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  مارس٨گرامی باد 
 روز جهانی زن 

 کارگران سراسر جهان
 ! متحد شويد

 ۶١۶شماره    ٩٠نيمه  اول اسفند  –سال سی و چهارم 

  ٣درصفحه 

  ٨درصفحه 

 وظايف فوری انقالب اجتماعی 
 اقدامات فوری 

 حکومت شورائی 
به منظور افزایش سطح رفاه 

 زحمتکشان روستائی 
 و بسط مبارزه طبقاتی 

 در روستاها
١٢درصفحه   

٢درصفحه   

 بيمه های درمانی و معضالت جمعيت شاغل در ايران
 

تنگناهای مربوط به بيمه های اجتماعی، همواره یکی از مشکالت اساسی کارگران و توده های زحمتکش    
تحت حاکميت جمهوری اسالمی در کنار انبوه مصائب و مشکالتی که کارگران و              .  مردم ایران بوده است   

توده های زحمتکش ایران با آن مواجه هستند، عدم برخورداری از بيمه بهداشت و درمان نيز، چنگال                         
آن چه  .  های تيز خود را بر گلوی بخش وسيعی از کارگران و دیگر زحمتکشان در ایران فشرده است                        

مسلم است، مشکل کارگران و انبوه جمعيت شاغل در ایران، صرفا در بيمه نبودن بخش بزرگی از آنها                       
خالصه نمی شود، بلکه نبود امکانات و عدم سرویس دهی مناسب به بيمه شدگان و ميزان باالی پرداخت                    
حق بيمه نيز از جمله دیگر عوارضی است که وضعيت ميليون ها تن از جمعيت شاغل در ایران را وخيم 

 . و وخيم تر کرده است
 درصد   ٤٠ طبق گفته مدیر کل بيمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اکنون                                

.  ميليون خانوار شاغل در ایران، تحت پوشش بيمه قرار ندارند                    ٨جمعيت شاغلين کشور یعنی حدود           
 درصد نيروی شاغل کشور از تسهيالت بيمه، صرفا بخشی از آمارهای دولتی است که                      ٤٠محروميت  

توسط مظفر کریمی، مدیر کل بيمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد                  
اگرچه ارائه اینگونه آمارها توسط نهادهای دولتی، چندان          .  در گفتگو با خبرگزاری مهر اعالم شده است         

 ميليون خانوار شاغل در ایران،         ٨قابل اتکاء نيستند، اما بيان همين ميزان و اعالم رسمی اینکه حدود                    
اساسا تحت پوشش بيمه قرار ندارند، خود نشانگر شرایط وخيم کارگران و دیگر نيروهای شاغل و بيکار                  

 . در جمهوری اسالمی ایران است

۵درصفحه   

 شکستی ديگر در نزاع 
 بی پايان هسته ای
  و کشمکش پايه ای

 
درت های                     ه ق اکنون نزدیک به ده سال است ک
ه                      د ک ل مدعی می شون ي بزرگ غربی و اسرائ
ه                گر ب جمهوری اسالمی شش ماه یا یک سال دی

د                اب ه ای دست می ی ت اه های     .  سالح هس گ دست
ه               جاسوسی آن ها یا نمی توانند این قدرت ها را ب
ا دروغ می                        که آن ه ن ا ای د، ی ن درستی مطلع کن
ه                هوری اسالمی ب گویند و مسئله ی دستيابی جم
موشک و اسلحه ی اتمی به این جهت مطرح می      
گردد تا پس از گزارش نهادهای مربوطه به ویژه         
خشی از                        ه ب می ک رژی ات ی ان ل ل آژانس بين الم
ه             ي ل ی ع ات م ي د است، تصم ح ت ل م ل ان م ازم س
ردد و          بلندپروازی های جمهوری اسالمی اتخاذ گ
م در چارچوب                    ن رژی ی ای ب جلوی هژمونی طل
ان                  ه ای پ ق ط ن درت م ه یک ق ل شدنش ب دی ب ت

 .اسالميست گرفته شود
دازه ی دوران                       ه ان ًا ب ب ری ق جمهوری اسالمی ت
حياتش به انحاء گوناگون درگير مسئله ی اتمی و          

وده است           م در       .  گسترش فن آوری آن ب ن رژی ای
ات                     دام ه اق ت ک رش ا ی الدی ب ي اد م ت ه هش ده

رانسه                   م در ف ي ق ت رمس  –تروریستی مستقيم و غي
رده          ذاری ک ه گ جایی که شاه در یورودیف سرمای

ری و                    –بود   ي ان گ ا گروگ و در خارج فرانسه ب
ه           دن ب عليه منافع آن، بر خواست خود برای رسي
ای                       وم پ ي ی سازی اوران د و غن ي ول سهمش در ت

ه در سال              .  فشرد ران ک ت ، دو   ١٩٨١فرانسوا مي
هوری اسالمی               سال پس از به قدرت رسيدن جم
در ایران، به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب شد 
ان داد،               ای ورودیف پ به همکاری های ایران در ی
اما اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی، سال ها 
ه          بعد جانشين ميتران، ژاک شيراک را به نوعی ب
ن                    ورودیف واداشت و ای اقشه ی ی سمت حل من
ن                 ن ف ری ی ت ه اصل چنين بود که می توان گفت ک
ار               ي ت آوری های هسته ای از سوی فرانسه در اخ

هوری        .  جمهوری اسالمی گذاشته شد      ون جم ن اک

نارضایتی و اعتراض سراسر این کشور را فرا گرفته            .  برد  یونان در یک تب و تاب انقالبی به سر می             
 بهمن ماه شکل گرفت     ٢٣ای با تظاهرات      ترین جنبش اعتراضی توده     در نميه دوم بهمن ماه بزرگ      .  است

 .و خشم انباشته کارگران و زحمتکشان در ابعادی ميليونی و سراسری منفجر شد
تنها در  .   بهمن به خود ندیده بود      ٢٣ی گذشته، تظاهراتی به عظمت تظاهرات          یونان در طول چندین دهه     

ها ریختند و عليه دولت، برنامه ریاضت اقتصادی               آسا به خيابان     آتن و تسالونی، صدها هزار نفر سيل          
المللی پول تظاهرات برپا کردند و          های امپریاليست آلمانی و فرانسوی و صندوق بين           جدید، سران قدرت  

 .شعار سر دادند
تر    که بحران اقتصادی آغاز گردید، شرایط مادی و معيشتی کارگران یونانی پيوسته وخيم               ٢٠٠٧از سال   

دارانی که در دوران رونق سياست نئوليبرال، ميلياردها یورو سود به جيب زدند و آنها                  سرمایه.  شده است 
اند، صدها ميليارد بدهی      های سوئيسی انتقال داده     های دیگر کشورهای اروپایی، به ویژه بانک         را به بانک  

 .اند برای مردم یونان بر جای نهاده
دولت بورژوایی حاکم در طول چند سال اخير تالش نموده است، تمام بار این بحران و فجایع ناشی از                            

ای    یورش همه جانبه   ٢٠١١به ویژه از سال     .  های مالی را بر دوش کارگران بياندازد         گری سرمایه   چپاول
اند، پی    داران به بار آورده      برای بازپرداخت بدهی که سرمایه     .  را به سطح معيشت کارگران سازمان داد        

 

 داشت  در گرامی
 روز جهانی زن

 
 سوسياليسم 
 و رهايی زن

 

 گزارش برگزاری جشن 
 چهل و يکمين سالروز 

 حماسه سياهکل 
 در اروپا و کانادا توسط 

   
فعالين سازمان فدائيان 

 ٩ ) اقليت(

 ی انقالب يونان در آستانه
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  ١١درصفحه 

١از صفحه   

رده است         ١۴اسالمی تأسيساتی در   اد ک ج  نقطه ای
ه ای                           ت ن آوری هس ا ف اط ب ب ًا در ارت م ي که مستق

ی    ٩فعاليت می کنند و در   ای اره  مکان دیگر نيز ک
ران،             ه م، ت ز، ق مرتبط با این سایت ها که در نطن

 .اصفهان، بوشهر و غيره هستند، انجام می دهند
رئيس و مسئوالن سازمان انرژی اتمی و جمعی             
د روز               که دانشمندان هسته ای ایران معرفی شدن

د     ١٣٩٠سوم اسفند   ن ت .  به دیدار علی خامنه ای رف
ولی فقيه جمهوری اسالمی در جمع آنان بار دیگر 
يت                    ال ع ه ف د ک ان ران این سخن تکراری را بر زب
ز است            های هسته ای جمهوری اسالمی صلح آمي

می              اه  " و از نظر اسالم داشتن بمب ات ن . است "  گ
ه شود،                 ت ذاش از گ اگر دست و بال آخوندها کمی ب
ه از               آنان خواهند توانست حتا با تفسير یکی دو آی
رای            قرآن به همگان نشان دهند که بمب اتمی که ب
ردم            نخستين بار در سده ی بيستم ميالدی بر سر م
ارده سده              ناکازاکی و هيروشيما ریخته شد از چه

ه ای    !  شده بود"  حرام" ی پيش تر   لذا سخنان خامن
ه                ل ک اب ق را می توان در ردیف ادعاهای طرف م
از ده سال پيش مدام می گوید شش ماه یا یک سال        
ی                   اب د داشت، ارزی می خواه دیگر ایران بمب ات

 .کرد
ه                  واره مدعی شده است ک جمهوری اسالمی هم

ه       ت رژی             ای   فعاليت های هس اش در چارچوب ان
زشکی         جایگزین برای نفت و همچنين مصارف پ
سات خود             ست، البد به همين خاطر است که تأسي
را برای محفوظ ماندن از حمالت احتمالی نظامی         
در چهارگوشه ایران پراکنده و برخی از آن ها را          

! تا ژرفای هشتاد متری زیر زمين قرار داده است        
زرگ و                      درت های ب ا ق ه ب جمهوری اسالمی ک
اقشه دارد                  ن ه ای م ت اسرائيل بر سر مسئله ی هس
راک دارد و آن                   ا اشت الاقل در یک مورد با آن ه
ران و                       کار عمومی در ای ه اف هم دروغ گویی ب

 .جهان است
ردم           جمهوری اسالمی نه فقط در موارد کالن به م
ات                 ي که در جزئ ایران و جهان دروغ می گوید بل
ه                 د ب وان ت ر ب ت ه ا ب نيز همين راه را برمی گزیند ت

نمونه ی اخير دروغ بافی  .  اهداف شوم خود برسد   
ر              ١رژیم جمهوری اسالمی عادی جلوه دادن سف

ی            ١٣٩٠اسفند   ل ل م ن ال ي  هيئت بازرسان آژانس ب
ود      حی،            .  انرژی اتمی به ایران ب ر صال ب ی اک عل

ن روز در                  ي م م در ه ه رژی ارج ور خ ر ام وزی
" اکو" همایش ایران و سازمان همکاری اقتصادی       

سفر این کارشناسان در پی توافق صورت          :" گفت
می           رژی ات ان ان گرفته بين آنان و مسئوالن سازم
ه و در              ت رف در سفر اخيرشان به تهران صورت گ

ت                  اف د ی واه ه خ ار ادام وب، ک ارچ ." آن چ
خبرگزاری های دولتی جمهوری اسالمی نيز تمام       
ئت                  ي ر ه کوشش خود را بر عادی جلوه دادن سف

اما واقعيت این بود که سفر این       .  بازرسان گذاشتند 
ز                         ي يت آم ق وف ان م هيئت الاقل از جانب خود آن
قت                          واف ی آن عدم م توصيف نشد و علت اصل
د از سایت             مقامات جمهوری اسالمی برای بازدی

د     ردی ن اعالم گ ارچي ه         .  پ ری ک د، سف ن دی ا ای ب
البته .  شکست خورده، بالطبع عادی هم نبوده است      

کم تر از یک ماه پيش از آن هم بازرسان به ایران 
ا از سایت                    د ت آمدند و در آن سفر هم اجازه نيافتن

د        ست  پارچين که نظامی   ن ن د ک ه هر حال        .   بازدی ب
ر             آژانس بين المللی انرژی اتمی پيش از سفر اخي
بازرسانش گفته بود که جمهوری اسالمی بر تعداد 

ی می       %  ٢٠سانتریفوژها که اورانيوم را تا       غن
این آژانس همچنين گفته است     .  کنند، افزوده است  

رًا                    ه ظاه ردو ک ی ف ن ي رزم که نطنز و سایت زی
دارای دو هزار محفظه ی خالی سانتریفوژ است         

د                     اده می شون وم آم ي ی سازی اوران رای غن . ب
جمهوری اسالمی هرگز غنی سازی اورانيوم را       
تکذیب نکرده است، حتا محمود احمدی نژاد هر          
ا                       ا ی ر آن ه يش ت ار ب از چند گاهی با اعالم شم
يست                 ی شده ی ب جاگذاری سوخت اورانيوم غن
يت های                  ق وف درصدی در رآکتورها سخن از م
وم             ي جدید می گوید، با این حال نمی توان با اوران
 .غنی شده ی بيست درصدی سالح اتمی ساخت

ر از آن،             يش ت جمهوری اسالمی در سال های پ
بازدید از سایت پارچين را مجاز می دانست و               
اگر اکنون تصميمش را عوض کرده، باید آن را        
در چارچوب برنامه هایش برای امتياز گيری در 

جمهوری  .   دید۵ +  ١مذاکرات پيش رو با گروه      
ا            اسالمی اصوًال اهميتی به مذاکره و گفت و گو ب
آژانس بين المللی انرژی اتمی نمی دهد و این که          
ن            اسان ای ن دو سفر اخير هيئت بازرسان یا کارش
رای            آژانس به ایران موفقيت آميز بوده یا نبوده ب

رهبران جمهوری .  سران رژیم علی السویه است    
ادهای               ه د ن ن اسالمی آن قدر کودن نيستند که ندان
ن            ي وابسته به سازمان ملل متحد همچون آژانس ب
المللی انرژی اتمی ابزاری در دست قدرت های         
ه                      د ک ن ت ی هس درت های غرب ژه ق بزرگ به وی
هوری                   ا جم طرف اصلی مجادله و کشمکش ب

ن        .  اسالمی هستند  ي م رژیم جمهوری اسالمی با ه
ئت های                   ي ه ه دید و برای حفظ ظاهر است که ب
که             ل ر ب این آژانس نه فقط در همين یک ماه اخي
رخی از سایت                      ه از ب پيش تر هم اجازه داده ک
های هسته ایش بازدید کنند و احتماًال چند سند بی 
ه حاال                  رار داده است ک اهميت در اختيار آنان ق
ارشان                        ي ت د در اخ می خواه م ن ا را ه ان ه م ه

در این زمينه سعيد جليلی، دبير شورای    .  بگذارد
عالی امنيت جمهوری اسالمی در مصاحبه ای با        

ه         پخش     ١٣٨٩ آذر     ١٠تلویزیون یورو نيوز ک
رژی            ی ان شد، گفت که بازرسان آژانس بين الملل
اتمی به ایران می آیند و فهرست دانشمندان هسته 
د و               ن ای را می گيرند و به شورای امنيت می ده
ل می                     ت ه ق ان را ب بعدًا تروریست ها می آیند آن

ی                .  رسانند طه در حال ن راب سخنان جليلی در ای
ا                       ط ب ب رت رد م ن ف وز آخری ن ابراز می شد که ه
برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی ترور نشده        

ود ن روز        .  ب دی روش م  در   ١٣٩٠ دی     ٢١اح
ه                 ت رور و کش ی ت ائ برابر دانشگاه عالمه طباطب

