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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ١۵فروردين ١۴٠١

بحران خاورميانه و ائتﻼفی
جديد عليه جمهوری اسﻼمی
نظام سرمايهداری جهانی درنتيجه تشديد
تضادهای اين نظم با بحرانهای عميق اقتصادی
و سياسی مواجه است .هماکنون تمام کشورهای
سرمايهداری جهان به درجات مختلف درگير يک
بحران اقتصادی عميقاند .پيشرفتهترين
کشورهای سرمايهداری جهان همانند دهه ٧٠
قرن بيستم با بحران رکود -تورمی روبهرو
شدهاند .پی آمد اين بحران اقتصادی که از ٢٠٠٧
ادامه يافته و تشديد شده ،بحرانهای سياسی است
که به اشکال مختلف در سراسر جهان بروز
کردهاند .حمله نظامی اخير روسيه به اوکراين و
مقابله بلوک امپرياليستی آمريکائی و اروپائی با
امپرياليسم روس ،تنها يکی از تجليات بحران
سياسی جهان سرمايهداری در اروپاست .وقوع
اين جنگ به اين معنا نيست که گويا موردی
استثنائی است .تبليغات گسترده پيرامون اين
جنگ ازآنروست که در اروپای ظاهراً آرام
رخداده و قدرتهای امپرياليست مستقيمتر برای
تجديد تقسيم اقتصادی و سياسی جهان رو درروی
يکديگر قرارگرفتهاند و خطر جنگ جهانی سوم
را افزايش داده است.
خاورميانه از مدتها پيش واقعيت بحرانهای
بزرگ سرمايهداری جهانی را به نمايش گذاشته
است .هماکنون تمام کشورهای خاورميانه غرق
در بحرانهای همهجانبهاند .نياز به توضيح نيست
که جمهوری اسﻼمی ايران چندين سال است که
درگير يک بحران ژرف اقتصادی و از آن
مهمتربحران سياسی است .اين را هرکس میداند
که درنتيجه اين بحران ،مبارزات مردم ايران
برای سرنگونی اين رژيم شکلی علنی و مستقيم
به خود گرفته و همچنان ادامه دارد .به کشورهای
ديگر اين منطقه نگاه کنيم .بحران سياسی عراق
که در چند سال اخير با اعتراضات تودهای
گسترده همراه بوده ،به درجهای عميق است که
حتی پس از انتخابات زودرسی که ظاهرا ً قرار
بود مردم را آرام کند و به بحران پايان دهد،
اکنون ديگر چنان حاد شده که از انتخاب
رئيسجمهوری و تشکيل کابينه جديد نيز بازمانده
است .مردم عراق که میدانستند در سيستمی که
انتخابات بر پايه تقسيمبندیها و سهم بری مذهبی
و طايفهای شکلگرفته ،چيزی تغيير نخواهد کرد
و همان احزاب و مقامات فاسد و دزد بار ديگر
حاکم میشوند ،اين انتخابات را وسيعا ً تحريم
کردند .گروههای اسﻼمگرای رسوای وابسته به
جمهوری اسﻼمی ايران در عراق که در جريان
اين انتخابات در اقليت قرار گرفتند ،اکنون در

سازمان فدائيان )اقليّت(
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از تعميق و گسترش مبارزه طبقاتی
در هند تا تعيين تکليف قطعی بانظم موجود
به دعوت اتحاديههای کارگری ،روزهای دوشنبه
و سهشنبه هشتم و نهم فروردين)  ٢٨و ٢٩
مارس( دهها ميليون کارگر در سراسر هند بار
ديگر دست به يک اعتصاب عمومی زدند.
کارگران و زحمتکشان هند در اين دو روز با
پرچمها و شعارنوشتههای خود در ابعاد بسيار
گستردهای وارد خيابانها شدند و در اعتراض به
سياستهای نو ليبرالی دولت راهپيمايی و
تظاهرات برپا کردند .فراخوان اين اعتصاب
درصفحه ٣

با بودن جمهوری اسﻼمی تبعيض و
سرکوب زنان ادامه خواهد داشت
روز سه شنبه  ٩فروردين  ،١۴٠١پرده ديگری
از تبعيض جنسيتی و اقدامات سرکوبگرانه
جمهوری اسﻼمی عليه زنان به نمايش در آمد .در
اين روز بهاری ،جمع کثيری از دختران و زنانی
که برای تماشای بازی فوتبال تيم ملی ايران و
لبنان در مقابل درب استاديوم مشهد حضور يافته
بودند ،توسط نيروهای سرکوبگر جمهوری
اسﻼمی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
دختران و زنان جوان مشتاق تماشای فوتبال که با
وجود در دست داشتن بليط خريداری شده ،از
ورود آنان به ورزشگاه جلوگيری به عمل آمد.
اينبار هم زنان به رغم سرکوب و ضرب و شتم
شديد ،حق خود را فرياد زدند ،نسبت به اين

نابرابری و تبعيض جنسيتی شوريدند ونيروهای
سرکوبگر جمهوری اسﻼمی را به چالش گرفتند.
اگرچه سهم شان به جای تماشای بازی فوتبال،
ضربات باتوم و اسپره فلفل شد.
انتشار خبر پاشيدن اسپره فلفل به صورت
دخترانی که تماشای بازی فوتبال را حق مسلم
خود می دانستند و انتشار ويديوهای ضرب و شتم
زنان در شبکه های اجتماعی موجی از خشم و
انزجار را در ميان ﻻيه های مختلف جامعه بر
انگيخت .سرعت واکنش شبکه های اجتماعی
نسبت به اين اقدام سرکوبگرانه رژيم و بازتاب
عمومی اين سرکوب عريان در عرصه داخلی و
درصفحه ٨

حقوق بشر و ضرورت مبارزه با نظم سرمايهداری
سازمان عفو بينالملل روز سهشنبه نهم
فروردينماه گزارش ساﻻنه خود را درباره
وضعيت حقوق بشر در  ١۵۴کشور جهان در
سال  ٢٠٢١ميﻼدی منتشر کرد که بخشی از اين
گزارش به نقض حقوق بشر در ايران اختصاص
دارد.
سازمان عفو بينالملل وظيفه خود را "مبارزه
برای برخورداری تمام انسانها از حقوق بشر"
تعريف کرده و هم اکنون بيش از ده ميليون نفر
در کشورهای مختلف جهان عضو اين سازمان
هستند که هزينههای سازمان نيز از طريق اين
اعضا تامين میشود .به همين دليل سازمان عفو

بينالملل با شورای حقوق بشر سازمان ملل که
متشکل از نمايندگان دولتهای عضو سازمان
ملل است ،متفاوت میباشد .از همين رو نيز
گزارشات اين سازمان تا حدودی متفاوتتر و
صريحتر از گزارشاتیست که معموﻻ
گزارشگران ويژه حقوق بشر که منتصب شورای
حقوق بشر سازمان ملل هستند به اين شورا ارائه
میکنند.
البته بايد تاکيد کرد که در سالهای اخير ،در پی
تشديد سرکوب در ايران که نتيجهی رشد
روزافزون نارضايتیها و اعتراضات تودهای

