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نهايت ورشكستگي؛ عدم 
 !مشروعيت تمام عيار 

اين است نتيجه مضحكه 
انتخابات مجلس هفتم رژيم 

 !جمهوري اسالمي
 

نتايج انتخابات روز اول اسفند از مدتها 
 . قبل توسط مردم روشن شده بود

مردم سراسر كشور راي خود را در 
ماه گذشته نه خيزشهاي شبانه خرداد 

تنها در مورد انتخابات بلكه در 
 . رژيم صادر كرده بودندمحكوميت كل 

 سرنگون جمهوری اسالمی بايدرژيم « 
                      اين بود پيام اصلي نبردهاي »!شود

خياباني، شورشهاي شهري، اعتصابات  
كارگري، اعتراضات توده اي در دوره 

 ز جهانی زنرو ويژه هشت مارس  ۲ صفحه                      .اي كه گذشت
 براي چه مبارزه مي كنيم؟ چگونه مبارزه مي كنيم؟

 در باره مسئله زن و نقش و جهت گيري و دورنماي جنبش زنان
 ۳صفحه 

  

 با ماهيان سرخ كوچولو
بدون جنگ انقالبی نمي توان 

كهنه را نابود و نو را متولد 
 كرد

 
تدبير حاكمان براي مهار جوانان  

رز، به كهنه جلوه دادن تئوري مبا
انقالبي و بي ثمر معرفي كردن قهر 

آنان مي . انقالبي محدود نمي شود
اصوال موجوديت نيروهاي  كوشند

انقالبي متشكلي كه براي سرنگوني 
رژيم جمهوري اسالمي مبارزه مي 

همزمان،  دست . كنند را نفي كنند
به هرگونه اقدام امنيتي و تبليغاتي 

زب انقالبي و سازمان مي زنند تا ح
هاي مبارز را براي نسل جوان غير 

اين اقدامات . قابل دسترس سازند
براي چيست و چرا بي وقفه ادامه 

                              دارد؟ 
 ۱۶صفحه  

 

 ! و مردم شهر بابكدرود بر كارگران خاتون آباد
در روستاي  خاتون آباد شهر بابك در نهمين روز تحصن خود براي دستيابي به » نيروك«  كارگران معدن ذوب مس۱۳۸۲ بهمن ۴روز شنبه 

  اين حركت ددمنشانه منجر به. حداقل خواسته شان كه اشتغال دائم بود از زمين وهوا مورد تهاجم نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفتند
. متعاقب اين واقعه  مردم شهر بابك دست به شورش خياباني زدند. جانباختن، مجروح شدن  و دستگيري عده اي ازكارگران و  مردم محل شد
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 :در اين شماره ميخوانيد
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  ٢صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

ج انتخابات روز اول اسفند از مدتها قبل ينتا
 و نظر مردم يرا. توسط مردم روشن شده بود

در رابطه با انتخابات مجلس هفتم، مدتها قبل 
 ين نظر و رايروز اول اسفند ا. اعالم شده بود

 .افتيت يرسم
 يزشهاي خود را در خيمردم سراسر كشور را

داد ماه گذشته نه تنها در مورد شبانه خر
م صادر يت كل رژيانتخابات بلكه در محكوم

د ي باي اسالميم جمهوريرژ«. كرده بودند
 ي نبردهايام اصلين بود پيا» !سرنگون شود

، اعتصابات ي شهري، شورشهايابانيخ
 كه ي در دوره اي، اعتراضات توده ايكارگر

 .گذشت
م يب رژيآنچه كه در روز اول اسفند نص

 و تمسخر و ي اعتنائي شد، بي اسالميجمهور
كه توانستند يمردم هر آنجائ. ر بودينفرت فراگ

 يدر روزها_ وان يهمچون مردم بوكان و مر_ 
 اخالل يغات انتخاباتيقبل از اول اسفند در تبل

افتند در روز يكه كه فرصت يهر آنجائ. كردند
انتخابات به اشكال گوناگون اعتراض خود را 

 مناطق مردم از خانه يدر برخ. دندنشان دا
 از شهرها يامدند، در برخيرون ني خود بيها
 روستاها يو برخ) مانيهمچون مسجد سل(
 يجمع مردم بطور) الني گيهمچون روستاها(

 زيآمشورش قهر. شهر و روستا را ترك كردند
مشك جواب يروزآباد و انديذه، فيمردم ا

غ و ن انتخابات سراپا دروي به ايدندان شكن
.  بوديد و فروش راير و تقلب و بازار خريتزو
ختن ي محافظه كار و مردد با ري قشرهايحت
ن انتخابات يد مخالفت خود را با اي سفيآرا

 .اعالم كردند
ن ي چني اسالميم جمهوريچگاه رژيه

نه . ورشكسته و آبروباخته نشده بود
 ي جناح محافظه كار، نه شعبده بازيدهايتهد

 ياد نتوانست مردم را به پا جناح دو خرديها
 . بكشاندي رايصندوقها
 ي آشكارا تالش ميستيالي امپريرسانه ها

ت بزرگ را واژگونه جلوه يك واقعيكنند 
ل يبدل« دمند كه، يآنان بر بوق و كرنا م. دهند

 جناح اصالح طلب، يم انتخابات از سويتحر
! »ران در انتخابات شركت نكردنديمردم ا

 ي مين وارونه گوئي ا باي غربيرسانه ها
 يروهاي نيوزگي و دريخواهند بر ورشكستگ

 ير حكومتي و غياصالح طلب اعم از حكومت
د يمردم هرگز نبا. سر پوش گذارند

 جبهه دوم خرداد  را كه ياسيسم سيشارالتان
است، » يجبهه مشاركت اسالم «يتحت رهبر

 ينها و مليا. ن انتخابات فراموش كننديدر ا
ن لحظات دست نگه ير ها تا آخيمذهب

م انتخابات يداشتند و مردم را به تحر
 كه نه تحصن فضاحت ياما زمان. فرانخواندند

 داد، نه يبارشان در جلب نظر مردم حاصل
 شان در مقابل  جناح ي توخاليالفها و گزافها

. دندياز انتخابات كنار كش  داد،يمقابل ثمر
ن بود كه توهم يآنان تمام هم و غم شان ا

 حفظ يب انتخاباتيرا نسبت به فرمردم 
 .ندينما

م قاطع انتخابات از جانب مردم مجلس يتحر
خشم مردم در . ز بودي ن»دوم خرداد«م يترح

م دوم ي تقوين برگهايخرداد ماه گذشته آخر
 يش از هركسيب. ديخرداد را به آتش كش

ن ي دوم خرداد به ايتيرهبران پروژه امن
ه ينرو كلياز هم. قت آگاه بودنديحق

ندگان در مجلس تا يشان از تحصن نمايتالشها
 و كاسه و كوزه ها را ي خاتميدن برويخط كش

 ي براي حقه هائي شكستن، همگي ويسر
 . نده بوديحفظ آ

خها بر ين مياگر چه در روز اول اسفند آخر
نها هنوز حقه يتابوت دوم خرداد زده شد اما ا

سم يد به شارالتانيكماكان نبا.  كنندي ميباز
.  كم بها دادين دار و دسته ارتجاعي اياسيس

كا از يئت حاكمه آمري محافل درون هيبرخ
» ون متشكليسيك اپوزي«نان بعنوان يوجود ا

د ي مفي كنند و آنرا ابزاري ميابراز خرسند
مانند ( خود ياسي سيشبرد ترفندهاي پيبرا

و به كژ راه بردن ) »يانقالب مخمل«ك يانجام 

 يتا زمان.  كننديلمداد مران قيمبارزات مردم ا
 توسط يبان حرفه اين عوامفريكه بساط ا

 آنان به يمردم جاروب نشود،  امكان بازساز
 يت قدرتهاياشكال گوناگون و با حما

 .  موجود استيستياليامپر
 است كه از يان رونديروز اول اسفند نشانه پا

اصالح نظام از « تحت عنوان ٧٦دوم خرداد 
ك دوره و يان ين معنا پايه اب. براه افتاد» درون

 ياسي در صحنه تحوالت سيديآغاز دوره جد
، اكنون، نه اصالح نظام يباور عموم. ران استيا

 در ين تحوليچن.  نظام استيبلكه سرنگون
روند .  انقالب استي براي خوبيباور عامه، امر

  اساسا به عملكرد مردم ي آتياسيتحوالت س
 تدارك انقالب . وابسته استي انقالبيروهايو ن

 يفرصتها.  كندي طلب ميادي زيكارها
نكه در يا.  در آستانه ظهور استيادي زيانقالب

 و يقتا انقالبي حقي راهي آتياسيتالطمات س
رد كامال به يمستقل در مقابل توده ها قرار گ

.  وابسته استي آگاه و انقالبيروهاينقش ن
مردم «: ميهمانگونه كه قبل از انتخابات گفت

. م روشن كرده اندي خود را در مقابل رژموضع
 ي و مترقيستها، عناصر انقالبيفه كمونيوظ

 ي انقالب سازماندهياست كه آنان را برا
 ■».كنند

 !نهايت ورشكستگي؛ عدم مشروعيت تمام عيار 
 !اين است نتيجه مضحكه انتخابات مجلس هفتم رژيم جمهوري اسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتاب کوچک سرخ را بخوانيد
 ) مائوئيست– لنينيست –مارکسيست (برنامه و اساسنامه حزب کمونيست ايران 
 
وزمند انقالب ايران را در اين کتاب کوچک انديشه رهائی بخش، اهداف بزرگ و راه پير

 .سرخ بيابيد
 برنامه و اساسنامه حزب را در بين زنان و مردان مبارز و پيشرو به بحث بگذاريد

 !و  هر چه وسيعتر پخش کنيد
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 كه در تابستان ياله اه مقيمقاله زبر بر پا
) سربداران(ران ي ايستهايه كموني اتحاد١٣٧٦

ر  جنبش زنان منتشيدر باره اهداف و روش ها
 .كرد، به نگارش در آمده است

 
 به خود گرفته يمسئله زن در جامعه ما ابعاد انفجار

 ين وضع، خطوط گوناگونيدر مواجهه با ا. است
 ي بخش زنان، ارائه ميشبرد مبارزه رهائي پيبرا

 يدگاه هايك متاثر از دين خطوط هر يا. شوند
ن يمسئله ا. ن هستندي معي و منافع طبقاتيطبقات

، صاعقه خشم زنان را ي انقالبياستيا سياست كه آ
واهد خوند يروزمند پيك چشم انداز گسترده و پيبه 

 همچون برق يستي رفرمياست هاينكه سيا ايداد؟ 
انه  يمسالمت جومجاری ر، خشم زنان را به يگ

 يل و شناخت از خطوط طبقاتي؟ تحلريختخواهد 
ف مهم يك، از وظايج هر يگوناگون و دورنما و نتا

 )١. (ن جنبش زنان استي فعاليبل پامقا
 

 زنان را سركوب ي اسالميچرا جمهور
  كند؟يم

 به زنان اعالن جنگ يني كه خمي سال از زمان٢٥
 سال از روز هشت مارس سال ٢٥ . گذرديداد م

ران جواب دندان ي كه زنان آگاه اي، زمان١٣۵۷
 يني دادند و او را وادار به عقب نشيني به خميشكن

 . گذرد يكردند، م
دن، اول از ي بالفاصله پس از به قدرت رسينيخم

 ي و همپالگيهدف و. همه به زنان حمله كرد
ه شورشگرانه مردم را درهم ين بود كه روحيش ايها

 را محكم ي اسالمي جمهوريه هايشكنند و پا
ك سگ ين حركت، نشان داد كه ي با اينيخم. كنند

 -ژوا  بورينگهبان آگاه و كار كشته طبقات ارتجاع
ندگان ياما آن اندازه كه نما. ران بوديمالك در ا

ك يدئولوژي و اياسي به منافع سيطبقات ارتجاع
ست و طبقه كارگر يون كمونيخود آگاه بودند، انقالب

. ك خود آگاه  نبودنديدئولوژي و اياسيبه منافع س
ك و يدئولوژي و اياسيت سيل اهمين دليبهم

 به زنان يم اسالي و جمهوريني حمله خميطبقات
 فقط با ينيجه آنكه، حمله خمينت. افتنديرا درن

ه جنبش يكه بقيعكس العمل زنان روبرو شد در حال
 اكثرا در مقابل آن منفعل مانده و ي اجتماعيها

 و جنبش يستيمشخصا جنبش كمون. سكوت كردند
ك ين تهاجم ضد زن را به ي نتوانستند ايكارگر

 يبرا. (ندل كني تبدي اسالميكارزار ضد جمهور
 آگاه و مسئله يايپرولتارن مسئله به جزوه ينقد ا
 يستهايه كموني توسط اتحاد١٣٦٦، كه در سال زن

 ). ديمنتشر شد رجوع كن) سربداران(ران يا
ك ي، ي سلطه حكام اسالميسركوب زنان برا

م ي تصمي اسالميجمهور . بودياسيضرورت س
 يروين ني سركوب انقالب، اول از همه ايگرفت برا

دان يپر شور و مصمم را كه فعاالنه پا به م
 در سرنوشت جامعه گذاشته بود، به عقب يدخالتگر

 از يكي سال گذشته، سركوب زنان ٢٥در . براند
 ي حكام اسالمين مشغله ها و دغدغه هايمهمتر

 سال گذشته، طرح حمالت ٢٥ يط. بوده است
ن سطوح يتريه زنان در عاليمستمر و همه جانبه عل

 گذاشته شده يريم گي به بحث و تصميحكومت
 يزي نشان داد كه زن ستي اسالميجمهور .است

 اش است و ساعت عمرش ياتي از اركان حيكي
 .  كنديك نميبدون كارزارها و تهاجمات ضد زن ت

 متنوع، بطور منظم ياستهاي سيريم با بكارگيرژ
، ي و شخصيد تا زنان را به لحاظ اجتماعيكوش
 ي اسالميجمهور .د خرد كني و جسميروح

انه ضد زن يض گراين تبعيب قوانيتولدش را با تصو
ن يب اعالم كرد كه اين ترتيجشن گرفت و بد

كلمه .  استي برده داريك جمهوري يجمهور
انگر يز نمايم قبل از هر چين رژيدر ا» ياسالم«

ل احكام قرون يتحم. خصلت ضد زن آن بوده است
 يز برايش از هر چيعت به جامعه بي شريوسطائ

شتر از ي بيحجاب اجبار. سركوب زنان بوده است
ان آن حك شده، ي كه اهللا در ميپرچم سه رنگ

 ي طورينظام آموزش.  شدين جمهوريسمبل ا
 به دختران و پسران ي شد كه از كودكيطراح

 و تن جامعه زن برده اسيآموزش داده شود كه در ا
ن يع ايرد مطياد بگيد يدختر با. مرد صاحب زن

 ياموزد كه ارباب قادريد بيون باشد و پسر باقان
 سال مردان را با فرهنگ ٢٥م ين رژيا. باشد

 يشه هايم داد و ريفرودست و خوار شمردن زن تعل
.  كردياريان مردان مرتبا آبي را در ميزيزن ست

 توان گفت كه تعداد ماموران گشت يبدون اغراق م
 يم براين رژي كه ايو نگهبانان آشكار و پنهان

 يدن زنان اختصاص داده از تعداد نگهبانان مرزيپائ
عرض و طول دستگاه  .شتر استيران، بيا

نه سركوب و كنترل يم در زمين رژي ايبوروكراس
م در سراسر عمر ين رژيا. ر ندارديزنان در جهان نظ

 زنان مبارز يعنين زنان ينش به شورشگرتريننگ
، با حبس و شكنجه و اعدام جواب داده ياسيس
ت ي درهم شكستن شخصيت و در زندان ها برااس

 خاص مانند ي، شكنجه هاياسياستوار  زنان س
 .  بكار برده استيتجاوز جنس

 ي بدن خود را با لباسهايچادر بر سر كردن، انحنا
دن، با مرد ي پوشاندن، در مالء عام نخنديسه ايك

 يدست ندادن، جدا نشستن در اتوبوس و كالسها
.  ت زنان استيردن شخص خرد كيدرس، همه برا

 در مورد ي مذهبي قرون وسطائيه شوم باورهايسا
 ها، شالق و زندان با ي، گشتي سنتيزنان و ارزشها

، ياباني خي و مزاحمتهايد و آزار جنسيغ و اسيت
 يمي آن است كه نينها برايهمه ا.  شوديل ميتكم

رش، ي ناگزيت را با وجود تحرك اجتماعياز جمع
 خانه يواريحال كه چار د. نندبنشا»  خوديسرجا«

ع نگاه دارد و ي تواند زن را مطيگر نميو مرد خانه د
ده شده است و مرتبا يزن به صحنه جامعه كش

د در صحن جامعه پدرساالر ي شود، بايده ميكش
 ي را براي دولت، طرح و برنامه مشخصيعنيبزرگ 

 .ع نگاه داشتن او به اجراء گذارديمط
ك ي ي داراياسالم يم جمهوري رژيزيزن ست

 ياسيل قدرت سي تحمي است و  برايت طبقاتيماه
 و ياسيل قدرت سي تحميبرا:  استينيطبقه مع

ه داران و ي بنام طبقه سرمايتي اقلياقتصاد
ت و دولت يدستگاه روحان. نداران بزرگ استيزم
)  هستندي نظاميروهايكه در محور آن ن(

زن . ميباشندن طبقات ي اياسيندگان سينما
ن يا.  استين نظام طبقاتيم اي تحكي برايزيست

ه ينكه سرماياعم از ا( به همه مردان  ينظام طبقات
 يا دهقان بيا كارگر، مالك باشند يدار باشند 

 دهد، آنان را ي بر زنان را ميامكان فرمانروائ)  نيزم
 كند تا مردان نقش يقانونا و عرفا بر زن مسلط م

 .د كننيدشمن را در خانه باز
 يش مي زنان را با پا پيه داريماسر.

   زنديكشد و با دست پس م
 ي در فرداي اسالميسركوب زنان توسط جمهور

م بود و ازي رژي فورياسياز سيك نيانقالب 

 برای چه مبارزه ميکنيم؟ چگونه مبارزه ميکنيم؟

 در باره مسئله زن و نقش و جهت گيري و دورنماي جنبش زنان



  ٤صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

 يناش)  يمذهب(ك يم تئوكراتيك رژيات ي ضرور
ن يه اي شد، اما ستم بر  زن و مبارزه زنان عليم

 ي اسالمي، منحصر به دوران جمهوريستمگر
 از  ير شكل حكومتييستم بر زن صرفا از تغ. ستين

سركوب زنان .  نشده استي ناشي به اسالميسلطنت
نداران يه داران و زمي عام طبقه سرمايازهايبه ن

 كه در يرات بزرگييتغ.  گردديران بر ميبزرگ در ا
 ي اجتماعيم قرن گذشته در ساختار اقتصادين
را  ين سركوبگريران صورت گرفت، ضرورت ايا

 . شتر كردي طبقات حاكم بيبرا
 يه داري دوم، سرمايمشخصا، پس از جنگ جهان

شتر از سابق در ساختار يتا بيفي كي در سطحيجهان
ران نفوذ كرد و آنرا بطرز ي اي و اجتماعياقتصاد

 ادغام ي جهانيه داري در نظام سرمايفشرده تر
 در يه داريل، مناسبات سرماين دليبه ا. كرد
 يهرچند شالوده فئودال. شد كرد مهم رياسيمق

شه يسم ري فئودالي خورد ولياقتصاد ضربات محكم
 خود يد و متنوع به بقاي جديكن نشد و در شكلها

 در ي و عادات بورژوائيمناسبات اجتماع. ادامه داد
جامعه رشد كرد اما مذهب و سنت به مثابه دو 

 يقسم به قوت خود بايك فئوداليدئولوژيگاه ايپا
اد مردان و در چنگال يزنان را در انقماند و  

 . نگاه داشتيمناسبات پدرساالر
 يه داريران در نظام سرمايشتر اي ادغام هر چه ب

 باعث ياسي و سي، و تحوالت ساختار اقتصاديجهان
در شهرها، . ت زنان شدي آشكار در موقعيراتييتغ

رون از ير در كار بي درگينده ايزنان در شمار فزا
ز به يقه كارگر رشد كرد و زنان نطب. خانه شدند

ك قشر ي. ده شدنديدرون كارخانجات كش
 از يلكرده مدرن بوجود آمد كه بخش مهميتحص

 در يرات مهمييتغ.  دادنديل ميآن را زنان تشك
آداب و . د آمديگاه و نقش زن در جامعه پديجا

 كرد ي كه زن را محدود به خانه و خانواده ميسنن
. ر ضرب قرار گرفتي ز)ي سلطه پدرساالريعني(

ز ين تحوالت، در رفتار و انتظار زنان نيهمراه با ا
 ي صورت گرفت و مناسبات فئوداليرات مهمييتغ

 بافت يان زن و مرد در خانه و بطور كليموجود م
امواج . د خوردي شدي تكان هايمناسبات اجتماع

 و شركت ١٣٥٠ اواسط و اواخر دهه يانقالب
ن لرزه يك زميزش، ين خيگسترده و فعال زنان در ا

 يدئولوژيجه آن اي بود كه در نتياسي و سياجتماع
 كنترل پدر ساالرانه جامعه ي و اهرمهايپدر ساالر

 يرويك نيحضور زنان بمثابه . ف شديبشدت ضع
ان ي جامعه و مشخصا در جرياسيمهم در عرصه س

 زن، ياسيان سينده زنداني، تعداد فزا٥٧انقالب 
 يستي مبارز كمونير سازمانهاشركت زنان در ساختا

، باال رفتن درصد طالق، نشانه يستير كمونيو غ
با ظهور .ت زنان بودي در موقعيتحوالت مهم

ن روند نه تنها متوقف نشد بلكه ي اي اسالميجمهور
ن ي قواني اسالميهر چند جمهور. افتيد هم يتشد

سركوب و كنترل زنان را محكمتر كرد اما هرگز 
با . ا بازگرداندي را متوقف كند و ن روندينتوانست ا

كه از سال » يل اقتصاديتعد «ياستهاي سياجرا
 قوت گرفت، ورود زنان به بازار كار شدت ١٣٦٩
 و ي بانك جهانياستها كه از سوين سيا. گرفت

كته ي دي اسالمي پول به جمهورين الملليصندوق ب

ه يسرما. بود» ونيزاسيگلوبال« از روند يشد، بخش
د ي كار و مواد توليروياز داشت كه ني ني جهانيدار

.  تحت سلطه هرچه ارزان تر شوديشده در كشورها
دن هر چه ي كار، كشيروي از ارزان كردن نيبخش

ن ي بيه داريسرما. شتر زنان به بازار كار بوديب
 را ي در حركت پر هرج و مرج خود، روند هائيالملل

ترل  كني اندازد كه در تضاد با اهرمهايان ميبه جر
كه در مورد مشخص زنان، نظام (ش ياجتماع

ن اهرم كنترل ي مهم تري و مردساالريپدرساالر
 كه خود ي اسالميجمهور. ردي گيقرار م) است

 است نه ين المللي بيه دارين سرمايوابسته به ا
توانست و نه بنفعش بود كه زنان را بعنوان بخش يم

ن ير عاما د.  كار به درون خانه برانديروي از نيمهم
 ي و مردساالرياز داشت كه نظام پدرساالريحال ن

م ي رژين تناقض حل نشدنيا. م كنديرا تحك
نه فقط .  استي همچنان باقي اسالميجمهور
 در ي جهانيه داري، بلكه سرماي اسالميجمهور

 كشد، يش مين تناقض، با پا پير و دار ايكل، در گ
ن تضاد يب اين ترتيبد.  زنديو با دست پس م

 يجمهور.  شودي حادتر و حادتر ميماعاجت
 يم ناشي عظي هاي جابجائي تواند جلوي نمياسالم

زنان مرتبا از . ردي را بگياز كاركرد نظام اقتصاد
 شوند و ير ميابان سرازيروستا به شهر، از خانه به خ

 رود، ارزشها و ير ضرب مي زن زيمقام سنت
 يارايگر يده سنت و مذهب ديات پوسياخالق

ت يم مفلوك تقوين رژيتنها چاره ا.  ندارندمقاومت
 قانون و يضايد و بيم ين رژيا.  استيزيزن ست

 مردان يق فرهنگيعت و زندان و شالق و تحميشر
 بر دست و يود پدرساالري سفت كردن قيرا برا

 . زنان بكار گرفته استيپا
 ي براي اسالمي جمهوريطرح ها

 كنترل بحران
 نقش زنان مصالحه جو

 مهار كردن حركت زنان ي برايسالم ايجمهور
 از يبلكه  عده ا.  نبوده استيزه متكيفقط به سرن
ن ادعا ي، با اي حكومتيلكرده خانواده هايزنان تحص

دان آمدند، تا ي زنان هستند به ميكه طرفدار آزاد
 را مسخ ي و برابري آزاديمقاومت و مبارزه زنان برا

اعتراض ان مقاومت و يدند كه جرينان كوشيا. كنند
 سوق ي حكومتي رسميزنان را به درون مجار

 جلب اعتماد زنان، خود را ينها برايا. دهند
 از يخوانده و جوانب محدود» يست اسالمينيفم«

ر ي تطهي كنند، اما برايمشكالت زنان را بازگو م
م، منبع و منشا ستم بر زن را در خارج از دولت يرژ

 كنند كه يمنطور القا ي كنند و در واقع اي ميمعرف
 يم  جمهوريكه رژيدر حال! مردم خودشان مقصرند

 است ي و سرچشمه ايزي سركرده زن ستياسالم
ر و هتك حرمت زن را در جامعه يكه فرهنگ تحق

 .  دهدياشاعه م
ن ياما در ا.  روشن استيات و اهداف زنان حكومتين
 كه خود را ير حكومتي از زنان غيان، تعداديم
نان يجمع انند به  خوايمهم » ستينيفم«
 ي اسالميم جمهوريمشاطه گر رژوستند و به يپ

 و ي قالبيهايج تئوريبا ترونان يا. ندل شديتبد

 سازشكارانه به صحنه آمدند تا دست ياستهايس
. رنديم را هنگام گذر از پل صراط مسئله زن بگيرژ

ت ينسب« تحت عنوانيه اين افراد، نظري از ايبرخ
 ي مين تئورين ايلغمب .ن كردندييتب» يفرهنگ

ك ي همه زنان جهان ي براي و برابريند، آزاديگو
 زنان هر ي به فرهنگ بوميمعنا را ندارد و بستگ

داوطلبانه  كشور دارد؛ مثال زنان مسلمان
ل ي كنند و بدليت مي را رعاي شرعيتهايمحدود

ان زن و مرد ي كامل مي، طالب برابريفرهنگ اسالم
تحول « تواند يالم مند، اسي گوينها ميا! ستندين
 ! ت زنان را بهبود بخشديو موقع» ابديب

 است كه با يآنقدر ارتجاع» يت فرهنگينسب«ه ينظر
 ياستفاده از آن همه و هر شكل از ظلم و ستم را م

ه كه توسط مراكز ين نظريا. توان مقدس جلوه داد
 ي شود، تالشيغ ميت و تبلي حماين الملليقدرت ب

 ي در كشورهايرساالر حفظ اركان پدياست برا
ت شئون ينكه رعايه، با گفتن اين نظريا. ياسالم
 خواست خود زنان ي اسالميدر كشورها يشرع

 ي اسالمي در كشورهاي فئودالياست، به پدرساالر
ه، عادت كردن زنان به ين نظريا.  دهدياز ميامت

»  زنانيفرهنگ بوم« را ي مذهبيقفس پدرساالر
وم واقع شدن را ن عادت به مظلي شمارد و ايم

 .  شمارديمقدس م
ند، حجاب به سر كردن ي گويه مين نظريهواداران ا

ت ي موقعنشانهفرهنگ زن مسلمان است و نه 
ت  يست؟ واقعيت چياما واقع! فرودست زن در جامعه

 –آن است كه حجاب بسر كردن و مناسبات ارباب 
فرهنگ «ان مرد و زن هر دو جزو ي ميتيرع

 يت آن است كه هر فرهنگيعو واق. ندا» ياسالم
ت زنان با كمال يحتا اگر اكثر.  استي محتوائيدارا

ت كه حجاب ين واقعيل حجاب بر سر كنند در ايم
 ي بوجود نميريي دارد، تغيقا فئودالي عميمحتوا
 از يبخش) يا فرهنگ اسالمي (يسنن اسالم. آورد
 _همه مستعمريك نظام نيدئولوژي و اياسي سيروبنا

مرد . ران استير اي نظي در كشورهائمه فئودالين
 كند و ي عمل ميك حكومت محليخانه مثل 

 زن يمناسبات حاكم و محكوم درون جامعه را برا
، حجاب ي اسالميدر كشورها.  بخشديتجسم م

ك نقش ي نبوده بلكه يك انتخاب فرديصرفا 
كوچك حجاب نقش .  كندي مي بزرگ بازياجتماع

دن روح، و بزدل  فرسو،ي شمردن وريحقكردن زن، 
خا ي تاري اجتماعيرويك نيع بار آوردن يو مط

 . كندي ميسركش را باز
ه، پا را فراتر گذاشته و معتقدند ين نظريطرفداران ا

سالم بطور اخص استعداد اان بطور كل و يكه اد
 كنند كه ينها ادعا ميا!  دارنديريتحول پذ

 را ي توانند نظام مردساالري مي اسالمينهضتها
انه و عدالت ي جويت تساويو قرآن از ظرف! نندبرافك

ل و تورات برخوردار ي نسبت به انجيشتريپرورانه ب
 )٢(است 

 زمان يان به اقتضاي است كه همه اديهيبد
 ي توانستند باقي كرده اند؛ وگرنه نميراتييتغ

ان ياد» يريتحول پذ« بر استعداد يلين دليا. بمانند
ستعداد خدمت ن اي دهد كه ديبلكه نشان م. ستين

، يچه برده دار (ي استثماريبه همه نظام ها
تكامل جامعه  با. را دارد) يه داري سرمااي  ويفئودال



٥صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
با ز خود را ينان غالب در هر جامعه ي اد،يطبقات

ن شكل يزمانه سازگار كردند تا بتوانند به موثرتر
كردن، » سازگار«ن ياما ا.  كنندينقش خود را باز

ز ياسالم ن. ان نبودي اديساس اي دگرگونيبه معنا
ن اسالم يهم.  را از سر گذرانده استيراتييتغ

افته ير ييران، اسالم تغي در ايافته دولتيسازمان 
 خواستند ي مي اسالمياگر حكام جمهور. است

ك روز هم بر ياده كنند ياسالم دوران محمد را پ
ر خواهد يياسالم بازهم تغ.  ماندنديسر قدرت نم

شه ياسالم هم: ز عوض نخواهد شديك چيكرد، اما 
ق يم قدرت طبقات استثمارگر و تحميابزار تحك

 خواهد ماند و مشخصا يطبقات تحت استثمار باق
ت پدرساالنه خود را ي، خصوصيرييرغم هر تغيعل

ت يحيگر مانند مسيان دي اديحت. حفظ خواهد كرد
 صدها سال از اسالم جلوترند يافتگيكه در تحول 

ا حفظ ينه و ضد زن خود را قوخصلت پدرساالرا
 .كرده اند

ه ي اثبات نظري برايت فرهنگي نسبيطرفداران تئور
 اسالم و اقدامات يريخود در باره استعداد تحول پذ

 از شركت ،ي اسالميدر جمهور» يضد مردساالر«
 و ياسي سيتهاي در فعاليع زنان حزب اللهيوس

ن يند كه موثرتري گوي البته نم. ندي گوي مياجتماع
فعاليت سياسی و اجتماعی زنان طرفدار جمهوری 
اسالمی تئوری پردازی و تبليغات فاشيستی عليه 

يعنی هر زنی که مثل خودشان سراپا (» بد«زنان 
و شرکت در !) سياهپوش و کيسه پوش نيست

گشتهای سرکوب زنان و کميته ها و وزارت 
ديگر در زندانهای » شريف«اطالعات و تقبل وظايف 

 ي برايم اسالمين زنان را رژيا! ه استزنان بود
درست . م داديدان آورد و تعليسركوب زنان به م

ست ي، حزب فاشيتلريهمانطور كه در آلمان ه
 را متشكل كرد و آنان را  زنيادي تعداد زيناز

 .نمودشبرد سركوب زنان ي پجلودار
اسالم تحول «و  » يت فرهنگينسب «ين تئوريمبلغ

 و هگر جامعه اشاره كرديت ديك واقعيبه » ريپذ
نها يا.  كنندي دلبخواه و غلط از آن ميريجه گينت
 ي اسالميند تعداد زنان كاركن در جمهوري گويم

ن ياما ا.  استيتين واقعيبله ا. افته استيش يافزا
 نخواسته زنان ي اسالميست كه جمهورينشانه آن ن

توانست ي نمي اسالميجمهور.  را به كنج خانه براند
نكه ساختار ي به كنج خانه براند؛ مگر ازنان را
 .  ا كندي عهد قاجار را احياقتصاد

اسالم «ن محتوا تحت عنوان يگر با هميه ديك نظري
 يم جمهوري از رژيجناح. علم شده است» معتدل
انات يو جر) جناح به اصطالح اصالح طلب (ياسالم

 يكائي و آمري اروپائيستهايالي و امپري مذهبيمل
از به يران ني كنند كه ايغ ميا تبله رين نظريا
ه آن است ين نظري ايمعنا. دارد» اسالم معتدل«

عت ي، شري اسالمي جمهوريكه حتا پس از سرنگون
گاه زن در جامعه نقش ين نقش و جاييد در تعيبا

ه كامال در ين نظريا.  داشته باشدي و دولتيقانون
 بر يران مبني مردم ايه ايتضاد با خواست پا

 يه ايقرار دارد و نظر» ن از دولتيامل د كيجدائ«
ه ي عليد با استواريده كه باي و پوسياست ارتجاع

ن ين از دولت، به اي كامل ديجدائ. آن مبارزه كرد
 توانند بطور ي مردم نميست كه توده هايمعنا ن

بلكه به .  خود را حفظ كنندي مذهبي باورهايفرد
هر د از دخالت ين كشور باين معناست كه قوانيا

چ يد هي باشد و دولت نباي كامال برياصل مذهب
 ي مذهبي جامعه را طبق باورهايك از عرصه هاي

شرط ش ين از دولت، پي دياصل جدائ. اداره كند
 جامعه يك در همه عرصه هايات دموكراتيجاد حيا

همه .  زنان استي و برابرينه آزاديمنجمله در زم
ولت ن از دي دي بر اساس اصل جدائي غربيدولتها
 ي وقتي غربين كشورهاياما هم.   شوندياداره م

ران و ي تحت سلطه مانند ايكه به كشورها
 رسند، طرفدار دخالت مذهب يافغانستان وعراق م

دخالت دادن .  شوندي مي و دولتيدر امور اجتماع
 از يكيشه يمذهب اسالم در امور دولت، هم

گر يران و دي سلطه گرانه استعمار غرب در اياهرمها
ت ين واقعيا. بوده است» ياسالم «يكشورها

نكه آخوند و دم و يران با گفتن اي را مردم ايخيتار
ان ياست ب» سيساخت انگل«ت يدستگاه روحان

ت ينسب«ه يان نظريهر چند سخنگو. كرده اند
ك عده از زنان ي» اسالم معتدل«ا ي» يفرهنگ
ه ها بشدت ين نظريلكرده هستند اما ايتحص

رفتار .  دارنديبرال فئودالي ليمحتوا بوده و يارتجاع
 در رابطه با ي اسالمي اسالم و جمهوريو ارزشها

. دارد) يه داريماقبل سرما (ي فئوداليزنان خصلت
» اسالم معتدل«و » يفرهنگيت نسب «يه هاينظر

برال ين تفاوت كه لي دارند، با اين محتوائيز چنين
 از ي جناحياستهايمنشانه بوده و منطبق بر س

