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ھا در روابط  افزايش تنش
 ايران و عربستان

 
ھای  دو رويداد در ھفته اول آبان ماه بر تنش

اولين رويداد، .  روابط ايران و عربستان افزود
ھای مورد حمايت ايران در  حمله موشکی حوثی

در پی .  يمن به فرودگاھی در حومه رياض بود
آن، عربستان اع>م کرد که اين موشک از جمله 

ھای دوربردی است که رژيم ايران در  موشک
ھا قرار داده است و جمھوری  اختيار حوثی

عليه "  تعرض مستقيم نظامی"اس>می را به 
عربستان در پاسخ به اين .  عربستان متھم کرد

ھای دريايی، ھوايی و زمينی به يمن را  حمله، راه
ھای  به بھانه ممانعت از رسيدن س>ح به شورشی

ھر چند يک ھفته بعد، بر اثر .  حوثی بست
المللی، نماينده عربستان در سازمان  فشارھای بين

 آبان در پيامی توئيتری اع>م کرد ٢٢ملل روز 
که بنادر اين کشور، تحت تدابير شديد امنيتی 
برای ممانعت از ورود س>ح به کشور، برای 

 .دوستانه باز خواھد شد ھای انسان ورود کمک
اين حمله، واکنش کشورھای مختلف را 

آمريکا که از مھر ماه، سپاه پاسداران .  برانگيخت
" ھای تروريستی گروه"را به دليل حمايت از  

ھا  هللا، حماس و طالبان در ليست تحريم حزب
ای که از سوی کاخ سفيد  قرار داده بود، در بيانيه

صادر شد، سپاه پاسداران را مسئول ارسال 
موشک به يمن و ناامنی منطقه معرفی کرد و 

به .  خواستار تحقيق سازمان ملل در اين باره شد
ی ديگری به دست  اين ترتيب کابينه ترامپ بھانه

آورد تا به خواست خود يعنی فشار بر جمھوری 
اس>می و اص>ح احتمالی قرارداد برجام 

 .تر شود نزديک
سيسی، رئيس جمھور مصر، ضمن اشاره به 

کنونی در منطقه، "  ھای چالش"و "  ھا ثباتی بی"
ما نيازی به مشک>ت تازه با شرکت ايران ":  گفت

تر  ھای منطقه بيش هللا نداريم تا چالش يا حزب
 وی خواھان ديالوگ و يافتن راه حل ..شود

ھا شد، اما در عين حال،  ديپلماتيک برای حل تنش
از ايران خواست از دخالت در امور کشورھای 
ديگر خودداری کند و ضمن اع>م حمايت از 

" خط قرمز"عربستان، امنيت منطقه خليج را 
طوdنی "اردوغان، رئيس جمھور ترکيه، .  خواند

رسد که زنان در ايران، ھمچنان  روز جھانی رفع خشونت عليه زنان در حالی فرامی)   آذر۴( نوامبر ٢۵
فقط ھيچ بھبودی در وضعيت زنان رخ نداده، بلکه  نه.  اند ترين ستم، تبعيض و خشونت مواجه رحمانه با بی

 .تر شدن روزافزون اين وضعيت است تمام شواھد موجود حاکی از وخيم
المللی پيرامون وضعيت نابرابری زنان در ايران نشان  ھای مؤسسات و نھادھای بين ھا و بررسی پژوھش

آخرين گزارش مجمع اقتصادی جھان .  دھد که ايران در قعر جدول کشورھای جھان قرارگرفته است می
دھد که وضعيت زنان بازھم   کشور جھان، نشان می١۴۴در سال جاری، پيرامون  برابری جنسيتی در 

 . سقوط کرد١۴٠رديف   در سال گذشته به١٣٩گرد از رديف  بدتر شد و ايران با يک درجه عقب
چراکه اعمال .  توان دريافت که خشونت عليه زنان نيز در باdترين درجه ممکن است از ھمين واقعيت می

اين نابرابری جنسيتی .  ای تنگاتنگ با تبعيض و نابرابری جنسيتی در جامعه دارد خشونت برزنان رابطه
اجتماعی، ساختار قدرت سياسی و شيوه اعمال حاکميت طبقه حاکم   –نيز برخاسته از ساختار اقتصادی 

ترين سطح جھانی در کنار  بنابراين برای پی بردن به اين مسئله که چرا زنان ايران در پائين.  ايران است
 –اند، بايد نقش ساختار اقتصادی  ترين ستم و خشونت مواجه رحمانه زنان عربستان، يمن و چاد با بی

٧درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧۵٣شماره    ٩۶نيمه دوم آبان  –سال سی و نھم 

۶درصفحه   

 برانداختن خشونت عليه زنان، 
 طلبد حلی راديکال را می راه

اشرف درويشيان ،  با ياد علی
 نويسنده مبارز و سوسياليست

 
ای  يکی از آرزوھای بزرگ من داشتن جامعه"

انديشه و قلم .  است که در آن انسان استثمار نشود
ھا سانسور  ی انسان افکار و انديشه.  آزاد باشد

 )درويشيان."(نشود
اشرف درويشيان ،  روز ھشتم آبان ماه پيکر علی

که گروه  نويسنده مبارز و سوسياليست درحالی
کردند ، در  بزرگی از مردم ايران او را بدرقه می

. قبرستان بھشت سکينه کرج به خاک سپرده شد
رژيم ارتجاعی و ستمگر حاکم بر ايران که حتی 

جان او وحشت داشت، مانع از آن  از پيکر بی
گرديد،  در مکانی که مدنظر کانون نويسندگان و 

بلکه محل .  خانواده وی بود، به خاک سپرده شود
 . سپاری را نيز خود تعيين نمود خاک

 : ای  گفت خواھر درويشيان در مصاحبه
پس از فوت برادرم در بيمارستان تھران فوراً ” 

مان  را نيروھای امنيتی  اطراف منزل شخصی
سپاری ايشان ممانعت  احاطه کردند و از به خاک

کنند، و بدون رضايت خانوادەی ما خود  می
سپاری برادرم  دربارەی مکان و زمان خاک

 .“تصميم گرفتهاند
شناسيم، آنان از  حکومت ايران را به خوبی می” 

 تفکر وعمل داعشی 
 جمھوری اس�می ايران

 
ماجرای تعليق عضويت سپنتا نيکنام، عضور 
زرتشتی شورای شھر يزد، يکی از تازه ترين 
اقدامات ارتجاعی جمھوری اس>می است، که 
طی چند ماه گذشته افکار عمومی را به خود 

سپنتا نيکنام، از اقليت ھای .  مشغول کرده است
زرتشتی جامعه ما است که در دوره قبل برای 
مدت چھار سال عضو شورای شھر يزد و رئيس 

. کميسيون برنامه و بودجه شورای شھر ھم بود
سپنتا نيکنام، در دوره اخير نيز برای چھار سال 
ديگر به شورا راه يافت، اما قبل از ورود به 

. جلسات رسمی شورا حکم تعليق او صادر شد
ماجرا از آنجا آغاز شد که ديوان عدالت اداری به 
دنبال شکايت يکی از نامزدھای شکست خورده 
در شورای شھر يزد، در شھريورماه گذشته حکم 

ديوان عدالت اداری .  به تعليق عضويت او داد
مبنای حکمش را برگرفته از نظر فقھای شورای 

طبق رای فقھای :  نگھبان دانسته و اع>م کرد
شورای نگھبان، ورود افراد غير مسلمان به 
شورای شھری که اکثريت مردم آن مسلمان 

 . ھستند، غير قانونی و خ>ف شرع اس>م است
از آن تاريخ تا به امروز، ماجرای تعليق سپنتا به 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 توطئه جنايتکارانه رژيم عليه فعاEن کارگری



 ٢ ٧۵٣ شماره  ٩۶نيمه دوم آبان     ٢

١از صفحه   

 ھا در روابط ايران و عربستان افزايش تنش

شدن بحران خليج فارس را به ضرر ھمه 
سران جمھوری اس>می، اتھام .  دانست"  ھا طرف

عربستان را انکار کردند و مدعی شدند که 
اند بدون کمک ايران، برد  ھا توانسته حوثی

 .ھا را افزايش دھند موشک
ماکرون، رئيس جمھور فرانسه که در برابر 

بندی به قرارداد  چنان از پای فشارھای ترامپ، ھم
در "  قاطعيت"کند، بر لزوم  برجام حمايت می

ای و برنامه موشکی  اقدامات منطقه"برابر 
 .تأکيد کرد" ايران

رويداد دوم، استعفای سعد حريری، نخست وزير 
استعفايی که يک روز پس از م>قات .  لبنان، بود

المللی  اکبر وdيتی، مشاور امور بين با علی
ای و آن ھم در رياض و از طريق شبکه  خامنه

حريری که خود مورد .  اع>م شد"  العربيه"
حمايت عربستان است، علت  استعفايش را 

از طريق نيروی "  مداخ>ت ايران در لبنان"
هللا بيان  نشانده ايران يعنی حزب گرای دست اس>م
از آن سو رئيس جمھور لبنان، ميشل عون .  کرد

تاکنون .  از طرفداران ايران و دولت سوريه است
لبنان بر اثر يک توافق نانوشته بين ايران و 
عربستان از پيامدھای جنگ سوريه به دور مانده 
بود، اما اکنون با استعفای حريری و دdيل اين 

رود که اين کشور نيز در  استعفا اين احتمال می
ھاست که  گرچه اسرائيل ھفته.  بحران فرو برد

کند، و  هللا در سوريه را بمباران می مواضع حزب
وزير اين کشور احتمال حمله نظامی به  نخست

هللا در لبنان را رد نکرده است، اما  مواضع حزب
ھای ترامپ به اتخاذ مواضع  با وجود تشويق

شديدتر از سوی عربستان و اسرائيل، با توجه به 
پيامدھای وخيم آغاز جنگ، ھنوز دولت اسرائيل 

 .دست به اقدامی نزده است
شود عربستان در نظر دارد ھر چه  گفته می

روست  از اين.  زودتر به جنگ در يمن خاتمه دھد
که ع>وه بر تشديد اقدامات نظامی در يمن 

بندی در برابر ايران و يافتن  درصدد ايجاد صف
ھفته گذشته .  متحدان ديگری در منطقه است

محمود عباس، رئيس تشکي>ت خودگردان 
فلسطين، پس از ديدار با سيسی، در سفری 
غيرمنتظره، در رياض با پادشاه و وليعھد 

شود در اين  گفته می.  عربستان م>قاتی داشت
ديدار، عربستان از عباس خواسته است که از 
نزديکی به ايران اجتناب کند و ارتباطات فتح با 

 .هللا را قطع کند حزب
در برابر اين اقدامات، روحانی عربستان را به 

تقويت "، "دشمنی با مردم سوريه و عراق"
زيرا .  کند متھم می"  دخالت در لبنان"و "  داعش

استعفای حريری و دdيل اين استعفا، از نظر 
سران جمھوری اس>می تحت فشار عربستان 

ظريف، وزير امور خارجه .  انجام گرفته است
ای به  جمھوری اس>می نيز روز دوشنبه در نامه

گفتگوی واقعی "دبير کل سازمان ملل، خواھان 
برای جنگ داخلی "  برای يافتن راه حل سياسی

 .يمن شد
چنين عربستان سعودی از کشورھای عضو  ھم

اتحاديه عرب خواسته است تا در رابطه با 
نشستی فوری "  ھای ايران در منطقه دخالت"

اما بايد گفت ھدف عربستان که از .  برگزار کنند
پشتيبانی کشورھای عربی منطقه، اسرائيل و 
آمريکا برخودار است، در مقطع کنونی، نه آغاز 
جنگ با جمھوری اس>می، بلکه انزوای آن در 

نشينی ايران از  منطقه و اعمال فشار جھت عقب
زيرا .  طلبانه خود است پيگيری سياست ھژمونی

ھر دو رژيم ارتجاعی به عواقب وخيم بروز 
تأکيد .  اند جنگ برای دو کشور و منطقه واقف

ھای جھانی نيز  سران کشورھای منطقه و قدرت
بر يافتن راه حل سياسی و عدم توسل به جنگ بر 

 .اثر وحشت از پيامدھای چنين جنگی است
با آن که اکنون احتمال بروز جنگ مستقيم ميان 

رود، اما نبايد از ياد برد که  ايران و عربستان نمی
با دو رژيم ارتجاعی اس>می روبروييم که برای 

ای متوسل  يابی به اھداف خود به ھر وسيله دست
ارزش است، زندگی  چه نزد آنان بی شوند و آن می

 .و امنيت مردم است
خانمانی  جنگ، مرگ، ويرانی، گرسنگی، بی

ھای مردم کشورھای  حاکم بر سرنوشت توده
ھای امپرياليستی  ھای دولت منطقه حاصل دخالت

و کشورھای ارتجاعی منطقه از جمله ايران و 
بار مردم  از وضعيت مصيبت.  عربستان است

درباره يمن .  عراق و سوريه بسيار گفته شده است
نيز بايد گفت، ھفته گذشته، معاون دبير کل 
سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه اع>م 

