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حوادث اخير خوزستان به عيان بی حقوقی 

ھايی را به تصوير کشيد که از فقر  ی توده گسترده
اند، مردمی که از داشتن  و بيکاری به فرياد آمده

ھوايی برای تنفس، آبی برای نوشيدن و برق اين 
ويکم  ترين نياز بشری در قرن بيست بديھی

محروم شدند، مردمی که از دولتی فاسد به ستوه 
اند، دولتی که به جای پاسخگويی به  آمده

ھای برحق مردم، روزی به تزوير و ريا  خواست
 .برد و روزی به تھديد و سرکوب پناه می

جدا از نوع برخورد دولت به معضHت زيست 
تفاوتی به آن، و نتايج وخيمی که اين  محيطی، بی

ھای مردم به بار آورده ،  سياست برای توده
حوادث اخير خوزستان و اعتراضات و تظاھرات 

ی مھم ديگری دارد که در  ای در اھواز جنبه توده
اين مقاله تHش ما بر آن است تا به اين جنبه از 

 .موضوع بپردازيم
ھSSای سSSيSSاسSSی و  فSSقSSر، بSSيSSکSSاری، نSSبSSود آزادی

ی اجتماعی، به نارضSايSتSی  ھای گسترده ناھنجاری
شديد اکثريت بسيار بزرگی از جامعه مSنSجSر شSده 

بSSSه نSSSوعSSSی کSSSه جSSSدا از کSSSارگSSSران و .  اسSSSت
زحمتکشان، بخش ھائی ازاقشار ميانی جامعه نيز 

جSدا .  از شرايط موجود به شدت نSاراضSی ھسSتSنSد
از نSSارضSSايSSتSSی سSSيSSاسSSی، در اثSSر شSSرايSSط وخSSيSSم 

بSورژوازی  ھSايSی از خSرده اقتSصSادی مSدام بSخSش
ميانه به زير خط فقر رانده شSده و ايSن بSخSش در 

خSطSر سSقSوط بSه .  شSود تر مSی جامعه مدام کوچک
ھSای مSھSم نSارضSايSتSی  زير خط فقر يکی از ريشه

. سSت بورژوازی متوسط در شSرايSط کSنSونSی خرده
ھSSايSSی خSSSاص،  نSSارضSSايSSتSSی حSSتSSا در عSSSرصSSه

ھSSSايSSSی از  بSSSورژوازی مSSSرفSSSه و بSSSخSSSش خSSSرده
امSا ايSن اقشSار .  گيSرد بورژوازی را نيز در برمی

که در برابر انقHب قرار داشته و از آن بSه شSدت 
گSSيSSری از  ھSSراسSSان ھسSSتSSنSSد، از سSSويSSی بSSا بSSھSSره

دنSبSال تSغSيSيSراتSی  نارضايتی گسترده در جامعه، به
ی قدرت به نفع خود ھستند و از سSوی  در موازنه

ديگر ھمواره مراقب اين موضوع ھستند که مبSادا 

 ناپذير برابری زن و مرد دولت دينی دشمن آشتی 
 

 مارس، روز جھانی زن، سمبل مبارزه زنان ستمديده سراسر جھان برای رھايی از قيد ستم، تبعيض و ٨
 .نابرابری فرا رسيده است

ای برخاست که زنان کارگر و سوسياليست آمريکايی پرچم آن را در مبارزه   مارس از بطن مبارزه٨ 
اين مبارزه را زنان اروپايی پی گرفتند و به .  برای دستمزد برابر و کسب حق رأی، به اھتزاز درآوردند

، به ١٩١٠المللی زنان سوسياليست  نشانه ھمبستگی با مبارزات زنان آمريکايی، در دومين کنفرانس بين
 . مارس روز جھانی زن اعHم شد٨ابتکار کمونيست برجسته آلمانی، کHرا زتکين، 

جنگ به بورژوازی جھانی در  بلکه اعHن.  اين اقدام، يک اعHم ھمبستگی صوری بر روی کاغذ نبود
اين .  ھا کارگر متشکل در انترناسيونال سوسياليست بود عرصه ديگری بود که پشتوانه آن، مبارزه ميليون

بخش زنان   و جنبش رھايی مبارزه مشترک زنان و مردان کارگر،  تمام کشورھای اروپايی را فراگرفت
 .را به جنبشی جھانی تبديل نمود

 بھمن محمد خاتمی رئيس جمھور پيشين ١٩روز 
جمعی از ايثارگران، جانبازان "ايران در ديدار با 

در ميان "  آشتی ملی"از ضرورت "  و آزادگان
او در اين ديدار .  نيروھای درون نظام سخن گفت

ضمن اشاره به تھديدھای دونالد ترامپ رئيش 
: جمھور آمريکا عليه جمھوری اسHمی گفت

معتقدم آoن بھترين موقعيتی است که می توان "
 ".    فضای آشتی ملی را در کشور حکم فرما کرد

پيشنھاد خاتمی از ھمان ساعت ھای اوليه انتشار 
بيرونی آن، واکنش ھای متفاوت و بعضا 
متضادی را در درون نيروھای ھيئت حاکمه 

تاج زاده معاون سياسی وزارت .  ايران برانگيخت
کشور دوران خاتمی و از نيروھای شاخص 

اولين کسی بود که با ذوق زدگی "  اصHح طلبان"
او طی .  به حمايت از اين پيشنھاد برخاست

مصاحبه ای با خبرگزاری ايلنا، ضمن توضيحات 
"بيشتری در مورد پيشنھاد خاتمی گفت آشتی : 

ملی، يعنی احيای ھمان شعار ھمه با ھم ابتدای 
انقHب و زنده کردن شعار ايران برای ايرانيان 

در جبھه مخالف، صادق ".  عصر اصHحات
oريجانی رئيس قوه قضايه، يک روز بعد در 
پاسخ به سئوال ايلنا ضمن رد پيشنھاد خاتمی 

"گفت آشتی ملی زمانی معنا دارد که در : 
اصول اساسی اختHف داشته باشيم، که 

 ھای  بست سياست بن 
 ی جمھوری اس!می توسعه طلبانه
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ھا و جنبش مبارزه برای  اتحاد عمل  
 افزايش حد اقل دستمزد به باIی خط فقر را تقويت کنيم

 ، اھداف و واکنش ھا نسبت به آن"آشتی ملی"طرح 

 دولت جمھوری اس!می

 گوشی برای شنيدن  

 صدای مردم 

 خوزستان ندارد

 اط!عيه
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اعتراضات اھواز و 
 ھای اعت!يی نوين نطفه

ھSا و يSا کSSل  نSارضSSايSتSSی و خشSSم مSSردم دامSن آن
از اين رو گاه در ظاھر و در .  حاکميت را بگيرد

مSSقSSاطSSعSSی خSSود را طSSرفSSدار اعSSتSSراضSSات و 
دھند و گاه بSا سSکSوت  ھای مردم نشان می خواست

ھSای  ی سSيSاسSت از کنار افSتSضSاحSاتSی کSه نSتSيSجSه
شSان در درون حSاکSمSيSت بSوده،  عناصر مطSلSوب

گذشته و يا بSا نشSان دادن آدرس غSلSط سSعSی در 
ای در  اعتSراضSات اخSيSر تSوده.  برائت خود دارند
ی روشن از روش برخورد يSک  اھواز يک نمونه

جناح از ھيأت حاکمه است کSه درطSول چSنSدسSال 
ی فSجSايSع کSنSونSی جSامSعSه را بSه دوران  اخيرھمه
نSژاد نسSبSت مSی دھSنSد،  جمھSوری احSمSدی رياست

 !!! انگار که پيش از آن ايران بھشت بوده است
ھا، در حالSی کSه جSنSاح    گيری از نارضايتی توده   بھره 
" رو   اصSولSگSرايSان مSيSانSه "در کنار  "  اصHح طلبان "

اند، تSوسSط ديSگSر    کابينه و مجلس را در اختيار گرفته 
ھا نيز مورد  "اصولگرا "جناحِ بورژوازی حاکم يعنی  

نوعی که در جريانات اخير حSتSا    توجه قرار گرفته، به 
ی    خواھد کSه بSه کSابSيSنSه   امام جمعه اھواز از مردم می 

روحانی بابت اين وضعيت يعنی ھجوم ريزگSردھSا و  
نيروی انتSظSامSی نSيSز  .  قطع آب و برق اعتراض کنند 

  ١٠٠ ی    در فاصSلSه   –که در ھمان روزھا در شادگان  
به روی جSوانSان مSعSتSرض آتSش    -کيلومتری اھواز  

گشوده و موجب جان بSاخSتSن دو نSفSر شSده بSود، در  
اھواز اما تا چند روز ھيچ واکنشی به اعتراضSات از  

 .خود نشان نداد 
واقSعSيSSت ايSSن اسSSت کSSه اسSتSSان خSSوزسSتSSان بSSه رغSSم  

ترين منابSع نSفSت    که اصلی   اش و به رغم اين   ھای   جلگه 
ايران در اين استان قرار دارد، يSکSی از فSقSيSرتSريSن  

نSرخ بSيSکSاری در ايSن  .  ھای کشور نSيSز اسSت   استان 
ھSای بSيSکSاری در کSل کشSور    استان از باoترين نرخ 

استان خوزستان چSھSارمSيSن اسSتSان کشSور از  .  است 
بSا  .  انSد   ست که از تحصيل بازمانSده   نظر تعداد کودکانی 

گذشت نزديک به سی سال از پايان جنگ ھشت سالSه  
ھSای    ايران و عراق، ھSنSوز خSوزسSتSان آثSار ويSرانSی 

شھرھايی چون خرمشھر و  . جنگ را بر پيشانی دارد 
آبادان ھيچ نشانی از دوران پُر رونق قبل از جنگ بSا  

به دليل موقعيت حساس خوزستSان بSرای  . خود ندارند 
ھای سياسی و    رژيم اسHمی، سرکوب و نقض آزادی 

حSقSSوق فSSردی در ايSSن اسSتSSان ھSSمSواره بSSه صSSورت  
ی روزھای اخSيSر در    حادثه .  گسترده اعمال شده است 

تSعSداد زنSدانSيSان  .  ی آن اسSت   يSک نSمSونSه "  شادگSان "
ھای اخير اعSدام    سياسی و زندانيان سياسی که در سال 

اند در اين استان نسبت بSه سSايSر مSنSاطSق بسSيSار    شده 
خوزستان، کردستان و بلوچسSتSان از جSمSلSه  .  باoست 
ھايی ھستSنSد کSه از ايSن نSظSر بSيSش از ديSگSر    استان 

جSدا از  .  انSد   مناطق کشور تحت فشارھای سياسی بوده 
ھSای    نقض حقوق مردم عرب، يکی ديگر از سيSاسSت 

کثيف حکومت دامن زدن به اختHفات قومSی و مSلSی  
بوده است برای نمونه دامن زدن بSه اخSتHSفSات بSيSن  

 .ھا و يا ديگر اقوام فارس   ھا با بختياری     عرب 
طور که گفته شد تنھSا    فقر، بيکاری و نارضايتی ھمان 

در خSوزسSتSSان نSيSسSSت، امSا مSSجSمSوع شSSرايSطSی کSSه  
خوزستان با آن روبروست باعث شد تا با موج جSديSد  
ريزگردھا که در روزھايی با قطعی آب و بSرق نSيSز  

ھSا سSرريSز شSده و    ھمراه شSد، فشSار بSر روی تSوده 
موجی از نارضايتی و اعتراض شSھSر اھSواز را در  

در گذشته نيز بارھا شSاھSد اعSتSراضSاتSی در  .  برگيرد 
گی ايSن دوره از    اما ويژه .  اھواز در اين رابطه بوديم 
ای شدن و شعارھايی بود که    اعتراضات،  تداوم، توده 

ای    الSبSتSه تSوده .  عليه فقر، بيکاری و حاکميت داده شSد 
ھای گونSاگSون جSامSعSه    شدن به اين مفھوم که از بخش 

نه لزوما از طSبSقSه  .  در اين اعتراضات شرکت داشتند 
از اقشSار  .  کارگر بودند و نه از دانشجويان و يا زنSان 

. گوناگون جامعه در اين اعتراضات شSرکSت داشSتSنSد 
اين نکته حائز اھميتی بسيار است که در شھSر اھSواز  

ھSا بSر    به رغم سرکوب و خفقان شديدی که ايSن سSال 
شھر حاکم بوده است، ھر روز ھزاران نفر دسSت بSه  

 .اعتراض زدند 
حال اگر اين اعSتSراضSات را در کSنSار اعSتSراضSات  

توان به اين نتيجه رسيد کSه    اخير کارگری بگذاريم می 
ھا شSکSل گSرفSتSه    تغييراتی در روحيه مبارزاتی   توده 

بSرای مSثSSال اعSتSSراضSات اخSيSر کSارگSSران تSSا  .  اسSت 
جSدا  .  بSاشSد   حدودی متفاوت از اعتراضات گذشتSه مSی 

از افزايش اعتراضات کارگری از نSظSر عSددی، در  
ھای اخير شاھد اعتراضاتی طوoنی مSدت بSوديSم،    ماه 

ديSگSر  .  اعتصاباتی که بيش از يک ماه طSول کشSيSدنSد 
که  کارگران به اعتSصSاب اکSتSفSا نSکSرده بSلSکSه بSا    آن 

تظاھرات در سطح شھر، توجه ساير اقشار جامعه را  
نکته بعدی شعارھا و مSطSالSبSات  .  به خود جلب کردند 

کارگران است، کارگران در شعارھا و مطالبات خود  
به شکلی آشکار نقش حاکميت و دستگاه سSرکSوب آن  

گيری و بقای شرايSط کSنSونSی افشSا و در    را در شکل 
چنان حSاد    شرايط آن .  واقع دولت را به محاکمه کشيدند 

شده است که حتا مقامات حکومتی نيز بSارھSا بSه ايSن  
سخنان پوردستان جانشيSن  .  اند   موضوع اعتراف کرده 
 بھمن آشکارترين اعتراف  ٢١ فرمانده ارتش در روز  