 .شد
ر دوم                   يش از سف د روز پ جمهوری اسالمی چن
هيئت بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی به        
ول                  ون، مسئ ن اشت ری ات ایران نامه ای به خانم ک
رد            عالی سياست خارجی اتحادیه اروپا ارسال ک

روه               ۵ +  ١و خواهان از سرگيری مذاکرات گ
می شورای                .  شد ج عضو دائ ن این گروه شامل پ

امنيت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، انگلستان، 
ان است                  م عالوه ی آل ن ب . فرانسه، روسيه و چي

ه  ١٣٩٠ بهمن ٢۶سعيد جليلی که نامه را روز    ب
ه                    رد ک دواری ک ي ار ام ود اظه اشتون ارسال نم

رای       " گفت و گوها با برداشتن       ن ب گام های بنيادی
اری  ک م رد    "  ه ي گ ان روز       .  صورت ب م در ه

ا،                     ي ان پ ران اس ي ف م س وزارت امور خارجه رژی

ا                          د ت راخوان د را ف ن ل ال و ه غ رت ان، پ ایتاليا، یون
مراتب اعتراض جمهوری اسالمی را عليه تحریم       

ه سه           .  های اخير اعالم نماید  جمهوری اسالمی ب
ا             ه اروپ کشور نخست بيش ترین نفت صادرشده ب

ران همچون              .  را می فروخت   ي ف ن س برخی از ای
ر                 ي ف رال، س اب یوهانس کول، سفير هلند و جرج ک
هوری اسالمی                اد جم پرتغال که ظاهرًا از پيشنه
ا                     د ب ودن اه شده ب ذاکرات آگ برای از سرگيری م

ه              " لحنی دوستانه خواهان      ب ان ع دو ج اف ن " حفظ م
 .کشورهای متبوع خود با جمهوری اسالمی شدند

ه         بعيد نيست که جمهوری اسالمی با توصيه روسي
ر                راب که همراه با چين از جمهوری اسالمی در ب
قدرت های غربی حمایت می کنند وادار شده باشد         

د           ۵ +  ١به گروه    ده ره ب ذاک اد م ه ه     .   پيشن چرا ک
گوی وزارت امور                   چ، سخن اشوی وک الکساندر ل

 اعالم کرد که ١٣٩٠ اسفند ٣خارجه روسيه روز  
روسيه خواهان برپایی دوباره اما فوری مذاکرات        

 است تا به زعم وی باقيمانده ۵ + ١ایران و گروه  
ران            ه ای ای ت ی مسائل درباره ی فعاليت های هس

ر            .  حل شود  اون وزی ع وکسو، م پيش از او، مازائ
ران     ١٣٩٠ بهمن   ٢۴خارجه چين نيز روز      ه  به ت

يت                           ن اون شورای ام ع ری، م اق ی ب ا عل آمد و ب
هوری   .  جمهوری اسالمی دیدار کرد    او نيز از جم

ا                         ا همکاری های خود را ب اسالمی خواست ت
ه ای           ۵ +  ١کشورهای    ت ه هس ئل رای حل مس  ب
د        .  افزایش دهد  یادآوری کنيم که اشتون دو روز بع

حی،        .  نامه جليلی را دریافت نمود     ر صال علی اکب
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی نيز در یک      

ه روز          همن        ٣٠کنفرانس مطبوعاتی ک  ١٣٩٠ ب
پيشنهاد شده است که مذاکرات در     :  برپا شد، گفت    

استانبول صورت بگيرد و در این زمينه اشتون و          
ه اعالم                      ي رک ر امور خارجه ت و، وزی داود اوغل

همزمان با این نامه نگاری ها و . آمادگی نموده اند
ون،               توصيه های چين و روسيه بود که بان کی م
د و                     دان آم ي ه م ز ب ي دبير کل سازمان ملل متحد ن

همن       ٢٩روز   ا راه حل                  ١٣٩٠ ب ه ن ه ت  گفت ک
 .موضوع هسته ای ایران مذاکره و دیپلماسی ست

شواهد روزهای اخير نشان می دهد که تنش های           
م            منبعث از اعالم تحریم های جدید، به ویژه تحری
نفت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی از سوی            
ی                          ان اصل ان ب ي ت ی پش ان ي ادرم ا پ ا ب ه اروپ اتحادی
ًا              ت وق جمهوری اسالمی که چين و روسيه هستند م

ی     .  تخفيف یافته است  ای اکنون نه فقط سفيران اروپ
ون،            ت در تهران و خانم اشتون که حتا هيالری کلين
اد               ه ن ش ي ز از پ ي ا ن ک ری ارجه آم ور خ ر ام وزی
ذاکرات                 ری م ي رای از سرگ جمهوری اسالمی ب

اما این مذاکرات هنوز آغاز نشده . حمایت می کنند
ی            با مقاومت هایی به ویژه از سوی باندهای درون

د         ال      .  جمهوری اسالمی روبه رو شده ان ث رای م ب
يت                 ن ون ام سي ي م عالء الدین بروجردی، رئيس ک
ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی                

هر     ١٣٩٠ بهمن   ٢٩روز    به خبرگزاری دولتی م
د     ۵ +  ١گفت که مذاکرات ایران و کشورهای        ای  ب

د             اش ران ب ه ادی ت ه ن ش ي ه پ ت ر اساس بس ر .  ب اگ
جمهوری اسالمی مانند گذشته شرط و شروطی             
ذاکرات        ه م برای مذاکره گذاشته باشد، مانند گذشت
اسان                     ن ارش ئت ک ي د ه ازدی آینده نيز همچون دو ب
آژانس بين المللی انرژی اتمی در ایران با شکست 

 .مواجه خواهند شد

 شکستی ديگر در نزاع بی پايان هسته ای و کشمکش پايه ای
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١از صفحه   

۴درصفحه   

های جدید متوسل گردید و بار        در پی به استقراض   
های کارگر    این بدهی هنگفت را نيز بر دوش توده       

به رغم ادعای دولت مبنی        .  و زحمتکش انداخت   
بر این که فشار ناشی از اقدامات ریاضتی به                     
بهبود وضعيت اقتصادی خواهد انجاميد، نه فقط             

تر   بهبودی در اوضاع رخ نداد، بلکه رکود عميق          
 .ای به خود گرفت سابقه و بدهی ابعاد بی

 ۶ /  ٨ توليد ناخالص ملی باز هم         ٢٠١١در سال   
 درصد  ٢١درصد تنزل یافت و نرخ بيکاری به             

 نسبت قروض   ٢٠٠٩در حالی که در سال       .  رسيد
 درصد بود،    ١١٣دولتی به توليد ناخالص داخلی         

 درصد افزایش یافته        ١۶٠این نسبت اکنون به           
ها، ميزان استقراض را       های کالن وام     بهره.  است

ای   افزایش داد و ورشکستگی مالی دولت به درجه       
/ ۵رسيد که قادر به بازپرداخت سررسيد بدهی              

رقم بدهی  .   ميليارد یورویی در ماه مارس نبود ١۴
 ميليارد یورو اعالم      ٣۵٠دولت یونان هم اکنون        

کابينه یونان  .  ورشکستگی آشکار است  .  شده است 
 ميليارد یورویی را       ١٣٠تقاضای یک وام جدید         
 .از انحصارات مالی نمود

المللی پول که      های اروپایی و صندوق بين         قدرت
اندازی برای بهبود وضعيت اقتصادی یونان           چشم

اند که اعالم رسمی         ندارند، در عين حال نگران       
زده اروپایی را     ورشکستگی یونان، اقتصاد بحران   

تر کند و موج جدیدی از ورشکستگی                         عميق
هم اکنون    .  ها را در پی داشته باشند                       بانک
 ٢٠٠المللی یونان، تنها حدود                 کاران بين       طلب

ميليارد یورو اوراق قرضه حکومت یونان را در          
 درصد آن در        ۵٠اختيار دارند که متجاوز از             

دست بانک مرکزی اروپا و چند بانک مرکزی               
های فرانسوی،    فقط بانک .  کشورهای عضو است   

 ميليارد از یونان        ٩٠آلمانی و بریتانيایی جمعًا           
های اروپایی و صندوق           لذ ا قدرت    .  کارند   طلب
 ميليارد  ١٣٠المللی پول تصميم گرفتند که وام          بين

یورویی را با شرایطی کامًال ویژه در اختيار                     
دولت یونان قرار دهند که در حقيقت تنها برای                 

های کنونی مورد استفاده قرار            بازپرداخت بدهی  
ها   گيرد و برای بازپرداخت اصل و فرع تمام وام          

ها، به اصطالح ریاضت کمرشکنی را به          و بدهی 
 .های کارگر و زحمتکش تحميل کنند توده

شرایطی که کميسيون اروپایی، بانک مرکزی و           
المللی پول برای پرداخت این وام                 صندوق بين  

جدید تعيين نمودند، در حکم یک دستور و فرمان           
سران فرانسه و آلمان تهدید        .  به دولت یونان بود     

کردند که دولت یونان برای دریافت این وام،                     
. موظف به پذیرش شروط تعيين شده است                          

سارکوزی، سه روز پيش از آن که کابينه یونان               
این شروط را بپذیرد، اولتيماتوم داد که یونان فقط          
چند روز فرصت دارد که موافقت خود را با                       

کميسيون اروپایی،   (شرایط تعيين شده تروئيکا            
) المللی پول     بانک مرکزی اروپا و صندوق بين           

 .بپذیرد
بر طبق این شروط که دولت یونان آن را پذیرفت، 

 درصد کاهش          ٢٢حداقل دستمزد کارگران               
بر کاهش دستمزد کارگرانی که تازه               .  یابد   می

 درصد نيز    ١٠شوند، عالوه بر این،         استخدام می 

گردد، یعنی مجموعًا کاهش دستمزد به         افزوده می 
 ١٢حقوق بازنشستگی        .  رسد     درصد می       ٣٢

 ٢٠١۵دستمزدها تا     .  درصد کاهش خواهد یافت      
 هزار کارمند بخش عمومی     ١۵٠.  شوند  منجمد می 

استخدام در این بخش متوقف           .  شوند   اخراج می  
 ميليون یورو از حقوق مستخدمين       ٣۶٣.  گردد  می

حکومت یونان   .  بخش عمومی کاسته خواهد شد         
 ميليون یوروی    ٣٢۵موظف شده است که معادل        
مخارج آموزشی،   .  دیگر، از بودجه خود بکاهد         

در .  یابد     درمانی، تأمين اجتماعی کاهش می                
/  ٢مجموع، رقمی معادل          ميليارد یورو از        ٣ 

تمام قراردادهای   .  گردد   مخارج عمومی قطع می      
جمعی کنونی تا یک سال دیگر به پایان                        دسته
های تمام    داران، استخدام   به اراده سرمایه  .  رسد  می

 درصدی  ٢سهم  .  شوند  وقت به پاره وقت تبدیل می    
های کارفرمایان برای سازمان مسکن و                  کمک

 سازمان و نهاد  ۴٠. گردد منابع اجتماعی حذف می
گردند و به بخش            دولتی منحل و یا ادغام می              

 .شوند خصوصی واگذار می
اما عالوه بر این، احزاب سياسی حاکم موظف                

ای که پس از      اند تعهد کتبی بسپارند، هر کابينه     شده
انتخابات آوریل بر سر کار آید، برنامه موسوم به           

وام داده شده در یک            .  ریاضت را اجرا نماید        
حساب ویژه، جدا از بودجه اصلی، تحت نظارت           

شود که          نمایندگان اتحادیه اروپا گذاشته می                 
. ها از طریق آن انجام گيرد                      بازپرداخت وام   

نظارت دائم بر اجرای برنامه ریاضت و حضور          
هيئت دائمی اتحادیه اروپا در آتن یکی دیگر از                

چنين گفته شده است که بر طبق            هم.  شروط است 
چه دولت یونان        یکی دیگر از این شروط چنان           

قادر به پازپرداخت اوراق قرضه جدید نباشد،                 
توانند دارائی عمومی یونان را                  طلبکاران می   
 .تصرف کنند

گونه که از این شروط پيداست، سرمایه مالی  همان
ها در واقع چيزی               های آن       اروپایی و دولت       

 ميليارد  ١٣٠ظاهرًا  .  کنند  پردازند و زیان نمی     نمی
ماند که از طریق آن       یورو دست خودشان باقی می    

ای هم    اصل و فرع طلب خود را بپردازند و بهره          
 درصد تعيين شده بابت     ٣ /  ۶۵که نرخ آن ظاهرا     

ها   حاال بار تمام این قروض، وام      .  آن دریافت کنند  
ها بر گرده طبقه کارگر و بخش زحمتکش           و بهره 

اما گویا سران      .  مردم یونان قرار گرفته است           
اتحادیه اروپا امتيازی هم که به دولت یونان                        

داران مالی که         اند این است که از سرمایه               داده

 ٢۶٠ تا ٢٠٠اوراق قرضه دولتی یونان را معادل 
ميليارد یورو در اختيار دارند، درخواست شود که     
حدودًا نيمی از ارزش اسمی این اوراق را                           

ها   حتا اگر این وعده نيز عملی شود، آن           .  ببخشند
اند و نه چيزی       فقط از بخشی از سود خود گذشته         

های مرکزی اروپایی که حدودًا        بانک.  بيش از آن  
نيمی از این اوراق قرضه را به قيمتی پایين                        

اند، نه تنها چيزی از دست                        خریداری کرده   
ای به      دهند، بلکه باز هم سود قابل مالحظه               نمی

شروط تحميل شده از سوی              .  آورند    دست می   
های    المللی که توده        داران داخلی و بين           سرمایه

کند،   مردم یونان را به فقری کمرشکن محکوم می        
خشم و انزجار کارگران و زحمتکشان را                            

 .برانگيخت
طبقه کارگر یونان که به ویژه در طول دو سال                 

ها    اعتصاب عمومی و ده     ١۵گذشته با متجاوز از     
ای قاطعانه عليه              مورد تظاهرات به مبارزه            

های ضد کارگری دولت یونان و اتحادیه             سياست
اروپا برخاسته است، در اعتراض به این برنامه            

. تر زد جدید بورژوازی دست به مبارزاتی گسترده
دو اتحادیه بزرگ کارگری و کارمندی یونان،                 
کنفدراسيون عمومی کارگران یونان و                                  
کنفدراسيون مستخدمين دولتی که دو ميليون                      

کنند، فراخوان      کارگر و کارمند را نمایندگی می          
 بهمن ماه و اعتصاب     ١٨دو اعتصاب عمومی در     

.  بهمن ماه را صادر کردند       ٢٢ و    ٢١ ساعته    ۴٨
در جریان این اعتصابات عمومی، سراسر یونان          

. کارگران دست از کار کشيدند       .  عمًال تعطيل شد   
. حرکت وسایل نقليه عمومی متوقف گردید                       

ها   مدارس و دانشگاه  .  ها از حرکت بازماندند     کشتی
ها و دیگر خدمات       تعطيل شد و پرسنل بيمارستان     
تظاهرات متعددی   .  عمومی به اعتصاب پيوستند      

. نيز به همراه این اعتصابات صورت گرفت                    
آمد این اعتصابات عمومی فراخوان گردهمایی         پی

 بهمن در ميدان قانون اساسی              ٢٣و تظاهرات      
توسط این دو اتحادیه بود که مورد حمایت اتحادیه         

های چپ      جبهه مبارز کارگران و تمام سازمان            
این تظاهرات در سراسر یونان از          .  قرار گرفت 

