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جمھوری اس&می ايران با دستيابی به توافق 
  وارد مرحله ۵+١ھسته ای جامع با کشورھای 

اين توافق که از آن به عنوان .  تازه ای شده است
نام برده "  برجام"يا "  برنامه جامع اقدام مشترک"

می شود، تاکنون در دو عرصه داخلی و بين 
المللی تبعات کام& متفاوت و بعضا متضادی را 

با توافق .  برای ھيئت حاکمه ايران رقم زده است
اگرچه گشايشی در مسير بھبود مناسبات "  برجام"

سياسی و اقتصادی رژيم با جامعه جھانی باز شده 
است، اما در عرصه داخلی نه تنھا گشايشی در 
وضعيت رژيم حاصل نشده است بلکه، اوضاع 
از ھر لحاظ کماکان به گونه ای بحرانی برای 

 .  جمھوری اس&می پيش می رود
که بر اساس ادعاھای  پر "  برجام"توافق 

طمطراق حسن روحانی و کابينه اش قرار بود 
وضعيت معيشتی کارگران و توده ھای مردم 
ايران را بھبود بخشد، فضای سياسی را 

تورمی را متوقف  -، بحران مزمن رکود"تلطيف"
و در مجموع شرايط سياسی، اقتصادی و 
اجتماعی بھتری را در جامعه فراھم سازد، نه 
تنھا تاکنون کمترين تاثيری بر بھبود وضعيت 
معيشتی مردم و تلطيف فضای سياسی جامعه 
نداشته است، بلکه با تشديد بحران و ناکامی دولت 
روحانی در پاسخگويی به وعده ھای داده شده، 
ھيئت حاکمه ايران با دور جديدی از کشمکش 

 .ھای پيچيده تر نيز مواجه شده است
از ھمان روزھای آغازين بعد از توافق ھسته ای، 

و نيز موضوع "  برجام"نحوه چگونگی اجرای 
تصميم سازی برای "در "  نفوذ فرھنگی دشمن"

از جمله موضوعات "  مسئو`ن جمھوری اس&می
جديدی بوده اند که خامنه ای و جناح رقيب 
روحانی سعی کرده اند با توسل به اين محورھا 
. در مقابل روحانی و عقبه اش صف آرايی کنند

ابتدا به "  برجام"تقابل اين دو جناح در فضای پسا 
ساکن در موضع گيری ھای خامنه ای تحت 

و سپس با واکنش "  نفوذ فرھنگی دشمن"عنوان 
ضمنی روحانی در قالب سخنرانی ھا و کنايه 
. ھای او نسبت به مواضع خامنه ای تبلور يافتند
سخنرانی ھايی که ھر بار با موجی از واکنش 
فرماندھان سپاه، نمايندگان خامنه ای در نمازھای 
جمعه و مجموعه ارگان ھای وابسته به و`يت 

اگرچه کشمکش ھای پسا .  فقيه مواجه شده اند
از ھمان فردای توافق در ابعاد تازه ای "  برجام"

سر باز کردند، اما اين کشمکش ھا در ھفته ھای 
 آبان، با ١٧اخير و به طور اخص در روز 

سخنان حسن روحانی در مراسم افتتاحيه بيست و 
يکمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری ھا تبلور 

نمايشگاھی که با تحريم زنجيره .  بيشتری يافت
ای  روزنامه ھا، خبرگزاری ھا و وب سايت 

 آبان از ١۵که روز جمعه "  فيتيله"برنامه مبتذل 
شبکه دو صدا و سيمای جمھوری اس&می پخش 

ھا و زبان  شد و به توھين و تحقير و تمسخر ترک
ترکی پرداخت، اعتراضات گسترده و به حق 

اعتراضاتی که در .  مردم آذربايجان را برانگيخت
پيمايی و تظاھرات خيابانی در تبريز،  شکل راه

اروميه، اردبيل، زنجان و برخی شھرھای ديگر 
در آغاز اگرچه .  به مدت سه روز ادامه داشت

برخی مقامات محلی حکومتی، زير فشار 
ای و فوران خشم جوانان  اعتراضات توده

معترض  عاصی ازستم و تبعيض و بيکاری و 
آيندگی، مجبور شدند خود را به ظاھر  فقر و بی

کنندگان نشان دھند، اما اين  ھمراه با اعتراض
ظاھر فريبی دوامی نياورد و رژيم ارتجاعی 
جمھوری اس&می با توسل به قھر و سرکوب، 

آور، ضرب و شتم  استفاده از باطوم و گاز اشک
شديد و مصدوم ساختن چند تن از 

کنندگان و دستگيری شمار زيادی از  اعتراض

آنان، توانست آتشی را که خود مسبب برافروخته 
 .شدنش بود، خاموش کند

ھای ملی يا مذھبی  اين نخستين بار نيست که اقليت
ھای رسمی دولت  ساکن ايران، از جمله در رسانه

گر حاکم، مورد تمسخر و اھانت قرار  سرکوب
رژيم ارتجاعی جمھوری اس&می که .  گيرند می

ھای  پاسدار انواع تبعيضات و نابرابری
ست، نه فقط به  اقتصادی، سياسی و اجتماعی

طور سيستماتيک در اشکال مختلفی به تحقير و 
ھا،  ھا، عرب تمسخر زبان و فرھنگ و آداب ترک

ھای ملی يا مذھبی پرداخته  کردھا و ديگر اقليت
خواھانه، دموکراتيک  است، بلکه مطالبات آزادی

ترين  و برابری طلبانه آنان را با توسل به خشن
ھا، سرکوب نموده و با گلوله پاسخ داده  شيوه
گرای حاکم، در  رژيم ستمگر مذھبی شيعی.  است

تمام دوران حاکميت خود، حقوق اوليه و 
ھای مذھبی ساکن  ھا و اقليت دموکراتيک مليت

 کنند زنانی که برای تحکيم استبداد و اسارت زن ت�ش می
 

اکنون  بازی انتخاباتی جديد خود، از ھم شب رژيم ارتجاعی حاکم بر ايران، برای رونق بخشيدن به خيمه
 .اش را به صحنه فرستاده است ھای تبليغاتی شيپورچی

ھای مضحک رژيم  ھای ھيئت حاکمه که معمو`ً در جريان نمايش گروھی از زنان وابسته به جناح
طلبی، بار ديگر به نام سبز و ديگربار با وعده  بار به نام اص&ح شود تا يک شان پيدا می استبدادی، سروکله

تغيير "کنند، اين بار با ادعای  منشور شھروندی موعود آخوند روحانی، برای ارتجاع حاکم بازارگرمی 
 .اند بازارگرمی خود را برای استبداد مذھبی از سر گرفته" چھره مردانه مجلس

 ندارد" معضل بزرگ"ای برای  دولت برنامه 
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ھای اصولگرايان از جمله روزنامه کيھان، وطن 
 دی، ٩امروز، خبرگزاری فارس، ھفته نامه 

خبرگزاری تسنيم، سايت مشرق نيوز و رجانيوز 
 . مواجه شد

روحانی در ديدار از اين نمايشگاه طی سخنان 
کنايه آميزی به ھمين روزنامه ھای امنيتی اع&م 

قابل تحمل نيست که در يک کشور برخی :  کرد
رسانه ھا برای ھميشه از تنبيه، توقيف، تعطيل 
شدن و تھديد مصون باشند و يک حاشيه امنيتی 
دائمی برای آنھا مقدر شده باشد که ھرچه می 

او در ادامه با اشاره به نقش .  خواھند بگويند
امنيتی اين روزنامه ھا و ميزان تاثيرگذاری شان 

گاھی برخی رسانه ھا به :  در دستگيری ھا گفت
ھمچنين گاھی .  عنوان پليس مخفی عمل می کنند

با مطالعه برخی از نشريات می توان فھميد که 
فردا قرار است چه کسی دستگير شود و آبروی 

 . چه کسانی برده شود
روحانی که حسين شريعتمداری نماينده خامنه ای 
در روزنامه کيھان و خبرگزاری امنيتی فارس 
وابسته به سپاه پاسداران را مورد ھدف گرفته 
بود، در ادامه آشکارتر از جم&ت فوق عملکرد 
دستگاه قضايی و قاضی القضات منصوب ولی 
فقيه را نيز به چالش گرفت و با تاکيد بر اينکه، 
: دستگاه قضا بايد مأمن جامعه باشد اع&م کرد
اگر نمک سالم باشد، ھر چيزی که اشکالی داشته 
باشد می توان جلوی آن را گرفت، اما زمانی که 

 ) ١.(نمک فاسد شود، کار بسيار سخت می شود
اين سخنان روحانی موجی از واکنش ھای تند و 
تيز را در جناح مقابل و منتقد روحانی بر 

صادق `ريجانی، قاضی القضات .  انگيخت
جمھوری اس&می  نخستين کسی بود که نسبت به 

 ١٨`ريجانی روز .  اين سخنان واکنش نشان داد
آبان در جمع مسئو`ن قوه قضاييه سخنان حسن 

نادرست، خ&ف واقع و توھين به "روحانی را 
اين طور القاء می :  خواند و گفت"  دستگاه قضايی

کنيم که روزنامه خاصی بر قوه قضائيه سيطره 
دارد که امروز می گويد و فردا فردی دستگير 
می شود، اين ھا سخنانی خ&ف است که ھيچ گاه 
انتظار بيان آن را از مسئولين مطلع نظام 

 ". نداريم
 آبان در نماز جمعه تھران با ٢٢کاظم صديقی 

تاکيد بر اينکه سخنان روحانی در نمايشگاه 
: بود، گفت"دشمن شادکن"و "  نيشدار"مطبوعات 

حيف است که فرد در برابر بيگانگان رعايت "
ادبيات و ھمه جوانب را بکند اما، در حمله به 
خودی ھا، به مومنين، متدينين و خدمتگزاران 

حيف است آقای .  کشور طور ديگری صحبت کند
رئيس جمھور در حصار جريان خاصی قرار 

ما اين نوع ادبيات را در شان يک رئيس .  گيرد
 ".جمھور نمی بينيم

غ&معلی رشيد، جانشين رئيس کل نيروھای 
 آبان در ٢١مسلح جمھوری اس&می نيز روز 

واکنشی شديدتر و با تاکيد بر اينکه، بعد از توافق 
ھسته ای برخی به دنبال بزک کردن چھره منفور 
آمريکا و منتظر فاصله گرفتن سياسی ايران از 

اين :  مقابله با استکبار و آمريکا ھستند، اع&م کرد
ھا دو دسته اند، يک دسته ساده انديشند و خائن 

نيستند که شايد از برخی مسئولين ھم جزوشان 
". باشند، اما يک عده مغرض، خائن و نفوذی اند

اين فرمانده ارشد نظامی در ادامه نسبت به روند 
ما در : "ھشدار داده و گفت"  برجام"اوضاع پسا 

مقابل ھر دو دسته بايد بايستيم، چون اين ھا می 
 ". خواھند پای آمريکا را به ايران باز کنند

البته پيش زمينه واکنش ھای اصولگرايان و جناح 
مقابل را نبايد صرفا به سخنان اخير روحانی در 

اين واکنش ھا .  نمايشگاه مطبوعات خ&صه کرد
تا حدودی به موضع گيری روحانی در واکنش به 
دستگيری روزنامه نگاران و خبرنگاران نيز 

روزنامه نگارانی که چند روز پيشتر رسانه .  بود
ھای منتسب به نھادھای امنيتی و نظامی از 

 ) ٢.(دستگيری آنان خبر داده بودند
در پی اين دستگيری ھا بود که حسن روحانی 

 آبان نيز در واکنش به بازداشت اين ١٣روز 
بی خودی نرويم يک، :  روزنامه نگاران گفته بود

دو نفر را از اين جا و آنجا به بھانه ای بگيريم و 
پرونده سازی کنيم، بعد بيائيم اين پرونده ھا را 
بزرگ کنيم در کشور و بعد بگوييم اين خط، خط 

 ". نفوذ است و اين جريان، جريان نفوذ است
در پی اينگونه موضع گيری ھای تند و تيز بود 
که واکنش ھا به `يه ھای پايين تر حاکميت نيز 

تعدادی از نمايندگان اصولگرای .  سرايت کرد
مجلس از جمله علی مطھری، احمد توکلی و 
حشمت هللا ف&حت پيشه نيز نسبت به  دستگيری 

شدن "  امنيتی و نظامی"روزنامه نگاران و خطر 
تا جايی که علی .  فضای جامعه ھشدار دادند

مطھری ضمن اعتراض به دستگيری روزنامه 
نگاران توسط اط&عات سپاه و با تاکيد بر اينکه 
افرادی می خواھند کلمه نفوذ را مانند کلمه فتنه 
: وسيله ای برای ايجاد خفقان کنند، اع&م کرد

ھمه اينھا خيا`ت شيطانی خود آنھاست و "
البته واکنش ھا فقط به درگيری ".  واقعيت ندارد

ھای لفظی محدود نماند و در اقدامی ديگر، دفتر 
يوسف صانعی از حاميان حسن روحانی و 
دادستان کل جمھوری اس&می در دوره خمينی 

 آبان در نجف آباد اصفھان، توسط ٢٠نيز شامگاه 
 .افراد نقابدار مورد تھاجم و تخريب  قرار گرفت

البته کشمکش ھای موجود طی ھفته ھای گذشته، 
و "  نفوذ فرھنگی دشمن"صرفا در محدوده 

نزاع بر .  دستگيری روزنامه نگاران باقی نماند
" برجام"سر نحوه اجرا و عملياتی شدن توافق 

نيز گوشه  ديگری از تشديد تضادھای درون 
ھيئت حاکمه بود، که اين بار در اوضاع پسا 

به درون شورای امنيت ملی  جمھوری "  برجام"
شکافی که طی .  اس&می نيز کشيده شده است

روزھای گذشته از يک طرف با شادی 
اصولگرايان به نقل از شمخانی دبير اين شورا 
مبنی بر توقف برچيدن سانتريفيوژھا در سايت 
ھای فوردو و اراک ھمراه بود و از سوی ديگر 
با تکرار تکذيب ھای شمخانی دبير اين شورا و 
صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران مواجه 

تنش ھا و شکافی که اينبار تا با`ترين .   می شد
ارگان امنيتی رژيم رسوخ کرده و می رود تا اين 

يک سو، .  ارگان امنيتی رژيم را نيز دو شقه کند
سعيد جليلی نماينده خامنه ای در شورا و مجموعه 
دلواپسان عقبه اش و سوی ديگر شمخانی دبير 
شورای امنيت ملی جمھوری اس&می، که به 

