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در دل يک شرايط بسيار متـحـول   
به استقبال هشـت مـارس مـيـرويـم.            
جنبش هاي اعتراضي در ايـران هـر         
روز سازمانيافته تر به جلو مي آيند و 
ـبـشـي               جنبش بـراي رهـايـي زن، جـن
ــد اســت کــه کــل بســاط                ــمــن قــدرت
حــکــومــت اســالمــي را بــه چــالــش           
ـتـن حـجـاب هـا و              ميکشد. کنار رف
ـيـش از          پديده بيحجابي در جامـعـه ب
بيش شکست حکومت اسـالمـي در     
تحميل اين سمبل آپارتايد جنسي بـر  
جامعه را به نمايش ميگـذارد. و در       
ـبـش               ـيـشـروي بـزرگ، جـن کنار اين پ
رهايي زن سنگر به سنگر عليه کـنـار   
زدن قــوانــيــن ارتــجــاعــي اســالمــي          
ـيـشـتـر بـه           جنگيده و هر روز گامي ب
جلو بر ميدارد. از جمله طي يکسالـه   
اخير، رکورد کـارزارهـاي مـبـارزاتـي        
ـتـي در عـرصـه            عليه تفکيک جنـسـي
هاي مختلف اجتماعي را داشته ايم. 
کارزارهايي چون حق دوچرخه سواري 
براي زنان، عليه شرط حـجـاب بـراي        
شرکت زنان در ورزش، حق ورود زنـان  
به استاديوم هاي ورزشـي، حـق زنـان        
براي آواز خواندن، حـق طـالق و حـق          
ـيـکـار بـراي                تمامي زنـان و مـردان ب
ـيـکـاري، نـمـونـه          برخورداري از بيمه ب
ـنـد کـه              هايي از اين کـارزارهـا هسـت
هنوز هم ادامه دارند. از سوي ديـگـر      
ما شاهد هر روز جلو تـر آمـدن زنـان        
در صــف مــقــدم اعــتــراضــاتــي کــه           
ـيـم.    درسطح جامعه اتفاق افتاده هست
نــمــونــه هــاي قــابــل تــوجــه اش در              
اعتراضات عليـه تـخـريـب مـحـيـط            
زيست، در جنبش دادخواهي و عليـه  
ـيـان         اعدام و مبارزه براي آزادي زنـدان
سياسي و در مـبـارزات مـعـلـمـان و             
بازنشستگان است. نـمـونـه اخـيـرش           
ــلــيــه         مــبــارزات مــردم خــوزســتــان ع
آلودگي وحشتناک هوا و قطعي برق و 
بي آبي بود که اين اعتراضات ابعادي 
ــردم در                     ــت و م ــاف ــر ي ــرده ت ـت گسـ
اعــتــراضــاتشــان کــل بســاط فــقــر و          
محروميت را به چالش کشـيـدنـد. و         
ـنـهـا حضـور           باالخره در کنار همـه اي
چشمگير خانواده ها در اعـتـراضـات    
ـنـهـا هـمـه               ـيـم. اي ـن کارگران را مي بي
گوياي فضاي اعتراضي کل جـامـعـه    
و بـــرجســـتـــه تـــر شـــدن زنـــان در                

اعتراضات جاري اجتماعي است. در 
همين راستا امروز مـا شـاهـد جـلـو            
آمدن بيشتر چهره هاي راديکال زنـان    
بعنوان سخنرانان اعتـراضـات جـاري      
ــش را در                    ــاي ــه ه ــون ــم ــم. ن ــي هســت
اعتراضات مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه و             
اعتراضات مردم خوزسـتـان ديـديـم.       
يکي از اين چهره ها آتنا دائمي دختر 
جواني است که يکي از اتـهـامـاتـش       
اعتراض عليه حجاب است و با هفت 

 سال حکم در زندان بسر ميبرد.
ـيـانـگـر               اين اتفاقـات هـمـگـي ب

ـبـال هشـت       شرايطي است که به استق
مارس امسال ميرويم. شرايـطـي کـه       
انتظاراتي معيني را براي برگـزاري و    
ـتــور مــا                    ــن روز در دسـ ــدارک اي ت
ميگذارد. در اين نوشته ميکوشم بـا     
نگاهي از نـزديـکـتـر بـه کـارزارهـاي            
مبارزاتي عليه تبعيض جنسيتي در   
سال گذشته که به طور واقعي عرصـه  
هاي نبرد ما عليه آپارتـايـد جـنـسـي        
ـتـظـاراتـم را از          است، داشته باشم و ان

 هشت مارس امسال بيان کنم. 
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يک نمونه جـالـب از کـارزارهـاي         
ـتـي         اعتراضي عليه تبعيض جـنـسـي
ـيـن          عليه زنان در سال گذشـتـه، کـمـپ
براي حق دوچرخه سواري زنان اسـت.    
البته قانوني دوچرخه سواري زنـان را      
ـنـا بـر شـرع               منع نکرده است، امـا ب
ـيـن نـامـه و             اسالم و با هزار و يـک آي
بخشنامه اداري زنان در ايران از حـق    
دوچرخه سواري محرومند. اما نکتـه  
اصلي اينجاست کـه  زنـان و مـردم              
ـبـعـيـض و           معترض جامعه به ايـن ت
نابرابري و تحقير آشکار زنان تن نداده 
و با تعرضاتشان قدم به قـدم ارتـجـاع      
اسالمي را عقب زده انـد. از جـملـه             
سالهاست که جدالي بر سـر دوچـرخـه      
سـواري زنــان و آنــهــم بــا کــنــار زدن               
حجاب بخشي از جنگ اين جـامـعـه    
ـتـي بـوده اسـت.           با جدا سازي جنسـي
اما طي يکساله اخيـر مـبـارزه بـراي         
حق دوچرخه سواري زنان، به جنبش و 
ـبـديـل شـده و                کارزاري اجـتـمـاعـي ت
ابعادي سراسري به خود گرفته اسـت.  
اين جنبش بطور واقعي يک اعتـراض  
ـيـه زن،            مشخص عليه تبـعـيـض عـل

ـيـن     عليه آپارتايد جنسي و عليه قـوان
ـفـاق          ارتجاعي اسالمي است. يـک ات
جالب در دل  اين کارزار وقايعي بـود    
که در همين رابطه در شـهـر مـريـوان         
روي داد. در اين شهر در مـرداد مـاه        
هنگاميکه دوچرخه تعدادي از زنـان      
دوچــرخــه ســوار تــوســط مــامــوران          
سرکوب حکومت مـتـوقـف و چـنـد            
نفري از آنان نيز بـازداشـت شـدنـد، و           
بعد از سخنان مصطـفـي شـيـرزادي،       
امام جمعه مسجد جـامـع شـهـر کـه          
طي سخناني دوچرخه سواري زنان را   
گناه دانسته و از نيروهاي انتظامي و   
امنيتي خواسته بود که با انجـام ايـن     
کار آنان در مالء عام مـقـابلـه شـود،       
اعتراضات گسترده اي از سوي مردم 
و فعالين دفاع از حقوق زن و محـيـط   
زيستي بـه پـا شـد کـه بـه کـارزاري                   

مـرداد     ١٢ تبديل شد. از جملـه روز       
دختران مريواني پاي پيـاده در کـنـار        
دوچرخه هايشان مسير درياچه زريبار 
تا شهر را طي کردند تا اعتراضـشـان   
را عليه تبعيض عليه زن اعالم کننـد  
و در ادامه اين اعـتـراضـات بـود کـه           

ــا            ــراضــي ب  ٠٠ ۴ ١ طــومــاري اعــت
امضاء و پيوستن نهادهاي مختـلـف   
اجتماعي در دفـاع از حـق دوچـرخـه           
ـتـاد و بـعـد هـم               سواري زنان به راه اف
ـنـدج               دامنه اين اعـتـراضـات بـه سـن

 رسيد.
ــن دســت                ــگــر از اي ــه دي ــمــون ن
کارزارها، کارزار عليه شرط حـجـاب   
براي شرکت در مسابقـات ورزشـي و       
ـلـي             ـيـن الـمـل از جمله در مسابقـات ب
شطرنج زنان بود. قضيه از ايـن قـرار          
بود که فدراسيـون جـهـانـي شـطـرنـج            
ـقـات                ـتـه بـود کـه مسـاب تصميم گـرف
قــهــرمــانــي شــطــرنــج زنــان در ســال           

ــرگــزار شــود و                ۲۰۱۷  ــران ب در اي
جمهوري اسالمي با گذاشـتـن شـرط      
حجاب قبول کـرده کـه مـيـزبـان ايـن             
مسابقات باشد. اين شرط با چالشـي   
بزرگ در ايران و در سطح جهان روبرو 
ـبـديـل شـد.                    شده و بـه بـحـثـي داغ ت
بطوريکه چند شطرنج باز سـرشـنـاس      
از جمله نازي پيکيدزه، شـطـرنـج بـاز         
ـنـکـه اگـر          معروف جهاني با اعالم اي
ـقـات بـه حـجـاب                    مـا در ايـن مسـاب
اجباري تن دهيم به معناي حمايت از 
سرکوب زنـان در ايـران اسـت، بـازي             

شطرنـج در تـهـران را تـحـريـم کـرد.                  
نايجل شورت، شطرنج باز بريتانيايـي  
نيز خواستار لغو انجام اين مسابقات 
در ايــران و بــرگــزاري آن در کشــور               
ديگري شد. پتيشني هـم بـا عـنـوان            
تحريم شرکت در مسابقات شـطـرنـج      
زنان در ايران و در اعتراض بـه شـرط     
گذاشتن حجاب براي شرکـت در ايـن       
مســابــقــات بــه راه افــتــاد کــه زنــان             
آزاديخواه بسياري در سطح جهان آنـرا  

 امضا کرده اند. 
در اين ميان دختر جواني به اسـم  
آتنا دائمي که يک چـهـره سـرشـنـاس          
جنبش رهايي زن و دفـاع از حـقـوق            
کودک در ايران است، نامه اي خطاب 
به فدراسيون بين المللي شطرنج زنـان    
نوشت که در بخشي از آن چنين آمـده  
بود: "از شما درخواست مـيـکـنـم کـه         
ـيـا از        نسبت به تضييع حقوق زنان دن
جمله ميليون ها زن ايراني بي تفاوت 
نباشيد. اين سرکوب را تحت عـنـوان    
تفاوت هاي فرهـنـگـي و احـتـرام بـه             
فرهنگ ما توجيه نکنيد و از ميزبان 
مســابــقــات بــخــواهــيــد تــا شــرايــط         
برگزاري مسابقات طـبـق اسـتـانـدارد        
هاي بين المللـي را در ايـران فـراهـم             
کند." بدنبـال ايـن نـامـه اعـتـراضـي                
ـيـب             پتيشني به راه افتـاد. بـديـن تـرت
ـيـه حـجـاب بـه           مبارزين اعتراض عل
عنوان شرط شرکت زنان در بازيـهـاي   
شطرنج، قدمي جلوتر گذاشته و بطور 
واقعي به ريشه موضوع دست برده و   
خواستار برداشتن شرط حـجـاب کـه        

 موضوع اصلي جدال است، شدند.
در ادامه چنين جـدالـي، حضـور      
بي حجاب درسا درخشانـي شـطـرنـج       

الـطـارق      باز ايران در تورنمـنـت جـبـل      
آنچنان جنجالي به پا کرد که  يکي از 
نمايندگان مجلس جمهوري اسالمـي  

هاي امنيتـي   خواهان برخورد دستگاه
با رئيس فدراسيون شطرنج گرديـد. و     
اين چنين بود که مـوضـوع بـرگـزاري       
مسابقات بازي زنان شطرنج جهان بـا  
ميزباني ايران، به جنبشي اعتراضـي  

عليه حجاب و زن ستيزي حـکـومـت      
آپارتايد جنسي جـمـهـوري اسـالمـي        
ـبــديـل شـد. بــعـد هــم دامــنـه ايــن                  ت
اعـتــراض بــه مــوضــوع لــغــو شــرط           

 حجاب براي ورزش زنان کشيده شد.
کارزار ديگر حـق ورود زنـان بـه            
اســتــاديــوم هــاي ورزشــي اســت. در           
راســتــاي ســيــاســت هــاي تــبــعــيــض        
جنسيتي حکومت اسالمي، زنان در   
ايران از حـق ورود بـه ورزشـگـاهـهـا               
محرومند. اين نيز يـکـي از عـرصـه          
هاي نبرد زنان و مردم آزاديخواه ايران 
عليه آپارتايد جنسي حاکم بر جامعـه  
ــراضــات              ــال اعــت بــوده اســت. بــدنــب
گسترده اي که خصوصا در سال هاي 
ـيـه ايـن                      ـتـاد و هشـتـاد عـل دهـه هـف
جداسازيـهـا صـورت گـرفـت، فشـار             
کنفدراسيونهاي ورزشـي آسـيـايـي و           
جــهــانــي بــراي پــايــان دادن بــه ايــن             
ممنوعيت ابـعـاد تـازه تـري بـه ايـن               
موضوع داد. بطوريکه کنفدراسـيـون    
فوتبال آسيا به فدراسيون فوتبال ايران 

اسـت. و        در اين زمينه اولتيماتم داده  
اين کارزار در طول سالهاي حکومـت  
اسالمي را گامهاي بسياري به عقـب  
رانده است و ايـن کـارزاري اسـت کـه           

 همچنان جريان دارد. 
جدا از کـارزار در عـرصـه هـاي             
ورزش ما شاهـد کـارزارهـايـي چـون          
کارزار دفاع از حق طالق بـراي زنـان،     
حق آواز خواني زنان، حق بـرابـر زنـان        
ـيـکـاري و           براي برخورداري از بيـمـه ب
کارزارهاي اجتماعي بسيـاري ديـگـر      
ـبـعـيـض            ـلـف ت در عرصه هاي مـخـت
جنسيتي عليه زنان بوده و هستيم. و    
ـتـر و                   اين اعـتـراضـات هـر روز قـوي
سازمانيافته تر به جلو آمده است. از    
جمله در رابطه با هشت مـارسـي کـه        
در پيش داريم از سوي زنان و مـردان      
آزاديخواه از شهر لنگرود در مـديـاي     
اجتماعي فراخواني منتشر شده، کـه    
به نوع خود جالب و قابل توجه است. 
در اين فراخوان اعالم شـده اسـت کـه        

 ۷ صفحه  
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هــنــوز هــم آن گــاهــي آن درد               
وحشتناک را حس مي کـنـم. اواخـر         

بود. در روزهاي آغاز بـهـار     ۵۹ سال 
احساس خوشي داشتم. صبح بـود و     
هوا آفتابي و من بـه اتـفـاق دوسـتـم          
پياده به محل کارم در مـيـدان فـالح      
مي رفتم. در خيابان امامزاده حسن  
مردم در رفت و آمد بودند. سه جوان 
از روبرو مي آمدند. بعد از انـقـالب      
ديدن اين تيپ ها با ريش نتراشيده و 
کاپشن هاي سربازي و لـبـاس هـا و        
سرو وضـع کـثـيـف بصـورت امـري             
عادي درآمده بود. بيخيال با دوستم  
مشغول صحبت بـودم کـه نـاگـهـان            
احساس کردم گوشم مـنـفـجـر شـد.          
سيـلـي مـحـکـمـي کـه يـکـي از آن                    
جوانان به گوشم زد بـراي لـحـظـاتـي        
چيزي نمي فهميدم. وقـتـي بـه خـود          
ــم                ــوش ــي در گ ــوت آمــدم صــداي س
مـيــشـنــيــدم وفــريـاد هــاي خــودم و            
دوستم را. تالش کردم تا از خـودم و     
دوستم در مـقـابـل ضـربـات بـعـدي              
دفاع کنم. اما توان خودم را از دست 
داده بودم و ميـفـهـمـيـدم کـه مشـت            
هاي ضعيف من به بدن مهاجم اثري 
ندارد. چند نفر در اطراف مـا جـمـع         
شدند. از البالي حرفها ميشنيدم که  
در مورد بي حجابي مـا حـرف مـي        
زنند و با وقاحت تمام ايستاده و بـاز  
هم قصد حمله به مـن و دوسـتـم را            
داشتند. منظور آنـهـا از حـملـه بـه               
خودم را فهمـيـده بـودم و مـدام داد             
ميزدم: "مرگ بر فاالنژ". مردمي که  
دور ما جمع شده بـودنـد دور حـزب          
الهي ها را گرفتند و چند نفر مـا را      
از آنجا دور کردند. وقتي بـه مـحـل         
کار رسيدم حالم بهتر شده بـود ولـي       

گوش درد هـمـچـنـان آزارم مـيـداد.           
هنگام نهار به يکي از دکتر ها گفتم 
که گوشم سوت ميکشد و درد دارد. 
پرسيد آيا ضربه اي خورده ام. برايش  
ماجرا را گفتم. گوشم را معاينه کرد 
و گفت پرده گوشم پـاره شـده اسـت.          
قطره اي داد و گفت بايد موقع دوش 
گرفتن مراقـب بـاشـم تـا آب داخـل              
گوشم نرود. بـعـد از آن سـعـي مـي               
کردم که مراعات کنم. چـنـد هـفـتـه          
بعد موقع دوش گرفتن توصيه هـاي    
دکتر را فراموش کردم و آب داخـل        
گوشم رفت و آن درد وحشـتـنـاک بـه         
سراغم آمد. حاال هر وقـت اسـتـخـر          
ميروم و يا دوش ميگـرم، احـتـيـاط       
مي کنم تا آب داخـل گـوشـم نـرود.         
ولي هر وقت که خبـر حـملـه اوبـاش         
حزب اله به دخـتـران را مـيـشـنـوم،             
وقتي که در هـمـيـن اروپـا دخـتـران             
خردسال را مي بيـنـم کـه نـاچـار بـه             
داشتن حجاب هسـتـنـد، وقـتـي کـه           
خــبــر يــک قــتــل نــامــوســي يــا يــک            
سنگسار را مـيـشـنـوم، وقـتـي کـه                
اخبار فرودستي و تحقير و تـوهـيـن        
سيستماتيک به زنـان در جـمـهـوري           
اسالمي را مـيـشـنـوم و وقـتـي کـه              
اخبار به کنيـزي گـرفـتـه شـدن زنـان             
ــوســط نــيــروهــاي اســالمــي را                 ت
ميخوانم، باز گوشم سوت ميـکـشـد    
و آن درد نفـرت انـگـيـز را بـا تـمـام                

 وجودم احساس ميکنم.
حزب الهـي هـا حـتـي روزهـاي            
قبل از انقالب براي تحميل حـجـاب     
به زنان تالش مي کردنـد. از اولـيـن         
روزهاي به قدرت رسيـدن جـمـهـوري       
اسالمي دشمني حکومـت بـا زنـان        
آشکار شد و حمالت به زنـان شـدت       
يافت. توحش مزدوران اين حکومت  

 ۸ را در بــرگــزاري مــراســم اولــيــن             
مارس بعد از انقالب از نزديک ديـده  
بودم. "يا توسري يـا روسـري" فـقـط             
يک شعار باقي نماند بـلـکـه خـود را         
بصـورت اسـيـد پـاشـي، چسـبـانـدن               
روسري با پونز به سر زنان و با انـواع  
توهين ها همراه بود. براي من به سر 
کردن حجاب قابل تحمل نبود و تـا      
آنـجــا کــه مــي تــوانســتـم در بــرابــر              

فشارهايي کـه روز بـروز بـه مـن و                 
ساير زنان وارد مـيـشـد، مـقـاومـت           
ميکردم و حاضر بـه زنـدانـي کـردن           
خود در لباس اسـالمـي نـبـودم. از            
همين رو دليل حمله آن اوباش را بـه    
خودم و دوستم ميدانستم. آخونـدهـا    
و رهبران جمهوري اسالمي همه جـا    
مرا بعنوان يک زن منبع شر معرفـي  
مــيــکــردنــد و بــعــنــوان يــک زن و                
بخصوص بعنوان يک زن بـيـحـجـاب       
من دشمن نظام اسالمي هستم. اگـر  
از خود اختيار پيدا کنـم مـي تـوانـم         
دمــار از روزگــار ايــن حــکــومــت              
درآورم، آشکار بودن موي مـن مـي       
تواند بنيان هاي حکومت اسـالمـي     
بيرون آمده از عصر حجر را به خـطـر   
بينـدازد. اگـر کسـي ديـگـري بـجـز                 
مالک مـن صـورت و يـا بـدن مـرا                  
ببيند و يا لمس کند، انـواع بـاليـاي      
آسمـانـي نـازل مـيـشـود و قـوانـيـن                  
اسالمي از اعتبار مي افتـد. دسـت      
اندرکاران حـکـومـت اسـالمـي مـي           
دانند اگر جنبش آزاديخواهي زنـان،    
اين نيـروي اجـتـمـاعـي عـظـيـم، بـه                
حرکت درآيد حکومتـشـان را درهـم        

