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جمھوری آمريکا  وپنجمين انتخابات رياست چھل
 برگزار شد با پيروزی يک ٢٠١۶ نوامبر ٨که 

در .  شخصيت جنجالی ميلياردر به پايان رسيد
حالی که بخش اعظم مديای آمريکا تبليغات 

از حزب "  ھيFری کلينتون"ای را به نفع  گسترده
از "  دونالد ترامپ"دموکرات و عليه رقيب وی 

خواه، سازماندھی نموده و  حزب جمھوری
شد، در پايان  پيروزی وی قطعی تصور می

ھای خبری با شگفتی، پيروزی  ماجرا اما رسانه
دار نيويورکی  غيرمنتظره ترامپ، تاجر و سرمايه

 رسما ٢٠١٧ ژانويه ٢٠را اعFم کردند و او از 
جمھور جديد آمريکا  کار خود را به عنوان رئيس

 .آغاز خواھد کرد
ست که صعود ترامپ به راس قدرت  بديھی

دليل و  توانسته است بی سياسی در آمريکا نمی
اگرچه اين پيروزی .  زمينه باشد و نبود

ھا شھر آمريکا در پی  اعتراضات زيادی را در ده
داشت و معترضين در چندين شھر آمريکا دست 

پيمايی و تظاھرات زدند، اما اين  به راه
ست که او در ھر حال با اتکاء به آرای  واقعيتی

دھندگان، مطابق معيارھای قانونی و در  رای
 .رايج آمريکا برنده شد" دموکراسی"چارچوب 

پوشيده نيست که بحران اقتصادی عميقی که سال 
 از آمريکا آغاز شد و به سرعت سرتاسر ٢٠٠٧

داری را فرا گرفت، تاثيرات  جھان سرمايه
تر از آن بر  مخربی بر اقتصاد آمريکا و مھم

زندگی کارگران و اقشار فرودست و حتا متوسط 
سخنگويان سرمايه .  جامعه برجای گذاشت

دادند و ادعا  درپی وعده حل بحران را می پی
. کردند ابزار مقابله با آن را در اختيار دارند می

کارھايی که از سوی  اما تمام اقدامات و راه
سياستمداران و متخصصين اقتصادی و کل 
بورژوازی برای حل بحران و برون رفت از آن 
ارائه شد، تا اين لحظه، ھمه نقش برآب شده و 

طی .  چنان پابرجاست بحران فراگير اقتصادی ھم
ھا، آمار بيکاران و تھيدستان در  تمام اين سال

ھا و کسانی  خانمان شمار بی.  آمريکا افزايش يافت
که حتا قادر به تامين يک وعده غذای گرم در 

مسکنی، فقر و  بی.  روز نيستند، فزونی گرفت
با .  ھای اجتماعی شيوع بيشتری يافت نابسامانی

ھا و صنايع مانند معدن و  تعطيل برخی کارخانه

 پرستی و فاشيسم کھنه 
 

پناه بردن به گذشته و ياری طلبيدن از مردگان 
ھای اجتماعی و  تاريخ، خصلت نمای آن گروه

ای ندارند و آن را  ھا طبقاتی است که آينده گرايش
کوشند با  رو می بينند، ازاين وتار می تيره

گرفتن از ارواح مردگان، راھی برای نجات  ياری
دھنده، برای عجز و ناتوانی  و دارويی تسکين

 . خود جستجو کنند
ھاست که به  داری جھانی، سال نظام سرمايه

. دوران زوال و انحطاط گام نھاده است
ھای اين نظم  درپی، شالوده ھای شديد و پی بحران

ھای اقتصادی  بحران.  اند را به لرزه درآورده
ھای سياسی متعدد و  ساز بحران ژرف، زمينه

ھا بيانی از اين  اين بحران.  شمار شده است بی
داری ديگر نياز  اند که نظم سرمايه واقعيت

تاريخی بشريت نيست و بايد جای خود را به 
اما اين واقعيت .  تر بسپارد نظمی نوين و عالی

بدان معنا نيست که اين روند گذار از نظمی کھنه 
خود، صاف و ساده انجام خواھد  به به جديد، خود

بر عھده طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی .  گرفت

روز جھانی مبارزه با 
خشونت عليه زنان، روز 
 مبارزه با ديکتاتوری

 
 روزی بود که بعدھا در تاريخ ١٩٦٠ نوامبر ٢٥

جمھوری دومينيکن نماد مقاومت عليه ديکتاتوری 
در اين روز سه خواھر، پاتريا، ماريا و .  گرديد

آنتونيا ميرابل که به مFقات ھمسران زندانی شان 
می رفتند، با گلوله ھای عوامل رژيم ديکتاتوری 

فمينيست ھای .  رافائلو تروخيو به قتل رسيدند
آمريکای iتين و منطقه ی کارائيب در سال 

 اين روز را روز يادمان خواھران ميرابل ١٩٨١
  با ١٩٩٩سازمان ملل در سال .  اعFم کردند

صدور بيانيه و قطعنامه ای، اين روز را روز 
در اين .  جھانی دفع خشونت عليه زنان ناميد

ھر :  چنين آمده است"  خشونت"قطعنامه تعريف 
اقدام خشونت آميزی عليه زنان که بر مبنای 
جنسيت آنان صورت گيرد و موجب صدمات 
جسمی، جنسی و روانی و يا رنج شان گردد يا 

 تعميق بحران ترکيه، شکست سياست ھای دولت اردوغان
 

 با ھجوم شبابه به منازل رھبران حزب دمکراتيک ٩۵ آبان ماه ١۵ماموران امنيتی رژيم ترکيه در تاريخ 
از رھبران اصلی "  فيگن يوکسک داغ"و "  صFح الدين دميرتاش"خلق ھای ترکيه در آنکارا و دياربکر، 

حزب  تن از اعضای پارلمانی ٩ھمزمان با دستگيری رھبران اين حزب، .  را بازداشت کردنداين حزب 
دستگيری رھبران و اعضای .  بازداشت شدنددمکراتيک خلق ھای ترکيه نيز در يورش ھای مشابه 

پارلمانی حزب دمکراتيک خلق ھای ترکيه از جمله جديدترين اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان در 
 .مواجھه با رشد و تعميق بحران ھای سياسی و اجتماعی در اين کشور است

اين .  نزديک به دو سال است که گرداب بحران رو به تزايد خاورميانه گريبان ترکيه را ھم گرفته است
) داعش(بحران که پيش زمينه ھای کشيده شدن آن به ترکيه از زمان استقرار دولت اسFمی عراق و شام 

در بخش ھای وسيعی از خاک عراق و سوريه فراھم شده بود، به مرور در عرصه ھای وسيعتری سر 
ھمکاری آشکار و پنھان دولت ترکيه در خصوص فراھم ساختن تسھيFت iزم جھت ورود .  باز کرد

نيروھای داعش از مسير مرزھای ترکيه به سوريه نخستين نشانه ھای ورود دولت اردوغان به نزاع ھای 
 . منطقه ای بود
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ھا و  ی ديگری از کارخانه انتقال پاره
ھای توليدی به خارج از خاک  شرکت

آمريکا، بر تعداد کارگران اخراجی و بيکار 
بار بھداشت و  وضعيت وخامت.  افزوده شد

درآمد جامعه که  بيمه و محروميت اقشار کم
در دوره بوش وجود داشت، در دوره اوباما 

بحران، سطح درآمد و رفاه .  نيز ادامه يافت
بورژوازی يا قشر  قشر بسيار گسترده خرده

تبعيض .  متوسط جامعه را به شدت تنزل داد
ويژه تبعيض عليه  و نابرابری به

تظاھرات .  ھا شدت بيشتر يافت پوست رنگين
ھای شھری متعددی در اياiت  و شورش

مختلف آمريکا، ھمه حاکی از وخامت 
اوضاع اقتصادی و معيشتی اقشار محروم 

فروش کاi با قيمت ھای .  جامعه داشت
متوسط به اقشار متوسط، به دليل فقر و 

ھا کاھش يافت و در  کاھش قدرت خريد آن
ھمان حال فروش کاiھای لوکس در ميان 

فقرا فقيرتر و .  اقشار پُردرآمد افزايش يافت
اکثريت مردم .  ثروتمندان ثروتمندتر شدند

درآمد و پايين جامعه، اقشار  ويژه اقشار کم به
تر از متوسط، از وضعيت  متوسط و پايين

. موجود ناراضی و خواستار تغيير آن بودند
جمھوری آمريکا بر  انتخابات اخير رياست

 .بستر چنين شرايطی برگزار شد
ھيFری "که شعارھا و برنامه  در حالی

ھای اوباما و  تماما در تاييد سياست"  کلينتون
ناظر بر حفظ و ادامه وضع موجود بود و 

ی ھيچ تغييری نبود، دونالد  دھنده بشارت
ھای اوباما را به سختی  ترامپ برخی سياست

زيرضرب گرفت و حرف از تغيير به ميان 
سخنان وی پيرامون افزايش .  آورد

اندازی دوباره معادن و  دستمزدھا، راه
ھای آمريکايی بيرون از  بازگرداندن کارخانه

مرزھای آمريکا که معنايش ايجاد کار و 
اشتغال است، در ميان اين اقشار و 

. ھايی از کارگران پر جاذبه بود گروه
خارجی ستيزی ترامپ و سخنان او عليه 

ھا نيز در ميان انبوه  مھاجرين و مسلمان
درآمدی که  بيکاران و اقشار متوسط و کم

مھاجرين را علت فقر و بيکاری خويش 
دانند،تأثير گذار و در جذب آراء اين قشر  می

توانست برنده انتخابات  کسی می.  موثر بود
ھای اوباما را به چالش  شود که سياست

 !بکشد
بار موجود يا تغيير  يا ادامه وضعيت فFکت

! آن که ترامپ شعارش را می داد
دھندگان آمريکايی بايد يکی را انتخاب  رای
. رای ترامپ، رای به تغيير بود.  کردند می

ھايی از کارگران، اقشار متوسط و  رای بخش
درآمد جامعه و ھمه کسانی بود که سطح  کم

. شان در دوره اوباما تنزل يافته است زندگی
انتخاب ترامپ نشان داد که اکثريت 

دھندگان خواھان تغيير وضعيت  رای
خواه،  رای به ترامپ جمھوری.  موجودند

خواھان باشد،  که رای به جمھوری بيش از آن
ھاست که خواھان حفظ  رای نه به دموکرات

در عين حال .  و ادامه وضعيت موجود ھستند
نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که در 

ھا   جمھوری اوباما، دموکرات دوره رياست
 کرسی ۶٩ھا،  تعداد زيادی از فرمانداری

 کرسی سنا را از ١٣مجلس نمايندگان و 
در انتخابات اخير نيز .  دست داده بودند

 سال ٣٠ و در مواردی٢٠ھا که  برخی ايالت
ھا بود، به دست  دست دموکرات

بنابراين اگرچه .  خواھان افتاد جمھوری
ھا و پيروزی ترامپ در  شکست دموکرات
نمود، اما امری  آفرين می نگاه اول شگفتی

 .البداھه نبود فی
اما .  جمھور آمريکا شد دونالد ترامپ رئيس

چه خواھد کرد؟ در عرصه داخلی و 
ھايی اتخاذ خواھد کرد؟  المللی چه سياست بين

دھندگانی که او را به راس  آيا خواست رای
قدرت سياسی پرتاب کردند، برآورده خواھد 

درآمد و  ساخت؟ آيا باری از دوش اقشار کم
متوسط جامعه برخواھد داشت؟ آيا گام موثر 
ولو کوچکی برای نجات اقتصاد بيمار 

ھای قوی بحران عميق و  آمريکا از سرپنجه
 فراگير برخواھد داشت؟

جمھور  اگرچه ترامپ در جايگاه رئيس
طور  ھای خود را به آمريکا ھنوز سياست

شفاف مشخص نکرده است، با اين ھمه تا 
آيد، دونالد  جا که از سخنان وی برمی آن

ترامپ بر آن است که عمده توجه و 
ھای خود را روی مسائل داخلی  سياست

خواھد با  او ظاھرا می.  آمريکا متمرکز سازد
ھای نظامی آمريکا در خارج از  کاھش ھزينه

ھای مالی به برخی  اين کشور و کاھش کمک
از متحدان خود، اوضاع داخلی را 

در حال حاضر بخش زيادی . سروسامان دھد
از ھزينه دفاعی پيمان آتFنتيک شمالی 

يکی از .  پردازد را آمريکا می)  ناتو(
اختFفات درونی کشورھای عضو ناتو، سھم 

ای است که ھر کشور عضو به آن  بودجه
بعد از بحران عميق .  دھد اختصاص می

اقتصادی که آمريکا و تمام کشورھای 
اروپايی را فرا گرفت، بساری از اعضای 
اروپايی ناتو بودجه دفاعی خود را کاھش 