در واقع بحران پسا .  روحانی نزديک است
و ترکش ھای توافق ھسته ای ع&وه بر "  برجام"

ايجاد شکاف در مجلس، جناح ھای مختلف رژيم 
و نيز کشيده شدن نزاع ميان دو ارگان امنيتی 

وزارت اط&عات کابينه روحانی و سازمان 
اط&عات سپاه پاسداران خامنه ای، ھم اينک به 
درون با`ترين نھاد امنيتی جمھوری اس&می نيز 

 . سرايت کرده است
آنچه اين شکاف و بحران را تا بدين حد حدت 
بخشيده است و چه بسا در ماه ھای آينده بازھم 
شديدتر گردد، شرايط ايجاد شده پس از توافق 

و به تبع آن نگرانی عميق خامنه ای و "  برجام"
دارو دسته اش از تعميق بحران سياسی ، 
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و نيز تغيير 
 –احتمالی توازن سياسی به نفع جناح روحانی 

 .رفسنجانی در انتخابات پيش رو است
به رغم دست يابی به توافق ھسته ای، ھنوز چشم 
انداز ھيچ گونه بھبودی در وضعيت معيشتی 
کارگران و توده ھای مردم ايران و نيز ھيچ راه 
برون رفتی برای ھيئت حاکمه ايران از بحران 

بحران موجود .  ھای موجود داخلی متصور نيست
و کابوس چشم انداز گسترش اعتصابات کارگری 
و اعتراضات عمومی در سطوح مختلف جامعه ، 
ھمراه با نگرانی خامنه ای از احتمال تغيير 

و ائت&ف "  اص&ح طلبان"توازن سياسی به نفع 
روحانی ، سبب شده تا نگاه   -رفسنجانی 

راھبردی ھر دو جناح اصلی جمھوری اس&می 
در .  روی انتخابات اسفندماه متمرکز گردد

وضعيت موجود، برای خامنه ای و مجموعه 
اصولگرايان بسيار مھم است که با تکيه بر 
نھادھای حذفی و امنيتی خود تا آنجا که برايشان 
ممکن است، حاميان روحانی، خاتمی و 
رفسنجانی را از ورود به مجلس خبرگان و 

در طرف ديگر، به .  مجلس اس&می باز دارند
رغم اينکه توافق ھسته ای شرايط سياسی بھتری 

رفسنجانی بوجود آورده   -را برای جناح روحانی
است، اما بعيد به نظر می رسد که روحانی بتواند 
فراتر از ھمين واکنش ھای روز مره و سخنرانی 
. ھای تاکنونی اش اقدامات ديگری را انجام دھد
واکنش ھا و اقداماتی که در نھايت جھت 
امتيازگيری و بعضا کند کردن تيغ برنده شورای 
نگھبان در حذف نيروھای عقبه اش خ&صه 

چرا که با توجه به مجموعه ساختار .  خواھد شد
حکومتی نظام جمھوری اس&می که روحانی، 

اص&ح "و "  معتدل"رفسنجانی و ھمه نيروھای 
نظام خود بيش از ھمه بر نحوه عملکرد "  طلب

اين ساختار حکومتی واقف است، بعيد به نظر 
می رسد که روحانی بخواھد و يا بتواند فراتر از 
چانه زنی و امتيازگيری ھای محدود به نفع 

 . نيروھای طرفدار خود گام بردارد
ع&وه بر اين، آگاھی بر اين امر بديھی که 
روحانی سال ھا با نشستن بر مسند با`ترين 
ارگان امنيتی رژيم و به عنوان رئيس جمھوری 
برگزيده نظام، ھمواره بر منافع ک&ن و 
استراتژيک کليت نظام جمھوری اس&می توجه 
کرده و خواھد کرد، تاثير چندانی بر کاھش اين 

 . جدال پيش رو نخواھد داشت
بر اساس ھمه واقعيت ھای موجود، ھم اينک 
جدال اصلی جناح ھای رژيم روی انتخابات اسفند 
ماه متمرکز شده و تمام کشمش ھای روزمره 
فعلی نيز پيش درآمدی برای ورود به اين نزاع 

آنچه مسلم است در ماه ھای پيش رو .  اصلی است
و با نزديک شدن به روزھای انتخابات، بحران 
موجود نيز از حد کشمکش ھای معمولی فراتر 
رفته و با شکل گيری صف آرايی ھای جديد 
سياسی محتم& شاھد يک جدال جدی و به تبع آن 

۴درصفحه   
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 ت�شی برای به انزوا راندن طبقه کارگر" فيتيله"

ايران را، مستبدانه نقض و پايمال نموده و در 
ھمه حال مروج تبعيض و نابرابری ملی و مذھبی 

ھايی چون کشتار و سرکوب  نمونه.  بوده است
خلق کرد، کشتار و سرکوب وحشيانه خلق 
ترکمن، از حافظه تاريخی مردم ايران پاک نشده 

رژيم سرمايه داری و .  و ھرگز پاک نخواھد شد
ضد دموکراتيک جمھوری اس&می درتمام دوران 
حاکميت خود نه فقط ازھرآنچه نابرابری و 
تبعيضی که درنظام سرمايه داری قابل 
تصوراست، سرسختانه پاسداری و محافظت 
نموده است، بلکه برابعاد اين تبعيضات و 
نابرابری ھا درتمام عرصه ھای اجتماعی، 

تر   سياسی و اقتصادی افزوده و آن را عريان
اعمال سرکوب و خشونت عليه .  ساخته است

مليت ھا ونقض حقوق دموکراتيک و اوليه آن ھا، 
. به امر روزمره و ھميشگی رژيم تبديل شده است

تنھا يک نمونه "  فيتيله"پخش برنامه تلويزيونی 
درست در ھمان اولين روز اعتراضات .  است

و "  فيتيله"مردم آذربايجان عليه برنامه 
گردانندگان صدا و سيمای رژيم بود که يکی از 

واقع "  لشکرآباد"مح&ت قديمی شھر اھواز به نام 
در خيابان انديشه نيز مورد يورش نيروھای 

ساکنين اين .  امنيتی و مسلح رژيم قرار گرفت
شود، فقط  نيز ناميده می"  آباد نھضت"محله که 

ھا ھستند و در اعتراضات مردم اھواز عليه  عرب
تبعيض و ستم و نابرابری نقش مھم و فعالی 

در يورش وحشيانه نيروھای مسلح .  اند داشته
 ١٧رژيم و تيراندازی به روی مردم، يک جوان 

ساله کشته و تعداد ديگری مصدوم و زخمی 
اين اقدام جنايتکارانه رژيم، اجتماع .  شدند

اعتراضی اھالی اين محله در برابر ک&نتری را 
ای از شيوه  ھا که شمه از اين نمونه.  درپی داشت

گرانه رژيم حاکم  بار و سرکوب برخورد خشونت
دھد، در  ھای ملی يا مذھبی را نشان می با اقليت

. کردستان و بلوچستان نيز فراوان رخ داده است
از اين رو ت&ش برخی مقامات دولتی و سازمان 

جلوه "  اتفاقی"و يا  "  تصادفی"صدا و سيما برای 
دادن نحوه برخورد رژيم و پخش برنامه نازل و 

توانست کارساز و تاثيری در  نمی"  فيتيله"موھن 
ای داشته باشد و  گر گرفتن اعتراضات توده

 .نداشت
گذاران جمھوری  رژيم سياسی حاکم و کل سياست

اس&می برای تامين منافع طبقه استثمارگر حاکم 
و بقاء نظم ارتجاعی موجود، از ھيچ ت&ش و 

ای از جمله ايجاد تفرقه و دشمنی در بين  توطئه
. کنند ھای مردم فرو گذار نکرده و نمی آحاد توده
سازان صدا و سيما و گردانندگان اصلی آن  برنامه

کنند  که زير نظر مستقيم دستگاه امنيتی فعاليت می
آيند و در  و جزئی از ھمين مجموعه به شمار می

چه که بايد از صدا و  اعمال کنترل و مميزی و آن
کنند، نه فقط  سيما پخش شود، به شدت مراقبت می

اط&ع   بی  ھای موجود در اين زمينه از حساسيت
نبودند و نيستند که بر عکس درست به خاطر 

ھاست که چنين  اط&ع از اين حساسيت
سازند و بر آتش اخت&فات قومی،  ھايی می برنامه

ملی و مذھبی که نظم موجود موجد آن است و 
پاسداران نظم موجود دامن زننده آن، نفت 

 .پاشند می

کشيده و ھوشيار  البته تا آنجا که به مردم ستم
گردد، آنان با اعتراضات شديد و  آذربايجان برمی

تظاھرات خيابانی به موقع خود، به ارتجاع 
سازان آن که جرات کرده بودند  اس&می و برنامه

ھا و   زبان از موضع شوونيسم فارس، به ترک
احترامی کنند،  ھا اھانت و بی زبان و فرھنگ آن

" فيتيله"انگيز  برنامه نفرت.  ای دادند پاسخ شايسته
ای شد برای عموم مردم  در واقع بھانه و وسيله

آذربايجان به ويژه جوانانی که از بيکاری، 
حقوقی، فقر و ستم و تبعيض  آيندگی، بی بی

اند، تا وارد خيابان شوند و انزجار  عاصی شده
انگيز  ھای نفرت خود را از رژيم حاکم و سياست

برخی شعارھا مانند شعار .  آن اع&م دارند
و شعار "  مدرسه به زبان ترکی حق ھمه است"

که )  مرگ بر فاشيسم(اولوم اولسون فاشيسم 
کننده تکرار  درپی در ميان جمعيت اعتراض پی
توانست به  شد و در ادامه اعتراضات می می

تری عليه رژيم ديکتاتوری  شعارھای مستقيم
جمھوری اس&می و سران آن بدل گردد، نشان از 

 .کنندگان داشت آگاھی نسبی اعتراض
طلب،  اما روی ديگر سکه شوونيسم عظمت

ناسيوناليسم .  ست ھمواره ناسيوناليسم ارتجاعی
ھای  درست مانند شوونيسم بر اخت&فات و تنش

که در  چنان.  زند قومی و ملی و نژادی دامن می
جريان اعتراضات مردم آذربايجان نيز مشاھده 

پرست ترک، ت&ش  شد، محافل ناسيوناليست و قوم
ھای مردم را به  کردند اعتراضات بر حق توده

ھای ديگر بکشانند و با  مسير دشمنی کور با مليت
زبان فارس زبان سگ "طرح شعار نژادپرستانه 

ھا  ھا را عليه فارس مذبوحانه کوشيدند ترک"  است
  تحريک کنند و اين اعتراضات را به تقابل ترک

اين يعنی .  ھا تبديل کنند ھا با فارس زبان زبان
دميدن بر شيپور نژادپرستی و ايجاد نفاق و 

. ھای مردم ايران دشمنی و تفرقه در بين توده
يعنی کشاندن بخشی از مردم به مقابله با بخش 
ديگر و در نھايت اجرای عين ھمان برنامه و 
خواستی که جمھوری اس&می آن را تعقيب 

مقابله با اين دسيسه شوم و خنثاسازی .  کند می
ھای شوونيستی و ناسيوناليستی  ھا و برنامه ت&ش

ھای زحمتکش مردم  که اتحاد و ھمبستگی توده
دھد، يکی  سراسر کشور را زير ضرب قرار می

ھای رھايی اکثريت مردم  از نيازھا و پيش شرط
زحمتکشی است که مستقل از مذھب و زبان و 

داری  مليت، ھمگی از ظلم و ستم رژيم  سرمايه
 .اند حاکم به تنگ آمده

دشمن مردم آذربايجان و نه فقط مردم آذربايجان، 
مردم خوزستان، بلوچستان، کردستان، فارس، 
گي&ن و خراسان و ھمه جای ايران، رژيم 

کارگران و .  ست داری جمھوری اس&می سرمايه
زحمتکشان ملل مختلف ايران، به رغم تنوع زبان 
و فرھنگ و آداب و رسوم مختلف، اما ھمگی در 
. برابر رژيم ستمگر حاکم منافع واحدی دارند
تبليغات زھرآگين نژادپرستانه و مسموم خطرناک 
ونفرت پراکنی قومی، مذھبی و ناسيوناليستی که 
ازيک سو توسط رژيم ارتجاعی حاکم و از سوی 

ھای  ھای افراطی و فرقه ديگر توسط ناسيوناليست
چيز و فقير و  ھای مردم بی مذھبی در ميان  توده

ھای اعتراضی آنان  بيکار و در ميان جنبش
شود، يک خطر جدی است که بايد  پاشيده می

ھا و  گروه.  آگاھانه با آن به مقابله پرداخت
ھای مذھبی و قومی که سر از گور بلند  فرقه
جا به ويژه منطقه  اند و امروز ھمه کرده

خاورميانه را عرصه تاخت و تاز خود قرار 
استثنا ھمگی سر در آخور اين يا آن  اند، بی داده

رژيم ارتجاعی در منطقه، اين يا آن قدرت 
ھا ھستند و ھر  امپرياليستی دارند و ملعبه دست آن

گوشه از اين منطقه را به کشتارگاه و محلی برای 
 .اند ای بدل ساخته نفرت پراکنی مذھبی و فرقه

ست که چرا جمھوری اس&می برتنشھای   پرسيدنی
 زند؟ ملی يا مذھبی دامن می

اين واقعيت برکسی پوشيده نيست که امروز ديگر 
نمی توان توده ھای مردمی را که شرايط 

شان درتمام دوران جمھوری اس&می از   معيشتی
تر شده، باوعده   جمله دردوره روحانی، مدام وخيم

نزاع .  ھای سرخرمن فريفت و ياسرگرم ساخت
نيز به "  برجام"ھسته ای پايان يافته واجرای 

که روحانی وارد   درحالی.  تصويب رسيده است
سومين سال رياست جمھوری خود شده ،اما 

ھای معلمان، پرستاران و   يک ازخواست  ھيچ
. ديگراقشارزحمتکش جامعه برآورده نشده است 
آتش نارضايتی دراعماق جامعه می رود تا 
دراعتراضات و برآمد ھای توده ای شعله 

طبقه کارگر درمعرض بيشترين و خرد .  ورشود
. کننده ترين فشارھای اقتصادی قراردارد
وضعيت معيشتی ده ھا ميليون کارگروخانواده 
. ھای کارگری فوق العاده سخت ودشوارشده است
طبقه حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن ، 

