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 زنده باد سوسیالیسم !

 

 ! بهمن دیگری در راه است 

 مسئله زنان از نگاه  طبقاتی در جنبش کارگری 

 8  ، اسفند روز جهانی زن را گرامی میداریم  01مارس 

 آبیاری ریشه ی خشک نشده مرد ساالری 

 ! به مناسبت هشت مارس، زنان وحقوق شان 

  پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به            
مراسم برگزاری پنجاهمین سالگرد                          

 حماسه سیاهکل 
  فمینیسم ” مختصر در مورد” 



 

که قددر  خلقدی  71قیام با شکوه بهمن 

متحد در برابر حاکمیت استبداد و استثمار و 

جنایت را به نمایش گذاشت در تاریخ ایدن 

سرزمین همواره درس آموز خواهد بدود، 

اینکه در برابر توده های متحد و مدصمم و 

خشمگین هیچ نیرویی را یارای ایدستادگی 

نیست و اینکه سرمایه داران و حامیان بیدن 

المللی آن از هیدچ کوشدشی فدرو گدذار 

نمیکنند تا با کنترل اعتراضدا  تدوده ای و 

منحرف کردن آن از تهداجم بده بنیانهدای 

اقتصادی و نظدامی سدرمایه داری حاکدم 

رخ  71جلوگیری کنند، امری که در سدال 

سال  24داد و اکنون شاهد هستیم که بعد از 

کارگران و زحمتکشان و ستمکشان همچنان 

با فقر و اختالف طبقاتی و استبداد و خفقان 

 دست به گریبانند . 

مدتهاست که سدلننت طلبدان در فد ای 

مجازی و تلویزیونهایی مانند منوتو و ایران 

اینترنشنال  فرصت طلبانده میکوشدند بدا 

استفاده از وضعیت وخیدم و فالکدت بدار 

اقتصادی و شکاف طبقاتی وحشتناک موجود 

و جنایت و ددمنشی و تدوحش یدیر قابدل 

وصف جمهوری اسالمی که در طدی ایدن 

سالها تنها ویژگی آن بوده، رژیم جنایتکدار 

پهلوی را تنهیر کنند و چنین جلوه دهند که 

دوران پهلوی اول و دوم لبریز از خددما   

بود و مردم خصوصا زنان از آزادی و رفاه 

زیادی برخوردار بودند و وضعیت اسف بار 

و به زیر کدشیدن  71موجود نتیجه انقالب 

رژیم پهلویست. بخدشی از سدرمایه داران 

مزورانه میکوشند ابتدا تنها جایگزین مناسب 

برای جمهوری اسالمی را سلننت معرفدی 

کنند و همچنین توده ها را از انقالبی دیگر 

بترسانند تا بدین طریق مفری برای نجدا  

مناسبا  حاکم از عواقب انقالب آینده که با 

توجه به اختالف طبقاتی شددید و خدشم و 

کین انباشته شده موجود و آگاهی سیاسدی 

باالی توده ها و وجدود جریاندا   بدالقوه  

متشکل انقالبی، به مراتدب گدسترده تدر و 

 71عمیقتر و در عین حال مخربتر از انقالب 

 برای سرمایه داری خواهد بود،  بیابند   

اما واقعیت این است که اعتراضا  گسترده 

 75و اعتصابا  سراسری که از اواخر سدال 

به اوج خود رسید  71آیاز گشت و در سال 

حاصل سالها خفقدان و سدرکوب و فاصدله 

طبقاتی شدید که خصوصا بعد از افزایش یه 

و رشد طیفی  79یکباره قیمت نفت از سال 

نوکیددسه و شددکل گددیری گددروه کوچددک 

) الیگارشی ( از سرمایه داران رانت خور به 

گرد دربار شاه بود که نه تنها بدرای تدوده 

های مردم هیچ هویتی قائل نبودندد و بده 

چشم برده به آنها مینگریستند بلکده حتدی 

سرمایه داران و اقشار متوسط و خرد را هم 

به هیچ می انگاشتند و در بازی قددر  راه 

نمیدادند، همه چیز را بدرای باندد خدود 

میخواستند و بازوی سرکوبشان، سداواک و 

پلیس کوچکترین صددای مخدالفی را بده 

سبعانه ترین شکل خفده میکردندد، جملده 

دیوار موش داره و موش هم گوش ”  معروف 

ورد زبان ایلب خانواده ها بود کده ”  داره 

حتی از صحبت در مورد مسایل سیاسدی در 

خانه اجتناب میکردند ، اما همواره اعمدال 

سرکوب و جنایت از طرف حاکمان تا حدی 

کارایی دارد و با  گسترش  شکاف طبقاتی و 

فقر و فساد و اعتیاد و انباشت نارضایتی هدا 

ایدن  71لحظه انفجار فرا میرسد و بهمدن 

لحظه بود، اما نبود آگاهی سیاسی کافی در 

بین توده ها از یدک سدو و نبدود تدشکلی 

انقالبی قدرتمند برای هدایت و رهبری این 

اعتراضا  و نفوذ و سینره عمیدق دیدن در 

بین توده ها و شبکه گسترده ای از مساجد و 

کثیری روحانی زخم خدورده از اقدداما  

،  24سال ” انقالب سفید ”اقتصادی و سیاسی 

به رهبری خمینی، شراینی فراهم شد تا بر 

موج اعتراضا  سوار شوند و نقش رهبری را 

به  دست گیرند. در وضعیت بوجود آمدده 

امپریالیستهای نگران از ناتوانی رژیم شداه 

در مهار بحران و قدر  گیری کمونیدسم و 

نفوذ شوروی در ایران به تکاپو افتادند و در 

کنفددرانس گوادالددوا سددران آمریکددا و 

انگلستان و فرانسه و آلمان تصمیم گرفتندد 

از خمینی حمایت کنند و پایان سدلننت را 

مدسئول پیدشبرد ”  هایزر ”رقم زنند، ژنرال 

این تصمیم شد، نشستهای وی بدا بهدشتی و 

یزدی و سران ارتش شداه و وادار کدردن 

ارتش به اعالم بدی طرفدی ، زمینده ورود 

خمینی به ایران را فراهم کرد، تا جایی که 

خود هایزر در ستاد ارتش بر ورود خمینی و 

تامین امنیت آن نظدار  داشدت ) وی در 

کتاب خاطراتش به تفصیل به ایدن مدوارد 

پرداختدده اسددت ( . خمیددنی بددا کمددک 
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بهمن 

دیگری در 

 راه است !

 



 

امپریالیستها بر دریدای خدون تدوده هدا، 

جمهوری اسالمی را بنا نهاد، دریای خونی 

که رژیم پهلوی به راه انداخ، تدوده هدای 

محروم و گرسنه بی خانمانی که از حلبدی 

آبادهای دروازه یارها و حاشیه شهرها به پا 

خواسته بودند ، زنانی که در جامعده آزاد 

شاه ساخته در محله های بد ندام و کابداره 

های تهران و دیگر شهرها قربدانی عیاشدی 

های مردان فاسد بودند، کارگرانی که برای 

دستمزدی ناچیز برده وار در کارخانه هدا 

کار میکردند، کشاورزانی کده بده برکدت 

انقالب شاه و مردم حاشیه نشین شهرها شده 

بودند و برای لقمه نانی به هر کداری تدن 

میدادند  و خانواده های بسیاری کده کدل 

ف ای زندگیشان اتاق کوچکی بود و تنهدا 

فقر و حسر   تمام لحظا  زندگی شدان را 

پر کرده بود ، انقالب متعلق به این افراد بود 

ولی خمینی و اعوان و اندصارش رسدالت 

دیگری بر دوش گرفته بودند و تعهد دیگری 

سپرده بودند، حفظ مناسبا  سرمایه داری 

و نجا  آن از خشم و ید ب انقالبیدون و 

انصافا به مد  چهار دهه به خوبدی انجدام 

وظیفه  کردند، بار دیگر سرکوب و زندان و 

اعدام ، بار دیگر جنایت و ددمندشی، بدار 

دیگر یار  و چپاول و فساد و اعتیاد همده 

ایران را در بر گرفت . بدسیاری از زندان و 

مردانی که در مصاف با رژیم پهلوی جان به 

سالمت بدرده بودندد ، توسدط جمهدوری 

اسالمی در تدرکمن صدحرا و کردسدتان و 

خوزستان، در زندانها و سیاهچالهای توسعه 

یافته رژیم، در میادین جنگ ارتجداعی بده 

قتل رسدیدند. رژیدم پهلدوی و جمهدوری 

اسالمی هر دو یک هدف را دنبال میکردند 

و میکنند، حفظ و تقویت مناسبا  سدرمایه 

داری حاکم و جلوگدیری از رشدد افکدار 

کمونیستی و برابری طلبانه اما با روشدهای 

متفاو ، رژیم پهلوی با تکیه بر ناسیونالیسم 

ایرانی و قدمت دوهدزار و پاندصد سداله 

شاهنشاهی ایران میکوشید ایدن هددف را 

پیش برد و از آنجا که به شد  بده دنبدال 

جذب سرمایه های بدزر  خدارجی و در 

آمیختن  با مناسبا  و ارتباط با کدشورهای 

اروپایی و آمریکا بود، به وجه بین المللدی 

اهمیت بسیاری میداد و میکوشید ایدران را 

سرزمینی امن و آزاد و با ثبا  ترسیم کند، 

اما سرمایه داران خرد و متوسط رانده شده 

از دایره قدر  توسط انقالب سفید کده بدا 

کمک ابزاری کارآمدتر از ملی گرایی، بدا 

مذهب که مروجان آن نفوذ بسیاری در بین 

توده ها داشتند توانستند رهبری توده ها را 

به دست گیرند و سرمدست از رسدیدن بده 

قدر  جمهوری اسدالمی را بندا نهادندد . 