ھای ناتو  ترتيب بار اصلی ھزينه دادند و بدين
 .بر دوش آمريکا قرار گرفت

گ�����زارش ي�����ن�����س اس�����ت�����ول�����ت�����ن�����ب�����رگ                        
 )Jens Stoltenberg  ( دبيرکل ناتو در س�ال

،  حاکی از آن اس�ت ک�ه آم�ري�ک�ا ب�ه ٢٠١۵
ھ�ای دف�اع�ی  تنھايی نزديک به دو سوم ھزينه

ت�رام�پ ص�ري�ح�ا از .  ک�ن�د ناتو را تام�ي�ن م�ی
ھای ناتوتوس�ط ھ�ر  ضرورت پرداخت ھزينه

 کشور عضو ناتو سخن گف�ت�ه و درص�دد ٢٨

آن است که تا حد امکان آم�ري�ک�ا را از زي�ر 
ھای اضافی خارج س�ازد و آن  بار اين ھزينه

 .را بر دوش کشورھای اروپايی بياندازد
المللی ترامپ، سازش  در عرصه سياست بين

داند و بر  با روسيه را به منفعت آمريکا می
آن است که روابط آمريکا و روسيه را که در 
دوره اوباما به تيرگی گرائيده، از اين حالت 

سخنان وی پيرامون سوريه و نقش .  درآورد
ھايی از  روسيه در مقابله با داعش، جنبه

ھمين سياست و تمايل ترامپ را نشان 
ست که تحقق اين سياست نيز  بديھی.  دھد می

ھای نظامی  مستقيم و غيرمستقيم از ھزينه
آمريکا در خارج از جمله در منطقه 

اندازی  افزون بر اين راه.  کاھد خاورميانه می
ھا و  دوباره معادن و بازگرداندن کارخانه

ھای آمريکايی که بخاطر نيروی کار  شرکت
اند و نيز وضع  تر به چين منتقل شده ارزان

بر کاiھا )   درصد۴٠ تا ۴۵(ماليات سنگين 
ھايی که از  و توليدات صاحبان کارخانه

ھا  ھا امتناع ورزند، اين بازگرداندن کارخانه
نيز درصورت تحقق ھمه در خدمت مسائل 

ھای  ست که مرکز توجه و سياست داخلی
 .ترامپ است

ھا و شعارھای راسيستی و  گيری موضع
تبارھا و  نژادپرستانه ترامپ عليه iتين

ھای وی در  ای از سياست ھا، شمه مسلمان
قبال مھاجران و پناھندگان را به نمايش 

شعارھايی که ضمن جلب آراء بخش .  گذاشت
درآمد، نردبان  زيادی از بيکاران و اقشار کم

جمھوری  صعود ترامپ به کرسی رياست
توان انکار کرد که گرايش ھای  نمی.  شد

نژادپرستانه و راسيستی دونالد ترامپ بسيار 
او واقعا يک عنصر ضد .  ست قوی

ست و بنابراين دور از ذھن نيست که  خارجی
جمھوری وی قوانين جديدی  در دوره رياست

عليه پناھندگان و مھاجران وضع شود، 
ھا  ھای بيشتری عليه آن فشارھا و محدوديت

ھايی از مھاجران  اعمال شود و حتا گروه
اما آن داستان ديوارکشی در .  اخراج شوند

مرزھای آمريکا و مکزيک آن ھم به ھزينه 
ھا، بيشتر يک تاکتيک تبليغاتی بود  مکزيکی

و تاثيرات خود را نيز به موقع بر جای 
 .گذاشت

و اما در رابطه با جمھوری اسFمی و 
ماجرای برجام، روشن است که درجه 

پذيری آمريکا در مناسباتش با  انعطاف
جمھوری اسFمی، مانند دوره اوباما نخواھد 

گرچه ترامپ توافق برجام را بدترين .  بود
توافق آمريکا خواند و گفت آن را به دور 
خواھد افکند، اما احتمال چنين اقدامی بسيار 

نه از آن رو که در ماھيت .  ضعيف است
ترامپ و حزب سياسی وی نيست که بساط 
برجام را بھم بريزد و ساز ديگری کوک 
کند، بلکه به اين دليل که برجام حاصل تFش 

چين و .  و مورد تواق چندين کشور است

۶درصفحه   
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 پرستی و فاشيسم کھنه

پرولتارياست که اين دگرگونی را به انجام 
اما اگر طبقه کارگر به علت مانع عامل .  برساند

ذھنی در شرايطی نباشد که اين وظيفه را به 
فرجام برساند، آنچه رخ خواھد داد، تحليل رفتن 

ھای عميق و iينحل  جامعه در گرداب بحران
ھا نتايج ديگری نيز خواھند  ھمه بحران بااين.  است

 .داشت
قدر کافی شديد باشند  ھا به ھرگاه تضادھا و بحران

حلی ولو  که نتوانند در چارچوب نظم موجود راه
موقتی پيدا کنند، در درون طبقه حاکم نيز تضادھا 

کنند که قدرت  ای رشد می ھا به مرحله و کشمکش
پاشد  جمعی طبقه حاکم برای سلطه سياسی فرومی

ھای اين طبقه  ھا و فراکسيون يک از جناح و ھيچ
ديگر قادر به اعمال ھژمونی بی درد سر، 

لذا بحران سياسی به درون طبقه .  نخواھند بود
در چنين شرايطی که جامعه .  شود حاکم کشيده می

داری از ھر سو با بحران مواجه است،  سرمايه
ھا از طريق آن  ايدئولوژی طبقه حاکم نيز که سال

شد،  ھای زحمتکش تأمين می اسارت معنوی توده
بحران .  دھد نقش و کار آيی خود را از دست می
ھای موجود  ايدئولوژيک طبقه حاکم بر بحران

در اين وضعيت که جامعه .  گردد افزوده می
جانبه فرورفته،   ھمه داری در بحرانی سرمايه

تواند به روال پيشين  طبقه حاکم ديگر نمی
حکومت کند، اما چنانچه طبقه کارگر ھم قادر به 

ھايی  سرنگونی بورژوازی نباشد، ازجمله پديده
ھای ارتجاعی  تواند ظھور کند، جنبش که می

گرا و  ھای واپس بورژوايی و رشد گرايش خرده
ضد تاريخی است که در سده گذشته شالوده 

 .ھای فاشيستی در اروپا را شکل دادند جنبش
گرا،  بورژوازی مأيوس، بی آينده و واپس خرده

شورش خود را ظاھراً زير علم مخالفت با ھمه 
که جايگاه معينی در  ازآنجايی.  کند  طبقات آغاز می

بيند، به تاريخ گذشته رجوع  آينده برای خود نمی
ھرحال واقعی  جويد که به کند و دورانی را می می

بدين طريق .  يا کاذب، دوران عظمت است
 طلبانه  کوشد احساسات ناسيوناليستی و عظمت می

را بيدار کند، بر پايه آن ايدئولوژی ورشکسته 
بورژوازی را در شکل نوين بازسازی نمايد و به 
جنبشی شکل دھد که ظاھراً خود را ورای طبقات 

کند، اما در واقعيت مستقيم و  معرفی می
غيرمستقيم از سوی بورژوازی يا iاقل جناحی 

شود، تا جنبش طبقه کارگر را  از آن حمايت می
ھای جديد  در ھم شکند و آنگاه بورژوازی با شيوه

 .ھای موجود، اقدام کند برای حل بحران
ھای کFسيک آن را  آنچه گفته شد، گرچه نمونه

اند، اما  کشورھای پيشرفته اروپايی عرضه داشته
ھا نيست، بلکه تمام کشورھای  فقط مختص آن

ھای ويژه، خود  حسب وضعيت داری به سرمايه
 . ھايی را تجربه کنند توانند يک چنين پديده می

اگر به ايران نظری بيفکنيم، اين واقعيت بر 
داری از  ھمگان آشکار است که نظام سرمايه

جميع جھات ورشکسته است و طبقه حاکم در 
  طول تمام دوران استقرار جمھوری اسFمی ھيچ

ھای اين نظم ارتجاعی  حلی برای بحران راه
 سال است که بحران اقتصادی ٣٧.  نداشته است

تورمی ادامه يافته و در دوران حسن   –رکود 

اين بحران، .  روحانی به اوج خود رسيده است
ھای کارگر  شماری به بار آورده و توده فجايع بی

روزی سوق  و زحمتکش را به اعماق فقر و سيه
درنتيجه رشد نارضايتی و اعتراض .  داده است

ای و رشد مبارزه طبقاتی کارگران، در طول  توده
ھای سياسی متعددی در ايران  ھا، بحران اين سال

گرفته، اما به علت عدم آمادگی طبقه کارگر،  شکل
 . به سرنگونی طبقه حاکم منجر نشده است

ھای  در ھمين حال، رشد تضادھا و تعميق بحران
ھای عميق در درون  موجود، مکرر به شکاف

وضعيت درونی .  ھيئت حاکمه انجاميده است
ھای  جمھوری اسFمی و توازن قوای جناح

ھا و ناتوانی ھمه  بورژوازی درنتيجه بحران
ھا  کدام از آن ای است که ھيچ گونه ھا، اکنون به آن

قادر نيست ھژمونی خود را بر ديگران تحميل 
ھرحال ديگران را به پذيرش اين  کند و يا به

بنابراين جمھوری اسFمی .  ھژمونی وادارد
ھمواره با يک بحران سياسی در باi نيز مواجه 

 .بوده است
عامل ديگری که ورشکستگی نظم موجود و طبقه 
حاکم را به نمايش گذاشته، بحران ايدئولوژيک 

دار ايران در  طبقه سرمايه.  طبقه حاکم است
دوران جمھوری اسFمی و تلفيق دين و دولت، 
پايه ايدئولوژيک حفظ نظم موجود را بر مذھب 

ای      بدين طريق، توانست تا مرحله.  قرار دارد
ھای ناآگاه را که اسير خرافات دينی ھستند،  توده

اما با رشد تضادھا و .  به تبعيت وادارد
ھای نظم موجود، اين ايدئولوژی کار  بحران

اش را برای واداشتن توده مردم به تبعيت  آيی
ھای  تر، توده به بيانی روشن.  داده است ازدست

مردم، جمھوری اسFمی را که تجسم اين 
خواھند و به اشکال  ايدئولوژی نيز ھست نمی

 .اند مختلف آن را ابراز داشته
وضوح  ھا اشاره شد، به تمام واقعياتی که به آن

فقط  دھد که طبقه حاکم بر ايران نه نشان می
تواند به شيوه گذشته سلطه خود را حفظ کند،  نمی

در .  کلی ورشکسته و رسواست ای به بلکه طبقه
مقابل اين طبقه ارتجاعی، طبقه انقFبی و بالنده 
کارگر قرارگرفته که تمام ابزارھا و امکانات حل 

ھای جامعه موجود را از طريق دگرگونی  بحران
ويژه در  مبارزات اين طبقه به.  آن در اختيار دارد

ھای موجود،  يک دھه اخير، زير فشار بحران
کمتر روزی را .  درپی رشد و اعتF يافته است پی
توان سراغ گرفت که عرصه اشکال متعددی  می

ھا با  از مبارزات کارگران و تقابل آن
اين مبارزه ھنوز به .  داران و دولت نباشد سرمايه

ھرحال توازن قوا  آن مرحله اعتF نيافته يا به
امکان نداده که طبقه کارگر با نظم موجود 

با تمام اين اوصاف، مبارزه .  حساب کند تسويه
طبقه کارگر، برای طبقه حاکم تھديدی جدی است 

لذا، .  شود تر می و اين تھديد ھمواره جدی
اما .  تری در پيش است کشمکش طبقاتی گسترده

تنھايی کافی  اکنون ديگر ابزار سرکوب دولتی به
نيست، ابزار اسارت معنوی مذھبی ھم کار 

داده و ديگر بقا و حفظ نظم  اش را ازدست آيی
موجود، به شيوه و روال تاکنونی آن ممکن 

 .نيست
دقيقاً در يک چنين شرايطی است که شاھد ظھور 

ای در ايران ھستيم که موجوديت خود را در  پديده
 آبان ماه بر سر قبر کوروش در پاسارگاد اعFم ٧

 . کرد

ھزاران تن از افرادی که خود را فرزندان 
ناميدند، در تجمع پاسارگاد حاضر  کوروش می

شدند تا در برابر پيامبر جديدی که اکنون رسالت 
خود .  شده است، پيشانی بر خاک بسايند او کشف 
پرست پيرو او اعFم کنند، برتری نژاد  را وطن

شان را به سمع ھمگان برسانند و برای  آريايی
که از شوونيسم و نژادپرستی چيزی بی  اين
وکاست باقی نگذارند، دشمن فوری را نيز  کم

ھا عرب اعFم نمودند و تمام بدبختی و  ميليون
بFھا را به عرب نسبت دادند، يا به گفته 

 ".ھرچه بFست از عرباست"خودشان، 
که به بررسی ماھيت واقعی  پيش از آن 

ايدئولوژی کوروش پرستان بپردازيم، از ھمين 
حسب  به.  ھا آشکار است جمله باi ھدف واقعی آن