ترين  بزرگ"کرده بود ادامه اين وضعيت به 
ھای اخير به خود ديده، با  قحطی که دنيا در دھه

ی  به گفته."  ھا قربانی منجر خواھد شد ميليون
يکی از مسئوdن سازمان بھداشت جھانی، اکنون 

 ميليون نفر در آستانه قحطی قرار ٧نزديک به 
ھمچنين .  اند ھا کودکان  ميليون نفر آن٢دارند که 

 ھزار مورد ابت> به وبا ٩٠٠ھای اخير  در ماه
و به گزارش سازمان ملل، .  مشاھده شده است

 ٨۵٠٠ تاکنون ٢٠١۵جنگ داخلی يمن از مارس 
 ھزار زخمی بر جای ۴٩کشته و نزديک به 

 .اند گذاشته است، که اکثر آنان غيرنظامی بوده
ھای  جمھوری اس>می، با پيگيری سياست

اکنون  ی خود ھم طلبانه و ماجراجويانه توسعه
ساdنه چندين ميليارد دdر از حاصل دسترنج 

ھای  ھا و گروه مردم ايران را به کام دولت
کند تا به اھداف  گرای منطقه سرازير می اس>م

طلبانه خود جامه عمل پوشد؛ اين در شرايطی  جاه
است که اکثريت کارگران و زحمتکشان ايران در 

. کنند برانداز زندگی را سپری می فقری خانمان
گرچه، در اوضاع کنونی، نه عربستان سعودی 
در موقعيتی است که بتواند آغازگر جنگ مستقيم 
با جمھوری اس>می شود، و نه رژيم حاکم بر 
ايران از نظر اقتصادی و سياسی در وضعيتی 
است که بتواند درگير جنگ ويرانگر ديگری 

طلبانه و  ھای توسعه ی سياست شود، اما ادامه
تواند  ماجراجويانه جمھوری اس>می ھمواره می

خطرآفرين باشد و مستثنی از خواست طرفين 
نزاع کار به يک درگيری نظامی کشيده شود و 
باز ھم اين توده ھای مردم ايران ھستند که بھای 

تشديد اين نزاع حتی در .  آن را بايد پرداخت کنند
ھای غيرمستقيم و  محدوده سياسی و يا جنگ

نيابتی، ھزينه ھای ھنگفت سياسی و اقتصادی 

برای جمھوری اس>می خواھد داشت، که اين نيز 
بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران قرار 

 سال نشان ۴٠تجربه نزديک به .   خواھد گرفت
داده است که تنھا راه پايان بخشيدن به اين 
کابوس، براندازی رژيمی است که برای مردم 
ايران و بسياری از کشورھای منطقه مرگ و 

 .ويرانی به بار آورده است
 

 کمک ھای مالی
 

 ونکوور -کانادا
 

  يورو۵٠  ١دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠  ٢دمکراسی شورايی 
  يورو۵٠  ٣دمکراسی شورايی 

  
 سوئيس

 
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠   حميد اشر

 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 
 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی

 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
 کرون٢٠٠  )نوامبر(خروش 
 کرون٢٠٠  )نوامبر(خروش 

 
 سوئد
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١از صفحه  داری حاکم  است، که در جوامع پيشرفته سرمايه 
تواند از بند  است و ھرگز نتوانسته و نمی

نابرابری جنسيتی، تبعيض و حتی خشونت عليه 
 .زنان رھاشده باشد

معضل خشونت عليه زنان و ابعاد وحشتناک آن 
در ايران در قياس با ديگر کشورھای جھان، البته 

تر از آن چيزی است که موردبحث  بسيار جدی
در ايران دولتی مذھبی مستقر است .  قرار گرفت

فقط با ديکتاتوری عريان و سرکوب، عموم  که نه
ھای مردم را به بند کشيده، بلکه آشکار و  توده

علنی برابری زن و مرد را در ھمان شکل 
مرسوم برابری حقوق بورژوايی نفی کرده و 
فراتر از آن مشوق و مروج سرکوب و خشونت 

جز در معدود کشورھايی از  به.  عليه زنان است
نمونه عربستان سعودی و جمھوری اس>می، 

توان کشوری را يافت که در قوانين رسمی  نمی
ھا عريان و علنی  خشونت و سرکوب زنان  آن

درپی قوانين  تائيد و بر آن تأکيد شده باشد و پی
جديدی برای اعمال خشونت عليه زنان تصويب 

 .شود
در قانون مدنی و قوانين جزايی جمھوری 

توان يافت که  اس>می، موارد متعددی را می
فقط بر نابرابری بلکه بر اعمال خشونت عليه  نه

 .زنان توسط دولت و مردان تأکيد شده است
 قانون مدنی جمھوری اس>می، به ١١٠٨ماده 

دھد، زن را در گرسنگی نگه دارد و  مرد حق می
 قانون مجازات ۶٣٠ماده .  او را کتک بزند

دھد که اگر زن خود را با  اس>می به مرد حق می
عنوان زناکار بدون  مرد ديگری ديد، او را به

 ٨٣ماده .  ھرگونه مجازات به قتل برساند
مجازات اس>می، سنگسار را شکلی از مجازات 

 قانون ٢٢٠ماده .  عليه زنان اع>م کرده است
دھد که  مجازات اس>می به پدر اين حق را می

معموdً ھم در خانواده .  فرزند خود را بکشد
اس>می، اين دختربچه است که  –مردساdر سنتی 

ھمين پدر بر طبق ماد .  در معرض قتل قرار دارد
 ٩ قانون مدنی، حق دارد که دختربچه ١٠۴١ه 

ھمه  اين.  تر بفروشد ساله را شوھر دھد يا صريح
خشونت و ستمگری نيز خود ناشی از ماده 

کند رياست خانواده از   است که اع>م می١١٠۵
شوھر، مرد، ارباب است .  خصائص شوھر است

دار مجاز است، با  و زن زيردست و برده، برده
برده ھرگونه خواست رفتار کند و او را با 

 .خشونت به تبعيت وادارد
فقط در اين قوانين نيست که دولت و طبقه حاکم 
در نقش حامی خشونت و سرکوب زنان ظاھر 

مصوباتی از نمونه قانون امر به .  شود می
معروف و نھی از منکر، به ھر مردی اجازه می 
دھد که در خيابان و محل زندگی و کار، به 

حتی به صورت .  خشونت عليه زنان متوسل شود
گله ھای پليس و بسيج مجازند .  زنان اسيد بپاشد

در خيابان ھا به انواع و اقسام خشونت عليه زنان 
ھا  متوسل شوند و آنھا را به مراکز پليس و دادگاه

در ھر .  بکشانند و به حبس و ش>ق محکوم کنند
موسسه دولتی حتی غير دولتی، مزدوران 

ای از نمونه حراست مامور کنترل زنان،  ويژه
 .    توھين وتحقير، پرونده سازی واخراج آنھا ھستند

پس اگر پژوھشگران و محققينی که در مورد 
کنند،  خشونت در خانواده عليه زن تحقيق می

گيری در محدوده  خواھند حتی به يک نتيجه می
يابند، بايد مقدمتا  مناسبات روبنايی دست

که ھمچون  داری ازآنجايی اما اين سرمايه.  ست
رشته تحوdت  کشورھای پيشرفته، درنتيجه يک

انق>بی و راديکال به شيوه مسلط توليد تبديل نشد، 
بلکه در روندی تدريجی و طوdنی، از باd و با 

ھای بوروکراتيک مسلط شد، بقايای نظامات  رفرم
وسطايی به اشکال و درجات  فئودالی و قرون

مختلف در روبنای سياسی، در شکل و ساختار 
حقوق .  خانواده و غيره به حيات خود ادامه دادند

ھای سياسی تحقق نيافت و  دمکراتيک و آزادی
دار، شکل  اعمال حاکميت طبقه سرمايه
با مذھب .  ديکتاتوری عريان به خود گرفت

حساب نشد، تا جايی که دولت دينی ھم که  تسويه
ای از دوران عصر جاھليت و بربريت  بازمانده

نھادی .  قرون وسطاست، در ايران مستقر گرديد
چون خانواده نيز تحولش از شکل فئودالی به 
شکل بورژوايی، ھمراه با برجای ماندن بقايای 

. وسطايی بود ارتجاعی رسم و رسومات، قرون
بايستی به کنده شدن  تحوdت اقتصادی که می

وسيع زنان از چھارديواری خانه و کسب استق>ل 
اقتصادی در ھمان محدوده مرسوم بورژوايی 

فقط تدريجی و کند، بلکه در مقياسی  بيانجامد، نه
آور  بنابراين تعجب.  بسيار محدود صورت گرفت

قرن از مسلط  نيست که امروز، پس از گذشت نيم
داری در ايران، زنان  شدن شيوه توليد سرمايه

 درصد از مجموع شاغ>ن را در ١٣حداکثر 
 –ھمين ساختار اقتصادی .  دھند ايران تشکيل می
داری ايران، حدود چھار دھه با  اجتماعی سرمايه

بحران اقتصادی مزمن و ساختاری بيشترين 
ھا زن را  آسيب را به زنان وارد آورده و ميليون

 ۶۵آمارھای رسمی دولتی  .  نشين کرده است خانه
التحصي>ن دانشگاھی را غيرفعال  درصد از فارغ

نشين  تر خانه اند، به بيانی صريح اع>م کرده
شود، زنی که از  نشين می زنی که خانه.  اند شده

گردد، ناگزير است  استق>ل اقتصادی محروم می
در خانه نيز تبعيت از مرد را بپذيرد و با انواع و 

 –ھای يک خانواده مردساdر سنتی  اقسام خشونت
 .مذھبی مواجه گردد

داری ايران بر سرزنان  تمام آنچه را که سرمايه
آورده و در اينجا به گوشه ای از آن اشاره شد، 

ای است بر خانواده تيپيک و ک>سيک  افزوده
بورژوايی که خود يک خانواده مردساdر طبقاتی 

اجتماعی جامعه ايران را بررسی کرد، اما اين 
در ھمه کشورھای جھان .  تنھايی کافی نيست به

داری حاکم است، اما ستم و خشونت،  نظم سرمايه
استثنای چند  نابرابری و تبعيض در ايران به

ھا مقايسه پذير  يک از آن مانده، با ھيچ کشور عقب
بايد نقش ساختار سياسی حاکم بر ايران را .  نيست

در اين ستمگری برزنان بررسی کرد، بايد نقش 
دولت دينی حاکم بر ايران را در بی حقوقی، ستم 
و خشونت برزنان ديد و آنگاه به سراغ خانواده 

چراکه خانواده محصول ساختار اقتصادی .  رفت
 –اجتماعی ھر جامعه است و روبنای سياسی   –

انکاری بر آن  ايدئولوژيک نيز تأثير غيرقابل
 .گذارد برجای می

در ايران، مؤسسات دانشگاھی و پژوھشی ظاھراً 
ھای خود پيرامون علل رشد و  مستقل، در بررسی

ابعاد خشونت عليه زنان، جای علت و معلول را 
روند  کنند و مستقيماً سراغ خانواده می عوض می

تا گويا نشان دھند، چرا خشونت عليه زنان وجود 
اند، جز  کاری ھم که تاکنون انجام داده تمام.  دارد

 درصد زنان با ۶۶ تا ۶٠اين نيست که اع>م کنند 
 و تکرار مکرر اين واقعيت  خشونت مواجه بوده

که خشونت عليه زنان انواع مختلف دارد، 
بعد ھم .  فيزيکی، روانی، جنسی و اقتصادی

مذھبی، از دولت دينی حاکم -ھای ليبرال فمينيست
بر ايران که خود مبلغ و مروج تبعيض، ستمگری 
و خشونت عليه زنان و پاسدار مناسبات ارتجاعی 

اس>می است،   –خانواده مردساdر سنتی 
خواھند، قانون وضع کند و جلو خشونت عليه  می

دولت نيز چنانچه تا به امروز .  زنان را بگيرد
ھا  ايم، کمترين اعتنائی به درخواست آن شاھد بوده

درپی قوانينی عليه زنان و تشديد  ندارد و پی
. کند ھا تصويب می تبعيض و سرکوب عليه آن

اگر تعريفی که سازمان ملل از خشونت جنسيتی 
و انواع آن ارائه داده است، مدنظر قرارگيرد، 

 درصد زنان در ايران ٩٠بعيد است که کمتر از 
 . با خشونت جنسيتی مواجه شده باشند

مادام که روال کنونی اوضاع در ايران ادامه 
دارد، نتيجه آن، چيزی جز آنچه ھست، نخواھد 

برای تغيير اين وضع، جامعه ايران نياز به .  بود
 . يک دگرگونی دارد

داری  چنانچه ھمگان دانند، جامعه ايران سرمايه

 برانداختن خشونت عليه زنان، 
 طلبد حلی راديکال را می راه
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 برانداختن خشونت عليه زنان،
 طلبد حلی راديکال را می  راه

