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قتل فرخنده توسط دستجات جنايتـکـار اسـالمـي        
در افغانستان، خشم و نفرت عميقي در افغانستـان  

زنـان در    .  و خارج از افغانستان برانگـيـخـتـه اسـت       
حرکتي بيسابقـه تـابـوت فـرخـنـده را کـه بـه جـرم                      
سوزاندن قرآن وحشيانه به قتل رسيد حمل کـردنـد،   
امام جمعـه کـابـل را از مـراسـم بـيـرون کـردنـد و                        
بدنبال آن هزاران نفر در کابل دسـت بـه تـظـاهـرات          
زدند و با شعار ما همه فرخنـده هسـتـيـم خـواهـان           

مردم فـتـوادهـنـدگـان و          .  محاکمه قاتلين او شدند
سازماندهندگان اين جنايت را که تحت حـاکـمـيـت     
باندهاي مرتجع قومي و اسـالمـي در ايـن کشـور           
امکان عرض اندام دارند، ميشناسـنـد و خـواهـان         

اعـتـراض در     .  دستگيري و محاکمه آنها شـده انـد    
حال گسترش به شهرهاي ديگر افغانستان اسـت و      
عليرغم اينکه برخي مقامـات دولـت افـغـانسـتـان           
اين جنايت را توجيه کرده و بـا آن هـمـراهـي کـرده            
بودند، با شدت گرفتن اعـتـراض مـردم، يـکـي از              
مقامات دولت افغانستان اعالم کرد کـه قـاتـلـيـن          

 . بازداشت خواهند شد

جامعه افغانستـان تـحـول عـمـيـقـي را از سـر                   
ــد   جــنــبــش مــدرن و ضــد اســالمــي               .  مــيــگــذران

قدرتمندي که در دهه هاي گذشته جامعه ايـران را    
شخم زده و سيماي متفاوتي به جامعـه ايـران داده       

حرکتـي  .  است، امروز در افغانستان شعله ميکشد
در زير پوست افغانستان شروع شـده و بـه سـرعـت           

جوانان از   .  در تار و پود اين جامعه ريشه ميدواند
اسالم برگشته، زنان بـه حـرکـت درآمـده و روحـيـه               
تعرضي آنها عليه سنت ها و قـوانـيـن اسـالمـي و            
ارتجاعي، مرتجعيـن و دولـت افـغـانسـتـان را بـه                  

قتل فجيع فرخـنـده عـکـس       .  واکنش واداشته است
العمل بـزدالنـه و وحشـت زده آنـهـا بـراي ارعـاب                    
مردم و عقب راندن اين جنبش نوپا بود اما چـنـان     
پاسخي از مردم و بويژه زنان و جوانان افـغـانسـتـان     

 . گرفت که لرزه بر اندام مرتجعين انداخت
تحوالت فرهنگي و ايدئولوژيک در افغانستـان  
که با پشـتـوانـه مـحـکـمـي در مـيـان مـردم ايـران                      
روبروست، قصد ايستادن ندارد و با هيـچ نـيـرويـي       

اين تحوالت به سهم خـود  . قابل مهار کردن نيست

دنيا بايـد بـدانـد      . بر ايران نيز تاثير خواهد گذاشت
که در افغانستان تنها سـران قـبـايـل و دسـتـجـات              
مذهبـي و عـقـب مـانـده کـه نـمـايـنـدگـانشـان در                         

يک جنبش مترقي و   .  حکومتند، زندگي نميکنند
برابري طلبانه و نسلي از زنـان و جـوانـان پـيـشـرو               

 . دارند سيماي اين جامعه را تغيير ميدهند
حزب کمونيست کارگري اين تـحـوالت را ارج       
مينهد و با تمام قوا در معـرفـي و تـقـويـت آن در              

حـزب  .  ايران و در سطح بين المللي خواهد کوشيـد 
از مردم ايران ميخواهد که به اين تـحـوالت يـاري        

قتل فرخنده و دستجات تبهکار اسـالمـي   .  رسانند
را محکوم کنند و با برپايي مراسم يادبود فرخنده 
و با ارسـال پـيـام و بـه اشـکـال مـخـتـلـف ديـگـر،                         
همبـسـتـگـي خـود را بـا حـرکـت زنـان و جـوانـان                           

 . افغانستان تحکيم نمايند
 حزب کمونيست کارگري ايران 
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مـا امضــا کـنــنــدگــان ايــن نــامــه             
 ۲۷جنايت وحشيانه عليه فرخنده 

شـدت     ساله در افغـانسـتـان را بـه           
 .کنيم محکوم مي

فرخنده را در مـقـابـل مسـجـد        
شاه دوشمشير در کابل با سبعيـت  
و وحشيگـري بـه اتـهـام سـوزنـدان             

و سپـس جـنـازه او را           قران، کشتند
ايـــن يـــک جـــنـــايـــت         .  آتـــش زدنـــد   

شرمـانـه و وحشـيـانـه اسـت و از                  بي
ــمــگــان مــحــکــوم اســت                .ســوي ه

ما خود را در سنگـر مـبـارزه عـلـيـه           
ستيـزي و نـقـض حـقـوق زنـان در                  زن

افغانستان ديده و از مبـارزات مـردم     
آزاده  افغانستان در دفـاع از بـرابـري        
زن و مـرد و حـرمـت انسـانـي زنـان                   

 .کنيم دفاع مي
 
 : امضا کنندگان  یاسام

 آناهيتا ناصر -۱ 
 آوات فرخي - ۲
 آکام حيدري -٣
 اسرين رادمنش -۴ 

افسانه وحـدت فـعـال مـدافـع           - ۵
 حقوق زن،سوئد

 امين کمانگر -۶ 
باقر ابراهيم زاده سازمـان راه     -۷ 

 کارگر
 بهروز مهر آبادي -۸ 
 بهنام آزاد -۹ 
 بهنام محمدي -۱۰ 
  -بهنـام مـحـمـدي ايـرانـي           -۱۱ 

 سنندج
 پيام آذر  -۱۲ 

 تهمينه گشتاسبي -۱٣
 جبران شيرعلي -۱۴ 
 جليل جليلي - ۱۵ 
 پيكارجو .ر -۱۶ 
 رحيم يزدان پرست -۱۷ 

 رزگار رضايي -۱۸
 رضا مرادي -۱۹ 
 رويا منصور -۲۰ 
 ريحانه گلي -۲۱ 
 سارا نخعي -۲۲ 
 سحرا بهار -۲٣ 
 سعيد نيرومند -۲۴ 
 -۲۶سليمان سـيـگـارچـي           -۲۵ 

 سهيال خسروي

 سونيا راد -۲۷ 
 شمي صلواتي -۲۸

 شهناز مرتب - ۲۹ 
 شيوا گنجي -٣۰ 
 صابر رحيمي -٣۱ 
 عباس محبوبي -٣۲ 
 علي رسولي -٣٣ 
 علي محمودي -٣۴ 
 فرامرز قرباني -٣۵ 
نگار و  مادح نظري روزنامه -٣۶ 

 فعال حقوق بشر، ترکيه
 مرتضي اکبري -٣۷ 
 مينا مينايي -٣۸ 
 نادر چگني -٣۹ 

 ناصر اصغري -۴۰
 ناصر برزويي -۴۱ 
وحــيــد عــمــر عضــو نــهــاد           -۴۲ 

 افغانستان ١٤٠٠
 ودا ايلکا -۴٣ 
 کتي موسوي -۴۴ 
 يوسف صمدي -۴۵ 
ــي          -۴۶  مــهــيــن درويــش روحــان

 آرام نادري -۴۷
 آرزو مشعليان -۴۸ 
 آرش خسرواني -۴۹ 
 آرش راجي -۵۰ 
 آرمين كريمي -۵۱ 
 آرمين دشتي -۵۲  
 آرون عسکري -۵٣ 
 آرين عادل -۵۴ 
 آزاد عزيزيان -۵۵ 
 آزاده بادله -۵۶ 
 آزاده شيرازي -۵۷  
ــعـــاون               -۵۸  ــا مـ ــنـ ــف آشـ آصـ

ســـخـــنـــگـــوي ريـــاســـت اجـــرايـــه          
 افغانستان

 آوات صادقي -۵۹ 
 آيلين نظري -۶۰ 
 احسان رياحي -۶۱ 
 احمد رحماني -۶۲ 
 احمد فاطمي -۶٣ 
اصـــغـــر کـــريـــمـــي حـــزب           -۶۴ 

 کمونيست کارگري ايران
 اقبال نظرگاهي -۶۵ 
 امير زاهدي -۶۶ 
 امير عربي -۶۷ 
 اميررضا مشعليان -۶۸ 

 ايرج رضايي -۶۹ 
 بابک عيدي پور -۷۰ 
 بدريه زماني -۷۱ 
 ۷ بـــــلـــــقــــــيـــــس روشــــــن            -۲

 سناتورافغانستان
 بهار گلشه - ۷٣ 
 بهار ميالني -۷۴ 
 بهرام سروش -۷۵  
 بهرنگ زندي -۷۶  
 بهمن توتونچي -۷۷ 
 بهمن خاني -۷۸  
 بيژن فتحي -۷۹ 
پـــرتـــو نـــادري شـــاعـــر و             -۸۰ 

 نويسنده افغانستان
 پرهام آرمان -۸۱ 
 پروين معاذي -۸۲ 
 پوپک قره چه -۸۴  
 پويا نحوي -۸۵ 
 توفيق فرجي -۸۶ 
 جعفر فدوي -۸۷ 
 جميله خدايي -۸۸ 
 جميله ميرکي -۸۹ 
 حبيب بکتاش -۹۰ 
 حسام يوسفي -۹۱ 
 حسن اسفنديار -۹۲ 
 حسن صالحي -۹٣ 
 حسين افساهي -۹۴ 
حشمت رادفر فـعـال مـدنـي         -۹۵ 

 افغانستان
حــمــيــد تـــقــوايــي حـــزب              -۹۶ 

 کمونيست کارگري ايران
حــمــيــد رضــا خســروانــي         --۹۷ 

 حنانه خردمند -۹۸
 خالد زارعي -۹۹ 
 -۱۰۱رامـيـار رضـايـي           -۱۰۰ 

 رحيم يزدانپرست
 رضا آزموده  -۱۰۲ 
زهرا سپهر فعال مدني از     -۱۰٣ 

 افغانستان
ــعــال             -۱۰۴   زهــرا مــوســوي ف

 مدني افغانستان
زهرا نادري عضو مجلس   -۱۰۵ 

 -۱۰۶نماينده گان افـغـانسـتـان          
ــامــي                 ــم مــق ــت ســادات قــائ ــن زي

 سرور ليدوار -۱۰۷
 سعيد ويسي -۱۰۸ 
 سعيد مدانلو -۱۰۹ 

 سمير نوري -۱۱۰ 
 -۱۱۲سميرا هوشياريان  -۱۱۱ 

 سهند حسيني
 سهند مطلق -۱۱٣  
ــاز نــژاد               -۱۱۴  ــب ــال شــه ــي ســه

 سهيال ابولحسني -۱۱۵
 -۱۱۷سوسن صابـري         -۱۱۶  

 سوما رادمنش
 -۱۱۹سيامک بهـاري         -۱۱۸  

 سياوش عبقري
 -۱۲۱سياوش مدرسـي      -۱۲۰ 

 سيما بهاري
سيما ديني فـعـال حـقـوق          -۱۲۲ 

 -۱۲٣مـدنــي تــورنــتـو كـانــادا              
سيما مبيني فعال حـقـوق مـدنـي         

 لس آنجلس كاليفرنيا آمريكا
 سيامک سهراب منش -۱۲۴  
 -۱۲۶سـيـروان قـادري          -۱۲۵  

گــوي حــزب     ســيــلــي غــفــارســخــن      
 -۱۲۷همبستگـي افـغـانسـتـان             

 شيرزاد چوپاني
شادي پاوه فـعـال حـقـوق         -۱۲۸  

 بشر
 شايان شيخي -۱۲۹ 
شـبـنـم اسـدالـلـهـي فـعـال                -۱٣۰ 

 حقوق بشر
 -۱٣۲شـهــرام امـانــتـي          -۱٣۱ 

شهال خباززاده فعال مدافع حـقـوق   
 زن

شهال دانشور فعال مـدافـع     -۱٣٣
 حقوق زن 

 شهال عبقري -۱٣۴
 شهال عبقري -۱٣۵ 
شينکي کـروخـيـل عضـو          -۱٣۶ 

 مجلس نمايندگان
نگار  شيوا گنجي روزنامه -۱٣۷ 

 و فعال حقوق زن، ترکيه
 صابر رحيمي -۱٣۸ 
صــبــري امــيــر حســيــنــي         -۱٣۹ 

ــال            -۱۴۰ صــحــرا مــوســوي فــع
 مدني افغانستان

 -۱۴۲صالح ايراندوست  -۱۴۱ 
طاهر جعفرزاده مسـئـول نـدا دي،        

 ايتاليا
طريقـه پـيـرزاد نـويسـنـده            -۱۴٣ 

 افغانستان
 طه آزادي -۱۴۴ 

 طه حسيني -۱۴۵ 
ــار         -۱۴۶  ــکــن ــورزاداب عــبــاس ن

عـــبـــداهللا اســـدي دبـــيـــر          -۱۴۷
فدراسيون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان             

 ايراني
 -۱۴۹عبدل گـلـپـريـان            -۱۴۸ 

 عدنان گويلي
علي دماوندي تـلـويـزيـون      - ۱۵۰
 برابري

 -۱۵۲عـلـي مـحـسـنـي             -۱۵۱ 
 علي حامي

 -۱۵۴عليرضا رشـيـدي      -۱۵٣ 
عــمــر شــريـــفــي فـــعــال مــدنـــي                 

 افغانستان
 -۱۵۶عـمـر مـعـروفـي            -۱۵۵  

ــي              فــاطــمــه گــيــالنــي فــعــال مــدن
 افغانستان

 -۱۵۸فاطـي مـحـمـدي           -۱۵۷ 
ــي،              ــادري فــعــال مــدن فــرخــنــده ن

 افغانستان
 -۱۶۰فـرشــتــه اســدي        --۱۵۹ 

 فرشته مرادي
 فريبا آذر -۱۶۱
 -۱۶٣فريبا مـحـمـديـان           -۱۶۲

 فريده آرمان فعال مدافع حقوق زن
 -۱۶۵فـريـده پــورکـريـم           -۱۶۴ 

 فواد محمدي
 -۱۶۷فـواد مـحـمـودي           -۱۶۶ 

ــس               ــوفــي عضــو مــجــل ــه ک فــوزي
 نمايندگان افغانستان

 الله محمدي -۱۶۸ 
الوژە جواد فـعـال مـدافـع         -۱۶۹ 

 حقوق زن، عراق
 مجيد آذري -۱۷۰ 
مجـيـب مـهـرداد اسـتـاد             -۱۷۱ 

 دانشگاه افغانستان
مــحــبــوبــه ســيــاهــمــردي         -۱۷۲ 

 محسن ابراهيمي -۱۷٣
 -۱۷۵محمد آسـنـگـران          -۱۷۴

 محمد شکوهي
محمد موسي تالش فعال  -۱۷۶ 

 مدني، افغانستان
 محمد نعمتي -۱۷۷ 
 -۱۷۹محـمـود قـائـدي           -۱۷۸ 

 مرسده قائدي
 مريم طاهري -۱۸۰ 
مــريــم غــمــگــســار فــعــال         -۱۸۱ 
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 مدني افغانستان 
مريم نمازي فـعـال مـدافـع         -۱۸۲

 حقوق زن، انگليس
 مريم هدايتي -۱۸٣ 
 -۱۸۵مريم تقـي نـژاد            -۱۸۴ 

 مريم ضياء
 -۱۸۷مسعود آذرنـوش      -۱۸۶ 

 مصطفي صابر
 ممد اميري -۱۸۸ 
مــنــصــور تــركــاشــونــد             -۱۸۹ 

 منيژه سياهمردي -۱۹۰
 -۱۹۲مهتاب افشـاري        -۱۹۱ 

 مهدي عربي

 -۱۹۴مهرنوش معظمي  -۱۹٣ 
 مهسا فعال زاده

 مهناز باقري -۱۹۵ 
مــهـــوش عــالـــســونـــدي         -۱۹۶ 

مسئول نهاد مادران علـيـه اعـدام      
 مهوش گلپريان -۱۹۷

 -۱۹۹مـهـيـار افشـاري           -۱۹۸ 
مهين عليپور فعال مدافع حـقـوق     

 زن
 -۲۰۱موسي عبـاسـي         -۲۰۰ 

 مونا ده محسني
مينـا احـدي سـخـنـگـوي             -۲۰۲ 

 نهاد زن آزاد

مير عالم شـريـفـي فـعـال            -۲۰٣ 
 مدني افغانستان

نازنين افشن جم مک کـي    -۲۰۴ 
رئيس سازمان اعـدام کـودکـان را          

 متوقف کنيد 
نــازنــيــن بــرومــنــد فــعــال           -۲۰۵

 مدافع حقوق زن
 -۲۰۷نازنيـن صـديـقـي          -۲۰۶ 

 نازنين ايماني
 -۲۰۹نازي پيغمبريان        -۲۰۸ 

 ناصر برزويي
ناهيد فريد عضو مجـلـس     -۲۱۰

 -۲۱۱نـمـايــنـدگــان افــغـانسـتــان          

 نسان نودينيان
نسرين بـهـجـو سـرپـرسـت           -۲۱۲ 

 -۲۱٣کانون فـرهـنـگـي پـيـونـد              
 نسرين رمضانعلي

 نوشين قادري -۲۱۴ 
نيلوفر ابراهيمي مـجـلـس      -۲۱۵ 

 -۲۱۶نماينده گـان افـغـانسـتـان            
 هادي رحيمي

 هرمز رها -۲۱۷ 
 -۲۱۹هستـي طـاهـري          -۲۱۸  

 هه تاو عبدالهي
هــيـوا احـمــد، بـريــتـانــيــا            -۲۲۰ 

 هيوا موالنياء -۲۲۱

 ييايا ميرزرو -۲۲۲ 
ــبــران شــاعــر و              -۲۲٣  ــاوه ج ک

 نويسنده افغانستان
 کاوە عومەر -۲۲۴ 
 کمال ميرزاده -۲۲۵ 
 -۲۲۷کويستان امينـي      -۲۲۶ 

کيوان جاويـد،  تـلـويـزيـون کـانـال              
 جديد

 يدي محمودي -۲۲۸ 
يــعــقــوب يســنــا فــعــال          --۲۲۹ 

 مدني افغانستان
 ... امضا ها ادامه دارد

بــراي امضـــا ايـــن نـــامــه و               
همکاري در جـهـت سـازمـان دادن         
آکســـيـــونـــهـــا و بـــرنـــامـــه هـــاي            
همبستگي با زنان در افـغـانسـتـان     

 : با اين آدرس ها تماس بگيريد
 

zan.e.azad1@gmail.com ۲۰۱۵-۰۳-۲۵ 

 
 ۲ از صفحه  

 
در محکوميت قتل .. نامه اعتراضی صدها نفر از فعالين مدافع حقوق زن از ايران و افغانستان و عراق و

 !ساله در کابل ۲۷فرخنده 

فرخنده را چند نفر افراطي آدمـکـش     
به تحريک آخوند مسجد و مرتجعين 
محلي، به قتل رساندند، و اين خـبـر     
کابل و افغانستان و دنيا را در خشـم    

زنان و مردم آزاده در   .  وماتم فرو برد
کابل و افغانستان به خيابـان آمـده و       
عليه مالهاي مرتـجـع و حـکـومـت          
اسالمي مدافع قـتـل و زن سـتـيـزي               

فرياد اعتراض بلند کرده  و خـواهـان     
اجراي عدالت و دادخواهـي فـرخـنـده       

اين اخبار هـمـه مـردمـي کـه            .  شدند
اين وقايع را دنبال ميکننـد، بسـيـار      

يـک جـنـبـش بـرابـري           .  خوشحال کرد
طــلــبــانــه، مــدرن و انســانــي در                    
افغانستان سـر بـلـنـد کـرده و عـلـيـه                 
حــکــومــت اســالمــي و قــوانــيــن و             

سنتهاي ارتجـاعـي اسـالمـي اعـالن          
جنگ کرده اسـت و ايـن يـک واقـعـه              
مهم و يک نقطه عطف در مـبـارزات     

 . زنان در افغانستان است
ما زنـان و مـا مـردم ايـران کـه                  
بيش از سه دهه مبارزه با حـکـومـت    
اسالمي و زن سـتـيـزي اسـالمـي را              
تجربه کرده ايم، خود را هم سرنوشـت  
زنان و مردم افغانستان دانسته و در     

 . صف اين اعتراضات مهم هستيم
براي ابراز همبستگي با جـنـبـش    
اعتراضي زنان و مـردم افـغـانسـتـان          
عـلـيـه قـتـل وحشـيـانـه فـرخـنـده در                    

و    ۲۸ ، شـنـبـه           ۲۷ روزهاي جمعه   
ماه مارس با بـرگـزاري      ۲۹ يکشنبه 

