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»سرمایه داری میُکشد   بُکش سرمایه داری را«
ضدسرمایه  تظاهرات  در  کنندگان  تظاهر  را  درستی  شعار  چه  راستی  به 
داری در لندن حمل میکردند! سرمایه داری نه تنها با مکیدن شیره ی جان 
محرومان، ... نه تنها با ایجاد جنگها، و حمله هایش برای توسعه سطله ی 

استثمارگرانه اش محرومان و کارگران و کودکان آنها را میکشد،...

ایی ین تامیل سون )Ian Tomlinson ( در یک مغازه ی روزنامه فروشی 
هفت عصر  ساعت  حدود  بود  منزل  عازم  برمیگشت.  کار  از  میکرد.  کار 
بود. در گوشه یی از خیابان تظاهر کنندگان ضدسرمایه داری* را پلیس هار 
انگلیس محاصره کرده بود و به آنها اجازه رفتن نمیداد. تظاهرات ساعتها بود 
پایان گرفته بود اما پلیس سرمایه داری وحشی ماموریتش این بود که » رعب 
و وحشت« ایجاد کرده به صفوف تظاهرات کنندگان یورش برد، چند نفر را 
باتوم بزند و دستگیر کند. پلیس هار انگلیس سعی مذبوجانه داشت که قتل ایی 
ین را به گردن تظاهر کننده ها بیندازد! به راستی که چه احمقانه و چه ابلهانه! 
در مکانی که ظرفیت آنهمه تظاهر کننده را نداشت و پلیس هار انگلیس نیز 
آن  در  کشیدن  نفس  که  کنید  باور  بود،  کشیده  آنها  دور  گوشتی  دیوار  خود 
محوطه از انبوه جمعیت در کنار دیوارهای بتونی بانکها که با خون محرومان 
ساخته شده است دشوار  بود، و پلیس وحشی هر لحظه حلقه ی محاصره را 
به تظاهر کنندگان تنگ تر میکرد. یکی از تظاهر کنندگان میگفت: من بعنوان 
یک فرد ناراضی از سیستم به این تظاهرات آمدم اما رفتار وحشیانه ی پلیس 
با ما تظاهرکنندگان مرا خشمگین ساخت! در همین حین بود که ایی ین در 
حالیکه از کنار تظاهرات عبور میکرد و سعی داشت که سگ پلیس هار را 
از خود دور کند، پلیس همانطور که در فیلم مشاهده میکنید به او حمله میبرد 
و ابتدا یک باتوم به پای او و یک باتوم هم به گردن او میزند. ایی ین روی 
زمین می افتد، و بعد از دقایقی میمیرد! دو شاهد عینی اظهار داشتند که پلیس 

از کمک کردن به کارگر روزنامه فروش خودداری کرده است. فیلمی که 

بقیه در صفحه 2

تظاهرات همبسته کارگران ودانشجویان با 
شعار کار- مسکن- آزادی، گامی به پیش

هئیت تحریریه
با ارتقای سطح خواست ها وطرح شعار  کار- مسکن- آزادی، نشانه های 
نمایان  کارگران  مبارزات  روند  انسجام  جهت  در  مثبت  تحول  از  بارزی 

میشود.

روز سه شنبه 88/1/25 کارگران لوله سازی اهوازبه بهانه سفرانتخاباتی 
و  شعارها  طرح  با  اعتراضی  تجمع  یک  در  اهواز  به  موسوی  میرحسین 
مطالبات خود در میان جمعیت حاضر، سیاست های ضد کارگری رژیم و 

سرمایه داران را به چالش کشیدند.

ونیز  آزادی  مسکن،  کار،  شعار  طرح  با  اهواز  سازی  لوله  کارگران 
شعارهائی نظیر:

کارگر بیدار است از استثمار بیزار است

منادی عدالت، خجالت خجالت

دستی که نان می دزدد، نمی تواند آزادی ببخشد

کارگران جهان متحد شوید

عدالت کارگری، اخراج کارگر نیست
کردند  همراه  خود  با  را  دانشجویان  بویژه  و  صحنه  در  حاضر  جمعیت 
دانشجویان نیز با شعار »کارگر، دانشجو اتحاد اتحاد« پشتیبانی خود را از 

خواست های کارگران اعالم نمودند.

بیکارسازی های  به حقوق و معیشت کارگران، اخراجها و  تشدید تعرض 
دسته جمعی و گسترده در سراسر کشور ) با وجود انبوه بیکاران و نیروی 
پیش  از  تر  بسیار گسترده  ابعادی  آغاز سال جاری  از  کار(  در جستجوی 
یا آن کارخانه و واحد  بخود گرفته است. اخراج سازیها از محدوده این و 
صنعتی گذشته است رشته های صنعتی و حتی کارگاه های تولیدی و صنعتی 
است و  برگرفته  در  به رشته های بزرگ صنایع را هم   وابسته  کوچکتر 
همچنان باشتابی باور نکردنی پیش میرود. طبق مجموعه گزارشات منتشره 
کارگران صدها  اخیر  تنها طی 15 روز  آنالین  کمونیستی  کار  نشریه  در 
کارخانه و مراکز تولیدی با معضل اخراجها، عدم پرداخت حقوق و دستمزد 

های معوقه مواجه بوده اند. از جمله  آنها :

تراکتور سازی و کبریت سازی تبریز- ذوب آهن مالیر- نوشابه سامان – 
آذرآب - واگن پارس - شیل سنندج - زمزم کرمانشاه - فرش پارس - ساسان- 
واگن پارس - همکارماشین - مخابرات سقز- ایران پویا - لوله سازی اهواز 
نخ   - پرریس   - ایران خوردو- شوگا   - بوشهر  البرز- صدرای  - الستیک 
البرز- مرغ زوبیار- چینی کگرد - لبنیات ورامین - پوشینه باف - نخ البرز- 
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بقیه از صفحه اول

پلیس هار انگلیس کارگر ...
روزنامه ی گاردین آنرا در اختیار عموم گذاشت نیز توانست رسوایی پلیس 
هار سرمایه داری انگلیس مکار را دو چندان کند این چندمین باریست که 
پلیس هار انگلیس کارگران را هدف قرار میدهد و به قتل میرساند. چند سال 
پیش کارگر بیست و هفت ساله برزیلی شارل ِد منه زز را پلیس هار انگلیس 
با شلیک هفت گلوله به سرش به بهانه کودکانه » تروریست« در قطار مترو 
کشت و در روز اول آوریل در کنار تظاهرات ضد سرمایه داری نیز جان 

کارگر دیگر را گرفت.

سرمایه داری میُکشد   بُکش سرمایه داری را
ضدسرمایه  تظاهرات  در  کنندگان  تظاهر  را  درستی  شعار  چه  راستی  به 
داری در لندن حمل میکردند! سرمایه داری نه تنها با مکیدن شیره ی جان 
ی  سطله  توسعه  برای  هایش  حمله  و  جنگها،  ایجاد  با  تنها  نه  محرومان، 
استثمارگرانه اش محرومان و کارگران و کودکان آنها را میکشد، نه تنها با 
تجاوز سربازان مزدورش به دختران و زنان و پسران در ویتنام، عراق، 
افغانستان آنها را میکشد، و یا فلسطینی ها را توسط چماق خاورمیانه اش 
توسط  را  سیاسی  زندانیان  هزاران  ایران  در  و  میکشد،  خون  و  خاک  به 
مالهای مزدور در زندانها قتل عام میکند و هزاران از نفر از مردم  ایران 
و عراق را در جنگ های فتنه ایی ش میکشد، و.... بلکه در روز روشن 
توسط پاسدارهای وحشی اش نیز جان کارگران را با بی شرمی تمام میگیرد. 
کارگران، محرومان، زحمتکشان، روشنفکران دوستان، رفقا سرمایه داری 

میُکشد باید سرمایه داری را ُکشت!

