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وقتی سپاھيان :  در تاريخ سيستان آمده است
، سيستان را فتح و به خاک و خون "قُتيبه"

کشيدند، مردی چنگنواز، در کوی و برزن شھر 
می گشت، از جنايات و کشتارھای سپاھيان 

قصه ھا می گفت و اشک خونين از "  قُتيبه"
ديدگان آنانی که بازمانده بودند، جاری می 
ساخت؛ خود نيز خون می گريست و آنگاه بر 

با اين ھمه غم در خانه : "چنگ خود می نواخت
 ".دل، اندکی شادی بايد، که گاه نوروز است

روايت فوق، فقط بيان گوشه ای از تجاوزات و 
کشتارھای بی رحمانه اعراب صدر اسKم در 

تجاوزات ويرانگری که از سال .  ايران است
) دھه دوم تاريخ ھجری قمری(   ميKدی ۶٣۶

آغاز شد و طی دھه ھای متمادی از کشته ھا پُشته 
ساختند تا سرانجام توانستند حاکميت ويرانگر و 

 . سرکوبگرانه اسKم را بر مردم ايران تحميل کنند
روايت فوق برای کسانی که از تاريخ تجاوزات 
مسلمانان صدر اسKم به ايران بی خبر ھستند و يا 
اکنون چشم بر کشتارھای جمھوری اسKمی بسته 

اما، تجربه .  اند، شايد اندکی غلو آميز باشد
جمھوری اسKمی به ما می گويد، اين روايت 

چھل ساله حاکميت .  حقيقت محض است
سرکوبگرانه جمھوری اسKمی، خود بيان 
روشنی از حقيقت کشتار و ويرانگری مسلمانان 

جمھوری اسKمی .  صدر اسKم در ايران است
 سال ١۴٠٠نماد آشکار ھمان ايدئولوژی اسKم 

ھيات حاکمه ايران بر پايه مبانی .  پيش است
شريعت اسKم و تحکيم يک دولت دينی، فقط به 
نھادينه کردن سرکوب و کشتار در جامعه بسنده 

آنان، با پايه ريزی يک ديکتاتوری عريان، .  نکرد
حتا لبخند و شادمانی را نيز بر مردم ايران 

نوروز و شادی ھای بھارانه .  کردند"   حرام"

شويم، تعداد   دورتر می٩۶ھرچه از دی ماه 
بيشتری از عناصر ھيئت حاکمه نسبت به خيزش 

ھای قدرت حاکم را به  ای سراسری که پايه توده
پردازند و برخی  لرزه انداخت، به اظھار نظر می

اين .  آورند اعترافات مھمی را نيز بر زبان می
ھای جان سختی ھمراه  اعترافات که گاه با واقعيت

است، نشان دھنده اين واقعيت است که رژيم 
پذير و  جمھوری اسKمی، در حد باeيی ضربه

ای که آبستن حوادث است، تا چه اندازه  جامعه
 .آماده جوشش و قيام است

توان به گفتگوی  از نمونه اين اعترافات می
عبدالرضا رحمانی فضلی وزير کشور با 

او در .  ھای ھمشھری و ايران اشاره کرد روزنامه
ای دی  در اعتراضات توده:  گويد اين رابطه می

ماه، مردم درصد شھر به خيابان آمدند، بيش از 
 نفر کشته ٢۵پنج ھزار نفر بازداشت شدند، 

شدند، سه نفر در زندان تحت عنوان خودکشی 
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 آزادی -نان -کار
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 ست يک جرقه کافی

 تعرض زنان و ھراس ارتجاع

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 بھارانه

ھای واھی در  انگيزه
 استيضاح سه وزير
  کابينه روحانی

 
اعتراضات سراسری توده ھای مردم در دی ماه 

تر نپاييدند و با سرکوبی  با آن که چند روزی بيش
وحشيانه روبرو گشتند، اما چنان ارکان رژيم را 
به لرزه انداختند که با گذشت دو ماه، ھيئت 

. تواند ھراس خود را پنھان سازد حاکمه ھنوز نمی
دادستان عمومی و انقKب تھران، اين اعتراضات 

. خواند می"  سابقه بی"را از زمان انقKب تاکنون 
دھد، عوامل نارضايتی  وزير کشور ھشدار می

يک جرقه کافی است تا "ھنوز از بين نرفته و 
دبير شورای امنيت کشور ."  ور شود شعله
." ای نداشتيم ما در گذشته چنين پديده"گويد،  می

گويد، در آينده  دستيار اقتصادی روحانی می
تری به خود  تظاھرات ابعاد وسيع"ممکن است 

ممکن است دفعه بعد فرصت در اختيار ...  بگيرد
به نظر رئيس ستاد کل نيروھای ."  شما نباشد

از آتش زدن شھردار شھر نودژ و اتومبيل وی 
توسط کارگر اخراجی شھرداری تا حمله با 
ماشين به صفوف نيروھای نظامی که برای 
سرکوب دھقانان معترض در ورزنه گرد آمده 

ھای  چرا در ماه".  نماز جمعه"بودند و برھم زدن 
ھای تعرضی و حتا  اخير شاھد افزايش واکنش

قھری مردم در اعتراض به وضع موجود ھستيم 
و اين پديده چه تحولی در جامعه را نشان 

 !ای گذرا ھستند؟  پديده ھا آيا اين واکنش! دھد؟ می
 

ھايی از اين  ھای گذشته ما شاھد حرکت در سال
نوع بوديم که البته بيشتر جنبه فردی داشته و 

زدن بانک قوامين  برای نمونه آتش.  گذرا بودند
ھای  و بسياری از تک نمونه)  ٩۴سال (در فسا 

ديگر که در ھمه جا و در ھر شرايطی ممکن 

بحران انقBبی و رشد 
اعتراضات در اشکال 

 تعرضی و قھری
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 بھارانه

شان را به سخره گرفتند و با تحميل جنگ و 
کشتار، شکنجه و اعدام و سلب تمامی آزادی ھای 
دمکراتيک فردی و اجتماعی مردم، بھار و 
نوروزشان را نيز با اشک و آتش و خون 

 .درآميختند
 که بھار آزادی بود، با سرکوب و ۵٨بھار  

نوروز .  کشتار مردم ترکمن صحرا توامان شد
، مردم کردستان را در ماتم و عزا نشاندند؛ ۵٩

بھارشان به خون نشست؛ خانه ھايشان در زير 
حمKت مسلسل و خمپاره ھای سپاه پاسداران و 
آتش جنگنده ھای ارتش آوار شد، سفره ھفت سين 

. مزين شد"  سوگ"شان نيز تماما با اندوه سين 
در اين سال، مردم آذربايجان و خوزستان نيز 
بھاری توامان با زخم و جراحت و درد را تجربه 

 . کردند
 و سال ھای پس از آن اما، برای تمامی ۶٠بھار 

اينبار .  توده ھای مردم ايران بھاری خونين شد
ديگر فقط مردم ترکمن صحرا، کردستان، 
آذربايجان و خوزستان نبودند که نوروزشان در 
زير آوار سنگين جنايات ھيات حاکمه ايران 
مدفون شده بود، در اين سال ھا تمامی توده ھای 

