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مــن را امــيــدوارم       .  ســالم مصــطــفــي   
اگر يادت بـاشـد   .  فراموش نكرده باشي

گـاهـي بـراي         مـانـي رشـيـدي      با نـام    
از .  نشريه و شما مطلب مي فـرسـتـادم     

در هـر حـال بـه خـاطـر              .  تبريز هسـتـم    
مشكالت شخصي من كـال شـرايـطـم         
تغيير كرد و نتوانستم پي گيـر اوضـاع     
حزب باشم و نشريات حـزب را دنـبـال          

االن مدتي هست كه بـه بـرنـامـه       .   كنم
هاي تلويزيون كانال جـديـد دسـتـرسـي          
داريم و از طرفي اينترنت را در سيستم 

به هر حال خواستم دوبـاره    .  فعال كرديم
در وهلــه   .  بــا حــزب در تــمــاس بــاشــم         

نخست چند مطلـب را مـي خـواسـتـم            
 .يادآور شوم

ــروز                 ــه ســال ــب ــارشــن ــه ــكــه چ ــن اول اي
اعتراضات در شهر تبريز هست كه بـه    
همين مناسبت چـنـديـن اعـالمـيـه از             
طرف ناسيوناليستهاي ترك پخش شده 
كه مردم تبريز را در روز چـهـارشـنـبـه            

براي اجتـمـاع   )  اول خرداد( بعد از ظهر 
) راسته كوچـه و بـازار      ( در ميدان نماز 
اين درحالي هست كه .  دعوت كرده اند

رژيم نيز از چنـد روز پـيـش شـروع بـه              
دستگيري فعالين ناسيوناليسـت كـرده     

ضمن اينكه از يك هفـتـه پـيـش       .  است
در بيشتر ساعات روز سيسـتـم اس ام       

 .اس در شهر تبريز قطع مي شود
مطلب ديگر در مورد تلويزيون كـانـال     

اول اينكه از زمانيكـه  :  جديد مي باشد

 

اين عکس لحظه اي ست که دختري بـا  
مقاومت جـانـانـه خـود و در نـهـايـت                  
دخالت و حمايت مردم از او از دسـت          
نيروهاي وحشي پـلـيـس نـجـات پـيـدا              

اين عکس از فيلمي که در سايـت  .  کرد
يوتيوب  برداشته شده که آدرس آن در       

مي بينيم که به دليل رعـايـت نـکـردن         در اين فيلم دخـتـري را       .  پايين مي آيد

پروانه خليلـي دانشـجـوي تـرم شـش            
رشته گياه پزشکي دانشگاه لـرسـتـان    

ارديبهشـت در اثـر        ۲۹ روز يکشنبه 
برق گـرفـتـگـي و نـبـودن امـکـانـات                
اوليه و تاخير در کمک رساني در در     
خوابگاه دانشـجـويـي ايـن دانشـگـاه           

روز دوشنبـه دانشـجـويـان       .  درگذشت
دانشگاه لرستان در اعتراض به عـدم  
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برنامه هاي اليو تلويزيون کـانـال جـديـد         
مدتي است که فعاليت اش را آغاز کـرده  

به راه افتادن اين برنامه با تالش و .  است
صرف وقت و انرژي بسـيـار فـعـالـيـن و             
رهبران ايـن حـزب هـمـراه بـوده اسـت ،                 
همانطور که مي دانيـم کـانـال جـديـد از            
طرف هيچ دولت يا نهادي تأمين مـالـي   
نمي شود و تمام هزينه هاي اجـراي ايـن       
برنامه ها بر دوش فـعـالـيـن ، اعضـا و              
دوستداران حزب در داخل و خـارج ايـران     

با اين وجود و با تمام مشکالت و .  است
کمبود امکانات و هـزيـنـه هـاي مـالـي             

که بر سر راه تـي وي وجـود دارد،             ...  و 
برنامه ها با کيفيت قابـل قـبـولـي ارائـه          
مي شوند و شاهـديـم کـه تـلـويـزيـون بـه               
خصــوص بــرنــامــه ي اليــو تــي وي از                
بينندگان بسياري برخوردار است و توجه 
بــخــش وســيــعــي از جــامــعــه و مــردم               
ــر احــزاب و                   مــعــتــرض و حــتــي ســاي
اپوزيسيون را به خود جلـب کـرده اسـت،        
به طوريکه ناچار هستند در برنامه هـاي  
خود به طور مستقيم يا غير مستقيم از   
حزب ما و تأثير آن بر جامـعـه صـحـبـت        

عوامل جمهوري اسالمي هـم کـه     .  کنند
مشتري پر و پا قرص اين برنامه هستند 

 .تا مگر بتوانند خرابکاري کنند
با شروع برنامه ي اليو در واقع تريبـونـي   
کــه بــراي پــخــش اعــتــراضــات و بــيــان            
خواسته هاي واقعـي جـامـعـه بـه وجـود             

همه ي کساني که بـه نـوعـي      .  آمده است
با حزب در ارتباط  بودنـد و هسـتـنـد و           
همـه ي کسـانـي کـه جـانشـان از رژيـم                    
اسالمي به لب رسيده است را خـوشـحـال    

دوشنبه پانزدهمین روز اعتصاب و اعتراض 
  کارگران نیشکر هفت تپه

 !راهش همين است 
 نويد مينائی

 تحصن دانشجویان دانشگاه لرستان 
 در اعتراض به مرگ پروانه خلیلی

 !تريبون مردم
 اصفھان –شادی آبان 

 6ادامه صفحه  

نامه ای از 
 تبريز

 مانی رشيدی 



خطاب به كارگران نيشكر هفت 
تپه، خطاب به مردم شوش و همه 

 مردم آزاديخواه 
ـران اعـتـصـابـات                پنج نفر از فعالـيـن و رهـب
کارگري در نيشکر هفت تپه، فريدون نيكوفر، 
جليل احمدي، علي نجاتي، محمد حـيـدري     
ـيـن               مهر و قربانعلي رمضـان پـور و هـمـچـن
ابوالفضل عابديني که بعنوان خبرنگار اخبـار  
اعتراض کارگران را منعکس ميکند، در اين 
روز دادگاهي ميشوند تا کل کارگران عبـرت  
بگيرند و از اعـتـصـاب و اعـتـراض دسـت               

کارگران بايد همانطور کـه تـاکـنـون         .  بکشند
تاکيد کرده اند، خواهان لغو بي قيـد و شـرط       
ـران        پرونده ها شوند و متحد و يکپـارچـه رهـب
. خود را همراهي کنند و آنها را تنها نگـذارنـد  

اين گام ديگري در ادامه مبارزه شکوهمنـدي  
ـه              ـه ادامـه داشـت است که در دو هفته گـذشـت

 . است
کارگران ميتوانند مجمع عمومي تشـکـيـل      
ـه     دهند و براي مقابله با اين عمل سرکوبـگـران

ـايـد       .  دسته جمعي تصميم بگيرند کـارگـران ب
ـه نـمـايـش اتـحـاد و              ٣١ روز  ارديبهشت را ب

يکپارچگي و تقويت صفـوف خـود تـبـديـل          
کنند و فشار را از روي رهبران خود بردارنـد و    
ـارچـه کـارگـران            اين تنها در گرو حرکت يـکـپ

اشتباه است که فعالين کارگري تنهائي .  است
به دادگاه بروند و کارگران منتظر حکم دادگـاه    

نبايـد گـذاشـت ايـن دادگـاه            .  عليه آنها شوند
کارگران ميتوانند دسته جـمـعـي    .  برگزار شود

همراه با خانواده هايشان به دادگاه بروند و اگـر    
قرار است رهبرانشان محاکمه شوند، کارگران 
ـد و در         و خانواده هايشان شاهد دادگاه بـاشـن
ـد کـه جـمـهـوري                 اينصورت مطمـئـن بـاشـن
. اسالمي جرات به برپائي دادگاه نخواهد کرد

ارديبهشت دسـت     ٣١ کارگران ميتوانند روز 

ـابـل ارگـانـهـاي              به اعتصاب و تجـمـع درمـق
ـانـچـه                     ـد کـه چـن ـن دولتي بزنند و اعـالم کـن
ـرانشـان صـادر        کوچکترين حکمي عليه رهـب
. شود به تجمع و اعتصاب ادامه خواهند داد  

ـه        بايد اعالم کنند که اين محاکمه، مـحـاکـم
همه کارگران است و کارگران مثل تني واحـد    

بايد بخواهند که دادگـاه  .  با آن مقابله ميکنند
ـد   . پرونده و وثيقه ها را تماما ملغي اعالم کـن

تنها در اينصورت است که دست رژيم از سـر    
ـا در      .  رهبران کارگران کـوتـاه مـيـشـود          ـه ـن ت

ـيـن        ـال اينصورت است که نسل ديگري از فـع
ـه صـف                کارگري نيز پا جلو مـيـگـذارنـد و ب

ـدنـد          ـون ـي ـپ ـا در        .  رهبري کارگـران مـي ـه ـن و ت
اينصورت است که اعتراض کارگران محکـم  

 . و استوار به جلو ميرود
مردم آزاديخواه شوش، کارگران، دانشجويان، 

 معلمان، مردم آزاديخواه 
ـه              دو هفته است کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپ
مصممانه مبارزه شکوهمـنـدي را سـازمـان         

ـه             ـز ب ـي داده اند و خانواده ها و مـردم شـوش ن
در شهر شـوش  .  تجمعات آنها ملحق شده اند

ـه        ٣١ و در سراسر کشور روز  ارديبهشـت را ب
ـد و         ـي روز اعالم همبستگي با آنها تبديل کـن
. همراه با آنها خواهان لغو همه پرونده ها شويد

ـايـد صـف مـردم          در مقابل هر تعرض رژيم ب
ـه جـان آمـده تـقـويـت شـود                  . زحمتکش و ب

درمقابل هر تعرضي بايد اتحادمان تـقـويـت      
ـر و             .  شود ـه فـق ـي مبارزه کارگران نيشکـر عـل

دستمزدهاي پائين، عليه گراني و سرکـوب و    
پرونده سازي و ارگانهاي سرکوب است و ايـن    

روز .  خواست مردم در سـراسـر کشـور اسـت        
ارديبهشت را به روز عرض اندام گستـرده   ٣١ 

ـا                  و سراسري و هـمـراهـي و هـمـبـسـتـگـي ب
 . کارگران نيشکر و رهبران آنها تبديل کنيم

 اصغر کريمي، 
رئيس هيئت دبيران حزب کمونيست کارگري 

 ايران 
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کارگران نيشکر امروز نيز دست به تـجـمـع    
و راهپيمائي زدند و جاده انديمشک اهـواز    

 . را بستند
ـيـز    طبق گزارش دريافتي به حزب، امروز ن

صبح کارگران و خانواده هـاي   ٨ از ساعت 
ـه تـجـمـع زدنـد، جـاده اهـواز                 آنها دست ب
انديمشک را بستند و خواستهـاي خـود را       

 . فرياد زدند
مــردم شــوش نــيــز بــه حــرکــت کــارگــران            
ـنـدگـان در               ـن پيوستند و تعـداد شـرکـت ک

ـفـر      ٦٠٠٠ تجمع و راهپيمائي امروز به    ن
 . رسيد

 
ـبـه             ـبـهـشـت، روز          ٣١ فـردا سـه شـن اردي

محاکمه رهبران کارگران بدليل اعـتـراض     
ـز،       ـاچـي به ندادن دستمزدها، دستمزدهاي ن
بــه اذيــت و آزار کــارگــران و ارگــانــهــاي               

ـفـه هـمـه مـردم در             .  سرکـوب اسـت     وظـي
شوش و شهـرهـاي اطـراف و در سـراسـر              
ـيـم      ـتـوان کشور است که به هر شکل که مي
در کنار کارگران قرار گيريم و به حکـومـت   
ـيـم       ـن . سرکوبگر سرمايه داران اعتـراض ک

فردا هزاران کارگر نيشکر دست به تـجـمـع    
ـه مـحـاکـمـه رهـبـران خـود                      ـا ب ميزننـد ت

اين يکي از باشکوهتـريـن   .  اعتراض کنند
ـانـه و نشـانـه          لحظات اين مبارزه حق طلب
رشد آگاهي و همبستگي و حـق خـواهـي        

ايــن مــبــارزه شــايســتــه      .  کــارگــران اســت  
 . حمايت همه ما است

حزب کمونيست کـارگـري از هـمـه مـردم            
شوش، انديمشـک و دزفـول، از کـارگـران             
کاغذسازي و کشـت و صـنـعـت کـارون                
ـيـونـدنـد و            ـپ ميخواهد به صف کارگـران ب
ـه روز تـظـاهـرات               بويژه فردا يکشنبـه را ب
ـا                  ـنـد و ب ـن ـبـديـل ک بزرگ و عظيم خـود ت
ـه جـمـهـوري                ـنـد ک ـن صداي بلند اعـالم ک
اسالمي حق دادگاهي کردن هيچ کارگر و   

حـزب از    .  هيچ انسان حق طلبي را نـدارد     
کارگران همه مراکز کـارگـري در سـراسـر           
ـلـمـان و هـمـه           کشور، از دانشجويان و مع
ـه      مردم معترض ميخواهد به هر شکـل ک
ـپـه اعـالم                  ـا کـارگـران هـفـت ت ميتوانند ب

ـنـد    ـن ـپـه           .  همبستگي ک کـارگـران هـفـت ت
سنگر مهمي براي همه مردم ايجـاد کـرده     

 . اند و بايد آنرا تقويت کرد
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 نفر امروز راهپيمائی کردند  ٦٠٠٠
جوانان و مردم شوش به صف کارگران پيوستند فردا  

 روز محاکمه رهبران کارگران است  

 ...دوشنبه پانزدهمین روز اعتصاب و اعتراض

ـرغـم               ـي امسال بنا بر سنـت هـرسـال و عـل
ـابـل    فشارهاي که جمهوري اسالمي در تق
ـقـل کـارگـران وارد           با برپايي اول مه مسـت
کرد، کارگران در ايران به استقبال اول مـه      

اعالم کردند که برپايي اول مـه را        .  رفتند
ـنـد          ـنـدج      .  حق مسلم خـود مـيـدان در سـن

ـنـد و در چـنـد             مراسم اول مه را برپاداشـت
اما از .  شهر به تدارک برپايي اول مه رفتند

قبل از اين روز جمهوري اسـالمـي شـيـث       
اماني از بنيانگزاران اتحاديه آزاد کارگران 
ايران و از رهبران سرشـنـاس کـارگـري در         
شهر سنندج را دستگير کرد و در اول مـه      

نفر را در شهرهاي سنندج و اشنويه و    ١٣ 
 ١١ خوشبختانه   .   عسلويه دستگير نمود

نفر از اين دسـتـگـيـر شـدگـان زيـر فشـار                 
ـان کـارگـران از               فضاي اعتراضـي در مـي

ـفـر از                .  زندان آزاد شدند امـا هـنـوز  دو ن
رهبران شناخته شـده کـارگـري جـوانـمـيـر            
مرادي از اعضاي هيات مديـره اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايران و طه آزادي عضو علـي  
ـنـد و                 البدل اين سـازمـان هـنـوز در زنـدان
ـازداشـت              ـان در ب شيث اماني نيز هـمـچـن

در زندان نـگـاهـداشـتـن ايـن           .  بسر ميبرد
ـلـو     کارگران در حاليکه هنوز منصور اسـان

ـه کـل        .  نيز در زندان است تهاجمي اسـت ب

تهاجمي است به حق پايه اي مـا  .  کارگران
ـايـي          کارگران به حق مسلم خود بـراي بـرپ

 .مراسم اول مه روز جهاني کارگري
ـه       بويژه اين کارگران از رهبراني هستنـد ک

نقش فعالي در ايجاد تشکل کارگران و از   
بنيانگزاران اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران           

در زنــدان نــگــاهــداشــتــن ايــن        .  هســتــنــد
ـه            ـه اي اسـت ب کارگران در عين حال حـمل
. تالش کارگران براي متشکل شـدن خـود    

ـيـب مـا حـمـايـت از کـارگـران                     بدين تـرت
ـيـن                  ـنـي ب ـي دستگير شده اول مـه و کـمـپ
ـيـد و                المللي براي آزادي فـوري و بـدون ق
شرط اين عـزيـزان را امـري فـوري بـراي                
ـارزات کـل         جنبش کارگري در ايران و مـب
جامعه ميدانيم و براي پيشـبـرد ايـن امـر         
ـتـه حـمـايـت از                 تصميم به تشکـيـل کـمـي
دستگير شدگان اول مه را گرفتيم و هميـن  
جا از همه کارگران و از هـمـه انسـانـهـاي            
ـيـن    آزاديخواه ميخواهيم که وسيعا به کمپ
اعتراضي براي آزادي فوري و بدون قيـد و    
ـيـونـدنـد      ـپ . شرط دستگير شدگان اول مه ب

کميته حمايت از دستيگير شدگان اول مـه  
 :خواستهاي زير را در دستور دارد

برپايي مـراسـم اول مـه حـق مسـلـم                   -١ 
دستگيري کارگران به جـرم    .  کارگران است

 برپايي اول مه محکوم است
دستگير شدگان اول مه شيث امانـي،    -٢ 

ـايـد فـورا و           جوانمير مرادي و طه آزادي ب
 بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

منع تهديد و فشار بر روي کارگـران و      -٣ 
ـه بـراي         باطل شدن تمامي پرونده هايـي ک
فعالين و رهبران کارگـري تشـکـيـل شـده          

ـه مـتـوقـف کـردن احضـار                .  است از جـمل
ـيـل            ـان جـل ـاي کارگران نيشکر هفت تپـه آق
احمدي، فريدون نيکوفرد، احمد نـجـاتـي،      
ـه            قربان عليپور و محمد حيـدري مـهـر  ب
دادگاه و باطل شدن پرونده هاي تشـکـيـل      

 .شده براي آنان
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  کميته دفاع از دستگير شدگان اول مه تشکيل شد

 ارديبھشت روز محاکمه کارگران نيشکر هفته تپه است  ٣١
 آنھا را تنھا نگذاريد 



سالم به شما خانم فـوزيـه خـالصـي،          -
. مي دانيم که راه درازي را طي کرده ايد

ديروز از بوشـهـر بـه طـرف کـرمـانشـاه              
حرکت کرده ايد و سـاعـاتـي پـيـش بـه             

طبق اطالع ما شما . شهرتان رسيده ايد
براي پيگيري وضع همسرتان جوانـمـيـر    
مرادي چند روزي در بوشهر بوده ايـد و    
در ميـدان آن شـهـر در چـادر اقـامـت                 

لطفا بگوييد چه طـور بـود و       .  داشتتيد
به شما چه گـفـتـنـد و در حـال حـاضـر                

 همسر شما کجا هستند؟
ارديبهشت کـه     ۱۶ روز :  فوزيه خالصي

جوانمير مردادي و طه آزادي را منتقـل  
کردند، ما هم به بوشهر آمديم و رفتـيـم   
جلوي اطالعات که چادر بزنـيـم کـه از        
طرف نيروهاي انتظامي آمدند کـه مـا     

تـا از       ۲ را بيرون کنـنـد و خـواسـتـنـد             
مـا بـه     .  همراهان ما را دستگير کـنـنـد   

همين دليل مجبور شديم آنجا را تـرک      
بعذد از آنجا بـه مـيـدان اصـلـي            .  کنيم
رفتيم و چـنـد روز         )  ميدان امام( شهر 

آنجا بوديم که نيـروهـاي انـتـظـامـي از           
وزارت .  آنجا هم مـا را بـيـرون کـردنـد             

اطالعات به ما هيچ اطالعـاتـي نـمـي       
داد و به ما هيـچ نـمـي گـفـتـنـد فـقـط                
تهديد مي کـردنـد و حـرف هـايـي کـه               
. شايسته انسان نيست به ما مي زدنـد   

ارديـبـهـشـت        ۱۹ يا    ۱۸ در خاتمه روز 
بود که ما رفتيم اطالعات، آنها به مـا    
گفتند زندانيان ايـنـجـا بـوده انـد ولـي               

ما با . منتقلشان کرده اند زندان مرکزي
اينکه مي دانستيم دروغ مـي گـويـنـد         
ولي باز هم رفتيم به زندان مرکزي ولـي    

بـرگشـتـيـم     .  آنجا هم اثري از آن ها نبود
به اطالعات و گفتيم آنـجـا نـبـودنـد و            
. شما داريد بـه مـا دروغ مـي گـويـيـد              

ديگر چيزي به ما نگفتنـد ولـي مـا را          
دو .  تهديد مي کردند که اينجا نمـانـيـد   

سه شب بعد با موبايل جوانمير بـا مـا       
تماس گـرفـتـنـد و جـوانـمـيـر خـودش                  

بـه مـن گـفـت فـارسـي             .  صحبـت کـرد    
صحبت کن و حـالـتـي بـود کـه صـدا                 
پخش مي شد و آنها صدا را ضبط مي 

از من سوال کرد کجاييد و چنـد  .  کردند
نفريد؟ و چکاره اييد و با هم چه نسبتي 
داريد؟ که من گفتم در پارک هستيـم و    

 .نفر هستيم ۴ 
اين سوال ها را چه کسي از شما مـي    -

 کرد؟
جوانمـيـر مـي پـرسـيـد           :  فوزيه خالصي

ولي آنها از او مي پرسيدند و جوانـمـيـر    
و بعد .  با صداي خودش تکرار مي کرد
تـا روز    .  از اين سواالت تلفن قطـع شـد    

بعد که باز هم ما رفتيم و به ما جـواب    
سرباال مي دادند تا روز سه شـنـبـه کـه       

 ۶ که ساعت .  سه يا چهار روز پيش بود
بعد از ظهر با موبايل جـوانـمـيـر زنـگ        
. زدند و جوانمير خوددش صحبت کـرد   

به ما گفته اند کـه مـي     :  جوانمير گفت 
خواهند ما را بـه کـرمـانشـاه مـنـتـقـل             

. من گفتم مطمئنـي؟ گـفـت آره       .  کنند
ما گفتيم تا ما مطمئن نشويم که شمـا  
کرمانشاه هستيد و تـا کسـي شـمـا را            

که او .  آنجا نبيند ما از اينجا نمي رويم
گفت خودتان تصميم بگيريد و گـوشـي     

البته در تمـام مـدتـي کـه         .  را قطع کرد
.  بوشهر بوديم هيچ مالقاتي نـداشـتـيـم      

فقط يک مالقات تلفني که بـا دسـتـور      
دادستان کل استان بوشهر کـه بـا هـزار        
خواهش و تمنا از او گرفتيـم، داشـتـيـم       
که  آن هـم نـمـي دانـم کـجـا بـود کـه                       
توانست با ما صحبت کند و از تـلـفـن        

تا ديروز که به ما گفتنـد  .  خود آنها بود
به شما اطمينان مي دهيـم کـه     %  ۱۰۰ 

آنها کرمانشاه هستند و ما هم آمـديـم     
امــروز هــم کــه رســيــديــم        .  کــرمــانشــاه

ولـي بـه     .  کرمانشاه رفتيم ستاد خـبـري  
ما گفتند اصال همچين کساني اينـجـا   

حـاال مـا واقـعـا         .  نيستند و نياورده اند
نمي دانيم تکليفمان چيـسـت؟ بـوشـهـر        
هستند؟ عسلويه هستند؟ يا کرمانشاه 
هستند؟ هيچ خبري هـم بـه مـا نـمـي              

 .دهند
به غير از هـمـسـر شـمـا چـنـد نـفـر                      -

 دستگير شده اند؟
جوانمير . دو نفر هستند: فوزيه خالصي

 .مرادي و طه آزادي
چه اتهامي به همسر شـمـا زده انـد؟          -

شايد يکي از اتهـامـات ايشـان تـالش         
. براي برگزاري اول ماه مي بـوده بـاشـد       

شما چقدر در جريان تالش ايشان بـراي    
 برگزاري مراسم اول ماه مي بوده ايد؟

جوانمير مـرادي و طـه         :  فوزيه خالصي
آزادي به همراه تعداد ديگري از کارگران 
آنجا مي خواستند روزجهاني کارگر را   
جشن بگيرند که ايـن حـق مسـلـم هـر              
کارگري ست که روز خـودش را جشـن         
بگيرد و مشـکـالت و خـواسـتـه هـاي             

ولـي آنـهـا      .  صنفي خودش را بيان کنـد 
همان روز جـهـانـي کـارگـر        .  مانع شدند

اول مراسم بود قبل از ايـنـکـه مـراسـم          
شروع بشود تعدادي مي آيند و کـارت      

آنها .  شناسايي جوانمير را مي خواهند
کارت شناسايي جوانمير را با خود مي 

جوانمير براي گرفتن کارتش و طه .  برند
که از طه . آزادي هم به دنبال او مي رود

مي پرسند تو چه کاره جوانمير هستي؟ 
طه مي گويد دوستش هستم و هـر دو        

 .را دستگير مي کنند
به نظر شما، به عنوان همسر يکي از   -

کــارگــران مــجــتــمــع بــزرگ عســلــويــه،        
 مشکالت کارگران چيست؟

مشـکـالت کـارگـران       :  فوزيـه خـالصـي     

. ايران بيشتر بر سـرحـقـوق شـان اسـت           
حقوق شان را سـرمـوقـع نـمـي دهـنـد،              
ساعات کارشان زيادست و حقوق شـان    

طبق گفته هاي خود جمهوري . کم است
هـزار تـومـان       ۶۰۰ اسالمي حقوق زير 

زير خط فقر است و بـيـشـتـر مـردم در            
در .  ايران زير خط فقر زندگي مي کننـد 

هـزار تـا        ۱۸۰ صورتي که کارگر زيـر      
مشکالت . هزار تومان مي گيرد ۲۰۰ 

ايمني هم دارند و کال مشکالت زيادي 
 .دارند کارگران

مي دانيم که کارگراني که به عسلويه  -
مي روند در واقع تبعيد شدگان هستند 
و از سر ناچاري و بي کـاري مـي رونـد          

شنيده ايم که شما دو تـا فـرزنـد          .  آانجا
خورد سال داريد بـا بـچـه هـا چـه مـي               

 کنيد؟
بله ما مجبوريم از هـم      :  فوزيه خالصي

به خاطر بي کاري بـه    .  دور زندگي کنيم
نه تنها مـا  .  خاطر حقوق کم در شهر ها

بله ما . بيشتر کارگران اين طور هستند
دو فرزند داريم يکي راهنمايي و يـکـي     

بچه ها خيلي ناراحت هستنـد  .  دبستان
و بعضي وقت هـا از شـدت نـاراحـتـي            
بـراي پــدرشـان گـريــه مــي کــنـنــد، بــه               
خصوص االن که هيچ خبري از پدرشان 

درسـت اسـت کـه کـارگـران در              .  ندارند
بيرون خانه کار مي کنند ولي خـانـم او     
. هم در تمام مشکالتش سـهـيـم اسـت        

مي بيند که کارگر صبح از خـانـه مـي      
ساعت کار مـي   ۱۲ الي  ۱۰ رود بيرون 

کند و حتي وقـت نـمـي کـنـد بـا بـچـه                 
. هايش حرف بزند يا بگويد و بـخـنـدد       

بـراي  .  اين واقعا مشکـل بـزرگـي سـت        
چي؟ براي دستمزد، براي اينـکـه پـولـي       
دربياورد که خرج همـان روز کـنـد، در          
صورتي که جوابـگـوي هـمـان روز هـم            

 .نيست
االن شما چه اقدامـي مـي خـواهـيـد           -

بکنيد؟ وکـيـلـي هسـت کـه پـي گـيـر                   
وضعيت شان باشد؟ اصال کجا هستند 

 اين کارگران زنداني؟
در واقع ايـن هـا کـاري        :  فوزيه خالصي

.  نکرده اند که براي شان وکيل بـگـيـريـم    
ولي سعي مـي کـنـيـم در ايـن رابـطـه                  

و سعي مي کنيم . صحبت هايي بکنيم
در واقع اين هـا    .  برايشان وکيل بگيريم

يک اعتراض صنفي را تـبـديـل بـه يـک          
 .پرونده صنفي کرده اند

 چرا پرونده سياسي؟ -
من هم نمي دانم؟ واقعا :  فوزيه خالصي

چرا بايد يک اعتراض صنفي را تبـديـل   
به يک رابطه سياسـي، تـبـديـل بـه يـک             

 !پرونده سياسي بکنند
در آن چــنــد روزي کــه در چــادر در                 -

بوشهر بوديد، آيا مردم مي ديـدنـد کـه        
زني براي پي گيري وضع همسرش آنجا 
 امده؟ آيا همبستگي اي با شما بود؟

بله مردم باالخره از آنجا : فوزيه خالصي
. رد مي شدند و مطمئـنـا مـي ديـدنـد         
. ولي به نظر من مردم جرات نمي کننـد 

چــون کــارگــري کــه بــراي روز خــودش            
اعتراض مي کند و دستگير مي شـود    
و خانواده اش از او خبر ندارد و اين بـال  

البته نمـي گـويـم      .  را سر مردم آورده اند
ولي مي دانستند که .  مردم مي ترسند

بيشتـر مـردم     .  ما براي چه آنجا هستيم
حـتـي مـي      .  هم همـدردي مـي کـردنـد        

آمدند و مي پرسيدند چيزي الزم داريـم    
 يا نه؟

اگر به عنوان نکته آخر بـراي آگـاهـي        -
افکار عمومـي مـي خـواهـيـد چـيـزي              

 .بگوييد، بفرماييد
من يک خواهش دارم از   :  فوزيه خالصي

تمام سازمان هاي بين المـلـلـي و تـمـام          
نهاد هايي که طرفدار کارگران هسـتـنـد    
که بـراي تـمـام کـارگـرانـي کـه در روز                    
جهاني کارگر بي گناه دستگير شده انـد    
و خانواده هاشان از آن ها خبري نـدارنـد     

و بـا    . کاري کنند و با ما همکاري کنند
اعتراض و تجمع شان جمهوري اسالمي 

 .کنند را به خاطر اين کارش محکوم
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 !يک خواهش دارم
گفتگوی راديو برابری با  فوزيه خالصی در 
 باره وضعيت جوانمير مرادی و طه آزادی

حجاب اسالمي توسط نيروهاي انتظـامـي   
دختـر شـديـدا      .  مورد تعرض قرار مي گيرد

ـاومـت مـي          در مقابل دستگير شدنش مـق
کند و خواهران زينب ها و برادران قلـچـمـاق    
ـنـد او      کماندو  هر چه زور مي زنند نمي توان

در نهـايـت مـاشـيـن        .  را سوار ماشين کنند
ـا بـوق      هايي که از خيابان عبور مي کردند ب

زدن هاي متد به اين کار نيروهاي انتظامـي  
اعتراض مي کنند و با توقف خـود بـاعـث      
مي شوند مردمي که در مـحـل حـاضـر و         
ـروهـاي                    ـي ـه سـمـت ن ـودنـد ب ناظر مـاجـرا ب
ـنـد           . انتظامي رفته و آنها را مـحـاصـره کـن

پليس هم از وحشت ايجاد درگيري دختر را   
در اين فيلم هيچ درگيري بيـن  .  رها مي کند

ـه  .  پليس و مردم ديده نمي شود مردم فقط ب

ـه           ـق پليس نزديک مي شوند و انها را در حـل
ـنـد    ـزديـک        .  خود محاصره مي کـن ـيـن ن هـم

شدن مردم به پليس حضرات را ميتـرسـانـد    
 .و باعث آزادي دختر شد

ـدر قـدر                   ـر نشـان مـي دهـد چـق اين تصاوي
قدرتي و قلچماقي و تعرض پليس به مـردم    
در طرح امنيت اجتماعي پوچ و ضـعـيـف        

ـيـس و حـکـومـت                   .  است ـل در واقـع ايـن پ

پليسي هستند کـه از حضـور مـردم مـي               
ـه را عـمـومـي            .  ترسد مردم بايد اين روحـي
هر جا هر زن و جواني مورد تـعـرض   .   کنند

ـايـت                     ـايـد مـورد حـم پليس قـرار گـرفـت ب
ـرد     ـه هـيـچ      .  عابرين و مردم محل قرار گـي ب

ـه      وجه نبايد با بي تفاوتي از کنار اين مسـئل
ـان و                    ـه زن رد شد، نبايـد در کـمـک کـردن ب
ـد درنـگ           جواناني که گرفتار پليس شـده ان

ـر   . کرد راه به شکست کشاندن اين طرح بگـي
ـيـت    " و ببند و رعب اسالمي که نام آنرا  امـن

واقـعـا   .  گذاشته اند هميـن اسـت    "  اجتماعي
ـيـت خـودشـان دفـاع                   که حضـرات از امـن

 !ميکنند
 : آدرس فيلم

  "http://www.youtube.com/
watch?v=SlRkKTVXZco " 

 راهش همین است



ما خواهان آزادي کـارگـران زنـدانـي و             
نفر از کـارگـران      ۵ منع تعقيب قضايي 

 نيشکر هفت تپه هستيم
چهارده روز از بازداشت جوانمير مرادي 
و طاها آزادي از کـارگـران عسـلـويـه و          
اعضاي هيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد              
کــارگــران ايــران بــه جــرم تــالش بــراي             
برگزاري مراسم اول مـاه مـه گـذشـت،           
اداره اطالعات بـوشـهـر تـا پـريـروز از               
محل نگهداري ايـن دو نـفـر امـتـنـاع               
ميکرد و بطور مرتب خانواده هاي آنان 
را از طريق عدم اعالم مکان نگـهـداري   
 . شان مورد آزار و اذيـت قـرار مـيـداد            

خانواده هاي اين کارگران براي پيگيري 
وضعيت عزيزان خود در مـيـدان امـام        
بوشهر چـادر زده و در ايـن مـدت در                  
چادر خود در اين ميدان زنـدگـي کـرده        
اند، ديشب مامورين نيروي انتـظـامـي    
بوشهر به چادر آنها آمده و اعـالم کـرده     
اند طبق دستور شـمـا حـق مـانـدن در              
داخل شهر را نـداريـد و بـايـد از شـهـر               
خارج شويد و اگر قصـد مـانـدن داريـد         
بايد جايي در بيرون از شـهـر در چـادر            

سـپـس طـبـق ايـن          .  خود اقامت کنـيـد  
دستور مامورين نيروي انتظامي اقـدام  

به جمع آوري چادر آنها کرده و به جايـي  
در حاشيه شهر آنان را انتقال داده اند که 
صبح امروز نيز شهرداري بوشهر اقـدام    
به جمع آوري چادر اين خـانـواده هـا در        

از .  حاشيه شهـر بـوشـهـر نـمـوده اسـت             
طرف ديگر در طول دو هفـتـه گـذشـتـه        
داروهاي مغز و اعصاب جوانمير را بـه  
ايشان نداده و از استفـاده جـوانـمـيـر از          
عينک جلوگيري کرده اند و آنان بـه جـز     
سه مورد تماس کوتاه با خانواده خـود،    
هيچ تماس ديگري برقرار نکـرده انـد و       
تمامي اين تـمـاس هـا زيـر نـظـر اداره               
اطالعات بوشهر و اساسا اقدامي بـوده  
براي جلوگيري از پيگيريهـاي خـانـواده      
هاي جوانمير و طاها براي کسب اطالع 

در آخــريــن   .  از وضــعــيــت عــزيــزانشــان    
 ۲۴/۲/۸۷ تماسي که ديشب مورخه 

جوانمير مرادي با خانواده خود گـرفـت     
به آنها اعالم کرد که در حال انتـقـال بـه      

 . شهر کرمانشاه هستند
اين در حالـي اسـت کـه صـبـح امـروز               

اداره اطـالعـات        ۲۵/۲/۸۷ مورخه 
بوشهر به خانواده هاي جوانمير و طاهـا  
اعالم کرده است ما با اين دو نـفـر يـک        
هفته ديگر در اينجا کار داريم و شماها 

برويد يک هفته ديـگـر بـراي پـيـگـيـري            
. وضعيت آنان به اينجا مراجعه کـنـيـد     

تناقضهاي پيش آمده در هر سه مـورد    
تماسي که اين دو نفر با خـانـواده هـاي        
خود داشته اند از نظر ما بـيـانـگـر ايـن        
است که آنان در اداره اطالعات بوشـهـر   
تحت شديدترين فشـارهـاي جسـمـي و         
روحي هستند بطوريکـه آنـهـا را وادار          
ميکنند تا به خانواده هايشان زنگ زده 

 و به آنان دروغ بگويند
 ۱۴ جوانمير مرادي و طاها آزادي طي   

روزي که از بـازداشـت آنـان مـيـگـذرد             
بيشترين فشارهاي جسمي و روحـي را    

اين رفتار تنها گوشـه  .  متحمل شده اند
اي از رفتار ضد انساني بـا کـارگـرانـي         
است که هيچ اقدامي جـز تـالش بـراي        
برگزاري مراسم اول ماه انجام نداده انـد    
و حتي اين مراسم با دخالت نـيـروهـاي      
انتظامي صورت عملي بخود نگـرفـتـه    

 .است
اين رفتار ضد انساني با اين دو نفـر در    
حالي ادامه دارد که شيث اماني را بـه      
همين جرم يعني بـرگـزاري مـراسـم اول         
ماه مه، از قبل از اول مـه امسـال در             
سنندج به زندان افکنده اند و مـنـصـور      

اسالو را به دليل فعاليـتـهـاي کـارگـري        
اش و عليرغم خواست کارگران ايران و   
جهان همچنان در بند نگه داشته و پنج 
نفر از کارگران نيشکر هفت تـپـه را بـه        
دليل تالش بـراي احـقـاق حـق خـود و              
 . همکارانشان به دادگاه احضار کرده اند

لذا ما تشکلها و کارگران امضا کننـده  
 :ايـــن بـــيـــانـــيـــه اعـــالم مـــيـــداريـــم           

ما تداوم فشار بر جوانمير مرادي و   -۱ 
طاها آزادي و خانواده هاي آنان را قويـا  

 . محکوم ميکنيم
رفتار ضد انساني موجـود بـا ايـن          -۲ 

کارگران، چيزي جز تالش جهت پـرونـده   
سازي و وارد کردن اتهامات موهوم بـر  
آنان نيست و چنين اقدامي از نـظـر مـا      

