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محمود بهشتي لنگرودي 
را نبايد تنها 
 !گذاشت

 خالد حاج محمدي

 
محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي كانون صـنـفـي           

معلمان بيست روز است در اعتراض به حـكـم دادگـاه و        
ايشـان  .  زنداني كردنش دست به اعتصاب غذا زده اسـت   

يك بار ديگر در شهريور ماه در اعتراض به حكم دادگـاه    
دست به اعتصاب غذاي خشك زد كه با وعده مسئولـيـن   
زندان مبني بر بررسي خواسته او به اعتصاب غـذا پـايـان      

سرانجام و در نتيجه بي مسئوليتي زندانبانان و عـدم      .  داد
جواب به خواست او اين بار هم دست به اعتصاب غذا زده   

 . است
اكنون و بعد از بيست روز اعتصاب غذا مسلم است كه      

در اين ترديدي نيست كه هـر    .  جان ايشان در خطر است
اتفاق ناگواري براي او بيفتد مسئوليت آن مستقـيـمـا بـر       
عهده جمهوري اسالمي و روساي دولت جناب روحـانـي     

جرم محمود بهشتي لنگرودي مانند ساير اعضـاي    .   است
كانون صنفي معلمان، رسول بداقي و اسماعيـل عـبـدي      

معلمانـي كـه     .  اعتراض به بي حقوقي معلمان ايران است
سال گذشته اعتراضات وسيعي را عليه فقر و بي حقوقي و   

زندانـي كـردن     .  پايين بودن دستمزدهاي خود پيش بردند
سخنگوي آنها و ساير اعضا كانون صنفي معلـمـان قـرار      
است ابزاري جهت ساكت كردن دهها هزار معلم باشد كـه  

كساني كه به فقـر و    .  ابتدايي ترين حق خود را ميخواهند
بي حقوقي خود، به تهديد و زنداني كردن نمايندگان خـود  

 .و به بي حرمتي به شان و كرامت خود اعتراض دارند
جان او !  محمود بهشتي لنگرودي را نبايد تنها گذاشت     

. در خطر است و اعتصاب غذا به سالمتي او لطمه ميـزنـد  
مسلما اعتصاب غذا روش مناسبي  براي اعتـراض و راه      

 4صفحه.  ...                               مبارزه جمعي نيست

 16دوشنبه گذشته بمناسبت        
آذر، جناب رييس جمهور به همراه 
نيمي از كابينه اش به دانشـگـاه     
صنعتي شريف تهران تشريف فرما 

هيچ كس نبايد خود ” :  شد و فرمود
اگـر  ...  را از سوال مستثني بـدانـد  

قدرت در هر كشوري مورد انتقـاد  
و سوال قرار نگيرد به انحـراف و    

... استبداد كشيـده خـواهـد شـد        
ممكن است هنوز فضا امـنـيـتـي     

مـا  .  پسندم باشد كه من آن را نمي
خواهيم نه فضـاي   فضاي امن مي

پرسم آيـا شـمـا         من مي.  امنيتي
بـه ايـن      92و  91، 90هاي  سال

آذر    16توانستيد براي    راحتي مي
 “اجتماع داشته باشيد؟

اين پرسش افكار عمومي در   -1  
پرسش .  دانشگاه هاي ايران نيست

سران ريز و درشت اين نـظـام و     
فدائيان آن از تحكـيـمـي هـا و         
انجمنهاي اسالمي، از مشـايـعـت    
كنندگان حلواخور مانند تـوده اي    

ها و جبهه ملي ها تا كارچاقـكـن   
هايي چون نگهدارها، بهنودهـا و    
بني صدرها، سروشها و گنجي هـا  
است كه از سفره يغما رانده شـده  

پرسش دلقكهـاي سـيـاسـي       .  اند
است كه حرمت كروات ابريشمـي  
خود را در گرو حفظ عبا و عمامـه  

شـايـد   .  اين جمهوري گذاشته انـد 
براي اين انـدركـاران صـادق و        
ناصادق، خطبه هـاي روحـانـي        

ميهنشان ايران ” در “  نقطه مثبتي” 

شايـد ايـن طـيـف         .  باشد“  عزيز
را وادارد   “  دگـرانـديـش   ” مفلوك 

رونـد جـديـد و        ” بروند و درباره 
در جمهوري اسالمـي  “  اميدبخش

ساعتها سطحي نگري خود را در   
قالب مباحث سياسي و اقتصـادي،  
بعنوان مباحثات كارشناسـانـه بـه      

امـا  .  خورد مستمعين شان دهـنـد  
مردم ايران نه تنها مانند ايـنـهـا      
سوگند وفاداري بـه ايـن رژيـم        
نخورده اند، بلكه آن را سـد راه        
مبارزاتشان براي رسيدن به آزادي 

اين مقامـات  .  و خوشبختي ميدانند
سال اسـت دارنـد از ايـن             36

پرسشها براي خودشـان مـطـرح       
سر به سمت دسـتـيـاران    .  ميكنند

صفوف خود مي چرخانند، چرتكـه  
مي اندازند تا حساب كنند كه چـه  
ميزان ميتوان به هم قـطـاران و       
فك و فاميل دور و نزديكشان باج 
داد و خاطرجمع شد كه زمين زيـر  