اکنون بعد از چهدل و دو سدال جمهدوری 

اسالمی ورشکسته و به بن بدست رسدیده و 

مانند تمام رژیم های مستبد و دیکتاتور، راه 

جنایت و کشتار و قلع و قمع در پیش گرفته ، 

با بدراه اندداختن مدوج گدسترده ای از 

بازداشتها و حبس هدای طویدل المدد  و 

اعدام سعی در به خانه نشاندن تدوده هدا 

دارد ، در طول تاریخ هیچ رژیمدی بدا زور 

سرکوب زندان و اعدام نتوانسته بر قددر  

بماند و اکنون نوبت جمهوری اسالمی ست  . 

اینک بهمن دیگدری در 

راه است، مهیدب تدر و 

مرگبارتر از آنچه که در 

 رخ داد .  71سال 
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خرده بورژوازی ایران مثل هر کشوور 

سرمایه داری در حال رشد دیگور   

اقشار وسیعی را تشکیل می دهند . 

نقش خرده بورژوازی در جریان قیوا  

بهمن ماه   بکار گرفته شدن وی در 

دستگاه متمرکز دولتی مبتنوی بور 

والیت فقیه و رشد عظیم بورکراسی   

خدمات   آموزشگاهها و .... نقش مهم 

این نیروی اجتماعی در تووووالت 

سیاسی و اقتصادی را روشون موی 

 نماید .

با رشد تکنولوژی و صنعت و انقوب  

عظیم در ابزارهای تولیود جوریوان 

وسیع خرده بورژوازی را از خود متاثر 

کرده بخش مهمی از آنها را به مواضع 

پرولتاریا نزدیک می کند . در عویون 

حال طیف های گوناگونی از اقشوار 

مرفه آن در برابر خواستها و مطالبات 

 رادیکال ایستادگی می کنند .

اقشار پائینی خرده بوورژوازی کوه 

نیروی بزرگی را تشکیل می دهند در 

برابر اختناق و فشارهای اقتوصوادی 

سرمایه داری با حاکمیت جموهووری 

اسبمی در تضاد قرار می گیرند و بوه 

سمت مبارزه علیه سرمایه کشویوده 

می شوند . در حالیکه اقشار لومونون 

پرولتاریا بر زمینه وضعیت ناپوایودار 

اقتصادی خود و بر زمویونوه هوای 

باورهای مذهبی   هنوز مستعد قورار 

گرفتن در خدمت ارتجاع و نیروهوای 

سرکوبگر سرمایه علیوه جونوبوش 

 کارگری هستند .

از برنامه سازمان ” 
اتحاد فدائیان 

 “کمونیست 



 

اسفند،  01مارس برابر با  8روز جهانی زن، 

رویدادی بین المللی است که امدروزه در 

بین اکثریت مردم جهان، بیش از آنکده بدا 

تاریخچه سوسیالیستی و خواستگاه طبقاتی و 

محتوای انقالبی اش شناخته شود صدرفا از 

در معنای عام ”  جنس زن ”حیث بزرگداشت 

و ییر طبقاتی شدناخته میدشود. ایدن روز 

توسط مجمع عمومی سازمان ملل ) آنهدم 

دهه ها پس از تداریخ سوسیالیدستی آن ( 

بیشتر در شاکله مناسبتی صوری، بدا شدعار 

حمایت از حقوق زنان و صلح جهانی، مورد 

توجه است. حمایت از حقوق زندان، آنهدم 

بگونه ای که دیگر در چهار چوب فرهنگدی 

کشورهای امپریالیستی و رسانه های تحدت 

سینره آنها، عمدتا باب میل فمینیست های 

خرده بورژوا و منالبا  رفرمیستی و ییدر 

انقالبی آنهاست و مسئله ستم مد اعف بدر 

زنان طبقه فرو دست یالبا نادیده گرفتده و 

مبارزه با تبعیض جنسیتی را نیز صدرفا بده 

تبلیغ تالشهای هر چه بیشتر در جهت تحقدق 

دیدیه هدای زندان خدرده بدورژوا و در 

راستای تعریف فرهنگ نظام سدرمایه داری 

از آزادی زنان که برابر با هر چه بیشتر کاال 

وارگی آنهاست، تقلیل میدهد. بندا برایدن 

بدیهی است که این نوع اعالم حمایت رایج 

و شددعار زده کنونددی از حقددوق زنددان در 

از جملدده در   –کددشورهای سددرمایه داری 

مراسم تبلیغاتی بزرگداشت روز جهانی زن 

در پس همین نادیده انگاری حقوق زنان   –

طبقه رنجبر، عمال حتی ستم زنان فرا دست 

بر زنان طبقه فرو دست را نیز منجر میشود و 

توجه به خواسته های بخدش عمدده ای از 

زنان جامعه را که هم به سبب طبقده و بده 

سبب جنسیت، مورد ستم تاریخی قرار گرقته 

اند را به دنبال دارد. به همین دلیل وظیفده 

انقالبی ماست که همگام با آگاهی بخدشی 

طبقاتی به توده های زحمتکش و تدالش در 

حهت سازماندهی، به منالبا  زندان و روز 

جهانی زن، از نقنه نظر انقالبی و طبقاتدی 

توجه ویژه نماییم تا زنان طبقه کدارگر بدا 

بدست آوردن آگاهی طبقاتی خود بتوانند 

برابر و دوشادوش مردان طبقه کدارگر در 

صف انقالبیون مبارزه کرده و به سهم خدود 

تحقق انقالب سوسیالیستی را هر چه بیدشتر 

 تسریع بخشند . 

نکته حائز اهمیت در خصوص مساله زنان در 

جنبش کارگری این است که به هیچ وجده 

مقوله تبلیغ و آگاهی بخشی به زنان و سعی 

در متحد و همراه نمودن آنان بدا جنبدش 

کارگری، امری مستقل از کلیت مبارزه طبقه 

کارگر نمیباشد . اتفاقا هدف از این آگاهی 

بخشی به زندان، شناسداندن ابعداد سدتم 

م اعفی که بنابر طبقه و جندسیت، توممدا 

متحمل میشوند و درک اهمیت ح ورشان و 

باور یافتن به جایگاه برابر بدا مدردان در 

جنبش و بسیج کردن آگاهانه زندان بدرای 

ح ور در صفوف مبارزاتی خلق ستم کش و 

انقالب کارگریست. انقالبیون کمونیست باید 

توجه داشته باشند که اگر مدسئله رهایدی 

زنان و مبارزاتشان، بده گونده ای جددا از 

مبارزا  طبقه کارگر فهدم شدود و بدرای 

مبارزا  زنان چوندان فمنیدستها، شدانی 

مستقل قائل شوند، عمال برابدری جندسیتی 

مقبول در اندیشه انقالبی مارکسیسم را نقض 

کرده و به انحرافا  خرده بورژوایی که در 

نظیر فمنیسم  –لباس انقالبی جوالن میدهند 

مارکسیستی که مارکسیسم را مکفی بدرای 

زدودن تبعیض جنسی نمیداند و اولویتهای 

منجدر   –جنبش را معکوس ادراک میکندد 

میشوند و این امر سبب انشقاق در صدفوف 

مبارزا  کارگری و بسنده کردن به تحرکا  

رفرمیستی پیشا انقالبی میگردد. در واقدع 

رهایی زنان از قید سنت، مذهب و قوانیدن 

مذهبی، ستم مردان، کلیشه های جندسیتی 

و...... جدا از مبارزه علیه نظدام سدرمایه 

داری نیددست، چددرا کدده احقدداق حقددوق 

دمکراتیک خلق، از جمله برابری حقوق زن 

ومرد، ملیتها، اقلیتها و ... از بدیها  مدورد 

پذیرش مارکسیم بوده و جنبش انقالبی بدا 

در نظر داشتن برنامه دراز مد  و مندسجم 

برای مبارزه طبقه کارگر، ایجداد قوانیدن 

پیشرو را به محض پیروزی انقالب کدارگری 

وعده میدهد و دنبال میکند. بنابر این نیازی 

به من م نمودن مکتبی به نام فمنیدسم بده 
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مسئله زنان از نگاه  طبقاتی در 

 جنبش کارگری
 هیوا



 

مارکسیسم اساسا وجدود نددارد و چنیدن 

ترکیبی ناشدی از کدج فهمدی از اصدول 

 کمونیسم است. 

