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ھای سياسی که کشور را فراگرفته و آخرين  ت�طم

 روزه اواخر آبان ماه بود، گرچه ۵نمونه آن قيام 
ھنوز به معنای وقوع انق�ب نيست، اما د3يلی 

ھای  شرط اند که تمام پيش روشن  بر اين حقيقت
شده  عينی 3زم برای برپائی يک انق�ب فراھم

 که نقطه ٩۶ماه سال  از خيزش بزرگ دی.  است
اصط�ح  پايانی بر يک دوره رکود سياسی و به

آميز دو اردوی متخاصم  ھمزيستی مسالمت
انق�ب و ضدانق�ب نھاد، مبارزات تعرضی 

وقفه ادامه يافته و  ای تا به امروز بی سياسی توده
اين اما به .   اند تر شده تر و فراگير پيوسته راديکال

وخيزی در اين مبارزه  آن معنا نيست که افت
ای و اشکال آن نبوده و جنبش ھمواره در  توده

. يک خط صعودی مستقيم، پيش رفته است
نشينی و پيشروی جنبش، ھمراه با  بالعکس عقب

ای از اعتصابات اقتصادی و  پيوسته ھم اشکال به
سياسی، تجمع، راھپيمايی و تظاھرات، شورش و 

آميز و قھرآميز با مطالبات  قيام، مبارزات مسالمت
بسيار متنوع،  ناشی از منطق درونی مبارزه در 

گرچه  جنبش .  يک چنين دوران پرت�طمی است
در کليت آن رشد کرده و ارتقاءيافته، مبارزه 

تری ارتقاء  ھای عالی تر شده و به شکل راديکال
يافته است، اما نقطه اوج جنبش در ھر مرحله، 
پيامدش اشکال ظاھراً  پائين تری از مبارزه بوده 

تری را به جنبش انق�بی  ھای وسيع است تا توده
ای  روست که پی آمد خيزش توده ازاين.  بکشاند

ای بود که  ماه، اعتصابات و تظاھرات پراکنده دی
ای  که در تظاھرات توده  ماه ادامه يافت، تا اين۶

 نقطه عطف جديدی را در پيشروی ٩٧تيرماه 
ای پس از  اين تظاھرات توده.  جنبش ثبت کرد

چندين روز درگيری با نيروھای سرکوب رژيم، 
فروکش کرد، اما در تظاھرات و اعتصابات 
سياسی کارگران چند کارخانه  در آبان ماه، به 

رسيد که مطالبات  با3ترين نقطه راديکاليسم خود 
 -ھای زحمتکش مردم در شعار نان عموم توده

آزادی انعکاس يافت و بديل کارگران برای   -کار
پی آمد .  نظم موجود،  نظم شورايی اع�م گرديد

ای در خوزستان و  آن نيز يکرشته تظاھرات توده
ھا،  يی يا اعتصابات سياسی کردستان، راھپيما

ھای کارگران، معلمان،  تظاھرات و تجمع
اين مبارزات .  بازنشستگان و دانشجويان بود

 روز تقريباً ۵ای رسيده است که  اکنون به نقطه
ای،  تمام شھرھای کشور، شاھد تظاھرات توده

ھای خيابانی، درگيری با نيروھای  سنگربندی

با سه برابر شدن بھای بنزين و افزايش آن به 
 تومان که در نيمه ھای شب اع�م ٣٠٠٠ليتری 

شد، موج اعتراضات توده ای که از ھمان 
 آبان آغاز ٢۴نخستين ساعات بامداد روز جمعه 

ی کشور را دربر   شد، به سرعت، تمام پھنه
اعتراض نسبت به افزايش قيمت بنزين و .  گرفت

کش جامعه باآن،   مخالفت گسترده اقشار زحمت
درنگ به اعتراض عليه سران رژيم و تماميت   بی

آتش خشم و نارضايتی .  نظم موجود فرا روئيد

  ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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  ٩٨ی آبان  يک ارزيابی از خيزش توفنده

داری ويژه زنان در  داری و ميدان ميان"
در .  رسد اغتشاشات اخير، چشمگير به نظر می

 ٣٠ويژه حومه تھران، زنان ظاھراً  نقاط متعدد به
ای در ليدری اغتشاشات به   سال، نقش ويژه ٣۵تا 

گيرد،  ھا فيلم می يکی از شورش...  عھده دارند
گيرد و ديگری با  ديگری جلوی خودروھا را می

ھا را به پيوستن به صف  تحريک مردم، آن
 ."کند ھا مجاب می اغتشاش

ست از گزارشی از روزنامه  اين نقل قولی
 آبان ٢٩که ب�فاصله روز "  صبح نو"حکومتی 

 .ھای رژيم بازنشر يافت در ساير رسانه
قول و کل اين گزارش حاوی ادبيات و  اين نقل

ی  آور و منزجرکننده ل ی م� ھای ھميشگی انگ

رژيم به مردمی است که در اعتراض به تعرض 
مجدد حاکمان جمھوری اس�می به سطح 

شان، در سراسر ايران، خودجوش به  معيشت
. ھا آمدند و به اعتراض برخاستند خيابان
ھايی که بيش از ھمه شايسته تمامی سران  انگ

رژيم از رھبرشان گرفته تا مزدوران 
" اشرار"ھا،  سرآمد اين انگ.  شان است دست به قلم

 .است که سران رژيم مصداق واقعی آن ھستند
اما علت اشاره به اين نقل قول، انعکاس بخشی از  

بخشی از واقعيت، چرا که  .  واقعيت در آن است 
زنان نه تنھا در اعتراضات روزھای اخير، بلکه  

ھاست که در اعتراضات عليه جمھوری    مدت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 به ) اقليت(پيام کميته اجرايی سازمان فدائيان 
 حکمتيست  –کنگره نھم حزب کمونيست کارگری 

 زبان زنان با جمھوری اسHمی، زبان آتش است

 ھای قھرمان ايران جنگ رژيم تا بن دندان مسلح با توده
 

ھايی که در دست طبقه حاکم قرار دارد و اين روزھا عليه  ابتدا از اين واقعيت شروع کنيم که تمام س�ح
نشانه رفت، حاصل   -شان را  بويژه جوانان  -ھا  کار گرفته شد و سينه آن مردم قھرمان ايران به

ست که در چنگال  ھا و ثروت مردمی ست که توسط کارگران ايران توليد شده، حاصل دارايی ھايی ثروت
ثروتی که حاکمان .  خوار گرفتار آمده و اين رژيم جنايتکار اين ثروت را غصب کرده است رژيمی خون

اند و ھم دستگاه عريض و طويلی  ای دست يافته ھای افسانه ايران با آن ھم جيب خود را انباشته و به ثروت
ھا و حفظ  شان امروز بر ھمه آشکار گشته است و آن سرکوب توده اند که وظيفه اصلی راه انداخته به

 . داری است حکومت اس�می و مناسبات ظالمانه سرمايه
کرديم که دولت به مفھوم عام خود،  ھا بر اين تاکيد می اگر تا ديروز پيشروترين نيروھا، ما کمونيست

فريبانه  ای جز حفظ مناسبات موجود ندارد و ھرگونه ت�ش عوام ست، وظيفه محصول مناسبات طبقاتی
برای ساختن تصويری ديگر از دولت، ت�شی برای حفظ نظم موجود و وضعيت جاری است، امروز 

ھای شھر و روستا در سطحی به گستردگی ايران در تجربه عملی خود اين موضوع را با پوست و گوشت    توده 
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ھای  مزدور سرکوب، حمله مردم به مراکز ارگان
نظامی ، دستگاه فريب و تحميق روحانيت و 

ھای  اين که توده.  داران بود ھای سرمايه بانک
گری نيروھای  مردم خشمگين در پاسخ به وحشی

ھای  ھای نظامی، حوزه سرکوب، مراکز ارگان
ھا را به آتش کشيدند و کمترين  علميه و بانک

خسارتی به اموال مردم معمولی و امکانات 
عمومی وارد نياوردند، ناشی از آگاھی 

دار بودن اين قيام بود و نه  کنندگان و ھدف قيام
اين .  ھدف اند، شورشی بی گونه که برخی مدعی آن

داری ، ضد  تعرض، بازتاب خصلت ضد سرمايه
استبدادی و ضد دولت دينی بود که در شعارھا 

اما بالعکس اين واحدھای .  نيز انعکاس يافت
فاشيست سرکوب بودند که از ھمان آغاز 

ھای مردمی را که در اعتراض به گرانی  ماشين
ھا متوقف  ھای خود را در خيابان بنزين، اتومبيل

کرده بودند، در ھم شکستند و به اموال مردم 
ھايی که در قيام حضور نداشتند،  معمولی حتی آن

اين مبارزه که شکل آشکار .  خسارت وارد آوردند
يک قيام را به خود گرفت، چنان رژيم را به لرزه 

ای اين سرکرده اشرار و  درآورد که خامنه
ھای دزد و غارتگر حاکم بر ايران،  آشکارا  باند

تمام نيروی سرکوبش را برای در ھم شکستن 
راديکاليسم و قدرت تعرضی .  قيام مردم فراخواند

اين جنبش خود را در اين واقعيت نيز نشان داد 
ای آشکارا امنيت رژيمش را درخطر  که خامنه

ديد و جنگ نظامی خود را با صدھا ھزار تن از 
نشانده او  دست.  مردم ايران، جنگ امنيتی ناميد

نيز در سمت فرمانده عمليات بسيج ، عظمت قيام 
مردم را به جنگ جھانی عليه نظام تشبيه کرد که 

" توجھات خدا و عنايات امام زمان نجات"تحت  
 . يافت

راديکاليسم ، جرئت و شجاعت، فداکاری، 
ازخودگذشتگی و قھرمانی مردم در جريان اين 

ھای کارگر و  قيام که يادآور روحيه انق�بی توده
زحمتکش در واپسين روزھای رژيم سلطنتی 
است، انعکاسی از عمق بحران سياسی فراگير 

اين بدانمعناست که تمام شرايط .  در ايران است
با قيام آبان .  عينی برای يک انق�ب آماده است

ھای مردم ايران در سراسر کشور بار  ماه، توده
خواھند و  ديگر آشکارا نشان دادند که ديگر نمی