 ممانعت از يات حاكم است كه معتقدند براطبق
به نقطه ) مسئله زنان (ين تضاد اجتماعيدن ايرس

 رفرم و يد به زنان وعده هايجوش و انفجار با
د يت جنبش زنان، باي تقويبرا. داد» ل وضعيتعد«

 . اسارتبار بشدت مبارزه كردين برنامه هايبا ا
 زنان يستها مدافع رهائياليا امپريآ

 هستند؟
 هم يگريد با توهم ديت جنبش زنان باي تقويبرا
 باور ي ها بطرز ساده لوحانه ايبرخ. بله كردمقا

ستها از ياليدارند كه در مورد مسئله زنان، امپر
ن ي بينكه نهادهايا اي!  بهترندي اسالميجمهور

مانند سازمان  (ي جهاني وابسته به قدرتهايالملل
 يوترقخواهان بهبود ) رهي و غيملل و بانك جهان

ست؟ طبقات يت چيواقع. ت زنان هستنديوضع
. ستها هستندياليران، كارگزاران امپريحاكم در ا

ز يدر زمان شاه ن(ران حاكم است ي كه در ايدولت
گر ي دي حاكم بود اما مهره اين دستگاه دولتيهم

سم با  ياليق اتحاد امپرياز طر)  كرديآن را اداره م
 ين داخليه دار و مالك و مرتجعيطبقات سرما

ستها هرگز يالين، امپريبنابرا. ران بوجود آمده استيا
ن طبقات مرتجع ي در خالف جهت منافع ايگام
!  ال باطل استين، خي جز ايهر فكر. دارنديبرنم

ستها با دولتمردان ياليگاه امپري گاه و بيدعواها
ان ين ميادي و بنيشه ايران، نشانه تضاد منافع ريا

 يستهايالي امپريهلواست دو پيس. ستيآنها ن
ران را يت زنان اي در مورد موقعي و اروپائيكائيآمر

آنها از . رنگ و دروغ افشا كرديك نيد بعنوان يبا
بانه در مورد حقوق برابر زن و مرد يكسو، عوامفري

 دولت يازهايگر، ني دياز سو.  دهنديداد سخن م
ت ي برسمي پدرساالريم بندهاي تحكيحاكم را برا

 يستيالي امپريدولتها.  كننديد ميئشناخته و تا
 خود از همان تز يح دو دوزه بازي توضيغرب برا

ند تا لزوم حفظ ي جويسود م» يت فرهنگينسب«
ك و يدئولوژي ايادهاي و بني سنتيته هاياتور

كا يسم آمرياليامپر. نديه نماي را توجيمذهب
 زنان افغانستان را داد و در يشرمانه وعده آزاديب

 و جنگ ساالران و آخوندها را مامور انتها خانها
د افغانستان كرد و ي دولت جدينوشتن قانون اساس

به نوكران خود در افغانستان گفت، هنگام نوشتن 
عت اسالم را ي افغانستان اصول شريقانون اساس

جاب ينان اي اي و اقتصادياسيمنافع س! ديت كنيرعا
روها ين نين و محافظه كارتري كند كه مرتجع تريم
ت يران و افغانستان و عراق تقوي مثل ايا در جوامعر

 !ال باطل استين خي جز ايهر فكر. كنند
ن، پكا، ژايآمر (يستيالي امپريدر خود كشورها

 يزنان تحت ستم نظام مردساالر) رهيآلمان و غ
ن كشورها، ي ستم بر زن در ايشكل ها. هستند
 تر يران فئودالي مانند اي تر و در كشورهائيبورژوائ
 موجود درجه دوم محسوب شده  و به زنان. است

.  برندي مردان رنج مي گوناگون از ستمگريشكلها
 گسترده يس جمهور دست به تالشهايكا رئيدر آمر

. ن زده استي كردن سقط جنير قانوني غي برايا
 شود يغ مي تبليستيالي كه در جوامع امپريفرهنگ

ز  دارد هتك حرمت به زن ايمي عظيو پشتوانه مال
 مغز قابل يك عروسك بيل زن به حد يق تقليطر
ر يد و فروش، فرهنگ نفرت از زن و خوار و حقيخر

ضرب و شتم زنان توسط مردان . شمردن زن است
، از ي در مجامع عموميخانواده، تجاوز و آزار جنس

كا و اروپا بطور ي است كه زنان آمريجمله ستمهائ
زنان، ت جنبش ي تقويبرا . كننديروزمره تجربه م

 ي مي زنان معرفيكا را ناجي كه آمريد كسانيبا
ران يجنبش زنان ا. كنند با صراحت افشا و طرد كرد

 را از ي اسالميو جمهوريد ديدر همان حال كه با
 سلطنت يد بگذارد كه گرگ هايرون كند، نبايدر ب

 از پنجره وارد يكائي آمريستهاياليطلب و امپر
 .شوند
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 است يتيك ستم جنسيستم بر زن 
  استياما راه حلش طبقات

 اعم ،ن، مربوط به زنان همه طبقات استستم بر ز
 ياما همه زنان منافع اجتماع. ا كارگرياز زن بورژوا 

ك شكل و اندازه از ستم يحتا به .  ندارنديكساني
ان زنان طبقات مالك و يم.  برندي رنج نميجنس
قان و ه دار با زنان طبقات كارگر و دهيسرما

 هر يگاه طبقاتيجا.  فاصله استيائيزحمتكش در
دگاهشان از مسئله ستم بر زن و ينها بر ديك از اي

ن ييرات تعي زنان، تاثي و آزادي و برابريمفهوم رهائ
 مردان يبه زنان طبقات حاكم از سو. كننده دارد

ن زنان همراه با ياما ا.  شوديطبقات حاكم ستم م
 ي مي مردم فرمانروائتيمردان طبقه شان بر اكثر

 چاپند و به يكنند و حاصل دسترنج مردم را م
ن، زنان طبقات حاكم در يبنابرا.  زننديب ميج

نفك آن ي الي جزئيكه مردساالر(حفظ نظام حاكم 
نه فقط مردان طبقات حاكم . نفعنديبشدت ذ) است

ز در مقابل شورش زنان ين طبقات نيبلكه زنان ا
اگر زنان طبقات . ستندي اي ميه نظام مردساالريعل

 مجلس و ي و وكاليمانند فائزه رفسنجان(حاكم 
 ي كنند برايم»  زنانيآزاد«صحبت از ) رهيغ

ت زنان را كه به جان آمده اند آرام يآنست كه اكثر
 .نديدوار نمايكنند و آنان را نسبت به حكومت ام

 كه با ي طبقاتيعني (يدر صفوف طبقات خلق
ز ين)  ندارنديراكچ وجه اشتيطبقات حاكم ه

ان اقشار مختلف زنان موجود ي مي مهميتفاوتها
مانند زنان مرفه و (انه يان زنان طبقات ميم. است

با زنان طبقه ) لكردهيصاحب مشاغل باال و تحص
 ي تفاوت طبقاتيدستان شهريكارگر و دهقان و ته

كارگر، (زنان طبقات زحمتكش . موجود است
ا بار گران ستم و نه تنه) يدستان شهريدهقان و ته

.  ستم بر زن را بر گرده دارندياستثمار، بلكه بار اصل
ر يكه شالق تعزي هنگامي اسالمين  جمهوريدر هم

 ي بر پشت زنان فرود ميند به نرمي بيرنگ پول م
 با كمك پول به حبس ابد يد و سنگسار زنيآ

 زنان متوسط يت طبقاتيموقع.  شوديل ميتبد
 كه زنان يوقت.  كندير مالحال آنان را محافظه كا

 شوند ين قشر در صحنه جنبش زنان فعال ميا
 ي و برابري آزاديش به آن دارند كه مبارزه برايگرا

زنان را محتاطانه و در چارچوب نظام موجود و 
ن يا. ش ببرندي درازمدت پيك كار فرهنگيبصورت 
 زنان ي و برابري دارند اما آزاديتها ثمراتينوع فعال

. دي آيق بدست نمين طريگر هم از ايتا صد سال د
 ي قدرتمندي و ستم بر زن، هشت پايمردساالر

است كه بازوانش را تا اعماق جامعه ما فرو برده 
نش طبقات ي توان با بين هشت پا را نميا. است

ز و آسته ي مبارزات مسالمت آمي و با متدهايانيم
 با دولت و يق مصالحه جوئيا، و از طريبرو آسته ب

 .شه كن كرديحاكم، رنظام 
ز بشدت يدر هر حال زنان اقشار متوسط الحال ن

ل ين دلي قرار دارند و به هميتيتحت ستم جنس
ن قشر از زنان با اقشار ير است كه ايكامال امكان پذ

 زنان ي آزادي و محروم جامعه در مبارزه برايتحتان
 زنان اقشار متوسط.  با هم متحد شونديو برابر

 ي كه بخاطر زن بودن به آنها ميل ستميالحال بدل

شتر از مردان طبقات متوسط الحال يشود، ب
ن طبقه يشتر از مردان اي دارند و بيشات انقالبيگرا

ن يبهم. ر و رو كردن نظم موجود هستنديخواهان ز
ار كمتر است و يشان از مردان بسيل محافظه كاريدل

شتر از مردان يجسارتشان در مبارزه به مراتب ب
 . است

 و ستم يشه كن كردن مردساالري ريمبارزه برا
 و خشم يريگيازمند جسارت و پي، نيتيجنس

ن يچن. توفنده توده هاست
 را فقط با رجوع به يمبارزه ا

 از يمحدوده اقشار خاص
 و تنها با يانيطبقات م

مخاطب قرار دادن مسائل 
 توان سازمان داد و يآنها نم

آنچه . افتي دست يروزيبه پ
د به جنبش زنان  توانيكه م

رو و قدرت تهاجم ي و نيائيپو
 را ي مردساالريبه دژها

ك پالتفرم يبدهد، داشتن 
 جنبش ي براي انقالبياسيس

ان يزنان و گسترش آن در م
 و يزنان طبقات تحتان

دستان يكارگران و دهقانان و ته(محروم جامعه 
ران مانند يان زنان ملل تحت ستم اي و در م)يشهر

اگر جنبش زنان .  است وچ و عربكرد و ترك و بل
 ي، متد هاير انقالبي غيدر محدوده پالتفرم ها

 در انحصار زنان ز و مصالحه با دولتها،يمسالمت آم
م توده يل عظي و نسبت به خ بمانديانيطبقات م

گانه بماند، مطمئنا به درون گرداب ي محروم بيها
 ين المللي بي و نهادهاي حكومتير و طرحهايتداب
 .خواهد شدده يكش

 از ي بخشير دولتي غيسازمان ها
 ستنديجنبش زنان ن

 به متشكل ياديش زي گرايانيان زنان اقشار ميدر م
و طرح مسئله » ير دولتي غيسازمان ها«شدن در 

 ياريبس. داردوجود ن سازمانها، يزنان در چارچوب ا
ن جنبش زنان بوده اند، ياز زنان روشنفكر كه از فعال

ر ي غيو گردانندگان سازمان هان يل به فعاليتبد
 از تالش يت را ناشين وضعي ايبرخ.  شده انديدولت

ت ي فعاليا پوشش برايك راه امن و يافتن ي يبرا
ن روند ين است كه ايت اياما واقع.  كننديذكر م

 ي از كشورهاياريدر بس. ستيران نيفقط مختص ا
ن، هند، بنگالدش و ي پيليمانند ف(ران يمشابه ا

 و مبارز و ياسين سي كه سابقا فعاليانزن) رهيغ
ز ي زنان را نيدگيه ستمدي بودند و مبارزه عليانقالب

 بردند، به گردانندگان يش مي پي انقالبيبا افق
ن يدر واقع، ا.  بدل شده اندير دولتي غيسازمان ها

شات مسالمت جو و مصالحه يجه رشد گرايروند نت
سابق  ي و انقالبياسين سين فعاليان ايجو در م

نش و يت منطبق بر بين نوع فعالي، ايبطور كل. است
آنان در .  استيانيراه و روش زنان طبقات م

ش به آن يم محافظه كارند و گراي با رژياروئيرو
دارند كه مبارزه بر سر مسئله زنان را در چارچوبه 

 . ش ببرندي پي قانونيها
 نه تنها به رشد ير دولتي غيچارچوبه سازمان ها

چوجه قادر ي كند و بهي زنان كمك نمك جنبشي
شان بر يرهاي گسستن زنجيست زنان را براين

 يرو و انرژي نيزد، بلكه بالعكس مانند باتالقيانگ
ل به ي مكد و آنان را  تبديز ميزنان آگاه را ن

 ي مين المللي و بيه مليري خيگردانندگان بنگاه ها
 ري غين سازمان هاي ايه اي از اصول پايكي. كند
است يدخالت در س«بودن و » ياسير سيغ«، يلتدو

 يليد بر علت شده و خيز مزين نيا. است» نكردن

ل به ي زنان را تبدير دولتي غيزود سازمان ها
 با سازمان يادي كند كه فرق زي ميسازمان هائ

 . ه ندارنديري خيها
 است و ياسي كامال سيمسئله ستم بر زن مسئله ا

بر پا كردن تشكالت  و ياسي سيفقط با پالتفرم ها
 از ياريهر چند بس.  زنان قابل حل استياسيس

 به ي و قانوني خدمات رفاهير دولتي غيسازمانها
 ي و برابري آزادياما مبارزه برا.  دهنديزنان ارائه م

ر ي خيتالشها.  استياسيك مبارزه سيزنان 
ن مبارزه يگزي توان جايه را نميريخواهانه و خ

ه مخصوص زنان را يريخ يسازمانها.  كردياسيس
 .  زنان كردياسين تشكالت سيگزي توان جايز نمين

 توده يد تالش كنند رويكال بايشرو و راديزنان پ
د در يشه باياما هم. ر بگذارنديع زنان تاثي وسيها

ن كشش و اغوا كه خود را منطبق بر يمقابل ا
 يستادگيكنند ا” يان عموميجر“ان متعارف و يجر

 مسخ كردن ي براين كار نسخه ايچرا  كه ا. كنند
 ي انقالبياستهاي آزار كردن سيجنبش زنان و ب

 .است
قا ي عميستم بر زن مسئله ا

  استياسيس
 كنند كه جنبش يست اصرار ميني از زنان فميبرخ

د گفت كه ياما با. كنند» ياسير سيغ«زنان را 
 حاد مانند يك مسئله اجتماعي از ياست زدائيس

ن ي معياسيان خط سيد بمسئله ستم بر زن، خو
 .است

 است كه مسئله ياسيمسئله زن به همان اندازه س
.  و مسئله استثمار طبقه كارگري، مسئله دهقانيمل

قا ي و عمياسيقا سي عميمسئله زن، مسئله ا
ستم بر زن در كاركرد قدرت . ك استيدئولوژيا

.  دارديدي طبقات استثمارگر نقش كلياسيس
 ي انقالبير استراتژه آن ديالجرم، مبارزه عل

 و يه داري نابود كردن نظام سرمايا برايپرولتار
ه ي و باالخره نابود كردن كلسمياليساختن سوس
 يدي كليگاهين، جاي از چهره زمينظامات طبقات



٧صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
 .دارد
»  بودنياسير سيغ«شات با طرح ي گرايبرخ

خواهند مانع از آن شوند كه يجنبش زنان در واقع م
 ياسيك جنبش سيدئولوژيا و ياسي سيهايمرزبند

. ر بگذارديدر جنبش زنان مطرح شود و بر آن تاث
 مانع ين كارين هراس دارند كه چني از ايبرخ

 يشات مختلف درون جنبش زنان ميوحدت گرا
 خواه يزاتين مرز تمايست؟ چنيت چيواقع. شود

 وارد جنبش زنان شده و ختلفناخواه به اشكال م
 در جنبش زنان بروز گرايشات مختلف. خواهد شد

فقط بدليل تاثيرگذاری سازمانهای سياسی در 
بلکه اساسا بدليل آن است که . جنبش زنان نيست

ز متعلق به طبقات گوناگونند و الجرم به ين نزنا
 ينكهايمسئله ستم بر زن و راه حل آن از پشت ع

شات ين مسئله به ظهور گرايا.  نگرنديمتفاوت م
.  دهديان پا م متفاوت در درون جنبش زنياسيس

 كه در جنبش زنان ي از زنانياريل بسين دليبهم
ش درون جنبش يا آن گراين يرند باالخره با ايدرگ

نكه خود آنرا يا اي كنند و ي ميري سمت گياسيس
 ندارد، بلكه ين نه تنها اشكاليا.  دهنديشكل م
 يرويك نيبخاطر مسئله ستم بر زن ، زنان. خوبست
اعضاء طبقات ين حال در ع مشخصند اما ياجتماع
 مهم و يرويك ني  بهدي بازنان.  متفاوتندياجتماع

بطور ل شوند و ي تبدياسي در جنبش سيفيك
د  تالش كنند كه يست بايزنان كمون، مشخص

ن شاهد ي از باال تا پائيستيصفوف جنبش كمون
 .  ع و موثر زنان مبارزه و آگاه باشديحضور وس

بودن مورد  كه زنان را بخاطر زن يهمان نظام
 دهد، كارگران را استثمار يض و ستم قرار ميتبع

ت ساكن يه ملل اقلي كند، به كردها و تركها و بقيم
 دارد، دهقانان را از ي روا ميض مليران ستم و تبعيا
 ي كند، آزادير محروم مي بخور و نميك زندگي
.  كنديان و نشر و اجتماعات را از مردم سلب ميب

 ي هاي عدالتيبه همه بد نسبت يجنبش زنان با
 يجنبش زنان نم. موجود عكس العمل نشان دهد

 يستيالي امپري كه قدرتهاياتيتواند نسبت به جنا
 شوند، يگر مرتكب مي ديه مردم كشورهايعل

تواند تنها يران نميجنبش زنان ا. سكوت كند
د هدف يو با. ران باشديمشغول مسئله زنان در ا

گر نقاط جهان يان د با مبارزان زنيوند و همبستگيپ
ن مظالم و يه ايت با كلي ضد.را دنبال كند

ه ي كه مردم جهان علي با مبارزاتيهمبستگ
 يد زنان را گسترش مي كنند، ديستمگران خود م

ه ي شود كه شورش عليبخشد و بنوبه خود موجب م
 يشتري بيش را با استوارياد خوي انقيرهايزنج

است ير س دخالت ديعنينها يو همه ا. ش ببرنديپ
 ي و رهائيك جنبش زنان واقعيكه الزمه رشد 

 .بخش است
م، چگونه ي كني چه مبارزه ميبرا

 مي كنيمبارزه م
 از هم يعني ي و برابري آزاديمبارزه زنان برا

 يكها و روشهاي و تاكتياستراتژ!  رهايختن زنجيگس
ه يكل. ن هدف خدمت كنديد به اي ما بايمبارزات

 و شركت كامل و آزادانه  كه از عرض انداميموانع
ژه شركت ي بوي اجتماعيزنان در همه وجوه زندگ

ن جامعه يادير بنيي تغي برايدر مبارزه انقالب
ن يا! د درهم شكسته شوندي كنند، باي ميريجلوگ

از : ارند و اشكال گوناگون دارنديرها و موانع بسيزنج
اد خانواده و سنت و سلطه مرد تا قدرت يانق

 و ي دولت؛ ازحجاب اجبارسركوبگر قانون و
 بنام يتي در رفت و آمد تا سبعيستيت فاشيمحدود

د ي بخاطر عقايسنگسار؛ از تجاوز به زنان زندان
 شان گرفته تا هتك حرمت به زنان توسط ياسيس

 يگرين وحشي ا،ياباني ها و مزاحمان خيگشت
ه زنان با پشتوانه قانون و مذهب و يك عليستماتيس

م دست ي توانيك را ميدامك. روديش ميسنت به پ
 كدام بخش از زنان چكداميم؟ هينخورده بگذار
ها بر كنارند؟ يگرين وحشي از ايطبقات خلق

 منظم نشان از يگرين وحشي اي كجا!چكداميه
 توان با زبان خوش و يدارد و م» يرياصالح پذ«

ست؟ يچاره چ. چ كجايمسالمت اصالحش كرد؟ ه
 يگرين وحشيت ايه كليشورش كردن عل

 داد و يد آگاهين شورش باي ايبرا. كيستماتيس
ك يبدون هدف روشن، بدون . الت ساختيتشك

ج و متشكل كردن يحركت نقشه مند، بدون بس
 و برزن و مدرسه و دانشگاه و محل يزنان در هر كو

بدون شك . ن غول را شكست دادي توان ايكار ، نم
خواهد بود، چرا ) نيو حتا خون(ن مبارزه سخت يا

 ي پاسداريگرين وحشيتكار از ايم جناي رژكيكه 
ستند؛ ينفع نين مبارزه فقط زنان ذيدر ا.  كنديم

ز در آن يبلكه مردان طبقات تحت ستم و استثمار ن
 . نفع دارند

ك جبهه از نبرد ي ي و برابري آزاديمبارزه زنان برا
ن مبارزه بخش يا.  حاكم استيه نظام طبقاتيعل
ن در يك نويب دموكراتشبرد انقالي از پيار مهميبس

 نه تنها يتيه ستم جنسيمبارزه بر عل. ران استيا
ت كننده ي ندارد بلكه تقوي با مبارزه طبقاتيمنافات

ه ستم يهمانطور كه مبارزه عل.  استيمبارزه طبقات
ن سرنوشت خلقها، مبارزه يي و دفاع از حق تعيمل

 ي كند، مبارزه برايت مي طبقه كارگر را تقويطبقات
شبرد مبارزه ي پيز براي زنان ني و برابريآزاد

 . استياتي و حي ضروريطبقات
جه آگاه كردن و ي زنان فقط در نتيجنبش رهائ

ر با ي زن به مبارزه سازش ناپذيختن توده هايبرانگ
 كه يه تمام موانع مردساالريم حاكم و مبارزه عليرژ

ه شده است يدر سنت و عادات و فرهنگ جامعه تعب
 فقط با ضربه ين جنبشيچن. كند تواند رشد يم

 تواند منسجم شده و يزدن به دشمنان و موانع م
 زنان يك جنبش انقالبيت يموجود. قدرتمند شود

 و يمستلزم آن است كه با تمام دشمنان داخل
 ي روشن و آشتي مردم خط و خط كشيخارج
 يك جنبش واقعيت يموجود. ر داشته باشديناپذ
 ي مبارزاتيها زنان مستلزم اتخاذ روشيرهائ
 توده يعني( ها ينيكال و اتكاء داشتن به پائيراد
طرح ( ها يو نه چشم داشتن به باالئ)  زنانيها
 . است) ين المللي و بي دولتيها

 بر خالف مبارزه مسالمت جو و يمبارزه انقالب
ا آن هدف ين يمصالحه جو، افق جنبش زنان را به ا

ن يانا آن بند از قوين يمانند اصالح ا (يفرع
ر كار در ي كند، آنرا اسيمحدود نم)  دولتيارتجاع

 يا چارچوبهاي ي اسالمين جمهوريچارچوب قوان
 ي، نمين المللي بي قدرتهايرفته شده از سويپذ

 يه جمهوري عليك مبارزه انقالبيبدون . كند
 توان دست يز نمي ني حتا به اصالحات فرعياسالم

 و يمدنن يل چند جنبه مفتضح از قوانيتعد. افتي

ن شده از روشنفكران يك قشر دست چيا قلم زدن ي
ات كنترل شده كه ي زن در نشريبر سر آزاد

گولزنك . ستي دارند، اصالحات نيمخاطبان محدود
ر ي و سازش ناپذيك جنبش انقالبيمسلما . است

 يز مبارزه مي ني فرعي اصالحات و خواستهايبرا
ش  گستريد از هر روزنه برايجنبش زنان با. كند
ه كل ي و سازمان دادن زنان در مبارزه عليآگاه

د به بهانه ياما هرگز نبا.  استفاده كندينظام ارتجاع
اهداف و چشم انداز خود » ياستفاده از هر فرصت«

است اتكاء به مبارزه رزمنده يل دهد و از سيرا تقل
 .  زنان چشم بپوشديتوده ها

  بخش زنان در مناطق آزادهي به تجارب رهائينگاه
 كند كه يگر ثابت ميكبار ديشده پرو و نپال 

بدون آنكه ) جمله زنانمن (دگان جهانيستمد
 ي را بزور جنگ بدست آورند، آزاد نمياسيقدرت س

تنها (بدون به قدرت رسيدن طبقه پرولتاِريا ؛ شوند
آزادی ) طبقه ای که در ستم بر زن هيچ نفعی ندارد

 ن افق مايا.  شودي زنان حاصل نميبرابرو 
ن افق را بعنوان محور وحدت ياما ا. ستکمونيستها

 يشات متفاوت درون جنبش زنان طرح نميگرا
ك چارچوبه ي تواند در يجنبش زنان م .ميكن

 و ضد يرزمنده و با مواضع روشن ضد ارتجاع
شات مختلف درون جنبش زنان ي، گرايستياليامپر

 و طبقه كارگر در يستيجنبش كمون. را متحد كند
دن جنبش قدرتمند و رزمنده زنان كامال براه افتا

 طبقه يروي، نين جنبشي چنيبر پائ. نفع استيذ
 صد ياسيگر زحمتكشان را در عرصه سيكارگر و د
ه ستم بر ي عليرا مبارزه انقالبي كند؛ زيچندان م

 را ياسيزن چهار بند نظام ستم و استثمار و نظام س
 نه تنها به ين جنبشيچن.   آورديبه لرزه در م

 مردم ي از توده هايمي و توان نيانگري و طغيآگاه
  مردان يعنيگر توده مردم يمه ديد، بلكه ني افزايم

 كند يده رها مي كهنه و پوسيده هايز از بند ايرا ن
 باز و ي شود كه آنان بتوانند با چشمانيو باعث م

 ينا نابود كردن جامعه كهن و بي روشن برايديد
 ■.دنن، مبارزه كين بشريجامعه نو

 
 :حاتيتوض

 آگاه يايپرولتار«ن بار در جزوه ي اوليات ما براي اساس نظر–١
 . منتشر شد١٣٦٦در سال » و مسئله زن

 در يديره توحيات نيد به نظري مشخصا رجوع كن–٢
 »ي و اسالم گرائيسم، دموكراسينيفم«



  ٨صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

 ويژه هشت مارس

 روز جهانی زن
. ستها مخالفندينيستها با فميمعروف است كه كمون

ن مسئله ي را بر سر ادگاه خودمانيپس بهتر است د
ستها بخش يت آنست كه كمونيواقع. ميروشن كن

ن خود يستها را در زمره متحديني از فميبزرگ
 يت مي كنند و از مبارزات آنان حمايمحسوب م

 . كنند
ف  همگون را يك طي يدتيستها به لحاظ عقينيفم

انات ينجا آن جريما در ا.  دهنديل نميتشك
شتر از يستند و بست هيست را كه ضد كمونينيفم

ستها يه كمونيه ستم بر زن مبارزه كنند عليآنكه عل
آن دسته از . مي كنند، مد نظر نداريمبارزه م

 ي خوانند وليست ميني كه خود را فميكسان
 ي، قدرتهاين المللي بيوابسته به نهادها

 يمنجمله جمهور (ي ارتجاعي و دولتهايستياليامپر
در واقع .  ميارز مد نظر نديهستند را ن) ياسالم

ان ين عوامل عدم تجانس مي از مهمتريكي
ك در ي متفاوت هر ي هايريستها، موضعگينيفم

 يران و قدرتهاي در اياسيت سيقبال حاكم
ز ين مرز تمايستها به ايما كمون.  استيستياليامپر

خط . مي دهيت ميگر اهميز ديش از هر چيب
د يان دوست و دشمن هست كه هرگز نباي ميقرمز

 .ا مخدوش كردآنر
 را جهت روشن كردن يم نكاتي كني مير سعيدر ز

 يستهاينيستها با فميان ما كمونياختالفات م
 . ميطرح كن) ستياليضد ارتجاع ضد امپر (يمترق

م كه هر ي اعتقاد داريخيقت تارين حقيقا به ايما عم
 دهد؛ و از مقاومت در ي به مقاومت پا ميستم

ن ياما ا. ت كرديد حماي بايمقابل هر شكل ستمگر
 به ير قابل انكار است كه ستمگري غيقتيز حقين

ن ي اي دهد و تمامياشكال گوناگون مقاومت پا م
ح از سرچشمه آن يك درك صحياشكال لزوما بر 

 ي هائيبه اعتقاد ما تئور. ستندي استوار نيستمگر
 بطور متعارف با آن شناخته يستينيكه جنبش فم

 آنكه ي ها بجاين تئوريا. ن دسته اندي شود، از ايم
 چگونه؟.  شونديبه قلب مسئله بزنند، از آن دور م

 شه هاير
ك ي يدتيستها به لحاظ عقينيبا وجود آنكه فم

 دهند اما اغلب آنها يل نميف همگون را تشكيط
سم در مورد مسئله ي ماركسي طبقاتيمخالف تئور

آنها . ن تضاد هستندي حل ايزن و راه انقالب
زات يل آنكه تمايسم بدليكسمعتقدند كه مار

 را به مثابه چارچوبه و منشاء ستم بر زن يطبقات
د دارند كه يدر مقابل، تاك. ودرمي داند، راه خطا يم

م جامعه به ي مرد بر زن مجرد از تقسيسلطه جوئ
 جدا از آن يشي پويطبقات بوجود آمده و دارا

 . است
در جامعه ما و در سراسر جهان، مناسبات نابرابر 

 مرد بر زن جنبه يان زن و مرد و سلطه جوئيم
ان انسانها را ي از مناسبات ميبرجسته و بزرگ

ر شمردن و ي، حقين سلطه جوئيا.  دهديل ميتشك
 كه زنان و مردان يطي به زن در هر محيكم بهائ

 كند يل مي شوند خود را تحمي جمع مي كاريبرا
ان مردان يط خانواده و مناسبات ميو محدود به مح

ت يستها در فعاليما كمون. ستيك خانواده ني زنان و
 ي روبرو ميخود بطور روزمره با سدها و موانع موثر

شبرد ي در راه پيم كه مناسبات مردساالريشو
حتا در .  كنديجاد مي ما اي انقالبيتهايفعال

ن يز ايست نيان زنان و مردان كمونيمناسبات م
ست يونك زن كميته يمثال، آتور. سدها حضور دارند

 ي مرداني از سويبعنوان رهبر و نظر دهنده بسادگ
.  شوديرفته نمي دانند، پذيست ميكه خود را كمون

ورود هر زن به عرصه مبارزه . سماجت الزم است
ه يان مدام علي، بدون استثناء مستلزم طغيانقالب

. فه استيمناسبات مردساالرانه درون خانواده و طا
 يزاد كردن انرژراه گشودن بر ابتكار عمل و آ

ه يست مستلزم شورش دائم علي هر زن كمونيانقالب
 يانه مناسبات مردساالريده و موذيچياشكال پ

ن مناسبات در هر گام و لحظه توسط ي ا.است
 يليل، خين دليبهم.  شودي ميندگي نمايمرد

جه گرفت كه ستم بر زن عمدتا ي توان نتيراحت م
بلكه عمدتا  جامعه ندارد ي به مناسبات طبقاتيربط

ان جنس زن و مرد در جامعه يبه تناسب قدرت م
از (روها ي كه زنان، انواع و اقسام نيوقت. گردديبر م

 ي تا مردان ضد جمهورين و حزب اللهيمرتجع
 راحت يلينند، خي بي خود ميارويرا رو) ياسالم

نند ي بيرا ميز.  را بكننديريجه گين نتي توانند ايم
م، مرد ين رژيد ضد ام و مريكه مرد طرفدار رژ

ز اشتراك يك چيه دار و مرد كارگر، همه در يسرما
 بر زن و ستم بر زن ي جوئيدارند و آنهم در برتر

نكه ي اي قدرتمند است برايه ماديك پاين يا. است
ده ي مسئله ستم بر زن پوشي طبقاتيشه هاير

دن مسئله ستم ي دير طبقاتين وصف، غيبا ا. بماند
قت ماجرا ينطبق بر حقم. ستيح نيبر زن صح

 ين درستييد از سطح به عمق رفت و تبيبا.  ستين
 يض اجتماعين تبعي و اين ستمگري ايشه هاياز ر

ان زن و مرد و يمناسبات ستمگرانه م. بدست داد
ك ي جامعه، ي هاي عدالتيضات و بيه تبعيبق

 ياسي س_ يآبشخور دارند و آنهم مناسبات اقتصاد
ده و ي پوسيده هاياتمام . حاكم بر جهان است

 ي و براين ساختار طبقاتي خدمت به اي برايارتجاع
د سلسله مراتب حاكم و محكوم، بوجود آمده يبازتول

 مملو يدر جوامع طبقاتانسانها ان يمناسبات م. اند
ان طبقات دارا يم:  استي و ستمگرياز قدرت طلب
ان شوهر با يان پدر و فرزندان، مير، ميو طبقات فق

 . ان مرد با زني كل مزن و بطور

نكه به كدام ين درست است كه زنان جدا از ايا
 تعلق دارند، به خاطر زن بودن تحت يطبقه اجتماع
 و يخ تكامل اجتماعيرند؛ اما تاري گيستم قرار م

دهد كه ي به وضوح نشان مي مردساالريه هايپا
 بوجود آمده يت خصوصيستم بر زن با ظهور مالك

گاه ي از مردم به جايه ابا رانده شدن عد. است
 در يلي و قرار گرفتن عده قلفرودست در اقتصاد

ز ظاهر شد و يگاه فرا دست جامعه، ستم بر زن نيجا
 ي طبقاتياسي و سين نظام اقتصاديدر خدمت ا
، بچه يزات طبقاتياز ظهور تماقبل . قرار گرفت

هر   و ان زن و مرد بودي ميعيم كار طبيتقس دنيزائ
اما پس اوِليه را در خود داشت؛  يهايربذر نابرابچند 

زات يتما و بوجود آمدن يت خصوصي ظهور مالكاز 
م كار ستمگرانه يك تقسيل به يتبدبالكل  ی،طبقات

ن فكر ي، انسان ايت خصوصيپس از ظهور مالك. شد
ك موجود يرا اختراع كرد كه زن از روز ازل 

ت يش مالكيداياز زمان پ. فرودست بوده است
، زن تحت ستم دوگانه يمعه طبقات و جايخصوص

ت يموقع. يتي و ستم جنسيستم طبقات: قرار گرفت
 مرتبط ي زنان در جامعه توسط دو نوع ستمگريكل

 يا ستمگري، يستم طبقات:  شود ين مييبهم تع
ه ي و ماقبل سرمايه داري سرمايديمناسبات تول

اد دارد؛ و ستم مرد يت زنان را در انقي كه اكثريدار
 ي طبقاتيتم مرد بر زن، توسط ستمگرس. بر زن

 ي طبقاتي شود و به ستمگريت مين و تقويمع
 . كنديخدمت م

 جامعه ي زنان در گرو سرنگونيآزاد
 جامعه يسرنگون  است ويطبقات
 ي آزادي بدون مبارزه برايطبقات

 ! استزنان ناممكن
 ستم بر يشه هاي از ريح طبقاتيل صحيل تحليبدل

 كامل زنان در يم كه رهائيستها معتقديزن، ما كمون
 حاكم است؛ ير و رو كردن كل نظم اجتماعيگرو ز

ت ي مالكيدر گرو سرنگون كردن نظام طبقات
ه ستم بر زن، يو بالعكس، مبارزه عل.  استيخصوص

 ياتي حيه داري سرنگون كردن نظام سرمايبرا
قا ي عميه ستم بر زن مبارزه اياست، مبارزه عل

شبرد ي از پيك و ضرورنفي الي و جزئيستياليسوس
 ي ساختن جامعه اي براي پرولتريانقالب جهان

م همه كوشندگان راه يما معتقد.  استيستيكمون
 ين نظام طبقاتياديد به رابطه بني زنان بايرهائ