فیلم روزنامه گاردین

www.guardian.co.uk/uk/2009/apr/07/ian-tomlinson-g-20
death-video

در همین رابطه شاهدان عینی از ماجرای کشته شدن ایی ین میگویند

http://video.yahoo.com/watch/12772004/4784069

گزارش تظاهرات ضد سرمایه داری را در لینک های زیر میتوانید دنبال 
کنید

www.peykeiran.com/article_body.aspx?ID=13249

www.k-en.com/safhe20%azad/saba/G20.pdf

fedayi.org/sub/kare/index.php?option=com_content&task
=view&id=524&Itemid=79

www.dialogt.org/2009/April/G20.pdf

زنده باد اتحاد کارگران جهان 

بقیه از صفحه اول

تظاهرات همبسته کارگران و ...
مجتمع صنعتی شمالغرب - کارگران قراردادی سازمان مالیات - صدها نفر 
مواردی  جمله  از  نمیرسد،  جا  هیچ  به  که صدایشان  پیمانکاریها  کارگران 
این  تاکنون منتشر شده است. در گستره  آنها  اخبار و گزارشات  هستند که 
تهاجم وحشیانه، نه تنها ابتدائی ترین حق و حقوق و خواسته ها و مطالبات 
آینده  و  آنها  معیشت  بلکه حق  است  قرارگرفته  تعرض  مورد  کارگر  طبقه 
خانواده هایشان نیز به زیرعالمت سئوال رفته است.  در مقابل این تعرض 
روشن است که کارگران نیز چه در دفاع از حق و حقوق خود و چه برای 
به کرسی نشاندن خواست ها و مطالبات معوقه شان به مبارزه ای گسترده تر 
دست یازند. هم اکنون کارگران ده ها کارخانه و مراکزتولیدی با دست زدن 
به اشکال مختلف مبارزه، از جمله اعتصابات تظاهراتی،تجمع، راهپیمائی 
و دیگر اشکال مبارزه، اقدامات اعتراضی خود را گسترش میدهند. تجربه 
وعیدهای  و  وعده  فریب  که  میاموزد  آنها  به  کارگران  روزمره  مبارزات 
خان  این  غارت  در  خود  که  نخورند  را  آنها  پشتیبان  دولت  و  بورژوازی 
یغما و باال کشیدن ارزش اضافی از نیروی کارکارگران و دست اندازی به 
اند. کارگران  تبدیل شده  اقتصادی  به مافیای عظیم  صنایع، معادن و غیره 
در میابند که فریب اقدامات فرصت طلبانه و ضد کارگری محافل شازشکار 
باصطالح کارگری را نخورده و از اینکه توسط این عناصر نیروی آنها به 
خوانده  خود  رهبران  سینه  به  آنها  برحذرباشند.  درآید،  بورژوازی  خدمت 
و  اپورتونیستی  اقدامات  و  شعارها  با  که  بورژواهایی  خورده  و  کارگری 
سازشکارانه خواهان پائین کشیدن فتیله مبارزات کارگران هستند، با تداوم 
آنها دادند. هم  اعتصابات و تظاهرات خیابانی خود جواب دندان شکنی به 
اکنون با ارتقای سطح خواست ها و طرح شعار کار- مسکن- آزادی نشانه 
های بارزی از تحول مثبت در جهت انسجام روند مبارزات کارگران نمایان 
میشود. شعار کار- مسکن- آزادی عالوه بر در برداشتن خواستها و مطالبات 
اصلی و رفاهی کارگران مبارزات آنها را برعلیه نظام استثمارگر سرمایه 
نیز متحد میکند و به سمت مبارزه ای مستقل هدایت مینماید. ما بارها گفته 
ایم که علت گسترش تعرضات چند سال اخیر علیه طبقه کارگر و به تبع آنها 
زحمتکشان کشور عالوه بر بحران نظام سرمایه داری ایران و نیز تشدید 
در  حاکم  نظام  تالش  جهانی،  سرمایه  عمومی  ازبحران  درتاثیرپذیری  آن 
جهتی است که با اعمال سرکوب و جلوگیری از هرگونه تشکل و تحزب 
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به اربابان سرمایه نشان دهند که آنها تنها 
سایر  و  کارگری  جنبش  امان  بی  سرکوب  با  قادرند  که  هستند  آلترناتیوی 
شکل  از  جهانی  سرمایه  منویات  کردن  پیاده  ضمن  اجتماعی  های  جنبش 
جلوگیری  داری  سرمایه  جنبش ضد  بویژه  رادیکال  جنبش  هرگونه  گیری 
کنند. از همین رو است که مبارزه کارگران با سرمایه داران و دم و دستگاه 
دولتی آنها از محدوده این و یا آن کارخانه و کارگاه خارج بوده و از ابعاد 
کارگری  جنبش  فعالین  همین جهت  به  است  بورخوردار  و سراسری  ملی 
عالوه بر طرح شعارهای صنفی و رفاهی مربوط به رسته و کارخانه خود 
میباید در اجتماعات خویش شعارهای استراتژیک و متحد کننده و آینده ساز 
را نیز تبلیغ وترویج کنند. تا چشم انداز روشنی در مقابل مبارزات کارگران 
در سطح سراسری گشوده شود، آنها را همچون یک طبقه مستقل در عرصه 
را  اجتماعی  جنبشهای  دیگر  پشتیبانی  حال  درعین  و  معرفی  های  جنبش 
جلب وماال اتحاد مبارزاتی آنها را برعلیه ستم سرمایه ونظام ارتجاعی حاکم 
میسرسازد. شعار کار- مسکن- آزادی ازیک چنین خصوصیاتی برخوردار 

است.

کار ، مسکن، آزادی

     نابود باد امپریالیسم جهانی بسرکردگی امپریالیسم امریکا
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اهدافی برای متوقف ساختن مجازات سنگسار را دنبال می کند. این مجازات 
اخیرا پس از مدتها توقف دوباره از سر گرفته شده است. جایزه بنیاد اوالف 
پالمه در سال 2007 به پروین اردالن از فعاالن جنبش نوین زنان ویکی 
از پایه گذاران "کمپین یک میلیون امضاء" داده میشود، هم چنین این کمپین 
توانست "جایزه سیمون دوبوار"در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. 

)مقاله زنان برای انقالب. انقالب برای زنان چه کرد؟ حمید حمیدی(.

مبارزاتی،  روشهای  از  یکی  عنوان  به  امضاء  میلیون  یک  کمپین  اینک 
مطرح شده و بحث های بسیاری را در پی داشته است. کمپین یکی از راه 
های مسالمت آمیز شناخته شده سیاسی است برای مقطعی معین. کمپین با 
22 خردادی ها یکی و برابر نیستند و در مطالباتشان هم اختالفاتی به چشم 
می خورد. می شود گفت، هیچیک از جناح های مختلف قدرت در ایران بر 
این حرکت تسلط ندارند. یکی از اهداف کمپین تالش برای متوقف ساختن 
سنگسار زنان و مردان  است که این کوشش نیازمند حمایت همه جانبه است 
کمپین  از  پشتیبانی  افتد.  واقع  موثر  سنگسار  قانون  لغو  در  بتواند  شاید  تا 
به منزله تایید ایدئولوژی و قبول حکومت اسالمی نیست بلکه پشتیبانی از 
اسالمی  قوانین  که طبق  انسانها  از  تعدادی  نجات جان  برای  است  حرکتی 
محکوم به مرگ می شوند. سخن را به کنار بگذاریم، گاردهای بسته به روی 
کمپین را بایستی گشود و تا زمانی که وابسته به جناح های درون حکومت 
کمپین  ایران،  زنان  کنونی  شرایط  به  توجه  با  کرد.  حمایت  را  آنها  نیستند 
حداقل مانعی است تا زنان به گذشته عقبگرد نکنند؛ و البته امکان این میرود 
اقشار  سایر  با  ناسازگاری  ساز  بر  روشنفکران  و  لیبرالها  مقطعی  در  که 
زحمتکش و از جمله بانوان بزنند؛ اما، امروز، هنوز، آن روز نرسیده است!