نشان دادند .  توانند وضع موجود را تحمل کنند نمی
که بحران سياسی فراگير، عمومی  و سرتاسری 

خواھند سرتاپای نظم  نشان دادند که می.  است
نشان دادند که حتی آماده .  موجود را ويران کنند

طبقه حاکم نيز از .  اند آوری به قيام مسلحانه روی
تواند به  ھا پيش نشان داده است که ديگر نمی مدت

تمام .  شيوه گذشته بر مردم حکومت کند
ھای طبقه حاکم و ھرگونه اص�ح و  سياست

جمھوری .  تعمير نظم موجود ناممکن شده است
ای از پوسيدگی و  اس�می به چنان مرحله

گنديدگی رسيده است که بوی زننده آن تمام جامعه 
ھيچ راھی برای نجات .  را فراگرفته است

ھای متعددی که  جمھوری اس�می از بحران
بستی که در آن  اند و بن اش کرده احاطه

تنھا کاری که ھنوز از .  گرفتارشده، وجود ندارد
رحمانه مردم است  دستش ساخته است، کشتار بی

تر از گذشته مردم را  و در آبان ماه، وحشيانه
اما اين کشتار، رژيم را نجات .  کشتار کرد

ھا و  گونه که سرکوب نخواھد داد، ھمان
چنانچه در .  کشتارھای پيشين کارساز نبوده است

ايم، در شرايطی که  طول دو سال گذشته ديده
بحران سياسی ژرفی جامعه ايران را فراگرفته 

تنھا مردم را مرعوب  است، اين کشتارھا نه
تری از مردم را به  کند، بلکه  امواج وسيع نمی

قيام .  دھد ميدان مبارزه علنی و راديکال، سوق می
قيام آبان ماه .   آبان ماه نيز ھمين را نشان داد

زودی اشکال  نشانی از اين واقعيت است  که به
ای در ابعادی  تری از مبارزات  توده عالی
تجربه اين قيام به مردم .  تر رخ خواھد داد وسيع

ايران نشان داد که جمھوری اس�می س�حی جز 
ھای  رو توده ازاين.  رحمانه ندارد کشتارھای بی

مردم آموختند که بايد در نبردھای آتی با اشکال 
تر و آمادگی بيشتری با رژيم  مبارزاتی پيشرفته

پی آمد قيام آبان ماه، رشد و گسترش .  مقابله کنند
اعتصابات، تظاھرات و آمادگی شرايط برای 
برپائی اعتصابات عمومی اقتصادی و سياسی 

اعتصاب عمومی سياسی سرتاسری .  خواھد بود
ای در بسيج ھمگانی کارگران  کننده که نقش تعيين

و زحمتکشان برای سرنگونی رژيم خواھد 
داشت، البته ھمانند انق�ب نه بافرمان برپا خواھد 

اين اعتصاب، محصول ارتقای .  شبه شد و نه يک
ھای آن  اکنون نمونه اشکالی از مبارزه است که ھم

بدون اين اعتصاب و بدون .  ايم را تجربه کرده
ھای وسيعی که  اين اعتصاب به عرصه  توده

مبارزه سياسی انق�بی خواھد کشيد، انق�ب و 
اعتصاب .  پيروزی آن به تأخير خواھد افتاد

وقوع .  عمومی سياسی سرتاسری  رخ خواھد داد
اين اعتصاب که از منطق مبارزه طبقاتی در يک 

. گردد، قطعی است دوران انق�بی ناشی می
شرايط اقتصادی و سياسی جامعه و موج 
مبارزات تا به آن حد پيش رفته است که ھرلحظه 

تواند يک چنين اعتصابی مستقل از اراده و  می
بنابراين، .  ھای درگير رخ دھد  آگاھی نيرو

که شرايط عينی برپائی يک چنين اعتصابی  وقتی
توان روند برپائی  تا به اين حد، فراھم است، می

خود،  آن را تسريع کرد و منتظر نماند تا خودبه
ای است بر عھده طبقه  اين وظيفه.  شکل بگيرد

بر عھده .  کارگر و بخش پيشرو و آگاه اين طبقه
ھا و تمام  پيشروان کارگری در درون کارخانه

مراکز توليدی و خدماتی ست که با ايجاد 
ای  ھای اعتصاب و برقراری رابطه کميته

تنگاتنگ با يکديگر، به تسريع برپائی يک 
اعتصاب عمومی سياسی در بطن مبارزات 

قيام آبان .  پيوسته رشد يابنده موجود ياری رسانند
ماه ھمچنين آشکار ساخت که بحران سياسی تا به 
آن مرحله عمق يافته که تدارک نظامی قيام 
مسلحانه نيز يکی ديگر از نيازھای عينی شرايط 

گری، سرکوب و کشتار  وحشی.  کنونی است
رحمانه مردم در قيام آبان ماه بار ديگر به  بی

خالی با  توان با دست مردم ايران آموخت که نمی
رحم و ج�د، مبارزه  يک رژيم سرتاپا مسلح، بی

سران جمھوری اس�می و نيروھای .  کرد
که در طول چھار دھه جنايات  سرکوب آن 

ھولناک، راھی برای فرار در مقابل خود 
اند تا آخرين لحظات حيات  بينند، مصمم نمی

شان به مقاومت مسلحانه در برابر مردم و  ننگين
. دھند نياز جامعه به يک تحول انق�بی ادامه 

بنابراين جنگ مسلحانه با ارتجاع حاکم و برپائی 
ناپذير  قيام مسلحانه برای برانداختن آن اجتناب

تری  لذا  در ھمان حال که جمعيت گسترده.   است
ھای کارگر و زحمتکش به ميدان مبارزه  از توده

آورند و ارتش سياسی  علنی و مستقيم روی می
کند و قدرتمندتر  قيام به نحو روزافزونی رشد می

بايد .  شود، بايد برای قيام مسلحانه تدارک ديد می
بايد طرز .  از ھر طريق ممکن س�ح گردآورد

بايد مراکز .  ھا را آموخت ساختن انواع بمب
ھا را به  آن سرکوب رژيم و بھترين راه حمله به 

بايد محل زندگی تمام اعضای .  دقت شناسايی کرد
جا  نيروھای مسلح و سرکوب رژيم را در ھمه

 ماه ھمچنين نشان داد که  قيام آبان.  شناسايی کرد
برای درھم شکستن قدرت نظامی و سرکوب 
رژيم، بايد قيام مسلحانه در ابعاد سراسر ايران 

ديگر زمان آن گذشته است که .  شکل بگيرد
 بھمن، در تھران کار رژيم را ٢٢ھمچون قيام 
که به  اين بار قيام مسلحانه برای اين.  يکسره کرد

پيروزی و سرنگونی رژيم بيانجامد، بايد در تمام 
قيام مسلحانه .   شھرھای ايران برپا شود

سرتاسری ضرورتی حتمی برای سرنگونی 
ھر تأخير در برپائی .  جمھوری اس�می است

اعتصاب عمومی سياسی و قيام سرتاسری ، 
ترين اشکال تعرض  ترين و قطعی عنوان مصمم به

ای نوين از شکم  انق�بی، درد زايمان جامعه
چراکه .  تر خواھد ساخت جامعه کھنه را طو3نی

ھر آنچه ھم  بحران سياسی ژرف باشد، رژيم 
در عين .  خود سرنگون نخواھد شد حاکم خودبه

گونه  حال، از آنجائی که اين رژيم ھيچ
اندازی برای بقاء ندارد، فقط  فجايع و کشتار  چشم

تر خواھد ساخت و جامعه را به قھقرا  را افزون
 .  خواھد برد

ھای کارگر و  توده.  انداز است انق�ب در چشم
آورند، بايد  زحمتکشی که به انق�ب روی می

ترين  در انق�ب پيش روی، اساسی.  ھوشيار باشند
اين بار، .  مسئله،  کسب قدرت سياسی است

کارگران و زحمتکشانی که تمام ھزينه انق�ب را 
اند، نبايد اجازه دھند که  ھيچ فرد،  متحمل شده

نام مردم تصاحب  گروه و سازمانی قدرت را به
اکنون بايد  کارگران و زحمتکشان  از ھم.  کند

ووعيد  ھايی بزنند که با وعده دست رد بر سينه آن
ھا را نابود  کوشند ثمره ت�ش و مبارزه آن می
فراموش نکنيد و به خاطر بسپاريد، انق�ب .  کنند

سد که تمام قدرت  تواند به پيروزی بر زمانی می
 کارگر و زحمتکش متشکل ھای تودهدر دست 

 .  شده در شوراھا قرار بگيرد
 
 

 رژيم جمھوری اسHمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی 
 و قيام مسلحانه برانداخت
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در شعار ھائی مانند مرگ بر خامنه ای ، مرگ 
برديکتاتور انعکاس يافته و با به آتش کشيدن 
عکس ھا و بنرھای خامنه ای ھمراه بوده است، 
بيدرنگ به يک مبارزه مستقيم وتمام عيار سياسی 

 . تبديل شده اند 
يکی ديگر از وجوه اشتراک اين دو خيزش، 
ترکيب طبقاتی و خواست ھای اعتراض کنندگان 

کشان شھری، جوانان، بيکاران و   زحمت.  است
جويندگان کار، زنان، کارگران، تھيدستان و 
زحمتکشان حاشيه نشين شھرھا، نيروی عمده اين 
خيزش ھا بوده اند که برای کار و نان و آزادی 

حضوراقشار ميانی و فقير درميان .  پا خاستند  به
ماه   تر از دی  اعتراض کنندگان اخير که پر رنگ

 بود، حاکی ازآن است که بخش ھای بيشتری ٩۶
از مردم، تحت فشارھای اقتصادی و معيشتی و 
سياست ھای رژيم، به سمت پايين و اقشار 

تر، فقيرتر و کم درآمد تر جامعه سوق   تھيدست
ميليون ھاتن از جوانان و بيکاران و .  داده شده اند

حتی فارغ التحصي�ن دانشگاھی با تھيه يک 
وسيله نقليه و از طريق حمل بار و مسافر ارتزاق 

ميليون ھا تن ديگر با تھيه موتور .  می کنند
روشن است که .  اند  سيکلت به ھمين کار مشغول

با سه برابر شدن بھای بنزين و ضعيت درآمدی و 
زندگی اين قشر وسيع مختل می شود و بسيار 