 برده و آماده ي زنان پيدگيت ستمديحاكم و موقع
 حاكم و ي ارتجاعي دولتهاي سرنگونيمبارزه برا

 ينصورت حتير اي در غ. شوندي طبقاتينظام ها
 زن، مرتبا افق خود را ين راه رهائين مبارزيرتريگيپ

 از يستيمحدود و محدودتر كرده و به درك رفرم
 رسند؛ كم كم انتظارات خود را از ي زن ميرهائ

 ين آورده و آنرا محدود به چارچوبه هائيمبارزه پائ
ف ستم بر ين حالت به تخفي كنند كه در بهتريم

 يا بدست آوردن امكاناتي از زنان و يتعداد محدود
 .  انجامديك قشر از زنان، مي يبرا

گران به يشتر از ديست، بيني فمي از گروه هايبرخ
توان مسئله ستم ي دارند كه نميقت آگاهين حقيا

ت مردم ي اكثريدگيت ستمديبر زن را جدا از موقع
ت جهل يت را به موقعي كه اكثريت نظاميو موجود

 كمونيستها و فمينيسم
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نان يمبارزه ا.  و حل كردي، بررسرانديو فالكت م

 ما ي مبارزه زنان، براي آگاه كردن و سازماندهيبرا
. ت ماستيار ارزشمند است و مورد عالقه و حمايبس

د ياد زنان وارد آي انقيرهاي كه بر زنجيهر ضربه ا
 . كنديف مي را تضعيكل نظام طبقات

 ني دروغيستهايمسئله زن و كمون
بسياری  يمه فئوداليگاه ن و يرواج مناسبات بورژوائ

 چپ در رابطه با مسئله زن، و جهل و ي سازمانهااز
گاه مهم مبارزه ينان در مورد جاي ايعقب ماندگ

 از ي در مخالفت عده اي، عامليه مردساالريعل
 يرا تصور ميز.  استيستيه كمونيستها با نظرينيفم

دسته از ن ي اياستها و عملكردهايكنند كه س
ه يرخاسته از باور آنان به نظر چپ بيسازمان ها

ن الزم است چند نكته را به يبنابرا.  استيستيكمون
نجا روشن يصراحت در ا

 .ميكن
 و ي انقالبيستهاي كمون
ت ين واقعيسم از ايكمون

 بر شالوده يكه مردساالر
 به يم جامعه بشريتقس

طبقات تحت استثمار و 
د ياستثمارگر به ظهور رس

رند ي گيجه نمين نتيچن
ه يمبارزه علكه 
د به ي را بايمردساالر

 مابعد مبارزه يگاهيجا
 يزات طبقاتيه تمايعل

 يجه نمين نتيراند؛ چن
ژه يد بر ويرند كه نبايگ
انگشت )  ستم بر زنيعني(ن شكل از ستم ي ايهايگ

د مبارزه يرند كه نباي گيجه نمين نتيگذاشت؛ چن
ه يانش را بر پايه آن براه انداخت و قربانيمشخص عل

ن يخت؛ به اين ستم مشخص به مبارزه برانگيا
 ي ادعايا سازماني و ي رسند كه اگر كسيجه نمينت

 يگر بر زنان ستم روا نميست بودن كرد ديكمون
جه ين نتيان ندارند؛ به  اي به طغيازيدارد و زنان ن

 كامل زنان در ي رهائي رسند كه مبارزه براينم
 جهين نتيا.  شودي تمام ميستياليجامعه سوس

 يعني (يسم انقالبي به كمونيچ ربطي ها هيريگ
نها يا. ندارند) سمي مائوئ _سميني لن_سم يماركس

 در ظاهر يستيكمون( اند يستيونيزي رويه هاينظر
ستها ين حرف كمونيا).  در باطني بورژوائيول
 جامعه عوض يد خصلت اقتصادياول با«: ست كهين

نكه ياا ي»  مبارزه شودين ستمگريه ايشود و بعد عل
 ين مسئله خودبخود حل ميسم اياليبعد از سوس«

 ي اقتصاديربنايبا عوض شدن ز«نكه يا اي» شود
 يد مبارزه را روي شود و االن بايروبنا هم عوض م

مبارزه «نكه يا اي»  متمركز كردي اقتصاديربنايز
 يبارزه طبقاتم شبرد ي در تضاد با پيه مردساالريعل

 يعني( هستند يستيونيزي روياتينها نظريا. »است
).  اندي اند اما در باطن بورژوائيستيدر ظاهر كمون

 . ستها نقد و طرد شده انديات توسط كمونين نظريا
 يزات طبقاتي محو تمايت آنست كه مبارزه برايواقع

 ياول از همه در عرصه روبنا) ي اقتصاديربنايدر ز(
را بدون سرنگون كردن يز.  شودي متمركز مياسيس

، طبقه كارگر ياسي و كسب قدرت سدولت حاكم
زات ين بردن تمايراه از ب در ي تواند گامينم

ن، ي جز ايه ايهر نظر .بردارد ياقتصاد
سرنگون كردن .  استير انقالبي و غيستيونيزيرو

 بدون شركت توده ياسيدولت و كسب قدرت س
نش ي كه به منافع خود آگاهند و از بيهائ
 . ستيد، ممكن نده اني طبقات حاكم بريدئولوژيوا
  از يبخش مهم. ن توده ها، زنان هستندي از ايمين

 زنان مربوط به آن است كه بفهمند بخاطر يآگاه
ه آن يد علي شود و بايزن بودن به آنان ستم م

ه ستمگران ي كه توده ها عليدر صورت. ان كننديطغ
 يرد و دولتي گي صورت نميزند، انقالبيخود بپا نخ
.  استين سادگيله بهممسئ.  شوديسرنگون نم

 ي خلق در جبهه هاي انقالبياسيپس مبارزات س
 ياد خود، برايه انقيگوناگون منجمله مبارزه زنان عل

 .   استياتي حي در مبارزه طبقاتيراهگشائ
 ي هاي درست جلوه دادن تئوريستها برايونيزيرو

نكه مبارزه ي بر ايخود مبن
د به يه ستم بر زن بايعل

 يبقاتبعد از مبارزه ط
موكول شود،  فقط بر 

قت انگشت ي از حقيمين
ستم «ند يگويگذارند و ميم

ش جامعه يدايبر زن با پ
اما . » بوجود آمديطبقات

كه به (قت يگر حقيم دين
 و ياتيمه اول حياندازه ن

نست كه ستم يا) مهم است
بر زن و وجود كل نظام 

ه ي از پايكي يمردساالر
 و ي نظام طبقاتيها

است و مناسبات قدرت 
ه آن، تدارك پروسه انقالب و يبدون مبارزه عل

 طبقات ياسيسرانجام سرنگون كردن قدرت س
 يزات طبقاتيه تمايشه كن كردن كلياستثمارگر و ر

از . ر استي كهن امكان ناپذيده هاي و ايو اجتماع
 ي خود زاده نظام طبقاتيقت كه مردساالرين حقيا

ن يوان ا تي آن است تنها مياتي حيه هايو از پا
ه مناسبات يد به شورش عليجه را گرفت كه باينت

 كه هست دامن ي در هر شكل و اندازه ايمردساالر
ه كل ين مبارزه را به مبارزه عليرانه ايگيزد، و پ

 است ين مناسبات ارتجاعي كه سرچشمه اينظام
ن ي بيستي جنبش كمونيشعار مركز. م داديتعم
م زنان را م؛ خشيرها را بگسليزنج «يعني يالملل

» مي قدرتمند در راه انقالب رها كنيروئيبمثابه ن
 . استيدگاه و استراتژين ديفشرده ا

 از  جبهه يكيه ستم بر زن را يستها مبارزه عليكمون
 ي در جهان مي مشخص و مهم مبارزه انقالبيها

 مسئله ستم بر زن و ين المللي بيايپرولتار. دانند
 يكرد و جنبش جهانن ييه آنرا تبي عليمبارزه انقالب

پس از كسب .  ارتقاء داديسابقه ايزنان را بطرز ب
 يون انسان در شورويلي، چند صد مياسيقدرت س

شه كن كردن ير ري ده ها سال در مسين برايو چ
 اعجاب يشرفهايش رفته و به پيستم بر زن به پ

راث ين تجارب، ميا. نه نائل آمدندين زمي در ايآور
د يراث باين مياز ا. هان است زنان مبارز جيگرانبها

ن به ير كرد و همچنيش را فراگيآموخت و درسها
ش پرداخت تا سالح خود را ي از ضعفهايجمعبند

  ■ . ميزتر كنيت

 
 ) م ل م(به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران  

 
  پرولتاريابرخی از اقدامات فوری دولت انقالبی

   :   در زمينه زنان عبارت خواهد بود از
 ــ برچيدن تمامي نهادهاي سركوبگر ١

فرهنگي دولتي كه زنان انتظامي، ايدئولوژيك و 
 .را نشانه گرفته اند

 ــ لغو حجاب اجباري؛ آزادي زنان در انتخاب ٢
پوشش؛ انتخاب شغل؛ سفر و تحصيل؛ ايجاد 
تشكالت ويژه زنان؛ انتشار مطبوعات ويژه زنان؛ 
حق شركت در باالترين مراجع قدرت سياسي و 
در كليه فعاليتهاي سياسي، اقتصادي، نظامي، 

 .تماعيفرهنگي و اج
 ــ لغو تمامي قوانين و مقررات مدني و شرعي ٣

 .و عرفي ضد زن؛ لغو مجازات هاي ويژه زنان
مناسبات خارج از ازدواج .  ــ لغو سنگسار٤

 .جرم تلقي نخواهد شد
 ــ مبارزه شديد و فوري با آزار و اذيت ٥

خياباني زنان و ايجاد جوي در جامعه كه فعاليت 
ن را بپذيرد و تشويق و رفت و آمد آزادانه زنا

 .كند
؛ تامين حقوق "زمين به زنان" ــ تحقق شعار ٦

برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره 
 .مايملك خانواده

 ــ دستمزد، حقوق و مزاياي برابر در مقابل ٧
 .كار برابر براي زنان و مردان

 ــ تامين شرايط كاري سبكتر به هنگام عادت ٨
 يائسگي براي زنان و ماهانه و زايمان و دوران

 .....تامين دوره هاي استراحت و مرخصي ويژه
 ــ تشويق و حمايت از اشكال كلكتيو كار ٩

نظير مهد كودك ها، (خانگي به نفع زنان 
 )....ناهارخوري ها

 ــ زدودن محتواي مردساالرانه از دروس و ۱۰
منابع آموزشي، از برنامه هاي رسانه هاي 

كه ... و نوشتاريگروهي و از زبان گفتاري
 ...مضمون زن ستيزانه دارند

 ــ از بين بردن فحشاء و ممنوعيت ١١
 .پورنوگرافي

 ــ ممنوعيت سركوب و تبعيض عليه ۱۲
 .همجنس گرايان

 ــ آزادي سقط جنين، حق كنترل زنان بر ۱۳
 .بدن خويش و توليد مثل

 ــ پيشبرد سياست تنظيم خانواده در خدمت ۱۴
 .رهائي زنان

دوين قانون نوين ازدواج و طالق بر پايه  ــ ت۱۵
 :منافع زنان و فرزندان؛ شامل نكات زير

 .ــ ممنوعيت ازدواج هاي مبتني بر زور و اجبار
ــ ممنوعيت شير بهاء، مهريه، جهيزيه و امثالهم؛ 
و در مقابل، تامين ضمانت هاي اجتماعي براي 

 .زنان
 ــ ازدواج بر مبناي انتخاب آزادانه طرفين براي

 سالگي رسيده ٨١زنان و مرداني كه به سن 
اند؛ ثبت راحت و بدون تاخير ازدواج با حضور 
طرفين در دفاتر ويژه دولتي؛ با خواست كساني 
كه خواهان زندگي مشترك بدون ثبت رسمي 
هستند مخالفتي صورت نمي گيرد و حقوق 
مربوط به خانواده در مورد آنان و فرزندانشان 

 .دبرسميت شناخته مي شو
ــ ممنوعيت مداخله طرف سوم در امر ازدواج؛ 

 .ممنوعيت مداخله در امر ازدواج مجدد بيوه ها
ــ ممنوعيت چندهمسري و صيغه؛ ممنوعيت 

 .ازدواج كودكان
ــ ممنوعيت ضرب و شتم زنان؛ ممنوعيت تجاوز 

 .....شوهر به زن
ــ ايجاد تسهيالت ويژه در امر طالق براي زنان؛ 

ه زن نخواهد، در دوران شوهر، در صورتي ك
بارداري و تا يك سال بعد از تولد بچه حق 
تقاضاي طالق ندارد؛ در صورت طالق، تامين 
كل يا بخشي از هزينه ضروري معاش و تحصيل 
فرزند به عهده پدر است؛ به رسميت شناختن 

 .حق سرپرستي فرزند توسط مادر پس از طالق
ــ به رسميت شناختن حقوق برابر براي 

اني كه خارج از ازدواج رسمي متولد شده كودك
 .اند

 



  ١٠صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

 ويژه هشت مارس 

 روز جهانی زن
 

 نپال
 

شركت زنان در جنگ " از مقاله يده اير گزيمتن ز
ران  از رهب"يپاروات"ق ي، نوشته رف"خلق در نپال

ارگان " (كارگر "هي است كه در نشر زنان نپالجنبش
 سال ٤شماره ) ستيمائوئ _ست نپال يحزب كمون

 ٥رات ين مقاله، تاثيدر ا.  درج شده است۱۳۷۹
 كه ي زنان در كشوري بر زندگيسال جنگ انقالب

 و يمه فئوداليقا گرفتار مناسبات كهنه نيعم
 است، به شكل زنده و يفرهنگ و سنن پدرساالر

 يانقالب زنان و مردان .ر شده استيمشخص تصو
 نپال بخش زنان يرهائتجربه د بطور حتم يران بايا

 توان گفت يبه جرات م.  كننديرا مطالعه و بررس
چ نقطه جهان، به اندازه زنان نپال به يكه زنان در ه

ن تجربه با يما در ا. افته اندي دست ني و برابريآزاد
 تواند و يست ميشاهنگ كموني كه حزب پينقش

 بخش ي رشد جنبش رهائي برايراهگشائد در يبا
 يك رهبريوجود . مي شويروبرو م كند يزنان باز

 ي كه هم بتواند جوانب و جلوه هايستيكمون
شه يص دهد، ريگوناگون ستم بر زنان را تشخ

ش يه آن مستمرا مبارزه را پيابد و عليش را بيها
ك دورنما و برنامه ين كار را بر بستر ي هم اببرد،
دهد،   به آن انجام يابي و در خدمت دستيستيكمون

رشد و گسترش جهش وار جنبش در  يمهمنقش 
به خاطر وجود .  كندي ميباز بخش زنان يرهائ
 ينده اي است كه هر روز تعداد فزاي اين رهبريچن

 جامعه به جنگ ياز زنان طبقات زحمتكش و تحتان
ه ي مبارزه عليوندند و ستون هاي پيخلق و حزب م

 . سازندي را مي و ستم طبقاتيتيستم جنس
 دهد كه ورود ين حال، تجربه نپال نشان ميدر ع

شبرد يدرون حزب و نقش فعال آنان در پزنان به 
ن يتري منجمله در جنگ خلق كه عاليمبارزه طبقات

دگاه و نحوه ي بر د است،يشكل مبارزه طبقات
ر گذاشته يشاهنگ به مسئله زن تاثيبرخورد حزب پ

ست يدر حزب كمونچاندا صاق پريو همانطور كه رف
، باعث شده  كنديم يجمعبند) ستيمائوئ(نپال 
 به يخ حزب، بطور جدين بار در تاري نخستيكه برا

ق آن ي درك عمين مسئله پرداخته شود و برايا
 جنبش زنان به يزيب بپاخين ترتيبد. تالش شود

از دگاه و نگرش و خط حزب را ينوبه خود، د
 ينوسازنرا  پاك كرده و آيستير كمونيشات غيگرا

 . كرده است

نقش جنگ خلق در متحول كردن 
 زنان

 يپاروات: نوشته
) ستيمائوئ(ست نپال ينكه حزب كمونيفقط بعد از ا

ج زنان يان جذب و بسي جر،جنگ خلق را آغاز كرد
امروز، زنان .  و عمدتا زنان روستا به راه افتاديتحتان

ل شده ي تبديكي جنگ چريبه رزمندگان حرفه ا
ر سنگ و چماق و دشنه ي نظي سنتيالح هاس. اند

ه دشمن ي توسط زنان علي قبليكه در جنبش ها
 خود را به تپانچه و ي شد، جايبه كار گرفته م

قبال به زنان به عنوان . تفنگ و باروت داده است
 يره جنبشهاي ذخيرويا ني ي صرفا كمكيروين

 شد؛ اما امروز آنان به رهبران، ي نگاه مياسيس
 متشكل از زن و مرد يكي چري رسته هافرماندهان

) ستيمائوئ(ست نپال يحزب كمون. ل شده انديتبد
 مضاعف زنان، به يدگيت ستمديبا درك موقع

 ي آنان را كانون توجه قرار داد تا انرژيدرست
ش را جهت حمله به يسركوب شده مضاعف خو

مارگونه حاكم بر آنان يط بي كه مسئول شراينظام
ن شده، در يياست تعي سي مبنابر. است، رها سازند

ك زن عضو يد حداقل دو چري بايكيهر رسته چر
) است عضو ١١ تا ٩هر رسته شامل . (باشند

ند و ي جويخون ها شركت مي زن، در شبيكهايچر
در .  پردازندي ميدي و توليغيروزها به كار تبل

 منحصر يكي چري كه الزم بوده، رسته هايطيشرا
شتر استثناء ين بياما ال شده است؛ يبه زنان تشك

 كه در ينجا خوبست به واقعه ايدر ا. است تا قاعده
ك يدر آنجا . ميرخ داد اشاره كن" رولپا"منطقه 

ك يت اعدام ي منحصر به زنان، مسئوليكيرسته چر
 يفئودال مستبد كه نامش به خاطر استثمار جنس

زنان در . ز بر سر زبانها بود را بعهده گرفتيزنان ن
الت يستا، منطقه و بخش، توسط تشكهر سطح رو

 يدر مناطق انقالب. ج شده اندي زنان بسيتوده ا
ل شده كه در كنار ي خلق تشكيقدرتمند، دادگاه ها

 يدگيز رسيگر، به موارد استثمار زنان نيمسائل د
ته دفاع روستا، ين موارد، كميدر ا.  كنديم

 زنان و مردم  بطور هماهنگ يالت توده ايتشك
 ينهاين محاكم، زميق اياز طر.  كنندي مينقش باز

ا زنان تنها به آنان باز يوه گان يغصب شده ب
 از يارين محاكم، بسيق اياز طر. گردانده شده است

همسر خود   كردند ويشوهران خطاكار كه مست م
 برقرار يا مناسبات چندهمسري زدند، يرا كتك م

 ي قرار ميكرده بودند، زنان را مورد استثمار جنس
 . شده اندبه اشكال گوناگون مجازات ند، داد

. ميني بيم" پاروات"ك نمونه جالب را در بخش ي
 يك معلم مدرسه كه زنان را به لحاظ جنسي

 ن در انقالب نپال و پروازن
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دا ي كرد و همزمان به آنان قول شوهر پياستثمار م

او را .  داد، به دادگاه خلق فراخوانده شديكردن م
 قهي چند دقي برايعنيكردند " كالغ پر"مجبور به 

ند و پا شود يش بگذارد، بنشي گوشهايدستش را رو
 ي كه مرتكب شده عذرخواهيو به خاطر جرائم

دتر در يسپس به او در مورد مجازات شد. كند
ش ي هشدار دادند و رهاين اعماليصورت تكرار چن

 .كردند
، كار با افراد ياز آنجا كه زنان به لحاظ فرهنگ

 مردان توان ن زن موثرتر ازيخانواده را بلدند، فعال
د را دارند و خانواده يج توده ها در مناطق جديبس

ن امر، كار يا. رندي پذيها راحت تر آنان را م
 مرد در تماس گرفتن با خانواده ها در يكادرها

عموما . ل كرده استيد را هم تسهيمناطق جد
ج شده اند، ي بسيمشاهده شده كه هر جا زنان محل

جاد شده يبش ا تداوم جني برايدارتريمناطق پا
رون يبعالوه به خاطر نقش چندگانه زنان در ب. است

 ي براي توانند پوشش خوبيو درون خانه، آنان م
 ي و جمع آوري تداركاتيتهاي از فعالياريبس

كها فراهم يا چري حزب ياطالعات توسط كادرها
 .كنند

در نگاه به تعهد مستحكم زنان به جنگ خلق در 
ك زن ي برد تا يمان مم كه اگرچه غالبا زيابي يم

 يوندد، اما وقتيرد و به جنبش بپيمش را بگيتصم
 مرد عمل يار متعهدتر از كادرهايوست بسيكه پ

ا فرار از يم ي از تسليموارد به مراتب كمتر.  كنديم
بعالوه . صحنه نبرد، از جانب زنان بروز كرده است

 و حفظ اسرار حزب، قابل يكارينه مخفيآنان در زم
 و يداريزنان نسبت به مردان، پا. وده انداتكاء تر ب
اگرچه به ( از خود نشان داده اند يشتريحوصله ب

علت .) ك از مردان عقبتر هستنديلحاظ دانش تئور
ن باشد كه زنان نسبت به ي تواند اينها ميهمه ا

 يعني.  برنديشتر بهره مين جنبش بيمردان از ا
 ي از ستم طبقاتي آنان فقط خالصيمسئله  برا

. ز هستي نيتيست بلكه رها شدن از ستم جنسين
 مضاعف، باالخره توان و قدرت يرهايگسستن زنج

 ! طلبدي ميشترياراده ب
ر گذاشته يجنگ خلق به طرق گوناگون بر زنان تاث

رات يز جنگ خلق باعث تاثيش از هر چيپ. است
ن حزب شده ي فعالي خانوادگي در زندگياساس
 را آغاز كند نكه حزب جنگ خلقيقبل از ا. است

 در يك و عملي از لحاظ تئورياري بسيتضادها
 درون خانواده ها و در يتيارتباط با مسائل جنس

مردم  مثال يبرا.  وجود داشتي اجتماعيزندگ
 از يند، ازدواج هاداد يح ميرا ترجفرزندان پسر 

ب داده شده در مورد دختران رواج يش ترتيپ
ا  از طرف مردان به اجريداشت، چند همسر

 شد و همزمان در مورد زنان تك يگذاشته م
آداب .  شدي با حدت و شدت اعمال ميهمسر
ش از ير روزه زنان در دوره پي نظي فئوداليفرهنگ

 آمد، زنان را در دوران عادت يازدواج به عمل در م
نطور افراد ي آوردند و هميماهانه نجس بحساب م

زنان .  شدندي نجس محسوب ميكاست تحتان
 يتهاي به فعاليملك خصوصي از مايخشبعنوان ب

ات يكه مردان در حيدرون خانه بند بودند در حال
اما .  كردندي مي و امثالهم نقش فعال بازياسيس

 از زنان به همراه ياريامروز با آغاز جنگ خلق بس
وسته يهمسرانشان خانه را ترك گفته، به جنبش پ

گران سپرده ي فرزندان خود را به دياند و نگهدار
م گرفتند در خانه بمانند از يز كه تصمي نيزنان. ندا

 مستقل تر شده و به خاطر فشار ينظر اقتصاد
 ي آگاهگرانه حزب و كل فضايط، تالشهايشرا

 ياسيجاد شده، سي كه توسط جنگ خلق اياسيس
 . تر شده اند

عدم حضور مردان و همزمان اقدامات سركوبگرانه 
.  شده استن زنانيشتر در بي بيس باعث همكاريپل

 ي را براين مسئله، حزب كارزارهائيه هميبر پا
 سازمان ي و كار جمعيستم بازار محليك سيجاد يا

كه از .  نامنديم" پارما"ستم را ين سيا. داده است
 متقابل در مزارع خانواده ياري كار و هميوه سنتيش
ستم در ين سينك ايا.  مختلف اتخاذ شده استيها

د و ي جديتن جاده ها ساخيسطح گسترده تر برا
، درست كردن منابع آب يمي قديم جاده هايترم

 سوخت و كود و درست كردن يروستا، جمع آور
ره بكار گرفته يد و غي جدي عمومياستراحتگاهها

 . ... شوديم
 ي كمك مي مشخصا به آن زنان تنهائيكشت جمع

 يا برايوسته يكند كه شوهرشان به جنگ خلق پ
در .  دوردست رفته استيرافتن كار به مراكز شهي

 تالش ي جلب خانواده هائي براي نقاط حتيبرخ
س يا پلي شود كه مردانشان در خدمت ارتش يم

 .   قرار دارنديارتجاع
بعد از به راه افتادن محاكمات خلق، زنان در خانه و 

را يز.  كنندي ميشتريت بيرون خانه احساس امنيب
ن يشوهران خطاكار و مردان مهاجم توسط ا

بعالوه زنان .  شونديدادگاهها محكوم و مجازات م
 خود آگاه شده و يش به حقوق قانونيش از پيب

گر، تجاوز ياز طرف د. ر نظر دارنديدولت ستمگر را ز
ت يس و حماي پليروهاي نيو آزار مداوم از سو

 و يدولت از اوباش و تجاوز گران خصلت طبقات
كرده  را بر مال يتينه جنسي دولت در زميجانبدار

 توده ها را باال برده ياسي سين امر آگاهيا. است
 .  است

 تجاوز شده بودند، شرمسار ي كه قربانيدر آغاز زنان
اما امروز كه تجاوز .  دانستنديبوده، خود را مقصر م

ل شده ي تبديك امر نهاديو قتل توسط دولت به 
 و يه شرم به نفرت طبقاتياست، آن احساس اول

از . ل شده استي تبديولته دستگاه ديام عليق
س ي توسط پليخته جنسيكطرف، آزار لجام گسي

 باعث دور شدن زنان طبقات حاكمه از دولت يحت
ن اعمال باعث يگر، ايموجود شده است؛ و از طرف د

ه دولت يده علي ستمدي توده هايشده كه همكار
 .  ت شوديتقو

 متفاوت را به زنان و ي انقالبيك زندگيجنگ خلق 
ژه يزنان بو. ان و پر شور عرضه كرده استمردان جو

.  بودندياپيد مثل پي گرفتار تولي روستائيدر نواح
ن يب داده شده در سنيش ترتي از پيازدواجها

 ين دور باطل زندگي آنان از اي براين، راه فراريپائ
ال خروج ي كه خي اغلب زنانيبرا.  گذاشتي نميباق

حشا و قاچاق  پروراندند، دام فياز روستا را در سر م
برآورد شده كه حدود . (شدن به هند گسترده بود

 هند قاچاق ي به شهرهاي هزار نفر زن نپال۱۵۰

ن زنان در خارج از روستا بدام يا ايو !) شده اند
 افتادند كه در آنجا دستمزد ي ميمشقت خانه هائ

 ينك برايا.  در انتظارشان بودينازل و آزار جنس
ط بسته ي در محيزندگ كه بلند پروازند و يزنان

ت ي تابند، جنگ خلق فرصت فعاليروستا را بر نم
ت يبرابر دوشادوش مردان را فراهم كرده تا موقع

 . بهبود بخشندي و جسميخود را از نظر فكر
 متفاوت شرافتمندانه را در يك زندگيجنگ خلق 

ا شوهر طرد ي از زنان كه توسط جامعه ياريبرابر بس
از تجاوز توسط افراد  كه پس يا دخترانيشده، 

 حاضر يبكار به حال خود رها شده اند و كسيفر
ن زنان يا. ست با آنان ازدواج كند، قرار داده استين

 گوناگون خود را در خدمت جنگ خلق ي هايتوانائ
ان ي آنان مرگ قهرمانانه در جريبرا.  دهنديقرار م

 است كه ير تر از مرگ روزمره ايجنگ خلق دلپذ
 .   شوديل مي آنان تحمتوسط جامعه به

 يشرو در زندگي پيارهايت معيجنگ خلق به تثب
ن يامروز نسل جوان فعال.  رسانده استياريمردم 

 سرباز ين شده سنتييزن، از نظام ازدواج از قبل تع
ه عشق كه يش از ازدواج بر پايش از پي زنند و بيم

 يرويك مشترك برخوردار است پيدئولوژينه اياز زم
 ي براين جوجه كشيگر نقش ماشيان دآن.  كننديم

بلكه شمار .  كنندي نميآوردن فرزندان پسر را باز
 رسانند تا بتوانند به يفرزندان را به حداقل م

ز با عالقه يمردان ن.  خود ادامه دهنديت انقالبيفعال
 ي خانوادگي در انجام امور زندگيشتري بيو همكار
 .   كننديشركت م

 يسازمانها"بانه ي عوامفرتيرانه فعاليگيجنگ خلق پ
معروف به ان  (ين المللي و بيداخل" ير حكومتيغ
 زنان در نپال يرا كه تحت عنوان سازمانده)  اويج

به ساختن معابد و اشاعه مذهب مشغولند، افشا 
 ينپال، كشور.  اعتبارشان ساخته استيكرده و ب

رنگارنگ است و جنگ خلق به طرق گوناگون بر 
 گرفته تا يائيف از هندو ـ آر مختليتهايزنان مل

. ر گذاشته استين تاثيري و ساي ـ برمه ايتبت
 كمك كرده تا از يائيجنگ خلق به زنان هندوـ آر

ن خلوص ي كه توسط ديد و بند فئودالي پر قيزندگ
 ي شود گسست كنند و انرژيانه هندو اعمال ميگرا

جنگ خلق به . سركوب شده خود را رها سازند
 ي كه از آزادينيري و ساي ـ برمه اي زنان تبتيزندگ
 يشتري بيريم گي برخوردارند و حق تصمينسب

نكار را با نهادن يده است و ايدارند، مفهوم بخش
جنگ . ف سترگ در برابر آنان انجام داده استيوظا

 را يتي و جنسي ستم طبقاتيخلق نه فقط حلقه ها
ز ين زنان را ني وارد بر اياز هم گسسته بلكه ستم مل

جنگ خلق به طور خاص بر . ر ضرب برده استيز
، ياسي، سي كه از نظر اقتصاديزنان در جامعه كاست

ر ي تحت استثمار قرار دارند تاثي و جنسياجتماع
 . خته استيه دولت برانگيگذاشته و نفرتشان را عل
 ج زناني در بسينقش حزب انقالب

 است يسم تضاد عمده اي، فئوداليك مفهوم كليبه 
ك ي.  زنان قرار گرفته استيشارويل پكه در نپا

 است كه ي فئودالي ارزشهايايجه آن، وجود بقاينت
.  شودي حزب مشاهده ميالتي در ساختار تشكيحت

ه يعل: د در دو جبهه بجنگنديان بان زنيبنابرا
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ن امر يا. يتينسضات جيه تبعيعل و يبقاتزات طيتما
الت حزب قد علم ي در برابر زنان و تشكيخاصه زمان

 مختلف و يته هاي زنان در كمي كند كه رهبريم
 به ي به علت تعصبات فئوداليكي چريواحدها

نجاست كه يا. ردي گي مورد قبول قرار نميسادگ
 بر يمبن) ستيمائوئ(ست نپال ياست حزب كمونيس

 يق شركت زنان در جنگ خلق در تماميتشو
نده يگر، نفوذ فزاياز طرف د. ابدي يت ميسطوح اهم

 با خود خطر كشانده ي شهريم در نواحسياليامپر
 يستيني فميستيرات سكتاري تاثيشدن زنان به سو

لكرده يژه در مورد زنان تحصين بويا. را در بر دارد
 يه سلطه فئودالي كند كه با شورش علي صدق ميا

نه يزمآنان به علت . وسته اندي به جنبش پخانواده،
شتر نسبت به موضوعات ي خود، ممكنست بيطبقات
اگر . ي حساس باشند تا موضوعات طبقاتيتيجنس
 تواند به ين مسئله توجه و برخورد نشود، ميبه ا
. انجامديا انحراف راست در درون حزب بيسم يرفرم
 ي عنصر طبقاتيق رهبريد از طرين حزب بايبنابرا

ن امر يا. ن خطر مقابله كنديدر جنبش زنان با ا
 از  شود كه حزب واقعاي حاصل ميفقط در صورت

 يروي كه صدر مائو مدافع آن بود پي توده ايمش
شه ي ري تحتانيان توده هايقا در مي عميعني. كند

 يروهايگر نيبا دوحدت خود را بداوند و همزمان 
با وجود . حفظ كند يستيالي و ضد امپريضد فئودال

 تحت يتيد مراقب بود كه موضوعات جنسين بايا
ه يحاش، به يخط طبقات بكاربست تيعنوان اهم

 ينكار ميچرا كه ا. فتديق نيتعورانده نشود و به 
. نجامديدر حزب ب" چپ"سم يش سكتاريتواند به گرا

ق ي از طريشات افراطين گرايد با هر دو اي بايعني
لكرده، و از ين زنان تحصي در بي طبقاتيبردن آگاه

و خاصه مردان (ر يق حساس تر كردن زنان فقيطر
 ....مقابله شود يتيجنسستم نسبت به ) ريفق

 يريجه گينت
، آموزگار بزرگ توده يجنگ، خاصه جنگ طبقات

 دولت را ي كه خصلت طبقاتين معنيبد. هاست
جنگ بطور مشخص، خصلت .  كنديافشاء م

 زنان يپدرساالرانه دولت فئودال ـ بورژوا را برا
 كند كه يژه در نپال صدق مين بويا.  كنديافشاء م

 ي برابر ساختار طبقاتزنان بخاطر قد علم كردن در
و ساختار پدرساالرانه دولت موجود، با مجازات سه 

 .نديگانه شكنجه و تجاوز و مرگ روبرو
، از ي فئودالياز آنجا كه زنان از مناسبات اقتصاد

و از  (يفرهنگ عقب مانده و ستمگرانه فئودال
و ) ي در مناطق شهريستياليفرهنگ منحط امپر

 در ي قابل اتكائيروين  برند،يدولت پدرساالر رنج م
 و ي ضد فئودالين كه انقالبيك نويانقالب دمكرات

 ني همچنزنان. باشند يم است يستياليضد امپر
 به جلو راندن انقالب يرو براين نيقابل اتكاء تر

 يرا رهائيسم هستند زي كمونين بسويك نويدمكرات
 يت خصوصي تواند با محو مالكيكامل آنان فقط م

ز فقط در ي نيت خصوصيو مالكابد؛ و محيتحقق 
 .سر استيسم ميكمون

 همه طبقات ي برايمسئله زن به مسئله مهم
، ي كنونيدر جنگ طبقات. ل شده استيتبد
 كوشند از زنان بعنوان برقرار يستها مياليامپر

كنندگان آرامش در خدمت حفظ وضع موجود 
ست ـ ي ماركسيروهاياستفاده كنند؛ حال آنكه ن

 سازند تا يده ميست زنان را آبديست ـ مائوئينيلن
 كه مسئول استثمار مضاعف يز به نظاميبطور قهرآم

 .آنان است ضربه بزنند
زنان زحمتكش همه كشورها "د شعار يپس بگذار
 مضاعف تان يرهاي جز زنجيزيشما چ. ديمتحد شو

 . ميرا سر ده!" دي از دست دادن نداريبرا
 
 زنان نپال    

، اسفند ٢٩ قت دوره دوم، شمارهياز حق
١٣٧٧   

 زنان قائل ي برايتي اهميم ارتجاعيدر گذشته، رژ
 يري توانند نقش چشمگي كرد كه مينبود و باور نم

اما حاال خطر را احساس .  كننديدر جنگ خلق باز
ن زنان ياكثر ا.  كندي نميچ رحميكرده و به زنان ه