شبهـاي هـمـبـسـتـگـي بـا فـرخـنـده،                   
ميتينـگ و تـظـاهـرات در مـقـابـل                
سفـارت افـغـانسـتـان در کشـورهـاي              
اروپايي و با برپـايـي مـيـتـيـنـگـهـاي            
هـمـبـسـتــگـي در مـراکــز شـهـرهــاي               
اروپايي اعالم خـواهـيـم کـرد کـه در            
کنار زنان و مـردم آزاده افـغـانسـتـان          

ما از مـبـارزات شـجـاعـانـه         . هستيم
زنان در افغانستان بر عليـه سـرکـوب      
و خشونت و زن آزاري اسالمي دفـاع    
کرده و ياد و نام فرخنده را جهـانـي و     

 . جاودانه خواهيم ساخت

 
 !سه روز در ابراز ھمبستگی با فرخنده در سراسر جھان
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در آخرين روزهـاي     :انترناسيونال
شــاهــد اعــتــراضــات و          ۹۳ســال   

تجمع هزاران معـلـم در شـهـرهـاي          
مـوضـوع   .  مختـلـف ايـران بـوديـم         

اصلي اين اعتـراضـات چـه بـود و           
 چگونه پيش رفت؟

 
سالهاست کـه      : شهال دانشفر

ــح نـــازل                    ــطـ ــه سـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــعـ مـ
حقوقهايشان اعتراض دارند و در     

مبـارزات   ٨٥همين رابطه در سال 
سراسري و گسترده اي داشتند کـه    
به نوبه خود نقش مهمي در تغيير 
توازن قواي سياسي جامعه داشـت  
ــارزات                ــي از مــب ــگــوي خــوب و ال
ســراســري در بــرابــر کــل جــامــعــه           

اما يـک تـفـاوت مـهـم و            .  گذاشت
اعتراضات دور اخـيـر مـعـلـمـان،             
ــر خــواســتــهــا و                 بــيــان شــفــاف ت
مطالبات و تـاکـيـد مسـتـقـيـم بـر             
خواست افـزايـش سـطـح حـقـوقـهـا             

اين متعين بودن خواستهـا و    .  بود
تاکيد آن بر افـزايـش دسـتـمـزدهـا،         
بـيـش از پـيـش پـيـونـد طـبـقـاتــي                    
مبارزات معلمان را بـا مـبـارزات      
کارگران، پرستاران، بازنشستـگـان   
و شايد بهتر بگويم با اعتـراضـات   
بخش هـاي وسـيـع حـقـوق بـگـيـر                 
جـامــعــه عــلــيـه فــقـر و گـرانــي و                 
دستمزدهاي چند بار زير خط فـقـر   

سـوت آغـاز     .  به نـمـايـش گـذاشـت       
مبـارزه بـر سـر خـواسـت افـزايـش                
دستمزدها امسال از سوي هـزاران    
کارگـر ايـران خـودرو بـه صـدا در                
ــبــال آن اعــتــراضــات               آمــد و بــدن
گسترده اي از سوي کـارگـران و از       

تشکل کارگـري بـر      ٦جمله اتحاد 
سر اين خواست، تـجـمـع کـارگـران        
در مــقــابـل مــجــلـس بــه ابــتــکــار             
هماهنگ کنندگان طـومـار چـهـل       
هزار امضا و تجمعات اعـتـراضـي    
پرستاران، معلمان و بازنشستگان 
صورت گرفت و در بسـتـر چـنـيـن          
اعــتــراضــات گســتــرده اي، مــاه            
اسفند به يکي از پر جنب و جـوش  
ترين ماههاي اعتـراضـي در سـال        

نکته جالب اينکـه  . تبديل شد ٩٣
در تمامي اين مبـارزات ايـن بـود        
که مشترک بودن خواستها خود را   
حتي در پالکاردها و در شعـار هـا     

از جـملـه در بـخـش           .  بيان ميکرد
عظيمي از اين مبارزات و بيـانـيـه    
هاي اعتراضي و قطـعـنـامـه هـاي        
منتشر شده اش، شعـار خـط فـقـر         

 ٧٢٠سه ميـلـيـون دسـتـمـزد مـا              
هزار و غيره بصـورت بـرجسـتـه و           
آشکاري اعتراض کـل جـامـعـه را         

و گفـتـمـان مشـتـرک        .  بيان ميکرد
همـه نـيـز ايـن بـود کـه ديـگـر بـه                      
زندگي زير خط فقر تن نميدهيم و   
به عنوان اولين تغيير بايد فاصـلـه   
خطر فقر با سطح دسـتـمـزدهـا پـر          

در متن چنيـن اوضـاع بـود        .  شود
کـــه اعـــتـــراضـــات ســـراســـري و             
قدرتمند معلمان و اعتـصـابـات و      
تجمعات  هزاران نفره آنان، مکـان  
ديـگـري پـيـدا کـرد و يـک اتـفــاق                   
سياسي مهـم در اوضـاع جـامـعـه            
بود که بطور واقـعـي تـوازن قـواي         
سياسي را به نفع مـبـارزات مـردم      
تغـيـيـر داد و هـمـه تـوجـه هـا را                     

به اين اعـتـبـار    .  بسوي خود کشيد
مــجـــمـــوعـــه ايـــن اعـــتـــراضـــات         
ــراي جــنــبــشــي              ســرآغــازي بــود ب
گسترده و سراسري بر سر اقتـصـاد   
و معيشـت مـردم کـه خـود را بـا                
خواست افزايش دسـتـمـزدهـا دارد       
بيان ميکند و ابعادش ميـلـيـونـي     

 .است و ادامه دارد
اما تا آنجا کـه بـه مـبـارزات           
مـعــلــمــان بــر مــيــگــردد در واقــع            
ميشود گفت که در سـه مـاه آخـر          

ما شاهد دور جـديـدي از      ٩٣سال 
اعتراضات گسترده معلمان بوديم 
که بطور واقعي سـرفصـل جـديـدي       
در مبارزات آنـان و کـل جـامـعـه              

 .  گشود
ــا              ــمــان  ب اعــتــراضــات مــعــل
طوماري بر سر خـواسـت افـزايـش         

امضا  در      ٦٠٠٠دستمزدها و با 
ــک خــورد و             ٩٣دي مــاه        ــي ــل ک

همزمان کارزاري بـراي آزادي سـه         

ــداغــي،              ــدانــي رســول ب ــم زن مــعــل
محمود باقري و عبدالرضا قنبري 

سپس طي روز هاي سه .  اعالم شد
دي و اول        ۳۰شنبه و چهارشنبه   

بهمن مـاه مـعـلـمـان در مـنـاطـق                 
مختلفـي از تـهـران و شـهـرسـتـان                
هـاي اســتـان تــهـران از جـملــه در                
رباط کريم، شهريار، شـهـر قـدس،      
ــاکــدشــت،              مــالرد، ورامــيــن و پ
رودهن و بومهن و نيـز در اسـتـان        
هـاي اصـفــهــان، گــيــالن، شــيــراز،          
همدان، لرستان خراسان، سيسـتـان   
و بـــلـــوچســـتـــان و خـــوزســـتـــان،            
ــزد و             ــايــجــان، ي کــردســتــان، آذرب
کــرمـــان و ســمـــنــان دســت بـــه                  
اعتصاب زدند و در ايـن مـنـاطـق       
مــدارس بســيــاري بــه تــعــطــيــلــي           

در همين مقطـع در    .  کشيده شدند
دي    ٣٠شهري چون شاهـرود روز      

معلمـان دسـت از کـار کشـيـده و                
مـقـابـل آمـوزش و پـرورش شـهــر               

 . تجمع کردند
در ادامه اين اعتـراضـات  در       
سوم اسفند همزمان با اعتراضات 
گسترده پرستاران، هـزاران مـعـلـم         
از صدها مدرسه در اسـتـان هـاي          
مختلف کشور دست به اعتـصـاب   

فـوري بـه      زدند و خواهان رسيدگي
در ايـن روز    .  مطالبات خود شدند

در بسياري از شهرها از جـملـه در       
برخي مناطق تهران و در شـيـراز،       
ــاکــدشــت،            ــوشــهــر، شــاهــرود، پ ب
قزوين، کرمانشاه، مشهد، رشـت،  
کالرچاي، بهارستان، اسالمشـهـر،   
زرين شهر، شهرضا، ربـاط کـريـم،      
کرج، شهر قدس، شهريار، مالرد، 
فوالدشهر، ديـوانـدره و در بـرخـي           
شــهــرهــاي خــرم آبــاد و خــراســان             
مــعــلــمــان در اعــتــصــاب شــرکــت         

در ايــن روز در بــرخــي          .  داشـتــنــد 
شهرها  معلمان در مـقـابـل اداره          
آموزش و پرورش دست به تحصـن  

 . زدند
ــدنــبــال ايــن اعــتــصــابــات               ب
اخطاري از سـوي کـانـون صـنـفـي             
معـلـمـان فـراخـوان بـه اعـتـصـاب                

سراسري دهم اسفنـد و تـجـمـع در           
مقابل مجـلـس اسـالمـي، داده و           

امـا  .  براي آن تقاضاي مجـوز شـد    
معلمان اعـالم کـردنـد حـتـي اگـر               
مجوزي داده نشود برگزاري تجمع 

و .  اعتراضي را حق خود ميداننـد 
بدين ترتيب روز ده اسفنـد هـزاران     
معلم در تهران و شهرهاي مختلف 
به خيابانها آمدند و خواستهايشان 

 .را فرياد زدند
روز ده اسفند هزاران معلـم در    
مقابل مجلس تجمع کردند و بـنـا     
بـه گـزارشـي گـفـتـه مـيـشـود ايـن                   

شــهــر بــرپــا       ٥٦اعــتــراضــات در      
گــرديــد کــه تــنــهــا عــکــس هــا و              
گزارشات نيمي از آنهـا رسـانـه اي        

ده اسفند نقطه اوج مـبـارزات   . شد
معلمان بود و توانست تمام توجـه  

ايــن .  هـا را بســوي خــود بــکـشــد           
تــجــمــع بــه اســم تــجــمــع ســکــوت           
ــراخــوان داده شــده بــود، امــا                  ف
معلمان با پـالکـاردهـايشـان و بـا            
شعارهايشان، فرياد اعـتـراضـشـان     

 . را بلند کردند
ــمــان در ده              مــبــارزات مــعــل

اسفند و ابعاد گسترده و سـراسـري   
آن بطور واقعي به نقطه اميدي در   

بعـد از آن      .  دل مردم تبديل گرديد
نيز معلمان که بـار ديـگـر قـدرت           
اعتراض سراسري خود را ديدند و   
باور داشتند، اعالم کردند که تا به 
خواستهايشان پـاسـخ داده نشـود،        
ايــن اعــتــراضــات ادامــه خــواهــد          
داشت و همانطور که اشاره کرديـد  
اين اعتراضـات  آخـريـن روزهـاي           

از جـملـه     .  ادامـه يـافـت        ٩٣سال   
اسفند معلمـان سـه      ٢١صبح روز 

شهر اردبيل و بجنورد و اصـفـهـان    
در مقابل اداره آموزش و پـرورش      

 ٢٣سپس در . دست به تجمع زدند
اسفند تعداد کثـيـري از مـعـلـمـان           
شهرستان هاي بافـق، کـرمـانشـاه،       
استانهاي چهارمحال و بختياري و 
يزد دست به تجمعـات اعـتـراضـي       

اسـفـنـد نـيـز         ٢٤و در . برپا کردند
شاهد تجمعات اعتراضـي هـزاران     

معلم در شـهـرهـاي شـيـراز، يـزد،             
خرم آباد، کرمانشاه، شهـر کـرد و       

ــم       ــوه بــودي ــرک در ادامــه ايــن        .  اب
ــيــز در              تــجــمــعــات اعــتــراضــي ن

اسفند معلمـان   ٢٦و  ٢٥روزهاي 
در لرستان در مقـابـل اسـتـانـداري        

 .تجمع کردند
ــراض            مــوضــوع اصــلــي اعــت
معلمان همانطور کـه اشـاره کـردم        
عليه دستمـزدهـاي چـنـد بـار زيـر             
خط فقـر اسـت کـه در تـجـمـعـات                
اعتراضـي هـزاران نـفـره سـراسـري             
خــود بــا  شــعــار خــط فــقــر ســه                  
ميليون، حقوق مـا يـک مـيـلـيـون           

معلمان همچنين بـا    . اعالم کردند
پالکاردهاي ديگري با شـعـارهـاي      

، » هم از فقر بيزاريم هم از فـرق     « 
ناليم، از فرق بيزاريم،  از فقر مي« 

تابيم، از تـبـعـيـض          نمي تبعيض بر
و معلـم بـيـدار اسـت از           »  بيزاريم

، اعـتـراض     » تبعيض بـيـزار اسـت     
خود را به تبعيضات مخـتـلـف در      

 .جامعه بيان داشتند
معلمان در تجمعاتشان از ايـن  

سال است کـه     ٣٥سخن گفتند که 
حقوقهايشان از هزينه هاي زندگي 
عــقــب اســت و ديــگــر ايــن را                     

در ايـن اعـتـراضـات         .  نميپـذيـرنـد   
معلمان در سخنراني ها و بـيـانـيـه     
هايشان عـالوه بـر خـواسـت مـهـم             
افــزايــش فــوري دســتــمــزدهــا، بــر          
خواستهايي چون آزادي مـعـلـمـان         
زنداني و زندانيان سياسـي، پـايـان      
دادن به برخوردهاي توهين آميز و 
تــهــديــد و دســتــگــيــري مــعــلــمــان         
معترض، پايان دادن به تبعيض و   

. تاکـيـد گـذاشـتـنـد        ...  نابرابري و 
معلمان همـچـنـيـن بـه سـکـوت و              
ســانســور اخــبــار اعــتــراضــاتشــان       
توسط صدا و سـيـمـاي جـمـهـوري           

 .اسالمي اعتراض داشتند
در بســيــاري از ايــن حــرکــات          
اعــتــراضــي مــعــلــمــان خــواســتــار         
حضور و پـاسـخـگـويـي مـقـامـات           
دولتي در تجمعاتشان شدند و آنان 

بـا  .  را وادار به جوابگويـي کـردنـد     
رسيدن سال نو معلـمـان بـر ادامـه         
مـــبـــارزات خـــود و پـــيـــگـــيـــري            

 . خواستهايشان تاکيد گذاشتند
 

ايــــن   : انـــتـــرنـــاســــيـــونـــال     
اعتراضات چه نقطه قوت ها و چه 

 کمبودهايي داشت؟
 

 
 اعتراضات معلمان و دستاورد ھای آن

 

 مصاحبه با شھال دانشفر

 ۶ صفحه  



 6 ۱۳۹۴فروردين  ۷ انترناسيونال 

يـک نــقــطــه      : شـهــال دانشــفــر   
قوت مبارزات مـعـلـمـان هـمـواره           

. ابعاد سراسري و گسترده آن اسـت 
معلمـان در دوره هـاي مـخـتـلـف               
مبارزاتي شان الگوهاي خوبـي از    
شکل گيري اعتصابات سراسري و 
ممکن بودن آنرا در مقابل جامعه 

ــد       از ســوي ديــگــر        .  قــرار داده ان
گستردگي اين مبارزات يک قدرت 
نمايي بزرگ از سوي معلمـان بـود     
که تاثير مستقيم بـر قـدرتـگـيـري        
مـبـارزات بـخـش هـاي مـخـتـلــف               

 . جامعه دارد
نقطه قـدرت ديـگـر مـبـارزات          
معلمان کمـک گـرفـتـن از مـديـاي             
اجتماعي به عنوان ابـزار مـهـمـي         
براي سازماندهي اعـتـراضـات در        
سطحي گسترده و سراسري و بـراي  

خـيـلـي    .  بسـيـج نـيـروي خـود بـود            
مـواقــع شــنــيـديــم کــه گـفــتـه شــد              
معلمان بصورت خودجـوش جـمـع      

. شده و دست به اعتـراض زده انـد      
اما بطور واقعي خودجوش نبود و 
به يک معنا سازمانيافتگي آن در   
بستر خطـوط مـديـاي اجـتـمـاعـي            
وايبر و الين و صفحات فيس بوک 

. يک نقطه قدرت اين مبارزات بود
از جــملــه ســازمــانــيــافــتــگــي ايــن         
مــــبــــارزات را پــــالکــــاردهــــاي           
استاندارد سراسري و شـعـار واحـد      

خط فقر سه ميليون، حـقـوق مـا        " 
مـيـشـد بـه روشـنـي           "  يک ميلـيـون  

 .ديد
به عبارت روشنتر سالـهـاسـت    
که مـعـلـمـان  بـه وضـعـيـت خـود                  
معترضند و  مـنـتـظـر يـک جـرقـه            
بـودنـد تـا اعـتـراضـشــان را بـيــان                

و وقتي اين جرقه زده شد و   .  کنند
فراخوان براي تـجـمـع و اعـتـراض            
داده شد، گفتمـان آن بسـرعـت در          
بستر مدياي اجتماعي جـاري شـد     

در .  و وسيعترين نيرو را گرد آورد  
اين ميـان رسـانـه اي چـون کـانـال               
جديد بعنوان ابزار دسترسي حـزب    
ما به جامـعـه، نـقـش مـهـمـي در              
اطـالع رسـانـي و تـعـيـن دادن بــه                 

ــمــان داشــت           . خــواســتــهــاي مــعــل
بطوريکه در بسياري از تجـمـعـات    
اعتراضي معلمان شنيـده شـد کـه        

گفتند از طريق کانال جديد مطلـع  
شده و در تجمع شرکت کرده اند و   
نيز  بسياري از اين مـعـلـمـان روي       
خطوط مستقيم تماس کانال جديد 
آمدند و ضمن بيان وضعيت خـود    
فـراخـوان بـه اعــتـراض و مـبــارزه              

بعد نيز اخـبـار اعـتـراضـي          . دادند
آنان با عکـس و گـزارش و فـيـلـم              
سريعا رسانه اي شـد و در کـانـال              

بـه ايـن     .   جديد انعکاس پيدا کـرد 
ترتيـب خـبـررسـانـي وسـيـع نـقـش                
مهمي در بسيج نيـرو و گسـتـرش        
سراسري معلمان داشت و يک نقطه 

 . قوت اين مبارزات بود
نکتـه قـابـل تـوجـه ديـگـر در                
مــبــارزات مــعــلــمــان، شــرکـــت              
پرستاران، کارگران، و دانشجويـان  
در تـجــمـعــات اعـتــراضـي آنـان ،               
خصوصا در تجمع اعتـراضـي روز     

پرستاران با شـعـار،   .  ده اسفند بود
کارگر، مـعـلـم، پـرسـتـار اتـحـاد،               

همچنين نقش .  شرکت کرده بودند
دانشجويان در اطالع رساني خـبـر     

و .  اين تجمعات بسيار مـهـم بـود       
همانطور که اشاره کردم  خـواسـت     
مشترکي اعتراضات معـلـمـان بـا       
بخش هاي ديگر جامعه  را به هـم    

هـمـچـنـيـن  خـواسـت            .  گره ميزنـد 
هاي معلمان و داشـتـن آمـوزش و        
پرورشي مدرن و انسانـي خـواسـت      

بـعــالوه  .  هـاي کــل جــامـعــه اسـت         
ايــنــکــه  اعــتــراضــات قــدرتــمــنــد          
معلمان در اين دوره نقطه امـيـدي     
در دل مردم شده و توجه هـا را بـه       

از ايـن روز      .  خود جلب کرده اسـت 
اين مبارزات  زمينه و پـتـانسـيـل       
جلب بيشترين همبستگي از سوي 
مردم و خانواده هاي دانش آموزان 

از جـملـه     .  و کـل جـامـعـه را دارد          
جلب خانواده هـاي دانـش آمـوزان        
در حمايت از مـبـارزات مـعـلـمـان         
يــک فــاکــتــور مــهــم در تــقــويــت              

و مـعـلـمـان     .  اعتراضات آنان است
در ارتباط با خانواده هـاي دانـش       
آموزان، ميتوانند نيروي وسـيـعـي    
در سطح محالت و تمام مـنـاطـق      
آموزشي تهران و شهرسـتـانـهـا در       
حمايت از خـواسـتـهـاي خـود گـرد           

به نظرم هنوز معلمان تمـام  .  آورند

ظـرفـيــت مــوجـود را بـراي جـلــب               
چـنـيـن ســطـحـي از هــمـبـسـتـگــي                
اجتماعي مردم و بسيج نيروي کل 

 .جامعه بکار نگرفته اند
ارتبـاطـات شـکـل گـرفـتـه در              
جريان اعتراضات و بويژه در بستر 
مدياي اجتماعـي، زمـيـنـه ادامـه          
مبارزات معلمان تا روزهـاي آخـر     
سال را فراهم کرد و با اتکا به ايـن  
موقعيت است که اکنون گـفـتـمـان     
بــر ســر ادامــه ايــن مــبــارزات و               
اعتـراض در روزهـاي  اول مـه و                
دوازده ارديــبــهــشــت، روز مــعــلــم         