ست اگر که درترکيب نيروھای اعتراض   بديھی
کننده  حتی در صف مقدم اعتراض عليه گرانی 

 .بنزين باشند
ھای جنبش اعتراضی آبان   اما درمورد ويژگی

 متمايز ٩۶ماه    که آن را از خيزش دی٩٨
 .کند، می توان به موارد زير اشاره کرد می

 ٩۶  بسيار گسترده تر از ٩٨جنبش توده ای آبان 
بود و جمعيتی که در ان شرکت کرده بودند نيز 

بسياری از شھر ھائی که .  تر بود  پرشمار
دراعتراضات دوسال پيش حضور نداشتند، 

اعتراضات و .  بار وارد صحنه مبارزه شدند  اين
 شھر و ١٠٠خيزش ھای توده ای در بيش از 

 استان شکل گرفت و ٢٢منطقه و بيش از 
 سراسری شد و ٩۶باسرعت بيشتری از سال 

علی فدوی .  شھر تھران را نيز دربرگرفت
 ٢٨جانشين فرمانده سپاه، روز يکم آذر ماه گفت 

 شھر درگير اعتراضات ١٠٠استان وبيش از 
 اعتراضات توده ای ٩۶ماه   اگر در دی.  بوده اند

عمدتاً در يک منطقه در ھر شھر شکل گرفت، 
بار در بسياری  ازشھرھا توده ھای مردم   اين

درچند منطقه در ھر شھر دست به تظاھرات و 
برای مثال در تھران، درميدان .  اعتراض زدند

خراسان، ميدان شوش، تھران پارس، ستارخان، 
و چند )  آرياشھر(ولی عصر، ميرداماد، صادقيه 

اتوبان دست به تجمع و تظاھرات زدند و راه 
عدم تمرکز و .  بندان ھای بزرگی ايجاد کردند

تجمع در يک نقطه و تجمع و ايجاد راه بندان 
درمراکز اصلی عبور و مرور، نه فقط جنبش 
اعتراضی را تقويت می کرد بلکه از تحرک و 
. امکان کنترل نيروھای سرکوب نيز می کاست

ھا انجام   ی  تظاھرات درشب   عمده٩۶درسال
شد که امکان شناسائی اعتراض کنندگان ھم   می
اين بار اما اعتراضات خيابانی شبانه .  تراست  کم

روزی بود و مردم دربرخی شھرھا دوربين ھای 
کنترل نصب شده در مراکز شھر را از کار 
انداختند و در اھواز و تھران پرچم ھای 

دامنه .  جمھوری اس�می را پائين کشيدند

تواند به انفجار آن منجر   کوچک يا بزرگی می
 .شود

انفجار ناشی از گرانی بنزين، بربستر چنين 
توده ھای مردم  به تجربه .  داد  شرايطی رخ

دريافته اند که گرانی بنزين به ساير کا3ھا نيز 
کش مردم   توده ھای زحمت.  سرايت خواھد کرد

درعين حال اين نکته را نيز به تجربه آموخته اند 
و با گوشت و پوست خود لمس کرده اند که طی 

 سال حاکميت ننگين جمھوری اس�می، ۴٠
تر شده    شان از جميع جھات، پيوسته  بد  اوضاع
که پيش ازاين نيز به   گرانی بنزين چنان.  است

تجربه ثابت شده است، تأثيرات مخربی بر 
وضعيت معيشتی و اقتصادی آن ھا خواھد 

بنزين وسيله ای شد که توده ھای فقير و .  گذاشت
پا خيزند تا تکليف خود را با  زحمتکش بارديگر به

 .سره سازند چھل سال سلطه ارتجاع حاکم  يک
ست که دوران انق�بی که با خيزش   اين واقعيتی
رغم اوج و    رقم خورد، به٩۶ماه   توده ای دی

فرود و زيگزاگ مبارزات توده ای، تا به امروز 
ماه   بعد از جنبش اعتراضی دی.  ادامه يافته است

 اعتراضات خيابانی ٩٧، درتابستان سال ٩۶
 در ٩٧درآبان و آذر سال .  گسترده ای داشتيم

فو3د و ھفت تپه اعتصابات و اعتراضات 
گسترده کارگری در شکل تظاھرات و تجمعات 

درسال جاری نيزاعتصابات .  خيابانی داشتيم
بزرگی در ھفت تپه واعتصابات و تظاھرات 
خيابانی و مکرر کارگران ھپکو و آذرآب را 

و با3خره خيزش .  داشتيم که بخشاً ادامه دارند
خيزش توده ای آبان .  توده ای گسترده در آبان ماه

کش   ماه و تظاھرات خيابانی توده ھای زحمت
 ٩۶مردم اگرچه در اساس ادامه خيزش دی ماه 

است و مشابھت ھای زيادی با آن دارد، اما در 
ست که آن را   عين حال دارای ويژگی ھايی

ببينيم اين .  ھای قبلی متيمايز می سازد  ازخيزش
 . تشابھات و تمايز ھا و تفاوت ھا چه ھستند

يکی از وجوه اشتراک بسيار مھم خيزش 
 استق�ل کامل آن ٩٨ و آبان ٩۶ماه   اعتراضی دی

اص�ح طلب اصول . "ست  از جناح ھای حکومتی
که يکی از شعارھای "  گرا ديگه تمومه ماجرا

 بود اين بار نيز درعمل ٩۶ماه   اصلی خيزش دی
ھردوی اين جنبش ھا و خيزش .  کار بسته شد  به

ھا ب�فاصله پس ازشکل گيری، به سرعت 
سراسری شده و عليه سران حکومت، عليه خامنه 
ای و روحانی و عليه کليت رژيم ديکتاتوری 

اين سمت گيری که .  حاکم سمت گيری نموده اند

متراکم شده ای که مدتی زير خاکستر بود ، 
ناگھان شعله کشيد تا دودمان رژيم جمھوری 

 .اس�می را در خاکستر بنشاند
ھاست که وضعيت جامعه حالت انفجاری   سال
شرايط بسيار دشوار و توان .  خود گرفته است  به

فرسای اقتصادی، گرانی ھای پی درپی، تورم 
فزاينده و غيرقابل مھار، بيکاری وحشتناک و 
مشک�ت روز افزون معيشتی، ف�کت و 
گرسنگی و فقری که گريبان اکثريت مردم 

کش جامعه را گرفته، به معنای واقعی   زحمت
کشان و عموم   ازآستانه تحمل کارگران، زحمت

که   درحالی.  تھيدستان جامعه فراتر رفته است
ھا ميليون تن از کارگران   دريک قطب جامعه ده

ھا تن از جوانان و   کشان و ميليون  و زحمت
آيندگی   بيکاران به قعر فقر و سيه روزی و بی

سوق داده شده اند، درقطب ديگر جامعه، يک 
ھا و   خوار کم شمار، پيوسته بر پول  اقليت مفت

ھای باد آورده خود افزوده و درکاخ ھای   ثروت
حد و حصر زندگی   ای و تجم�ت بی  افسانه
ھای آشکار و ناپديد شدن   ابعاد دزدی.  کنند  می

صدھا ميليارد د3ر و ھزاران ميليارد تومان ثمره 
رنج کارگران، چنان گسترش يافته که ھيچ   دست

جای ابھامی در فساد کل دستگاه حکومتی و 
سران دزد و فاسد آن و ضرورت پايين کشيدن 

که   درحالی.  اين جرثومه فساد باقی نگذاشته است
اکثريت بسيار بزرگی از جامعه در شرايط 

ای زندگی   معيشتی دشوار، با سختی کم سابقه
کنند، ميليارد ھا د3ر از جيب مردم ربوده شده   می

و در لبنان و عراق و يمن و سوريه صرف 
ھای اس�م گرای شيعی و يا صرف نھاد   گروه

 .شود ھای دينی و اشاعه خرافات مذھبی می
بار اقتصادی و   پای وضعيت به غايت وخامت  ھم

معيشتی، اوضاع سياسی جامعه نيز بسته تر و 
کارگران، معلمان، .  سرکوب شديد تر شده است

دانشجويان، زنان، نويسندگان، فعا3ن حقوق 
ترين   اجتماعی و محيط زيست و غيره با کوچک

فعاليت و اعتراضی بازداشت و زندانی و شکنجه 
 .شوند و به حبس ھای طو3نی مدت محکوم می

ای   توده ھای مردم زحمتکش و فرودست جامعه
که بيش ازپيش قطبی شده ،  ازاين اوضاع به 
ستوه آمده و ديگر نمی خواھند وضعيت موجود 

تضاد ميان طبقه حاکم و رژيم .  را تحمل کنند
سياسی حافظ منافع اين طبقه، با کارگران و عموم 
زحمتکشان و تھيدستان بيش ازپيش تشديد شده و 

 حادی رسيده است که ھر رويداد   به چنان مرحله

  ٩٨ی آبان  يک ارزيابی از خيزش توفنده
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  ٩٨ی آبان  يک ارزيابی از خيزش توفنده

اعتراضات خيابانی آبان به قدری و سيع و 
گسترده و برخی تاکتيک ھا مانند ايجاد راه بندان 
ھای گسترده و طو3نی مدت به نحوی بود که 
عم�ً به تعطيلی مدارس و دانشگاه ھا و برخی 
ادارات دولتی منجرشد و جنبش اعتراضی توده 

 .خود گرفت ای شکل عمومی تری به
ترين و برجسته ترين تمايز و تفاوت خيزش   مھم
 شيوه ھا و اشکال مبارزه ٩۶ماه    با دی٩٨آبان 
اين .  ست که توده ھای مردم به آن دست زدند  ای

درست است که شکل اصلی اعتراض مردم، 
تظاھرات خيابانی بوده است اما اين اعتراضات 
با يورش گسترده به مراکز سرکوب و ستم رژيم 

چندين پايگاه بسيج و سپاه و ک�نتری، .  ھمراه شد
دفاتر امام جمعه، مراکز تبليغ و ترويج خرافات 
مذھبی، وسايل نقليه پليس و نيروی انتظامی و 
تعداد زيادی از بانک ھا و پمپ بنزين ھا به آتش 

توده ھای به جان آمده با حمله به بانک .  کشيده شد
ھا و مراکز ستم و سرکوب و نھاد ھای مذھبی، 
درواقع نفرت و انزجار عميق خود نسبت به 

