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 اپيزود اول 
ـان راه مـي          ـاب زن در کنار همسرش در خـي
رفت ،  ماشيني با سرعت از راه رسـيـد ،        
دو مرد از آن پياده شدند و زن را در مقابـل  
. ديدگان مرد سوار ماشين کردند و بردند   

ـر مـاشـيـن و جـاده                   نگاه مبهـوت مـرد ب
ـه           .  ماند  بعد از چند ثانيـه صـداي مـرد ب

مـاشـيـن    " .  زنم را بردنـد    "  آسمان رفت که 
ـاوت      ـف دور شده بود ، ماشين پليسي بي ت
به داد و قال مرد از خيابان گذشت ، مـرد      
برجاي ماند و از کسي هم کـاري سـاخـتـه       

 .نبود 
 اپيزود دوم 

دختر به همراه نامزدش در پارک نشـسـتـه      
پسـر حـرفـي      .   است و بستني  مي خورد 

ـاال آورد و       زد و دختر خنديد که سرش را ب
با ايـن      –.  خنده روي صورتش خشک شد 

آقا چه نسبتي داريد ؟ دو روز طول کشـيـد   
ـه ايـن شـهـر            تا خانواده ي دختر از غرب ب
ـاط                         ـب ـه از ارت ـنـد ک ـن ـابـت ک ـنـد و ث ـاي بي
ـه               دخترشان با پسر خبـر دارنـد ، دخـتـر ب
کميته ي انضباطي دانشگاه احضار شد و 

پنج شنبه نهم خرداد ماه سال جـاري ،      
دانشجويـان دانشـگـاه تـربـيـت مـعـلـم                

تهران در اعتراض به مشکالت صنفـي  
و کيفيت بد غذاي دانشگاه و همچنيـن  

جداسازي جنـسـي ، در پـرديـس کـرج               

روز گزارش خبر نامه اميرکبيـر ديـ       به 
ســه شــنــبــه جــمــعــي از دانشــجــويــان            
دانشــکــده حــقــوق و عــلــوم ســيــاســي            
دانشگاه تهران، در اعتراض به سهمـيـه   
بندي جنسيتي و ديگر سـيـاسـت هـاي       

تبعيض آميز وزارت علـوم و سـازمـان        
 .سنجش، تجمع کردند

دوازده در ايـن تـجـمـع کـه از سـاعـت                  
و بـا حضـور تـعـداد زيـادي از                   نيم   و

دانشجويان در سالن مرکزي دانشـکـده     

شد دانشجويـان   ،حقوق دانشگاه برگزار
با در دست داشـتـن پـالکـاردهـائـي بـه            

تبعيض آميز حـکـومـت        سياست هاي
. اسالمي عليه زنـان اعـتـراض کـردنـد         

شــايــد ايــن تــيــتــري مــنــاســب بــراي            
مطالبي  كه در سطور بـعـد مـي آيـد           

چه بسي وقتي تمام مطـلـب را     .  نباشد
ميخوانيد تيتر به نـظـرتـان نـامـربـوط         

تيتر بهتر شايـد  ايـن مـي          .  جلوه كند
و !  انتظار مـردم و آمـادگـي مـا          :   بود

 !  روحيه مردم و روحيه ما:  يا 
شايد هم مـثـل مـن        .   انتخاب با شما

قانع شديد كه تيتر فعلي  مـنـاسـبـتـر        
 : و اما مطالب. است

 
بايد بـه اطـالعـتـان بـرسـانـم كـه               .  اول

سردبيري اين شماره تماما بعهده نويـد  
من فقط به او قول دادم .  مينايي است

كه ميكوشم اگر رسيدم چـيـزهـايـي را       
امــا .  بــراي ايــن شــمــاره تــهــيــه كــنــم          

سردبيري مجموعه نشريه  بـر عـهـده          
ــه             .  اوســت ــع ــدف ــن ــگــذار او اي درد " ب
اصــطــالحــي كــه مــا بــراي        " ( زايــمــان

را بـه تـنـهـايـي        )  نشريه درآوردن داريم
 !تحمل كند

خب مطلب اول كه اصال به هيچ كـدام    
بيـشـتـر    .  از تيترهاي فوق مربوط نبود

به پزشكي و مامايي ربـط داشـت تـا        
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با نگاهي به اعتراضات چند وقت اخـيـر   
دانشـگـاه هــاي سـراســر ايـران يـکـي از                 
مشکالت  هميشگي  که  دليل عمده و   
يا در کنار داليل  ديگر از علل  اصـلـي        
اين اعتراضات بوده  جداسازي جنـسـي،   
آپارتايد جنـسـي و مـبـارزه بـراي آزادي              

طـبـعـا ايـن مسـئلـه           .  پوشش بوده اسـت 
انعکاس برخوردهايـي اسـت کـه اخـيـرا            
عــلــل الــخــصــوص در يــک ســال اخــيــر             
مسئولين دانشگاهها و حراست متوجـه  

بــرخــوردهــايــي .  دانشــجــويــان کــرده انــد     
همانند نصب دوربينـهـا در دانشـگـاه ،           
تعيين نوع پوشش دانشجويان ، اعـمـال       
جداسازيهاي بيشتر مـيـان دانشـجـويـان        
دختر و پسر، سرکوب بيشتر دانشجويان 

.... مخصوصـا دانشـجـويـان دخـتـر و               
برخوردهايي که اعتراضات دانشجـويـان   
را در شــهــرهــاي مــتــفــاوتــي بــه دنــبــال            

از شيراز و سهند و بـيـرجـنـد تـا        .  داشته 
 .. . مشهد، تهران و 

ــراي                  تــالش جــمــهــوري اســالمــي ب

دانشجويان زير بار 
آپارتايد جنسی و 
 حجاب نمی روند

 اليا تابش

 !زمان و سياست
 مصطفی صابر

روز سوم اعتراضات دانشجويان تربيت معلم پر 
 !قدرت به پيش می رود

 "توپ ، تانک ، حراست ديگر اثر ندارد" 

تجمع اعتراضی دانشجويان تھران به سھميه 
 بندی جنسيتی در دانشگاه ها

فاز جديد ؛ 
 ارتقاء امنيت زنان 

ارتقاء امنيت يا 
 ارتقاء نا امنی ؟

 پريا مستان، ايران 
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احمدي نژاد، رئيس جمهور يکـي از    
جنايتکارتريـن و ضـدانسـان تـريـن            
حکومت هاي دنيا، يعني جمهـوري  

روز سـه    اسالمي ايـران قـرار اسـت          
بـراي شـرکـت در        )  ژوئـن    ۳ ( شنبه   

اجالس سه روزه رهبران کشـورهـاي     
و عضو سازمان جهانـي خـواروبـار        

حضـور  .  کشاورزي  به رم سفر کـنـد    
احمدي نژاد بايد بـا گسـتـرده تـريـن          
ــواه و              ــخـ ــردم آزاديـ ــراض مـ ــتـ اعـ

. انساندوست در ايتاليا مواجه شـود 

مردم ايتالـيـا نـبـايـد اجـازه دهـنـد               
رئيس حکومتي که در تـمـام طـول          
حاکميتش عليه مردم جنايت کـرده    
است، به اين کشور پا بگذارد و اگـر  
گذاشت بايد کاري کنند کـه ديـگـر        
هيچ مقام اين حکومت جرات نکند 

 . به اين کشور سفر کند
 

جمهوري اسـالمـي نـمـايـنـده مـردم            
سال اسـت عـلـيـه          ٣٠ ، ايران نيست

ايـن رژيـم     .  مردم جنـايـت مـيـکـنـد        
آپارتايد اسـت و زنـان را بـه دلـيـل                
جنسيتشان مورد اذيت و آزار قـرار      
مــي دهــد و آنــان را در کــوچــه و                 
خيابـان بـه دلـيـل رعـايـت نـکـردن                 

. حجاب اسالمـي شـکـار مـيـکـنـد           
کارگران را بدليل مـطـالـبـه حـقـوق           

يـک پـاي     .  معوقه سرکوب مي کنـد 
. فعالين دانشجوئي در زنـدان اسـت    

هزار مخالف  ۱۰۰ تا کنون بيش از 
. سياسي حکومت اعـدام شـده انـد         

روابط جنسي خارج از ازدواج را بـا      
ســنــگــســار جــواب مــيــدهــد و                 

. همجنسگرايان را به دار مي آويـزد 
اعدام هـرروزه حـتـي اعـدام مـکـرر             
کودکان، پرتاب از بـلـنـدي و قـطـع            
اعضــاي بــدن گــوشــه اي از رفــتــار           

ايـن  "  مـنـحـصـر بـه فـرد          " شنـيـع و       
در سطح .  حکومت عليه مردم است

منطقه و بين المللي، ستون فـقـرات   
بـا  .  و منبـع الـهـام تـروريسـم اسـت            

ــروريســت             ــاي ت ــه ــروه ــت گ ــاي ــم ح
اسالمي در گوشه و کنار دنـيـا، بـا        
انجام عمليات بمب گذاري و کشتار 
مردم بي دفاع در نـقـاط مـخـتـلـف           
دنيا و همچنين تدارک براي مـجـهـز    
شدن به سالح هسته اي، بـه خـطـري      
براي امنيت تمام شهرونـدان جـهـان      

و بـعـالوه رژيـمـي       .  تبديل شده است
که رئيس جمهـورش قـرار اسـت در          

امنيت غـذاي    کنفرانس بين المللي 
جهان شرکت کند مسئول تـحـمـيـل       
فقر و گرسنگي بي سابقه بـه مـردم       

تمام کـارگـران ايـران در        .  ايران است
طول اين حکومت بـه فـقـر مـطـلـق             

حـقـوق کـارگـران       .  کشيـده شـده انـد       
کمتر از يک سوم خط فقر اعالم شده 

 . توسط خود حکومت است
 

 : مردم آزاديخواه ايتاليا
شما اين حکومت را ميشناسـنـد و     
بزرگترين کمپين هـاي سـيـاسـي را           
عليه بيحقوقي زنان، عـلـيـه اعـدام         
کبرا رحمانپـور و بـرخـي ديـگـر از              
جنايتهاي ايـن رژيـم سـازمـان داده           

وقت آن است که در همراهـي و    .  ايد
همبستگي با مردم ايران، بخواهيـد  

که اين رژيم همـه جـا طـرد شـود و             
احـمـدي نـژاد کـه شـخـصــا نـيـز از                   
شرورترين مقامات ايـن حـکـومـت         
بشمار ميرود، نتواند راحت بـه ايـن     

ايــن حــکــومــت   .  کشـور ســفــر کـنــد      
شايستـه هـمـان رفـتـاري اسـت کـه                
جهانيان با رژيم آپارتـايـد آفـريـقـاي        

 ! جنوبي داشتند
 

حزب ما بعنوان مخالف سـرسـخـت    
جمهوري اسالمي شما را فـرا مـي         
خواند که بـا بـرگـزاري تـظـاهـرات،             
ميتينگ و يا به هر طريق ديگر کـه  
برايتان امکانـپـذيـر اسـت،  عـلـيـه              
نماينده رژيم تروريسـت، آدمـکـش،      
ضدزن و سرکوبگـر اسـالمـي ايـران         

 ! اعتراض کنيد
 

تشــکــيــالت خــارج کشــور حــزب            
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۸ مه  ۳۱ 
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 "!زمان و سياست"
" درد زايـمـان    " اين تقسيم نكردن .  دوم

هفته با نويد از سر تنبلي و يا نياز بـه  
از شـمـا چـه      . ( استراحت و اينها نبود

"  جوانان كمـونـيـسـت    " پنهان، درآوردن 
با همه الـتـهـاب و عـرقـي كـه دارد،               
درست مثل درد زايمان،  وقـتـي كـه          

از !)  فراموشش ميكني"  بچه درآمد" 
شوخي گذشته،  فرصتي فـراهـم شـد        
كه اين هفته را بيشتر در اسـتـوديـوي    
كانال جديد باشم و از جملـه در چـنـد        
برنامه زنده تلويزيـون انـتـرنـاسـيـونـال          

 . پس عذرم موجه است. شركت كنم
اما خود اين تجربه عجيب و آموزنـده  
اي بــود كــه مــيــكــوشــم احســاس و             
. برداشتم را با شما در ميـان بـگـذارم     

گرچه قبال هم در بـرنـامـه هـاي زنـده          
تلويزيون حـزب وقـتـي كـه روي تلـه                

با وجـود  .  استار بود شركت كرده بودم
اينكه برنامه هاي زنده اخير را هم در   
سايت ديده بودم و ميدانستم حاال بـا    

با ايـن هـمـه      .  آن وقت خيلي فرق دارد
 . بازهم سورپرايز شدم

 
چــيــزي كــه در وحلــه اول مــرا           .  ســوم

غافلگير كرد اين بـود كـه دوسـاعـت         

.  زمــان بــرنــامــه مــثــل بــرق گــذشــت         
درست نمي دانم، اما حـدس مـيـزنـم         
براي آنها كه بيننده بودند، يا آنها كـه    
از روي سايت برنامه را ديـدنـد زمـان      
. كمابيش همان زمان هميشگـي بـود    
. اما براي من مفهوم ديـگـري يـافـت      

وقتـي بـرنـامـه       .  احساس عجيبي بود
تمام شد فكر ميكردم هنوز خيلي بـه    

برايم سوال شـد كـه       .  دو ساعت داريم
ــنــقــدر                 چــرا حــس وقــت و زمــان اي

 . متفاوت از هميشه است
مي بينيد كه باالخره موضـوع دارد    ( 

الاقل فاكتـور  .  به تيتر نزديك ميشود
 !)وارد بحث شد" زمان"

 
ابتدا فكر كردم  خيلي عجيب .  چهارم

چـرا كـه     .  نيست اگر زمان زود بگذرد
آنقدر شمـا  .  فضاي برنامه  پرشور بود

را در خود فـرو مـيـبـرد كـه گـذشـت                
حـدود  .   زمان را متـوجـه نـمـيـشـويـد         

نفر تقريبا از همه نقـاط كشـور      ١٠٠ 
زنـگ زدنـد كـه الــبـتـه فـقـط حــدود                  
. يكسوم توانستند روي خط بـيـايـنـد      

هر تلفن بي شك نماينده توده بسـيـار     
ــعــي از مــردم اســت           ــنــكــه  .  وســي اي

ميدانيد داريد مستقيما بـا دسـتـكـم       
صـدهــا هــزار صــحــبـت مــيــكــنــيــد،         

حرفهاي مردم .   احساس غريبي است

تمـاس گـيـرنـدگـان        .  بسيار جالب بود
ــادي                 ــردم ع ــران و م ــارگ ــب ك ــل اغ
معترض و در عين حال پا رو زمـيـن       

از . ( بودند كه مسايل واقعي داشتنـد 
حــرفــهــاي هــپــروتــي و فــرقــه اي و               

رابـطـه   !)   روشنفكرانـه خـبـري نـبـود         
متقابلي كه مردم با تلويزيون و حـزب  
داشتند، توقع و انتظاري كه از حـزب    

حـس  .  داشتند كامـال بـرجسـتـه بـود         
همبستگي و هم سرنوشـتـي كـه ايـن         
برنامه ها در بيننـدگـان بـوجـود مـي          
. آورد بينظير و بسيار شورانگيز است

خب همه اينها دليل كافـي اسـت كـه        
 .وقت زود بگذرد

 
اين توضيـحـات را بـارهـا بـه            .  پنجم

ولي اينها هيچكدام نمـي  .  خودم دادم
توانست حس غريبي كه اين بـرنـامـه      
هاي زنده برايم ايجاد كرد را تـوضـيـح    

مساله فقط مربوط به گـذشـت     .  دهد
روحيه اي در بـيـن         .  سريع زمان نبود

روحـيـه اي     .  مردم بود كه غريـب بـود    
كــه در اواخــر حــكــومــت شــاه ديــده            

روحيـه اعـتـراض و آمـادگـي            .  بوديم
تـمـايـل بـه       .  براي دخالـت در اوضـاع      

دخالت مستقيم در سياست و تغـيـيـر    
از اين روحيه البته .   وضعيت موجود
هركس بـه اخـبـار      .  از قبل خبر داشتم

اعـتـراضـات كـارگـران و مـرد ايـران                
.  اندكي دقت كند آنرا ميتواند ببـيـنـد   

ولي درك اين روحـيـه بـرايـم بـيـشـتـر               
حــاال كــه   .   انــتــزاعــي و مــجــرد بــود      

مستقيما آنرا در خالل صحبـت هـاي     
مــردم حــس مــيــكــردم بــرداشــت و             
. احساس متـفـاوتـي بـه مـن مـيـداد             

ولـي بـا ايـنـهـمـه           !  احساس متفاوتـي 
هنوز نمي توانستم بفهمم اين چگـونـه   

 .احساسي است
 

بيشتر كه فكر كـردم مـتـوجـه         .  ششم
شدم اين احساس متفـاوت يـك پـايـه         
اش روحـيـه و آمـادگـي مـردم بــراي                

امــا پــايــه   .  دخــالــت دراوضــاع اســت    
ديگرش يك سوال جدي و هميـشـگـي    

مـا كـه     !!   ما چقدر آمـاده ايـم      :  است
ميگوييم قبل از همه منظـورم حـزب     
كمونيست كارگري است، امـا فـقـط        

مـنـظـورم    .  حزب بمعني اخص نيست
آن حزب اعم و اجتماعي كمونيسـتـي   

مـنـظـورم صـف       .  كارگري نيز هسـت   
بسيار وسيع و گسترده آزاديخواهي و 
. برابري طلبي سوسيـالـيـسـتـي اسـت        

منظورم همه عناصر آگاه، فعالـيـن و     
رهبران عمـلـي جـنـبـش كـمـونـيـسـم               

 . كارگري است
در پيشاپيش اين صف طـبـعـا حـزب       

كـه  ( قرار دارد و كسب اين آمـادگـي       
هر اندازه هم آمـاده بـاشـي بـاز بـايـد             

قبل از همه بر عهده !)  آماده تر باشي
برنامه هـاي زنـده كـانـال         .  حزب است

جديد يكبارديگر همه مسايل قديمي 
را در ابعادي وسيعتر و اجتماعـي تـر     

روشن بـود كـه  نـه          .  برايم مطرح كرد
فقط زمـان دوسـاعـت خـود بـرنـامـه              
خيلي سريع ميگذرد، بلكه وقتي كـه    
ما براي كسب حداكثر آمادگي داريـم  

 ! نيز بسرعت ميگذرد
 

رفقا، بايد عجله كرد و بسرعت آماده 
بــايــد تــالش هــا را هــزار بــار              .  شــد

بايد حزب را، چـه حـزب     .  افزايش داد
اخص و چه حزب اعم را براي مصاف 

بــايــد ايــن   .  هــاي بــزرگ آمــاده كــرد       
تلويزيون كانال جديد را به هر قـيـمـت    

بــايــد .  حــفــظ كــرد و گســتــرش داد          
تعريف و درك وسيعتر و اجـتـمـاعـي         
تري از حزب داشت و يك حزب وسيـع  

بـايـد   .  و قدرتمند اجتماعي را ساخت
تك تك ما وظيفه و مسئوليت بعهـده  
بگيريم و در اين تـالش نـقـشـي ايـفـا           

. فرصت خيلي زيـادي نـداريـم       .   كنيم
زمان در سياست تـابـعـي از مـبـارزه          
طبقـاتـي و حـاد شـدن ايـن مـبـارزه                  

 . است
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 !زمان و سياست

خطاب به همه انسانھای 
آزاديخواه، تشکلھای کارگری، 

سازمانھای دانشجوئی، 
سازمانھای مدافع حقوق زن، 

نھادهای عليه اعدام و 
نھادهای مدافع حقوق انسان 

 !به احمدی نژاد، رئيس جمھوری حکومت اسالمی ايران اعتراض کنيد



هيات مرکزي نظارت شوراهاي صنـفـي   
دانشـگـاه   " وزارت علوم با اعالم اينکه      

" ها مشکل صنفي مشتـرکـي نـدارنـد         
تشکيل اتحاديه صنفي دانشگاه هـا را      
منتفي و غير قانوني دانسـت و اعـالم         

تا زماني کـه بـحـث اتـحـاديـه در               " کرد 
هيات مرکزي نظارت شوراهاي صنـفـي   
مشخص نشود مجموعه يي با عـنـوان     
اتحاديه شوراهاي صنفي حق هيچ نـوع    

مسلمي نائيني با ايـن  ".  فعاليتي ندارد 
مثال که دانشگاه سيسـتـان بـه راحـتـي          
مي تواند برنج پاکستاني تهـيـه کـنـد و         
ساير دانشگاه ها نمي توانند اعالم کرده 
است که دانشگاه ها مشکالت صنـفـي   
مشترکي نـدارنـد کـه اتـحـاديـه يـا هـر                 
تشکل سراسري ديگري براي رسـيـدگـي    

 .به مشکالتشان  نياز داشته باشند
 

شوراي صـنـفـي دانشـجـويـي جـداي از              
بررسـي عـمـلـکـرد تـا کـنـونـي شـان و                     
هــمــچــنــيــن تشــکــل هــاي ســراســري            
دانشــجــويــان، از نــيــازهــاي مــبــرم                
دانشجويان براي پيگيري خواستـه هـاي     

اتـفـاقـا بـرخـالف        .  دانشجويان هسـتـنـد   
اظهارات مسلمي نـائـيـنـي ايـن روزهـا           
شاهد اوج گيري اعتراضات دانشجويان 
در اکــثــر دانشــگــاه هــاي ايــران بــراي              
. رسيدگي به امور صنفي شان هسـتـيـم     

مرگ دانشجويان در اثر سهل انگاري و   
نا امن بودن فضاي دانشگاه، کيفيت بـد  
غــذاي دانشــگــاه هــا کــه مــنــجــر بــه               
مسموميت مي شود، سرويس بد رفـت    
و آمد، وضعيت غير بهداشتي و حـتـي       
غير انساني خوابگاه ها کـه گـزارشـات        
متعددي از دانشگاه هاي مختلف از آن 
موجود است، وضعيـت نـا بـه سـامـان            
علمي آموزشي و امکانات تـحـقـيـق و         
وسايل آزمايشگاهي و هيـئـت عـلـمـي        
دانشگاه ها که باعث افت شديد علـمـي   
دانشگـاه هـاي ايـران شـده، دخـالـت و                 
کنترل مسئولين دانشگاه و خوابگـاهـي   
بر زندگي شخصي دانشجويان، تـعـرض     
به دانشـجـويـان بـه خصـوص دخـتـر از                
طرف مسئولين دانشگاهي کـه نـمـونـه         
هايـش رو بـه افـزايـش اسـت و ده هـا                     
مشــکــل ديــگــر از جــملــه مشــکــالت           

مشترک دانشجويان سـراسـر کشـور در          
 . همه دانشگاه هاست

 
جناب دبـيـر هـيـات مـرکـزي نـظـارت                 
شوراهاي صنفي مي خواهـد بـا مـثـال         
بــرنــج پــاکســتــانــي تــمــام مشــکــالت           
دانشجويان را ماستمالي کند و بـگـويـد    
هر کسي بايد مشکلش را خـودش حـل     

در حالـيـکـه اگـر دانشـجـويـي در              .  کند
دانشگاه لرستان در اثر ناامني دانشگـاه  
و نرسيدن به موقع کمک به او کشته مي 
شود به دانشجوي ديگـري در تـبـريـز و           
کرمانشاه تجاوز مي شود و دانشجويان 
ديگري در کرمان و يـزد مسـمـوم مـي           
شوند، مشکل هـمـه ايـن دانشـجـويـان             
کمبود امکانات رفاهي و آموزشي ست 

اين نشـانـه زيـر پـا         !  و نه برنج پاکستاني
گذاشته شدن حرمت انساني دانشجويان 

 .است
 

امکانات آموزشي و رفاهي و امـنـيـت        
محيط دانشگاهي مطابق با بـاالتـريـن      
اســتــانــداردهــاي جــهــانــي حــق مســلــم         

رفع . دانشجويان در هر دانشگاهي است
مشکالت صنفي و سـايـر مشـکـالت           
دانشجويان به جز بـا اتـحـاد و مـبـارزه              
. سراسري و پيگيرانه ميسر نـمـي شـود       

جمهوري اسالمي همانطـور کـه بـارهـا         
نشان داده در مقابـل هـر گـونـه اتـحـاد             
عمل و مبارزه منسجم عـقـب نشـيـنـي        

دلـيـل افـاضـات مسـلـمـي            .  کرده اسـت 
نائيني هم جلوگيري از قدرتـمـنـد شـدن       
اعتراضات دانشـجـويـان و رسـيـدن بـه             

 . حقوق اوليه و مسلم شان است
 

دانشجـويـان بـايـد بـا قـدرت اتـحـاد و                   
همبستگي خود در هـمـه دانشـگـاه هـا          
جمع ها و تشکل هـاي مسـتـقـل خـود            
جــهــت رســيــدگــي بــه امــور رفــاهــي و            
اموزشي و ساير مسائل خود را تشکيل 
دهند، براي ايجاد نهادهاي مسـتـقـل و      
سراسري نبايـد مـنـتـظـر اجـازه امـثـال               

مشـکـل امـثـال نـائـيـنـي             .  نائيني بـود 
جلوگيري از اتحاد و رسيدن دانشجويـان  
بـه حـقـشـان اسـت و بـراي مـقـابلـه بـا                       

فراخوان . دانشجويان هر کاري مي کنند

تشکل براي رسيدگي به امور رفاهـي و    
باالبردن سطح علمي دانشگـاه هـا مـي        
تواند با بيشترين استقبـال دانشـجـويـان       
مواجه شود، همين امروز بايد دست بـه    

 .کار ايجاد چنين تشکل هايي شد
 

سازمان جـوانـان کـمـونـيـسـت از هـمـه                
دانشجويان مي خواهد براي پـي گـيـري      
مطالبات رفاهي و آموزشي خود، بـراي  
حفظ کرامت و حرمت انسـانـي خـود و        
مقابله با هرگونه بي احترامي و کـنـتـرل    
زندگي خصوصي شان، همهـيـن امـروز      
دست به کار ايجاد نهاد هـاي مسـتـقـل       

ــد     ــون ــه            .  خــود ش ــوان دادن ب ــراخ ــا ف ب
دانشجويان اين نهاد ها مي تواند تعداد 
هرچه بيشتري از دانشجويان را در خـود  
جمع کند و بـا تـکـيـه بـر قـدرت تـوده                    
دانشجو مطالبات خـود را پـي گـيـري             

اين نهادها وقـتـي قـوي تـر مـي            .  کنند
شوند که سراسري و در هـمـه دانشـگـاه           
هاي ايران تشکيل شوند و هـمـاهـنـگ         

 .عمل کنند
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فرزاد کـمـانـگـر مـعـلـم شـهـرسـتـان                 
کامياران و از اعضاي هئيت مـديـره   
کانون صنـفـي مـعـلـمـان کـردسـتـان              

به همـراه عـلـي       ٨٥ است که در سال 
حيدريان و فرهاد وکيـلـي در تـهـران         
دستگير شد و سه مـاه قـبـل دادگـاه         

حـکـم   .  او را به اعدام مـحـکـوم کـرد      
اعدام فـرزاد کـمـانـگـر رسـمـا بـراي               
اولين بار روز سه شنبه همين هـفـتـه    
ــدي،               ــشــي ــم ــرضــا ج ــي ــل ــوســط ع ت
سخنگوي قوه قضـائـيـه حـکـومـت،           

 . اعالم شد
  

تاکنون اعتراضات زيادي از جـانـب       
معلمان و بخشهاي مخـتـلـف مـردم       
عليه اين حکم جنايتکارانه به عـمـل   
آمده و هـفـتـه گـذشـتـه فـدراسـيـون                  
جهاني اتحاديه هاي مـعـلـمـيـن، در        
نامه اي به سفير جمهـوري اسـالمـي      

مـحـكـوم كـردن        در بروکسل ضـمـن     
دستگيري معلمان ايران، خـواسـتـار      
آزادي معلمان دستگير شده از جملـه  

 . فرزاد كمانگر شد
 

بدنبال اعتراضلت گسترده معلـمـان،   
رژيم براي عقب راندن اعتراضات بـه  
حق معلمان تعداد زيادي از فعالـيـن   

بـه احـکـامـي مـانـنـد             معـلـمـان را        
اخراج، تبعيد، و زندان محکوم کـرد    
تا معلمان را بترساند و مانع ادامـه    
ــا شــود، امــا ادامــه                 ــه ــارزه آن مــب
اعتراضات معلمان سياست ارعـاب  

اعدام قتـل  .  رژيم را بشکست کشاند
عمد دولتي و يـک جـنـايـت اسـت و            
حکم اعدام معلمي که تنها جـرمـش   
اعتراض بـه بـيـحـقـوقـي بـوده، اوج                
ــيــشــرمــي              جــنــايــت پــيــشــگــي و ب
حکومت اسالمي را نشان ميدهد و   
بــطــور مشــخــص ايــن تــعــرضــي بــه          
معلمان و هـمـه مـردمـي اسـت کـه               
براي احـقـاق حـقـوق خـود دسـت بـه                

 . اعتراض ميزنند
  

 مردم آزاديخواه،

حکم اعـدام فـرزاد کـمـانـگـر بـراي                 
ترسـانـدن و عـقـب رانـدن هـمـه مـا                   

