
 

   ۶۰۸   شماره
  ۲۰۱۵ماي  ۱۵، ۱۳۹۴ارديبهشت  ۲۵جمعه  


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 

 

� در ��	�� �#"�! � ��	ن ا��ا

 ا��	�%ار� �&&%ج

 ۸صفحه  

 #*	ه�ات در ��د'� 

  در ��	ی� از ��دم �+	�	د

 ۴صفحه  

 

�ی	�ی0 
�ی�0 
�د��	ن ��ب 
���ی�� 


	ر��� در ��رد و1	ی! �+	�	د 

 ۴صفحه  

 

 

ـلــج               ”  جـمـهـوري اسـالمــي در يـک ف
برنامه اي در قلمرو اقتصادي گرفتار 

 “است.
اين واقعيتي است که نه فقط مـردم     

ايران بلکه هر نـاظـري حـتـي از يـک            
قاره ديگر مي تواند به راحتي ببينـد  

 ۲۲ و بيان کند. منـصـور حـکـمـت           
سال قبل در مقاله اي  تحت عـنـوان     

بحران آخر: ريشه هاي سيـاسـي بـن       ”
، ايـن  “ بست اقتصادي رژيم اسالمي

را بيان کرد و ريشه ي آن را تـوضـيـح    
داد. اينکه در ايـن فـاصـلـه زمـانـي              

براي جمهوري اسالمي کوچـکـتـريـن     
ــن بســت                   ــه خــروج از ب ــدي ب امــي
اقــتــصــادي فــراهــم نشــده، صــحــت         
نظرات منصور حکمت را ثابت مـي  

 کند. 
ـيـان حـال          اين مقاله در کليت خـود ب
وضعيت امروز جمـهـوري اسـالمـي       
نيز هست. نه اقتصاد مقاومتي، نـه     
توافقـات هسـتـه اي، نـه تـوافـق بـا                  
آمريکا و غـرب، نـه کـاهـش فشـار            
تحريم ها، نه اميد به سرمايه گذاري 
ـلـج     خارجي و ... هيچکدام مداواي ف

ـتـصـاد حـکـومـت              تشديد شـونـده اق
اسـالمــي نــمـي تــوانــد بــاشــد. حــل             
مــعــضــالت مــزمــن و روز افــزون             

جمهوري اسالمي سـيـاسـي اسـت..          
تجديد انتشار و بازخواني اين مقالـه   
منصور حکمت  تصوير روشنتري از 
ـقـر و فـالکـت               راه حل از بين بـردن ف
اکـثـريــت مــردم ايـران و ســرنـوشــت             
محتوم جمهوري اسـالمـي، بـدسـت       

 مي دهد. 
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تجمعات اعتراضي هزاران معـلـم در     

ـبـهـشـت در          ١٧ سراسر ايران در  اردي
تداوم اعتراضات آنان از  فاصـلـه دي     
ماه گذشته تاکنون، گامي ديـگـر بـه        
جلو بود. اين اعـتـراضـات در عـيـن             
حال دستاوردهاي مهمي بـراي خـود       
آنان و کل جامعـه در پـي داشـت. و             

ـيـشـتـر خـواسـتـهـاي                   ـتـن ب تعين يـاف
معلمان، همبـسـتـگـي مـبـارزاتـي و            
طبقاتي آنان را با کارگران و با بـخـش   
عظيمي از حقوق بگيران جامعـه کـه     
کمرشان زير زندگي با دسـتـمـزدهـاي       
زير خط فقر و فالکت بيسابقه حـاکـم     
ـيـش از            بر جامعه خرد شـده اسـت، ب
بيش به نمايش گـذاشـت. بـاز کـردن            

بيشتر اين مشاهـدات و نشـان دادن         
موقعيت کنوني معلمـان بـه لـحـاظ         
مبارزاتي و گام هاي بعدي پيش روي 
آنان نکات مهـمـي اسـت کـه تـالش            
دارم در اين نوشته کوتاه بـه آن اشـاره       

 کنم. 
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مبارزات معلمان در ايـن مـدت يـک        
ـيـر تـوازن قـواي            فاکتور مهم در تـغـي
سياسي جامعه بوده و تاثير مستقيـم  
خود را بر فضـاي سـيـاسـي شـهـرهـا            
ـتــه اســت. از جــملــه ايــن                     گــذاشـ
اعتراضات و تجمع اخير معلمـان در    

ارديهبشت توانسته است گفتمان  ١٧ 
بر سر ممکن بودن چنين اشکالـي از    
ـيـش    اعتراضات سراسري را بيش از ب

 به گفتمان مردم تبديل کند. 
 

ـفـس بـرپـايـي                  ـتـر ن به عـبـارت روشـن
تجمعاتي هزاران نفـره و سـراسـري و          
تداوم چنين تجمعاتي در فاصـلـه دي     
ماه تا کنون، خود يک اتفاق سيـاسـي   
ـيـرش     مهم است که توانسته است تـاث
را بر مبارزات کارگران و کل جامـعـه   

 نيز بگذارد. 
 

از جمله تاثير و فشار اين اعتراضـات  
و اعتصابـات هـر روزه کـارگـران در             
مراکز کارگري را در اظـهـارات خـود      
حکومت ميشـود بـه روشـنـي ديـد.            
بطوريکه زير فشار اين اعـتـراضـات،    
امروز دارند از رعايت "مدبـرانـه حـق       
اعتصاب" و اينکه اين حق در "قانـون  
ـنـد.     کار" هم اعالم شده سخن ميگوي
و اين درحاليست کـه در قـانـون کـار           
ضد کاري ضـد کـارگـري حـکـومـت           
اسالمي، کارگران از حقـوق پـايـه اي        
چون حق تشـکـل و حـق اعـتـصـاب               
ـفـس بـه راه             محرومند. در هر حـال ن
ـيـشـروي             افتادن اين گفتمـان هـا از پ

جنبش اعتراضي کارگري و از جـملـه   
 مبارزات معلمان حکايت دارد. 

 

بــعــالوه يــک شــاخــص مــهــم ديــگــر           
پيشروي معلمان در اعـتـراضـاتشـان       
تعين يافتن خواستهـايشـان اسـت. و         
مشخصا خواستهايي که معلمان در   

ارديبهـشـت اعـالم       ١٧ فراخوان براي 
کردند، پيشروي جديدي بـراي آنـان و       
ــن                   ــود. در راس اي کــل جــامــعــه ب
مطالبات، خواستهايي چون افـزايـش   
ـقـر، تـحـصـل         حقوقها باالتر از خط ف
رايگان، از بين رفتن فاصله طبقـاتـي   
آموزش که امروز بصـورت مـدارس       
خصوصي و دولتي شاهدش هستيم، 
آزادي معلمان دربند، تاکيـد بـر حـق        
تشکل و حق برپايي ماهانه مـجـمـع      
عمومي کانون هاي صنفي معـلـمـان    
ـلــف، بــازســازي          در شــهـرهــاي مــخــت
مدارس تخريبي، استخدام مـعـلـمـان     
ـنـهـا       حق التدريسي  مي درخشيد. اي
خواستهايي هستند که بيش از بيـش  
ـنـد.         کل جامعه را نمايندگي مـيـکـن
خواستهايي راديکال و انساني که بـه    
طور مثال طبقاتي بـودن آمـوزش و         
پرورش در جامعه را زيـر سـوال بـرده        
است و معلمان با خواست تـحـصـيـل     
رايگان عمال پرچم يک امر سراسري و 
ـتـه انـد.       مهم اجتماعي را بدست گرف
نــوشــتــن ايــن مــطــالــبــات بــر روي             
پالکاردهايي که معلمان معترض در 

ـنـد و  و           ١٧  ارديبهشت همراه داشـت
نيز اعالم آنهـا بصـورت قـطـعـنـامـه             
ويژه اين روز که با کف زدن معلمان و 
ـنـدگـان در ايـن روز مـورد               تجمع کن
تاييد قرار گرفت، ايـن خـواسـتـهـا را          

وسيعا به درون جامعـه بـرد و کـمـک           
کرد که به گفتمان بخش وسـيـعـي از        
ـقـطـه        مردم تبديل شود و اينها همـه ن
عطف مهمي در مبارزات معلمان و   

 اعتراضات کل جامعه بود. 
 

