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زنده باد مبارزات معلمان، زنده باد 
 اتحاد و اعتصاب سراسری

 
اعتصاب دو روزه سراسری معلمان مبارز در 

 مھر که از درجه ٢٣ و ٢٢روزھای 
يافتگی نسبتا خوبی برخوردار بود، با  سازمان

"موفقيت برگزار شد شورای ھماھنگی . 
کم  که دست"  ھای صنفی فرھنگيان ايران تشکل

 تشکل صنفی معلمان در آن عضويت دارند، ٣٢
 مھر انتشار داد، از فرھنگيان ١٨با فراخوانی که 

دعوت بعمل آورد در اعتراض به گرانی و تورم 
و کاھش قدرت خريد مردم، از رفتن به 

ھای درس خودداری و در دفتر مدارس  کHس
"تحصن کنند خطاب به "  شورای ھماھنگی. 

آموزان و والدين و عموم مردم  معلمان، دانش
ای از وضعيت معيشتی  ايران، ضمن بيان شمه

توجھی دولت به  وپرورش و بی معلمان و آموزش
ھای معلمان، بار ديگر دNيل اعتراض و  خواست

ھای معلمان را مطرح کرد  اعتصاب و خواست
 .وخواستار رسيدگی به آن شد

معلمان زحمتکش تاکنون بارھا و بارھا از 
نگاری، تجمعات  ھای مختلفی مانند نامه روش

ھای حضوری و گفتگو با اين يا  صنفی، مHقات
وپرورش  آن مقام دولتی از جمله وزير آموزش

استفاده نموده و خواستار رسيدگی به خواست 
  اما جزسرگردانی و وعده.ھای خود شده بودند

نه .  چيز به معلمان نداد توخالی، ھيچکس، ھيچ
وزير، نه کل کابينه و حاکميت، حتا يک گام 

حل معضHت معلمان و  مثبت در راه
تجارب چندين و چند .  ھايشان برنداشتند خواست

ھای مبارزاتی  ساله مبارزات معلمان، روش
تمام .  ھا قرار داده است روی آن موثرتری را پيش

وپرورش  ھا و نحوه برخورد دستگاه آموزش شيوه
و کابينه روحانی و کل حاکميت با معلمان و 
عموم فرھنگيان نشان داده است که اقدامات و 
اعتراضات پراکنده به جائی نمی رسند و راھی 
جز اتحاد و اعتصاب در مقياس سراسری، 

"استمرار و گسترش آن وجود ندارد شورای . 
اگرچه در فراخوان خود از واژه "  ھماھنگی

استفاده کرده بود، اما اعتراض "  تحصن"
 مھر، در ٢٣ و ٢٢يکپارچه معلمان در روزھای 

 مھرماه، حسين ذوالفقاری معاون وزير ٢٣
کشور، در پاسخ به يکی از خبرنگاران در رابطه 

: با کشته شدن يک کولبر در روزھای قبل گفت
اگر فردا ...  ما ديگر چيزی به نام کولبر نداريم"

چھار تروريست در قالب اين کولبران به جای 
 ١٠کاN، مواد منفجره وارد  کشور کنند و در 

نقطه کشور عمليات تروريستی انجام دھند آن 
موقع چه کسی پاسخگو است؟ آن موقع مردم و 

کنند يا از  خبرنگاران از کولبران سوال می
خواھند امنيت را برقرار کنند؟  مسئولين امنيتی می
توانم موضوع کولبران  تر نمی من از اين واضح

 ".را تشريح کنم

" حضور زنان"ھنوز يک روز از به اصطHح 
ھای ايران و  در جريان مسابقه فوتبال بين تيم

بوليوی در ورزشگاه آزادی نگذشته بود که 
خبر "  ھشدار دادستان کل"ھا از  خبرگزاری

ماجرا آن بود که رئيس فيفا در پاسخ به .  دادند
تقاضای ميزبانی جام جھانی فوتسال از سوی 
رئيس فدراسيون فوتبال ايران، احتمال پذيرش 
اين تقاضا را به امکان حضور زنان در 

  ٨درصفحه 

۶درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩۴شماره    ٩٧ مھر ٣٠ –سال  چھلم 

۵درصفحه   

 داری حاکم است کولبری واقعيتی که معلول نظام سرمايه

 بست، معضلی را حل نخواھد کرد انکار بحران و بن

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 دو درس مھم از اعتراضات اخير زنان 

که اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران  درحالی
خوبی ماھيت دولت دينی و حاکميت ستمگرانه  به

هللا بر روی زمين را دريافته و به نبرد برای 
برافکندن جمھوری اسHمی و استقرار نظمی که 
در آن دين و دولت کامHً از يکديگر جدا باشند، 

اند، شواھد حاکی است که در برخی  برخاسته
ھای  مناطق ايران، تعدادی از جوانان به گروه

اند، تا  اسHمی و ناسيوناليست ارتجاعی پيوسته
گويا از اين طريق با جمھوری اسHمی مبارزه 

جمھوری اسHمی در مدتی کمتر از يک ماه .  کنند

گرای  ھای اسHم با دو حمله نظامی از سوی گروه
مرتجع رقيب خود مواجه بوده است، که 

اند در ميان جوانان برخی مناطق نفوذ  توانسته
 نفر از ٤ تا ٣ شھريورماه تعداد ٣١در .  کنند

ھای خوزستان که به داعش پيوسته بودند،  عرب
مراسم رژه نظامی رژيم را در اھواز به گلوله 

 ٦٠ تن کشته و حدود ٢٩بستند که در جريان آن 
 مھرماه نيز ٢٤در سحرگاه .  تن مجروح شدند

ناسيونالست جيش العدل در   -گرا گروه اسHم

ھای مرتجع  نقش جمھوری اس�می در تقويت گروه
 گرا ناسيوناليست و اس�م
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 زنده باد مبارزات معلمان،
  زنده باد اتحاد و اعتصاب سراسری

واقع يک اعتصاب سراسری نمونه و موفقی بود 
ھا شھر و استان از رفتن  که در آن معلمان در ده

 .ھای درس خودداری کردند به کHس
ھای خبری دولتی انگار که ھيچ اتفاقی  رسانه

اعتنا به اعتراض بزرگ  نيافتاده است، بی
معلمان، به اتفاق، از اعHم خبر اعتصاب 
سراسری معلمان خودداری و سعی کردند آن را 

 فارس حتا ادعا  خبرگزاری.  از ريشه انکار کنند
کرد تصاوير مربوط به تحصن معلمان در 

استقبال از !  است"  فتوشاپ"مدارس، ساختگی و 
اعتصاب سراسری اما چنان وسيع و گسترده بود، 

توانست آن را در گودال سکوت و  که رژيم نمی
پس، دستگاه سرکوب و .  اعتنايی مدفون سازد بی

. کنندگان فرستاد امنيتی خود را به سراغ اعتصاب
زاده، دبير انجمن صنفی  محمدرضا رمضان

ای  معلمان خراسان شمالی که رياست دوره
ھای صنفی فرھنگيان  شورای ھماھنگی تشکل"

را نيز برعھده دارد، روز بيست و دوم "  ايران
. مھر در راه بازگشت به منزل بازداشت شد

نيروھای اطHعاتی و امنيتی، اکانت وی را در 
اختيار خود گرفته و مديريت گروه تلگرامی 

مزدوران حکومتی .  معلمان را بدست گرفتند
تHش زيادی بکار بردند تا با خرابکاری، ايجاد 

افکنی در ميان معلمان،  ترديد و دودلی و نفاق
. مسير اعتصاب را منحرف و آن را درھم بشکنند

چنين تHش کردند، از طريق  اين مزدوران ھم
ھا  شناسايی فعاNن جنبش اعتراضی معلمان، آن

. گرد وآزار قرار دھند را تحت تعقيب و پی
دستگاه اطHعاتی رژيم اگرچه در آغاز توانست 
نوعی اخHل و سردرگمی در ميان اعضاء گروه 

شورای "تلگرامی معلمان ايجاد کند، اما 
رسانی نسبتا بموقع  توانست با اطHع"  ھماھنگی

ھا جلوگيری بعمل  از خرابکاری بيشتر اطHعاتی
 .آورد

که تعداد  رغم آن ھا، به رغم تمام اين خرابکاری به
ھای مستقل معلمان در  زيادی از فعاNن تشکل

شھرھای مختلف به مراکزامنيتی احضار شدند و 

که برخی از مديران مدارس در  رغم آن به
ھمسويی با حراست و اطHعات، فضای ترس و 
وحشت در مدارس ايجاد کردند، اما معلمان 

تری  مبارز روز بيست و سوم مھر در ابعاد وسيع
"به اعتصاب پيوستند نيز "  شورای ھماھنگی. 