اتخاذ اشکال .  دولت دينی حاکم را نشان دادند
ھا و يورش   تر مبارزه ، آتش زدن بانک  راديکال

به مراکزمذھبی درعين حال بيان کننده شناخت و 
آگاھی توده ھای مردم قيام کننده از پيوند 
تنگاتنگ اين مراکز با ارگان ھای سرکوب 

توده ھای زحمتکش .  مستقيم رژيم است
استثمارشده و فقرزده با اين اقدامات، نفرت عميق 
خود ازنظام سرمايه داری و مراکزمالی آن و 
ھمچنين انزجار خويش از نھاد ھای حافظ 

نه .  مناسبات سرمايه داری را به نمايش گذاشتند
فقط راديکاليزه تر شدن اشکال مبارزه ازويژگی 

 ٩۶ھا و تفاوت ھای جنبش اخير با جنبش سال 
است، بلکه روحيه اعتراضی و تھاجمی، درگير 
شدن و مقابله با نيروھای سرکوب  و درمواردی 
حتی عقب راندن آن ھا نيز از جمله ويژگی ھای 

 .جنبش اخير است
رژيم ارتجاعی جمھوری س�می که از خيزش 
خشماگين توده ھای مردم به شدت وحشت کرده 
بود و می دانست که اگر اين جنبش ادامه پيدا 

اش را   کند، توده ھای اعتراض کننده بساط
برخواھند چيد، با بيرحمی و سرکوب حد اکثری 

" اشرار"خامنه ای با ا.  به مقابله با آن پرداخت
خواندن اعتراض کنندگان، درواقع فرمان کشتار 

رئيس جمھور و وزير . وسيع مردم را صادر کرد
کشور و فرماندھان سپاه نيز عيناً حرف ھای 

جنگ "  خامنه ای.  خامنه ای را تکرار کردند
را مطرح کرد و درواقع بر تشديد بيش "  امنيتی

برای .  از پيش سرکوب بيرحمانه تأکيد ورزيد
سرکوب شديد تر و آزادانه تر، جنبش اعتراضی 
توده ھای مردم به کشورھای خارج و بد نام ترين 
بخش اپوزيسيون بورژوائی جمھوری اس�می 

شمار کسانی که درھمان دوسه .  منتسب شد
روزاول با گلوله مزدوران حکومتی جان باختند 

 ابان ٢٨.   گذشت٩۶  از مرز کشته ھای دی
سازمان عفو بين الملل شمار کشته شدگان را 

روزھای بعد، خون شمار .   نفر اع�م کرد١٠۶
ديگری از اعتراض کنندگان بر زمين ريخت و 

باختگان به چند برابر اين رقم افزايش   شمار جان
گرچه دراغلب موارد به سر وسينه و به .  يافت

قصد کشتن فوری معترضين تيراندازی شده اما  
. تعداد تيرخوردگان زخمی شده نيز کم نيستند

مأموران امنيتی رژيم در بيمارستان ھا به 
بيمارستان ھا .  جستجوی زخمی ھا برآمدند

را گزارش "  موارد مشکوک"اند   موظف شده
ازاين رو بسياری از زخمی ھا ازمراجعه .  کنند

به بيمارستان ھا خود داری کرده و برخی از 
جمھوری .  طريق اورژانس طلب کمک نمودند

اس�می برای تشديد سرکوب و جلو گيری از 
انتشار اخبار مربوط به خيزش توده ای اينترنت 

خبرھای انتشار يافته حاکی از ان .  را قطع کرد
است که مأموران امنيتی رژيم برخی از جنازه ھا 
را از بيمارستان ھا و مرکز پزشکی قانونی برده 

 ميليون ۴٠اند و درازاء تحويل ھر جنازه، مبلغ 
تومان طلب نموده و برگزاری مراسم تشييع 

شمار بازداشتی ھا نيز .  جنازه را منع کرده اند
ده ھا تن از دانشجويان .  فوق العاده زياد است

ھا ازجمله دانشگاه تھران، تبريز، ع�مه   دانشگاه
طباطبائی  که درحمايت از خيزش توده ای دست 
به تجمع و اعتراض زده بودند بازداشت و زندانی 

 ۵٠ تا ۴٠فقط دردانشگاه تھران بين .  شده اند
بازداشتی ھای شھرھای .  دانشجو دستگير شده اند

. بزرگ و حتی شھرھای کوچک بسيارزياد است
.  نفر بازداشت شده اند۴٠٠تنھا در شھر مشھد 

اگر درھر يک از شھرھايی که مردم به اعتراض 
و قيام برخاستند، بطور متوسط حتی يک چھارم 
اين رقم بازداشت شده باشند، شمار بازداشتی ھا 

 نفر می رسد که دوبرابر بازداشتی ١٠٠٠٠به 
 . است٩۶ھای سال 

ھمه دار و دسته ھای حکومتی از رھبر حکومت 
اس�می گرفته تا دستگاه قضائی  و اجرائی و 
مجلس و سران سپاه و امامان جمعه و رؤسا و 
کارگردان ھای نھاد ھای مذھبی، متفقاً توده ھای 

جان آمده را فتنه گر وخرابکار و   معترض و به
اعتراض کنند گان را به .  اوباش واراذل خواندند

اشد مجازات تھديد کرده اند و بر ريختن خون 
. ورزند  صدا اصرار می  مردم فقير و معترض يک

که ت�ش کرده اند توده ھای وسيع   رغم آن  آنان به
اعتراض کننده را عده ای معدود وانمود سازند، 
اما نتوانسته اند عظمت اين خيزش ھا را انکار 
کنند، گرچه به زبان خود، اما به آن اعتراف 

فرمانده عمليات بسيج کشور درمورد .  اند  کرده
جنگ جھانی تمام عياری "  خيزش توده ای گفت

پديده عجيب و جديدی ...  عليه نظام و انق�ب بود 
..." بود که يک دفعه کل کشور را فرا گرفت  "

قب�ً فتنه ديده بوديم اما اين فتنه، فتنه ديگری 
 "!بود

درست پس از قطع کامل اينترنت و تشديد کشتار 
و سرکوب خشن اعتراض کنندگان، مقامات 
حکومتی ادعا کردند جنبش اعتراضی توده ای را 

نه در ترس و وحشت رژيم از .  فرو نشانده اند

توده ھای اعتراض کننده و نه در اعمال خشونت 
و بيرحمی عليه آن ھا البته ھيچ جای ترديدی 

جمھوری اس�می ممکن است با .  وجود ندارد
اعمال خشونت و بيرحمی و کشتن  صدھا 
اعتراض کننده و پر کردن زندان ھا از توده 
اعتراض کنندگان، خيزش توده ای را قلع و قمع 

اما کم ترين ترديدی دراين مورد وجود ندارد .  کند
که با خيزش ھا و قيام ھای جديد و گسترده تر و 
با امواج بلند تری از اعتراضات توده ای روبرو 

 نيز بيرحمانه ٩۶خيزش دی ماه .  خواھد شد
سرکوب و قلع و قمع شد، اما ديديم که خيزش 
ھای جديد و موج بلند تری از اعتراضات توده 

ھا و انگيزه ھای اصلی   تمام علت.  ای برخاست
جنبش اعتراضی آبان ماه، به قوت خود باقی 

مادام که اوضاع براين منوال باشد خيزش .  ھستند
ھای توده ای و انفجارات اجتماعی نيز ناگزير 

خيزش ھائی که ھربار با پيشرفت ھای .  است
 تا کنون نيز ٩۶که از   چنان.  جديدی ھمراه است

شاھد آن بوده ايم، آگاھی سياسی قيام کنندگان 
کميت شرکت کنندگان .  پيوسته ارتقاء يافته است

. در خيزش ھای توده ای افزايش يا فته است
جنبش اعتراضی توده ای و اشکال مبارزه پيوسته 

مسير حرکت اين جنبش ھا، .  تر شده اند  راديکال
مارپيچی و حلزونی رو به با3 و در حال تکامل 

 .و تعالی بيشتر بوده است
جمھوری اس�می نمی تواند خود را از چنگ 

کشان و توده ھای مردم   کارگران و زحمت
عاصی و به جان آمده و از خطر سرنگونی به 

به مصداق يک ضرب .  دست توانای ان ھا برھاند
يک بار جستی ملخک، : "  المثل فارسی بايد گفت

و " !  دوبار جستی ملخک، سوم تو دستی ملخک
که بر سرنيزه شايد بتوان تکيه زد،   ک�م آخر اين

 !اما بر روی سر نيزه نمی توان نشست



 ۵ ٨۴٨ شماره  ٩٨ آذر ۴    ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ھای قھرمان ايران جنگ رژيم تا بن دندان مسلح با توده
 . اند   و استخوان خود لمس کرده و آموخته 

دستگاه عريض و طويل نيروی انتظامی، بسيج،  
ھا، اط�عات و    سپاه، ارتش، دستگاه قضايی، زندان 

با3خره کابينه و مجلس اس�می و خبرگان و  
ھا و صدھا دستگاه و نھاد    شورای نگھبان و ده 

خوار مذھبی و غيره ھمه در خدمت اين نظم    جيره 
ظالمانه ھستند، نظمی که چنين شرايط وخيمی را بر  

ھای مبارز و قھرمان ايران، از کارگران و    توده 
زنان و جوانان و کودکان تا معلمان و ديگر  

اين را وقتی  .  زحمتکشان جامعه تحميل کرده است 
ھای به پا خاسته    توان ديد که توده   به روشنی روز می 

با اعتراضات قھرمانانه خود نظم موجود را به  
کشند و در پاسخ تمام حاکميت يک دست    چالش می 
ناميده و به کشتار و به بند  "  اشرار "ھا را    اين توده 

احمد خاتمی آخوند  .  کند   ھا افتخار می   کشيدن آن 
مرتجع و جنايتکار در نماز جمعه تھران در بررسی  

گونه    ھا، به اين واقعيت اين   قيام قھرمانانه توده 
"کند   اعتراف می  ھای    در اين عرصه تمامی سليقه : 

گفتند بايد مقابل اين    داخل نظام ھمراه بودند و می 
 ".اشرار ايستاد 

مبارزات مردم قھرمان ايران که از صبح روز  
چنان با    ماه آغاز گشت، آن    آبان ٢۴ جمعه  

