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 خامنه ای درنقش شاه و 
 جمهوری اسالمی 

 در جايگاه رژيم سلطنتی
 

رژيم ديکتاتوری عريان محمد رضا شاه به           
رغم تمام قدرت ظاهری اش درنيمه اول                 

، به نقطه ای رسيده بود که با وجود           ۵٠دهه  
سکون وآرامش نسبی موجود، رژيم سلطنتی      
را سخت متزلزل و با بن بست روبه رو می           

تصورش اين بود که با تشديد سرکوب           .  ديد
واختناق و حتا ممنوع ساختن هرگونه                        
اختالفات درونی طبقه حاکم، می تواند خود          
را از بن بستی که سرانجام به نابودی اش                

از اين رو، دستور           .  انجاميد، رها سازد       
برچيده شدن حتا احزاب فرمايشی ايران                  

حزب واحد   .  نوين و مردم را صادر کرد            
سرکوب وفشار به    .  رستاخير را ايجاد نمود     

مردم را افزايش داد و رسما اعالم کرد،                   
هرکس مخالف وضع موجود است،                            

 .پاسپورتش را بگيرد و ايران را ترک کند
ديگر الزم نبود که کسی چريک فدائی باشد           
تا در خيابان ها به گلوله بسته شود ويا                         
شکنجه گاه های ساواک و جوخه اعدام                     

هر مخالفت وانتقاد ولو         .  درانتظارش باشد  
کوچک از وضع موجود، با دستگيری،                   
شکنجه ومجازات های سنگينی پاسخ می               

ديگر، مخالفت ومخالفی نمی بايست       .  گرفت
برای اطمينان از اجرای      .  وجود داشته باشد   
دستور "  فرمان همايونی  "بی کم و کاست           

داده شد که هيچ زندانی سياسی، از بند آزاد             
نشود ولو اين که دوران محکوميت اش به               

 .پايان رسيده باشد
همه چيز يک دست شد و تابع فرامين                          

اما درست درلحظه ای که         ".  اعليحضرت"
به نظر می رسيد، همه چيز مطابق ميل شاه           
سامان گرفته است، انفجاری ناگهانی رخ داد       
که تمام دم و دستگاه رژيم سلطنتی را به هوا       

اين انفجار، انفجار خشم،              .  پرتاب کرد    
مخالفت واعتراض ميليون ها انسانی بود که         

ته مانده  .  رژيم شاه آنها را به هيچ می گرفت        
طرفداران سلطنت، هنوز هم در ارزيابی               
خود از رويدادهائی که به واژگونی رژيم               
سلطنتی انجاميد، افسوس می خورند که چرا        
محمد رضا شاه اين اشتباهات پی در پی را             
مرتکب شد و حتا گروهی  از خودی ها را              

اما آن ها عاجز از درک        .  نيز ناراضی کرد  
آن .  اين حقيقت اند که اشتباهی در کار نبود           

چه که شاه انجام داد، برخاسته از منطق                    

 )اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
 

 تشديد مبارزه، 
 پاسخ به سرکوبگری های رژيم

 تشديد تبعيض جنسيتی، 
 درپوشش 

 طرح های به ظاهرحمايتی

ی  هدف جمهوری اسالمی از سرکوب افسارگسيخته
 های اجتماعی جنبش

دست اندر کاران حکومتی و برخی نهادهای         
وابسته به رژيم، کارزار تبليغاتی جديدی را           
پيرامون به اصطالح اقدامات حمايت گرانه           
خود از زنان سرپرست خانوار آغاز کرده               

درهمين رابطه، همايشی را که از مدت           .  اند
ها پيش درتدارک آن بودند تا در آن به                          
بررسی مسائل ومشکالت زنان سرپرست              

 ٢۶ و      ٢۵خانوار بپردازند، در روزهای            
.  درتهران برگزار نمودند                    ٨۶تيرماه       

همايش توانمند سازی زنان سرپرست              "در
که "  تا انتهای حضور      "  باعنوان"  خانوار

اساسا توسط اداره کل امور بانوان شهرداری        
" موسسه خيريه صديقين       "  و با همکاری       

برگزار گرديد، عالوه برمسئولين و برخی             

سرعت تحوالت سياسی در ايران، سبب شده         
هايی که نه     حل  است که توهمات نسبت به راه      

از واقعيات و نيازهای واقعی  اجتماعی بلکه         
از نيات خيريا شر اين و يا آن گروه                                
اجتماعی برخاسته و برای ايجاد مقبوليت                 

حلی برای يک جنبش       عمومی به عنوان راه       
اند، در سايش با واقعيات                        معرفی شده    

سرسخت و عينی موجود به سرعت رنگ               
های اجتماعی در     چنين است که جنبش   .  ببازند

ايران گاه در مدت زمانی کوتاه به تجاربی               
بايد حاصل      يابند که در اساس می           دست می  

يک دوره طوالنی مدت بحث و مجادله،                    
در .    پراتيک و پروسه آزمون و خطا باشد           

چنين بستری، گاه نتايج عملی يک سياست               

 
ای از سرکوب و شکنجه و کشتار را آغاز                ست که جمهوری اسالمی دور تازه         دو سه ماهی   

ديگر روزی نيست که خبری از ربايش فعاالن جنبش کارگری، حبس دانشجويان و             .  کرده است 
.  منتشر نشود    گردد گيری آنان دنبال می     دستگيری فعاالن جنبش زنان که با شکنجه و اعتراف            

گردن "  حمله به نواميس  "بودن يا   "  اراذل واوباش "ی   ای به بهانه   ست که عده   تر روزی  ديگر کم 
 .خود را بر طناب اعدام اسالمی نيابند

سياسی حاکم که        –گستره سرکوب کارگران، دانشجويان، زنان و قربانيان نظم اقتصادی                       
گذاشته چنان است که بر شمردن موارد آن، در         "  اراذل و اوباش  "جمهوری اسالمی بر آنان نام      

ست و تنها به ذکر چند نمونه            يک نوشتار کوتاه مانند آن چه در حال خواندنش هستيد نشدنی                 
 .گردد بسنده می

 جنبش دفاع 
  :از حقوق زنان در ايران
 پايان يک مرحله



٢ 
 ١از صفحه 

 ۵٠۶ شماره ٨۶نيمه  اول مرداد  

درونی وذاتی هر رژيم خود کامه واستبدادی         
ديکتاتوری های عريان، هر شکلی که         .  ست

به خود بگيرند، سلطنتی، نظامی، دينی،                   
فاشيستی، نمی توانند از شکل عريان                           
ديکتاتوری واختناق واستبداد ذاتی آن، گامی         
به عقب بگذارند، چرا که با هر عقب نشينی،          
تمام بقاء وموجوديت خود را در خطر می                

آنها راهی جز اين ندارند که به                         .  بينند
باالترين قله استبداد پناه برند واز آنجا                          

به اين تعبير،اقدامات رژيم      .  سرنگون گردند 
 .، فرجام استبداد بود۵۴شاه، در سال 

چنين به نظرمی رسدکه کمدی تکرار تاريخ،        
خامنه ای   .  بارديگر در حال رخ دادن است          

درنقش شاه ظاهر شده و جمهوری اسالمی             
 .در جايگاه رِژيم سلطنتی قرار گرفته است

تحوالت سياسی که از هنگام آغاز دوره زمام        
داری احمدی نژاد مراحل مقدماتی خود را              
می گذراند، با آغاز سال جديد که همراه با                 
تشديد اختناق و سرکوب بود، محتوای واقعی        
خود را هنگامی کامال آشکار ساخت که در             
اواسط تير ماه، خامنه ای اعضای شورای               
نگهبان ومسئوالن بخش های نظارتی آن را           