 . است
نــقــطــه قــوت هــاي مــبــارزات         
مـعـلـمـان، درسـهـاي آمـوزنـده اي               
بــراي مــبــارزات کــارگــران و کــل            
جــامــعــه دارد و تــجــربــيــات ايــن            
مبارزات را بايد نوشت و در سطح 

 . جامعه تکثير کرد
 
ــال    ا ــون ــي ــاس ــرن ــت ــن       : ن ــا اي آي

اعتراضات با پـايـان سـال خـاتـمـه           
يـافــت و يــا ايــنـکــه بـايــد شــاهــد               
اعتراضات جديدي در سـال جـاري     

 باشيم؟ 
 

همانـطـور کـه      :  شهال دانشفر
اشاره کردم اعتـراضـات مـعـلـمـان         
پايان نيافته است و ما در سرآغاز 
يـک بــرآمــد جــديــد از مــبــارزاتــي           
اجتماعي بر سر زندگي و معيشت 
ــزايــش                و خــواســت مشــخــص اف
دستمزدها در سـطـحـي سـراسـري             

کــارگــران، پــرســتــاران،      .  هســتــيــم 
ــان، بــازنشــســتــگــان بــا                ــلــم مــع
اولتيماتوم هايشان براي پيـگـيـري    

را به پـايـان      ٩٣اين خواست، سال 
رساندند و به اين اعتبار مـيـتـوان      

سـال     ٩٤پيش بيني کرد که سـال    
اعتراضات گسترده کارگري، و بـه  
تبع آن سال اعتراضات گستـرده و    

 . سراسري معلمان باشد
از جمله تجمـعـات اعـتـراضـي        
معلمان تا همين روزهاي آخر سال 

ادامه يـافـت و در تـمـام ايـن                 ٩٣
تـجـمـعـات تـاکـيـد بـر ادامـه ايـن                   
مبارزات شده است و خصوصا بـه    
عنوان اولتيماتومي براي پيگيري 
خــواســتــهــايشــان، مــعــلــمــان  بــر           

 ١١( روزهاي مهمي چون اول مـه    
روز جهاني کارگـر و    )   ارديبهشت

ارديــبــهــشــت روز مــعــلــم بــه            ١٢
عــنــوان روزهــاي مــهــم اعــتــراض         

ميشود انتظار .  تاکيد گذاشته اند
داشت که امسـال شـاهـد يـک اول             
ماه مه با شکوه و متفاوت از هـر    

 ١٢و يـــا روز           .  ســـال بـــاشـــيـــم    
ارديـبـهــشـت بـعــنـوان روز مــعـلــم              
اعتراضات گسـتـرده اي از سـوي            

از هم اکنون .  معلمان  برگزار شود
بايد خود را براي چنيـن روزهـايـي      

صفوف خود را شکـل  . آماده کنيم
دهيم و بيشترين اطالع رساني هـا  

 . را انجام دهيم
 

خـواسـت هـاي       :انترناسيونال
 اصلي معلمان چيست؟

  
همانـطـور کـه        : شهال دانشفر

در ســواالت قــبــلــي پــاســخ دادم             
خواست محوري معلمان، افزايـش  

خــواســت .  فـوري دسـتــمـزدهــاسـت      
فوري معلمان هـمـانـنـد کـارگـران،         
پرستاران، بازنشسـتـگـان و بـهـتـر           
است بـگـويـم بـخـش عـظـيـمـي از                
حقوق بگيران جامعه اينست که به 
عنوان اولين گام، فاصله خط فـقـر   
با سـطـح دسـتـمـزدهـا پـر شـود و                 
مــعــلــمــان اعــتــراض خــود را بــه             
دستمزدهاي چند بار زير خط فـقـر   
با شعار خـط فـقـر سـه مـيـلـيـون،               
حقوق ما يک ميليون، به روشـنـي     

 . بيان داشتند
معلمان هـمـچـنـيـن خـواسـتـار           
کـاهــش فشــار کــاري در مــدارس           
هستند و از جمله مـيـگـويـنـد کـه         
حداکثر تـعـداد دانـش آمـوزان در           

نفر باشد  ٢٥کالسهاي درسي بايد 
که بتوان از يک استانـدارد نسـبـتـا       
قابـل قـبـولـي بـراي امـر آمـوزش                

در هـمـيـن راسـتـا          .  برخوردار شـد   
معلمان خواستار استخدام رسـمـي   
معلمان حق التدريسي و پـيـمـانـي       
که سالهاست با کمترين حقـوق بـه     
ــغــال دارنــد،                 ــدريــس اشــت ــار ت ک

مــعــلــمــان خــواســتــهــاي     .  هســتــنــد
ديگري چون ايجاد تسهيالت براي 
تامين مسکـن و بـيـمـه درمـانـي             

آنها خواستار برداشتـن هـر     .  دارند
گونه سانسور و خفقان از مـحـيـط      
هاي آمـوزشـي و آزادي مـعـلـمـان             

فراتر از معضالت . زنداني هستند
معيشتي معلمان با  شـعـارهـايـي       

آموزش رايگان حق کودکـان  " چون 
بودجه آمـوزش هـزيـنـه         " ، " ماست

نيست، سرمايه گذاري بـراي نسـل     
مـدارس اسـتـانـدارد       " ، : آينده است

مـا  " ، " حق طبيعي فرزندان ماست
تعليم و تـربـيـت مـدرن و بـروز و                
مبتني بر نيازهاي جامعه و غـيـر     

، بـطــور    " مـتـمــرکـز مــي خــواهـيـم         
واقعي بر يـک آمـوزش و پـرورش            
مدرن و انساني تاکيد گذاشتنـد و    

در گفتمان هايشان انتظارات خود 
را براي باال بردن سطح آموزش بـا    
استانداردهاي آموزشي جهـانـي و     

بـه  .  پيشرفتهاي آنرا بيان ميکننـد 
اين اعتبار خواسـتـهـاي مـعـلـمـان          

 . خواست کل جامعه است
 

دولـت وعـده       : انترناسـيـونـال   
داده است که در صـورت تصـويـب      
مجلس اسالمي طرح رتبـه بـنـدي      
معلمان را به اجرا مـي گـذارد کـه        

هزار تـومـان بـه       ۱۵۰بر اساس آن 
نظر . حقوق معلمان افزوده ميشود

شما درباره اين طرح و طـرح هـاي       
 نظير آن چيست؟

 
مـعـلـمـان بـه          : شهال دانشـفـر  

فاصله خط فقر باالي سـه مـيـلـون       
تومان و سطح نازل حقـوقـهـايشـان     
اعــتــراض دارنــد، امــا ايــنــهــا بــا            
بيشرمي تـمـام بـا وعـده افـزايـش               

هزار تومان بـه حـقـوق         ١٥٠تنها 
چند برابر زير خـط فـقـر کـنـونـي،             
فکر ميکنند ميتواننـد سـر و تـه          

شـمـا اگـر      .  قضيه را هـم بـيـاورنـد        
همانطور که خود مـعـلـمـان اعـالم        
کرده اند ميانگين دريافتي معـلـم   
را يـک مـيـلـيـون تـومـان در نـظـر                  
بگيريد که بـعـضـا رقـمـي بسـيـار              
کـمـتــر از ايـن مـبـلــغ اســت، ايــن                 

هزار تومان، تاثيري  ١٥٠افزايش 
بر فقر و بي تاميني آنان نـخـواهـد    

هــمــانــطــور کــه تصــمــيــم        .  داشــت
شورايعالي کار مبني بر دسـتـمـزد    

هزار توماني براي کـارگـران      ٧٠٢
يک اعالم جنگ آشکار بـه آنـان و         

 .کل جامعه بود
بگذريم حتـي حـقـوقـهـاي دو           

ميليون توماني بخش کوچکي از   
معلمان و يا کارگران نيز هنوز زير 

در جـامـعـه اي کـه         . خط فقر است
مسکن بخشي عظيمي از درآمـد      

خـبـري از     .  خانوده ها را مي بلعـد 
تاميـن اجـتـمـاعـي و بـيـمـه هـاي                  
اجتماعي اولـيـه اي چـون درمـان              
رايگان و تحصيل رايگان نيـسـت،   
چنين وعده هايي تحـقـيـر آشـکـار        

و ايـن    .  معلمان و کل مـردم اسـت    
درحاليست که قيمت همه کـاالهـا   
اضافه ميشود، اما دستمزد معلم 
و کــارگـر و مــزد بــگـيــران، بــراي              
يکسال رقم زده ميشود و بـا رشـد     
سرسام آور و صعودي قيمت هـا و    
نرخ تورم  چنين سطحي از افزايش 
حـقـوق و دسـتـمـزدهـا چـيـزي جـز                  

 ۷ صفحه  

 
 ۵ از صفحه  
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تحميل فـالکـت بـيـشـتـر بـر گـرده               
روشــن اســت کــه       .  مــردم نــيــســت   

معلمان به اين خفت تن نميـدهـنـد    
و ايـن را در مـبــارزاتشـان اعــالم              

 .کرده اند
نکته قابل توجه ديگر اينسـت  
که دولت تحت عنوان طـرح رتـبـه        
بندي معلمان و اجراي آن آنـهـم در     
صورتي که مجلس تصويب کـنـد،   
وعده افزايش حـقـوق مـعـلـمـان را           

و باز بحثي از افـزايـش   .  داده است
مستقيم سطح حقوق معلـمـان کـه      

 .خواست اصلي آنهاست نيست
يـک تـوطـئـه آشـکـار دولـت و                
کارفرمايان و صـاحـبـان سـرمـايـه           
هميشه اين بـوده اسـت کـه تـحـت            
عنوان مزاياي شغلي و رتبه بنـدي  
مشاغل و غيره، خـواسـت اصـلـي         
افزايش دستمزدهـا را بـه حـاشـيـه            

مزاياي شغلي را مي تواننـد  .  برند
هــر وقــت دلشــان خــواســت قــطــع           

بعالوه يک خاصيت ديگر آن . کنند
ايـنـســت کــه اسـتــانـدارد مـزد در               

امـا  .  جامعه پايين باقي مي ماند
سطح دستمزدها بيانگر آن سـطـح       
از اســتــانــدارد زنــدگــي اســت کــه            
کارگر، معلم، پرستار و جامعه بـا  
مبارزاتش توانسته است تـحـمـيـل     

از هـمـيـن رو دسـتـمـزد يـک                .  کند
موضوع محوري جدال طبقاتي در 

 . جامعه است
يک جنبه مهم ديگر و هشـدار    
دهنده چنين طـرحـهـايـي ، تـالش            
بـراي ايــجــاد تــفــرقــه در صــفــوف            

تـالش  .  اعتراضات معلمـان اسـت    
 ١٥٠ميشود با اعالم اينکه گويا 

هزار تومان به حـقـوقشـان اضـافـه        
خواهد شد، بخشي از معـلـمـان را      
فعال با چنين وعده هايي آرام و در 

امـا وعـده     .  مبارزه سسـت کـنـنـد      
شان آنقدر نازل و خـفـت بـار اسـت         
که به تصور من بيـشـتـر بـر خشـم          

 .معلمان دامن خواهد زد
در هــرحــال در مــقــابــل ايــن              
توطئه و تفرقه افکـنـي هـا، طـرح         
مســـتـــقـــيـــم خـــواســـت افـــزايـــش         
دســتــمــزدهــا از ســوي کــارگــران،           
معلمان و يا پرستاران بسيار مهـم  
است و خـوشـبـخـتـانـه امـروز يـک               
نقطه قوت مبارزات اينست که بـا  

خواستهايي روشن به جلو آمده اند 
و خــــواهــــان افــــزايــــش فــــوري              

 . حقوقهايشان هستند
خــالــصــه کــالم ايــنــکــه وعــده         
هايـي از نـوع اجـراي طـرح رتـبـه                 
بندي و افـزايـش مـبـلـغ چـنـدرقـاز             

هزار تومان چيزي جز  شانـه   ١٥٠
بـاال انـداخـتـن در بـرابـر خـواســت                

اگـر چـه     .  برحق مـعـلـمـان نـيـسـت           
همـيـن نـيـز نـتـيـجـه اعـتـراضـات                  
گسترده معلمان و مـبـارزات کـل          
کارگران بر سر حقوق و مـعـيـشـت       

از جملـه ديـديـم کـه درسـت            . است
روز بعد از مبارزات هـزاران نـفـره        
معـلـمـان در ده اسـفـنـد مـجـلـس                  
ــک                ــصــاص ي ــه از اخــت ــم ســراســي

پـرداخـت   " ميليـارد بـودجـه بـراي           
سـخـن گـفـت و         " معوقات معلمان

پاسخ معلمان نيز تاکيد بـر ادامـه     
 . مبارزاتشان بود

 
يکي از بـحـث       : انترناسيونال

ها و وعـده هـايـي کـه بـيـشـتـر از                 
طرف دولت به معلـمـان داده شـده        
است اجراي قانون نظام هماهـنـگ   

طرح ايـن مسـئلـه خـود بـه              .  است
معنـي آن اسـت کـه مـعـلـمـان در                  
مقايسه با ساير کارمـنـدان دولـت      

اما . مورد تبعيض قرار مي گيرند
آيــا اجــراي ايــن قــانــون دردي از               
معـلـمـان دوا مـي کـنـد و پـاسـخ                   

 خواسته هاي آنها هست؟
 

همانـطـور کـه      :  شهال دانشفر
ــد  در اعــتــراضــات               اشــاره کــردي
سالهاي قبل معلمان، اجراي طـرح  
نظام هماهنگ حـقـوقـهـا، مـحـور         

و ايراد اين خواست همانطـور  . بود
ــم،                 ــح داده اي ــوضــي ــا ت ــاره کــه ب
نامتعين بودن آنست، بيربط بودن 
آن به خواسـت مسـتـقـيـم افـزايـش            
حقوقها و در واقع به حاشيه بـردن    
ــن            ــگــاهــداشــت آنســت، مــحــدود ن
مبارزات معلمان  در کريـدورهـاي   
تصميم گيري مجلس و دولـت بـر       
سر اين موضوع و سردواندن و بـه      
ــدن               ــه کشــان ــفــرق فــرســودگــي و ت

و همه اينها را مـعـلـمـان     .  آنهاست
در طول اعتراضات يک دهه اخـيـر   

 .خود بخوبي تجربه کرده اند
طبعا معلم حـق دارد کـه بـه           

تبعيض در جامعه و به اينکه چـرا  
حقوق يک نمـايـنـده مـجـلـس، يـک            
کـارکــن دســتــگـاه بــوروکـراســي و           
سرکوب دولت چنان کالن اسـت و      
دستمزد او چندين بـرابـر زيـر خـط         

امــا ايــن    .  فــقــر، اعــتــراض کــنــد       
اعتراض بايد خود را بـا خـواسـت        
مشخص افزايش حقوقها در سطح 

اما . يک زندگي انساني بيان نمايد
وقتي بحث بر سر نظام همـاهـنـگ    
است، معلوم نيست که استانـدارد  
پايه کجاست و نقشي در افـزايـش       
مسـتـقـيـم سـطـح دســتـمـزدهـا در                

بعالوه وقتي از طرح . جامعه ندارد
نظام هماهنگ دستمزدها صحبت 
به ميان است، معلوم نـيـسـت کـه         
حقـوق مـعـلـم بـا چـه سـطـحـي از                    
دستمزد حقوق بگيران جامعه قرار 

در مـيـان     .  است هـمـاهـنـگ شـود       
خود معلمان بخشي از آنـان حـتـي      
زير يک ميليون تـومـان دسـتـمـزد          
ميگيرند و بخش هـاي مـحـدودي      
ممکن است تا دو ميليون تـومـان   
و يا کمي بيشتر دسـتـمـزد داشـتـه        
باشد و همه اين سطوح از دستمزد 

بنابراين پـاسـخ   .  زير خط فقر است
فوري به وضع اسفبـار مـعـيـشـتـي         
مــعــلــمــان مــبــارزه اي مــتــحــد و            
سـراســري حــول خـواســت افــزايــش          
دستمزدهاست و کشانـدن مـبـارزه      
به چهارچوبه خـواسـت نـامـتـعـيـن            
اجراي نظام همـاهـنـگ حـقـوقـهـا،          
صف اعتراض معلمان را پراکـنـده   

از جـملـه نـظـيـر        .  و متفرق ميکند
هـمـيـن مـعـضـل را در مـبـارزات                 
پرستاران و با طـرح خـواسـتـهـايـي         
چــون اجــراي تــعــرفــه پــزشــکــي و            
پرداخت کارانه پرستـاري و غـيـره        

و باز در دل هـمـه ايـن          .  مي بينيم
مباحث خواست اصلي آنها يعـنـي   
خواست افزايش حقوق پرستاران به 

بنابراين پاسخ مـن  .  حاشيه ميرود
به سوال شمـا ايـنـسـت کـه اجـراي             
طرح نظام هماهنگ ممکـن اسـت     
چندرقـازي بـه حـقـوق بـعـضـي از                 
معلمان  اضافه کند امـا ضـررش       
اينست که مبـارزات مـعـلـمـان را          
تضعيف و صف اعـتـراضـشـان بـر          
ســـر خـــواســـت فـــوري افـــزايـــش             

و .  دستمزدها را متفـرق مـيـکـنـد       
مهمتر اينکـه  سـطـح اسـتـانـدارد             
دستمزدها در جامعه را هـمـچـنـان     
پـايــيــن نـگــاه مــيــدارد و بــه ايــن               
اعتبار معلمان و کل جامعه را در 
مــوقــعــيــت ضــعــيــف تــري نــگــاه           

بــنـابـرايـن بـه نــظـر مــن             .  مـيـدارد  
اجراي نظام هماهنگ به هيچ وجـه  
پاسخ نيست و بطور واقـعـي ربـط        
مستقيمي هم به خواست افـزايـش     

بـنـابـرايـن جـنـگ         .  حقوقها نـدارد   
اصـلــي بـر ســر خــواســت افــزايــش            
دستمزدهاست که اسـتـانـداردهـاي     
زنـدگــي کــل جـامــعــه را تــعـيــيــن             

 .ميکند
 

پيـام شـمـا بـه           : انترناسيونال
 معلمان چيست؟

 
قـبـل از هـر          : شهال دانشـفـر    

چيز به عنوان کسي که خود سالها 
معلم بوده و از نزديک مـعـضـالت      
اين بخش محروم جامعه را تجربه 
کرده ام، دسـت هـمـکـارانـم را بـه               
ــخــاطــر                 ــشــارم و ب ــف گــرمــي مــي
مبارزات درخشاني که داشته انـد    

ــا    .  بــه آنــهــا درود مــيــگــويــم           و ب
شادباش نوروز آرزوي سالي پـر از      

تـاکـيـد    .  موفقيت و پـيـروزي دارم    
من همانطـور کـه خـود مـعـلـمـان              
ــر ادامــه                 ــد، ب ــاکــيــد داشــتــه ان ت
مـبــارزات آنــان بــا خــواسـتــهــايــي          
روشن و خـواسـت افـزايـش فـوري              

تــاکـيـد مـن بــر        .  دسـتـمـزدهــاسـت    
همبسـتـگـي مـبـارزات کـارگـران،            
معلمان و کل جامعـه بـر سـر ايـن           

تاکيد من بر اتکاي . خواست است
مــعــلــمــان بــه نــقــطــه قــوت هــاي             
مبارزاتـي شـان اسـت و بـه صـف                
متحد و قدرتمند مبـارزاتـي شـان      

کــانــون صــنــفــي مــعــلــمــان       .  اســت
تشـکــل مــبــارزاتــي آنــان اســت و            
خوشبختانـه شـاهـد بـوده ايـم کـه               
معلمان با راديکاليسم مبـارزاتـي   
شان، عمال جايي براي سازشکاري 
و بــه انــحــراف کشــانــدن مــبــارزه            
توسط برخي از عناصر دست اندر 
کار اين تشکل باقي نـگـذاشـتـه و         

از جمله هـمـانـطـور       .  جلو آمده اند
که اشاره کردم، پيگـيـري و نـفـس         
سازمانيابي مـعـلـمـان در شـبـکـه            
هاي اجتماعي به آنها امکان داده   
است هر جا که بـا سـازشـکـاري و           
توقف اعتراضات  خود در ميـانـه   
راه روبـرو شـونــد، خـودشـان فــورا             
مبتکر اعتراض و حرکت شونـد و    

از جمله در ايـن دوره        . جلو بيايند
مـا شــاهـد جـلــو آمـدن مـعــلـمــان                
راديکال و قرار گرفتن عملي آنـهـا   
در صدر فعاليـت هـاي کـانـون در           
شهرهاي مختلف بـوده ايـم و ايـن          
روندي است که بايد ادامه داد و تا 
همين جا دست آوردهاي گرانقدري 
براي معلمان و براي کـل جـامـعـه         

زنــده بـاد مـبــارات       .  داشـتـه اسـت     
 !*متحد معلمان

 
 ۶ از صفحه  

 
 اعتراضات معلمان و دستاورد های آن
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روز سوم فروردين هزاران نفر از مردم خـرمشـهـر و      
ساير شهرهاي خوزسـتـان در مـراسـم خـاکسـپـاري              
يونس عسـاکـره شـرکـت کـردنـد تـا هـمـبـسـتـگـي                        
طبقاتي خـود را بـا ايـن جـوان دسـتـفـروش نشـان                     

