
 !کارگری حکومتآزادی، برابری،

 1387 اسفند      6 
     2009 فوریه   24 

 

 

 اساس سوسیالیسم انسان است 

 www.cyoiran.com سازمان جوانان حزب کمونیست کارگری ایران !آینده از آن ماست

 )منصور حکمت. (سوسیالیسم جنبش باز گردادن اختیار بھ انسان است

 کمونیستنان   جو 
 سھ شنبھ ھا منتشر می شود

۳۹۱ 
   

چندي است که شنيدن خبر خودسوزي و 
خـودکشـي در مـقــابـل مـراكـز دولـتــي                 
شنيده مي شود از مقابل دفتـر ريـاسـت      
جـهـوري و مــجـلـس گـرفــتـه تــا داخــل                  

شنيدين اين اخـبـار تـامـل بـر          .  دانشگاه
انگيز است، مگـر چـه اتـفـاقـي در ايـن               
کشور افتاده اسـت کـه هـر چـنـد وقـت                 
يکبار افـراد اقـدام بـه خـودسـوزي مـي               

اين چه مشکلي است کـه بـاعـث        . کنند
مي شود افراد دسـت بـه چـنـيـن کـاري               

و چرا يکي از دردناک تريـن روش    . بزنند
هـا را بــراي خـودکشــي انــتــخـاب مــي               

 .کنند
اين روزها خودسوزي دارد به بيماري اي 
شـايـعــي در ايـران تـبـديــل شــده اســت،                 
ــيــل آن دولــت و                      ــيــمــاري اي کــه دل ب
حکومتي است که حقوق افراد را زير پـا  
مي گزارند، نـه تـنـهـا تـالـشـي در رفـع                 
نيازهاي اوليه مردم خود نمي کننـد كـه     
ابتدايي ترين حقوق را سركوب مي كنـد  
و هر تالشي براي رسيدن به ايـن حـقـوق        
را سركوب مي كند، و مردم را بـدتـريـن    
شرايط و در آخر بـراي انـکـه خـود را از             
زير بار مسئوليت خالص کـنـنـد تـالش       
مي کنند با چسباندن برچسـب اعـتـيـاد       

 . اين افراد را بيمار و رواني جلوه دهند
اين اتفاقات با  افزايش فشار اقتـصـادي   
و فشار رواني اي که حکومت بر جامعه 

. ايران تحميل مي کـنـد شـدت يـافـتـنـد           
دولت احـمـدي نـژاد کـه در اواخـر دوره                
رياست جمهوري خود است شـديـدتـريـن       

 :  جامعه و کانال جديد  
 

ـاقـي     ۸ هفته به  ۲ درحاليکه حدود  مارس ب
مانده  فضايي بسيار ملتهب و اعـتـراضـي    

ـبـش   .  برجامعه ابران حکم فرماست   در جـن
بـه يـک        کارگري اعتراض و مبارزه هـرروزه 

بخش جدايي ناپذير اين جامعه  تبديل شـده  
بـه صـورت مشـخـص در              معلـمـان  . است

روزهاي اخير گامي مـهـم بـه جـلـو بسـوي             
مباره خود را   راديکاليسم برداشتند به نوعي

ــد              ــردن ــدي ک فضــاي .  وارد عــرصــه جــدي
دانشگاهها هم که مدتهاسـت اجـازه نـداده        

اي رنگ آرامش را به  جمهوري اسالمي هفته
علي الخصوص اين روزها رژيم . خود ببيند

" شهداي"کرد با پروژه هايي نظير دفن   سعي
کذايي و برگزاري نوحه و دعا خواني تـوازن    

اما دانشجويان .قوا را به نفع خود تغيير دهد
رغـم تـهـديـد،             با تمام قوا ايستادند و علي

ـازداشـــت و ديــگـــر اعـــمـــال                  ـار، بـ احضـ
سرکوبگرايانه بسـيـج و حـراسـت و ديـگـر               

 !  معلمان مبارز
 !با گرمترين درودها

اعــتــصــاب شــمــا بــراي بــدســت آوردن            
خواستهاي برحق و انسانيتان شـايسـتـه      
گرمترين و  گستـرده تـريـن حـمـايـتـهـا             

خــواســت شــمــا خــواســت هــمــه         .  اســت

کارگران و مـردم زحـمـتـکـش جـامـعـه               
اسـت، و در ايــن مــبـارزه هـمــه مــردم                 

. شريف و آزاده در کنـار شـمـا هسـتـنـد          
شــمــا عــلــيــرغــم ارعــاب و ســرکــوب              
حکومتيها  و عـلـيـرغـم سـازشـکـاري               
رهبري کانون صنفي اعتصاب خـود را    
آغاز کـرديـد و ايـن کـامـال مـمـکـن و                   
عملي است که تا رسيدن به پـيـروزي و       
تحقـق خـواسـتـهـاي بـرحـقـتـان بـه ايـن                    

در دل ايـن      .  اعـتـصـاب ادامـه بـدهـيـد           

در جــريــان اجــراي پــروژه دفــن اجســاد             
كشته شدگان جنگ در دانشـگـاه پـلـي         
ــكــنــيــك، دانشــجــويــان دســت بــه                   ت
اعتراضات پرشور و راديكالـي زدنـد و       
با مقاومت خود حكومت را مـجـبـور        
كردند تـمـام تـوان و تـوانـش را بسـيـج                  

فـرمـان   " سي سال پـيـش، بـا اعـالم            
، خميني مخوف ترين سالح "حجاب

نسل کشي اسالمي را عليه مردمي 
کــه بــراي آزادي و بــرابــري و رفــاه                 
انقالب کرده بودند، از آستين بيـرون  

! حجاب و آپـارتـايـد جـنـسـي        :  کشيد
اما بالفاصله بزرگـتـريـن تـظـاهـرات         

زنان ايران و يکي از بـرجسـتـه تـريـن        
مارس هاي تاريخ معاصر عـلـيـه       ۸

دهـهـا   . همين فرمان حجاب برپا شد
هزار زن در خـيـابـانـهـا رژه رفـتـنـد                   

ما انقالب نکرديم، تا به "فرياد زدند   و
آزادي بـايـد و نـبـايـد            " ، " عقب برگرديم
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احمدی نژاد به دانشگاه 
 !رفت

احمـدي نـژاد مـوفـق شـد در يـك روز                   
تعطيل و به صورت غير مـنـتـظـره بـه          

احـمـدي   !  دانشگاه علم و صنعت بـرود   
شـهـيـد    " ۵ نژاد به بهانه سالگرد تدفين 

وارد دانشگاه علم و صـنـعـت        "   گمنام
احمدي نژاد و سـايـر مسـئـولـيـن             .  شد

حكومتي مدت هاست جـرات حضـور     
. علني و رسمي در دانشگاه را نـدارنـد    

احمدي نژاد در حالي به بهـانـه تـدفـيـن        
گشــتــه شــدگــان جــنــگ در دانشــگــاه           
حاضـر مـي شـود كـه دانشـگـاه پـلـي                   
تــكــنــيــك و شــريــف عــرصــه پــرشــور             

شـهـداي   " اعتراض دانشجويان به دفـن    
وزارت اطــالعــات و       .  اســت"  گــمــنــام 

حراست و كميته انضبـاطـي دسـت در        
دست هم تالش مـي كـنـنـد تـا پـروژه               

 .دفن كشته شدگان را پيش ببرند
 

اعتراض به حضور نھادھای 
امنيتی و احتمال حضور 

در دانشگاه  احمدی نژاد
 خواجه نصير

دانشجويان دانشـگـاه خـواجـه نصـيـر              
بهمـن تـجـمـعـي در اعـتـراض بـه                   ٢٩ 

حضور كميته انضباطي و حـراسـت و         
ساير نهاد هاي امنيتي و شبه نظـامـي   
در دانشــگــاه بــرپــا كــرده و خــواهــان               
برچيده شـدن بسـاط ايـن نـهـاد هـا از                   

دانشجويان همچنـيـن   .   دانشگاه شدند
به دعوت از احمدي نژاد و الريـجـانـي        
به بهانه شركت در همايش بزرگـداشـت   
خـواجـه نصـيـرالـديـن طـوسـي در ايــن                 
دانشگاه اعـتـراض دارنـد و مـخـالـف               
حضور احـمـدي نـژاد و الريـجـانـي در               

 . دانشگاه هستند
ــا                  ــع ب ــان تــجــم ــاي ــان در پ دانشــجــوي
راهپيمايي در دانشگاه اعالم كرده انـد    
تــا رســيــدن بــه مــطــالــبــات خــود بــه               

 .اعتراض و تجمع ادامه خواهند داد
  

احضار دانشجويان دانشگاه 
سيستان و بلوچستان به 

 كميته انضباطی
ماه پيش اوبـاش حـزب      ۴ بعد از حمله 

اللهي از خارج دانشگاه به دانشجـويـان   
در دانشگاه سيستان بلـوچسـتـان بـراي       
ــان                  ايـــجـــاد رعـــب و وحشـــت مـــيـ
دانشــجــويــان و در ادامــه تــحــصــن و             
تــجـــمـــعــات اعـــتـــراضــي گســـتـــرده           
دانشـجــويــان ايــن دانشـگــاه، كـمــيــتــه           
انضباطي و مسئولـيـن ايـن دانشـگـاه          
دسـت بـه تـهـديــد و احضـار گسـتــرده                 

مجمـوعـا   .  دانشجويان  معترض زدند
نفر از اين دانشجويان را به كميـتـه    ۱۵ 

 ۸ انضباطي احضار و  تا امـروز بـراي       
ــاطــي و                      ــان حــكــم انضــب ــر از آن ــف ن
محروميت از ورود به دانشگاه صـادر    

 .كرده اند
فضــاي دانشــگــاه بــه دنــبــال احضــار             
دانشــجــويــان بــه كــمــيــتــه انضــبــاطــي         
متشنج است و دانشجويان در حمايـت  

شـوراي  ” از دوستان احضار شـده خـود       
دفاع از حـقـوق دانشـجـويـان مـمـنـوع             

 “الورود دانشگاه سيستان و بلوچستان
را تشكيل داده اند و اعـالم كـرده انـد            
در صورت ادامه احضارها و عدم لغـو  
احكام صادره براي دوسـتـانشـان اقـدام       
به برپايي تجمع و تحـصـن اعـتـراضـي        

 .خواهند كرد
 

دانشكده علوم اجتماعی 
دانشگاه تھران در اعتراض 
 به فضای سركوب و حفقان

بـهـمـن، بـيـش از صـد                ۲۷ يكشنـبـه     
دانشجـوي ايـن دانشـكـده بـا بـرپـايـي                 
تريبـون آزاد و تـجـمـع اعـتـراضـي در                  
صـحــن اصــلـي دانشــكــده نســبــت بــه             
فضاي سركوب و احضار دانشـجـويـان      

. به كميته انضباطي اعـتـراض كـردنـد      
نبي پير محمدي يكي از دانشـجـويـان      
همين دانشكده در روزهاي امتحانـات  
تحت فشار احضار و تـهـديـد كـمـيـتـه              

 . انضباطي اقدام به خودكشي كرد
 

خود كشي دانشجويـان مـدت هـاسـت         
و    كه متاسفانه روندي رو به رشد دارد  
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هــاي    در ادامــه اعــتــراضــاتـي کــه روز          
گذشته در دانشگاههاي شريف و پـلـي     
تكنيك نسبـت بـه پـروژه دفـن اجسـاد              
شدگان جنگ جـريـان داشـت ، امـروز             

اسفند ، دانشـجـويـان پـلـي           ۴ شنبه يك
تـکـنـيـک اقـدام بـه بـرپـايـي تـجـمـعــي                     

بســيــج و دســت       .  اعــتــراضــي کــردنــد    
هاي رژيم نيز تالش كـردنـد  در          نشانده

مقابل مراسم نوحه خواني و عزا داري   
دانشجويان با شعارهايـي  .  برگزار كنند

 " ، " بسـيـجـي بـرو گـمـشـو           :  "  همچون
توپ، تـانـک، بسـيـجـي تـا کـي عـوام                 

نان، صـلـح، آزادي فـريـاد تـا            "، " فريبي
دفن شهيد گمنام، نميخوايـم  " ،  "رهايي

اعتراض خود را نسـبـت بـه           "نميخوايم
پروژه دفن اجساد كشته شدگان جـنـگ   
در دانشگاه و  مـراسـم نـوحـه و دعـا                  
خواني که  تـوسـط بسـيـجـيـان جـريـان             

در ايـن حـيـن در          .  داشت نشـان دادنـد    
ــيــن بســيــجــيــان و                    گــيــري هــايــي  ب
دانشــجـــويـــان صـــورت گـــرفـــت کـــه            
بسيجيان با ديـدن جـمـعـيـت گسـتـرده              
دانشجويان معترض مجبور بـه عـقـب      

در ايـن    .  نشيني و تـرک مـحـل شـدنـد           
تجمع اعتراضي يکـي از دانشـجـويـان         
سوسياليست پلي تکنيک به سخنرانـي  

وي در سـخـنـرانـي خـود بـه               .  پرداخـت 
افزايش تضاد و مبارزه طبقاتي، فقر و   
نابرابري در جـامـعـه و در مـقـابـل آن                   
ثروت اندوزي سران نظام اشـاره کـرد و         
اعالم کـرد کـه ايـن بسـيـجـيـان جـيـره                    
خواران همان مـيـلـيـاردرهـاي سـپـاهـي           

زنده بـاد  " سخنراني خود را با  هستند و
زنـــده بــــاد      " و     "  آزادي و بـــرابــــري         

پـس از آن        . پـايـان داد    "  سوسـيـالـيـسـم     
دانشجويان با سر دادن شعار هـايـي از       

نـان، صـلـح، آزادي  فـريـاد تـا                 " قبيل   
، " اتــحـاد مـبــارزه پــيـروزي       " ،   " رهـايــي 

ــد                 "  ــايـ ــي آزاد بـ ــدانـ ــوي زنـ ــجـ دانشـ
بـه سـمـت      "  بسيجي برو گمشـو " ،" گردد

تــا .  ســردر دانشــگــاه حــرکــت کــردنــد         
اعتراض خود را به گوش مـردم بـيـرون      

دانشـجـويـان    .  از دانشگاه نيز برسـانـنـد   
در هنگام بازگشت به صحن دانشـگـاه     

اسـتـاد   " با سر دادن شعارهايي مـانـنـد      
ــوطــه،                     ــم مــرب ــه تــو ه اســتــاد ايــن ب

" دانشجوي کالست تو اوين مـحـبـوسـه    
از استادان دانشگـاه خـواسـتـنـد تـا بـه              

 ٣ اين تجمع تـا سـاعـت          .آنان بپيوندند

دانشــجــويــان در حــيــن      .  ادامـه داشــت   
برگزاري مراسم پالکارد هايي با شـعـار   

ــا              " هــاي     ــان صــلــح آزادي، فــريــاد ت ن
دانشـگـاه سـنـگـر آزادي و            "  ،   " رهايـي 
دانشجوي زنـدانـي آزاد بـايـد         " ، "برابري
سرنگون باد استبداد، زنده باد " ، " گردد
" بر عليه ارتجاع متحد شويـم " ، " آزادي

ــد           ــن    .  را در دســت داشــتــن هــمــچــنــي
دانشجويان عـکـس هـاي دانشـجـويـان           
زنداني پلي تکنـيـک مـجـيـد تـوکـلـي،             
ــن                 ــور، حســي ــمــان پ ــل ســل ــاعــي اســم
تـرکـاشـونــد و کـورش دانشـيـار را در                 

 .دست داشتند
 
در جـريـان           اين اعتراضات در حالـي    

هـاي گـذشـتـه بـه             است که رژيم در روز  
منظور سرکوب اعتراضات  و ايـجـاد       
خفقان در دانشگاه ها اقـدام بـه اجـراي        
ــروژه هــايــي و هــمــچــنــيــن                  چــنــيــن پ
بــازداشــت و مــمــنــوع الــورود کــردن              

 تعدادي از دانشجويان کرده 
اما دانشجويان با اعتراض خـود  .  است

نشان دادند که نه تنها سر کوتـاه آمـدن     
اي تـعـرضـي در           ندارند بلکه با روحـيـه  

 . مقابل اين سياست ها ايستاده اند
 

ــه                 ــيــســت ب ــمــون ــان ك ســازمــان جــوان
دانشجويان پلي تكنيك كه با اعتـراض  
پرقدرت خود اوباش بسيـجـي و پـروژه        
هاي حكومتي براي ايـجـاد خـفـقـان را          

راه .  عـقـب زنـدنــد درود مـي فـرســتـد               
مقابله بـا سـيـاسـت هـاي سـركـوب و                  
ايــجــاد خــفــقــان تــعــرض گســتــرده و               

راه مـقـابلـه    .  متحدانه دانشجويان است
با دستـگـيـري دانشـجـويـان و مـبـارزه               
براي آزادي دوستان زنداني مان طرح و   
پي گيري مطالبات راديكال و تـعـرض     

بــا اعـتــراض بــه      .  بـه حــكـومـت اسـت        
حضور نهاد هـاي امـنـيـتـي بسـيـج و                
كميته انضباطي و حراسـت، اعـتـراض      
به جدا سازي جنسي، تـدارك بـرگـزاري        

مـارس مـي تـوانـيـم           ۸ مراسم باشكوه 
حـكـومـت اوبـاش اسـالمـي را عـقــب                

 .بزنيم
 

 گسترده باد اعتراضات دانشجويي
 مرگ برجمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان کمونيست

 ۲۰۰۹ فوريه  ۲۲ ،  ۸۷ اسفند ۴   

 :دانشجويان پلی تکنيک در اعتراض به پروژه دفن گشته شدگان جنگ 

 !دانشگاه  سنگر آزادی برابری است 

 اعتراضات دانشجويان در مقابل فضای سركوب و احضارھا گسترش می يابد

 18ادامه صفحه  



  آخرين اخبار از دانشگاه پلي تکنيک
پـس از      -دوشنـبـه    -امروز بعد از ظهر

 ۹ دفن کشته شدگان جـنـگ تـاکـنـون            
دانشجوي دانشگاه اميرکبير بازداشت 

ــده انــــــــــــــــــــــد                          .شــــــــــــــــــــ
نيروهاي امنيتي هنوز در خيابان هـاي  
اطراف دانشـگـاه مسـتـقـر هسـتـنـد و               

نـفـر از        ۹ عالوه بر بازداشت بـيـش از       
دانشجويان، به ضرب و شتم و تعقـيـب   
در خيابان هاي اطراف در چـنـد مـورد      

هـنـوز فضـاي دانشـگـاه          .  پرداخته انـد   
ملتهـب اسـت و دانشـجـويـان صـحـن                
ــد،                    ــرده انـ ــکـ ــرک نـ ــاه را تـ ــگـ  دانشـ
محاصره ي دانشگـاه خشـم و انـزجـار           

دانشجويان واسـاتـيـد را بـرانـگـيـخـتـه              
است تا بـدان جـا کـه بـه دانشـجـويـان                  
توصـيـه کـرده انـد تـا هـنـگـامـي کـه                     
نيروهـاي امـنـيـتـي در خـيـابـان هـاي                  
اطــراف هســتــنــد از دانشــگــاه خــارج            

نــيــروهــاي بســيــج در کــنــار          .  نشــونــد
مأمورين لباس شـخـصـي ايسـتـاده و            
شناسايـي دانشـجـويـانـي کـه از درب               
دانشگاه خارج مي شوند را بـه عـهـده        

 .گرفته اند
 

وضعيت دانشگاه پلی تکنيک از  
 ابتدای روز دوشنبه 

از سـاعــات اولــيـه امــروز، دوشــنـبــه،             
صبح هر يـک   ۱۰ تاکنون يعني ساعت 

از دانشجويان دانشگاه که در روزهـاي    
گذشته مخالفت و اعتراض خود را بـا    
تدفين کشته شدگان جنگ به هرنحوي 
ابراز داشتـه انـد، نـتـوانسـتـه انـد وارد                
دانشگاه شده و در کـالس هـاي درس           

 .خود حاضر شوند

مأمورين انتظامات و نيروهاي لـبـاس   
شخصي اطراف دانشگاه را مـحـاصـره      
کرده و تمام آمد و شد ها را شديدا زيـر  

دانشجويان ممـنـوع الـورود      .  نظر دارد
شده نيز توسط مسئولين انـتـظـامـات       

خـيـابـان    .  تهديد به بازداشـت شـده انـد       
رشت در ضلع شمالي دانشگاه تـوسـط   
مأمورين مسدود گشته و گـفـتـه مـي       
شود نيروهاي امنيتي از هم اکنـون در    
ساختمان هاي دانشگاه استقرار يـافـتـه    

 .اند
روز گــذشــتــه بــا ادامــه اعــتــراضــات             
دانشـجـويــان بـه دفـن کشـتـه شـدگــان                 
ــازداشــت دانشــجــويــان و               جــنــگ و ب
هـمـچـنـيــن ادامـه بـرخــورد خصـمـانــه               
نهادهاي امنيتي و مديريت دانشـگـاه     

نفر ديگر به پلي تـکـنـيـک مـمـنـوع             ۴ 
 .الورود شدند

پس از آنـکـه احـمـد قصـابـان، سـجـاد               
ويس مرادي، اصغر سـپـري و يـوسـف           
رشـيــدي از ابـتــداي هــفــتـه جــاري بــه                
دانشگاه ممـنـوع الـورود شـدنـد، روز            
گذشتـه نـيـز يـاسـر تـرکـمـن، کـوروش                  
محمود کاليه، آروين طـه يـي و لـيـدا             

محمودي به دانشگاه مـمـنـوع الـورود       
 .شدند

 
عکس از ادامه اعتراضات  

دانشجويان در دانشگاه پلی  
تکنيک در روز  

 ٨٧ اسفند ٥ دوشنبه 

 
دانشجو در  ۷۰بيش از 
در بازداشت  ۱۰۷کالنتری 

  ھستند
ــا،                   ــزارش هـ ــن گـ بـــر اســـاس آخـــريـ
ــيــگــيــري              ــي کــه بــراي پ دانشــجــويــان
وضعيت دوستان ربـوده شـده خـود بـه           

فلسطين مراجعه کـرده     ۱۰۷ کالنتري 
اند، پس از پيگـيـري بسـيـار و پـاسـخ             
نـدادن هـاي مـامــوران کــالنـتــري، در              
ــهــايــت يــکــي از مــامــوريــن بــه                      ن
دانشجويان که به دنـبـال يـکـي از هـم              
خوابگاهي هـاي دخـتـر خـود بـودنـد،               

نــفــر را      ۷۰ تــا ايــن لــحــظــه        ” :  گــفــت
تـن آنـهـا         ۳۰ بازداشت کـرده ايـم کـه            

 .“دختر هستند
ماموران کالنتري حتـي حـاضـر نشـده         
اند نام دختر دانشجوي مـورد نـظـر را          
در بين اسامي دختران بـازداشـت شـده      

 .جستجو کنند
با ادامه يافتن اين وضـعـيـت تـمـامـي           
دانشجويان دانشـگـاه در اضـطـراب و           

نگراني به سر مـي بـرنـد و وضـعـيـت               
خوابگاههاي دانشگـاه پـلـي تـکـنـيـک            

 .فضاي اعتراضي بااليي حاکم است
همچنين با توجه به فضـاي حـاکـم بـر           
دانشگاه و در صـورت ادامـه يـافـتـن                
بازداشت ها احـتـمـال مـتـشـنـج بـودن               
دانشگاه و خوابگاه ها در روزهاي آتـي  

 .و در هفته آينده وجود دارد
خــبــر اولــيــه در مــورد بــازداشـــت                   

 :دانشجويان
دانشــجــويــان در    :  وضــعــيــت بــحــرانــي   

دانشگاه محبوس شده انـد؛ بـازداشـت      
 دانشــــــجــــــو       ۲۵ بــــــيــــــش از              

دانشــگــاه هــمــچــنــان در مــحــاصــره             
نيروهاي امنيتي است و تاکنون بـيـش   

 .دانشجو بازداشت شده اند ۲۵ از 
نـيـروهــاي امـنــيـتــي و انــتـظـامــي بــا                
مستقر کـردن مـيـنـي بـوس هـا و ون                 
هــاي خــود در دربــهــاي دانشــگــاه و               
بازداشت دسته جمعي فعالين و سـايـر       
دانشجويان دانشگاه اقدامه بي سابـقـه   
اي را در هجمه آشـکـار و گسـتـرده بـه            

نـيـروهـاي    .  دانشجويان آغاز کـرده انـد      
ــي ضــمــن ضــرب و شــتــم                     ــيــت امــن
دانشجويان خـارج شـده از درب هـاي              
دانشــگــاه آنــهــا را بــه درون مــاشــيــن             
منتقل مي کـردنـد و بـا پـر شـدن هـر                 
ماشين ماشين بعدي را مسـتـقـر مـي       

 .کردند
همچنين تـعـدادي از دانشـجـويـان کـه             
توسـط انصـار و نـيـروهـاي امـنـيـتـي                  
حـاضــر در مــراســم تــدفــيــن بــه طــور              
وحشيانه اي مورد حملـه قـرار گـرفـتـه          
اند به بيمارستان مـنـتـقـل شـده انـد و             
حال چند تن از آنها وخيم گـزارش شـده     

ضربات چاقو، پنـجـه بـوکـس و         .  است
 ۷ حداقل   .  مشت بر بدنشان هويداست

ــديــن روال در                   ــان ب تــن از دانشــجــوي
  .بيمارستان بستري مي باشند

 
بازداشت کاظم رضايی، صدور  

ترم محروميت از   ۱۲ حکم  
   تحصيل در دانشگاه شيراز 

کـمـيـتـه انضـبــاطـي دانشـگـاه شـيــراز                
احکـام جـديـدي را بـراي دانشـجـويـان                
احضار شده به اين کميته به دنبـال سـه     

دي در      ۲۰ و  ۱۵،۱۶ تجمع روز هاي 
بر طـبـق ايـن        .  اين دانشگاه صادر کرد

احـــکـــام امـــيـــن درســـتـــي دو تـــرم                
محروميت از تحصـيـل و اسـمـاعـيـل           

جليلوند،يونس مير حسيني، عـبـداهللا   
داووديــان ، امــيــن کــريــمــي ، عــلــي               
شـيــدايــي ، شــکــوه وصــيــلــي ، زهــرا              
فتاحي زاده ، اسـمـاعـيـل مـعـدنـچـي                 
،راضيه جعفري و سعيد خسـرو آبـادي       
هر کـدام بـه يـک تـرم مـحـرومـيـت از                   

هـمـچـنـيـن      .  تحصيل محـکـوم شـدنـد      
پرونده اسماعيل جليلـونـد بـه کـمـيـتـه            
انـظـبـاطــي مـرکـزي ارجـاع داده شــده               

 .است
پيش از اين نيز به دنـبـال تـريـبـون آزاد          

آذر در دانشگـاه شـيـراز، از سـوي            ۱۸ 
تـرم     ۳۰ کميتـه انضـبـاطـي بـيـش از               

محروميت از تحصيـل صـادر کـه تـا           
کـنــون درصــد زيــادي از ايــن احــکــام              

دانشـجـوي ايـن         ۲ قطعي شده و بـراي    
دانشگاه به نام هاي کـاظـم رضـايـي و           
آرش روستايي به منزـلـه حـکـم اخـراج          

دانشـجـو بـه نـام            ۵ مي باشد و پرونده 
هاي کاظم رضايي، حمداهللا نامـجـو ،     
جليل رضايي، هـادي الـم لـي و نـويـد              
غفاري به کميـتـه انـظـبـاطـي مـرکـزي             

 .ارجــــــاع داده شــــــده اســـــــت                       
همچنين صبح روز يـکـشـنـبـه کـاظـم              
رضايي دانشجوي اخراج شده دانشگـاه  
شـيـراز تـوســط نــيـرو هــاي کــالنـتــري               

وي عصر روز شنبه بـراي  . دستگير شد
شرکت در جلسه احسان شريعتي که بـه  
دانشگاه شيراز دعوت شـده بـود ، بـه          
کتابخانه خوارزمي اين دانشـگـاه وارد     
شد که پس از ضـرب و شـتـم تـوسـط                
نيـرو هـاي حـراسـت دانشـگـاه شـيـراز                 
کيف و موبايل وي توسط اين نـيـروهـا    

صبح روز گـذشـتـه در        .  به سرقت رفت
پي تمـاسـي از سـوي حـراسـت از ايـن                 
دانشجو خواسته شد که براي دريـافـت     
اموالش به دانشگاه مـراجـعـه کـنـد و            
پس از مراجعه وي، تـوسـط نـيـروهـاي        
کالنتري جام جم شيراز دستگير شـد و    
بر اساس حکم قاضي کشيک دادسـراي  

شيراز براي وي قرار بـازداشـت    ۲ ناحيه 
جــرم وي ورود        .  صــادر شــده اســـت        

غيرقانوني به محوطه و اخالل در نظـم  
وي پـيـش از       .  دانشگاه بيان شده اسـت 

اين نيـز تـوسـط اطـالعـات بـازداشـت              
ميـلـيـون     ۵۰ شده بود که با قرار وثيقه 

 .توماني آزاد شد
از وضــعــيــت يــونــس مــيــر حســيــنــي            
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 4ادامه صفحه  



ــيــز              ــازداشــتــي شــيــراز ن دانشــجــوي ب
. همچنان اطـالعـي در دسـت نـيـسـت            

يونس مير حسـيـنـي دانشـجـوي سـال             
چهارم رشته حقوق دانشگاه شيـراز کـه     
در جريان بازداشت هاي آذر مـاه سـال         

سـال حـبـس تـعـلـيـقـي                ۳ گذشـتـه بـه        
محکوم گرديده بود، روز پـنـج شـنـبـه          

ــيــرو هــاي                  ۱۸  ــا حــجــوم ن ــهــمــن ب ب
اطالعات به منزلش دستگير و از روز   

بهمن اعتصاب غذاي نـا مـحـدود       ۲۰ 
خود را آغاز کرده که از هفتـه گـذشـتـه       

 .آن را وارد فاز خشک کرده است
دانشجو بـه اتـهـام       ۱۵ پيش از اين نيز 

اقدام عليه امنيت کشور به اطـالعـات   
احضار و بازداشت شـده بـودنـد کـه بـا            

 . قيد وثيقه و کفالت آزاد شدند
 

ميليونی براي    ۱۰۰ قرار وثيقه  
   آزادی کاوه رضايی 

کاوه رضايي که شش روز پيش توسـط  
نيروهاي وزارت اطـالعـات هشـتـگـرد        
بازداشت شده بود به بازداشتگاه زنـدان  

 .همدان منتقل شده است
خانواده کاوه اظهار کرده اند که قاضي 

 ۱۰۰ پرونده براي آزادي او قرار وثيقـه    
ميليوني طلب کرده اند وخانواده کـاوه    
نــيــز بــراي تــهــيــه ي ايــن وثــيــقــه بــه                  
شهرستان مراجعه نموده اند کـه گـويـا        

 .هنوز موفق به تهيه ي آن نشده اند
گفتنيست که طي هفته هاي اخيرکـاوه  
بــارهــا از ســـوي مــامــوران وزارت                 
اطالعات تهديد شده بود و آنها مرتبـا  
با خانواده اش تماس مي گرفـتـنـد کـه       
همين امر منجر شده بود تا اين فـعـال     
دانشـجــويـي بـارهــا بــه ســتـاد خـبــري               

 .وزارت اطالعات مراجعه کند
 

 خودسوزی در دانشگاه تھران 
بعد از ظهر روز يکشنبه جـوانـي خـود        

 .را در دانشگاه تهران به آتش کشيد
که يک شيشه الـکـل    اين جوان پس از آن

صنعتي روي خـود خـالـي نـمـود، در                
زده دانشـجـويـان و         برابر ديدگان حيرت

در مقابل کتابخانه مـرکـزي دانشـگـاه       
 .خود را به آتش کشيد

شاهدان اين حادثه ساعت وقـوع آن را        
ــد     گــــزارش نــــمــــوده          ۱۵:۳۰   .انــ

: يکي از شاهدان حادثه به گفـتـه اسـت     

تالش دانشجويان بـراي جـلـوگـيـري از          
نتيجه مانـد و بـالفـاصـلـه           اقدام وي بي

بـراي خـامــوش کــردن وي بــه وســيلــه              
نشاني اقدام نمودند که تـا     کپسول آتش

حدودي از شدت آتش سوزي جلوگيري 
به عـمـل آمـده و وي بـه بـيـمـارسـتـان                    

 .منتقل شد
ــه        ــه           شــاهــدان از گــالي هــاي فــردي ک

خــودکشــي نــمــوده، از رســيــدگــي بــه            
ــوده               ــمـ ــل نـ ــقـ ــتـــي نـ ــايـ ــکـ  .انـــد     شـ

طي سه هفته گـذشـتـه، ايـن سـومـيـن              
مورد خودسوزي اسـت کـه در تـهـران             