 . مردم ايران ھر يک به نوعی به سوگ نشستند
، کشتار، سرکوب، ۶٢ تا ۶٠در سال ھای 

شکنجه و اعدام بی وقفه اعضاء و ھواداران 
سازمان ھای کمونيست، مبارز و آزادی خواه 
آنچنان وسعت يافت که اکثريت قريب به اتفاق 
خانواده ھای ايرانی مستقيم و غيرمستقيم با مرگ 

ھزاران خانواده .  و زندگی دست به گريبان شدند
در سوگ جان باختن عزيزان خود نشستند که ھر 
روزه در گروه ھای ده ھا نفری اعدام می شدند و 
ده ھا ھزار خانواده ديگر نيز پشت درب ھای 
زندان، مستاصل و سرگردان در جستجوی يافتن 

خانواده ھايی که .  رد پايی از فرزندان خود بودند
عKوه بر بيم و ھراس حاصل از وضعيت ناامن 
زندان ھا، با تحقير و اھانت نيروھای امنيتی و 

وضعيت مرگباری .  زندان بانان نيز مواجه بودند
 به اوج ۶٧که با قتل عام زندانيان در تابستان 

تابستان خونينی که با کشتار جمعی دست .  رسيد
 ھزار زندانی سياسی محکوم به حبس، ۵کم 

را عينيتی دوباره "  قُتيبه"تاريخ کشتار سپاھيان 
بخشيد و تا سال ھا نوروز و بھاران را با اشک 
خونين مادران، پدران، فرزندان و ھمسران 

 .  زندانيان جان باخته در آميخت
آنچه در اين چھار دھه بر توده ھای مردم ايران 
رفت، نياز جامعه اکنون به شاعران و 
چنگنوازانی است که بھارانه ھای اميد شان را در 
ھمدردی و ھمدلی با بازماندگان کشتارھای 

"جمھوری اسKمی بخوانند بوی باران بوی : 
سبزه بوی خاک، شاخه ھای شسته باران خورده 
پاک، نغمه شوق پرستوھای شاد، خلوت گرم 
کبوترھای مست، نرم نرمک می رسد اينک 

شاعرانی که ).  ١"(بھار، خوش به حال روزگار
در ھمدردی و ھمدلی با مردمی که سفره شان 
: تھی و جام شان بی باده است، بی دريغ باشند

ای دل من گرچه در اين روزگار، جامه رنگين "
نمی پوشی به کام، باده رنگين نمی نوشی ز جام، 
نقل و سبزه در ميان سفره نيست، جامت از آن 
می که می بايد تھی است، ای دريغ از تو اگر 

چون گل نرقصی در بھار، ای دريغ از ما اگر 
کامی نگيريم از بھار، گر نکوبی شيشه غم را به 

 ).٢"(سنگ، ھفت رنگش می شود ھفتاد رنگ
به رغم اينکه توده ھای زخم خورده و داغدار 
ايران ھرساله و در ھر نوروز، شادمانی بھارانه 
شان را به رخ سرکوبگران کشيده اند، بھار 
امسال اما، برای مردم ايران نوروز ديگری را 

نوروزی متفاوت با سال ھای .  رقم زده است
نوروزی که می تواند نويد دھنده کوبيدن .  پيشين

شيشه عمر جمھوری اسKمی به سنگ باشد تا 
سرکوب، اعدام و کشتارھای ھميشگی اش به 

 . صورت ھفتاد رنگ در جامعه پخش نشود
آنچه نوروز امسال را با سال ھای پيشين متفاوت 
کرده است، باز شدن غنچه ھای اميدی است که 
اين روزھا در دل عموم توده ھای زحمتکش 

شکوفه ھای اميد نسبت به .  ايران جوانه زده است
اميد به .  تغيير و دگرگونی وضعيت موجود

سرنگونی جمھوری اسKمی و رھا شدن از 
سرکوب و استبدادی چھل ساله و رسيدن به 
آزادی و برابری و استقرار حکومتی که کارگران 
و زحمتکشان در آن حاکم بر زندگی و سرنوشت 

 .  خود باشند
اين اميد، با سلحشوری و خيزش قھرمانانه 

 ٩۶جوانان و توده ھای عصيان زده در ديماه 
جوانه زد و اکنون با رايحه دل انگيز شادی ھای 

اميدی که بيش از .  نوروزی مردم درآميخته است
ھر زمان ديگری برای ايجاد تغيير و تحول 
شرايط موجود در روحيات و رفتار توده ھا 

اين اميد و تفاوت شرايط نوروز . شکوفا شده است
امسال با سال ھای پيشين، فقط در از ھم 
گسيختگی درونی و ناتوانی طبقه حاکم در 

مسئوeنی که .  پاسخگويی به مطالبات مردم نيست
دشواری نظام "اين روزھا با بيم  و ھراس از 
سخن می "  ٩٧جمھوری اسKمی در گذر از سال 

 .گويند
تفاوت نوروز امسال حتا، فقط در اعتKی 
مبارزات طبقه کارگر و گسترش اعتراضات 

اين .  علنی توده ھای زحمتکش متجلی نيست
تفاوت رفتاری و اميد به تغيير و تحوeت 
اجتماعی، بيش از ھمه در گسترش اعتراضات 
عمومی و در روحيات زنان و مردان جامعه 

اين را دختران خيابان انقKب به ما .  آشکار است
می گويند، اين را حرکت مبارزاتی زنان در 
اجتماع روز جھانی زن مقابل ساختمان وزارت 
کار به ما می گويد، اين را مبارزات علنی و خشم 
برافروخته کشاورزان ورزنه اصفھان  نھيب می 
زنند، اين شادمانی بھارانه و اميد به تغيير را، 
دختران در متروی تھران فرياد می کنند، 

 مارس در متروی ٨دخترانی که در پاسداشت 
تھران روسری ھا از سر برداشتند و سرود 

اين شادی و .  آزادی زن را با ھم، ھم آوايی کردند
اميد بھارانه، در رقص و پايکوبی توامان زنان و 
مردان در ميدان ھای خريد شھرھا به نمايش 

شادی اين روزھای مردم، فقط يک .  درآمده است
اين شادمانی برخاسته از .  شادی بھارانه نيست

اين واقعيت است که به سرنگونی رژيم اميدوار 
شده اند و اين اميد، نه اميدی واھی، که برخاسته 
از شرايط عينی جامعه و ازھم گسيختگی درونی 

 .جمھوری اسKمی نشات گرفته است
در بھار و نوروزی اين چنين، که خانواده ھای 
بسياری اکنون داغدار عزيزان جان باخته شان 
در زندان ھا و اعتراضات خيابانی ديماه گذشته 
ھستند، خانواده ھايی که حمايت، ھمدلی و 
ھمراھی بی دريغ ما با آنان، در عيدانه ھای 
جلوی زندان و محاکم قضايی می تواند بزرگترين 

در .  تسلی قلبی و بھترين بھارانه برايشان باشد
بھاری اين چنين که اميد به تغيير، و تب و تاب 
سرنگونی جمھوری اسKمی جامعه را فرا گرفته 
است، جا دارد ھمه با ھم با چنگ نواز سيستانی 