اين حکمي جنايتکارانه عليـه  .  است
همه ما و براي تسلـيـم کـردن کـلـيـه           
مردم محروم و زحـمـتـکـش اسـت و          
بــايــد بــا گســتــرده تــريــن اعــتــراض          
معلمـان، کـارگـران، دانشـجـويـان و             
همه مردم آزاديخواه در کامـيـاران و     

. در سراسر کشـور پـاسـخ داده شـود          
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري ضـمـن                

فـرزاد     محکـوم کـردن حـکـم اعـدام           
کمـانـگـر خـواسـتـار آزادي فـوري و                
بدون قيد و شـرط او و لـغـو کـامـل              

ميـتـوانـيـم     .  مجازات اعدام ميباشد
و بايد حکومت کثـيـف اسـالمـي را         
از اين عـمـل جـنـايـتـکـارانـه عـقـب               

اين بـراي پـيـشـروي هـمـه             .  بنشانيم
مردم درمقابل حـکـومـت اسـالمـي          

 . حياتي است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٢٠٠٨ مه  ٣٠ ، ١٣٨٧ ارديبهشت  ١٠ 

 !مشکالت صنفی دانشجويان سراسريست، سراسری بايد حل شوند

 به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کنيد
دانشجويان در بيانيه اي خـواهـان پـايـان           
دادن به سياست هاي تبعيض آميز دولـت  
و وزارت علوم در رابطه با سهمـيـه بـنـدي       
جنسيتي شده و هم چنين محرومـيـت از     
تحصيل بسياري از فعاليـن دانشـجـويـي       
در مقطع کارشناسي ارشـد را مـحـکـوم           

 .کردند
سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه هـا و      
جلوگيري قانوني از ورود زنان به دانشگـاه  
در راستا و در ادامه سـيـاسـت آپـارتـايـد           
جنسي و سرکوب زنان و جـوانـان تـوسـط       

ايـن سـيـاسـت،       .  حکومت اسالمي اسـت 
يعني محروميت زنان از داشتن آينـده اي    
روشن تر و اميدوارتر، يعني جلوگيـري از    
شکوفايي استعدادهاي زنان در جامعه و   
درنهايت ساختن جامعه اي مـردسـاالر و     

جمهوري اسالمي در ايـران       . عقب مانده
شديد ترين و ضد انساني ترين اجحافـات  
و نابرابري ها را در حـق زنـان روا داشـتـه           

جمهوري اسالمي نه تنـهـا زنـان و        .  است
مردان را مي خواهد از هم جدا کـنـد، نـه        

تنها شديد ترين سرکوب ها را عليه زنـان  
و جوانان انجام مي دهد بلکه بـيـشـتـريـن      
بي حقوقي ها را نـيـز بـه زنـان تـحـمـيـل                 

ولـي اعـتـراض دانشـجـويـان و             .  ميکنـد 
جوانان و زنان در مقابل اين ستم ها و نـا      
برابري و کوتاه نيامـدن و تسـلـيـم نشـدن            
شان در مـقـابـل حـکـومـت هـار و ضـد                 
انساني اسالمي در دانشگـاه و کـوچـه و          
خيابان نشان از وجود جنبش اعـتـراضـي      
گسترده و پرقدرتي دارد که مـي تـوانـد و        
بايد حکومت ضد بشر اسالمي را به زيـر  
بکشد و به اين قوانـيـن مـتـحـجـر پـايـان             

 .دهد
سازمان جوانان کـمـونـيـسـت هـر گـونـه                

محدود کردن ورود بـه دانشـگـاه را بـراي           
زنان محکوم مي کند و ازهمه جـوانـان و       
ــه صــف                 ــان مــي خــواهــد ب دانشــجــوي
. اعتراضي دانشجويان معترض بپيوندند

فقط با گسترش و پـي گـيـري مـبـارزات          
مي شود به حقوق انکـارنـاپـذيـر خـود در          

 .جامعه رسيد
 سازمان جوانان کمونيست
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اخــــيــــرا نــــوشــــتــــه اي تــــحــــت                
وضعيت فعـلـي و گـام هـاي           "  عنوان 

ــروري ــون  " ، در وبـــالگ           " ضـ ــبـ ــريـ تـ
مــنــتــشــر گــرديــد کــه      "  مــارکســيــســم

بدرست عکس العمل هايي را عـلـيـه      
بدعت بي سابقه ايـن  .  خود برانگيخت

نوشته فقط در اين نيست که از درون     
ــام               ــنـ ــون و بـ ــوزيسـ ــون   " اپـ ــبـ ــريـ تـ

تـمـامـي تـبـلـيـعـات و                " مارکسيسـم 
اتهامات پليس و وزارت اطـالعـات         
جمهوري اسالمي عليـه دانشـجـويـان       
آزادي خواه و برابري طـلـب و احـزاب          

بــلــکــه، و   .  چــپ را تــايــيــد مــيــکــنــد       
مهمتر، اين نوشته همين تبليـغـات و     

وزرات اطـالعـات   "  چراغ" شوهاي نوع 
را مبني تحليل و ارزيابي و نقد خـود    

چـپ  .  از چپ در دانشگاه قرار ميدهـد 
" آمپريـک " در دانشگاه بر همان مباني 

مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد کـه    
بـــازجـــويـــان وزرات اطـــالعـــات در          
اتهامات و تبـلـيـغـات و پـروژه هـاي             
تــواب ســازي خــود عــلــيــه چــپ در              

اين ديـگـر   .  عنوان ميکنند    دانشگاه
جنبش اصـالحـات   " حتي دوم خرداد و 

نيست کـه در       رژيم اسالمي"  سياسي
چشـم انـداز و       " و "  سوسياليسم" لباس 

از درون اپوزيسيـون عـرضـه      "  تکاليف
بلکـه ايـنـبـار تـبـلـيـغـات و                .  ميشود

اتهامات وزارت اطالعـات اسـت کـه        
از درون اپوزيسيـون و تـحـت عـنـوان            

اســـتـــراتـــژي   " و    "  مـــارکســـيـــســـم   " 
ضـربـه و     " و دالئـل      "  سوسيـالـيـسـتـي     

چپ در دانشگاه تـطـهـيـر و         "  شکست
اين فـقـط بـکـارگـيـري         .  تاييد ميشود

اتهامات پـلـيـس عـلـيـه مـخـالـفـيـن                
سياسي و يـا مـخـاطـره آمـيـز کـردن                
وضعيت زندانيان سـيـاسـي نـيـسـت،           
بلکه پليسي کردن نقد و سياست آنهـم  

اين روش    ! تحت نام مارکسيسم است
 .قبيح و بشدت محکوم است

ــبــال اطــالعــيــه هــايــي کــه در                بــدن
محکومـيـت نـوشـتـه فـوق مـنـتـشـر                 

آقاي ايرج آذرين روز گـذشـتـه       گرديد،
عليرغم آنکه اعالم کرد از اين نوشتـه  

ــبــوده اســت،               بــي امضــاء مــطــلــع ن
متاسفانه عمال مسئوليت مـحـتـواي      

" جـنـبـش   " آنرا تحت عنوان اينکه کار   
. ايشان بـوده ، بـعـهـده گـرفـتـه اسـت                

بـه شـرح و          ايشان حـتـي بـا افـتـخـار          
بســـــط هـــــمـــــان ارزيـــــابـــــي و                 

مــتــکــي بـر تــبــلــيــغــات         اسـتــدالالت 
وزارت اطــالعــات پــرداخــتــه و ايــن            
نــوشــتــه را نشــانــه اي از پــيــشــروي              

ايـرج  !  شان قلمداد کرده است"  جنبش" 
آذرين گويا هنوز متوجه نشـده اسـت       
که چگونه در خدمت پروژه تبليـغـاتـي    

پليسي رژيـم عـلـيـه دانشـجـويـان،              –
قـرار     عليه چپ و عليه مـارکسـيـسـم      

آقاي آذرين هـر قـدر کـه          .  گرفته است
خط راست و غيـر مـارکسـيـسـتـي را           

نمايندگي کند، هر اندازه از مـنـصـور      
حکمت و کمونيسم کارگري و انقـالب  

تـا آنـجـا         نفرت و هراس داشته باشد،
که بحث و نظر خود را ميگويد هـنـوز   
ميتواند در اپوزيسيون جايـي داشـتـه      

اما وقتي ايشان دنياي فاکتـهـا   .  باشد
و پــايــه تــحــلــيــل            "  آمــپــريســم  " و   

همان ميشود کـه بـازجـو         اساسا اش 
هنگام شکنجه نعره ميزند، ديگـر بـه     
ــدون                   ــاک و ب ــرن ــط ــار خ ــه بســي ورط

ــدم گـــذارده اســـت             ــتـــي قـ . بـــازگشـ
اميدواريم ايشان متوجه قبح اين کـار    

 .بشود
  

 سازمان جوانان کمونيست
 ٢٠٠٨ ماه مه  ٢٦ 

353جوانان كمونيست     4 

سرکوب در ديگر قسمتهاي جامعه نيز 
سرکوب هر روزه زنـان و      .  جريان دارند 

جوانان در خيابـانـهـا و يـا در امـاکـن               
دولتي و خصـوصـي از ديـگـر نـمـونـه                

طرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي از              .   هاست
دستاويزها و طرفندهايي از اين دسـت    
اســت بــراي يــورش و حــملــه رژيــم و                

. مــامــوريــنــش بــه  جــوانــان و زنــان               
طرحهايي که  رژيم مجبور به تکرارشان 
شده و معلوم نيسـت تـا مـرحلـه چـنـدم             

طبق گفته خـود    .  ميخواهد به پيش رود
رژيم نتوانستـه از پـس جـوانـان و زنـان                
برآيد و مدام به افـزايـش نـيـروهـايـش ،             

.. نيروهاي پليس زن، لباس شخصي و     
بي دليل نيست کـه ايـن     .  روي مي آورد 

اعتراضات در جاي جاي جامعه جـريـان   
همين حمله مـامـوريـن رژيـم بـه            .  دارد 

دختري در آريا شهر بود کـه چـنـد وقـت         
پيش باعث شد جمعيت زيادي از مـردم    
در اعتراض به اين مسئه به ميدان آمده 

"  حکومت اسالمي نميخوايـم    "  و شعار 
بدهند و يا نمونه هـاي ديـگـري از ايـن             
دست که هرروزه در شـهـرهـاي  زيـادي             
جريان دارند و رو به افزايش دارنـد، چـرا     
که اين يکي از دريچه هـايـي اسـت کـه           

خود را متوجه  تمامـي ايـن     " نه"جامعه 
حـکـومـتـي کـه        .  حکومـت  مـيـکـنـد            

سرکوب زنـان و حـجـاب جـزء جـدايـي                 
 . ناپذير آن است

دانشجويان نيز همانند ديگر بخشهـا      
ي جامعه در مقابل اين مسئله ايستـاده  

جداسازي جنسيتي را در کـالس و    .  اند 
توهـيـن بـه خـود مـيـدانـنـد،               ...  اردو و 

. نمونه آخرش دانشجويان تربيت مـعـلـم     
اعتراضات و تحصنهاي  چند صد نـفـره   

به برخورد .  و چند روزه سازمان ميدهند
و احکام دانشجويان به خاطر پـوشـش و     

 . حجاب اعتراض ميکنند
 

اينجا مرحله اي اسـت کـه دانشـجـويـان          
ديــگــر مــيــبــايســت پــاي اعــتــراضــات         

هـمـانـطـور     .  سراسري و هماهنگ بـرونـد  
که خود دانشجويان هم تا به حال شـاهـد   
آن بوده اند مسئله جداسازي جنسيتي و   
آپارتايد جنسي مشـکـلـي اسـت کـه بـه             

. تمامـي دانشـگـاهـهـا مـربـوط اسـت                 
مسئله اي محدود به اين يا آن دانشگـاه  

ميبايد يک صدا و هـمـاهـنـگ         .  نيست 
در مقابل اين مسئله ايستـاد و بـه ايـن          
حکومت ارتجاعي اجازه تعرض نـداد و    
در صورت برخورد اراذل و اوبـاش رژيـم       
در دانشـگـاه بـا دانشـجـويـان هـمـانـنـد                 
جامعه که مردم مانع دستگـيـري زنـان،      
دختران و پسران ميشود، مانع بـرخـورد     
با دانشجويان شد و از اعـتـراضـات در          
اين زمينه قـاطـعـانـه در دانشـگـاه هـا                

بايد به هـر حـکـم کـمـيـتـه            .  حمايت کرد
انضباطي و احضار هـر دانشـجـو تـمـام          
دانشــجــويــان در هــمــه دانشــگــاه هــا               
اعتراض کنند و حکومت را در مـقـابـل    
صف متحد و قدرتمندي از اتحاد خـود    

ايــن الــبــتــه مســتــلــزم       .  عــقــب بــرانــنــد   
هماهنگـي و قـدم بـه پـيـش گـذاشـتـن                   

  .فعالين اين عرصه است

 ...دانشجويان زير بار آپارتايد

روزيکشنبه در ادامه ي   .  تجمع کردند 
اين اعتراض ، دانشـجـويـان دانشـگـاه          
تربيت معلم تهران با تجمع در مـقـابـل    
سالن غذاخوري ، با نصب  نوشـتـه اي     

به دليل کـيـفـيـت پـايـيـن          "  با مضمون 
غذا و عدم رعايت موازين بهداشتي ،   
سلف سرويس تا اطالع ثانوي و بهبـود  

درب سلف "   کيفيت تعطيل مي باشد 
 .سرويس را قفل کردند

دانشجويان با برگزاري تريبـون آزاد، و      
در حالي که پالکاردهـايـي بـا نـوشـتـه           

عزل معاونت آمـوزشـي و عـزل          "  هاي 
تــفــکــيــک  "  ،   "  مــديــر فــوق بــرنــامــه         

جنسيتي در اردوهـا و بـرنـامـه هـاي                
دانشجويي توهين به شان دانشجوسـت  

وعده هاي دروغين ديگر اثر ندارد "  ، " 
تا کـي مسـئـوالن مـي خـواهـنـد                "  ، " 

برخوردهاي گزينشي را با تشکل هـاي  
در دسـت    "  دانشجويي ادامه دهنـد ؟      
دانشــجــو "  داشــتــنــد بــا  شــعــارهــاي          
تـوپ،  "  و   "  ميميرد، ذلت نمي پذيـرد    

اعـالم  "  تانک ، حراست ديگر اثر ندارد 
کردند تا رسيدن به تمام مطـالـبـاتشـان     

گفتنـي  .  به اعتراض ادامه خواهند داد
ست حدود صد نفر از دانشجويان شـب    
را در حوزه رياسـت دانشـگـاه گـذرانـده          
انـــد و خـــواســـتـــار رســـيـــدگـــي بـــه              

دانشـجـويـان    .  مطـالـبـاتشـان هسـتـنـد         
زمـانـي  بـي        " همچنين با شـعـارهـاي        

واي بـه    " و"  عرضه برگرد برو بـه حـوزه         
خـواهـان   "  حال طاهري اگه نره جعفـري    

اخــراج رئــيــس حــراســت، زمــانــي                
و جـعـفـري      )  مديـريـت فـوق بـرنـامـه          ( 
 .دانشگاه هستند) معاون آموزشي(
ديروز يکشنبه مسـئـولـيـن دانشـگـاه            

تعدادي از بسيجيان و اوبـاش خـود را       
براي سرکوب و ايجاد مـزاحـمـت بـراي       
دانشجويان متحصن بسيج کرده و آنان 

مـرگ بـر     " را بـا شـعـارهـايـي مـانـنـد               
در مقابل دانشجوياني کـه بـه       "  منافق

کيفيت بد خدمات آموزشي و رفـاهـي     
ــد             ــه ان ــاشــت ــم ــد گ ــرضــن ــت ــي !  مــع ول

دانشجويان با ديدن اين صف اوبـاش و    
مزدوران حـکـومـتـي عـزمشـان بـراي              
ادامه اعتراض تا رسيـدن بـه تـمـامـي          

 ۸۰۰ مطالباتشان جزم تر شده و حدود 
نفر از دانشـجـويـان دخـتـر و پسـر در                 
اعتراض به اين عمل مسئولين و وارد   
کردن نيروهاي اوباش بسيجي دست بـه  
راهپيمايي زدند و در مقابل خـوابـگـاه      

. دختران تريبون آزادي بـرگـزار کـردنـد          
همچنين مسئولين حراست و دانشگـاه  
با تماس با خانواده دانشـجـويـان و بـه           
خصوص دانشجويان دختر و با تهـديـد   
خانواده هـا تـالش مـي کـنـنـد تـا بـه                   
اعتراض و تحصن دانشجويان خـاتـمـه      

 .دهند
امروز دوشنبه نيز تحصن و اعـتـراض       
دانشجويان ادامه دارد و دانشـجـويـان        
مصمم و متحد بر خواسته هـاي خـود       
تاکيد مي کنند و طي پيمان نامه ايـي  
اعالم کرده اند تا رسيـدن بـه خـواسـتـه          

. هايشان اعتراض را ادامه مي دهـنـد    
و از  دانشجويان دانشگاه هاي سـراسـر   

کشور خواسته اند تا از آنـهـا حـمـايـت          
دانشجـويـان دانشـگـاه خـود را            .  کنند

منطقه ايي در کرج کـه  ( سنگر حصارک
دانشگـاه تـربـيـت مـعـلـم در آن واقـع                   

ناميده اند و خـواهـان حـمـايـت          )  است
گسترده ساير دانشگاه ها از خود شـده    

نــفــر از      ۵۰ هــمــچــنــيــن تــعــداد      .  انــد
دانشجويان در دانشگاه اعتصاب غـذا  

نفر از آنـهـا بـه           ۳ کرده اند که تا کنون 
گفـتـنـي سـت       .  بهداري منتقل شده اند

دانشــگــاه تــربــيــت مــعــلــم از طــرف              
نيروهـاي انـتـظـامـي خـارج دانشـگـاه               
کامال محاصره شده و مـوبـايـل هـا و         
اينترنت در دانشگاه  قطع است و هيـچ  
ارتباطي بين دانشگاه و بيـرون بـرقـرار      

 .نيست
سازمان جوانان کمونيست از اين عمل 
شـجــاعـانــه ي دانشـجــويـان دانشـگــاه            
تربيت معلم حـمـايـت مـي کـنـد و از               
ديگر دانشجويـان مـي خـواهـد تـا بـا               
پــيــوســتــن بــه صــفــوف اعــتــراضــات          
دانشــجــويــان تــربــيــت مــعــلــم ســنــگــر        
حصارک را تقويت کنند و بـا سـازمـان      
دهي اعتراضات شان به خواسته هـاي    
ــه                  ــه امــروز خــواســت ــشــان ک ــق ــه ح ب

. دانشجويان سراسر کشور است برسنـد 
بهبود وضع رفاهي و آموزشـي، حـذف      
کميته هاي انضباطـي و لـغـو احـکـام            
ضد انساني آن عليه دانشجويان و لغـو  
جداسازي جـنـسـي امـروز مـطـالـبـات             

 .سراسري دانشجويان است
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۸ جون  ۲ ، ۸۷ خرداد  ۱۳ 
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 ٩/٣/٨٧ ديروز پنج شنبـه مـورخـه        
دو نــفــر از اعضــاي هــيــئــت مــديــره             
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـه هـمـراه         
يکي از اعضا، به نمايندگي از طـرف      
اتــحــاديــه، بــراي ابــراز هــمــدردي بــا            
خانواده هاي کارگران جـان بـاخـتـه در         
آتــش ســوزي کــارخــانــه کــيــمــيــاگــران         

  .امروز، به شهرستـان شـازنـد رفـتـنـد          
اين هيئت ضمـن ديـدار بـا بـرخـي از              
اعضــا خــانــواده هــاي کــارگــران جــان          
باخته و دلجويي از آنـان، گـزارشـي را        
نيز از اين فاجعه غم بار تنـظـيـم کـرده       

 :که بدين شرح است
) شهيـد بـابـايـي      ( شهرک صنعتي بازنه

خمين، بـيـن روسـتـاي           -در جاده اراک
ــتــه و در ده                    ــه و روســتــاي هــف ــازن ب
کيلومتري پتروشيمي اراک واقع اسـت    
و شـرکـت کـيـمـيـا گـران امـروزدرايـن                

ــرار دارد               ــي قـ ــتـ ــعـ ــنـ ــرک صـ ــهـ  .شـ
اين فاجعه که منابع خبري رسمي آنـرا    
آتش سوزي گزارش کرده انـد در واقـع         
انفجاري آتشين بوده که در يک لـحـظـه    
کل کارخانه را در بر گرفتـه و امـکـان        
هر گونه عکس العمـل و فـراري را از           

کسي لحظـه  .  کارگران سلب کرده است
دقيق اين انفجارآتشين را نميداند امـا  
بنا بر اظهار برخي کـارگـران کـارخـانـه        
هاي مجاور اين فاجعه هـولـنـاک بـيـن        

 ١٦ و سي دقيقه و ساعت    ١٥ ساعت 
رخ داده که متاسفانه سـاعـت تـغـيـيـر         

 .شــيــفــت کــارگــران نــيــز بــوده اســت            
اين انفجار آتشين به حدي هـولـنـاک و      
شديد بوده که کليه کارگران واحـدهـاي   
مجاور فقـط تـوانسـتـه انـد از مـحـل                

شعله هـاي آتـش تـا شـعـاع              .  بگريزند
حدود يک کيـلـومـتـري مـحـل حـادثـه             
کشيده شده بوده اسـت بـطـوريـکـه در            
حال حـاضـر در ايـن شـعـاع بـرگـهـاي                 

  .سوخته درخـتـان قـابـل رويـت اسـت            
 ٢٠ در اين شهرک صنعتي که بيش از   

کارخانه فعال است پايگاه آتش نشانـي  
وجود ندارد به همين دليل نيم سـاعـت   
پس از اين حادثـه يـک مـاشـيـن آتـش             
نشاني از شهر خود را به محل رسانـده  
بود که به دليل خرابي شـيـرش، حـدود      
نيم ساعت وقت تلف شده و تـازه پـس       

از باز کردن شير، مـامـوريـن مـتـوجـه         
شده اند که تانکر ماشين آتش نشاني، 

به هـمـيـن دلـيـل مـاشـيـن               .  آبي ندارد
مذکور دوباره به شهر مراجـعـه و پـس        
از پر کردن آب باز ميگـردد و بـه ايـن          
ترتيب مامورين آتش نشاني شازند بـا  

 .تاخير زيـادي وارد عـمـل مـيـشـونـد             
به گفته اهالي روستاي هـفـتـه، جـنـازه        

روز پـس از آتـش            ٣ سوخته کارگـري    
سوزي بـطـور تصـادفـي زيـر تـابـلـوي                 

مـتـر    ٥٠٠ شهرک صنعتي که بيش از 
از آن کارخانه فاصلـه دارد پـيـدا شـده           

در ميان جان باخـتـگـان رانـنـده        .  است
ماشيني که براي جابجايي پرسنـل بـه     
کارخانه مراجعه کـرده بـود بـه هـمـراه            
راننده يک تريلي که براي کارخـانـه بـار      

ــد               ــه چشــم مــيــخــورن ــوده، ب  .آورده ب
بنا به اظهار بـرخـي کـارگـران در ايـن            
آتش سوزي مهيب يـکـي از کـارگـران         
اخراجي اين کارخانه که بـراي تسـويـه        
حساب به آنجا آمده بود در ايـن آتـش       
 .سوزي جان خود را از دست داده است

بنا بر اظهـار اهـالـي مـحـل و بـرخـي                
خانواده هاي کارگران جان باخته هنـوز  
و عليـرغـم گـذشـت پـنـج روز از ايـن                  
واقعه جانکاه تعـداد و هـويـت بـرخـي            
کارگران جان باخته به دليل سوختـگـي   
شديد و قطعه قطعه شدن بطور دقيقـي  

در ايـن مـيـان        .  شناسايي نشـده اسـت    
بويژه شناسايي جنازه کارگران زن ايـن      
کارخانه که در آزمايشگـاه آن بـه کـار          
اشتـغـال داشـتـه انـد و هـمـگـي آنـان                    
گرفتار شعله هاي آني و مهـيـب آتـش      

  .شــده انــد شــنــاســايــي نشــده اســت            
به گفته چند تن از آشنايان کارگر جـان  
باخته احد غالمي، اين کارگر فقط از   
ناحيه پشت دچار سوختگي شده بود و 
بعد از حادثه صـحـبـت نـيـز مـيـکـرده             
است اما براثر مواد شيميايـي کـه بـه        
ريه اش وارد شده بوده و بـدلـيـل نـبـود        
امکانات پزشکي الزم دچـار خـفـگـي         

  .شـــده و جـــان بـــاخـــتـــه اســـت                    
بر اثر اين فاجعه هولناک در گورسـتـان   
دهکده هفته، يازده نـفـر بـه نـامـهـاي             

ــاري             ــنــد ي ــه    ٢٠ احــمــد اســف  -ســال
-سـالـه     ٣٠ ابوالفضل اسـفـنـد يـاري           

صادق برزگر   -ساله ٤٠ مهدي ملکي 
 -سـالـه     ١٦ اميد هفته اي   -ساله ٤٥ 

فـريـبـرز     - سـالـه  ٢٩ هادي قرباني زاده 
داود کـريـمـي        -سـالـه        ٢٦ هفتـه اي      

 -سالـه    ٤٠ محمد طاهري   -ساله ٢٥ 
ســالــه و مــحــمــود      ٢٥ احــد غــالمــي      

ساله مدفون گشته اند و  ٣٤ گلستاني 
تـمـامـي مــردم ايـن دهــکـده مـات و                 
 مبهوت در غمي سنگين فرو رفته اند

نفر از  ٧ بنا به گفته اهالي محل هنوز 
کارگران اين کـارخـانـه مـفـقـود االثـر              
هستند و از ميان جان بـاخـتـگـان يـک        

نــفــر از      ٦ نــفــر از روســتــاي بــازنــه،           
نفر از شازند  ٣ شهرستان علي گودرز و

به گـفـتـه يـکـي از          .  شناسايي شده اند
کارگران يکي از کارخانه هاي مـجـاور   

نفـر از کـارگـران جـان            ٦ در اين واقعه 
باخته نيز اهـل اراک هسـتـنـد کـه در                
کارخانه کيميا گـران امـروز اشـتـغـال            

  .بـــــــکـــــــار داشـــــــتـــــــه انـــــــد               
مجروحين اين حادثه که اغـلـب بـيـش       
از هفتاد درصـد دچـار سـوخـتـگـي و               
صدمت ناشي از مواد شيميايـي شـده     
اند در بيمارستانهاي اراک وقم و تهـران  
بستري هستند و تا کنون تـعـدادي از       

 .آنـــــان جـــــان بـــــاخـــــتـــــه انـــــد                 
تــعــداد زيــادي از کــارگــران شــرکــت             
کيمياگران امروز بيمه نبوده اند و تمام 
کارگران اين شهرک صنـعـتـي قـرارداد       

 .موقت هستند
نيروهاي انتظـامـي و امـنـيـتـي ورود             
افراد به مـحـل را زيـر نـظـر دارنـد و                   

 ٩/٣/٨٧ مراسمي که امروز مورخه 
توسط نهادهاي دولتي بـراي يـاد بـود        
کارگران جان باخته در مسجـد شـازنـد      
برگزار شده بود با اعـتـراض بسـتـگـان        
وخانواده هاي کارگران و مـردم بـه هـم        

 .خورده است
علت اصلي اين انفجار آتشين، مخـزن  
هــاي مــواد شــيــمــيــايــي مــوجــود در          

اين مخزن هـا هـر       .  کارخانه بوده است
چند وقت يک بار پر مي شدند و سپس 
توي مخزن هاي ديگري مي رفتند تـا    

بـنـا بـر اظـهـار          .  براي کار آماده شونـد 
بــرخــي کــارگــران شــيــرهــاي مــا بــيــن          
مخزنها بصورت مرتب کـنـتـرل نـمـي          

شده اند و از طرف ديـگـر لـوـلـه هـاي             
ايـن  .  انتقال اين مواد فرسوده بوده انـد   

امر، احتمال وجود نشـت مـواد را در         
مــحــيــط کــارخــانــه قــريــب بــه يــقــيــن          

چرا که اگر نشتي در کار نبود .  ميکند
ــرق و آتــش ســوزي                   ــم ب اتصــال ســي
موضعي نـاشـي از آن، کـامـال قـابـل               

از طرف ديگر نحـوه وقـوع     .  کنترل بود
آتــش ســوزي کــه بصــورت انــفــجــاري          
آتشين در يک آن کل کارخانه را در بـر      
گرفته است خود گـواه ديـگـريسـت بـر          
وجود نشتي در لوـلـه هـا و شـيـرهـاي             

 .حاوي مـواد و گـازهـاي شـيـمـيـايـي              
ــران                 ــران ايـ ــارگـ ــه آزاد کـ ــاديـ ــحـ اتـ

 ٩/٣/١٣٨٧ 

www.ettehade.net 
  :ايميل

.ekhraji@gmail.com 
ــس  ــکـــــــ  ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥  :فـــــــ

در بـاره آتـش سـوزي و جـان بـاخـتـن                  
کارگران کارخا نه هـاي کـيـمـيـا گـران           
امروز و کيان ارژنگ در شهر صنعتـي  