 .شود گزارش مي
از وضعيت فردي که خودسوزي نمـود،  

 .هنوز گزارشي دريافت نشده است
 

سحر يزدانی پور دانشجوی  
 دانشگاه شيراز آزاد شد  

سحريزداني پـور دانشـجـوي دانشـگـاه          
روز بـازداشـت بـا           ۱۱ شيراز بـعـد از         

 .تــبـــديـــل قـــرار،از زنـــدان آزاد شـــد              
سحر يزداني پور به دنبال تـالش بـراي       
پيگيري وضعيت همسر بازداشت شـده  
اش يــونــس مــيــرحســيــنــي فــعــال                  
دانشجويي دانشگاه شـيـراز،در مـحـل       
دادگاه انقالب اين شهر بازداشـت شـده     
بود دادستان ايـن دادگـاه اتـهـام خـانـم             
يزداني پور را تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام بـه                 
دنبال مصاحبه هاي وي با رسانه هـاي    
فارسي زبـان در خصـوص اعـتـصـاب              
غذاي همسرش در زنـدان اعـالم کـرده          

 .است
 

مھدی نوری، فعال دانشجوی از  
 زندان آزاد شد  

مهدي نوري با اتمام دوره محکوميت 
ساله اش، روز گذشتـه، جـمـعـه دوم          ۲ 

 .از زنـدان تـبـريـز آزاد شـد                ۸۷ سفند   
 ۳ او پس از محاکمه از طـرف شـعـبـه           

دادگاه انقالب اروميه به تحمـل چـهـار      
سال زندان تعزيري، سه سال تـبـعـيـد و         
سه سال حبس تعليقي مـحـکـوم شـد،         
که در دادگاه تجديدنظر حکم ايشان بـه  

سال آن تـعـزيـري و           ۲ سال حبس که  ۵ 
سـال اش تـعـلـيـقـي بـود مـحـکــوم                     ۳ 

 .گرديد
 

آزادی رضا نگاھداری دانشجوی  
 دانشگاه تھران  

رضا نگاهـداري دانشـجـوي دانشـگـاه          

پنجشنبه اول اسفنـد   ۱۱ تهران ساعت 
روز حـبـس بـا قـرار            ۱۷ پس از تحمل 

ــد                     ــت از زنــــدان ازاد شــ  .کــــفــــالــ
وي در تاريخ چهاردهم بـهـمـن مـاه بـه            
اتهام تشويش اذهان عمومي وتـبـلـيـغ       
عليه نظام دستگيـر و زنـدانـي شـده و             

روز تـحـت بـازجـويـي قـرار              ۱۷ مدت 
در پــي مــراجــعــات مــکــرر           .  گــرفــت

خانواده رضا نگاهداري براي اطالع از   
محل بازدشت و وضعيت وي، پاسخي 

 .به خانواده وي داده نمي شد
ــه                  ــز ب ــي ــگــاهــداري ن ــرم    ۳ رضــا ن ت

محروميت از تحصيل مـحـکـوم و از          
ــوي                    ــهــران و ک ــه دانشــگــاه ت ورود ب

 .دانشگاه ممنوع شده بود
 

احکام انضباطی دانشگاه 
 ۳: صنعتی بابل صادر شد

حکم توبيخ  ۸حکم تعليق و 
 کتبی با درج در پرونده 

کميته انضباطـي دانشـگـاه صـنـعـتـي            
بابل احکام انضباطي دانشجوياني کـه  
به علت برگـزاري مـراسـم بـزرگـداشـت           
روز دانشجو و حوادث روزهاي پـس از    
آن به کميـتـه انضـبـاطـي احضـار شـده              

 .بــودنــد را بــه آنــان ابـــالغ نــمـــود                    
همانطور که پيش از ايـن نـيـز گـزارش         

تـن از دانشـجـويـان            ۴ شده بود، ابتدا   
علي تقي پور، معين اسـالمـي جـم،        ( 

) حميدرضا جهان تيغ و محسن برزگـر 
به عنوان عوامل برگزارکننـده مـراسـم      
روز دانشجو در فصل امـتـحـانـات بـه          
کـمـيـتـه انضـبــاطـي احضـار شـدنـد و                  
سپس تعدادي از دانشجويـانـي کـه در        
اعتـراض بـه احضـار دوسـتـانشـان بـه                
کميته انضباطي، به جمع آوري امضـا    
از دانشــجـويــان اقــدام کــرده بــودنـد و              
ــه احضــار             هــمــچــنــيــن دراعــتــراض ب
خانواده دانشـجـويـان فـعـال بـه وزارت             
اطالعات، در مـقـابـل اداره حـراسـت              
دانشگاه تجمع نموده بـودنـد، نـيـز بـه            

 .کــمــيــتــه انضــبــاطــي احضــار شــدنــد         
احکام صادره اين داشـجـويـان نـيـز بـه             

 :شرح زير مي باشد
علي تقي پور به يک ترم محروميت از   
ــوات                ــا احــتــســاب ســن ــل ب  تــحــصــي
حميدرضا جهان تيغ و محسـن بـرزگـر      
به يک ترم محروميت از تحصيل بـدون  

 .احتساب سنوات
معيـن اسـالمـي جـم، عـلـي کـيـايـي،                  

احمد محمـد نـيـا، سـيـاوش سـلـيـمـي                
نژاد، ايمـان صـديـقـي، نـيـمـا نـحـوي،                
محمد علمي، حسام الديـن بـاقـري بـه         
توبيخ کتبي با درج در پرونده محکـوم  

 .شدند
 

ادامه اعتراض دانشجويان 
پلی تکينيک و احضار 

تعدادی ديگر به وزارت 
 اطالعات 

با وجود ممانعت دانشـگـاه از نـظـر           (  
سنجي گسترده در دانشگاه بـراي دفـن     
کشته شدگان جنگ، تا کـنـون نـزديـک       

امضا در مخالـفـت بـا ايـن          ۳۰۰۰ به 
مسئله در دانشـگـاه جـمـع آوري شـده              

 )است
بعد از اتفاقات اخير در دانشگـاه پـلـي      

دانشـجـو پـلـي          ۴ تکنيک و بازداشـت    
تکنيک که در راستاي پروژه امـنـيـتـي       
دفن کشته شدگان جنگ در دانشـگـاه       

 ۴ انجام گرفته است، روز پـنـجـشـنـبـه         
دانشجو به دانشگاه ممنـوع الـورود و       

تن نيز بـه دفـتـر پـيـگـيـري احضـار                  ۲ 
 .شدند

امـروز احـمـد قصـابـان، سـجـاد ويـس                 
مرادي، علي اصغر سپهري و يـوسـف       
رشيدي بعد از مـراجـعـه بـه دانشـگـاه               
متوجه شدند که از سه شنـبـه عصـر و        
بعد از اعـتـراضـات انـجـام گـرفـتـه در               

ــازداشــت                  ــه ب ــه ب ــذشــت  ۴ روزهــاي گ
دانشجو و همچنين جمـع آوري امضـا       
در مخالفت با دفن کشتـه شـدگـان در        
داشگاه، ممنوع الورود شـده انـد و از         
ورود آنها به دانشگاه ممانعت به عمل 

 .آمد
همـچـنـيـن در دو روز گـذشـتـه بـابـک                    
زمـانـيــان و سـهــيـال نــاحـي بـه دفـتــر                   
پــيــگــيــري وزارت اطــالعــات احضــار         

در اين احضار ها که به صـورت  .  شدند
تلـفـنـي صـورت گـرفـتـه اسـت، هـيـچ                   
دليلي بر علت احضار ذکر نشده اسـت    
و تنها از اين دو تن خواسته شده اسـت    
که روز چهارشنبه بعد ازظهر بـه دفـتـر      

گفتني اسـت    .  پيگيري مراجعه نمايند
کـه دانشــجـويــان بــازداشـت شـده نـيــز               
همچنان در اعتصاب غذا به سـر مـي       
برند و وضعيت جسمي آنـان بـه شـدت        

همچنـيـن روز     .  وخيم گزارش مي شود
گذشته اخباري مبني بـر تـهـديـد ايـن            
دانشجويان به انتقال به بـنـد امـنـيـتـي         

وجود دارد کـه نـگـرانـي هـا در               ۲۰۹ 
خصوص شکنجه ايـن دانشـجـويـان را         

  .نيز افزايش مي دهد
 

يونس ميرحسينی در حال 
اعتصاب غذا در دادگاه 

 حاضر شد 
روز چهارشنبه جـلـسـه دادگـاه يـونـس             
ميرحسيني دانشجوي دانشگاه شيـراز  
در دومـيــن روز از اعـتـصــاب غــذاي              
خشک او تشـکـيـل شـد و عـلـي رغـم                  
اينکه جلسه چنديـن سـاعـت بـه طـول            
انجاميد بدون هيچ نتيجه مشـخـصـي      

 پايان يافت
يونس ميرحسيني از چهارده روز پيش 
در بازداشت به سر مي برد و از يـازده        
روز پيش اعتصاب غذاي خود را آغاز 
کرده است، او از روز گذشته اعتصـاب  
غـــذاي خـــود را در اعـــتـــراض بـــه                  
نامشخص بودن وضعيـت پـرونـده اش        

 .بــه فــاز خشــک وارد کـــرده اســـت                   
در ديدار کوتاهي که پدرش در دادگـاه    
با او داشـت، وضـعـيـت او را بسـيـار                   
نگران کننده و خطرناک توصـيـف کـرد      
که اين مساله نگرانـي گسـتـرده اي را          
در خانواده و هم دانشگاهيان او ايجـاد  

 .کرده است
همچنين در حـالـي کـه سـحـر يـزدانـي              
پور، در هفتمين روز از بازداشت خـود    
به سر مي برد از وضـعـيـت پـرونـده او            

او .  اطالعات روشني در دست نيـسـت  
در طول مدت بازداشت خويـش تـنـهـا       
توانسته يک بار با خانواده اش تـمـاس       
تلفني برقرار کـنـد و تـالـشـهـا جـهـت                 
انجام مالقات با او تا کـنـون بـي ثـمـر          

 .مانده است
 

اسماعيل جليلوند دانشجوی 
بازداشتی دانشگاه شيراز آزاد 

  شد
عصر روز يکشنبه اسماعيل جليـلـونـد    
دانشجوي بازداشت شده شيراز پـس از    

روز بــازداشــت بــا قــرار کــفــالــت              ۱۱ 
جليلوند که در جريان سرکوب .  آزادشد

گسترده دانشجويان شـيـراز بـه هـمـراه            
تن ديگر با سربرگ قوه قضائيه بـه   ۱۵ 

اطـالعــات احضــار شــده و بـه خـاطــر               
اعتراض به ايـن امـر غـيـرقـانـونـي بـه               
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  5ادامه صفحه  

 اخبار دانشجويی



يكي از راديكال ترين عـرصـه هـاي        
اعتراض عليه حكومت اسالمي در 

شـعـار هـاي      .  دانشگاه جـريـان دارد      
سوسياليستي و ضد حكومتي مثل 

ــم              "  ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــاد ســـوسـ ــده بـ ، " زنـ
سيدعلـي  "، "سوسياليسم يا بربريت" 

،  " پيـنـوشـه ايـران شـيـلـي نـمـي شـه                  
يـك نـژاد آن       " و " مرگ بر ديكتاتور"

و غيره از دانشگـاه  "  هم نژاد انساني
حكومت تـمـام زورش       .  در آمده اند

را مــي زنــد تــا دانشــگــاه بــا ايــن                 
. مشخصات اعتراضي را خفه كـنـد    

در .  ولي هربار شکست خورده اسـت 
ــم دانشــگــاه                  ــعــرض رژي ــر ت پــي ه
راديکالتر و پر قدرت تـر سـر بـلـنـد          

 .کرده است
 

در همين يك سال گذشته حـكـومـت    
پروژه ها و طـرح هـاي زيـادي بـراي           

سركوب دانشگاه و جـامـعـه بـه راه           
از انواع و اقسام طرح هاي .  انداخت

ارتقاء امنيت اجتـمـاعـي تـا اعـدام          
هاي دست جمعي و علني و شالق و 
سنگسار و قصاص و چشم درآوردن   
و دست و پـا قـطـع كـردن و مـانـور               
نيروي انتظامي عموما در جامعـه،  
و در دانشگاه از تعليق از تحـصـيـل    
و دستگيري و شكنجه دانشـجـويـان    
انواع احكام انضباطي ايجـاد نـهـاد      
هاي شـبـه نـظـامـي و امـنـيـتـي در                  

تمام اين تـالش  .  دانشگاه ها  وغيره
ها بـراي خـفـه كـردن جـامـعـه و بـه                   

. طريق اولي دانشـگـاه  بـوده اسـت            
براي اين بوده كه كسي جرات نكـنـد   

ولي هميـن ديـروز و       .  اعتراض كند
امروز آخـريـن اعـتـراضـات جـانـانـه             
دانشــجــويــان را در پــلــي تــكــنــيــك           

ديديم كه تـمـام رشـتـه هـاي            .  ديديم
حكومت براي سركوب پنبه شـده و      

 . تمام تالشش بر باد رفته است
 

دفن اجساد كشته شدگان جنـگ در    
دانشگـاه هـا از جـملـه تـالش هـاي                 
حكـومـت بـراي سـركـوب و ايـجـاد                
خفقان در دانشـگـاه هـاسـت كـه در              
اين شرايط دست بـه آن زده اسـت و           

تمام نهادهاي سـركـوبـش از وزارت          
اطالعات گرفته تا بسيج و كـمـيـتـه     
انضباطي و اوباش چماق به دستـش  

. به خط شده اند تا اجـرايـش كـنـنـد         
تمام نهاد هاي موجود مثل كميـتـه   
انضباطي، حراست و بسيج و نـهـاد     
رهبري و غيره نـتـيـجـه ثـمـربـخـشـي            
براي حكومت نداشته اند، حـاال بـه       

مـحـل   .  قبرستان سازي پناه برده اند
دفــن اجســاد را مــي خــواهــنــد بــه              
محلي براي تجمع اوبـاش اسـالمـي        

مي خـواهـنـد النـه اي         . تبديل كنند
درست كنند كه مدام صداي نوحه و 
قرآن از آن پخش كنـنـد و بـه بـهـانـه             
حـرمـت خـون شـهـيـد بـه هـر گـونـه                     

. اعتراض و تـجـمـعـي حـملـه كـنـنـد             
فردا به بهانـه حـرمـت خـون شـهـيـد              
البد مي خواهند حجاب را سفـت و    
سخت بگيـرنـد، و مـدام بـه فضـاي               
سركوب دامـن بـزنـنـد و هـر گـونـه                  
آزادي خـواهـي و بـرابـري طـلـبـي و                  

 .مدرنيسمي را بكوبند
 

ــالــيــن                 دســتــگــيــري گســتــرده فــع
دانشجويي از اصفهان و شـيـراز تـا          
تهران و همدان را بـه ايـن فـعـالـيـت             
هـاي حـكــومــت اضــافــه كــنــيـد تــا             

ببينيد كه حكومت با تمام قـوايـش     
. مي خواهد دانشگاه را خـفـه كـنـد          

اما تا همينجا ميتوان گفت نتيـجـه   
اي کــه بـدســت آمـده اســت کــامــال              

رژيــم رســواتــر و      .  مــعــکــوس اســت   
اعتراض در دانشـگـاه وسـيـع تـر و              

 .راديکالتر ميشود
 
در اعتراض به دفن كشـتـه شـدگـان        

جـنــگ و بــراي آزادي دانشــجــويــان           
زنداني پلي تكنيك كه دانشـجـويـان      
شعارهـاي بسـيـار راديـكـال و ضـد               

اتـفـاقـا    .  حكومتي به ميدان آمـدنـد  
مــوقــعــيــت حــكــومــت و جــامــعــه            
طـوريسـت كـه مـبـارزه بـراي آزادي               
دانشجويان زنداني راهش شعارها و 

. مطالبات بسيار پـايـه اي تـر سـت          
و "  حكومت اسالمي نمي خواهـيـم  " 
زنده بـايـد   " و "  زنده باد سوسياليسم"

امروز جواب زنـدانـي     "  آزادي برابري
كردن دانشجـوسـت و مـبـارزه بـراي            

ــســت           ــي ــدان ــان زن . آزادي دانشــجــوي
حـكـومـت مـي خـواهـد بـا زنـدانـي                  
ــيــن              كــردن دانشــجــويــان هــم فــعــال
دانشجويي را از مـحـيـط دانشـگـاه          
ــات                  دور كـــنـــد و هـــم اعـــتـــراضـ
دانشجويان را به مبارزه براي آزادي   

. دانشجويان زنـدانـي مـحـدود كـنـد          
مي خواهد همه توان دانشجـويـان و     
كـــل مـــبـــارزه شـــان بـــراي آزادي                

ولـي بـا     .  دانشجويان زنـدانـي بـاشـد      
اين کـار خـود بـاعـث مـيـشـود کـه                 
مبارزه براي آزادي دانشجو زنـدانـي     

. با مبارزه عليـه رژيـم گـره بـخـورد           
حــكــومــت از يــکــطــرف دم بــه دم               
مســتــاصــل و درمــانــده از ســاكــت           
كردن جامعه و دانشگاه مـيـشـود و       
از طــــرفــــي دانشــــجــــويــــان و                     
اعتراضاتشان دم به دم چپ تر و بـا      
مطالبات سوسـيـالـيـسـتـي تـر مـي             

اين موقعيت طلب مي كـنـد     . شوند
گام هاي بعـدي مـبـارزه را تـعـريـف             

سرنگوني طلبي بي تخـفـيـف    .  كنيم
و بالفـاصـلـه طـرح بـي تـخـفـيـف و                  
عــلــنــي ســوســيــالــيــســم جــواب هــر          
مسئله و مشكلـي در ايـران امـروز          

آزادي دانشــجـوي زنـدانــي و          .  اسـت 
زندانيان سياسي هـم مـثـل گـرفـتـن             
حــقــوق هــاي مــعــوقــه و بــرداشــتــن           
حجاب و ساير مشـكـالت مـوجـود         
در ايران راهش سرنگوني جـمـهـوري    
اسالمي و بـرقـراري سـوسـيـالـيـسـم               
است كه امروز مبارزه اي متـشـكـل    
و سازمان يافته و متحزب را طـلـب   

حزب كمونيست كـارگـري     . مي كند
حزب سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
ــراري                  ــرقــ ــه داري و بــ ــايــ ــرمــ ســ
سوسياليسم همين امروز اسـت، بـه       

 .حزب بپيونديد
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اطــالعــات مــراجــعــه نــکــرده بــود در           
چهارشنبه دو هفته گذشـتـه بـا يـورش         
ــه مــنــزلــش             مــامــوريــن اطــالعــات ب

 .دستگير شد
يک ترم تعليق معلق برای 
حسينی دانشجوی دانشگاه 

  علم و صنعت
سجاد حسيني فخر دانشـجـوي دانشـگـاه       
  علم و صـنـعـت و مـديـرمسـئـول نشـريـه               

ـامـه        خانه متروک و عضو تحريريه ي روزن
صبح، به يک ترم محروميت از تحـصـيـل    

 .به صورت معلق محکوم شد
کميته انضباطي دانشگاه علم و صـنـعـت    
اين حکم را به دليل اعتراض حسيـنـي بـه      
عملکرد رياست دانشـگـاه و شـرکـت در             
تـجــمــع اعــتـراض آمــيــز در ســاخــتــمــان             
ريـاسـت دانشــگـاه عــنـوان کــرده و آن را                 

بـهـانـه اي بـراي هــم زدن نـظـم دانشـگــاه                    
 .دانسته است

به گزارش نشـريـه دانشـجـويـي کـورسـو،              
بـر حـکـم يـک             براي سجاد حسيني عالوه

ـيـخ                 ترم تعليق معـلـق، تـوامـا حـکـم تـوب
کــتــبــي و درج در پــرونــده صــادر شــده                 

 .است 
سجاد حسيني فخر در حـالـي اعـتـراض           
ـاعـادالنـه                  خود را نسبـت بـه ايـن حـکـم ن
اعالم داشته است و تقاضاي تجديد نـظـر     
در حکم خـود نـمـوده اسـت، کـه احـکـام                
ـان             انضباطي صادر شـده بـراي دانشـجـوي
دانشگاه علم و صـنـعـت طـي تـرم اخـيـر              

 .افزايش يافته است
 

حمله اعضای بسيج به يکی  
ازفعاالن دانشجويی در دانشگاه  

   زنجان 
روز يکشنبه اعضاي بسـيـج دانشـجـويـي        

ـانـه بـه                 ـا حـملـه وحشـي دانشگاه زنجان، ب
عــلــي نــورعــلــيــان دبــيــر ســابــق کــانــون             
سيمرغ، مدير مسـئـول نشـريـه سـکـوت             
سايه ها باعث شکسـتـن يـکـي از دنـدان            

ــد         ــدنـ ــج      .  هـــاي وي شـ اعضـــاي بســـيـ
ـات تـحـريـريـه نشـريـه                    دانشجـويـي و هـي

، ضمـن تـوهـيـن و         “  بي تعارف”بسيجي 
فــحــاشــي بــه عــلــي نــورعــلــيــان بــه وي               
ــد               ــردنـ ــدمـــات بســـيـــاري وارد کـ  .صـ

اســامــي افــراد مــهــاجــم عضــو بســيــج             
 :عبارتند از

مديـر مسـئـول نشـريـه          (محسن جاللوند 
 )بي تعارف بسيج

مدير مسئول نشـريـه خـانـه مـا            ( مرادلو 
ـانـي     ) بسيج مـديـر مسـئـول       ( عباس کون

 )نشريه غريب بسيج
ـيـش از                 ـفـر از        ۵۰ پس از ايـن واقـعـه ب ن

ـا حضـور در        دانشجويان دانشگاه زنجان ب
ـتـه بـراي               دفتر رياست دانشـگـاه، يـک هـف

ــه                 ــل جــلــســه کــمــيــت احضــار و تشــکــي
ـيـگـيـري ايـن هـتـک                     انضبـاطـي جـهـت پ
ـتـه وقـت داده انـد و               حرمت صورت گـرف
ـيـگـيـري              اعالم کردند در صـورت عـدم پ

 .دانشگاه تجمعي برگزار خواهند کرد
 

اعتراض دانشجويان پيام نور  
مرکز تھران به وضعيت اين  

   دانشگاه 
ـلــف                  ـابسـامـانـي هـاي واحـدهـاي مـخـت ن
ـاعـث اعـتـراضـات                ـام نـور، ب ـي دانشگاه پ
ـان ايـن دانشـگـاه طـي             مختلف دانشجوي
ــت                    ــده اسـ ــر شـ ــه هـــاي اخـــيـ  .هـــفـــتـ

ـان       در يکي از مشکالت اخير، دانشـجـوي
اين دانشگاه به کيفيت پايين آموزشي در   
اين دانشگاه و بي نظمي هاي گستـرده در    

 .نمرات دانشجويان معترض هستند
دانشجويان واحد مـرکـز تـهـران دانشـگـاه           
پيام نور طي روزهاي اخير با تـحـصـن در        

مقابل دفتر رياست دانشـگـاه بـه نـمـرات            
ـنــاســب                 ــت نــامـ ـي ــه و وضــعـ نــاعــادالن

ـان    .  امتحانات اعتراض کردنـد  دانشـجـوي
زمينه بسياري از اين مشکـالت را رونـد       
بي رويه جذب دانشجو در ايـن دانشـگـاه          
ـيـت آمـوزشـي عـنـوان             بدون توجه به کيـف

 .کردند
در يکي از اين اعتـراضـات دانشـجـويـان،        
ـان       محرمي مسئول آموزش به دانشـجـوي
ـا بـه مشـکـالت رشـتـه                   قول داده اسـت ت

 .حقوق رسيدگي شود
ـان ايـن دانشـگـاه بـه                  همچنين دانشـجـوي
ـيـن ايـن دانشـگـاه در               اقدام اخير مسـئـول
عدم پذيرش دانشجوياني کـه مشـکـالت      

ـنـد        ـيـس   .  مالي دارند، معـتـرض هسـت رئ
ـتـه بـود        دانشگاه پيام نور هفته گذشته گـف
که دانشگاه پيام نور با توجـه بـه کـمـبـود          
ـان بـدهـکـار            ـام دانشـجـوي  بودجه از ثبت ن

 .کند جلوگيري مي
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 اخبار دانشجويی

 سوسياليسم دانشگاه، استيصال رژيم
 نويد مينائی



بــا نــگــاهــي بــه چــنــد مــاه گــذشــتــه                 
آذر امسـال بـه ايـن          ۱۶ مخصوصا از     

طــرف شــاهــد خصــائــص بــارزتــري از           
اعــتــراض و ســرنــگــونــي طــلــبــي در              

 ۱۶ .   اعتراضات دانشجويي بوده ايـم   
آذر امسال مـخـصـوصـا درتـجـمـعـات           
دانشگاه هاي  تهران و شيـراز ايـن فـاز        
جديد را نمايندگي ميکردند و ما بعـد  
از اين مناسبت شاهد برخورد رژيـم از      
طريق ارگانها سرکوبش با دانشجـويـان   

مخـصـوصـا رژيـم از فضـاي            . بوده ايم
امـتـحـانـات پـايـان تـرم و هـمـچـنـيــن                    
تعطيالت ميان تـرم اسـتـفـاده کـرده و            
تعدادي از دانشجويان را دسـتـگـيـر و           
ــه کــمــيــتــه هــاي                    عــده ديــگــري را ب

. انضباطي و يا دادگاه ها احضار کـرد   
علت برخورد و سراسيمگي جـمـهـوري      
اسالمي ، وجود اعـتـراضـات وسـيـع،          
راديـکــال و دنــبــالــه دار دانشــجــويــان            

ايـنـکـه ايـن       .   شهرهاي مختلف اسـت   
دانشــجــويــان بــر بســتــر جــامــعــه  و                
جنـبـشـهـايـي مـعـتـرض وسـرنـگـونـي                 
طلـبـانـه دارنـد بـه ارکـان رژيـم حـملـه                    

 . ميکنند
 

اما در چـنـد هـفـتـه اخـيـر مـا شـاهـد                   
دستگيري هاي مجدد و مـوج جـديـد          
احضارها و حضور نيروهاي سرکوبگـر  
رژيم اعم از حراست، بسيج و نيروهـاي  
امــنــيــتــي و اطــالعــاتــي در ســطــح               
دانشگاه هـا هسـتـيـم و آخـريـن اقـدام                
جمهوري اسالمي در تـکـمـيـل پـروژه            
خود که از سـالـيـان پـيـش در دسـتـور              
داشت و هـر مـوقـع کـه تـحـت فشـار                    
اعتراضات قرار ميگرفت براي عـوض  
کردن توازن قوا از آن استفاده مـيـکـرد      
همين پروژه دفن اجساد کشته شـدگـان   
جنگ است که در اين يکـي دو هـفـتـه         
اخــيــر يــکــي از نــقــاط جــدال شــديــد                

ايــن .  دانشـجـويـان و رژيـم بـوده اسـت              
صـحــنـه ايسـت کـه در يــک نــگـاه بــه                   
دانشگاه ميتوان با آن روبرو شـد، امـا       
سـوال ايـنـجـاسـت کـه چـرا جـمـهــوري                  
اسالمي چنين ميکند؟ براي تـوضـيـح    
دقيقتر اين وضعيت در دانشگـاه بـايـد      

بـا  .  به کل جامعـه نـگـاهـي بـيـنـدازيـم            
نگاهي به اخـبـار هـمـيـن هـفـتـه هـاي                
گــذشــتــه در مــيــابــيــم کــه جــمــهــوري            
اسالمي در دانشگاه اين سـرکـوبـهـا را       
در دســتــور گــذاشــتـه، در عـيــن حــال              
فعالين کارگري را ،بخـاطـر بـرپـايـي و          
شرکت در مراسم روز جهاني کـارگـر و     
يا اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها 
و تالش براي بدست آوردن زندگي بهتر 
ــد و                 زنــدان مــيــکــنــد، شــالق مــيــزن
دادگاهي ميکـنـد و يـا از طـرفـي بـه                 
جوانـان و زنـان حـملـه ور مـيـشـود و                    
بخاطر پوشش و حـجـاب و آرايـش و              
روابطشان با آنها بـرخـورد مـيـکـنـد و           
دادگاه هاي خياباني تشکيل ميدهد و 
پله به پلـه هـم تـجـديـد نـظـر و عـقـب                    
نشيني ميکنـد و طـرحـهـاي ديـگـري             
براي مقابله با مردم مياورد مـدام هـم     

از .  اين طرحـهـا شـکـسـت مـيـخـورنـد             
ــت                ــازداشـ ــد بـ ــر شـــاهـ طـــرف ديـــگـ
شهرونداني که منتسب به بـهـائـيـتـنـد         
هستيم و ايـنـکـه آنـهـا بـراي اسـرئـيـل                
جاسوسي ميـکـرده انـد و ايـن قـبـيـل                
اتــهــامــات مــثــل نــقــل و نــبــات بــه                

. معترضين و شهروندان داده مـيـشـود   
در يک کالم ما شاهد هستيم جمهوري 
اسـالمـي هـمـان شــيـوه و بـرخـورد بــا                  
دانشجويان را در قبال کل جـامـعـه در      

 . پيش گرفته است
 

ريشه برخـورد جـمـهـوري اسـالمـي بـا              
جنبشهاي موجود در جامعـه بـخـاطـر       
وجود يک بحران عظيـم و تـمـام عـيـار            

. سياسي،اقتصادي و اجـتـمـاعـي سـت       
جامعه اي که شديـدا از هـمـه جـوانـب            
زير ضرب و فشار قرار دارد و در عـيـن   
حال انـتـظـار و تـوقـع کسـانـي کـه در                   
چنيـن وضـعـيـتـي هسـتـنـد از سـطـح                    
زنــدگــي فــردي و اجــتــمــاعــي بســيــار            
اسـتـانـدارد بـااليـي دارد و بـعـبـارتــي                 
پرچمدار دفـاع از حـقـوق انسـانـي در                 

سطـح جـهـان را ايـن جـامـعـه بـدسـت                    
چنين جامعه اي با اين توقع از   .  گرفته

زندگي باچنين حکومت استـثـمـارگـر،     
ــروســت            ــاســدي روب ــن .  وحشــي و ف اي

صحنه جدال هر روزه سخت تر، عميـق  
جـمـهـوري    .  تر و طبقاتي تـر مـيـشـود        

اسالمي خطر اين جنبشها را بـخـوبـي        
احساس کرده و سـرکـوب و مـرعـوب           
کردن را تنها ابزار قابل اتکا براي خود 

بـراي  .   در مقابل اين جنبشها ميـدانـد  
همين است که ما شاهد اين اقـدامـات   

جـمـهـوري    .  حکومت اسالمي هستـيـم  
آذر امسال ايـن    ۱۶ اسالمي بخوبي در 

پيام را از طرف نوک کوه يخ عظيم ايـن  
جنبش گرفت که مستقيما، خيلـي رک    
و عريان دانشجويان حکـم سـرنـگـونـي        

دانشــگــاه .  ايــن رژيــم را فــريــاد زدنــد          
بلندگوي سياسي جامعه شـد و اعـالم       
کرد که ميخواهد اين رژيم را سرنگـون  

 . کند
 

آذر حـملـه     ۱۶ ما شاهد بوده ايم بعد از 
خــامــنــه اي و       –بــه ســران اول رژيــم           

در هـر تـجـمـع و             -.... احمدي نـژاد و   
اعتراضي در دانشگاه شنيده مـيـشـود    
و بخوبي دانشجويان در شـيـراز نشـان          
دادنـد بــعـد از آزادي دوسـتــانشــان از               
زنــدانــهــاي وزارت اطــالعــات هــمــان           

آذر را دوبــاره     ۱۶ شـعــارهـاي مـراســم        
تکرار کردند و اين تودهني مـحـکـمـي     
بـه جـمـهـوري اســالمـي بـود و اعــالم                 
کردند که نتنـهـا کـوتـاه نـيـامـده انـد،               
مرعوب و ساکت نشـده انـد بـلـکـه بـا             
اعتراض بيشتر همچنان سـر خـواسـتـه       

 . هاي خود هستند
 

اين وضعيت به اين صورت نـمـيـتـوانـد      
براي جمهوري اسالمي باقي بـمـانـد و        
سـران رژيـم خـوب مــيـدانـنـد کـه ايــن                  
وضعيت و ادامه و کش آمدن آن يعنـي  
گســتــرش و پــردامــنــه دار شــدن ايــن             

ايـنـکـه    .  بحران و بيـخ دارشـدن قضـيـه        
رژيـم کـنـتـرل و نـظـارتـش بـر اوضــاع                   
کـاهــش پــيــدا کــنــد و بـالــطــبـع تــوان                
سرکوبش هم پايين بيايد و اين يـعـنـي      
در رفتن اوضاع از دستش و ورود مـا        
به يک فضاي طوفـانـي و انـقـالبـي کـه             
جامعه تکليف اين رژيـم را در عـرض         
ششماه الي يکسال روشن کـنـد و آنـرا          