 پيشاپيش محکوم است
ما خواهان آزادي فوري و بي قيد و   -۳ 

شرط جوانميـر مـرادي، طـاهـا آزادي،           
شيث اماني و منصور اسالو از زندان و 
منع تعقيب قضايي از جليل احـمـدي،     
فريدون نيکوفرد، احمد نجاتـي، قـربـان      
عليـپـور و مـحـمـد حـيـدري مـهـر از                    
کارگران نيشکر هفت تپه هسـتـيـم کـه         
بــدلــيــل اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت           
دستمزد کارگران نيشکر هـفـت تـپـه و           

تــالش بــراي احــقــاق حــق خــود و                    
همکارانشان در آخر ارديبهشت ماه بـه    

 . دادگاه فرا خوانده شده اند
از نظر ما برگزاري مراسم اول ماه و  -۴ 

اعتصاب و تجمع حق مسلـم کـارگـران      
براي دفاع از حقوق انساني شان است و 
مــا از ايــن حــق انســانــي خــود دفــاع              

 .خواهيم کرد
ــران ايـــران                 ــارگـ ــه آزاد کـ ــاديـ ــحـ  اتـ
انجمن صنفي کارگران بـرق و فـلـزکـار           

 کرمانشاه
ــو              ــاهــ ــه شــ ــانــ ــارخــ ــران کــ ــارگــ  کــ
 :و جــــمــــعــــهــــايــــي از کــــارگــــران            
ــان             ــتـ ــردسـ ــي کـ ــاجـ ــه نسـ ــانـ ــارخـ  کـ

 عسلويه ۱۰ و ۹ پااليشگاه گاز فازهاي 
 کارخانه نيرو رخش
 کارخانه پرريس

 پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه
 آجر پزي سنندج

کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و                
 حومه

ــتـــي قـــم              ــعـ ــنـ ــران شـــهـــر صـ  کـــارگـ
 ۲۵/۲/۱۳۸۷ 

جـنـاب     –آي تي يـو سـي       :  رونوشت به
آيت اهللا شاهرودي رئيس قوه قضائيه و 
محمود احمدي نژاد رئـيـس جـمـهـوري        

 اسالمي ايران 
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بنا به گزارش رسيده به سازمان جـوانـان     
کمونيست از کرمانشاه، ايجاد مزاحمت 
پليس براي جوانان باعث درگـيـري بـيـن       
مردم و نيروهاي سـرکـوبـگـر رژيـم شـده           

در زيــر گــزارش ارســالــي بــراي           .  اســت
سازمان جوانان کمونيست را عينا مـي    

 :خوانيد
 ۱۳۸۷ ارديبهـشـت      ۲۶ روز پنج شنبه "

مامورين نيروي انتظامي كرمانشـاه بـا     
همكاري پليس امنيت اخالقي اقدام بـه    

در ايـن  . دستگيري گسترده جوانان كردند
اقدام بيجهت و وحشيانه كه از سـاعـات   

نفـر از     ۵۰ عصر آغاز شد بيش از  ۵ و۴ 
جوانان كه در حال تـردد و يـا خـريـد از               
. فروشگاههـا بـودنـد دسـتـگـيـر شـدنـد               

ميـنـي بـوسـهـا و سـايـر مـاشـيـنـهـاي                     
نيروهاي انتظامي همگي در اقدامي از   
پيش تعيين شده و در ساعت معيني در 
چند نقطه شهر كرمانشاه مسـتـقـر شـده       

در اين دستگيريها جواناني كه از   . بودند

لحاظ پوشش مخالف سليقه مامـوريـن   
رژيـم عــمــل كــرده بــودنــد بــدون تــامــل            
دستگير و دسته دسته به بازداشتگاههـا  

خودروهاي پليس امنيـت  .  منتقل شدند
اخالقي نيز كه هر روز به بهانه مبارزه بـا  
بد حجابي زنان را در كـوچـه و خـيـابـان            
مورد آزار و اذيت قرار ميدهند، اقدام به 
دستگيري زنـان ودخـتـران بـد حـجـاب               

جـوانـانـي كـه در مـقـابـل ايـن                 . نمودنـد 
اقدامات ايستادگي ميكردند با ضـرب    
ــن مــواجــه                 ــد مــامــوري ــم شــدي و شــت

اما پس از گذشت ساعاتـي از    . ميشدند
اين اقدام جوانان و مـردم نـاظـر بـه ايـن            
اتفاق به نشانه اعتراض پـيـاده روهـا را          
خالي كرده به وسط خيابانها آمـدنـد تـا        

بسـتـه   . مسير تردد خودروها بسته شـود   
شــدن خــيــابــان دبــيــراعــظــم ؛يــكــي از            
شلوغترين خـيـابـانـهـاي شـهـر مـوجـب              

ايـن  . درگيري شديد پليس بـا مـردم شـد       
درگيري به جائي كشيـده شـد كـه اكـثـر            

مغازه ها و فروشگاههاي ايـن خـيـابـان         
كــركــره هــا  و دربــهــاي خــود را بــراي                

 ."ساعاتي پايين كشيدند
 

حکومت مرحله جديد برخورد پليس بـا    

. زنــان و جــوانــان را آغــار کــرده اســت              
حکـومـت قصـد دارد بـا تـمـام قـدرت                  
. سرکوب خود، در مقابل مردم بـايسـتـد   

اقدام مردم  کرمانشاه در دفاع از جوانان 
و زنان الگوي خـوبـي بـراي مـقـابلـه بـا                

هـر کـجـا کـه         .  تعرض حـکـومـت اسـت      
پليس قصد ايجاد مزاحمت براي زنان و   
جوانان را دارد بايد به صحنـه اعـتـراض      
. عمومـي بـه حـکـومـت تـبـديـل شـود                 

جمهوري اسالمـي بـايـد بـدانـد کـه هـر                

ايــجــاد مــزاحــمــتــي بــا گســتــرده تــريــن         
اعتراضات مردم رو به رو خواهد شـد و      
نمي تواند سرکوب کند و مردم نظاره گر 

تا امروز شاهد نمونه هاي خوبـي  . باشند
از پاسخ مردم به اين جنايات جـمـهـوري    

اســالمــي بــوده ايــم، ديــروز مــردم در              
ايـن  .  آرياشهـر و امـروز در کـرمـانشـاه             

ايستادگي و مقابله مردم بايد گسـتـرده،   
در هر شهر و هـر      .  دايمي سراسري باشد

منطقه بايد مردم و به خصوص جـوانـان     
پيشقدم براي مقابله با تعرض حکومـت  

 .به خود و دوستانشان باشند
 

سازمان جوانان کمونيـسـت بـه مـردم و           
جوانان کرمانشاه براي مقابله بـا اوبـاش     
حکومتي تبريک ميگويد و راه مقابله با 
مزاحمت و سرکوب حکومتي را مقابلـه  

خيـابـان   .  گسترده و دايمي با آن مي داند
ها، کوچه ها ، بـازار و مـحـالت بـايـد              
محل امني براي جوانان و زنان بـاشـد و     
اين با مبارزه جوانان و مردم با مزاحمت 

 . هاي پليس ميسر است
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ مه  ۱۷ ، ۸۷ ارديبهشت  ۲۸ 

 مردم کرمانشاه در مقابل تعرض پليس به جوانان ايستادند

...بيانيه مشترک اتحاديه آزاد، انجمن صنفی، کارگران شاهو و  



در نــخــســتــيــن ســاعــات بــامــداد روز            
يکشنبه بيست و هشـتـم اردي بـهـشـت          
سال جاري يکي از دانشـجـويـان دخـتـر            
دانشگاه لرستان در پي بروز حـادثـه بـرق      

پــروانــه خــلــيــلــي   .  گــرفــتــگــي درگــذشــت  
دانشجوي ترم ششم رشته گياه پـزشـکـي      
به عـلـت شـدت صـدمـه وارده و نـبـود                  
هرگونه امکانات مددرساني يا پـرسـنـل      
آموزش ديده در خوابـگـاه و هـم چـنـيـن             
تاخير در اعزام به بيمارستان جان خود را 

 .از دست داد
در پي اين حادثه جـامـعـه دانشـجـويـي            

دانشگاه لرستان بهت زده و اندوه بار گـرد  
هــم آمــدنــد و نســبــت بــه بــي تــدبــيــري             
مسئوالن دانشگاه براي پيـش گـيـري از        
وقوع چنين حوادثي و در اعـتـراض بـه            
ضايعه ي پيش آمده به دليل بي کفايتـي  
مسئولين ذي ربط در محوطه دانشکـده  

دانشجويان حاضر .  علوم متحصن شدند
در اين تحصن که شمار آنان بـه بـيـش از        

ـلـکـرد       ۷۰۰  نفر مي رسيد نسبت به عـم
منفعالنـه سـرپـرسـتـي خـوابـگـاه هـا و                  
همچنين عملکرد مسـئـولـيـن حـراسـت         
مستقر در محل، پـاسـخـگـويـي هـرچـه            
ســريــع تــر مســئــوالن و لــحــاظ کــردن             
اقدامات تنبيهي براي مسئولين ذيربـط  

هم چنيـن بـعـضـي از         .  را خواستار شدند
اعضاي هيئت علمي دانشگاه لرستان با 
حضور خود در اين تحصـن از خـواسـتـه         
. هــاي دانشــجــويــان حــمــايــت کــردنــد           

متحصنين با تشکـيـل شـورايـي اعـالم          
کردند که در اقدام اول ايـن تـحـصـن روز         
دوشنبه ساعت ده صبـح از سـر گـرفـتـه            
خواهد شد و تا رسيدن به خواسـتـه هـاي      

 .دانشجويان ادامه خواهد داشت 
اين در حالي است که از آغاز سال جديـد    

اعتراضات دانشجويي به بي کفـايـتـي و      
نااليقي مديران در دانشگاه هاي سـراسـر   

هـنـوز   .  ايران رشدي فزاينده داشته است   
اندک زمـانـي از تـحـصـن دانشـجـويـان                 
دانشگاه سهند تـبـريـز در اعـتـراض بـه               
جنايت تجاوز به سه تـن از دانشـجـويـان         

از شـروع    .  دختر اين دانشگاه نمي گذرد 

سال جديد تحصيلـي در مـهـرمـاه سـال            
هشتاد و شش در سه مرحلـه و بـه طـور          
جداگانه سه دختـر دانشـجـوي دانشـگـاه          
سهند تبريـز مـورد تـعـرض سـه تـن از                 

انـد کـه بـه           کارکنان دانشگاه قرار گرفتـه 
دليل تهديد مسووالن حراست دانشگـاه،  
حاضر به شکايت از مسببان ابن حـادثـه   

از مهر سـال هشـتـاد و شـش           .  نيستند 
تاکنـون يـک فـرد مسـوول در حـراسـت                 
دانشـــگـــاه، يـــک اســـتـــاد و مســـوول             
ــنــده ســرويــس               آزمــايشــگــاه و يــک ران
دانشگاهي در تـبـريـز، سـه دانشـجـوي               

در .   انـد       دختر را مورد تجاوز قـرار داده   
ابتداي سال هشتاد و هفت  دانشـجـويـان    
در اعتراض به ايـن اتـفـاقـات نـاگـوار و             

ربط در بـرخـورد      تفاوتي مسووالن ذي بي
بــا عــامــالن آنــهــا، چــنــديــن تــحــصــن            

آميز برگزار کردند و خـواسـتـار         اعتراض
برکناري معاونت دانشجـويـي و ريـيـس         

بـر اسـاس     .  حراست اين دانشگـاه شـدنـد     
اين گزارش، از مسببان اين حوادث تنها 
راننده سرويس دانشگاه که از حـمـايـتـي         
برخوردار نبود، از کـار خـود اخـراج شـد           
امــا بــا دو مــتــعــرض ديــگــر تــاکــنــون             
برخوردي صورت نگرفته و آنها همچنـان  

گفتـنـي   .  شوند بر سر کار خود حاضر مي
است مسوالن حـراسـت ايـن دانشـگـاه،            
دانشجويان مورد تعرض قرار گـرفـتـه را      

اند که در صورت شکايـت از     تهديد کرده
عامالن اين حوادث يـا انـتـشـار اخـبـار             
ـلـي چـون                مربوط به آن، آنـهـا را بـه دالي
داشتن رابطه دوستانه با دانشجويان پسر 

بـا بـروز     .  از دانشگاه اخراج خواهند کـرد 
اين حـوادث نـاگـوار بـراي دانشـجـويـان              

ويژه فاجـعـه ي تـجـاوز از سـوي               دختر به
ـلـف دانشـگـاه، بـه نـظـر               مسووالن مخت

رسد پديده هتک حرمت زنان در کوي  مي
و برزن توسط اشرار و دزدان به دانشـگـاه     

با انتشار ايـن اخـبـار        .  نيز راه يافته است
دانشگاه بي شک براي همه واضـح اسـت       
کــه دانشــگــاه  بــه واســطــه عــمــلــکــرد              
مسوالنش از اعتبار امنيـتـي بـي بـهـره          

 . است 
از سوي ديگر در هفته ي جاري جمعي از 

کارکنان کشت و صنعت هـفـت تـپـه در         
اعتـراض بـه پـرداخـت نشـدن حـقـوق و                  
مطالباتشان جاده ورودي شهر شـوش را      

اين عده که بيش از يکهـزار نـفـر      .  بستند
هاي خود در جاده  بودند، همراه با خانواده

ــجــمــع و بســت                  وروي شــهــر شــوش ت
اين تجمع که با شـعـار عـلـيـه          . نشستند 

مسووالن شهرستان از جمله فرمـانـدار و     
مدير عامل کشت و صنعت همراه بـود،    
باعث بسته شدن جـاده شـوش شـد، بـه             
طوري که وسايط نقليه قادر بـه تـردد از         
اين جاده نشده و ترافيک سنگيني ايجـاد  

اين تـجـمـع هـمـچـنـان در جـاده               .  گرديد
ورودي شــهــر شــوش ادامــه دارد و                   
خودروها ناگزير به تـردد از مسـيـرهـاي         
فرعي براي ورود و خـروج از ايـن شـهـر               

روز گـذشـتـه نـيـز از سـوي               .  باشـنـد   مي
کارکنان هفت تپـه راهـپـيـمـايـي آرامـي            
انجام شد و طي آن خواستار رسيدگي بـه    
مشــکــالت خــود از ســوي مســووالن             

شـود کـارگـران         در حالي گفته مـي . شدند
هـاي     نيشکر هفت تپه به همـراه خـانـواده     

خود از صبـح روز يـک شـنـبـه تـاکـنـون                 
انـد،     مقابل فرمانداري شوش تجمع کرده

نفر از کـارگـران       ۶ منابع آگاه از محاکمه 
. اين کارخانه در هفته جاري خـبـر دادنـد     

نـفـر از       ۶ طي اين خبر جلسه محـاکـمـه      
کارگران هفت تپـه، روز اول خـرداد مـاه            

نـفـر از کـارگـران           ۶ اين   . شود برگزار مي
هفت تپه هستند که چند مـاه پـيـش در          
جريان اعتصاب کارگران ايـن کـارخـانـه         
بازداشت شدند و قـرار اسـت بـه اتـهـام                
تحريک کارگـران هـفـت تـپـه مـحـاکـمـه                

اعالم خـبـر مـحـاکـمـه کـارگـران               .  شوند
نيشکر هفت تپه، آن هم به اتهام تحـريـک   
کارگران بـه اعـتـصـاب و اعـتـراض در                 
حالي است که براساس اخـبـار مـنـتـشـر         
شده اعتراض کارگران نيشکر هفت تـپـه     

ــه دارد         ــان ادامـ ــنـ ــچـ ــمـ ــراســـاس .  هـ بـ
هاي بدست آمـده، از صـبـح روز           گزارش

يک شنبه  با تجمع کـارگـران در مـقـابـل          
ــداري شــوش، دور جــديــدي از              فــرمــان

هاي اعتراضي کارگران هفت تـپـه    حرکت
پيشـتـر مـنـابـع خـبـري            .  آغاز شده است

اعالم کرده بودند که کـارگـران کـارخـانـه          
هفت تپه در اعتراض به پـرداخـت نشـدن      
مطالبات خود، در محل کارخانه دسـت    

هـزار    ۵ نـزديـک بـه        .  انـد  به اعتصاب زده
کارگر در کارخانه نـيـشـکـر هـفـت تـپـه               
مشغول به کـار هسـتـنـد، کـه بـراسـاس              

اظهارات برخي از کارگران از اسفـنـدمـاه    
سال گذشتـه حـقـوق و مـطـالـبـات ايـن                 

کشـت و    . کارگران پـرداخـت نشـده اسـت        
صنعت نيشکر هفت تپه حدود پنج هزار 
نيرو دارد و در شمال استان خوزستـان در    

کيلومتـري شـوش واقـع و سـاالنـه                ۱۵ 
در . کـنـد     يکصد هزار تن شکر توليد مـي 

اين محل کارکـنـان مـعـتـرض بـا ابـراز              
نگراني از آينده شغـلـي خـود خـواسـتـار           
پرداخت سه ماه حقوق معوقه خود شدند 

هـاي   و تهديد کردند تا زماني که خواسته
آنها در پرداخت مـطـالـبـاتشـان تـحـقـق             

هـاي خـود ادامــه          نـيــابـد، بـه اعــتـراض        
با اندکي تامـل بـه اسـانـي         .  خواهند داد

مي توان دريافت که حکومت از مـهـار       
اين گونه حـرکـت هـاي اعـتـراض آمـيـز              
ناتوان است و با سرکوب و محـاکـمـه بـه       
جاي دادن حق و حقوق کارگران  بـه ظـن       
خود مشکالت و بحران هاي کارگري در 

ايـن در    .  ايران را حل و فصل مي کـنـد       
حــالــي اســت کــه مــوج اعــتــراضــات و            
تحصن ها در جاي جـاي ايـران از سـوي          
کارگران در جريان اسـت و سـاکـت و يـا             

کارگران هفت تپـه  .  سرکوب نخواهد شد 
ــه                 ــنــده ب اعــالم کــردنــد در روزهــاي آي
اعتراضات خود ادامه خواهند داد و بـا      
شيوهاي مختلف بر شدت اعـتـراضـات      

خــواســتــه هــاي    . خــود خــواهــنــد افــزود      
کارگران اعتصاب کننده نيشـکـر هـفـت       

پرداخت حـقـوق   : تپه به قرار زير مي باشد
پـايـان دادن     .  ماه اخير   ۲ معوقه بيش از 

به پـرونـده سـازيـهـا و احضـار فـعـالـيـن                   
بـرکـنـاري    .  کارگري بـه دادگـاه انـقـالب           

مدير عامل شرکت يعقوب شـفـيـعـي و         
همچنين اعضـاي هـيـئـت مـديـره ايـن                

برکناري رئيس حراست شـرکـت   .  شرکت 
فردي بـنـام زيـوداري کـه در سـرکـوب،                 
جاسوسي و پرونده سازي عليـه کـارگـران      

 . نقش مستقيم دارد
 

با جمع بندي موارد گفته شـده  در مـي         
يابيم که در دانشگاه تـبـريـز شـاهـد بـي             
توجهي به حرمت انساني بوديم ، حـادثـه   
ي دانشگاه لرستان بر ما نـمـايـانـد جـان          
انسان در جـايـي مـانـنـد دانشـگـاه کـه                   
برخورداري از امکانات امداد و نـجـات       
در ضروري اسـت  از کـمـتـريـن ارزشـي               

بــي تــوجــهــي بــه      !  بــرخــوردار نــيــســت      
مشکالت معيشتـي کـارگـران و دامـن           
زدن به بحران کـارگـري و بـرخـورد هـاي            

سرمايه مدارانه و سلب بي پرده ي حقـوق  
مسلم کارگران نشان از تصمـيـم آشـکـار       
حکومت براي از بين بردن جنـبـش هـاي      
کــارگــري و عــدم پــرداخــت مــطــالــبــات         

 . کارگران دارد 
در کنار نکات ذکر شده خالـي از لـطـف        
نيست که به اجراي دوره ي جـديـد طـرح          
ارتقا امنيت اجتماعي در سـراسـر ايـران      
اشاره کرد که طي آن به حريم خصـوصـي     
افراد جامعه  بي اندک شرمي تجاوز مي 
ـلـي هـمـچـون نـوع                 شود و مردم بـه دالي
پوشش تا ديگر آزادي هاي مسلم فـردي    
همه و همه بي شرمانه مورد بازخـواسـت   
قرار مي گيرند و در بـيـشـتـر مـوارد بـه             
ــري در صــورت                    ــي ــازداشــت و در گ ب

چـنـانـچـه     .  مقاومت فرد منجز مي شود
نمونه هاي فراواني از آن را در صادقيه ي 

... تهران، در مشهد، بيرجند،  کـرج و          
عــجــيــب اســت کــه      !  شــاهــد بــوده ايــم        

دانشجويان دخـتـر و پسـر در دانشـگـاه              
هاي ايران از امنيت جانـي و روانـي بـي          
نصيبند و حکومت در خيابـان هـا و بـا          
بدترين و ضد انساني ترين برخورد ها بـا    
! مردم به دنبـال ايـجـاد امـنـيـت اسـت                

کارگران و خانواده هايشان از حداقل رفاه 
معيشتي برخوردار نيسـتـنـد و تـامـيـن           

به راسـتـي     .  جاني  مالي و روحي ندارند 
تا به کي بايد شاهد اين بي کفايتي ها و   
بي ليـاقـتـي هـا و بـرقـراري حـکـومـت                  

 سرمايه داري و دور از انسانيت باشيم؟ 
براي مقابله با ادامه ي اين رونـد و بـراي       
متوقف ساختن آن به اتحادي همگاني و 
مقاومتـي گسـتـرده در مـيـان هـمـه ي                  
جنبش ها نياز است  جنـبـش کـارگـري،       
زنان و دانشجويي متحدانه در يک صـف    
بايد در مقابل حکومت بايستـنـد تـا بـه         
اين سلطه گـري هـا و اسـتـبـداد پـايـان                  

دانشجويان بايد در برابر هـمـه ي     .  دهند 
ظلمي که بر آنان مي رود تـا رسـيـدن بـه         

زنان براي داشتن .  آزادي ايستادگي کنند
آزادي و حقوق برابر دست از مـبـارزه بـر          
ندارند و کـارگـران تـا رسـيـدن بـه آنـچـه                 
شايستگي اش را دارنـد نـبـايـد عـقـب                 

و اين همه بي اتحاد و بـي  !  نشيني کنند 
اجتناب از مرز بندي و خط کشي ميسر 

 . نيست
 

ارزش جـان و حـرمـت          :  سوال اين است   
انسان به چه مـيـزان اسـت ؟ چـه کسـي                

 پاسخ گوست ؟
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 ارزش حرمت انسان
 از اعتراض دانشگاه لرستان

 تا اعتصاب کارگران هفت تپه
 سارا  صبوئی، ايران



در چــنــد ســال اخــيــر کــتــاب هــاي                
مختلفي رو در زمـيـنـه مـوفـقـيـت،                
اعتماد به نفس،  شاد زندگي کـردن و    
طــي کــردن پلــه هــاي مــوفــقــيــت  و              
رسيدن به زندگي ايـده ال بـه صـورت            
گسترده در سطح جامعه انتشار يافته 

همچنين مجـالت و روزنـامـه        .   است
هــاي مــخــتــلــف در ايــن زمــيــنــه بــه            

.  صورت گسترده فعالـيـت مـيـکـنـنـد         
اول بايد بگويم هدف از ايـن نـوشـتـار       
کــوبــيــدن يــا زيــر ســوال بــردن عــلــم              

امــا مـــا     .   روانشــنـــاســي نــيـــســـت      
ميخواهيم سودجويي  حاکمـيـت يـک      
جامعه رو از اين مقـوالت زيـر سـوال        

 .ببريم
در ايــن چــنــد ســال ان جــي اوهــا،                   

انجمنهاي مخـتـلـف دولـتـي و غـيـر              
دولــتــي وابســتــه بــه  دولــت صــورت            
گسترده در مباحث زندگي فردي اعـم  
از موفقيت راه حـل هـاي رسـيـدن بـه            
زندگي ايده آل، دسـتـيـابـي بـه شـغـل              
دلخواه،  چـگـونـه ثـروتـمـنـد شـدن و                 
خزعبالت ديگـه چـيـزهـايـي چـاپ و             

آنـهـا بـه نـوعـي بـه             .  منتشر ميکنند
مخاطب خود الغا مـيـکـنـن کـه اگـر           
فردي در زندگي خود دچار فقر مـالـي   
مشکـالت اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي               

. روبرو شد،  مـقـصـر خـودش هسـت             
مسولئيت تمامـي کـارهـا بـه عـهـده             
خودش هست و جـامـعـه هـيـچـگـونـه           

ايـن  .   مسولئيتي در قبال افراد نـدارد 
افــراد هســتــن کــه بــايــد تــوانــايــي و            
استعداد هاي خود رو مـتـنـاسـب بـا            
شرايط محيطـي و اجـتـمـاعـي خـود             
پيدا کـنـن و پلـه اي مـوفـقـعـيـت و                     

کالـسـهـا و      .  مراحل رشد رو طي کنن
سمينار ها و همايش هاي مـخـتـلـفـي      
تــوســط ايــن افــراد ســودجــو بــرگــزار           

با حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي               .   ميشود
 .کامل دولت

سوال اساسي از اين دوستان اين اسـت  
که چگونه يک فرد ميتواند در شرايـط  
فــقــر مــالــي مشــکــالت اقــتــصــادي          
فرهنگي  و آنهم در جامعه که هر روز 
براي خودش يک قانون وضع ميکـنـد،    
ــري اجــتــمــاعــي              ــراب ــاب در شــرايــط ن

اقــتــصــادي اخــتــالفــات طــبــقــاتــي و        
مسائيل ديگر راه موفـقـيـت رو طـي         

 کند؟  
ما سوسياليست ها درست هست کـه    
براي اراده و اختـيـار ارزش و احـتـرام           
زيادي قائل هستيم اما اعتقاد داريـم  
محيط اجتـمـاعـي نـقـش بسـزاي در             

در .   شگل گيـري هـويـت افـراد دارد          
جامعه اي کـه هـرروز  زن مـرد پـيـر                
جوان تحقير سرکوب مي شـود افـراد       
نيازهاي اسـاسـيـشـان رو نـمـيـتـوانـن              

شرايط ابـتـدايـي بـقـا و          .   تامين کنن
حيات افراد در خطـر هسـت چـگـونـه          
ميتواند با تـکـيـه بـر اسـتـعـدادهـاي               
فردي خود همچنين اعتماد بنفس  و     
اراده انبوهي از مـوانـع مـادي غـيـر              
ــاي خــودش                 مــادي رو از جــلــوي پ
بردارد؟  يک جوان بيست سالـه کـه از       
صبح تا شب کار ميکنـد تـا بـتـوانـد          
هزينه هاي بقاي خود را تامين کـنـد،    
يک فاحشه  که به دلـيـل فـقـر مـالـي              
نــبــود اســاســي تــريــن نــيــازهــاي يــک         
زندگي  مجبور مـيـشـود تـنـفـروشـي            
کند شخصيتش هر روز  تحقـيـر مـي      
شود،  جواناني  که هر روز تـو کـوچـه      
خـيـابـان تـوسـط پـلـيـس سـرکـوب و                   
تحقير ميشود،  زنانـي کـه بـه دلـيـل            
نداشتن حجاب هر روز مورد تـعـرض     
قرار ميگيرن و در قـانـون جـمـهـوري            
اسالمي به عنوان جـنـس دوم تـلـقـي            
مي شـونـد،  کـارگـري کـه بـه دلـيـل                   
شرکـت در مـراسـم مـاه مـه  کـه از                     
اساسي تـريـن حـقـوق اجـتـمـاعـي او                 
هســت شــالغ مــيــخــورد،  چــگــونــه            
ميتوانن اميد به داشتن يـک زنـدگـي        

 بهتر داشته باشن؟
حاکميـتـي کـه خـودش بـنـيـان گـزار                 
فضـاي يــاس نـاامــيـدي و غـم انــدوه               
هست و کـوچـکـتـريـن شـادي روحـيـه             
نشانط انـگـيـز افـرادش رو بـا شـالغ               
باتوم جواب مي دهد،  چرا ميخواهـد  
مسئوليت را به دوش مردم بيـنـدازد؟    
من به عنـوان يـک انسـان آزاديـخـواه            
ميگويم کـه مسـئـولـيـت دولـتـهـا و                 
حاکميتـهـا رو در   بـه دوش مـردم                   

روانشـنـاسـان  وجـامـعـه           .   نيانـدازيـد  
شناسان محافظه کاري که امـروز بـه       

عنوان استاد دانشگاه دکتر و هـزاران    
الغاب مختلفي که بروژوازي به  آنـهـا   
چسبانده است و هر روز در تـلـوزيـون        
راديو سمينارهاي مختلف ظاهر مـي  
شون تا به مردم اميـد و اعـتـمـاد بـه            
ــد  و هــزاران                   ــن ــده ــفــس کــاذب ب ن
چرنديات پندهاي اخالقي رو به خـورد  
جامعه ميدن تنها در راستاي اهـداف  

اسـتـفـاد    .   حکومت حرکت مـيـکـنـن      
ابزاري از علم روانشناسي براي توجيه 
حاکميت و سياستهـاي اقـتـصـادي و         
فرهنگي يک رژيم در واقع خيـانـت بـه      

 .  بنيان گزاران اين علم است
نکته مهم ديگري کـه ايـن طـيـف از             
روانشناسان وابسته حکومتـي دنـبـال      
ميکنن اين که روحيه انسان دوسـتـي      
جمع گراي رو در يک جامـعـه از بـيـن         
ببرن و افراد رو تبديل بـه مـوجـودات        

که فقـط  .   سرد  خودخواه تبديل کنند
به فکر پيشرفت فردي خود هسـتـن و       
هيچ حس مسولئيت پذيري در بـرابـر       
حقوق ديگران و حتي حقـوق اولـيـه و        

ما به  اين آقـايـان   .  انساني خود ندارن
توصيه ميکنيم بـه جـاي ايـن کـه بـه              
مـردم درس پــنــد نصـيــحــت بــدهــيــد           
خواهشا حقوق انساني و قانوني آنـهـا   

در هـر شـرايـطـي         .   رو پرداخت کنـيـد  
گسترش فحشا اعتياد بيکاري طـالق   
اختالفات طبقاتي  نابسامـانـي هـاي      
اقتصادي اجتماعي،  مقـصـر اصـلـي       

 . دولت و حاکميت است
واسالم نامه تمام سامان ازتهران زنـده  

 .باد سوسياليسم
 

 در حاشيه
سامـان عـزيـز، مـرسـي بـابـت نـامـه                  

ــب ات     ــال ــن            .  ج ــم اي ــمــي دان ــي ن ول
فالگيري هاي حکومتي چقدر واقـعـا     
به روانشناسي بـطـور اخـص مـربـوط          

کال اساس جامعـه مـوجـود بـر         . است
اتميزه کردن فـرد و رقـابـت در بـازار               

مــيــخــواهــم بــگــويــم    .  مــتــکــي اســت  
موضوع خيلي فراتر از روانشـنـاسـي        

بـهـر حـال نـکـتـه جـالـبـي را                  .  ميرود
مطرح کردي و از بـقـيـه خـوانـنـدگـان            
ــيــم در ايــن مــورد                دعــوت مــيــکــن

در ضـمـن سـامـان عـزيـز             .  بنويسـنـد  
خوب است که نام فاميـلـي هـم بـراي         

ــي           ــن ــودت انــتــخــاب ک جــوانــان  .  خ
 .کمونيست
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 روانشناسی يا دکان؟
نمونه اش را در نامه هايـي کـه در       .  کرد سامان از تھران

نشريه ي جوانان شماره ي قـبـل آمـد و            
همينطور در تماس هاي بسياري کـه بـا     
تي وي گرفته مـي شـود، از زبـان خـود             

 . مردم مي توان ديد و شنيد
در اين مدت نقد هايي هم بر چگـونـگـي    
پيشبرد برنامه ها ، موضوعات برنـامـه   
، نوع موزيک هايي که پخش مـي شـود     
، از دکـوراسـيـون تـا تسـلـط مـجـريـان                

وجــود دارد کــه بــا       …  بـرنــامــه هــا و        
پرداختن بيشتر به اين موارد ، بـرنـامـه        
ها با کيفيت بيشتري به بينندگـان ارائـه     

و بهتـر شـدن آن بـا ارائـه ي               .   مي شود
پيشنهادات به دست اندرکاران تلويزيـون  
و همچنين کمک مالي دوسـتـداران ايـن        
حزب که مهمترين دليل باال رفتن سطح 
کيفي برنامـه هـا اسـت ،مـمـکـن مـي                

 . شود
مسئله اي که از درجه ي اهميت پايه اي 
تري برخوردار است ، نـقـشـي اسـت کـه            
حـزب در پـيـشـبـرد رونـد اعـتـراضـات                  
جامعه و خط دهي آنها حـول سـيـاسـت         
هاي حککا و تأکيد بـه داشـتـن حـزبـي            
رهبر و سازمانـده از طـريـق تـلـويـزيـون              
بازي مي کند که تـا بـه ايـنـجـا بسـيـار              

يــک بــخــش   .  خــوب عــمــل کــرده اســت       
مربوط به برنامه هاي مختلف تلويزيون 
است، از برنامه ي انتترناسيـونـال و بـي        
حجاب و برنـامـه هـاي روشـنـگـرانـه از              

و ...   جمله تاريخ گفته نشده ي اسالم و   
ساير برنامه ها که به طور روزمره از تـي  
وي پخش مي شـود و يـک بـخـش هـم                
برنامه هاي اليو تي وي که اينجا سـعـي   

 .مي کنم بيشتر به آن بپردازم
در هر برنامه شاهد تماس هـاي بسـيـار        
زيادي از طرف جوانان ، دانشـجـويـان ،        

…  زنــان، کــارگــران و پــرســتــاران و               
سواالت بسـيـار زيـادي تـا بـه            .  هستيم 

بـخـشـي از سـواالت         .  اآلن مطرح شـده    
مربوط به ماهـيـت حـزب و بـرنـامـه و               
سياست حزب در ايران اسـت و بـخـشـي         
هم مربوط مي شود به راه حل هايي کـه  
بينندگان و مردم از حزب در رابـطـه بـا          
مسائل جاري در جامعه مـي خـواهـنـد       
بشنوند و در واقع به دنبـال پـاسـخـي در         
برابر وضع موجود جامعه و خالصـي از    
. حکومت جمهوري اسـالمـي هسـتـنـد         

موضوعاتي که تي وي تا بـه اآلن حـول         

آنــهــا بــرنــامــه داشــتــه اســت در مــورد            
مسائلي بوده است که مردم درايـران بـا       
. آنها به طور روزمره دست به گـريـبـانـنـد     

گراني و تورم ، مشکل مسکن ، اول مه 
… ، مشـکـالت زنـان ، بـهـداشـت و                 

سـال و بـه          ۳۰ مسائلي است که مـردم    
. طور روزمره با آن درگير بوده و هستـنـد  

انتخاب اين موضوعات نشان دهنده ي   
درک درستي است که حزب از اتـفـاقـات      
درون جامعه ي ايران دارد و مردم هم در   
تماس هايشان درستـي ايـن مسـئلـه را           
تاييد کرده اند و بـه کسـانـي کـه قصـد                
ايجاد اخالل در بـرنـامـه را داشـتـه انـد               
اجازه ي صحبت نـمـي دهـنـد و اعـالم              
کــرده انــد کــه ايــن تــلــويــزيــون صــداي             

 . اعتراض مردم ايران است
برنامه هاي اليو تلويزيون کـانـال جـديـد       
همچـنـيـن تـفـاوتـي بـنـيـادي بـا سـايـر                     
تلويزيون ها و برنامه هاي ديگر احـزاب    

از نـظـر مـوضـوع         .  و اپوزيسيـون دارد      
برنامـه هـا و حـتـي نـحـوه ي بـرخـورد                     

بـا سـايـر      ...  مجريان بـا بـيـنـنـدگـان و             
تــلــويــزيــون هــاي ديــگــر اپــوزيســيــون           

مردم به ايـن تـلـويـزيـون          .  متفاوت است
روي آورده اند و يک دليل اصلي بـيـشـتـر     
شدن بيـنـنـدگـان آن بـه طـور روزمـره ،                  
پاسخي است که حزب مـا بـه نـابـرابـري          
هاي درون جامعه و فقر و گراني ميدهـد  
، يعني نه به جمهوري اسالمي و نـه بـه         
سرمايه داري و استثمار، يعني توهـمـي   
به اصالح جمهوري اسالمي نـداشـتـن و      
حواله ندادن سوسياليسـم و جـامـعـه ي           

و .  سوسياليستي به آيـنـده اي دوردسـت       
اين به معني راديکال و عميق تـر کـردن     

مردم در جامعه و دست بردن آنـهـا   "  نه "  
به علت اصـلـي فـجـايـع درون جـامـعـه               

 . است
اين پاسخ حککا و پـاسـخـي اسـت کـه              
جامعه ي ايران تشنه ي شنيدن آن بـوده      
است و از اين  تـلـويـزيـون مـي تـوانـنـد               
صداي اعتراضشـان را بـه گـوش دنـيـا              

 .برسانند 
به اين داليـل تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد                  
تلويزيون اول و شـنـاخـتـه شـده در بـيـن                

... کارگر و دانشجـو و زن و مـعـلـم و                 
اين تـلـويـزيـون رو در روي رژيـم                .  است

اسالمي است و تماس هاي بيشتر با آن   
را   صداي اعتراض و انـقـالب پـيـش رو          

بيشتر به گوش اين جـانـيـان فـرو مـي            
 .کند

 !تريبون مردم



ء امنيت اجتماعي بـا    طرح دوم ارتقا
هدف تامين امنيـت زنـان از طـرف          
پليس در ايران به اجرا گذاشـتـه مـي      

احمدي مقدم گفتـه اسـت ايـن        .  شود
طرح براي اين اجرا ميشود کـه زنـان     
در جامعه احساس امنيت بيـشـتـري    
کنـنـد چـون در فصـل گـرمـا مـردم                  
بيشتر به خيابان ها مي آيند و چـون  
آنها تـوان دفـاع از خـود را نـدارنـد                
احتمال ايجاد مزاحمت بـراي زن هـا       

در ضمن با فـرقـه هـاي      !  بيشتر است
خرافي  که از غرب وارد مـي شـونـد      
نيز مقابله مي کنيـم هـمـچـنـيـن بـا            
جواناني که لباس هاي مد روز غرب 
و زيور االت استفـاده مـي کـنـنـد و            
همچـنـيـن کسـانـي کـه بـا ظـاهـري                  
مانکني به خيابان مي آيند برخـورد  