چنان وسعتی برخوردار بود که حتا رهبران                      
های کارگری و کارمندی نيز آن را                          اتحادیه

در آتن صدها هزار    .  تصورناپذیر توصيف نمودند  
یونانی در تظاهرات بزرگ خود، مجلس را به                 
محاصره درآوردند و تالش نمودند با ورود به                  

 يونان 
 ی انقالب در آستانه
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احزاب گرایش چپ نيز در مجلس به این طرح               
رأی منفی دادند، با این وجود دو حزب ليبرال و              

کار که اکثریت را در پارلمان دارا                          محافظه
هستند، توانستند این برنامه فوق ارتجاعی را                   

های تعدادی از     معهذا همين مخالفت  .  تصویب کنند 
نمایندگان احزاب حاکم نيز به وضوح بحران و               

اکنون .  شکاف را در درون طبقه حاکم نشان داد           
در حالی که قرار است، انتخابات پارلمانی در                 

ست که    ها حاکی   آوریل برگزار شود، نظرسنجی     
احزاب حاکم، بخش زیادی از آرای خود را از                

این کاهش آرا برای حزب                  .  اند     دست داده    
 درصد و برای پاسوک تا         ٣٠دمکراسی نوین تا     

بالعکس گرایش  .  بينی شده است      درصد پيش   ١٠
های چپ افزایش یافته      به سوی احزاب و سازمان     

ها فقط یک چيز   اما این تغيير در نظرسنجی.  است
کند و آن افزایش روحيه انقالبی در  را منعکس می

 .ميان کارگران و زحمتکشان است
از انتخابات جدید چيزی عاید مردم به ویژه طبقه           
کارگر نخواهد شد و تغييری در اوضاع پدید                     

بورژوازی با استفاده از تمام                .  نخواهد آورد   
امکانات خود باز هم تالش خواهد کرد که                           

ها را به دست آورد و احتماًال یک           اکثریت کرسی 
تر را تشکيل خواهد        تر و بی ثبات       کابينه ضعيف 

های کارگر یونانی بيش از        در حالی که توده    .  داد
های   پيش به سوی ابتکار انقالبی و ایجاد ارگان             

اند، احزاب گرایش چپ،       ای جدید در حرکت      توده
های پارلمانتاریسم فراتر        افق دیدشان از محدوده      

حزب کمونيست رویزیونيست که              .  رود     نمی
ای از دوران شوروی سابق است و با                   بازمانده

آید،   نفوذترین گرایش موسوم به چپ به حساب می    
تری در پارلمان و          های بيش     برای کسب کرسی    

این حزب  .  کند  آميز قدرت تالش می     کسب مسالمت 
که در جناح چپ سوسيال دمکراسی یونان قرار            

اش از دولتی کردن تعدادی از                      دارد، برنامه   
مؤسسات، ملغا اعالم کردن بدهی یونان و خروج         

در کنار این      .  رود   از اتحادیه اروپا فراتر نمی          
قرار دارد که       "  ائتالف چپ رادیکال      "حزب،    
ای متشکل از گرایشات رنگارنگ                                جبهه

باشد و از نظر               سوسياليستی و دمکرات می          
تر از حزب کمونيست یونان                    مواضع راست   

های سياسی نقش قابل                  بقيه گروه    .  باشد     می
در شرایط   .  ای در جنبش کنونی ندارند           مالحظه

توانند   کنونی این احزاب گرایش چپ تا آن حد می         
ها را به مبارزات                  نقش ایفا کنند که توده                 

توانند نقشی    ها نمی   آن.  خوانند  فراپارلمانی فرا می  
انقالبی در رهبری مبارزات کارگری برای                     

داری از طریق یک انقالب  سرنگونی نظم سرمایه

درون پارلمان مانع از تصویب طرحی شوند که            
کابينه یونان آن را برای تصویب نهایی به مجلس          

 .فرستاده بود
ها هزار پليس را در       دولت یونان در این روز، ده      

. باش درآورده بود       سراسر کشور به حالت آماده        
 هزار پليس ضد شورش، پارلمان           ۵متجاوز از    

را در حلقه محاصره گرفته بودند تا مانع از ورود 
پليس .  ها گردند   مردم به این مرکز خيانت به توده       

ضد شورش که با آمادگی کامل در ميدان مستقر             
برای پراکنده کردن صفوف مردمی که        .  شده بود 

آمدند و عليه دولت و سران            از هر سو گرد می       
دادند به صفوف مردم        فرانسه و آلمان شعار می       

همين کافی بود تا آتن را به صحنه          .  یورش بردند 
های مرکزی      در خيابان  .  قيام و جنگ تبدیل کند        
ها، مراکز دولتی،     بانک.  آتن، باریکاد برپا گردید    

ها و دفاتر پليس به آتش کشيده                 برخی فروشگاه  
در برخی شهرهای دیگر یونان نيز مراکز             .  شد

دولتی و دفاتر نمایندگان احزاب دست راستی                  
مورد حمله قرار گرفت و حتا یک ایستگاه                          

پليس، انبوهی از گاز     .  تلویزیون محلی اشغال شد    
ها تن      ده.  آور به سوی مردم شليک کرد               اشک

 .زخمی و دستگير شدند
 بهمن در سراسر یونان نشان داد که ٢٣تظاهرات 

شرایط عينی انقالب در یونان فراهم است و                      
های    نه فقط توده    .  اند   کارگران یونانی آماده قيام      

توانند نظم موجود      مردم نشان دادند که دیگر نمی       
را تحمل کنند، بلکه بحران شدیدی نيز طبقه حاکم          

در جریان تصویب طرح         .  را فرا گرفته است        
تروئيکا توسط دولت، در درون کابينه ائتالفی                

برخی از وزرا و       .  های جدیدی پدید آمد         شکاف
معاونين از حزب ليبرال جنبش سوسياليستی پان          

اما اختالف در همين حد باقی        .  هلنی استعفا دادند   
شروط تعيين شده برای بورژوازی یونان          .  نماند

چنان تحقيرآميز بود که احساسات ناسيوناليستی            
حزب نئو فاشيست الئوس را که در کابينه ائتالفی    

این حزب از کابينه کنار         .  دار کرد     بود، جریحه  
: کشيد و رئيس آن در یک کنفرانس خبری گفت             

. توانند گروگان و رعيت باشند                 یونانيان نمی   "
شرافت ما مورد دستبرد قرار گرفته و ما تحقير              

 ."ایم شده
های   پاپادیموس رئيس کابينه یونان که با مخالفت          

گسترده حتا در درون احزاب طبقه حاکم روبه رو 
شده بود، یک روز پيش از تصویب طرح در                    
مجلس، در یک سخنرانی تلویزیونی برای                        
ترساندن مردم و نمایندگانی که قصد رأی دادن به         

اگر این طرح        :  این طرح را نداشتند، گفت               
تصویب نشود، اختالل در پرداخت بدهی، کشور         

. بار خواهد افکند     ی ماجرایی فاجعه     را به ورطه   
ناپذیر و      شرایط هرج و مرج اقتصادی، کنترل            

دولت دیگر قادر به    .  آفریند  انفجار اجتماعی را می  
اندازها از بين      پس.  ها نخواهد بود     پرداخت حقوق 

آالت   واردات سوخت، دارو و ماشين    .  خواهد رفت 
 .مختل خواهد شد

با تمام این تهدیدات، نه فقط کارگران و                                  
زحمتکشان یونانی با تظاهرات بزرگ خود پاسخ        

 نماینده از حزب ليبرال         ٢٢وی را دادند، بلکه         
 نماینده  ٢١و  )  پاسوک(جنبش سوسياليستی هلنی     
کار سنتی دمکراسی           از حزب راست محافظه         

نوین از رأی دادن به این طرح خودداری کردند             
 .و از این احزاب اخراج شدند

٣از صفحه   

 ی انقالب يونان در آستانه
با این همه، رادیکاليسم جنبش کارگری        .  ایفا کنند 

ها را ناگزیر نموده که مواضع                در هر گام آن       
 .تری اتخاذ کنند چپ
 بهمن نشان داد،        ٢٣گونه که رویدادهای           همان

آوری به    طبقه کارگر یونان از آمادگی برای روی      
. قيام برای سرنگونی نظم موجود برخوردار است 

ای برای    تواند به جرقه    در این ميان هر اتفاقی می      
انداز   چشم.  انقالب کارگری در یونان تبدیل شود         

اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سياسی، تشدید                  
هيچ .  ست    تضادها و اعتالی مبارزات طبقاتی            

دليلی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تخفيف                   
برنامه ریاضت اقتصادی      .  تضادها وجود ندارد     

قروض .  جدید، رکود موجود را تشدید خواهد کرد     
دولتی در شرایط رکود و کاهش درآمدهای                        

حتا .  دولت، باز هم افزایش خواهد یافت                          
المللی پول    های اروپایی و صندوق بين         کميسيون

بينی وعده بهبود اوضاع را           که معموًال با خوش     
شان این است که نسبت بدهی           بينی  دهند، پيش   می

دولت یونان به توليد ناخالص داخلی تا سال                        
ست که    طبيعی.   خواهد رسيد  ١٢٠ /  ۵ به   ٢٠٢٠

تحت یک چنين شرایطی تضادهای طبقاتی                       
ی اعتالی کنونی         پيوسته حادتر شوند و دامنه           

جنبش طبقاتی کارگران به انقالب کارگری                       
انداز برای یونان با      ترین چشم   این محتمل.  بيانجامد

تر شدن      توجه به اوضاع لحظه کنونی و وخيم               
. اوضاع اقتصادی و سياسی در آینده نزدیک است

چه که اهميت یک چنين انقالبی را در یونان                 آن
کند، نه صرفًا در ارتباط با خود این              برجسته می 

انقالب در یونان    .  کشور، بلکه سراسر اروپاست     
تواند آتش انقالب را در اسپانيا،               به فوریت می    

در همان   .  پرتغال، ایرلند و حتا ایتاليا برافزود            
روزی که کارگران یونانی اعتصاب عمومی برپا       

 هزار کارگر پرتغالی در               ٣٠٠کرده بودند،        
ليسبون تظاهرات خود را عليه سياست ریاضت و   

یک .  دستبرد به حقوق کارگران برپا کرده بودند          
هفته بعد دو ميليون کارگر اسپانيایی در بيش از              

فقط در  .   شهر، تظاهرات بزرگی برپا ساختند      ۵٧
ها   مادرید و بارسلون یک ميليون کارگر به خيابان  

داران    های دولت سرمایه        آمدند و عليه سياست        
 .تظاهرات کردند

بحران کنونی در اروپا فقط طبقه کارگر را تحت          
. فشارهای غير قابل تحمل قرار نداده است                        

های بورژوازی برای غلبه بر این بحران،  سياست
های وسيعی از مردم را به عرصه مبارزه              بخش

انقالب .  زیر رهبری طبقه کارگر سوق داده است       
تواند به الگویی برای انقالب کارگری            یونان می 

 .در سراسر اروپا تبدیل شود
 

 سی و چهارمين سال 
انتشار خود را با ايمان 
به پيروزی طبقه کارگر 

 آغاز می کند

  هن شر ي 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

یکی دیگر از اجزاء مهم برنامه فوری سازمان               
، اجرای یک رشته اقدامات در              )اقليت(فدائيان   

زمينه مسائل ارضی و بهبود وضعيت کشاورزی         
حکومت شورائی به    .  ست و زحمتکشان روستائی   

منظور ریشه کن ساختن تمام بقایای عقب مانده و           
فئودالی، برای افزایش سطح رفاه دهقانان فقير و           
زحمتکشان روستا و به منظور بسط و تکامل                    
مبارزه طبقاتی در روستاها، یک رشته اقدامات             

گذارد و   انقالبی و رادیکالی را به مرحله اجرا می        
از این طریق تمام مناسبات عقب مانده زمينداری،        
و یوغ مالکين و زمينداران بزرگ را بر                               

اندازد، موانع پيشرفت و تعالی جامعه را به                 می
ای انقالبی از پيش پای طبقه کارگر                               شيوه
دارد، تا نهایتًا کشاورزی پيشرفته، توليد                  برمی

جمعی و    بزرگ و محصول کافی و کشت دسته              
شورائی تام و تمام جایگزین کشاورزی عقب                   
مانده، توليد خرد و محصول اندک و کشت                          

جوهر اصلی برنامه      .  شخصی و انفرادی گردد       
فوری ارضی حکومت شورائی، در واقع بهبود             
بخشيدن زندگی زحمتکشان روستا، آماده سازی            
شرایط روستاها برای کشت بزرگ و جمعی ،                 
بهبود اقتصاد کشاورزی و تسهيل شرایط برای               

 . ست گذار به توليد سوسياليستی
قریب به نيم قرن است که شيوه توليد                                         

. داری، شيوه توليد مسلط  در ایران است             سرمایه
هائی از مناسبات توليد عقب         هرچند بقایا و نشانه     

داری نيز دیده         مانده فئودالی و ماقبل سرمایه              
شود اما مناسبات و شيوه توليد اصلی و مسلط             می

در اقصا نقاط و در دورترین روستاهای کشور               
. داری است   نيز مناسبات و شيوه توليد سرمایه              

دهقانان زحمتکش و زحمتکشان روستائی در                  
داران،  داران وزمين     تحت فشار وستم سرمایه           

ها در    دولت و نهادهای رنگارنگ وابسته به آن             
طی تمام دوران محمدرضا شاه پيوسته فقيرتر                 

ها خانه خراب    شده و هر سال شمار بيشتری از آن 
 .اند شده

این روند ، در دوران حاکميت جمهوری اسالمی           
نيز تشدید گشته و نقش و وزن روستاها و اقتصاد            

سهم .  کشاورزی بطور نسبی کاهش یافته است             
ترشده و   بخش کشاورزی از اشتغال نيز پيوسته کم      

 ١٣٣٥-٧٥های   برطبق آمارهای رسمی طی سال     
این سهم که   .   درصد کاهش یافته است    ٦٠بيش از   
های   درصد رسيده بود در سال     ٢٦ به   ٨٠در سال   

 به  ٨٤بعد از آن باز هم کاهش یافت و در سال                  
روند کاهش سهم بخش               .   درصد رسيد         ٢١

سهم .  کشاورزی از اشتغال همچنان ادامه دارد             
بخش کشاورزی در توليد ناخالص داخلی نيز                   

بر طبق گزارش خبرگزاری                 .  ناچيز است     
 درصد  ١٣/  ٢، تنها    ٨٨اقتصادی ایران در سال       

توليد ناخالص داخلی به بخش کشاورزی                             
از سوی دیگر در طول         .  اختصاص داشته است    

ها، ترکيب جمعيت شهری و روستائی نيز  این سال
، ۵۵در سال     .  دچار تغييرات بزرگی شده است         

 ۵٣ به      ٤٧نسبت جمعيت شهری به روستائی               
، ٩٠مطابق سرشماری سال        .  درصد بوده است    

 درصد افزایش و جمعيت        ٧١جمعيت شهری به      
 .  درصد کاهش یافته است٢٩روستائی به 

ترک روستاها و روند مهاجرت روستائيان به                  
شهرها نيز به شدت افزایش یافته است و بسياری            
از روستاها، به کلی از سکنه خالی و روستائياِن             

"اند بيشتری راهِی شهرها شده       تعداد روستاهای   . 
، ٨۵ الی   ٧۵های   خالی از سکنه تنها در طی سال       

) ١."( درصد افزایش یافته است            ١٠به ميزان       
اغلب مهاجرین روستائی در حاشيه شهرهای                  
بزرگ اسکان گزیده، به کارگری وانجام کارهای         

