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 کمونیستنان   جو 
 سه شنبه ها منتشر می شود

۳۹۲ 
   

سـالـه هسـتـم از            ۲۹ سالم من يه دختر   
االن نـمـيـدونـم       .  تهران تمـاس مـيـگـيـرم       

نصـفـه      ۳ نصـفـه شـبـه             ۲ ساعت چنده 
من خواب بودم از صداي تلويزيـون   .  شبه

ديـدم در مـورد زنـان          .   پدرم  بيدار شـدم 
يـه  .   داره صحبت ميکنه و حجاب زنـان   

موردي بود که من هميشه  تـوي ذهـنـم        
و .   دلم ميخواست اينو عنوان کـنـم  .  بود

 . آرزوم اينه که اين پخش بشه
و اون اينه که من  فکر ميکنم، تـقـريـبـا       

روزه پيش بود ماهواره داشت پخـش   ۱۰ 
ميکرد،  صحنه اي از قبل از انقالب رو   
يــه جــعــمــعــيــتــي از مــردم بــودن کــه                 

دوتـا دخـتـر      .  بيشتزشون از آقايون بودنـد 
خانم جوان آمدند از بين ايـن آقـايـون رد        

تـا  ۲ .  معلوم بود که دانشجو انـد   .   شدند
بعد دامني کـه  .   کتاب زير بغالشون بود

و .   اينا پاشون کرده بودند باالي زانو بود
ايــن بــرايــه مــن انــقــدر جــالــب بــود کــه              
هيچکس بـه ايـنـهـا نـگـاه نـمـيـکـرد و                     

انقدر راحت از   .   هيچکس توجه نميکرد
 .  کناره اينا رد ميشدند که حد نداره

ساله هستم  وقتي  ۲۹ ولي من يه دختره 
که اينجا دارم راه ميرم همه نگاهها بـيـن   

که مانتويه من بره کـنـار   .   پاي من است
پاي من معلوم هست، نيست،  چيـه چـه     

و من امشب بخاطر اين تـمـاس   .   جوريه
منـم حـق     .  منم يک انسانمگرفتم که بگم 
ــدگــي دارم      .  حــيــات دارم    ــم .   حــق زن دل

دلم ميخواد به روز .   ميخواد شيک باشم
دلم ميخواد اونجوري کـه دوسـت     .   باشم

پـيـام ايـنـجـا قـطـع            ( ...   ندارم بيام بيرو
 .)ميشود

ره پيش خـدا   گن يه روز جبرئيل مي مي" 
آخـه خـدا؟ ايـن چـه            : کـنـه کـه      گاليه مي

وضعيه آخه؟ ما يه مشت ايروني داريـم    
کـنـن اومـدن         توي بهشت که فـکـر مـي       

پسـرا و دخـتـرا پـارتـي            ! خونه خاله شون
ترتيب ميدن و گيالس به هم مي زنن و   
کلي الو مي ترکونن و هيچ توجـهـي بـه      

بجـاي  .  حوري و غلمان هامون نمي کنن
لباس و رداي سفيد، همشون لبـاسـهـاي    

دار و آنــچــنــانـي و مـدل غــربــي                مـارک 
هيچکدومشون از بالهـاشـون   !  پوشن مي

گن بدون مـاشـيـن     کنن، مي استفاده نمي
اون بوق و کرناي مـن هـم     !  رن جايي نمي

. گم شده، هر روز از طرفي صداش مياد
آقـا مـن     .  دارن منو مسخره مـي کـنـن       

. خسته شدم ديگـه بـه ايـنـجـام رسـيـده             
حتي ديدم هاله هاي باال سرشون رو بـه      

گاها نمي دونم چه جـوري  .  سخره گرفتن
نور اين هاله ها رو کم مـي کـنـن و تـو           

. تاريکي زن و مرد اختـالط مـي کـنـن        
باور کن نظم اينجا رو بهم زدن و همه ي   

 ...معادالت من بهم خورده
هـا هـم کـه           اين!  اي جبرئيل   : خدا ميگه

برو يه زنگـي بـه     !  گفتي خيلي بد نيست
شيطان بزن تا بفهمـي مشـکـل واقـعـي          

   !يعني چي
  

. جبرييل زنگ ميزنه به جناب شـيـطـان     
ره روي پـيـغـامـگـيـر تـا                 دو سه بار مي

باالخره شيطان نفس نفـس زنـان جـواب        

مبارزه زنان عليه قـوانـيـن اسـالمـي و            
حكومت اسـالمـي بـي شـك يـكـي از               
وسيع تريـن و پـرقـدرت تـريـن عـرصـه                
اعتراضات دائمي جامعه ايران بر عليه 

طرح هاي شكسـت  .  وضع موجود است
" امنيـت اجـتـمـاعـي       " خورده پي در پي 

رژيم و زوزه هاي آخوند ها و مسـولـيـن      
اختالط زن " و "  بي حجابي" حكومت از 

در جامعـه شـاهـد ايـن مـدعـا             "  و مرد
مبارزه اي هر روزه كه تعطيلي .  هستند

قبر برخواسته اسالمي در جريـان اسـت     ندارد و به وسعت جامعه با حكومت از 

فوريه، در مـرکـز شـهـر          ۸ ٢ روز شنبه  
ــفــر شــاهــد             ــکــفــورت، صــدهــا ن فــران
راهپيمايي با شکوهي بـودنـد، کـه در        
استقبال از هشت مارس روز جـهـانـي        

 .زن در اين شهر برگزار شد
ــب                 ــظــاهــرات از جــان ــن ت حــزب  اي

کمونيـسـت کـارگـري ايـران، سـازمـان              
عليه تبعيض، کميته بين المللي علـيـه   

چهارشنبه سوري از آن روزهـايـي سـت        
كه حكومت از آن وحشت دارد، جوانـان  
و در واقع همه مردم از پير و جـوان در        
اين روز به خيـابـان مـي آيـنـد و تـمـام                
رشته هـاي حـكـومـت اسـالمـي بـراي                
برقراري ديوار جنسي و آپارتايد جنسي 

دسـت در دسـت هـم          .   را پنبه ميکنند
مي رقصند و حجاب را بر مي دارند  و 
قوانيـن عـقـب مـانـده اسـالمـي را بـه                   

امسـال  .  پشيـزي حسـاب نـمـي كـنـنـد             
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و مي رود تا حكومت اسالرا بـه زانـو       
 .درآورد

 
جنبش آزادي زن از هـمـان ابـتـداي             
حيات جمهوري اسـالمـي بـا شـعـار          

" آزادي زن، آزادي جــامــعــه اســت          " 
حكـومـت اسـالمـي را بـه مصـاف               
طلبيده است و يـك روز از مـبـارزه            
عليه قوانيني كه عمر حكـومـت بـه      

. آن بسته است كوتاه نـيـامـده اسـت        

زن ستيزي و سركوب سيستـمـاتـيـك     
و اعمال آپارتايد جنسي به جـامـعـه      
از اركان حياتي حكـومـت اسـالمـي       
ســت، و درســت بــه هــمــيــن دلــيــل             
عرصه مبارزه براي آزادي زن يـكـي       
از مـهـم تـريـن عـرصـه هـاي جـدال                 

. جامعه با حكومت اسـالمـي سـت       
حكومتي كه حجاب شيشه عـمـرش   
است، حكومتي كه اگر زن و مـرد و    
دختـر و پسـر دسـت در دسـت هـم                  
ديوار آپارتايد جنسي را بشکنند بـه  
لرزه در مـي آيـد،  بـايـد در هشـت                

بيش از پـيـش     )   اسفند ۱۸ (مارس 
در حـلـقـه اعـتـراض زنـان و مـردان                

هشـت مـارس روز       .  آزاده قرار گيـرد 
جهاني زن، روز مقابله با حـجـاب و       
ــســي و روز عــزاي                 ــد جــن ــاي ــارت آپ

 .  حکومت اسالم است
 

سازمان جـوانـان كـمـونـيـسـت هـمـه              
شما جوانان را فـرا مـي خـوانـد در               

اسفند در ميادين و پـارك هـاي      ۱۸ 
شهر تجمع كنيد، قوانين و مقـررات  
اسالمي و ضد زن را  نقـض کـنـيـد،        
حجـاب را زيـر پـا بـيـنـدازيـد، سـد                   
آپارتايد جنسي و جداسازي جـنـسـي    
را در اتوبوس و مترو و در خـيـابـان        
در هم بشـكـنـيـد، در دانشـگـاه هـا              
تجمع و مراسـم بـرپـا كـنـيـد، در و               

زنـده بـاد     " ديوار شهر را پر كنيد از     
حــکــومــت ضــد زن       " و   "  مــارس   ۸ 

نميـخـواهـيـم، حـجـاب و تـبـعـيـض                 
ــم     ــي ــخــواه ــي ــم ــن         "    ن ــري ــع ت و وســي

اعــتــراضــات را عــلــيــه حــكــومــت          
روز .  آپارتايد جنسي بـرگـزار كـنـيـد       

جــهـــانــي زن را در مـــحــافـــل و                   
اجــتــمــاعــات در مــيــهــمــانــي هــا و          
گردهمايي ها در محله و در خيابـان  

کاري کنيد تـا هـمـه      .   جشن بگيريد
دنيا بـبـيـنـد کـه نسـل جـوان ايـران                 
يکصدا عليه حـجـاب و حـکـومـت            
ضـد زن  و اسـالمـي بـه اعـتـراض                   

 . برخاسته است
 

 نه حجاب، نه آپارتايد جنسي
 مرگ بر اين حکومت زن ستيز

زنده باد آزادي، بـرابـري، حـکـومـت          
 کارگري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان كمونيست
 ۲۰۰۹ مارس  ۳ ، ۸۷ اسفند  ۱۳ 

392جوانان كمونيست     1387 اسفند      13  2 

هــاي ايــران        دانشــگــاه :  وزيــر كــار    
 .کشند استعداد افراد را مي

البد براي شکـوفـايـي اسـتـعـداد هـا            
اسـت کــه اســتــخـوان در آنـجــا چــال              

 .ميکنند
چـرا  :  يکي از معاونـيـن احـمـد نـژاد         

دانشجويان از دفن شهدا دردانشگـاه  
 .راضي نيستند

از قـبـرسـتـان،       .  شما ببخـشـيـد شـان      
 .برخالف شما متنفرند

خسـرو  :  روزنامه جمـهـوري اسـالمـي      
 !گلسرخي زنده است

اگر زنده بود تا حاال شـمـا   !  شک دارم
 .او را کشته بوديد

طـرح ضـربـتـي دولـت          :  شهاب نـيـوز  
 .براي مهار قيمتها

مواظب باشند شصت پا يشان نـرود    
 !تو چشمشان

شانه هـاي احـمـد نـژاد را             :  خز علي
 .مي بوسم

 !مار سبز ميشود! اينکار رانکني
ــيــت            :  رادان ــه طــرح امــن ــن در زمــي

اجتماعي، اخـتـالفـي بـيـن دولـت و             
 .پليس وجود ندارد

ميخـواسـتـيـد اخـتـالف هـم            !  نه پس
 ! باشد

انتقاد شيرين عبـادي از    :  دويچه وله
 .فقر، نابرابري و نبود آزادي در ايران

اشکالش چيه؟ وقـتـي اسـالم هسـت         
 همه اينها فداي احکام نوراني اسالم

اقتدار وسيعي که قانون :  رفسنجاني
به مردان داده نبايد امنيـت زنـان را       

 .تهديد کند
آيـت اهللا    !  نگو که به شمـا نـمـي آيـد        

فيمنيسـت فـقـط يـکـي اسـت آنـهـم                 
 .صانعي است

مـردم دولـت     :  اخوي رئيس مـجـلـس     
 .نژاد را دوست دارند احمدي

اگر منظور از مردم خودتان و اخـوي  
 ...!ولي اگر. تان است، حرفي نيست

 :از سایت های زیر دیدن کنید
  www.wpiran.orgسايت رسمي حزب
 www.cyoiran.comجوانان كمونيست 

 www.rowzane.comسايت روزنه
 www.kargaran.orgسايت كارگر ان 

 www.newchannel.tvتلويزيون كانال  جديد
 www.iskraa.netايسكرا كميته كردستان حزب 

 www.exmuslim.netسازمان اكس مسلم 
 www.hambastegi.orgفدراسيون سراسري پناهندگان ايراني 

فرارسيدن هشتم مارس روزجـهـانـي      
زن را بـه هـمـه زنـان و مـردان آزاده                

 .تبريک ميگويم
  

روز جـــهـــانـــي زن روز اعـــتـــراض             
سراسري عليه ستمکشي زن در همـه  
جوامع است، اما موقعيت فرودست 
و مادون انساني زنان در جـمـهـوري        

مبارزه براي رهـائـي زن        اسالمي به
در جامعه ايران اهميتي استثنائي و 

 .منحصر بفرد ميدهد
  
زنان در ايران رسمـا و قـانـونـا نـيـم              

مرد محسوب ميشوند و از ابتدائـي  
تــريــن حــقــوق انســانــي نــظــيــر حــق           
مسـافـرت، انـتـخـاب پـوشـش، حـق               
طالق، حق حضـانـت فـرزنـدان، حـق            
معاشـرت آزادانـه، حـق شـرکـت در              
بسـيـاري از رشــتـه هـاي ورزشـي و                
حــتــي حضــور در اســتــاديــومــهــا،           

مسـالـه    اينجا ديگر.  محروم هستند
نه تنها تبعيض و بيحقوقـي، بـلـکـه       
اعــمــال بــدتــريــن تــحــقــيــرهــا و                  
بيحرمتيها وانکار و لگدمـال کـردن     
. هويت انساني نيمي از جامعه است

جمهوري اسالمي يک حـکـومـت تـا         
مغز استخوان مردسـاالر و ضـد زن         

زنـان را در         است که رسما و عـلـنـا     
موقـعـيـت مـادون انسـانـي مـانـنـد                
موقعيت سياهپوستان در آفـريـقـاي      
جنوبي در دوره آپارتايد قرار داده و     
آنانرا در مدرسه و اداره و کارخانه و   

اتوبوس و مترو و مجامع عـمـومـي    
در ايـران    .  از مردان جدا کـرده اسـت    

دولت و قانون با زنان بعنوان بردگان 
جنسي مرد رفتار ميکنـنـد و هـمـه         
قــوانــيــن و اخــالقــيــات و فــرهــنــگ          
مذهبي حاکم از حجاب اسالمي تـا    
تعدد زوجات و صيـغـه، و از جشـن          
تکليف و تجاوز اسالمي به دخـتـران   

تـا سـنـگـسـار و آپـارتـايـد                  نه ساله
جنسي در خدمت تحميل و تـثـبـيـت     
بردگي و فـرودسـتـي زنـان بـخـدمـت            

  .گرفته شده است
  

جامعه ايـران هـرگـز ايـن بـردگـي و               
از همان .  بيحقوقي را نپذيرفته است

اولين هشت مـارس در دوره سـطلـه          
ارتجـاعـيـون حـاکـم در اسـفـنـدمـاه                

ــان و مــردان               ۱۳۵۷ تــا امــروز زن
آزاديخواه به نظام آپارتـايـد جـنـسـي        
تن نداده اند و مبارزه بي وقفه اي را 

. عليه اين توحش به پيـش بـرده انـد       
درک و فرهنـگ عـمـومـي مـردم در            
مورد حقوق و موقعيـت اجـتـمـاعـي        
زنان درست نقـطـه مـقـابـل ارتـجـاع            

جـنـبـش       حاکم قرار دارد و ازيـنـرو        
آزادي زن در ايران يک جنبش وسيع، 
راديکال و قدرتمند اجتماعي و يـک    
رکن تعيين کننده مبـارزه عـمـومـي       
مــردم بــراي ســرنــگــونــي جــمــهــوري        

خـود  .  اسالمي مـحـسـوب مـيـشـود        
ارتجـاعـيـون حـاکـم نـيـز بـارهـا بـه                   

در مقابله بـا جـنـبـش            ناتواني خود

ــرا          ــه آن ــبــش        آزدي زن، ک ــد " جــن ب
مـيـنـامـنـد، اذعـان کـرده            "  حجـابـي  

بـعـنـوان خـطـري کـه              و صريحا   اند
را تــهــديــد   "  کــيــان اســالم و نــظــام       " 

       .ميکند از آن نام برده اند
  

 :زنان و مردان آزاده
هشت مارس امسال بـه خـيـابـانـهـا           
بيائيد، در ميادين شهر و در پارکها 
تجمع کـنـيـد و بـه هـر شـکـلـي کـه                    
ميتوانيد ديوارهاي آپارتايد جنسـي  

حجابها را از سـر  .  را در هم بشکنيد
برداريد، در اتوبـوس و مـتـرو زن و            
مرد در کنـار هـم بـنـشـيـنـيـد و در                 
خيابانها و مجامع عـمـومـي دسـت       

جـمـهـوري    .  در دست هم ظاهر شويد
ــفــس      ــفــس          اســالمــي ن ــي، ن ــدگ زن

همزيستي عادي و مـتـعـارف زن و            
جــامــعــه انســانــي           مــرد در يــک       

حرام و غير قانوني اعـالم کـرده        را،
ــيــد        !  اســت ــدگــي کــن و    انســانــي زن
اين حکومت فاسد و متحجر    ارکان

و ماقبل قرون وسطائي را بـلـرزه در       
روز در      بگذار روز جهاني زن.  آوريد

هم شکستن جداسـازي جـنـسـيـتـي،         
" زنده بـاد زنـدگـي       " روز آغاز جنبش 

 !باشد
  

حميد تقوائي، دبير کميـتـه مـرکـزي       
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۰۹فوريه  ۲۵

 :پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جھانی زن 
 !آپارتاید جنسی را عمال درهم بشکنید

 پابرهنه ميان حرفھا
 ياشار سھندی

 ! نه به حجاب: هشت مارس



بازداشت امين درستی يکی 
ديگر از دانشجويان دانشگاه 

  شيراز
امين درستي دانشجـوي سـال چـهـارم         
رشته مـهـنـدسـي مـکـانـيـک کـه روز                  
گــذشــتــه بــه دنــبــال احضــاريــه اداره             

بـه آن    )  ۱۰۰ پـالک    ( اطالعات شيراز 
 .جا مراجعه کرده بود، بازداشت شد

وي که مدير مسئول نشـريـه تـوقـيـف          
شده داروگ نيز مي باشد در نـيـمـسـال     
تحصيلي گذشته سـه بـار بـه کـمـيـتـه              
انضباطي احضار شده که در نهايت بـه  
دو ترم محروميت از تحصيل محکوم 

 .گــــــــــــــرديــــــــــــــده بــــــــــــــود               
امروز پس از پيگيري خانـواده وي در      
مورد وضـعـيـت پـرونـده اش قـاضـي                

 ۱۰ پرونده خبر از صدور قـرار وثـيـقـه         
وي .  مــيــلــيــون تــومــانــي داده اســت          

همچنين افزوده است که تـا تـکـمـيـل          
 .پرونده در بازداشت به سر خواهد برد

الزم بــه ذکــر اســت امــيــن درســتــي               
هفدهمين دانشـجـوي بـازداشـت شـده            
دانشگاه شيراز در طول دو ماه گذشتـه  

 .مي باشد
ترم محروميت از تحصيل   ۱۰ 

دانشجوی دانشگاه علوم    ۵ برای  
   پزشکی شيراز 

در ادامه سرکوب دانشجويان دانشگاه 
تــن از      ۵ عــلــوم پــزشــکــي شــيــراز،          

تـرم     ۱۰ دانشجويان اين دانشـگـاه بـه        
محروميت از تحصيل محکوم شده و   
پرونده يکي ديگر از دانشجويان نيز به 
کــمــيــتــه انضــبــاطــي مــرکــزي وزارت        

تـن     ۵ .  بهداشت فـرسـتـاده شـده اسـت         
ديگر از دانشجويان نيز بـه تـازگـي بـه         
کميتـه انضـبـاطـي دانشـگـاه احضـار              

 .شدند
ســعــادت دلــفــانــي، ديــنــدار و ســيــد            
محسن فخري بافقي هـر کـدام بـه دو            
ترم محروميت قطعي از تـحـصـيـل و         
طيبه جهانگيرفام و مجتـبـي وکـيـلـي        
هر کدام به يک ترم محروميت قـطـعـي    
از تحصـيـل و يـک تـرم مـحـرومـيـت                 