ھشدار داد چنانچه روند احضارھا و بازداشت 
فعاNن جنبش اعتراضی معلمان متوقف نشود، 

تری  وارد اعتصاب سراسری گسترده"  شورا"
رغم تمام  دستگاه امنيتی رژيم به.  خواھد شد

اش نتوانست  گرانه ھای مذبوحانه و سرکوب تHش
اتحاد معلمان را درھم بشکند، جلو اعتصاب را 

 .راه بََرد بگيرد و يا آن را به کج
آميز معلمان، يک  اعتصاب سراسری و موفقيت

برش قطعی از رويکردھای گذشته معطوف به 
نتيجه با  ھا و گفتگوھای فرسايشی و بی مHقات

ای است  مقامات دولتی و گام بسيار مھم و برجسته
اثر  گيری مبارزات معلمان از اشکال بی در سمت

اين اعتصاب .  اثر، به اشکال موثرتر مبارزه يا کم
نه فقط از اين زاويه که توانست شمار زيادی از 

ھا شھر و استان کشور را با خود  معلمان در ده
ھمراه سازد و صحنه پرشوری از اتحاد و 
ھمبستگی مبارزاتی معلمان را به نمايش بگذارد، 

آيد،   اعتصاِب در نوعِ خود موفقی به حساب می
بلکه بويژه از جنبه نقش و حضور چشمگير و 
برجسته زنان نيز گامی فراتر از اعتراضات قبلی 

باک،  معلمان زن، شجاع و بی.  معلمان برداشت
 .جا در صف مقدم اعتصاب بودند ھمه

نکته بسيار مھم ديگر اين اعتصاب، 
سنديکای .  ست که از آن بعمل آمد ھايی حمايت

رانی تھران و  واحد اتوبوس کارگران شرکت
وصنعت نيشکر  حومه، سنديکای کارگران کشت

تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کانون  ھفت
نويسندگان ايران، جمعی از کارکنان مخابرات و 
ارتباطات، چندين انجمن حمايت از کودکان و 

ھايی  ھا با صدور اطHعيه برخی ديگر از تشکل
ھا  از اعتصاب سراسری معلمان و مطالبات آن

دانشجويان نيز در برخی از .  حمايت کردند

ھا بابرپايی تجمعات اعتراضی، حمل  دانشگاه
پHکارد و سردادن شعارھايی چون دانشجو، 
معلم، اتحاد اتحاد، نان کار آزادی و شعارھايی 
در رابطه با آزادی معلمان و دانشجويان زندانی 
و ساير زندانيان سياسی، از اعتصاب و 

 .ھای معلمان حمايت کردند خواست
نکته بسيار مھم ديگری که بايد به آن اشاره کرد، 

آموزان  گيری معلمان در جلب حمايت دانش سمت
ھا،  اين موضوع که در بيانيه.  ھاست و والدين آن

ای  ھای معلمان به نحو برجسته شعارھا و خواست
بازتاب يافت، تاثيرات مھمی در جلب حمايت 

ھا از معلمان و  آموزان و خانواده آن دانش
تاثيرات اعتصاب .  ھا برجای گذاشت اعتصاب آن

ھا  آموزان و خانواده سراسری معلمان بر دانش
توان  می.  کامH محسوس و غيرقابل انکار است

گفت ميزان اين تاثيرات در يک دھه اخير 
ھا بويژه  که حمايت و ھمدلی آن چنان.  سابقه بود کم

ھای معنوی از اعتصاب سراسری و  حمايت
ھای معلمان نيز غيرقابل انکار  خواست

آموزش رايگان حق "حمايت والدين و فرياد؛.است
که توسط دانش آموزان دربرخی "  مسلم ماست

مدارس طنين اندازشد، نشانه ھای اوليه اين روند 
آموزان و  گرچه در به ميدان آوردن دانش.  است

ھا اين ھنوز نخستين گام، يا آغاز  خانواده آن
ست که بايد پيموده شود، اما درھرحال اين  راھی

آموزان و خانواده  اعتصاب تا حدودی پای دانش
با اين اعتصاب در .  ھا را نيز به ميان کشاند آن

ای به سوی فراتر رفتن جنبش  واقع روزنه
اعتراضی و اعتصاب سراسری معلمان به 

تر و فازھای  تر و عمومی ھای وسيع عرصه
اعتصاب سراسری مھر .  تر گشوده شد پيشرفته

 .ماه معلمان در يک کHم اعتصابی موفق بود
با اين ھمه، اعتصاب سراسری دو روزه معلمان 

بُرد  ھا و کمبودھا نيز رنج می  ای ضعف از پاره
که بطور قطع معلمان پيشرو و فعاNن اعتصاب 

ھای صنفی و مستقل معلمان، با ارزيابی  و تشکل
از اين حرکت و تHش برای رفع کسر و 
کمبودھا، خود را برای اعتصابات سراسری 

آميزتر تجھيز و آماده خواھند  تر و موفقيت بزرگ
توان اشاره  در اين مورد به چند نکته می.  کرد
 .کرد

ھای  ست انکار ناپذير که شبکه اين واقعيتی
اجتماعی مجازی، امروزه به يکی از ابزارھای 

گفتن ندارد که برای .  اند مھم مبارزه تبديل شده
پيشبرد مبارزه و سازماندھی اعتراض و 

تر از اين  توان و بايد ھرچه وسيع اعتصاب می
حال مطلقا  اما درعين.  ھا سود جست شبکه

ھای Nزم  بينی ضروری است که تاحد ممکن پيش
بعمل آيد که در صورت زيرضرب رفتن آن يا 

از نمونه ھجومی  –ھجوم دستگاه اطHعاتی رژيم 
آلترناتيو مناسب   –که به تلگرام معلمان وارد شد 

وآماده ديگری داشته باشيم تا بHفاصله با فعال 
کردن آن بتوانيم ضمن خبررسانی، کل اعتصاب 

ھا را  را ھدايت و تمام فعاليت خرابکارانه امنيتی
 .خنثا سازيم

ثانيا اين درست است که بايد در شکل وسيع از 
حال بايد از  ھا استفاده کرد اما درعين اين شبکه

 فيلتر و  ھر جھت آماده بود که اگر کل اين شبکه
يا از دسترس کاربران خارج شود، اعتصاب و 

به عبارت ديگر تحت ھيچ .  ھدايت آن مختل نشود

۵در  صفحه   
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ھای مرتجع  نقش جمھوری اس�می در تقويت گروه
 گرا ناسيوناليست و اس�م

منطقه مرزی مير جاوه يک پايگاه نظامی رژيم 
 تن از نظاميان مستقر در اين  ١١ را تصرف کرد و  

 .پايگاه را به اسارت گرفت 
اين اتفاقات البته در حالی رخ داده است که سران  

نظير در ايران ياوه    مرتجع رژيم، در مورد امنيت بی 
کنند و به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران    سرائی می 
اکنون آمادگی دفاعی و نظامی جمھوری  "در سمنان  

 ." اسHمی در اوج خود قرار دارد 
اما بحث مھم در اين ميان اين است که چرا در ميان  
مردمی که چھل سال حاکميت دولت دينی را تجربه  

ھای    شوند که به گروه   اند، جوانانی پيدا می   کرده 
پيوندند که از دولت    گرائی از نمونه داعش می   اسHم 

تر است؟ اگر به    دينی حاکم بر ايران نيز مرتجع 
ھای    ترکيب نيروھائی که فرضا به داعش، گروه 

جدائی طلب در خوزستان يا جيش العدل در  
اند نگاه شود، آنچه آشکارا به چشم    بلوچستان پيوسته 

ھا متعلق به مناطقی از ايران ھستند که    خورد، آن   می 
ھا درزمينهٔ    با شديدترين فشارھا و تبعيض 

ھای    اقتصادی،اجتماعی ، سياسی و سرکوب 
مناطقی که  .  اند   رحمانه جمھوری اسHمی مواجه   بی 

ھا باNترين درصد فقر و بيکاری وجود دارد،    در آن 
مردم از امکانات آموزشی، بھداشتی و درمان،  

ای ھم که در    فرھنگی و تفريحی در ھمان محدوده 
ھای    اند و با تبعيض   ديگر مناطق ايران است، محروم 

 .اند   سياسی، اجتماعی، فرھنگی و مذھبی نيز مواجه 
 درصد مردم استان سيستان و بلوچستان  ٧٠ بيش از  

دوسوم جمعيت  .  کنند   زير فقر مطلق زندگی می 
امکانات بھداشتی  .  اند   استان از آب آشاميدنی محروم 

و درمانی اين استان در مقايسه با مناطق ديگر ايران  
 درصد  ٣٢ حدود  .  در سطحی بسيار نازل قرار دارد 

از کودکانی که در سن تحصيل قرار دارند،  
در مناطق روستايی استان  اين رقم به  .  سوادند   بی 
 .رسد    درصد می ۴٠ 

به گزارش مرکز آمار، در سال جاری بيشترين رشد  
نرخ بيکاری مربوط به استان سيستان و بلوچستان  

 در  ٩٧ نرخ بيکاری در اين استان در بھار  .  است 
 درصدی  ۵.٩ مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد  