لنین در خدصوص مدسئله زندان جنبدش  

کارگری به کالرا زتکین چنین اشاره میکند 

تزها میبایست بر این امر که آزادی واقعی ”

زنان از راهی جز کمونیسم امکدان پذیدر 

نیست ، شدیدا تاکید نمایند. شما میبایست بر 

ارتباط ناگسستنی بین موقعیت اجتمداعی و 

انسانی زنان و مالکیت خصوصی بر وسدایل 

تولید تاکید نمایید. این خندی نیرومندد و 

محو نشدنی علیه جنبش بدورژوازی بدرای 

آزادی زنان میکشد، این همچنین بده مدا 

مبنایی برای بررسی مساله زنان به عندوان 

بخشی از مسئله اجتماعی طبقده کدارگر و 

پیوند دادن مستحکم آن با مبارزا  طبقاتی 

پرولتاریا و انقالب خواهد بود. هیچ جنبش 

توده ای واقعدی بددون مدشارکت زندان 

نمیتواند وجود داشته باشد، مدا خواسدتار 

سازمانهای مجزای زنان کمونیست نیدستیم، 

یک زن کمونیست مثل یک مرد کمونیست به 

عنوان یک ع و به جنبش تعلق دارد، آندان 

 ” دارای حقوق و وظایف همانندی هستند  

بنابراین مارکسیسم بدا پدذیرش تاریخدی 

سددتمهای جنددسیتی همچددون سددتم هددای 

اجتماعی دیگر، اعالم میکندد کده صدرف 

پیروزی در انقالب کارگری و از بین رفتدن 

مالکیت خصوصی، برای از بین بردن سدتم 

هایی که از پیش بر زندان و قومیتهدا و .... 

وجود داشته کافی نیست بلکه در واقع باید 

بعد از پیروزی انقالب کدارگری و الغدای 

مالکیددت خصوصددی بددا تددصویب قوانیددن 

دمکراتیک و پیشرو، روبنای بدون تبعیض و 

ستم ومتناسب با نظام اقتصادی ندوین را از 

نوسدداخت . امددا درک ایددن منلددب در 

لنینیسم حائز اهمیت است کده   –مارکسیسم 

مبارزه برای داشتن قانون برابر در تمامی ”

ابعاد روبنایی و اجتماعی نظدیر خدانواده، 

مذهب، زن ومرد و .... یک انقالبی بدرای 

 چه زمانیست ؟ ! 

در منصه عمل و مبارزه مارکسیسم قائل بده  

اولویت بندی است، اولویدت مدسئله زیدر 

بناست و مبارزه انقالبی برای لغو مالکیدت 

خصوصی بر ابزار تولید و سرنگونی نظدام 

سرمایه داری و پدس از پدیروزی تدصویب 

قوانین نوین دمکراتیک خلقی، بنابراین هر 

گونه منالبه گری برای ایجاد قانون برابر و 

امید به اصالح در خصوص حقوق زنان پیش 

از انقالب کارگری و در چهار چدوب نظدام 

سرمایه داری، عملی رفرمیستی و بیگانه بدا 

 مارکسیسم و جنبش انقالبی کارگریست . 

 هیوا 
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خانواده بصورت تمام و کمال تنها براى بورژوازى وجود دارد و  . خانواده کنونى بورژوازى بر چه اساسى استوار است؟ بر اساس سرمايه و مداخل خصوصى 

خانواده بورژوازى طبيعتا با از ميان رفتن اين مکمل خود از بين ميرود و زوال هر دو با زوال  . بی خانمانى اجبارى پرولتارها و فحشاء عمومى مکمل آن است

ولى شما ميگوييد  . ما را سرزنش ميکنيد که ميخواهيم به استثمار والدين از اطفال خود خاتمه دهيم؟ ما به اين جنايت اعتراف ميکنيم . سرمايه توأم است

اما مگر تعيين کننده  . که وقتى ما بجاى تربيت خانگى تربيت اجتماعى را برقرار ميسازيم، گراميترين مناسباتى را که براى انسان وجود دارد از ميان ميبريم

ا غير و يپرورش خود شما جامعه نيست؟ مگر تعيين کننده اين پرورش آن مناسبات اجتماعى که در درون آن به کار پرورش مشغوليد و نيز دخالت مستقيم 

ند و کار يدهمستقيم جامعه از طريق مدرسه و غيره نيست؟ کمونيستها تأثير جامعه در پرورش را از خود اختراع نميکنند؛ آنها تنها خصلت آن را تغيير م

هر اندازه که در سايه رشد صنايع بزرگ پيوندهاى خانوادگى در محيط پرولتاريا بيشتر از هم ميگسلد  . پرورش را از زير تأثير نفوذ طبقه حاکمه بيرون ميکشند

ش و روابط محبت رورو هر اندازه که کودکان بيشتر به کاالى ساده و افزار کار مبدل ميگردند، به همان اندازه ياوه سرايى هاى بورژوازى درباره خانواده و پ

  . بورژوازى يکصدا بانگ ميزند: آخر شما کمونيستها ميخواهيد اشتراک زن را عملى کنيد . آميز والدين و اطفال بيشتر ايجاد نفرت ميکند

ه نميتواند طور ت کبورژوا زن خود را تنها يک افزار توليد ميشمرد. وى ميشنود که افزارهاى توليد بايد مورد بهره بردارى همگانى قرار گيرند لذا بديهى اس

وى حتى نميتواند حدس بزند که اتفاقا صحبت بر سر آن است که اين وضع زنان، يعنى  . ديگرى فکر کند جز اينکه همان سرنوشت شامل زنان نيز خواهد شد

وانگهى چيزى مضحکتر از وحشت اخالقى عاليجنابانه بورژواهاى ما از اين اشتراک رسمى زنان، که به  . صرفا ابزار توليد بودن آنان، بايد مرتفع گردد

بورژواهاى ما، به اين که  . کمونيستها نسبت ميدهند، نيست. الزم نيست کمونيستها اشتراک زن را عملى کنند، اين اشتراک تقريبا هميشه وجود داشته است

 . اه بدر کنندز رزنان و دختران کارگران خود را تحت اختيار دارند، اکتفا نميورزند و عالوه بر فحشاء رسمى لذت مخصوصى ميبرند وقتيکه زنان يکديگر را ا

کارانه و ريازناشويى بورژوازى در واقع همان اشتراک زنان است. حداکثر ايرادى که ممکن بود به کمونيستها وارد آوردند اين است که ميخواهند اشتراک 

يعنى فحشاء ه، پنهانى زنان را رسمى و آشکار کنند. ولى بديهى است که با نابود شدن مناسبات کنونى توليد، آن اشتراک زنان که از اين مناسبات ناشى شد

 . رسمى و غير رسمى، نيز از ميان خواهد رفت

 مانيفست حزب کمونيست –مارکس و انگلس 
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مبارزه زنان همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی مبارزه علیه مناسبا  طبقاتی در جوامع و در دوره های تداریخی شدناخته 

مارس یکی از بارزترین نمونه هدای  8میشود، در موارد بسیاری زنان از پیشگامان پیکار علیه نظامهای طبقاتی بوده اند و روز 

این پیشگامی است .  هماننور که سرمایه داری برای مقابله با مبارزا  کارگران  و زحمتکشان از هیچ  اقدام سرکوب گرانه ای 

خودداری نمیکند، همچنین از هیچ اقدام فریبکارانه ای برای ایجاد شکاف در صفوف کارگران و فرودستان و پراکندده کدردن 

نیروهای انقالبی رو گردان نیست . زنان در جنبش کارگری به عنوان بخش مهمی از نیروی انقالب همیشه مورد توجه و آمداج 

تبلیغا  سرمایه داری قرار داشته و دارند، طرح و برجسته کردن خواسته های رفرمیستی و روبنایی تحت عنوان حقوق زندان و 

براه انداختن و ترویج  فمنیسم بورژوائی و ارتجاعی که به نوعی صف آرایی زنان در برابر مردان است، از جملده تالشدها و 

 اقداماتی است که برای ت عیف صف انقالب و پراکنده کردن ارتش سرنگونی طلب و برانداز جنبش کارگری، متوسل شده است . 