دشSمSنSان جSمSھSوری  : "وی گفت .  به اين موضوع بود 
اسHمی قصد دارند با فشار اقتصادی مSردم ايSران را  

". ھا را عليه نظSام بشSورانSنSد   ھا کشانده و آن   به خيابان 
 بSھSمSن بSا اشSاره بSه  ٢٧ ای ھSم در روز    اگر خامنSه 
دشSمSن  "ھا و فشارھای اقتصادی از تHSش    نابسامانی 

سخن گفته و بSا تSاکSيSد بSر  "  برای مايوس کردن مردم 
بار برخHف ھميشه و بSه    اھميت مساله اقتصادی، اين 

اکSنSون  : "جای مسائل فرھنگی و نSظSامSی مSی گSويSد 
دقSيSقSا اشSاره بSه  "  مسائل اقتصادی در اولSويSت اسSت 

: گSويSد   و يا اگر موحدی کرمانی می .  ھمين مساله دارد 
برخی از مردم به دليل نيازھای شديد اقSتSصSادی از  "

به زبانی ديSگSر ھSمSيSن  "  اند   مذھب خود دست برداشته 
ھSای    نارضايتی از جمھوری اسHSمSی در مSيSان تSوده 

فقير جامعه که اکثريت بسSيSار بSزرگSی از جSمSعSيSت  
 .کند   شوند، بيان می   کشور را شامل می 

ای    ھمين ترس حاکميت از گسترش اعتSراضSات تSوده 
تواند ما را به درک درستی از عSمSلSکSرد    است که می 

از چSرايSی  "  اصSولSگSرا "نيروھای وابسته بSه جSنSاح  
ی    ھای اوليه تا سکوت و حتا ممانعت از ادامSه   حمايت 

اگر نيروی انتظامی بعSد از چSنSد  .  اعتراضات برساند 
روز ھر گونSه تSظSاھSرات و تSجSمSعSی را در اھSواز  

 بSود کSه از    کند دقيقا به دليSل تSرسSی   ممنوع اعHم می 
. فراگيرتر شدن اعتراضات در حاکميSت بSوجSود آمSد 
در ابتدا نيروی انتظامی ھSمSاھSنSگ بSا اصSولSگSرايSان  
سعی بر آن داشت که ايSن تSظSاھSرات را بSه عSامSلSی  

چSون    ی روحانی تبديSل کSنSد، ھSم   برای فشار بر کابينه 
ھSای فSارس و تسSنSSيSم وابسSتSه بSه سSپSSاه    خSبSرگSSزاری 

ای    پاسداران که به شکلی حساب شSده و در مSحSدوده 
امSSا در  .  دادنSSد   تSSظSSاھSSرات اھSSواز را انSSعSSکSSاس مSSی 

ھا نيز از ترس گسترش اعتراضSات    روزھای بعد، آن 
ھSای    در اھواز و حتا گسترش آن به شھرھSا و اسSتSان 

طSلSبSان از    ھای وابستSه بSه اصHSح   ديگر، مانند رسانه 
 .انعکاس اعتراضات مردم خودداری کردند 

ی چSيSسSت؟ اعSتSراضSات    اما اعتراضات اخير نشSانSه 
اخير از تظاھرات روزانه در اھSواز تSا اعSتSصSابSات  

ی اعSتHSی    ھای اوليه   ی نطفه   رشد کارگری نشانه   روبه 
ی شSرايSط     جديدی در جنبش انقHبی است که مجموعه 

وتضاد ھای اجتمSاعSی از جSمSلSه تضSادھSای درونSی  
مSا در  .  حاکميت امکان بروز آن را فراھم کرده اسSت 

ھای بيشتری از جامعSه    ھا شاھديم که گروه   اين حرکت 
مSا  .  شSونSد   ی مبارزه و اعتراض کشSيSده مSی   به صحنه 

ھا برای مبارزه و اعSتSراض    شاھد آمادگی بيشتر توده 
مSا شSاھSد بسSط و گسSتSرش  .  به نظم مSوجSود ھسSتSيSم 

. اعتراضات کارگری و اعتH در اين جSنSبSش ھسSتSيSم 
ای    ھيچ ترديدی بايد گفت که اعتراضات اخير تSوده   بی 

در اھواز با آن شرايط ويSژه امSنSيSتSی و اعSتSصSابSات  
ھا و کSل    ھايی واضح از خواست توده   کارگری، نشانه 

طبقه کارگر در سرتاسSر کشSور بSرای تSغSيSيSر نSظSم  
 .موجود را در خود دارند 

امSا مSمSکSن اسSت ايSن سSوال مSطSرح شSود کSه اگSر  
گونه است، چرا از جمعيت يک ميSلSيSون و نSيSمSی    اين 

اھواز تنھا درصد کوچکی در اين تظاھرات حضSور  
واقعيت اين است کSه در کشSورھSايSی چSون  !  داشتند؟ 

اش به اعSمSال ديSکSتSاتSوری    ايران با حاکميتی که بقای 
عريان وابسته است و احزاب غيردولتی که وابسته به  
ھمان رژيم ديکتاتور نباشند حضSور نSدارنSد، امSکSان  

ای بSا حضSور    ی تSوده   گيری تظاھرات گسSتSرده   شکل 
چندصد ھزار نفر درآغاز و پيش از اعتHی انSقHSبSی  

در اين کشورھا تنھا در دوران اعSتHSی  .  وجود ندارد 
ی مSردم در    ست که ما شاھد حضور گسSتSرده   انقHبی 
ھSا از يSکSديSگSر    ھای مSيSلSيSونSی آن   ھا و حمايت   خيابان 

در ايSن کشSورھSا امSا گSذار بSه اعSتHSی  .  خواھيم بود 
طلبد و فراھم شدن اين شرايSط    انقHبی شرايطی را می 

ھايی قابل رويت ھستند کSه ھSر چSنSد    غالبا در حرکت 
گر رشSد مSيSزان    نظر آيند اما بيان   ممکن است بطئی به 

در ايSن  .  ھا برای عSمSل انSقHSبSی ھسSتSنSد   آمادگی توده 
کشورھا شرط oزم برای اعتHی انقHبی نارضSايSتSی  

ھا از نSظSم مSوجSود اسSت، امSا ايSن کSافSی    عميق توده 
از قوه به فعل در آمدن ايSن نSارضSايSتSی و در  .  نيست 

واقع تبديل شدن اين نارضايتی به بستری عملی بSرای  
 .ست   ھايی   تحقق انقHب، مستلزم زمينه 

ھا برای فداکاری که بSا ريSزش تSرس از    آمادگی توده 
ی عSمSل    سرکوب مHزم است و وارد شدن به عرصه 

ای و اعSSتSSصSSابSSات اخSSيSSر    کSSه در اعSSتSSراضSSات تSSوده 
ھSای    گSر نSطSفSه   توان ديد، بSيSان   ھايی از آن را می   نشانه 

ھSا بSرای از قSوه بSه فSعSل    رشد آمSادگSی ذھSنSی تSوده 
ايSن  .  درآوردن نارضايتی خود از نظم مSوجSود اسSت 

تSوانSد در    ھای برآمدی در جنSبSش اسSت کSه مSی   نشانه 
تداوم و گسترش خود بSه يSک اعSتHSی انSقHSبSی فSرا  

اگرچه اين به اين مفھوم نيسSت کSه لSزومSا ھSر  .  رويد 
تSوانSد بSه يSک اعSتHSی    برآمدی در جنبش انقHبی می 

سSت کSه در    اما اين نيز واقعSيSتSی .  انقHبی منجر گردد 
کشورھايی چون ايران،  گذر به يک اعتHی انقHSبSی  
اغلب با رشد کمی جنبش اعتراضی عليه نظم موجود  

گSر مSيSزان آمSادگSی و    شSود کSه خSود بSيSان   آغاز مSی 
چSون    ای ھم   باشد و تظاھرات توده   ھا می   مشارکت توده 

ھSای    گيSری نSطSفSه   ای از شکل   اعتراضات اھواز نشانه 
 . ست   ای   آن در محدوده 

اگر در روزھای گذشته در کشوری مانند رومانی بSه  
خاطر يک تصميم رژيم حاکم، پانصد ھSزار نSفSر بSه  

نشSيSنSی    ھا ريختSه و دولSت را وادار بSه عSقSب   خيابان 
کنند، به دليل آن است که شرايط رومانی بSا ايSران    می 

در اين کشور احزاب مختSلSف و  .  بسيار متفاوت است 
ای را    البته قدرتمندی وجود دارند که قدرت بسيج توده 

دارند و بر بستر دمSوکSراسSی بSورژوايSی مSوجSود و  

  ٨درصفحه 



 ٣ ٧٣۶ شماره  ٩۵نيمه اول اسفند     ٣

۴درصفحه   

آنچه که تا به امروز زنان جھان در مبارزه برای 
برانداختن تبعيض، ستم و نابرابری کسب 

 .اند، در ادامه ھمين مبارزه بوده است کرده
در ايران نيز از اوايل قرن بيستم، پس از انقHب 
سوسياليستی در روسيه و تشکيل حزب کمونيست 

طلبانه زنان  در ايران است که جنبش برابری
ويژه پس از تسلط شيوه توليد  گيرد و به شکل می
داری و نيازھای اين شيوه توليد تا  سرمايه

استقرار رژيم جمھوری اسHمی، به 
ای نيز در عرصه  مHحظه آوردھای قابل دست

آوردھا پايدار  اما اين دست.  آيد حقوقی نائل می
مانند و با شکست انقHب ايران و استقرار  نمی

دھد که  گرد رخ می دولت دينی يک عقب
 .شوند آوردھای پيشين نيز پايمال می دست
ای که شکست اين انقHب به  که چرا لطمه اين

آورد، چنان سنگين است که آنچه  زنان وارد می
را در طول چندين دھه به دست آورده بودند، از 

دھند، به استقرار دولتی دينی در ايران  دست می
 باورھای  حسب گردد که از اساس به بازمی

اش، برابری زن و مرد را نفی  خرافاتی دينی
ای تابع و زيردست مرد  کند و زن را برده می
 .داند می

رژيم جمھوری اسHمی، يک دولت دينی اسHمی 
شيعه مسلک است که وظيفه خود را پاسداری از 

داری از طريق تلفيق آشکار دين و  نظم سرمايه
اين بدان معناست که به .  دولت قرار داده است
اش، از ھمان آغاز تHش  لحاظ خصلت مذھبی

وسطايی مذھبی را  نمود، احکام و فرامين قرون
به مرحله عمل و اجرا درآورد و از طريق وضع 

.  رسمی و قانونی به آنھا بدھد قوانين جديد شکلی
اين گفته بدان معنا نيست که گويا در دوران رژيم 

ای ميان دين و دولت نبود و قوانين  سلطنتی رابطه
و مقررات حاکم در جامعه ايران ربطی به دين 

 .نداشت
تفاوت در اين است که در رژيم سلطنتی پيوند 

دستگاه روحانيت .  دين و دولت پوشيده بود
ھای دولتی را در اختيار  مستقيماً مقامات و ارگان

نداشت، اما با برخورداری از حمايت و پشتيبانی 
رژيم سلطنتی و طبقه حاکم، نقش و نفوذ خود را 

در رژيم سلطنتی، .  کرد غيرمستقيم، اعمال می
شده  عنوان دين رسمی کشور پذيرفته دين اسHم به

پذيرش اين دين رسمی به اين معنا بود که در .  بود
بايستی  ھای آن می اداره امور کشور و ارگان
تمام قوانينی که .   موازين اسHمی رعايت شود

بايستی با احکام  فقط می شد، نه تصويب و اجرا می
و مقررات اسHمی تناقضی نداشته باشند بلکه 
تبعيض و نابرابری نسبت به زن را منعکس 

ھا و بندھای متعددی از قوانين  در ماده.  سازند
مدنی و جزايی دوران رژيم شاه بازتاب اين 
احکام ارتجاعی اسHمی که زن نصف مرد است 

وضوح ديده  تر قرار دارد به ای پايين و در مرتبه
حتی قضاتی که در دانشکده حقوق تعليم .  شد می
 خود را از  بايستی برخی دروس ديدند، می می

تعدادی آخوند مرتجع فراگيرند، تا بتوانند احکام 
شاه .  حسب ضوابط اسHمی صادر کنند خود را به

گرا بود که ھمواره به پابوس  يک مرتجع اسHم
ديد که  ھا را در خواب می رفت و آن امامان می

دختر او ھم .  دھنده تاج و تختش ھستند نجات
اش  حسب عقايد و باورھای خرافی اسHمی به

توانست جانشين او گردد و نياز به فرزند  نمی
ھای  اما رژيم سلطنتی پس از رفرم.  ذکور داشت

دھه چھل تHش نمود که بنا به نيازھای توليد 
داری و نيز کسب وجھه جھانی، در  سرمايه
ای موانع را از سر راه زنان بردارد و از  محدوده
جا بود که با گروھی از مرتجعين دستگاه  ھمين

روحانيت به رھبری خمينی تضاد و درگيری پيدا 
ھرحال، روابط او با اين دستگاه و  کرد، اما به

 .سران آن حسنه باقی ماند
جمھوری اسHمی که تحت رھبری خمينی تشکيل 
  گرديد، اما ھمين محدوده انعطاف را ھم قبول

دولت دينی را عرصه فرمانروائی و .  نداشت
فقيه را نماينده  حاکميت خدا بر روی زمين و ولی

بايستی  و جانشين خدا و پيامبر اعHم کرد که می
فرامين و احکام الھی را تماماً به مرحله اجرا 

که يک دولت، دينی اسHمی باشد،  وقتی.  بگذارد
کند که نام آن دولت عربستان  تفاوتی ھم نمی

سعودی، امارات متحده، طالبان، دولت اسHمی 
، يا جمھوری اسHمی باشد، )داعش(  شام و عراق

گردد،  بايد تا جايی که به مسئله زنان مربوط می
بر طبق آيات قرانی و موازين اسHمی برابری 

دانيم که در  می.  زن و مرد را از اساس نفی کند
دفعات بر اين نابرابری، برتری مرد و  قران به