وی در  .  در سراسر کشور به حضور پذيرفت     
سخنرانی خود جای شک و شبهه ای برکسی         
باقی نگذارد که تشديد سرکوب واختناق که             
در پی شعار اتحاد ملی واسالمی به مرحله               
اجرا در آمده است، اتفاقی زودگذر و                           

 ضررويست    ناسنجيده نيست، بلکه مرحله ای    
روی جمهوری اسالمی به              در مسير پيش      

مرحله ای که ديگر،            .  سوی قله استبداد       
اپوزيسيون بازی قانونی و نيمه قانونی هم               

به .  دوران مصرفش به پايان رسيده است              
. جناح بندی حکومتی نيز ديگر نيازی نيست         

ملتی .  همه چيز بايد يک دست و متحد باشد            
ای   متحد و يک دست، بدون اختالف، کابينه          

يک دست، مجلسی يک دست و همه تابع و              
هيچ .  مطيع بی چون وچرای يک رهبر                  

مخالفت  وانتقادی به هيچ شکل نبايد وجود               
در ظاهر قضيه، سخنرانی خامنه     .  داشته باشد 

ای، رهنمودش به شورای نگهبان برای ايجاد       
يک مجلس يک دست تابع ولی فقيه بود وقلع          
وقمع گروه های رقيبی که اين چارچوب را             

اما جوهر حرف های او، به              .  نمی پذيرند  
همراه شعار اتحاد ملی و اسالمی وسرکوب           
عنان گسيخته توده های مردم، بيان چيز                    
ديگری نيست، جز همان مرحله حزب                       
رستاخيری رژيم شاه و يک دست کردن همه         

. چيز تحت رهبری يک ديکتاتور فردی                   
گرچه درظاهر قضيه حزب رستاخير تشکيل       
نشده است، اما رويدادهای تاريخی هرگز                
نمی توانند دقيقا به هما ن شکل گذشته رخ                 

جوهر مسئله اما همان است که سياست       .  دهند
 .حزب رستاخيزی رژيم شاه داشت

تصميم :  "خامنه ای دراين سخنرانی گفت             
گيری در باره صالحيت افرادی که قرار                  

است برای کشور وملت درمجلس خبرگان،           
مجلس شورای اسالمی ورياست جمهوری            
تصميم بگيرند، وظيفه ای بسيار مهم است،            
زيرا نمی توان اداره کشور و سرنوشت ملت         
را به هر فردی بدون در نظر گرفتن رفتار،            

."  اخالق، عقايد، دانش وصالحيت اوسپرد            
آيا شورای نگهبان تاکنون وظيفه اش را به               
درستی انجام نمی داده و درتصميم گيری                 
های خود درمورد صالحيت افرادی که می            
بايستی وارد ارگان های رژيم شوند، مرتکب       
اشتباهی شده است که خامنه ای اين امر مهم            

. را به آنها ياد آور می شود؟ پاسخ منفی ست           
شورای نگهبان به خوبی وظيفه خود را انجام    
داده است و خامنه ای درهمين سخنرانی از             

به دليل ادای به موقع                "شورای نگهبان        
وظائف، انسجام درعملکردها و مستدل بودن       

پس نکته اصلی در    .  قدردانی کرد "  تصميم ها 
اين است که اوضاع چنان تغيير کرده و                      
جمهوری اسالمی به آن مرحله ای وارد شده          
است که ديگر نمی توان تحمل کرد فرد يا                  
افرادی هم از درون طبقه حاکم به ارگانهای            
رژيم وارد شوند که احيانا انتقادی داشته                    
باشند و يا تا به آن حد فضولی کنند که ادعای           

وقت .  اصالح رژيم را از درون داشته باشند        
اگر هم تاکنون      .  اين حرف ها گذشته است          

جمهوری اسالمی، بنا به مصلحت حفظ                     
رژيم، به مصلحت انديشی در اين زمينه نياز         

. داشت، آن هم  دورانش سپری شده است                  
اکنون بايد همه چيز تابع قانون و ضابطه                   

مالک :  "لذا می گويد  .  جمهوری اسالمی باشد  
اصلی در نظرها و تصميم گيری های                         
شورای نگهبان فقط قانون وضابطه باشد و             
نبايد به هيچ وجه به مصلحت انديشی ها                     

 ." توجه شود
در پی اين سخنان خامنه ای، شورای نگهبان         
تاکيد نمود که اوامر رهبری را دقيقا به مورد         

پامنبری های خامنه     .  اجرا در خواهد آورد       
ای نيز يکی پس از ديگری، اين رهنمودهای         

وزرای کابينه   .    داهيانه  رهبری را ستودند       
احمدی نژاد نيز در پی اين سخنرانی اعالم              
نمودند که تالش خود را برای يک دست                    
کردن حتا روزنامه ها شدت خواهند داد وهر         
روزنامه و تارنمای خبری جناح رقيب را که         
از اين يک دست شدن تبعيت نکند، تعطيل                

مشاور احمدی نژاد، کلُهر، پا را از        .  می کنند 
اين نيز فراتر نهاد وبرای مرعوب کردن                  

امروز هرکس يأس      :  "دستجات رقيب گفت     
. آفرينی کند، تنها مخالف دولت نهم نيست                

کس در مسير     هر.  مخالف نظام وانقالب است   
پيشرفت سنگ اندازی کند، با دشمنان                         

آنها .  تکليف روشن است   ."  همراهی می کند   
يا بايد به سياست حزب رستاخيزی خامنه ای         
 .تمکين کنند، يامخالف نظام اند وهمراه دشمن

جمهوری .  سياست به قدر کافی روشن است        
اسالمی راه ديگری ندارد، جز آنچه که                      

گروه های رقيب   .  خامنه ای ترسيم کرده است 
وفادار به جمهوری اسالمی چه خواهند کرد؟       

اين گروه ها،      .  کاری از آنها ساخته نيست          
درکل نقشی در وضعيت کنونی نمی توانند              

دوران همه آنها به پايان رسيده        .  داشته باشند 
اين ها، آنقدر پرت از وضعيت جامعه         .  است

اند که حتا نفهميدند جريان برسرکار آمدن                
آنهاساده لوحانه فکر می    .  احمدی نژاد چه بود  

کردند دوران زمامداری احمدی نژاد، به                  
گوئی اين شخص     .  دوسال هم نخواهد کشيد      

احمدی نژاد بود که به باالترين رده دستگاه              
اجرائی حکومت پرتاب شده بود و به همين             

اين گروه  .  سادگی از آنجا سقوط خواهد کرد        
ها فاقد کمترين پايگاه واعتبار درميان توده             

اختالفاتی که درميان آنها وجود           .  مردم اند  
بخش .  دارد، بيش از نقاط وحدت شان است          

اعظم آنها گرايش شان به جناح خامنه ای و              
اينان خود راجزء         .سياست های آن است            

الينفکی از سرنشينان کشتی توفان زده                      
جمهوری اسالمی می دانند که تمام حيات و             

تنها گروه   .  هستی شان وابسته به آن است             
کوچکی از آن ها ممکن است مقاومتی نشان           

اما مقاومت آنها بيش از آن سست است         .  دهند
ديگر، دوران   .  که بتواند اندکی دوام آورد           

فراخوان ادا و اطوارهای قانونی ومدنی و               
دوران .  مسالمت آميز به پايان رسيده است            

نبردهای فراقانونی توده ای، مبارزه قهرآميز       
ميليون ها تن از توده های مردم در حاد ترين       

ديگر کسی گوشش   .  شکل آن فرا رسيده است    
به ياوه سرائی مبلغين اخالق مسيحيت ، انقياد    