تجمعات اعتراضي معلمـان بـه ايـن        
اعتبار گام مهمي بود در تعين يافتن 
خواستهاي معلمـان و کـل مـردم. و             
اين پيشروي در مـبـارزات مـعـلـمـان         
وقتي بيشتر ديـده مـيـشـود کـه ايـن             
شــعــارهــا و ايــن خــواســتــهــا را بــا               
ـقــطـه شــروع               خـواســتـهــايـي کــه در ن
ــم،             ــراضــات آنــان شــاهــد بــودي اعــت
ـيـم. از جـملـه مـبـارزات               مقايسه کن
معلمان در ابتدا و به طـور مـثـال در          

و بعد از آن اساسـا بصـورت      ٨٥ سال 
ـبـعـيـض، امـا بـا                    ـيـه ت اعتراض عـل
خواستي کلي و نامتعين چون اجـراي  
نظام هماهنگ دسـتـمـزدهـا خـود را          
بيان ميکـرد. امـا امـروز مـعـلـمـان               
ـبـعـيـض هـا و                 ضمن اعتـراض بـه ت
ـقـر، بـه            حقوقهاي چند بار زير خـط ف
ـيـن قـدم خـواسـت روشـن                 عنـوان اول
افزايش حقوقها به مـيـزان بـاالتـر از           
خط فقر را به پيش کشيده اند و ايـن      
خواسـت کـارگـران، بـازنشـسـتـگـان،             
پرستاران و کل جامعه است و بدسـت  
گرفتن اين خواست مشخص تـوسـط   
ـيـش از               معلمان مـبـارزات آنـان را ب
بيش به مبارزات کـارگـران و بـخـش         
عظيمي از جامعه که جانشان از فقـر  
و فالکت حاکم به لب رسيـده اسـت و       
به ادامه اين وضعيت اعتراض دارند، 

 پيوند ميدهد. 
 

 ١٧ پــيــشــروي ديــگــر تــجــمــعــات            
ـتـگـي      ارديبهشت معلمان سازمانيـاف
بيشتر اين مبـارزات و تـعـرضـي تـر            

بودن فضاي اعتراضي در ميـان آنـان     
بود. اين را در خواندن قطـعـنـامـه در        
ـفـره                   تجمـع اعـتـراضـي چـنـد هـزار ن
معلمان در تهران و کف زدن حاضرين 
ـيـن                 ـنـد شـدن طـن ـل در تاييد آن، در ب
شعار "معلم زنداني آزاد بـايـد گـردد"       
در تجمع چند هزار نفره مـعـلـمـان در       
ـقـر          مشهد، درسر دادن شعار "خـط ف
ـيـون"      ـل سه ميليون، حقوق ما يک مـي
در بوشهر، و در درست شدن زنـجـيـره      
انساني در تـجـمـعـات مـعـلـمـان در               
همدان هنـگـامـيـکـه قـطـعـنـامـه را               
ميخواندند، ميشد به روشـنـي ديـد.        
يک خواست معلمان در اين تجمعات 
حق برپايي مجامع عمـومـي کـانـون       
ـلـف و       هاي صنفي در شهرهاي مخـت
دخالت فعال توده عظيم معـلـمـان در      
پيگيري خواستها و مبارزاتشان بود. 
بيان اين خواست، نشانگر نقش مـهـم   
سـازمــانــيــابــي و تشــکــل در مــيــان           

 معلمان است.
 

ـقـش                 ـلـي در مـورد ن ـب نوشته هـاي ق
ـيـابـي            مدياي اجتماعـي در سـازمـان
مبارزات معلمان نوشتيـم. از جـملـه         
ـيـر کـانـون            گفته اسماعيل عـبـدي دب
ـنـکـه                 ـنـي بـر اي صفني معلـمـان مـب
معلمان از طريـق گـرد آمـدنشـان در           
وايبر و خبـررسـانـي وسـيـع در آن از              
تشــکــلــهــاي خــود جــلــوتــر بــودنــد،           

 روشنگر اين حقيقت است. 
 

ارديبـهـشـت     ١٧ در تدارک تجمعات  
معلمان همچنين گفتمان وسيعي بـر    
ـنـد و        سر خواستهايشان به راه انـداخـت
اين خود قدم مهمي براي اجـتـمـاعـي     

کردن اين خواست ها و جذب بيشـتـر   
بخش هاي مختلف جامـعـه بـه ايـن         
اعتراضات بود. از جمله در تجمعات 

ارديبهشت حضور خانواده هـاي     ١٧ 
دانش آموزان و خانواده هاي معلمـان  

 قابل توجه تر بود.
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مبـارزات مـعـلـمـان در ايـن دوره و                 
جنبش و جوش سياسي اي کـه حـول       
ـلـف و در کـل               آن در شهرهاي مـخـت
جامعه به راه افتاده است، توجه ها را 
بيش از بيش به خود جلب کرده اسـت  
و اين مبارزات در کنار اعـتـراضـات      
ـلـي       ـق هر روزه کارگران دارد به مرکز ث
مهم در سير تحوالت سياسي جامعه 
تبديل ميشود. به اين اعتبار معلمان 
ـتـــر،                امــروز در مــوقــعـــيــت قـــويـ
سازمانيافته تر و مـتـحـدتـري بـراي            
پيگيري خواستها و مبارزاتشان قـرار  
دارند. با توجه به اين موقعـيـت و بـا         
توجه به خواستهـايـي کـه دارنـد ايـن            
ـنـه               مبارزات بيش از هـر وقـت زمـي
اجتماعي براي حـمـايـت وسـيـع کـل             

 جامعه را دارد. 
 

ـنــکـه امـروز بــحـث بـر ســر                   ـفـس اي ن
خواستهاي معلمان و وضع آموزش و 
پرورش و غيره به موضوع بـحـث در       
مــجــلــس تــبــديــل مــيــشــود، وعــده         
اختصاص بودجه بيشتر به آموزش و   
ـنـدي    پرورش داده ميشود، و از رتبه ب
کار معلمان و غيره بـحـث مـيـشـود،        
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اين واقعيت که رژيم اسالمـي از نـظـر        
اقــتــصــادي بــه بــن بســت رســيــده و              
سياست اقتصادي جناح رفسـنـجـانـي     
به نتايج مورد نظر منجر نشـده حـتـي      
توسط خود برنامه ريزان رژيـم چـنـدان      
انــکــار نــمــيــشــود. بــرنــامــه دوم، در            
فضايي از ناباوري و دودلي نسبـت بـه     
مـحـورهـاي اصـلـي سـيـاسـت اولـيــه                
رفسنجاني، نـظـيـر خصـوصـي کـردن           
ها، شناور کردن و يـک نـرخـي کـردن             
ريال، حذف سـوبسـيـدهـا، آزاد کـردن            
ـامـه             واردات و غيره، بـعـنـوان يـک بـرن
براي بقاء اقتصادي و دفع وقـت ارائـه       
شده است. واقعيت اينسـت کـه هـيـچ          
جناح ديگري، نه دولتـگـراهـاي حـزب       
اهللا سابق و نه افراطيون مدافع بـخـش     
خصــوصــي در جــنــاح رســالــت قــادر          
نـيــســتــنـد و حــتــي تــالش جــدي اي              
نميکنند آلترناتيوي بـه سـيـاسـتـهـاي           
اقتصادي جـاري پـيـشـنـهـاد کـنـنـد.                
ـامـه       جمهوري اسالمي در يک فلج بـرن
اي در قلمرو اقتصادي گرفـتـار اسـت.      
اين را همه حس کـرده انـد و بـه طـرق             
مختلـف وحشـتـشـان را از عـاقـبـت                
سياسي روندي که هيچيک راهي بـراي  

 توقف آن سراغ ندارند ابراز ميکنند.
  