يـونـس   .  بدهند و به اين وضعيت اعـتـراض کـنـنـد         
سالگي در  ۳۲عساکره دستفروشي بود که در سن 

اسفنـد در مـقـابـل سـاخـتـمـان شـهـرداري                    ۲۵روز 
 ۲خـرمشـهـر خــود را بـه آتـش کشـيــد و در روز                         

 . فرودين جان باخت
طبق گزارشي که به ما رسـيـده اسـت، مـراسـم          

صبح با تـجـمـع در         ۹خاکسپاري يونس از ساعت 
شـيـخ در           کـوت       هـاي اطــراف حسـيــنـيـه           خـيـابـان   

خرمشهر شروع شد و هزاران نفر که عـمـدتـا جـوان       
بودند، در اين مراسم شـرکـت کـردنـد و بـا شـعـار                  

خشـم و نـفـرت خـود را             )  آزادي آزادي(حريه حريه 
عليه فقر و محروميت و ظلم و ستمي که به مـردم  

عـالوه بـر مـردم خـرمشـهـر             .  ميشود بيان کـردنـد    
تعدادي نيز از آبادان و اهـواز و بـرخـي شـهـرهـاي                 

 . ديگر در اين مراسم شرکت داشتند
خودسوزي يونس عساکـره مـوجـي از خشـم و             

از .  انزجار در ميان مردم خوزستان دامن زده است
اسفند هزاران تن از جوانان در شـهـر      ٢٨جمله روز 

اهواز با در دست داشتن عکس هاي يونس، دسـت  
به اعتراض زدند و اين اعتراضات بـه درگـيـري بـا         

  .نيروي انتظامي منجر شد

مردم قاتلين واقعي يونس عساکره و عاملـيـن   
فقر و بـيـکـاري و مـحـرومـيـت خـود را بـخـوبـي                          

تجمع مـردم اهـواز و حضـور هـزاران             .  ميشناسند
نفره مردم در مراسم خـاکسـپـاري يـونـس و بـلـنـد                 
کردن عکس او نه فقط بزرگداشت يونـس و اعـالم       
همدردي با خانواده او، بلکه اعتراض به دشـمـنـان      
خود، به حکومتي که عامل خودسـوزي يـونـس و        
فقر و بـيـکـاري مـيـلـيـون هـا نـفـر اسـت و اعـالم                         
آمادگي عمومي براي بلند شدن و يـکـسـره کـردن           

 . کار اين حکومت است

جانباختن يـونـس عسـاکـره را صـمـيـمـانـه بـه                   
خانواده و بستگانش تسليت مـيـگـويـيـم و مـردم             
ــحــاد و                           ــه ات ــان و ســراســر کشــور را ب خــوزســت
يکپارچگي و دفـاع از مـبـارزات يـکـديـگـر بـراي                 

 . سرنگوني حکومت اسالمي فراميخوانيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۵مارس  ۲۴، ۱۳۹۴اسفند  ۴

 
 ھزاران نفر در مراسم خاکسپاری يونس عساکره در خرمشھر شرکت کردند

کـارگـر پـتـروشـيـمـي تـبـريـزامـروز                   ۵۰۰بيش از     
در اعـتـراض بـه           ١٣٩۴فـرورديـن        ۵چهارشنبـه    

ممانعت کارفـرمـا از ورودشـان بـه کـارخـانـه، در                  
 .مقابل اداره کار اين شهر تجمع کردند

کارگران از امضاي قرار داد جديـد کـار مـورد        
نظر کارفرما که کارگران مستقيم پـتـروشـيـمـي را          

وارد مـي       قرارداد موقـت يـکـسـالـه          در رده بندي
 .کند، خودداري کرده اند

کـارگــران مــيــگــويــنــد ايــن قــراردادهــا عــمــال             
قرارداد موقت بوده و کارگران را مجبور به کار بـا  
دستمزدهاي چندين برابـر زيـر دسـتـمـزد کـارگـران              
مستقيم و رسمي وادار مي کند بـه هـمـيـن دلـيـل             

. کارگران اين قراردادها را امضـا نـخـواهـنـد کـرد            
اين کارگران دربخش تعميرات و نگهداري مشغول 

در همين حال حراست کـارخـانـه    .  به کار مي باشند
کماکان از ورود کارگران به کارخانه جلوگيري مـي  

 .نمايد
آغـاز     ٩۴اعتراضات کارگـران از اوايـل سـال            

در روز هـاي اول        .  شده و تا به امروز ادامه داشتـه 
سال که همزمان بود با تعطيلي، کـارگـران مـقـابـل        
در ورودي کارخانه براي مدت چهار تحـصـن کـرده      

در ادامـه ايـن اعـتـراضـات کـارگـران روز                  .  بودنـد 
فروردين در اداره کار تبريز دسـت بـه      ۵چهارشنبه 

تجمع زده و خواهان رسيدگـي بـه خـواسـتـهـايشـان            
 .شدند

 ٩٣است کـه در خـرداد سـال             الزم به توضيح 
کـارگـرپـتـروشـيـمـي تـبـريـز در                  ۶٠٠نيز بيش از     

اعتراض به تبعيض در پرداخت دستـمـزد و تـالش        
کارفرما براي تبديل قـرارداد کـار مسـتـقـيـم ايـن                
کارگران به قراردادهاي موقت يکسالـه، بـه مـدت        

در جـريـان ايـن      .  دوهفته دست به تحصن زده بودند
اعتراض کارفرما با دادن وعده و وعيـده کـارگـران      

 .را وادار به پايان تحصن کرده بود
کميته آذربايجان حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
ازايـن اعـتـراضـات کـارگـران پـتـروشــيـمـي تـبـريــز                     
ــخــش هــاي                      ــر ب حــمــايــت کــرده و کــارگــران ســاي
پتروشيمي را نـيـز فـرا مـي خـوانـد از مـبـارزات                       
همکارانشان براي برخورداري از دستمزدهاي برابـر  
و قراردادهاي دائم کار حمايت کرده و اين کارگران 

بـه   اعتراض و مـبـارزه کـارگـران          .  را تنها نگذارند
همراه حمايت وسيع و گسـتـرده هـمـکـارانشـان در               
ساير بخش هاي پتروشيمي، قادر است خواستهاي 

 .برحق کارگران به کارفرماها تحميل نمايد
 

 کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١۵مارس  ٢۵برابر با  ١٣٩۴فروردين  ۵

 
 !کارگر پتروشیمی تبريز مقابل اداره کار ۵٠٠تجمع 
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مقامات آمريکائي بـارهـا از       
مطلوبيت رسيدن يک توافق خـوب  
در مذاکرات هسته اي سخن گفتـه  

اما مـنـظـور از يـک تـوافـق             .    اند
خوب چيست؟ اوبـامـا در آخـريـن           
اظهار نظرش در مـود مـذاکـرات          
در روز سه شنبه يک تـوافـق خـوب      

 : را چنين توصيف ميکند
مطمئن هستـم اگـر تـوافـقـي          " 

صورت گيرد، توافق خوبي خواهد 
ــود     ــت          …  ب ــي ــراي امــن خــوب ب

ــيــل و              آمــريــکــا، امــنــيــت اســرائ
 ."امنيت منطقه

مردم با سياست حفظ امنيـت  
ــي آشــنــا              دولــت آمــريــکــا بــخــوب

تاريـخ بـارهـا نشـان داده           .  هستند
است که امـنـيـت دولـت آمـريـکـا              

طـبـقـه    !  يعني نا امني توده مـردم   
حــاکــمــه آمــريــکــا هــيــروشــمــا و             
ــا ادعــاي حــفــظ               نــاکــازاکــي را ب

امـنـيـت مـلـي آمـريـکـا بـه آتــش                  
کشيد، ويـتـنـام را تـحـت هـمـيـن                  
عنوان با بمب و موشک شـخـم زد       
و فاجعه امـروز خـاورمـيـانـه نـيـز              

دولـت  "  امنـيـتـي   "ثمره سياستهاي 
ســر بــلــنــد کــردن      .  آمـريــکــا اســت   

داعش و ديگر نيروهـاي اسـالمـي      
درخاورميـانـه و شـمـال آفـريـقـا و                
جنگ و کشاکش ميان جـمـهـوري      
اســالمــي و عــربســتــان  و دار و                
دستجات فوق ارتجـاعـي وابسـتـه       
به آنها در سوريه وعـراق و امـروز       
در يمن، همه از نتايج مستقـيـم و     
غـيـرمسـتـقـيـم  تـهـاجـم نـظـامــي                  
آمــريـــکــا و مـــتــحـــديــنـــش بـــه                

کــل .  افــغــانســتــان و عــراق اســت        
فاجعه امروز خاورميانه زير بـيـرق   
و با ادعاي حفظ امنـيـت مـلـي و         
امنيـت جـهـانـي از سـوي هـيـات                 

. حاکمه امريکا شکل گرفته اسـت 

حـتـي بـقـدرت رسـيـدن جـمـهــوري               
ثـمـره     اسالمي و سـپـس طـالـبـان            

ســيــاســتــهــاي ضــد روســي دولــت          
آمريکا و ايجاد کمـربـنـد سـبـز از          
نـيـروهـاي اسـالمـي بـدور روسـيــه              

" خـطـر  " شوري و براي خنثي کردن   
 ۵۷قدرتگـيـري چـپ در انـقـالب              

. ايران در دهه هفتاد و هشتاد بود
در دوره پـس از شـوروي نـيـز اگـر              
تهاجم نظامي دولـت آمـريـکـا بـه          
عراق در زمان بوش پدر و پسـر و      
ــغــانســتــان صــورت               ــه اف ــه ب حــمل
نمـيـگـرفـت امـروز از الـقـاعـده و                 
داعـش و بـوکــوحـرام و حــوثـي و                
ديــگــر دارو دســـتــه هــاي هـــار                 

کـل هـيـوالي      .  اسالمي اثري نبـود 
اســالم ســيــاســي بــر دامــن دولــت           
آمريکا و متحدينش و زيـر بـيـرق        

زاده شـده و      "  حفظ امـنـيـت   " سياه 
ــتــه اســت         ــاف ــت   .  پــرورش ي امــنــي

طبـقـات حـاکـمـه و دولـتـهـايشـان                
معنائي بجـز جـنـگ و ويـرانـي و              

 .  ناامني براي توده مردم ندارد
از نقطـه نـظـر تـوده مـردم در              
ايران و خاورميانه و در همه جا نه 
ــوافــق و نــه عــدم تــوافــق در                      ت
مــذاکــرات هســتــه اي هــيــچــيــک           

و به نفع امـنـيـت    " خوب"نميتواند 
راه رهائـي مـردم، راه       . مردم باشد

تــامــيــن امــنــيــت اجــتــمــاعــي و             
سياسي و اقتصادي براي نود و نـه  
درصديها در ايران و افغانسـتـان و     
عراق و کـل خـاورمـيـانـه، شـکـل                
ــه يــک جــنــبــش تــوده اي                  دادن ب
قدرتمند عليه نيروها و دولـتـهـاي    
ــه                   ــي ــکــســو و عــل اســالمــي از ي

سياستها و دخالتگـريـهـاي دولـت       
آمريـکـا و مـتـحـديـنـش از سـوي                 

ــال،       .  ديــگــر اســت     ــبــش اشــغ جــن
ــهــار عــرب، جــنــگ             انــقــالبــات ب
پيروزمند در کـوبـانـي، مـبـارزات        
پيگير زنان و جوانان و مردم ايران 
عليه بختک جمهوري اسـالمـي، و     
امـروز بــيـداري و تــحـرک زنــان و               
مردم آزاديخواه افغانستـان عـلـيـه       
مرتجعين اسالمي، جـرقـه هـائـي         
هستـنـد کـه راه رهـائـي مـردم را                 

باالئـي هـا بـه هـر           . نشان ميدهند
توافقي برسند و يا نـرسـنـد مـردم         
معترض و بجان آمده از وضعـيـت   
موجود راه خود را دنبال خـواهـنـد    

 .*کرد

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

سـال  ۹۴خامنه اي در پيام نوروزي اش آرزو کرد سـال      
و "  ايـمـان و مـعـنـويـت          " و   "  پيشـرفـتـهـاي اقـتـصـادي         " 
اما هـمـه   .  بين دولت و ملت باشد"  همدلي و همزباني"

پـيـشـرفـت     . " ميدانند معني واقعي اين سخنان چيست
يعني انباشته شدن بيشتر حسابهاي بانکـي  "  اقتصادي

ايـمـان و     " آيت اهللا ها و خالي شدن بيشتر جيب مردم،   
يعني تعرض بيشتر به زنان و جوانان و کـل    "   معنويت

هـمـدلـي و      " جامعه با شمشير مقـدسـات اسـالمـي، و           
کذائي هم بجز تقابل و جنگ بي امان مـردم  "  همزباني

با رژيـم دزد و تـا مـغـز اسـتـخـوان فـاسـد جـمـهـوري                             
 !اسالمي معنائي ندارد

مردم سال گذشته در اعـتـراضـات و مـبـارزاتشـان           
عليه داعشيان حاکم در ايران همدلي و همزبانـي خـود     

را نه با حکومت سرکوبگر بلکه با يکديگر به روشنـي  
همـدلـي و هـمـزبـانـي در رهـائـي از شـر                      : اعالم کردند

اين خواست مردم در آسـتـانـه سـال         .  جمهوري اسالمي
نو در پيام نوروزي زندانيان سـيـاسـي گـوهـر دشـت بـه              

 : روشني بيان شده است
خورشيدي سال رهايي  ۱۳۹۴آرزو مي کنيم سال "

ملت ايران از ديو فقر، تنگـدسـتـي، بـيـکـاري گـرانـي،             
تورم، تبعيض هاي گوناگون، سـرکـوب، تـيـره بـخـتـي              
تحميلي از سوي رژيم ستمگر ديو صـفـت و مـنـفـعـت             

 . ..."طلب واپسگراي حاکم بر ايران باشد
اين جواب زندانيان سياسي، در گـوهـردشـت و در          
زندان بزرگ ايران، به پيام رهبر رژيم ديـوصـفـت حـاکـم        

 !  *است

 
 پاسخ زندانيان سياسی به پيام نوروزی 

 !خامنه ای

 

مذاکرات ھسته ای و مساله امنيت برای دولتھا 
 ! و برای مردم

قتل فجيع فرخنده مانند حمله بـه    
دفـتــر هــفــتــه نـامــه چــارلــي ابــدو             
واکنش نيروهـاي فـوق ارتـجـاعـي          
اسالمي در برابر يک جنبش وسيـع  

در مـاجـراي     .  ضد مـذهـبـي اسـت      
ترور پاريس آزادي نـقـد مـذهـب و         
در تــرور کــابــل آزادي زن مــورد              
هجوم اسالميون قرار گرفـت و در      
هر دو مورد با يک حرکت تـعـرض     

مــارش :  تــوده اي پــاســخ گــرفــت         
عظيم پاريس با شعار من چـارلـي     
هستم و تشييع جنازه فـرخـنـده بـا         

 .شعار ما همه فرخنده هستيم
ايـن حــرکــتــهـا صــرفــا اعــالم           

حــمــايــت بــا قــربــانــيــان تــروريســم         
اسالمي نيست، بلکه اعالم کـيـفـر    
خــواســت مــردم جــهــان عــلــيــه                 
مقدسات مذهبي و زن سـتـيـزي و      

. آزادي ســتــيــزي اســالمــي اســت          
امروز بويژه در خاورميانه مبـارزه  
براي رهائي زن به يک جبـهـه مـهـم       
تعرض عليه دولـتـهـا و نـيـروهـاي           

از .  اســالمــي تــبــديــل شــده اســت         
بميدان آمدن فـعـال زنـان کـوبـانـي           

عليه داعـش، تـا تـعـرض زنـان و                
مردان آزاده ايران عليـه داعشـيـان      
اســـيـــد پـــاش در ايـــران، تــــا                     
اعــتــراضــات زنــان آزاديــخــواه در          
افغانسـتـان هـمـه بـرآمـدهـاي يـک               
جنـبـش واحـد عـلـيـه زن سـتـيـزي                  

قتل فجيع فرخـنـده   .  اسالمي است
خود واکـنـش اسـالمـيـون بـه ايـن                
جنبش عظيم بود که به ضـد خـود     
ــبـــارزات و                   ــديـــل شـــد و مـ تـــبـ
اعـتــراضــات نســبــتـا وســيــعــي را           
بدنبال خود داشت که هنوز ادامـه    

اين اعتراضات و مـبـارزات     .  دارد
يک بار ديگر بر اين واقعيت تاکيد 
ميکند که جنبش رهائي زن نقـش  
تعيين کننده اي در رهـائـي مـردم        
ايــران و اقـــغـــانســتـــان و هـــمـــه                
کشـــورهـــاي اســـالمـــزده از شـــر            
حکومتـهـا و نـيـروهـاي اسـالمـي              

بـيـحـقـوقـي مـفـرط          .  ايفا ميکـنـد  
زنان يک رکن قوانـيـن ومـقـدسـات        
ــراي              اســالمــي اســت و مــبــارزه ب
رهائي زن  يک رکن مهم  مـذهـب       

 .  *زدائي از دولت و از جامعه
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ــال    ــون ــاســي ــرن ــت هشــت مــارس        : ان
را پشــت ســر گــذاشــتــيــم،             ۲۰۱۵ 

ارزيابي شما از مراسم هـا و بـرنـامـه         
هـاي هشــت مــارس در ايــران و در               

 خارج از کشور چه بود؟ 
 

هشــت مــارس     : مــيــنــا احــدي   
روز جهاني دفاع از حقوق و حـرمـت       
زنــان اســت و ايــن روز تــاريــخــا بــه                
جنبش چـپ و انسـانـگـرا و بـرابـري                 

اولين نکته که بـايـد   .  طلب ربط دارد
روي آن تاکيـد کـرد ايـنـسـت کـه در               
ايران اين روز به يـک واقـعـه تـثـبـيـت            
شده در بين افکار عـمـومـي و بـيـن            
جنبش هاي مختلف تـبـديـل شـده و         

در ايـران    .  همين يک نکته مهم اسـت 
تحت حاکميت جـنـبـش اسـالمـي و            
حکومـت اسـالمـي، هـمـواره نـفـس              
هشت مارس بعنوان روز جهـانـي زن     
مــوضــوع جــدل و کشــمــکــش بــيــن           
حکومت اسالمي و زنـان آزاديـخـواه      
و همچنين يک موضـوع کشـمـکـش       
بين جنبشهاي مختـلـف اجـتـمـاعـي         

حـکـومـت اسـالمـي روز          .  بوده است
تولد فاطمه زهرايش را روز زن مـي          
ناميد و ديگران از روزهـايـي ديـگـر           

به يـمـن يـک جـنـبـش           .  حرف ميزدند
گسترده مدافع حقوق زنـان در ايـران         
و به يمن وجود يک اعـتـراض عـلـيـه          
ــم                 ــرچ ــزي اســالمــي کــه پ زن ســتــي
آنــراهــزاران زن در هشــت مــارس                 

در ايران بلند کردنـد، اکـنـون       ۵۸ ٣ ۱ 
ميتوان از هشت مارس بعـنـوان يـک      
روز شــنــاخـتــه شـده و از هــژمــونــي              
هشت مـارس در ايـران حـرف زد و                

تا آنجا که بـه هشـت       .  اين مهم است

مارس امسال برميـگـردد، در ايـران        
هم مراسـم هـا و بـرنـامـه هـايـي در                  
سالنها و خانه ها و يا راهپيـمـايـي و      
گشت و گذار در برخي جاهـا بـرگـزار      
شد و از جمله در سنـنـدج ، ولـي در          
يک بعد وسيع ما شاهد بوديم کـه در    
ــه هــا، در                مــحــيــط کــار، کــارخــان
دانشگاهها و بيمارستانها و در همـه  
جــا مــردم هشــت مـــارس را بـــه                   

بــه .  هـمـديـگـر تـبـريـک مـيـگـفــتـنـد                
درجات ما شاهـد بـوديـم کـه هشـت            
مارس در ايران حتي گسـتـرده تـر از          
ــي، بــه                ــرخــي کشــورهــاي اروپــاي ب
موضوع تبريک گفتن هـاي مـردم و         
يا عطف تـوجـه بـه ايـن روز تـبـديـل                
شده و ايـن يـک دسـتـاورد مـهـم در                   

 . مبارزه زنان در ايران است
در خارج از کشور طبعا بـرنـامـه    
هــا و جــلــســات و کــنــفــرانســهــايــي            
زيادي از سوي فعالين مدافع حـقـوق     
زن و از سوي اپـوزيسـيـون جـمـهـوري         

تا جـايـي کـه      .  اسالمي ايران برپا شد
به ما برميگردد، حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري ايران مـفـتـخـر اسـت اعـالم             
کند که صفي از فعالين سـرشـنـاس،      
خوشنام و خوشفکر را در خود جـمـع     
کــرده اســت کــه در هشــت مــارس               
امسال در کشـورهـاي مـخـتـلـف در             
ســوئــد، نــروژ، کــانــادا، انــگــلــيــس،          
ايتاليا، آلمان و هلند و در هـمـه جـا          
به استقبال هشت مارس رفـتـه و بـا          
ــي و                 ــايــي مــراســم و ســخــنــران بــرپ
مـجــمـوعــه فــعـالــيـتــهـاي مـتــعــدد،            
توانستند هزاران نـفـر را در بـرنـامـه            
هــاي خــود پــذيــرا شــده و جــنــبــش               
بــرابــري طــلــبــانــه زنــان در ايــران و               