درصفحه ٢

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم

درصفحه ۵
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بحران خاورميانه و ائتﻼفی جديد عليه جمهوری اسﻼمی
تﻼشاند که بازهم به شکل گذشته سهمی از قدرت
را به دست آورند که هم ازنظر اقتصادی ،منافع
آنها و سهمبریشان را از چپاول درآمدهای کﻼن
نفت تأمين کند و هم اينکه پاسدار سياست
جمهوری اسﻼمی ايران در عراق باشند .از همين
رو پس از اين بهاصطﻼح انتخابات به مخالفت با
نتايج آن برخاستند و با تظاهرات کوشيدند
خواستههای خود را با زور به کرسی بنشانند.
حتی به اقدام نظامی برای ترور نخستوزير
عراق متوسل شدند ،به مقرهای گروههای سياسی
رقيب بهويژه سنیها حمله کردند و اخيرا ً دفتر
حزب دمکرات کردستان در بغداد را نيز به آتش
کشيدند و چند روز پيش بود که جمهوری
اسﻼمی مستقيما ً به اقدام نظامی روی آورد و
بهسوی اقليم کردستان موشک شليک کرد .آخرين
تﻼش اين گروهها از اکثريت انداختن مجلس
برای انتخاب رئيسجمهوری جديد بود که
همچنان ادامه دارد .در اين کشمکش در يکسو
گروههای چارچوب هماهنگی شيعيان وابسته به
جمهوری اسﻼمی به همراه اتحاديه ميهنی
کردستان که آن هم همواره مجری سياستهای
جمهوری اسﻼمی بوده است ،قرارگرفته و در
سوی ديگر ائتﻼف اسﻼمگرای شيعی مقتدا صدر،
سنیهای ائتﻼف تقدم و ائتﻼف »عزم« و حزب
دمکرات کردستان قرار دارند که اکثريت را در
دست دارند و از حمايت عربستان ،دولت آمريکا
و حتی اسرائيل برخوردارند .باوجوداينکه اين
گروه از اکثريت باﻻئی برخوردار است ،اما
انتخاب رئيسجمهوری به دوسوم آراء نياز دارد
که طرفداران جمهوری اسﻼمی از آن برای از
اکثريت انداختن مجلس استفاده کردهاند .مقتدا
صدر نيز اعﻼم کرده است حاضر به ائتﻼف با
گروه طرفداران جمهوری اسﻼمی نيست .او گفته
است» :هرگز با شما توافق نخواهم کرد ،توافق
يعنی پايان کشور ،انسداد سياسی بهتر از توافق با
شما و تقسيم کيک با شماست ،زيرا هيچ خيری
در يک توافق توافقی وجود ندارد ،کشور تحت
فرمانبری ،عادیسازی ،اشغال و سهميهبندی
نخواهد رفت و مردم هرگز در برابر آنها تسليم
نخواهند شد «.بنابراين ،انتخابات هم نهتنها
معضلی از معضﻼت عراق را حل نکرد ،بلکه
بحران سياسی را عميقتر کرد.
لبنان نيز در وضعيتی شبيه عراق قرار دارد و
عﻼوه بر بحران سياسی ،ازنظر اقتصادی دچار
ورشکستگی تام و تمام است ٧۴ .درصد از
ساکنان اين کشور زيرخط فقر زندگی میکنند .از
سال ٢٠١٩پول اين کشور بيش از  ٩٠درصد
ارزش خود را ازدستداده است .اوضاع سياسی
و کشمکش گروههای سياسی نيز به نقطهای
رسيده است که شورای وزيران قادر به برگزاری
جلسات خود نيست.
در نظام سياسی لبنان نيز همانند عراق گروههای
مذهبی و طايفهای هرکدام سهمی در قدرت دارند.
سنیهای طرفدار عربستان معموﻻً تشکيل کابينه
 ،شيعيان رياست مجلس و مسيحيان
رئيسجمهوری را در اختيار دارند .دو طرف
اصلی نزاع نيز طرفداران سنی عربستان و
حزبﷲ طرفدار جمهوری اسﻼمیاند که سيستم

ورشکسته سياسی را بحرانیتر کردهاند١٢٨ .
کرسی پارلمان بر اساس توافق طائف )در سال
 (١٩٨٩ميان مسيحيان و مسلمانان تقسيم شده
است ٢٨ .کرسی ويژه سنیها ٢٨ ،کرسی ويژه
شيعيان ٨ ،کرسی برای دروزیها ٣۴ ،کرسی
برای مسيحيان مارونی ١۴ ،کرسی برای
مسيحيان ارتدوکس ٨ ،کرسی برای مسيحيان
کاتوليک ۵ ،کرسی برای ارمنیها ،دو کرسی
برای علویها و يک کرسی برای اقليتهای
مسيحی .روشن است که يک چنين نظام سياسی
بايد پيوسته در بحران باشد ،بهويژه که در اين
کشور يک شبه دولت هم با نيروهای مسلح
جداگانه وابسته به جمهوری اسﻼمی ايران توسط
حزبﷲ وجود دارد.
در چهار سال گذشته اعتراضات و تظاهرات
تودهای گستردهای عليه اين نظم ارتجاعی
شکلگرفته ،اما به نتيجهای نينجاميده است .از
هماکنون روشن است که انتخابات پارلمانی ماه
آينده نيز چيزی را در اين نظم سياسی قرون
وسطائی و فاسد تغيير نخواهد داد و کشمکش
ميان گروههای وابسته به جمهوری اسﻼمی نظير
حزبﷲ و امل با جريانات وابسته به عربستان و
فرانسه و آمريکا ادامه خواهد يافت.
در همسايگی لبنان ،سوريه قرار دارد که بهرغم
فروکش جنگ داخلی چندين ساله ،اين جنگ و
بحران سياسی هنوز پايان نيافته و رژيم بشار اسد
فقط با اتکا به نيروهای مسلح روسيه و جمهوری
اسﻼمی ايران موجوديت خود را حفظ کرده است.
اسرائيل نيز با بحرانهای سياسی مداوم
روبهروست و از همين روست که از مدتها
پيش قادر به تشکيل يک کابينه باثبات
نيست.مهمتر آنکه درگير جنگ با مردم فلسطين
برای در انقياد نگهداشتن آنهاست و در همان
حال درگير جنگی پنهان و آشکار با جمهوری
اسﻼمی ايران است.
در بخش ديگری از خاور ميانه يمن قرار دارد،
که درگير يک جنگ داخلی  ٧ساله است .اين
جنگ که ميليونها تن از مردم اين کشور را به
فقر و گرسنگی کمرشکن سوق داده و هزاران تن
را کشتار کرده است ،نتيجه رقابت عربستان
سعودی و جمهوری اسﻼمی است .عربستان
سعودی در حمايت ازيکطرف ،درگير مستقيم
اين جنگ است و در سوی ديگر حوثیها قرار
دارند که از حمايت جمهوری اسﻼمی
برخوردارند که پيشرفتهترين سﻼحها را برای
حمله به مراکز حساس ازجمله تأسيسات نفتی
عربستان و امارات در اختيار آنها قرار داده
است .پس از گذشت  ٧سال از اين جنگ ،اکنون
چند روزی است که با وساطت سازمان ملل
آتشبسی دو ماهه ميان طرفين برقرارشده و
هنوز مشخص نيست که ادامه خواهد يافت يا نه.
شيخنشينهای حاشيه خليجفارس نيز مستقيم و
غيرمستقيم درگير با جمهوری اسﻼمی هستند.
تکليف افغانستان ويران و تحت حاکميت گروه
بنيادگرای مذهبی طالبان به عنوان تجسم کامل
همه بحرانهای منطقه خاورميانه نيز،روشن
است.
در اين منطقه سه دولت مذهبی ،جمهوری