دار  ھا، اين طبقه سرمايه شده آن شعارھای اعFم
ھا،  حاکم بر ايران، دولت پاسدار منافع آن

داری حاکم نيست  جمھوری اسFمی و نظم سرمايه
. ھمه فجايع در ايران به بار آورده است که اين

ھای مردم ايران در چنگال فقر و بدبختی  اگر توده
 ميليون انسان ١٥ناگفتنی گرفتارند، اگر 

 ميليون تن از مردم ايران ١٠اند، اگر  نشين حاشيه
ھا تن معتادند، اگر  اند، اگر ميليون بيکار و گرسنه

کودکان فقير کار و خيابانی سر به چند ميليون 
ای به خود  فروشی ابعاد گسترده زنند، اگر تن می

ای  سابقه گرفته، اگر جرم و جنايت به شکل بی
رشد کرده و اگر مردم ايران در چنگال استبداد 

ھرچه "اسيرند و انواع و اقسام فجايع ديگر، 
.  بFست از عرباست بنابراين پوشيده نيست که " 

ای است  ھدف واقعی اين کوروش پرستان، مقابله
با طبقه کارگر و تFش برای منحرف ساختن 

ھای زحمتکش عليه طبقه  مبارزه کارگران و توده
اولی  طريق به.  داری دار و نظم سرمايه سرمايه

ھای  واضح است که امپرياليسم و قدرت
امپرياليست نيز نقشی در فجايع موجود در ايران 

ھرچه "جا  و ايضاً در جھان ندارند، بازھم در ھمه
 ". بFست از عرباست

اما اينان که ھستند که با اين افکار و عقايد 
ارتجاعی به صحنه آمده و برای ايجاد جنبشی 

 کنند؟ گرا تFش می واپس
اصطFح  بورژواھا يا به اينان گروھی از خرده 

قشر متوسط مرفه جامعه ايران ھستند که تا 
عنوان طرفدار پرشور جناح موسوم به  ديروز به

طلب رژيم، آشکارا از نظم ارتجاعی  اصFح
که  کردند، اما ازآنجايی موجود دفاع می

نتوانستند حتی مطالبات محقر و "  طلبان اصFح"
ھا کنده شدند و  ھا را محقق سازند، از آن ناچيز آن

کوشند در  ھای موجود، اکنون می بر بستر بحران
پوشش مخالفت با جمھوری اسFمی، ھمان نقشی 

داری و طبقه  را در دفاع از نظم سرمايه
دار بر عھده گيرند، که زمانی  سرمايه

بورژوازی اروپايی برای شکل دادن به يک  خرده
کسانی که پشت .  جنبش فاشيستی بر عھده گرفت

ھا را تشويق و حمايت  ھا قرارگرفته و آن سر آن
خوبی نشان  کنند، نيز ماھيت اين جريان را به می
دھد، در يک سر آن طرفداران سلطنت و  می

رضا پھلوی قرارگرفته و در سر ديگر آن 
ھا و پان  طلبان ، ملی مذھبی جرياناتی از اصFح

شان را پسر  ھا، که حاi رھبری علنی ايرانيست
اين نيز ناگفته .  گرفته است آخوند خزعلی برعھده

فقط از  نماند که جمھوری اسFمی نيز فعFً نه
ھا  کند، بلکه از آن ھا احساس خطر نمی جانب آن

١از صفحه   
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 پرستی و فاشيسم کھنه
 . گذارد می

ھا مردم ايران را با ادعاھای موھوم که ما  سال
در گذشته سرآمد ھمگان، بوديم فريب دادند و 

اش ھم اين شد که امروز ما  خواب کردند، نتيجه
ھا به لحاط  ترين ملت مانده در زمره عقب

. اقتصادی، سياسی، علمی و فرھنگی قرارداريم
ننگی ھم باiتر از اين نيست که حتی در قرن 

مانده جھل و  بيست و يکم، آخوند، اين پس
خرافات قرون وسطائی و باستانی بر مردم 

 .   کند ايران، فرمانروائی می
انکار، که دوران امپراتوری  حقيقتی است غيرقابل

ھای  رم و  ھخامنشيان، در قياس با امپراتوری
ھای  يونان باستان و حتی قبل از آن تمدن

النھرين و مصر، چيزی برای عرضه  بين
 .افتخارآفرين به مردم جھان نداشت

آوردھای علمی و فرھنگی  النھرين دست تمدن بين 
بزرگی برای بشريت و پيشرفت آن داشت که 

رم و يونان .  بھره بود امپراتوری کورش از آن بی
ھای مختلف علمی، سياسی و  باستان در عرصه

آوردھای ارزشمندی داشتند  فرھنگی چنان دست
 .نھد ھا ارج می که تا ھمين امروز بشريت بر آن

اگر از اين دوران، اثری ھم از فرھنگ، ھنر و 
پيشرفت در امپراتوری ھخامنشی يافت شده 

ھای داريوش، بر دوش مردم  است، از نمونه کاخ
ھای ديگر  اسير و برده کشورھا، اقوام و مليت

ھايش توضيح  داريوش خود در کتيبه.  اند بناشده
تراش، بنا و معمار،  دھد که از آجرپز، سنگ می

تا نجار، طFکار و تزئين کار روی ديوارھای 
کاخ، ھمگی، يونانی، مصری، ماد، بابلی، 

گرايی چيزی  در اين گذشته.  ساردی بودند
ھای ايران  امپراتوری.  افتخارآفرين وجود ندارد

طلبی و  باستان، آنچه عرضه داشتند، توسعه
 .استبداد شرقی بود

کنند، ھدفی جز  کسانی که به اين گذشته افتخار می
ھا در چنگال جھل و  فريب مردم و اسارت آن

 . ماندگی ندارند عقب
اش  جستجوی راھی برای نجات درگذشته، ثمره

ھمان چيزی است که جمھوری اسFمی در ايران 
ھای  مردم ايران بايد با اين گرايش.  به بار آورد

حساب  پرست از ھر قماش قاطعانه تسويه کھنه
کنند و دست رد بر سينه کسانی بزنند که اکنون 

پرستی و  در لباسی ديگر مدافع و مبلغ اين کھنه
 .اند گرايی شده واپس

ای روشن را به عموم  راھی که نويد آينده
ھای زحمتکش و ستمديده مردم ايران  توده
اين .  دھد، نفی ھر چيز کھنه و ارتجاعی است می

راھی است که طبقه کارگر با مبارزه برای 
داری و استقرار نظم نوين  برانداختن نظم سرمايه

نظمی بدون .  سوسياليستی در آن گام نھاده است
طبقات، ستم و استثمار، نظمی متشکل از 

 .ھای آزاد و برابر انسان
 

اين اسرا آنگونه که داريوش ھخامنشی در کتيبه 
شدند تا کشته  گويد، به رودخانه ريخته  خود می

شوند، بخش اعظم آنھا تبديل به بردگان طبقه 
 .    شدند حاکم می

که کوروش يھوديان را از اسارت در بابل  اما اين
نجات داد، دليلی بر مخالفت او با ستمگری و 

ھای  امپراتوری.  برده سازی ديگران نبود
طلب باستان، فقط بازور شمشير پديد  توسعه
ھا نيز به  ای از اتحادھا و ائتFف مجموعه.  نيامدند
 .ھا ياری رساند گيری آن شکل

در آن دوران، يھوديان يک قوم و مليت بانفوذ و 
ای وسيع بودند و در تعدادی  قدرتمند در منطقه

کشورھا، نقش مھمی در اقتصاد و سياست بر 
که خود يھوديان تا چه حد از  اين.  عھده داشتند

داخل بابل و بيرون از آن در پيروزی کوروش 
بر بابل نقش داشتند، دقيقاً روشن نيست، اما نکته 

ھا پس از رھايی از بابل  مھم در اين است که آن
توانستند يکی از متحدان قدرتمند کوروش  می

 .برای فتوحات آتی وی باشند
ھايی از اين  توانيم نمونه ھمين امروز ھم می

ھای فوق ارتجاعی در  سياست را توسط رژيم
اگر قرار باشد بخشی از .  خاورميانه نيز ببينيم

اند،  گرفته مردم لبنان که شيعيان اين کشور نام
تاريخ خود را بنويسند و برای آيندگان برجای 

ترديد واقعيتی را خواھند نوشت که  بگذارند، بی
ھا از  بخش آن جمھوری اسFمی ايران، نجات

ھا در چنگال  فFکت و اسارتی بوده است که سال
شرايط زندگی مادی و معيشتی .  آن گرفتار بودند

ھا اکنون مطلقاً قابل قياس با فرضاً چھل سال  آن
درنتيجه حمايت جمھوری اسFمی .  پيش نيست
ھا نقش سياسی چنان مھمی در لبنان  ايران، آن

گاه خواب آن را ھم  اند که ھيچ کسب کرده
ھا اما  با تمام اين واقعيت.  ازاين نديده بودند پيش

نويسی شيعيان لبنان  چيزی که قطعاً دراين تاريخ
 ًiپوشيده و پنھان خواھد ماند، اين است که او

ترين و  جمھوری اسFمی ايران يکی از ارتجاعی
. ھای استبدادی اين دوران است ترين رژيم رحم بی

جمھوری اسFمی ايران، صرفاً به خاطر   -ثانياً 
ھا  اش، به ياری آن ای طلبانه منطقه اھداف توسعه

ھا را به نيروی مسلحی  برخاست و سرانجام آن
برای پيشبرد سياست خود در کشورھای ديگر 

 . تبديل کرد
بنابراين رھاسازی يھوديان از اسارت بابل نه 

داری  که کوروش مخالف برده دليلی است بر اين
بود و نه طرفدار استقFل و آزادی اقوام و 

ازاين گفته  گونه که پيش ھمان.  ھای ديگر مليت
ھای دوران باستان، بر پايه  شد، تمام امپراتوری

طلبی، انقياد، اسارت و برده سازی اقوام و  توسعه
ھای کشورھای ديگر ھمراه با کشتار و  مليت

بنابراين .  ھای بزرگ شکل گرفتند سازی ويران
ھای آريايی به کورش فقط  دخيل بستن شوونيست

ھا را به نمايش  طلبانه آن عقايد و افکار عظمت

طلبانه و  در خدمت پيشبرد سياست توسعه
طلبانه خود در خاورميانه و نزاع و  ھژمونی

ھای عربی منطقه استفاده  اختFف  با دولت
 .کند می

اما آنچه به تجمع اين گروه، خصلت فاشيستی 
دھد، فقط ناشی از شرايط بحرانی که به آن  می

 .اشاره شد، نيست
اينان مثل ھر جنبش فاشيستی ديگر بربرتری نژاد 

ھای فاشيستی  طور خاص ھمانند جنبش خود و به
. کنند آلمان و ايتاليا بربرتری نژاد آريايی تأکيد می

بر يکی "  ما آريايی ھستيم"زنند  که فرياد می اين
ھای ايدئولوژی نژادپرستانه و فاشيستی  از پايه

اين ايدئولوژی ھر قوم و مليت .  شود تأکيد می
داند، اما ھمواره نوک حمله  تر می ديگری را پست

و تبليغات خود را بر گروھی خاص از مردم 
يھوديان آماج حمFت و .  سازد جھان متمرکز می

پرستانه نازيسم ھيتلری و فاشيسم  تبليغات نژاد
موسولينی بودند که سرانجام نيز به آزار و کشتار 

کوروش پرستان ايرانی .  ھا انجاميد رحمانه آن بی
ھم نفرت پراکنی قومی و نژادی خود را با تمرکز 

ھر جنبش فاشيستی بر .  دھند ھا نشان می بر عرب
احياء سنن، شعائر و مناسک گذشته تأکيد 

ورزد، کوروش پرستان ايرانی نيز از  می
ھای دوران ھخامنشی و  اکنون با پوشيدن لباس ھم

اجرای مناسک باستانی، آن را به جزئی از 
اما اساس .  اند ايدئولوژی خود تبديل کرده

ايدئولوژی فاشيستی بر پايه شوونيسم و 
تأکيد بر .  پرستی افراطی قرارگرفته است وطن

کوروش و پدر خواندن او، بيان چيز ديگری جز 
طلب و عظمت  رؤيای يک امپراتوری توسعه

ھا البته  آن.  طلبی آريايی نژادپرست نيست
دوست و  ای انسان کوشند کوروش را چھره می

اما کوروش برخFف .  مداراگر معرفی کنند
اش را بازور  ادعای اين نژادپرستان، امپراتوری

ھای ديگر برپا  و انقياد و برده سازی مليت
از ھمين روست که پس از مرگ وی، .  ساخت

شورش سراسر امپراتوری ھخامنشی را 
ھايی که به انقياد  فراگرفت و تمام مردم و مليت

درآمده بودند علم استقFل و رھايی از اسارت و 
که چگونه بعداً داريوش  اين.  بردگی را برافراشتند

ھا را به  ھخامنشی با زور و سرکوب بار ديگر آن
آورد، شرح آن از زبان خود وی در  انقياد درمی