لنینیسم، ستم تاریخی م اعف بر زن را مبتنی بر مناسبا  سرمایه داری  –سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بنابر اصول مارکسیسم 

حاکم بر جامعه دانسته و برآیند آن میشمارد. ما معتقدیم برای حل مساله حقوق زنان باید به سراغ ریشه ) تخاصم بدا جامعده 

طبقاتی و مالکیت خصوصی ( رفت و صد البته برای زدودن این مناسبا  تولیدی ارتجاعی، باید به زنان طبقه کدارگر و فدرو 

طبقاتی بر زنان و ندیز بدا   –دست، آزادی و برابری را در عرصه مبارزه طبقاتی آموزش داد  تا آنان با آگاهی از ستم تاریخی 

آگاهی از حق برابر در جنبش کارگری ح ور موثری داشته باشند و برای رهایی از ستم طبقاتی ناشی از چنین مناسبا  تولیدی 

تالش کنند. و بدین طریق اعالم میکنیم هر گونه تبعیض و ستم جنسی علیه زنان را محکوم کرده و یاد آور میشویم کده رهایدی 

ریشه ابتدایی چنین ستمی هم ، همدواره ”  زنان در گرو مبارزه و ح ور انقالبی آنها در مبارزا  کارگران است . به قول انگلس 

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده که در امتداد تاریخیش، فرهنگ حاکم منبعث از آن، ستم بر زنان را در انحاء مختلف بداز 

تولید کرده و بسط داده است و در نظام سرمایه داری و یلبه تولید کاالیی، با کاالیی نمودن جنسیت زن ، توممان بدا اسدتثمار 

 ” . طبقاتی، ستم به زنان به ویژه زنان فرو دست را به اوج خود رسانده 

در خصوص برابری زنان و مردان و رفع تبعیض جنسی، ما تحقق کامل منالبا  زنان را در همراهی با مبدارزا  کدارگری و  

پیروزی انقالب سوسیالیستی دانسته و پرداختن صرف به منالبا  روبنایی وفراموش کردن مبارزه همزمان علیه ریدشه هدای 

تاریخی وطبقاتی تبعیض  علیه زنان را به معنی ایجاد انحراف در مبارزا  ضد سرمایه داری کارگران و زحمتکشان میدانیم کده 

 جز ت عیف صف انقالب در برابر ضد انقالب نتیجه ای به بار نخواهد آورد . 

 

 کمیته ایالتی تهران  –سازمان اتحاد فداییان کمونیست                                                                           

مارکسیستها میگوییم که مناسبات بین طبقه کارگر و طبقه ای که از قِبل کارِ طبقه کارگر  ما

کامروایی میکند ، در همه جای دنیا، بزور خشونت حفظ گشته است. و فمینیستها با ندیدن این 

موضوع اصلی، و با روایتی ناقص است که به جنگ سیستم مردساالر موجود رفته اند، که در واقع 

کاری به این مناسبات که بنیان یک نقد واقعی از نظم موجود و نهایتا ارائه یک راه حل دائمی را 

در دستور کارش قرار داده ندارد و عمال بدنبال توجیهات سرمایه داری و فریبکاری اش در ارتباط 

 .با ستم جنسی افتاده اند



 

ستم م اعف بر زنان در جامعه ما ابدعداد 

متعدد و مختلفی دارد، که با بررسی دقیق و 

همه جانبه ی آن در گام نخست به مهمترین 

اصل یعنی طبقاتی بودن آن آن پی مدی 

بریم، به ریشه هایش که مهمترین آن فقدر، 

مالکیت خصوصی و دفاع سرمایه داری از 

مرد ساالری تاریخی می باشد. ستم بر زنان 

در اقشاری که چهره ی عریان تری از فقدر 

بی پرده را تجربه می کنند، به صور  بسیار 

خشن نمود پیدا می کند، و زنان و کودکان 

بیشتری را قربانی می کند؛ مثل کدودک 

همسری، فرزند آوری در سنین کودکدی، 

خود کشی کودکان دختر به دلیدل عددم 

تمایل به ازدواج، و حتی فروش دخدتدران 

نابالغ، خون بس و خیلی از مسائل دیگر، که 

اساسا تغییر این شرایط نیازمند تغییر ریشده 

ای سیستم و نابودی فقر و نابرابری و تبعیض 

 می باشد.

اما تبعیض جنسیتی درجامعه ما تنهدا بده 

روبنای سیاسی جامعه و   خصلت ارتجاعی

حاکمیت قوانین و نرم های مذهبدی بدر 

جنسی و مردساالری   نمیگردد بلکه تبعیض

در جامعه ایدران  از   و بی حقوقی زنان

تاریخی طوالنی برخوردار است . حکومت 

این تفکرا  و سنت های ارتجاعی   اسالمی

در ذهدندیدت و   زن ستیز و مردساالرانه

مناسبا  اکثریت مردم جامعه ما را بده 

قوانین متحجر اسالمی آراسته است . یعنی 

و ستم ها   از طریق قانونگزاری این تبعی ا 

قرار داده است   را مورد پشتیبانی و حمایت

 و  نیروی سرکوب آنها را اشاعه میدهد. 

در بخش دیگری از مواجه با مشکدال  و 

مسئله زنان در جوامع شهری مدتدوسدط، 

متوسط به پایین و حتی مرفه هم با نگاه مرد 

ساالرانه عمیق و ریشه ای مواجه هستیم، که 

تغییر آن با توجه به فرهنگ جا افتداده و 

نهادینه شده، زمان بر و دشوار به نظر مدی 

رسد. نسل زنده موجود که سالیان سال در 

جامعه مرد ساالر و مرد محور زندگی کرده 

و این تفکرا  با گوشت و پوست او عجیدن 

شده هر بار برای به انقیاد در آوردن زنان 

اشکال و شیوه های نوینی را جایگزین مدی 

کنند. ما با نسلی از مردان روشنفکر، کتاب 

خوانده. دانشگاه رفته طرفیم، که ستدم و 

نابرابری علیه زنان را در تئوری و حدرف 

کامال باور دارند و آگاه می نمایند، اما در 

نهایت در برخورد با زنان اطراف خدود، 

عملی جز آنچه سالها با آن زندگی کدرده 

اند ) که ریشه های عمیق مدرد سداالری 

تاریخی را در خود دارد( را نمی بینیم. بده 

انقیاد در آوردن و منفعل کردن به همدان 

شکل باقی است ، اما شیوه های آن تغییدر 

می کند. حبس و کتک و امر و نهی، جدای 

خود را به، به اصنالح، عشق و عالقده ی 

بیش از حد و نگرانی از جامعه ی نا امن و 

نگهداری از عروسک زیبای خواستنی را می 

دهد که همه ی مردان بیگانه هر دم در 

کمینش هستند، می دهد، و نتیجه باز همان 

انفعالی می شود که دامنگیر زنان بدوده 

است، چرا که ذهنیت تاریخی آنان، زن را 

موجود آسیب پذیر و بی دفاعی می داندد، 

که قدر  مواجه شدن با مسائل جامعه را 

 ندارد و خانه امن ترین جا برای اوست.

این واقعیت که ما جامعه ای نا امن و آشفته 

داریم قابل انکار نیست، البته نه تنها بدرای 

زنان، بلکه برای تمامی اقشار ضعیف جامعه، 

حتی مردان و کودکان، و این نا امنی کامال 

ریشه ی اقتصادی و جامعه شناسی دارد که 

از کمبود ها، عقده ها، سرکوب و حقار  ها 

 ناشی میشود.

این نوع رفتار که حاکمیت شناخت خوبی از 

آن دارد، باعث می شود حکومت زن ستیز و 

مذهبی حاضر به عناوین مختلف از آن بهره 

برداری کند و امواجی را هدایت کند تدا 

خانواده ها به صور  خود خواسته زنان را 
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کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد”   

 کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود

 دادخواهی های زن میماند عمری بیجواب

بیداد، پنهانی نبود  این  بود  آشکارا  

 از برای زن به میدان فراخ زندگی

 “قسمتی جز تنگ میدانی نبود  سرنوشت و

 پروین اعتصامی

آبیاری ریشه ی خشک نشده مرد 

 ساالری 
   شیرین



 

محدود و محصور کنند. به ناگاه موجی از 

اعتراف به تجاوز و آزار و اذیت زنان رسانه 

ای می شود به آن پر و بال داده می شود و 

نوک تیز آن یک سر به سوی زنان گرفته می 

شود، در حالی که تجاوز صرفا یک مسئلده 

زنانه نیست بلکه کامال انسانی، طبقاتدی و 

روانشناسی است و باز هم به زور و قدر  و 

پول و... بازمی گردد. هماننور که به نظدر 

من کسی نیست که کتاب بادبادک بداز را 

خوانده باشد و صحنه تجاوز به حسن کودک 

نوکر خانه را بتواند فراموش کند. در مسئله 

تجاوز نه تنها زن که مردان و کودکان طبقه 

تحت ستم و آسیب پذیر هم کامال دخدیدل 

 هستند. 