تمرکز خود را بر فجايع دولت دينی متمرکز 
حسب باورھای  اين دولتی است که به.  سازند

نمايد و از بيخ و  دينی و اس>می، عمل می
اگر از .  کند بن، انسان بودن زن را نفی می

ھزاران حکم و فتوای سران مرتجع دستگاه 
مذھبی عليه زنان بگذريم، جمھوری اس>می 
پاسدار دين و مجری احکام مذھبی است که 
در کتاب مقدسش زن را چيزی جز يک برده 

به سوره النساء رجوع کنيد که مرد .  داند نمی
. نه صرفاً سرپرست، بلکه نگھبان زن است

در ھمين سوره، صحبت از زنانی است که 
يعنی شيئی است که .  ھاست شوھر مالک آن

ھمين .  خريد و فروش و تملک است قابل
سوره تأکيد دارد که اگر اين زن، سرکشی و 

آيا از .  مخالفت کند، مرد بايد او را کتک بزند
دولتی که خود را پاسدار اين دين و مجری 

داند، جز سرکوب و خشونت  احکام آن می
عليه زنان، جز تبليغ و ترويج خشونت عليه 
زنان در خانواده و عملی کردن آن در کوچه 
و خيابان، با گشت ارشاد، اجرای قانون 

ازمنکر، ھمراه با  معروف و نھی امربه
دستگيری، توھين، تحقير، خشونت جسمی، 

توان  دادگاه، زندان و اعدام چه چيزی می
 انتظار داشت؟ 

کنند،  بنابراين ادعای کسانی که تبليغ می
تواند خ>ف  دولت دينی حاکم بر ايران می

وسطايی  باورھای دينی و خرافاتی قرون
خود، خ>ف آنچه تاکنون عمل کرده است،  
اقدامی dاقل برای کاستن از دامنه 

ھای گسترده عليه زنان انجام دھد،  خشونت
 .يک دروغ و فريب بزرگ است

اگر قرار است، تبعيض، ستمگری و خشونت 
عليه زنان حتی به سطح ديگر جوامع 

اش قبل از  داری تخفيف يابد، dزمه سرمايه
ھر چيز اين است که دولت، ديگر دولت 
دينی نباشد و برابری زن و مرد، 

اين نيز معنای .قيدوشرط پذيرفته شود بی
که جمھوری اس>می از ايران  ديگری جز اين

 .برافتد، ندارد
اما اگر قرار است با مسئله خشونت عليه 

جانبه برخورد و  زنان به شکلی جدی و ھمه
اقدام شود، بايد چنان تحولی راديکال در 
جامعه ايران رخ دھد، که بنيان خانواده 
پدرساdر، مردساdر، مذھبی و طبقاتی را 

چنين تحولی نيز رخ نخواھد .  دگرگون سازد
اجتماعی   –که ساختار اقتصادی  داد، مگر آن

دارد  زن را وا.  جامعه ايران دگرگون شود
. نقش فعالی در عرصه توليد بر عھده گيرد

جامعه از عواقب فقر و بيکاری که يکی از 
ھای  عوامل بروز خشونت در خانواده

. کارگری و زحمتکشان است، رھا گردد
ھای ارتجاعی و  خرافات و سنت

وسطايی جاروب شوند و توام با تمام  قرون
اين تحوdت، يک دگرگونی اساسی در 

گرچه .  افکار، عقايد و رفتار مردم رخ دھد
نياز به اين تحوdت برای برانداختن 
نابرابری، تبعيض، ستم و خشونت عليه زنان 

تر از ھر جای ديگر است،  در ايران، مبرم
ترين  اما اين واقعيت که حتی پيشرفته

اند تبعيض  داری نتوانسته کشورھای سرمايه
و خشونت عليه زنان را براندازند و 

ھای  المللی در گزارش ھای بين سازمان
شان از افزايش خشونت در مقياس  ساdنه

گويند، بيان چيز  جھانی عليه زنان سخن می
ديگری جز ضرورت فراتر رفتن از محدوده 

داری برای حل اين ستمگری  نظام سرمايه
 .جھانی نيست

ھای  ھايی را که ريشه واقعيت اين است، پديده
اجتماعی، طبقاتی و   –عميق اقتصادی 
توان با قانون و مصوبات  تاريخی دارند، نمی

 .کن کرد المللی ريشه کشوری و بين
خشونت و ستمگری جنسی، رابطه dينفکی 
با تبعيض و نابرابری عليه زنان دارد که 
زاييده پيدايش نظام طبقاتی، کنار زده شدن 
زن از عرصه توليد اجتماعی، فرمانروايی و 
سروری مرد و تنزل يافتن مقام زن به 

داری و  يک خدمتگزار، با وظيفه خانه درجه
آوردن اوdد برای ارباب و سرور خانواده 

انسانی که به اين درجه از مقام تنزل .  است
يافت و تمام حيات و موجوديتش وابسته به 

آور خانواده طبقاتی  ارباب، رئيس و نان
برده  که بر او نام مردساdر شد، ولو اين

ای بود که  گذارده نشد، در واقعيت، نيمه برده
حکم مقررات و ھنجارھای  بايستی به می

وچرا از  چون دار، تبعيت بی جامعه برده
مافوق را که اکنون مرد خانواده بود، بپذيرد 
و ھمچون برده، تحقير، توھين و خشونت 

 .نصيبش گردد
رغم تمام تحوdتی که جامعه انسانی در  به

طول چند ھزار سال از سر گذراند، رھايی 
که  از اين ستمگری ممکن نبود، مگر آن

ھای اقتصادی و طبقاتی که سرمنشأ  ريشه
جامعه .  اسارت زن بود، از ميان بروند

پيش در جھت  رو گامی به داری ازآن سرمايه
رھايی از اسارت، نابرابری، تبعيض، ستم و 
خشونت بود که بنا به ضروريات اقتصادی 

. اين نظم، زن را به عرصه توليد فراخواند
 به  ای که نياز سرمايه در ھمان محدوده

حضور زن در توليد و اقتصاد بود، 
ای گشوده شد تا زنان به مقابله با  عرصه

ستمی برخيزند که خشونت جنسيتی نيز 
زنی که حاd در .  جزئی از آن است

ای استق>ل اقتصادی کسب نموده،  محدوده
بيند که به  فقط خود را در موقعيتی می نه

مبارزه برای برابری حقوق با مردان 
برخيزد، بلکه فرمانروايی مرد را در 
خانواده به چالش بکشد و به مقابله با 
زورگويی و خشونت بازمانده از اعصار 

 .پيشين برخيزد
ای بود  نتيجه مبارزه اما، پيشرفت در محدوده

داری امکان آن را  که جامعه طبقاتی سرمايه
داری  قراری نبود که جامعه سرمايه.  دھد می

. رھايی زن را از قيد ستم به بار آورد
پيش در جھت  داری صرفاً گامی به سرمايه

در بسياری از کشورھا، .  اين رھايی بود
برابری حقوق زن و مرد قانونا به رسميت 

اما به اشکال مختلف در عمل، .  شناخته شد
بدين معنا که .  گرد بود ھمراه با نفی و عقب

رغم حتی تصويب  بر سر اشتغال زنان به
. قوانين عليه تبعيض، تبعيض باقی ماند

دار در پی سود و افزون سازی  سرمايه
آنجايی که منافعش ايجاب .  سرمايه است

ھای کمتری را  خواھد ھزينه کند و می می
اين .  کند متقبل شود، مردان را استخدام می

تبعيض با وضوح بيشتری خود را در 
ترين  عرصه سياسی حتی در پيشرفته

داری با  سرمايه.  دھد کشورھا، نشان می
در تمام .  ھای ادواری مواجه است بحران

داری، نخستين گروه از  کشورھای سرمايه
. شوند، زنان ھستند کارگرانی که اخراج می

داری، حتی در دوره رونق نياز  نظام سرمايه
دار  به يک ارتش بيکاران دارد تا سرمايه

عنوان تھديدی عليه کارگران  بتواند از آن به
بخش .  ھا استفاده کند شاغل و مطالبات آن

اعظم اين جمعيت بيکار را زنان تشکيل 
 .دھند می

تواند ادامه داشته باشد  داری نمی نظام سرمايه
جای نيروی کار فرسوده و  که به مگر آن

بازنشسته، نيروی کار جوان و آماده خدمت 
داری اما  سرمايه.  وجود داشته باشد

ھايی را که توليد و پرورش اين  ھزينه
ھمواره .  کند کارگران جوان دارد، تقبل نمی

ھای کارگر و  بخش بزرگی از زنان خانواده
زحمتکش بايد مفت و مجانی اين نيروی کار 

داری  را آماده کار تحويل جامعه سرمايه
نشين و  لذا ھمواره بخشی از زنان خانه.  دھند
. شوند تا اين وظيفه را انجام دھند دار می خانه

شود که برابری در  بنابراين، چنين نتيجه می
عمل نفی و تبديل به برابری صوری 

گردد که گروه بسيار بزرگی از زنان از  می
شوند،  عرصه توليد به دورنگه داشته می

گردند و مستقيم و  آور خانه می وابسته به نان
غيرمستقيم در معرض خشونت قرار 

يک پژوھش آژانس اروپائی حقوق .  گيرند می
دھد که در کشورھای  ای، نشان می پايه

 ١٥ زن باdتر از ١٠اتحاديه اروپا از ھر 
سال سن، يک نفر با يکی از اشکال خشونت 

آمار خشونت .  جنسيتی مواجه بوده است
جنسی در کشورھای اسکانديناوی حتی به 

 ١٢٧ ، ٢٠١٥در سال .  رسد  درصد می٤٠



 ۵ ٧۵٣ شماره  ٩۶نيمه دوم آبان     ۵

  ٩درصفحه 

١از صفحه   

 اشرف درويشيان ، نويسنده مبارز و سوسياليست با ياد علی

جان ھنرمندان و نويسندگان منتقد  پيکر بی
نيز ھراس دارند، به دليل ترس از تجمع 
مردم و بهويژە نويسندگان و ھنرمندان اين 

 .“دھند اعمال را انجام می
ھای  اشرف درويشيان، توده با مرگ علی

زحمتکش و ستمديده مردم ايران، يکی ديگر 
. از نويسندگان برجسته خود را از دست دادند

ای کارگری  درويشيان که خود از خانواده
برخاسته بود، در آثارش شرايط زندگی 

دستان و کودکان ستمديده   محرومان و تھی
او ھمانند بسياری از .را ترسيم نمود

نويسندگان ، شعرا و ھنرمندان برجسته 
يافته دھه چھل ايران بود  ايران، نسل پرورش

که آرمانشان دفاع از ستمديدگان و مبارزه 
برای دگرگونی نظم ستمگرانه جھانی و 

ای بر بنياد آزادی و  استقرار جامعه
درويشيان فقط  نويسنده .  سوسياليسم بود

از .   نبود، بلکه يک فعال سياسی نيز بود
رو چندين سال از عمر خود را حدوداً  ھمين

. ھای رژيم شاه سپری کرد  سال در زندان٦
او که معلم فرزندان زحمتکشان بود و خود 

دانست،  دھنده راه صمد بھرنگی می را ادامه
رغم استقرار رژيم  پس از آزادی از زندان به

ارتجاعی و سرکوبگر جمھوری اس>می، 
راه صمد را ادامه داد و آثار ارزشمندی را 

بيستون، آبشوران، فصل نان، .  خلق کرد
ھای بابام، گل ط> وک>ش  ھمراه آھنگ

قرمز، ابر سياه ھزار چشم، روزنامه ديواری 
گردی داداش  مدرسه ما، رنگينه، کی برمی

ھا، چون و چرا،  جان، آتش در کتابخانه بچه
، سی و ١٨ھای محبوب من، سلول  داستان

ھا  ھای شاه، افسانه دو سال مقاومت در زندان
ھای ابری، درشتی،  ھای کردی، سال و متل

ھای   جلدی فرھنگ افسانه٢٠مجموعه 
ايرانی با ھمکاری رضا خندان مھابادی، 
واژه نامه گويش کرمانشاھی، يادمان صمد 

، شب آبستن، از اين وdيت، ) صمد بھرنگی(
ھا و خاطرات صفر خان  ھای آن سال قصه

داستان ھای کوتاه ).  صفر قھرمانيان(
 .اند شده درويشيان به چند زنان ترجمه

درويشيان يک عضو فعال کانون نويسندگان 
ايران و يکی از امضاء کنندگان بيانيه 

رو در  از ھمين.  بود"  ايم ما نويسنده"معروف 
دفعات  دوران جمھوری اس>می نيز به

احضار، مورد بازجوئی و فشارھای رژيم 
قرار گرفت و برخی از آثارش اجازه انتشار 

ھای نمايشگاه  حتی آثارش را از غرفه.  نيافت
 .المللی کتاب جمع کردند بين

ھای نويسندگان ايران به  ھا و بيانيه سخنرانی 
مناسبت درگذشت درويشيان، بھترين تحليل 
از شخصيت، آثار و نقش درويشيان را ارائه 