تا به .  تعلق دارندي تحتانيشورشگر به كاست ها
 مبارزه ي حزب برايان، تحت رهبر تشكل زن٩حال 

.  رود، متحد شده اندي كه بر زنان ميه ستميعل
ت برابر زن و مرد ي از مطالبات آنها، حق مالكيكي

ز يشركت زنان در جنگ خلق، شگفت انگ. است
ب احز ا بهي كه به لحاظ  خانوادگي زنانيحت. است

 يوابسته اند، شورش كرده و به انقالب م يحکومت
 .... وندنديپ

ز ي ني نظاميي به توانايج توده ايل بسيدر تبد
گر منتظر يزنان د. ار دارديت بسيمسئله زنان اهم

ند و اسلحه را ياي بيكي چري شوند كه گروه هاينم
 ي كه احساس ميآنها زمان. نديسها برباياز دست پل

 است، خودشان تفنگ را از يكنند تعدادشان كاف
 ....  كشنديرون ميس بيدست افراد پل
 مرد در يان فرماندهان زن و رفقايمناسبات م

 زن با يان رفقايز مناسبات مي، و نيكيدسته چر
مردان از . ك مسئله قابل توجه استيگر، يكدي

 ي كنند؛ اما موارديت ميفرماندهان زن عموما تبع
 يرفقا. رندي گي نمي را جدزنانش آمده كه يهم پ

راه ن مناسبات را رو به يش دارند كه ايمرد گرا
ك ي ينكه تحت رهبريند از اي گوير كنند و ميتصو

اما در .  كننديزن قرار دارند احساس حقارت نم
م ينست كه آنها به تصميت ايشتر موارد واقعيب

 ان زنان به آنيحزب گردن گذاشته اند و رهبر
ته ين خاطر، اعمال آتوريبه هم! ل شده استيتحم

 يست؛ سماجت مي نيفرماندهان زن كار آسان
 يك با رفقايدئولوژيمبارزه انه ين زميدر ا. لبدط

ل ي تشكيگر، در ابتداياز طرف د. مرد الزم است
  و عدم تحمليري درگي، نوعيكي چريدسته ها

 ي زنان به چشم مين برخيو رقابت در بگر يكدي
مناسبات  مرد، ي از آنها با رفقايخورد؛ و عده ا

ن بود يشه مسئله اير. دوستانه تر داشتند تا با زنان
ت يدر مالك  حق برابرزنان ازكه در جامعه كهن، 

ق يطرل مجبور بودند از ين دليمحروم بودند و بهم
آنچه در جامعه . ابنديمردان به حقوق خود دست 

ن عروس و مادر شوهر و خواهر يبه شكل رقابت ب
.  شودينجا بلند ميم، از ايني بيشوهر و امثالهم م

ز ي نيكي چريدهان روابط به درون واحي هميردپا
 ي براي مبارزات دوستانه درونيط. افته بوديراه 

همه روشن شد كه در جنگ خلق و انقالب تمام و 
د يتول يه ماديپا توان يمان دارد، ي كه جريكمال
؛ و با گذشت كردمحدود را  ين برخوردهائيچن

 توان بر آنها يك ميدئولوژيشبرد مبارزه ايزمان و پ
 .بطور كامل غلبه كرد

ژه ي به مسائل ويكي چريزب در دسته هاح
 ياغلب رفقا.  كندي زنان توجه مي و درمانيبهداشت

 ندارند و به حل ين جور مشكالت توجهيمرد به ا
ا ير درد زنان به هنگام عادت ماهانه، ي نظيمسائل

 ي برايبهداشت ضرورت يضرورت رعانظافت و 
ز يزنان ن.  كنندي زنانه فكر نميهايماريز از بيپره

 كه مردان ين مسائل در جمعيغالبا از طرح آشكار ا
حزب ضرورت .  ورزنديحضور دارند، اجتناب م

ن نوع برخورد را ي و اي توجهين بيمبارزه با ا
 زن و مرد يان رفقاين بحث را به ميافته و ايدر

 .برده است

 بزرگ حزب توسط ينگهايتي كه در مينك زنانيا
ان فعال در  شده اند، و دانش آموزيدشمن شناسائ

. وسته اندي، به جنگ خلق پي توده ايمبارزات علن
دگاه مادرانشان فرق ي، كامال با دينگاه آنها به زندگ

ن رزمندگان يدارترين و پايرتريگيزنان، پ.  كنديم
 و ي انقالبيدواريآنها با ام. جنگ خلق هستند

. ندي جوي تكان دهنده در نبردها شركت ميفداكار
ون صفوف جنگ خلق را ترك ك از آنها تاكنيچيه

 ۳۰۰ها، يري از درگيكي مثال، در يبرا. نكرده است
 ي نفر۱۵در دسته . كها بودنديب چريكماندو در تعق

، دو دختر هم بودند كه تازه به جنگ خلق يكيچر
 يكيدر بحبوحه تالش دسته چر. وسته بودنديپ

 شكستن حلقه محاصره و دور شدن از خطر، يبرا
گر قادر به حركت ي گفت كه ديمي از افراد قديكي
د به نجات را از يست و آماده مرگ است؛ او امين

شقدم شدند و يدو دختر جوان پ. دست داده بود
ق خود ي را حمل خواهند كرد؛ به رفيگفتند كه و

دند و باالخره توانستند حلقه محاصره را يد بخشيام
ن مبارزات است كه يان هميدر جر. بشكنند

 يش را در دسته هايگاه خويفرماندهان زن، جا
شه در ي كنند و افكار كهنه كه ريت مي تثبيكيچر

 ■. زنندي دارد را كنار ميت مردساالريقرنها حاكم

 در انقالب پروزنان 
 در دانشگاه ينوشته كارول آندرئاس، استاد جامعه شناس

 )۱ (ي شماليكلورادو
 ) ١٣٦٨-١٣٧٠" ( سربدارانيصدا "ييوي رادياز سلسله گفتارها

 زنان موجود در ي كه درباره سازمانهايقاتي تحقيط
سازمان افتم كه يدستان پرو انجام دادم، دريان تهيم

ست پرو را يمطبوعات حزب كمون (نوزويسندرو لوم
 ) خواننديا راه درخشان مينوزو يبه نام سندرو لوم

ش از مردان ي زنان را بتيفعال ياز همان ابتدا
واقع در . بصفوف خود جذب نموده است

ر ي نظي زنان جوان آنين فرماندهان نظاميمشهورتر
ش ي كه خطابه هايبوده اند ـ كس" ت الگوسياد"

انه ي جنوب ميالهامبخش دهقانان در سراسر كوهها
اكوچو ي آيع جنازه اش در شهر كوهستانييبود و تش
 . بدل گشتي هزار نفر۳۰ يبه اجتماع



١٣صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
رانش  هواداي كه برايچرا جنبش: دميپرس" ايلوس"از 

بانان ين پشتيار در بردارد، مشتاقتريمخاطرات بس
 …ان زنان جسته است؟ يخود را از م

اكوچو ي در آين فرمانده نظامينخست" ت الگوسياد "
 توسط ي سالگ۱۹ش از آنكه در سن ياو پ. بود

الئورا . "ختيارتش بقتل رسد بارها از زندان گر
"  چهمه"ـ معلم سابق و مشهور به " اي يزامبرانو پاد

ش را با آب و تاب در سال يريـ كه خبر دستگ
ات ي اعالم كردند، متهم شد كه رهبر عمل۱۹۸۴

. بوده است" مايل"در شهر " راه درخشان "ينظام
ب يك منبع بعنوان ناي ياز سو" برندا پرز زامورا"

 ي شناسائ۱۹۸۸الت تا اواخر سال يفرمانده تشك
ود شي است كه گفته ميفرد" ا پارادويمار. "شد

اكوچو و آزاد يات حمله به زندان آي عمليرهبر
نا يمار. " را بعهده داشته استيساختن صدها زندان

 يديها"، "سپهيولتا كيو"، "ا روزاسيسون"، "زايلوا
، "ندا اسكوباريهرمل"، "ناينا پالوميپيليف"، "كاسرس

و " يكارال كارلوتا كوت"، "اليا زوريسيپاتر"، "داياما فر"
 هستند كه اغلب يجزء ده ها زن" النا بروكيكلمنت"

" رحم و بدنهاديب"مطبوعات از آنها بعنوان  رهبران 
 .برنديك نام ميچر

 ي زنان فقط در چارچوب فروپاشيجذبه سندرو برا
ر ـ خاصه در ي ساله اخ۳۰ ي پرو طيجامعه سنت

 ياديشمار ز.  ـ قابل درك استيمناطق كوهستان
ت، معادن و  كار در كارخانجاياز مردان به اردو

 ي صادراتيري كه جهت گي كشاورزي هايتعاون
 يوستند و زنان را رها ساختند تا بتنهائيدارند پ

 و اصالت ير كشت جمعي زيشتر بار دفاع از اراضيب
 يحت.  را بدوش كشنديات روستائي حيفرهنگ

 ي كه وارد اقتصاد پوليآندسته از زنان و كودكان
 به طرق يابي از دستيز بنحو قابل توجهيشدند ن

 محروم ي و مبارزه اعتراضياسيت سيج فعاليرا
 .ماندند

 در ي و مرد ساالر پرو بطرز فالكت باريچپ قانون
ه رانده يبه حاش "يتيت زنان كه موقعيجذب اكثر

در واقع، . و محروم داشتند شكست خورد" شده
 ي بازي آشكار چپ در مقابله با فساد و پارتيناتوان

ها ـ باعث ي سطح شهرداردر ادارات ـ خصوصا در
 يه نمادهاينان زنان نسبت به كليشد كه عدم اطم

 سندرو با يرهبر. ت شودي مردانه تقوياسيس
 بعمل آورد يژه اي وين مسئله، تالشهايص ايتشخ

. ديمات نيگاه مسئوليرش جايتا زنان را آماده پذ
 يده كه براين ايرانه حزب از ايگي پيهوادار
 ي ساختارهايد تماميه باجامعهمه جانبه  يبازساز

 زنان جذبه يمسلط موجود را نابود ساخت، برا
 . دارديخاص

 كه از ي اقتدار سنتي، ساختارهايدر مناطق روستائ
 ها يائي توسط اسپاني اجتماعي نهادهايدوره برپائ

 ي مانده، و نهادهاين بجاين سرزمير ايبعد از تسخ
 است اغلب با هم ي كه زاده عصر جمهوريشهردار

ها يب به اتفاق شهرداريت قرياكثر. كننديداخل مت
 يبطور كامل در چنگ مردان بوده و منافع تجار

اگرچه در . (كننديافراد توانگر جامعه را دنبال م
 نشست ها با شركت زنان و مردان يجامعه بوم

ن كنار ي زميشود، اما زنان معموال رويبرگزار م
 ي به صحبت ميزنند و فقط زمانيگر حلقه ميكدي

 .)ابديان بيجر" كچوا"پردازند كه بحث بزبان 
 )راه درخشان(نوزو يسندرو لوم برنامه ينكته مركز

 ي منافع تجاري حاكم و حامي ساختارهايسرنگون
در . است" خلق "يته هايدر روستا، و استقرار كم

انه، ي مناسبات رقابت جويان بجايان روستائيم
است " هاته يكم"ن يدر ا. كند يمق ي را تشوياريهم

در واقع، . ش از هرجا مشهود استيكه تفوق زنان ب
 مردساالرانه ي حكومتهاي سرنگونين تفوق بمعنايا

 زن ساالر است كه به ي و استقرار ساختارهايمحل
ه يتسو"ق مقبول خود به يدهد بطريزنان اجازه م

 ي را بنحوي اجتماعيز زندگيبپردازند و ن" حساب
 . مجددا سازمان دهندديايكه بنظرشان عادالنه تر م

 و يم مجدد اراضي خلق عالوه بر تقسيته هايكم
، ي بر تبهكاريويق كشت و برداشت كلكتيتشو

 كه در ياد به مواد مخدر و تجاوزاتيفحشاء، اعت
وه يب. ان گذاشته انديرد نقطه پايگيخانواده صورت م

 جامعه يها و سالخوردگان از كمك ضرور
ار همگان ير اخت ديامكانات آموزش. برخوردارند

د و فروش را در ي خري جاياپايمعامله پا. است
 گرفته و كل جماعت بر رسم و ي محليبازارها

 است نظارت يات اجتماعيرسوم كه مرتبط با ح
" انتقاد و انتقاد از خود"ق يسندرو از طر. ...دارد

 يبه ارزشها كند كه اعتماديق ميان را تشويروستائ
ات ي حي و فروپاشيومتفساد حك. ابندي را بازيجمع

 نموده كه ير چنان رنجي، زنان را اسياجتماع
ك قدرت قابل اتكاء هستند ـ ي ي در پياريبس

 كند و ي كه بتواند درباره مشاجرات داوريقدرت
ر ي نظيروئين. ر سازدي روزمره را امكانپذيادامه زندگ
ست كه چقدر مطلقه يست پرو ـ مهم نيحزب كمون

ابل درك است؛ چرا كه عمل و قيك آلترناتيباشد ـ 
 حرف نشانده، انضباط و اعتقاد را از همگان يرا بجا

ار ي بسيتيب از جذابين ترتيطلب كرده و بد
 .برخوردار گشته است

 ييون دانشجوين بار كه من متوجه وجود فدراسياول
 بود كه بعنوان استاد در ين حزب شدم وقتيا

 ۱۹۷۴بسال " ي مركزيويهوانكا "يدانشگاه مل
در راه درخشان "ون ين فدراسيا. شغول كار بودمم

ات يمن نشر. نام داشت" ياتگيخوزه كارلوس مار
ان و استادان يان دانشجوين جنبش كه در ميه اياول
نها ي از ايكي. ه داشت را مطالعه كردمياكوچو پايآ

الكساندرا " روس، يك انقالبيه كالسيانيترجمه ب
" يستيكمونعشق در جامعه "تحت عنوان " يكوالنتا

 از رهبر راه درخشان، ي نوشته ايگرياست و د
سم يماركس"تحت عنوان " انزنينا آدريكاتال"

دم كه يبعالوه شن".  و جنبش زنانياتگيمار
 ي زنان در مناطق معدني سازماندهيان برايدانشجو
ك كنفرانس ي را از يمن گزارشات.  كردنديتالشهائ
ط  توس۱۹۷۵ مشاهده نمودم كه بسال يسراسر

 يست پرو درباره زنان كارگر سازماندهيحزب كمون
 شركت كردم كه يك بحث عموميبعالوه در . شد

مسئله "ت يك كادر حزب در دفاع از اولويدر آن 
ست به مجادله ي مائوئيروهاير ني، با سا"زن

 .پرداختيم
ن ي چپ در دهه هفتاد، اياسيان احزاب سير مد

ود كه  زنان وابسته به سندرو بيفقط جنبش خلق
كه بعد " يتضاد تبع"ك ي" مسئله زن"اصرار داشت، 

آنها . ستيد بدان پرداخت، ني انقالب بايروزياز پ
ك ي منتشر كردند و يستيني فمييجزوات و تراكتها

بزبان كچوا و " دييزنان سخن بگو"مجله بنام 
ن حال كه هواداران يدر ع.  هم داشتنديائياسپان

 مبارزه شاهنگيچگاه خود را پين جنبش هيا
ن جنبش يدانستند اما ايه مردان نمي عليطبقات
 در يد زنان بومياد شديكال به انقي راديپاسخ

مه فئودال ـ ين" بود كه آن را با عنوان يجامعه ا
" مال گوسمنيآب. "كردنديمشخص م" مه مستعمرهين

استاد دانشگاه كه به رهبر بالمنازع سندرو بدل 
كه همسرش (" آگوستا دال توره"گشت، و همسرش 

  ي به عمل انقالبيطه تئوريگذر از حق به يرا تشو
 زن و مرد در ي واقعيد بر برابريچگاه از تاكيه) کرد

 كه ي وقتيالت غافل نماندند ـ حتيدرون تشك
ن يگزي جاي نظاميتكامل و بكاربست استراتژ

 ... شديغات عموميتبل
 ي مدتين فرصت دست داد كه براي ا۱۹۸۴در سال 

اكوچو ـ ي آيگيماك ـ در همسايپوردر استان آ
ه ي از رهبران زن اتحاديكيدر آنجا .  كنميزندگ
. همراه من بود"  پرويون دهقانيكنفدراس"ا ي يدهقان
 ي بخشها۱۹۷۰انه دهه يه در مين اتحادي اياعضا

از استان " السيآندا هوا" از شهرستان يگسترده ا
 فوق الذكر را تصرف كرده بودند؛ اما بدنبال شكست

 يه دهقاني از دهقانان اتحادياري بسياصالحات ارض
. وندندي بپنوزويسنده رو لومرا ترك گفتند تا به 

 جابرانه و يه، حكومت سركوبين قضيبدنبال ا
ان يمن با بستگان زندان. ش گرفتيسبعانه را در پ
 ي كه در برنامه هايسم و با زنيمتهم به ترور

گو سندرو شركت جسته بود گفت" يآموزش خلق"
شد ي را شامل مين برنامه ها عمدتا افراديا. كردم

به گفته آنها . الت متوسطه بودنديكه در سن تحص
 زنان جوان ين مدارس مخفيبا تمام شاگردان ايتقر

 از آنان در ارتفاعات بزرگ شده بودند ياريبس. بودند
ار محدود يگر امكان بقاء در آن مناطق بسيو د

 اصالحات نداشتند؛  بهيديچ اميآنها ه. گشته بود
، نه به كمك الطاف يه ايت اتحاديق فعالينه از طر

ده يچي پيهاي و مطمئنا نه از راه بازيحكومت
 .يانتخابات

 يكير شهرها، سندرو از تئاتر چريدر محالت فق
كند تا مردم را نسبت به سرچشمه ياستفاده م

شنامه ها غالبا ينما.  ها آموزش دهديبدبخت
 را به يكند؛ مردانير ميا تصو ري خانوادگيدعواها

نطرف و آنطرف ير اتكشد كه با تبخيهجو م
 اندازند، يگان دعوا راه ميچرخند، با همسايم

 يره ميخورند و سر همسرانشان را شيمشروب م
ا يكنند يبت ميكند كه غي را مسخره ميمالند؛ زنان

 يالهايا قهرمانان سري ها ي باالئيكوشند ادايم
شنامه ها ين نمايدر ا.  درآورندون رايزيو و تلويراد

ك قهرمان زن وجود دارد كه شورش يمعموال 
 يگر جوانان به او ميا ديش يكند و بچه هايم
 يستين شعار مائوئي با هم ايان همگيدر پا. وندنديپ

 يبرخ!" شورش بر حق است: "كنند كهياد ميرا فر
 همراه ي با شعار دهي هوائيك هاي شلياوقات صدا

راه درخشان را در سنگرها جستجو "د ايشود و فريم
بگوش  !"نيك نوي دمكراتيزنده باد جمهور! كن

 ■.رسديم
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طرح قانون منع حجاب در مدارس فرانسه توسط 

 يس جمهور فرانسه، بحث و جدلهايراك رئيژاك ش
. ژه زنان براه انداختيان مردم اروپا بوي در ميحاد

 يرين مسئله، موجب شكل گي حول اياسيجدال س
 متنوع، متضاد و گاها مغشوش در ي هايبندصف 

 .ن قانون شده استيا مخالفت با ايد يتائ
 در فرانسه و ي و مترقي انقالبيروهايت نياكثر

. ن قانون و اهداف آن پرداختندي ايجهان به افشا
 چون حزب يراني اياسي سيروهاي نيبرخ

 مفرط تحت عنوان ي با ذوق زدگيست كارگريكمون
سته و حقوق زنان به دفاع يم و الئسيدفاع از سكوالر

 . فرانسه پرداختنديازوژن طرح بورياز ا
، ي اسالميان، سردمداران جمهورين ميالبته در ا

 ين و قرون وسطائيزتري گردانندگان زن ستيعني
 ي پوشش، آزاديا، ناگهان مدافع آزاديم دنين رژيتر
 مذهب شدند و از ژاك يان و آزاديده و بيعق
.  نهدين قانون را به كناريكه اراك خواستند يش
 پوشش و مذهب و يآزاد« مدافع يغ بر كفانيت

شده اند كه صورت هزاران هزار زن را به » دهيعق
 شكافته اند و خون ي و بدحجابي حجابيل بيدل

 ي كه مذهبيا كسانيهزاران هزار انسان المذهب و 
گر داشتند بر عبا و عمامه و دستانشان نقش يد

ست، يه هر زن و هر فرد كمونفيوظ. بسته است
 ي است كه  به افشايراني اي و مترقيانقالب

ن ي بپردازد و مانع از آن شود كه اي اسالميجمهور
 خود در ي براي و مفريخ جائياز گور بر آمدگان تار

 .ابندين جدال بيا
 كه با گوشت و پوست خود يراني زنان ايبرا

 ي و حجاب اجباري از حكومت مذهبي  ناشيرنجها
 قابل فهم است كه چرا يرا حس كرده اند، براحت

 ي حقوقي است از اسارت زن و بيحجاب نماد
 است بر گردن جامعه و يوغيحجاب .  كامل آنان

 در سركوب زنان ي سال گذشته نقش مهم٢٥ يط
ان گرانه آنان توسط حكومت يه طغيو مهار روح

 از يكي. ن مردان داشته و داردي و همچنيمذهب
ران آن است كه ي جنبش زنان در ايروشايمسائل پ
 رها شد، يوغ قرون وسطائين ي توان از ايچگونه م
 خالص شد؟ ي توان از شر حكومت مذهبيچگونه م

ك دارد ي زنان ارتباط نزدين دو مسئله با رهائيرا ايز
 و اهداف و ياسي سيما به افق و دورنمايو مستق
 و ي از مرد ساالري رهائي زنان براي مبارزاتيروشها

 . كل جامعه از ستم و استثمار ربط دارديرهائ
م داد كه كه قانون ين مقاله نشان خواهيما در ا

ك قانون ي منع حجاب در فرانسه، يشنهاديپ
 را يچوجه اهداف مترقي است و بهيارتجاع

ما ضمن برمال ساختن اهداف .  كنديدنبال نم
  فرانسه به رد نظرات حزب ي بورژوازياسيس

 
 .م پرداختيران خواهي ايگرست كاريكمون

  كدامند؟يست؟ اهداف واقعيچ موضوع
ئت حاكمه يپس از مدتها بحث و جدل درون ه

 دسامبرگذشته ١٧راك در يفرانسه، سرانجام ژاك ش
ا يت استفاده از هرگونه پوشش يطرح قانون ممنوع

د يان توسط دانش آموزان را تائي نمايعالمت مذهب
ب يه آنرا تصوكرد و از مجلس فرانسه خواست ك

ت يمدرسه مكان مقدس جمهور«:  او اعالم كرد.كند
 ي برايد از آن بعنوان مكان برابرياست كه با

چوجه ي مرد دفاع كرد، مدرسه به و زنيريادگي
دانش آموزان . ستي نيچ مذهبيا رد هيغ يمكان تبل
 خود آزاد ي آداب مذهبي اجراي برايكه همگ

 ينوان مكاند از مدرسه بعيچوجه نبايهستند، به
ن قانون يراك ايش»  آن استفاده كنندي  اجرايبرا

ت ي جمهوريه هايسته و پاي بر اصول الئيرا متك
ن ي تضمين اصول برايفرانسه دانست و گفت ا

ت يد رعايجاد توازن جامعه باي فرانسه و ايكپارچگي
 .شود

ب و كاله ين قانون شامل عالمت صلياگرچه ا
 يكن همگان ميل گردد ويز ميان نيهوديمخصوص 

 ين قانون مسلمانان و دختراني ايدانند كه آماج اصل
 . باشندي كنند ميكه در مدارس حجاب بر سر م

راك، كارزار ين قانون توسط شيپس از طرح ا
.  فرانسه براه افتادي در رسانه هاي بزرگيغاتيتبل
 فرانسه جوالنگاه يونيزي تلويكانالها ي مدتيبرا

ن رسانه ها از يا. قانون شدن يموافقان و مخالفان ا
دان ين قانون ميكسو به زنان محجبه مخالف اي

انات يگر مانع آن شدند كه جري ديدادند و از سو
ن قانون ي مخالف ايستيني فمي و سازمانهايمترق

 .دا كنندي پينمود چندان
 ي سالهاين است كه دولت فرانسه، طيه ايطنز قض

ان ي در مغ اسالمي تبل جهتياديزر، امكانات ياخ
س ي اطراف پاريجوانان عرب ساكن گتوها

 مسجد و انجمن ١٥٠٠. اختصاص داده است
دولت .  شده استي در فرانسه بازگشائياسالم

 كند، هشتاد يك بودن مي الئيفرانسه كه ادعا
 كند كه ين ميك را تاميدرصد بودجه مدارس كاتول

ل يون دانش آموز مشغول به تحصيليدر آنها دوم
 ي چند سال گذشته مدارس مذهبي ط)١. (هستند

 برخوردار بوده ي درصد١٢٠ز از رشد ي نيميكل
ان يكه به آمارها مربوط است در ميتا آنجائ. است

ون دختر دانش آموز تنها حدود يليش از دو ميب
هزار تا دو هزار دختر دانش آموز در مدارس حجاب 

م درصد از ي كمتر از نيعني كنند؛ يبر سر م
 كه به ي دانش آموزانيزار نفرت پانصد هيجمع

 . مسلمان تعلق دارنديخانواده ها
 يادياز به كنكاش زيك ذهن جستجو گر ني يبرا

راك ي شيشنهادين قانون پيابد كه ايست تا در ين
 به دفاع از حقوق زنان و كودكان، دفاع از يربط
 يسته و محدود كردن نقش مذهب در زندگيالئ

 دولت ياسياهداف سشتر به يمردم فرانسه ندارد و ب
 .فرانسه ربط دارد
 دختران دانش يكسو حجاب را برايدولت فرانسه از 

 ي كند اما از سويآموز در مدارس فرانسه ممنوع م
 از حجاب زن يت فرهنگيگر تحت عنوان نسبيد
سربازان .  كنديدفاع م…  و ي و افغانيرانيا

 ي ميه جرگه پاسداري در افغانستان از لويفرانسو
 .ب شودي افغانستان تصوي اسالمي جمهوركنند تا
به »  پوششيآزاد«ه ي تواند از زاوي ميهر فرد

 ين مخالفتيزد و اين قانون برخيمخالفت با ا
 يبرا. ن حد اكتفا كردي توان به اياما نم. بجاست

 ياسيد اهداف سي دولت فرانسه بايبي عوامفريافشا
فقط با در نظر گرفتن . ن قانون را در نظرگرفتيا

 ي مشخص مياسي و اوضاع سياسيت سياكمح
ن يا.  بردي پيت هر قانونيتوان به خصلت و ماه

 جامعه فرانسه و يه تضادهايقانون را فقط بر پا
 كه مشخصا يه مناسبات طبقاتي بر پاي كليبطور

 توان يدر فرانسه و جهان امروز حاكم است م
 .ل كرديتحل

 است، نظامش بر يستياليك كشور امپريفرانسه 
 جهان و طبقه كارگر يه ستم و استثمار خلقهاياپ

د ي و استثمار شدي حقوقيب.  چرخديفرانسه م
ت برجسته جامعه فرانسه يكارگران مهاجر خصوص

 ي كه عمدتا از كشورهايكارگران مهاجر. است
قا هستند و از بعد از جنگ يعرب زبان شمال آفر

 در بازار كار فرانسه ي تا كنون نقش مهميدوم جهان
 حق يش حتي سال پين كارگران تا سيا. شته انددا

 خود را به فرانسه ي خانواده هايانتقال اعضا
، ثبات و رفاه يستياليمثل هر كشور امپر. نداشتند

 يون غارت و استثمار خلقهاي در فرانسه مدينسب
 يكايا و آمريقا، آسيده جهان در سه قاره آفريستمد

نان و ر زيتها، تحقير مليتحق.  باشدين ميالت
ان در اشكال پنهان و ي به خارجيستيبرخورد راس
 طبقه حاكمه در يشگي از فرهنگ هميآشكار بخش

 .فرانسه بوده و هست
ن قانون، دامن زدن به جو ي ايهدف اصل

طبقه حاكم . سركوبگرانه در كل جامعه فرانسه است
ن حركت سركوبگرانه دارد و ياز به ايفرانسه ن

 آماجش اقشار . استيني معيرويآماجش هم ن
.  طبقه كارگر، مشخصا كارگران مهاجر استيتحتان

 است ي فرانسه بحرانيت گتوهايسالهاست كه وضع
ز ي خشونت آمي شاهد شورشهايو هر از چندگاه

 است كه طعم ينيكمتر جوان گتو نش. جوانان است
ر و سركوب و ضرب و شتم ي و تحقيزور و قلدر

ن طرح يقصد ا. ده باشديس فرانسه را نچشيپل
ن اقشار يه اي علي سركوبگرانه قانونيدن فضايآفر

ن كارزار يم ايسه كنيم مقاي اگر بخواه. استيتحتان
كا است كه در يه كارزار ضد مواد مخدر در آمريشب

 ياست جمهوري در زمان ريالديدهه هشتاد م
ن يا.  اهپوستان آن كشور براه افتاديه سيگان علير

 زن و مرد ندارد و يرسته و برابي به الئيقانون ربط

قانون منع حجاب در فرانسه و هورا كشي 
 ست كارگرييحزب كمون
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 ياتفاق.  سركوبگرانه استياسيك حركت سياساسا 

اساسا  فرانسه ي بورژوازن كارزاريست كه در ايهم ن
 ي روشنفكران عرب دارا وي مذهبياد گرايعناصر بن

 خواهد با يم.  آوردي  را به صحنه ميافكار ارتجاع
انات راست يک طرف جري از .ر دو نشان بزنديک تي

بدل كنند و  عرب ي توده هايبه سخنگو را ياسالم
 فرانسه در ياني طبقات ميبر روگر، ي دياز سو

ر ين جو سركوبگرانه تاثيتشان  از ايجلب حما
 فرانسه ي هاي دست راستيه اجتماعيبگذارند و پا

 .را گسترده كنند
 يته روابط خارجيس كميرئ» پاسكال درواود«

حزب حاكم كه  (ي جنبش مليحزب اتحاد برا
هدف قانون ارائه شده از ) اك رهبر آن استريش

او . ان كرديحتر و رك تر بيراك را  صريجانب ش
م كه مسئله يدر حال حاضر، ما متوجه شد«گفت 

 و ي قوميتهاي ملت فرانسه با موانع اقليكپارچگي
 ين موضع با منافع ملي برخورد كرده است و اينيد

ر  ما دي برايچالش اصل… .  ندارديفرانسه همخوان
  )٢(» ن مسئله حفظ وحدت جامعه فرانسه استيا
و است مسئله ن ياكنه  »يوحدت مل« جاد يا

ن قانون را ي كه جوانب مربوط به ا استيچارچوب
د در نظر ي با . كرديد در متن آن قرار داد و بررسيبا

 يستيالي امپريدر كشورها» يوحدت مل«داشت كه 
سم ي با شوونرادف دارد و متي ارتجاعيخصلت
م ي حفظ تقسيستها براياليامپر.  استيستياليامپر

ده، ي جهان به ملل ستمگر و ملل ستمديه ايپا
ه ي مدام بر روح خودي در کشورهاازمند آنند كهين

البته .  جهان دامن زننديه خلقهاي عليستيشوون
ه ي از پايستيالي امپري در كشورهايسمين شوونيچن
 با يتسيالي امپريبورژواز.  برخوردار استينيع

 يتهاي که از فعالي كالنياز سودهااستفاده 
ا و ي سه قاره آسي در کشورهاي انحصارياقتصاد

 ي از اهالي، به بخشهائبردين مي التيکايقا و آمريآفر
 ي رشوه م،يت كارگري اشراف به منجملهخود،

 .ش را باثبات نگه دارديپردازد تا حكومت خو
 ي و كشورهايستيالي امپرين كشورهايشكاف ب

ش ي به خودگرفته و بيتحت سلطه ابعاد غول آسائ
 ي در كشورهايش نسل جوان انقالبياز پ
. ر خود قرار داده استي را تحت تاثيستياليامپر
شبرنده ي پيه اصلي پاين نسل جوان انقالبيهم

 يبورژواز.  باشديون ميزاسيجنبش ضد گلوبال
 ي ميفرانسه با دامن زدن به احساسات ضد خارج

ان ي در ميش انقالبين گراي از گسترش اخواهد مانع
سم يالي كه امپريطيدر شرا.  شوديجوانان فرانسو

گر ي حاد با دي و رقابتهاي جديفرانسه با بحرانها
ازمند دامن يش نيش از پيستها روبروست، بياليامپر

ازمند يفرانسه ن.  استيستيات شوونيزدن به روح
 بر ياست تا از پس بحران كنون» يوحدت مل«
دن يم گرفته با تحرك بخشينرو تصميد؛ از هميايب

 ي، توده هايوسم عظمت طلبانه فرانسيبه شوون
 را  فرانسهياني را سركوب كند و طبقات ميتحتان

طرح قانون منع حجاب .با خود متحد كند
 يك بورژوازيدئولوژين كارزار اي از ايبخش

 . باشديز مي جهان نيت كنونيفرانسه در موقع
 يك برايدئولوريه ايك توجيك و يلوژدئوياز اي نيپا

ه ها يج پايبس. ان استي در مي خوديه هايج پايبس

 كه ي فرانسه در دوره اي اهداف بزرگتر بورژوازيبرا
 يالزمست تا بورژواز» يوحدت مل«. ش استيدر پ

كسو در ي از يفرانسه بتواند درجهان پرآشوب كنون
 تحت ستم جهان نقش خود را يسركوب خلقها

گر بتواند دوش بدوش ي ديكند و از سوفاء يا
ملت «. ش ببرديش را پيرد و رقابتهايكا قرار گيآمر

 ي  ارتجاعي شركت در جنگهايد برايبا» فرانسه
 يسربازان فرانسو. ج شودي آماده و بسيستياليامپر

 فرانسه بكشند يد قانع شوند كه در راه منافع مليبا
 .اند فرانسه پا برجا بميو كشته شوند تا جمهور

ازده ي كه پس از ي فرانسه به همان كاريبوروژاز
. از دارديكا صورت گرفت، نيسپتامبر در آمر

ك ياز به يكا ني آمري فرانسه مانند بورژوازيبورژواز
. عامل متحد كننده در داخل كشور خود دارد

 يك ضد دمكراسيد در مقابل ي باي غربيدمكراس
ج هدف و آما. ه كنديخود را نشان دهد و توج

 غرب با توجه به ياسي نظام سيدن برايتراش
قانون منع . از استيك نيا ي دنيتحوالت جار

حجاب عالوه بر دامن زدن به جو سركوبگرانه در 
سم يت شوونيجامعه فرانسه، در جهت تقو

 . باشديز مي نيستياليامپر
 فرانسه ي كه بورژوازين اهدافي تريه اينهاست پايا

. اهد برآورده كند خوي مينين قوانياز طرح چن
كا به ي آمري فرانسه بر خالف بورژوازينكه بورژوازيا

 آورد و ي نمي روي مذهبيستي فاشياد گرائيبن
 يسته متوسل مي به الئي خلق افكار عموميبرا

سم ين در مضمون شوونياديانگر تفاوت بنيشود، ب
 يتفاوت. تفاوت در شكل است. ستي نيستياليامپر

ن ي اي فرهنگيخيار تي هايژگيشه در ويكه ر
ن كشور،  و ي اي درونيكشور، مناسبات طبقات
.  اش داردين الملليت بيمهمتر از آن در موقع

 يه اقشار تحتانيفرانسه به اعمال جو سركوبگرانه عل
 ي بورژوازين است محرك واقعيا. از دارديجامعه ن

قانون . »ستهيالئ«ش به يفرانسه در اعالن وفادار
 به منافع زنان و يرانسه ربط فيمنع حجاب بورژواز