. کتيبه بيستون بر ھمگان آشکار است
داری جز بر پايه انقياد  ھای عصر برده امپراتوری

 .ھای ديگر بنا نشدند و برده سازی مليت
کوشند، او را  کوروش پرستان آريايی اما می

داری معرفی کنند و شاھد آن را نيز  مخالف برده
النصر  کنند که توسط بخت رھايی يھوديان ذکر می

 .شاه بابل به اسارت و بردگی درآمده بودند
داری و  که اگر کوروش مخالف برده نخست اين

بود، چرا در پی  ھای ديگر می آزادی مردم مليت
لشکرکشی به کشورھای ديگر، اسارت و انقياد 

طلبی و برپايی  ھا ، توسعه اقوام و مليت
امپراتوری ھخامنشی برآمد؟ روشن است که 

ھا با  ھای ديگر و انقياد مردم آن تسخير سرزمين
درھر .  اين ادعا در تناقض آشکار قرار دارد

ھای  لشکرکشی، ھزاران تن از مردم سرزمين
ھائی از  اگر گرو.  آمدند فتح شده، به اسارت در
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 روز جھانی مبارزه با خشونت عليه زنان، روز مبارزه با ديکتاتوری
اين وضعيت به ويژه شامل زنان فارغ 

بر اساس آخرين .  التحصيل دانشگاه می شود
 درصد از اين زنان از نظر ٦٥ .  ٥آمارھا، 

اقتصادی کامFً غيرفعال ھستند، در حالی که 
.  ٥اين آمار در مورد مردان   درصد ٣٨ 

اين تفاوت نمونه ی بارز تبعيض در .  است
زنان که شانس .  بازار کار برای زنان است

کمتری از مردان در زمينه ی اشتغال دارند 
و يا زنان شاغل که بيش از مردان در خطر 
بيکاری قرار دارند، به اجبار به حقوق کمتر 

در .  دھند و شرايط سخت تر کار تن می
صورت شاغل بودن نيز در سمت ھای 

 درصد کمتر از ٢٩مشابه زنان در ايران 
در ضمن بايد .  مردان حقوق دريافت می کنند

درنظر داشت که طبق آمار در حال حاضر 
 ميليون زن سرپرست خانواده در ٢حدود 

کشور وجود دارد که کم درآمد بودن آنان به 
.  ھای شان نيز می باشد معنای فقر خانواده

اگرچه تفاوت حقوق بين زنان و مردان در 
تمام کشورھای جھان سرمايه داری کم و 
بيش وجود دارد، اما ناتوانی اقتصادی به 
ويژه بر بستر قوانين مذھبی حاکم و وضعيت 

پذيری زنان را در  فرھنگی جامعه، آسيب
تمام عرصه ھای اجتماعی و در محيط 

 .خانواده شدت می بخشد
يکی ديگر از عواملی که موجب افزايش  

خشونت عليه زنان در سطح جھان در دھه 
ھای اخير است،  ھای اخير و به ويژه در سال

وضعيت .  باشد رشد بنيادگرايی اسFمی می
اسفبار زنان در مناطق جنگی و يا تحت 
سلطه ی بنيادگرايان اسFمی و جنايات و 
خشونتی که در مورد زنان اِعمال می شود، 
فروختن زنان در بازارھای بردگی توسط 
عوامل داعش، تجاوز و قتل زنان ، افزايش 
خشونت خانگی و شدت يافتن تبعيض 

تاريخ بشر، حتی سه شعار اصلی دوران 
 "برادری"روشنگری، آزادی،  مساوات و   

، رد پای جامعه ی پدرساiر و تأکيد بر 
مناسبات مردساiر را در خود بازتاب می 

گذشت بيش از سه قرن و در  اکنون با.  دھند
دوران سرمايه داری نئوليبراليسم، اگرچه 
زنان طبقه ی بورژوا به پست ھای مديريتی 

اند، اما  و حتی رياست جمھوری دست يافته
خشونت مستقيم و غير مستقيم عليه زنان به 
ويژه زنان طبقه ی کارگر و کم درآمد و فقير 
در نظام سرمايه داری جھانی گسترش و 

به ويژه، دو عامل موجب .  شدت يافته است
يکی از اين دو .  چنين وضعيتی گرديده است

عامل، نظام سرمايه داری جھانی در شکل 
نئوليبراليستی خود است که به ويژه از دھه 
ی ھفتاد در ابعادی وسيع تر از نيروی کار 
زنان به عنوان نيروی کار ارزان استفاده 

فقر و وابستگی اقتصادی .  کرده و می کند
زنان به مردان يکی از مھمترين عواملی 
است که زمينه ی اِعمال خشونت عليه آنان و 
حتی پذيرش اجباری آن توسط خود زنان را 

رژيم جمھوری اسFمی نيز .   فراھم می کند
که به خوبی در چرخه ی سرمايه داری 
جھانی جای گرفته است،  نه تنھا اکثريت 
جامعه و طبقه ی کارگر را با اجرای 

ھای نئوليبراليستی تحت فشار  سياست
اقتصادی شديد قرار داده، بلکه به ويژه 
تبعيض عليه زنان را در عرصه ی اقتصادی 

يکی از نمادھای اين .  گسترش داده است
نگاھی به .  تبعيض در زمينه ی اشتغال است

نمودار زير که از آخرين پژوھش مؤسسه 
عالی آموزش و پژوھش مديريت و 

ريزی برگرفته شده است، نشان  برنامه
دھد که تفاوت نرخ بيکاری زنان و مردان  می

ھای اخير به زيان زنان افزايش يافته  در سال
 . است

ھمچنين ھر .  بتواند موجب اين صدمات گردد
امری که به زنان تحميل شود و آزادی آنان 
را خودسرانه سلب کند، چه در اماکن 

با .  عمومی و چه در محدوده ی خصوصی
اين تعريف جامع، خشونت عليه زنان نه تنھا 
محدود به خشونت فيزيکی نمی شود، بلکه 
از حيطه ی خصوصی  خارج شده و 
خشونت در عرصه ی اجتماعی را نيز 

اما اين قطعنامه نيز مانند .  دربرمی گيرد
بسياری ديگر از اسناد اين چنينی که به 
تصويب سازمان ملل رسيده اند، تنھا بر 
روی کاغذ مانده و ھيچگونه ضمانت اجرايی 

المللی ديگر،  از جمله اسناد مھم بين.  ندارد
کنوانسيون رفع ھرگونه تبعيض عليه زنان 
است که رژيم جمھوری اسFمی حتی حاضر 

ايران  در کنار .  به امضای آن نيز نشده است
سومالی، سودان و تونگا تنھا کشورھای 
عضو سازمان ملل ھستند که از امضا سر 

 .باز زدند
جايگاه فرودست زن يادرواقع حق تملک زن 
برای مرد، پديده ای مختص عصرحاضر 
نيست بلکه ريشه در تاريخ مناسبات 

اين .   پدرساiری دارد و جھانشمول است
پديده که خشونت عليه زنان را از نظر 
قانونی، اخFقی ودر عمل مجاز می دارد، 
در طول تاريخ بشر با پيدايش مالکيت 
خصوصی و مناسبات پدرساiری به شکل 
ساختاری در مناسبات جنسيتی جامعه، وارد 
روابط زندگی بشر شده و در مذاھب بزرگ 

از جمله در تورات، در " مقدس"ھای  و کتاب
داستان آفرينش توجيه ايدئولوژيکی يافته 

فريدريش انگلس در کتاب منشاء .  است
خانواده، دولت و مالکيت خصوصی بر 
اساس تحقيقی تاريخی رابطه ی اشکال 
خانواده و مالکيت خصوصی را به وضوح 
نشان داده و وضعيت زنان در مناسبات 

 :اجتماعی پدرساiری را چنين شرح می دھد
 -برافتادن حق مادری، شکست جھانی"

مرد فرمانروايی .  تاريخی جنس مؤنث بود
خانه را نيز به دست آورد، زن تنزل مقام 
يافت، برده شد، بنده شھوت مرد و ابزاری 

اين موضع .  صرف برای توليد فرزندان
خصوص در ميان  تنزل يافته زن، که به

يونانی ھای عھد نيم خدايان، و از آن ھم 
بيشتر عھد کFسيک به چشم می خورد، به 
تدريخ بزرگ شده و آراسته گشته و تا 

ھای مFيم تری  ای در لفاف شکل اندازه
. پيچيده شد، اما به ھيچوجه از بين نرفت

اولين اثر حکومت مطلقه مرد، که اکنون 
پابرجا شده بود، در شکل بينابينی خانواده، 

 -خانواده پدرساiر  -که اکنون ظاھر می شود
 ."نشان داده می شود

با به قدرت رسيدن طبقه ی بورژوازی در 
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روز جھانی مبارزه با  انداز ھا و چشم زمينه" دونالد ترامپ"ظھور 
خشونت عليه زنان، روز 
 مبارزه با ديکتاتوری

جنسيتی در عرصه ی اجتماع، خشونتی 
است که ھم از نظر جنسی، و ھم از نظر 
جسمی و روانی گريبانگير زنان به طور 
اخص در کشورھای منطقه ی خاورميانه 

ايران که اولين کشور در منطقه .   شده است
است که در آن قدرت سياسی توسط  

 ٣٧بنيادگران اسFمی تصرف شد، پس از 
سال حکومت نه تنھا ھمواره سياست 
سرکوب زنان را ادامه داده است، بلکه آن را 

تبعيضات گوناگونی که در .  تشديد کرده است
واقع حقوق انسانی  شود و در حق زنان می

آنان را در تطبيق با احکام مذھبی، پايمال 
می کند، زمينه ی اِعمال خشونت مستقيم و 
غيرمستقيم بر زنان را در تمام عرصه ھای 
زندگی اجتماعی موجه ساخته و تشويق می 

وجود حکم سنگسار زنان در صورت .  کند
رابطه ی جنسی با فردی غير از شوھر در 
قانون اساسی جمھوری اسFمی و موارد 

متعددی از سنگسار که به اجرا درآمده اند،  
نمونه ی عريانی است از خشونت عليه زنان 

واقع جنايت در حق آنان از جايگاه  و در
قوانينی که زنان را .  قانونی حکومت مذھبی

به جرم پوششی که از نظر مرتجعان 
حکومتی و دستگاه پليسی و قضايی شان، 
نامناسب است، زنان را مورد آزار و اذيت، 
فحاشی و توھين و احکام شFق و مجازات 
ھای ديگر قرار می دھند، قوانينی که تفکيک 
جنسيتی را به زنان و مردان تحميل می کنند، 

 ٧قوانين خانواده که حق حضانت فرزند 
ساله را به پدر می دھند، که حق طFق را به 
شوھر می دھند، که به مردان اجازه ی چند 
ھمسری می دھند، که  خروج زنان از کشور 
و حتی از خانه و اشتغال را منوط به اجازه 
ی شوھر يا پدر می کنند، تبعيض در قوانين 

 … ارث و کيفری و
ھا جزئی iينفک از حکومت  تمامی اين

بدون اين قوانين، چيزی بنام  .اسFمی است
. رژيم جمھوری اسFمی نيز وجود ندارد

ھمانطور که سرکوب طبقاتی و سياسی 
عمومی اجزای حياتی برای حفظ اين رژيم 
می باشند، سرکوب زنان نيز در ماھيت اين 

به ھمين دليل است که .  نظام ريشه دارد
خشونت عليه زنان، يکی از عرصه ھايی 
است که ھيچ آماری جدی در رابطه با آن 
اصوiً وجود ندارد، چرا که اصوiً مساله ی 
سردرمداران حکومت نيست و مشکلی با اين 

بنابراين در نمونه ی ايران .  پديده ندارند
بينيم که مناسبات تبعيض آميز جنسيتی  می

چگونه با کل مناسبات سلطه در ھم تنيده شده 
و برای تداوم و تحکيم قدرت سياسی در 
جامعه به يک ضرورت تبديل گرديده است، 

روسيه و اتحاديه اروپا نيز در آن نقش داشته 
برجام صرفا توافقی ميان .  اند و دخيل بوده

ايران و آمريکا نيست و پاره کردن و 
نامه نيز اقدام سرراست  دورانداختن اين توافق

دولت آمريکا پس از ورود .  ای نيست و ساده
تواند  جمھوری البته می ترامپ به کاخ رياست

در ھر حال .  موانعی در اين زمينه ايجاد کند
اما ترديدی در اين موضوع نيست که دولت 
آمريکا فشار عليه جمھوری اسFمی را تشديد 
خواھد کرد و چه بسا در نخستين اقدامات 

ھای جديدی را عليه جمھوری  خود تحريم
روشن .  اسFمی يا مسووiن آن وضع کند

است که چنين سياستی به زيان جناح 
روحانی و طرفداران اوست و رقبای 

 .وی را تقويت خواھد کرد" تندرو"
در ھر حال بايد ديد که ترامپ و مشاوران و 
حزب سياسی وی پس از نقل مکان او به 