همچنين طـي    .  معلق محکوم شده اند
اين حکم اين دانشجويان از خـوابـگـاه        

نيز محروم شده اند و به برخـي از آنـان       
اعالم شده که تـا پـايـان تـحـصـيـل از              

 .خوابگاه محروم خواهند بود
 

تن از  ۶۰۰بيانيه بيش از 
فعالين اجتماعی در اعتراض 
به حکم صادره برای معاون 
دانشجويی و دختر دانشجوی 

   ن دانشگاه زنجا
در پي صدور حکم شالق براي مـعـاون     
دانشجويي دانشگـاه زنـجـان و دخـتـر            
دانشجويي که قرباني تعرض وي شـده    

تــن از فــعــالــيــن        ۶۰۰ بــود،بــيــش از     
اجتماعي با امضاي بيانيه اي به حکم 

امضـــا .  صـــادره اعـــتـــراض کـــردنـــد      
کــنــنــدگــان ايــن بــيــانــيــه بــرخــورد بــا           
دانشــجــويــان دانشــگــاه زنــجــان و                
دانشجوياني چون علي نيکونسبتي را 
مـحـکـوم کــرده و خـواسـتــار تـأمـيــن                
امنيت دختران دانشجو در دانشـگـاه،     
پاسخگويي مسـئـولـيـن در خصـوص          
ايــن مســائــل و مــحــاکــمــه عــادالنــه           
معاونت دانشجويي دانشـگـاه زنـجـان       

 .شدند
 

دومين روز تحصن دانشجويان  
   دانشکده تکنولوژی سيرجان 

صبح روز شنبه دانشجويان دانشـكـده     
تكنولوژي شهـر سـيـرجـان بـا تـجـمـع               

آميز در جلو اين دانشـكـده از      اعتراض
هاي درس خـودداري       حضور در كالس

 .كردند 
اين دانشجويان كه تعداد آنها به بـيـش   

رسيد، روز گذشته نيـز   نفر مي ۵۰۰ از 
دانشــجــويــان دانشــكــده تــكــنــولــوژي       
سيرجان به اعتراض و تحصن خود در   
روز دوم ادامه دادند و در محوطه ايـن  
ــا ســر دادن شــعــارهــاي               دانشــکــده ب
دانشجويي در دفاع از حق خـود بـراي       
گرفتن مدرك تحصـيـلـي از دانشـگـاه          
باهنر و پر كردن طومارهايي خواسـتـه   

 . هاي خود را اعالم كردند
 

آزادی يونس ميرحسيني با 
  ميليون ۱۰۰قرار وثيقه 

يــونــس مــيــر حســيــنــي دانشــجــوي            
دانشگاه شيراز پس از گذشت بيـش از    

وي کــه بــا حــملــه        . روز آزاد شــد       ٢٠ 
نيروهاي امنيتي به خانه اش بازداشت 

 ٢٠ شده بود با قرار وثيقه ي سنگـيـن     
 .ميليون تومان آزاد شده است

 ٣ گفتني است که وي پـس از حـدود             
هفته بازداشت در بـازداشـتـگـاه اداره           
اطالعات در روز هـاي آخـر بـه زنـدان           
ــتــقــل شــده                 ــاد شــيــراز مــن عــادل آب

يونـس مـيـرحسـيـنـي دانشـجـوي             . بود
حقوق دانشگاه شيراز مي باشد که در   

روز    ١٤ سال گـذشـتـه نـيـز بـه مـدت                
سال حـبـس    ٣ بازداشت شد و سپس به 

تعليقي محکوم شد که بيم آن مي رود 
با پرونده سازي جديد اطالعات عـلـيـه    

 .او ، حبس وي اجرا گردد
وي چندين بار دست به اعتصاب غـذا    
زد که به اين دليل از نظـر جسـمـي بـه         
شدت ضعيـف شـده بـود و بـه دلـيـل                 
بيماري گوارشي وضعيتـش بـه شـدت        

 .وخيم شده بود
 

اعتراض دانشجويان در 
  سخنرانی خاتمی

مراسم سخنراني خاتمي در تبلـيـغـات    
انتخابات رياست جمـهـوري بـه تـنـش          

ايــن مــراســم بــا حضــور        . كشــيــده شــد  
ــان دانشــگــاه              جــمــعــي از دانشــجــوي
امـــيـــركـــبـــيـــر كـــه خـــواهـــان آزادي          

هايشـان بـودنـد، بـه تـنـش              همكالسي
اين دانشـجـويـان بـا بـاال            .  كشيده شد

بردن پالكاردهايي با مضمـون ايـنـكـه       
آقاي خاتمي موضع شما در خصـوص    
دستگـيـري دانشـجـويـان امـيـركـبـيـر               

چيست، اعتراض خود را نسبت به اين 
 .وضعيت اعالم کردند

 
اسامی فرزندانتان در ليست 

   د دادگاه قرار ندار
خانواده هاي دانشجويان بازداشت شده 
پلي تکنيک که طي روزهاي گذشته بـا  
مراجعه بـه دادگـاه انـقـالب خـواهـان               
اطالع از وضعيت فرزندان خود بودند، 
با عدم پاسخگويي مسـئـوالن دادگـاه      

ــد                    ــده انــــــ ــه شــــــ ــواجــــــ  .مــــــ
گفتني است ، تعدادي از خانواده هـا،    
روز چــهــارشــنــبــه جــهــت اطــالع از              
ســرنــوشــت دانشــجــويــان، بــه دادگــاه          
انقالب مراجعه کردند، با اين حـال بـه       
آنان گفته شد که اسامـي فـرزنـدانشـان       

. در ليست دادگاه انقـالب قـرار نـدارد       
اين خانواده ها امـروز نـيـز در دادگـاه           

بـا ايـن حـال        .  انقالب حضور يـافـتـنـد      
 .اجازه ورود به دادگاه به آنان داده نشـد 

ادامــه بــازداشــت دانشــجــويــان در              
شــرايــطــي صــورت مــيــگــيــرد، کــه             

روز گـذشـتـه         ٥ بازداشت شدگان طي   
هيچ گونه تماسي را بـا مـنـزل بـرقـرار          

 .نکرده اند
با اين حال احتمـال داده مـيـشـود کـه            

 ٢٠٩ بازداشت شدگان در بازداشتگاه   
 .وزارت اطالعات نگهداري شوند

روز دوشـنـبـه و در ادامـه رونـد دفـن                 
اجســاد کشــتــه شــدگــان جــنــگ در              
دانشگاه ها، دانشگاه پـلـي تـکـنـيـک،         
ــتـــرده           ــتـــراضـــات گسـ ــنـــه اعـ صـــحـ

 .دانشجويان بود 
نيروهاي امنيتي، پس از پايان يـافـتـن    
مراسم، با استقرار ماشـيـن هـايـي در         
برابر درب هاي ورودي دانشگـاه اقـدام     

تـن از دانشـجـويـان            ٧٠ به بازداشـت    

 .نمودند
همچنين صبح روز سه شنبه مأمـوران  
با ورود به منازل تعدادي از دانشـگـاه       
پلي تکنيک آنان را دستگير و به نقطـه  

 .نامعلومي منتقل کردند
دانشـجــوي     ٢٠ هـم اکــنـون بـيــش از            

دانشگاه اميرکبير در بازداشت به سـر    
 .مي برند

 
وضعيت بحرانی دانشجويان 

  دربند
مجيد تـوکـلـي، حسـيـن تـرکـاشـونـد،              
اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار 

جويان بازداشتي دانشگاه پلـي   از دانش
چنان در اعتصـاب غـذا بـه         تکنيک هم
 .برند سر مي

جــو کــه از زمــان           ايــن چــهــار دانــش     
بـهـمـن مـاه          ١٨ بازداشت در تـاريـخ         

انــد،    دســت بــه اعــتــصــاب غــذا زده           
ــيــســت و دومــيــن روز                هــم اکــنــون ب

اعــتــصــاب غــذاي خــود را ســپــري              
هـاي دريـافـت         بنا بر گزارش.  کنند مي

جويان  شده، وضعيت جسمي اين دانش
ــم اســـــت                   ــيـــ ــه شـــــدت وخـــ  . بـــ

جـو در بـنـد           هم اکنون اين چهار دانش
 .برند زندان اوين به سر مي ٢٤٠ 

 
 

ارسالن صادقی و حسين 
  سرشومی بازداشت شدند

روز شنبه دهم اسفند ارسالن صـادقـي     
و حسين سرشومي متـعـاقـب احـظـار        
تلفني به دادگاه انقالب استان اصفهان 
بازداشت شده و بـالفـاصـلـه بـه زنـدان             

 .مرکـزي اصـفـهـان مـنـتـقـل شـدنـد                   
اين احظارها که معاون دادسـتـان کـل      
استان يوسفي شخصاً انجـام داده بـود       
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 اخبار دانشجويی

 :تھیه و تنظیم
 کیان آذر -بھزاد جوادیان 



درحالي بـه بـازداشـت غـيـر مـتـرقـبـه                
تــبــديــل شــده انــد کــه هــر دوي ايــن                

دانشــجــويــان دانشــگــاه اصــفــهــان بــه         
تازگي و با قيد وثيقه از همـيـن زنـدان      
آزاد شده بودند، ارسـالن صـادقـي روز        

مـهـر امسـال بـه هـمـراه مـازيـار                  ٢١ 
معصومي در مـنـزل خـود بـازداشـت            

روز را در زندان به سر  ١٨ شده و مدت 
برده بود و حسين سرشومي نيز کـه در    
تابستان امسـال بـازداشـت شـده بـود              

» ط. ا« روز را در بــنــد             ١٢ مــدت   
ــاظــت             ــتــي حــف ــي ــگــاه امــن ــازداشــت ب
اطــالعــات واقــع در زنــدان مــرکــزي            

را بـه سـر بـرده          )  دسـتـگـرد   ( اصفهان   
 .بودند

قاضي يوسفي علت بازداشـت مـجـدد      
اين دو دانشجو را اتهامـاتـي دانسـتـه       
است که بـا پـرونـده ي دو دانشـجـوي              
بــازداشــتــي ديــگــر اصــفــهــان يــعــنــي         
علـيـرضـا داودي و بـهـمـن خـدادادي                

 مشترک بوده اند
نفر از دانشجويان  ۲۵اسامی 

  پلی تکنيک در زندان اوين
بــا حــمــالت نــيــروهــاي امــنــيــتــي بــه               
دانشجويان پلي تکنيک و بازداشت هـاي    
گسترده دانشجويان طي روزهاي گذشتـه،  

ـلـي          ۳۰ هم اکنون بيش از      دانشـجـوي پ
ـازداشـت مـي         تکنيک در زندان اوين در ب

 .باشند
دانشجوي پلـي   ۲۵ اسامي زير مربوط به 

ـه     تکنيک است که بازداشت و انتقال آنان ب
از وضـعـيـت      .  زندان اوين تاييد شده است

ـيـز اطـالعـي        ۸ حداقل  دانشجوي ديگر ن
ــد                     ــمــــي بــــاشــ  .در دســــتــــرس نــ

ـنـد از             ۲۵ اسامي اين  ـارت  :دانشـجـو عـب
ــور                -۱  ـقــــادي پــ ـتـــ ـفــــر اعـــ ــعـــ  جــ
ــظـــــفـــــري          -۲   پـــــاشـــــا امـــــيـــــرمـــ
ــد بــــــــرزگــــــــر              -۳  ـيــــــ ــعـــــــ  ســــــ
 رضــــــــا بــــــــلــــــــبــــــــاســــــــي            -۴ 
 حســــــيــــــن تــــــرکــــــاشــــــونــــــد          -۵ 
ـقــــــوي              -۶  ـا تـــــ ـرضـــــ ـيـــــ ـلـــــ  عـــــ
 مـــــــجـــــــيـــــــد تـــــــوکـــــــلـــــــي          -۷ 
 عــــــبــــــاس حــــــکــــــيــــــم زاده              -۸ 
ــجــــــــــــاد خــــــــــــادم                -۹   ســــــــــ

ــطــــــايــــــي          -۱۰  ــمــــــد خــــ ــحــــ  مــــ
ــوروش دانشـــــــــيـــــــــار            -۱۱   کـــــــ
ــدي           -۱۲  ــوشـــــــيـــــــروان زاهـــــ  انـــــ
ــدي             -۱۳  ــول ســــــــــرمــــــــ  رســــــــ
ـپـــور              -۱۴  ـانــ ـلـــمــ ـيـــل ســ ـاعــ  اســـمــ
ـلــــــي             -۱۵  ـاضـــــ ـر فـــــ ـيـــــ ـبـــــ  کـــــ
 روشـــــــــنـــــــــک فـــــــــانـــــــــي           -۱۶ 
ـان              -۱۷  ـابـــــــ  احــــــــمــــــــد قصـــــــ
ــور          -۱۸  ــم قـــــربـــــانـــــپـــ  ابـــــراهـــــيـــ
 پــــــــاشــــــــا کــــــــوهســــــــاري          -۱۹ 
 نــــــــويــــــــد گــــــــرگــــــــيــــــــن          -۲۰ 
ـنـــي                 -۲۱  ـيــ ـر حســ ـيــ ـيـــد مــ  حـــمــ
ــي           -۲۲  ــخــــ ــدي مشــــــايــــ ــهــــ  مــــ
ــوي           -۲۳  ــطـــــفـــ ــمـــــان مصـــ  نـــــريـــ
 مـــــــحـــــــمـــــــد نصـــــــيـــــــري          -۲۴ 
ــوبــــــي          -۲۵   مــــــهــــــدي يــــــعــــــقــــ

دانشجوي پلي تکنيک مـهـدي    ۲۵ از اين 
مشايخي، عباس حـکـيـم زاده، نـريـمـان           

 ۷ مصطفوي و احمد قصابان در سـاعـت     

صبح بامداد روز گذشته با حمله همزمـان  
ـا      نيروهاي وزارت اطالعات به منازل آنـه

 .بازداشت شدند
ــلــي، حســيــن تــرکــاشــونــد،         مــجــيــد تــوک
اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار از   

ـه زنـدان            ۱ حدود  ـازداشـت و ب ماه پيش ب
ــد                     ــده انــ ــل شــ ـقــ ـتـــ ـنـــ ــن مـــ  .اويــ

ـه پـروژه          ـان ب پس از اعتراضات دانشجـوي
ـيـز              دفن اجساد کشته شـدگـان جـنـگ، ن

ـيــش از       دانشـجــو بــازداشــت و بــه           ۷۰ ب
ـه   ۱۰۷ کالنتري  فلسطين منتقل شدند ک

روز آزاد شـدنـد، امـا             ۱ اکثر آنان پس از 
ـان روانـه         ۲۰ بيش از  دانشجو از ميـان آن

 .زندان اوين شدند
ـيـر آزاد             ـب ـان امـيـرک تعدادي از دانشجـوي

ـان            ۸ شدند؛ وضعيـت     دانشـجـو هـمـچـن
ـان دانشـگـاه             نامشخص اکثر دانشـجـوي

ـه زنـدان            ـازداشـت ب اميرکبير که پس از ب
اوين منتقل شده بودند، روز گذشـتـه آزاد     

ـان       دانشـجـوي ايـن         ۸ شدند، اما همـچـن
 .دانشگاه در زندان اوين به سر مي برند

محمد علي دادخـواه وکـيـل عـده اي از               
ـيـر گـفـت            ـب : دانشجويان دانشگاه امـيـرک

طي صحبت هاي انجام گرفته تعـدادي  « 
از دانشجويان با قيد ضمانت آزاد شـده و      
تعدادي ديگر که توانايي تامين ضمـانـت   
ـبـه در صـورت ارائـه                  ـا شـن را نداشتند ت

 .»ضمانت آزاد خواهند شد
نويد گرگـيـن، امـيـد لشـکـري، مـحـمـد                
ـاشـا            نصيري، انوشيـروان زاهـدي، امـيـرپ
مظفري، سعيد برزگر، محمـد خـطـايـي،       
مهدي يعقوبي، پاشا کـوهسـاري، رسـول      
ـانـي و         سرمدي، رضا بلباسي، روشنـک ف
ـادي پـور روز گـذشـتـه آزاد                   ـق جعفر اعـت

ابــراهــيــم قــربــانــپــور، عــلــيــرضــا      .  شــدنــد
تقدسي، کبير فاضلي، سجاد خادم هنـوز  
قادر به تامين ضمانت نشده انـد امـا در         
ـبـه آزاد           صورت ارائه ضمانت تا روز شـن

 .خواهند شد
اما همچنان مهدي مشـايـخـي، عـبـاس        
حکيم زاده، نريمان مصـطـفـوي، مـجـيـد         
توکلي، احمد قصابان، حسين ترکاشونـد،  
ـار در     اسماعيل سلمانپور، کوروش دانشي
زندان اوين دربند مي باشند و اطالعي از   

 .زمان آزاد شدن آنها ارائه نشده است
ـان دانشـگـاه            ـر دانشـجـوي ادامه فشارها ب

ـا احضـار           دانشـجـوي      ۴ صنعتي بابـل ب
  ديگر

در ادامه فشارها بر دانشجويان دانشـگـاه   
دانشجوي ايـن دانشـگـاه       ۴ صنعتي بابل 

ـاطـي دانشـگـاه احضـار               به کميتـه انضـب
 .شدند

 
ـازگـي احـکـام                ـه ت ـه ب کميته انضباطي ک

ـان ابـالغ           ۱۱ انضباطي  ـه آن دانشجو را ب
ـيـن           ـتـظـار مسـئـول کرده است بر خالف ان
دانشگاه با فعاليت بيش تر دانشجويان و   
تشکل هاي دانشگاه روبرو شـده اسـت و         

ـه نـهـايـت               ـابـزده ک در اقدامي کامال شـت
دانشجوي  ۴ سردرگمي آنان را مي رساند 

علي کيايي، حميـدرضـا   (دانشگاه  اين
جهان تـيـغ، ايـمـان صـديـقـي، حسـام                 

تـخـريـب    ” را بـه اتـهـام          )  الدين باقـري 
امــوال عــمــومــي و بــرهــم زدن نــظــم             

به کميته انضباطي احضـار    “  دانشگاه
 .نمود
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چهارسنبه سوري مي تواند و بـايـد روز       
 .وحشت انگيز تري براي حكومت باشد

هر كس در اين مراسم شركت كرده باشد 
مي داند نيروهاي نظامي و انـتـظـامـي       
جرات نزديك شدن به جمعيت را در ايـن    
روزها ندارند، مثل الشخورها دورتر در   
كمين مي ايستند تا مـگـر تـعـدادي از         
جوانان را تنها گير بـيـاورنـد و اذيـت و           
احيانا دستـگـيـر كـنـنـد و در انـتـهـاي                  
مراسم وقتي خيابان ها خـلـوت شـد بـه         
جان كساني بيفتند كه تا انتهاي شب در 

در اين شب شهر ها و   .  خيابان مانده اند
محالت كامال در دست مردم و جوانـان  

حجاب ها بـرداشـتـه مـي شـود،            .  است
رقص و شادي جاي قوانين و فـرهـنـگ        
اسالمي را مي گيرد، امنيت و رفـاقـت     
جاي وحشي گري اسالمي را مي گـيـرد   
و يك شب كه حكومت توان كنترل شهـر  
را ندارد چهره كريه قوانين و حـكـومـت        
اسالمي از شهر بـرداشـتـه مـي شـود و            
چهره واقعي و انساني جـامـعـه نـمـايـان         

 .مي شود
اين روز و مراسمش در واقع نشـان مـي       
دهد چه فاصله اي بين خواسـت واقـعـي      
جــوانــان و مــردم در رعــايــت و اصــال              
حضور قوانين و نـهـاد هـاي اسـالمـي              
حامي آن از يك طرف  و فضاي تحميلي 
توسط جمهوري اسالمي از طرف ديگـر  

نشـان مـي دهـد چـه قـدر              .   وجود دارد
جامعه تحت فشار و كنترل است و ايـن      
ديگ بخار چه ميزان در آستانه انـفـجـار    

 . قرار دارد
البته حكومت تمام زورش را مي زند تا 
مگر اين روز را هم بتواند كنترل كنـد و    
از همين حاال در شـهـرهـاي مـخـتـلـف              
ارگان هاي سركوبش را آماده بـاش داده    
و براي كنترل جوانان در شب چهارشنـبـه   
. سوري دارد خودش را آماده مـي كـنـد       