همچنيـن اعـالم کـرده        .  خواهيم کرد
اند اجراي اين طـرح هـا بـيـشـتـر بـه              
صــورت نــامــحــســوس خــواهــد بــود        
يعني به جاي اينکه نيروهاي پلـيـس   
با چوب و چماق و اسلحه بـاالي سـر       
مردم بايستند و مراقب حجاب زنان 
و مدل موي پسرها باشند ماموريـن  
خود را با لباس شخـصـي بـه مـيـان          
مردم مي فرستند تا مردم را ارشـاد    

گفته اند اگـرتـا حـاال      .  و کنترل کنند
ــرل                  ۱۰  ــت ــن ــه ک ــرو را ب ــي درصــد ن

نامحسوس اخـتـصـاص داده انـد از           
اين به بعد ميخواهند هفتاد درصـد    

 .اختصاص دهند
اينکه چرا جـمـهـوري اسـالمـي ايـن             
چنين به جـان جـوانـان و زنـان و در               
سطح جامعه افتاده اسـت را بـارهـا          
ــم، جــمــهــوري اســالمــي              ــتــه اي گــف

. حکومتي به شدت بحران زده اسـت   
از روابط بين المللي اش گرفته که يا 
به جنگ و حمله نظامي تهديـد مـي     

شود يا تحريم اقتصادي مـي شـود،       
انتقاد نهادهاي مدافع حقوق انسـان    
براي رعايت نکردن حقوق انسانـي و    
دستگيري و شکنجه و قتل فعـالـيـن    
. اجتماعي و غيره را هم اضافه کنيد

از طــرفــي بــا جــامــعــه ايــي ســراپــا            
اعتراض روبه رو ست که هـر گـوشـه        
اش را که نشان بدهي اعتراض درش 
جــاريســت، از زنــان و جــوانــان کــه             
مبارزه ايي هر روزه عليه حـجـاب و       
ساير مظاهر عقب مانـدگـي شـرقـي       
اسالمي در سطح جامعه دارنـد، تـا       
کارگر و دانشـجـو و مـدافـع حـقـوق             
کــودک و از طــرف ديــگــر درگــيــري            
جناح هاي درون حکـومـتـي کـه هـر          
روز به هم چنگ و دندان نشـان مـي       
دهند و بـه جـان هـم مـي افـتـنـد و                  
تقصير را بـه گـردن يـکـديـگـر مـي                

اين تصوير کلي از حکومت .  اندازند
جمهوري اسالمي ست که بـحـران از     

سرکوب و .  سر و کولش باال مي رود
تهديد تنها راه حيات، و فقط حيات 
اين حکومت است و نه با ثبات شدن 
و متعارف شدن با هر اتفاق ميـمـون   

 .ديگري براي آن
جدال اصلي و تعيين کننـده امـا در        
اين ميان نه تحريم هاي بين الملـلـي   
و نه دعواي جناح هـاي حـکـومـتـي          

جبهه اصلي نبرد براي تعـيـيـن    .  ست
تکـلـيـف وضـعـيـت در ايـران جـدال                 
طبقاتي است که به صورت مـبـارزه     
کارگران با حکـومـت و هـمـيـنـطـور            
مبارزه هـر روزه زنـان و جـوانـان و                 
ساير بخش هاي معترض جامعه  بـا  
حکومت اسـالمـي در جـريـان مـي              

اگر جمهوري اسالمي بـتـوانـد    .  باشد
در اين عرصه پيروز شود،  پـيـروزي     
در ساير جبهه ها برايش بـه مـراتـب        

الــبــتــه ايــن   .  آســان تــر خــواهــد بــود      
عرصه هـاي نـبـرد بـراي جـمـهـوري                
اسالمي به هم مربوط هستـنـد و از       
هم تاثير مـي گـيـرنـد ولـي عـرصـه                
تعيين کننده در  ايـن مـيـان هـمـان            
مبارزه طبقاتي و جدال جـنـبـش هـا         

 . در جامعه است
 

اجراي طرح جديد امنيت اجتمـاعـي   
و اقدامات جـديـد پـلـيـس از زاويـه               

. هاي ديگري نيز قابل بـررسـي سـت     
ادعاي دلسوزي براي زنان و افزايـش  
امنيت زنان آنقدر پوچ است که هيـچ  

همه مـي دانـنـد      .  کس باور نمي کند
پليس در ايران رسما عامل تهديد و   

جوانان که به واسطـه  .  مزاحمت است
امروزي بودنشان مي خواهـنـد شـاد      
باشند و زندگي امروزي مـطـابـق بـا         
فرهنگ غرب را تجربـه کـنـنـد مـي          

. دانند که معني اين امنيت چيسـت 
جواناني که ميخواهـنـد روابـط آزاد        
داشته باشند، مدل مو و لباس شـان    
را خودشان انتخـاب کـنـنـد، آزادانـه          
بخندند و شاد باشند بـا حـکـومـتـي        
طرف شده اند که حتي براي خنديـدن  
و جمع شدن در کافي شـاپ و خـانـه        

هـمـه مـي      .  هم دستگير مـي شـونـد     
دانيم با ديـديـن پـلـيـس و مـاشـيـن                 
هايش چطور همه احساس نا امـنـي     

حتي کساني که اکنون در .  مي کنند
اروپا و آمريکا زندگي مي کـنـنـد و        
سرکوب و برحورد پليس در ايـران را    
تجربه کرده اند بعد از سال ها هـنـوز   
با ديدن پليس يا هر مامور يونيـفـرم   

. پوشي  احساس راحتي نمي کـنـنـد     
اين نشانه وحشت و نفرت از پليس و 

. ماموران حکومتي در ايـران اسـت      
حاال اين مامورين منفور و مـزاحـم       
ادعاي ايجاد امـنـيـت آن هـم بـراي              

!! واقعا مسخره اسـت   .  زنان را دارند
ولي واقـعـيـت هـمـان بـحـران و بـي                   
ثــبــاتــي حــکــومــت و ســطــح بــاالي           
اعتراضات جـامـعـه و نـاچـار بـودن             

 .حکومت به برخورد با مردم است
مردم در ايران از ده هـا سـال پـيـش             

. فرهنگ غرب را دوست داشتـه انـد    
هنرمندان و شيوه زندگـي غـربـي را        

اين از مدل لبـاس  .  دوست داشته اند
پوشيدن و رفتارشان پيدا بـوده و تـا         

مايـکـل   .  امروز هم همين طور است
جکسن و مادونا هميشه محبوب تر 
از بهشتي و طالقاني و خميني بـوده  

ــد ــاطــر              .  ان ــن خ ــي ــم ــه ه ودرســت ب
حکومت اسـالمـي هـمـيـشـه تـالش            
کرده فرهنگ غرب را با بـي بـنـد و          
باري و بي عاطفه گي و غيره مجسم 

و غــرب زده را هــمــيــشــه در           .  کــنــد
تبليغاتش به معني بي عاطفه و بـي  

. نشــان داده اســت       ...  غــيــرت و        
مخصوصا کسي که نمـي دانـد چـرا        
فالن مدل مو و لـبـاس را انـتـخـاب            
کرده است و از روي نـادانـي دنـبـالـه        

در ايــن طــرح     .  روي غــربــي هــاســت    
جديد هم اعـالم شـده جـوانـان نـمـي             
دانند اين مارک لباس و زيـور آالت        
معني شان چـيـسـت و بـايـد جـلـوي              

 .استفاده شان را گرفت
ولي فرهنگ غربي چيست؟ مـقـابلـه    
بــا فــرهــنــگ غــربــي بــه حــکــومــت           
محدود نمي شود، طيف وسيعـي از    
ــخــشــي ازروشــنــفــکــران و             جــملــه ب
هنرمندان نيز با اين پديده مـخـالـف    

. هستند و آن را محکوم مـي کـنـنـد      
معروف ترينشان جالل آل احمد است 
که هر کسي در ايران از دبـيـرسـتـان         
ديپلم گرفته باشد با شاهکارهاي او   

فـرهـنـگ غـربـي را مـن             !  آشنـاسـت  
مجـمـوعـه ايـي از دسـت آوردهـاي               
مردم در غرب مي دانم، مثل برابري 
نسبي زن و مـرد، آزادي در روابـط             
شخصي و عدم دخالت هـيـچ کسـي        
در آن، احتـرام بـه انسـان و حـيـوان،              
احــتــرام بــه هــنــر و عــلــم و ســايــر                 
دستاوردهايي که مـردم در غـرب و         
در راس آن طبقه کارگر طي سال هـا    
مبارزه با حـکـومـت هـاي سـرمـابـه            

هر چند کـه    .  داري به دست آورده اند
هــمــه ايــن دســتــاوردهــا ايــن روزهــا         
دوباره به خطر افتاده و حکومت هـا    

. در حال بازپس گيري شـان هسـتـنـد      
اين نشان مي دهد حکـومـت هـاي      ( 

سرمايه داري را هر چقدر هم مجبور 
به رعايت حقوق انساني بکنـيـم  تـا        
دستش برسد به همين حـقـوق حـملـه       

يعني براي تثبيـت حـقـوق      .  مي کند
انساني چاره اي جز بـه زيـر کشـيـدن         

ايـــن .)  ســـرمـــايـــه داري نـــيـــســـت        
دستاوردها که امروزه در مجـمـوعـه    
ايي به نام فرهنگ غـربـي شـنـاخـتـه         
مي شوند همواره از طرف نـيـروهـاي    

شـرقـي   -مرتجع که عمدتا اسـالمـي    
هم هستند مورد حمله قـرار گـرفـتـه       
اندو دليلش هم روشن است، وحشـت  
شان از تغيير در جـامـعـه و بـه زيـر            

. کشــيــده شــدن بســاط شــان اســت            
مبارزه مردم در غرب براي  به دست 

آوردن هــمــيــن دســتــاوردهــا نــيــز بــا         
مقاومت دولت هاي سـرمـابـه داري        

مردم در غرب بـراي  .  مواجه مي شد
روز    ۲ ســاعــت کــار در روز و                 ۸ 

تعطيل و گرفتن خدمات اجتـمـاعـي    
سال ها مبارزه کرده اند، زنـان بـراي       
حقوق برابر و آزادي نسـبـي اي کـه              
امروز دارند سال ها با سـنـت هـا و          
حکومت هاي طـرف دار سـنـت هـا           
جنگيده اند، و امروز ايـن آزادي هـا       
به دست اوردهاي بشري تبديـل شـده     
که مثل پيشرفت عـلـوم مـربـوط بـه          
منطقه خاصي از دنيا و جـغـرافـيـاي     
به خصوصي نيست و متعلق به کـل    

 .بشريت است
مسئله اين است که با همه تبليغات 
ضد غرب و فرهنگ غربي، بـا سـال     
ها بمباران تـبـلـيـغـاتـي کـه از سـن                 
پايين براي بچه ها شروع مي شـود،    
جمهوري اسالمي با نسلي از جوانان 
طرف است که اين فرهنگ را دوست 

ــد ــط آزاد           .  دارن ــد رواب دوســت دارن
داشته باشند، دوسـت دارنـد و مـي            
خواهند بلند بلند بخندند، دختران و 
پســران دوســت دارنــد دســت هــم را           
بگيرند و در خيابان ها مثل جـوانـان   
فرانسوي و سوئدي آواز بـخـوانـنـد و       

نمي خواهـنـد   .  برقصند و شاد باشند
کسي براي شان مدل لبـاس تـعـيـيـن        

مي خواهند در هـر سـنـي کـه           .  کند
هستند بنا بر مقتضيات همان سن، 
خودشان را مطرح کنـنـد و نـمـايـش          

در فـرهـنـگ عـقـب مـانـده              .  بدهنـد 
اسـالمـي خـود نـمـايـي امـر              -شرقي

فروتني و درگوشـه  .  نکوهيده اييست
ايي قايم شدن برعکس از محسنات 

در حـالـيـکـه جـوان        .  به شمارمي آيد
امروز مي خواهد خود نمايي کند و   
اين حق اوست و در روابط آينـده اش    
و بـهـبــود روابـط امــروزش مـهـم و                

حـکـومـت از      .  تعيين کـنـنـده اسـت        
استفاده از اين حق وحشت دارد و آن   
را براي مردم و جـوانـان مـحـدود و             

چرا که استـفـاده از     .  نابود کرده است
اين حق به دنبالش مطالبات ديگري 
از جمله حقوق اجتماعي و اقتصادي 

 .ديگري مي آيد
ولي معضلي که حکومت بـا آن در        
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 مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی و جنبش خالصی فرهنگی
 نويد مينائی

8ادامه صفحه   



طرف حزب كمونيست كارگـري ايـران     
در بيست و سومين كنگـره اتـحـاديـه       

اپـريـل      ١٧ تـا     ١٣ پست كانادا كه از 
در شهر آتاوا برگـزار گـرديـد، شـركـت          

 .كردند
نـفـر از      ٧٠٠ در اين كنگره كه تعداد  

نماينده گان اتحاديه پست كـانـادا در       
آن شـركـت داشـتـنـد، نـمـايـنـده گـان                   

پيامي را از طرف حزب به ايـن     حزب
كنگره ارائه دادند كه در آنجـا قـرائـت      

اين هيئت همچنين قـطـعـنـامـه       .  شد
اي در دفاع از مبارزات کارگران ايران 

بـه   و محکوميت جمهوري اسـالمـي     
صورت اظطراري به کنگـره اتـحـاديـه       

بـه   پست ارائه داد كـه در هـمـانـجـا                
در ايــن    .  تصــويــب کــنــگــره رســيــد        

قطعنامه ضـمـن اعـالم حـمـايـت از               
مبارزات کارگري و بـويـژه مـبـارزات         
واعتراضات اخير کارگران کيان تـايـر     

و ساير بخشهـاي جـنـبـش کـارگـري،           
بـــه  رژيـــم جـــمـــهـــوري اســـالمـــي            

حـملـه بـه سـطـح مـعـشـت و                  دليـل    
مـبـارزات کـارگـران ايـران           همچنين   

 .بشدت محکوم شده است
در طول برگزاري ايـن کـنـگـره مـيـز             

اطــالعــاتــي حــزب، حــاوي کــتــب و           

جزوات و اطـالعـيـه هـاي مـخـتـلـف             
حزب در ارتباط بـا وضـع زنـدگـي و             
مبارزه کارگران و زنان و دانشـجـويـان    

ميز اطالعاتـي   .  و کودکان برقرار بود
حزب با استقبال گرم شرکت کنندگـان  
در کنگره مواجه شد وچند صد نسخه 
از اطالعيه هاي مـخـتـلـف حـزب بـه           
زبان انگليسي در ميان شركت كنـنـده   

 .گان توزيع گرديد
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گير است صرفا اين نيست که جوانـان  
بـدون  .  اين آزادي هـا را مـيـخـواهـنـد          

مـي     ۲۱ شک کمتر انساني را در قرن 
توان يـافـت کـه آرزو کـنـد اي کـاش                   
آزادي اش را محدود کنند، اي کـاش      
يک حکومتي باشد اتاق خوابم را هـم    
کنترل کند و اگر سـکـس مـن خـالف         

ايـن  !  ميلش باشد من را سنگسارکند
خواست هيچ انسان نرمال و امـروزي      
اي نيست مگراينکه ايـنـهـا را بـراي           

يا منافعش در گـرو      !  ديگران بخواهد
اين محدوديت هـا بـاشـد و از آزادي            

مــعــضــل   .  وحشــت داشــتــه بــاشــد          
جمهوري اسالمي دقيقا ايـنـسـت کـه         
جوانان و زنان در ايران نـه تـنـهـا ايـن          
آزادي ها را مي خواهند، بـلـکـه ايـن         
خواست را به يک جنـبـش اجـتـمـاعـي         
وسيع با اعتراضات هـر روزه تـبـديـل         

جنبشي که مي شود اسمش . کرده اند
جــنـــبــش خـــالــصـــي       " را گــذاشـــت        

اعتراضات هرروزه زنـان و    ".  فرهنگي
جوانان بخشـي از ايـن نـخـواسـتـن و               
قــبــول نــکــردن اســت کــه بــه صــورت           
مبارزه با مظاهر فرهنگي حـکـومـت    

در کشورهايي مثـل  .  نمايان مي شود
عربستان هم حتـمـا مـردم و جـوانـان            
زيادي از قوانـيـن اسـالمـي نـاراضـي           
هستند ولي هـنـوز ايـن نـارضـايـتـي              
برعکس ايران به حـرکـت اجـتـمـاعـي           

اگر خيلي مختصر .  تبديل نشده است
بخواهم جنبش خالصي فرهـنـگـي را      

مـيـل و اراده       " تعريف کنم مي گويـم    
بخش قابل مالحظه ايي از مـردم در        
ايران براي رها شدن از شـر فـرهـنـگ           

اسالمي و اسـتـفـاده از آزادي        -شرقي
. بي قـيـد و شـرط بـيـان و انـديشـه                    

خالصي از شر فرهنگـي کـه هـر روز          

توسط حکـومـت اسـالمـي تـولـيـد و              
بازتوليد مي شود و نه تنها در ايـران      
که هر جا کـه دسـتـش بـرسـد بـرايـش              

اين مـيـل و     .  سرمايه گذاري مي کند
خواست و اراده در ايران تبديل شده به 
اعتـراضـات اجـتـمـاعـي کـه اشـکـال                
گوناگوني به خود گرفته و در عـرصـه     

. هاي مختلف اشکال متفـاوتـي دارد    
اين ميل و اراده در اولين مرحله مـي    
خواهد حکومت اسالمي را سرنـگـون   

پــرداخــتــن بــه مســائــل و               ".  کــنــد 
مشــخــصــات ايــن جــنــبــش عــظــيــم           
اجتماعي از حوصله اين نوشته خـارج  
است ولي امـيـدوارم بـه زودي بشـود           

 .بحثي حول آن داشته باشيم
 

اين جنبش و اعتراضاتش حـکـومـت      
را به جبهه مبارزه ايي کشانده کـه بـه     

در جـنـبـش      .  وسعت کل جامعه اسـت 
خــالــصــي فــرهــنــگــي هــمــانــطــور کــه       
حکومت با توده وسيع جوانان و زنـان  
روبه روست همانطور هم امر سازمـان  
يابي و تشکل اين جنبش مشکـل تـر     

ولي موضوعي کـه ايـن روزهـا          .  ست
دارد به امر متحد کـنـنـده جـوانـان و          
مردم تبديل مي شود درسـت هـمـيـن       
ايجاد مزاحمت براي جوانان و دختران 

نمونه هايش را در آريـاشـهـر و        .  است
بايـد ايـن روحـيـه         .  کرمانشاه ديده ايم

اعتراضي را گسترش داد و عـمـومـي    
بايد هرجايي پليس بـراي کسـي     .  کرد

مزاحمت ايجـاد کـرد بـا اعـتـراض و              
روحيـه  .  برخورد عمومي روبه رو شود

اتحاد و هـمـکـاري بـايـد بـيـن مـردم               
تفويت شود و عکس العمل طـبـيـعـي     
مردم در مقابل مزاحمت هاي پـلـيـس    

. اعتراض عمومي و متحـدانـه بـاشـد      
براي برچيدن طرح امنيتي اجتمـاعـي   

 .رژيم متحد شد

 ..مرحله جديد طرح امنيت 

رســيــدگــي مســئــولــيــن بــه واقــعــه،         
شناسايي مسـبـبـيـن مـرگ پـروانـه              
خليلي و بـراي افـزايـش امـکـانـات               
رفــاهــي و امــنــيــتــي در دانشــگــاه            

 .تجمعي اعتراضي برپا کردند
صبح روز دوشنبه بـا اعـالم شـوراي        
مــتــحــصــنــيــن دانشــگــاه لــرســتــان         

نـفـر    ۸۰۰ تجمعي با شرکت بيش از 
از دانشجويان دانشگاه لرستان بـرپـا   

در اين تجمع کـه چـنـد نـفـر از              . شد
بستگان پروانه خليـلـي نـيـز حضـور          
داشتند، دانشجويان خواهان روشـن    
شدن ابعاد قضيه شدند و مطالـبـات   
خــود را از مســئــولــيــن دانشــگــاه             

 .مطرح کردند
 

شايان ذکر است که بستگان پـروانـه     
خليلي ظهر روز دوشنبه با تهديـد و    
فشار نيروهاي امنيتي مـجـبـور بـه         

و جســد   .  تــرک خــرم آبــاد شــده انــد          
پروانه نـيـز هـنـوز بـه خـانـواده اش                  
تــحــويــل داده نشــده اســت هــنــوز              
پـزشــکـي قـانــونـي در مــورد مــرگ             
دلــخــراش او هــيــچ گــزارشــي نــداده          
اســت و بســيــج و حــراســت هــم بــا               
دستپاچگي مي خواستند قضـيـه را     

ــي                  ــد، ول ــن ــن ــام شــده اعــالم ک ــم ت
دانشــجــويــان بــر ادامــه تــجــمــع و             
اعتراض خود تا روشـن شـدن هـمـه           

 .ابعاد قضيه تاکيد کرده اند
 

دانشجويان در خوابگاه ها و کـالس    
ها از پائين ترين سـطـح امـکـانـات          
ــي                ــت ــي ــن ــي، آمــوزشــي و ام ــاه رف

مسئولين دانشگـاه هـا     .  برخوردارند
بـه جـاي افـزايـش سـطـح عـلـمـي و                    
رفــاهــي دانشــگــاه هــا بــيــشــتــريــن           
دغــدغــه شــان ســرکــوب هــر گــونــه           

اعتراض و ايـجـاد فضـاي رعـب و               
بسيج و   .  وحشت در دانشگاه هاست

حراست و کميته هاي انضباطي نيـز  
ابزار اعمال اين فشار ها و سر کـوب  

 .ها هستند
 

علت مرگ پروانه هـر چـه بـاشـد در           
اثر بي امکاناتي و عدم رسيدگي بـه  

ســازمــان .  مــوقــع بــه او بــوده اســت        

جوانان کمونيست اين ضايعه را بـه      
خانواده و دوستـان پـروانـه تسـلـيـت           
گفـتـه و بـر ادامـه اعـتـراضـات تـا                   
معلـوم شـدن دقـيـق عـلـت فـوت و                  
شناسايي مسببيـن آن تـاکـيـد مـي            

بايـد بـا اعـتـراضـات و طـرح               .  کند
مطالبات به حقمان بـراي رسـيـدگـي       
به ايـن واقـعـه جـلـوي تـکـرار آن را                  

 .بگيريم
 

 سازمان جوانان کمونيست
 ۲۰۰۸ مي  ۸۷۱۹ ارديبهشت  ۳۰ 

 ...تحصن دانشجویان دانشگاه لرستان 

سياوش آذري بـه عـنـوان نـاظـر از                هيئتـي مـتـشـكـل از داود آرام و                 

شرآت هیئتی از حزب آمونیست 
آارگری ایران در 

 اتحادیه پست آانادا آنگره

تصویب یک قطعنامه در حمایت از کارگران ایران و محکومیت 
 جمھوری اسالمی

زنده باد 
همبستگی 
 جھانی 
 کارگران



ـقـط      او سـه    .  سـال داشـت       ٦ ۱ مورسال ف
ساله بود كه از افغانستان بهمراه خـانـواده     
اش به آلمان پناهنده شده و چـنـد سـالـي           

او اسـيـر     .  بود كه پاسپورت آلماني داشت
رفتار وحشيانه و خشـونـت هـاي پـدر و               
ـبـاس      برادرش بود كه از او ميخواستند، ل

ـاشـد  "  غربي "  و رفتار  ـا     .  نداشته ب ـاره او ب
ـا در      ـاره كتك خورده و فرار كرده بود، او ب
ـان و                 مراكز اجتـمـاعـي نـگـهـداري از زن
ـامـه هـاي       دختران زندگي كرده بود و روزن

خودش خواستـه بـود     " آلماني نوشتند، كه 
ـانـي             "  به خانـه بـرگـردد      و در نـهـايـت قـرب

 ۲۳ احـمـد بـرادر        .  جنايـت بـرادرش شـد       
ـبـه          ـنـجـشـن  ۱۵ ساله مورسال او را شب پ

ـا                    ماه مه در مـركـز شـهـر هـامـبـورگ ب
ـتـل رسـانـد                 ـه ق . ضربات مـداوم چـاقـو ب

ـر از وحشـت مـورسـال در ايـن                   صداي پ
بخش از شهر هامبورگ پيچيـد و كسـي       

ـا ضـربـه       .  به داد او نرسيد برادرش با دهـه
ـان   چاقو ، وقتي جويبار خون او را در خياب

يكبار ديگر يـك  .  ديد، دست كشيد ورفت
دختر جوان در مقابل چشـمـان هـمـه مـا            

 . قرباني قتل ناموسي شد
ـاد                  ـت ـاق اف ـف ـتـل در هـامـبـورگ ات . اين ق

ـار و      ـن شهري كه اگر به دقت در گوشه و ك
ـيـد، مـركـز و النـه ،                  ـن زواياي آن دقت ك
ـانـدهـاي اسـالمـي اسـت                 ـانـات و ب . جري

ـيـت       شهري كه بنا به گزارش سازمان امـن
ـيـت گسـتـرده و مـركـز              آلمان، مركز فعال
تاثير گذاري حكومت اسالمي در آلـمـان     

 . و در برخي از مناطق ديگر دنيا است
ـان              ـه زب ـه ب مردم فراري از افغانستـان ، ك
فارسي تكلم ميكننـد، و در عـيـن حـال             
ـاي از         نقد به اسالم و مذهب در بيـن بسـي
اينها تابو است ، به اين مسـاجـد رفـت و        
ـادي در ايـن                 ـان زي آمد ميكننـد و جـوان

 . مراكز اسالمي مغز شويي ميشوند
ما انگشت اتهام در اين قتل ناموسـي را    
بسوي سازمـانـهـاي مـتـعـدد اسـالمـي،             
بسـوي آخــونــدهــا و مـرتــجــعــيــنــي دراز           

ميكنيم كه با همـكـاري و كـمـك دولـت            
ـا              آلمان و با پول و امـكـانـات رسـمـي و ب

ـيـت             "  احترام تمام"  ، در ايـن كشـور فـعـال
ـامـوسـي و زن           كرده  و جوانان را به قتل ن

ـنـد              ـا در      .  ستيزي دعـوت مـيـكـن ـنـه اي
كنفرانس اسالم شويبله و نشـسـت هـاي          
متعدد، نماينده مردم و نماينده مـورسـال     

هـمـيـن    .  و مورسالها معرفـي مـيـشـونـد       
سازمانهاي دوست دولـت آلـمـان و وزيـر           
داخله ها دستگاه مغزشويي براه انـداخـتـه    
ـامـوس و حـجـاب و              و اسالم و دفاع از ن
ـرويــج                   ـرهـنــگ غـربـي را ت ضـديـت بــا ف

 . ميكنند
قاتلين را سياست به غايت غلـط، كـمـك      
بــه ســازمــانــهــاي اســالمــي و كــمــك بــه           
ـتـهـاي ضـد زن و            گسترش فرهنگ و سن
ـنـد و               ناموس پرست دارد كـمـك مـيـكـن
متاسفانه بايد گفت تعداد زنان و دخـتـران   
در معرض قتل ناموسي، هر سال بيشـتـر   

 . و بيشتر ميشوند

ـرامـوش نـكـن        " كمپين  ، ايـن    " هاتون را ف
قتل ناموسي را بشدت محـكـوم كـرده و        
ـان و                 ـاري زن ـه ي ـايـد ب اعالم ميكند كه ب
ــواده هــاي اســالمــي                ــران در خــان دخــت

ـا ي عـمـومـي             .  شتافت بايد از رسـانـه ه
ـانـد             ـه هـيـچ ب استفاده كرد و اعالم كرد ك
ـايـد اجـازه        ـب ترور و هيچ فرد جنايتكاري ن
ـبـاس و        داشته باشد، كسي را بجرم نوع ل
ـتـل بـرسـانـد        . يا نوع رفتار آزار داده و به ق

 بايد اعالم كرد كه 
ـيـغ            ـل ـب مساجد و كالسهاي قران مـحـل ت

، بايد همكاري و   .  قتلهاي ناموسي است
مــمــاشــات دولــت آلــمــان بــا جــنــبــش              

 .ارتجاعي اسالمي را محكوم كرد
  

 .ساله ٦ ۱ گرامي باد ياد عزيز مورسال 
 

 ! هاتون را هرگز فراموش نكن
 كمپين عليه قتلهاي ناموسي

 ٢٠٠٨ مه  ١٥ 
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 !يك قتل ناموسی ديگر در آلمان
چند نفر ديگر بايد قربانی 

شوند، تا بر عليه اين 
جنايات آار موثری انجام 

 گيرد؟
ساله قربانی  ۱٦مورسال 

قتل ناموسی در شھر 
 هامبورگ آلمان

پخش بـرنـامـه زنـده بـيـشـتـر شـده بـه                   
كيفيت كانال عمق بيشتري بـخـشـيـده       
اســت و بــاعــث شــده تــا كســانــيــكــه             
شناخت كمتري با كمونيـسـم دارنـد از        
طريق تلفن ابهامات را در قالب سـوال    
طرح كنند و در برنامه پاسخ داده شـود  
و نيز اين امكان فراهـم مـي شـود كـه           
مسائل و مشكالت روز ايران و جـهـان   

 .مورد تحليل و گفتمان قرار گيرد
اما در بيشتر برنامه ها فضاي سـاكـت   
و خشكي فراهم است كه ايـن تـاثـيـري       

ــده دارد                  ــن ــن ــي ــي در جــذب ب ــف ــن . م
دكوراسيون نـيـز مـتـاسـفـانـه هـمـواره                
تكراري و ساده هست كه بـاز فضـايـي      

مـي  . ( كسل كننده را ايجاد مي كـنـد    
توان با توجه به كمبود بودجه در حـزب  

، از طرحهايي گرافيكي و كامپيوتـري  
براي پشت زمـيـنـه و نـيـز بـه عـنـوان                 

 .)دكوراسيون مجازي استفاده كرد
از طرفي بيشتر آهنگهايي كـه پـخـش        
مي شود تكراري هست كه اغلب آنـهـا   

اجـرا شـده     )  سـن ( نيز در روي صحـنـه     
است يعني اگر از كليپـهـاي تصـويـري       
همراه با آهنگها استفاده شود بـيـشـتـر     

 .دلنشين خواهد بود
پخش تصاويري كه از ايـران از طـريـق        
موبايلها گرفته شده و در سـايـتـهـايـي        
چون يو تيوپ هست نيز مسلما مـورد  

ــرار خــواهــد گــرفــت                 .  اســتــقــبــال ق
تصاويري چـون دسـتـگـيـري زنـان و               ( 

در اين )  جوانان و نيز اعتراضات مردم
مورد مي تـوان از پـخـش فـيـلـمـهـاي               
مستند اجتماعي كه مربوط به فـقـر و     
تن فروشي و مـحـدوديـتـهـاي جـنـسـي           

 .هست استفاده كرد
در رابطه با بـحـثـهـا بـرخـي مـبـاحـث                
احساس مي شود قالبي حزبي دارند و   
شكلي محـدود بـه خـود مـي گـيـرنـد                
طوريكه براي يك بيننده كه تازه با ايـن  
كانال آشنا شده هست فضايي بيـگـانـه    

 .فراهم مي آورد
در صورت امكان چند برنامه اي زنـده    
را با توجه به بينندگاني كه هنـوز درك    
درستي از كمونيسم ندارند اختـصـاص   
به تعريف كـمـونـيـسـم بـه زبـان سـاده                 
بدهيد و به شكلي عامه فـهـم مـراحـل       
تشكيل يك سيستم سوسياليسـتـي را     

 .بعد از انقالب توضيح دهيد
كيفيت صداي كسـانـي كـه از طـريـق              
تلفن در بحثها شركت مـي كـنـنـد بـه            

 .مراتب پايين هست
در برخي بـحـثـهـا مـرز بـيـن وظـايـف                

مجري و كارشناس به هم مي خـورد و    
 .بيننده دچار سر در گمي مي شود

و در آخر اينكه در پخش برنـامـه هـاي      
تركي تسلط به زبان تركي كم هسـت و    
ــه                      ــه رشــد بــي روي ــوجــه ب ــا ت ــيــز ب ن
ناسيوناليسم ترك در آذربـايـجـان وقـت       
اين برنامه هـاي تـركـي نـيـز مـحـدود              

در شـرايـط امـروز آذربـايـجـان           .  هست
جاي يك مدياي سوسياليستـي كـه بـه        
زبان تـركـي پـخـش مـي شـود خـالـي                 

پخش برنامه با زبان تركي امـا    . هست
با تبليغات شعارهاي انسان دوستانه و 
مــتــمــدنــانــه مســلــمــا مــجــالــي بــراي         
كانالهايي فاشيستي چون گوناز را در     
 .بين مردم آذربايجان نخواهد گذاشت

كانال جديد روز به روز بر محبوبـيـتـش    
افزوده مي شود و ايـن نـويـد فـردايـي              

جـا دارد از      .  بهتر و جديد را مي دهـد   

دست اندركاران آن نيز كمال تشـكـر را       
  .داشته باشيم

ــم              ــســ ــيــ ــالــ ــيــ ــوســ ــاد ســ ــده بــ   زنــ
 تبريز-ماني رشيدي. تا فرصت ديگر 

 
 در حاشيه

ماني جان چـطـور مـيـتـوانـم شـمـا را                 
فکر کنم خوانندگان مـا  .  فراموش کنم

نيز گزارشات شما در دو سال پـيـش را     
در هر حـال خـيـلـي از         .  بخاطر بياورند

مــنــتــظــر .  نــامــه ات خــوشــحــال شــدم       
گزارشات و نوشـتـه هـاي خـوب شـمـا             

در مـورد کـانـال جـديـد هـم               .  هستيـم 
منظما نظرات و پـيـشـنـهـاداتـتـان را              

اميدوارم که حاال مشکالت .  بنويسيد
بــه هــمــه   .  شــخــصــي رفــع شــده بــاشــد       
مـخـلـص    .  تبريزي ها سـالم بـرسـانـيـد       

 .مصطفي

 نامه ای از تبریز
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ايــن مــطــلــب را از ســايــت          :  تــوضــيــح( 
حـاوي نـکـات      .  برداشته ايم"  ميدان زنان"

جالبي است که ميتواند موضوع بـحـث     
ما جداگانه نکاتي  در    .  و گفتگوي باشد

از خـانـم     .  رابطه با اين نوشـتـه آورده ايـم       
فاطمـه صـادقـي و دوسـتـانـش دعـوت                
ميکنيم به اين نکات توجه کننـد و اگـر       

هـمـيـنـطـور      .  مايل باشند پـاسـخ دهـنـد      
دوست داريم نظر سـايـر خـوانـنـدگـان را             

 )جوانان کمونيست. بدانيم
 

من از حرف زدن در مورد حجاب خستـه  
در تمام سال هـاي کـودکـي و          . نمي شوم

بخشي از زنـدگـي    » حجاب« جواني ام، 
من بوده و سرنوشت مـرا تـعـيـيـن کـرده           

دو رو بـرم در        .  با آن بزرگ شـده ام   . است
خانواده تقريباً همه محجبه اند و مـادرم    

 «هنوز هم مرا به خاطر به قول خـودش    
نبخشـيـده    » اهمال و کوتاهي در حجاب

حجاب بزرگترين چـالـش فـردي و          . است
بـعـدهـا    .  سياسي زندگي من بـوده اسـت      

وقتي از کودکي در آمـدم، بـه دانشـگـاه           
رفتم و خـوانـدم و ديـدم کـه بـزرگـتـريـن                   
چالش زندگي زناني بوده اسـت کـه مـن          
حتي با آنها در بسـيـاري جـهـات ديـگـر           

 .متفاوتم
بگذاريد برايتان بگويم تجربه تلخ مـن بـا     
حجاب چگونه آغاز شد؟ به خـاطـر دارم       
روزي را کـه بـراي نـخـسـتـيـن بـار مـي                    
بايست جلوي پسرهاي فاميل که با آنـهـا   
هم بازي بودم و در بسياري موارد با آنهـا  

حـس  .  رقابت مي کردم، روسري بـپـوشـم     
احساس مي کردم فلـج  .  تحقير مي کردم

بخصوص در   .  شده ام و در نگاه آنها خُرد
ديـدي  « :  نگاه يکي شان مي خواندم که 
قضـيـه      » باألخره چطور مغلوب شـدي؟   

بـس  .  اما فقط مربوط به پـوشـش نـبـود      

موارد متعـددي اتـفـاق      .  فراتر از اين بود
مي افتاد که وقتي سخت سـرگـرم بـازي        
يا به خـود مشـغـول بـودم، صـداهـايـي                
عتاب آلود از گوشـه و کـنـار مـي آمـد              

درست بنشين، لباست را درسـت   « :  که 
روسـريـت را     .  همه جايت پـيـداسـت     .  کن

بکش جلو، چادرت عقب رفتـه، گـردنـت      
 »... پيداست، مـوهـايـت پـيـداسـت و               

هرگز نمي دانستم معناي پس پشت ايـن  
عتاب و خطاب ها چيست و اصـالً چـرا       
بايد به ايـن شـيـوه مـورد خـطـاب قـرار                  

 .گيرم
چيزکي شورش وار در تمام آن سال ها در   
من رشد مي کرد و من در تـالش بـودم         
تا با انواع ترفندهايي که مـي شـنـاخـتـم        
ميان انتظارم از خودم و انتظـار ديـگـران      
از من که رابطه پيچيده اي توأم با عشـق  
و نفرت را با آنها تجـربـه مـي کـردم، بـر            

هر چـه بـيـشـتـر کـتـاب هـاي               .  قرار کنم
مطهري را مي خواندم، کمتر قـانـع مـي      
شدم و دست آخـر ديـگـر اصـالً خـود را              

از نظر مـن  .  طرف خطاب او نمي دانستم
ـلـي                   او روحاني اي بـاسـواد بـود کـه خـي
چيزها مي دانست و در مـورد تـجـربـه             
هاي شخصي و اجـتـمـاعـي از حـجـاب             

نمي توانستم برايش احـتـرام   .  هرگز هيچ 
برج عاج نشيني ايـن    .  زيادي قائل باشم 

روحاني و عالم ديـنـي کـه مـرگـش نـيـز              
جو آن سالها تأسف آور هـم بـود، بـه             در