 .تبعيت و فرودستی زن، تأکيد شده است
 :  آمده است٣۴ازجمله در سوره النساء آيه 

مردان، سرپرست و نگھبان زنانند، به خاطر 
) ازنظر نظام اجتماع(ھايی که خداوند  برتری

 "براي بعضی نسبت به بعضی ديگر قرار
ھايی که از اموالشان  داده است، و به خاطر انفاق

و زنان صالح، زنانی .  کنند می)  در مورد زنان(
) ھمسر خود،(اند، و در غياب  ھستند که متواضع

اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا 
آن )  اّما(و .  کنند براي آنان قرار داده، حفظ می

 دسته از زنان را
که از سرکشی و مخالفتشان بيم داريد، پند و 

در بستر از )  و اگر مؤثر واقع نشد،! (اندرز دھيد
اگر ھيچ راھی جز شدت (و !  ھا دوري نماييد آن

ھا به انجام وظايفشان  عمل، براي وادار کردن آن
 !"ھا را تنبيه کنيد آن) نبود،

برای :  شود  گفته می٢٢٨در سوره البقره، آيه 
ھاست،  ھمانند وظايفی که بر دوش آن"زنان 

شده؛ و مردان بر آنان  ای قرار داده حقوق شايسته
 ." برتري دارند؛ و خداوند توانا و حکيم است

نفی برابری زن و مرد درآيات ديگری از قرآن 
وضوح آشکار  در مورد ارث و شھادت نيز به

"  آمده است١١در سوره النساء آيه .  است  :
کند  خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می

اندازه سھم دو دختر  پسر، به)  ميراث(که سھم 
اگر مردي از دنيا : " گويد   می١٧۶و آيه  "  باشد؛

برود، که فرزند نداشته باشد، و براي او خواھري 
جا گذاشته، از او  باشد، نصف اموالی را که به

اگر خواھري از دنيا برود، (برد؛ و  می)  ارث(
او تمام مال را از آن )  وارث او يک برادر باشد،

سوره ٢٨٢در آيه ".  برد، خواھر به ارث می
البقره، بر سر مسئله شھادت زن و مرد گفته 

بر (خود را ) عادل(و دو نفر از مردان : "شود می
و اگر دو مرد نبودند، !  شاھد بگيريد)  اين حقّ 

يک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضايت 
(و اطمينان شما ھستند، انتخاب کنيد و اين دو ! 

تا اگر يکی )  زن، بايد باھم شاھد قرار گيرند،
 ."  انحرافی يافت، ديگري به او يادآوري کند

شده و در آيه  در قرآن چندھمسری نيز مجاز اعHم
تواند  ، سوره النساء آمده است که يک مرد می٣

ترسيد  و اگر می"  چھار زن رسمی داشته باشد 
عدالت را )  بھنگام ازدواج با دختران يتيم،(که 

پوشی  از ازدواج با آنان، چشم(رعايت نکنيد، 
ازدواج نماييد، دو يا )  ديگر(با زنان پاك )  کنيد و

ترسيد عدالت را  سه يا چھار ھمسر و اگر می
رعايت نکنيد، تنھا يک )  درباره ھمسران متعدد(

ھاييد  ھمسر بگيريد، و يا از زنانی که مالک آن
استفاده کنيد، اين کار، از ظلم و ستم بھتر 

 ." کند جلوگيري می
و البته حساب زنانی که در جنگ به اسارت   

شدند جدا  شده و غنائم جنگی محسوب می گرفته
  سوره  النساء٢۴بر طبق آيه . است

مگر )  بر شما حرام است؛(و زنان شوھردار 
زيرا (ايد؛  مالک شده)  از راه اسارت(ھا را که  آن

 "ھا در حکم طHق است؛ اسارت آن
ھا احکامی است که خداوند بر شما مقّرر  اين

"  داشته است يعنی دقيقاً ھمان کاری را که . 
عنوان  کند و زنان اسير را به امروز داعش می

فروشی به فروش  غنائم جنگی حتی در بازار برده
 .رساند می

 سوره اoحزاب که از زنان ٥٩ و ٣٣يا آيه 
و جلبابھا "  ھای خود بمانيد در خانه"  خواھد  می

خود را بر خويش ]  ھای بلند روسری[=  
ھمگی حاکی از نگرشی تحقيرآميز به "  فروافکنند

 . اند زن و تبعيت و فرودستی زن
دولت دينی اسHمی که در ايران بر سر کار آمد، 
برای عملی ساختن کامل اين احکام و فرامين 

ھا شکل قوانين  وسطايی اقدام نمود و به آن قرون
 الحق شدن  نتيجه آن مسلوب.  رسمی کشوری داد

ھا به انسانی  شدن آن تام و تمام زنان و تبديل
 .فرودست و کامHً تابع مرد بود

قوانين رسمی جمھوری اسHمی چيزی را پوشيده 
و پنھان نگذاشته که ھيچ برابری ميان زن و مرد 

در سراسر قوانين جمھوری .  وجود ندارد
اسHمی، اين نابرابری، تبعيض و ستم برزنان 

 .زند موج می
بر طبق قوانين جمھوری اسHمی، مرد درواقع 

که يک فرزند دختر  از وقتی.  مالک زن است
. شود، سرنوشت او در دست پدر است متولد می
 ٩تر از  ای را که حتی کم تواند دختربچه او می

 قانون مدنی ١٠۴١سال سن دارد بر طبق ماده 
تر، برای  به بيانی صريح.  شوھر دھد

ازدواج دختر باکره .  برداری جنسی بفروشد بھره
ھم ولو به سن بلوغ رسيده باشد، مطابق ماده 

 مدنی موقوف به اجازه پدر يا جد پدری ١٠۴٣
 ٢٢٠که مطابق ماده  تر اين وحشيانه.  است

توانند اين  مجازات اسHمی، پدر يا جد پدری می
ھا فقط پرداخت ديه  فرزند را بکشند و مجازات آن

 .است و تعزير
که دختری  برطبق قوانين جمھوری اسHمی، وقتی

. گيرد ازدواج کرد، جای پدر را شوھر می
رياست و سرپرستی بر طبق اين قوانين به شوھر 

 قانون ١١٠۵مطابق ماده .  تفويض شده است
مدنی، اکنون شوھر در نقش ارباب و فرمانروا 

در اين ماده آمده است در روابط .  شود ظاھر می
. زوجين رياست خانواده از خصائص شوھر است

 قانون مدنی ١١١۴پس زن بر طبق ماده  ازاين

١از صفحه   

 ناپذير برابری زن و مرد دولت دينی دشمن آشتی 
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٣از صفحه   

 ناپذير برابری زن و مرد دولت دينی دشمن آشتی 

 .وسطايی خود را عملی کند قرون
طلب و زنان  ھا گروھی به نام اصHح سال

طلب، مردم را با ادعاھای پوچ و پوشالی   اصHح
بھبود تدريجی در چھارچوب ھمين دولت دينی 

جای  فريب دادند و نتيجه آن شد که امروز به
ھا و  ھای کاھش تدريجی تبعيض تحقق وعده

ھا، زنان حتی از تحصيل در برخی  نابرابری
ھای دانشگاھی نيز محروم شدند، در  رشته
ھای درس ميان زن و مرد پرده کشيده شد  کHس

ای  ، با فتوای خامنه ترين آن و تازه
 . سواری زنان نيز ممنوع اعHم گرديد دوچرخه

ھمواره اعHم کرده است، ) اقليت(سازمان فدائيان 
ناپذير برابری زن و  که دولت دينی، دشمن آشتی

دولت دينی اسHمی موجوديتش با .  مرد است
خورده  تبعيض و ستمگری نسبت به زنان گره

ھای  که زنان از شر ستمگری برای اين.  است
انتھای دولت دينی خHص شوند، به تبعيض و  بی

نابرابری پايان داده شود و به حقوق اجتماعی و 
قيدوشرط با مردان دست يابند،  سياسی برابر و بی

راه ديگری جز اين نيست که دولت دينی 
جمھوری اسHمی را به ھمراه طبقه حاکم 

دارسرنگون ساخت، از بنياد برانداخت و  سرمايه
دان  ھا و نھادھايش به زباله آن را با تمام ارگان
جای آن دولتی شورايی را  تاريخ فرستاد و به

ترين شکل ممکن  مستقر ساخت که به راديکال
دين و دولت را از يکديگر جدا سازد، ھيچ دين و 

عنوان دين رسمی کشور به رسميت  مذھبی را به
. نشناسد و دين را امر خصوصی مردم اعHم کند
کسی که مسلمان، مسيحی، يھودی است يا به ھر 
دين ديگری باور دارد، مسئله شخصی اوست و 
. نبايد ربطی به دولت و وظايف آن داشته باشد

تواند تمام قوانين و  يک چنين دولتی است که می
مقررات ضد زن را جاروب کند و به دور ريزد، 

قيدوشرط اجتماعی و سياسی  برابری کامل و بی
زن و مرد را بپذيرد و تمام مطالبات بر حق زنان 

 .را عملی سازد
تواند دولتی را که  خواھد و می اما چه کسی می 

پايه و اساس موجوديتش را بر سرنيزه و تحميق 
و فريب مذھبی قرارگرفته، سرنگون سازد؟ 

فقط جمھوری  يگانه نيروی پيگير و دشمن نه
اسHمی، بلکه تمام مھمHت خرافاتی و 

وسطايی و تمام نظم ستمگرانه موجود،  قرون
تنھا اتحاد زنان کارگر و . طبقه کارگر ايران است

زنان زحمتکش اقشار متوسط  با طبقه کارگر 
طلبانه زنان را  تواند مبارزات برابری است که می

برای برانداختن نابرابری، ستم و تبعيض، به 
 .پيروزی قطعی برساند

 مارس روز جھانی زن ٨)  اقليت(سازمان فدائيان 
گويد و  را، به عموم زنان ستمديده تبريک می

عنوان يک سازمان کمونيست مدافع پيگير  به
قيدوشرط حقوق اجتماعی و  برابری کامل و بی

سياسی زن و مرد، مدافع برافتادن ھرگونه ستم، 
تبعيض و نابرابری عليه زنان، عموم زنان 
ستمديده را به تشديد مبارزه برای سرنگونی 
جمھوری اسHمی و استقرار يک حکومت 

 خواند شورايی فرامی

اللھی، خشونت فيزيکی  اسيدپاشی اوباش حزب
ھا بر سر رعايت  ھا و کHنتری پليس در خيابان

حجاب اجباری و در محيط کار با اشکال ديگری 
ای  اين فشارھا به درجه.  اند از اين خشونت مواجه

است که مکرر اخباری از خودکشی و 
خودسوزی زنان در نشريات رژيم نيز منعکس 

 .گردد می
ھای ارتجاعی مذھبی و  درنتيجه سياست

ستيزانه رژيم و اساساً وجود دولت دينی،  زن
طور رسمی و علنی امکان  فقط زنان به نه

دسترسی به برخی مشاغل و حضور در برخی 
ھا و نھادھا را ندارند، ازجمله بر طبق  ارگان

توانند قاضی شوند و  باورھای خرافاتی رژيم نمی
 oحکم صادر کنند و يا به مقامات سياسی با
دسترسی يابند، بلکه غيرمستقيم نيز در بسياری 

از ھمين .  زنند موارد از اشتغال زنان سرباز می
کل شاغلين در  روست که سھم زنان شاغل به

 درصد ۶۵ درصد است، ١٠ايران کمی بيش از 
ھا ازنظر اقتصادی  التحصيHن دانشگاه از فارغ

 تا ١۵نرخ بيکاری زنان .  اند شده غيرفعال اعHم
ھای  رسمی     ساله  حتی بر  طبق   گزارش٢۴
ھمه در حالی است که  اين.   درصد است۴٢/  ٨

رغم  حتی درجايی که زنان مشغول به کارند به
 درصد ٢٩طور متوسط  کار مساوی با مردان، به
لذا روشن است .  گيرند کمتر از مردان حقوق می

شوند، تاجائی  سال زنان فقيرتر می به که چرا سال
خوابی  گری، اعتياد و کارتن که گروھی به تکدی

ھا به  آورند و در طول يکسان تعداد آن روی می
 .رسد دو برابر می

دولت دينی، تبعيض و نابرابری عليه زنان را به 
درجه آپارتايد جنسی رسانده، جداسازی زن و 
مرد در مراکز کار و تحصيل، در وسايل نقليه، 
محروم ساختن زنان از ورود به مراکز ورزشی 
مسابقات مردان، محروم ساختن زنان از تحصيل 

توان  ھا نمونه ديگر را می ھا، و ده در برخی رشته
ھای دولت دينی جمھوری  به ليست ستمگری

 .اسHمی عليه زنان افزود
ھای  حقيقتی است که زنان در طول تمام سال
ھای  استقرار جمھوری اسHمی در مقابل سياست

. اند ای داشته ھای گسترده رژيم مقاومت
حال برخی از قوانين و مقررات ارتجاعی  درعين

رژيم اسHمی تا جايی که توده مردم ايران، امکان 
ھا را نفی  اند، در عمل آن ھا را داشته مقابله با آن

 . اند و انکار کرده
که بخش بسيار بزرگی از مردم ايران  رغم اين به

باورھای دينی دارند، اما اکثريت بسيار بزرگ  
فقط زنان بلکه بخش بزرگی از مردان،  مردم نه

خواھان برافتادن اين قوانين و مقررات 
 .ستيزانه ھستند وسطايی و زن قرون

 سالی که از ٣٨قدر کافی در اين  اما تجربه نيز به
استقرار دولت دينی جمھوری اسHمی گذشته، 

وضوح نشان داده است، مادام که دولت دينی  به
تنھا  جمھوری اسHمی بر سر کار باشد، نه

طلبانه زنان تحقق نخواھد  ھای برابری خواست
فقط تبعيض و ستم برنخواھد افتد، بلکه  يافت، نه

ھای  دولت ارتجاعی اسHمی، مدام بر تعرض
جز اين ھم .  خود عليه زنان خواھد افزود

توان انتظاری داشت، چون جمھوری اسHمی  نمی
خواھد افکار و عقايد خرافاتی دوران جاھليت  می