براي هـمـيـن جـمـهـوري           .  سرنگون کند

اسالمي براي مقابله با ايـن اوضـاع و         
حـادتــر نشــدن ايــن شــرايـط دسـت بــه               

در .  سرکوب همه جانبـه اي زده اسـت        
همه بخشهاي جامعه چـنـگ و دنـدان          

. نشان کارگران، زنان و جوانان ميـدهـد  
جمهوري اسالمي بخوبي مـيـدانـد در        
دانشگاه با آغاز تـرم جـديـد و حضـور           
دانشجويان اعتراضات از سـر گـرفـتـه         
خـواهــد شـد و بــراي ايــنــکـه هــر روز                  

آذر نباشد و هر روز دانشجويان در   ۱۶ 
دانشگاه ها  شعار عليه رژيـم وعـلـيـه         
خامنه اي و رئيس جمهورش ندهنـد و    
سرانش را در تريبونهاي آزاد دادگاهـي  
نکنند، دست به سرکوب هـمـه جـانـبـه        

بـازداشـت مـيـکـنـد، احضـار            . ايي زده
ميکـنـد و مـورد ضـرب وشـتـم قـرار                  

 . ميدهد
 

اين پروژه دفن اجسـاد کشـتـه شـده در           
جنگ در ادامه اين سياست براي برهـم  
زدن توازن قوا و از بـيـن بـردن فضـاي             

. اعتراضي موجود در دانشگاه هاست
اينکه بتوانند از اين طريق حضور گلـه    
هــا و اراذل و اوبــاشـــش حضـــوري                  
پررنگتر در دانشگاه ها داشته بـاشـنـد      
و سنگيني اوضاع  بنفع رژيـم تـغـيـيـر        

اينکه وجود نيـروهـاي سـرکـوبـي        .  کند
مانند کميته هاي انضباطي، حـراسـت   
و بســيــج دانشــگــاه جــوابــگــوي ايــن              
وضـعـيــت نـيــسـت و بـايـد نـهـادهــاي                  
مسـتـقـيـم سـرکـوب در دانشـگـاه هــا                 
براحتـي حضـور و يـا عـبـور  ومـرور                   
داشته باشند و دانشـگـاه را کـنـتـرل و            

 . اداره کنند
 

جمهوري اسالمي بازي خطرناکي را بـا  
دانشجويان شروع کرده و اين ميتـوانـد   
سد دفاعي رژيم در مقابل جامـعـه اي     

. که دارد به او حمله ميکند را بشکنـد 
ما روزها و هفته هاي بسيار حسـاسـي   
را در پيش داريـم کـه بسـيـار تـعـيـنـن               

در مـاه پـايـانـي سـال            .  کننده هستـنـد  
اعتراضات کارگران براي گرفتن حقوق 
معوقه و مبارزه براي افزايش دستمـزد  
ــاال مــيــگــيــرد و در حــال حــاضــر                   ب
اعتصاب معلـمـان و يـا مـنـاسـبـاتـي               

مارس و چهارشنبـه سـوري      ۸ همچون 
در عـيـن     .  بسيار تعيين کننده هستنـد 

حل ما در آستانه باصطالح انتخـابـات   
رژيم قرار داريم کـه ايـن هـم از جـنـبـه               
رقابت بخشهاي مختلف رژيم و هم در 
اثر اعتـراضـات  مـردم اخـتـالفـات و               
درگيرهاي بيـن جـنـاحـهـا را شـديـدتـر               

در اين اوضاع نـقـش رهـبـري         .  ميکند
ما بسيار بيشتر بچشم ميايد و حـزب    
بايد بمراتب نقش تعيين کننده تـري را    

بايد همان نقشي را کـه در      .   بازي کند
اعتصاب معلمان و بـرجسـتـه کـردن و         
نشان دادن اقـدام کـارشـکـنـانـه کـانـون             
صنفي معـلـمـان و دادن خـط درسـت              
سياسي به جـامـعـه را، بـيـشـتـر ايـفـا                  

مـا بـدرسـتـي ايـن تصـمـيـم و                 .  کنـيـم  
عملکرد کانون صنفي را زديم و بـراي      
همين از جانب توده ناراضي مـعـلـمـان     
جــواب گــرفــت و از فــراخــوان حــزب               

حزب مـيـرود کـه ايـن         .  استقبال کردند
موقعيت رهبـري را بـا پـذيـرش هـمـه               

. جانبه تري از طرف مردم بدسـت آورد   
امـا در بـيــن جـوانــان و دانشــجــويــان               
سازمان جوانان کمونيست وظـيـفـه اي      

بـايــد مــا در      .  دشـوار را بــعـهــده دارد        
سازمان جوانان کمونـيـسـت در ادامـه         
حزبي که دارد جامعه را تکان ميـدهـد   
و لــرزه بــر انــدام جــمـهــوري اســالمــي              
مياندازد بتوانيم اعـتـراضـات آنـهـا را          
نمايندگي کنيم و رهبري ايـن جـنـبـش       
را کـه خـواهـان خـالـصـي فـرهـنـگـي،                 
رهايي از دست مـذهـب و رسـيـدن بـه              
آزادي و برابري ست مشخصا در بـيـن       
جوانان و دانشـجـويـان نـمـايـنـدگـي و                 

 .رهبري کنيم
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 دانشگاه و موج سرنگونی 

 کيان آذر



در دانشگاه   عوامل دست نشانده رژيم
هر چه اين حـکـومـت    .  عقب ننشستند
کند ودست و پا ميزنـد   بيشتر تقال مي

ايـن  .  بيشتر در منجالب فـرو مـيـرود       
شور و روحيه اعتراضي کـه در کـلـيـه           

هـاي جـامـعـه ايـران وجـود دارد                بخش
هـايـش      مجبورش کرده  حتي در رسانه

هر روز دستپاچه بنويسند  ومـنـتـشـر         
يـک عـده بسـيـار            کنند که معترضين

 ... بودند، خبري نيست و   کمي
  

در اين ميان نقـش حـزب و خصـوصـا           
کانال جديد و تاثير آن بر روند مبارزات 
مردم بسيار ملموس و قابل مشـاهـده     

به غير از خط راديکـال، چـپ و       .  است
سوسياليستي که بر کليت فضا حـاکـم     
کرده است، آن چـيـزي کـه بـه صـورت                
مشخص ميخواهم بـه آن اشـاره کـنـم             

عي همپارچگي و اتحاد است که که  نو
مردم ميان اعتراضات و خواسته هـاي  

درسـت اسـت     .  خودشان حس ميکنند 
که به نوعي اين مسئله هميشـه وجـود     
داشته اما امروز به نظرم شکل عمـبـق   

بـه  . تري از آن در حال شکل گيري است
نظر مـن ايـن فـرم جـديـد زائـيـده يـک                     

زائـيـده ايـنـکـه        .  مسـئلـه مـهـم اسـت            
مردم  به اين حکومت دارد عميقتر "نه"

ميشود و در حقيقت با عميق تر شـدن  
، حس  اتحاد و يـکـپـارچـگـي          " نه" اين 

ميان مردم هم   قوي تر ميشود  و باز 
" نـه " به نظرم مسئله مهم تر اينکه اين   

به حکومت زماني عـمـقـي کـه بـه آن              
اشاره کردم را ميابد که حول يک حـزب  

. راديکال و پر قـدرت شـکـل بـگـيـرد             
حزبي اي که در شرايط ملتهـب امـروز     
کاليبر باالي سياسي اش منتج به ايـن  

مردم را به حکومت " نه"ميشود که هم 
موجود نمايندگي مي کـنـد وهـم  بـه             
عنوان آلترناتيو کـل اوضـاع مـوجـود           

حـزب کــمـونــيــســت      .  ظـاهــر مـيــشــود    
کارگري ايران امـروز دارد ايـن کـار را            

کـه بـا           ميکند ايـن اواخـر هـر کسـي            
گـيـرد      تلويزيون کانال جديد تماس مـي 

را از تـمـام بـخـشـهـاي                حمـايـت خـود     
بـراي  .  معترض جامعه بيـان مـيـکـنـد       

مثال موضوع برنامـه اي حـمـايـت از           
اعتصـاب مـعـلـمـان اسـت امـا مـردم                 
تماس ميگيرند و اعالم ميکنند که نه 

تنها از معلمان حمايت ميکنند بلـکـه   
از اعتراضات دانشجويان، کـارگـران ،       

امـروز  .  هـم هـمـيـنـطـور        ..  پرستاران و 
مردم از داخل ايران به کـانـال جـديـد ،           
تلويزيون اين حـزب زنـگ مـيـزنـنـد و               
يکديگر را بـه حـمـايـت از مـبـارزات                  
يکديگر و متشگل شدن زير پرچم ايـن    

 . حزب فرا ميخوانند 
 
 :مارس، چه بايد کرد  ٨
 

ـيـه           يک بخش  از مبارزات جامعـه بـر عـل
ــراضــات و جــنــبــش                حــکــومــت ، اعــت

زنان است  مسئله اي  کـه هـر          اعتراضي
ـيـد            روزه به هر گوشه جامعه کـه نـگـاه کـن
وجـود دارد و جـاري اسـت وسـرکـوب و                  

از بزرگـتـريـن      عقب راندن آن امروز به يکي
ـبـديـل             دغدغه هاي جمـهـوري اسـالمـي ت

ـيــروهــاي         .  شـده اسـت        بــخـش زيـادي ازن
سرکوب رژيم  تقريبا هر روز مشغـول ايـن     

ـلـويـزيـون           .  مساله هستند و    از راديـو و ت
، امام جـمـعـه        روزنامه تا نيروي انتظامي

 ..ها  و 
هنگامي که ازجمهـوري اسـالمـي حـرف         

ـا رژيـمـي         ـيـد کـه                ميزنيـد ب طـرف هسـت
ـان در تـمـام            مشخصا مساله سرکـوب زن

سـالـه اش         ٣٠ جزئيات قوانين وعملکرد 
ـاديـن  بـوده ،                  ـي ـن يک رکن هميشگـي و ب
دستوري است که هميشه روز و در صـدر      
ـنـه و انـرژي زيـادي را                  است و نيـرو، هـزي

مـارس روز     ٨ . کند صرف اين مساله مي
ـيـز ظـرف و نـمـاد                    جهاني زن، در ايـران ن
ـيـشـروايـن         خواسته هاي راديکال ،چـپ وپ

مـارسـي کـه         ٨ اولين .  جامعه بوده است 
بعد از سر کار آمدن جـمـهـوري اسـالمـي          
ـاري    برگزار شد در اعتراض به حجاب اجـب
که خميني دستور آن را صـادر کـرده بـود          

بــا روي کــار آمــدن          .  صــو رت گــرفــت      
ـان در ايـران           حکومت اسالمي جنبـش زن
که تا آنروز با خواست آزادي و بـرابـري بـه          
ميدان آمده بود  به شدت مورد سـرکـوب     
و حمله رژيم اسالمي قرار گرفت و سـعـي     
. کرد تا اين جنبش را در نطفه خـفـه کـنـد        

مارس  تاريخا متعلق به چپ جـامـعـه       ۸ 
ـا          بوده  است ودقيقا به خاطر سنـتـي کـه ب
ـلـف                ـاويـن مـخـت خود داشت رژيم بـه عـن
ســعــي کــرد ايــن روز و خــواســتــه هــا و                  
ـال خـود                ـب مطالبات راديکالـي کـه بـه دن

از تالش براي قـالـب     .  داشت را حذف کند
کردن روز فاطمه زهـرا بـه عـنـوان روز زن             

گرفته تا به ضرب پونز و اسيد حجاب سـر  
ـيـل هـم             ....  زنان کردن و   ٨ به هـمـيـن دل

مارس به عنوان يکي از نقاط پر اهـمـيـت    
ـان قـرار            ـارزات زن در کنار ديگر نقاط مـب

 .ميگيرد
سال سرکوب و شکـنـجـه     ۳۰ اما بعد از   

و آزارو اذيت زنان، جمهوري اسـالمـي نـه        
ـتـوانســتـه فــرهـنـگ اسـالمـي و                     ـنـهـا ن ت
ارتجاعي خود را بر جامـعـه حـاکـم کـنـد           
بلکه همانطور که در باال هـم اشـاره کـزدم        
ـبـديـل بـه        امروزاعتراضات زنان در ايران ت
يکي از بزرگترين مشکالت و معضـالت  

ـا              .  رژيم شـده اسـت     ـيـن ضـد زن ت از قـوان
فــرهــنــگ عــقــب مــانــده مــرد ســاالر ،              
محروميت ازاشتغال و تـحـصـيـل بـه هـر           
ـا           بهانه اي  تا جدا سازيهابي جنـسـي  و ت
ــن حــجــاب و پــوشــش اســالمــي                هــمــي
هيچکدام را نتوانسته در در جـامـعـه بـه             

 .زنان تحميل کند
در دانشگاهـهـا ،مـدارس و ادارات، در             

خيابانها ، مراکز خـريـد و ديـگـر امـاکـن             
ـنـش و            عمومي اين مبارزه بـه صـورت ت
جدالي هر روزه ميان مـردم و حـکـومـت           

ـال   . درجريان است ـب در هر مکاني که به دن
ايــن مســئلــه درگــيــري مــيــان مــردم و                
ـتـه بـه       نيروهاي سرکوب رژيم صورت گرف
انواع مختبف مردم بيزاري خود را از ايـن  

مـارس يـکـي       ٨ .  حکومت ابراز کرده اند
ـتـوان بـه صـورت             ازروزهايي است که مـي
سازمانيافته و متشکل ايـن اعـتـراض را        

 . بيان کرد
 ٨ خيلي فشرده و خالصه ميتوان گـفـت        

مارس امسال بايد خصـوصـيـات زيـر را           
 :داشته باشد 

با توجه به تحوالتي که جـامـعـه پشـت         (  
 ۸ ميبايست   )  سر گذشته و پيش رو دارد

ـاسـي            مارسي اجتماعي ، تـوده اي و سـي
بايست مراسم و تـجـمـعـات را بـه              .  باشد

خيابانها کشاند و توده وسيع مـردم را در      
هـاي     در حاليکه در بـخـش    .  آن دخيل کرد

مختلف جامعه سوسياليـسـم بـه عـنـوان          
خواست مردم مطرح ميشود در ايـن روز      
ـيـسـم را بـه عـنـوان يـک                  هم بايد سوسيـال

 . خواست محوري مطرح کرد
مـــارس امســـال بـــايســـت ســـرخ ،                 ۸ 

ـايـد           ـارت سوسياليستي و عليه هر گـونـه آپ
ـاشـد    جنسي ـايـد     .  ب ـا            ب ـق ـيـه طـرح ارت عـل

هاي نـظـيـر     امنيت اجتماعي و ديگر طرح
 . اين وعليه حجاب به ميدان آمد

ـايسـت        خواست آزادي زندانيان سياسي  ب

ـايـد اعـتـراض       .  در اين روز مطـرح شـود     ب
کرد به وضعيت  اقتصادي وفقر حاکـم بـر     

ـايـد               . جامعه در هر مـراسـم و تـجـمـعـي ب

بيانيه صادرکرد و ضمن آوردن نکات باال 
در آن هر گونه تبعض و نابرابري ، اعدام و   

 . سنگسار را محکوم کرد
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باالخره دوشـنـبـه در مـيـان مـخـالـفـت                
دانشجويان پلي تکنيک رژيـم اقـدام بـه        
دفن استخوانهاي مـنـتـسـب بـه کشـتـه            
شدگـان جـنـگ ايـران و عـراق در ايـن                   

دانشجويان اين دانشگـاه  .  دانشگاه کرد
چندي اسـت بـا بـرگـزاري اعـتـراضـات                
گسترده در سطح ايـن دانشـگـاه، جـمـع          
آوري امضا، سخنراني و وبالگ نويسي 
مخالفت خود را با اين اقدام نشان داده   
بودند اما مسـئـولـيـن دانشـگـاه بـدون              
توجه به درخواست دانشجويان اقدام بـه  

 . برگزاري اين مراسم در دانشگاه کردند
صبح روز دوشنبه نـيـز هـنـگـامـي کـه              
دانشجويان قصد ورود بـه دانشـگـاه را          
داشتند حراست اقدام به جـلـوگـيـري از         
ورود دانشـجـويـانـي کـرد کـه روزهــاي               
گذشته در تجمعات شرکت کرده بـودنـد   
و اقدام به جمع آوري امضا کرده بـودنـد   
با داليل واهي مانـنـد هـمـراه نـداشـتـن            
کارت دانشجويي نمود، ايـن در حـالـي        
اســت کــه اعــالم شــده بــود بــه عــلــت                 
برگزاري مراسم خاکسپاري ورود عمـوم  

امـا بـا وجـود        .  به دانشـگـاه آزاد اسـت       
دانشجويان با سر دادن    ۱۱:۳۰ ساعت 

سرود يار دبستانـي اقـدام بـه بـرگـزاري            
تجمع نمودند در اين تجمع دانشجويـان  

، " مــرگ بــر ديــکــتــاتــور     " شــعــار هــاي      
حـکــومـت فــاشـيــسـتــي، نـمــيـخــوايــم            " 

، " بسـيـجـي بـرو گـمـشـو           " ،   " نميخـوايـم  
، " آزادي انديشه، با ريش و پشم نميشـه "
بــرپــا خــيــز، از جــا کــن، بــنــاي کــاخ                " 

دفن شهيد گمنام، نميـخـوايـم    " ، " دشمن
ايــن .  را ســر دادنــد    ...  و   "  نـمــيـخــوايـم   

تجمع بـا حـملـه نـيـروهـاي بسـيـجـي و                  
که از خـارج دانشـگـاه وارد            ( نظاميان 

به دانشـجـويـان بـه تشـنـج             )  شده بودند
در چند مورد هم بسيجيان .  کشيده شد

متوسل به گاز اشک آور، ضرب و شـتـم   
 .دانشجويان و تهديد آنها شدند

ادامه داشت که پس  ۵ تجمع تا ساعت 
از آن دانشــجـويــان از دانشـگــاه خــارج              

امـا نــيــروهــاي امــنــيــتــي و          .  گشـتــنــد 
نـظــامــي جــلــوي درب هــاي دانشــگــاه           
کمين کرده و با ماشين هاي ون منتظـر  

خبرها حاکـي از پـر       .  دانشجويان بودند
. ماشين ون مـي دهـنـد        ۳ شدن حداقل 

دانشجو دستگير شدند و بـه     ۷۰ حدود 
. فلسطين منتقل شـدنـد   ۱۰۷ کالنتري 

همچنين تـعـدادي از دانشـجـويـان کـه               
تـوسـط انصـار و نـيـروهــاي امـنــيـتــي                 
حــاضــر در مــراســم تــدفــيــن بــه طــور               
وحشيانه اي مورد حمله قرار گرفته انـد  
به بيمارستان منتـقـل شـده انـد و حـال              

. چند تن از آنها وخيم گزارش شده است
ضربات چاقو، پنجه بوکس و مشت بـر  

تـن از       ۷ حـداقـل     .  بدنشان هـويـداسـت     
دانشجويان بدين روال در بـيـمـارسـتـان            

 .بستري مي باشند
اين اتفاقات در حالي رخ داد که سـايـت   
هاي خبري طرف دار دولت ايران شديـدا  
با سانسور خبري تالش داشتند تـا ايـن     
دانشجويان را به طيف عالمه تحـکـيـم    
وحدت منتصب کنند که در آواخـر روز    
دوشنبـه تـحـکـيـم وحـدت اعـالم کـرد                 
تحکيم وحدت و انجن اسالمي در ايـن    

در ايـن    .  اعتراضات شرکـت نـداشـتـنـد       
ميان درج نشدن ايـن اخـبـار در بـخـش            
فارسي سايت بـي بـي سـي نـيـز چـهـره                  
واقعي اين تلوزيون را براي دانشجـويـان   
و تمام مـردم آزاده ايـران نشـان داد  و                
ديگر بر کسي پوشيده نخواهد بـود کـه     
اين بنگاه خبر پراکني بي طرفانه اخبـار  
را منـتـشـر نـيـم كـنـد و مشـكـلـي بـا                      
سركوبگـري هـاي جـمـهـوري اسـالمـي              
ندارد و تالشـي بـراي پـوشـش دادن بـه              

 . اخبار انقالبي دانشگاه ندارد
اين حرکت دانشـجـويـان نشـان داد کـه              
ضرب و شتم و پـر کـردن دانشـگـاه بـا                
سهميه به بسيجيان نه تنهـا تـوازن قـوا        
را به نفـع جـمـهـوري اسـالمـي تـغـيـيـر                 
نخواهد داد بلکه باعث خواهد شـد تـا       
دانشجويـان دوسـت و دشـمـن خـود را                
بهتر بشناسند و هر بار نسبت به دفـعـه     

 . قبل خود انقالبي تر عمل کنند

 پارتيا پرتو، تھران

 ...جامعه و کانال جديد  !دفن ارتجاع



حقوق زن، نه شرقي نه غربـي،  " ، " ندارد
ــي اســت      آزادي زن، آزادي      "  ،   " جــهــان

و از آن زمـان مـبـارزه      "...  جامعه است
اي آغاز شد کـه تـا هـمـيـن امـروز بـا                  

 .قدرت و وسعتي روز افزون ادامه دارد
  
آپارتايد جنسي يا جداسازي افـراد بـر        

اساس جنسيت در واقع تـبـديـل کـردن         
نيمي از جامعـه بـه مـادون شـهـرونـد،             
زنــدان کــردن آنــان پشــت مــيلــه هــاي             
حجاب و سـايـر قـوانـيـن ضـد بشـري                   
اسالمي و از اين طريق سـرکـوب و بـه        

زنان و .  قهقرا کشاندن کل جامعه است
مردم ايران از ابتدا عـلـيـه ايـن بـخـتـک            
اسالمي که با اسيد و تـيـغ و اعـدام و          
سنگسار بـه جـان آنـهـا افـتـاد سـخـت                 
جنگيده اند و امروز به شـهـادت طـرح      

، " امنيـت اجـتـمـاعـي       " شکست خورده 
آمارهاي چندصد هزاري تذکر و توبيخ 

، و اعـالم عـجـز و          " زنان بد حجاب" به 
امــام جـمــعـه هـا و             وحشـت هــر روزه     

ــم          ســرداران و    ــال      ســران رژي در اعــم
حجاب و آپارتـايـد جـنـسـي، مـيـتـوان             
گفت که حکومت اسالمي جـنـگ بـر        

حـجـاب و     .  سـر حـجـاب را مـي بـازد             
شيـشـه   " آپارتايد جنسي اکنون در واقع 

جمهوري اسالمي در دست مردم " عمر
و بويژه نسل جوان است که متـرصـدنـد    
تا در اولين فرصت آنرا بر زمين کوبند 

 .و کار اين هيوال را تمام کنند
  
 ۱۸ مارس روز جهاني زن برابـر بـا        ۸  

اسفند يکي از اين فرصت ها و مربوط 
هشـت مـارس بـه يـاد           .  ترين آنهـاسـت  

اعتصاب کارگران زنان شيکاگـو بـراي     
اعتراض بـه بـي حـقـوقـي شـرم آور و                    
بردگي جنسي که جـامـعـه حـاضـر بـر             

در .  زنان اعمال ميکند، شکل گـرفـت    
ايران نيز اولين جنبشي که پيـشـاپـيـش     
جامعـه عـلـنـا در مـقـابـل جـمـهـوري                   
اسالمي ايستـاد جـنـبـش آزادي زن و             

مارس در کمتر از يک ماه  ۸ تظاهرات 
هشـت  .  بـهـمـن بـود         ۲۲ بعد از قـيـام       

مارس امسال فرصتي اسـت تـا کـاري        

که تظاهرات پرشکوه و قهرمانانه زنان 
آغاز کرد را به سـرانـجـام     ۵۷ در اسنفد 

در سـي امـيـن سـالـگـرد آن               .  برسانيـم 
مارس امسال را چـه       ۸ تظاهرات بايد 

در داخل و چه در خارج ايـران بـه سـال          
محکوميت رژيم آپارتـايـد جـنـسـي و          
پايان دادن به اين وحشـيـگـري تـبـديـل         

 .کنيم
  

حزب کمونيست کارگري با تمام قوا در 
اين جهت تالش ميکند و هـمـه مـردم        
ايران، همه زنان و مـردان آزايـخـواه را            

 ۱۸ ( مـارس       ۸ فراميخـوانـد تـا روز          
عليه حجاب و عليه تـبـعـيـض     )  اسفند

جنسي و علـيـه حـکـومـت ضـد زن و               
حزب بـويـژه   .  اسالمي به خيابان بيايند

همه زنان و مردان جوان را فراميخواند 
مارس را چه در محله، کالس  ۸ تا روز 

درس و محيط کار و چه در خيـابـان و     
در اجتماعات وسيع، به روزي تـبـديـل      
کنند که نه فقط سران رژيم اسالمي که 
تمام دنيا ببينـد کـه پـايـان حـکـومـت              
حجاب و آپارتايد جنـسـي فـرا رسـيـده          

مارس بايد حجـاب هـا را        ۸ در .  است
بـرداشــت، بــايــد قـوانــيــن و مــقــررات             
اسالمي و ضد زن را زيـر پـا لـه کـرد،             

ديوارهاي آپارتايد جنـسـي را در        بايد 
هر کجا ساخته اند فروريخـت، و بـايـد        
در اجتماعات و گردهمايـي هـا بـطـور         

حکومت ضد زن بايد :  متحد فرياد زد
 !برود

  

زنده باد هشت مارس، زنده باد آزادي 
 !و برابري

 !سرنگون باد حکومت ضد زن
 !مرگ بر جمهوري اسالمي

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٨٨ اسفند  ٣ ، ٢٠٠٩ فوريه  ٢١ 

 8   391جوانان کمونیست   

فشار ها را بر جـامـعـه ايـران وارد مـي            
آورد و تـالش دارد تـا اخـريـن لـحـظــه                   
حکومت خـود نـگـذارد آب خـوش از               

دولت مهر " گلوي کسي پايين برود اما 
. هيچگاه از دهانشان نمـي افـتـد        "  ورز

خوب معلوم است نتيجه اش هم هميـن  
خود سوزي هاست که سـنـدي اسـت از          
جنايات رژيم و نشان دهنده جو خفـقـان   

جـامـعـه اي کـه         .  اور جامعه ايران است
بر خالف ادعاي حکومت اسـالمـي نـه      
اسالمي است و نه بي خبر از دنيا و بـه    
هـر شـيـوه کـه شـده حـتـي خـودســوزي                   
اعتراضش را به گوش حكـومـت ايـران      

خود سوزي ضـمـن ايـنـكـه          .  مي رساند
روش دردناك و تـاسـف بـرانـگـيـزيسـت            

خـود كشـي     .  روش مناسبي هم نيسـت 
از روي استيصـال اسـت كـه حـكـومـت             

. اسالمي به مردم تحمـيـل كـرده اسـت        
اعتراض بايد بتواند اجتماعي بـاشـد و     
راهش را بتوان به جامعـه هـم تـوصـيـه          

اعتراض بايد به گونه اي بايـد كـه     .  كرد
تو هم بيا و اعـتـرض       " به هر كس گفت 

خــودكشــي و خــود ســوزي راه             !"  كــن
مناسب اعـتـراض نـيـسـت و بـايـد بـه                   
مكـانـيـزم هـاي اجـتـمـاعـي اعـتـراض                 

بايد متشکل شـد، بـايـد        .  متوصل شد
اين حکومت و ايـن اوضـاع را بـه زيـر             

 . کشيد
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 !خودسوزی نه

مبارزه نـمـايـنـدگـان واقـعـي و سـازش                 
ناپذير شما پا بجلو خواهند گـذاشـت و       
تشکيالتي که منافـع واقـعـي شـمـا را            

مـا  .  نمايندگي کند شکل خواهد گرفت
همه معلمان را به پيوستن بـه صـفـوف        
اعتصاب وادامه اين مبارزه تا پيـروزي  

 .  کامل فرا ميخوانيم
 

! دانشجویان، دانش آموزان، کارگران  
مــعــلــمــان را در ايــن مــبــارزه تــنــهــا                 

خواستهاي معلمـان، افـزايـش      ! نگذاريد
حقوقها، استـخـدام رسـمـي و امـنـيـت              
شغلي، آزادي  فـرزاد کـمـانـگـر و هـمـه              
زندانـيـان سـيـاسـي، حـق اعـتـصـاب و                  
تشکل و ديگر مـطـالـبـات اعـتـصـاب            
خواست همه کارگران و کارکنان شريـف  

بايد با تمام امکـانـات از     .  جامعه است

اعتصـاب  .  مبارزه معلمان حمايت کرد
معلمان ميتواند نقطه آغاز يک حـرکـت   
اعــتــراضــي  گســتــرده بــراي افــزايــش             
حقوقها و دستمزدها در سراسر جامـعـه   

 .  باشد
 

حزب ما با تمام امکانات و توان خـود    
از مبارزه معلمان حمـايـت مـيـکـنـد و           
همه مردم شريف و آزاده را بـه حـمـايـت       
ــرا                  ــمــان ف فــعــال از اعــتــصــاب مــعــل

 .         ميخواند
 

 !زنده باد معلمان مبارز و آزاده
 !زنده باد اعتصاب

 
 با آرزوي پيروزي  

حميد تقوائي، دبير کمـيـتـه مـرکـزي        
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠٠٩فوريه  ٢٣

 !به اعتصاب ادامه بدھيد

از خامنه اي تا اوباش چاقو كـش    .  كند
و وزارت اطالعات تا حراست دانشگـاه  
و كميته انضباطي و رئيس دانشگاه بـه  

را بـه    "  شهيـد " صف شدند تا پروژه دفن 
جـمـهـوري اسـالمـي        .  سرانجام برسانند

براي كنترل و سركوب دانشـگـاهـي كـه       
سيدعلي پينـوشـه ايـران شـيـلـي           " شعار 

سر داده، به پروژه دفن اجسـاد  "  نمي شه
جنگ متوصـل شـده اسـت، تـا بـلـكـه                
نهاد سركوب ديگري در كنار حـراسـت     
و كميته انضباطي كـه نـتـوانسـتـه انـد             
دانشگاه را خفه كنند ايجاد كـنـد و بـا          

ــيــد                  "  ــدس خــون و حــرمــت شــه " تــق
 . دانشجويان را مرعوب كند

 
دانشجويان از همين ابتدا بـا وجـود بـه          

كـاركـرد   "  پـروژه دفـن    " سرانجام رسيدن   
اصلي آن را خنثـي كـردنـد و بـا شـعـار               

ديـكـتـاتـور زمـانـه شـهـيـد شـده                 " هاي 
دفــن شـهـيـد گــمـنـان نـمــي             " و   "  بـهـانـه   

ايـن پـروژه را بـه          "  خواهيم نمي خواهيم
اولـيـن اتـفـاقـي كـه           .  مصاف طلبيـدنـد  
تقدس و حرمت خـون  " افتاد اين بود كه 

در دانشـگـاه نـتـوانسـت بــراي            "  شـهـيـد   

جمهوري اسالمي اعتباري كسب كند، 
دوم اينكه در ادامه شـعـارهـاي كـامـال        

ــر     " ضــد حــكــومــتــي مــثــل              مــرگ ب
سيدعلي پيـنـوشـه ايـران       " و " ديكتاتور

دانشجويان در مـقـابـل    "  شيلي نمي شه 
پيـام خـامـنـه اي در حـمـايـت از دفـن                     
اجساد در دانشگاه مقاومت جانانه اي   

واليـت  " و   "  شهـيـد  " كردند، يعني ديگر 
در دانشگاه رسما و عـلـنـا سـكـه        "  فقيه

يـك پــول شـده اسـت و ديـگـر بـه كــار                      
 .مرعوب دانشجويان نمي آيد

 
همانطور كه در جريان دفـن اجسـاد در         
دانشگاه پلـي تـكـنـيـك اتـفـاق افـتـاد،                
حكومت براي پيش بـردن اهـدافـش در        
دانشگاه تمام توان و امكانـاتـش را بـه        
صف مي كند، از ولي فقيه تـا نـيـروي        

در .  انـتــظــامــي و اوبــاش چــاقــو كــش          
مقابل، دانشجويان هم بايد از حـمـايـت    
سراسـري دانشـگـاه هـا و دانشـجـويـان                
ســايــر دانشــگــاه هــا و مــردمــي كــه                 
دانشگاه با شعارهاي سرنگوني طلبانـه  
اش  سـخـنـگـوي آنـان شـده بـرخـوردار                 

اتفاقات دانشگاه پلي تـكـنـيـك     .  باشند
طي روزهاي گذشته يك بار ديگر نشـان  
داد براي مقابله بـا حـكـومـت وحشـي            

اسالمي اتحاد و همبستگي و حمـايـت   
ــكــال               ســراســري از اعــتــراضــات رادي
دانشجويان شرط ضـروري پـيـروزي بـر           