 .و برده پروری بدهکار نخواهد بود
توده های وسيع مردم به اين حقيقت بيش از             
پيش واقف می شوند که نمی توانند با دست               
خالی با رژيمی که يک ارتش ميليونی سر تا           
پا مسلح را به مقابله آنها فرستاده است،                       

بايد به اعتصابات توده ای ،            .  درگير شوند  
تظاهرات توده ای، درگيری خيابانی،                        
اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه                  

استبداد و ديکتاتوری عريان          .  روی آورند   
. جمهوری اسالمی به پايان خط رسيده است          

صحنه .  انفجار به زودی رخ خواهد داد                 
مبارزه برای رودرروئی دونيروئی که تا                
انتها درمقابل يک ديگر ايستاده اند، بيش از            

در اين   .  هر زمان ديگر آماده تر می شود              
آنهائی .  نبرد، بی طرفی وجود نخواهد داشت      

که قادر نيستند، جنگ ميان آزادی واستبداد             
را ببينند، از هم اکنون بايد به خانه های خود            
بروند، تا اين جنگ با پيروزی طرفداران                
آزادی و سوسياليسم بر ارتجاع مذهبی و                   

صحنه نبرد    .  طبقاتی حاکم به پايان برسد            
برای آزادی و سوسياليسم به ميليون ها                       
کارگر و زحمتکش ، زنان زحمتکش                          
وستمديده وجوانان رزمنده ای تعلق خواهد             
داشت که حاضر به هر گونه فداکاری                         

جمهوری اسالمی تکليف را يک     .  خواهند بود 
اکنون، اين توده کارگر و         .  سره کرده است    

زحمتکش اند که بايد تکليف رژيم را يک                  
 .سره کنند

   

 خامنه ای درنقش شاه و 
 جمهوری اسالمی در جايگاه رژيم سلطنتی



 ۵٠۶ شماره ٨۶نيمه  اول مرداد   ٣

 ۶درصفحه 

 ١از صفحه 

 تشديد تبعيض جنسيتی، درپوشش طرح های به ظاهرحمايتی

ديگر از افراد وابسته به اين ارگان ها،                        
قاليباف شهردار تهران و برخی مقامات اداره       
بهزيستی و مسئولين کميته امداد و نيز                         
شماری از زنان خود سرپرست تحت پوشش         

آنهاجمع شده   .اين نهادها نيز حضور داشتند         
بودند تا بار ديگر پز حمايت و طرفداری از            
زنان را به خودب گيرند و پيرامون توجهات          
نظام اسالمی، به زن، جاروجنجال راه                       

اما آنچه دراين ميان جلب توجه می       .  بياندازند
کند اين مسئله است که  وضعيت زندگی و                 
شرايط معيشتی زنان سرپرست خانوار و                
خانوارهای تحت سرپرستی آنان آنقدر                       
اسفناک و وخيم است که حتااين کارگزاران            
وعمال ارتجاع حکومتی نيز قادر نشدند اين           
واقعيت دردناک را کتمان کنند وآن را در                 
پس تبليغات و بزرگ نمائی اقدامات حقير                

 .نهادهای وابسته به رژيم پنهان سازند
زنان سرپرست خانوار که جمعيتی بالغ بر              
يک ميليون و پانصد هزارنفر را تشکيل می           
دهند، آن دسته از زنانی هستند که مسئوليت            
چرخاندن زندگی و تامين نيازهای معيشتی             
اعضای خانواده خويش را، خود برعهده                 

رقم .  اين رقم البته رقم دقيقی نيست           .  دارند
خانوارهائی که زن سرپرست هستند به طور        
متوسط تا سی در صد کل خانوارها تخمين               

 .زده می شود
از مجموع زنان سرپرست خانوار، بنا به                 

موسسه "گفته زهرا بنيانيان مدير عامل                     
تا انتهای  "و دبير همايش      "    خيريه صديقين 

 هزار نفر در صف            ١١٠، تنها      "  حضور
دريافت بيمه خدمات بهزيستی قرار دارند که         

مطابق .تنها نيمی از اين تعداد بيمه شده اند               
 ٨۴وعده های پيشين،  می بايستی تا سال                  

تمام زنان سرپرست خانوار زيرپوشش                     
قرارمی گرفتند واز حداقل تامين معاش نيز            

اما اين امر، تاکنون،        .  برخوردار می شدند    
يعنی دوسال پس ازموعدمقررنيز متحقق                

معصومه آباد عضو شورای            .  نشده است   
اسالمی شهر تهران نيز در اين باره می                     
گويد، قرار بر اين بود که بيمه زنان                               
سرپرست خانوار توسط شهرداری انجام                 
شود که به دليل مشکالت مالی به بهزيستی              

 .واگذار گرديد
باالخره ازمضمون سخنان دست اندرکاران         

اين همايش ، چنين مشخص می شود که تمام           
تالش برگزارکنندگان همايش و ارگان های            
متعددی چون شهرداری، بهزيستی، کميته              

که هرکدام بودجه های             -امداد وامثال آن      
در زمينه        -جداگانه ای دريافت می کنند            

بررسی مشکالت زنان سرپرست خانوار               
واقدامات حمايتی  واشتغال زائی برای آن                
ها، به اين خالصه شده است که از جمعيت               
انبوه زنان خودسرپرست، تنها تعداد قليلی               

زيرپوشش کميته امداد و بهزيستی قرار                    
 نيز به هر يک،          ٨۴گرفته اند که تا سال             

 هزار تومان پرداخت می شده                   ٨ماهانه    
وتمام افتخار اين نهادهای عريض و           !  است

، ميزان   ٨۴طويل به اين است که از سال                 
مستمری اين تعداد قليل از زنان خود                            
سرپرست، از هشت هزار تومان، به  بيست           

!!! و هشت هزار تومان افزايش يافته است             
شاهکارديگراينکه،کميته امداد نيز چند فقره         

 هزار تومانی اشتغال زائی به تعداد        ١۵٠وام  
اندکی از زنان سرپرست خانوار پرداخته                

 .است
حقيقتا که شرم آورتر از اين ممکن نيست که           
در مورد فقر و تنگدستی صدها هزارزنان              
سرپرست خانوار وميليون ها عضو خانواده         
اين دسته از زنان نطق های غرائی ايراد                   
شود، با آب و تاب از بيکاری، آسيب پذيری،         
محروميت از بيمه تامين اجتماعی،                              
محروميت از حداقل تامين معاش اين قشر و           
ضرورت حمايت از آنان داد سخن داده شود،        
اما درعمل از رسيدگی به وضعيت زندگی              
اين جمعيت انبوه، ولو درچارچوب های نظام       
سرمايه داری و نرم های بورژوائی، آن هم            

مردم !  به بهانه مشکل مالی، سرباز زده شود       
چگونه است که هنگام تامين     :  سئوال می کنند  

نيازهای ارتش و سپاه و بسيج و صرف                      
ميلياردها تومان جهت تجهيز و تقويت ماشين        
سرکوب و تبليغات اسالمی  صحبتی از                     
مشکل مالی نيست؟ چگونه است که زمان                
اعطای ميلياردها دالر کمک های نقدی و                
غير نقدی به مرتجعين حزب اهللا و حماس و            
امثال آن، بحثی از مشکل مالی درميان                       

اما زمانی که نوبت به مردم ايران می        .  نيست
رسد، زمانی که نوبت به کارگران می رسد،          
زمانی که نوبت به زنان سرپرست خانوار و          
ميليون ها انسان تحت سرپرستی آنان می                 
رسد، ارگان ها و نهادهای حکومتی فورا                 
دچار مضيقه مالی می شوند واين دسته از                
قربانيان نظم ستمگرانه موجود را به يک                 