اگر شاه بيت .  کاخ سفيد، چه خواھند کرد
ھای  ھای دونالد ترامپ، کاھش ھزينه سياست

نظامی آمريکادر خارج از اين کشور و به 
فرض، اختصاص آن به امور داخلی و 
سروسامان دادن آن باشد، بايد گفت که اين، 
منشا ھيچ تغيير اساسی در وضعيت اقتصادی 

. ھای مردم آمريکا نخواھد بود و معيشتی توده
ای تغيير در نقش و ماھيت  تراز آن ذره مھم

طلب و تجاوزگر  دولت امپرياليستی، جنگ
 .آمريکا ايجاد نخواھد کرد

دونالد ترامپ که بر بستر بحران عميق 
آيد، در بھترين حالت  اقتصادی روی کار می

ھايی را در زمينه  ممکن است بتواند سياست
ايجاد اشتغال و کاھش بيکاری به طور موقت 
و در کوتاه مدت به مرحله اجرا بگذارد، اما 
او نيز مانند پيشينيان خود نه راھی برای حل 

 .بحران دارد نه برای معضل بيکاری
انتخاب ترامپ اگرچه در اساس بيان 

بورژوازی و  نارضايتی اقشار گسترده خرده
ھای متوسط جامعه و رای به تغيير آن  iيه

جا که به ترامپ و حزب  است، اما تا آن
گردد، اين رويداد را نبايد  سياسی وی برمی

. آغاز تغييرات جدی در آمريکا تلقی کرد
چرا که ساختار سياسی در آمريکا مانند ھر 

ای است که  گونه داری به کشور ديگر سرمايه
ھا و تدابير  جمھور تنھا مجری سياست رئيس

مانورھا و تحرکات وی .  طبقه حاکم است
تنھا و تنھا در چارچوب منافع طبقه حاکم و 

ست که اين طبقه به وی  حدود اختياراتی
 .تفويض کرده است

داری حاکم است، تا مناسبات  تا نظام سرمايه
ھای  داری و iجرم بحران سرمايه
خانمانی و  داری ھست، بيکاری و بی سرمايه

ھايی از نوع  فقر و بدبختی ھم ھست و پديده
داری برای  سرمايه.  دونالد ترامپ ھم ھست

ھايی که  ھا و بحران بست برون رفت از بن
ذاتی آن است، يک روز ھيتلر و تاچر و 

دھد، روز ديگر  ريگان را تحويل جامعه می
بوش و اوباما و امروز ھيوiی ديگری چون 

 .دونالد ترامپ
بست و گنديدگی نظام  اصل ماجرا بن

بست مناسباتی است که  بن.  ست داری سرمايه
راه را بر رشد و توسعه نيروھای مولده 

ھای سال  سال.  انسانی مسدود ساخته است
است که توليد خصلت اجتماعی پيدا کرده 

چنان خصوصی و  است، تملک اما ھم
اين است آن تضاد اصلی .  ست داری سرمايه

تضادی که يک راه .  که بايستی حل شود
 !سوسياليسم. بيشتر برای حل آن وجود ندارد

ھمانطور که ذخيره ی ارتش بيکاران و 
رقابت در بين نيروی کار و اِعمال تبعيض 
جنيستی در خدمت اين ھدف برای نظام 

به ھمين .  سرمايه داری امری حياتی است
دليل است که قطعنامه ھای سازمان ملل ھيچ 

. تأثيری در زندگی  زنان جھان نداشته است
آنچه در اين ميان تعيين کننده است،  

ھای اقتصادی، اجتماعی و تاريخی  ضرورت
ھا به  ھستند که در زندگی اجتماعی انسان

ھا خود  اين ضرورت. واقعيت تبديل می شوند
را نه تنھا در قوانين، بلکه در فرھنگ، سنت 
و اخFق حاکم بر جامعه نشان داده و در 

به .  ھای جامعه بازتاب می يابند آگاھی انسان
ھمين دiيل است که مردان بسياری نيز به 
زن، به چشم مايملک خود نگاه کرده و به 
خود اجازه ی اِعمال خشونت به آنان را 

دھند و زنان بسياری دختران خود را  می
کنند که اين نابرابری را  آنگونه تربيت می

بپذيرند و پسران خود را آنگونه، که از اين 
اينجاست که .  نابرابری سود و لذت برند

کند و علت به جای  واقعيت وارونه جلوه می
سلطه ی مردان بر .  معلول نشانده می شود

زنان که شکلی از سلطه ی انسان بر انسان 
شود که  است، تنھا زمانی محو می
اما اين به .  استثمارانسان از انسان محو گردد

معنای به تعويق انداختن مبارزه برای حقوق 
زنان تا تغيير ساختارھای اقتصادی جامعه 
نمی باشد، بلکه تنھا تاکيدی است بر 
ضرورت پيوند مبارزات زنان برای رفع 
تبعيض که يکی از مھمترين آنان مبارزه 
برای دفع خشونت است، با ديگر مبارزات 
جنبش ھای اجتماعی عمومی برای کسب 

. ھای سياسی حقوق دموکراتيک و آزادی
فراموش نکنيم که روز جھانی مبارزه با 
خشونت عليه زنان، سمبل مبارزه با 

 .  ديکتاتوری است
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١از صفحه   

 تعميق بحران ترکيه، شکست
  سياست ھای دولت اردوغان

  ٨درصفحه 

با شروع عمليات ھوايی و زمينی ترکيه عليه 
کردھا در عراق و سوريه، بحران ترکيه به 

تنش .  خارج از مرزھای اين کشور کشيده شد
ھای لفظی ميان ترکيه با دولت مرکزی 
عراق افزايش يافت، ناخرسندی آمريکا و 
اتحاديه اروپا از اقدامات ترکيه عليه کردھا 
در سوريه تشديد شد و مھمتر اينکه در پی 
ھدف قرار گرفتن يک جنگنده سوخوی 
روسی توسط ارتش ترکيه در خاک سوريه، 
روابط دولت روسيه با ترکيه به شدت تيره 

نتيجه اينکه دولت رجب طيب اردوغان .  شد
عمF با چشم انداز يک سياست شکست 
خورده و تشديد بحران در عرصه داخلی و 

 .خارجی مواجه می شد
در شرايطی که سياست ھای دولت اردوغان 
عمF با شکست مواجه شده بود، وقوع 

 ٢۵کودتای نظامی عليه دولت اردوغان در 
 و شکست اين کودتا در ھمان ٩۵تيرماه 

ساعات اوليه، فرصت مغتنمی را برای دولت 
. اسFمی و بحران زده ترکيه رقم زد

اردوغان با استفاده از اين فرصت، بيش از 
ھر زمان ديگری به سرکوب نيروھای 

او با تکيه .  مخالف و منتقد خود روی آورد
بر جريان ھای ناسيوناليست ترک، ھمزمان 
با تشديد سرکوب و بگير و ببند گسترده 
نويسندگان، روزنامه نگاران و فعاiن 
اجتماعی به يک پاکسازی وسيع و ھمه جانبه 

فردای روز از .  در ادارات دولتی اقدام کرد
کودتا، پاکسازی ھای گسترده در ھمه ادارات 
و نھاد ھای دولتی و حتا خصوصی شروع 

از فردای کودتای نافرجام تاکنون بيش .  شد
، افسر و  و بازپرس  ھزار قاضی١٠٠از 

سرباز ارتش، کارمند، معلم و استاد و 
. خبرنگار بازداشت يا از کار برکنار شده اند

اردوغان از اين ھم فراتر رفت و چند روز 
بعد از شکست کودتا با استفاده از ھمين 
فرصت پيش آمده وضعيت اضطراری سه 

با تصويب .  ماھه را در ترکيه اعFم کرد
وضعيت اضطراری در مجلس ترکيه، 
اردوغان قادر شد با دور زدن پارلمان و 
وضع قوانين جديد و تشديد اعمال ديکتاتوری 

اجتماعی و   –ھای سياسی  فردی عمF آزادی
حقوق دمکراتيک شھروندان جامعه را مورد 

در پی تصويب .  تاخت و تاز قرار دھد
چنين  وضعيت اضطراری سه ماھه، او ھم

قادر شد زمان بازداشت بدون تفھيم اتھام را 
عFوه .   روز افزايش دھد٣٠ روز به ۴از 

بر اين ھا، اعدام و احيای دوباره اجرای آن 
در ترکيه شعار محوری اردوغان در ھر 

 . نطق و سخنرانی او شد
يکه تازی اردوغان و تاکيدات مکرر او به 
احيای قانون اعدام از جمله مسائلی بود که 
تمام اميد و تFش ھای پيشين اين کشور در 
مسير پيوستن به اتحاديه اروپا را به ياس و 

اتحاديه اروپا که در مورد .  نااميدی کشانيد

پراکنده در مقرھای پليس و نيروھای امنيتی 
با ورود مجدد طرفين به .  ترکيه روی آورد

اقدامات نظامی، ناامنی سياسی و اجتماعی 
در ترکيه به خصوص در مناطق کردنشين 

دولت اردوغان در .  ابعاد تازه تری يافت
مواجھه با وضعيت جديد و برای برون رفت 
از دامنه داخلی اين بحران، چاره را در 
سرکوب بازھم بيشتر مردم کرد نشين و 

با برقراری .  ديگر نيروھای اجتماعی ديد
حکومت نظامی در دياربکر و بخش ھای 
وسيعی از مناطق کردنشين، بحران ترکيه 

با وخيم تر شدن . نيز وارد مرحله تازه ای شد
 طی ٢٠١۵ ژوئيه ٢٨اوضاع، اردوغان در 

نطقی در آنکارا خواھان لغو مصونيت 
قضائی نمايندگانی از پارلمان شد، که به گفته 

. ارتباط داشتند"  گروه ھای تروريستی"او با 
اينبار اردوغان در سخنرانی خود عFوه بر 
پيشبرد سياست تھاجم نظامی عليه نيروھای 

لبه تيز حمFت خود را متوجه "  پ ک ک"
نمايندگان حزب دمکراتيک خلق ھای ترکيه 

حزبی که به صورت جدی از حق .  کرد
خودمختاری کردھای ترکيه دفاع می کند و 

 ۶( درصد ١٣، ٢٠١۵در انتخابات پارلمانی 
آراء مردم را کسب و اعضای آن به )  ميليون

عنوان سومين حزب بزرگ ترکيه وارد 
 .  پارلمان اين کشور شدند

با پيشبرد سياست ھای جديد اردوغان، از 
جمله اعمال سرکوب ھای گسترده اجتماعی، 
زمينه ھای بحران ناامنی در ترکيه فراھم تر 

بمب گذاری ھا در گوشه و کنار ترکيه .  شد
از جمله در استانبول و ديگر شھرھای 
توريستی شدت يافت، مراکز پليس و مقرھای 
امنيتی ترکيه با يک رشته عمليات انتحاری 
مواجه شدند و پيامد آن صنعت توريسم اين 

 ھا  درصدی توريست۶٠با کاھش کشور 
در پی کاھش درآمد صنعت .  روبرو شد

توريسم که سھم بسزايی در تامين بنيه مالی 
اين کشور دارد، ارزش لير به شدت کاھش 
يافت و در نتيجه اقتصاد ترکيه نيز تا حدودی 

مجموعه شرايط .  به سمت بحران کشيده شد
بوجود آمده رژيم ترکيه را بر آن داشت تا 
برای برون رفت از بحران ھای داخلی به 
بحران سازی و تشنج آفرينی در بيرون از 

از اين رو، دولت .  مرزھای خود روی آورد
اردوغان ھمزمان با تشديد سرکوب کردھا 
در داخل، به اقدامات نظامی و انجام يک 
رشته حمFت ھوائی عليه کردھا در عراق و 

سياستی که در ظاھر .  سوريه نيز روی آورد
با ھدف قرار دادن مواضع داعش اعFم 
گرديد، اما در عمل بيش از داعش به بمب 
باران مواضع کردھا در شمال عراق و شرق 

 . سوريه منتھی شد

شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات 
 که نشان از ترک ٢٠١۵پارلمانی ژوئيه 

سال حاکميت مطلق اين حزب ١٣برداشتن 
در عرصه سياسی بود از ورود  ترکيه به 

پيامد شکست .  بحرانی جدی تر خبر می داد
سياسی حزب عدالت و توسعه اردوغان در 
انتخابات  پارلمانی، يورش نظامی و امنيتی 
رژيم ترکيه به شھرھای مناطق کردنشين و 
اقدامات سرکوبگرانه آن عليه حزب 

ھا که از مطالبات مردم کرد  دمکراتيک خلق
. کند، به نحو چشمگيری شدت يافت دفاع می

پارلمانی ژوئيه ضربه شکست انتخابات 
 برای اردوغان که در روياھای خود ٢٠١۵

نيم نگاھی ھم به دوران اقتدار امپراتوری 
عثمانی داشت، چنان سنگين و سرگيجه آور 
بود که او به صورت يکجانبه و به بھانه 