 شهرستان شازنـد  (شهيد بابائي( بازمه
روز پــنــجــم خــرداد مــاه آتــش ســوزي           
مهيبي کارخانه کيميا گران امـروز در    

) شهيد بابايي( شهرک صنعتي باز مه 
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 ۲ اطالعيه شماره  
نيروهاي مدافع جنبش کارگري و مردم 

 ! آزادي خواه
حکومت اسالمي ايـران، در راسـتـاي          
تحميل سياست هاي سرمـايـه داري و       
غيرانساني خود و به دنبـال اسـتـراتـژي       
استثمار هر چه بيش تر طبـقـه کـارگـر،       
تاکنون مطالـبـات کـارگـران نـيـشـکـر             
هفت تپه را نه تنها بي جواب گذاشتـه،  
بــلــکــه تــعــدادي از ايــن کــارگــران را              

. دســتــگــيــر و مــحــاکــمــه کــرده اســت          
مامـوريـن حـکـومـت، بـه تـظـاهـرات                
کارگران که در آن زنان و کـودکـان نـيـز         
شرکت داشتند هجوم بردند و با پرتـاب  
گاز اشـک آور آن هـا را زيـر ضـربـات                  

 .باطوم و مشت و لگد گرفتند
امروز کارگران هـفـت تـپـه، بـيـسـت و              
پنجمين روز از دور جـديـد مـبـارزات             

بـيـش از     .  خود را پشت سر گذاشته اند
هشت ماه است کـه ايـن کـارگـران، در           
راستاي پرداخت حقوق معوقه، برپايـي  
تشکل مستقل، جلوگيري از تعطـيـلـي    
شرکت کشت و صـنـعـت هـفـت تـپـه،                
برکناري مسئوالني کـه در تـهـديـد و             
سرکوب کارگران نقـش داشـتـه انـد در           

آن .  اعتراض و اعتصاب بسر مي بـرنـد  
ها به طور روزمره در محيط شرکـت و    
يا در مقابل فرمانداري شوش دست بـه  

 .تجمع اعتراضي مي زنند
ــيــن حــمــايــت و                ــه کــمــپ ــنــوســيل ــدي ب

همبستگي با کارگران کشت و صنعـت  
هفت تپه و در دفاع از مبارزات بر حـق  
آن ها، با هـدف جـلـب حـمـايـت هـاي                
مادي و معنوي از کارگران اعتـصـابـي    
دو روز پيکت در مرکز شهر استکـهـلـم    

روز دوم بـه      .  سازمان دهي کـرده اسـت    
شکل آکسيون ايستاده عمومي برگـزار  

 .خواهد شد
ما، از تمامـي ايـرانـيـان آزادي خـواه،            
سازمان ها و احـزاب مـدافـع جـنـبـش           
کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعـي  
که حاميان مزدبگيران و زحمت کشـان  
اند، دعوت مـي کـنـيـم تـا در جـهـت                  
ايجاد همبستگي طبقاتي با کـارگـران     
ايران و به ويژه کارگران نيشـکـر هـفـتـه        
تپه، براي کمک به پيشبرد مـبـارزات و     
تسهيل شـرايـط مـبـارزاتـي کـارگـران              
اعتصابي ، در پيشـبـرد ايـن کـمـپـيـن            

 .حضور فعال داشته باشند
يـونـي    4روز چهارشنـبـه      : زمان پيکت

 ۱۹ تا  ۱۶ از ساعت  ۲۰۰۸ 
 5پنج شـنـبـه       : زمان آکسيون ايستاده

 ۱۸ تا  ۱۶ از ساعت  ۲۰۰۸ يوني 
  

مــيــدان مــرکــزي اســتــکــهــلــم         : مــکــان
 سرگلستوري

  
کــمــپــيــن حــمــايــت از     :  بـرگــزار کــنــنــده   

استـکـهـلـم       -کارگران شرکت هفت تپه 
 ۲۰۰۸ مه  ۲۹ 

از کمپين حمايت از کارگران 
 !نيشکر هفت تپه حمايت کنيد

 یگزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران از آتش سوز
 در کارخانه کيميا گران امروز در شھرستان شازند 

پيام تسليت و همدردی بيانيه 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

6ادامه صفحه   
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ـر              ـام اردشـي ـه ن در نشريه قبل  شخصـي ب
ـر    تهراني چندين سوال رو از مصطفي صـاب
ـه        ـم ب پرسيد که من در اينجا تالش ميـکـن

از .  اندازه سوادم جواب اين دوست را بـدهـم  
ـم وارد ايـن        بقيه دوستان هم دعوت ميکن

 .بحث بشوند
ايشان به ما ايراد ميگيرند که چرا حـقـوق    

بشر رو قبول نداريـم در جـواب سـوالشـان           
ـه                 ـبـديـل ب بايد گفت امروز حـقـوق بشـر ت
ابزاري شده است براي تامين منافع دولـت    

اين دولت ها مدعيـان  .  هاي سرمايه داري
حقوق بشر هستند اما سوال اسـاسـي ايـن      
ـتـي مـثـل                  ـال دول است که به عـنـوان مـث
ـان حـقـوق           امريکا که خود رو از از حـامـي
ـه               بشر مي داند چقدر در عـرصـه عـمـل ب
موازين حقوق بشر پايبند هست؟ در تاريخ 
ـر          ـيـن سـاي آمريکا اگر نگاه کنيم و همـچـن
کشورهاي سرمايه داري يکي از بهانه هاي 
تهاجم اين دولت ها به کشورهاي مختلـف  
رعايت نکردن حقوق بشر تـوسـط  آن هـا          
اعالم شده است که مي بينيم چه فجايعـي  

زماني که  ۶۰ يا در دهه .  به بار آورده است
نيروهاي چپ و مخالف جمهوري اسالمي 
داشتند در ايران اعدام و تصفيه مي شدنـد  
کدام يک از سازمانـهـاي حـقـوق بشـري و            
ـه       مدعيان دموکراسي در مورد ايـن مسـل
واکنش نشان دادند يا مثال بارزتر زمـانـي     
ـاسـت خـارجـي                    ـران در عـرصـه سـي که اي
امتيازات مختلف اقتصادي و سياسي رو 
به دولت هاي غربي مي دهد شمـا شـاهـد      
ـيـد کـه در بـحـث حـقـوق بشـر                     اين هسـت
سازمانها و ونهادهاي مدعي آن سـکـوت     
ـزوي    ميکنند يا تالش ميکنند نقشي مـن

ـايـد             .  داشته باشنـد  ـان ب ـت در جـواب سـوال
بگويم بله ما حقوقي فراتر از حـقـوق بشـر        
ـاد داريـم          ـق براي انسان قائل هستيم و اعـت
حق انسان جهانشمول ست يعني تـمـامـي      
ـايـد از حـقـوق                   افراد در اين کـره خـاکـي ب
انساني برخوردار باشند حال ميخواهند از   
ـزي      هر نوع مليت مذهب نژادي باشند چـي

فعلـي مشـاهـده نـمـي          "  حقوق بشر" که در 
 . شود

ـم مـي        خوب از بحث حقوق بشر ميـگـذري
رسيم به جنايات استالين  و نقش شـوراهـا   
در شوروي اوال براي من جالب هسـت کـه     
هروقت ما سوسياليستها رو ميـخـواهـنـد     
ـه               ـه مـقـوـل محکوم کنند ميروند سـريـع ب

ـيـن رو      شوروي ميچسبند و جنايات استال
اوال خود استالين و دولت .  مطرح ميکنند

ـيـسـم و        هاي بعد از او هيچ ربطي به کمـون
ـان    .  سوسياليسم نداشتند آنها در واقع وارث

ـر بـودنـد            ـب ـت ـقـالب اک ـنـده     .  ناخلف ان نـمـاي
ـقـالب و        سرمايه داري شوروي بودند که ان
دستاوردهايش را به شکست کشـانـدنـد و      
الگوي سرمايه داري دولتي را جـايـگـزيـن       

جالب اينـجـاسـت کـه       .  سوسياليسم کردند
ـان حـقـوق بشـر و              اگر ما جنايات مـدعـي
ـتـداي قـرن              دموکراسي و ليبرالهـا را از اب
ـر از     بيستم تا االن جمع به بنديم چيزي فرات

بوروژوازي هر روز   .  جنايت استالين هست
در رسانه هاي مختلف ذکر ميکرد کـه در    

ـيـن    ۲۰ روسيه  ميليون انسان توسط استال
کشته شده اند فقط همين مانده اسـت کـه       
ـيـن از                    ـال ـايـات اسـت چند سـال ديـگـر جـن
ـر      ـيـشـت جنايات هيتلر واوباش اسالمگرا ب

ـايـات               .  نشان بدهنـد  و در عـيـن حـال جـن
ـر و       سرمايه داري که هر روز در دنيا بيـشـت
ـه داري       بيشتر مي شود به حساب سـرمـاي

 .گذاشته نمي شود
 
ـاشـد کـه چـنـدي پـيـش                     ـب دور از بـحـث ن

جمهوري اسالمي در رسانه ملي اش کارل 
مارکس به عنـوان يـک انسـان روانـي کـه              
دچار نوعي افسردگي بوده است مـعـرفـي      
کرده بود که عقده هاي اجـتـمـاعـي روانـي        
خود را به نظام سرمايه داري نسـبـت مـي        

اين يک امر کامال مشخص است کـه  .  داد
ـيـسـم     پس از مرگ لنين   چيزي از سوسيال
ـنـدگـان         در نظام شوروي باقي نماند و نـمـاي
ـقـالب    سرمايه داري ملي روسيه ميراث ان
ـاال کشـيـدنـد و              اکتبر به رهبري لنين را ب

بـوروژوازي از تـمـامـي         .  منحرف کـردنـد    
ـاده       ۲۰ ابزارهاي تبليغاتيش در قـرن  ـف اسـت

ميکرد تا شوروي را نـمـاد يـک جـامـعـه               
سوسياليستي  معرفي کند به دليل تـرس    
ـبـش وسـيـع ضـد               از شکل گيري يـک جـن
سرمايه داري در کشورهاي جهان در حالي 
که چيزي جز يک نظام سرمايه داري دولتي 
ـتـي        نبود اما همان نظام سرمايه داري دول
حداقل توانسته بوده بود رفاه حداقل، دست 
ـيـمـه اجـتـمـاعـي و امـکـانـات                    رسي به ب
ـراهـم کـنـد و            اجتماعي را براي همگان  ف
تنها جامعه ايي بود کـه در آن فـحـشـا و             

نکته ديـگـر ايـن      . اعتياد  مشاهده نميشد
که امريکا که ثروتمندترين کشـور جـهـان        

ـيـسـم و دمـوکـراسـي             ـرال هست و نماد ليب
ـه اسـم            ـاتـش رو ب کشوري که تمامي جناي
توسعه دموکراسي توجيه ميکند  از نيمـه  
ـاتـي                   ـاي ـنـطـرف جـن ـه اي دوم قرن بيـسـتـم ب
. هولناکتر از جنايات استالين رو انجام داد

ـاک     ـن هيروشيما و ناکازاکي نمونه هاي هـول
ـه دار هـا                وبه ياد ماندني جـنـگ سـرمـاي
ـه آن از هـر شـيـوه                  هستند که براي تـوجـي
تبليغاتي استفاده مي کرد که مورد تـوجـه   

البته سخنان مـن  .  دوست عزيزمان نيست
ـايـد            ـيـسـت امـا ب در حمايت از استالين  ن
منصفانه وقايع تاريخ رو ديـد و قضـاوت         
ـاه                کرد در مورد حـداقـل امـکـانـات و رف
ـيـد کشـورهـا و           اجتماعي هم شما ميتـوان
جمهوري هاي سابق  را در زمان شوروي و   

 .بعد از فروپاشي  مقايسه کنيد
دوست عزيزمان در مورد طبقه کـارگـر و      

اين که طبقه کارگر چگونه ميتواند جامعه 
ـه نـظـر مـن                  را رها کند سوال کـرده بـود ب
جــواب ايــن ســوال خــيــلــي راحــت اســت             
ـلـي هـا هـنـوز            متاسفانه کارگر از نظر خـي
تنها کسي هست که سر ساختمان کار مي 

ـه  درحـالـي از نـظـر مـا            .  کند يا در کارخان
ـروي         ـي تمامي کساني که در قبال فـروش ن

دريافت ميکنند و   )  مزد( کار خود حقوق 
ـنـد        در توليد اجتماعي نقش بازي مـي کـن
جزو طبقه کارگر هستند، حال ميخواهنـد  
ـا           ـاشـنـد ي کارگر ساختمان باشند، معلـم ب

اگر آن کـارگـر     .  مهندس يا استاد دانشگاه
استثمار بدني ميشود آن معلم هم اگر کـار  
نکند چيزي براي خوردن ندارد و مـجـبـور        
. اســت نــيــروي کــار خــود را بــفــروشــد                

ـيـن ايـن دو         بوروژوازي تالش ميکند که ب
ـه   قشر اجتماعي اختالف بيندازد و خواست
هاي آنها را متفاوت جلـوه بـدهـد سـالـهـا           
ـفـاظ زشـت            سعي کردند در ادبيات مـا ال
ـرن         ـب غير انساني در مورد کارگر  به کـار ب

ـه     (  الفظي زشت غيري انساني مانند عـمل
ـه در    ) بيسواد  غيره به گونه اي که متاسفان

فرهنگ مـا از هـمـان کـودکـي پـدران و                   
مادران به بچهايشان ميگويند اگـر درس      
. نخواني بايد کارگر بشي عمـلـگـي کـنـي       

ـه        چيزهاي زشتي که از سوي نظـام سـرمـاي
داري هرروز تبليغ و ترويج ميشود  به گونه 
اي که حکومت نگاه از سرتحقيري به ايـن    
اقشار زحمتکش دارد و مي خواهـد آن را      

در حال حاضـر هـم     .  به جامعه منتقل کند
شما ميتوانيد ببينيد اکثر کسانـي کـه در       
ايران  در راس حکومت هستد اکثرشان در 
آمريکا اروپا درس خوانده اند آيا اين نشـان  

ـراي اداره حـاکـمـيـت              از شايستگي آنهـا ب
اســت؟ هــر انســانــي از بــدو تــولــد داراي             
ميزاني هوش و استعداد است حال شرايط 
پيشرفت و ترقي و درس خواندن براي عـده    
اي فراهم هست و عده اي مي توانند از آن   
ـه مـن        فرصتها استفاده کنند عده اي هم ن
ـه عـنـوان       حاضرم با مدرک ليسانس خود ب
يک انسان در کنار آن کارگر حقوق مساوي 
ـرا در             ـيـسـت زي هم بگيرم براي من مهـم ن
زماني که من و شما داشتيم در دانشـگـاه     
درس ميخوانديم همان کـارگـر داشـت در          
ـا                 بدترين شرايط انسـانـي کـار مـيـکـرد ت
چرخهاي اين جامعه غير انساني از حرکت 

ـيـم         . باز نه ايستد و ما راحت درس بـخـوان
ـان           شما در صحبتهايتان گفتـيـد کـه پـدرت
مسافرکش هست پس اگر يک شخـص ي    
بالفرض با همان مدرکي فوق ليسانس  که 
ـان   شما داريد يا ميخواهيد بگيريد به پدرت
و توهين کند و حقوق انسـانـي اورا مـورد        
تعرض قرار بدهد آيا بازهم همين جواب را 

 داريد؟
اميدوارم توانسته باشم  تا حدودي جـواب   

سوالهايتان رو بدهم در ضمن تا زماني کـه  
ـاشـنـد          جواناني مانند من در اين کشـور ب
ـفـکـر          اجازه نخواهيم داد کساني با طـرز ت

 .شما حاکم بشوند
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 شهرستان شازند
 

ـبـي     روز پنجم خرداد ماه آتش سوزي مهـي
ـا گـران امـروز در شـهـرک                 ـي کارخانه کيـم

شهرستـان  )  شهيد بابايي( صنعتي باز مه 
ـه     شازند را در بر گرفت و اين آتش سوزي ب

 .کارخانه کيان ارژنگ نيز سرايت کرد
هنوز هيچ گزارش رسـمـي از عـلـت ايـن              
ـيـه    آتش سوزي منتشر نشده و خبرهاي اول
ـه       حاکي از اتصال سيم برق در اين کـارخـان

  .بوده است
ـه اتـحـاديـه آزاد            بنا به گزارشهاي رسيده ب
ـا              کارگران ايران بر اثر ايـن آتـش سـوزي ت

ـه   ٢٢ کنون  نفر از کارگران جان باخته اند ک
يکي از آنان نگهبان کارخانه کيان ارژنـگ    
ـاخـتـگـان هـمـگـي             مي باشد و بقيه جان ب
ازکارگران کارخانه کيميا گران امروز بـوده    

 .اند
نفـر از کـارگـران         ١٦ بر اساس اين گزارش 

جان باخته در اين آتـش سـوزي از اهـالـي           
ـاخـتـگـان از              روستاي هفته و سايـر جـان ب
اهالي روستاهاي واشه، بازنه و دسـتـجـرد      

 .هستند
ـاخـتـن ايـن                 اتحاديه آزاد کـارگـران جـان ب
کــارگــران را بــه خــانــواده هــا و کــارگــران             
ـان            ـي کارخانه هاي کيميا گـران امـروز و ک
ارژنگ تسليت ميـگـويـد و ضـمـن ابـراز             
همدردي عميق با آنان خواهان رسـيـدگـي      
فوري به اين فاجعه دردناک و بر آورده شـدن  
ـر اســـــت                  ـاي زيــــ ـتـــــهــــ  :خـــــواســــ

ـتـخـب         -١  بايد يک هيئت از کارگـران مـن
ـه هـاي            مجمع عمومي کـارگـران کـارخـان
ـان ارژنـگ و                      ـي ـا گـران امـروز و ک ـي کيـم
ـئـت       کارخانه هاي مجاور به همراه يک هـي

کارشناسي مستقل از کارفرما و اداره کار 
شهرستان شازند، بدور از هر گونه فشـاري    
ـه        از سوي هر نهادي، مسئول رسـيـدگـي ب

ــونــــــد                ــعــــــه بشــــ   .ايــــــن فــــــاجــــ
کارفرماي کارخانه کيميا گران امـروز     -٢ 

به همراه مسئولين بازرسـي ايـمـنـي اداره         
ـايسـتـي مـورد                  ـان شـازنـد ب کار شـهـرسـت
بازخواست و در صورت قصور در تامـيـن   
ـه مـورد مـحـاکـمـه قـرار                    ايمنـي کـارخـان

 .بگيرند
نتيجه بررسي هيئت فوق الذکر هر چه  -٣ 

باشد بايد تمامي خسارتهاي ناشي از جان 
باختن کارگران و آسيب ديده گان اين آتـش  
سوزي به خانواده هاي آنان فورا پرداخت و   
تمامي تمهيدات الزم براي تسـکـيـن آالم        

 .آنان به مورد اجرا در بيايد
براي جلوگيري از تکرار ايـن فـجـايـع،        -٤ 

ـنـدگـان               بايد فورا هيئتي مـرکـب از نـمـاي
منتخب کارگران در مجامع عـمـومـي و        
کارشناسان ايمني، مسئوليت بازرسـي از    
ـيـدي و               تمامي کارخانه ها و مـراکـز تـول
ـر          صنعتي را با تخصيص بودجـه کـافـي ب
ـايـد              ـا ب عهده بگيرند و بر اساس نـظـر آنـه
ــن                    ــري ـه بــاالت ــز بـ ــراک ــن م ــمــامــي اي ت
استانداردهاي ايمـنـي مـحـيـطـهـاي کـار             

  .مجهز شوند
اتــــحــــاديــــه آزاد کــــارگــــران ايــــران                
 ٧ / ٣ / ١ ٣ ٨ ٧ 
www.ettehade.net 

  :ايميل
k.ekhraji@gmail.com 

 ٠٢١٤٤٥١٤٧٩٥  :فاکس
 اتحاديه آزاد كارگران ايران 

  ١٣٨٧ خرداد  ١١  
www.ettehade.net 
k.ekhraji@gmail.com 
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يکي از سواالتي که هميشه جلـوي مـا     
کمونيسـت هـا گـذاشـتـه مـي شـود و                  
اتفاقا دوهفته گذشته نمونـه اش را در        
نامه هاي رسيده بـه نشـريـه داشـتـيـم،             
مسئله حقوق برابر براي همه در جامعه 

در واقع مـنـظـور،    .  سوسياليستي است
بــرابــري اقــتــصــادي بــراي هــمــه افــراد          
جامعه است که براي بعضـي هـا قـبـل         
قبول نيست و استـدالالتـي مـي آورنـد         
که در اينجا به بعـضـي از آن هـا مـي             

 .پردازم
يـک  " براي روشن شدن مسئله بخشي از 

برنامه حزب کـمـونـيـسـت        "  دنياي بهتر
کارگري ايران که به اين موضوع اشـاره    
مي کند  را ايـنـجـا عـيـنـا مـي آورم                  

برابرى انسان ها يک مفهـوم مـحـورى      " 
در جنبش کمونـيـسـم کـارگـرى و يـک             
ــه آزاد                  ــعـ ــامـ ــادى جـ ــيـ ــنـ ــل بـ اصـ
سوسياليستى است که بايد با بـرچـيـدن    
نظام طبقاتى، استثمارگر و پر تبعيـض  

بـرابـرى   .  سرمـايـه دارى بـرقـرار گـردد           
کمونيستى مفهومى بسيار وسيع تـر و    
جهانشمـول تـر از بـرابـرى حـقـوقـى و                  
صورى افراد و شمول يکسان قوانيـن و    
. مقررات دولتى بر آنـان را در بـر دارد          

برابرى کمونيستى يک برابرى واقـعـى و     
مادى در قلمرو اقتصادى، اجتماعى و   

برابرى نه .  سياسى ميان انسان ها است
فقط در حقوق سياسى، بلکه همچنـيـن   
در برخوردارى از امکانات و مـواهـب       
مادى و مـحـصـوالت تـالش جـمـعـى              
بشر، برابرى افراد در جايگاه اجتماعـى  
و مناسبات اقتصادى، برابرى نه فـقـط   
در محضر قوانين، بلکه در مناسـبـات   
. مادى متقابل انسان ها بـا يـکـديـگـر       

برابرى کمونيستى، کـه در عـيـن حـال           
ــا و                  ــه ــوان ــى ت ــاي شــرط الزم شــکــوف
استعدادهاى مختلف و مـتـنـوع هـمـه        

افراد و شادابى مادى و معنوى جامعه 
است، تنها با از ميـان رفـتـن تـقـسـيـم            
انسان هـا بـه طـبـقـات امـکـان پـذيـر                    

جامعه طبقاتى بنا به تعـريـف   .  ميشود
 ."نميتواند جامعه اى برابر و آزاد باشد

موضوعي که پاراگراف باال به روشنـي  
بر آن تاکيد دارد اين است که افراد بايد 
از جــايـگــاه اجــتــمـاعــي و اقـتــصــادي            
يکساني برخوردار باشند و اين بـرابـري     
بايد مستقل از شغل و حرفه و مـيـزان       
تحصيالت و نـژاد و مـذهـب و غـيـره              

اين برابري فراتر از برابري صوري .  باشد
در .  افراد در مقابل قانون و دولت اسـت 

جوامعي که برابـري اقـتـصـادي وجـود          
ندارد معموال همين برابري ظاهري نيـز  
. با ترفندهاي قانوني از بـيـن مـي رود         

آزادي بي قيد و شرط انسان بـه جـز در       
 .سايه اين شکل از برابري ميسر نيست

ولي مسئله ايـنـجـاسـت کـه عـده ايـي              
معتقد هستند که اين برابـري عـادالنـه      

چرا همـه بـايـد بـه يـکـسـان از                .  نيست
مــواهــب مــادي جــامــعــه بــرخــوردار           
باشند؟ يکي بيشتر زحـمـت کشـيـده و         
يـکــي کــمــتـر، يــکـي درس خـوانــده و               
تخصصي به هم زده است و يـکـي کـار      

سـوال  .  ساده ايـي را انـجـام مـي دهـد             
اساسي در همين زحمت کشـيـدن عـده        
ايي و کمتر زحمت کشيدن عده ديگر و   
اهميت بيشتر يکي نسبت بـه ديـگـري        
ست، و همين توجيهي مي شـود بـراي       
نا برابري انسان در جامعه که البته هـر    
روزه توسط سرمايه داري هـم تـوجـيـه           
مي شود و به عنوان دليل قانع کـنـنـده      
. نابرابري به جامعه عـرضـه مـي شـود          

اين سوال بـيـشـتـر از طـرف جـوانـانـي               
مطرح مي شود که در حال تحصـيـل و     
کســب تــخــصــص هســتــنــد و نــگــران           

حاال که ما اينقدر زحـمـت     " هستند که 
مي کشيم و درس مـي خـوانـيـم و در             
آينده کار مهم تري انجـام مـي دهـيـم،         
آخر سر نبايد با کسي که زحـمـت درس     

شايد اين "  خواندتن نکشيده برابر باشيم
دوستان به نظرشان درسهايـي کـه مـي        

و پـاداش    !  خوانند خيلي سخت بـيـايـد     
اين سختي را زندگي برتر در آينده مـي    

گذشته از شوخي، تازه يک لحظه !  دانند
فکر کنيـد از درس خـوانـدن و کسـب               

. تخصص به هر دليلي مـحـروم شـويـد        
داليلي کـه هـيـچ هـم دور از انـتـظـار                    
نيستـنـد، و در آيـنـده جـزء افـراد کـم                    
تخصص باشيد، بازهم چنين موضعـي  
خواهـيـد داشـت؟ ايـن دوسـتـان بـايـد                 
بدانند که کار کردن آسـان تـر از درس           
خواندن نيست مخـصـوصـا در چـنـيـن           
جامعه ايي که کار کردن نـه در جـهـت          
شکوفايي استعدادها و نـه بـه عـنـوان           
فعاليتي داوطلبانه باشد، بلکه جنـگـي   

 .تمام عيار براي بقا ست
ولي به انتظار اين دوسـتـان هـم کـمـي            
بپردازيم و ببينيم نتيجه نابرابري اي کـه  
مي خواهند چيست؟ نابرابري افراد در   
معيشت و ارتـزاقشـان و اسـتـفـاده از                

اولين سـوالـي کـه      !  امکانات اجتماعي
پيش مي آيد اينست که اصال چرا بايـد  
روزي و مــعــيــشــت انســان در گــرو                 
تخصص اش باشد؟ بـه خـاطـر ايـنـکـه           
افراد تشويق شوند و بـرونـد تـخـصـص          
بگيرند؟ آن وقت کارهاي سطح پـايـيـن      
به لحاظ تخصصي چه مي شـونـد؟ يـا        
چون امـکـانـات اجـتـمـاعـي و مـادي                 
جامعه محـدود اسـت بـايـد يـک عـده               
بيشتر داشته باشند؟ که بـا وجـود ايـن        
همه بريز و بپاش سرمايـه داري و ايـن         
همه هزينه هاي نـظـامـي و پـلـيـس و               

معلوم مي شـود  ...  زندان و تبليغات و 
امکانات و پول هم ظاهرا محدوديـتـي   

تـازه مـگـر مـا بـا کسـي قـرار                  .  ندارد
گذاشته ايـم کـه بـه دنـيـا بـيـايـيـم کـه                     

ما به دنيا آمده ايم !  متخصص بشويم؟
که از اين فرصت استثنائي که بـه طـور     
اتفاقي گيرمان آمده حداکثـر اسـتـفـاده       
براي شکوفايي استعدادهايمان بکـنـبـم    

اگر غم نان و .  و از دنيا لذت لذت ببريم
نابرابري ها کشت و کشـتـار سـرمـايـه            

چرا بايـد کـودک     !   داري مجالمان بدهد
يک کارگر امکاناتي کمتر از کودک يک 
پزشک يا يک سياستمدار داشته بـاشـد؟   
به فرض که ادعاي اين دوستان درسـت    
باشد و تخصـص دلـيـل نـابـرابـري هـم              
باشد، کودکان که تخـصـصـي نـدارنـد؟        
چرا بايد کودک يک رفته گر در مضيـقـه   
بــاشــد؟ او کــه هــنــوز فــرصــت کســب            

کودک حق دارد   !  تخصص نداشته است
بـه مـن چـه کـه پـدرم              :  به شما بـگـويـد   

مـن  .  متخصص نيست و رفته گر شـده   
چرا بايد تاوان بي پـولـي او را بـدهـم؟             
شما بزرگتر ها با هم دعوا داريد لـطـفـا    

!! ما را داخل دعواي خودتـان نـکـنـيـد       
شما چه جوابي به اين کـودک مـنـطـقـي        

 مي دهيد؟
اين که افراد از نظر اقـتـصـادي بـا هـم           

برابر نباشند پيامـدهـاي وحشـتـنـاکـي         
ــرابــري             .  دارد ــاب در جــامــعــه اي کــه ن

اقتصادي هست، بخشي از جامعه کـه    
بيشتر دارد در جايگـاه قـانـون گـذار و           
حکومـت قـرار مـي گـيـرد، دادگـاه و                 
زندان را اداره مـي کـنـد و بـه مـوقـع،               
همان برابري ظاهري افـراد در مـقـابـل         