 خواهد کوبيد.  
در آن روز بخوبـي فـهـمـيـدم کـه           

 ۱۹ حمله مزدوران رژيم به يک دختر   
ــجــثــه بــخــاطــر             ــه ضــعــيــف ال ســال
شجاعتشان نيست، بـلـکـه بـخـاطـر           
هراسي است که از من و امثال مـن    
دارند. و اين به من شجاعت داد تـا      
براي حق خود بر تن و زندگـي خـودم     
در مقابل جمهوري اسالمي و تـمـام     
تفکرات عقب افتاده اي کـه زن  را          

يک شيء قابل تملک ميداند مـبـارزه   
کنم. و با غرور اعالم کنم کـه اجـازه      
نميدهم قوانين و سنن ارتـجـاعـي و        
عقب افتاده بر زندگـي و سـرنـوشـت         

 من حکومت کند.
در طول زندگي خود و بـويـژه بـا      
پيوستن به حزب کمونيست کارگـري  
فهميدم که در مـبـارزه خـودم بـراي             
بدسـت آوردن حـق بـرابـري و آزادي               
کامل در جامعـه تـنـهـا نـيـسـتـم و               
اکثريت مردم جهان در قلبهايشان و   
با عملشان با من هستند. همچنيـن   
فهميدم که اين تـنـهـا کـمـونـيـسـم و             
حزب آن است که مي تواند خواسـتـه   
و آرزوي ديـريـنـه مـن و تـمـام زنـان                
جهان را عملي کـنـد. فـهـمـيـدم کـه               
وعده هاي نـاچـيـز اسـالمـيـون تـازه            
متمدن شده نظير شـيـريـن عـبـادي،        
باري از دوش زنان برنميـدارد بـلـکـه       
بــيــشــتــر آنــان را گــرفــتــار قــوانــيــن           
ارتجاعي اسالمي مي کند. فهميدم  
که ناسيوناليستها و قوم پرستان، بـه  

تنها چيزي که فکر نمي کنـنـد و بـه        
راحتي آنرا مورد مصالحه قرار مـي  
دهند، بـرابـري زن و مـرد اسـت. و                
فهميدم که حتي در پيشرفـتـه تـريـن       
نظام هاي سرمايه داري حقـوق زنـان     
به راحتي براي کسب سود و درآمـد      
بيشـتـر زيـر پـا گـذشـتـه مـيـشـود.                   
مبارزه با آزادي زن به سوسيـالـيـسـم     

 گره خورده است.
مـارس فـرصــت        ۸ در آسـتــانـه       

مناسبي اسـت تـا اعـالم کـنـم کـه                 
تشخيص جمهوري اسالمـي درسـت     
است. ما زنان دشمن سرسخـت ايـن      
رژيم و هر قانون و سنت ارتجاعي و   
مردساالرانه هستيـم. و هـمـچـنـيـن            

مـارس     ۸ فرصت مناسبي است تـا    
را به همه زنان و انسانهاي آزاديخواه 
تبريک بگويم و به همرزمان خودم در 
مبارزه عليه قوانيـن و سـنـت هـاي           
ضــد زن فــراخــوان هــمــبــســتــگــي و          

 مبارزه قاطع تر بدهم. 
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ما زنان امضا کننـده ايـن نـامـه         
ـنـوسـيلـه اعـتـراض             مي خواهيم بـدي
شديد خود را نسبت به حجاب به سـر  
ــت                کــردن شــمــا اعضــاي زن هــئــي

تجاري  سوئد در جريـان   -ديپلماتيک
فوريه ۱۲ و  ۱۱ سفر به ايران به تاريخ 

ـيـن          ۲۰۱۷  اعالم داريم. اگر چـه چـن
سفرهايي بطـورکـلـي از سـوي مـا و              
بسيار ديگري بدليل سرکـوب شـديـد      
آزاديهاي سياسي و مدني در ايـران و    
ــاي                       ـق ــه  در بـ ــي ک ــخــرب ــش م نــق
ديکتاتوري اسالمي در ايران دارد نيز 

 به شدت محکوم است.
بسياري به درست تمکين شما به 
حجاب اجباري را شرم آور نـام نـهـاده      
اند. اين اقدام شرم آور اسـت چـرا کـه          
برغم ادعاهاي دولت سوئد مبني بـر    
دفاع از حقوق بـرابـر زنـان بـا مـردان             
شما بخاطر انجام معامالت تـجـاري   
با ايران به ارزش بنيادين برابري زن و     
مرد، با حجاب بر سـر کـردن عـمـال           
پشت کرديد. البد خودتان هم متوجه  
شديد که با ايـن حـجـاب اسـالمـي،            
عمال بايد پشت سـر مـردان حـرکـت           
کنيد، سرتان را پايين بياندازيد و در     
ـنـد                    ـل ـتـان را ب مبـاحـثـات هـم صـداي
نکنيد، چرا که با حـجـاب اسـالمـي،       
مــوقــعــيــت درجــه دوم زن گــوشــزد            

 ميشود و شما اينرا پذيرفتيد. 
اين اقدام شرم آور است چرا که در 
ـيـرق يـک             حاليکه حجاب سمـبـل و ب
جنبش و حـکـومـتـهـاي و بـانـدهـاي             
تروريستي و ضد زن اسالمـي اسـت،     
شما با تمکين به آن در اين مورد نيـز  
آشکارا و به نحو زننده اي در کنار اين 
ـيـز و         حکومتها و اين جنبش زن سـت

 ضد انساني اسالمي قرار گرفتيد. 
از نظرما داليلي در دفاع از ايـن      
اقدام شرم آور مـطـرح مـي شـود کـه            
همچون عذر بدتر از گناه اسـت. مـي      
گوئيد که حجـاب اجـبـاري در ايـران           
قانون است و شما ملزم به رعايـت آن    
بوده ايد! سئوال ما از شما ايـن اسـت      
آيـا هـيــئـت هـمــراه شــمـا بـا قـانــون                  
ـيـل رابـطـه        سنگسار زنان در ايران بدل
جنسي خارج از ازدواج نيز هـمـراهـي    
ميکند؟ آيا شما و هيئت شما حاضر 
اســت در اعــدام کــودکــان و يـــا                    

هــمــجــنــســگــرايــان در ايــران هــمــراه         
حکومت اسالمي ايـران بـاشـد؟ آيـا           
نمي بينيد که سالهاي سال اسـت کـه       
ـيـرغـم                   ميليـون هـا زن در ايـران عـل
سرکوب هـرروزه و اسـيـد پـاشـي بـه               
ـيـر و            صورتشان و دستگيري و تـحـق
جريمه و خطـر از دسـت دادن شـغـل             
هايشان، شجاعانـه قـانـون تـحـمـيـل            
ـيـن         حجاب به زنان و بسياري از قـوان
غير انساني را زير پـا مـي گـذارنـد؟           
چگونه است که زنان جسور ايران مي 
ـنـد      توانند اين قوانين را زيرپا بـگـذران
اما شما  که با اين خطرات هـم روبـر       
ـيـر      نيستيد بسيار داوطلبانه اين تـحـق
را پــذيــرفــتــيــد؟ ايــن اقــدام درعــمــل          
همراهي بـا حـکـومـت اسـالمـي در             
سرکوب بيشتر اعتراضات زنان ايران 
ـتـي            عليه حکومت آپـارتـايـد جـنـسـي

 است. 
سئوال ديگر ما اين است که اگـر  
رعايت قوانين ضد انساني يک کشور 
از نظر شما الزامي است آيـا حـاضـر        
ـيـز       بوديد قانون يک دولت يهودي سـت
مبني بر عدم پذيرش عضـو يـهـودي      
در هئيت ديپلماتيک شما را بپذيريد؟ 
آيا حاضربوديد قوانين رژيم آپـارتـايـد    
آفريقاي جنوبي را بپذيريد و اعضـاي    
سياه پوست هئيت ديپلماتيک خود را 
بر روي نيمکت جداگـانـه اي بـدور از          
ـيـد؟ و آيـا مـردم            سفيدپوستان بنشان
آفريقاي جنوبي و بشريتي که در کنار 
آنها بود اين اقدام را شديدا مـحـکـوم      

  نميکردند؟
از نظر ما مسئلـه روشـن اسـت.        
جمهوري اسالمي شباهت زيـادي بـه     
رژيم آپارتايد افريقاي جنوبي دارد. بـا   
اين تفاوت که اين رژيم بر يک آپارتايد 
جنسي استوار است. نيمي از جامعـه  
ايران يعني زنان بـا يـک ايـدئـولـوژي            
تماما ضد زن از پايه اي ترين حـقـوق   
انساني خود محروم شده اند. حجـاب   
اجباري سمـبـل ايـن بـي حـقـوقـي و                
نشانه موقعيت فرودست زنـان ايـران       

 است.
شما مي توانستيـد در سـفـر بـه           
ايــران بــا کــنــار گــذاشــتــن حــجــاب            
اسالمي اجباري به آن مـعـدود زنـان          
ديپلماتي بپيونديد که تاکنون به ايـن    

انـد. شـمـا مـي             اجبار اعتراض کـرده 
توانستيد صداي اعـتـراض دائـم مـا         
زنان عليه اين حجـاب بـر سـر کـردن           
هاي سياستمداران زن را بشنويد و در 
ـيـد، شـمـا                   کنار ايـن حـرکـت بـايسـت
ميتوانستيد با مخالفـت بـا حـجـاب         
ـيــامـي بــه زنــان رزمــنــده در ايــران              پ
ــار                   ــکــه در کــن ــه ايــن ــد، و ن ــدهــي ب
ـيـد و بـه آنـهـا                   جنايتکـارانـي بـايسـت
مشروعيت دهيد که با قتل و جنايت 
ـلـکـه       و انسان کشي نه فقط در ايران ب
در  کشتار و آشوب در منطقه، سر پا 
ـقـط ايـن کـارهـا را                  مانده اند... نه ف
ـتـسـب کـردن                    ـلـکـه بـا مـن نکرديـد ب
منتقدين به اقدام شـمـا بـه "خـارجـي           
ستيران" (آن ليندي وزيـر تـجـارت و            

ـتـون    - امور اتحاديه اروپا روزنامه اف
بـالدت) و نــمــايــش تــوهــيــن آمــيــز            
مقايسه کاله با حـجـاب اجـبـاري از           
سوي وزير دارايي و چند وزير ديگر به 
اين اعتراضات بر حق جواب داديـد.    
ـقـادات        ـت (البته وزير دارايي پس از ان
زياد بعدا از بابت اين رفتار ناشايست 

 خود معذرت خواهي کرد).
ـيـون هـا زن و               ـل ما از طرف مـي
ميليون ها انسان آزاده اي که زير تيـغ  
حکومت اسالمي و اسـيـد پـاشـي و         
ـيــر و ســرکــوب هــرروزه عـلــيــه             تـحــق
حجاب اجـبـاري ايسـتـاده و جـانـانـه              
ـنـد، تـن دادن زنـان              مقاومت ميـکـن
هئيت همراه شما به حجاب اجـبـاري     

 را شديدا تقبيح مي کنيم.
اين اقدام شـمـا بـه عـنـوان لـکـه              
ننگي بر پيشاني شما و دولت سـوئـد     
براي هميشه خواهد ماند. اگر حاضر  
به حمايت از اين زنان و محکومـيـت   
قــوانــيــن ضــد زن و ضــد انســانــي               
حکومت اسالمي نيستيد القل مانع 

 مبارزه زنان در ايران نشويد.
 

 امضاها:
فريده آرمـان از ايـران سـاکـن سـوئـد               

 مسئول فدراسيون حق زن در سوئد،
پروين کابلي از ايرانـ  تشکل ميخـک  
سفيدـفعال حقوق زنان/ سوئد، شيـوا   
محبوبي، فعال حقوق زنان سخنگوي 
ـيـان            کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدان
سياسي، مينا احدي از ايران مسئـول  

کميته بين المللي عليه سـنـگـسـار و       
نهاد اکس مسلم / آلـمـان، کـيـمـيـا            
پـازوکــي از ايـران مسـئــول إجــرائــي            
اموزش وپـرورش/ سـوئـد، فـرشـتـه            
مرادي از ايران فـعـال حـقـوق زنـان/         
هلند، سيمـا بـهـارى از ايـران فـعـال               
ـقــوق زنــان / ســوئــد، مــريــم                     حـ
ـيـن                  ـيـن ب افراسيابپـور از ايـران کـمـپ
المللى دفاع از حـقـوق زنـان/سـوئـد،         
سـوسـن صـابـري، از ايـران مسـئــول               
بــخــش زنــان فــدراســيــون ســراســري          
پناهندگان ايـرانـي/سـوئـد، شـيـريـن           
شمس از ايران مسئول انقالب زنانه/
سوئد، افسانه وحدت از ايـران فـعـال          
حــقــوق کــودکــان /ســوئــد، مــهــيــن         
عليپور از ايران فعال حـقـوق زنـان /       
سوئد، سارا نخعي از ايـران مسـئـول        
فدراسيون پناهندگان ايراني/سـوئـد،   
ـيـشـاهـي.از ايـران ،فـعـال              انديشه عل
حقوق پناهـنـدگـي/سـوئـد، صـبـري           
اميرحسيني از ايـران فـعـال حـقـوق              
زنان /نروژ، تهمينه صادقي از ايـران    
فعال حقوق زنـان / کـانـادا، مـاريـا             
رشيدي از ايران فعـال حـقـوق زنـان/        
سوئد، گابي حسيني از ايـران فـعـال          
ـتـونـوس             حقوق زنان سـوئـد، جـنـي آن
 ونــهــايــمــر مســئــول فــمــن ســوئــد،           
عزيزه لطف اللهي از ايران فعال حقوق 
زنان / فنالند، جـمـيلـه مـيـراکـي از            
ايران فعال حقوق زنان /آلمان، فخري  
جواهري از ايران فعال حـقـوق زنـان/     
کانادا، نازنين برومند از ايـران فـعـال      
حقوق زنان/ آلمان، شهال خباززاده از 
ايران فـعـال حـقـوق زنـان / آلـمـان،                   
نسـريـن الـمـاسـي از ايـران روزنـامــه                
نــگــار/ کــانــادا، مــلــکــه عــزتــي از           
ايران / فعال حقوق زن / نروژ، فريده 
رضايي / از ايران / جمعـيـت زنـان        
مبارز ايراني بـراي آزادي / سـوئـد،           
چيمن دارابي / از ايران فعال زنان /  
ـتـاحـي / از ايـران /                 سوئد، ثريا ف
جـمـعـيــت زنـان مـبـارزايــرانـي بــراي              
آزادي / سوئد، نازيال آزادي از ايـران   

ـيـات        فعال حقوق زنان/ سوئد، آرام ب
هنرمند ايراني ساکن کانادا، ويوه کـا  
ــهــه قــهــرمــان                هــاس از ســوئــد، ال
رضا علي نيا، ليال شعباني از ايـران      
فعال حـقـوق زنـان / آلـمـان، سـرور                  
کاردار، ماهرخ فيروزه، خليل کيـوان،  
ستار نوريزاد، مهسا ممتحني، مريم 
کمالي، مينو ميراني از ايـران فـعـال        
حقوق زنان / سوئد، آوات فـرخـي از      
ايران فعال حقوق زنان / سوئد، ژيـال    
ميراکي، بابک عيـدى پـور، مـهـسـا          
فعـال زاده، سـعـيـد کـلـهـر، سـهـيـال                   
ـيـات        شهبازنژاد،صابر رحيمي، آرام ب
هنرمند سرشناس از ايران / کانـادا،   
جـمـال مـحــمـدي، جـنـي آ ونـهـامــر                 
مســئــول فــمــن در ســوئــد، عــثــمــان          
رحــمــانــي، عــزت دارابــي، ســهــيــال          
روحاني فعال حقوق زنـان / سـوئـد،         
ـلـي فـعـال حـقـوق زنـان/                مهين کـاب
اطــريــش، شــهــرزاد ارشــدي، مــژده           
ـنـا       ـي امجدي، سارا سرو، داويد آرام، ن
کريمي، ليال ارغواني از ايران . فـعـال    
ـلـي از              سياسي نروژ، کـيـومـرث کـاب
ايران / فعال سياسي، آلمان، هيـبـت    
نودينيان . از ايـران فـعـال سـيـاسـي                
سوئد،عاليه فرج احمد از عراق فـعـال   
سياسي . سوئد، الوژه فرج مـحـمـدي     
 از عراق فعال برابري زنان از دانـمـارک  

شيدا ارغواني . از ايران . فعـال زنـان        
نروژ، آوات صادقي  از ايـران فـعـال            
سياسي سوئد، ناهيد وفايي . از ايران 
نويسنده و فعال سياسي . نروژ، راديو  
پيام کانادا، رحيم يزدان پرست فـعـال     
ـيـروزه غـفـاري                 سيـاسـي /سـوئـد، ف
ـيـه             مخالف تبعيض و خشـونـت عـل
زنان از ايران/ کانادا، رعنا احمـد از     
عربستان سعودي فعال حقوق زنان / 
آلمان، ورود زهير از عراق فعال حقوق 
زنــان / آلــمــان، مــيــتــرا مــيــرزازاده           

 کنشگر حقوق مدني / کانادا
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نزديک به چهـل روز    ا����	���	ل:  
از روي کـار آمــدن دانــالــد تــرامــپ            
بــعــنــوان رئــيــس جــمــهــور آمــريــکــا        
ميگذرد. تصميمات او و واکنش ها  
نســبــت بــه ايــن تصــمــيــمــات يــک            
موضوع اصلـي رسـانـه هـا در ايـن              
مــدت بــوده اســت. از جــملــه ايــن               
تصميمات دستور منع صـدور ويـزا       
براي متولدين چند کشـور از جـملـه        
ايران به آمريکا، است. در عين حـال   
ادعا ميكنند كه اين اقدامي جـهـت   
حفظ امنيت مردم در آمريكا است. 

 پاسخ شما چيست؟
يك مشت ادعـاهـاي     -7( �8اد�:  

پوچ و بي پايه. يك مشت اراجـيـف.      
تالشي كودنانه براي فريب و تحميـق  
جامعه. اين مجموعه بـيـان واقـعـي        
تري براي سياستها و ادعـاهـايشـان        
در ايــــن چــــهــــارچــــوب اســــت.              
ادعاهايشان مبني بر تامين امنيت 
و مصون داشتن جامعه آمـريـكـا از      
تروريسم اسالمي، تماما يـك دروغ      
ــيــن              ــرعــكــس، چــن ــزرگ اســت. ب ب
اقداماتي حتي بنـا بـه اذعـان خـود           
مبلغين و سياستمداران كهنه كار تر 
محافظه كـار تـريـن جـريـان طـبـقـه               
حاكمه آمريكا عمال بمثابه برگي در 
دست تروريسم اسالمي براي توجـيـه   
اقدامات جنايتكـارانـه شـان اسـت.         
همانطور كه هر اقدام ميليتاريستـي  
و قلدرمنشانه اين جريانات در غرب 
عمال زمينه ساز و تـوجـيـه كـنـنـده             
سياستها و اقدامات جنـايـتـكـارانـه      
تروريسم اسالمي اسـت. ايـنـهـا دو            
روي يك سكه جنايت و تـروريسـم و       
ميليتاريسم اند. امنيت و آسـايـش        
مردم در آمريكا و در گوشه و كـنـار     
دنيا در درجه اول و اسـاسـا در گـرو          
خالصي از جامعه بشري از شر ايـن    
نيروها است. خالصي از شـر اسـالم      
سياسي و ميليتاريسـم و قـلـدري و          

 زورگويي هردو. 
ميگويـنـد، بـراي تـامـيـن امـنـيـت                

جامعه آمريكا دستور مـنـع صـدور        
ويزا براي شهروندان هفـت كشـور را       
صادر كرده اند. فرمان حكومتي اي  
كه حتي توسط دادگاههاي متفاوت 
آمريكا خالف قـوانـيـن مـوجـود در          
آمريكا تشخيص داده شد. اما كمي  
دقـت در ايـن چــهـارچــوب ضــروري            
است. هيات حاكمه كنوني آمـريـكـا     
با اين اقـدام خـود عـمـال دسـت بـه               
مجازات قـربـانـيـان حـكـومـتـهـا و                
جريانات اسالمي در اين جوامع زده 
است. مردمي كه خـود هـر روزه در          
زير دست و پاي جريانات اسالمي و   
حكـومـتـهـاي اسـالمـي خـرد و لـه                 
مــيــشــونــد. مــردمــي كــه هــر روزه            
مبارزه اي جانانه عليه حـكـومـت و      
دار و دستجات اسـالمـي را شـكـل           
ميدهـنـد. اكـنـون خـود ايـن مـردم                 
مــورد تــعــرض جــريــانــات فــوق                
ارتجاعي در آمريكا قرار گرفته اند. 
آيا انتظار ديگري هم ميشـد از ايـن       
جريانات داشت؟ جرم اين مردم تولد 
و پا گذاشتن بـه جـامـعـه بشـري در            
جــغــرافــيــايــي اســت كــه جــريــانــات         
اسالمي سرنوشت شان را در چنگال 
خود به اسارت گرفته اند. جـرم ايـن        
مردم اين است كـه خـود قـربـانـيـان             
جريانات و حكومت اسـالمـي انـد.        
بعالوه اين مردم بطور دسته جـمـعـي    
به خاطر جرمي كـه مـرتـكـب نشـده          
اند، مورد تعرض قرار گـرفـتـه انـد.         
اين سياستي تماما ارتجاعي و ضـد  
انساني است. سياستي مـبـتـنـي بـر        
مجازات "قبيله اي" است. سياستـي     
متعلق به دوران جهالت بشريت و نـه  
عصر روشنگري و حقوق جهانشمـول  
انسانها و انقالبات رهايبخش است. 
اين مردم به جرم اقدامي كـه نـكـرده      
اند، دارند مجازات مـيـشـونـد. ايـن         

 قصاص قبل از جنايت است. 
 