٢2
اسﻼمی شيعه  ،عربستان سعودی سنی و اسرائيل
يهودی مذهب ،به نيابت از قدرتهای امپرياليست
برای کسب هژمنی تﻼش میکنند و همانگونه که
میدانيم رقابت و نزاع ميان آنها نه فقط
بحرانهای برخی از کشورهای منطقه را تشديد
کرده ،بلکه به جنگهای ويرانگری نيز انجاميده
است .در پشت سر آنها قدرتهای امپرياليست
قرار دارند که با فروش مقادر کﻼنی سﻼح و
حمايتهای مستقيم و غير مستقيم سياسی و
نظامی اين يا آن دولت را تقويت میکنند.
در همين رابطه هفته گذشته چندين اجﻼس و
مذاکرات دوجانبه و چندجانبه ميان آمريکا،
اسرائيل و دولتهای عربی برای مقابله با
جمهوری اسﻼمی شکل گرفت .مهمترين آنها
اجﻼس نقب بود که به ابتکار اسرائيل عليه
جمهوری اسﻼمی برپا گرديد و به يک ائتﻼف
جديد سياسی -نظامی عليه جمهوری اسﻼمی
شکل داد.
اسرائيل که تا کنون بيشترين بهرهبرداری را از
درگيریهای جمهوری اسﻼمی با دولتهای
منطقه داشته است ،پسازآن که تعدادی از
شيخنشينها مناسبات خود را با اين دولت رسمی
کردند ،در تﻼش است با حمايت دولت آمريکا
يک بلوک سياسی – نظامی از کشورهای عربی
خاورميانه که تا شمال آفريقا امتداد میيابد ،عليه
جمهوری اسﻼمی شکل بدهد .لذا در هفته گذشته
اجﻼس نقب را در اسرائيل با حضور وزرای
خارجه اسرائيل ،آمريکا ،امارات ،مصر ،مغرب
و بحرين برگزار کرد .برای نخستين بار در
تاريخ موجوديت رژيم اسرائيل است که چنين
اجﻼسی در اسرائيل برگزار میگردد .موضوع
موردبحث و تصميمگيری در اين اجﻼس،
همکاری مشترک سياسی و نظامی "برای مقابله
با خطرات و تهديدات مشترک بهويژه
موشکهای بالستيک و پهپادهای جمهوری
اسﻼمی" و ارسال اين سﻼحها به گروههای
اسﻼمگرای کشورهای منطقه بود.
وزير امور خارجه بحرين پيرامون برگزاری اين
اجﻼس گفت» :حمﻼت حوثیها ،تهديدات
حزبﷲ و موضوع هستهای ايران باعث تشکيل
اين مجمع شد«.
به گزارش سايتهای خبری ،يک مقام اسرائيلی
نيز تأکيد کرد که نشست وزرای خارجه پيام
روشنی به ايران و همچنين دولت آمريکا که با آن
در حال مذاکره است ،ارسال میکند؛ مبنی بر
اينکه نزديکی امنيتی ميان کشورهای خليج،
مغرب و مصر با اسرائيل» ،درزمينهٔ مقابله با
حمﻼت پهپادی و تﻼشهای هستهای ،نهتنها يک
واقعيت تمامشده است ،بلکه يک نزديکی
اعﻼمشده است«.
وزير امور خارجه اسرائيل نيز ،در پايان اين
اجﻼس گفت:
"اين معماری جديد و قابليتهای مشترکی که ما
در حال ساختن آن هستيم ،دشمنان مشترک ما و
قبل از هر چيز ايران و نيروهای نيابتی آن را
مرعوب و بازدارنده میکند".
در اين اجﻼس همچنين سياست بايدن در قبال
منطقه خاورميانه ،سازش با جمهوری اسﻼمی بر
سر برجام  ،برداشتن تحريمها نيز مورد بحث
قرار گرفت.
وزير خارجه آمريکا نيزگفت :آمريکا
درصفحه ۶
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عمومی و تظاهرات خيابانی و کمنظير چند
صدميليونی ،توسط شورای مشترکی به نمايندگی
از دوازده فدراسيون اتحاديههای کارگری ازجمله
اتحاديههای کارگری سراسری هند) (AITUC
و کنگره ملی اتحاديههای کارگری هند)
 ( INTUCصادرشده بود که با استقبال وسيع و
گسترده کارگران و زحمتکشان روبرو شد.
اعتصاب بزرگ سراسری و عمومی زمانی آغاز
شد که مذاکرات اتحاديههای کارگری با " آرون
جيتلی" وزير دارايی هند بهجايی نرسيد و
شکست خورد .بهرغم آنکه دولت با صدور
بخشنامهای اعتصاب را غيرقانونی اعﻼم کرده
بود اما سازماندهی اين اعتصاب بزرگ و
حضور بيش از  ٢٠٠ميليون کارگر و زحمتکش
در آن نشان داد که قدرت اتحاديههای کارگری و
مبارزه طبقاتی چنان رشد نموده و به چنان
مرحلهای رسيده است که با تهديد و بخشنامه و
امثال آن نمیتوان جلو آن را گرفت.
اجرای سياستهای اقتصادی نو ليبرال که از
سال  ١٩٩١در هند آغازشده علیرغم مخالفتها
و اعتراضات کارگران پيوسته گسترش بيشتری
يافته است .از زمانی که "ناراندا مودی" نماينده
جناح راست بورژوازی هند در سال  ٢٠١۴در
سياست
گرفت،
قرار
کابينه
رأس

خصوصیسازی و کاهش خدمات دولتی با شدت
بيشتری به مرحله اجرا گذاشتهشده است" .ناراندا
مودی" در طول  ٨سال زمامداری خود تحت
رهبری "حزب مردم هند" که يک حزب راست
افراطی است ،تعرض گستردهای را عليه طبقه
کارگر و برای ارزانسازی هرچه بيشتر نيروی
کار سازمان داده است" .مودی" واگذاری
ثروتها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به
بخش خصوصی را شدت بخشيده است  .کابينه
"مودی" برای ارائه خدمات بيشتر به طبقه حاکم
و در راستای تأمين هرچه بيشتر منافع طبقه
سرمايهدار قانون کاری وضع نموده که دست
سرمايهداران را در افزايش ساعات کار ،تحميل
قراردادهای موقت و تعيين دستمزدهای ناچيز
بازتر نموده است .هماکنون دهها ميليون کارگر
از تأمين اجتماعی محروماند .دستمزدهای
کارگری بسيار پايين است .دهها ميليون نفر
بيکارند و هيچ ممر درآمدی ندارند .ساﻻنه ١٣
ميليون نفر به بازار کار وارد میشوند که فقط

بخش ناچيزی کار پيدا میکنند و بقيه بهصف
بيکاران میپيوندند .فقر و نداری به نحو
بیسابقهای درميان کارگران و کشاورزان و ساير
زحمتکشان گسترشيافته است ٣٧ .درصد
جمعيت هند زيرخط فقر هستند .طی سالهای
حاکميت "ناراندا مودی" وضعيت اقتصادی و
معيشتی کارگران و زحمتکشان وخيمتر شده
است .نارضايتی درميان کارگران ،دهقانان و
ساير اقشار زحمتکش بهشدت افزايشيافته است.
کارگران ،زحمتکشان و کشاورزان ،برای رهايی
از وضع موجود به نحو گستردهای به مبارزه
متشکل در صفوف اتحاديهها و سنديکاها
رویآور دهاند.
در اعتصاب دوروزهی گسترده و سراسری
اخير ،کارگران بخشها و صنايع مختلف ازجمله
صنايع نفت ،فوﻻد ،معدن ،برق ،حملونقل
شهری ،راهآهن ،معلمان ،کارگران و کارکنان
بانکها ،بهداشت و درمان و برخی ديگر از
کارگران و کارکنان دولتی شرکت داشتند .اين
و
سنگاندازیها
علیرغم
اعتصاب
خرابکاریهای اتحاديه دست راستی وابسته به
حزب حاکم ،با استقبال بینظيری روبرو شد و
بخش وسيعی از هند را دربرگرفت بهنحویکه
روال معمول و جاری در بسياری از شهرها و
مناطق را مختل کرد و به تعطيلی کشاند.
کارگران و کارکنان بخش دولتی نيز بخشنامه
دولت مبنی بر غيرقانونی بودن اعتصاب را
ناديده گرفتند و به اعتصاب پيوستند .اعتصاب در
برخی شهرها مانند دهلینو ،پنجاب ،هاريانا،
کراﻻ ،اندهارا ،پراديشا و برخی شهرها و مناطق
ديگر گستردهتر بود و مورد استقبال بسيار وسيع
کارگران و کشاورزان قرار گرفت .کارگران
خواهان افزايش دستمزدها ،توقف و لغو
خصوصیسازیها ،الغای قانون کار ،تأمين
اجتماعی برای همه کارگران غيررسمی ،بهبود
سطح معيشت تهيدستان و بيکاران و تأمين حقوق
دموکراتيک برای همه شهروندان هستند.
"مودی" در رأس کابينه وابسته به جناح راست
افراطی بورژوازی هند طی  ٨سال گذشته ،با
تعرض پیدرپی عليه طبقه کارگر ،سطح معيشت
نيروی کار  ۴٧٠ميليونی هند را وخيمتر ساخته
است .پيشبرد سياست اقتصادی نو ليبرال ،افزايش
شديد و مداوم قيمتها و تورم فزاينده ،قدرت
خريد طبقه کارگر را کاهش داده است .کارگران
هند روزبهروز فقيرتر شدهاند.نرخ رشد اقتصادی
با کاهش روبروست و نرخ بيکاری درحال
افزايش است .بخش زيادی از جمعيت ١ / ۴
ميلياردی هند که تا  ١٠٠ميليون نفر تخمين زده
میشود در فقر و زيرخط فقر زندگی میکنند .در
برخی مؤسسات و بخشهای دولتی چند ماه
حقوق کارگران و کارکنان پرداختنشده است.
افزون بر فشارها و تنگناهای اقتصادی و
معيشتی ،کابينه راست افراطی آشکارا و عامدانه