کند سکنی  بايد در منزلی که شوھر تعيين می
تواند مطابق ماده  اين ارباب و مالک می.  گزيند
 قانون مدنی زن را از کار کردن در ١١١٧

عنوان  اش را به وظيفه.  بيرون از خانه منع کند
داری و آوردن فرزند محدود  کنيز به کار خانه

بستر  نمايد و چنانچه اعتراضی داشت و از ھم
 ١١٠٨شدن با شوھر سرباز زد، بر طبق ماده 

نفقه نپردازد، زن را در گرسنگی نگه دارد و 
دار زن را کتک  حتی از جايگاه يک مالک و برده

که درخواست طHق از جانب زن با  درحالی.  بزند
شمار مواجه است، ماده  ھای بی موانع و محدوديت

 اين حق را نيز به مرد داده است که ١١٣٣
 .سادگی ھمسرش را طHق دھد به

شده که عHوه بر  در دولت دينی به مرد اجازه داده
، ١٠٧۶، ١٠٧۵زنان رسمی، بر طبق مواد 

ای داشته   قانون مدنی، چندين زن صيغه١٠٧٧
 قانون مجازات اسHمی به ۶٣٠باشد، اما ماده 

مرد اين حق را داده است که اگر زن خود را با 
عنوان زناکار او را بدون  مرد ديگری ببيند، به

 .ھرگونه مجازات به قتل برساند
در مواردی ھم که اساساً بحث زنا و مسائلی 

دست در ميان نيست و يک مرد مسلمان،  ازاين
که  يک زن مسلمان را به قتل برساند، ازآنجايی

ارزش از ديدگاه دولت دينی، زن نصف مرد 
 قانون ٣٠٠است، ديه قتل زن مسلمان را ماده 

مجازات اسHمی نصف مرد مسلمان تعيين کرده 
 .است

جا  ھای ديگر نيز ھمه اين نابرابری در عرصه
 قانون  ٩٠۶ و ٩٠٧بازتاب يافته است، مواد 

مدنی سھم ارث را برای پسر دو برابر دختر و 
برای مادر يک ثلث و برای پدر دو ثلث تعيين 

در بحث گواه و شھادت نيز بر اين .  کرده است
. شده است نابرابری، توھين و تحقير صحه گذاشته
 قانون ۴۵٩در برخی دعاوی بر طبق ماده 

اثبات  مجازات اسHمی، که با حضور دو مرد قابل
در .  تواند شھادت دھد است، زن در کل نمی

دعاوی مالی، گواھی يک مرد و دو زن و در 
 زن يا دو مرد ۴دعاوی مربوط به زنان، گواھی 

 مجازات اسHمی ٨٣اند و سرانجام ماده  اثبات قابل
ترين و  رحمانه سنگسار است که يکی از بی

ھای رژيم حاکم بر ايران  ترين مجازات وحشيانه
 .است

اما ستمی که تحت حاکميت دولت دينی برزنان 
شود، نه محدود به مواد قانونی  ايران اعمال می

ھای  ذکرشده است و نه نتايج عملی سياست
ستيزانه دولت دينی به آنچه که ظاھراً رسمی  زن

درنتيجه اين .  شود و قانونی است، محدود می
ھای ارتجاعی جمھوری اسHمی  قوانين و سياست

و تقويت نگرش مردساoر در جامعه، زنان زير 
فشارھای متعدد جسمی و فکری، انواع و اقسام 
خشونت در محيط خانوادگی و در خارج از خانه 

. اند در خيابان ، مراکز عمومی و محل کار مواجه
 مردساoر و تحت  کم نيستند زنانی که در جامعه

حاکميت دولت دينی توسط پدر، برادر و شوھر 
در برخی از .  مورد خشونت فيزيکی قرار دارند

مناطق ايران، زنان حتی توسط اعضای خانواده 
در خارج از خانه نيز زنان در .  رسند به قتل می

ھای  ھای متعدد عوامل و ارگان معرض خشونت
سرکوب دستگاه دولتی، تحقير و توھين، 

ستم و تبعيض بر پايه 
 جنسيت ملغا بايد گردد
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 ھا و جنبش مبارزه برای اتحاد عمل
  افزايش حد اقل دستمزد به باIی خط فقر را تقويت کنيم

را بر رشد بيشتر اجاره مسکن برجای گذاشته 
 . است

گرانی و افزايش قيمت منحصر به اجاره مسکن 
تمام کاoھا و خدمات از بھداشت و دارو و .  نيست

درمان گرفته، تا آموزش و حمل و نقل و پوشاک 
تر شده  و مواد خوراکی بدون استثنا ھمه گران

ھر .  oزم به ارائه ليست بلند باo نيست.  است
کارگری در زندگی روزمره آن را با گوشت و 

ھا نمونه  تواند به ده پوست خود لمس نموده و می
ست به افزايش قيمت  برای نمونه کافی.  اشاره کند

چند قلم مواد خوراکی آن ھم در يک بازه زمانی 
 روز در ١٠تنھا در فاصله .  کوتاه اشاره کنيم

مرداد ماه سال جاری قيمت ھر يک کيلو قند 
 ٢١ ھزار تومان افزايش يافت و از ٢کارتنی 

يک کيلو .   ھزار تومان رسيد٢٣ھزار تومان، به 
 ھزار تومان ١١ ھزار تومان به ١٠لوبيا از 

 ۴گوشت گوسفندی با استخوان ھر کيلو .  رسيد
 ھزار تومان ٣١ھزار تومان افزايش يافت و از 

 ھزار ١٠ران مرغ از .   ھزار تومان رسيد٣۵به 
 تومان ٩٠٠ ھزار و ١١ تومان به ۶٠٠و 

مرغ و ساير  گوشت گوساله، تخم.  افزايش يافت
. ھا افزايش يافت موادغذايی نيز به ھمين نسبت
ھا مربوط به مرداد  بايد توجه کرد که اين قيمت

ماه است و از آن تاريخ به بعد نيز قيمت اين اقHم 
و ساير مواد خوراکی سيرصعودی پيموده و 

 ھزار ۴٠برای نمونه، گوشت قرمز از مرز 
 .تومان ھم گذشته است

ادعای پيشی گرفتن مزد از تورم، فقط وارونه  
دار  جلوه دادن حقايق و يک دروغ بزرگ شاخ

گر شارoتانيسم ناب است که  بلکه بيان.  نيست
علی ربيعی نوچه حسن روحانی از اساتيد زبده و 

درست در شرايطی که علی .  مسلم آن است 
ربيعی و حسن روحانی پيشی گرفتن مزد بر 

ھا و کاھش تورم را در بوق و  تورم و ثبات قيمت
دميدند، تورم و تاخت و تاز گرانی،  کرنا می

ربود و  ھا را از دست کارگران می آخرين لایر
ھيچ  ھا، بی ھا کارگر و اعضای خانواده آن ميليون

ساز و برگی در برابر يورش مداوم تورم و 
 .آمدند گرانی از پای درمی

بنابراين تصميمات شورای عالی کار به عنوان 
ھای طبقه  برنده سياست نھادی که مجری و پيش

دار حاکم است، در نزد کارگران پوشيده  سرمايه
ارزان سازی ھرچه بيشتر نيروی کار، .  نيست

تنزل دادن قدرت خريد و دستمزد واقعی طبقه 
کارگر و تامين سود ھرچه بيشتر برای طبقه 

ھاست که با اجرای ھمين  سال.  دار سرمايه
ھا ، طبقه کارگر را به  تصميمات و سياست

 .اند زندگی در زير خط فقر محکوم ساخته
دار و دولت اين طبقه تمايل  البته طبقه سرمايه

قلبی خود برای برداشتن ھرگونه قيد و بند قانونی 
در زمينه تعيين و افزايش حداقل دستمزد را پنھان 

طبقه حاکم درصدد آن است که .  اند نکرده
موضوع تعيين و افزايش حداقل دستمزد و يا عدم 
. افزايش آن را به خود کارفرمايان واگذار نمايد

ھايی که از طريق تغيير قانون کار  تمام تHش

و اکنون حداقل دستمزد به قدری اندک و ناچيز 
است که چھار برابر ان ھم به حداقل ھزينه 

که طبقه  درحالی!  رسد زندگی و خط فقر نمی
کارگر روز به روز فقيرتر شده و سھم وی از 

تر و  ھای نوينی که خود آفريده کم و کم ارزش
تر شده است، طبقه  اش کوچک و کوچک سفره

دار، سودھا و ارزش اضافه بيشتری را به  سرمايه
 .تر شده است جيب زده و فربه

 را در ٩۵ھای گذشته به کنار ھمين سال  سال
ست دستمزد از  نظر بگيريم که وزيرکار مدعی

در بحث حداقل .  تورم پيشی گرفته است
ھای دولت  کاری ھا و دوز و کلک  دستمزد،فريب

داران و شخص وزيرکار در اعHم نرخ  و سرمايه
تورم و محاسبه حداقل دستمزد و تعيين مبلغ 

ھزار تومان، چنان آشکار بود که حتا صدای  ٨١٢
 تن از نمايندگان مجلس ۴۵.  مجلسيان ھم درآمد

جمھور تذکر کتبی داده و  ای به رئيس در نامه
نوشته بودند حداقل دستمزدی که شورای عالی 

گونه سنخيتی با  کار تعيين نموده، ھيچ
ھای تورمی که از سوی بانک مرکزی و  شاخصه

 قلم کاoی اساسی اعHم ١۴مرکز آمار برای 
ھا متذکر شده بودند که  آن.  شده، نداشته است

ھای  حداقل دستمزد کارگران برای جبران ھزينه
 ٢۶٨۵۵٠۵٣بايستی   می٩۵معيشتی در سال 

 !لایر در نظر گرفته شود
بنابراين حتا بر طبق محاسبه نمايندگان مجلس، 

 ھزار تومان ٨٧٠کم يک ميليون و  ھر ماه دست
البته اين !  تر به کارگران پرداخت شده است کم

محاسبه توسط برخی نمايندگان مجلس ارتجاع 
است که در ضديت با طبقه کارگر بطور کامل 

وگرنه واقعيت قضيه از .  ست اجرايی ھمدست قوه
مطابق .  تر است تر و اسفناک اين ھم سنگين
ھای کارگری ھزينه سبد معيشت  برآورد تشکل

 ٩۵يک خانوار چھار نفره کارگری در سال 
 ميليون و پانصد ھزار تومان ٣حداقل حدود 

اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را .  است
به عبارت ديگر .   ھزار تومان تعيين کرد٨١٢

 ٢ھا،  حداقل دستمزد نسبت به حداقل ھزينه
 !تر بوده است  ھزار تومان عقب۶٨٨ميليون و 

ای از جريان واقعی پيشی گرفتن  اين است شمه
اين است آن وضعيت !  دستمزد بر تورم

داری حاکم و شورای  باری که رژيم سرمايه اسف
! اند عالی کار آن بر کارگران ايران تحميل نموده

کارگر بايد با اين مزد اندک و ناچيزی که ھفت 
ھای يک  آورد، تمام ھزينه روز بيشتر دوام نمی

 ٨١٢ست که با اين  اين درحالی!  ماه را تامين کند
ھزارتومان کارگر حتا نمی تواند دوتا اتاق اجاره 

 متری در ٨٠ تا ۶٠اجاره يک آپارتمان .  کند
  ھزار ٨٠٠ ميليون پول پيش ١۵نو با  تھران

 ٩٠٠ ميليون پول پيش ٢۵آباد با  تومان، در نظام
 ميليون پول پيش ٢٠ھزار تومان و در نارمک با 

البته اين .   ھزار تومان است٢٠٠يک ميليون و 
ھا مربوط به چند ماه پيش است و در حال  نرخ

 درصد به آن ٢٠ تا ١۵کم بين  حاضر دست
عHوه بر آن رکود حاکم بر .  اضافه شده است

بازار خريد و فروش مسکن نيز تاثيرات خودش 

عالی  بار ديگر بازی تکراری حکومتی و شورای
کار آن برای تعيين حداقل دستمزد کارگران آغاز 

برای نگاه داشتن معيشت کارگری .  شده است
بار و تعيين حداقل  درحد گرسنگی دائمی و فHکت

چنان  ، به نحوی که طبقه کارگر ھم٩۶دستمزد 
ور بماند و فراتر از  در قعر فقر و نداری غوطه
روزی  دستی و سيه آن، فرازھای جديدی از تھی

 .را تجربه کند، تدارکات کافی به عمل آمده است
ساز رژيم و پادوان  ھای ارتجاعی و دست تشکل

 عالی کار با اصرار زيادی  سرمايه در شورای
خواھان محاسبه حداقل دستمزد به روال گذشته و 
بر پايه نرخ تورمی ھستند که از سوی بانک 

حسن روحانی، .  شود مرکزی اعHم می
جمھور، نيلی مشاور اقتصادی وی و  رئيس
هللا سيف رئيس کل بانک مرکزی ادعا  ولی
اند نرخ تورم در اسفند ماه بطور قطع تک  کرده
وزيرکار با وقاحت کم نظيری ادعا .  ست رقمی

نموده در سه سال گذشته، دستمزد بر تورم پيشی 
 نيز از ھمين ٩۶گرفته است و حداقل دستمزد 

بنابراين ھمه .  خصوصيت برخوردار خواھد بود
بازی ھميشگی شورای  شب چيز برای تکرار خيمه

نرخ تورم که قرار شده .  عالی کار آماده شده است
رقمی باشد و پيوسته درحال آب شدن است  تک

 درصد اعHم شده، در اسفند ماه ٨برای دی ماه 
نيز چيزی در ھمين حدود اعHم خواھد شد و 
شورای عالی کار به رياست علی ربيعی برای 

که ثابت کند دستمزد بر تورم پيشی گرفته است  آن
با اضافه کردن يکی دو درصد به اين رقم، حداقل 

 .کند  را تعيين می٩۶دستمزد سال 
اما درست در لحظاتی که علی ربيعی عنصر 
درجه اول امنيتی رژيم، سرگرم حرافی پيرامون 