باری ؛ با همه ی تالش هایی که حاکمیدت 

برای آبیاری ریشه ی خشک نشده مدرد 

ساالری تاریخی می کند، اما این ف دای 

بسته و هراس انگیز را، نه مدحددودیدت، 

مراقبت و ترس نگرانی مردان، که مبارزه و 

مقاومت زنان در این سالیان، شکافته و ترک 

داده، علی رقم تمام این نا امنی و دشواری 

ها زنان به اجتماع آمدند، به محل کارهدا 

رفتند، به صنعت و سازندگی و ییدره پدا 

گذاشتند با تمام مشکال  پیش رو مدواجده 

شدند و سیستم محدود کننده و حذف کننده 

را وادار کردند که به توانایی ها، هوش و 

درایتشان احترام بگذارند و با قددر  در 

برابر نگاه جنسیت زده بسیاری از مدردان 

ایستادگی کردند. شاید قدم های برداشتده 

بسیار کوچک بنماید، اما تالش بسیاری پشت 

سر دارد و این تالش و مبارزه ههمچنان تدا 

 بر سرانجام رسیدن نهائی خود  ادامه دارد، 

مبارزه علیه قوانین زن  از طرف دیگر نباید 

را از مبارزه علیده   ستیز جمهوری اسالمی

درون جامعه وخانواده   سنت های ارتجاعی

جدا کرد. بلکه همزمان باید مبارزه علدیده 

را در   مرد ساالری و سنت های زن ستیز

درون جامعه و واحد های کدوچدکدتدر 

وحدتدی   نظیر تشکلها ، انجمن هدا  آن

 خانواده به پیش برد و گسترش داد . 

رمز رهایی نسل بشر و بخصوص زندان از 

قیود و زنجیرهای جامعه طبقاتی و مع ال  

آن در گرو مبارزه در جهت برانددخدتدن 

روابط و مناسبا  کهن و برقراری نظامدی 

نوین است که بر پایه احترام به شخصیت و 

کرامت انسانها و برابری انها در تدمدامدی 

 سنوح پایه گذاری شده باشد. 

 شیرین 
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آزادی چیزی نیست که در اندحدصدار 

بخشی از انسانها باشد . آزادی اختصای 

نیست . آزادی هدفی انسانی است که به 

جنسیت ارتباطی ندارد ، مختص به زن و 

یا مرد نیست . انسانها در طول تاریخ از 

زن و مرد، پیر و جوان برای بددسدت 

اوردن آزادی پیگیرانه مبارزه کدرده 

 اند .

زنجیر اسارا  و استثمار زنجیری اسدت 

که در طول تاریخ ، طبقدا  حداکدم 

برگردن طبقا  محروم و ستدم کدش 

انداخته اند و از آزادی محدرومشدان 

 کرده اند .

پاره کردن این زنجیر بجز با ندیدروی 

عظیم توده های مبارز ، زن و مرد پابپای 

هم میسر نیست . بی گمان پاره شددن 

آخرین حلقه های زنجیر استثمار و ستم 

روزی امکان پذیر خواهد بدود کده 

استثمار انسان از انسان برای همیدشده 

نابود شود و آزادی واقعی برای زن و 

مرد یکجا بدست آید . روزی که انسانها 

به آزادی واقعی دست یابند ندیدروی 

عنیم زنان که در اثر ستم تداریدخدی 

منزلت اجتماعی خود را از دست داده ، 

دوباره به شایستگی و منزلت حقیدقدی 

 خود دست خواهند یافت .

در طول مبارزا  تاریخ کشور ما نیز هر 

جا که صحبت از آزادی است و هر جا که 

علیه ظلم و ستم قیام شده است زندان 

 زحمتکش و زنان مبارز و

انقالبی دوشادوش مردان به مدبدارزه 

 برخاسته اند .



 

سوال همواره منرح این است که صدحبت   

از حقوق زنان و مبارزه آنها برای دستیابی 

به حقوقشان تا چه حد با واقعیتهدا تنابدق 

دارد ؟ نخست باید تاکید کرد کده تفکیدک 

حقوق افراد بدر اسداس جندسیت کامدال 

ارتجاعی است ، طرح این موضوع که زنان 

باید برای دست یابی به حقوقشان با مردان 

و جامعه مرد سداالر مبدارزه کنندد، دادن 

آدرس یلط است چرا که با عنوان کدردن 

این موضوع ابتدا معترف میشویم که زنان و 

مردان تفاو  دارندد و هدر کددام دارای 

حقوقی مختص به خود هستند و سپس ایدن 

موضوع را که تامین حقوق زندان در گدرو 

پذیرش و گردن نهادن مردان بر این حدق 

است را، ضدامن تحقدق آن میددانیم . در 

جامعه ای که مبتنی بر مناسبا  ارتجاعدی 

مالکیت است و قدر  و ثرو  مبنای تملک و 

مردان بع ا به لحاظ قدر  فیزیکی فعدال 

مایشاء، چه حقی برای زنان تامین خواهدد 

شد ؟ برای چه چیزی باید مبدارزه کنندد؟ 

آزاد بودن در انتخاب پوشش؟ آزاد بدودن 

در انتخاب شغل، محل زندگی، محل کدار ، 

شریک زندگی، حق رای و انتخاب کردن و 

انتخاب شدن، حق کدسب مقامدا  عالدی 

سیاسی، ووووو ؟ ، همه اینها و خیلی بیش از 

اینها در جامعه وجود دارد ولی فقط نیمدی 

از ساکنین این جوامع از آن یهره میبرند و 

نیمی دیگر به میزانی کده نیمده اول مدی 

پسندند . اما واقعیت این اسدت کده طدرح 

چنیدن خواسدته هدایی صدرفا رفرمددی و 

پرداختن به روبناست و همچنان نگاه کاالیی 

به زن به قو  خود بداقی اسدت حدتی در 

جوامعی اروپایی و آمریکا چده رسدد بده 

جامعه ایران که بقایای فرهندگ فئودالدی 

همچنان سرسختانه به حیا  خدود ادامده 

میدهد . واقعیت این است کده تدا زماندی 

مناسبا  مالکانه برقرار است هیچ تحولی در 

حقوق نیمی از افراد جامعده رخ نخواهدد 

داد . اکنون شرایط را به گونده ای ترسدیم 

کرده اند که زنها هم عمال بده ایدن بداور 

رسیده اند که نیمه درجه دو جامعه هستند و 

همین که بتوانند روسری از سر بردارند و بر 

چوبی نصب کنند بدر بلنددی بده اهدتزاز 

درآورند، بتوانند بده راحدتی دوچرخده 

سواری کنند، بتوانند حق سدقط جنیدن را 

کسب کنند، از ازدواج کودکان زیدر سدن 

قانونی جلوگیری کنند، ووو ، که هر کددام 

از ابتدایی ترین حقوق اندسانی ) فدارغ از 

جنسیت ( است، احساس پیروزی و موفقیت 

میکنند و این توفیقا  را نشانه دست یابی به 

آزادی میدانند در حالیکه فقط توانسته اند 

با سینره افکار ارتجاعی فئودالدی مقابلده 

کنند ولی همچنان و البته محترمانه تر بده 

آنها به عنوان اموال منقولی ) همدواره در 

رد و تخریب کمونیسم در بین توده ها تبلیغ 

میکنند کده کمونیدستها میخواهندد زن را 

اشتراکی کنند ، گویی از خودرو شخصی یا 

منزل شخدصی یدا .... صدحبت میکنندد ( 

نگریسته میشود که مردان به دنبدال کدسب 

آنها هستند و چنین به آنها الغا شده است که 

میباید در هر مجلس و محفلی با چگونگدی 

آراستن و پوشش خود موجب طرب و شعف 

حاضرین شوند ) و این را بخشی از زنانگی ! 

میدانند  (، در هر کارگاه و کارخانه ای  بدا 

حقوقی کمتر از مردان همان کاری را انجام 

دهند که مردان انجام میدهند، بدرای هدر 

کار و هر تصمیمی باید منتظر بمانند که پدر 

و برادر و شوهر و وقتی به کهولت رسدیدند 

پسر چه میگوید و چه تصمیمی میگیرد . اگر 

تا دیروز از زنان صراحتا به عنوان ضعیفه و 

ناقص العقل نام برده میدشد اکندون ایدن 

گفتمان همچنان برقرار است ولی به زبدان 

آورده نمیشود، اگر تا دیروز زنان متعلق به 

اندرونی بودند اکنون پرچمددار گفتماندی 

شده ”  فمنیسم ”  سرمایه ساخته تحت عنوان 

اند، گفتمانی که عامدانه بیش از آن که در 

خدمت تامین حقوق زنان باشد عامل جبهده 

بندی و تقابل زنان در برابر مدردان شدده 

است و نیمی از جامعه را به سدمتی سدوق 

میدهد که بدون توجه به واقعیتهای جامعده 

طبقاتی و فقر و ستم و استبدادی کده زن و 

مرد نمیشناسد، در برابر نیمی دیگدر صدف 

 آرایی کنند . 

باید بپذیریم نظام طبقداتی تنهدا دشدمن 

آزادی و برابری و عدالت برای همه و تنها 

مانع تحقق آن است،  تا زمدانی کده ایدن 

مناسبا  مالکانه برقرار است هیچ تحولی در 

حقوق نیمی از افراد جامعده رخ نخواهدد 

داد، زنان میبایست برای رسیدن به آزادی 

و برابری و استقالل، همراه با مدردان بده 

ریشه بزنند و بنیان ایدن نظدام پوسدیده و 

ارتجاعی طبقاتی سرمایه داری با هر رنگ و 

 لباس را براندازند .                             مسعود 
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به مناسبت  

هشت مارس، 

زنان وحقوق 

 مسعود شان !