ھا  ای  از آن دادند که در زير به خ>صه
 :اشاره خواھد شد

سپاری درويشيان، فريبرز  به ھنگام خاک
 :رئيس دانا در سخنرانی خود گفت

به جز .  او فقط نويسنده ی فرودستان نبود"...
. آن او وقف ادبی تھيدستان و رنج ديدگان بود

برای عدالت و سوسياليسم و آزادی مبارزه 
کرد، ھم در گذشته و ھم تا آخرين لحظه ی 

او برای کانون نويسندکان ايران که .  حياتش
سنگر و نماد مبارزه و مقاومت برای آزادی 

او برای من و برای ھمه ی ما .  است جنگيد
شرافت قلم است، نماد شرافت قلم است و 
نماد اين پيام است که برای آزادی ھيچ 
گذرگاھی ارزشمندتر از عبور از راه عدالت 

سوسياليست ھا و عدالت .  اجتماعی نيست
خواھان و اعضای کانون نويسندگان ايران به 
گوشه ھای مختلف و به گونه ھای مختلف 
برای ازادی رزميده اند و علی اشرف در 

 .راس آن ھا قرار داشت
او نماد عدالت خواھی ريشه گرا و آزادی 

 ."خواھی است
ناصر زرافشان  در سخنرانی اش ، ويژگی 
ھای درويشيان را تحليل کرد و از جمله 

 اشاره داشت که
راز اين عاطفه ی ويژه ی مردم به علی "

اشرف اين است که او راوی رنج ھای خود 
اين ويژگی تمام آثار قلمی .  آن ھا بود

 ...اوست
دومين ويژگی کار درويشيان اين است که 
مضمون عمده ی کارھای او ھم افشای 
نابرابری ھا، حرمان ھا، فواصل خونين 
طبقاتی، و ستيزه با اين ناروايی ھا و آرزوی 

تکيه ی او بر اين خط .  عدالت اجتماعی است
به اين دليل بود که خود در دانشکده ی 
زندگی معنای نابرابری را تجربه و عميقا 
شناخته و اين نکته را به خوبی درک کرده 

بود که آزادی و عدالت اجتماعی dزم و 
ملزوم يکديگرند و وجود ھر يک مستلزم 

او به عنوان يک مبارز .  وجود ديگری است
راه آزادی به خوبی دريافته بود که بدون 

بدون .  برابری، آزادی حرف مفت است
عدالت اجتماعی دموکراسی حرف مفت است 
و در فقدان عدالت اجتماعی گفتگو از آزادی 
عوامفريبانه است و به اين دليل دغدغه او در 
کار نويسندگی در درجه ی اول عدالت 
اجتماعی و ستيز با فقر و حرمان و استثمار 

 .بود
سومين ويژگی علی اشرف درويشيان اين 
است که کار درويشيان بومی است و اين 

 ....مزيت اوست
و آخرين نکته، چھارمين نکته، شخصيت 

اگر چه خودش .  فردی خود علی اشرف بود
. ھم مثل آثارش ساده و فاقد تکلف بود

 ."شخصيتی زdل و ساده
ای که  کانون نويسندگان ايران در بيانيه

 : انتشار داد، تاکييد نمود
علی اشرف درويشيان، قلم فرودستان و "

ی  زبان کودکان رنج و کار و عضو برجسته
کانون نويسندگان ايران، روز چھارم آبان 

او که نزديک به نيم قرن پژواک .  درگذشت
صدايان و تصويرگر سيمای  صدای بی

گان بود، در حالی برای ھميشه  چھره بی
 نھاد که رويای  ھای نگرانش را برھم چشم

زيبا کردن جھان، اين جان مايه ی بی بديل 
قلم او، ھمچنان به تحقق نپيوسته است؛ با اين 

ی فروزان آرمان ھا و  ھمه، شعله
آرزوھايش، که خود در پراکندن آن بسيار 
سھم داشت، تابناک است و بر راه ھمه ی 

آنچه . افشاند جويندگان شادی و آزادی نور می
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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 ٩۶ آبان ٢٢در تاريخ )  اقليت(سازمان فدائيان

در ارتباط با فاجعه دلخراش زلزله در استان 
ھای غربی کشور اط>عيه ای تحت عنوان 

زلزله در مناطق غربی کشور جان صدھا نفر "
  .صادر کرد "را گرفت

شامگاه :  در ابتدای اين اط>عيه می خوانيم
 آبان، زلزله ای به قدرت ھفت ٢١روز يکشنبه 

و سه دھم ريشتر، بخش وسيعی از مناطق 
غربی کشور خصوصا استان کرمانشاه و 
شھرھای قصر شيرين و سرپل ذھاب را لرزاند 
و تاکنون صدھا کشته و ھزاران زحمی بر 

اط>عيه سپس در مورد .  جای گذاشته است
آمار کشته ھا، مصدومين  و ميزان ويرانی 

: مناطق زلزله زده پرداخته و می نويسد
گزارش ھای رسمی منتشر شده، حاکی از آن 
است که تعداد زيادی مناطق مسکونی، اداری 
و بعضا بيمارستان ھا در استان ھای کرمانشاه، 
کردستان و آذربايجان غربی ويران شده و 

آخرين آمار ...  ھزاران نفر زير آوار مانده اند
ارائه شده توسط سخنگوی سازمان امداد و 
ھ>ل احمر ايران، حاکی از آن است که تا 
عصر روز دوشنبه، تعداد قربانيان اين فاجعه 

  مجروح و مصدوم ۶٧٠٠ کشته و۴٠٧به 
بيشترين کشته ھا نيز مربوط به .  رسيده است

. شھرستان سرپل ذھاب و قصر شيرين است
علت آمار باdی کشته ھا در سرپل ذھاب، به 
دليل نزديکی اين شھر به کانون وقوع زلزله 

 . بوده است
در فراز بعدی اط>عيه، با توجه به ميزان 
خسارات وارده در شھرستان سرپل ذھاب آمده 

عمق فاجعه در سرپل ذھاب به حدی :  است
بوده است که تنھا بيمارستان اين شھر، کام> 

تا جايکه تمام بيماران .  ويران و آوار شده است
و کارکنان آن در زير آوار کشته و يا به شدت 

بيان ھمين واقعيت .  مصدوم و مجروح شده اند
تلخ، نشان می دھد که جمھوری اس>می تا چه 
اندازه نسبت به زندگی و جان توده ھای مردم 

بيمارستان ھا که می .  ايران بی تفاوت است
بايست نسبت به ھمه ساختمان ھا از استحکام 
بيشتری برخوردار باشند، به دليل دزدی ھای 
ک>ن شھرداری ھا و نيز بی توجھی مسئوdن 
جمھوری اس>می در امور ساخت و ساز 

 .شھری به چنين سرنوشتی دچار شده اند
اط>عيه سازمان در فراز پايانی خود، ضمن 
اشاره به ميزان باdی خسارت زلزله در ايران 

مسئوdن جمھوری اس>می به جای :  و اينکه
اقدام جھت پائين آوردن ميزان تلفات و 
خسارات ناشی از زلزله، در اخت>س ھا، 
دزدی ھا و مال اندوزی ھای خود غرقه ھستند 
و در چنين وضعيتی روشن است که مسئوليت 
باd بودن آمار کشته ھا و مصدومان، مستقيما 
بر عھده  ھيئت حاکمه دزد و فاسد ايران است، 

) اقليت(سازمان فدائيان:  اينگونه خاتمه می يابد
با ابراز تاسف عميق از جانباختن صدھا نفر از 
مردم مناطق غربی ايران در فاجعه زلزله، 
ضمن ادای تسليت به تمامی داغديدگان اين 
فاجعه، با کليه آسيب ديدگان اين حادثه تلخ و 

 . دردناک عميقا ابراز ھمدردی می کند
 
 
 

ھزار زن آلمانی قربانی خشونت خانگی 
بر طبق پژوھش ديگر در .  اند بوده

 زن با ٥٧٠متحده آمريکا در ھرروز  اياdت
اين تازه وضعيت .   اند خشونت جنسی مواجه

. داری است ترين کشورھای سرمايه پيشرفته
تر ھستند، در  مانده در کشورھايی که عقب

سراسر آفريقا، آمريکای dتين، آسيا، فقر و 
ھا و  بيکاری بسيار گسترده، ھمراه با سنت

وسطايی، خشونت  مانده قرون رسومات عقب
تری دارد،  نسبت زنان ابعاد بسيار گسترده

حتی باوجود به رسميت شناخته شدن برابری 
اند، کافی  ھا فراوان نمونه.  حقوق زن و مرد

 را در ھند با  است که فقط وضعيت زنان
جمعيتی نزديک به يک و نيم ميليارد در 
نظرگيريد که روزمره فجايع متعددی عليه 

 .دھد زنان در اين کشور رخ می
دھند که نظم  ھمه اين شواھد نشان می

که گام مھمی در  رغم اين داری به سرمايه
جھت برابری حقوق زن و مرد، تخفيف  
تبعيض، ستم و خشونت عليه زنان بوده 

تواند تبعيض، ستم و  است، اما ھرگز نمی
خشونت جنسيتی را از بين ببرد و برابری 

مادام که .  کامل و واقعی زن را به بار آورد
تحولی راديکال و انق>بی برای گذار به يک 
جامعه سوسياليستی و دگرگونی شکل 
خانواده بورژوايی رخ ندھد، وضعيت زنان 
گاه باکمی پيشرفت و زمانی نيز ھمچون چند 

. گردھا ھمراه خواھد بود دھه اخير، با عقب
حل قطعی برانداختن خشونت جنسيتی و  راه

حصول به يک برابری کامل، نفی نظام 
اما .  داری و استقرار سوسياليسم است سرمايه

از اين گفتار نبايد نتيجه گرفت که چون در 
تمام جھان خشونت عليه زنان به اشکال 

حال پذيرش  مختلف وجود دارد و درعين
برابری حقوقی در بسياری از کشورھا به 

شود  و  اشکال مختلف، در عمل نفی می
حل قطعی دگرگونی تمام مناسبات  راه

اجتماعی و سياسی موجود است،   –اقتصادی 
پس مبارزه برای بھبود اوضاع در ھمين 

بالعکس .  ثمر است شرايط  موجود، بی
تواند  المللی زنان می مبارزه داخلی و بين

بسته به اوضاع کشوری و جھانی، حتی 
ھای جديد و بھتری برای زنان به  آورد دست

ستيز  بازآورد، يا dاقل پيشروی ارتجاع زن 
را که امروزه در سراسر جھان به جوdن 

اما درھرحال مبارزه و .  درآمده است سد کند

 برانداختن خشونت عليه زنان،
 طلبد حلی راديکال را می  راه

ھا در  ای متشکل است که به توازن مبارزه
ھر کشور و در سطح جھان برای پيشرفت، 

 .دھد شکل می
ترديدی نيست که زنان ايران نيز که در 

اند و تحت  ترين زنان جھان زمره بی حقوق
ترين  رحمانه حاکميت دولت دينی با بی

اند،  نابرابری، تبعيض، ستم و خشونت مواجه
روزمره از محيط خانواده گرفته تا کوچه و 
خيابان، درگيری با عوامل رسمی و 

ھا،  غيررسمی سرکوبگر رژيم، در دادگاه
ھا، و از طريق ناديده گرفتن قوانين و  زندان

مقررات ارتجاعی رژيم، در حال مبارزه 
. شود ھا اعمال می عليه ستمی ھستند که بر آن

خوبی نشان  اما تجربه چندين دھه گذشته به
داده است که اين مبارزه غيرمتشکل، پراکنده 

بخش زنان از  تواند نجات و فردی، نمی
ھمه ستم، تبعيض و خشونت باشد، بلکه  اين

 .ای متشکل روی آورد بايد به مبارزه
وضوح نشان  تجربه، اين واقعيت را نيز به

داده است که برخ>ف ادعای زنان فمينيست 
مذھبی، مطالبات و مبارزات زنان   –ليبرال 

تواند مجزا از مطالبات و مبارزات  نمی
ھای مردم ايران، از مبارزه  عمومی توده

کارگران و زحمتکشان برای دگرگونی نظم 
اين بدان معناست که .  موجود، تحقق يابد

نخستين گام برای تحقق مطالبات زنان، 
ای  حضور و مشارکت فعال آنھا در مبارزه

اکنون برای سرنگونی جمھوری  است که ھم
ھرگونه توھمی به .  اس>می در جريان است

ھای رنگارنگ  جمھوری اس>می و جناح
مذھبی طرفدار   -که زنان مرتجع ليبرال آن

ای جز ستم بيشتر  رژيم مبلغ آن ھستند، نتيجه
نبايد فراموش کرد که .  برزنان نخواھد داشت