که ھرروز برچھره طبقه کارگر پنجه می   درحالی
کشد و چنگ و دندان نشان می دھد و جز جنگ 
آشکارطبقاتی، ھمه درھارا به رويش بسته است، 
بيش ازپيش وارد صحنه شده و با گام ھای 
استوار درحال پيشرفت است تادريک پيکار 
دوران ساز، تکليف خودرا با نظامی که تنھا فقر 

کند،   و بدبختی و گرسنگی بسويش پرتاب می
درچنين شرايط و اوضاع .  سره سازد  يک

ست که رژيم سرمايه داری حاکم، جنبش   حساسی
کارگری و فعا`ن آن را بيش ازپيش تحت 
فشارقرارمی دھد و با انواع ت&ش ھا و ترفند ھا، 
سعی می کند اين جنبش و فعا`ن آن را ازصحنه 
خارج کند وبه انزوابراند يا آن را مھار و مطيع 

گذاران و برنامه سازان  سياست.  خودسازد
ھای  جمھوری اس&می نه فقط از آن رو به دشمنی

زنند و سعی  ای دامن می ملی و مذھبی و فرقه
چه  کنند با به دست دادن دورنما و شمائی از آن می

گذرد،  امروز در جای جای خاورميانه می
ھای مردم زحمتکش و به ستوه آمده را، از  توده

سرنگونی رژيم منصرف سازند و آنان را به 
پذيرش وضعيت بد کنونی در مقابل وضعيت 

تواند بوجود آيد، راضی کنند،  بدتری که بعدا می
ھا و نفاق و  بلکه به ويژه از اين جھت بر دشمنی

کنند  زنند و سعی می اخت&ف ميان مردم دامن می
 باندھای  ھای تصنعی و ارتجاعی از زبان خواست

ھا حقنه  پرست و ناسيوناليست را بر مليت قوم
ھای  ھا، خواست ھای اساسی توده کنند، که خواست

طبقه کارگر و کل جنبش طبقاتی کارگران را که 
اکنون در جلو صحنه است به پس صحنه بفرستند 

 .يا به کلی آن را از صحنه خارج سازند
در صدا و سيما پايين کشيده شد، "  فيتيله"

١از صفحه   



 ۴ ٧٠۵ شماره  ٩۴نيمه دوم آبان     ۴

٣از صفحه   

اعتراضات خيابانی مردم آذربايجان موقتا فرو 
داری حاکم اما با پاشيدن  نشست، رژيم سرمايه

تخم نفاق و نفرت ملی و مذھبی در ميان مردم، به 
منظور شقه شقه کردن کارگران و به حاشيه 

بورژوازی .  راندن طبقه کارگر ادامه خواھد داد
گری و  ترسد، از ستم حاکم که از طبقه کارگر می

کند و سعی  حقوق نابرابر در ميان ملل دفاع می
خواھد کرد با شعارھای انحرافی و ناسيوناليستی، 

 .کارگران را به فساد و بيراھه بکشاند
 با استفاده بيش از پيش از حربه  اگر سرمايه

خواھد جلو  گرايی، می مذھب، ناسيوناليسم و قوم
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی استثمارشدگان را که به 
سرعت در حال رشد و تقويت است، سد کند، اما 
منافع طبقه کارگر و مبارزه وی بر ضد 

کند که کارگران  داری چنين ايجاب می سرمايه
ترين  کليه ملل، ھمبستگی کامل و به ھم فشرده
ھای  وحدت را داشته باشند و به سياست

افکنانه ناسيوناليستی بورژوازی از ھر  تفرقه
 .شکن بدھند مليتی که باشد، جواب دندان

سازمان فدائيان اقليت، مدافع اتحاد و ھمبستگی و 
ھای ساکن ايران و خواھان لغو  برابری تمام مليت

قيد و شرط ھرگونه ستم و تبعيض و  فوری و بی
سازمان فدائيان اقليت ضمن .  نابرابری ملی است

گرانه و  محکوم کردن کليه اقدامات سرکوب
آميز رژيم ستمگر حاکم از جمله اقدام  تبعيض

کثيف صدا و سيمای جمھوری اس&می، از 
خواھانه و دموکراتيک  مبارزات انق&بی و آزادی

کند و بر اين اعتقاد  ملل تحت سيتم ايران دفاع می
ھای ساکن ايران بايد از اين  است که تمام مليت

حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود 
سخن بگويند و تحصيل کنند و در محل کار و 
مجامع و موسسات عمومی و  نھادھای دولتی و 

ھرگونه امتياز برای .  غيره از آن استفاده کنند
يک مليت خاص بايد ملغا شود و ھيچ امتيازی به 

دين بايد به طور .  ھيچ مليت و زبانی نبايد داده شد
کامل از دولت جدا گردد و ھرگونه امتياز برای 
يک مذھب خاص و انحصار مذھب رسمی بايد 

ذکر دين و مذھب افراد در اسناد و .  ملغا گردد
مدارک رسمی بايد منسوخ گردد و ھر کس 
مختار و مجاز باشد که دين داشته باشد يا نداشته 

درايران مليت ھا و اقليت ھای مذھبی .  باشد
مختلفی زندگی می کنند که رژيم سرمايه داری و 
مذھبی جمھوری اس&می مليت ھای غيرفارس و 
اقليت ھای دينی  غيرشيعه را درمعرض ستم 

شان محروم   قرارداده و ازحقوق دموکراتيک
به اين ستمگری ملی و مذھبی و به .ساخته است

ھرگونه تفرقه ونفاق براين پايه، بايد پايان داده 
 .شود

در مقابل ستم و تبعيض و نابرابری ملی، در 
مقابل دنيای کھن و انزوا و اخت&ف و نفاق ملی و 

کند،   ما از دنيای نوين دفاع می مذھبی، سازمان
. دنيای اتحاد کارگران و زحمتکشان تمام ملل
دنيايی که در آن برای امتيازات خاص يا برای 

ترين ستم انسان بر انسان، جايی وجود  جزئی
 .نخواھد داشت

 
 
 
 

٢از صفحه   

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

" ای تحت عنوان اط&عيه)  ١٣٩٤ آبان ١٨(٢٠١٥ نوامبر ٩تشکي&ت خارج کشور سازمان در تاريخ 
 .انتشار داد" فراخوان به تظاھرات عليه حسن روحانی

قرار است، حسن روحانی نماينده رژيم ارتجاعی و ضدانسانی  جمھوری :"  در اين اط&عيه آمده است
اس&می که ھمواره در جنايات بی انتھای اين رژيم، نقشی فعال داشته، به دعوت روسای جمھوری 

. وارد پاريس شود)   آبان٢٥(   نوامبر ١٦ايتاليا و فرانسه، پس از يک سفر دو روزه به ايتاليا، روز 
اين سفر در پی توافقات اخير ھسته ای  و در چارچوب گسترش روابط سياسی و اقتصادی دول 

ھای امپرياليست  از اين دعوت، انعقاد  ھدف دولت.  امپرباليستی با جمھوری اس&می صورت می گيرد
قرادھای اقتصادی و تجاری است که سودھای ک&نی عايد انحصارات امپرياليستی کند و در ھمان 
حال، در شرايطی است که سرکوب، خفقان و کشتار در ايران ادامه دارد و فعالين سياسی واجتماعی، 

مورد پی گرد  قرار گرفته، دستگير و زندانی می شوند ...  نگاران و کارگران، معلمان، زنان، روزنامه
 .و اعدام ھا در ايران به امری روزمره تبديل شده است، اين رژيم ارتجاعی را تقويت کنند

 
المللی آن در افکارعمومی جھان، در  برای رسواکردن ھرچه بيشتر جمھوری اس&می و حاميان بين
 اعتراضاتی که عليه سفر روحانی سازماندھی شده، شرکت کنيد

از کليه  نيروھای انق&بی و آزاديخواه  دعوت می کند )  اقليت(تشکي&ت خارج کشور سازمان فداييان 
"  سال جنايات رژيم جمھوری اس&می ايران٣٧کميته کارزار اعتراضی به "در تظاھراتی که توسط 

در پاريس سازمان داده شده است، شرکت کنيد تا به حضور حسن روحانی که نماينده حکومت 
 "سرکوب و کشتار درايران است، اعتراض کنيم

(٢٠١٥ نوامبر ١٤اط&عيه ديگری در تاريخ  توسط تشکي&ت خارج کشور )   آبانماه٢٣برابر با   
ھای  گرايان در پاريس و ابراز ھمبستگی با خانواده سازمان در محکوميت اقدام تروريستی اس&م

اط&عيه پس از توضيح خبر اين اقدام تروريستی ادامه .  قربانيان تروريسم اس&می انتشار يافت
امروزه  جان و زندگی مردم بيدفاع و غيرنظامی ، چه درفرانسه، چه در خاورميانه و چه :"  دھد می

ھای اس&مگرايی  قرار گرفته که  در ساير نقاط جھان از جمله  آماج  حم&ت وحشيانه گروه ھا و دولت
  خود  محصول سياست ھای  ضد کمونيستی و جنگ طلبانه قدرت ھای امپرباليستی در منطقه

دھه ھای متمادی است که دولت ھای امپرياليستی از جمله فرانسه دست در دست .  خاورميانه است
گرا پرداخته که به طور سيستماتيک   نيروھای مرتجع منطقه به حمايت و تقويت  جريانات اس&م

گرای مرتجع،  ھای اس&م ھا ودولت نبايد فراموش کرد که تقويت گروه.  سرکوب و جنايت می کنند
. ھای امپرياليست در خاورميانه بوده است ھمواره جزء جدائی ناپذيری از سياست ضدکمونيستی قدرت

نبايد فراموش کرد که سياست تجاوزکارانه و اشغالگرايانه امپرياليسم آمريکا و متحدين آن، ھمراه با 
حمايت از جمھوری اس&می و دعوت اخيراز حسن روحانی .  گرايان بوده است حمايت و تقويت اس&م

رژيمی که  قريب چھار دھه .   نماينده رژيم جنايتکار جمھوری اس&می، از جمله اين سياست ھاست
مخالفين خود را نه تنھا  درزندان ھا و شکنجه گاه ھای ايران، بلکه در خاک کشورھای اروپايی از 

 .جمله در خاک فرانسه ترور کرده  و به طرز فجيعی به قتل رسانده است
ھای قربانيان  ، ضمن اع&م ھمبستگی با خانواده)اقليت(تشکي&ت خارج کشور سازمان فداييان 

گرای داعش و کشتاروحشيانه  تروريسم اس&می درفرانسه، حم&ت وحشيانه گروه تروريستی اس&م
 ."مردم را در پاريس  شديدا محکوم می کند

 

ت�شی برای به " فيتيله"
 انزوا راندن طبقه کارگر

شاھد چند دستگی و انشقاق ھای وسيعتری در 
 .درون ھيئت حاکمه ايران خواھيم بود

روحانی و ديگر عناصر امنيتی کابينه اش   -)١(
که اکنون از گنديدگی دستگاه قضايی نظام حرف 
می زنند، در تمامی سال ھای حاکميت جمھوری 
اس&می دست در دست ھمين دستگاه قضايی 
وابسته به و`يت فقيه و ديگر ارگان ھای امنيتی 
رژيم، زندان، شکنجه، سرکوب، ويرانی و کشتار 
بی حد و حصر توده ھای مردم ايران را پايه 

حسن روحانی و کابينه اش با .  ريزی کرده اند
پيشينه ھای امنيتی در سطوح با`ی حکومتی، 
خود بخشی تفکيک ناپذير از مجموعه ھمين نظام 

نظامی که نه تنھا سيستم .  جمھوری اس&می ھستند
قضايی اش از مرز گنديدگی گذشته است، بلکه 
کليت اين رژيم و تمام ارگان ھای کوچک و 
بزرگ اش، آنچنان در گرداب فساد و گنديدگی 

غوطه ورند که به عينی ترين شکل ممکن در 
ھرچه بگندد نمکش می "ضرب المثل معروف 

تبلور يافته "  زنند، وای به روزی که بگندد نمک
 .است
 آبان، سازمان اط&عات سپاه ١٢روز   -)٢(

پاسداران طی اط&عيه ای از بازداشت تعدادی از 
اعضای "روزنامه نگاران و خبرنگاران با اتھام 

شبکه نفوذی ھمکار با دولت ھای متخاصم غربی 
عيسی .  در فضای مجازی و مطبوعاتی خبر داد

سحرخيز، روزنامه نگار و فعال سياسی شناخته 
شده، احسان مازندرانی، مدير مسئول روزنامه 
فرھيختگان، آفرين چيت زاده و سامان صفرزاده 

 ١١از جمله روزنامه نگارانی ھستند که روز 
آبان توسط سازمان اط&عات سپاه پاسداران 

 .بازداشت شدند
 
 

 و چشم انداز وقوع منازعات شديدتر " برجام"پسا 



 ۵ ٧٠۵ شماره  ٩۴نيمه دوم آبان     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 کنند زنانی که برای تحکيم استبداد و اسارت زن ت�ش می
 .داند مجازات می

اما چگونه قرار است از ميان اين ھزاران زن که 
 نفر ۵٠اند،  گويا خود را کانديدای نمايندگی کرده

ھم با  يابند؟ پاسخ آن به مجلس ارتجاع اس&می راه 
توجه به افاضات پيشين زنان کمپينی، سھل و 

"ساده است بلند شدن صدای زنان، احزاب و . 
دارد که زنان  می ھای سياسی مختلف را وا گروه

شان قرار  ھای انتخاباتی بيشتری را در ليست
اما مگر در ايران حزبی ھم وجود دارد ."  دھند
را به مجلس بفرستند؟ " برابری طلب" زن ۵٠که 

تغيير چھره "البته، منظور زنان برپاکننده کمپين 
ھايی است که امثال  دکه"  مردانه مجلس

ای، روحانی داير  رفسنجانی، خاتمی، خامنه
ھم خودشان کاسبی کنند و  اند که از قبل آن کرده

 .ھم سھمی به حواريون خود بدھند
اصط&ح  داند که اين به ھر آدم نادان و ناآگاھی می

گرا که قرار  ھای بورژوائی اس&م احزاب و گروه
است برابری طلبان را کانديدای مجلس ارتجاع 
اس&می کنند، متشکل از طرفداران دولت دينی 

دانند افرادی را  آنھا وظيفه خود می.  اند استبدادی
که بيشترين وفاداری  و سرسپردگی به رژيم 