 .ت مردم جهان نداردياكثر

 )ادامه دارد(
 

 حزب يهان مقاله به استداللي ايدر بخش بعد
 . شودي پرداخته ميست كارگريكمون

كه اسالم ياز آنجائ: ن حزب ياز نظر رهبران ا
 دشمن عمده مردم جهان است و مبارزه ياسيس
ن يه آن در اساس و جوهر خود مبارزه بيعل
ست و يسم  در آغاز قرن بيتاليسم و كاپياليوسس
ت يراك حماي شيشنهاديد از قانون پيبا! كم استي

سته، ي در جهت الئين اقداميند اي گويآنها م! كرد
 از جامعه است و يسم و مذهب زدائيسكوالر

از .  كندي فراهم مي و برابري آزادي را برايفرصت
ا به نظر آنان قانون منع حجاب در فرانسه نه تنه

 در جهت ينفع زنان و كودكان است بلكه گام
 ! باشدي ميت جهانشمول انسانيدن به هويرس

 ياسي اهداف سيما ضمن رد نظرات فوق و افشا
ن كارزار يوستن به اين حزب در پيرهبران ا

تضاد « چون رابطه ي فرانسه به موضوعاتيبورژواز

سته و حقوق ي، الئياسيو اسالم س» عمده جهان
، دولت و خانواده ي و جمعيطه حقوق فردزنان، راب

 زنان از ي خالصيو مسئله حجاب و سرانجام چگونگ
م يشتر خواهيه اشكال ستم بر زن بيحجاب و بق

 .پرداخت
 

 حاتيتوض
ن سر سخت قانون منع حجاب يك نمونه از مدافعي -۱
س و عضو ي از مناطق پاريكيشهردار » ارويژاك م«

ن ي از موافقيكي او ظاهرا.  فرانسه استيمجلس مل
ن رابطه ي هم در ايسرسخت دولت سكوالر است و كتاب

را در ياخ.  رسدينوشته است كه در همه جا به فروش م
ن ي كه صورت گرفت مشخص شد كه ايهائيافشاگر

مزون «سم واسط آن شد كه در يقهرمان مدافع سكوالر
جاد ي دانش آموز ا٧٥٠ك با يك مدرسه كاتولي» تيالفا

 براه ي كنترل بر مدارس اسالمي را براياراو كارز. شود
رستان تمام وقت يك دبيدر فرانسه تنها . انداخته است

موجود است كه پس از هشت » ليل« در شهر ياسالم
 .افتيت يسال مذاكره با دولت اجازه فعال

 فرانسه ي بورژوازيه جناحهايقابل ذكر است كه كل -۲
. ند باشياست متحد مين سيدر رابطه با اتخاذ ا

ان ي از سخنگوينجا و آنجا توسط پاره اي كه ايمخالفتهائ
 ي خورد، ربطي فرانسه به چشم مياحزاب راست بورژواز

 فرانسه صورت ي مترقيروهاي كه از جانب نيبه مخالفت
 يبي از عوامفرين مخالفتها بخشيا. رد، نداردي گيم

 قدرت و ي و دعواهاي انتخاباتي كارزارهاي برايستيپوپول
ار س« المثل يف. است استين سي اي اجرايچگونگ

بوش «كه همه از او به نام ) نونیکوزی وزيرکشورک
ن ي تري برند و در حال گذراندن ارتجاعينام م» فرانسه

راك قد علم كرده ي است در مقابل شين است و مدتيقوان
او نه . راك مخالفت كرده استيشنهاد شين پيبا ا. است

» يسركوز«. ر حجابمخالف سركوب است و نه طرفدا
 عرب فراخوان داده است كه ياتفاقا به روشنفكران ارتجاع

د و واسط ي درست كني اسالميد و انجمنهايمتشكل بشو
ن است كه از يبحث او ا. ديمسلمانان با دولت فرانسه بشو

.  عرب را كنترل كردي توان توده هايق بهتر مين طريا
 انتخابات  خواهد دريق مين طرياز ا» يكوزارس«البته 

 حزب يه هاي پاي فرانسه راياست جمهورير
همان . ز به خود اختصاص دهديست فرانسه را نياليسوس

جبهه  «يستيرهبر حزب فاش» لوپن «يگونه كه زمان
ست فرانسه يونيزي حزب رويه هاي از پاي بخشيآرا» يمل

را به خود جلب » ست فرانسهيحزب كمون«موسوم به 
 ■.كرد
 

 
 

به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
 )م ل م(

ِسياست دولت انقالبی در مورد دين و 
 :های مذهبیفعاليت

 
جدائی کامل دين از دولت؛ آزادی اعتقاد يا  -۱

 .عدم اعتقاد به خدا و دين
لغو مذهب رسمی؛ ممنوعيت ذکر مذهب  -۲

افراد در اسناد رسمی؛ ممنوعيت تفتيش عقايد 
 .مذهبی افراد؛ مبارزه با هر شکل از ستم مذهبی

برچيده شدن نهادهای کنترل ايدئولوژيک  -۳
 ها، ادارات دولتی و اسالمی در کارخانه

 ...موسسات آموزشی
کوتاه کردن دست موسسات مذهبی از  -۴

 .......................عرصه اقتصاد
 



  ١٦صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

انگار هر پانزده .  استيبي غريازخ، بي تاريباز
 مشابه يد شاهد طرح پرسش هايست سال بايب

 ي پاسخ مي كه در پيل جوانانيم و شاهد خيباش
 يسنده انقالبيش بود كه نويچند دهه پ. گردند
 ي، دغدغه ها و پرسش هايست صمد بهرنگيماركس

نسل شورشگر جوان دوران خود را هنرمندانه در 
 تجسم اه كوچولوي سيماهقالب داستان ماندگار 

ك و يدئولوژي ايد سمت و سويد و كوشيبخش
 مبارزان جوان و جستجوگر ي برايحي صحياسيس

 يز دغدغه ها و پرسش هايامروز ن. فراهم كند
 نسل جوان مطرح است هرچند در ي برايمشابه

 يبار و بركه هايث جويباز هم حد. ط متفاوتيشرا
فظه كار، آن گان محاين و همساي است كه والديتنگ

ر نخواهد يين است كه هست و تغيهم«را به عنوان 
اه ي سيباز هم ماه.  كنندي مي معرف»كرد

 هم يگريا طور دي خواهد بداند آي كه مييكوچولو
باز هم .  ا نهي كرد ي توان زندگيا مين دنيدر ا

 كه طرفداران وضع موجود ي آگاهيحلزون ها
ردم را از  مي كنند تا بچه هاير آب ميسرشان را ز

 ي عقل كل نادانيباز هم قورباغه ها. راه بدر نكنند
 ي ماهيد گسترده داشتن را برايكه فكر كردن و د

 يزه هاي ريباز هم ماه.  داننديجوان حرام م
باز هم مارمولك .  زنندي كه وسط راه جا ميمتزلزل

ار ي را در اختي كه خنجر آگاهيي عاقل و دانايها
 دهند و خطرات راه و يماه كوچولو قرار ي سيماه
و باز .  كنندي او آشكار ميت دشمنان را برايماه

 ي كه شب خوابشان نمييان سرخ كوچولويهم، ماه
 . ا هستنديبرد و تا صبح در فكر در

ر پا ي كه در مبارزات چند ساله اخيامروز، نسل جوان
 داده و يدان گذاشته، كشته و مجروح و زندانيبه م

م ي رژ٨٢ و خرداد ٧٨ر يزش بزرگ تيدر دو خ
ك پرسش يده با ي را آشكارا به مصاف طلبياسالم
وه يم سفاك را با شين رژيا ايآ:  روبروستياساس

دان بدر كرد؟ مدتهاست ي توان از ميج مي رايها
 مطرح يمي ضد رژين پرسش در محافل جديكه ا

 ي پاسخ مانده، آنها را به نوعيشده و چون تاكنون ب
 پاسخ ماندن پرسش يب. به بن بست كشانده است

 و يدگيجه بري نتيادين دست، تا حد زي از اييها
 جامعه است، نشانه عدم يخيگسل در حافظه تار

نست يبازتاب ا. ندگانيانتقال تجارب گذشتگان به آ

ن ييح از مبارزات مهم و تعي صحيكه جمعبند
. ت جامعه حك نشده استي در ذهنيكننده قبل

م كه سركوب و يشو يم متوجه ميخوب كه نگاه كن
ون و مبارزان هر نسل بدست حاكمان يكشتار انقالب
 و گسل داشته يدگين بري در اي اساسيمرتجع نقش

، جوانان مبارز هر بار مجبور يك معنيبه . است
ند يايشده اند از صفر شروع كنند و تا به خود ب

 از دست ي تجربگي را بر اثر بيي گرانبهايفرصتها
  قبال امتحان شده پا گذاشته يهاراهه يداده اند، به ب

ز به يگران ني خورده كه ديياند و سرشان به سنگها
 .گر تجربه كرده اندي ديطيگر و در شراي ديشكل

 ي انقالبيازمند تئورينسل جوان ن
  تساهلياست و نه تئور

افته اند ي پرورش يستي كه در جنبش كمونيكسان
زمند روي و انجام پي دانند كه سازماندهي ميبه خوب

اما نسل .  داردروزمندي پياز به تئوري نيهر كار
 دور نگهداشته يستي كموني كه از آموزه هايجوان

 از يف شده ايشده و معموال طرح كمرنگ و تحر
.  كندينطور به مسئله نگاه نميآن در سر دارد، ا

 دست يد دست رويز مسلم است، نسل جديك چي
 يدگنده است و زنيرا به دنبال آي گذارد زينم

را جوان است و يز.  كندي جستجو ميمتفاوت
ر يپس ناگز. ن شده استي با او عجيروزيخواست پ

 اگر با ي دارد حتيسر به شورش و مبارزه بر م
 يجوانان با همه ب. روزمند آشنا نباشدي پيتئور

 گذارند، يدان عمل پا ميشان به مي هايتجربگ
ما يند، مستقي آزماي را خود ميروزيشكست و پ

ن يا.  اندوزنديرند و تجربه مي گي مبارزه مدرس
ن يند تكامل و تدوير از فرايز ناپذي گريهم بخش

 ياز به تئورين، نيبا وجود ا.  استي انقالبيتئور
 ماند و ي مي و علم انقالب همچنان بر جايانقالب

ن نكته ين به ايري قبل از سايشرو انقالبيجوانان پ
 و يباكيروز شدن، فقط بي پي رسند كه برايم

 يت نمي و ابتكار عمل كفاي و هوشمنديفداكار
 روشن و ي، هدف و دورنمايروزي كسب پيبرا. كند

 . جامع الزم استيبرنامه و نقشه ا
 بافان يشه ورزان و تئوريت، اندين موقعيدر برابر ا

 و يآنان با همراه. كار ننشسته انديطبقات حاكمه ب
 لمت جوه روشنفكران سازشكار و مسا گروييهمصدا

 از نظم ير رنگ و لعاب خورده اي كوشند تصويم
د ارائه دهند و ي جديموجود را به اسم دورنماها

 به ي امتحان شده را به عنوان نقشه هايراهه هايب
نكه، اهداف و برنامه يبكارانه تر ايفر. روز قالب كنند

 كه به شكل خودجوش يزي خود را به عنوان چيها
 يه و نشانگر مرزبنددر ذهن نسل جوان شكل گرفت

 و ي انقالبي آگاهانه جوانان مبارز با تئورييو جدا
د به ينگاه كن.  زننديز است، جا ميراهبرد قهرآم

 تاكنون ٧٦ كه از دوم خرداد يي هاي بافيتئور
 شده  ارائهرامون تسامح و تساهل و مسالمتيپ

نطور ي و هميد دار و دسته خاتميحساب كن. است
 چقدر بر ي مذهب– ي مليان بورژوايمسالمت جو

اه كرده اند و ين موضوع، صفحه روزنامه سيسر ا
 يان و توده مردم را با سخنرانيچقدر وقت دانشجو

 يم. ك قازشان گرفته اندي مسموم و صد تا يها
ط يد است و منطبق با شراين حرفها جديند ايگو
گر دوران يند دي گويم. كميست و ي قرن بيايدن

 ي سپرينقالبات اجتماع و اي طبقاتيهايريدرگ
گر ي و نسل امروز ديشده و جوامع امروز

 يم.  تابدي را بر نمي انقالبيوه هايشعارها و ش
 شركت يعنياست مدرن و متمدنانه يند سيگو

. ت از قانون حاكمي و تبعيدر مبارزات انتخابات
الت مبارز ضد يجاد تشكيند فكر اي گويم

 .است يهوده و از مد افتاده اي، فكر بيميرژ
د و يا تابع مد روز باشيه دنيبهترست مثل بق

 به يستيط زيا محي ي، هنري فرهنگينهادها
البته در چارچوب . دي بسازير حكومتياصطالح غ

 يقانون حاكم، تحت نظارت حكومت موجود و ب
 . خطر به حال نظام

ا همانطور كه ي است؟ آيدي جدينها حرفهايا ايآ
 مردم از يي كنند به رهايندگانش ادعا ميگو

 نسل ي انجامد؟ برايسركوب و استبداد و فالكت م
 آورد و راه ي نو و متفاوت ببار مينده ايجوان، آ

نها يا. د؟ نهي گشاي و رشد سالم جامعه را ميبهروز
 كهنه است كه از طرف يياستهايح و سينصا

 يان طبقات كهنه استثمارگر، برايسخنگو
 . شوديحفظ نظم و نظام كهنه حاكم ابراز م

 از ياريح را بسين نصايبخش بودن اي نو و رهايمعنا
 و يره اي زنجيجوانان به دنبال شوك قتل ها

 يم به كويانه مزدوران مسلح رژيسپس هجوم وحش
 كه با يجوانان. دندي فهم٧٨دانشگاه در تابستان 

 و ير حكومتيجاد تشكالت غي اياق در پياشت
 را يمدنال خود جامعه يمستقل خود بودند تا به خ

 مداوم وزارت يدهاي با تهدين بسازند، وقتيياز پا
 يكي يكي آنان را ياطالعات روبرو شدند، وقت

 ي بردند و گوشماليررسمي غيربودند و به زندانها
ك من ماست چقدر كره يدند كه يدادند، تازه فهم

 ين ماجراها مي كه از اين درسي تريهيبد. دارد
 يهادها كه نيطيدر شرا: نستيشود گرفت ا

ر با ي ناپذي آشتيروهايند و نيسركوبگر پا برجا
 ي توان به سادگيمنافع مردم بر سر كارند، نم

 را ساخت و حفظ ي واقعا مستقل و مردمينهادها
نده ين و آيكرد و فعال نگهداشت، ساختن جامعه نو

 . خود دارديمتفاوت كه جا
 يك حزب انقالبيد ي انقالب بايبرا

 داشت
 مهار جوانان مبارز، به كهنه يار حاكمان بريتدب

 كردن ي ثمر معرفي و بي انقالبيجلوه دادن تئور
 كوشند يآنان م.  شودي محدود نميقهر انقالب

 با ماهيان سرخ كوچولو

نگ انقالبی نمي توان  جبدون
كهنه را نابود و نو را متولد 

 كرد
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 ي كه براي متشكلي انقالبيروهايت نياصوال موجود

 كنند را ي مبارزه مي اسالميم جمهوري رژيسرنگون
 يتيهمزمان،  دست به هرگونه اقدام امن.  كنندينف

 ي و سازمان هاي زنند تا حزب انقالبي ميغاتيو تبل
. ر قابل دسترس سازندي نسل جوان غيمبارز را برا

 وقفه ادامه يست و چرا بي چين اقدامات برايا
 و همه اربابان ي اسالميدارد؟ چون جمهور

 ي مي اش به خوبين الملليست و متحدان بياليامپر
 يببخش و برنامه و نقشه انقالي رهائيدانند كه تئور

. ا متبلور شده استي دنيست انقالبيدر احزاب كمون
 ي اساسي از پرسش هاياري دانند كه پاسخ بسيم

ست و جواب سئواالت ينسل جوان نزد حزب انقالب
نده به يا در آي كه امروز وجود دارد يگري پاسخ ديب

ز به هنگام مبارزه متشكل ي شود نير مطرح ميناگز
ح تر و يحست صير پرچم حزب كمونيو متحد ز

پس بهترست خود . ساده تر بدست خواهد آمد
ن را بدانند و كمك يخواه هم ايجوانان مبارز و آزاد

وستن آنان با ي كه دشمن در راه پييكنند تا سدها
 .جاد كرده، در هم شكسته شوديحزب ا

ز قدرت ي قهرآميبدون سرنگون
 ير نميي، فرهنگ جامعه تغياسيس

 كند

 خرافات و تعصبات و دين سدها باي شكستن ايبرا
 كه به نفع دشمن است و توسط وابستگان يافكار

غ و يا روشنفكران سازشكار و كوته نگر تبليم و يرژ
ر به فك« : نكهيمثال ا.  شود را كنار زديت ميتقو

د ي موجود و كسب قدرت نباياسي قدرت سيبرانداز
.  شوديم حل نميمشكالت جامعه با افتادن رژ. بود

فرهنگ .  استيمشكل فرهنگمشكل جامعه ما 
كم ».د اول آن را درست كرديمردم خراب است و با

م از هر دو جناح محافظه يان رژيستند سخنگوين
 حرف از سركوب و ي كه وقتيكار و دوم خرداد

د، ي آيش ميه مردم پيخفقان و استبداد حكومت عل
 و » يجوامع شرق يفرهنگ استبداد«موضوع را به 

 كشانند و تازه يمردم م» يريفرهنگ استبداد پذ«

ر خودتان يتقص«  شوند كه ي هم طلبكار ميزيچ
 تاب يي از جوانان كه گويمتاسفانه بخش .» است

 و قبول ياسيوستن به مبارزه سيپ
ش را ندارند سر در محافل صرفا يدردسرها

 فرو برده و خود را با مباحث و ي فرهنگ– يادب
ع اما در واق(ز ياست گريمكاتب به اصطالح س

مشغول كرده ) است و نظم حاكميم به سيتسل
 جامعه را »يشكل فرهنگ«اند تا به قول خود 

 خواهند بدانند يا نمي دانند ينان نميا. حل كنند
 يكه مبارزه در عرصه فرهنگ و هنر فقط در صورت

 تواند موثر و مشكل گشا باشد كه به مبارزه يم
ن طبقات محكوم ي در بطن جامعه بي اساسيطبقات

 ياريتحت استثمار با طبقات حاكم استثمارگر و 
 ياسي قدرت سي سرنگونيبرساند و به مبارزه برا

 جامعه منجمله يحاكم كه حافظ همه نكبت ها
  .فرهنگ حاكم است كمك كند

 رگي دين دسته از جوانان به كنار، هستند گروهيا
 ي رويگر به مبارزه فرهنگي ديكه با نگاه و هدف

م ي مبارزه با رژيعتقدند كه برانان ميا. آورده اند
 ي فرهنگينينه چيد زميحاكم قبل از هر كار با

 و يد نخست تفكرات خرافي مثال، بايبرا. كرد
ر يي را از ذهن جامعه زدود وگرنه هرگونه تغيمذهب

انبار خواهد بود ي زي ثمر و حتي، زودرس و بيميرژ
ر نكرده است و دوباره ييت جامعه تغيچون ذهن

نان ي از ايليخ. اهد بود و همان كاسههمان آش خو
رانه و پر تالش كمر به مبارزه يگير پي اخيدر سالها

ه ارتجاع بسته اند و چه بسا آماج فشار ي عليفرهنگ
. م هم قرار گرفته انديدات رژيو  سركوب و تهد

ش ي را پينست كه مبارزه فرهنگياشكال كارشان ا
 ير م قراياسيو مبارزه سيشرط و در واقع آلترنات

 مبارزه ضد ياگر مخاطرات و دردسرها. دهند
 ياست دور مي است كه گروه اول را از سيميرژ

 فرهنگ كهنه ي و عمق و جان سختينيكند، سنگ
 يحاكم بر جامعه است كه چشم گروه دوم را م

 ياسين كننده مبارزه سييت و ارزش تعيرد و اهميگ
نان از خود ياما ا.  كنديرا در ذهنشان كمرنگ م

ن ي اي پرسند كه علت عمق و جان سختينم
ش در يشه هايست؟ ري چيفرهنگ كهنه و خراف

ران ي كه در اياديرات زييرغم تغيكجاست و چرا عل
م منحوس ي سال رژ٢٥رخ داده و مشخصا تجربه 

ر ي و غير عملي، باز هم خرافه و تفكرات غيمذهب
 هم هست يعيشه دار است؟ طبين ري چنيمنطق

ا اگر راه يابد يبه ذهنشان راه ن ين سئواالتيكه چن
را بدون مسلح شدن به يز. رديح نگيافت، پاسخ صحي
 از جامعه، بدون درك ي انقالبيدگاه علميد

 ي اقتصاديربناي از رابطه زيكيالكتي ديستياليماتر
 حاكم، ي فرهنگ_ ياسي سي و روبناي اجتماع-

ن كننده قدرت ييبدون فهم درست از نقش تع
نها، ي ايد تماميت و بازتوليقو در حفظ و تياسيس
 . دي توان به جواب درست رسينم

 يستند جوانان فعال در عرصه مبارزه فرهنگيكم ن
 يشان بي كنند تالشهاي احساس ميكه بعد از مدت

 رسند كه يجه اشتباه مين نتيثمر است و به ا

نست كه هر يعلت ا. ر استير ناپذييت مردم تغيذهن
 كنند و يو نم دريز محسوسي كارند چيچه م
نان نقش دستگاه يدر واقع ا.  ندارندي چندانيبازده
 و يغات فرهنگين تبلي حاكم و ماشيدولت

 كند و خرافه يك بند كار ميك آن را كه يدئولوژيا
و مهمتر از آن، .  پراكند، دست كم گرفته انديم

 حاكم در دور كردن يگاه قهر و قدرت ارتجاعيجا
شرو ي و پي مترقرش فرهنگيمردم از شناخت و پذ

 نان مرتبا به تجربه اروپاي از ايليخ. ده انديرا نفهم
 يجه مي كنند و نتي رجوع م۱۸ و ۱۷در قرن 

 در آنجا حاصل چند دهه ييرند كه انقالب بورژوايگ
ش يبان نواندي متفكران و ادي و فلسفيكار فرهنگ

ر كرد و بعد انقالب يي اول فرهنگ تغيعني. بود
آن متفكران، .  اشتباه استن فكريا.  آمدياسيس

ن كردند و ين زمان خود را تدويفرهنگ و فلسفه نو
ر فرهنگ يي تغين هنوز به معنيساختند اما ا

 يير شدن فرهنگ بورژواي جامعه و فراگيفئودال
 آنچه قبل از انقالب و در واقع در  در اروپا، .نبود
ر يي مردم تغي انقالب در ذهن توده هاييان برپايجر

د شورش كرد و ين نكته بود كه بايرش اي پذكرد،
سرنوشت خود را بدست گرفت و از شر اسارت 

. ت شاهان و اربابان خالص شدي و حاكميفئودال
 توان ي را مياسيقدرت سن نكته بود كه يقبول ا

تازه بعد .  سرنگون كرديد به قوه قهر انقالبيو با
خته شدن خون ي و رياسين انقالب سياز وقوع ا

شان ي و مجازات اربابان مستبد و كشيحاكمان قبل
ر يمفتخور گردن كلفت بود كه راه حاكم شدن، فراگ

د، هموار يافتن فرهنگ و فلسفه جديشدن و تكامل 
 طبقه ياسيقدرت س. شد و جهش وار هم شد

د بود كه امكان حاكم شدن فرهنگ طبقه يجد
ز اگر يران نيدر ا. جاد كرد نه بالعكسيد را ايجد

ت خرافه و جهل و يم از شر حاكمي خواهيواقعا م
 موجود ياسيد با قدرت سيم بايضدعلم خالص شو

 .ميف كنين تكلييبدون مسالمت تع

 رزمنده در يوه هاياستفاده از ش
 ار خوب استيم بسيه رژيمبارزه عل

رغم قبول ي از جوانان هم هستند كه عليبخش
 بردن يم و پيت رژيه كلي علياسيضرورت مبارزه س

 ها، با  ضرورت ي دوم خردادي مردمت ضديبه ماه
 ي جمهوري سرنگوني براي قهر انقالبيريبكارگ
 رزمنده در تظاهرات ها يوه هاي با شي و حتياسالم
نجا كه يبه ا.  دارند»مسئله« ي مردميزش هايو خ

كمرتبه دوم يل و استدالالتشان ي رسند، داليم
ح يف  و تشري در توصي شود و گاه حتي ميخرداد
 و ي و جوانان  رزمنده به زبان خاتمونيانقالب

مثال، از آن دسته . ندي گويهمراهانش سخن م
ان ي كه در جريپسران و دختران جوانان و نوجوان

 سركوبگر يروهاي در برابر ني توده ايزشهايخ
 ها و باتوم ي كنند، لباس شخصيمقابله به مثل م

 از يري جلوگي دهند و براي ميبدستها را گوشمال
 و مزدوران موتور ي انتظاميروي نيوهاحركت خودر

,  بندنديابانها را مي زنند و خيسوار ابتكار عمل م
 يبچه سوسول ها«ا ي» ارازل و اوباش«بعنوان 

 فهمند و فرهنگ يچ نمياست هي كه از سينادان
ن حرفها يست كه اي نياتفاق.  كنندياد مي»  ندارند

 شتر بهيزش ها، بيبعد از سركوب و فروكش خ
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ه تزلزل و محافظه يانعكاس روح.  رسديگوش م
 ي كه به دنبال هر فشار و سركوب در بخشيكارانه ا

 شود را به صورت تخطئه كردن يجاد مياز مردم ا
 جستن از يمبارزان و رزمندگان صف اول و تبر

 دشمن غافل از يان گفته هايبازگو. ميني بيآنان م
 شود، ين مييابانها تعياست در خي سيآنند كه وقت

و . ن افرادندي ترياسي س»بچه سوسول ها«ن يهم
د جامعه را سمت و ي باي كه فرهنگ شورش ميزمان

. ن افرادندين شورشگران با فرهنگ تريسو  دهد هم
ن ها يدان، هميان در مي بي آزاديپرچمداران واقع

 جامعه و انقالب يشه اي ريدگرگون. هستند
 فقط به دنبال ي اگر كسي به كنار، حتياجتماع

 تنفس است ي سالم براي و فضاي آزاديرعه اج
 از ي موقتي هاينين عقب نشيد بداند كه چنيبا

ن انجام نخواهد شد مگر به پشتوانه يجانب مرتجع
.  مردمير توده هاي ناپذيمبارزات رزمنده و آشت

وگرنه صاحبان قدرت، در مقابل التماس و استغاثه و 
نم  كشند و ي پا پس نم»متمدنانه« يدرخواست ها

 . دهنديپس نم
، شكنجه و ي راياز درون صندوقها

 دي آيرون مي بي عدالتيحبس و ب
د نسل جوان آگاهانه از ي كه بايگر از موانعي ديكي

حت ي ها و نصيسر راه خود كنار بزند، هراس افكن
 از حاكمان ي است كه گروهي بازدارنده ايها
.  كننديغ ميبكار و روشنفكران سازشكار تبليفر
 يزش ميا فروكش هر خيعد از سركوب نان بيا

 مطلوب خود را از يريجه گي و نتيكوشند جمعبند
ند ي گويم. ر بدهنديآن واقعه به خورد جوانان درگ

 به كشتن يخوديخود را ب. ده استي فاينكارها بيا
ند تا به حال ي گويآخرش كه چه؟ م. دادن است

ن و يشه بانك و آتش زدن ماشي با شكستن شيكس
ده ي نرسي به آزادي انتظاميروين با نر شديدرگ

وه ي و شي قانونيراه ها. دي رسيشما هم نم. است
قهر كردن با . ديريش بگي كم دردسر را در پيها

 . جه استي نتي بيصندوق را
:  پنهان استيتيح مسموم، واقعين نصايپشت همه ا

 دردسر ي بيوه هاي و شي قانونيجه راه هاينكه نتيا
ك نظام ضد ي در يوق را كردن با صنديو آشت
م سركوبگر، ي و رژين ارتجاعي و تحت قوانيمردم

ت فالكت ين وضعيست مگر هميز نبوده و نيچ چيه
 كه بر جامعه ما حاكم يبار و ناعادالنه و خفقان آور

ان يحبس و شكنجه و قتل جوانان و دانشجو. است
جه دوم خرداد ير، نتيو روشنفكران در هفت ساله اخ

انطور كه دوم خرداد، خود فرزند درست هم.  است
 و مشخصا كشتار ٦٠ در دهه يم اسالميات رژيجنا
 .   بود٦٧ در سال ياسيان سيزندان

شه ي انجام تحول ري برايبعالوه، ضرورت قهر انقالب
 دست زدن به اقدامات ي در جامعه به معنيا

. ستيز در هر مبارزه و تظاهرات مشخص نيقهرآم
گاه در صفوف اول هر شروان آين مبارزان و پيا

 يوه هايد شي باي توانند و ميمبارزه هستند كه م
ط مشخص ي را با توجه به شرايمناسب مبارزات

ن يشتري كه جنبش مردم به بين كنند بنحوييتع
ش حفظ شود، يداري كند و پايشرويحد ممكن پ

ممكن را بخورد و  ياسيسن ضربه يدشمن محكمتر
ن را متحمل  ممكين ضربه و قربانيصف خلق كمتر

ار يمع.  داردي و قرباني، فداكاريهر مبارزه ا. شود
نست كه ي در هر مبارزه ايروزين درجه پيي تعيبرا

ح و ي صحي نقشه ايمبارزان تا چه اندازه بر مبنا

ها و ي فداكاري روشن جلو رفته اند و در ازايهدف
 و ياسي ماندگار سي ها، به كدام دستاوردهايقربان
 ي جنبش مردم و توده هايبرا ي و روحيالتيتشك
 . ده اندير مبارزه رسيدرگ

ز ضرورت يداشتن نقشه انقالب قهرآم
 انقالب است

 يا جنگ انقالبيز ياما راهبرد و نقشه انقالب قهرآم
تر از نقشه و ي جامعتر و عالي، در سطحيتوده ا

ا آن مبارزه قرار ين ي اي مشخص برايكهايتاكت
 نابود يست برا اي،  نقشه ايجنگ انقالب. دارد

نكه روابط و ي ايبرا. كردن كهنه و ساختن نو
 در جامعه ين و متفاوت و انقالبي واقعا نوينهادها
ط يط و محيرند، شرايابند و شكل و قوام بگيتولد 

 ين در درجه اول به معنيا. مناسب الزم است
 يعني.  در جامعه استي انقالبيط و فضايشرا

روها و يه ن كه نسبت بييحضور فعال توده ها
 مرتجع و عقب مانده و فاسد و مسموم ينهادها
 يب.  نداشته باشند و آنها را تحمل نكننديگذشت

 يم مهم است ولياعتماد بودن مردم نسبت به رژ
ت شود كه دولت يت تثبين واقعيد ايبا. ستي نيكاف

ز را ي است كه آن باال نشسته و همه چيدستگاه
ل خود و با ي م كند و بهي ميزيكنترل و برنامه ر

.  روديز از سر راه كنار نمي مسالمت آميوه هايش
 يج شود و در مبارزات و شعارهاي راين آگاهيد ايبا

د كه بساط قانون و زندان و محكمه يمردم به زبان آ
 حفظ نظام موجود ي براي مسلح حكومتيو نهادها

 مردم ي قهر انقالبيروينها به ني كه اياست و تا وقت
 ي و ضد مردميون نشده، نظام طبقاتنابود و سرنگ

 . زنده خواهد ماند
 يروهاي افراد و نير قانوني غيا بدون سازماندهيآ

ن نقشه را ي را رواج داد و اين آگاهي توان ايمبارز م
 و دور از ي مخفيا بدون سازماندهي كرد؟ آيعمل

ك مبارزه ي توان صحبت از ي ها ميچشم اطالعات
 يشه اي ريك دگرگونيجاد ي ايدار براي و پايجد

 و ي اساسينهاست پرسش هايدر جامعه كرد؟ ا
شروان نسل ي از پياريبس.  مبارزانيش پايعاجل پ

 يش مين سئواالت پي پاسخ به ايك قدمين تا ينو
 يح در ذهنشان مي صحي پاسخ هايگاه حت.روند

 ي با دانش سازماندهيياما به علت ناآشنا. چرخد
 در مورد ياروشن و ني و اصول پنهانكاريانقالب
م يك رژي ي كه نقشه سرنگونيد و بزرگيف جديوظا

 روند و به ين كار طفره مي دارد، از اي در پياسيس
. ر هم ندارنديتقص.  دهنديروال موجود ادامه م

ق را ي و عمي اساسين پرسش هايح به ايپاسخ صح
ك محفل ي توان صرفا با فكر كردن در سطح ينم
ا يم يات مستقيز تجرب محدود اي هايا با جمعبندي

ن كار از يم ايهمانطور كه گفت.  بدست آورديخيتار
د كه گام ي آي بر ميست و انقالبي كمونيعهده حزب

 ي طبقه كارگر و خلقهايبه گام تجارب مبارزات
 و برنامه و يران و جهان را جمعبنديده در ايستمد

. ن كندين تجارب تدويراهبرد انقالب را با اتكا به ا
 شكل ين حزبي، چنيت كه در دوره كنوننسيمهم ا

نست كه اوضاع حاد و يمهم ا. گرفته و وجود دارد
 جوان و تازه نفس و يروهاي جامعه مرتبا نيانفجار

ده به يطبقات محروم و ستمدان يمشرو را از يپ
 ي مي اسالميم جمهوريه رژيدان مبارزه عليم

بار و بركه، متالطم ينست كه جويمهم ا. فرستد
 سرخ كوچولو شبها ياران هزار ماهشده و هز
 ■ .ا هستندي برد و تا صبح در فكر دريخوابشان نم

جوانان در 
ی زشھایخ

 شبانه خرداد
  از درونينگاه

مصاحبه نشریه حقیقت با یكی از جوانان 

دانشجوئی و مردمی شركت كننده در خیزش 

 در شھر شیراز ١٣٨٢خرداد 
 لطفا خودت را معرفی كن؟: حقيقت
 سالمه، در آبادان به ٢٥.  آرش هستممن:  جواب

. در شيراز و اصفهان بزرگ شدم.  دنيا آمدم
درگير كارهای مختلفی چون مكانيكی، برقكاری و 

به خاطر شغلم . اين اواخر راننده تاكسی بودم
ارتباطم با مردم بيشتر بود و نارضايتی همه را می 

همه از وضعيت ناراضی بودند و می . ديدم
رژيم كاری كنندكه خيزش خرداد  خواستند عليه 

 .پيش آمد
تو چگونه باخبر شدی و چگونه شركت : ح

 ؟ كردی
من از طريق شبكه های تلويزيونی ماهواره ای : ج

دانشجويان قرار  تير ۱۸كه روز . با خبر شدم
پيش . است يك جنبش سراسری بوجود بياورند

خودم فكر كردم كه من هم بايد بروم و به 
تا اينكه با خبر شديم در . نمدانشجويان كمك ك

تهران شلوغ شده و دانشجويان برای تدارك 
 . خيابانهابه هيجده تير ريختند 

من با يكی از فاميلهايم كه دانشجوی دانشگاه 
شيراز بود و توی باغ بود رابطه داشتم و در 
جريان قرار گرفتم كه قراره شيراز هم اينكار را 

 ،تهراندر شروع حركت يك روز بعد از . بكنند
حدودهای هشت شب در  شيراز صد تا صد و 
پنجاه نفر از دانشجويان در كوی دانشگاه و بعد 
خيابان جام جم به سمت ميدان دانشجو و تا 

خيلی ها به تماشا . بولوار چمران تظاهرات كردند
. آمدند و مردم به دانشجويان كمك می كردند