او چـه مـي       .  نظرم نابخشودني مي آمـد   
دانست پوشيدن روسري که در آن عـالـم         
بچگي هيچ نـيـازي بـه آن نـيـسـت، چـه                
حسي دارد؟ کمتر از آن مي دانسـت کـه       
براي من پوشيدن حجاب براي نخستـيـن   
بار به مردن مي مانست و نمي توانسـتـم   
خودم را قانع کـنـم کـه چـرا يـک کـودک                 
دختر که هيچ عالمتي از زنانگـي در او      
مشاهده نمي شود، به صرف ايـنـکـه بـه         
سن خاصي رسيده بايد روسري و بعد هـا  

حال گيرم که مزايـايـي   .  هم چادر سر کند
که او در کتاب مسأله حـجـاب از آنـهـا           
ياد مي کرد و من هرگز تا بـه امـروز بـه        

 .آنها پي نبرده ام، حقيقت داشته باشند
تجارب و تحقيـرهـاي شـخـصـي مـن و             
ديگران از حجاب در هيچيک از کـتـاب       
هاي جلـد اعـالي روحـانـيـون حـوزه کـه                
بارها و بارها هم تجديد چاپ شـده انـد،       

کمتر از آن در شعارهاي .  يافت نمي شود
رنگارنگي که براي پاسداشت اين وظيفـه  

بـگـذاريـد    .  خطير به خورد ما مي دهـنـد  

بگويم که بـعـد از آن تـجـارب کـودکـي                 
تحقير آميز ترين جمله اي کـه در مـورد         
: حجاب شنيده ام اين جمله بوده است کـه 

حجاب براي زن مـثـل صـدف اسـت              « 
مي توانستم جمالتي بـا   » ! براي گوهري

خـواهـرم،    « : شأن بيشتر از اين قبيل که 
حــجــاب تــو کــوبــنــده تــر از خــون مــن               

را تحمل کنم، اما جمله فـوق را     » ! است
در جمله نخست توهيني نـهـفـتـه        . هرگز

است که بـراي هـر انسـانـي قـابـل درک                 
بي آنکه سازنده يا سازندگان آن را     .  است

ديده باشم، مي توانم حدس بـزنـم کـه در        
روانشناسي تخريب شخصيت بـايـد زبـر        

شما هم مـي تـوانـيـد         .  دست بوده باشند
در اين جمله ستايـش بـا     .  حس کنيد چرا

با تـعـريـف از زن،        . تحقير توأم مي شود
اما، فقط به عنوان مـوجـودي کـه بـايـد          

اينهـا را شـمـا بـس           .  بگذريم.  زيبا باشد
در جـملـه بـعـدي          . بهتر از من مي دانيد

. اما نوعي شأنيت را احساس مـي کـنـم     
همراه با احـتـرامـي       از مبارزه جويي اش

که براي زنانگي مـن قـائـل مـي شـود،              
خوشم مي آيد، ولو آنکه مرا نفهمد و از     

 .منِ زن سرسري بگذرد
بزرگتـر کـه شـدم، امـا قضـيـه ابـعـادي                   

تقريباً به زودي   .  پيچيده تر به خود گرفت
متوجه شدم کـه بـايـد مـيـان روسـري و               

اگـر روسـري     .  چادر فرق بزرگي قائل شوم
براي کنترل جنسي مـن بـود؛ الـبـتـه بـه               
شيوه اي بس ناموفق، يا براي آن بـود کـه     
کم کم مرا از عالم بچگي بِـکـنـنـد و بـه            
زور زنم کننـد و زن بـودن را بـه خـوردم                 

مـي  .  بدهند، بحث چادر چيز ديگري بود
ديدم که مادرم و بسياري ديـگـر از زنـان        
ـلـف     دور و برم از چادر به شيوه هاي مخـت

هرجايي هـر چـادري       .  استفاده مي کنند
ـلـي    را نمي پوشند و تازه هر جايي هم خي

به ويژه وقـتـي قـرار        .  تنگ رو نمي گيرند
بود روحاني معظمي قـدم بـه خـانـه مـا              
بگذارد يا آنکه ما قرار بود نـزد روحـانـي      
معظمي برويم، مي ديدم که خانم هـا از      
هميشه تـنـگ تـر روي مـي گـيـرنـد و                    
طبيعتاً در اين ميان دائماً با اين خطـاب  

مواظب حـجـابـت    « :  روبرو مي شدم که 
آيـا  .  ، يعني آنکه تنگ رو بـگـيـر   » ! باش

اين آقايان نامحرم تـر از بـقـيـه مـردهـا               
هرچه درجه و مـقـام     .  بودند؟ به نظرم آري

باالتر مي رفت، صـورت بـايـد بـيـشـتـر            
حجاب بـا قـدرت          . پوشيده تر مي ماند

 .همواره پيوندي ناگسستني داشته است

بـا  .  چادر فقط يک پوشش نبود و نيـسـت  
چادر هزار نوع فاصله گذاري، کدگذاري، 
همرنگ شدن، متمايز شـدن، و امـتـيـاز         

صـورت مـي     ...  دهي و امتيازگيري و     
مـن نـيـز بـايـد مـي             .  گرفت و مي گيرد

آموختم که در سـلـسـلـه مـراتـب قـدرت            
اريستوکراتيک روحانيت چگونه از چـادر    

چطـور بـايـد آن را بـه             .  بايد استفاده کرد
ابــزار قــدرتــي بــدل کــرد و بــر ديــگــران               

بايد مي آموختم چـگـونـه      .  اعمالش کرد
عالئم و نشانه ها را به کار بگيرم و با آن   
براي خودم سري ميان سـرهـا بشـوم، بـه         
رسميت شناخته بشوم، ديده شوم، مزايـا  

ثـابـت کـردم کـه         .  به مـن تـعـلـق گـيـرد            
 .استعدادش را ندارم

صرف پوشيـدن روسـري و مـانـتـو هـم                
کافي نبـود؛ هـمـچـنـانـکـه وقـتـي بـراي                 
نخستين بار يواشکي مانتو وروسـري را    
آزمايش کردم، احساس بـرهـنـگـي مـي          

امــروز مــي دانــم کــه بــيــش از              .  کــردم
احساس عرياني جسمي، عاري شـدن از    
آن همه عقبه، از آن همه عالمت گذاري، 
از آنهمه مزيت و تشخص و اعـتـبـار، از      
آن اريســتــوکــراســي بــود کــه آشــفــتــه و            

پــوشــيــدن مــانــتــو   .  پــريشــانــم مــي کــرد    
وروسري با همه ترس ها و خـطـرهـايـش،     
امــا مــزيــتــي مــاجــراجــويــانــه و بــس              

مرا در کـنـار بسـيـاري       .  چشمگير داشت
چيزهاي ديگر وادار ساخت تا بـه دنـبـال        
بي بهره شدن از مـزايـاي اجـتـمـاعـي و               
سياسي اي که با حجاب و چـادر هـمـراه        

بـا  .  بود، قـدم در راهـي ديـگـر بـگـذارم                
پوشيدن مانتو وروسـري، بـي هـويـت و             
خالي شدم و حال نـيـاز بـود کـه هـويـت               

 .جديدم را خودم بسازم
مطمئنم که کسان بسياري ايـن تـجـارب      
را از سر گذرانده اند و من در ايـن مـيـان      

مجاز نيستم در اينجا از آن   .  تنها نيستم
ها ياد کنم، اما برايشان سـخـت احـتـرام       

تنها مي کوشم از خـالل گشـودن         . قائلم
اين تجربه شخصي به اين پرسش پـاسـخ     
دهم که چرا حجاب چالشي اساسي بـراي  
مــا زنــان اســت و نــمــي تــوان از آن بــه                 

خاصـه در ايـن روزهـا          .  سکوت گذاشت
ـلـخ بـه خـود گـرفـتـه               که مسأله ابعادي ت

تو گويي مي شود يک شـبـه هـمـه       .  است
مبارزات و چـالـش هـايـي را کـه زنـان                   
بسيار در ايـن راه مـتـحـمـل شـده انـد،                  

به گمان من اين امـر غـيـر      .  ناديده گرفت
نمي خواهم در ايـنـجـا پـر         .  ممکن است

دور بروم و از اين حـرف بـزنـم کـه بـحـث             
پوشش آزادانه در کنار بحث آمـوزش از      
نخستين خواسته هـاي زنـانـي در ايـران           

کتاب هاي تاريخي پر اند از   .  بوده است 
ماجراي زناني که هـمـچـون مـن از ايـن            
پوشش همراه با مزاياي نـخـواسـتـنـي آن        
حس تحقير داشته اند و حتي بـعـضـاً بـه       
همين خاطر مجبور شـده انـد در کـنـار             

دل    دولت هايي بايستند که از آنها هـيـچ  
خوشي نداشته اند، بلکه تنها مزيـتـشـان    
اين بود که بـعـد از گـذر از داالن هـاي                 
تنگ تاريخ پر از وحشت زنانه، دسـتـکـم    
به اين امر رضـايـت دادنـد کـه زنـان تـا                 

امثـال  .  حدودي از پستوي خانه در بيايند
محترم اسکندي و صديقه دولت آبادي و   
تاج السلطنه و مهر انگيز منوچهريـان و    

شجاع عالـم نسـوان کـه در             نويسندگان
نهايت قرباني بي پـروايـي خـود شـدنـد،            

 .تنها مشهورترين هاي اين تاريخ اند
تـنـهـا بـه          براي من چالش حـجـاب امـا       

پوشيدن يا نپوشيدن مانتو و روسـري يـا       
بحث ديـگـر بـر سـر           .  چادر خالصه نشد

در .  خود پوشش اجبـاري بـوده و هسـت         
تمام اين سال ها چالش ابعادي ديـگـر و       
وسيعتر به خود گرفت و از بـحـث فـردي        
. به بحثي اجتماعي و سياسـي بـدل شـد       

کيست که نداند در تمامي اين سـال هـا       
بودن از مؤثرترين حـربـه      » بي حجاب« 

ها بـراي خـامـوش کـردن صـداي زنـان                 
بي حجابي بـا ضـد       .  معترض بوده است

انقالب بودن يکي شد و اين واقعـيـت بـه      
سادگي ناديده گرفته شد که اگر نگـويـيـم    
اکثريت زنان، اما تعداد کثيـري از آنـهـا        
که در انقالب شرکت جسـتـنـد و شـعـار            

سر دادند، بـي حـجـاب       » مرگ بر شاه« 
از اين هم نمي گـويـم کـه پـس از           .  بودند

انقالب، حکومت تازه تـأسـيـس پـس از         
يک مداراي موقتي با تغيـيـر نـاگـهـانـي         
لحن و گفتارخود زنان بي حجاب را ضـد  
انقالب و مـزدور امـپـريـالسـم خـوانـد و              
تظاهرات گوناگون زناني را کـه حـجـاب        
اجباري را زيـر سـؤال بـردنـد، سـرکـوب               

اينها قضايايي هستند کـه بـعـدهـا       . کرد
حتي براي خـود    .  به کرات روايت شده اند

من نيز در آن عالم کودکـي کـم کـم ايـن           
موضوع بس بديهي به نظر مي آمـد کـه     
کسي که حـجـاب نـدارد، ضـد انـقـالب             

تنها بعدتر ها بود که به يـاد آوردم    .  است
و فهميدم که زنان خانه نشين مذهبـي از    
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قضا کمتر از بسياري ديگر در تظاهرات 
ضد رژيم شاه شرکت جستند و بسـيـاري     
از نسل هاي قديمي محافظـه کـار آنـهـا         
که ديگر خود را صاحب بي چون و چـراي  
انــقــالب مــي دانســتــنــد و از مــزايــاي             
حــکــومــت اســالمــي چــه بــهــره هــا کــه           
نبردند، اصـالً قـبـول نـداشـتـنـد کـه زن                 

در .  بتواند به تظاهرات برود و فرياد بـزنـد  
خانه خودمان و در ميان خويشان دور و     
نزديک اين جدال را از نزديک تجربه کـردم    
. و در موارد ديگر نـيـز شـاهـد آن بـودم             

بسياري از اين بانوان محترم از شـنـيـدن      
اينکه زنان در خيابان جيغ مي کشـيـدنـد    
و بر ضد شاه فرياد سر مي دادند، مو بـر    

بسياري ديگـر  .  اندامشان راست مي شد
بــراي خــود و دخــتــرانشــان نــنــگ مــي            
دانستند که زن از پليس باتوم بـخـورد و       
يا دستگير شود و شب را مجبـور بـاشـد      
در پاسگاه و ميان يک مشت مـرد شـب       

بارها شاهد مرافعه هـايـي   .  را صبح کند
: از اين قبيل در ميان اطرافيانم بودم کـه   

 ». براي دختر اين کارها عيـب اسـت     « 
امروز امـا هـمـان آدم هـا عـقـبـه رويـه                     
سرکوبگرانه دولت اسالمي را تشـکـيـل        
مي دهند و تشويقش مي کنـنـد کـه بـر         
دختران به اصـطـالح بـدحـجـاب سـخـت            

غير قـابـل     «بگيرد، چون وضع شهرمان 
شده و وقـتـي دخـتـران بـا ايـن                » تحمل

بـه خـيـابـان مـي آيـنـد،               »سر و وضع«
. » کيان خانواده ها به خظر مي افـتـد    « 

در گفتاري که زن در بـهـتـريـن     .  حق دارند
حالت مـرواريـد صـدف اسـت و زيـنـت               
المجالس، ديدن دختران و زنـانـي کـه از          
زينت بودن به ستوه آمـده انـد، عـجـيـب            
است و بهترين کار آن است که بـا مشـت     
و لگد بار ديگر وادارشان کنيم زنـانـگـي      

  .را به ياد بياورند
نسل من با تعجـب تـمـام بـه هـمـه ايـن                
تغيـيـرات مـي نـگـريسـت و بـراي ايـن                   

که اصالً حـجـاب اجـبـاري          پرسش ساده
چرا هست و اين دعوا بر سـر چـيـسـت؟،       
. هيچ جوابي نمي جست و نجستـه اسـت    

در سرزميني که آمـوزه هـاي ديـنـي در           
بسياري موارد ديگر بـه راحـتـي نـاديـده          
گرفته مي شوند، چرا بر سر حجاب زنـان    
که تازه بر سر تفسير آن در شرع ايـنـهـمـه     
اختالف وجود دارد و معلوم نيـسـت کـه      
از محکمات باشد، اينچنيـن پـافشـاري      
مي شود؟ آرزو مي کردم يک بـار کسـي       

يافت شود و پاسخي قانع کننـده داشـتـه      
 .باشد

وقــتــي از يــکــي از روحــانــيــون بســيــار            
مشــهــور در مــورد حــجــاب شــرعــي              
پرسيدم، با مضموني شبيه به اين پـاسـخ   

. در شرع چنين حـجـابـي نـداريـم        « :  داد
و ديگري کـه بـاز        » . مسأله عرفي است
مشهـور زمـان خـود و             هم از روحانيون

مدرس حوزه و دانشگاه بود بـرايـم فـاش        
گفت که اصالً حـجـاب در شـريـعـت بـه             
معناي پوشش سر نـيـسـت و در کـمـال              
تعجب حتي مرا نيز دعوت کـرد کـه در       
رويه خودم در مورد پوشش تجديـد نـظـر      

با اينحال هيچـيـک از آنـهـا هـرگـز             .  کنم
عقيده خود را به صـراحـت بـراي عـمـوم            
بيان نکردند؛ همچنانکه بسيـاري ديـگـر      

مي دانيم کـه  .  نيز امروز چنين نمي کنند
آن معدودي هم که شهامت داشـتـه انـد،      
چگونه خلع لباس و متحـمـل مـجـازات       

 .هاي ديگر شده اند
براي بسياري از مايي کـه ايـن دوران را           
گذرانده ايم، کتاب هاي آقاي مطـهـري و     
امثال او حتي اگر به شکرانه بودجه هـاي  
هــنــگــفــت وزارت ارشــاد و ســازمــان              
تبليغات اسالمي هزاران بـار ديـگـر هـم         
چاپ شود، پاسخگوي پرسش ساده بـاال    

حتي خود او نيز به خوبي به ايـن    .  نيست
امر واقـف بـود کـه ديـدگـاه روحـانـيـت                   
ارتجاعي ديگر نمي توانـد پـاسـخـگـوي        

از هـمـيـن رو کـتـاب            .  نسل جديد باشـد 
ناميـد و در       » مسأله حجاب « خود را 

آن تالش کرد تا رويکـردي بـه اصـطـالح         
علمي را نسبت به اين مسأله خطـيـر در     

اما گمان نمي کنم کـه خـود       .  پيش گيرد
او نيز مي توانست رويه اي اينچـنـيـن را      
که در نهايت منجر به تخريب کل ماجـرا  

 .و حذف مسأله شده است، تخيل کند
در تالش براي به کرسي نشانـدن دعـوي      

حجاب، کتاب او بارهـا و بـارهـا مـورد           
تبليغ، خـوانـش، بـازخـوانـي و بـاز هـم                  
. بازخواني هر چه بيشتر قرار گرفته اسـت 

جالب آنکه نظـام اسـالمـي بـا ايـن کـار               
نشان داده است که هنوز از مـطـهـري و          
افکار او گامي فراتر نـگـذاشـتـه و قـادر          
نبوده متني بهتر از آن را تـولـيـد کـنـد،            
آنهم براي موضوعي که نه تـنـهـا کـيـان          
خانواده ها بلکه ديگر هستي و نـيـسـتـي     
. دولت اسالمي به آن وابسته شـده اسـت      

در فرصت هايي که بـراي ايـن مـوضـوع         
گاه و بيگاه به کـتـابـفـروشـي هـاي قـم و              

تهران سرک کشيده ام، و در مـتـن هـايـي       
که دستکم من خوانده ام، مطهري هـنـوز   

ديگران در بهتريـن  .  هم دست باال را دارد
حالت حاشيه هايي بر افـکـار او تـولـيـد            
کرده اند که خود بعضاً حاشيه هـايـي بـر      
. افکار راسل و روسو و ديگران بـوده انـد      

آري ، موضوعي به اين مهمي که گـفـتـه    
مي شود با هويت زن مسلـمـان ارتـبـاط       
تنگاتنگ دارد، تنها با مراجعه بـه آراي    
ـلـسـوفـان غـربـي امـکـان              معدودي از في

 .توجيه داشت
بحث حجاب که سـرنـوشـت بسـيـاري از          
دختران و زنان ما را تعيين مي کنـد، بـه     
لحاظ نظري از فقيـرتـريـن مـوضـوعـات         
. بوده و هست و دليل آن هم روشـن اسـت    

تالش هاي نـظـري از پـيـش از انـقـالب               
تاکنون قادر نبوده اند پـا را فـراتـر از آن            
چيـزي بـگـذارنـد کـه مـطـهـري زمـانـي                   

ايـن بـحـران و آشـفـتـگـي              . گذاشته است
بارها از سوي دست اندرکاران نيز تـحـت     

بـايـد کـار فـرهـنـگـي               « اين عنوان کـه   
امـا  .  مورد تأکيد واقع شده اسـت    » کرد

واقعيت آن است که اتفاقاً کار فرهـنـگـي    
زياد شده، اما کفگير به ته ديگ رسـيـده     

همان هايي که در تـمـام ايـن سـال         .  است
ها کار فرهنگي کرده و موي خود را در     
اين آسياب به نظر من بي جـهـت سـپـيـد        
کرده اند، مي دانـنـد کـه در ايـن مـورد              

حـرف هـا و       .  حرف جديدي وجود نـدارد   
استدالل ها همـان حـرف هـاي قـديـمـي             

هر آنچه بايد گفته مي شد، گفـتـه   .  است 
از .  شده و چيزي نگفته باقي نمانده اسـت   

همه چيز براي توجيه حجاب بهره گـرفـتـه    
بيـايـيـد اعـتـراف کـنـيـم کـه                .  شده است

متأسفانه اين حنا ديگر رنـگـي نـدارد و        
آنـچـه در     .  تنها بايد به زور متوسـل شـد    

اين باب نوشته شده، نه تنها امـثـال مـرا      
که با آن فرهنگ بار آمده ايم نـتـوانسـتـه       
قانع کند، بلکه پـاسـخـگـوي بـي شـمـار            
پرسش هاي نسل امروز نيست که ديـگـر   
از تکـرار بـي پـايـان و هـذيـان وار ايـن                    

 .مکررات سخت به ستوه آمده است
بــراي يــک نــمــونــه از ايــن تــالش هــاي               

شوراي فرهنگي و اجتماعـي زنـان        اخير
از اين رو تأسيس شد کـه     ٦٦ که در سال 

بــتــوانــد خــالً هــاي مــوجــود در مــورد             
مسائل زنان را پـوشـش دهـد و الـبـتـه                 
همچون بسياري ديگر از نـهـادهـا تـنـهـا         
کــاري کــه نــکــرده اســت، پــرداخــتــن بــه           
مسائل واقعي زنان بوده، در پايـيـز سـال      

حجـاب و    «دو مجلد را به موضوع  ٨٦ 
اختصاص داده است که از هـر       » عفاف

مايلم برخي از مـقـاالت   .  حيث جالب اند
و محتواي اين دو مجـلـد را در ايـنـجـا            
ذکر کنم تا در مورد آشفتگي نظري بـاال    
 .تنها به دعوي صرف اکتفا نکرده باشم

در يــکـي از مــقــاالت ايــن مــجـمــوعــه             
 «نــويســنــده در مــطــلــبــي بــا عــنــوان            

پــژوهشــي در الــزام حــکــومــتــي حــکــم           
از مـنـظـر         « با اين ادعا که     » حجاب

فلسفه سياسي حکومت ها مي تـوانـنـد      
اتباعشان را ملزم به انجام يا ترک فـعـلـي    

اقتـضـاي حـکـومـت بـر            « ، و    » کنند
الزام اتباع خود امري کـامـالً بـديـهـي و          

بر الزام حکومتـي حـکـم         » آشکار است
فراموش نـکـنـيـم       .  حجاب رأي مي دهد

که در ايـنـجـا از اسـتـدالل نـظـري بـراي                 
ديـگـر   .  داشتن حـجـاب خـبـري نـيـسـت           

بــحــث بــر ســر الــزام و اجــبــار            .  نــيــســت
ـلـوتـر   .  حکومتي آن است امـا  !  يک گام ج

اين مـانـع از آن نـيـسـت کـه نـويسـنـده                    
محترم در ادامه مدعي نشوند کـه الـزام     

 »شـرعـي  « حکومتي و اطاعـت از آن        
الــبـتــه ايــن اســتـدالل بـا عـنــوان             .  اسـت 

ـلُّـب      « انديشـه     در تـاريـخ اسـالم           » تـغ
سابقه فراوان دارد و بـه هـيـچ رو نـظـريـه             
جديدي نيست، اما جـا دارد ايـن سـؤال          
ساده پرسيده شود که چنانچه حـکـومـت      
ها مي توانند اتباع خود را به هـر کـاري     
ملزم کنند، در ايـنـصـورت خـود پـديـده           
حکومت اسالمي که با عدم اطاعـت از    
نظام شاهنشاهي و شوريدگي بر آن نظـام  
سر بر آورد، چگونه توجيه شدني خـواهـد   
ــقــض آشــکــار                   ــن کــه خــود ن ــود؟ اي ب

 .مشروعيت حکومت اسالمي است
مابقي مقاالت مجلد اول اين مجمـوعـه   
به بررسـي آيـات و روايـات اخـتـصـاص               

مـقـالـه    .  دارد که صد البته تـازه نـيـسـت      
پاياني اين مجـلـد از هـر حـيـث جـالـب                
است، زيرا نه تنـهـا مـقـالـه نـخـسـت را               
ـلـکـه رويــه                      کـامـالً نـقـض مـي کـنـد، ب
حکومت را يکسره بر اساس ادله فـقـهـي    

 «باز هم به      نويسنده.  زير سؤال مي برد
بــررســي الــزام حــجــاب در حــکــومــت             

مي پردازد و پس از در انداخـتـن    » ديني
بحثي نيمه ديني، نيمه جامعه شناخـتـي   
 :مـــــــــــــــي گـــــــــــــــويـــــــــــــــد                

در سال هاي نخستين انقالب حجـاب   « 
تبديل به فرهنگ اجتماعي گرديـد و در      
بخش هاي زيادي بدون آنکه آن اجـبـارهـا    

شــکــل بــگــيــرد، بــا اکــثــريــت جــامــعــه          
هـمـراهـي مـي کـرد، امـا از آنـجـا کـه                      
رفتارها شکل خشونت آميز پيدا کرد، و   

ـلـسـفـه حـجـاب تـبـيـيـن نشـد                     و ]  ؟[ ف
مفهومـي مـتـفـاوت پـيـدا کـرد،امـروز                
شاهد بي اثر شدن قانون و تـزلـزل اقـتـدار       

از نگاه نويسنـده مـحـتـرم        » .  آن هستيم
عدم تبيين بحث حجاب بـاعـث بـي اثـر         
. شدن قانون و تـخـلـف از آن بـوده اسـت             

جالب تر آنکه نويسنده خـود بـا بـررسـي           
روايات و آيـات گـونـاگـون بـر ايـن امـر                  

ــه             ــتــرف اســت ک ــات و         « مــع در آي
هرگز نکته اي کـه داللـت بـر          ...  روايات

ــزام و اجــبــار حــجــاب و مــجــازات                 ال
بدحجـاب بـه صـورت تـعـزيـري داشـتـه                 

در هـيـچـکـدام از            ... باشد، وجود ندارد
مطلـبـي در     ]  قرآن و حديث[  اين منابع 

جهت الزام حجاب نيامده و هيچ حديثـي  
مبني بر اينکه در حـکـومـت پـيـامـبـر،          
ـلـفـا و حـکـام                         امام عـلـي ، و حـتـي خ
اسـالمـي ، کسـي را بـر عـدم رعـايـت                    
حجاب مواخذه و مجازات کرده باشـنـد،   

و در ادامه مطلب بـه     » . نقل نشده است
درستي بر اين نکته تأکيد مي کـنـد کـه        
در واقع عـکـس مـوضـوع صـادق بـوده             

ـلـفـا چـنـانـچـه              .  است يعني امامان و خ
کنيزي را مـي ديـدنـد کـه سـر خـود را                   
پوشانده او را وادار به ترک آن مي کـردنـد     

 !و يا به مجازات مي رساندند
مجموعه مقاالت مجلد دوم نيز عمـدتـاً   
از نوع مقاالتي است که به بحـث ديـنـي      

امـا در ايـن       .  حجاب اخـتـصـاص دارنـد      
ـالـه اي بـاز هـم جـلـب                مجموعه نيز مق

نقـدي بـر      « توجه مي کند با اين عنوان 
قانون مجازات اسـالمـي در        ٦٣٨ ماده 

نـويسـنـده در      .    » جرم انگاري بدحجابـي 
ــن                   ــري ــت ــم ــکــي از مــه ــه ي ــال ــق ــن م اي
مـوضـوعـات يـعـنـي قـانـون مـجـازات                 
اسالمي را که اخيراً بحث از دائمي شـدن  
آن در بين است، در مـورد جـرم انـگـاري         

در ايـن    .  مورد بـررسـي قـرار داده اسـت          
هـر     « :  ماده قانوني چنـيـن آمـده اسـت        

کس علناً در انظار و اماکن عـمـومـي و      
معابر تظاهر به عـمـل حـرامـي نـمـايـد،            
عالوه بر کيفر عمل، به حبـس از ده روز        

ضربه شالق محـکـوم    ٧٤ تا دو ماه يا تا 
مي گردد و در صـورتـي کـه مـرتـکـب                 
عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفـر  
نمي باشد، ولي عفت عمومي را جريحـه  
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دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تـا دو      
ضربه شالق محکوم خـواهـد    ٧٤    ماه يا
زناني که بـدون حـجـاب در          :  تبصره.  شد

معابر و انظار عمومي ظاهر شـونـد، بـه      
حبس از ده روز تا دو مـاه يـا از پـنـجـاه            
هزار تا پانصد هـزار ريـال جـزاي نـقـدي              

نويسنده با نگـاه   » . محکوم خواهند شد
حــقــوقــي و شــرعــي قــانــون مــجــازات            
اسالمي را در اين بنـدهـا دچـار اشـکـال          
دانسته است و پيشنـهـاد بـه اصـالح آن           
داده است، به نـحـوي کـه لـزوم رعـايـت               
حجاب را براي زنـان غـيـر مسـلـمـان و               

 .سالخورده قابل نقد دانسته است
مجموعه مقاالت فوق که نمـونـه هـاي         

آنها را در ساير نشريه ها و کـتـب چـاپ          
شده در همين چند سـال اخـيـر بـه وفـور              
مي توان يافت، حاوي حقايقي اند که در   
جدال زورگويانه در مورد حجاب اجباري 

نـخـسـت    .  به راحتي ناديده گرفته شده اند
آنکه بر اساس خود اين اسناد که تـوسـط   
نهادهاي ذيربط توليد شده اند، در مـورد  
اين مسأله اختالفات زيـادي هسـت کـه        
آيا اساساً در شرع چيزي به نام حـکـم در       
مــورد حــجــاب وجــود دارد کــه حــال                
مسنلزم تعزير باشد؟ در واقع بـر اسـاس       
همين مدارک، بي حـجـابـي اجـبـاري در          
شريعت رويـه بـوده اسـت، امـا حـجـاب               

در اين مورد نـيـز کـه آيـا         .  اجباري هرگز
حکومت مي تواند زنـان را بـه داشـتـن             
حجاب مجبور کند يا خير، پاسخ هـا و      
شبهات آنقدر زياد و آنقدر گونـاگـون انـد      
که براي يک خواننده عادي و غيـر حـرفـه      
اي هم کامـالً روشـن مـي شـود کـه در                
هيچيـک از مـوارد مـربـوط بـه فـقـه و                    
قانونگذاري و بسيار کمتر از آن در رويـه      
عملي در مورد پوشش اجباري بحث بـر    
سر رعايت مـحـکـمـات اصـول شـرعـي            

در واقع بر اين اسـاس نـه     .  نبوده و نيست
در نظام اسـالمـي و نـه در هـيـچ نـظـام                  
ديگري حجـاب نـمـي تـوانـد بـر اسـاس                
داليل شرعي اجباري بـاشـد و مسـلـمـاً            
اينکه حکومت نمي تواند در اين مسألـه  

از ايـنـرو قـانـون         .  به زور مـتـوسـل شـود      
مجازات اسـالمـي نـيـز در ايـن مـيـان                  
سندي مغاير با شرع است؛ همچـنـانـکـه     

 .کنند  متخصصين امر اذعان مي
اينها را هم ساليان سـال اسـت کـه مـي             

بي شمار مطالب در   .  شنويم و مي دانيم
اين باب نوشته شـده انـد کـه مـن از آن                 

ميان تنها برخي از نمونه هـاي اخـيـر را          
و چــه دلــيــلــي از ايــن          .  گــزيــنــش کــردم  

محکمتر که چنانچه اخـتـالفـي در ايـن           
باب نبود، چرا پس از گـذشـت سـالـيـان            
بسيار اينهمه وقـت و بـودجـه مصـروف           
اين موضوع مي شود تا پوشش اجباري 
را توجيه کرده و رويه زورگويانه در مـورد  

گو اينکه هر چقـدر  .  آن را نيز جا بيندازند
بيشتر نوشته مي شود، کمتر نتيجه مـي  
دهد و کمتر قانع کـنـنـده مـي شـود، از            
آنرو که ميان دستگاه هاي ذيربط و خـود  
مراجع و متخصصان نـيـز در ايـن بـاب           

 .اختالفات جدي وجود دارد
از اين هم نمي گوييم که رئيـس جـمـهـور       
محترمي کـه خـود را مـهـر پـرور مـي                 
نـامـد، وقـتــي در مـورد حـجـاب از او                   

پـاسـخ      پرسيدند، چگونه با عوامفريـبـي  
آيا همه مشکالت مـا خـالـصـه          «: داد

شده در دو تـا مـوي خـانـم هـا؟ آيـادر                     
مملکت هيچ کار ديگري وجود ندارد که 

 »انجام بشود؟
جدال دائمي خياباني در مـورد حـجـاب          
اين روزها رنگ ديگري به خـود گـرفـتـه         

قرار اسـت هـمـه چـيـز از نـو زيـر                  .  است
. چکمه له شود و کسي هم دم بـر نـيـاورد     

حتي کساني که خود روزي بـه نـام شـرع        
همه اينها را توجيه مي کـردنـد، اکـنـون         
گرفتار صداي شوم چکمه شده و زبـان در    

بنابراين مسأله ديگـر بـه     .  کام کشيده اند
هـيــچ رو بــر ســر انــتــخــاب مــيــان کــار              
فرهنگي و کار نظامي در مورد حـجـاب   

مسـألـه بـر سـر خـود حـجـاب                .  نيـسـت  
از بسـيـاري نسـل هـاي           .  اجبـاري اسـت    

پيش از من تا به امروز هر روز اين صـدا  
رساتر به گوش مي رسد که به هر دلـيـل     
و با هر توجيهي بسياري از زنـان ديـگـر        
نمي خواهند هيچ نوع پـوشـش سـري را          
اعم از چادر، روسـري يـا بـه هـر شـکـل               

ايـن صـدا آنـقـدر         .  ديگري تحمل کـنـنـد     
واضح ، آنقدر بلـنـد و آنـقـدر ديـريـنـه و                
تاريخ دار است که بـراي شـنـيـدن آن بـه              

هـمـه   .  لوازم کمکي هيچ نـيـازي نـيـسـت       
خــوب مــي دانــنــد کــه بــراي مــوضــوع            
حجاب تنها يـک راه حـل وجـود دارد و              

واگذاري امر پـوشـش بـه انـتـخـاب              آنهم
اگر کيان خانـواده،  .  فردي خود زنان است

اجتماع، و حکومت اسالمي به حـجـاب     
وابسته شده است،پس الجـرم اشـکـال را        
بايد در آن کيان، در بنياد آن خانـواده، در    
آن اجتماع و در آن حکـومـت جسـت کـه         

خود تجديد نظري جسورانه اما ضـروري    
اما در واقع چنين نخـواهـد   .  را مي طلبد

اکنون نظـام  .  شد، يا القل نه به اين زودي
اسالمي يا دستکم بخش هاي مهمي از   
آن تهاجمي تر از هميشه با زنان بـرخـورد     
مي کنند؛ بـه گـونـه اي کـه از ابـتـداي                   
انقالب تاکنون در هيچ حکومتي چنـيـن   

اي را نـمـي تـوان سـراغ           ¬ رويه تهاجمي
بايد پرسيد چه چيز اين خشـونـت و     .  کرد

تهاجم را که رويـکـرد هـاي مـربـوط بـه               
حجاب تنها يکي از بي شمار ابعاد آن را 

 تشکيل مي دهد، موجب شده است؟
 حجاب و مأموريت دولت مقدس 

 
نظام اسالمي ما از هـر دولـت و نـظـام               
ديگري ولو آنهـم اسـالمـي بـوده بـاشـد،             
همواره برتر و باالتر در نظر گـرفـتـه شـده         

از همان ابتداي انقالب تصور مـي  .  است
شد که نظام اسالمي در ايران مـوهـبـتـي     

مأموريت مقدس مبارزه بـا    .  الهي است
امپرياليسم، برقراري عـدالـت جـهـانـي،          
آزاد سازي دنيا از چـنـگـال قـدرت هـاي          
جهاني و خالصـه تـغـيـيـر جـهـان بـه آن                 
سپرده شده است و بالتبع در ايـن مسـيـر      
. بسيار چيزها مي بايست تغييـر کـنـنـد      

اين ادبيات افـت و خـيـزهـاي بسـيـاري               
امــا اخــيــراً در بــيــانــات        .  داشــتــه اســت  

بسياري از رجال سياسي، در مکـاتـبـات    
و نامه نگاري هاي آنها با سـران جـهـان،        
با پيشنهادهاي عجيب و غـريـب بـراي          
اصالح دنيا و مردم آن و جز اينهـا از نـو       
ظاهر شده اسـت؛ هـر چـنـد بـا در نـظـر                  
گــرفــتــن وضــع اســفــنــاک اقــتــصــادي و          

. ديگر کمتر قانع کـنـنـده     ...  اجتماعي و 
شــايــد هــيــچ دولــتــي در جــهــان اال نــو              

کــاران آمــريــکــايــي و           ¬ مــحــافــظــه   
هاي سابق کمونيستي در جـهـان       ¬ رژيم

از اين حيث شبيه ما نـبـوده بـاشـنـد کـه           
حضور خـود را بـر اريـکـه قـدرت و در                  
دست داشتن افسار توده هـا را خـواه بـه          
صورت اال بختکي يا با سرکوب شـديـد     
مخالفين و با قوه قهريه، چنيـن مـقـدس      
بدانند که به خـود جـرأت دهـنـد بـه هـر               
اقدامي در ارتباط با شهروندان مبـادرت  
کنند؛ بي آنـکـه نـگـران پـيـامـدهـاي آن               

حوادثي همچون تهاجم نـظـامـي      .  باشند
به عراق و افغانستان، زندان ابوغريب در   
عراق، خليج گوانتانامو و جز اينها بـراي  
صدور به اصطالح دموکراسي در جـهـان   
همانقدر از تصور اين مأموريت مـقـدس   

سرچشمه مي گيرنـد کـه تصـور ايـجـاد            
عدل و عدالـت جـهـانـي،و بـه اصـطـالح              
نجات جهان در گفتار دولـتـمـردان نـظـام        

روشن است که بيش از هر چيـز  .  اسالمي
اين گفتار در واقـع ابـزاري بـراي رفـع و               
رجوع بحران مشروعيت سياسـي دولـت     
هايي بـوده اسـت کـه هـمـواره بـا آن در                   
. داخل و خارج دست به گريبان بـوده انـد      

جالب آنکه در واقـع نـظـام اسـالمـي بـا               
غصب آنچه که در آمـوزه هـاي شـيـعـي            
توسط مهدي مـوعـود بـايـد بـه انـجـام                
برسد، براي خود جايگاه و شأني مـقـدس   
را قائل شده است که کمتر مورد پـرسـش   

 .قرار گرفته است
ســواي بســيــاري مســائــل ديــگــر ايــن             
رتوريک بسياري از طـرح هـاي امـنـيـت          
اجتماعي، بگير و ببند شهروندان، آزار و   
سرکوب فعالـيـت هـاي مـدنـي و غـيـر                

را عـمـيـقـاً تـوجـيـه            ...  خشونت آميز و   
کرده و مشـروعـيـت نـظـام اسـالمـي را              
دستکم به صورتي نيم بـنـد و در کـوتـاه           