با اين ھمه غم در خانه :  ھم آوا شويم و بخوانيم
. دل، اندکی شادی بايد، که گاه تغيير است

 .نوروزتان پيروز و بھاران تان خجسته باد
 فريدون مشيری: ٢ و ١
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ھمه .  زند ھای درونی در باe دامن می کشمکش
و پKس  بار جل ای که اين ھا خيزش مجدد توده آن

رژيم اسKمی و طومار استبداد مذھبی را درھم 
نيک .  دانند خواھد پيچيد، يک خطر واقعی می

که نفس "  معبر سختی"از "  گذر"دانند که  می
ھا را به شماره انداخته است چندان سھل و  آن

 .آسان نيست
 و ٩۶ای دی ماه  واقعيت اين است که خيزش توده

اعتصابات و اعتراضات مکرر و گسترده 
کارگران، در دل طبقه حاکم ترس و وحشت 

ھای  حکومت اسKمی با تمام جناح.  انداخته است
اند که  ھا دريافته آن.  اند آن، روحيه خود را باخته

 .جمھوری اسKمی به آخر خط رسيده است
اين روزھا کم نيست اعترافاتی از اين دست که به 

ھا و  اعتراف به بحران.  دو نمونه آن اشاره کرديم
ھا و  بحران.  کنند حلی پيدا نمی مشکKتی که راه

. مشکKت جمھوری اسKمی يکی دو تا نيست
ھا و مشکKت نيز  ناتوانی رژيم در حل اين بحران

سران رژيم گيج و .  بر ھمگان ثابت شده است
طبقه حاکم .  اند سرگردان و به کلی فلج شده

احساس نموده است که طبقات پايين جامعه پای 
ھا و فراز و  رغم پيچ و خم اند که به در راھی نھاده

که  وقتی.  گذرد فرودھايش از مسير يک انقKب می
دار حاکم،  از درون نظام و عناصر طبقه سرمايه

آيندگی رژيم به تصوير کشيده  بست و بی بن
که ضدانقKب، خطر انقKب را  شود، وقتی می

بيند و بر زبان  کند، آن را از نزديک می حس می
کند تا در  آورد، او در واقع خود را آماده می می

نبردی سخت و دشوار که فاتح آن جز کارگران و 
زحمتکشان کس ديگری نيست، قدرت سياسی را 

 .واگذار کند
ھا و وخامت بيش از حد اوضاع  تنھا حدت بحران

بست  ست که ناتوانی و بن رژيم جمھوری اسKمی
نظام را بر زبان عناصری از درون نظام جاری 

بستی که تنھا با سرنگونی رژيم  بن.  سازد می
جمھوری اسKمی، نابودی تمام نظم موجود و 
استقرار حکومت شورايی کارگران و 

 .زحمتکشان، شکسته خواھد شد
 

ور خواھد شد، ھمان  اما اين آتشی که دوباره شعله
روال دی ماه را طی نخواھد کرد و از نقطه 

کف خيزش و موج جديد .  صفر آغاز نخواھد شد
ست که فعK  ای، سقف موجی اعتراضات توده

خيزش دی ماه تنھا در حکم .  فروکش نموده است
اين را .  ست ای مقدمه موج بعدی اعتراضات توده
مسعود نيلی .  اند سران حکومتی ھم احساس کرده

يار اقتصادی روحانی در گفتگو با روزنامه  دست
تظاھرات مردم در "گويد  ايران در اين باره می

دی ماه ھشداری است که ممکن است اعتراضات 
تری به خود  تر شود و ابعاد وسيع بيشتر و بزرگ

بينم، به  بگيرد، مسائلی که در مقياس کوچک می
ممکن است دفعه .  دھند ما عKمت آماده باش می

يار  دست"  بعد فرصت در اختيار شما نباشد
گوش  روحانی مانند وزير کشور که خطر را بيخ

دھد و  درپی ھشدار می است، پی خود احساس کرده
از ضرورت وحدت و انسجام درونی سخن 

اگر ھمينطور "گويد  نيلی ھشدارگونه می.  گويد می
ادامه بدھيم، ھمگی در معرض خطر خواھيم 

گذر کنيم، "  معبر سخت"که از اين  برای آن"  بود
وگرنه "  بايد يکديگر را به رسميت بشناسيم

شود که ھمه از آن پشيمان  ای حاصل می نتيجه
 "خواھيم شد

. ھا گوياست قول اوضاع به قدر کافی روشن و نقل
ھای حکومتی که عمر رژيم را پايان يافته  جناح
اند  اند، ھمه در انديشه خويش و حفظ کل نظام ديده

ای، چپ و راست يکديگر  و از ترس برآمد توده
شبحی .  کنند را به وحدت و انسجام دعوت می

وگذار  ھا به گشت انگيز برفراز سر آن ھراس
ھا  ھای بپاخاسته، ھمه آن خطر توده.  درآمده است

دانند که اگر دير  کند و نيک می را تھديد می
ھای ناراضی بجان آمده، بساطشان  بجنبند، توده

ست که رژيم  اين درحالی.  را جارو خواھد کرد
ترين شرايط و شديدترين  در يکی از سخت

ھای اقتصادی و سياسی خود دست و پا  بحران
کنندگان  گونه پاسخی برای اعتراض زند و ھيچ می

. ھای زحمتکش مردم ندارد دی ماه و عموم توده
ھا و  ای از پايين، به جّر و بحث فشار توده

 نيروی نظامی مضروب و ٩٠٠جان باختند و 
 درصد ۶٠او ھمچنين ادعا کرد .  مجروح شدند

وزير .  اند کنندگان دی ماه شاغل بوده اعتراض
کشور البته به منظور کم اھميت جلوه دادن ميزان 
بيکاری و تعداد بيکاران حاضر در اين 

او اما .  ھا، نقش شاغلين را برجسته کرد خيزش
دانست که اين کار، اعتراف ديگری به اين  نمی

واقعيت است که اکثر شاغلين بويژه کارگران، 
معلمان، پرستاران و ساير زحمتکشان نيز از 

اند و اين  وضعيت موجود به شدت ناراضی
ھای  نارضايتی به آن حد رسيده است که گروه

 .اند بزرگی از آنان وارد خيابان شده
ھا بخش مھم سخنان وزير کشور جمھوری  اما اين

جاست که  بخش مھم سخنان وی آن.  اسKمی نبود
ضمن صحبت پيرامون خيزش دی ماه، تصويری 

تحليل خيزش .  دھد از وضعيت جامعه بدست می
دی ماه از جايگاه مھمی در دستگاه فکری 

اظھارنظر .  جمھوری اسKمی برخوردار بود
سران رژيم در اين مورد و نسبت دادن آن به 

چيز را پاسخ  کشورھا و دشمن خارجی، ھيچ
داد و رژيم را به غفلت از خطری که کل  نمی

. ساخت کند دچار می نظام را تھديد می
تر نظام که مانند  انديش مداران دور سياست

ترھا، زير پايشان از آتش دی ماه داغ شده  دگم
ھايی در اين زمينه  کنند تحليل است، سعی می

ارائه کنند و برای جلوگيری از خاکستر شدن در 
ور  آتشی که ھر آينه ممکن است دوباره شعله