بخشی از فعالیت های اجتماعی زنان
در حال حاضر 130  خاطره نویس زن معرفی شده اند و می توان از  106 
شاعره زن نام برد که از میانشان 28 شاعره قدیمی هستند. تعداد زنان مولف 
کتاب از 358 تن در سال 1999 به 1309 نفر در سال 2000 و مترجم از 
207 نفر به 708 نفر رسیده است. در این میان تعداد ویراستاران و نقاشان 
به ترتیب ارقام 258 و 127 را به خود اختصاص داده اند. پروانه بروجنی 
اولین زن پیکر تراش ایران توانست، در دانشگاه ملی ایران شروع به تدریس 
او کالسهای  با همت  دهه شصت.  اواخر  در  کند  در رشته مجسمه سازی 
مجسمه سازی برای بانوان دایر شده و تا کنون ادامه پیدا کرده است. پروانه 
بهمراه خانواده اش سالهاست ایران را ترک گفته و اقامت کشور فرانسه را 
شده  تالیف  کتابهای  تعداد  سال 2000  به  مربوط  آمار  آخرین  طبق  دارند. 
توسط زنان فقط در استان تهران در زمینۀ ادبیات 789 عدد، در زمینۀ هنر 
174 عدد، در زمینۀ علوم 804 عدد، در علوم طبیعی و ریاضیات 394 
عدد، در زبان 233، در علوم اجتماعی 300، فلسفه 163، کلییات 106، 
دین 163 بوده است. نشریات منتشر شده توسط زنان بر حسب موضوع تا 
پایان سال 1999 به ترتیب: 32 نشریۀ خبری ، 26 نشریۀ تحلیلی ، 16 
نشریۀ اطالع رسانی ، 30 نشریۀ آموزشی و 10 نشریۀ پژوهشی بوده است.

44 سازمان غیر دولتی زنان تشکیل شده، موسسه فرهنگي، تحقیقاتي رشدیه، 
سایت ایران، انجمن حمایت از و کودکان آواره و پناهنده )حامي(، جمعیت 
انجمن  نگار،  انجمن روزنامه  پارس،  نوآوران  بشر، گروه  از حقوق  دفاع 
پژوهشي  بنیاد  ایران،  کانون  مهر،  گیتا  تعاوني  مجله   ، حقوق  از  حمایت 
ادبیات کودکان ایران، انجمن حامیان، انجمن روزنامه نگاران جوان، حزب 
ایران، مرکز کارورزي سازمانهاي غیردولتي ایران، انجمن کلیمي ایران، 
جمعیت مبارزه با آلودگي محیط زیست، گروه هوادار صلح، انجمن یاري، 
کانون هستیا اندیش، انجمن پژوهشگران زن تاریخ، بنیاد مهر، انجمن حقوق 
افغانستان،  و  ایران  دوستي  انجمن  کمیته  فرزانه،  فصلنامه  زیست،  محیط 
یاس،  فرهنگی  اجتماعی  موسسه  سبز،  نگاه  حامیان  وحش،  حیات  انجمن 
جمعیت مبارزه با اعتیاد، انجمن ایراني مطالعات علمي، موسسه رشد علم، 
امید،  بهار سبز  نیکان، موسسه خیریه  بانوان خانه کارگر، جمعیت  کانون 
موسسه راه پویای زندگی، مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه 
انجمن پویش  انجمن مهرطه،  ایران،  انجمن روزنامه نگاران جوان  مدنی، 
ایران، بنیاد زینب کبری، جمعیت حامیان حقوق زن )استان اصفهان(، بنیاد 

خیریه فیروز نیا، موسسه خیریه نور فدک، انجمن بانوان امدادگر ایران.

بقیه در صفحه 4

تحول رونده مبارزات زنان ) بخش پایانی (
فریبا مرزبان

متن سخنراني در اتاق پالتاک اتحاد فدائیان کمونیست
مروری بر قدرت زنان در دوره های سیاسی مختلف- معرفی تنی چند از 
زنان پیشرو- چگونگی مبارزات زنان- سرکوب آزادی های زنان - آماری 
از محکومیت های زنان در چند سال اخیر- بخشی از فعالیتهای اجتماعی 

زنان.

از گذشته دور تا امروز زنان ایران )پارس قدیم( برای دستیابی به حقوق 
مسلم و بر حق خویش پای فشرده و جانها باخته اند. در مقابل، حکومت های 
مستبد، برای به نمایش گذاشتن اقتدار همه جانبه خود، آداب، رسوم، قوانین  

ناعادالنه و متحجرانه را بر پیکر زنان فرود آورده اند...

در 22 خرداد 1385، گروهی از زنان در میدان بیست و پنج شهریور گرد 
آمده و در مقابل قوانین مدنی زبان به اعتراض گشودند. این تظاهرات که 
با حمایت اصالح طلبان حکومتی برگذار شده بود با حمله چماق به دستان 
پیشرفت  از  تا  شد  کشانده  درگیری  به  زن  و جالدان  نیروهای سرکوب  و 
این تجمع زنان  اعتراضی زنان جلوگیری بشود. در  و گسترش حرکتهای 
اصالح طلب حمایت مردان را داشتند. ناگفته نماند که اصالح طلبان با اقدام 
به این حرکت قصد قبضه کردن حرکات اعتراضی زنان مستقل و حامیان 8 
مارس را داشته اند. هدف از برگذاری این مانور سیاسی- اعتراضی جلب و 
نفوذ در میان زنان غیروابسته گان به جناح های درون حکومت بوده است. 
نوشین احمدی خراسانی، دیگر چهره ی سکوالر فعال زنان است. او فصل 
نامه „ فصل زنان „ را منتشر می سازد و برای حقوق بشر فعالیت می کند. 
او به اتفاق پروین اردالن مدیر مرکز فرهنگی زنان بودند. آن ها به رغم 
فشارهای مقامات، از سال 1378، نمایش هائی را به صحنه می آورند. آنان 
موفق به تأسیس یک انجمن غیر دولتی گردیدند ولی این کار دوسال طول 
کشید. ایجاد تشكالت مستقل زنان براي پیشبرد مبارزه براي آزادي و برابري 
یك ضرورت حیاتي به حساب است. از این روی همگام با مبارزات زنان 
در داخل از کشور، کارزار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسالمی 
علیه زنان در خارج از کشور تشکیل شده و 4 سال است که تظاهراتی در 
روز 8 مارس برگذار می کند. امضاء کنندگان بیانیه کارزار زنان عبارت 

بودند از:

سازمان زنان هشت مارس )ایرانی – افغانستانی(، کانون بین المللی زنان 
ناهید  ایرانی، پروانه بکاه،  لندن، شعله  ایرانیان  پیشرو، کمیته زنان کانون 
ستاره  حقوقی،  میترا  پور،  حسین  الله  پیروتی،  استی  پویا،  مریم  بهمنی، 
باوه، صدیقه  کاکه  آمنه  قرائی،  لیال  عرفانی،  زهرا  علیزاده،  هما  عباسی، 
محمدی، فریبا مرزبان، آذر مساوات، یاسمین میظر، حمیال نیسگیلی، ناهید 

نعیمي.

موجودیت  اعالمیه  کنندگان  امضاء  از  تعدادی  که  است  توضیح  به  الزم 
و  ها  جدایی  این  اینجانب.  جمله  از  نیستند  کارزار  با  دیگر  اکنون  کارزار 
بوده است همچنین اختالف در  نبوده، اختالفات سیاسی  اختالفات شخصی 
شکل و عملکرد اجرایی و نا هماهنگی در ظرفیت های کارزار زنان در این 

جدایی ها موثر بوده اند.

