
ی   ت
ت      حک  

    1394تير   30  -  2015ژوئيه  20
 دوشنبه ها منتشر ميشود

)خط رسمي(حكمتيست  -حزب كمونيست كارگري   
www.hekmatist.com      

ستون   سر 

٧٢ 

ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

 ...! رفقاي كارگر     
حـال  .  مذاكرات دولت ايران با آمريكا به پايان رسـيـد       

اين دولت به نمايندگي از جانب كل بورژوازي ملي و بيـن  
المللي براي جنگي ديگر عليه ما در ابعادي نو نيرو بسـيـج   

خود را براي دور جديدي از مـبـارزه     .  آرام ننشينيم.  ميكند
آن كشمكش، كشمكش ما نبود، ايـن  .  طبقاتي آماده كنيم

اين جدالي است كه بايد با قدرت تمـام بـه     .  جنگ ماست
مـدافـعـان    ” از همين حاال از بلندگوهاي   .  استقبالش رفت

رژيم، دارند قواعد ويژه و موقعيت اضـطـراري     “  كارگرنواز
براي كار كشيدن برده وار از گرده كارگر و سركـوب هـر     

“ ! مرگ بر خرابكار اقتصـادي ” صداي حق طلبي را با فرياد 
جمهوري اسالمي در اين دور جديد از جنگ .   جار مي زنند

بطور جدي بر روي حمايت بسياري از نيروهـا و احـزاب       
نـبـايـد    .  بورژوايي و ميهن پرست، حساب باز كرده اسـت   

گذاشت اين رژيم چرخ توليد را با آتش زدن به زندگي ما و 
بـه  .  نسل هاي آينده طبقه كارگر ايران راه انـدازي كـنـد     

تفرقه و رقابت و ناسيوناليسم در صـفـوف خـود مـيـدان          
قد علم كنيم و اتحاد طبقاتي خويـش را فشـرده       .  ندهيم
در مقابل وعده هاي پوچ و سر خرمن و عوامفريبـي  .  كنيم

هاي رذيالنه ميهن پرستانه با صداي بلند اعالم كنيم كـه  
كه قبل از آنكه حقوق مسلـم كـارگـر و        !  ما برده نيستيم

زندگي شايسته اين طبقه كه خالق همه ثروت هاست بـه    
رسميت شناخته شود، به هيچ چرخي اجازه گشتـن و بـه       
هيچ دولتي اجازه توسعه اقتصاد را نخواهيم داد؛ كه ما بـا    
دست خود گور فرزندانمان را نميكنيم و سند گـرسـنـگـي     

با صداي بلند بگوئيم كه به اقتصـاد  .  شان را امضا نميكنيم
مقاومتي و رياضت اقتصادي كه به ما تحميل شده اسـت    

بگوئيم كه هركس نقشـه بـراه     .  به كار ادامه نخواهيم داد
بـا  .  انداختن اقتصاد را دارد، اول بايد كارگر را راضي كـنـد  

پرچم مطالبات مستقل خود، براي رفاه و بهبود فـوري و      
قبل از آنكه اين .  قطعي وضعيت طبقه خود به ميدان بيائيم

دولت و اين جمهوري تماما پوست بنـدازنـد، دسـت بـه         
همصدا شويم تا بورژوازي و دولت اش چاره .  تعرض بزنيم

بـدور از    .  اي جز عقب نشيني در مقابل خـود نـيـابـنـد         
را در   “  منشور رفاه، آزادي و امنيت مـردم ايـران    ” هراس،

 .مقابل دشمنانمان بدست گيريم

!كارگران جهان متحد شويد 	

 !ما برده نيستيم
 فواد عبداللهي

توافق قدرت هاي جهانـي بـا        
جمهوري اسالمي، همانطوريـكـه   
پيشتر پيش بيني كـرده بـوديـم،      

 . سرانجام رسميت يافت
مذاكرات به بهانه اتمي، مراسم    

عقب نشيني امريكا از خاورميانه و 
شريك كردن جمهوري اسـالمـي   
به عنوان يك نيروي منطقه اي و 
به رسميت شناخته شده تـوسـط     

. اسـت “  جامعه جـهـانـي     ” كلوپ 
صرفنظر از متن كتبي تـوافـقـات    
منتشر شده و نشده، آنـچـه كـه      
محتواي واقعي آنرا بيان ميكـنـد،   
رسميت يافتن يك توازن قـواي    
ديگر و يك سـيـاسـت بـورژوا         
امپرياليستي ديگر در خاورميانه، با 
شركت رسمي جمهوري اسالمـي  