ها از    اند و بخش اعظم آن            مختلفی روی آورده     
. کنند طریق فروش نيروی کار خود ارتزاق می             

دهنده آن است که          این تغييرات و شواهد، نشان         
روند خانه خرابی دهقانان بيش از پيش تشدید                    

با خانه خرابِی انبوه بيشتری از                  .  گشته است   
دهقانان و خرده توليد کنندگان روستائی، نقش و              
وزن توليد خرد دهقانی در کل اقتصاد کشاورزی          
بيش از پيش کاهش یافته است و نقش و وزن                      

های زراعی، دام پروری      توليد بزرگ در شرکت    
ها نيز   های بزرگی که تعداد آن       و کشت و صنعت    

پيوسته افزایش یافته، از اهميت بيشتری                               
بخش زیادی از محصوالت     .  برخوردار شده است  

کشاورزی در  واحدهای بزرگ وبا استثمار                      
پرولتاریا و نيمه پرولتاریای کشاورزی توليد                   

توليد خرِد دهقانی اگر چه  در مجموع            .  گردد می
ای ندارد، اما     توليدات این بخش نقش تعيين کننده         

 . به لحاظ تعداد، همچنان پرشمار و پراهميت است
روشن است که برنامه ارضی حکومت شورائی و 
اقدامات فوری آن در این مورد، چه از لحاظ تقدم            
و تأخر و چه به لحاظ نقش و اهميت آن در رهائی     

های زحمتکش روستائی از قيد           کارگران و توده    
تواند بی    داری بزرگ، نمی     ستم سرمایه و زمين       

ها و بدون توجه به آن اتخاذ و           تأثير ازاین ویژگی  
 . اجرائی شود

از این رو نخستين اقدام حکومت شورائی، ملی               
ها و براندازی سلطه انحصاری         کردن تمام زمين   

حق .  زمينداران و مالکين بر اراضی کشور است        
مالکيت اراضی باید به دولت شورائی کارگران و        
زحمتکشان واگذار شود و دولت نيز موظف است         
بالدرنگ یک رشته اقدامات فوری، در زمينه                 
سروسامان دادن به توليد کشاورزی را سازمان             

حکومت شورائی حق استفاده     .  داده و عملی سازد    
ها و      ها را به شوراها، تعاونی               از این زمين       

نهادهای دمکراتيک کارگری و دهقانی واگذار               
دولت شورائی کارگران و زحمتکشان،           .  کند می

باید با تمام توان خود  برای مصادره و ضبط                      
فوری و کامل همه اراضی، امالک و ابزار توليد           

جنبش  و از     مالکان و زمينداران بزرگ اقدام کند       
دهقانان برای مصادرۀ اراضی مادام که جنبه                   
انقالبی و دمکراتيک دارد، پشتيبانی به عمل                     

های متعلق به       کليه اراضی، مراتع و باغ           .آورد
بنيادهای متعدد مذهبی و موقوفات و همچنين کليه         
ابزارهای توليد متعلق به این نهادها و زمينداران           
نظير تراکتور، بذرپاش، کمباین، وسائل آبياری،          

های احداث شده در     وسائل حمل و نقل و ساختمان      

شود و در       این اراضی و امثال آن، ضبط می                 
اختيار کارگران کشاورزی و دهقانان فقير متشکل 

. گيرد ها قرار می   ها و اتحادیه   در شوراها و کميته    
به منظور بهبود شيوه توليد محصوالت کشاورزی 
و افزایش ميزان برداشت آن و نيز به منظور بسط 
اقتصاد بزرگ و برقراری کنترل اجتماعی بر آن، 

های  حکومت شورائی از طریق شوراها و کميته          
دهقانی باید بکوشد در امالک مصادره شده،                      

وار  های کشاورزی نمونه           واحدها و سازمان          
بزرگی را تحت کنترل شوراهای نمایندگان                       

ها و    کارگران و زحمتکشان ایجاد کند و برتری            
مزایای کشت جمعی و بزرگ در مقایسه با کشت           
فردی و اقتصاد خرد را در عمل به دهقانان نشان           

 .دهد
حکومت شوارئی با انجام همين اقدامات فوری که        
در رأس آن ملی کردن اراضی و لغو مالکيت                    
خصوصی بر زمين و ایجاد کشت بزرگ و                        
شورائی که توسط شوراهای کارگران و دهقانان           

ترین گام برای بازسازی               شود، مهم     اداره می    
ترین  کشاورزی نوین را برداشته و سهمگين                    

ضربات را بر پيکر زمينداران بزرگ وارد آورده 
ست که برخی از دهقانان بر پایه                  بدیهی.  است

منافع شخصی و کوتاه مدت خود، ممکن است                  
اما .  های ملی شده گردند          خواستار تقسيم زمين      

های خاص و      حکومت شوارئی جز در وضعيت        
در موارد بسيار محدود و به کلی استثنائی که از              

توان آن را به دقت مشخص کرد، به                     قبل نمی  
تقسيم زمين در امالک ملی یا مصادره شده                          

. علت آن هم روشن است        .  مبادرت نخواهد کرد    
های اقتصادی کشاورزی کوچک و      اوًال در سيستم  

یا کشت فردی و شخصی، ميزان توليد محصول             
کشاورزی خرد و کشت فردی،     .  بسيار پائين است  

هيچگاه نتوانسته است توده کارگران کشاورز و             
ثانيًا استفاده از   .  دهقانان فقير را از فقر نجات دهد       

ابزار توليد و تکنولوژی مدرن در زمينه کاشت و          
های کوچک بسيار       داشت و برداشت در زمين           

محدود و به طور عمده ناممکن و بارآوری کار               
روند اساسی در     .  نيز بسی محدود و پائين است          

داری نيز تا کنون تبدیل                     کشاورزی سرمایه     
واحدهای توليد کوچک با سطح زیر کشت بسيار           
اندک، به واحدهای توليد بزرگ، همراه با                           
مصرف بيشتر کودهای شيميائی و استفاده از                   
ابزار و ماشين آالت جدید و بازده بيشتر بوده                     

کشت فردی که مشروط به مالکيت                        .  است
ست، نه فقط دهقانان را از فقر و خانه                   شخصی

دهد، بلکه این شيوه، در برابر           خرابی نجات نمی   
ای است که به طور       توليد بزرگ، شيوه کهنه شده     

اجتناب ناپذیر باید جای خود را به توليد بزرگ                 
ها  ثالثًا و از همه این    .  بسپارد و الزامًا خواهد سپرد    

های ملی شده ميان                      مهمتر، تقسيم زمين             
ها را به ایجاد                کشاورزان، خواه ناخواه آن              

امتيازات جدیدی برای خودشان در پوشش حق               
راند وتوليد و اقتصاد خرد و کوچک            مالکيت می 

تقسيم زمين در عين حال با درجه           .  را دامن زند   

 وظايف فوری انقالب اجتماعی 
 اقدامات فوری حکومت شورائی  

 به منظور افزایش سطح رفاه زحمتکشان روستائی و بسط مبارزه طبقاتی در روستاها
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معينی از بازگشت به سوی مناسبات کهن همراه             
ها خالف اهداف استراتژیکی          است که تمام این        

حکوت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر است            
و شوراهای کارگران و زحمتکشان نيز هرگز                
مشوق بازگشت از ملی کردن به تقسيم زمين                     

این اقدام نه فقط مغایر              .  نيستند و نباید باشند         
کشاورزی نوین و  خالف پيشرفت اقتصاد                          

ست، بلکه مغایر اهداف طبقه کارگر و          کشاورزی
تأمين شرایط برای انتقال زراعت به سوسياليسم            

دولت شورائی در همه حال توليد                .  نيز هست   
بزرگ را در مقابل توليد کوچک، توليد پيشرفته             
را در مقابل توليد عقب مانده، توليد ماشينی را در          

. نماید و نه عکس آن       مقابل توليد دستی تقویت می     
کند تا      این شيوه به طبقه کارگر کمک می                          

ها  های عميق و جان سخت تمام عقب ماندگی     ریشه
و بقایای کهنه و منسوخ را سست کند و از جا                      
بکند و زراعت و اقتصاد کشاورزی را به سمت             
جلو و به سمت مدل اقتصاد شورائی و                                    

نکته اساسی و بسيار       .  سوسياليستی هدایت نماید    
مهمی که در بخش ارضی برنامه سازمان فدائيان          

بطور ویژه بر آن تأکيد و از آن به عنوان           )  اقليت(
یک وظيفه نام برده شده است، همانا ضرورت                
سازماندهی و متشکل شدن پرولتاریای روستا در         
تشکل اخص طبقاتی خود مستقل از سایر                             

وظيفه ما توضيح وجود      .  ست  های روستائی  گروه
تضاد آشتی ناپذیر ميان منافع پرولتاریای روستا            
با منافع بورژوازی دهقانی و سرانجام توضيح                
این نکته است که تنها یک انقالب سوسياليستی و            

تواند تقسيم طبقاتی جامعه      سوسياليسم است که می    
 . و هرگونه استثمار انسان از انسان را نابود کند
های  کشت جمعی و شورائی واداره زمين                           

کشاورزی توسط شوراهای کارگران و                                
ترین  زحمتکشان اگر چه جزء مهم و شاید مهم                 

ست، اما این    جزء برنامه ارضی حکومت شورائی    
هنوز پاسخگوی تمام معضالت کشاورزی و                    

های مختلف    اقتصاد روستائی یا مسائلی که الیه           
دهقانی درگير آن هستند و خواهند شد و حکومت            

پيش .  شوارئی را با آن درگير خواهند کرد نيست          
از هر چيز باید براین نکته تأکيد شود که فقط                      
پرولتاریای شهری و صنعتی متشکل در شوراها          

های طبقاتی خویش است که قادر است               و تشکل  
های زحمتکش روستا را از قيد ستم سرمایه و  توده
پرولتاریا اما در      .  داری بزرگ رها سازد        زمين

تواند به عنوان پيشاهنگ کليه استثمار  صورتی می
شوندگان و زحمتکشان و به عنوان رهبر آنان در          
مبارزه برای کوتاه کردن دست استثمار کنندگان و   
در راه نابودی آنها اقدام کند، که پيکار طبقاتی را            

از همين روست    .  به عرصه روستاها نيز بکشاند      
که در بخش مربوط به مسأله ارضی برنامه                       

، بسط و تکامل         )اقليت(فوری سازمان فدائيان         
مبارزه طبقاتی در روستاها مطرح و بر آن تأکيد            

حکومت شورائی و در رأس آن طبقه          .  شده است 
ها و اقشار مختلف      تواند نسبت به الیه     کارگر نمی 

روستائی برخورد یکسانی داشته باشد و برای                 
 .ها راه حل واحدی ارائه دهد معضالت آن

ترین وظيفه حکومت شورائی در روستاها،              مهم
متشکل ساختن پرولتاریای کشاورزی در سازمان       

های اهالی   اخص کارگری و مستقل از سایر گروه      

همۀ کسانی که از طریق فروش                   .  روستاست
نيروی کار خویش در مؤسسات کشاورزی                       

داری، وسائل معاش خود را تامين                           سرمایه
پرولتاریای .  کنند، پرولتاریای روستا هستند          می

روستا، مهمترین گروه روستائيانی هستند که                   
جذب حکومت شورائی  می شوند و یگانه نقطه               
اتکاء قوی حکومت شورائی در روستاها به                      

اما گروه دیگری از روستائيان که       .  آیند حساب می 
وسائل معاش خود را، قسمتی از راه فروش                       
نيروی کار و اجير شدن در موسسات کشاورزی           

آورند و قسمت     داری بدست می    و صنعتی سرمایه   
دیگر را از راه کار در قطعه زمين شخصی یا                   

ای که فقط بخشی از محصوالت الزم برای           اجاره
کند، نيمه پرولترها  تغذیه خانواده خود را تأمين می

ست که این گروه از روستائيان در            بدیهی.  هستند
های روستائی    کنار گروه اول، از نخستين گروه           

هستند که از حکومت شورائی و برنامه آن در                  
گردند و جلب و      عرصه مساله ارضی بهرمند می      

ها،  بعد از این    .  شوند جذب حکومت شورائی می      
دهقانان خرده پا، یعنی کشاورزان خرده مالک                

های  قرار دارند که بواسطۀ داشتن قطعه زمين                
نسبتًا کوچکی که به موجب حق مالکيت یا                           

کنند،  داری از آن بهره برداری می                              اجاره
های خود و خانواده خود را تأمين                          نيازمندی

کنند و به اجير کردن نيروی کار غير متوسل              می
به رغم تزلزلی که در ميان این قشر               .  شوند نمی

ها نيز جزو            روستائی وجود دارد اما این                     
روستائيان زحمتکشی هستند که از حکومت                     

چرا که  .  برند های آن منفعت می    شورائی و برنامه  
حکومت شورائی با ملی کردن اراضی، ضبط                

های متعلق به مالکين و زمينداران بزرگ،            زمين
داری، این گروه از                برانداختن سيستم اجاره         

روستائيان را از پرداخت اجاره و یا بازپرداخت            
های بانکی و دولتی معاف و آنان را از اشکال           وام

گوناگون ستم و وابستگی به زمينداران بزرگ                 
های  حکومت شورائی با کمک           .  سازد رها می   

فوری خود، از جمله امکان استفاده از ابزار                      
کشاورزی مصادره شده و نيز از طریق ایجاد                  

ها و تشویق آنان به متشکل شدن در این                  تعاونی
کند این   ها و نهادهای دمکراتيک، سعی می      تعاونی

گروه را نيز به سمت کشت و کار جمعی و                           
باید درنظر داشت که این            .  تعاونی هدایت کند     

گروه از روستائيان در زندگی پردرد و رنج خود، 
شوند و    ها و زحمات زیادی را متحمل می                 ستم

برند و این      دائمًا در فقر و تنگدستی به سر می                
زمينۀ جذب آنها را به حکومت شورائی که حائز            

با این   .  کند ست، تقویت می      اهميت بسيار زیادی     
وجود باید تأکيد نمود که این گروه از دهقانان ، به            

برند و در    رغم آنکه در ذلت و بدبختی  به سر می          
معرض ظلم و ستم قرار دارند اما فقط زمانی                     

 از حکومت شورائی و پرولتاریای           بطور قطعی  
کنند که رهبری متشکل و             انقالبی پشتيبانی می     

نيرومند و ارادۀ راسخ طبقه کارگر برای نشان                
لنين نيز  .دادن راه صحيح را در عمل مشاهده کنند        

دراین مورد می گوید  این قشرازاهالی روستائی            
برند و   که در ذلت بی نظير و تفرقه به سر می             "  

در معرض ظلم و ستم قرار دارند و در کليه                        
کشورها، حتا در پيشروترین کشورها، به زندگی          

اند، در حاليکه از     در شرایط نيمه بربریت محکوم     
لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در پيروزی 

 تصرف  پس از باشند، فقط     نفع می  سوسياليسم ذی 
 پس از    قدرت سياسی توسط پرولتاریا، فقط                     

داران  سرکوب قطعی زمينداران بزرگ و سرمایه      
 در عمل  این افراد زجر کشيده       پس از آنکه  و فقط   

ببينند که دارای پيشوای متشکل و مدافعی هستند             
که برای کمک و رهبری و برای نشان دادن راه              
صحيح به حد کافی نيرومند و راسخ است،                          

توانند به طور قطعی از پرولتاریای انقالبی                می
 )٢." (پشتيبانی کنند

اما گروه دیگری از روستائيان، دهقانانی هستند             
های کوچکی را که به موجب حق                       که زمين   

داری در اختيار دارند و نه فقط            مالکيت یا اجاره   
کنند بلکه گاه با       هزینه خانواده خود را تأمين می         

اجير کردن نيروی کار دیگران، مازاد معينی هم           
این قشر از روستائيان را که             .  آورند بدست می  

شوند، حکومت      دهقانان ميانه حال ناميده می                 
تواند به طرف خود جلب          شورائی در آغاز نمی      

کند بلکه باید آن را در مبارزه بين پرولتاریا و                   
داری  انتقال به زمين   .  بورژوازی بی طرف سازد    

کلکتيو در مورد این قشر از دهقانان بسی                             
قشر ميانه  .  پاست تر از دهقانان فقير و خرده     مشکل

حال دهقانی، در مبارزه ما بين پرولتاریا و                         
گيرد و   بورژوازی غالبًا جانب بورژوازی را می       

در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به                 
"مقاومت خواهد زد               پرولتاریای انقالبی        . 