غالبا در تجزيه و تـحـلـيـل بـن بسـت             
اقتصادي رژيم و در نـقـد ريشـه هـا و           
نتايج آن، تکيه يکجانبه و به اعـتـقـاد      
ـارامـتـرهـاي      من فرمال و نابجائي بر پ
اقتصادي درون ايران و از آن بارزتـر بـر     
اجزاء عملي "سيـاسـت رفسـنـجـانـي"          
گذاشته ميشود. بنظر مـن ريشـه بـن         
بست اقتصادي رژيـم اسـاسـا ايـنـجـا             
نيست. فاکتورهاي بنيادي تري خـارج   
از قلمرو "اقتصاد ايـران" و رونـدهـا و              
تضادهاي داخلي آن، رژيم اسالمي را   
بــعــنــوان يــک "پــروژه اقــتــصــادي" بــه            
شــکــســت مــحــکــوم کــرده انــد. ايــن            
فاکتورها جهاني و استراتژيـکـي انـد،      
در اقـتـصـاد سـيـاسـي دوران حـاضـر               
ريشه دارند و به مـاهـيـت و جـايـگـاه             
خاص جمهوري اسـالمـي و جـنـبـش            
اسالمي در جهان امروز برميـگـردنـد.    
بعبارت ديگر اين سياست رفسنجاني 

نيست که اقتصاد جمهوري اسـالمـي     
ـلـکـه                 را به بن بسـت رسـانـده اسـت، ب
بـرعــکــس ايـن بــن بسـت جــمــهــوري            
اسالمي است که سياست اقـتـصـادي      
رفسنجاني را بـه شـکـسـت کشـانـده               
است. خروج سرمايه داري ايران از ايـن   
ـا         سير قهقرايي نيز منوط بـه کشـف ي
غلبه سـيـاسـت اقـتـصـادي "درسـت"               
نيست. راه خروج بورژوازي ايـران نـيـز         

 اساسا راهي سياسي است.
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رفسنجاني بر مـبـنـاي يـک پـالتـفـرم              
ــه ريــاســت                مشــخــص در دور اول ب
جمهوري رسيد. او صرفا يـک حـرکـت       
اقتصادي در محدوده بازار داخـلـي را       
ــرم               ــف ــمــيــکــرد. پــالت ــدگــي ن ــن ــمــاي ن
رفسنجاني، و يا بهرحال آن جهتگيـري  
و افقي که چه غـرب و چـه بـورژوازي            
صنعتي ايران در سيماي رفسـنـجـانـي     
جستجو ميکرد، بر ارکان زير متـکـي   

 :بود
  

انتقال از اقتصـاد نـيـمـه دولـتـي،            -١ 
دستوري و مديريت شده و اضـطـراري     
حاصل دوران خميني به يک اقـتـصـاد      

 بورژوايي متعارف متکي بر بازار.
 

ايجاد ثبات و امنيت حـقـوقـي و         -٢ 
اداري بـراي سـرمـايـه. اعـاده تـقـدس               
مالکيت و مصون بـودن سـرمـايـه از           
تـعـرض مـاوراء اقـتـصـادي دولـت و                

 نهادهاي اسالمي متفرقه.
 

بهبود رابطه با غرب. پيوستن بـه      -٣ 
جامعه کشورهاي مـتـعـارف. از ايـن          
طريق قـرار گـرفـتـن در حـوزه مـجـاز                
توسعه اقتصادي و صـدور سـرمـايـه،         
ـازار خـريـد و فـروش،                  دسترسـي بـه ب
منابع سرمايه گذاري، تـکـنـولـوژي و       

  تخصص در بازار جهاني.
 

درجه اي از تـخـفـيـف در فشـار                 -٤ 
فرهنـگـي و اخـالقـي اسـالم و رژيـم                  
اسالمي به مردم براي دادن نمـاي يـک     
جامعه متعارف و قابل تـحـمـل بـراي       

 بورژوازي.
  

مستقل از اينکه رفسنجاني و مـهـره       
هاي اصلي اين جناح خود تا چـه حـد       

صريح يا سربسته مواد اين پالتفـرم را    
بيان ميکردند، اين تصويـري بـود کـه        
دول غربي، جمهوريخواهان و مـلـيـون      
ايـرانـي در خـارج کشـور و مـردم بــه                  
ـاح                   ـان آمــده کشــور از جــنـ عصــيـ
رفسنجاني سـاخـتـه بـودنـد. عـبـارت             
"جناح معتدل" که در ميان دول غربـي    
رواج يافت بر همين خصلت نمـايـي از     
ـاز بـه          جناح رفسنجاني متکي بـود. ب
همين عنوان بود کـه رفسـنـجـانـي در          
ميان اپوزيسيون ملي و ليبرال ايـرانـي   
در خارج کشور طـرفـدار پـيـدا کـرد و            
براي تـوده مـردم ايـران سـمـبـل "شـر                   

 کمتر" شد.
  

خام انديشـي اسـت اگـر فـکـر کـنـيـم                 
آمــريــکــا، مــردم ايــران و يــا حــتــي               
ــون در                ــي ـل ــخــواهــان و مـ ــوري ــه جــم
اپوزيسيون به پديده رفسنجاني بعنوان 
يک آلترناتيو در خود مينـگـريسـتـنـد.      
براي همه، و هر يک به نـوعـي، جـنـاح       
رفسنجاني مبـيـن آغـاز يـک پـروسـه             
ـاپـذيـر در جـمـهـوري            تغيير بازگشت ن
اسالمي و نفي نهايي آن در آيـنـده اي         
دور يا نـزديـک بـود. رفسـنـجـانـي بـر                  
مبناي اين پالتـفـرم رونـدي را شـروع           
ميکرد. اما نه او و نه رژيـم اسـالمـي         

 آن را به پايان نميبرد.
  

اين تـبـيـيـن چـنـد مشـکـل اسـاسـي                   
 ،داشت

 

اوال بنا به ماهيت جمهوري اسالمـي،  
موقعيتش در معادالت جهاني و نـيـز   
ترکيب جنـاحـهـاي داخـلـي اش، ايـن             
سير حرکـت نـمـيـتـوانسـت تـدريـجـي              
بماند و يا حتي مراحل اوليه اش را در   
آرامش طي کند. تغييرات مستتر در    
پــالتــفــرم جــامــع رفســنــجــانــي بــراي         
جمهوري اسالمي تکان دهـنـده تـر از        
آن بـود کـه بـدون کشـمـکـش حـاد و                    
تعيين تکليف بنيادي در رژيـم جـلـو          
برود. رفسنجـانـي بـراي پـيـاده کـردن              
پالتفرم خويش ميبايست در قدم اول،   
و نه حتي در قـدم دوم، بـه يـک نـبـرد                
سياسي سرنوشـت سـاز بـر سـر خـود              
جمهوري اسـالمـي، اسـالم و واليـت             
ـار                     فقيه و جـايـگـاه ايـنـهـا در سـاخـت
ـا      سياسي ايران وارد بشود. نبردي که ب
توجه به ترکيب و موقعيت نـيـروهـاي      

سياسي بورژوازي حاکم در ايران هرگاه 
و از هــر طــرف آغــاز شــود، بشــدت              

 قهرآميز و خونين خواهد بود.
  

ثانيا، اساسا بخشي از اين تغيير ريـل    
در حـيـطـه قـدرت رژيـم ايـران نـبـود.                 
موقعيت اسالم و اسالميت در رابـطـه   
با غرب، براي مثال، تنها توسط رژيـم  
ايران تعيين نميشود. مساله اعراب و    
اسرائيل، مساله تروريسم اسـالمـي و     
غيره، اگر نخواهيم عـقـب تـر بـرويـم،            
جدايي هاي اسـتـراتـژيـک تـري مـيـان            
سرمايه داري هاي پيشرفته آمريکـا و    
ــه اصــطــالح              اروپــا بــا کشــورهــاي ب
ـانـه و شـمـال            مسلمان نشين خـاورمـي
آفريقا ايجاد کـرده اسـت. کشـورهـاي            
اسالم زده، مستقل از جـد و جـهـد و            
جانماز آب کشيدنهاي رهبرانشان، در   
اين عصر حـوزه مسـاعـد انـکـشـاف             

 سرمايه و تکنولوژي غربي نيستند.
 