در هـمـيـن دوره        ����ـ	�ــ��ـ	ل:  ا

كوتاه ما شاهد ارائه طـرح افـزايـش        

بودجه نظامي به ميزان ده درصـد و      
کم کردن بودجه خدمات عمومي بـه  
همان ميزان بوده ايم. عالوه بـر ايـن        
مورد، چه اقدامات ديگـري را مـي       
توانيد ذكر كنيد. واکـنـش جـامـعـه           
آمريکا نسبت به اين تصميم ها چـه    

 بوده است؟
تقويت بودجه نظامي -7( �8اد�:  

بزرگترين ماشين قلدري و آدمكشي 
در جهان معاصر تنها بخشي و يـك    
ركن پروژه اين جناح در بـازسـازي و       
بازتعريف مختصات هيات حـاكـمـه    
آمريكا است. اين اقدام گوشه اي از    
يك نقشه عمل بزرگتـر و جـامـع تـر           
است. تعرض به رسانه هـا، تـغـيـيـر           
مناسبات و تـوافـقـات سـيـاسـي و               
نظامي با كشورهاي عضـو پـيـمـان         
آتالنتيك شمالي، نـاتـو، كـنـار زدن           
سياستهاي گلوباليستي سرمايـه در    
ســطـــح جـــهــان و روي آوري بـــه                  
ســيــاســتــهــاي پــروتشــكــنــيــســتــي و      
محافظه كارانه، نزديكي با روسـيـه،   
گسـتــرش تــقـابــل تــجـاري بــا غــول            
اقتصادي چين، تشديد مخاصـمـات   
و در گـيـري نـظـامـي بـا حـكـومـت                
اسالمي، تعرض بـه مـهـاجـريـن در            
آمـريــكــا كـه از كــانــال تــعــرض بــه              
مهاجرين مكـزيـكـي فـاقـد مـدارك           
قانوني ميگذرد، بخشهـاي ديـگـري      
 از سياست اين هيات حاكمه است. 

اين مجموعه سياست بـيـانـگـر يـك        
بــرش و گســســت هــمــه جــانــبــه از             
سياستهاي تاكنوني هيـات حـاكـمـه       
آمريـكـا اسـت. سـيـاسـتـهـايـي كـه                  
مستقل از اينكه كدام حـزب طـبـقـه       
حاكمه در راس قدرت سياسـي قـرار     
داشته است، ازدوران ريگان به بـعـد،   
علي االصول مورد توافق جـمـلـگـي       
اين نيروها قرار داشـتـه اسـت. ايـن            
نـيـرويـي اسـت كـه قصـد دارد يــك                 
تــغــيــيــر اصــولــي در ســيــاســتــهــاي         
تاكنونـي هـيـات حـاكـمـه آمـريـكـا                
ايجاد كـنـد. هـدف كـمـاكـان يـكـي                

است، تحكيم موقعيت آمـريـكـا در      
سطح جهان. تضـمـيـن ابـرقـدرتـي و            
موقعيت ممتاز آمريـكـا در سـطـح         
جهان. دارند مختصات دوران جهـان  
پس ازپايان جنگ سرد و خـوابـيـدن        
گرد و خاكهـاي دوران پسـا سـقـوط           
بلوك شرق را ترسيم ميكنند. دارنـد     
جنگ سرد ديگري را طـراحـي و در       
دسـتـور قــرار مـيــدهـنـد. دارنـد بــه                
سيماي جـهـان و تـخـاصـمـات آتـي              

 شكل ميدهند. 
اين مجموعه سياست عمال بيانـگـر   
عروج يك گرايش نئوفاشيـسـتـي در      
آمــريــكــا و بــرخــي از كشــورهــاي             
اروپــايــي اســت. بــه هــمــان مــيــزان            
گرايشات كالسيك فاشيستي كثيف 

 و ضد انساني و خطرناك است. 
آيا جامعه در مقابل ايـن تـوحـش و        
سياستهاي فاشيستي ساكت خواهد 
نشست؟ بـهـيـچـوجـه! تـجـمـعـات و               
اعتراضاتي كه در اين مـدت كـوتـاه      
سازمان داده شد، در نـوع خـود در           
آمريكا بي نظير بوده است. حمـايـت    
توده مردم آزاديخواه و برابري طـلـب     
در آمريكا از مهاجرين التين فـاقـد     
مدارك قانوني در آمريكا نشانـه اي    
از انسانيت و همبستگي انساني در   
جامعه بشري است. تقابل اين مـردم   
با سـيـاسـت ارتـجـاعـي مـنـع ورود               
شهروندان هفت كشور ذكـر شـده بـه        
آمريكا گوشه ديگري از تـحـرك ايـن      
اردوي آزاديخواهي و برابري طـلـبـي      

 است. 
 

اهـــداف و    ا�ـــ�ـــ��ـــ	�ــــــ��ـــ	ل:  
سياستهاي عمومي ترامپ چيست؟ 
به دنبال ايـجـاد چـه تـغـيـيـراتـي در               

 آمريكا و جهان هستند؟ 
هدف اعالم شده ايـن    -7( �8اد�:  

گرايش و جنبش ارتجاعي تـحـكـيـم       
موقعيت ممتاز و ابر قدرتي آمريكا 
در ســطــح جــهــان اســت. ســيــاســت           
make America great again 

، يـا بـازســازي عـظـمــت آمـريـكــا،               

تالشي در اين چهارچوب است. ايـن     
وجه مشترك سياسـت هـيـات هـاي         
حاكمه تاكنوني آمريكا اسـت. امـا        
ايـن گـرايــش بـر مــتـن نــاكـامــي و                
شكست سياست گـلـوبـالـيـسـتـي و            
عنان گسيخته تـحـرك سـرمـايـه در          
سطح جهان به جلو آمده اسـت و در        
يك بزنگاه سياسـي تـوانسـتـه اسـت          
قدرت سياسي را در بزرگترين كشور 
سرمايه داري جهان غرب به تصـرف  
ــن              ــهــاي اي ــژيســت ــرات در آورد. اســت
گرايش، مستقل از دلقـك بـازيـهـاي       
شخصي مانـنـد تـرامـپ، در صـدد            
پيشبرد پروژه مشخص و كم و بيـش  

 روشني هستند. 
كنار زدن سـيـاسـت گـلـوبـالـيـسـتـي             
سرمايه، تاكيد بر سرمايه خـودي و      
اشتغال و توليد در داخـل آمـريـكـا،       
خريد مـحـصـوالت تـولـيـد شـده در              
آمريكا يك ركن مـحـوري سـيـاسـت        

 اين هيات حاكمه است. 
اين گرايشي تماما فاشيستي و نـژاد  
پرستانه اسـت. بـدنـبـال تـحـكـيـم و                
شكل دادن به "هـويـت" آمـريـكـايـي           
اند. هويت مذهبي، هويت نژادي از    

 محورهاي چنين سياستي است. 
اين گرايش به دنبال تغيير و تجـديـد   
تعريف متحدين آمـريـكـا در دوران        
معاصر است. نزديكي به روسـيـه و        
تقابل سياسي و تـجـاري بـا چـيـن،              
تجديد تعريف مناسبات آمريـكـا و     
اتحاديه اروپـا، از عـنـاصـر اصـلـي             
چـــنـــيـــن ســـيـــاســـتـــي اســــت.                
استراتژيستهايشان رسما اعالم كرده 
اند كه شاهد جنگي در خاورميانه و 
آسياي جنوبي خواهند بود. تحكـيـم    
موقعيت نظامي آمريكا و افـزايـش     
بودجه نظامي آمريـكـا اقـدامـي در         

 چنين چهارچوب است. 
تعرض به مهـاجـري و مـمـنـوعـيـت            
ورود شـــهــرونـــدان هـــفــت كشـــور            
خاورميانه اي اقدامي نـژادپـرسـتـان       

 ۷ صفحه  
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ـنـد     از ساعت ده صبح روز ده اسف
هزار نفر از بازنشـسـتـگـان      ٥ بيش از 

نيروهاي مسلح؛ فرهنگيان، وهيـئـت   
علمي وزارت عـلـوم و پـرسـتـاران و                
پـيـراپـزشــکـان در مـقـابـل مـجـلــس                
اسالمي جمع شدند و اعتراض خـود    
ـقـرو                  را عليه حـقـوقـهـاي زيـر خـط ف
تبعيـض و نـابـرابـري اعـالم کـرده و                 
خواهان يکسان سازي حقوقها شدند. 
بازنشستـگـان از شـهـرهـاي تـهـران،              
کرج، استانهاي اصفهان، مـازنـدران،     
گيالن، کردستان، آذربايجان شـرقـي،     
ايالم، خراسان و مشـهـد بـودنـد. در            

نفر از بـازرسـان    ٣٠٠ کنار آنان حدود 
و کارشناسان وزارت صنعت و معدن 
نيز با خواست استخدام و بازگشت بـه  
کار و مالباختگـان شـانـديـز تـجـمـع            
داشتند. اين تجمع با شـعـار اتـحـاد،        
اتحاد و با شـعـارهـاي واحـدي چـون            
دزديهـا كـم بشـه مشـكـل مـا حـل                  
ميشه؛ حقوق بازنشسته اصالح بـايـد   
گردد؛ يه اختالس کم بشـه، مشـکـل      

شـه     ما حل ميشه؛ نوبت ما کـه مـي    
شه؛ معيشت منزلـت   خزانه خالي مي

ـقـر      سالمت حق مسلم ماست؛ خط ف
چهار ميليون، حقوق ما يک ميليون؛ 
بيمه کار آمد، حق مسلم ماسـت؛ تـا     
حقمان نگيريم ازپا نمي نشينيـم؛ بـاز     
ـبـعـيـض؛        نشسته به پاخيز براي رفع ت
ـتـي هـرگـز نـديـده                اين همه بـي عـدال
ـيـم،           ـيـجـه هسـت ـت ملتي؛ ما منتظر ن
ـيـم و          هيچ جا نميريم همين جـا هسـت
ما همه با هم هستيم صحنه پرشوري 
از اتحاد و هـمـبـسـتـگـي را بـوجـود               

 آوردند.
يک صحنه جالب از ايـن تـجـمـع       
اعتراضـي  هـو کـردن قـاضـي پـور                 
نــمــايــنــده مــجــلــس از ارومــيــه در             
هنگامي بود که ميخواست خـطـاب     
ـنـدگـان سـخـن بـگـويـد.               به تجمع کـن
گفتني است کـه در هـنـگـام تـجـمـع              
نيروي انتظامي در محل مستقر بـود  
و سـاعـت دو عصـر اعـالم شـد کـه                 
تجمع کنندگان بايد متفرق شوند. که  
باز هم با هو کردن جمعيت روبرو شد. 
سرانجام در ساعت حدود سه بـعـد از     
ظهر احمدي الشکي و علي عدنـانـي   

ـنــدگـان مـقـابــل                 درجـمـع تـجــمـع کـن
مجلس حاضر شدند و تـوضـيـحـاتـي      
مبني بر افزايش حـقـوق تـا مـرز دو           
ميليون تومان براي آنان کـه زيـر يـک        
ـيـز                  ميليون تومان مـي گـيـرنـد  و ن
ــلــمــان          ــلــکــانــي مــع اضـافــه حــقــوق پ

را دادنــد.      ٩٦ بـازنشـسـتــه در سـال           
حرفهاي آنها در واقع تکرار حـرفـهـاي    
ـلـي نـوبـخـت بـود و پـاسـخـي بـه                      قب
معلمان بازنشسته نبود. از هميـن رو     
ــر ادامــه               ــه ب ــازنشــســت ــمــان ب مــعــل
اعتراضاتشان تاکيد کردند. يک اقدام  
جالب در تجمع چند هزار نفره مقابـل  
مجلس پـخـش شـکـالت در مـيـان               
جمعيت به نشانه اعالم همبستگي از 

 خواستهاي اعتراضي يکديگر بود. 
تجمع روز ده اسفند بطور واقـعـي   
ـنـد    ادامه اتفاقي است که در سوم اسف
در مقابل مجلس اسالمي روي داد.     
ـفـره      در آن روز نيز تجمعي چند هزار ن
از معـلـمـان بـازنشـسـتـه، کـارگـران،              
پرستاران در مقابل مـجـلـس شـکـل          
گرفت که شعارهايشان، شـعـار هـاي      
همين روز و تاکيد شان بر داشتن يـک  
زنــدگــي انســانــي بــود. تــجــمــعــات            
اعتراضي کارگري در روزهاي سوم و   
دهم اسفند، بطور واقعي انعکاسي از 

درصدي هاي جـامـعـه       ٩٩ اعتراض 
عليه فقر و فالکت و سـيـاسـت هـاي         
ـيـه        رياضت اقتصادي حکومـت، عـل
تبعـيـض و نـابـرابـري و دزدي هـاي                 
ميلياردي حکومتيان و حـقـوقـهـاي         
نجومي شـان  و بـراي داشـتـن يـک                  

 زندگي انساني بود. 
 


	ر��ان   )�	�Lو راه X�NA
  F�	4  /وا� �
�2

 ٩٥ ا�:�/    ١٠ ��2دار�،  
ـلـي           ـب روز ده اسفند بنا بـر قـرار ق
کارگران سنديکاي واحد بـا خـواسـت      
تسهيالت مسکن براي کارگران،  در   
مقبـال شـهـرداري واقـع در خـيـابـان                
بهشت تجمع کردنـد. در بـخـشـي از            
بيانيه کارگران به مناسبت تجمع روز   
ـيـن آمـده اسـت:                   ـنـد مـاه چـن ده اسـف
"عليرغم اينکه کارگران شرکت واحـد   
مراجعات مکرري براي بهـره مـنـدي      
از تسهيالت مسکن به شـهـرداري و       
شوراي شهر داشته اند. مدير عـامـل      
شــرکــت واحــد، شــهــردار تــهــران و             
نمايندگان شوراي شهر اقدام مـوثـري     

براي بهره مندي نزديک به شش هـزار    
کارگر شـرکـت واحـد از تسـهـيـالت               
ـنـابـرايـن                مسکن انجـام نـداده انـد. ب
کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـي بـه      
همراه خـانـواده هـايشـان سـاعـت ده             
ـيـش       صبح روز دهم اسفند با اتحـاد ب
از پيش به شهرداري تـهـران واقـع در          
ضلع جـنـوبـي پـارک شـهـر خـيـابـان                  
بهشت مراجعـه خـواهـنـد کـرد". در              
ادامه اين اعتراضات بود که تـجـمـع      
روز دهم اسفند کارگران شرکت واحـد  
بر پا شد. شعارهاي کارگران واحد در  
ـقـط           اين روز بر سر حق مسـکـن نـه ف

هزار کارگر شـاغـل در        ٦ شعار هاي 
واحــد اتــوبــوســرانــي، بــلــکــه فــريــاد          
اعتراض کل جامعـه بـود. از جـملـه            
شعارهاي کارگران در اين روز عبارت 
بودنـد از: يـک اخـتـالس حـل بشـه،                  
مشکـل مـا حـل مـيـشـه؛ شـهـردار                 
ـبــيــن؛              بـاالنشــيـن، مشـکــل مــا را ب
کــارگــران بــيــدارنــد، از حــق کشــي             
بيزارند؛ ملک نجومي تو، مـا را بـي         

 مسکن کرده. 
ـيـروي        در اين تجمع اعتـراضـي ن
انتطامي حضور يافت و تـالش کـرد       
از خروج رانندگان معتـرض از پـارک       
شهر جلو گيري کند اما کـارگـران بـه      
تجمع و اعـتـراضـشـان ادامـه داده و            
اعـالم کــردنـد کـه در صــورت عــدم              
تحقق خواسته هايشان، در نيـمـه دوم     
فروردين ماه سال آينده اعتراضـات و    
تجمعـات خـود را از سـر خـواهـنـد                 

 گرفت. 
بي مسکني يک درد اجـتـمـاعـي     
است. در حاليکه دستمزدها چند بـار   
زير خط فقر است، بخش عظيمـي از    
ـلـعـد. از               آن را هزينه مسـکـن مـي ب
ـيـس اتـحـاديـه         جمله بنا بر سخنان رئ
مشاوران امـالک اسـتـان تـهـران: در             

 ٧٠ هاي    طول بيش از دو دهه از سال
قيمت مسکن با هـزار درصـد      ٩٠ تا 

افزايش يافته است. نتيجه اينکه هـر     
روز بر شمار کـارتـن خـوابـان اضـافـه           
ميشود و اين موضوع آنچنان ابـعـاد     
ـيـدا کـرده اسـت کـه                     فـاجـعـه بـاري پ
ــان اســت.                ــواب ــورخ ــت از گ ـب صــحـ
ـيـکـه         همچنين هر روز بر آمـار کسـان
سرپناه خـود را از دسـت داده و بـه                   
حاشيه نشيـنـي کشـيـده مـيـشـونـد،             

 اضافه ميشود. 
حقوقهاي نجومي، دستمـزدهـاي   

چند بار زير خط فقر و بي مسکـنـي،   
بخش عظيمي از مردم کل جامعه را 
به خشم در آورده است. بويژه مسـکـن   
بخش عظيم درآمد خانواده ها را مي 
بلعد و بسـيـاري از مـردم نـاتـوان از                
تامين سرپناهي براي خود به حاشيـه  
شهرها رانده شده اند. از جمله آخـريـن    

ميليون  ١١ آمارهاي دولتي از وجود 
ـيـکـه          حاشيه نشين در تهران و کسـان
خانه و مسکن خود را از دسـت داده      

 اند گزارش ميدهند.
دولت در قبال ايجاد تسـهـيـالت      
براي تامين مسکن شـايسـتـه انسـان       
براي مردم مسـئـول اسـت. کـارگـران           
شرکت واحد در تهران  با شعارهـايـي   
چون مسکن منـاسـبـت حـق مسـلـم           
ماست؛ ملک نجومي تو، مـا را بـي       
مسکن کرده، بـطـور واقـعـي فـريـاد             
اعتراض همه مردم بـوده و کـل ايـن          
نظام فاسد و پوسيـده سـرمـايـه داري         
حــاکــم را بــه چــالــش کشــيــدنــد. از              
خــواســت و اعــتــراضــات کــارگــران          

 شرکت واحد وسيعا حمايت کنيم.
بطور واقعي بيش از ده درصد از  

ـبـايـد صـرف           حقوق هر کس بيشتـر ن
ـنـهـا بـايـد          مسکن شود. و امروز نه ت
دستمزدها در قدم اول بـه بـاالي نـرخ          
سبد هزينه خـانـوار کـارگـري يـعـنـي            