که مرکز آمار نرخ بيکاری    البته درحالی .  داشته است 
 اعHم کرده است، شھرياری  ١٨.۶ را در اين استان   

گويد نرخ بيکاری    يکی از نمايندگان اين استان می 
 .  درصد رسيده است ۵٠ در اين استان به بيش از  

نرخ  .  در خوزستان نيز وضع بر ھمين منوال است 
شده که     درصد اعHم ٢٥  تا  ١٥ بيکاری در اين استان  

ھای چھارمحال و بختياری و کرمانشاه    پس از استان 
در خرمشھر و  .  بيشترين ميزان بيکاری را دارد 
 درصد  ٥٠  تا  ٤٠ آبادان نرخ بيکاری رقمی بين  

 درصد  ٣٣ در استان خوزستان در نتيجه فقر،  .  است 
 درصد  ٥٠ دانش آموزان عرب در مرحله ابتدايی و  
مردم  .  کنند   در مرحله راھنمايی ترک تحصيل می 

عرب خوزستان با تبعيض آشکار در اشتغال و  
به گفته فعالين حقوق بشر اھوازی  .  اند    مواجه   استخدام 

کرده در استان خوزستان،    باوجود جوانان تحصيل 
ھای گاز، آب، برق و نفت    برای استخدام در شرکت 

آور    حيرت .  شود   از نقاط ديگر کشور نيرو جذب می 
ھا    ای نظير خوزستان که از سال   که در منطقه   اين 

پيش يکی از مناطق صنعتی پيشرفته بوده است،  

ھا نتوانند حتی    عرب بودن به تنھائی کافی است تا آن 
به  .  به سطح مديران واحدھای صنعتی ارتقاء يابند 

گفته آخوند حيدری نماينده رژيم در مجلس خبرگان،  
شرکت پتروشيمی در ماھشھر  ٢٢ در حال حاضر  

ھا نيز    کنند اما حتی يکی از مديران آن   فعاليت می 
 . اھل خوزستان نيستند 
ھای زحمتکش اين مناطق بايد    روشن است که توده 

عليه اين شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی  
ً ناراضی باشند و    بار و تبعيض   اسف  آميز عميقا

در طول يک سال اخير مکرر شاھد  .  اعتراض کنند 
ھا، بيکاری،    اعتراضات مردم اين مناطق به تبعيض 

زيست    بار محيط   نبود آب آشاميدنی، و وضعيت فاجعه 
 .  ايم   بوده 

حلی برای تضادھا و    جمھوری اسHمی که  ھيچ راه 
ھای جامعه ايران ندارد، ھمواره تHش کرده    بحران 

ھای مردم اين مناطق را نيز با    است مطالبات توده 
تشديد سرکوب و کشتار پاسخ دھد تا گويا بدين  

ھای عميق اقتصادی،    طريق بر مطالباتی که ريشه 
ھای اخير    در سال .  اجتماعی و سياسی دارند غلبه کند 

ھا تن از    درنتيجه اعتراضات در ھمين مناطق، ده 
ھای    شده يا به حبس   مردم به جوخه اعدام سپرده 

 اند    شده   مدت محکوم   سنگين و طوNنی 
در ايران عHوه بر مطالبات مشترک و ھمگانی  

ھای مردم ، در مناطقی از ايران، مردمی    عموم توده 
ھا از    آن .  ای دارند   کنند که مطالبات ويژه   زندگی می 

ھا    اند، آن   سخن گفتن و تحصيل به زبان خود محروم 
از ھرگونه دخالتی در اداره امور منطقه خود  

اداره امور اين مناطق را عمدتاً  .  اند   محروم شده 
مأموران اعزامی دولتی از مناطق ديگر بر عھده  

 . فھمند   دارند که حتی زبان اين مردم را نمی 
ھای ارتجاعی خود    جمھوری اسHمی با اين سياست 

فقط تبعيض، نابرابری و فقر را به اين مردم تحميل  
ھای ارتجاعی و    نکرده است، بلکه با ھمين سياست 

ھا ناسيوناليستی و    سرکوبگرانه  به رشد گرايش 
. مذھبی در ميان مردم اين مناطق دامن زده است 

گرای    ھای اسHم   نتيجتاً اين امکان را حتی برای گرو 
رسوا از نمونه داعش نيز فراھم کرده است که در  

يا  .  ميان اين مردم فعاليت نمايند و سربازگيری کنند 
در بلوچستان جوانانی که  با فقر، گرسنگی،  

اند به گروه    بيکاری، تبعيض و سرکوب مواجه 
العدل بپيوندند و اقدامات نظامی    گرای جيش   اسHم 

 .انجام دھند 
واکنش جمھوری اسHمی نيز به ھر اقدام نظامی  

ھا، تشديد سرکوب و مجازات مردمی بوده است    آن 
بHفاصله پس از  .  اند   که نقشی در اين ميان نداشته 

حمله داعش در اھواز، نيروھای امنيتی رژيم،  
ھای    منظور ايجاد جو رعب و وحشت، به خانه   به 

تير ھوائی شليک کردند و  .  مردم يورش بردند 
اما  .  گروھی از جوانان عرب را بازداشت کردند 

قدر کافی در اين چھار دھه نشان داده است    تجربه به 
ھای جمھوری اسHمی، ھيچ    گری   که با اين وحشی 

برعکس، آنچه رخ خواھد  .  معضلی حل نخواھد شد 
ھای ارتجاعی ناسيوناليستی و حتی    داد، رشد گرايش 

مذھبی در ميان مردمی است که از برخی تبعيضات  
 .برند   ھای ملی رنج می   و ستمگری 

اما تجربه بايد اين واقعيت را نيز به مردم اين مناطق  

ھای مرتجع    يک از اين گروه   آموخته باشد که ھيچ 
شمار معضHت    قادر نيستند حتی يک مسئله از بی 

ھا صدھا عمل نظامی ديگر    اگر آن .  ھا را حل کنند   آن 
انجام دھند و حتی ھزاران تن از نيروھای سرکوب  
رژيم را بکشند ، مطلقاً چيزی به نفع مردم اين  

ھای    چراکه تحقق خواست .  مناطق تغيير نخواھد کرد 
ھر گروه اجتماعی در ايران،  نيازمند سرنگونی  

فقط اين    جمھوری اسHمی است که از عھده نه 
گرا و ناسيوناليست، بلکه    ھای ارتجاعی اسHم   گروه 

 سياسی مترقی و انقHبی سرا    حتی از يک سازمان 
اين سرنگونی بدون جنبش  .  سری نيز ساخته نيست 

سرتاسری کارگران و زحمتکشان و تمام  
ستمديدگان، برپائی اعتصابات عمومی و سياسی و  

 . ای، ناممکن است   قيام مسلحانه توده 
وجود، سرنگونی جمھوری اسHمی ھم به    بااين 

تنھائی برای تحقق مطالبات مردم ستمديده ايران  
تواند اين مطالبات را    ای می   تنھا آن طبقه .  کافی نيست 

عملی کند و به ھرگونه ستمگری ازجمله بر  
ھای ساکن ايران پايان بخشد، طبقه کارگر    مليت 

چراکه منافع اين طبقه در تحقق اين  .  ايران است 
تواند بدون حل    طبقه کارگر نمی .  مطالبات است 

رشته تضادھا و تحقق مطالبات عمومی و معوقه    يک 
مردم ايران به وظيفه اساسی خود که ھمانا برپائی  

رو    ازاين .  يک جامعه سوسياليستی است، عمل کند 
تنھا با يک جنبش سرا سری و انقHبی که رھبری  

توان جمھوری    آن در دست طبقه کارگر باشد، ھم می 
ترين    درنگ فوری   اسHمی را سرنگون کرد و ھم بی 

 .مطالبات عموم مردم را محقق ساخت 
که برای برپائی يک انقHب  )  اقليت (سازمان فدائيان 

اجتماعی، سرنگونی جمھوری اسHمی ، برقراری  
حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و استقرار  

کند، خواستار انجام اقدامات    سوسياليسم مبارزه می 
 .فوری زير برای رفع ھرگونه ستمگری ملی است 

ھای ساکن ايران و لغو فوری و    برابری تمام مليت 
بدون قيد و شرط ھرگونه ستم، تبعيض و نابرابری  

 .ملی 
ھيچ  .  لغو ھرگونه امتياز برای يک مليت خاص 
تمام  .  امتيازی به ھيچ مليت و زبانی نبايد داده شود 

ھای ساکن ايران بايد از اين حق برخوردار    مليت 
باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند، تحصيل  
کنند و در محل کار، مجامع و مؤسسات عمومی،  

 .ھای دولتی و غيره از آن استفاده نمايند   نھاد 
لغو تقسيمات جغرافيائی و اداری موجود که توسط  

ھای ستمگر حاکم بر ايران، مصنوعا    رژيم 
مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و  .  اند   ايجادشده 