 .اوباش حكومتي است
 

ســازمــان جــوانــان كــمــونــيــســت هــمــه           
دانشجويان و جوانان و مردم آزاديـخـواه   
را فرا مي خواند كه از دانشجويان پـلـي   
تكنيك و اعـتـراضـات و مـبـارزاتشـان           

اعـتـصـاب و تـعـطـيـلـي             .  حمايت كنند
ــريــبــون آزاد و               دانشــگــاه، بــرگــزاري ت
تجمعات در اعتراض به سياسـت هـاي     
ــراي آزادي                ــي، ب ســركــوب حــكــومــت
دانشجويان زنداني، براي برچـيـده شـدن      
بساط كميته هـاي انضـبـاطـي و لـغـو               
آپارتايـد جـنـسـي، تـجـمـع در مـقـابـل                   
دانشگاه و در حـمـايـت از دانشـجـويـان           
تنها وقتي سراسـري و گسـتـرده بـاشـد            
حكومت وحشي اسالمي را عقب مـي    

 .زند
 

 گسترده باد اعتراضات دانشجويان
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان كمونيست

 ۲۰۰۹ فوريه  ۲۴ ، ۸۷ اسفند  ۶ 

 ...پلی تكنيك عرصه شكست 

 ...مارس  ۸زنده باد 

 یك دنیای بھتر
 

برنامه حزب كمونیست كارگری ایران را 
 بخوانید



تا کنون ما دربـاره دارويـن و انـقـالب             
عظيم فکري که او با نظريه تکـامـلـش    

. به راه انداخت قدري صـحـبـت کـرديـم       
ديديم که چگونه با بررسـيـهـاي فـراوان       
و موشکافانه به ارايه نظرياتـش دسـت     
زد و با برخي از تحوالتي که نـظـريـات    

از ايـن    .  او به دنبال داشت آشنـا شـديـم     
پس مي خواهيم تـا جـور ديـگـري بـه              
نظريه تکامل داروين و آن هم بـيـشـتـر       
بــخــش مــربــطــو بــه تــکــامــل انســان             

تصور سنتي که از ايـن    .  صحبت کنيم
نظريه وجود دارد، تصوير ميمـونـي را     
به ما نشان مي دهد که رفته رفـتـه بـه        

. شکل انسانهاي امروزي در مـي آيـد        
اين تصويري بسيار و خالصه و الـبـتـه      
تـقـريـبـا نــادقـيـق از پــروسـه تـکـامــل                  

مـا مـي     .  انسان را به دست مـي دهـد      
خواهيم اين بخش را بـا هـم پـيـگـيـري           

 .کنيم
 

همانطور که گفته شد، دارويـن اولـيـن        
نويسنده اي بود که به صـراحـت اعـالم      
کــرد تــمــام مــوجــودات زنــده، حــتــي             
ــيــوســتــه اي از                   ــنــد پ انســان در فــراي
انشـعـاب، از اجـداد مشـتـرک مـنـشـا                 

او بـا اسـتـنـاد بـه داليـل و               .  گرفته اند
ــکــامــل                 ــن ت ــي ــوان ــراوان ق ــد ف شــواه
موجودات زنده را کشف کـرد و فـقـط        
ــرد                     ــک فـ ــد يـ ــنـ ــانـ ــت مـ ــوانسـ او تـ
ماترياليسـت ثـابـت کـنـد کـه دنـيـاي                 
جانداران بدون تغيير نيست و از سـاده      

. به پيچيده تکامـل پـيـدا مـي کـنـنـد             
داروين ثابت کرد جانداران مختـلـف و     
کاملي که امروز مـا مـي بـيـنـيـم، از               
آغاز پـيـدايـش کـره زمـيـن بـه شـکـل                    

ابتدا جـانـداران     .  امروزينشان نبوده اند
ساده و تک سلولـي پـديـد آمـده وآنـهـا             
نــيــز رفــتــه رفــتــه تــکــامــل يــافــتــه و               

. جانداران کاملتري پـديـد آمـده انـد        
امـروزه ايـن نــظـريــه بـا آزمــايشـهــا و                 
مشاهـدات فـراوان بـه اثـبـات رسـيـده                

 .است
 

داروين بـعـد از وارد کـردن انسـان در                 
درخــت تــکــامــلــي جــانــداران در اثــر             

' منشاء انواع''  ، در کـتـاب بـعـدي خـود            '
 ' ' پــيــدايــش انســان   ' ، بــا ســعــي هــر چــه           '

تـمــامــتــر پــيــدايــش انسـان از دنــيــاي             
حيوانات، يعـنـي مـيـمـونـهـاي بـيـنـي               

بــنــابــر ايــن    .  بـاريــک را اثــبــات نــمــود        
نــظــريــات، هــيــچ فــرق اســاســي بــيــن             
ــواع                   ــش ان ــداي ــي ــه در پ ــي ک عــوامــل
مختلف حـيـوانـات نـقـش داشـتـنـد و               
عوامـلـي کـه انسـان را بـوجـود آورده                 

يـا صـحـيـح تـر بـگـويـم               .  وجود نـدارد 
اهميت بزرگي که تغـيـيـرات انـتـخـاب         
طبيعي در پـيـدايـش انـواع مـخـتـلـف             
حيوانات دارد، در پيدايش انسـان نـيـز      

تغيـيـرات جسـمـي       .  واجد اهميت است
و رواني که در بدن ميمـونـهـاي بـيـنـي         
باريک روي داد، داراي اهـمـيـت فـوق               

افرادي که در نـتـيـجـه         . العاده اي است
اين تغييرات برتري بدست آوردنـد، در      
طول تاريخ بواسطه انتخـاب طـبـيـعـي        
ــرتــيــب                مــحــفــوظ مــانــده و بــديــن ت
ــدان                 ــه مــي ــا ب ــهــاي امــروزي پ انســان

 .گذاشتند
 

تغييراتي که در يکي از ايـن جـانـداران      
روي مي داد، بر روي ديگر افـراد نـيـز        

. تا حـد مـعـيـنـي انـعـکـاس مـيـافـت                   
اجداد انسان در زنـدگـي روزانـه شـان،             
در اثر احتياج، با بـعـضـي از اعضـاي           
بدن خود بيشتر کار کرده و با بـعـضـي      
کـمــتــر يـا اصــال مــورد اســتــفــاده اي               
برايشان نداشت در نـتـيـجـه تـغـيـيـرات           

جـاي  .  بزرگي در بدنشـان بـوجـود آمـد        
هيچ شکي نيست عواملي که دارويـن    
در نظرياتش به آنها اشـاره مـي کـنـد،           

در دورانهاي اوليه پروسه تبـديـل شـدن      
مـيـمـون بـه انسـان يـعـنـي دقـيـقـا در                      
مراحل قبل از انسـان، داراي اهـمـيـت         

 .بزرگي بوده اند
 

بــه طــوري کــه قــبــال اشــاره شــد، در                
زمـانــهـاي گـذشــتـه مـنــاطـق زنـدگــي               
ميمونهاي انسان شکل از جـنـگـلـهـاي      
انبوه پوشيده شـده بـود و در نـتـيـجـه                 
ــيـــن شـــنـــاســـي و                تـــغـــيـــيـــرات زمـ
جغرافيايي، رفته رفته اين جـنـگـلـهـاي      
انبوه از بـيـن رفـتـه و ايـن مـوجـودات                
مجبور شدند مکان زندگي خود را از     

. درختان به روي زمين منتـقـل کـنـنـد       
دستان اين حيوانـات زمـانـي کـه روي           
درختان بودنـد، کـارهـاي فـوق الـعـاده             
اي را انجام مي دادنـد و تـوانـايـيـهـاي           
فراواني به انـهـا داده بـودنـد امـا ايـن                 
توانايي ها بر روي زمين ديـگـر مـوثـر       

اجداد اوليه انسـان کـه هـمـچـون          .  نبود
ديگر موجودات زنده ناگزير بـه تـالش     
براي بقا و نيازمـنـد غـذا و پـنـاهـگـاه              
بود، به تدريج در خـود تـغـيـيـراتـي را             

 .مشاهده نمود
 

آزادي دستها يا پاهاي جلويي هـنـگـام      
راه رفتن، نـقـش عـمـده اي در يـافـتـن                

. مـهــارت ابـزار ســازي بـه انســان داد              
مغز انسان بـه عـنـوان عـامـل اصـلـي              
محرک توانايي هاي فرد، تـکـنـولـوژي       
را به ارمغان اورد و اين باعـث شـد تـا        
هيچ مـوجـود ديـگـري بـه جـز انسـان                  
نتواند مـحـيـط اطـراف خـود را بـراي               
زندگي آن هـم در وسـعـت و تـنـوعـي                   

سـخـن   .  بسيار زياد به خدمت بـگـيـرد     
گفتن که يـکـي ديـگـر از ويـژگـيـهـاي                 
گونه انسان اسـت وسـيلـه بـي نـظـيـري              
براي مبادله اطـالعـات و تـجـربـيـات             

اين يکي از نيـازمـنـديـهـاي      .  مي باشد
ــاعــي بــراي                  ــتــم ــي اج ــي زنــدگ اصــل
اجتماعي تـريـن مـوجـود کـره زمـيـن                

 .يعني انسانهاي نخستين است
 

ايستادن بر روي دو پا مهمـريـن پـديـده       
جسماني بـود کـه در اجـداد انسـانـهـا               
روي داد و تـغـيـيـر شـکـل سـاخـتـمـان                 

. ستون مهـره هـا را بـه دنـبـال داشـت                

اين تغيير شـکـل، در مـراحـل بـعـدي               
تغييرات تکاملي در سيستم عصـبـي     
و امکان بزرگتر شدن حجم جمجـمـه را     
پديد اورد و رشد اعجاب انگـيـز مـغـر       

از طرف ديـگـر ايـن        .  را ممکن ساخت
تغيير، آزاد شـدن دسـتـهـا را نـيـز بـه                     
دنبال داشت و تغييرات بعـدي در فـرم       
ســاخــتــمــان دســت، کــارايــي آن را بــه             

در اين مـرحلـه مـا        .  شدت افزايش داد
با موجود جديدي سرو کـار داريـم کـه          
نــه انســان کــامــل اســت و نــه ديــگــر                
ميمون که در علم انسـان شـنـاسـي بـه          
آن انسان کارگـر و يـا دقـيـقـتـر انسـان                
ريـخـت راسـت قــامـت ابــزارسـاز مــي              

 ۲ گويند کـه از ظـهـور انـهـا تـقـريـبـا                    
 . ميليون سال مي گذرد

 
داروين اين مرحله را کـه در آن انسـان           
به ابزار سازي روي آورد را، وسـيلـه اي       
براي دفاع جنگـي دانسـت و نـيـاز بـه              
آزاد کردن دستها را علت ايسـتـادن بـر        

بـراي مـدت     .  روي دو پا توصيف کـرد   
ســال، ايــن       ۴۰ طــوالنــي نــزديــک بــه         

نظـريـه دسـت کـم از سـوي طـرفـداران                  
امـا دارويـن     .  داروين پذيرفته شده بـود 

در نظريه خـود دچـار اشـتـبـاه بـزرگـي                
ــن عــامــل مــوثــر           .  شــده بــود     داروي

اجتماعي در مرحله گذار از مـيـون بـه      
انسان را که هـمـانـا کـار اسـت نـاديـده              

. گرفت و ايـن دلـيـل اشـتـبـاه او اسـت               
 .بگذاريد تا کمي بيشتر دقيق شويم

 
مـيـلـيـون سـال           ۱۲ تـا       ۲۵ نزديک به   

پيش تغييرات ناگهـانـي جـوي، آب و          
هــواي بســيــاري از نــقــاط زمــيــن را               

هوا در بـيـشـتـر نـواحـي           .  دگرگون کرد
گرم و درختي سرد شـد و جـنـگـلـهـاي             
انبوه جاي خود را بـه بـيـشـه هـايـي بـا              
بوته ها و درختچه هاي کوتـاه و انـدک       

بسياري از نقاط به کلـي خـالـي      .  دادند
. از درخت و تبديـل بـه بـيـابـان شـدنـد             

اين تغييـرات، بـر سـيـسـتـم حـيـات و                 
روش تغذيه بـيـشـتـر مـوجـوداتـي کـه               
پيش از اين وابسته به جنـگـل بـودنـد،       

اجــداد .  تــاثــيــرات بــنــيــاديــنــي نــهــاد        
انسانها که با ويژگيهاي نـخـسـتـيـهـاي         
عالي از قبيل مـغـز بـزرگـتـر و هـوش             

بيشتر، همه چيز خـواري در تـغـذيـه و           
زنـدگــي گــروهـي و از هـمــه مــهـمــتــر                
قـدرت تـطــابــق مــحــدود بــا مـحــيــط             
اطراف، آمادگي بيشتري بـراي بـقـا و           
تکـامـل داشـتـنـد، بـا شـرايـط جـديـد                   
زيســت کــه مــوجــب از مــيــان رفــتــن              
بسياري از مـوجـودات شـد، بـه نـحـو               

 .شايسته اي کنار امدند
 

آنها مجبور بـودنـد بـراي بـقـا در ايـن               
شرايط جديد، دستها را بيشتر بـه کـار     
گــيــرنــد چــون جــدا کــردن دانــه هــا و                
ميوهاي اندک در فضاي باز عـالوه بـر       
ان که تقيربا تمام وقـت روزانـه را مـي          
گرفت، نيازمند ايستادن بر روي پـا و        

بـه ايـن     .  به کـار گـرفـتـن دسـتـهـا بـود              
ترتيب دست نه تنها اندام کـار، بـلـکـه         

. تکامل بيشترش محصول کـار اسـت    
'  :  انگلس در اينـبـاره مـي نـويسـد          ايـن  '

حادثه در تـبـديـل مـيـمـون بـه انسـان                   
روشـنـتـر    .  موقعيت برجسـتـه اي دارد      

بــگــويــم از آن روزي کــه مــيــمــونــهــا                
تواسنتند روي دو پاي خود بـايسـتـنـد       
و راه بروند، قدمهاي قطعـي و اصـلـي        

بـايـد   .  را براي انسان شدن بـر داشـتـنـد        
فهميد که ايـن مـيـمـونـهـا در مـرحلـه               
نخست همچنان تحـت تـاثـيـر زمـانـي           
که بر روي درختان زندگي مـي کـردنـد      
و در آن شرايط دستها انجـام وظـايـفـي       
ديگر را از پـا درخـواسـت مـي کـرد،                
ولي بعد از آنکه روي زمين راه رفـتـنـد      
کمک دست را فرامـوش کـرده و رفـتـه           
رفته بطور قايم روي دوپا راه رفـتـنـد و      
در نتيجه اين، قدم اصـلـي در گـذار از          
عالم ميمون به عالـم انسـان بـرداشـتـه          

 ''.شد
 

دوران طوالني پـيـش از بـلـوغ در ايـن              
موجودات نيز تقريـبـا يـک سـوم طـول            

. کل حيات موجود را شامل مـي شـد    
پــس مســئــولــيــت مــادران در قــبــال             
نابالغيـن کـه در زمـان طـوالنـي تـري                 

. وابسته به مادر بودند، افزايش يـافـت    
ــام                   ــمـ ــاري کـــه در تـ ــتـ آمـــوزش رفـ
نخستينهاي عالي از طـريـق مـادر بـه         
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مـاه فـوريـه ، بـه دعـوت                 ١٣ جمـعـه     
ــو، مــراســم                 ــرون ــو ب ســازمــان جــردان
باشکوهي بـا حضـور صـدهـا نـفـر در               
کتابخانه مرکزي شهر فرانکفورت، بـه    
ياد داروين ايـن دانشـمـنـد سـرشـنـاس              

در ابتدا ميکاييل اشمـيـت   .  برگزار شد
سالمون به حاضرين خوشامد گـفـت و       
سپس فرانـتـس وکـتـيـتـس از ويـن در                
مورد بيوگرافي و تزهاي اصلي داروين 
سخنراني کرد و سپس ويديويـي نشـان     
داده شد از تعدادي از افراد سـرشـنـاس      
در آلمان که ميگفتند ما مـعـتـقـد بـه          

. اولوسيون و تـئـوري دارويـن هسـتـيـم          
سـپــس نـويســنــدگـان کــتـاب کــدهــاي            
داروين ، توماس يونکر و سابينه پائول 
در مورد تاثيرات داروين در رشته هاي 

در .  مختلف علمي سخـنـرانـي کـردنـد       
ادامه فيلمي نشان داده شد که توضيح 
داروين براي کودکان است بـر مـبـنـاي         

ــاب      ــل ،                "  کــت ــار عــاق ــه ب ســوزي ن
به قـلـم     "  اوولوسيون را توضيح ميدهد

ايـن  ..  ميشاييل اشميت سالمون اسـت 
فيلم در ماه گذشته، در بـيـن سـيـصـد            
فيلم کودکان در آلـمـان، بـرنـده جـايـزه               

 .بهترين فيلم شد
 

سپس اولريک کوشرا سخنرانـي داشـت     
دارويـن چـه چـيـزهـايـي را             "  با عنـوان    
 "نميدانست

سپس فيلمي مستند نشان داده شـد از    
ســوال از مــردم در مــورد دارويــن و                 
جايگاه او در تاريخ ، برنامه با آهـنـگ   

رک دارويـن، ادامـه       بـا تولدت مـ  " زياي
يافت و سپس يک هنرمند آلـمـانـي کـه       
گريم کرده بود و نقش دارويـن را بـازي       

ميکرد، سخنرانـي بسـيـار جـالـبـي از             
زبان داروين در ابـراز تشـکـر راجـع بـه            

صد : برگزاري مراسم انجام داد و گفت 
و پــنــجـاه ســال بــعــد از مــرگ مــن ،                  
مراسمي در بـزرگـداشـت مـن بسـيـار               

مــن در مــورد      .  شــعــف آفــريــن اســت      
زندگيم اينجا بيشـتـر حـرف مـيـزنـم و             
پيچيدگيهاي اوضاع آنزمان را بـازگـو       

او در قسمـتـي از سـخـنـرانـي           .  ميکنم
خود گفت، من داروينيـسـت نـيـسـتـم،         

چرا که بعد از من بسياري به اين تـزهـا   
آويزان شده و کامال بر عکس خواستها 
و امـيــال مــن حــرف زدنــد، از جـملــه                
سوسيال دارينيست ها که بـا اتـکـا بـه         
داروين تـزهـاي راسـيـسـتـي را تـرويـج               
ميکنند من به اينها تعلق نـدارم، مـن     
از زيباييهاي زندگي و انسانـيـت دفـاع      
کرده ام و در اين راه فعاليتهايي داشتـه  
ام که در عين حال پاسخي است بـه تـز     

مـن  .  وجود خدا و خلقـت بـا بـرنـامـه            
 .اينها را رد کرده ام
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و موجود نابالغ منتقل مي شـود  نوزاد 
و کسب تجربه که از طريق مادر و گروه 
به دست مي آيد، نقش مادر و گـروه را      

افـراد نـابـالـغ       .  براي بقا اساسي تر نمود
که دوران طوالني تري از حيات خـودرا    
با مادر گذرانيـدنـد، ايـن نـحـوه جـديـد              
زندگي منطبق با شرايـط جـديـد را بـه           
صورت رفتار جديد مانند ايستـادن بـر     
روي پاها و به کار گيري دسـتـهـا بـراي         
بقا و تغذيه و تکثير را از مـادران مـي       
آموخـتـنـد و بـه نسـلـهـاي بـعـدي نـيـز                      

عــالوه بـر ايــن      .  مـنــتـقــل مـي کــردنـد         
مادران ناچار بودند براي تغذيه خـود و      
فرزندان زمان طوالني تـري را بـر روي           
پاها بگذرانند و نـوزاد داران مـجـبـور           
بودند وظيفه دفاع، فرار و تغذيـه را در      
همان حالت ايستاده بر روي دو پا و بـه      
صورت هم زمان انجام دهـنـد کـه ايـن           
خود به کسب مهارت براي حفظ تعادل 
بر روي پاها و امادگي براي تـغـيـيـرات       
بعدي در ساخـتـمـان لـگـن در انـتـهـاي               

 .ستون فقرات را به دنبال داشت
 

به دليل تغييرات در سـيـسـتـم تـغـذيـه،          
دندانهاي آسيا پديد آمد و شکل فـک و    

راسـت  .  گونه ها آغـاز بـه تـغـيـيـر کـرد             
قامتي هـمـراه بـا هـمـه چـيـزخـواري و                   
دستهاي آزاد شـده و يـاري دهـنـده، بـه              
انسان کارگـر امـکـان داد کـه بـه رغـم                 
نقاط ضعف فراوان جسمـانـي بـتـوانـنـد         

خود را با شرايط موجود تطبيق دهـنـد   
و با تغييراتي در رفـتـار اجـتـمـاعـي و             
فراگيري اکتسابي در فـرايـنـد تـکـامـل         

ايـن  . ارگانيک نيز بي وقفه به پيش روند
سير تکاملي در بين تمام پـيـشـيـنـيـان         
انسان تا رسيدن به نوع انسان هوشمـنـد   

 .دانا همواره ادامه داشته است
انسانهاي کارگر در فـرايـنـد تـکـامـلـي            

. انسان انقالبي عظيم شمرده مـي شـود    
ساخت و به کار بردن ابـزار دسـت آورد         
عظيمي است که اين موجـودات بـه ان       
دســت يــافــتــه و از ايــن راه از ســايــر                    
موجودات کرده زمين متمـايـز شـده و        
راه پيروزي بر طبيعت و جـهـان اطـراف        
خـود را در ســايــه امـوخــتــن بــر خــود                 

کثرت تعداد انسانهاي راست .  گشودند
قامت ابزار ساز نشانـه مـوفـقـيـت ايـن           
موجودات در مبارزه براي بقا و ازديـاد  
نسل به دليل کيفيت زندگي گـروهـي و     

. پـي آمــدهــاي آن بــه شــمـار مــي آيــد                
کوچکي جثه، کوچکي سنگ ابزارها و 
بزرگي جثه بقاياي فسيـلـي حـيـوانـاتـي         
که در اطراف انها زندگي مي کـردنـد و     
به دسـت ايـنـان شـکـار و خـورده شـده                  
بودند، نشـان مـي دهـد کـه نـه تـنـهـا                     
کشتن که حتـي تـکـه تـکـه کـردن ايـن                
حيوانات ار توان يک و يا چـنـد تـن هـم         

بـنـابـرايـن شـواهـد،         .  خـارج بـوده اسـت       
انسانهاي کارگر نـه تـنـهـا بـه صـورت               
گروهي زندگي مي کردند که تهيه غـذا  

گـروهـي      را نيز مشترکـا و بـه صـورت         
 .سازمان مي دادند
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 !Happy Birthday CharlY )۴(! انقالب داروينی
  داروين تولدت مبارک

 گزارشى از شھناز مرتب
 از شھر فرانکفورت

تــحــلــيــلــي کــه      :  ي مــتــرجــم      مــقــدمــه 
ي فـرد وسـتـون، از             خوانيد نوشـتـه   مي

ــت            ــارکســـيـــسـ ــرايـــش مـ رهـــبـــري گـ
است که اين قـلـم قـبـال بـه              المللي، بين

ايـن مـقـالـه       .  معرفي آن پرداخته اسـت   
دهد که اين گرايش در مـورد     نشان مي

ايران موضعي يـگـانـه در مـيـان چـپِ               
المللي دارد و به واقع مدافع پرشور  بين

 . تا امروز است ۵۷ انقالب ايران از 
 

امين سالگرد انقالب ايـران  ۳۰ اين ماه 
هـاي اصـلـي در سـراسـر               است و رسانـه 

جهان داستان پس از داسـتـان راجـع بـه         
نقش روحانيت اسالمي در اين انقـالب  

اهللا خـمـيـنـي          و بخـصـوص نـقـش آيـت         
اگر بخواهيم خودمـان  .  دهند بيرون مي

هـا مـحـدود         را به خواندن ايـن داسـتـان     
ي کارگر ايران نقـشـي    کنيم ظاهرا طبقه

 ۱۹۷۹ ي      در وقـايـع پـرتـالطـم فـوريـه           
 .نداشته است) ۱۳۵۷ بهمن (
 

در    ۱۹۷۹ واقعيت اينست که انقالب   
اگر بـخـاطـر    .  ايران انقالبي کارگري بود

اهللا و      ي کارگر نـبـود، آيـت      بسيج طبقه
رفقايش بايد در فرانسه در تـبـعـيـد بـه          

امـا  .  نشستنـد  انتظار روزهاي بهتر مي
ــه    ۱ در عــوض در           ۱۹۷۹ ي      فــوري

خميني تـوانسـت بـه ايـران بـرگـردد و                  
هـا نـفـر قـرار            مورد استقبال مـيـلـيـون      

آيا واقعا بايد باور کنيم هـمـيـن    .  گرفت
يک نفر عـلـت و رهـبـر انـقـالب بـود؟                  
واقعيت اينست که او قـدم بـه وضـعـي         

 .جوشيد ها بود مي گذاشت که مدت
 

در واقــع يــک ســال پــيـش کــارگــران و                
ي    الـحـال جـرئــت مـقــابلـه            جـوانـان فـي     

خيابـانـي بـا سـاواک مـنـفـور، پـلـيـس                   
پيش از آن     .  مخفي شاه، را کرده بودند

تـريـن و        وقايع ساواک را يـکـي از قـوي       

هـاي سـرکـوب         ترين دستگـاه  مستحکم
و با اين حـال  .  دانستند تاريخ جهان مي

ها آغـاز شـد طـولـي          وقتي حرکت توده
نکشيد که اين نيروي منفور نابود شـد    

هـاي فـرم        و بسياري از اعضايش لباس
خود را از ترس انتقام کـارگـران بـه دور        

ها بيهوده نـگـران نـبـودنـد         آن.  انداختند
چـرا کـه اعـمـال شــنـيـع و مـتـوحشــي                   
همچون شـلـيـک بـه تـظـاهـرکـنـنـدگـان                  
غــيــرمســلــح بــا مســلــســل و از روي              

 !هليکوپتر را مرتکب شده بودند
 

ها بـه ايـن واقـعـيـات اشـاره                چرا رسانه
کــنــنــد؟ واقــعــيــت ايــنــســت کــه             نــمــي
هاي کشورهايي همچون فرانسـه،   دولت

و هـمــچـنــيــن     ( بـريــتـانــيـا و آمـريــکـا             

حــامــي شــاه    )  ســاالري روســيــه      ديــوان
رژيـم ديـکـتـاتـوري او مـتـحـد               .  بودند

خـيـز      ي نـفـت       قدرتمندي در اين منطقه
. رفــــت     جـــهـــان بـــه شـــمـــار مـــي                  

ي طـوالنـي و          ها در دوره     امپرياليست
هـا     آن.  چندين دهه حامـي شـاه بـودنـد        

فـقـط وقـتـي از حـمــايـت خــود دســت                  
کشيدند که دانستند نگه داشتن او در     

انجامـد   قدرت به انقالب از پاييني مي
هـا را بـا          تواند منافع حياتي آن که مي

 .خطر مواجه کند
 

سـازي کشـور در زمـان شـاه                صنعـتـي  
پرولتارياي مدرن چند ميليوني ايـجـاد   

رفـت تـا        کرده بود، پرولتاريايي که مي

 سی سال پس از انقالب ايران

 بابک کسرايی:  ترجمه

 فرد وستون

 11ادامه صفحه  



. نقشي کليدي در انـقـالب بـازي کـنـد           
جـنـبــش کــارگـران نـفــت از اهـمــيـتــي                

تــا آن زمــان     .  حـيـاتـي بـرخـوردار بـود          
هـا روي ايـن بـخـش از              بسياري از چپ

ي کارگر بعنوان بخش باصـطـالح    طبقه
امـا ايـن     .  کـردنـد     حساب نمي"  ممتاز"

اي کـلـيـدي بـه پـا               کارگران در لـحـظـه     
خاستند و با توجه به اهميت صـنـعـت      

هـا،     حـرکـت آن          نفت در اقتصاد ايران،
 .  پايان رژيم بود

 
ي  طلبي طبقه گيري مبارزه در روند اوج

ــران، شــوراهــاي عــمــلــي              کــارگــران اي
کارگران بر پا شد که نشانـي از قـدرت       

هـا     جـنـبـش تـوده      .  واقعي کارگري بود
بـه  .  رسـيـد     بسيار قدرتمند به نظر مـي   

قدري قدرتـمـنـد بـود کـه خـود ارتـش                
تر  هاي پايين محو شد و بسياري از رده

و حتي بعضي از افسران به سوي مـردم  
رژيـــم شـــاه کـــه روزگـــاري            .  آمـــدنـــد

 .قدرقدرت بود مانند کاه فروريخت
 

توان گـفـت کـه هـيـچ           اما در ضمن مي
ي    حزب واحدي رهـبـر انـقـالب فـوريـه            

انـگـيـز       مـوضـوع اعـجـاب      .  ايران نبود
اينجاست که کارگران عليـرغـم فـقـدان       

انگيز بـراي      اين رهبري قابليتي شگفت
. دهـي از پـايـيـن نشـان دادنـد               سازمان

هـا امـور را بـه             کارگران در کـارخـانـه       
دست گرفتند و شوراهاي کـارگـري بـه        
پا کردند؛ دهقانان نيز شروع به تصـرف  

هـاي مـلـي کـه            زمين کردند؛ و اقليـت 
ها سرکوب شـده بـودنـد شـروع بـه             سال

بيان تقاضاي خود براي خودمـخـتـاري    
ــد  ــدت           .  کـــردنـ ــه شـ ــويـــان بـ ــجـ دانشـ

هـا و       راديکاليزه بـودنـد و انـواع گـروه          
ي سوسيـالـيـسـتـي و         هاي مباحثه حلقه

 .مارکسيستي رشد کرد
 

تمام شرايـط بـراي حـرکـتـي سـريـع بـه                 
سمت برپايي دولت واقعي کارگـري در    

اگر اين اتـفـاق افـتـاده       .  ايران فراهم بود
بود شاهد برپايي دولت سالم کـارگـري     

بوديم که از زمـان انـقـالب روسـيـه           مي
ايـن  .  سـابـقـه نـداشـت          ۱۹۱۷ در سال 

ــوا در ســراســر                    ــفــاق کــل تــوازن ق ات
خــاورمــيــانــه و آن ســوتــر را تــغــيــيــر               

ي کـارگـر ايـران در             اگر طبقـه .  داد مي

رسيد شـاهـد    به قدرت مي ۱۹۷۹ سال 
هاي مستبد منطقه يـکـي      سقوط رژيم

بــوديـم چــرا کــه          پـس از ديــگـري مــي         
شرايط مشابـه در کشـورهـاي اطـراف           

اگر اين اتفاق افتـاده بـود     .  موجود بود
. بـود    تاريخ کل منطقه مـتـفـاوت مـي      

ايـن اولـيــن قــدم در ســاخـتــن واقــعــي               
فدراسيون سوسياليستـي خـاورمـيـانـه        

 . بود مي
 

داستان تلخ آنجاست که عليرغم انرژي 
عـظــيــم انــقــالبــي کــه کـارگــران نشــان             

ي کارگر ايران را از انـجـام      دادند، طبقه
انـقـالب سـوسـيــالـيـسـتـي بـه بـيـراهــه                  
کشاندند و اين کار را حزبي کرد که در   
تئوري قرار بود رهبر چـنـيـن انـقـالبـي           

ــعــنــي حــزب تــوده               حــزب ( بــاشــد، ي
اين اولـيـن بـار و آخـريـن            ).  کمونيست

باري نبود کـه حـزبـي کـمـونـيـسـت بـا                
رهبري استالينيسـتـي نـقـشـي چـنـيـن             

 .کرد خائنانه بازي مي
 

ايران در چارچوب توازن قواي مـوجـود   
هاي بزرگ، يعني آمريکـا و     بين قدرت

. ي نفوذ آمريکا بـود    شوروي، در حوزه
اي بــه      ســاالري شــوروي عــالقــه        ديـوان 

گونه سياست انـقـالبـي در         تشويق هيچ
ايران نداشـت و حـزب تـوده وفـادارانـه              

ي ايـن عـقـيـده            سياست خود را بر پايه
پيش برد که شرايط ايران براي انـقـالب   

انـداز   چشم.  سوسياليستي آماده نيست
يـا هـمـان      "  انقالب دمـوکـراتـيـک    "ها  آن

بـهـمـيـن خـاطـر         .  انقالب بورژوايي بود
" بـورژوازي مـتـرقـي      " است کـه دنـبـال        

گشتند که جنـبـش کـارگـري از آن            مي
 .دفاع کند

 
اي در      واقعيت اينست که چنين طبـقـه  

بورژوازي در سطح .  ايران وجود نداشت
هـا پـيـش هـرگـونـه              المـلـلـي مـدت       بين

ي مـتـرقـي را کـه شـايـد در                  مشخصه
ي تاريخي دوردسـت داشـت از          گذشته

با اين حال حـزب تـوده     .  دست داده بود
کـرد و بـه        بر اين سياست پافشاري مي
اهللا را بـه         همين خاطـر اسـت کـه آيـت          