همچنين وجود يک جـنـبـش عـمـيـق           
اجــتــمــاعــي در ايــران بــر عــلــيــه زن             

 . ستيزي اسالمي را نمايندگي کنند
 

ــال      ــون ــي ــاس ــرن ــت در مــورد      : ان
اوضاع و احوال در روزهـاي قـبـل از          

 ۲۰۱۴ هشت مارس و يا کـال سـال       
و موقعـيـت زنـان و پـيـشـروي و يـا                  
تحميل عقبگرد به زنـان را چـگـونـه           

 ارزيابي ميکنيد؟ 
 

تـا     ۲۰۱۴ سـال      : مينا احـدي   
آنــجــا کــه بــه مــوقــعــيــت زنـــان                      
برميگردد، سالي پـر از تـنـاقـض و             

. سالي سخت و بسـيـار دردآور بـود           
در اين سال ما شاهـد عـروج داعـش        
در عراق و سوريه بوديم، مـا شـاهـد        
تعرض وحشيـانـه بـوکـوحـرام عـلـيـه             
زنـان بـوديــم، در افـغــانسـتــان روزي              
ــرور يــک زن را                      ــر ت ــه خــب ــبــود ک ن
نشنويم، قتل ناموسي در تـرکـيـه و          

جـزو اخـبـار      ...  افغانستان و ايران و   
در ايـن سـال       ...   روزمره سال بود و   

ــه چــگــونــه                     ــوديــم ک ــد ب مــا شــاه
جريانات بغايت کثيف و ارتـجـاعـي        
زنان را در قفس کـرده و بـه مـعـرض           
فــروش گــذاشــتــنــد،  در ايــن ســال                
مجددا شاهد سـنـگـسـار شـدن زنـان           

 ...بوديم و 
در ايــران تــحـــت حــاکــمــيـــت               
اسالميها، حـملـه بـه زنـان از سـوي                

. حکومتيها شـدت و حـدت گـرفـت          
اسيد پـاشـي بـر صـورت زنـان و يـا                   
طـرح قــوانـيـنــي بـراي خـانـه نشـيــن                 
کردن زنان و ممنوعـيـت جـلـوگـيـري         
يا حـمـالت مـداوم و تـنـد مـالهـاي                

حــاکــم بــر زنــان بــد حــجــاب و بــي                 
حجاب، نـمـونـه هـايـي از تـقـالهـاي               

ايـران امـا     .  جمهـوري اسـالمـي بـود        
مرکز اعتراض به قلب داعـش اسـت       
و زنان در اين کشور بـا يـک مـبـارزه           
اجتماعي عمومي و فراگير سر مـار    
اسالم سياسي را نشانه گرفـتـه انـد و        

اتـفـاقـا       ۲۰۱۴ در اين زمينـه سـال       
سال پيشرويـهـاي  قـابـل تـوجـه ايـن                

جـنـبـش پـرتـاب کـردن           .  جنبش بـود 
حجاب و روسري که توجه جهانـي را    
جـلـب کـرد، جـنـبـش مـقـاومـت در                  
مقابل قوانين زن ستيزانه و جـنـبـش      
خالصي فـرهـنـگـي و زدن زيـر پـاي               
سـنــتــهــاي اســالمـي چــون در ايــران             
عـمــومــي و هــمـگــانــي اســت رژيــم             

ايــن .  اسـالمــي را عــمــال فـلــج کـرد            
بسيار مـهـم اسـت کـه در ايـران مـا                 
شاهد يک جـنـبـش بـرابـري طـلـبـانـه                
گسترده عليه آپارتايد جـنـسـيـتـي و          
يا سنتهاي عقب مـانـده و اسـالمـي         
هستيم که ديگر چـنـان هـمـگـانـي و           
ميليوني است که هيچ گشت ارشـاد    
و بسيجي و خواهر زيـنـب و فـاطـي           
کوماندويي قـدرت مـقـابلـه بـا آنـرا                

 . ندارد
اينجا ميخواهم بگويم کـه سـال       

ســال مــتــنــاقضــي بــود از             ۲۰۱۴ 
يکطرف حمله وحشيانه و غير قـابـل     
توصيف به حـقـوق زنـان و از طـرف             
ديگر مبارزه و مقـابلـه زنـان بـا ايـن            

 . تعرضات را شاهد بوديم
 ۲۰۱۴ با آمدن داعش در سـال      

ما شاهد قتل و جـنـايـت بـر عـلـيـه                
هــزاران و مــيــلــيــونــهــا زن در ايــن                
منطقه بوديـم تـجـاوز و تـعـرض بـه               
زنان ابعاد بسيار وحشتناکـي بـخـود      
گـرفــت و در کــردسـتــان سـوريــه در               
مقابل ايـن تـعـرض شـاهـد جـنـبـش               
مسلحانه و نبـرد رو در رو زنـان در             
کوباني و يا بقيه شهرهاي کـردسـتـان    
سوريه بوديم که آوازه ايـن مـبـارزات        
جـهــانــي شــد و تــوجــه و ســمـپــاتــي               

 . عمومي زيادي را بخود جلب کرد
در اين سال در تـرکـيـه اردوغـان         

ايــن    بــا ســيــاســت اســالمــي کــردن          
کشور، حمله به حقوق و حرمت زنـان  
ــالي                      ــقـ ــان داد و در تـ ــازمـ را سـ
ممنوعيت حضـور زنـان حـاملـه در           
خيابانها و يا ممنوع کردن خـنـده بـر      

 !!لبهاي زنان بود
در مقابل اين تعرض بيـرحـمـانـه     
حکومت ترکيه بـه حـقـوق زنـان کـه              
ابعاد متعدد و متنوعي داشت، يـک  
جنبش گسترده و علني در ترکيـه را    
شاهد بوديـم و بـه نـوعـي يـک جـدل                 

بزرگ اجتماعي در قـلـب تـرکـيـه را              
 . نشان ميداد

ــان مــا در ســال                 ــانســت ــغ در اف
شـــاهـــد رشـــد جـــنـــبـــش              ۲۰۱۴ 

اعتراضـي عـلـيـه زن سـتـيـزي و در                  
عــيــن حــال شــاهــد اعــتــراضــات                 

. اجتماعي و علـنـي تـر زنـان بـوديـم            
آخرين نمونه آن، حـرکـت اعـتـراضـي          
جالب و مهم يک زن بر عـلـيـه آزار و          
اذيـت هــاي خـيــابـانــي زنـان بـود او                 
لباس رزم بر تـن کـرد و بـه خـيـابـان               
آمد و اعالم کـرد کـه از ايـن طـريـق              
عليه دسـت زدن بـه زنـان و تـعـرض                
جنسي بـه زنـان از سـوي مـردان در               
خـيــابــانـهــا اعــتـراض مــيــکـنــد کــه             
متاسفانه در کشـورهـاي اسـالم زده            
يــک پــديــده گســتــرده وبســيــار آزار             

 . دهنده و عمومي است
طبعـا در مصـر        ۲۰۱۴ در سال 
شـاهـد اعـتـراضـات        ...  و تـونـس و       

گسترده تـر و عـلـنـي و درمـواردي                
سازمان  يافته زنان بوديم و مـبـارزه       
عليه زن ستيزي اسالمي گسترده تـر    
و علني تر شـده و دارد روز بـه روز               

 . وسيعتر ميشود
سـال     ۲۰۱۴ خالصه کنـم سـال       

اعتراض زنان و مـردان آزاده عـلـيـه             
زن ستيزي اسـالمـي و سـال تـعـرض            
جنبش اسالمي در برخي مناطق بـه    

ايــن جــنــگ و نــبــرد          .  زنــان بــوديــم   
را نـيـز شـکـل            ۲۰۱۵ احتماال سال   

خواهد اد و ما بايد بکوشيم در ايـن      
سال متحدانه تـر و آگـاهـانـه تـر بـه                 
جنگ اين جـنـبـش ارتـجـاعـي و زن             
ستيز رفته و يک جبـهـه واحـد عـلـيـه           
ــان در                    ــوق زن ــه حــق ــعــرض ب ايــن ت
کشــورهــاي اســالم زده و در دنــيــا               

 . شکل بدهيم
 

به ايران و نـقـش         : انترناسيونال
مـــبـــارزات زنـــان در ايـــن کشـــور               
برميگرديم، شما فکر ميکنيد نقـش  
جنبش برابري طلـبـانـه زنـان در ايـن            

ــه بــوده و ايــن                      ۶ ٣  ســال چــگــون
تجربيات چـه نـقـشـي در مـبـارزات               
زنـــان در کشـــورهـــاي اســـالم زده               

 ميتواند بازي کند؟
 

ايــن يــک ســوال       : مـيــنـا احـدي     
مهم است که بايد بـه تـفـصـيـل آنـرا             

سال قـبـل در ايـران         ۶ ٣ . پاسخ دهيم
يک حکومت اسالمي روي کـار آمـد     
کــه تــعــرض بــه زنــان را از هــمــان                   

. روزهاي اول حـيـاتـش سـازمـان داد         
اين حکومت با حمله به زنان بعـنـوان   

 
 مارس ۸ارزیابی از مراسمھای 

 

 مصاحبه با مینا احدی

این فضا تـحـت .  مارس امسال در فضایی متفاوت از سالھای قبل برگزار شد ۸مراسمھای 
بـخـاطـر .  تاثیر مبارزات زنان در ایران، افغانستان و بسیاری دیگر از نقاط جـھـان بـود

مارس به عقب مانده ترین و ضد زن ترین حکـومـت ھـای جـھـان  ۸این مبارزات بود که 
مـارس را بـه رسـمـیـت  ۸ھمچون جمھوری اسالمی تحمیل شد و آنھـا را نـاچـار سـاخـت 

مصاحبه با مینا احدی و افسانه وحدت و گزارش ھـای کـوتـاھـی کـه در ایـن .  بشناسند
مارس امسال و جنبش رو به جلو بـرابـری  ۸شماره می خوانید جلوه ھایی از مراسم ھای 

خیزش عظیم زنان افغانسـتـان در اعـتـراض بـه جـنـایـت .  طلبانه زنان را نشان میدھد
وحشیانه قتل فرخنده و به عقب راندن مالھای مرتجع و آدمکش از صحنه توسط آنان  و 
حمایت گسترده جھانی از این خیزش، درسـتـی ایـن ارزیـابـی ھـا و چشـم انـداز روشـن 

 .مبارزات زنان آزادیخواه در ھمه جھان را نشان میدھد

 ۱۱ صفحه  
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جامعه کـه ديـگـران        "  ضعيف"بخش 
از آنها دفاع نـخـواهـنـد کـرد، سـعـي            
کرد به کل جامه چنگ و دندان خـود  
را نشان دهد و با فرسـتـادن مـردانـي       
فاالنژ با شمايل اسالمي، به خـيـابـان    
به کل جامعه بگويد که از ايـن پـس         
فـعــال هـر اعــتـراضــي و هــرحــرکــت             
اجــتــمــاعــي بــا  ايــن نــريــنــه هــاي                 

و .  خونخـوار و وحشـي روبـرو اسـت            
فرمان خميني يـا روسـري     . چنين شد

يا تو سري بود و در مـقـابـل هـزاران           
زن به خيـابـان آمـدنـد و گـفـتـنـد نـه                  
ــه تــوســري و حــقــوق زن                  روســري ن

ايـن  .  جهاني است نه شرقي نه غـربـي  
شعارها آلترناتيو حکومت اسـالمـي   
بودند، زنان به ميدان آمدند و عـمـال     
در چـنــيـن شــرايـطــي فـرمــان ادامــه              

" نه به جمـهـوري اسـالمـي      " انقالب و 
ــد     ــد از ايـــن                .  را دادنـ زنـــان بـــعـ

اعــتــراضــات کــه اتــفــاقــا بــا هشــت           
مارس عجين شد، عمال يک انقـالب  
زنانه عـلـيـه حـکـومـت اسـالمـي را               

انـقـالبـي کـه بـنـا بـه              .  شروع کـردنـد    
چـرا کـه     .  تعريف فقط بايد چپ باشد

عليه سيستم، عليه جنبش اسـالمـي   
و در نقد اسالم و مذاهب اسـت و از        
ــاع                  ــق زن ومــرد دف ــري مــطــل ــراب ب

 . ميکند
اينکه ما زنان، نسل من کـه در      

به خيـابـان رفـتـه و          ۵۸ ايران در سال 
اولين هشت مارس عليـه حـکـومـت       
اسالمي را وسيع و گسـتـرده شـکـل           
داديــم چــه پــاســخــي از حــکــومــت             

داعش در ايران چـه  .  اسالمي گرفتيم
بر سر ما معتـرضـيـن و پـرچـمـداران           
انقالب زنانه عليه جنـبـش اسـالمـي       
آورد، اينک جزو اسناد تـاريـخـي ايـن       

هـزاران نـفـر از مـا را             .  کشـور اسـت    
گرفتند و کشتند، قبـل از اعـدام بـه          
ــد،              بســيــاري از زنــان تــجــاوز کــردن
صــدهــا و هــزاران زن را در ســيــاه                  
چــالــهــاي مــخــوفشــان بــه گــروگــان           
گرفتند، ما زنـان مـعـتـرض و ضـد              
حکومت را در تابوتها گـذاشـتـنـد و       
گفتند جيک هم نبايد بزنيد تا به ايـن    
حکومت و ايدئولوژي ضـد انسـانـي        

ولي ما اين کـار را      .  آن تمکين کنيد
در داخـل تـابـوتـهـا نـيـز از                .  نکرديم

حرمت و حقوق انسانـي خـودمـان و        
از پرچـم نـه بـه حـکـومـت اسـالمـي                 

وانقالب زنانه عليه جنبش اسـالمـي     
دفاع کرديم و اين نسل زنـده اسـت و       
اينک جنبش دادخواهي عليـه اسـالم     
سياسي و خـمـيـنـي وخـامـنـه اي و                  
روحاني را رفسنـجـانـي را بـه پـيـش             

 . ميبرد
در اين مدت و در ايـن سـالـهـاي       
گذشته يک اتفاق جهاني مهم افـتـاده   
اســـت در بـــرخـــي از کشـــورهـــاي               
حــکــومــت اســالمــي بــرپــا شــده و              
جنبـش اسـالمـي بـه صـورت لـجـام                
گسيخته اي به حرمت ما زنان حملـه  

اين جنبش البته ساخته دنـيـاي   .  کرد
اســت و بــه کــمــک          "  مــدرن امــروز   " 

دولتهاي غربي و آمريکا و فرانسه و   
انگليس و آلمـان اسـالمـيـهـا قـدرت           
گرفتند و همين دولتهـا در سـاخـتـن         
حــکــومــتــهــاي مــوزايــيــکــي در                
افغانستان و عراق و غيره به جـنـبـش    

اکـنـون هـم بـا         .  اسالمي کمک کردند
چشـم بســتـن بـر بـيـش از ســه دهــه                   
جنايت اينها بر عليـه زنـان بـا چشـم           
بستن بـر سـنـگـسـار و زن سـتـيـزي                   
اسالمي و با تـوجـيـه ايـن جـنـايـات              
مــيـــکـــوشـــنـــد ايـــنـــهـــا را جـــذب             
سيستمشان کنـنـد و از جـنـبـه ضـد               
غربي و ضد امپرياليستي اينها  کـم    
کرده و عليرغم سنگسار و زن کشـي    

بـا  ...  و تحميل حـجـاب بـه زنـان و             
ما اکنون در دنـيـا       .  آنها کنار بيايند

با يک سيـسـتـم و دولـتـهـايـي طـرف               
هستـيـم کـه نـظـم نـويـن جـهـانـي را                     
نمايندگي ميکنند و اين دولتـهـا بـه      
زنان و به تن وبدن و حرمت و حـقـوق     
انسـانـي زنـان تـعـرض مـيـکـنـنـد و                   
عــمــال مــوضــوع زن حــرمــت زن و              
مسئله زنان به يک موضوع محـوري  
در سياست و دنـيـاي امـروز تـبـديـل           

 . شده است
زنان در مقابل اين قـوانـيـن ايـن         
سنتها و اين تـعـرض و زن سـتـيـزي              
وحشتناک مقاومت ميکننـد و ايـن       
مـبـارزه زنــان در عـمــل مـبـارزه اي                
اسـت چـنــد بــعــدي، مــبـارزه عـلــيــه              
سيستم سرمايه داري و همراهي ايـن    
سيستم با جنبش کـثـيـف اسـالمـي،        
مبارزه عليه حکومتهاي اسالمـي و    
جنبش اسالمي، مبـارزه عـلـيـه يـک          
مذهب و تفکر زن ستيـز و در عـيـن          
حال مبارزه عليه پست مدرنـيـسـم و      

ــه هــايــي کــه ســنــگــســار را                 نــظــري
قـلـمـداد مـيـکـنـد و            "  فرهنگ آنها " 

عليه حـجـاب اسـالمـي الم تـا کـام                 
حرف نميزند و مـبـارزه يـا نـقـد يـک               
ــد                  ــرا و ضـ نـــوع چـــپ اســـالمـــگـ
امپرياليست و يک نـوع فـمـيـنـسـيـم            
پست مدرنيست که سنـگـسـار زنـان       
او را از جا تکان نميـدهـد و حـجـاب         
را رنگارنگي جامعه و بـعـنـوان يـک           
نوع مدل لباسي شرقـي و جـذاب بـه          

 . افکار عمومي ميفروشد
ميحواهم تاکيد کنم کـه وقـتـي        
امروز در مورد مسـئلـه زنـان حـرف           
ميزنيم فقط در مـورد نـاب بـرابـري           
کــالــســيــک بــيــن و زن مــرد حــرف               

من در مورد زن متولد شـده    .  نميزنم
در افــغــانســتــان و يــا ســودان و يــا                
نيجريه و يا ايـران حـرف مـيـزنـم کـه             
موقعيت اين زنان و برخـورد بـه ايـن        
زنان به مرکز سياست بـيـن الـمـلـلـي           
تبديل شده و به تبـع ايـن مـوقـعـيـت           
هـر نـوع مـبــارزه زنــان از پـس زدن                  
حــجــاب گــرفــتــه تــا ســازمــان دادن            
مــبــارزه عــلــيــه شــريــعــه و قــوانــيــن            
اسـالمــي بــه يــک چــالــش بــزرگ بــا              
سيستم موجود تبديـل  مـيـشـود و           

 . اين امري است بسيار مهم
در اينجا مي خـواهـم در مـورد          
تجربه درخشان زنـان در ايـران حـرف          

 . بزنم
مقابله با زن سـتـيـزي اسـالمـي            

در .  در ايران ابـعـاد مـخـتـلـفـي دارد           
زنان به خيابـان   ۵۸ ٣ ۱ هشت مارس 

رفتند و روز هشت مارس را بـعـنـوان    
يک روز چپ و روز سمبليک در دفـاع    
از حقوق زنان تثبيت کردند جـنـبـش      
برابري طـلـبـانـه زنـان در ايـران چـپ                

 . متولد شد و چپ ماند
يک چالش مهم ايـن جـنـبـش بـر          

حـجـاب اکـنـون در         .  سر حجاب بـود 
دنياي امروز سمبل و پرچـم جـنـبـش       
اسـالمـي اسـت و زنـان در ايـران بـه                   
درست حجاب را نشـانـه رفـتـه و بـا              
ــهــا در ســال                پــرتــاب کــردن حــجــاب

ــبــش               ۲۰۱۴  ــبــل جــن عــمــال ســم
اسالمي را پرتاب ميکنند و يـا آنـرا     

 . آتش ميزنند
يـک جـنـبـه مـوقـعـيـت زنـان در                  

مـذهـب   کشورهاي اسالم زده مسئله 
شـمـا نـمـيـتـوانـيـد در             . و اسالم است

يک کشور اسالمزده که با نـام اسـالم     
به شما حمله ميشود و طبق قوانـيـن   
اسالم شما را به سنگـسـار مـحـکـوم        
ميکنند در مورد اسالم الم تـا کـام         

چالش بـا اسـالم و مـذهـب           .  نگوييد
يک جنبه از دفاع از حرمـت انسـانـي       

زنـان اســت و در ايـران ايــن چــالــش                
بزرگ هم اجـتـمـاعـا در حـال انـجـام                

در ايـران    .  شدن است اين مـهـم اسـت     
نسـل جــوان بـراي اسـالم ديــگـر تــره               
خرد نميکنـد و در عـمـل زيـر هـمـه                 

ايـن هـم يـک        .  اين مقررات زده اسـت 
پايه و سـتـون ديـگـر مـبـارزه عـلـيـه                

 . اسالم سياسي است
يـک نــکـتــه ديــگـر ايــنـســت کــه              
اسالم و جنبش اسالمـي زنـان را در         
چــادر و بــرقــع مــيــخــواهــد يــعــنــي             
موجوديت  زنـان بـرجسـتـگـي هـاي             
بدن زنـان و هـويـت انسـانـي زنـان و                 
فرديت و منـيـت آنـهـا را زيـر چـادر               