ميليون افـزايـش يـابـد،          ٤ باالي رقم 
بلکه بايد کسري هزينـه تـامـيـن يـک          
مسکن مناسب به کارگران پـرداخـت   
ـنـهـا درمـان             شود. و در کنار هـمـه اي
رايگان و تحصيل رايـگـان در تـمـام           
سطوح تحصيلي حق همـگـان اسـت.      
اينها خواستهاي فوري کل جامعـه و    
شــرط بــقــاي زنــدگــي مــردم اســت.            
خواست مردم معيشت، مـنـزلـت، و        
يک زندگي انساني و پر از رفاه و پايان 
دادن به کـل ايـن بـردگـي و تـوحـش                 

 است.
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اســفــنــد حــدود      ١٠ صــبــح روز     

کارگر گروه ملي فوالد اهواز به  ٦٠٠ 
هزار کارگر شاغل در    ٤ نمايندگي از 

ايـن کـارخــانـه در هــجـدهــمـيــن روز              
اعتراضشان براي پيگيري مـعـوقـات    
مزدي و نامشخص بـودن وضـعـيـت         
کــارخــانــه و خــطــر بــيــکــار شــدن از            
ــانــداري            ــابــل اســت کــارشــان، در مــق
خوزستان تجمع کردند. در تجمع ايـن   
روز کارگران گـروه مـلـي تـعـدادي از            

ـنـد.               خانواده هـايشـان شـرکـت داشـت
ـيـا     کارگران شعار ميدادند: استاندار ب
ـيـاقـت اسـتـعـفـا                     بيرون! مـديـر بـي ل

 استعفا
ـنـکـه بـا بـه                 نکته قابل تـوجـه اي

 ١١ ميدان آمـدن، خـانـواده هـا روز             
روز اعتراض سه مـاه     ١٩ اسفند بعد 

از طـلـب کـارگـران پـرداخـت و آنـهـا                 
موقتا به اعتراضشان پـايـان دادنـد.        
ـيـب ايـن کـارگـران در حـال                بدين ترت
حاضر غـيـر از يـک مـاه مـعـوقـات                
مزدي مربوط به بـهـمـن مـاه، بـابـت           
بخشي از حق بيمه و سنوات سالهـاي  
گذشته از کارفرما طلبکارند و اعـالم  
ـبـهـا و                  ـقـي طـل کرده اند که اگـر مـاب
عيدي و پاداش سـال جـاري بـه آنـان             
پرداخت نشود، اعتراضـاتشـان را از       

 سر خواهند گرفت.
ـبـات        ٥ تا  ٤ اين کارگران  مـطـال

مزدي پرداخت نشده دارند و در عيـن  
حال پرداخت مطالبات سـنـواتـي هـر       

ـيـون        ٦ تا  ٥ کدام از آنها بالغ بر  ـل مـي
تومان است که چندين سال اسـت کـه     
ـتـاده اسـت. سـرنـوشـت                  به تـاخـيـر اف
ـنـد و عـيـدي               پرداخت دستـمـزد اسـف

 پايان سالشان نيز روشن نيست.
کارخانه گروه صـنـعـتـي مـلـي             

اهواز از شرکتهاي احداث شده توسط 
گذاري امير منصورآريـا   گروه سرمايه

در اهواز  است  که بـعـد از مصـادره        
شرکتهاي متهم اصـلـي پـرونـده ايـن            
واحد، ايمني شغلي کارگران به خـطـر   
افتاده اسـت و بـا مـعـضـل تـعـويـق                 
پرداخت دستمزدها روبرو شده اند. هم 
اکنون براي پرداخت دستمزد کارگـران  
خود با مشکـالتـي روبـرو اسـت. در            

اسفند جدا از کارخانه فعاليـت   ٩ روز 
بخش هاي مختلف مجموعه بـزرگ    
ورزشي گروه ملي فوالد اهواز کـه بـه     
باشگاه استقالل صنعتي شهرت دارد 
مــتــوقــف شــده بــود. اعــتــراضــات            
کارگران گروه ملي اهواز ادامه دارد.   
حضور وسيعتر خانواده ها خصـوصـا   
در فضاي پر از اعـتـراض خـوزسـتـان        
نقش مهمي در تقويت اين اعـتـراض     

 و جلب حمايت مردم دارد. 
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در اين چـهـارچـوب اسـت. بـه قـول                
خودشـان بـه دنـبـال نـوعـي اعـمـال                 
ــژادي در               ــاكســازي" ن ســيــاســت "پ

 جامعه آمريكا هستند. 
تقابل با رسانه هـاي بسـتـر رسـمـي            
آمريكا و اعالم جنگ ارتجاعـي بـا     
اين جـريـانـات، گـوشـه ديـگـر ايـن                 

 سياستها است.
هر درجه پيشبـرد ايـن سـيـاسـتـهـا،            
مخاطرات جدي و تعيين كنـنـده اي     
در مــقــابــل جــامــعــه بشــري قــرار             

 ميدهد.  
 

بــنــظــر شــمــا     ا�ــ�ــ��ــ	�ــــ��ــ	ل:  
مبارزات مردم و نيروهاي مترقي با 
ترامپ و تصميمات او چه تغـيـيـر و      
تحولي در جامعه آمريکا و حتي در 
 ساير کشورها مي تواند ايجاد کند؟

جامعـه آمـريـكـا در         -7( �8اد�:  
اين مدت به شدت قطبي شده است. 
چــپ و راســت جــامــعــه در ابــعــاد             
گوناگون در مقابل هم در حال صـف  
آرايي كرده اند. اين صف آرايي دارد  
هر چه بيشتر به سمت تقابل بـااليـي   

 ها و پاييني ها سوق پيدا ميكند. 
يك محصول چنين شرايطـي در هـم       
شكسته شدن تابوي سوسياليسم در   
جامعه آمريكـا اسـت. خـارج شـدن            
بلوك شرق، سوسيالـيـسـم كـاذب از         
صحنه سياست جهـانـي، عـمـال راه         
براي پيشروي سوسيـالـيـسـم طـبـقـه          
كارگر و سوسيالـيـسـم رهـا شـده از            

سايه سنگين سوسيالـيـسـم اردوگـاه       
 شوروي هموار كرده است. 

ايــن رو در رويــي ابــعــاد جــديــد و               
گسترده تري بخود خـواهـد گـرفـت.         
اين مبارزه اي در عين حال جـهـانـي    
است. پيشرفت اين مبارزه نيازمـنـد    
عروج نيرويي راديكال، آزاديخـواه و    
برابري طلب در صف تقابل با هيات 
حاكمه اسـت. درغـيـر ايـن صـورت             
اعتراضات مردم معترض در بارگاه 
جناح هـاي ديـگـر هـيـات حـاكـمـه                 
قرباني خواهـد شـد. نـتـيـجـتـا ايـن                
گرايش راديكال بايد هر چه سريعـتـر   
خــود را از قــيــد و بــنــدهــايــي كــه               
جناحهاي هيات حاكمه و توهمات و 
محدوديتهايي كه اين گرايشـات بـر     
دست و پاي اعتراضات جامعه مـي  

 بندند، خالص كند. 
جـامــعـه امـروز بشـري، عـلــيـرغــم              

مرزهاي كاذب و تصنعي، جـامـعـه      
اي درهم تنيده اسـت. اعـتـراض در           
هر گوشه اي از جهان، مسلما بـدون    
تاثير در سـايـر بـخـشـهـاي جـامـعـه              
بشري نخواهد بـود. هـمـانـطـور كـه            
انقالب جنسي در آمريكا مهر خـود  
ــد.                ــي ــحــوالت بشــري كــوب ــر ت را ب
همانطور كه جنبش ضد جنگ مهـر  
خود را جنبش ضد جنگ كوبيد. در  
عين حال پيشروي بشريت مترقي و   
آزاديخواه در هر گوشه اي از جـهـان       
مهر خود را به تحوالت در آمـريـكـا    

 خواهد كوبيد. 

 ۶ از صفحه  

 -�وج ��ای? �<�+	2ی��( و ...

جشنواره ي عـکـسـي بـا مـحـوريـت              
بانوان و مادران کار که با اشتغال خود 
به اقتصاد خانواده کمک ميکنند و در 
ـنـد، بـر پـا          مواردي نان آور خانه هست
ميشـود و خـواسـتـه شـده اسـت کـه                  
کسانيکه تمايـل بـه شـرکـت در ايـن              
جشنواره را دارند، عکسي بفرستند و 
درصورت توان ضمـن اهـداي شـاخـه         
گلي زيبا اين عـکـس را بـگـيـرنـد و               

 ارسال کنند. 
همين فراخوان، تصويري از ابعاد 
اجتماعي تـر هشـت مـارس امسـال           
ـيـن     بدست ميدهد که فعالين آن با چـن
ـبـالـش     ابتکارات جالبي دارند به استق
ـفـاقـات و                ميروند. نگاهي بـه ايـن ات
ـبـعـيـض        کارزارهاي مبارزاتي عليه ت
عليه زن،  تصوير روشني از موقعيت 
قدرتمند امروز جنبش براي آزادي زن   
ـيـن                و عليه آپارتـايـد جـنـسـي و قـوان
اسالمي به دست ميدهد. با اتکـا بـه      
اين موقـعـيـت و قـدرت کـارزارهـاي             
ـبـال هشـت                 ـق مبارزاتي مـان بـه اسـت

 مارس، روز جهاني زن  برويم. 
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ــاد                  ــعـ ــم کشـــي زن، و ابـ ســـتـ
وحشتناکش در جهان سـرمـايـه داري      
امروز و بويژه در جاهايي چـون ايـران       
تحت حـاکـمـيـت آپـارتـايـد جـنـسـي                  
ـيـش                ـيـش از ب جمهوري اسـالمـي، ب
نمايانگر اوج توحـش و بـربـريـت ايـن            
ـبـعـيـض و نـابـرابـري               سيستم سراپا ت

 است.
مارش زنان عليه ترامپيـسـم در      

آمريکا و غرب و اعتراضات هر روزه    
زنان در ايران و ديگر کشورهاي اسالم 
زده عليه آپارتايد جنسي  و در بـرابـر         
اسالم سياسي بيانگر همين واقـعـيـت    
است و بطور واقعي  مضمون و جوهر 
ـيـان           اصلي هشت مارس امسـال را ب
ميکند. اين اتفاقات نشان ميدهد که 
چگونه امروز جنبش رهايي زن بـا بـه     
ـيـسـم و اسـالم              چالش کشيدن تـرامـپ
سياسي اين مـظـاهـر اوج انـحـطـاط             
سرمايه داري امـروز، دارد کـل نـظـم           
موجود را به چالش مي کشد. و ايـن      
ـبـش نـويـن آزادي زن اسـت،                  يک جـن
جنبشي که چپ، راديکـال و انسـانـي        
است و زنان در صف مـقـدمـش قـرار       

مارس روز اعتراض جهانـي   ٨ دارند.  
اين جنبش است. روز اعتراض  هـمـه    
ـقـر و          ـيـه ف زنان و مردان در مبارزه عل
نـابــرابـري و سـرمــايـه داري بـعــنــوان              
منشاء همه اين مصائب و هـر گـونـه      

 تبعيض و نابرابري است. 
ـيـسـم،      ما نيز با شعار نه به ترامـپ
نه به اسالم سياسي، نـه بـه آپـارتـايـد            
جنسي، زنده برابر آزادي و بـرابـري بـه        
استقبـال هشـت مـارس مـيـرويـم. و                
اينها شعارهاي صف آزاديخـواهـي و     
برابري طلبي در تمام جهان و در ايـران  
است. صداي زنان و کـل مـردم ايـران         
عليه حکومـت آپـارتـايـد جـنـسـي و              
قوانين ارتجاعي اسـالمـي اسـت. بـا          
اين شعار بـطـور واقـعـي مـا صـداي               
ـيـم کـه       اعتراض ميليونها زناني هست
در مقابل انواع و اقسـام طـرح هـاي            
امنـيـت اجـتـمـاعـي رژيـم اسـالمـي                
ـتـه انـد.       ايستاده اند و به حجاب نه گف
ما صداي اين اعتراض در کـارخـانـه،    
در دانشگاه و در همه جا هستيم. مـا     
صداي اعتراض کارزارهاي مبارزاتي 
اي هستيم که امروز در عـرصـه هـاي      
ـفــي کـه جـلــوتـر اشــاره کــردم                مـخـتــل
هسـتــيــم. و بــا شــعــارهــايــمــان و بــا              
پالکاردهاي اعتراضي مان در هشـت  
ـيـم.        مارس اين اعتراض را اعـالم کـن
ـيـن ارتـجـاعـي            اعالم کنيم نه به قـوان
اسالمي و خواستاربرابري حقوق زن و   
مــرد در تــمــام شــئــون اقــتــصــادي،            
سياسي، فرهنگي و اجتماعي شويـم.  
و بدين ترتيب صداي اعتراض جنبش 
راديکال و بالنده اي باشيم کـه امـروز       
در هــمـه جـا و در مـنــاسـبــت هــاي                 
مختلـف از رهـايـي انسـانـي سـخـن                
ميگويد و ميخواهد تبعيض نباشـد.  
آزادي، برابري، هويت انساني خواست 
فوري آنست و از به زيـر کشـيـدن ايـن         
جهـان وارونـه سـخـن مـيـگـويـد. در                  
هشــت مــارس امســال مــا صــداي            

 قدرتمند اين جنبش باشيم.
هشت مـارس روز جـهـانـي زن،             
ميتواند يک روز اعتراض اجـتـمـاعـي     

 باشد
در آخـر سـخـن مـن خـطـاب بــه                 
ـيـن و دسـت انـدرکـاران هشــت                 فـعـال
مارس امسال اينست که با اتکـاء بـه     
فضاي پر از اعـتـراض جـامـعـه و بـا             
اتکاء به فضاي پر تحرک جنبش بـراي  
رهايي زن به استقبـال هشـت مـارس        
ــا در                    ــش م ـب ـنـ ــروي جـ ـي ــم. نـ ــروي ب

کارزارهاي مبارزاتي در عرصه هـاي    
مختلف نبرد عليه تفکيک جنسيـتـي   
گرد آمده و هر روز اين نيرو وسيعتر و 
ابعاد اجتماعي تري بخود مـيـگـيـرد.     
با اتکا به اين نيرو به تـدارک ايـن روز         
ـيـروهـا        بشتابيم. بخش زيادي از اين ن
در مدياي اجتماعي جمعند. فعـاالنـه    
در اين جمع ها و گروههاي مبارزاتـي  
شرکت کنيم و گفتمانهاي راديـکـال و     
انساني خود را به ميان کساني که در   
ـبـريـم و حـرکـتـي            آنها جمع هستند، ب
شکل دهـيـم. در دانشـگـاهـهـا و در                
ـيـم      ـتـوان محالت و در هر جايي که مي
با ابتکارات مختلف هشت مارس را   
گرامـي بـداريـم. از جـملـه جشـنـواره                 
ـنـار و             ـيـم. سـمـي هشت مارس برپاکن
کنفرانس برگزار کنيم. جلسات بـحـث    
و گفتگو بگذاريم و يک هشت مـارس  
پر تحرک و وسيع را بر پا کنيم. هشـت   
مارس روز هـمـه مـردم اسـت، بـايـد               
گفتمان هاي ايـن روز در گـروهـهـاي             
ـفـره مـعـلـمـان،             مبارزاتي چند هـزار ن
ـلـف        بازنشستگان و بخش هاي مـخـت
جاري بـاشـد و ايـن روز را سـراسـري                
جشن بگيريم. انتظار مـيـرود امسـال       
نيز مثل هر سال کارگران، مـعـلـمـان،     
ـلـف        بازنشستگان و بخش هاي مـخـت
ـيـه هـايشـان هشـت                   ـيـان جامعـه بـا ب
مارس را به عنوان روز جـهـانـي زن،          
روز آزادي و بـرابـري گـرامـي بـدارنـد.           
هشت مارس امسال را با ويژگي هاي 

 امروزش جشن بگيريم. 
 زنده باد هشت مارس، 

 روز جهاني زن

 ۲ از صفحه  

زن و مرد با هم برابرند! در خانه، در خانـواده،  
در آشپزخـانـه، در جـامـعـه، در حـقـوق، در                  
پوشش، در سفر، در نگهداري از كودكان، در 
سكس، و در همه جاي جـهـان! ديـگـر نـمـي            
پذيريم كه افكار و سنتهاي پوسيده و منـفـور   
تاريخ قبايل را بعنوان قانون و حقوق و شئـون  
امروز به ما تحميل كنند. ما ميشوريم! مـا    
انقالب ميكنيم! ما خرافه و جهل و سنتهاي  

مذهبي ضد زن را تماما به زباله دان ميريزيم! آن نيروها و مغزهاي كپك زده اي كه نميتواننـد زن را چـون انسـان             
ببينند بايد فكري بحال خود بكنند. ما زنان، ما انسانهاي آزاده، ما مردم ديگر يك ذره تبعيض و تحقير را نـمـي    

 پذيريم! جامعه اي برابر و انساني حق ماست و آنرا با دستهاي خويش برپا ميداريم!
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ســرانــجــام کــمــيــتــه مــزد جــمــهــوري        
اسالمي بعد از سبک سنگـيـن کـردن      
هاي فراوان، بر سر ميـزان نـرخ سـبـد         
هزينه کارگران به اجماع رسيد. عـلـي    
خدايـي کـه مسـئـول کـارگـروه مـزد                
تشکل هاي دولت ساخته شـوراهـاي     
اسالمي است و تحت عنوان "بـخـش    
کــارگــري" عضــو ســتــاد ويــژه مــزد            
جمهوري اسالمي است، با اعالم اين 
خبر، متذکر شد که حداقل ارزش اين 

 ۲ سبد در حال حاضر رقمي بالـغ بـر       
هزار تومان  ۸۹ ميليون و چهارصد و 

است که بر مبناي گزارشهاي رسـمـي   
بانک مرکزي، مرکز آمار و مـعـاونـت    
تغذيه وزارت بهداشت محاسبه شـده    
است. او همچنين از پايان کار سـتـاد    
ويــژه مــزد دولــت و شــروع کــار                    
شورايعالي کار خبـر داد و بـعـد هـم             
علي ربيعي وزير کار دولـت روحـانـي      
طي حکمي حسـن هـفـده تـن را بـه                
عـنــوان مســئـول اجـرايــي جــلـســات           
شورايعالي کارجهت تعيـيـن حـداقـل       

ـنـا بـر                 ٩٦ مزد سال  ـيـن کـرد. ب تـعـي
گزارشات دولتي نرخ اعالم شده سبـد  
هزينه کارگران با اتفاق آراي هـر سـه         
جانب سـتـاد ويـژه مـزدشـان يـعـنـي                 
ـنـدگـان دولـت، کـارفـرمـايـان و                 نمـاي
تشکلهاي دست ساز حـکـومـتـي در         

اسفند تعيين شده است.  ٩ جلسه روز 
بدين ترتيـب در ادامـه هـمـان بـازي              
مسخره سه جانبه گري هميشگي کـه  
بــطــور واقــعــي هــر ســه جــانــب آن،              
نــمــايــنــدگــان ســرمــايــه داري حــاکــم        
هستند و در پشت درهاي بسته ستاد 
ويژه شان، توافقات بر سر ارزان سازي 
نيروي کار صورت گرفته است و قـرار  
است شورايعالي کـار ضـربـه آخـر را           
بزند و بازهم دستمزدهاي چند باز زير 

 خط فقر را اعالم کند.
روشن است که اعالم همين مبلـغ دو    
ميليون و چهارصد هـزار بـه عـنـوان           
ـيـز          نرخ سبد هزينه خانوار کـارگـري ن
زير فشار جنبش اعتراضي جاري بـر    
سر خواست افزايش دسـتـمـزدهـا کـه        
جنبشي گسترده و اجتمـاعـي اسـت،      
انجام گرفته است. ضمن اينکـه قـرار      
نيست نرخ حداقل دستمزدها برابر بـا    
اين رقم باشد. بلـکـه قـرار اسـت ايـن            
مبلغ در مـحـاسـبـاتشـان "لـحـاظ "               