الاقل برای آینده نزدیک و برای آغاز             -تواند نمی
این وظيفه را در          -دوران دیکتاتوری پرولتاریا    

برابر خود قرار دهد که قشر مزبور را به جانب              
خود جلب نماید، بلکه باید به این وظيفه اکتفا                       
ورزد که وی را بی طرف نگاه دارد یعنی در                    
مبارزه بين پرولتاریا و بورژوازی بی طرف                   

نوسان این قشر بين این دو نيرو ناگزیر                .  سازد
است و در آغاز دوران جدید تمایل بيشتر وی در             

داری به سوی         کشورهای تکامل یافته سرمایه           
 )٣(."بورژوازی خواهد بود

تنها در پرتو مبارزه طبقاتی و تعميق آن و در                    
پرتو کئوپراسيون سازی و انجام یک رشته                        
اقدامات گسترده در زمينه کشت و برداشت                        

های  کلکتيو و نشان دادن عملی مزایا و برتری                
تواند  ست که حکومت شورائی می            کشت جمعی  

تزلزل این قشر را به سمت شوراها و پرولتاریای          
حکومت شورائی با ایجاد        .  انقالبی درهم بشکند    

ها   به آن    در عمل  ها باید      های موفق تعاونی     نمونه
نشان دهد که کشت جمعی و تعاونی چه از نظر                
تمرکز و بارآوری و چه از نظر استفاده منطقی و           
صحيح از زمين و نيروی کار، به مراتب نسبت              
به واحدهای کوچک و مجزا برتر است و در                     
مقایسه با این واحدهای پراکنده، عالوه بر                           

جوئی در نيروی کار، محصول بيشتری               صرفه
تنها از این طریق است که باید         .  آید نيز بدست می  

زمينه جلب و جذب این گروه از روستائيان را                  
جلب و جذب این دسته از                       .  فراهم ساخت    

روستائيان به کشت و کار جمعی اما مستلزم کار            
های  تر و مستلزم فعاليت    صبورانه و طوالنی مدت   

ها و روستاهاست که این نيز        فرهنگی در ميان آن   
از وظایف حکومت شورائی و پرولتاریای آگاه              

وظيفه ما عبارت است از فعاليت فرهنگی        . "است
در بين دهقانان، و اما این فعاليت فرهنگی در بين           
دهقانان که یک هدف اقتصادی است، همانا                        
عبارت است از جلب به کئوپراسيون، هر آینه                  
جلب کامل به کئوپراسيون عملی شده بود، ما                    
اکنون با هر دو پا برزمينه سوسياليسم قرارگرفته          

ولی این جلب کامل به کئوپراسيون                       .  بودیم

 . . . وظايف فوری انقالب  
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و همانا توده    (اش با فرهنگ شدن دهقانان          الزمه
ست که نيل       ای به آنچنان درجه     )  عظيم دهقانان  

بدان بدون یک انقالب کامل فرهنگی محال                       
 )٤"(.است

های کئوپراتيو در حکومت شورائی    گسترش بنگاه 
که موجب اتحاد وتشکل ميليون ها تن از اهالی                
می گردد، به ویژه از نظر تسهيل شرایط گذار به           

ای برخوردار     العاده سوسياليسم از اهميت فوق           
این اهميت به حدی است که لنين نيز                       .  است

بنگاههای کئوپراتيو که زمين و وسائل توليد آن              
به دولت یعنی به طبقه کارگر تعلق دارد را                         

"داند همردیف بنگاههای سوسياليستی می            در . 
های  های کئوپراتيو از بنگاه    نظام موجوده ما بنگاه   

داری خصوصی به عنوان بنگاههای                   سرمایه
های سوسياليستی    کلکتيو متمایزند ولی از بنگاه          

در صورتيکه در زمينی برپا شده باشند که آن                  
زمين و وسائل توليد به دولت، یعنی به طبقه                      

 )۵."(کارگر تعلق داشته باشد، متمایز نيست
به هر رو روشن است که حکومت شورائی و در           
رأس آن طبقه کارگر در آغاز حاکميت خود                      

تواند منافع این گروه دهقانان را در نظر                      نمی
ها حتا چنانچه مستلزم        نگيرد و جلب و جذب آن         

های اوليه باشد، نبایستی به آن          یک سلسله گذشت   
انتقال به کشاورزی کلکتيودر          .  بی توجه باشد      

مورد این گروه از دهقانان قطعًا باید با احتياط و             
. بتدریج، بدون اعمال زور و داوطلبانه انجام شود       

قدرت دولتی پرولتری باید انتقال به زمينداری            "
کلکتيو را فقط با احتياط فراوان و تدریجًا، با                     
نشان دادن نمونه و بدون هيچگونه اعمال زوری          

 )٦"(.نسبت به دهقانان ميانه حال انجام دهد
پنجمين گروه روستائيان، افراد مرّفهی هستند که          
معموًال زمين و اقتصاد خود را به وسيله چند                     

ها در واقع          این.  کنند کارگر اجير اداره می             
نمایندگان تيپيک بورژوازی روستا و                                   

دارانی هستند که در رشتۀ زراعت و                     سرمایه
کنند واز طریق استثمار           کشاورزی فعاليت می      

این .  کنند کارگران کشاورزی، سرمایه انباشت می    
گروه از روستائيان که بسيار کم شمارتر از                      

های پيشين هستند، گرچه زميندار و سرمایه         گروه
دار بزرگ نيستند و سرمایه آنها هنوز ملی نشده             
است، اما دشمن کارگران و زحمتکشان و                          

اند و عليه شوراها و حکومت شورائی          ضدانقالب
کارگران و زحمتکشان دست به خرابکاری و                 

حکومت شورائی به موازات    .  مقاومت خواهند زد  
داران و کوتاه کردن دست آنها در  مقابله با سرمایه

ای جدی عليه این        صنایع و شهرها، باید مبارزه        
حکومت .  گروه از ضدانقالب را نيز سازمان دهد      

شورائی با مسلح ساختن پرولتاریای روستا،                    
تشکيل و گسترش شوراهائی که در آن تفوق                     
پرولترها و نيمه پرولترها تأمين شده باشد، به                  

شان را   ها می پردازد، مقاومت ای جدی با آن  مقابله
. ها می شود     درهم شکسته و مانع خرابکاری آن          

حکومت شورائی گر چه بالفاصله پس                                  
ازاستقرار، برخالف سرمایه های بزرگ،سرمایه      
این گروه از اهالی روستارا مصادره نمی کند، اما    

ست که بسته به شرایط و توازن قوای                        بدیهی
مشخص و پيشرفت انقالب این کار را خواهد کرد         
و چنانچه این گروه بخواهند در مقابل حکومت                 
شورائی کارگران و زحمتکشان دست به                             
خرابکاری بزنند و به آن آسيب برسانند،                              
شوراهای کارگران و زحمتکشان تمام دارائی آن          

 . هارا ضبط خواهند کرد
در کنار این مجموعه اقدامات حکومت شورائی،          

بر اجرای  )  اقليت(برنامه فوری سازمان فدائيان        
یک رشته اقدامات فوری دیگر نيز به سود                          
دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه روستائيان   
تأکيد نموده و خواستار آن شده است که کليه                        

ها و   های دهقانان زحمتکش به دولت، بانک        بدهی
سایر موسسات مالی، سرمایه داران، مالکين و               

های بدون بهره به       وام.  رباخواران فورًا لغو شود    
دهقانان زحمتکش پرداخت گردد و نياز آنان در              

های تکنولوژیک، ماشين آالت کشاورزی،         زمينه
کود شيميائی، بذرهای اصالح شده و امثال آن                  

ها، گسترش     ایجاد و توسعه جاده          .  تأمين گردد   
های آبياری و آب            وسائل حمل و نقل، شبکه              

رسانی، برق سراسری، ایجاد و توسعه مراکز                
بهداشتی و درمانی و فرهنگی در جهت رفاه                      

ست که   ساکنين روستاها، از جمله اقدامات دیگری     
با اجرای  .  بر اجرای فوری آن تآکيد گشته است           

که همان   )  اقليت(برنامه فوری سازمان فدائيان          
ست و اجرای         برنامه فوری حکومت شورائی          

ست که وضعيت            برنامۀ ارضی آن، بدیهی               
کشاورزی و روستائيان متحول و دگرگون خواهد        

به نسبت پيشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی در        .  شد
یابی مستقل و    روستاها، به نسبت گسترش سازمان     

شورائی کارگران کشاورزی ، به نسبت گسترش          
کشت شورائی وبه نسبت رشد و گسترش                              

ها و انجام یک رشته اقدامات به نفع                          تعاونی
پرولتاریای روستا، نيمه پرولتاریا، دهقانان فقير و 
ميانه حال، اندک اندک از اهميت توليد خرد و                   

شود  و زراعت جمعی و کشت           دهقانی کاسته می   
گيرد و راه را        وسيع و شورائی جای آن را می            

برای پرولتاریای انقالبی و کشت سوسياليستی               
 . سازد هموارتر می
 ها زیر نویس
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با استناد به همين آمار دولتی، حدود نيمی از                       
جمعيت شاغل در ایران از حداقل تسهيالت بيمه             

و .  های پزشکی، بهداشت و درمان محروم هستند       
این در شرایطی است که هم اکنون، در بسياری              
از کشورهای دنيای سرمایه داری، عالوه بر                    
طبقه کارگر، تمام آحاد جامعه نيز از امکانات                  
بيمه های اجتماعی، بهداشت و درمان برخوردار         

الزم به ذکر است آنچه را که هم اکنون                 .  هستند
کارگران و عموم توده های مردم این کشورها در          
امر بيمه های اجتماعی، درمان، بهداشت، حق                
بيکاری، بازنشستگی و از کار افتادگی برخوردار 

نتيجه انقالبات و مبارزات تاریخی توده            هستند،   
های زحمتکش، تالش پيگيرانه انقالبيون                            

  قهرمانانه  کمونيست و به طور اخص مبارزات           
 ١٥٠طی  .   اخير بوده است     در دو قرن   کارگران  

سال گذشته، مبارزات و اعتصابات کارگران در           
مقياس جهانی، سرانجام سرمایه داران و دولت               
های حامی شان را به عقب نشينی وادار کرد و به           
طور اخص طی نيم قرن گذشته در بسياری از                 
کشورهای سرمایه داری، کارگران توانسته اند از       

. حق مسلم بيمه های اجتماعی برخوردار شوند               
نسبی برخورداری از         تحقق     عالوه بر این،             

عمومی نيز در   بهداشت و درمان رایگان     امکانات  
 . بسياری از کشورهای اروپایی متحقق شده است

با وجود چنين دستاوردهای گران بهایی که                         
حاصل مبارزات کارگران و زحمتکشان در                     
عرصه جهانی است اما، تحت حاکميت رژیم                    
ارتجاعی و ضد کارگری جمهوری اسالمی، نه             
تنها ميليون ها نفر از توده های زحمتکش جامعه            
از بيمه های اجتماعی محروم هستند، بلکه، نيمی          
از جمعيت خانوار شاغل در کشور نيز، اساسا                 

عالوه بر این، آن نيمه        .  تحت پوشش بيمه نيستند     
دیگر جمعيت شاغل نيز، که ظاهرا بيمه هستند، با 

مشکالت عدیده ای در امر برخورداری از                         
 . تسهيالت بهداشت و درمان مواجه هستند

ميزان پرداخت باالی حق بيمه، اولين معضلی                
است که کارگران و جمعيت شاغل در ایران با آن          

این امر سبب گشته تا بخش وسيعی        .  مواجه هستند 
از نيروهای شاغل و بيمه شدگان، قادر به                            
پرداخت باالی حق بيمه نبوده و در نتيجه عطای             

ميزان پرداختی حق    .  آن را به لقایش می بخشند         
بيمه به نسبت حداقل حقوق دریافتی کارگران،                 

های اجتماعی    مدیرکل بيمه  آنچنان باال ست که            
 نيز بر آن       وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی          

مظفر کریمی در گفتگو با خبرگزاری       .  داردتاکيد  
 ميليون خانوار شاغل محروم از      ٨مهر، در مورد    

توانند بيمه   البته این افراد می     :  حق بيمه می گوید     
اما پرداخت حق بيمه آنقدر برایشان سخت         ،  شوند

است که از عهده آن بر نمی آیند و یا اینکه پس از            
گذشت مدتی از پرداخت حق بيمه، شرایط ادامه              

 . را ندارند آن پرداخت
 ٣٣٣حداقل دستمزد کارگران در ایران هم اکنون         

و این در شرایطی است     .  هزار تومان در ماه است  
که ميزان خط فقر در کالن شهرهای کشور، از               

در چنين  .  مرز یک ميليون تومان نيز گذشته است      
وضعيتی، که حداقل حقوق کارگران حتا                              
پاسخگوی امرار معاش و نيازهای اوليه زندگی             
آنان نيست، طبيعتا نمی توان انتظار داشت که                   
بخش کالنی از همين حداقل حقوق دریافتی نيز،             

. صرف پرداخت ميزان باالی حق بيمه گردد                   

عالوه بر این، آن بخش از کارگران و جمعت                    
شاغل کشور هم، که بعضا از امکانات ضروری           
خود و خانواده شان می زنند تا زیر پوش بيمه                    
قرار گيرند، حتا از خدمات درمانی کافی نيز                     

تفاوت پرداخت هزینه های        .  برخوردار نيستند      
دارویی، پزشکی  و درمانی بيمه شدگان، با                        
آنهایی که اساسا بيمه نيستند، آنچنان کم است، که            
عمال جو بی رغبتی عمومی را در پرداخت حق              

به .  بيمه ميان جمعيت شاغل کشور دامن زده است       
عبارت دیگر، در وضعيت حاکم بر جامعه، عدم            
تخصيص تسهيالت مناسب پزشکی، دارویی و              
درمانی به بيمه شدگان و نيز ميزان پرداخت                      
باالی حق بيمه، سبب شده است تا نيمی از                            
جمعيت شاغل کم درآمد کشور از این امر سر باز          

این بخش از کارگران ترجيح می دهند مبلغ         .  زنند
فوق را صرف امرار معاش و دیگر هزینه هایی            
که به زعم شان از ضرورت بيشتری برخوردار           

 . است، هزینه کنند
دومين مشکلی که گریبان جمعيت شاغل در ایران         
را گرفته است، قوانين ارتجاعی، ضد کارگری و         
به طور اخص قوانين ضد زن حاکم بر جمهوری           

طبق قانون بيمه و دیگر قوانين              .  اسالمی است  
ارتجاعی جمهوری اسالمی، مردان مسئول تامين       