جـا     از آن  .  ناميدند مي"  مترقي" نوعي 
ي کـارگـر، و          هـاي طـبـقـه         که سـازمـان  

بخصوص خود حزب توده، مـخـالـفـت     
را از پاييـن و درون جـنـبـش کـارگـري               
سازمان نداده بودند، نيروهاي مخالف 

 .سر از مساجد درآوردند
 

ي خلـع   روحانيت اسالمي بر سر مسئله
هـا بـا رژيـم           مالـکـيـت شـاه از زمـيـن            

روحانـيـت شـروع بـه ابـراز            .  درگير شد
مــخــالــفــت در مســاجــد کــرد و ايــن               

اي واقعي شـد     متصل به مخالفت توده
. که در ميان کـارگـران در جـريـان بـود           

ــيــت اســالمــي را              حــزب تــوده روحــان
مترقي اعالم کرد و اينـگـونـه تصـويـر        

ها بهـبـود داد      ها را در نزد توده اهللا آيت
گـرايـانـه       ها نوعي اعـتـبـار چـپ       و به آن

 .داد
 

ايـنــگـونــه انــقــالب را زمـيــن زدنــد و               
. ها به جـايـش آمـد        اهللا ضدانقالبِ آيت

روحانيت ارتجاعي اسالمـي در ابـتـدا        
مجبور بود محتاطانه رفتار کنـد چـرا     
که جنبشي که از پايين جـوشـيـده بـود       

. توانست در يک ضربه نابـود شـود     نمي
هــايشــان را      کـارگــران هــنــوز ســازمــان      

 .داشتند؛ شور انقالب هنوز زنده بود
 

آغـاز شـده        ۱۹۷۷ جنبشي که در سال 
 ۱۹۷۹ بود به سرنگوني شاه در سـال        

ادامــه    ۱۹۸۱ انـجــامــيـد و تـا ســال             
داشت و در اين هنـگـام بـود کـه رژيـم            
جديد اسالمي احساس قدرت بيشتري 
کرد و ايـن جـنـبـش بـاالخـره در سـال                    

در همين سـال بـود       .  نابود شد ۱۹۸۳ 
که رژيم حـزب تـوده را عـلـيـرغـم ايـن                
واقعيت کـه در واقـع بـا نسـبـت دادن                

ها به حکومت  اهللا خصلت ترقي به آيت
چنـد بـار     . کمک کرده بود، ممنوع کرد

هـا و       ايم که رفورميسـت  در تاريخ ديده
ها را عـقـب نـگـاه        ها توده استالينيست

هايي  دارند و بعد توسط همان رژيم مي
که خودشان به حفـظـش کـمـک کـردنـد           

 شوند؟ سرکوب مي
 

دفـاع  " ها به نام  اهللا اينگونه بود که آيت
ــقــالب     ــقــالب          "  از ان ــه ضــدان دســت ب

مند زدند و هرگونـه ابـراز واقـعـي          نظام
قدرت کارگري و دموکراسي کـارگـري     
را نابود کـردنـد و ايـنـگـونـه نـظـامـي                  

داري در    استبدادي ساختند که سرمايه
آن برپا بود و تمام حقوق دمـوکـراتـيـک     

 .واقعي کنار گذاشته شدند 
 

کــارگــران ايــران بــهــاي زيــادي بــابــت             

هاي وقت رهـبـري حـزب تـوده          سياست
بسياري از بهترين کـارگـران   .  پرداختند

هـاي     شان را در زنـدان        و جوانان زندگي
ــت دادنــــد                   آيــــت اول .  اهللا از دســ

کردند و بعد وحشيانـه   شان مي شکنجه
ي    و طـبـقـه     .  رسـانـدنـد      شان مـي  به قتل

کـارگــر در کــل بـهــاي از دســت دادن                
اش را داد کــه          هــاي واقــعــي     سـازمــان 

چـه بـه        آن.  توسط انقالب برپا شده بود
ي کـارگـر        صورت جنبش واقعي طبقـه 

آغاز شد، يعني انقالبي سوسياليستـي  
مــتـاسـفـانــه تـوســط          در حـال تــدارک،        

 .آخوندهاي بنيادگرا به سرقت برده شد
 

سال بـعـد ايـران بـار ديـگـر              امروز، سي
ــي اســت              ــقــالب ــا مــوج ان در .  روبــرو ب

هـاي اخـيـر شـاهـد چـنـديـن مـوج                   سال
اعـتــراضـات دانشـجــويـي و بســيــاري            

. ايـم    جـويـانـه بـوده         اعتصابات مـبـارزه  
رژيم اسالمـي هـنـوز در قـدرت اسـت              

ــاز مــي              . شــود   امــا مشــتــش دارد ب
اقتصاد ايران روبرو بـا بـحـرانـي جـدي            
است، بخـصـوص بـا کـاهـش کـنـونـي               

رژيم کمتر از گذشته جـاي  .  قيمت نفت
 .انعطاف دارد

 
در ضــمــن نســل کــامــال جــديــدي از               
کارگران و دانشـجـويـان پـا بـه مـيـدان              

بيشتر جمعيت ايـران پـس       .  اند گذاشته
امـا  .  اند به دنيا آمده ۱۹۷۹ از انقالب 

اين در ضمن باعث ضـرورت رسـانـدن        
هـاي ديـروز بـه ايـن نسـل جــوان                   درس
اين نسل هرگونه توهـمـي بـه      .  شود مي

روحـانـيـت اســالمـي کـه قـبـال وجــود                
ايــن .  داشــتــه کــنــار گــذاشــتــه اســت            

را    ۱۹۷۹ آخوندهايي که نام انـقـالب       
دزديـدنــد در ادامــه بـه تــمــام اهــداف               
انقالب خيانت کردند و اکـنـون مـورد          

کشـد   طولي نمي.  ها هستند نفرت توده
که موج انـقـالبـي جـديـدي از مـبـارزه              

 .کند ها را از قدرت سرنگون مي آن
 

هــا    اهللا   آيــت   ۱۹۷۹ و اگــر در ســال           
توانستند خود را آلترناتيـوي بـراي      مي

هـاي حـامـي او           شاه و امـپـريـالـيـسـت        
توانند  معرفي کنند، اين بار ديگر نمي

بــنــيــادگــرايــي  .  مــردم را گــول بــزنــنــد       
اسالمي به غايـت ارتـجـاعـي اسـت و            

نــمــاي ايــن       ي تــمــام      رژيــم ايــران آيــنــه     
 . واقعيت است

 
کـارگـران و جـوانـانـي کـه در انـقــالب                  
بعدي ايران به پا مي خيزند تـنـهـا يـک         

ــتـــن دارنـــد             ــراي رفـ ــد  :  راه بـ ــقـــايـ عـ
بـه هـمـيـن عـلـت           .  مارکسيسم واقعـي 

است که امروز توجه خوانندگـان را بـه       
مـا    سايت ي کليدي که در وب دو مقاله

 .کنيم آمده جلب مي
 

به قلم تد گرانت در " انقالب ايران" يکي 
دهـد     که توضـيـح مـي      ۱۹۷۹ ي  فوريه

چگونه رژيم منفور شاه توسط انقـالب  
کارگري سرنگون شد امـا آخـونـدهـاي         

 .بنيادگرا آن را دزيدند
 

ــه   ــخــش                    مــقــال ي ديــگــر را در دو ب
انـقـالب و ضـدانـقـالب در            :  انـد  نوشته
بـخـش   ( ديدگاه مـارکسـيـسـتـي        :  ايران

ايـن دو مـقــالــه را          ).  هـاي اول و دوم       
حزب کارگران سوسياليسـت ايـران کـه        
فعاالنه در انقالب شرکت کرده بـود در    

ايـن مـقـالـه       .  منتشر کـرد  ۱۹۸۳ سال 
. تحليلـي عـالـي از کـل جـريـان اسـت                 

بخش دوم مـقـالـه بـه ظـهـور جـنـبـش                
و    ۱۹۷۸ انقـالبـي در ايـران در سـال               

اينکه چگونه نـيـروهـاي ضـدانـقـالبـي            
حول خميني توانستند قدرت را کامال 

بيشتر به علت نـاکـامـي      ( قبضه کنند 
ــه          ي اســتــراتــژي        احــزاب چــپ در ارائ

 .پردازد مي) انقالبي
 

سـال     ۳۰ هاي بسيـار     عليرغم دشواري
گذشته، صـداي مـارکسـيـسـم واقـعـي            

ي سـال       خـاطـره  .  خاموش نشـده اسـت      
هنوز زنده است و در گـرايـش          ۱۹۷۹ 

ــران            مــارکســيــســت   ــي اي ــقــالب هــاي ان
نـگـاه کـنـيـد بـه           ( مسجل شـده اسـت         

وضعـيـت سـيـاسـي در ايـران و لـزوم                  " 
هـاي     تشکـيـل گـرايـش مـارکسـيـسـت            

ي ايــن رفــقــا         پــايــه").  انــقــالبــي ايــران   
تحليلي است که در مقاالت باال آمـده    

ــت ــربــــه                  آن.  اســ ي       هــــا از تــــجــ
 ۱۹۷۹ هاي ايران در سال  مارکسيست

نسـل جـديـد کـارگـران و            .  انـد    آموختـه 
ــن از                     ــا آمــوخــت ــران ب ــان در اي جــوان

تـوانـد خـود را           اشتباهات گذشته مـي   
تـاريـخ   .  ي آتـي آمـاده کـنـد             براي دوره

. گـذارد    فرصتي جديد در اخـتـيـار مـي      
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، سايـت در    ۲۰۰۹ ي  فوريه ۱۱ : منبع
 دفاع از مارکسيسم

 
 در حاشيه

 
بابک عزيز، مـيـگـويـنـد لـنـگ کـفـش              

يـعـنـي    .  کهنه در بيابان نعـمـتـي اسـت      
چون چپ سنتي در غرب غالبـا هـنـوز      
در عوالم عهد بوقي دوره جـنـگ سـرد      
و سوسياليسم بـورژوايـي مـتـرادف بـا          

از جــملــه هــمــه شــاخــه هــاي                    ( آن    
بسـر مـيـبـرد و مـثـال             )  تروتسکيـسـم  

رژيم آيت اهللا ها را ضد امپريـالـيـسـت     
و مترقي و نظير اين حساب مـيـکـنـد       
و گاه در دفاع از شـيـخ نصـراهللا نـعـره            
ميزند، حاال مـا بـايـد قـدر رفـيـقـمـان               

شــايــد آن    .  را بــدانــيــم   "  فــرد وســتــون   " 
ضـرب الــمــثــل قــديـم فــارســي واقــعــا             

هـمـيـنـکـه      .  بعضي جا ها بدرد بخـورد 
او رژيم حاضـر در ايـران را بـورژوايـي             
ميداند و خواهان انقالبي ديگر عـلـيـه      

. آن است باز جاي شکرش بـاقـي اسـت       
اما با اينهمه بنـظـر مـن فـرد وسـتـون             
ــم بــاقــي                کــمــابــيــش در هــمــان عــوال

بسر ميبـرد و چـنـگـي بـه دل              "  بيابان"
 . نمي زند

 
هـايـي کـه      "  تحـلـيـل   " من با مقاالت و 

مـعـرفـي مـيــکـنـد مـتـاســفـانـه آشـنــا                  
نيستم، فقط مجبورم به آنـچـه کـه در          

. همين مقاله آماده است اکتـفـا کـنـم         
البته االن فرصت پرداخـتـن بـه نـکـات          
مـتـعــددي کــه در مـورد ايــن مــقـالــه                

ولـي فـقـط بـه         .  ميتوان گفـت نـيـسـت      
چند جمله آن دقت کن و ببين از کـجـا       

 : سردرمي آوريم
 
داستان تلـخ آنـجـاسـت کـه عـلـيـرغـم                " 

انـرژي عـظــيـم انــقـالبـي کــه کـارگــران               
ي کارگر ايـران را از         نشان دادند، طبقه

انجام انقالب سوسياليستي به بـيـراهـه    
کشاندند و اين کار را حـزبـي کـرد کـه           
در تــئــوري قــرار بــود رهــبــر چــنــيــن               
انــقــالبــي بــاشــد، يــعــنــي حــزب تــوده            

اين اولـيـن بـار و          ).  حزب کمونيست( 
آخرين باري نبود که حزبي کمونـيـسـت    

با رهبري استالينيستي نقشـي چـنـيـن       
 ."کرد خائنانه بازي مي

 
در اين نـقـل چـنـديـن نـکـتـه عـجـيـب                    

ايـنـکـه حـزب تــوده            اول.   وجـود دارد   
هرگز چنين نقشي که ايشان مـيـگـويـد     
را ايفاء نکـرد يـعـنـي چـنـيـن نـفـوذ و                  

از ايـن    .  دامنه اي نداشت که ايفا کـنـد  
همه بي اطالعي پـيـش پـا افـتـاده آدم            

بسـتـر اصـلـي       .   واقعا حيرت ميـکـنـد   
چــپ در جــامــعــه ايــران در  آســتــانــه                

سالـهـاي سـال بـود کـه از               ۵۷ انقالب 
حـزب  .   حزب تـوده عـبـور کـرده بـود             

توده بستر اصلي چپ در تحوالت يـک    
 -۲۰ ســالـهـاي     ( نسـل قـبــل تـر بـود             

  ۵۷ حــزب تــوده در مــقــطــع              ).  ۳۲ 
ــيــســت                 مــوقــع اصــال چــپ و کــمــون

نزد چپ هـا حـزب       . محسوب نمي شد
چپ ايـران را      .  توده فحش و تهمت بود

فدائيان خلق و در درجـه     ۵۷ در مقطع 
پـيـکـار    (   ۳ بعد جريان موسوم به خط   

نـمـايــنـدگــي    )   و رزمـنــدگـان و غـيـره          
و بــعـــد هــم بســـرعـــت             .   مــيـــکـــرد 

اتـحـاد مـبـارزان       ( مارکسيسم انقالبي 
بـه بسـتـر      ..)   کمونيست و کـوملـه و        

تـوده اي و      .  اصـلـي چـپ تـبـديـل شـد             
اکـثــريــتــي آن وقــت هــا جــزو رژيــم و                
هــمــکــار و کــارگــزار آن مــحــســوب               

جاي حيرت دارد کـه در ذهـن         .  ميشد
ايشــان حــزب تــوده چــنــيــن جــايــگــاه             

ايـن حـزب        دوم   .  عظيمي يافته اسـت   
هم قـرار نـبـود        "  در تئوري" توده  حتي 

يــعــنــي "  رهــبــر چــنــيــن انــقــالبــي      " کــه   
ضـمـنـا    . ( انقالب سوسياليستي باشـد 

به اين فکر کن که اين رفيق عـزيـز مـا        
درکش از انقالب سوسـيـالـيـسـتـي چـه          

باز آدم از ايـنـهـمـه بـذل و          !)   بايد باشد
دچــار "  کــمـونــيـسـتــي   " بـخـشــش هــاي       
حزب تـوده هـيـچـگـاه        .  حيرت ميشود

از همان ابـتـدا حـزب        .  کمونيست نبود
رفــرمــيــســت  بــورژوازي ايــران و در               
دنياي واقع جناح چـپ جـنـبـش مـلـي             

جنـشـي کـه خـمـيـنـي و              .  اسالمي بود
دار و دسته اش در منتهي اليـه راسـت     

اين درسـت کـه حـزب تـوده             .  آن بودند
سر به شوروي بود، اما بـيـچـاره حـتـي        

چــنــيــن " خـودش هــم ادعــاي رهــبـري            
ايــنــکــه  ســوم   .   را نــداشــت   "  انــقــالبــي 

يــا بــدتــر    .  در کــار نــبــود     "  خــيــانــتــي " 
ايـن  "  رهبري اسـتـالـيـنـيـسـتـي        " خيانت 

حـزب تـوده کـار        .   حزب در کار نـبـود    
خودش را کرد و خيلي هم به آنـچـه کـه      
جنبش طبـقـاتـي اش طـلـب مـيـکـرد               

بـود، از    "  خــيـانـتـي   " اگـر    .  وفـادار بـود    
جانب هم طبقه اي ها و هـم جـنـبـشـي          
هاي حزب توده در حق ايـن مـدافـعـان         

حـزب تـوده       . بود" امام خميني"پيگير 
در حد خودش و الـبـتـه بـا هـر انـدازه                 
کثافت کاري و همـکـاري پـلـيـسـي بـا            
رژيـم کــه از دســتــش بـرمــي آمــد در                 

بـود و داشـت        ۵۷ خدمت ضد انقالب 
نان جنـبـش خـودش را بـه تـنـور مـي                  

هرچند که خـودش در هـمـان        .  چسباند
مثل خيـلـي ديـگـر از         .  ( تنور سوخت

متحـدان خـمـيـنـي و احـزاب و دار و                   
دسـتــه هــاي آن جــنـبــش از مــجــاهــد               
گرفته تا بني صدر و سه جهاني هـا تـا     
حزب توده و اکـثـريـت و حـتـي مـلـي                  
مذهبي ها و جبهه مـلـي چـي هـا در             
سير پـيـشـرفـت و شـکـل گـيـري ضـد                    
انقالب اسـالمـي اغـلـب بـا خشـونـت                

 . ) کنار گذاشته شدند
 

خوب حاال فکر کن چرا چنين جـايـگـاه    
خيالي و در عين حال سرتـاپـا غـلـطـي        
بــه حــزب تــوده داده مــيــشــود؟ ايــن               
وارونگي عـجـيـب از کـجـا مـي آيـد؟                

چـون  .   اينها براي ما البته آشنـا اسـت    
فرد وستون و جـريـان ايشـان تـنـهـا در             

. ها معـنـي دارنـد     "  استالينيست" نقد  
بنا بر اين بايد دنيا را وارونـه کـنـد تـا           
!   با سيستم و نقد ايشان جور در بـيـايـد     

و ما اگر بخواهيـم حـرفـمـان را حـالـي             
رفيـق عـزيـزمـان بـکـنـيـم مـجـبـوريـم                   
دوبــاره از ســمــيــنــار اول کــمــونــيــســم             
کارگري و کتاب تفـاوت هـاي مـا کـه           
سهل است از اسطوره بـورژوازي مـلـي        
و آناتومي ليبراليسم چپ شروع کنـيـم   
و تــوضــيــح دهــيــم کــه مــارکســيــســم           
چــيــســت، طــبــقــه چــيــســت، انــقــالب           
چيست، جنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي  و                

. واقعي را ببـيـنـيـد و غـيـره و غـيـره                   
اشتباه نشـود، مشـکـل مـا بـا ايشـان               

بـحـث بـر سـر         . مکتبي و نظري نيست
تــفــســيــر جــداگــانــه از مــارکســيــســم            

اينها به جـاي خـودش، بـحـث           .  نيست
ــان         .  جــنــبــشــي اســت      ــه هــم ايشــان ب

سوسياليسم بورژوايي تـعـلـق دارد کـه         
. ما سالهاست نقد کـرده و مـيـکـنـيـم            

براي مثل  در همـيـن چـنـد جـملـه کـه              
مورد دقت قرار داديم  ميشـود عـمـق      
ــودن درک او از تــحــوالت                    ــه ب وارون
اجتـمـاعـي، انـقـالب کـارگـري، حـزب               

. رهبري کننده آن و غـيـره را دريـافـت            
دقـت کــن کــه او چــطــور ســرکــوب و                

را اسـاســا بــه         ۵۷ شـکـســت انــقـالب        
يک حـزب آنـهـم حـزب تـوده            "   خيانت"

که بهـيـچ وجـه آن دامـنـه و ابـعـاد را                    
نداشت نسبت ميـدهـد و هـمـه ايـنـهـا               
بخاطر منافع فرقه اي بسـيـار نـازل و            
محدودي اسـت کـه ديـگـر بـه نـوعـي                

بخاطـر  ايـن       .  مذهب تبديل شده است
اسـت کــه اگـر ســبــيـل مــخــالـفــت بــا                 

ــســـم   "  ــيـــنـــيـ ــورت        "  اســـتـــالـ را از صـ
ايدئولوژي و تئوري ايشـان بـتـراشـنـد،          
ديگر تعادلش را از دسـت مـيـدهـد و             

ايــنـکــه مــيـگــويــم      .  زمـيــن مــيـخــورد    
ايشان هنوز در هـمـان عـوالـم بـيـابـان                

حـزب  .  بسر ميبرد براي هـمـيـن اسـت        
توده به يک غول بي شـاخ و دم و يـک             
هيوالي ذهني تبديل ميـشـود و بـعـد         
تازه در مقابل اين هيوالي سـاخـتـگـي       
رفقا و هوادران ايـرانـي رفـيـق مـا کـه               

" مارکسيـسـت هـاي انـقـالبـي          " بعنوان 
ايران نام برده شده قرار مـيـگـيـرنـد کـه         

. مايـه امـيـد و آرزوي رفـيـق مـاسـت                 
يعني يواش يواش گـويـي در سـحـر و             
جادو و قصـه هـاي هـزار و يـک شـب                    

بابک عزيـز  شـايـد ايـن           .  بسر مي بريد
تحليل هـا بـراي هـوادران ايـن جـريـان                
بردي داشته باشد، اما تعـجـب هسـتـم       
کـه چـرا شـمـا را شـيـفـتـه خـود کــرده                      

 ۳۰ است؟ همه مـا مـيـدانـيـم کـه در               
ــزرگ و                   ــات ب ــان ــه جــري ــذشــت ســال گ
راديکالي در ايران بوده اند که هـرکـدام     
شان چند ده بـرابـر هـم فـرقـه اي هـاي                 

رفيق عزيز ما نقش ايفا کرده و تـاثـيـر      
همه ميدانند  اکـنـون يـک      .  گذاشته اند

جريان چپ و سـوسـيـالـيـسـتـي خـيـلـي             
قوي و متحزب در ايران وجـود دارد و      
اگر انقالب کارگري در ايـران بـخـواهـد       
به پيروزي بـرسـد هـمـانـا بسـتـگـي بـه                

آنـوقـت مـا در        .  نقش اين جـريـان دارد    
تحليل رفيقمان با خـيـاالت و غـرائـب         

ــه        .  روبــرو هســتــيــم     مــيــدانــم ايشــان ب
شوراهاي کـارگـري اشـاره مـيـکـنـد و                
غيره، اما همين شوراها و مـجـمـوعـه       
عوامل ديگر از خود جريـان فـکـري و        
حزبي را بـيـرون داده کـه يـک فـاکـتـور                

مــا .  واقــعــي در اوضــاع ايــران اســت           
همينقدر در ادبيات و تـحـلـيـل ايشـان          

غائب هستيـم کـه     " انقالب کارگري"از 
 ۵۷ در تحليل بي بي سي که انـقـالب       

.  قلمداد مـيـکـنـد    "  انقالب اسالمي"را 
سوال اين است که اين چگونـه دفـاعـي      

و يـا انـقـالب کـارگـري               ۵۷ از انقالب 
 آتي در ايران است؟ 

 
اشتباه نشود، گفتم لنگ کفش کـهـنـه      

اما بـابـک جـان      .  در بيابان نعمتي است
ما کفش درست حسابي ميـخـواهـيـم،     
نبايد آنرا با لنگه کفش کهـنـه اشـتـبـاه        

بعد هم الزم نيست سـراغ بـيـان      . گرفت
جـامـعـه سـرشـار از فضـاهـاي              .  بـرويـم  

من از شـيـفـتـگـي          .   سبز و غني است
تو براي پيدا کردن لنگه کـفـش هـا در        
اين بيابان چـپ سـنـتـي سـابـق سـر در                

در ضـمــن امـيــدوارم کــه          !   نـمــي آورم   
استفاده از اين ضرب المـثـل حـمـل بـر          
ــه کســي                بــي احــتــرامــي شــخــصــي ب

حتـمـا ايـن رفـيـق وسـتـون آدم                . نباشد
شــريــف و دوســت داشــتــنــي و قــابــل              

ميشود يـک جـاهـايـي       .  احترامي است
کنار هم ايستاد و با احترام بـاهـم کـار        

بـا ايـنـهـمـه دوسـت دارم نـقـد و                   .  کرد
احساسم از خـوانـدن نـوشـتـه ايشـان را             
هرچند مختصر اما به صـراحـت بـيـان       

 . مخلص مصطفي صابر.   کنم
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آنچه که در زير مي آيـد روزشـمـاري از        
 ۷ بـرابـر بـا              ۵۷ اسـفـنـد         ۲۱ تا  ۱۶ 

به نقل از  ۱۹۷۹ مارس  ۱۲ مارس تا 
عــمــده ايــن    .  روزنــامــه کــيــهــان اســت      

داسـتـان   " مطالب از مقـالـه اي بـنـام              
" اجباري شدن حجاب از نيما نـامـداري  

گرچه بايد توجه داشـت  .  اخذ شده است
که کيهان در آنوقت دست توده اي هـا      

ــهــر حــال طــرفــداران              امــام ضــد    " و ب
مـوضـع آنـهـا در         .  است"  امپرياليست

واقع اين است که مبارزه عليه حـجـاب   
ــه                   ــري زن و مــرد مســال و بــراي بــراب

ضــد " و خــالف مصــالــح        "  انــحــرافــي" 
در هـر    .  حضرات اسـت   "  امپرياليستي

حال نمي تواند بـهـتـريـن مـنـبـع بـراي               
امـا حـتـي      .  انعکاس وقايع آنروز باشـد 

صفحات کيهان نمي تواند عـظـمـت و        
راديکاليسم اعتراضـات و تـظـاهـرات         

و  در مـقـابلـه بـا                ۵۷ زنان در اسفند   
فــرمــان حــجــاب خــمــيــنــي را نــاديــده            

يـک هـفـتـه       " يادآور شـويـم کـه          .  بگيرد
نـامـي اسـت کـه         "  انقالب زن در ايـران     

گروهـي از فـعـالـيـن زن فـرانسـوي بـه                   
تظاهرات و اجتماعات زنان در تـهـران       

فيلـم مسـتـنـدي کـه ايـن گـروه                . دادند
تهيه کرده اسـت را در هـمـيـن شـمـاره               

جـوانـان   . ( جداگانه معـرفـي کـرده ايـم        
 )کمونيست

 
 ۵۷اسفند  ۱۶چهارشنبه 

روز ( ۱۹۷۹مارس  ۷، 
مارس روز  ۸قبل از 

 )جهاني زن
خمينـي در مـدرسـه رفـاه سـخـنـرانـي                  
ميکند و از  دولت بـازرگـان بـه دلـيـل          

انـتـقـاد مـيـکـنـد و             "  انقالبـي نـبـودن     " 
 : گويند مي

در وزارتخانه اسالمي نبايد معصيـت  "
در وزارتـخـانـه هـاي اسـالمـي             .  بشـود 

زنـهـا بـرونـد       .  نبايد زنهاي لخت بيايند
مـانـعـي نـدارد       .  اما باحجـاب بـاشـنـد      

بروند کـار کـنـنـد لـيـکـن بـا حـجـاب                      
اسـفـنـد       ۱۶ کـيـهـان      ." ( شرعي باشند

  )۱ صفحه  ۱۰۶۵۵ شماره  ۵۷ 
سخنان خميـنـي مـوجـي از اعـتـراض             
زنان را برمي انگيزد و موجب شـرکـت   
وسيع تر زنان در مراسم هشت مـارس،  
روز جهاني زن که در تـهـران و  سـايـر               

. شهرستانها تدارک شده بـود مـيـشـود        
ايــن در حــالــي اســت کــه شــب قــبــل                
تلويزيون که زير نـظـر قـطـب زاده کـار            
ميکرد  اعالم کـرده بـود کـه ايـن روز             
يک سنت غربي اسـت و بـه زودي روز           
زن در حــکــومــت اســالمــي اعــالم                 

 !ميشود
، ۵۷اسفند  ۱۷پنجشنبه 

 ۱۹۷۹مارس  ۸
مارس و اعتراض بـه   ۸ تظاهرات هاي 

فرمان خميني در مورد اجـبـاري شـدن      
ــان                حــجــاب در ادارات دولــتــي از زب

 :کيهان
گروهها و دسته جات مختلف زنان از " 

صبح امروز در خيابانهـاي شـمـالـي و         
مرکزي تهران به مناسبت روز جـهـانـي    
زن و بــه خـاطــر ابـراز نـظـريــات خــود                  
درباره حجاب زنان دست به راهپيمائي 

در راهپيمائيـهـاي امـروز زنـان،         .  زدند
تعداد زيادي از دانش آمـوزان مـدارس     

آنـهـا   .  دخترانـه نـيـز شـرکـت داشـتـنـد              
ضمنا عليه کسـانـي کـه بـه زنـان بـي                 

حجاب در روزهاي اخـيـر حـملـه کـرده            
راهـپـيـمـائـي      ...  اند، شعار مـي دادنـد    

امروز در حالي انـجـام شـد کـه ريـزش            
برف بي وقفه از اولين ساعات بـامـداد   

طــبــق گــزارشــهــاي    .  آغــاز شــده اســت     
رسيده در ادارات و وزارتـخـانـه هـاي                
مختلف نيز از صبح امروز جـلـسـاتـي       
براي رسيدگي به مسـائـل حـجـاب کـه          
طي چند ساعت اخير مـطـرح شـده بـه         

وگو پرداختند و در بـرخـي    بحث و گفت
واحدها کارها براي چند ساعـت دچـار     

وگـو دربـاره        بـحـث و گـفـت        .  وقفه شـد 
حجاب از ديروز در تهران بـاال گـرفـتـه         
اســت و از صــبــح امــروز بــه دنــبــال                  
مصاحبه تلفني راديو ايـران بـا دامـاد        

گـزارشـهـاي    .  امام خميني اوج گـرفـت      
خبرنگاران کـيـهـان از چـنـديـن مـورد                

حـجـاب بـا عـنـاصـر              برخورد زنـان بـي    
تندروئي که آنها را ملزم بـه سـر کـردن        

ــد حــکــايــت دارد               . چــادر مــي کــردن
کارکنان زن قسمت فروش هواپيـمـائـي    
ايران شعبه ويال امروز اعـالم داشـتـنـد       
حجاب اجباري زن بايد نجابت و پاکـي  
درون او باشد آنها عقيده داشـتـنـد کـه         
حجاب ظاهري نبايد اجباري باشد ايـن  
زنان همچنين گفتـنـد روحـانـيـون مـي           
توانند در اين مورد اظهار نظـر کـنـنـد       

در ...  اما نبايد اجباري در کار بـاشـد     
ــه مــا                    ــرخــي مــردان ب ــا ب ــه ــان ــاب خــي

يا روسري يـا تـوسـري ايـن           :  گويند مي
توهين بزرگي است به نيمي از اجتمـاع  
که در انقـالب اخـيـر در کـنـار مـردان               

 . شرکت داشتند و شهيد دادند

همزمان با حمله گروهي از مـردان      ...  
حجـاب   در ميدان وليعهد به چند زن بي

و پرتاب سنگ به سوي آنها که منـجـر   
به مجروح شدن چند نـفـر از آنـهـا شـد            
راهپيمائي از اين ميدان توسط زنـانـي     
که مورد اهانت قرار گـرفـتـه بـودنـد و          
زنان ديگري که به آنها پيوستـه بـودنـد      

در .  به طرف دانشگاه تهران آغـاز شـد      

تعدادي از بيمارستـانـهـاي تـهـران نـيـز            
امروز اعتراضـهـائـي بـه نـحـوه روبـرو              
شدن با مساله حجاب اسالمـي شـروع     

آور    در شبکه چهار بيمارسـتـان بـه     . شد
زنان کارمند امروز اعالم داشتنـد اگـر     

اي امـروز       تصميم قاطع و قانع کـنـنـده   
توانند سرکار حـاضـر      گرفته نشود نمي

زنــان کــارگــر و کــارمــنـــد               .  شــونــد  
بيمارستان هزارتختخوابي نيـز تـاکـيـد       
داشتند که حـجـاب اجـبـاري زن بـايـد               

در مـخـابـرات    .  پاکي و نجابت او باشد
نيز امـروز زنـان        ۱۲۴ و قسمت  ۱۱۸ 

کارمند در رابطـه بـا مسـالـه حـجـاب             
 . دست به راهپيمائي زدند

هزار زن که در دانشکده فـنـي      ۱۵  ... 
دانشــگــاه تــهــران جــلــســه ســخــنــرانــي          

گيري تصمـيـم    داشتند به دنبال يک راي
آنها .  گرفتند دست به راهپيمائي بزنند

در حــالــي کــه گــروهــي از مــردان                     
همراهشـان بـودنـد بـه طـرف نـخـسـت                 

زنها شـعـار مـي        .  وزيري حرکت کردند
، » ما با استبـداد مـخـالـفـيـم        « : دادند

پـيـش   .  » چادر اجباري نمي خواهيم« 
از ظـهـر امـروز خـبـرنـگـار کـيـهـان از                   
دانشگاه تهران گزارش داد که يک گروه 

