با رژیم جنایتکار سودان و دولت های 
امپریالیستی که با کمک موسسات مالی و کمپانی 
های بزرگ بین المللی خویش باعث وقوع شرایط 

 برای فعلی در سودان شده اند، تنها راه حلی است که
توقف فجایع سودان پیش روی مردم تحت ستم این 

  .کشور آفریقائی قرار دارد
  

  
  
دولت های دولت های   اختالفاتاختالفات

  کشورهای سرمایه داریکشورهای سرمایه داری

  للللممدر کمیته امنیت سازمان در کمیته امنیت سازمان 

  
  روناک مدائنروناک مدائن
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  مصاحبه با فرمانده سانتیاگومصاحبه با فرمانده سانتیاگو
  

    1717بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
  
  

های  تهاجم به برج آن طور که در
 انچام پذیرفت از نظر ما  جهانیتتجار

 ما به مثابه یک سازمان .محکوم است
 -  مارکسیستو  نظامی - سیاسی

یست و ضدامپریالیستی از تهاجم به لنین
 نه حمایت کرده، اما های نظامی هدف

 می توانیم نسبت به حق داریم و نه
 را انها و یا افرادی که غیرنظامی گروه

مورد تهاجم خود قرار می دهند 
 و یا به باشیم احساس همبستگی داشته

  .آنها  یاری دهیم
  

در بحثی سیاسی با افراد و سازمان های 
ی، می توانیم برای ضربه زدن به انقالب

دشمن کمک برسانیم و به آنها کمک 
هم خواهیم رساند، حفظ شان خواهیم 
کرد، اطالعات در اختیارشان می 
گذاریم، حمل و نقل شان می کنیم، 
کمک شان خواهیم کرد تا از مرز 

اما . بگذرند و یا به دشمن ضربه بزنند
این به آن معنی نیست که همراه شان 

  .یممی رو
  

حاال وظیفه ما کمک رسانی لجیستیکی 
از نظر سیاسی، همین . و سیاسی ست

. حاال هم این کار را انجام می دهیم
خلق مکزیک به خیابان ها می ریزد و 
به شکلی گسترده جنگ را محکوم می 

خلقی که قربانی اشغالگری، جنگ . کند

 اگر .و خشونت طلبی آمریکائیان است
ا جهانشمول  خفقان رامپریالیست ها،

های  سازمان ند ما نیز به مثابهمی کن
 را مبارزه ضدامپریالیستیانقالبی باید 

باید به لحاظ . جهانشمول نمائیم
سازمانی با هم هماهنگ شویم، همان 
طور که دولت ها متحد شده اند و یا 
هماهنگ می شوند تا بر سازمان های 

ما باید با رفقای . انقالبی غالب شوند
  با رفقای آمریکای التینرمیانه،وخا
 حمله شدیدی را  رفقای کلمبیاخوب(

، رفقای کلمبیا، )انتظار می کشند
.  بولیوی، برزیل هماهنگ شویمونزوئال،
های ما،  نظراتی که بین سازماناختالف 

در مکزیک، وجود دارد  عنوان نمونهه ب
 نباید سدی در راه به وجود آمدن چنین

  .توافقی باشد
  

 اگر رابطه از طریقی فکر می کنم که
قابل اعتماد وصل شود، و قصد عملیات 
تروریستی در میان نباشد، ما کمک 

از همین حاال می توان با . خواهیم کرد
ما رابطه برقرار کرد، هرگاه مکانیسم 
های ارتباطی قابل اطمینان باشند، می 
توانند با ما ارتباط برقرار کنند و ما 

که این چیزی ست . کمک خواهیم کرد
هرگز در گذشته نگفته ایم، و حاال می 

هماهنگ شده   آنهااگربنابراین، . گوئیم
ها و  ها، جنبش بر سازمان تا بتواننداند 

اهنگ توده ها بتازند، چرا ما نتوانیم هم
  .شویم

  
که صحبت حتی از  زمانی: پرسش

 می  بین المللی می شود،اهنگیهم
پرسیم چرا با یک هماهنگی در سطح 

 نمی کنید؟ چه چیزی کشور آغاز
 را می EZLNجلوی اتحاد شما با 

  گیرد؟

علت عدم وجود چنین خواستی : پاسخ
بیشتر بر سر عدم   نیست بلکه مسئله

 در مورد اهداف آنان و متقابلروشنی 
انگار در میان برخی از . ستاهداف ما
که به  ها همکاری با جریاناتی سازمان

. تر باشد  تعلق ندارند، آسان"خانواده"
د همکاری با رمو در این موضوع حتی

کرده و قطع رابطه  EPR رفقایی که با
به تازگی دست به ساختن پروژه های 

با برخی از . دارد  وجود نیزخود زده اند
 ارتباط برقرار کرده ایم اما تاین جریانا
دشوار بوده، به کندی پیش  این رابطه

  .رفته و مشکل به وجود آورده است
  

ه هائی که گذشته ای در رابطه با پروژ
EPR تر است،   آسان نه تنهانداشته اند

بلکه با پیشداوری و عدم اعتماد کمتری 
از  ه کنسبت به رفقائی. نیز همراه بودند

EPR ،داریم، زیرا یادمان شک می آیند 
نمی رود که این رفقا رأی به قتل ما 

 در مقابل ما محتاط EZLN. دادند
شه های ما است، برای مثال در مورد ری

 عدم EPR و EZLNبین . EPRو 
 EPRاز سوی . اعتماد شدیدتر بود

نوعی چشم و همچشمی در مورد 
EZLNو به شکلی توان .  وجود داشت

و رشد سیاسی و ایدئولوژیک آنها را 
در مورد ما به . دست کم می گرفت

، با وجود آن که تغییر ERPIعنوان 
کرده ایم، با آنان فرق داریم و نمی 

اگر انتقاد از . یم آن را نادیده انگاریمتوان
 و  EPR خود در مورد گذشته مان در

 EZLN را بپذیریم، PDLPچند سالی 
اضطراب و عدم اعتمادش را دارد، شاید 
به دلیل اعدام یکی از فعالین  نیروهای 

 Fuerzas de(رهائیبخش ملی 

Liberacion Nacional-و  ) مترجم 
-PROCUP که مسئولش EZLNیا 

PDPL و یا PDLPبود، و یا ما بودیم  .