 . ...پاهايشان داغ نميشود

 تاريخ 
“ گودو”در انتظار 

 !نمي ماند
 
 
 
 
 
 

 فواد عبداللهي

نوشين احمدي خراسانـي در         
نماينـدگـان   “ : نوشته اي با عنوان 

زنِ مجلس از  همتايان  مرد خـود  
تـكـرار و     ” :  گفته اسـت   !  “بدترند

تأييد اين گزاره حتا از سوي خـود  
ما زنان، به نظر مي رسد بيشتر از   
آن كه ريشه در واقعيـت داشـتـه      
باشد بازتاب عدم اعتماد به نفـس  
ما و ارزش هاي مـردانـه درونـي      
شده در وجودمان است؛ در عـيـن   
حال كه نشان دهنده فـرهـنـگ      

را بدتر از “  خائن” معيوبي است كه 
 “.فرض مي كند“ دشمن”

خانم خراساني، مثل تمام زنان      
دنيا دلش از فرهنگ و قـوانـيـن      
مردساالري خـون اسـت ولـي          

مشكل را در جنس مرد و دشمني 
با مردان مي بيند؛ ايشان نمي بيند 
كه اتفاقا عامل بازتوليـد خـرافـه      
مردساالري در ايران جـمـهـوري    

ايشان به سـادگـي،   .  اسالمي است
اركان حاكميت سرمايه داري، از     
جــملــه صــعــنــت مــذهــب و        
ناسيوناليسم را قلم ميگيرد تا بـه    
. دشمني خوني با مـردان بـرسـد     

عملكرد زنان مجلس را رنـگ و      
لعاب شيك مي دهد و آن را  بـا     

اسب  كهر  ” توصيف بخشي از فيلم
، توضيح مي دهد كه  در “ را  بنگر

اين فيلم مانوئل قهرمان فـيـلـم      
فريب دوست خيانتكارش را مـي    
خورد و وقتي به دام مي افتد بـه    
جاي اينكه يكي از ژنرالهاي ارشد 
كه دشمنش است را بـكـشـد و        
انتقام خون هزاران نفر از مـردم      

، در   !! آزاديخواه اسپانيا را بـگـيـرد   
عوض اسلحه را بـه سـوي سـر        

دوستش كه از جنس خودش ولي 
خيانت كار بوده ميگيرد و او را بـا  

 . شليك گلوله از پاي در مياورد
ايشان آخرين ضربه را بسيـار       

استادانه به كل زنان معترض مـي  
: زند و سرزنش وار ادامه مي دهـد 

“ دشمن” از “  خائن” بدتر دانستن ” 
بدليل عدم اعتماد به نفس زنان و 
ارزشهاي مردانه دروني شـده در      
وجودمان و برگرفته از فـرهـنـگ    

 “ .معيوب زنان است
گويا فرهنگ يك ميراث جنسي و 
ژنتيكي است كه زنان از بدو تولـد  

اين فرهـنـگ   !  با خود همراه دارند
كه از آن دم مي زنيد مـحـصـول    
قوانين جمهوري اسالمي و طبقـه  
حاكمه در ايران است كه اتـفـاقـا    
توسط مرتجعين مجلس نشين از   
الله افتخاري ها و جلودارزاده هـا  
تا مطهري ها و كوچك زاده هـا،    

 3صفحه...                حراست و 

روياهاي يك كهنه 
 “ اصالح طلب”

 
 مونا شاد
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تمام روده درازي جمهوري اسالمي      
تيپاخورده آن در دوران   “  اپوزيسيون” و 

برجام، حول اين مسله است كه چگونـه  
صندليهاي صدارت را في مابين ايـادي  

نگرانند كه اگر جاده را !  خود گشاد كنند
براي حضور هـمـه يـاران و خـرده             
بدهكاران خودي صاف كنند، در ايـن      
صورت آيا كنترل اوضـاع پـايـيـن از         
دستشان ول نخواهد شد و يكايك آينها 

تا سيد اعتدال، “  آقا” از خرد تا كالن، از 
از خليفه آستان قدس گرفته تا مـالـك     
رفسنجان، از برادران الريجاني و فسيل 
هاي مجمع خبرگان تا نايـب ريـيـس      

وگرنه راز !  مجلس را چوب نخواهند زد؟
و آواز مخالفت با فضاي امنيتي، آنهم از 
طرف روحاني، كسي كه از مهره هـاي    
متورم و شناخته شده سركوب امنيتي و   
اطالعاتي رژيم بوده است، تف سـربـاال   