ولي هنوز خيالش تا حدودي راحت است كـه  

ضـد    -رفتار ضد اسـالمـي     اعتراضات و
حكومتي مردم و جوانان در آن سازمـان  

جوانان معموال از چند روز . يافته نيست
قبل در تدارك براي اين روز هسـتـنـد و          
معموال ترقه و فشفشه تهيه مي كـنـنـد    
ولي كار مهمتري هم كه مي شـود كـرد     
تدارك براي اعتراض سازمان يـافـتـه تـر       
عــلــيــه حــجــاب و قــوانــيــن ارتــجــاعــي          

جوانان مي توانـنـد بـراي      .  اسالمي ست
اين روز تدارك اعتراضات و مـقـابلـه بـا       
حكومت اسالمي را هم ببينـنـد نـقـشـه        
بچينند ، در حمـايـت از هـم و كـنـتـرل               

شـعـار   .  محله  با هم همـاهـنـگ كـنـنـد        
نويسي  كـنـنـد و شـعـار بـدهـنـد و بـه                    
قوانيني كه عمال در اين شب زير پا مي 
گذارند اعتراض كننـد، حـجـاب هـا را           
. بسـوزانـدن و بــه كــنـاري پــرت كــنـنــد              

حكومت اسالمي با دخالـت در جـزئـي        
ترين رفتار و اركان زندگي شخصي افراد 

كـافـي   .  كار مبارزه را آسان كـرده اسـت      
ست جوانان دست در دست هم برقصـنـد   
تا اركان حكومت ضد زن اسـالمـي بـه        

 . لرزه در آيد
براي چهار شنبه سوري مي توان و بـايـد   
تــدارك ديــد، بــايــد شــعــار هــاي ضــد              
حكومت اسالمي را در ايـن روز بـاب             
كرد و بـه روزهـا و مـراسـمـات ديـگـر                    

ــمــي         . " كشــانــد حــكــومــت اســالمــي ن
از جـملـه شـعـارهـاي ايـن روز             "  خواهيم

است، شعار نويسي و به خصوص پـرت    
كردن حجاب و سوزاندن آن از اهـمـيـت          

 . ويژه اي برخوردار است
چهارشنبه سوري روز جشن و شـادي و         
اعتراض جوانان و همه مردم به قـوانـيـن    
متحجـر و ضـد شـادي و ضـد انسـان                  

ايــن روز را بــايــد بــا           .  اســالمــي ســت   
اعتراض آگاهانه به اين قوانين، با شعار 
نويسي و ايجاد همبستگي و شكـسـتـن    
ديوارهاي جداسـازي جـنـسـي بـه روزي            

جوانان به قوانيـن و     مهم در اعتراضات
 .حكومت اسالمي تبديل كرد

 !شھر دست ماست: چھار شنبه سوری 



ــم :  ده    مـــي ــنـ ــهـ ــد؟  .  جـ ــيـ ــايـ ــرمـ ــفـ    بـ
آقا خيلي سـرت شـلـوغـه           :جبرييل ميگه

   !انگار
نگو که دلـم       : کشه ميگه شيطان آهي مي

ـه   اين ايراني.  خونه ها اشک منو در آوردن ب
ـا روم رو      !  شب و روز برام نـذاشـتـن   !  خدا ت
کــنــم ايــنــطــرف، يــه آتــيــشــي دارن             مــي
ـيـش        !  کنن طرف به پا مي اون تا دو مـاه پ

که اينجا هر روز چهارشنبه سوري بـود و      
اي ....  حــاال هــم کــه         !... آتــيــش بــازي   

ـنـداز     !  آقا نکن!!!...  داد دختر روسري تو ن
اون پـرده وسـطـيـه         !  اي واي؟  ... تو آتيش 

واي .  بين مردا و زنا رو چـرا سـوزونـديـن          
ـاز قـاطـي هـم شـدن            مـي  .  دختر و پسرا ب

ـه خـاطـر        .  بيني جبرييل مگه شماها رو ب
ـنـجـا             ـاورديـم اي ـي ـتـون ن . حجاب سوزوندن

ـيـل جـان،      !  اينجا هم ول کن نيستين جبري

. من برم ببينم چه خاکي به سرم مي ريـزم   
ـيـش زدن     ... همه وسايل و معادالتم رو آت

ايــنــهــا دارن آتــش جــهــنــم رو خــامــوش           
ـه جـاش کـولـر گـازي نصـب                   مي کنـن ک

 !!!اي خدااااااااااا !!!کنن  
اي خـدا    :  جبرييل بعد رو مي کنه به خـدا   

ـا نـداشـتـه              ـيـه نمي شه کاري به کـار ايـران
باشيم و بذاريم تو همون زمينشون هـمـون   
جــوري کــه دوس دارن خــوش بــاشــن و               

  "؟!زندگي کنن
ايــن طــنــز گــذشــتــه از شــکــل خــاص                

گوياي خواست توده اي مـردم ايـران        خود
ـه   و عدم سازش آنها با حکومتي هست ک
ـه                   ـريـت مـردم ايـران ب ـث جهنم را بـراي اک

ـا تـرور و              .  ارمغان آورده ـه ب حکومـتـي ک
ـر سـر قـدرت         شکنجه و ارعاب و تهديد ب
ـر                  آمد تا سکـوت و مـرگ مـحـتـوم را ب

ـالـب کـنـد امـا             زندگي ميليونها انسان ق
ـه     دريغ از اينکه با مردمي طرف هست ک
ـنـش          ـي هيچ توهمي به بهشت شان و قـوان

ـه بـهـشـت                  .  ندارند ـنـي را ب زنـدگـي زمـي
نه به هاله هـاي  .  آسماني ترجيح مي دهند

ـيـد       مقدسشان باور دارند و نه به رداي سـف
اينجا را خانه ي خالـه شـان     .  روحاني شان

مي پندارند و هر طور دوست دارند لباس 
از هر لباسي که مهر بهشتي .  مي پوشند

بر رويش باشد گريزان هستند و به زندگـي  
دوسـت  .  زميني سمپات و عـادت دارنـد      

ـاشـد    دارند مهر انسانيت بر پيشاني شان ب
دوسـت  !  تا هاله ي بهشـتـي دور سـرشـان        
دختر .  دارند هيچ تفکيکي بينشان نباشد

و پسر دست در دست هـم مـي خـواهـنـد          
نـمـي   .  طعم لذت با هم بودن را بـچـشـنـد        

ـانـه شـان       خواهند چوب خدا خلوت عاشق

از هر چيزي که آزادي شـان را    .  را بهم بزند
ـبـل          .  سد کند نفرت دارند حـجـاب را سـن

ـا هـمـيـن افـکـار و                  بردگي مي دانند و ب
ـه تـمـامـي                اعمال انساني شـان هسـت ک
معادالت جمهوري اسالمي را به هم مي 

 .زنند و آنها را مستاصل مي کنند
اينجاست که خداي جـمـهـوري اسـالمـي          
دست به کار مي شود تا آتش جهنمـي را    

ـرشـتـگـان       .  که ترتيب داده داغتر کند از ف
مقرب و مورد عنايت اش چون بسـيـج و     
ـا           ـتـه ت لباس شخصي و احمدي نـزاد گـرف
آنها که چون خاتمي به اصطالح رانده شده 
ـا جـلـو ايـن            هستند را دعوت مي کند ت
ـقـالبـي را             مردم عاصي و آزاديـخـواه و ان

ـه ايـن        .  اما ديگر دير شده . بگيرد چـرا ک
مردم خود اين خدا و تمامي مـعـادالتـش    

ـر آتـش ايـن               !  را قبول ندارنـد  هـر چـقـدر ب

ـيـشـتـر مـردم                    جهنم افـزوده مـي شـود ب
ـان، دخـتـر و         .  راديکالتر مي شـونـد   جـوان

پسر، از روي آتشي مي پرند که خود پـرده  
ها و حجابهاي اسالمي را هيزم اش کـرده  

دانشجويان و زنان و کارگران جـهـنـم        .اند
اسالمي را به جهنم براي خود حـکـومـت      

اين مردم خـوب    .  اسالمي تبديل کرده اند
ـه                     ـه چـگـون ـنـد ک ـلـد هسـت مي دانند و ب
جمهوري اسالمي را در نهـايـت در آتـش        
خودشان و در روزهايي چون روز جـهـانـي      

 ...زن، روز کارگر و چهارشنبـه سـوري و      
بسوزانند و بر خـاکسـتـر ايـن نـظـام ضـد              
انســانــي پــرچــم ســرخ ســوســيــالــيــســم را         

  .برافراشند
 زنده باد آزادي و برابري

 زنده باد انسانيت
  زنده باد حزب کمونيست کارگري
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اعدام وسنگـسـار سـازمـان داده شـده            
بود و سازمان ضد فاشيست در آلـمـان   
ــت                  ــت داشـ ــارکـ ــز در آن مشـ ــيـ . نـ

تــظــاهــرکــنــنــدگــان در مــرکــز شــهــر            
فرانکفـورت، در حضـور صـدهـا نـفـر               
اعتراض خود به زن ستيزي و قوانين و 
سنتهاي ضـد زن را بـا صـداي بـلـنـد                 

 .اعالم کردند
محل تظاهرات و راهپيمايي در يکي  

ــن مــراکــز در شــهــر                   ــري ــوغ ت از شــل
از همـان  .  فرانکفورت انتخاب شده بود

آغاز راهپيمايي در حـالـيـکـه تـعـداد             
زيادي پليـس مـحـوطـه را قـرق کـرده               
بودند، توجه مردم به اين راهپيمايي و   
ــه در دســــت                 ــايــــي کــ ــارهــ ــعــ شــ

نـه بـه     .  تظاهرکنندگان بود جـلـب شـد       
آپارتايدجنسي، نه بـه حـجـاب، نـه بـه            
حکومت آپارتايـد جـنـسـي در ايـران،            
زنده باد هشت مارس روز جـهـانـي زن      

 ...و 
در طول مسير راهپيمايي شعارهايـي   

عليه سنگسار، عليه حجاب و قوانيـن  
ضد زن اسـالمـي و عـلـيـه آپـارتـايـد                   

در طـول ايـن       .  جنسـي داده مـي شـد         
حرکت چندين بـار در مـورد جـنـبـش              
ارتــجــاعــي اســالمــي و مــوقــعــيــت            
مــيــلــيــونــهــا زن در ايــران و عــراق و              
افغانستان و سـايـر کشـورهـاي اسـالم          

در .  زده براي حاضرين سخـنـرانـي شـد      

سخنراني ها از بي حقوقي مطلق زنـان  
در اين کشورها حرف زده شد و اينـکـه   

زنـان     چگونه در قـرن بـيـسـت و يـکـم            
در .  همچـنـان سـنـگـسـار مـي شـونـد               

همان حال از صدها نـفـري کـه شـاهـد            
اين ميتينگ بودند، دعوت ميشد که 
بر عليه اين رفتار سـبـعـانـه اعـتـراض           

هـمـچـنـيـن در مـورد حضـور              .  کنـنـد  
سازمانهاي اسالمي در آلمان و اروپـا      
و همکاري دولتهاي غربي و از جـملـه       
دولت آلمان با سازمانهاي اسـالمـي و     
در مورد تحميل حجاب و يا سـاخـتـن      
مساجد در آلمان صحبت شد و اعـالم    
گرديد که دادن بـودجـه هـاي کـالن بـه            
ــهــاي اســالمــي، در جــهــت            ســازمــان
تحميل بي حقوقي بيشـتـر بـه زنـان و           
دامن زدن به قتلهاي ناموسي اسـت و      

 .بايد با اعتراض عمومي روبرو شود
بارها سخنرانيها بـا تشـويـق و ابـراز              

در .  احسـاســات مـردم روبــرو مــيــشـد         
بخش پاياني اين راهپيمايي نـمـايـنـده       
سازمان آنتي فاشيـسـت بـا مـحـکـوم           
کردن جنايات جمهوري اسالمي ايـران    
عليه کارگران و دانشجويان و معلميـن  
و زنان در ايران، سياسـت هـمـکـاري و         
مماشات دولـت آلـمـان بـا جـمـهـوري              
اسالمي ايران را نقد کرد و از هـمـگـان    
خواست کـه از مـبـارزات گسـتـرده و                
انساني و برابري طلبانه زنـان و مـردم         

 .ايران دفاع کنند
 :مينا احدي در سخنراني خود گفت 

ما از سه دهه قبل در ايران بر عـلـيـه      "  
حکومت جنايت اسالمي فعاليت مي 

در شرايطي که احزاب و افـرادي    .  کنيم
حجاب را نشانه ادغام در جامعه مـي    
دانســتــنــد مــا در مــقــابــل ايــن امــر             
ايســتــاده و کــفــتــيــم حــجــاب ســمــبــل         
آپارتايد و جداسازي جنـسـي و سـلـول         

، در عـيـن حـال          . انفـرادي زنـان اسـت       
اضــافــه کــرديــم کــه حــجــاب ســمــبــل           

ما در مـقـابـل      .  اسالمي سياسي است
جــمــهــوري اســالمــي ايــران و اســالم            
سياسي ايستاده و سالهاي سـال اسـت       
عليه اين جريانات و دولـتـهـا مـبـارزه          

در ايــران يــک جــنــبــش         .  مــي کــنــيــم   
اعتراضي عـمـيـق و گسـتـرده عـلـيـه                 
مذهب و اسـالم و عـلـيـه حـکـومـت                  

 .اسالمي در جريان است
دولتهاي غربي با روابط و مـنـاسـبـات     
حسنه سياسي و اقتـصـادي بـه کـمـک          
اسالميون شتافته و اکنون هم کـه ايـن     
جريانات جاي پاي خود در اروپا را بـاز  
. ميکنند، با آنها همکاري مـيـکـنـنـد     

ما در اين موقعيت نيز پـرچـم جـبـهـه          
سوم را بلند کرده و اعالم کرده ايـم کـه     
عليه ميليتـاريسـم امـريـکـا و عـلـيـه               
اسالم سـيـاسـي ، عـلـيـه راسـيـسـم و                  

جــنــبــش   .  هســتــيــم     اســالمــيــســم،   
اسالمي، جنبشي فاشيسـتـي در ايـن        
قرن است و هر کس که ضد فاشـيـسـت    
و يا سازمان مـدافـع حـقـوق انسـان و            
حقوق زن است بايد در مقابل جـنـبـش    

اسالمـي وايـن جـنـايـات غـيـر قـابـل                  
تصور عليه زنـان و مـردم بـايسـتـد و              

 ."دست به اعتراض بزند
مــيــنــا احــدي در ســخــنــرانــي حــود              
ســازمــانــهــاي آلــمــانــي در قــدرت و             

اپوزيسـيـون را        تعدادي از سازمانهاي
بــدلــيــل ســکــوت و يــا مــمــاشــات بــا           
دولــتــهــاي اســالمــي و ســازمــانــهــاي         
اسالمي و حـکـومـت اسـالمـي ايـران           
بشدت مورد نقد قرار داد و از مـردم          
دعوت کرد به اين دولتها و همچـنـيـن    
به قوانين ضد زن اسـالمـي اعـتـراض         

 .کنند
شــهــنــازمــرتــب ســازمــانــدهــنــده ايــن       

راهـپــيـمــايـي در سـخــنـرانــي خــود از              
مبارزات گسـتـرده زنـان در ايـران بـر                
عليه آپارتايد جنـسـي و بـي حـقـوقـي             
مطلق زنان، حرف زد و اعالم کـرد کـه     
بايد به ياري زنان و مردم ايران شتافـت  
و با ابراز همبستگي جـهـانـي بـا ايـن            
مبارزات و با ايزولـه کـردن جـمـهـوري          
اسالمي ايران به ايـن مـبـارزات يـاري         

 .رساند
سيـامـک مـکـي از کـادرهـاي حـزب                 

مــتــن    کــمــونــيــســت کــارگــري ايــران،      
آلماني اعـالمـيـه حـزب کـمـونـيـسـت                
کارگري ايران به مناسبت روز جـهـانـي    
زن را قــرائــت کــرد و ســپــس مــهــدي             
عدالت فام از کادرهاي حـزب در يـک         
سخنراني که بارها مورد تشويـق قـرار     
گرفت، از تجـارب خـود در کـمـک بـه              

جوانان و نوجوانـان از خـانـواد ه هـاي             
مهاجر و پناهنده و تاثـيـرات مـخـرب       
مساجد در بـيـن جـوانـان حـرف زد و                
گفت ساختن مساجد جديد در آلـمـان       
آنهم با کمک هاي دولـتـي، سـيـاسـتـي         
کامال غلـط و در جـهـت جـدا کـردن                

او گــفــت، مــردم بــطــور        .  مــردم اســت  
متعدد مذهبي و      عادي به بهانه هاي

ناسيوناليستي از هم جدا نگـه داشـتـه      
شده اند، اکنون ساختـن مسـاجـد ايـن         
جداييها را بيشتـر کـرده و بـه فضـاي             
. تشـنــج بــيـن جــوانــان دامـن مــيــزنــد           

عدالت فام گـفـت بـايـد بـراي زنـدگـي              
انساني و روابط انساني و مـدرن بـدون     
حضور مذهب و دخـالـت مـذهـب در           

 .دولت و آموزش پرورش تالش کرد
فوريه يـک   ۸ ٢ راهپيمايي و ميتينگ  

واقعه مهـم در فـرانـکـفـورت بـود کـه                
بـا  .  توجه صدها نفر را بخود جلب کرد

مـارس     ۸ اين حرکت ما به اسـتـقـبـال       
رفتيم و اميدواريم که با همياري هـمـه     

شـاهـد      مردم آزاديخواه ايران و جـهـان    
ــزاري هشــت مــارســي         ــرگ ــزرک و       ب ب

گسترده در اعتراض به رژيم زن سـتـيـز    
 .جمهوري اسالمي باشيم

  
تشـــکـــيـــالت خـــارج کشـــور حـــزب           

 آلمان -کمونيست کارگري ايران
از    ســازمــان دفــاع    -عـلــيـه تــبـعــيـض      

 حقوق زنان
 ۲۰۰۹ مارس  ۱ 
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 راهپيمايی باشکوه در مرکز شھر 



 !سازمان ديد بان حقوق اسالم 
 

اخيرا ديدبان حقوق بشر بـيـانـيـه اي       
در محكوميت قانون مـنـع حـجـاب       
در مدارس آلمان منتشر كرده اسـت    
كــه مــاهــيــت ايــن ســازمــان را بــا              

ايــن .    تـرديـدهـايـي مـواجـه نـمـوده            
بيانيه ممنوعيت حـجـاب اسـالمـي       
در مدارس آلمان را برابر با قـوانـيـن      
حجاب اجباري در ايران و عربستـان  
مي دادند و هر دو را بـه يـك انـدازه        
متضاد با حقوق بشر قلمداد كرده و   
از دولت آلمان خـواسـتـه تـا در ايـن            

ممـنـوعـيـت     .  باره چاره اي بيانديشد
پوشش حجاب اسالمي معلمـان در    
مـــدارس دولـــتـــي در نـــيـــمـــي از              

. شـود    آلمان رعـايـت مـي      هاي  ايالت
ها کارکنـان مـدارس      در برخي ايالت

نـيـز مـلــزم بـه رعـايــت ايـن قـانــون                  
اين مقررات در طـول پـنـج        .  هستند

در .  سال گذشته اجرايـي شـده اسـت       
ــمــان ايــن               هشــت ايــالــت ديــگــر آل

ي    هــالــه.  مــحــدوديــت وجــود نــدارد     
شاهرخ، محقق بخش اروپا و آسياي 

بــان حــقــوق بشــر             مــرکــزي ديــده     
گويد، پيامي که اين قانون بـراي   مي