عنوان نامزد نمايندگی  مرتجع حاکم دارند، به
کنند که پس از  مجلس ارتجاع اس&می، معرفی 

تأييد از جانب پليس، وزارت کشور، وزارت 
اط&عات، بسيج و سپاه پاسداران، برای کنترل 
نھايی به تأييد شورای نگھبان ھم برسند، تا مبادا 
کسی جز پاسداران استبداد و نابرابری، وارد اين 

بنابراين، بر کسی پوشيده .  طويله اس&می شود
نيست که چه کسانی وارد مجلس ارتجاع اس&می 

رقصی گروه زنان  اين، يک خوش.  شوند می
" تغيير چھره مردانه مجلس"برپاکننده کمپين 

کنند کسانی  برای ارتجاع است که ادعا می
توانند وارد اين کانون ارتجاع شود که به  می

برابری مردم ايران و ازجمله برابری زن و مرد 
توانند  باور داشته باشند و فراتر از آن، می

ھا  تغييری در وضعيت زنان و تحقق مطالبات آن
 زن در مجلس ١٣مگر آن زمان که .  ايجاد کنند

ارتجاع اس&می بودند، چه مشکلی از زنان را 
ھا ھم به ھمان اندازه مردان مرتجع  حل کردند؟ آن

امروز ھم .  ستيز عليه زنان اقدام نمودند و زن
 درصد ۵٠ زن، بلکه بيش از ۵٠اگرنه 
ھای مجلس ارتجاع در اختيار زنان ياشد،  کرسی

گرايان مرتجعی خواھند بود  ترديد ھمه اس&م بی
که اساس بينش آنھا بر نابرابری قراردارد و 

ای از مشک&ت زنان تحت  توانند ذره ھرگز نمی
فقط  چراکه در اينجا نه.  ستم ايران را حل کنند

چين شده و  اصط&ح نمايندگان، دست ھمه به
ھای دستگاه استبدادی  برگزيده نھادھا و ارگان

ھستند، بلکه در ھمان محدوده پادوان استبداد نيز، 
کافی است که بخواھند .  گيری ندارند قدرت تصميم

تصميمی بگيرند که مطلوب سران جمھوری 
اس&می نباشد، شورای نگھبان که با`ی سر 

ھاست به وظيفه الھی و اس&می خود عمل  آن
ھا را نقش بر آب خواھد  خواھد کرد و ت&ش آن

اگر کفايت نکرد، حکم حکومتی است که .  کرد
 .دھد  شود و ماجرا را پايان می صادر می

ھای اين  حا` مجسم کنيد که اگر قرار باشد دکه
گرا، زنانی را کانديدا و به  ھای مرتجع اس&م گروه

خواه جمھوری  ھا به دولت آزادی کمونيست
در !  بالعکس.  اس&می و سران دمکرات آن است

اينجا آزادی به کمال وجود دارد، ھيچ منع و 
محدوديتی نيست و اگر قرار باشد مقصری برای 
تبعيض و نابرابری و ستم برزنان يافت، 

تعجب نکنيد و از زبان خود .  خودزنان ھستند
 .زنان برپاکننده کمپين، بشنويد

ھا که در اين نشست حضور داشت،  يکی از آن
"گويد می نه در متن قانون و نه در سخنان : 

رياست دولت و مسئو`ن کشور ھيچ منعی برای 
کدام از  حضور زنان در عرصه سياسی در ھيچ

چنانچه زنان از .  سطوح مشارکتی ذکر نشده است
شود،  ھا نوشته می قوانينی که خ&ف منفعت آن

ناراضی ھستند، درنھايت بايد خودشان برای رفع 
." آن ھمت کنند و اثرگذاری سياسی داشته باشند

چرا وقتی تھديدی وجود ندارد : "گويد ديگری می
ھا کم  و به لحاظ قانونی ھم منعی وجود ندارد، زن

بنابراين، .  کنند شوند و يا کم استقبال می کانديد می
پس، بی حقوقی و ." بايد کمی به خودمان برگرديم

شمار زنان نه ناشی از نظم ارتجاعی  مشک&ت بی
حاکم و رژيم زن ستيز جمھوری اس&می، بلکه 

"در انفعال آنھا است بايد کاری کنيم که زنان . 
 ."جامعه از انفعال خارج شوند
گران استبداد و اسارت  اما از ديدگاه اين توجيه
که زنان تحت ستم اين  زنان در ايران، برای اين

از انفعال خارج "خود را جبران کنند "  خطای"
چه بايد "  اثرگذاری سياسی داشته باشند"و "  شوند

 بکنند؟ 
بايد از تحريم انتخابات .  پاسخ روشن است

فرمايشی و ق&بی رژيم استبدادی دست بردارند و 
اصط&ح انتخابات، نقش  با شرکت در اين به

فعالی در رونق بخشيدن به بساط استبداد و تحکيم 
ستيز جمھوری اس&می  رژيم ديکتاتوری و زن

اما اين برای بازی در بسط استبداد .  بازی کنند
ھزاران زن، کانديدای نمايندگی "بايد . کافی نيست
پس بايد  ازاين"بعد چه بايد بکنند؟ "  مجلس شوند

نمايندگانی را راھی مجلس کنيم که با حقوق 
انسانی و برابری برای زنان و ھمه شھروندان 

 کرسی ھم به اين زنان ۵٠و حداقل .  اند موافق
اين ديگر اوج ."  اختصاص يابد"  برابری طلب"

فريبی را پشت  گويی است که مرحله عوام ھذيان
در يک رژيم ديکتاتوری .  سر گذاشته است

عريان، در يک استبداد مذھبی، درجايی که 
وچرا،  چون اصط&ح مجلسش بايد بی نمايندگان به

نابرابری را که در کليه قوانين رژيم مھر رسمی 
شده بپذيرند، قرار است کسانی راھی  ھا زده بر آن

مجلس شوند که با برابری ھمه شھروندان، 
دين، زن و  دار و بی مسلمان و غيرمسلمان، دين

 . اند مرد موافق
" برابری طلب"داند که اين زنان  البته ھرکس می

کسانی ھستند که اولين شرط پذيرش کانديداتوری 
. ھا، اعتقاد و التزام به و`يت مطلقه فقيه است آن

اعتقاد و التزام به اس&م و دولت اس&می است  که 
برابری زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان، 

ترين  دين را کفر، و مستحق سخت دار و بی دين

اينان که عناوين پرطمطراق خانم دکتر، استاد 
دانشگاه، وکيل، پژوھشگر، کنشگر و فعال حقوق 

کشند تا گويا  زن و کودک را با خود يدک می
شان را برای  عمق فقر فکری و ت&ش عملی

تحکيم استبداد مذھبی پوشيده دارند، در نيمه اول 
آبان ماه، با برپايی نشستی مطبوعاتی، کا`ی 

ھا در اين  آن.  بنجل جديدشان را عرضه کردند
نشست به زنان ايران بشارت دادند که ھمچون 
پيشوا و رھبرشان آخوند روحانی، کليد قفل 

شمار زنان  نابرابری و تبعيض و معض&ت بی
تغيير چھره مردانه "اند و کمپين  ايران را يافته

فقط برای فراخواندن زنان به  را نه"  مجلس
حضور در پای صندوق رأی، بلکه بر عھده 
گرفتن نقشی فعال از طريق کانديداتوری برای 

 .اند  نمايندگی در مجلس ارتجاع اس&می برپاکرده
ت&ش رسوای اين گروه از زنان برای بزک 
کردن چھره کريه رژيم ديکتاتوری عريان، از 

ھا آشکار است که  ھمان نخستين سطور بيانيه آن
کوشند طويله اس&می موسوم به مجلس  می

ھا  شورای اس&می را که آحاد آن، منتخب ارگان
و نھادھای رنگارنگ فيلترينگ دستگاه استبداد 

ھای  مذھبی است، ھمچون پارلمان دمکراسی
ھا برابری حقوقی  پارلمانی جا بزنند که در آن

عنوان شھروند به رسميت  افراد جامعه به
شده و در چارچوب اين نظم بورژوائی،  شناخته
 .ھای سياسی وجود دارد آزادی

دھند، از  بنابراين، نخست شکوه و شکايت سرمی
اند،   درصد زنان در مجلس٣که در ايران تنھا  اين

که در تمام کشورھای ديگر جھان، اين  درحالی
اما از ديدگاه اين .  درصد بسيار فراتر است

 گران استبداد حاکم بر ايران، علت چيست؟ توجيه
اش راه دھد که در  کسی نبايد اين فکر را به مخيله

ايران حتی برابری حقوقی ميان افراد جامعه 
وجود ندارد و يک رژيم ديکتاتوری عريان حاکم 

ھای سياسی  ترين حقوق و آزادی است که ابتدايی
را از مردم ايران سلب کرده و با اختناق، 

. دھد سرکوب و کشتار به حيات خود ادامه می
نبايد حتی فکرش را ھم کرد که در اينجا دولتی 
بر سر کار است که در رأس آن فرمانروای 

العنانی قرارگرفته که منصوب يک نيروی  مطلق
مرموز آسمانی و مجری فرامين اوست، لذا تمام 

وچرا  چون ھای اين دولت بايد بی نھادھا و ارگان
بردار او باشند و تمام مقامات و  تابع و فرمان

مناصب، منصوب مستقيم و غيرمستقيم وی 
که اين دولت، سوای خصلت  ازآنجايی.  ھستند
اش برای حفظ و حراست از نظام طبقاتی  طبقاتی
اش، بايد  داری در مرحله زوال و گنديدگی سرمايه

به شيوه استبدادی ديکتاتوری طبقه حاکم را 
اعمال کند، ردای مذھبی بر تن دارد و بايد 
فرامين و احکام الھی اس&می را به مرحله اجرا 
درآورد، الزاماً بايد پاسدار تبعيض و نابرابری 

ای  ھا در مرحله نسبت به زنان و قرار دادن آن
تر از مرد باشد که وظيفه الھی و  پايين

داری، آوردن فرزند و  شان خانه اس&می
اينھا اتھامات !  خير.  برداری از مرد است فرمان

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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 کنند زنانی که برای تحکيم استبداد و اسارت زن ت�ش می
کنند که معنای ديگری جز بر جای ماندن  می

تبعيض، نابرابری و ستمگری برزنان و ادامه 
جنبشی که خواھان برافتادن .  اسارت زن ندارد

راديکال و قطعی نابرابری ميان زن و مرد و 
برافتادن ھرگونه ستم و تبعيض نسبت به زنان 
است، جنبش راديکال زنان کارگر و زحمتکش، 
زنان چپ ،سکو`ر و `ئيک است که از حمايت 
متحدی قدرتمند ھمچون طبقه کارگر نيز 

 .برخورداراست
توانند از تبعيض، ستم و نابرابری  زنان ايران نمی

اند، رھايی يابند، مگر با  ھولناکی که با آن مواجه
سرنگونی جمھوری اس&می و برقراری حکومت 

اين را تجربه .  شورايی کارگران و زحمتکشان
 سال ستمگری جمھوری اس&می بايد به ٣٧

 .ھمگان آموخته باشد
که راديکال و پيگير برای )  اقليت(سازمان فدائيان

سرنگونی جمھوری اس&می ، برقراری حکومت 
شورايی و استقرار سوسياليسم در ايران مبارزه 

کند، ھمانگونه که در برنامه خود اع&م کرده  می
است، خواھان برافتادن فوری ھرگونه ستم و 
تبعيض بر پايه جنسيت  و برخورداری زنان از 
حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با مردان 

 .است
زنان بايد با برابری کامل با مردان در تمام شئون 
زندگی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی 
مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب 

 .در ھمه سطوح دسترسی داشته باشند
تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد 

جانبه، تکفل و  زوجات، صيغه، حق ط&ق يک
سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات 

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب  تبعيض
اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و 
مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات 
سرکوبگرانه و وحشيانه نظير ش&ق، سنگسار و 

 .فوريت ملغا گردند غيره و غيره بايد به
برابری حقوق زن و مرد درامرط&ق، ارث و  

 .تکفل او`د به رسميت شناخته شود
زنان بايد از حقوق و مزايای کامل برابر با 

 .مردان در ازای کار مساوی، برخوردار باشند
ھرگونه فشار، تحقير، اجبار، اذيت و آزار و 
خشونت عليه زنان در محيط خانواده بايد ممنوع 
ھا  گردد و مجازات شديدی در مورد نقض آن

 .اعمال گردد
حجاب اجباری بايد ملغا گردد و ھرگونه فشار و 
. اجبار در مورد نوع پوشش زن، ممنوع شود
زنان بايد از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار 

 .باشند
آزادی کامل زن در انتخاب شريک زندگی خود 
بايد به رسميت شناخته شود و روابط خصوصی 

 .زن از ھرگونه تعرض مصون باشد
جنين، بايد بدون قيد و شرط به رسميت  حق سقط

 .شناخته شود
مرخصی زنان باردار يک ماه قبل و شش ماه بعد 
از زايمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از 
امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رايگان اجرا 

 . گردد
ھا  کار زنان در رشته ھائی که برای س&متی آن

 .آور باشد ممنوع گردد زيان
زنان بايد از امکانات و تسھي&تی نظير 

ھا در محل کار و  ھا و مھدکودک شيرخوارگاه
توانند  می پدر و مادر.  زندگی برخوردار باشند

 .يکسان  از اين تسھي&ت برخوردار باشند
 

 .رسمی و علنی داده است
ھای  جز در معدود دولت در سراسر جھان به

دينی، برابری حقوق زن و مرد، `اقل در قوانين 
در جمھوری .  شده است به رسميت شناخته
فقط اين برابری حقوقی به  اس&می بالعکس، نه

درپی  شود، بلکه پی رسميت شناخته نمی
ھای بيشتری نسبت به زنان اعمال  تبعيض

بنابراين، پرواضح است که توده زنان .  شود می
توانند از اين نابرابری و تبعيض  ايران نمی

وحشتناک نجات يابند و `اقل به برابری حقوقی 
که دولت دينی  زن و مرد دست يابند، مگر آن

جمھوری اس&می سرنگون شود و تمام اين 
دستگاه دولتی که مظھر تام و تمام ستمگری و 
ارتجاع است، به ھمراه تمام قوانين ارتجاعی و 

 .ستيز آن جاروب شوند زن
اينجاست که منافع بورژوازی حاکم بر ايران و 
ازجمله زنان بورژوا و ثروتمند که جمھوری 

ھاست به خطر  اس&می پاسدار منافع طبقاتی آن
اين خطر ھنگامی برای بورژوازی .  افتد می

انداز کسب قدرت  شود که  چشم ھراسناک می
. توسط کارگران و زحمتکشان وجود داشته باشد
بنابراين، روشن است که چرا زنان بورژوا و 
ثروتمند ايران، حاضرند تحقير نابرابری و 
تبعيض جنسيتی را بپذيرند، و حتی به مقابله با 
خواست برابری زنان برخيزند، اما نظم موجود 

 .حفظ شود
ت&ش مرتجعين حاکم بر ايران، برای حفظ نظم 
موجود، فقط در سرکوب، کشتار و اختناقی که 

فرد آن در  جمھوری اس&می نمونه منحصربه
ت&ش .  شود سراسر جھان است، خ&صه نمی

داشتن توده مردم، تحميق و  برای در ناآگاھی نگه
ای برای مقابله با  استفاده از ابزارھای فريب توده

ھای زحمتکش ھم بخش  مبارزات و مطالبات توده
ديگری از فعاليت طبقه حاکم برای در اسارت 

ھای زحمتکش و ستمديده مردم  داشتن توده نگه
بزک کردن چھره کريه استبداد دولت .  ايران است

ھای ناآگاه، بخشی از اين  دينی برای فريب توده
ھای  ويژه اين وظيفه را در سال به.  ھاست ت&ش

جامگان جنايتکارديروزی پيرو خط  اخير، سياه
اند  گرفته کنونی برعھده"  طلبان اص&ح"امام و   

که  نقش مھمی در تحکيم و ادامه حيات جمھوری 
"اس&می دارند کمپين تغيير چھره مردانه . 