جويانه و با فداکاری ھمراه    ازخودگذشتگی، مبارزه 
بود که ارکان نظام اس�می به يکباره به لرزه  

ھا و    درآمدند و چه کنم و چه کنيم بسياری از ارگان 
خوبی در    اين را به .  نھادھای حاکميت را فرا گرفت 

ارائه طرح سه فوريتی در مجلس اس�می برای  
بازگرداندن قيمت بنزين به قبل و توقف طرح  

ای که به    اما خامنه .  توان ديد   افزايش بھای بنزين می 
در جمع نوکران و چاکران  "  درس خارج فقه "بھانه  

گفت با اع�م حمايت از افزايش    دربار سخن می 
ھای قھرمان و    خواندن توده "  اشرار "بھای بنزين،  

بپاخاسته عليه نظم موجود و با3خره درخواست  
برقراری امنيت از نيروھای مسلح به تزلزل و  
دودلی که در ميان ارکان حاکميت ايجاد شده بود  

 .طور موقت پايان داد   به 
واقعيت اين است که رژيم جمھوری اس�می  

اين را  .  بينی اعتراضاتی تا اين ابعاد را نداشت   پيش 
ترين ارگان سرکوب رژيم يعنی    حتا در اط�عيه مھم 

سپاه پاسداران که سه روز بعد از شروع  
در اط�عيه  .  توان ديد   اعتراضات انتشار يافت می 

آفرين بر شما ملت  : " آبان آمده بود ٢٧ سپاه به تاريخ  
در اکثر  ...  که !  شناس و فداکار   سلحشور، دشمن 

ھا و شھرھای کشور، ضامن ثبات و آرامش    استان 
ای که حتی يک گزارش    گونه   به ايد؛    جامعه بوده 

ناامنی، تخريب، غارت و چپاول اموال عمومی از  
اط�عيه سپاه در  ".  آن مناطق دريافت نشده است 
گويد که    ھا سخن می   حالی از آرامش در اکثر استان 

ھای متفاوتی    فرماندھان سپاه در روزھای بعد حرف 
زده و از سراسری شدن اعتراضات، فراگيری آن  

سخن گفتند که  "  خدا به داد ما رسيد "و اين که حتا  
 .البته در ادامه به آن بيشتر خواھيم پرداخت 

فرمانده  "علی سعيدی رئيس دفتر عقيدتی و سياسی  
ای در سپاه نيز در    و نماينده سابق خامنه "  کل قوا 

ھمين رابطه از غافلگيری جمھوری اس�می سخن  
ھا و    ای بر پايان دادن بر دودلی   گفته و بر نقش خامنه 

. کند   ترسی که بر ارکان رژيم افتاده بود تاکيد می 
ھمايش ھاديان و مسئو3ن سياسی نيروھای  "وی در  
 تحليل اين بود که  ٩٨ در مورد سال  : "گفت "  مسلح 

ھای رھبر معظم    با توجه به مجموعه تدابير و ھدايت 
انق�ب شرايط متفاوت پيش رفته است، اما متاسفانه  

ھای 3زم فتنه    بينی   ھا و عدم پيش   تدبيری   برخی از بی 
ديگری را رقم زد که ابعاد و گستردگی آن ھنوز  

 ".خيلی روشن نيست 
 و مسيری که  ٩۶ بعد از حوادث دی ماه سال  

ای از آن زمان به بعد طی کرد از    اعتراضات توده 
،  ٩٧ جمله اعتراضات کارگری در آبان و آذر  

اعتصابات و اعتراضات کاميونداران، دانشجويان،  
ھای اجتماعی و يا اعتراضات    معلمان و ديگر گروه 

، جمھوری اس�می به اين باور  ٩٧ خيابانی مرداد  
اصولگرا و  "رسيده بود که ديگر بازی  

برای حفظ نظم موجود کارايی نداشته  "  طلب   اص�ح 
بايست از    ھای اجتماعی می   و برای مقابله با جنبش 

ابزار سرکوب خود بيش از پيش و به بھترين شکل  
رژيم به اين باور رسيده بود که خشم  .  بھره بگيرد 
ور    ای در جامعه وجود دارد که از شعله   تلنبار شده 

توان    شدن آن تنھا با استفاده از نيروھای سرکوب می 
از ھمين روست که بويژه از اواخر  .  جلوگيری کرد 

گيری از تنش در     سعی کرد از جمله با بھره ٩٧ سال  
سياست خارجی، فضای سياسی داخل کشور را بيش  

ورشدن    اما ترس رژيم از شعله .  از پيش امنيتی کند 
چنان باقی بود و برای ھمين ھم    ھا ھم   آتش خشم توده 

رغم ورشکستگی    به   –است که در تمام اين مدت  
ھای    مالی و باورھای عميق دولت به سياست 

در رابطه با افزايش بھای    -اقتصادی نئوليبرال  
 .کرد   سوخت از جمله بنزين محتاط عمل می 

ھايی که ريشه در بحران    اما از سوی ديگر واقعيت 
تر در ھمان ورشکستگی مالی    و به عبارتی دقيق 

ھايی    کرد تا راه   دولت داشت، رژيم را مجبور می 
اين  .  برای تامين نيازھای مالی خود ايجاد کند 

ھم    طور خاص در اص�حيه بودجه که آن   موضوع به 
شورای  "مانند افزايش سه برابری قيمت بنزين در  

به تصويب  "  عالی ھماھنگی اقتصادی سران سه قوه 
در اين اص�حيه برای جبران  .  رسيده بود آمده است 

کمبودھای مالی دولت افزايش قيمت انواع سوخت  
از جمله بنزين، گازوئيل، گاز و حتا برق و نيز  
افزايش قيمت کا3ھای اساسی تحت عنوان کاھش  

تواند تاثير مستقيمی بر    يارانه کا3ھای اساسی که می 
ترين اق�م مورد نياز خوراکی و درمانی مردم    مھم 

 .از جمله نان بگذارد، تصويب شده بود 
در قدم اول نيز رژيم بھای نان را کمی افزايش داد تا  

در مرحله بعد يارانه  .  ھای مردم را ببيند   واکنش توده 
ھايی از يارانه بگيران را قطع کرد تا باز    نقدی بخش 

در مرحله بعد رژيم با  .  ھا بپردازد   به ارزيابی واکنش 
افزايش بھای بنزين اولين قدم مھم را در راستای  

 برداشت و در  ٩٨ اجرای مصوبه اص�حيه بودجه  
جا بايد تاکيد کنيم که اين تازه اولين قدم برای    اين 

پيش از آن  .   بود ٩٨ اجرای مصوبه اص�حيه بودجه  
نيز سران رژيم از جمله حسن روحانی سخنانی بر  
زبان آورده بودند که در واقع مقدمه اجرای طرح  

چون کسری    افزايش قيمت بنزين بود، سخنانی ھم 
جمھوری  .   ھزار ميليارد تومانی بودجه و غيره ٣٠٠ 

ھای ديگر    دانست که اين گام از گام   اس�می می 
 است و بنابراين سعی    تر و در نتيجه متفاوت   بزرگ 

ھای کنترل    بينی تمامی احتما3ت، راه   کرد با پيش 
رژيم او3 برای اع�م اين کار روز  .  اتفاقات را ببندد 

جمعه را انتخاب کرد که روز تعطيل است و دوما  
ھشدارھای 3زم را به نيروھای اط�عاتی و مسلح  

داده بود تا ھرگونه نارضايتی را در نطفه سرکوب  
 .کنند 

اما موج وسيع اعتراضات که به يکباره به پھنای کل  
کشور گسترده گرديد و به اعتراف علی فدوی  

  ٢٨ جانشين فرمانده کل سپاه، در ھمان روز اول  
استان را فرا گرفت، رژيم را غافلگير و درمانده  

ھمين موج وسيع اعتراضات بود که افرادی  .  کرد 
چون حسن روحانی را که در جريان به اصط�ح    ھم 

انتخابات رياست جمھوری کليد در دست گرفته بود،  
او نه تنھا  .  تمام قد با لباس سرھنگی وارد ميدان کرد 

اشرار و  "ھای قيام کننده را    ای توده   مانند خامنه 
برنامه طراحی شده از  "خواند که براساس  "  آشوبگر 

ھا و آمريکا اقدام    سوی ارتجاع منطقه، صھيونيست 
بلکه حتا از ديگر افراد حکومتی نيز فراتر  "  کنند   می 

شان را در وسط    ھای   رفته و کسانی را که ماشين 
" خيابان خاموش کرده بودند تھديد کرد و گفت 

قدر سيستم مانيتور و دوربين داريم که    خوشبختانه آن 
و از  "  شود   خودرو، پ�ک آن و راننده مشخص می 

رئيس دستگاه قضايی يعنی ھمان رقيب انتخاباتی  
خود خواست تا اين افراد را به سزای اعمال خود  

 !!!برساند 
رژيم خونخوار و تا بن دندان مسلح با رھنمود  

بويژه در  .  ای دست به کشتار مردم زد   خامنه 
ھای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، شيراز    استان 

براساس اخباری  .  آمار کشته شدگان بسيار با3 بود 
که با وجود قطع کامل اينترنت تاکنون منتشر  

 نفر،  ١٠  نفر، در بھبھان  ٢٨ گرديده، در ماھشھر  
 نفر و کرمانشاه  ١۴  نفر، جوانرود  ١٠ در مريوان  

البته بايد تاکيد  .  اند    نفر جان خود را از دست داده ١۶ 
شدگان در    کنيم که آمارھای متفاوتی از تعداد کشته 

شھرھای مختلف منتشر شده که احتما3 در روزھای  
تری به دست خواھد آمد    تر و درست   آينده آمار دقيق 

و ممکن است اين آمار از دقت کامل برخوردار  
چه که مشخص است تعداد با3 و حتا    ولی آن .  نباشد 

  ٩۶ ماه     با دی ٩٨ شدگان آبان    غيرقابل مقايسه کشته 
جا بايد بر اين نکته بسيار مھم نيز    در اين .  است 