روحـانـي   .  در صورت همگي شان است
سياست انتظـار  ”ميداند كه دوره مصرف 

به آخر رسيده و تاريخ تا ابـد    “  و تعديل
فهميده است كه .  نميماند“  گودو”منتظر 

مـانـد كـه       اي را مي اين حكومت مرده
مدت هاست مرده است و بوي تعفن آن 

خوب ميداند كـه  .  آزارد مشام همه را مي
نميتوان بيش از اين پشـت رتـوريـك      

گشـايـش   ” هاي پراگماتيستي از قبيل   
پامنبري آمـد، بـا     “  سياسي و اقتصادي

خيال  آسوده در خاورميانه موش دوانـي  
سيـاسـت   ” كرد و در داخل سر بر بالين 

گذاشت و بند اختناق را كـمـي     “  انتظار
بنابراين، مشغول ايراد بـنـي     !  شل كرد

اسرائيلي گرفتن به دولتهاي گذشتـه و    
دنبال آتو گرفتن در لـحـاف كـهـنـه          
آنهاست، تا انگشت اشاره افكار عمومـي  
را از روي خود و دولـت اعـتـدال اش        
بعنوان مسببين و عاملين بي حقوقي و   
فالكت امروز اكثريت مردم به سـمـت     

كي بود كـي بـود،     ” .  ناكجاآباد كج كند
و قرباني كردن احمدي نژاد “  من نبودم

و بي صاحب كردن گذشته سياه رژيم و 
، مـثـال     92و    91، 90كارنامه سالهاي 

قرار است مخيله جامعه را گچ بگيرد و   
امـا تـاريـخ      .  صبر ملت را دوام بخشـد 

شاهد خوبي بر پاك كـردن حـافـظـه       
آقـاي  .  تاريخي يك جامـعـه نـيـسـت       

روحاني با اين عوامفريبي ها، نه جامعه، 
كه تالش ميكند دوسـتـان گـرمـابـه          

“ استريپ تيـز ”گلستان خود را به قدرت 

 ! اسالمي اش قانع كند و اميدوار
آذر امسال، دانشـگـاهـهـا        16  -2     

شاهد دو افق و جبهه بندي متفـاوت و    
. در عين حال نابرابر در مقابل هم بـود   

يكي گسيل ارتجاع بـراي تصـرف و         
امنيتي كردن فضاي دانشگاه ها توسـط  
جبهه دولت و رئيس آن كه بالاستـثـنـا    
همه جناحهاي رژيم از تحكيم وحدت و 
انجمن اسالميها تا بسيج دانشجويي و   

آمـده  .  حزب اهللا پشت آن سنگر گرفتند
بودند كه از حيثيت نداشته جـمـهـوري    

شال و كاله كـرده    .  اسالمي دفاع كنند
بودند تا بحران اقتصادي مـوجـود در       
جامعه ايران و الجرم هجوم به معيشت 

و ديگـري صـف     .  مردم را توجيه كنند
مستقل دانشجوياني كه عليرغم تـوازن  
قواي نامساعد در مـقـابـل ارتـجـاع،          
مطالبات رفاهي خود را با صداي بـلـنـد    
اعالم كردند و سوهـان روح  آقـاي         

چكـيـده   .  رييس جمهور و دولتش شدند
كيفر خواست صف دوم، در بـيـانـيـه         
دانشجويان دانشگاه تهران منعكس شد 
كه آينه اي بود از يك فصل مشـتـرك   
عميق اجتماعي و طبقاتي در جـامـعـه      

اعتراض به سـرمـايـه داري و          :  يعني
اعتراض به شـرايـط وخـيـم         !  تبعيض

معيشتي و مهندسي فالكت و بيـكـاري   
 ! در جامعه

اين واقعيت را ديـگـر هـمـه           -3     
ميدانند كه پرچم و مطالبه روشن، يكـي  

از اركان مهم هر اعتراض و حـركـتـي       
در جـوامـع     .  ولو كوچك يا بزرگ است

مختنق مانند ايران كه ايجاد تحـزب و    
تشكل كارگري و كمونيسـتـي اكـيـدا       
ممنوع است، دانشگاهها تاريخا مـحـل     
كل كل كردن سوسياليستها و چپ هـا  
با دولت و منعكس كننده افق جدالهـاي  
. اجتماعي و طبقاتي در جامعه بوده است

تسخير دانشگاه مانند تسخيـر صـدا و       
مكاني است كه پيـروزي يـا     .  سيماست

شكست آرمانها از آنجا به بيرون پمـپـاژ   
بيخود نيست كه جـمـهـوري      .  ميشوند

اسالمي در بدو تولد و به دنبال سركوب 
ابتدا با حملـه بـه       60سياسي سالهاي 

دانشگاهها و قلع قمع كمونيستها دسـت  
بالفاصلـه ايـن     .  به انقالب فرهنگي زد

تريبون و  سنگر را از طـبـقـه كـارگـر        
تحميل سالها سكوت قبرستانـي  !  گرفت

به فضاي دانشگاهها و جامعه، از طـرف  
موسوي و بـه دنـبـال      “  دولت انقالبي” 
رفسنجاني، پيامـي  “  دولت سازندگي” آن

جز به شكست كشاندن آرمانهاي پيشرو 
تحت هجوم ارتجـاع   57و چپ انقالب 
جمهوري اسالمي تنها .  اسالمي نداشت