در تـمـام ايـن        .  مدت تأمين کـرده اسـت    
ســالــهــا شــاهــد بــوده ايــم کــه هــر گــاه                
مشروعيت نظام اسالمي به پايين تـريـن   
حد خود رسيده اين رتوريک تشديـد شـده     
و بـر عـکـس زمـانـي کـه مشـروعـيـت                  
مردمي آن بالنسبه باال بوده اسـت، ايـن       
تصور نيز تا حدودي کنار گـذاشـتـه شـده       

به گـمـان مـن نـه تـنـهـا مـوضـع                  .  است
ـلـکـه        تهاجمي حکومت در مقابل زنـان ب
بسياري ديگر از اقدامات آن براي مـحـو   
صداهاي منتقدانه تـا حـدود زيـادي از            
همين تصور و تخيل مأموريت مـقـدس     
و بالتبع بـحـران مشـروعـيـت سـيـاسـي               
. نهفته در پس آن سـرچشـمـه مـي گـيـرد          

غرور و تبختر نهفته در تخيل مأموريت 
مقدس زماني به تجربه هاي اسفباري از   
انواعي انجاميد که در تـمـام سـال هـاي         

جالـب  .  پس از انقالب شاهد آنها بوده ايم
آن است که براي زن ايراني و بي آنـکـه از       
او پرسيده باشند، در اين تخـيـل نـقـشـي        
در نظر گرفته شده اسـت کـه مـطـلـقـاً و               
تنها با پـوشـش اسـالمـي او بـه انـجـام                  

وقتي جـامـعـه مـان مـي            .  خواهد رسيد
رود تا از همه ديگر مظاهـر ديـن عـاري        
شود، تنها يک چيز همچنان تـوجـيـه گـر       
آن مأموريت جهاني خواهد بـود و آنـهـم        

 .حجاب زنان است
پس از يک افت نسـبـي، ايـن تـخـيـل بـه              
اشکال ديـگـري در رتـوريـک مـقـامـات              

سياسي و شخصيت هاي فـرهـنـگـي بـه          
ويژه در توجيه برخورد با زنان و پـوشـش       

بــراي نــمــونــه   .  آنــهــا ظــاهــر شــده اســت       
پژوهشگر محترمي که انقالب اسالمـي  

ــقــالب              « را    ــالب اســالمــي را ان ــق ان
مـي نـامـد، بـا هـمـان سـاده                   » حجاب

         سازي هميشگي و سياه و سـفـيـد کـردن
همه مجادالت و تـحـوالت سـيـاسـي و            
اجتماعي در جهان امروز ، بـه گـونـه اي        
هيجان زده از تصـور هـمـان مـأمـوريـت           
جهاني که به اعتقاد او بـه دنـبـال وقـوع           
انقالب اسالمـي در ايـران حـادث شـده             

در بخش عظيـمـي    « :  است، مي نويسد
در جهان اسالم که تا اين زمـان شـيـفـتـه        
انــديشــه هــاي غــربــي بــود،گــرايــش بــه           
حجاب بيشتر شد؛ بديـن تـرتـيـب غـرب          
پس از چندين دهه تـالش، در خـارج از           
مـرزهـاي خـود و در حـوزه کشـورهــاي                
اسالمي، با شگـفـتـي شـاهـد بـازگشـت            

شـگـفـت تـر       .  مسلمانان به حـجـاب بـود     
آنکه در دو دهه اخير، زنان مسـلـمـان در      
اروپا و آمريکا نيز همچنـان بـر حـجـاب         

حـجـاب امـروز بـه         ...  اصرار مي ورزنـد   
صــورت يــک مســألــه بــحــران زا بــراي              
کشورهايي مثل فرانسه در آمـده و هـر           

به عـالوه    .  روز جدي تر از پيش مي شود
مي توان پذيرفت که امـروزه حـجـاب در        
ميان زنان فرهيخته کشورهـاي در حـال       
توسعه مسلمان مانند مصر، سـوريـه، و     
حتي ترکيه که روزگاري کـمـتـر زمـيـنـه           
مقبوليت داشت، مورد اسـتـقـبـال قـرار          
ــان                     ــي از زن ــراوان ــار ف ــه و شــم ــت ــرف گ
ــه حــجــاب روي آورده                دانشــگــاهــي ب

طبعاً ايشان اشـاره اي بـه ايـن               »...اند
ندارد که مسـألـه در ايـران نـيـز شـکـل                  
بحران اجتماعي را به خود گرفته است و   
از اين هم سخن نمي گويد که همان نسل 
جديدي از زنان مسلمان در بسـيـاري از         
کشورهاي اسالمي که به قول ايشـان بـه       
حجاب روي آورده اند، اگر بخـواهـنـد در      
خيابان هاي تهران يـا ديـگـر شـهـرهـاي             
ايران راه بروند، مورد توهيـن و تـحـقـيـر          
قرار خواهـنـد گـرفـت و قـطـعـاً تـوسـط                  
مأموران انتظامي به عـنـوان مصـاديـق       
بارز بدحجابي و بي حـجـابـي دسـتـگـيـر          

در عين حال بـه نـظـر مـي           !  خواهند شد
رســد دســتــکــم بــخــش مــهــمــي از آن               
مأموريت مقدس که در تمام اين سالـهـا   
هرگز به درستي معلوم نشـد کـه دقـيـقـاً          
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13ادامه صفحه   

 چرا حجاب؟



چيست و همچنان در هاله اي از ابـهـام     
باقي ماند، آن است که زنان همه جهـان  
را وادار کنيم تا پوشش مورد نـظـر مـا      

 !را پذيرا شوند
رتوريک نهفته در اين گـفـتـاربـه هـيـچ            
هـمـانـطـور کـه آقـاي           .  تازگي ندارد   رو

مطهري در توجيه حجـاب بـه راسـل و          
ديگر فيلسوفان غـربـي مـراجـعـه مـي           
کند و خـواسـتـه هـاي زنـان و مـردان                   
ايراني را يـکـسـره کـنـار مـي گـذارد،                
نويسنـده مـورد بـحـث مـا نـيـز بـراي                   
توجيه حجاب، پوشش زنان مسلمـان و    
حتي غير مسلمان در ديـگـر کشـورهـا       
را به عنوان شاهدي بـر صـدق گـفـتـار            

بــاز هــم زن ايــرانــي،        .  خــود مــي آورد    
خواسته هاي او و آنچه او مي خـواهـد،     

از ديگري غـيـر   .  کمترين اهميتي ندارد
ايراني دليل و شاهد آوردن و از او بـه            
عــنــوان مــرجــع بــراي صــدق ســخــن              
اســتــفــاده کــردن در واقــع هــمــواره از             
ويژگي هاي اصلي رتوريک مورد بحـث  

مــوارد .  در بــاب حــجــاب بــوده اســت          
زيادي را شاهد بوده ايم که در آنـهـا زن       
غربي اي که به تازگي مسلمـان شـده و       
حجاب را قبول کرده، به عنوان دلـيـلـي    
براي اثبات حقانيت اسالم و حجـاب او    
نيز به عنوان الگوي مناسبي بـراي زن      
ايراني مورد ستايـش و تـمـجـيـد قـرار             

در واقـع ايـن گـفـتـار بـه               !  گرفته اسـت 
اصطالح غرب ستيزِ مدافع حجـاب در    
نهايت سر از دامان همان غربي درمـي    
آورد که در ظاهر مورد تـنـفـر اسـت و           
ادعا مي شود زن ايراني را مسخ کـرده    
و او را کورکورانه و تقليدوار بـه دنـبـال        

ــده اســـــــت                 ــيـــــ     ! خـــــــود کشـــــ
رتوريک مأموريت مقدس در واقـع بـه         
دلــيــل پــيــونــد عــمــيــق آن بــا بــحــران              
مشروعيت آشکـارا بـا خشـونـت تـوأم            

بــي دلــيــل نــيــســت کــه وقــتــي          .  اســت
کشورمان در آستانه هـمـه نـوع بـحـران          
اجتماعي و اقتصادي قرار دارد، طـرح      
هاي امـنـيـت اجـتـمـاعـي هـر بـار بـه                   
شکلي تازه ظهور مي کنند و از نـو بـه     

الـبـتـه کسـي       .  خشونت دامن مي زنند
به اين پرسش ساده نيز پـاسـخـي نـمـي          
دهد که با در نظر گرفتن ابـعـاد وسـيـع         
نــارضــايــتــي داخــلــي، آن مــأمــوريــت         
مقدس جهاني چـگـونـه قـرار اسـت بـه             

 .انجام برسد

 
چرا به حجاب اجباری نه می  

 گوييم؟ 
ما زنان سال هاست که حجاب اجبـاري  
از انواع گوناگون آن را با پوشيده گويـي  
و فاش گويـي، بـا طـعـنـه، اعـتـراض،              
استدالل، مـقـاومـت مـدنـي و هـزاران             
شــکــل ديــگــر نــقــد کــرده و خــواهــيــم            

امروز اما به نظر مي رسـد بـا در       . کرد 
نــظــر گــرفــتــن رويــه تــهــاجــمــي نــظــام           
اسالمي بايد از نـو در بـاره آن سـخـن               

بـايـد   .  گـفـت     » نـه « گفت، بايد بـه آن      
موضوع را   .  گفتاري ديگر را آغاز کرد

به سادگي و بـا دسـتـور ايـن            نمي توان
سردار و آن سردار، با دستگيري تـعـداد   
زيادي از زنان در خيابان هـا و شـرکـت        
هاي خصوصي و بيرون کـردن آنـهـا از          

به نظـر مـن     .  ادارات و غيره فيصله داد
جـدالـي کـه      .  جدال اصلي در راه اسـت       

و    » طرح امنيـت اجـتـمـاعـي       « بانيان 
مبتـکـر آن      » ارتقاي عفت عمومي « 

 .بوده اند
اين حجاب چيسـت؟ آيـا آنـگـونـه کـه              

ادعا مي شود بازگشت به ارزش هـاي      
ــه                 ــه گــمــان مــن ن  .ســنــتــي اســت؟ ب

در فرهنگ و جامعه ما تعـادل و نـظـم        
جهان و همزمان بي تعـادلـي و در هـم          
ريختگي نـظـم آن هـمـواره تـابـعـي از                  

اگـر در    .  پوشـش مـا زنـان بـوده اسـت             
اسالم سنتي زن از آن رو مـي بـايسـت          
پرده نشين و پوشيده بـاشـد کـه تـعـادل          
جامعه را حفظ مي کرد و نـظـم آن را           
مــوجــب مــي شــد، پــس از انــقــالب              
اســالمــي رويــه اي مــعــکــوس شــکــل          

در انـديشـه انـقـالبـيـون جـهـان               .  گرفت
تبيين شده بود، حال نـوبـت تـغـيـيـر آن           
بــود و زن مســلــمــان بــا حــجــاب                     

خــود نشــانــه اي از ايــن            » کــوبــنــده« 
تغيير جـهـان و بـه انـجـام رسـانـدن آن                  
. مأموريت مقدس به شمـار مـي رفـت       

حجاب بر آمـده از نـظـام اسـالمـي بـه               
هيچ رو بـه حـجـاب سـنـتـي شـبـاهـت                
نداشت، از اينرو که دقيقاً بر هم زنـنـده     
تعادل جهاني اي بود که آن مـأمـوريـت      
مقدس قصد بـه انـجـام رسـانـدنـش را               

در اين گفتار نيز همچـون اولـي     .  داشت
همه چيز به پوشش من زن وابسته بـوده  

فرقي نمي کند تـعـادل بـاشـد يـا          .  است
مـن زن    .  بي نظمي و در هم ريـخـتـگـي    

بايد همواره با پوششم يا مـدافـع نـظـم         

مستقر يا بر عکس مدافع بـي نـظـمـي       
  .مي بودم

پوششي که در هر حال ادعا مـي شـود     
اسالمي است براي ما همواره به يـکـي     
از اين دو مقصد و يا هـمـزمـان بـه هـر          

هم بـر قـرار کـنـنـده          .  دو ختم شده است
تعادل جامعه و هم مشروعيـت بـخـش      
آن مأموريت مقـدسـي بـوده اسـت کـه            
قصد دارد جهـان را تـخـريـب و از نـو                

سر در گمي گفتار سـيـاسـي در      .  بسازد
مورد حجاب نيز از همين دوگانـگـي و     
تضاد سرچشمه مي گيرد و درسـت بـه       
همين دليل براي زنـانـي هـمـچـون مـن           
پوشش اجباري مصداق بـارزي از ايـن         
قرار گرفتن در جايگاه نامعلوم و رفـت      
و برگشت هـاي مـداوم و بـي نـهـايـت                 

آنجا کـه پـاي خـانـواده و نـظـام                 .  است
اجتمـاعـي در جـامـعـه مـا در مـيـان                   
است، من با پوششم تعادل و عـفـت را       
بــنــا مــي کــنــم و آنــجــا کــه پــاي آن                   
مأموريت مقدس در مـيـان اسـت، بـر           

نظـام اسـالمـي بـه         .  هم زننده آن تعادلم
 .پوشش من از همين رو محتاج است

مي توانم با هـمـه آن کسـانـي هـم کـه                 
درست عکس تجربه مـرا داشـتـه انـد،         

کساني که بـر  .  نيز احساس همدلي کنم
خالف من امـا بـاز هـم بـه خـاطـر آن                   
تعادل مردانـه، آن رابـطـه قـدرت و آن               
مأموريت مـقـدس مـجـبـور بـوده انـد              

در مـورد  .  پوشش خود را کنار بگذارند
زيرا بـه    .  اين دومي نيز بايد سخن گفت

خاطر حساسيـت مـوضـوع حـجـاب و            
پوشش اجـبـاري وضـعـيـت زنـانـي کـه               
مجبور بوده اند از خـود رفـع پـوشـش             
کنند، همواره به حـاشـيـه رانـده شـده و            

 .مسکوت گذارده شده است
در هر دوي اين گفتارها من با حجابـم،  

آنجا کـه    . هم فاعل بوده ام و هم مفعول
پاي تعادل در ميان است، اگـر روسـري     

برود و اندامم نـمـايـان         ام، چادرم عقب
شود، فاعلم و تعادل جامعه را، عـفـت     
آن را، و خالصه همه آن چيزهايي را کـه  
به دست آمده در طرفه العيـنـي بـه هـم         

نيز با حجابم به امپـريـالـيـسـم      .  مي زنم
مـي گـويـم و بـه او                » نـه  « جهانخوار

ثابت مـي کـنـم کـه نـظـام مـقـدس از                   
. حقانيت بي چون و چرا برخوردار اسـت 
. در اينجا تعادل و نظم را برهم مي زنـم 
. اين هر دو اوج نقش فاعلي مـن اسـت    

در هيچ مذهب و آييني تـاکـنـون بـراي       

زن هرگز اينقـدر نـقـش فـاعـلـي و اثـر                
گذاري قائل نشده اند که بـا حـجـاب و          

نکـتـه      اما.  پوشش به او داده شده است
اضـافـه کـرد و آن             ديگري را هم بـايـد    

اينکه در هيچ آييني نيز زن تا ايـن حـد     
به واسطه زن بودن تخريـب نشـده اسـت        
که ما او را با حجاب اجباري تـخـريـب      

زيرا حجـاب هـم مـنـتـهـاي           .  مي کنيم
نقش فاعـلـي زن اسـت و هـم نـهـايـت                  

اگـر زن ايـرانـي بـا              . مفـعـول بـودن او       
پوشش خود عامـل ايـجـاد تـعـادل در            
جامعه و بي تعادلي در نـظـم مسـتـقـر          
جهاني است، اما مدال افتخاري بـه او      
نمي دهند و اصـالً آدمـش بـه حسـاب           

نقش او فقط به همين خـتـم     .  نمي آورند
با اعطـاي ايـن     .  مي شود که تابع باشد

مـن  .  مدال، ما را چهار ميخ مي کننـد 
ايـن  .  اين نشان افتخار را نـمـي خـواهـم      

مردان اند که از ما ايجاد تعادل يـا بـي     
مـن زن    .  نظمي را طـلـب مـي کـنـنـد              

محکوم به آن بوده ام که مـأمـوريـت را      
به انجام برسانم بي آنکه هيچ نقشي در   
آن داشته باشم و بي آنـکـه در مـوردش        

بـيـشـتـر بـه        .  از من پرسش کرده باشنـد 
 .عکس روي ديوار آن شبيه بوده ام

از اينرو بحث در مورد حجاب در واقـع  
بحث در مورد دستکم دو نوع رهيافـت  
و نگاه متفاوت به جهان است که يـکـي   
از آنها هـمـواره قـربـانـي ديـگـري بـوده               

يکي برداشت زناني چون مـن از      .  است
جهان است و ديـگـري بـرداشـت هـمـان           
آقايان و خـانـم هـايـي کـه خـدمـتـتـان                  

جهان من و نگاه من امـا    .  عرض کردم
همواره در اسـارت نـگـاه آنـهـا مـانـده                

من محکوم بوده ام که جـهـان را     .  است
بـاور  .  از دريچه ديدگان آنـهـا بـنـگـرم            

کنيد که اگر از اين دريچه جهان زيباتـر  
مي نـمـود، اي بسـا هـيـچ مشـکـلـي                   

جـهـانـي کـه مـن          .  نداشتم، اما نيـسـت  
مجبور شده ام از دريچه چشم آقايـان و    
خانم هاي مدافع حـجـاب کـه عـيـنـک             
خود را همواره از آقايان غـرض گـرفـتـه       
اند، بنگرم، جهاني زشت، کـثـيـف، نـا         
امــن، غــيــر اخــالقــي، پــر از دروغ و               
پنهانکاري و سخت غير قابل اعـتـمـاد    

چگونه مي توانم آن مـنـاظـر را          .  است
زيبا بدانم و خود را وادار کـنـم کـه از              

مـي گـويـنـد       .  زشتي اش رو بـرگـردانـم     
حجاب مـحـض خـاطـر امـنـيـت مـن                 
اســت، امــا مــن بــا حــجــاب هــرگــز                

احساس امنيت نـکـرده ام، بـرعـکـس            
بيـشـتـر احسـاس نـا امـنـي و در هـم                     

در .  ريختگـي و آشـفـتـگـي داشـتـه ام               
خيابان هاي شهر هاي ما فـرقـي نـمـي         
کند که شب و نصف شب و حتي وسـط  
روز با چادر بيرون بروي، يا بـا روسـري       

مـي گـويـنـد زن بـا               . و يا با هيـچـيـک   
پيشتر هـا الـبـتـه         .  حجاب زيباتر است

منظورشان البته آن بـود کـه زن بـراي              
در حـجـاب زيـبـاتـر اسـت،            » مردان« 

اما اخيـراً مـي شـنـويـم کـه حـتـي در                   
دانشـکــده هــنـرهــاي زيــبـا کـه تـعــداد              
دانشجويان دختر آن از پسر ها بـيـشـتـر     
است، دانشجويان را مجبور مي کننـد  
که از ماکت زن چادري به عنوان يـکـي   
از مظاهر ذوق زيبايي شناخـتـي گـرتـه       

مـن در آن زيـبـايـي اي             !  برداري کننـد 
مي گويند عـفـت و تـعـادل         .  نجسته ام

جامعه با حجاب حفظ مي شـود، اگـر       
اينطور است پس بحمداهللا به نظـر مـي     
رسد ما متعادلترين و عـفـيـف تـريـن            

ما نـه  .  نيستيم.  جامعه کره خاک باشيم
قائل به آن مأموريـت مـقـدسـيـم و نـه             
هرگز توجيه شـده ايـم کـه چـه کسـي،                
کجا، چگـونـه و چـرا ايـن مـأمـوريـت                
مقدس را بر دوش نظام اسالمي نـهـاده   
است که حال ما زنان بـا پـوشـش خـود         

 .بخواهيم آن را به انجام برسانيم
 

من به حجاب اجباري نه مي گـويـم از       
آنرو که نه فاعليت مطلقي را که در آن     
به من نسبت مي دهـنـد انسـانـي مـي          

من نـه  .  دانم و نه آن مفعوليت مطلق را
مي خواهم و نه مي تـوانـم بـا حـجـابـم           
مسئول عفت و تعادل جـامـعـه و نـظـم          
مستقر يا بي نـظـمـي و آشـفـتـگـي آن                
باشم و نه آنکه با پذيرفتـن آن، خـود را         

نگاه من به جهان از هـمـان       .  انکار کنم
اعتباري برخوردار است کـه نـگـاه هـر           

من و مـيـلـيـون        . موجود انساني ديگر
ها مثل مـن در حـجـاب نـه امـنـيـت                  
جسته ايم، نه زيبايي، نـه اخـالق ، نـه            
عفت و نـه پـاکـي، و بـر عـکـس بـي                      
حجابي را هم مالزم بي عـفـتـي و بـي           

اصـالً بـه     .  اخالقي و ناپاکي نمي دانيـم 
مـالزم بـا پـاکـي و              نظـر مـا پـوشـش        

ناپاکي، عفت و بي عـفـتـي، تـعـادل و            
پـوشـش و حـجـاب         .  عدم تعادل نيست

. بحثي يکسره مربوط به قـدرت اسـت      
 .کاري به اخالق و دين ندارد

351جوانان كمونيست       1387 ارديبهشت  31    13 

 چرا حجاب؟



چـرا  " نوشته فاطمه صادقي بـا عـنـوان          
کــه در ايــن شــمــاره جــوانــان           "  حــجــاب

کمونيست ميخـوانـيـد ، در نـوع خـود              
ميـگـويـم در نـوع         .  شايد کم نظير باشد

خود، چـرا کـه انـتـقـاد و اعـتـراض بـه                   
حجاب در طـيـف سـيـاسـي کـه خـانـم                   
صادقي هنوز کم و بيش  بـه آن تـعـلـق           

خـط قـرمـزي      .  دارد کار آساني نـيـسـت     
است که وقتي از آن عبور کرديد آنوقـت  
ديگر جزو اپوزيسيون واقعي ميشويد و 
موقعيت اپوزيسيون قانوني و خودي را   

آنـوقـت ديـگـر جـزو          .  از دست ميدهـيـد  
ــان      "  ــم ــچــه مســل ــه حــاال         "  ب ــي ک ــاي ه

ميخواهند تعبير مدرن و مـطـابـق روز        
از حجاب بدهند و در واقع بقـاء و دوام      

آنـوقـت   .  آنرا توجيه کـنـنـد،  نـيـسـتـيـد            
و "  فـمـيـنـيـسـت      " ميشويد چيزي در حد   

خيلي کـه    ".  ضد انقالب" و "  کمونيست" 
بـرانـدازان   " پارتي داشته باشيد در صف   

براي مـثـال، بـراي        .   قرار ميگيريد"  نرم
اينکه ببينيد جايگاه حجاب چيست  به 

در جناح راست هـمـيـن      (شيرين عبادي 
دقت کنيد کـه چـطـور      )  طيف قرار دارد

حتي در خارج از کشور نـيـز آن روسـري        
. لعنتي را زير گلويش سفت گره ميـزنـد  

حال آنکه هرکس ميـتـوانـد بـبـيـنـد کـه             
ايشــان چــنــدان هــم اهــل حــجــاب و                 
روگرفتن نيست و بقول دوم خردادي هـا    

بــقــول خــانــم   .  هســتــنــد"  الئــيــک" اصــال   
صــادقــي حــجــاب بــا مســالــه قــدرت             

 ! مربوط است
حجاب يک مالحظه سياسي غير قـابـل     
.  سازش براي جمهـوري اسـالمـي اسـت        

اعتراض جدي به حجاب هـمـان و قـرار        
گرفتن در صف آن دهها مـيـلـيـون زنـي        

تـامـيـن امـنـيـت         " مرحله    ١٨ - ١٧ که 
عليه شان راه انداختـه انـد و       "  اجتماعي

از خامنه اي تا رفسنجاني وا خاتمـي و    
احمدي نـژاد و هـمـه بـرادران بسـيـج و                 
حوزه و سپاه و نـيـروهـاي انـتـظـامـي و              
همچنين همه موشک هاي بالستـيـک و     
بمب اتمي در حـال سـاخـت جـمـهـوري               
اسالمي مقدمتا عليه آنها نشانه رفـتـه     

اين کاري اسـت کـه خـانـم         .  است، همان
پـس خـانـم      .  صادقي دارد انجام ميدهد

فــاطــمــه صــادقــي واقــعــا شــجــاعــت و          
جسارت کرده است که بعد از ايـن هـمـه      
جنگ و زد و خورد خونين خـيـابـانـي و       
هرروزه بر سـر حـجـاب آمـده و در يـک                

بـه حـجـاب      " سايت  علنـا اعـالم کـرده          
؟ پس آيـا آنـهـا        ! اعتراض دارد"  اجباري

که در قسمت نظردهـي ايـن مـقـالـه در            
ايشـان را بـخـاطـر         "  سايت ميدان زنـان " 

مـورد لـطـف      "  بحث علمـي " شجاعت و 
 قرار داده اند،  محق بوده اند؟

بسـتـگـي دارد کـجـا          .  هم بله و هم خيـر 
براي کساني نظير مـن کـه از       .  بايستيد

همان روز اول به حجاب از بيخ و بـنـيـاد    
اعتراض کرده است، نه چندان جسارتـي  
در کار است و نـه حـتـي راديـکـالـيـسـم             

نه حـتـي     .  واقعي و عميقي اينجا هست
في الواقع اين موضـوع اهـمـيـتـي دارد          

بـوده و    "   آيت اهللا  " که ايشان دختر فالن 
" حــجــاب اجــبــاري    " حــاال چــنــيــن بــه          
چرا کـه از ايـنـگـونـه            .  اعتراض ميکند

. اعتراضات از درون قبال هم بوده اسـت 
بعالوه هرکس را بايد به اعتبار خـودش    

آنــهــا کــه مــقــالــه قــاطــمــه        .  مــحــک زد  
صادقي را اينور و آنور مـيـفـرسـتـنـد و           
زيرش مينويسند دختر فالني، دارند بـه  

بـنـظـرم کـار       !   ايشان توهين مـيـکـنـنـد     
خانم فاطمه صادقي در خـود اهـمـيـت           

و "  شـجـاعـت   " دارد، اما اهميـت آن در        
 . ايشان نيست" راديکاليسم"

 
اهميت اين مقاله در آنسـت کـه خـانـم             
صادقي جزو اولين ها در هـمـان طـيـف       
سياسي شان هسـتـنـد کـه دارد عـلـيـه                

صراحتا و بـا لـحـنـي           "  حجاب اجباري"
تا بحـال  .  تند و کوبنده اعتراض ميکند

الاقل من نديده بودم کسي از اين طيـف  

و "  شـجـاعــت   " علنـا حـتـي ايـن انـدازه              
. از خودشان نشان بدهـنـد  "  راديکاليسم"

طيفي که خانم صادقي در رايکال تـريـن   
بخش آن ظاهر ميشود  يا داشتـنـد آش     
مي پختند و يا حتي حـجـاب را مـايـه         
لطف به زنان ميدانستند و يـا حـداکـثـر       
به اعتراض به  ديه و قـوانـيـن اسـالمـي        
مشغول بودند و وارد خط قرمز حجـاب  

خانم فاطمه صـادقـي وارد       .   نمي شدند
اين حيطه ممنوعه شـده اسـت و  دارد           

شــدن و مــنــتــهــاي     "  راديــکــال" نــهــايــت   
. اين طيف را نشان مـيـدهـد   "  شجاعت" 

ولي درست بهمين دليل در عـيـن حـال          
تناقضات و کمبودها و ماهيـت راسـت     
و غير راديکال و غير شجاعانه خـط و      
مشي سياسي که  ايشـان هـنـوز در آن          

 .گرفتار است نيز بيرون ميزند
 . بگذاريد اينرا کمي توضيح دهيم

 
طيفي که ايشان هنوز ته مايه تعلـق بـه     
آن را حفظ کرده است،  همان اسـت کـه       

" فمينيسم دوم خـرداد " قبال از آن بعنوان 
کساني کـه  ظـاهـرا          )  ١ . ( ياد کرده ايم

ميخواهند فمينيست باشند اما نهايتـا  
و حداکثر از جناح راديکـال و خـارج از         
. حکومتي دوم خرداد سر درمـي آورنـد      

جـامـعـه    " و   "  لـيـبـرالـيـسـم      " همانطور که 
دوم خردادي هـا عـاريـتـي بـود،           "  مدني

فمينيسم و راديکاليسم  ايـن دوسـتـان          
و کـنـار     "  آش نذري" هرکاريش بکنيد از 

آمدن با برادران اصالح طلب و حداکـثـر   
آيت اهللا فمينيست صانعي فـراتـر نـمـي       

اگر از اين فراتر برود به ضـد خـود       .  رود
و اين دقيقا وضـعـيـتـي       !  تبديل ميشود

است که خانم صـادقـي در مـعـرض آن           
 .قرار گرفته است

راست هاي ايـن طـيـف کسـانـي مـثـل                
همان شيرين عـبـادي هـا هسـتـنـد کـه              
بخاطر تالش براي آشتي دادن اسـالم و      
حقوق بشر جايزه نوبل هم گرفت و البتـه  

پرچمدار خط منـسـجـم    .  به جايي نرسيد
اين طيف کساني مثل نوشيـن احـمـدي      
ها هستند که سعي ميکنند به نـيـروي     

کمـپـيـن    " بدنه اجتماعي و حرکاتي چون 
و از پـايـيـن بـه           "  يک مـيـلـيـون امضـاء       

خـود جـامـه      "  فمينسم عامه مسـلـمـان   " 
اما مشکل اساسـي ايـن     .  عمل بپوشند

خط اين است که بدنـه مـورد خـطـابـش          
راديکال تر از آنست که وقتي به مـيـدان   
بيايد از در سازش با جمهوري اسـالمـي   

ــد       ــنــســم عــامــه       . " و اســالم درآي ــمــي ف
اصــطــالح خــانــم نــوشــيــن      " ( مســلــمــان

جامه تنگ و تـرشـي بـر        )  احمدي است
تن کساني اسـت کـه از حـجـاب و بـي                
حقوقي وحشتناک زنان بـه تـنـگ آمـده           

 . اند
اما جايگاه خانم فـاطـمـه صـادقـي ايـن           

 وسط چيست؟ 
از گذشته و سابقه ايشـان خـبـري نـدارم           
اما تحليال ميتوان گفت اهميت مقـالـه   
او در اين است کـه مـيـکـوشـد بـه ايـن                

جاني تازه و   "   فمينيسم عامه مسلمان" 
. رنگ و بويي علمي و راديـکـال بـدهـد        

سعي ميکند زناني را که هر روز دارنـد    
عليه حـجـاب مـيـجـنـگـنـد را بـه ايـن                    

بـه مضـمـون نـقـد          .   جريان وصـل کـنـد     
ايشان به حجاب پايين تر بطور خالصـه  

اما  سـوال واقـعـي ايـن         .  اشاره ميکنيم
است که ضرورت اين راديکـال شـدن از       

 کجا آمده است؟ 
بنـظـر مـن فشـار آن بـدنـه راديـکـال و                     
بخصوص اعتراض اش عـلـيـه حـجـاب        
چنان وسيع است که  عـلـي الـحـسـاب            

" چـرا حـجـاب     " محصوالتي چون مقاله   
خانم فاطمه صـادقـي را حـتـي بـه ايـن               

بـه آسـانـي      .   طيف تحميـل کـرده اسـت       
ميتوان ديد که در پس ايـن مـقـالـه چـه          
راديکاليسم و شجاعـت واقـعـي عـلـيـه           
حجاب نهفته است که براي نشـان دادن      
خود ناگزير است قالب تنگ فمينـيـسـم    
دوم خردادي و استدالالتي کـه فـاطـمـه         
.  صادقي در آن گرفتار است را بشـکـنـد   

خانم صادقي هم اگر با خـودش صـادق       
باشد مي بيند که وقتي بخواهد عـلـيـه      
حــجــاب پــيــگــيــر بــاشــد بــايــد از کــل             
چهارچوبه اي که هنوز در آن اسير اسـت    

بـايـد عـلـيـه کـل وضـع              .  بيـرون بـيـايـد      
بايد مثل مارکس دسـت    .  موجود باشد

بــه ريشــه بــبــرد و کــل ايــن اوضــاع و                 
احوالي که براي بـقـاء خـود بـر بـردگـي             
جنسي زن و حجاب بعنـوان سـمـبـل آن         

فمنـيـسـم حـتـي        .  آويزان شده را نقد کند
در راديکالترين اشـکـال آن پـاسـخ ايـن            
جمهوري اسالمي و آپارتايد جـنـسـي و      

 .  حجاب اش نيست
اينجا الزم است چـنـد نـکـتـه در مـورد             

هـرچـنـد فـرصـت        .  مضمون بحث گـفـت  
من کم است و به ناگزير عـجلـه عـجلـه         
اي و نامسنجم ايـن نـکـات را مـطـرح              

 .ميکنم

 
اصل حـرف خـانـم صـادقـي چـيـسـت؟                 

" قــدرت" ايــنــکــه مســالــه حــجــاب بــه           
" اخالق و ديـن   " مربوط است و ربطي به 

خب همينجا کلي سـوال مـطـرح        .  ندارد
اخـالق و    " مـگـر خـود        :   مثـال .  ميشود
مربـوط نـيـسـت؟ چـرا          "  قدرت" به "  دين

ايشان ميخواهـد اخـالق و ديـن را کـه               
اتفاقا بشدت زن ستيز و مـرد سـاالرانـه      
است را از زير تيغ انتقاد در بـبـرد؟ آيـا          

همـان نـيـسـت       "  قدرت" اينجا منظور از 
که تعبيري ايـدئـولـوژيـک و آرمـانـي از             
اسالم و دين و اخالق دارد؟ آيـا قـدرت         
به جناح و بخش معيـنـي از جـمـهـوري          

 اسالمي محدود نمي شود؟  
وانگهي، اگر بـپـذيـريـم کـه حـجـاب بـه               

مربوط است، که البته هسـت،     "  قدرت" 
سوال اين است که خـود ايـن قـدرت بـه           
کجا مربوط اسـت؟ اصـال چـرا قـدرت             

ماموريـت  " داريم؟ چرا دولت داريم؟ چرا 
داريم؟ بـطـور مشـخـص         "  مقدس دولت

جمهوري اسالمي چـرا شـکـل گـرفـت؟            
ماموريت اش چه بود؟ حجاب و حـملـه     
به زنان را براي چه ميخواست و هم االن   
 براي چه نمي تواند از آن دست بردارد؟  

اين سواالت براي خانم صادقـي مـطـرح      
چرا نيست؟ چون فکر مـيـکـنـد       .  نيست

و عـمـدتـا      " ( انـقـالبـيـون    " قدرت از ذهن 
بيرون آمد که دنيا را تبيين کـرده  )   مرد

. بودند و حاال ميخواستند تغيير دهـنـد  
. حال آنکه عـکـس ايـن صـحـيـح اسـت             

سـاخـتـه و      "  انقالبيون" ذهن و تعبير اين 
پرداخته دنيايي است کـه در مـقـابـلـش          

جـمـهـوري اسـالمـي در          .   قرار گرفتـنـد  
و بـراي سـرکـوب آن         ٥٧ مقابل انقالب 
کارگـران و مـردم شـاه را            .  شکل گرفت

انداختند و بورژوازي چـاره اي نـداشـت          
که افسارش را دست خميني و جـنـبـش      

" ماموريت مقـدس . " اسالمي اش بدهد
رژيم اسالمي که البته هنوز ادامه دارد   
چيزي جز اين نبود که جامعه انقالبي و   
سر به شورش بلنـد کـرده را سـرجـايـش            
بنشانـد و نشـان بـدهـد کـه مـيـتـوانـد                    
الــگــويــي بــراي اداره امــور مشــتــرک             

حـملـه بـه زنـان و           .  سرمايه دارها باشـد 
حجاب يک ابزار بسيار مهـم جـمـهـوري       
اسالمي براي حاکميت و سرکوب بود و 

اينکه اسالم در   .  هنوز هم بشدت هست
اين مورد چه گفته و چه روايتـي دارد و      
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 يادداشتی در حاشيه مقاله فاطمه صادقی

 مصطفی صابر

15ادامه صفحه   



ندارد هنوز باقي ماندن در سطح ظـاهـر   
 .بحث است

البته الحق خانم صادقي نکات جـالـبـي    
را در اين زمينه ميگويد که مـن نـمـي        

ايـنـکـه گـويـا حـتـي بـا اوراد                 .  دانستـم 
اسالمـي هـم نـمـي تـوان ايـن حـجـاب                   
. موجود را درست و حسابي توجيه کـرد 

ولي جايي که خانم صادقي مـيـخـواهـد     
بـاالخـره   .  بايستد جاي ايستادن نـيـسـت   

اگر يک آخوند با پشم انبوه تـر و تـعـداد        
شيپيش هاي بـيـشـتـر فـتـوا بـدهـد کـه                
شريعه اينرا گفته کافي است تا مشـتـي   
اوباش با تفنگ و بمب و زندان و تيـغ و    
اسيد و سنگسار و غيره راه بفتنـد و بـه       
زور حجاب سر زنـان و از جـملـه خـانـم              
. صادقي کنند و  همان فتوا بشود ديـن   

مگر خود ديـن هـاي مـوجـود دنـيـا و                 
مثال اسالم جز به هميـن طـريـق شـکـل          
گرفته اند؟ مگر همه آيه هاي الهـي جـز     
بيان منافع مادي معينـي اسـت کـه از          
زبان شارلتانهايي که داعيه ارتـبـاط بـا        
يک موجود موهوم داشته انـد در آمـده       

 است؟
 

و باالخره ايشان خيلي اصـرار دارد کـه         
مـخـالـف    "  حـجـاب اجـبـاري      " بگويد بـا    

مگر حجاب اختياري هم داريـم؟    .  است
اگر اين حکومت اسالمي نبود، اگر بـه    
زور اينهمه جنايت حجاب را بـه زنـان و       
به جامعه تحميل نمي کردند و بـا ايـن         
همه جنايت حفظ اش نمي کردنـد، اگـر     
هـــمـــان اخـــالقـــيـــات زن ســـتـــيـــز و               
مردساالرانه در جامعه مسلط نـبـود و       

حفاظت نمـي شـد، اگـر        "  قدرت" توسط 
) کــه هــمــه از دم ضــد زن انــد              ( ديــن   

ايدئـولـوژي حـکـومـت هـا و طـبـقـات                  
استثمارگر نبود و ميليـاردهـا دالر هـر        