 .ايران  است
افتخار بورژوازي ايـران بـه            

تيم مذاكره كـنـنـده،    “  قهرمانان” 
ظاهر شدن عكس محمـد جـواد     
ظريف با كاله اميركبير، تشبيه او   
به مصدق در بعضي از روزنـامـه     
هاي ايران، پيام هاي شادباش و   

پشت سر هم مقامات حكومتي و   
جشن و سرور ناسيوناليسم ايرانـي  
ناشي از اين موقعيت واقـعـي و       

 . جديد جمهوري اسالمي است
دميدن دسته جمعي حاكمـان       

و  قلم بدسـتـان شـان در بـاد           
ناسيوناليسم ايراني با سـمـفـونـي     

، پروژه هدفمند ايـن  “ ايران اتمي” 
سمـفـونـي كـه       .  دوره شان است

بدنبال خود، وعده هاي بلند مدت 
رشد اقتصادي در آينده و فـريـب   
! رسيدن جامعه به رفاه را مي نوازد

وعده هايي كه در واقعيت، جامعه 

را با توقع بهبود، خالصي از فقر و 
گراني، توقع آزادي سـيـاسـي و        
فرهنگي و اجتماعي در مـقـابـل      
. جمهوري اسالمي قرار داده است

شادي امروز مردم در ايران بيانگر 
شادي كه بوي .  اين واقعيت است

خشم و طغيان مطالـبـات   “  خطر” 
خفه شده رفاهي و آزاديخواهـانـه   
جامعه، از تمام منافذ آن به مشـام  

هدف تمام اين تبليـغـات،   .  ميرسد
طبقه كارگر و مـردم مـحـروم          
جامعه، زنان و جـوانـان تشـنـه         

 . ...فضاي آزاد زندگي است
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ميخواهند كارگر ايرانـي را         
شريك پيروزي خـود جـلـوه        

ميخواهنـد مـحـرومـان       !  دهند
جامعه، اكثريت عظيـمـي كـه      
كمترين دورنماي آيـنـده اي       
روشن در مقابـل نـدارد،  را         

 !  شريك افتخارات خود كنند
ميخواهند جـوانـه هـاي             

برحق مـطـالـبـات مـتـعـدد            
ستمديدگان را،  بـا تـيـغ و            
شمشير افتخارات ناسيوناليستي 

 . از ريشه قطع كنند
اگر آهنگ برندگي تيغ و قـمـه   
اسالمي را كـنـد كـرده انـد،         
شمشير جهالت ناسيوناليسـتـي   
بيش از هميشه بـه درد ايـن       
روزهاي بورژوازي و نمايندگـان  

تا طبقه كارگر را   !  شان ميخورد
هم در كنار خود، بعنوان واحدي 

. موهوم به صف كنند“  ملت” از 
موهومـي كـه در آن         “  ملت” 

فريبكارانه كارخانه دار و نماينده 
مجلس و رئيس جمهور و وزيـر  
و زندانبان و زنداني و  فقيـر و    
غني، همه را يك تـن و هـم       

 . منفعت  اعالم كنند
ميـخـواهـنـد كـارگـر و                

رفسنجاني و خامنه اي و رئيس 
دولت و كارفرماها را دوش بـه    
دوش هم در جشـن پـيـروزي      

همه اين حـقـه     .  شركت دهند
بازي ها براي ايـن اسـت تـا        
كارگر به خاطر منـافـع كـاذب      
ملي از مطالبات مسـتـقـل و        

 .برحق خويش بگذرد
اگر تا ديروز ارعاب به بـهـانـه     

تهديدات نظامي و جـنـگ و       
بمباران هاي هوايي گزينه روي 
ميز حاكميت بورژوازي عـلـيـه    

مطالبات سياسي و اقـتـصـادي    
كارگران بود، اگـر دشـمـنـي         
شيطان بزرگ و ضرورت مقابله 
با استكبار جهاني و سينه زنـي    
براي مظلوميت امت اسـالمـي   

همگي عـلـم كـنـار زدن         ...  و
مطالبات تلنبار شده طبقه كارگر 
و محرومان جامعه بود، از امروز 
اما كمپين بردن كارگر به زيـر    
يوغ جهالت ناسيوناليسـتـي، و     
ــق          ــاي رون ــده ه دادن وع
اقتصادي و طلـوع خـورشـيـد       
دروغين رفاه همگانـي، هـدف     
دسته جمعي دولت و حكومت و 
اليه هاي مـتـعـدد بـورژوازي       