ھای  پيشی گرفتن دستمزد بر تورم است، استخوان
طبقه کارگر در زير بار تورم و گرانی خرد و 

اش  شود، تنگناھای اقتصادی و معيشتی خمير می
ھای   ھا کارگر و خانواده گردد و ميليون تشديد می

کارگری، بيش از پيش در اعماق فقر و فHکت 
 .روند بيشتر فرو می

ھای علی  ھا و ھذيان بردن به دروغ برای پی
ھای وی oزم نيست اقتصاد  پالگی ربيعی و ھم

دانشگاھی آموخته باشی يا بر نحوه محاسبات 
ھر کارگر .  پيچيده آماری تسلط داشته باشی

ای ھر روز و ھر ساعت در جريان تHش  ساده
برای تامين معاش و نيازھای زندگی، تفاوت 

ھا و سطح دستمزدھا را با گوشت و  فاحش ھزينه
کند و ھر سال شاھد است که  پوست خود لمس می

چگونه تورم و گرانی در ھمان نخستين ماه 
آغازين سال تمام آن چندر غازی را که بر 
دستمزدھا اضافه شده و حتا بيشتر از آن را از 

بار اعHم ارقام ساختگی و  يک.  ربايد چنگش می
تر از نرخ تورم واقعی، بار ديگر افرايش  پايين

تر از ھمين رقم  حداقل دستمزد به ميزانی کم
ساختگی و بدون توجه به سبد ھزينه يک خانوار 

اش اين شده که سال به سال فاصله  کارگری،نتيجه
ھزينه ھا و دستمزدھا افزايش يافته و ميان اين دو 

دستمزد واقعی و .  شکافی عميق پديدآمده است
قدرت خريد طبقه کارگر پيوسته کاھش يافته است 



 ۶ ٧٣۶ شماره  ٩۵نيمه اول اسفند     ۶
۵از صفحه   

 ھا و جنبش مبارزه برای  اتحاد عمل
 افزايش حد اقل دستمزد به باIی خط فقر را تقويت کنيم

درھرحال ايجاد اين .  سازماندھی کنند
ھا و متشکل شدن کارگران حول تعيين  کميته

حداقل دستمزد و افزايش آن به باoی خط فقر 
که خواست عموم کارگران است، نخستين 
گام عملی و جدی برای خارج ساختن تعيين 
حداقل دستمزد از چرخه معيوب شورای 

 .عالی کار است
ھای  عHوه بر اين در شرايط کنونی، تشکل 

ھای فعاoن کارگری نيز  کارگری و تشکل
توانند به سھم خود نقش موثری در اين  می

ھا حول  اتحاد عمل اين تشکل.  زمينه ايفا کنند
ھای طبقه کارگر  ترين خواست يکی از مبرم

يعنی افزايش حداقل دستمزد به باoی خط 
ست که اين خواست و  ھايی فقر، يکی از راه

ضرورت مبارزه کارگران حول آن را، به 
برد و آن را به  ميان عموم کارگران می

عنوان خواست طبقه کارگر در مقياس 
. دھد سراسری در برابر طبقه حاکم قرار می

توانند حول اين  ھای موجود می تمام تشکل
ھای واقعی و حتا  خواست اتحاد عمل

مستمری را سازمان دھند و ضمن تحکيم و 
ھا، جنبش مبارزه  گسترش اين اتحاد عمل

برای افزايش حداقل دستمزد به باoی خط 
فقر را در مقياس تمام جامعه جا بياندازند و 

 .آن را گام ديگری به جلو برانند
، شش تشکل با صدور بيانيه ٩٣سال 

 سيزده تشکل از جمله ٩۴مشترک و سال 
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس
شکر  تھران و حومه و سنديکای کارگران نی

ھای مشترک و يا مستقلی را   تپه، بيانيه ھفت
انتشار دادند و افزايش حداقل دستمزد به 
باoی خط فقر را به عنوان خواست طبقه 

 .کارگر در برابر  طبقه حاکم قرار دادند
ھای عينی طرح اين  درحال حاضر نيز زمينه

خواست سراسری و اتحاد عمل حول آن 
بسياری قوی و بيش از پيش تقويت گشته 

ھا، فعاoن کارگری  جا دارد تمام تشکل.  است
گونه اتحاد  و کارگران آگاه و پيشرو، اين

. ھا را تقويت و از آن حمايت کنند عمل
درھرحال نبايد اين نکته را فراموش کرد که 

دار حاکم جز با اتحاد و مبارزه  طبقه سرمايه
متشکل کارگران حاضر نيست اندکی از سود 
. خود بزند و دستمزد کارگر را اضافه کند

اندازی و استمرار  بدون اتحاد و بدون راه
يک جنبش اعتراضی برای افزايش دستمزد، 
بدون سازماندھی اعتراض و اعتصاب 

ھا را به  داران و دولت آن توان سرمايه نمی
در اين راه مجدانه .  نشينی واداشت عقب

ھا و جنبش مبارزه  تHش کنيم، اتحاد عمل
برای افزايش حداقل دستمزد به باoی خط 

 ! فقر را تقويت کنيم
 
 

باoی خط فقر که در لحظه کنونی حرف دل 
ھاست،  ھمه کارگران و خواست عمومی آن

چه که حق  جزء بسيار ناچيزی است از آن
 .کارگر است

اما اين خواست عمومی کارگران، جز با 
مبارزه و مشارکت عموم کارگران در آن، 

مادام که کارگران با .  برآورده نخواھد شد
اتحاد خويش و با نيروی متشکل خود 

داران را وادار به پذيرش چنين  سرمايه
خواستی نکنند، در بر ھمين پاشنه خواھد 
چرخيد و معيشت کارگری ھر سال بدتر از 

بنابراين در موضوع .  سال قبل خواھد شد
تعيين حداقل دستمزد و افزايش آن، اتحاد و 
تشکل کارگران فاکتور ضروری و بسيار 

ھای  مھمی است که کارگران پيشرو و تشکل
توانند نقش موثری در اين اتحاد  کارگری می

ھای ويژه  ايجاد کميته.  و تشکل داشته باشند
مبارزه برای افزايش دستمزد که ھدف 
محوری آن افزايش دستمزد و بھبود معيشت 

ست که  ست، يکی از ابزارھايی کارگری
توان به کمک آن مبارزه متشکل برای  می

اگرچه مساله . افزايش دستمزد را سازمان داد
گونه که مرسوم شده در آخر ھر  دستمزدھا آن

شود، اما واضح است که  سال مطرح می
خواست افزايش دستمزد و بھبود معيشت 
کارگری خواستی نيست که مقيد به زمان 
خاصی باشد و فقط در آخر ھر سال آن را 

ھای ويژه  ھا و محفل کميته.  مطرح کرد
مبارزه برای افزايش دستمزد، متشکل از 

توانند موضوع  کارگران آگاه و پيشرو، می
افزايش دستمزد را در تمام طول سال، بويژه 

ھا که سفره کارگران  در مقاطع نوسان قيمت
در معرض يورش امواج گرانی قرار 

گيرد، مطرح سازند و کارگران را حول  می
اين خواست بسيج کنند و به صحنه مبارزه 

oزم به گفتن نيست که سازماندھی .  بياورند
اندازی يک مبارزه  مبارزه متشکل و راه

سراسری برای افزايش دستمزد که يک 
خواست عمومی و سراسری است، کار 

اما اگر چراغ اين .  چندان آسانی نيست
مبارزه، نخست در صنايع پيشرفته و 

ھای بزرگی که سابقه مبارزاتی بھتر  کارخانه
و بيشتری دارند روشن شود، اين تجربه به 

ھای ديگر نيز  تدريج به صنايع و کارخانه
کارگران پيشرو و آگاه .  تسری خواھد يافت

 مبارزه  متشکل در اين واحدھا نه فقط قادرند
متشکلی را در ھر يک از اين واحدھا 
سازماندھی کنند، بلکه با ايجاد ارتباط و 
پيوند با رفقای خود در ساير واحدھا، قادر 

ای و  خواھند بود مبارزات فرا کارخانه
ای را برای افزايش دستمزد  ھماھنگ شده

گيرد و يا سخنانی که  صورت گرفته و می
ھمين چند روز پيش حجت ميرزايی معاون 
اقتصادی وزير کار و نيز جمال رزاقی 
جھرمی، عضو ھيات مديرۀ کانون عالی 

ای کردن  کارفرمايان در زمينه منطقه
دستمزدھا بر زبان آوردند، ھمگی حاکی از 

. ھا و برای انجماد دستمزدھاست ھمين تHش
ولی مادام که اين سياست شوم خود را عملی 

اند، سعی خواھند کرد از طريق  نساخته
رقمی  کاری ارقام و به اصطHح تک دست

کردن نرخ تورم و به صفر رساندن آن بر 
روی کاغذ، ميزان افزايش حداقل دستمزدھا 
را نيز به تدريج کاھش دھند و در نھايت آن 
را از دستور کار خارج و انجماد دستمزدھا 

 .را عملی سازند
اما طبقه کارگر يک طبقه چشم و گوش بسته 

کارگران به .  در مقابل اين اقدامات نيست
ماھيت وزارت کار و شورای عالی کار آن و 

قHبی ورد زبان پادوان "  گرايی سه جانبه"
بود، باز  سرمايه که ھر آينه قHبی ھم نمی

برده  کرد، پی مشکلی از کارگران را حل نمی
توان به  اند که نبايد و نمی و به تجربه دريافته

از اين رو .  دل بست"  شورا"معجزات اين 
نظر از اينکه بانک مرکزی چه رقمی  صرف

را برای تورم اعHم کند، سبد معيشت خانوار 
کارگری چگونه محاسبه و در اين روند 

داران و  درنظر گرفته شود يا نشود، سرمايه
ھا در شورای  سخنگويان و نمايندگان آن

عالی کار چگونه، بر چه مبنا و به چه ميزان 
حداقل دستمزد را تعيين کنند، کارگران 
خواھان خارج شدن از زير خط فقر و 
. افزايش حداقل دستمزد به باoی خط فقرند
چند دھه زندگی در زير خط فقر وزندگی 
درزير بار ستم و بندگی که نام ديگر آن 

کارگران ديگر .  ست ست، کافی مرگ تدريجی
خواھند در فقر و زير بار ستم زندگی  نمی

 و با صدای  کنند و اين را بارھا در خيابان
 .اند بلند اعHم کرده

کارگری که خود آفرينندۀ تمام انواع کاoھا و 
ست، حق دارد از يک زندگی  نعمات زندگی

شايسته وoاقل مطابق استانداردھای 
بدون .  کشورھای پيشرفته  برخوردار باشد

داری  کارگر و نيروی کار آن، جامعه سرمايه
حتا يک دقيقه ھم تاب و دوام ندارد و نان 

شان آجر  داران و کارگزاران ھمه سرمايه
کند،  اين طبقه کارگر است که توليد می!  است

ھای  آفريند، اوست که ارزش اوست که می
کند، اوست که جامعه را از  جديدی خلق می

کند، اوست  محصوoت کار خود سيراب می
 است و شايستگی اداره امور  که آقای جامعه
افزايش حداقل دستمزد به .  جامعه را دارد
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جامعه يا طرحی برای آزادی تشکل ھای 
آشتی "طرح .  کارگری و دمکراتيک نيست

خاتمی ھرگز گامی در مسير مسدود "  ملی
کردن راه کارھای امنيتی جمھوری اسHمی 
برای توده مردم، احقاق حق آزادی بيان و 
آزادی اجتماعات برای منتقدين و سرکوب 

مھمتر اينکه از نگاه .  شدگان جامعه نيست
ھيچ جايی "  آشتی ملی"آنان در بيان طرح 

ھم جھت ايجاد فضای oزم و مناسب برای 
فعاليت تمامی احزاب و نيروھای سياسی 
جامعه در فردای تحقق ھر چند محال اين 

. مورد نظر آنان وجود ندارد"  آشتی ملی"
آشتی مورد نظر خاتمی که با پسوند ملی ھم 
آميخته شده است در واقع ھمان آشتی ميان 

و به طريق "  اصHح طلبان"خامنه ای با 
اولی آشتی ميان رھبر جمھوری اسHمی با 
ميرحسين موسوی، زھرا رھنورد و کروبی 

پر واضح است که ھدف آنان نيز از .  است
صرفا  کوششی است "  آشتی ملی"طرح 

برای سھم خواھی بيشتر در قدرت و در 
خواست ملتمسانه از خامنه ای برای ھموار 
کردن راه پذيرش بيشتر آنان در درون ھيئت 

اصHح "موضع خاتمی و بقيه .  حاکمه ايران
اگر در دوره ھای پيشين oاقل تا "  طلبان

حدودی با ھمان شعارھای به ظاھر اصHح 
طلبانه مزين بود اکنون اما، چند صباحی ست 
که با شيوه ھای دريوزگی از کانون قدرت 

طی سال ھای اخير، خاتمی .  در آميخته است
و مجموعه نيروھای عقبه او آنچنان از 
شعارھای به ظاھر اصHح طلبانه پيشين شان 
عقب نشينی کرده اند که اکنون حتا در ظاھر 
ھم فرق چندان مشخصی ميان آنان و بخش 

در .  وسيعی از اصولگرايان ديده نمی شود
شرايط موجود آنان در بسياری جھات با 

اين وضعيت البته .  اصولگرايان درآميخته اند
با مرگ رفسنجانی برايشان عينيت بيشتری 
يافته و چه بسا خود را نسبت به گذشته در 
شرايط ضعيف تر و بدتری ھم احساس می 

 . کنند
خاتمی و "  آشتی ملی"از اين نظر، طرح 

تاکيد ھميشگی او در وفاداری به نظام و 
رھبری و نيز تقاضای او از مردم برای 

ھمه و "   بھمن٢٢حضور در راھپيمايی "
اصHح "ھمه تHشی است برای نزديک شدن 

حکومتی به خامنه ای جھت تسھيل "  طلبان
بيشتر حضور آنان در مجموعه ھيئت حاکمه 

حکومتی ھم "  اصHح طلبان"در واقع .  ايران
اينک تداوم حضور و بقاء حداقلی خود در 
حاکميت را، نه در تکرار شعارھای به ظاھر 
اصHح طلبانه، بلکه در مجيز گويی از 
خامنه ای و نزديک شدن به او ارزيابی می 