ادامه روند : "مبارزه با تروريسم اعFم کرد
صلح با کردھا در شرايط کنونی امکان پذير 

 ".  نيست
اعFم توقف يکجانبه روند مذاکرات صلح از  
طرف اردوغان با عبدهللا اوجاiن رھبر 

از )  پ ک ک(زندانی حزب کارگران ترکيه 
جمله اقدامات شتاب زده اردوغان بود که 
چشم انداز تيره ای را برای ترکيه رقم می 

 ٢٠١٣توقف مذاکرات صلح که از سال .  زد
برای دستيابی به يک آتش بس و خاتمه دادن 

پ "به سه دھه درگيری ھای مسلحانه ميان 
و رژيم ترکيه آغاز شده بود، خبر از "  ک ک

وقوع يک سری رخدادھايی می داد که می 
توانست دولت اردوغان و رژيم ترکيه را 
ھرچه بيشتر به کام گرداب بحرانی ژرف و 

 . غير قابل کنترل بکشاند
در پی اعFم توقف يکجانبه مذاکرات آتش 
بس و تروريست خواندن حزب کارگران 
ترکيه توسط اردوغان، ارتش اين کشور نيز 
به انجام يک رشته عمليات ھوايی و بمباران 

" پ ک ک"ھای گسترده مواضع نيروھای 
. در کوھستان ھای ترکيه و عراق روی آورد

با شروع حمFت ھوايی به مواضع حزب 
کارگران ترکيه، مذاکرات صلح عمF در 
محاق رفت و دولت اردوغان پس از سه سال 
آتش بس نيم بند دور تازه ای از تھاجمات 
زمينی و ھوايی ھمه جانبه ای را عليه 

و مردم بی دفاع "  پ ک ک"نيروھای 
 . مناطق کردنشين ترکيه سازماندھی کرد

با گسترش اقدامات نظامی دولت اردوغان 
عليه کردھا و تھاجم به مواضع حزب 

نيز در واکنش "  پ ک ک"کارگران ترکيه، 
به اين حمFت به رغم اينکه روند صلح را 
رد نکرد اما در وضعيت بوجود آمده آن را 

خواند و متقابF به انجام يک "  بی معنی"
رشته عمليات نظامی و بمب گذاری ھای 
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٧از صفحه   

 تعميق بحران ترکيه، شکست سياست ھای دولت اردوغان

خارجی رژيم ترکيه را نيز تشديد و دولت 
اردوغان را وارد تنش ھای فزاينده ای در 

اگر در يکی دوسال .  عرصه جھانی نمود
گذشته اردوغان در سايه سکوت و بعضا 
حمايت اتحاديه اروپا و نھادھای بين المللی با 
اعمال سياست ھا و اقدامات سرکوبگرانه 
خود دست کم در کوتاه مدت قادر شده بود در 
پاره ای از موضوعات از جمله انتخابات 

، اوضاع را ٢٠١۵مجدد پارلمانی در نوامبر 
به نفع خود تغيير دھد ھم اکنون اما، ادامه 
ھمان سياست ھا و روش ھای سرکوبگرانه 

در شرايط .  به شدت عليه او عمل می کنند
ھا و تعطيلی  کنونی و در کنار ادامه پاکسازی

نگاران  ھا و بازداشت گسترده روزنامه رسانه
منتقد، دستگيری رھبران حزب دمکراتيک 
خلق ھا، با انتقادھای سازمان ملل متحد، 

رو  اتحاديه اروپا و نيز دولت آمريکا روبه
 .است شده

اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکيه ھم اک�ن�ون 
به آن مرحله از انزجار عمومی رسيده اس�ت 
که عمF بحران ھای س�ي�اس�ی، اج�ت�م�اع�ی و 
اقتصادی اين کشور را در عرصه داخ�ل�ی و 
خارجی تشديد و اوضاع را ب�ه ش�دت ع�ل�ي�ه 

ب�ا .  اردوغان و رژيم ترکيه س�وق داده اس�ت
شکست ديوار سکوت ج�ھ�ان�ی، اک�ن�ون خش�م 
احزاب مترقی، شخصيت ھا، نھادھای م�دن�ی 
و بين الملل�ی ع�ل�ي�ه اق�دام�ات س�رک�وب�گ�ران�ه 

در .  دولت اردوغان بر ان�گ�ي�خ�ت�ه ش�ده اس�ت
چ��ن��ي��ن وض��ع��ي��ت��ی، ع��Fوه ب��ر اع��ت��راض��ات 
اجتماعی در داخل و خارج از ترکيه، رئ�ي�س 
کميسيون اروپا  نيز نسبت به اق�دام�ات اخ�ي�ر 
رژيم ترکيه واکنش تند و تيزی از خود نش�ان 

 آب�ان ١٨ژان کلود يون�ک�ر، روز .  داده است
در واک��ن��ش ب��ه ب��ازداش��ت رھ��ب��ران ح��زب 

: دمکراتي�ک خ�ل�ق ھ�ای ت�رک�ي�ه اع�Fم ک�رد
ب��ازداش��ت م��خ��ال��ف��ان س��ي��اس��ی و ت��وق��ي��ف " 

ھا، ترکيه را ھر روز از اروپا دورت�ر  رسانه
وجود آورده اس�ت  کند و اين احساس را به می

که اين کشور ديگر تمايل�ی ب�ه عض�وي�ت در 
 رئي�س ک�م�ي�س�ي�ون اروپ�ا در ." اتحاديه ندارد

تثبيت وضعيت پناه جويان و فراھم شدن 
مسير بازگشت مجدد آنان از کشورھای 
اروپايی به ترکيه امتيازھای مادی و سياسی 
قابل توجھی  را به دولت ترکيه ارزانی کرده 
بود، ابتدا در مورد تجديد نظر در مورد 
توافق اھدای چند ميليارد يورويی تسھيFت 
پناھندگی و سپس در مورد موضوع احيای 
اجرای اعدام در ترکيه به شدت به دولت 

شورای اروپا که .  اردوغان ھشدار داد
 کشور از جمله ترکيه است، ۴٧متشکل از 

يک روز پس از اظھارات اردوغان مبنی بر 
احيای اجرای  حکم اعدام در ترکيه با انتشار 

اجرای :   آبان تاکيد کرد٩بيانيه ای در روز 
مجازات مرگ با عضويت در شورای اروپا 

وزير خارجه اتريش از اين ھم .  منافات دارد
"فراتر رفت و ھشدار داد که معرفی : 

مجازات مرگ و اعدام در ترکيه می تواند 
درھای اتحاديه اروپا را به روی ترکيه 

 ."ببندد
در چنين وضعيتی، رژيم ترکيه با يک رشته 

با تشديد .  بحران ھای خارجی ھم مواجه شد
بحران و فشار اتحاديه اروپا، اگرچه 
اردوغان و پارلمان اين کشور در مورد 
احيای اجرای اعدام در ترکيه عقب نشينی 
کردند، اما سياست سرکوب عريان در گستره 

 . ای وسيعتر از قبل ھمچنان ادامه يافت
روی آوری دولت ترکيه به سياست مشت 
آھنين و پيگردھای قضايی و امنيتی آن برای 
خروج از بحران ھای فوق که ابتدا فقط به 

" جنبش گولن"کودتاگران و طرفداران 
محدود بود، پس از آن با سرعتی فزاينده به 
نيروھای سياسی چپ، فعالين کارگری و 

صFح "دستگيری .  ای سرايت کرد اتحاديه
دو "  فيگن يوکسک داغ"و "  الدين دميرتاش

تن از رھبران اصلی حزب دمکراتيک خلق 
 تن از اعضای ٩ھای ترکيه به ھمراه 

پارلمانی اين حزب از جمله جديدترين 
اقدامات سرکوبگرانه دولت رجب طيب 
اردوغان است که اوضاع سياسی اين کشور 
را وخيم تر و بحران موجود را وارد مرحله 

اقدامات اخير اردوغان نشان .  تازه ای کرد
می دھد که او ھمانند غريقی که در حال 
غرق شدن است، به ھر آنچه که در کنارش 
است چنگ می اندازد تا خود را نجات دھد، 
اما ھر بار به جای حل مشکل عمF بحران 
جديدی را برای خود و رژيم ترکيه ايجاد می 

 . کند
در شرايطی که دولت اردوغان از ھر سو با 
بحران و سياست ھای شکست خورده مواجه 
است، دستگيری رھبران و نمايندگان 
پارلمانی حزب دمکراتيک خلق ھای ترکيه، 
نه تنھا کمکی به کاھش يا تعديل بحران ھای 
داخلی اين کشور نکرد، بلکه بحران داخلی و 

ع��ي��ن ح��ال خ��واس��ت��ه اس��ت ت��ا رج��ب ط��ي��ب 
جمھوری ت�رک�ي�ه، ص�ري�ح�ا  اردوغان، رئيس
خواھد کشورش به عض�وي�ت  بيان کند، آيا می

اتحاديه اروپا درآيد يا نه؟عFوه ب�ر ي�ون�ک�ر، 
خود کميسيون اتحاديه اروپا ھم دولت ت�رک�ي�ه 

از "  به برگشت جدی از حکومت ق�ان�ون"  را 
زمان   کودتای   نافرجام   پانزدھم    ژوئ�ي�ه 

 .تاکنون متھم کرد)  تير٢۵(
با توجه به مجموعه شرايط موجود، به حال 

نظر می رسد، با ادامه سياستھای دولت 
چشم انداز روشنی برای تعديل و اردوغان ھيچ 

يا کاھش بحران ھای داخلی رژيم ترکيه وجود 
روابط ترکيه با دولت مرکزی عراق با .  ندارد

تنش مواجه است، دخالت ترکيه در عراق و 
سوريه عمF بحران و نزاع ھای منطقه ای را به 

روابط و مناسبات .  درون اين کشور کشانده است
آشکار و پنھان دولت اردوغان با نيروھای داعش 
ھمواره مورد نزاع و ابھام کشورھای منطقه 

اوضاع داخلی اين کشور ھم اکنون بسيار .  است
قدرت اقتصادی آن .  پر تنش و شکننده است

موضوع پيوستن .  دستخوش سير نزولی شده است
ترکيه به اتحاديه اروپا به طور جدی زير عFمت 
سئوال است، عFوه بر اين ھا، موقعيت فعلی 
کردھای عراق و سوريه شرايط را برای دولت 
اردوغان در اعمال سرکوب و پايمال کردن 

 ميليون کرد ترکيه پر ھزينه تر کرده ٢٠مطالبات 
حال در چنين وضعيتی و در کنار تشديد .  است

سرکوب کردھا و زير پا گذاشتن ابتدايی ترين 
مطالبات دمکراتيک آنان از جمله حق 
برخورداری از خودمختاری وسيع، بازداشت 
رھبران و اعضای پارلمانی حزب دمکراتيک 

 . خلق ھای ترکيه نيز مزيد بر علت شده است
لذا، نظر به مجموعه شرايطی که ھم اکنون بر 
اوضاع داخلی و خارجی  ترکيه حاکم است و نيز 
با توجه به توقف مذاکرات صلح و روی آوری 

به حرکت ھای مسلحانه عليه "  پ ک ک"مجدد 
رژيم ترکيه، به نظر می رسد که اوضاع ترکيه 
ھر چه بيشتراردوغان را دچار سردرگمی کرده 

در چنين وضعيتی او با تکيه بر اقدامات .  است
فردی و سرکوبگرانه خود خصوصا يورش به 
مناطق کرد نشين و رھبران سياسی آن ھا که 
برای مطالبات دمکراتيک و حق برخورداری از 
خودمختاری مبارزه می کنند، بجای بھبود شرايط 
عمF بحران ترکيه را تشديد و ھمزمان خود نيز 
ھر روز که می گذرد بيشتر در گرداب اين 

 .بحران فرو می رود
 



 ٩ ٧٢٩ شماره  ٩۵نيمه دوم آبان     ٩

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان

 
حSمSايSت  "  اص�حيه قانون کار " ازفراخوان و تجمع کارگران شرکت واحد دراعتراض به " 

دراي�ن  .  م�ن�ت�ش�ر ک�رد ٩۵  آب�ان  ٢۴ عنوان اطFعيه ای است که سازم�ان درت�اري�خ  "  کنيم 
 :اطFعيه ازجمله چنين می خوانيم 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوب�وس ران�ی ت�ھ�ران و ح�وم�ه، ب�ا ان�ت�ش�ار ف�راخ�وان�ی  
 آبان، از کارگران و رانندگان اين شرکت دعوت به عمل آورد ک�ه س�اع�ت ده  ٢٢ درتاريخ  

اصFحي�ه  "  آبان، بالباس فرم درمقابل مجلس تجمع کنند و نسبت به  ٢۵ صبح روز سه شنبه  
درادامه اطFعيه ض�م�ن  ."  که مجلس درصدد تصويب آن است، اعتراض کنند "  قانون کار 