زنان معلم مسلمـان در بـردارد ايـن          
يکي  ميان شغل و عقيده « است که 

او معتقد است که .  » را انتخاب کن
ممنوعيـت پـوشـش روسـري تـنـهـا              

تبعيضـي ديـنـي نـيـسـت، بـلـکـه                «
تبعيضي جنسيتي است و به همـيـن   

 ».دليل ناقض حقوق بشر است
 

حاال بايد از اين عاليجنابان حـقـوق     
بشر پرسيد اگر معلمي با تي شـرت    
هيتلر سر کالس حاضر شـود و کلـه       
اش را بشيوه اسکين هد ها بتـراشـد   
و بازوبند صليب شکسته فاشيستها 
را به بازو بـبـنـدد و بـگـويـد ايـنـهـا                
عقايد من است، از آنها هم اينـطـور   
دفاع مي كنند؟ آيـا جـلـوگـيـري از            
ابراز عقيده آنها هم مغاير با حـقـوق   
بشر نـيـسـت؟ آيـا دولـت در مـورد                 
سرنوشت آن بچه ها مسئول نيست؟ 
آيا تبليغ فاشيسم در مدارس مجـاز  

است؟ مگر حجاب کمتر از صـلـيـب    
شکسته فاشيستها آدم ها را نـابـود       
کــرده و در کــوره هــاي آدم ســوزي               
اجتماعي سوزانده است؟ نگاهي بـه    

 !جوامع اسالم زده بياندازيد
 

همچنان كه مـا بـارهـا گـفـتـه ايـم،                
حجاب ميتواند مثل مذهب مساله 
خصوصي هرکسي بشود، اما بـايـد     
از دولت و آموزش و پرورش کـامـال     

هــمــانــطــور کــه دولــت        .  جــدا شــود   
مذهبي نداريم، دولـت پـرو حـجـاب         

هانـطـور كـه      .  هم نبايد داشته باشيم
كسي حق ندارد فاشيسـم و عـقـايـد         
ضد انساني آن را تبليغ كند، نـبـايـد    
دين و هر آنچه كه بـيـانـگـر عـقـايـد            
ديني است هم در مدارس و امـاكـن     

 .دولتي فرصت تبليغ داشته باشند
 

 خودکشی آدمھا و مرغ خانگی 
 

در شرايطي که چهار خـودسـوزي در     
طول يک هفـتـه، خـبـر از اوضـاعـي             
وخيم در سطح جـامـعـه بـه لـحـاض             
اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي داشــتــه،         
بادامچيان، يكي از سركردگان بانـد  
جمهوري اسالمي ايـن اتـفـاقـات را         
بازي سياسي خـوانـد و تـالش كـرد             
مجروحان را بـه دعـواهـاي درونـي             
رژيم بچسباند و در مقابل اين سوال 
كه فشار اقتصادي به مردم را قـبـول   
داريد؟ اگر مشکل معيشـت نـبـود،      
کار بـه خـودسـوزي مـي کشـيـد را                 

بـه هـر حـال        " اينطور پاسخ داد كـه        
طبيعي اسـت در کشـور پـيـشـرفـت             
هست و درصد کسـانـي کـه اکـنـون            
داراي زندگي خـوب هسـتـنـد قـابـل           

الــبــتــه .  مــقــايســه بــا قــبــل نــيــســت       
درصدي افراد که داراي مشـکـالت       
هستند هميـشـه در جـامـعـه وجـود             

تالش هم هست اين مساله را   .  دارد
 ." حل کنيم

 
هـمـزمــان بـا ايـن ســخـنـان، اولـيــن                
سمينار ملـي مـطـالـعـه رفـتـارهـاي             
خودکشي و راهکارهاي پيشـگـيـري    
از آن در دانشـگـاه عـلـوم پـزشـکـي                

ايران برگزار شد كه طبق آمـار ارائـه     
نفر و هر سال  ۱۱ شده، روزانه حدود 

بيشتر از چهار هزار نفر در ايـران بـه     
طـبـق   .  علت خودکشي مـي مـيـرنـد      

اين آمار، با نرخ خودکشي شش نفـر  
 ۵۸ در صد هزار نفر، ايران در رتبـه    

 ۱۳۸۰ در ســال     .  جــهــان قــرار دارد    
خودکشـي کـامـل در         ۳۰۰۰ حدود 

 ۶۵ ايران وجـود داشـتـه کـه حـدود                
 ۳۵ درصد از آن از طـرف مـردان و         

درصد از سوي زنان انجام شده اسـت  
و يک درصد از کل مرگ و ميرها را 

مــعــمــوالً در     .  شــامــل شــده اســت       
آمارها فقط موارد منجـر بـه فـوت        
ثبت مي شود در صورتي که مـوارد  
اقدام به خودکشي بسيار بيشتر بوده 
و بسته به روش بـه کـار رفـتـه و در             

 ۵۰ تـا       ۲۰ استان هاي مختلف از     
برابر موارد خودکشي منجر به فوت 

در .  اقدام به خـودکشـي وجـود دارد         
ــداد مــوارد                  ــع ــکــه ت ــا آن ــران ب ــه ت
خودکشي ثبت شده از اسـتـان هـاي        
ديگر بـيـشـتـر اسـت امـا بـه دلـيـل                  
جمعيت بسـيـار زيـادي کـه دارد از             
نظر خودکشي در کنار سـيـسـتـان و         
بلوچستان در آخرين رتـبـه هـا قـرار           

نتايج تحقيقات نشان داده کـه  .  دارد
در بين اقدام کنندگان به خـودکشـي     

درصد  ۴۰ درصد درآمد پايين،  ۵۰ 
درصـد     ۱۰ درآمد متوسط و تنـهـا     

درآمد خوب داشته اند که اين نشـان  
دهنده تاثير وضعيت اقـتـصـادي بـر       

از ديـگـر     .  اقدام به خـودکشـي اسـت     
عوامل مهم اقدام بـه خـودكشـي را        
نيز عقايد ديني و سنتي موجود در   
بخشي از جامـعـه و بـخـصـوص در            
استـانـهـاي مـرزي و دور افـتـاده و                 

 .محروم دانسته اند
 

بادامچيان در بخشي از سـخـنـانـش       
: " در مورد سطح توقع مـردم گـفـت     

مردم حاضر نيسـتـنـد يـک مـرغ در            
خانه شان نگهداري کـنـنـد چـون بـو          
مي دهد، مبادا تخـم مـرغ شـان را          

از ســه   .  ايــن طــور تــامــيــن کــنــنــد        
ميليون خانه يي که در تهران داريـم    

چـنـد نـفـر در         .  چند نفر پرنده دارنـد   
گلدان شان ريحان مي کارند تـا نـان     

 ."و پنيرشان را با ريحان بخورند
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 در ميان خبرها
 سياوش شھابی

 ۱۱ طبق اخبار رسيده روز يـكـشـنـبـه            
نفر از دانشـجـويـان دانشـگـاه         ۴ اسفند 

ــد               . هــاي تــهــران را دســتــگــيــر كــردن
سانازاللهياري، نسيم روشنايي، مـريـم     
شيخ و اميرحسين محمـدي فـر چـهـار         

. دانشــجــوي بــازداشــت شــده هســتــنــد       
ارسالن صادقي و حسين سرشـومـي از     
دانشجويان اصفهان نيز روز شنبه دهـم    
اسفند درپي احظار تـلـفـنـي بـه دادگـاه           
انقالب استان اصفهان بازداشت شـده و    
بالفاصله به زنـدان مـرکـزي اصـفـهـان             

مـحـمـد پـور عـبـداهللا،           .  منتقل شدنـد 
عــلــيــرضــا داوودي، مــجــيــد تــوکــلــي،       
حسين ترکاشوند، اسماعيل سلمانپور، 
کوروش دانشيار، ابـراهـيـم قـربـانـپـور،          
عليرضا تقدسي، کبير فاضـلـي، سـيـد       
سجاد خادم، مهدي مشايخي، عـبـاس   
حکيم زاده، نريمان مصطـفـوي، احـمـد       
قصابان ديگر دانشجوياني هستند كـه    

 .در بازداشت به سر مي برند
سازمان جوانان كمونيست دانشجـويـان   
سراسر كشور را فرامـي خـوانـد كـه در           
حمايت از دانشجويان بـازداشـت شـده،      
دانشجويان احضار شده و محـروم شـده     
از تحصيل به ميدان بيايند و تجمعات 
اعتراضي شان را سازمان دهند، اخبار 
و اطالعات مربوط به اين دانشجـويـان   
را در سطح وسيع منتشر كنـنـد  و بـه          
هر گونه تعرض و حمله به دانشجويـان،  
نهاد هاي سركوبگر كميته انضباطي و   
حراست اعتراضات هر چه گسـتـرده تـر      

 .خود را سازمان دهند
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 سازمان جوانان كمونيست

۲۰۰۹ مارس  ۱ ، ۸۷ اسفند  ۱۱   

به بازداشت های گسترده اخير 
 دانشجويان اعتراض آنيد

ولي اين وسط وظيفه مـا اسـت كـه        .  شد
دروغ اين حرف را نشان بـدهـيـم و نشـان         
دهيم مشكـل اصـلـي و اسـاسـي نـظـام                
سرمايه داري و حكومت اسـالمـي سـت      
. كه همه را مي چاپد و سركوب مي كنـد 

مشكل از نظام كار مـزدي و اسـتـثـمـار          
انسان توسط انسان است نـه هـمـزبـان و           

اتفاقا اين گرايشات كامـال  .  غير همزبان
به نفع حكومـت هسـتـنـد و مـبـارزه بـا                
حكومت براي رهايي را مـخـدوش مـي        

جاي دشمن را عوضي نشـان مـي     .  كنند
بـه  .  دهند و هدف مبارزه را گم مي كنند

جاي اينكه مبارزه را عليه سرمايه داري   
و جمهوري اسالمي كه كل مصيبت هـا    
زير سرشان است  هدایت كنند به سمـت  
همزبان و غيـر هـمـزبـان مـنـحـرف مـي               

 .كنند
حمله آمريكا آيا نجات بخش است؟ ايـن  
هــم نــظــري اســت كــه تــوســط عــده اي              
نمايندگي مي شود و حتما تـبـلـيـغـاتـي         
حول آن صورت مي گيرد و عـده اي هـم       

ولـي بـيـخ      .  ممكن است چنين فكر كنند
گوش مان عراق و افـغـانسـتـان و هـزار              

مصيبت شان خوابيده انـد و كسـي كـه            
چشمش را نبندد نمي تواند اين را نبينـد  
و فكر كند حمله آمريكا نـجـات بـخـش         

اين گرايش تقريبا شكست كـامـل   .  است
 .خورده و در جامعه شانسي ندارد

نكته بعدي اين ست كـه كـمـونـيـسـم بـا              
شــوروي تــداعــي بشــود يــا مــا از آن                 

راسـتـش   .  طرفداري بكنيم يا نه و غـيـره      
اين روزها ديگر كمتر كسي كمونيسم را   

امــروز .  بــا شــوروي تــداعــي مــي كــنــد         
كمـونـيـسـم يـعـنـي حـزب كـمـونـيـسـت                    

زماني كه كمونيـسـم بـا حـزب         .  كارگري
توده و فدائي  تداعي مـي شـد گـذشـتـه          

امروز كمونيسم يعني مـبـارزه بـا        .  است
اعدام، يعني مبارزه با فقـر و سـركـوب،        
مبارزه با حجاب و مهم تر از همه امـروز  
كمونيسم يعني مـتـحـد و مـنـسـجـم و                
متحزب شـدن بـراي سـرنـگـونـي نـظـام                 

ايـن  .  سرمايه داري و جمهوري اسـالمـي    
تصــويــر امــروز كــمــونــيــســم اســت كــه            

ساعـتـه    ۲۴ تلويزيون كمونيست ها دارد 
به ميليون ها نفر مي دهد و حقانيتش را 

بـه     همين تصوير را بـايـد  .  ثابت مي كند
جامـعـه داد و در مـقـابـل تـبـلـيـغـات                     

 نويد. ناسيوناليستي و غيره ايستاد

 ...نامه های شما



 
نوشتـه اي کـه در زيـر مـي خـوانـيـد،                    
ــهــاي                   ــزارش ــده اي اســت از گ ــي ــک چ
بررسيهاي ديرين شناسي در اتيوپي که 

در نشـريـات        ۲۰۰۶ تا  ۲۰۰۱ از سال 
معتبري چون نيچر، نشنال ژئوگرافيـک  
ــنتيفيک امريکن مـنـتـشـر شـده           و ساي

آوردن خالصه اي از اين گزارشها .  است
و ''  انـقـالب دارويـنـي      '' را در ادامه بحـث    

نــگــاهــي بــه تــکــامــل انســان مــفــيــد           
ما تقريبا آن مقدار که دربـاره  .  دانستيم

داروين و نظـريـه تـکـامـلـش الزم بـود              
اکنون مي دانيم و همانطور که از هفتـه  
پيش هم گـفـتـيـم، مـي خـواهـيـم وارد               
. جزئيات بحث تـکـامـل انسـان شـويـم          

هفته پيش ديديم که ايستادن بر دو پـا،  
صحبـت کـردن، شـکـار و در نـهـايـت                  
زندگي اجتماعي عامل اصلي گذار از   

هـر چـنـد مـا         .  ميمـون بـه انسـان بـود          
بسيار مختصـر در ايـنـبـاره صـحـبـت              
کرديم اما گزارشي که مي آيـد، مـا را       
. بيشتر با اين رويدادها آشنا مي کـنـد    

در اينجا دانشمندان بـا کشـف نـمـونـه            
هاي فسيل انسانهاي اوليه و تـجـزيـه و      
تحليل موشکافانه آنها، در پي تـرسـيـم    

راز .  زنجيره تکامـلـي انسـان هسـتـنـد          
... ايستادن، سـخـن گـفـتـن، تـفـکـر و                

از آنجا کـه در      .  اينجا آشکار مي گردد
متن اين گـزارش، بـا واژگـان عـلـمـي               
بسياري روبرو بودم و نيـز امـکـان درج        
توضيح آنهـا در ايـنـجـا بصـورت پـي               
نوشت مقدور نيست، بـراي پـرهـيـز از           
سردرگمي خواننده تا آنجا کـه مـمـکـن       
بود از واژه هاي عمومـي تـر اسـتـفـاده          

مـطـالـعـه ايـن گـزارش مـهـم و                 .  کردم
خواندني را به همه خوانندگـان جـوانـان      

 . کمونيست توصيه مي کنم
 

 ۸۰ منـطـقـه اواش مـيـانـه در حـدود                  
كيلومتري شمـال شـرقـي آديـس آبـابـا             
پايتخت اتـيـوپـي، مـنـطـقـه اي اسـت                 
بسيار گرم و بد آب وهوا و غـيـر قـابـل         

سـرزمـيـنـي اسـت خشـك و             .  سكونـت 
سنگالخ، گاه رودي در كناري ديده مي 
شود و درختاني كه فرصت يافته اند بـر  
كرانه آن برويند خودنمايي مي كنند تـا  
. چهره خشك اين زمين را بر هـم زنـنـد       

گاهي اوقات بـعـد از بـارانـهـاي سـيـل              
آساي فصلي نيز بركه هايي مـوقـت در     
گوشه و كنار آن شكل مي گـيـرنـد كـه         

بخشهايي از سـطـح   .  دوام زيادي ندارند
زمين پوشيده از گدازه هاي آتشفشانـي  
سرد و سخت است و باراني كه هر سـال  
دوبار سيل آسا از راه مي رسد و تپه ها 
را مي فرسايد و رسوبات آن را بـر سـر         
اين گدازه ها مي نشاند تـا بـه تـدريـج           
روي آنها را بپوشاند و بيشتر و بيـشـتـر    

 .مدفونشان كند
 

ميليون سـال پـيـش چـهـره             ۶ تا  ۵ اما 
. اين مـنـطـقـه بـه كـلـي دگـرگـون بـود                  

عوامـل جـوي و تـغـيـيـر و تـحـوالت                   
درونــي زمــيــن دســت انــدركــار در آن             
دوران، گاه اين منطقه را به لرزه در مي 
آورده و باعث فعاليتهـاي آتشـفـشـانـي        
مي شده و جداي از آن، زمين ناحيـه را    

كـيـلـومـتـر         ۱.۵ نيز به ارتفاعي حدود   
باالتر از سطح امـروزي آن رانـده بـوده            

درنتيجه، آب و هواي ايـنـجـا در      .  است
آن هنگام خـنـك تـر و مـرطـوب تـر و                 
درختان و بوتـه هـا و چـمـنـزارهـا نـيـز                 

طـبـيـعـي     .  سراسر آن را پوشانده بـودنـد    
است كه چنين سرزمين حـاصـلـخـيـزي        
حيات جانوري پررونقي را نـيـز در دل           

جـانـوران نـام      .  خود مي پرورانـده اسـت    
آشــنــايــي مــثــل فــيــلــهــاي قــديــمــي و           
خرسهاي غول پيكر و خالصه از اسـب      
و كرگدن گـرفـتـه تـا خـوك و مـوش و                 
صدالبته ميمونهـا در ايـنـجـا زنـدگـي             

بـه جـز ايـن حـيـوانـات،             .  مي كرده انـد 
بسياري پستانداران ناآشناي ديگـر هـم     

بوده اند كه مدتها همراه بقيه به زندگـي  
خـود ادامـه دادنـد امـا امـروز ديـگــر                 

در آن   .  نسلشـان مـنـقـرض شـده اسـت            
روزگار دست طبيعت آنگونه كـه دلـش     
خواسته در نسل بشر دسـتـكـاري كـرده       
تا شايد يكي از بـزرگـتـريـن تـحـوالت             
تكاملي انسان را در همين جايگاه رقـم  

 . بزند
 

پيدا شدن يـك گـونـه جـديـد از دسـتـه                  
انسانهاي نخستي مـربـوط بـه حـول و           
حوش همين دوران و همين جا در شـرق  
آفريقا است، گـونـه اي كـه بـا ايـنـكـه                  
آنچنان از اسالف ميمون سانـش قـابـل      
تشخيص نبود اما يك تفاوت اسـاسـي     
با آنها داشت و آن اينكه به جاي جسـت  
و خيز بر چهار دست و پا، بر دو پـايـش     

ديـگـر   .  مي ايستاد و گام بر مي داشت
اعضاي خانواده كه هنوز با سختـي بـر     
دست و پاي خود حـركـت مـي كـردنـد            
هــرگــز نــتــوانســتــنــد از خــاك فــاصــلــه          
چنداني بگيرند و هيچگاه بـاهـوش تـر        

امـا ايـن گـونـه         .  از آنچه بودند نشـدنـد    
جديد راه متفاوت خـود را آغـاز كـرده            

هرچند ميلـيـونـهـا سـال بـه درازا             .  بود
كشيد اما در طي اين مـدت طـوالنـي        
هرچه مي گذشـت نسـلـهـاي بـعـدي او             
صاحب مغزي بزرگتر و پيچيده تر مـي  

-شــدنــد و آنــقــدر گــذشــت تــا دولــت             
شهرهاي سومري پا بـه عـرصـه وجـود           
گذاشتند و حكـومـتـهـاي ايـران و روم            
پديد آمدند و موزارت و مارکس چشـم  
به اين دنيا گشودند و دست آخر نـوبـت     

ايـنـهـا    .  به ما مـردمـان امـروز رسـيـد           
خطوط بسيار كلي خط سـيـر تـكـامـل        
بشر است، روندي كه كليات آن را اكـثـر   
دانشمندان چند ده سال است که پس از   
نظريات داروين پذيرفته اند امـا هـنـوز      
كسي نتوانسته به دقت تعيين كنـد كـه     

چه هنگام و چگونه و چرا نخستين گـام  
در جدا شدن شـاخـه اي كـه بـه انسـان                

 .امروزي انجاميد طي شده است
 

مـيـالدي، گـزارشـي از          ۲۰۰۱ در سال 
كشفيات مربوط بـه ايـن مـنـطـقـه در               
نشريه نيچر چاپ شد كه اميد به يافتـن  
پاسخ اين پـرسـشـهـا را در دل ديـريـن               

در .  شناسان قوت بـيـشـتـري بـخـشـيـد          
اينجا از كم و كيف آنچه پـژوهشـگـران      
ديرين شناسي موفق شدند در طي ايـن  
برنامه اكتشافي در باره نياكان بسـيـار     
دور انسان امـروزي بـيـابـنـد آگـاه مـي              