 نوامبر با نام و ياد خواھران ميرابل گره ٢٥
دھندگان يک  خورده است که از سازمان

تشکي>ت سياسی مخفی عليه رافائل تروخيلو 
ديکتاتور نظامی دومينيکن بودند و وحشيانه 

زنان .  توسط عمال ديکتاتور به قتل رسيدند
بايد به جنبش سرنگونی رژيم و برپايی يک 
حکومت شورايی بپيوندند که يکی از 

ترين وظايفش تحقق راديکال و  فوری
ای مطالبه زنان برای برابری  ريشه

ھای  قيدوشرط زن و مرد، در تمام عرصه بی
اقتصادی، اجتماعی و سياسی، برانداختن 
ھرگونه تبعيض، ستم و خشونت جنسيتی 

 .است
 

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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يکی از دعواھای به ظاھر کشداِر فقھی و 
حقوقی در باdترين سطوح نظام جمھوری 

برای آنھايی که فقط .  اس>می تبديل شده است
اندکی با سياست ھای جمھوری اس>می آشنا 
ھستند، به خوبی می داندد اقداماتی از اين 
دست، نه اولين بار است که اتفاق افتاده و نه 

توده ھای مردم .  آخرين بار آن خواھد بود
 سال است که ھمواره با اينگونه بی ٣٨ايران 

حقوقی مواجه بوده اند و طی اين سال ھا، 
زير فشار سنگين اينگونه اقدامات ارتجاعی 

 . و سرکوبگرانه جمھوری اس>می له شده اند
با کمی تامل و درنگ می توان دريافت که 
اعمال چنين روش ھای سرکوبگرانه ای، 
تماما ريشه در بنيان ھای حکومتی و مواد 
وبندھای به غايت ارتجاعی قانون اساسی 

در واقع، اين قوانين .  جمھوری اس>می دارد
شريعت اس>می و نص صريح قانون اساسی 
جمھوری اس>می است، که يک چنين قدرت 
بی حد و حصری را در اختيار خامنه ای و 
ھيئت حاکمه ايران گذاشته است تا اينگونه 
در جامعه يکه تازی کنند، با دست باز، 
اقدامات وحشيانه و سرکوبگرانه را بر عموم 
مردم ايران تحميل و آنان را از ھرگونه حق 
و حقوق دمکراتيک فردی، اجتماعی و 

اقداماتی که با عروج .  سياسی محروم سازند
داعش در عراق و شام به اقدامات داعشی 

چرا که پس از اع>م .  معروف شده اند
موجوديت دولت اس>می در عراق و شام، و 
تشابه رفتاری جمھوری اس>می با 
وحشيگری ھای حکومت اس>می داعش، 
توده ھای مردم ايران نيز در مواجھه با 
اقدامات ارتجاعی و ضد انسانی ھيئت حاکمه 

ايران، عنوان حکومت داعشی بر آن اط>ق  
ماجرای تعليق سپنتا نيکنام از شورای .  کردند

شھر يزد به جھت زرتشتی بودن او، دقيقا 
نمونه بارزی از ھمان تفکر داعشی حاکم بر 

 .جمھوری اس>می است
اينبار اما، آش اقدام داعشی شورای نگھبان 
آنچنان شور بود که ع>وه بر مخالفت ھای 
عمومی، صدای اعتراض بخش ھايی از 

اما، .  درون ھيئت حاکمه ايران نيز بلند شد
پيش از آنکه نجواھای اعتراضی رئيس 
مجلس و افراد موثر ديگری از درون نظام 
ھمه گير شود، ھشدار محمد يزدی آنان را به 

محمد يزدی عضو موثر .  سکوت وا داشت
شورای نگھبان، روز دوم آبان در مصاحبه 
با خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه 
پاسداران، با لحنی تند به مخالفين تعليق 

: عضويت سپنتا نيکنام ھشدار داد و گفت
بدون تعارف عرض می کنم که اگر کسانی "

دنبال اين ھستند که مصوبه قانونی را 
در حقيقت مقابله ]  اين اقدام آنان[برگردانند، 

با اصل نظام جمھوری اس>می است و نظام 

قطعا در برابر آن می ايستد و نمی تواند 
 ". تحمل کند که قانون زير پا گذاشته شود

پوشيده نيست که محمد يزدی و يا ھر عضو 
ديگر شورای نگھبان، بدون تکيه بر قانون 
اساسی جمھوری اس>می و قوانين ارتجاعی 
مندرج در آن، ھرگز نمی توانستند با چنين 
توپ و تشری رئيس مجلس و ديگر رقبای 

در .  حکومتی خود را سر جايشان بنشانند
قانون اساسی جمھوری اس>می به دفعات بر 
قدرت ب>منازع رھبری و شورای نگھبان 

ولی فقيه و .  منتخب او تاکيد شده است
شورای نگھبان منتخب او به پشتوانه قانون 
اساسی جمھوری اس>می است که دھان 
رئيس مجلس، رئيس دولت و يا ھر کس 
ديگری در درون نظام را بر سر اين مسئله 

 .بسته اند
برای رسيدن به چنين نتيجه ای، dزم نيست  

تا به کنکاش و تحقيق در مورد ھمه قوانين 
با اندکی توجه به .  جمھوری اس>می پرداخت

اصل چھارم قانون اساسی می توان دريافت، 
خانه از پای بست ويران است و شورای 
نگھبان تمام اقدامات سرکوبگرانه و داعشی 
خود را از نص صريح قانون اساسی 

 .  جمھوری اس>می می گيرد
"اصل چھارم قانون اساسی می گويد کليه : 

قوانين و مقررات مدنی، جزائی، مالی، 
اقتصادی، اداری، فرھنگی، نظامی، سياسی 
و غير اين ھا، بايد بر اساس موازين اس>می 

اط>ق يا عموم ھمه اين اصل بر .  باشد
اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات 

تشخيص اين امر بر عھده   حاکم است و  ديگر
تاکيد از ".( فقھای شورای نگھبان است 

 )ماست
با اين ھمه، اين که اقدام ديوان عدالت اداری 
جمھوری اس>می و رای شورای نگھبان در 
تعليق عضويت سپنتا نيکنام، اقدامی قانونی 
است يا غير قانونی، شرعی است و يا غير 
شرعی، دعوايی است که به جناح ھای درون 

 .ھيئت حاکمه ايران مربوط می شود
در واکنش به اين موضوع، تا آنجا که به ما 
و برنامه عمل سازمان ما مربوط می شود، 
ما ھمواره و بدون ھيچ اما و اگری بر اصل 
آزادی کامل فکر و عقيده، بيان، مطبوعات، 
اجتماع، تظاھرات و اعتصاب، تشکيل و 
فعاليت احزاب و سازمان ھای سياسی، 
اتحاديه ھای کارگری، شورا و کليه تشکل 
ھای دمراتيک تاکيد داشته ايم؛ و بر اساس 
ھمين باور پايه ای مان است که موکدا در 
برنامه عمل سازمان فدائيان اقليت بر برابری 

 مستقل از عقيده، حقوقی کليه اتباع کشور
، تاکيد ويژه نژاد، جنسيت، قوميت و مليت

اما، در مورد جمھوری .  داشته و داريم
اس>می و آنھايی که ھمواره ت>ش می کنند 

جمھوری اس>می را تبرئه و گناه اينگونه 
اقدامات را صرفا به گردن شورای نگھبان 
بياندازند، سئوال اين است، که آيا ھيئت 
حاکمه ايران برای اولين بار است که به 
چنين اقدامات تبعيض آميزی دست زده 
است؟ آيا اولين بار است که نظام منحط 
جمھوری اس>می حقوق اوليه و مسلم اتباع 
کشور را نفی و مورد تجاوز قرار داده 

 سال ٣٨است؟ يا اينکه چنين اقداماتی طی 
گذشته به صورت روتين و بر گرفته از بنيان 
ھای حکومتی نظام اس>می به طور مستمر 
بر توده ھای مردم ايران تحميل شده است؟ 

ھيئت .  پاسخ بسيار صريح و روشن است
حاکمه ايران و نص صريح قانون اساسی 
جمھوری اس>می، ھيچ گونه حق و حقوقی 

 .را برای توده ھای مردم ايران قائل نيست
نظر به اينکه سياست اصلی و کليدی 
جمھوری اس>می بر مبنای شريعت و دين 
اس>م پايه ريزی شده است، از آنجايی که در 
حاکميت جمھوری اس>می دين و دولت به 
طرز آشکاری در ھم ادغام شده اند و بر 
اساس نص صريح قانون اساسی، خصلت 
دينی و سرکوبگرانه آن بر تمام شئونات 
خصوصی، اجتماعی و سياسی مردم سايه 
افکنده است، ترديدی نيست که يک چنين 
نظام و حاکميتی، ھرگز نه می خواھد و نه 
می تواند بر اصل آزادی بيان و عقيده و نيز 
بر رعايت برابری حقوقی کليه اتباع کشور 
مستقل از عقيده، نژاد، جنسيت، قوميت و 
مليت به اندازه سر سوزنی پايبند باشد و بدان 

 .  عمل نمايد
تجربه عينی توده ھای مردم ايران طی 
نزديک به چھار دھه از عملکرد جمھوری 
اس>می به روشن ترين وجه ممکن مھر 

ھرگونه ترديدی .  تاييدی بر اين ادعای ماست
در اين امر، نوعی توھم پراکنی و سرپوش 
گذاشتن بر اصل ماھيت بغايت ارتجاعی 

در چنين .  نظام اس>می حاکم بر ايران است
حکومتی که قوانين اس>می، مدنی و حقوقی 
آن، اختيارات بی حد و حصری را به 
رھبری فردی نظام و شورای نگھبان منتخب 
او داده است، بسيار مسخره آميز است که 
بخشی از درون ھمين نظام سرکوبگِر 

با "  اص>ح طلب"داعشی تحت عنوان 
ھزاران دوز و کلک و شعارھای دروغين و 
اغواگر، از حقوق شھروندی و برابری 
حقوقی ھمه آحاد ملت داد سخن می دھند، بی 
آنکه کمترين نگرانی و دغدغه ای نسبت به 
ارتجاع نھفته در قانون اساسی جمھوری 

اين جماعت به ظاھر .  اس>می داشته باشند
حکومتی، مدام از اص>ح "  اص>ح طلب"

آرام و درونی نظام به نفع دموکراسی شعار 
می دھند، اما در ھمان حال، بدون کمترين 
تعللی از قانون اساسی جمھوری اس>می 
دفاع می کنند و بر اصل ادغام دين و دولت 
و اعمال حاکميت اس>م بر کل شئونات 

 تفکر وعمل داعشی جمھوری اس�می ايران
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 تفکر وعمل داعشی جمھوری اس�می ايران

 .زندگی مردم، پافشاری دارند
گران و مدافعين حکومت اس>می، اگر  توجيه

تا بدين حد از حقيقت قانون اساسی و بنيان 
ھای دولت دينی بی خبرند، يقينا جاھ>نی 
بيش نيستند، و اگر بر قانون اساسی و بنيان 
ھای حکومتی جمھوری اس>می اشراف 
دارند، اما با بودن اين نظام داعشی و اجرای 
قانون اساسی اش، به توده ھای مردم ايران 
وعده تغيير در حقوق مدنی و اجتماعی شان 
را می دھند، در اين صورت در جرگه 

"چرا که به قول برشت.  تبھکارانند آنکس : 
که حقيقت را نمی داند نادان است، اما آنکه 

 ".حقيقت را می داند و انکار می کند، تبھکار
حال با چنين اوصافی، به آنھايی که سعی می 
کنند اقدامات اين چنينی ھيئت حاکمه ايران 
را از ذات و ماھيت دينی و قانونی آن تھی 
سازند و با ده ھا توجيه فقھی و سياسی عمل 
به اينگونه روش ھای سخيف و تبعيض آميز 

خ>ف "نظام را صرفا در محدوده اقدامات 
شورای نگھبان خ>صه کنند، بايد "  قانون

گفت، شما نيز دغلکارانی به مراتب بدتر از 
 . خامنه ای و شورای نگھبان ھستيد

اگر گروه يا افرادی از درون جمھوری 
اس>می با منسوب کردن چنين اقدامات 
ارتجاعی و تبعيض آميز به شورای نگھبان، 
در صدد تبرئه کليت نظام اس>می بر می 
آيند، اين رفتارشان بسيار طبيعی و قابل فھم 

چرا که، تمام جناح ھای رژيم، مستثنا .  است
از اينکه چه می گويند و چه شعارھايی می 
دھند، جملگی زندگی و ھستی شان با 
موجوديت اس>م و جمھوری اس>می گره 

با پيشينه سرکوب و پست و .  خورده است
 سال گذشته در ٣٨مقامی که آنان طی 

استمرار اين حاکميت دينی داشته اند و طی 
اين سال ھا، تا آنجا که برايشان ممکن بوده 
است مردم را سرکوب و به قھقرا برده اند، 
اگر رفتاری غير از دفاع از نظم موجود 