مـرگ بـر     « از مردان تندرو بـا شـعـار          
وارد دانشــگــاه   »  ارثــيــه رضــا کــچــل     

تهران شدند و به نفـع چـادر و حـجـاب           
 ۱۷ کيهان   ." ( دست به تظاهرات زدند

 )۲ صفحه۱۰۶۵۶ شماره  ۵۷ اسفند 
  
  

برابر  ۵۷اسفند  ۱۹شنبه 
 ۱۹۷۹مارس  ۱۰با 

کيهان روز جمعه منتـشـر نشـده اسـت         
تظـاهـرات و اجـتـمـاع          " اما با اشاره به 

از ادامــه   "  ديــروز در انشــگــاه تــهــران        
 :تظاهرات در روز شنبه خبر ميدهد

گروههائي از زنان از صـبـح امـروز در          
خيابانهاي تهران دسـت بـه تـظـاهـرات          
زدند و در مقابل دادگستـري اجـتـمـاع       

اين زنها نسبت به خشونـتـهـاي    .  کردند
چـنــد روز اخــيــر عـده اي مــرتــجــع و                 

حـجـاب      مشکوک نسبـت بـه زنـان بـي          
تـظـاهـرات زنـان از         .  اعتراض داشتنـد 

صبح پنج شنبه به دنبال چندين حـملـه   
در نــقــاط مــخــتــلــف شــهــر بــه زنــان                

حــجــاب در خــيــابــانــهــاي مســيــر             بــي
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که در چـنـد     .  دانشگاه تهران شروع شد
نقطه منجر به برخورد با کسـانـي شـد        
که زير نقاب اسـالمـي بـه آنـهـا حـملـه              
کردند و حتي چـنـد تـيـر هـوائـي نـيـز                 

زنان معترض ديروز نـيـز   . شليک کردند
در دانشگاه تهران اجتماع کردند و طي 
سخنرانيهائي حمله افراد مشکـوک بـه     
زنان بي حجاب را محکوم کردنـد امـا     
در ساعـاتـي کـه ايـن اجـتـمـاع ادامـه                 
داشت عده اي با گلوله هاي برف که در 
آنها سنگ کار گذاشته شده بود زنها را 

مهاجميـن بـه     .  مورد هجوم قرار دادند
اجتماع کنندگان ديروز در چنـد مـورد     
برچسب طرفدار قانون اساسـي زده کـه       

بـه دنـبـال      .  با اعتراض زنها روبرو شـد   
تظاهرات و اجتمـاعـات ديـروز اولـيـن          
ساعات صبح امروز نيز از چند نـقـطـه    
تهران زنها به حرکت درآمدند جمعي از 
آنها مستقيما خود را بـه دادگسـتـري          
رسانده و جمع ديگري پس از اجـتـمـاع      
در دانشگاه تهران و اعـالم نـظـراتشـان         
ــه ســمــت                   دربــاره حــجــاب و چــادر ب

ــردنـــد           ــت کـ ــرکـ ــري حـ در .  دادگســـتـ
دبيرستانهاي دخترانه تهران نيز امـروز    
جــمــع زيــادي از دانــش آمــوزان بــراي             
اعتراض به اعمال فشـارهـاي عـده اي          

مشکوک در خيابانهاي شـهـر زيـر نـام           
طرفدار اسالم در محوطه مدارس خود 

تـظـاهـرات در چـنـد          .  اجتـمـاع کـردنـد      
دبيرستان آنقدر باال گرفت که مديرکـل  
آموزش و پرورش تهران صـبـح امـروز        
در چند دبيرستان دخترانه حضور يافت 
و با دانش آموزان در اين باره صحـبـت   

درباره تظاهرات روز پنـج شـنـبـه       .  کرد
خبرگزاري پارس گزارش داد کـه عـده         
اي گارد انقالبي براي پراکنده سـاخـتـن    

هزار زن که در بـيـرون دفـتـر        ۱۵ حدود 
مهدي بازرگان دست به اعـتـراض زده       

. بودند اقدام به تيراندازي هـوائـي کـرد     
اين گروه که در زير برف سنگين دسـت  
به تظاهرات زده بودند در مسيـر خـود     

تظاهر کننـده مـخـالـف        ۲۰۰ با حدود 
روبرو شدند که سعي داشـتـنـد تـظـاهـر         
کنندگان زن را متفرق کنند خيابانهاي 
اطـراف دادگســتــري از صــبــح امــروز           

. توسط افراد مسـلـح بسـتـه شـده بـود            
گـفـتـنـد قصـد دارنـد از                پاسداران مـي 

ايجاد مزاحمت مخالفـيـن جـلـوگـيـري         
آنها گفتند در تظاهرات دو روز   .  کنند

اي افــراد نــاآگــاه و            پــيــش زنــان عــده      
ناشناس به خانمهائي که درباره حجاب 
دست به تـظـاهـرات زده بـودنـد حـملـه              
کردند که متاسـفـانـه حـوادثـي بـه بـار              

همانطوري که امام بـارهـا گـفـتـه        . آمد

هر کس آزاد است حرف خود را بزنـد و    
ــدن                  ــه خشــونــت کشــان از آنــجــا کــه ب
تظاهرات زنان توسط نيروهاي مبارز و 
مترقي مذهبي نبـوده اسـت مـا بـراي           
اثبات اين موضوع و نيز بـراي ايـنـکـه       
هيچ آسيبي به خانمها نرسد خيابانهاي 

. ايـم    اطراف کاخ دادگسـتـري را بسـتـه        
خانمها مي توانند بدون هيچ نـگـرانـي      
به اينجا بيايند تظاهرات کـنـنـد و هـر         
حرفي که دارند بزنند ما هـم مـواظـب        
آنها هستيم و هنگام تظاهرات به هيـچ  
مردي اجازه عبور از ايـن مـنـاطـق را             

 ۵۷ اسفنـد     ۱۹ کيهان . ( نخواهيم داد
 )۲ صفحه   ۱۰۶۵۷ شماره 

 
 ۵۷اسفند  ۲۰يکشنبه 
 ۷۹مارس  ۱۱برابر با 

دولت موقت خميني به ناگزير مـوقـتـا    
عباس اميرانـتـظـام    .  عقب مي نشيند

 : سخنگوي دولت اعالم كرد
نخست وزير و همه آقايان وزرا معتقد " 

به آيه کريمه ال اکـراه فـي الـديـن مـي                
باشند و دستور اجـبـار بـراي خـانـمـهـا            

اسفـنـد    ۲۰ کيهان ." (صادر نمي کنند
 )۲ صفحه ۱۰۶۵۸ شماره  ۵۷ 

با اينهمه تظاهرات و اعتراضات ادامه 
در همين صفحه خبر راهپيمائـي  . دارد

هزار نفر از معلمان و دانـش آمـوزان      ۵ 

دختر تهراني و نـيـز تـجـمـع کـارکـنـان               
وزارت خارجه و بـرخـي هـنـرپـيـشـگـان           
تئاتر در مخالفت با حـجـاب اجـبـاري         
منتشر شـده و هـمـزمـان از اجـتـمـاع                  
گــروهــي از مــردان مــدافــع حــجــاب              
اجباري در مقابل دفتر روزنامه ها هـم  

هچنيـن روزنـامـه      .  خبر داده شده است
کيهان مصاحبه مفصلي با طالقاني را  
منتشر كرده که ارتجاع از سـر و روي        

خيلي روشـن اسـت کـه در          .  آن ميريزد
پس عقـب نشـيـنـي دولـت اسـالم چـه                

 : چيزي قرار دارد
هو و جنجال راه نياندازند و همانـطـور   " 

که بارها گفتيم همه حقوق حقه زنان در 
اسالم و در محيط جمهـوري اسـالمـي      

و از آنــهــا      .  مــحــفــوظ خــواهــد مــانــد      
خواهش مي کنيم که با لباس ساده بـا    
وقار، روسري هم روي سرشان بيـانـدازد   

اگر آنهائـي هـم     .  به جائي بر نمي خورد
که ميخواهند مـويشـان خـراب نشـود         
اگر روي مـويشـان روسـري بـيـانـدازنـد            
بهتر اسـت و بـيـشـتـر مـحـفـوظ مـي                    

چه جنـگـهـا چـه قـتـلـهـا چـه                ...  ماند 
فجايع که تا يک سال قبل دائما هر روز 
يک قسمت از اخبار روزنامه ها همـيـن   

مـنـشـا ايـنـهـا کـي بـود؟               .  فجايع بود
منشا اينها از کجا بود؟ غير از هميـن  
تحريکات بيجا بود؟ واقـعـا يـک عـده           

. کـردنـد     زنها اين جوانها را اذيـت مـي      
آنهـا يـک عـده اي شـکـايـت داشـتـنـد                    

يـک  .  جوانهـا مـا را اذيـت مـيـکـنـنـد                
جوانـي کـه وسـيلـه زن گـرفـتـن نـدارد                   
وسيله کار ندارد زندگـي سـرو سـامـان         
ندارد وقتي اين زن را بـا ايـن صـورت            
مي بيند که گاهي يـک پـيـرزن پـنـجـاه           
شصت ساله خودش را مثل يک دخـتـر     

ساله نمايش مي دهد توي خيابـان   ۱۴ 
يــا ســر کــوچــه ايــن بــيــچــاره اذيــتــش              

کند و ايـن يـک          ناراحتش مي. کند مي
جور آزار جوانها است و اميدواريـم کـه     
بعـد از ايـن جـوانـهـاي مـا هـم سـر و                       

اجباري حتي براي ... سامان پيدا کنند
ــمــان هــم نــيــســت            چــه .  زنــهــاي مســل

اجبـاري؟ حضـرت آيـت اهللا خـمـيـنـي                
نصيحتي کردند مـانـنـد پـدري کـه بـه             
فرزندش نصيحت ميکند راهنمائـيـش   
مي کند که شما اينجور باشيد بـه ايـن     

 ۵۷ اسفنـد     ۲۰ کيهان ." (سبک باشيد
  ) ۳ صفحه ۱۰۶۵۸ شماره 

 
 ٥٧اسفند  ٢٢کيهان 

 ٧٩مارس  ١٣برابر با 
در گزارش کوتاهي متذکر ميشود کـه  

مارس تـظـاهـرات بـزرگـي از             ١٢ روز 
دانشگاه تهـران شـروع مـيـشـود و بـه               

 .ميدان آزادي ختم ميشود
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دقـيـقـه       ۱۲ احتماال اين فيلم مستـنـد     
روي يوتيوب و خـيـلـي        .  اي را ديده ايد

 ۸ "  کافيسـت    .  سايت ها موجود است
ــد و            "  ۱۹۷۹ مــارس     ــنــي را ســرچ ک

اگـر نـديـده ايـد         .  پيدايش خواهيد کـرد   
ــيــد         ــبــيــن ــا ب ــر       .  حــتــم ــخــصــوص اگ ب

ميخواهيد تصويري دست اول بـدسـت       
، انقـالب واقـعـي      ۵۷ آوريد که  انقالب 

و نه ضد انقالب اسالمي، از چـه قـرار         
بود حتما ايـن فـيـلـم را بـارهـا  نـگـاه                     

يـي     ۵۷ حـتـي آنـهـا کـه نسـل               .  کنيـد 
هستند هم بايد اين فـيـلـم را بـه دقـت              

به چهـره هـا و روحـيـه هـا              .  نگاه کنند
بنگريد، به شعـارهـا و حـرفـهـاي زنـان             

سـال     ۳۰ مسن يـا دخـتـران جـوان در             
 .پيش به دقت گوش دهيد

اين فيلم بـراي نسـل جـوان بـي تـرديـد                 
اما چـه بسـي     . بسيار جالب توجه است

نسل قديـمـي هـا حـتـي بـايـد دقـت و                   
. تعمق بيشتري در ايـن فـيـلـم بـکـنـنـد            

تبليغات فشـرده و شـنـيـعـي از طـرف               
جمهوري اسالمي و تلـويـزيـون دولـتـي        

و .  عليه اين تظاهرات صـورت گـرفـت       
کال سنگيني روحيات مـلـي اسـالمـي       
که بر  جريان چپ و فضاي روشنفـکـري   
حاکم بود مانع از توجه کـافـي بـه ايـن           

حتي بدتر از ايـن، بـعـضـي       .  حرکت شد
ايـن     ۵۷ جريانـات چـپ سـنـتـي دوره              

تـظـاهـرات زنـان       " تظاهرات را بعـنـوان     
و حـتـي     "  زنـان بـورژوا    " و   "  باال شـهـري  

بعضا با عبـارات و کـلـمـات سـخـيـف              
خـمــيــنــي و اســالمــي هــا نــظــيــر يــاد              

مــيــکــردنــد و مــحــکــوم و مســخــره              
بايد اعتراف کرد کـه حـتـي        . ميکردند

اتـحـاد مـبــارزان      ( هــا   "  سـهـنـدي   " نـزد    
که قاطعانه و روشـن  )  کمونيست بعدي

از اين تظاهرات و حـرکـات زنـان دفـاع         
ميکرد نـيـز اهـمـيـت و جـايـگـاه ايـن                    
حرکت عظيم چـنـانـکـه بـايـد و شـايـد                 
بدرست شناختـه نشـد و مـورد تـوجـه              

 . قرار نگرفت
 

فيلم مستندي که اينجا سعي ميکنيـم  
مـعــرفــي و در واقــع گــزارش  کــنــيــم                
همانوقت درک مجموعا درستـي از آن      

تهيه کنـنـدگـان    .  حرکت را بيان ميدارد
جنـبـش رهـايـي       " اين اثر که چند عضو 

فرانسـه هسـتـنـد،  نـام بسـيـار بـا                   "  زن
مسما و تکان دهنده اي بـه تـظـاهـرات       

 ۵۷ مـارس سـال          ۸ ها و اجتمـاعـات     
يـک هـفـتـه انـقـالب زن در               . " ميدهنـد 

 ".ايران
 

بـدالئـل گـونـاگـونـي آنـهـا در ايـن نـام                     
اين يک تـظـاهـرات    . گذاري محق بودند

يـک جـور     .  هشت مارس معمولي نبود
بـود کـه عـلـيـه اعـالم             "  انقالب زنـانـه  " 

فـرمـان خـمــيـنــي مـبــنـي بـر حـجــاب                  
 ۵۷ ادامه انـقـالب     .  اجباري فوران کرد

بود و جوهر و ماهيت واقعـي انـقـالب      
را در قبال ضد انقالب اسـالمـي بـيـان         

تـهـران   "  انقالب زن" مرکز اين .  ميکرد
بود و فيلم هم صرفا به اجـتـمـاعـات و         
حرکات تهران مـحـدود اسـت، امـا در           
شــهــرهــاي بســيــاري تــظــاهــرات و                 
اجتماعـات زيـادي بـر عـلـيـه حـجـاب                 

 ۴ در تهـران زنـان طـي          . صورت گرفت
پشـت        ۷۹ مـارس       ۱۲ تـا       ۸ روز از 

سرهم تظاهرات کردند و بنا بـه روايـت       
هـزار زن       ۳۰ تا  ۱۵ هاي گوناگون بين 

ــد           شــعــارهــا و     .  در آن شــرکــت کــردن
مطـالـبـات بسـيـار تـيـز و روشـن ايـن                    

. حرکت از همه چيز چشمگـيـرتـر اسـت      
شعارهايي که نه فـقـط خـواسـتـه هـاي             

زنان بلکه خواسته هاي يـک جـامـعـه و         
انقالبي کـه  .  يک انقالب را بيان ميکند

سرانجام به خون کشيده شد و شکـسـت   
خورد و قرباني بـالفصـل آن نـيـز زنـان              

چون در اين مورد قبال در ايـن    .   بودند
ايـنـجـا    )  ۱ ( نشريه صحبت کـرده ايـم         

فکر کرديم که به مناسبت فـرا رسـيـدن      
يک هـفـتـه انـقـالب        " سي امين سالگرد 

متن گفتار اين فيلم را پياده کـنـيـم    " زن
و با برخي توضيحات بـه خـوانـنـدگـان          

متن کتبي شـايـد فـرصـت         .  ارائه کنيم
 .تعمق و دقت بيشتري را فراهم آورد

 
گفتار اصلي به زبان فرانسه آمده اسـت    
اما شـعـارهـا را کـه بـه فـارسـي اسـت                   

کميـتـه   " دوستاني به نام . ميتوان شنيد
متن گـفـتـار فـرانسـه را بـه               "  مارس ۸ 

فارسي ترجمه کـرده انـد و مـا هـمـيـن               
متن را پياده کرده ايم و اينجا به رنـگ    

آنچه در پرانتز و بـه    .  آبي ارائه ميکنيم

 ...به" يک ھفته انقالب زن"

 "!  ھفته انقالب زن"
 ۵۷تظاھرات زنان عليه حجاب، اسفند 

 15ادامه صفحه  



رنگ سياه آمده توضيـحـات مـا و يـا           

توصيف صحنه هـا و تصـاويـر فـيـلـم               
 )جوانان کمونيست. (است

اين فيلم توسط زنان ايراني و اعضـاي      
در فــرانسـه کــه      "  جـنـبــش رهـايـي زن        " 

همدوش آنان بودند ساخته و پـرداخـتـه      
 .   ۱۹۷۹ شده است، مارس 

جالب است که صداي زمينه تـيـتـراژ      ( 
اي " و صحـنـه آغـازيـن  فـيـلـم سـرود                   

اسـت کـه تـوسـط زنـان خـوانـده                "  ايران
معلوم نـيـسـت  چـرا چـنـيـن              .  ميشود

جايگاه برجسته اي به سـرود اي ايـران         
از صداها مـعـلـوم اسـت       .  داده ميشود

که تعدادي کمي دارند آنرا ميـخـوانـنـد     
و بعد طي فيلم در شعارها و حـرفـهـاي    

. زنان هيچ اثري از ايـن سـرود نـيـسـت           
بــعــالوه آنــوقــت ايــن ســرود جــايــگــاه             

سرود شناختـه تـر     .  برجسته اي نداشت
بـهـاران   " شده و مـحـبـوب تـر آنـزمـان               

 .) بود" خجسته باد
 

 ۱۳۵۷ تــهــران هشــتــم مــارس        :  راوي
 .تظاهرات گسترده زنان

هزاران زن دستهايشان را مشت کـرده    (
جـمـعـيـت عـظـيـم و            .  و شعار ميدهند

: شــورانــگــيــز اســت و فــريــاد مــيــزنــد           
آزادي، نه شرقي، نه غـربـي، جـهـانـي          " 

 !")است
 

هزاران زن در ايران و در گوشه و کـنـار       
جـهـان بـه مـيـدان آمـده انـد تـا تـولـد                       
جـنــبـش رهـايــي زن را در جـمــهــوري                

زن    ۴ مــا    .  اســالمــي اعــالم کــنــنــد        
فرانسوي بـوديـم کـه هشـت مـارس و                

تــمــام روزهــاي هــفــتــه انــقــالب زن را             
در .  هـمـدوش زنـان ايــرانـي گـذرانـديـم             

تحصن، در تظاهرات، در مـيـتـيـنـگ          

 . ها، در جلسات بحث
تعداد زيادي از ما در پاريس و ليون و   
مارسي و بولدو با تمام قوا کـوشـيـدنـد     

مـا  .  جنبش زنان ايران را معرفي کننـد 
در فـرانسـه   " جنبش رهايي زن"اعضاي 

اعالم ميکنيم که وقتي زنان ايراني پـا  
به ميدان مبارزه ميگذارند به مـعـنـي      

 . پيشروي زنان سراسر دنياست
جمعيت وسيع زنان تظـاهـرکـنـنـده بـا         ( 

مشت هاي گره کرده از جلوي دوربـيـن     
: عبور ميکنـنـد و  شـعـار مـيـدهـنـد                

لحظه به لحظه گفـتـم، زيـر شـکـنـجـه            " 
 !") گفتم، يا مرگ يا آزادي

 
هشت مـارس    : " شعارها اين بود: راوي

نه غربي است نه شرقي است، جـهـانـي      
در طـلـوع آزادي، جـان زنـان             " ، !" است

مـا زنـان ايــرانـي در          " ،   !" خـالـي اسـت     
بـدون رهـايـي زن،        " ،   " زنجـيـر نـمـانـيـم        

، و شـعـارهـاي      "انقالب بي معني است
، !" ما حـجـاب نـمـي خـواهـيـم           " ديگر، 

زنان مبازه ميکنند، زنان زحمـتـکـش    " 
 "!اند
 

مــامــوران انــتــظــامــي کــوشــيــدنــد بــا          
تيراندازي هوايي جمعـيـت را مـتـفـرق          

مـا نـمـي      : " و زنان فـريـاد زدنـد       .  کنند
در هشـت    ".  ترسيم، ما نـمـي تـرسـيـم         

مارس زنان در گوشه و کنار تـهـران بـا      
زن بـي    .  شور و هيجان بحث ميکردنـد 

تـظـاهـرات عـلـيـه         : " حجابي ميـگـفـت   
حجاب فرصتي اسـت تـا زنـان بـا هـم                

حـجــاب  .  اعـالم هــمـبـســتـگـي کـنـنــد           

مساله مردانه است، مساله غير قـابـل   
تصور، هميشه مردها مدافـع حـجـاب      

 ."بوده اند

خيل جمعيت زنـان شـعـار مـيـدهـنـد            ( 
ايـن شــعــار    !"  مـرگ بــر ســانســورچـي      " 

بارها در طي اين فيلم تکرار ميشود و 
اشــاره دارد بــه ايــنــکــه تــظــاهــرات و              
خواسته هـاي زنـان در تـلـويـزيـون کـه                

دســت جــمـــهــوري اســـالمــي اســـت              
 .)منعکس نمي شود

 
ما براي آزادي مـردم مـبـارزه        : " يک زن

ما هم مثـل مـردهـا شـهـيـد           .  کرده ايم
با حجاب بي حجاب مـبـارزه     .  داده ايم
. براي آزادي خودمان و مردم.  کرده ايم

حاال اين خميني ميخواهـد ايـنـطـوري       
رفتـار کـنـد، بـرمـيـگـردم از ديـن هـم                    

 !"  ميروم بيرون
اين جمله آخر در گـفـتـه زن بـه زبـان              (  

فارسي هست امـا در تـرجـمـه گـفـتـار              
جالب اسـت کـه زنـي        . فرانسوي نيست

که تهديد به برگشتن از ديـن مـيـکـنـد        
صحنـه بـعـد بـا  يـک              .  چادر بسر دارد

دختر جوان که به زبان فرانسه صحـبـت   
ميکند مشغول مصاحبه هستند امـا    
زن مسني که چادري اسـت خـود وارد         
صحبت ميشود و برخي صحبت هـاي  

مـا آزادي    : " او بفارسي شنيده ميشـود 
ما بـچـه     .  ميخواهيم با مردها) برابر(

هامون درس خوندن و مـيـخـوانـد آزاد       
 .)باشند

ــادري                       ــن چـ ــول زن مسـ راوي از قـ
. سالها چادر به سر کـرده ام     : " ميگويد

حـتـي   .  چادر نمي گذارد تکـان بـخـورم     
امـروز  .  نمي توانم بچه ام را بغـل کـنـم     

براي اين به تـظـاهـرات نـيـامـده ام کـه              
من شـش تـا       . بگويم چادر نمي خواهم

نمي خواهم دخترانـم چـادر     .  دختر دارم
ــمــي خــواهــم مــردهــا         .  ســر کــنــنــد     ن

. مجبورشان کـنـنـد چـادر سـر کـنـنـد                
اينجا آمده ام تا از دخترانم در مـقـابـل    

 ." چادر دفاع کنم
 

تـظـاهــر کــنـنـدگــان در مــقـابــل             :  راوي
 . بيمارستان

درود بــر   : " جـمـعـيــت فـريــاد مـيـزنــد          ( 
پـــرســتــاران از بــالــکـــن           ".  پــرســتــار   

بيمارستان براي تظاهر کنندگان دسـت  
شــعــاري  شــنــيــده      .  تــکــان مــيــدهــنــد   

ميشود که در واقـع نـه بـه جـمـهـوري               
اسـتـقـالل،    : " اسالمي در آنزمـان اسـت    

 "!)آزادي، جمهوري واقعي
 

عکس العمل هاي متعصبين مذهبـي  
" حـزب اهللا   " مـنـظــور هـمــان اوبـاش           ( 

بـه  .  به شدت خشونت آميز بـود    ) است
بـه  .  تظاهر کنندگان توهين ميـکـردنـد   

آنها حمله بردند و زنان را ضرب و شتـم  
هفتـه پـيـش      : " دختري ميگفت. کردند

بـه مـن     .  در خيابان احساس خطر کردم
ــداري             ــرا چــادر ن اصــال .   گــفــتــنــد چ

ــمــي کــردم            هــر .  احســاس امــنــيــت ن

ماشيني که رد ميشد يـه چـيـزي بـارم         

به خودم ميگفتم بايد عکـس  .  ميکرد
العمل نشـان بـدهـم و از خـودم دفـاع                  

. ما قبال هـم تـظـاهـرات کـرديـم            .  کنم
اونموقعه ارتش توي خيابانها بود و بـا  

نـتـرسـيـديـم و        .  خطر مرگ روبرو بوديم
حاال چـرا بـايـد از ايـن             .  مبارزه کرديم

 ." چندتا مرد بترسيم
صحنه جمعيت زنان مشت گره کـرده    ( 

زنـان مـا زحـمـتـکـش           : "شعار ميدهند
در اين بـخـش   !"  اند، زحمتکشان آزادند

از تظاهرات مرداني که زنجير حمايـت  
از تظاهرات جهـت مـقـابلـه بـا هـجـوم              

ــده          "  حــزب اهللا   "  درســت کــرده انــد دي
 .)ميشود

 
وقـتـي انـقـالب شـد          : " يک دختر جـوان   

همه مردم براي آزادي از امپـريـالـيـسـم      
زن و مرد هـمـه     .  آمريکا مبارزه کردند

بـه خــيـابـان آمـدنـد و بـراي خـواسـتــه                    
. هايشان مبارزه کردند و پيـروز شـدنـد     

مـا هـم درس مــيــخـونــديـم و هــم در                  
. بـيـمــارسـتـان کـارآمــوزي مـيــکـرديــم            

روزهاي انقالب زخـمـي هـا را درمـان             
بعدا که ارتش تسليم شـد و    .  ميکرديم

انقالب پـيـروز شـد هـمـه در خـيـابـان                    
خميني گـفـت تـظـاهـرات بـس             .  بوديم

است همه به خانه هايـتـان بـرگـرديـد و          
مـارس  ۸ ( از پنجشنـبـه     .  ما هم رفتيم

و روز بعد از سخنـان خـمـيـنـي در           ۷۹ 
ما دوباره بـه خـيـابـان           ) مورد حجاب

. آمديم و گفتيم حجاب نمـي خـواهـيـم      
اگر ميخواستيد اين کار را بـکـنـيـد از       

ما براي بـرابـري حـقـوق       . اول ميگفتيد
زنان وکـيـل از هـمـه           .  زن و مرد آمديم

مـا  .  زودتر عکس العمل نشـان داديـم      
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 )1979مارس  8(  1357د فنتظاهرات زنان در اس

 16ادامه صفحه  

 "!  ھفته انقالب زن"



ــم پــيــروي از آنــهــا کــرديــم                   مــا  .  ه
هـمـيـن االن      .  ميخواهيم مبارزه کنـيـم  

وقتي کـه قـانـون      .  بايد حرفمان را بزنيم
اساسي را نوشتنـد ديـگـر خـيـلـي ديـر              

 ." است
تصوير باز ميشود و معلوم ميـشـود   ( 

که مصاحبه با گروهي از پـرسـتـاران و      
. چنـد دخـتـر جـوان صـورت مـيـگـرد                

صـداي دخـتـري قـرمـز پـوش شـنـيــده                 
اول : " ميشود که بـفـارسـي مـيـگـويـد           

ميگويند حجاب و بـعـد مـيـگـويـنـد              
مسـالــه ازداوج و چــيـزهــاي ديـگــر و               
مـيـگـويـنــد شـمـا بـايـد گــوشـه خـانــه                   

ما االن نـرس هسـتـيـم بـايـد               . بنشنيد
مـا  .  راحت ترين لباس را داشته باشيـم 

نمي توانيم با حجاب و چـيـزهـايـي کـه        
اينها ميگويند بتوانيم آنقدر که دلمـان  
ميخواهد بـه مـريـض هـايـمـان کـمـک               

اين ها در ترجمه متـن فـرانسـه      ."  کنيم
 . )نيست

 
فـعـال   "  کيت مـيـلـر     " در تهران با :  راوي

حقوق جنبش زنـان آمـريـکـا گـفـتـگـو             
هـزار زن در         ۱۵ در تـهــران      :  " کـرديـم  

در آمـريـکـا      .  تظاهرات شرکت کـردنـد  
. بسيج ايـنـطـوري زنـان آسـان نـيـسـت              

اينجا کافي است روي يک تـکـه مـقـوا       

ايـن  .  بنويسند، همـه جـمـع مـيـشـونـد           
زنها سالها تحت ستم بـوده انـد و يـک          
انقالب را گذرانده اند و از کشتـه شـدن     

جلوي تانک ها ايسـتـاده     .  هراس ندارند
تا بحال هيـچـگـاه    .  اند و پيروز شده اند

سخنان فمينيستي بدينگونه نشـنـيـده      
 ."بودم

 
دانش آمـوزان  .  تظاهرات دانش آموزان

اينقدر از تـظـاهـرات کـردن خـوشـشـان            
مي آيد که هيچ کـس بـه فـکـر پـايـان               

 .دادن به  تظاهرات نمي افتد
چند دختر جوان نشـان داده مـيـشـود         (

که يک مقواي بزرگ را جلـوي دوربـيـن      
: روي آن نوشـتـه شـده اسـت        .  ميگيرند

آزادي زن نه شرقي نه غربـي، جـهـانـي       " 
 !")  است

 
مـيــخـواهـم آزاد      :  مــيـگـفــت  "  مـژگـان  " 

هـرچـه را کـه مـيـخـواهـم              . زندگي کنم
هــر کــاري را هــروقــت دلــم            .  بــگــويــم 

مـن فشـار را       .  ميخواهد انجـام بـدهـم     
ميخواهم هرچه را تـا    .  تحمل نمي کنم

. بحال نمي توانستم بنويسم، بـنـويسـم     
مادرم مثل من فکر ميکند و او هـم        

 . طرفدار آزادي است
جمع زيادي از دختران دانش آمـوز را    ( 

نشان ميدهد که ميگويند و ميخندند 

يـا مـرگ يـا آزادي،          " و شعار ميدهند   
لحظه به لحظـه گـويـم، زيـر شـکـنـجـه               

 ")گويم، يا مرگ يا آزادي
 

مـارس کـه بـا شـکـوه               ۸ بعد از : رواي
برگزار شد، زنان ايران راه خود را ادامـه  

مارس مـيـتـيـنـگ در           ۹ شنبه .  دادند
مـارس     ۱۰ يکشنـبـه     .  دانشگاه تهران

تحصـن در بـرابـر کـاخ دادگسـتـري و                 
همان شنبه خـمـيـنـي     .  ارائه خواسته ها

عقب نشيـنـي کـرد و اعـالم کـرد کـه                 
ايـن اولـيـن      .  حجـاب اجـبـاري نـيـسـت          

 . پيروزي زنان بود
 

مــارس دانشــگــاه تــهــران و             ۱۲ روز   
ــه                  ــار ديــگــر صــحــن ــدان آزادي ب مــي

. هـزار نـفـري زنـان بـود              ۲۰ تظاهرات 
 :آنها ميگفتند

تظاهرات ما فـقـط     .  ما بيدار شده ايم" 

. به مسـالـه حـجـاب مـحـدود نـيـسـت               
. مــبــارزه مــا ابــعــاد گــونــاگــون دارد            

حـق  .  دستمزد برابر در مقابل کار برابر
آزادي بيان، مطبوعـات،  .  اشتغال زنان

قـبـال زنـان ايـران         .  گردهمايي و تشکل
هـزار   ۴ ايران حدود .  هيچ چيز نداشتند

زنداني سياسي در جـريـان مـبـارزه بـا              
مبارزه زنان بعـد از    . شاه سياسي شدند

مـا  .  انقالب در ادامه آن مبـارزه اسـت    
تا رهايي کامل زنان مبـارزه را ادامـه       

بـدون رهـايـي زنـان  هـيـچ               .  مـيـدهـيـم    
انقالب واقعي نمي تواند وجود داشـتـه   

 ."باشد
 

در اين صحنـه مـي بـيـنـيـم کـه              :  راوي
زنان در مقابـل سـاخـتـمـان تـلـويـزيـون              
پشت جماعـت مـتـعـصـبـان مـذهـبـي              

يـکـي از تـحـصـن          .  تحصـن کـرده انـد       
در تلـويـزيـون مـا حـق          :  کنندگان گفت