ھای جغرافيائی    ای ھستند، بايد محدوده   جمعيتی ويژه 
ای تعيين    و اداری خود را توسط شوراھای منطقه 

ای برخوردار    نمايند و از خودمختاری وسيع منطقه 
 .باشند 

اداره امور مناطق خودمختار، بر عھده شوراھای  
ای منتخب خود مردم منطقه خواھد بود که بر    منطقه 

 .يابند   مبنای اصل سانتراليسم دمکراتيک سازمان می 
مردم مناطق خودمختار از طريق شوراھای منتخب  
خود، در کنگره سرا سری شوراھای نمايندگان  

ھای    کارگران و زحمتکشان در تعيين سياست 
عمومی و مسائل مربوط  به اداره امور سراسر  

 .کشور، مداخله خواھند داشت 
اتحاد  .  ھرگونه الحاق و انضمام اجباری مردود است 

ھای ساکن ايران بايد داوطلبانه و آزادانه    تمام مليت 
 .باشد 

  



 ۴ ٧٩۴ شماره  ٩٧ مھر ٣٠      ۴

۵درصفحه   

١از صفحه   

ھا به ھر خانوار در چابھار ماھانه  طول اين سال
ھم پس از   ھزار تومان، آن٣به طور متوسط 

ای  با فشار مردم و فعاNن رسانه"ھا و  مدت
ی  به نوشته.  پرداخت شد)  روزنامه شرق" (محلی

 سود ٩٧ و ٩۶ھای  ھمين روزنامه طی سال
حاصل از فروش سوخت مرزنشينی سھميه 

 ميليارد تومان بوده که از اين ١۶چابھار حدود 
 ميليون تومان به ۵٠٠ ميليارد و ٢مبلغ تنھا 

واقعيت اما بسيار فراتر .  مرزنشينان پرداخت شد
ھای  ھم اکنون براساس قيمت.  از اين مبالغ است

موجود و کاھش ارزش لایر، سود ھر خانوار 
 ليتری، ماھانه حداقل ١۵٠٠مرزنشين از سھميه 

تواند باشد، ولی اين مبلغ به   ميليون تومان می١۵
جای مرزنشينان به جيب مقامات حکومتی و 

شود که تحت  ھا در منطقه سرازير می عوامل آن
ھای مرزنشينان اين تجارت را در  عنوان تعاونی

آن وقت ھمين مرزنشينان به .  اند دست گرفته
خاطر حمل دو گالن بنزين به ضرب گلوله 

مرزنشينانی که .  شوند دژخيمان رژيم کشته می
براساس حتا آمارھای دولتی در فقر مطلق بسر 

شان فاقد مدرسه ھستند و برخی  فرزندان.  برند می
ھمان .  ھا به جای مدرسه بايد کولبری کنند از آن

اش در زير سايه  ھای استانی که بسياری از کHس
. شوند ديوار، يا درخت و يا در کپر برگزار می

اش قديمی و  ھمان استانی که بسياری از مدارس
 . فاقد ايمنی ھستند

)  مھر٢٧(به گزارش خبرگزاری ايلنا 
ھای مرزنشينان فاقد ساختار دمکراتيک  تعاونی"

بوده، دولتی ھستند، براساس ميل و منافع دولت 
". اند و محلی برای توزيع رانت سازمان يافته

ھای حاصل از فروش سوخت  که حتا پول  جالب آن
ھای دولتی از جمله  در حساب ارگان

در اين گزارش و به .  شود ھا ريخته می فرمانداری
از ":  نقل از يکی از مرزنشينان آمده است

ھا به عنوان کارگزار فروش سھميه  تعاونی
آيند و کپی   ليتری به سراغ ما می١۵٠٠سوخت 

گيرند و  مان را می ھای شناسنامه و کارت ملی
  روند و تاکنون ھم ريالی از آن دنبال کار خود می

ايم انگار که به نام ماست  مان نديده را در حساب
 ".ھا اما به کام آن

شدن کولبران توسط نيروھای نظامی  بود که کشته
جمھوری اسHمی، در کنار کار سخت کولبری و 
درآمدھای ناچيز اين کار، انعکاس وسيعی در 
جامعه يافته بود و جمھوری اسHمی برای بھا 

و زندگی کولبران شديدا تحت " کار"ندادن به حق 
در واقع جمھوری اسHمی با ممنوعيت .  فشار بود

کولبری يکی از اھدافش، ممنوعيت اعتراض، 
 .نوشتن و گفتن در مورد کولبران و کولبری بود

اما تا وقتی که بيکاری ھست، تا وقتی که فقر و 
گرسنگی ھست، کولبری نيز خواھد بود، حتا اگر 

به اين دليل .  تر شود ھا بار پرخطرتر و سخت ده
ديگری برای کولبران وجود "  کار"ساده که 

 .  ندارد
وعده کابينه برای حل معضل کولبری با ايجاد 

حتا اگر   -وری  ھای مرزی و کارت پيله بازارچه
در برابر ابعاد فقر، گرسنگی و   –به عمل آيد 

چنان به دور از  بيکاری در اين مناطق، آن
واقعيت است  که حتا نمايندگان مجلس اسHمی را 

ھايی که ھرگز نتوانست و  وعده.  نيز قانع نکرد
تواند معضل کولبری را چاره کنند و اين  نمی

کولبری .  ست که در عمل شاھد آن ھستيم چيزی
ادامه يافت و تنھا تغيير، افزايش تعداد کولبران 

 . جان باخته است
ھا نيز ثابت کرده است که  تاريخ تمام اين سال

ھای جمھوری اسHمی ھمه در نھايت به نفع  طرح
طور که طرح سھميه  طبقه حاکم است، ھمان

سوخت مرزنشينان به جای مرزنشينان به کام 
اش سرازير شد و مرزنشينانی  دولت و مزدوران

که از اين طرح حاصلی نبردند، به دليل حمل حتا 
 گالن بنزين در بلوچستان جان خود را از دست ٢

"دھند چنان می داده و يا ھم "  اNسHم عيسی جديد. 
 فرزند يکی از قربانيان اين نظام ۶متاھل دارای 

و با اسلحه ماموران نظامی حکومت اسHمی 
 شھريور تنھا به خاطر حمل ٢٣است که در روز 

دو گالن بنزين جھت فروش در آن سوی مرز 
اش،  دو گالنی که قرار بود با فروش.  کشته شد

 .لقمه نانی برای کودکان او تھيه شود
ی عليم يار محمدی نماينده مجلس اسHمی  به گفته

از زاھدان، بيشتر کولبران در سيستان و 
بلوچستان کودکانی ھستند که از تحصيل بازمانده 

زنان بخش ديگری از .   سال ھستند١٨و زير 
 .دھند کولبران اين استان را تشکيل می

حداقل )  ٩٧تا آغاز سال ( سال اخير ۴تنھا طی 
 نفر در سيستان و بلوچستان با شليک ١٠۴

 نفر ديگر ۶٣ماموران نظامی رژيم کشته و 
در ميان کشته شدگان زنان و .  مجروح شدند

شدگان   جرم اکثر کشته.کودکان نيز قرار دارند
ست که براساس  اين در حالی.  حمل سوخت است

رژيم در اين "  عنصر امنيتی سابق"گفته يک 
 درصد قاچاق سوخت از مبادی قانونی ٧٠استان 

روزنامه (شود  و با تانکرھای سوخت انجام می
 ).شرق

حمايت از "جمھوری اسHمی با عنوان 
 ليتری ١۵٠٠سھميه سوخت ماھانه"  مرزنشينان

اما .   در نظر گرفت ی مرزنشين برای ھر خانواده
از اين طرح عمH ھيچ چيز حاصل مرزنشينان 

در "  شرق"برای مثال به گزارش روزنامه .  نشد

اگر جمھوری اسHمی وقيحانه بيش از صد ھزار 
کولبر، از کردستان تا بلوچستان را تروريست، 

نامد، برای  گر اقتصادی می قاچاقچی و اخHل
کولبران اما کولبری تنھا راه برای تھيه يک لقمه 

تنھا در .  شان است ھای نان برای خود و خانواده
 ھزار کولبر از پير و جوان، ٨٠کردستان حداقل 

 سال زندگی ٧٠ سال تا ١٣از زن و کودک، از 
فرسا  کنند که به اين کار سخت و طاقت می
کاری با درآمد بسيار ناچيز که ھر .  پردازند می

 .گيرد  سال قربانيان زيادی می
کولبری در کردستان و بلوچستان تنھا راه برای 

ست که ديگر راھی برای گريز از مرگ  کسانی
درآمد کولبران، کولبرانی که .  از گرسنگی ندارند

 خود   کيلو بار بر دوش٢٠٠گاه مجبور به حمل 
ھا کار در  قدر ناچيز است که برای آن ھستند، آن

. ای حتا با حداقل دستمزد آرزوست کارخانه
 دليل ھمين کار سخت اغلب دچار  کولبرانی که به