بيھوده نيست که مصطفی کواکبيان از .  کنند
در "  اصHح طلبان"چھره ھای با نفوذ 
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 ، اھداف و واکنش ھا نسبت به آن"آشتی ملی"طرح 

  ٨درصفحه 

 بھمن در ٢٨مجلس ارتجاع اسHمی ابتدا 
توئيت شخصی و دو روز بعد در نطق پيش 

من از : "از دستور خود در مجلس اعHم کرد
رھبری تقاضا دارم که به دفتر خود دستور 
دھند که زمينه ارتباط ھرچه بيشتر با اصHح 

 ". طلبان فراھم شود
اصHح "پوشيده نيست که اقدامات اين چنينی 

، چند صباحی است که به موضع "طلبان
راھبردی آنان در مواجھه با خامنه ای تبديل 

خاتمی نيز "  آشتی ملی"پيشنھاد .  شده است
صرفا در چھارچوب ھمين استراتژی قابل 

ھر "  اصHح طلبان"اين استراتژی . فھم است
چقدر ھم به ديوار بسته خامنه ای برخود 
کند، باز ھم آنان ھيچ راھی بجز دريوزگی 
بيشتر از خامنه ای جھت خزيدن به کانون 
. قدرت برای خود متصور نمی بينند
موضوعی که خامنه ای ھم به خوبی بر آن 
اشراف دارد و مواضع خود در برخورد به 
خاتمی و ديگران را نيز بر اساس آن تنظيم 

لذا، تا جاييکه به خامنه ای مربوط .  می کند
می شود او طی سال ھای اخير با مانور 

" اصHح طلبان"دادن روی ھمين پاشنه آشيل 
آنان را به خوبی مديريت کرده و موقعيت 
خود را نيز در ھرم قدرت بيش از پيش 

 .تثبيت کرده است
با وجود اين، خامنه ای بيش از ھر کسی به 

حکومتی "  اصHح طلبان"نقش خاتمی و 
درحفظ و تحکيم جمھوری اسHمی  ودر 
کشاندن توده ھای مردم و به ويژه بخش ھای 
وسيع خرده بورژوازی مرفه شھری به پای 

خامنه ای حتا .  صندوق ھای رای واقف است
به تاثير اعHم وفاداری و ھمبستگی مداوم 
آنان به نظام و رھبری جھت مشروعيت 
بخشيدن به جمھوری اسHمی در عرصه 
. داخلی و بين المللی نيز به خوبی آگاه است
از اين رو، سياست خامنه ای ھرگز در طرد 

از قدرت به طور کامل "  اصHح طلبان"
سياست راھبردی خامنه .  نبوده و نخواھد بود

ای استفاده مديريت شده از توان مادی و 
معنوی آنان در محدوده ھايی از قدرت است 

اين سياست .  که خود تشخيص می دھد
راھبردی خامنه ای بعد از قيام دانشجويی 

 در دوران رياست جمھوری خاتمی به ٧٨
تدريج شروع شد و تا به امروز ھم ادامه 

زمانی که خامنه ای در روز .  داشته است
 دانشگاه ٧٨ھای اوج قيام دانشجويی تير ماه 

ھای تھران بر صفحه تلويزيون جمھوری 
اسHمی ظاھر شد و با چشمان گريان اعHم 
کرد، اگر عکس من را ھم پاره کردند، 
اشکالی ندارد و معترض دانشجويان نشويد، 

در آن زمان، .  او ھنوز خامنه ای امروز نبود
او حتا تصورش را ھم نمی کرد که روزی 
روزگاری فرا رسد که به چنين اقتداری از 

اگرچه او از ھمان .  قدرت و ثروت دست يابد
سال ھا برای رسيدن به اين ھدف برنامه 

 ٢٢حسن روحانی نيز در سخنرانی ".  نداريم
بھمن، ضمن اشاره تلويحی به مسئله آشتی 

"ملی گفت ھمه در پيروی از رھبر معظم : 
انقHب در پی اجماع و آشتی و انسجام ملی 

شمخانی دبير شورای امنيت ملی ".  ھستيم
" نماد آشتی ملی" بھمن را ٢٢ايران، مراسم 

دانست و علی مطھری نايب رئيس مجلس 
"اسHمی نيز اعHم کرد آشتی ملی برای : 

ھا ضروری است ولی برای اين  ھمه دوره
 ".تر است دوران ضروری

و واکنش "  آشتی ملی"در حالی که موضوع 
ھای متفاوت نسبت به آن ھمچنان در جامعه 
داغ بود، خامنه ای اما، با اتخاذ يک موضع 
قاطع در مخالفت با اين پيشنھاد، آب پاکی را 

 .روی دست ھمه ريخت
 بھمن در جمع ٢٧خامنه ای روز چھارشنبه 

گروھی از مردم آذربايجان شرقی ضمن بی 
مگر "معنی دانستن تعبير آشتی ملی گفت 

مردم با ھم قھر ھستند که بخواھند آشتی 
کنند؟ قھری وجود ندارد، البته مردم ما با 

 به روز عاشورای ٨٨کسانی که در سال 
حسينی اھانت کردند و با قساوت و لودگی و 

حيايی، جوان بسيجی را در خيابان لخت  بی
کردند و کتک زدند، قھر ھستند و با آنھا 

 در واقع موضع خامنه ."کنند آشتی ھم نمی
ای بيان ھمان نظر قاضی القضات منصوب 
او بود که پيش از ھمه در مخالفت با پيشنھاد 

 .واکنش نشان داده بود" آشتی ملی"
با توجه به واکنش ھای متضادی که مختصرا 
به آن اشاره شد، حال ببينيم خاتمی و بقيه 
اصHح طلبان حکومتی چه برداشتی از 

دارند؟ آنان با چه ايده ای "  آشتی ملی"طرح 
به طرح اين موضوع روی آورده اند و چه 
اھدافی را در پيش رو دارند؟ مخالفت قاطع 
خامنه ای برای چيست و رھبر مطلق العنان 
جمھوری اسHمی چه رويايی را در سر 

 دارد؟
از "  آشتی ملی"واقعيت اين است که طرح 

طرف خاتمی و ديگران، نه اين روزھا، بلکه 
از ھمان زمان بازداشت و در حصر قرار 
گرفتن مير حسين موسوی، زھرا رھنورد و 
مھدی کروبی به شکل ھای مختلف تا  به 

اينبار اما، با تاکيدی . امروز مطرح شده است
بيشتر و از منظری کامH آشکار توسط 
خاتمی مطرح و به سرعت به گفتمان روز 

با توجه به .  تبديل شد"  اصHح طلبان"
اصHح "جمHتی که در باo از مواضع 

نقل شد، از ھر منظری که به موضع "  طلبان
نگاه کنيم "  آشتی ملی"آنان نسبت به مسئله 

آشتی "کامH آشکار است که برداشت آنان از 
اساسا طرحی برای آزادی تمامی "  ملی

زندانيان سياسی، ايجاد فضای مناسب و غير 
امنيتی برای زنان، جوانان و ديگر اقشار 
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 ، اھداف و واکنش ھا نسبت به آن"آشتی ملی"طرح 

ريزی کرد و سال از پی سال با سازماندھی 
ارگان ھای موازی امنيتی و قدرت دادن بی 
حد و حصر به نھادھای انتصابی تحت 
امرش ھمانند شورای نگھبان، دستگاه 
قضايی و سپاه پاسداران برای رسيدن به اين 

 . ھدف خيز برداشت
امروز خامنه ای ازقدرت بيشتری برخوردار 
است و رھبری مطلق العنان، ديکتاتوری 
لجام گسيخته و سلطه بی حد و حصر خود را 

اصHح "بر کليت جامعه و ھمه نيروھای 
او ھم اکنون ھمانند .  گسترانده است"  طلب

شعبده بازی کار کشته می داند در کجا و در 
چه محدوده ای بايد از وجود نيروھای 

به نفع خود و بقاء حکومت "  اصHح طلب"
اصHح "او توانسته است .  اسHمی سود ببرد

را ھمواره در مسير روزنه ھای "  طلبان
رسيدن به قدرت اميدوار نگه دارد، بی آنکه 

خامنه ای با . آنان را کامH از قدرت طرد کند
توجه به تثبيت قدرت بH منازع خود در 

" اصHح طلبان"حاکميت، وضعيت متزلزل 
و نيز با توجه به تحليلی که خود از شرايط 

آشتی "بحرانی حاکم بر منطقه دارد، طرح 
خاتمی را به ھيچ گرفت و آشکارا از "  ملی

مگر مردم با : موضع قدرت بر آنان نھيب زد
ھم قھر ھستند که بخواھند آشتی کنند؟ قھری 

او به اين ھم بسنده نکرد و در ".  وجود ندارد
ھمان حال برای خاتمی، موسوی، کروبی و 
زھرا رھنورد شاخ و شانه کشيد و ھمچنان 

با آنان تاکيد "  عدم آشتی"و "  تداوم قھر"بر 
عHوه بر اين، برخورد خامنه ای به .  ورزيد

روحانی و کابينه اش نيز کامH نشان می دھد 
که او از ھمين مقدار سھمی ھم که آنان در 
قدرت دارند راضی نيست و مدام در تHش 

پيشروی و ورود بيشتر آنان به درون تا است 
 . ارگان ھای اجرايی را سد کند

در واقع، موقعيتی را که خامنه ای در راس 
ھيئت حاکمه ايران بدست آورده است، 
حاصل بيش از دو دھه اقدامات امنيتی و 
سرکوبگرانه او در حذف تدريجی ھمه 
منتقدين طراز اول خود در درون حاکميت 

اکنون که خامنه ای به اين جايگاه .  بوده است

٢از صفحه   

اعتراضات اھواز و 
 ھای اعت!يی نوين نطفه

توانSنSد بSا سSوار شSدن بSر مSوج    شرايط و اتفاقات می 
امSا در  .  ھا را بسيSج کSنSنSد   نارضايتی، به سرعت توده 

 .ايران، اين شرايط وجود ندارد 
ست تا وضعيت کSنSونSی خSوزسSتSان را بSا    کافی 

خواست معترضان در پايتخت رومانی مSقSايسSه  
کنيم تا به درک بھتری از ايSن مSوضSوع دسSت  

خواسSت بSا    ی مستقر می   در رومانی کابينه .  يابيم 
صدور حکمی برخی از مSتSھSمSان فسSاد را کSه  
اتفاقا برخی از رھبران حزب حاکم را نيز شامل  

ی خSالSی    ھم به بھانه   شد از زندان آزاد کند، آن   می 
امSSا ھSSمSSيSSن حSSکSSم مSSنSSجSSر بSSه  .  ھSSا   کSSردن زنSSدان 

ای شد کSه حSزب حSاکSم را    اعتراضات گسترده 
نشينی و وزير دادگستری را بSه    مجبور به عقب 
يک سال و سه ماه پSيSش نSيSز  .  استعفا وادار کرد 

سوزی در يک کلوب شبانSه کSه مSنSجSر بSه    آتش 
 نSSفSSر شSSده بSSود، مSSنSSجSSر بSSه  ٣٢ کشSSتSSه شSSدن  

ای و سSSپSSس اسSSتSSعSSفSSای    اعSSتSSراضSSات تSSوده 
 . وزير رومانی گشته بود   نخست 

ی    اما در ايران به رغم تمام فسادھای برمSHSشSده 
دولتی و حتا بسياری از رويدادھای از آن ھم بSه  
مراتب بدتر، عمH ھيچ تحرکی از سSوی مSردم  

ھا بSه دلSيSل عSدم وجSود    ی اين   ھمه .  مشاھده نشد 
يک حزب قدرتمSنSد و نSبSود آمSادگSی در مSيSان  

 و غلSبSه تSرس بSر    ھا در شرايط ديکتاتوری   توده 
ھمين شSرايSط اسSت کSه وضSعSيSت  .  ھاست   توده 

کSنSد و بSه    ايران را با رومانی بسيار متفاوت می 
ھSا و شSرايSط اسSت کSه    دليل باز ھمSيSن تSفSاوت 

ای    ای در اھواز را نشانSه   توان تظاھرات توده   می 
از اعتHيی جديد در جنبش تلقی کSرد، اعSتHSيSی  

، به  ٨٨ جديد در کشوری که بعد از حوادث سال  
جز جنبش کارگری و اعتراضات و اعتصابSات  
کارگری که نقش پيشتSاز طSبSقSه کSارگSر را در  
ای    عمل به اثبات رساند، خبری از جSنSبSش تSوده 

نSSبSSود و حSSتSSا بSSعSSد از آن انSSتSSخSSابSSات مSSفSSتSSضSSح  
ھايی از    ، باز گروه ٨٨ جمھوری در سال    رياست 

ھمان مردم که بی اعتمادی خود به حاکمSيSت را  
 اعHم کرده بSودنSد، در  ٨٨ در اعتراضات سال  

ھSای رای     بار ديگSر بSه پSای صSنSدوق ٩٢ سال  
 .رفته بودند 

در کشوری مانند ايران، ھر قدر ميزان آمSادگSی  
ھا برای مبارزه با نSظSم مSوجSود    و فداکاری توده 

بيشتر باشد، و ھSر قSدر ايSن آمSادگSی در عSمSل  
بيشتر خود را نشان دھد، اين امکان کSه در اثSر  
بروز حوادثی، جنبش به سرعت وارد اعSتHSيSی  

در صورت بSروز  .  رود   انقHبی شود، باoتر می 
ی کSارگSر اسSت کSه    چنين شرايطی، اين طSبSقSه 

تواند با برپايی اعتصابات سياسی سSراسSری    می 
شرايط را برای نبرد قطعی و در نھايSت تSحSقSق  

ای کSه ھSم    طSبSقSه .  انقHب اجتماعی مSھSيSا سSازد 
اکنون نيز پيشتاز مبارزه عليه جمھوری اسHمی  