 ديگر پاس می دهند؟
آمارهای موجود حاکی از آن است که تنها               

حدود دو درصد زنان سرپرست خانوار                    
شاغل هستند و علی رغم تبليغات نهادهای               
رنگارنگ حکومتی، مابقی بيکارند وهيچ              

درموارد بسيار   .  گونه ممر درآمدی ندارند        
نادری هم که ايجاد اشتغال شده است،                          
مسئله،غالبا به اين صورت بوده است که                  
نهادهای فوق وياعوامل نزديک به آنها، زنان       
سرپرست خانوار را حال چه تحت پوشش               
ايجاد تعاونی، چه در کارگاه های خياطی،               
صنايع دستی يا توليد ميوجات و سبزيجات              
خشک، مرباجات و ترشی جات و چه به                   
صورت توليد خانگی، بدون هيچ گونه مزايا          

و برخورداری از بيمه بازنشستگی، درمانی        
يابيمه بيکاری، با دستمزدهای بسيار پائين              
وناچيز، به کار گرفته و از قبل اين کار                       
ارزان و مفت، جيب های خود را پر می                     

بنابراين برخالف تبليغات رژيم، نه تنها      .  کنند
کار و اشتغالی برای زنان بيکار واين دسته             
از فقرزده ترين اقشار جامعه ايجاد نشده                    
است، بلکه روز به روز محدوديت های                    
جديدتری نيز برسر راه زنان و فعاليت های            
اجتماعی آنان گذاشته شده وترفندهای                         
بيشتری برای تقويت و تحکيم موقعيت                       

 .فرودست آنان به کار بسته شده است
همين چند روز پيش بود که فرشته ساسانی              
مدير کل امور بانوان وزارت کشور، در                  
جمع مشاوران بانوان دستگاه های اجرائی              

: استان  قزوين، درحالی که فرياد می زد                   
زنان بايد با شجاعت وارد مسائل اقتصادی          "

بايد موانع اعطای وام    "  و می گفت که   "  شوند
، "خود اشتغالی به بانوان برداشته شود                      

درهمان حال فاش ساخت که طرح کاهش                 
ساعات کار بانوان در اداره ها درحال                        

به خاطر حمايت    "  پيگيری است واين طرح       
مدتی ."  از بنيان خانواده عملی خواهد شد             

پيش از آن نيز وزارت ارشاد بخش نامه ای             
مبنی بر ترخيص زنان کارمند قبل از ساعت         

بازنشستگی زود هنگام   .   صادر کرده بود   ١٨
زنان واعطای مرخصی استعالجی به زنا ن          
شاغل برای بيماری همسر يا فرزند، طرح             
تقليل سنوات خدمت بانوان و دهها طرح و               
نقشه مشابه ديگر که همگی به بهانه حمايت            

عدم حضور   "از زنان و با اين توجيه که                  
زنان در خانه مشکالت مادی ومعنوی ايجا             

، تهيه وتنظيم و بخشا به مرحله               "  می کند  
اجرا گذاشته می شود، درواقعيت امر تنها                
وتنها بيانگر کوشش های ادامه دار رژيم زن         
ستيز جمهوری اسالمی برای تحميل                           
محدوديت های بيشتر و بی حقوقی پردامنه             
تر، بر زنان و برای حذف زنان از محيط                  
های اجتماعی وراندن آنان به کنج خانه                      

 ! هاست
کوشش های ادامه دار رژيم جمهوری                        
اسالمی برای حذف زنان و کاهش هرچه                 
بيشتر نقش آنان در امور اجتماعی، تحميل              
شرايط دشوار تر و حقارت آميزتر بر زنان،          
درحالی صورت می گيرد که در اثر اعمال            
تبعيض فاحش جنسيتی، هم اکنون نيز تنها در        
صدمحدودی از زنان، در فعاليت های                        
اقتصادی مشارکت دارند و بنا به گزارش                 
سازمان ملل،  جمهوری اسالمی از اين نظر          

 ١۵۵ کشور جهان در مرتبه             ١۶۵درميان   
بنا به گزارش همشهری،       .  جای گرفته است    

وضعيت جسمانی و سالمتی زنان درمقايسه          
با بسياری از کشورها، مطلقا از وضعيت                

به عنوان مثال       .  مطلوبی برخوردار نيست     
 ساله    ٢۶ تا        ١٨وضعيت جسمانی زنان            

 ساله فرانسوی       ۵٠ايرانی برابر با زنان              



 ۵٠۶ شماره ٨۶نيمه  اول مرداد   ۴
 ١از صفحه 

 زنده بادسوسياليسم

محمود صالحی، فعال کارگری که در پايان            
گذرد  تيرماه بيش از سه ماه از حبسش می               

چنان بيمار است که احتمال مرگش در زندان         
منصور اسانلو، رئيس هيئت                .  رود می

ی سنديکای شرکت واحد ربوده و                   مديره
. سپس بار ديگر سر از زندان درآورد                        

مأموران وزارت اطالعات لقمان ُمهری،                
يک فعال ديگر جنبش کارگری را در                          

خواهند علی   می.  ی اتوبوسرانی دزديدند   پايانه
پورسليمان، عضو شورای مرکزی سازمان         

اقدام عليه   "معلمان ايران را به اتهام واهی             
محاکمه کنند و       "  امنيت و اخالل در نظم            

برخی از فعاالن جنبش زنان به همين                          
اند و اين در      اتهامات به دادگاه فراخوانده شده     

ست که چندين تن از معلمان و فعاالن               حالی
رژيم .  برند جنبش زنان در زندان به سر می         

اش چندی   ی قضائيه  جمهوری اسالمی و قوه    
پيش و پس از چند سال تعليق اجرای حکم                 
ماقبل قرون وسطائی سنگسار، فردی به نام           
جعفر کيانی را با اين روش وحشيانه، که حتا          
در ميان حيوانات هم رايج نيست، به قتل                    

های عدنان    نگار به نام     دو روزنامه  .  رساند
پور و هيوا بوتيمار در کردستان حکم             حسن

هاله اسفندياری را      .  اند اعدام دريافت کرده     
مجبور کردند در يک شوی تلويزيويی                       
شرکت کند و آن چه را حکومت اسالمی                    

چندين دانشجوی   .  خواهد بشنود، بگويد      می
تکنيک در اعتراض به وضعيت        دانشگاه پلی 

اند، احمد    خود دست به اعتصاب غذا زده             
 احسان منصوری و مجيد توکلی از          قصابان،

اين، مشتی از خروار        ...  ی آنانند و         جمله
 .   است

ی  اين اقدامات، سرکوب خونين اوائل دهه             
کند و اکنون،         خورشيدی را تداعی می         ۶٠

های مختلف سرکوب    جمهوری اسالمی روش  
های مختلف اعمال کرد يک         را که در دوره     

دستگيری، ربايش،     :  برد جا به کار می            
شکنجه، سنگسار، اعدام گروهی، تعطيلی              
نشريات، حمالت خيابانی به زنان، بسيج                  
نيروهای پليس و پاسدار در گوشه و کنار                  
شهرها، تجاوز به حريم شخصی افراد و                   

ی  های افسارگسيخته  اما تفاوت سرکوب.  غيره
 در چيست؟ و آيا            ١٣۶٠کنونی با دوران         

جمهوری اسالمی خواهد توانست با اين                    
 ها به هدف خود برسد؟ سرکوب
 رژيم جمهوری اسالمی هنوز       ۶٠ی    در دهه 