سياست تشديد تضادها و تنشهای قومی و مذهبی
را به اجرا درآورده است .ازدواج ميان هندوها و
مسلمانها ممنوع اعﻼمشده است .اقليتهای
مذهبی ،مسلمانها ،عيسویها و ميليونها
"داليت" ) "قشر نجس"( که با سخت ترين کارها
و کمترين و پايين ترين دستمزدها روزگار
میگذرانند ،تحت شديدترين تبعيضات قرار
دارند.
کارگران و زحمتکشان هند در اعتراض به وضع
موجود و برای تغيير آن بارها در ابعاد سراسری
دست به اعتراض و اعتصاب و تجمع زدهاند.
اعتصابات عمومی و گسترده طی يک دهه اخير
بارها به اشغال و تصرف خيابانها توسط
کارگران و زحمتکشان متشکل در احزاب و
اتحاديهها منجر شده است .اين اعتصابات عمومی
و تظاهرات خيابانی سراسری گويای رشد و
اعتﻼی مبارزه طبقاتی در هند است" .شورای
مرکزی اتحاديههای کارگری سراسر هند" با
صدور بيانيهای اعﻼم کرد در مقابل سياستهای
دولت و تعرضات طبقه سرمايهدار عليه کارگران
از نمونه ارزانسازی نيروی کار ،قراردادهای
موقت ،قانون کار ارتجاعی و تاراج ثروتهای
عمومی تحت عنوان خصوصیسازی خواهد
ايستاد .در اين بيانيه اعﻼمشده،مبارزه اتحاديههای
کارگری برای افزايش دستمزد ،لغو قانون کار
اسارتبار ،عليه بيکاری  ،برای بهبود و ارتقای
سطح معيشت تهيدستان و بيکاران و حقوق
دموکراتيک کارگران و عموم شهروندان ادامه
خواهد يافت.
علیرغم سکوت و بیتفاوتی هماهنگ مطبوعات
و رسانههای تصويری رسمی در اغلب
کشورهای سرمايهداری و امپرياليستی نسبت به
اين اعتصاب بزرگ و بینظير ،اما صدای
کارگران و زحمتکشان هند در سراسر جهان
شنيده شد .ثمرهی کار طوﻻنیمدت اتحاديههای
مستقل کارگری که در اکثر آنها گرايش چپ و
راديکال حاکم بوده ،هند شاهد اعتصابات بزرگ
 ١۵٠ميليونی ١٨٠،ميليونی و اکنون ٢٠٠
ميليونی است.اکثريت بسيار بزرگی از کارگران
هند در اين اتحاديهها متشکل شدهاند .اتحاديههايی

که درعينحال جانبدار احزاب کمونيست،
مارکسيست لنينيست و سوسياليست هند

زنده باد استقﻼل طبقاتی کارگران
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هستند .در اعتصاب اخير نيز احزاب چپ و
کمونيست و ضد سرمايهداری هند با انتشار
بيانيههايی از اعتصاب و تظاهرات دوروزه
 ٢٨و  ٢٩مارس حمايت کردند .اين احزاب،
تﻼش
و
نژادپرستانه
سياستهای
سرمايهداران و کابينه راست افراطی
"مودی" درزمينهٔ دامن زدن به تفاوتهای
مذهبی و تاکتيکهای تفرقهافکنانه و ايجاد و
تشديد خصومت درميان پيروان مذاهب
مختلف را افشا و محکوم کردند .احزاب چپ
و کمونيست هند از نفوذ نسبی درميان
کارگران برخوردارند " .حزب کمونيست
هند" در انتخابات مجلس سال  ٢٠١۴با ٧
ميليون و  ٣٨٠هزار رأی ١ / ۴ ،درصد
کرسیهای مجلس ) ١٠کرسی( را به دست
آورد" .حزب کمونيست هند)مارکسيست("
که سال  ١٩۶۴از حزب کمونيست انشعاب
نموده است از نفوذ بيشتری برخوردار است.
اين حزب در ٣ايالت بنگال ،کراﻻ و تريپورا
حکومت میکند .در انتخابات سال  ٢٠١۴با
 ۶٧ميليون و  ٧٠٠هزار رأی  ۵ / ٧درصد
کرسیهای مجلس )  ۴٣کرسی( را به دست
آورد.
شرکت احزاب کمونيست هند در انتخابات
پارلمانی که از سالها قبلتر آغازشده بود
بعد از سال  ٢٠١۴نيز چه بهصورت مستقل
و چه در ائتﻼف با احزاب ديگر ادامه يافت.
چنين به نظر میرسد که موضوع استفاده از
پارلمان و سياست پارلمانی در نزد اين
احزاب يک تاکتيک فرعی و کوتاهمدت
نيست بلکه به آن بهعنوان يک فعاليت
بلندمدت ،دائمی و استراتژيک نگاه میشود.
اين احزاب البته در مقاطعی در برخی
ايالتها توانستهاند به قدرت محلی تبديل
شوند و به پارهای رفورمها بهويژه رفورم
ارضی به سود دهقانان نيز دستزده و نفوذ
و اعتبار خود را گسترش دادهاند .اعتصابات
عمومی چند دهميليونی و تظاهرات خيابانی
سراسری در چند سال اخير نيز گويای
گسترش بيشازپيش نفوذ احزاب چپ و
کمونيست در ميان کارگران و دهقانان و
ساير زحمتکشان است .نکته اساسی اما کار
آيی اين اعتصابات و چندوچون برخورد با
پارلمان است .اين نکته درستی است که
کمونيستها مادام که هنوز نتوانستهاند
پارلمان بورژوايی را منحل کنند) خوانندگان
توجه داشته باشند منظور پارلمانهای
بورژوايی از نوع آنچه در کشورهای
سرمايهداری اروپا هستند و نه مجلس
جمهوری اسﻼمی که هيچ وجه تشابهی حتی
با يک پارلمان بورژوايی ندارد( بايد عليه
پارلمان ،هم در درون پارلمان و هم از
بيرون آن کار و تبليغ کنند .به قول لنين"

مادام که تعداد کموبيش محسوسی از
زحمتکشان) و نهفقط پر ولترها بلکه همچنين
نيمه پرولترها و دهقانان( هنوز به ابزار
بورژوا دموکراتيک اعتماد داشته
باشند،ابزاری که بورژوازی برای فريب
کارگران از آن استفاده میکند" کمونيستها
نيز بايد اين فريبها را از خود همين
پارلمانها نيز افشا کنند.اما در مورد احزاب
کمونيست هند چنين به نظر میرسد که
موضوع فراتر از اين رفته و اين احزاب،
شرکت در پارلمان و قوانين پارلمانی را
پذيرفتهاند و به يک معنا سلطه طبقاتی
بورژوازی بر طبقه کارگر را قبول کردهاند.
اتحاديههای بزرگ و متعدد کارگری در هند،
متشکل شدن دهها هزار کارگر در اين
اتحاديهها و اعتصابات و مبارزات
سازمانيافته و شکوهمند کارگران عضو اين
اتحاديهها بهطور عمده تحت رهبری احزاب
چپ و کمونيست ،آشکارا گويای نفوذ
کمونيستها درميان اتحاديهها و گويای اين
واقعيت است که کار درميان اتحاديهها با
روحيه "بیطرفی" صورت نمیگيرد و
بیتفاوتی سياسی اتحاديه و سنديکای
کارگری نيز کامﻼً بیمعناست .بااينهمه،
شواهد موجود حاکی از آن است که مبارزات
اتحاديهای و احزاب رهبری کننده اين
اتحاديهها از چارچوبهای نظم سرمايهداری
فراتر نرفته و بهبود اساسی در وضعيت
کارگران و زحمتکشان حاصل نشده است.
بهرغم شکوه و عظمت بینظير اعتصابات و
تظاهرات دهها ميليونی بايد گفت مبارزه
اتحاديهای و احزاب سازمانده اين اعتصابات
بهتنهايی و در اين حد کافی نبوده است .البته
در اين موضوع شکی نيست که با اين
مبارزات کارگران میتوانند تا حدودی
شرايط کار و دستمزدها را بهبود ببخشند و
امتيازاتی از سرمايهداران بگيرند ،اما
ازآنجاکه نظم سرمايهداری حاکم هست ،هر
بحران و جزر و مد اوضاع اقتصادی
میتواند بر دستاوردهای حاصله خط بطﻼن
بکشد و آن را خنثی کند .در اين حالت