 :شويم
 

ــالت               ــحــصــي ــك دانشــجــوي دوره ت ي
تكميلي دانشگاه بِركلـي كـالـيـفـرنـيـا،          
حين انجام فعاليتهاي تـحـقـيـقـاتـي در         
يك گروه بين المـلـلـي كـه دانشـمـنـدان            
آمريكايي و اتيوپيايي مشتركا رهبري 
آن را بر عـهـده داشـتـنـد، مـوفـق شـد                 
بقايايي را كشف كند كه تـا آنـجـا كـه           
دانسته هاي علـمـي روز مـعـلـوم مـي             
کند، ممكن است متعلق به كهن تريـن  

موجودي بـه قـد و       .   اجداد انسان باشد
تـا     ۵.۸ قواره شامپانزه كـه در حـدود         

ميليون سال قبل در جـنـگـلـهـاي         ۵.۲ 
شرقي آفريـا و کـنـاره سـواحـل دريـاي               
. سرخ امروزي زندگي مـي كـرده اسـت       

اين زمان تقريبا يك و نيم ميليون سـال    
كهن تر از قديمي ترين نمونه اي اسـت      
كه تا پيش از ايـن كشـف در اخـتـيـار              

تخميني كه دانشمندان براي زمان .  بود
جدايي شاخه انسانها از ميمونها فرض 
مي كنند نيز چيـزي در هـمـيـن حـدود            

به زعم برخي مـحـقـقـيـن ديـگـر            .  است
پيدا شدن سنگواره اي كه مـتـعـلـق بـه          
زمان انشعاب انسان از خانواده اصـلـي   
اش باشد بـه راسـتـي هـيـجـان انـگـيـز                

از زمان داروين تـا كـنـون مـردم         .  است
هميشه به اين فكر مي كنند كه كـي و    
چرا روزي از روزهـا انسـان بـر روي دو            
پاي خود ايستاد؟ براي ديرين شنـاسـان   
يافتن پاسخ اين پرسشـهـا در حـد يـك           
رؤيا بود اما اكنون انگار بـه واقـعـيـت         

 .پيوسته است
 

مطابق معمول يك چنين اكـتـشـافـاتـي      
بايد گفت كه اين بار هم هايلي سالسي 
کاشف اين فسيل، بدون قصد و برنامـه  

ريــزي قــبــلــي مــوفــق بــه يــافــتــن ايــن            
او در پـي يـافـتـن و             .  سنگواره ها شـد 

درك بهتر نحوه تغـيـيـرات و فـعـالـيـت            
سامانه هاي زيستي منطـقـه در دوران       
باستان بوده است كه به اين كشف غيـر  

آنـگـونـه كـه       .  منتظره نـايـل مـي شـود        
من حتي فكر پيدا : "  خودش مي گويد

يـا  (  كردن گونه اي از خانواده آدمـيـان     
مـن  .  را هم نمـي كـردم    )  انسان گونه ها

ــقـــداري              ــتـــم مـ فـــقـــط مـــي خـــواسـ
استخوانهاي مهره داران قديمي را پيـدا  
كنم تا بتوانم پايان نامه ام را تـكـمـيـل       

ــم  ــنــ ــال وي در                     ."  كــ ــر حــ در هــ
، در مــحــلــي بــه نــام         ۱۹۹۷ دســامــبــر

االيال، بر زمين سنگالخ منطقه قطـعـه   
اي از استخوان آرواره زيرين يك جـانـور     
را پيدا كرد و ماجرا به زبان خـود او از      

تازه پنج دقيقه بود كـه  : "  اين قرار است
ما به آنجا رسيده بوديم و من تـكـه اي       
از استخوان فَـك يـك جـانـدار را پـيـدا               
كردم، اما تا يك سال بعد از آن هـم كـه       
استخوانهاي بيشتري يافتيم و مـن بـه       
بررسي جدي آنها پـرداخـتـم نـفـهـمـيـده             
بودم كه واقعا چه چـيـز ارزشـمـنـدي بـه           

 . "دست آورده ام
 

گروه تحقيقاتي آنها در مجـمـوع يـازده      
نمونه از چندين محل بـدسـت آورد كـه        
دست كـم مـتـعـلـق بـه پـنـج تـا از آن                      
موجودات بوده است و شـامـل هـمـان           
استخوان آرواره و بـقـايـاي دنـدانـهـا بـر            
روي آن و نيز چند دندان مجزا و چنديـن  
اســتــخــوان دســت و پــا و ســه تــكــه                 
استخوان بازو و يـك اسـتـخـوان تـرقـوه           

اين سنگـواره هـا در مـيـان           .  مي شود
رسوبات و البالي اليه هـاي خـاكسـتـر         
آتشفشاني به دام افـتـاده بـودنـد و ايـن            
امكان وجود داشت كه بـا اسـتـفـاده از         
يك روش قدمت يابي پيشرفـتـه بـتـوان       
زمان زندگي صاحبان آنها را بـه دقـت         

اليـه هـاي مـذكـور در           .  محاسبه كـرد   
مناطقي كه دچار فرسايش زيـاد نشـده     
اند هنوز هم ديـده مـي شـود و وجـود               
آنها به دانشمندان اين امـكـان را مـي          
دهد كه تـاريـخ مـنـطـقـه را از لـحـاظ                 

در .   زمين شناختي شنـاسـايـي كـنـنـد        
پي پيـكـرشـنـاسـي مـوشـكـافـانـه ايـن                
سنگواره هاي پراكنده، بـويـژه آنـچـه از         
دندانهاي اين موجودات برجاي مـانـده،   
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 !دريچه
داستان کودکی 

 )۱( !...انسان
 سياوش شھابی

 8ادامه صفحه  



هايلي سالسـي مـتـقـاعـد شـد كـه بـه                 
راستي بازمانده هـاي پـيـكـر يـكـي از             
. نياكان دور انسان را كشف كرده اسـت   

اين موجود اگرچه ميمون نما بوده امـا    
دندانهاي نيش باال و دندانهاي آسـيـاي     
كوچك پاييني او به شـكـلـي اسـت كـه            
نمونه آن را تنها در دندانهـاي   انسـان         
گونه هاي اوليه و کمي بعـد از آن مـي         

اصطالح انسان گونه هـا را    .  توان يافت
دانشمندان براي ناميدن خانواده و تـيـره   
انسانها و پيشينيان غيرميمون به كـار    
مي برند  شكل دندانـهـاي مـذكـور در         
سنگواره بدست آمده با سنگـواره هـاي     
يــافــت شــده از مــيــمــونــهــاي قــديــم و            
هـمــيــنـطــور بــا مــيــمــونـهــاي امــروزي          

نـحـوه سـائـيـده شـدن           .  متفـاوت اسـت    
بعضي از دندانـهـاي سـنـگـواره شـاهـد            
خوبي بر جدايي آن از گروه ميمونها بـه    

ديـريـن شـنـاسـي از          .   شـمـار مـي رود       
دانشگاه بركلي و استاد راهنماي پايـان  
نامه هايلـي سـالـسـي مـي گـويـد كـه                 

دندانهاي نيش بااليي همه مـيـمـونـهـا      " 
در حين عمل جـويـدن تـيـز مـي شـود               
درحاليكه در انسـان گـونـه هـا چـنـيـن              

يك نشانه ديگر، بزرگتـر بـودن     ."  نيست
دندانهاي عقبي نمونه بدسـت آمـده در       
مقايسه با شامپانـزه هـا و بـاريـك تـر              
بودن دندانهاي جلويي اسـت كـه نشـان        
دهنده عادتهاي غـذايـي مـتـفـاوت بـا           

بر اين پايه مـي  .  شامپانزه ها مي باشد
توان گفت كـه نـيـاي كـهـن مـا انـواع                  
غذاهاي فيبري و ليف دار را مصـرف        
مي كرده، در حالي  كه شـامـپـانـزه هـا        
معموال مـيـوه هـا و بـرگـهـاي نـرم را                  

 .ترجيح مي دهند
 

محققـيـن اسـتـخـوانـهـا و دنـدانـهـاي                 
ســنــگــواره تــازه را کــه کــادابــا مــي               
نامندش را با نمونه هـاي مـربـوط بـه         

ميليـون   ۴.۴ انسان گونه اي متعلق به 
سال قبل که در هـمـان مـنـطـقـه اواش           

مـيـالدي      ۹۰ مركزي در اوايـل دهـه         
كشــف شــده و حــد نصــاب قــدمــت               
سنـگـواره خـانـواده آدمـيـان را در آن                 
زمــان در اخــتــيــار داشــت، مــقــايســه          
نمودند و دريافتند كه اين دو مـوجـود     
بســيــار بــه هــم شــبــاهــت دارنــد امــا             
دندانهاي سنگواره اي كه او يافته بـود    

به دندان ميمونها شبيه تر بود امـا در    
عين حال با ويژگيهايي كه بـرشـمـرديـم     
تعلق آن به خانواده ميمونها را منتفـي  

 .مي ساخت
 

جاي تاسف است كه محققين بـه قـدر       
كافي براي بازسازي ريخت دقـيـق ايـن      

. موجود بقاياي استخواني نيافتـه انـد    
اما درباره اومي دانند كه جثه اش بـه      
اندازه شامپانزه هاي معمولي امـروزي  
بــوده اســت كــه در حــالــت ايســتــاده              
قامتشان به طور متوسط به بـيـش از       

. صد و پانزده سانتـي مـتـر مـي رسـد           
اما نسبت به يكي از مـادربـزرگـهـاي         

ميليون سالـه انسـان كـه بـه نـام               ۳.۲ 
لوسي شناخته مي شود و بقـايـاي وي     

کـيـلـومـتـري دورتـر از              ۸۰ را حـدود      
يـافـتـه       ۱۹۷۴ همين محل و در سـال    

اند، حدود بيست درصد بلنـدقـدتـر بـه       
نظر مي رسد، بدين معني كه ارتـبـاط   
نزديک بيشتري با خط سـيـر تـكـامـل          

ــا و             .  بشــر دارد    ــاداب ــز ک حــجــم مــغ
هــمــيــنــطــور نســبــت طــول بــازوهــا و           
پاهايش به طول كل بدن نيـز احـتـمـاال       

امـا  .  همانند شامپانزه هـا بـوده اسـت       
نكته مهم در اينجاسـت كـه بـرخـالف         
شامپانزه ها و يا ديـگـر مـيـمـونـهـاي            
امروزي كه بر چهار دست و پا حـركـت     
مي كنند، كادابا به احتمال قـريـب بـه      
يقين راسـت قـامـت بـوده و بـيـشـتـر                   
اوقات خود را بـر روي دوپـا راه مـي                

 ۲.۵ اين نكته از استخوان   .  رفته است
سانـتـيـمـتـري بـنـد انـگـشـت پـاي او                    

 . مشخص مي شود
 

روش راه رفتن و حركت كـردن  رو بـه           
مـانـنـد    (  جلو در يك نـخـسـتـي دوپـا          

اينگونه است كه پنجه پـا را      ! )  انسان
بر روي زمين نگه مي دارد و پاشنه را 

در ايـن نـحـوه حـركـت،          .  بلند مي كند
پنجه پا آخر سر از روي زمين جدا شده 
باعث مي شود كه استخوانهاي بخـش  
مياني كف پا شكل خـاصـي بـه خـود         
بگيرند و اين شكل را به راحـتـي مـي        
توان در استخوان يافت شده انگشت پا 

هايلي سالسـي در ايـن       .  مشاهده كرد
اگـر  : "  مورد چنين توضيح مـي دهـد      

شــمــا اســتــخــوان دســت و پــاي يــك              
شامپانزه را بـا هـم مـقـايسـه كـنـيـد،               
خواهيد ديد كه تفاوت چنداني نـدارنـد   

چرا كه هردو براي يك منظـور بـه كـار        
، كه مـقـصـود عـمـل        "گرفته مي شوند

در "  گرفتن است و او مي افـزايـد كـه          
انسان گونه ها انگشتان دست و پـا بـه     

". هيچ وجه مانند يكديگر نـيـسـتـنـد        
چون هر دو عمل متـفـاوتـي را انـجـام          

 .مي دهند
 

هنوز نحوه راه رفتن ايـن انسـان گـونـه         
دقيقا معلوم نـيـسـت ولـي مـي تـوان             

گفت كه با تفاوتهاي استـخـوان بـنـدي       
آن با انسان امروزي طـبـعـا نـحـوه راه            

ريـزه  .  رفتن او نيز متفاوت بـوده اسـت    
كاريهاي زندگي  كادابا در پرده حـدس  
و گمان باقـي مـي مـانـد امـا شـكـي                
نيست بسياري از رفتارهاي او هماننـد  

. شامپانـزه هـاي كـنـونـي بـوده اسـت               
احتماال گـاهـي اوقـات خـود را روي               
درختها مي گذرانده و شايد در دسـتـه     
هاي اجتماعي بزرگ زندگي مي كـرده  

كه از هردو جنس نر و مـاده تشـكـيـل       
نرهاي هر دسته نيز بـه    .  مي شده است

جاي نزاع با هم بر سر تصـاحـب مـاده        
ها، با هم يكي بوده اند تا گـروه را در        
برابر حمله درندگان محافظت كنـنـد و     
با هم به جستجوي خوراک بپـردازنـد و     

. گاهي هم دست جمعي شكـار كـنـنـد      
اما كادابا با قامتي راست گام بـرمـي     
داشته و اين خـود بسـيـار پـراهـمـيـت              

 .است
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چند روز پيش کنار خيابـان در حـال گـاز          
بگذريم از ايـنـکـه پـول           ( زدن فالفل بودم 

نداشتم بروم پيتزا فروشي ايي کـه دقـيـقـا       
که چشمم به سه تا بچه !)  روبه روي آن بود

ده ساله افتاد که آنها هم داشتـنـد فـالفـل       
و به گمانم همان نـاهـارشـان      .  مي خوردند

سر صحبت را باز کردم و اسمشان را .  بود
قدرت، مسيح و حسن هر سه ده .  پرسيدم

حسن اهل بافق بود و کالس ..  ساله بودند
اما قدرت و مسيح اهل افغانستـان  . سوم 

بودند و به خاطر نداشتـن کـارت اقـامـت         
گفتند توي خـانـه     .  حق تحصيل نداشتند" 

به آنها قران ياد مي دهند اما با اين حـال    
هنوز نمي توانستـنـد نـوشـتـه هـاي روي             

بعد از اينکه کمي بـا  .  تابلو ها را بخوانند
دست نوازشي به سـر يـکـي        هم گپ زديم

از آنها کشيدم آنجا بود که فهميدم عـالوه    
بر تحصيل و غذاي مناسب اين دوسـتـان   
کــوچــک مــن حــتــي از مــحــبــت هــم                  

از من پرسيدند کـه بـچـه ات          !  محرومند
چند ساله است؟ گفتم مـن هـنـوز خـودم           

گويا بـراي لـحـظـاتـي        !  بچه ام و بچه ندارم
رابطه پدر و فرزندي بين ما بـر قـرار شـده        

 !بود
 

تا اينکه ديروز تصميم گرفتم به ديدنشـان  
بروم و ازشان عکس بگـيـرم و بـه هـمـراه            

اما فـقـط     .  نوشته ايي براي نشريه بفرستم
وقـتـي از     . توانستم حسن را پـيـدا کـنـم             

احوال مسيح و قدرت جويا شدم بي خـبـر   
بـاز    گـويـا آنـهـا را بـه افـغـانسـتـان                 !  بود

!! تا طـالـبـان را وزن کـنـنـد              .  گردانده اند
بـه  .  عکس حسن را اين زيـر مـي گـذارم         

هــمــراه يــک عــکــس ديــگــر کــه خــودش            
قبلش عذر خواهي کنم بـابـت     .   گوياست

اينکه مدل گوشيم پايين است و عـکـس       
ايـن عـکـس هـا         .  ها خيلي تار افتاده انـد 

درست ساعتي گرفته شده که هـم سـن و         
سال هاي حسن دارند فوتـبـال بـازي مـي         

 .کنند
 خبر اول

عفو بيـن الـمـلـل اطـالع داد در تـاريـخ                  
چــهــارده ژانــويــه دايــره مــذاهــب وزارت           
اطالعات پيمان فتاحي را بـراي دومـيـن        
بار به خاطر عـقـايـدش دسـتـگـيـر کـرده               

تا اين لحظه هيچ خبري از وي و دو   . است
 .تن از همراهانش در دست نيست

اتهام اين افراد به اين صورت اعـالم شـده     
بدعت گذاري در ديـن مسـيـحـيـت          : است

پلوراليزم و تکثر گرايـي مـذهـبـي       . گرايي
 ...اسالم آمريکايي و "

اين در حالي است که به گفـتـه افـراد ايـن         
گروه آنها هيچ گـونـه فـعـالـيـت سـيـاسـي              
نداشته اند و تنها به خاطر اعـتـقـاداتشـان     

 !دستگير شده اند
پيمان فتاحي سي و چهار ساله که اولـيـن     

بدون هيچ گـونـه    ۷/۳/۸۷ بار در تاريخ 
حکمي بازداشت شـد پـس از شـش مـاه             

عالئمي از شکنجه در وي   .  آزاد شده بود 
مشــاهــده گــرديــده اســت کــه عــبــارتــنــد          

خونريزي گوش و بـيـنـي ادرار خـونـي          : از 
 ...استفراغ هاي خوني و 

براي بار دوم نيز وزارت اطـالعـات بـدون        
هيچ گونه حکمي به خانه وي يورش برد و 

تير اندازي وايـجـاد     "   پس از ضرب و شتم
فضاي رعب و وحشـت وي را بـازداشـت          

 .کرد
به گفته افراد اين گروه رژيم اقدام به تهديد 
و در موارد ي اخراج اعضاي گروه از سـر      

همچنين در طـي  . کار هايشان نموده است
يک يورش به دفاتر آنها چهار نشريـه آنـهـا      
ـلـيـه               را تعطيل نموده و آثار تـالـيـفـي و ک

 .اموال گروه را مصادره کرده است
 خبر دوم

ايرنا يه نقل از جمشيدي نوشته اسـت کـه     
به زودي دادگاه هفت تن از بهائيان برگـزار  

اتهاماتـي کـه بـه ايـن هـفـت               .خواهد شد
جاسـوسـي   : وارد شده است عبارتند از  تن

نظـام و    "  تبليغ عليه کشور" براي اسرائيل 
 .اسالم و توهين به مقدسات

اما با نگاهي به سخنان جمـشـيـدي مـي       
توان دريافت جرم اصـلـي ايـن هـفـت تـن             
داشتن مذهبي غير از مذهـب رسـمـي و        

جـمـشـيـدي اظـهـار         . تبليغ آن مـي بـاشـد     
داشت هر گونه تبليغ عليه کشور نـظـام و     

 !اسالم جرم محسوب مي شود
 

حـتـي بـه      .  حکومت مذهبي همين اسـت 
معتقدين به يک دين و خـرافـه ديـگـر هـم          

 .  رحم نمي کند

 1387 اسفند      13 

 ! از فالفل تا اسالم
 سروش آزادی، ایران

 !... داستان کودکی انسان



 
 
 
 
 
 
 

ـاريـخ   ايـن عـنـوانـي       "  مدرن ترين انقالب ت
ـيـن              ـان کـمـپ است که بي بي سي در جـري

ـقـالب        و در         ۵۷ تبليغاتي خود عليه ان
ـه سـخـنـرانـي           تطهير جمهوري اسالمي ب

ـيـدي داده اسـت           ـيـش از ايـن        .  فرد هـال پ
مجموعه گـزارشـات خـط دار و جـهـت                
ـاسـي و         داري را با تعدادي از عناصر سـي
ـقـالب              دقيقا در جهت هـمـان تـخـظـئـه ان

مخدوش کرن .  تهيه و انتشار داده بود۵۷ 
ـه مـردم و               ـقـالب ازاديـخـواهـان سيماي ان
سرپوش گذاشتن به سه دهه جنايت رژيـم    
اسالم به مثابه ضد انقالب مـدافـع نـظـم         
سرمايه جزو هويت سياسي بنگاه خـبـري     

ـا مـوج            .  بي بي سـي اسـت       ـابلـه ب در مـق
انقالب کارگران و مردم زحمتکش ايـران،    
دولتهاي غربي براي جلوگيري از بـوجـود       
ـنـد سـبـز          آمدن يک آلترناتيو چپ به کـمـرب

بي بي سي به زير عبـاي  .  اسالم پناه بردند
ـقـالب   .  خميني خزيد خميني را به رهبر ان