اما، آن .  پيشه کنند، بايد به آنان شک کرد
دسته از نيروھايی که مستقيما در حاکميت 
نبوده و نيستند، ولی مدام در ت>ش اند تا 
سياست ھای سرکوبگرانه، ارتجاعی و 
تبعيض آميز ھيئت حاکمه ايران را به بخشی 
از نظام منسوب کنند و به زعم خود حساب 
جمھوری اس>می را از اس>م و اس>ميت 
نظام جدا سازند، در اين صورت يا منافع 
اقتصادی شان در گرو حفظ اين نظام 
ارتجاعی و سرمايه داری حاکم بر ايران 
است و يا دانسته و ندانسته خود را به تجاھل 
می زنند تا بتوانند بين دولت دينی و 
دموکراسی، رابطه مماشات و ھمزيستی 

 . برقرار کنند
و "  اص>ح طلب"آيا اين جماعت به ظاھر 

جريان ھای سياسی مدافع آنان، از فھم اين 

حقيقت بديھی عاجزند که در يک حاکميت 
دينی از نوع جمھوری اس>می، وجود آزادی 
بيان، انديشه و برابری حقوقی ھمه آحاد 

آيا .  جامعه امری محال و غير ممکن است
 سال سرکوب، تبعيض، بی حقوقی ٣٨تجربه 

و نابرابری زنان در مقابل مردان کافی 
نيست تا ثابت شود که تمام تبعيضات، حق 
کشی ھا، بی عدالتی ھا و نابرابری ھای 
موجود در جامعه کنونی ما، منبعث از 
گيوتين تيز و دو دمی است که يک تيغه اش 
نظام منحط سرمايه داری و تيغه ديگرش 
ذات نظام اس>می حاکم بر ايران است، که 
اينگونه گلوی توده ھای مردم ايران را خون 

 . آلود کرده است
در واقع، جدای از نابرابری ھای موجود در 
نظام سرمايه داری، اين ذات نظام اس>می 
است که ابتدا به ساکن، يک قدرت غير 
پاسخگو و ب>منازع فردی را به شخص ولی 
فقيه داده است، و ولی فقيه نيز با بھره گيری 
از ھمين خصلت اس>می نظام و با ايجاد يک 
دستگاه فائقه و انگلی ديگر بنام شورای 
نگھبان، تمام زندگی و ھستی ملتی را در 

شورای نگھبانی .  چنگال خود گرفته اند
متشکل از چند عصر مرتجع و مفت خور 
بنام فقھای اس>م که با يک اراده و چرخش 
قلم، جان و ھستی توده ھای مردم ايران را 

 . به بازی گرفته اند
اين جماعتی که ھمواره در ت>ش اند تا 
رفتارھای سرکوبگرانه و تبعيض 
آميزجمھوری اس>می را توجيه و اس>م را 
با دموکراسی پيوند دھند، آيا از فھم اين نکته 
بديھی عاجزند، که بی عدالتی، تبعيض و 
نابرابری ھای موجود در نص قانون اساسی 
جمھوری اس>می بسی فراتر از حکم ديوان 
عدالت اداری و يا رای فقھای شورای 
نگھبان در به تعليق در آوردن عضويت 

 .سپنتا نيکنام است
آيا آنان نمی دانند که بر اساس قانون اساسی 
جمھوری اس>می، نيمی از جمعيت ايران 
يعنی زنان جامعه از حق نشستن بر کرسی 
قضاوت و انتخاب شدن در پست رياست 

آيا آنان نمی داند که .  جمھوری محرومند
ع>وه بر زنان، تمام جمعيت غير مسلمان 
ايران، مستثنا از اينکه زن يا مرد باشند، حق 
ندارند حتا کانديد مقام رياست جمھوری 

آيا اين تبعيض ھا و نابرابری ھای .  شوند
سخيف را شورای نگھبان بر جامعه و مردم 
ايران تحميل کرده است، يا ھمه اين 
تبعيضات و نابرابری ھای حقوقی برگرفته 
از اس>م و تماما برگرفته از ذات نظام 
اس>می حاکم بر اين است؟ کسی که در 
جامعه ايران زندگی کرده باشد و اين حقايق 
بديھی را نفھمد و يا بخواھد آن را وارونه 
جلوه دھد، از سرکوبگران جمھوری اس>می 

 .نيز، تبھکارتر است
تعليق عضويت سپنتا نيکنام، فقط نمونه 
کوچکی از بی عدالتی ھای اعمال شده در 

کسی که از جمھوری اس>می و . جامعه است
قوانين آن کمترين شناختی داشته باشد، به 
خوبی می داند که ھمه اين رفتارھا، جلوه 
ھايی از جنس ھمان کنش ھا و اقدامات 
حکومت اس>می داعش است، که ھم اينک 
مورد انزجار افکار عمومی و تمامی مردم 

دنبال داعش و .  آگاه جھان قرار گرفته است
داعش .  داعشيان در سوريه و عراق نباشيم

درون خانه ماست و نزديک به چھار دھه 
با استمرار .  است که بر ما حکومت می کند

حکومت داعشی در ايران، راه نجاتی برای 
حکومت .  توده ھای مردم ايران نيست

داعشی جمھوری اس>می را بايد با يک 
انق>ب اجتماعی و قيام مسلحانه توده ای بر 
انداخت و بر ويرانه ھای آن حکومت 
شورايی کارگران و دھقانان را مستقر 

اين است راه نجات کارگران و توده .  ساخت
 .ھای فقر زده مردم ايران
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 اشرف درويشيان ، با ياد علی
  نويسنده مبارز و سوسياليست

او ويژگيھای منحصر به فردی داده که ھر 
نگاه تيزبين و ع>قمند به کارھای داستانی را 

او به مدد .  کشاند به سمت خود می
ای که از زندگی با مردم در  تصويرھای زنده

اش از  حافظه داشت و از آشنائی دقيق
ھای گفتگويشان باھم،  فرھنگ آنان و گونه

ھای حاکم بر  آنگاه که از رنج و بيعدالتی
زنند، داستانھايی آفريد  زندگيشان حرف می

ھايی ناب  تواند زمينه که ھرکدام از آنھا می
برای جامعه شناختی از اين بخش مردم 

اين تجربه به آسانی حاصل .  محروم ما باشد
شود جز آن که خود بخشی از آن جمعيت  نمی

داستانھای درويشيان نه تنھا .  عظيم باشی
شرح درد و رنجھای مردم زحمتکش جامعه 
ما، به ويژه در شھر و روستاھايی که خود 
از نزديک شاھد رنجھای آنھا بوده، بلکه 
منشور دفاع از حقوق اين مردم ستمديده نيز 

از “  ھتاو”برای نمونه داستان کوتاه .  ھست
که “  از اين وdيت”کتاب مجموعه داستانھای 

اين داستان .  در ابتدای دھه پنجاه نوشته است
روايت مرگ دختر کوچکی است به نام 

که به دليل فقر خانواده مجبور به “  ھتاو”
ھتاو بعد از آن .  ازدواج با پسری شده است

شود،  شبی که داماد به زور با او ھمخوابه می
 . .....ميرد می

سيمای زندگی مردمانی که در داستانھای او 
بايد . شود آمده به آسانی در داستان ساخته نمی

با آنھا تجربه زيستی داشته باشی و در کنار 
آبشوران ھا که جز بوی گند و کثافت از آنھا 
برنمی خيزد، سينه خيز رفتنھای آنان را نيز 
برای ايستادن از نزديک ديده باشی تا بتوانی 

. باشی“  سالھای ابری“تصويرگر آنان در
"..... 

عباس سماکار شاعر و نويسنده کمونيست  
در سوگوارۀ سايه ھای دل،  در اندوه 
درگذشت علی اشرف جان درويشيان ما 

 نوشت
علی اشرف نازنين ما کنار پنجرۀ قصه "

نشسته است و خيره نگاه می کند به تصوير 
روزگاِر شکوھمندی که در دل و جانش 

نگاه می کند به دوردسِت .  خليده ست
سرزمينی که زيستن زير آسمان بلند آبی آن 

به جائی که آب چشمه .  بازخواست ندارد
ھاش به زdلی نگاِه اعماق جان او ست، مثل 
سايۀ بی رنگش که کنارش نشسته است، و تا 

 ـ.ما صدايش می کنيم، از ديده محو می شود
علی اشرف نازنين ما، کنار پنجرۀ گشوده به 
قصه ھای دل، پنجرۀ قصۀ پس کوچه ھا در 
نيمه شِب بيخواِب ميھنش، قصه ھای بی تابِی 
سرزميِن سخت، قصۀ ياران محروم زحمت 
و کار و قصۀ شب ھا و شکنجه و پايداری 
در سلول، نشسته است و خيره نگاه می کند 
به افق گستردۀ سرزمينی که در آن به ھيچ 
دری قفل نمی زنند، انسان پشت ديوارھای 
شيشه اش زندگی می کند و چيزی غريبه و 

نگاه می کند به .  پنھان در آن يافت نمی شود
سرزمين شاد بچه ھای پاپتِی کوچه ھای تنگ 
کرمانشاه، به سرزمينی که در آن، کسی، 
کسی را به مزدوری نميگيرد، انسان از 
طبيعت و ازخود بيگانه نيست، حيوان از او 
آسيب نمی بيند و برای سيرماندِن شکم به 

 ـ.کشتن نيازی نيست
علی اشرف کنار سايه اش لب پنجرۀ قصۀ 
آرزوھای دور و دراِز ما نشسته است و ما 
را از پنجره نگاه می کند و ھمين که برمی 
گرديم و نگاھش می کنيم از ديده محو می 

 ـ.شود
علی اشرف، ولی باز، ھمانجا، کنار سايۀ 
مھربانش، لب پنجرۀ قصۀ دل و جان ما 

 . "نشسته است
 

او کرد و آنچه بر جا نھاد، نشان و ميراث 
گاه به تاييد ستم و  ای است که ھيچ نويسنده

سياھی برنخاست؛ حاشا که ھمواره بر آن 
گاه و به  شوريد و زبان اعتراض گشود، ھيچ

ی صاحبان قدرت  ای بر سفره ھيچ بھانه
. دانست می"  خونين"ننشست؛ زيرا که آن را 

ھا زندان و فشار و آزار  ھمين بود که سال
سال ھا حبس و شکنجه و .  نصيبش کردند

ھا  آزار در زندان ھای رژيم شاه و سال
تعقيب و احضار و فشار در رژيم کنونی 
تاوان سرفرازی و حفظ شرافت قلمش بود؛ 

ھا کتاب طی نيم قرن  قلمی که با آفرينش ده
نظير  صدھا ھزار خواننده و محبوبيتی کم

 ."داشته است
 انجمن قلم ايران در تبعيد در بيانيه خود گفت

علی اشرف درويشيان عضو برجسته ويار "
ديرينۀ کانون نويسندگان ايران ، جھان ما را 
ترک کرد و داغ سترگی بر دِل ھمۀ ما 

او در زماِن عمرسرشار از ت>ش .نھاد
فرھنگی اش يادگارھای گرانقدری برای ما 
به جای نھاد، از بيستون و آبشوران گرفته تا 

مجموعۀ .  ابِر سياه چشم وسال ھای ابری 
بيست جلدی فرھنگ افسانه ھای ايرانی از 

 ."کارھای ماندنی اوست
او زمانی که نويسنگان را به ميھمانی بر "

سر سفرۀ حکومِت جھل و جنون و جنايت به 
 من سِر «:  کيش دعوت کرده بودند گفت 

 »سفرۀ خون نمی نشينم
ھمراه و ھمدم و ھمگاِم مردم بود و سخنگوی 

در .  شريِف و ارجمنِد رنج و رزِم اھل قلم 
مبارزه و رويارويی عليه آزادی ُکشی و 
سانسور قدمی پای پس ننھاد و دراين راه 
سال ھای درازی از عمِر شريف اش را در 

ياوِر ستمديگان و سرکوفتگان .  بند گذراند
بود و برای آنان می نوشت ، از آنان بود و 

 ."دل در گرو عشق اشان داشت
جمعی از شاعران و نويسندگان ايران در 
تبعيد بيانبه ای در خاموشی علی اشرف 

 :درويشيان انتشار دادند و نوشتند
علی اشرف درويشيان، نويسنده مردم "

زحمتکش و ستمديده، عضو بزرگ کانون 
صدای او .  نويسندگان ايران خاموشی گرفت

اما در داستانھا و آثاری که از خود برای ما 
به يادگار گذاشته ھرگز خاموشی نخواھد 

او از ھمان آغاز کار نوشتن، کوشيد .  گرفت
ای که از زندگی کردن با مردم  با تجربه

ھای فقر به دست آورده بود  محروم در بيغوله
تصويرگر سيمای زندگی تلخ آنان در 

واقعيت گرائی در کار .  داستانھايش باشد
ھای  ای از طنز تلخ و نگاه درويشيان که آميزه