شعار می دادند و ماشينها با بوق زدن از 
 . جويان حمايت مي كردنددانش

همان شب توی خيابان چمران كار به درگيری 
نيروهای بسيجی بيشتر از نيروی انتظامی . كشيد

با چاقو و زنجير و باتوم به . دخالت می كردند
شب اول . دانشجويان و مردم حمله كردند

 .توانستند سركوب كنند و خيلی ها دستگير شدند
ستانمان قرار با دو. اما در شهر موضوع پيچيد

جمعيت آن شب . گذاشتيم كه برويم شركت كنيم
خود دانشجويان هم بيشتر بيرون . بيشتر شده بود

 . ريختند
 مردم چطوری خبردار شدند؟ : ح
بخشا از طريق تلويزيونهای ماهواره ای و بخشا : ج

مثال يكی از دانشجويان . از طريق پخش اعالميه
با .  داديك تراكت دعوت به تظاهرات را به من

كمك دوستی كه امكاناتی داشت آنرا تكثير 
كرديم و با بقيه بچه ها شب و روز توی محله ها 

  باعث شد كه شب دوم بيشتراينكارها. پخش كرديم



١٩صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
دوباره حركت هشت شب ساعت . دو استقبال ش
برای مقابله با بسيجی هاي با كمك . شروع شد

كلی وستانم كوكتل مولوتف درست كرديم ود
مع كرديم توی ماشين گذاشتيم به سمت سنگ ج

 . بولوار چمران حركت كرديم
در بلوار چمران حدود دويست نفر كه اكثرا 
دانشجو و جوان بودند، با شعار دادن تظاهرات را 

شب دوم درگيری خيلی شديدتر . شروع كردند
بسيجی ها با شعار جانم فدای رهبر وحشيانه . شد

ها سنگ و ما هم به سمت آن. حمله می كردند
يكی از بسيجی ها با . كوكتل پرتاب می كرديم

يك شيشه شكسته صورت يكی از بچه ها را بريد 
كه مردمك چشمش هم پاره شد و يك چشمش 

به سمت . ما هم رحم نمي كرديم. را از دست داد
يك فرمانده بسيجی كه به بی سيم و كلت مجهز 
بود و به بقيه دستور می داد كوكتل انداختيم و 

دو تا ماشين بنز آخرين . اسهايش آتش گرفتلب
از همان شش هزار بنز (سيستم ماموارن انتظامی 

، را گير )الگانسی كه آلمان به ايران داده بود
مردم خيلی همكاری می . انداختيم و آتش زديم

كردند مثال خودم را همان شب گرفتند و همراه 
 ؛ده پانزده نفر ديگر در يك مينی بوس  انداختند

دم حمله كردند درش را شكستند و ما را آزاد مر
 . كردن و مينی بوس را چپه كردند

 شعارهای شما چی بود؟ : ح
مرگ بر خامنه ای، خاتمی و رفسنجانی و : ج

توپ تانك . مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی
اين خيزش شبانه هر شب . بسيجی ديگر اثر ندارد

زندانی سياسی آزاد بايد گردد و . ادامه دارد
همچنين در دفاع از دانشجويان مشخصا احمد 

من تازه آنجا بود كه از . باطبی هم شعار داديم
طريق دانشجويان فهميدم احمد باطبی كی بود و 

هر . اينجور شعارها را  داديم. چرا زندانی است
كال . جائی هم كه كم می آورديم فحش می داديم

بر عليه بسيجی ها خيلی شعار می داديم و ولی 
 .تر شعارها ضد خاتمی بودبيش
 چرا؟: ح
به خاطر اينكه او وعده و عيد زياد داده بود و : ج

. و هيچ كاری هم انجام نداد. همه را گول زده بود
 .ويان می گفتند او دروغگو استجدانش

تقريبا تا هيجده تير هرشب از ساعت هشت تا 
كل بولوار چمران بسته . چهار صبح درگيری بود

ين را پارك می كردند و به مردم ماش. می شد
در  آن شبها شيشه . تظاهرات می پيوستند

بانكهای باغشاه را شكستيم و دو سه تا ايستگاه 
چونكه محل . را هم آتش زديم ۱۱۰پليس 

 . نگهداری دستگير شدگان بود
سر خيابان پارامونت هم حسينيه پانزده خرداد را 

صندوق . كه قبال محل سينما بود را آتش زديم
ض الحسنه سپاه را در خيابان زرهی و جاده قر

هر جائی هم كه بسيجی ها را . زندان هم همينطور
خيلي . تنها گير مي آورديم حسابی كتك می زديم

از بسيجی ها در می رفتند از دور گاز اشك آور 
می انداختند يا با تير مشقی تيراندازی می كردند 

 با.  همه هجوم می بردند.مردم ترسی نداشتند

 اينكه نيروهای انتظامی راههای اصلی را می 
 شبانه را ادامه می یبستند ولی ما جنگ و گريزها

مي توانم بگويم كه تقريبا نصف مردم . داديم
اطراف . شيراز درگير اين ماجرا ها بودند

قصرالدشت و مالی آباد هر شب مثل چهار شنبه 
در همين . مرتب ترقه می انداختيم. سوری بود
البته . كشته شدوطن خواه بود كه رهام درگيريها 

. خبر اين بود كه دو سه نفر ديگر هم كشته شدند
ما پس از كشته شدن رهام جری تر شديم مثل 

آماده بوديم هر كاری . مار زخمی شده بوديم
 .   بكنيم
 نقش دختران در اين خيزش چی بود؟ : ح
آنها روسری ها را . دختران خيلی فعال بودند: ج

 ما دوشادوش هم شعار می داديم ،ردنددر می آو
رابطه دختر . و در درگيری ها شركت می كرديم

اينجوری نبود كه . و پسر خيلی خوب شده بود
. همديگر را مسخره كنند يا به هم متلك بگويند

از هم در مقابل بسيجی . به هم كمك می كردند
 . ها دفاع می كردند

 ؟ آيا عليه حجاب شعار هم می داديد: ح
 . خودم شعاری عليه حجاب نشنيدم:ج
رابطه جوانان آبادانی و شيرازی در اين دوره : ح

  چگونه بود؟
تو آنروزها اصال بحث آبادانی و شيرازی نبود : ج

رابطه بين آبادانی و شيرازي مثل دختر و پسرها 
. كدورتی مثل قديم وجود نداشت. شد كه گفتم

انی قديمها رژيم خيلی بر عليه جنگزده های آباد
تبليغ می كرد و بين ما و شيرازی ها تفرقه و 

تا جائی كه تعدادی در . درگيری راه می انداخت
ولی در اين مبارزات . اين درگيريها كشته شدند

اصال و ابدا چنين چيزی نبود همه پشت هم 
گروههای جوانان كه درست شده بود . بودند

 . تركيبی از آبادانی و شيرازی بود
 ؟ تيپهائی هستندبسيجی ها چه : ح
بسيجی ها بيشتر برخی جوانانی فرصت طلبی : ج

هستند كه برای گرفتن امكانات مالی و مادی به 
از حقوق و امكانات برای . اين گروهها می پيوندند

البته حسابی . ازدواج برخوردار می شوند و غيره
برخی شان جوانان . شستشوی مغزی می شوند

البته در هر . ندروستائی و محالت فقير نشين هست
در مجموع خيلی . ودبمحله هم چند جوان بسيجی 

اينها با گروهی كه بنام . مقاومت نمی كردند
آنها خيلی وحشی . فدائيان رهبر هستند فرق دارند

 .تا آخر مقاومت می كردند. ندا
رژيم از طريق همين بسيجی ها مرتبا ما را سر هر 
چيزی گير می داد به خاطر همين همه نفرت 

ولی به جرئت می توانم . عجيبی از اينها دارند
بگويم كه آنروزها ما توانستيم نزديك به چهل 

 . درصد از نيروهای بسيج شيراز را ناكار كنيم
روشهای رژيم برای شناسائی جوانان چی : ح

  بود؟
يك پولتيك رژيم فيلمبرداری و عكس گرفتن : ج

معموال . علنی و مخفی از صف شلوغی ها بود
ار را از ساختمانهای بلند می كردند يا دور و اينك

بر فيلمبردار هم نيروی مسلح حسابی می 
 .گذاشتند و نزديك شدن به اينها سخت بود

     يكی. يكی ديگر برداشتن شماره ماشينها بود

 هر محل لو می دادند كه كی ها یهم بسيجي ها
 .شركت داشتند و فعال بودند

رهای روش شما برای خنثی كردن كا: ح
  دشمن چی بود؟

فيلمبرداری را نمی توانستيم مستقيم خنثی : ج
ولی با كشيدن جوراب روی صورت . كنيم

خودمان و نقاب گذاشتن و چفيه بستن مانع 
بعضی بچه ها هم . شناسائی خودمان می شديم

 . صورتشان را رنگ می كردند يا سياه می كردند
روی نمره ماشينها پالستيك می كشيديم يا گل 
مالی می كرديم كه معلوم نشود يا بعضی بچه ها 

يك . هم با ماژيك سياه نمره ها را تغيير می دادند
يا يكی از . را می كردند دو يا دو را می كردند سه

بچه ها كه در كار كامپيوتر بود بر برچسب شماره 
ا روی شماره های قبلی می رچاپ می كرد و ما آن

 . چسبانديم
مثال . تهديد می كرديم محل را هم یبسيجی ها

توی محل خودمان كه دو تا بسيجی بود رفتيم 
آنهارا تهديد كرديم كه اگر بالئی سر يكی از ما 

كه اتفاقا موثر افتاد . بيايد حسابتان را می رسيم
آنها اصال روزهای درگيری از خانه بيرون 

 .نيامدند
راستی اينرا هم بگويم كه برخی دانشجويان هم از 

از صحنه درگيری ها فيلمبرداری توی خودمان 
 البته از صورتها فيلم نمی گرفتند و .می كردند

بعدا فيلمها رانگاه می كردند و نقاط ضعف و قوت 
را بررسی می كردند و روشهای جديد را در می 

مثال روزهای اول بسيجی ها توانستند ما . آوردند
را از پشت و جلو محاصره كنند ولی بعدا 

چمران را انتخاب كردند كه دانشحويان قسمت 
 .قابل محاصره نبود و می شد به آنها ضربه زد

 وسايل مبارزه شما چی بود؟ : ح 
 سنگ، كمر بند برای تاب دادن و چاقو ،كوكتل: ج

. و ترقه پيازی كه خودمان درست می كرديم
ترقه هائی بود كه با اكليل و سرنج درست می 
 كرديم يك سنگ وسطش می گذاشتيم و پرتاب

چيز خوبی شده بود اگر به يكی می . می كرديم
اينها را به سمت . خورد زخمی اش می كرد

تك و توكی از بچه ها . بسيجی ها پرت می كرديم
. هم كلت برتا سيزده تير داشتند ولی استفاده نشد

توی شيراز راحت اينجوركلتها  به قيمت پنجاه 
 .شصت هزار تومان خريد و فروش می شود

 هم برای دل و جرئت پيدا كردن بعضی بچه ها
قبل از درگيری ها كمی مشروب می خوردند كه 

 . شنگول و بی پروا بشوند
 روز هيجده تير چه گذشت؟ : ح
از كوی . آنروز كل خيابانها بسته شده بود: ج

دانشجو تا فلكه علم تا به سمت ابيوردی به سمت 
چمران؛ از مالی آباد به سمت چمران از قصر 

تقريبا  در هر بيست . مت مالی آبادالدشت به س
سی متر نيرو گذشتند و به هر كی كه در شهر 

مثل روزهای قبل . تاب می خورد گير می دادند
بسيجی های . نبود كه نتوانند كنترل كنند

شهرهای اطراف مثل فسا، مرودشت و اردكان را 
 . آوردند

خودم . عمال مردم نتوانستند آنروز كاری كنند
 م كه چگونه بسيجی ها يك زنشاهد اين بود
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 كه كنار بولوار چمران نشسته بودند راو شوهر
وحشيانه و بيرحمانه زدند باور كنيد اگر اسلحه 

 .دستم بود همانجا می توانستنم بزنمشان
وقتی ديديم طرفهای بولوار چمران نمی توانيم 

.  گفتيم برويم به سمت  عفيف آباد،كاری كنيم
برای . جمع شده بودندحدود چهار صد پانصد نفر 

بستن خيابانها الستيك آتش زديم و شروع به 
ولی بسيجيها آمدند و . شعار دادن كرديم

تعداد زيادی از بچه ها . الستيكها را كنار زدند
زخمی شدند و خيلی از بچه ها در آنجا دستگير 

مثال . هنوزم كه هنوزه از آنها خبری نداريم. شدند
كه دستگير شدند من از دو تا دوستان نزديك 

 . هيچ خبری ندارم
مراسم تشيع جنازه پرهام وطنخواه چه : ح

  جوری بود؟
ولی مراسم عادی . من خودم شركت نداشتم: ج

شايع بود كه رژيم خانواده اش را تهديد . بود
كرده بود كه هيچ عكس العملی از خود نشان 

 . ندهند
 زخمی ها كجا معالجه می شدند؟ : ح
ديگر رژيم نيروی . يمارستانهامی رفتند به ب: ج

 . نداشت كه آنجاها را كنترل كند
آيا مسن ترها و قديمی ترها هم شركت : ح

  داشتند؟
مخصوصا . به ما كمك می كردند. آره بودند: ج 

موقع درگيريها كه می گفتند اينكار يا آنكار را 
مثال . بكنيد يا نكنيد خيلی بدرد ما می خوردند

 اگر گير كرديد خودتان را يك جا به ما گفتند كه
. بيندازيد كف يك رودخانه كم عمق و در برويد

. شد خيلی از بچه ها نجات پيدا كننداين باعث 
كال . بعضی شعارها را هم آنها پيشنهاد می دادند

از هر هزار نفر دويست تائی دانشجو بودند بقيه از 
مردم عادی بودند ولی بيشتر جوان و دانش آموز 

 . ودنددبيرستانی ب
بعد از هيجده تير هم از بچه ها دستگير : ح

  شدند؟
آره، بويژه ريختند جاده پايگاه كه دانشجويان : ج

البته . زيادی آنجا خانه داشتند گرفتند و بردند
يكسری از بچه ها هم كه شناسائی شدند شهر را 
ترك كردند و االن در شهرهای ديگر زندگی می 

 . رفتديگر رژيم دنبال آنها ن. كنند
 وضعيت سازماندهی شما چگونه بود؟ : ح
هر كدام از ما چند دوست در اين يا آن محله : ج

داريم و كال جوانان محله و شهر همديگر را می 
از همين . شناسند و همه با هم در ارتباطند

ارتباطات به همديگر خبر می داديم كه امروز 
ولی كال سازماندهی درست و . فالنجا جمع شويم

يعنی دقيقا نمی دانستم كه هدف .  نداشتيمدقيقی
توی دانشجويان هم . چيست و چكار بايد بكنيم

كال كسی كه بخواهد رهبری كامل بدهد .اين نبود
 . نبود

يكی از كارهای مان هم ترساندن بسيج هر محله 
بود كه اينكار را از طريق بچه های نترس و 

 توی جوانها اينجور آدمها. زرنگ انجام می داديم
زيادند كه اگر با آنها كار بشود خيلی تاثير دارد و 

 . بقيه جوانان هم پشتشان می روند
قبل از رفتن به تظاهراتها با هم صحبت می 

می گفتيم . كرديم به هم روحيه می داديم
. نترسيم، با هم حمله كنيم و بزنيم. حواسمان باشد

آخر هر يا. كسی پشت آن يكی را خالی نكند

تيم فردا شب يادتان نرود، فردا تظاهرات می گف
 . بيشتر از امروز می كنيم

 ديوارهاروی   از كارهای ما شعارنويسی زياد يكی
توی عادل .  چند تائی می رفتيم روی ديوارها. بود

يا . آباد روی در خانه يك آخوند شعار نوشتيم
فروش . روی سر در ارگانها و بانكها می نوشتيم

اما ما گير می اسپری را قدغن كرده بودند 
چهار صد و پانصد تا اعالميه را هم توی . آورديم

مغازه يك دوستمان چاپ كرديم و شب توی 
 . محالت پخش كرديم

آيا دنبال خبر گيری از شهرهای ديگر :  ح
  ؟هم بوديد

آره خودمان مدام با شاهين شهر و اهواز و : ج
به دوستان و فاميلهايمان . تهران تماس داشتيم

يم و خبر می گرفتيم حتی از توی زنگ می زد
مثال يكی از . تظاهراتها به هم خبر می داديم

دوستان دانشجويم خبر داد كه تو اهواز در منطقه 
 . لشكر آباد درگيری مسلحانه شد

توی شاهين شهر اصفهان همه مردم بيرون 
. را آتش زدند ۱۱۰دكه های پليس . ريختند

. غان كردندبانكها را خرد كردند يك پاسگاه را دا
شاهين شهر . و حسابی ماموران را كتك زدند

البته . چون كوچك بود همه زود شناخته می شوند
مردم هم همه بسيجی ها را می شناختند و 

فوالد شهر هم خيلی شلوغ . حسابشان را رسيدند
ماموران از باالی دوازده طبقه ای ها فيلم می . شد

چند روز . و افراد را شناسائی می كردند. گرفتند
قبل از هيجده تير يك دسته پنجاه نفره چماقدار 
بنام فدائيان رهبر راه انداختند كه با چماق و چاقو 
به مردم ساكن در اين بيست تا سي واحد دوازده 

به هيچكس رحم . طبقه ای ها حمله كردند
نكردند، طبقه به طبقه رفتند، در خانه ها را 

پسر را شكستند و مرد و  زن و بچه و دختر و 
 . زير كتك گرفتند

انگيزه تو برای شركت در اين تظاهرات : ح
  چی بود؟

توی . ديد من از اين رژيم همش منفی بود: ح
از هر . همه اين سالها همش تو سر مان زدند

جنبه كه بخواهی آزادی نداشتيم زندگی سخت 
. همه روزهای زندگی مان يك جور است. شد

زندگی مان يك همه . صبح برو سر كار و شب بيا
حتی اميدی ! رنگه، نه آزادی نه كار و نه آينده ئی

يك بسيجی را كه می بينی . به ازدواج هم نيست
همه كار می كند و ازهمه امكانات برخوردار 

. سران كشور همه می چاپيند و می خورند. است
خاتمی می آيد وعده می دهد عمل هم نمی كند 

 اين توی. تازه عكسش را هم انجام می دهد
دق و . مبارزه ما می خواستيم رژيم عوض شود

همش به ما . دلمان را سر بسيجی ها خالی كنيم
بيرون می ری گير می . سر هر چی گير می دهند

با يك دختر راه می ری حتی اگر خواهرت . دهند
و به آدم سر هر چی . باشد هم گير می دهند

يك . اين وضعيت همه ماهاست. فشار می آورند
م اطالعات از طريق افراد سياسی دور و مقدار ه

 . برمان بدست آورديم و فكرمان بازتر شد
 خانواده ها چی جوری برخورد می: ح

   كردند؟نمی ترسيدند؟
نه اتفاقا، برعكس بود اكثرا جوانان را تشويق :  ج

می كردند البته برخی خانواده ها هم بودند كه می 
د اما ترسيدند كه بالئی سر بچه های شان بياي

. خيلی جاها همه خانوادگی به تظاهرات می رفتند
كال ميتوانم بگويم كه به هر حال پدر مادرها 
ترس دارند كه بچه های شان را از دست دهند و 
جوانها هم از اين زاويه مي ترسند كه دقيقا نمي 
دانند چی می خواهند و می ترسند مبارزه كنند و 

 .آخرش نتيجه نداشته باشد
الميه اي از گروههای سياسی هم آيا اع: ح

  پخش می شد؟
چند تا  اعالميه با عكس رضا . من نديدم: ج

بعضی ها می گفتند رژيم . پهلوی پخش شده بود
برخی از . داره می افته و قراره پسر شاه بياد جاش

وانان كه هيچی از قديم نمی دانستند از رضا ج
می گفتند گفته اگر . پهلوی طرفداری می كردند

البته بعد از . كار بيام رای گيری می گذارمسر 
قطع شدن كانالهای ماهواره ای ديگر اسمی از 

 . رضا پهلوی نبود
 در مورد آمريكا مردم چی می گفتند؟ : ح
ولی بعد از . مردم آمريكا را قبول نداشتند: ج

هيجده تير برخی قشرها می گفتند آمريكا بيايد از 
ی جوانان كه ولی برخ.  شر آخوندها راحت بشويم

بيشتر حالی شان می شد می گفتند اگر آمريكا 
بياد بدتر می شود مگر افغانستان و عراق را نمی 

خودمان رژيم را عوض كنيم بهتر است تا . بينيد
آمريكا بيايد روی سر ما بمب بريزد و خانه ها را 

 . اين حرف خيلی های ديگر هم بود. خراب كند
 نيافت؟ به نظر تو چرا خيزش ادامه : ح
البته چند شبی بعد از . چونكه سركوب شد: ج

. هيجده تير با شدتی كمتر از قبل ادامه داشت
خيلی ها را گرفته بودند و كنترل خيابانها را هم 

در ضمن كانالهای ماهواره هم قطع . زيادتر كردند
اين ارتباط هم كه قطع شد كسی نمی . شده بود

. گذرددانست چكار كند يا توی تهران چی می 
. مهمتر از همه رهبری نبود كه بگويد چكار كنيم

اگر بجای ماهواره افرادی توی هر شهری بودند و 
جوانان را هدايت می كردند از اين طريق 
ارتباطات را حفظ می كردند ادامه می يافت و 

ولی چونكه نبود يواش يواش . شدت هم می يافت
 . خوابيد
 آيا جوانان سرخورده شدند؟: ح
هنوز روحيه شان . ا، سرخورده نشدندابد: ج

رژيم به چونكه ديدند كه می توانند . باالست
اگر يك رهبری درست در همه . ضربه بزنند

 . شهرها باشد جوانان آماده هر كاری هستند
 منظورت از رهبری درست چيه؟ : ح  

منظورم ماهواره و فرد نيست بلكه افرادی : ج
با همديگر باشند كه در شهرهای بزرگ بتوانند 

ارتباط داشته باشند و از طريق دانشجويان و افراد 
فاميل به مردم آگاهی بدهند و كم كم همه را به 

بعد در يك روز مشخص همه . مسائل آشنا كنند
منظورم از رهبری كسانی است كه . بريزند بيرون

. چنين حالتی را بوجود بياورند و رهبری كنند
همديگر فكر نگذارند ارتباطات قطع شود و با 

كنند كه چكار كنيم كه سركوب نشويم و راه حل 
 .در بياورند و پولتيك بزنند تا انقالب بشه
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  دست خالی كه نمی شود؟: ح
تمام ماموران . بايد اسلحه هم باشد! معلومه: ج

با سنگ . انتظامی روز هيجده تير حكم تير داشتند
روز . و ترقه كه نمی توان از پس شان بر آمد

ير اگر اكثر جوانها اسلحه داشتند هيجده ت
تيراندازی می كردند يك روزه می توانستيم همه 

 .ارگانها را از بين ببريم
خيلی ها . جوانان برای اينجور كارها روحيه دارند

اگر يكی . فقط اخالقها با هم فرق دارد. مثل منند
از قديمی ها باشد و برای بيست تا جوان صحبت 

رار بدهد واقعا دل و بكند و تحت تاثير شان ق
اگر حرفهای اين آدمها . جرئت هر كاری هست

يك جور باشد و يك جور توضيح دهند و 
راهنمائی خوب بكنند كار راه می افتد و اگر 

 .اسلحه هم باشد ترس تو جون بسيجی ها می افتد
كار كه فقط با زدن بسيجی ها تمام نمی : ح

شود، پاسداران و ارتش را می خواهی چكار 
  ی؟كن
اگر مردم همه بيايند خيلی از ارتشی ها با : ج

مردم اند آنها كه بچه های خودشان را كه نمی 
تازه خيلی از سربازان از وضع ناراضی اند و . كشند

سيجی ها و بفقط مسئله . مشكل مالی دارند
نيروهای انتظامی و هشتاد درصد پاسداران 

تازه بچه هائی كه دوره سربازی شان را . ندهست
ر سپاه می گذارند همه مثل خودمان ناراضی د

 . هستند
اكثر ارگانهای نظامی سربازند و جوانان هم افراد 

بعضی ها هم كه به اين . سن و سال ما هستند
در . ارگانها رفتند فقط به خاطر مسئله مالی رفتند

تجربه . چون هيچ كاری نيست. ارتش يا سپاه
به پنجاه و هفت را هم داريم كه آخرش ارتش 

 . مردم پيوست و كار يكسره شد
ولی آن موقع آمريكا آمد بين خمينی و : ح

سران ارتش سازشی صورت داد و قدرت را 
 . داد دست خمينی و چيزی عوض نشد

و از مردم و . شايد هم اينبار اينجوری شود: ج
نيروهای نظامی كشته شوند بعد سازش صورت 

 ادتر شدالبته االن تعداد ارگانهای نظامی زي. گيرد
ولی راست می گوئی يكی .  به پنج شش تا رسيدو

از دوستانم كه مطالعه داشت می گفت با آمدن 
 اوضاع بهترخمينی فقط مهره عوض شد نه تنها 

در صورتيكه ما می . نشد بلكه اوضاع بدتر هم شد
م خواهيم همه چی عوض شود بقول يكی از دوستان

 و رو كامال بايد زمين شخم بخورد و همه چی زير
 .  بشود
وانگهی االن آمريكا خودش را ارباب : ح

دنيا می داند و براحتی كه نمی گذارد 
قدرت دست مردم بيفتد اگر پای ارتش 
آمريكا به وسط بياد چی؟ امثال رضا پهلوی 
را سوار بر توپ و تانكهای خود می آورند تا 

  بر مردم حكومت كنند؟
 روی بايد. به اين موضوع فكر نكرده بودم: ج 

از اين زاويه بنظر می . چنين امكانی هم فكر كرد
رسد كارها زمان می برد زود نمی شود رژيم را 

دخالتی بكند و  ما نمی خواهيم آمريكا. انداخت
خودش كسی را سر كار بياورد و بالی افغانستان 

به بهانه بن الدن و . و عراق را بر سر ما بياورد
نی هر ولی خودم يك سئوال داشتم يع. صدام

 كاری كنيم با آمريكا روبرو می شويم؟
لزوما همه جا يك جور و يك شكل : ح

نيست ولی آمريكا االن بزرگترين دشمن 
مردم جهان است و تاريخ ايران هم نشان 
داد كه هر موقع حاكمان داخلی نتوانستند 
حركت مردم را كنترل و سركوب مهار 
كنند، امپرياليستها مستقيما در اوضاع 

. می كنند تا منافعشان حفظ شوددخالت 
مثل كودتای بيست و هشت مرداد كه 
آمريكا خودش كودتا را سازمان داد تا تاج 
و تخت شاه را حفظ كند و يا پنجاه و هفت 
ژنرال هويزر را فرستاد تا خمينی را بجای 

البته اينگونه هم نيست كه نتوان . شاه بنشاند
با وی مبارزه كرد مسئله فهميدن نقاط 

ف دشمنان خود و استفاده از آنهاست ضع
 .برای اينكه بتوان واقعا پيروز شد

 ؟ كال چه فشارهائی روی جوانان است: ح
به . تقريبا به هر دختر و پسری گير مي دهند: ج

خاطر بلوز به خاطر شلوار به خاطر مو و هر چيز 
اگر موهات را طبق مدل روز بزنی می . ديگر

 خورده باشی و مشروب. گيرند و قيچی می كنند
گيرشان بيفتي شالق رو شاخش است يا جريمه 

البته آنها به مواد مخدر كاری ندارند فقط . كالن
مواد را برای خودشان بر می دارند و ول می 

 . كنند
از صد تا جوان هشتاد . كاری برای جوانان نيست

آنهائی كه بيكارند تا ده صبح می . تا بيكار است
مدتی . ا سعدی می زنندخوابند بعد سری به سينم

و بعد برمی گردند خانه . آنجا عالفی می كنند
 . دوباره عصر همينطور

جوانی هم مثل من كه با قرض و قوله يك ماشين 
جور كرد با هزار تا مشكل سر مسافركشی روبرو 

همش جريمه می . بايد بزور كار كنيم. می شود
 . كنند يا ماشين را می خوابانند

اكثريت نه می . يشرفتی بكندجوان نمی تواند پ
توانند ازدواج كنند نه دانشگاه بروند چونكه 
امتحانات سخت است و پول نسبتا زياد می 

تازه كلی از . خواهد و پارتی بازی هم هست
سهميه ها به بسيجی ها و خانواده های شهدا و 

 . آزادگان اختصاص دارد
فكر می كنی چرا اينقدر به جوانان گير : ح

 می دهند؟ 
. برای اينكه همه چی دارد سخت تر می شود: ج

. درآمد را پائين می آورند. قيمتها را باال می برند
راستش دقيقا نمی دانم دليلش چيست ولی هر 

همش دارند برای ما تعيين . چيزی حدی دارد
. تكليف می كنند كه چه جور زندگی كنيم

يكسری از بچه ها را  در مال عام اعدام می كنند 
به آدم فشار می آورد و به كله آدم می زند اينها 

 . كه دو تا بسيجی را از بين ببرد
مامواران انتظامی می ایستند، سریعا تحت 

ست می نينوان الت و ارازل و اوباش سر به ع

 . كنند
هر فرد زرنگی كه در شهری اسم در می كند و 
برای رژيم خطرناك می شوند و مقابل مامواران 

، سريعا تحت عنوان الت و انتظامی می ايستند
 . ارازل و اوباش سر به نيست می كنند

ش در سينما سعدی بودند اسم يكی امثال دو داد
شان مزدك بود يكی ديگر پويان كه خيلی 
معروف بودند چونكه سر نترس داشتند و همش 
جلو ماموران انتظامی در می آمدند و با آنها 

 می بقيه همه از آنها خوششان. درگير می شدند
. آمد چونكه نمی گذاشتند به جوانان گير بدهند

مزدك .  اين دو نفر را گرفتند و جرم الكی بستند
را آوردند در مالعام شالق زدند و بعدا اعدام 

می . كردند و از پويان هم هيچ خبری نيست
اينكارها برای اين است . گويند او را هم كشتند

ليرضا يا افراد ديگری چون ع. كه ما را بترسانند
ضرغام و حمزه و غيره هم چنين سرنوشتی 

 . داشتند
به محض اينكه چند تا جوان كنار هم قرار می 
گيرند می آيند می گويند چرا اينجا ايستاده ايد و 

 .متفرق می كنند
اينرا هم بگويم كه جوانان آبادانی ساكن شيراز را 

هر جائی كه به جوانی گير . بيشتر گير می دهند
حض اينكه می فهمند آبادانی می دهند به م

هست می برندش پاسگاه و يك شب نگهش می 
اول ازت می پرسند چرا گرفتندت اگر . دارند

حتما . بگوئی نمی دانم می زنند كه چرا نمی دانی
اگر كسی اعتراضی . يك كار كردی كه گرفتنت

بكند يك فصل كتك هم می خورد و يك سوء 
 . سابقه هم درست می كنند

 ها را گرفته بودند هيچ جرمی يكی از بچه
نتوانستند بهش بندند آخر شب بردنش بيابانهای 

و . اطراف كفش و پولش را گرفتند و ولش كردند
 . گفتند حاال برگرد به شهر

اكثر مواقع شبها ايست بازرسی می گذارند به 
جوانها گير می دهند ولی روز جرئت اينكار را 

 . ندارند
  شود؟به نظر تو اوضاع چی می : ح
اگر فشار بيشتر از اين شود فكر نمی كنم : ج

الخره هيجده تير بعدی هم اب. جوانان صبر كنند
 . دوباره شلوغ می شود. در راهست

شايد از همين االن افرادی باشندكه دارند پايه 
ريزی می كنند كه ضربه محكم تری به رژيم 

مردم .  مطمئنم اين دفعه مثل قبلی نيست. بزنند
ولی يكسری تبليغات می . واهند زده خبيشتر ضرب

 . خواهد
  با تشكر از تو اگر پيامی داری بگو؟: ح
پيامم به جوانان اين است كه همه پشت هم : ج

اگر كسی گير . پشت هم را خالی نكنند. باشند
. فكرشان را به كار اندازند. افتاد نجاتش دهند

بفهمند چرا نسل قبلی شكست . مطالعه بكنند
اخبار .  اشتباهات آنها را تكرار نكنندخورد و ديگر
به سايتهای خارج از كشور رجوع . گوش دهند

البته . طريق شكستن فيلترها را ياد بگيرند. كنند
الزم است سايتهای گروههای سياسی هم جوانان 

 ■.را راهنمائی كنند و بگويند چكار بايد بكنند



  ٢٢صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

 طي دو عمليات ٢٠٠٤وز يكشنبه اول فوريه ر
 در مقرات اگانه و هماهنگ، انفجار بمبري جدانتحا

حزب دموكرات كردستان عراق و اتحاديه ميهني 
كردستان، موجب كشته شدن عده اي از مقامات 
عاليرتبه حكومت كردي و تعداد زيادي از مردم 

 ) ١. (عادي شد
   اين واقعه تكان دهنده، براي احزاب كردستان 

ه عراق عالوه بر ضايعه انساني، يك زمين لرز
زيرا به نارضايتي و ترديد در . به بار آوردز ينسياسي 

ميان مردم كردستان نسبت به سياست رهبري اين 
. احزاب و همدستي شان با آمريكا، دامن زده است

بخصوص رهبري (هر چند رهبران اين دو حزب 
سعي كرده اند با استفاده از ) اتحاديه ميهني

برگزاري ناراحتي توده هاي مردم از اين ضايعه و 
در هر سه كردستان ) سوگواري(مراسم سرخوشي 

مانع از رشد گرايش شك و ) ايران و تركيه و عراق(
اما بسياري . تريد نسبت به سياستهاي خود گردند

از مردم، ديگر اين حرف رهبري اتحاديه ميهني 
» آمريكا بهترين دوست كردهاست«كردستان را كه 

اق موضع مقامات حكومت كردي عر. قبول ندارند
گيري هاي رسمي دولت آمريكا را تكرار مي كنند و 
مي گويند اين بمب گذاري كار گروه هاي مسلمان 

اما در محافل سياسي . مانند انصار و غيره بوده است
كردستان ايران و تركيه و عراق بدرستي اين سوال 

ي بمب گذاران چه كساني راه را برا :مطرح است كه
انگشت اتهام بسوي آمريكا و ؟ و بنيادگرا باز كردند

بخصوص آنكه، هسته هاي . تركيه نشانه رفته است
حزب (حزب اللهي تركيه كه وابسته به حزب حاكم 

بوده و توسط ) ركيه طيب اردوان، نخست وزير ت
پرورش ) ميت( تركيه امنيت و جاسوسیسازمان 

. يافته اند، از آزادي عمل زيادي در عراق برخوردارند
 تركيه اين هسته ها را غير قانونيهر چند دولت 

 كرده است اما سرنخ عملياتي بسياري از آنان اعالم
 دست سرويس هاي اطالعاتي تركيه مي  دركماكان

پ كا كا نيز رسما مواضع دولت آمريكا را . باشد
تكرار مي كند اما در روزنامه هاي تركي زبان 
وابسته به پ كا كا روشنفكران طرفدار پ كا كا 

مي نويسند و تلويحا تركيه و آمريكا را متهم مقاله 
به اين بمب گذاري كرده و نسبت به مواضع رسمي 
پ كا كا مبني بر همكاري با آمريكا ابراز نارضايتي 

برخي از اين مقاالت ادعاي رهبري . عميق مي كنند
آمريكا مي خواهد در «پ كا كا را مبني بر اينكه  

مسخره » كندخاورميانه گشايش دموكراتيك ايجاد 
مي كنند و به طنز مي گويند، حتما اين بمب 
گذاري هم براي ايجاد گشايش دموكراتيك بوده 