انگشت گذاشت که براساس تجارب قبلی و قتل  
دستگيرشدگان در زندان، اين بار نيز بايد با حمايت  
از دستگيرشدگان و با خواست آزادی تمامی  
 .زندانيان سياسی، به دفاع از دستگيرشدگان برخيزيم 

رژيم جمھوری اس�می حتا تھديد به اعدام گروھی  
از دستگيرشدگان کرده است و اين تھديدات جدا از  
اين که با ھدف ايجاد ترس و وحشت در جامعه  

که اساسا شرايط به    صورت گرفته است و جدا از اين 
رژيم چنين امکانی را خواھد داد يا نه، اما به ھر  
حال بايد جلوی اين رژيم خونخوار برای درھم  

. ھا ايستاد   شکستن دستگيرشدگان و خطر اعدام آن 
 در ھمين رابطه نويسنده فاشيست روزنامه کيھان از 
مقامات جمھوری اس�می خواست تا طناب دار  

احمد خاتمی امام  .  برای دستگيرشدگان آماده کند 
آنھايی  : "جمعه تھران نيز در نماز جمعه تھران گفت 

که ايجاد رعب کردند، باغی و محارب ھستند و بايد  
لشکرھا ھم    در رابطه با سياه .  به اشد مجازات برسند 
ای قاطع عمل    گويم به گونه   به دستگاه قضايی می 

کنيد که تا ابد پشيمان شوند و ھوس نکنند وارد اين  
ماجراھا شوند و ديگران ھم از اين مساله درس  

 ".عبرت بگيرند 
رژيم اگرچه بعد از کنترل نسبی اوضاع و برقراری  
حکومت نظامی اع�م نشده اع�م پيروزی کرد، اما  

داند که در اين نبرد شکست سختی    خود به خوبی می 
بيھوده نيست که علی فدوی  .  ھا خورده است   از توده 
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۵از صفحه   

جنگ رژيم تا بن دندان مسلح 
 ھای قھرمان ايران با توده

ھای اخير را به    جانشين فرمانده کل سپاه اعتراض 
در جنگ ايران و عراق تشبيه  "  ۴ کرب�ی  "عمليات  

کرده است، عملياتی که نيروھای مسلح ايران  
شکست سختی از نيروھای مسلح عراق خوردند و  

ترين شکست نيروھای    شايد حتا بشود گفت بزرگ 
مسلح ايران در برابر نيروھای مسلح عراق در  

ھمين فرمانده سپاه به صراحت از  .  جنگ ھشت ساله 
مقابله نيروھای مسلح جمھوری اس�می با قيام  

گويد    برد و می   نام می "  جنگ "کنندگان به عنوان  
ھا را جمع     کرديم و اعتراض جنگ  ساعت  ۴٨ "

سا3ر آبنوش فرمانده عمليات بسيج نيز با  ".  کرديم 
دفع فتنه جز با توجھات خدا و عنايات  "که    بيان اين 

پديده عجيب و  "که    ممکن نبود، و اين "  امام زمان 
،  "جديدی بود که يک دفعه کل کشور را فرا گرفت 

"گفت  به عنوان کسی که در صحنه بودم معتقدم  : 
 جھانی تمام عياری  جنگ ...  فقط خدا ما را نجات داد 

عليه نظام و انق�ب وضع حمل کرد و خوشبختانه  
 ".نوزاد آن در لحظه تولد فوت کرد 

ای و    سخنان فرماندھان سپاه در ادامه سخنان خامنه 
" اشرار "ھای قھرمان ايران را    روحانی که توده 

ناميدند، اع�م جنگ رسمی جمھوری اس�می با  
ھای قھرمانی که    توده .  ھای قھرمان ايران است   توده 

ھای اجتماعی، از کارگر تا معلم و ديگر    تمامی گروه 
زحمتکشان جامعه، از زن و مرد، از کودک و  

ھای تحت ستم را در بر    جوان، و تمامی مليت 
ھايی که امروز به معنای واقعی با    تمام آن .  گيرد   می 

خواست کار نان آزادی حکومت شورايی به ميدان  
شان در حکومت    ھايی که آرزوھای   تمام آن .  اند   آمده 

 .شورايی قابل تحقق است 
ای از    بر کسی پوشيده نيست که وقتی خامنه 

کند، منظورش امنيت    برقراری امنيت صحبت می 
داری حاکم    جمھوری اس�می و مناسبات سرمايه 

است، امنيت جمھوری اس�می و مناسبات حاکم در  
ھايی که از    توده .  ھای بپا خاسته   برابر خواست توده 

ھايی که از    توده .  اند   فقر و بيکاری به ستوه آمده 
شان و به بند کشيدن کارگران،    کشتار جوانان 

ھای    جوانان، معلمان، زنان و مدافعان حقوق مليت 
 .اند   تحت ستم و غيره به ستوه آمده 

ھای رژيم حاکم    ھا و رياکاری   ھايی که از دروغ   توده 
اند، از نظم طبقاتی، از فاصله وحشتناک    به ستوه آمده 

ھايی که در اثر گران    توده .  اند   طبقاتی به ستوه آمده 
اند و اين را    شدن بنزين باز به فقر بيشتر محکوم شده 

اقتصاد  "ھايی که ُمھر    نتايج تمامی سياست 
. کند   را با خود دارند ثابت می "  نئوليبرالی 
ھايی که در ايران نيز فاجعه آفريده است و    سياست 

ھدفمندسازی  "يکی از آنان ھمان به اصط�ح  
بود که حتا براساس چھار پژوھش  "  ھا   يارانه 

نھادھای دولتی اجرای اين سياست باعث شده است  
  ٧٠   وضعيت معيشتی  ٩۶  تا   ٨٩ ھای    تا طی سال 

درصد مردم بويژه اقشار فقير و متوسط جامعه بدتر  
 .شود 

ھا به رژِيمی مسلح که به طورعلنی    بدون ترديد توده 
ھا اع�م جنگ مسلحانه کرده است،    و رسمی به آن 

ای که    قيام مسلحانه .  روزی اع�م جنگ خواھند داد 
پايان حکومت اس�می و حکومت ننگين آن را رقم  
خواھد زد و در تاريخ ماندگار خواھد شد تا ھمه  

 .جنايتکاران از آن درس عبرت بگيرند 
 
 
 
 
 
 

 به  ) اقليت ( ام کميته اجرايی سازمان فدائيان  پي
 حکمتيست   –کنگره نھم حزب کمونيست کارگری  

 
 ! رفقای عزيز 

قبل از ھرچيز  .  با درودھای گرم و رفيقانه و با سپاس از دعوت سازمان ما برای شرکت در کنگره حزبتان 
3زم است برگزاری کنگره نھم حزبتان را به شما رفقا شادباش گفته و پيشاپيش برای پيشبرد اھداف اين  

ھمانطور که خود نيز در بيانيه ھای سياسی تان اشاره کرده ايد، جھان  .  کنگره  آرزوی موفقيت داشته باشيم 
شکاف طبقاتی بيش از ھر زمان  .  سرمايه داری ھم اينک با يکی از دوران ھای پر ت�طم خود مواجه است 

ديگری در کشورھای سرمايه داری دھن باز کرده و ھر روزه کارگران و توده ھای زحمتکش بيشتری را  
 . در گرداب فقر و ف�کت کشانده است 

بحران اقتصادی، بيکاری مزمن، رشد تورم، تداوم سياست اقتصاد نئوليبرال، رياضت اقتصادی، کاھش  
واقعی دستمزدھا و محدود شدن روزافزون امکانات اجتماعی طبقه کارگر، وضعيتی را بوجود آورده است  

آنچه اکنون کارگران و توده  .  که توده ھای کارگر و زحمتکش در مقياسی جھانی مدام فقير و فقيرتر شده اند 
ھای زحمتکش را در مقياس جھانی به مبارزه و رو در رويی علنی با نظم موجود کشانده است، شرايط غير  

وضعيتی وخامت  .  قابل تحملی است که جھان سرمايه داری بر گرده کارگران و زحمتکشان آوار کرده است 
بار که رھايی از آن، بجز با براندازی نظم پوسيده کنونی و جايگزينی آن با نظم نوين سوسياليستی امکان  

 . پذير نيست 
آنان نيز برای  .  پوشيده نيست، کارگران و توده ھای زحمتکش ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و نيستند 

تحقق کار، نان، آزادی بيش از ھر زمان ديگری به مبارزه ای علنی و رو در رو با طبقه حام و نظام می  
 ٩۶ اين را جوانان سلحشور و توده ھای ستمديده در خيزش انق�بی ديماه  .  سياسی پاسدار آن روی آورده اند 

با پرچم جان فرياد زندند، اين را، مبارزات رشد يابنده کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، زنان و  
اينرا،  .   به اين طرف با گسترش شيوه ھای مبارزاتی نشان داده اند ٩۶ ديگر اقشار زحمتکش از ديماه  

کارگران فو3د اھواز با رژه خيابانی و کارگران نيشکر ھفت تپه با اعتصاب يک ماھه خود در آبان و آذر  
اينرا ھم  .  رساتر از ھر زمان ديگری فرياد زدند "  اداره شورايی   -آزادی   -کار   -نان "، و طرح شعار  ٩٧ ماه  

توده ھای ستمديده ايران ذر ھز کوی و برزن به ما     اينک، تظاھرات خيابانی و قيام سلحشورانه جوا نان و 
قيام و خيزشی که  .  ھمان قيام و خيزشی که اين روزھا سراسر شھرھای ايران را فرا گرفته است .  می گويد 

در واقع،  .   سر باز کرده است ٩۶ اينبار در ابعادی به مراتب وسيعتر و راديکال تر از خيزش انق�بی دی ماه  
 گرانی بنزين جرقه ای بر انبار باروت چھل سال خشم و انزجار توده ھای رنج کشيده مردم ايران از نظام 

 . فاسد و تبھکار جمھوری اس�می شد 
ھمان جوانان و توده ھای رنج کشيده ای که از ستم ھای بيکران جمھوری اس�می به ستوه آمده اند، از بامداد  

انتشار يافت، انفجار خشم فرو خفته شان، خرمن     آبان، ھمين که خبر افزايش بھای بنزين   ٢۴ روز جمعه  
به سرعت برق و باد به اعتراض     توده ھای زحمتکش و ستمديده ای که .  جمھوری اس�می را به آتش کشيد 