ھوشيارانه او را در خود دارد، به داستانھای 
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 توطئه جنايتکارانه رژيم عليه فعاEن کارگری

ھای دائمی پزشکی  جسمی، بايد تحت مراقبت
تر و  وضعيت جسمی او در زندان  وخيم.  باشد

 آبان او را به ١٢در .  شود  دچار سکته قلبی می
. کنند يو منتقل می سی بيمارستان و بخش سی

که سه تن از ماموران دولتی مراقب  درحالی
محمود بودند، اما پاھای محمود را روی تخت 

طبق تشخيص پزشکان .  کنند بيمارستان زنجير می
معالح وی و تاييد پزشکی قانونی، صالحی بايد به 

تری در تھران و يا تبريز منتقل  بيمارستان مجھز
شد، اما به اين موضوع نيز عامدانه توجھی  می

نشد و به رغم وخامت حال وی، با مرخصی او 
 آبان دوباره ٢٠برای معالجه نيز مخالفت شد و 

 .او را به زندان برگرداندند
مديره سنديکای  رضا شھابی عضو ھيئت

واحد اتوبوسرانی تھران و حومه  کارگران شرکت
 ماه در انفرادی ١٩ بازداشت و ٨٩که در خرداد 

 سال حبس کشيده ، در اثر ۵ اوين  بوده  و ٢٠٩
ھای جسمی و روانی از ناحيه گردن و  شکنجه

رضا شھابی .  کمر به شدت آسيب ديده است
برد و  زمانی که در مرخصی پزشکی بسر می

دوران حبس وی به پايان رسيده بود، مجددا 
او در .   مرداد زندانی شد١٨احضار و در 

اعتراض به اين موضوع دست به اعتصاب غذا 
 روز ۵٠اما نه در دوره اعتصاب غذا که .  زد

گونه مراقبت  ادامه يافت و نه بعد از آن ھيچ
به علت تشديد .  عمل نيامد پزشکی از شھابی به

 آبان او را با ٢٠ھای شھابی، روز  بيماری
شھر برای  بند و پابند، از زندان رجايی دست

منتقل کرده و "   خمينی امام"معاينه به بيمارستان 
وزنجير به زندان  از معاينه با ھمان غل پس

 .بازگرداندند
مديره سنديکای  ابراھيم مددی عضو ديگر ھيئت

واحد را نيز که در ارتباط با  کارگران شرکت
 به ٨۴اعتصابات کارگران اين شرکت در سال 

سه سال و نيم زندان محکوم شد و تمام اين مدت 
 ٣۵٠را بدون حتا يک روز مرخصی در بند 

 شبانه ٩۴زندانی بود، در آستانه اول ماه مه سال 
مددی .   منتقل کردند٢٠٩بازداشت و به انفرادی 

 ماه ٣ سال و ۵که به قيد وثيقه آزاد شد، مجددا به 
 آذر بايستی ١٢حبس محکوم شده که در تاريخ 
داود رضوی .  در دادگاه تجديدنظر حاضر شود

عضو ديگر ھيئت مديره سنديکا نيز يک بار به 
يک سال حبس تعليقی و سپس بعد از دستگيری 

 ۵ محاکمه به ٩۴در آستانه اول ماه مه، دی ماه 
سال حبس تعزيری محکوم شد و منتظر رای 

ھا بسياری  ع>وه بر اين.  دادگاه تجديد نظر است
واحد  ديگر از فعاdن سنديکای کارگران شرکت

نيز بارھا احضار شده، تحت پيگرد قرار گرفته و 
در سنديکای کارگران .  اند از کار اخراج شده

تپه نيز، وضع بر ھمين منوال بوده  شکر ھفت نی
و اعضای ھيئت مديره سنديکا، پيوسته تحت 

. اند فشار و پيگرد و ارعاب بوده و به زندان افتاده
علی نجاتی از اعضای برجسته ھيئت مديره اين 

رغم چند بار زندان و تھديد و اخراج  سنديکا، علی
حکم جلب .  از کار، به دادگاه احضار شده است

عليرضا ثقفی، دبير کانون مدافعان حقوق کارگر 
نيز صادر شده و ماموران امنيتی دھم ابان ماه 

زاده  جعفر عظيم.  برای بازداشت وی اقدام کردند

کارگران بازنشسته نيز در چندين مورد دست به 
توان از  اند که از جمله می تجمع و اعتراض زده

تاير،  تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کيان
صنعت فوdد، جھاد کشاورزی و کارگران 

اعتراضات کارگران .  تپه ياد نمود بازنشسته ھفت
بيکار، اخراجی و جوانان جويای کار نيز بخش 

ست که پيوسته  ديگری از اعتراضات کارگری
توان  در اين زمينه نيز می.  درحال افزايش است

به تجمعات اعتراضی کارگران و جوانان بيکار 
در آبادان و کنگان، کارگران اخراجی شرکت 

آھن اصفھان، تجمعات  پويش معادن ذوب
اعتراضی و مکرر کارگران اخراجی جايگاه 
ھای سوخت اھواز، شرکت انفورماتيک ايران، 
کارگران قھرود کاشان و کارگران اخراجی پخش 

 .ھای نفتی ياد نمود فراورده
ھا بايد تجمعات اعتراضی و مکرر  به اين

معلمان، بازنشستگان فرھنگی، اعتصابات مکرر 
دھندگان نھضت سوادآموزی و  پرستاران، آموزش

 .امثال آن را نيز اضافه کرد
اگرچه ميزان اعتراضات و روحيه اعتراضی در 
ميان تمام اقشار زحمتکش فزونی گرفته است، اما 
در محور اين مبارزات جنبش طبقه کارگر و 

اين اعتراضات .  اعتراضات کارگری قرار دارد
در اشکال متنوع و بيش از ھمه در شکل 

پيمايی درحال گسترش  اعتصاب و تجمع و راه
کارگران ايران که بيشترين فشارھا، .  است

ھای اقتصادی و معيشتی و  ھا و محروميت سختی
وار کار را تحمل کرده و نيروی کار  شرايط برده

تر از  خود را به بھای ناچيز و حتا بسيار پايين
اند  داران قرار داده ارزش آن در اختيار سرمايه

ھای زندگی را تامين  توانند ھزينه ولی بازھم نمی
کنند وادامه وضع موجود بر ايشان تحمل ناپذير 

ھا حتا  کوشی رغم تمام سخت به.  شده است
توانند نيازھای اوليه خود و خانواده را تامين  نمی

دستمزدھای .  تر شده اند  کنند و روز به روز فقير
ھم به موقع  بسيار ناچيز و مطلقا ناکافی که آن

  ھا با سازمان شود، زدوبند کارفرما پرداخت نمی
تامين اجتماعی و مشک>ت عديده کارگران در 

ھای بيمه، درمان و دارو و  رابطه با دفترچه
بازنشستگی،تنگناھای اقتصادی و معيشتی ھمه و 

خودزنی .  ھمه جان کارگر را به لب رسانده است
و خودکشی و تھديد به کشتن فرزندان و نابودی 
ھمه اعضای خانواده، تصويرگر زندگی 

ست که بر کارگران  فرسا و بسيار دشواری طاقت
. کارد به استخوان رسيده است.  تحميل شده است

ترس و .  دادن ندارد کارگر چيزی برای از دست
کاری بخاطر ازدست دادن کار را  محافظه

اندک کنار می نھد و ھمزمان سطح آگاھی،  اندک
زبان .  تشکل و ھمبستگی خود را افزايش می دھد

گشايد، دست به اعتصاب و تجمع  به اعتراض می
ھا  به ده.  شود وار وارد خيابان می زند و توده می

توان  ھا می نمونه از ورود کارگران به خيابان
اشاره کرد که تظاھرات خيابانی مشترک 
کارگران ھپکو و آذراب در روزھای پايانی ماه 

 .ھاست  نمونه يکی از آن) مھر ماه(گذشته 
برکسی پوشيده نيست که موقعيت امروز طبقه 
کارگر و مبارزات کارگری چه از نظر ميزان 
تشکل و آگاھی کارگران و چه به لحاظ شعارھا و 

کارگر .  ھا با دو سال پيش متفاوت است خواست
اعتصابی امروز، ع>وه بر دستمزد و 

ھای صنفی، مستقيما وارد مبارزۀ سياسی  خواست

راد به  نيز به دادگاه احضار و شاپور احسانی
بسياری ديگر از فعاdن .  ش>ق محکوم شده است

کارگری و سنديکايی به شمول تمام اعضای 
واحد و  ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت

تپه، اعضا و  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
فعاdن کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد 

ھای کارگری، کانون مدافعان حقوق  تشکل
ھای کارگری،  گيری ايجاد تشکل کارگر، کميته پی

سنديکای نقاشان البرز و اتحاديه آزاد کارگران 
ايران در معرض پيگرد دائمی دستگاه امنيتی و 

ھرجا نشانی از کار و فعاليت .  قضايی قرار دارند
متشکل ديده شود، ارتجاع حاکم نيز ھمان جا به 
قھر و سرکوب متوسل شده، خواه کانون 

ھای صنفی  نويسندگان ايران باشد، خواه تشکل
ھای کارگری و سنديکايی و  معلمان و خواه تشکل

ھم اکنون ع>وه بر کارگران زندانی و معلمان 
مبارزی چون اسماعيل عبدی، محمود بھشتی و 

ھا تن ديگر از معلمان و  محسن عمرانی، ده
اقدام عليه "فعاdن حقوق اجتماعی، به بھانه واھی 

 .اند در زندان" امنيت کشور
گرانه ، ع>وه بر  فشارھای امنيتی و سرکوب

ھا  طبقه کارگر،عليه تمام اين اقشار و فعاليت آن
اگرچه دامنۀ .  نيز بيش از پيش تشديد گشته است

ھا بسيار وسيع و گسترده است، اما  اين سرکوب
طبقه کارگر و جنبش طبقاتی کارگران در مرکز 

داری و  جويی نظام سرمايه ھا و انتقام اين يورش
رژيم سياسی ارتجاعی .  مرتجعين حاکم قرار دارد

داند که  پاسدار نظم ستمگرانه موجود نيک می
داری  ناپذير سرمايه يگانه نيرو و طبقه آشتی

اين رژيم درعين حال .  حاکم، طبقه کارگر است
ھای  تواند خواست خواھد و نمی جا که  نمی از آن

کارگران را برآورده سازد، در ھمان حال که 
کارگران را به فقر و ف>کت بيشتری سوق داده 

ھا سخت مقاومت  است در برابر مطالبات آن
از پيش به قھر و سرنيزه متوسل شده  نموده و بيش

 .است
ھای شديد و  رغم سرکوب  به واقعيت اين است که

مداوم، کم و کيف اعتراضات و مبارزات 
. کارگری پيوسته درحال افزايش وگسترش است

ای نيست که چند اعتصاب و  ھيچ روز و ھفته
در ھمين نيمه اول آبان .  اعتراض کارگری نباشد

ھا مورد، در اشکال متنوعی  ماه، کارگران در ده
از جمله در شکل اعتصاب و تجمع، دست به 

تجمعات و اعتصابات مکرر .  اند اعتراض زده
کارگران مخابرات روستايی، فازھای مختلف 

جنوبی و عسلويه، کمپرسوسازی  منطقه پارس
سازی تبريز، کارخانه شيروانا،  تبريز، بلبرينگ

قوطی قزوين، کارخانه توليد وسائل  ايران
تپه،  شکر ھفت بھداشتی نوظھور، کارگران نی

چوب، اعتصابات و تجمعات  کارگران کيش
فارس، پاdيشگاه  ونقل خليج حمل کارگران شرکت

آبادان،  فارس، شرکت پاdيش نفت ستاره خليج
سنگ  پتروشيمی فراورش بندرامام، زغال

سازی پارس و تجمعات  البرزشرقی، dستيک
ھا، تنھا  اعتراضی و مکرر کارگران شھرداری

ھا ئی ازاعتراضات کارگری فقط در نيمه  نمونه
اول آبان است که در مطبوعات رسمی رژيم 

ع>وه بر کارگران شاغل، .  انعکاس يافته است



 ١١ ٧۵٣ شماره  ٩۶نيمه دوم آبان     ١١
١٠از صفحه   

 توطئه جنايتکارانه رژيم عليه فعاEن کارگری

شود، دولت دينی و استفاده از مذھب برای  می
برد و با  ھای ناآگاه را زير سوال می تحميق توده

ھايی که ثمرۀ کار و ت>ش طبقه  مصرف پول
کارگر است، در لبنان و سوريه و يمن و امثال آن 

خصلت سياسی مبارزات .  کند علنا مخالفت می
تر شده  تر و پررنگ طبقه کارگر پيوسته برجسته

جنبش طبقه کارگر به آرامی در حال .  است
که  رژيم جمھوری اس>می، درعين آن.  اعت>ست

گوش خود احساس  خطر بسيار بزرگی را بيخ
 کارگران عاجز و  کرده است، اما در برابر توده