اعتصاب و مبارزه کارگران بهناچار بايستی
از نو آغاز شود .طبقه کارگر همانکه بوده
است ،طبقه بردگان مزدی باقی میماند.
مادام که طبقه کارگر اين سيکل بسته را
نشکافته و از آن خارج نشود و راه نجاتی
برای الغای سيستم مزدی پيدا نکند ،اوضاع
بر همين منوال باقی میماند .روشن است که
از اين واقعيت ،نمیتوان و نبايد چنين نتيجه
گرفت که اتحاديههای کارگری سازمانهای
بهدردنخور و بیمصرفی هستند .کنه مسئله
اما بر سر اين است که کمونيستها و
کارگران نهفقط برای بهبود شرايط فروش
نيروی کار ،بلکه همچنين برای محو سيستم
اجتماعی که کارگران را وادار میکند
نيروی کار خود را به سرمايهداران بفروشند
مبارزه میکنند .يک حزب کمونيست واقعی
در اساس بايد مبارزهای را سازمان دهد که
آزادی و رهايی طبقه کارگر را تسريع و
تأمين کند .يک حزب کمونيست واقعی بايد
تﻼش کند جنبش اتحاديهای و اعتصابی را به
يک مبارزه سياسی و انقﻼبی کارگری برای
سرنگونی سرمايهداری تبديل کند .فعاليتها
و سازماندهی مبارزات اتحاديهای برای يک
حزب کمونيستی بسيار حائز اهميت است اما
" اين فعاليت بايد بهطور کامل تابع وظيفه
اساسی آماده کردن و سازمان دادن کارگران
سوسياليست برای رهبری آگاهانه انقﻼب
سوسياليستی باشد")لنين(
علیرغم اهميت بیچونوچرا و تمام
دستاوردهای اعتصاب و تظاهرات ٢٠٠
ميليونی و دوروزه کارگران و زحمتکشان
هند ،اما تجارب نشان داده است که احزاب
چپ و کمونيست سازمانده اين مبارزات در
چارچوبهای نظم بورژوايی درجا زدهاند.
مبارزه طبقاتی در هند در پرتو مبارزات
متشکل دهها ميليون کارگر در سراسر هند
وارد فرازهای جديدی شده است .اين مبارزه
بايد به مبارزه عليه تماميت نظم موجود،
برچيدن آن و استقرار دولت شورايی و
سوسياليسم ارتقا يابد.
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حقوق بشر و ضرورت مبارزه با نظم سرمايهداری
میباشد و انعکاس وسيع اين اعتراضات و ديگر
موارد نقض حقوق بشر در رسانهها بويژه در
شبکههای اجتماعی ،حتا لحن گزارشات جاويد
رحمان گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر
سازمان ملل نسبت به ساليان گذشته متفاوت و
صريحتر از گذشته شده است.
بهرغم اين مساله ،واقعيت اين است که حتا در
گزارشات سازمان عفو بينالملل گرچه نکات
خوب و درستی که به آنها اشاره میشود و در
اطﻼعرسانی و تاثير بر افکار عمومی مردم
جهان مثبت است ،محدوديتهايی وجود دارد که
بيش از هر چيز با نوع نگاه و بينش اين سازمان
به مساله حقوق بشر مرتبط است.
در ابتدا نگاهی بياندازيم به مواردی که سازمان
عفو بينالملل در گزارش اخير خود در مورد
نقض حقوق بشر در ايران بر آنها تاکيد کرده
است.
سرکوب اعتراضات مردم خوزستان و اصفهان
در سال گذشته از جمله مواردیست که عفو
بينالملل از آنها بهعنوان نقض حقوق بشر ياد
کرده است .در اين گزارش به کشته شدن ١١
نفر ،زخمی شدن صدها نفر و نابينا شدن برخی
از تظاهرکنندگان در اثر استفاده از گلولههای
جنگی و ساچمهای اشاره شده است .در اين
گزارش آمده است" :نيروهای امنيتی و نظامی
در طول سال به طور غيرقانونی از قوای قهريه
مرگبار و همين طور گلولههای ساچمهای برای
سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت آميز استفاده
کردهاند" .گزارش با اشاره به اعتصابات و
تجمعات اعتراضی در ايران آن را نتيجهی
شرايط معيشتی ،دستمزدهای ناچيز ،وضعيت
وخيم مسکن و آموزش و درمان و بیتوجهی
جمهوری اسﻼمی به اين موارد میداند .عفو
بينالملل در حالی استفاده از سﻼح برای سرکوب
اعتراضات را غيرقانونی خوانده که اساسا
جمهوری اسﻼمی با تکيه بر سﻼح به حکومت
خود ادامه میدهد و برای جمهوری اسﻼمی
قانونی جز بقای حکومت وجود ندارد.
يکی ديگر از مواردی که عفو بينالملل بر آن
انگشت گذاشته است مجازات اعدام است .پيش
از اين جاويد رحمان در گزارش خود به مجمع
عمومی سازمان ملل از  ٢٧۵مورد اعدام در
يازده ماهه سال  ٢٠٢١خبر داده بود که از اين
تعداد  ۵٠نفر در کردستان و  ۴٠نفر در
بلوچستان اعدام شده بودند .همچنين ايران تنها
کشوریست که همچنان حکم اعدام کودکان را
صادر و اجرا میکند .عفو بينالملل به درستی
تاکيد کرده است که "جمهوری اسﻼمی از اعدام
بهعنوان ابزاری برای سرکوب استفاده میکند"
و "محکومان در دادگاهی ناعادﻻنه به مرگ
محکوم میشوند" .در گزارشات سازمانهايی
همچون عفو بينالملل عموما بيان میشود که
بيشترين اعدام زندانيان بعد از چين در ايران