ـلـي      شود. از جمله حميد حاج اسماعي
يـکــي از کــارشــنــاسـان "حــوزه کــار"            
جمهوري اسالمي قبال با بيان اينکـه  
شاخص خط فقر مي تواند در چـانـه       
ـقـاي حـداقـل دسـتـمـزد               زني براي ارت
کارگران موثر باشد، تاکيد کرده بـود    
که نميتوانند خط فقر را مالک ميزان 
ـلـکـه        حداقل دستمزدها قرار دهنـد، ب
ـنـد کـه فـاصـلـه                ميتوانند تـالش کـن
حداقل دستمـزد را بـا ايـن شـاخـص              
کمتر کنند. و معني اين گفته چـيـزي    
جز تحميل دستمزدهاي باز هم چـنـد     
بار زير خط فقر به کارگران نيست. در 
همين رابطه احسان سـهـرابـي عضـو         
هيئت مديره کانون عالـي شـوراهـاي      
اسالمي کار کشور نيز بر لحاظ شدن 
ـيـن حـداقـل              نرخ سبد هزينه در تـعـي
دستمـزدهـا تـاکـيـد کـرده بـود. ايـن                  
سخنان به روشنـي از تـوطـئـه پشـت            
پرده هر ساله اي که در شـورايـعـالـي         
ــاران                 ــدرک ــوســط دســت ان ــار و ت ک
حکومتي عليه کارگران ودر رابطه بـا  
تعيين مـيـزان حـداقـل دسـتـمـزدهـا               
صورت ميگيرد، پرده مـيـدارد. ايـن       
جانيان هر ساله در سـيـرک مسـخـره           
ســتــاد ويــژه مــزد و بــنــد و بســاط                
شورايعالي کارشان جنجال و بحث بـه  
ـقـر، خـط           راه مي اندازند. نرخ خـط ف
بقا، سبد هزينه و نرخ تورم و صد نرخ 
ديگر را تعيين ميکنند، و بعد هم بـه  
گفته خـود بـا "لـحـاظ" کـردن هـمـه                   
ـقـر      اينها، دستمزد چند بار زير خط ف
را براي معاش و زندگي کارگر و کـل    
جامعه رقم ميزنند. اين داستان سـي     
و چند سال حاکميـت رژيـم اسـالمـي         
است و کارگـران بـه کـل ايـن بسـاط              
استثمار و بـردگـي اعـتـراض دارنـد.            
اعتراض کارگران به کـل ايـن بسـاط        

 استثمار و بردگي است.
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اعتراضات گسترده کارگري، فضـاي    
پر تب و تاب اعتراض در جـامـعـه و        
ــر               ــمــاعــي ب ــشــي اجــت وجــود جــنــب
سرخواست افزايش دستمزدها، که بـه  
طور واقـعـي اعـتـراض بـه کـل ايـن                
بساط فقر و بردگي است و از بـرابـري     
سخن ميگويد، حکومت اسالمي را 
در مخمصه بدي براي تعيين مـيـزان     
حداقل دستـمـزد سـراسـري کـارگـران           

قرار داده است. از يکسو تـالـشـشـان        
ـيـروي            اجراي سياسـت ارزان سـازي ن
کار است و از سويـي در بـرابـر مـوج           
گسترده اعـتـراضـي کـارگـران و کـل             

 جامعه مانده اند.
از جمله تجمعات هزاران نفره کارگري 
ـنـد         در مقابل مجلس در همـيـن اسـف
ماه، تجمعاتي که در آن شاهد صـف    
مــتــحــدي از کــارگــران، مــعــلــمــان،          
پرستاران، بازنشستگان با شعار هاي 
واحدي چون  يک اختـالس کـم بشـه،        
مشکل ما حل ميشه، يک خـواسـت     
فوري ما، افـزايـش دسـتـمـزد اسـت،           
نوبت ما کـه مـيـشـه، خـزانـه خـالـي               
ميشه، زندگي، معيشـت، مـنـزلـت،       
ـيـز اعـتـراضـات                  حق مسـلـم مـا و ن
گسترده در محيط هـاي کـارگـري و          
ـيـــاري از ايـــن                 ـيــده شـــدن بسـ کشـ
ـقـش                اعتراضات به خـيـابـان هـا و ن
چشمگير تر خانواده ها همـه و هـمـه        
اتــفــاقــات شــورانــگــيــري اســت کــه           
حکومت اسـالمـي را بـه شـدت بـه                
هراس انداخته است. ضمن اينکه اين 
اوضاع و احوال و نيز نزديـکـتـر شـدن       
مضحکه انتخاباتشان نزاعهاي درون 
حــکــومــت را شــدت داده اســت.                
اظهارات مقامات حکومتي بـر سـر     
ميزان حـداقـل دسـتـمـزدهـا، ضـد و              
نقيض گويي ها و هشدارهايشان يـک  
ـتـگـي        نمونه بارز از اين هراس و آشـف
است. بطور مثال هنـوز سـاعـتـي از          
ـيــن نـرخ ســبـد هـزيــنـه خـانــوار                  تـعـي
نگذشته، بازار گرمي ها به راه افتـاده  
و بــحــث هــاي داغــي بــر ســر ايــن                 
موضوع در ميان خود حکومتيـان و    
ـتـاده         از جمله ستاد مزدشان بـه راه اف

 است.
نمونه اي از ايـن اظـهـارات سـخـنـان             
ـقـي عضـو ديـگـري از                 ـي فرامرز تـوف
جامعه به اصطالح "کارگري" در کـار    
ـيـکـه              گروه ستاد مزد اسـت. در حـال
قبال ارقام دولتي از سبد هزينه بـاالي  

ـتـه اسـت،       ٤  ميليون تومان سخن گف
او با وقاحت تـمـام از  تـالش "گـروه              
کارگري" که منظور نمايندگان هميـن  
تشکل هاي دسـت سـاز حـکـومـتـي           
ـنـه اي              است، براي تعييـن سـبـد هـزي
ـثـي         قابل دفاع که در آن حرف و حـدي
نباشد و ايشان بتواند با آمار و ارقـام      
از ادله ارائه شده آن دفاع کند، سـخـن   

 ميگويد. بيشرمي هم حدي دارد. 

نکته جالب ديگر اينکـه کـه فـرامـرز         
توفيقي به رسم هميشگي اين تشکل 
هاي دسـت حـکـومـتـي، بـه عـنـوان               
عضوي از ستاد مـزد دولـت، پشـت          
درهاي بسته با نمايندگان کارفرمـا و    
دولت توافق کرده و بر سر تـعـرض بـه      
ـيـونـهـا کـارگـر و            سطح معيشت ميل
خانواده هايشان به اجماع رسيده است 
و حاال بعد از پايان کار در پز "جامعه  
ــرده و                   ــازار گــرمــي ک ــري" ب ــارگ ک
ميگويد: "با همه اين اوصاف، سـبـد       
معاش، بسيار حداقلي بستـه شـده و       
ـنـي مـعـيـشـت                با واقعيت هـاي عـي
تطابق صددرصدي ندارد؛ براي نمونـه  
اقالم بسياري حـذف شـده و حـداقـل           
قيمت هاي بازار در نظر گرفته شده.". 
خودشان قبال اعالم کرده اند، کـه بـا       
توجه به آخرين نرخ تورم اعالم شده از 
سوي بانک مرکزي در آذر مـاه سـال           

درصـد، مـيـزان       ٦.٨ جاري به ميزان 
حـداقـل دسـتـمــزدهـا ده درصـد هــم               
افزايش نخواهد داشـت و مـيـزان آن            

 ٨٨٢ هزار تومان، به  ٨١٢ نهايتا از 
هـزار     ٨٩٣ هزار تومان و يا فـرضـا       

تــومــان خــواهــد رســيــد. اظــهــارات          
ـتـن از                 فرامرز توفيـقـي و سـخـن گـف
ـنـه           حذف بسياري ارقام از سـبـد هـزي
خانوار کارگري، آنهم در شرايطـي کـه     
بخش عظيمـي از دسـتـمـزد کـارگـر             
ـنـه مسـکـن مـيـشـود و                  صرف هـزي
خبري از درمان رايگان، و تـحـصـيـل     
رايگان و بيمه هاي اجتماعـي ديـگـر      
ـنــي از ابــعــاد                    ـيــســت، بــه روشـ نـ
جنايتکارانه تصميم مشتي سرمـايـه   
ـتـخـور بــر سـر مـعـيـشــت                    دار و مـف
کــارگــران و کــل جــامــعــه ســخــن                

 ميگويد.
نمونه اي ديگر از اظهارات مقـامـات   
حکومتي سخنان سـلـمـان خـدادادي         
(رئــيــس کــمــيــســيــون اجــتــمــاعــي          
مجلس) در روز دهم اسفند در پاسـخ   
به خبرنگار ايلنا ست کـه مـيـگـويـد:        

ـقـاد          "در مورد دستمزد کـارگـران اعـت
دارم که حداقل مـزدي کـه تـا کـنـون            
تعيين شده، بسيار پايين است و ايـن    

شهرها، هزينه ايـاب   دستمزد در کالن
شــود.    و ذهــاب کــارگــران هــم نــمــي         

هـاي     بايستي دسـتـمـزد بـا واقـعـيـت           
معيشتي کارگران سـازگـار بـاشـد و           
ـيـس کـمـيـسـيـون                  من بـه عـنـوان رئ
ـنـه           ـقـدم هـزي اجتماعي مجلس مـعـت
ماهانه يک خانوار مـتـوسـط شـهـري        

ـيـسـت و          ٤ کمتر از  ميليون تومـان ن
اين هزينه بايد در تعيين دستمـزد در    

 نظر گرفته شود.". 
اظهار نظر ديگر، گزارش مشـرق از       

ـتـه              ـيـس کـمـي ـتـاح رئ سخنان پرويز ف
امداد در برنامه تيتـر امشـب اسـت.         
در اين سخنان پرويز فتاح با اشاره بـه    
ـقـر،       روبرو بودن حکومت با وسعـت ف
اعالم داشت که  در حـال حـاضـر بـا           

هزار تومان حداقل مزد، يـازده   ٨١٢ 
ـنـد کـه       ميليون نفر زير خط فقر هست
ـيـون و      اگر حداقل دستمزدها يک ميل

ـيـن شـود،        ٢٠٠  هزار تومان هم تعـي
ـقـر               باز شمار کساني کـه زيـر خـط ف

 هستند، بيشتر خواهد شد. 
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کـارگــران بـا بــيـانــيــه هــايشــان و بــا              
تجمعات اعـتـراضـي شـان و شـعـار              

ميليون، حقوق ما يـک     ٤ سبد هزينه 
ميليون در برابر تعرض شـورايـعـالـي       
کار حـکـومـت اسـالمـي بـه سـطـح                 
زندگي و معيشتشان ايسـتـاده انـد و        
مدتهاست که جنبشي اجتمـاعـي بـر      
ســرخــواســت افــزايــش دســتــمــزدهــا        
جاريست. کارگران بر تعيين حـداقـل      
دستمزدها از باالي سرشان اعـتـراض   
دارند. کارگران به زندگي زير خط فقر  
اعتراض دارند و رفـاه مـيـخـواهـنـد.         
کــارگــران بــه حــقــوقــهــاي نــجــومــي          
مقامات و دستمزدهاي زير خط فقـر  
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خود اعتراض دارند. کارگران با شعار  
هايي چـون يـک اخـتـالس کـم بشـه،               
مشکل ما حل ميشه، ملک نجومـي  
تو، ما را بي مسکن کـرده، کـل ايـن        
بساط تبعيض و نابرابري را به چالـش  

 ميکشند.  
جــنــبــش بــر ســر خــواســت افــزايــش           
دستمزدها و در کنار آن برخورداري از 
بيمه هـاي اجـتـمـاعـي چـون درمـان                
رايگان و تحصيل رايگان بـراي هـمـه      
مردم و تسهيالت الزم بـراي تـامـيـن         
مسکن، جنبشـي اسـت کـه هـر روز             
قويتر بـه جـلـو مـي آيـد. کـارگـران،                   
معلمان، بازنشستگان، پـرسـتـاران و        
بخش عـظـيـمـي از حـقـوق بـگـيـران                
جامعه و ميليونها خـانـواده کـارگـري       
نيروي واقعي اين جنبش هستنـد. در     
شرايطي که فقر بيـداد مـيـکـنـد، بـي           
تاميني بيداد ميکند، اين جنبش که 
ـقـر و بـي                      ـيـه ف ـبـشـي عـل اساسا جـن
تاميني کل جامعه و براي داشتن يک 
زندگي بهتر است، يک عـرصـه مـهـم         
ـبـشـي           مبارزات مردم است. ايـن جـن
است اجتماعي که مستقيما کل نظـم  

موجود را به چالش ميکشد و در آن       
همسرنوشتي بخش هاي وسـيـعـي از      
جامعه را ميشود ديد و ظرفيت آن را 
دارد که بخش عظيمي از جـامـعـه را      
در بر بگيرد. بايد بکوشـيـم کـه تـمـام          
ـلـف بـه        نيرويمان را با ابتکارات مخـت
ميدان آوريم. طومارهاي اعـتـراضـي       
به راه بيندازيم. گروه هـاي مـبـارزاتـي        
ـنـدازيـم. بـه کـارزارهـاي             مان به راه بي
ـنـد                ـنـه فـعـال موجود که در ايـن زمـي
بپيونديم. از جمله سنديکـاي شـرکـت       
واحد طوماري بر سر خواست افزايش 
دسـتــمــزدهـا بــه راه انــداخـتــه اســت.            
ـپـه    همچنين سنديکاي نيشکر هفت ت
بر افزايش دستمزدها در قـدم اول تـا           

ميليون تومان تـاکـيـد کـرده        ٤ سطح 
ـيـز     است. اتحاديه آزاد کارگران ايران ن
در حرکتي اعتراضي در هفته گذشتـه  
در مقابل مجلس با شعار سبد هزينه 

هـزار     ٨١٢ ميليـون، حـقـوق مـا            ٤ 
تومان اعتراض خود را اعـالم کـرده         
اند. نمونه ديگر از ايـن اعـتـراضـات            
ـفـره مـعـلـمـان بـراي                  کارزار هـزاران ن
تامين بودجه براي افزايش حقوق تمام 
معلمان و بازنشستگان به بـاالي سـه       
ـتـه      ميليون تومان است. در همين هـف
ـيـش    طومار اعتراضي اين کارزار با ب

از صدوده هـزار فـرهـنـگـي تـحـويـل               
نمايندگان مجلس اسالمي داده شـد.  
و اسماعيل عبدي دبير کانون صنفـي  
مــعــلــمــان از درون زنــدان، حــمــايــت          
وسيعش را از آن اعـالم کـرد. مـهـم                
است که هـمـه کـارگـران، پـرسـتـاران،            
معلمان شاغل و بازنشـسـتـه بـه ايـن          
ـيــونــدنــد. کــارزارهــاي                ـپـ کــارزار بـ
اجتماعي ديگـر چـون کـارزار پـايـان            
کارتـن خـوابـي، کـارزار در دفـاع از                
کودکان کار و خيابان، و غيره، اجـزاي  
تکميل کننده جنبش بـراي خـواسـت        
افزايش دستـمـزدهـاسـت. امـا مـهـم             
است که همـه ايـن کـارزارهـا از ايـن              
ـقـر       خواست کارگر که ميگويد خـط ف
را قبول نميکنم و در قدم اول خواستار 
افزايش دستـمـزدهـا بـه بـاالي سـبـد              

ميليون تومان اسـت، دفـاع        ٤ هزينه 
ـبـش                ـيـروي ايـن جـن کنند و خود را ن
بدانند. آخرين نکته اينجاست که چـرا   
خط فقر، ما رفاه ميخواهيم. مـا بـه        
کل اين بساط استثـمـار و بـردگـي و           
اينهمه  تبعيض و نابرابـري اعـتـراض      
ـيـم     داريم. در چنين قامتي به جلو بياي
و به کل اين توحش و بـربـريـت پـايـان        

 دهيم.

 ۸ از صفحه  
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کارگـران گـروه صـنـعـتـي مـلـي               
روز پي در پي دسـت   ۱۹ فوالد اهواز 

به اعـتـصـاب زدنـد و هـمـزمـان در                
مــحــوطــه کــارخــانــه يــا در مــقــابــل          
استانداري تجمع کردند. کارفرمـا در     
تمام اين مدت مدعي بود که منـابـع   
مالي براي پرداخت حـقـوق مـعـوقـه          

ــد     ۱۱ کــارگــران نــدارد. روز           اســفــن
تعدادي از همسران کارگران و حـتـي       
تعدادي از کودکـان آنـهـا در تـجـمـع             
مقابل استانداري شرکت کردند و بـا      
شعارهاي استاندار بيا بيرون و مـديـر   
بي لياقت استعفا، اعتراض کارگـران  
شدت بيشتري گـرفـت و بـالفـاصـلـه           
کارفرما کوتاه آمد و سه مـاه حـقـوق      

کارگر فوالد را پرداخت کرد.  ۴۰۰۰ 
هنوز يک مـاه حـقـوق و بـخـشـي از                 
مـطــالــبـات مــزدي کـارگــران فــوالد          
پرداخت نشده و کارگران بايد آمادگي 
خود را براي تداوم فشار به کارفرما و 
دولــت بــراي پــرداخــت فــوري بــقــيــه           

 مطالبات خود حفظ کنند. 
تجربه کارگران فوالد و قبل از آن 
هپکو و روغن نباتي زنجان بار ديگـر  
بر اين نکته مهم تاکيد گذاشت که در 
ـتـخـوران بـايـد بـا قـدرت                  مقابل مـف
ـيـم. شـرکـت                    ـيـاي بيشتر بـه مـيـدان ب
خانواده هاي کارگري در تجمـعـات و     
راهپيمايي در مرکـز شـهـر، مشـابـه          
اقدامي که کارگران هپـکـو و روغـن        
نباتي زنجان و خانواده هايشان انجـام  
دادند، در جو اعتراضي بااليي که در 

کشور حاکم است، چنان به حکومـت  
فشار مياورد که مجـبـور مـيـشـونـد         
فکري به حال خواست هاي کـارگـران     
بکنند. اين تجربه را بايد همه جـا در     
سراسر کشور بعنوان تجربه اي مـهـم     
ـيـشـتـر و           بکار گرفت. کارگران بايد ب
بيشتر جامعه را با خود همراه کنند و 
کليد قضيه پيـوسـتـن خـانـواده هـاي           
کارگري و بـردن اعـتـراض بـه وسـط            

 شهرها است. 
همينجا به کـارگـران پـل اکـريـل          
اصفهان و کـارگـران صـدهـا مـرکـز               
ديگر کـه بـا مشـکـالت مشـابـهـي                
ـنـد تـوصـيـه          دست و پنجه نرم ميکـن
ميکنيم با حضور خانواده هايتان در   
مجـمـع عـمـومـي درمـورد اشـکـال               
موثرتر اعـتـراض بـحـث و تصـمـيـم              
ـتـان را       گيري کنيد، کليه خانواده هـاي
تشويق کنيد فعاالنه در تجـمـعـات و      
راهــپــيــمــايــي هــا شــرکــت کــنــنــد و          
بدينطريق همبستگي مردم شـهـر را       
به خواسـت هـاي بـحـق خـود جـلـب                
کنيد. مطـمـئـن بـاشـيـد کـه بـا ايـن                  
اقــدامــات مــفــتــخــوران را تســلــيــم          

 خواست هاي خود خواهيد کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ــد        ۱۲  مــارس    ۲ ،   ۱۳۹۵ اســفــن

 ۲۰۱۷  
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اسفند شـهـرداري      ۸ روز يکشنبه 
تهران دست به جنايـت ديـگـري زد و          
ـنـاک بـا       خودروهاي آن در اقدامي هول
عبور از روي کارتن خوابها در خيابان 
مولوي تهران دو نفر از آنان را کشته و 
تعدادي را مجروح کردند. اين گـوشـه      
کــوچــکــي از اقــدامــات وحشــيــانــه           
شهرداري تهران است که روزي نيسـت  
دست به جنايتي عليه مـحـروم تـريـن       
مردم نزند. يـک روز مـامـورانـش بـا               
شوکر و پنجه بوکس و مشت و لگد و 
چوب و سيلـي در تـهـران و اهـواز و               
بندرعبـاس و فـومـن و ... بـه جـان                     
دستفروشان مي افتند و آنها را مـورد  
هتک حرمت قرار ميدهـنـد، يـک روز        
ـنـان را بـر سـر             خانه هاي حاشيه نشـي
ساکنانش خراب ميکنند و يـک روز        
اينچنين بيـرحـمـانـه بـه جـان کـارتـن               

 خواب ها مي افتند. 
ـبـهـکـار اسـالمـي در            مقامات ت
شهرداري و ساير ارگانهاي حکومـتـي   