در هـمـه   .  قانون را نيز زير پا مي گذارد
در ايران که .  جاي دنيا همين طور است

مثل روز روشـن اسـت در کشـورهـاي             
غربي هم هر روز مصـاديـقـش را مـي           

 .بينيم
 

براي طوالني نشدم بحث يک مـقـايسـه      
که يکي از باال .  اي بکنيم بين دو شغل

ترين تخصص هاست و ايـن روزهـا در       
تمام دنيا درآمد خوبي دارد و يکي هـم    
که تخصص پاييني دارد و در همه دنيا 

يک رفته گر که زبالـه  .  درآمد کمي دارد
ها را جمع مي کنـد و خـيـابـان هـا را              
تميز مي کند و يک متخصص جراحـي  

بــه نــظــر ايــن دوســتــان حــتــمــا           .  مــغــز
متخصص جراحي بايد درآمد بيشتـري   

چون هم زحمت بـيـشـتـري     .  داشته باشد
نکـتـه   .  کشيده و هم کارش مهم تراست

اول اينکه زماني که متخصص جراحي 
در حال درس خواندن و کسب تخصـص  
بوده، کارگر رفته گر در حال تميز کـردن  
خيابان و جمع کردن زبـالـه هـاي شـهـر            
بوده است و زحمت بيشتري هم اتـفـاقـا      

 .مي کشيده است
مسئله بعـدي اهـمـيـت کـار هـر کـدام                

به نظر من کار هر دو مهم اسـت    .  است
و هيچ کدام را نمي شود از چرخه توليـد  

کال هـر کسـي را         .  و جامعه حذف کرد
که در توليد امکانات اجتماعي دخيـل  
است اگر از گردونه توليد خـارج کـنـيـم       
چرج جامعه دچار اخـتـالل مـي شـود،           
جامعه براي ادامه کـار خـود بـه هـمـه              

ولـي  .  مشاغل و تخصص ها نياز دارد  
شـمـا بـه      !  يک کمي هم بدجنسي کـنـيـم   

عنوان يـک انسـان چـنـد بـار در طـول                   
عمرتان به جراحي مغز و اعصاب نيـاز  
پيدا مي کنيد؟ کال چند درصد از مـرد  
در طول زندگيشان به اين تخصص نياز 
پيدا مي کنند؟ شما چنـد نـفـر را مـي           

شناسيد که نيازمند اين حرفه بـاشـنـد؟    
و تازه اگر هم باشند پول و امـکـانـاتـش     
را داشته باشند تا از آن استفاده کننـد؟  
اگر خوب فکر کنيد شايد يک، دو، سـه    

من شـخـصـا فـقـط        .  نفري را پيدا کنيد
ولـي در عـوض       !  دو نفر را مي شناسـم 

چند نفر از ما به رفته گـر و کسـي کـه          
زبــالــه هــايــمــان را جــمــع کــنــد نــيــاز              
داريم؟چند نفر از ما اگر از امـکـانـاتـي     
که متخصص جراحي به جـامـعـه مـي         
دهد محروم شويم امکان ادامه حـيـات   
نداريم؟ و چند نفر اگر از خـدمـاتـي کـه       
رفته گر مي دهند محروم شويم امکان 

پـس  !  ادامه حيـات نـداريـم؟ هـمـه مـا            
اهميت کاري که رفته گر براي جـامـعـه      
انجام مي دهد به لحاظ آماري بسـيـار     
بيشتر است و اگر او را از جامعه حذف 

 . کنيم فاجعه اي رخ خواهد داد
ايــن هــا را نــگــفــتــم کــه ارزش کــار                  
متخصص را کم کنم و يا بگويم کسـي    
که تـخـصـص کـمـتـري دارد جـايـگـاه                  

فقط براي جواب دادن بـه  .  باالتري دارد
ارزش و اهميت تخصـص و در جـواب         
تبليغات موجود که گويا متخصصيـن  
جداي از جامعه و در فضـا تـخـصـص           
 .گرفته اند و بقيه به آنها بدهکارند بود

همانطور که باالتر هم گفتم و باز تاکيد 
مي کنم هر شغل و حـرفـه ايـي کـه بـا              
حذف آن از جامعه و از چـرخ تـولـيـد،             
توليد اجتماعـي دچـار اخـتـالل شـود،            
بـراي جــامـعــه بشــري الزم و ضــروري             

هر کسي که به واسطه نيروي کـار  .  ست
خود ارتزاق مي کند و نـتـوان آن را از           
. چرخه توليد حذف کـرد کـارگـر اسـت          

مي توانيد به شغل هاي مختلفي فـکـر   
کنيد، پرستار، مـعـلـم، رانـنـده، رفـتـه              

هر کـدام را      ... .  گر،پزشک، هنرمند و 
که از چرخه توليد و جامعه حذف کنيـم  
. چرخ توليد از حرکت خـواهـد ايسـتـاد        

درنتيجه همه اين ها به يـکـسـان بـراي          
و همه بايد بـه    .  جامعه ضروري هستند

يک نسبت از امکانـاتـي کـه خـودشـان          
 .توليد مي کنند بهره مند شوند

تنها در جامعه اي با برابري اقتـصـادي   
ست که مي توان انتظار داشت بـرابـري     
مطلق سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي وجـود                 

در چنين جامعه ايي اهـرم  .  داشته باشد
اقتصادي بـراي بـرتـري طـلـبـي وجـود              
نخواهد داشت و برابري واقعي افراد در 

 .مقابل قانون نيز عملي خواهد بود
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خدا داد چندين سال است که در يک 
بـه قـول     .  مکا نيکي مشغول بکاره 

خودش خروس خون از خـانـه خـارج        
مي شود و شغال خون بـه خـانـه بـر           

امشـب هـم نـاامـيـد تـر             . مي گردد 
وبي انگيزه تر از هـر روز ديـگـر بـه           

همـيـشـه مسـيـر        . خانه بر مي گردد 
راه تا خانه را پياده طي مي کند تـا  
با فکر کردن به مشـکـالتـش شـايـد        

ولـي مـثـل      . راه چاره اي پيـدا کـنـد        
اينکه بي فايده است هر چه بيـشـتـر    
فکر مـي کـنـد کـمـتـر بـه نـتـيـجـه                      

در افکـار خـود غـوطـه ور           . ميرسد 
بود ،به ياد حرف مادرش مي افـتـد   
کـه در دوران جـوانـي هــمـيـشـه در                 

از تـو    :  گوشش زمزمه مي کـرد کـه    
اي مادر خـدا  . حرکت ،از خدا برکت 

بيا مرزدت کجايي که ببينـي بـراي     
در آوردن يک لقمه نان بخور ونـمـيـر      

اگـر يـک     . چطـور سـگ دو مـيـزنـم              
کيلومتر شمار به پايـم بـبـنـدنـد تـا           
آخر شب اشک هر جنبنـده اي را در        

ولي از خدا به انـدازه يـک     . مي آورد 
 ارزن هم برکت نديده ام 

 
به من آموخته اند که نـان حـالل را         
ــازوان خــود در                ــيــروي ب ــايــد از ن ب

مادر کجـايـي کـه بـبـيـنـي            . بياوري 
فشــار زنــدگــي ،فــقــر وتــنــگــدســتــي       
بازوان نـيـرومـنـدم را مـانـنـد بـنـد                   

ــرده         ــرازو ک ــه           .  ت ــال ــس در چ از ب
مــکــانــيــکــي کــار کــرده ام وروغــن          
سوخـتـه مـاشـيـنـهـا بـه سـر ورويـم                   
ريخـتـه کـه از شـکـل آدمـيـزاد در                  

خسته شدم ، دخلم بـا خـرجـم      . آمدم 
تو روي زن وبـچـه     .  جور در نمي آيد 

دردم را بــه کــه       .  هــايــم شــرمــنــدم      
بگويم ؟ تمام دور واطـرا فـيـانـم از           

با هر کدام کـه  .  خودم بد تر هستند 
مياي درد دل کني اشکت برايش در 

تازه مـي شـنـوم کـه مـي            .  مي آيد 
برو خدا را شکر کـن کـه       :  گويند که

بيکار نـيـسـتـي ودسـتـت بـه کـاري               
بله از قرار معلوم مثل اينکه .  بنده 

هر روز بايد بخاطر زندگي اسفـبـارم   
 .شکر خدا را هم به جا بياورم 

او هـمـيـشــه از اسـمـي کـه بـرايــش                  
با خود .  گذاشته بودند ناراضي بود 

مي گفت تا به حال اسمي به اين بي 
آخـر خـدا از       .  معني نشنيده بـودم      

لطف وکرم خود بـه مـن چـه چـيـزي            
ــود کــه اســمــم را خــدا داد                  داده ب

در تمام طول زنـدگـي نـه        .  گذاشتند
تنها هيچ خيري از او به من نرسيده 
بلکه روز به روز وضع بد تـري پـيـدا      

مدتهاست با لبخند بيگا .  مي کنم 
ــش                   ــرده ام ،آرامـ ــدم افسـ ــه شـ نـ
وسالمتي و نيروي جسمانيم روز بـه    

باز چنـد سـال     .  روز تحليل مي رود 
پيش ماشينهاي قديمي بيشتر بـود    

ولـي  .  و ما کار وکاسبيمان بد نبود 
دست روزگار همين يک لقمه نـان را    
هم از ما گرفت  ماشينها همه مدل 
باال شدند واگر مشـکـلـي بـرايشـان          
پيش بياد به نمايندگيهاي مربـوطـه   
مراجعه ميکنند وکمتر کسي سراغ 

 .مکانيکي قديمي ما مي آيد 
آقاي خدا داد بـا افـکـاري پـريشـان            
ودلـــي افســـرده بـــه خـــانـــه مـــي                

همسر مهربان وزحمـتـکـشـش     . رسد 
جلو مي آيد به او خسته نباشي مي 

. ولي جـوابـي نـمـي شـنـود             .  گويد 
ميداند که امشـب از آن شـبـهـايـي            
است که نبايد زياد بـه دسـت وپـاي        

خدا داد مستـقـيـم    .خدا داد بپيچيد 
شـيـر   .  به طرف حوض آب مـيـرود         

آب را باز مي کند ومـقـداري پـودر        
ــتـــانـــش           ــبـــاســـشـــوئـــي روي دسـ لـ

دو سه بار اين کار را انجام . ميريزد 
ولي روغن سياه مـاشـيـن      . مي دهد 

مدتها بود که در تـمـامـي خـطـوط          
دستها ودور ناخنهـايـش النـه کـرده         
بودند ، وجزءرنگ اصلي دسـتـانـش    

هـمـسـرش بـه او گـفـت             .  شده بـود      
چيزي مي خوري برات بيارم ؟ خداد 

مگر چيزي هـم    :  داد در جواب گفت
براي خوردن داريـم ؟ او گـفـت يـک             
ساعت پيش ، رفتم نانوايي پنج تـا    

دو تا از نونـهـا را بـچـه         . نون خريدم 
ها توي راه خوردند ، شکـر خـدا بـا        
همان نونها سير شدند و تا رسيـديـم   

. خونه هـر دو تـاشـون خـوابـيـدنـد                  
نونها را خريدم گـفـتـم خـدا کـريـمـه            
شايد يه چيزي گير بياد که بـاهـاش     

تمام حـرفـهـاي او مـانـنـد             . بخوريم 
نيشتر در قلب خدا داد فـرو رفـت ،       

آه از نهادش بلند شد ، فکر ايـنـکـه      
ــه                      ــال ــا شــب در آن چ ــح ت از صــب
مکانيکي کار مي کند وشـب بـچـه      
هايش بايـد شـکـم گـرسـنـه سـر بـه                 
باليـن بـگـذارنـد ،اشـک چشـمـانـش               

 .وبغض گلويش را مي فشرد 
گوشه اي از اطاق نشـسـت و مـثـل           
همـيـشـه چـرتـکـه را در مـقـابـلـش                   

سالها اين چـرتـکـه رنـگ         .  گذاشت 
ورورفته يار وهـمـدم خـدا داد شـده             

تمام دانه هاي چرتکه مـانـنـد      .  بود 
دست خدا داد سياه و فـرسـوده شـده      

ــود     ــه             .  ب ــران ــات مــاه ــا حــرک او ب
انگشتان خود دانه هاي چـرتـکـه را        

هر جـا    .  به باال و پايين مي انداخت
کــه مــي ديــد دخــلــش بــا خــرجــش             
هــمــاهــنــگــي نــدارد ،بــا ضــربــات           
محکمتري اين کـار را انـجـام مـي           

خدا داد بيچاره فکر مي کـرد    .  داد 
بايد حق وحقوق خود را از دانه هاي 

او با . اين چرتکه بي زبان در بياورد 
يک دست سرش را گرفتـه بـود و بـا          
دست ديگر دانه هاي چرتـکـه را بـا        
ضربات محکم به باال وپايـيـن مـي      
انــداخــت گــيــج ومســتــاصــل شــده           

احساس کرد که رگهاي سـرش    . بود 
متورم شده است صـداي دانـه هـاي        
پيا پي چرتکـه فضـاي خـانـه را پـر              

در اطاق باز شد ودخترش . کرده بود 
با يک سالم خيلي آهستـه  .  وارد شد 

پـدر بـا دلـي پـر           .  کنار پدر نشست 
خون دستي به سـر دخـتـر کشـيـد ،            
دخترش مي خواسـت چـيـزي بـه او           
بگويد ولـي نـمـي دانسـت از کـجـا               
شروع کند ،اوهم وضع پدر را خـوب  
ــاره اي                    ــي چ ــرد ، ول درک مــي ک

گفت بابا کـفـشـهـايـم چـنـد          .  نداشت
روزه که پاره شده ديگه نمي تونم بـا    
آنــهــا مــدرســه بــرم ،چــنــد روز بــا               
دمپايي رفتم مدير مدرسه دعـوايـم   
کرد گفت حتما بـايـد بـا کـفـش بـه               

ــاي      ــي ــگــر         .  مــدرســه ب ــه دي ــدر ک پ
گنجايشي براي اين حرفهـا نـداشـت      

کـفـشـهـا را بـده          :  به دختـرش گـفـت     
کفاش بدوزه تا بعد سر فرصت يکي 

دخترش گفت بابا پيـش  .  برات بخرم
ــردم کــفــاش گــفــت ايــن                کــفــاش ب
چهـارمـيـن بـاره کـه ايـن کـفـش را                   
مياري من بدوزم ،اين کفش ديـگـر     

پدر که عـجـز   .  جاي سوزن زدن نداره

ونا تواني را در خود ديـد سـرش را         
مـيـان دســتـانـش گـرفـت  سـکــوت                

همسر مـهـربـان بـه مـوقـع بـه              . کرد 
کمک خدا داد آمد وبه دخترش گفت 
فعال با کفشهـاي مـن بـرو مـدرسـه            
تايه پولي بياد دست بـابـات و يـک          

دختر قـبـول   .  کفش خوب برات بخره
نگـاه پـر از عشـق ومـحـبـت               .  کرد 

خداداد با يک دنيا شـرم بـه هـمـسـر          
وبــا .  مــهــربــانــش دوخــتــه شــد                

نيشخندي که بر لب داشت گفت تـو  
باز مثل هميشه به موقع به کـمـکـم    

 . مياي
 

در همين مـوقـع در خـانـه بـاز شـد               
پـدر  .  وپسر بزرگش وارد اطاق شـد      

با ديدن شکل وقيافه او کـه مـانـنـد       
هر جوان ديگر به ظاهر خود رسيـده  
بود و اينکه دير بـه خـانـه آمـده بـا              

لـنـد   :  نگاهي عضب آلود به او گفت
هور خجالت نمي کشي تا اين وقـت  
شب بيرون هستي؟ نميگي که مـنـه   
بدبخت بايد مثل سگ جـون بـکـنـم       

. وخرج هيکل بي مصـرف تـو کـنـم        
پسر خجالت بکش حيا کن من دارم 
از بين ميرم برو يه جا مشغول کـار    
شو من به تنهايي نمي توانم  خـرج      

پسـر کـه     .  همـگـي شـمـا را بـدهـم               
گوشش به اين حرفها بدهکار نـبـود     

ببين بابا من بـراي يـه کـاري        :  گفت
اومدم پيشت اگه اين کـار را بـرايـم        
انجام دادي مـن هـم قـول مـيـدهـم               

پـدر بـا عصـبـانـيـت           .  کمکت کنـم    
گفت بنال ببينم ايندفعه ديـگـر چـه        

گفت بـبـيـن بـابـا مـن             .مي خواهي 
زياد حاشيه نمـيـرم يـک کـالم خـتـم             

من عاشق يه دختره شدم مـي  :  کالم
خــوام کــه بــرام بــري خــواســتــگــاري         

پـدربـراي يـک لـحـظـه           .  همين وبس   
تمامي خطوط صورتش در هم رفت 
چرتکه را به گوشه اي پـرت کـرد و           
خيز بلندي برداشت و به سمت پسـر    

مادر طـبـق مـعـمـول        .  حمله ور شد 
ميانجي شد و نـگـذاشـت بـه کـتـک             

پـدر گـفـت تـو غـلـط             .  کاري بکشد
کردي که زن مـي خـواي کسـي کـه             
خونه نداره ، زندگـي نـداره ، شـغـل           
نداره درس را بطور کـامـل نـخـونـده        

ايـن بـار     .  حق نداره که عـاشـق بشـه     
آخرت باشه که من چنين حرفـهـايـي    

از دهانت مي شنوم بار ديگر تـکـرا   
به جاي اين غلط هـا بـيـا        .  ر نشود 

اين چرتکه را از روي زمـيـن بـردار          
ببينم که چرا حساب کتابهام با هـم    

پسر با بـي اعـتـنـايـي        .  جور نيست 
گفت تو بايد بري پولت را از کسـي      
که حقت را خورده بگيري نه از ايـن    
تکه چوب بي جـان تـو اگـر ايـن را               
خرد کني باز نـمـي تـوانـي بـه حـق               

وبا عصبانـيـت   .  وحقوق خود برسي 
 .از اطاق خارج شد 

 
مادر سفره را پهن کرد و نان هـا را      
تکه تکه کرد و چهـار گـوشـه سـفـره          
گذاشت ،بعد يک دسته بزرگ سبـزي  
که شامل تره خالي بود را سر سـفـره   

همه چشـمـهـا بـه ايـن سـفـره                . آورد 
دوخته شده بود که ببينن تشکيالت 
بعدي آن چـيـسـت ،مـادر کـه نـمـي                
دانست ديگر چه بگويد چـهـار زانـو      
کــنــار ســفــره نشــســت وگــفــت بســم          

اول خودش شـروع کـرد لـقـمـه            . اهللا 
ناني گرفت مقدار زيادي تره الي آن   
گذاشت وبا اشتهاي زيـاد آنـرا گـاز          

مــادر کــه مــي دانســت االن             . زد   
صــداي اعــتــرض بــلــنــد مــي شــود           
،مــانــنــد يــک کــارگــردان حــرفــه اي          

: دوباره وارد صـحـنـه شـد و گـفـت                
امروز خانم اسدي هـمـسـايـه بـغـلـي          
گفت که تره يد داره و براي تيروئـيـد   
خيلي خوبه ، براي همين گـفـتـم کـه       
امشب نون وتره بخوريم که خداي نا 

مـادر  .  کرده دچار کمبود يد نشويم 
کــه از ايــن اراجــيــف گــويــي هــاي             
ــود ســرش را               ــده ب خــودش شــرمــن
انداخت پايين و لقمـه بـعـدي را بـه           
دندان گرفت و بـه بـه وچـهـچـه مـي             

پسرش دوبـاره شـروع کـرد بـه           .  کرد
غرزدن که نميدانم چـرا فـقـط افـراد         
خانواده ما دچـار کـمـبـود يـد شـده             

بابا ما به کي بگيم که مشکـل  .  ايم
تيروئيد نداريم واگر هم که داشـتـيـم    

مادر، مـا    .  تا به حال خوب شده ايم
چند شبه که غذايمان هميـنـه فـقـط       
نوع سبزي آن فرق مي کنه ، کـه آن      
هم براي هر نمونه از سـبـزيـهـا يـک            

پدر چنان . جور ويتامين مي سازيد 
بغضي در گلويش گير کرده بود کـه    
هر کار مي کرد نمي توانست همـان  

 . يک لقمه را به پايين بفرستد 
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با وجود اثبات بي گناهي ، پدرش ديـگـر   
درس نا تمـام  ...  اجازه ي ماندن به او نداد 

 . ماند 
 اپيزود سوم 

به اولين ميدان شهر رسيدند ، از اتـوبـوس   
در اين شهر چـنـد دانشـگـاه         .  پياده شدند 

هست و همه آن را به شهري دانشـگـاهـي      
ـنـي        .  مي شناسند  اطراف ميـدان مـاشـي

ـه       .  نبود  دختران درسياهي شب خـود را ب
ـا                        ـا از آنـه ـيـس رسـانـدنـد ت ـل کـانـکـس پ

از آن   ...  بخواهند تا خوابگاه برسانندشان 
! شب به بعد ديگر کسي دختران را نـديـد     

ـاغـي پشـت            چند روز بعد جسدشـان در ب
ـنـده ي          ميدان پيدا شد و تنها شاهد ، ران
ـيـس       ـل اوتوبوسي بود که ديده بود آنها به پ

 ... پناه برده بودند 
 اپيزود چهارم

ــگـــاه               ــوي دانشـ ــجـ ســـه دخـــتـــر دانشـ
غيرانتفاعي ، توسط راننـده ي مـاشـيـن         
مسافربري دزديده مي شوند و دو تايشـان  
ـرسـيـده بـودنـد خـود را از                   که به شـدت ت
ماشين به بيرون پرت مي کنند ، بي خبـر  
ـارشـان جـاري       از اينکه کانال پر آبي در کن

جسد دختر اول را فردا از آب مـي      !  است 
دخـتـر   ...  گيرند و ديگري را سه روز بعـد    

سوم زخمي و خون آلود از مـرگ نـجـات          
ـابــد          ـاه          ...  مــي يـ ـاه بــراي رفـ دانشــگـ

دانشجويانش حتي يک سرويـس حـمـل و        
نقل نـدارد و خـوابـگـاهـي بـراي مـانـدن                   

 ... هم 
 اپيزود پنجم 

دختر بچه اي در نزديکي جمع خانـوادگـي   
ـتـه انـد                ـازشـان رف که به ديدن فـرزنـد سـرب

اينک يک ماه از آن روز       !  ناپديد مي شود 
مي گذرد ، پدر دختر در حـال جسـتـجـو           
براي يافتن دخترش در رودخانه اي نزديک 
محل گم شدن دخترک ، جسد سه زن را از 

ـا دخـتـر      !  آب بيرون مي کشد  يکي از آنه
جواني است که او را سوزانده اند و در آب   

ـه شـانـه             .  انداخته اند  ـنـم ک ـي از دور مي ب
بـي شـک     ...  هاي مرد از گريه مي لـرزد      

ـاورشـان هـم               خانواده ي دختـر جـوان در ب
نيست تن سوخـتـه ي فـرزنـدشـان از آب              

 ...گرفته شود 
 اپيزود ششم    

ـه خـانـه اسـت              در !  دختر در راه مدرسه ب
کوچه ي خانه شان که گويا بايد امـن هـم       
ـاد و                       ـت باشـد ، دزديـده مـي شـود و هـف
ـنـده اش آزار مـي              ـاي دوساعت توسط رب

مي گويند دزد دخـتـر از پـدرش        ...  بيند 
طلب داشته است و به جاي طلبش دخـتـر   

ـيـسـت امـا          !  را دزيده است  باور کردنـي ن
ـايـي در روز              آنقدر آمار نا امني و آدم رب
روشن و در شلوغي شهر زياد شـده اسـت       
که بايد دست آويزي بيابند و دروغـي سـر     

دختر شب ها نمي خـوابـد و       ...  هم کنند 
ـيـد           !  مدام جيغ مي کشد    ـن فـکـر مـي ک

 . امنيت روانيش را باز خواهد يافت 
 اپيزود هفتم 

دو دختر هشـت و ده سـالـه ي زن را در                  
پارک محلي مي دزدند و زن بي وقفه نالـه  

کـمـي آن سـوتـر مـامـوران             ...  مي کنـد    
پليس مشغول ارشاد پسر جواني هستنـد  
ـه                  ـان ب ـاي ـا آق ـنـدي دارد و ت که موهاي بل
خودشان بيايند ، دخترکان  طعمـه ي آدم      
ـافـت پـول           ـابـل دري ربايي شده اند و در مق
ـه       گزافي بعد از گذشت بيست و سه روز ب

ـه         ...  خانه برمـي گـردنـد         دخـتـرکـان را ب
 ... پزشک قانوني مي برند و 

 اپيزود هشتم 
ناوگـان  !  هفته ي جاري ، در برخي شهرها 

ـاي                      ـيـن شـهـري در راسـت ـقـل ب حمل و ن
ـه            همکاري با نيروي انتظامـي و کـمـک ب
ـه            اجراي طرح امنيت اخـالقـي ، دسـت ب
ـه              کار احمقانه و خـنـده داري زده اسـت ک
طي آن اتوبوس ها را جدا سازي جنسيتي 
ـان     کرده و مردها را سوار يک اتوبوس و زن
ـنـد          ـن ! را در اتوبوس ديگري سوار مـي ک
: مردي که شاهد ماجرا بود مـي گـفـت          

اتوبوس هاي مخصوص زنان يـکـي پـس      
از ديگري پر مي شد ، امـا اتـوبـوس مـا         
ـه             مدت زمان زيادي خالي بـود و مـن ک
ـا مـعـطـل               کار مهمي داشتـم سـاعـت ه

اتـوبـوسـمـان     :  زني ديگر مي گفت   !  شدم 
بين راه خراب شد و راننـده ي اتـوبـوس و          

سرگرم درسـت کـردن مـاشـيـن          !  کمکش 
ـا      !  شدند و چـهـل زن        ـنـه در  شـب و        !  ت

ـا     شرايطي که به کمک طرح ارتقا امنيت ن
امــن تــر شــده اســت در بــزرگ راه آواره                

 ... شدند 
هزاران اپيزود ديگر هر روز و هـر روز در          

از ... شهرهاي مختلف  اتفاق مي افتد و   
مسوولين و صاحب مقـامـان حـکـومـت        
کسي حتي به روي خودش هم نـمـي آورد       

ـه مسـوول اسـت           ـه        ...  ک ـنـي ک ـي مسـوول
پرونده هاي سياهي در همه ي اعمال ضـد  
بشري دارند و بـي گـمـان ، جـز بـراي در                
دست گيري شرايط و ايـجـاد و رعـب و              
وحشت در مردم به منظور افـزودن چـنـد        

سال بيشتر بر عمر حکومت جنايتکارانـه  
ـه    .  ي خود قصد ديگري ندارند  سرداري ک

ـيـت              ـا امـن ـق مجري طرح ضد بشـري ارت
اجتماعي است و با خداي خود عهد کـرده  
ـاشـد ، نـمـاز اول               ـه ب مشغول هر کاري ک
وقت را از ياد نبرد و هنگامي که در خانه 
ـار مـي شـود مـي             ـت اي به همراه زنان گرف

!!! گويد که آمده بوده تا زنان را بي لبـاس    
وادار بــه خــوانــدن نــمــاز آنــهــم از نــوع                 

ـا مـعـرفـي             !  جماعتش کند    ـه ب کسـي ک
شوهر خـواهـر زن احـمـدي نـژاد يـعـنـي                   
احمدي مقدم و يا هـمـان سـردار احـمـدي          
مقدم به اين شغل منصوب مـي شـود و         
االن خود را قرباني تکـنـولـوژي جـديـد و          
! حقه هاي تصويري سينمايي مـي دانـد       

ـه آرامـش و                      بيـش از يـک سـال اسـت ک
آسايش را بيش از پيـش  از مـردم ايـران            
گرفته و در شخصي ترين مسائل و حـريـم   
هاي آنان حتي بي داشتن دليـل و مـدرک       
تجاوز مي کند و خود و عمالش را محـق  
مي داند تا درباره ي همـه چـيـز تصـمـيـم           
بگيرند و حکم بدهند و مردم را بـي پـروا       
مورد آزار و اذيت قرار دهند و خـنـده دار       
اينکه فاز جديد اجراي طرح ارتقا امنـيـت   
ـان را در               ـيـت زن اجتماعي ؛ ارتقـاي امـن

ـنـد   ...  برنامه ي کاري خود دارد  ليست بل
بااليي تهيه کرده اند که با کمي دقـت در      
ـان        ـت ـن آن به راحتي مي فهميد که هرچـه ت
ـه جـز      باشد حتمن مورد منکراتي داريد ب

ـاه     ـاخـن         !  چادر و روبنده ي سي از الک و ن
ـا و             مصنوعي گرفته تا جـوراب رنـگ پ

همه و هـمـه مشـمـول       ! مژه ي مصنوعي 
ـازداشـت و                ـقـدي و ب مـي  ...  جريمه ي ن

ـه مـامـوران گشـت           !  شود  تصور کنيد ک
ـنـد مـامـوران راهـنـمـايـي و                ارشاد همان
ـا                 ـاطـع ه ـق ـا و ت رانندگي سر چهار راه ه

زنان را   !!!  بايستند و برگه جريمه به دست 
طبق اعالم خودشان مبالـغ  !  جريمه کنند 

ـنـجـاه هـزار        جريمه از پنج هزار تومان تا پ
به عقيده ي مـن مـامـوران        ! تومان است 