 .ايران است
طبقه كارگر پيروزي دولـت       

! و حاكميت سرمايه را مي بينـد 
جشن نصب مدال افـتـخـارات    
ناسيوناليستي به سينه همديگـر  

امـا ايـن     !  شان را شاهد اسـت 
طبقه وسع و توان نظاره گـري  

 .  منفعل را ندارد
حزب حكمتيست، طـبـقـه         

كارگر، كارگران كمـونـيـسـت،     
همـه كـمـونـيـسـت هـا و               
آزاديخواهان و برابري طلـبـان   
در ايران را بـويـژه فـراخـوان       
ميدهد تا، امروز كه نقطه پاياني 
بر بهانه دشـمـن خـارجـي و         
تحريم و جنـگ و بـمـبـاران         
گذاشته شده است، با تمام توان 
براي تمام مطالبات تلنبار شـده  

 . اش به ميدان بيايد
بايد به حاكمان نشـان داد         

كه كارگر، مرغ عزا و عـروسـي   
سرمايه داران و دولت هايشـان  

 ! نيست
 

 -حزب كمونيست كارگري
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امروز بيش از پيش روز به ميدان 
 !طلبكاران واقعي كارگران اند !آمدن ماست

 فواد عبداللهي
ايران   شده هاي بلوكه هاي جهاني، برآوردهايي كه از پول شدن توافق ايران و قدرت تا پيش از قطعي     

رئيس بانك مـركـزي امـا      .  زد ميليارد دالر دور مي 110ميليارد دالر و كمِ كم  150وجود داشت حوالي 
ميلياردش پيـشـاپـيـش      6ميليارد دالر است كه  29شده  هاي بلوكه اخيراً اعالم كرد كه مبلغ دقيق پول

 . ...هاي ايران كسر خواهد شد بابت بدهي
اوال، اين بخش ناچيزي از ثروت و سامان عظيمي است كه طبقه كارگر ايـران بـا       !  دروغ ميگويند     

خون خود، بورژوازي ملي و بين المللي و دولتهاي رنگارنگ آنها را به خوان يغما رسانـده؛ جـمـهـوري       
اسالمي و قدرتهاي جهاني قبل از همه چيز، بدهكار طبقه كارگر ايران اند؛ دوما، چنيـن مـذاكـرات و        

قـرار  .  توافقات و معامالتي از پيش معلوم بود كه سرآغاز يك حمله همه جانبه به ما كـارگـران اسـت       
نيست طي آزادسازي اين سرمايه هاي بلوكه شده به تناسب باال رفتن تورم يك شاهي بـه دسـتـمـزد       
كارگر اضافه شود؛ قرار نيست اين سرمايه ها صرف بيمه بيكاري مكفي به احاد اين طبقه كـه فـاقـد        
شغلند، شود؛ قرار نيست ساعت كار در هفته كاهش يابند؛ قرار نيست فرزندان ما حق بـرخـورداري از       
كليه دستاوردهاي جامعه امروزي از امكانات بهداشت گرفته تا خدمات اجتماعي رايگان داشته بـاشـنـد؛    

با هدف گردش دوباره ...  و “  دولت بدهكار است” ، “ مقروضيم”قرار است از حاال اين سرمايه ها به بهانه 
ريـخـتـه    “  اعتدال” سرمايه و سودآوري بيشتر از گرده طبقه كارگر ايران به جيب سرمايه دارها و دولت 

، رحيـم  “ بچه هاي قديمي سپاه” شود، به جيب انها كه قرار است از دايره تحرميها خارج شوند، به جيب 
صفوي ها، وزراي سابق نفت ايران، رستم قاسمي ها، تجار و ارتش و ارگانهاي سركوب جهت تـامـيـن    

اظهارات رئيس بانك مركزي قبل از هر چيز، ما طبقه كارگر ايـران  .  امنيت سرمايه در ايران واريز شوند
جـامـعـه    ” ورود به كلـوپ    .  را نشانه گرفته و متوجه سيماي واقعي و رياكارانه دولت اعتدال كرده است

براي نمايندگان خداي سرمايه مشروع است؛ بـراي مـا امـا،          “  گشايش اقتصادي و سياسي” ، “ جهاني
ديگر كارد به استخوان رسـيـده و       .  جهنمي ساخته اند كه ميليونها انسان را به كام خود فرو برده است