کمپین یک میلیون امضاء
در سال 1385 فعاالن حقوق زنان ایرانی، کمپینی را برای پایان دادن به 
نهادند. خاستگاه "کمپین یک میلیون امضا  بنیاد  قانونی علیه زنان  تبعیض 
بود.  آمیزی  مسالمت  اعتراضی  تجمع  آمیز"  تبعیض  قوانین  تغییر  برای 
توسط  ]قانونی  تغییرات  از  پشتیبانی  برای  امضاء  میلیون  یک  گردآوری 
مجلس[، تنها یکی از اهداف کمپین ]یک میلیون امضاء[ است که می کوشد 
زنان را با جریانات زندگی روبرو کند. کمپین ]یک میلیون امضاء[ هزاران 
زن را آموزش داد که درباره حقوق زنان و نحوه رسیدن به آن به دیگران 
آموزش دهند. کمپین ]یک میلیون امضاء[ به زنان عادی می آموزد که آنها 
به چه چیزهائی نیازمند هستند. تمامی این جریان در حالی است که کمپین 
این  و  دهد  نمی  ارائه  اسالمی  قوانین  با  تعارض  در  را  خواسته های خود 
مساله از سوی دو تن از آیت هللا های ایرانی ذکر و تایید شده است. کمپین 
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آرزوی دنیایی خالی از نابرابری و ستمگری
!

تسلیمه نسرین
و  نابرابری  از  خالی  جهانی  آرزوی  پرورانم؛  سرمی  در  آرزوئی  من 
ستمگری. جهانی که در آن زنان، قوی هستند ازنیروی خویش و برخوردار 
از بزرگی و استقالل. جهانی که در آن اقلیت ها به شهرونداِن درجه دوم یا 

موجوداتی وحشت زده ی خاموش، تنزل نمیکنند.

متن زیر سخنرانی تسلیمه نسرین در انجمن بین المللی قلم )سوئد( در سال 
هزارو نهصد نود وچهار به هنگام دریافت جایزه "کورت توخواسکی" ایراد 

شد که ترجمه آن در اختیار فارسی زبانان قرار می گیرد.

بسیارخوشحالم که در جمع شما هستم. در جمع آزادیخواهانی که به خرد و 
ارزشهای انسانی باور دارد. من از این همه میهمان نوازی که تا بدان حد است. 
که خود را انگار در خانه ی خویش احساس میکنم، سپاسگزارم. هم چنین 
از اعضای انجمن بخاطر گزینش من برای دریافت جایزه، بسیارمتشکرم. 
بزرگانی  از  ستایش  به  اجالس  این  و  جایزه  این  طریق  از  که  دانم  می  و 
برخاستند.  ستمگری  و  عدالتی  بی  خردی،  بی  علیه  که  پرداخت  خواهیم 
من این جایزه را با کمال فروتنی می پذیرم.هرچند مطمئن نیستم که واقعأ 
شایستگی آن را داشته باشم. من نویسنده ی بنگالدشی ام. بنگالدش سرزمینی 
کوچک درجنوب آسیا است. بیش از دویست میلیون نفر در سراسر جهان 
به زبان بنگالی صحبت می کنند. این زبان دارای ادبیات مکتوبی به قدرت 
دست کم هزارسال و سنتی غنی است. معروف ترین نویسنده ی بنگالدش 
کرد.  خود  نوبل1913راازآن  ی  جایزه  که  گور"باشد  تا  شاید"رابیندرانات 
من نیزمانند بسیاری ازنویسند گان کشورهای همجوار خودمان "تاگور" را 

بخاطر انسان گرائی اش، همچون یک ایده آل در مد نظردارم.

به  بنگالدش  سال1947،  در  انگلیس  ی  سلطه  از  هند  استقالل  هنگام  به 
بخش  دارد.  نام  بنگالدش  بخشها،  آن  از  یکی  شد.  تقسیم  متعددی  بخشهای 
با  باشد.  می  هند  فدرال  ازجمهوری  قسمتی  یعنی  غربی  بنگالد ش  دیگر، 
این وجود، ادبیات بنگالدش تقسیم شدنی نیست. بیشتر شاعران و نویسندگاِن 
بنگالدشی در نقطه نظراتشان عرفی و در طرز تلقی هایشان آزادیخواه اند. 
تا آنجا که به خود من مربوط میشود، سعی میکنم که همواره به شیوه ی خود 
به بیان خویش بپردازم. به جرأت هم میتوانم بگویم که من به هیچ گروه ویژه 
ئی در جهاِن اد بیات وابسته نیستم. من در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده 
ام. تحصیل در این رشته به من نقطه نظری علمی بخشید. و مرا واداشت تا 
به مسئولیتهای خود، یعنی مبارزه برای آزادی و عدالت پی ببرم. درنتیجه ی 
این آگاهی، رنج هایم ازسئوالهای بی شمار پیرامون جامعه ام، بویژه شرایط 

زنان آغازشد.

هنگامیکه کارم را بعنوان یک پزشک آغازکردم و از طریق آن با آدمهایی 
از اقشار مختلِف جامعه برخورد کردم. عمیقأ از نابرابری و ستمگری که 

برسرزمینم چنگ انداخته بود، رنج بُردم.

روی  شعر  به  درآغاز  گرفتم.  دست  به  قلم  لذا  تغییرافتادم.  و  بفکراصالح 
آوردم. بعد بطورمرتب به نوشتِن گزارش در روزنامه ها و مجالت، بویژه 

درباره ی موقعیت زنان در بنگالدش پرداختم.

داستانها،  شعرها،  نبودند.  روشنفکرانه  های  ورزیدگی  تنها  گزارشها  این 
و  بود.  کشورم  زحمتکشاِن  صدای  پژواِک  هایم،  نوشته  ی  همه  و  ُرمانها 
طبیعی است که در این میان شنوندگاِن مشتاقی پیدا کردم. پاسخ های متقابِل 
خوانندگان، مخصوصأ زنان، بسیارزیاد بود. در کناراین مشتاقان، دشمنان 
کشورم،  بنیادگرای  های  مذهبی  خصوصأ  آمد.  بوجود  نیزبرایم  فراوانی 
به دولت شکایت  آنها از من  انداختند.  به راه  بسیجی کینه توزانه علیه من 
کردند. که زنان را به شورش وا داشته ام. گفتند که من، مذهب و مذهبی ها 

را بد نام کرده ام.

است.  بنگالدش  دولِت  همکار  و  که شریک  اسالمی  بنیادگرای  یک حزِب 
شروع به تأ ثیرگذاری بر دولت کرد. تا میدان را بر من تنگ کنند. با وجود 

بقیه در صفحه 5
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تحول روند مبارزات زنان ...
در اواخر سال 1367، "گروه ملی زنان مسلمان" با حمایت و پشتوانه ی 
مالی دولت سازمان حمایتی قدرتمندی برای سازماندهی و پشتیبانی شصت 
سازمان دیگر زنان شد. برداشت من این است که این سازمان مشابه سازمان 
نهادها  انقالب به ریاست اشرف پهلوی است که تحت کنترل  زنان قبل از 
را  خودی  عناصر  و  افراد  که  هایی  سازمان  هستند.  حکومتی  بنیادهای  و 
به کار می گمارند. در 71/11/24 ، اولین دوره مسابقات ورزشی بانوان 
كشورهای اسالمی در تهران برگزار شد. در 8/28/ 75، زهرا صدر اعظم 
نوری به عنوان اولین شهردار زن پس از انقالب در یكی از مناطق تهران 
انتخابات شورای اسالمی  76 حضور زنان در  منصوب شد. در 11/13/ 
شهر و روستا و ورود 783 نفر از بانوان در این شوراها از جمله رخدادهای 

مهم در عرصه سیاسی این دهه به حساب می آمد.