ثالثا، براي اينکه سرمايه به صـنـعـت      
پا بگذارد، بخصوص صنايع سنگـيـن   
کــه دور گــردش ســرمــايــه در آنــهــا               
طوالني است و حتي راه انـدازي و بـه         
سود رساندن آنها به طول ميانـجـامـد،    
ثبات سـيـاسـي و امـنـيـت سـيـاسـي                
سرمايه براي يک دراز مدت اقتصـادي  
الزم است. براي جـمـهـوري اسـالمـي           
دادن چنين تصـويـري از خـود چـه بـه              
سرمايه دار داخلي که فعال تـجـارت و     
داللي ميکند و چـه بـه سـرمـايـه دار              

 خارجي، بسادگي مقدور نيست.
  

به اين اعـتـبـار رفسـنـجـانـي عـمـال                 
ــتــوانســت، و در شــکــل مــوجــود                ن
نميتوانست، پـالتـفـرم خـود را پـيـاده             
کــنــد. بــعــد اقــتــصــادي "ســيــاســت              
رفسنجـانـي" از قضـا سـاده تـريـن و                   
مورد توافق ترين بعد آن بود. هـرچـنـد     
ـاکـام           وجوهي از اين سياسـت عـمـال ن

ـال و        .باقي ماندند آزاد کردن رابطـه ري
دالر به ثبات قيمتها و کـاهـش ارزش     
دالر منجر نشـد، بـراي بـنـگـاهـهـاي              
دولتي مشتري پيدا نشـد، عـلـيـرغـم          
کـاهــش شــديـد سـطــح دســتـمــزدهــا،           
بـخـصـوص بـه مـعـادل دالري آنـهــا،                
تحرک جدي اي به سرمايـه گـذاري در       
بخش صنعتي در ايران مشاهده نشد. 
ـلـمـرو صـنـعـت          سرمايه تجاري پا به ق

نگذاشـت. داللـي و مـعـاملـه گـري،                
ـا ارز، سـودآورتـريـن          بخصوص بازي ب
ـازار داخـلـي            قلمرو براي سرمايـه در ب
باقي ماند. اما علت اين ناکـامـي هـا       
در خود اين سياستها نبود. مشکل بر  
سر عدم توفيق در اجراي ابعـاد ديـگـر      

 پالتفرم رفسنجاني بود.
 

جمهوري اسالمي در بن بسـت اسـت،     
زيرا در عصر کمبود سرمايه در سطـح  
جهاني، در عصر شکست اسـتـراتـژي      
ـازار   هاي توسعه مبتني بر حمايت از ب
داخلي، در عصر جهاني شدن سرمايـه  
و نقش کليدي سرمايه و تـکـنـولـوژي       
غربي در توليد صـنـعـتـي، در عصـر          
بازار آزاد و رقابت تکـنـولـوژيـک بـراي        
بازارهاي فراملي، هنوز يک "جمهوري  
اسالمي" است. کارگر ايراني، با توجه   
به سطح عمومي توان صنعتي و فنـي  
و عملي اش، جـزو ارزانـتـريـن هـا در            
دنياست. اما حتي اگر مزد را به صفـر   
برسانند و اعتصاب را با اعدام جـواب  
بدهند، باز ايران به يک حوزه اقتصادي 
داراي رابطه ارگانيک با سرمـايـه داري     
غربي تبديل نميشود. مشـکـل رژيـم         
ايران نظير مشکل برزيل نـيـسـت. بـه          
روسيه شبيه است. مشکـل سـرمـايـه        
داري ايران اقتصادي نيست، سياسـي،  

 ايدئولوژيکي و حکومتي است.
  

ـا            ـانـداخـتـه ايـم؟ آي آيا نفت را از قلم ني
معقول تر نيست کاهش بهاي نفـت را    
در بن بست رژيم برسميت بشـنـاسـيـم.     
ـاکـتـوري           بنظر من به دو دليل نـفـت ف

اوال، نـفـس سـقـوط          .محوري نيسـت 
قيمت نفت و ناتواني توليد کـنـنـدگـان     
از ايجاد ثبات در بازار نفت مستقيمـا  
ـانـه و             به اوضاع سياسـي در خـاورمـي
بافت حکومتـي آن ربـط دارد. رونـق             
نفتي سالهاي هـفـتـاد مـيـالدي بـدون           
وجــود يــک ايــران و يــک عــربســتــان              

آمريکايـي و غـربـي و           - سعودي پرو
طيفي از کشورهاي نفتي با دولـتـهـاي    
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متحد و مشـتـري آمـريـکـا، عـمـلـي             
نبـود. وجـود جـمـهـوري اسـالمـي و                 
تــکــاپــوي اســالمــي و تضــادهــا و              
کشـمــکـشــهـاي اســاسـي مـيــان دول            
منطقه، فاکتور مهم تري در سـقـوط       
ـا اشـبـاع                  قيمت نـفـت در مـقـايسـه ب
ـا،         ـانـي انبارهاي اروپاي غربي اسـت. ث
ــورهـــاي               ــتـ ــن فـــاکـ ــيـــاب ايـ در غـ
استراتژيکي و غـيـر اقـتـصـادي (بـه              
معناي روزمره کلمه) اقـتـصـاد ايـران        
حتي در بدترين حالت به يک سوبسيـد  
چند ميليارد دالري از مـحـل نـفـت             
ــه بســيــاري از                  ــرســي دارد ک ــت دس
کشورهايي که اسـتـراتـژي صـنـعـتـي          
شدن را نسبتا با موفقيت پـيـش بـرده      
ـادوام            اند، يا الاقل از ثـبـات و رشـد ب

تري برخوردار شده اند، از آن مـحـروم       
بوده اند. بهاي نفت مهم است و حـتـي    
از نظر عددي حيات و ممات رژيم بـه    
آن گره خورده است، امـا مـبـنـاي بـن          

 بست امروز رژيم نيست.
شکست سياست رفسنجاني و شـروع    
تجديد نظر در ابـعـاد اقـتـصـادي ايـن           
ـلـج رژيـم         سياست، بنظر من گوياي ف
اسالمي از نظر سـيـاسـت اقـتـصـادي         
است. اين البـتـه دوران "نـظـم نـويـن"               
است و بايد جا را براي محـيـرالـعـقـول      
ترين تحوالت باز گـذاشـت. چـه بسـا            
شکاف در غرب، ظهور يک آلـمـان از       
ناتو جسته و اتمي و در تدارک جـنـگ   
با رقبا که دنبال متحدي در مـنـطـقـه       
ميگردد، نه فقط جمهـوري اسـالمـي      
بلکه اسالم بطور کلي را برهانـد. امـا      
بر مبناي فاکتورهاي قابل پيش بيني 

ــن بســت                ــظــر ب ــن ــيــاي امــروز، ب  دن
اقتـصـادي جـمـهـوري اسـالمـي بـن               
بست آخرش است. تجديد نـظـرهـا و       
ـتـصـاد صـبـر و دفـع              سازماندهي اق
وقت شايد انفجار سياسي محتوم را   
چند صباحي به عقب بيانـدازد. امـا      
مرحلـه مـهـم بـعـدي در سـرنـوشـت                 
جــمــهــوري اســالمــي، مــرحلــه اي           

 ´سياسي است.