برخاستند و تقريبا در اکثر قريب به اتفاق شھرھای کشور از آذربايجان تا کردستان، از خوزستان و شيراز تا  
گي�ن و مازندران، از تھران تا اصفھان و يزد، و از بلوچستان تا خراسان، به تظاھرات خيابانی روی  

توده ھای ستمديده ای که طی روزھای گذشته با اشکال مختلف مبارزاتی، از اعتراضات وسيع توده  .  آوردند 
ای گرفته تا راه بندان و بستن جاده ھا، از قيام و سنگر بندی گرفته تا جنگ و گريز خيابانی، از به آتش  
کشيدن مراکز سرکوب و ستم گرفته تا حمله به بانک ھا، مراکز اقتصادی و بعضا حوزه ھای تحميق و  

 . خرافات دينی، ستون ھای جمھوری اس�می را به لرزه درآورد 
نظر به عمق و وسعت مبارزات کنونی و نظر به گستردگی آن، بويژه در شھرھای بزرگ، اگرچه ظرفيت  

است، اما اين وسعت و گستردگی ھرگز به تنھايی برای    ٩۶ و پنانسيل مبارزات کنونی بسيار فراتر از ديماه  
 به خوبی نشان داده است که اينگونه  ٩۶ تجربه خيزش ديماه  .  بر جمھوری اس�می کافی نيست    پيروزی 

خيزش ھای انق�بی ھر چقدر ھم گسترده باشند، بدون ادامه کاری، بدون ھمراھی و پشتيبانی اعتصبات  
وسيع کارگری، بدون ھمگامی اعتصابات سراسری معلمان و بدون اعتصابات ھمزمان دانشجويی، با  
مشک�ت اساسی مواجه خواھد شد و چه بسا ھر بار زير مھميز سرکوب و کشتار وحشيانه جمھوری  

بنابر اين، ھمزمان با گسترش مبارزات خيابانی، می بايست با  .  اس�می مجبور به عقب نشينی گردد 
سازماندھی اعتصابات سياسی عمومی تداوم خيزش انق�بی توده ھای بپا خاسته را تضمين کرد و در نھايت  

 . با بر پايی قيام مسلحانه توده ای نظم موجود را برچيد 
. پوشيده نيست که تحقق اين امر بجز با وحدت طبقاتی و سازمان يابی مستقل طبقه کارگر متحقق نخواھد شد 

طبيعتا ھمکاری ھای مشترک و عملی نيروھای چپ و کمونيست، بويژه ھمکاری مشترک شش جريان چپ  
و کمونيستی که طی دو سال گذشته در مسير ھمگامی و اتحاد عمل با ھم گام برداشته ايم، می تواند بخشی از  

 . اين فرآيند پيش رو باشد 
 ! حکمتيست  –رفقای حزب کمونيست کارگری  

بار ديگر با ابراز صميمانه ترين درودھا به شما رفقای عزيز، آرزو دارد کنگره نھم  )  اقليت (سازمان فدائيان  
حزبتان با موفقيت به کار خود پايان دھد و تصميمات آن متناسب با شرايطی که اکنون در آن بسر می بريم،  
گامی موثر در تحکيم روابط و بستری مناسب برای تقويت و انسجام بيشتر اتحاد عمل مشترک سازمان ھای  

  .چپ و کمونيست در رسيدن به ھمبستگی ھای بزرگ طبقاتی باشد 
 

 با درودھای رفيقانه  
 )  اقليت (کميته اجرايی سازمان فدائيان  

 ٢٠١٩ نوامبر  / ١٣٩٨ آبان  
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در آن سال، زنان نه تنھا در خيزش  .  اس�می 
عمومی نقشی فعال ايفا کردند، بلکه در دل ھمان  

ای    پديده .  سربرآورد "  دختران انق�ب "خيزش، پديده  
. را به چالشی جدی طلبيد "  حجاب اجباری "که  

چالشی که در بطن اعتراضات عمومی، به مقاومت  
 ساله زنان در برابر حجاب مطلوب حاکمان،  ٣٩ 

نيز از ھمين رو بود که سران  .  زبانی سياسی بخشيد 
 .پرداختند " دختران انق�ب "رژيم به سرکوب شديد  

 نيز باز شاھد حضور  ٩٧ در تمامی اعتراضات سال  
فعال زنان در عرصه مبارزه ھستيم، ھم در عرصه  
مطالبات خود و ھم در عرصه اعتراضات و  

ھای عمومی و سراسری و افزون بر آن، در    خيزش 
در اعتراضات  .  ھای اجتماعی   متن مبارزات جنبش 

، زنان،  ٩۶ از سال  "  باختگان   جنبش مال "موسوم به  
کنند؛ در جنبش بازنشستگان و    نقشی محوری ايفا می 

در جنبش معلمان باز ھم با حضور بارز زنان در  
مبارزات جنبش  .  عرصه مبارزه روبروييم 

يک بار  .  کارگری، ھم از حضور زنان خالی نيست 
به عنوان عضوی از خانواده کارگران، بار ديگر  
در قالب دليرزنان جوانی که در تجمعات و  
اعتصابات کارگری، در اول ماه مه در کنار  

شوند و به رغم آگاھی از    کارگران حاضر می 
ھای سنگينی که در انتظار آنان است، از    مجازات 

ای به خود    گونه ارعاب و زندان و شکنجه   ھيچ 
در عرصه جنبش دانشجويی  .  دھند   ھراس راه نمی 

راديکال، حضور دانشجويان دختری که در  
اعتراضات و تجمعات خود، ھمراه با طرح مطالبات  

"زنند   دانشجويی، فرياد می  فرزند کارگرانيم،  : 
در يک ک�م، به  .  برجسته است "  مانيم   کنارشان می 

ھای مبارزاتی و اعتراضی که    ھر يک از عرصه 
ای را خالی از حضور زنان و حتا    بنگريم، عرصه 

 .يابيم   نمی " داری   داری و ميدان   ميان "ايفای نقش  
"آيد   در ادامه گزارش می  اينکه چرا در اغتشاشات  : 

اند، خود    اخير، زنان به مھره ميداندار تبديل شده 
 ."جای سؤال دارد 
مزد ابله، اما بيش از آن، ھمدست    به   اين نويسنده قلم 

رژيم جنايتکاری را که تنھا در ھمين روزھای اخير  
صدھا تن را به قتل رسانده، ھزاران تن را مجروح  

ھای خود    گاه   تر را در شکنجه   ساخته و تعدادی بيش 
ی    به اسارت گرفته است، بايد به تجربه روزانه 

 سال است که تحت  ۴٠ ھا زنی رجوع داد که    ميليون 
حاکميت جمھوری اس�می و تحت قوانين شرعی  

 .کنند   زندگی می 
که پای خمينی به ايران رسيد زنان قاضی از    ھمين 

ای بود بر راندن    کار خود برکنار شدند و اين مقدمه 
ھا زنی    ھا زن از بسياری از مشاغل؛ ميليون   ميليون 

اللھی    که با ارعاب و چوب و چماق مزدوران حزب 
ھای دولتی ناچار شدند به    و بگيروببند و فرمان 

حجاب تن دھند، ھرچند نه حجاب مطلوب حاکمان  
" جرم "ھا به    ھا زنی که در اين سال   نورسيده؛ ميليون 

اند؛    توھين و تحقير و مجازات شده "  بدحجابی "
ھا    ھا دختری که از تحصيل در برخی رشته   ميليون 

ھا زن محروم از حقوق برحق    محروم شدند؛ ميليون 
خود مانند حق ط�ق و سرپرستی فرزند محکوم به  
تحمل خشونت خانگی، افزون بر خشونت دولتی و  

ھا زن و دختری    اند؛ ميليون   خشونت اجتماعی گشته 
ھای اجتماعی با    که حضورشان در عرصه 

ھای بسيار روبروست، بلکه در    محدوديت 
ھا نيز با ممنوعيت سقط    ترين عرصه   خصوصی 

از حق  "  فرزندآوری "جنين، پيگيری سياست  

اند؛    گيری بر بدن خود نيز محروم گشته   تصميم 
 سال گذشته ناچار به تحمل  ۴٠ ھا زنی که در    ميليون 

توھين و تحقير سران حکومت، آخوندھای متعلق به  
به فرمان و اوباش    ھای گوش   قبرستان تاريخ، رسانه 

اند و    رسمی بوده   گر رسمی و نيمه   و اراذل سرکوب 
 ". زن بودن : "ھمه با اتھامی يکسان 

ھرچند دستمزدھای چندين برابر زير خط فقر و  
ايست رايج در ميان مردان و زنان، اما    بيکاری پديده 

تر از دستمزد مردان و    دستمزدھای چندين برابر کم 
نرخ بيکاری با3تر نسبت به مردان، به ويژه در  

کرده، زنان را به نيروی کار    ميان زنان تحصيل 
بسيار ارزانی برای طبقه حاکم تبديل کرده است و  

. کند   استثمار شديدتری را بر آنان تحميل می 
ھای قانونی و    استثماری که به علت عدم حمايت 

ھای جنسيتی و آزار و اذيت در    اجتماعی با ستم 
شرايطی که بنا به  .  ھای کار ھمراه شده است   محل 

ھا    ترين خشونت   المللی يکی از وخيم   معيارھای بين 
. يعنی فقر اقتصادی .  شود   عليه زنان محسوب می 

فقری چندان رايج که زنان دست اندرکار رژيم را به  
سخن  "  زنانه شدن چھره فقر "اعتراف واداشته و از  

 .گويند   می 
ھرچند پديده فقر و تھيدستی اکثريت عظيم کارگران  

ھای ھولناک خود    و زحمتکشان را در چنگال 
.  تر است   فشرد، اما اين فشار بر زنان بسی وخيم   می 

ھا زن سرپرست خانواری را در نظر    آن ميليون 
ھای غارتگر    بگيريد که بايستی با صدقه ناچيز ارگان 

رژيم، معيشت خانوار را فراھم آورند؛ آن زنانی که  
به جز فشار کار خانگی، شاغل ھم ھستند، اما باز  

توانند تعادلی ميان درآمد و ھزينه برقرار    ھم نمی 
داری را که بايستی    کنند؛ آن زنان به ناچار خانه 