شوند اما به دليل فقر و  عوارض جسمی می
 ۵٠٠تنگناھای مالی حتا قادر به پرداخت سالی 

ھزار تومان برای تامين دفترچه بيمه درمانی 
شان ادامه کولبری و تحمل  نيستند و تنھا راه برای

طور  دردھای ناشی از آن است و اين است به
 .واقعی زندگی يک کولبر

فرسا و درآمد بسيار ناچيز،  اما جدا از کار طاقت
ست که در کمين کولبران  مرگ خطرديگری

 .نشسته است
سقوط از ارتفاع، يخ زدن در سرما، رفتن بر 

ھای کار گذاشته شده از سوی نيروھای  روی مين
نظامی و از ھمه بيشتر شليک مستقيم ماموران 
جمھوری اسHمی به سوی کولبران از جمله 

 .کنند خطراتی ھستند که کولبران را تھديد می
 کولبری که ٧۴، در کردستان از ٩١در سال 

 نفر در اثر ٧٠جان خود را از دست دادند، 
شليک مستقيم نيروھای نظامی جمھوری اسHمی 

از .   کولبر نيز مجروح شدند٧۶در اين سال .  بود
 آغاز دوران رياست جمھوری روحانی ٩٢مرداد 

 کولبر تنھا در کردستان ٢١٢، ٩۵تا پايان اسفند 
بر اثر شليک نيروھای نظامی حکومت کشته و 

 . زخمی شدند
 ٩جاری بويژه پس از مصوبه کابينه در  در سال

ھا  مرداد در مورد ممنوعيت کولبری و بستن مرز
غربی   استان کردستان، کرمانشاه، آذربايجان۴در 

و سيستان و بلوچستان، و متعاقب آن افزايش 
حضور نيروھای نظامی، آمار کشته و مجروح 

(تنھا در ماه سپتامبر .  شدن کولبران افزايش يافت
توسط نيروھای نظامی )   مھر٨ شھريور تا ٢٠

 تن ديگر ٢١ کولبر کشته و ٨جمھوری اسHمی 
 .زخمی شدند

 کولبر ٢١جاری  طور کلی در نيمه نخست سال به
 نفر در اثر انفجار ٢با شليک نيروھای نظامی، 

 نفر در اثر ايست قلبی به دليل فشار کاری ٢مين، 
 کولبر در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را ۴و 

 کولبر نيز ۶٩در اين مدت .  از دست دادند
ھا در اثر شليک   تن از آن۴۵مجروح شدند که 

 .گلوله بوده است
ھای مرزی  مصوبه کابينه در مورد ايجاد بازارچه

و ممنوعيت کولبری در واقع فقط به اين خاطر 

 داری حاکم است کولبری واقعيتی که معلول نظام سرمايه
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کولبری واقعيتی که معلول 
 داری حاکم است نظام سرمايه

دستفروشان نيز مانند کولبران قربانيان نظام 
داری ھستند که به دليل بيکاری و فقر  سرمايه

شديد به دستفروشی روی آورده و روزانه در 
چھار گوشه کشور مورد تھاجم اوباشان 

گيرند که با فحاشی، ضرب و  شھرداری قرار می
شتم، تصاحب و يا تخريب اموال ناچيز 

ھا را تاراج  دستفروشان، تنھا منبع معيشت آن
دستفروشانی که ھمواره در اضطراِب .  کنند می

تھاجم اين اوباشان ھستند و حتا در مواردی جان 
 .اند خود را از دست داده

در )  ٩۶ اسفند ١٧" (ايلنا"گزارش خبرگزاری  به
 درصد بر تعداد ۵٠طی دو سال اخير 

گسترش .  دستفروشان در تھران افزوده شده است
نشين که خود  بيکاری و افزايش جمعيت حاشيه

نتيجه ويرانی روستاھا، مھاجرت روستاييان و 
گسترش بيکاری و فقر در شھرھاست، از جمله 

 .عوامل افزايش تعداد دستفروشان است
 با پنجه ٩٣کشته شدن علی چراغی در مرداد 

. بکس اوباشان شھرداری يکی از اين موارد بود
 يک جوان ُکرد دستفروش در ٩٢در بھمن 

متروی تھران با حمله اوباشان شھرداری جان 
يونس عساکره دستفروش .  خود را از دست داد

اش توسط  فروشی خرمشھری که بساط ميوه
 ٢٣اوباشان شھرداری مصادره شده بود، در 

اسفند در مقابل شھرداری خرمشھر دست به 
خودسوزی زد و چند روز بعد در بيمارستان 

 يک ٩۴در اسفند .  جان خود را از دست داد
جوان دستفروش بنابی در جريان يورش 
نيروھای انتظامی به بازار شھر، با شليک 
مستقيم نيروھای انتظامی جان خود را از دست 

مرداد سال گذشته نيز يک دستفروش قمی که .  داد
با اوباشان شھرداری درگير شده بود، جان خود 

 .را از دست داد
موضوع اصلی اين است که در سرتاسر پھنای 

ھا  کشوری که امروز ايران نام دارد، ميليون
  ميليون نفر ١٠بيکار که رقمی بسی فراتر از 

شوند وجود دارند که گروھی از  تخمين زده می
چون  ھا از روی ناچاری به کارھايی ھم آن

کولبری و دستفروشی، به رغم تمام مشکHت و 
 .آورند العاده ناچيز آن، روی می درآمدھای فوق

ھاست که کار داشته باشند،  حق تمام اين انسان
کار خود را آزادانه انتخاب کنند و با کار خود از 

اين حق تمام .  يک زندگی آسوده برخوردار باشند
ھاست و اگر در شرايطی بيکار شوند، باز  انسان

ھاست که از حقوق بيکاری مناسب  اين حق آن
ھای يک  برخوردار باشند، حقوقی که ھزينه
 .خانواده کارگری چھارنفره را تامين کند

جمھوری اسHمی اما ثابت کرده است که اين حق 
بنابراين تنھا .  اش اھميتی ندارد بديھی انسان برای

با سرنگونی جمھوری اسHمی و برقراری 
حکومت شورايی اين خواست بر حق کارگران و 

ديده تامين  ھای زحمتکش و ستم تمامی انسان
 .خواھد شد

 
 

ھای اجتماعی   به شبکهصرفاً شرايطی نبايد 
ھا را در يک  مرغ مجازی اکتفا کرد و تمام تخم

پای استفاده از   رو ھم از اين.  سبد قرار داد
ھای  ھای اجتماعی بايد پيوندھا و ارتباط شبکه

خود در عالم واقعی را تحکيم بخشيم و آن را 
گسترش دھيم به نحوی که فيلترينگ، نتواند آسيب 

 .جدی به اعتصاب وارد سازد
نکته بعدی ميزان مشارکت معلمان در اعتصاب 

اگرچه آمار دقيقی از تعداد معلمانی که در .  است
اعتصاب دو روزه سراسری شرکت داشتند در 
دست نيست، اما مطابق خبرھای انتشار يافته 

ای از معلمان در اين اعتصاب  گروه قابل مHحظه
با اين ھمه بايد اعتراف کرد که .  شرکت داشتند

ای از معلمان نيز در اعتصاب  گروه قابل مHحظه
شمار معلمان اعتصابی نسبت به .  شرکت نداشتند

ھمين .  بخش نيست کل معلمان ھنوز رضايت
موضوع با درجه قّوت بيشتری در مورد 

به اين .  ھای صنفی معلمان نيز صادق است تشکل
معنی که شمار معلمانی که به عضويت اين 

اند، نسبت به کل معلمان و  ھا درآمده تشکل
رسد در  به نظر می.  فرھنگيان بسيار ناچيز است

ھا، خواه جلب تعداد ھرچه  ھر دوی اين زمينه
ھا و فعاليت متشکل،  بيشتری از معلمان به تشکل

ھا با اعتصاب و اعتراض،  خواه ھمراه کردن آن
ھای صنفی معلمان  معلمان پيشرو و فعاNن تشکل

درھر حال .  کارھای زيادی درپيش داشته باشند
اما دور جديدی از مبارزات معلمان آغاز شده 

ھای  شورای ھماھنگی تشکل"چنانکه .  است
در فراخوان اعتصاب "  صنفی فرھنگيان ايران

اعHم کرد، تحصن مھرماه آغاز دور جديد 
اند  معلمان ھشدار داده.  اعتراضات معلمان است

اگر سريعا تغيير مثبت و قابل توجھی در 
ھای حقوقی معلمان شاغل و بازنشسته و  فيش

ماه  آموزان مشاھده نشود، آبان سرانه دانش
تری را  اعتصاب سراسری در ابعاد گسترده

افزايش حقوق و مزد، آزادی .  سازمان خواھند داد
معلمان دربند، حق ايجاد و فعاليت آزادانه تشکل 