وقت آن است كه طبقه ما به ميدان آيد و طومار عمر ننگين سرمايه داري و دولت جنايتكار آن را در       
وقت آن است كه صفوف طبقاتي خود را فشرده كنيم و براي تامين رفاه، مطالـبـات فـوري      .  هم پيچد

شـان  “ دولت اعتـدال ” خود را كه همين امروز قابل حصول اند با قدرت متحدانه خود به سرمايه داران و 
 : تحميل كنيم

 
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران ”

 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم
 ) روز شش ساعته 5(ساعت كار در هفته  30ـ برقرار فوري حداكثر 

 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  
 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 

 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 
سالي كه فاقد حقـوق   55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افراد باالي 

 بازنشستگي هستند 
ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و بيماري ها، حـق  

 ارايه خدمات رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي.  برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سعادت هر كودك، مسـتـقـل از       

 .  وضعيت خانوادگي، با جامعه است
نمانيدگان مجلس، شهرداران، استانداران، فـرمـانـداران،    ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  

 .  برابر با مزد متوسط كارگر.....) قضات دادگاهها و
از ايـن رو حـق         .  ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيسـت 

 *“ .برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگان است
 

 “منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”مفاد بخش مطالبات رفاهي از * 
ان” دم ا ش و ا  ه، آسا رید“ ور ر ت  د  !  را 

http://hekmatist.com/2015/Hekmatist Manshour.html 
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 ٩تا  ٨:٣٠راديو نينا هر شب ساعت
شب به وقت تهران از طريق 
راديو . ماهواره هاتبرد پخش ميشود

نينا را گوش دهيد و آنرا به 
دوستان و آشنايان خود معرفی 

 .کنيد
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آشتي جمهوري اسالمي و      
شيطان بزرگ، تسليم و سازش 
و سردرگمي و سرگيجه بخش 
اعظم احزاب و سـازمـانـهـاي     
اپوزيسيون دروني و بـيـرونـي    
جمهوري اسالمي، دورنـمـاي     
رسميـت يـافـتـن جـايـگـاه            
جمهوري اسالمـي ايـران در       
دامن زدن به و شـركـت در         
مديـريـت تـخـاصـمـات در           
خاورميانه، موجي از پروپاگـانـد   
در مورد رويداهاي سياسي در   

 .ايران را به همراه آورده است
ميگويند پايان مناقشه اتـمـي،   
پايان جدال اكـثـريـت مـردم       
ايران با جمهـوري اسـالمـي،      
پايان سرنگوني طلبي، پـايـان     
اعتبار چپ و كمـونـيـسـم در       

 .  ايران است
ــهــا و احــزاب            ــان ســازم

ناسيوناليست و عظمت طـلـب   
ايراني، عاشقان ايران قدرتمنـد  

و “  آدم” و در ركـاب غـرب         
، ديـروز در لـبـاس        “ سربلند” 

شاهنشاهي و امروز در لـبـاس   
ايران اسالمي ــ رحـمـانـي،         
تالش ميكـنـنـد كـه رنـگ          
موقعيت خود را به كل جامـعـه   

 . بزنند
شكست خود در رژيم چينج     

و جايگزيني حاكميت اسالم بـا  
حكومت ژنرال ها و سـويـل       
فوكول كراوتي ها را،  يـعـنـي    
آنچه كه عوامفريبـانـه آن را       
سكوالريسم  ميخواندند،  بـه    
نام شكست و سـازش هـمـه      

 . اعالم ميكنند
هياهوي ناسيـونـالـيـسـم           

عظمت طلب كه از اميركبير و   
مصدق براي اعتبار نداشته خود 
وام ميگيرد، بازار معركه  اي     

است كـه بـزودي كسـاد و          
هنوز تنـور  .  خاموش خواهد شد

آن داغ نشـده، زيـر ضـرب          
توقعات محكومـيـن از درون       

 . جامعه قرار گرفته است
پژواك فشار تـوقـعـات و            

انتظارات از پائين را، در  بدنه و 
 :كريدورهاي حاكميت بشنويد

    
انــجــمــن هــاي اســالمــي     ” 