 

 رفقای مبارز و ح ارمحترم

پنچاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را بده 

شورای برگزاری و شما شرکت کننددگدان 

دراین مراسم، به خانواده ها وهمرزمان و 

همه فدائیان انقالبی، اع ا و سمپاتیزانهای 

و همه آنان که درسنگر کارگران و   سازمان

زحمتکشان به اشکال و شیوه های مختلف به 

و آرمانها و از جدان   مبارزه ادامه میدهند

گذشتگی های حماسه آفرینان سیاهکل را 

 پاس میدارند، شادباش میگوئیم.

 رفقا

هدف آنهائیکه در دهه چهل و پنجاه شمسی 

سالح بدست گرفتند و جان درکف دسدت 

نهادند وآتش مبارزه را برفراز کوه و شهدر 

برافروختند؛ چیزی نبود جز رهائی انسدان 

از بند ستم واستثمار، زور و سدرکدوب و 

تبعیض و نابرابری، در یک کالم عشق بده 

 آزادی و سوسیاایسم .

درصد سال گذشته، یعنی ازانقالب مشروطه 

به این سوی نبرد جدبدهده آزادی و 

با جبهه استبداد، ارتدجداع ،   سوسیالیسم

خرافه پرستی تبعیض و ستم واستثمار، تاریخ 

تحوال  کشورما را رقم زده است. هر وقت 

جبهه آزادی و سوسیالیسم قوی بوده و بدا 

انقالبی، توده های زحمدتدکدش   پراتیک

را در صحنه نبرد یاری رسانده است.   مردم

بدسدت   موفقیت های تاریخی و چشمگیری

و فداقدد   آورده و هرگاه ضعیف و پراکنده

و از طرف سازشکاران و  انسجام الزم بوده 

خودپرستان و فرصت طلبان احاطه شدده 

است، در برابر دشمنان ازادی و سوسیالیسم 

و توده های مدردم دچدار  شده  ناتوان 

 شکست های پی درپی گردیده اند.

دراین نبرد پرفراز و نشیدب، حدمداسده 

و تشکیل سازمان چریکهای فدائی   سیاهکل

خلق ایران از جایگاه ویژه ای برخدوردار 

در مدبدارزا   و تاریخی  است و تاثیر مهم 

آزادیخواهانه و سوسیالیستدی بدرجدای 

 گذاشته است.

هنگامیکه دستدگداه 0921در اواخر دهه  

جهنمی شاه به کمک امپریالیست ها هدر 

ندای آزادیخواهی را در ننفه خفه میکرد و 

ایران را جزیره ثبا  مینامید وهنگامی کده 

جان تدوده   ستم واستثمار، فقر و سرکوب

زحمتکش مردم را بلب رسانده بود و   های

احزاب و سازمانهای سیاسی در یاس و بدی 

عملی در انتظار معجزه ای روزگار مدی 

گذراندند. عده ای از جوانان کمونیست بدا 

جمعبندی از وضعیت اقتصادی و سیداسدی 

و تدوین تئوری مبارزه مسلحانه، در   جامعه

با حمله بده پداسدگداه  0921بهمن  01

وآیاز مبارزه مسلحانه  ژاندارمری سیاهکل 

تحول نوینی در جنبدش کدارگدری و 

سوسیالیستی ایجاد کردند، نظام ستمدگدر 

شاهنشاهی و امپریالیستهای حامی آن را به 

مصاف طلبیدند. قدرقدرتی رژیم را بزیدر 

سئوال برده و کارگران و زحمتکشدان را 

برای احقاق حقوق خود بده تشددیدد 

 ترییب وتشویق کردند.  مبارزه

مبارزه مسلحانه با این امید آیاز شد کده 

ترس و وحشت نهادینه شده دردل طبدقده 

کارگر و توده های زحمتکش مردم وف ای 

حاکم برجامعه درهم شکسته  یاس وناامیدی 

شود و طبقه کارگر و توده های زحمتکش به 

با سدالح   آگاه شوند، تا  قدر  الیزال خود

نظام ارتجاعی حاکم را   آگاهی و تشکل،

سرنگون کرده و سرنوشت خود را دردسدت 

 گیرند .

چند سالی از حماسه سیاهکل و آیداز  

به ریدم   مبارزه مسلحانه نگذشته بود که

شهاد  بسیاری از رفقا در زیر شکنجده و 

میدانهای نبرد و تیرباران، آمدوزه هدای 

در خیزش توده ای و   اقدام انقالبی آنان

تبریز به شعلده ای  75قیام قهرآمیز بهمن 

تبدیل شد که به فاصله کمتر از یدکدسدال 

بهدمدن  44سراسر ایران را فراگرفت و در 

مسلحانه توده ها، رژیم سدتدم  با قیام   71

 به گور سپرده شد.  شاهی

انقالبی   نباید فراموش کرد که نه اقدام  اما

رفقای ما و نه خیزش توده های زحمتکدش 

و اعتصاب عمومی کارگدران، بده  مردم 

طبقه کارگر   تنهائی و بدون تشکل و آگاهی

طبقه قدرتمندد و   و به میدان آمدن این

بدون سرنگونی نظام سدرمدایده داری 

بددرایددران، نددتددوانسددت  حدداکددم 

رزمندگان سیاهکل و توده هدای   آرمانهای

را متحقق سدازد.  71بهمن   قیام کننده در

هماننور که به تجربه دیدیم، هدرچدندد 

درنتیجه رزم دالورانه چریکهای فددائدی 

رژیم شداه   خلق و قیام شکوهمند بهمن ماه

سرنگون شد، اما باز هم برای چندمین بدار 

سرمایه داران و صاحبان قدر  و ثدرو  

ایران در سازش با امپریالیسم و ارتدجداع 
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پیام سازمان اتحاد فدائیان 

کمونیست به مراسم برگزاری 

 پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل 



 

داخلی قدر  سیاسی را در چندگ خدود 

حفظ کردند و با تلفیق دین ودولت یکی از 

ارتجاعی ترین روبنای سیاسی را بر جامعه 

ما حاکم گردانیدند و سرکوب جنبشدهدای 

و   و کشتدار اندقدالبدیدون  اجتماعی

 آزادیخواهان را از سرگرفتند.

پنجاهمین سالگرد   از زمان که  دراین برهه

طبقده   حماسه سیاهکل را گرامی میداریم،

و زحمتکشان، زنان، جوانان و   کارگر ایران

ملیت های تحت ستم و استثمار، نویسندگان، 

درگیدر  جامعه   و اقشارمحروم  هنرمندان

نظام استثمارگر   ای سرنوشت ساز با مبارزه 

و ستمگرحاکم هستندد. در سدالدهدای 

کارگران و قیامهای  اخیراعتصابا  بی وقفه 

و تداوم این مدبدارزا   متعدد زحمتکشان 

مبین این واقعیت انکدارنداپدذیدراسدت 

کارگران وزحمتکشان، یعنی   ت ادهای  که

جامعه با اقلیتی ازصاحبان قددر   اکثریت 

و سرکوبگدر   وثرو  و رژیم سیاسی مذهبی

نقنه حاد خود نزدیک مدیدشدود.  آن به 

برعهده   وظائف بزرگی  شراینی  درچنین

ما فدائیان کمونیست و همه فددائدیداندی 

اندقدالبدی و   قراردارد که به آرمانهای

رزمندگدان   آزادیخواهانه و سوسیالیستی

 پایبندند . و چریکهای فدائی  سیاهکل 

تا وقتی که ستم و استثمار و زور و  رفقا!