گشت ارشاد حظ وافري خـواهـنـد بـرد از         
تماشاي زنان و نوشتن برگه جريمه و آينـده  

بـي  !  احمدي مقدم را انتظار مـي کشـنـد       
! شک ناخن بلند و فرنچ يک جـريـمـه دارد        

ـاز و         !  لنز رنگي جريمه اي ديگر  يقـه ي ب
... قيمـتـي ديـگـر         !  برجستگي هاي بدن 

ـه مـغـازه اي             چند روز پيش براي خـريـد ب
دو زن و يک مرد بي مقـدمـه خـود      !  رفتم 

را به درون مغازه انداخنتد و يکـي سـريـع      
ـا        !  روسريم را کشـيـد جـلـو          دسـتـش را ب

ـا     :  عصبانيت پس زدم و گفتم  چته ؟ گـوي
: گـفـت     !  انتظار اين برخورد را نـداشـت         

به تو چه ؟ مـگـه       :  گفتم !  موهات بيرونه 
ـه گـونـي کشـيـدي           من کاري به تو دارم ک

ـنـدي کـرد و             !  سرت  ـل فروشنده خنده ي ب
ـه      !  بفرماييد بيرون :  گفت  مرد بي سـيـم ب

ـه يـکـي از               ـه بـرد ک دست به طرفش حمل
همسايگان که قد و قامت بلنـدي دارد و      

ـه    !  رزمي کار هم هست ، مانع شـد       زن ب
ـا    :  من رو کرد و گفت  جورابت کو ؟ چرا ب

و بــي جــوراب آمــده اي ؟           !!!  دمــپــايــي   
ـا     :  گفتم  من از ماشين هاي کولر دار شـم
ـا  :  زن گـفـت       !  هوا هم گرم است   !  ندارم  ب

! اين کار مردها را به گناه مـي کشـانـي          
با پايي که از مـچ لـخـت اسـت ؟             :  گفتم 

جالب اين که سردار شما پاي از مچ لخـت  
شش زن لخـت را هـمـزمـان         !  زن که هيچ 

مي بيند و به گناه هم کشيده نمي شـود ،    
حـالـم   ! !  وادارشان مي کند نماز بخوانند   

ـه هـم مـي خـورد                 ! از اين همه کثافـت ب
هرچند مگر با جناب حسيني اخـالق در      
ـه هـمـراه چـنـد زن لـخـت                      ـان ک خانواده ت

ـاز هـم                 !!!  مثلن  گرفتيـد چـه کـرديـد ؟ ب
! برگشته و درس اخالق مي دهد به مردم 

يادم هست که !  با اين هم همان مي کنيد 
در اين راه مـقـدس از هـيـچ           :  رادان گفت 

ـازه           کاري کوتاهي نخواهيم کـرد و مـن ت
ـقـدسـي دارد                   !  فهميده ام راهشـان چـه ت

ـا از جـوابـم          قصد بردنم را داشتند که گـوي
! حيرت کردند و به تذکر بسـنـده کـردنـد           

ـه          حاال هر بيننده ي عاقلي مي فـهـمـد ک
ـنـد          ـان هسـت ـه     !  اينان خود مزاحم زن ـه ب ن
ـام       مـزاحـم   "  دنبال دستگيري کساني به ن

دوستي تعريف مي کرد يـک  !!!   نواميس 
ـه      روز عصر ماموران زيادي در مطبـي ک
او در آن کار مي کند را ناگهان باز کـردنـد   
به طوري که دوستم بين در و ديوار مـانـد     

ماموران به دو اتاق مـطـب   !  و آسيب ديد 
حــملــه کــردنــد و زنــان و دخــتــرانــي کــه               
موهايشان پيدا بود هـمـراه بـردنـد و يـک            
ـان       پسر را که بر خالف ميل و سليقه ي آن
به جاي ريش تپه اي ريش نازکي داشت و   
شلوار جين و تي شرتي ساده پوشيده بـود     
روي زمين کشيـدنـد و بـردنـد و  هـرچـه                 
ـيـجـه      ـت مادر و همسرش اعتراض کردند ن

در .  اي نداشت جز آنکه آن ها را هم بردند   
ـه زودي                ـا ب صورت تـداوم ايـن بـرخـورده
ـا در رخـت خـواب           وقتي در خانه مان و ي
هستيم در خانه را مي شکنند و مـدعـي     
ـبـاس    مي شودند که چرا در خانه ي خود ل

کافي بر تن نداريم و همراه خود مي بـرنـد     
تــا ثــابــت کــنــيــم آنــچــه کــه آنــهــا مــي                

ـلـن رنـگ يـخـچـالـمـان              ...  خواهنـد     مـث
چيست يا چند صابون در دستشويي خانه 

ـايـد           ...  داريم  ـا ب در ادامه ي اين طـرح ه
اعتراض کرد تا بفهمند نيازي به سرکـوب  

به جاي اين کارها و   !  و دستگيري نيست 
رفتارهاي دور از کرامـت انسـانـي بـهـتـر           
است بروند و فکري به حال تـوحـش چـنـد       
ـنـه     هزار ساله شان بکنند که قدمتي ديـري

زنان ايران نيازي به ايـجـاد   !  در تاريخ دارد 
ـا ارعـاب و                    ـاري و هـمـراه ب امنيت اجـب

ـايـد بـراي نـوع            .  تهديد ندارند  خودشـان ب
پوشش و نوع روابط خود تصميم بگيـرنـد   
و ابزار سلطه بر مردم همچـون مـذهـب و        

نبايد چماقـي بـراي     ...  اخالق و خانواده و 
بايد الزام  ايـن حـق       .  سرکوب مردم باشد 

ـه خـودشـان            را براي مردم رعايت شـود ک
براي زندگي خـودشـان و نـوع پـوشـشـان               

ـا      !  بـي شـک       .  تصميم بگيرند  ـق طـرح ارت
امنيت زنان راهي براي کنتـرل شـرايـط و        
ايجاد خفقان بيشتر در جـامـعـه اسـت و           
حکومت با ايجاد وحشت در مردم قصـد    

ايـن آغـاز     .  رسيدن به اهداف ديگري دارد
راه از بين بـردن حـريـم شـخـصـي انسـان                
هاست و در صـورت سـکـوت و عـقـب                
نشيني جامعه در مقابل ايـن تـوحـش و          
سـرکــوب،اخــتــنــاق بــيـشــتــري را شــاهــد         

مردم بايـد در بـرابـر اجـراي           .  خواهيم بود
اين طرح با اتحاد بايستند و اجازه ندهـنـد   
ـا   که حکومت بيش از پيش به اين رفتاره

بـراي حـفـظ      .  و سرکوب ها ادامـه دهـد       
حرمت انساني خود و ايستادگـي  ارزش و 

در مقابل هـرگـونـه دخـالـت در زنـدگـي                
ـه          ـايـد دسـت ب خصوصي و افکارمان  ، ب
ـيـم و فـردا          حرکتي سازمان دهي شده بـزن

ـه کـار           !  هم دير است  امروز بايـد دسـت ب
 .شد

اولين قدم اين است که به اجـراي ايـن طـرح         
ـروهـاي             .  اعتراض کنيم ـي ـيـس و ن هر جا پـل

حکومتي براي زنان و جـوانـان مـزاحـمـتـي             
ايجاد مي کنند مقابله کنيم و آنان را فـراري    
ـراضـات و                     ـم ايـن اعـت ـي دهيم و سـعـي کـن
برخورد مردم با پليس سراسري و همه جانبـه  
از سوي همه ي مردم و به ويژه فعالين زنان و   
ـمـاعـي              جوانان ، سياسي ، کـارگـري و اجـت
ـه             ـراضـات يـکـدسـت ب باشد و با اعالم اعـت
حکومت نشان دهيم که در برابر انـجـام ايـن      
کارها براي درهم شکستن کرامت ارزشمنـد  

 . ماند  انساني ساکت نخواهيم
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شغلم ايجاب مي کند از کنار هيـچ  
روزنـامـه   .  اتفاقي بي تفاوت نگذرم 

نگاري از خبرنگاري جدا نـيـسـت و      
يک روزنامه نگار موفق بـراي ارائـه     
ي کار بهتر، الزم است که خبرنگـار  
خوبي هم باشد و براي دقـيـق ديـدن      
رويداد ها و تحليل آن ها به چنديـن  

خوب بـبـيـنـد ،       . چشم مسلح باشد 
. خوب بشنود و خـوب حـس کـنـد           

اعتراف مي کنم که اين روزها کـار    
اين .  برايم سخت تر از گذشته است 

روزها دردهـا ، نـاهـنـجـاري هـا و               
سختي ها بيشتر شده است و بـراي      
ديدن آنها کافي است به هـر گـوشـه      
اي چشم بگرداني و اين يعـنـي کـار      
خبرنگاري و تهيه ي خبر آسان شـده  
امــا تــحــمــل ديــدن رنــج مــردم و               
گرفتاري هايشان سخت است و گـاه  

تصميم گرفته ام از ايـن        .  ناممکن 
پــس در هــر شــمــاره ي نشــريــه ي              
سازمان جوانان کمونيست که آن را   
ــه نــوشــتــن              بســيــار دوســت دارم ب
دردهايي از بي شمار دردهاي مردم  
بپردازم که به واسطه ي قانـون هـاي     
نخ نمـا ، کـهـنـه ، سـنـتـي و ضـد                     
انساني گريبان گير مردم شده اسـت  
و براي رهايي از آنـهـا بـه حـرکـتـي             

 . عظيم و آگاهانه نياز است 
 

چهارشنبه ي هفـتـه ي پـيـش بـراي            
انجام کاري به دادگاه رفـتـم و چـون        
عجله نداشتم به جاي ايسـتـادن در       
راهرو و چشم انتظار نـوبـت مـانـدن       
روي يک صندلي نشستم تا صـدايـم     
کنند و از آنجايي کـه دادگـاه هـاي        
ايران هيچ حساب و کـتـابـي نـدارد         
مي دانستم ممکـن اسـت کـارم آن          
روز و شايد آن هـفـتـه انـجـام نشـود           
گوشي گذاشتم و يکي از سخنـرانـي   
هاي حکـمـت را روي پـلـيـر گـوش               

نيم ساعتي گذشته بـود کـه       .  کردم 

زني چـادري بـا     . زني کنارم نشست 
صورتي که پيدا نبود و بچه اي کـه      

بچه سـاکـت     .  از گردنش آويزان بود 
بود و چشم هايـش هـم بـه زور بـاز             

زن نگاه حسرت باري بـه مـن       .  بود 
لحظه اي   .  کرد و آرام بر جاي ماند 

بعد مردي صدايش زد و او رفـت و      
لــرزش .  چــنــد کــلــمــه حــرف زدنــد          

. دستان زن توجـهـم را جـلـب کـرد              
گوشي ها را در آوردم تا بشنوم چـه    

تو رفتـيـم   :  مرد  گفت .  مي گويند 
تو حرف نمي زني ، فقـط انـگـشـت       

اشـک زن    .  مي زني و ميايي بيرون   
جاري شد و چادرش که کـنـار رفـت      
جاي زخم و آسيـب را روي صـورت         

مرد رفـت و زن بـاز         .  جوانش ديدم 
راستش ديدن زن .  کنار من نشست 

هايي مانند او برايم عادي بود امـا  
اين زن جوان تر از آن بود که بتـوانـم   
کنجکاوي نکنم و نپرسـم بـراي چـه        

: گـفـت     .  آمده اي ؟ نگاهـم نـکـرد        
آمده ام رضايـت بـدهـم شـوهـرم زن            

چشم هايم گرد شد امـا او      !  بگيرد 
از :  چــرا ؟ گــفـت        :  گـفـتــم     !  نـديـد     

! روستايـمـان بـا کـتـک آورده مـرا                 
. ساکت شدم امـا بـاز نـتـوانسـتـم               

! بنـا    :  چه کاره است ؟ گفت :  گفتم 
پـس در آمـد هـمـيـشـگـي              :  گفـتـم     
هــيــچ در آمــدي       :  گــفــت    .  نــدارد   
پس چه مي کنيـد ؟    :  گفتم .  ندارد 

يازده سـالـم   :  چه مي خوريد ؟ گفت 
صيغـه  .   بنا بود.  بود که زنش شدم 

اش ماندم  تا شانزده سالم شد و دو 
سرکار . تا بچه داشتم که عقدم کرد 

نمي رود و با برادرانش گاهي چيزي 
مي دزدند و مـي فـروشـنـد ديـگـر               

االن :  گـفـتـم      .  بنايي هم نمي کند    
هـجـده سـالـه       :  چند ساله اي؟ گفت 

زن دوم مـي خـواهـد ؟          :   گفتم !  ام 
دختـر عـمـويـم را مـي            !  آره :  گفت 

: آه از نهادم بر آمد و گفتم .  خواهد 
جـاي  .  نـگـاهـم کـرد         !  رضايت نده   

بـي  .  زخم ها بيشـتـر مـعـلـوم شـد             
اختيار به ياد فعالين کـمـپـيـن يـک          
ميليون امضا افتادم و امضـاهـاي       

ايـن زن نـان شـب          ...  اينترنتيشان   
نداشت بخورد چه رسد به دسترسـي  
به اينترنت و امضاي کمپـيـن بـراي      

بـه فـرض جـمـع         !  تغيير قانـون هـا       
ــيــون امضــاي زن              آوري يــک مــيــل

 ..روشنفکر و کارمند و معلم و 
 
فرداي کامل شدن امضاها يکي از  

همين سردارهاي سرکوب کننـده ي    
مردم که پوتين بر گـلـوي مـردم بـه         
اسم مبارزه با اراذل مـي گـذارنـد و        
عقده هاي دروني شان را ارضا مـي  
کنند و گاه و بيگاه هم از بـغـل زن         
هــاي بــيــچــاره اي کــه بــراي امــرار           
معاش به دليل مشکالت عديده ي 
اقــتــصــادي نــاشــي از حــکــومــتــي         
سرمايه دار بيرون مي کشاننـدشـان   
و چند روز بعد هم ارتقا مـقـام مـي      
گيرند و در يک سمت بـاالتـر شـروع      
به چپاي مردم مي کنند ، امضـاي    
سه ميليون زن چادر به سر بسيجـي  
را تــقــديــم مــجــلــس فــرمــايشــي و          
مسخره شان شان مي کنـنـد کـه از        
همه ي قوانـيـن راضـي هسـتـنـد و             
کاشته هاي کمـپـيـن يـک مـيـلـيـون             
امضا بر باد مي رود و خوش بينانه 
هم که نگاه کنيم و بـاور کـنـيـم کـه          
هدفشان آموزش چهره به چهره براي 
اطالع زنان از حق و حقوقشان است 
، اين زن و امـثـال او کـه کـم هـم                    
نيستند و بي اجـازه ي شـوهـرشـان           
حق باز کردن در خانه را ندارنـد چـه     
رســد بــه مــطــالــعــه ي دفــتــرچــه ي           

چگونه از قوانين مـطـلـع    !!!  کمپين 
شوند ؟ به فرض مطلع شدن هم چـه    
کمکي به بهبـود شـرايـطـشـان مـي           
کند ؟ اصـلـن قـوانـيـنـي کـه هـمـه                  
اسالمي و ديني است و واضـعـان و     
مجريان آن مرداني هستند که زن را 

جــز بــراي ارضــاي شــهــوت پــايــان           
ناپذيرشان که با چهار زن عـقـدي و       
چهل صيغه اي هـم سـيـرابـي نـمـي             
شود و رتق و فتق امور خانه شان و   
پنهان ماندن در پستوي خانـه نـمـي      

اصـالحشـان چـه گـامـي          !  خواهند   
براي بهتر کردن وضع زنـدگـي زنـان      
در ايران بر مي دارد ؟ مگر مشکل 

اسـت  ...  ديه ي برابر و ارث برابر و   
که با اصالح قوانين ضد زن بـتـوان       
به جايي رسيد ؟ قوانـيـن جـزايـي ،         

همه و همه بر ...  مدني ، خانواده و 
اساس احکام اسالمي نوشـتـه شـده      
است کـه جـز در جـهـت سـلـطـه ي                  
سرمايه داري بر مردم هيچ هدف و   

در ايـن فـکـرهـا         ... منشايي ندارد 
: بودم که صدايم کردند و گـفـتـنـد           

مســوولــي کــه بــايــد بــه کــار مــن              
رسيدگي کند يک هـفـتـه مـرخصـي        

جايگزين : پرسيدم ! گرفته و نيست 
چـرا االن    :  گفتـم    !  ندارد :  ؟ گفتند 

مي گوييد ؟ من سه سـاعـت اسـت      
در به رويم بسته شـد    !  اينجا هستم 

و فهميدم کـه وقـت مـن کـمـتـريـن                
! اهميتي براي جناب منشي ندارد   

اما از آنجايي که براي خـودم مـهـم      
کار مـن  :  بود دوباره در زدم و گفتم 

را به شعبه ي ديـگـري بـدهـيـد تـا               
نـمـي   :  بـا اخـم گـفـت           .  انجام شود 

چه طور مـيـشـود کـه       :  گفتم !  شود 
کارمند شما بي جايگزين يک هفتـه  

امـا  !  برود و کار من انـجـام نشـود        
نمي شود پرونده ام را بدهيد به يـک    
شعبه ي ديگر ؟ او گفت و من گفتم 
و ديدم با قانون مداري کار از پيـش  
نمي برم صدايم را بلند کردم و بلنـد  
بلند برايش توضـيـح دادم کـه مـن           
مسافرم و کارم بايد هـمـيـن هـفـتـه           

سرها يـکـي يـکـي از           .  انجام شود 
اتاق ها بيرون آمد و زمزمه ها بلند 
شد که چه زن بي حيايي است و من 
هم بلند برايشان تـوضـيـح دادم کـه         
چه طور وقتي يک مرد داد مي زنـد  

کـوتـاه   !!!  عيـب نـيـسـت امـا مـن               
بعضي ها که . نيامدم و ادامه دادم 

مي شنيدند چه مي گويم دفاع مـي  

کردند و ازاتفاقات مشابه شان مـي  
ظهر شده بود و وقت نـمـاز   .  گفتند 

که در مقابل چشـمـان   !  و ناهارشان 
هــمــان کــارمــنــدي کــه يــک         !  مــن   

رفـتـه بــود مـرخصـي از           !!!  هـفـتـه      
در حـالـي کـه        !  اتاقش آمد بـيـرون     

جوراب هايش روي شانه اش بـود و    
از فـرط    ...  مي رفت براي وضـو و      

! عصبانيت نمي دانستم چـه کـنـم          
ــه هــوا رفــت                    جــيــغ و دادم کــه ب
خواستند از دادگاه بيرونم کنند کـه    

کسـانـي کـه از قـبـل مـي               !  نرفتـم    
دانستند چه شده بـراي انـجـام کـار           

تـرس  .  من به آنها اعتراض کردنـد    
. را در چشمان کارمندان مي ديدم   

تعداد زياد شده بود و من  ماندم و   
با داد و هوار خودم و بقيـه کسـانـي      
که آنجا بودند و دل پري هم داشتند 
،  مجبورشان کردم کارم را انـجـام       

وقــتــي بــيــرون مــي آمــدم        !  دهــنــد   
راضي بودم که در چـارچـوب هـاي          
ضد بشريشان محصور نمانـده ام و      
ــي                 ــاي ــدن حــرف ه ــي ــن ــرس ش از ت
متحجرانه و عصر حجري صد مـن    
يه غازي که مـي گـويـد زن نـبـايـد             
بخندد و تبسم هـم نـکـنـد و سـيـاه             
بپوشد و در مطـبـخ بـمـانـد و مـرد             
صدايش را نشنود که بـي مـقـدمـه         

 .تحريک نشود و به گناه نيفتد
 

اما در فکر ! ، کارم را رها نکرده ام 
آن زن و بچه اش بـودم کـه نـه مـي             
تواند وکيل بگيرد نه خانـوم شـادي     
صدر و نه شيرين عـبـادي حـتـي از         
وجودش هم خبر ندارند و آمده بـود    
به زور انگشت بزند که شوهرش زن   
ديگري بگيرد و خودش هم نه آتـيـه   

به يـاد آوردم کـه       ...  اي داشت و نه 
مجلس فرمايشي و خـودي آقـايـان        
تصويب کرد که در صورت داشـتـن     
تمکن مالي ، مرد مي تواند  اقدام 
به گرفـتـن زن ديـگـري کـنـد بـدون                

: حاال سوال من اين اسـت    ...  آنکه 
آياد بايد براي تغيـيـر ايـن قـوانـيـن           
دست به کار شد يـا بـراي حـذف و            

 پاک کردن آنها ؟ 

353جوانان كمونيست     10 

 اصالح قانون یا برچيدن نظام ضد زن؟ 

 رها سرشار، ايران
 ... ضرورت اتحاد برای حذف همه ی قوانين زن ستيز اسالمی 

 

   1387 خرداد   14    

 به سازمان جوانان کمونیست بپیوندید



هفته گذشته شـاهـد اتـفـاقـات زيـادي             
از بازگشائي مجلس تا كنار هـم  . بوديم

ــي و                 ــانـ ــجـ ــنـ ــن رفسـ ــتـ ــرفـ ــرار گـ قـ
ناسيوناليستها به بهانه از دست رفـتـن     

 .خليج فارس 
در اين مطلب ميخـواهـم بـه دو سـوال           

اول اينكه چرا ما بـا اتـحـاد        . جواب بدم
رفسنجاني ونـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي پـرو             
غرب نيستيم؟ودوم اينكه مجلس جاي 
ــه آغــاز                 چــه كســانــي ســت و چــگــون

 .ميشود؟
 ۱( 

مـــدتـــي اســـت كـــه جـــريـــانـــات                   
نــاســيــونــالــيــســتــي و پــان ايــرانــيــســت       
دستمايه جديدي پيدا كرده اند تا با سـر  
و صدا حول آن تالش كنند كـاالئـي بـه        
مـــردم بـــفـــروشـــنـــد كـــه خـــريـــداري            

ايــنــروزهــا كــه فــريــاد گــرانــي و         . نــدارد
گرسنگي،شالق وشكنجه ،اذيـت وآزار      
وتعرض به حريم خصوصي مـردم تـوي     
كوچه پس كوچه ها شنيده ميـشـه،عـده    
اي ميخوان نشـون بـدن كـه االن بـايـد              

بـراي  . حول حفظ جزايـر اعـتـراض كـرد        
برخي اين سوال هست كه چرا شـمـا بـا        
اينها كه ازوطن و  ايران و ميهـن دفـاع     
ميكنند متحد نـمـيـشـويـد تـا خـلـيـج              
فارس را خليج عـربـي نـكـنـنـد؟جـواب          
من به اين دوستان اين است كـه مـردم       
ايران امروز بـر سـر ايـنـكـه جـمـهـوري               
اسالمي بـايـد سـرنـگـون بشـه مـتـفـق                
القولند و دارند به مرحله اي مـيـرسـنـد     
كه دارند آلـتـرنـاتـيـوشـان را انـتـخـاب                

امروز مردم شكي نـدارنـد كـه      . ميكنند
بايد ماهواره داشته بـاشـنـد و صـدا و             
تصوير مخالف رژيم رو بشنوند ،بحثي 
ــتــخــاب                ــحــث ان كــه امــروز هســت ب

مـردم جـان     .  كانالهاي تلويزيوني اسـت   
بــه لــبــشــان رســيــده و ديــگــه تــحــمــل            

اما فرق هست بين تحلـيـلـهـاي     . ندارند 

احساسي مردم و ديناميسم تـغـيـيـر و         
در داخل و خـارج ايـران         . تحول سياسي

تعداد زيادي هستنـد كـه بـا خـواسـتـه             
هاي خـود خـواهـان سـرنـگـونـي رژيـم                 
باشنـد امـا بـايـد ديـد هـمـه انـهـا بـه                       
سكوالريسم،به آزادي بي قيـد و شـرط       
بيان به بـرابـري اقـتـصـادي و جـنـسـي               
انسانها اعتقاد دارند يا خير؟بايـد ديـد     
ســرنــگــونــي خــواهــي ايــنــان از كــجــا           
سرچشمه ميگيـرد؟دردشـان كـجـاسـت        
ــي               ــالمـــ ــوري اســـ ــهـــ ــمـــ ــه جـــ كـــ
نميخواهند؟چنين جنبشهائي قـبـل از       

بوده اند و بعد از سرنگونـي   ۵۷ انقالب 
جـنـگ بـر سـر         . رژيم هم خـواهـنـد بـود      

هر كسـي دوسـت دارد       . آلترناتيوهاست
انچه ميخواهد و آنچه به نظـرش بـهـتـر       

در اين مـيـان و در         . است را برقرار كند
اين روزها براي ناسيوناليستها و حـتـي   
بخشي از حاكميت مثـل رفسـنـجـانـي        

به صالح است كه از خليـج فـارس     ... و 
گفته شود ،بهتر است از جزاير سه گانـه  

اما براي مـا  . و ميهن پرستي گفته شود
سرنگوني طلبي مـا بـر      . اينطور نيست 

مبناي ميهن پرستي و وطـن نـيـسـت           
بلكه بر عكـس حـول انسـان دوسـتـي،            

مبناي سـرنـگـونـي     . آزادي و برابري ست
خواهي ما، انسانها و يك دنياي بـهـتـر      
است چرا كـه اعـتـقـاد داريـم مـبـنـاي                 
حــاكــمــيــت،مــبــنــاي طــرح قــانــون و            
قــراردادهــا تــنــهــا بــايــد انســان و                   

مـبـنـاي    .  خواسـتـهـاي انسـانـي بـاشـد           
سرنگوني طلـبـي مـا سـكـوالريسـم و             
بـــــازگـــــردانـــــدن اخـــــتـــــيـــــار بـــــه           

مـردم بـايـد بـا تـحـلـيـل               . انسانهاست   
ــنــد كــه                ــن ــي ــب ــاتــي خــودشــان ب ــق طــب
احزاب،سازمانها و گـروهـهـا پـاي چـه            
مسائلي ميروند وچه خواسته هائـي را    

جـامـعـه بـايـد        .  نماينـدگـي مـيـكـنـنـد         
انــتــخــاب كــنــد كــه پشــت چــه كســي            
ــرابــري؟ بــا                   ــا آزادي و ب ــايســتــد؟ب ب
سوسياليسم يا بربريـت؟ يـا بـا خـلـيـج             
فارس و ميهن پرستي ؟ در شـرايـطـي          
كه كانال جـديـد و حـزب كـمـونـيـسـت               
كــارگــري بــا تــمــام تــوان خــود بــراي               
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات جــوانــان         
ــان تــالش مــيــكــنــد               ،كــارگــران و زن
،جــريــانــات نــاســيــونــالــيــســت و پــان           

ايرانيست در كنار جمـهـوري اسـالمـي       
ايستاده اند تا توجه مردم را بـه خـلـيـج       

سـوال  . فارس و خاك و آب جلـب كـنـنـد      
ايـــنـــجـــاســـت كـــه از بـــيـــن رفـــتـــن              
انسانها،دسته دسـتـه زنـدانـي شـدن و              
اعـــدام جـــوانـــان بـــه نـــام امـــنـــيـــت             
اجتماعي،تعرض هـر روزه بـه زنـان و               
شكستن حرمت زنـدگـي و مـعـيـشـت             
انسانها ،گراني و تـبـه كـاري حـاكـمـان           
سرمايه داري اسالمي اهـمـيـتـي بـراي        
مردم ندارد و االن اين مـهـم اسـت كـه           
ــيــج عــربــي                ــيــج فــارس دارد خــل خــل
ميشود؟در تـمـامـي دورانـهـا كـه ايـن              
خليج به نام فارس بوده چه سودي بـراي    
معيشت،حرمت و رفاه مردم داشته كـه  
حال قرار اسـت بـريـده شـود؟مـا بـراي               
سرنگوني رژيـم بـا تـمـام تـوان تـالش                 
ميكنيم اما اين به اين معنا نيست كه 
همه احزاب و گروههاي سياسي بـا هـم     
. و دست در دست بايد اينكـار بـكـنـيـم       

كافيست كمي اتـفـاقـات را پـيـگـيـري            
كنيم تا متوجـه شـويـم بـرخـي از ايـن               
جريانات به اسم سرنگوني طلبي دنبـال  
چيزي بيـشـتـر از جـمـهـوري اسـالمـي               

ــيــســتــنــد   ــنــد حــزب         . ن ــاتــي مــان جــران
بـا جـدي     ... مشروطه،توده،راه كارگر و   

تر شدن خطر جنگ اعالم كردند كه در   
ايــن جــنــگ بــا جــمــهــوري اســالمــي            

اين چنين است كه سـرنـگـونـي       . هستند
طلبي برخي ازين جريانات تقلبي اسـت  
و سرنگوني طلبي آن ها تمام و کمال و   
زير و رو کردن نظام نيست مي خواهند 
تمام نهاد هاي اصلي همين حـکـومـت      
مثل زندان ها و پـلـيـس و سـرکـوب و            

از .  منافع سرمايه دار ها را حفظ کنند
همه اينها گذشته اپوزيسيون شاهد يك 
چپ بدبخت و عقب مانده نيز است كـه    
اعتقاد دارد سرنگونـي طـلـبـي امـروز          
دست باال ندارد و جمهوري اسـالمـي و     
راست و هرچه غيـر چـپ اسـت قـدرت           
دارد و به هر بـهـانـه ايـي مـي خـواهـد              
سوسياليسم را به وقت گل ني مـوکـول     