) ره( دانشجويان پيرو خط امام   
از دولت و ساير دستگاه هـاي    
ذي ربط گشايش در سيـاسـت   
داخلي به وسـيلـه گسـتـرش       
آزادي مطبوعات، فعاليت مدني 
و انتخابات فراگير بـا حضـور       
همه سليقه هاي درون نظام و   
همچنين رشـد و تـوسـعـه           
اقتصادي درونزا را از طـريـق     
سياست اقتصادي توليد محـور،  
حذف مثلث ربا، رانت و فسـاد    
اقتصادي و اسـتـقـرار دولـت       
رفاهي در شرايط پساتـحـريـم    

 94تير  25“  ... خواستار شده اند
 سايت كلمه –
 

انجمن هـاي اسـالمـي             
دانشجويان پيروخط امام، ايـن  
پاره هاي تن نـظـام، خـوب        
ميدانند كه دولت و دسـتـگـاه      
هاي ذي ربط فقط و فقط بـه    
خففان گسترده، كه گردش بـه  
جامه انها هم مـي نشـيـنـد،         

 . مديريت و حكومت ميكنند
حضور همه سليـقـه   ” پس      

براي مبـارزه  “  هاي درون نظام
انتخاباتي و دست بدست شدن 
قدرت اگر از گذشته بدتر نباشد 

سليقه هـاي  ” . بهتر نخواهد بود
بـراي  “  مختلف درون نـظـام      

كشورداري، پس از اعدام قطب 

زاده و فراري دادن بني صدر و 
بارها و بارها زدن توي دهـان    
خاتمي و اعوان و انصارش، في 
الحال صفي از دوستـان ولـي     
فقيه را در حصر و مـمـنـوع        
البيان و ممنوع التصوير عـالف  

 . نگاه داشته است
رفاه و آزادي هاي سياسـي،     

به زور و از پائيـن تـحـمـيـل        
آنهم بـه نـيـروي      .  خواهد شد

جنبش راديكال آزايخواهـي و    
برابري طلبي كـه هـرروز از         
جايي و به بهانه اي، يك روز   
اســيــد پــاشــي، روز ديــگــر       
ممنوعيت حضـور زنـان در         
استاديوم ها و حقوقهاي معوقه 

 . سر بلند ميكند... و دستمزد، و 
اين جنبش را بـا وعـده              

افتخارات ملي و عظمت ايران، 
آنهم بدون تاج و تخت كيانـي  
و با  مسجد و نماز جـمـعـه و      
حكومت اسالمي، زياد نـمـي     

اين را .  توان منتظر نگاه داشت
ولي فقيه خوب ميداند و خطـر  

 .   آن را گوشزد ميكند
اگر سهم دانشجويان خـط       

امام  و ساير سليقه هاي دروني 
نظام، عـالفـي و حصـر و            
ممنوعيت بيان و تصوير اسـت،  
به دليل حضور و خـطـر ايـن      

 . جنبش است
      

نمي تـوان كـمـي سـر               
مدعيان و   .  اختناق را شل كرد

شاكيان و طلبكـاران، كـارگـر      
حقوق نگرفته، معلم در تنگناي 
فشار معيشتي گرفتار شده، زن 
و جوان خوش بين به آينده و   
متوقع و بلند پرواز در كـمـيـن    

 .اند
*** 

س  یا و ده باد  ی                                                                                        ز وری اسال  مگ  

 !مشكالت دانشجويان خط امام و ولي فقيه
 ثريا شهابي  

آنهايي كه پايان منـاقشـه        
و ستاره شدن ظريـف  “  اتمي” 

و روحاني در باشگاه و مافياي 
را پايان جدال “  جامعه جهاني” 

آزاديخواهي و برابري طلـبـي   
كمونيستي در ايران ميدانـيـد،   
داوران و قضاتي كه ذوق زده   
منتظر انتشار عكس ظريف و   
روحاني بعنوان مرد و مـردان    
سال، روي جلد مجله تـايـم     

اكثريت،   –هستيد، امثال توده 
روشنفكران و دگـرانـديشـان      
پادو و نوكر هر قدرت حاكمي، 
اسالمي يا فاشيستي، كسانـي  
كه منتظريد تا پايكوبان سوت 
پايان تـاريـخ در جـدال بـا           
حاكميت در ايران را به صـدا    
درآوريد، ابعاد خطر كمونيسـم  
در ايران را از مقـام مـعـظـم       

 .بشنويد
بشنويد كه چگـونـه بـرخـي       
خبرها خواب از چشمان رهبـر  

 :انقالب ربوده است
 
رهبر انقالب بـا اشـاره بـه        ” 