دراهدتدزاز   سیاهکل  سرکوب هست، پرچم

 .خواهد بود

و   سازشکاری و خدیداندت  چراکه بریم

در   افرادی که در شرایط ویدژه  خباثت

رهبری سازمان قرارگرفتندد، امدا رزم 

فدائیان انقالبی  انقالبی و ازجان گذشتگی 

و رفاه و سعاد  توده عظیدم  در راه ازادی 

کار و زحمت و صداقت درگفتار و کدردار، 

درحافظه تاریخی جامعه ماندگار بوده و 

امروز درمنالبا ، اهداف و مدبدارزا  

و  کارگران و زحمتکشان، زنان، جواندان 

خلقهای تحت ستم و استثمار تبلوری عیندی 

را از پتانسیل الزم   دارد و فدائیان انقالبی

تاثیرگزاری جدی برتحوال  اجتماعی   برای

و مبارزا  جاری برخوردار میکند . از این 

است که در   روی وظیفه هر فدائی انقالبی

داخل و خارج کشور درمحل کار و زیست و 

در محافل و تجمعا    در مدرسه و دانشگاه

کارگران و زحمتکشدان، در   و اعتراضا 

مراکز فرهنگی، هنری، دانشجوئی، در کوی 

و هر جای دیگری که هستند و بده  و برزن 

هرشکلی که میتوانند درمبارزا  جداری 

شرکت کنند و با دسدت رد زدن بده 

و خدود   سکتاریسم، دگماتیسم و سازشکاری

محوربینی درهرحدی که امکانپذیراست با 

دسدت   رعایت اصل تلفیق کارعلنی و مخفی

اتحاد وهمکاری بهم داده و بصور  هسته ها 

و محافلی با م امین مبارزاتی و منالباتدی 

مختلف، متحد شوند. به سازمانددهدی ، 

سازمانیابی و مبارزا  طبقه کارگر و تدوده 

های زحمتکش مردم یاری رسانند. پیگیری 

این اهداف میتواند تحول مهمدی را در 

مبارزا  جاری و خیزشهای آینده تدوده 

زند و ندقدش  زحمتکش مردم رقم   های

نیروی انقالبی و چد    مهمی در انسجام

 جامعه بازی بکند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در پدی 

بنیانگزاران سدازمدان   گیری مشی انقالبی

مبنی بر تالش جهت رفع پراکندگی جنبش 

کمونیستی و تامین ارتباط ارگانیک با طبقه 

کارگر یاری به تشکل و تحزب کارگران و نیز 

گردآوری متحدین طبقده کدارگدر و 

زحمتکشان جامعه در زیر چتر جبهده ای 

نظام حداکدم و  سرنگونی   انقالبی برای

استقرار سیستم اقتصادی اجتماعی ندویدن 

مبتنی بر شوراها، به این وظیفه ستر  خود 

و در این راه از هیچ کوشدشدی   آگاه بوده

فرو گزار نکرده و نخواهد کرد و به سدهدم 

خود از همه احزاب و سازمانها و افدراد 

کمونیست وانقالبی بویژه از کمونیستهائدی 

که درصفوف سازمان فدائی مبارزه کدرده 

وتجربه اندوخته اند، دعو  میکند تا صفوف 

خود را متحد کنند و به جای دامن زدن بده 

تفرقه و پراکندگی، دراین کوششها وحدد  

طلبانه اصولی و انقالبی سهیم و شدریدک 

 شوند.

به یاد داشته باشدیدم کده سدالدگدرد 

بهمدن  44سیاهکل و قیام تاریخی   حماسه

انجام وظایف و پیگیری اهدافی را به مدا 

گوشزد میکنند که هزاران رفیق ما و ده 

هزار انسان آزادیخواه و سوسیالیسدت   ها

برای تحقق شان جان باخته اند. اهدافی که 

ازآسمان نازل نشده اند بلکده انسداندی 

و آمدال و   و مبرمترین خواست ها  ترین

کارگران، زندان، جدواندان،   آرزوهای

و بنور کدلدی   دانشجویان، روشنفکران

نیروی کار و زحمت جامعه ما هستند کده 

اندکدار و   بوسیله مافیای قدر  و ثرو 

   سرکوب میشوند.

و  01  بیائید به مناسبت این دو روز تاریخی

بهمن، یاد و خاطره همه جانباختگان راه  44

آزادی و سوسیالیسم را گرامی داریم و از 

تجربیا  نسل های گذشته در جهت تحکیدم 

بدرای   صفوف خود و گسترش مدبدارزه

و   سرنگونی انقالبی رژیم ارتجاعی حاکم

رسیدن به جامعه ای عاری از ستم استثمار و 

 استفاده کنیم.  زور و سرکوب

  

گرامی باد یاد جان باختگان حدمداسده 

 و قیام خونین بهمن ماه  سیاهکل

 ایران  سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

 زنده باد سوسیالیسم

بهمدن  01  سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 0911ماه 
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یعنی   Feminaواژه فمینیسم از کلمه التین 

جنس زن گرفته شده است. و در قدرن 

نوزدهم برای توصیف زنانه شدن بدن مرد یا 

توصیف زنانی که خصوصدیدا  مدردانده 

شده است. اما در قرن  اند، استفاده می داشته

بیستم این مفهوم تغییر کرد و از آن به بعد به 

شود کده  ای گفته می جنبش فکری یا نظریه

معتقد است زنان به علت جنس خود در طول 

اند و تحدت  تاریخ به فرودستی کشیده شده

نظرا   . اند های گوناگون قرار گرفته تبعیض

های  های مختلفی در میان فمینیست و دیدگاه

 0181جهان وجود دارد. به این علت از دهه 

ای  میالدی به جای فمیندیدسدم، از واژه

 .شود استفاده می» ها فمینیسم«

جایگاه فمینیسم در مارکسیسم موضدوعدی 

بحث انگیز بوده است، با اینحال میتدواندد 

بروشنی ادعا نمود که فمینیسم مارکسیستی با 

دو دیدگاه عمده دیگر در مورد مسئله زنان 

که نقش دینامیسم طبقاتی را بمثابه عدلدت 

ریشه ای ستم بر زنان در تحلیل خود دخالت 

نمی دهند، مرزبندی دارد. این دو دیدگداه 

. فمینیسم 4. فمینیسم بورژوائی، 0عبارتند از 

 جدائی طلب.

.فیمنیسم بورژوائی، علت ریشده سدتدم 0

کشیدگی زنان را در ماوراء  دینامدیدسدم 

 –طبقاتی، در وجود موانع صرفا  سیاسدی 

ایدئولوژیک جستجو کرده  –حقوقی و فکری 

با مدردان و “  حقوق برابر”  و با طرح شعار 

تالش در مبارزا  حقوقی و ایجاد امکاندا  

آموزشی، راه حل خود را برای آن ارائده 

می دهد. این شیوه مبارزه، در کشورهدای 

پیشرفته سرمایه  داری و امپریالیتسی بویژه 

انگلستان و آمریکا دارای پیشینه طدوالندی 

دمکراتیک و  -بوده و همواره خصلت لیبرال

رفرمیستی خود را در چارچوب سیدسدتدم 

طبقاتی سرمایه داری، حفظ کرده است. این 

مبارزا  در قرن نوزدهم و بویژه در اوائدل 

قرن بیستم بنور قابل توجهی خصلت مبارزه 

جویانه یافتند و حتی در امر مبارزه بدرای 

تساوی حقوق انتخاباتی، اشکال قهرآمدیدز 

بخود گرفتند. از دست آوردهدای ایدن 

و ”  حقدوق بدرابدر ” مبارزا  می توان 

تبعدیدض ” قانونگذاری های مربوط به رفع 

در انگلستان و رفرمهای مشدابده ”  جنسی 

شغلی به نفع زنان در امریکا را   –اجتماعی 

نام برد. اما با ظهور دوباره بحران ساختدی 

سرمایه داری جهانی، حقدوق زندان در 

اشکالی نوین مورد حمله و دست انددازی 

سرمایه قرار گرفته و بار دیگر نقش تعیدیدن 

کننده دینامیسم طبقاتی در ادامده سدتدم 

کشیدگی زنان، بوضوح آشکار می شود. این 

 –واقعیت، ضعف تحلیل هدای بدورژوا 

رفرمیستی در مورد مسئله زنان را نشان می 

 دهد .

فمینیسم جداوی طلب از سوی دیدگدر  -4

علت ریشه ای ستم زنان را در مدادون 

” ذاتدی ” دینامیسم طبقاتی، در تفاو  های 

بیولوژیک مردان نسبت به زندان   –فیزیکی 

جستجو می کند و در نتیجه راه حل را در 

ایجاد جمعیت های اتوپیائی زنان که عداری 

، ” نظامی گرایانه ” ، ” وحشی ” از خصوصیا  

مردان باشدد، ”  اتوریته طلبانه ” و “ ساالرانه” 

جستجو می کند و نسبت به از میان رفدتدن 

نهائی چنین خصوصیاتی در مردان بسدیدار 

بدبین می باشد. جنبش های فمینیدسدتدی 

جدائی طلبانه معاصر در جوامع انگلستان و 

شکل گرفتند و  51آمریکا که در اواخر دهه 

در آثار اولیه فایر استون و ملیت منعدکدس 

شعوری   –شدند، همچنان بر سبعیت فیزیکی 

نظامی   –سیاسی   –مردان و قدر  اقتصادی 

 ناشی از آن در مردان پای می فشارند. 