اشاره به تھيه يک طوما اعتراضی توسط سنيکای کارگران شرکت واحد دررابطه با  ل�غ�و  
، به سابقه تFش رژيم برای تصويب اي�ن  " اصFحيه قانون کار "فوری iيحه ضد کارگری  

پيش ازاين ھشدار داده ب�ود ک�ه  )  اقليت ( سازمان فدائيان   " iيحه اشاره شده و چنين آمده است 
کاری اين يا آن بند    کابينه روحانی و وزير کار آن علی ربيعی، درادامه لوايح پيشين و دست 

اص�ط�Fح    اي�ن ب�ه .  بار درصدد سFخی نھائی قانون کار برآمده ان�د   و تبصره قانون کار، اين 
اصFحيه قانون کار که مردادماه سال جاری تحويل مجل�س داده ش�ده اس�ت، ع�ي�ن�اً ھ�م�ان  

ست که درماه ھای پايانی دوره احمدی نژاد به مجل�س داده ش�ده ب�ود و ب�ه    ای "  اصFحيه " 
علت مخالفت گسترده کارگران، مجلس حتا جرأت نکرد آن را در دستور ک�ار خ�ود ق�رار  

اکنون حسن روحانی و وزير کار وی علی ربيعی مصمم اند کاری را که احمدی نژاد  . دھد 
مرتجع نتوانست انجام دھد به سرانجام برسانند و اين iيحه فوق ارتجاعی و ضد ک�ارگ�ری  

اطFعيه درادامه با تأکيد براين که کارگران اي�ران  ." را به کمک مجلس به تصويب برسانند 
با مخالفت و اعتراض گسترده عليه اين iيحه ارتجاعی، قادرند مجلس ارت�ج�اع و ک�اب�ي�ن�ه  
حسن روحانی را عقب برانند و مانع پيشبرد اھداف ضدکارگری رژيم ارتجاعی جمھ�وری  

ازفراخوان سندي�ک�ای ک�ارگ�ران  )  اقليت ( سازمان فدائيان " اسFمی شوند، چنين پايان می يابد 
اص�Fح�ي�ه  " شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه و تجمع کارگران دراع�ت�راض ب�ه  

ساير کارگران و تشکل ھای ک�ارگ�ری  )  اقليت ( سازمان فدائيان .   حمايت می کند " قانون کار 
اصFحيه قان�ون  " را به حمايت ازکارگران شرکت واحد و شرکت درتجمع اعتراضی عليه  

 .فرا می خواند "  کار 
اط�Fع�ي�ه دي�گ�ری درح�م�اي�ت از  )  اق�ل�ي�ت ( ھمچنين درتاريخ دھم آبان ماه سازمان فدائيان  

 دراي�ن اط�Fع�ي�ه ک�ه ع�ن�وان آن .  خواست ھا و مبارزات کارگران م�خ�اب�رات ص�ادرن�م�د 
 :است چنين می خوانيم "ازخواست ھا ومبارزات کارگران مخابرات حمايت کنيم "
بيش از ھزارتن از کارگران و کارکنان شرکتی مخابرات که از ش�ھ�رھ�ا و اس�ت�ان ھ�ای  " 

مختلف کشور راھی تھران شده اند، ازصبح روز گذشته دربرابرمج�ل�س دس�ت ب�ه ت�ج�م�ع  
ترين خواست ھ�ای خ�ود م�ان�ن�د ان�ع�ق�ا د ق�رارداد    کارگران با طرح مھم . اعتراضی زده اند 

مستقيم بامخابرات و حذف پيمانکاران واسط ، اجرای طرح طبقه بن�دی مش�اغ�ل و ت�أم�ي�ن  
برخی از نمايندگان مجلس ب�احض�ور درم�ي�ان  .  امنيت شغلی، خواستار رسيدگی به آن شدند 

اما اين وعده ھا که گوش  . کارگران و گفتگو با نمايندگان آن ھا، قول ھايی به کارگران دادند 
ازاي�ن�روک�ارگ�ران  .  کارگران ازآن پرشده اس�ت ن�م�ی ت�وانس�ت ک�ارگ�ران را راض�ی ک�ن�د 

  .امروزدھم آب�ان ن�ي�زب�رای دوم�ي�ن روزم�ت�وال�ی ب�ه ت�ج�م�ع اع�ت�راض�ی خ�ودادام�ه دادن�د 
اند وپي�وس�ت�ه ب�رش�م�ارآن�ان    ھای مختلف به تھران آمده   امروزعFوه برکارگرانی که ازاستان 

ک�ن�ن�دگ�ان    افزوده شده است، کارگران وکارکنان شرکتی مخابرات تھران ني�ز ب�ه اع�ت�راض 
" باحضورنم�اي�ن�ده  .   نفر رسيده است ٢٠٠٠ اند و تعداد اعتراض کنندگان به بيش از    پيوسته 

پيمانکار کشوری مخابرات درميان جمعيت ، کارگران باسردادن ش�ع�ارھ�ائ�ی  "  تی سی تی  
نسب�ت ب�ه  "  مخابرات حياکن پيمانکار را رھاکن  " ،  " قراردادمستقيم حق مسلم ماست  "مانند  

 ."حضور وی وشرکت ھای پيمانکاری درمخابرات اعتراض کردند 
اطFعيه درادامه ضمن اشاره به اعتصابات و اجتماعات سراسری و م�ک�رر ک�ارگ�ران و  
وعده ھای توخالی مسئوiن، اقدامات وشيوه ھای سرکوب گرانه عليه کارگران م�خ�اب�رات  

درپ�اي�ان ازخ�واس�ت ھ�ا و م�ب�ارزات ک�ارگ�ران  .  وسردواندن آن ھارا محکوم نموده اس�ت 
مخابرات حمايت شده و از ساير کارگران ازجمله کارگران برق، ک�ارگ�ران پ�ت�روش�ي�م�ی،  
کارگران شرکت واحد و عموم کارگران دعوت به عمل آمده ک�ه ب�ه ح�م�اي�ت ازک�ارگ�ران  

 . مبارز مخابرات برخيزند 

 کمک ھای مالی
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١١درصفحه   

 روحانی، صادق Hريجانی و آزادی مطبوعات

١٢از صفحه    
ويژه اخراج کارگران برای شرکت در  به

گيری  اعتصابات در ھمين دوره افزايش چشم
 .داشته است

البته سخنان روحانی نکته مھم ديگری نيز 
او وجود دو جناح و از جمله حضور .  دارد

ای را به امنيت  ھر دو جناح در فضای رسانه
او با تاکيد بر .  دھد جمھوری اسFمی ربط می

نقش نيروھای نظامی در حفظ نظام 
جمھوری اسFمی بر اين نکته انگشت 

تواند  گذارد که تنھا نيروی نظامی نمی می
او .  امنيت جمھوری اسFمی را تضمين کند
يابی  برای تاييد ادعای خود نيز بر دست

داعش بر موصل به رغم حضور پرتعداد 
ھايی مدرن و  نيروھای ارتش عراق با سFح

نيز سرنگونی محمدرضا شاه پھلوی انگشت 
او .  گذارد که ارتشی نيرومند داشت می
خواھد بگويد که برای حفظ امنيت  می

جمھوری اسFمی ما بايد فضای دو قطبی 
فضايی که بتواند با بمباران .  داشته باشيم

تبليغی، افکار عمومی را سمت و سو دھد و 
ھای  اين امکان ندارد مگر آن که به رسانه

طلبان فضا داده شود،  جناح او و اصFح
جناحی که اتفاقا در سمت و سو دھی به 

تر از  افکار عمومی بسيار موفق
گويد که اگر  او می.  اند بوده"  اصولگراھا"

ای يک قطبی  فضا از جمله فضای رسانه
ھا  ھای توده توان نارضايتی باشد، آن گاه نمی

اگر روحانی به نقش .  را سمت و سو بخشيد
قلم در حفظ امنيت جمھوری اسFمی 

پردازد او در واقع بر اين واقعيت مھم  می
 .گذارد انگشت می

خواھد بگويد که يکی از وظايف  او می
ھای جمھوری اسFمی اين است که  رسانه

ھا را  ھا اثر گذاشته، آن بتوانند بر افکار توده
از انقFب و سرنگونی جمھوری اسFمی 

را پيش "  اصFح"  مايوس و راه فريبی با نام
 . ھا بگذارد پای آن

در واقع، تمام دعواھای روحانی و امثال 
صادق iريجانی تنھا بر سر چگونگی حفظ 

بری ھر کدام  نظام جمھوری اسFمی و سھم
 .از چپاول کارگران و زحمتکشان است

ھا چيزی فراتر از  آزادی نيز از نظر آن
اگر .  آزادی در چپاول کارگران نيست

کارگری بخواھد با ايجاد تشکل و يا اقدام به 
اعتصاب اين آزادی را مورد تھديد قرار دھد 

اگر کمونيستی .  شود به زندان محکوم می
داری را برمF،  بخواھد راز نظام سرمايه

نقش دولت در حفظ اين مناسبات را افشا و 
ضرورت درھم شکستن اين نظم را برای 

ست برای  کارگران توضيح دھد، خطری
آزادی چپاولگران و بايد به اشد مجازات 

اين است مفھوم آزادی در جمھوری .  برسد
آزادی در چپاول زحمتکشان، در .  اسFمی

استثمار کارگران و ھر گونه تعرض به اين 
 .آزادی مستوجب مجازات است

 تعيين کرده و با رعايت تمام خطوط قانون
گله ما از اين است که .  قرمز نظام دفاع کنند

فردی .  چرا اين آزادی بيان برای ھمه نيست
اعFم کرده است که مجلس شده است iنه 

در حالی که نمايندگان مجلس بيش از .  فتنه
آن آقا برای نظام زحمت کشيدند، بيشتر شھيد 

توانيم  ولی ما نمی.  دادند، بيشتر آبرو گذاشتند
معترض آن آقايی بشويم که به ما تھمت فتنه 

نوبخت سخنگوی کابينه نيز در ".  زند می
پاسخ به سوالی در رابطه با منظور روحانی 

اش در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات  از سخنان
باز ھمين سخنان را به نوعی تکرار کرده و 

دولت نسبت به آزادی بيان، نظر، نقد  : "گويد می
 دولت  .و انتقاد در چارچوب قانون معتقد است 

ای که در يک حاشيه امن قرار    نسبت به آن عده 
بگيرند و ھتاکی بکنند و تھمت بزنند و از قانون  
فراتر عمل کنند و برای خودشان يک حفاظتی  

 ".را متصور شوند معترض است 
ھا نه در نبود آزادی بلکه  بنابر اين مشکل آن

آزادی برای !!  در آزادی جناح مقابل است
ی قانون و رعايت تمام  اين افراد در محدوده

خطوط قرمز نظام جمھوری اسFمی معنا 
قدر وسيع است  دارد و اين خطوط قرمز آن

که حتا افرادی را که نه خواھان سرنگونی 
نظام بلکه خواھان تنھا اصFحاتی در 
چارچوب قانون ھستند ھم چون جريانات 

از گزند زندان و "  مذھبی  –ملی "موسوم به 
اين خطوط .  دارد تعقيب قضايی مصون نمی

قرمز به حدی گسترده ھستند که کارگران و 
فعالين کارگری تنھا به دليل تFش برای 
ايجاد تشکل و يا دفاع از حقوق کارگران به 

 .شوند ھا حبس محکوم می سال
مگر ھمين وزارت اطFعات روحانی نيست 
که ھمواره از برگزاری نشست کانون 

! نويسندگان ايران جلوگيری کرده است؟
مگر ھمين کابينه روحانی نيست که بارھا از 
کارگران اعتصابی شکايت کرده و در 

ھا  ھا، کارگران با توسل به آن شکايت دادگاه
به زندان و شFق و اخراج از محل کار 

آيا ھرگز کابينه روحانی و !  اند؟ محکوم شده
وزير کار او اقدامی عملی برای آزادی 

يا !  اند؟ ھای کارگری انجام داده تشکل
برعکس ھمين افراد ھستند که يکی از موانع 

ھای کارگری ھستند چرا  اصلی ايجاد تشکل
ھا را خطری برای  که حضور اين تشکل

حتا نسبت به . دانند نظام جمھوری اسFمی می
نژاد بر کابينه، تعداد  دوره رياست احمدی

زندانيان کارگر و معلمی که به خاطر 
ھای صنفی و يا تFش برای ايجاد  فعاليت

. اند افزايش يافته است تشکل دستگير شده

وی از اين ناراحت است که چرا ".  است
کند و  ای شکايت می وقتی کابينه از رسانه

تاکنون بارھا کرده است، در قوه قضاييه آن 
اين است .  شود رسانه تعطيل نشده و تبرئه می

روحانی ".  آقای رئيس جمھور"ھای  ناراحتی
اين ناراحتی را به صراحت در سخنرانی 

نيز خود در نمايشگاه مطبوعات سال گذشته 
"وی گفته بود.  بيان کرده بود مگر قابل : 

ھا  تحمل است که در کشوری برخی از رسانه
برای ھميشه از تنبيه و توقيف و تعطيل و 
تھديد مصون باشند و يک حاشيه امن امنيتی 