صورت میگيرد .واقعيت اما اين است که به
نسبت جمعيت ،ايران با فاصله بسيار نسبت به
ساير کشورها بيشترين اعدامها را در جهان دارد.
ناگفته نماند که آمارهای سازمانهايی مانند عفو
بينالملل در مورد تعداد اعدامها عمدتا برگرفته
از آمارهايیست که از سوی دولتها اعﻼم
میشود .اما ميزان واقعی اعدام در ايران بسيار
بيشتر از آمار دولتی است .در روزهای گذشته
سعيد اقبالی زندانی سياسی در گوهردشت نامهای
در مورد اعدامهای هفتگی در اين زندان منتشر
کرد .اعدامهايی که هر چهارشنبه در اين زندان
صورت میگيرد و گاه در هفته به ده نفر
میرسد .تنها در کمتر از سه ماهی که از آغاز
سال  ٢٠٢٢میگذرد تعداد اعدامهايی که در
رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب يافته به
بيش از  ١٠٠نفر رسيده است.
عفو بينالملل همچنين به مصونيت از مجازات در
جمهوری اسﻼمی پرداخته است .از ابراهيم
رئيسی که در کشتار زندانيان سياسی در تابستان
 ۶٧نقش داشت و سپس ارتقای مقام يافت تا
عوامل کشتار و سرکوب مردم در خوزستان و
اصفهان و مقامات مسئول شليک موشک به
هواپيمای اوکراينی و باﻻخره شکنجهگران و
بازجويان قاتل .عفو بينالملل ضمن آنکه اين
موارد را نشاندهنده "معافيتهای نظاممند حاکم
در ايران" ناميده به اين موضوع نيز اشاره کرده
است که به جای مجازات قاتﻼن ،اين خانواده
قربانيان هستند که تحت فشار و مجازات قرار
میگيرند.
قتل کولبران و سوختبران توسط نيروهای مسلح
جنايتکار جمهوری اسﻼمی در مناطق مرزی
همچون کردستان ،آذربايجان غربی و سيستان و
بلوچستان از ديگر موارد مورد اشاره عفو
بينالملل است .قتل بیرحمانهی محرومانی که به
دليل بيکاری مجبور به کولبری و سوختبری
میشوند ،کسانی که هرکدامشان مسئوليت تامين
نان يک خانواده را بر دوش میکشند اما
مظلومانه به قتل میرسند.
تبعيض جنسيتی و خشونت عليه زنان يکی ديگر
از مواردیست که در گزارش عفو بينالملل آمده
است .حجاب اجباری ،خشونتهای دولتی و
خانگی ،تبعيض عليه زنان در قوانين و اشتغال،
بازداشت فعاﻻن حقوق زنان و تصويب قوانين
ارتجاعی همچون "حمايت از خانواده و جوانی
جمعيت" از مواردیست که در اين گزارش به
آنها اشاره شده است.
وضعيت ناهنجار زندانها ،محروميت از
مراقبتهای درمانی و شکنجه زندانيان ،تبعيض
و اذيت و آزار همجنسگرايان ،دگرباشان و
اقليتهای مذهبی و ملی ،سرکوب حق آزادی
بيان ،ممنوعيت فعاليت تشکلهای مستقل از جمله
تشکلهای کارگری ،ممانعت از برگزاری
گردهمايیهای غيردولتی ،سانسور ،فيلتر

شبکههای اجتماعی ،ارسال امواج پارازيتی بر
روی کانالهای ماهوارهای فارسی زبان،
دستگيری هزاران نفر به دليل فعاليتهای سياسی
و اجتماعی ،و قصور در رسيدگی به بحرانهای
زيستمحيطی از ديگر موارد اين گزارش هستند.
انتخابات فرمايشی "رياستجمهوری" و عدم
استقبال مردم از آن و سياست جمهوری اسﻼمی
در رابطه با کرونا از ديگر مواردی هستند که در
گزارش عفو بينالملل انعکاس يافتهاند .ممنوعيت
واردات واکسنهای توليد شده در آمريکا و
انگليس توسط خامنهای که منجر به از دست
رفتن جانهای بسياری گرديد ،و معضﻼت
بیخانمانها و اتباع افغانستانی برای دريافت
واکسن نيز در اين گزارش منعکس شده است.
اما محدوديتهای اين گزارش چيست؟ از چه
مواردی عبور کرده و يا به آن کم توجهی شده
است؟ همانطور که در ابتدا نيز آمد
محدوديتهای گزارش سازمان عفو بينالملل –
بهرغم نکات مثبت آن – ريشه در نوع نگاه آن به
موضوع حقوق بشر دارد .آزادی بيان و انديشه
بدون قيد و شرط ،آزادی تظاهرات ،تشکيل
حزب ،اتحاديه و ديگر تشکلهای تودهای ،امکان
آموزش برابر و با کيفيت برای تمامی کودکان
بهنحوی که بتوانند خﻼقيتها و توانايیهای خود
را بارور سازند ،برابری کامل زنان با مردان در
تمامی عرصهها ،حق کار ،حق مسکن ،حق
درمان و بهداشت مناسب و برابر برای تمامی
انسانها ،تامين اجتماعی از گهواره تا گور،
حقوق بيکاری برای تمامی بيکاران ،حقوقهای
مکفی بهنحوی که انسانها در رفاه زندگی کنند،
همگی از حقوق بديهی تمام انسانهاست که
گزارش عفو بينالملل در مورد نقض اين موارد
توسط جمهوری اسﻼمی يا نارسا و ناکافیست و
يا کﻼ از آنها عبور کرده است.
حتا در مورد سرکوب آزادی بيان و انديشه و
ممنوعيت تظاهرات و تشکيل حزب ،اتحاديه و
ديگر تشکلهای تودهای که بيشترين توجه عفو
بينالملل را به خود معطوف کرده اين گزارش
ناکافی و نارساست.
موضوع اساسی اين است که برخورداری از
تمامی نيازهای انسانی حق هر انسانی و جزء
حقوق آن محسوب میشود .اين حقیست که
مناسبات طبقاتی سرمايهداری از اکثريت بزرگ
جامعه گرفته است .يک چنين مناسبات طبقاتی در
کشوری مثل ايران ،به زشتترين اشکال خود را
به نمايش گذاشته است ،بهنحوی که بديهیترين
حقوق مسلم انسانها دراين جامعه از سوی طبقه
حاکم لگدمال میشود .در حالیکه گروهی بسيار
اندک از تمامی امکانات و قدرت برخوردارند،
کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه در حالیکه
در قدرت سهمی ندارند ،زير چرخدندههای نظم
طبقاتی حاکم در حال له شدن هستند .به عبارتی
روشنتر جمهوری اسﻼمی حق زندگی را از
مردم گرفته است .حکومتی که حتا شادیهای
نوروزی را برنمیتابد و به جشن و سرور آنها
حمله میکند.
درصفحه ۶

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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بحران خاورميانه و ائتﻼفی
جديد عليه جمهوری اسﻼمی

حقوق بشر و ضرورت مبارزه
با نظم سرمايهداری

»خاورميانه را ترک نخواهد کرد ،اجازه
تسليحات هستهای ايران را نخواهد داد و اجازه
ادامه فعاليت تروريستی ايران را نخواهد داد«.
وزير خارجه آمريکا ،در يک اجﻼس جداگانه با
حاکم ابوظبی با اشاره به حمﻼت موشکی
شبهنظاميان حوثی تحت حمايت ايران در يمن
عليه امارات و عربستان سعودی تاکيد کرد» :ما
مصمم هستيم به شما کمک کنيم از خود در برابر
اين حمﻼت دفاع کنيد«.
جمهوری اسﻼمی نيز به اجﻼس نقب واکنش
نشان داد .سخنگوی وزارت خارجه ايران آن را
'خنجری بر پشت مردم' فلسطين خواند و از
"آمادگی" ايران برای همکاری و گسترش روابط
دوجانبه با کشورهای منطقه و مقابله با "توطئه"
اسرائيل و آمريکا برای "ايجاد اختﻼف و
گسترش بیثباتی در منطقه خواند" .اين در حالی
است که جمهوری اسﻼمی با سياست
توسعهطلبانه و ماجراجويانه خود عمﻼً همه
دولتهای منطقه را بهسوی سازش و اتحاد با
اسرائيل سوق داده است .اسرائيل هم از اين
سياست بيشترين بهرهبرداری را برای تنگتر
کردن حلقه محاصره به دور جمهوری اسﻼمی
کرده است.
اما برخﻼف موضعگيری ديپلماتيک وزارت
خارجه جمهوری اسﻼمی ،فرمانده کل سپاه
پاسداران هنگام بازديد از جزيره ابوموسی و
يگانهای مستقر در اين جزيره بار ديگر سياست
عملی جمهوری اسﻼمی را مطرح کرد  ،به تهديد
متوسل شد و اعﻼم کرد ،حضور اسرائيل در
منطقه غيرقابلتحمل خواهد بود.
تمام شواهد موجود نشان میدهد که کشورهای
خاورميانه،عﻼوه بر بحرانهای عميق داخلی ،با
يک بحران در مناسبات خارجی نير رو به
روهستند که پيوسته تشديد شده است .کشورهای
درگير ،به نحو روزافزونی خود را از جهت
نظامی برای درگيریهای آتی تجهيز میکنند.
تشديد تضادهای قدرتهای امپرياليست و رقابت
ميان آنها ،اين درگيریها ميان کشورهای منطقه
و احتمال درگيریهای نظامی را افزايش میدهد.
تجربه بحرانهای دراز مدت کشورهای منطقه
بهوضوح نشان داده است که مردم اين کشورها
نمیتوانند از شر رژيمهای سياسی ارتجاعی و
فاسد در منطقه خاورميانه و عواقب وخيم
بحرانهای موجود رهايی يابند ،مگر آنکه
رژيمهای اين منطقه را سرنگون کنند و نظم
نوينی را برپا دارند .در اين ميان اما آمادهترين
کشور منطقه که هم اکنون آبستن يک انقﻼب
است و میتواند تأثيرات بزرگی بر تمام
کشورهای منطقه بگذارد ،ايران است .بنابراين
وظيفه بزرگی بر دوش طبقه کارگر ايران برای
سرنگونی نظام حاکم قرار دارد .بايد برای تحقق
آن تﻼش کرد.