بينند و به آن  ھايی از حقيقت را می شود، گوشه
که البته مفری برای  کنند به قصد آن اعتراف می

 .نظم موجود بيابند
وزيرکشور از اين نمونه است و برخKف 

ای دی ماه را  ای که خيزش توده دارودسته خامنه
دھند و  به عربستان و اسرائيل و آمريکا نسبت می

خود را به تغافل "  ھا ناآرامی"در مورد ريشه 
زنند، به تشديد نارضايتی در ميان مردم،  می

شدن اين نارضايتی "  عمومی"انباشته شدن و 
کند و در توضيح گستردگی اعتراضات  اشاره می

ھا  سطح انباشتگی نارضايتی"گويد   ماه می دی
چنان باe رفته و عمومی شده که در ھر کجا 

رحمانی فضلی ".  امکانی پيدا کرد، ابراز شد
اعتراف کرد که عوامل و دeئل نارضايتی 

" اند از بين نرفته"ای کماکان پابرجا ھستند و  توده
يک جرقه "دھد که  و بعد چنين ھشدار می

 ."ور شود ست تا شعله کافی
ای  سخنان وزير کشور در مورد نارضايتی توده

و تصويری که از وضعيت جامعه به دست 
دھد، چنان واضح و روشن است که ھيچ  می

ست تا  نيازی به تفسير آن نيست؛ يک جرقه کافی
ھای کارگر  ھای تراکم يافته توده آتش نارضايتی

وزحمتکش و تمام تھيدستان و بيکاران جامعه، 
 .ور شود دوباره شعله

 ست يک جرقه کافی

رژيم جمھوری اسBمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و  
 قيام مسلحانه برانداخت
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ھای واھی در استيضاح سه وزير کابينه  انگيزه

حتا با "، "نيروی انسانی معتقد"مسلح ھم بدون 
معاون .  نخواھند شد"  تسليحات روز دنيا پيروز

نفرت، خشم و کينه مردم "اول روحانی ھم به 
 .کند اشاره می" نسبت به مسئوeن و نظام

ی ھراس مشترک از خيزش اعتراضات  در سايه
اند  آتی و تھديد کل رژيم، سران رژيم بر آن شده

بيابند و آن را آماج "  مقصری غير از خود"تا 
در پرتوی ھمين تاکتيک است .  خشم مردم سازند

که مجلس شورای اسKمی به استيضاح سه وزير 
اقدامی فراجناحی زيرا .  آيد کابينه روحانی برمی

تشکيل "  طلبان اصKح"که اکثريت مجلس را 
، يعنی "فراکسيون اميد"دھند، و اعضايی از  می

کنندگان  حاميان کابينه روحانی در رأس استيضاح
 .قرار دارند

ھا شايد بتوان با  برای درک علت استيضاح
بررسی روند استيضاح علی ربيعی و نتيجه آن به 

علل استيضاح ربيعی، از .  ھايی دست يافت پاسخ
ھای اقتصادی،  سوءمديريت در مجموعه"جمله 

ھای خصولتی به بخش  عدم واگذاری مجموعه
ھای  خصوصی، افزايش بدھکاری مجموعه

گذاری مثل سازمان تأمين اجتماعی و  سرمايه
سازمان بازنشستگی، سانحه نفتکش سانچی، 

توجھی به حقوق  طرح تحول سKمت و بی
پيش از استيضاح، .  ذکر شده بود"  کارگران

ھای ربيعی در خانه کارگر، به صحنه  پالگی ھم
آمده بودند و اين مھره پيشين امنيتی و اطKعاتی 

از جنس "و "  نماينده کارگری در دولت"را 
خواندند و مجلس را تھديد کردند در "  کارگری

جامعه "صورت رأی بر استيضاح وی، 
. در برابر مجلس تجمع خواھد کرد"  کارگری

البته دفاع اين تشکيKت دولتی از ربيعی جای 
تعجبی ندارد، چرا که او يکی از اعضای شورای 

وار اشاراتی به  چنين کنايه ھم.  مرکزی آن است
ھا  آن"  خواھی سھم"کنندگان و  استيضاح"  نيت"

در مجلس، دeيل استيضاح بسيار کلی .  شده بود
بيان شدند، اما در جريان آن به مواردی اشاره 

گفته شد، .  از جمله، حراج اموال کارگران:  شد
 ھزار ١١مسئوeن تأمين اجتماعی قصد دارند 

ميليارد تومان از اموال تأمين اجتماعی را واگذار 
 ميليارد تومان در سال ٣٠٠٠کنند، در حالی که 

ھا در  سوددھی دارند؛ يا واگذاری يکی از بنگاه
با .   درصد سوددھی داشته است۵٠ که ٩۵سال 

عدم "اش در مجلس از  آن که ربيعی و مدافعان
در وزارت کار در دوران وزارت "  کشف فساد

ربيعی سخن گفتند، در جريان استيضاح، به 
ھای اقتصادی شستا اشاره  درآمدھای عظيم فعاليت

شود؛  شد که به خزانه دولت واريز نمی
با آن "درآمدھايی که به گفته يکی از نمايندگان 

توان يک کشور را اداره کرد، اما کارگران و  می
بازنشستگان تحت پوشش وزارت تعاون در 

در مرداد ماه، ."  کنند وضعيت خوبی زندگی نمی
تخلفات "رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از 

عدم شفافيت اطKعات "و "  اداری و مديريتی
ھای زيرمجموعه شستا گفته  در شرکت"  مالی
چنين از استخدام نزديکان ربيعی و  ھم.  بود

ھای مديريت به ويژه در  ھا در پست بازنشسته
 ٧٠گويا، ليست .  ھای زيرمجموعه شستا شرکت

ای ھم وجود دارد که شامل مديران عامل  نفره

ای  پروازی، بازنشسته و اعضای ھيئت مديره
شود که برخKف بخشنامه دولت در بيش از  می

شرکت (شستا .  دو شرکت حضور دارند
 با ١٣۶۵، که سال )گذاری تأمين اجتماعی سرمايه
ھای سازمان تأمين اجتماعی، يعنی پول  دارايی

ای  کارگران، تشکيل شد، اکنون با مجموعه
 شرکت و مؤسسه و ١٧٠متشکل از بيش از 

ای کKن، از نھادھايی است که چشم  سرمايه
گران حکومتی به آن دوخته  بسياری از غارت

ھای کKن مرتضوی و  پرونده اختKس.  شده است
ھای بسيار  بابک زنجانی در اين نھاد ھنوز ناگفته

 .دارد
: کنندگان وعده داد ربيعی در پاسخ به استيضاح

ھايی را  درباره فقر مطلق و ايجاد اشتغال برنامه"
ما .  بينی کرديم که کار را به خوبی جلو ببرد پيش

ھای فقرزدايی را پيش برديم البته بدانيد  سياست
خواھد و پاشيدن پول   سال برنامه می٢٠که فقر 

." تواند ھمچون اشتغال مشکل فقر را حل کند نمی
دانند  ھايی که ھر دو طرف به خوبی می وعده

 .وعده سرخرمن است
کنندگان ربيعی، خود را  از آن سو، استيضاح

، گوش شنوای "صدای بازنشستگان و بيکاران"
" صدای اعتراض مردم و اعتراض کارگران"