ھای جاری تقسيم    درآمد محقر خانواده را بين ھزينه 
کنند و با آن که از چندين فقره از نيازھای مبرم خود  

زنند، باز ھم اين درآمد    و فرزندان و خانواده می 
دھد؛ آن مادرانی را که    ھا را نمی   تکافوی ھزينه 

آيندگی فرزندان خود ھستند؛ آن    شاھد بيکاری و بی 
بار    ای را که از سر ناچاری با دلی خون   زنان فقرزده 

کنند تا    فرزندان خود را ھم روانه بازار کار می 
نانی بر سفره محقر خانوار آورده شود؛ آن زنان     لقمه 

ای را که ساليان متمادی جوانی و س�مت    بازنشسته 
اند و اکنون در    خود را در بازار کار بر جای گذاشته 

توانند حتا ھزينه دوا و    دوران پيری و بيماری نمی 
.  درمان خود را تأمين کنند   

گونه که گفته شد، گزارش فوق، انعکاس    ھمان 
 ساله  ٣۵  تا  ٣٠ اگر زنان  .  بخشی از واقعيت است 

" دار   ميدان "در اين تظاھرات حضور داشتند و حتا  
تر نيز در    تر و مسن   ھا ھزار زن جوان   بودند، اما ده 

دار و    ميان "اعتراضات شرکت داشتند و چه بسا  
 .اند   مبارزه بوده " دار   ميدان 

ی زنان در    ھای زيسته   اين ھمه تنھا بخشی از واقعيت 
و درست ھمين واقعيت زيسته،  .   سال اخير است ۴٠ 

ھای اجتماعی    ترين گروه   زنان را به يکی از راديکال 
چالشگر رژيم بدل کرده است و در اعتراضات  

" به مھره ميداندار "اخير، مانند اعتراضات پيشين  
در ھمين اعتراضات اخير بسيار  .  اند   تبديل شده 

ايم که اعتراض تنھا به افزايش قيمت بنزين    شنيده 
نبود، بلکه اعتراضی بود ھمگانی به فقر و  

حقوقی، به سرکوب و    تھيدستی، به تبعيض و بی 
جای سؤال ندارد که چرا  .  خقفان، به استثمار و ستم 

زنان، يعنی نيمی از جمعيت جامعه که در معرض  
استثماری شديد و ستمی مضاعف قرار دارند به  

اند، اگر    مبارزه تبديل شده "  دار   دار و ميدان   ميان "
 . بود، جای سؤال داشت   چنين نمی 

البته نويسنده گزارش فوق، ھدفش فقط اشاره به  
ھايی    ای عينی نيست، بلکه ھدف وی و رسانه   مشاھده 

اند، در واقع    که اين گزارش را بازتاب داده 
 .تر زنان است   سازی برای سرکوب بيش   زمينه 

ما  .  اند   امری که سران رژيم خود از آن غافل نمانده 
در ھمين دو سال گذشته شاھديم که چه دختران و  

ھا    اند، در زندان   زنان بسياری که دستگير شده 
اند، و آنان که در    شکنجه جسمی و روانی شده 

اند، با چه احکام    ھای رژيم محاکمه شده   بيدادگاه 
ھنوز پرونده بسياری از  .  اند   سنگينی روبرو گشته 

ھای سنگين بدوی باز است؛ احکامی از    آنان با حکم 
 سال، ھمراه با مجازات  ٢۴  سال گرفته تا  ۵ حداقل  

به  .  ھا ضربه ش�ق برای ھر يک   قرون وسطايی ده 
برخی به علت ھمراھی و  :  ھای گوناگون "  اتھام "

کشف  "ھمبستگی با کارگران، برخی به علت  
و مخالفت با حجاب اجباری، برخی به اتھام  "  حجاب 

شرکت در اعتراضات دانشجويی، تعدادی ديگر به  
 . ای   اتھام شرکت در اعتراضات توده 

ھای    رژيم نيز خطر را دريافته و با دستگيری 
ھای سنگين قصد دارد زنان را    گسترده و مجازات 

مرعوب کرده و از عرصه مبارزه براند؛ براند به  
ھمان کنجی که حاکمان جمھوری اس�می برای  

ای در    بيھوده نيست که خامنه .  اند   زنان خواب ديده 
 و    ھای رنجديده زنان به ميدان آمده     شرايطی که توده 

اش، در     آبان ٢٨ اند در سخنرانی    ميداندار مبارزه شده 
، برای حل  "جنگی امنيتی "ی به قول او    ميانه 

ربط    مشک�ت اقتصادی کشور به موضوع بی 
متوسل  "  مواليد را افزايش دھيم "چون    ومزخرفی ھم 

مزخرفاتی که تنھا از ذھن معيوب يک  .  شود   می 
بيھوده نيست که اولين  .  کند   بيمار روانی تراوش می 

اجباری که در تلويزيون به نمايش  "  اعتراف "
 .بريده بريده يک زن است " اعترافات "آيد،    درمی 

. اند   اما رھبر و ساير سران رژيم، کور خوانده 
سابقه مردم در    گونه که سرکوب وحشيانه و کم   ھمان 

نشينی موقتی را بر    اعتراضات اخير، تنھا يک عقب 
مردم معترض تحميل کرده است، و موج  

تر در آينده در پيش    اعتراضات با پسامدی بيش 
ثمر    است، سياست ارعاب و سرکوب زنان نيز بی 

يک نمونه، سپيده قليان است که با وجود  .  است 
ھا اسارت و شکنجه و آزار جسمی و روانی    مدت 

 سال  ١٨ اش، با وجود محکوميت به    خود و خانواده 
زندان، با وجود آزادی موقت به قيد وثيقه در ھمين  
چندی پيش، در اعتراضات اخير باز ھم به ميدان  
مبارزه گام گذاشت و با در دست گرفتن پ�کاردی  

تر شده، فقير،    بنزين گرون : "که روی آن نوشته بود 
ای سراسری    در اعتراضات توده "  فقيرتر شده 
زندان،  "کند،    اين دختر دلير ثابت می .  شرکت کرد 

شب ھمان روز،  ".  ديگر اثر ندارد "  شکنجه، اعدام 
اما سپيده تنھا يکی از  .  شود   وی مجددا دستگير می 

ھا د3ورزنانی است که با وجود آگاھی به    ميليون 
عواقب شورش عليه رژيم توحش پای پس نخواھند  

ھا    ھای آشنا در ميان ميليون   او يکی از چھره .  گذاشت 
سال و مسنی است که در    زن گمنام جوان، ميان 

کنند و تا سرنگونی اين    ای شرکت می     مبارزات توده 
ھايشان    رژيم و برپايی حکومتی که در آن خواسته 

. متحقق شود، در ميدان مبارزه استوار خواھند ايستاد 
ھای اقتصادی،    ھا و محروميت   رژيم با تبعيض 

  ۴٠ اجتماعی و سياسی تحميلی بر زنان در طول  
تر کرده و    سال گذشته، آنان را راديکال و راديکال 

از اين پس، زنان تنھا با زبان آتش با اين رژيم سخن  
 .خواھند گفت 

 
 

 زبان زنان با جمھوری اسHمی، زبان آتش است
٨از صفحه   



 ٨۴٨ شماره  ٩٨ آذر ۴    ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسHمی 

٧درصفحه   

١از صفحه   

اگر نخواھيم به گذشته  .  اند   اس�می نقش فعالی يافته 
 نگاھی  ٨٨ دورتر بپردازيم، بايد به اعتراضات سال  

ھا و    ھا، کليپ   اعتراضاتی که ھنوز عکس .  بيندازيم 
ھای آن موجود است و گواھی ھستند بر    گزارش 
در سال  .  زنان در آن اعتراضات "  داری   ميدان "نقش  
" رأی من کو؟ " با آن که اعتراضات با شعار  ٨٨ 

آغاز شد، اما روند مبارزه، متوھمان بسياری را از  
بدنه آن جدا کرد و به سوی آن طيف آگاھی راند که  

طرفداران موسوی و  "  تظاھرات سکوت "تسليم  
در نتيجه اين  .  طلبان نشده بودند   کروبی و اص�ح 

صدا با    ھم "  جنبش سبز "زنان نااميد از  
،  "مرگ بر ديکتاتور "طلبان، شعار    سرنگونی 

مرگ بر جمھوری  "و  "  ای   مرگ بر خامنه "
ريزشی چندان آشکار که  .  را فرياد زدند "  اس�می 

(کنشگران مبارزه مدنی زنان "بسياری از   بخوان  " 

٨ 
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را ھراساند و  )  اعتراض در چارچوب قوانين رژيم 
پرھيز از  "ھشدارھای پی در پی آنان مبنی بر  

را برانگيخت، بی آن که برای زنان  "  خشونت 
از  .  کاری داشته باشند   رويارو  با سرکوب عريان راه 

ھای زنان و    آن سال به بعد شکاف ميان توده 
تر گشت و حتا    عميق "  طلب زنان   گران اص�ح   کنش "

. ھايی از قشر متوسط را از آنان دور ساخت   3يه 
  ٣۵  تا  ٣٠ ظاھراً  "شاھد آن که امروز، اين زنان  

ی ده    دختران بيست و بيست و چند ساله   ، ھمان "ساله 
سال پيش ھستند که امروز بدون ھيچ توھمی به  

نقش  "ھای جمھوری اس�می در اعتراضات    جناح 
 .کنند   را ايفا می " داری   داری و ميدان   ميان 

، گواه ديگريست بر  ٩۶ نگاھی به خيزش دی ماه  
نقش فعال زنان در اعتراضات عليه جمھوری  

 زبان زنان با جمھوری اسHمی، زبان آتش است

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپو3ريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
  شب ١١ تا ٩از ساعت :  دوشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 
   شب ١١ تا ٩از ساعت : :  چھارشنبه

  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت -بامداد  ۵  تا ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 
  شب ١١ تا ٩از ساعت : :  جمعه
  شب١٠ تا ٩از ساعت  : شنبه

 
  عصر۵ تا ٣ صبح و ساعت ١١ تا ٩ساعت  -بامداد ۵  تا ٣ساعت بازپخش : شنبه

 
  صبح١٠ تا ٩ بامداد، ساعت ۴ تا ٣ساعات بازپخش : يکشنبه

  بعدازظھر۴ تا ٣ و ساعت 
 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 