که فسادشان شهره عالم و آدم اسـت،      
بجاي سر و سـامـان دادن بـه زنـدگـي            
کارتن خوابها و گورخواب ها، بـجـاي   
تامين کار براي دستفروشان و بـجـاي     
تامين مسکن مردم، به جاي کمک به 
درمان معتادان و سر و سـامـان دادن     
به زندگي آنها، بجاي ايجاد امکانـات  
ـيـون هـا              ـل زيستي و رفاهي بـراي مـي
کارگر حاشيه نشين و يا رسيدگـي بـه     
ساختمـان هـاي نـاامـن يـا مشـغـول                
زمين خواري و دزدي و اختالس اند و 
يا اوباش خود را بـه جـان مـردم مـي           
اندازند. حقوق هاي نجومي به جـيـب      
ميزنند اما حـتـي چـنـدرغـاز حـقـوق            
کارگران خود را به موقع نميپـردازنـد.   
روزي نيست که کارگران شهرداري در   
خــوزســتــان و فــارس و اصــفــهــان و             
ـتـن چـنـد         کرمانشاه و تهران براي گـرف
ماه حـقـوق مـعـوقـه خـود دسـت بـه                 

 اعتراض نزنند. 
ـتــکـارانــه شــهــرداري          اقـدام جـنــاي

تهران عليه کارتن خواب هـا بـايـد از        
جانب هـر انسـان آزاده اي مـحـکـوم              
شود. بايد سيـل اعـتـراض از جـانـب            
کارگران و مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و            
نويسندگان، و از جانب کليه نهادها و 
تشـکـل هــاي مـردمــي، عـلــيـه ايــن              
جنايت و آمران و عامالن آن سـرازيـر     
ـيـه                شود. نبايد ايـن وحشـيـگـري عـل
انسانهايي که نظام فاسد اسالمي آنها 
را از هست و نيست ساقط کرده است 
بي پاسخ بماند. قاليباف هـا و سـايـر         
مقامات حـکـومـت پـرونـده خـود را             
ـنـد. دور                  هرروز سنـگـيـن تـر مـيـکـن
نيست روزي که مـردم حسـاب هـمـه           
ـتـکـاران را کـف دسـتـشـان                اين جنـاي

 بگذارند.  
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ فوريه  ۲۷ ، ۱۳۹۵ اسفند  ۹ 
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در خبرها آمده بود که مجلس 
در جــريــان رســيــدگــي بــه اليــجــه          

حـکـومـت مـبـلـغ          ۹۶بودجه سال 
هـزار مـيـلـيـارد           ۶۰۰۰بيش از     

تومان براي "خدمات حوزه علميه  
و نـهـادهــاي ويـژه فـرهـنــگـي" را                
تصويب کرده است. در کنـار ايـن      
خبر در زير تـيـتـرهـاي مصـوبـات         

ــغ               ــلــ ــبــ ــس، مــ ــلــ ــجــ  ۶۱۹مــ
ميلياردتومان بـودجـه و تـامـيـن          
اعتبار براي آتش نشاني تهران در 
مجلس و بـعـدا در شـوراي شـهـر            

 تهران تصويب شده است!
اين فقط يک رقم از اختصاص 
ــه            بــودجــه هــزاران مــيــلــيــاردي ب
نهادها و موسسات مذهبي مفت 
خور و انگلي که کارشان گستـرش  
و تبليغ جهـل و خـرافـه مـذهـبـي             
مورد نظر حکـومـت مـي بـاشـد،          
ــر                ــگـ ــورد ديـ ــا مـ ــهـ اســـت. دهـ
اختصاص بودجه هاي ميلـيـاردي   

 به اين باندها در جريان است. 
"خدمات حوزه علميه" راهـمـه     
مردم مي شناسند. هزاران آخونـد   
مفت خور با دهـهـا انـتـشـاراتـي،         
کانون هاي جهل و خرافه کـه زيـر       
ــا مــي               ــده ــان ــن ب ــه اي مــجــمــوع
باشند،کار و وظيفـه اصـلـي شـان         
دفاع از حکومت و بـيـت رهـبـري       
و ... مـي بـاشـد. پـول و هـزيـنـه                   
دههـا هـزار آخـونـد را کـه حـوزه                 
علميه  بـه مـدارس کشـور روانـه             
مي کند؛ از ايـنـجـا مـي دهـنـد.             
صدها دارالقرآن و مدارس تربـيـت   
مداح، دفاتر رسمي صيغه  زن و       
شرکت هاي تابعه اش که زير نظـر  
آخوندهاي کله گـنـده وابسـتـه بـه            
بـيــت رهــبـري را از ايـنــجـا مــي               
پردازند. اعزام  دانش آمـوزش در     
طرح هاي: "راهيان نور" به جـبـهـه       
هاي جنگ سابق شـان و بـرنـامـه         
هاي متعددي که راه مي اندازنـد،  
از اينـجـا مـي دهـنـد. ودهـهـا و                 
صـدهــا هــزيــنــه زائــد بــراي دم و            
دستگاه مفتخوران و قاتالن دولت 

 اسالمي سرمايه داران.
در اين ميان نکته جالب بحث 
و تصميم گيري در باره جزئيات و   
نحوه و چـنـد و چـون اخـتـصـاص               
بــودجــه بــه ايــن نــهــادهــا و زيــر              
مجـمـوعـه هـايشـان مـي بـاشـد.               
کميسيون تلفيق بودجه که مرکـب  
از باندهاي مجلسي و دولتـي هـا     
مي بـاشـد در جـزئـيـات بـه ايـن                  
موضوع پـرداخـت و بـه اعـتـراف            
خودشان ساعتها بحث در اين باره 
کرده و اين تصميمات "مـهـم " را        
گرفته اند. تـقـسـيـم بـودجـه بـيـن                
ــاي                   ــه ه ــت ــا و دار و دس ــده ــان ب

 حکومتي.
در همين روزها که بـانـدهـاي      
مجلسي و دولتي سرگـرم بـررسـي      

حـکـومـت       ۹۶اليحه بودجه سال   
مــي بــاشــنــد مــوضــوع تصــويــب         
بودجه آتش نشاني تهران از محـل  
بودجه استان تهران مي باشـد کـه     
ابتدا در مجلس و بعدا در شوراي 
شهر تهـران تصـويـب شـده اسـت؛            
مي باشد. کل اين بـودجـه مـبـلـغ         

ميلياردتومان  اسـت. تـازه          ۶۱۹
بخشي از آن در قالب "اعتبـارات"  
مي باشد. در اينجا همه بـانـدهـا       
بحث زيادي نداشته اند و زودتر به 

 توافي رسيده اند. 
اين بودجه يکي از حساسترين 
و مهمتريـن نـهـاد هـا و ارگـانـي               
است که کارش در مـواقـع وقـوع          
حوادث وخطراتي کـه هـر لـحـظـه            
مي تواند جان و زندگـي مـردم را       
تهديد بکند، مي بـاشـد. زنـدگـي        

مـيـلـيـونـي         ۱۰جمعيت بيش از    
تهران در مـواقـع بـروز حـوادث و           
بحران براي اين حکومت ارزش و     
ــدارد. و طــبــعــا در               اعــتــبــاري ن
قــامــوس ايــنــهــا هــم نــيــازي بــه            
آمــادگــي بــراي مــقــابلــه بــا ايــن           
خطرات نيست.ميليونهـا نـفـر بـا          
اين همه ناامني و خطراتي که هـر  
روزه در بيخ گوششان مـي گـذرد،     
و هر لحظه ممکن است آغـاز گـر     
يک فاجعه اي بـزرگ بـاپـد، بـراي           

حکومت دزدان و قاتالن اهميـتـي   
ندارد. در فاجعه پالسـکـو ديـديـم        
که آتش نشاني و حکومت چگونه 
آماده بـودنـد و چـگـونـه کـمـبـود                 
تجهيزات و نبودن استانداردها  و 
عدم واکنش به موقع شهـرداري و    
آتش نشاني بيش از بيست نفـر را    
به کشـتـن دادنـد و بـي شـرمـانـه                
کوتاهـي و بـي تـفـاوتـي شـان را                 
توجيه کردند. امـنـيـت آرامـش و          
تامين  حداقل هـاي يـک زنـدگـي           
امن و کم خـطـر بـراي شـهـرونـدان           
هيـچ مـوقـع امـر ايـن حـکـومـت                 
نــبــوده اســت. بــراي اخــتــصــاص           
بودجه سر اين موضوع حسـاس و    
حياتي همه بانـدهـاي حـکـومـتـي         
قبال به توافق رسيده اند و نـيـازي     
به بحث و داشتن طرح و نـقـشـه و      
راهـهــاي مــقـابلــه بــا بــحــرانــهــاي         
احتمالي  وافـزايـش بـودجـه ايـن              
نهاد ندارند. با ايـن بـودجـه آتـش          
نشاني به اعتراف برخي مقامـات  
شهرداري و آتـش نشـانـي، حـتـي            
قادر به تامين و تضـمـيـن ادامـه         
کاري تجهيزات فـرسـوده مـوجـود       
آتش نشاني  نخواهد بود چه رسـد  
به نوسازي و تهـيـه تـجـهـيـزات و           

 امکانات استاندارد.
تازه اين وضعيت تهران اسـت    
مرکز قدرت حکومت است. دهها  
پالسکو در تهران وجـود دارد کـه       

هــر آن مــي تــوانــنــد فــاجــعــه اي            
بزرگتر از پالسکو را بـراي مـردم         
رقم بزنند. اينها مشکل حکومت  
نيـسـت و بـرايـش بـودجـه کـافـي                 
اختصاص نمي دهد. وضعيـت در     
آتــش نشــانــي هــاي در صــدهــا              
شهرکشور به مـراتـب خـرابـتـر از            
تهران مي باشد. تامين امنيت و    
فراهم آوردن حداقل امـکـانـات و        
تجهيزات  براي آتـش نشـانـي در          
مواقع بروز بحران و حوادث نظيـر  
صدها مورد و مـوضـوع مـهـم و           
گريبانگير مردم؛ فکر و ذکـر ايـن     
حکومت نبوده و نيست. حکومت 
ــت                    ــيـ ــي و بـ ــانـ ــت روحـ و دولـ
رهبري"اولويتهاي ديگري" دارنـد.    
ــزاران             ــه هـ ــودجـ ــاص بـ ــصـ ــتـ اخـ
ميلياردي به حوزه علميه و نـهـاد     
هاي فرهنگي وابسته به بانـدهـاي   
رنگارنگ حکومت و بيت رهبري؛ 
يک سياست هميشگي حکومت و 

 دولت بوده است. 
در کنار ايـن نـمـونـه افـزايـش           

ــظــامــي،           ۲۱ ــودجــه ن درصــدي ب
افزايش هزار ميلياردي بودجه قوه 

هزار ميلياردي  ۷قضائيه، بودجه 
بـــراي شـــرکـــت هـــاي دولـــتـــي،           

هزار مـيـلـيـاردي بـراي         ۲۲بودجه
 ۷۷۷۲بسيج و سپـاه،  بـودجـه             

ميلياردي ستاد مشترک ارتش، و 
دهها مـورد ديـگـر بـودجـه هـاي               

هزاران ميلياردي مـي بـاشـد کـه           
حکومت به دم و دستگاه نظـامـي   
و سرکوبش اختصاص داده اسـت.    
حــکــومــت دزدان و آدمــکــشــان           
اسالمي سرمايه سر کيسه را براي 
امورات حکومت شل کرده اسـت.  
مردم سهمي در اين بودجه بـنـدي     
ندارند. حکـومـت فـقـط بـه فـکـر               
حفظ خودش و تامين هزينه هـاي  
سرسام آورش دم و دستگاه عريض 
و طــويــل ســرکــوب وزنــدان مــي           
باشد. بـراي پـايـان دادن بـه ايـن                 
وضعيت و رهايي از شر حکومـت  
قاچاقچيان، دزدان وقاتالن مردم، 
چــاره اي جــز مــبــارزه و بــه زيــر               
کشيدن تمام بساط اين حـکـومـت    

 نيست .
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ـفـطـعـنـامـه هـا و                        -۳  بحث و تصميم گـيـري در مـورد ق

 قرارهاي پيشنهادي
 انتخابات کميته مرکزي  -۴ 
 اختتاميه  -۵ 
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سر بلند کردن راسـت افـراطـي در         -۱ 

غرب (انتخاب تـرامـپ، بـرگسـيـت،           
نـفـوذ احـزاب راسـيـسـتـي در بـرخــي                 
کشورهاي اروپايي) يک پيامد بـحـران    
و بــي افــقــي بــورژوازي جــهــانــي و                
مشــخــصــا بــي اعــتــبــاري ســيــســتــم        
حکومتي بورژوازي در غـرب اسـت.         
در شــرايــطــي کــه فــريــدمــنــيــســم و             
ـه بـن بسـت رسـيـده و                 نئوليبراليسم ب
ــيــز                کــيــنــزيــنــيــســم و دولــت رفــاه ن
مدتهاست دوره اش سپري شده راسـت  
ترين و ارتجاعي ترين احزاب و چـهـره       
هـاي بـورژوازي فـرصـتـي بـراي ابــراز               
وجود پـيـدا کـرده انـد. عـروج راسـت                
ــت و                    ــن بسـ ــانـــه بـ ــي نشـ ــراطـ افـ
ورشکـسـتـگـي نـظـري دکـتـريـنـهـاي                
بورژوازي و رسوائـي و بـي اعـتـبـاري            
سياسي احـزاب سـنـتـي و مـتـعـارف               
طبقه حاکمه و کل سيستم حکومـتـي   
موجـود در نـزد تـوده مـردم جـوامـع                 

 غربي است.  
با عروج راسـت افـراطـي آخـريـن             -۲ 

ادعاهاي حقوق بشري، داعيه دفاع از   
دموکراسي و مـدنـيـت، و حـتـي تـز                 
جوامع موزائيکي و "تـحـمـل  ديـگـر           
فرهنگها" رسما از جانـب بـخـشـي از          
اليت فکري و سـيـاسـي و مـقـامـات             
ـه               حکومتـي بـورژوازي کـنـار گـذاشـت
ـفـتـمـان بـرتـري خـود و                     ميـشـود و گ
فــرهــنــگ و نــژاد و کشــور خــود در               
صفوف طبقه حاکـمـه گسـتـرش مـي          
يابد. ورشکستگي ليبراليسم به پست  
مدرنيسم و نئوليبراليسم منجر شد و   
اکنون با بـن بسـت و ورشـکـسـتـگـي              
نئوليبراليسم، نئو فاشيسم بجلو رانـده  
ميشود. اين آغاز دوره و پارادايم تـازه     
ـه            اي در کمپ بورژوازي در غـرب و ب
ـه داري      اعتبار آن در کل جهان سرمـاي
است: دوره مطرح شدن و نيـروگـرفـتـن      
راسيسم عريان و ناسيونال شوونيـسـم.   
در گــفــتــمــان و ســيـســتــم عــقــيــدتــي           
بــورژوازي غــرب يــکــبـــار ديــگـــر               
اروسنتريسم  و دکـتـريـن بـرتـري نـژاد             
سفيد و انگلوساکسون بر بقـيـه جـهـان       

 جايگاه برجسته اي پيدا ميکند. 
عقيدتي راسيسم  -از نظر فکري  -۳  

ـه          نوپا در امتداد پست مدرنـيـسـم و ب
شــکــل ادامــه مــنــطــقــي آن مــطــرح            

ميشود. پست مـدرنـيـسـم بـا عـقـب             
نشيني از جوامع مدني و مـدنـيـت و        
جانشين کردن آن با جوامع موزائيکي 
ـلـف             مرکب از مذاهب و اقـوام مـخـت
زمينه و فضاي فکري را بـراي راسـت       
افراطي و نـژادپـرسـتـي نـوع تـرامـپ                 
مهيا کرد. راسيسم و پست مدرنيسـم   
در انکار ارزشهاي جهانشمول انسانـي  
همنظر اند. تنها تفاوت در ايـن اسـت        
که يکي خواهان  تحمل و گـفـتـگـوي         
تمدنهـا و ديـگـري خـواهـان  جـنـگ                  
ــهــا اســت. راســيــســم پســت                ــمــدن ت
مدرنيسمي است که تحمل اش به سـر  

 رسيده است.
از نـظـر خـط  و جـهـت گـيــري                      -۴  

ســيــاســي راســت افــراطــي در قــبــال            
مسائل اجتماعي و سياسي گرايش و   
مــواضــع فــوق ارتــجــاعــي اي را                  
نمايندگي ميکند. برتري طلبي مـلـي    
و نــژادي، زن ســتــيــزي، ضــديــت بــا             
مهاجرين و کال با خارجي ها، ضديت 
ــا                 ــت ب ــا مــحــيــط زيســت، ضــدي ب
همجنسگراها و غيره از ارکان هويتـي  
و ارکان سياسي راست افراطي اسـت.    
اين مواضع و سياستها تماما در برابر 
گرايشات و خواستها و آمـال انسـانـي      
توده نود و نه درصدي مردم و حتي در 
مقابل سطح تمدن مـوجـود در غـرب        

 قرار ميگيرد. 
از نظر سيستم  حکومتـي راسـت      -۵ 

افــراطــي در تــالش بــرقــراري نــوعــي          
فاشيسم و ديـکـتـاتـوري عـريـان يـک              
درصديها است. دامن زدن به رعـب و     
ترس و ناايمني در جامعه، تبليغات و 
ـلـزي،             ادعاهاي سراپـا دروغ نـوع گـوب
ـه هـا و مـطـبـوعـات،              تعرض به رسان
عقب راندن و محدودکـردن آزاديـهـاي      

مذهـبـي    -مدني، تفرقه افکني نژادي
ــهــيــيــج و بســيــج                   در جــامــعــه و ت
پوپوليستـي تـوده مـردم بـر مـبـنـاي                
تعصبات ملي و نژادي و مذهبـي، از    
ارکان اين ديـکـتـاتـوري اسـت. دولـت            
ترامپ نمونه گويائي از ايـن سـيـسـتـم        

 حکومتي را بدست داده است.  
اسالم سياسي کـه در اواخـر دوره          -۶ 

ـه بـا           جنگ سرد بعنوان نيـروي مـقـابل
"خطر" کمونيسم و کمـپ شـوروي،  و           
سپس بـعـنـوان مـحـور شـر و هـدف                  

نـظـامـي  بـورژوازي آمـريــکـا  بــراي                 
اعــمــال هــژمــونــي اش در دوره پســا            
جنگ سرد به کار گـرفـتـه شـده  بـود              
اکنون بعنوان دشمن اصلي مسيحيت 
و فــرهــنــگ آنــگــلــوســاکســون هــدف        
بورژوازي غرب معرفي مـيـشـود. در         
سيستم عقيدتي و استراتژي راسـيـسـم    
نوپا، اسالم و اسالميسم نماد و مظهر 
دشمن مذهب و ملـت و نـژاد خـودي          
است. با اين تقابل اين دو نيـروي فـوق      
ارتجاعي به يکديگر زمينه ميـدهـنـد    
و يــکــديــگــر را تــوجــيــه و تــقــويــت               

 ميکنند. 
از نظر اقتصادي راسـت افـراطـي         -۷ 

پــروتــکــشــنــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم       
اقتصادي (تمـرکـز بـر بـازار داخـلـي،              
سرمايه گذاري داخلي و سياستـهـائـي    
نظير آن) را نمايندگي مـيـکـنـد. ايـن          
بخشي از جهتگيري ضد خارجي ايـن    
نيروهاست. ايـنـان تـالش مـيـکـنـنـد               
خارجي ها  هم کارگران خارجي و هـم    
دولتها و سرمايه خارجي) را مسـئـول    
مسائل حاصل از بحران سرمايه داري 
قلمداد کنند. برگسيت و ضـديـت بـا           
اتحاديه اروپا از جانب راست افـراطـي     
در اروپا و سياستهاي ضـد مـهـاجـر،         
ـلـي     ضد تجارت و قرادادهاي بين المـل

 ترامپ ناشي از اين جهتگيري است.
چهره ها و نيروهاي چپ  سنتي و  -۸  

چپ سربرآورده از احزاب بـورژوائـي در     
غرب نيز از پروتکشنيسم اقـتـصـادي      
حـمــايــت مــيــکــنــنــد. آنــهــا از زاويــه            
ـلـوبـالـيـسـم و سـلـطـه                     مخالفـت بـا گ
سرمايه مالي (بانک جهاني، صنـدوق   
ـه اروپـا و                   ـلـي پـول، اتـحـادي بين الـمـل
غيره) به نـاسـيـونـالـيـسـم اقـتـصـادي              