 ".دائمی برای آنھا مقرر شده باشد
کابينه روحانی از سويی با استفاده از اھرم 

که اکنون "  ھيات نظارت بر مطبوعات"
وزن سنگينی نسبت به جناح مقابل در آن 
دارد، به مطبوعات جناح رقيب فشار 

آورد و در سوی ديگر قوه قضاييه با  می
توجه به اين که به طور کامل در اختيار 
جناح رقيب است اقدام به تعطيلی مطبوعات 

اين است تمام .  کند نزديک به روحانی می
چه که رئيس جنايتکار  اين است آن.  ماجرا

قوه قضاييه صادق iريجانی در جواب به 
iريجانی دو روز بعد از .  روحانی گفت

سخنان روحانی در پاسخ به او در جلسه 
"مسووiن قضايی گفت شما خودتان شفاھا : 

ايد  واسطه بارھا گفته يا کتبا، با واسطه يا بی
که چرا با فFن روزنامه يا فFن سايت 

کنيد، يا نزد مقام معظم رھبری  برخورد نمی
کنيد که چرا دستگاه قضايی با فFن  گFيه می

اما وقتی در .  روزنامه برخورد نکرده است
بين اھالی مطبوعات و رسانه حضور 

دھيد و  يابيد ندای آزادی مطبوعات سر می می
 ".ھا را نبنديد ھا را نشکنيد و دھان که قلم اين

طلبان و نمايندگان جناح  وقتی اصFح
رفسنجانی از آزادی مطبوعات   –روحانی 
شان اين  گويند در واقع اعتراض سخن می

است که چرا اين ھمه حمله از سوی 
مطبوعات جناح رقيب در رابطه با 

 ٨فساد "و "  ھای نجومی مديران حقوق"
ھزار ميليارد تومانی در صندوق ذخيره 

شود و قوه  به مديران اجرايی می"  فرھنگيان
کند، اما در عوض ياشار  قضاييه کاری نمی
نگار نزديک به کابينه به  سلطانی روزنامه

 ھزار ميليارد تومانی در ٢فساد "دليل افشای 
 .شود زندانی می" شھرداری

رجبی نماينده شيراز در مجلس و عضو 
فراکسيون اميد اين موضوع را به صراحت 

وی .  کند در دانشگاه آزاد شيراز بيان می
ی نھادھای امنيتی و سياسی و  ھمه: "گويد می

ای که  اداری بايد از آزادی بيان در محدوده



 ١١ ٧٢٩ شماره  ٩۵نيمه دوم آبان     ١١
١٠از صفحه   

قرون وسطايی خود را در جامعه نھادينه 
ی نيروھای مترقی و آگاه  وظيفه.  کنند می

است که با پذيرش اجتماعی اين شکل از 
ھای غير انسانی مقابله کنند و آگاھی  مجازات

نسبت به عمق اين جنايات را در ميان مردم 
 .گسترش دھند

امروزه اين احکام در تمامی کشورھای 
گرانه  پيشرفته، مغاير با حقوق بشر، شکنجه

گرايان  شوند، اما اسFم و ظالمانه دانسته می
" عطوفت اسFمی"و "  عدالت"ھا را عين  آن

ی  چون ھميشه بر جنبه و ھم.  خوانند می
ھای غير انسانی پای  ی اين مجازات بازدارنده

ھای  فشارند، بی آن که آمار و واقعيت می
آمار و .  جامعه ايران اين ادعا را تأييد کنند

تر نشان از افزايش  ھايی که بيش واقعيت
، به دiيل مختلف، دارند تا کاھش  بزھکاری

 .آن
دانيم، اجرای اين  ھمان گونه که می

. ھای وحشيانه محدود به ايران نيست مجازات
از خاورميانه و آسيا گرفته تا برخی از 

ھای  مناطق آفريقا، ھر جايی که دولت
اند و  اسFمی بر اريکه قدرت تکيه زده

ھای  قوانين شرع رايج گشته، مجازات
به جز کشورھايی که .  اسFمی برقرارند

کشند، در ھر  را يدک می" اسFمی"رسماً نام 
گرا  ھای اسFم ای از جھان که جنبش منطقه

رحمانه و  اند، به اجرای قوانين بی قدرت يافته
ارتجاعی حد و تعزير و قصاص دست 

اجرای اسFم و :  و ھمه به يک دليل.  زنند می
از اين نظر تفاوتی ميان .  قوانين شرعی

جمھوری اسFمی ايران، رژيم عربستان، 
داعش و طالبان و بوکوحرام و تمامی 

 .ھای اسFمی وجود ندارد جنبش
با آن که سران جمھوری اسFمی بر جنايات 
داعش در عراق و سوريه اشک تمساح 

ريزند، اما خود در داخل ايران ھمان  می
ھا را تحت ھمان عنوان، يعنی اجرای  جنايت

تا جمھوری .  شوند قوانين اسFم، مرتکب می
اسFمی برقرار است، اين روند ادامه خواھد 

قدرت را در "  گرا اصول"خواه جناح .  يافت
" طلب اصFح"کف داشته باشد، خواه جناح 

ھر فرد و جناحی که خواھان ".  رو ميانه"يا 
حفظ جمھوری اسFمی است، خواھان تمامی 

گردھای تاريخی آن  کثافات و جنايات و عقب
است از جمله احکام شرعی تعزير و  حد و 

تنھا با سرنگونی جمھوری اسFمی .  قصاص
و جدايی کامل دين از دولت، پرونده سياه اين 

 .دوره از تاريخ ايران بسته خواھد شد

 در ۵٧اين امر پس از انقFب .  چندانی نشد
 .ايران آشکار گرديد

انقFبی، که شايد بتوان آن را، پيروزی 
جدلی که .  دانست"  مشروطه"بر "  مشروعه"

 سال قبل به نفع ١٢٠آمد،  به نظر می
انقFب مشروطه .  مشروطه پايان يافته است

 به رغم ١٢٨۵ مصوب  و قانون اساسی
مخالفت آخوندھا، به سلطه محاکم شرع و 

ھر چند بعدھا در .  قوانين شرعی پايان داد
متمم قانون اساسی، بار ديگر آخوندھا 
توانستند امتيازاتی را کسب کنند، اما در عمل 
از آن زمان به بعد  محاکم شرعی و سلطه 

 .آخوندھا بر نظام قضايی برچيده شد
، آخوندھا قدرت گرفتند، اين ۵٧پس از قيام 

پيمانان سلطنت، بلکه به  بار، نه به عنوان ھم
اخراج زنان .  عنوان  قدرتمداران اصلی

قاضی از دادگستری، اولين  ندای پيروزی و 
پس از .  اعFم سلطه بر دستگاه قضايی بود

با شرع "  مغاير"ی  آن با لغو قوانين عرفی
اسFم و تصويب قوانين جديد، محاکم شرع 
را بازآفريدند؛ احکام جزايی شرعی از جمله 

را "  تعزيرات"و "  حدود شرعی"قصاص، 
 . بر زندگی مردم حاکم گرداندند

شماری  از ھمان اوان تاکنون، احکام بی
ھايی گوناگون صادر "جرم"برای ارتکاب 

شده است، از نوشيدن مشروبات الکلی گرفته 
شماری با شFق،  ھای بی" مجرم"و .  تا قتل

. اند قطع عضو و مرگ مجازات شده
ھايی متعلق به ھزاران سال پيش که  مجازات

جويی، اساس قضا را تشکيل  انتقام و انتقام
ھا، چه بسا  و در فاصله اين سال.  داد می

بسياران .  اند افرادی که نقص عضو شده
حتا .  اند ديگری که جان خود را از کف داده

جوانانی که برخی ھنگام محکوميت، حتا به 
و ھمه نه مجرم از .  سن قانونی نرسيده بودند
المللی، بلکه بسياری،  نظر استانداردھای بين

 .طبق قوانين اسFمی" مجرم"
از آن سو، در ايران، متأسفانه در موارد 

ی قربانی، خود خواھان  متعددی خانواده
گر  شوند و در ھنگام اجرا، نظاره قصاص می

شوند، از جمله ھنگام  يا مجری حکم می
آنان به اين ترتيب، خود، .  اجرای حکم اعدام

بار ديگر قربانی يک رژيم دينی سفاِک 
خبر از آن  بی.  شوند ی می متحجِر ضد بشر

چنينی، نه به نفع  ھايی اين که، مجازات
تنھا .  ست و نه به نفع جامعه خانواده قربانی

اند که با ترويج  گرايان حاکم اسFم
ھای پوسيده و  ھای اسFمی، ارزش مجازات

 

قصاص، مجازاتی 
 برخاسته از عصر بربريت

 
در ميان خبرھای آبان ماه، به خبری 

اجرای حکم قصاص "خوريم مبنی بر  برمی
اين اولين باری نيست .  يک زندانی"  دو چشم

که يک زندانی با صدور و اجرای حکم 
، نيز ٩٣در سال .  شود کور می"  قصاص"

يک چشم، فردی محکوم به اسيدپاشی با 
گويا حکم .  اجرای اين حکم کور شده بود

کور کردن چشم در دو مورد اجرا شده 
است، اما صف انتظار زندانيان محکوم به 

به جز آن، احکام .  تر است کوری، طوiنی
متعددی در زمينه قطع عضو بر اثر ارتکاب 
به جرائم مختلف از جمله دزدی صادر شده 

و بيش از آن احکام .  و به اجرا درآمده است
 ".قصاص"پرشمار اعدام تحت عنوان 

در فقه اسFم، به مجازات مجرم "  قصاص"
دست در :  شود به شکلی مشابه جرم گفته می

برابر دست، چشم در برابر چشم و جان در 
ھا که در دوران  اين مجازات.  برابر جان

بربريت، به ويژه در ميان قبايل، رواج 
اند، امروزه فقط در قوانين شرعی، از  داشته

جمله شرع اسFم، به حيات خود ادامه 
 .دھند می

قوانين کيفری و تعريف جرم در طول تاريخ 
بشريت، متناسب با شيوه توليد مسلط، تغيير 

در دوران .  و تحوiتی را از سر گذرانده اند
سرمايه داری، بورژوازی در پروسه رشد و 
تسلط خود، ناچار بود روبنای حقوقی کھنه 

ی خود  را در ھم شکند و نظام حقوقی ويژه
را ايجاد کند تا نظم اجتماعی متناسب با شيوه 

در اين .  توليد بورژوايی را برقرار سازد
راه، iزم آمد دين و نھاد کليسا که يکی از 
ارکان قدرت سFطين و اشراف دوران 
فئودالی بود، و خود از زمينداران بزرگ 
بود، از عرصه دولت بيرون رانده شود يا با 

گرچه سير و .  تحوiت جديد ھمساز گردد
آھنگ اين دگرگونی در تمامی کشورھای 
غربی يکسان نبود، اما سرانجام کليسا، در 
کشورھای مھد بورژوازی، کم يا بيش از 
عرصه دولت بيرون رانده شد و با تغيير 
روبنای حقوقی، قوانين دينی جای خود را به 

 .قوانين عرفی دادند، از جمله در زمينه قضا
اگر در غرب، مسيحيت و کليسا به ناچار 

ھايی را از سر گذراند تا خود را با  رفرم
شيوه توليد جديد سازگار سازد، در 

داری  کشورھايی مانند ايران که رشد سرمايه
ھا ديرھنگام، ناموزون و در راستای  در آن

 مالی جھانی انجام گرفت،  نيازھای سرمايه
دين حاکم، يعنی اسFم، دستخوش تحول 

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت



 ٧٢٩ شماره  ٩۵نيمه دوم آبان     ١٢

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

١٢ 

١٠درصفحه   

 روحانی، صادق Hريجانی و آزادی مطبوعات

چرا نبايد عجيب دانست وقتی در کشوری که 
ھيچ حزب مخالف جمھوری اسFمی اجازه 
فعاليت قانونی ندارد و ھيچ نشريه و روزنامه 

يابد، رئيس  مخالف نظام اجازه انتشار نمی
جمھور آن در نمايشگاه مطبوعات خود را 
نماينده آزادی مطبوعات بنامد و از بستن 

 .دھان و شکستن قلم بنالد
روحانی نه از آزادی .  دليل آن واضح است

مطبوعات و نه از آزادی بيان و انديشه که 
" اصولگرا"ھای جناح  از آزاد بودن رسانه

او از اين ناراحت .  نالد در حمله به کابينه می
ھای نزديک به جناح او  است که چرا رسانه

شوند اما  توسط قوه قضاييه تعطيل می
ھای جناح مقابل آزادند تا ھر چه می  رسانه

او از اين .  خواھند عليه او و جناح او بگويند
ناراحت است که چرا تلويزيون جمھوری 

. اسFمی دربست در اختيار جناح مقابل است
گويد  جا که نوبخت سخنگوی کابينه می آن
) کابينه(صداوسيما اپوزيسيون دولت "

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

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

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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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   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : 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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