. ھا است ھم نمونه ديگری از اين ت&ش"  مجلس
گويان زنان  عنوان نمايندگان و سخن اينان به

خواران  عنوان جيره بورژوا ومرفه، يا به
بورژوازی حاکم، به وظيفه خود برای تحکيم 
استبداد و درنتيجه حفظ و تحکيم اسارت، تبعيض 

لذا بايد اين .  کنند و نابرابری زنان عمل  می
وظيفه مدافعين .  ھای ارتجاعی را افشا کرد ت&ش

واقعی برابری زن و مرد است که عليه اين 
ھا را افشا و  ھای ارتجاعی  بجنگند و آن ت&ش

اقدامات اين زنان که ھمواره نقش .  رسوا کنند
مخربی در مبارزات زنان و منحرف ساختن اين 
مبارزات داشته، بايد اين واقعيت را بيش از 
گذشته آشکار کرده باشد که در ايران چيزی به 
. نام جنبش عمومی و ھمگانی زنان وجود ندارد
زنان بورژوا، مستقيم و غيرمستقيم، پوشيده و 
آشکار از برجای ماندن جمھوری اس&می دفاع 

مجلس ارتجاع اس&می بفرستند که گويا به 
ای از  برابری شھروندان باور دارند، چه مضحکه

 .کار درخواھد آمد
تغيير "با اين توضيحات و تعريفی که زنان کمپين 

از خود و وظايف و "  چھره مردانه مجلس
دھند، بر کسی پوشيده نيست  اھدافشان ارائه می

ھا نه مدافع حقوق و مطالبات زنان، بلکه  که آن
ھای تبليغاتی رژيم ديکتاتوری حاکم بر  شيپورچی

ای جز اين نداشته و ندارند  ھا وظيفه آن.  اند ايران
بازی  شب که ھرگاه جمھوری اس&می بساط خيمه

کند، به نام دفاع از  اش را برپا می انتخاباتی
گر  ھای زنان، نقش تبليغاتچی توجيه خواست
ھای ارتجاعی وابسته به امثال رفسنجانی و  گروه

 .خاتمی را بر عھده گيرند
 

کمپين تغيير چھره مردانه "آيا اين زنانی که 
ھا  دانند که ادعای آن اند، نمی  را علم کرده"  مجلس

چنان پرت و دور از واقعيت است که فقط 
تواند مورد تمسخر توده زنان کارگر و  می

 زحمتکش، زنان مبارز و آگاه قرار گيرد؟
عنوان نمايندگان و  ھا به اما آن.  بعيد است که ندانند

سخنگويان زنان وابسته به بخش مرفه و ثروتمند 
چی ھای ارتجاع،  جامعه، به عنوان تبليغات

 .دھند وظيفه خود را انجام می
دانند که جامعه ايران، يک جامعه  ھمگان می 

در اينجا، نگاه و .  داری است طبقاتی سرمايه
برخورد دوطبقه اصلی جامعه که کارگران و 

داران باشند به مطالبات، مسائل و  سرمايه
منافع طبقاتی .  معض&ت جامعه يکسان نيست

مختلف، نگرش و برخورد متفاوتی نسبت به 
مسائل مختلف، حتی در آنجايی که گاه پای منافع 

از ھمين .  آورد ھر دوطبقه در ميان است، پديد می
نمونه است، تبعيض و نابرابری که عموم زنان 

. اند در ايران از جمله زنان بورژوا با آن مواجه
در اين ترديدی نيست که زنان بورژوا و زنان 
کارگر و زحمتکش به يکسان از نابرابری و 

برند، اما اين واقعيتی است که  تبعيض رنج نمی
نابرابری حقوقی عموميت دارد و برابری حقوق 
زن و مرد  خواست زنان بورژوا و ثروتمند و 

با اين ھمه، .  زنان کارگر و زحمتکش است
 .ھا به اين مسئله يکسان نيست برخورد آن

دار ارتجاعی  گونه که در ايران طبقه سرمايه ھمان
ولرز،  کار، ھمواره بايد با ترس غايت محافظه و به

موجوديت خود را با ديکتاتوری و اختناق و 
بر سرنيزه حفظ کند و ھمچون امروز از  تکيه

وسطايی مذھب نيز ياری بطلبد،  دستگاه قرون
وضعيت زنان بورژوا و ثروتمند ھم بر ھمين 

ای  طبقه ھا نيز، ھمچون مردان ھم آن.  منوال است
ھا برابری  آن.  اند کار و مرتجع خود، محافظه

حقوق زن و مرد و رفع تبعيض جنسيتی را `اقل 
خواھند، اما مشروط  از زاويه زن بودن خود می

. شان را به خطر نياندازد که منافع طبقاتی به اين
در ايران اما يک دولت دينی پاسدار نظام 

داری حاکم است که تبعيض و نابرابری و  سرمايه
. حداع&ی خود رسانده است ستم برزنان را به

رسوايی جمھوری اس&می  تا به آنجاست که به 
اين تبعيض، نابرابری و ستمگری فاحش و 
وحشيانه، در قوانين و مقررات خود، شکلی 
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  ٨درصفحه 

ھای  جمله در مورد زنان، به رغم پيشرفت
جزئی، بدون سرکوب نيروھای انق&بی 

روست که شاھد  از اين.  واقعی ميسر نيست
، به رغم اجباری شدن ۶٠بوديم پيش از سال 
ھای کار، اما ھنوز در  حجاب در محل

ھا و مراکز عمومی زنان بسياری  خيابان
ھمراه با .  بدون حجاب در رفت و آمد بودند

آغاز سرکوب شديد و رکود جنبش انق&بی 
بود که خمينی توانست دستوری را که در 

 داده بود، يعنی حجاب اجباری را ۵٧اسفند 
به مدد نيروھای سرکوب رسمی و اوباشان 
غير رسمی در سراسر کشور به اجرا 

 .درآورد
ی شصت، با سرکوب نيروھای  در دھه

انق&بی، بخش زيادی از زنان فعال در 
ھای زنان که عمدتا به نيروھای چپ  سازمان

ھای  چون فعالين ساير جنبش تعلق داشتند، ھم
اجتماعی، دستگير شدند، مجبور به ترک 

اما مقاومت .  کشور شدند يا خاموشی گرفتند
ھای بارز  يکی از چھره.  زنان متوقف نشد

آن، جنگ و گريز روزانه و دائمی آنان و 
خواران رژيم بر سر رعايت حجاب  جيره

اجباری مطلوب رژيم طی بيش از سه دھه 
 .گذشته است

در پی آن با يک دوره افت و رکود مبارزاتی 
طی .  روبروييم که تا دھه ھفتاد ادامه دارد

اين دوره، رژيم، ع&وه بر تحميل حجاب، 
ھای مختلف کوشيد زنان را از  در عرصه

چون کار و تحصيل براند و  ھايی ھم عرصه
ھا،  به رغم تمامی ت&ش.  ھا بازگرداند به خانه

ھايی  اگر زنان در بازار کار با محدوديت
روبرو شدند، و آمار، ھمه، حاکی از سير 
نزولی مستمر تعداد زنان شاغل بعد از 

ھا روی آوردند، و  انق&ب است، به دانشگاه
ھای تحصيلی در برخی از  رغم محدوديت به

ھا، تعداد دانشجويان دختر به بيش از  رشته
اين از .   درصد کل دانشجويان رسيد۶٠

 .ھای مقاومت زنان بود ديگر چھره
اين زنان تحصيلکرده و به ويژه جوان، پس 

خواھان "  بازسازی"از پايان جنگ و آغاز 
ھای  سھم خود از بازار کار و فعاليت

در جامعه نيز ھمگام با ساير .  اجتماعی بودند
ھا، از جمله جنبش دانشجويی، جنب و  جنبش

. جوشی پديد آمد، محافل زنان شکل گرفتند
ھای آنان موجب  ی ھفتاد بود که ت&ش در دھه

تر بسياری، به ويژه در  گرديد زنان آگاه
ھا به سوی آنان جلب شوند، اھداف  دانشگاه
طلبانه زنان به ميان مردم برده شود  برابری

مبارزات آگاھانه و .  و اعتباری کسب کنند
ی ھفتاد سرانجام ثمر  راديکال اواخر دوره
 ٨۴ خرداد سال ٢٢داد و به تظاھرات 

: در فراخوان اين تظاھرات آمده بود.  انجاميد
يابی به  ھاست که زنان برای دست سال"

ھا و   دشواری.  کنند حقوق برابر ت&ش می
موانع بسيار جدی بر سر راه آنان وجود 

آخرين نمونه آن نيز، ساليان پيش از .  داشتند
اعتنا به  زنان مبارز و انق&بی که بی.  قيام بود

قيد و بندھای سنتی و فرھنگی و خانوادگی به 
مبارزه عليه شاه روی آوردند، و حتا به دليل 

ھای چريکی، بسياری  عضويت در سازمان
در حال نبرد جان باختند، دستگير شدند، در 

ھای ساواک شکنجه شدند، در  شکنجه
ھا محاکمه شدند، به زندان افتادند و  بيدادگاه

 .اعدام و تيرباران شدند
، به طرح مطالبات ۵٧زنان در انق&ب 

ی خود در مبارزه نپرداختند، اما، بسيار  ويژه
. زود ماھيت ضد زن نورسيدگان را دريافتند

ھای   رو، به جز پيوستن به سازمان از اين
سياسی، به سازماندھی خود در قالب 

ھای وابسته به تشک&ت سياسی يا  تشکل
طی چندين .  تشک&ت مستقل روی آوردند

ھای متعدد و متنوع زنان سر بلند  ماه، تشکل
الشعاع  البته باز ھم اين مبارزات تحت.  کردند

بخشی .  تر قرار داشت مبارزات سياسی عام
رو که ھنوز آگاھی زنانه در جامعه  از آن

ريشه ندوانده بود، بخشی، به اين دليل که 
رسيدن به مطالبات خود را در گروی تحقق 

از آن گذشته، .  دانستند مطالبات کل جامعه می
ھا مسئله  مسئله زنان در آن زمان يکی از ده

 .روز بود
گرايان ضد انق&ب نتوانستند در قدم  اس&م

ستيز خود را پيش برند،  ھای زن اول، سياست
زيرا ھنوز ميان انق&ب و ضد انق&بی که 

. رفت حاکم شود، مبارزه جريان داشت می
. ھای اين مبارزه به وسعت جامعه بود عرصه

نسلی که در انق&ب حضور داشت، با اين 
در .  ھا درگير بود کشاکش در تمامی عرصه

يک سو، طرفداران رژيم نوپا قرار داشتند 
کوشيدند ھمان نظم قديم را با  که می
ھايی ديگر برقرار کنند و در سوی  چھره

ديگر، مردمی که خواستار تعميق انق&ب، 
گيری و  تحول اساسی در ساخت تصميم

پس مدعيان .  ی سرنوشت خود بودند اداره
جديد قدرت بر آن شدند، از شوراھای 
کارخانه سلب قدرت کنند، به شوراھای 

ور شوند، با شوراھای  روستاييان حمله
دانشجويان و استادان مقابله کنند؛ شوراھای 
. کارمندان و کارگران ادارات را برچينند

 ...و
، مقابله نيروھای ۵٧گرچه، از پيش از قيام 

واپسگرای مذھبی با نيروھای چپ و 
ھا و مراسم  خواه با حمله به ميتينگ آزادی

اين سرکوب پس از به .  آنان آغاز شده بود
قدرت رسيدن خمينی و ھمدستانش شتاب 
گرفت، سازمان يافت و به سرکوب 

 .سيستماتيک دولتی بدل گشت
 و  ھای قدرت نوآمدگان دريافتند که تثبيت پايه

شان، از  ھای واپسگرايانه پيشبرد سياست

شان از در و ديوار  ھنوز طنين فريادھای
شھر محو نشده بود که اولين يورش عليه 

 ٢٢چند روزی از قيام .  آنان شکل گرفت
از زمانی که  صدھا ھزار . بھمن نگذشته بود

زن ھمگام با جنبش سراسری ضدديکتاتوری 
خواھی، دوشادوش مردان در  و آزادی

مرگ بر "و "  مرگ بر شاه"تظاھرات فرياد 
با اين گمان که .  را سر داده بودند"  ديکتاتور

اگر ديکتاتور را از سرير قدرت به زير 
کشند، ھمگام با مردان فرصت خواھند يافت 
در جامعه ای آزاد و برابر، بساط فقر و ستم 
و ظلم را برچينند و دنيايی بھتر برای خود و 

 .آيندگان رقم بزنند
اين اّولين يورش، دستور لغو قانون حمايت 

چرا که در .  از خانواده و حجاب اس&می بود
گرايان به محض کسب  سراسر جھان، اس&م

کنترل، خواه در قالب رسمی خواه غير 
شان، اولين  رسمی، برای اثبات ماھيت دينی

شان، تحميل حجاب اجباری بر زنان  فرمان
روز بعد، باز ھزاران زن به خيابان .  است

"آمدند تا به مدعيان جديد قدرت بگويند ما : 
اين ھمه ."  انق&ب نکرديم تا به عقب برگرديم