 ميرسند.  
ــا                   -۹  ــيـ ــروز دنـ ــط امـ ــرايـ در شـ

پــروتــکــشــنــيــســم و نــاســيــونــالــيــســم       
اقـتـصـادي تـوهـمــي بـيـش نـيـســت.                
ســرمــايــه داري جــهــانــي نــمــيــتــوانــد         
مناسبات و تقسيم کاري که در سطـح  
دنيا بين بخشهاي مختلـف سـرمـايـه       
شکل گرفته است را نفي کند، به بازار 
داخلي بازگردد و هـمـچـنـان سـودآور          
باشد. بازگشـت بـه "مـيـهـن" بـحـران                
ـيـف     سرمايه داري جهاني شده را تخـف

 ۱۲ صفحه  
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از ابتداي حاكميت رژيم اسالمي 
در ايران دستگيري و شكنجه و اعدام 
مردم آزاديخواه بخش جدايي نـاپـذيـر    
دستگاه حاكم بوده است. نـزديـک بـه         
چهار دهـه سـركـوب و شـكـنـجـه و                  
ــه اســت صــداي               ـت ــوانسـ ــدان، نــت زن
آزاديخواهي و تالش و مـبـارزه بـراي      
يك دنياي بهتر را خـامـوش كـنـد و             
مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي      
ـبـش بـراي                   به بـخـش مـهـمـي از جـن
ـبـديـل       سرنگوني جمهوري اسالمي ت
شده است. ما هر روزه شاهد تهديد و  
اذيت و آزار، زندان و شكنجه و صدور 
ـيـن     حبسهاي طويل المدت براي فعـال
كارگري، فعالين مدافع حقوق کودک، 
حقوق زن و ساير فعاليـن سـيـاسـي و         
اجتماعي هستيم. خانواده هـاي ايـن      
زندانيان مداوما از سوي رژيـم مـورد     
تهديد و اهانت و بعضـا دسـتـگـيـري        
ـيـرغـم فشـارهـاي           قرار ميگيرند. عـل
ـيـان سـيـاسـي و خـانـواده               رژيم، زندان
هايشان جسورانه و با عـزمـي راسـخ        
در اشكال مختلف در مقابل سياست 
هاي سركوبگرانه مـبـارزه كـرده انـد.         
شعار آزادي زندانيان سياسي به يكـي  
از شعارهـاي اصـلـي اعـتـراضـات و             
تجمعات در ايران تبديل شده اسـت و    
مردم در ابعاد وسيعتري هـر روزه از        

زندانيان سياسي و خواستـه هـايشـان      
حمايت ميکنند. كنگره دهـم حـزب        
كمونيست كارگري ايران ضمن ادامـه  
حمايت از زندانيان سياسي و خانـواده  
هايشان بر اهميت مبارزه مـتـشـكـل     
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي بــه           
خصوص در شـرايـط كـنـونـي ايـران             
تاكيد ميكند و تمام تـالش خـود را         
جهت تقويت و پيشبرد هر چه بيشتـر  
ايــن مــبــارزه و ايــجــاد كــانــالــهــاي             
همبستگي جـهـانـي در حـمـايـت از               
آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي بــه كــار            

 ميگيرد.
ـيـسـت             کنگره دهـم حـزب کـمـون
ـيـان       کارگري مبارزه براي آزادي زنـدان
سياسي را يک رکن مهم جنبش هـاي  
اعتراضي در ايران ميداند، مبـارزات  
شجاعانه زندانيان سياسي و خـانـواده   
هاي آنان را صميمانه ارج مينهد، بـر    
اهميت مبارزه متشكـل بـراي آزادي       
ـيـان سـيـاسـي بـه خصـوص در                 زندان
شرايط كنوني ايران تاكيد ميكـنـد و     
از حزب ميخواهد کـه مـبـارزه بـراي         
آزادي زندانيان سياسي را با تمام قـوا    
ـيـه امـکـانـاتـش                 ـل ـفـاده از ک و با است

 تقويت کند. 
پيشنهاد دهندگان: شيوا محبـوبـي،     

 سرور كاردار

ـايـه اي      از آنجا كه آشنا كردن مردم با پ
ـابـي      ترين حقوق خود راه را براي دسـتـي
 بـه ايــن حــقــوق هـمــوارتــر مــيــكــنــد،           

و از آنجا كه هم بـرسـمـيـت شـنـاخـتـه            
شــدن ايــن حــقــوق از طــرف احــزاب              
سياسي و هم اعالم تعهد ايـن احـزاب       
ــه حــقــوق                ــيــان ــراي اجــراي مــفــاد ب ب
شهروندان در صورت بقدرت رسـيـدن،     
مردم را در مبارزه شان براي دستيابـي  
به ايـن حـقـوق مـتـحـد تـر و قـويـتـر                       

 ميكند:
ـانـيـه      حزب كمونيست كارگري ايران بـي
حقوق شهروندان در ايران را بـرسـمـيـت     
ميشناسد و خود را متعهد مـيـكـنـد       
كه در صورت كسب قـدرت سـيـاسـي       

در ايــران، قــدرت و امــكــانــات الزم             
دولتي را براي اجراي همـه مـفـاد ايـن         

 بيانيه بكار گيرد.
 ارائه دهنده قرار: جليل جليلي

امضا كنندگان:  اسمائيل مـردوخـي،      
 شهال خباززاده، سعيد مدانلو

 ضميمه
� ��4ق ��2و�/ان در ای�ان �	� 

 � /4  
آزادي براي همه، آسايـش بـراي هـمـه،         
رفاه و شادي براي همه و زندگي بـهـتـر      
بــراي هــمــه مــفــاهــيــمــي آشــنــا و از             
بديهيـات پـذيـرفـتـه شـده در جـوامـع                 
بشري معاصر هستند. ولي واقـعـيـت      

 ۱۲ صفحه  

 #�ار در  �رد  
� ��4ق ��2و�/ان در ا��ان  �	� 
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نميدهد، آنرا بمراتب تشديد ميـکـنـد.    
براي کـارگـران و تـوده کـارکـن مـردم               
ناسيوناليسم اقتصادي بجـز ريـاضـت      
اقــتــصــادي شــديــد تــر و فــقــر و بــي              
تاميني اقتصادي بيـشـتـر مـعـنـائـي          

 ندارد.  
نه از نظر سياسي و نه از لـحـاظ    -۱۰ 

اقتصادي راست افـراطـي آلـتـرنـاتـيـو            
استراتژيک و راه حل عـمـلـي اي بـراي         
بوروژازي جهاني نيست. بلکه صـرفـا      
بازتاب بن بست و بي افقي سرمايه  و 
"راه حل" اي است که  نـهـايـتـا بـحـران           
بورژوازي را بمـراتـب تشـديـد خـواهـد           
ـقـطـه نـظـر اجـتـمـاعـي نـيـز                    کرد. از ن
راسيسم و ناسيونال شوونيسم در قـرن    
بيست و يـکـم، عصـر جـهـانـي شـدن              
سرمايه و جهاني شدن مبـارزه عـلـيـه       
ــاي              ــطــه ســرمــايــه، عصــر مــدي ســل
اجتماعي و تبديل دنيا به يک دهـکـده   
جهاني،  نميتواند آلترناتيو کـارسـاز و     
ماندگاري براي بورژوازي به بـن بسـت     
رسيده باشد. از نقطـه نـظـر بـورژوازي          
غرب راست افراطي تـنـهـا مـيـتـوانـد          
ـفـا کـنـد.                   نقش يـک کـاتـالـيـزور را اي
بورژوازي اميدوار است دولتهاي نـوع    
ترامپ بتوانند براي طبقه حاکمه وقت 
بخرند و با به قهقرا کشيـدن جـامـعـه،       
باز پس گرفتن دستاوردهاي جـنـبـش      
کارگري و جنبشهاي مترقـي در دوره      
هاي گذشته، و کاهش سطح توقعـات  
و انتظارات مردم راه را براي بـازگشـت   
ـقـدرت    احزاب متعارف تر بورژوازي  ب

 هموار کنند.   
ريـاســت جـمــهـوري تــرامـپ و              -۱۱ 

قدرتگيري احزاب راست افراطي نظير 
او در اروپا  با موجي از اعتراضات و   
تالطمهاي اجتماعي روبرو شده اسـت    
و اين موج رو به گسترش است. نود و   
ـه تشـديـد                 نه درصـديـهـاي جـامـعـه ب
رياضت کشي اقتصادي، زن سـتـيـزي    
ـفـي              و نفرت پراکني راسـيـسـتـي، و ن
حقوق سياسي و مدني و اجـتـمـاعـي         
شان تن نميدهند. اين وضعيت زمينه  
را بــراي شــکــلــگــيــري يــک جــنــبــش           
راديکال چپ و با افق سوسيالـيـسـتـي     

 در غرب فراهم ميکند. 
ـقـد ريشـه اي               -۱۲  شرايط حـاضـر ن

کــاپــيــتــالــيــســم و انســانــدوســتــي و           
ـلــبــي                 ــرابــري طـ ــخــواهــي و ب آزادي
سوسياليستي را به يک گفتـمـان رايـج      
در صفـوف چـپ اجـتـمـاعـي و تـوده                
مردم  تـبـديـل کـرده اسـت. امـا ايـن                 

ـه           گرايش راديکال اجـتـمـاعـي بـوسـيل
چپ متحـزب در غـرب نـمـايـنـدگـي              
نميشود. گرايشات و  احزاب سـنـتـي       
چپ جرياناتي حـاشـيـه اي و کـامـال              
بيربط به سيـاسـت و مسـائـل امـروز            
جامعه و بدور از اعتراضات و جنبش 
چپ اجتماعي هستند. از سوي ديگـر   
ــا و                    ــروهـ ــيـ ــراض نـ ــتـ ــد و اعـ نـــقـ
شخصيتهائي نظير ساندرز و کوربـيـن   
کــه تــوانســتــه انــد در فضــاي ضــد               
کاپيـتـالـيـسـتـي جـامـعـه بـا ادعـاي                  
سوسياليسـم و مـخـالـف بـا يـک در                 
صديها نفوذ و محبوبيت اجـتـمـاعـي     
کسب کنند از چـهـارچـوب سـيـسـتـم            
سـرمــايــه داري فــراتــر نـمــيــرود. ايــن             
نيروها نماينده سوسياليـسـم و حـتـي         
چپ اجتماعي موجود در اين جـوامـع   
نــيــســتــنــد بــلــکــه صــرفــا بــازتــاب و           
انعکـاسـي از حضـور و قـدرت چـپ                
اجتماعي در صفوف اليت سياسي در 

 غرب محسوب ميشوند.   
آنچه به تحوالت اين دوره شکـل   -۱۳ 

ميدهد و سرنوشت توده مردم دنيـا را    
رقم خواهد زد نه کشاکش در صفـوف  
بورژوازي بين احزاب سنتي با افراطـي  
و يا ليبراليسم و نئـو لـيـبـرالـيـسـم بـا             
ـه مـيـان دو              نئوفاشيسم  بلکـه مـقـابل
قطب کار و سرمايه، ميان کمـپ نـود     
و نه درصديها و يک درصديهـا اسـت.     
در قطب مقابل راسيسم و نـاسـيـونـال       
شوونيسم، سوسـيـالـيـسـم قـرار دارد.           
سوسياليسمي کـه حـزب مـا، حـزب             
کمونيسم کارگري نمايندگي ميکنـد.  
ما در برابر "جنگ تمدنها" ارزشـهـا و       
تمدن جهان شمول انساني، درمـقـابـل      
ـقـد    نقد راسيستي اسالم و مسلمانان ن
اته ئيستي و سکوالريستي اسالم، در 
برابر مهاجر و خارجي ستيزي دفاع از   
برابري و حـقـوق مسـاوي بـراي هـمـه               
افراد جامعه، در برابر ناسـيـونـالـيـسـم       
شوونيستي انترناسيـونـالـيـسـم، و در          
ــزده                ــحــران ــســم ب ــي ــال ــت ــي ــاپ ــر ک ــراب ب
سوسياليسم را قرار ميدهـيـم. ايـنـهـا         
ـقـاتـي در            جبهه هاي اصلي نـبـرد طـب
دوره حــاضــر و مــحــور وظــايــف                  
ـه         کمونيستهائي است که در دنـيـاي ب
ـه قـهـقـرا کشـيـده شـده                 منجالب و ب
بــورژوازي، بــراي بــرابــري و آزادي و              
رهائي سوسياليستي، براي انسـانـيـت    
ـه انسـان         و براي  باز گرداندن اختيـار ب

 مبارزه ميکنند. 
 ارائه دهنده حميد تقوائي

تائيد کنندگـان: مـحـمـد شـکـوهـي،             
سيامک بهاري، شهال خباززاده، غالم 

 اکبري، ايرج فرجاد، مصطفي صابر 

 ۱۱ از  صفحه  
�ی���	د� ...  � 	�!"# 

امروز حكايت از چيز ديگري دارد. از      
يك طرف امكان متحقق كـردن هـمـه        
اين آمال و آرزوهاي بشري وجـود دارد    
و از طرف ديگر خيلي از انسانهـا ايـن     
آرزوها را براي فرزندان و نسلهاي بـعـد     
از خود بجا ميگذارنـد. از يـك طـرف           
ثروت عظيمي با كار و تالش انسانهـا  
تــولــيــد مــيــشــود و از طــرف ديــگــر            
ميليونها انسان از امكان اسـتـفـاده از      
ثمره اين تالشها محروم ميشـونـد. در      
يك طرف اقليت كوچكي بخش اعظـم  
ثروت توليد شده را در انـحـصـار خـود       
دارند و در طرف ديگر اكثريت عـظـيـم    
مردم دنيا در فقر، بي مسـكـنـي، بـي       
ـا امـنـي و جـهـل و بـي                     بهداشتـي، ن
حقوقي عذاب ميكشـنـد. غـاصـبـان         
ثروت به سروران و تـولـيـد كـنـنـدگـان            
ثروت به بردگان مدرن در دنياي وارونه 
سرمايه داري تـبـديـل شـده انـد. ايـن                

 معادله بايد بهم بخورد.
بيانيه حقوق شهروندان تـالـشـي اسـت       
براي هموار كردن راه نجات ميليـونـهـا    
انسان مـحـروم از آزادي، مـحـروم از               
شادي و محروم از حرمت اليق انسـان    
و تـبـديـل آرزوهـاي ايـن انسـانـهـا بـه                  
واقعيتهاي ملموس. اين بيانيـه هـيـچ       
گــونــه قــيــد و شــرطــي را كــه تــالش              
انسانها براي رسـيـدن بـه يـك زنـدگـي             
بــهــتــر را مــحــدود كــنــد، بــرســمــيــت          
نميشناسد. و نه تنها اين، بلكه دسـت     
نيروهاي مدافع نابرابري و جـهـالـت را      

 در منگنه قرار ميدهد.
ـا     ضروري است كه همه مردم خود را ب
تمام مفاد اين بيانيه آشنا كننـد، بـنـد      
بند آن را حق مسلم خود بـدانـنـد و بـه         
نيروي اتحاد خود خـواهـان بـرسـمـيـت         

 شناسي آن از طرف هر دولتي شوند.
 

 الف: حقوق عمومي
 هر فرد ساكن ايران حق دارد:

مصونيت جسمي و روحي داشته  -* 
باشد. (هيچ كس نبايد شكنجه شـود،  

 هيچ كس نبايد اعدام شود)  
ـات             * از مسكن، مـعـاش و ضـروري
زندگي متعارف در جامعه بـرخـوردار     
باشد. (زندگي متعـارف سـطـحـي از           
زندگي است كه تامين آن، بـر اسـاس         
محاسبات علمي، براي تمام ساكنيـن  
جامعه در آن زمـان مـعـيـن مـمـكـن              

 باشد)  
ـات                  -*  از پـيـشـرفـتـه تـريـن امـكـان

ممكن بهداشتي و درماني بر خـوردار    

 باشد.  
محل سـكـونـت خـود را آزادانـه               -*

 انتخاب كند.  
آزادي سفر و نقل مـكـان داشـتـه          -* 

 باشد.  
به تـمـام اطـالعـات مـربـوط بـه               -* 

منابع مالي و قدرت تـولـيـدي كشـور       
 دسترسي داشته باشد.  

عقايد و نـظـرات خـود را بـطـور               -* 
 آزادانه بيان كند.  

ـا   -* به هر مذهبي باور داشته باشد ي
 به هيچ مذهبي باور نداشته باشد.  

از هر مـرام، نـظـر و عـقـيـده اي                -* 
 بطور آزادانه انتقاد كند.  

ـان              -* ـا بـه هـر زب به زبان مادري و ي
 زنده دنيا تحصيل كند.  

در هر رشته اي و در هر مكـانـي،    -* 
طبق تخـصـص و عـالقـه خـود، كـار               

 كند.  
از امكان تحصيل، تا عاليـتـريـن     -* 

 سطح ممكن، برخوردار باشد.  
از هــر گــونــه تــبــعــيــض و                       -* 

ــر اســاس                ــه ب ــت، از جــمل مــحــدودي
جنسيت، نژاد، مليت، زبان، قوميـت،  
سن، باور هاي سـيـاسـي و مـذهـبـي،           
تمايالت جنسي و نوع پوشش مصـون  

 باشد.  
* عليه هر گونه تـبـعـيـض اعـتـراض         
كند و بر عليه هـر كـس و هـر ارگـان               

 تبعيض كننده شكايت كند. 
* در سازمان هاي صنفي، سيـاسـي،    

 فرهنگي متشكل شود.  
از هر گونه دخـالـت ديـگـران، از            -* 

جــملــه دخــالــت دولــت، در زنــدگــي             
 خصوصي خود مصون باشد.  

نوع لباس و پوشش خود را خـود     -* 
 انتخاب كند.  

از هر گـونـه دخـالـت اشـخـاص،              -* 
نهادها و دولت در روابط جنسي خـود    

 با هر فرد بالغ ديگر مصون باشد.  
در ساختارهاي سياسي كشـور و     -* 

انتخابات ارگانهاي محلي و سـراسـري   
شركت كند، انتخاب كند و انـتـخـاب        

 شود.  
هــر فــرد بــالــغ مســتــقــال و يــا                -* 

ـالـغ ديـگـري كـه              مشتركا با هر فـرد ب
 خود صالح ميداند، زندگي كند.  

از احــتــرام بــر خــوردار بــاشــد.               -* 
(ادارات دولتي و سازمانهاي خدمات  
ـا مـراجـعـه             عمومي موظف اند كـه ب
كنندگان خود با احترام رفتـار كـنـنـد.       
هر گونه توهين و بي حرمتي از طـرف  
ارائه دهندگان خدمات اجتـمـاعـي بـه       
ـا اقـدامـات              ـايـد ب مراجعه كنندگـان ب
انظبـاطـي سـازمـان مـربـوطـه روبـرو                

 شود.)  
از اعتراف بـه هـر نـوع اتـهـامـي              -*

 عليه خود مصون باشد.  
از شركت در هر نوع جنگ و هـر     -* 

 نوع آموزش نظامي خودداري كند.  
از وارد شدن در ارتش و نيـروهـاي    -* 

 مسلح خودداري كند.  
از ورود نيـروهـاي انـتـظـامـي بـه             -* 

محل سكونت خود جلو گـيـري كـنـد.       
(نيروهاي انتظامي فقط در صـورتـي      
ميتوانند بدون اجازه فـرد وارد مـحـل        
سكـونـت او شـونـد كـه: اوال، حـكـم                   
ـا،     دادگاه محل را داشته باشند. و ثانـي
ـا افـرادي         هدف شان نجات جان فـرد ي
در آن محل يا خنثي كردن خطر جانـي  

 براي افرادي باشد.)
 

 ب: حقوق كودكان
ـا سـن        سـالـگـي،       ١٨ تمام كودكان، ت

بــايــد از امــكــانــات و مــزايــاي زيــر              
 برخوردار باشند:  

ـا پـيـشـرفـتـه تـريـن              -*  غذاي سالم ب
 استانداردهاي بين المللي،  

مســكــن مــنــاســب در ســطــح             -* 
 استانداردهاي بين المللي،  

بــهــداشــت و درمــان در ســطــح              -* 
 استاندارد هاي بين المللي،  

 وسايل بازي و تفريح،   -*
 تحصيل عمومي،   -*
مصونيت از آزار هـاي جسـمـي،         -* 

 جنسي و روحي، 
مصــونــيــت از هــر نــوع دســت              -* 

اندازي مادي و مـعـنـوي مـذاهـب و              
 نهادهاي مذهبي،  

ـايـد،                  -*  ـلـقـيـن عـق مصـونـيـت از ت
ارزشها و باور هـايـي كـه مـربـوط بـه               

 بزرگساالن است،
 

 موخره  
ـايـد هـر                 ـاال، ب براي تضميـن حـقـوق ب

 دولتي كه در ايران سر كار مي آيد:
بيانـيـه حـقـوق شـهـرونـدان را بـه                  -١ 

 رسميت بشناسد.
ــراي                -٢   ــمــام امــكــانــات الزم ب ت

دستيابي شهروندان بـه ايـن حـقـوق را           
 تامين كند.  