سایتهای زنان در امر خبر رسانی مبارزات و چگونگی وضعیت زنان در 
ایران

کمیته زنان انجمن قلم ایران در تبعید - آزاد زن خرمی - انجمن حق زنان- 
نشریه رهایی زن  - زن نوشت - وبالگهای زنان- زنانه - سازمان دمکراتیک 
زنان- تریبون فمینیستي - زنان ایران- كانون هستیا -آواي زن- زن نوشت- 
زنان  پژوهشهاي  بنیاد   - تاریخ  پژوهشگر  زنان  انجمن  عبادي-  شیرین 
ایران- زنان فاتحان فردا - زنان آزاده- سازمان زنان هشت مارس- سازمان 
زنان مترقی- شبکه سراسری همکاری زنان- زنانه ها- بد جنس- روشانه  
دغدغه های یک مرد فمینیست- زن آزاد - رهایی زن )تلویزیون( سازمان 
کارزار-  ایرانی-  کانون  سایت  زنان-  گمشده- صدای  جنسیت  زن-  آزادی 
سایت"مدرسه فمینیستی"- سایت تغییر برای برابری - زنان – سوسیالیست 
ایران - راهی- تریبونک-  ارتباطی سازمانهای غیر دولتی- زنان  - شبکه 
مامان و بابا و دخترشون- زن  سایت زنان دنیا- زیبا افشار - لیلی کسری 
-  زنان آزاداندیش - دخترك- میدان زنان- صدای زن - وبگردی های رزا 
- رزایران- شهرزاد نیوز- رها - از درون جامعه زنان - دوخت - سایت 
تخصصی بانوان- مجله اینترنتی دخترانه- زنان آینده- خشونت و جنون بر 
ضد زنان- خیانت/ بی وفایی- ایران مانیا- اخبار زنان- اولین نشریه اینترنتی 
شبکه  ایران-  بانوان  پورتال  فمنیست-  زنان  تریبون  زنان-  -چشمان  زنان 
زنان  ویژه  سایتی  خانم-  زن- خورشید  حقوقدانان  مجمع  آفرین-  کار  زنان 
)بیماریهای زنان( - حقوق انسانی زنان- اخبار زنان - میراث زنان - بودن 
یا زن بودن - دخت ایران - بهاردوست- رونا و-و-و سایت وزین روشنگری

فیلتر شدن سایتهای زنان
بار چهارم حک شد. حدود  برای  فاصله 10 روز  به  ایرانی  کانون  سایت 
10 روز پیش وقتی سایت کانون ایرانی گزارشی در مورد وضعیت پرونده 
زهرا بنی یعقوب، نزدیک به سالگرد وی منتشر کرد، حک شد و این بار 
برابری  برای  )تغییر  شد.  سالگرد زهرا حک  مراسم  پوشش خبر  بعد  نیز 

)87/7/14

ـ سایت "مدرسه فمینیستی" برای ششمین بار فیلتر شد. این سایت یکی پایگاه 
آمیز  تبعیض  قوانین  تغییر  برای  امضاء  میلیون  یک  کمپین  اینترنتی  های 

است. )مدرسه فمینیستی 87/7/18(

ـ سایت "تغییر برای برابری" برای شانزدهمین بار فیلتر شد. )تغییر برای 
برابری 87/7/18(

ماهنامه „ زنان „ با مدیریت شهال شرکت که از سال 1371 منتشر می شد، 
توقیف گردید. „ زنان „ بحث های نوینی به راه انداخت. این مجله به صدای 

فمینیستی متعهدی که زیاد از اسالم دور نمی شد سخن می گفت.
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           اعتصاب ، تظاهرات و تجمعات حق مسلم ماست   

بقیه از صفحه 8

با شعار محوری و سراسری ...
مطالبات محوری و سایرمطالبات اقتصادی و سیاسی، کارگران را به اتحاد 

و یکپارچگی در مقابل دولت وسرمایه داران فرابخوانند.

شعار  طرح  با  فدائی،  رفقای  کارگری،  جنبش  فعالین  و  پیشرو  کارگران 
و  اعتصابات  به  را  کارگران  آزادی،  مسکن-  کار-  وسراسری  محوری 
فرا  شان  سیاسی  و  اقتصادی  های  خواست  تحقق  برای  انقالبی  تظاهرات 
بخوانید، عالوه بر شعارمحوری، شعارهای دیگری هم هستند که خواست 

های عمومی طبقه کارگر ایران را منعکس میکنند.

افزایش سطح پایه دستمزد ها که حداقل نباید کمتراز 300 درصد حقوق پایه 
فعلی باشد.

آزادی بدون قید و شرط کارگران دستگیر شده و همه زندانیان سیاسی

بیمه بیکاری باشمولیت همه کارگران

برخورداری همه از بیمه های اجتماعی

متوقف کردن اخراجها

بازگشت همه اخراجی ها بر سرکار

لغو هرگونه قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران قراردادی

پرداخت حقوق های معوقه با احتساب مقدار ضرر و زیان ناشی از دیرکرد 
آن

شعارهای  جمله  از  سرکوب  و  سانسور  لغو  و  سیاسی  ازادیهای  برقراری 
سراسری محسوب میشوند

کارخانه خواستهای  کارگران هر  بطور طبیعی  درکنار شعارهای عمومی 
صنفی و اقتصادی و سیاسی  مختص بخود را نیز در این روز طرح میکنند 

که باید مورد پشتیبانی همه کارگران قرارگیرد.

ما بمثابه بخشی از کارگران و فعالین کمونیست متشکل در سازمان اتحاد 
فدائیان کمونیست، ضمن شادباش روز جهانی کارگر، همه کارگران پیشرو 
بویژه فعالین سازمان را به سازماندهی و شرکت در تظاهرات اول ماه مه و 
طرح شعارمحوری کار- مسکن- آزادی و سایر مطالبات پایه ای کارگران 

فرامیخوانیم.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی  کارگر

نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست سوم اردیبهشت 1388

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

بقیه از صفحه 4

آرزوی دنیایی خالی از ...
عناصر مترقی در پارلمان و دیگرنهادها، متأسفانه دولت موفق نشد در برابر 
اعمال فشارها ایستادگی کند و اولین خوش رقصی دولت برای بنیاد گرایان، 

توقیِف یکی از ُرمان هایم بنام "شرم"بود.

بعد از آن به دنبال سفرکوتاهی که به اروپا و هند داشتم. بنیاد گرایان، مبارزه 
ی نفرت انگیزی راعلیه من به خاطربیان یک اظهار نظر دریک روزنامه 
ی هندی آغاز کردند. درست بعد از این دو ُرخداد، دولت حکم دستگیری ام 
را صادرکرد. خودم را مخفی کردم. اما پس ازشصت روز به دادگاه مراجعه 

کردم. و در مقابل قرار ضما نت آزاد شدم. اما دعوا علیه من خاتمه نیافت.

اکنون میخواهم در چند جمله برای شما بگویم که من چه می نویسم که باعِث 
خشِم بنیادگرایاِن اسالمی میشود. من بیشتر درباره ی نابرابری و تبعیض، بر 
اساس نژاد، جنسیت و مذهب مینویسم، بیشتربرای اختناق زدگان، ناتوانان، 
آسیب پذیران و زحمتکشان مینویسم. من مخالف آن جامعه و دولتی هستم 
که بین زن و مرد، فقیر و غنی، اقلیت و اکثریت اختالف می اندازد و این 
اختالف را حفظ می کند. من آرزوئی در سرمی پرورانم؛ آرزوی جهانی 
خالی از نابرابری و ستمگری. جهانی که در آن زنان، قوی هستند از نیروی 
به  ها  اقلیت  درآن  که  جهانی  استقالل.  و  ازبزرگی  برخوردار  و  خویش 
شهرونداِن درجه دوم یا موجوداتی وحشت زده ی خاموش، تنزل نمیکنند. 
جهانی که در آن دیوانگِی بنیادگرائی چیز ناشناخته یی است. جهانی که درآن 

شکافهایی که انسانها را ازیکدیگرجدا می کنند، محو شوند.