از این رو، در امر بيمه،        .  معيشت خانواده هستند   
این گونه تبعيضات         .  اولویت با مردان است            

جنسيتی نيز، سبب گشته تا کارگران زن و و انبوه          
جمعيت زنان شاغل که مسئول تامين معاش خود            
و خانواده هستند، عمال نتوانند از تسهيالت بيمه              

لذا خود  . برای افراد تحت پوشش خود استفاده کنند 
قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی نيز، بخشی از         
خانوار جمعيت شاغل کشور را، در برخورداری         

 .های اجتماعی محروم می سازد از امکانات بيمه
در این رابطه نيز، مدیر کل بيمه های اجتماعی               
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت                         
جمهوری اسالمی، همه پرده ها را کنار زده و                  

اولویت با مردان    ،  در بيمه بازنشستگی  :  می گوید 
:  ه است   افزوداین مقام دولتی همچنين                .  است

مرد را مسئول تامين       جمهوری اسالمی،     قوانين   
معيشت خانواده می داند و با توجه به اینکه فقط                
مردان در صورت بيمه شدن می توانند خانواده               

به همين دليل به     ،  خود را تحت پوشش قرار دهند       
مگر در   .  نفع خانواده هاست که مرد بيمه شود              

 ."شرایطی که از کار افتاده باشد
اما مشکالت و معضالت پيش روی کارگران و              
زحمتکشان  در ایران، صرفا در همين محدوده               

عالوه بر تضييقات فوق که بدان      .  باقی نمانده است 
اشاره شد، باز بودن دست کارفرمایان در بيمه                 
نکردن کارگران نيز، مزید بر علت است تا بخش          
وسيع تری از جمعيت شاغل ایران، از پوشش                 

 . بيمه های درمانی و بازنشستگی محروم گردند
علی آقازاده افساری عضو کميسيون امنيت ملی            

ی  در یك نشست خبر      نيز، مجلس شورای اسالمی  
کرد که قانون کار          اعتراف    در استان گيالن،          

جمهوری اسالمی دست کارفرمایان را در بيمه              
 ایلنا از قول       .نکردن کارگران باز گذاشته است         

متاسفانه قانون فعلی     ":  نوشتاین مقام حکومتی       
 دست     ،ها     های بيمه و هزینه                 کار در بخش        

شود   ای عمل می    کارفرمایان را بازگذاشته و سليقه    
و برخورد مناسبی با کارگران در برخی از                        

 . "شود توليدی نمی های کارگری و محيط

 ارتجاع،  با       عضو کميسيون امنيت ملی مجلس         
برخی دیگر از مشکالت و بی حقوقی                      بيان    

: ء گفت جمله اخذ تعهدات سفيد امضا       کارگران از 
 کارگران را با      ،در برخی از واحدهای توليدی       "

آنند که     مشغول به کار می      ءاخذ تعهد سفيد امضا    
درخواست بيمه نکند   کند     آارگر تعهد می   ، آن یط

 .حقوق بسيار کم مشغول به کار شود و با
آنچه تا کنون بر شمردیم بخشی از انبوه معضالت 
روی                   ي گر ن ران و دی ارگ و تضييقاتی است که ک

د             ن ت واجه هس ی     .  های شاغل کشور با آن م ت  ٨وق
ن                ي ن ا چ ميليون از جمعيت خانوار شاغل کشور ب
مشکالتی در خصوص بيمه بازنشستگی، پزشکی      
و درمانی مواجه اند، دیگر نياز به گفتن نيست که          
ران             انبوه جمعيت بيکار و توده های زحمتکش ای
در مواجهه با مشکالت پزشکی و درمان، در چه          

د          رن ن بخش      .  وضعيت فالکت باری بسر می ب ای
 به دليل فقر و عدم دسترسی        عظيم جمعيت ایران،  

جی    عمال ،  مناسب به دارو و درمان    دری با مرگ ت
 .دست و پنجه نرم می کنند

ی        توده مردم ایران  کارگران و    ای وان  به دليل عدم ت
زشکی،       پرداخت هزینه های سنگين    ی و     پ داروی

اسب محروم                     ن ان م ه درم ی ب اب درمانی از دستي
ه              .  هستند ن زی رداخت ه وان پ ه ت های    بيمارانی ک

ی               ان راکز درم اوليه مورد نظر بيمارستان ها و م
ی             ان راکز درم  –را ندارند، از پذیرش در اغلب م

ه خصوصی          ی و چ ت ه دول د       -چ ن ان از می م . ب
ار         کارگران و زحمتکشان ایران در صورت گرفت
ان اضطراری، می                  شدن به یک وضعيت درم

ات     ه    بایست وسایل و امکان ي دگی شان را           اول  زن
بفروشند تا از امکان پذیرش در مراکز درمانی و          
اسب                     ن زشک و داروی م ه پ ی ب اب ا دست ی ی

در غير این صورت، جایی در   .  برخوردار گردند 
د داشت             ن خواه ی ن ان هوری      .  مراکز درم در جم

اران      اسالمی   مرگ تدریجی، سرنوشت محتوم بيم
 .کم درآمد و تهی دست جامعه است

اعی از             م برخورداری از تسهيالت بيمه های اجت
م                   ل ق مس ان ح گ ان رای داشت و درم ه ه ب مل ج

ران است             ردم ای ا در    .  کارگران و توده های م ام
ه                      چه ک م، آن اک نظام سرمایه داری و اسالمی ح

ه                تحت عنوان بيمه   اعی وجود دارد، ن م های اجت
فقط بسيار ناقص و محدود است، بلکه همان طور         
عيت             که در باال بدان اشاره شد، حتا نيمی از جم
وده های              خانوار شاغل ایران، بخش وسيعی از ت
حدود               يالت م ن تسه ي م ه ازه ع ام تکش ج زحم

 .نيزمحروم هستند
بر کسی پوشيده نيست که عدالت و رفاه                                 
اجتماعی، یک موهبت الهی نيست که از آسمان              
نازل گردد، بلکه پدیده ای ست انسانی، اجتماعی           
و زمينی، که در نتيجه مبارزات کارگران و توده           

تنها از طریق این . های زحمتکش به دست مي آید
ست که      مبارزه و برپائی یک حکومت شورائی           

توانند به یک        کارگران و زحمتکشان ایران می         
از .  نظام کامل و جامع تامين اجتماعی دست یابند         

همين روست که در برنامه سازمان فدائيان اقليت         
آمده است که وظيفه فوری حکومت شورائی                    
برخاسته از یک انقالب اجتماعی در ایران،                     

درنگ بهداشت و درمان رایگان و            برقراری بی 
یک سيستم  جامع و کامل تامين اجتماعی است که 
از طریق آن توده های زحمتکش مردم از بيمه                
کامل اجتماعی، شامل بيمه بيکاری، درمان،                   
سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت،                              
فرسودگی، از کارافتادگی و امراض ناشی از                  
حرفه و کار در وسيع ترین سطح ممکن                                

 .  برخوردار گردند
 
 
 

 

 بيمه های درمانی و معضالت جمعيت شاغل در ايران
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ه                    ان ب ه خارج از کشور سازم  رفقای تشکيالت کميت
گرد            ال روز          ١٩مناسبت چهل و یکمين س ال ن، س م ه  ب

راسمی در                   ان م گذاری سازم ان حماسه سياهکل و بني
 . کانادا، دانمارک و هلند برگزار کردند

ه                ١٣٩ بهمن      ٢٢  روز شنبه  وری م ف ازده ا ی ر ب راب  ب
ی در    ٢٠١٢ راسم ن           م ي م ک ل و ی ه داشت چ زرگ ب

فعالين سازمان   سياهکل از سوی  سالگرد نبرد حماسی
 .کانادا برگزار شد –اقليت در ونکوور –فدائيان 

ه ضمن                       ام رن ای مجری  ب ق در این مراسم نخست رف
ت                                رک ن ، از ش ری اض ه ح ی  ب وی د گ وش آم خ

رام              کنندگان ت اس اح ه پ اد    خواستند  تا ب ي اسه      وب حم
ان راه               ان ش ف ان ه ج آزادی و     آفرینان سياهکل و بياد هم

  .به پا خيزند و یک دقيقه سکوت کنند  سوسياليزم
اسبت        اقليت–بيانيه سازمان فدائيان     سپس ن روز   به م

م        بينان گذاری سازمان برای حاضرین     ل ي قرائت شد وف
وان                   / و    ن ا ع ی ب ای وه د ش الی ن      ١٩از"  اس م ه  ب

 بهمن قيام مردم در سال      ٢٢سياهکل تا   حماسه١٣۴٩
م     که توسط "  ١٣۵٧ رفقای فعالين سازمان تهيه و تنظي

  .به نمایش گذاشته شد  شده بود،
ان                  –در مراسم ونکوور     ا از سازم ردی ق ب ي ادا رف کان

گر       اقليت و همچنين پنج تن از     –فدائيان   ا    رفقا ی دی ب
ل                     فکری چپ     گرایشات ق ت اسی مس ات سي ق ل ع : و ت

ران                           ارگ ارگری و از ک ال  ک ع مرتضی افشاری ، ف
 سابق صنعت چاپ ایران

مجيد ميرزایی ،شاعر  ، از زندانيان سياسی سابق و از    
 اعضای کانون نویسندگان ایران در تبعيد

ن چپ                ي شهره کيا ، از زندانيان سياسی سابق و از فعال
 مستقل

ران            ی ای الب راه   –آرش کمانکر ، سازمان کارگران انق
 ) کميته مرکزی(کارگر

ان                         ي دان اسی چپ و از زن ال سي رسول شوکتی ،  فع
 سياسی سابق  دونظام پيشين و کنونی ایران

وان           نيز ه  "  برای سخنرانی دعوت شده بودند  تا با عن ن
هوری اسالمی                    به جنگ   ه جم ه ب ه         " و ن ه ارائ ب
ای         .  خود بپردازند   نظرات ق در این پاتل سخنرانی؛  رف

سخنران قبل از پرداختن به صحبتهای خود ضمن ارج       
ق خود                ي گذاری به رفقای سياهکل  مراتب احترام  عم
ظرات                  ه ن را به این رفقا اعالم داشتند   و سپس به ارائ

ای                            ه م حری که ت ن خود در رابطه با خطر جنگ و ای
اقتصادی کشورهای  غربی چه تاثيری در روند زندگی 

 . مردم  خواهد داشت ؛ پرداختند 
ا                  درقسمت  پرسش و پاسخ نيز  حاضرین در جلسه   ب
ن           طرح سواالت و یا ابراز نظرات خود  فعاالنه  در ای

ال گرمی از            .   بحث شرکت نمودند   ب این مراسم با استق
رو            سوی فعالين سياسی و اجتماعی شهر ونکوور  روب

 .شد 
 

گرد                    همچنين   ال ن س ي کم مراسم بزرگداشت چهل و ی
ه                    ب ن اهکل، امسال روز ش ي ه در       ١١حماسه س وری  ف

ان             ي ران ن ای ي کپنهاک در مرکز شهر در مکانی که در ب
 .باشد برگزار گردید بنام سالن سياهکل معروف می

سه و             مراسم با صحبت کوتاهی توسط رفيق مسئول جل
ه   به احترام رفقای جان   فشان حماسه سياهکل با یک دقيق

 .کف زدن به صورت ایستاده شروع شد
ان                  ي دائ ان ف ال سازم ع ای ف در ادامه جلسه یکی از رفق
بش                    ر آن در جن ي اث اقليت در مورد جنبش سياهکل و ت
گر             کمونيستی ایران صحبت نمود و پس از آن یکی دی
بش                 ورد جن از رفقای ميز کتاب کپنهاک به بحث در م

 .های همزمان پرداخت سياهکل و مقایسه آن با جنبش
ه                               طی ک ام شرای ه ن اه ب وت می ک ل ي ایش ف م مراسم با ن

د              ن  .  سياهکل بر بستر آن شکل گرفت به اجرا در آم ای
ه              ي ه فيلم توسط  رفقای فعال رادیو دمکراسی شورائی ت

 .و تنظيم شده بود
رامی داشت                    اسبت گ ن ه م پيام سازمان فدائيان اقليت ب

د              ردی رائت گ . چهل و یکمين سالگرد حماسه سياهکل ق

يست                      ون م ه خارج حزب ک ت ي سپس یکی از رفقای کم
بش                 گرد جن ال ا س طه ب ارک، در راب م ران در دان ای
سياهکل، پيام حزب به رفقای سازمان فدائيان اقليت را         

ان                 . قرائت نمود  ای ه پ ال ب ون ي اس رن ت مراسم با سرود ان
 ..رسيد

 
ه     ١٨ماه برابر با       بهمن ٢٩درروز شنبه       ٢٠١٢ فوری

ان         يت   ( نيز توسط فعالين سازمان فدائي ل د ،        )  اق ن ل در ه
ن سال        مناسبت چهل   مراسمی به  ي اسه         ویکم رد حم ی    گ
ه                        سياهکل االن ع ا حضور ف ردام و ب ی     در شهر آمست

ان                     بش چپ و سازم واداران جن جمعی از فعالين و ه
 .برگزار گردید) اقليت(فدائيان 

د      –در مراسم آمستردام     احمدی      هلند رفيق محمدتقی سي
دزاده             روه احم ه          –از رفقای باقيمانده از گ ان ک وی  ٧پ

ورد حضور                   رد، در م ری ک سال را در زندان شاه سپ
ود        ق   .  کارگران مبارز در جنبش فدایی سخنرانی نم ي رف

ه             ام گ ن ی    محمد با اشاره به اسامی کارگران فدایی در ه
ان            تشکيل سازمان و نيز سال     ه حضور سازم های اولي

ه          وش ه گ بش چپ، ب ن ود در            در ج جارب خ ای از ت
ی و                  محيط دای بش ف های کارگری قبل از پيوستن به جن

روه           ه گ ق ب ي در نهایت تاثير این تجارب در پيوستن رف
ود             –رفقا احمدزاده    م وان ن ن بی ع پس از    .  پویان مطال

کی از                    سخنرانی رفيق محمد   دا ی ت دی، اب داحم ي تقی س
ه را                 ت ي م ن ک رفقای حزب کمونيست، کميته هلند پيام ای

مناسبت این روز خواند که در بخشی از این پيام آمده             به
 : است 

ی آن دوره و               "  الب ق امروز در شرایطی یاد مبارزات ان
بش                      ه جن م ک داری ي رامی م یاد انقالبيون سياهکل را گ
هوری                        م جم ه رژی ي ل ر ع رده ای ب آزادیخواهانه گست
قالب                          ه ان ت اف ي حقق ن ان اهداف ت م اسالمی و برای ه

ا        .   مردم ایران در جریان است     ١٣۵٧ ه م ف امروز وظي
ه آن               است که درسهای آن انقالب و شکست پر از فاجع

ان    .  را با هشياری و روشن بينی دنبال کنيم        ب اصالح طل
رار            حکومتی که امروز در صف مخالفان جناح حاکم ق
د و                         ودن م ب ن رژی ي م ذاران ه ه گ ای گرفته اند خود از پ
اسی               حران سي رسالت خود را نجات رژیم اسالمی ازب
ده                  ار آم ت رف گسترده و عميقی قرار داده اند که در آن گ

 .است
ی                ان طبقه کارگر و نيروهای چپ و کمونيست آن جری
ه                          ران را از خطر ادام ه ای ع د جام ن وان هستند که ميت
جات                    گری ن ای دی م حاکميت این رژیم در شکل و سي