 منصور حکمت
 

، فوريه ١٣٧٢ اولين بار در بهمن 
 ١٢ و١١ ، در شماره ١٩٩٤ 
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۳ از صفحه   

تالش يکي از عوامل وزارت اطالعات          
براي تجاوز به فريناز خسرواني که به                 
مرگ فريناز منجر شد، موجي از خشم           
و اعتراض مردم نه تنها در مهاباد بلکه           
در کردستان و در سراسر کشور                           
برانگيخته است. مقامات جمهوري              
اسالمي طبق سنت و سياست                          
هميشگي تالش کردند کشته شدن                  
فريناز را با سناريوهاي نخ نما سرهم                 
بندي کنند. از يک سو گفتند فريناز سر            
خورده و به پايين سقوط کرده است و                 
کسي مقصر نيست و از سوي ديگر                  
فرماندار مهاباد وقتيکه خشم و تنفر               
عمومي مردم را بو کشيد سراسيمه در            
نقش قاضي دادگاه ظاهر شد و اعالم               

به کرد که "اعمال اتوريته ميکنم                       
دادسراي شهرستان مهاباد اعالم کرديم         
که قرار وثيقه سنگيني براي متهم                    

فرد خاطي دستگير و با         صادر کنند و       
وثيقه سنگين و تا روشن شدن موضوع           

 در بازداشت نگه داشته ميشود."  
اما اين فرد خاطي کيست؟ چه کاره                  
است؟ چه مسئوليتي در وزارت                        
اطالعات داشته است؟ صاحب هتل چه         
نقشي در اين جنايت داشته است؟ همه            
اينها را مردم بايد بدانند. مردم                          
کوچکترين اعتمادي به سيستم قضايي         

حکومت ندارند و خواهان آزادي عمل             
براي ايجاد يک کميته حقيقت ياب و                 
حضور مستقيم در بازجويي از عاملين          
اين جنايت، گزارشدهي به جامعه و                 
معرفي و محاکمه سريع و علني                       

 متهمين اين جنايت هستند.  
فرمانداري که امروز اشک تمساح                     
ميريزد همان کسي است که دستور                  
تيراندازي و سرکوب مردم را صادر کرد           
و مستقيما دستش به خون کساني که              

ارديبهشت  کشته      ۱۷ در تظاهرات روز      
و زخمي شدند آلوده است. مردم خواهان          
محاکمه فرماندار آدمکش مهاباد و              
معرفي و محاکمه کليه آمرين و                        

ارديبهشت  ۱۷ عاملين جنايت در روز         
 هستند.  

جمهوري اسالمي در وحشت از شعله              
ور شدن خشم و اعتراض مردم،                         
شهرهاي کردستان را بشدت نظامي                
کرده است. اين تقالها اما نشان از                     
هراس و دستپاچگي سران حکومتي              
است که اگر ده سال قبل جسد شوانه                  
قادري را روي زمين ميکشاندند تا                  
مردم را مرعوب کنند، امروز اما                    
بالفاصله حکم بازداشت مامور خود را          
ميدهند و از مردم دلجويي ميکنند.              
دوران قلدرمنشي حکومت به پايان                 
رسيده است و اينرا مردم مهاباد و مردم           
در سراسر کشور ميبينند و صفوف                 

خود را براي بزير کشيدن اين حکومت              
 آماده ميکنند.  

مردم بدرست کل حکومت و قوانين و              
دم و دستگاهي را پشت کشته شدن                  
فريناز ميبينند که زن را از هر حقي                   
محروم کرده و با سرکوب مردم و مقابله           
با تشکل هاي آنها، دست مزدوران و                
لمپن هاي اطالعاتي و نظامي خود را             
براي هر تجاوز و جنايتي باز گذاشته                 
است. آتش زدن هتل تارا اقدام جوانان و            
مردم جسور و حق طلب مهاباد عليه               
کل اين حکومت و در عين حال زهر                  
چشم گرفتن از سرمايه داران مرتجعي            
بود که با همدستي با مزدوران حکومت          
و با قرباني کردن مردم، سود و سرمايه              
خود را کرور کرور باال ميبرند. اين                    
بخشي از اعتراضي است که در                         
اصفهان در مقابل اسيدپاشي به زنان و             
در خوزستان در مقابل جنايات بيشمار           
و هر روزه عليه مردم و در تهران و در                   
سراسر کشور عليه فقر و سرکوب و                   
محروميت جريان دارد. اين بخشي از             
خشم فرو خورده مردم عليه تجاوز و                  
عليه قتلهاي سازمانيافته حکومتي              
است که يک سر آن در خرمشهر، تهران و            
کهريزک و سر ديگر آن در مهاباد است.             
مردم در سراسر کشور انگشت را بطرف          
باالترين مقامات حکومت ميگيرند و          
در اين وقايع همبستگي خود در سراسر           

کشور را براي سرنگوني کل اين نظام                
 تحکيم ميکنند.  

نه تنها خانواده فريناز خسرواني و مردم           
مهاباد بلکه تمامي مردم در سراسر                 
ايران کوچکترين اعتمادي به سيستم              
قضايي حکومتي ندارند. مردم خواهان         
اين هستند که مقامات حکومتي علنا         
و رسما مسئوليت اين جنايت را به                    
عهده بگيرند و از مردم و خانواده فريناز           
و ديگر قربانيان اين واقعه معذرت                   
خواهي کنند. از نظر ما و مردم تنها                 
مرجع صالحيت دار رسيدگي به اين                
فاجعه نمايندگان واقعي مردم در شهر             
مهاباد هستند. قطعا در چنين شرايطي         
براي کشف تمام حقايق، محاکمه علني         

 خواهد بود.  
اقدام بحق مردم مهاباد بخشي از                     
حرکت سرنگوني طلبانه کل جامعه                
است. اعتراضات و خشم فرو خورده                
مردم در مبارزات زنان و کل جامعه                 
عليه اسيدپاشي، عليه تجاوز و عليه               
قتلهاي سازمانيافته حکومتي که يک            
سر آن در اصفهان و تهران و سر ديگر آن              
در مهاباد است، بطور روزمره در سراسر          
کشور جريان دارد. اعتراض و مبارزه               
مردم مهاباد و همبستگي مردم آزاده              
در شهرهاي ديگر ايران همچنان بقوت            

 خود ادامه خواهد داشت.  
جمهوري اسالمي در وحشت از شعله              

ور شدن خشم و نارضايتي مردم سراسر            
کشور، شهرهاي کردستان را امنيتي              
کرده است. اين تقالها نشان از هراس،             
زبوني و دستپاچگي سران حکومت                
دارد. از منظر مردم آزاديخواه و برابري            
طلب، نظامي کردن شهرها به معناي             
ديگري گوياي قبول کردن جنايت و                  
جنايتهاي متعددي است که حکومت            
اسالمي هر بار با بروز چنين وقايعي و              
از ترس سربرآوردن حرکتهاي اعتراضي          
عظيم توده هاي مردم بستوه آمده، توپ          
و تفنگش را برخ مردم ميکشد. اما                 
بايد بداند که دوران قلدرمنشي اش به               
پايان رسيده است. مردم مهاباد ساکت           
نخواهند ماند چرا که حمايت مردم                  
مبارز شهرهاي کردستان و سراسر                   

 کشور را با خود دارند.  
کميته کردستان حزب کمونيست                     
کارگري يکبار ديگر خود را در غم از                 
دست دادن فريناز عزيز شريک ميداند،            
به خانواده و بستگانش صميمانه                      
تسليت ميگويد و مردم آزاديخواه                   
کردستان و سراسر کشور را به حمايت از           

 مردم مهاباد فراميخواند.
 سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي 

 زنده باد مبارزات آزاديخواهانه مردم
کميته کردستان حزب کمونيست  

 کارگري
 ۹۴ ارديبهشت  ۱۹ 
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ارديبهشت    ۱۹ تظاهرات روز شنبه       
بعازظهر از    ۴ در سردشت از ساعت      

خيابان شيخ موالنا نزديک آتش                
نشاني شروع و تا خيابان کمربندي            
نزديک بانک سپاه ادامه داشت. اين           
تجمع اعتراضي مورد حمله نيروهاي   
امنيتي قرار گرفت. ابتدا با گاز                 
اشکاور نتوانستند مردم را پراکنده          
کنند بعد بسوي جمعيت تير اندازي         
را شروع کردند. در جريان تير انداري         

نفر  ۲۰ حداقل يک نفر زخمي و حدود 

هم دستگير شدند. شعار و                          
پالکاردها : "مهاباد تنها نيست".           
"فريبا تنها نيست". "ما خواهان               
معرفي و محاکمه عاملين قتل               

 فريناز هستيم."
 

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري

 ۹۴ ارديبهشت  ۱۹ 
 ۲۰۱۵ مه  ۹ 
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محمود صالحي از چـهـره هـاي          
شناخته شده کارگري و عـثـمـان        
اسماعيلي عضو کميته دفاع از   
فعالين کارگري در شهر سقز در   

ارديبهشت دسـتـگـيـر شـدنـد.          ٨
روز از دستگير  ٥پس از گذشت 

ــا                ــان ب ــواده هــاي آن ــان، خــان آن
داديـاري     ٥مراجعه بـه شـعـبـه           

دادســراي انــقــالب اســالمــي در        
ــد کــه                 ــا خــبــر شــدن ســنــنــدج ب
دستگيري آنان با اتهـام "ايـجـاد       
تشکل کارگري" صورت گرفته و  

روز قرار بازداشـت   ١٥برايشان  
ــود                ــحــم ــده اســت. م صــادر ش
صالحي و عـثـمـان اسـمـاعـيـلـي           
ــازداشــت بســر             هــمــچــنــان در ب

  ميبرند.