هرچند که واقعیت بخشیدن به این آرزوها چندان آسان نیست.اما باید نهایت 
یافته بدل شوند.  آنها به آرزوهای تحقق  تا که  کوشش مان را بکار گیریم. 
افتخاری که شما با اهدای این جایزه به من ارزانی داشتید. مرا در تصمیم ام 
برای مبارزه در راه آرمانهایم راسخ ترمی کند. میدانم که بنیادگرایان اسالمی 
میخواهند مرا ساکت کنند؛ چرا که میخواهم زنان، خود را همچون اعضای 
کنند؛  میخواهند مرا خفه  بنیادگرایان  که  میدانم  ببینند.  برابر جامعه  و  آزاد 
چرا که میخواهم زندگی انسانی، نه از خرافه پرستی و ناتوانی که از خرد و 
علم رهنمائی بگیرد. من خواستار آن نظم انسانی ام که در آن زنان و مردان 
مطیع هدف قدرت نباشند. بویژه آن قدرت کور و انحصاری که کثرت گرائی 
نابود می کند. هنگامی که نبردی مرگبار  و حِق داشتن عقیده ی فردی را 
بین  اتحادی  میگیرد.  در  و ظلمت  نور  نیروهای  میان  قلم وشمشیر،  ن  میا 
انسانها، بخصوص بین نویسند گان و هنرمندان بوجود می آید. و این واقعأ 
و بی تردید، ارزشمند است. من زندگی خویش را مد یون این اتحاد میدانم. 
نویسند گانی از سرزمین های گوناگون، دست در دست هم می کوشند تا به 
من شانس زندگی کردن بدهند. میدانم که هیچگاه نخواهم توانست ازعهده ی 
پرداخت این دین برآیم. اما تالش میکنم تا ارزِش جایزه ی انجمن بین المللی 
بنیادگرایان اسالمی قولش را بمن  قلم را داشته باشم. تا حاال از مرگی که 
داده اند دوری گزیده ام. راستش نمیدانم تا چه مدت دیگری موفق خواهم شد 
این کاررا بکنم. به هر رو، سرنوشت من هرچه باشد. سوگند میخورم که 
در تعهِد بینش ام نسبت به جهانی که تحت حاکمیِت ِخَرد، بُردباری، عشق و 

زیبائی باشد، استوارباقی بمانم.

در پایان تعهِد عمیِق شما اعضای انجمن بین المللی قلم را نسبت به حقوق 
انسانی و اصل آزادی بیان، تحسین می کنم.

منبع: نشریه ی لموند

ترجمه: کانون فرهنگی - سیاسی ایرانیان درآمریکا
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کتابخانه ها معلم ها و پیش کسوتان با تجربه آموزش و پرورش استفاده می 
کرد، این برخورد او را قادر می کرد که بتواند با تحلیل دقیق از وضعیت 
آموزش در جهان بهترین تئوری و پراتیک را در آموزش انتخاب کند و بر 
این مبنا توانست نقش دقیق مارکسیستی را در رابطه با آموزش به بهترین 

نحو بنیان گذاری کند.

نشر  و  به طبع  را  نشریه  از 40  بیشتر  اکتبر، کرپسکایا،  انقالب  تا زمان 
و  عمومی  پرورش  و  آموزش   " انها  ترین  برجسته  که  بود،  درآورده 
دموکراسی" ) در سال 1915 تکمیل و در سال 1917 به چاپ رسید( سهم 
خطیری را در توسعه علم آموزشی مارکسیستی عهده دار بوده است. طبق 
برآورد لنین، رساله هایی که کرپسکایا ارائه می داد یک بیان جدید از نقطه 
نظرات طبقه کارگر، از بزرگترین کارشناسان آموزش و پرورش روسو، 
پستالوزی و اولین رسا له ای بود که جامعه روسیه را با ایده های آموزشی 
از بلرز و اوئن  آشنا می کرد. و زمینه سازی سیستم آموزش بینشی مارکس 
و انگلس و رابطه میان آموزش و کار تولیدی بود؛ با به ترسیم در آوردن 
آن در یک سند غنی او نشان داد که چگونه ایده آموزش کارگری در مراحل 
آن را شکل می دهد  با طبقه و شرایطی که  تطابق  تاریخ در  از  گوناگون 

تغییر می کند.

آموزش کارگری را  تاریخی  تحلیل  از  ای  پایانی کتاب خالصه  پاراگراف 
قرار  بورژازی  دست  در  تدریس  سازماندهی  که  "مادامی  دهد:  می  ارائه 
طبقه  منافع  مخالف  جهت  در  شده  هدایت  سالحی  کارگری  آموزش  دارد، 
کارگر است. فقط طبقه کارگر می تواند مدرسه کارگری را به" یک وسیله 

برای دگرگونی به جامعه مدرن " تبدیل کند."

لیت  فعا  زمینه  در  را  وسیعی  های   فرصت  انقالب سوسیالیستی  پیروزی 
زمینه  در  وسیعی  سازماندهی  به  او  گشود.  کرپسکایا  روی  به  آموزشی 
برای  و  پرورش شد  و  آموزش  معاون وزیر  پرداخت،  آموزش  و  سیاست 
سالیان دراز مسئولیت جزئیات پیچیده آموزش و پرورش را در سیستم جدید 
عهده دار بود، و هم چنین ویراستار مجله )به پیش برای زندگی نوین( بود. 
را  های حزب  کنگره  تمام  تا  بود  شده  انتخاب  کرپسکایا  که  سالها  این  در 
از  یکی  سا ل 1937  از  و  دولت  ارگان  باالترین  معاون  کند،  گی  نماینده 
و  مهارت  با  کرپسکایا  بود.  شوروی  جماهیر  اتحاد  رئیسه  هیئت  اعضاء 
بطور موثر کارش را در دولت و حزب و آموزش و پرورش با تالش های 
علمی و ادبی خود  ترکیب میکرد. کرپسکایا در طول زندگی خود، ییش از 
سه هزار رساله، مقاله، نقد ادبی و غیره )منتخب کارهای او در 11 جلد در 
دسترس می باشد( نوشت. بیشتر کارهای او به زبان های دیگر و به زبانهای 
مردم اتحاد جماهیر شوروی ترجمه شده است. کیفیت کارهای کرپسکایا در 

بسیاری از زمینه ها توسط دولت شوروی تحسین شده است.

در سال 1933 به عضویت افتخاری آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی 
درآمد و در سال 1936 دکترای افتخاری علوم وابسته به آموزش و پرورش 
به او اعطاء گردید. نادیژدا کرپسکایا در 27 فوریه 1939 جهان را بدرود 
گفت. خاکستر جسد او در دیوار کرملین در کنار جسد مومیایی همسرش لنین 

آموزگار کبیر پرولتاریا در میدان سرخ مسکو قرار گرفت.

* نوشته باال ترجمه شده انگلیسی بخش “تاریخ یک زندگی" از نوشته ای 
تحت عنوان، مروری بر آموزش و پرورش تطبیقی، نوشته می هیل اس. 
اسکاترین پرفسور علوم آموزشی و عضو آکادمی علوم تربیتی روسیه فدرال 
و جرج اس. کو جانو منتخب علوم آموزشی در آکادمی علوم تربیتی روسیه 
و  آموزش  الملل  بین  دفتر  بخش  در  شده  منتشر  و   1987 سال  در  فدرال 
پرورش یونسکو در سال 2000 و دفتر بین الملل آموزش و پروش یونسکو 

پاریس سا ل 1994 میباشد.