سازی آموزش،  و اعتصاب، توقف پولی
برخورداری کودکان از آموزش با کيفيت و 
رايگان و عادNنه، ايجاد مدارس امن و 
استاندارد، رفع تبعيض از ساختار نظام آموزشی، 

فراگير و کارآمد، اجرای قانون مديريت  بيمه
ترين مطالبات  خدمات کشوری از جمله مھم

ھا برآورده  معلمان است که تاکنون ھيچ يک از آن
 .نشده است

اکنون روشن است که بايد در ابعاد  بنابراين از ھم
. تری به مصاف دولت رفت تر و گسترده بزرگ

اند،  راه اما ھمان است که معلمان در آن گام نھاده
زنده باد اتحاد، زنده .  اتحاد و اعتصاب سرتاسری

 .باد اعتصاب سراسری
 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
تھديد و بازداشت معلمان را محکوم و "

 "ازاعتصاب و مطالباتشان حمايت کنيم
عنوان اطHعيه است که سازمان فدائيان

.  انتشارداد٩٧دربيست و سوم مھرماه )  اقليت(
امروزدوشنبه "  دراين اطHعيه چنين آمده است

 مھر، دومين روزاعتصاب سراسری ٢٣
معلمان با ھمبستگی و اتحاد کم نظيری 
درشھرھا و استان ھای مختلف کشور ادامه 

معلمان زحمتکش و مبارز درحالی به .  يافت
اعتصاب سراسری خود ادامه داده اند که 
دستگاه امنيتی و سرکوب رژيم، ضمن ارعاب 
و تھديد معلمان، سعی کرد با توسل به شايعه 
پراکنی و خرابکاری، ارتباط ھا و فعاليت 
اطHع رسانی معلمان درشبکه تلگرام را 
محدود و مخدوش سازد و فعاNن و 

. سازماندھندگان اعتصاب راشناسائی کند
درھمين رابطه محمدرضارمضان زاده رئيس 
شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان 
ايران، روزگذشته بازداشت و تلگرام اين 

علی .  تشکل، ازمديريت و کنترل آن خارج شد
رغم اين تھديد ھا و خرابکاری ھا وساير 

گرانه دستگاه   اقدامات سرکوب
امنيتی،اعتصاب درشکل گسترده ای ادامه 

درادامه اطHعيه ضمن اشاره به دNيل . "يافت
اعتراض و خواست ھای معلمان،درارتباط با 
حمايت از اعتصاب سراسری معلمان چنين 

تا کنون بسياری از کارگران "  گفته شده است
و زحمتکشان و تشکل ھای کارگری، ازجمله 
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
تھران و حومه، سنديکای کارگران کشت و 
صنعت نيشکرھفت تپه، گروه اتحاد 
بازنشستگان،جمعی ازکارکنان مخابرات و 
ارتباطات، و گروه ھائی ازدانشجويان ازاين 

جا دارد بطور .  اعتصاب حمايت کرده اند
ھرچه گسترده تر و وسيع تری ار اين 
اعتصاب و ازخواست ھای معلمان حمايت 

حمايت فعال دانش آموزان ، بويژه والدين .شود
آن ھا بسيار مھم و تأثير گذار است و می تواند 
اين اعتصاب را وارد فازھای پيشرفته تری 

درادامه، اطHعيه ضمن حمايت ."کند
ازاعتصاب سراسری و تمام مطالبات معلمان 
،دانشجويان، دانش آموزان و بستگان آن ھا 
وساير گرو ھای اجتماعی را به حمايت از 
معلمان فرا خوانده است و درپايان چنين نوشته 

ارعاب و تھديد )  اقليت(  سازمان فدائيان"  است
و بازداشت معلمان مبارز را قوياً محکوم می 
کند و خواستار آزادی فوری معلمان دربند 

گردھای قضائی و امنيتی فعاNن   ومنع پی
 ." جنبش معلمان است

 
 

 زنده باد مبارزات معلمان،
  زنده باد اتحاد و

  اعتصاب سراسری

 زنده باد سوسياليسم 
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در برابر اين .  ھا موکول کرده بود ورزشگاه
اولتيماتوم، مھدی تاج نيز وعده داده بود، تعدادی 

پس، .  از زنان اجازه ديدن مسابقه را خواھند يافت
 زن از ميان کارکنان فدراسيون ١٠٠در حدود 

فوتبال، خانواده بازيکنان تيم ملی و پليس گزينش 
به اين ترتيب، .  شدند تا به ورزشگاه راه يابند

با شرکت "  حضور زنان در ورزشگاه"نمايش 
 .چين شده بر صحنه رفت زنان دست

ھا و محافل از ھمين  در پی آن، برخی رسانه
حضور اندک و گزينشی زنان به ھيجان آمده و 

ياد کردند، اما "  اتفاقی بزرگ"و "  شکنی خط"از 
ھنوز يک روز از ماجرا نگذشته بود که 
محمدجعفر منتظری، دادستان کل، وارد صحنه 

وی از .  شد و بساط اين نمايش را بر ھم زد
در ورزشگاه گله کرد و به "  حضور زنان"

ما چنين "  نظام اسHمی"مسئولين ھشدار داد که 
ھر مديری که "چيزی را تحمل نخواھد کرد و با 

بخواھد بستر حضور بانوان در ورزشگاه را با 
 ."کنيم ھای مختلف فراھم کند، برخورد می بھانه

به جز فدراسيون فوتبال، پيش از اين 
المللی ديگر نيز در مورد  ھای بين فدراسيون

ھا به ايران  ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه
اولتيماتوم داده بودند و ايران را از ميزبانی 

برای نمونه .  ھا محروم کرده بودند برخی رقابت
المللی   در برابر فشار فدراسيون بين٩۴در سال 

فروش "واليبال، فدراسيون واليبال ايران، از 
در "  دلواپسان"خبر داد، اما "  بليت به بانوان

اعتراض به اين خبر، در برابر وزارت ورزش و 
هللا و  انصار حزب"جوانان تجمع کردند و حتا 

ای  در بيانيه"  اساتيد و طHب حوزه علميه ايروانی
تھديد کرده بودند با حضور در ورزشگاه در روز 

مقابله و "به "  نھی از منکر"مسابقه، به 
 .با زنان خواھند پرداخت" رويارويی

دادستان کل جمھوری اسHمی، دليل مخالفت خود 
ناشی از حضور زنان در "  گناه"و "  آسيب"را 

: وی در توضيح گفت.  ورزشگاه اعHم کرد
رود و با مردانی با  وقتی خانمی به ورزشگاه می"

ھا  شود و آن لباس ورزشی و نيمه لخت مواجه می
اين آخوند وقيح و ".  کند بيند گناه می را می
دوست توھين  ران در حالی به زنان ورزش شھوت

دھد که  رديف خود قرار می ھا را ھم کند و آن می
آبادی،  روز پيش از آن، عباس جعفری دولت

دادستان کل تھران، از صدور کيفرخواست برای 
انتشار اخبار "مديران دو روزنامه به اتھام 

خبر داده "  افکن ميان مردم ايران و عراق اختHف
ارائه "ھايی درباره  علت نيز انتشار گزارش.  بود

به زوار عراقی در مشھد و "  خدمات جنسی
"منطقه اروند در اوايل شھريور ماه بود سکس . 

که به زوار عراقی و ايرانی و اصوN "  توريسمی
مشھد و منطقه آزاد اروند و به امروز ھم محدود 
نيست، چرا که سه سال پيش نيز روزنامه 

 . گزارشی در اين باره منتشر کرده بود" گاردين"
ساليان بسياری است که کارشناسان از افزايش  

آماری که از .  دھند آمار فحشا در ايران خبر می
فروشان، پايين رفتن سن  افزايش تعداد تن

 سال و گسترش دامنه آن ١٨ تا ١٢فروشی به  تن

بايد .  از زنان مجرد به زنان متأھل حکايت دارند
در نظر داشت که اين آمار نادقيق شامل 

پس در نظامی .  غيررسمی است"  فروشی تن"
سخن "  آسيب"و "  گناه"سران قوه قضاييه از 

فروشی شرعی  گويند که صيغه يعنی ھمانا تن می
شود و  حتا برای چند ساعت فحشا محسوب نمی

نھادھای مختلف به ويژه نھادھای مذھبی آن را 
 .کنند مفتخرانه و علنا و رسما سازماندھی می

طبق تمامی .  و اين ھنوز تمام ماجرا نيست
ترين عامل  المللی، فقر اصلی ھای بين پژوھش

ايران نيز از اين قاعده مستثنا .  گسترش فحشاست
پس، با توجه به شرايط اقتصادی و .  نيست

ھا، با توجه به گسترش اعتياد، با  معيشتی خانواده
توجه به گسترش پديده کودکان کار که بسياری از 

ھای گوناگون از  کودکان را در معرض آسيب
دھد، با توجه  جمله آزار و تجاوز جنسی قرار می

سرپرست و زنان  بی"به افزايش زنان 
به چندين ميليون و به ويژه با "  بدسرپرست"