د ن ل                .  ده اب ق ری را در م ایف خطي ط وظ رای ن ش ای
د               ده ي رار م ران ق در .  نيروهای چپ و کمونيست در ای

ی                   ارزات ب کی م زدی این راستا ما سياست همکاری و ن
ا                               ه ب ی ک ائ روه ي ن ن ي ه سطوح ب م ری را در ه بيشت
د،                             رن ي رار می گ ن طيف ق لف در ای گرایشات مخت

گوی             ضروری ميدانيم و به سهم خود آماده هستيم جواب
 ".الزامات آن باشيم

د شعر از                     ن دا چ ت سپس هنرمند جوان سارا تبریزی اب
ورد خاوران را             سروده های خود از جمله شعری در م

ی                              ای م رن ن ه  ه راضی ب ا رقص اعت خواند و سپس ب
ده       پرداخت که مورد توجه و استقبال رفقای شرکت          ن ن ک

 در ادامه برنامه . قرار گرفت
يت  ( رفيق اعظم نوری از فعالين سازمان فدائيان         ا  )  اقل ب

ا    تحریم، خطر جنگ و وظایف کمونيست  "موضوع   " ه
وارد             ن م به سخنرانی پرداخت و مواضع سازمان در ای

 رفيق اعظم نوری دربخشی از  سخنان        . را تشریح نمود  
ا در      خود بر ضرورت اتخاذ سياست مستقل کمونيست       ه

ه                                    ه ب ه جنگ و ن ه ب ار ن ا شع ر خطر جنگ ب براب
جمهوری اسالمی تاکيد کرد و بيان نمود که برای تحقق          
ی            گون م سرن این شعار تنها یک راه وجود دارد و آن ه

ی است           . جمهوری اسالمی و برقراری حکومت شورای
ا                         ه در عمل ب حرافی ک کرات ان وی در این رابطه تف
ميت                                اع از حاک ه دف سم ب ي ال ری پ ا ام ارزه ب ب ار م شع

ن                  جمهوری اسالمی کشيده می    رده و ای د ک ق د را ن شون
جه     ي ت کر را ن ف ادرست آن         ت وم        ی درک ن ه ف ا از م ه

امپریاليسم هم اکنون نيز در     : " امپریاليسم دانست و گفت   
های اقتصادی حکومت،        با سياست .  ایران حضور دارد  

ران و زحمت            ارگ ا سرکوب ک ن     ب ان، ای ه      کش م ا ه ه
ه        های امپریاليسم و سرمایه   سياست داری جهانی است ک

ای    ".  شود  توسط حکومت اسالمی اجرا می     وی در راست
راساس         تبليغ، و سازماندهی کارگران و زحمت      کشان ب

راری                   " سياست   رق هوری اسالمی و ب ی جم گون سرن
بر ضرورت همگرایی هرچه بيشتر     "  حکومت شورایی 

ی و              ون ن نيروهای چپ و کمونيست در شرایط حساس ک
قی   .    در داخل و خارج کشور تاکيد داشت  اجرای موسي
" زنان سياهکل " ی   زنده توسط چند تن از رفقا ،و دکلمه       

راسم  اجرا               نيز توسط دو رفيق دیگر حاضر در این م
ق مجری                     شد و همچنين      ي ز رف ي ه ن ام رن در البالی ب

اسه                 سروده ایش حم ت و در س ل هایی را از زنده یاد شام
ده       سياهکل و رفيق احمد زیبرم برای رفقای شرکت         ن ن ک

 . خواند
رفقای مجری این مراسم، در بخشی از صحبتهای خود     

ن                 به توضيح  ان در ای ن سازم انگيزه و هدفی که فعالي
ه              مراسم داشتند پرداخته و اهداف حماسه سياهکل را ک

, پيگيری در مبارزه کمونيستی , نمادی از استواری   به
رای      فداکاری و قهرمانی و ازجان گذشتگی در مبارزه ب

ی     ل      اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و سوسياليست دی ب ت
 . شده است را بر شمردند

بش                حضور فعاالنه  واداران جن ی جمعی از فعالين و ه
ان           ي دائ ان ف راسم             -چپ وفعالين سازم ن م يت در ای ل اق

 .چشمگير بود

گزارش برگزاری جشن چهل و يکمين سالروز حماسه سياهکل در اروپا و کانادا توسط 
 )اقليت ( فعالين سازمان فدائيان 

  بهمن، سالروز نبرد حماسی سياهکل در آمستردام١٩بزرگداشت مراسم 
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١٠ 
١٢از صفحه  اصلی این نابرابری در جهان امروز که مناسبات          

باشد، مناسباتی که از کارخانگی زنان         طبقاتی می 
ی   شان در عرصه    و نيز نيروی کار ارزان قيمت       

ای   ها برده است، هيچ اشاره       توليد و خدمات بهره    
ها به مناسباتی که فقر را به اکثریت                  آن.  ندارند

ی   بزرگی از زنان تحميل کرده، فقری که ریشه            
های واردشده بر        ها و ظلم       بسياری از نابرابری    

تضاد .  ی جامعه است، کاری ندارند       دیده  زنان ستم 
ها تنها با بخشی از روبناهایی است که در                       آن

برای همين . قوانين اسالمی حاکم بروز یافته است 
های حول و حوش      است که در این دیدگاه و تشکل      

ی مدونی که استراتژی و اهداف            آن هيچ برنامه   
ها را به طور کامل تشریح کند وجود ندارد،                 آن

ی زنان    هربار هم که سخن از حقوق پایمال شده           
های پيش گفته باقی            کنند در همان محدوده           می
اگر این دیدگاه مخالف انقالب است و با         .  مانند  می

ی بورژوایی پيوند      زده  های یخ   استفاده از تئوری   
های زنان با کارگران را کتمان           منافع و خواست   

کند   خواهد و تالش می      کند، اگر این دیدگاه می       می
های غيراساسی    تا جنبش زنان را در برخی حوزه      

محدود کند، بيش از هر چيز نتيجه ماهيت طبقاتی         
پردازان و فعاالن این دیدگاه است، شکی               نظریه

بورژوازی    نيست که زنان بورژوا و حتا خرده             
های   مرفه مدرن به رغم تضادهایی که در عرصه       

فرهنگی و حقوقی با قدرت سياسی حاکم دارند،              
که با جمهوری اسالمی در تضاد                   بيش از آن     

 .باشند، از انقالب و سوسياليسم وحشت دارند
چون تونس    ی کشورهای عربی منطقه، هم        تجربه

دهد که تنها تغييراتی        خوبی نشان می     و مصر به   
ی زنان را به        شده  تواند حقوق پایمال     در باال نمی   

ی زن و         جانبه     ها بازگردانده و برابری همه           آن
ای نظام      تنها تغيير ریشه     .  مرد را تحقق بخشد       

ای   تواند راه را برای حل ریشه        حاکم است که می    
تنها با بيان شفاف و             .  این موضوع باز نماید         

آمدن    های جنبش زنان و گردهم            روشن خواست  
ی مشخص است که جنبش         زنان حول این برنامه    

تواند با تکيه بر تجارب کنونی و گذشته            زنان می 
زنان جامعه باید    .  یک گام بزرگ به جلو بردارد        

های خود را از حکومت             از هم اکنون خواست       
حتا .  آینده در ایران مشخص و شفاف بيان کنند              

دستاوردهای حقوقی زنان در جریان یک تغيير و        
داری    تحول روبنایی و باقی ماندن نظام سرمایه            

تواند مورد تهاجم نيروهای            حاکم، هر آینه می        
چنان که در تاریخ این         هم.  ارتجاعی قرار بگيرد   

 ۶٠اتفاق بارها افتاده است و تهاجم سال                               
 یک   ۵٧جمهوری اسالمی به دستاوردهای قيام           

 .ی روشن از آن است نمونه
 

 ی کارگر؟ اما چرا سوسياليسم و چرا طبقه
خوبی   توان به   با نگاهی به تاریخ جوامع بشری می      

ی نابرابری جنسيتی در                    دریافت که ریشه         
های    در ميان نظام    .  های طبقاتی قرار دارد         نظام

داری از سویی با                       طبقاتی، نظام سرمایه           
خصوصی کردن کار خانگی، آن را به زن                        

اش    ای برای     که هزینه     کند، بدون آن       تحميل می  
 کار مزدی        بپردازد و از سوی دیگر او را به               

ترتيب با وارد کردن زنان به              دارد و بدین       وامی
ی کار اجتماعی شرایط را نيز برای                       عرصه

استثمار .  سازد  طور کلی فراهم می     رهایی زنان به  
اقتصادی زن که نابرابری جنسيتی بر آن پایه                  
استوار است، نتيجه و محصول مناسبات طبقاتی           

 .باشد می

های   نقشی حياتی داشت و اگرچه حضور سازمان       
مسلح انقالبی در روزهای قيام نقشی بسزا در                  

ی قيام،    شکست نيروهای ارتشی داشت، اما نتيجه      
برسرکار آمدن حکومت اسالمی شد، حکومتی که     

های گوناگون      ی سازش قدرت        از سویی نتيجه     
داری جهانی با بورژوازی ایران و از                  سرمایه

 .ها به خمينی بود سوی دیگر توهم توده
چه که امروز برای زنان ایران از             بنابر این، آن   

کش و      زنان کارگر گرفته تا دیگر زنان زحمت            
ی جامعه در درجه اول اهميت قرار                     دیده   ستم

های مشخص زنان         دارد، بيان صریح خواست        
های فوق چگونه تحقق          است و این که خواست         

 یابند؟ می
واقعيت این است که در جنبش زنان دو سياست               

توان از    کلی را که کامال از هم متمایز هستند، می         
ست که وقتی از       اول دیدگاهی .  دیگر تميز داد    یک

کند، در نهایت و                           برابری صحبت می             
ترین شکل خود مانند زنان بورژوا و                   رادیکال

خرده بورژوای مرفه در کشورهای پيشرفته                   
داری، منظور فقط برابری حقوقی زنان و         سرمایه

این دیدگاه تحقق این برابری را در          .  مردان است 
های    تغيير قوانينی به نفع زنان و در چارچوب               

این دیدگاه حتا شهامت این را      .  بيند  نظم موجود می  
های گذشته در همين حد         نداشته است که در سال      

های زنان دفاع کند و برای مثال             نيز از خواست   
همواره در برابر حق انتخاب پوشش با سکوت آن 

هر چند که امروز        .  جواب گذاشته است        را بی  
 ٨٨ها و در پی اعتراضات سال                  برخی از آن    

نماندن از موضوع و جلب حمایت                 برای عقب  
های هرچه بيشتری از زنان، از این حق                   بخش

جای بيان علل      این دیدگاه به   .  کنند  اکنون دفاع می   
اساسی نابرابری زن و مرد، علت را در                              
ساختارهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه          
جستجو کرده و درمان آن را نيز در بردن                            

ای    آن هم در محدوده         –های دمکراتيک        آگاهی
در ميان زنان از طریق ایجاد نهادهای               -معين   

مستقل و در کنار آن مبارزه برای تغيير قوانين               
 .داند حقوقی می

در برابر آن، دیدگاهی قرار دارد که شعار او                    
های      برابری زن و مرد در تمامی عرصه                        

اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه              
های    این دیدگاه ضمن حمایت از خواست           .  است

های   ها در عرصه    زنان و شرکت در مبارزات آن      
گوناگون، معتقد است که برابری حقوقی زن و               

. باشد  مرد تنها بخشی از خواست جنبش زنان می          
از نظر این دیدگاه اولين گام اساسی برای تحقق              
برابری زن و مرد سرنگونی انقالبی جمهوری             

های    این دیدگاه با باور به آرمان          .  اسالمی است  
سوسياليستی معتقد است که تنها با کسب قدرت               

توان    کشان می     سياسی توسط کارگران و زحمت        
 .شاهد تغييراتی اساسی در وضعيت زنان بود

سکوت دیدگاه اول در برابر بسياری از                                
ویژه کارگران    های برحق زنان جامعه به       خواست

ها با    کشان، و مماشات و سازشکاری آن       و زحمت 
ها،          قدرت حاکم در طول این سال                                        

شان، همه و همه نشان از این                     های   زنی   چانه
ها در نهایت اصالحاتی            دهد که معبود آن           می

ی    ها به ریشه       آن.  باشد   حقوقی به نفع زنان می         

گونه تغيير    تونس و مبارک در مصر، شاهد هيچ         
موثری به نفع زنان و رفع تبعيض در آن کشورها 

آید که نه تنها      نظر می   گاه حتا مانند ليبی به    .  نيستيم
پيشرفتی حاصل نشده که دولت کنونی تالش دارد         
تا از همان ابتدا با اسالمی کردن قوانين کشور از           
جمله لغو قانون تک همسری، موقعيت زنان در             

 .این کشور را به عقب برگرداند
رهبری     به"  النهضه"در تونس حزب اسالمی             

مرتجعی به نام راشد الغنوشی توانست در اولين            
انتخابات این کشور بعد از دیکتاتوری                                   

در مصر نيز    .  علی، پيروز شود     العابدین بن   زین
تا اینجای کار در انتخابات            "  اخوان المسلمين  "

پارلمانی پيروز شده و اکنون باید منتظر انتخابات        
اما با این وجود در اثر             .  جمهوری بود     ریاست

علی و        های دیکتاتوری بن          سرنگونی حکومت   
مبارک که به ساختار قدرت در این کشورها در              
هر صورت آسيب رساند، فضایی ایجاد شد که                
منجر به حضور هر چه بيشتر زنان حتا گاه با                  

در مصر زنان   .  های مشخص خود گردید     خواست
) در ماه دسامبر  (در شهرهای اسکندریه و قاهره        

. سابقه در تاریخ مصر زدند دست به تظاهراتی بی 
در این تظاهرات که در اعتراض به خشونت                   
نيروهای نظامی عليه زنان در تجمع ميدان                        
تحریر شکل گرفت، تنها در شهر قاهره بيش از             

های مختلف        ده هزار زن مصری از گروه                   
 .اجتماعی شرکت داشتند

، "النهضه"در تونس نيز پس از پيروزی حزب             
گروهی از زنان تونس در روز دوم نوامبر با                   
تجمع در برابر ساختمان دولت دست به تظاهرات        
زده و خواستار حفظ دستاوردهای زنان و                           

 خود      محکوميت هرگونه محدودیت عليه حقوق          
انعکاس این اعتراض، راشد الغنوشی را           .  شدند

مجبور ساخت تا بگوید که به حقوق زنان احترام            
گذاشته و حتا حزب وی بيش از دیگران به این                 

 !!بند است حقوق پای
اما چه شده است که امروز زنان در مصر و                      

هایی از        تونس مجبورند تا برای کسب حداقل              
و هنوز نه برابری در تمامی         (برابری اجتماعی    

دست به اعتراض بزنند؟ دستاوردهای     )  ها  عرصه
علی و مبارک برای            سرنگونی دیکتاتوری بن     

 زنان چه بوده است؟
ای در        های توده       واقعيت این است که خيزش            

ی نارضایتی    واسطه  ی بی   کشورهای منطقه، نتيجه  
ها از جمله بخش وسيعی از زنان از                               توده

ها را به         وضعيت حاکم است، شرایطی که آن             
. خيابان کشيده تا نظم موجود را دگرگون سازند             

ی کارگر و نيروهای        اما در شرایط ضعف طبقه      
داری تمام      های سرمایه     چپ و کمونيست، قدرت      

تالش خود را برای به انحراف کشاندن این                        
کار   ها با حداقل صدمه به ساختار قدرت به          خيزش