يکی از آنان مدعی شد، اگر روحانی .  خواندند
صدای اعتراض مردم را شنيده است، بايد ربيعی 

اين ھمان نقطه کليدی است که .  را برکنار کند
نمايندگان مجلس اسKمی را وداشته تا طرح 

آنان به زبان .  استيضاح ربيعی را اجر کنند
شان به وضعيت وخيم معيشتی کارگران و  معوج

کنند و به  بازنشستگان و بيکاران اشاره می
اعتراضات روزمره صدھا و ھزاران کارگری 
که در مراکز توليدی و خدماتی اعتصاب و در 

کنند و از مديران و  پيمايی می ھا راه خيابان
کارفرمايان مراکز توليدی و خدماتی گرفته تا 

چه آنھا را  آن.  شان ھستند آماج خشم"  کار"وزير
به طرح استيضاح ربيعی واداشته نه ھمدلی با 

کارگران و بازنشستگان و بيکاران، بلکه 
چرا که يکی .  شان از اعتراضات آنان است ھراس

از علل شرايط امروز طبقه کارگر ايران، تKش 
ھای متعدد در  نشينان دوره ناپذير مجلس خستگی

باری، طرح .  سلب حقوق کارگران است
استيضاح ربيعی با اختKف دو رأی به نتيجه 

چون دو  ھم.  نرسيد و وزير در پست خود ابقا شد
 .تر وزير ديگر البته با آرايی بيش

گرچه ھر يک از .  رفت جز اين نيز انتظار نمی
ھا تا پيش از اين و اکنون حتا ھر يک از  جناح

، "سوء مديريت"کوشند  ھای رژيم می ارگان
ھايی از اين  و بھانه"  ناکارآمدی و ناشايستگی"

قبيل را عامل وضعيت کنونی معرفی کنند و با 
قربانی کردن چند مھره خود و کل نظام را از 

اين يکی .  خطر فروپاشی در امان نگاه دارند
اش را عامل  دولت روحانی و اعضای کابينه

کند و آن ديگری،  معرفی می"  تعيمق فقر"
ای را که باعث جلوگيری از پيگيری  عده"

رأی "توسط دولت برخاسته از "  مطالبات مردم
ھرچند ھم رھبرشان، ھم رئيس ".  اکثريت

 و  پردازان جمھورشان، ھم سران و ھم نظريه
دھند که ھمه  شان به درستی ھشدار می کارشناسان

در يک کشتی ھستند و اگر اين کشتی فرو رود، 
يک بار ديگر ھشدار .  ھمه با ھم غرق خواھند شد

"مسعود نيلی، دستيار روحانی را بشنويم اگر : 
طور ادامه دھيم و در ھمين روند پيش  ھمين

بايد .  برويم، در معرض خطر خواھيم بود
ھمديگر را به رسميت بشناسيم تا از اين معبر 
سخت، گذر کنيم؛ و گرنه عواقب بدی خواھيم 

شود که ھمه از آن  ای حاصل می داشت و نتيجه
چرا .  نتيجه ھشدارھايی بی."  پشيمان خواھيم شد

گاه مانعی در برابر  که ھشدارھا و پندھا ھيچ
ھای رقيب در  ھای جناح ھا و کشاکش آفرينی تنش

ھيئت حاکمه نبوده است، در شرايط بحرانی 
کنونی، نيز نه تنھا چنين نخواھد بود، بلکه با 

. ھا افزوده خواھد شد وخامت اوضاع، بر دامنه آن
ھا،  اعتنا به اين کشاکش مردم نيز در اين ميانه، بی

ھا، به  و آگاه بر ماھيت تمامی سران و ارگان
اند که خواھان سرنگونی  صدای بلند اعKم کرده

 .ھايش ھستند اين رژيم با تمام دار و دسته
 

 نشريه کار

 ارگان سازمان 

) اقليت(فدائيان 

 چھل ساله شد 
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 بحران انقBبی و رشد اعتراضات در اشکال تعرضی و قھری
است رخ دھند، حتا در دورانی که از 
تKطمات اجتماعی چندان خبری نيست، 

برد  جامعه از نظر سياسی در رکود بسر می
. ھا محدود و تدافعی است و مبارزات توده

ی نه چندان دور و در برخی از  در گذشته
ھای زمانی نيز شاھد حمله به مراکز  دوره

دولتی و مذھبی در جريان اعتراضات 
توان به  ای بوديم که برای نمونه می توده

اما در .   اشاره کرد٨٨اعتراضات سال 
 که اعتراضات ٨٨جريان اعتراضات سال 

ھا ھمراه بود،  خيابانی با حضور وسيع توده
ھای تعرضی محدود بود  اين شکل از حرکت

و شاھد اين حجم وسيع از حمله به نھادھای 
مذھبی، حکومتی و مراکز سرکوب نبوديم 

ماه از سوی معترضان  که در اعتراضات دی
 .صورت گرفت

ھای اخير دو  چنين در روزھا و ھفته ھم
مورد از اقدامات تعرضی افراد به تنگ آمده 

ای  از نظم حاکم، انعکاس خبری گسترده
گر خشم نھفته در بطن جامعه  يافتند که نشان

نسبت به وضعيت غيرقابل تحمل کنونی 
 .ھستند

اولين مورد به آتش کشيدن اداره برق مشھد 
 بھمن توسط فردی بود که برق ٢۵در تاريخ 

در .  اش را بدليل بدھی قطع کرده بودند خانه
جريان اين واقعه رئيس اداره کشته و يکی 

 اسفند ٢٣در .  از معاونان اداره مصدوم شد
در استان کرمان و " نودژ"نيز شھردار شھر 

ماشين وی، توسط يک کارگر اخراجی به 
در گذشته، در مواردی .  شوند آتش کشيده می

که افراد به دليل مشکKت اقتصادی شديدا 
تحت فشارھای روحی قرار داشتند، عموما 

 ٨حتا روز .  شاھد خودکشی افراد بوديم
تپه به نام  اسفند يکی از کارگران نيشکر ھفت

علی نقدی در اثر فشارھای اقتصادی حاصل 
از عدم پرداخت دستمزد، متاسفانه دست به 

پيش از وی نيز کارگران .  خودکشی زد
اند که در محيط کار، به دليل  ديگری بوده

  معضKتی از اين نوع، دست به خودکشی
ی اتفاقات  اما با نگاھی به مجموعه.  اند زده

توان رسيد که بروز  اخير به اين نتيجه می
گان در اشکال تعرضی آن در  ديده خشم ستم

حال افزايش است و البته برای درک چرايی 
بروز اين پديده بايد به شرايط کنونی جامعه 

 .نظر افکند
براساس .  گرديم ابتدا به چند ماه قبل برمی

گذار  پايه"  محمد حسينی"فراخوانی که 
داد، تعدادی از جوانان در "  استارت ری"

زدن  ھای مھر تا آذر اقدام به آتش طول ماه
برخی از مراکز مذھبی و حکومتی کردند از 

 علميه در  جمله تعدادی بانک، مسجد يا حوزه
شھرھای تھران، مشھد، تبريز، ميناب، 

 .رشت، دره شھر، شيراز و غيره
اما چرا اين فراخوان در آن لحظه مشخص 
مورد استقبال گروھی از جوانان قرار 