محمود صالحي از چـهـره هـاي          
شناخته شده کارگري و عـثـمـان        
اسماعيلي عضو کميته دفاع از   
فعالين کارگري در شهر سقز در   

ارديبهشت دسـتـگـيـر شـدنـد.          ٨
روز از دستگير  ٥پس از گذشت 

ــا                ــان ب ــواده هــاي آن ــان، خــان آن
داديـاري     ٥مراجعه بـه شـعـبـه           

دادســراي انــقــالب اســالمــي در        
ــد کــه                 ــا خــبــر شــدن ســنــنــدج ب
دستگيري آنان با اتهـام "ايـجـاد       
تشکل کارگري" صورت گرفته و  

روز قرار بازداشـت   ١٥برايشان  
ــود                ــحــم ــده اســت. م صــادر ش

صالحي و عـثـمـان اسـمـاعـيـلـي           
ــازداشــت بســر             هــمــچــنــان در ب

  ميبرند

پدرام از فعالين کارگري شناخته 
شده در شـهـر سـنـنـدج و عضـو             
کميته هماهـنـگـي بـراي ايـجـاد           
تشکلهاي کارگري اسـت. او در         

ــر و              ٩ ــهــشــت دســتــگــي ــب اردي
ــازداشــت بســر             هــمــچــنــان در ب

  ميبرد
 
 

آرام و فواد زندي دو برادر و دو فـعـال       
کارگري در شهر سنندج و از اعضـاي  
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

فـرورديـن      ٢٥ تشکلهاي کارگري در   
ماه دستگير و همچنان در بـازداشـت   
بسر ميبرند و از آنها خبري در دسـت    

 نيست.

عليرضا هاشمي دبـيـر سـازمـان       
ــال                 ــب ــدن ــان اســت. او ب ــم ــل مــع
تجمـعـات اعـتـراضـي سـراسـري            

 ٣٠فروردين در    ٢٧معلمان در 
فروردين دستگير و همچنـان در    
بازداشت بسر ميـبـرد. يـکـي از          
خـــواســـتـــهـــاي مـــعـــلـــمـــان در         
اعتراضاتشـان آزادي مـعـلـمـان           
زنداني رسول بـداغـي، مـحـمـود        
بــاقــري، عــلــيــرضــا هــاشــمــي و         

  عبدالرضا قنبري است.

کــوروش بــخــشـــنــده و نــظـــام               
صادقي،حامد مـحـمـود نـژاد و           
رضا امجدي از فعالين کارگـري  
شناخته شده در شهر سـنـنـدج و        
اعضاي کميته هماهنگـي بـراي     
کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي            
کارگري هستند  که بـه تـرتـيـب         

، ٩٣اسـفـنـد مـاه            ١٦روزهاي   
فروردين مـاه     ٢٩فروردين،  ١٦

ارديهبشـت دسـتـگـيـر شـده            ٥و 

ــوروش              ــد. ک ــد، آزاد شــدن ــودن ب
بخشنده با وثيقه يکصد ميليون 

ارديبهشـت،   ١٦توماني در روز 
نظام صادقي بـا وثـيـقـه پـنـجـاه            

 ١٧مـيـلـيـون تـومـانـي در روز                
ارديبهشت، حامد محمود نـژآد    

و رضا امـجـدي بـا       ١٥با وثيقه 
ميليوني آزاد شـدنـد.      ٣٠وثيقه 

آزادي کوروش بخشنـده ، نـظـام        
صادقي، حامد محـمـود نـژآد و        
رضا امجدي را به اين عزيزان و   
خانواده هايشـان و بـه هـمـگـان            

  تبريک ميگوييم.

ــب           ــي ــرت ــن ت ــدي داود رضــوي،    ب
ابراهيم مددي،محمود صالحي، 
ــدرام              ــمــي و پ ــراهــي ــمــان اب عــث

کـه در آسـتـانـه روز              نصراللـهـي  
جهـانـي کـارگـر دسـتـگـيـر شـده                
بودند، هـمـچـنـان در بـازداشـت             
بسر ميبرند. دسـتـگـيـر شـدگـان         

اول مه بـايـد فـورا آزاد شـونـد.               
در اسفند ماه گـذشـتـه       همچنين

جــعــفــر عــظــيــم زاده و جــمــيــل            
ــران                ــن از رهــب مــحــمــدي دو ت

امضا بر سر خواست  ٤٠طومار 
افزايش دستمزدها، به ترتيب بـه  

سال و سه سال و نـيـم حـبـس            ٦
محکوم شدند. جعفر عظيم زاده  

ارديبهشت بعد از مـراسـم      ٩در 
کارگران در گراميـداشـت هشـت      
ارديبهشت در مـقـابـل مـجـلـس           

سـاعـت زيـر         ٥احضار و مـدت    
بازجويي قرار گرفت. لغو احکام  
صــادره بــراي ايــن دو فــعــال                 
کـارگــري يــکـي از خــواسـتــهــاي          
تجمع کنندگان اول مـاه مـه در         
مــقــابــل مــجــلــس بــود. احــکــام         
صادره براي جعفر عظيـم زاده و      
جميل محمدي بايد فورا لـغـو و     
فشار و تهديد بر روي رهـبـران و     

 فعالين کارگري متوقف شود.
بعالوه هم اکنون شماري از کارگران 
زنداني از جمله بهنام ابراهيم زاده با 

صدور نه سال و نيم حکم جديد زندان، 
سال حکم،  ١١ شاهرخ زماني با 
سال حکم، رسول  ٥ محمد جراحي با 

سال حکم، عبدالرضا  ٦ بداغي با 
قنبري با ده سال حکم، محمود باقري 

 سال حکم در زندانند.  ٦ با 

 
همه کارگران زنداني و زندانيان 

 سياسي بايد فورا آزاد شوند
 

 کمپين براي آزادي کارگران زنداني
 

مه   ١٤ ،  ١٣٩٤ ارديبهشت  ٢٤ 
 ٢٠١٥ 

Shahla. 
Daneshfar2@gmail.com 

http://free-them-
now.com 
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از آنجايي که تـفـکـر مـرد سـاالري و              
قبيله گـرا و حـکـومـت هـاي              جامعه

مذهبي عالقه اي به شخصيت آزاد و     
از مـفـاهـيـم      مستقل يک زن را ندارند،

اين کلمات براي ايجاد محدوديت هـر    
بيشتر آنـهـا اسـتـفـاده مـي کـنـنـد و                    

يک زندگي برابر براي دو جـنـس         مانع
ـابـل            مخالف مي شوند. نقـطـه ي مـق
ايــن مــوضــوع، مــردان هســتــنــد کــه          
چندان نيازي به رعايت حجب و حيا و   
عـفـت نـدارنـد. در ايـن تـفـکـر غـيــر                     
انســانــي، تــنــهــا "غــيــرت" خــواهــنــد           
داشت. اگر زني مرتكب "بي عـفـتـي"        
بشود يا تشخيص داده شـود كـه "بـي         
حيايي" كرده است، مرد "غيرتي" مـي    
شود و بازهم بال دامـنـگـيـر خـود زن            
مي شود. جزاي او از كتـك و تـنـبـيـه           
ـاشـي و        جسمي آغاز شده تا به اسيد پ
سنگـسـار و اعـدام مـي رسـد. مـرد                  

کــه حــاکــمــيــتــشــان بــطــور           ســاالران
سيستماتيک از راه تحقير و توهـيـن و     
توسري زدن به زن مي گذرد، به شـدت  
در تالش هستند که اين اختراع پوچ و   
عــقــب مــانــده را مــدام در جــامــعــه             