ستيز جمھوری  ستيز و زن توجه به قوانين کودک
اسHمی در زمينه ازدواج و صيغه جای تعجبی 

فروشی  ھای ما از پديده تن ندارد اگر تمامی دانسته
و فحشا در ايران، تنھا نوک کوه يخی باشد که 

ای  پديده.  ھنوز گستره و عمق آن ناشناخته است
که ديگر حتا به دختران و زنان محدود نيست، 
بلکه پسران و مردان را نيز به اين گرداب کشانده 

 .است
دادستان کل رژيم ارتجاعی دروغ بزرگ ديگری 

"شود گويد و مدعی می نيز می با حريم : 
خصوصی مردم کاری نداريم اما در مجامع 
عمومی کسی حق ندارد حريم عمومی را آسيب 

دروغی شاخدار و ادعايی رسوا، با اتکا  .”بزند
ھای رسمی و نيمه  ھای رسانه به اخبار و گزارش

ھا و  ی حمله به حريم خانه رسمی دولتی درباره
ھا و صدور احکام شHق  ھا و دستگيری ميھمانی

ارتکاب "و زندان و سنگسار و اعدام به علت 
که در قالب جمHت کريه اسHمی، "  جرايمی

ناميده "  لواط"و "  زنا"، "رابطه نامشروع"
 .شوند می

در چنين شرايطی است که دادستان تھران، 
ھای جامعه  نشردھندگان گوشه کوچکی از واقعيت

کشاند و دادستان کل نيز از  را به دادگاه می
زنان با ديدن مردان "  گناه"و "  آسيب"
گويد و  در لباس ورزشی سخن می"  لخت نيمه"

ھای  مزدوران متحجر و آخوندھای پاانداز به بھانه
ھا محروم  گوناگون زنان را از رفتن به ورزشگاه

شمار حقوقی است  و اين تنھا يکی از بی.   کنند می
ھرچند پيش .  اند ھا محروم که زنان کشور ما از آن

از اين معدودی از زنان لباس مردانه پوشيدند و 
ريش و سبيل گذاشتند و با ظاھری مردانه در 

خواھی  ھا حاضر شدند، اما اين مطالبه ورزشگاه
ی  طلبی نيست، بلکه عبور زيرکانه و حق

شمار موانع  شماری از زنان از يکی از  بی اندک
موجود بر سر راه زنان در جمھوری اسHمی 

 .است
ھا، ھرچند، دغدغه اصلی  حضور در ورزشگاه

توده زنان ايران نيست، اما مقاومت سران 

ی، ولو  جمھوری اسHمی در برابر اين حق ساده
قشری از زنان، اگر ھيچ دستاورد ديگری ھم 

دھد فضای  نداشته باشد، بار ديگر نشان می
ستيز  ھای رژيم زن حرکت زنان در چارچوب

اسHمی چنان تنگ و اندک است که کسب اين 
چون  حق نيز مستلزم مبارزه است؛ حقی که ھم

بسياری از حقوق ديگر پس از برقراری 
" محافظت از زنان"جمھوری اسHمی به بھانه 

ھا از زنان سلب  در برابر جو مردانه ورزشگاه
 .شد

يابيم که دستيابی به اين حق با مبارزه  پس درمی
برای دستيابی به حقوق ديگر پيوند تنگاتنگ 

.  نياز به ابزاری دارد اما ھر مبارزه.  دارد
ھای گزافی را  ابزاری که اگر فراھم نشود، ھزينه

کند و  به مبارزان و فعاNن حقوق زنان تحميل می
اگر اندک دستاوردی ھم به دنبال داشته باشد، 

 .ست، بسيار جزئی و بازپس گرفتنی دستاوردی
پس چه بايد کرد؟ اعتراضات دی ماه دو درس 
بزرگ برای توده زنان و به ويژه فعاNن حقوق 

 .زنان به ھمراه داشت
نخست، در برابر يک رژيم دينی با تمام تاروپود 
متحجر و تا بن دندان مسلح، با اعوان و انصار 

تيربندش، تنھا ابزار مؤثر  چماق به دست و ھفت
مبارزه .  دھی است مبارزه، ھمبستگی و سازمان

در دی ماه "  زنان خيابان انقHب"زنان موسوم به 
اش و به رغم  و پس از آن، با وجود تأثيرات

ی اوليه سران رژيم، استمرار نيافت،  سرآسيمگی
زيرا زنان با وجود شھامت و استقامتی که از 

ای پراکنده بسنده  خود نشان دادند، به مبارزه
پس، .  کردند و از سازماندھی خود بازماندند

نتوانستند توده زنان را حول مطالبات خود از 
جمله حق آزادی انتخاب پوشش، سازماندھی و 

. ای بدل سازند بسيج کنند و آن را به جنبشی توده
رژيم نيز درست با استفاده از ھمين پراکندگی و 
محدوديت دامنه، با ايجاد جو رعب و وحشت، 

 .اين شکل از مبارزه را به رکود کشاند
دختران خيابان "درس دومی که مبارزات 

در دی ماه برای زنان به ھمراه داشت، "  انقHب
توانند از بستر  آن است که اين مبارزات نمی

. ھا مردم جدا باشد مبارزات عمومی توده
ای که تأييد تجارب تاکنونی تاريخ مبارزات  تجربه

 .تمامی کشورھا از جمله ايران بود و ھست
پس در شرايطی که بحران انقHبی پابرجاست، و 
در شرايطی که نه تنھا ھيچ يک از مطالبات 
مردم پاسخی نگرفته و نخواھند گرفت، بلکه 

تر وضعيت اقتصادی،  وخامت ھر چه بيش
اجتماعی و سياسی موجود، و نارضايتی و خشم 
گسترده مردم، گسترش اين بحران و خيزش 

انداز قرار داده  ھای مردم را در چشم مجدد توده
است، زنان نيز بايد در صدد تدارک و آمادگی 
برای ايفای نقشی در خور در جنبش عمومی 

ھای مردم و طرح مطالبات ويژه خود در اين  توده
 .بستر باشند

تنھا در صورت تحقق اين دو شرط، يعنی تHش 
ھای زنان و پيوند  برای سازماندھی و بسيج توده

مبارزات زنان با مبارزات کارگران و 
توانند جايگاه خود  زحمتکشان است که زنان می

در مبارزه را تثبيت کنند و در فردای سرنگونی 
جمھوری اسHمی به برابری کامل حقوقی در 

ھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی دست  عرصه
 .يابند

 

 دو درس مھم از اعتراضات اخير زنان
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 بست، معضلی را حل نخواھد کرد انکار بحران و بن

ھمه به نوعی و به نسبت جايگاھی که در 
حکومت  دارند سخنان خامنه ای را بلغور می 

 . کنند
ازشخص خامنه ای به عنوان رھبر بH منازع 
جمھوری اسHمی، به عنوان کسی که در راس 
نظام نشسته و يک تنه تمامی اھرم ھای اصلی 
قدرت و نھادھای حکومتی را در اختيار دارد، 

چرا که ھرگونه .  انتظاری بيش از اين نيست
اشاره ای از طرف او به بحران ھای ناعHج 
کشور و يا بيان ھرگونه معضلی که بر گلوی 
توده ھای فقر زده ايران چنگ انداخته است،در 
عمل به معنای ناتوانی و محاکمه خود او در 

پس، خامنه ای راھی .  جامعه تلقی خواھد شد
. ندارد جز اينکه ھمواره به انکار حقيقت برخيرد

در مواردی ھم که بر حَسب ضرورت اشاراتی 
به پاره ای از معضHت کشور داشته است، بی 
درنگ پای خود را از مسئوليت پذيری کنار 
کشيده و ھمواره در نقش اپوزيسيون دولت ظاھر 

 .شده است
ھمانطور که در سطور باN اشاره شد اين فقط 

در :  خامنه ای نيست که مدام تکرار می کند
حسن روحانی .  کشور ھيچ بن بستی وجود ندارد

نيز دست کم در ماه ھای اخير به ھمين سياست 
روحانی نيز طی ماه ھای .  روی آورده است

گذشته نه تنھا از ورود به اوضاع وخيم و 
گسيخته اقتصادی کشور پرھيز کرده است،  ازھم

بلکه اينروزھا در اغلب سخنرانی ھايش از جمله 
سخنرانی اخير او در دانشگاه تھران که به 
مناسبت بازگشائی دانشگاه ھای کشور در جمع 
عده ای ازاستادان و  دانشجويان برگزيده ايراد 
شد، طوری وانمود کرد که انگار در کشور ھيچ 
مشکلی نيست و دانشجويان و توده ھای مردم 

تدبير و "ايران بايد از اين بابت شکرگذار دولت 
ھم باشند، دولتی که به زعم او بر بحران ھا "  اميد