ای بود و       ی قوی توده      دارای يک پشتوانه    
خمينی جالد با کاريسمايی که به دست آورده          

. داشت  های رژيم را به سازش وامی       بود جناح 
در آن دوران رژيم با مخالفانی سر و کار                  

داشت که اکثرًا در تشکالت سياسی                               
شان در      ترين  سازماندهی شده بودند و جدی      

. های چپ و کمونيست بودند       صفوف سازمان 
آغاز جنگ ارتجاعی با دولت عراق که                     
سرانجام هشت سال به درازا کشيد به رژيم              
اين امکان را داد که هر گونه سرکوبی را به            

رژيم جمهوری اسالمی   .  اين بهانه توجيه کند    
که از همان فردای استقرارش، مخالفان را              

ی شصت به      سرکوب و کشتار نمود در دهه        
. ها برای تثبيت خود ادامه داد            اين سرکوب  

را سرکشيد و     "  جام زهر  "همين که خمينی       
پايان جنگ با عراق را پذيرفت،                                      

ی جمهوری اسالمی به      های وحشيانه   سرکوب
ی اوج ديگری رسيد و آن هم                   يک نقطه  

کشتار هزاران زندانی سياسی در تابستان                
پس از آن، جمهوری اسالمی با       .     بود ١٣۶٧

رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، که                 
المللی    تقريبًا مو به مو دستورات نهادهای بين       

المللی پول     داری همچون صندوق بين      سرمايه
و بانک جهانی را اجراء کرد، تالش کرد به            

ی اقتصادی خود در           اوضاع درهم ريخته     
چارچوب نئوليبرالی با سيمای اسالمی سامان      

داران را       دهد، به عبارت ديگر سرمايه            
پروارتر کند و کارگران و زحمتکشان را                 

. اما جامعه از درون در غليان بود          !    فقيرتر
ی کارگران و     مطالبات متعدد و برآورده نشده    

توانست بيش    های اجتماعی نمی     ديگر جنبش 
هايی در     شورش.  از اين سکوت را بپذيرد         

گوشه و کنار برای همين مطالبات درگرفت           
ای از درون خود حکومت              و ناگهان عده     

توانستند "  اصالحات"سربرآورده و با ادعای     
ی ديگر بر عمر حکومت       نزديک به يک دهه   

اما نه ساختار و تار و پود رژيم                  .  بيفزايند
توانست اصالحات هر      جمهوری اسالمی می   

چند جزئی را بپذيرد و نه افرادی مانند                        
طلب   خاتمی و اعوان و انصارش اصالح             

طلبان يک جا        اصالحات و اصالح    .  بودند
زمان با فروپاشی توهم       شکست خوردند و هم   

های مردم به آنان، توسط جناح         بخشی از توده  
در اين حال يک        .  رقيب کنار گذاشته شدند       

نژاد با     بازی به نام احمدی      شب   عروسک خيمه 
و آن هم از نوع         "  عدالت"ادعای برقراری     

اکنون که   .  اش به جلو پرتاب شد           اقتصادی
مدتی از رياست جمهوری وی گذشته است،           

های داده شده باصطالح          او نه فقط به وعده        
ترين    رفاهی عمل نکرد، بلکه يکی از اصلی        

های آن را که سوخت خودروها باشد          فرآورده
بندی کردند که خود سرآغاز افزايش             سهميه

قيمت تمام کاالها و خدماتی مورد نياز                         
 .روزمره مردم هستند

های     اکنون رژيم جمهوری اسالمی با بحران       
ها در       اين بحران  .  روست    متعددی روبه  

های مختلف اقتصادی و سياسی چه در            زمينه
سطح داخلی و چه سطح خارجی گلوی رژيم         

جمهوری .  فشارند    را هر دم بيش از پيش می        
اسالمی در سطح خارجی شديدًا در پی يافتن          

روابط گسترده با    .  متحدانی برای خود است     
ونزوئال و کشورهايی از اين نوع از جمله               

در .  های رژيم در اين رابطه است                تالش
همين رابطه رژيم حاضر شده است که                       

ی وضعيت عراق با امپرياليسم آمريکا            بهانه
ست که       به مذاکره بپردازد و اين در حالی            

ی     های داخلی را به بهانه            گری    سرکوب
 !نمايد    توجيه می" ارتباط مخالفان با آمريکا"

رژيمی که اين چنين در سطح خارجی به                  
تکاپو افتاده است در داخل اما همانا                               

های گسترده را در دستور کار قرار            سرکوب
بساط سنگسار را دوباره راه               .  داده است   

های اعدام را همه جا             اندخته است، جوخه    
ربايد، شکنجه      گسترده است، کارگران را می     

دانشجويان را حبس و        .  کند    و زندانی می    
فعاالن جنبش  .  کند    نشرياتشان را ممنوع  می     

. کند    زنان را دسته دسته زندانی و احضار می       
. نگاران را به اعدام محکوم مينمايد           روزنامه

گيری ترتيب        شوی تلويزيونی اعتراف       
ها     به دختران جوان در خيابان         .  دهد    می

های پاسدار را حتا           کند و گله        تعرض می  
کند و جوانان را به         ی مردم می      ی خانه     روانه

 .کند    جرم شادی کردن دستگير می
های دهه      پرسش اين جاست که اگر سرکوب       

 خورشيدی با هدف تثبيت رژيم                       ١٣۶٠
ها     صورت گرفت، پس امروز اين سرکوب        

ی شواهد و       شوند؟ همه     به چه علت اعمال می    
ی سران       قرائن و حتا اعترافات سرپوشيده        

رژيم .  دهند    رژيم به اين سئوال پاسخ می            
جمهوری اسالمی شديدًا احساس خطر کرده          

مخالفان امروزش ديگر اعضای                .  است
ها     های سياسی نيستند بلکه ميليون           سازمان

کارگر، دانشجو، زن، جوان و ديگر زحمت           
کشانی هستند که نه توهمی به جانشين خمينی        

جمهوری .  دارند و نه به کليت اين رژيم                  
ی سرنگونی رژيم شاه را دارد       اسالمی تجربه 

ای از سرکوب دست            داند اگر ذره        و می  
اش      تری برای سرنگونی      بردارد فضای بيش  

شود، و اگر به سرکوب ادامه  دهد                  باز می 
باز هم همان سرنوشت با شکلی ديگر در                  

 .انتظارش است
جمهوری اسالمی نه راه پيش دارد و نه راه              

های مردم است       اکنون اين ديگر با توده     .  پس
ی مبارزه، به رژيم          که با تشديد همه جانبه       

جمهوری اسالمی اجازه ندهند که بيش از اين    
های دهه      اگر سرکوب .  به جناياتش ادامه دهد   

 خورشيدی برای تثبيت رژيم بود،                         ۶٠
های امروز منتج از بحران فروپاشی          سرکوب
 .آن است

ی  هدف جمهوری اسالمی از سرکوب افسارگسيخته
 های اجتماعی جنبش
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 )اقليت(بيانيه سازمان فدائيان  
 

 تشديد مبارزه، پاسخ به سرکوبگری های رژيم
 
 
 

 !کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجويان، روشنفکران مترقی
 

در طول چند هفته اخير، تعدادی از فعاالن جنبش کارگری، توسط راهزنان            .  ارتجاع حاکم برايران، هار وعنان گسيخته، اختناق وسرکوب را تشديد کرده است           
 .وزارت اطالعات، در خيابان ها ربوده شده و در شکنجه گاه اوين تحت بازجوئی  شکنجه گران وزارت اطالعات قرارگرفته اند

 
. شده استپرونده سازی به جرم اقدام عليه امنيت کشور، به منظور صدور احکام سنگين، به کار روز مره دستگاه اطالعاتی و قضائی جمهوری اسالمی تبديل 