تاریخ یک زندگی 
ترجمه: صبا راهی

آموزش  دارد،  قرار  بورژازی  دست  در  تدریس  سازماندهی  که  "مادامی 
کارگری سالحی هدایت شده در جهت مخالف منافع طبقه کارگر است . فقط 
طبقه کارگر می تواند مدرسه کارگری را به" یک وسیله برای دگرگونی به 

جامعه مدرن "  تبدیل کند."

نادیژدا کرپسکایا در 14 فوریه 1869 در پترزبورگ متولد شد. خانواده او 
با طبقه روشنفکر مترقی  که ازنسل زمین داران فقیر بود دیدگاه مشترکی 
انقالبی آن روز داشت و طبیعتا همین اصل بود که در شکل دادن جهان بینی 
مترقی دختری سرزنده و کنجکاو بسیار موثر واقع شد. در همین روزها بود 
که کرپسکایا متعاقبا نوشت: " من مباحث انقالبی بسیاری را می شنیدم و 

البته که گرایش فکری ام با انقالبیون می بود."

از همان اوایل جوانی ، کرپسکایا عالقه مند به تدریس به طور حرفه ای 
بود. او دوره د بیرستان را در سال 1886 با نمرات عالی بپایان میرساند 
و در همان سال به فراگیری دوره معلمی می پردازد. پس از تکمیل دوره 
آموزش معلمی بدلیل آنکه نتوانست یک پُست آموزگار دوره ابتدایی را در 
شهر و یا روستا پیدا کند، در نتیجه معلم سرخانه می شود و در یک مدرسه 
شبانه روزی به تدریس خصوصی می پردازد و در این جا بود که معلم جوان 
کرپسکایا, توانایی های بزرگ تدریس, یاد گیری قوی و رفتار وظیفه شناسی 

خودش را نسبت به کارش در این دوره از تدریس نشان می دهد.

پتززبورگ  در  کارگران"  یکشنبه  های  "شب  مدرسه  در   1891 سال  در 
مشغول به تدریس میشود.

اجتماعی  فاحش در زندگی  تغییرات  و  تفاوتها  توجهش را روی  کرپسکایا 
متمرکز کرده بود و به دنبال دالیل و ریشه های نابرابری ها بود تا بتواند 
راه هایی را در جهت از بین بردن آنها پیدا کند. او مشتاق خواندن کارهایی 
در زمینه جامعه شناسی بود که توسط نویسنده گان روسی و غیر روسی 
صورت گرفته بود و کتاب های بنیان گذاران علم کمونیسم , کارل مارکس 
و فردریک انگلس را مطالعه می کرد. کرپسکایا، در سال 1890 به جنبش 
انقالبی می پیوندد و به عضویت انجمن دانشجویی مارکسیستی در میآید. در 
این دوره او وارد فعالیت های انقالبی در گفتگو با کارگران و در کارهای 
درسی در کالس درس میشود و به این طریق با زندگی کارگران آشنا و از 
شرایط کاری آنها آگاه میگردد. در همین رابطه می گوید: " پنج ساِل من در 
مدرسه نفس زندگی در تفکر مارکسیستی من دمید و مرا با طبقه کارگر پیوند 

داد."  کتاب اول, ص 37

درسال 1895 کرپسکایا به اتحادیه " تالش برای رهایی طبقه کارگر" که 
توسط لنین در شهر پترزبورگ پایه ریزی شده بود می پیوندد و پس از آن 
کار  را وقف و صرف  هایش  آموخته  و  انرژی  تمام  قرن  نیم  تقریبا  برای 
کردن در حزب، خد مت به مردم و تغییرات انقالبی در جامعه می کند. او 
تهیه و تدارک مقدمات جلسات، کنفرانس ها و کنگره های حزب را به عهده 
می گرفت و عالقه و توجه بسیار در انتشار و پخش ادبیات حزب داشت. 
مداوم،  های  شکنجه  ممتد،  توقیفات  وجود   با  و  کرانش  بی  تعهد  علیرغم 
دستگیری و شرایط تبعید ) سیبری(، سطح آموزش یکی از ستون های اصلی 

نگرانی های انقالبی او بود.

او در سا ل 1910 نوشت: " زمان آن فرا خواهد رسید که ما بتوانیم مدارسی 
را ایجاد کنیم که جوابگوی احتیاجات نسل جدید باشد، ما به تجربه نیاز داریم 
تا بتوانیم از قبل بدانیم که چگونه این وظیفه را انجام دهیم " کتاب اول ص 

142

او یک رشته مطالعه کامل از کارهای کارشناسان برجسته آموزش و پرورش 
در گذشته و در زمان خود را مثل کومه ینسکی، ژان ژاک روسو، جی. اچ. 
پستالوزی، ک. د. یوشن کی، تولستوی و جان دی وی، و سیستم آموزش و 
پرورش در روسیه و در کشورهای دیگر مانند : آمریکا، انگیس، فرانسه، 

آلمان، سوئیس و سایر کشورها را به عمل آورد.

کرپسکایا از مهاجرت های اجباری اش برای آشنایی بیشتر با مدارس، 
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فدائیان  اتحاد  سازمان  نشریات  دریافت  برای 
نمائید مراجعه  سازمان  سایت  به  کمونیست 

www.fedayi.org

کمیته ایالتی تهران

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست     
      

گرامی باد یازده اردیبهشت، روز اتحاد 
کارگران

کمیته ایالتی تهران
در شرایطی به استقبال 11 اردیبهشت, این روز پرشکوه که سمبل قدرت 
اتحاد و همبستگی کارگران جهان است، میرویم که امپریالیسم با بحران شدید 
اقتصادی درگیر است. بحرانی که نتیجه حرص و آز و سود طلبی سرمایه 
داران است. رونق اقتصادی سرمایه داری برای کارگران نتیجه ای جز کار 
طاقت فرسا و استثمار شدید با درامد ناچیز و فقر و تنگدستی و بی خانمانی 
ندارد و رکود اقتصادی سرمایه داری نیز پیامدهایی غیر از بیکاری و بی 
هایشان  خانواده  و  کارگران  برای  و خودکشی  فقر  و  و گرسنگی  خانمانی 

نداشته است....

در هر دو حال کارگران و زحمتکشان قربانیان اصلی نظام سرمایه داری 
هستند. کارگران برای مقابله با ستم و استثمار و بهره کشی سرمایه داران 
هیچ سالحی جز اتحاد و همبستگی ندارند، سالحی که هیچ نیرویی را یارای 
ایستادن در برابر ان نیست و این نکته را سرمایه داران به خوبی دریافته اند و 
از اینرو دست به هر اقدامی میزنند تا از شکل گیری چنین اتحادی جلوگیری 
کنند. راه اندازی تشکلهای مختلف کارگری تحت انواع اسامی با همکاری 
کارگران یقه سفید , اصلی ترین اقدامی است که به اجرا گذارده میشود. این 
تشکلها با طرح درخواست ابتدایی ترین نیازها و خواسته های کارگران از 
سرمایه داران و تحمیل بار صنفی صرف به حرکتهای کارگری، به بهترین 
نحوی رسالت خود را در ایجاد پراکندگی و تشتت در صفوف کارگران و 

تعدیل خشم و کین انها به انجام میرسانند .