تواند ھزارھا کارگر معترض را  نمی.  آچمز است
رژيم ضدکارگری .  دستگير و زندانی و اعدام کند

رغم تمام دستگاه عريض و طويل  حاکم به
تواند تکليف کارگران را يک سره  سرکوبش نمی

تواند ھزاران کارگر ھپکو، آذراب،  نمی!  سازد
ھای  واحد و امثال آن را در سلول تپه، شرکت ھفت

در شرايط حاضر سياست !  اوين به بند بکشد
درگيرشدن با توده کارگران را ندارد، چرا که 
درگيری در اين عرصه، نه تنھا نتايج خوبی 

تواند نتايج کام> معکوسی ببار  ندارد بلکه می
نمونه ھپکو و آذراب نشان داد که دولت از .  آورد

وشتم وحشيانه کارگران و پرتاب  ضرب
. رسد آور، به نتايج مطلوب نمی گازاشک

نشينی دولت و عذرخواھی فرماندھی نظامی  عقب
استان مرکزی از کارگران نيز، تاييد ديگری بر 

اعمال خشونت عليه توده .  ھمين موضوع است
سازد،  کارگران نه فقط کارگران را مرعوب نمی

بلکه خشم بيشتر کارگران را درپی دارد، 
اعتراض برانگيز است و اين خطر را تشديد 

کند که کارگران بيشتری را به عرصه مبارزۀ  می
البته که ارتجاع حاکم !  رودررو با دولت بکشاند

ھا و صدھا کارگر معترض و گرسنه  تواند ده می
 گلوله و سرنيزه نقش زمين سازد،  را به ضرب

اين اما تغييری در وضعيت معيشتی ھزاران 
ای از گرسنگی  کند، ذره کارگر ديگر ايجاد نمی

کاھد  ھا نمی ھا کارگر و اعضای خانواده آن ميليون
. و دdيل و انگيزه اعتراض را پاک نمی کند

دھد  شرايط کار و زندگی کارگر به او اجازه نمی
ھايی که  ازاعتراض و مبارزه برای خواست

. بردارد حيات و مماتش به آن وابسته است دست
طبقه کارگر به حکم مکان و موقعيت خود، نه 

تواند مرعوب شود و صحنه مبارزه را  فقط نمی
ترک کند، که برعکس، برای ادامه حيات خود، 
راه ديگری جز مبارزه ندارد و  يگانه طبقه پيگير 

از اين رو طبقه .  مبارزه عليه نظم موجود است
حاکم و رژيم سياسی پاسدار منافع آن، در شرايط 

کند تا حد ممکن از روبرو شدن  حاضر سعی می
 کارگران پرھيز کند و برای مقابله با  با توده

جنبش طبقاتی کارگران انرژی خود را بر زدن 
 .راس اين جنبش متمرکز ساخته است

تمام ت>ش رژيم و دستگاه امنيتی و قضايی آن 
اين است که کارگران آگاه و فعاdنی را که 

توانند جنبش کارگری را ھدايت کنند و به امر  می
يابی طبقه کارگر ياری برسانند،  آگاھی و تشکل

نقش و اھميت حضور و .  از سر راه خود بردارد
ھای فعاdن  ھای کارگری، تشکل فعاليت تشکل

کارگری و ھمچنين حضور و فعاليت کارگران 
پيشرو و آگاه و فعاdن سنديکايی برای جنبش 
کارگری و پيشرفت و تعالی آن بر کسی پوشيده 

البته که فقط طبقه کارگر نيست که به .  نيست
برده و بيش از اين  اھميت اين موضوع پی

بلکه دشمنان طبقه کارگر نيز از نقش .  برد می پی
ھا و فعاdن آن آگاه ھستند و  و اھميت اين تشکل

لذا بيشترين فشار و سرکوب را عليه آن اعمال 
نموده، حتا يک لحظه از ت>ش و توطئه برای 

اند و اکنون با  وقمع آن غفلت نکرده نابودی و قلع
کنند سر جنبش کارگری  تمام توان خود ت>ش می

 .را از تن آن جدا کنند
گرانه دستگاه حکومتی،  کليه اقدامات سرکوب

تھديدھا، پيگردھا و پرونده سازی ھا، 
سازی  ھا و محروم ھا، زندان ھا، محاکمه بازداشت

عامدانه از خدمات و معالجات پزشکی کارگران 
پيشرو و آگاھی چون رضا شھابی، محمود 
صالحی، ابراھيم مددی، داود رضوی، علی 
نجاتی و ساير اعضای ھيئت مديره سنديکای 

زاده،  تپه، بھنام ابراھيم شکرھفت کارگران نی
زاده و نيز زنده يادانی چون شاھرخ  جعفر عظيم

زمانی، کورش بخشنده و محمد جراحی که در 
اساس توسط رژيم حاکم کشته شدند، را بايستی 

 .در ھمين رابطه ديد
داری حاکم بر ايران بطور آگاھانه  رژيم سرمايه 

ريزی شده، سياست سوءقصد  و برنامه
ونابودسازی تدريجی عليه کارگران پيشرو و 

ھای کارگری و قيچی کردن سر  فعاdن تشکل
با تمام قوا بايد .  کند جنبش کارگری را اجرا می

در برابر اين سياست جنايتکارانه ايستاد و با آن 
برای حفظ جان، آزادی از .  به مقابله برخاست

زندان و ادامه فعاليت ھمه کارگران پيشرو و 
فعاdن سنديکايی با ھر وسيله ممکن بايد به ياری 

تر به  توده کارگران بايستی فعاdنه.  ھا شتافت آن
دفاع از کارگران زندانی يا کارگرانی که تحت 
تعقيب و پيگيرد دستگاه امنيتی و قضايی ھستند 

ھا به خاطر دفاع  فراموش نکنيم که آن.  برخيزند
ساختن  از منافع عموم کارگران، به خاطر متشکل

سازی کارگران در راه  کارگران، به خاطر آگاه
داران به زندان  مقابله مثمر ثمرتر با سرمايه

افتاده، شکنجه شده، کار خود را از دست داده و 
تحت شديدترين فشارھای معيشتی و امنيتی قرار 

نبايد گذاشت رژيم ضدکارگری و .  اند گرفته
جنايتکار حاکم اين مبارزان پيشرو را از دست 

ھا  کارگران و جنبش کارگری درآورد و در زندان
 .محبوس و سر به نيست کند

در دفاع از محمود صالحی و رضا شھابی و 
برای آزادی  تمام کارگران زندانی و زندانيان 

ھای زيادی از  ھا و بيانيه سياسی البته اط>عيه
واحد،  جمله توسط سنديکای کارگران شرکت

تپه، و نيز  شکر ھفت سنديکای کارگران نی
ھای فعاdن کارگری انتشار يافته است، اما  تشکل

تجربه ثابت نموده که اين سطح از فعاليت کافی 
ھا و  ھا را بايد با فعاليت نيست و اين فعاليت

. اقدامات عملی مشخص و مشترکی تکميل کرد
واحد، البته ع>وه بر  سنديکای کارگران شرکت

 امضا، اجتماعات  آوری تھيه طومار و جمع
اعتراضی مفيدی را برگزار نموده و حتا 

(BRTاعتراض رانندگان خطوط  حرکت با  
را سازمان داده )   روشن و سرعت پايين چراغ
اين اعتراضات را بايد با اقدامات ديگر و .  است

وقت آن است که توده .  مثمرثمرتری تکميل کرد

کارگران را بيشتر از گذشته برای دفاع از فعاdن 
سنديکا و آزادی کارگران زندانی از جمله رضا 

عين اين مساله .  شھابی به عرصه مبارزه کشاند
. تپه نيز صادق است در مورد کارگران ھفت

ای،  از بازداشت فله تپه که پس کارگران ھفت
ھا دست ازکار  رفقای خود، تا آزادی ھمه آن

کشيدند، بايد به حمايت از کارگران پيشرو، 
سنديکای خود و فعاdن اين سنديکا از جمله علی 

محمود صالحی کارگر خباز که .  نجاتی برخيزند
زندگی خود را وقف دفاع از منافع کارگران 
نموده است، عموم کارگران بويژه کارگران خباز 
در شھرھای سقز، سنندج و مريوان بايد به دفاع 

 .از محمود برخاسته و خواستار آزادی وی شوند
امروز ع>وه بر کارگران، بسياری از معلمان، 
دانشجويان، فعاdن عرصه حقوق زنان، کودکان 

وقت آن .  و حقوق اجتماعی، در زندان ھستند
ھای  ھای زندانيان سياسی ارتباط است که خانواده
تری باھم برقرار سازند و به  بيشتر و نزديک

اتفاق ياران و نزديکان خود، تجمعات اعتراضی 
ھا،  مشترک مستمر و واحدی را در مقابل زندان

.  قضايی و ساير اماکن، سازمان دھند دستگاه
واحد است، علی  رضا شھابی کارگر شرکت
تپه و  شکر ھفت نجاتی کارگر اخراجی نی

اما نه شھابی،نه !محمودصالحی کارگرخباز
نجاتی و نه صالحی فقط متعلق به شرکت واحد، 

ھا به  نيشکر ھفت تپه و خبازی ھا نيستند، بلکه آن
ھا بخاطر ھمه  آن.  جنبش طبقه کارگر تعلق دارند

کارگران و در دفاع از منافع طبقه کارگر به 
زندان افتاده، از کار اخراج شده و متحمل 

پس ھمه کارگران بايد .  اند ھای جسمی شده آسيب
ھا را باd بزنند و آزادی فوری کارگر  آستين

زندانی و بازگشت به کار کارگر اخراجی را بر 
ھای خود اضافه و برای آن مبارزه  ليست خواست

 .کنند
المللی نيز  در خارج از کشور و در سطح بين

فعاdن و نيروھای سياسی و ھمه مدافعان حقوق 
کارگران بايستی به ھر شکل ممکن برای آزادی 

قيد شرط کارگران زندانی بر  فوری و بی
ھای  ھای خود بيافزايند و حمايت توده ت>ش

ھا و سنديکای کارگری  کارگری که در اتحاديه
چنين توجه و حمايت افکار  اند و ھم متشکل شده

به ھر شکل ممکن، .  عمومی را جلب کنند
بکوشيم توطئه شوم و جنايتکارانه و نيات پليد 
رژيم ارتجاعی حاکم برای تضعيف و 

سرکردن جنبش کارگری را خنثا کنيم و جان  بی
 .رفقای کارگرمان را نجات دھيم



 ٧۵٣ شماره  ٩۶نيمه دوم آبان     ١٢

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

١٢ 

١٠از صفحه   

يورش ارتجاع حاکم عليه جنبش طبقه کارگر و 
فشارھای فزايندۀ .  پيشروان آن تشديد گشته است

ھا و فعاdن کارگری  امنيتی و قضايی عليه تشکل
ھرگونه فعاليت و .  پيوسته درحال افزايش است

کار متشکل بويژه در عرصه مسائل کارگری با 
گرانه  ترين اقدامات سرکوب شديدترين و وحشيانه

بازار احضار و بازداشت و .  گيرد رژيم پاسخ می
وزنجير کارگران  محاکمه و زندان و غل

ارادۀ .  تر شده است تر و پررونق روز داغ به روز
ای در کار است تا جسم کارگران پيشرو و  آگاھانه

گردھای دائمی، در  فعاdن کارگری را، درپی
کريدورھای دستگاه قضايی و امنيتی و در 

مدت توام با شکنجه، بيمار و  ھای طوdنی حبس
ھا را از صحنه مبارزه حذف کند  فرسوده کند، آن

ھای  نامUه          ))))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 شÊمÊاره حسÊاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÊمÊراه 
ھÊÊای  کÊÊد مÊÊورد نÊÊظÊÊر بÊÊه يÊÊکÊÊی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
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:بدينوسله به اط>ع  ع>قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

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

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

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

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

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 

"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

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

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

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط>ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط>ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

آرام جان اين کارگران را بگيرد و برای  ، يا آرام
شان کند تا جنبش طبقاتی  نيست ھميشه سربه

کارگران را مرعوب و از پيشرفت آن جلوگيری 
 .نمايد

از دياليز، ھنگام  ماه، محمود صالحی پس ششم آبان
ماموران .  خروج از بيمارستان سقز دستگير شد

امنيتی از ھمان جلوی بيمارستان صالحی را به 
دادگاه بردند و دادستان حکم يک سال زندان را 

. به او اب>غ کرد و ب>فاصله به زندان منتقل شد
ھای رژيم  ست که صالحی در زندان اين درحالی

ای دوبار  ھايش را از دست داده است و ھفته کليه
ع>وه بر آن صالحی از بيماری .  بايد دياليز شود

برد و مجموعا از نظر وضعيت  قلبی نيز رنج می

 توطئه جنايتکارانه رژيم عليه فعاEن کارگری