مشــخــص اســت كــه بــا ايــنــهــا          .  کــنــد
نميشود پاي مبـارزه بـراي سـرنـگـونـي           

ــت ــطــي              .  رف ــچ شــراي ــي ــحــت ه ــا ت م
آزادي،برابري و سـوسـيـالـيـسـم هـمـيـن            
امروز را بـه مـيـهـن و خـلـيـج فـارس                     

ما براي بـرقـراري جـامـعـه        .  نميفروشيم
اي آزاد،برابر و سوسيـالـيـسـتـي تـالش         
ميكنيم و معلوم است که ايـن امـر بـا        
سازش و اتـحـاد بـا اسـالم خـاتـمـي و                
منتظري ؛با ميهن پرستـان وطـرفـدارن      
بازار آزاد و شاه وسلطنت امـكـانـپـذيـر        

هرگونه ائتالف و اتـحـاد در         .. نميشود
حال حاضر تنها شركت در يك بازي بـا    
قواعدي اسـت كـه مـردم در آن هـيـچ                
دخالتي ندارند و هيچ ربطي هم به آنـهـا   

اين به معناي كج خلقي سياسي .  ندارد
و انزواطلبي نيست بلكه تالـشـي اسـت      
براي تفهيم و ترويج مبارزه در قـالـب و     
اشكال صحيح كـه در آن انسـانـهـا بـا              
عشــق و عــالقــه نســبــت بــه آيــنــده و              
سرنوشتشان در امور سياسـي دخـالـت      

از اينـرو مـا هـمـه را بـه حـزب                 .  كنند
كمونيست كارگري و يك دنـيـاي بـهـتـر        

 .دعوت ميكنيم
در مورد اينكه دارنـد جـزايـر را و نـام             
خليج را ميبرند و ما بايد كاري كـنـيـم      
هم بايد بگويم اين تالش نه مال امـروز    
بلكه از صدها سـال پـيـش در جـريـان              

همين ناسيوناليستها و سلـطـنـت    . است
طلباني كه زير علم آب و خـاك ايـرانـي        
دارند سينه ميزنند تاريخي پشـت سـر       
دارند كه در شـرايـط مشـابـهـي نشـان             
ميدهد داد و بيداد امروزشان ،معـركـه   
اي بــيــش نــيــســت و قصــدشــان خــاک            
پاشيدن به مبارزه مـردم و در راس آن          
طبـقـه کـارگـر عـلـيـه نـظـام سـرمـايـه                     

مــردم ايــران در حــفــظ چــه           .  داريســت
چيزي احساس اختـيـار مـيـكـنـنـد كـه             
امروز براي از دست دادنش بـه مـيـدان        

آنچه واضـح و مشـخـص اسـت           . بيايند
اينكه كارگـران چـيـزي بـراي از دسـت              
دادن ندارند ويك دنـيـا بـراي بـه دسـت            

اگر قرار باشد جائي براي زندگـي  . آوردن
مــن تــعــريــف شــود تــرجــيــح مــيــدهــم          
تعريفي نامحدود داشته باشم چـون آب    
خليج فارس با آب اقيانوس هند و آرام     

خاك ايران هـم زريـن تـر از          .فرقي ندارد
خــاك امــارات ،آمــريــكــا و اروپــا                  

فكر ميكنـم امـر امـروز مـردم           . نيست
دفاع از معيشت و مـنـزلـت كـارگـران            
ســراســر ايــران بــاشــد،دفــاع از ازادي            
زندانيان سيـاسـي و تـالش بـراي لـغـو               
احكام اعدام باشد تا تغيير نـام خـلـيـج       

پاسخ بـه ايـن سـوال مـيـتـوانـد                . فارس
جايگاه طبقاتي و انتخاب را مشخـص  

 هفت تپه يا خليج فارس؟.كند
 ۲( 

مجلس هشتم در ميان اتفاقات جالبي 
مجلـس تـازه شـوراي        . شروع به كاركرد

اسالمي كه با تركيبي تخصصي بـراي    
حمايت از مواضع احمدي نژاد وحـفـظ     
نظام به هـر قـيـمـتـي بـه مـيـدان آمـده                  
،الريــجــانــي را بــه ريــاســت انــتــخــاب          

اما قاضي مـرتضـوي كـه سـابـقـه           . كرد
روشــنــي در صــدور احــكــام اعــدام و             
ــاســي               ــعــاالن ســي ــراي ف ــجــه ب شــكــن

در حـالـي   .دارد،نقشي جالب را ايفا كرد
ارگان خبري قـوه  "  حيات" كه خبرگزاري 

قضائيه و همه خبرگزاريهاي حكومتـي  
نسبت به فساد اخـالقـي ، اقـتـصـادي            

حاج سلمان خدادادي " وحتي انتخاباتي 
قـاضـي حـداد يـك         ... معترض بودنـد "  

روز قبل از بازگشائـي مـجـلـس حـكـم           
فــرمــانــده ســپــاه   " حــاج ســلــمــان  " آزادي   

ملكان و از نمايندگان اصولگـرايـان را     
حـاج  " افـتـضـاحـي كـه          . صادر ميكـنـد  

به بار آورده موجب شد تا حتـي  "  سلمان
احمدي نژاد كمي قبل تر پا در مـيـانـي    
كند تا صالحيت اين نـمـايـنـده تـائـيـد            
شود و مخالفان وي مـقـابـل مـجـلـس             

حــاج " بـديــن تــرتــيــب      . تـحــصــن كــنــنــد   
با وجود اينكه شكايـت تـعـداد      "  سلمان

زيادي از زنان را بـه خـاطـر تـجـاوز در            
پرونده دارد،با حـكـم قـاضـي حـداد از            
پشت مـيلـه هـاي بـازداشـتـگـاه روانـه               
كرسيهاي مجلس جـمـهـوري اسـالمـي        
ميـشـود تـا در جـايـگـاه مـخـصـوص                  
حضور يابد ومراسم تحليف و سـوگـنـد    

جالب ايـن  . نماينگي مردم را انجام دهد
اولين نفـري بـود     "  حاج سلمان" است كه 

كه از رياست مجلس توسط الريجـانـي   
هـمـه ايـن اتـفـاقـات زمـانـي               . خبر داد  

ميافتد كـه مـردم بـه بـهـانـه امـنـيـت                  
اخالقي ،شبانه روز مورد اذيـت و آزار        

 .پليس هستند
در بهترين حالتي كـه مـيـتـوان تصـور            
كرد تعدادي از مردم ايران  يـك روز در      
سال از بين نماينده هاي اعـالم شـده از       
طرف حاكمـيـت،تـعـدادي را انـتـخـاب            

ايـن  . كردند تا برايشان تصميم بـگـيـرنـد    
ميشود دموكراسي جمهوري اسـالمـي   
که البته با تمام دموکراسي هاي ديـگـر   

امـا بـه فـرض ايـنـكـه             . عمو زاده اسـت 
تمامي نمايندگان شـايسـتـه بـاشـنـد و           
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من در مـدت حضـورم در ايـران            " 
هــيــچ چــيــز مــنــفــي نــديــدم مــن            
احساس آزادي را ايـنـجـا تـجـربـه             

 کريس دي برگ."کردم
آي، کريس دي برگ عزيز، بـه مـا       

جـنـم مـان از        "  ايرانيـان " گفتن ما 
جنسي است که هر کس در خـانـه       
مــان را بــزنــد در را بــرويــش بــاز             

منظور اينکه اگـر شـمـا      .  ميکنيم
پــا بــه هــر مــمــلــکــتــي جــز ايــران            
بگذاري درها برويت بسـتـه اسـت        
شايد هم با چاقـو بـه اسـتـقـبـالـت            

. بــهــرحــال خــوش آمــدي    .  بـيــايــنـد  
بـفـرمـا    "  مهمان حبيب خدا اسـت " 
اگـر صـبـح در خـانـه مـان را                 !  تو

بـزنــي بــه کلــه پــاچـه مـيــهـمــانــت             
مــيــکــنــيــم، اگــر طــرفــهــاي ظــهــر        
تشريف بيـاوري ديـزي بـر پـاسـت            

! نهايتش آبش را زيادتر ميکـنـيـم   
اگر هم شب قدم رنجه کني هيچي 
پيدا نشود يک لقمـه نـان و پـنـيـر            

حضرت عباسـي در    .  پيدا ميشود
کدام واليت در ايـن  کـره خـاکـي             
ايــنــجــور خــاکــي بــا تــو بــرخــورد          

 ميکنند؟
اما کريـس دي بـرگ عـزيـز، يـک              

بر سفـره  .  کمي دير تشريف آورديد
ما ديگر از ديزي و کله پاچه اثري 

يکزمانـي  غـذاي       .  يافت نميشود
اصلي ما بدبخت و بيچاره ها بود 
اما حاال غذاي اشرافي اسـت مـا       
شايد ماهي يا شش ماهـي دسـت     
به اسراف بزنـيـم و کلـه پـاچـه اي              

بگذار برويم  سر اصل .  ميل کنيم
مـطـلـب و تـعـارف  را بـگـذاريــم                  

سـي سـالـي      !  دوسـت عـزيـز     .  کنار
ــواي                ــحــت ل مــيــشــود کــه مــا ت
ــي               ــدگ ــده زن ــران زن ــکــومــت ق ح

براي هميـن روز بـه روز         .  ميکنيم
اين اسـت  .  دستمان تنگتر ميشود

که خيلي وقتها کسي مـيـخـواهـد       
بيايد خانه مان اظـهـار مـيـداريـم          
خانه نيستيم تا شـرمـنـده نشـويـم          

. وقتي سفره خالي مان را ميبينـد 
ســي ســالــي اســت کــه حــکــومــت          

را بـه مـا       "  احساس آزادي"  اسالم 

چشانده و ما متاسفـيـم کـه شـمـا          
اينقدر دير تشريف آورديد تا مـزه    

 !آنرا حس کنيد
شما يک ترانه اي داريد به عـنـوان     

 The lady)"  بانوي سرخ پوش"  
in red)           که راستش مـن خـيـلـي

دوستش دارم، بـا مـلـودي آن بـه               
ــيــانــي پــيــش      .  رويــا مــيــروم    ســال

سـالـه کـه از           ۱۴و      ۱۳دخترکي 
شنيدن صداي شجريـان و نـاظـري        

کالفـه بـود چـون پـدرش زور             ..  و 
ميکرد که به اين موسيقي گـوش    

من يک هديـه کـوچـک دادم        . بدهد
به او،کاسـت تـرانـه هـاي شـمـا و               
کتاب ترانه شـمـا کـه بـه فـارسـي             

مدتي بـعـد او را       .  ترجمه شده بود
ديدم که با احساس تمام اين ترانـه  
را،  فارسي آنرا، ميخواند و صـد      
البته پدرش حـرص مـيـخـورد کـه          
دخترش غرب زده شده و موسيقي 

! شرقي را دارد فراموش مـيـکـنـد      
اما با کمال تعجب از شما خواندم 

ــه ــان،             :" ک ــي از شــجــري ــاي ــاره ک
عليزاده و کلـهـر را گـوش داده و            

هر کس سليقـه اي     ."لذت برده ايد
اما دوست من ايـن حـرفـهـا       .  دارد

در اين سرزميـن مـعـنـي ديـگـري           
و براي اينـکـه ايـن مـعـنـي           .  دارد

شرق و غرب را به ما حالي کنـنـد   
که فرهنگ غرب يعني فساد، چـه   

هـر چـنـد      .  خونها که ريخـتـه نشـد     
همين شجريان و عليزاده و کـلـهـر      
تا حاال حاضر نشدند در کنار آنها 

آنهم بـخـاطـر نـوع       .  عکس بگيرند
هنر ايشان است کـه از نـظـر ديـن           
مبين اسالم موسيقي خود شيطان 

 .است
و :"  شاملو شـاعـر امـا مـيـگـفـت           

تبسم را بر لـب هـا جـراحـي مـي              
و در   ."  و ترانه را بر دهـان   /  کنند

ــار         ــن دي ــان ات را مــي          "  اي ده
مبادا گفته باشي دوسـت    /  بويند

" سي سال است جـملـه       ."  ات دارم
ــان آوردن          "  دوســت دارم    ــه زب را ب

موجـب عـقـوبـتـي سـخـتـي بـراي                
. گوينده و شنـونـده آن بـوده اسـت          

بانوان سـرخ پـوش زيـادي درايـن             

ديار شالق خوردند و به حکم خـدا    
سنگسار شدن که فقط خـواسـتـنـد     
مانـنـد بـانـوي سـرخ پـوش شـمـا                 

. عشــق را تــجــربــه کــرده بــاشــنــد         
بانوان سرخ پـوش زيـادي در ايـن            
ديار نکبت زده به قـتـل رسـيـدنـد          
چون آرزوي خوشبختي  براي هـمـه   

در ايـن ديـار مـردان          .  را داشتـنـد  
زيادي کشته شدند چون در رويـاي  
شان بهـتـريـن آرزوهـا بـراي هـمـه              

نه، کريـس دي بـرگ       .  انسانها بود
. دست بـه قـمـار بـدي زدي          !  عزيز

خودت هم ميداني که پا بـه کـجـا      
گذاشتي که ايـنـگـونـه اوضـاع را            

. پشـــت رو نشـــان مـــيـــدهـــي                
مـن طـرفـدار بشـريـت           :" ميگويي

هستم و وقايع را از ديد رسانه هـا  
سـيـاسـت جـدا از         .  نگاه نمي کـنـم  
ــردم اســت     ــدار       . "  م ــرف ــا ط ــع واق

بشريت هستـي؟ قـبـال دربـاره تـو            
امــا .  ايــنــچــنــيــن مــي انــديشــيــدم    

اکنون نه، هـمـيـن يـک جـملـه تـو                
يــعــنــي پــنــهــان کــردن ســي ســال           

نــمــي .  جـنــايـت ايــن رژيــم سـفــاک         
خواهي وقايع را از ديد رسانـه هـا     
نگـاه کـنـي؟بـاشـه، خـواهـش کـن               
اجازه دهند تو يک سري بـه زنـدان     
اوين بزني، ديـداري از گـورسـتـان         

بـه عـنـوان      .  خاوران داشته بـاشـي    
يک ناظر همين حاال تو را بـبـرنـد        
ــا               شــهــر شــوش در خــوزســتــان ت
گرسنگي کـارگـران را از نـزديـک             
ببـيـنـي و چـگـونـه جـواب شـکـم                  
گرسنه را با باتوم ميدهند، تـو را    
ببرند عسلويه تا از نزديک شـاهـد     
باشي که دوران مصـر بـاسـتـان را         

بگذارند تو به .  چگونه احيا کردند
همراه گشـت خـواهـران زيـنـب در            

هــمـه ايــنـهــا     ...  شـهـر بـچـرخــي و        
بکنار، مترجم محترم شما يکبـار  
اين بيلبورد کثيفي که در شهر بـر    
پا کردند صادقانه برايـت تـرجـمـه       

را ...  آيا مـيـشـود ايـن زن        :"  کند 
و در کنار آن چهره "  دوست داشت؟

. شــطــرنــجــي شــده يــک زن اســت           
ميداني بجاي آن چـنـد نـقـطـه چـه           
کلماتي منظور حاکمان ايـن ديـار     
است؟ اگر مترجم تو شرافـت دارد    
فقط يکي از معاني آن را بـرايـت       

تا ببينم چه حـالـي بـه تـو         .  بگويد

دست ميـدهـد وقـتـي ادعـا داري            
 !من طرفدار بشريتم

ــز            ــرگ عــزي ــريــس دي ب ادعــا !  ک
اقدامي براي " ميکني که اقدام تو 

است تا چهره منفـي  "  ايجاد تغيير
واقـعـا؟   !!  که از ايران است بزدايي

در کنار جنايتکاران ايستادن يـک    
چيز را تغيير ميدهد و آنهم فـقـط     

آمــدي بــه   . چــهــره خــود تــو اســت        
گدايي که اجازه دهند تو کنسـرت  
بگذاري و از همين االن قول دادي   
که رعايت مقرارت اينجا بکني و 

. ترانه هاي خود را سانسـور کـنـي     
پس معلوم است که خبر داري کـه    

. در اين مملـکـت چـه خـبـر اسـت            
" خــبــر داري و بــاز مــي گــويــي               

مـقـرارت   .  ميکنم"  احساس آزادي
اينجا اساس آن بـر ضـد بشـريـت             
وبخصوص بر ضد زنان است، چـرا  

تو بايد اينهـا  .  که فقط زن هستند
را رعــايــت کــنــي، و ظــاهــرا هــم            

هنوز هم مدعي طرفـدار  !  ميکني
 بشريت بودن داري؟ 

ــم،             "  ــســت ــي ــدار ن ــم ــت ــاس ــي مــن س
اين جمالت وقـتـي بـه         ." هنرمندم

زبان آوردي که خبرنگاران هـمـيـن      
جمهوري اسالمي به آمـدن تـو بـه        
ايران در اين شرايط به ديـده شـک       
نگاه ميکنند و اين جواب از بـس    
که کليشه اي شده خـاصـيـت خـود       

تا از ايران نرفتي .  را از دست داده
ايـن  " يک جمله از قول هنـرمـنـدان      

به تـو يـادآور شـوم          "  بوم و بر کهن
که رمانتـيـک تـر اسـت و آن ايـن                

!" من عاشق هنر هستم:"  است که
و هميـن سـبـب شـده کـه بـه روي                 
مبارکشـان نـيـاورنـد کـه در ايـن               
مملکت چـه جـنـايـتـهـا کـه نـمـي                

البـتـه   " :  و نيز اشاره ميکني.  شود
نظر شخصي من بر ايـن واقـعـيـت       
است کـه هـنـرمـنـدان پـاپ نـمـي                 
توانند به تنهايي کار کنند بـلـکـه      
سـيـاسـتـمـداران نــيـز بـايـد کـمــک                

بايد هم همه عالم و آدم به ."  کنند
ســيــاســتــمــداران .  تــو شــک کــنــنــد    

ــوري               ــه ــم ــوع ج ــخــصــوص از ن ب
اسالمي آن، شما و امثال شـمـا را     
فقـط بـراي تـطـهـيـر جـنـايـتـشـان                  

يک جمله کلـيـشـه اي      .  ميخواهند
تـاريـخ   :"  ديگر است که مـيـگـويـد    

در ايــن مــورد قضــاوت خــواهــد           
زياد منتظر آينـده نـمـانـيـد        ."  کرد

همين حاال به شما ميگويم که بـا    
اين دفاعيات خود از خونريزتريـن  
رژيم حاکم در زمان عصر مـا، در    

آن فـرش    .  کنار آنها قرار گـرفـتـيـد    
قــرمــزي کــه بــه زيــر پــاي شــمــا               
انداختـنـد بـا خـون صـدهـا هـزار                
انسان قرمز شده است و شـمـا، پـا      

متاسفم براي .  به روي آن گذاشتيد
کـه  !  و شايد هم بـراي خـودم      .  شما

هنـوز از تـرانـه هـاي شـمـا لـذت                  
 ؟!ميبرم

 در حاشيه
ياشار عزيز مي دانم اين که کسي 
بيايـد و بـگـويـد در ايـران آزادي                
هست و همه چيز گل و بلبل اسـت  

. خيلي به ادم گران تمام مي شـود   
از اتوبان هاي قشـنـگ پـايـتـخـت         
حرف بزند و از ايـنـکـه آزادانـه بـه          
رستوران رفته خوشنود بـاشـد، در     
حاليکه همين رستوران رفتن و در 
خيابان قدم زدن براي جوان هـا در    
ايران دردسر و گرفتار پليس شـدن    

مخصـوصـا کـه از        .  دارد هبه همرا
امنيت ايران در حالي حـرف بـزنـد      
که طرح امنيـت اجـتـمـاعـي روي          
گسترده ترين سرکوب هاي تـاريـخ   

ولي به صـرف  .  را سفيد کرده است
همين حرف هاي کريس د بـرگ او    
را در کنار خونريز تريـن حـاکـمـان       
در زمان عصر مـا قـرار دادن بـه            

مـا  .  نظرم کمي بي انصـافـي سـت       
مي دانيم چرا اين ها خـونـريـز تـر       

درسـت بـه     .  ها در تاريخ هسـتـنـد     
همان داليلي کـه خـودت گـفـتـي،          
خاوران، اوين و هفت تپه و کـيـان       

ولي کـريـس د بـرگ          .... .  تاير و 
ــن                ــات شــريــک اي ــاي ــن جــن در اي

به نظرم بهـتـريـن    .  حکومت نيست
راه براي اينکه به کـريـس د بـرگ          
فهماند در ايران چه خبر است ايـن  
است که کنسرتش را بـه صـحـنـه           
اعتراض بـه آپـارتـايـد جـنـسـي و              
اعتراض به سرکوب زنـان جـوانـان      
تبديل کرد حتما برد تـبـلـيـغـاتـي         

الـبـتـه اگـر       .  خوبي خواهـد داشـت    
جماعت معترض پول تهيه بـلـيـط    

 ! را داشته باشند
 نويد

 !متاسفم، خوش آمدی
 ياشار سھندی، ايران
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اين گفتگو متن پياده شـده از      .  يك توضيح(  
برنامه تلويزيون انترناسيونال است كه اليا تـابـش   

نكات متعددي اينجـا  .  زحمت آنرا كشيده است
حول اعتراضات دانشجويي مطرح شده كه جـا    
ـه تـر و                ـب ـه جـان دارد در فرصت هاي ديگر هـم

ـوانـد شـروعـي            .  دقيقتر به آن بپردازيم ـت امـا مـي
ـا حـالـت       .   براي بحث هاي مشروح تر باشـد  ـي ال

محاوره اي اين گفتگو را حفظ كرده  و ما فقـط  
ضـمـن   .  در چند مورد اديت مختصري كرده ايم

تشكر از اليا  از همه رفقا و  خوانندگـان نشـريـه      
نيز دعوت ميكنيم وارد بحث شوند و نـظـرات       

 )  جوانان كمونيست.  خود را بنويسند
 
 .  خوش آمديد مصطفي صابر: کيوان جاويد  

ـه        .  خيلي متشکـرم :  مصطفي صابر ـا سـالم ب ب
 .شما و به بينندگان عزيز

 
مصطفي صابر ، اعـتـراضـات بسـيـار            :  ج . ک

ـه   از .  زيادي همين حاال در دانشگاهها در جريـان
ـه              جمله تجمع اعتراضي دانشـجـويـان تـهـران ب
ـا طـبـق          سهميه بندي جنسيتي در دانشـگـاهـه
اطالعيه اي که سازمان جوانان داده و همچنيـن  

يک پيـروزي  :  اطالعيه ديگر سازمان جوانان که 
دانشـجـويـان کـرمـان        .  ديگر براي دانشـجـويـان   

مسئول دانشگاه را مجبور به  دادن تعهد نـامـه   
کتبي کردند که حدود هزار نفر در اين اعـتـراض   

واقعا در چنين صحنـه هـايـي      .  شرکت داشتند 
انسان  مشاهده ميکنه  که چـقـدردانشـجـويـان         
ـه ايـن                    ـي ـه عـل ـا روحـي دختر و پسر رزمنـده و ب

شمـا وضـعـيـت را چـطـور             .  وضعيت هستند 
 ميبينيد؟

ـد اعـتـراضـات        :   ص . م همانطور که شما گفتـي
. دانشجويي خيلي وسيع و گسترده هست االن   

من قبل از اينکه راجع به خود اين اعـتـراضـات    
ـه            صحبت کنم  يک نگاه کلي خـواهـم داشـت ب

اولين چيزي که به نظر من  جالـب  .  شرايط ايران 
ـا              توجه هست اينکه ما فـقـط در دانشـگـاهـه
ـا اعـتـراضـات وسـيـعـي رو بـرو                       نيست کـه ب

دربين کارگران هم اعتـراضـات وجـود      .  هستيم 
ـه اش رو             ـا اطـالعـي داره همونطور که االن شـم
خونديد ، االن فکر کنم بيست و پنـجـمـيـن روز       

باز هـم جـمـع        .  اعتصاب کارگران هفت تپه بود
ميخوام بگـم  .  شده بودند و اعتراض کرده بودند 

ـلـي          ـل ـم در اين فضا و در حاليکه اوضاع بـيـن ال
جمهوري اسالمي  تـعـريـفـي نـداره ، اوضـاع                 

دروني و دعواهاشون هم تعريف نداره  و بر وفـق    
مرادشون نيست و در کـل وضـعـيـت خـوبـي               

ـا اعـتـصـابـات و                 .  ندارند تو اين شـرايـط مـا ب
ـم       ـي تحصن هاي متعدد دانشجوها روبرو هسـت

ـد                       ـي ـت ـه هـا يـي را گـف ـمـون اگـر  .  که شما يک ن
ـريـم در                ـب بخواهيم خيلي خالصه فـقـط اسـم ب
دانشگاههاي مختلف تهران در تبريز ، شيراز ،   

ـد        ...  لرستان ، کرمان ، مشـهـد و        در ايـن چـن
ـا و اعـتـصـابـات و                   ـه وقت ما شاهد تـحـصـن
اعــتــراضــات مــتــعــددي در دانشــجــوهــا               

نکته مهم در اين حرکات دانشجوها ايـن  . بوديم 
هست که وسيع هست و توده دانشجـو حضـور     

ـا        .  دارد  براي مثال همين مورد کرمان کـه شـم
اشاره کرديد حدود هزار نفر حضور داشتند و يـا    
درمورد  لرستان باز صدها نفـر از دانشـجـوهـا         
حضور داشتند و يـا در اعـتـراضـاتـي کـه در                 

ـر      ۲۰۰۰ دانشگاه فني تـهـران بـود حـدود            ـف ن
ـنـطـور ، در                ـي ـد هـم ـن شرکت داشتند ، در سـه

ـع                  ...  شيراز و  ميخوام بـگـم تـوده اي  و وسـي
 .هست

 
مگه قـبـال     .  يعني چي که توده اي هست:  ج. ک

 توده اي نبود؟
ـا  ولـي         :  ص. م ـن قبال هم توده اي بود به يک مـع

االن اين احساس رو آدم داره کـه شـرکـت تـوده             
وسيع دانشجوهـا در امـر مـبـارزه و در واقـع                  
دخالتشون در سـيـاسـت گسـتـرده تـر از قـبـل                 

مثال اگر يک مقطعي بذاريـم بـراي ايـن        .  هست
شـايـد خـوب       ۸۶ آذز سال  ۱۶ بحثمون، مقطع 

ــاشــه ــع ايــن         .  ب ــرم ازمــقــط ــه نــظ آذر يــک      ۱۶ ب
ـه وجـود         تحوالتي در اعتراضات دانشجويـي ب

ــعــد از       .  آمــد    ــراضــات        ۱۶ مــا ب ــا اعــت آذر ب
دانشجويي به شکل وسيـع تـر و  تـوده اي تـر                 

اين يـکـي از خصـوصـيـت ايـن             .  روبرو هستيم
يـک خصـوصـيـت ديـگـه           .  اعتراضات هست 
ـر       "   صنفي" اينکه سر مسائل  . هستـش بـيـشـت

اين صنفي رو در گيومه ميگم  براي اينکه فـي    
الواقع هر کسي ميدونه که اين مسئله صـنـفـي     
صرفا به خاطر توازن قوايي هست که بين مـردم  
و حکومت بر قراره و اعتراض بيشتر مياد سـر    

. حتي صنفي هم نميشه گفت .  مسائل صنفي
براي مـثـال دانشـجـويـي را          .  بهانه است درواقع

ـه                   برق ميگيره و امـکـانـات  نـيـسـت سـريـع ب
ـد و         ـن و ايـن بـاعـث يـک           ..  بيمارستان  برسـون

ــه           ــب ــال ــعــي مــيــشــه و مــط ــراضــات وســي اعــت
دانشجوها اين ميشه که چرا امکانات نيست ،   
چرا رسيدگي نميشه، آمبوالنس نيسـت و چـرا       

يا مثال مسـمـويـت      .  ما اين وضعيت رو داريم 
. پيش مياد اعتراضات وسيع صورت ميگيـره 

اين دخالت وسيع توده دانشـجـو يـك فـاكـتـور             
 .خيلي مهم است

 
ـنـجـا                :  ج . ک ـي اگه اجازه بديـد يـک سـوالـي هـم

آيا فکر نميکنيـد ايـن يـک عـقـب            .  مطرح کنم
اگـه يـادتـون      .  نشيني هست بـراي دانشـجـوهـا      

باشه و شما حتمـا يـادتـون هسـت چـون کـلـي                
مطلب نوشتيد در اين موارد وتحليلـهـايـي کـه       

آذر کـه       ۱۳ سر جنبش دانشجويـي داريـد در         
پشت سر گذاشتيم و تمام دنيا سر مسئله اينکـه  
دانشگاهها در ايران چپ شـده و پـالکـاردهـاي           

از آيـت اهللا      .  چپ باال رفته صحبت ميـکـردنـد   
سي گرفته تا راديو فردا  اعـالم کـردنـد      .  بي.  بي

که چپ اومد باال و پالکاردها ي آزادي بـرابـري       
شــعــار  .   را در دانشــگــاهــهــا نشــون دادنــد             