. فمینیسم مارکسیستی برخالف گرایشدا  9

فوق هرچند علت ریشه ای ستم کشیددگدی 

زنان را در دینامیسم طبقاتی جامعه جستجو 

می کند، با اینحال نقش عوامل روبدندائدی 

 –فدکدری   –فرهدندگدی   –) سیاسی 

ایدئولوژیک ( به ارث رسیده از گذشتده و 

بیولوژیک   –همچنین نقش تمایزا  فیزیکی 

زنان نسبت به مردان را در چگونگی رشدد 

تاریخی ستمدیدگی زنان در بنن جامدعده 

طبقاتی و بویژه در اشکال و شیدوه هدای 

سازماندهی و مبارزه علیه این ستم کشیدگی 

دیرینه، نادیده نمی انگارد، متاسفانه برخی 

از جریانهای فمینیسم  بیش از آندکده از 

لنینیسم تاثیر پذیرفته باشدد،   –مارکسیستی ” 

از سوسیالیسم تخیلی، مائوئیسم و آنارشیسم 

تاثیر پذیرفته و از اینرو بر عوامل روبنائدی 

از نوع مائوئیستدی ”  انقالب فرهنگی ” مانند 

ترویج شده از طدرف ”  رشد آگاهی ” آن و 

قانون پر بها می دهند و آنرا به استراتدژی 

 مرکزی خود بدل می سازند.

در حالیکه فمینیسم مارکسیستی خصدلدت 

واقعی خود را در راستای مبارزه عدلدیده 

ستمکشیدگی زنان، در پیوند با تفکر و جنبش 

های سوسیالیستی و ضد امپریالیستی، یعندی 

در مبارزه طبقاتی، باز می یابد. با اینحدال 

باید توجه نمود که بدلیل عوامل روبندائدی 
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 واژه ها و مقوله های فلسفی، سیاسی و اجتماعی 

 ”فمینیسم ” مختصر در مورد 



 

فرهنگی ( به ارث   –ایدئولوژیک   –) سیاسی 

رسیده از جوامع ما قبل سرمایه داری ) و 

سرمایه داری ( که نمود خود را در ذهنیا ، 

آداب و رسوم و فرهنگ زنان و مدردان 

جامعه ) بویژه آنان که به مبارزه عدلدیده 

ستمدیدگی زنان روی می آورند ( جلوگدر 

می سازد، و همچنین از انجا که زنان هددف 

بالوسنه این ستمگری هستند، پیوند جنبدش 

زنان با جنبش طبقاتی بیکباره صور  نگرفته 

و چه بسا محتاج به اشکال خدود ویدژه 

سازماندهی دمکراتیک و مستقل برای مسئله 

زنان توسط خود زنان در پروسه پدیدوندد 

خوردن نهائی این دو جنبش به یکدیگر می 

باشند. بررسی تاریخی نشان می دهد کده 

حتی پس از انقالب سوسیالیستی و انتدقدال 

قدر  به طبقه کارگر نیز مسئله زندان بده 

یکباره حل نگردیده، بلکه محتاج اختصداص 

نیرو و سازماندهی ویژه ای برای مدتی نسبتا 

طوالنی در پروسه ساختمان سوسیالیسم می 

باشد. در هر صور  باید خاطر نشان ساخت 

که رهائی جامعه از ستمدیدگی زنان نهایتدا 

مشروط به شرکت توام زنان و مردان مدی 

باشد چرا که مسئله زنان در تحلیل نهدائدی 

 مسئله تمامیت جامعه انسانی است. 

انگلس به مسئله ستم کشیدگی زنان تدوجده 

خاصی مبذول داشته و اثر تاریخی و ماندگار 

منشا خانواده ، مالکیت خصوصدی و ” وی 

در این زمینه مبنای برخدوردهدای ”  دولت 

لنین و مارکسیستهای بعدی قرار گرفته است. 

تاریخچه فمینیسم در جنبش کمونیدسدتدی 

جهانی را می توان با منالعه زندگینامه ها و 

آثار مبارزین کمونیستی چون الکسدانددر 

اکولنتای و کالرا زتکینف بنور ملموس تری 

 مورد بررسی قرار داد. 
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 خشمگین خواهرانم!
 در خود فرو نريزيد          

 بغض تان                       
 كه مي سوزاند                          

 جگر را                                    
 كه مي سوزد                                        

 روحتان                                                     
 خشمگین خواهرانم!

 نیست حمیتر                    
 برای درماندگان                              

 نیست بهشتي                                       
 برای ضعیفان                                              

 پس نشكنید
 به شكست نشكنید       

 خشمگینم خواهرانم!
 بشويید

 در رود خشم خروشان       
 بشويید                    

 تحقیر لحظه ها                           
 تحقیر روزها                           
 تحقیر سالیان                           

 خشمگین خواهرانم!
 آتشفشان شويد

 گل های خشم
 شكوفا كنید            

 گل های سرخ گدازان
 -خونین  -      

 با ياد آنهمه خون ها              
 كه ريختند                          

 اينان                                 
 گل های وحشي

 با خارهای خشم         
 كه بشكافد                     

 دست ستمگران                           
 خشمگین خواهرانم!

 از نیش درد
 نیزه بسازيد          

 به پرواز                 
 سوی شان                     

 از خشم و از خروش
 چشمه بسازيد          

 چشمه جوشان انقالب              
 از رنج سالیان                             

 خشمگین خواهرانم!
 برده ايم ما

 برده         
 برده بردگان             

 حق است خشم ما
 پس بشكنید

 بشكنید            
 زنجیرهايتان!                   

 “اریب با”شعر از 
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 تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

 

 روابا عمومی سازمان

webmaster@fedayi.org 
 کمیته آذربایجان

azer@fedayi.org 
 کمیته تهران 

Tehran@fedayi.org 
 کمیته کرم 

karaj@fedayi.org 
 کمیته کردستان

kurdestan@fedayi.org 

 کارگران پیشرو و مبارز!

با سازماندهی کمیته های مخفی کارخانه، هسته های سرخ و با تلفیق 

فعالیت علنی و مخفی به توده کارگران در جهت ایجاد تشکل های 

 مستقل و تحقق خواستهای فوری شان یاری رسانید.
 

ارزشمند و  تیشنهاداتو  ناراتاز طریق ایمیل زیر گزارشات ، 
سازنده خود  را با ما در میان بگذارید و ما را در باال بردن  انتقادات

 کیفیت نشریه و انجام وظایف انقالبی مان یاری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com 
 راه سرخ در تلگرام 

https://t.me/rahe_sorx 

هدف سوسیالیسم ایجاد مالکیت های اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع در جامعه است. الزمه دستیابی به این هدف محو 

 همۀ اشکال مالکیت خصوصی بورژوائی بر وسایل تولید و مبادله و جایگزینی آنها با مالکیت اجتماعی است .

این امر یکشبه صورت نخواهد گرفت و شوراها و نهادهای اقتدار مردمی بسته به توان سیاسی و اقتتتصتادی ختود  تی 

پروسۀ معینی همگی این مالکیت ها را در اختیار میگیرند. سوسیالیسم علمی با همۀ مکاتبی که به نامهای متختتتلت  بته 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و توزیع صحه گذارده، برای دولتت نت ت  ا راهتبتردی ا، ا هتدایتتتگتر اقتتتصتادا، 

اهماهنگ کنندۀ بخشهای اقتصادی ا، ا سازمانده تولید ا و .... را در نظر می گیرند و بتر ا اقتتتصتاد متختتتلت ا نتا  

 سوسیالیسم نهاده اند فاصله دارد .

تجربه سوسیالیسم در قرن بیستم نشان می دهد که اقتصاد برنامه ریزی شدۀ متمرکز به تنتهتایتی از پتویتایتی الز  بترای 

 نوآوری در عرصه تولید برخوردار نیست و در دراز مدت به رکود اقتصادی منجر خواهد شد .

مدل اسوسیالیسم چینی ا نیز به واسطه بازگذاردن دست بازار برای کنترل مکانیسم توزیع عمال امکان الغای مناسبتات 

 پولی و تولید برای مبادله که مبنای اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهد را برای خود ناممکن می کند .

این تجربیات نشان می دهند که با وجود امکان و احتمال رفر  و ع ب نشینی و پیتشتروی در دوران گتذار و ستاختتتمتان 

سوسیالیسم، مالکیت اجتماعی تحت اقتدار و کنترل تولیدکنندگان متشکل و متحد در شوراها و تشکل هتای مستتت تل، آن 

دینامیسمی را که برای رقابت سوسیالیستی و تحرک و پویایی جامعه الز  است را ایجاد مینمایتد و رترورت هتر گتونته 

 رفرمی را در انطباق با منافع اکثریت مرد  و زیر کنترل و هدایت و رهبری آنها، در خدمت میگیرد .

کمونیستها بمنظور قادر ساختن  ب ه کارگر برای انجا  رسالت تاریخی خوی ، آنرا در حزبی مست ل و متمایز از احزاب 

بورژوائی متشکل می کنند، تضاد آشتی ناپذیر میان استثمارگران و استثمتارشتونتدگتان را آشتکتار متیتستازنتد و اهتمتیتت 

تاریخی و شرای  الز  برای ان الب اجتماعی را توریح می دهند. در عین حال چاره ناپذیری موقعتیتت دیتگتر تتوده هتای 

زحمتک  و استثمار شده در جامعه سرمایه داری را و نیز ررورت ان الب اجتماعی برای رهتائتی از یتور سترمتایته را 

 برای آنان آشکار میسازند .

 “از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ” 

https://azarfedayi.org/
https://t.me/rahe_sorx