اين يعني مـحـو کـردن      .  سياه ميبرد
زنان از جـامـعـه و خـط زدن هـويـت               

ــان      ــي زنـ ــانـ ــران و             .  انسـ زن در ايـ
کشورهاي اسـالم زده بـراي دفـاع از            
ــانـــي اش                      ــوق انسـ ــود و حـــقـ خـ
درمــواردي نــه فــقــط حــجــابــهــا را              
پرتاب ميکند بلکه کـل ايـن بسـاط        
را با خشم بهم ميزند و لخت و عـور      
در مــقــابــل دوربــيــن ايسـتــاده و بــا              
علني کردن عکس بـرهـنـه خـود بـه            
اين نظم و به اين سـيـسـتـم و بـه ايـن             

لـخـت و     " تفکر و اين نوع زن ستيزي   
اعالن جنگ ميکند و ايـن در      "  عور

کشورهـاي اسـالمـزده بسـيـار مـهـم              
اين نه فقط عملـي اسـت صـد        .  است

در صد شجاعانه چرا کـه ايـن عـمـل         
يعني بازي با جان خود و تـهـديـد بـه         
مرگ شدن هم از طرف حـکـومـت و        
سيستم و مرتجعين اسـالمـي و هـم          
تهديد به مرگ در مواردي از طـرف      
خانواده و دوستان و يـا در مـواردي           
از طــرف ضــد امــپــريــالــيــســتــهــا و            

 . مدافعين دو آتشه جنبش اسالمي
در اينجا ميخواهم المنـت هـاي     
يــک جــنــبــش عــلــيــه زن ســتــيــزي                

مـقـابلـه    .  اسالمي را جمع بندي کـنـم  
با حکومت هاي اسـالمـي، جـنـبـش        
اسالمي، سيسـتـم سـرمـايـه داري و            
نظم نوين جهاني در دنيـاي امـروز و       
در عــيــن حــال مــبــارزه بــا حــجــاب             
اسالمي، مبارزه با اسالم و مـذهـب       

 .و نقد اسالم و جنبش برهنگي
در همه اين عرصه هـا در ايـران         
شاهد جنبش هاي اجتمـاعـي بـوديـم       

سـال     ۶ ٣ ولي اين جنبشها در طـول      
و در عرصـه فـکـري      .  ساخته شده اند

و نظري و سياسي و اجـتـمـاعـي يـک          
حزب يک جريان يک تعداد چـهـره هـا        
و کمپين ها به دوام بقا ايـن جـنـبـش       
ها يـاري رسـانـده و يـا آنـرا رهـبـري                  

 . کرده اند و اين مهم است
ــران                  در ايــن عــرصــه هــا در اي

ماشـاهـد جـنـبـش هـاي گسـتـرده و                 
اجـتــمــاعــي هســتــيـم و مــيــخــواهــم           
ــه حــزب                    ــنــم ک ــد ک ــي ــاک ــجــا ت ــن اي
کمونيسـت کـارگـري و چـهـره هـا و                 
فــعــالــيــن ايــن حــزب در هــمــه ايــن               
زمينه هـا فـعـال و پـيـشـرو بـوده و                    

در    ۵۸ ٣ ۱ پرچمي که زنان در سـال        
ايران بـلـنـد کـردنـد را در دسـتـهـاي                   
خود گرفته و همچنان بـا پـيـشـتـازي        

مـا در تـمـام ايـن           .  به پيش مـيـرونـد   
زمينه ها در عرصه نظري و عـمـلـي        
درگير بوده و شجاعانه و فعاالنـه در    
دنيا اين پرچم را بلـنـد کـرده و بـدون           
لـکــنــت زبــان تــابـو شــکــســتــه و از               

 . حرمت زنان دفاع کرده ايم
ــا حــجــاب                ــه ب ــابل عــرصــه مــق
اسالمي، عرصه تابو شکني در نـقـد   
مذهب، عـرصـه دفـاع از خـالـصـي               
ــا                 ــه ب ــگــي، عــرصــه مــقــابل ــن فــره
سنگـسـار و زن سـتـيـزي وحشـيـانـه                 
اســــالمــــي، عــــرصــــه دفــــاع از                
تابوشکنـي و جـنـبـش بـرهـنـگـي و                 
عرصه مقابله با پست مـدرنـيـسـم و       

 ... نسبيت فرهنگي 
بي دليل نبود که هشـت مـارس       
امسال در هر  کـجـا کـه چـهـره هـاي             
ــن حــزب حضــور داشــتــنــد بــا                    اي
استقبال کم نظيـر مـردم روبـرو شـده           

سـال اسـت کـه           ۶ ٣ چرا که مـا      .  اند
ميگوييم که ايـران کشـور اسـالمـي           
نــيــســت، مــيــگــويــيــم کــه جــنــبــش           
اسالمي يـک جـنـبـش ضـد انسـانـي              
است ميگوييم غرب در رسـيـدن بـه          
حکومت اين جانوران نقش داشـت و    
همواره از آنـهـا در مـقـابـل مـردم و                 
چپ دفاع کرده و ايـن بـخـتـک را بـر              
سر مردم ايـن کشـورهـا سـوار کـرده              
است، همواره گفته ايم جامـعـه ايـران      
يک رنسانس فکري الزم دارد و بـايـد     
تابو شکـسـت و نـقـد بـه مـذهـب و                  
اسالم را در ايـن کشـورهـا دامـن زد           

 ... و 
آخرين نکتـه اي کـه مـيـخـواهـم             
اينجا تاکيد کنم ايـنـسـت کـه حـزب          
ما دهها و دهها چـهـره مـحـبـوب و            
شناخته شده و ارزشمند دارد کـه در        
دنيا در مقابل فمينـسـيـم و مـالـتـي           
کالتراليسم و جنبشهاي اسـالم پـنـاه        
ايستاده و پرچم جهانشمولـي حـقـوق      
انساني را در دست دارند و جـامـعـه        
ايران و جوانان در ايران بـايـد بـه ايـن           
تاريخچه و به اين فعاليتها و بـه ايـن       
چــهــره هــا تــوجــه کــرده و نــقــش و                 
جايگاه اين مبارزات را بـبـيـنـد و از         
ــارزات              ــبـ ــن مـ ــاي ايـ ــاوردهـ ــتـ دسـ
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 12 ۱۳۹۴فروردين  ۷ انترناسيونال 

دو هفتـه قـبـل بـه         :  انترناسيونال
مدت چند روز در ايتاليا بـودي و      
فعاليتهايي در آنجا داشتي، قـبـل     
از اينکه در مورد اين فـعـالـيـتـهـا         
صحبت کنيم، چطور شد که به اين 

 سفر رفتي؟
 

با تشـکـر از         : افسانه وحدت
مـن بـه     .  شما براي اين مصـاحـبـه     

دعــوت آقــاي طــاهــر جــعــفــرزاده           
به ايـتـالـيـا          مسئول انجمن ندا دي

ــتــم  روز    ۷ايشــان در مــدت          .  رف
بـرنـامـه را       ۶اقامت من در آنجا، 

سازمان داده بودند که عـمـدتـا در      
مورد ازدواج کودکان و حقوق زنان 

هــا صــداي      بــا ايــن بــرنــامــه     .  بــود
حـقـوقـي          اعتراض مـا عـلـيـه بـي         

ها  کودکان و زنان به گوش ميليون
گـويـم      مـي .  نفر در ايتـالـيـا رسـيـد       

ها نفر چون روز آخر اقامت  ميليون
مـارس     ۱۱      من در ايتاليا يعـنـي  

از تـلـويـزيـون             برنامه صبحگاهي
مـا  " کانال ايتاليا"سراسري به اسم 

مـن و طـاهـر        . را دعوت کرده بود
جعفرزاده در اين برنامه مسـتـقـيـم     

ساعته به سواالت بينندگان در    ۳
مــورد ازدواج کــودکــان و کــالً                 
ــان در                ــودک ــوق ک ــت حــق ــي وضــع

. هاي اسالم زده جواب داديم کشور
سـاعـت بـاشـد          ۲برنامه قرار بود   

 ۳به دليل استقبال مـردم بـه           ولي
 . ساعت افزايش پيدا کرد

 
لـطـفـا دربـاره       :  انترناسيونـال 

کميته ندا دي و فـعـالـيـتـهـاي آن               
 .توضيح بيشتري بده

 
انـجـمـن نـدا         : افسانه وحـدت 

دي انجمني است که براي دفاع از   
حـقـوق پـنــاهـجــويـان در ايـتــالـيــا               
توسط طاهر جعفرزاده تاسيس شد 

نامش به دنـبـال      ۲۰۰۹و در سال 
قــتــل نــدا آقــا ســلــطــان بــه دســت             
جنايتکاران حاکم بر ايران، بـه نـدا     

ايـن انـجـمـن هـر          .  دي تغييـر کـرد    
هــا بــرنــامــه در افشــاي            ســالــه ده   

جنايات اسالم سياسي و جمهـوري  
اسالمي عليه مـردم ايـران تـدارک          

در حــقــيــقــت طــاهــر        .  مــيــبــيــنــد  
جعفرزاده تنها صداي رسـا عـلـيـه         

. اسالم سياسي در ايـتـالـيـا اسـت           
اي سرشناس و مورد احـتـرام      چهره

هـاي ايـتـالـيـا و بـخـصـوص                رسانه
برايم بسـيـار   .  مردم پوردنونه است

خوشايند و جالب بود که وقتي بـا  
زديــم،    طــاهــر در شــهــر قــدم مــي          

تــعــدادي از رهــگــذران بــه ايشــان           
. کـردنـد     سالم و اداي احـتـرام مـي         

اي بـه   انجمن ندا دي هر ساله جايزه
همين اسم به دو دانشجو که پايـان  
نامه بهتري از بقيه در جهت حقوق 

. زنان و کودکان نوشته اند ميدهد
ها نفر در ايـن انـجـمـن فـعـال                صد

هـاي     هستند که بعضا از از چـهـره      
به همـت  . سرشناس ايتاليا هستند

طاهر جعفرزاده و انجمن ندا دي و   
همکاري نزديـک بـا مـيـنـا احـدي             
چهره سرشناس مبارزه عليه اعدام 
و سنگسار افرادي چـون سـکـيـنـه          
محمدي آشتياني، ريحانه جباري، 

... ندا آقا سلطان، غنچه قوامي و 
براي مردم ايتاليـا شـنـاخـتـه شـده           

و مبارزات مردم ايران از   . هستند
اي از      هـاي وسـيـع        حـمـايـت بـخـش       

 .مردم ايتاليا برخوردار است
 

رئوس برنـامـه   :  انترناسيونال
هايت در ايتاليا چـه بـود؟ در دو           

مي تـوانـيـم تـغـيـيـر            "نمايش فيلم 
و جلسـات پـرسـش و        "  ايجاد کنيم

مـوضـوع   .  پاسخ آن شرکت داشتي
اين فيلم چيست؟ نمايش آن به چـه  

 ؟ مناسبتي بود
 

مـهـمـتـريـن        : افسانه وحـدت   
ها معضل ازدواج  موضوع اين روز

کودکان بود که با قـدرت گـرفـتـن         
نيروهاي جنبش اسالمي به شـدت  

و هـمـچـنـيـن        .  افزايش يافته اسـت 
حقوق زنان در ايران و ممنـوعـيـت    

ها که همه را  ورود آنها به ورزشگاه
هـا     گيج کرده و باورش براي خيلـي 

 .مشکل است
 ۹و      ۸و      ۷،   ۶هـاي       در روز  

مــارس در ســيــنــمــاي شــهــرهــاي           
پوردنونه، ساچيلـه و فـلـورانـس و           

هـمــيــنــطــور در ســالــن شــهــرداري          
فلورنس جمعا دوفيلم بـه نـمـايـش         

نخست فيلمي کـه بـه     . گذاشته شد
همت آنجلينا جولي تهيه شـده بـه       

و هـمـچـنـيـن فـيـلـم             "  ديفـرت "اسم 
پــس از    .  آفســايــد جــعــفــرپــنــاهــي     

ها سخنراني و سوال و    نمايش فيلم
. جواب در مورد موضوع فيلم بود

زنـدگـي يـک دخـتـر          "  ديفـرت "فيلم 
 ۱۹۹۴اتيوپيايي است که در سال 

مورد تعـرض و تـجـاوز يـک پسـر              
قرار ميگيرد که قصد ازدواج با او 

سنت و قانون در آنـزمـان     .  را دارد
اين بود اگر پسري قصد ازدواج بـا  
يک دختر را دارد و بهر دلـيـل ايـن      
ازدواج ممکن نيست او مـيـتـوانـد     
اين دختر را بدزدد و به او تـجـاوز       
کند و سـپـس دخـتـر مـجـبـور بـه                 

در اين فـيـلـم يـک       .  ازدواج ميشود
دختر مورد تـجـاوز قـرار گـرفـتـه،           
ولي تن به ازدواج نميدهد و بعد از 
سـخـتـي هـاي فـراوان بـاالخـره در                
دادگاه موفق ميشود و در نهـايـت   

 . قانون در آن کشور عوض ميشود
بــعــد از نــمــايــش ايــن فــيــلــم              
ــو             ــومــب ــال ــا پ ــري ــه وال ــون درپــوردن
نويسنده سرشـنـاس ايـتـالـيـايـي و            
فعال مدافـع حـقـوق زن در مـورد             
ازدواج اجباري حرف زد و گفت در 

هــنــوز    ۱۹۶۵ايــتــالــيــا در ســال        
ازدواج اجــبــاري در جــنــوب ايــن            
کشور وجود داشت اما اکنون ايـن  
معضل در بسـيـاري از کشـورهـا             
همچنان هست و از ايران مثال زد   
و ســپــس مــن در مــورد ازدواج               
کـــودکـــان، ازدواج اجـــبـــاري در            
کشورهاي اسالم زده و هـمـچـنـيـن        
نگاه اسالم به زن وکودک سخنراني 
کردم و به سواالت حاضرين پاسـخ  

   .داديم
ــال   ــاســيــون مــوضــوع  :  انــتــرن

کنفرانس درساچيلـه چـه بـود؟ در          
آنجا چه موضوع هايي مورد بحث 

 قرار گرفت؟
 

ــه وحــدت     در شــهــر    :  افســان
سـاچـيلـه هـمـيـن فـيـلـم در سـالــن                   

سينماي شهر به نمـايـش گـذاشـتـه        
بينندگان فيلم دانـش آمـوزان     . شد

سـالـن سـيـنـمـا         .  دبيرستاني بودند
در اين برنامـه مـن     .  تقريبا پر بود

من در مـورد      .  تنها سخنران بودم
رشد روز افزون ازدواج در جمهوري 
اسالمي گفتم و داليل آن را شـرح      

اينـکـه حـکـومـت اسـالمـي            .  دادم
براي کودکي قائل نـيـسـت و        سني

. سـالـه را زن مـيـخـوانـد               ۹دختر 
اينکه تعرض به کـودک شـرعـي و          
قانوني است و پدر و جـد پـدري و       
حتي يک آخوند ميتوانـد تصـمـيـم       

وجـود  .  براي ازدواج کودک بگـيـرد  
ــر گســتــرده و غــارت امــوال                 ــق ف

توسط رژيم که خودش در   عمومي
گسـتــرش ازدواج کـودکــان مــوثــر          
اسـت را شــرح دادم و بــه ايــنـکــه                

هـاي زيـادي بـخـاطـر فـقـر               خانواده
حتي کودک خود را مـيـفـروشـنـد،          

در مــورد     .  تــوضــيــحــاتــي دادم        
بــيــحــقــوقــي کــودکــان و زنــان در            

کــه مــورد هــجــوم             هــايــي   کشــور
نيروهاي اسالم سيـاسـي هسـتـنـد،        

اي که مورد توجه  نکته.  شرح دادم
زيـاد دانـش آمــوزان قــرار گــرفــت            

اي بـود کـه مـن در           هاي زنده مثال
هاي سر کارم در مدت  مورد کيس

سال در سـوئـد بـا آن در گـيـر               ۱۵
بـا      هايي  دختراني که زندگي.  بودم

کابوس دائمي داشته و بالخره فرار 
کرده و آيـنـده خـود را بـه نـحـوي                   

از ســرکــوب ايــن       .  نــجــات دادنــد   
دختران تـوسـط مـذهـب صـحـبـت            
کردم، مجبور کردنشان به ازدواج   

ها پـايـان    که از نظر من براي خيلي
نرمـال و شـاد اسـت و              يک زندگي

هـاي وحشـتـنـاک و            تـراژدي     گاهي
در .  تلخـي را بـه هـمـراه مـيـاورد              

 ۳هــاي روشــن در مــورد               مــثــال 
دختران به اصطـالح فـراري       زندگي

. از دست جـهـل و مـذهـب گـفـتـم               
سـالـن سـراپـا گـوش بـودنـد و در                  
زمان پرسـش و پـاسـخ بـا عـالقـه               

 . کردند که بيشتر بدانند سوال مي
چند سوال در اين مورد بود که 

  من سعـي . ما چه ميتوانيم بکنيم
کـردم بـه طـور کـنــکـرت و ســاده                 

روشن کنم که با توجه به تـکـنـيـک     
عصر حاضر و استفاده از مـديـاي     
اجتماعي چقدر از گذشته مـبـارزه     
و اعتراض ابعاد گسترده تـر و راه      

. حل ساده تـري پـيـدا کـرده اسـت             
توضيح دادم که نسل من در ايران 
ــقــالب، يــک جــنــگ،                   ــک ان ــا ي ب

هـــاي     مــهــاجــرت، بـــا ســرکــوب           
وحشيانه حکومتي قرون وسطايـي  
و خيلي مصائـبـي کـه يـک انسـان            
  شايد در تمام زندگيش حتي يـکـي  
از آنهـا را تـجـربـه نـکـرده بـاشـد،                 

گـفـتـم کـه تـاريـخ           .  روبرو بوده ايـم 
ها در نسل من  امسال من و خيلي

 . تاريخ کشورمان است
در باره نقش مدياي اجتماعي 
گفتم و دختر جواني را مـثـال زدم       

ها هـزار نـفـر را بـه              که توانست ده
اعتراض عليه معضل اجـتـمـاعـي     
با يک اونت در فيسبوک در روسيـه  

  وقـتـي  .  به خيابان بکشـانـد گـفـتـم       
خودش به مـيـدان شـهـر رسـيـد از             
ازدحام جـمـعـيـت تـعـجـب کـرد و                 

نام خودش را . پرسيد چه خبر است
شنيد که اين دعـوت را بـه عـمـل           

ميکروفون را گرفت خودش . آورده
را معـرفـي کـرد و مـورد احـتـرام               

  او االن يـکـي    .  جمعيت قرار گرفت
از فعالـيـن شـنـاخـتـه شـده حـقـوق                

از       کـمـي     .در روسيه اسـت   انساني
شــکــل مــبــارزات نســل مــن در              

گفتم، که تقريباً قـابـل    ۵۷انقالب 
پـخـش   .  مقـايسـه بـا االن نـيـسـت            

اطالعيه خانه به خانه و با خطرات 
ــاي                  ــا مــدي ــايســه ب ــاد در مــق زي
اجتماعي و شکل پخش نظرات در 
حال حاضر که بـا فشـار دادن يـک          

از اطـالعـات           دکمه حجم عظيمي
جا به جا مـيـشـود و ايـنـکـه ايـن                
امـکـانـات را بـايسـتـي در نـظـذر                 

. گرفت و مورد استفـاده قـرار داد      
اينکه هر کدام از انها مـيـتـوانـنـد        

از       هـايـي   رهبري اعتراضات بخش
مـعــضـالت جـامــعـه را بــه دســت              

به شکـل  .  گيرند و اين عملي است
هـاي     مبارزه کمپيني و ذکر مـثـال    

مشخص اشاره کردم از نجات جان 

 
 صدای اعتراض علیه بی حقوقی کودکان و زنان در ايتاليا

 

 مصاحبه با افسانه وحدت

 ۱۳ صفحه  
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انسانها از اعدام و سنگسار گفتـم  
 . است  که انجام شده و عملي

ن حاضريـن    وجد زيادي در ميا
بعد از پايان سـوال و      .  حس ميشد

جواب دانش اموزان محل را تـرک    
. نکردند بلکه دور ما حلـقـه زدنـد     

تشويق کردند و خوشحال بودند که 
تـعـدادي بـه      .  به اين برنامه امدنـد 

فــيــســبــوک مــن وصــل شــدنــد و              
ميخـواسـتـنـد کـه ارتـبـاطـمـان را                

 .حفظ کنيم
 

مـارس     ۹روز :  انترناسيونال
ــامــه اي کــه شــهــرداري                   در بــرن
فلورانس برگزار کرده بود، شـرکـت   

دربــاره ايــن جــلــســه چــه         .  داشــتــي
 صحبتهاي داري؟

 
در ايـن روز        : افسانه وحـدت 

در محل شهرداري فـلـورانـس  در        
ابتدا فيلم افسايد سـاخـتـه جـعـفـر           

شـهــر  .  پـنـاهــي نــمـايـش داده شــد          
فلورانس و ايتاليـا کـال بـه هـمـت            