صـنـعـت    " روز خرج سرپا نـگـاه داشـتـن         
نمي شد، مـيـخـواهـم بـدانـم کـدام            "  دين

حجـاب سـر مـيـکـرد؟          "  اختيار" زني به 
اصال چرا بايد اين کار را بکنند؟  تنـهـا   
در صورتي که دنيا را وارونـه بـبـيـنـيـم،         
يعني فکر کنيم گويا آدم هـا بـراي آزار         
خــودشــان ديــن درســت مــيــکــنــنــد و             
اخالقيات عقب مانده و ضـد زن خـلـق          
ميکنند و حجاب و کيسه و قفس بـراي  
خــودشــان درســت مــيــکــنــنــد آنــوقــت          

صـحـبـت    "  حجاب اختـيـاري  " ميشود از 
 .کرد

وانگهي آيا حجـابـي کـه خـانـواده هـاي             
مسلمان سر دختر بچه هاي معـصـوم و     

اسـت؟  "  اخـتـيـاري   " بي زبان مـيـکـنـنـد        
دوست دارم بدانم نظر خانم صـادقـي در     

 مورد حجاب کودک چيست؟
" حجاب اجـبـاري    " آيا کسي که مخالف 

است، حاضر است که مـعـلـم دخـتـر يـا           
سر کند و هـر  "  حجاب اختياري" پسرش 

روز با چارقد و چـاقـچـور و مـقـنـعـه و                
بورقه و يا کيسه سياه اسالمي بـعـنـوان      
معلم بچه هاي مـعـصـوم  سـر کـالس              
درس حاضر شود؟ اگر مـعـلـم پسـر يـا            
دختر خانم صادقي با تي شرت هـيـتـلـر     
سر کالس حـاضـر شـود و کلـه اش را                 
بشيوه اسکين هد ها بتراشد و  بازوبـنـد   
صليب شکسته فاشيستـهـا را بـه بـازو           

اسـت،  "  اخـتـيـاري   " ببندد و بگويد اينها 
آنوقت ايرادي نيست؟ چـون بـه اخـتـيـار          
خودش اين کارها را کـرده اسـت؟  آيـا            
دولت در مورد سـرنـوشـت آن بـچـه هـا             
مسئول نيست؟  آيا تبليغ فاشـيـسـم در      
مدارس مجـاز اسـت؟  مـگـر حـجـاب               
کمتر از صليب شکسته فاشيستهـا آدم    
ها را نابود کـرده و در کـوره هـاي آدم                

 سوزي اجتماعي سوزانده است؟
از اين دست سوالـهـا بـاز هـم مـيـشـود              

بـنـا بـر ايـن مـخـالـفـت بـا                  .  طرح کـرد   
بـايـد   .  کـافـي نـيـسـت       "  حجاب اجباري" 

حـجـاب   .  عليه حـجـاب اعـتـراض کـرد         
بـايـد دولـت از        .  بايد تماما برچيده شود

شهروندانش و از کودکانش در مـقـابـل        
حجاب ايـن صـلـيـب شـکـسـتـه اسـالم                

حـجـاب مـيـتـوانـد         .  سياسي دفاع کـنـد  
مثل مذهب مساله خصوصي هرکسـي  
بشود، اما بايد از دولـت و آمـوزش و             

همـانـطـور کـه       .  پرورش کامال جدا شود
دولت مذهبي نداريم، دولت پرو حجاب 

خانم صـادقـي و     .  هم نبايد داشته باشيم
دوســتــانشــان در ايــن مــورد چــه فــکــر            

 ميکنند؟
 

باالخره بايد کمي مشخصتر هـم حـرف       
امــثــال خــانــم صــادقــي عــالوه بــر           .  زد

چـه  "  چرا حـجـاب  " نوشتن مقاالتي نظير 
کارهاي مشخصي در مورد  مبارزه بـا    
حجاب را پيشنهاد ميکنند؟ چرا مثـال  
کمپين يک ميليون امضاء پاي خواست 
الغاي حجاب  نيايد؟ چرا مـثـال الاقـل        
در اينترنت و در عکس هايـي کـه پـاي        
مــقــاالت مــيــگــذارنــد حــجــاب از ســر          

برندارند؟  ميدانم که خـانـم صـادقـي و           
دوستانشان در فضاي علني و قـانـونـي        
کار ميکنند، اما سـوال ايـن اسـت آيـا           
نمي شود راديکالترين از اين در هـمـيـن    

 فضا کار کرد؟ 
و در پايان يک نکته حـاشـيـه اي را هـم           

خانم صادقي در مقاله شـان    .  اشاره کنم
جــمــهــوري اســالمــي را در کــنــار نــئــو           

دولتهاي کمونيستـي  " کانهاي آمريکا و 
اينجا به نـظـر مـن        .  قرار ميدهد"  سابق

ايشان در دام تبليغات ضد کمونيسـتـي   
و جنگ سردي افتاده است و يـا شـايـد          

آن .  هــم خــودشــان بــه آن اعــتــقــاد دارد          
هـرگـز   "  دولت هاي کمونيسـتـي سـابـق      " 

بلکه دولـتـهـاي يـک         . کمونيست نبودند
. قطب جـهـانـي سـرمـايـه داري بـودنـد                

سرمايه داري دولتي که بـراي شـکـسـت       
دادن انقالب کارگري اکتبر و مقابلـه بـا     
محوبيت سـوسـيـالـيـسـم بـه بـورژوازي               

همچنانـکـه در غـرب هـم           .  تحميل شد
جناح چپ بورژوازي و  سـرمـايـه داري            

چـه سـرمـايـه       .  دولت رفاه ميدان دار شد
داري دولتي شرق و چـه سـرمـايـه داري         
دولــت رفــاه غــرب از هــر لــحــاظ کــه                
بگيريد صد پله به نئوکانهاي آمريکا و   

گـرچـه   .  جمهوري اسالمي شرف داشتند
کل دنياي نظم نوين جهاني و نئوکـانـهـا    
و اسالم سياسي و جـمـهـوري اسـالمـي          
نهايتا محصـول هـمـان سـرمـايـه داري             
دوره جنگ سرد و تناقضات و بن بسـت  
هاي آن است، ولي ارتجاع و عقبـگـردي   
که در دوره حاضر شاهد آن هسـتـيـم در      

چـون مـوضـوع      .  طول تاريخ نظير نـدارد 
مقاله خانم صادقي مـوقـعـيـت زنـان و            
حــجــاب اســت خــوب اســت در مــورد            

کـه  ( موقعيت زنان در شـوروي سـابـق            
اســاســا تــحــت تــاثــيــر انــقــالب اکــتــبــر         

کمي بررسي کند و به ايـن    )  متحول شد
ها هـمـانـطـور کـه          "  قدرت"فکر کند که 

سعي ميکنند حجاب و سـتـم بـر زن و          
عقب ماندگي و خرافات و تـبـيـعـض و         
نابرابري را بعنوان حقايق و ضرورت هـا    
توجيه کنند، بـا هـمـان شـدت هـر روز              
 . مشغول تبليغ عليه کمونيسم هستند

------------------ 
فمنيسم دوم خـرداد، نـقـدي بـر             " به )  ١ 

در جــوانــان   "  مــقــالــه نــوشــيــن احــمــدي     
اينجا هـم  .  رجوع کنيد ٢٨٠ کمونيست 

 :ميتوانيد ببينيد
/rofagha-sjk2.blogfa.com/

post-43.aspx 
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همانطور که در اطـالعـيـه قـبـل بـه           
فـعـال      ٥اطالع رسيد امروز دادگاه   

کارگري هفت تپه فريدون نيکوفـرد،  
علي نجاتي، جليل احمدي، محـمـد   
حيدري مهر و رمضـان عـلـيـپـور و            
هــمــچــنــيــن ابــوالــفــضــل عــابــديــنــي      
خبرنگار، در شـهـر دزفـول بـرگـزار              

جــمــهــوري اســالمــي امــا در          .  شــد
ــطــي کــه کــارگــران در حــال                شــراي
اعتراض و راهـپـيـمـائـي و در اوج                
مبارزه خود هستنـد، جـرات نـکـرد         
کارگران را محـکـوم کـنـد و عـمـال             

. دادگاه به يک جلسه تقليل داده شـد 
هدف جمهوري اسـالمـي ايـن اسـت         
کــه در شــرايــطــي ديــگــر مــجــددا             
کارگران را بـه دادگـاه بـکـشـانـد و                 

کارگران اما خـواهـان   . محاکمه کند
پــايــان دادن بــه هــرنــوع احضــار و             
دادگاهي کـردن کـارگـران و پـايـان               
دادن به پرونده سازي عليه کـارگـران   

شعار کـارگـر زنـدانـي آزاد         .  هستند
بايد گردد که در راهپيمائي ديروز و 
امروز توسط هزاران نفر از کارگـران  
ــراض                ــر اعــت ســر داده شــد، جــوه
کارگران به پرونده سازي و تـعـقـيـب       
کارگران و لغو همه پرونده ها را، نـه  
تنها عليه کارگران نـيـشـکـر بـلـکـه            
همه فـعـالـيـن کـارگـري در سـراسـر               

 . کشور، به نمايش گذاشت
 

ــا دادگــاه تــعــدادي از               هــمــزمــان ب
کارگران در مـقـابـل دادگـاه تـجـمـع            
کــردنــد و رفــقــاي کــارگــر خــود در             
 .دادگاه را مورد حمايت قرار دادند

 
در شهر شوش نـيـز هـزاران نـفـر از              
کـارگــران و جـوانــان و مـردم شــهــر              
دست به تجمع درمقابل فرمـانـداري   
زدند و سپس راهپيمـائـي کـردنـد و         

کارگر زنداني آزاد بايد :  شعار دادند
گردد، معيشت زندگـي حـق مسـلـم         

ماست، پرونده سازي عليه کارگـران  
را متوقف کنـيـد، مـدعـي عـدالـت           
خجالت خجالت، حـقـوق مـاهـيـانـه           
حق مسلم ماست، کارگر مي ميـرد  
ذلت نمي پذيرد، زيبداري اسـتـعـفـا       

نيروهاي سرکوب رژيـم در      .  استعفا
لباس شخصـي  .  محل مستقر بودند

هاي مزدور حکومت نـيـز هـمـه جـا          
کـارگـران بـا شـعـار          .  پراکنده بودنـد 

دادن بر خواستهاي خـود پـافشـاري        
الزم به توضيح است که روز   .  کردند

گذشته نيز در ابتدا دو هزار نـفـر از       
کارگران راهپيمائي را شروع کـردنـد   
اما جوانان و مردم آزاديخواه شـوش  
به آنها پيوستند و صف کارگران بـه    

 . نفر رسيد ٦٠٠٠
 

کارگران ناتواني رژيـم از مـحـکـوم           
کردن کـارگـران را نـتـيـجـه مـبـارزه               
گســتــرده خــود مــيــدانــنــد و اعــالم          
کــردنــد کــه تــا تــحــقــق کــلــيــه                     
خواستهايشان به اعتصاب و تجـمـع   

 . ادامه خواهند داد
 

حزب کمونيست کارگـري هـمـراه بـا         
کارگران هفت تپه و جوانان و مـردم    
آزاديخواه شوش، جمهوري اسالمـي  
را بخاطر محاکمه کارگران، پـرونـده   
ــه                   ــه ب ــان و حــمل ــه آن ــي ســازي عــل
اجتماعات کارگران محکوم ميکند 
و کــلــيــه مــراکــز کــارگــري و مــردم            
آزاديـخـواه در شـوش، و شـهـرهـاي               
اطـراف و در سـراسـر کشـور را بــه                 
اعالم همبستگي با کارگران نيشکر 

 . هفت تپه فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 

مـه     ٢٠،   ١٣٨٧ارديـبـهـشـت        ٣١
٢٠٠٨ 

دادگاه فعالین کارگران هفت 
 تپه ناتمام گذاشته شد

امروز نیز هزاران نفر دست به 
 راهپیمائی در شھر شوش زدند 



شش روزي کـه      " سالگرد :  يک توضيح( 
، وقـايـعـي کـه         " رژيم اسالمي را لرزانـد 

انـقـالب دوم     " اکونوميـسـت تـيـتـر زد            
آنــهــم در    .  دارد فــرا مــيــرســد      "  ايــران؟

شرايطي که بحران جمـهـوري اسـالمـي       
. بيش از هر وقت ديگر حاد شـده اسـت    

کارگران با اعتصابات شان نظير هميـن  
هفته تپه که در جريـان اسـت، زنـان بـا           
مبارزه تعطيل ناپذير عليـه حـجـاب و        
آپــارتــايــد جــنــســي، دانشــجــويــان بــا           
اعتصابات و تـحـصـن هـاي فـزايـنـده                
شان، توده وسيع جـوانـان بـا حـرکـاتـي             
نظير تـظـاهـرات آريـاشـهـر در مـيـدان               

تورم  و گـرانـي بـيـش از هـر            .  حاضرند
وقت ديگري تـوان و طـاقـت مـردم را               
بريده است و صـداي اعـتـراض از هـر               

رژيم اسـالمـي   .  سوي جامعه بلند است
از لحاظ بين المللـي کـل قـدرت هـاي           
سرمايه داري را عليه خود متحد کـرده  

همه کس منتظر است کـه وضـع     .  است
فعلي تغيير کند و جامعه بسيار بـيـش   

سال پيش که هژده تير فوران کـرد     ٩ از 
تير سـرآغـاز      ١٨ .  به چپ چرخيده است

جــنــبــش تــوده اي بــراي ســرنــگــونــي             
تـيـر      ١٨ گرچه   .  جمهوري اسالمي بود

بعنوان يک آکسيون فروکش کـرد، امـا       
جنبش سرنگوني با همه افت و خيـزهـا   
به راه خـود ادامـه داد و اکـنـون ايـن                    
جنبش به مراتب عميق تر و راديکالتـر  
. و چپ تر و  متـشـکـل تـر شـده اسـت            

آزادي انديشه با پشم " اينبار شعارها از 
آزادي بــرابــري   " بــه   "  و ريــش نــمــي شــه      

معيشت و مـنـزلـت        " و "  هويت انساني
حــکــومــت  " و   "  حــق مســلــم مــاســت       

لغو آپـارتـايـد    " و "  اسالمي نمي خواهيم
" سوسيالـيـسـم يـا بـربـريـت           " و "  جنسي

ايـنـبـار چـپ،       .  ارتقاء پيدا کـرده اسـت      
طــبــقــه کــارگــر و حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري و پرچم منصور حـکـمـت صـد       

سـال     ٩ بار قوي تر و شناخته شده تر از 
و البته جمهـوري  .  پيش در صحنه است

اسالمي هم ديگر نه خاتمـي را دارد و        
نه دوم خرداد و ناچارا به احمدي نـژاد و    
امام زمان و طرح امنيت اجتـمـاعـي و      
زندان و بگير و بـبـنـد و رجـز خـوانـي                 

اوضـاع  .  اسالمي  امـيـد بسـتـه اسـت           
ايران ميتواند با مخـاطـرات و اوضـاع        

آنــچــه کــه    .  پــيــچــيــده اي روبــرو شــود        
مـيـتـوانـد مـانـع هـمـه مـخـاطـرات و                    
ــه مــيــدان آمــدن                صــدمــات بشــود ب
کارگران و زنان و جوانان، بدست گرفتن 
ابتکار عمل سياسي و  به زير کشـيـدن     
جمهوري اسالمي و بـرقـراري آزادي و         
برابري و يک جمهوري سوسـيـالـيـسـتـي       

هژده تـيـر يـکـي از آن فـرصـت                 .  است
ابـالغ  " هاست که خود به خود يـاد آور        

از طرف مردم  به رژيـم  "  حکم سرنگوني
بويژه هژده تير فـرصـتـي    . اسالمي است

ــراضــات              ــراي گســتــرش اعــت اســت ب
دانشجويي و جوانان عـلـيـه جـمـهـوري         

بايد از هر لحاظ به استـقـبـال    .  اسالمي
ما به سهم خـود    .  تير رفت ١٨ سالگرد 

ميکوشيم مـقـاالت و گـزارشـاتـي در              
از شمـا  .  تير را فراهم کنيم ١٨ رابطه با 

هم دعوت ميکنيم در اين زمينه بـراي    
نشريه بنويسيد و نظرات و پيشنهادات 

اينجا  تـوجـه تـان      .  خود را مطرح کنيد
را به  مصاحبه زير که چند هفـتـه بـعـد       

تير صورت گرفته اسـت، جـلـب         ١٨ از 
اين متن از سـايـت مـنـصـور        .  ميکنيم

حکمت به مديريت خسرو داور برداشته 
 ) جوانان کمونيست. شده است

 
شــش روزي کــه رژيــم        :انــتــرنــاســيــونــال

اسالمي را لرزاند، تـوصـيـف گـويـائـي         
براي رويدادهاي اخير است، کـه بـطـرز        

اي نفرت عمومي  خيره کننده و بيسابقه
عليه جمهوري اسالمي و آمادگي تـوده  
مــردم بــراي بــرخــاســتــن و رويــارويــي           
ــا رژيــم را روي صــحــنــه                 راديــکــال ب
خيابانها آورد، تأثيرات اين خـيـزش بـر      

رابطـه آتـي مـردم و رژيـم را چـگـونـه                    
  ارزيابي ميکنيد؟

 
اين رويـدادهـا اثـبـات        :منصور حکمت

حقيقتي بود که ما برخالف تصورات و 
هـاي     تبليـغـات اپـوزيسـيـون و رسـانـه             

چي بر آن تـأکـيـد داشـتـيـم و آن              خاتمي
ايــنــســت کــه مــردم ايــران جــمــهــوري            

خواسـت مـردم      .اسالمي را نميخواهند
نه تعديل حـکـومـت اسـالمـي، بـلـکـه             

رأي دو سـال قـبـل          .  سرنگوني آن است
مردم در دوراهي ارتجاعي ناطق نـوري  
يا خاتمي، سند ورود آنها در مـقـيـاس      
وسيع به مبارزه فعال براي خالـصـي از     

ايـن رأي    .  شر جمهـوري اسـالمـي بـود        
خاتمي نبود، رأي علـيـه رژيـم، عـلـيـه           
اسالم و اسالميت، عـلـيـه اخـتـنـاق و             
سرکوب، عـلـيـه فـرهـنـگ ارتـجـاعـي              
تحمـيـلـي، عـلـيـه فـقـر و نـابـرابـري و                      

جمهوري .  بيحقوقي در ايران امروز بود
اين آغاز بالفعـل  .  اسالمي رفتني است

اي در      موج مبارزات وسيـع و عـلـنـي        
ناپذيـر   ايران است که يک نتيجه اجتناب

. آن سرنگوني رژيم اسالمي خواهد بـود 
طلبي  با اين رويدادها اردوي سرنگوني 

در ايران، که ابدا يک اردوي يک دست و   
نيست و نـخـواهـد مـانـد،          "  همه با هم" 

بعنوان يک جنبش عـلـنـي و مـردمـي            
از ايـن تـاريـخ،        .  اعالم موجوديت کـرد 

حکم قديمي مـا کـه جـدالـهـاي جـاري             
ســيــاســي در ايـــران نــه دو طـــرف                    

، بلکه سـه طـرف     ) خاتمي  -اي خامنه( 
دارد، يک حقيقت غيـر قـابـل انـکـار و            

جـدال  .  پذيرفته شده محسوب مـيـشـود   
مـردم عــلــيــه کـل رژيــم اســالمــي، آن             
عاملي است کـه ايـن جـنـاحـهـا را در               
. جستجوي چاره بجان هم انداخته اسـت 

رويـدادهـاي اخــيـر اعـالم مـوجـوديــت             
مستقل و علني يک جـنـبـش مـردمـي        

اين بنـظـر مـن بـر         .  براي سرنگوني بود
روش و رفتـار جـنـاحـهـاي حـکـومـت،             
احــزاب ســيــاســي و خــود مــردم در                

اي    ماههاي آتي تأثيرات تعيين کنـنـده  
جالب است کـه در ايـن         .  خواهد داشت

ميان الفـاظ و اصـطـالحـات رايـج تـا               
ديروز چگونه بسرعت کـهـنـه شـدنـد و            

هاي سـيـاسـي مـيـان           تصاوير و شمايل

خـود  .  ميدان چـگـونـه دگـرگـون شـدنـد           
خـتـم   " و   "  بـرانـدازي  " حکومت از خـطـر     

کـه گـويــا از بـيــخ گــوش رژيــم              "  نـظـام  
عـبـارت   .  گذشته است صحبت ميکند

جامعه مدني جـايـي گـم و گـور شـد،              
خاتمي براي معترضين رجزخواني کـرد  

اي بـراي دانشـجـويـان اشـک               و خامـنـه  
چـي و       هاي غربي خاتمـي  رسانه.  ريخت

ژورناليستهـايـي کـه گـويـي فـروخـتـن               
خاتمي بـه مـردم ايـران جـزو تـعـريـف                  

شان بود، يکباره انقالب را تـيـتـر     شغلي
در ايران، مردم عـلـنـا بـه رژيـم          .  کردند

حـکـم   .  اسالمـي اعـالم جـنـگ دادنـد           
ايـن  .  سرنگوني رسما به رژيم ابالغ شـد   

ــوج                   ــراضــي، و م ــت ــبــش اع ــن ــه ج ب
اعتراضات آتي، اعم از اعـتـصـابـي و         
تظاهراتي و خياباني، يک هويت کامال 
  .متمايز از جناحهاي حکومت ميدهد

 
در مـورد احـتـمـال مـوج           :انترناسيونال

برگشت راسـت چـه فـکـر مـيـکـنـيـد؟                
اي، مـوج       تهديدات خاتمي و خـامـنـه       

هـايـي کـه         سـازي    ها و پرونده دستگيري
ها و شوهاي تلويزيونـي   يادآور بازجويي

نامه سـران  .  است ٦٠ الجوردي در سال 
سپاه پاسداران به خاتمي و تـبـلـيـغـات          

اي اين سـؤال   هاي مدافع خامنه روزنامه
را طرح کرده که آيـا يـک مـوج وسـيـع              
سرکوب، حتي به شکل يک کـودتـا، در     
راه است يا خـيـر، و اگـر هسـت مـردم              

  چگونه با آن مواجه خواهند شد؟
 

ايـن تصـور کـه رژيـم            :منصور حکمت
خـرداد     ٣٠ اسالمي ميتواند از نو يک   

. ديگر راه بياندازد، اشـتـبـاه اسـت         ٦٠ 
آن .  اين دو دوره عميقا با هم فرق دارنـد 

گيري جـمـهـوري اسـالمـي،           دوره شکل
دوران پيدايش يـک جـنـاح مسـلـط در            
درون آن براي يکپارچه کردن حاکـمـيـت    
و کوبيدن مـوج جـديـد اعـتـراضـي در             

تناسب قوا ميان رژيـم  .  ميان مردم بود
آن .  و مخالفانش اساسا مـتـفـاوت بـود      

دوره، دوره تــعــرض و اســتــقــرار رژيــم            
اين دوره، دوره اضمحـالل  .  اسالمي بود

ــنــي آن اســت           و عــقــب     امــروز .  نشــي
برعکس، روند تشتت و فرسايش رژيـم    

رژيــم در يــک      .  اســالمــي را شــاهــديــم     
ــاء اســت                 ــق ــراي ب ــوي حــاد ب ــکــاپ . ت

جناحهايش دقيقا بر اين زمينـه بـجـان      
مـردم، نسـل جـديـدي از           .  اند هم افتاده

سـيـاسـت    .  انـد    مردم، عليه آن برخاستـه 
سرکوب در مقياس وسـيـع در چـنـيـن            
شرايطي فورا رژيم را از درون دچار فلـج  
و تشتت ميکند و يـک تـعـرض فـعـال            

اي عــلــيــه حــکــومــت را بــاعــث             تــوده
طبـعـا در کـل رونـد سـقـوط               .  ميشود

حــکــومــت اســالمــي، در مــقــاطــعــي         
ــالم                   ــا و اع ــودت ــان رخ دادن ک ــک ام

اما اين کودتا .  حکومت نظامي هست
زمـــانـــي بـــراي جـــنـــاح کـــودتـــاگـــر            
موضوعيت و خاصيت پيـدا مـيـکـنـد        
که جناح مقابـل قـبـال عـمـال از نـظـر                
سياسي زانو زده باشد و حـاضـر بـاشـد         
ميدان را تَرک کُنَد و براي حفـظ اسـاس     
حـکـومـت اسـالمـي در بـرابـر کـودتــا                 

اما اگر براي مثال جـنـاح   .  تسليم بشود
دوم خرداد حـاضـر نـبـاشـد از مـيـدان                
بيرون برود و اندک مقاومتـي در بـرابـر        
کودتا بکند، آنگاه کودتـا بـه چـاشـنـي          

اي مـردم عـلـيـه کـل رژيـم              خيزش توده
و اگــر بــنــا بــاشــد        .  تــبــديــل مــيــشــود   

که به هـمـان   ( ها کودتا کنند  چي خاتمي
انــدازه قــابــل تصــور اســت کــه حــالــت           

، آنــوقــت ديــگــر جــلــوي قــيــام         ) ديــگــر
در .  مستقل مردم را نميتوانند بگيـرنـد  

طول اين روند، در مقطعي که تـنـاسـب    
قوا بيش از اين عـلـيـه رژيـم چـرخـيـده              
بــاشــد، کــودتــا و حــکــومــت نــظــامــي         

اما هميـن امـروز     .  محتمل خواهد بود
ماجراي .  وقوع کودتا دور از ذهن است

نامه سران سپاه پاسداران به خـاتـمـي و      
هـاي   پاسخهايي که از احزاب و روزنامه

. دو خردادي گرفت خيـلـي جـالـب بـود         
ژستي توخالي بود و از جـنـاح مـقـابـل        

گـرانـه      پاسخي تحقيرآمـيـز و شـمـاتـت         
البته عليرغم همه مخـاطـراتـي    .  گرفت

که راه انداختن يک موج سرکوب يا يـک  
کودتا براي خود رژيم اسـالمـي ايـجـاد       
ميکند ممکن است باز اين عـمـل، بـا      
. هــر مــحــاســبــاتــي، صــورت بــگــيــرد        

صحبت من اينست که چنين حـرکـتـي      
. خيلي زود در هـم خـواهـد شـکـسـت                

خصلت ذاتي حکومت نظامي و کودتا 
اينست که اگر شکست بخـورد، ديـگـر      

  .رژيم رفته است
 

اما ايـن بـه ايـن مـعـنـي نـيـسـت کـه                       
جمهوري اسالمي در هـمـيـن دوره بـه             
جنايات و اَعمال کثيفي دست نخواهـد  
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  برای سرنگونی رژيم آغاز ميشود جنبش توده ای

مصاحبه با راديو 
 تير ١٨انترناسيونال درباره 

 منصور حکمت

 17ادامه صفحه 



برعکس، در اين شـک نـيـسـت کـه          .  زد
يک تـوافـق عـلـنـي مـيـان جـنـاحـهـاي                  
حکومت براي اعمال خشـونـت عـلـيـه          
گروهـهـا و احـزاب اپـوزيسـيـون غـيـر                 
مجاز و ناراضيان فعال در ايـران وجـود     

اسم اين را ظاهرا تـوافـق بـر سـر           .  دارد
ــوک              "  ــکـ ــان مشـ ــتـ ــابسـ ــذار از تـ " گـ

مـيـخـواهـنـد ايـن دور را             .  انـد    گذاشته
ميان خـود مسـاوي اعـالم کـنـنـد، و                 

اند که بايد به اين منظور از    توافق کرده
مردم و معترضين قربـانـي بـگـيـرنـد و           

بسـيـج نـيـروي       .  جامعه را ارعاب کنند
زياد و تالش زيادي الزم است تا مـردم    
و همه ما کاري کنيم که کساني نـظـيـر    
منوچهر محمدي، غالمرضا مهاجـري  
نژاد، مريم شانسي، کازرونـي و ديـگـر        
دستگيرشدگان جان سالم از دسـت ايـن     

امــا نــتــيــجــه ايــن      .  اوبــاش در بــبــرنــد     
زورآزمــايــي مشــخــص هــرچــه بــاشــد،        
سرکوب وسيع و بخانه فرستـادن مـردم     
. در حيطـه امـکـانـات ايـنـهـا نـيـسـت                

ــوجــه               (  ــجــا ت ــن ــدهــيــد هــمــي اجــازه ب
خوانندگان انترناسيونال را بـه کـمـپـيـن        
وسيع حزب در دفاع از دستگيرشدگـان  
اخير و همه زنـدانـيـان سـيـاسـي جـلـب             

  .)به اين کمپين بپيونديد. کنم
 
مهمترين عامل در نـاتـوانـي رژيـم از          

مــيــلــيــتــاريــزه کــردن کــامــل اوضــاع،         
جان مردم بـه    .  وضعيت اقتصادي است
ــبــشــان رســيــده اســت        ــيــداد    .  ل تــورم ب

ماههاست دستمزد بخشـهـاي   .  ميکند
و تـازه    .  انـد    وسيعي از کارگران را نـداده 

انـد، بـا آن نـرخ دسـتـمـزد                آنجا که داده
امکان برخورداري از حـداقـل مـعـاش،       

ــر مــمــکــن اســت          ــقــل از     .  غــي مســت
رويــدادهــاي اخــيــر طــبــقــه کــارگــر و             

بگيران جـزء دارنـد      زحمتکشان و حقوق
مي آيند تا تکليف مسأله معـاشـشـان    

حکـومـت نـظـامـي در          .  را روشن کنند
چنين وضعيتي، فقط ميتواند رژيـم را    
با عصيانهاي عظيم شهري، نافرمـانـي   

اي در بخشهاي مـخـتـلـف      علني و توده
جامعـه، ورود يـکـسـره مـردم بـه فـاز                  
نــظــامــي و جــنــگ خــيــابــانــي عــلــيــه           

نــمــيــتــوان  .  حــکــومــت مــواجــه کــنــد       
ميليونها انسان را هم گرسنگـي داد و      

همـانـطـور کـه       .  هم برويشان شليک کرد

. گفتم از اين اوباش هر کاري برمي آيـد 
اما تاکتيک کودتا و حکومت نـظـامـي    
. از پيش محـکـوم بـه شـکـسـت اسـت             

ميخ ديگري به تابوت خـود حـکـومـت       
  .خواهد بود
خاتمي و همه تشکلهـا و     :انترناسيونال

" جنبش دو خـرداد     " نشريات موسوم به 
شامل جريانات دانشجويي وابستـه بـه     
اين جناح نظير دفتر تحکيـم وحـدت و       
تشکـلـهـاي اسـالمـي ديـگـري کـه در                 
دانشگاه فعاليت مجاز دارند، بسرعـت  

شان از حرکت اعـتـراضـي       حمايت اوليه
دانشــجــويــان در قــبــال ســرکــوبــگــري          
نيروهاي انتظامي را پـس گـرفـتـنـد و            

اهللا    اي و انصار حـزب    همصدا با خامنه
و ناطق نوري و جنتي و غيـره خـواهـان      
سرکوب اين خـيـزش راديـکـال شـدنـد،           

جـنـاحـهـا در       "  وحـدت " اين مـوردي از      
بـود، در    "  نـظـام  " حالت بخطـر افـتـادن        

عين حال کشمکـش جـنـاحـهـا بـر سـر              
نحوه مقابلـه بـا تـوفـانـي کـه رژيـم را                  
لرزاند و تحـکـيـم مـوقـعـيـت خـود در               
جريان مقابله با ايـن تـوفـان هـمـچـنـان            

انداز کشمکش حاضر  ادامه دارد، چشم
  درون رژيم را چگونه ميبينيد؟

 
بنـظـر مـن اخـتـالف           :منصور حکمت 

بندي آنها در مقابل هـم   جناحها و صف
نه فقط سرجايش هست، بلکـه بـا ايـن        

هرقدر .  رويدادها تشديد هم خواهد شد
فشار مردم به کل اين حاکميت بيـشـتـر    
بشود، و هرقدر نظامشان بـطـور کـلـي         
بيشتر از طرف مردم تحت فشار باشد، 

 .تـر خـواهـد شـد           شکافهايشان عمـيـق  
برخالف بيشـتـر مـفـسـران، مـن فـکـر               

اي    نميکنم برنده اين دور، جناح خامنـه 
هـر دو    .  هـا بـودنـد        و باصطالح راسـت   

. انـد    جناح سر مـوضـع خـود ايسـتـاده           
حمله هر دو جناح به مردمي که عـلـيـه    
کل رژيـم بـرخـاسـتـنـد، نـقـطـه تـوافـق                  

امـا  .  آنهاست و نه مـبـنـاي وحـدتشـان         
اختالفاتشان با هم در ايـن مـاجـرا بـه             

اتـفـاقـا    .  مراتب تشديد و تـعـمـيـق شـد       
اي که مـيـتـوان روي آن انـگـشـت              نکته

گذاشت، و بنظر من جـنـاح راسـت بـه           
روشني درک کرده و در لـحـن امـروزش        
کامال پيداست، اين است که جناح دوم 
خرداد در صحنه بـرخـورد فـيـزيـکـي و           
عمل تهاجمي عليه جناح رقيب دسـت    
کمي از او ندارد و آمـاده ريسـک کـردن        

بــنــظــر مــن ايــن رويــدادهــا در          .  اســت
هـا در       مدت دسـت دوم خـردادي         ميان

تـر کـرده        درون حاکميت را حـتـي قـوي       
اي فهمانده است  است و به جناح خامنه

اهللا و      که اوال، تاخت و تاز انصار حزب
هـا     چـي    اعمال فشار خشک به خـاتـمـي     

جوابگو نيست و حتي ميتواند نتـيـجـه    
عکس داشته باشد و ثانيا، دقـيـقـا بـه         
دليل وجود مردمي که در کـمـيـن کـل         

انـد، بـراي کُـنـد کـردن و                 رژيم نشستـه 
مهار حرکت مردم به خاتمـي و جـنـاح        

بنظر مـن اآلن    .  دو خرداد احتياج دارند
ــاتشــان را                  ــف ــل ــد ت ــردو طــرف دارن ه

هايشان را بـراي دور     ميشمارند و دشنه
اما در مـحـاسـبـات          .بعد تيز ميکنند

هــر دو طــرف قــدرت عــظــيــم مــردم               
خواهان سرنـگـونـي از ايـن پـس جـاي               
بسيار مهمتري را اشغال خواهد کرد و   
. اين بر تاکتيکهايشان تأثير ميـگـذارد  

در اين شک نيست که هـر دو طـرف از         
اين تـکـان خـوردن مـردم وحشـت زده                

امـا چـاره زيـادي جـز ادامـه و                .  شدند
حتي تشديد کشمکش دروني با هـم را    

موقعيت رژيم يـک مـوقـعـيـت          .  ندارند
سرکوب و ترور و زدن و       .  العالج است

بستن ديگر جلوي مردم را نميگـيـرد و     
در .  اش را اثبات کـرده اسـت     بيحاصلي

مواجهه بـا هـيـوالي خـيـزش مـردم و               
انقالب، چنين سياستي قبل از هرچـيـز   
. خود حـکـومـت را تـجـزيـه مـيـکـنـد                  

سياست سرکوب نميتواند پرچم وحـدت  
از طرف ديگر هر درجـه    .  جناحها باشد

اي بـراي       گشايش سيـاسـي، هـر روزنـه        
ابراز مخالفت، بر شدت مبارزه مردم و 

هـر  .  اپوزيسيون غير قانوني ميـافـزايـد   
سازشي با مردم، به ناسازگاري بيـشـتـر    

االن ديگر .  مردم با رژيم منجر ميشود
بـه ايـن     .  انـد    شعارهـاي مـردم را ديـده         
ها هـم حـلّـال         ترتيب پاسخ دوم خردادي

مشکالت رژيم و ضامن وحدت دروني 
رژيـمـي کـه      .  و بقاء آن نميتوانـد بـاشـد     

پاسخ اقتصادي ندارد، راه پس و پـيـش     
ســيــاســي نــدارد، مــورد نــفــرت مــردم          
است، و اکنون ديگر مردم را در ميـدان  

اي و علني عـلـيـه خـويـش           مبارزه توده
جدال ميان .  مييابد، قطعا رفتني است
  .جناحها جبرا حدت ميگيرد

 
سـر راه حــکـومــت يــک مـيــدان مــيــنِ              

انتخابات مجلس شـشـم   .  گسترده است

در درون طــبــقــه کــارگــر       .  در راه اســت    
چيزي دارد به نقطه جوش مـيـرسـد، دو      
ماه ديگر مـدارس بـاز مـيـشـود و بـه               
احتمال قوي دانش آموزان پـس از ايـن       

ــابســتــان گــرم و طــوالنــي          "  بشــدت  "ت
و .  معترض و سـيـاسـي خـواهـنـد بـود           

مهمتر از همه نارضايتي شديد و غـيـر     
قابل مهار طبقه کارگر و توده مـردم از    

دوره بسـيـار     .  اوضاع اقتـصـادي اسـت     
  .پرتالطمي در راه است

بـعـضـي از شـروع يـک             :انترناسيـونـال   
آيـا ايـن يـک        .  انقالب سخن ميگويـنـد  

دارد    ٥٧ آيــا انــقــالب     .  انــقــالب اســت  
تکرار ميشود؟ چه تشـابـهـاتـي مـيـان           
جنبش امروز و آن انقالب مي بيـنـيـد؟    
چه تصوير استراتژيکي از روند اوضـاع    

  داريد؟
 

آنـچـه اآلن در جـريـان            :منصور حکمت
مـيـتـوانـد     .  است يـک انـقـالب نـيـسـت          

شروع يک انقالب بـاشـد، و مـيـتـوانـد             
بنظر مـن عـدم تشـابـه مـيـان               .  نباشد

بـه     ٥٧ اوضاع اين دوران بـا انـقـالب            
آنچـه  .  مراتب بر تشابهات آنها ميچربد
اي مـردم     ما شاهديم شروع جنبش توده

. براي سرنگونـي رژيـم اسـالمـي اسـت           
من ترديدي ندارم که اين جنبش پـيـروز   

يعني رژيم در ادامـه جـنـبـش       .  ميشود
جاري برکنار ميشود و جاي خود را بـه    

امـا بـکـار بـردن         .  چيز ديگري ميـدهـد  
مقوله انقالب بـراي ايـن جـنـبـش ايـن             
اشکال را دارد که تصاوير و مـعـادالت   

را در اذهان فعاليـن امـروز      ٥٧ انقالب 
هـاي     زنده کـنـد و الجـرم ديـنـامـيـسـم              