ـا    سوسياليزم يا بربريت  باال رفت ولي امروز شـم
هم اشاره کرديد کـه اعـتـراضـات دانشـجـويـي            

آيا ايـن يـک     .  تحت خواسته ها ي صنفي هست
 عقب نشيني  در خواسته ها نيست؟

 
نه اين رو عقب نشيني نميشه اسمش رو   :  ص. م

ـه    .  گذاشت  ۱۶ آذر و        ۱۳ اوال تا اونجايي که ب
ـد             ـي ـت ـا گـف آذر بر ميگرده اين چيزهايي کـه شـم
ـه نـظـر مـن              . درسته ولي حتي بيشتر از اينه ب

آذر کل اعتراض دانشجويان در ايـران   ۱۳ يعني 
رو به جهان معرفي کرد و عنوانـي کـه مـديـاي         

و ( آذر      ۱۳ بين الملـلـي بـراي تـظـاهـراتـهـاي               
آذر کـه     ۱۸ تا  ۱۳ تظاهراتهاي دانشجويي بين 

عنواني کـه  )   اعتراضات زيادي صورت گرفت
تــظــاهــرات  "  بــراش گــذاشــتــنــد ايــن بــود               
يـعـنـي اگـر       ".  مارکسيستها در دانشگاه تهـران 

شما ميبينيد که بي بي سي يا صداي امـريـکـا    
مياد ميگه اينها رو اين به خاطر اين هست کـه    
اينقدر حضور چپ و تعرض چـپ در دانشـگـاه        
ها واضح هست که تمام رسانه ها راجـع بـهـش      

اينها تازه آخـر سـر دارن مـيـان و               .   حرف زدند
ـد      ـن ـزن .  حرف ميزنند و مجبور شدند که حرف ب

ـر از                  ميخوام بگم که حـتـي اهـمـيـتـش بـيـشـت
 . اينهاست

ـم اعـتـراضـات         اما اينکه االن ما شاهد هستـي
ـره        دانشجويي به اين شکل داره صورت مـيـگـي
ـه هـاي صـنـفـي                   ـان ـه يعني  حول  مسـائـل و ب
صورت ميگيره آيا اين عقب نشيـنـي هسـت؟      

يک واقعـيـت ايـنـجـا        .  به نظر من اينطور نيست
آذر همچنـان کـه      ۱۳ وجود داره و اينه که بعد از 

بينندگان اطالع دارند دستگيريـهـاي وسـيـعـي        
ــا دانشــجــوي چــپ و                صـورت گـرفــت ، دهــه
ـر کـردنـد              آزاديخواه و برابري طلب رو دسـتـگـي
ـر ايـنـکـه بـراي                      اخيرا هم خبري بـود مـبـنـي ب
تعدادي شان ميخواهند حکم بدهند و احـکـام       
ـايـد اعـتـراض          سنگيني که به خود همين هم ب

و اين تعرضي بود که جمهوري اسـالمـي     .   کرد
ـره      ـتـهـي خـود        .   کرد که جلوي چپ را بـگـي مـن

همين  تعرض با يک عکس العمل  وسيعي در   
ميان جامعه و از جانب اپوزوسيـون  در خـارج         
ـه       کشور روبرو شد، حزب کمونيست کـارگـري ب
خصوص نقش خيلي جدي اي در ايـن مـاجـرا          
داشت ، شبهاي همبستگي در حمايـت از ايـن       
دانشجـوهـا راه افـتـاد و خـود ايـن مـوضـوع                     
ـر            اعتراض دانشجويان و چپ  را حـتـي بـيـشـت

يعني دانشجوي آزاديخواه و برابـري  .  مطرح کرد
هـم در    .  طلب رو همه جا ديگـه مـيـشـنـاسـن           
چـپ و    .  خارج از کشـور و هـم داخـل کشـور                

سيطره و اتوريته و هژموني چپ در دانشـگـاه را     
االن ديگه همه ميشناسن، به واسطه اعـتـراض     

و اينطور نبود که چـپ    .  عليه همان دستگيريها
عقب نشيني کرد در عرصه هاي ديـگـري يـک      

تنها زمينه اي که يک درجـه    .  جور پيشروي کرد
ـا و حـملـه                   ـريـه عقب نشيني  را ايـن دسـتـگـي
وحشيانه رژيم  به دانشجوها تحميـل کـرد ايـن        

کـه  .  بود که برخي فعالين چپ محـتـاط شـدنـد      
ـيـعـي هـم هسـت                مـن هـم بـودم        .  خيلي طـب

ولـي دانشـگـاه هـيـچـوقـت            .  محتاط ميشـدم 
ـه نـظـرم           محدود به تعداد فعالين چپ نبوده و ب

مـا از پـيـش روش          .  نکته مهم همـيـن هسـت     
تاکيد ميکرديم ، به خصوص در نشريه جـوانـان   
کمونيست و نکته اين بود که بدنه دانشگاه چـپ  
. تر از حتي فعاليني هست که االن جلو هستنـد 

ما اين پيش بيني رو ميکرديم که اين بدنه چـپ  
دانشگاه قدم جلو ميذاره و فرقش هم با اون چـپ  

که ما هميشه روي اون چـپ رسـمـي          (  رسمي 
اين بود که چپ رسمي يک مـقـدار     )  نقد داشتيم

ـه هـا          ـب ايدئولوژيکه، خيلي ذهنيه از خيلي جـن
 .ولي بدنه چپ دانشگاه خيلي پا رو زمينه 

 
اين رو دوست دارم بيشتر توضيح بدين و   : ج .ک

بدنه چپ پا رو زمينه و در واقـع داريـم ايـن رو              
 نمونه هاش چي هست ؟. چپ ميگيم 

ـه يـک           :  ص . م چپ رسمي در دانشگـاه دسـت ب
ـد   .  سري حرکات معيني ميزد مثال فرض کنـي

فرض کنيـد  .  آذر را برگذار ميکرد  ۱۶ اول مه ، 
ـر               .     ۸۵ آذر سال  ۱۶  ـف خـب يـکـي دو هـزار ن

ـه          ۸۶ اذر ۱۳ شرکت داشت يا  ـر ب ـف چند صـد ن
تظاهرات تنـدي بـود     . خاطر اينکه راديکال بود 

آذر و تـعـداد وسـيـعـي شـرکـت               ۱۳ تظاهرات 

نميکردند و در نتيـجـه اون ابـعـاد تـوده اي رو                
توده دانشجو هنوز يک مقدار مالحظـه  .  نداشت

به نظر مـن  .   داشت براي وارد شدن به اين قضيه
ـا ايـن چـپ         يک مقداري هم خط و مرز داشت ب
رسمي دانشگاه ولي حسن چپ رسمي دانشگاه 
به نظرم اين بود ، نقش تاريخي اش ايـن بـود و         
ـده اي را        هست که شعارهاي خيلي تعيين کنـن

شعـار آزادي بـرابـري        .   در سطح جامعه باال برد
ـالـيـزم يـا          اول بار در دانشگاه باال رفت ، سـوسـي

ولي بحـث ايـن بـود کـه           .  بربريت هم همينطور 
ـع تـر از           پتانسيل خود بدنه دانشجو حتي وسـي
اينه و وقتي که به ميدان بـيـاد قـدرت  بسـيـج              
وسيع تـري داره و مـعـضـل بـيـشـتـري بـراي                      
جمهوري اسالمي فراهم ميکنه و شـعـارهـاشـم     
هست  و قبال توسط همين چپ راديـکـال بـاال      
رفته و اين چپ راديکال هم اين شـعـارهـا رو از          
حزب کمونيست کارگري و منـصـور حـکـمـت        

آزادي برابري رو منصور حکمت مـطـرح   .  گرفته
ـالـيـزم رو          . کرد انقالب سوسياليستي و سـوسـي

ـه      . حزب کمونيست کارگري داره مطرح ميکـن
ـه              ميخوام بگم همه اينها يـک وضـعـيـتـي رو ب

ـم   رژيـم  .  وجود آورد ه که االن ما شاهدش هستـي
اينهمه دستگيري انجام داده ، اينهمه حمله کـرد    
به دانشـجـوهـا و شـکـنـجـه کـرد و شـوهـاي                       
تلويزيوني وحشتناک راه انداخت براشون ، سعـي  
کرد تفرقه بندازه بين خود دانشجوها و اين و آن     

ـه گـذري           .  رو جاسوس قلمداد بکنه  ـا هـم ـه ايـن
ـا       .  هست و ميگذره و همه ميداننـد     االن مـا ب

وضعيتي روبرو هستيم کـه در دانشـگـاهـهـاي          
مختلف که بعضيهاشون حتي اسمشون رو هـم    
نشنيده بوديم  که در اونها اعـتـراض مـعـيـنـي           
صــورت بــگــيــره ، امــروز در اونــهــا هــم بــا                  
ـم      . اعتراضات توده اي دانشجوها روبرو هستـي

ـيـشـن             ـفـسـت ـي اين يک جور بيان و يک جـور مـان
دانشگاه است که داره مـيـگـه مـن در مـيـدان             

ــم ــه            .  هســت ــراض ب ــه کــه ســر اعــت حــاال درســت
مسمويت ، بـرق گـرفـتـگـي و يـا تـبـعـيـض                       

اعـتـراض   ( اين   .  جنسيتي و آپارتايد جنسيتي 
هم نکته اي هست کـه داره    )   به آپارتايد جنسي
. اينها نکات تـوده اي هسـت         .  برجسته ميشه

يعني توده دانشجو به ميدان ميان و اين به نـظـر   
من داره چشم انداز خـيـلـي روشـنـي رو نشـون             
ميده که اعتراضات دانشجويي در ايران بعـد از    

بر خالف برخي ارزيابيها کـه رپـورت       ( آذر  ۱۶ 
گسـتـرش   )  وزارت اطالعات رو بـاور کـردنـد          
ـه آنـچـنـان       .    پيدا ميكند و راديكالتر ميشود ن

ضربه اي بود که شکننده باشه، نه شکستي بـود  
ـا        .  براي اعتراضات دانشجويي بر عکـس مـا ب

ـع تـر                چيزي که روبرو هستيـم روي آوري  وسـي
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ـه         ـي دانشجوها به سياست و عرصه مـبـارزه عـل
 . جمهوري اسالمي هست

 
ـا     :  ج . ک چرا اين رويارويي اينقدر حاد شد ؟ شـم

ـد در جـنـبـش کـارگـري حـاده، اوضـاع                     گفتـي
چـرا؟  . سياسي ايران حاده و االن هم دانشگاهها   

 اين از کجا مايه ميگيره؟
ــراضــات           :  ص. م ــابــي  هســت کــه اعــت ــه ارزي ي

جـنـبـش    " دانشجويي رو ميذاره در چهـارچـوب     
، صنفش ميکنه ، تمايلش اينـه و    "  دانشجويي

ـد صـنـفـش            راستش کارگران را هم مـيـخـواهـن
بکنند که حاال شما وايسا واسه صنف خـودت    

ـد صـنـف             .  مبارزه کن  زنها را هـم مـيـخـواهـن
حاال شما فمنيست بشو واسـه صـنـف      . بکنند 

ـه ديـدگـاهـهـاي             .  خودت مبارزه کن ـا هـم اينـه
ـد خـودشـان را                   غلطي هسـت کـه مـيـخـواهـن
تحميل بکنند و راستش ديدگاه غـلـط درسـت      
ـد                     ـن . نيست، اينهـا جـنـبـش ديـگـه اي هسـت

بورژوازي هست که نميخواد بذاره دانشجو بـيـاد   
ـره   زن بـيـاد تـمـام         .  اختيار زندگيشو بدست بگـي

ـا رو            ـي جامعه رو بدست بگيره ، کارگر بـيـاد دن
ـيـجـه       .  نجات بده  و خودش رو نجات بده  ـت در ن

ـد بـحـثـي         بحث اينکه دانشجو رو صنف بکنـن
ـا                      ـه ايـن سـوال شـم و .   هست کـه مـربـوطـه ب

ارتباطش هم اينه که وقتي دانشجو را صـنـف       
. ببيني ديگه بايد در خود تـوضـيـحـش بـدي            

خب حاال دانشجوها چرا آمدند توده اي شـدنـد        
ـايـد   ...  چرا آمدند  اين اعتراضات رو کردند و    ب

بشيني خود سابقه دانشگاه را بـگـيـري دنـبـال            
بکني تا شايد بتوني تعبيري از ايـن مـوضـوع        

اعتراض دانشـجـويـان در        .  اين اشتباهه .   بدي
ـه اسـت و             ايران بخشي از اعتراض کـل جـامـع
جزء مهم و فعالي از اعتراض کل جامعه بـراي    

براي مثـال  .  سرنگوني جمهوري اسالمي هست
تير درسته که از دانشگـاه شـروع شـد امـا            ۱۸ 
ـم از مـبـارزات              ۱۸  تير يک مقطع بسـيـار مـه

ـه جـمـهـوري اسـالمـي             مردم جامعه ايران علـي
ـه                 ۱۸ . بود  ـد ن ـن ـت تير وقتي بود کـه مـردم گـف

. برن گم شـن    .  هيچکدوم.  خاتمي نه خامنه اي 
مـيـخـوام    . آزادي  انديشه با ريش و پشم نميشه   

ـه   بگم اعتراضات امروز دانشگاه وصل هست ب
اعتراضات جوانان آرياشهر که گفتند حکومـت  

ـه     .  اسالمي نميخوايم نميخوايم  وصل هسـت ب
ـه کـه هـر روز دارن                اعتراض کارگران هفت تـپ
ـم         ميگن معيشت ، منزلت  زندگي حـق مسـل

اينها وجـوه مـخـتـلـف يـک حـرکـت                 .  ماست 
اجتـمـاعـي هسـت کـه مـيـخـواد جـمـهـوري                    

 . اسالمي رو از سر راه برداره
اين وجوه مـخـتـلـف مـيـدونـن کـه يـک                :  ج . ک

ـد ؟ آگـاهـي دارنـد کـه اجـزاي                    ـن جنبش هسـت
 مختلف يک جنبش هستند؟ 

اين رو خود جمـهـوري   .  ببينيد .  کامال :   ص . م
اسالمي و وضـعـيـت مـوجـود داره يـادشـون                  

وقتي شما ميريد تو خيابون چـه کـارگـر        .  ميده 
با طـرح امـنـيـت اجـتـمـاعـي             ..  چه دانشجو و 

روبرو هستيد و مسئله بالفاصله اين ميشه کـه    
کارگـري کـه     .  با اين وضعيت چه کار بايد بکنيم

ميـره دسـتـمـزدش رو مـيـخـواد و مـيـخـواد                     
ـا جـمـهـوري              ـه ب زندگيشو بهتر بکنه بـالفـاصـل

اولين مانع سـر راهـش       .  اسالمي روبرو هست 
ـيـجـه يـک          .  جمهوري اسـالمـي هسـت         ـت در ن

جنبش اعتراضي هست براي اينکه جـمـهـوري    
ايـن بـحـث      .  اسالمي را از جـلـوي پـاش بـرداره        

مفصلي هست اما حداقل در يک جـملـه بـگـم         
ـه کـارگـرقـرارداره و           پيشاپيش اين جنبش طبـق
ـيـاد و ريشـه دسـت                 ـن کارگران هستند که به  ب
ميبرند و به اصطالح تا ته اين ماجرا درگيرند و   

 . کل اين جامعه بردگي رو بايد زير و رو کنند 
 
يکي از همين بينندگان ما اگـر بـگـه کـه         :  ج. ک

شما ميگيد که جنبشهاي ديگر ، جنـبـشـهـاي     
ولـي   .   بورژوازي دارند اينها رو صنف ميکنند   

ـد       ـن . مشاهدات نشون ميده اينها صنـف هسـت
ميگه به اين داليل که  وقتي کارگر اعـتـصـاب    
ـه ،             ميکنه دانشجو  يه کار ديگـه داره مـيـکـن
ـه کـارگـر جـاي            وقتي دانشجواعتراض ميـکـن

وقتي زنـان در      .  ديگه کار ديگه اي داره ميکنه 
خيابان هستند کارگران و دانشجويان دارند کـار    

آيا اين يک حـرکـت صـنـفـي          . ديگري ميکنند 
 نيست؟

 
صنف بودن اينها خودش يک واقـعـيـت      :  ص . م

خود جامعه سرمايه داري دائما داره يـک  .  است 
در مـقـطـع اول يـک           .  عده اي رو تقسيم ميکنه

عده اي رو تبديل ميکنه به فروشندگـان نـيـروي      
کارو يک عده رو هم به خريـدارانـش وصـاحـبـان        

طبقه اصـلـي    ۲ ابزار توليد و بعد هم خود همين 
ـاره   دانشـگـاه   .  اصناف متفاوتي رو به وجود مـي

. هم ميتونه بـراي خـودش يـک صـنـف بـاشـه               
ـه بـورژوازي رو         منتهي بحث ما اينه ما جامـع

ما ميخوايم کل اين اوضاع رو زير و   .  نميخوايم
در نتيجه اين صنف تا اونـجـايـي کـه         .  رو کنيم

ـه مـبـارزه         يک سري شرايط رو تحميل ميکنه ب
ما مجبوريم قبولش کنيم و در چـهـارچـوب آن      
صنف هم کارهاي مـعـيـن خـودش رو انـجـام             

ولي همـه بـحـث      .  به اين بي اعتنا نيستيم.  بديم
ما اين هست که بايـد کـل ايـن وضـعـيـت رو               

 . عوض کرد
 

سوال مشخص من اين بود که کـارگـران     :   ج. ک
، دانشجويان و زنان االن دارن تـو چـهـارچـوب             

ـابـرايـن صـنـف         .  خودشون فعاليت ميکنن    ـن ب
شما ميگيد که نه يک جنبشي هست .  هستند 

ـه کـه جـمـهـوري                 که خود آگاه هست و مـيـدون
ميخوام بگم که آيـا ايـن       .  اسالمي رو نميخواد 

تحليلي نيست که شما دوست داريـد روي ايـن         
 جنبشها بذاريد؟

 
ـه  .  نه بحث دوست داشتن من نيـسـت     :  ص .م ب

ـه صـنـف هـم             طور عيني و واقعي حتي اگـر ب
تبديل کردند ، وقتي اوضاع و احوال کـنـونـي را      
ـا چـه            ـه بررسي ميکني در مقطع فعلي چـه  زن
ـا يـک                      جوانها و دانشـجـوهـا ، چـه کـارگـران ب
معضل واحدي روبرو هست که اون هم عبـارت  

ـايـد اول ايـن        .  است از جـمـهـوري اسـالمـي             ب
ـيـجـه       .  معضل را از سر راه خودش برداره  ـت در ن

طبيعيه که اعتراضي که صورت ميگيره قـبـل   
از هر چيز عليه رژيم حاکم و حکومـت بـاشـه و        

نکته ديگـري  .  در اين همه شان مشترک هستند
که به نظر من مهم هست از نقطه نظر کارگـرهـا   

ـه      (اين هست که  ـي ـق کارگرها  گفتم فرقشان  با ب
ـز       اين هست که از زير و بنياد ميخوان همـه چـي

هيچ سازشي با اين وضعـيـت   .  رو عوض کنند 
ـه      )  موجود ندارند  و شانسي که االن هسـت ايـن

ـه جـمـهـوري اسـالمـي              ـي که نيروي وسيعي عـل
بسيج شده و کارگرها بيشترين منفـعـت رو در       
راديکال ترين  حمله به و قطع  رابطه با جمهـوري  
ـه رو      اسالمي دارند و ميتونن و بايد رهيري بقـي

و در پـيـشـاپـيـش ايـن صـف                .  بدست بگيرند
حـزب ايـن     .   حزب کمونيست کارگـري هسـت    

ـه کـه از           کارگرها و اين حزب نقش اين را داشـت
خرداد به اين طـرف     ۲ تير به اين طرف و از  ۱۸ 

ـده کـل                      ـايـن ـم ـه عـنـوان ن ـا ب به خصوص دائـم
ــراي عــوض کــردن ايــن             ــه ب ــراض جــامــع اعــت

ـه اي         .  وضعيت ظاهر شده  ـق يعني نماينـده طـب
که ميتونه اين وضعيت رو عوض کنه و مـردم      
رو نجات بده و جمهوري اسالمي رو سـرنـگـون      
ـه و        کنه ، جمهوري سوسياليستي رو برقرار کـن

طبقـه کـارگـر ايـن         .   همه به حق خودشون برسن
 . موقعيت رو داره

تمرکز بيشتر بر جنـبـش دانشـجـويـي        :  ج . ک   
ـه درسـت اون رو  يـک مسـئلـه                         ـا ب بود و شـم
اجتماعي مطرح کرديد که فقط در دانشگاههـا  

 . نبايد ديدش 
ـا    :  ص . م من يک توضيحي بدم من مخالفتي ب

. جنبش دانشجويي به مصابه يک صنف ندارم   
ولـي مـن     .  اون هم موجوديت داره براي خودش 
من کـه    .  روي اون چندان سرمايه گذاري نميکنم

ـه کـارگـر و                    ـق ميگم منظـورم از مـوضـع طـب

. انسانيتي که ميخواد وضعيت  رو عوض کنـه 
ـم کـه بـيـان در ايـن                     من اونها رو فـرا مـيـخـوان
سياست شرکت کنند و تا به حـال هـم ايـنـجـور          

يعني دانشجو به كـل اوضـاع اعـتـراض         .  بوده 
 .داشته و مساله صرفا صنف خودش نبوده

      
ـم  در ايـن         .  دقيقا همينطوره:  ج . ک آخرين سوال

 ۱۸ مورد هست و بعد يک سوال هم در مـورد        
سوالم ايـن هسـت کـه يـک             .  تير خواهم پرسيد 

ـا                ـبـشـه ظرف اگر بخواهيم  بـراي کـل ايـن جـن
ـا        بگيريم که هدف همه شان هم اين هست کـه ب
ـد در        ـن ريش و پشم نميشه رو باالخره پياده بـکـن
اون جامعه ، چي هست اون ظرف؟ که همشـون  

ـه خـيـلـي جـاهـا                .  بهم متصل باشنـد  ـت ـب کـه ال
خود دانشـجـويـانـي کـه سـر آپـارتـايـد                .  هست

ـه شـان زن         جنسي اعتراض ميکنند لزوما هـم
ـد و آن يـک          .  نيستند  پسر و دختر با هم هستـن

ـه ايـن                  ـون ـت چيزي که ، يک حلقـه واسـطـي کـه ب
 جنبشها رو بهم بيشتر نزديک بکنه چي هست؟ 

 
ـه      :   ص . م من فکر ميکنم که خواستي کـه هـم

ـه    پاش بيان يک خواست واقعي و ابژکتيو ميتـون
باشه و قبل از هر چيز رها شدن از شر جمـهـوري   

اگر بخوايد بيايد مشخص تـر    .  اسالمي هست
حـجـاب   .  برسيد بـهـش بـراي مـثـال حـجـاب               

بـراي  .  اين طرح امنيت اجـتـمـاعـي         .  اسالمي
ــال گــرانـي     ــه           .  مـث ــم ــد از گــرانـي لـط ــه دارن هــم
ـه خصـوص کـارگـران              .  ميـخـورنـد       آزادي  .  ب

ـه هـاي         .  زندانيان سياسي اينها ميتونه خـواسـت
نکته مهم براي مردم و هر قشـر    .  مشترک باشه 

و هر بخشي از مردم اين هست که تـوازن قـواي     
ـد       ـن ـزن يـعـنـي    .  موجود رو به نفع خودشون بهـم ب

شرايطي فراهم بشه که کارگر بتونه  بـراي مـثـال      
شوراش رو ، سنديکاش رو تشکيل بده  و بتونه 

ـه                .   در قـدم اول     .   از حـقـوق خـودش دفـاع کـن
يعني اوضاع و احوال رو بـراي مـبـارزه خـودش         
ـا               بهتر بکنه و اين يعني اينـکـه تـوازن قـوا رو ب

يعني مثال فـرض  .  جمهوري اسالمي بهم بزني 
کنيم طرح امنيت اجتماعي اش رو به شکسـت  

جلوي مسـئلـه زنـدانـيـان سـيـاسـي               .  بکشوني
ــايســتــي ــان کــه دارنــد ايــن كــار رو            .  ب هــمــچــن
االن دانشجوهاي آزاديخواه و بـرابـري       .  ميکنند

طلب و چپ را گرفتند و يا کارگـران زنـدانـي  و          
شـيـث امـانـي رو         .  نميتونن خيلي نـگـه دارنـد       

ـر      ـي ـم مجبور کردند آزاد بکنه و براي آزادي جـوان
ـا    .   مرادي و اسانلو و غيره مبارزه ميكنند ـه ايـن

ـه ايـن                  .  مهم هست ـا وجـه مشـتـرک هـم ـه ايـن
نکته اصلي اين هسـت کـه     .  اعتراضات هست

بايد جمهوري اسالمي رو عقب بروني و تـوازن      
ـم يـک         ـي ـون ـت قوا رو به نفع خودمون بهم بزنيم تا ب

وضعيتي به وجود بياريم که مبارزه رو بهتر جلـو  
 . ببريم
      
ـر از      .  آخرين سوالم مصطفي صابـر    :  ج. ک کـمـت
تير يک زلزلـه   ۱۸ .  تير باقي مونده ۱۸ هفته به ۳ 

سياسي بود در ايران  و جامعه ايران رو مـتـحـول    
که ميشه ايـن    .  کرد و چشمها رو بيشتر باز کرد 

و بـه    .  حکومت را در خيابون باهاش نـبـرد کـرد     
 . روزي که لرزيدين  ۶ جمهوري  اسالمي گفت 

تيـر   ۱۸ در خالصه ترين شکل ممکن بگيد که 
چه بود و داريم بهش نزديک مـيـشـيـم چـه بـايـد            

 کرد؟
         

 ۲ خرداد گفته بود کـه       ۲ با هنر راجع به :  ص. م 
ريشتري بود کـه جـلـوي         ۵ و  ۴ خرداد يک زلزله 

ميخوام بگـم  .  ريشتري را گرفت ۸ و  ۷ يک زلزله 
ريشتري بود کـه اومـد        ۸ و  ۷ تير اون زلزله  ۱۸ 

نـتـونسـت    . فروکش کرد. ولي آونقدر دوام نياورد 
ـه کـه کـلـک جـمـهـوري                      اونقدر ادامه پـيـدا کـن

ـر تـعـرض ، قـيـام و                ۱۸ .  اسالمي رو بکنه تـي
از .  خيزش مردم بود نه فقـط هـم دانشـجـوهـا            

امـا مـردم در آن شـرکـت             .  دانشگاه شروع شد 
داشتند و يادمه که اسامي دستگير شـده هـا ،       

ـر      ۱۸ نفر که گرفتند در تظاهراتهاي  ۱۲۰۰  تـي
بـهـر حـال ،        .  خيلي ها شون دانشـجـو نـبـودنـد         

تـعــرض مــردم بــراي ايــن بــود کــه جــمـهــوري               
 ۳ بهـر حـال       .  اسالمي رو از سر راهشون بردارند

ـر   ۱۸ هفته ديگه داريم تا سالگرد  بـه نـظـرم      .  تـي
بايد تالش کرد که در اين سالگرد يـک حـرکـت        
وسيعي راه انداخت و دانشجوها ميتونن نـقـش     
ـه بـاشـنـد و مـن                     ـه داشـت مهمي در ايـن قضـي
فــراخــوانــم بــه دانشــجــوهــا ايــن هســت کــه                
اعتراضاتي کـه االن هـمـه جـا وجـود داره رو                     

. سراسـري کـنـن     .  گسترده تر کنن و متحد کنن 
من توصيه ام بـه دانشـجـوهـا ايـن هسـت کـه                

ـنـد                   ايـن  .  هيأتهـاي نـمـايـنـدگـي انـتـخـاب کـن
اجتماعات موجودشان را به مجامع عـمـومـي    
تبديل کنند و در مجامـع عـمـومـي نـمـايـنـده             

اين هيأتهاي نمايندگي در سـطـح   .  انتخاب كنن
ـه يـک                ـن سراسري با هم تماس بـگـيـرنـد و زمـي
تشکل وسيع و فراگير چپ و راديکال و تـوده اي    
را در دانشگاه فراهم کنند و ضمـن آمـاده شـدن        

مـن  .  تير ميتواند ايـن کـار را بـکـنـد            ۱۸ براي 
توصيه ام به دانشجوهـا ايـن هسـت کـه هـمـه               
شهرهاي  مختلف با هم تماس بگيرند و سـعـي   
کنند يک حرکت متحد بـه وجـود بـيـارن و در               
جريان اين حرکـت خـودشـان را مـتـشـکـل تـر                 
بکنند و در عين حال مبارزه براي  سـرنـگـونـي         

 . جمهوري اسالمي رو يک گام به جلو ببرند
 .خيلي ممنون مصطفي صابر: ج.ک
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خـرداد     ٣٠ دو هفته ديگر سـالـگـرد      ( 
ـد جـمـهـوري                .  است ايـن مـقـطـع تـول

نسـل جـوان يـعـنـي          .  اسالمـي اسـت    
اكثريت عظيم جمعيت ايران اين تاريـخ  
ـه نـكـرده اسـت و                 را مستقيمـا تـجـرب
ـاره آن     بعوض كلي دروغ و تحريف در ب

اگر مايليد تصوير .  تحويل گرفته است
ـد         ٣٠ واقعي از جايگاه  خـرداد در تـول