گسترش بدهند. از جملـه آمـوزش در        
ـلـيـغـات مـنـفـي عـلـيــه                    مـدرسـه، تـب
شخصيت زنان در تلويزيون و راديـو و      
سينما، حتا در ادبيات، او را ضعـيـف   
و بدون تفکر جـلـوه دادن و مـوجـودي           
ـايـد بـه "مـردش"               مصرفي که تنـهـا ب
تکيه بزند تا بتواند به حـيـاتـش ادامـه       
ــدهــد. گــاهــي مــرد ســاالر از در                   ب
دوستي، از حجب و حياي زن تـقـدس       
مي سازد و بايد و نبايدهايي را بـراي      
او تعيين و نقش مادر بودن او را از زن   
بودنش پر رنگ تـر مـي کـنـد و ايـن                

فـداکـاري هـايـش و             مادر "مـقـدس"    
محدوديت هـايـش هـمـه در خـدمـت             
مردان است و بـراي خـود هـيـچ نـمـي             

شخصيت او از پيش تعـيـيـن     خواهد و
شده است. زناني که از ايـن کـاراکـتـر            
سر باز بزنند و بخواهند آزادانـه عـمـل      
کنند، پس عفت و عصمت نـدارنـد و       

  هر حکمي بر آنها رواست.
حكومت اسـالمـي هـم سـردمـدار و              
پاسدار اين گونه تفكر است و از همين 
مـعـانـي بـراي خـانـه نشـيـن كـردن و                    
فرمانبرداري زن از مرد اسـتـفـاده مـي       
كند. او را به عنوان جنس مطرح مـي     
کند ، حقوقش را برابر مـرد پـرداخـت        

نــمــي كــنــد، انــتــخــاب رشــتــه هــاي            
مديريتي را براي دانشجويان "مؤنث "    
حذف مي نمايد. حق طالق و بـچـه را        
به مرد مي دهـد. هـرگـونـه ورزش و              
رقص و موسيقي و حتا تـفـريـح را بـه         
همين عنوان كه عصمت و عـفـت زن       
لكه دار مـي شـود، بـراي آنـهـا حـرام               
اعالم مي كند. او را به همين بهانه از    
هر مشـاركـت و حضـور در جـامـعـه               
محروم مي سازد. در اين ميان تفـكـر    
مرد ساالر پا فراتـر مـي گـذارد و در            
زندگي شخـصـي و عـاطـفـي زن هـم               
دخالت مي كند. از لباس پـوشـيـدن و       
خنديـدن و ابـراز عـقـيـده و نـحـوه ي                    
زندگي، تا آنجا که او را نامـوس خـود     
ـامـوس" و            اعالم مي كند و همـيـن "ن
"غـيــرت" مــيــتــوانـد او را راحــت بــه                

ـان    كشتن  بدهد. بي دليل نيست که زن
همواره يکي از قربانـيـان خشـونـت در         
جامعه هستـنـد. ايـن نـتـيـجـه ي زن                 
ستيزي است که در متن جامعه وجود 

  دارد.
مرد مي تواند در هر سن و سـالـي از         
ـايـش را داشـتـه             اين "ناموس " چهـارت
بــاشــد. ولــي ايــن "جــنــس دوم" حــق                
انتخاب و عـاشـق شـدن را نـدارد. او              

تنها بايد در مقابل مـرد بـپـذيـرد. بـه           
ترتيب پدر، برادر، عمو و شوهـر بـراي     
او تصميم مي گيرند و او را هـمـيـشـه       
در حد "ضعـيـفـه " نـگـه مـي دارنـد.                  
گاهي قوانين كشورهاي دمكـرات تـر     
هم نمي تـوانـد جـلـودار ايـن حـوادث               
ـايـت هـاي قـبـيلـه                 خشونت بار و جـن

مـــرد در مـــيـــان خـــانـــواده            بشـــود. 
تصميم به تجاوز، قتل، شکـنـجـه      اش

و آزار دختر و زن در هر سـنـي را مـي        
گيرد و هيچ قانوني مانع او نيست، بـه  
اين خاطر که خود را مـالـک زن مـي            

 داند.
با اين احوال، حجب و حيا و عـفـت در     
نزد زنان كه خواهان يك زندگـي آزاد و      
برابر با مـردان را هسـتـنـد، بـه هـيـچ                
عنوان جايگاه و ارزشـي نـدارد. آنـهـا            
تمام قوانـيـن و تـفـكـر عـقـب مـانـده                  
مذاهب و قوم و قبيله اي و تـمـام ايـن        
ليبل هاي ضد زن را كنار مي زنـنـد و     
در زندگي روزمره خود نيز بـه مـبـارزه        
عليه آن مي پردازند. زنان با پشـتـكـار     
و جــديــت پــا در تــمــام عــرصــه هــا                
گذاشتند و در جـايـي كـه هـمـه چـيـز                
ـان را عـامـل                 برايشان حـرام بـود و زن
فساد اعالم مي كردند، آواز خـوانـدنـد    

و در رشــتــه هــاي ورزشــي مــوفــق                
بودند.در حالي كه مـذاهـب و تـفـكـر             
مرد ساالر براي از بين نرفتن حجـب و    
حياي دختر، او را از نه سالگي شـوهـر   
ـا رواج            مي دهند، دختران و پسـران ب
ازدواج سفيد در همـان جـامـعـه، حـق          
ـا     انتخاب را به خود زنان مي دهند و ب
اين کار افسانه ي باكرگي و عصـمـت       
را از بين مي برند. زنان به هـيـچ وجـه         

ـا وجـود        كوتاه  نيامده اند و همچنان ب
تــحــمــل فشــارهــاي زيــاد از جــانــب             
فرهنگ مرد ساالري به دنبـال حـقـوق      
مساوي و آزادي كامل در زندگي خود 
هستند و به همراه مردان جـامـعـه اي        
 مدرن و برابر را رفته رفته مي سازند .
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نتيجه فشـار اعـتـراضـات مـعـلـمـان             
است. آنها از يکسـو هـمـان افـزايـش           

درصدي به حقوقهاي چند بار زير  ١٤ 
خط فقر معلمان را تاکيد کردند و از     
ــدن                  ــش کشــي ــا پــي ــگــر ب ســوي دي
طـرحــهــايــي چــون رتــبــه بــنــدي کــار           
مــعــلــمــان و غــيــره و اضــافــه شــدن             
چندرقاز پول تحت اين عناوين تالش 
ميکنند که فضاي اعتراض در ميان 
معلمان را به درجه اي تخفيف دهـنـد   
و در عين حال ترديدهايـي در مـيـان        
بخشي از مـعـلـمـان ايـجـاد کـرده و                  
صفوف متحدشان را به هـم بـريـزنـد.       
اما تجمعات هزاران نفره معلمـان در    

ارديهـبـشـت بـا شـعـار افـزايـش                ١٧ 
"حقوقها به باالتر از خط فقر"، پـاسـخ     
متحد معلمان به اين تمهيدات بـود.    

ـنـجـاسـت کـه مـعـلـمـان در                    نکتـه اي
ـيـشـروي هـاي خـوبـي               مبارازتشان پ
داشته اند، ولي بايد اين پيشـروي هـا     
ـيـت         ـب ـث را با تحميل خواستهايشـان ت
کنند. ايستادن در اين نقطه از مبارزه  
مــوجــب فــرصــتــي بــراي رژيــم بــراي          
ـفـرقـه در                تعرضي دوبـاره و ايـجـاد ت
صفوف آنان و عقب زدن مبارزاتشـان  
خواهد بود. همانطور که معلـمـان در     

ارديبهشـت   ١٧ آخرين تجمع خود در 
اعالم کردند، اگر به خواستـهـاي آنـان      
پاسخي داده نشود، به اعتراضاتشـان  
ادامه خواهند داد، يک تـاکـيـد مـهـم        
تداوم اين اعتـراضـات اسـت و بـايـد            
گامهـاي بـعـدي بـراي ايـن تـداوم را                 
روشن کرد. بايد هوشيـاري و اتـحـاد         
کنوني را  حفظ کرد. معـلـمـان بـايـد         
بدانند که در خواست افزايش حقوقها 
به باالتر از خط فقر و در مـبـارزه بـر          

سـر خــواسـتــهـايـي کـه دارنـد تــنـهــا                
نيستند و اکـنـون کـارگـران و بـطـور               
واقعـي بـخـش عـظـيـمـي از حـقـوق                  
بگيران جامعه  را بـا ايـن خـواسـت               
معين در کـنـار خـود دارنـد و بـايـد                 
هــمــچــنــان پــرچــم ايــن خــواســت را            
برافراشته نگاهدارند. نبايـد گـذاشـت       
که مبارزات معلمان بـا وعـده هـاي          
مجلس و غيره عقب رانده شود و در     
ــارزاتشــان دچــار ســردرگــمــي و            مــب
سرخوردگي شوند. يـک شـرط مـهـم            
حفظ اتحاد معلمان در مـبـارزاتشـان    
مــتــحــد نــگــاهــداشــتــن آنــان حــول            
خواستهايي است که در قـطـعـنـامـه          
هايشان اعالم کـردنـد و در راس آن             
خواست افزايش فـوري حـقـوقـهـا بـه             

 رقمي باالتر از خط فقر است.
 