و آيا مثK اگر اين فراخوان دو سال !  گرفت؟
شد، شاھد اين حمKت  پيش ھم داده می

بدون ترديد پاسخ اين سوال منفی !  بوديم؟
طور که خيلی از افراد ديگر نيز  ھمان.  است

ھای متعددی به مناسبت ھای متعدد  فراخوان
دادند اما اغلب استقبالی حتا محدود از آن 

 .ھا نشد فراخوان
علت اين استقبال از سوی گروھی از جوانان 
به شرايط مشخص آن لحظه از جامعه 

تر شدن  شرايطی که بدنبال وخيم.  گردد برمی
اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه 

و "  جمھوری انتخابات رياست"پس از 
ھا و ھياھوھای پيش از  فراموشی وعده

ھا  توسط مقامات حکومتی، توده"  انتخابات"
به سرعت و در ابعادی گسترده از زير 

" طلبان اصKح"ھای تبليغاتی  سلطه وعده
حکومتی بيرون آمده و به دنبال آلترناتيوی 
برای جايگزينی با نظام جمھوری اسKمی 

ست که اين مساله در  طبيعی.  گردند می
انتخاب اشکال اعتراضی نيز خود را نشان 

تری به خود  داده و اعتراضات شکل تعرضی
 .گيرند می

در )  اول آبان(برای نمونه در ھمان مقطع 
اروميه بدنبال درگيری نيروھای انتظامی با 

راه "آموزان مدرسه دخترانه  اولياء دانش
، چند نفر شبانه بخشی از پايگاه بسيج "شھدا

آباد اروميه را به  در مسجد قدس منطقه اسKم
گسترش اين شکل از .  کشند آتش می

اعتراضات و حمله به مراکز دولتی، مذھبی، 
عنوان نمادھای قدرت  ھا به نظامی و بانک

سياسی، اقتصادی و مذھبی مناسبات حاکم که 
ھا مسبب وضعيت کنونی ھستند،  در نزد توده

ماه اين موضوع را  در اعتراضات دی
حمله به اين مراکز .  سازد خوبی آشکار می به

و شکل تعرضی اعتراضات ھمراه با انتخاب 
اکنون نيز  ای بود که حتا ھم گونه شعارھا به

عنوان  ماه به سران رژيم از اعتراضات دی
سابقه در طول تاريخ  يک ھشدار جدی و بی

 .برند حاکميت جمھوری اسKمی نام می
در تاکستان مردم دفتر امام جمعه، حوزه 

ھا را به آتش  علميه، تبليغات اسKمی و بانک
نيز اقدامات "  شھر خمينی"در .  کشيدند

در قھدريجان .  مشابھی صورت گرفت
جوانان معترض به فرمانداری و پاسگاه 

در ھمدان، .  نيروی انتظامی حمله کردند
مراغه، بانه، اراک و تويسرکان شاھد حمله 

در لنجان به سمت .  مردم به فرمانداری بوديم
فرمانداری تيراندازی شد و در اھواز نيز 
گروھی به سمت پايگاه بسيج تيراندازی 

 امامزاده و ۶شھر  در سوادکوه و قائم.  کردند

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۶ ٧۶۶ شماره  ٩۶ اسفند ٢٨     ۶
۵از صفحه   

 بحران انقBبی و رشد اعتراضات در اشکال تعرضی و قھری

بقعه توسط چند نفر به آتش کشيده شدند و در 
شھرھای رودسر و شلمان جوانانی مساجد را 

 .به آتش کشيدند ووو
در حمله به دراويش گنابادی در خيابان 
پاسداران نيز شاھد حمله با اتوبوس و 
. اتومبيل به صفوف نيروھای سرکوب ھستيم

در اعتراضات ورزنه اصفھان، نيز يک نفر 
با اتومبيل به صفوف نيروھای سرکوب زد 

ھا در  که رژيم از ترس تکرار اين روش(
).  را ھم در نياورد اين مورد حتا صدايش

انداختن دو تير برق که باعث قطع انتقال آب 
 زدن نماز جمعه اصفھان  به يزد شد و برھم

و سردادن "  امام جمعه"با پشت کردن به 
از ديگر " رو به ميھن، پشت به دشمن"شعار 

 . اقدامات تعرضی دھقانان ورزنه بود
ی  ھايی ھستند که روحيه ھا فاکت ی اين ھمه
ی معين که برخاسته  ھا را در آن لحظه توده

دھند و  از شرايطی معين است، بازتاب می
بر بستر ھمين شرايط مشخص است که 

ھای قھری فردی مانند  برخی مواقع با حرکت
اقدام کارگر اخراجی شھرداری نودژ روبرو 

ھای تعرضی و حتا  ھستيم و گاھی با حرکت
ماه و حمله  قھری جمعی مانند اعتراضات دی

 .به مراکز مذھبی، دولتی و نظامی رژيم
رغم  اما نکته بسيار مھم ديگر اين است که به

رشد اين شکل از اعتراضات تعرضی و 
ھای اعتراضی  قھری، بررسی کليت حرکت
دھند که ھنوز  جامعه اين را نيز نشان می

ای  شرايط برای بکارگيری قھر در ابعاد توده
در ھمين اعتراضات .  باشد آن مھيا نمی

ماه نيز که شعارھايی با محتوای  دی
سر داده شد "  سرنگونی نظام سياسی حاکم"

و مراکز دولتی و مذھبی مورد تھاجم قرار 
گرفتند، ديديم که معترضان اغلب از جوانان 

ھايی خاص از  بيکار بودند، يعنی گروه
شان در  ای برای جامعه که اتفاقا ھيچ آينده

اما در .  نظام جمھوری اسKمی وجود ندارد
ھای  يا ديگر گروه(اعتراضات کارگری 

بينيم که شکل اعتراضی  می)  اجتماعی
ھا و  البته خواست.  گونه نيست کارگران اين

تر شده و شکل  بويژه شعارھا بسيار راديکال
توان گفت دارای  اعتراضات حتا گاه می

.  ھستند، اما در ھمين حد ھای تعرضی جنبه
در اين اعتراضات ھرگز شعارھايی با 

داده "  مرگ بر جمھوری اسKمی"مضمون 
ھا و  در واقع شعارھا، خواست.  نشده است

شکل اعتراض ھمواره تناسبی با ھم دارند و 
گر روحيه و  بيش از ھر چيز نتيجه و بيان

ھا در آن لحظه مشخص و  سطح مبارزه توده
به بيان ديگر آن مرحله از تکامل و رشد 

 .ھستند" بحران انقKبی"
اما رشد اشکال تعرضی و قھری مبارزه در 
عين حال دو نکته مھم ديگر نيز دارد که بايد 

 گرامی باد ياد کمون پاريس ،.