برای نمونه حق مسکن .هم اکنون حداقل ٢٠
ميليون نفر در حاشيه شهرها زندگی میکنند و
گاه از کمترين امکانات شهری نيز بیبهرهاند.
همچنين ميليونها نفر ديگر در شهرها بدمسکن
محسوب میشوند .از بیخانمانها ،گورخوابها،
کارتنخوابها و اتوبوسخوابها نيز میگذريم.
حال سوال اين است که آيا حق اين مردم به
عنوان انسان نيست که از مسکن مناسبی که
امنيت و آسايش آنها را تامين کند برخوردار
باشند؟! امنيت و آسايشی که ﻻزمه پيشرفتهای
آموزشی برابر و پرورش خﻼقيتها برای
کودکان است ،امنيت و آسايشی که ﻻزمه يک
زندگی انسانی برای پدران و مادران است؟!
يا کارگری را در نظر بگيريد که برای تامين
نيازهای خانواده مجبور است اضافه کار کند ،يا
شغل دوم داشته باشد .اين کارگر يا معلم چگونه
میتواند از زندگی لذت ببرد؟ چگونه میتواند از
آزادی استفاده کند؟ او همانطور که در فروش
نيروی کار خود به سرمايهدار ،در واقعيت آزاد
نيست ،خارج از محيط کار نيز آزادی بيان و
انديشه را لمس نمیکند .او له شده در زير
چرخدندههای مناسبات سرمايهداریست و تا
زمانی که اين مناسبات حاکم است ،او از حقوق
انسانی خود برخوردار نخواهد بود .بنابراين يکی
از حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان به زير
کشيدن اين نظم پوسيده و ارتجاعیست که حق
حيات را بهطور واقعی از آنها سلب کرده است.
"مبارزه برای برخورداری تمام انسانها از
حقوق بشر" ،در عين حال مبارزهایست با نظم
پوسيده سرمايهداری و دولت آن و نمیتواند جدا
از آن باشد .نمیتوان از سرکوب حق آزادی بيان
گفت اما از سرکوب معيشت کارگران و
زحمتکشان چيزی نگفت .نمیتوان مدافع
حقوقبشر بود اما با نظم سرمايهداری و دولت آن
که حقوق مسلم کارگران و زحمتکشان برای
داشتن رفاه و آسايش ،برای داشتن کار ،نان و
آزادی را از آنها گرفته ،مبارزه نکرد .نمیتوان
مدافع حقوق بشر بود ولی از خواست سرنگونی
رژيمی که از نظم حاکم پاسداری میکند پشتيبانی
نکرد.
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با بودن جمهوری اسﻼمی
تبعيض و سرکوب زنان ادامه خواهد داشت
جمهوری اسﻼمی دارد .از همان نخستين
روزهايی که جمهوری اسﻼمی در ايران حاکميت
يافت ،بی حقوقی ،تبعيض جنسيتی و سرکوب
زنان آغاز شد .از آن هنگام تا به امروز ،صدها
زن مبارز به دليل ايستادگی در مقابل اين
نابرابری ها به جوخه های مرگ سپرده شده اند،
در اين مدت هزاران زن آگاه و مبارز ديگر
دستگير و به زندان محکوم شده اند .اکنون نيز ده
ها نفر از زنان به جرم مبارزه با بی حقوقی و
پيکار برای بر انداختن تبعيض و نابرابری های
موجود با گرفتن حبس های طوﻻنی مدت در
زندان های جمهوری اسﻼمی به بند کشيده شده
اند.
دولت جمهوری اسﻼمی ،يکی از معدود
کشورهای جهان است که در قوانين آن حقوق
زنان آشکارا نفی شده است .دولت دينی و زن
ستيز حاکم بر ايران به عريان ترين و خشن ترين
ق اجتماعی و سياسی
شکل ممکن برابری حقو ِ
زن را نفی کرده است .اين رژيم با وضع قوانين
فوق ارتجاعی به صورت عريان بر تبعيض و
نابرابری زنان صحه گذاشته است .زنان ايران
فقط در عرصه ورزش نيست که از ورود به
استاديوم های ورزشی باز مانده و از تماشای
مسابقات فوتبال محروم شده اند .آنان ،از حق
حضانت فرزند ،حق طﻼق ،سفر به خارج،
انتخاب آزادنه همسر ،حق انتخاب پوشش،
انتخاب رشته تحصيلی ،انتخاب شغل و ده ها
نابرابری و تبعيض جنسيتی ديگر محروم هستند.
در حاکميت جمهوری اسﻼمی و در پی سرکوب
و اعمال قوانين تبعيض آميز عليه زنان ،آنها در
تمام عرصه ها در مرتبه ای پايين تر از مردان
قرار گرفته اند .دولت دينی نه فقط با وضع
قوانين ارتجاعی به طور علنی عليه زنان اقدام
کرده است ،بلکه در عمل نيز با تمام قدرت و
استفاده از همه امکانات سرکوب ،زمينه های
اعمال خشونت ،تقويت فرهنگ مرد ساﻻری،
تبعيض جنسيتی ،فرمانروايی مرد در خانواده و
تبعيت زن از مرد را تحکيم نموده و آشکارا به
اسارت زن در جامعه رسميت داده است.
آنچه در روز نهم فروردين در مقابل ورزشگاه
مشهد اتفاق افتاد ،امر تازه ای نبود .سرکوب
ب  ۴٣ساله
زنان در اين روز ،ادامه سرکو ِ
جمهوری اسﻼمی است .سرکوبی که طی ساليان
متمادی به طور مستمر عليه زنان اعمال شده
است.
زنانی که در روز نهم فروردين ضربات باتوم بر
گرده شان نشست ،دخترانی که گونه هايشان
زخمی شد ،زنانی که چشم هايشان با اسپره فلفل
سوخت و ديگرانی که در پی ضرب و شتم بی
محابای نيروی انتظامی بر زمين درازکش شدند،
جملگی جلوه هايی از سرکوب نهادينه شده رژيم
عليه زنان ايران است.
ديدن تمامی اين صحنه های دلخراش ،فقط گوشه
ای از نوک قله کوه سرکوب گسترده زنان است
که اين بار به طرز وحشتناکی در مقابل درب
ورزشگاه مشهد به وقوع پيوست .نديدن سرکوب
مستمر زنان ،بی تفاوتی آن دسته از مردانی که