ـقـالب و آزاديـخـواهـي و               بدل کردند تا ان
بـي بـي     .  برابري طلبي را به خون بکشانند

ـنـي بـراي           سي عصاي دست راست خـمـي
. صعود به قله خونين قدرت سياسي بـود   

از اولين روز شـکـل گـيـري نـطـفـه هـاي                 
سه دهه پس از به خـون    ( انقالبي تا امروز 

بي بي سي ) کشاندن و سرکوب آن انقالب
 ۵۷ لحظه اي از تحريف واقعيات انقالب 

ـا           .  را از دست نـداده اسـت     بـي بـي سـي ب
ـيـروز شـد          ـقـالب           .  خميـنـي پ ـا يـک ان و ب

ـاســخ              ـالــيـســتـي پ ـروزمــنـدانــه ســوسـي ـي پ
 .تحريفات خود را خواهد گرفت

به قول بي بي سي فرد هاليدي ديپلمات و 

ـه               ـان ـاسـي خـاومـي تحليلگر مسـائـل سـي
جـمـهـوري اسـالمـي        " سخنراني با عنوان 

ـتـصـاد و            "  بعد از سي سال در مـدرسـه اق
کــل .  ســيــاســت لــنــدن بــرگــزار مــيــکــنــد       

سخنراني که هاليدي بر اسـاس گـزارشـي        
ـه يـک          که بي بي سي انتشار داده ربـطـي ب
تحليل منصفانه و واقعي از روند انقـالب  

در سر تاپاي اين تحليل يـک    .  نداشت ۵۷ 
ـه          شمايل ساخته شده و رنگين شـده اي ک
بيشتر به تصاوير ميدياي دست راستي و   

ـقـالب          ارائـه     ۵۷ دولتي غربي است از ان
فرد هاليدي به سبک بي بي سـي  .  ميشود

ـار                  از ابتدا خمينـي را تـجـسـم تـمـام عـي
ـات     ـي انقالب فرض کرده و هاله اي از جعـل
حول او ايجاد کرده و همه را به نام انقـالب  

از اينکه خميني هيـچ حـامـي      .  جا ميزند
ـاهــتـهــا و         !!!  خـارجــي نــداشـتــه        تــا  شــب

تفاوتهايي که  از انقالب ايران با انقالبـات  
ديگر ميدهد همه يک سـيـر خـط دار در          
جهت قهرمان کردن و نماينده انقالب جـا    

ـيـز     .  زدن خميني بوده است در اين وسط ن
چپ و راست مدالهايي به خميني ميدهد 
که گويا اقليتها؛ قومي را سرکوب نکرده، 
و آزاديهاي بياني داده که هيچ حـکـومـت      

 . انقالبي نداده است و غيره
 

هاليدي سخنرانيش را با اين جمله  خاتمه 
ـا     " ميدهد که  ـي سي سال پس از انقالب دن

ـيـده     هنوز حرف جمهوري اسالمي را نشـن
ـيـد تـمـام       ."  است در واقع اين جمله آخر کل

فرد هاليـدي جـزو آن       .  بحث هاليدي است
ـاسـي     دسته از ديپلماتها و تحليلگران سـي
است که معتقدند بايد سياست ديالوگ و   
ـرد    . گفتمان را با جمهوري اسالمي پيـشـب

ـقـالب را                    هاليدي واقـعـه عـظـيـم يـک ان
ـار      .  تحريف ميکند بر روي سه دهـه کشـت

وجنايت و سرکوب يکي از جنايتکارترين 
ـاريـخ بشـري خـاک                 رژيمهاي مـعـاصـر ت

تا در نهايت قالبي درست کـنـد     .  ميپاشد
که بتواند سياست کهنه و به گل نشـسـتـه    

 .  ديالوگ را تئوريزه کند

اما مشکل جمهوري اسـالمـي کـمـبـود          
ـه        ۳۰ غرب . ديالوگ نيست سال اسـت ک

دارد بــا جــمــهــوري اســالمــي ديــالــوگ           
مشـکـل جـمـهـوري اسـالمـي            .  ميکـنـد  

مردمي است که هرگز او را نپذيرفته اند و 
ـه     اکنون در تدارک انقالبي ديگر و اينبار ن
ـه تـمـام              فقط عليه جمهـوري اسـالمـي ک

ـيـدي اگـر      . وضع موجود هستند آقاي هال

استراتژي نخ نما شده اي را دارد به عنـوان  
تحليل ارائه ميدهد فقـط دارد هـراس و         
ـه   وحشت طبقه اش از اين انقالب دوم را ب
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ته گذشته در شهر گوتنبرگ سـوئـد و     هف
در !  به قولي به زبان سـوئـدي يـوتـبـوري         

مرکز اين شهر ما شـاهـد بـرپـايـي يـک             
. تحصن و چادري به اين منظـور بـوديـم     

چند روز بصورت شبانه روزي اين چـادر    
برپا کـنـنـده ايـن         . و تحصن ادامه داشت

تحصن فدراسيون سراسري پنـاهـنـدگـان     
ايراني، پناهجويـان و کـادرهـاي حـزب           

همه اين .  کمونيست کارگري ايران بودند
افراد بـراي يـک هـدف در آنـجـا جـمـع                    
ميشدند و اقدام به انجام ايـن کـار کـرده        
بودند و آنـهـم دفـاع از حـق زنـدگـي و                     
انتخاب محلي امن براي زنـدگـي و در         

در ايـن    .  يک کال دفاع از انسانـيـت بـود     
حرکت سعي در آوردن افـکـار عـمـومـي        
اين شهر پشت خـود و فشـار بـه دولـت             
سوئـد بـراي دادن ايـن حـق مسـلـم بـه                    
پناهجويان شده بـود و در نـهـايـت هـم                
دستاوردي کـه مـوجـب مـنـزوي کـردن               
جمهوري اسالمي در عرصه بين المللـي  
و شناساندن اين رژيم بعـنـوان يـک رژيـم         

 .جنايتکار و ضد انساني به غرب

در اين حرکت تقريبا يک هـفـتـه اي مـا           
شاهد اسـتـقـبـال گسـتـرده زنـان،مـردان             
آزاديــخــواهــي بــوديــم کــه بــه روشــهــاي          
مختلف اين حرکت فدراسيون را کمک و 

تـقـريـبـا هـمـه         . پشتـيـبـانـي مـيـکـردنـد          
بخشهاي جامعه ايرانيان مقيم اين شهـر  
در اين حرکت دخالت کرده و بـعـنـاويـن         

مـا در ايـن       . مختلف کمـک مـيـکـردنـد       
تحصن شاهد حضور مـديـاي سـوئـد و           
نمايندگان احزاب  مـخـتـلـف در چـادر            
تحصن بوديم و از اين طريق پناهجويـان  
و مســولــيــن فــدراســيــون اعــتــراض و            
مطـالـبـاتشـان را رودرو بـا جـامـعـه و                   

در ايـن مـيـان        . احزاب بيـان مـيـکـردنـد       
حضور تلويزيون کانال جديـد و پـوشـش        
خبري آن از ويژگيهاي ديگر اين تحـصـن   
بود که با پناهجويان مخـتـلـفـي کـه در          
آنجا حضور پيدا کرده بودند و بـنـوعـي        
اين تحصن را اداره ميـکـردنـد و پـيـش          
ميبردند مصاحبه مـيـکـرد و پـوشـش            

 . خبري ميداد
 

در اين تحـصـن مـن بـعـنـوان نـمـايـنـده                 
سازمان جوانان کمونيست حضور پـيـدا     

کرده بودم و با جواناني که در انجا بودند 
دخـتـران و پسـران        .  ارتباط مـيـگـرفـتـم       

بسيار جوان  که بـخـاطـر شـرايـط ضـد             
انساني ايران و وجود جمهوري اسـالمـي   
مجبور به ترک ايـران شـده بـودنـد و بـه                
سوئد آمده و درخواست پناهندگي کـرده  

کســانــي کــه بــا خــانــواده و يــا            .  بــودنــد
حضـور جـوانـان      .  بتنهايي آمـده بـودنـد       

بسيار جالب بود و گفتگوي مستقيم بـا    
آنان و معرفي سازمان جوانان  و حـزب        

بـراي بسـيـاري از آنـان اهـداف              .  به آنها
ســازمــان جــوانــان حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري ايران بسـيـار جـالـب بـود و در              
بحثهايي که در ميگرفت و سوالهايشان 
وقتي جواب ميگرفت ابراز عالقـمـنـدي    
براي نزديک شدن به اين سازمان در آنـهـا   

در آخــر شــب مــعــمــوال       .  ديــده مــيــشــد  
بحثهـايـي بصـورت دسـت جـمـعـي در                
ميگرفت که يکـي از ايـن بـحـثـهـا کـه                
بصورت پرسش و پاسخ بـود مشـخـصـا       
در مورد خالصي فرهنگـي جـوانـان در        
ايران و موقعيت و جايگاه اعـتـراضـات      
دانشجويي و بحث سياست ما در قـبـال     
مذهب مورد پرسش و بحث قرار گرفـت  
که بنظر خود من بسـيـار سـمـپـاتـي از             
طرف افرادي که در اين جلسـات بـودنـد      
نسبت به حزب بوجود آمده بود و نشـان      
از ايــن مســئلــه مــيــداد کــه در بــيــن                 
پناهجويان چه آمـادگـي بـااليـي وجـود            
دارد که ما بعنوان فعالين حزب و سجک 
جوابگيوي سواالت و مـالحـظـات آنـهـا        
باشيم و ريشه مشکالت انـهـا و بـيـرون         
آمــدن از ايــن شــرايــطــي کــه هســت را              

بايد ايـن بـخـش از کـارمـان را                .  بدهيم
جدي بـگـيـريـم و بـا بـرنـامـه ريـزي بـه                     

 . استقبال اين موقعيتها برويم
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 استراتژی بجای تحليل
 فرد هاليدی و انقالب ايران

 فرشاد حسينی

 مبارزه ای متحد برای دفاع از حق انسانی
 در حاشيه تحصن فدراسيون و پناهجويان در شھر يوتبوری سوئد

 کيان آذر



ايـنـبـار    "  سوال بـزرگ " برنامه تلويزيوني 
ايا اسالم ديني مـتـعـصـب     " با موضوع 

و بــا حضــور مــريــم نــمــازي از            "  اســت
رهبران حزب کمونيست کارگـري ايـران     

و از جمله شخصيت هاي شناخته شـده    
مريـم  .  سکوالر در انگلستان برگزار شد

نمازي را در انگليس در مبـارزه عـلـيـه       
قوانين شريعت اسالم، دادگاهاي سـرپـا   
شده اسالمـي، عـلـيـه راسـيـسـم و زن                

در اين برنامـه  .  ستيزي همه ميشناسند
افراد مختلفي از جمله عنجـم چـوداري     
قاضي دادگـاه شـريـعـت اسـالمـي در               
انگلستان، مريم نمازي، حـراس رفـيـق        
از کميته مسلمانان سـوفـي، بـرخـي از         
مســلــمــانــان و مســيــحــيــان جــامــعــه          

مسلمـانـان هـم      ( انگلستان، گي مسلم 
و اتــئــيــســت هــا شــرکــت        )  جــنــســگــرا
اين برنامه توسط بي بـي سـي     .  داشتند

توليد شده و در جـريـان ان افـراد نـظـر              
. هاي مختلف خود را بيان مـي کـنـنـد      

خوشبختانه با حضور مريم نمازي ايـن    
برنامه به ضد اسالم سـيـاسـي تـبـديـل           

در اين برنامه مريم نمازي با بـيـان   .  شد
زيبا و مناسب خود اعالم مي کند کـه    

 .مشکل از اسالم سياسي است
برسيم سـر صـحـبـتـهـايـي کـه در ايـن                  

 .برنامه شد
در ابتداي برنامه مجري اشاره مي کند 

درصد از جوانان مسلمان خـواهـان    ٣٧ 
اجراي قوانين شريعت هستنـد و راجـع       
به قوانين وحشتناک اسالمي از جـملـه       
سنگسار و اعدام صحبت مـي کـنـد و        

پيـش مـي کشـد کـه ايـا                 اين سوال را
 اسالم ديني متعصب است؟

قاضي عنجم از دادگاه شريعـت اسـالم     
در انگلستان که از جـملـه چـهـره هـاي            

شناخته شده اسالم سياسي است اوليـن  
فردي بود که در اين جلسه نوبـت بـه او       

او صريحا اعالم مي کند که هر .  رسيد
چيزي که در شريعت نباشد را بـه هـيـچ      
عنوان تحمل نـخـواهـنـد کـرد و نـمـي                

پذيرد از جمله سنگسار شالق و اعـدام    
قطع عضو را مـورد قـبـول خـوانـده و                
علت را ذکر شدن اين قوانـيـن در قـرآن        

و شـريـعـت      )  کتاب ديني مسلـمـانـان   ( 
در ادامه سـخـنـانـش      .محمد امده است

ادعا مي کند در شريعت اسالم زندگـي  
و ثروت افراد مورد احترام و محافظـت  

 .قرار مي گيرد
پس از سخنان او مرد مسلماني شديدا 
حرفهاي او را مورد انـتـقـاد قـرار مـي            
دهد و مي گـويـد سـنـگـسـار در قـران              

که سريعا قاضي عـنـجـم      .  نيامده است
به او مي پرد و او را کافر خـطـاب مـي      
کند و مـي گـويـد هـر چـيـزي کـه در                      
شريعت باشد حتي وقتـي در قـران هـم          

 !نباشد بايد اجرا شود
در ادامه برنامه يـکـي از حضـار مـي             

بسيار خوب است که بسياري از   " گويد 
مسلمانان مانند قاضي عـنـجـم فـکـر          
نمي کنند وگرنه مـا دچـار مشـکـالت         

سـخـنـان او مـورد         ".  زيادي مي شـديـم  
توجه جمع قرار مـي گـيـرد و هـمـه از                
جمله مريـم نـمـازي نـيـز او را شـديـدا                  

 .تشويق مي کنند
در بخش ديگري از برنامه فردي کـه از      
کميته مسلمانان صوفي است صحبـت  
مي کند و از قوانيـن اسـالم سـخـن بـه            
ميان مي آورد او اشـاره مـي کـنـد در             

و !  اسالم به فرد فرصت داده مـي شـود      
بار مـرتـکـب       ٣ تنها اگر فرد جرمي را 

شود و به انـجـام ان ادامـه دهـد او را                 
البته ما که چنـيـن   .  مجازات مي کنند

قوانيني تا کنون نـديـده ايـم در کشـور           
 .هاي اسالمي بماند

در دنباله برنامه مجري از مريم نمـازي  
به عنوان فردي که ديگـر ايـمـان نـدارد         

مريم اشاره مـي کـنـد        .  مي کند   سوال
مـن از سـازمــان اکـس مســلـم و يــک                 
اتئسيتم، اما بـه نـظـرمـا مشـکـل در               

تـعـصـب    .  اينست که سوال اشتباه است
و دليـلـي کـه      .  در تمام اديان وجود دارد

امروز اسالم مورد توجه است اين است 
که پرچم دار يك حرکت سياسـي اسـت،     
و اقاي عنجم نيز از رهبران اين حـرکـت   
است و نمي شود تنها گـفـت او فـردي          
متعصب است مي تـوان او را نـاديـده          

را اجـرا    )  شـريـعـت   ( او قانونـي    .  گرفت
هنـوز افـراد را        ٢١ مي کند که در قرن 

سنگسار و اعدام مي کند و کودکان را 
مجازات مي کند، حقوق نابـرابـر بـراي      
زن و مرد در نظر مي گيرد، مشکل او   
و ديگر رهـبـران و پـرچـمـداران اسـالم               

سخنان مريـم نـمـازي      .  سياسي هستند
مورد توجه جمع قرار مي گيرد و هـمـه     

در ادامه تعداد .  او را تشويق مي کنند
ديگري از شرکت کنندگـان در جـلـسـه         
نيز مـانـنـد مـريـم مشـکـل را اسـالم                   

 .سياسي خوانند
زن مسلماني نيز در اين برنامه حـظـور     

او .  دارد که راجع به خودش مـي گـويـد     
اشاره مي کند اسالم برايش موضوعي 
شخصي اسـت و دلـيـلـي نـمـي بـيـنـد                  
ديگراني که به اين دين اعتقادي نـدارد    
بايد طبق قوانين اسالم مجازات شونـد  
و مجبور باشند به اين قـوانـيـن عـمـل          

در ادامه سخنانش به اين نـکـتـه    .  کنند
نيز اشاره مي کند که از نـظـر او بـيـن             
باور داشتن به دين با تعصب نسبت بـه    
دين تفاوت وجود دارد و نبايـد ايـن دو       
را مسـاوي هـم قـرار داد افـراد داراي               
اعتقادات مختلفي هستند و ايـن حـق     

 .طبيعي انهاست
از جمله حرف هاي جالب که در جـريـان   
اين برنامه زده شد سخنـان مـردي بـود        

از نظر من ديـن روشـي اسـت        :  که گفت
براي فهم دنيا و بايد بتوانـد خـودش را       

 .با دنيا به روز کند
مجـري بـرنـامـه در ادامـه از قـاضـي                  
عنجم درباره اين مـوضـوع سـوال مـي         

اگر خداوند بزرگ اسـت خـودش       :  پرسد
نمي تواند افراد را مجازات کـنـد؟ کـه        
دراين باره قاضي باز سخن از شـريـعـت    

به ميان مي آورد و ادعا مـي کـنـد در        
شريعت تمام جنبـه هـاي زنـدگـي بشـر            

مـجـري بـرنـامـه        .  پاسخ داده شده اسـت 
اينبار مي پرسد چه نيازي است که فرد 
دوبار مجازات شود يکبار توسط خـدا    
و بار ديگر توسط افراد؟ که اين بار نيـز  
ايــن قــاضــي ســريــعــا بــه شــريــعــت بــر           
ميگردد و انرا دليل اين موضـوع مـي     

و مي گويد خـداونـد بـهـتـر مـي             .  داند
داند که بهتريـن مـجـازات بـراي افـراد            

 !چيست
جالب انجاست که سخنان ايـن قـاضـي      
حتي مورد تاييد مسلمانان حـاظـر در       
جلسه نيسـت بـه طـوري کـه يـکـي از                 
مسلمانان سريعا بعد از سخنان قاضـي  
عــنــجــم مــي گــويــد او ســخــنــگــوي              
. مسلمانان و رهبر مسلمـانـان نـيـسـت       

که اين موضوع بـه خـوبـي نشـان مـي            
دهد که اسالم سياسـي حـتـي در بـيـن            

مــي "  مسـلـمـان   " كسـانـي كـه خـود را             
نــامــنــد از چــه مــيــزان مــقــبــولــيــتــي            

 .برخوردار است
يکي از بخشهاي اين برنامـه قسـمـتـي       
ــمــان                ــوط مــرد مســل اســت کــه مــرب

اولين چيزي کـه    .  همجنسگرا مي شود
به چشم مي آيد نحوه پوشـش ايـن فـرد        

مــردي کــه لــبــاس سـيــاه رنــگ          .  اسـت 
پوشيده، عينک افتابي بزرگي بـر چشـم     
دارد، کاله بر سرش گذاشته و تا جـايـي   
که امـکـان دارد سـعـي کـرده خـود را                 
بپوشاند تا از شـنـاخـتـه شـدن خـودش             
تــوســط گــروهــهــاي تــنــدرو اســالمــي         

طرز لباس پـوشـيـدنـش       . جلوگيري کند
اعتراض وي نسبت به وضع مـوجـود و     
خطرات اسالم سياسي است که افـرادي  

او .  چون او را تهديد به قتـل مـي كـنـد        
اعالم مي کند که فردي است مسلمـان  

همچنيـن  ).  گي مسلم( و همجنس گرا 
اشاره مي کند که در کتاب مسلمـانـان   

کالمي راجع به اينکه يک فـرد    )   قران( 
نمي تواند همجنـس گـرا بـاشـد وجـود            

او کــه در ادامــه ســخــنــانــش             .  نــدارد
ميگويد يـک عـراقـي اسـت، و دولـت                
عراق و ديگر طرفداران جـنـبـش اسـالم       
سياسي را شديدا محکوم مي کند کـه    
تالش دارنـد بـراي تـمـامـيـت طـلـبـي                  
خودشان همجنس گراهـا را مـجـازات        
کنند و تنها همجنس گرايان نيـسـتـنـد     
که اسالم سياسي به حقوق انان توجهـي  
نمي کند تمامي اقلـيـت هـا در خـطـر            