در ادامه اين سركوب ها قادر شد طبقـه  
كارگر را در كارخانه و محل زندگي خلع 
! سالح كند و به انقياد دوباره بكـشـانـد   

قتل عام و  پاكسازي دانشـگـاهـهـا از       
عناصر و بارقه هاي ترقيخواهي، حـذف  
فيزيكي آن از كمونيسم و آرمانخواهـي  
پرولتري و تبديل آن تماما به معيادگـاه  
برگزار كنندگان نماز جمعه ها و تريبون 
خرافه و ارعاب اسالمي،  جـايـگـاه و        
اهميت اين سنگر را بـراي دو صـف         
انقالب و ضد انقالب به خوبـي نشـان     

بنابراين، دانشـگـاه در ايـران،        .  ميدهد
هميشه محل جدال ارتجاع حـاكـم بـا      
چپگرايي و ترقيخواهـي كـارگـري ـ        

 . سوسياليستي بوده است
براي ما و مردم ايـران كـه عـاشـق           

هستيم و از حق مـان  “  حافظه تاريخي” 
 36نخواهيم گذشت، در اين درازنـاي      

سال، هنوز بر سنگفرش دانشگاه تهران 
و كوچه و خيابانهاي اطراف آن، آثـار      
انقالب فرهنگي سروش و شكار جوانان 
و دانشجويان چپ و انقالبي در سـال      

كه براي حفظ اين سنگر مقاومـت    59
هـنـوز   .  كردند، در حافظه ها مانده است

هم كف خيابان هاي كوي دانشگاه در   
از خون فرزندان مـردم كـه      78تير  18

زهرا گويان از پنجره هـا بـه بـيـرون         
خون .  پرتابشان كردند، پاك نشده است
نـقـد   ” دانشجوياني كه ازقضـا بـراي       

دولت ” و عليه قوانين اسالمي و “  قدرت
خاتمي به ميدان آمـدنـد و     “  اصالحات

خود جناب روحاني آنزمان در مقام دبيـر  
شوراي عالي امنيت ملـي جـمـهـوري       

“ مـزدور ” و   “  پسـت ” اسالمي، آنها را   

را “  پااليش انقـالب اسـالمـي     ” خواند، 
ضروري دانست، از سركوب و مـهـار       

توسط نيروي انـتـظـامـي و         “  آشوب” 
اوباش بسيج و پرسنل مـخـوف وزارت     
اطالعاتشان، نهايت قدرداني و تشكر را 

 . به عمل آورد
باز هم جلوتر بياييم؛ با جارو شدن پديده 
خاتمي و دوخرداد، يك نيروي سياسـي  
راديكال و كمونـيـسـت تـحـت نـام           
دانشجويان آزاديخواه و برابري طـلـب     

از دل دانشگاه ها، همـزمـان بـا      )  داب( 
اختگي سياسي تشكلهاي پرو دولـتـي     

تـا     84آذر  16از .  اعالم موجوديت كرد
دانشـگـاه   !  را يادتان هست؟ 86آذر  13

به سكوي پرش كمونيسم و مـحـمـل      
تبليغ ازادي، برابري، رهايي زن و دفـاع  

عقب زدن و .  از طبقه كارگر  تبديل شد
فائق آمدن بر افق سازش با جمـهـوري   
اسالمي، افق آزادي قسـطـي و افـق        
طبقات دارا در دانشگاه، افقي كه توسط 

و دفتر تحكيم وحـدت  “  اصالح طلبان” 
نمايندگي ميشد، يكي از مـهـمـتـريـن      
مولفه ها و دستاوردهاي  سـيـاسـي و      

نگراني نيـروهـا و     .  بود“  داب” اجتماعي
تشكلهاي وابسته به جناح هـاي رژيـم     

حمله هماهنگ كل دستگاه .  باال گرفت
 86آذر    13هاي امنيتي رژيم در مقطع 

و در روزهاي بعد از آن كه ازقضا جناب 
روحاني كماكان عضو شـوراي عـالـي      

قريب بـه  .  امنيت ملي بودند، شروع شد
در دانشـگـاه     “  داب” تن از رهبران  80

هاي ايران دستگير، شكنجه و بـعـضـا      
همه جناحهاي بـورژوازي    .  تبعيد شدند

ايران به اين نتيجه رسيدند كه شرط بقا 
و ادامه حياتشان در حفظ و كـنـتـرل        
مبارزه در چهارچوب جمهوري اسالمـي  

به اين اعتبار ائتالفي عليه جبهـه  .  است
آزاديخواهي و برابري طلبي در دانشگاه 
ها تحت بيرق جنبش بورژوا لـيـبـرال      

سركـوب  “  داب”اگر . ايران شكل گرفت
نميشد محال بود كشمكش سبز و سياه 
به اين راحتي سكان سياست را بدسـت  
گيرد و نهايتا راه را براي سر كار آمـدن  
آقاي روحاني و دولت اعـتـدال امـروز      