فقـط جـمـهـوري       .  هيچ صحبتي نداريم
 ۱۵ تا  ۱۰ . اسالمي حق صحبت دارد

هزار زن تظاهرات کردند، اصال چـيـزي   
نـمـايـنـده     ( آقـاي قـطـب زاده          .  نگفتند

خميني در تلويـزيـون کـه الـبـتـه بـعـدا               
فقط .  خوشش نيامد ) اعدامش کردند

گفت چند تا زن با چاقو آمدنـد جـلـوي      
ساختمان تلويزيون در جـام جـم جـمـع             

ما اومديم تظاهرات کـنـيـم تـا         .  شدند
بگـويـم حـکـومـت حـق نـدارد بـه مـا                    
بگويد اين کار را بکـن يـا ايـن کـار را             

زنان خودشان حق تصميم گـيـري   .  نکن
 . و انتخاب دارند

دختر جواني را نشان ميـدهـد کـه بـه         ( 
در ضـمـن     .  فرانسه صحـبـت مـيـکـنـد        

صف زنان را نشان ميـدهـد کـه شـعـار          
اتـحـاد، آزادي، حـکـومـت          : " ميدهنـد 
حـرف  " يا چيزي شـبـيـه ايـن،         "  مساوي

ما حرف شماست، مردم به ما ملـحـق   
آزادي نه شـرقـي، نـه غـربـي،            " ، " شويد

ما انقالب نکـرديـم تـا      " ، " جهاني است
فـيـلـم بـا تـکـرار           ".   به عقب بـرگـرديـم     

 .)  همين شعار پايان مي يابد
----------- 

و    ۳۴۰ بـه جـوانـان کـمـونـيـسـت               )  ۱ 
زنـان و انـقـالب        . " رجوع کنـيـد    ۳۴۱ 

يـک  " که اخيرا هم در مـجـمـوعـه         "  ۵۷ 
 .منتشر شد" انقالب و دو ضد انقالب
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ايـن گـفــتــگـوي کـوتــاه بـا مـنــصــور                ( 
حـکــمـت در بـاره حــزب کــمــونـيــســت              
کارگري و حقوق زنان را بـه مـنـاسـبـت        

مـارس و ســي امــيــن           ٨ فـرا رسـيــدن       
ســالــگــرد تــظــاهــرات بــزرگ زنــان در            

ايـنـجـا    .  انتخـاب کـرده ايـم        ٥٧ اسفند 
مـنـصـور حـکـمـت نـکـاتـي در مـورد                   
رابطه کمونيست ها بطور کلي و حـزب  

کمونيـسـت کـارگـري بـطـور اخـص بـا                 
جنبش رهـايـي زن را بـيـان مـيـکـنـد،                 
فـمــيـنــيــسـت هـا را نـقــد مــيــکـنــد و                   
تصويري از اقدامات حزب کمونيـسـت   
کـارگـري بـمـحــض بــه قـدرت رسـيــدن                

همينـطـور از نـگـرانـي          .  بدست ميدهد
هايش در مورد مـقـاومـت مـلـيـون و             
مرتجعين در مقابله بـا بـرنـامـه حـزب          
کـمـونـيـسـت کـارگـري بـراي آزادي زن                 

او بـه ايـن اشـاره دارد            .  سخن ميگويد
که فعاليت تا کنوني ما هـنـوز چـقـدر         
با آنچه که از خود انتظار داريم فاصـلـه   

نکته جالب ديگر ايـن اسـت کـه          .  دارد
اين مصاحبه دقيقا هشـت سـال پـيـش         
صورت گـرفـتـه اسـت امـا از فـحـواي                
کالم و فضاي مثال هايي که مـنـصـور      
حکمت مي آورد ميتوان مـتـوجـه شـد       

سال تا چه انـدازه جـنـبـش        ٨ که در اين 

آزادي زن جلو آمده است و تـا چـه حـد          
مـطــالــبـات مــربـوط بــه آزادي زن در               
فضاي اعتـراضـي و در جـامـعـه  جـا                 

آذر    ١٦ بـراي مـثـال در          .  افتاده اسـت   
ــمــه فشــارهــاي               ــيــرغــم ه امســال عــل
جــمــهــوري اســالمــي و راســت بـــه                   
دانشجويان چپ، بزرگترين و بـرجسـتـه      

. ترين شعار عليه تبعيض جنسـي بـود    
سـال ايـن گـفـتـگـو              ٨ بهر حال بعـد از      

اين مـتـن را از سـايـت           . خواندني است
عمومي منصور حکمت بـه مـديـريـت       

تيـتـر فـوق از        .  خسرو داور برداشته ايم
  )کمونيست جوانان. ماست

 
اي حزب کـمـونـيـسـت       مطالبات برنامه
  "يــک دنــيــاي بــهــتــر      " کــارگــري ايــران      

 درمورد حقوق زنان 
 ٢٢   -مصاحبه با راديو انترناسيونـال    

 ٢٠٠١ فوريه 
 

روز جـهـانـي زن         :راديو انـتـرنـاسـيـونـال      
 ١٨ مــارس بــرابــر         ٨ نــزديــک اســت،      

اســفــنــد، و مــا از مــدتــي پــيــش بــه                 
هـايـي      استقبال اين روز رفتيم و برنـامـه  

را در رابطه با حقوق زنـان، مـوقـعـيـت          
طـلـبـي زنـان از            زنان، جـنـبـش بـرابـري       

امروز ميخـواهـيـم    .  راديو پخش کرديم
با منصور حکمت دربـاره مـطـالـبـات          
برنامه يک دنياي بهتر، بـرنـامـه حـزب         
کمونيسـت کـارگـري ايـران، در مـورد              

 .حقوق زنان صحبت بکنيم
 

شـمـا نـويسـنـده ايـن           .  خيلي مـتـشـکـر    
مــعـمـوال از طــرف       .  بـرنـامــه هسـتــيـد      

بخشي از جنبش دفاع از حـقـوق زنـان          
که به جنـبـش فـمـيـنـيـسـتـي مـعـروف                
اســت، مــردان مـــورد اتـــهــام قـــرار                 
ــان را                     ــل زن ــه مســائ ــد ک ــرن ــگــي مــي

مـطـالـبـاتـي کـه در ايـن              .  نميـفـهـمـنـد     

برنامه آمده، حقوق زنان را با جزئـيـات   
چــطــور شــمــا    .  خــيــلــي زيــادي گــفــتــه       

ميخواهيم اينطور بگويـم  ...  توانستيد
کــه در مــقــابــل ايــن اتــهــام جــنــبــش                

 فمينيستي شما چه ميگوييد؟
-ايـن اتـهـام خــود        :مـنـصـور حـکـمـت        

ــن و ســطــحــي      -خشــنــود . اي اســت      کـُ
جنبش زنان از قـديـم ديـنِ بـزرگـي بـه                 
جنبش کمونيسـتـي و مـارکسـيـسـتـي            

جـنــبـش کـمــونـيــسـتــي         .  داشـتـه اسـت     
الـمــلـلـي بـراي بـرابــري             جـنـبــشـي بـيـن       

انسانهاست و برابري زن و مـرد بـخـش        
اعظم پالتـفـرم جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي                

هــايــي کــه در        در نــتـيــجــه ايــده      .  اسـت 
مارکسيسم در جهت برابري زن و مـرد    

هايي عميق، نسبتا جـامـع      هست، ايده
جنبش فمينيسـتـي   . و راديکالي هست

به نظر من حتي خراشي هـم بـه سـطـح           
همين کسـانـي کـه        .  مسأله زن نميدهد
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معتقدند مسأله زن را درک ميکـنـنـد،    
هــا در       خــيــلــي از ايــن فــمــيــنــيــســت           

کشورهاي مختلف االن جـذب جـنـاح          
انـد کـه حـتـي            چپ طبـقـه حـاکـم شـده         

امتيازات جزئي را هـم از زنـان دريـغ              
در نتيجه من اصال بحث نقـد  .  ميکند

فمينيستها به مارکسيستهـا، مـبـنـي       
بر ايـن کـه چـون بـراي مـثـال در بـيـن                     
مارکسيستها مـرد زيـاد هسـت و يـا             
ــبــش                     ــخــش مــرد در جــن ــکــه ب ــن اي
ــه زن را درک                   ــي مســأل ــســت ــي ــون کــم

واضـح اسـت      .نميکند، جدي نميگيـرم 
که هيچکس تجربه شـخـصـي ديـگـري        

در تحليل نهـايـي هـر      .  را درک نميکند
تـر از هـر        کس زندگي خودش را نزديک

ولـي نـمـيـدانـم        .  کس ديگر تجربه کرده
مثال مارگارت تـاچـر، نـخـسـت وزيـر             

العاده مرتجـع و     سابق انگليس که فوق
هـاي     دست راستي بود، يا اين نمـايـنـده   

زن مـجـلـس اسـالمـي، چـه چـيـزي را                   
دست اول تجربه مـيـکـنـنـد کـه، بـراي            

 ٣٠ -٢٠ مثال، کمونـيـسـتـهـايـي کـه            
سال عمرشان را بـراي بـرابـري آدمـهـا              

انـد و       اند، تـجـربـه نـکـرده          مبارزه کرده
بـه نـظـر مـن         .  نميتوانـنـد درک کـنـنـد         

داري    ايـنــهـا دکّـان     .  ايـنـهـا پــوچ اسـت        
دکّان سياسي زياد است بـه ايـن       .  است

من اهـل    " معني که کسي ميگويد که 
فالن ملت هستم و بنابراين مـن غـم و       

هيـچ  "...  درد اين ملت را حس ميکنم
غم و درد آدمها را هـمـه       !  دليلي ندارد

هـر کسـي کـه خـط           .  حـس مـيـکـنـنـد        
فکري و سياسيش عـلـيـه تـبـعـيـض و            
عليه نابرابري باشد مـيـتـوانـد خـودش        
را جاي بخش تحت تبـعـيـض جـامـعـه         

. بگـذارد و بـه مسـائـلـش فـکـر کـنـد                   
تاريخا موضع جنبش کمونيسـتـي در     
ــتــريــن و                ــکــال قــبــال مســألــه زن رادي

 .جامعترين بوده است
 

حاال بـحـث دارد     ...  اين که البته :سؤال
جدا ميشود، ولي اين کـه، الـبـتـه يـک          
چنين اتهاماتي آمده بخاطر ايـن بـوده     
که خود جنبش کمونيستي مدتـهـا در     

هــاي بــورژوايــي در واقــع           چــهــارچــوب
حرف زده، مثال فرضـا مـثـال شـوروي         

بـه ايـن خـاطـر         .  زده ميشـود يـا چـيـن        
 ...هست يا بعضا چپ سنتي

حتي آنجا هـم، حـتـي       :منصور حکمت
هـا حـق        آنجا هم به نظر من فمينيسـت 

براي اينکه کشـورهـايـي مـثـل        .  ندارند
با همه انتقـادهـايـي کـه مـا            -شوروي 

داري    داشــتــيــم، يــک کشــور ســرمــايــه        
دولتي بود، ما اين را از ابتـدا گـفـتـيـم        

داري دولـتـي در          ولي حتي سرمـايـه    -
اين نـظـام را     ... شوروي در نظر بگيريد

اگـر  .  بايد بـا هـنـد مـقـايسـه بـکـنـيـد                  
داري دولـتــي       شـوروي نـظــام ســرمـايــه       

مدعي سوسياليسم نبود، چيزي بـود،    
حـاال حـقـوق      .  کشوري بود مثـل هـنـد     

زنـان را در هــنــد بـا حــقـوق زنــان در                    
شما نميتوانـيـد   . شوروي مقايسه کنيد

حقوق زنان در سوئد را با حـقـوق زنـان        
در شوروي مقايسه کنـيـد کـه از نـظـر            
تکنيکي و اقتصادي در سطح ديگـري  

که حـتـي در آن حـالـت             ... بسر ميبرد
هم، خيلي از قوانينـي کـه در شـوروي          

در نتيجـه بـه     . بود هنوز در سوئد نبود
نظر من حتي ايرادي که فميـنـيـسـتـهـا       
به چپـهـاي رويـزيـونـيـسـت و چـپـهـاي                 
غيرکمونيسـت مـيـگـيـرنـد هـم بـحـق                

پرچم فمـيـنـيـسـتـهـا در دسـت             .  نيست
کساني است مثل هيـالري کـلـيـنـتـون         
در آمـريـکـا، يـا جـنـبـش جـنـاح چـپ                   
طـبـقــه حـاکــمـه در کشـورهـاي مـثــل                 
يـبـر جـديـد                   انگلستـان، کـنـار حـزب لـ

 .فمينيستـهـا هسـتـنـد        اينها ...هستند
فمينيستها کساني هستند که بخـاطـر   
فرهنگ بومـي هـر کشـور، حـاضـرنـد             

ايـنـهــا   .  حـقـوق زن را قـربــانـي کــنـنـد              
فــمــيــنــيــســتــهــاي واقــعــي ايــن دور و            

مـمـکـن اسـت بـعـضـا هـم               .  انـد    زمانه
ولـي  .  تر از ايـن      کساني باشند راديکال
حتي بـدتـريـن     - به نظر من کمونيستها

بـدهـي خـاصـي در          - نوع کمونيستـهـا  
مـورد مسـألــه زن بـه فــمـيــنـيــسـتــهــا                

 .ندارند
 

تا آنجا که به کمونيسم کـارگـري    :سؤال
" يک دنـيـاي بـهـتـر       " سواي  - برميگردد

که ما اگر وقت کم بود دفعـه بـعـد هـم         
اگر اجازه بدهيد اين را ادامـه بـدهـيـم           

ــم اســت             ــش      -چــون مــه ــات ــب مــطــال
مطالباتي هست که در عرصه جنـبـش   

تـريـن و        الـمـلـلـي زنـان پـيـشـرفـتـه                 بيـن 
پيشروترين مطالبات است، در مـورد      
جنـبـش ايـران کـه اصـال مـطـالـبـاتـي                   

تـا  .  مطرح نشده جز برابري زن و مـرد       

آنجايي که در عمل هم هست، به نـظـر     
ميرسد که کمونيسـم کـارگـري، حـزب         
کمونيست کارگري فعالتريـن جـريـانـي       
است که براي برابري حقوق زن و مـرد        

آيـا شـمـا بـا چـنـيـن              .  مبارزه ميـکـنـد   
 اي موافق هستيد؟ ارزيابي

 
، در اپوزيسيـون ايـران     :منصور حکمت

آنـقـدر کـه مــا        .  الـبـتـه ايـنـطــور اسـت          
فــعــالــيــت مــيــکــنــيــم، هــنــوز بــخــش          
کوچکي از آنچه که فکر ميکنيم بـايـد   

مـا هـنـوز بـه          .نيـسـت  فعاليت کرد هم 
استانداردهاي خودمان، به انـتـظـارات      
خودمان از درجه فعاليت روي مسـألـه     

ايـم ولـي بـا ايـن تـوده                 زن نزديک نشده
انبوه گروهها و مـحـافـل اپـوزيسـيـون             

 اکـثـر  ايران مقايسه بـکـنـيـد، کـه حـد               
بـگـذاريـد    " دفاعشان از زن اين است که 

اين زنها اين طفلکها هم کـاري داشـتـه      
باشند، يا يـک خـورده لـبـاس آزادتـري            
بپوشند، خب حـجـابشـان را بـردارنـد،            
ولي کسي نگفته موهايشان را فـر هـم     

اين تصويري اسـت کـه ايـنـهـا           ..."بزنند
ــا     در   !  از آزادي زن دارنــد        مــقــايســه ب

حــزب کــمــونـيــســت کــارگــري،          ايـنــهـا  
ــايــت   ــه آزاديــخــواهــي مــحــســوب            ن

ميشود، ولي خود ما هـم بـايـد راهـي         
اين راه را بـايـد در عـمـل            .را طي کنيم

بايد به سمت اين بـرويـم کـه      .  طي کنيم
واقعا آن قدرت سياسي را پـيـدا کـنـيـم        
که اين بـرنـامـه پـيـاده کـنـيـم و نشـان                  

چـون   .وفادار ميـمـانـيـم    بدهيم که به آن 
يـک     اپـوزيسـيـون   اعالم يک برنامـه در      

بـحـث اسـت و عـمـال پـيـاده کـردنــش                   
وقـتـي مـا پـيـاده کـردن              .بحثي ديـگـر  

عملي ايـن بـرنـامـه را شـروع کـنـيـم،                   
هـا تـحـريـک خـواهـنـد کـرد،                  اسـالمـي  

ــرد،                  ــد ک ــن ــحــريــک خــواه ــون ت ــي مــل
و ...  مردساالرها تحريک خواهند کرد

آن موقع است که محک واقـعـي حـزب      
کمونيست کارگري مطرح ميشود کـه    
آيا اين مقاومتها را در هم ميکـوبـد و     
حق زن را ميدهد، يا در قوانين بـرقـرار   
ميکند و در پراتيک اصلي جامعه، يـا  
اينکه به آنها تمـکـيـن مـيـکـنـد؟ ايـن             

اگـر  .  سؤال هنوز در مقابل همه هسـت 
اي بـخـواهـد         کسي، اگر جريان سياسـي 

در صف مقدم آزادي و بـرابـري زن در           
ــظــر مــن حــزب                      ــه ن ــاشــد، ب ــران ب اي

ــري اســت           ــيــســت کــارگ خــود  .کــمــون

شنوندگان شمـا مـيـتـوانـنـد مـقـايسـه              
کنند و ببيننـد کـه ايـن حـرفـهـا را از                 
زبان چه گروه ديگر يا سـازمـان ديـگـر         

کـس  .  يا جنبـش ديـگـري مـيـشـنـونـد            
ديگري نيست که حرفهايي کـه مـا در       
مورد برابري زن و مرد مـيـگـويـيـم را          

 .اصال حتي حاضر باشد اعالم کند
 

در " و شــمــا بــه ايــن گــفــتــيــد                :ســؤال
، من حـتـي از ايـن فـراتـر              " اپوزيسيون

مــيــروم در آن چــيــزي کــه خــودش را               
جنبش دفاع از حـقـوق زنـان مـيـدانـد،           
االن ما شاهد تکاپوي زيادي نيسـتـيـم    
بـر ســر مـبــارزه عـمــلـي افشــاگـري از                 
جمهوري اسالمي، عليه اسالم، عـلـيـه    

منتها قبل از   .  آپارتايد جنسي و غيره
اين که به خود برنامه بپردازم، شما بـه    
نکته جالبي اشاره کرديد، گفتـيـد ايـن      

. گــفــتــنــش، و بــعــد عــمــل کــردنــش             
. آنجاست که مسأله مـطـرح مـيـشـود         

حـزب کــمـونــيــسـت کــارگـري را عــده              
زيادي، حاال آنها که سـعـي مـيـکـنـنـد          
لـحـن تـعــديـلــي در انـتــقـاد خـودشــان                 
بــگــيــرنــد، ايــنــطــور مــيــگــويــنــد کــه           
صحبتهاي شما خيلي خوب، ولي ايـن    
مطالباتي که شـمـا در مـورد حـقـوق              

اي مـثـل        زنان فرضا داريد در جـامـعـه     
ايران قـابـل پـيـاده شـدن نـيـسـت چـون                  

شـمـا در     .  فرهنگ مـردم عـقـب اسـت        
 مقابل اين انتقاد چه ميگوييد؟

ما فرهنـگ مـردم را        :منصور حکمت
بـجـاي ايـن کـه شـمـا              .عوض ميکنيم

بياييد نـيـمـي از جـامـعـه را قـربـانـي                    
بـکـنـيـد، مــيـتـوانـيـد آن فـرهـنـگ را                    

مـا  !  خيلي سـاده اسـت      .  قرباني بکنيد
مردم مترقي و پيشرو آن مـمـلـکـت را       

. بسيج ميکنيم و سـازمـان مـيـدهـيـم          
ما کنار هر مـدرسـه دخـتـرانـه يـا هـر                
مدرسه مختلطي که قرار اسـت در آن        
مــمــلــکــت وجــود داشــتــه بــاشــد،                  
راديکالهايي را ميگذاريـم کـه جـلـوي         

مـا قـوانـيـنـي را          .  اوباش را بـگـيـرنـد        
مــيــگــذرانــيــم و ايــن قــوانــيــن را بــا                

هـايـي تضـمـيـن مـيـکـنـيـم کـه                   بودجه
ضــامــن شــرکــت زنــان در فــعــالــيــت              
اجتماعي باشد، جلوي تحـريـک عـلـيـه        
آنها را بگيرد، جلوي نيـروهـاي قشـري      

مـا کـاري     .  و عقب مـانـده را بـگـيـرد           
خواهيم کرد که کسي که مـزاحـم امـر        
رهـايـي زن و امـر بـرابـري زن و مــرد                    

بشود، جامعه او را به چشـم خـطـاکـار         
نـگـاه کــنـد، درســت مـثـل کسـي کــه                 
مزاحم بهداشت مردم شـده، کسـي کـه        
مزاحم خوشبختي آدمهـا بـطـور کـلـي          
شده، درست مثل کسـي کـه از امـوال          
دولتي و اموال کشور اخـتـالس کـرده،      
درست مثل کسي کـه مـانـع رسـانـدن            

به همان چشـم بـه        ...بيمار به دکتر شده
کســي نــگــاه کــنــنــد کــه مــانــع درس              
خواندن دختـري شـده، مـانـع اشـتـغـال              
زني شده، يا مانع اين شده که زنـي هـر     
لباسي ميخواهد بپوشد و بـه سـر کـار        

. ما فرهنگ را عوض ميکـنـيـم   .  برود
بجاي اين که خودمان را عوض کنيـم،  
يا حقيقتي که به آن معـتـقـديـم زيـر پـا           
ــنــگ را عــوض                  ــم، آن فــره ــگــذاري ب

 .ميکنيم
 

آن فرهنگ از کجا آمـده؟ آن فـرهـنـگ         
هم تاريخا محصول طـبـقـات حـاکـمـه           
در آن کشور است، فرهنگـي اسـت کـه        
بدرد سـودآوري سـرمـايـه مـيـخـورده،              
فرهنگي که بدرد حاکميت همين الت   
و لوتهايي که در ايـران بـر سـر کـارنـد              

ما حـکـومـت را عـوض           ...  ميخورده
فــرهــنــگ را هــم عــوض        مــيــکــنــيــم،    

همه جـاي دنـيـا هـمـيـنـطـور                .ميکنيم
شما نميتوانـيـد آزادي بـيـاوريـد          .  است

بدون اينکه به سنتـهـاي عـقـب مـانـده           
ما اين سنتـهـا را عـقـب         .  هجوم ببريد

ميزنيم، نيم بيشتر مـردم ايـران، فـکـر         
ميکنم اکثريت عظيمي از مردم ايـران    
در حرکت عليه فرهنگ عـقـب مـانـده       

اگر هم بخـشـهـايـي     .  با ما خواهند بود
قشري و عقب مانده و متـحـجـر پـيـدا        

اي ندارند، بايد دنـدان روي     بشود، چاره
بـاالخـره کسـي بـايـد          .  جگـر بـگـذارنـد      

يـا زن بـايـد        .  دندان روي جگر بـگـذارد  
دندان روي جگر بگذارد و تـحـت سـتـم       
بماند، يا آن حاج آقـا بـايـد دنـدان روي           

ــگــذارد     مــا در ايــن قضــيــه           .جــگــر ب
ميگوييم حاال حـاج آقـا لـطـفـا دنـدان             

 ...روي جگر بگذارد
 

. صحبتهاي خيلي جالبـي اسـت     :سؤال
همانطور که گفتم هر جا کـه صـحـبـت       
از اين ميشود که بايد اين مـطـالـبـات       
ــنــبــش                    ــوق را داشــت، ج و ايــن حــق
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کمونيسم کـارگـري بـه زيـاده طـلـبـي،                
افراطي خواهي متهم مـيـشـود و ايـن           
که نميشـود ايـنـهـا را عـمـلـي کـرد و                   
بعضا اين کـه حـجـاب خـواسـت خـود               

اينها چيزهايي که شـايـد     .  مردم هست
بشــود در مــوقــعــيــتــهــاي ديــگــر هــم            

 .اش صحبت بکنيم درباره
ببينيد، در برنامه يک دنياي بـهـتـر بـه       

ها پرداخته شده، اقتـصـاد،    تمام عرصه
ــواده، اخــالقــيــات،               ســيــاســت، خــان

ايـن بـحـث سـنـتـا از             .  فرهنگ و غيره
طرف الاقـل آن جـنـبـش سـنـتـي چـپ                 
مــارکســيــســتــي مــطــرح شــده کــه بــه            
اقتصـاد مـقـام بـاالتـري داده در رفـع                 

آيا شما با ايـن ديـد     .  ستمکشي از زنان
 موافقيد؟

در تحليل نهايـي اگـر      :منصور حکمت
زن در صحنه اقتصادي نابرابر باشـد و    
اگــر در صــحــنــه اقــتــصــادي تــحــت               
تبعيض باشد، در صحـنـه سـيـاسـي و          

در فرهنگي نـمـيـتـوانـد بـرابـر بـاشـد،                  
ولـي ايـن      .تحليل نهايي اينـطـور اسـت     

به آن معنا نيست که بـايـد صـبـر کـرد          
تا اول زن در اقتصاد برابر بشود و بـعـد   
رفــت بــه ســراغ حــقــوق فــرهــنــگــي و              

. سياسي، و بـرابـري را جسـتـجـو کـرد            
. اين اصال و ابدا به اين معـنـا نـيـسـت       

همه اينها بـايـد مـوازي بـا هـم پـيـش                
 .بايد پيش برود فورابرود و 

 
از هـمـان روز       :  سياست مـا ايـن اسـت       

اولـي کــه در آن مــمــلــکــت دســتــمــان              
بجايي بند شود، اعالم مـيـکـنـيـم کـه           
ــن                  ــي ــه قــوان ــد، هــم ــرن ــراب زن ومــرد ب

آمـيـز فـعـلـي را لـغـو اعـالم                    تبـعـيـض   
ميکنيم، اعالم ميـکـنـيـم کـه حـقـوق            
مدني زن و مـرد يـکـي اسـت، اعـالم                
ميکنيـم حـقـوق سـيـاسـي زن و مـرد                  
يکي اسـت، اعـالم مـيـکـنـيـم حـقـوق                
فرهنگي زن و مرد يکي اسـت، اعـالم       
ميکنيم اختيارشـان بـر خـودشـان، بـر            

شان، بر محيط زندگيشـان، بـر      خانواده
محيط کارشان عين همديگـر اسـت و       
اعالم ميکنـيـم در عـرصـه شـغـلـي و                
کاري و غيره زن و مرد حـقـوق کـامـال       

اين را اعالم ميکـنـيـم و      .  برابري دارند
از آنجا که بشکل قانون درمـي آيـد، و       
فورا اين کار را ميکنيـم و نـه در يـک            

روند تدريجي که حاال قوانين را يـکـي     
 .کـاري کـنـيـم         پس از ديـگـري چـکـش      

مـا     بعنوان يک بيانيه پيروزي انـقـالب    
اين را اعالم ميکـنـيـم و از فـرداي آن             

وقـتــي ايــن    .  روز ايــنــهـا قــانـون اســت         
حـاال ايـن      .بايد اجرا بشـود   قانون است 

کار چـقـدر طـول         جريان اجرايشکه در 
ــه                ــر کــارخــان مــيــکــشــد، چــنــد مــدي
مقاومت ميکنند، يـا چـنـد مـديـر و              
معلم مدرسه مقاومت مـيـکـنـنـد، آن        
روندي است که ممکن است در آن کـار  
ــه ايــن مــقــاومــتــهــا،                 فــائــق آمــدن ب
روشنگري درباره آنـهـا، بـدسـت آوردن           
منابع و امکانات کـافـي بـراي ايـجـاد          
عـمــلـي ايـن بـرابــري، بــودجـه بـدســت                
آوردن بــراي کــارهــا و غــيــره، ايــنــهــا              

بـعـنـوان    اما   .  ممکن است طول بکشد
اعالم مـيـکـنـيـم و اگـر از                قانون فورا

فرداي آن روز معلوم شود که در جـايـي   
زنـي در مـوقــعــيــت نــابــرابــر بــا مــرد               
هست، مسبب آن قضيه کـاري خـالف     
قانون و خالف حق مدني کس ديـگـري   

. انجام داده و با قانون روبـرو مـيـشـود      
در نتيجه از نظر ما ايـن زيـاده طـلـبـي          

اگــر .  نـيــســت، عــيــن حــقــيــقـت اســت          
عکس اين بود، اگر فرض کنيد همـيـن   

اسـالمـي کـه مـا را بـه              -جنبش ملـي 
زياده طلبي مـتـهـم مـيـکـنـنـد، هـيـچ               
مشــکــلــي نــدارنــد کــه کــال خــواهــان             
استقالل از آمريکا بشوند، براي مـثـال     

و وقتي صحبت بر سـر  .  در فالن کشور
شان اسـت هـيـچ چـيـزي را               حقوق ملي

روي نـمـيـدانـنـد و هـمـه چـيـز را                     زياده
وقـتـي صـحـبـت بـر سـر              .  ميخواهـنـد  

حقوق تجاري آنهـاسـت، مـثـال وقـتـي           
مـيـگــويـنــد مــا بـايــد فــالن صــنـعــت               
خودمان را خودمان بدست بگـيـريـم و      
فالن ماليات را از دوش مـا بـرداريـد،        

مـن  " هيچ اشکالي نميبيند که بگويـم    
". اين را ميخواهم و بـايـد اجـرا بشـود        

وقـتــي کــار بــه زنــهـا مـيــرسـد، هـمــه                 
ميگويند، آقا زود اسـت، حـاال فـعـال           
نه، با فرهنگمان جور نيست و غيـره و    

ما با اين استدالل هيچ سـازشـي   .  غيره
... ما اين خط را قبول نـداريـم    .  نداريم

درست مـثـل حـقـوق کـارگـري، مـثـل               
مـا روزي    .  حقوق اقتـصـادي کـارگـران      

امـيـدوارم مـا        -که سـر کـار بـيـايـيـم             
هـمـان روز       -بتوانيم سر کـار بـيـايـيـم          

حـداقـل دسـتـمـزدي را حـداقـل اعــالم                

ميکنيم که يک خانواده بـتـوانـد بـا آن           
زنــدگــي کــنــد، بــگــذار هــر کــس کــه               

 .ميخواهد با آن مخالف باشد
 

ببينيد، خـيـلـي مـهـم اسـت کـه               :سؤال
قـانـون تـغـيــيـر کـنـد و قـانــون اعــالم                    
بشود، در نتيجه به اين مـعـنـي نـقـش          

هـا مـهـم         يک دولت در رفـع نـابـرابـري          
است، از طرف حقوقي هم گرفت، امـا    

شـمـا مـيـتـوانـيـد          .  اين کـافـي نـيـسـت       
حــقــوق بــرابــر را اعــالم کــنــيــد ولــي                
کماکان در خانواده مـرد مـيـزنـد تـوي          

  در مورد اين چه بايد کرد؟. سر زن
 

براي رفع اين مسـائـل    :منصور حکمت
بايد منابع نـيـروي انسـانـي و مـنـابـع              

بـخـشـي از آن        .  مالي اخـتـصـاص داد       
مـنـتـهـا فـرهـنـگـي           .  روشنگـري اسـت    

نيست کـه بـتـوانـد در مـقـابـل حـق و                   
. حقانيت اين مسأله مقـاومـت بـکـنـد       

به نظر من شـمـا در ظـرف چـنـد سـال               
روشنگري ميتوانيد کـاري کـنـيـد کـه          
مردهاي آن کشور هم آزاد بشـونـد، از         
اين تحجر و از اين جهل فرهـنـگـي کـه       
به هر حال با اسالم و فرهـنـگ سـنـتـي        

بـايـد کـار      .  انـد    در آن کشور رسوخ داده
کرد، بايد آموزش داد و بايد پيـگـيـري    

شـمـا   .  کرد، بازرسي کرد، نظارت کـرد 
نــمــيــتــوانــيــد داخــلِ يــک خــانــواده را             
ــک                    ــه ي ــد ب ــي ــن ــد، تصــور ک ــاري بســپ
تاريکخانه که کسي از آن خبر نـدارد و    

 ...نميتواند در آن دخالت کند
ــد وســط                :ســؤال ــخــشــي ــب ــن، ب ــا اي آي

صحبتتان، به دخالت دولت و پـلـيـس        
در زنـدگـي خصـوصـي مـردم تـعـبـيـر                  

 نميشود؟
 

آخر ايـنـطـور نـيـسـت          :منصور حکمت
که بروند در خانه مردم را بشـکـنـنـد و       

صحبـت از ايـن اسـت کـه             . وارد شوند
اگر زني بـا چشـم بـاد کـرده آمـد سـر                   
کار، اجازه پيدا کنند بروند ببيننـد کـه     
چـه کسـي بـا مشـت بـه چشـم او زده                     

اي بـه مـدرسـه       اگر ميبينيد بچه.  است
نـمـي آيـد، اجــازه پـيـدا کــنـيـد بـرويــد                   