مــتــفــاوت دوره کــنــونــي را از چشــم              
بنظر من ايران ميتـوانـد   .  پوشيده بدارد

در آستانه يک انقـالب بـاشـد، امـا چـه            
بسا اين انقالب تازه با سرنگونـي رژيـم     
اسالمي، يا الاقل با فلج کـردن آن، بـه         
. معـنـي واقـعـي کـلـمـه شـروع بشـود                 

بعبارت ديگر من جنـبـش مـردم بـراي         
سرنگوني را، با همه خيزشها و قيامهـا  
و نبردهايي که در بر خواهد داشـت، از    
انقالبي که ميتواند از دل ايـن جـنـبـش       

جـنـبـش    .  عروج کند متمايـز مـيـکـنـم       
طلبي ميتواند پيروز شود بـي   سرنگوني

آنکه لزوما کل ماشين دولتي را هـدف    
گرفته باشد و يا در هم کـوبـيـده بـاشـد،        
بي آنکه يک تک قيام پيروزمنـد عـلـيـه       

رژيـم  .  حاکميت صورت گـرفـتـه بـاشـد         

اسـالمـي مـيــتـوانـد زيــر فشـار مــردم               
تجزيه شود، متالشي شود، جايـگـزيـن    

ميتوانـد در نـتـيـجـه يـک قـيـام                 .  شود
مـيـتـوانـد     .  شهري در تهران سقوط کند
امـا رفـتـن      .  با يک کودتا از بـيـن بـرود       

رژيم اسالمي بـنـظـر مـن بـه احـتـمـال               
اي در اوائل سـيـر انـقـالب          قويتر، نقطه

انـقـالب   .  آتي خواهد بود و نه اواخـر آن   
ايران يک انقالب همگاني و يک جنبـش  

انقالب ايـران    .  نخواهد بود"  همه با هم" 
انقالبي کارگري خواهـد بـود بـا هـدف           
اثباتي ايجاد يک حـکـومـت کـارگـري،        

ايـن  .  يک جـمـهـوري سـوسـيـالـيـسـتـي              
انقالب از دل جنبش جاري و به احتمـال  
قوي با موفقيت جنـبـش جـاري عـروج         

نــيــروهــايــي کــه حــکــومــت      .  مــيــکــنــد
اسالمي را بزير ميکشند زيـر بـار يـک        

ايـن بـار     .  رهبري واحد نخواهـنـد رفـت     
را    ٥٧ خامي و خـوشـبـاوري انـقـالب            

طـلـب      جنبش سرنگـونـي  .  نخواهيم ديد
تر خـواهـد    اينبار به مراتب تحزب يافته

طـلـب    احزاب و نيروهاي سرنگوني.  بود
در عين تنش حاد با يکديگر وارد ايـن    

ايــنــهــا آلــتــرنــاتــيــو    .  جــدال مــيــشــونــد   
هـمـه   .  حکومتي واحدي را نميـپـذيـرنـد    

نيروهـا سـقـوط رژيـم اسـالمـي را بـه                  
مثابه گامي براي ايجاد نظام سـيـاسـي    

و جـدال    .  مطلوب خود نگاه ميـکـنـنـد    
هـا،     واقعي ميان اين آلترناتيوها و افـق 

ميان جنبشهاي طبقاتي و پـرچـمـهـاي       
حزبي مختلـف بـا پـيـشـروي جـنـبـش               

. طلبي بيشتر اوج مـيـگـيـرد         سرنگوني
بنظر من با سرنگوني رژيـم اسـالمـي،        

اي بشـدت در درون خـود              جنبش توده
صفبندي جـديـدي، لـه      . پالريزه ميشود

کـمـونـيـسـتـي         -و عليه پرچم کـارگـري    
مـا درصـف     .  درجامعه پديدار ميشـود 
طـلـبـي در ايـن          مقدم جنبش سرنگوني

ميدان حضـور پـيـدا مـيـکـنـيـم، امـا                  
بــه انــقــالب   .  نــگــاهــمــان بــه آنــجــاســت    

اين احتمال البتـه وجـود دارد       .  کارگري
که سرنگوني رژيم و پـيـروزي کـارگـري         
در يک پروسه همراه با هم و همزمان بـه    

مـا بـراي ايـن تـالش            .وقوع بپيـونـدنـد   
بهترين حالت براي ما همـيـن   .  ميکنيم

است که رژيم اسالمي بـا يـک انـقـالب         
کارگري سـرنـگـون شـود و بـجـاي آن،               

تـريـن شـکـل،          مشقت مستقيما و به کم
يک حکومت کارگـري بـا يـک بـرنـامـه             
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21ادامه صفحه   

 ..برای سرنگونی جنبش توده ای



 سعيد ولد بيگی، ترکيه 
 ...جالب بود 

اخــيــرا در وبــالگــي بــه نــام تــريــبــون             " 
ماركسـيـسـم نـوشـتـه هـائـي در بـاب                  
محكوم كردن دانشجويان آزاديـخـواه و     

اين نـوشـتـه كـه       . برابري طلب بيان شده 
بدون امضا و نشاني بر روي وبالگـهـاي   
مختلف ديده ميشه مطالبي با ادبيات 
و سنت غير ماركسيستي به كـار بـرده     
كه عجيب بود، قسمتهائي از نـوشـتـه        
اعتقاد داره كـه عـقـب نشـيـنـي چـپ                  
دانشجوئي در اين موقعيت مـحـصـول      
آوانتوريسم جنبش چپ دانشگاه در اثـر  
ــرخــي عــوامــل حــزب             تــحــريــكــات ب

شـكـسـتـن        . حكمـتـيـسـت بـوده اسـت          
سنتهاي انتقالبي در زنـدان، ريـاكـاري        

و تقلب در رهبري دانشجـويـان    سياسي
آزاديخواه و برابري طـلـب، ارتـبـاط بـا            
احزاب خارج از كشوراز جانب فعـالـيـن    
در ارتباط بـا احـزاب، از دسـت دادن              
آزاديهاي دموكراتيك مثل آزادي بيان ، 
نشريات و همگي از اتهاماتي است كه 
در اين نوشته پر آب و تاب بـه رهـبـران        

درا بـن فـكـر        .  نسبت داده شـده     "  داب" 
هستم كه حتي اگر وزارت اطالعـات و    
نهادهاي سركوب دانشـگـاه هـم قصـد           
داشتند با فرض درستي تمام اين موارد 
اتهام نامه اي تنظيم كـنـنـد، بـاز جـاي          

نويسنـده   .بخشش و رافتي وجود داشت
گمنام كه بر فعاليت عـلـنـي تـاكـيـد و             
اصرار دارد اعتقاد دارد اين دانشجويان 
در بهترين حالت فرباني هسـتـنـد واگـر       
هم نـبـاشـنـد بـه هـيـچ وجـه قـهـرمـان                    

نويسنده اعتقاد دارد لـزومـي        .نيستند
نبود اين هزينه را پـرداخـت كـنـيـم تـا               
متوجه شويم ماركسيسم مـدتـهـاسـت       

از هــمــان زمــان كــه        .  تضــعــيــف شــده   
حـزب وقـدرت     " منصور حكمت بـحـث     

را مطرح كرد ما اين شكستها " سياسي
و بي اخالقيهاي موازي را پيش بـيـنـي    

 "...جالب بود .ميكرديم
 
سعيد جان مـن ايـن مـطـلـب را              :  ک. ج

اما به قول شما کسي هر ايراد .  نديده ام
داشـتـه  بـاشـد،         "  داب"و انتقادي که به 

تـريـبـون    " اين حرفهايي که تحت عنوان 

. آمده بشدت بو دار اسـت   "  مارکسيسم
فراموش نکنيم کـه وزرات اطـالعـات        
جمهوري اسالمي به روش هاي پيجيده 
عمل ميکند و يکي اش هم ايـن اسـت     
که در هيات مخالف سياسي گروههاي 
اپوزيسيـون ظـاهـر مـيـشـود و سـعـي                 

جالب است کـه    .  ميکند آتش به پا کند
صرف  ارتـبـاط    "  انتقادات" در اينگونه  

با احزاب سياسي و يا خارج کشور خود 
در هـر    !  بخود جرم محسـوب مـيـشـود      

حال  اگر کسي ريگي در کفش نـدارد و    
حرفي دارد بهتر است با هويت علني و 
معلوم حرفش را بزند و مسئوليت آنـرا    

 .بعهده بگيرد
 

 يلدا از تھران 
 باز خوانی کاپيتال 

سالم مصطفي مي خواستم بـگـم مـن      " 
براي دانلود سخنـرانـي هـاي مـنـصـور           
حکمت نمي تونم از سايت استفاده کنم 
چون با آنتي فيلتر هم نتونستـم خـيـلـي       

به هـر حـال مـن بـازخـوانـي               .  پيش برم
مي توني کمکي . کاپيتال رو مي خوام 

بهم بكني ؟ مثال يه آدرس ديـگـه بـهـم       
مـرسـي   .  بدي يا يه هـمـچـيـن چـيـزايـي         
 ."عزيزم ميبوسمت از دور و باي

 
يلدا جان اميدوارم که مشـکـلـت      :  ک. ج

در ضـمـن گـوش        .  االن حل شـده بـاشـه     
از "  بازخواني کاپيتال مارکـس " دادن به 

. حکمت اينروزها خيـلـي واجـب اسـت        
کال خواندن کاپيتال که بـقـول حـکـمـت        
مهمترين کتاب تاريخ بشر است خيلـي  

از هــمــه خــوانــنــدگــان      .  ضــروري اســت  
دعوت ميکنيم که به مطالعه اين اثر و 

در ضمـن  .  توضيحات حکمت بپردازند
کيان آذر هم فايل کـتـبـي و هـم فـايـل             
صوتي بازخواني کاپيتال را در وبالگش 

 :قرار داده است
jameyenovin.blogspot.com/ 

 
 رضا مرادي، انگليس

 "فتنه"بازسازي فيلم 
رضا مرادي رفيق عزيز ما فيلم فتنه را 
بازسازي کرده و آدرس آنرا براي ما نـيـز   

رضـا در مـقـابـل ورژن           .  فرستاده است

دست راستي و راسيسـتـي نـقـد اسـالم          
سياسي، ورژن چپ و انساني آنـرا قـرار       

در مقدمه فيلم رضا گـفـتـه      .  داده است
ميشود که اين نقد مذهب بطورکلـي و    
اسالم بطور اخص از زاويه ديد قربانيـان  
آن يعني مردمي که کل ايـن دسـتـگـاه         

فـيـلـم رضـا       .  عليه آنها برپا شـده اسـت    
مرادي را ميتوانيد در سايت يـوتـيـوب    

 Fitna کــافــي اســت بــراي     .  بــبــيــنــيــد
Remade هميـنـطـور    .  جستجو کنيد

فـيـتـنـه ري       " ميتوانيد در سايـت ويـژه       
 :ببينيد" ميد

com.remade-fitna.www/ 
 

 سياوش ايرانی، تھران 
 تی وی و تنوع فضا 

. عـالـي اسـت     .  تي وي را مـي بـيـنـيـم       " 
واقعا با اين برنامه هاي زنده گل کاشته 

پيشنهـاد دارم بـراي تـي وي يـک               .  ايد
خـيـلـي خـوب       .  بولتن خبري بـگـذاريـد     

يک چيز ديگه، فضاي پشـت سـر     .  است
گوينده که يک کتابخونه است را عوض 

 ."کنيد که تنوع ايجاد بشود
 
سياوش جان مرسي،  اميـدواريـم   :  ک. ج

که رفقاي تي وي هـم نـوشـتـه شـمـا را             
در ضمن خـوب    .  ببينند و پاسخ بدهند

است که منظما نظرات و پيشـنـهـادات    
 .در مورد تي وي را بفرستيد

 
 يک رفيق حزبی 

 غلط اماليی هر شماره 
نويد جان خسته نبـاشـي، ايـن شـمـاره          " 

جوانان کمونيست را نگاه ميکردم فکـر  
غلط امـالئـي را کـه در هـر                کردم يک

آنـهـم   .  برايتان بنويسم  شماره مي بينيم
را مـيـنـويسـيـد        "  مـوقـع  " اينـسـت کـه        

نـاجـوري    اين خيـلـي اشـتـبـاه        "! موقعه" 
تصـحـيـح     از ايـن بـه بـعـد           لطفـا .  است
 ."کنيد

 
با تشکر از تذکر شما بايد بگويـم  :  ک. ج

که مسئوليت غلـط هـاي امـاليـي بـر            
از ايـن بـابـت        .  عهده مصـطـفـي اسـت        

پوزش ميخواهيم و امـيـدواريـم دفـعـه          
 .  بعد به جاي موقع ننويسيم موقعه

 
 اکبر پويافر، ايران 

 هفت نکته برای تی وی 
رفيقمان اکبر پويا ضمن تاييد تاثيـرات  

زياد برنامه هاي زنده چند نکته را براي 
. بهبود اين برنامه هاي متذکر شده انـد 

 :نوشته اند
اطالعات رفقاي شرکت کـنـنـده      : يک"  

 .بايد کامال بروز باشد
توطئه هاي رژيم را کشف و خنـثـي   :  دو
 .کند

از مواضع حزب بدقت صـيـانـت      :  سوم 
کند و ارکـان نـظـام سـرمـايـه داري را                 

 .نشانه برود
تماس گـيـرنـدگـان را تشـويـق و             :  چهار

 .ترغيب و تائيد کند
از قبل موضوع و تاريخ بـرنـامـه      :  پنج 

 .اليو اطالع رساني شود
تشــکــيــالت هــا و اعضــاي              :  شــش
در برنامه هـا فـعـاالنـه شـرکـت                حزب
  .کنند
در صورت امکان ارتباط تلفني : هفت 

از طريق ياهو مسـنـجـر بـر قـرار شـود             
براي داخل از نظر امـنـيـتـي و هـزيـنـه            

 ."مناسب تر است
 

 آيدين احمدزاده، ايران 
 !زنده باد زندگی 

تورم و گراني هاي اخير که مستقيمـان  "
طيقه کارگر را هـدف قـرار داده اسـت            
نشـان از نـظـام نــاکـارآمـد اقـتـصــادي                

سـيـاسـتـهـاي      .   جمهوري اسالمي دارد
اخير دولت احمدي نژاد در اين چند ماه 
حتي فرصت زنده ماندن رو هم از افـراد  
گرفته است به گونه که در اين چند  سال 
حتي با گران شـدن نـفـت تـنـهـا ثـروت              
دولت جمهوري اسالمي که دالرهـايـش   
به جاي که به قول خودشـان وارد سـفـره        
مردم شود خرج توسعه سيستم سرکوب 
و گسترش فضـاي خـفـقـان و اخـتـنـاق              
درجامـعـه مـيـشـود کـه نـمـونـه ان را                    
ميتوان از حمله به دانشگاه کـارگـران و     

رژيمي که حتـي در    .   زنان را اشاره کرد
نمايشگاه کتابش پـلـيـس و گشـتـهـاي           

نکته جالب ايـن  .  ارشاد مستقر ميکند
جريان اين هست که بر خالف سـرکـوب   

و دهه هـفـتـاد در       ٦٠ هاي فرهنگي ده 
ــظــام               ــوه دادن ن راســتــاي ارزشــي جــل
جمهوري اسالمي امروزه آقازادهايشان 
در ماشينهاي مدل باال و رستورانـهـاي   
گران قيمت و شرکـتـهـاي خـوش رنـگ          
مجلـل کـه در کـار واردات صـادرات               
.  داللي بساز بفروشي هستـن نشـسـتـن      

زيرا  شايـد دور از لـطـف نـبـاشـد کـه                  

آهنگ شهريـار قـنـبـري کـه آبـي دريـا                
زيـبـا بـودن      .   غدغن باشد درست باشد

زندگي کردن عشـق ورزيـدن نـوشـيـدن            
گويا فقط براي طبقات ضعيف وکارگر 

امروز بـراي هـر       .   جامعه مشکل دارد
شخصي که در جـامـعـه ايـران زنـدگـي           
ميکند مشخص هست که تمامي ايـن  

پـارتـي رفـتـن       .   گفتها اراجيـف هسـت    
موسيقي گـوش دادن بـرقـراري رابـطـه            
جنسي براي خود آقايان مشکلي نـدارد  
.  بلکه خط قرمزش بـراي تـودهـا اسـت        

امروز نسل جديد حاکميت   شايد خود 
را در يقه هاي  آخـونـدي و ريـش هـاي           
نتراشيده خود را نمايان کـرده بـاشـنـد،         
اما بچهـايشـان و حـتـي خـودشـان در               
بهترين  مراکز تفريحي دنـيـا مشـغـول       

و  حـتـي       .   عيش نوش عياشي هستـن 
در سرزمين مـادري خـود بـراي هـمـه              
مشخص هست که دولت احمق نژاد نـه  
تنها هيج جهشي براي برقراري عدالـت  
و افزايش رفاه توده مـردم انـجـام نـداد           
بلکه حتي شرايط زندگي اوليه رو هم آز 

البته مشـخـص اسـت کـه         .   انها گرفته
عــده اي بــانــد مــافــيــاي حــکــومــتــي            
توانستـن از طـريـق رانـت انـحـصـاري                

آقايـونـي کـه      .   کيسه خود را پر تر کنن
همه  روزه در مساجد  منبرهايشان بـه    
مردم ميگويند که دنيا ارزش ندارد بـه    
فکر  آخـرتـان بـاشـيـد بـه امـام زمـان                   

حتي به !   متوسل بشويد جمکران برويد
گونه اي کـه در کـالـسـهـاي آمـوزشـي              
کنکور بعضي از موسسـات بـه دانـش        
آموزانشان بند سبـز مـيـدهـن کـه دور            
دستشان ببنـدن و حـاجـتـهـايشـان  را               

اما ما به جمـهـوري اسـالمـي       !   بگيرن
اعالم مي کنيم به عـنـوان نسـلـي  از             
جــوانــان ايــن جــامــعــه کــه بــيــکــاري             
مشــکــالت اقــتــصــادي تــورم گــرانــي          
نميتواند  روحـيـه مـبـارزه  رو از مـا                  
بيگرد و ما هنوز در پشت سنـگـرهـاي    

مـا  .    مبارزه ايستاده بـرقـرار هسـتـيـم       
چيزي براي از دست دادن نداريم زيرا ما 
ياد گرفتيم که در بدترين شرايط زندگي 

حـتـي   .   هم به بهترين نحو مبارزه کنيم
اگر زنده ماندمان در خطر ماشد ما بـه    
مبـارزه خـود بـراي رسـيـدن بـه آزادي                 

اجازه نمـيـدهـيـم     .   برابري ادمه ميدهيم
روحيه فردگراي و بي تفاوتي کـه شـمـا        
.   تبليغش ميکنيد بـرمـا غـلـبـه کـنـد             

گراني و بيکاري تورم فحشا و اعـتـيـاد     
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رو اگر چه بر ما تحميل کرديد امـا مـا     
.  ايــن شــرايــط را تــغــيــر خــواهــيــم داد          

تعرض شـمـا بـه کـارگـران شـالغ زدن                 
کارگران تعرض به زنان و دانشـجـويـان        
نشــان از مــتــزلــزل شــدن ســتــونــهــاي             

اعـدام  .   حکومت فاشيستي شـمـاسـت     
 ٠ ها تصفيه هاي سيايي شماه در دهـه     

   ٥٩ انقالب فـرهـنـگـيـتـان در سـال                 ٦ 
جنگ و تمامي اتفاقتي که در اين سـه    
دهه از عمر حـيـات شـمـا بـر جـامـعـه               
تحميل کرديد نتوانست عشق به آزادي   

شما در .   و انسانيت رو در ما خفه کند
دانشجويان اساتيد از دانشگاه  ٥٩ سال 

ها اخراج کرديد امروز بـچـهـاي هـمـان        
نسل دانشـگـاه رو تـبـديـل بـه سـنـگـر                  

شــوراهــاي اســالمــي    .   مــبــارزه کــردن   
کارتان  خانه کارگرتان رو ايجاد کرديـد  
که جلوي مبارزه کارگر را بـگـيـرد امـا       
امروز ميبنيم که کارگران هر روز بـدنـه   
نظام   سرمايه اسالميتان رو بـه آتـش         

زنان رو مـورد تـعـرض قـرا ر           .    ميزنن
داديد اما امروز توده عظيمـي از زنـان       
براي رسيدن بـه حـقـوق خـود گـروهـاي             

امـروز  .   وسيع مبـارزه رو شـکـل دادن         
حتي نيروهاي امنتيتي و اطـالعـاطـي      
وابسته به خـودتـان خـونشـان از دسـت            

به گونه کـه    .   شما به جوش امده هست
عده زيـادي در بـدنـه سـپـاه و نـيـروي                    
انتظامي هر روز شمارو به بـاد فـحـش        

همه اينها نشان از .  ناسزا قرار ميدهند
موفقعيت ما در پروسـه مـبـارزه بـراي         

اين نظـام رفـتـنـي       .   سرنگوني شماست
زنـده بـاد     .  هست آيـنـده از آن مـاسـت            

 .زندگي
با تشکر از نشريه خوبتان آيدين احـمـد    

 ."زاده
 
. مــرسـي از شــمــا آيــديــن عــزيــز         :  ک. ج

منتظر نوشته ها و مقاالت بيـشـتـر از      
 .شما هستيم

 
 )؟ (اردشير تھرانی،  

 چرا ماستمالی ميکنيد 
ــه                "  ســالم، جــواب شــمــا را در نشــري

شما همانطور کـه در نشـريـه          .  خواندم 
با مـاسـت مـالـي        خيلي خالصهگفتيد 

کــردن جــواب داديــد و ســواالت مــن             
 . همچنان روري ميز باقيست 

شما منو به تلويزيون مـرجـوع کـرديـد         
اتفاقا تلويزيون شما هم همين حرفهـاي  

شما رو با ماست مـالـي کـردن جـواب           
ميده اگر من جوابم رو از تلويزيون شما 
ميگرفتم نه به خودم زحمت ميدادم کـه  
به شما ايميـل بـزنـم و نـه شـمـا رو بـه                    
زحمت ميانداختم که جـواب خـالـصـه         

 .بدهيد
شما درنشريه ميگين مـا بـه حـقـوقـي          
فراتر از حقوق بشـر قـائـلـيـد ولـي ايـن              
جواب شما مربوط به اين نميشه که بـا    

مخالفت با .  حقوق بشر مخالف باشيد 
حقوق بشر با قـائـل بـودن بـه حـقـوقـي              
بيشتر از حقوق بشر زميـن تـا آسـمـون         
تفاوت داره و مـن رو دچـار تـنـاقـض                
کرديد که مخالفت شمـا رو بـا حـقـوق           
بشر باور کنم يا قائل بودن به حـقـوقـي      

 فراتر از حقوق بشر ؟
در مورد ديکتاتوري پرولتاريا و شـورا      
ها هم باز خيلي سطحي و مـتـنـاقـض         

 جواب داديد
در جواب من گفتيد کـه ديـکـتـاتـوري          
. پرولتاريا آزاد ترين شکل سياسيست   

در کجاي دنيا ديـکـتـاتـوري بـا آزادي            
همراه بوده که شما از آن حرف ميزنيد ؟ 
در ايران هم جمهوري اسالمي ميـتـونـه    
ادعا کنه که ديکتاتوري واليـت فـقـيـه         
آازادترين شکل سياسيـت و بـه کـمـون           
پاريس و شوراهاي انقالب اکتبر اشـاره  
کرديد اگر در پاريس همچين هـمـچـيـن     
کموني وجود داشت و همه انسانـهـا در     
آن اعمال قدرت ميکردند پس چرا االن   
از بين رفت؟ اگـر در شـوروي بـعـد از               
انقالب اکتبر شوراها تشکيل شد پـس    
چرا فردي بنام استالين سرکـار اومـد و       
اينهمه جنايت کـرد؟ اگـر شـورايـي در           
شوروي وجود داشت مردم استاليـن رو    
از قدرت برکنـار مـيـکـردنـد و شـاهـد              

پس موضـع  . اينهمه جنايت هم نبودند 
خود رو روشن کنيد و بـگـيـد طـرفـدار            
ديکتاتوري پرولتاريا هستيد يـا نـظـام        

  شورايي؟
در مورد اعدام صحبت از ايـن کـرديـد        
که حزب شما اولـيـن بـار بـيـن احـزاب             
سياسي ايران از ممنوعيت آن صحبـت  
کرد در اين مورد بايد بگم حرف زدن با 
عــمــل کــردن خــيــلــي فــرق داره شــمــا             
کمونيست ها ديکـتـاتـوري پـرولـتـاريـا          
ميخواين بوجود بيارين و خاصيت هـر    
نظام ديکتاتوري هم جز اين نيسـت کـه     
با حذف افراد مخالـف و دگـر انـديـش           

  .حکومت کنه 

در مورد رهايي کارگران توضيح داديد 
که صد بار حرف مارکس و مانيفـسـت   
رو تکرار کرديد که کارگران نميتـوانـنـد    
رها شوند مگر اينکه تمام جـامـعـه را        

 .رها کنند 
بله منهم دويست بـار مـانـيـفـسـت رو             
خوندم و از اين شـعـار هـا زيـاد تـوش              
ــطــش رو در                   ــي اصــال رب ــدم ول خــون
مانيفست توضيح نداده که وقتي لـوازم  
توليد به حالت اشتراکي درامد معلمـي  
که در مدرسه داره تدريس ميکـنـه چـه      
چيزي واسه توليد داره که رهـا بشـه در       
مانيفست شما توضيح داده نشـده کـه         
کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه چـطـور                    
ميتونن پدر من که با ماشيـن مسـافـر      
کشي مينه رها کنه ؟ اصـال از دسـت         

  کي ميخواد رها کنه؟
به سوال من در مورد برايري هم جـواب  
نداديد و من نميدونم منـظـور شـمـا از         
برابري انسانها چيـه ؟ مـن لـيـسـانـس             
کامپيوتر دارم و االن هـم در دانشـگـاه        
دوره فــوق لــيــســانــس رو مــيــگــذرونــم         
نميدونم در حکومـتـي کـه شـمـا از آن              
صحبت ميکنيد چه فرقي بـيـن مـن و        
کارگري که ديپلمش هم به زور گـرفـتـه        
قائل هست ؟ حتما در نظـام مـطـلـوب       
شما حقوق دريافتي من که بـا زحـمـت        
درس خوندم بايد با اون کارگر ديـپـلـمـه     
برابر باشه اگر ايـن حـدس مـن درسـت           
باشه چنين چيزي واقعا چـنـدش آوره و       
مطمئن باشيد اگر نظام کمونيستي در   
ايران برقرار بشه من و امـثـال مـن بـر             
ضد شما شورش خـواهـيـم کـرد و ايـن            

  .برابري رو درهم خواهيم شکست
اينها همه جواب من بود بـه جـوابـهـاي       
شما کـه در نشـريـه مـطـرح کـرديـد و                  
اينطوري که من در نشريـه ديـدم شـمـا         
جواب داديد اصال انتظار ندارم بـه ايـن     
نوشته جواب بديد و ميدونم جواب هـم    
بديد باز زير سيبيلي جواب مـيـديـن و        
منو به تلويزيون و مـانـيـفـسـت ارجـاع         
بدين کـه اصـال هـيـچ جـوابـي ازشـون                  

 ."نگرفتم
 
ما چند وقت پـيـش   .  دوست عزيز:  ک.ج
اي داشـتـيـم کـه هـرچـه مـا                "  خواننده" 

ميگفتيم، ايشان توجه نمي کرد و بـاز      
ما هم . ميکنيد" ماستمالي"ميگفتند 

باالخره نفهميديم که اين خواننده واقعـا  
شمـا هـم     .  کي بود و مساله اش چه بود

داريد سرنخ هايي بدست ميـدهـيـد کـه       
شـمـا   :  مـثـال  .  ما را ياد او مـي انـدازد      

برابري تان با يک کارگر که به زور ديپلم 
مي دانـيـد و بـا          "  چندش آور" گرفته را 

افتخار اعـالم مـيـکـنـيـد عـلـيـه ايـن                   
مانيفسـت و    !  شورش ميکنيد"  برابري" 

کمونيسم به کنار، گيرم جواب هاي مـا  
همه ماستمالي، شما به اين فکر کنـيـد   
که چه چيزهايـي حـال شـمـا را بـه هـم                 

ضمن ايـنـکـه بـرابـري کـه مـا                .  ميزند
ميگوييم،  اگر واقعـا بـه يـک بـرنـامـه             
تلـويـزيـونـي مـا بـه دقـت گـوش داده                   
باشيد،  از اين نوع مبتذل شـده اي کـه       

ما بارها اعـالم    .  شما ميگوييد نيست
کرده ايم که برابري از نـظـر مـا يـعـنـي             
برابري همه انسانها در بـرخـورداري از         

اما بـراي شـمـا کـه           .  نعمات اجتماعي
حتي چندشتان مي شود بخاطر اينـکـه   
يک ليسانس داريد  در کـنـار کـارگـري         
قرار بگيرد که بـه زور ديـپـلـم گـرفـتـه،               
شايد واقعا درک اين بديهيـات سـاده و       

در ضمـن هـمـان      !  انساني مشکل باشد
وقــتــي کــه شــمــا داشــتــيــد لــيــســانــس         
ميگرفتيد آن کـارگـري کـه نـتـوانسـت             
حتي ديپلم بگيرد داشت ميز و کتاب و 
ساختمان  دانشگاه و خـورد و خـوراک         
بــراي امــثــال حضــرت عــالــي تــولــيــد           

اگـر کـار ايشـان نـبـود شـمـا                .  ميکـرد 
زمستان از زور صـداي دنـدانـهـايـتـان             
حتي نمي توانستيد بفهميد مـعـلـم چـه       

چه رسد به اينکـه لـيـسـانـس        .  ميگويد
پس چرا به شما بـر مـيـخـورد       .   بگيريد

که شما و آن کارگـر در بـرخـورداري از          
مواهب اجتماعي برابر باشيد؟ بيمـاري  
واگير دار  که نيست عـزيـز، بـرابـري و           

چـه عـيـب دارد؟        .  شادي انسانها است
واقعا اينهمه احسـاس انسـانـي و نـوع           
.  دوستانه شما واقعا رشک برانگيز است

بگذريم که خود شما با لـيـسـانـس تـان        
حداکثر کارگري با کمي دستمزد بـهـتـر    
خواهيد شد و همچين به عـرش اعـالء     

مـگـر از رانـتـي         ( صعود نخواهيد کرد 
و چه بسي بعـد  )  چيزي برخوردار باشيد

از چند سال بيکاري مجبور شويد کنار 
همانها که برابري با آنها برايتان چندش 
آور اســت عــمــال در زيــر ســقــف يــک               

يعني در برخورداري . کارخانه کار کنيد
و نـه مـوهـبـات       (از بدبختي و استثمار 

! بـرابـر شـويـد      )  کار و توليد اجتمـاعـي  
خب اگـر سـرمـايـه داري دارد چـنـيـن                  

برابري را ولـي بصـورت مـنـفـي و در                
شکل فاجعه بـارش ايـجـاد مـيـکـنـد،              
يعني همه را بـردگـان مـزدي تـقـريـبـا                
يکسان تبديل ميکند و شرايط برده وار 
مشابـهـي را بـه هـمـه آنـهـا تـحـمـيـل                      
ميکند، چرا آرمان برابري انسـانـهـا در      
مانيفست کـمـونـيـسـت کـه بـا شـعـار                  

تـمـام   "  کارگران جهـان مـتـحـد شـويـد          " 
ميشود،  چنين در نزد شما چندش آور   
و ماستمالي کردن اسـت؟ واقـعـا درک          

در هر .  شما براي من کمي دشوار است
حال  لطفا شما که فکر مـيـکـنـيـد مـا           
ماستمالي ميکنيم بفرمايـيـد چـرا در        
اين دنيا اينهمه نابرابري و جنگ و بـي      
حــقــوقــي هســت؟ شــمــا کــه واقــعــا               
ميخواهيد عليه ما شورش کنيد لطف 
کنيد و شورش نکنيد و ما را نترسانيد  
و بگوييد راه حـل تـان بـراي جـامـعـه                 

 چيست؟
 

 کامران مزين، ايران 
 انقالب فرهنگی و کنگره مخفی 

کـه در       در مـورد انـقـالب فـرهـنـگـي           " 
نشريه شماره قبل پاسخ دادي،  به نظرم 
يک درجه انقالب فرهـنـگـي در جـواب         
کودتاي فرهنگي جـمـهـوري اسـالمـي          

انقالبي که البته هيچ ربطـي  .  نياز است
راستي مصاحبـه  .  به مائو و چين ندارد

جديد کـورش مـدرسـي را خـوانـدي؟ر              
کنگـره غـيـر عـلـنـي و                مورد گراني و

ببين چه جوابـي داده    .  پلنوم غير علني
حزب شـش روزه     ٢ كنگره :  پرتو :  است

و مــخــفــي بــود كــه مــورد انــتــقــاد و               
اين بار بـه  .  مخالفت كساني قرار گرفت

 چه صورت خواهد بود؟
بــبــنــيــد، كــنــگــره   :  کــوروش مــدرســي     

ما در ايـران يـک حـزب        .  مخفي نبود٢ 
مخفي، زير زمـيـنـي و غـيـر قـانـونـي               

و .  حزبي هستيم تـحـت فشـار       .  هستيم
فکر مي کنم عقل سليم حکم مي کنـد  
که يک حزب غير قـانـونـي مـخـفـي را             
نبايد مجبور کـرد کـه کـنـگـره اش را              

 .علني برگزار کند
در زمان منصور حـکـمـت و در حـزب           
كمونيست كارگري يک بـار کـنـگـره ي           

چـراكـه در آن مـوقـع           .  علني گـرفـتـيـم      
. اساسا يک حزب خارج کشوري بـوديـم    

 .اما حاال نيستيم
به عـالوه مـا امـروز در كـنـگـره مـان                  
اگربخواهيم بطور واقـعـي تشـکـيـالت          
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مان را نماينده گي کنيم، نمـي تـوانـيـم       
دوربين را رو بـه شـركـت كـنـنـده گـان                
بگردانيم، چنين امكاني را نداريم و اين 

 ."كار اشتباه است
 
کامران جان واقعا خوش بـحـالـت    : ک.ج

 . که وقت ميکني همه اينها را بخواني
خـوب هـر     "  انقالب فرهنگـي " در مورد 

انقالب و تحول عمـيـق اجـتـمـاعـي بـا            
تغييرات فـرهـنـگـي مـالزم آن هـمـراه                

همين االن انـقـالب فـرهـنـگـي           .  هست
عظيمي در جامعه ايران عليه جمهوري 

شـرقـي     –اسالمي و فرهنگ اسالمي   
طبعا با سرنگون کـردن  .  در جريان است

جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و بـــرپـــايـــي            
سوسياليسم، از لحاظ فرهنگي بايد بـا  
گذشته برده دارانه و طبـقـاتـي جـامـعـه         

يـعـنـي خـود انـقـالب           .  قطع رابطه کرد
سوسياليستي طبـعـا وجـوه گـونـاگـون           
ســيــاســي، اقــتــصــادي، فــرهــنــگــي و          

 . اجتماعي دارد
در مــورد اظــهــارات عــجــيــب آقــاي             
مدرسي بايد بگويم اوال خود مـنـصـور    
حکمت در همان کنگره سوم که عـلـنـي    
بود با تاکـيـد مـيـگـويـد ابـعـاد داخـل                
کشوري حزب کمونيسـت کـارگـري بـه         
مراتب عظيم تر از مـوجـوديـت خـارج         

نـمـي دانـم چـرا آقـاي            .  کشوري آنسـت   
مدرسي بـراي نـجـات خـودش چـنـيـن              

حـال  .  چوب تاراج به همه چـيـز مـيـزنـد       
حــزب خــارج    " بــگــذريــم از ايــن تــرم             

که بار مـنـفـي دارد و مـورد             "  کشوري
عالقه چپ سنتي اسـت، فـرض کـنـيـم          

" داخـل کشـوري    " آقاي مدرسي خيـلـي     
اما در داخـل کشـور مـردم و          .  هستند

فعالين دارند هر روز بيش از روز قـبـل       
بطور علني عليه جـمـهـوري اسـالمـي          
مبارزه ميکنند، آنوقت ايشان آنهـم در    
خارج کشور ميخواهد کنگره مـخـفـي      
بگذارد؟ اين يکي کمي عجيب نيست؟ 
يک کمي زيادي گير کـردن در تـنـگـي           
قافيه نيست؟ و تازه اينـهـم بـمـانـد کـه           
کنگره علني که منصور حکمـت بـراي     

و شـايـد تـاريـخ         ( اول بار در چپ ايـران    
باب کرد يـک حـکـمـت         )  سياست ايران

اساسي داشت که ربطي بـه ايـن بـحـث           
بـحـث او     .  مبتذل داخل و خـارج نـدارد    

ايـن بـود کــه بــايــد حــزب عــلــنـيــت و                
شفافيت داشتـه بـاشـد و در دسـتـرس              

آقاي مـدرسـي الـبـتـه        .  مردم قرار گيرد

حق دارد که ديگر ايـن چـيـزهـا يـادش            
اش به "  زروق" برود و هرروز براي نجات 

هر خس و خاشاکي چنـگ بـيـنـدازد و         
 . حرف هاي عجيبي بزند

 
 رزا راشين، ايران 

 دوستان جور مرا کشيدند 
  . سالم، اميدوارم حالتون خوب بـاشـه    " 

قرار بود من در مـورد پـخـش بـرنـامـه           
هاي زنده کانال جديد ، براي اين شمـاره  

اما دير شد ببخـشـيـد    .  مطلب بنويسم 
چون مشکلي پيش آمد و مجبور شـدم  

حـاال  .  وقت زيادي بهش اختصاص بـدم 
 . که شماره جديد نشريه رو ورق مي زنم

ميبينم که ساير دوستان گفتني هـا رو    
و مطلب من تـکـرار مـکـررات       .  گفتند

اما برات مـي فـرسـتـم تـا          .  خواهد بود
 . نشون بدم زياد بدقولي نکردم

 ."قربانت، رزا
 
رزا جان خيلي ممـنـون کـه نـمـي          :  ک. ج

اما همچـه قـرار     .  خواهي بد قولي کني
شما از برنـامـه هـاي      .  عجيبي هم نبود

تي وي تعريف کـردي و مـنـهـم طـبـق               
". بـنـويـس بـراي نشـريـه          " معمول گفتم 