  نخستين حکومت کارگری جھان

 

 ترين  يزرگ١٨٧١ مارس ١٨در 

 رويداد جنبش کارگری قرن نوزدھم در 

 فرانسه رخ داد و پرولتاريای

 قھرمان پاريس نخستين حکومت 

 .کارگری جھان را برپا داشت

طور که  که ھمان اول اين.  ھا تاکيد کرد بر آن
گيری اين  در ابتدای مقاله آمد، بستر شکل

ھای موجود  نوع از اعتراضات، واقعيت
کارگيری اشکال  بنابراين، به.  جامعه است

ھای  تعرضی و قھری اعتراض در شيوه
با توجه به بحران انقKبی   –گوناگون آن 

افزايش خواھند يافت،   -موجود در جامعه 
برای نمونه مقابله با .  ويژه اشکال تعرضی به

ھا  نيروھای سرکوب و حتا فراری دادن آن
ھای وسيعی از جامعه و  که با روحيه توده

ھا ھماھنگی بيشتری دارد،  تجارب اخير آن
به غير از استثنائاتی (ی کنونی  اما در لحظه

عموما شاھد )  ماه ھم چون اعتراضات دی
. برخورد انفعالی با نيروھای سرکوب ھستيم

تر و به عنوان مثال، اگر  به عبارت روشن
ی کنونی و در ھنگام دستگيری  در لحظه

دختران خيابان انقKب توسط نيروھای 
سرکوب، شاھد برخورد انفعالی گروھی از 
مردم ھستيم و شکل تماشاچی را به خود 

ای نه چندان دور در  گيرند، در آينده می
برخورد به اعتراضاتی از اين نوع، شاھد 
افزايش مقابله با نيروھای سرکوب و 

 .ھا خواھيم بود برخورد تعرضی توده

که بکارگيری اشکالی از اعمال قھر  دوم آن
ی آن با اين  از سوی معترضان و توسعه

سرعت و در حالی که در مراحل ابتدايی 
بحران انقKبی ھستيم و اکثريت بزرگ 

 انقKبی روی  ھا ھنوز به فعاليت توده
اعتراضاتی که با خواست (اند  نياورده

، نشان )سرنگونی نظام حاکم ھمراه است
تواند با  ھا می دھد که اشکال مبارزه توده می

آوری  سرعت تغيير کند و در صورت روی
ھا و بويژه طبقه کارگر  اکثريت بزرگ توده

 انقKبی و اشکال تعرضی مبارزه،  به فعاليت
تواند به سرعت قھرآميز  ھا می مبارزات توده

 .شود
 

 :نوشت پی
، "بحران انقKبی"برای درک بھتر مفھوم 

اين که بحران انقKبی چيست، مراحل تکاملی 
ھايی دارد،   است و چه ويژگی گونه آن چه

توانند به نشريه کار  خوانندگان گرامی می
(۴١١شماره  تاريخ انتشار نيمه دوم مرداد  
دوران "، پاسخ به سواeت )٨٢سال 
اعتKی "و "  بحران انقKبی"، "انقKبی
 .مراجعه نمايند" انقKبی
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مطالبات محدود زنان نيستند، بلکه به مبارزه 
مستقيم و رو درروی با رژيم برای برابری و 

ھا ديگر به حرف بسنده  آن.  اند رھايی روی آورده
از .  اند کنند بلکه به عمل مستقيم روی آورده نمی

کنند که لغو حجاب  ستيز تمنا نمی رژيم زن
اجباری را بپذيرد، بلکه بااراده انقKبی خود، 

نمونه برجسته .  دارد  آشکارا حجاب از سر برمی
آن،  دختران خيابان انقKب است که بر سکوھای 

شان را بر چوب  ھا، قھرمانانه روسری بلند خيابان
 ٨ادامه اين مبارزات، تجمعات زنان در .  کردند

ھای زنان و دخترانی بود که  مارس و سخنرانی
بدون ترس و ھراس از سرکوبگران، در مترو 
برای زنان ديگر سخنرانی کردند و سرود رھايی 

 .و برابری را خواندند
ھا زن و مرد مبارز را   مارس، رژيم ده٨در  

ھا در دست  دستگير کرد که ھنوز تعدادی از آن
اما اين .  دژخيمان رژيم اسKمی اسيرند

ھا  گری رژيم خللی در اراده انقKبی آن وحشی
روحيه انقKبی اين زنان مبارز از .  ايجاد نکرد

اين حقيقت آشکار است که تعدادی از 
جمعی  که آزاد شدند، دسته شدگان، ھمين بازداشت

در مقابل زندان سرود رھايی و برابری را 
پوشيده نيست که با اين روحيه انقKبی و .  خواندند
گرفته ،  ای که در ميان زنان شکل جويانه مبارزه

ثمر خواھد  تمام اقدامات سرکوبگرانه رژيم بی
جويانه  چراکه اين روحيه تعرضی و مبارزه.  بود

ھای مردم  محصول شرايط انقKبی است که توده
را به عرصه مبارزه مستقيم با رژيم سوق داده 

ھای  تظاھرات صدھا ھزار تن از توده.  است
ماه، اعتKی روزافزون جنبش  زحمتکش در دی

کارگری، اعتصابات، تجمعات و تظاھراتی که با 
روزه در سراسر ايران  شعارھای راديکال ھمه

 .اند در جريان است، ھمگی بازتاب اين شرايط
نزديک به چھل سال است که رژيم ارتجاعی 

ترين ستم،  رحمانه گرای حاکم بر ايران، بی اسKم
. تبعيض و نابرابری را برزنان اعمال کرده است

ای است که اکنون ايران  ستيزی به درجه اين زن
در زمره معدود کشورھای جھان  از نمونه 
عربستان سعودی است که در آن آشکارا برابری 

اين نفی برابری .  شده است حقوقی زن و مرد نفی
در بندبند قوانين کشور شکلی رسمی به خود 

در يک دولت دينی اسKمی که .  گرفته است
اند، جز  شده آشکارا دين و دولت در يکديگر ادغام

نفی برابری و پايمال شدن حقوق انسانی زن 
 .تواند وجود داشته باشد نمی

ناپذير برابری زن و مرد  دولت دينی دشمن آشتی
. از ديدگاه دولت دينی زن نصف مرد است.  است

از ھمين روست که در قانون مدنی جمھوری 
در .   اسKمی  سھم ارث مرد دو برابر زن است

دعاوی قضائی ھمواره شھادت دو زن برابر يک 
مرد است و در برخی موارد فقط شھادت مرد 

قوانين دولت دينی جمھوری .  اعتبار دارد 
از .  داند اسKمی، زن را تابع و زيردست مرد می

ھمين روست که مرد را رئيس و فرمانروای 
تواند زن را از  مرد می.  خانواده اعKم کرده است

تواند  می.  کار کردن در خارج از خانه منع کند

حتی مسافرت زن منوط به .  زن را تنبيه کند
دولت دينی در خارج از خانه .  اجازه شوھر است

نيز مراقب و سرپرستی  زن را خود 
زن بايد به امر حکومت .  گرفته است برعھده

در مراکز عمومی .  اسKمی حجاب بر سر بگذارد
جداسازی را رعايت کند و چنانچه از مقررات 
ارتجاعی سرباز زند، سروکارش با پليس، 

با اين اوصاف .  سرکوب و زندان خواھد بود
روشن است که چرا زنان بايد بر طبق ضوابط 
ارتجاعی دولتی از حق دسترسی به برخی 
مقامات رسماً محروم باشند، چرا اکثريت بسيار 