هاي طاهر جعفرزاده هـمـواره    تالش
به معضـالت و مسـائـل زنـان در             
ايران عطف توجه کرده و بويـژه در    
کمپين سکينه محمدي اشـتـيـانـي     
کمپين دفاع از ريحـانـه جـبـاري و         
همچنين کمپين  لغو ممـنـوعـيـت     
ورود زنان به ورزشـگـاهـهـا مـردم          
ايتاليا فعاالنه از حـقـوق زنـان در          

فـلـورانـس از      .  ايران دفاع کرده اند
هاي مهم فرهنگي دنياست و    شهر

. سقف مـعـروف اسـت         به موزه بي
از کـارمـنـدان        قبل از برنامه يکي
هـاي مـخـتـلـف           شهرداري قسـمـت    

بناي ساختمان شهرداري فلورانـس  
از بناهاي بسيار زيبا و   را که يکي

قديمي اين شهر است به مـا نشـان     
در بيرون ساختمان و در مرکز . داد

شهر مجسمه پرسوس که مـتـعـلـق     
سال پيش اسـت   ۱۰۰۰به بيش از 

اي را در        وجود دارد که سر بـريـده    
ــگــر                  دســت دارد و در دســت دي

مـن بـعـد از فـيـلـم             .  شمشـيـري را    
هايم را بـا هـمـيـن            افسايد صحبت

مجسمه شروع کردم   گـفـتـم ايـن           
سال پيش تعلق  ۱۰۰۰مجسمه به 

دارد ولي واقعيت خيلي از جوامع 
اســالم زده در حــال حــاضــر در                  

در ايـن مـراسـم طـاهـر            .  دنيـاسـت  

  جـعــفــرزاده و مــن بــه مــوارد بــي             
حقوقي زنان و مـبـارزات انـهـا در         

ســال حــيــات نــنــگــيــن          ۳۶طــول   
حــکــومـــت اســـالمــي در ايـــران             
پـرداخــتـيــم و در مـورد ضــرورت             
اعمال فشار به جمهوري اسـالمـي     
ايران براي لغو مـمـنـوعـيـت ورود          
زنان به استاديـوم حـرف زده و بـه            

 .سواالت حاضرين پاسخ داديم
 

تاثير بـرنـامـه      :  انترناسيونال

ان بر بينندگان ان چطور بود؟ و در 
جــلــســات پــرســش و پــاســخ چــه               
مسائلـي بـيـشـتـر مـورد سـوال و                 

 بحث بود؟
 

ــدت      ــه وح راســتــش    : افســان
تاثير انرا مستقيم مـيـتـوانسـتـيـم         

اوال شـرکــت وســيـع در         .  بـبـيــنـيــم   
مخاطب ما در ايتاليا .  برنامه ها

دانـش امـوز        ۱۰۰۰فقط بيش از 
. بود که مشتاقانه شرکـت کـردنـد     

ن مـردم          سمپاتي بسياري در مـيـا  
ــران               ــيــا در مــورد مــردم اي ايــتــال

فـهـمـيـده     .  اهميت ميدهند.  هست
اند که تصويـر ايـران نـه اسـالمـي            
است و نه اين حکومت جنايتـکـار   

مـبــارزات  .  نـمـايــنـده مـردم اسـت         
مردم ايران را عليه حجاب، عـلـيـه    
زن ستيزي و مـمـنـوعـيـت شـادي،         

خـيـلـي    .  موزيک و غيره ديـده انـد      
  بـيـنـي         مـي       خوشايند است وقـتـي  

مردمي که با زبـان ديـگـري و در          
کشوري دور اينقدر برايشان جالب 
است از ايران بدانند و از مبارزات 

. مـردم ايـران پشــتـيــبـانــي کـنــنــد            
اظهار تعجـب بسـيـار کـه در ايـن              

در ايران زنـان      قرن اپارتايد جنسي
هـا     را انقدر بيحقوق کرده در سوال

ها بيشتـر حـول      سوال.  زد موج مي
. اينکه چه کاري ميتواند بـکـنـنـد    

چطور ميتواند در ايـن مـبـارزات          
در مـورد قـوانـيـن         .  موثر بـاشـنـد   

اسالمي و شريعت و اينکه ايا ايـن  
قوانين ضد زن واقع در قران وجود 

 .دارد ميپرسيدند
 

شــهــرداري :  انــتــرنــاســيــونــال 
فلورانس در مـورد نـقـض حـقـوق              

انساني توسط جمهـوري اسـالمـي      
چندين بـار عـکـس الـعـمـل نشـان              

در صـورت امـکـان در ايـن             .  داده
 باره توضيح بيشتري بده

 
بلـه، کشـور       : افسانه وحـدت   

هـا از مـبـارزات مـردم              ايتاليا بار
خيـلـي   . ايران پشتيباني کرده است

تـوسـط   هاي عليه اعـدام     از کمپين
طـاهـر جـعـفـرزاده در ايـتـالـيـا بـه                   

ن مردم رفته و همانطور که در   ميا
بـاال هــم تــوضــيــح دادم مــردم از             
  جنايات حـکـومـت ايـران اگـاهـي             

بخصوص شهر فلورانس در .  دارند
در .  اين زميـنـه فـعـال بـوده اسـت            

بـرنـامـه ســخـنـرانـي مــا در شـهــر                
کار  ۳فلورانس از طرف شهرداري 

مهم که توسط اين نهاد دولتي در 
رابطه با ايـران انـجـام شـده اعـالم              

 :شد
تصـويـب يـک قـطـعـنـامـه               -۱

ــکــه شــهــرداري                  ــن ــر اي ــي ب ــن مــب
فلورانس يک موسسه دولتي را در 
اين شهر به اسـم ريـحـانـه جـبـاري             

 . نامگذاري خواهد کرد
ــا           ۲ ـــ شــهــرداري فــلــورانــس ب

ارسـال يــک نــامــه بــه وزيــر امــور              
خارجه ايتاليا از او خواست کـه از    
جمهوري اسالمي ايران درخواسـت  
کند فورا غـنـچـه قـوامـي را ازاد              

 . کنند
ــا           ۳ ـــ شــهــرداري فــلــورانــس ب

تصويب يک قطعنامه از حق ورود   
زنان به استاديوم دفاع کرده و ايـن  
قطعـنـامـه را در روز مـانـدال بـه                  
چهل زبان بين الـمـلـلـي تـرجـمـه و            
منتشر کرده و در يک مراسم مهـم  
اين قطعنـامـه خـوانـده شـده و بـه               

 .گوش ميليونها نفر رسيد
هــاي       پـيـشـنــهـاد ايـنــکـه تـيــم           

در ايتالـيـا    ۳، ۲، ۱واليبال دسته 
 ۱هـاي       قبل از شروع مسابقه بـنـر  

غنچه قـوامـي را       " متر  ۶متر در 
را بـاال بـبـرنـد هـم از              "  ازاد کنـيـد  

. طـرف شـهــرداري فـلــورانـس بــود          
هاي خوبي در اين مـورد در       کليپ

 .يوتيوب هست
 

ــال   ــاســيــون مــوضــوع  :  انــتــرن
سخنراني در جلسه روتاري چه بود 

 چگونه برگزار شد؟ و اين جلسه
 
بـه دعـوت       : افسانه وحـدت    

تشــکــل روتــاري در مــنــطــقــه بــا            
حضور بيش از صد نفر برنامـه اي    
سـازمــان داده بــودنــد کـه بســيــار            

در ايـن    .  مورد توجه قـرار گـرفـت       
بـرنـامـه طـاهـر جـعـفـرزاده و مــن                 

سخنراني مـن در      .  شرکت داشتيم

اين کنفرانس به ازدواج کودکان در 
هاي اسالم زده و بـخـصـوص       کشور

ــود           ــوط ب ــران مــرب ــار  .  در اي بســي
کنجکاو بودند در مورد شغل من 

. کنم که با اين نوع جوانان کار مي
. اين جلسه بسيـار تـاثـيـر گـذشـت          

من چند مثال زنده که خود من بـا  
. درگــيــر بــودم را ذکــر کــردم                 ان

ميديدم که حاضرين گاهـا از ايـن       
کنند و بـه     همه بيحقوقي گريه مي

در خـاتـمـه      .  شدت متاثر ميشوند
هــاي مــن چـنــد نــفـر در               صـحـبــت  

هــاي مشــخــص کــه چــه از              مــورد
دســتــشــان بــرمــيــايــد و چــگــونــه            
ميتواند براي ممنـوعـيـت ازدواج      

. کودکان گام بردارند صحبت شـد   
در اين کنفرانس در مـورد ايـنـکـه       
ــزارشــات               ــبــار و گ حــاضــريــن اخ
فعاليتهاي نهاد ندا دي و يا کميته 
عليه سنگسار را شنيده اند حـرف    
زدنــد و از اهــمــيــت اعــتــراضــات           

حـاضـريـن در مـورد         .  گفتگو شـد   
سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي و يـا               
کمپين ورود زنان به اسـتـوديـوم و        
اينکه اخبار اين کمپين ها وسيعـا  

 .در ايتاليا پخش شده حرف زدند
 

بنظر مـيـرسـد      :  انترناسيونال
که مهمترين بـخـش حضـورت در          
ايتاليا حضور در برنامه تلويزيـون  

دربـاره ايـن     .  بـود "  کانال ايـتـالـيـا    " 
برنامه، بـحـث هـا، و سـواالت و                

 .نظرات مردم صحبت کن
 

بلـه کـامـالً        : افسانه وحـدت   
مهمترين بخـش ايـن     . درست است

هفته فعاليت در ايتاليا حضور در 
برنامه پخش مستقيم صبحگاهي 

 ۶۰کشور ايتـالـيـا بـيـش از            . بود
اگر بگوييم .  ميليون جمعيت دارد

را " کانال ايتاليا"حتي يک ميليون 
هاي مـا بـه گـوش         ميبينند، حرف

. يک ميليون ايتاليايي رسيده است
ــه جــمــهــوري              افشــاي چــهــره کــري
اسالمي بـراي يـک مـيـلـيـون نـفـر                 

طاهر و من . اي است دستاورد ويژه
در مورد اينکه عملکرد حکومـت  
اسالمي عيـن داعـش بـوده اسـت           
تنها فرقش ايـن اسـت کـه داعـش           

هايش را در بوق و کرنا  وحشيگري
حـکـومـت اسـالمـي              ميکند ولـي 

ايران مثال از ترس مردم مـجـبـور      
در .  است در خفا سـنـگـسـار کـنـد        

مـورد مـبـارزات زنـان، شـکـســت             
هـاي حـجـاب، مـمـنـوعـيـت                پروژه

 
 ۱۲ از صفحه  

 
 صدای اعتراض عليه بی حقوقی کودکان و زنان 

 در ايتاليا

 ۱۶ صفحه  
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مردم در کشـورهـاي بـه اصـطـالح          
اسالمي من ترجيح ميدهم بگويم 

سـالـهـاسـت      هاي اسـالم زده      کشور
تحت سلطه قدرت اسـالم و دولـت       

بـخـصـوص     .اسالمي رنج برده انـد 
هستـنـد کـه تـحـت سـتـم                اين زنان

اسالمي بيشترين رنج را مـيـبـرنـد     
 .و سرکوب ميشوند

ــان         ــران از       ســرکــوب زن در اي
زماني که جـمـهـوري اسـالمـي بـه           
قدرت رسيده است بر مـردم دنـيـا        

سنگسار زنـان در      .پوشيده نيست 
مالعام و اسيد پاشيهاي مـتـعـدد      

هـاي جـنـايـتـي           ها نمونه در خيابان
هسـتـنـد کـه جـمـهـوري اسـالم در                 

سال اخـيـر عـلـيـه زنـان            ۳۵عرض 
 .سازماندهي کرده است

داعش، القاعده، بوکـو حـرام،     
هـا و ديـگـر           حزب اهللا، سلفـيـسـت   

اعضا خانواده اين مذهب به گفتـه  
سال هست " صلح دوست"خودشان 

که مردم بـيـگـنـاه را بـه خصـوص             
زنان و دختران جوان را تـرور کـرده     

 .و به قتل ميرسانند
در ترکيه اخيرا تجاوز و قـتـل       
يک دانشجوي دختر جـوان نـمـونـه         
ديـگــري از خشـونــت بــه زنــان در              

ــه اصــطــالح             اســالمــي  " کشــور ب
ــتــدل   ــه         . اســت " مــع ــي ک از زمــان

اردوغان به قـدرت رسـيـده اسـت،           
تجاوز و خشونـت عـلـيـه زنـان در            
ترکيه گسترده تر شده و طبق امـر    
دليـل اصـلـي مـرگ زنـان در ايـن                 
کشور نه سرطان يا تصادف، بلکه 
خشونت در خانه و بيرون از خـانـه       

اين آمـار  . توسط مردان بوده است
نتيجه سـيـاسـت اسـالمـيـزه کـردن            

 .عردوغان در ترکيه است
ــات و              ــان ــايــات جــري ايــن جــن

هاي اسالمـي نـه در ايـن           حکومت
چند ماه اخير يا چند سال گذشـتـه   
بوده بلکه چند دهـه هسـت کـه از          

هـاي   طرف اسالم سياسي در کشور
ــرد            ــگــي ــزده صــورت مــي ــم  .اســل

همينطور چنديـن دهـه هسـت کـه           
غربي به " دمکراتيک"حکومتهاي 

اين جنـايـات بـي تـوجـهـي کـرده،              

ــه روي آن                   چشــم هــاي خــود را ب
 .آن ميگذرند   ميبندند و از کنار

از اين بدتر، چيـزي کـه مـن را بـه             
شدت اذيت ميکند، اين اسـت کـه     
مـقـاومـت و مـبـارزه مـردم و در                 
ــيــه                ــان عــل راس آن مــبــارزات زن
سرکوب و ستم اسالمي نيز اکـثـرا   

هـاي غـربـي مـورد            از طرف دولت
 .اغماض قرار ميگيرد

يک نمونه از مـبـارزه زنـان در          
ايران را در فيلمي که اول بـرنـامـه        
در مورد تظاهـرات چـنـديـن هـزار          
نفره زنان عليه حجاب اجبـاري در    

بــه مــنــاســبــت روز          ۱۹۷۹ســال   
. جهاني زن برپـا شـده بـود ديـديـد           

زنان همچنان در ايران خواهان ايـن  
هستند که ديگر مـجـبـور بـه سـر            
کـردن روسـري و رعـايـت حـجـاب               
اسالمي نباشنـد و بـدون تـرس از            
اســيــد پــاشــي و دســتــگــيــري در             

هــا آزادانـه لـبــاس مــورد            خـيـابــان  
ــپــوشــنــد            ايــن .  عــالقــه خــود را ب

خواست را زنان در ايران هر روز به 
نمايش مـيـگـذرنـد و عـکـس بـي                
حجاب خود را در فضـاي بـاز در           

ــوک            ــســب ــاي  " صــفــحــه فــي ــه آزادي
بدون ترس و واهـمـه     " يواشکي من

آتـنـا فـرقـدانـي         .علني مـيـکـنـنـد       
بـالگ نـويــس از ايـران، فـاطــيـمــا               
ناوت شـاعـر از مصـر، تسـلـيـمـه                
نسرين مدافع معـروف حـق زن از         
بنگالدش، امينا تيلور از تونـس،  
مالال يوسفزاي از پاکستان، مريـم  
نمازي از ايـران، مـيـنـا احـدي کـه             
امروز از سـخـنـرانـان ايـن جـلـسـه                 
هسـت و خــيــلــي از زنــان شــجــاع              
ديگر در سراسر جهان هستنـد کـه     

رغم خـطـري کـه آنـهـا را هـر                  علي
روزه تهديد ميکند عـلـيـه سـلـطـه           

 .اسالمي مبارزه ميکنند
همچنـيـن مـا شـاهـد مـبـارزه              
زنان در صف اول عليه مبـارک در    

و يا ندا آقا سـلـطـان،    .  مصر بوديم
زن جــوانــي کــه در خــيــزش ســال              

عليه جـمـهـوري اسـالمـي           ۲۰۰۹
داد و بــا       جــان خــود را از دســت          

پخش لـحـظـه مـرگ او کـه قـلـب                   

مليونها نفر را بـه درد آورد، نـدا           
سمبل مبارزه زنان جوان در ايـران      

  .شد
زناني که امروز هـمـچـنـان در         
صـف مـبــارزه مسـلــحـانــه عـلــيــه             
داعش نقش به سزايي را ايفا کرده 

 .اند را نيز نبايد فراموش کرد
هـا     با رديف کـردن ايـن مـثـال          

من ميخواهم به شما نشـان بـدهـم      
که اسالم و اسالم سياسي هر کـجـا   
که بساط خود را پهن ميکنند در   
مـرحلـه اول بـه زنــان و حـق آنـهــا                  

چرا که ميدانند از .  حمله ميکنند
اين طـريـق در عـمـل بـه جـامـعـه                   
دسـتــبـنــد زادي و آزادي هـمــه را               

واقـيـعـت تـلـخ         .محدود ميکنـنـد  
ديگر اين هست که اسالم سيـاسـي   
و جنبش اسـالمـي مـهـر خـود را              
قدم به قدم بـه جـوامـع غـربـي بـه               
خصوص اروپـا و آلـمـان نـيـز زده                

هاي غـربـي    در حالي که دولت.  اند
و اکثريت طيف چپ از کـنـار ايـن        
موضوع به راحتي گـذشـتـه انـد و         
حتا از آن حمايت کـردنـد و راه را           
براي گسترده شدن اين جنبـش بـاز     

 .گذاشتند
ــمــان        ۲۰۰۶در ســال        در آل

" کنفرانس اسـالمـي آلـمـان        "اولين 
تـوسـط وزيـر کشـور وقـت آلـمــان                

ها و  با تعداد زيادي نهاد)  شيبله( 
هـاي اسـالمـي در آلـمـان               سازمـان 

نتايج اين کنفرانس تـا   .برگزار شد
به حال از جـملـه ايـن بـوده کـه در              

هــاي آلــمــان      بـعــضــي از دانشــگــاه      
ــيــم             رشــتــه  ــعــل هــاي آکــادمــيــک ت

به عرضـه گـذشـتـه شـده          "  امامت"
اســت يــا ايــنــکــه در تــعــدادي از              

ها قوانين شرعـيـه مـبـنـاي         دادگاه
قضاوت در مورد مسلمانـان قـرار     
داده شده، در صورتي که قـوانـيـن      
رسمي طبق کـتـاب قـانـون آلـمـان             
بايد براي همه مردم سـاکـن آلـمـان       

از ديـگــر نـتـايــج        .  يـکـسـان بــاشـد      
ايـن  "  کنـفـرانـس اسـالمـي آلـمـان           " 

بوده که مدارس اسالمي بيشـتـري   
تاسيس شـده، مسـاجـد بـيـشـتـري            
ــک کــالم                      ــه شــده و در ي ســاخــت

امکانات بيشتـري بـراي گسـتـرده         
شدن و نفوذ اسـالم در جـامـعـه و             

. زندگـي مـردم فـراهـم شـده اسـت              
هــاي    حـتــا در تــعــدادي از اســتـان           

هــاي اســالمــي در          آلــمــان هــيــأت   
ها مانند تلويزيون حق دخـل   رسانه

و تصرف و سانسور و بريدن آزادي 
. بيان من و شما را پيدا کـرده انـد      

ها مـحـل زنـدگـي        يکي از اين شهر
شــهــردار .  مــن هــامــبــورگ اســت      

ــال              هــامــبــورگ از حــزب ســوســي
سال پيش قـرار    دمکرات آلمان سه

هاي اسالمي بست و    دادي با نهاد
حقوق زيادي به آنها براي نفوذ در   
ــرونــدي                 ــوق شــه جــامــعــه و حــق

بـعـضـي     .واگذار کـرد   "  مسلمانان"
از روشــنــفــکــران نــيــز در آلــمــان              
ميخواهند متأسفانه اسـالم را بـه       
عنوان يک مذهب قابل رفـرم دادن    

ــد          ــروشــن ــف ــه مــا ب ــه     . ( ب اشــاره ب
کمپيني که اخـيـرا در يـک مـجلـه            
فمينيستي مـعـروف آلـمـان چـاپ            

 )توضيح از مترجم -شده بود 
ما، يعني خيلي از مـهـاجـران      

ــدگــان از کشــور             ــن ــاه ــن هــاي    و پ
اســالمــزده، خــانــواده و مــحــيــط           
زنگيمان را که بـه آن خـو گـرفـتـه              
بوديم ترک کرده به آلمـان و ديـگـر        

هاي غربي پناه بـرديـم، چـرا         کشور
که ديگر نميخواستيم تحت نـفـوذ     

هـاي     اسالم و جـريـانـات يـا دولـت           
امـا حـاال     .  اسالمي زندگي کـنـيـم   