سابقه استفـاده گـروهـهـاي       
ماركسيستي و كمونيستـي از    
روشهاي غيراقناعي و تحميل 

اگـر  :  عقايد خود، هشدار دادند
برخي خبرها دربـاره فـعـال        
ــان          ــري ــاره ج ــدن دوب ش
ماركسيسـتـي در بـعـضـي          
دانشگاهها، واقعيـت داشـتـه      
باشد، قطعاً پول آمـريـكـايـي     
حامي اين جريان اسـت تـا       
دانشجويان متفرق و شـقـه       

 “.شقه شوند
 
مشروح بـيـانـات     20/04/94 

رهــبــر انــقــالب در ديــدار       
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بشنويد كه حكومتي كـه         

سي و شش سال بـا خـرداد       
شصت و حكم جهاد و حـمـام   
خون و ترور و اوين و قـزل      
حصار پا گرفت و حـكـومـت      

 .ميكند
حكومتي كه با شـيـطـان         

بزرگ آشتي كـرده اسـت و       
امروز فكول كراواتي در كلوپ 
جانيان جهاني صندلي گرفتـه  
است، چگونه خوف خود را از   
تـنـهـا اپــوزيسـيـون خــود،          
كمونيسم و طبـقـه كـارگـر،       

 . اعالم ميكند
قدرتـي كـه در قـلـب                

حاكميت يكي از مختنق ترين 
حكومت هاي قـرن تـوسـط      

روشهاي غـيـراقـنـاعـي و          ” 
نفوذ و رشـد      “  تحميل عقايد

 . ميكند
مقام معظم ديگر به چـه        

زباني بگويد كه با همه حساب 
هايشان را صاف كرده باشنـد،  
اين يكي را نتوانسته انـد نـه     
خفه كنند و نه بـه تسـلـيـم       

 .بكشانند
 

 !شبح كمونيسم در ايران
 ثريا شهابي    



ی    ت ت  ٧٢ماره    ٤ حک  

باالخره توافق هسته اي بين   
كشورهاي اروپايي و آمريكا بـا  

ظريف سـنـد   .  ايران انجام شد
اين موفقيت را به نام خود ثبت 
كرد و در روزنامه هاي اطـالح  
طلب از سـبـز و بـنـفـش،            
. اميركبيرعصر لقـب گـرفـت     

مدياي غرب از تمام امكاناتش 
استفاده و تالش كرد كه ايـن    
مسألـه را امـري مـهـم و             
تاثيرگذار و متحول كننده بـر    
. زندگي مردم ايران جلوه دهـد 

و البته موفق هم شد تا طبقـه  
ي بورژواي جامعه را به خيابان 

 .ها آورده و به رقص درآورد
ولي سهم مـردم از ايـن            

توافق چقـدر اسـت؟ شـادي        
مردم براي چيست؟ چه چيزي 
قرار است در خـانـواده هـاي      
كارگري و وضعيت معـيـشـت    

 مردم و يا زنان عوض شود؟ 
در عكس زناني ديده مـي       

شود كه با حجابي كه هميشـه  
مورد انتقاد رژيم بوده و هست 
و بابتش بارهـا در خـيـابـان         
توهين و تحقير و حتي كتـك  
خورده اند، پرچم جـمـهـوري      
اسالمي را بر پيشاني بستـه و    
در خيابان هـا بـه رقـص و          

آيـا قـرار     .  پايكوبي پرداختنـد 
است تحريم هاي اقتصادي به 
لغو نابرابري و ستم جنسي بـه  
نفع زنان منجر شود كه زنـان    
را با لبخندي از رضـايـت و         
شادي با عكس هاي روحانـي  
و ظريف در دست به خيـابـان   

همه ميدانـنـد از     !  ها كشانده؟
 !اين خبرها نيست

در بحبوحه مذاكرات اوليه      
لوزان، زماني كه اطالح طلبان 
سبز و بنفش مست از شـادي    
بودند و در خيـابـان هـا بـه         

در .  استقبال ظـريـف آمـدنـد      
رسانه هاي داخلي و خارجي با 
بوق و كرنا، تيتردرشت روزنامه 
هاي اصالح طلب، آزادي ورود 

بانوان به ورزشگاه بود و ايـن    
هم بنام عنايات و توجه دولـت  
روحاني به حـقـوق زنـان و          
بركات مذاكرات هسـتـه اي       