اگر داب سـركـوب       .  ايشان هموار كند
نمي شد، طبقه كارگر با فتح اين سنگـر  
مهم، پيشروي عظيـم و غـيـرقـابـل          
بازگشتي در جدال طبقاتي در مقابل كل 
هيت حاكمه و بورژوازي ايران نصـيـب   

 4صفحه. ...              خود ميكرد

 ...تاريخ در انتظار 

ی قالب کار ده باد ا  !ز
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پاسداري ميشود و هر بار بـا تصـويـب      
لوايح جديد ضد انساني عليه زنـان بـه     

 . حجم اين قوانين افزوده ميشود
ايشان با ابزار عتيقه فمينيسم اسالمي،   

با نقشه و فريبي ظاهرا جـديـد بـراي        
كشيدن زنان به پاي صندوق هاي رأي 

كمپين به سوي تغيير چهـره  ” تحت نام 
، دست به كار شـده و      “ مردانه مجلس

. سنگ زنان مجلسي را به سينه مي زند
از نگاه ايشان همينكه تعداد بيشتري از   

“ زن” نمايندگان مجلس جنسيت شان   
باشد و قدرت بيشتري بدست بگـيـرنـد    
كافيست تا حق زن بدست آيد و مـي      

بـرابـري   ” فرمايد حتي اگر كانديداهاي   
از سـد    )  فمنيست هاي اسالمي( “  طلب

شوراي نگهبان رد نشوند، حداقل حضور 
پرشمارشان كه نشانه خواسته عمـومـي   

تواند كانـديـداهـاي زن       زنان است، مي
 .  “ستيز را به چالش بكشد

در حاليكه مردم ايران سالهاست به      
به آپارتايد جنـسـي   !  حجاب نه گفته اند

به تعدد زوجات و صيغـه و    !  نه گفته اند
كليت برداشت اسالمي از رابطه زن و     

به دخالت اسـالم در      !  مرد نه گفته اند
زندگي زنان و همه مردم ايران نه گفته 
اند، آنگاه ايستادن در قـطـب راسـت        
سياست، به هيچ عنوان نه لغزش اسـت  

جنب و جـوش    !  و نه از سر ندانم كاري
، “ اصـالح طـلـبـانـه       ” فمينـيـسـتـي،       

سازشكارانـه، آغشـتـه بـه مـذهـب،             
ناسيوناليسم و عمدتا جانبدار راه حلهايي 
كه به يكي از جناحهاي نظام مـتـصـل    
است، اگر سر از مجلس اسـالمـي در       

خـانـم   .  نمي آورد، تعجب آور مـيـبـود     
خراساني در صفحه شطرنج سـيـاسـي      
ايران، خواهان حفظ و تـعـديـل وضـع       

بعد از سالهـا،  .  موجود در حق زنان است
معتقدند كه هنوز ميشود بـه دولـت و       
مجلس اين رژيم دل بست، نـق زد و      
قوانين آن را اصالح كرد، با نمايندگـان  
مجلس كه هر كدام داراي چند همسـر  

هستند، پاي يك پالتـفـرم راسـت و        
سازشكارانه عليه حقوق زنان رفت، و از   

زن ” حجاب اسالمي بعنوان فرهـنـگ     
 . دفاع كرد“ ايراني

كمپين به سوي تغيير چهـره مـردانـه      ” 
همانقدر ارتجاعي اسـت كـه       “  مجلس

. بـود “  كمپين يك ميـلـيـون امضـاء      ” 
كمپيني كه به قوانيـن ضـد انسـانـي         
قصاص اعتراضي نداشت بلكـه دردش    

كمپيـنـي   .  بود“ نابرابري ديه زن و مرد”
كه دم از اسالم ناب محمدي، حـقـوق     

ايـنـهـا    .  بشري و تلطيف شـده مـيـزد     
جرياناتي هستند كه ديه را از اسـالم        
پذيرفته اند، منتهي نـوع بـرابـرش را        

اينها جرياناتي هستنـد كـه     !  ميخواهند
حجاب را از آخوند پذيرفته انـد، نـوع       
اختياري و رنگ سفيدش را ميخواهنـد،  
تعدد زوجات كنترل شده با اجازه همسر 

اما اكثريت زنـان در      .  اول مي خواهند
ايران خيلي وقت است از اين جريانـات  
ارتجاعي عبور كرده انـد و مـخـالـف         

قـوانـيـن    .  سرسخت اين جريانات انـد   
اسالمي را نمي پذيرنـد، بـا دخـالـت         
مذهب در زندگي شان روزمره ميجنگند 

هـراس  .  و رژيم را عـقـب زده انـد           
جمهوري اسالمي از اين موج مسـاوات  

ايـن  .  طلب و ضد مـذهـب بـجـاسـت       
مملكت هيچ نوع مذهـبـي را ديـگـر         
تحمل نميكند و كساني كه از اسالم در 
مقابل مردم با هر انگيزه و روشي دفـاع  
! ميكنند، مردم ايران را جري ميكـنـنـد   

امروز هم نهـايـت خـواسـت امـثـال           
خراساني ها تصويب قوانين شـرعـي و     
عرفي برابر است نه حتي همان قوانيـن  