. محمود صالحی، يکی از فعاالن کارگری، درحالی که به شدت بيمار است، پس از گذشت چندماه از دستگيری اش  همچنان در بند نگاه داشته شده است                                          
لقمان ُمهری، يکی ديگر از فعاالن کارگری، چند          .  منصور اسانلو که به جرم تشکيل سنديکا دستگير ومدتی پيش از زندان آزاد شد، مجددا دستگير شده است                     

تعداد ديگری از فعاالن کارگری نيز در چند ماه اخير دستگير و هم اکنون در                  .  روز پيش درترمينال اتوبوسرانی توسط ماموران وزارت اطالعات ربوده شد           
گروهی از روزنامه   .  فعاالن جنبش زنان را پی در پی در بيدادگاه های خود، به محاکمه می کشند و به حبس و شالق محکوم می کنند                          .  زندان به سر می برند    

هم اکنون حکم اعدام عدنان حسن پور و         .  نگاران و فعاالن تشکل های دفاع از حقوق بشر، در طول چند هفته گذشته در مناطق مختلف ايران دستگير شده اند                       
 .هيوا بوتيمار در کردستان صادر شده است

 
يا با  فعاالن تشکل های صنفی معلمان که جرم شان دفاع از حقوق و مطالبات معلمان سراسرکشور است، با اتهامات جعلی رنگارنگ، به زندان محکوم شده                               

 . انفصال از خدمت و اخراج رو به رو شده اند
 

کوم شده  دانشگاه ها زير فشار مضاعفی قرار گرفته اند و صدها دانشجو در طول چند ماه اخير دستگير، اخراج و يا به محروميت موقت از ادامه تحصيل مح                             
جمهوری اسالمی مردم ايران را در کوچه وخيابان نيز آرام نگذاشته و با             .هم اکنون تعداد زيادی از دانشجويان در سراسر کشور به حبس محکوم گشته اند             .  اند

اعدام های پی در پی و      .  ريختن گله های پليس و بسيج به خيايان ها، به ويژه زنان و جوانان را به بهانه های مختلف مورد تعرض و سرکوب قرار داده است                             
 .از سرگيری مجازات وحشيانه سنگسار، جزء ديگری از سياست مرعوب سازی حکومت است

 
ت، تا اعتراض   جمهوری اسالمی به خيال خود برای فريب توده های ناآگاه وتوجيه اين اقدامات وحشيانه و جنايت کارانه، شوهای تلويزيونی به راه انداخته اس                        

اما اکنون ديگر حتا توده های        .  و مخالفت توده های زحمتکش و ستمديده مردم ايران را نسبت به نظم موجود، طرح براندازی امپرياليسم آمريکا قلمداد کند                            
توده های مردم ايران، البته در حال مبارزه برای     . ناآگاه مردم نيز به ماهيت رسوای اين اقدامات رژيم پی برده و شوهای تلويزيونی را به باد تمسخر گرفته اند 

فقط يک رژيم رسوا، مثل جمهوری اسالمی می تواند مبارزه              .  اما، تنها به قدرت و نيروی ابتکار خود متکی بوده وهستند              .  سرنگونی جمهوری اسالمی اند    
توده های زحمتکش ايران، به همان اندازه که با جمهوری اسالمی            .  مردمی ستمديده را برای رهائی از قيد ستم و وحشی گری به طرح های آمريکا نسبت دهد                 

هيچ عاملی نمی تواند،     .بنابراين ادعاهای رژيم جز نفرت روزافزون توده مردم، چيزی عايدش نخواهد کرد               .  مخالف اند، با امپرياليسم آمريکا نيز مخالف اند         
 .مانع از مبارزه توده مردم ايران و تشديد اين مبارزه باشد

 
سياست های ارتجاعی   .  جمهوری اسالمی در شرايطی اختناق وسرکوب را تشديد کرده است که اعتراض ومبارزه در سراسر ايران مدام  وسعت می گيرد                             

فقر، گرسنگی  .  رژيم وضعيت مادی ومعيشتی توده های کارگر و زحمتکش رابه چنان درجه ای از وخامت رسانده است که ديگر تحمل آن ممکن نيست                                     
 .وبيکاری ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است

نه ترين  رژيمی  که اين فجايع را به بار آورده است، سرتا پا در بحران و بن بست قرار گرفته و به شدت احساس خطر می کند، از اين روست که به وحشيا                                       
 .سرکوب ها روی آورده تا شايد از طريق تشديد اختناق و سرکوب موج نارضايتی را مهار کند

 
 !مرد م زحمتکش و ستمديده ايران

 
رژيمی که پس از سه دهه، به تشديد سرکوب واختناق روی آورده است،               .  تمام وحشيگری های رژيم جمهوری اسالمی برخاسته از بحران فروپاشی آن است             

با تداوم و گسترش مقاومت      !  اجازه تجديد قوا را به وی ندهيد       !  مبارزه عليه اين رژيم ستمگر را تشديد کنيد         .  شکست، ناتوانی وبن بست خود رانشان می دهد         
پيروزی ما در   .  جمهوری اسالمی سرنوشتی جز گورستان تاريخ نخواهد داشت        .  واعتراض، تالش های ارتجاعی رژيم را خنثا و با شکست رو به رو سازيد                

 . اين نبرد قطعی ست
 

 بر قرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٨۶ تير ٣١

 
 حکومت شورائی -آزادی –نان  -کار

 
www.fadaian-minority.org : نشانی ما روی اینترنت  
info@fadaian-minority.org  آدرس الکترونيکی ما:  
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 ٣از صفحه 

 تشديد تبعيض جنسيتی،
  درپوشش طرح های 
 به ظاهرحمايتی

و باز بنا به همين                  .  برآورد شده است        
گزارش، سرانه فضای ورزشی دختران                  

 سانتی متر است درحالی که         ١٧درمدارس،  
 . سانتی متر می باشد٢۵٠رقم استاندارد آن

که اخيرا در    "  تا انتهای حضور   "در همايش    
تهران برگزار شد، به سياق همايش های                   
پيشين، عوام فريبانه از ضرورت حمايت از          
زنان سرپرست خانوار، رسيدگی به                            
مشکالت زنان و توان مند سازی اين قشر پر          
عده، سخن به ميان آمد و يک بار ديگر،                     

 .مشتی حرف تحويل زنان داده شد
مستقل از اين همايش ها واهداف برپاکنندگان        
آن اما زنان، که در طول نزديک به سه دهه             
حاکميت جمهوری اسالمی مدام درمعرض            
شديدترين اجحافات قرار داشته و فاحش                   
ترين تبعيضات جنسيتی درتمامی عرصه               
های اقتصادی، اجتماعی وحقوقی را با                      
گوشت وپوست خود لمس کرده اند، هيچگونه      
اعتقادی به اين رژيم ندارند،چه رسدبه طرح         

زنان زحمتکشی که   .  های به ظاهرحمايتی آن   
پيوسته تحقير و وحشيانه استثمار شده وهر             
روزه طعم سرنيزه و سرکوب را می چشند،           
نه فقط توهمی نسبت به اين گونه همايش ها              
ندارند، بلکه از کليت نظام ارتجاعی و زن               

امروز، .  ستيز جمهوری اسالمی متنفر اند           
زنان ايران به آن درجه از آگاهی رسيده اند             
که جمهوری اسالمی نه قادر است با خرده              
اقدامات به ظاهرحمايتی خويش آنان را                     
فريب دهد ونه می تواند، نيات واقعی و                       
سرتاپا زن ستيزانه خود را که درپوشش                    
طرح های به اصطالح حمايت از زنان به                
اجرا گذاشته می شود از چشم آنان پنهان                    