کارگران و زحمتکشان 
این واقعیت غیر قابل انکار است که بورژوازی زمانی حاضر به پاسخ گویی 
به خواسته های کارگران و دادن امتیاز میشود که نفع خود را در ان بیند 
در غیر این صورت هر اعتراضی را هر چقدر هم صنفی و بدون انگیزه 
سیاسی باشد به راحتی مورد تهاجم و سرکوب قرار داده و پاسخی سیاسی 
کشی  بهره  قراردادی،  کار  برقراری  دستمزدها،  بودن  پایین  میدهد.  ان  به 
بیکاری  گسترده،  اخراجهای  کارگر،  زنان  مضاعف  استثمار  کودکان،  از 
....... همه وهمه زاییده نظام ارتجاعی سرمایه داری و ان روی سکه سود 
لغو  و  دستمزد  افزایش  درخواست  و  است  کشی  بهره  و  استثمار  و  طلبی 
کار قراردادی و لغو کار کودکان و تحقق بیمه بیکاری ووو..... از سرمایه 
داران به معنی در خواست برای تعدیل استثمار و بهره کشی و کاهش سود 
انهاست و طبعا چندان نتیجه بخش نخواهد بود، همانطور که در این سی سال 
حاکمیت جمهوری اسالمی بوده , حرکتهای اعتراضی کارگران در این سی 
سال با وجود انکه عموما جنبه صنفی داشته و کارگران همیشه تاکید داشتند 
نمیشده  پذیرفته  رژیم  جانب  از  تنها  نه  است،  صنفی  هایشان  خواسته  تنها 
گلوله  باران  ریختن  فرو  اند.  شده  سرکوب  اشکال  ترین  وحشیانه  با  بلکه 
توسط هلکوپترها بر سر کارگران " شهر بابک " و به خاک وخون کشیدن 
انها نمونه بارز از هزاران مورد است که در کارنامه این رژیم جنایتکار 

میدرخشد. 

کارگران و زحمتکشان
 دلخوش کردن به جمالت خوش اب و رنگ جمهوری اسالمی در وصف 
کارگران، دل بستن و امیدوار بودن به وعده های رنگارنگ دولت سرمایه 
داری جمهوری اسالمی , در طی این سی سال به خوبی نشان داده که امیدی 
پوچ و واهی است. باور بیاوریم  تحقق تمامی خواسته ها و ارزوها، تحقق 
جمهوری  سرنگونی  با   " ازادی  مسکن،  کار،   " تحقق  برابری،  و  عدالت 
ممکن  سوسیالیسم  برپایی  و  شورایی  فدراتیو  جمهوری  تشکیل  و  اسالمی 

خواهد بود. 

زنده و پاینده باد اتحاد و همبستگی کارگران

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

زنده باد سوسیالیسم

          اتحاد، نیروهای چپ رادیکال کمونیستی رمز پیروزی



 برای تماس با سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
 و یا ارگانهای آن با یکی از آدرسهای زیر

بگیرید تماس 

آنالین کمونیستی  کار 
info@kare-online.org

 روابط عمومی
webmaster@fedayi.org

کردستان کمیته 
kurdistan@fedayi.org

تهران  کمیته 
tehran@fedayi.org 

کرج  کمیته 
karaj@fedayi.org

آذربایجان  کمیته 
azer@fedayi.org

پال تاک مسئولین 
 paltalkroom@fedayi.org

پناهندگی  امور  کمیته 
panahjo@fedayi.org 
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 آخرین اخبار و گزارشات ، مقاالت ، اطالعیه ها و
 نشریات سازمان را از سایتهای زیر دریافت کنید

www.fedayi.org
www.kare-online.org

با شعار محوری وسراسری کار- مسکن- 
آزادی به استقبال اول ماه مه، روز تجلی  
همبستگی کارگران ایران و سراسرجهان 

برویم
شورای مرکزی

اول ماه مه روزتجلی همبستگی کارگران سراسر جهان است. در این روز 
کارگران سراسرجهان دست از کار میکشند و با طرح خواست های کوتاه 
و بلند مدت خود، صف مستقل و همبسته خویش را در برابر نظام سرمایه 

داری به نمایش میگذارند.

دنیای دیگری هم  ممکن  انسانهای روی زمین گوشزد میکنند که  و برای 
است که در آن از ظلم و ستم و استثمار طبقاتی خبری نباشد. بیکاری، بی 
مسکنی، گرسنگی و جنگ و کشتار و تبعیض در تمامی عرصه ها به زباله 
دانی تاریخ سپرده شوند. البته چنین دنیائی در طبق زرین به بشریت تقدیم 
نظام  با  باید  انسان،  شایسته  ی  جامعه  چنین  به  رسیدن  برای  شد.  نخواهد 
طبقاتی موجود و تمامی تبعات ویران کننده آن جنگید. چرا که تاریخ به اثبات 
رسانده است وهر انسانی در زندگی روزمره خویش میبیند و با گوشت و 
پوست خود احساس و درک و لمس میکند که با وجود نظام سرمایه داری، 
تصور چنین دنیای انسانی وهم و خیالی بیش نیست. نیروی قدرتمند چنین 
تغییری طبقه کارگر است که تاریخ این رسالت را برعهده وی گذاشته است.

سرمایه  جهانی  بحران  که  میشود  برگزار  شرایطی  در  امسال  مه  ماه  اول 
داری گندیده گی این نظام استثمارگر و جنگ افروز و مملو از تبعیض و 
نابرابری را به عیان در مقابل دیدگان بشریت به نمایش گذاشته است. تبعات 
ویران کننده این بحران مثل همیشه و بیش از بیش شامل حال طبقه کارگر و 
تهی دستان جوامع مختلف میشود و امواج آن بر در هر خانه ای و ویرانه ای 
که میکوبد، ناآگاه ترین فرد اجتماع را بیدار کرده و هشدار میدهد که عامل 
این دنیای مملو از ستم و استثمار و زور و سرکوب و جنگ و ویرانی و 
بیکاری و بی خانمانی، همانا نظام طبقاتی است. و آنگاه که این آگاهی اولیه 
به آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی ارتقاء یابد. زجه ها و ناله ها و امیدواریهای 
واهی به خداوندان آسمان و زمین، به فریاد» یامرگ یا سوسیالیسم«  تبدیل 

خواهند شد.

بصورت  آن  دار  سرمایه  طبقه  که  نیز  ما  زده  اسالمی  جمهوری  درایران 
شاهرگهای  و  کار  عظیم  نیروی  بر  سیاسی  و  اقتصادی  نظامی،  مافیای 
مذهبی  حکومت  یک  برقراری  با  است،  انداخته  چنگ  کشور  اقتصادی 
ارتجاعی، زیر سر نیزه و زندان و کشتار، با محروم کردن توده های طبقه 
کارگر و زحمتکشان جامعه از هرگونه تشکل و تحزب و آزادیهای سیاسی، 
به تشدید استثمار وغارت و چپاول خود ادامه میدهد. اکنون عالوه بر بحران 
اقتصادی ساختاری نظام سرمایه داری ایران، با رسیدن موج بحران جهانی 
سرمایه به ایران و شتاب نظام حاکم در پیاده کردن قوانین سالطین سرمایه 
از  تر  مخرب  حاکم  نظام  بحرانهای  اسالمی،  نئولیبیرالیسم  برقراری  و 
پیش دامن گسترده و هرروز عمیق تر و اثرات آن بر روی زندگی مردم 
ابعاد اخراجهای دسته جمعی، عدم پرداخت  وحشتناک تر میشود. گسترش 
بموقع حقوق و دستمزد ها، گسترش ابعاد بیکاری، بی مسکنی، عدم بهداشت 
و درمان، فقدان آزادیهای سیاسی و.. توام با تشدید سیاست سرکوب مداوم و 
بی وفقه، روزگار سیاهی را در برابر چشم انداز آینده اکثریت مردم کارگر 
و زحمتکش گشوده است. هم اکنون با گسترش ابعاد اعتراضات و مبارزات 
و مقاومت کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، عمال شاهد جنگ میان طبقه 

کارگر و طبقه سرمایه دار و بین محرومین و اغنیاء هستیم.

درچنین شرایطی اول ماه مه روز جهانی کارگر، فرصتی است تا کارگران 
پیشرو به سازماندهی تظاهرات اول ماه مه همت گماشته و با طرح شعارها و

بقیه در صفحه 5