لـيـبـرال هـاي       .  نيمچه حقوق بشـري 
اسالمي كه دغدغه شان حـق زن و        

بلكه كسب قدرت بـراي  .  برابري نيست
زنان طبقات خودي است كه با آويـزان  
شدن به رفسنجاني و دار و دسته اش و 
گاه رأي خريدن براي مجلس در صـدد  
اند كمي فضا را براي رفت و آمد خـود    

 .شل كنند
اينها رگ حيات و مقام و منزلت و        

موقعيت و  زندگي شان به ضديـت بـا     
. آزادي زن و استحكام نظام بسته اسـت 

اگر در جامعه ايران ذره اي آزادي وجود 
داشت و زنان آزاديخواه و سوسياليسـت  
امكان حضور مي داشتند فـمـنـيـسـت      
اسالمي هايي چون خـراسـانـي بـايـد        

بـازار  .  سوراخ موشي دست و پا ميكردند
اينها به حاكميت جمهـوري اسـالمـي      

اينها براي پـنـهـان كـردن       .  زنده است
ماهيت سياسي شان بر شكاف و تفرقـه  
جنسي حساب باز كرده اند و از آن نـان  

همانگونـه كـه دولـت و          .  مي خورند
كارفرما عليه كارگر غير بومي دست بـه  

 . تبليغات ملي و نژادي مي زند
چانه زني و البي گـري نـوشـيـن            

خراساني و امثال او، بر سر بـرابـري و     
اينان با رژيم اسالمي .  آزادي زن نيست

و قوانين و فرهنگ ضد زن آن مشكلي 
ندارند، بلكه تنها بدنبال سهم خـود در    

مطالبه .  مجلس شورباي اسالمي هستند
ايشان برابري در قدرت با جنس مـردان  

اينها همان فـمـنـيـسـت هـاي         .  است
اسالمي هستند كه آش نذري مي دهند 
تا بلكه زني از ديوار اجتهاد و مـنـبـر و      
. مجلس زن ستيز اسـالمـي بـاال رود       

نوشين خراساني بهتر از هركسي ميداند 
كه در قوانين جمهوري اسالمي  هرگـز  

پاي هـيـچ زن بـرابـري طـلـب و               
. آزاديخواهي به مجلس باز نخواهد شـد 

چرا كه اولين شرط قانون برابر، كـوتـاه   
كردن دست مذهب و خرافه و تبعيـض  

 .از زندگي زنان است
. لطفاً دست از سر مسله زن برداريد     

خيلي وقت است كه اين عرصه شما را   
كمپيـن  ” از .  به بيرون پرتاب كرده است

، شما جبهه تـان را      “ يك ميليون امضا
شما هم نه خائن كه .  مشخص كرده ايد

در حاشيه همين خدمتگذاران هـيـئـت      
حاكمه هستيد، اما چادر اپوزيسيون بـه    

رفع تبعيض عليه زنان كار .  سر كرده ايد
شما و دوستان تان در مجلس و دولـت  

اين امر جنبش كمونيستي اسـت  .  نيست
كه به قدرت يك انقالب كارگري، و بـا  
رجوع به اين واقعيت كه اين فـقـط و       
فقط طبقه كارگر است كه كـمـتـريـن       
منفعتي در بقا و بـازتـولـيـد شـكـاف           
جنسيتي در جامعه ندارد،  و قادر اسـت    
براي هميشه تبعيض عليه زن را برچيند 
و براي هميشه به قوانين مردساالري  و 
. تبعيض بر مبناي جنسيت پايـان دهـد    

بدست آوردن كوچكترين مطالبـه ايـي     
براي زنان در ايران نيز از مسير جنبـش  
ما ميگذرد و نه از تونل زد و بـنـد و         

 .مماشات با جمهوري اسالمي

 ...روياهاي يك  

بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل آن       
شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحق مـردم  

اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسـر بـه     .  ممكن نيست
ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شده است، بيش از پـيـش   

حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع برچيدن ارتش و   .  صدق ميكند
نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليه سازمـان  

 . هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است
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اين سركوب به قصد كنترل اعتراض    
راديكال و بازگرداندن جدال سياسي در   
محدوده جناحهاي جمهوري اسـالمـي     

و اين درست مقطع يك .  صورت گرفت
تالقي تاريخي و بده بستان سـيـاسـي      
مابين بخشهاي بورژوازي ملي و بـيـن     

جمهوري اسـالمـي بـه        :  المللي است
سركردگي احمـدي نـژاد بـه دسـت           
ناسيوناليسم پرو غرب ايران الـنـگـوي      
سبز كرد و ناسيوناليسم پروغرب ايـران  
پرچم سه رنگ و آرمانهاي خود را بـه      

در ادامـه    .  دست جمهوري اسالمي داد
رژيـم  ” اين روند، با شكست استراتژي   

آمريكا در منطقه و خاموش شدن “  چنج
پروپاگاند حمله نظامي بـه ايـران كـه         
جامعه را حول محور فضاي جنگـي در    
بهت و انتظار نگاه داشته بود، عمال خود 
جمهوري اسالمي در اين خـال قـدرت     
بعنوان يگانه آلترناتيو بورژوازي ملـي و    
بين المللي به سكاندار و پرچمدار ادامـه  