ها نـيـز بـايـد بـا ايـن              در اين کشور
پديده و جنبش اسالمي هـمـچـنـان     

ظاهراً ايـن  .  دست به گريبان باشيم
هـا بـه        ما نيستيم که به اين کشور

عنوان يک شهروند تعـلـق داريـم و        
. بايد انتگـره شـويـم بـلـکـه اسـالم             

اشاره به گفته ريس جمهور سابق ( 
و صدر اعظم کنـونـي   "  ولف"آلمان 

 -کـه گـفـتـه انـد            "  مـرکـل  " آلمـان    
ــعــلــق دارد                ــمــان ت ــه آل  -اســالم ب

 .)توضيح از مترجم
در مقابل اينها بايد ما تـالش  
کنيم و به عـنـوان وظـيـفـه اصـلـي            
خــودمــان در نــظــر بــگــيــريــم کــه             

ــه          "  انســان"  مــبــنــاي حــرکــت هــم

هـا در جـامـعـه            ها و بحث سياست
حـقـوق جـهـانشـمـول          .قرار بگـيـرد  

انسانها براي همه و همه جا مبـنـا   
تجاوز براي يـک زن در      .  بايد باشد

هند يا در ترکيه همانقدر دردنـاک    
و هولناک است که براي يک زن در   

هـيـچ    .آلمان، انگليس يا آمـريـکـا   
زني نـمـيـخـواهـد ازدواج اجـبـاري            
بکند، حجاب اجباري به سر کـنـد     
يا سنـگـسـار بشـود يـا بـه خـاطـر                 
کمي نمايان شـدن مـوي سـرش از          

 .زير روسري شالق بخورد
ما بايد براي اين مبارزه کنيـم  

هــاي انســانــي بــه جــاي           کـه ارزش   
هاي نسـبـيـت فـرهـنـگـي در             ارزش

نـبـايـد    .  جامعه مبنا قرار بگيرنـد 
به خاطـر مـذهـب در بـراي کسـي              

همانطور کـه بـه       . استثنا قائل شد
خاطر نژاد يا مليت فـردي نـبـايـد         

دنـيـا    .براي او استـثـنـا قـائـل شـد          
سـال پـيـش خـيـلـي              ۲۰نسبت به   

کوچکتر شده، اين را مـردم دنـيـا          
 ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱بعد از ترور 
اگر کسـي آن زمـان       .  تجربه کردند

متوجه اين موضوع نشـد، حـتـمـا       
با ترور وحشيانه کارمندان نشريـه  
چارلي ابدو بايد به اين امـر واقـف     
شده باشـنـد کـه هـر چـه در دنـيـا                  

هـا     اتفاق ميفتاد امر هـمـه انسـان     
هست و نه مردم آن منطـقـه يـا آن        

  .کشور و يا حتا نه فقط آن قاره
مــا هــمــه انســان هســتــيــم، و           

هـاي انسـانــي بـايـد مـرکــز               هسـتـه  
توجه قرار بگيرد و نـه مـذهـب يـا         

. مليت يا رنگ پوست يا جنسيـت 
هيچ کدام ايـنـهـا تـعـيـيـن کـنـنـده               
نيستـنـد بـلـکـه حـق جـهـانشـمـول                 

مـا نـبـايـد ديـگـر اجـازه              .  انسانها
چـه از      -هـا       بدهيم که ديکـتـاتـور   

نــوع مــذهــبــي آن و چــه از نــوع                 
مـردم را در قـرن           -راسيستي آن     

تحـت عـنـوان مـذهـب مـورد              ۲۱
سرکوب قرار دهند و جوامع ما را 

مـا آزاد بـه       .  به قهقرا بـکـشـانـنـد       
دنيـا مـيـايـم و مـيـخـواهـيـم آزاد                  
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روز شنبه بـه دعـوت نـهـاد اکـس              
مسلم در آلمـان يـک کـنـفـرانـس و             
مراسم در شهر کلن آلـمـان بـرگـزار       

در اين مراسم فتحـيـه نـقـيـب        .  شد
زاده، نازنيـن بـرومـنـد، مـارتـيـنـا             
کاست و ميـنـا احـدي سـخـنـرانـي            

 . کردند
ــم تــظــاهــرات              ــيــل ــتــدا ف در اب
باشکوه زنان در تـهـران بـر عـلـيـه             
فرمان حـجـاب خـمـيـنـي در سـال                

ــا                 ۱۹۷۹ نشــان داده شــد کــه ب
زيرنويس آلماني بود و هـزاران زن      
را نشان ميداد که شعار ميدادند، 
ما انقالب نـکـرديـم تـا بـه عـقـب                

آزادي نه شرقي است نه "برگرديم و 
اين فيـلـم کـه      ". غربي جهاني است

گوشه کوچکي از حقـايـق انـقـالب       
ــران در ســال             و    ۱٣۵۷مــردم اي

سپس قدرت گرفتن اسـالمـيـهـا و         

نبرد زنان بر عليه جنبش اسالمـي  
را نشان ميداد مورد توجه بسـيـار   

 . زيادي قرار گرفت
ســپــس اولــيــن ســخــنــران ايــن         

. برنامه فـتـحـيـه نـقـيـب زاده بـود              
فتحيه فيلم اعتراضات زنان را بـا    
زير نويس آلماني تهيه کـرده و در      
ــيــز در مــورد                 ايــن کــنــفــرانــس ن
حکومت اسالمي و قوانين شريعه 
و استناد حکومتهاي اسالمـي بـه     
الهي بودن قوانين اسـالمـي حـرف      
زد و گفت هر کس با ايـن قـوانـيـن       
مخالفت ميکند و يا عملي انجام 
دهد که بر خالف قوانين اسـالمـي   
اســت از طــرف حــکــومــت اعــالم           
ميشود اين جنگ با خـدا اسـت و       

فتحـيـه تـاکـيـد        .  مجازات ميشود
کرد که اين سيستم و اين قـوانـيـن      
الهي و اين حکومتـهـا ابـدا قـابـل          

آنــگــونــه کــه     .  اصــالح نــيــســتــنــد     
طرفداران حکومت اسالمي سـعـي   
ميکنند اعالم کنند که حکـومـت   
قابل اصالح است و از بخـشـهـايـي     
از حکومت بـا ايـن عـنـوان دفـاع            

 . ميکنند
ســـپـــس نـــازنـــيـــن بـــرومـــنـــد         

نازنـيـن از تـجـربـه          .  سخنراني کرد
درخشان زنان در ايران عليه فرمان 
حجاب اسالمي حرف زد و اينـکـه   
اين جنبش برابري طلبانه در ايـران  
ادامه يافته و امروز نيز به اشکـال  

نـازنـيـن    .  مختـلـف پـيـش مـيـرود          
برومند از دسـت انـدازي جـنـبـش            
اسالمي به زندگي زنان در اروپا و   
آلمان حـرف زد و گـفـت بـايـد بـا                   
دخالت سازمـانـهـاي اسـالمـي در          
زندگي زنان و نـفـوذ سـازمـانـهـاي         
اسالمي در اين کشور مقابله کـرد  

و از اينکه دولـت آلـمـان و انـجـال            
مرکل ميخواهد اسالم را در آلمان 
انتگره کند و از نقض حقوق زنان و 
ــان بـــه دســـت                      ــردم در آلـــمـ مـ
ــي              ــهــاي اســالمــي حــرف ســازمــان

 . نميزند، انتقاد کرد
در ادامه برنامه سه فيلم کوتاه 
از مارتيـنـا کـاسـت نـمـايـش داده              

مارتينا کاست ژورنـالـيـسـت       .  شد
است و به پاکستان رفته و اين چند 

مارتينا در . فيلم را تهيه کرده بود
اين بخش بـه مـعـرفـي فـيـلـمـهـاي              
کــوتــاه خــود پــرداخــت و ســپــس             

 . فيلمها نمايش داده شدند
در ادامه برنامه بـرنـد گـاسـت       
يک هنرمند آلماني که در بـرنـامـه    
حضور داشت با خواندن سـه شـعـر      
زيبا و انتقادي در مـورد اسـالم و       

مورد توجه ... مذهب کاتوليک و 

 . زياد حاضرين قرار گرفت
ــاهــي از                ــوت ــلــم ک ــي ســپــس ف
برداشتن حجـاب تـوسـط زنـان در           
ايـران نـمـايــش داده شـد و مـيـنــا                 
احدي در پايان برنامـه سـخـنـرانـي        

 . کرد
اين برنامه بـا شـادي و رقـص          

 ۱۰ادامه يافت و سپس در ساعت 
 . شب اين مراسم به پايان رسيد

نهاد اکس مسلم در اينـجـا از     
همه دوستاني کـه بـراي بـرگـزاري           
اين مراسم باشکوه زحمت کشـيـده   
و اين برنـامـه را سـازمـان دادنـد،            

 . نهايت تشکر را دارد
 آلمان  -نهاد اکس مسلم 

 
 مراسم باشکوه در شھر کلن آلمان، در گراميداشت ھشت مارس روز جھانی زن 

مارس بـا هـمـه شـمـا              ۸با تبريک 
 دوستان

ضرورت برگزاري روز زن و جايگاه 
جنبش زنان با وجود بيش از صـد      
سال مـبـارزه بـراي دسـتـيـابـي بـه                 
حقوق برابر را ميتوان در نـگـاهـي    

. به وضعيت جهان کنوني دريافـت 
در يــک نــگــاه مــيــتــوان ديــد کــه               
ــواع خشــونــت، قــتــل             تــجــاوز، ان
نــامــوســي، نــابــرابــري حــقــوقــي و         
اجتماعي،  دسـتـمـزد نـابـرابـر در             
مقابل کار برابر و مـوارد بسـيـار          
زياد ديگر از واقعيتهايي هستـنـد   
ــر                   ــي ــا آن درگ ــه ب ــان روزان کــه زن

هنـوز بـراي سـرنـوشـت          .  ميباشند
دختران خردسال، براي کودکيشان، 
ســهــمــشــان از زنــدگــي آيــنــده،                 
بــازيــهــايشــان، شــکــل بــدنشــان و          
روياهاي کودکيشان در داالنـهـاي       

قدرت و براساس منافع مالي قشر 
.  مشخصي تصميم گرفته ميشـود 

در يک گوشه از دنيا طالبان عصـر  
حجري وقتي ابراز قدرت ميکنـد،  
اين دختران خردسال هستند بـهـاي   
ابراز وجود اين تحجر سياه را بايد 

وقتي بـه  .  به قيمت جانشان بدهند
يمن دموکراسي صادراتي از غرب 
اسالم ناب محمدي سر بـرمـيـاورد    
اين زنان هسـتـنـد کـه بـدون هـيـچ              
درنــگــي مــورد وحشــيــانــه تــريــن          

 .حمالت قرار ميگيرند
بحرانهاي اقـتـصـادي و دوران        
رکود اقتصادي بـه مـعـنـي حـملـه           
مستقم به موقعيت اقتصادي زنان 

دخـتـران و     .  در جامـعـه مـيـبـاشـد        
زنــانــي کــه مــورد خشــونــت قــرار           
ميگيرند از سـوي فـرهـنـگ مـرد            
ساالر بايد در مقابل خـواسـتـهـاي       

خود با مقوالتي مثل فـرهـنـگ و      
. نسبيت فرهنگـي مـواجـه شـونـد         

اينجاست که دوباره و هزار باره از   
. طــرف جــامــعــه قــربــانــي شــونــد          

مــذهــب و آزادي اشــاعــه افــکــار            
ارتجاعي بر حق آنها براي داشـتـن     

 .زندگي آزاد ارجعيت داده ميشود
اما آيا اين تنها تصويـر اسـت     

ــه،      .  از دنــيــاي مــا       خــوشــبــخــتــان
واقعيت ديگري هم وجـود دارد و        
آنهم اين است که يک جنبش بزرگ 

جنبشي به وسعت .  در جريان است
تمام دنيا و بـه گسـتـردگـي تـمـام               

نقش پيـشـتـاز زنـان       .  ابعاد زندگي
در مبارزات کشورهاي مختلف بر 

ايــن زنــان   .  هــمــگــان روشــن اســت     
هستند که با حضور چشمگيرشان 
در صف اول مبارزات در سرتـاسـر   
دنيا، خواه در کشور هاي عربي يا 

در ايران و ترکيه نشان مـي دهـنـد      
که براي دستبـابـي بـه مـطـالـبـات            

ايران کـه    .  خود به خيابان آمده اند
در واقع شده محـلـي کـه مـيـتـوان           
انواع و اشکال قوانيـن ضـد زن از         
سراسر دنيا آنهم به شکل قانوني و 
الزم االجرا را در آن يافـت بـعـد از        
سالها حاکميت جمهوري اسالمـي  
نتنها زنان را مرعوب نکرده است 
بلکه آنها را در صف اول مبارزات 

مبارزات مردم در . قرار داده است
کوباني بر عليه داعش و زناني که 
رو در روي داعش براي دفـاع از و      
ارزشـهــاي انسـانــي جــامـعــه شــان           
ايستـادنـد، در اوج مـبـارزات در             

در تـرکـيـه      .  سال گذشته قرار دارد
دول اسالمگراي دسـت راسـتـي و          
حمالت آن به دستاوردهاي جنبـش  
زنان با اعتراض گسترده مـردان و    
زنـان آزاديـخــواه و بــرابــري طــلــب            
روبرو شد و يا اعتراضات گسترده 
در هند عـلـيـه تـجـاوز جـنـسـي و                 
موارد زياد ديگري را مي توان نام 
بــرد از مــبــارزات زنــان در ســال               

 . .گذشته
در نگاهي به وضعيت جنـبـش   
زنـان در ايـران و مشــکـالتــي کــه               

مانـع اصـلـي      .  برسر راه خود دارند

جمهوري اسالمي است با سرکوب 
و ارعابي که ميخواهد بر جامـعـه   

مــاهــيــت ضــد زن        .  حــاکــم کــنــد    
حکومت اسالمي و تمامي قوانين 
زن ستيزي که اعمال ميکند بـايـد     
با قدرت هـرچـه بـيـشـتـر پـس زده              
شوند ولي جدا از فاکتور سـرکـوب   
سيتماتـيـکـي کـه در جـامـعـه در                

جريانهـايـي هسـتـنـد        .  جريان است
در جــنــبــش زنــان کــه در اطــراف             
حکومت شکل گرفته اند و به آيت 
الــه هـــاي حــکـــومــتــي دخــيـــل               

در واقع کـار آنـهـا شـده         .  ميبندند
کنترل کردن خواستها و مطالبـات  

امـا خـود     .  راديکال و پيشرو زنـان 
جنبش زنان نياز بـه سـازمـانـدهـي        
ــد بــر ضــعــف عــدم                     ــاي دارد و ب
ســازمــانــدهــي در داخــل جــنــبــش         
ــا                   ــد بـ ــود تـــا بـــتـــوانـ روبـــرو شـ
سازماندهي بهتري ظاهـر شـود و       
همچنين پيوند ناگستندي خود را 
با سايـر جـنـبـشـهـاي مـوجـود در               

 .جامعه بيشتر نشان بدهد
جنبش زنان راه درازي در پيش 
رو دارد به همين دليل بـراي هـمـه        
انسانهاي آزاديخواه و برابري طلب 
مقاومت بيشتر و اراده محکمـتـر   

 .*آرزو ميکنم

 
متن سخنرانی صبری 
 اميرحسينی بمناسبت

مارس در نروژ ۸   
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 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر این شماره

 نازیال صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 
 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                 

لطفـا قـيـد کـنـيـد کـه              .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 

  
 : لمانآ  

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

 
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 
 : هلند 

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 : و از هر کشور ديگر

 
England, Account nr.  45477981 

sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 
branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

   : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد 
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران

به که   پارابول، ممنوعيت موسيقي
ها کشيده است و مـردم در       خيابان

 ۸۰خيابان کنسرت مـيـگـذارنـد،         
در صـد دخـتـران دانـش آمـوز کـه               

. دوست پسر دارند و از اين قـبـيـل     
اين بـرنـامـه کـه مسـتـقـيـم پـخـش                 
ميشد در ابتدا قرار بود دو ساعت 
باشد بدليل استقبال مـردم بـه سـه        

مـا بـر عـلـيـه          .  ساعت ادامه يافت
داعش در ايران و منطقه و عـلـيـه        
زن ستيزي اسالمي و قوانـيـن ضـد      
زن اسالمي مفصل صحبت کرديـم  

. و به سواالت مـردم پـاسـخ داديـم        
در ايــن بــرنــامــه در مــورد اســيــد             
پاشي به صورت زنان و جنايـات و    
اعدامها در ايران حرف زديـم و از        
همه مردم ايتـالـيـا دعـوت کـرديـم           
عليه اين حکومت اعـتـراض کـرده      

 .و به ياري مردم ايران بشتابند
 

فکر مي کـنـي   :  انترناسيونال
کـه در ايـن رابـطــه چــه کــارهـايــي                
ميشود کرد؟ کـمـيـتـه نـدا دي در            
ادامه فعاليتهايش چـه اقـدامـاتـي       

 .در دست دارد

 
هـمـکـاري بـا         :افسانه وحدت

بــراي دفــاع از            ســازمــان نــدا دي     
حقوق زنـان و کـودکـان تـا کـنـون                 

. هاي زيادي داشـتـه اسـت      دستاورد
قطعا همکاري با اين نـهـاد ادامـه        

پروژه بعدي سـاخـتـن    . خواهد يافت
فيلمي در رابطه با ازدواج کـوکـان       

طاهر جـعـفـرزاده بـه هـمـيـن            .  است
ها به سـوئـد خـواهـد آمـد و               زودي

امــيــدوارم بــتــوانــيــم بــا کــمــک و              
همکاري هم ايـن کـار را بـه نـحـو                

ــم               ــبـــريـ ــيـــش بـ ــوب از پـ . مـــطـــلـ
بــعــد از             هــاي نــدا دي        فــعــالــيــت 

ــا بــا                     ــي ــتــال ــن مــن از اي ــرگشــت ب

هــاي    هــا و کــنــفــرانــس          ســمــيــنــار  
متعددي که خود طاهر جعفـر زاده    

. ســخــنــران آنــهــاســت ادامــه دارد         
ــراي افشــاي              تــالش هــاي ايشــان ب

حکومـت ايـران و عـلـيـه جـنـبـش                 
ــي            اســالم       وحشــي و ضــد انســان

 .سياسي ادامه دارد
ايـنـجـا جـا دارد از ايشـان بــه                

شـان در       هاي مسـتـمـر      خاطر تالش
  قـدردانـي        راستاي حـقـوق انسـانـي      

 .و با تشکر از شما. کنم
 

بـا تشـکـر از          : انترناسيـونـال  
ــجــام              ــخــاطــر ان ــه وحــدت ب افســان

 *مصاحبه

 
 ۱۳ از صفحه  

 
 صدای اعتراض عليه بی حقوقی کودکان و زنان در ايتاليا

فروردین هیئـتـي    ۷امروز جمعه  
از طرف نهاد کـودکـان مـقـدمـنـد،         
فدراسیون سراسری پناهـنـدگـان و      
زن آزاد به سفارت افـغـانسـتـان در         
شهر استکهلم مـراجـعـه کـردنـد و            
مراتب اعتراض شدید خود را بـه      
قــتــل فــجــیــع و زجــرکــش کــردن              
فرخنده به دست اوباشـان اسـالمـی      

عملی کـامـل پـلـیـس اعـالم             و بی
ایـن هـیـات هـمـچـنـیــن            .  کـردنـد  

نامه اعتراضی از طـرف بـیـش از        
فـعـال مـدافـع حـقـوق زن از                ۳۰۰

ایــران، افــغــانســتــان و عــراق در             
محکومیت این جنایت هولناک 
را به یـاسـیـن نـعـیـمـی کـنـسـول                 

 .سفارت افغانستان  تسلیم کردند
کریم شـاه  :  این هیئت شامل

مـحــمـدی، رحـیــم یــزدانـپــرســت،          
عباس رضایی و رفیع رحیمی و   

اعضا هيئت  .  افسانه وحدت بودند
بــه مــقــامــات افــغــانســتــان اعــالم         
کردند که  صداي اعتراض زنان در 
افـغـانسـتـان را ايـنـک مـردم دنـيـا                  
شنيده اند و همه نيروهاي مـتـرقـي    
و پيشرو از اين اعـتـراضـات دفـاع       

دولت افغانستان بايد بـه  .  ميکنند
خواستهاي هزاران نفر که در کـابـل   
ــاســخ داده و                 تــظــاهــرات کــرده پ

 .  موضوع را الپوشاني نکند
کــمــپــيــن اعــتــراض بــه قــتــل            

فــرخــنــده در کــابــل و شــهــرهــاي               
افغانستان و در همه جاي دنـيـا بـه      
پيش ميـرود و روزهـاي جـمـعـه و              
شنبه و يـکـشـنـبـه قـرار اسـت در                  
اقصي نقاط جهان برنامه هايي در   
دفاع از جنبش برابري طلبانه زنـان  
در افـغـانسـتـان و رسـانـدن صـداي              
اعتراض مردم افغانسـتـان بـه ايـن         
جنايت در سـراسـر جـهـان بـرگـزار               

 . شود
 کمپين دادخواهي فرخنده 

 ۲۰۱۵مارس  ۲۷

 
ديدار يک ھيئت با سر کنسول افغانستان در 
 استکھلم و اعتراض به قتل وحشيانه فرخنده 