تمام اقـدامـات الزم را، بـراي بـه              -٣ 
اجرا گـذشـتـه شـدن تـمـام مـفـاد ايـن                  

 بيانيه، انجام دهد.
حق مردم را، در اقدامات مـتـحـد     -٤ 

و متشكل براي تحت فشـار گـذشـتـن       
ـانـيـه،        دولت جهت اجراي مفاد اين بـي

 برسميت بشناسد.  

 ۱۱ از  صفحه  
 ... ��	 #�ار در  �رد �
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من همانند بسياري از جوانان ديـگـر     
از طريق تلويزيون کانال جديد با حزب 
آشنا شده ام. آنچه که از زبان رهبران و 
فعالين اين حزب شنيـده ام خـواسـت        
هايي است که همـيـشـه در دل خـود           
آرزوي آنرا داشته ام. اين حرفها را بـه       
دوستان خودم گفته ام و در هر جمعي 
که فرصت و امـکـانـش بـوده تـکـرار             
کرده ام و کمتر ديده ام که کسي با اين 
حرفها مخالف باشد. به راسـتـي چـه         
ـتـوانـد مـخـالـف اعـدام و                  کسي مـي
شکنجه نباشد؟ چه کسي مي تـوانـد     
خواستار از بين رفتن فقر و گرسنگـي  
در ايران نباشد؟ چه کسـي خـواسـتـار       
ـيـسـت؟ و چـه            آزادي و شادي و رفاه ن
کسي مي تـوانـد مـخـالـف نـابـودي              
ـنـد          ـبـاشـد؟ هسـت جمهوري اسالمي ن
ــروت هــاي                 ــاشــي کــه ث اراذل و اوب
ميلياردي دارند و مي ترسنـد کـه بـا        
رفتن جمهوري اسالمي آنرا از دسـت    
ـتـي بسـيـار                  ـي ـل ـنـهـا اق بدهند ولـي اي
کوچک هستند. مـن يـکـي دو سـال              
است که دبيرسـتـان را تـمـام کـرده و              

ناچار به ناتمـام گـذاشـتـن تـحـصـيـل             
خودم در دانشگـاه شـدم. اکـنـون کـه             
ـيــش از يـک ســال اســت نــاچــار بــه                 ب
خدمت سربازي شده و با دهها جـوان    
ـنـم کـه                  ـي ديگر آشنا شـده ام و مـي ب
همگي از جـمـهـوري اسـالمـي و از              
شرايط حاضر متنفرند و فـهـمـيـده ام       
قــلــب اکــثــريــت مــردم ايــران آرزوي            
چيزهايي را دارد که ايـن حـزب مـي          
ـيـل             گويد و ميخواهد. بـه هـمـيـن دل
ـيـسـت                  خـودم را عضـو حـزب کـمـون
کارگري مي دانم و آرزوي پيروزي آنـرا  
دارم. من بـا آنـچـه در کـنـگـره هـاي                 
حزب ميگذرد، آشنايي زيـادي نـدارم     
ولي با گفتگوهايـي کـه بـا يـکـي از              
کادرهاي حزب داشته ام و با آنچه کـه  
ـيـده ام،             از تلويزيون کانال جـديـد شـن
احساس ميکنم که در آنجا تصـمـيـم      
هاي مهمي گرفتـه مـيـشـود. و ايـن             
تصميم ها مي تواند سرنوشت مـردم    
ايران و بخصوص جواناني مثـل مـن     

 را تغيير دهد. 
برايتان آرزوي پيروزي دارم و اميدوارم 
که روزي بتوانم شما را از نزديک ببينم 

 و دست شما را بفشارم

 1ر ی5 د�2( از ای�ان 

با درود به شرکت کنندگان در کنـگـره   
 دهم حزب کمونيست کارگري

من از طريق يکي از بستگان نـزديـک   
با حزب کمونيست کارگري آشنا شدم 
ولي به عنوان يک کارگر جوشکـار در    
تمام زندگي خود از نزديک شاهد ظلم 
و ستم جمهوري اسالمي و سـرمـايـه        
داران آن بوده ام. به همين دليل خـودم   
را عضــو ايــن حــزب مــي دانــم کــه              
همواره از حقوق کارگران دفاع کرده و   
دزدي هاي روسا و مـديـران را افشـا          
ـنـم کـه           ـي ـب کرده است. من بخوبي مـي
برنامه هاي تلويزيون کانال جـديـد تـا      
چه حد حرف دل کارگران را ميـزنـد و     

به آنها در مـبـارزاتشـان کـمـک مـي               
ـيـش        کند. ما کارگران نمي خواهيـم ب
از اين زندگي چند مرتبه زير خط فقر 
را تحمل کنيم و خواستـار نـجـات از        
ـيـم. مـن         شر جمهوري اسالمي هسـت
هم مانند بسياري از کارگران معتقدم 
که فقط اين حزب است که مي توانـد  
به ما کنـد تـا يـک زنـدگـي در شـان                 
آدميزاد داشته باشيم. امـيـدوارم کـه         
کنگره شما مثل هميشه بيشتر توجه 
خودش را روي مبـارزات کـارگـران و        
ـيـروزي         پيدا کردن راههايي براي بـه پ

 رساندن اعتراضات آنها بگذارد. 
ـيـت و             ـق براي اين کنگـره آرزوي مـوف

 براي حزبمان آرزوي پيروزي دارم 

��ی	  �/�  

در هفته هاي اخيرکمپيـنـي از طـرف        
فـعـاالن مـعـلـمـان و بـازنشـسـتـگــان                 

مشـکـالت    فرهنگي در اعتـراض بـه    
معيشتي معلمان، آموزشي و کمبود 
امکانات بـه خصـوص در مـنـاطـق              
محروم تحت عنوان "بودجه عـادالنـه"   
به راه افتاده است. بـر اسـاس آخـريـن            

هزار امضا در    ۱۴۰ خبرها نزديک به 
حمايت از خواستهاي معلمان در ايـن  

 کمپين جمع آوري شده است.
محمد حبيبي يکي ازفعاالن معلمان 

هزار  ۱۴۰ در همين رابطه گفته است: 
امضا جـمـع شـده. وي بـا اشـاره بـه                    
اعتراض جمع زيادي از فـرهـنـگـيـان          
ـتـه شـده           نسبت به بودجه در نظـر گـرف
ـنـده،    براي آموزش و پرورش در سال آي

 ۳ گفت: کمپين بـودجـه عـادالنـه از              
هفته پيش آغاز به کار کرد و دوستـان  
فعال صنفي در سراسـر کشـور نـامـه         

کـه در      اعتراضي به بودجه سال آينده
حال حاضر از سوي دولت مصـوب و      
ـنـظـيـم                  به مجـلـس فـرسـتـاده شـده، ت
کردند. اين بـودجـه بـراي مشـکـالت           
معيشتي معلمان، آموزشي و کمبود 
امکانات بـه خصـوص در مـنـاطـق              
محروم کارساز نيست.وي با اشاره بـه     

هـزار امضـا از سـوي             ۱۱۰ اينـکـه     
 ۳۰ فرهنگيان به صورت مـجـازي و       

هـزار امضــا بــه صــورت دســتــي در            
مدارس در اعتـراض بـه ايـن بـودجـه            
جــمــع آوري شــده اســت، گــفــت: روز             

گـذشــتــه تــمــامــي ايــن امضـاهــا بــه           
نــمــايــنــدگــان کــمــيــســيــون آمــوزش،       
ـيـسـه                ـيـق و هـيـات ري ـف کميسيون تل

 تحويل داده شد.
در سال هاي اخير مبارزات مـعـلـمـان     
در اعتراض به حقوق هاي کم؛ کمبـود  
امــکــانــات آمــوزشــي در مــدارس،          
وضعيت بد معيشتي بـازنشـسـتـگـان      
و ... ادامـه داشـتــه اسـت. چـنـديــن                    
اعتراض بـزرگ و سـراسـري مـقـابـل             
مجلس و نهادهاي حـکـومـتـي و در         
ســراســر کشــور بــرگــزار شــده اســت.           
واکنش حکومت به اين مبـارزات تـا     
به حال همه اش دادن وعيده و وعيد و 
سردواندن معلمان بوده اسـت. طـبـعـا        
اين ابتکار معلمان قابل دفاع است و   
بايد از اين حرکت دفاع کرد. اما ايـن     
ـيـن         را هم بايد در نظر داشت کـه کـمـپ
فوق يکي از اقـدامـات مـي بـاشـد و            
ـفـت    نهايتا هم به احتمال زياد با مخال
دولت روبـرو شـده و مشـمـول مـرور                
زمان خواهد شد. خوشبختانه فعـاالن   
مبارزاتي معلمان هم به اين نکته پـي  
برده و در تالش هستند براي رسـيـدن     
بــه مــطــالــبــاتشــان مــبــارزاتشــان را          
سراسري تر کرده و با آمدن به خيـابـان   
و سازماندهي اعتراضات سراسري و   
گسترده خواستهايشان را بـه دولـت و       

 حکومت تحميل نمايند.
در هفته ها و ماههـاي اخـيـر شـاهـد          
نمونه هاي خوبي از اين اعتراضات و   
طرح خواستهاي معلمان بوديم. و اين  

جاي امـيـدواري اسـت. مـعـلـمـان و                  
بازنشستگان فرهنگي بايد بدانند کـه    
حکومت براحتي پاي پاسخگويي بـه    
ـنـهـا راه           مطالباتشان نخواهد آمـد. ت
گسترش مبارزات، سراسـري شـدن و       
ايجاد نهادها و تشکل هاي مبارزاتي 
براي سازماندهي اين اعـتـراضـات و        
رويارويي قدرت و نيروي معـلـمـان بـا       
حکومت مي باشد. هر چه مـعـلـمـان      
دارند نه از صدقه سر حکومت، بلـکـه   
ــک                ــي و ي ــارزه طــوالن حــاصــل مــب
روزآزمايي بين حکومت و مـعـلـمـان       

 بوده است.
افــزايــش حــقــوق هــاي مــعــلــمــان و            
فرهنگيان بـازنشـسـتـه، پـرداخـت بـه            
ــظــام                ــوق هــا، اجــراي ن مــوقــع حــق
هماهنگ و ساير مطالبات معـلـمـان    
در کنار اختصاص بـودجـه کـافـي بـه          
آمــوزش و پــرورش و فــراهــم آوردن             
ــلــي در مــدارس         امــکــانــات تــحــصــي
استاندارد و امن از جمله خواسـتـهـاي    

مـي بـاشـد. بـراي           مبارزات معلمان 
تحميل اين خواستها به حکومت بايد 
دست به مبارزه اي سراسري و متـحـد   
ـتـه زد و حـکـومـت را                  ـيـاف و سازمـان
مجبور به قبول خواستـهـا کـرد. ايـن          
حکومت فقط زبان زور و مبارزه مـي  

 فهمد.
، اول مــارس        ۱۳۹۵ اســفــنــد       ۱۱ 
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ـيـم        ۱۰ تا    ۹ مارس ساعت  ۱۰ رفقاي عزيز روز جمعه  و ن
شب سميناري در مورد نئوفاشيسم در جوار کنگره خواهيم 

 داشت. بحث را من ارائه ميدهم.
 به اميد ديدار همه رفقا در کنگره

 حميد تقوائي
 ۱۷ مارس  ۳ 
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 رئوس بحث:

مراحل انکشاف کاپيتاليسم از ليبراليسم کالـسـيـک تـا        - 
 راسيسم عريان، اقتصاد سياسي متناظر با اين مراحل  

زمينه هاي اقتصادي و سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي عـروج                  -
 راسيسم در قرن بيست و يکم  

 از راسيسم به فاشيسم: راسيسم در حکومت  -
 ويژگي هاي فاشيسم در اين دوره: آناتومي ترامپيسم -
 نقش ابزاري راست افراطي براي بورژوازي غرب -
 ترامپيسم و اسالم سياسي -
تناقض نئوفاشيسم با ساختار و بافت جهان قرن بيست و  -

 يکم
 جبهه هاي اصلي نبرد طبقاتي در اين دوره -
 نقد کمونيستي نئوفاشيسم -

 ��ی�	ر در�	ر& �<� +	2ی�% 
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 فريده آرمان 
 داوود آرام 
 پروين آزاد

 ي  طه آزاد
 ي فراز آزاد
 پيام آذر 

 آذر کيان 
 مسعود آذرنوش 

 ي سياوش آذر
 ي مجيد آذر

 آسنگران محمد 
 گيتی آقاجانی 
 امير آينه چي 

 رحمت ابراهيمي
 محسن ابراهيمی 
 فرشاد ابوالحسني 

 ي مينا احد
 هيوا احمد 

 ي محمود احمد
 ي عبداله اسد
 ي ناصر اصغر

 اصلی ي زر
 اصلي مجيد 

 سعيد اعتضادزاده 
 ي غالم اکبر

 احسان اکبرزاده 
 تيمور امجدي  

 ي سيامک امجد
 صبري اميرحسيني 

 سيروس ايل بيگي
 نازنين برومند 

 بهار ي شاد
 ي بهروز بهار

 ي سيامک بهار
 ي سيما بهار

 شهاب بهرامی 
 فاتح بهرامی 

 شرمين بهمني
 ذر پويا آ

 امير توکلی 
 حميد تقوايی 
 کيوان جاويد 

 ي علی جواد
 جليل جليلی 

 شيرزاد چوپاني
 سعيد حيدري فر 

 طه حسينی 

 غريبه حسيني
 آزاد خاده

 بهمن خانی 
 شهال خباززاده 
 فرزانه درخشان 

 شهال دانشفر 
 ميترا دانشی 

 پتی دبونيتاس  
 پاسکال دکامپ 
 حامد راستکردار

 احمد رحمانی 
 صابر رحيمی 

 پري رشيدي
 ايرج رضايی 

 فرهاد رمضانعلي
 هرمز رها 

 نسرين رمضانعلی 
 خالد زارعي

 سيامک زارع 
 ي امير زاهد

 گيتا زينالني 
 بهرام سروش 

 هوشيار سروش
 نگار سروعليشاهي  

 محمدي کريم شاه 
 ليلی شعبانی  

 ي عصام شکر
 شکوهی محمد 

 سودابه شکيبا 
 شيرين شمس 

 مصطفی صابر 
 ي جمال صابر

 ي سوسن صابر
 کيا صبري

 حسن صالحی 
 نازنين صديقی 
 نسرين صفري

 راضيه صلواتي
 شمی صلواتی 
 فرامرز عبدي

 آسو عبدي نژاد  
 انديشه عليشاهي

 رضا فتحی 
 ايرج فرجاد 

 جميل فرزان 
 ي سيروان قادر
 ي نوشين قادر

 ناهيد قرباني
 طغرا قره گوزلو 

 سرور کاردار 
 اصغر کريمی 

 کريمی محمد 
 مسعود کريمی 
 ناصر کشکولی 
 بهرام کاله زري

 خليل کيوان 
 عبدل گلپريان 

 عزيزه لطف اللهي
 شيوا محبوبی 
 کاظم نيکخواه 
 نسان نودينيان 
 شهناز مرتب 

 امين کمانگر محمد 
 کوهی ي يد

 عباس ماندگار 
 محمدي نويد 

 آرمان محمدي
 فاروق محمدي

 ي محمودي يد
 سعيد مدانلو 
 هادي مدانلو 

 اسماعيل مردوخی 
 کي سيامک م

 مهسا ممتنحي
 هادي موسوي 
 ي بهروز مهرآباد
 کاوش مهران 
 بهار ميالنی 

 جميله ميرکی 
 نويد مينايی 

 ي فاضل نادر
 آرش ناصري
 خالد ناصري

 محمود نجفي 
 سارا نخعی 

 ي سمير نور
 زاد ي ستار نور

 کورش نيکخواه 
 افسانه وحدت 

 اسماعيل هدفمند (اسی برلين) 
 اوزگور يالچين 

 رحيم يزدانپرست 
 ي بابک يزد
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هيات رئيـسـه کـنـگـره بـوسـيلـه              -١ 

 کنگره انتخاب ميشود.  
تمام تصميمات با اکثريت نسبي  -٢ 

 آراي نمايندگان تصويب ميشود. 
راي گـيـري در کـنـگـره بـجـز در                 -٣ 

انتخابات کميته مرکزي علني اسـت.  
شمارش دقيق آرا در راي گيـري هـاي     
ـفـاوت راي              علني در مـواقـعـي کـه ت
هاي موافق و مخـالـف عـيـان اسـت          
ضروري نيسـت. در صـورت نـزديـک            
بودن راي هاي مخالف  و موافق، بـه    

ـفـر    ٢ تصميم رئيس و يا با پيشنهاد  ن
 از نمايندگان آراء شمرده ميشود. 

در طرح هر قطعنـامـه و قـرار و           -٤ 
پيشنهاد، موافق و مخالف به تـعـداد   
ـنـد. ارائـه                مساوي صـحـبـت مـيـکـن
دهنده هر قطعنامه يک نوبت در پايان 
بحث براي جمعبندي مبحث خـواهـد   
داشت. ارائه دهندگان قـرارهـا نـوبـت        

 جمعبندي نخواهند داشت. 
تبصره: هر قرار يا قطعنامه  ميتواند  
بنا به تصـمـيـم ارائـه دهـنـده اصـلـي               
بوسيله  دو نفر، تهيه کننده متن سند 
ـتـخـاب او،             و يک نماينده ديگـر بـه ان
ارائه شود. در اين صورت وقت ارائـه     

 بحث بين دونفر تقسيم ميشود.
بعد از ارائه هر قطعنامه حد اقل  -٥ 

دو مخالف و دو موافق و بعـد از هـر       
قرار حداقل يک مخالف و يک موافـق  
ـنـد.      به مدت مساوي صحبت ميـکـن
ـيـن               ـب اين سخنرانـان از مـيـان داوطـل
بوسيله هيات رئيسه و با تاييد کنگره 

تعيين ميشوند. در مـواردي کـه بـه             
ـنـد       ۶ بحث بيشتري نياز باشد طبق ب

 عمل خواهد شد.
نوبت گرفتن در سالن براي بـحـث    -٦ 

و نـظـر دهـي حـول اسـنـاد بصـورت                
کتبي است. از ميان کساني که نوبت  
ـيـد قـرعـه           گرفته اند  تعداد الزم بـه ق

 تعيين ميشوند. 
ـيـشـنـهـاد            -٧  کفايت مذاکرات بـه پ

هيات رئيسه و يا دو نفر از نمايندگان 
 به راي گذاشته ميشود. 

کــنــگــره تــنــهــا بــه مــبــاحــث و              -٨ 
ـبـل              ـپـردازد کـه از ق پيشنهاداتي مـي
ـيـار کـنـگـره قـرار            بطور کتبي در اخت
داده شده باشد و کنگره ورود آنها را به 
دستور تصويب کرده باشد. هيچ قـرار   
و طرح قطعنامه جديدي در کـنـگـره        
دريافت نميشود و بـه راي گـذاشـتـه             
ـنـاء بـر ايـن            نميشود. (تصويب استث
قاعده تنها با راي نصف بـعـالوه يـک      

 نمايندگان مجاز است). 
ــه                -۹  ــذاشــت ــه راي گ گــزارشــات ب

ــان               نــمــيــشــود. وقــت مــوجــود مــي
سخنرانان تقسيـم مـيـشـود. پـس از             
ـلـف، يـک         اظهار نظر سخنرانان مـخـت
نوبت کـوتـاه نـهـائـي بـراي تـوضـيـح                
بيشتر درمورد جوانـب مـورد بـحـث         
گزارشات به ارائه دهندگان آنـهـا داده     

 ميشود. 
در پــايــان هــر اجــالس وقــت              -۰ ١ 

مناسبي براي اظهار نظر ميهمانان و   
 ناظرين اختصاص داده ميشود. 