 .ست   داری   و نظام سرمايه 

 رژيم جمھوری اس!می را بايد با يک

  اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت

مطلوب خود در دورن ھيئت حاکمه رسيده 
است، ديگر نيازی نمی بيند تا بار ديگر و با 

را بيش "   اصHح طلب"دست خود نيروھای 
. از آنی که خود تشخيص می دھد تقويت کند

ھم، ھمه "  آشتی ملی"خامنه ای بدون پذيرش 
حکومتی را به تبعيت بی "  اصHح طلبان"

چون و چرا از خود و قوام بخشيدن به 
برای .  استمرار نظام اسHمی وا داشته است
اصHح "درک اين موضوع و تاثير نقش 

حکومتی در بقاء و استمرار "  طلبان
جمھوری اسHمی که در واقع تداوم بخشيدن 
به نکبت و بدبختی توده ھای مردم ايران 

ھر .  است، ھيچ نيازی به دانش سياسی نيست
کسی که ريگی در کفش ندارد و يا منافع اش 
با بقاء جمھوری اسHمی گره نخورده باشد، 
می داند که جمھوری اسHمی از خيِر سر 

است که "  اصHح طلب"ھمين نيروھای 
 ۴نيروھايی که ھر .  تاکنون دوام آورده است
، بخش "اصHحات"سال يک بار با توھم 

ھائی از توده ھای مردم را به پای صندوق 
گران خود،   رأی می کشانند که به سرکوب

 . رأی دھند
مضافا اينکه موضوعاتی از قبيل شرايط 
بحرانی منطقه، روی کار آمدن دونالد ترامپ 
و ھم چنين اوضاع نابسامان داخلی خصوصا 
در اين برھه زمانی، خامنه ای و نھادھای 
تحت امرش را بر آن داشته تا برای فائق 
آمدن بر وضعيت موجود بيش از ھر زمان 
ديگری به يک دستی نھادھای حکومتی توجه 

به زعم خامنه ای راه حل مقابله با .  کنند
تھديدھای رئيس جمھور آمريکا، فائق شدن 
بر بحران داخلی و اوضاع نابسامان منطقه 
ای، نه فراھم کردن زمينه ھای ورود بيشتر 

به درون حاکميت، بلکه "  اصHح طلبان"
ايجاد حکومتی يک دست با قدرتی منسجم و 

، بنابر اين، با توجه .تفوق باoی نظامی است
به ھمه واقعيات موجود مخالفت قاطع خامنه 

خاتمی oاقل در "  آشتی ملی"ای با پيشنھاد 
اين برھه زمانی امری بسيار روشن و قابل 

 . پيش بينی بود
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                دولت جمھوری اس!می
 گوشی برای شنيدن صدای مردم خوزستان ندارد

در روزھای اخير ھزاران نفر از مردم خوزستان در شھر اھواز با برگزاری تظاھرات و تجمع در برابر مراکز دولتی به شرايط 
ھا در اعتراضات شان ضمن سردادن شعارھايی عليه برخی از مقامات و  آن.  بار زندگی در خوزستان اعتراض کردند اسف

چون رئيس جمھور، رئيس سازمان محيط زيست، استاندار و صداوسيمای جمھوری اسHمی، خواستار رسيدگی  نھادھای دولتی ھم
 .ھای خود شدند فوری به خواست

 درصد رسيد و آب و برق نيز قطع شد، شرايط ٩٧ھم در شرايطی که رطوبت ھوا به  در کنار فقر و بيکاری، آلودگی ھوا آن
ی مردم و شھرھا و  اما در اين روزھا، در روزھايی که گردوغبار بر چھره.  غيرقابل تحملی را برای مردم اين استان رقم زد

روستاھای خوزستان نشسته، در روزھايی که مردم خوزستان از حق نفس کشيدن در ھوای آزاد محروم شدند، در روزھايی که 
 .اند حتا آب و برق از اين مردم زحمتکش دريغ شد، مقامات دولتی، بسان گذشته، تنھا به دادن وعده به مردم خوزستان مشغول

. مشکHت مردم خوزستان محدود به اين ھفته نبوده است که بگوييم دولت جمھوری اسHمی به يکباره با اين بحران روبرو شد
ھاست که مردم از آلودگی ھوا رنج برده و بارھا دست به اعتراض زده اند، اما ھرگز گوش شنوايی برای اين مردم در دولت  سال

 .ی ايران وجود ندارد طور که گوش شنوايی برای فقر و بيکاری مردم در چھار گوشه ھمان. جمھوری اسHمی وجود نداشت
مردمی که بر روی دريايی از نفت، .  ی روحانی جز وعده چيزی نصيب اين مردم زحمتکش نشد ھا، از کابينه در اين سال

ھا، تخريب بيشتر محيط زيست و در نتيجه ويرانی و آلودگی بيشتر  تنھا حاصل نفت برای آن.  کنند ور در فقر زندگی می غوطه
 .بوده و ھست

ھا، مبارزه با تخريب محيط زيست و رفع فقر و  پول حاصل از نفت که بايد صرف بھبود سطح معيشت مردم، بھبود زيرساخت
از سپاه پاسداران گرفته تا حزب هللا لبنان، از دولت .  شود کشان حکومت ريخته می بيکاری مردم شود، تنھا به جيب اوباشان و قمه

 .ھای علميه و ديگر مراکز مذھبی و سرکوبگر ھای يمن، از نيروھای انتظامی گرفته تا حوزه بشار اسد گرفته تا حوثی
ی  شرمانه ست تا به عمق فاجعه و نگاه بی ی محيط زيست کافی ی آن با بودجه ی مراکز مذھبی و مقايسه تنھا نگاھی به بودجه

 .اش تنظيم کرده است ی روحانی با آن ھمه ادعاھای ای که کابينه  برد، بودجه حکومت به معضHت مردم پی
بودجه جامعه .  ی تنھا يک ارگان، يعنی مرکز خدمات حوزه علميه نزديک به سه برابر بودجه سازمان محيط زيست است بودجه

بودجه سازمان فرھنگ و .  المصطفی العالميه که مرکز تربيت طHب خارجی است از کل بودجه سازمان محيط زيست بيشتر است
اين .  اش تبليغات مذھبی در خارج از کشور است از مجموع بودجه سازمان محيط زيست بيشتر است ارتباطات اسHمی که وظيفه

. شود ی بودجه سازمان محيط زيست برای پرداخت حقوق کارمندان اين سازمان صرف می را ھم در نظر بگيريم که بخش عمده
 درصد کاھش داده و ھيچ مبلغی نيز برای مقابله با ريزگردھا ١۵ی روحانی بودجه استان خوزستان را  ، کابينه٩۶در بودجه سال 

 .در اين استان در نظر گرفته نشده است
 .ھا اعتراض و درد و رنج مردم خوزستان ی روحانی و پاسخ آن به سال اين است سياست واقعی کابينه

اش درد و رنج مردم خوزستان اھميتی ندارد و اگرھم مجبور  رژيمی که برای.  گوست جمھوری اسHمی رژيمی فريبکار و دروغ
 .ست ی ھمين اعتراضات مردمی چکانی برای مقابله با ريزگردھا و تخريب محيط زيست شود، تنھا در نتيجه ی قطره به ھزينه

. ای در اين رژيم برای مقابله با ريزگردھا وجود ندارد دھد که اراده ھا و بدتر شدن وضعيت ريزگردھا، نشان می گذشت سال
. ای برای مبارزه با بيکاری، گرسنگی و فقر مردم خوزستان و ديگر مناطق ايران در اين رژيم وجود ندارد طور که اراده ھمان

ھای   ھای ويرانگر دولت بورژوائی جمھوری اسHمی و ديگر دولت ی سياست واقعيت اين است که تخريب محيط زيست نتيجه
 .دارانه از طبيعت است برداری سرمايه منطقه در بھره

ھا و ديگر مردم ايران برای داشتن يک زندگی  ضمن حمايت از مبارزات مردم خوزستان، از حق آن)  اقليت(سازمان فدائيان 
ھا برای کار، بھداشت و درمان و ديگر نيازھای انسانی  ھا برای نفس کشيدن در ھوايی پاک و سالم، از حق آن انسانی، از حق آن

 .کند دفاع می
داری، برقراری حکومت  معتقد است که تنھا با سرنگونی جمھوری اسHمی و نابودی مناسبات سرمايه)  اقليت(سازمان فدائيان 

 .ھای خود خواھند رسيد شورايی و سوسياليسم، کارگران و زحمتکشان خوزستان و ديگر مناطق ايران به خواست
 
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس!می 
 باد سوسياليسم زنده  – باد آزادی  زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۵ بھمن ٢٧ 

 
 حکومت شورايی –آزادی  –نان  –کار 
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١٢از صفحه   

 ی جمھوری اس!می ھای توسعه طلبانه بست سياست بن

١١در صفحه   

گاه از تHش برای تبديل شدن به  اما ھيچ
قدرتمندترين کشور منطقه از حيث توان "

دست نکشيده است و برای نيل به "  نظامی
اين ھدف از ھيچ اقدامی، حتا دخالت نظامی 
مستقيم و غير مستقيم در امور داخلی 
. کشورھای ديگر فروگذاری نکرده است
سياستی که امروزه چنان عيان و آشکار 
گشته و چنان اسناد متعددی در اين زمينه 
وجود دارند که انکار و تکذيب آن، تنھا 

المللی به خود  ی ظاھرسازی بين جنبه
ای که به جز  در نتيجه، در منطقه.  اند گرفته

ھای اسHمی ارتجاعی ديگری  ايران، کشور
نيز وجود دارند که ھمين سياست را پی 

ھای مستقيم و غير  گيرند، بروز تنش می
   جنگ مستقيم و حتا برافروخته شدن آتش

 .يکی از پيامدھای آن است
جا، بنا به  جا و آن اش، اين روحانی و کابينه

اند تا  کنند در تHش الملل وانمود می عرف بين
المللی با کشورھای ديگر، به ويژه  روابط بين

اما به .  کشورھای منطقه را بھبود بخشند
دانند تا زمانی که اساس سياست  خوبی می

خارجی جمھوری اسHمی، تبديل شدن به 
و "  قدرتمندترين کشور منطقه"
در "  گسترش نفوذ"و "  طلبی توسعه"

ھا، در  کشورھای ديگر است، اين تHش
 .بست مواجه خواھند شد نھايت با بن

ھای  در اول آذر ماه، رئيس مرکز بررسی
استراتژيک رياست جمھوری، در سخنرانی 

" بديلی"در دانشگاه عHمه طباطبايی، کوشيد 
وی .  ارائه کند"  قدرت برترين"برای نظريه 

ھيچ "با توجه به وضعيت منطقه گفت، 
بازيگری در منطقه قابليت قدرت برتر شدن 

 اسفند، چند روز بعد از سفر ٢در ". را ندارد
ای در  روحانی به کويت، نماينده خامنه

نيروی قدس سپاه در يادداشتی که در 
خبرگزاری دولتی تسنيم منتشر کرد، به وی 

خيانت به اسHم و "تاخت و اين سخنان را 
مسلمين و ايستادگی در برابر فرمان و  حکم 

خواند و به "  تھاجم به مبانی انقHب"و "  الھی
 .روحانی ھشدار داد

پس از سفر روحانی، سران دو کشور ايران 
مثبت و "ی گفتگوھا را  و کويت، نتيجه

در اول اسفند .  اعHم کردند"  آميز موفقيت
 اسفند ھيئتی ۵"اعHم شد که قرار است 

برای رايزنی در مورد حج امسال به 
 بھمن، ٢٧اما در خبرھای .  بروند"  عربستان

يعنی ھمان روز سفر روحانی به کويت، آمده 
 کشور عربی، ۴است که بين دولت ترامپ و 

يعنی کشورھای عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، مصر و اردن، گفتگوھايی 

جھت ايجاد يک پيمان نظامی از نوع پيمان 
ناتو انجام گرفته است تا در صورت حمله به 
يک کشور، ساير کشورھای عضو پيمان 

گرچه آمريکا عضو اين .  وارد عمل شوند
پيمان نخواھد بود، اما اسرائيل و آمريکا با 

ای در  ھای گسترده اين کشورھا ھمکاری
زمينه تبادل اطHعات امنيتی و نظامی 

روشن است که ھدف از اين .  خواھند داشت
. پيمان، مقابله با جمھوری اسHمی است
ھمچنين اعHم شده است، اين پيمان محدود به 
اين چند کشور نيست و ساير کشورھای 

طبق .  توانند به آن بپيوندند عربی نيز می
ی کنونی، گويا نخستين  خبرھای منتشره شده

فعاليت آزمايشی مشترک نيز شرکت در 
به اين ترتيب، .  جنگ داخلی يمن خواھد بود

توان حدس زد، محتوای پيام کشورھای  می
عضو شورای ھمکاری حوزه خليج فارس، 
به ويژه عربستان، برخHف ادعای روحانی 

تمايل اين کشورھا به بھبود روابط "بيش از 
ھا از طريق  و حل و فصل سوءتفاھم

به ويژه آن که .  ی ساده بوده است"گفتگو
عربستان اکنون با روی کار آمدن ترامپ 

ی  جانبه  ھای ھمه تری به حمايت اميد بيش
 .آمريکا در پيگيری اھداف خود يافته است

ی سفر  در مقطع کنونی، حتا اگر نتيجه
با کشورھای عضو "  گفتگو"روحانی و 

شورای ھمکاری خليج فارس، از جمله 
عربستان، در کوتاه مدت بتواند، نتايج 
ناچيزی به بار آورد، روشن است تا زمانی 
که کشورھای مدعی ژاندارمی منطقه، از 

طلبانه و  ھای توسعه جمله ايران، از سياست
ی خود دست نکشند، در دراز  تجاوزکارانه

مدت، حاصلی جز اصطکاک منافع و 
. تر به بار نخواھند آورد ھای ھر چه بيش تنش

گرا و ارتجاعی  تاوان سياست سران اسHم
اين کشورھا را نيز مردم اين کشورھا و 
کشورھای ديگر با جان و ھستی خود خواھند 