 . سازد
مسئله مهم تر اينست که به رغم آنکه تحت                
حاکميت جمهوری اسالمی زنان ايران در               
معرض شديد ترين تبعيض وستم و فشار                   
قرار داشته اند و به رغم آنکه دستگاه                           
حکومتی با وضع قوانين و مقررات                              
ارتجاعی وايجاد موانع ومحدوديت های                   
رنگارنگ، زنان را از ابتدائی ترين حقوق             
انسانی و دمکراتيک محروم و به يک                         
شهروند درجه دو تبديل نموده است، با اينهمه   
اين واقعيت برهيچکس پوشيده نمانده است که   
رژيم جمهوری اسالمی  قادر نبوده است                  
وقادر نخواهد بود زنان را از فعاليت های                
اجتماعی بازدارد وآنان را به کنج خانه ها                
براندوبه آرزوی ديرين خودجامه عمل                      

سه دهه حاکميت جمهوری اسالمی        .  بپوشاند
ناکامی مرتجعين را در اين زمينه به اثبات               

جمهری اسالمی، اين آرزو را با          .می رساند 
 .خود به گورخواهد برد

 
 ماهی   

 
 من فکر می کنم

 هرگز نبوده قلب من 
  اين گونه   
 :گرم و سرخ    

 احساس می کنم 
 در بدترين دقايق اين شام مرگزای
 چندين هزار چشمه ی خورشيد

 در دلم   
 می جوشد از يقين؛
 احساس می کنم

 درهر کنار و گوشه ی اين شوره زار يآس
 چندين هزار جنگل شاداب

 ناگهان   
 .می رويد از زمين

 
 
 

 آه ای يقين گمشده، ای ماهی گريز
 !در برکه های آينه لغزيده تو به تو

 به سحر عشق؛! من آبگيرم صافيم، اينک
 !از برکه های آينه راهی به من بجو

 
 
 

 من فکر می کنم
 هرگز نبوده

 دست من   
 :اين سان بزرگ و شاد    

 احساس می کنم
 در چشم من

 به آبشر اشک سرخگون   
 خورشيد بی غروب سرودی کشد نفس؛

 احساس می کنم
 در هر رگم

 به هر تپش قلب من   
 کنون    

 .بيدار باش قافله ئی می زند جرس
 
 
 

 آمد شبی برهنه ام از در
 چو روح آب   

 در سينه اش دوماهی ودر دستش آينه
 .گيسوی خيس او خزه بو، چون خزه به هم

 :من بانگ برکشيدم از آستان يأس
 “!آن ای يقين يافته، بازت نمی نهم -”

 ) احمد شاملو(
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٨ازصفحه   

 
 کانادا

 
   دالر١۵٠              قايقران            
     دالر۵٠            مهران بندر     
     دالر۵٠            دريا             
    دالر۵٠             الکومه        
   دالر١٠٠            ستاره          

    دالر۵٠             صدای فدائی   
    دالر١٠             نرگس          

    دالر١٠             نفيسه ناصری  
    دالر١٠             انقالب              

  دالر١٠٠               ١دمکراسی شورائی 
    دالر١۵زنده باد سوسياليسم                     

     دالر۵٠           رفيق روزبه        
   دالر١٠٠پاشا مقيمی                              
    دالر٢۵رفيق مرضيه احمدی اسکوئی       
     دالر۵٠شاخه آذربايجان                       

 
 هلند

 
     يورو١٠صدای کارگران و زحمتکشان    

 رفيق شهيد علی اکبر
     يورو۴٠ صفائی فراهانی                     
     يورو۴٠صفائی فراهانی                      

 سوئيس
 

   فرانک ١٠٠شورا                                   
   فرانک ١٠٠اشرف                                  

 
  يرانا
 

  تومان ٢٠٠٠            احمد شاملو 
  تومان ٣٠٠٠           رفيق حميد مومنی 
  تومان ۵٠٠٠           رفيق  بيژن جزنی

 
  لمانآ
 

    يورو١٠            بهار  
     يورو١٠          رفيق رشيد حسنی  

      يورو۵                       کامی    
     يورو١٠رفيق کبير احمد زيبرم               

 
 

 انگليس 
 

     يورو۵٠          بهرنگ     
      يورو٣٠زنده باد شوراها                     

 
  فرانسه 

 
     يورو١٠دمکراسی شورائی                 
      يورو١٠صدای فدائی                        

 
 
 

 کمک های  مالی 

دهد که    های اخير نشان می     زنان، اما سرکوب  
حکومت ظرفيت پذيرش حتا اين سطح از                
فعاليت مدنی را هم ندارد و از جمله زنان و              

آميز و      ای مسالمت     مردانی را که به شيوه          
مدنی خواستار تغيير قوانين هستند و يا                       

کنند مورد اذيت و آزار قرار         می  امضاء جمع   
هايشان هجوم می برد،               دهد، به خانه          می

هايشان را فيلتر      بندد، سايت   دفاترشان را می   
کند و اين فعاالن را به زندان و شالق                      می

 .نمايد محکوم می
ها البته واقعياتی هستند انکار ناشدنی         اين داده 

مساله اما اين   .  که بر کمتر کسی پوشيده است      
است که اوال نقطه آغاز اين اقدامات                              
تحقيرآميز و سرکوبگرانه آغاز رياست                    

دولت احمدی   !  جمهوری احمدی نژاد نيست      
المللی     نژاد بنا به داليل متعدد داخلی و بين               

روند سرکوب و اختناق اسالمی  که سه دهه             
بر جامعه حاکم  است را طی يکسال و نيم                  

ثانيا اين اقدامات      .  گذشته تشديد کرده است       
کمپين "منحصر به سرکوب فعاالن                              

. نيست"    آوری يک ميليون امضاء              جمع
سرکوب جنبش دانشجويی قدمتی به عمر                 

سرکوب .  حاکميت جمهوری اسالمی دارد          
خونين جنبش کارگری يکی ازالزامات تثبيت       

سرکوب .  حاکميت جمهوری بوده است               
ها، و ساير مبارزان راه        مدافعان حقوق مليت  

آزادی و دمکراسی به قدمت جمهوری                       
سرکوب مدافعان حقوق زنان      .  اسالمی است 

تر دارد و به هفته دوم              ای طوالنی     تاريخچه
 و روی کارآمدن             ١٣۵٧پس از قيام                  

جمهوری اسالمی برميگردد و در نتيجه آن            
تعداد زيادی دستگير و شکنجه شدند و صدها         
تن از فعاالن جنبش زنان به مرور و به                       

دولت احمدی   .  ناگزير کشور را ترک گفتند        
دولت .  ها نيست   نژاد بدعت گذار اين سرکوب    

احمدی نژاد نماينده يکی از گرايشات درون           
حکومت اسالمی، و در حال حاضر گرايش           

ها منحصر      سرکوب جنبش  .  مسلط آن، است    
به اين دوره نيست و در تمام سی سال گذشته           

. به طور سيستماتيک ادامه داشته است                      
فراموش نکنيد که برآمد جديد جنبش                             
دانشجوئی در دوران رياست جمهوری                     

، به خون   "رئيس جمهور اصالحات  "خاتمی،  
 . کشيده شد

اين که گرايشی از فعاالن برابری حقوق                   
اند  که              زنان، امروز با  تاخير دريافته                 

  های مترقی هم       جنبش زنان با  ساير جنبش          

سرنوشت  است البته  امری مثبت است اما               
ی    تواند به دستمايه    گيری زمانی می    اين نتيجه 