ولي چندي نگذشته .  نوشته شد
بود كه اين خـبـر از سـوي          
ــان          ــوان وزارت ورزش و ج
تكذيب شد و تـيـرِ اصـالح          
طلبان و دلبسـتـگـان دولـت       

در پي .  روحاني به سنگ خورد
آن معاون امور زنان در دولـت  
اميد و اعتدال، آب پـاكـي را       
روي دست شيفتگـان دولـت     
ريخت و درباره حضور زنان در 

وقـتـي   ” :  ورزشگاه ها گـفـت    
مخالفان از مراجع عظام هزينه 
كردند، به خاطر احترامي كـه    
دولت براي مراجع قائل است و 
راي مــراجــع را مــحــتــرم        

شمارد، تشخيص داده شـد   مي
“  . كه اين تمهيدات رعايت شود

اين هم دنباله همان فريبكاري 
هاي اول انتخابات دولت اميـد  
بود كه مدعي ايجاد فـرصـت     
هاي اجتماعي برابر بين زنـان  
و مردان شده بود و ايـنـكـه        
چيزي بنام اسالم حقوق زنـان  

هـمـه    !  را تضييع نخواهد كـرد 
دولتهايي رژيم بدون پشتوانه و 
باورفكري و اجرايي چـنـيـن      
وعده هايي را براي سردوانـدن  

احمدي نژاد هم .  زنان داده اند
در زمان رياست جمـهـوريـش    
خواهان بررسي حضور زنان در 
استاديوم هاي فوتبال شده بود 
كه با مخالفت مـرتـجـعـيـن        
. آخوندهاي قـم روبـرو شـد       

ضديت جمهوري اسالمي بـا    
حق زن، با برابري و آزادي او، 

قبل و   ...  با حرمت و شادي و 
بعد از توافق با غرب سرسوزني 

 . تغيير نميكند
رژيم سياه ايران سيـاسـت        

هاي زن ستيزانه و قـوانـيـن      
ضدانساني اش را گاه بـا رهـا     
كردن گله هاي چماق بدسـت  

در خيابان ها با دستگـيـري و     
اسيدپاشي بر صورت زنـان و      
گاه آهسته آهسته با تصـويـب   
قوانيني بر عليه زنان به اجـرا    
در مي آورد و گـام بـه گـام        
تبعيض جنسيتي را شدت مـي  
بخشد و بر مردم تـحـمـيـل       

صافي گلپايگاني يكـي  .  ميكند
: از مراجع قم اخيراً اعالم كـرد 

تفكيك جنـسـيـتـي شـرط        ” 
اساسي سالمت جامعه است و   
خانه داري را اشـرف كـارهـا      

امـام  .  “ براي زنان مـي دانـد      
جمعه ي اصفهان به خبرنگـار  

معتقدم كـه  ” :  فارس مي گويد
آموزش و پرورش بايد بـحـث   
چادر را از مقطع اول ابتـدايـي   
ــزامــي كــنــد، چــرا كــه         ال

آموزان از همان ابتدا بـا     دانش
شوند و آثارش را  حيا بزرگ مي
رژيمي كه “  . بينند در جامعه مي

در دانشگاه ها با نصب برزنـت  
اقدام به جداسازي دختـران و    

آخوندي كـه    .  پسران مي كند
چادر را براي كودكان خردسال 
اجباري مي داند و نداشتن آن   

آيا اجازه .  را بي حيايي مي داند
ورود به ورزشگاه را بـه زنـان     
مي دهد؟ اصال براي جـنـس     
زن ارزشي قائل هستنـد كـه     
بخواهند حقوقش را رعـايـت     

روحاني در حالي نقـش  !  كنند؟
منجي خصوصا زنان را بـازي    
مي كند كه  ده ها زن روزانـه  
از كار اخراج و خانه نشين شده 
و به تعدد زايمان هاي اجباري 

به گـفـتـه      .  تشويق مي شوند
ميليـون   6منابع خبري دولتي، 

زن بيكار فارغ الـتـحـصـيـل        
هـفـتـه     .  دانشگـاهـي داريـم     

گذشته زن كارگري بـخـاطـر    
درگيري با كارفرما و مطالـبـه   
حقوق معـوقـه اش جـلـوي         
چشمـان هـمـه دسـت بـه            