شاید این درد و اضطرابی ست که هنوز 
EZLNما می گوئیم که .  با خود دارد

نبودیم، اما نفی نمی کنیم که عضو 
همان تشکیالت بودیم، و به دلیل این 
که بخشی از تشکلی بودیم که دست به 

اما آنرا . چنین عملی زده، شریک جرمیم
وقتی . ابی می کنیمبه عنوان اشتباه ارزی

آنان همیشه آن را به این گونه ارزیابی 
کنند و این درد و عدم اعتماد را ادامه 
دهند، قادر نیستند ببینند که خودشان 

با وجود آن که ما یکدیگر را . چه بودند
به عنوان نیروهای مختلفی ارزیابی می 

به . کنیم، به یکدیگر احترام می گذاریم
، اما پیشرفتی یکدیگر حمله نمی کنیم
می خواهیم . در نزدیکی مان نیز نداریم

روشن کنیم که به خاطر عدم عالقه ما 
 نیست، ما کوشش کردیم، گام اول را

نمی  . ندادپاسخ EZLNبرداشتیم، 
  .پیشرفتی داشته باشیمتوانیم 

  

اما آیا در راهپیمایی : سشپر
ها شما در مناطق تحت  زاپاتیست

برای  ا انجام تظاهرات رکنترل خود
EZLN   کردید؟تسهیل  
آری، ما حتی در راه سازماندهی : پاسخ

حفاظت از  برقراری این راهپیمایی و
 به آن این. رساندیم آن، به آنان یاری

  رابطه ای بود ومفهوم نبود که با آنان
ساده . شیمقرار و مداری گذاشته با

بگویم، ما معتقدیم که این وظیفه ای 
ا با آنان همبستگی م است که احساس

بر گرده ما می گذارد و نمی توان در 
ما . همبستگی خست نشان داد بذل

و   را سازمان دادیمتبرخی از حرکا
 آنان با . دادیمرا در جریان قرارآنان 

 دیپلماسی این.  دادندنمهربانی پاسخ ما
به این معنا   البتهسازمان هاست، و

  .یماهنگی دارنیست که ما با یکدیگر هم
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  آدرس پست الکترونیک
 

address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  
  

  !!اران خجسته باداران خجسته بادبهبه
  

سر فصل نوئی در زندگی طبیعت سر فصل نوئی در زندگی طبیعت . . در آستانه سالی جدید قرار داریمدر آستانه سالی جدید قرار داریم
شبهای سیاه و طوالنی زمستان ، مغلوب شبهای سیاه و طوالنی زمستان ، مغلوب . . شروع به آغازیدن کرده استشروع به آغازیدن کرده است

انوار زرین خورشید فروزان می شود و بهار با طبیعت زیبا و طرب انوار زرین خورشید فروزان می شود و بهار با طبیعت زیبا و طرب 
خش آن و خش آن و  و سبزی و خرمی بهاره ، نسیم فرحب و سبزی و خرمی بهاره ، نسیم فرحبانگیزش از راه می رسدانگیزش از راه می رسد

  . . طراوت گلهای نورس بهاری، نوید پایان زمستان سرد وسخت را می دهندطراوت گلهای نورس بهاری، نوید پایان زمستان سرد وسخت را می دهند
خصوص خصوص ه ه در این بهار و در آغاز سال جدید برای خلقهای در بند ایران و بدر این بهار و در آغاز سال جدید برای خلقهای در بند ایران و ب

برای کارگران و زحمتکشان که مبارزات سترگشان بر علیه امپریالیسم و برای کارگران و زحمتکشان که مبارزات سترگشان بر علیه امپریالیسم و 
رژیم وابسته و سرکوبگر جمهوری اسالمی ، نوید بخش پایان زمستان رژیم وابسته و سرکوبگر جمهوری اسالمی ، نوید بخش پایان زمستان 

دست این دشمنان بر سرزمین ما حاکم دست این دشمنان بر سرزمین ما حاکم ه ه ریک و خفقان آوری ست که بریک و خفقان آوری ست که بتاتا
  ..گشته ، آرزوی موفقیت و بهروزی می کنیمگشته ، آرزوی موفقیت و بهروزی می کنیم

باشد که سال نو ، سال پیشرفت و موفقیت های مبارزاتی هر چه بیشتر برای باشد که سال نو ، سال پیشرفت و موفقیت های مبارزاتی هر چه بیشتر برای 
های ستمدیده مان در های ستمدیده مان در   کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان  و تمامی خلقکارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان  و تمامی خلق

 جمهوری اسالمی و برقراری یک  جمهوری اسالمی و برقراری یک پیکار به منظور سرنگونی رژیمپیکار به منظور سرنگونی رژیم
   ..حکومت دمکراتیک برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران باشدحکومت دمکراتیک برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی در ایران باشد
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