موجود فائق آمده و کشور را به وضعيت گل و 
 . بلبل رسانده است

از نظر روحانی و خامنه ای، نه کارگران و توده 
ھای چند ده مليونی مردم ايران در فقر و فHکتند، 
نه داشجويان در زندان، نه دانشگاه ھا در 
وضعيت امنيتی شديد قرار دارند و نه اقتصاد 
کشور بھم ريخته است، نه سرکوب و بگير و ببند 
به امری روزمره تبديل شده است، نه بحران 

تورمی زندگی مادی کارگران و   -ژرف رکود
توده ھای مزدبگير را فلج کرده است، نه بحران 
بيکاری در جامعه وجود دارد، نه ارزش برابری 
لایر با دNر دست کم طی ھمين چند ماه گذشته به 

 . کمتر از يک سوم سقوط کرده است
حسن روحانی ھمه اين واقعيت ھای موجود در 
جامعه را می بيند، اما، او نيز به انکار آن نشسته 

واقعياتی دردناک، کشنده و غير قابل انکار .  است
که زندگی توده ھای ميليونی مردم ايران را به 
فHکت و ويرانی کشانده است، اينروزھا او نيز به 
تبعيت از ولی فقيه نظام کمترين اشاره ای به 
معضHت کشور نمی کند و صرفا با دادن 
اميدھای واھی سعی در آرام نگه داشتن توده ھا و 
جلوگيری از فوران خشم و عصيان کارگران و 

 .  توده ھای زحمتکش دارد

عصيانی که دادستان کل جمھوری اسHمی به 
دادستان کل .  صراحت بر آن تاکيد کرده است

جمھوری اسHمی طی سخنانی در جلسه شورای 
: اداری قزوين به رغم پذيرش اين واقعيت که

کشور به دNيل مختلف با مشکل اقتصادی "
است و با پذيرش اينکه بخشی از اين "  مواجه

اما، در "  مربوط به مسائل داخلی است"مشکHت 
ھمان حال عمده نيروی خود را بر توطئه جديد 

دشمنانی .  دشمنان در خارج از کشورگذاشته است
و "  جنگ روانی"که از طريق دامن زدن به يک 

استفاده از "با "  تحت فشار قرار دادن مردم"
نافرمانی "می خواھند يک "  فضای مجازی

 .  را بين مردم و جامعه دامن بزنند" اجتماعی
در واقع، نعل وارونه زدن خامنه ای، روحانی و 
ديگر مسئوNن جمھوری اسHمی در انکار بحران 
ھا و معضHت ناعHج کشور، تماما از ھراس 
آنان در عصيان عمومی توده ھای خشمگين 

کارگران و توده ھای فقر زده ای که جز .  است
عصيان و اعتراض نسبت به وضعيت موجود 

 عصيان و.  راھی برايشان باقی نمانده است
 در ابعادی ٩۶اعتراضاتی ھمگانی که از ديماه 

کم سابقه شروع شد و به رغم افت و خيزھايی که 
تاکنون داشته است، چشم انداز تعميق و گسترش 
سراسری آن ھمانند کابوسی خواب سران 

 .جمھوری اسHمی را آشفته کرده است
خامنه ای، روحانی و ديگر مسئوNن طراز اول 
حکومتی از آنجا که خود عامHن اصلی وضعيت 
وخامت بار موجود ھستند، از آنجايی که به بن 
بست رسيده اند و برای برون رفت از وضعيت 
موجود ھيچگونه راه حلی ندارند، ناگزير به 

. بست روی آورده اند سياست  انکار بحران و بن
آنان به خوبی می دانند که چه آتش زير خاکستری 
در خشم روز افزون کارگران و عموم توده ھای 

خشم و عصيانی که ھر .  زحمتکش نھفته است
روز در گوشه ای از کشور زبانه می کشد و 

ھيات حاکمه ی ناتوان و مستاصل ايران را 
يکسره به انکار بحران و تزريق اميدھای واھی 

اميدی کذايی که اين .  در جامعه  کشانده است
روزھا در جامعه و در شبکه ھای اجتماعی به 
صورت طنز گونه ای با عنوان سياست 

سياستی که .  از آن ياد می شود"  اميددرمانی"
در يادداشت روز خود )   مھر٢٣(روزنامه کيھان 
نياز برخی از دولتمردان به اميد "از آن به عنوان 

ياد کرده و مھمتر اينکه بخشی از "  درمانی
اصHح طلبان حکومتی نيز سياست 

 . دولت را به ُسخره گرفته اند" اميددرمانی"
اينکه خامنه ای وضعيت بحرانی حاکم بر 
جمھوری اسHمی را انکار کرده است، اينکه 
رئيس کابينه به اصطHح تدبير و اميد ھم با زدن 
نعل وارونه به تکرار سخنان شيرين و تزريق 
اميدھای واھی در جامعه روی آورده است، 
اينگونه نيست که آنان از وضعيت شکننده و 

اتفاقا .   نابسامانی که در آن گرفتارند، بی خبرند
درست برعکس است و آنان بيش از ھر کسی بر 
خرابی اوضاع کشور و بحران ھای متعددی که 

آنان، دقيقا .  حاکميت در آن گرفتار است، آگاھند
چون به بن بست رسيده اند، به انکار روی آورده 

خامنه ای و روحانی بايد بدانند و البته خوب .  اند
ھم می دانند که انکار بحران معضلی را حل نمی 

انکار بحران و سرپوش گذاشتن بر انبوه .  کند
نابسامانی ھای کشور در عمل مھر تائيدی بر 
شکست، ناتوانی و به بن بست رسيدن نظام 

نظامی که در تمام .  جمھوری اسHمی است
عرصه ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی 
شکست خورده و توده ھای مردم ايران نيز به اين 
حقيقت رسيده اند که جمھوری اسHمی رفتنی 

بر بستر چنين حقيقتی زمان آن فرا رسيده .  است
است که در پی يک رشته اعتراضات سرتاسری 
و شکل گيری اعتصاب عمومی سياسی ھمراه با 
قيام مسلحانه توده ای اين نظام ارتجاعی و سراپا 
پوسيده  را به گورستان تاريخ بسپاريم و بر 
ويرانه ھای آن حکومت شورايی کارگران و 

 . زحمتکشان را بنا نھيم
 
 



 ٧٩۴ شماره  ٩٧ مھر ٣٠      ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

٧درصفحه   

٨ 
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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 شماره حساب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھمراه 
ھای  کد مورد نظر به يکی 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 اطHع  عHقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئن "  ديدگاه"  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 اطHع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطHع ؛  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  

جمھوری اسHمی در گرداب بحران ھای متعدد 
ناعHج بودن اين بحران ھا .  دست و پا و می زند

و تعميق و گسترش ھر روزه آنھا، ھيات حاکمه 
ايران را به چنان مرحله ای از استيصال رسانده 
است که يکسره به سياست انکار بحران ھای 

مبلغ و مروج اوليه .  موجود روی آورده است
سياست انکار ھم طبق معمول کسی نيست جز 
شخص خامنه ای که يکسره منکر ھرگونه بن 

 .  بست و نابسامی در کشور است
خامنه ای که به طور تلويحی در سخنرانی ھای 
پيشين خود عدم به بن بست رسيدن جمھوری 

 مھر در ١٨اسHمی را يادآور شده بود، روز 
ديدار با سران قوا که تحت عنوان جلسه شورای 
ھماھنگی اقتصادی برگزار گرديد، با صراحت 

. در کشور بن بست نداريم:  بيشتری اعHم کرد
تکرار اينکه کشور ھيچ بن بستی ندارد، البته ھمه 

)  مھر٢۵چھارشنه (يک ھفته بعد .  ماجرا نبود
خامنه ای طی ديدار ديگری که با گروھی از 

" نخبگان جوان و استعدادھای برتر علمی"

داشت، تا آنجا پيش رفت که نه تنھا منکر ھرگونه 
 در جامعه شد، بلکه با گل و بلبل خواندن بن بستی

وضعيت کشور، بيان ھرگونه نابسامانی، بن بست 
از جامعه را "  ارائه تصويری نااميد کننده"و 

او در اين ديدار .  خواند"  دشمن"دستور تبليغاتی 
"اعHم کرد تصوير سازی غلط، منفی و نااميد : 

کننده از اوضاع ايران مھمترين دستور کار 
امروز دشمن است، اما، به فضل الھی تصوير 
واقعی کشور در مجموع، نقطه مقابل تصوير 

 ." سازی سلطه است
تکرار اينکه جمھوری اسHمی با ھيچ بن بستی 
مواجه نيست و  اينکه اوضاع بھم ريخته کشور 
را به تبليغات و تصويرسازی غلط دشمنان اسHم 
نسبت دادن، البته امری نيست که اين روزھا فقط 

 در ماه ھای اخيز، .مختص به خامنه ای باشد
ديگر مسئوNن جمھوری اسHمی از حسن 
روحانی گرفته تا جھانگيری معاون اول رئيس 
جمھور، از دادستان کل گرفته تا امامان جمعه، 

 بست، معضلی را حل نخواھد کرد انکار بحران و بن