تاکيد ديگر گسترش سازمانيابي در   
خطوط مدياي اجتماعي و از جـملـه       
وايبر و جاري نگاهداشتن اين گفتمان 
ها در اين خطوط در ميان بخش هـر    
چه وسيعتري از معلمان در شهـرهـاي   

 مختلف است.
 

ـيـگـيـري خـواسـتـهـاي               تاکيد ديگـر پ
 ١٧ قطـعـنـامـه تـجـمـع اعـتـراضـي                 

ـيـگـيـري          ارديبهشت است. از جملـه پ
اين خواستها توسط معلمان از طريق 
ـيـمـاتـوم            ـت ـيـن اول نمايندگانشان، تعـي
براي پاسخگويي به آن و اعالم اينکـه  
اگر پاسخ نـگـيـرنـد دوبـاره دسـت بـه              
تــجـــمـــع خـــواهـــنـــد زد و تـــدارک              

 فراخوانهاي اعتراضي بعدي است.
تاکيد ديگر، پافشاري بـر روي آزادي      
ــلـمــان زنـدانــي، از جــملـه رســول              مـع
بداغي، عبدالرضا قنبري، مـحـمـود      
ـيـر                    ـيـرضـا هـاشـمـي دب باقـري و عـل
سازمان معلمان است کـه در کـوران         
اعتراضات اخير آنان دستـگـيـر شـد.       
تاکيد بـر ايـن خـواسـت، تـاکـيـد بـر                   
خواست آزادي زندانيـان سـيـاسـي بـه          
معني گرفتن حربه گذاشتـن فشـار و       
تهديد برروي معلمان معتـرض بـراي     
جلوگيري از سازمانيابي مبـارزات و    
پيگيري خـواسـتـهـايشـان اسـت. در              

همين راستا  فشار بر روي اسماعـيـل   
عبدي و قرار دادن وي در  دوراهـي            
استعفا يـا ده سـال زنـدان، بـايـد بـا                    
وسيعترين اعتراض از سوي معلـمـان   
ــايــد طــومــارهــاي              ــرد. ب پــاســخ گــي
اعتراضي جمع کرد و بـا اعـتـراضـي       
گسترده به اين گستـاخـي حـکـومـت        

 پاسخ درخور داد.
 

و بـاالخـره تـاکـيـد بـر هـمـبـسـتـگـي                   
مبارزاتي بين مـبـارزات مـعـلـمـان،           
کارگران، پـرسـتـاران و بـخـش هـاي                
مختلف حقوق بگير و محروم جامعه 
است. تاکيد بر جلب بيشتر حـمـايـت       
اجتماعـي خصـوصـا خـانـواده هـاي             
دانش آموزان که بخش عـظـيـمـي از         

 جمعيت کشور هستند، است. 
با رساندن صداي اعتراض مـعـلـمـان      

به کل جامعه بـايـد بـراي جـلـب ايـن             
همبستگي و جلب بيشترين حمـايـت   

 ها تالش کرد.
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بنا به خبر کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران 
ارديبهشت معلمين اخراجي درمقابل  ۲۴ امروز پنج شنبه 

استانداري سنندج تجمع کردند. معلمان خواهان بازگشت 
بکارهستند. دهها نفر معلم اخراجي که بداليل واهي از 
کار اخراج شده اند با اين تجمع اعالم کردند که خواهان 

بازگشت فوري بکار هستند. در عين حال معلمين حاضر 
در اين تجمع خواهان آزادي معلمين دستگير شده و افزايش 

دستمزد معلمان بودند و اعالم کردند که از خواستهاي  
 معلمين در سراسر کشور دفاع ميکنند.

همين منبع خبري تاييد کرد که امروز همزمان با                 
معلمين اخراجي سنندج تعدادي از معلمان شهرستان               
سقز هم تجمع کرده و با پياده روي بر ادامه اعتراض و                    

  مطالبات خود تاکيد کردند.

 

� در ��	�� ا��	�%ار� �&&%ج�     #"�! � ��	ن ا��ا

 

سنندج: بنا به اخبار رسيده به کميته کردستان حزب حـالـت    
ـيـروهـاي           فوق العاده نظامي در شهر سنندج برقرار اسـت. ن
نظاميـ  امنيتي رژيم جمهوري اسالمي در شهر و امـاکـن       
عمومي با رفت و آمدهاي غير عادي بـر مـيـزان و شـدت             
فضاي امنيتي افـروده انـد. رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي بـا                       
اقدامات نظامي و با وارد کردن نيروهاي لباس شـخـصـي،      
هراس از اعتراضات خياباني و تجمع را آشـکـارا بـه مـردم         

جواب محکم به تحرک نظامي و امنيتي ـ    .نشان داده است
ـتـن اقـدامـات                     نظامي کردن شهر، در گـرو در دسـت گـرف
ابتکاري پخش تراکت و پالکارد در محـکـومـيـت شـرايـط         

 .نظامي کنوني است
سردشت: سهيال به همراه دختـرش صـفـا حسـنـي پـور، از                

ـبـاشـنـد      ۱۹ دستگير شدگان روز    .ارديبهشت سردشت مـي
در گزارشات قبلي اخبار اعتراضات مردم شهر سردشت در 
حمايت از مردم مهاباد را به اطالع رسانيم همچنين در اين 

گزارش خبري ذکر شد که بيش از ده نفر دستگير شـده انـد.     
که سه زن به اسامي: شنو خضري، سهـيـال حسـنـي پـور و             

 .صفا حسني جزو دستگير شدگان مي باشند
 

مهاباد: طبق آخرين اخبار از مهاباد به خـانـواده دسـتـگـيـر          
شدگان روزهاي گذشته اعالم شده است کـه خـانـواده هـاي           

 ۵۰ دستگير شدگان ميتوانند ابتدا براي آزادي عزيزانشـان    
ـنــد                            ــاشـ ــه ب ـت ــراه داشـ ــم ــدي ه ـق ــه نـ ـق ـيـ ــون وثـ ـي ـلـ ـيـ  .مـ

ايجاد فضاي امنيتي در شهرهاي کـردسـتـان نشـانـدهـنـده            
وحشت و هراس رژيم از اعتراضـات روبـه گسـتـرش مـردم            
ـيـد و                است. تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخـيـر بـدون ق

 .شرط بايد هرچه زودتر آزاد شوند
 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري
 

   ۹۴ ارديبهشت  ۲۲ 
 ۲۰۱۵ مه   ۱۲ 

عامل فقر جمهوري اسالمي و نظام کثيف سرمايه داري است. با سرنگوني اين حکومت و بـا مصـادره امـوالـي کـه سـران               
رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و طب و آموزش و پرورش را 
ـتـوان بـراي هـمـه مـردم               براي همه جامعه رايگان کرد. با ميلياردها دالري که هر ماه صرف زندان و سرکوبگران ميشود مي
ـتـوان زنـدگـي شـاد و              مسکن مناسب ساخت. با کوتاه کردن دست امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملکت مي
انساني براي همه کودکان فراهم کرد. نيروي کار و متخصص و منابع و امکانات کافي براي خوشبختي هـمـه مـردم وجـود          

 دارد. بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت. 
 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،

 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،
 به حزب کمونيست کارگري بپيونديد!
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