 .هستند
در بخش ديگري از برنامه کشيشي نيز 
سياسي کردن مذهب را مـورد انـتـقـاد       
قرار مي دهد و انرا خطـرنـاک قـلـم داد         

به عنـوان  ( مي کند و مي گويد ما نيز 
قـرون  ( از چيزي که در اروپا   )  مسيحي
اتـفـاق افـتـاد بسـيـار خـجـل               )  وسطـي 
 .هستيم

افراد مختلف در اين برنامـه صـحـبـت       
کردند و به غير از قاضي عنـجـم هـمـه       
. اسالم سياسي را خـطـرنـاک خـوانـدنـد          

البتـه در ايـن مـيـان نـبـايـد سـخـنـان                     
کشيش کاتوليک را نـاديـده گـرفـت کـه          
تالش داشت بـديـن شـيـوه نشـان دهـد             
مســيــحــيــت در حــال حــاضــر نــقــشــي          
سياسي در جريـانـات سـيـاسـي جـهـان            

هـر فـرد مـي تـوانـد               . بازي نمي کـنـد    
عقيده خودش را داشته باشد مسـلـمـان    
باشد مسـيـحـي بـاشـد يـهـودي بـاشـد                
اتئيست باشد اما مـوضـوع انـجـاسـت        
کــه جــنــبــش اســالم ســيــاســي بــحــث            
ديــگــريســت اســالم ســيــاســي امــروز           
مشکل اصلي بسـيـاري از افـراد بشـر           
است و به کودک و پير، زن و مـرد رحـم       
نمي کند و همه را زير چتر سـيـاه خـود        

اما با تـوجـه بـه         .مي خواهد نگاه دارد
مورد قبول نبودن اين جنبش حـتـي در     
ميان افراد منتسب به اسالم ديـگـر در     
اواخر دوران حکومـت خـود بسـر مـي           

 .برد
بر خورد با اسالم سياسي به عنوان يـك  
جنبش سياسي در قرن حاضر تـنـهـا از      
عهده يك جريان به شـدت انسـانـگـرا و         

در دورانـي    .  سوسياليستي بر مـي آيـد    
كــه حــكــومــتــهــاي غــربــي بــه عــنــوان          
نمايندگان بورژوازي از دست آوردهـاي     

حتي عدول كـرده    هم  ۱۸ بورژوازي قرن 
نسبيت فرهنگي را معيـار     و سياسيت

برخورد بـا انسـان هـا قـرار داده انـد،                  
مبارزه عليه جنبش اسالم سيـاسـي بـه      
عهده جنبش كمونيسـم كـارگـري قـرار         

امروز كمونيسـم كـارگـري      .  گرفته است
وظيفه پـاسـداري تـمـام دسـتـاوردهـاي            

 .انساني تا به امروز را بـر عـهـده دارد       
جنبش كمونيسـم كـارگـري بـا حـزبـش             
امروز پرچم دار و در صف اول مـبـارزه       
در دفاع از آزادي بيـان، بـرابـري انسـان         

و ســايــر   "  يــك قــانــون بــراي هــمــه      " هــا   
دستاوردهاي ارزشمند انسـانـي تـا بـه           

 .امروز است

392جوانان كمونيست     1387 اسفند      13  10 

 "سوال بزرگ"مريم نمازی و 
 پارتيا پرتو، تھران



مقاله روزنـامـه ايـنـديـپـنـدنـت بـقـلـم                  
در آستانه هشت مـارس   "  کاترين باتلر" 
) ۲۰۰۹ فوريه  ۲۶ پنجشنبه گذشته ( 

ايـن مـقـالـه       .  جاي توجه و تعمـق دارد   
ــت                   ــاي ــصــل در وب س ــف ــا م ــت نســب
اينديپندنت تحت عنواني شـبـيـه ايـن       

زنـان  :  انـقـالب مـاتـيـکـي        : " آمده است
". ايران به نبرد  با مالهـا بـرمـيـخـزنـد        

جالب است بي بي سي که  اين مطلـب  
را با آب و تاب در سايت فـارسـي اش       
گزارش داده، تـيـتـر آنـرا تـغـيـيـر داده               

اگر چه تيتر  بـه مـذاق بـي بـي             .  است
سي  سازگار نيامده،  امـا در عـوض         

بسيار باب طبع حـاج  "  باتلر" پيام خانم 
ــوده اســت       ــم    .  آقــا ب ــلــر " خــان ــات ــه "   ب ب

جمهوري اسالمي هشدار ميـدهـد کـه      
و مشـخـصـا      "  زنان مـيـانـه رو       " چرا با 

" کمپين يک ميـلـيـون امضـاء      " رهبران 
کنار نمي آيد، مگر خطر حرکات تـنـد   
و انقالبي در جامعه ايـران و بـويـژه از          

 . جانب زنان را نمي بيند
خانم باتلر چندين بار از قـول رهـبـران          

کـه  ( و مشخصا خانم اردالن   "  کمپين" 
بي بي سي بـه ابـتـکـار خـود عـکـس                
بزرگي از ايشان را بجاي عکـس هـاي     
جالب اينديپندنت زينت مطـلـب خـود      

نقل ميکند که قصـد ايشـان و         )  کرده
کمپين شان بهيچ وجه تغيير حکومـت  

تنهـا خـواهـان      .  و نظام اسالمي نيست
برخي رفرم ها در چهارچوب حکـومـت   

چندانکه خاتم بـاتـلـر    .  اسالمي هستند
حـرص  "  مالهـاي مـتـعـصـب       "از دست 

تعجب بـر انـگـيـز         " :  اش درآمده است که
اســت کــه چــرا بــايــد بــرخــي روحــانــيــون و               
سياستمداران متعصب ايران تـا ايـن انـدازه        
تمايل داشته باشند زناني را که حتـي نـظـام      
اسالمي حکومت را به چالش نمي کشند و   

تنها تقاضاي توازن در قوانين زن و مـرد را    
 ." مطرح مي کنند، ساکت نگه دارند

و بـعـد يـاد آور مــيـشـود کـه بـحــران                    
اقـتــصــادي اســت، خــطــر بــيــخ گــوش          

" انقالب جنسـي " مالهاست، آنها را از 
ميترساند و تاکيد "  انقالب مخملي" و 

ميکند که فقط مالها نيستند کـه از      
حــرکــات تــنــد و انــقــالبــي در ايــران              
ميترسند بلکه امثال خانم اردالن نـيـز     

تـجـربـه    " :  در اين نگراني ها شـريـک انـد     
انقالب نشان داد که زنان لزوما برنده تغييـر  

و بعد هم از قـول    ."  خشونت آميز نيستند
ما بـايـد گـام بـه         " ايشان ميفرمايد که 

 ".گام جلو برويم
 

واقعا که اين مالها چقدر نادان و کلـه      
پوک هستند، نه؟ چرا حاليشان نيـسـت   

 که مصلحت شان کدام است؟ 
اما راستش ايـن وسـط دشـوار اسـت             

. تعيين کنيـم نـادان واقـعـي کـيـسـت             
مالها؟ بي بي سـي؟ ايـنـديـپـنـدنـت؟            
خانم باتلر؟ يـا امـثـال خـانـم اردالن؟              

آنچه که روشن است درد همه اين خانـم  
ها و آقايان البته نهايتا يکـي اسـت و       

همـه شـان از       .  به شدت گران مي باشد
تحوالت طوفاني و غير قابل کنـتـرلـي    

اما راه حـل      .  که در راه است نگران اند
خانم باتلر و بي بي سي در پـوچ و بـي       
سرانجام بودن دست کمي از دست و پا 

بــگــذاريــد .   زدن هــاي مــالهــا نــدارد       
خيلي خالصه  به راه حـل هـاي خـانـم           

باتلر که زيرکانه و با لـطـايـف الـحـيـل         
 :روزنامه نگاري طرح شده، بپردازيم

 
انـقـالب   " آنچه که در ايران در راه است   

پوشـش و آرايـش و         .  نيست"  ماتيکي
ظاهر و شالهاي زيبا و رنگارنگـي کـه     
جاي حجاب سياه و مخـوف اسـالمـي      
را گرفته و کل حکومت اسالمي را بـه  
سخره کشيده است تنها و تنها  پـيـش     
فوران هاي يک انفجار عظيم اجتماعي 

خـانـم بـاتـلـر        .  و پردامنه در ايران است
دل خود را خوش کرده کـه مـيـخـواهـد        

تعـبـيـر    "  انقالب ماتيکي"اين تحول را 
البته خود او هـم    .  کند و لذا مهار بزند

انــقــالب " مــيــدانــد کــه در پــس ايــن             
تحوالت و انقالبات ديـگـري   "  ماتيکي

قرار دارد و براي هـمـيـن قـلـم بـدسـت              
را "  مــالهــاي مــتــعــصــب  " گــرفــتــه تــا     

 . متوجه خطر کند
 

اما اين آتشفـشـان خشـم و اعـتـراض            
"  آپارتـايـد جـنـسـي       " زنان و مردم عليه 

وقــتــي بــا تــمــام قــدرت فــوران کــنــد              
" انقالب مخمـلـي  " شباهت چنداني به  

راســتــش اگــر يــک      .  نــخــواهــد داشــت   
انقالب مخملي در ايران مـمـکـن بـود       

بـا کـمـال      "  مالهاي مـتـعـصـب    " همين 
چرا کـه راهـي     .  ميل آنرا مي پذيرفتند

بود براي راندن مالها به پس صحنه با 
ــه         ــقــالب  .  " حــفــظ امــوال مســروق ان

آنطور که در اروپـاي شـرقـي          "  مخملي
ديديم،  يعني انتقـال قـدرت از بـاالي          
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به نـقـطـه اي خـيـره شـده، افـکـارش از                   
به يـاد  .  محيطش فرسنگها دور شده بود

زلزله خانمان سوزي افـتـاد کـه تـمـامـي           
افراد خانواده اش را بـيـرحـمـانـه يـکـجـا           

سعي مي کرد با بيـاد آوردن    .بلعيده بود 
لحظات کـوتـاه ولـي شـيـريـن در کـنـار                 
خانواده اش بودن را در ذهنش مرور کند 
کــه صــدا ي ســر ســام آور مــاشــيــهــاي             

 . کارخانه رشته افکارش را پاره کرد
او يکي از هزاران کارگر زحمتکشي بـود  

از دسـت دادن        -که سالها پيش بعد از   
خانواده اش راهي تهران  و در کـارخـانـه      
سا يپا پرس واقع در تهـران مشـغـول بـه         

از بازمانده هاي اين زلزله فقط .  کار شد 
خواهر بزرگتر و پدر پير و بيمـارش جـان     

او با زن و بچـه و    .  سالم به در برده بودند 
پدرش در يک خانه بسيار کوچک  واجـاره  

بسـيـار روزهـاي      .  اي زندگي مـي کـرد         
. سخت و پر مشقـتـي را مـي گـذرانـد              

بوضوح خميدگي کمرش زير بار اينهـمـه   
 . بد بختي و فقر قابل مشاهده بود 
مـن  :   به قـول خـودش کـه  مـي گـفـت                

زندگيم هميـشـه زيـر خـط فـقـر بـوده و                  
ــدان                  ــرزن ــده زن و ف ــن ــشــه شــرم ــي ــم ه

از پـس    .  ومخصوصا پدر بيمارم بوده ام 
بيمارستانها با آن همه هزينه باال بر نمي 

ــم ــريشــان و             .  آي ــکــارش هــمــيــشــه پ اف
به قول خودش با شـادي    .   مغشوش بود

سـال  .  و خنده کامال فاصله گـرفـتـه بـود      
گذشته که خواهرش بـراي ديـداري تـازه          
عازم تهران بود در يک تصادف دلخراش 

وبـا مـرگ     . جانش را از دست مي دهـد    
خواهرش اندک روزنه  نوراميد را هـم از      

وضع پدر هم روز به روز   .  دست مي دهد
جوان ما هم روز به روز بـه    .  بدتر مي شد

چـاره اي    .   رکود مالي نزديکتر مـيـشـد     
سـاعـتـه اضـافـه           ۲۴ نداشت جز اينکـه    

ولي هميشه آخر مـاه بـا       .   کاري بايستد
اندک حقوقي که دريافت مي کـرد نـمـي        
دانست به کدام دردش بزند وهشتش گرو 

هـمـيـشـه از صـاحـب خـانـه               .  نهش بود 
فراري بود که مبادا طلب کـرايـه اش را         

 .کند 
در يکي از روز هـا کـه مـثـل هـمـيـشـه               
افکارش در دور دستها سير مي کـرد و      
هميشه سوال چه کـنـم؟ چـه کـنـم ؟ در                

ذهنش مرور مي شد، به نـاگـاه دسـتـان         
زحمتکش و نحيـفـش بـه الي يـکـي از              
قرقره هاي دستگاه که در حال رول کـردن  

وچـون  .  ورقهاي بزرگ بود گير ميکـنـد     
دستـگـاه فـاقـد چشـم الـکـتـريـک بـراي                   
خاموش شدن سريع بود ، دسـت وي در      
يک چشم بهم زدن تا کتف دور قرقره پيچ 

که با لطف و چـا بـکـي يـک         .  مي خورد 
ديگر از گارگران زحـمـتـکـش آنـجـا کـه            
بطور اتفاق متوجه صحنه دلخراش مـي  
شود  خود را سريعا به دکـمـه خـامـوش         
نزديک مي کند و باعث مـتـوقـف شـدن       

کارگـر جـوان  در حـا            . ماشين مي شود
ليکه يکي از دستانش تا کتف ال بـالي      
دستگاه رول ورقهاي عظيم خرد شده بود 
،با حا لتي بيهوش تمامي پـيـکـرش بـه       

 .طرف زمين آويزان بود
لــحــظــاتــي بــعــد حضــار مــيــلــيــاردر             

ومسئولين مفتخور سر وکله شان پـيـدا     
شد و با قيافه حق به جـانـب خـود را بـه           

وبا حالت چنـدش  .  کنار صحنه رساندند 
آوري که به خطوط چهره شان داده بودند، 

بي احـتـيـاطـي از         :  مرتبا مي گفتند که
خود شخص بوده و کارخانه هـيـچ گـونـه       

با کمـک  .  مسئوليتي در قبا ل وي ندارد 
چند تن از کـارگـران او را بـه يـکـي از                  
بيمارستانهاي دولتي که با بيمه قـرارداد   
داشــت بــردنــد و از ايــنــکــه او را بــه                    
بيمارستان مجهزترو زيـر نـظـر دکـتـران            

و سـعـي     .  حاذق تر ببرند امتناع کـردنـد    
کردند که سر وته قضيه را بـا کـمـتـريـن          

 . هزينه هم بياورند
تا به امروز چندين عـمـل جـراحـي روي           
دستانش انجام شـده ولـي هـيـچ سـودي            
نداشته گويا کال عصب دستش ال بـالي  
. دستگاه پرس شده و از بين رفـتـه اسـت     

يکي از جراحان مجـرب و مـتـخـصـص          
قبول کرده بود کـه بـا دريـافـت بـيـسـت              
ميليون تومان دست وي را مثل روز اول 

ولي زالو هـاي  . سالم و قابل استفاده کند
ميلياردر از دادن چنين مبلغي امـتـنـاع    
کردند و اين جوان و کارگر زحمتکش تـا    
آخر عمر بايد با يک دست اين زندکي پـر  

 . از فقر وفالکت را گذران کند
کارگراني که به مالقات وي رفـتـه بـودن      
نقل قول مي کردند که او فـقـط نـگـران           
خانواده و فقر ماليشان بود ومرتبـا مـي     
گفت که من بـا داشـتـن دو دسـت ايـن                
زندگيم بود حاال با يک دست چطور بايـد  

 . زندگي کنم

 باران، از ايران
 و بی بی سی" انقالب ماتيکی" !داستان دست

 مصطفی صابر

 12ادامه صفحه  



سـر و بـر دوش مـردم از يـک بــخــش                   
مـدافـعـان سـرمـايـه         (  حاکـمـه     هيات 

بــه بــخــش ديــگــر           )  داري دولــتــي    
، ) مدافعان سرمايه داري بـازار آزاد     ( 

چنانکه بارها در ادبيات ما تـوضـيـح    
داده شـده،  در ايـران هـيـچـگـاه يـک                  

حـاال کـه خـود        .  احتمال واقعي نـبـود    
" انقالبات مخمـلـي  " بازار آزاد بهمراه  

اش همه باهم  به گل نشسته و بـحـران   
اقتصادي هراسناک کل جهان سرمايه 
داري را تهديد مـيـکـنـد، ديـگـر ابـدا            

انقالب آتـي در ايـران         .  شانسي ندارد
حـتـي اگـر در        .   مخملي نخواهد بـود 

" انقالبات مخمـلـي  " شکل شباهتي به 
پيـدا کـنـد امـا در مـحـتـوا تـمـامـا                     

اينجا مـوضـوع     .  متفاوت خواهد بود
طبـقـه   "  زمخت" انتقال قدرت از بخش 

آن نـخـواهـد    "  مخملي" حاکم  به بخش 
بلکه سرنگون کـردن انـقـالبـي و           .  بود

درهم شکستن قدرت حاکم و  خلع يـد  
يـعــنــي  ( سـيــاسـي از کــل آن طـبــقـه               

روي مــيــز جــامــعــه قــرار       )  بــورژوازي
 .دارد

 
آنچه که در ايران در راه است حتـي بـه     

، به صـورتـي کـه در          " انقالب جنسي" 
قرن بيسـتـم در غـرب         ۷۰ و  ۶۰ دهه 

شاهد آن بوديم نـيـز شـبـاهـت زيـادي           
قـطـعـا بسـيـاري از          .  نخواهـد داشـت    

، و " انقالب جنسي" خواسته هاي دوره 
بمراتب راديکالتر و تکميل تر از آن،      

پــرچــم بــرابــري   .  مــطــرح خــواهــد شــد     
حقوقي بي قيد و شرط  زن و مـرد و          
به گورسپاردن تمام قوانين سنت ها و   
اخالقيات اسـالمـي و  مـردسـاالر و             
ناسيوناليستي و شرقي و عقب مانـده  
توسط زنان و مردم در ايران چنان باال 
خواهد رفت که همين يک قلم دنيـا را    

اگـر کسـي بـاور        .  ( تکان خواهـد داد   
ندارد ميتـوانـد بـه قـطـعـنـامـه هـاي                
اجتماعات هشت مارس و اول مه هـا  
در سالهاي گـذشـتـه و يـا در شـکـل                 

يـک دنـيـاي      " تکميلتر آن در بـرنـامـه          
رجوع کند و آنرا با هر پـالتـفـرم      "  بهتر

مــطــالــبــات حــقــوق زنــان در جــهــان           
. مقايسه کند و نتيجه خود را بگـيـرد  

بخـش مـطـالـبـات مـربـوط بـه زنـان                  
 .)برنامه را در همين شماره آورده ايـم   

 
نـه فـقـط تـوضـيـح           "  انقالب جـنـسـي   " 

دهنده آنچه که دارد در ايـران اتـفـاق            
مي افتد نيست، بلکه گمراه کنـنـده و     

. تقليل دهنـده نـيـز مـيـتـوانـد بـاشـد               
و "  انقالب مـاتـيـکـي      " يکجوري مثل 

ميخواهد واقـعـيـت    "  انقالب مخملي" 
زنـده جــنــبــش آزادي زن در ايــران را              

بايد تـوجـه کـرد      .  محدود و مهار کند
که  انقالب جنسي در اوج شکـوفـايـي    

اين .   سرمايه داري قرن بيست رخ داد
تحول  که با انقـالبـات تـکـنـولـوژيـک          

" دوره طــاليــي   " و      ۷۰ و      ۶۰ دهــه    
ســرمــايــه دراي مصــادف بــود، يــک           
پيشروي واقعي در موقعيت زن بود و    
زمينه هاي حقوقي و فرهـنـگـي ورود      
وسيع زنان به بـازار کـار و فـعـالـيـت               

. اقتصادي و اجتماعي را فراهـم کـرد    
به اين معناي وجه اقتـصـادي حـتـي       (

در ايــران جــمــهــوري اســالمــي نــيــز             
ولـو نــاقـص و نــا         "  انـقـالب جـنــسـي      " 