در قالب دولت اعتـدال  “  سياست انتظار” 
امروز جنگ سخت آمريـكـا   .  تبديل شد

به جنگ نرم دولت اعتدال عليه جامعـه  
ايران شيفت كرده و يكي از پايه هـاي    
اساسي برجام و مذاكرات هسـتـه اي       

به اين اعـتـبـار،      .  نتيجه اين روند است

امـروزش را    “   امنيت” روحاني حضور و 
مديون دوران گذشته در دولت قبلـي و    
سركوب افق كمونيسم طبقـه كـارگـر      

امروز ايشـان  “  فضاي امن” قضيه .  است
در مقايسه با گذشته آنقدر كشك و بـي  

تا پاسبان مـحلـه   “  آقا” مايه است كه از 
 . هم باور نميكند

امروز اين كل بورژوازي ايـران    -4     
است كه منافعـش در دوران بـرجـام          
ايجاب كرده است كه در يك كمـيـتـه    
مشترك تحت نام دولت اعـتـدال بـا        
رياست روحاني، فشرده و متراكم گـردد  
و در برابر تحوالت در هم تنيده بيش از 

ايران با   57سه دهه از سركوب انقالب 
عـزت  ” و   “  خوشخـيـم  ” شمشير اسالم 

ايستادگي كند، در مقابل تمايالت “  ملي
و مشغوليتها و نقطه عزيمتهـاى نسـل     

درصدى اين جامعه مقـاومـت    70جوان 
كند و در قامت پاسدار امنيت و بـقـاي     

روحاني و دولتش كـار  .  نظام ظاهر شود
خود را در ايـن مـدت كـرده اسـت،           
پاداششĤن را هم دريافت كرده انـد، و      
جامعه نيز خدمات ايشـان بـه اردوي         
ارتجاع و سرمايه را ديده است و اينكـه  
چهره كثيف بورژوازي ايران و اشتـراك  
منافعش در همسويي بـا جـمـهـوري         
اسالمي عليه طبقه كارگر و محرومـيـن   
. جامعه را به جهانيان نشان داده اسـت   

معلوم شد دولتي كه فلسفه و تاكتـيـك   
پي ريـخـتـه      “  انتظار” خود را بر اساس 

است، نه جوابي به خوشبختي و رفـاه      
طبقه كارگر دارد، نه پاسخي به آزادي،   
. امنيت و حقوق زنان و كـودكـان دارد    

اين دولت واحد بـورژوازي اسـت كـه        
عليرغم كشمكش و دعوا در بـاال، امـا     
الل و بي پاسخ رو به پايين و در مقابل 
اردوي پرولتاريا در ايران، يكدست و بي 
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اين چكيده ارتجاع و تغيير تـوازن قـوا     
توسط اهرم فشـار از پـايـيـن، امـر              

امروز .  كمونيست ها و طبقه كارگر است
مبارزه در ايران حول دو افق سـيـاسـي    

يكي افق بـورژوايـي     :  قطبي شده است
دولت و تحميل استبـداد بـيـشـتـر، و          
ديگري افق مطالبات رفاهـي طـبـقـه       
كارگر و آزادي؛ اولي سياست انتظـار و    
اختناق بيشتر را توجيه و ديكته ميكنـد،  
. و دومي رفاه و رهايي را مطالبه ميكنـد 

تحصيـل  ” وقتي در دانشگاه ها ميگويند 
رايگان و امكانات برابر حـق مسـلـم        

، ميشود تشخيص داد كـه در        “ ماست
ابعاد اجتماعي در سطح جامعه چه كسي 
براي كسب آزادي و برابري آمده اسـت  
.  و چه كسي در مقابل آن ايستاده اسـت 

في الحال ماسك دوسـتـان دروغـيـن       

ايـن يـك     .  آزادي كنار زده شده اسـت 
كشمكش عريان طبقاتي و يك زلزـلـه   
قدرتمند اجتماعي در اعماق جامعه است 

آذر امسـال تـنـهـا          16كه دانشگاه و 
اپيزودي از آن را روي پرده به نمـايـش   

بايد آگاهانه و نقشه مـنـد بـه      .  گذاشت
متحد شـدن    .  پيشواز اوضاع امروز رفت

حول مطالبات رفاهي طبـقـه كـارگـر،       
فعاليت متشكل كمونيستي در مـحـيـط    
كار و زيست از كارخانه تـا مـحلـه و        
دانشگاه شرط پيشروي در مقابل ارتجاع 

با .  دولتي و به عقب راندن اختناق  است
تشكيل كميته هاي كمونيستي، كنتـرل  
محالت و ايجاد سازمانها و فونكسيـون  
هايي كه اتحاد، قدرت و فتح سنگرهاي 
طبقاتي را تضمين ميكنند، ميتـوان بـا     
غلبه بر پراكندگي و اتحاد در صـفـوف     
خود در مقابل كميته مشـتـرك هـمـه       
بورژوازي يعني دولت ايستاد و پيـروزي  
نهايي را از آن خود كرد؛ اين يـگـانـه      