البته در کمال حيرت نورسيدگانی رخ داد که 
کردند مردم برای برقراری  تصور می

مطللوب آنان به "  جمھوری اس&می"
آنان ديده بودند چندين .  ھا آمده بودند خيابان

ھزار زنی را که با حجاب در تظاھرات عليه 
رژيم شاه شرکت کرده بودند، چرا که 

اما .  ھا روی آنان متمرکز شده بودند دوربين
نديده بودند تظاھراتی را که زنان حجاب بر 

ھای روزانه و  نه تنھا تظاھرات.  سر نداشتند
گوشه و کنار شھر را، بلکه تظاھرات عظيم 
. مردان و زنان چپ و غير مذھبی را

دانستند که بسياری از زنان نه از سر  نمی
اعتقاد مذھبی، بلکه برای ھمگامی با جنبش 

و .  ای حجاب بر سر کرده بودند عظيم توده
خواه و چپی که در قيام  کم نبودند زنان آزادی

شرکت کردند و پس از آن با اسلحه در 
 .ھا به پاسداری از انق&ب ايستادند خيابان

اين بار، ديدند و شنيدند، ولی آنان را 
. ناميدند"  طاغوتيان"و "  طلبان سلطنت"

گرچه اعتراضات چنان شديد بود که 
سرآسيمه، اجرای دستور را به موعدی 

پس از قيام بود و .  تر موکول کردند مناسب
دوران آشوب و ھرج و مرج ناشی از فرو 

کارھای .  ھای نظم سياسی کھنه ريختن ستون
اموری که بايد سامان .  فراوانی در پيش بود

ھای  ھای فراوانی که سال خواست.  گرفتند می
 .سال منتظر تحقق بودند

، اولين باری نبود که زنان ۵٧در انق&ب 
از .  ھمگام جنبش سياسی سراسری شده بودند

، ھر گاه که ۵٧انق&ب مشروطه تا بھمن 
ای در جريان بود، آنان نيز مشارکت  مبارزه
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عرصه مبارزات فمينيستی کشانده بود و آنان 
غربی و "  فمينيسم مسيحی"را به تأسی از 
و "  فمينيسم اس&می"شان به  ھويت مسلمان

 .رسانده بود" فمينيسم بومی"
رود  آمد، می باری اين جنبشی که به نظر می

ھای  زنانی با ديدگاه"  ھمگرايی"از دل 
گوناگون شکل گيرد، سرنوشتی جز 

زيرا از .  توانست داشته باشد نمی"  واگرايی"
سويی با سرکوب دولتی روبرو بود و از 

ھا و برخوردھای نظری،  سويی ديگر، جدل
پوسته اشتراکات را خراشيد و ھسته 

 . اخت&فات عميق و اساسی را عيان ساخت
يکی از اين اخت&فات عميق و اساسی در 
رابطه با نحوه برخورد به قدرت حاکم بود 

. آورد ھای متفاوتی را به دنبال می که تاکتيک
توان به دو دسته کلی تقسيم  اين نظرات را می

نظری که با کليت جمھوری اس&می :  کرد
اخت&فی نداشت، بلکه در اين جا و آن جا 

ھای قانونی و تغيير برخی  خواستار رفرم
قوانين برای ھموار ساختن راه مشارکت 
اجتماعی و به ويژه سياسی زنان در ساختار 

و نظر ديگری که خواھان تغيير .  قدرت بود
آميز و نابرابر عليه زنان  کليه قوانين تبعيض
" جدايی دين از دولت"بود گرچه به مرز 

طلب، خواه  نظر اول را زنان اص&ح.  برسد
کردند و  مسلمان خواه سکو`ر، نمايندگی می

نمايندگان نظری گروه دوم، زنان `ئيک، 
گاه دير يا زود  اين گره. فمينيست و چپ بودند

انداخت و به  در اين جنبش شکاف می
 .انجاميد بندی درونی در آن می صف

 ، آغاز رياست جمھوری ٨۴در سال 
ھای  نژاد، تشديد تضادھای جناح احمدی

طلب از  حکومتی، بيرون راندن جناح اص&ح
ھای قدرت آن عاملی شد که دست در  ارگان

دار،  دست عدم پيشينه مبارزاتی ريشه
گری و سرکوب  تجربگی در امر سازمان بی

از .  فعالين اجتماعی به اين امر شتاب بخشيد
، مبارزات راديکال کنار گذاشته ٨۵سال 

کارانه در پيش گرفته  ھای محافظه شد، شيوه
شد؛ تغيير برخی مواد قانون اساسی کنار 

ھای سياسی به  گذاشته شد؛ دفاع از آزادی
فراموشی سپرده شد؛ دفاع و ھمبستگی با 

ھای اجتماعی از دستور کار  ساير جنبش
ھای آنان به  زنان و خواسته.  خارج شد

ی  جزيره متروکی تبعيد شد تا در اين جزيره
زده و  ای خفقان ی جامعه واقع در ميانه

در چنين شرايطی، . ديکتاتوری متحقق گردند
زنان `تيک و چپ که از موقعيت 

تری برخودار بودند به حاشيه رانده  نامناسب
طلب که از پشتيبانی  اما زنان اص&ح.  شدند

طلب ھر چند تحت فشار، اما  جناح اص&ح
ھای قدرت، و نيز  دار در ارگان ھنوز ريشه

المللی  حاميان خارج کشوری و نھادھای بين

ھای قانون اساسی و قوانين  بست بن.  دارد
مدنی و جزايی حاکم بر جامعه، يکی از 

فراخوانی ."  ترين اين موانع است مھم
راديکال که با اع&م مبارزه با قانون اساسی، 

اين .  طلبيد رژيم دينی را به مبارزه می
ھای پيش از آن، ھزاران  فراخوان و ت&ش

نفر از مدافعين برابر حقوقی و رفع تبعيض 
 .عليه زنان را به خيابان کشاند

اما پس از اين نقطه عطف، اين جنبش 
از .  نتوانست در ھمين مسير ادامه دھد

ھای آگاھی  سويی، در اين جنبش ھنوز نطفه
از سوی ديگر، زنان در .  به بذر ننشسته بود

ايران تحت سلطه جمھوری اس&می، به 
يکسان مورد تبعيض و آپارتايد جنسيتی قرار 

در نتيجه، در ميان اکثر زنان، .  گرفتند می
ھمانی و  تر، نوعی اين حتا بخش آگاه

. نگرانه پديد آمده بود انگاری سطحی يکسان
کردند ھويت زنانه و ستم  آنان تصور می

تواند به تنھايی به پرچم اتحاد  مشترک می
غافل از آن که .  ومبارزه بدل گردد

ھای  ھای اجتماعی از نظرات و ديدگاه جنبش
شوند که ھر يک  گوناگون طبقاتی تشکيل می

ھا و  به فراخور ديدگاه خود، تاکتيک
در ھمان .  گزيند کارھای متفاوتی را برمی راه

در "  نيسم اس&می فمی"دوران بود که بحث 
علت .  ميان فعا`ن زنان ايرانی طرح گرديد

نيز آن بود که بخشی از ناراضيان را زنان 
زنان مسلمانی که .  دادند مسلمان تشکيل می

ھای اوليه پس از  تعدادی از آنان، در سال
انق&ب يا در سرکوب زنان مترقی و چپ 
ھمدست رژيم بودند يا بر اثر ضديت با چپ 

و نيز بودند زنان .  گر آن در سکوت نظاره
مسلمانی که با سلطه يک رژيم دينی تضاد 
نداشتند، اما خواستار سھم متناسبی در 

مانع .  ھای سياسی و اقتصادی بودند عرصه
ھا، قوانين ھمان حکومت  پيشاروی ھمه آن

دينی بود که به ناگزير آنان را به عرصه 
 .کشاند مقابله می

در برابر اين زنان مسلمان، زنان فمينيست، 
خواه، زنان سکو`ر و `ييکی  زنان آزادی

ھای زنان در  وجود داشتند که تحقق خواست
چارچوب يک حکومت دينی را ناممکن 

پس، زنان مسلمان بر آن شدند .  دانستند می
ھای خود، و توجيه  برای دفاع از ديدگاه

حضور خود در جنبش زنان، فرمول مناسبی 
" فمينيسم اس&می"بيابند و چاره را در طنز 

ھای بسياری  اصط&حی که به بحث.  يافتند
بايد در .  در درون جنبش زنان دامن زد

جا اشاره شود که اين اصط&ح اختراع و  اين
ابتکار زنان اس&می ايران نبود، بلکه ناشی 

گرايی در منطقه و ت&ش برای  از رشد اس&م
ت&شی که بسياری .  نابودی حقوق زنان بود

از زنان مسلمان کشورھای منطقه را به 
٩درصفحه   

تر  برخوردار بودند، با موقعيت مناسب
توانستند مدتی مھر خود را بر جنبش زنان 
حک کنند و خود را نماينده جنبش زنان و 

 .زنان ايران جا بزنند
توان به  ترين حرکت آنان می از جمله برجسته

کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين "
ھدف کمپين، .  اشاره کرد"  آميز تبعيض
آوری يک ميليون امضا در مدت دو  جمع

فعالين کمپين که بخشی حتا .  سال اع&م شد
سکو`ر بودند، از ھمان ابتدا فعاليت خود را 

طلبان منطبق  بر مصالح سياسی اص&ح
شان را با زبانی دينی  کردند و مطالبات

آميختند تا ھم دوری خود را از فعالين 
راديکال زنان اع&م کنند و ھم ھمبستگی 

بر پرچم سفيد .  خود را با حکومت اس&می
ھای اين طرح  خواسته:  تسليم خود نوشتند

ضديتی با مبانی اس&م ندارد، زيرا جزو 
به اين نيز اکتفا .  آيند اصول دين به شمار نمی

گری در  گری و سازمان نکردند، به جای آگاه
ھا روی  ھای زنان، به مجاب با`يی ميان توده

آوردند؛ جلب اعتماد زنان حکومتی و 
زنی با آنان را پيشه کردند؛  ھا و چانه هللا آيت

ھای  خانم"آوری امضا به ميان  برای جمع
پختند؛ با ھر "  آش نذری"رفتند؛ "  مذھبی

نوع فعاليت سياسی مرزبندی کردند؛ و البته 
ھا فراموش نکردند،  در مقا`ت و مصاحبه

به "  تندروی"زنان `ييک و چپ را به اتھام 
گران واقعی را  محاکمه بکشانند و سرکوب

بگذريم که طرح مطالبات .  تبرئه کنند
گيری درباره  اقتصادی، اشتغال يا موضع

کابوس روزانه زنان يعنی حجاب اجباری را 
زيرا رژيم .  نتيجه گرچه بی.  سره وانھادند يک

تابيد  وجود ھمين حد از فعاليت را ھم برنمی
و مرتب فعالين آن را دستگير و محاکمه و 

 .کرد زندانی يا مجبور به ترک کشور می
اين تقليل سطح مطالبات، تغيير ميدان بازی 

روی موجب دلسردی بسياری از  و واپس
زنان و دخترانی شد که اميدوارانه به اين 

بسياری از آنان .  جنبش نوپا پيوسته بودند
دانستند که  برحسب تجربه زندگی خود می

ھا  هللا ھای زنان با توسل به آيت تحقق خواسته
ستيز  نشين و دولتمردان زن و زنان مجلس
دانست که  تر می بخش آگاه.  ممکن نيست

ھا موکول به جدايی دين از دولت  تحقق آن
بنابراين بسياری از زنان خود را کم .  است

ای نيزکه به رغم  دسته.  کم کنار کشيدند
ھا اين ت&ش را بھتر از انفعال  دلسردی

 .دانست چيزی جز سرکوب عايدش نشد می
 فرصت ٨٨ھا و اعتراضات سال  شورش

مناسبی فراھم آورد تا ميزان نفوذ اين دسته 
از فعا`ن در ميان زنان به محک گذاشته 

ھا و شاھدان آن  ھا ، فيلم به گواه عکس.  شود
زمان، اين زنان و دختران بودند که مشوق 
معترضان بودند، در صف اول قرار 

گرفتند، سنگ در دست به مقابله با  می
در برابر ھستی .  رفتند نيروھای سرکوب می
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 زنان و پتانسيل عظيم مبارزاتی آنان

کارگر، دانشجويان مترقی، مردان 
 .طلب پيوند بزنند خواه و برابری آزادی

در چنين اوضاعی بر عھده فعا`ن چپ و 
`ييک و مدافعان واقعی برابری زنان و 
مردان است که به تعيين يک استراتژی 

ھای مناسب را بيابند و  برخيزند، تاکتيک
ھای  سازی و سازماندھی توده مقدمات آگاه

گرچه سازماندھی .  زنان را فراھم آورند
زنان، به علت پراکندگی، عدم تجربه 
سازماندھی مناسب در اين زمينه و معض&ت 

ھای  اجتماعی و فرھنگی، از ساير جنبش
. اجتماعی دشوارتر است، اما ناممکن نيست

ھا حضور دارند، در  زنان در کارخانه
ھا، در  ھا، در بيمارستان ادارات، در دانشگاه

مدارس، در مح&ت، در محافل و 
ھا و  خواست.  ھای زنانه گردھمايی
اند و متنوع که زمينه  شان مشترک مشک&ت
ست برای نزديکی و برقراری  مناسبی
و نيز زمينه مساعدی برای ترغيب .  ارتباط

 .به ت&ش و حرکت به سوی تغيير
يکی از ديگر وظايف مھم زنان چپ، ت&ش 
دو چندان برای افشا و انزوای تفکری است 

ھای  که تاکنون توانسته بر برخی جنبش
تفکری .  اجتماعی از جمله زنان سايه اندازد

که بسياری از زنان را، ناخواسته، به سياھی 
ھای حکومتی تبديل  لشگر يکی از جناح

کند و معض&ت و مشک&ت آنان را به  می
 .زنی بر سر سھم قدرت ابزار چانه

ھای اخير کشورھای خاورميانه  در سال
  ھای شديد داخلی و ناامنی دستخوش درگيری

ھايی ناشی از رشد  درگيری.  شده اند
ھای ديکتاتور  گرايی، وجود دولت اس&م

ھای نيروھای امپرياليست و  مذھبی، و دخالت
ھای ارتجاعی منطقه، از جمله  دولت

جمھوری اس&می، در اوضاع داخلی اين 
ی ضعيف زنجير در تمامی  حلقه.  کشورھا

شان که به  اند و حقوق اين کشورھا، زنان
. رسند آسانی بر سر نقض آن به سازش می

برای نمونه، اما، مبارزات مردم کوبانی 
نشان داد، اگر نيروی زنان دريافته شود، اگر 

گری و سازماندھی اين نيرو  در جھت آگاه
ت&ش شود، چه پتانسيل عظيم مبارزاتی به 
حرکت درخواھد آمد و آنان از چه 