ـد ايـن        جمهوري اسالمي داشته بـاشـي
مصاحبه كوتاه منصور حكمت سرنخ 

ــدهــد         ــا مــي ــه شــم ــنــجــا او   .  هــا را ب اي
 ٧٠   –  ٦٠ بخصوص بقول خودش آن   

درصدي از جامعه را مد نظر دارد كـه    
ــه چشــم خــود               ــاه را ب آن روزهــاي ســي

 .نديدند
اين مـطـلـب را از سـايـت عـمـومـي                 
منصور حكمت به مـديـريـت خسـرو         
. داور برداشتيم و تيتر فوق از مـاسـت      

 .) جوانان كمونيست
  ٦٠ خرداد  ٣٠ : سال گذشت ٢٠ 

ـتــرنــاســيــونــال                   ـا راديــو انـ ــگــو بـ ـت   گــفـ
 ١٣٧٩ خرداد  ٢٣ 

ـا يـک         :راديو انترناسيونال اجازه بدهيـد ب
ــه       ــال ــقــل قــول از مــق ــاريــخ شــکــســت   "   ن ت

بـچـاپ      ١٣٧٥ که در سـال         " نخوردگان
شما در پـايـان ايـن          .  رسيد، شروع کنيم
  :مقاله نوشته ايد

مــثــل اکــثــر       ٥٧ بــاالخــره، انــقــالب      " 
ـه           انقالبات، نهايتا نه با فـريـب و صـحـن
ـه                  ـا سـرکـوبـي خـونـيـن ب سازي، بلکه ب

بـهـمـن     ٢٢ فاصله . شکست کشيده شد
تمام آن فـرصـتـي     ٦٠ خرداد  ٣٠ تا  ٥٧ 

ـه      بود که اسالم و حرکت اسالمي با هـم
گذاريها و تالشهـا تـوانسـت       اين سرمايه

ـيـن مسـتـاصـل رژيـم شـاه                براي موکـل
ـاز                     .  بخـرد  ـي ـر ن ـيـشـت ـه از ايـن ب ـت ـب و ال

 ٣٠ در تاريـخ واقـعـي ايـران،           .  نداشتند
ـه    ١٧ خرداد به  شهريور ميچسبد و حلـق

 ".بعدي آن است
اين نوشته شما کامال با تصور عمومي 

در تصـور  .  متفاوت است ٥٧ از انقالب 
عمومي جمـهـوري اسـالمـي حـاصـل           

ولي شمـا جـمـهـوري       .  است ٥٧ انقالب 
ـه رژيـم سـلـطـنـت و                   ١٧ اسالمي را ب

شهريور را که سرکوب خونيـن جـنـبـش       
ـه       انقالبي مردم توسط رژيم شاه بود را ب

ايد و اين دو تاريـخ   خرداد وصل کرده ٣٠ 
را دو مــقــطــع از ســرکــوب انــقــالب               

  چرا؟. ناميديد
بنظر مـن هـر انسـان           :منصور حکمت

و مـن    ( بيطرفي که به آن تاريخ نگاه کند 
توصيه ميکنم که بخـصـوص کسـانـي       

ـده    اي از آن دوران          که خودشان تجربه زن
ـد   ) ندارند، حتما آن تاريخ را بازبيني کنـن

ميبيند که ماجرا چنين بـود کـه مـردم          
ـا پـلـيـس                    ـبـداد سـلـطـنـتـي ب عليه اسـت

ــي  اش، بــا زنــدانــهــايــش، بــا               مــخــف
ـد             شکنـجـه   ـن ـاخـاسـت ـپ در آن   .  هـايـش ب

جامعه آزادي بيان وجود نداشـت، آزادي    
مــطــبــوعــات وجــود نــداشــت، آزادي          
تشکل و فعاليت اتحاديه کارگري وجود 
ــت، آزادي فـــعـــالـــيـــتـــهـــاي             نـــداشـ
سوسياليسـتـي وجـود نـداشـت، آزادي            
ـالـيـت سـيـاسـي وجـود                  ـه فـع هيچگـون

يک حکومت مستبـد، فـردي،     .  نداشت
متکي به ارتش، پليس و پليس مخفـي  

اي بود دستخوش بيشتـريـن    جامعه.  بود
ـار        نابرابري اقتصادي، فقر عظيم در کـن

ـا             .  ثروتهاي انبوه ـپ ـا ب ـه ـن ـه اي ـي مردم عـل
ـرابـري، بـراي آزادي از              خاستند، بـراي ب
ـمـار                ـث چنگال اختنـاق سـيـاسـي و اسـت

مـعـروف      ٥٧ اين به انقالب   . اقتصادي
  .شد

وقتي معلوم شد که رژيم شاه از سرکوب 

ــبــش           ــاتــوان اســت، جــن ــبــش ن ايــن جــن
اسالمي که بعنوان يک جريان مـرتـجـع،    
ــيــســم          ــيــه مــدرن ــيــت، عــل ــيــه مــدن عــل
اجتماعي، عليه حقوق زنان، عليه رشد، 
ـده ارتـجـاعـي، از          يک جنبش عقب مان

اي از جامعه ايران بود، پـر   قديم در گوشه
ـتـهـاي       .  و بال ميگيرد يکي از شـخـصـي

اين جنبش، يعني خميني، که در عـراق  
ـه پـاريـس               ـد و ب ـدارن تبعيد بود را بـرمـي

ـد   از آن   .  ميبرند و زير نورافکن ميگـذارن
ـا       وقت رسانه ـع ها و دولتهاي غربي وسـي

جريان اسالمي را بعنوان آلترناتيوي کـه    
ـايـد جـاي حـکـومـت شـاه                 ميتواند و ب

ـد   بـاالخـره ژنـرال      .  بنشيند تبليغ ميکنـن
ـا     هويزر از طرف دولت آمريکا مي آيد ب
ارتش صحبت ميکند و وفاداري ارتـش  

بخش بـزرگـي از     .  را به خميني ميگيرد
اپوزيسيون ملي و سـنـتـي آن مـوقـع،              
جبهه ملي و حزب توده و غيره به جريـان  
ـد و              ـن اسالمي اعالم وفـاداري مـيـکـن
ـه صـدر          جريان اسالمي به اين ترتـيـب ب
ـده مـيـشـود           . مبارزه عليه سلطـنـت ران

مردم بر خالفِ ميـلِ جـريـان اسـالمـي          
بهمن، و باالخره  ٢٢ قيام ميکنند، قيام 

ارتش شاه را در يک رو در رويي نظـامـي   
امـا مـاحصـل ايـن         .  شکست ميدهنـد 

روند پيدايش يک حکومتي است تحـت  
  .رهبري و کنترل جريان اسالمي

ـيـمـي کـه از             ٢٢ منتهي آن دو سال و ن
 ۱۳۶۰ خــرداد      ٣٠ تــا      ٥٧ بــهــمــن    

ـه هـنـوز        ميگذرد، به معني اخص کلـم
دوره حــکــومــت جــمــهــوري اســالمــي        

ـالـيـت          ...  نيست يک دوره نسبتا بـاز فـع
سياسي است که دولت زورش نمـيـرسـد    
وسيعا سرکوب کند، هر چند چماقداري 
هســـت، چـــاقـــو کشـــي هســـت،                 

خـلـخـالـي هـمـان         .  اسالميگري هسـت 
موقع براي رژيم جالدي ميکند، با ايـن    
وجــود رژيــم ايــن قــدرت را نــدارد کــه              
جنبش همچنان رو به اعتالي مـردم را      
ـد                . به آن شدت سـرکـوب و خـنـثـي کـن

احزاب سياسي از همـه جـا سـر درمـي           
آورند، کتابهاي مارکس و لنين همه جـا    
بفروش ميرسد، سازمانهاي کمونيستي 

ـد، شـوراهـاي          ـن روزنامه منتشر ميـکـن
کارگري بوجود مي آيند، سـازمـانـهـاي       
ـد، مـوج            مختلف زنان بوجود مـي آيـن

ـا ايـنـکـه در         .  اعتراضي باال ميگيـرد  ت
کــه يـک کـودتــاي          ۱۳۶۰ خـرداد       ٣٠ 

اسالمـي صـورت     -خونين ضد انقالبي
ـد و روزي             .  ميـگـيـرد    هـجـوم مـي آورن

نفر را در اوين و سراسـر   ٥٠٠ نفر،  ٣٠٠ 
ـد، روزنـامـه       هـا را       کشور اعدام ميکنـن

ميبندند و مخالفينشان را تـار و مـار           
اي است که باعـث   اين آن پديده.  ميکنند

شد جمـهـوري اسـالمـي امـروز وجـود             
ـبـيـت       .  داشته باشد مقطع پيدايش و تـث

 ٦٠ خـرداد       ٣٠ جمـهـوري اسـالمـي،         
بهمن انـقـالب      ٢٢ .  بهمن ٢٢ است، نه 

 ۱۳۵۷ شهريـور     ١٧ مردم است ولي از 
که روز تيراندازي ارتش شاه به مـردم و      ( 

خرداد  ٣٠ تا )  کشتار در ميدان ژاله بود
اي است که در آن نيـروهـا    فاصله ۱۳۶۰ 

ـد          و دولتهاي دست راستي سـعـي کـردن
و باالخره .  جلوي انقالب مردم را بگيرند

خــرداد مــقــطــعــي اســت کــه ايــن            ٣٠ 
  .سرکوب صورت ميگيرد

خوب است يادآوري کنم که اعـدامـهـاي    
حکومت اسالمي اساسا از روي ليست 
ـه زنـدان        کساني بود که که در رژيم شاه ب

کسي که در رژيـم شـاه دو         .  افتاده بودند
ـه بـود در حـکـومـت                  ماه حبـس گـرفـت

هـمـان کسـانـي را         .  اسالمي اعدام شـد 
زدند و کشتند که رژيم شاه ميـخـواسـت    

  ...بزند و بکشد و نميتوانست
ـونـال    يـعـنـي جـمـهـوري          :راديو انترناسـي

اسالمي کار سرکوب انقالب را که شـاه    
از پس آن برنيامد، تمام کرد و در واقع از   
مردمي که عليه رژيم شاه انقالب کـرده    

ولي چطور تـوانسـت   .  بودند انتقام گرفت
ـا هـمـان                اينکار را انجـام دهـد؟ چـون ت

هـاي چـپـي         خـرداد روزنـامـه      ٣٠ ديروز 
بودنـد، تـظـاهـرات انـجـام مـيـشـد، و                  
ـا     عليرغم دستگيريها و جنگ و جدال ب

 ٣٠ .  چماقدارهـا، آزادي وجـود داشـت         
خرداد چه ويژگي داشت کـه حـکـومـت         
اسالمي توانست خود را تحکيم کنـد و    
ـد    جنبش انقالبي ديگر نتوانست سر بلـن

  کند؟
اين يک کودتاي خشـن   :منصور حکمت

ـع          ـار وسـي بود و بر مبناي اعدام و کشـت
ـا     ١٦ مثل امروز نبود کـه      .  پيروز شد ت

ـد و          ـدن ـن ـب روزنامه دوستان خودشان را ب
طرف برود خود را به دادگاه معرفي کند 

ـد            ـن  .و هنوز آقاي فالنـي خـطـابـش کـن
ـابـان و هـر کسـي کـه                     ريختنـد در خـي

اش مثل مسلمين نـبـود      بنظرشان قيافه
را گرفتند، گفتند اين يکي در جـيـبـش        
ـه       فلفل و نمک داشته ميخواسته بـريـزد ب

کسي شعـري  .  ها چي چشم سپاه و کميته
ــلــوم بــود              ــتــه بــود، کســي کــه مــع ــف گ
ـوم          ـل سوسياليست است، کسي کـه مـع
بود مدافع حقوق زن است، کسي که بـي  
حــجــاب راه مــيــرفــت، کســي کــه از              
ـد چـپـي اسـت،            ظاهرش فکر ميـکـردن
ــان شــب        ــد هــم ــردن ــب ــد مــي ــن ــت مــيــگــرف

آمـار و ارقـام و مـدارک و              .  ميکشتنـد 
ـد    . شهود اين جنايات به وفور وجود دارن

ـد کـه مـردم ايـران و               روزي خواهد رسـي
ـه عـوامـل         جهان مينشينند و محـاکـم

ـد      ـن در آن   .  اين جنايات را تماشا مـيـکـن
ـانـي                   ـا بـراي صـدهـا هـزار قـرب ـي روز دن

ـد        ٦٠ خـرداد     ٣٠ جناياتي که در  ـع و ب
بطور مداوم و سيستماتيک در سـالـهـاي    

در ايـران شـده          ۱۳۶۷ بعد و بويژه سال   
  .است، اشک خواهد ريخت

ـم بـود       . اين از جنايات عظيم قرن بيـسـت
قابل مقايسه است با آلمان نـازي، قـابـل      
ـار در                ـا کُشـت و کشـت مقايسه است ب
انــدونــزي، قــابــل مــقــايســه اســت بــا             

کُشــي در روآنــدا، بــه مــراتــب                نســل
وحشتناکتر از وقـايـعـي اسـت کـه در                

يکي از فجايع مهم و .  شيلي اتفاق افتاد
تراژديهاي مهـم انسـانـي قـرن بـيـسـت              

ـد،       .  است ـن زدند، سرکوب کردنـد، کشـت
در گورهاي بدون نام و نشان دفن کردنـد،  
آدمــهــاي بســيــار بســيــار زيــادي را،             

ـيــن   ـازنـ ـريــن و                  نـ ـورتـ تــريــن و پــرشـ
ـد    آزاديخواه ـدن ترين انسانها را، بقتل رسان

  .تا سرِ کار بمانند
ـران جـمـهـوري         :راديو انترناسيونـال  رهـب

انـد، در       اسالمي که اآلن بجان هم افتاده
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آن موقع، همه با هـم در ايـن سـرکـوب             
شريک بودند، منظورم جـنـاح راسـت و          
ـا از دوي                   ـد ت دوم خرداد اسـت کـه چـن

بهـزاد نـبـوي آن        ...  خرداديها را اسم ببرم
موقع سخنگـوي دولـت بـود و اآلن از              
رهــبــران جــبــهــه دوي خــرداد اســت،              
حجاريان از سازمان دهندگان سـازمـان     
مخوف اطالعات بود و خـود خـاتـمـي       

ـا              .  در دولـت بـود     ـه ـن چـطـور شـد کـه اي
خـرداد بـيـرون         ٣٠ يکپارچه از سرکوب 

  اند؟ آمدند و االن بجان هم افتاده
بـنـدي هـمـان          جـنـاح   :منصور حکـمـت  

موقـع در جـمـهـوري اسـالمـي وجـود                
بـنـدي کـه االن           داشت ولي همين جنـاح 

بطور مثـال مـجـاهـديـن        .  ميبينيم نبود
انقـالب اسـالمـي و حـزب جـمـهـوري                

هـا در صـف          اسالمي و خـط امـامـي     
ـد  هـا     بـنـدي     صـف .  مقدم حکومت بودن

نهضت آزادي کـه اآلن     .طور ديگري بود
بخشي از جبهه دوي خرداد است، خـود    

هايي بـود کـه        اولين قرباني خط امامي
خود آنها هم اآلن بخشي از جنبش دوي   

دولت آنموقع دسـت ايـن     .  خرداد هستند
ـه          .  ها بود خط امامي ـن ـي مـنـظـورم کـاب

همانطور که گفتيد، بهـزاد نـبـوي      .  است
اين پـديـده     .  سخنگوي دولت رجايي بود

دوي خــرداد کــه بــعــدا بــوجــود آمــده              
ــاصــر و            ــيــرنــده بســيــاري از عــن دربــرگ
محافلي است که در آن موقع سردمـدار  

ـا کـه االن        .  سرکوب بودند خيلي از اينـه
ـد     اند و دموکرات شـده  شاگرد ولتر شده ان

و بخودشان ميگويند روزنـامـه نـگـار،         
پاسدار و بازجو و شکنجه گر و مسـئـول   

ـه    .  اعدام مردم بودند در نتيجه اين تـجـرب
دوم خـرداد    .  مشترکِ هر دو جناح اسـت 

ـم       ٣٠ همانقدر در سرکوب  ـي خرداد سـه
ـه         ٣٠ است و همانقدر اصل و نسَبـش ب

خرداد ميرسد کـه امـثـال الجـوردي و             
ـه            ـيـنـي و خـامـن ايـن  .  اي   گيالني و خـم

خميـنـي، کـه اسـمـش           .دولت اينها بود
ــنــوان يــک مــرتــجــع جــالد و              ــايــد بــع ب
جنايتکار عليه بشريت در سينـه تـاريـخ      
ثبت بشود، در رأس اين حـرکـت بـود و        
ـد   .کل اين جماعت دنبالش سينه ميزدن

فکر ميکنم که خيلي مهم اسـت مـردم     
ايران آن تاريخ را ورق بزنند، اين آدمها را   
ـد، و                    ـن در اين بـيـسـت سـال مـرور کـن
بخصوص ماهيـت اخـتـالفـات امـروز          

  .اينها را بشناسند
ـا هــم               ٣٠ در مـقـطـع         ـا ب ـه ـن خـرداد اي

ــد کــه            ــن ــر ســر ايــن نــداشــت اخــتــالفــي ب
ـار            ـا کُشـت و کشـت حکومت اسالم را ب
عــلــيــه آزاديــخــواهــي مــردم ســر پــا              

ـد       .  نگهدارند االن هـم،    .  اينکـار را کـردن
تحت شرايط متفاوتي تالششان همـيـن   

ميخواهند حکومت اسالم را در   .  است
ـا نـگـاه            مقابل آزاديخواهي مردم سـر پ

  .دارند
آيا ميشود گفت کـه     :راديو انترناسيونال

به اين ترتيب دوم خرداديها از سـيـاسـت      
خرداد پشيمان هستنـد   ٣٠ خودشان در 

و فکر ميکنند بايد طور ديگري عـمـل     
  ميکردند؟

ـدا  :منصور حکمت ـا          !اب دوم خـرداديـه
ـد     االن خودشان با افتخار به شما خـواهـن

ـد    ٣٠ گفت که همان  ـن   .خرداديها هسـت
ـد،      ٣٠ از  ـن خرداد ابراز پشيماني نميـکـن

ـد        البته بعدها در دادگاه هايشـان خـواهـن
ـد         ـن ـيـکـن ـم االن کـاري    .  کرد، ولي االن ن

خـودشـان کـم      "  خـوديـت  " نميکنند که از 
خرداد نهايتا همان شاخصـي   ٣٠ .  کنند

خودي را تـعـريـف     است که خودي و غير
تعريف خودي کسي اسـت کـه     .  ميکند

در مقابل مخالف دفـاع کـرده       "  نظام" از
خرداد مهمترين مقطع ايـن     ٣٠ است و 

ـد              ٣٠ .  پديده است خـرداد مـقـطـع تـول
اگـر کسـي از       .  جمهوري اسالمي اسـت 

ـد          ٣٠ اين جماعت عليه  خـرداد بـايسـت
هــا پــا بــيــرون         دارد از جــرگــه خــودي       

  .ميگذارد
بنظر من دير يا زود، و خيـلـي زودتـر از        
زمــانــي کــه ســران حــکــومــت فــکــر             
ميکنند، محاکمـات آزاد مـردم بـراي          
ـا               ـه ـن رسيدگي به جـرائـم ضـد بشـري اي

اينها کساني نيستنـد  .  شروع خواهد شد
ـد      که بتوانند پولهايشان را بردارند و بـرون

ـا      .  آنجلس لس ـه ـن سر و کار بسياري از اي
ـه               ـه مــحـکـم ـا زود ب هـاي مــردم       ديـر ي

ـايـد در     .  ميافتد يکي از قلمروهايي که ب
ـه شـود،                    ـه آن پـرداخـت ـا ب اين دادگـاهـه

خرداد است و ايـنـکـه هـر          ٣٠ ماجراي 
کدام از اين افراد در مورد آن تـاريـخ چـه        
ميداند، در آن تاريخ چه نقشي داشته، و   
ـد      چه چيزي را ميتواند علني و افشا کـن
ـه     و از درد آن فاجعه تاريخي براي جـامـع

  .کم کند
ـونـيـسـت          :راديو انترناسيونال حـزب کـم

ـه          ٣٠ کارگري يک کمپين افشـاي واقـع
 ٣٠ خرداد و گراميداشت جانباختـگـان     

هدف از ايـن      .  خرداد سازمان داده است
  کمپين چيست؟
 ٧٠ -٦٠ فکر ميکنم  :منصور حکمت

ـد کـه            ـن  ٣٠ درصد مردم کساني هسـت
ولي اين مقطـع  .  خرداد را يادشان نيست

مهمي در پيدايش جمـهـوري اسـالمـي       
ـه نسـل              .  است ـم ايـن را ب ما ميخواهـي

امروز در ايران و جهان يادآوري کنيم کـه    
جمهوري اسالمي کـه امـروز سـرِ کـار             
است محصول يک جنايـت بـزرگ ضـد        

اين اوال بايد بخاطر بيـايـد،   .  بشري است
ثبت باشد، گفته شده باشد، افشا بشـود    

  .و فراموش نشود
ـه                 2 ـا هـنـوز در صـحـن ثانيا ايـن آدمـه

خـرداد     ٣٠ همان آدمهايي که   .  هستند
به بعد آن قتل و جنايت را سـازمـان      ٦٠ 

ـد        . دادند هنوز سياستمـداران آن کشـورن
انـد، رئـيـس       اند، در کابينه وکيل مجلس
ــيــه   ــيــس            قــوه قضــائ ــرنــد، رئ ــب انــد، ره

نبرد با .  اند اند، سران سپاه پاسداران ارتش
پرونده اينها نـزد مـردم     .  اينها ادامه دارد

ـايـت         مفتوح است، پرونده عاملـيـن جـن
هـاي     اينهم يکي از عـرصـه    .  خرداد ٣٠ 

ـه       ـي مبارزه عليه حکومت اسالمي، عـل
هـايـش از        بنيادهايش، عليه شخصيت

ــا خــاتـمــي و                 ــهـشــتـي، ت ـنــي و ب ــي خـم
اي و رفسنجـانـي و گـيـالنـي، و             خامنه

همه کساني است که در اين روند نـقـش     
ـا             داشته اند و اين بخشي از جـدال مـا ب

  .جمهوري اسالمي است
 

  ٥٨ به نقل از انترناسيونال هفتگي شماره 
 )٢٠٠١ ژوئن  ١٥ ( ١٣٨٠ خرداد  ٢٥ 
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نماينده شـدن را داشـتـه بـاشـنـد                لياقت
هـمـانـطـوري كـه سـيـنـه             !( مثل آمريكـا 

،سـوال  ) چاكان ليـبـرال فـكـر مـيـكـنـنـد             
اينجاست كه مـردم چـقـدر در تـعـيـيـن                
سرنوشت خود دخيل هستند؟ من فـكـر     

چـرا كــه ايـن اخـتـيــار           . مـيـكـنــم هـيــچ         
تنها دست بـه  . انتخاب هم نيست . نيست

دست كردن قدرت بين عده اي اسـت كـه     
شـمـا   . آنها را نيز حاكميت تعيين ميكند

در اين شكل از دموكـراسـي تـنـهـا حـق           
داريد عده اي را به عـنـوان نـمـايـنـدگـان          

سـال رفـاه داشـتـه            ۴ خود برگزينيـد تـا       
سال مسافرت و تفـريـح داشـتـه       ۴ . باشند
سال بـراي حـرف     ۴ .  سال بچاپند۴ . باشند

سـال     ۴ اما اگـردر ايـن       . زدن پول بگيرند
اگـر قـرار     . قرار باشد كاالئـي گـران شـود       

باشد كسي زنداني،شـكـنـجـه يـا اعـدام           
اگر قرار بـاشـداعـالم جـنـگ و يـا               . شود

تحريم اقتصادي شـود ،كسـي از مـردم            
همه چيز گـران مـيـشـود         . سوال نميپرسد

،مردم تحت تـحـريـمـهـاي اقـتـصـادي و             
اجتماعي قرار ميگيرند،انرژي هسته اي 
خواست مردم ميشود و اخيرا از خـلـيـج      
فــارس بــايــد پــاســداري شــود و هــمــه               

اما در . مخالفان در بند و اعدام ميشوند
جمهوري اسالمي جريان كمي مـتـفـاوت    

نمايندگان مجلس تنها ميتـوانـنـد    . است
؛ تـا بـه       ! به دستورات آقا بگويـنـد چشـم     

. بچاپ به چـاپ خـود مشـغـول بـاشـنـد             
وضعيت مجلس در جمهـوري اسـالمـي      
خيلي تبه كارانه تر از مـدلـهـاي غـربـي            

اگر بخواهيد عده اي پاسدار و   . اش است
اطالعاتي و جيره خـور رژيـم را در كـل            
ايران جمع كنيم هـمـيـنـهـا هسـتـنـد كـه              
صالحيت پيدا مـيـكـنـنـد بـه مـجـلـس                

حال بسته به صالحديد مـقـامـات      . بروند
بـــاال هـــر دوره نـــوبـــت عـــده اي از                     

اگر در حـالـت عـادي از كسـي           . آنهاست
بپرسيم حاضر است اخـتـيـار مـعـاش و            
آزاديهـايـش،اخـتـيـار تـربـيـت وآمـوزش              
كودكش،اخـتـيـار رخـتـخـواب وزنـدگـي             
شبانه اش ،اختيـار چـگـونـگـي پـوشـش            
ورفتارش و حتي اختيار عاليـق ورزشـي     

هـا،  " احمـدي نـژاد    " اش را به دست امثال 
ها بـدهـد؟   " الريجاني" ها و "  حاج سلمان" 

من فكر ميكنـم تـنـهـا عـده اي عـقـب                
مانده ميتوانند قبول كنند چنين اتفاقـي  

ــتـــد  شـــركـــت در انـــتـــخـــابـــات         . بـــيـــفـ
مجلس،شركت در تـحـركـات سـيـاسـي             

حكومت  و دنباله روي سياستهاي رژيـم  
چيزي غير ازايـن نـيـسـت كـه پـاسـخـي               

براي مـردم  .  مثبت به سوالهاي باال باشد
احترام زيادي قائل هستـم و شـك نـدارم           
كه اكثرا براي داشتن ارتـبـاط بـا جـنـس          
مقابلشان،براي انتخاب موزيك و حـزب    
ســيــاســيــشــان از هــيــچ كســي اجــازه              

بنـا بـرا يـن        . نميگيرند چون لزومي ندارد
اين مجلس تنها ميتواند براي اقـلـيـتـي       

ايـن  . مفت خـور و نـادان مـفـيـد بـاشـد                 
مجلس ميـتـوانـد بـراي كسـانـي حـد و                
حدود آزادي تعريف كند كه با انـتـخـاب      
نمايندگان ،شكل ديگري از اختيار را بـه  

سال در اختيار حـاكـمـيـت قـرار         ۴ مدت 
اخــتــيــار ســركــوب آزاديــهــاي       . داده انــد  

اجتماعي واختيـار دخـالـت در زنـدگـي            
سال در دسـت   ۴ شخصي مردم  هم براي 

تعدادي قرار ميگيـرد كـه خـود پـرونـده            
قطـوري درفسـاد اخـالقـي واقـتـصـادي              

" حاج سلمان هـا " امثال . واجتماعي دارند
اجازه پيدا ميكنند بيايند ودر جائـي بـه     
اسم مجلس حد و حدود آزادي جامعه را 

جــوانــانــي كــه تــمــام       .  تــعــيــيــن كــنــنــد    
تفريحشـان در انـتـخـاب رنـگ و مـدل                 
لبـاسـشـان اسـت؛در انـتـخـاب مـوزيـك                

 ...وحزب سياسيشان است 
 

طبق تعريف جمـهـوري اسـالمـي مـردم          
حـاج  " بايد مطيـع سـلـيـقـه و خـواسـتـه                 

ها "  خاتمي" و" احمدي نژادها"..." سلمانها
جوانان بايد مطابق خواسته هـاي    . باشند

اين نمايندگان به ورزشگاه بروند و فـريـاد   
فرياد بزنند خليـج  . بزنند ،انرژي هسته اي

تـازه در    .  فرياد بزنند نمـاز و روزه     . فارس
بين دو نيمه مراسم نوحه خواني و سيـنـه   
زني برگزار كنند تا مبادا مردم شـادي و    

ايـن مـجـلـس از         . هيجانشان زيادي كنـد 
روز اول شكسـت خـورده اسـت چـرا كـه              
بخش محدودي از جامعه را نمايـنـدگـي    
ميكند كه بـنـد نـافشـان بـه وضـعـيـت                 

از آنجا كـه اعـتـقـاد       . موجود وصل است
دارم كسي نه تنها براي مجلس تره خـرد    
نميكند بلكه اگر اين مجـلـس بـخـواهـد        
زيادي به پر و پاي جوانان بپيچد بايد دو   

امروز اگه حل نشـه فـردا     "  باره بشنود كه
اين فردا يعني همين فردا و   "  قيام ميشه

از ايـنـرو     .  هيچ اعتباري بـهـش نـيـسـت       
 جــوانــان ،كــارگــران ،زنــان،دانشــجــويــان      

همگي از روز اول در نقطـه مـقـابـل       ... و
 .اين مجلس و اين نمايندگان هستند

...جزیره، خلیج یا کارگر   
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