ست که امروز شاهد آن  بستند که حاصل آن چيزی
هایی در این کشورها برسرکار            حکومت.  هستيم

آمدند که تضاد با مناسبات موجود ندارند و در                  
ها، بهترین موقعيت را برای        ی ناآگاهی توده    ميانه

سواری و در نهایت به شکست کشاندن             این موج 
نوعی همان اتفاقی     در واقع به  .  انقالب دارا هستند  

اگرچه .   در ایران افتاد     ۵٧ بهمن    ٢٢که در قيام      
١١درصفحه زانو درآمدن رژیم شاه        اعتصاب کارگران در به       

 داشت روز جهانی زن در گرامی
 سوسياليسم و رهايی زن
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تواند   زن تا زمانی که رهایی اقتصادی نيابد، نمی         
وضعيت زنان   .  به نابرابری جنسيتی پایان دهد          

ها توسط      ی آن     کارگر ایران و استثمار وحشيانه        
ی آشکاری از این وضعيت            داران نمونه    سرمایه
ها همواره      برای همين است که کمونيست        .  است

ی کارگر تاکيد     بر پيوند رهایی زن با رهایی طبقه      
تواند   ی کارگر است که می      این تنها طبقه  . اند  داشته

ی کارگر که     طبقه.  به نابرابری جنسيتی پایان دهد    
باشد     خواهان لغو استثمار و حذف طبقات می                 

طریق اولی خواستار پایان بخشيدن به ستم                     به
ست که      ای   دیده   دوگانه بر زنان کارگر و ستم              

شان نتيجه و محصول جامعه        شرایط وخيم زندگی  
این .  سرمایه داری و مناسبات طبقاتی حاکم است        

همه اما به معنای موکول کردن تحقق تمام                          
. مطالبات زنان به استقرار سوسياليسم نيست                  

در برنامه مطالبات         )  اقليت(سازمان فدائيان         
فوری خود، خواهان برقراری فوری برابری                

ترین شکل آن     حقوق اجتماعی و سياسی در کامل       
 . است

برای "رو در برنامه عمل سازمان                     از همين   
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری حکومت      

لغو تبعيض برپایه        "در ذیل فصل           "  شورایی
هرگونه ستم و       :  از جمله آمده است         "  جنسيت

تبعيض برپایه جنسيت باید به فوریت ملغا گردد و         
زنان از حقوق کامل اجتماعی و سياسی برابر با            

 .مردان برخوردار گردند

و                      ل آوی ه سوی ت ه ای ب ت ایرانی با کالهک هس
ه هدف                          ا ب ه آن ه ن ک يش از ای پرتاب شود، پ

د شد            . اصابت کنند، تهران با خاک یکسان خواه
ه            هر چند دبيرخانه اليزه سپس این بخش مصاحب
ی در           ت ق شيراک را تکذیب کرد، اما متأسفانه حقي
آن نهفته است و آن هم این است که ماجراجویی       
هوری اسالمی یک                     ی جم ست ي های پان اسالم
م             ت ردم س م م قربانی اصلی خواهد داشت و آن ه

نتيجه ی دیگری را که نيز      .   دیده ی ایران هستند   
می توان از این گفتار احتمالی شيراک گرفت این 
ه از                 هوری او ک است که در دوران ریاست جم

اه در سال            ١٩٩۵ماه مه   ن م ي م  آغاز شد و تا ه
درت          ٢٠٠٧  ادامه یافت، سياست الاقل یکی از ق
ای    ی             ۵ +  ١ه اب ي ت ه دس ت ب ی نسب اوت ف ی ت  ب

وده است           . جمهوری اسالمی به سالح هسته ای ب
هوری                      ه جم ي ل ا ع اما امروز تحریم های آن ه

ا               ک ری اما علت این شکست ها چيست؟ آیا واقعًا آم
ه ی                     ان ن زرادخ ری ه ت ت شرف ي که بزرگ ترین و پ
اتمی جهان را در اختيار دارد و تنها کشوری ست         
که از آن ها جنایتکارانه در هيروشيما و ناکازاکی        
هوری اسالمی                استفاده کرده از چند بمبی که جم
ه                   ي ق ا ب د؟ آی راس اخت می ه د س واه ا خ دارد ی

روه          د        ۵ +  ١کشورهای غربی عضو گ دی ه  از ت
ه               جمهوری اسالمی برای بستن تنگه ی هرمز ک
درت                  ر ق راب در بهترین حالت یکی دو روز در ب
ود                د ب مافوق نظامی آن ها قادر به مقاومت خواه
ه خود دارای دویست                ترس دارند؟ آیا اسرائيل ک
کالهک هسته ای ست از توانایی ایران به وحشت         
راول                        شق ي وان پ ن ه ع ن ب ي ن ن چ افتاده است که ای
قدرت های بزرگ در منطقه اخيرًا بيش از هميشه 
ه عضو                      رانسه ک ان و ف م پارس می کند؟ چرا آل

يب                  ۵ +  ١گروه   اب رق ا در غي  هستند و سال ه
ه              ي ق د ب ن ان آمریکایی در بازارهای پرسود ایران م
ران و                     ارگ ج ک رن اول دست پ ه چ امپریاليست ها ب
انک             د حاال ب ن ت رداخ ران می پ کشان ای ت زحم
ان                          د و خواه ن ن م می ک حری ران را ت مرکزی ای
گر                   د؟ چرا در سوی دی ن جایگزینی نفت آن هست
هوری                  ه جم د ک ن معادله روسيه و چين می خواه

ا                  د و ب ای ي ل ب و        ۵ +  ١اسالمی سر عق  گفت وگ
 نماید؟

روه            + ١واقعيت این است که کشورهای غربی گ
 و دیگر قدرت های اروپایی که عضو آن نيستند  ۵

نمی توانند بپذیرند که جمهوری اسالمی در منطقه        
ی         ی خاورميانه دارای یک هژمونی پان اسالميست

د           ن ه در         .  گردد و جای آن ها را تنگ ک ا ک ک ری آم
حمل            افغانستان و عراق شکست خفت باری را مت
شده است نمی خواهد بپذیرد که جمهوری اسالمی   
گر                    ن دو کشور و دی ي م دان در ه ي از م ه ت ک ی

ه و         .  کشورهای منطقه بشود   ي از سوی دیگر روس
چين که هر روز وخيم شدن اوضاع را می بينند و 
ا                 هوری اسالمی ب می دانند که اگر اختالفات جم
این قدرت ها از راه دیپلماتيک حل نشود راهی به          
جز جنگ ندارد، نمی خواهند یکی از پرسودترین        
. بازارهای منطقه را که ایران است از دست بدهند

ا                    طه ب ه در راب آن ها نمی خواهند اشتباهی را ک
ران و                      ورد ای د در م عراق و ليبی مرتکب شدن
زرگ را            سوریه تکرار کنند و دست قدرت های ب
گی در                      ه جن ام ن طع د ق ن با استفاده از تصویب چ

د                ذارن گ از ب يت ب ن در .  سازمان ملل یا شورای ام
ثانی فشاری که آمریکا، انگلستان و فرانسه اکنون        
ه و            به جمهوری اسالمی می آورند فشار به روسي
رم های                        ر اساس ن ه ب م هست ک به ویژه چين ه
ل                دی ب ان ت خودشان به دومين قدرت اقتصادی جه
ر و                 يش ت شده است و در نتيجه به منابع انرژی ب
يش و هر                   مهم ترین شان که نفت است بيش از پ

هوری      .  روز بيش از گذشته نيازمند است  واال جم
ه از                    ه ای و ن ت اسالمی نه از لحاظ فن آوری هس
ن                       ه ای يست ک می عددی ن جهت یکی دو بمب ات

 .قدرت ها را نگران کند
رانسه در                ن ف شي ي ژاک شيراک، رئيس جمهور پ
اخ           یکی از واپسين مصاحبه هایش پيش از ترک ک

ود          ٢٠٠٧اليزه پاریس در ماه مه       ه ب ت ف الدی گ  مي
م                    می ه مب ات د ب ن گيریم که جمهوری اسالمی چ
ا موشک            داشته باشد، گيریم که روزی یکی دو ت

 داشت روز جهانی زن در گرامی
 شکستی ديگر در نزاع بی پايان 
 هسته ای و کشمکش پايه ای

ن                    است شان در ای ه سي اسالمی نشان می دهد ک
است می                  ر سي ي ي زمينه تغيير کرده است، این تغ
تواند تا اعالم جنگ، حمله ی نظامی و اشغالگری 
ی                         ان رب م ق از ه ن صورت ب ه در ای ادامه یابد ک

ران   .  اصلی عموم مردم ایران خواهند بود      مردم ای
ی در                     ست ي ان اسالم ی پ ون قطعًا نه خواهان هژم

گری              ال ذا  .  منطقه اند و نه خواهان جنگ و اشغ ل
هوری             اکثریت توده های مردم ایران مخالف جم

د         ن . اسالمی و قدرت های بزرگ امپریاليستی هست
ان                    ه پ د ن ان و آزادی ان ان ن ران خواه ردم ای م
اسالميسم و امپریاليسم و به همين جهت دست رد           

 .  به سينه ی هر دو سوی این معرکه می زنند
ران                 ردم ای ه م ده است ک ي ون وقت آن رس ن اک

هوری                      ی جم گون رای سرن ارزات خود را ب مب
 .   اسالمی شدت بخشند

زنان باید با برخورداری از برابری کامل با                      
مردان، در تمام شئون زندگی اقتصادی،                             
اجتماعی، سياسی و فرهنگی مشارکت داشته                  
باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح           

 .دسترسی داشته باشند
تمام قوانين و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد             
زوجات، صيغه، حق طالق یک جانبه، تکفل و              
سرپرستی فرزندان، قوانين و مقررات                                

آميز در مورد ارث، مقررات حجاب                      تبعيض
اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و                 
مراکز عمومی وتمام مقررات و اقدامات                            
سرکوبگرانه و وحشيانه نظير شالق، سنگسار و          

 همچنين  .غيره و غيره باید به فوریت ملغا گردند         
چون حق انتخاب پوشش، حق         هایی هم   برخواست

انتخاب همسر، حق سقط جنين، مصون بودن                  
روابط خصوصی زن از هر گونه تعرض،                       
برابری زن و مرد در حق سرپرستی اوالد، ارث         
و طالق، برابری حقوق و مزایای با مردان در                

 . ازای کار مساوی و غيره تاکيد شده است
ی انقالبات معاصر، همه به ما                  تاریخ، تجربه  

آموزند که منافع زنان کارگر و دیگر زنان                   می
ی جامعه، در پيوند با طبقه         دیده  کش و ستم    زحمت

داری و          کارگر برای نابودی نظام سرمایه                  
تنها در یک         .  باشد     برقراری سوسياليسم می        

ست که رهائی کامل زن             ی سوسياليستی     جامعه
 . تحقق خواهد یافت
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 . شب به وقت ايران خواهد بود٨ / ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 . ظهر روز بعد می باشد١٢ صبح و٧ همان شب و نيز ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

ش          خ ات پ ص خ مش
ه       ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی   
د و             اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠۴۵٣۶٩٨٧٢٨١ 
 

 K . A . R آلمان
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

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

 Sepehri سوئيس
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 Postbus  23135 هلند
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 K.Z کانادا
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 
V6B   3W7  Canada 

یان برای ارتباط با  دا ت(سازمان  های خود  نامه  )اق

 . های زیر ارسال نمائيد را به یکی از آدرس

اره حساب                     کمک ه شم ی خود را ب ال های م
د            بانکی زیر واریز و رسيد آن را به همراه ک

کی از آدرس           ه ی ان         مورد نظر ب های سازم
 . ارسال کنيد

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

یان  فکس  شماره دا ت(سازمان   )          اق

٠٠۴۴٨۴۵٢٨٠٢١٩٩ 
 :نشانی ما برروی اینترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://72.41.74.204/ 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

یان گير  شماره های پيام دا ت(سازمان   :) اق

 0031649953423در اروپا                
 00982184693922تهران        -درایران

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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  ١٠درصفحه 

١از صفحه   

١٢ 

Radioshora نام: 

Hotbird 6 ماهواره: 

 زاويه آنتن  درجه شرقی١٣

١۵٧ Transponder 

 :فرکانس پخش  مگا هرتز١١۶۴٢٠٠

 :پوالريزاسيون افقی

۴ / ٣ FEC 

٢٧۵٠٠ Symbol rate 

ی ایران    ستمدیدهروز جهانی زن، بر تمامی زنان        
روز جهانی زن نه تنها روز       .  و جهان مبارک باد   

ست برای      کش که روزی       زنان کارگر و زحمت      
تمامی کارگران و دیگر مدافعان برابری زن و               
مرد، تمام کسانی که برای سوسياليسم و آزادی،             
برای عدالت اجتماعی و برای پایان دادن به                      

 .کنند های طبقاتی و مردساالرانه مبارزه می نظام
ترین    تردید جمهوری اسالمی یکی از ضدزن         بی

اگرچه .  های کنونی جهان است                         حکومت
های   مردساالری و نابرابری زن و مرد در نظام           

داری ریشه دارد،        طبقاتی از جمله نظام سرمایه        
اما ميزان ضدیت جمهوری اسالمی با زنان نه                

طور عام که         داری به     ویژگی مناسبات سرمایه     
ویژگی قدرت سياسی حاکم است که بر                                  
ایدئولوژی اسالمی تکيه زده و با توسل به این                  

های خود را پيش           ایدئولوژی برخی از سياست       
در یک کالم جمهوری اسالمی و بقای             .  برد   می

اسالمی آن است که ضد زن         ی    دار چهره   آن، وام 
بودن و تبعيض آشکار عليه زنان در این سطح                

 .باشد های مسلم آن می وسيع و گسترده، از ویژگی
به همين دليل مبارزه برای برابری زن و مرد از           

ای در جنبش اعتراضی           اهميت و جایگاه ویژه       
مردم ایران برخوردار شده و زنان نيز در برآمد            

خوبی به       این را به      ٨٩ و حتا       ٨٨ای سال        توده
تصویر کشيدند که یکی از مظاهر تجلی آن                        

 .تظاهرات روز جهانی زن در سال گذشته بود
اما در یک سال اخير، برخی از دیگر کشورهای          

به .  ای بودند     های توده     منطقه نيز شاهد خيزش       
 ٢٢چون قيام        ویژه در تونس و مصر زنان هم             

 در     فعاالنه ٨٨ ایران و یا خيزش سال          ۵٧بهمن  
نگاهی هرچند       .  اعتراضات شرکت کردند            

ها در        مختصر و کوتاه به نتایج این خيزش                    
تواند       وضعيت زنان کشورهای منطقه، می                    

ای مفيد برای جنبش زنان ایران باشد، تا با            تجربه
ها برای    درک صحيح از نقش و نتایج این خيزش         

زنان، جنبش زنان در ایران بتواند مسير تکاملی           
شک    برای جنبشی که بی      .  خود را تسریع بخشد      

خواهد نتایج سرنگونی حکومت اسالمی برای  نمی
 برباد رود، استفاده و       ۵٧زنان، هم چون انقالب       

های تاریخی اهميتی وافر            گيری از درس        بهره
 .دارد

ها منجر به تغيير رژیم در                تاکنون این خيزش     
رغم    اما به  .  تعدادی از این کشورها شده است             

ها و نقش غيرقابل          حضور زنان در این خيزش        
علی در      ها در سرنگونی حکومت بن            انکار آن  

 داشت روز جهانی زن در گرامی

 سوسياليسم و رهايی زن