براي ساير خوانندگان بگويـم کـه مـن        ( 
کلي اسمم بد در رفـتـه اسـت و کسـي               
ديگر جرئت نمي کـنـد چـيـزي بـه مـن             

چون ميـتـرسـد نـوشـتـن آن بـر              .  بگويد
در هـر حـال       .)  نشريه بر گردنش بيفـتـد  

رزا جـان  امـيـدوارم کـه بـنـويسـيـد و                   
نظـرات و پـيـشـنـهـادات خـود را هـم                   

اين به بهبود برنامه ها کمک .  بنويسيد
 . ميکند

 
 دوستی از کانادا 

 !مردانه و زنانه دليل     ٢٠ 
دوسـتـي نـکــات خـيـلـي بـامـزه اي را                   
فرستاده که تلقي معمول از زن و مـرد        
در جامعه را منعکس ميکند و چـاپ      

ايـن  .  آن در نشريه خالي از لطف نيسـت 
دوست ما در کانادا هستند و نگفته که 
منبع اين نکات کجاست امـا بـه نـظـر         

بخـوانـيـد و      .  ميرسد ساخت ايران باشد
 :قضاوت کنيد

 
مـرد   بيست دليل محکم براي اينکه بـه 

  :بودن خود افتخار کنيد 
نام خانوادگي بجه هايتان تابـع نـام     .  ١  

 .خانوادگي شما است

مدت زمان مکالمه ي تلفني شمـا  .    ٢ 
 .ثانيه است ٣٠ حد اکثر 

تنها   براي يک مسافرت يک هفته اي.٣ 
 .يک ساک کوچک دستي نياز داريد

در تمام شيشه هاي مربا و ترشـي را    . ۴ 
 .خودتان باز مي کنيد

دوستان شما توجهي بـه کـاهـش يـا         . ٥ 
 .افزايش وزن شما ندارند

جنسيت شمـا در مـوقـع اسـتـخـدام             . ٦ 
 .مطرح نيست

الزم نيست کيفي پر از وسـايـل بـي          . ٧ 
 .استفاده را همه جا به دنبالتان بکشيد

دقـيـقـه مـيـتـوانـيـد           ١٠ ظرف مدت . ٨ 
حمام کنيد و براي رفتـن بـه مـهـمـانـي           

 .آماده شويد
همکارانتان نمي توانند اشك شما را . ٩ 

 .در بياورند
ســالــگــي هــنــوز           ٣٤ اگــر در       . ١٠ 

 .احدي به شما ايراد نمي گيرد  مجرديد
رنگ اجزاي صورت شـمـا در هـر          . ١١ 

 .صورت طبيعي است
بــا يــک دســتــه گــل مــي تــوانــيــد            . ١٢ 

بسياري از مشكالت احتمالـي را حـل       
 .کنيد
وقتي مهمان به خانه ي شـمـا مـي      . ١٣ 

 .آيد الزم نيست اتاق را مرتب کنيد
بدون هديه ميتوانيد به ديدن تـمـام   . ١٤ 

 .دوستان و آشنايان برويد
مــي تــوانــيــد آرزوي هــر پســت و           . ۵ ١ 

    .مقامي را داشته باشيد
راه براي بـاز کـردن در          ٢٠ حداقل . ١٦ 

ــا                  ــه ي داخــلــي ي ــوشــاب ــطــري ن هــر ب
 .هستيد بلد خارجي

ضرورتي ندارد روز تولد دوستانتان .١٧ 
 .را به خاطر داشته باشيد

در تقسيم ارث سهم بيشتـري مـي     . ١٨ 
 .بريد
 .احتمال مدير شدنتان زياد است.١٩ 
.مي توانيد چند زن داشته بـاشـيـد   . ٢٠ 

معلوم نـيـسـت خـوشـبـخـت          !  احتياط( 
 )شويد

   
زن  بيست دليل محکم براي ايـنـکـه بـه      

  :بودن خود افتخار کنيد 
نام هر گل زيبايي كه در طبـيـعـت       -١ 

 .روي شما مي گذارند  است
به راحتي و با اعتماد به نـفـس هـر        -۲ 

وقت كه الزم بود گريه مي كنيد و غم و 
غصه هايتان را در دل جمع نمي كـنـيـد    

 .تا سكته كنيد

آن قدر حرف براي گفتن داريـد كـه         -۳ 
 .هرگز كم نمي آوريد

 .عشق و هنر ابداع شماست -٤ 
 .زيبايي مخصوص شماست -٥ 
هميشه جوانتر از سنتان هستيـد و      -٦ 

 .هيچكس نمي داند شما چند ساله ايد
 .بهشت زير پاي شماست -٧ 
 .هميشه تميز و نظيف هستيد -٨ 
همـيـشـه مـقـداري پـول بـراي روز                  -٩ 

مبادا داريد كه جز خودتان هيچ كس از 
 .جاي آن خبر ندارد

مجبور نيستيـد خـانـه بـه خـانـه               -١٠ 
برويد و خواستگاري كنيد مـثـل خـانـم       
ها در خانه مي نشينيد تا ديـگـران بـا        
كلي منت و خواهش و التماس و گل و   

 .......هديه 
 .حق تقدم با شماست -١١ 
هرگز از فـرط خشـم نـعـره نـمـي                 -١٢ 

كشيد و كبود نمي شويد و خـون بـه پـا        
 .نمي كنيد

ضعيف كش نيستيد و دق و دلي   -١٣ 
رئيس اداره تان را در خانه خـالـي نـمـي       

 .كنيد
نصف بيشتـر از صـنـدلـي هـاي              -١٤ 

 .دانشگاه را شما تصاحب كرده ايد
بـا        و رفـتـاري      زندگي  جزئيات  به -١٥ 
  كنيد و آنها را در حافـظـه   مي  نگاه  دقت

 .دهيد مي  خود جاي
درصد كاركنان زن نسبت به كـل      -١٦ 

 .كاركنان در حال افزايش مستمر است
ميانگين عمرتان بيشتر از آقايان  -١٧ 
 .است
موفقيت مردان مرهون زحـمـات       -١٨ 

 .شما است
مردان از دامن شـمـا بـه مـعـراج            -١٩ 

 .مي روند
 .حرف آخر را شما مي زنيد -٢٠ 

  
 کيوان رضوانيا، سوئد 

 بطورکل مشکل کجاست؟ 
با سالم، کيوان هستم يه سوالي داشتم " 

ازتون اونم ايـنـکـه بـه نـظـر شـمـا چـرا                    
سازمان جوانان کمونيست ايران راهـش  
رو از سازمان جوانان آزايخواه و برابـري  
طلب ايران جدا کردن؟ اين دوتا سازمان 
چه تفاوتي توي اهـدافشـون دارن و بـه            

 "طور کلي مشکل کجاست؟
 
کيـوان عـزيـز تـا آنـجـا کـه مـن                   :  ک. ج

سازمان جـوانـان آزاديـخـواه و           " ميدانم 

احتماال . وجود ندارد" برابري طلب ايران
دانشجويان آزادي خـواه و    " منظور شما 
هـم  "  داب" اسـت کـه بـه          "  برابري طـلـب  
اين تشـکـل در جـريـان           .  مشهور است

. آذر امسال اعالم موجوديـت کـرد     ١٦ 
قبال تشکل هاي ديگر دانشجويان چپ 

چپ " ، " چپ راديکال" وجود داشت مثل 
بسيـاري از فـعـالـيـن          .  و غيره" کارگري

" چپ راديـکـال  " در واقع از همان "  داب" 
ولي برخي هم جـديـدا و     .  سابق آمده اند

دانشـجـويـان    " آذر بـعـنـوان           ١٦ بعد از 
ــري طــلــب            ــراب ــخــواه و ب اعــالم "  آزادي

موجوديت کردند و ربطي به آن سـابـقـه      
البته تشکل هاي ديگري هـم  .  نداشتند

اعــالم مــوجــوديــت کــرده انــد نــظــيــر            
بـه  ".  دانشجويان سوسيالـيـسـت ايـران      " 

نظر ما همـه ايـن تشـکـل هـا مـرحلـه                
مــعــيــنــي از رشــد و تــحــول چــپ در               

ما اينهـا را    .  دانشگاه را نشان ميدهند
بــعــنــوان چــپ رســمــي دانشــگــاه مــي          
شناسيم و عليرغم هر اختالفـي کـه بـا        
آنها داشته باشيم آنها را انـعـکـاسـي از       
جنبش کـمـونـيـسـم کـارگـري کـه يـک                  
جنبش وسيع اجتماعي اسـت و حـزب         
ما نقش درجه اولي در آگاه و مـتـحـزب    

البته بـه  .  کردن آن داشته است، ميدانيم
نظر ما چپ در دانشگاه، از اين تشکـل  
ها بسيـار فـراتـر اسـت و کـال فضـاي                 
عمومي دانشـگـاه چـپ اسـت و بـدنـه               
دانشــجــويــي بــه اعــتــقــاد مــا حــتــي             
راديکالتر و پا روي زمـيـن تـر از چـپ           

سياست ما در قـبـال ايـن      .  رسمي است
تشکل ها اين بوده است که از مبارزه و 
تالش آنها حمايت کنيـم و آنـرا هـرچـه           

براي مثال وقـتـي   .  بيشتر راديکال کنيم
" نـه جـنـگ     " کوشيد شعار "  داب"همين 

را باال ببرد، ما شديدا به آنـهـا انـتـقـاد        
کرديم و مـفـصـال تـوضـيـح داديـم کـه               

تعبير ديگري از " نه جنگ"چطور شعار 
صـلـح و     " شعار راست و دوم خـردادي          

است  و دوستان مـا عـمـال      "  دمکراسي
ميخواهند چپ در دانشگاه را که بـراي  

نـه جـنـگ، نـه         " مثال سال قبل شـعـار       
را مـطـرح کـرده بـود بـه عـقـب                "   بمب

توضيح ما اين بود که مـحـور   .  بکشند
مقابله با جنگ  گسترش مبارزه مـردم  
براي سرنگوني جمهوري اسالمي اسـت  

. اينرا نمايندگي نمي کـنـد  "  نه جنگ" و 
اما اين انتقادات مانع از آن نـبـود کـه          
حزب ما وسيعا عليه دستگيري هميـن  
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دانشجويان توسـط جـمـهـوري اسـالمـي           
ــد      ــکــن ــراض ن ــن          .   اعــت در هــر حــال اي

توضيحات را دادم که بگـويـم مـا از اول          
راهمان يکي نبود که جدا شويم و االن هـم  
اينطور نيست که از هر تـالش و حـرکـت        

و ديگر تشکل هـاي چـپ     "  داب" راديکال 
ـيـم          . و راديکال دانشجويي حـمـايـت نـکـن

ـا          نکته ديگر اين است که ايـن تشـکـل ه
تشکل هاي دانشجويي يا .  حزبي نيستند

ـه     صحيح تر فعالين دانشجويي هستند ک
چه بسا گـرايشـات حـزبـي و سـازمـانـي                
ـا اصـال هـيـچ            متفاوتي داشته باشند و ي

حـال  .   گرايش خاص حزبي نداشته باشنـد 
آنکه سارمان جوانان کمونيست، سازمـان  
. جوانان حزب کمونيست کـارگـري اسـت       

مقايسه کردن ما با آن نوع تشکل ها مـع  
ـازه               .  الفارق است ـا ت ايـن نـوع تشـکـل ه

بنا بر ايـن جـدا     .   موضوع کار ما هستند
ـاد مـورد نـدارد           در يـک    .  کردن راه نيـز زي

کالم ما از هر تشـکـل چـپ و راديـکـال              
دانشجويي حمايت ميکنيم، ميکـوشـيـم    
ـيـم،  و يـک وجـه ايـن                    ـن آنها را تقويت ک
تقويت کردن هم اينست که وقتـي خـط و       
ـيـش مـيـگـيـرنـد،                   ـادرسـتـي پ سياسـت ن

 .نقدشان کنيم

 
 فرهاد از مھاباد   

 در باره عشق آزاد 
ـه  "  سالم در مورد اينکه سوال هايم خوب ب

ـاره    .  شما نرسيد معذرت مـيـخـواهـم     در ب
عشق آزاد مشـخـصـتـر بـرايـم تـوضـيـح                 

 ..."بده
فرهاد عزيز چند جمله اي در ادامـه    :  ک. ج

ـبـود            ـان ن . اين سوال بود که درسـت خـوان
ـيـسـي   " البته استفاده شما را خط  " فارانگل

در هر حـال در مـورد         .  دارد بهتر ميشود
مـن درسـت و حسـابـي           "  عشق آزاد  " اين 

ـا    .  متوجه نيستم اسـت،  "  عشـق " اگر واقع
چـيـسـت؟    "  آزاد" ديگر نمي دانم منظور از 

باالخره عشق بنا به تعريف وابسـتـگـي و      
" آزاد" تعلقاتي بوجود مي آورد که ديـگـر     

ـنـکـه آدم      .  بودنش را بايد تـوضـيـح داد      اي
آزاد باشد عاشق بشود يا  نشود؟ خالصـه  

.  نامفـهـوم اسـت     "  عشق آزاد" اين عبارت 
ايـن اسـت     "  عشق آزاد" احتماال منظور از 

که انسانها رابـطـه جـنـسـي آزاد داشـتـه                
ـه مـا در                    .  باشند ـاشـد ک خـب اگـر ايـن ب

ـتـي،           برنامه مان گفته ايم هيـچ نـهـاد دول
ـايـد در رابـطـه                   ـب سياسي و اجـتـمـاعـي ن
ـه افـراد بـزرگ سـال                    ـان ـب جنسـي  داوطـل

ـايـد خـودشـان تصـمـيـم            .  دخالت بکـنـد   ب
ـتـه مـيـشـود در ايـن مـورد                 .  بگيرند ـب ال

بيشتر صحبت کرد ولي ما منتـظـر مـي      
ـا                     ـيـم سـوال مشـخـص شـم ـن ـي ـب مانيـم ب

 . چيست
 

 امضاء محفوظ 
 !خجالت نکشيد 

حاال که صحبت از روابط جنسي شـد بـد     
ـان       نيست به منظور انبساط خاطر سـخـن
ـر ايـران را        يکي از اوباش اسالمي حاکم ب

ـاوريـم      ـي ـه ايـن خـبـر را               .  هم ب دوسـتـي ک
ـاشـيـد         فرستاده بود نوشته بود مـواظـب ب
ـا از خـوانـدن ايـن سـطـور خـجـالـت                     شم

چون که حاضران در جلسـه آقـاي     !  نکشيد
ـه     .  شده بودند"  سرخ"وزير گويا  در ضمـن ب

ـيـد      ـن وزيـر  : " تيتر سايت آفتاب هم دقت ک
ـقـط احـمـدي         "!  کابينه احمدي نژاد گويا ف

مگر هـمـه ايـن        !  نژاد از اين حرفها ميزند
ـر ايـران کـم و                 جانواران اسالمي حـاکـم ب

 بيش همين نيستند؟ 
 : بخوانيد

ـنـه احـمـدي نـژاد         :سايت آفتاب" : وزيركابي
روابــط جــنــســي زوج و زوجــه بــايــد در               

 ساعات معيني باشد 

يكي از وزراي كابينه احمدي نژاد،  :آفتاب
در جمع مسئـوالن سـازمـان بـهـزيسـتـي            
خواستار آن شده كه روابط جنسـي زوج و      
زوجه در ساعات معيني باشد تا مطـابـق   
ـيـدا       آيات و روايات، معلوليتها كاهـش پ

 .كند
ـه ايـن خـبـر را از                 خبرنگار يک سايـت ك
: جلسه مذكور مخابره كرده مـي نـويسـد       

وي در سخنراني خود، جلوگيري از ايجـاد  
ـر درمـان              معلوليت و بيماري را مـقـدم ب
دانست و گفت در صورت رعايت آيات و   
ـا    روايات در اين زمينه، درصد معلوليتـه

  .كاهش مي يابد
ـيـز              ـانـوان ن ـه ب وي در اين جلسه رسمـي ك
ـه           شركت داشتند به روايتي اشـاره كـرد ك
اعمال جنسي زن و مرد در چه سـاعـاتـي      
از شب صورت پذيرد كه فرزندان سـالـمـي    

  .حاصل شود
ـا            گزارش مي افزايد برخـي از حـاضـران ب
ـه زيـر انـداخـتـه و                  تعجب نگاه خـود را ب

وي .  برخي از خجالت، سـرخ شـده بـودنـد        
داراي ليسانس رياضيات و فوق ليسانس 

 ."مهندسي صنايع است
 

 امداد رسانی در چين 

ـه         عکس زير تصويري از امداد رسـانـي ب
 .حادثه ديدگان زلزله در چين می باشد

 سونای مرغی 
 اين هم عکس با مزه ايي از يک وبالگ 
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اما اين تـنـهـا    .  کمونيستي برقرار بشود
تـريـن      سير ممکن و يا لزوما مـحـتـمـل    

زيـرا بـنـظـر مـن نـفـس              .  سيـر نـيـسـت      
اوجگيري جنبش کمونيستي کارگري و 
ــبــش                  ــتــن آن در رأس جــن ــرف ــرار گ ق
اعتراضي باعث تجديد آرايش در درون 
طبقه حاکمه و پيدايش دولت بورژوايـي  
جديدي بجاي رژيم اسالمي خواهد شـد  

تـر و بـا          که بـتـوانـد ازمـوضـعـي قـوي           
تر در درون    برخورداري از حمايتي وسيع

خود طبقه بورژوا چه در ايران و چـه در        
الملـلـي، بـا عـروج سـيـاسـي               سطح بين

. طبقه کـارگـر در ايـران مـقـابلـه کـنـد                
بــعــبــارت ديــگــر جــمــهــوري اســالمــي        
ممکن است دقيـقـا بـراي اجـتـنـاب از             
انقالب کارگري، يا براي مقابلـه بـا آن،       

  .توسط خود بورژوازي کنار زده بشود
 

بــه هــرحــال فــاکــتــورهــاي زيــادي در             
آنـچـه مـن       .رويدادهـاي آتـي دخـيـلـنـد          

ميخواهم تأکيد کنم ايـنـسـت کـه ايـن            
ــده           ــچــي ــي ــر، پ ــارزه کشــدارت ــر و       مــب ت

تـر از مـبـارزه عـلـيـه رژيـم                   چندوجهـي 
حتي با سرنگونـي رژيـم     .  سلطنت است

اسالمي همه نيروها، حتي بخـشـهـايـي     
از خود اسالميون سرنگون شـده، بـراي       
ادامه جنگ قدرت و تعيـيـن تـکـلـيـف         
نهايي نظام سـيـاسـي و اقـتـصـادي در             
. ايران همچنان در صـحـنـه مـيـمـانـنـد            

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري بـايـد ايـن                
پيچيـدگـي را در سـيـاسـت عـمـلـي و                   
تاکتيکها و اولويتهاي سازمـانـي خـود      

سرنگونـي هـدف مـاسـت،         .  دخيل کند
نبردهاي تـعـيـيـن     .  اما پايان کار نيست

بـايـد   .  تـري در راه خـواهـد بـود               کننـده 
نيروي آن نبردها را از امروز مـتـشـکـل     

اين دوران براي ما نه فـقـط دوران     .  کرد
مبارزه براي سـرنـگـونـي، بـلـکـه دوران            
بسيج طبقـه کـارگـر بـراي ايـجـاد يـک                
صف مسـتـقـل و حـزبـي بـراي ادامـه                  
مبارزه تا برقراري حکومت کـارگـري و     
خــلــع يــد از ســرمــايــه در ســيــاســت و             

راجع به معـانـي عـمـلـي        . اقتصاد است
اين تعبير از رونـد اوضـاع مـيـشـود و            

  .بايد خـيـلـي بـيـشـتـر صـحـبـت کـرد                   
آيـا بـنـظـر شـمـا حـزب               :انترناسيـونـال   

کمونيست کارگري آماده ورود بـه ايـن         
ــت؟                  ــقـــش هسـ ــاي نـ ــفـ   دوران و ايـ

بـنـظـر مـن اگـر هـم              :منصور حکمـت  
تـريـن      آماده نباشد، بـه هـر حـال آمـاده          

اين رويدادها دارند بـر حـقـانـيـت         .است
نگرش ما به اوضاع و مسيري که طـي    

بـبـيـنـيـد مـا         .  کرديم تأکيد ميگـذارنـد  
ايــم کــه      ســازمــان ســيــاســي نســاخــتــه      

وجدانمان را راحت کنيم، فشاري به اين 
و آن بياوريم، و داور تاريخ و تمـاشـاچـي    

حــزب .  بــازيــگــران اصــلــي آن بــاشــيــم         
ايم که در جدال بر سر سـرنـوشـت       ساخته

انسانهاي مـعـاصـر خـودمـان شـرکـت              
ــم            ــيــروز بشــوي ــيــم و پ يــک عــده    .  کــن

کــمــونــيــســت کــارگــري هســتــيــم،                
طــلــب و       طــلــب و عــدالــت         مســاوات

آزاديــخــواه هســتــيــم و مــيــخــواهــيــم            
مساوات و عدالت و آزادي را بـه اجـرا         

اگر اآلن نوبـت نـقـش بـازي         .  در بياوريم
تمام .  کردن ما نباشد، هيچوقت نيست

تالش ساليان سـال جـنـبـش مـا بـراي               
شفافيت بخشيدن به تئوري کمونيـسـم،   
دفاع از مـارکسـيـسـم، دسـتـيـابـي بـه                  

ها، يـافـتـن     برنامه، روشن کردن تاکتيک

انسانهاي کمونيست و انقالبي و متحـد  
شان بـعـنـوان     کردن و متحد نگاهداشتن

کادرها و رهبران کمونيست يک جنبـش  
و يک جامعه، جدال با گرايشات فـکـري   
و سيـاسـي نـاسـازگـار بـا انسـانـيـت و                  

هـا و       عدالت و آزادي، تـمـام دونـدگـي          
ها و شکنجـه   خطر کردنها و کشته شدن
هـا و جـلـسـه            کشيـدنـهـا و جـنـگـيـدن           

ها و جر و بحثها و دود سـيـگـار         گرفتن
خوردنهاي ما براي ايـن بـوده کـه بـراي           

اي حزبي ساخته بـاشـيـم کـه          چنين دوره
بتواند در اين جدال واقعـي در جـامـعـه         

. ايـم    ما اينکار را کـرده .  نقش بازي کند
بـيـسـت سـال       .  ايـم    اين حزب را ساخـتـه  

است داريم اين سـالح را مـيـسـازيـم و            
صيقل ميدهيم تا بتوانيم چنـيـن روزي     

بـراي مـا االن       .  با آن بـه جـنـگ بـرويـم         
دوران جـذب نـيـرو        .  دوران عمـل اسـت    

دوران رشد است، دوران تبليغات .  است
دوران سازمانگـري اسـت،     .  وسيع است

دوران آمدن به جلوي صحنه سياسـت و    
حزب ما براي چـنـيـن    .  دخالتگري است

ــامــه              ــرن ــظــر فــکــري، ب اي،    روزي از ن
سياسي، تشـکـيـالتـي و حـتـي روحـي              

تـحـوالت چـنـد سـال          .  آماده شده اسـت 
اخير براي ما مقدمات انـتـقـال از يـک         
گروه فشار، از يک گرايش فکري و يـک      
سنت نظري، به يک حـزب تـمـام عـيـار            

به ايـن عـنـوان مـا           .  سياسي بوده است
  .ايم آماده

 
بنظر من اين دوره در ايران دوره تحزب  

چه براي راست و چـه بـراي       .  خواهد بود
هـمـسـايـه     "  کمـونـيـسـت مـنـفـرد         . " چپ

خوبي است، اما دخالت در سياست بـه    
نفع انقالب کارگري و کمونيـسـم، آنـهـم       
در جدالـي کـه اکـنـون در ايـران نضـج                 

نـيـاز بـه      .  ميگيرد، نياز به تشکل دارد
. تشکلي دارد که بدرد اين کـار بـخـورد     

در نتيجه بنظر من وقت آنست که هـمـه   
ــه   ــه يــک                 هــمــســاي هــاي خــوب مــا ب

بـه  .  تشکيالت کمونيستـي بـپـيـونـدنـد        
بــعــد از   .  نــيــروي آنــهــا احــتــيــاج داريــم      

پيروزي و بعد از شکست دوباره فرصت 
االن .  کافي براي مـتـفـرق شـدن هسـت           

ــت                 ــت اســــ ــيــــ ــزبــــ ــت حــــ   .وقــــ

  ٣٠ انـــتـــرنـــاســـيـــونـــال شـــمـــاره                
 ١٩٩٩ اوت  - ١٣٧٨ مرداد 
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وبــالگ فــردا خــيــلــي وقــتــه نــوشــتــه          
ميشه،اما تـوي قـالـب جـديـد فـقـط              

لـوگـوي   . هسـت    ۲۰۰۸ مطالب سال   
وبالگ و نوشته اي كـه روش هسـت           
اميد به انسان بـودن،آرزو داشـتـن و          

مـبــارز  . پـريـدن رو تـداعــي مــيـكـنــه           
جهان بـراي کسـي         : كوچك اعتقاد داره

بقا ، ناگزير خود را نـفـي        که به خاطـر 
او در بـرابـر     .  مي کند ، بي معناست

و اين انـگـيـزه اي      . جهان منفعل است
شد تا ناگزير بشم لينك اين هفتـه رو    

 .با فردا براي فردا تقسيم كنم
مي خواهم کاري :مبارز كوچك ميگه

بکنم، کاري فراسوي جويدن تـکـرار،     
مي خواهم کاري بکنم که از پـلـکـان      
عمر هر لحظه مجال به پـايـيـن مـي         
آيد و محال بـه بـاال مـي رود، مـي               
خواهم کاري بکنم ، نـه بـراي آنـکـه             
نامم در سياهه قهرمانان ثبت شود و 
کودکان از من اسطوره اي در خـيـال         
بسازند، مي خواهم کـاري کـنـم ،تـا           
آنجا که اگر نه زيسته باشم دست کـم    
هدف بي هدف زنـدگـي را خـدنـگـي            

 .پرتاب کرده باشم
ــي                   ــي ســاده و ب ــان ــردا زب ــالگ ف وب

من كـه از نـوشـتـه هـاش              . ادعاست 
چيزي كـه خـيـلـي       .  خيلي لذت ميبرم

نطرم رو جلب ميكنه اين كه پستهاي 
وبــالگ اجــتــمــاعــيــه، ربــط داره بــه           
انسانها بـه اجـتـمـاع، بـه واقـعـيـات               

كافـيـه پسـتـهـاي        .  روزمره زندگي ما
 ...وبالگ رو ورق بزنيم

 :   )Wednesday           ،March 26 ،

 فيلم پرسپوليس ) ٢٠٠٨ 
اين فيلم در نگاهي متفـاوت حضـور     
دگر انديشاني که نقش شان در به ثمر 
نشستن انقالب مـردم ايـران، تـا بـه             
امروز همواره مغرضانه حذف شده،را 
به تصوير مي کشد ؛ و بـا جسـارت           
تمام ، سرکوب و شکنجه و اعدام بي 
شمار آنها قبل و بعد از انقالب را بـه    

سـرکـوبـي آزادي هـاي         . نقد مي کشد
فردي ،ناهنجاري هاي اجتماعـي کـه     
در نتيجه ي اعمال محـدوديـت هـاي      
بي حد مرتجعان مذهبي ،جامعـه را    
به قهقرا رهنمون کرده اند ، به وضوح 

در ايـن    . در فيلم نشان داده شـده انـد        
ميان خانواده اي نگران را مي بينـيـم   
که سعي مي کند فرزنـدش را حـفـظ        

و از او مي خواهد براي آنکه بـه    . کند
سرنوشت نيلوفرهايي که اعدام شدند 

و !  دچـــار نشـــود ،ســـاکـــت بـــاشـــد          
ــه ي              پــارادوکــس در ذهــن کــودکــان

 .مرجان شکل مي گيرد
(: Monday ،April 21   ٢٠٠٨ ( كار  

کار پيوند فعال انسان با طـبـيـعـت و       
انساني " خلق  اخلق جهاني نو و نهايت

اما با گسترش  مالکـيـت   .  است"  نو 
خصوصي و تقسيم کار ، کارِ  زاينـده  

کـه تـجـلـي       _  اين خصـلـت خـود را            
باشد از دسـت مـي     _  قدرت انسانها 

و بـــديـــن تـــرتـــيـــب کـــار و              .  دهـــد
محصوالتِ  آن همچون وجودي جـدا    
از انسان ، جدا از اراده او بـه شـمـار          
مي رود و آنچه توليد شده به عـنـوان     
عيني مستقل در تقابـل بـا مـفـهـوم          

کـارگـر   .... حقيقي کار قرار مي گيرد
محقق نمـي  "  کار" ديگر خودش را در 

کند بلکه مدام بـه انـکـار خـود مـي            
ــردازد ــادت         .  پ ــگــر احســاس ســع دي

نخواهد کـرد، آزادانـه فـکـر و جسـم              
خود را رشد نخواهد داد بلکه در يـک  
فرآيند طوالني جسم و روح خـود را          

و درسـت در هـمـان          .  تباه مي بـيـنـد   
زمان ، کارگر نيروي بي قدرتـي سـت     

 !...و فــعــالــيــتــش عــيــنــي بــيــگــانــه       
کارزار واقعـي آنـجـايـي شـکـل مـي              
گيرد که انسان از نوع کاري که او را     
برده ي اشيا مـي کـنـد آزاد گـردد و             
گرنه تـفـاوت چـنـدانـي مـيـان دولـت               
سرمايه دار و سرمايه دار خصـوصـي   

ــخــواهــد داشــت         ــقــد    ...  وجــود ن و ن
سرمـايـه داري نـه در شـيـوه تـوزيـع                  

. درآمد بلکه در شيوه ي توليـد اسـت    
از اينکه فرديت را تبـاه مـي کـنـد و           

و در   .  انسان را به بردگي مي کشاند 
_ اين ميان نه فقط سرمايه دار بلکه 

کارگـر  _  نظام سرمايه داري است که 
و سرمايه دار را بـه وسـيلـه اشـيـا و              
وضعـيـتـي کـه سـاخـتـه و پـرداخـتـه                   
 .خودشان است به بردگي مي کشاند

براستي بيگانگي از محصول کـار و      
بيـگـانـگـي از خـود پـيـونـد جـدايـي                   
ناپذيري بـا بـيـگـانـگـي بـا اجـتـمـاع                 
خواهد داشت و اينجاست که در مـي  
يابيم انسان هميشه بـايـد هـدفـي در         
خود باشد و نه هر گـز وسـيلـه اي در          

 !خدمت هدف
و اين بـيـگـانـگـي بـه تـبـاهـي هـمـه                    

زندگي آدمهـا  ... ارزشها مي انجامد 
صــرف بــه وجــود آوردن انــديشــه ي             
نيازي تـازه و وابسـتـگـي تـازه مـي                 

هر کسـي مـي کـوشـد قـدرتـي               . شود
بيگانه را بر دوش ديگران بيندازد ،تا 
از آن طريق به ارضاي نيازهـاي خـود     

هر امکـان تـازه     . پرستانه اش بپردازد
اي دريچه اي بـراي چـپـاول و فـريـب              

فقـيـر   " انسان به طور فزاينده اي ! است
با رشد کمي توليد او هـر      ! مي شود" 

چه بيشتر به پول احتياج دارد تا ايـن    
هستي متخاصم را بـه تسـخـيـر در             

.آورد . . . ! 
اين بيگانـگـي بـه طـبـقـه ي کـارگـر                 
محدود نمـي شـود امـا ايـن طـبـقـه                

طبقه به شمار مي " بيگانه شده ترين "
رود و بــه هــمــيــن دلــيــل رهــايــي از             
بيگانگي با رهايي طبـقـه ي کـارگـر         

اما در قرن جديد با .  پيوند مي خورد
 :شکل نويني از بـردگـي مـواجـهـيـم            

لبخندش را " انساني که مجبور است 
عقيده اش را شخصيت اش را بـا بـر       
چسب جـذابـيـت بـه مـنـظـور فـريـب                  

آناني کـه دريـافـت        !!" ديگران بفروشد
کنندگان و مصرف کنندگان منفـعـل   

بنده و درمانده ي هـمـانـهـا کـه          .   اند

نياز هاي مصنـوعـي شـان را ارضـا           
ايناني که جهان را با مفهوم .مي کند

تام آن درک نمـي کـنـنـد و بـا جـهـان                
آناني که مـاشـيـن      .  واقعي بيگانه اند

ها و ابزار را مي ستايـنـد و خـود را          
و اينگونه اشيـايـي   ...  تنها مي يابند

که انسان ساخته ، ارباب همان انسان 
مي شـونـد و انسـان امـروز زنـدانـي               
سالح هسته اي و موسسات سياسـي  
اســت کــه دســت پــروده ي خــودش               

 ...است 
:)Friday ،April 25 ، انتخابات )٢٠٠٨ 

جذابيتي دارد به انـدازه ي يـک دريـا          
گـفـتـن آنـکـه        !  رمانتيـسـم انـقـالبـي          

استقرار دمـوکـراسـي ، هـيـچ پـيـش              
از جمله پيش زميـنـه ي     _  زمينه اي 

حـتـي فـريـبـنـده تـر            !  اقتصادي ندارد
خواهد بـود آن زمـان کـه فـريـاد بـر                   

ــم ــقــط يــک جــور              :  آوري در جــهــان ف
الزم ،   :  دمــوکــراســي مــوجــود اســت     
و آن حـق      :  نجات بخش و تکرار پذير

چـه فـريـبـي       !  انتـخـاب آزادانـه اسـت        
بزرگتـر از آنـکـه شـرايـط نـابـرابـر و                   
ظالمانه را به مثابه ي بند هاي تنيده 
بر سر راه انتخاب ، همچون نتيجه ي 
طبيعي و معقول همان حق،در وجدان 

و حال سوال آن   !  عمومي جا بيندازيم
چه تفاوتي ميان اين و آن کـه      :  است 

بگوييم شما تنـهـا حـق انـتـخـاب از             
ميان انتخابهاي من را داريد ، وجود 
خواهد داشت؟ و دستِ  آخر نتيجه ي 
يک هدايتِ  ناگزير را تـجـلـي عـالـي          

و جـامـعـه را        ! حق انتخاب بشـمـاريـم   
ارث مسلم کساني به شمار آوريم کـه    
بيشترين سهم را از مکنت و قـدرت      
دارنــد و چــون بــر اريــکــه ي قــدرت              
سوارند ، مدارِ  روزگار را چنـان مـي     

و ...  گردانند که بـاز بـر آن بـمـانـنـد              
انتخابهاي اين کارزار يگانه راه نـيـل     
 !بـــه دمـــوکـــراســـي خـــواهـــد بـــود           

ِ انــتــخــاب آزادانــه و             آيـا بــيــن تــوهــم
جامعه اي که در راه بـرابـري واقـعـي         
حق انتخاب گام مي زنـد ، تـفـاوتـي         

 نيست؟
از کدام دمـوکـراسـي صـحـبـت مـي              
کنيم؟ از همان که اين روزها به جـاي  
آنکه از خود زنـگـار بـزدايـد،  سـايـه             
هاي زنگار بسته ي فريب کاري را بـه  
جان پذيرفته و نهايتا وجدان دروغين 
، انتخاب سياسي از سر نـاگـزيـري و      

ساختاري ناعادالنه را تصـويـر مـي          
و ناباورانه مردم را به صحنه ي   !  کند

انتخاب هاي بي اثـر مـي کشـانـد و           
سرخورده و منزوي آنـهـا را بـه حـال             

 ...خود رها مي کند
:(Wednesday   ،April 30   ، روز     ٢٠٠٨

 (جهاني كارگر
ــم      ــت ــف ــرم             :  گ ــوام ب ــمــي خ ــروز ن ام
مــي خــوام بــا هــم بــريــم         ... دانشــگــاه

مامـان هـم     .. . هيچي نگفت... بيرون
حــق نــداري   :  خـونــه نــبــود کــه بــگــه          
صـورتـش   ..  دانشگاه رو تعطيل کنـي 

رو اصالح کرد و بـهـم گـفـت اول يـه              
بـعـد بـبـيـن بـرنـامـه ي               ..  چاي بذار   

زيـر و رو کـردم         ...  تجمـع کـجـاسـت      
... هيچ خـبـري نـبـود        ... سايت ها رو

... حلقه اش رو بر داشت از روي ميـز 
دو بند از دو   ... دستش رو نگاه کردم 

... انگشتش ديگه سر جـاش نـيـسـت      
ِ پِـرس جـا مـونـده            .. چون زيردستگـاه

زنـگ زد    ... تلفن رو بيـار :  بهم گفت . 
بهشون روز کارگر رو ...  به دوستاش 
گـفـت   ...  راه افـتـاديـم     ... تبريک گفـت 

خـانـه   ...  نمي خواد بره خانه ي کارگر
اي که خانه ي هرکس هست، خانه ي   

 ...کارگر نيست
جــاي ديــگــه اي مــي        :  مــن گــفــتــم      

از جـلـوي   !...  نه:  شناسي بريم؟ گفت 
کتابفروشي ها و سر درِ  دانشگـاه رد    

خانه کـارگـر خـلـوت تـر از              !... شديم
روي يک تکه کاغـذ زده    .. هميشه بود

: مـــحـــل بـــرگـــزاري مـــراســـم        :  بـــود
 !٥   -٣ ساعـت    ... ورزشگاه ... پونک 

کارگراي شـهـرداري     ... برگشتيم خونه
 ...مشغول جمـع آوري زبـالـه بـودنـد           

ــود        ١١ امــروز     ــهــشــت ب ــب روز . اردي
 !کارگر

 
):Saturday ،May 17 ، سرخ  ) ٢٠٠٨

 (پوشان
       ِ پرسپوليس در ميان اشک و لبـخـنـد

ــد              ــان شـــ ــرمـــ ــهـــ ــواداران قـــ  .هـــ
لـنـيـنـگـراد        چندي پيش هـم زنـيـت ِ        

ــان  ــرمـ ــهـ ــد            قـ ــا شـ ــوفـ ــام يـ  .. جـ
همسايه هايمان کوچه را آب و .  شادم

جارو کردند و تلويزيون را بردند تـوي  
همگي با لـبـاس هـاي سـرخ،            !  کوچه

هــوار ... خــنــديــد   ...  فــوتــبــال ديــدنــد  
شـيـريـنـي     ... گريه کـردنـد    ... کشيدند 

 !...پخش کردند
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