فرارويی دفاع از حقوق زنان به يک مرحله           
کيفيتا نوين تبديل شود  که از ارزيابی اتحاد             

ها و        و ائتالف دو سال گذشته با تشکل                    
پوشی   گرايشات درونی حکومت اسالمی چشم    

جنبش دانشجويی، که به لحاظ زمينه            .  نکند
يابی در شرايط مساعدتری نسبت به                تشکل

جنبش مدافعان حقوق زنان قرار دارد و از               
تر از جنبش مدافعان           همين رو بسيار پيش       

حقوق زنان توانست از زير آوار توهمات                
طلبانه و دل بستن به اين يا آن جناح                اصالح

حکومت نجات يابد، حيات مستقل خويش از           
  حکومت را با ارزيابی از توهمات اصالح             

 . طلبانه  گذشته همراه کرد
واقعيت اين است که سياست حکومت                         

اسالمی مبنی بر گسترش سرکوب و اختناق           
های اجتماعی،    و تعقيب و آزار فعاالن جنبش      

ای و به طور مقطعی، خواهد                 در محدوده  
ها تاثير منفی      توانست بر گسترش اين جنبش      

جنبش دفاع از حقوق زنان به          .  باقی بگذارد 
دليل ساخت و بافت  فعلی اين جنبش، و                       

يابی زنان به نسبت          های امکان تشکل     تفاوت
جنبش کارگری و جنبش دانشجويی در اين              

اما گويا فعاالن      .  پذير تر است        ميان آسيب  
بايست اين مرحله را از       فعلی جنبش زنان می   

حال .  گذراندند تا جايگاه خود را بيايند       سر می 
که واقعيات عينی، بر اوهام غلبه کرده است،         

توان بدون تزلزل در           تنها در صورتی می       
مسير تازه گام نهاد که با گذشته تعيين تکليف          

سرعت سير تحوالت در ايران  اين               .  شود
های اجتماعی      امکان را برای فعاالن جنبش        

آورد که طی مدت زمانی کوتاه، به          فراهم می 
بايد    يابند که در اساس می              تجاربی دست      

حاصل يک دوره طوالنی مدت بحث و                      
مجادله، پراتيک و پروسه آزمون و خطا                  

همين ويژگی، در موارد بسياری سبب        .  باشد
شود که  مبارزان راه  آزادی و برابری                 می

بندی يک مرحله، به مرحله بعد               بدون جمع  
گام بگذارند و بطور بالقوه امکان تکرار                   

 .اشتباهات گذشته را با خود حمل کنند
  

بخش پايانی اين مقاله به بررسی                          
انداز    گرايشات درونی جنبش زنان و چشم             

های درون اين جنبش                اتحادها و ائتالف       
 .اختصاص دارد

  :جنبش دفاع از حقوق زنان در ايران
 پايان يک مرحله

           جمهوری اسالمی را  بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی وقيام مسلحانه برانداخت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی  

 ۵٠۶ شماره ٨۶نيمه  اول مرداد  

 شماره های فکس
سازمان فداييان 

 )اقليت(

 دانمارک

 آلمان 

 سوئيس 

 هلند 

 کانادا

٧درصفحه   

 ١ازصفحه 

٨ 

 راديو دمکراسی شورائی

شنبه، پنجشنبه و      راديو دمکراسی شورائی، روزهای يکشنبه، سه        
 شب به وقت ايران،        ٩ / ۵ تا    ٨ / ۵ی هر هفته، از ساعت            جمعه

 کيلو هرتز،   ١٢١٢٠ متر، فرکانس    ٢۵روی طول موج کوتاه رديف      
 . شود پخش می 

های صدای دمکراسی شورائی، همزمان از طريق سايت                       برنامه
، نيز     org.radioshora.www://httpراديو دمکراسی شورائی،       

 .شود پخش می

متکی بر اوهام، بر پروسه بحث و مجادله                
وضعيت کنونی جنبش دفاع      .  گيرند  پيشی می 

از حقوق زنان و شکافی که سير تحوالت                  
مدافعان "  همه با هم  "چند ماه اخير در جنبش       

حقوق زنان ايجاد کرده است  مصداق عينی            
 .اين واقعيت است

در نيمه دوم تيرماه جلسه مشترک تعدادی از          
های زنان برای چاره جويی برگزار               تشکل
کانون زنان ايرانی در گزارشی        سايت  .    شد

های مختلف فکری     زنان از طيف  "با  عنوان    
های    ای از گفته       فشرده"  با هم گفتگو کردند      

برخی حاضران در اين جلسه را، که عموما           
از طيف پيرامون حکومت هستند، منتشر                

تقريبا به طور همزمان                .    کرده است     
های تعدادی از مدافعان حقوق زنان که          نوشته

"  آوری يک ميليون امضاء         کمپين جمع  "در   
فعال اند  منتشر  شد  که  حاکی  از                                     
نارضايتی  آنان از گسترش موج سرکوب، و         

ها و      شان از ائتالف با تشکل              سرخوردگی
 .گرايشات وابسته به حکومت است

نويسندگان اين مقاالت در زمره کسانی                     
هستند که به ويژه از زمان روی آوری به                  

" آوری يک ميليون امضاء                 کمپين جمع    "
بردند تا با اتکاء به       شان را به کار نهايت تالش 

سياسی نيستند، قصد دخالت     :  اين استدالل که   
در مسائل سياسی را ندارند و به دنبال                          

 بر واقعيت جاری           تحوالت سياسی نيستند،     
 کارگری،      جامعه که سرکوب فعاالن جنبش        

های    جنبش دانشجوئی، مدافعان حقوق اقليت        
کردند   آنان گمان می  .  ملی و قومی چشم ببندند    

توانند با چشم پوشی برتحقير و ستم و           که  می  

شود،     سرکوبی که بر ديگران اعمال می                 
جزيره امنی برای خود ايجاد کنند و به                         

و غير    "  آميز    مسالت"،    "مدنی"ای        شيوه
هايشان را به حکومت                   سياسی، خواست    

های اخيرشان با        آنان، در نوشته    .    بقبوالنند
اشاره به موج سرکوب زنان، کارگران،                   
دانشجويان و  مدافعان  ازادی  و دمکراسی،           

سرنوشتی  جنبش زنان با جنبش                       از هم   
دانشجويی، و در مواردی با جنبش کارگری          

 . گويند سخن می
کرد جديد البته امری مبارک است و         اين روی 

عدو شود   "المثل عاميانه        به مصداق ضرب    
: توان گفت       می"  سبب خيراگر خدا خواهد        

! دوستان، اگر چه دير، اما خوش آمديد                      
هرچند در تمام مدتی که شما بر ستمی که بر            

رفت،    های اجتماعی می       فعاالن ساير جنبش    
چشم پوشيديد و با تحقير فعاليت سياسی و                  

دانستيد و    ای می   حزبی خود را تافته جدابافته      
ای    کرديد برای خود جايگاه ويژه             سعی می  

ايجاد کنيد، اما هر بار که مورد هجوم                          
های حکومت اسالم قرار گرفتيد همين           گزمه

های        فعاالن جنبش کارگری، سازمان                    
کمونيست و فعاالن جنبش دانشجويی بودند             
که رژيم را محکوم کردند و به حمايت از                  

 . شما برخاستند
های اين فعاالن دفاع از حقوق زنان         در نوشته 

کرد جديد عموما براين       در توضيح اين روی    
شود که عليرغم تالش آنان             مساله تاکيد می    

دهی به جنبشی مدنی و                             برای شکل     
غيرسياسی  با هدف بهبود وضعيت حقوقی             

  :جنبش دفاع از حقوق زنان در ايران
 پايان يک مرحله