کرده دانشگاھی بيکارند و  بزرگ زنان تحصيل
چرا دستمزد و حقوقی بسيار پائين تر از مرد 

 .گيرند می
اما اين تبعيض و ستمگری ھرگز بدون واکنش و 
. مبارزه از سوی زنان نبوده و نخواھد بود

سراسر دوران استقرار جمھوری اسKمی،  زنان 
به اشکال مختلف عليه اين ستمگری رژيم مبارزه 

ھمه ستم، بی حقوقی و تبعيض  بااين.   اند کرده
روشن است که چرا زنان بايد به شورش و قيام 

 . عليه دولت دينی برخيزند
زنان در طول چھار دھه مبارزه با جمھوری 

ھمه ستمگری از  اند که اين اسKمی دريافته
گردد که  خصلت دينی جمھوری اسKمی ناشی می
وسطايی  خود را مدافع و پاسدار احکام قرون

اند که برای تحقق  زنان دريافته.  داند اسKمی می
ھمه  حقوق و مطالبات خود و برانداختن اين

. تبعيض و ستم بايد دولت دينی را سرنگونی کنند
 .اين است مضمون کنونی مبارزات زنان

ھا تKش زنان  اند که سال زنان به تجربه دريافته 
طلب برای جدا کردن مبارزات  موسوم به اصKح

ھای کارگر و زحمتکش،  زنان از مبارزات توده
. خدمت به رژيم ارتجاعی جمھوری اسKمی بود

مبارزات زنان ايران برای برانداختن ، ستم، 
تواند منزوی و  تبعيض و نابرابری، ھرگز نمی

ھای وسيع مردم ايران عليه  جدا از مبارزات توده
ھای  رژيم ،جدا از جنبش طبقاتی کارگران و توده

رو که  فقط ازآن نه.  زحمتکش به پيروزی برسد
جنبش زنان در اتحاد با طبقه کارگر است که 

آورد،  گاه قدرتمندی برای مبارزه به دست می تکيه
بلکه پيگيرترين مدافع برابری حقوق زن و مرد، 

اين واقعيت در سراسر جھان .  طبقه کارگر است
که امروز زنان  ھمين.  به اثبات رسيده است

ھا را ازسر بردارند، در  توانند علناً روسری می
ھای کارگر و زحمتکش مردم  بطن مبارزات توده

 ٨ھمين .   کارگری است و اعتراضات گسترده
مارس را که زنان سوسياليست انترناسيول دوم 
مبتکر آن بودند، نتيجه اتحاد جنبش کارگری و 

 . جنبش زنان ستمديده و زحمتکش است
ھای آتی خود  جنبش زنان ايران برای پيروزی

بايد پيوند خود را با جنبش کارگری مستحکم 
حال مبارزات انفرادی زنان حتی  درعين.  سازد

ويژه در برداشتن  در اوج جنبش کنونی که به
انفرادی حجاب تجلی يافت، در درازمدت 

ای  زنان بايد به مبارزه.  بخش باشد تواند نتيجه نمی
آورند  متشکل و اشکال نوين و پايدار مبارزه روی

 مارس امسال در ٨که يک نمونه آن را در 
بديھی است که مبارزه .  تجمعات زنان ديديم

ھايی از تشکل زنان  جمعی و متشکل به حداقل
گرچه رژيم ديکتاتوری عريان امکان .  نياز دارد

ھای علنی را به زنان نخواھد داد،  ايجاد تشکل
گونه که به کارگران نداده است و  ھمان

حال پراکندگی زنان اين وظيفه را  درعين
ای  سازد، اما تجربه مبارزات توده دشوارتر می

کارگر و زحمتکش در چند سال اخير نشان داده 
ای  ھای مختلفی برای تشکل و مبارزه است که راه

ھايی  از ايجاد محافل و گروه.  متشکل وجود دارد
ھای  در محل کار وزندگی، تا استفاده از شبکه

تر  ھای رژيم عميق ھرچه بحران.  اجتماعی
شود، نارضايتی و اعتراضات علنی شکلی  می

گيرد و امکانات بيشتری برای  تر به خود می وسيع
متشکل شدن و مبارزات علنی زنان فراھم 

در اين مبارزه، پيروزی زنان و .  گردد می
 .   شکست ارتجاع قطعی است

 

 

 تعرض زنان و 
 ھراس ارتجاع



 ٧۶۶ شماره  ٩۶ اسفند ٢٨     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسBمی 

٧درصفحه   

 تعرض زنان و ھراس ارتجاع
 

ھای کارگر و  ھای نوين، که بر بستر رشد و گسترش مبارزات توده اعتKی جنبش زنان با تاکتيک
از ھمين روست که ارتجاع .زحمتکش به وقوع پيوست ، طبقه حاکم را دچار وحشت و نگرانی کرده است

اسKمی حمKت خود را به زنان تشديد کرده و سران و مقامات رژيم از فرط عصبانيت به توھين و تحقير 
 . اند زنان روی آورده

ای که مبارزه زنان ايران را عليه حجاب اجباری، کار  در پی سخنرانی رسوا و زن ستيزانه خامنه
حجاب جھان را مظھر جلوه گری مقابل مردان و  خورده ناميد وزنان بی کوچک و حقير چند دختر فريب

وسيله ھيجان جنسی معرفی کرد، گماشتگان وی در رأس نھادھای دولتی،  يکی پس از ديگری به تکرار 
eريجانی رئيس دستگاه قضائی  به دور افکندن حجاب، اين مظھر اسKمی اسارت .  اراجيف وی پرداختند

جنتی رئيس مجلس خبرگان و شورای نگھبان، برداشتن حجاب را بر باد .  زن  را اشاعه فحشاء ناميد
ای از دستگاه سرکوب خواستند زنانی که  ھای مجلس خبرگان در بيانيه فسيل.  دادن شرافت و عفت خواند

ھا  ھای سرکوب  با آن علناً حجاب را از سر برداشتند، وادار به توبه کنند و چنانچه سرباز زدند، دستگاه
ھای ارتجاع ، تجمعات زنان مورد يورش وحشيانه پليس قرار  گيری توأم با اين موضع.  برخورد کنند

برای زنانی که علناً حجاب را به دور افکندند، احکام سنگين حبس .  ھا تن از زنان دستگير شدند ده.  گرفت
اين اقدامات ارتجاعی  اما نشانه ترس و وحشت رژيم از موج جديد مبارزات زنان است .  صادر کردند 

نسل جديدی از زنان به مبارزه روی آورده است که بدون ترس .  که کامKً متمايز از چند سال گذشته است
ھا  آن.  ھای آن، وارد عرصه مبارزه مستقيم و علنی با جمھوری اسKمی شده است از رژيم و سرکوب

ھا در خارج از حکومت،   آن"  طلب اصKح"ھای رژيم و دنباله روان  برخKف زنان حقير وابسته به جناح
ستيز جمھوری اسKمی برای تحقق برخی  ھای حقيرانه از رژيم ارتجاعی زن در پی تمنا و درخواست

٨ 

ھای  نام^ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
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�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
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 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطKع  عKقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ§ن "  ديدگ§اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطKع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطKع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  