اگـر  .  ببينيد چرا به مـدرسـه نـمـي آيـد         
کارفرمايي مصاحبه شغلي کـرده و از      
پنج تا شغلي که داشته هر پنج تـايـش     

اند، يک مرجـعـي    را پنج نفر مرد گرفته
بتواند ببينـد کـه کـارفـرمـا واقـعـا بـر                 

مبناي توانايي و صـالحـيـت قضـاوت       
کرده است يا مرد بـودن ايـنـهـا تـأثـيـر            

واضـح اسـت کـه اگـر مـعـلـوم                .  داشته
شود توانايي و صالحيـت عـمـل کـرده         

بـايـد   .  خب البتـه کـاري بـه او نـدارنـد             
ها ومقامات مردمـي نـاظـر بـر          کميته

اجــراي صــحــيــح ايــن قــوانــيــن وجــود           
داشته باشد، بايد نهادهـاي دلسـوز بـه        
اصطالح خـدمـات اجـتـمـاعـي وجـود              

... داشته باشـد کـه کـمـک مـيـکـنـنـد               
بخش زيادي از حقـوق زنـان گـرفـتـنـي           

رد و بـه              .  است نميشود توي سـيـنـي بـ
بايد خود زن کمک کـنـد و آن       .  آنها داد

در نتيجه اگر زني کـتـک   .  حق را بگيرد
مـيـخـورد، اگـر زنــي از بـيـرون آمــدن                 
محروم ميشود، اگر زني از کـار پـيـدا        
کردن مـحـروم مـيـشـود، اگـر زنـي از                  
معاشرت بـا مـردم ديـگـر آنـطـور کـه                
خودش دوست دارد محروم مـيـشـود،      
بايد در يک چنين سيستـمـي مـراجـعـه        

و .  کند و بخواهد که دخـالـت بـکـنـنـد        
تصور اين که هر دولتي دخالـت کـنـد،      
حتما دخالت خشن و پـلـيـسـي اسـت،            
بخاطر اين است که دولتـهـايـي کـه تـا          

اند اينطور بوده اند، دولتـهـاي    حال بوده
استبداد سـلـطـنـتـي، دولـتـهـاي دسـت              

راستي، دولتهاي پـلـيـسـي، دولـتـهـاي          
ما داريـم از يـک حـکـومـت              . اسالمي

مردمي حرف ميزنـيـم کـه مـبـنـايـش            
انـد، مـبـنـايـش خـود            شوراهاي محلي

خود مردمند کـه خـودشـان        .  مردمند
در .  انـد    را بشـکـل دولـت آرايـش داده            

نتيجه کسي که دارد دخالت ميـکـنـد،    
همـان کسـي اسـت کـه هـمـان آدمـهـا                   
بـعــنـوان هـمــکــار و دوسـت و آشــنــا،                
باهاش سر و کار دارند، انجمـن مـحـل      
است، انجـمـن مـدرسـه اسـت، نـه يـک                
نهادي که با يونيفـورم و اسـلـحـه مـي            
آيد بخانه مردم و ميگويد چـرا بـا هـم        

ايـن تصـور     ...  اينطور رفتار ميکنـيـد  
از دولت خشن را، اوليـن چـيـزي اسـت         

دولـتـي   .  که ما نفي و نقد خواهيم کرد
مي آيد که در اصل خود مـردم اسـت،       
مردمي که دارند زنـدگـيـشـان را اداره           

 .ميکنند
 
ايــن مـتــنــي اســت کــه از روي نــوار                (

آرشيو راديو انترناسيونـال پـيـاده شـده         
 .)اصل مطلب شفاهي است . است
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 ...حاال حاج آقا دندان روی

ــه                ــيــن دانشــگــاه و كــمــيــت مســئــول
انضباطي با فشار بر دانشـجـويـان و        
ايجاد جو سركوب و وحشـت عـامـل      
اصلي اين خود كشي هـا هسـتـنـد و         
دانشجويان در تـجـمـع اعـتـراضـي و           
تريبون آزاد در اعتراض به اين فضـا    
و نقش كـمـيـتـه هـاي انضـبـاطـي از                 
ــيــن دانشــگــاه خــواســتــنــد            مســئــول
پـاسـخــگـوي وضـعــيـت پـيــش آمــده              

دانشجويان با شركت در ايـن    .  باشند
تجمع اعتراضي كالس هاي درس را   
تعطيل كرده و به مسئولين دانشگاه 

روزه دادنـد تـا بـه             ۳التيـمـاتـومـي       
 .مطالبات آنان رسيدگي شود

 
التيماتوم دانشجويان دانشكده 

خبر برای لغو احكام 
 انضباطی

ــبــر در                 ــان دانشــکــده خ دانشــجــوي
محروميت دو دانشـجـو      اعتراض به

از تحـصـيـل و احضـارهـاي كـمـيـتـه                

انضباطي و مشكـالت صـنـفـي روز          
اسـفـنـد تــريـبـون آزادي بـرگــزار                ٢٨

ــد  ــت           .  کــردن ــري ــي ســت مــدي گــفــتــن
دانشكده خبر كه مورد شـديـد تـريـن       
انتقادات دانشجويان نيـز قـرار دارد       
هـــمــــواره در جـــهــــت ســــركــــوب                
دانشجويان، اعمال آپارتايد جـنـسـي      
و اخراج اساتيد دست بـه اقـدامـاتـي       
مـي زنـد كــه بـا تـعــرض و مـقـابلــه                   

 .دانشجويان مواجه مي شود
 

 ۵دانشجويان در ايـن تـريـبـون آزاد             
روز به مسئولين دانشگاه التيماتـوم  
داده اند تا هـمـه احـكـام انضـبـاطـي            
ــر                  ــغــو و ســاي ــان ل ــراي دانشــجــوي ب

 . مطالبات دانشجويان برآورده شود
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

 سازمان جوانان كمونيست
 ۲۰۰۹فوريه  ۲۱، ۸۷اسفند  ۳

 ...اعتراضات دانشجويان در مقابل فضای سركوب و احضار



 حميد کشاورز از ايران
 روبان برای ھشت مارس

چند روز پيش کـيـوان جـاويـد         . باسالم" 
در برنامه اي در تي وي کانال جديـد از    

مـارس تـو        ۸ يه روبان که بمـنـاسـبـت       
شـه و روي لـبـاس             اروپا استـفـاده مـي     

اگـه  .  سنجاق ميشه صحبـت مـيـکـرد      
عکسشو برام بفرست تـا بـدم         ميتوني

دوسـتـان درسـت کـنـن و روي لـبـاسـا                   
 ."مرسي.نصب کنيم

حميد جان مـن دقـيـقـا مـتـوجـه              : ک. ج
نشدم کدوم برنامه تي وي رو مـيـگـي        
اما نـمـونـه هـاي مشـخـصـي تـو ايـن                  
ــرات                  زمــيــنــه وجــود داره کــه مــن ب

اما در کل بايد بـراي هشـت       .ميفرستم
شـنـبـه    ٤ مارس امسـال و هـمـچـنـيـن             

سوري برنامه هاي مشـخـصـي داشـت         
که حرکتهايي اجتماعي با بـرد بـاال از       

بـايـد بـتـوانـيـم         .  خصايص آن بايد باشد
در اين روزها بصورت توده اي در هـر        
بــخــش از جــامــعــه اعــتــراضــاتــي را              

الـبــتـه مـراســمـهـا و          .  سـازمـان دهــيـم     
مارس معموالمتفـاوت از    ٨ تجمعات 

شـنـبـه    ٤ مراسم و شاديهـاي مـردم در         
سوري هسـت و بـا تـوجـه بـه شـرايـط                  
هرکدام مـيـتـوانـيـم اقـدامـاتـي انـجـام               

اما آنچه که مشخص است ايـن    .  دهيم
ــايــد                      ــيــه آپــارت ــد عــل اســت کــه بــاي

بايـد  .  جنسي،عليه حجاب مبارزه کرد
حجاب از سر گرفت و بايـد ديـوارهـاي      
هاي جداسازي جنسي را شکست و بـه    

 .حکومت ضد زن اعتراض کرد
 

 سياوش از يونان
 يک ذره سرم خلوت شه

درود کيان جان، حتمـا يـه ذره از شـر            "
اين گرفتاريام خالص شم، ميـام تـا بـا        
هم صحبت کنيم سر فعـالـيـت در ايـن         

مـن مـيـخـوام بـا          .  کشوري که هسـتـم    

سازمان جوانان و حزب فعاليت کـنـيـم      
 .مرسي و باي.براي رسيدن به آزادي

سياوش جان اميدوارم مسائل و   :  ک.ج
معضالتي که گفتي سريعـتـر بـرطـرف       
بشه که بتونيـم سـر کـارهـايـي کـه يـو                

بهـر  . ميتوني انجام بدي صحبت کنيم 
شـاد و سـرحـال        .حال از خودت خبر بده

 .کيان.باشي
 

 رضا  از تھران
 ...تشويق معلمان خوبه اما

آقاي کيان آذر سالم، اينکه مـعـلـمـان       " 
  کنيد خـوب اسـت، ولـي        را تشويق مي

الزمه به شما يـاد آوري کـنـم کـه ايـن              
معلمان نه انديشه سياسي دارنـد و نـه         

چـون حـداقـل      .  دغدغه جنگ طبقاتـي 
بـاز  .  تعدادي از آنها را من ميشـنـاسـم   

 ."هم ممنونم
رضا جـان مـا بـراي سـرنـگـونـي                : ک. ج

جمهوري اسالمي که نماينده سـرمـايـه    
داري در ايران  هست مبارزه ميکـنـيـم    
و ميخواهيم جامعه انساني بدون فـقـر     
و استثمار و نـابـرابـري ايـجـاد کـنـيـم،               

و مـبـارزات     .  جامعه اي آزاد و انساني
کارگران، معلمان ،زنان و جـوانـان  در         

وقتي بـه اعـتـراضـات       .  اين جهت است
نگاه ميکني هويت و شکل و شـمـايـل    
ــال و                 ــکـ ــپ، راديـ ــات چـ ــراضـ ــتـ اعـ
سوسياليستي ست و اين جهت دهي و   

مـعـلـمـان     " سياست را بقول يـو هـمـان          
. پيـش مـيـبـرنـد       " بدون انديشه سياسي

بنظر من اين ديد يو کامـال اشـتـبـاه و         
همين اعتصابي که بـخـشـي      .  نادرسته

از کانون صنفي با مـمـاشـات بـا رژيـم          
ميخواست به حالت تعليق در بـيـاره و     
ساکتش کنه و به جايـي بـکـشـونـه کـه           
هيچ اتفاقي نيفته، اما معلـمـان بـدون      
در نظر گرفتن اين تصمـيـم اعـتـصـاب        
خودشان را پيش بـردنـد و مـا شـاهـد              

حــرکــت هــاي وســيــع در شــهــرهــاي               
مختلف بوده ايم و ايـن نشـان دهـنـده             
ديد سياسي و وجود يک ارتباط  قـوي      
بـيـن ايـن بـخـش از جـامـعـه و رهـبــر                      
سياسيشان يعـنـي حـزب کـمـونـيـسـت             

مـبـارزه مـوجـود بـيـن           .  کارگري سـت   
جامعه و رژيم دقـيـقـا بـر سـر بـودن و               
نبودن جمهـوري اسـالمـي و سـرمـايـه             
داريســت و دو طــبــقــه مشــخــص بــا              
نمايندگان سياسيشان در مـقـابـل هـم           

اين يعني مبارزه طبقاتـي  .  ايستاده اند
. خـوش بـاشـي     .  به عريان ترين شکلش

 .کيان
 

 تابان از اھواز اميد
 مارس ٨به دنبال تجمع 

مــارس هــرچــي      ۸ درود، در مــورد       "  
دنبال تجـمـع گشـتـيـم خـبـري نـيـسـت                 
دانشگاه شوشتر در خفـقـان، دانشـگـاه       
آبادان هم تقريبـا هـمـيـن روال رو داره             
ــا از                      ــنــدت ــن حــرفــهــاي چ ــه اي ــبــت ال

در .  دانشجوهـاي ايـن دو دانشـگـاهـه           
ضمـن يـكـي از دوسـتـان گـفـت ايـنـم                    
شبكه رفـقـات، بـرنـامـه زنـده از نـيـو                   
كانال، مجري برنامه تلفـنـا رو جـواب        

برنامه رسـيـد بـه ايـنـجـا كـه                .   ميداد
مجري در جـواب بـه يـکـي از تـمـاس               
گيرندگان گفت اين آخوندا رو بـبـيـنـيـد      
صورتشون سرخ و پر خونه واسـه ايـنـه        

واقـعـا   .  كه خـون مـلـت رو مـيـخـورن              
دوســت داشــتــم زمــيــن بــاز بشــه بــرم             

اون دوسـت مـا گـفـت عـجــب              . تـوش    
. و هرهرش بلـنـد شـد     ....  تحليلي كرد

من جوابي نداشتم بهش بـدم، امـا تـو          
دلم گفتم چـرا بـعـضـي از رفـقـا بـدون                  

آخـه تـو     .  اينكه فكر كنن حرف ميزنـن 
يعني يه كمونيستي اين چـه تـحـلـيـلـي         
 بـــــــود کـــــــه گـــــــفـــــــتـــــــي ؟                        
خالصه كيان جـان خـواهـش مـيـكـنـم              
شما كه در ارتباط هسـتـيـد ايـن جـور            
مسائل رو گـوش زد كـنـيـد، دوسـت                
نـدارم بــعـنــوان مــورد تــمــسـخــر قــرار              

 ."بدرود ،پاينده كمونيسم.بگيرم 

اميد جان ما خـودمـان بـايـد در         : ک.ج
صورتي که کسي پـا جـلـو نـذاشـتـه و               
آستين باال نزده براي چنـيـن کـارهـايـي        

ايـن  .  بياييم وسط و دخالـتـگـر بـاشـيـم        
نقشي ست که هرکس خود را مـتـعـلـق     
به کمونيزم کارگـري مـيـدانـد بـايـد از             

بايـد بـراي     .  خودش انتظار داشته باشد
مناسبت پيش رو برنامه ريخـت  ٢ اين  

شنـبـه سـوري کـه مـردم            ٤ مخصوصا 
وسيع تـوده اي در خـيـابـانـهـا حضـور                
دارند و با شادي و رقص و پـايـکـوبـي         
صف تفکيک جنسيتي را ميشکنند و 

بـايـد در ايـن        .  حجابها را دور ميـرزنـد  
روز ما جهت بديم بـه ايـن شـاديـهـا و              
گزارش و عکس و فيلـم بـراي تـي وي          

. منتظر خبرهايـت هسـتـم     .  تهيه کنيم
اما در مورد نکته اي که گفته اي، در     
هر فعالـيـت و مـبـارزه اي شـکـلـهـاي                 
متفاوتي از برخورد با مـوضـوع ديـده        

و .  ميشود و اين کامال طبـيـعـي سـت      
ما اصـال فـرض مـيـکـيـنـيـم مـجـري                   
برنامه چنين برخوردي که در نـظـر يـو        
بسيار سطح پايين آمده را انـجـام داده       
باشد، من نـظـر يـو رو بـه بـخـشـي از                  
نشريه انترناسيونال  که مرتب بـرنـامـه    
هاي زنده تي وي را انعـکـاس مـيـدهـد        
جـلــب مــيــکـنــم، آيــا ايـن بــرخــورد و                
استقبال مردم يکي از داليلش برخـورد  
سياسي و ريلکس مجـريـان بـرنـامـه و          
کال حزب با اوضـاع سـيـاسـي ايـران و            
رويدادها نيست؟ اگـر اغـلـب بـرنـامـه             
هاي زنده را نيز ببينيم و دنـبـال کـنـيـم        

. باز اين تصوير مجددا تداعي مشـود   
حال وقتي کسي از دريچـه نـديـدن ايـن         
کليت وارد ميشود و مـيـخـواهـد ايـن          
جايگاه سيـاسـي اجـتـمـاعـي حـزب را              
فــرضــا بــا يــک بــرخــورد از يــکــي از                 
مجريان برنامه تعيين کند اين بحثـش  
جداست، چون چـنـيـن افـرادي بـدنـبـال            

امـا نـکـتـه مـن          .  چيز ديگري هستـنـد  
دقيقا با بعضي دوستان خودمان اسـت  
که از يک دريچه تدافعي و جـونـيـور و          
بدهکارانه با مسائل برخورد ميکنـنـد   

ــن حــرکــت عــظــيــم را                     ــت اي ــي ــل و ک
همين تکانـي کـه حـزب بـه           . نميبينند

اعتصاب معلمان داد مـعـيـار مـا در           
برخوردمـان بـا افـراد و سـازمـانـهـاي                 
ديگر نـيـسـت و مـتـاسـفـانـه بـعـضـي                    
اوقات درگير فضاي مسموم تبليغـات  

بـعـدا بـيـشـتـر در ايـن              .  آنها ميشـويـم  
 .کيان. رابطه صحبت خواهيم کرد

 
 ھدايت از ايران

 نشريات را مرتب بفرستيد
ميخواسـتـم بـرام اگـه         .کيان جان سالم"

مــمــکــنــه مــرتــب بــرام نشــريــات رو              
بفرستي، در ضمن من يـه سـري خـبـر           

بهر حال مـنـو   .  دارم که برات ميفرستم
. در جريـان فـعـالـيـتـهـا و اخـبـار بـذار                  

 ."مرسي
هدايت جان ايمـيـلـت در آرشـيـو          :  ک. ج

از ايــن هــفــتــه مــرتــبــا         . قــرار گــرفــت      
. نشــريــات را دريــافــت خــواهــي کــرد           

مـنــتـظــر اخــبـار ت هـم هسـتــيـم کــه                  
بفرستي و اميدوارم حضور فـعـاالنـه و      

شـــاد . اکـــتـــيـــوت را شـــاهـــد بـــاشـــم           
 .کيان.باشي

 
 مھدی از ايران

 ميخواھم عضو شوم
مــن مــيــخــواســتــم عضــو        . بــا ســالم   " 

ســازمــان شــمــا بشــم و آمــاده ام هــر                
نشريه و برنامه يـک  .  فعاليت انجام بدم

دنـيـاي بــهـتـر رو کـه فــرسـتـادي دارم                  
من .  برام اين صحبتها جالبه. ميخونم

مـارس و    ٨ مـثـال     .  بـايـد چـکـار کــنـم         
چهارشنبه  سوري بـايـد کـجـا بـريـم و               

 ."چکار کنيم
مــهــدي جــان بــه ايــن حــزب و               :  ک. ج

ــازمــــان جــــوانــــانــــش خــــوش                 ســ
مستقيـمـا در مـورد شـکـل و              . آمدي 

سبک فعاليتهايي که ميـتـوانـي انـجـام        
 .کيان. دهي صحبت خواهيم کرد

 
 حميد احمدزاده از ايران

 مسئوليت بسپريد ممنون ميشم 
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 نامه ھای شما

 :به كانال جدید كمك مالی كنید
  :آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: ۵٨٣۶۵٧۵٠٢ 
Bankleitzahl: ٣٧٠١٠٠۵٠ 
Post Bank 

  :کانادا
 
Canada 
ICRC  
Scotiabank 
۴٩٠٠ Dixie Rd, Mississauga 
L۴W ٢R١ 
Account #: ٨۴٠٠٢ ٣٩٢۶١٣ ٩ 

  :انگلیس و از ھر کشور دیگر
 
England 
Account nr. ۴۵۴٧٧٩٨١ 
sort code: ۶٢-٠۴-٢٣ 
account holder: WPI 
branch: Wood Green  
Bank: NatWest  

IBAN: GB٧٧ NWBK ۶٠٢۴ 
٢٣۴۵ ۴٨١ ٧٧٩ 
BIC: NWBK GB ٢L 

 
  :سوئد

Sweden 
Post Giro: ۶٣٩ ۶٠ ۶٣-٠ 
account holder: IKK 



هــاي،کــيــان جــان شــرمــنــده، نــبــودم،          
بالخره آدم بايد قـدر دوسـتـايـي مـثـل             
شما رو بدونه، اگه تو ايران مسولـيـتـي    

مـنـتـظـر     . بهم بسپري خوشحال ميشم   
 باي. جوابت هستم

 
حميد جان منهم خوشـحـالـم کـه       :  ک. ج

دوستاني مثل يـو بـا اشـتـيـاق اعـالم               
مـيـکـنـن کــه مـيـخـوان فـعـالـيـت در                    

اينکه ايـن  . چارچوب حزب انجام دهند
ــان آن               جــامــعــه، مــخــصــوصــا جــوان
امــيــدوارتــر و راســخــتــر از هــمــيــشــه            
ميخواهد بيايد و مبـارزه کـنـه و ايـن           

حتما يو ميتوني نقـش  .  رژيم رو بندازه
مهمي داشته باشي تو ايـن مـبـارزه و          
باهم در مورد کارهايي کـه مـيـتـونـي          
انــجــام بــدي بــا تــوجــه بــه شــرايــط و                

 .کيان.امکاناتت صحبت خواهيم کرد
 

 مشکات از ايران
 مبارزه تا آزادی کامل 

ــم       .  بـــا ســـالم    "  ــخـــواســـتـ ــده مـــيـ بـــنـ
آمادگي خود را بري مبـارزه تـا        اعالم

. رسيدن بـه آزادي کـامـل اعـالم کـنـم              
 ."مرسي

 
مشکات جان اين حزب به وجود :  ک.ج

انسـانــهــايـي مــانـنــد يـو نــيـاز داره و                  
جايگاه  يو در همين حـزب اسـت مـن          
برنامه حزب را برايت ميفرستـم و تـي       
حزب را حـتـمـا بـبـيـن و در جـلـسـات                  
سازمان جوانان شرکت کـن، در مـورد       
کارهاي ديگر مستقيما باهم صحـبـت   

 .کيان.ميکنيم
 

 آزاده از بوشھر
 چه کارھای بيشتری

مـيـخـواسـتـم بـپـرسـم           . کيان جان سالم"
من ميتونم لينک وبالگ هاي سازمـان  
جـوانــان رو ســنــد تــوآل کــنــم و بــراي                

اجازه مـيـديـد؟ مـن         .  دوستانم بفرستم
ميخواستم بدونم چه کـاراي بـيـشـتـري        

 "ميشه انجام داد؟
آزاده جـان حـتـمـا يـو مـيـتـونـي                :  ک. ج

اينکارو کني و احـتـيـاج بـه پـرسـيـدن              
يک سايت براي معرفي کردن بـه  .  ندارد

بقيه است و بايد همه اعضا و فعـالـيـن    
سجک مرتب سايت و وبالگها و نشريـه  
جوانان کمونيست را تـبـلـيـغ کـنـنـد و              
افراد بيشتري را با اين سـازمـان آشـنـا         

عالوه بر اين يو ميتوني کارهاي . کنند
زيادي انجام بدي که اوليـن آن شـرکـت        
در جلسه سجک و تهيه خبر و گـزارش      
و  نوشتن براي نشريه و ديدن تي وي و   
جمع کردن دوستـانـت حـول تـي وي و             

بايد افراد بيشـتـري را بـا        .  سجک است
اين حزب و سـازمـان جـوانـانـش آشـنـا            

بيشتر با هـم صـحـبـت خـواهـيـم            .  کرد
 .کيان. کرد

 
 سروش آزادی، ايران

 !احمدی نژاد راست ميگه
اول تشکر کنم بابت زحماتي کـه مـي     " 

دوم بروم .  کشيد و اين نشريه خوب تان
 .سر حرف هاي خودمان

در مورد آن فيلمي که با موضوع نامه 
هاي احمدي نژاد به نمايش در آمـده و      
گفته هفتاد وپنج درصد از نامه هـاش  
رو جـواب مـي ده بـايـد بـگـم درسـت                  

من زمـانـي کـه دانشـجـو بـودم             !  گفته
نامه ايي نوشتم مبني بر ايـنـکـه پـول         
ندارم خرج تـحـصـيـلـم رو بـدم و تـوي                  
احمق که روي گنج من نشستـي کـمـي      

البته نـه  .( از آن بده تا من تحصيل کنم
نـامـه     کـه در جـواب      )  به اين صراحت

ايي برام اومد کـه نـوشـتـه بـود بـرو از               
در حالي که به !!  صتدوق رفاه وام بگير

صورت عادي هم مـن چـنـديـن بـار از            
! اين صندوق کوفتي وام گـرفـتـه بـودم          

وهنوز هم بعد از گـذشـت يـک سـال از             
يـا  !  فارغ التحصيلي ام بهش بدهـکـارم  

مثال يکي از دوسـتـانـم کـه مـهـنـدس            
کشاورزي است نامه نوشته که من بـي  

آقــا جــواب داده بــرو از بــانــک             . کـارم    
انــگــار بــانــک     !  کشــاورزي وام بــگــيــر      

کشاورزي مـنـتـظـر امـر عـالـيـجـنـاب               
 !بوده

در مورد مطلبي که راجـع بـه دارويـن          
بود جالبه بدونيد آخوند ها جديـدا دبـه     

مي گن نظريه داروين تـنـاقضـي    "کردن 
. داليــلـي هــم آوردنــد     !  بـا اســالم نـداره      

بگذريم از اينکه اينها استاد دبه کـردن  
ولي بايد به يـک نـکـتـه تـوجـه             !  هستن

داشته باشيم و اون اينـکـه جـهـان مـي          
تونه خودش را منظم کنه و اين هـمـون   
چيزي است که اين آخوندها نمي تـونـن   

! دنيا نيازي به ناظـم نـداره    !! ردش کنن
اينجاست که بـايـد ديـالـکـتـيـک را بـه               

و آن کـتـاب کـذايـي           . خاطر اينها آورد 
!) شــده     کــه جــديـدا يــاغــي      ( سـروش    

جالب اسـت بـدانـيـد مـن اصـال نـمـي                 
از !  دانستم ديـالـکـتـيـک يـعـنـي چـي؟               

از نقـد هـاي غـرض        ! سروش ياد گرفتم
يا مثال من اصال آشـنـايـي    !  ورزانه اش

با ماترياليسم نداشتم ولي از مـطـهـري    
 !!ياد گرفتم

 ."موفق باشيد
 
ســروش عــزيــز مــرســي از ايــن            :  ک. ج

نکاتي کـه نـوشـتـي، امـا شـمـا بـايـد                    
بيشتر براي نشريه بنـويسـي و خـودت        

در .  را گزارشگر و نويسنده اون بـدونـي  
ضمن فکر کنيم شما هم موفق باشـيـد   
كــه اگــر كســي بــخــواهــد در مــورد                  
ماترياليسم و ديالکتيک بداننـد بـهـتـر       
است  برود از منبع اصلي و دسـت اول    

براي شروع کتاب انـگـلـس بـه       .  بخواند
لوديک فوئربـاخ و پـايـان فـلـسـفـه              " نام 

و هـمـيـنـطـور تـزهـاي            "  کالسيک آلمان
مارکس در باره فوئرباخ منابع خـوبـي     

 .  هستند
 

 )ايران؟(دوستدار حکمت 
 ھولوکاست در روز روشن

روزگــاري در دانشــگــاه مــا دخــتــري           " 
بهايي بود که بـعـد هـا نـبـود، ظـاهـرا              

از .  ناچارشدنـد کشـور را تـرک کـنـنـد              
هـمـان زمـان مـعــنـاي انســان و شـبــه                  

.  انسان برايم به دغدغه اي تبـديـل شـد     
زنـدگـي بـهـايــان در ايـران زنــدگـي در                  

قربـانـعـلـي دري       .   دنياي مردگان است
نجف آبادي آشکارا فتواي کشتار داده   

خوابم نمي برد ، به قول مائو در .  است
اين روزگار مختـرع قـرص خـواب آور          

. انساني همپايه کـارل مـارکـس اسـت          
ديشب شعري براي بهايـيـان نـوشـتـم ،          
اعتراف نامه روشـنـفـکـران ايـرانـي در           
حمايت از بهايان تحت عنوان ما شـرم    
گينيم را هم خـوانـدم ،درد مشـتـرکـي            
است، سرنوشت همه مـا گـرو گـرفـتـه            
شده اسـت،شـعـار جـمـهـوري اسـالمـي             

) مرگ بر ضد واليت فـقـيـه     ( گوياست 
اين مانـيـفـسـت  جـمـهـوري اسـالمـي                
اسـت ، بــه هـر حـال ايــن شـعــر را بــه                      

 . بهاييان ايران تقديم ميکنم 
به امـيـد بـرافـراشـتـن پـرچـم مـنـصـور                  

نــام شــعــر را مــي تــوانــيــد           .  حــکــمــت
 ): همه شرم گينيم( بگذاريد 

دختر زيباي بهايي ايـن خـاک داغـدار           
من ديوانه تـو بـه يـاد تـو،             /  شماست

دخــتــر  /  ايــران بــدهــکــار شــمــاســت           
کشنـد  /  خاموش بهايي، تشنه رهايي
دريـغ از    /  آدمان را به جرم بي خـدايـي  
نـيـسـت    /  اين زمانه، آتش کشد زبـانـه  

ديـديـم   /  کند روان را حتي درون خـانـه    
چـه  /  به چشم گريان، خرابه هاي ويـران 
بـرپـا   /  شد آواز پيران، جانم فداي ايران

/ کنيم نمايش، يک شـور يـک نـيـايـش         
/ قربانيان نوازش، اعداميان سـتـايـش   
/ عزيز رفته از ياد از بـدو روز مـيـالد       

پـــرده بـــرافــــتـــد يـــک شـــب، داد                       
ــيــداد   ــانــون        /  زجــوروب ــاي ق آدمــکــه

رجـالـه هـاي      /  ،مجنون و تشنـه خـون    
دموکـرات  /  ديروز حاال تو گنج قارون

حماسـه  / و فدايي ،کمونيست و بهايي
ايـران  /  اي بسازند سالهاي بي صدايـي 
هـزار  /  به دست ياران از ري تا جمـاران 
 هزار هزاران،فرياد به نابکاران

 "دوستدار منصور حکمت
 
ــز مــتــشــکــر از                :  ک. ج دوســت عــزي

ايــن .  احسـاسـات انســانـدوسـتـانــه تـان          
حکومت مذهبي است که ايـن بـال را         
سر باورمندان به مـذاهـب ديـگـر مـي          

بايد مذهب را از حکـومـت جـدا      . آورد
بايد هرگونـه اقـتـدار سـيـاسـي و             .  کرد

جـامـعـه    . اجتماعي از مذهب را گرفت
بـايـد   .  نبايد مذهب رسمي داشته باشد

.  صنعت مذهب را تماما تعطيل کـرد   
مذهب بايد به عقيده مومنانش عقـب  
رانده شود تـا بـه جـنـايـاتـي کـه شـمـا                    

و البته نـهـايـتـا     .  گفتيد پايان داده شود
بايد شرايطي فراهم آورد که هيـچ کـس     

بـايـد   .  اسير هيچ گونـه خـرافـه نـبـاشـد          
جامعه اي ساخت که انسان و حـرمـت       
انسان اسـاس آن بـاشـد و بـه هـرگـونـه                  

 .خرافه و واژگوني پايان داد
 

 صبا از ايران 
 کمونيسم و بيقراری

صباي عزيز مـطـلـب شـمـا بـا عـنـوان               
امـا  .  رسـيـد  "  کمـونـيـسـم و بـيـقـراري           " 

اينهفته فرصت نشد که از آن اسـتـفـاده      
اميدواريم هفته ديگـر ايـن کـار        .  کنيم

از شما خيلي مـتـشـکـريـم و        . را بکنيم
ميخـواهـيـم کـه مـرتـب بـراي نشـريـه                  

 .بنويسيد
 

 امضاء محفوظ
 يک عکس، يک سوال

. اين عکس در سايت دويچه وله ديدم" 
ادامـه  " براي تزيين مطلبي بـا عـنـوان          

بـه  .  آمده بود" فشار بر دانشجويان چپ
عکس دقـت کـنـيـد، بـنـظـر مـيـرسـد                   
! پالکاردهاي سرخ در آن سفيد شده انـد 

آيا درست اسـت؟  ايـن احـتـمـاال کـار                 
. خبرگزاري جـمـهـوري اسـالمـي اسـت          

 !.." اما دنيا را چه ديدي
 

 
 اکبر پويافر، ايران

 آخرين اخبار ماھواره اميد
ماهواره اميد از مدارخـارج  :  خبر اول" 

شده است وفقـط بـه دور سـيـاره زهـره              
مــي چــرخــد وايــن پــيــام هــارا ارســال              
ميكند؛الهي دورت بگردم،جيگر چنـد  

 سالته، صيغه ميشي؟
 

نيروي انتظامي اعـالم کـرد،      :  خبر دوم
بزودي براي کنترل روابط ميان اميد و   
زهره يک فروند سفينه ي گشـت ارشـاد     

 ."به فضا خواهيم فرستاد
 

ماهواره اميد تهديد کرد در :  خبر سوم
صورت ادامه تمسخر شدن به اسرائيـل  

 !!!پناهنده خواهد شد
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