در كردستان ايران نيز چنين گرايشي در ! است
 كه در سنندج برگزار شد مشهود " سرخوشي"مراسم

اجازه برگزاري اين مراسم را نمايندگان . بود
لدين مانند بهاء ا(ستان جمهوري اسالمي در كرد

د بيگي كه مسئول اطالعات جمهوري ادب و ول
اسالمي در كردستان است و هر دو از نور 

. گرفته بودند) هاي جالل طالباني مي باشندچشمي
با اين وصف، تعداد كثيري از مردم و روشنفكران 
خلق كرد در اين مراسم حاضر شدند و برخي از 

جو ضد . هنرمندان مترقي شعر و ترانه خواندند
ي و ضد آمريكائي در ميان عده اي از حضار رژيم

گفته مي شود، مسئولين برنامه با حيله . آشكار بود
 مانع براه افتادن ،و نيرنگ و ترساندن روشنفكران

 مرگ بر -مرگ بر جمهوري اسالمي شعار 
 .شدندآمريكا 

   نه فقط روشنفكران سياسي در كردستان عراق، 
 ميان ی مردم تركيه و ايران بلكه همچنين توده ها

يا تركيه ( آمريكا سياست دولتاين بمب گذاري و
. ارتباط مي بيننند) كه متحد نزديك آمريكاست

. مظنون بودن به چنين ارتباطي بي دليل نيست
زيرا اين بمب گذاري بر بستر شرايطي بس مهم تر 

يكماه قبل از اين بمب گذاري آمريكا به : اتفاق افتاد
 كرد كه طرح رهبران احزاب كردي اعالم

خودمختاري كردستان را فراموش كنند زيرا آمريكا 
سياستهايش را عوض كرده است و طرح 
خودمختاري كردستان عراق را در تضاد با طرح 

مقامات آمريكائي . هاي آمريكا براي عراق، مي بيند
در عراق و واشنگتن موكدا به رهبران احزاب 

ي بر كردستان دستور دادند كه از خواست خود مبن
. حفظ حكومت خودمختار كردستان عقب بنشينند

يك هفته قبل از اين بمب گذاري، آمريكا تصميم 
بر سر اينكه كركوك جزو مناطق خودمختار باشد يا 

نيروهاي . نه را به يكسال ديگر موكول كرد
آمريكائي در عراق،  يكي از مقرات حزب دموكرات 
 كردستان عراق در كركوك را توسط پليس عراقي
به اشغال درآوردند و يكي از مقامات اين حزب را 

 .دستگير كردند
   روزنامه گاردين در باره سياست جديد آمريكا 

كه قرار ) تابستان(در اين دوره تا ماه ژوئيه «: نوشت
است آمريكا حكومت را به عراقي ها منتقل كند، 
واشنگتن به مراتب بيشتر از كردها توجهش را به 

حتا سني هاي سركش معطوف اكثريت شيعه و 
بنظر مي رسد كه مي خواهد مسئله . كرده است

كردها را به زمان ديگري موكول كند و ترجيح مي 
دهد كسان ديگري حل و فصل آنرا بعهده 

مقامات آمريكائي يك خط قرمز  تعيين .بگيرند
و تاكيد كرده اند كه تماميت ارضي عراق . كرده اند

ك دولت مركزي بهر قيمت بايد تضمين شود، ي
و كردها بايد دست از كنترل . قوي بايد بوجود آيد

مقامات آمريكائي . ميدان هاي نفتي شمال بردارند
مي گويند، در هر حالت، كردها نمي توانند از همان 

 سال گذشته داشته ١٣در (نوع خودمختاري كه 
طنز تلخ آنست كه ممكنست . برخوردار باشند) اند

بودند قيمت » ه هاي خوبيبچ«كردها بخاطر اينكه 

اما اگر چنين اتفاقي كه كردها از . سنگيني بپردازند
. آن مي ترسند بيفتد، وضع مي تواند عوض شود

اگر تقاضاي كردها براي داشتن يك خودمختاري 
معني دار در چارچوب يك نظام فدرالي، سركوب 
شود، برخي از احزاب كردي كه رقيب يكديگر 

 يك عمل اخالل گرانه هستند مي توانند دست به
آقاي …براي دست يافتن به استقالل كامل بزنند

چند ورق قوي در ) نخست وزير تركيه(اردوان 
يكم . دست دارد و همه آنها را بازي مي كند

اينكهآمريكا سخت مايل است تركيه برايش يك 
متحد قوي، دموكراتيك، مسلمان، كه در ناتو است 

. هد شد، باقي بماندو بزودي وارد اتحاديه اروپا خوا
ديگر اينكه قرار است تا اول ماه مه مسئله قبرس 

احتمال دارد كه مالحظات ژئو . حل و فصل شود
استراتژيك بزرگ آمريكا، و مشكالت يك جزيره 

به (» .تقسيم شده، يكبار ديگر كردها را كنار بزند
 )٢٠٠٤ ژانويه ٣١ -نقل از روزنامه گاردين لندن 

مر، فرماندار آمريكائي عراق،    ماه گذشته پل بر
رهبران دو حزب كردي را فراخوانده به آنها گفته 
بود كه آمريكا با ادامه حكومت خودمختار در 

آمريكا به اين احزاب . كردستان عراق مخالف است
تصريح كرده بود كه نفت كركوك نه مال كردهاست 

 و ارتش پيشمرگه هر دو حزب! و نه مال عربها
اما . رتش واحد عراق ادغام شوندكردي بايد در ا

احزاب كردي استدالل كردند كه ارائه اين پيشنهاد 
جديد، توده هاي مردم كردستان را بشدت عصباني 

و همچنين تاكيد كرده بودند . و ناراضي خواهد كرد
كه كردستان دوباره در معرض تاخت و تاز نيروهاي 
مسلح ارتجاعي غير كرد قرار خواهد گرفت و بهمين 

. ليل الزم است كه ارتش پيشمرگه حفظ شودد
 جواب آمريكا اين بود كه اوال، شما رهبران مردم

هستيد و مسئوليت قانع كردن آنها با شماست 
دوما، ارتش ). يعني اينكه برويد آنها را قانع كنيد(

پيشمرگه مي تواند بماند بشرط آنكه به حد يك 
پليس محلي تنزل يابد و بجاي اينكه نيروي 

ظامي يا پليس خوانده شود مي توانيد آنرا نيروي انت
مقامات آمريكائي به احزاب !  پيشمرگه بخوانيد

» قانون پايه اي«كردي تصريح كردند كه با تصويب 
 تير ماه (٢٠٠٤در اول ژوئيه » انتقال قدرت«و 

حكومت كردي قدرت سابقش را از دست ) ١٣٨۳
داده و بايد تحت كنترل حكومت مركزي عراق 

رهبران احزاب كردي از اين چرخش صد و ! يددرآ
هشتاد درجه در سياست آمريكا حيرت زده شده اند 
زيرا در ازاي خدماتي كه اين احزاب كردي در رابطه 
با اشغال عراق به آمريكا كرده اند، آمريكا قول 

ت حكومت خودمختار كردستان را به آنان یتثب
نافع اما آمريكا به آنها مي گويد كه م. داده بود

بزرگتري دارد و مي خواهد در عراق يك قدرت 
در فرهنگ لغات . دولتي متمركز و قوي بوجود آورد

يعني » دولت مركزي قوي«امپرياليسم آمريكا، 
دولتي كه بتواند مردم و خلقها و ملل تحت ستم آن 

رهبران احزاب كردي اين را . كشور را سركوب كند
 . خوب مي دانند

ريكا، احزاب كردي تصميم  در مقابل فشارهاي آم
 گرفتند مانند آيت اهللا سيستاني شيعه دست به
بسيج توده اي بزنند و آمريكا را تحت فشار قرار 

انفجار بمب در مقر احزاب كردستان عراق 
 كار چه كساني و به نفع چه كساني بود؟



٢٣صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
سيستاني و بقيه نيروهاي مرتجع قرون . دهند

وسطائي شيعه در عراق، در اعتراض به طرح آمريكا 
مبني بر عقب انداختن انتخابات، اهالي شيعه بغداد 

آمريكا، در . هاي خياباني كشاندندرا به تظاهرات 
مقابل اين عمل سيستاني عقب نشيني كرد و براي 
بدست آوردن دل اين مرتجعين كه اگر فرصت 
بدستشان بيفتد در خونخواري دست كمي از صدام 

را ) دبيركل سازمان ملل(ندارند، كوفي عنان 
 احزاب. مسئول رسيدگي به شكايات آنان كرد

 مشابهي را تدارك مي كردستان عراق نيز حركت
مشخصا،  هفته قبل از اين ترور، احزاب كرد . ديدند

برگزار كرده » هفته رفراندوم«در مناطق كردي 
و از مردم شهرها و روستاها دعوت كرده . بودند

اي را مبني بر اينكه به » تقاضا نامه «بودند  كه 
ملت كرد اجازه  تعيين سرنوشت و تعيين آينده 

تظاهراتهاي توده اي . ، امضا كنندكردستان را بدهد
وسيع براي ماه بعد تدارك ديده شده بود كه قرار 

قانون پايه اي دوران گذار «بود همزمان با تصويب 
همه اين تالشها براي مقابله با . برگزار شوند»  عراق

برنامه آمريكا براي ملغي كردن حكومت خودمختار 
 در مقابل اين. منطقه اي كردستان عراق بود

 . تالشها، جواب آمريكا بسيار تند بود
 هفته قبل از بمب گذاري، نخست وزير ٢   درست 

تركيه به واشنگتن سفر كرده و مورد استقبال گرم 
در اين مالقات، بوش با . جورج بوش قرار گرفته بود

قلدرمابي خاص خودش تاكيد كرد كه هيچگونه 
خودمختاري گسترده براي كردهاي عراق را قبول 

اهد كرد و كامال با دولت تركيه در اين زمينه نخو
اين سفر، در رابطه با تعيين سياست . توافق دارد

بالفاصله . آمريكا در رابطه با پ كا كا نيز مهم بود
پس از اين سفر، وزير امور خارجه آمريكا اعالم كرد 

 پل .كماكان يك سازمان تروريستي استپ كا كا 
 اعالم كرد كه ما نبايد برمر فرماندار آمريكائي بغداد،

 از اسم اجازه دهيم كه پ كا كا با  عوض كردن
وي اضافه كرد كه . مهلكه جان سالم بدر ببرد

آمريكا، پ كا كا و تمام سازمانهاي مرتبط با آن را 
براي اطالع بيشتر در مورد  نام . (تروريست مي داند

پ كا كا در «عوض كردن پ كا كا به مقاله 
 رجوع ١٣ حقيقت شماره مندرج در» سراشيب

 ). كنيد
   بحث بر سر اينكه بمب گذاري كار چه كساني 

اين احتمال نيز هست كه اين بمب . بود، ادامه دارد
گذاري توسط نيروهاي ناسيوناليست عرب انجام 

بسياري از توده هاي عرب از همكاري . گرفته باشد
بر . دو حزب كردي با نيروهاي اشغالگر عصباني اند

وشيده نيست كه در يكسال گذشته مقاومت كسي پ
مسلحانه عليه نيروهاي اشغالگر گسترش يافته 

نيروهاي مقاومت عراق، نه تنها نظاميان . است
آمريكائي و متحدين آمريكا، بلكه نيروهاي عراقي را 
كه با اشغالگران همكاري مي كنند آماج حمالت 

بنابراين، اين احتمال هست كه . خود قرار مي دهند
. مب گذاري كار نيروهاي ناسيوناليست عراقي باشدب

اين بمب گذاري مي تواند كار هر يك از نيروهاي 
زيرا تجاوز و . ارتجاعي شيعه يا سني يا تركمن باشد

اشغالگري آمريكا آنقدر ارتجاعي است كه به الشه 
انواع و اقسام نيروهاي تبهكار جاني تازه دميده 

كه وابسته به حزب اهللا شيعه چه آنهائي . است
ايرانند و چه آنهائي كه نيستند، مرتجعين تركمن، 
نيروهاي بنيادگراي اسالمي وابسته به تركيه، 

نيروهاي بعثي، نيروهاي القاعده و غيره، همه اينها 
اما . مي توانند در ليست مظنونين جاي بگيرند

. مظنونين بزرگ، آمريكا و دولت تركيه اند
تركيه به اشكال سازمانهاي جاسوسي آمريكا و 

گوناگون سرنخ تمام گروه هاي تروريستي اسالمي 
را در دست دارند و هر موقع كه الزم مي دانند، 
مهارشان را شل مي كنند، امكانات در اختيارشان 
مي گذارند،  تا در خدمت به نقشه هاي تبهكارانه 

در واقع در روزهاي . شان دست به عمليات بزنند
 مقامات آمريكا و تركيه قبل از بمب گذاري آنقدر

با صراحت عليه احزاب كردستان عراق حرف زده و 
ند كه اين احتمال را تقويت مي كند كه دتهديد كر

آمريكا و تركيه به شكلي از اشكال در اين واقعه 
مشخصا، اردوان در يك مصاحبه . دست داشته اند

تركيه هيچ شكل از «مطبوعاتي تهديد كرد كه 
نمي كند حتا اگر چنين دولت كردي را تحمل 

و نفر دوم از ستاد » دولتي در آرژانتين تشكيل شود
اگر «فرماندهي ارتش تركيه در مصاحبه اي گفت، 

اين خودمختاري كردي از نوع فدرالي متحقق شود، 
و مقامات تركيه » .آينده عراق خونين خواهد شد

اعالم كردند كه ما و آمريكا مشتركا در حال تالش 
ساسات خودمختاري طلبانه كردها اح«هستيم كه 

 ».را محدود كنيم
 .…براستي بمب گذاري كار كه بود

جواب را با تحليل از سياستهاي امپرياليستي آمريكا 
در خاورميانه و توهم نداشتن به ماهيت امپرياليسم 

تاريخ كردستان فرياد مي زند ! آمريكا مي توان يافت
رد مي كه امپرياليستها دشمنان قسم خورده خلق ك

 .به آنها ذره اي نبايد اعتماد كرد. باشند
---------------------------------------- 

 : توضيحات
 يكي از كساني كه در اين بمب گذاري كشته شد، سامي -١

وي رسما .  )حزب توده عراق(وعی يحزب شعبدالرحمن از رهبران 
معاون نخست وزير حكومت كردي بود و از سوي حكومت كردي 

ئوليت  مذاكره با آمريكائي ها و حكومت موقت عراق در رابطه مس
وي مذاكره . با نوشتن قانون اساسي آينده عراق را عهده دار بود

كننده اي كهنه كار بوده و ساليان دراز با آمريكائي ها ارتباط و 
گفته مي شود وي حتا از پل برمر كه فرماندار . همكاري داشته است

يكي از مقامات استعماري . جرب تر بودآمريكائي عراق است، م
آمريكا در عراق به نام پيتر گالبريت كه متخصص در امور كردستان 

 سال پيش، ١٣است و ) در واقع رابط سازمان سيا با احزاب كردي(
از مامورين مخفي آمريكائي در كردستان عراق بود، در باره وي 

مي ا، سشنبه گذشته درست يك روز قبل از مرگش«: چنين نوشت
عبدالرحمان را  در  اتاق نشيمن كاخ حكومتي ام در اربيل، مالقات 

در سال . بحث ما بر سر تكنيكهاي آمريكا در مذاكره بود. كردم
 پس از شكست قيام كردها عليه صدام، من و سامي با هم از ١٩٩١

سامي ...از آنموقع با هم دوست بوديم. شهر  وي، دهوك، فرار كرديم
ت نخست وزيري حكومت منطقه اي كردستان رسيده به مقام معاون

و از سال گذشته از طرف حكومت كردي در رابطه با بحث بر . بود
. سر قانون اساسي دولت موقت عراق، يكي از مذاكره كنندگان بود

به اين داليل، او كامال با اين تكنيك آمريكائي ها كه با استفاده از 
امي، هنگام س. كنند، آشنا بودزبان خوش اختالفات را پرده پوشي مي 

خداحافظي گفت در مورد پيشنهاد جديد آمريكا سخت فكر خواهد   
كرد كه ببيند آيا تغييرات تزئيني در زبان مي تواند اين واقعيت كه 

هرالد تريبون و » .حكومتش بدون آتوريته شده است را پنهان كند
 ■٢٠٠٤ فوريه ٤ --نيويورك تايمز 

به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
 )م ل م(

گامهای فوری و راستای « از بخش 
 »دگرگونيها

 در مورد ملل تحت ستم  
 
رولتارياي انقالبي در مبارزه عليه ستم ملي، حق پ

تعيين سرنوشت تا جدائي كامل و تشكيل دولت 
مستقل را براي تمامي ملل ستمديده ساكن ايران 

نقطه عزيمت پرولتارياي . به رسميت مي شناسد
انقالبي ايجاد دولتي است كه از باالترين درجه 

ور اتحاد ممكن طبقات و خلقها و ملل سهيم و بهره 
از انقالب برخوردار باشد؛ واقعا نماينده توده هائي 
. باشد كه عليه بيعدالتي هاي تاريخي بپاخاسته اند

همزمان حزب پرولتاريا از زاويه منافع طبقه كارگر 
واحد، خواست و ترجيح خويش به اتحاد داوطلبانه 
و آزادانه كليه ملل در چارچوب دولت پرولتري را 

. ر كشور تبليغ مي كنددر ميان توده هاي سراس
ولتاريا در گزينش شكل مطلوب اتحاد انقالبي پر...

باعث :ملل، از اصول راهنماي زير پيروي مي كند
وحدت را  --ارتقاء و توسعه برابري ميان ملل شود
در جهت  --تحكيم كند و تفرقه را دامن نزند

نابودي استثمار و ستمگري ميان ملل بطور كل 
 . عمل كند

س، دولت پرولتري مي تواند شكل اتحاد  اسابر اين
جمهوريهاي خودمختار، يا پيوند مناطق خودمختار 
با درجات متفاوتي از قدرت و اختيارات و حق و 
حقوق در چارچوب جمهوري واحد خلق را به خود 

 .بگيرد
دولت در راستاي رفع نابرابريهاي ملي، سياستهاي 

 :زير را فورا به اجراء خواهد گذاشت
جه ويژه به مناطق ملل ستمديده به هنگام  ــ تو١

اختصاص منابع و كمك ها در برنامه ريزي هاي 
 ــ ايجاد زمينه مساعد براي رشد و ٢مركزي

 ــ غيرقانوني ٣.... تكامل فرهنگها و زبانهاي ملي
كردن هر شكل از الحاق، كوچ دادن و تغيير 
 ٤ .اجباري تركيب اهالي در مناطق ملل تحت ستم

 با هرگونه تعرض و توهين شووينيستي ــ مقابله
عليه ملل تحت ستم و اقليت هاي ملي و 

مبارزه پيگير با هرگونه تبعيض عليه ملل ...مهاجران
تحت ستم و اقليت هاي ملي و مهاجران در عرصه 

 .كار، مسكن، آموزش، بهداشت و ساير زمينه ها
 ــ تبليغ تعاون و زندگي و كار مشترك بين ٥

 ..........ملل
پرولتاريا از شعار حق تعيين سرنوشت دفاع مي  

كند؛ زيرا فقط بدين طريق مي توان وحدت 
اجباري و نابرابري كه به ملل تحميل شده را بر 
هم زد و وحدت داوطلبانه طبقه كارگر و 
ستمديدگاني را بنا نهاد كه آينده مشتركي را 

طرح اين شعار حاكميت طبقات . دنبال مي كنند
ه امپرياليسم كه حول انقياد و بي ارتجاعي و سلط

حقوقي ملل ستمديده شكل گرفته را هدف قرار 
مي دهد؛ به اتحاد هر چه مستحكمتر صفوف طبقه 
كارگر چند مليتي در ايران خدمت مي كند؛ 
بدگماني هاي موجود در بين ملل ستمديده را 
پاك كرده و زمينه مساعدتري براي پيوند توده 

تبليغ و ترويج . ي آوردهاي سراسر كشور بوجود م
انترناسيوناليستي حول شعار حق تعيين سرنوشت، 
جزئي الينفك از تربيت كارگران ملت فارس است 
تا از نفوذ تفرقه افكني هاي شووينيستي بورژوازي 
 فارس رهائي يابند و نيروي نهفته انقالبي و پيشرو

 .درون ملل ستمديده را ببينند
 



  ٢٤صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

تركيه و كردستان در ديگ «مقاله مقاله زير بخشي از 
اين مقاله در مجله . است» جوشان جنگ عراق

  منتشر ٣٠ شماره - "جهاني براي فتح"انترناسيوناليستي 
 . شده است

هنگامي كه ) ١٣٨٢فروردين  (٢٠٠٣در مارس 
نيروهاي آمريكائي و بريتانيائي وارد عراق شدند تا 

ايت بهت و آن را به اشغال درآورند، مردم دنيا در نه
گيجي و خشم مشاهده كردند كه پيشمرگه هاي 

اين ! كرد، سربازان آمريكائي را همراهي مي كنند
پيشمرگه ها فرستادهاي احزاب كردستان عراق 

اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جالل طالباني، (
و حزب دموكرات كردستان به رهبري مسعود 

زيادي در رسانه هاي  غرب تبليغات . بودند) بارزاني
مورد اينكه پيشمرگه هاي كرد در ركاب نيروهاي 

از سال . اشغالگر آمريكائي هستند، براه انداختند
آمريكا،   اين دو حزب كردي، تحت قيموميت١٩٩١

پس از . حكومتي در شمال عراق بر پا كرده اند
» پرواز ممنوع«جنگ اول خليج، آمريكا يك منطقه 

ن دو حزب كردي ايدر شمال عراق اعالم كرد كه به
امكان مي داد خارج از محدوده اقتدار دولت صدام 
. حسين، حكومت هاي منطقه اي خود را اداره كنند

بخشي از درآمد نفت و كنترل راه هاي تجاري 
در . مرزي با تركيه و ايران، به اين دو حزب داده شد

نتيجه، يك قشر نخبه چاق و چله در كردستان 
 كردستان كه اكثريت عراق شكل گرفت كه بر مردم

حكومت مي  فقير و خسته از سركوب و آوارگي اند،
 هزار نفره كه ٤٠يك ارتش پيشمرگه . كنند

كوماندوهايش را سازمان سياي آمريكا تعليم داده، 
سال گذشته هنگام تهاجم به عراق، . شكل گرفت

هزاران سرباز پيشمرگه در عمليات نظامي مختلف 
و سازمان سيا قرار تحت فرماندهي ارتش آمريكا 

 .گرفتند
براي توجيه اين همدستي، جالل طالباني اعالم 
!  كرد، كردها هيچ دوستي بهتر از واشنگتن ندارند

بوش، رئيس جمهور آمريكا، مكررا عليه صدام 
حسين بخاطر جناياتي كه در حق كردها مرتكب 
شده است سخنراني كرد و مقامات برجسته 

دند كه آرزوي كردها حكومت آمريكا مكررا وعده دا
را مبني بر داشتن يك دولت خودمختار در 

اما . چارچوب يك عراق فدرال، متحقق خواهند كرد
 .معلوم شد كه همه اينها دروغ بود

دو حزب كردستان عراق فكر مي كردند كه پس از 
سرنگوني رژيم صدام حسين، آمريكا به آنها اجازه 

ر مي دهد كه رژيم خودمختار كردي خود را د
آنها اميدوار بودند در . شمال عراق تحكيم كنند

عوض كمكي كه به امپرياليسم آمريكا در تجاوز و 

اشغال كرده اند، بعنوان پاداش در حكومت مركزي 
آينده عراق كه ساخت دست آمريكاست، صاحب 

البته براي مدت كوتاهي اينطور . نفوذ باالئي شوند
ق، بنظر مي آمد كه تحت سلطه آمريكا در عرا

. حكومت كردي صورت واقعيت بخود خواهد گرفت
اين ظواهر، احزاب ناسيوناليست كرد در ايران 

را بسوي اتخاذ سياست مشابه ) پ كا كا(وتركيه 
احزاب كردستان عراق سوق داد؛ اينها نيز شروع به 
جلب نظر و حمايت آمريكا كردند تا شايد به آنها 

ري اينها طو. برسد» قدرت كردي«هم سهمي از 
رفتار مي كردند كه انگار به ناگهان امپرياليسم  

» رهائي ملي«آمريكا يك بازار محلي براي توزيع 
 سازمان انقالبی (رهبران كومله . براه انداخته است

به اين هجوم پيوسته و )  ايرانزحمتكشان كردستان
شتابان راهي واشنگتن شدند تا با مقامات وزارت 

رهبران كومله . ات كنندمالق) پنتاگون(دفاع آمريكا 
را اعالم كرده و » مناسبات جديد«علنا شروع اين 

بدون اينكه از خجالت سرشان را پائين بيندازند 
استدالل كردند كه در اين مقطع از تاريخ منافع 
آمريكا ايجاب مي كند كه در چارچوب نوعي 
فدراليسم بسته هاي خودمختاري بين كردها پخش 

واسطه » افتخار آميز«نقش جالل طالباني هم . كند
گري ميان احزاب كردستان ايران و تركيه با آمريكا 
را بعهده گرفت تا راه را براي تسليم اين احزاب به 

 .امپرياليسم آمريكا هموار كند
اما امپرياليستهاي آمريكائي در اولين فرصت آب 

پل برمر، . سردي بر اين توهمات بزرگ ريختند
 رهبران ٢٠٠٤ ژانويه ٢د، در فرماندار آمريكائي بغدا

ند و به آنها گفت كه دولت خودمختار اكرد را فراخو
كردي كه در شمال عراق برقرار است، مانعي در 
مقابل طرحهاي آمريكا در عراق مي باشد و بايد به 

در واشنگتن مخالفت شديدي با هر . آن پايان دهند
براي . شكل از دولت خودمختار كردي وجود دارد

 پيروزي در عراق به معناي آن است كه آمريكا،
بتواند يك عراق با ثبات در زير چكمه هاي 
آمريكائي ايجاد كند و حقوق ملي كردها بداليلي 

اوال، . چند مانع شكل گيري چنين نظمي است
حاكمان استعماري آمريكا در عراق نيازمند مهار 

براي . كردن توده هاي عرب شيعه و سني هستند
 معناي آنست كه بايد با طبقاتآمريكا اين به 
كمپرادور و سران مذهبي شيعه و _ارتجاعي فئودال 

سني عقد اتحاد ببندد، بخشي از روشنفكران و 
تكنوكراتهاي عرب شيعه و سني را جذب كند و در 

اما اگر به . ميان طبقه مياني اينها بخشا پايه بگيرد
كردها بيش از اندازه قدرت سياسي و اقتصادي 

ي تواند طبقات مرتجع شيعه و سني را با بدهد، نم

خيلي ساده آنقدر چيزي در انبان . خود متحد كند
عالوه بر . ندارد كه بتواند همه را راضي نگاه دارد

اينها، قدرتمند كردن  كردها به معناي دست زدن 
از (به تركيب سلسله مراتب قدرت كه از دير زمان 

قر در اينجا مست) زمان جنگ جهاني اول و دوم
كرده اند، مي باشد و اين دستكاري ها خطر ايجاد 
بي ثباتي را در خود دارد و آمريكا نمي خواهد 

 .چنين ريسكي كند
يكي از داليل ديگر آمريكا در نظر گرفتن منافع 

بر كسي پوشيده . دولتهاي ايران و تركيه است
نيست كه دولتها و طبقات ارتجاعي فارس و ترك 

ه با خدمت به امپرياليستها در اين دو كشور در رابط
خيلي سازمان يافته تر و با تجربه تر و حرفه اي تر 

تركيه، كه متحد نزديك ! از احزاب كردي هستند
آمريكا در سازمان نظامي ناتو است، بشدت با ظهور 
يك دولت كردي مخالف است زيرا مي ترسد كه 
ايجاد يك دولت كردي در شمال عراق باعث بهم 

دولت تركيه و آمريكا . تركيه شودريختن كردستان 
خيلي مشخص با هر گونه تالش احزاب كردي 
مبني بر كنترل ميدان هاي نفتي شمال عراق در 

زيرا معتقدند كنترل . كركوك و موصل مخالفند
 . نفت به كردها قدرت زيادي مي دهد

بر خالف تمام تبليغ هاي خوش آب و رنگ توسط 
چوجه بدنبال آن رهبران كردستان عراق، آمريكا بهي

نيست كه از كردها حفاظت كند يا اينكه 
آمريكا هرگز اين نقشه و . خودمختاري خيرات كند
 خلق كرد ذره توده هايسياست را نداشت كه به 

زيرا منافع خلقهاي خاورميانه، . اي قدرت بدهد
ريكا مبني منجمله منافع خلق كرد، با نقشه هاي آم

ه استراتژيك، در ين منطق ابر سلطه يافتن بر تمام
اما براي مدتي چنين بنظر . تضاد و تقابل قرار دارد

آمد كه شايد طبقات فئودال و كمپرادور كردستان 
اما اكنون معلوم . عراق را صاحب قدرت دولتي كند

آمريكا بر . شده كه حتا اين نيز متحقق نخواهد شد
متحدين كرد خود فشار گذاشته كه از هر گونه 

اقعي و فتن به خودمختاري وتالش براي دست يا
كنند و از آنها ی كنترل چاه هاي نفت خوددار

خواسته كه نيروهاي پيشمرگه خود را در ارتش 
. جديد عراق كه زير كنترل آمريكاست، ادغام كنند

ويليام سفاير، يكي از نزديكان دولت بوش و 
پل برمر، با « : نويسنده نيويورك تايمز، نوشت
فت كه سياست صراحت به رهبران كرد گ

. خودمختاري كردستان، سياست قبلي آمريكا بود
بهتر است آنرا فراموش كنيد و سوار ارابه طرح 

 .) ژانويه١٤(» .جديد آمريكا شويد
اين يك واقعيت تاريخي است كه قدرتهاي 

 كردستان در ديگ جوشان جنگ عراق
چشم ها را بايد به اين حقيقت باز كرد كه حقوق ملي ! يسم آمريكا ثابت كرد كه به كردها به صورت گوشت قرباني نگاه مي كنديكبار ديگر امپريال

بايد چشم ها را به اين حقيقت گشود كه حقوق ملي كردها فقط در چارچوب يك انقالب . كردها در چارچوب نظم امپرياليستي تحقق ناپذير است
 .امپرياليستها و دولتهاي منطقه دشمنان قسم خورده خلق كرد و خلقهاي خاورميانه اند. سياليستي تحقق مي پذيرددموكراتيك نوين و سو
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امپرياليستي جنايات وحشتناكي عليه ملت كرد 
چهار دولتي كه به كردها ستم مي . مرتكب شده اند

توسط خود امپرياليستهاي بريتانيائي و سپس كنند 
و اين ها . آمريكائي شكل گرفته و تقويت شدند

بودند كه هنگام شكل دادن به دولتهاي خاورميانه 
ملت كرد را از شكل گيري دولت كردي محروم 

الگوي رفتار قدرتهاي امپرياليستي با كردها . كردند
ا و اينها همواره به فئوداله. بيرحمانه بوده است

خوانين و سرمايه داران كرد وعده هاي دروغين 
خودمختاري و دولت كردي مي دهند و وقتي كه 
خرشان از پل گذشت از پشت به آنها خنجر مي 

براي مثال، زماني كه آمريكا مي خواست . زنند
دولت تركيه يا عراق را تضعيف كند يا زير فشار 
 بگذارد، نيروهاي مسلح كرد را تشويق كرده است و
نيروهاي محافظه كار ناسيوناليست درون ملت كرد 
را كه مايلند به نفع آمريكا و عليه قدرتهاي مركزي 

با اين وصف وقتي كه . بجنگند، تقويت كرده است
به اهدافش دست يافته، حتا همين نيروهاي 
محافظه كار را ول كرده و كردها را با سرنوشتي كه 

 . استگاه بسيار خونين بوده است مواجه كرده
 يك نمونه ١٩٧٥قرار داد تبهكارانه الجزاير در سال 

تاريخي است كه هنوز هم كه هنوز است قلب مردم 
كردستان را درد مي آورد و مانند شعله اي در 

، نيكسون ١٩٧٢در سال . اذهانشان زنده است
رئيس جمهور وقت آمريكا، و هنري كسينجر كه 

شتركا مشاور امنيتي نيكسون بود و شاه ايران، م
تصميم گرفتند كه با استفاده از كردهاي عراق رژيم 
. عراق را كه وابسته به شوروي بود، تضعيف كنند

آمريكا و شاه حزب دموكرات كردستان را تشويق و 
ياري كردند كه دست به جنگ مسلحانه با دولت 

رهبر اين حزب در آن زمان مال مصطفي . عراق بزند
شاه بدستور . ودب) پدر مسعود بارزاني(بارزاني 

در سال . آمريكا از اين حركت مسلحانه حمايت كرد
 هزار نفر رسيد و ٤٥ نيروي پيشمرگه به ١٩٧٥

كامال قادر بود رژيم عراق را از كردستان بيرون 
شاه ايران، . اما براي آمريكا، اين زياده روي بود. براند

با حمايت آمريكا، وارد معامله اي با رژيم بغداد شد 
شاه بالفاصله . ه اش عقد قرارداد الجزاير بودكه نتيج

شاه و آمريكا هر گونه كمك به . كردها را ول كرد
كردها را قطع كرده و به رژيم عراق عالمت دادند 
كه دستش باز است و در انجام هر گونه عمليات 
سركوب پيشمرگه و نابودي كردستان عراق، آزاد 

ما بزور به دهها هزار تن به ايران فرار كردند ا. است
شاه به مال . عراق بازگردانده شده و كشتار شدند

وي . مصطفي و اقوامش اجازه داد كه در ايران بماند
توده هاي كردستان بطور . در تبعيد درگذشت

صريح و قاطع تسليم شدن مال مصطفي و خيانت 
به مقاومت كردستان را محكوم كردند و هنوز كه 

ان سمبل هنوز است در سراسر كردستان، بعنو
 .خيانت ملي از آن نام برده مي شود

يعني فئودالها و سران (طبقات ارتجاعي كردستان 
هميشه به امپرياليستها پيشنهاد داده اند كه ) قبائل

در ازاي كسب قدرت دولتي حاضرند به 
يعني حاضرند همان . امپرياليستها خدمت كنند

كاري را بكنند كه طبقات ارتجاعي ملت فارس و 
 امپرياليستها هم همواره با . رك مي كنندتعرب و 

دادن وعده هاي دروغين از آن ها براي اهدافشان 

اما اگر از نزديك به واقعيات نگاه . استفاده كرده اند
كنيم مي فهميم كه اين واقعيت ندارد كه 
امپرياليستها به ملل ديگر خاورميانه قدرت 

. بهيچوجه. خودمختاري يا استقالل واقعي داده اند
تمام ملل خاورميانه در انقياد امپرياليسم هستند و 
از داشتن هر گونه استقالل سياسي و اقتصادي 

بهمين دليل در سراسر خاورميانه، . موثر، محرومند
مقاومت ملي عليه امپرياليسم و مبارزه براي كسب 
استقالل واقعي بخشي الينفك از انجام يك انقالب 

م واقعيتي است اما اين ه. دموكراتيك نوين است
كه طبقات فئودال و كمپرادور كردستان حتا از 
داشتن همان دولتهاي نيمه مستعمره كه طبقات 
. ارتجاعي ملل فارس و ترك و عرب دارند، محرومند

اين موجب بوجود آمدن موقعيت خاصي شده و 
باعث شده كه اين طبقات در ميان توده هاي 

 اين در عين حال،. كردستان داراي نفوذ باشند
موقعيت خاص تبديل به افساري شده است كه 
قدرتهاي امپرياليستي هر موقع مي خواهند و نياز 
دارند آنرا مي كشند و از طريق كشيدن افسار اين 
طبقات ارتجاعي و احزاب سياسي آن، با آمال و 