 .پرداخت
 

از رژه ی مستشاران 
 نظامی تا رژه ی 

 فمينيست ھای بورژوا
 

چندی پيش بود که عکسی از ايزابH لٌوين، 
وزير محيط زيست سوئد و ديگر وزرای زن 
سوئدی در واکنش به عکسی از ترامپ و 

ھای جھان منتشر  وزرای مردش در رسانه
ھنوز زمان زيادی از اين موضوع .  شد

نگذشته بود که نخست وزير سوئد، استفان 
لٌفِن، و وزير بازرگانی اين کشور به ھمراه 
جمعی ديگر از سياستمداران و مديران 
اقتصادی و بانکی برای بستن قرارداد به 

عکسی که در آن صف زنان .  ايران آمدند

عربی، عمان، بحرين و کويت شش عضو 
شورای ھمکاری خليج فارس ھستند که طی 
نشستی در آذر ماه، بيانيه تندی عليه ايران 

اين کشورھا در بيانيه پايانی .  منتشر کردند
عدم مداخله ايران در "اجHس خود خواستار 

امور داخلی کشورھای عربی حوزه خليج 
و "  سياسی نکردن مراسم حج"، "فارس

گانه ابوموسی، تنب  واگذاری جزاير سه"
" بزرگ و تنب کوچک به امارات متحده

 . شدند
 کشور، در سال گذشته ۶از ميان اين 

عربستان در پی حمله به سفارت و 
کنسولگری اين کشور در ايران، روابط 
ديپلماتيک خود را با ايران قطع کرد و به 
دنبال آن نيز بحرين که بارھا ايران را به 
دخالت در امور داخلی خود متھم کرده بود، 

ای از قطع روابط ديپلماتيک  با صدور بيانيه
 .خود با ايران خبر داد

کشته شدن زائران ايرانی در مراسم حج، 
اعدام شيخ نمر، روحانی شيعه مخالف دولت 
عربستان، حمله و به آتش کشيدن  سفارت 

ھايی بود  ی نھايی تنش عربستان در واقع حلقه
. تر گشتند  ھر چه وخيم٢٠١۶که در سال 

 نبودند، زيرا  ھايی بيش اين وقايع بھانه
ھای  ی اصلی در سياست سرچشمه
ی دو کشور  طلبانه ی و ھژمونی طلبانه توسعه

بر سر نفوذ و قدرت در کشورھای منطقه 
ھر يک از اين دو کشور اسHمی . نھفته است

ارتجاعی برای نيل به ھدف، به حمايت 
ای از  مالی، تسليح و آموزش نظامی دسته

گرا روی  نظاميان اسHم ھا و شبه تروريست
آورده و در برخی از کشورھا نظير سوريه 
و يمن در نوعی جنگ نيابتی با يکديگر 

ھايی که طی ساليان گذشته،  جنگ.  درگيرند
به ويرانی اين کشورھا و کشتار مردم 

 .اند انجاميده
جمھوری اسHمی ھمواره مدعی عدم دخالت 
و احترام به استقHل کشورھای بوده است، 
اما در ساليان گذشته، ھمواره عملکرد 

تنھا مراجعه به .  ديگری در پيش گرفته است
علت را "  انداز بيست ساله ايران سند چشم"

طبق اين سند که در سال .  سازد روشن می
 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام ١٣٨۴

 ١۴٠۴تدوين شده است، قرار است تا سال 
ايران به قدرتمندترين کشور منطقه از حيث 
توان نظامی، اقتصادی، علمی و فناوری 

اگر جمھوری اسHمی در .  تبديل شود
قدرتمندترين کشور منطقه "دستيابی به ھدف 

" از حيث توان اقتصادی، علمی و فناوری
اش را آشکارا به اثبات رسانده است،  ناتوانی
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 از رژه ی مستشاران نظامی تا رژه ی فمينيست ھای بورژوا

١٠از صفحه    
اقتصادی طبقه ی سرمايه دار جھانی را بھتر 
تأمين می کند، چرا که کارگران حتی حق 
قانونی برای داشتن تشکل واعتراض ندارند 
و سيستم ديکتاتوری جامعه در عمل تضمينی 

واقعيت . برای کسب سود سرمايه داران است
اين است که بر ھمين مبنا اين رژيم ھا تقويت 

يکی از سودآورترين منابع .  می شوند
اقتصادی در سوئد، صادرات تسليحات 
جنگی، از جمله ھواپيماھای جنگی و ناوھای 

بنابراين ادعای ديگر اشتفان .  جنگی می باشد
لٌفن مبنی بر حفظ صلح جھانی نيز، به ھمان 
اندازه ی ادعای سياست رفع تبعيض 
جنسيتی، آنجا که در تضاد با منافع 
. بورژوازی قرار گيرد، دروغی بيش نيست
چرا که او نه حاضر است از اين صادرات 
صرفنظر کند و نه اصوoً قادر به چنين 

عHوه بر اين سوئد، يکی از .  کاری است
ھای جاسوسی به  صادرکنندگان سيستم

عرضه ی .  سازمان ھای امنيت می باشد
سخت افزار و نرم افزارھای شنود تلفنی از 
سوی شرکت اريکسون با سيستم رديابی 
دقيق تلفن ھمراه، خبری بود که در جريان 
سرکوب شورش ھای مردم پس از انتخابات 

 خشم مردم معترض را ١٣٨٨نمايشی سال 
خوانيم که اولين  در تاريخ نيز می.  برانگيخت

دستگاه مدرن سرکوب در ايران، نظميه در 
زمان احمدشاه بود که توسط مستشاران 

بنابراين ھمدستی دولت .  سوئدی تاسيس شد
ھای حافظ منافع سرمايه داران سوئد با دولت 
ھای سرکوبگر در ايران، تجربيات تاريخی 

برای مردم اين .  مردم اين کشور می باشند
سرزمين، حضور ھيات مستشاران نظامی و 
حضور ھيات اقتصادی سوئدی با مانتو و 
روسری، ھر دو ھمدستی دو رژيم به ظاھر 
کامHً متفاوت برای حفظ منافع واحد، يعنی 

 . منافع طبقات حاکم است
انداختن عکس توسط زنان کابينه ی سوئد در 
تقابل و واکنش به تصوير ترامپ و مردان 
کابينه اش شايد برای دولت سوئد، جنبه ی 
تبليغاتی داشته باشد، اما ازديدگاه زنان 
ايران، فمينيست ھای دولتی سوئدی، به ھمان 

کنند که ترامپ به  اندازه از ارتجاع دفاع می
ھر دوی .  کند شکل ديگری اين کار را می

اين .  کنند ھا از منافع طبقاتی خود دفاع می اين
امر نيز نه ويژه ی ترامپ است و نه اشتفان 
لُفن، تمام فرمانروايان حاکم در نظام سرمايه 
داری، با ھر ماسک و بزکی، ھمين کار را 

 .   کرده و خواھند کرد

خانم آن ليند، در اينجا ھيچ تضاد و تناقضی 
ای است که وی در  اين جمله.  وجود ندارد

مصاحبه با روزنامه ی سوئدی افتن بHدت 
 فوريه، در سؤالی که در مورد ١٧در تاريخ 

علت معامله با ايران، کشوری که در آن 
حقوق بشر و حقوق زنان رعايت نمی شود، 

"خانم ليند می گويد:   مطرح می کند من : 
واقعيت نيز ."  ھيچ تضادی در اينجا نمی بينيم

از نظر نظام سرمايه داری .  ھمين می باشد
ھيچ پرنسيپ اخHقی وجود ندارد و تنھا 
 . پرنسيپی که حاکم است، کسب سود می باشد

اين امر حتی در مورد وضعيت زنان در 
اگر قرار .  خود اين کشورھا نيز صادق است

بود حقيقتاً از سوی فمينيست ھای طبقه ی 
بورژوازی تغييری اساسی در زمينه ی رفع 
تبعيض جنسيتی حاصل شود، وضعيت در 
خود اين کشور نيز بھتر از وضع کنونی 

در ھمين کشور سوئد که در دھه ی .  بود
 درصد نمايندگان مجلس را زنان ٢٨شصت 

 ٤٠دادند، پس از گذشت حدود  تشکيل می
سال، ھنوز تفاوت دستمزد زنان و مردان، 
طبق گزارش اداره ی دادرسانی اين کشور 

، به طور متوسط به ميزان ٢٠١٦در سال 
فمينيسم  بورژوازی .   درصد می باشد١٣

ھميشه نگاھش به قدرت و از جايگاه طبقاتی 
به ھمين .  خود حافظ اين مناسبات می باشد

اولين کابينه ی فمينيستی "دليل است که برای 
نيز تنھا ارجحيتی که وجود دارد، "  جھان

حفظ و افزايش منافع ده ھا شرکت سوئدی 
ديگر .  است که طرف معامله با ايران ھستند

چه اھميتی دارد که زنان در ايران حق 
انتخاب آزادانه پوشش ندارند، حق برابر با 

ای ندارند و از نظر  مردان را در ھيچ زمينه
حاکمان مرتجع و قوانين مذھبی و ارتجاعی 
شان، فقط دستگاه توليد مثل و ارضای 

 .نيازھای جنسی مردان، به حساب می آيند
برای طبقه ی سرمايه دار سوئد و دولت که 
حافظ منافع اين طبقه است، اصHً اھميتی 
ندارد که طرف معامله ی او رژيم 

چه بسا .  ديکتاتوری و مذھبی در ايران است
کشورھای ديکتاتوری و کشورھايی که فساد 
مالی بر آنان حاکم است، منافع سياسی و 

روسری به سر سوئدی "  کابينه ی فمينيستی"
را در حال راه رفتن در مقابل روحانی نشان 
می دھد، از زوايای مختلف با خشم و انزجار 

ھای  ھای اجتماعی و رسانه مردم  در شبکه
" رژه ی شرم"اين حرکت .  جھان مواجه شد

" رژه ی ننگ"ھای جھان  و در برخی رسانه
اين اقدام  نه تنھا در تضاد آشکار .  ناميده شد

با ادعاھای فمينيستی اين دولت دارد، بلکه 
يک دھن کجی به زنان ايران محسوب 

شود که تحت قوانين ارتجاعی رژيم، از  می
جمله ازپوشش اسHمی اجباری رنج می 

 .   برند
اشتفان لٌفن، نخست وزيرسوئد، کشوری که 
بھشت برين سرمايه داری و الگوی موفق 

اولين "اين نظام خوانده می شود، اصطHح 
 به ٢٠١٤را در اکتبر "  کابينه ی فمينيستی

 ٢٤اين کابينه از .  کابينه اش اطHق کرد
 نفر وزير زن ١٢شود که  عضو تشکيل می

در سايت رسمی دولت .  در آن حضور دارند
سوئد اولين کابينه "سوئد نوشته شده است که 

اين بدين .  ی فمينيستی در جھان را دارد
معناست که برابری جنسيتی در اتخاذ 
. تصميمات و اختصاص منابع ارجحيت دارد
يک دولت فمينيستی مسئوليت دارد که ديدگاه 
مساوات جنسيتی را در تصميم گيری ھا، چه 
در عرصه ی ملی و چه در عرصه ی 

المللی در وھله ی نخست مد نظر قرار  بين
 ." دھد

در اظھار نامه ی رسمی دولت در رابطه با 
تعيين سياست خارجی سال جديد ميHدی آمده 

"است  ٢٠١٧برنامه ی دولت در سال : 
تأکيدی ويژه بر تقويت حقوق بشر برای 
عموم زنان و به ويژه زنانی که در حال فرار 

ھمچنين تشويق .  و مھاجرت ھستند دارد
قوانين ضد تبعيض جنسيتی در عرصه ی 
اقتصاد و خشونت خانگی، در ارحجيت قرار 

 ."دارند
اکنون بايد از اين مدعيان دفاع از برابری 
زن و مرد سؤال کرد که آيا حق حقوق بشر 
جھانشمول نيست؟ مگر خودتان اظھار 
نکرديد که سياست رفع تبعيض جنسيتی در 

المللی در تمام تصميم  عرصه ی ملی و بين
گيری ھا ارجحيت دارد؟ شما که با گذاشتن 
روسری و پوشش مطابق ميل رژيم 
جمھوری اسHمی ابتدايی ترين حق زن را، 
که حق تعيين پوشش است، زير پا گذاشتيد و 
به قوانين ارتجاعی اسHمی حاکم در ايران 
تن داديد، چگونه اين تناقض در حرف و 

 عمل تان را توجيه می کنيد؟
اما از نظر وزير اروپا و بازرگانی سوئد، 

١١ 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس!می 
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١٠درصفحه   

 ی جمھوری اس!می ھای توسعه طلبانه بست سياست بن

 بھمن روحانی سفری به عمان و ٢٧روز 
روحانی ھدف از اين سفر را .  کويت داشت

و "  توسعه روابط دو جانبه با اين دو کشور"
ھای موجود  بررسی مسايل منطقه و ناآرامی"

 ٢٠.  عنوان کرد"  در عراق، سوريه و يمن
روز پيش از آن وزير امور خارجه کويت 
طی سفری به تھران پيام کتبی امير اين 

محتوای اين .  کشور را به روحانی داده بود
پيام علنی نگشته است، اما گويی چنان مھم 

بوده است که خود روحانی راه سفر را در 
وی پيش از سفر مدعی شد، .  پيش گرفت

 کشور عضو شورای ۶دولت کويت از سوی 
ھمکاری حوزه خليج فارس پيامی مبنی بر 
تمايل اين کشورھا به بھبود روابط و حل و 

از طريق گفتگو ارسال "  ھا سوءتفاھم"فصل 
 .کرده است

عربستان سعودی، قطر، امارات متحده 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس#ان#ي#م ک#ه ت#ل#وي#زي#ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م#اھ#واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ#م#ي#ن ش#ب#ک#ه در روزھ#ای چ#ھ#ارش#ن#ب#ه  ھات برد پخش می
ھ#ای خ#ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن#ام#ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي#ن#ت#رن#ت#ی س#اي#ت دي#دگ#اه  ب#ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ#ده ک#ن#ي#د و ھ#م#چ#ن#ي#ن ش#ب#ک#ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
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 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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