ھايی برای رسيدن به  ھا و فداکاری فشانی جان
پس يافتن .  ھدف خود دريغ نخواھند کرد

ھای مترقی  کارھايی برای پيوند با جنبش راه
منطقه، مبارزه زنان ايران را غنی خواھد 

ی تبادل تجارب  خواه از جنبه.  کرد
ی يافتن متحدين  مبارزاتی، خواه از جنبه

 .المللی بين
برای اين ھمه، فعا`ن ايران نيز بايد درک 
کنند کدام قشر يا گروه از پتانسيل مبارزاتی 

مسلما اين پتانسيل در ميان .  برخوردارند
ھای محدودی  زنان مرفھی نيست که خواست

کار و ھستی آنان  دارند، ناپيگرند و محافظه
تنھا، .  به حفظ جمھوری اس&می وابسته است

اند که از چنين  توده زنان کارگر و زحمتکش
پتانسيلی برخوردارند و عميقاً خواستار 

 . تغيير
 
 
 

طلب زنان  راديکال اين زنان، فعا`ن اص&ح
نفی "ھای قبل بر طبل  چون سال ھم

" آميز مبارزه مدنی و مسالمت"، "خشونت
کوبيدند، مبارزه خيابانی اين زنان و  می

دانستند و می کوشيدند  دختران را مذموم می
طلبان کاناليزه  آن را در جھت منافع اص&ح

امری که گوش شنوايی نيافت و تنھا بر .  کنند
اعتباری آنان افزود و نشان داد که آنان نه  بی

ی زنان، بلکه سخنگوی قشر  نماينده توده
خاصی از زنان مرفه و طرفدار جناحی از 

قشری که خود در .  حکومت ھستند و نه بيش
برابر مبارزات راديکال زنان و ھر گروه 

ايستد، خشونت دولتی را  اجتماعی ديگری می
کند و مردمی را که از حق حيات  توجيه می

و حقوق اجتماعی و سياسی و اقتصادی خود 
 .کند معرفی می" گرا خشونت"کنند،  دفاع می

و سير حوادث بار ديگر ثابت کرد اين زنان 
توانند نقش مثبتی در تغيير وضعيت زنان  نمی

ھدف آنان حداکثر کسب .  داشته باشند
ھای سياسی و مديريتی  امتيازاتی در عرصه

و آکادميک به نفع قشر خاصی است و نه 
رو  از اين.  ی زنان معض&ت و مشک&ت توده

نيز تنھا نماينده و سخنگوی ھمان قشر ھستند 
 .کنند و مطالبات آنان را دنبال می

ی زنان ايران ھستند با  اما اکنون، ھنوز، توده
انبوھی از معض&ت اقتصادی، سياسی و 

از بيکاری و فقر گرفته تا .  اجتماعی
محدوديت در تحصيل و آپارتايد جنسيتی در 

ھا، از عدم امنيت و خشونت  دانشگاه
اجتماعی گرفته تا خشونت خانگی، از ستم 
ناشی از برقراری حکومتی دينی گرفته تا 

و پتانسيل .  تار و پود مردسا`ر اجتماعی
عظيمی برای مبارزه تا رسيدن به 

 .شان مطالبات
گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد،  ھمان

زمانی خمينی و ھمدستانش موفق شدند 
حجاب را بر زنان تحميل کنند، قوانين 

تری به تصويب برسانند و به  ستيزانه زن
اجرا درآورند که نيروھای چپ و کمونيست، 
کارگران و دانشجويان، روشنفکران و 

اين تجربه، .  خواھان سرکوب شدند آزادی
بارديگرثابت کرد سرکوب ھر جنبشی، 

ھا را در پی خواھد  سرکوب ساير جنبش
تجربه ای که بايد از آن درس گرفت .  داشت

و دانست که مبارزه برای کسب حقوق زنان 
ھای اجتماعی جدا  از مبارزات ساير جنبش

شايد در مقطعی مبارزه جنبشی از .  نيست
ھا پيشی گيرد، اما اگر به ارتقای  ساير جنبش

ھا منجر نگردد و آنان  مبارزات ساير جنبش
را تقويت نکند، آن جنبش دير يا زود 

بنابراين فعالين زن بايد .  سرکوب خواھد شد
مبارزه خود را به مبارزات جنبش طبقه 

٨از صفحه   
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١١درصفحه   

 ندارد" معضل بزرگ"ای برای  دولت برنامه

اما در عين ح�ال ب�ي�ک�اری گ�روه ب�زرگ�ی از  
نيروی کار مانند آن چه که در اي�ران ک�ن�ون�ی  

ی ن��ي��از م��ن��اس��ب��ات    وج��ود دارد، ن��ه نش��ان��ه 
ی ب�ح�ران ع�م�ي�ق و    که نشان�ه   داری بل   سرمايه 

بيماری مزمن اقتصادی است و اين بيماری آن  
چنان حاد شده است ک�ه دي�گ�ر ھ�ي�چ ُمس�ِک�ن�ی  

 . تاثيری بر آن ندارد 
 

تصوير زشت پايتخت، آينه ای 
 از تضادھای جمھوری اس�می 

 
 آبان،  ٨در سرمای پاييزی روز دوشنبه 

شعله ھای آتش در پارک واقع در محله ی 
 تھران که يکی از ١٢ھرندی، در منطقه ی 
. ھاست، زبانه کشيد مراکز کارتون خواب

آتشی که نه برای گرم کردن جسم رنجور 
ھايی که قربانيان نکبت نظم موجود  انسان

شده اند، بلکه برای نابودی  ھستی ناچيز و 
ريختن .  ور گرديد آخرين پناھگاه آنان، شعله

بنزين به روی آنان ھشداری به اين معنا بود 
ھا ھستند که  که دفعه ی ديگر خود اين انسان

به ھمراه وسايل و چادرھا به آتش کشيده 
ماموران انتظامی و حتی آتش .  خواھند شد

ھا بودند، اما  نشانی شاھد و ناظر اين صحنه
حتی يک نفر از مجرمين نيز در اين ماجرا 

ھايی که اين خبر را  رسانه.  دستگير نشد
منتشر کردند، تعداد  حمله کنندگان با چوب و 

اھالی «چماق و بنزين را سی تا چھل نفر از 
 نيز ١٢شھردار منطقه .   ذکر کردند»محل

يک روز بعد در توضيح خود که در 
خبرگزاری حکومتی ايسنا منتشر شد، مردم 
محل را عاملين اين اقدام دانست و علت را 

از اينکه ھويت «نارضايتی مردم شمرد که 
ھا با اين موضوعات گره خورده  محله آن

او در منطقه ای که طبق .  »ناراحت ھستند
ھزار نفر در ٢۴٠، ١٣٩٠سرشماری سال 

آن زندگی می کنند، سی تا چھل نفر را 
 می نامد و به جای توضيح علت »مردم«
عملی ماموران انتظامی، تنھا تفاھم خود  بی

واقع  در.  را برای علت حمله بيان می کند
اظھارات وی نه تنھا محکوم کردن اين اقدام 
نيست، بلکه نشان دادن چراغ سبز به اراذلی 

ھای مشابه در آينده دست  است که به اقدام
 . بزنند

ھای   حمله با چوب و چماق به بی خانمان
مستقر در پارک ھرندی، نمونه ی راه حلی 

، بلکه ١٢است که نه تنھا شھردار منطقه 
مسئولين مختلف نظام نيز مستقيم يا 

تصويری «غيرمستقيم برای رفع مشکل 
، توصيه و از آن »!زشت از پايتخت
اين در حالی است که .  پشتيبانی می کنند

کارتون خوابی،  اصط&حی که  به زندگی 
در دخمه ھا، آلونک ھا و چادرھا در 
شھرھای بزرگ اط&ق می شود، مدت 
ھاست که ديگر مختص تھران نيست و در 

. مان�د   يک سال و چند ماه ديگر برايش باقی می 
از ھمين ا`ن ھم مقامات دول�ت�ی اي�ن س�از را  

ھ�ا    اند که آثار اقتصادی رفع ت�ح�ري�م   کوک کرده 
ھ�ای    کش�د ي�ع�ن�ی ب�ه ق�ول   يک س�ال ط�ول م�ی 

ھ�ا داده    اقتصادی که در ارتباط با رف�ع ت�ح�ري�م 
 .خوش بود   شده، نبايد دل 

در روزھای گذشته اکبر ترکان مش�اور ع�ال�ی  
روحانی و دبير شورای عالی مناط�ق وي�ژه و  
آزاد اقتصادی در ھمايش تامين مال�ی و ج�ذب  

که اقتصاد از    گذاری خارجی با بيان اين   سرمايه 
ھ�ای    رکود خارج نشده و بخش مھمی از بن�گ�اه 

،  "ھ�ا ب�دھ�ک�ارن�د   اقتصادی تا خرخره به ب�ان�ک 
دستيابی ب�ه ن�رخ رش�د اق�ت�ص�ادی در  : "گفت 

 م��ي��ل��ي��ارد د`ر  ١٠٠٠ ب��رن��ام��ه ش��ش��م ب��ه  
وی در ادامه بر نياز  "  گذاری نياز دارد   سرمايه 

 م��ي��ل��ي��ارد د`ر  ٢۵٠ اق��ت��ص��اد اي��ران ب��ه  
گذاری خارجی تاکيد کرد، اع�دادی ک�ه    سرمايه 

ھا کام& روشن    از ھمين ا`ن نيز عدم تحقق آن 
ست تا به اين حقيقت    با ھمين آمارھا کافی . است 

پی ببريم که دولت جمھوری اس&م�ی ق�ادر ب�ه  
ی اق�ت�ص�ادی    مقابله با تشديد معض&ت پ�ي�چ�ي�ده 
دول�ت�ی ک�ه  .  ايران از ج�م�ل�ه ب�ي�ک�اری ن�ي�س�ت 

براساس اعتراف علی `ريجانی رئيس مجل�س  
در جلسه شورای اداری استان البرز ھم اکنون  

 ھ�زار م�ي�ل��ي�ارد ت�وم�ان ب�ه ب�خ��ش  ٣٠ "ت�ن�ھ�ا  
ب�دھ�ک�ار  )  داران   ب�خ�وان س�رم�اي�ه (خصوص�ی  

 ".است 
طور که بارھا در نشريه کار بر آن تاکي�د    ھمان 

کرديم، واقعيت اق�ت�ص�اد اي�ران اي�ن اس�ت ک�ه  
ھ�ای اق�ت�ص�ادی ک�اب�ي�ن�ه ھ�ای م�ت�ع�دد    سياس�ت 

جمھوری اس&می تنھا بر شدت بحران اف�زوده  
است، از ھمين روست که سال به سال بح�ران  

ت�ر گ�ردي�ده    تر شده و بيکاری نيز اف�زون   عميق 
ای که حتا مقامات دولتی ن�ي�ز در    گونه   است، به 

گوشه و ک�ن�ار ب�ه وج�ود ده م�ي�ل�ي�ون ب�ي�ک�ار  
و اگر اين وضعيت ادامه پيدا  .  اند   اعتراف کرده 

کند که در صورت بقای جمھوری اس�&م�ی و  
کند    شک ادامه پيدا می   داری بی   مناسبات سرمايه 
ھای خودشان ھمان طور ک�ه    بينی   براساس پيش 

ھ�ای م�ج�ل�س آم�ده    در گزارش مرکز پ�ژوھ�ش 
 . معضل بيکاری دو چندان خواھد شد 

داری    بيکاری يکی از نتايج مناس�ب�ات س�رم�اي�ه 
داری ھ�م�واره ب�ه ي�ک    مناسبات سرمايه .  است 

نيروی ذخيره کار يا ھمان ارتش بيکاران ني�از  
ھ�ای ک�ارگ�ران ب�رای    دارد تا بتواند با خواست 

افزايش دستمزد، کاھش ساعات ک�ار و دي�گ�ر  
بنابر اي�ن  .  شان مخالفت کند   ھای رفاھی   خواست 

داری    اش��ت��غ��ال م��ط��ل��ق در ن��ظ��ام س��رم��اي��ه 
 .معناست   بی 

ب��راس�اس گ��زارش آق��ای : " دارد، آم��ده اس��ت
نوبخت در نيمه اول امسال نه تنھا ھيچ شغلی 
ک�ه  در بخش صنعت و معدن ايجاد نش�ده، ب�ل

 ھزار شغل نيز ن�اب�ود و ي�ا در ١٠٠بيش از 
گ�زارش ".  خطر نابودی ق�رار گ�رف�ت�ه اس�ت

" ھای م�ج�ل�س مرکز پژوھش" سپس به تحليل 
ک��ردگ��ان  در راب��ط��ه ب��ا ب��ي��ک��اری ت��ح��ص��ي��ل

دانشگاھی اشاره کرده و با ارائه ج�دول�ی ک�ه 
از س��وی اي��ن م��رک��ز ت��دوي��ن ش��ده چ��ن��ي��ن 

در ت�ح�ل�ي�ل�ی ک�ه اخ�ي�را از س�وی  : " نويسد می
ھ�ای م�ج�ل�س درب�اره اح�ت�م�ال    مرکز پ�ژوھ�ش 

اف��زاي��ش چ��ن��د ب��راب��ری ت��ع��داد ک��ارج��وي��ان  
ھا ارائه ش�ده اس�ت، ب�ر    التحصيل دانشگاه   فارغ 

که حتی اگر اقتصاد ايران    اين مساله تاکيد شده 
 درصد ھم رشد مثبت  ۵ ، ساليانه  ١۴٠٠ تا سال  

اق��ت��ص��ادی را ت��ج��رب��ه ک��ن��د، ت��ع��داد ب��ي��ک��اران  
 برابر م�ي�زان  ۴  تا  ٣ التحصيل دانشگاھی    فارغ 