 .پاشنه آشيل جمهوري اسالمي است
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اما كسي كه تك و تنها در بندهاي      
زندان بدسـت مشـتـي آدم كـش و             
جنايتكار با سلب همـه حـقـوق يـك         
زنداني زنجير شده است، درك ايـنـكـه    
چرا دست به اعتصاب غذا ميزنند، دشوار 

روشن است كـه عـلـت ايـن           . نيست
اعتصاب غذا و مسبب آسيبي كـه بـه       
خاطر آن زنداني  متحمل مـيـشـويـد،       

 .دولت جمهوري اسالمي است
نبايد گذاشت هيچ انسان حق طلب      

و عدالتخواهي، هيچ سخنگو و نماينـده  
كارگر و معلم و دانشجويي در زندان و   
زير دست جالدان حاكم، خود را تـنـهـا    

آنها در زندان و زير دست دژخيمان . بيابد
آزادي آنـهـا   .  به گروگان گرفته شده اند

بخشي جدي از دفاع ما از حقـمـان در     
اعتراض و مبارزه براي بـهـبـودي در        

دفاع از فعالين دستـگـيـر    .  زندگي است
شده چه در ميان معلمان و پرستاران و   

چه در اعتراض و اعتصابات كارگري و   
چه در دانشگاه و هر محل و مـكـان       
ديگري يكي از مهمترين كارهاي ما در 

نـبـايـد گـذاشـت        .  هر مبارزه اي است
سخنگويان و فعالين اعتراض و مـبـارزه   

ايـن  .  حق طلبانه ما به بند كشيده شوند
راهي است كه هر روزه دولت و گلـه      
ماموران و حقوق بگيرانش به نام  دفاع 

و ادعـاهـاي پـوچ و          “  امنيت ملي” از 
هميشگي از اين قبيل، عليه ما، عـلـيـه    
مبارزه متحدانه ما و حـق طـلـبـي و           

 . عدالتخواهي ما بكار ميگيرند
نامه نوشتن به سخنگويان دولت و        

درخواست دخالت مجلس نشـيـنـان و      
شكايت بردن پيش آنها راهكـار آزادي    

نميتوان از كسانـي  .  معلمان دربند نيست
كه خود عامل فقر و مـحـرومـيـت و         
استبداد حاكمند، كساني كه دستشان تـا  
ارنج به خون چندين نسل از انقالبيـون  
و آزاديخوهان آغشـتـه اسـت تـوقـع          

در اين زمينه بايـد از    .  دادخواهي داشت

تجربه كارگران معدن بافق و چادرمـلـو   
معلمان در چند ساله گـذشـتـه    .  آموخت

كوله باري جدي از تجربه را در مبارزات 
اهـرم فشـار بـه        .  خود كسب كرده اند

جمهوري اسالمي و زندانبانـان آنـهـا،      
اهرمهاي اجتماعي و پر زور كـارگـر و     
. معلم در محل كار و شهر و محله است

معلمان اگر بخواهند و اراده كـنـنـد          
ميتوانند و مقدور است كـه مـدارس و       
دانشگاه و شهر را در دفاع از مـبـارزات   
خود و براي آزادي دستگيرشدگان خـود  

بسيج توده معـلـمـان،    .  به ميدان بكشند
دانش آموزان و خانواده هاي آنـهـا و       
مردم شرافتمند براي آزادي دسـتـگـيـر     
شده گان راه موثر ما است و بـه ايـن       

ميليونها كارگـر و    .  راهها بايد روي آورد
زن و جوان آن جامعـه بـه اعـتـراض         
معلمان سمپاتي دارند و مبارزات آنها را   
بخشي از تالش و مبارزه خـود بـراي       
. احقاق حقوق غصب شده خود ميداننـد 

اهر فشار اصلي ما همبتسگي و دفاع از   

همديگر در مبارزه هر روزه مان بـراي    
بهود و رفاه و آزادي و براي رهايي همه 
زندانيان سياسي دربند از كارگر و معلـم  

امـروز  .  و زن تا دانشجو و غيـره اسـت    
خانواده محمود بهشتي، رسول بداقي و   

چشم به انـتـظـار      ...  اسماعيل عبدي و
كاري جدي از جانب رفقا و همـكـاران   

نبايد اجازه .  آنها در ميان معلمان هستند
داد سرنوشت محمود بهشتي و ديگـران  
به سرنوشت محمود صالحي و شاهـرخ  

نبايد آنها را تـنـهـا      .  زماني تبديل شود
اين وظيفه امروز بيش از همـه  .  گذاشت

بر دوش معلمان و بر دوش همـكـاران   
آنها در انجمنهاي صنفي معـلـمـان در      

آنـهـا   .  تهران و بقيه شهرستانها اسـت   
 .ميتوانند و ضروري است جلو بيفتند
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