متفكرين و . آرزوهاي مردم كردستان بازي مي كنند
 تصوير طرح ريزان امپرياليست براي اينكه قدرت

سازي خود را نيز به نمايش بگذارند اسم اين 
با » .بازي با ورق كردستان«: سياست را گذاشته اند

وجود چنين تاريخچه اي رهبران كردستان عراق به 
افسانه سرائي در مورد خوبي هاي امپرياليسم 

بايد اين بازي جنايتكارانه را . آمريكا ادامه مي دهند
كردستان و خلق افشا كرد؛ چشمان زحمتكشان 

ستمديده كرد بايد باز شود تا ماهيت طبقات 
فئودال كمپرادور كردستان و احزاب سياسي اين 
طبقات را ببينند و بفهمند كه اين احزاب هميشه 
مستعدند كه توسط امپرياليستها خريده شده و 

براي همين خلق . مورد استفاده قرار بگيرند
است كه ستمديده كرد بطور عاجل نيازمند حزبي 

ديدگاه سازش ناپذير پرولتارياي انقالبي را 
نمايندگي كند ونه ديدگاه تسليم طلب و 

 .  كمپرادور كردستان را-سازشكارانه طبقات فئودال
رهبران كردستان عراق خيانت خود را اينطور 

كردها براي رسيدن به «توجيه مي كنند كه 
واقع «اما اين » .اهدافشان بايد واقع بين باشند

رهبران كرد بيشتر از آن كه به توده هاي » نيبي
كرد منفعتي برساند باعث رنج آنها شده است زيرا 
اينها آنقدر واقع بين نبوده اند كه بفهمند 
امپرياليستها و دولتهاي ارتجاعي كه بر ملت كرد و 
ديگر خلقهاي كشور ستمگري مي كنند، هرگز 

 .دوست خلق كرد نخواهند شد
ي كردستان و حزب دموكرات ماهيت اتحاديه ميهن

 اين احزاب با زشتق و اتحاد اكردستان عر
امپرياليسم آمريكا يك زنگ هشدار است كه به 
پرولتاريا و زحمتكشان كردستان مي گويد اين 

تا زماني . نارهبران را يكبار براي هميشه طرد كنيد
كه يك رهبري انقالبي پرولتري در كردستان شكل 

د كردن به امپرياليستها و نگيرد تجربه تلخ اعتما
دولتهاي ارتجاعي و بعد خنجر از پشت خوردن از 

 ■. سوي آنها، تكرار خواهد شد

    

امپرياليستها افغانستان را 
 :مي كنند» بازسازي«

 
قتصاد افغانستان به توليد ترياك و صدور نيروي ا

 كار ارزان بند است
 در ٢٠٠١توني بلر، نخست وزير انگليس، در سال 

) حزب حاكم در انگليس(» حزب كارگر«رانس كنف
! گفت كه غرب اين بار افغانستان را رها نخواهد كرد

بعد از وقتي بلر با اين حرف مي خواست بگويد كه 
به  يروهاي جهادي، نسرنگون شدن رژيم نجيب

افغانستان را ويرانتر كردند، غرب ند و  قدرت رسيد
 دو سال امروز كه پس از. كاري به افغانستان نداشت

توسط آمريكا و اشغال افغانستان از و اندي 
وضع كماكان نابسامان كشورهاي اروپائي مي گذرد 

كشورهاي » بشر دوستانه«برخي موسسات  و است
باز هم «غربي را متهم به اين مي كنند كه 

اما واقعيت آنست كه . »افغانستان را رها كرده است
 دستان !نكرده بودرها غرب هيچوقت افغانستان را 

غرب در افغانستان هميشه خونين و آلوده بوده 
 افغانستان كشوري بود كه نه تنها قبال. است

نيازهاي غذائي خود را توليد مي كرد بلكه بخش 
مهمي از توليدات كشاورزي و دامي را به خارج از 

اما امروز به ابتدائي ترين مواد . كشور صادر مي كرد
ات غذائي كفاف اكنون، توليد. غذائي محتاج است

به اين . يك چهارم مصرف داخلي را هم نمي دهد
دليل، مهاجرت ها به كشورهاي همسايه و غير 

فقر و فالكت و بي خانماني، بي . همسايه ادامه دارد
 رسيده است و اين نتيجه امنيتي، تا سر حد فاجعه

دخالتگريهاي غرب است و نه بخاطر اينكه گويا 
 . »ه بودغرب افغانستان را رها كرد«

سخنان بلر و امثالهم در واقع براي اين است كه 
. غرب خود را در اين فجايع بي گناه نشان دهد

سابقه دخالت مستقيم و توطئه گرانه غرب در 
افغانستان به قبل از تجاوز نظامي امپرياليسم 

.  مي رسد)١٩٧٩در سال (شوروي به افغانستان 
،  استجان پيلچر كه يك خبرنگار مستقل انگليسي

مصاحبه برژينسكي در در مجله هفتگي گاردين به 
اين مصاحبه ر د. اشاره مي كند ١٩٩٨سال 

رئيس جمهور (برژينسكي مي گويد كه وي كارتر 
 ميليون دالر بودجه ٥٠٠را ملزم كرد كه ) آمريكا
سازمانهاي جهادي اختصاص درست كردن براي 

. يداين پروژه به ايجاد طالبان و القاعده انجام. دهد
اين بود آمريكا هدف «مقاله ادامه داده مي گويد، 

و با اشاعه بيندازد  دام افغانستان به كه مسكو را 
بنيادگرائي اسالمي در جمهوري هاي آسياي ميانه، 

به نقل از (» .كند ايجاد يبراي مسكو مشكالت
 ) ٢٠٠٣ سپتامبر ٢٠گاردين ويك، 

د  ميليار٤ سال آمريكا ١٧به مدت ، ۱۹۷۹سال از 
دالر در جيب برخي از ستمگرترين و تبهكارترين 

غربي ها در . نيروهاي جهادي افغانستان ريخت
. جنگ جهادي ها با شوروي فقط نظاره گر نبودند

 ۲۶ه بقيه در صفح  .بلكه كامال آتش بيار معركه بودند



  ٢٦صفحه  ۱۴ شماره   حقيقت                

 ۲۵ه بقيه از صفح
 به افغانستان در  آمريكادر جريان تجاوز نظامي

 . چه كه نابود نشده بود، نابود شد  هر آن٢٠٠١اكتبر 
بعد از اشغال افغانستان، كارزار تبليغاتي براي 
. بازسازي افغانستان از جانب امپرياليسها براه افتاد

اين كارزار تنها زمينه هائي براي وابسته ساختن 
اين كشور و ادغام هر چه عميق تر آن در اقتصاد 

ر جهاني است تا اينكه خونخواران سرمايه بهت
بتوانند سودهاي كالن از مردم اين خطه بيرون 

 .بكشند
 در توكيو به اين ٢٠٠١كنفرانسي كه در سال 

 ٨،٥منظور برگزارشد كشورهاي كمك كننده 
اخيرا .  سال اختصاص دادند٥ميليارد دالر براي 

با در .  داده استکمک ميليارد دالر٢،١آمريكا قول 
 رقمي باال نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي اين

بخصوص هنگامي كه مخارج نظامي آمريكا . نيست
 حدود يك ميليارد  ماهيانهدر افغانستان به تنهائي

اما عمق مسئله موقعي بيشتر روشن مي . دالر است
شود كه دريابيم اين كمكها در واقع كمك به 
كمپانيهاي امپرياليستي هستند و به مخارجي مي 

. ليستها سودمندندرسند كه براي فعاليت هاي امپريا
اين كمكها با شرط هزينه شدن در رشته هاي 

يك . معيني به افغانستان تحويل داده مي شوند
مسئله روشن است كه مقدار زيادي از آن خرج 

روزنامه آبزرور لندن در . بازسازي زيربنائي نمي شود
تا كنون « ماه مه سال گذشته مي نويسد، ٢٥

يون دالر را به  ميل٣٠٠كشورهاي كمك كننده تنها 
اتفاقا اين مقدار . ساختن راه ها اختصاص داده اند

دقيقا برابر است با مقداري كه براي بازسازي 
. سفارت آمريكا در كابل اختصاص داده شده است

امضا كننده قرار داد، شركت بكتل مي باشد كه يك 
اين » .شركت ساختماني عظيم آمريكائي است

ا بوش مناسبا ت ه بشركت يكي از كارتلهائي است ك
 حال حاضر شركت بكتل رنج در. خوبي دارند

عراق را هم بر خود خريده و » كمك به بازسازي«
در حال درآوردن سودهاي سرسام آور در عراق 

 ٤٠٠بكتل، براي هر كيلومتر جاده سازي . است
براي اينكه بفهميد همان . هزار دالر مي گيرد

افغانستان و ويراني كمكهاي ناچيز كجا مي رود به 
 .جيب بكتل و امثالهم نگاه كنيدبه 

 »كمك هاي مالي«چگونگي تقسيم 
آمريكا و غرب پول نقد و كمك ها را از طريق  

موسسات غير دولتي و بعضا مستقيم ارسال مي 
بسياري از آن بصورت كمك هاي نظامي . كنند

براي دولت مركزي و يا برخي جنگ ساالران معين 
. هاي معين هستند، مي رودكه تحت الحمايه دولت

اين كمكها شامل كمكهاي غير نظامي نيز مي شود 
كه بشكل مواد غذائي و يا بصورت واردات غذاهاي 

يا بصورت اعتبار از غرب و آمريكا  سوبسيد شده و
كه اين نيز امتياز مهم ديگري . ارسال مي گردند

. براي سرمايه هاي انحصاري كشورهاي بزرگ است
 كه اين كمك ها بيش از هر چيز واقعيت اين است

مثال غذاهاي . به وابستگي افغانستان كمك مي كند
سوبسيده شده و يا حتا مجاني كه ميان مردم 
پخش مي شود بالئي شده است براي دهقانان 

زيرا براي دهقانان ممكن نيست كه با . افغانستان
گندم هاي سوبسيد شده اروپائي و آمريكائي رقابت 

 كارشان به ورشكستگي مي كشد و  در نتيجه.كنند
جز روي آوردن به ندارند چاره اي براي امرار معاش 

 . ترياك كه بازار جهاني دارد
يكي . اقتصاد افغانستان عمدتا به دو رشته بند است

)  رجوع كنيد١٣به حقيقت شماره (صادرات ترياك 
 ميليارد دالر در سال براي ٢كه به گفته اي 

و ديگري، صدور نيروي . داردافغانستان درآمد ارزي 
مهاجرين و يا كارگراني كه براي كار به . كار ارزان

 موقت مهاجرت كرده اند، تكشورهاي ديگر بصور
 خانواده هايشان در رايمقداري از درآمد خود را ب

بيگاري ارز حاصل از اين . افغانستان مي فرستند
در .  ميليارد دالر مي رسد٢،١در سال به فرساينده 

) ٢٦يا  (٢٤ ميليون نفر از جمعيت ٥ تا ٤ حدود
ميليوني افغانستان در كشورهاي همسايه و يا 
كشورهاي عربي خليج فارس كار مي كنند و يا به 
. كشورهاي اروپائي و آمريكا مهاجرت كرده اند

افغانستان، در مقايسه با بقيه كشورهاي 
 . را داردجهان،باالترين درصد مهاجرت به خارج 

 اقتصاد افغانستان اين چنين به اقتصاد بدين ترتيب
تحوالت بعدي مانند تجاوز . جهاني متصل است

افغانستان اين اتصال را تنگ و اشغال امپرياليستي 
آنچه باعث اسير شدن اقتصاد افغانستان . تر مي كند

در قيد عقب ماندگي و سقوط آن شده است يكم، 
عامل نيروي امپرياليستي است و دوم، مناسبات و 
روابط عقب مانده نيمه فئودالي است كه هميشه 

بهمين . پايگاه محكمي براي امپرياليستها بوده است
دليل آمريكا و امپرياليستهاي ديگر به تقويت 

ي جامعه افغانستان ي عقب مانده و واپسگراهانيرو
در عرصه هاي نيز ادامه مي دهند و اين نيروها 

 خود به خدماتسياسي، نظامي و اقتصادي مختلف 
جنگ ساالراني كه ساخته و . ادامه مي دهند

پرداخته سازمان سياي آمريكا مي باشند از 
و بودند،  ستاننمتحدين آمريكا در تجاوز به افغا

بسياري از جنگ ساالران . امروز نيز در مصدر امورند
در ابتدا به مثابه حاكمان فئودالي محل و يا با 

خود را حمايت اين نوع افراد گروه هاي جهادي 
درصد مردم افغانستان در  ۸۰تا  ٧٥. بوجود آوردند

روستاها زندگي مي كنند و تقريبا همه آنها زير 
تقريبا . سلطه و كنترل اين جنگ ساالران مي باشند

نيمي از زمين هاي قابل كشت به فئودالها و 
اين به معناي آنست كه . زمينداران بزرگ تعلق دارد

 بي زمين اند و يا كم اكثريت وسيعي از دهقانان يا
دهقاناني كه روي زمينهاي فئودالها كار مي  .زمين

 درصد محصول خود را بعنوان ٨٥ تا ٦٥كنند بايد 
در مورد كشت جاره بها ا. اجاره به فئودالها بدهند

جنگ ساالران جهادي و .  استخشخاش بيشتر
گروه هاي مسلح آنان تحقق اين نوع استثمار 

در برخي موارد خود . نندوحشيانه را تضمين مي ك
جنگ ساالران جهادي همان استثمارگران فئودال 

زمين آناني را كه منطقه را  اينان در گذشته. هستند
ترك كرده بودند غصب كرده و يا در مواردي مردم 

 و يا ترك زمين و لرا مجبور به فروش با قيمت ناز
. منطقه خود كردند و زمينشان را غصب نمودند

با گرفتن ماليات و ماليات هاي مذهبي  امروز، اينان
 درصد از محصوالت مردم را ٢٠ حداقل سمثل خم

در يك گزارش از منطقه دره شل گارا . مي دزدند
 ٢٤تايمز در  در افغانستان، روزنامه نيويورك

با نزديك شدن هنگام درو، «سپتامبر مي نويسد كه 
جنگ در اين منطقه حاصلخيز باال گرفت و اين 

چرا كه بخشي از اين همه .  اتفاقي نبودمسئله اي
گندم بايد به فرماندهان محلي محصول پنبه، ذرت، 

در اوايل تابستان، تمام مدت …تحويل داده شود
در حال آمد و مردان مسلح در باري هاي پيك آپ 

شد بودند و صداي شليك گلوله هايشان شنيده مي 
ز دهقانان با نا اميدي نگاه مي كردند و هيچ چي. شد

را بيشتر از رها شدن از دست اين افراد نمي 
 »…خواستند

بسياري از افراد اصلي دولت كنوني و نزديكترين 
متحدين آن از جنگ ساالران جهادي اند كه در 
تالشند با استفاده از موقعيت و با وارد كردن 
محصوالت خارجي و شركت مستقيم و يا غير 

ي بازار مستقيم در صدور ترياك و ديگر كاالها برا
. جهاني به بورژوا كمپرادورهاي نوين تبديل شوند

برخي از آنها در زمان جنگ مقاومت عليه شوروي، 
زمرد يكي از سنگهاي . اين تجارت را آغاز كردند

قيمتي است و در منطقه بدخشان افغانستان فراوان 
وزير امور خارجه (به گفته عبداهللا عبداهللا . است

غال افغانستان توسط ، در سالهاي اش)افغانستان
 ميليون ٥شوروي، نيروهاي احمد شاه مسعود تا 

حال همين نوع . دالر از تجارت زمرد بدست آوردند
افراد كساني هستند كه از كمكهاي غرب حداكثر 
استفاده را مي برند و از موقعيت سياسي قدرتمند 
خود براي شراكت با سرمايه هاي خارجي استفاده 

 . مي كنند
اده مخصوص سازمان ملل در مورد حق اخيرا فرست

مسكن بيانيه اي صادر كرده كه در آن گفته شده 
بود كه وزير دفاع و معاون رئيس جمهوري كه هر 
دو از جنگ ساالران جهادي بوده اند، بايد بدليل 
شركت در غصب زمين در كابل، از مقامشان كنار 

هر چند كه بعدا رئيس سازمان ملل . گذاشته شوند
نستان اين بيانيه را پس گرفت اما نشان در افغا

دهنده ابعاد دزدي و فساد و ثروت اندوزي از قبل 
چاپيدن مردم و منابع عمومي كشور توسط مقامات 

 .دولت كرزاي است
بورژوا كمپرادورهاي وابسته به سوسيال امپرياليسم 

عمدتا يا از بين رفته ، با فروپاشي شوروي؛ شوروي
مبدل به متحدين با تعويض ارباب اند يا 

بورژوا كمپرادورهاي . امپرياليستهاي غربي شده اند
جديدي كه به آمريكا و يا امپرياليستهاي اروپائي 

هنگام اشغال (وصلند در خالل جنگ عليه شوروي 
بوجود )  توسط شوروي١٩٨٠افغانستان در دهه 

اينها يا خودشان جنگ ساالرند و يا به آنها . آمدند
ها با كمك به اين نيروها از يك امپرياليست. متصلند

امپرياليستي طرف پايه هاي دروني را براي تسلط 
 از طرف ديگر موانع اصلي را . خود تقويت مي كنند

در مقابل بازسازي واقعي و تكامل كشور بوجود مي 
همانگونه كه كمكهاي ارتشهاي آمريكا و اروپا . آورند

 كمكهاي. باعث به قدرت رسيدن اين نيروها شدند
ديگر نيروهاي امپرياليستي خواه نظامي و خواه غير 

 .نظامي همان اهداف را دنبال مي كند
عقب ماندگي و ستمي كه افغانستان را براي 
اكثريت مردم آن به جهنم تبديل كرده است توسط 
دولتهاي به اصطالح پيشرفته امپرياليستي تقويت 

كه امپرياليستها مي » كمكي«بهترين . مي شود
به افغانستان بكنند اين است كه واقعا توانند 

داوطلبانه اما اين كار را هرگز . گورشان را گم كنند
د مگر اينكه خلقهاي افغانستان دانخواهند انجام 

تحت رهبري پيشاهنگ انقالبي شان بپا خيزند و به 
زور تفنگ جنگ ساالران زالو صفت را نابود و 

 ■. دامپرياليستها را از افغانستان بيرون برانن



٢٧صفحه    حقيقت      ۱۴شماره 
 ۲۸بقيه از صفحه 

 ......درود بر مردم خاتون آباد و 
 جانبه و همزمان سياسي، اقتصادي و اجتماعي همه
هر روزه جمعيت قابل توجهي از نيروي كار . است

در آستانه اخراج قرار دارد و مشكل اشتغال به 
 .معضل بزرگ رژيم تبديل شده است

در چند سال گذشته از يك سو مزدوران رژيم در 
براي حل معضل بيكاري  » خانه ضد كارگر«

" كارگر افغاني اخراج بايد گردد"كارزاري را با شعار 
به راه انداختند و با طرح اين شعار ارتجاعي و 
شوونيستي موجب قتل چند كارگر افغانستاني در 

از سوي ديگر  . اصفهان و مناطق ديگر شدند
 هر مقامات رژيم براي برون رفت از اين بحران ادغام

رژيم در . بيشتر در اقتصاد جهاني را تجويز ميكنند
چند سال گذشته لوايحي را كه در ابتداي انقالب 
براي سرمايه هاي خارجي موانعي ايجاد ميكرد، 

اما واقعيت اين است كه با ادغام هر چه . حذف نمود
بيشتر ايران در روند گلوباليزاسيون خانه خرابي و 

با نگاهي به . هد يافتبيكاري كارگران افزايش خوا
ديگر كشورهاي تحت سلطه اين واقعيت آشكارتر 

 .مي شود
امروز موقعيت زندگي  طبقه كارگر  در سطح 
جهاني در حال وخيمتر شدن است اين امر چه در 
كشورهاي امپرياليستي و چه در كشورهاي تحت 

خصوصي سازي و . سلطه به چشم ميخورد
رگران يك بيكارسازي و حمله به سطح معيشت كا

روند بين المللي است و خرد كننده تر نيز خواهد 
 . شد

دوره  (۳۳همانگونه كه در نشريه حقيقت شماره 
آمده سرمايه گذاريهاي خارجي نه تنها سبب ) دوم

اشتغال بيشتر نشده بلكه بر خيل ارتش بيكاران 
 شركت بزرگ صنعتي كه كنترل ۵۰۰:" افزده است

  در دست خود دارند، درصد از اقتصاد جهاني را ۲۵
از اهالي دنيا را به ) پنج صدم درصد % (۰ ر۰ ۵

اين واقعيتي است كه با ! اشتغال خود درآورده اند
ادغام هر چه بيشتر كشورهاي جهان سوم در بازار 
جهاني، سرمايه هاي خارجي بيشتري وارد اين 
كشورها مي شود و حول آنها مقداري شغل ايجاد 

ابر اين ميزان، مشاغلي كه اما چندين بر. مي شود
سابقا موجود بود از ميان مي رود؛ زيرا بازارهاي 
داخلي با كاالهاي خارجي انباشته شده و توليد 
كنندگان داخلي كه قدرت رقابت با آنها را ندارند 

اقتصاد كشاورزي و مشاغل . ورشكسته مي شوند
اين بخش نيز به همين ترتيب سريعا نابود مي 

وز در هند هشتاد ميليون زن مثال، امر. شوند
روستائي به همان اندازه شير از دام مي دوشند كه 
. صد هزار توليد كننده محصوالت لبنياتي در آمريكا

توليد كنندگان آمريكائي قادرند شير را ارزانتر از 
اين افسانه . كنندهند زنان روستائي هند وارد بازار 

يا سرائي است كه گويا ورود سرمايه هاي خارجي 
تكنولوژي پيشرفته غرب به ايران، موجب تغيير 

" توليدي"به " غير توليدي"سرمايه داري از شكل 
ورود تكنولوژي مدرن و سرمايه ها، . خواهد شد

سرمايه داري " غير توليدي"موجب تضعيف بخش 
بالعكس . بوروكراتيك ـ كمپرادور ايران نخواهد شد

ژي سرمايه تجاري با استفاده بيشتر از تكنولو

ارتباطات و حمل و نقل، كارآئي خود را باال برده و 
حجم مبادالت خارجي و داخلي خود را افزايش 
خواهد داد و انحصار بيشتري در عرصه تجارت 

اين سرمايه بر . خارجي و داخلي اعمال خواهد كرد
خواهد )  و بانكيياعتبارات(دامنه فعاليتهاي مالي 

 بازار جهاني به ادغام هر چه بيشتر ايران در. افزود
معناي اينست كه كليه موانع از سر راه تجارت بين 
المللي برداشته مي شود؛ و اين تنها دست تجار 

اين خيالي باطل است كه  .بزرگ را قويتر مي كند
سرمايه خارجي وارد ايران شده و در زمينه توليدي 

خيالي باطل است كه . سرمايه گذاري خواهد كرد
 به سوي سرمايه گذاري در سرمايه داران ايراني

چه (سرمايه هاي بزرگ . توليد روان خواهند شد
تنها وارد عرصه هائي مي ) خارجي و چه داخلي

شوند كه بر مبناي استانداردهاي بازار جهاني 
حداكثر سودآوري .حداكثر سودآوري را داشته باشند

هر وقت دلش خواست كارگر را  يعني سرمايه دار
ز طبقه كارگرجهاني شاهد آن آنچه امرو. اخراج كند

است تشديد بيكاري، بي حقوقي، كشتار جمعي ، 
هر چه امپرياليستها . تجاوز، جنگ و نابودي است

چنگالشان را در چار گوشه دنيا بيشتر فرو ميكنند 
و سرمايه هايشان را گسترش ميدهند چيزي جز  
استثمار و فالكت بيشتر براي طبقه ما به ارمغان 

جا كه ستم هست، مقاومت هم هر «.نمي آورد
مسلما طبقه كارگر در مقابل اين روند » هست

مقاومت كرده و خواهد كرد اما واقعيت اين است كه 
صرفا با مبارزه اقتصادي نمي توان جلوي درهم 

اگر كارگران فراتر از . شكستن طبقه كارگر را گرفت
نيروي كارشان نروند " بهتر"چانه زدن بر سر فروش 

 طبقه كارگر بسيار تيره و تارتر خواهد وضعيت براي
 .شد

طبقه كارگر بايد پرچمدار مبارزه سياسي براي 
امروز كه . سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي شود

گسل عميقي در صفوف ارتجاع  ايجاد شده و 
كشتي شكنجه گران ديروزي و اصالح طلبان 
امروزي به گل نشسته و حناي خرافه مسالمت 

رد و خواست سرنگوني به جوئي ديگر رنگي ندا
خواستي عمومي تبديل شده است، بيش از هر 
زمان ديگر شرايط  براي طبقه كارگر و 
كمونيستهاي انقالبي آماده است كه قواي خود را 
گرد آورده و بر آهنگ تدارك خود براي آغاز جنگ 

تنها طبقه كارگر شايسته رهبري . خلق بيفزايند
ز هر طبقه ديگر از طبقه كارگر بيشتر ا! انقالب است

طبقه . سرنگوني تمام و عيار اين نظام سود ميبرد
كارگر ايران بيش از هر طبقه ديگري در جامعه 
ايران خواهان تسويه حساب انقالبي با نظام نيمه 
فئودالي وابسته به امپرياليسم مسلط بر جامعه مي 

هيچ چيز به اندازه يك جراحي انقالبي و بدور . باشد
مالكي به نفع _ وسيده روابط بورژواافكندن دمل پ

تنها طبقه كارگر است كه . طبقه كارگر نيست
خواهان حل قطعي و به سرانجام رساندن انقالب 
دموكراتيك نوين و گذار به انقالب سوسياليستي 

كارگران بايد فعاالنه در راه چنين انقالبي . مي باشد
گام گذارند؛ بدون شك چنين انقالبي به حساب 

اياتي كه تا كنون رژيم متعفن جمهوري تمام جن
 ■! اسالمي مرتكب شده خواهد رسيد

به نقل از برنامه حزب کمونيست ايران 
 )م ل م(

گامهای فوری و راستای « از بخش 
 »دگرگونيها

 
اقدامات فوری دولت انقالبی در مورد 

 گران کار
  

 ــ برچيدن كليه نهادهاي ويژه ١
سركوب و سلطه دولت و سرمايه داران 

 اعم از شوراها و در محيط هاي كار؛
انجمن هاي زرد وابسته به دولت، مراكز 

، دفاتر "خانه كارگر"توطئه و تفرقه نظير 
حفاظت و كانون هاي جاسوسي در 
كارخانه ها و نيروهاي مسلح ضد 

 .شورش و اعتصابات كارگري
 ــ لغو قانون كار ارتجاعي و ضد ٢

كارگري؛ لغو مقررات و آئين نامه 
ي بر قانون، انضباطي استبدادي متك

شرع، عرف يا سنت در محيط هاي 
 .گوناگون كار، ممنوعيت هرگونه جريمه

 ــ برسميت شناختن نهادهاي اعمال ٣
قدرت توده اي كارگري كه به اشكال 
مختلف در پروسه انقالب شكل گرفته 
اند؛ سپردن اداره كارخانه هاي بزرگ 
مصادره شده به اين نهادها؛ سپردن امر 

ات و امكانات محافظت از موسس
توليدي و محصوالت به كارگران در 

 .برابر خرابكاري دشمنان انقالب
 ــ اعمال نظارت دولت و نهادهاي ٤

كارگري بر فعاليت واحدهاي سرمايه 
داري متوسط و كوچكي كه مصادره 

 .نشده اند
 ــ تدوين قوانين و مقررات نوين كار ٥

با اتكاء به مباحثات، پيشنهادات و 
امع و تشكالت توده اي تصميمات مج

كارگري؛ برسميت شناختن حق 
اعتصاب و تظاهرات و ايجاد تشكالت 

مانند اتحاديه كارگري و (كارگري 
 ).سنديكا

 ــ بهبود شرايط كار و معيشت ٦
از نظر ساعات كار، شدت (كارگران 

كار، سن كار، ايمني كار، زمان 
؛ دستمزد برابر در )استراحت و مرخصي

، صرفنظر از تمايزات مقابل كار برابر
جنسيتي، ملي، مذهبي يا رشته كاري در 
واحدهاي بزرگ و كوچك؛ ممنوعيت 
كار كودكان؛ تعيين شرايط مناسب 

 .براي شب كاري و مشاغل سخت
 ــ تامين حقوق و شرايط ويژه براي ٧

زنان كارگر با رجوع به مباحثات، 
پيشنهادات و تصميمات مجامع و 

 .تشكالت زنان كارگر
اقدامات، نقش رهبري كننده و اين 

مسلط طبقه كارگر در امور جامعه را 
تقويت مي كند و بر توان و درجه اتحاد 

 ...... و همبستگي كارگران مي افزايد
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در روستاي  خاتون آباد شهر بابك در نهمين روز تحصن خود براي دستيابي به حداقل خواسته » نيروك« عدن ذوب مس كارگران م۱۳۸۲ بهمن ۴روز شنبه 

اين حركت ددمنشانه منجر به جانباختن، مجروح شدن  و دستگيري . شان كه اشتغال دائم بود از زمين وهوا مورد تهاجم نيروهاي سركوبگر رژيم قرار گرفتند
نقش زنان در جريان تحصن و شورش بعدي بسيار . متعاقب اين واقعه  مردم شهر بابك دست به شورش خياباني زدند. و  مردم محل شدعده اي ازكارگران 

 .برجسته بود
، يورش سركوب كارگران خاتون آباد. سركوب كارگران بخاطر خواستهاي صنفي، هم در جمهوري اسالمي و هم در رژيم شاه معمول بوده و پديده تازه اي نيست

 است كه در آن ۱۳۵۸وحشيانه عمال شاه به كارگران جهان چيت را بخاطر مي آورد و يادآور سركوب  ماهيگيران انزلي و كارگران بيكار اصفهان در سال  
 .خونهاي بيشماري از جمله خون ناصر توفيقيان كمونيست انقالبي بر زمين جاري شد

هر بابك كه به دفاع از خواهران و برادران طبقاتي خود بپا خواستند، يكبار ديگر نشان داد كه اين رژيم پاسخ كشتار كارگران خاتون آباد و مردم شورشگر ش
اين عمل جنايتكارانه نشانه اوج در ماندگي و ضعف رژيمي است كه در بحران عميق و همه جانبه اي بسر ميبرد و . ابتدايي ترين  خواسته ها را با گلوله مي دهد

خاتمي فريبكار هيئتي براي بررسي موضوع به منطقه فرستاد اما خيلي زود اين هيئت نيز به سرنوشت هيئت . انجام اينگونه اعمال جبونانه نداردچاره اي جز 
رت را ولي از سوي ديگر، اين جنايت موجي از خشم و نف. هردو جناح حكومتي  بر سر اين سركوب متفق القول بودند. بررسي قتلهاي زنجيره اي دچار شد

. در داخل كشور چندين بيانيه ازچارگوشه كشور صادر گرديد. درميان فعالين كارگري در داخل كشور و نيروهاي سياسي انقالبي در خارج از كشور برانگيخت
عده اي . تگي صادر كردندكارگران ايران خودرو و تبريز و كارگران خباز سقز و ساير نقاط به موقع از خود عكس العمل نشان دادند، و بيانيه هاي همبس
 !ازكارگران و مردم  شهر بابك فراخوان اعتصاب سراسري  در چهلمين روز جانباختن كارگران  در سراسر ايران را دادند

 كارگران خاتون آباد در چه شرايطي زندگي ميكنند؟
اختماني اين منطقه توسط زنان و جوانان و روستائيان صورت كارهاي سخت و س. خاتون آباد ازاهالي بومي هستند» نيروك«اكثريت كارگران معدن ذوب مس 

كمپاني جردن صاحب اصلي معادن مس در كشور شيلي .  توسط كمپاني معروف جردن آمريكايي برميگردد۱۳۴۰راه اندازي اين معدن به اوائل دهه . ميگيرد
 ۱۹۷۳ سپتامبر ۱۱كودتاي معروف ) شركت بين المللي تلفن و تلگراف(ت تاين كمپاني  با همكاري اي . كه بزرگترين صادر كننده مس جهان است، مي باشد

كمپاني جردن پس از كشف و شناسايي اين منطقه شروع به سرمايه گذاري و استخراج مس و طال و . عليه آلنده و به قدرت رسيدن پينوشه را سازماندهي كرد
در زمان رژيم جمهوري اسالمي برادر رفسنجاني مدير . ا توسط بخش خصوصي صورت مي گرفتدر زمان رژيم شاه  اين سرمايه گذاريها عمدت. كرد.... نقره 

شركت كروپ براي . رفسنجاني و بسياري از فرماندهان سپاه پاسداران با شراكت شركت آلماني كروپ كنترل اين مجتمع را در دست گرفتند. عامل شركت شد
را در اين منطقه توليد مي » موشك كرم ابريشم«د پااليشگاه ذوب مس زد و مواد الزمه براي ساختن تامين نيازهاي جنگي جمهوري اسالمي دست به ايجا

 . كرد
اينها اغلب دهقاناني بودندكه رفسنجاني با استفاده از پيوندهاي قبيله اي و خانوادگي .  كارگران اين پروژه بالغ بر چهل تا پنجاه هزار نفر ميشد۱۳۶۰اوائل دهه

در اين ميان زنان بيشترين فشار مناسبات عقب مانده را بر . رد و با بهره گيري ازمناسبات ماقبل سرمايه داري  به بهره كشي از آنان پرداختخود به محل آو
نان به نسبت مردان اين ز. اين سرمايه داران، با استفاده از ارزش ها و مناسبات نيمه فئودالي زنان را به بيرحمانه ترين شكل استثمار مي كنند. دوش مي كشند

 .از دستمزد بمراتب كمتري برخوردارند و از حقوق ناچيزي كه در قانون ارتجاعي و ضد كارگري جمهوري اسالمي به كارگران تعلق مي گيرد نيز محرومند
 اين شغل به دامداري نيز مي پردازند و در كارگران در كنار. بخش مهمي از اين پروژه با اتكا به نيروي كار كارگران غير ماهر، موقتي و فصلي به پيش مي رود

صاحبان اين پروژه از اينطرق هزينه باز توليد نيروي كار را پايين مي آورند و فوق استثمار . آلونكهاي محقري كه دردل كوههاي منطقه ساخته اند، مسكن دارند
و چه اكبر شاه اكثريت كارگران اين پروژه  چه در زمان شاه. زنان متكي استبار مهمي ازاين فوق استثمار بر كار طاقت فرساي . كارگران را سازمان مي دهند

 !اشتغال دارند  نسبتا باثباتكه در چنين پروژه هاي اين تازه شرايط آن بخش از طبقه كارگر ايران است.تحت شرايط مشقت باري زندگي كرده و ميكنند
طي چند سال اخير ما شاهد موج  بيكارسازي . گران در ساير نقاط ايران نيز به همين وخامت استوضعيت كار. اما شرايط كارگران خاتون آباد استثنائي نيست

طي يكسال اخير كارگران بسياري از اين واحدها دهها بار در اعتراض به وضع . ها، عدم پرداخت دستمزدها در واحدهاي بزرگ صنعتي و متوسط كشور بوده ايم
نمونه اخير آن كارگران . ود جاده هاي اطراف كارخانه خود را بستند يا به اشكال ديگر اعتراض خود را نشان دادندكار و معيشت وعدم پرداخت دستمزد خ

روند بيكارسازي و عدم پرداخت دستمزدها نه تنها رو به بهبود .كارخانه لوله سازي اهواز بود كه به مدت يكماه روزانه با نيروهاي سركوبگر رژيم در گير بودند
 ۲۷ بقيه در صفحه  ....   سياست بر نميگردد، بلكه بحراني بحران اين رژيم فقط  به حيطه . كه با بحراني كه رژيم را در بر گرفته هر روز شديدتر ميشودنيست بل
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