گ�زارش در ادام�ه ب�ر اي�ن  ".  فعلی خواھد ش�د 
ک�ن�د ک�ه ب�ا ت�وج�ه ب�ه ش�راي�ط    نکته تاک�ي�د م�ی 

 درصدی نيز  ۵ اقتصادی امکان رشد اقتصادی  
وج���ود ن���دارد و ب���ن���اب���ر اي���ن ب���ي���ک���اری  

  ۴  ت�ا  ٣ التحصي�&ن دانش�گ�اھ�ی از اي�ن    فارغ 
 .برابرميزان فعلی نيز گذر خواھد کرد 

ھ�ا ن�رخ    ب�ي�ن�ی م�رک�ز پ�ژوھ�ش   براساس پ�ي�ش 
کردگان دانشگاھی در صورت    بيکاری تحصيل 

  ۴٩ رش�د ي�ک درص�دی اق�ت��ص�اد، ب�ه ح�دود  
 خ��وھ��د رس��ي��د و در  ١۴٠٠ درص��د ت��ا س��ال  
 درص��دی اق��ت��ص��اد، ن��رخ  ۵ ص��ورت رش��د  

 درص�د  ٣۶ بيکاری در اين گروه از بي�ک�اران  
 .خواھد شد 

اما اگر نرخ بيک�اری در م�ي�ان اي�ن گ�روه از  
س�ت ک�ه اي�ن    جامعه اين قدر با`ست، ط�ب�ي�ع�ی 

ن��رخ در م��ي��ان ج��وان��ان��ی ک��ه ب��ه دل��ي��ل ف��ق��ر  
اند به تحصي&ت دانشگاھی برسند، ي�ا    نتوانسته 

نتوانستند يک ديپلم معمولی بگيرند و يا حتا از  
خواندن و نوشتن نيز مح�روم ھس�ت�ن�د، ب�ه چ�ه  

برخ&ف تب�ل�ي�غ�ات رژي�م  .  تواند باشد   ميزان می 
وضعيت بيکاری در ميان جوانان با تحصي&ت  

س�ت ک�ه    پايين بسيار بدتر از وضعيت جوانان�ی 
و ات�ف�اق�ا  .  دارای تحصي&ت دانشگاھی ھس�ت�ن�د 

ھمين گروه از جامعه ھستند که با بيشترين فقر  
پ�ذي�رت�ر از دي�گ�ران در    روبرو بوده و آس�ي�ب 

 .باشند   برابر معض&ت اجتماعی می 
توان�د ب�ه    بررسی وضعيت اقتصادی کنونی می 

تر شدن موضوع و رسيدن به يک نتيجه    روشن 
 .کند   مشخص به ما کمک  

طور که مقامات دولتی نيز ب�ه آن اذع�ان    ھمان 
اند، سال جاری رشد اقتصادی بار دي�گ�ر    کرده 

منفی خواھد بود، بنابر اين دولت روحانی تنھ�ا  

١٢از صفحه   
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 تصوير زشت پايتخت، آينه ای از تضادھای جمھوری اس�می 

تنھا به حل معضل کارتون خوابی کمک 
نکرده است، بلکه اين پديده به اعتراف خود 
مسئولين نظام نيز به شدت  رو به گسترش 

يکی از علل اين وضعيت، افزايش .  است
شديد اعتياد در جامعه است، چرا که حدود 

ھا را معتادين   درصد کارتون خواب٨٠
طبق اع&م وزير کشور در .  تشکيل می دھند
 ھزار معتاد در ١٠٠، ٩٣مرداد سال 

 تا ١٣کردند که بيش از  ھا زندگی می خيابان
به .  ھزار نفر از آنان ساکن تھران بودند١۵

گفته ی مدير عامل سازمان رفاه، بيش از 
 معتاد تنھا در محله ی ھرندی ٣٠٠٠

ع&وه بر .  ساکن شده اند)  دروازه غار سابق(
اين محل، ھمچنين  منطقه دره فرحزاد و 
پارک شوش و نيز اطراف بزرگراه ھا و 
اتوبان ھا   نيز به مراکز اِسکان معتادين 

 .تبديل شده اند
با اينکه اعتياد و در پی آن کارتون خوابی 
پديده ی جديدی در ايران نيست، اما افزايش 
شديد تعداد معتادين جامعه و به ويژه گسترش 
اعتياد در بين اقشار مختلف جامعه از جمله 
دانشجويان و به ويژه زنان و ھمچنين کاھش 

ھا   سال، از ويژگی١۶سن معتادين به زير 
يی است که به شاخص ھای پديده ی اعتياد 

اگرچه .  در جمھوری اس&می تبديل شده است
رژيم از تھيه و ارائه ی آمار رسمی در 
مورد آسيب ھای اجتماعی تا حد زيادی 

کند، اما طبق رقم ھای ذکر شده  خودداری می
از سوی مسئولين بھزيستی، ده درصد از 

ھمچنين به .  دھند معتادان را زنان تشکيل می
 آبان سال ٢٣گزارش س&مت نيوز در روز 

ھا  جاری، بيش از يک سوم کارتون خواب
مقايسه ی اين آمار .  شامل زنان می شود

دھد که مردان معتاد به نسبت زنان  نشان می
معتاد، شانس بيشتری برای زندگی در 

ھمچنين در .  خانواده و داشتن مسکن دارند
سال جاری تعداد زنان کارتن خواب حامله به 
شدت افزايش يافته که طبق اظھار رضا 
جھانگيری فر، معاون خدمات اجتماعی در 

، سه درصد از زنان »اعتماد«گفتگو با 
بخشی از .  کارتن خواب را تشکيل می دھند

حاملگی اين زنان به دليل حضور فعال 

تمام مناطق و شھرھای بزرگ از جمله 
خراسان رضوی و اصفھان به خطوطی 
ماندگار بر چھره ی اين شھرھا تبديل شده 

 .است
ھای  برخی ديگر از مسئولين و يا رسانه  

حکومتی اگرچه به معض&ت جامعه مانند 
بيکاری و اعتياد به عنوان علل کارتون 

کنند، اما با رياکاری،  خوابی اشاره ھايی می
از مسئوليت خود شانه خالی کرده، تقصير را 
به گردن ديگری انداخته و علت عدم حل 
معضل کارتون خوابی را  تنھا عدم 
ھماھنگی مسئولين نھادھا و ارگان ھای 
مختلف از جمله شھرداری، نيروھای 
انتظامی، بھزيستی، سازمان رفاه و غيره 

ای ديگر در بين اين  عده.  عنوان می کنند
خور حکومتی ھستند که  جماعت مفت

رياکاری را به حد اع& رسانده و با ريختن 
اشک تمساح و ادعای انسان دوستی، صدقه 
. و خيريه را راه حل اين معض&ت می دانند
آنان با راه انداختن شوھای تبليغاتی به ھمراه 

ھای  انصارخود و سياھی لشکری از آدم
خوش خيال و سبک مغز و حتی ناآگاه و در 
عين حال مشتاق به کمک، به ديدار کارتون 

ھا رفته و پس مانده ی سفره ھای  خواب
رنگين شان را در مقابل دوربين ھای 
عکاسی و فيلمبرداری با اشک و آه تقديم 

ھای بيچاره و مستأصل کارتون خواب  انسان
ھمچنين انواع و اقسام دسته جات .  می کنند

تحت عنوان به اصط&ح سازمان ھای 
مردمی ھستند که به جمع آوری اعانه و 

مشارکت ھای «صدقه می پردازند و تبليغ 
کار آنان نيز در نھايت .  کنند  را می»مردمی

چيزی نيست جز ترويج فرھنگ گداپروری 
و منحرف کردن توجه افکار عمومی از 

ھای بنيانی اين  مسئوليت دولت و ريشه
در اين بين، عملياتی نيز از سوی .  معض&ت

دولت صورت می گيرد، از جمله جمع آوری 
ھا که  توسط نيروھای انتظامی  کارتن خواب

با اِعمال خشونت و رفتار غيرانسانی ھمراه 
توان از جمله به  در اين رابطه می.  است

 نفر از کارتن ٧٠٠دستگيری  بيش از 
ھا در خرداد ماه سال جاری اشاره  خواب
در اين بين، مراکزی نيز تحت عنوان .  کرد

سامان سرا يا گرمخانه تاسيس شده که به 
ھيچ وجه جوابگوی ھزاران کارتون خواب 
نخواھد بود و باز نمونه ی ديگری از 
اقدامات نمايشی رژيم است که ھيچ ربطی به 
يافتن يک راه حل واقعی برای رفع پديده ی 

 .  کارتون خوابی ندارد
ھای ذکر شده نه  ھا يا سياست ھيچيک از اقدام

مافيای خريد و فروش کودکان است که از ته 
مانده ی جسم زنان معتاد نيز برای سودآوری 

يکی از اعضای شورای .  استفاده می کند
اس&می شھر تھران، اخيراً در اين رابطه از 

 ھزار تومانی نوزادان ١٠٠خريد و فروش 
در اطراف بيمارستان ھای جنوب شھر خبر 

کودکان زنان کارتن خواب اگر به .  داد
فروش ھم نروند، از ھمان آغاز حيات به 

به .  ھا تعلق دارند نسل جديد کارتون خواب
ھا نيز  اين جمعيت، بخشی از کارتن خواب

شوند که از زحمتکشان روستايی  اضافه می
شوند که به دنبال کار به شھرھای  تشکيل می
آيند و به جای داشتن زندگی بھتر  بزرگ می

در بيغوله ھای اطراف شھر سامان گرفته و 
چه بسا که به دام اعتياد و قاچاقچيان مواد 
مخدر افتاده و ديگر ھرگز از رده ی کارتون 

ھا و مصائب آن خارج نمی شوند،  خواب
ھمچنين دختران و زنان فراری نيز بخشی 

ھا را تشکيل  ديگر از جمعيت کارتون خواب
دھند که آينده ی آنان نيز در ھمانجا رقم  می

 .    می خورد
در عين حال بايد به اين نکته توجه داشت   

که اعتياد نيز مانند تمام آسيب ھای اجتماعی 
ديگر، اگر چه در پی خود صدمات اجتماعی 
ديگری مانند بيکاری، فقر و بی خانمانی را 
به دنبال دارد اما خود معلول عوامل ديگری 
است که ريشه در مناسبات اقتصادی و وجود 

اگرچه حل .  نظام طبقاتی در جامعه دارد
ای نابسامانی ھای اجتماعی در جامعه  ريشه

ی طبقاتی اصو`ً ممکن نيست، و تا زمانی 
که جامعه ی طبقاتی وجود دارد، کاخ ھا 
ھستند که به بھای ويران کردن کلبه ھا بر 

با اين .  سر زحمتکشان، به پا می شوند
وجود، بسياری از کشورھای سرمايه داری 
که درآمدھای ھنگفت از فروش نفت ھم مانند 
ايران ندارند،  در نتيجه ی مبارزات جنبش 
ھای مردمی و برای جلوگيری از شورش 

ھای رفاھی نسبی  ھای اجتماعی، به اقدام
رژيم جمھوری اس&می که .  دست زده اند

سرکوب را به عنوان ابزار اصلی حفظ نظم 
سرمايه داری موجود به کار می برد، 
ھمزمان، سياست تحميق و فريب توده ھای 
مردم را نيز در دستور کار دارد و ادعای 

وجود کارتن .  خيرخواھی نيز می کند
ھا در کنار گدايان و کودکان خيابانی  خواب

واقع آينه ای است که  انکار اين تزوير و در
چھره ی کريه نظام طبقاتی جمھوری 

 . کند اس&می را منعکس می
 
 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب 
 عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 ندارد" معضل بزرگ"ای برای  دولت برنامه

حسن روحانی چه پيش از انتخابات و چه بعد از 
انتخابات بارھا در رابطه با بيکاری سخن گفت و 

وگوی  او آخرين گفت.  ھای شيرينی داد بارھا وعده
تلويزيونی خود پيش از انتخابات را نيز با اين 

"جم&ت به پايان برد اگر من پيروز انتخابات : 
ای ندارم برای پيروزی در انتخابات  شدم ع&قه
من می خواھم روزی که ھمه !  جشن بگيرم

ھای ما شاغل بودند و بيکار نبودند آن روز  جوان
جشن بگيرم، آن روزی که زندگی مردم در بھبود 

گيرم، آن روزی  و رفاه بود آن روز من جشن می
که غمی در چھره کارگر نديدم آن روز جشن 

وگو، او از بيکاری به  در ھمين گفت".  بگيرم
نام "  انگيز معضلی بزرگ و بسيار غم"عنوان 

او "  تدبير و اميد"که دولت  برد و با بيان اين
ای با سه راھبرد برای مقابله با اين معضل  برنامه

در سال اول و "تدوين کرده، از اقدامات دولت 
ھای بعد برای کاھش و در نھايت  سپس در سال

ھايی که  ويژه آن حل و فصل موضوع بيکاری به
 .، سخن گفت"تحصيلکرده دانشگاه ھستند

وعده ھايی که پس از رسيدن به مقام رياست 
طور  اما ھمان!!  جمھوری نيز بارھا تکرار کرد

ھای او غم در چھره کارگر  که برخ&ف وعده
طور که نه  طی دو سال اخير دو چندان شد، ھمان

تنھا بھبودی در زندگی مردم رخ نداد که بدتر نيز 
. شد، بيکاری نيز به معضلی بزرگتر تبديل گرديد
ھای  اما در اين ميان شايد اعتراف رسانه

حکومتی به حادتر شدن معضل بيکاری در 
ھای پيشارو را بتوان به عنوان پايان تمام  سال

ھای روحانی و در اساس کليت  تبليغات و وعده
داری جمھوری اس&می در رابطه با  رژيم سرمايه

 .حل معضل بيکاری و يا حتا کاھش آن دانست
در روزھای گذشته خ�ب�رگ�زاری م�ھ�ر ک�ه م�ان�ن�د 

ھ�ای م�وج�ود در اي�ران وابس�ت�ه ب�ه  ديگ�ر رس�ان�ه
حاکميت است، در گزارشی به مع�ض�ل ب�ي�ک�اری، 

وي��ژه ب��ي��ک��اری ت��ح��ص��ي��ل��ک��ردگ��ان دانش��گ��اھ��ی  ب��ه
در بخشی از اين گزارش که به بررس�ی .  پرداخت

رشد اقتصادی و رابطه آن با بيکاری اخ�ت�ص�اص 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵ پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوmريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامpه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

KAROrganization 
 Of Fedaian  (Aghaliyat)  

No 705 November 2015       