بی حضور زنان به تماشای فوتبال می روند ،نه
فقط تنها گذاشتن زنان در عرصه مبارزاتی و
عدم هم صدايی با فرياد اعتراض آنان عليه
تبعيض و نابرابری است ،بلکه باز گذاشتن دست
جمهوری اسﻼمی برای سرکوب بيشتر زنان نيز
محسوب می شود.
در  ۴٣سال گذشته ،هيئت حاکمه ايران با در پيش
گرفتن سياست پذيرش يک حق برای مردان و
محروم کردن زنان در برخورداری از همان
حق ،عمﻼ جامعه را دو شقه کرده و بخش
وسيعی از مردان را نسبت به حقوق تاراج رفته
زنان بی تفاوت کرده است .وقتی زنان در جلوی
درب ورزشگاه سرکوب می شوند ،وقتی دختران
و زنان جوان از ورود به ورزشگاه منع می شوند
و همزمان در مقابل چشم آنان مردان با بی
تفاوتی به اين تبعيض و نابرابری آشکار دسته
دسته به درون ورزشگاه می روند ،اين ديگر بی
تفاوتی نسبت به سرنوشت زنان نيست ،اين نوعی
دهن کجی به زنان و باز گذاشتن دست رژيم در
سرکوب زنان است.
وقتی زنان در جلوی درب ورزشگاه اين چنين
بی رحمانه مورد تهاجم پليس قرار می گيرند ،اما
در همان حال فوتباليست های کشور بی کمترين
دغدغه ای در ورزشگاه های خالی از حضور
زنان برای جمهوری اسﻼمی توپ می زنند ،اين
ديگر بی خيالی مردان فوتباليست نسبت به
سرنوشت زنان نيست ،اين ديگر چشم فرو بستن
بر تبعيض و ستم و بی حقوقی اعمال شده بر
نيمی از جمعيت کشور نيست ،اين سکوت و بی
تفاوتی نسبت به سرکوب زنان ،جلوه ای از
همدستی نانوشته فوتباليست ها و مردان تماشاگر
فوتبال با رژيم ارتجاعی جمهوری اسﻼمی در
سرکوب زنان است.
دست کم در اين برهه زمانی که جامعه در تب و
تاب تغيرات مهم اجتماعی است ،کمترين وظيفه
ای که بر دوش مردان قرار دارد ،همانا هم
صدايی و هم دلی آنان با زنان ايران در نرفتن به
تماشای مسابقات ورزشی است .اگر واکنش
فوتباليست ها نسبت به بی حقوقی زنان می تواند
برای آنان هزينه های سنگين محروميت از
فوتبال را داشته باشد ،تحريم مسابقات داخلی و
بين المللی برای تماشاگران فوتبال اما هيچ هزينه
ای برای آنان ندارد .بايکوت استاديوم های
ورزشی توسط مردان اگرچه به خودی خود يک
راه حل ريشه ای و راديکال نسبت به رفع
تبعيض جنسيتی عليه زنان نيست ،اما تا همين حد
می تواند گام نسبتا موثری در همبستگی با زنان
جهت خنثی کردن سياست دوگانه رژيم در دو
شقه کردن جامعه و باﻻ بردن هزينه های رژيم
در سرکوب زنان باشد.
پوشيده نيست در شرايط کنونی که جامعه با يک
بحران انقﻼبی مواجه است ،در شرايطی که
شکست سياست های رژيم در تمامی عرصه ها
آشکار شده است ،در دوران کنونی که اکثريت
مطلق توده های مردم ايران دست رد بر سينه
جمهوری اسﻼمی زده و برای سرنگونی اين
رژيم ارتجاعی خيز برداشته اند ،بی توجهی
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مردان به حقوق پايمال شده زنان و رفتن آنان به
استاديوم های ورزشی نه تنها امری سخيف ،بلکه
میتواند اقدامی همسو با رژيم در مسير سرکوب
بيشتر زنان و کاهش هزينه های سرکوب
جمهوری اسﻼمی عليه زنان تعبير شود.
انگلس ،در نوشته ای کوتاه در وصف ارزش
های "شارل فوريه" با تاکيد بر جمله ای از او
نوشت" :در هر اجتماعی ميزان آزادی همگانی
بستگی به آزادی زن دارد" .لذا ،هيچ جامعه ای
بدون آزادی زن ،آزاد نخواهد بود و آزادی
مردان بدون آزادی زنان امری غير ممکن است.
اگرچه آزادی زن و رفع نابرابری و تبعيض عليه
زنان صرفا با رفتن آنان به تماشای مسابقات
فوتبال متحقق نمی شود ،اما همصدايی و همدلی
مردان با زنان عمﻼ زمينه های وسيعتری از
همکاری و همدلی مبارزاتی مردان و زنان را در
عرصه های مختلف اجتماعی عليه جمهوری
اسﻼمی فراهم می کند.
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست ،جامعه ای که
زنان آن در بند باشند ،جامعه ای که نابرابری و
تبعيض جنستی عليه زنان ،تمام فضای آن جامعه
را احاطه کرده باشد ،چنين جامعه ای هرگز
برای مردان نيز امن و آسوده نخواهد بود .لذا آن
دسته از مردانی که به سرکوب زنان بی توجه
میمانند ،بايد بدانند که با بی توجهی نسبت به
سرکوب زنان ،تنها مسير سرکوب خود و
ديگران را هموار کرده و آزادی خود را به تاخير
می اندازند .چرا که سرکوب زنان در هر جامعه
ای کليدواژه سرکوب کل آن جامعه است .تجربه
ای که دست کم در حاکميت جمهوری اسﻼمی
بارها و بارها اثبات شده است.
با اين همه و به رغم تمامی بی حقوقی و سرکوبی
که بر زنان ايران تحميل شده است ،آنان اکنون
يکی از پيشگامان مبارزه عليه کليت نظام
جمهوری اسﻼمی هستند و طبيعتا مبارزه برای
حضور در ورزشگاه ها ،تنها يکی از عرصه
های مبارزاتی آنان است .زنان ايران با پشت سر
گذاشتن  ۴٣سال تجربه مبارزاتی عليه تبعيض و
نابرابری ،هم اينک به خوبی دريافته اند که با
بودن جمهوری اسﻼمی سرکوب و تبعيض و
نابرابری عليه زنان هرگز متوقف نخواهد شد.
جمهوری اسﻼمی در طول متجاوز از چهار دهه
حاکميت ننگينش در ايران نشان داده است که هيچ
يک از مطالبات زنان در چهارچوب اين رژيم
تحقق نخواهد يافت .زنان ايران به تجربه دريافته
اند که تحقق مطالبات آنان به تنهايی و بدون
همراهی با ديگر جنبش های اجتماعی ميسر
نيست .آنان همچنين دريافته اند که بدون
سرنگونی جمهوری اسﻼمی کوچکترين مطالبات
آنان متحقق نخواهد شد .از همين روست که در
تمام مبارزات کنونی برای سرنگونی جمهوری
اسﻼمی حضوری فعال دارند.
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 ١۵فروردين  ١۴٠١شماره ٩۶۴
از صفحه ١

با بودن جمهوری اسﻼمی
بعيض و سرکوب زنان ادامه خواهد داشت

ب رای ارتب اط ب ا س ازمان ف دائيان )اقلي ت(
نامههای خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.
سوئيس:

خارجی آن چنان افزايش يافت که مسئوﻻن
مربوطه از دادستان کل گرفته تا فرماندار مشهد،
از فدراسيون فوتبال ايران گرفته تا تعدادی از
نمايندگان مجلس ارتجاع ،هر کدام به زبانی
توجيه گر چرايی وقوع اين حادثه شدند و يا بعضا
با گفتن "کی بود کی بود من نبودم" به نکوهش
ديگران در وقوع اين اقدام سرکوبگرانه عليه
زنان پرداختند .اينبار تبعيض و سرکوب و
ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه در شرايطی
صورت گرفت که فدراسيون فوتبال ايران با
فريب و رياکاری چند روز جلوتر از تاريخ
برگزاری اين مسابقه به فيفا اعﻼم کرده بود زنان
در استاديوم حضور خواهند يافت.

زنان ايران  ۴٣سال است در تمام عرصه های
اجتماعی با سرکوب و تبعيض مواجه هستند .از
ميان ده ها حق مسلم و پايمال شده زنان يکی هم
ممنوعيت ورود آنان به استاديوم های ورزشی
جهت تماشای مسابقات فوتبال است که جمهوری
اسﻼمی با استفاده از سرکوب و وضع قوانين
شرعی آنان را از اين حق محروم کرده است.
زنان اما هرگز در مقابل بيدادگری های جمهوری
اسﻼمی سکوت نکرده و به انحاء مختلف عليه
تبعيض و نابرابری موجود جنگيده اند.
اعمال اين همه نابرابری و تبعيض جنسيتی عليه
زنان ريشه در افکار ارتجاعی و قرون وسطايی
درصفحه ٧
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تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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