در سـال    .  خودسوزي مي زنـد 
هزار زن پـس از         47جاري 

 . زايمان از كار اخراج شده اند
داغ و ننگ زن ستيزي رژيم    

اسالمي را با هيچ اصالحيه اي 

و با هيچ رنگ سبز و بنفـشـي   
نمي توان از پيشاني رژيم پاك 

طرح حقوق زنان از سوي .  كرد
دولت، نه نشان از روشنفكـري  
روحاني و دارودسته اش دارد و 
نه طرفدارحق زن هستند بلكه 
مسأله زن، چالشي است كه در 
مقابل رژيم از سـويـي بـراي      
جذب سرمايه هاي اروپايي و   
خوشنامي و جـلـب اذهـان          
عمومي جوامـع غـرب و از         
سويي ديگر در مقابـل فشـار     
 . مقاومت و مطالبات زنان است

از عواقب مذاكرات هستـه       
اي اينكه گويا موسسه بـيـن     
المللي تـحـقـيـقـات صـلـح          
استكهلم در سوئد محمدجـواد  
ظريف و جـان كـري وزراي       
خارجه ايران و آمريكا را بـه      
عنوان نامزدهاي دريافت جايزه 

معرفـي   2016صلح نوبل سال 
در دنياي واقعي اما .  كرده است

جايزه صلح نوبـل نـه بـنـام         
ظريـف وزيـر امـورخـارجـه          
اسالمي بلكه بـه رژيـمـي و        
دولتي از سوي اروپائيـان داده    
مي شود كه به جز تاريخ سيـاه  

، به گزارش هرانـا   60دهه ي 
خبرگزاري حقوق بشر در ايران 

اعدام در سـال       743با تعداد 
جايگاه نخست را بـه       2014

خود اختصاص داده كه حداقل 
نفر از اين اعدام شـدگـان      14

و جان ده   .  سال بودند 18زير 
ها زن با اسيدپاشي بر سـر و      
صورتشان زندگـيـشـان را از        
دست داده انـد و يـا بـراي          
هميشه زندگي ازشان گرفـتـه   

اگر حتي بـه قـوانـيـن         .  شده
حقوق بشري خود اروپـائـيـان    
مدعي دموكراسي مراجعه كني 
و يا وجدان آگاهي و انسانيتـي  

وقـتـي   .  در وجود كسي باشد   
جان اين تعداد انسان تـوسـط   
رژيمي وحشي گرفته مي شود 
و يا با اسيدپاشي تهديـد مـي     
شود،  آنهم به شكل سـازمـان   
يافته چنين دولـت و رژيـم         
جنايتكار  را بايد محاكمه بيـن  

المللي كرد و در مقابـل دنـيـا      
ولـي از    .  بايد پاسخ گو بـاشـد  

آنجا كه بورژوازي در هـمـه       
جاي دنيا منجمله اروپايي تنها 
به فكر منافع و سودسـرمـايـه    
شان هستند مدال افتخار صلح 
را به دارو و دسته ي امـثـال       
شيرين عبادي ها كه مدافعيـن  
سر سخت اسالم هسـتـنـد و      
ظريف ها و كري ها كـه بـا       
حكومتي جنايتكار هـمـكـاري    

از اين .  مي كنند، داده مي شود
روشن تر كه بي حقوقـي زن،    
ارزش جان انسـانـهـا، آزادي      

براي قـدرتـهـاي    ...  سياسي و 
اروپايي مستمـسـكـي بـراي       
معامالت سياسي و اقتـصـادي   
شان است؟ تا زماني كه امـيـد   

زنان .  مردم به تغيير ازباال باشد
حقوق خود را از اين آخونـد و    
آن آخوند گدايي كنـنـد و در       
صدد جلب رضايت و توجه آنها 
باشد و چشم و گوششـان بـه     

دنبال ذره اميدي به آنان باشد  
. چيزي تغيير نـخـواهـد كـرد      

متاسفانه جنبش اعتراضي زنان 
امروز ديگر مانند سال هاي نه 
چندان دور قوي نيست و بـا      
كمپين هاي سبز و بـنـفـش        
بدون هيچ هدف مشخصي بـه  

امروز نـيـاز   .  ناكجا آباد مي رود
به يك صف جدي از مبـارزان  
زنان سوسياليست و آگاه اسـت  
تا مطالبات و خواستي روشـن    
داشته باشد و با هر بـادي بـه     
اين سو و آن سو نـرود و بـا       
قدرت و اتكاي به بدنه  جامعه 
كه نيمي از آنرا زنان تشكـيـل   
مي دهند همراه با جنبش هاي 
كارگري اين بدنه زخم خـورده  
را التيام بخشند و بـه پـيـش      
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