مــتــوازن، بــه يــک مــعــنــي صــورت             
چرا که علـيـرغـم هـمـه        !  پذيرفته است

فشارها و موانع ارتجاعي حـکـومـت      
اسالمي و آپارتايد جنسي مي بينـيـم   
که زنان و دختران فعـاالنـه در غـالـب         
عرصه هاي اجتماعي حضور دارند و   

گرچـه  .)  رژيم اسالمي حريف نميشود
بسياري از خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات               

 ۶۰ حقوقي انقالب جنسي دهه هـاي    
ميالدي هـمـچـنـان در دسـتـور            ۷۰ و 

بـه  "  انقالب جنسي" است، اما تاريخا 
معنايي که گفتيم را مـدتـهـاسـت کـه        

دوره مـا دوره      .   پشت سر گذاشته ايـم 
اي است که  نه فقط برابري حقوقي زن 
و مرد بطور کامل و همه جانبـه بـايـد      
در همه جا برقرار شود، بلکـه بـرابـري      
واقعي انسانها در دستور بشريت قرار 

سوسياليسم يا " اين دوره .  گرفته است
دوره جــهــانــي شــدن      .  اســت"  بــربــريــت

سرمايه و مقابله با جهنمي اسـت کـه     
.   امروز مقابل هـمـه قـرار داده اسـت            

آزادي زن و آزادي           " دوره اي کـــه           
 .  کامال بهم گره خورده است" جامعه

 
بنابراين، آنچه که در ايران مـيـرود تـا      
اتفاق بـيـفـتـد، يـک انـقـالب عـظـيـم                   
اجتماعي است کـه الـبـتـه رنـگـي بـه              

انقالبي کـه  .  شدت زنانه خواهد داشت
زير همه اين دنياي وارونه و غير قابـل  

انقالب اجتماعي، .  تحمل  خواهد زد
رهايي انسان و آزادي زن در دوره مـا      
چنان بهم تنيده شـده اسـت کـه نـمـي              

. توان آنـهـا را از هـم تـفـکـيـک کـرد                    
چنانکه ماهيت ضد انقالب اسـالمـي   

" بورژوا امپرياليـسـتـي   " ، يعني دولت 
سـر کـار      ۵۷ که براي سرکوب انقالب 

آوردند را نـمـي تـوان از مـاهـيـت زن               
به دليل هـمـيـن    .  ستيز آن تفکيک کرد

وحشيگري اسالمي که خانم اردالن و   
تايلر چنين آشکار در پي رفع و رجـوع  
ــرا                 ــنــد و غصــه اصــالح آن آن هســت
ميخورند، چنان وضعي در ايران پيش 
آمده که  از هر جـهـت کـه فـکـرش را            
بکـنـيـد مسـالـه آزادي زن در صـدر                 

. مطالبات جـامـعـه ايـران قـرار دارد           
بطور عيني آزادي زن در ايران به همـه  
گوشه و زواياي زندگي چه در عـرصـه     
اقتصاد، چه سياست و حـقـوق و چـه            
. مناسبات اجتماعي گره خورده است

نمي شود زنان آزاد باشنـد و جـامـعـه         
آزاد نباشد و نمي شـود جـامـعـه آزاد         

ايـن شـعـار      .  بشود و زنان آزاد نباشند
قـديــمــي ســوســيــالــيــســت هــا کــه در          

اسـفـنـد زنـان          ۲۱ تـا       ۱۷ تظاهرات   
آزادي زن معيـار  " دوباره باال برده شد، 
، در ايـران فـقـط          " آزادي جامعه است
تـجـربـه هـر روزه         .  يک شـعـار نـيـسـت       

همه کس در ايـران ايـنـرا مـي         .   است
.  بيند که آزادي زن آزادي جامعه است

زنان نيروي عظيم و انقالبـي هسـتـنـد       
کــه تــغــيــيــرات وســيــع و راديــکــالــي          
ميخواهند و  مي بـيـنـيـد چـطـور از             
مالها تا بي بي سي و اينديپندنت تـا  
اپــوزيســيــون دوم خــردادي و اصــالح         
طــلــب جــمــهــوري اســالمــي و کــل              

. بورژوازي را به وحشت انداخته اسـت   
اين نيرو و جنبش انقـالبـي بـر خـالف         
آنچه که نوشته خانم باتلـر و سـخـنـان         
ــچــيــن هــايــش             ــاب ــادامــجــان دور ق ب
ميخواهند القاء کند جز با زيـر و رو        
کــردن کــل اوضــاع نــمــي تــوانــد بــه              

نـوشـتـه خـانـم        .  خواسته هايش بـرسـد  
باتلر و تقال و التماس آنها از مـالهـا       

اصـالح  " که وضع را دريابيد و به زنان   
مــيــدان دهــنــد    "  مــادريــت" و   "  طــلــب

حقيقتا راه نـجـاتـي بـراي جـمـهـوري                
" مـالهـا  " اينرا خـود      .  اسالمي نيست

بهتر از خانم تايلر و سايرين فـهـمـيـده     
اما نـوشـتـه خـانـم تـايـلـر ايـنـرا                   .  اند

بخوبي نشان ميدهد که چگونه راست 
جامعه بهمراه جمـهـوري اسـالمـي از         
وحشت انقالب زنانه در ايـران نـاخـن          

 )۱ . (هايش را مي جود
 

------------ 
بگذاريد يک نکته هم در حـاشـيـه        -۱ 

از ( خاتم باتلر و همکارانـش    .  بگوييم
)  تا  بـي بـي سـي       "  زنان اصالح طلب" 

چيزي که در چنته دارنـد، تـحـريـف و          
وارونه جلـوه دادن تـاريـخ بـراي نسـل              

اين نکته بايد مورد توجه .  جوان است
بـه يـک مـورد  دقـت             .   ما قرار گيرد

 :کنيد
 
ــلــر، اظــهــارات ريشــارد            -۲  ــات ــريــن ب کــات

شـاه  " کـاپـوشـيـنـسـکـي، نـويسـنـده کـتـاب                   
ايرانـي هـا اسـتـعـداد          " که گفته بود "  شاهان

را تايـيـد مـي      "  عجيبي در صبر کردن دارند
از زمان انقـالب ايـران،     : "  کند و مي نويسد

سال طول کشيد تا زنان ايـرانـي اولـيـن          ۲۷ 
 ."تجمع عمومي خود را برگزار کنند

اشاره خاتم باتلر به تظاهراتي است که 
سه سال پيش صورت گـرفـت و گـويـا         

!  زنان ايران بود"  تجمع عمومي" اولين 
 ۲۷ اما در تاريخ واقعي زنان ايران نه   

روز هم صبر نکردند  ۲۷ سال که حتي 
تا در صفوف چند ده هزار نفري علـيـه   
حجاب و حکومت اسالمي به مـيـدان   

البته يادآوري آن تظـاهـرات و     .  بيايند
مطالبات راديکالش لـرزه بـه تـن نـه             
فقط آخوند ها و حـکـومـت اسـالمـي        

دوم "  زنان ميانه رو" بلکه خاتم باتلر و 
خردادي و آيت اهللا بـي بـي سـي مـي           

در واقع  تمام برنامه و تـالش   .  اندازند
حضــرات بــراي فــروخــتــن جــمــهــوري         
.  اسالمي دوم به زنان را بر باد ميدهد

در نتيجه اولين تجمع عمـومـي زنـان      
ميشود تظاهرات سه سـال پـيـش کـه         
گويا نطفه هاي کمپيـن امـثـال خـانـم          
! اردالن از آنوقت شکل گـرفـتـه اسـت        

اگر کسي ريـگـي در کـفـش نـداشـتـه              

باشد مي داند که شروع جنبش آزادي 
زن در ايران معاصر همانا تـظـاهـرات      
عظيم و پنج روزه  زنان عليه حـجـاب     

و در اولــيــن هشــت          ۵۷ در اســفــنــد     
. مـارس بــعــد از قــيــام بــهــمــن اســت           

هرکسي حتي يکبار فيلم آن تظاهرات 
را ديده باشد مي بيند که چگونه زنـان  
راديکالترين خـواسـت هـاي جـامـعـه           
ايران و حتي بشريت عصر خود را باال 

در اين مورد به شـمـاره قـبـل       . ( بردند
و تـازه ايـن       .)  اين نشريه رجوع کنـيـد  

سال است که  ۳۰ .  فقط يک شروع بود
هر روز زنـان بـا جـمـهـوري اسـالمـي              

نه فقط در خيـابـان و در       .  جنگيده اند
مدرسه و دانشگاه و در محيـط کـار،     
بلکه در تظاهرات ها و اجتماعات در 
پالتفرم ها و طرح بيانيه ها و خواسته 

حــتــي در ســالــهــاي جــنــگ در            .  هــا
اجتماعات چند هزار نفره کارگران در   
اول مه، يکي از اولـيـن خـواسـت هـا            

ايـن مـاجـرا تـا         .  برابري زن و مرد بود
آذر امسال کـه بـزرگـتـريـن           ۱۶ همين 

پــرچــم تــظــاهــرات چــهــار هــزار نــفــره          
" تبعيض جنسيـتـي  " دانشجويان عليه 

جنبش رهايـي  .  بود ادامه داشته است
زن تا هـمـيـنـجـا نـقـش فـوق الـعـاده                   
راديــکــالــي در شــکــل دهــي فضــاي           
سياسي ايران ايفاء کرده است، کـافـي   
اســت بــه بــرنــامــه اتــحــاد مــبــارزان            

و امـروز بـرنـامـه          ۵۹ کمونيست سال 
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري، يـعـنـي               
راديکالترين و پيشروتريـن جـريـانـات       
سـيــاسـي زمـان خـود بـيــانـدازيــد تــا               
ببينيد چگونه همان تظاهرات اسفـنـد   

دارد حکم خود را به اجـرا درمـي      ۵۷ 
بايد اعتراف کـرد کـه  مـا در              .  آورد

انتقال اين تاريخ به نسل جـوان خـوب     
کار نکرده ايم که امثال خـانـم بـاتـلـرو        
اردالن و بي بي سي راسـت راسـت در       
چشم جامعه نگاه ميکننـد و چـنـيـن         

 .  وقيحانه دروغ ميگويند
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يکي از کارهايي کـه بـه     :  يک توضيح( 
مارس بايـد انـجـام داد و           ٨ مناسبت 

حتما مشغول انجام آن هستيد، بـحـث     
و صحبت در مورد خود جنبش آزادي   
زن، تعريف آن، موقعيت ايـن جـنـبـش       
در جامعه و افق و چشم انداز پـيـروزي     

ما از همه خوانندگان جوانـان  .  آن است
کــمــونــيــســت دعــوت مــيــکــنــيــم تــا          
قطعنامه حزب ما در ايـن زمـيـنـه را           
بدقت بخوانند و بـه دسـت دوسـتـان و           
آشنايان خود برسانند و آنـرا در جـمـع          

. ها و محافل خود به بـحـث بـگـذارنـد       
دعوت ميکنيم تا در اين مـورد بـراي     
نشريه بنويسند تا حول آن بحث داشتـه  

خــط و جــهــتــي کــه در ايــن            .  بــاشــيــم
قطعنامـه بـطـور خـيـلـي فشـرده امـا                 
جامع و دقيق مطرح شـده اسـت بـايـد         
مورد توجه همه فـعـالـيـن راديـکـال و           

. جدي جـنـبـش آزادي زن قـرار گـيـرد              
 )  جوانان کمونيست

قطعنامه در باره جنبش آزادي زن در       
 ايران

مصوب دفتر سياسي حزب کمونيست 
 کارگري

 ٢٠٠٧ اوت  -) به اتفاق آراء( 
عامل بقا و بازتوليد فرودستي زن   -۱ 

در دنياي امروز نـظـام سـرمـايـه داري          
ســتــمــکــشــي زن داراي ابــعــاد        .  اســت

اقــتــصــادي، ســيــاســي، اجــتــمــاعــي،       
حقوقي، و فرهنگي اسـت و در هـمـه            
جوامع موجود به درجات مختلـف در    

جنـبـش   .  اين ابعاد قابل مشاهده است
 . عليه تبعيض جنسي نيز جهاني است

 
در دوران پســـا جـــنـــگ ســـرد                 -۲ 

افسارگسيختگي سرمايـه داري بـازار       
آزاد، سلطه نئوکنسرواتيسم، و عواقب 
سياسي و اجتماعي نظم نوين جـهـانـي    
نــظــيــر بــجــلــو رانــده شــدن مــذهــب و            
قوميت در جامعه و سياست، و رونـق    
يافتن مکاتب ارتجاعي نظير نسبيـت  
فرهنگي و نفي ارزشهاي جـهـانشـمـول     
انساني، به تنزل مـوقـعـيـت و حـقـوق             

در .  زنان در جامعه منجـر شـده اسـت       
چنين شرايـطـي مـبـارزه عـلـيـه سـتـم                
برزنان، مانند مبارزه عـلـيـه هـر نـوع            
تبعيض و نابرابري، اساسا ميتواند از   

يک موضع چپ و تحـت پـرچـم نـقـد و            
اعتراض سوسياليستي بـه کـل وضـع          
موجود به پيش برود، وضعيت زنان را 
بهبود ببخشد و در نهايت آزادي زن را   

در شرايـط امـروز دنـيـا         .  متحقق کند
جنبش چپ و کمونيسم کارگري نيروي 
محرک و پـيـشـبـرنـده جـنـبـش عـلـيـه                  

 . تبعيض جنسي است
 
جمـهـوري اسـالمـي نـمـونـه بـارز                 -۳ 

توحش و عـقـب مـانـدگـي بـورژوازي               
عصر نـظـم نـويـن سـرمـايـه داري در                  

در ايـران    .  برخورد به مسالـه زن اسـت      
ستم بر زنان به افراطي ترين و صـريـح       

فرودستـي  .  ترين اشکال اعمال ميشود
و تـحـقـيـر زن، تـحـمـيـل شـديـدتـريـن                   
تبـعـيـضـات حـقـوقـي واقـتـصـادي و                 
اجتماعي به زنان و آپـارتـايـد جـنـسـي         
يــک رکــن ايــدئــولــوژيــک و هــويــتــي             
جمهوري اسالمي و جزئي از فرهـنـگ   

. رسمي و قوانين دولتي در ايران اسـت   
جــمــهــوري اســالمــي يــک حــکــومــت         
آپارتايد جنسي است که فرودستي زن، 
تحقير زن و تبعيض نسبت به زنـان را      
بمراتب تشديد کرده، به آن ابعاد وسيـع  
و بيـسـابـقـه اي داده و در قـوانـيـن و                    
سيستم حقوقي خود رسميت بخشـيـده   

 .است
 
در افـکـار عـمـومـي و فـرهـنـگ                 -۴ 

جــامــعــه، دردرک مــردم از نــقــش و               
جايگاه زن و بويژه تلقي و انتظار زنـان    
از موقعيـت خـود در جـامـعـه، و در                
روابط خانوادگي و اجتماعي مردم بـا    
يکديگر، حرمت و جايگاه زن بسـيـار       
باالتر از موقعيت قانوني و رسمـي زن    
است که حکومت اسالمي به جـامـعـه    

اين تقـابـل در يـک        .  تحميل کرده است
مقياس وسـيـع اجـتـمـاعـي يـکـي از                 
عوامل مهم رشد و گستـرش جـنـبـش       

 . عليه تبعيض جنسي در ايران است
 
در ايران مساله زن قبل از هر چيـز    -۵ 

يــک مســالــه صــريــحــا و بــالواســطــه            
سياسي است و مستـقـيـمـا بـه بـود و             
نــبــود جــمــهــوري اســالمــي مــربــوط          

ابعاد اجتماعي، اقتصادي و   .  ميشود

فـرهــنـگــي ســتــمـکــشـي زن در ايــران             
بوسيلـه حـکـومـت وسـعـت يـافـتـه و                  

 . تشـــــــديـــــــد شـــــــده اســـــــت                   
هر درجه پيـشـروي جـنـبـش آزادي زن            
جــمــهــوري اســالمــي را بــعــنــوان يــک          
حکومت و نظام تضعيف ميکند و بـر  
عــکــس هــر انــدازه تــقــويــت ســلــطــه             
جــمــهــوري اســالمــي اعــمــال فشــار و         
تبعيـض نسـبـت بـه زنـان را تشـديـد                  

اين واقعيت بيش از هـر چـيـز      .  ميکند
زنـان،  "  بدحجـابـي  " در مساله حجاب و 

که در واقع به يک بارومتر سـيـاسـي و        
معيار سنجش درجه ضعـف و قـدرت       
 . رژيم تبديل شده، قابل مشاهده است

 
مبارزه براي آزادي زن در ايـران از        -۶ 

مبارزه براي جدائي مذهب از دولـت و    
سيستم آموزشي، و مذهـب زدائـي از       
کل جامعه و زندگي اجتـمـاعـي مـردم       

جمهوري اسالمي .  جدائي ناپذير است
بعنوان يک حکومت مبتني بر مذهـب  
و ايدئولوژي و قوانين مـذهـبـي مـانـع        
اصلي رهائي زن و هرگونه بـهـبـود در        

 . موقعيت زنان در ايران است
 
جنبش عليه ستم جنسي در ايـران      -۷ 

از همان بدو بقدرت رسيدن جـمـهـوري      
اسالمي در ابعاد گسـتـرده اي شـکـل           

زمـيـنـه و      .  گرفته و به پيش رفته است
پايه عيني اين جنبش اعتراض عـلـيـه    
تــحــقــيــر و فــرودســتــي و بــيــحــقــوقــي         
مفرطي است که جمهوري اسالمي بـه    

 .زنـــان تـــحـــمـــيـــل کـــرده اســـت                  
جنبش عليه تبعيض جنسي در طـول      

سال گذشته در اشکال مـخـتـلـفـي       ۲۷ 
عليه ستم و سرکوب سازمـايـافـتـه بـر        
عليه زنان در دانشگاه و مـدرسـه، در         
کارخانه و اداره، در خيابان و خـانـواده       

اعتراض هـر روزه      .  جريان داشته است
و دائمي عليه حجاب اسـالمـي، پـس        
زدن سياست جدا سازي زنان و مـردان،  
زير پاگذاشتن قوانين تبعيض آميز بـر    
عليه زنان، مقـابلـه عـمـلـي بـا تـالش              
جمهوري اسالمي بـراي خـانـه نشـيـن            
کردن زنان، و همچنيـن حضـور فـعـال         
زنان در عرصه تـحـصـيـل و آمـوزش،          
مخالفت با آموزش خرافات مـذهـبـي      

که موقعيت فرودست زن را تـقـديـس          
مي کند، تـالش بـراي کسـب حـقـوق              
برابر در امـور مـربـوط بـه خـانـواده،                 
ازدواج، طالق و سرپـرسـتـي اطـفـال و          
همچنين مخـالـفـت بـا اخـالقـيـات و              
سنتـهـاي مـرد سـاالرانـه جـلـوه هـاي                 
مهمـي از ايـن مـبـارزه دائـمـي بـوده                  

 . است
 
مــبــارزه عــلــيــه حــجــاب، عــلــيــه           -۸ 

آپارتايد جنسي، عليه قوانين اسالمي 
و سيستم حقوقي ضد زن، مبارزه براي 
جدائي مذهب از دولـت و قـوانـيـن و             
آمــوزش و پــرورش، و مــبــارزه بــراي            
سرنگوني جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان        
يک حـکـومـت ضـد زن، مـهـمـتـريـن                  
عرصه هاي جنبش آزادي زن در ايـران    

موقعيت و نـقـش جـنـبـشـهـاي            .  است
اجتماعي و نيروهاي سياسي در قـبـال   
مساله زن اساسا بر مبناي مـواضـع و     
برخوردشان بـه ايـن مسـائـل و بـويـژه               
مــوضــع آنــهــا در مــقــابــل جــمــهــوري          
اسالمي بعنوان يک حکومت ضـد زن      
و اصلي ترين مانع بر سـر آزادي زنـان       

 . تعيين ميشود
 
کل نيروهاي اپوزيسـيـون راسـت،        -  ۹ 

اعم از سلطنت طلبان و نيروهاي ملـي  
اسالمي مانعي بر سر راه برابري زن و     
مرد و آزادي واقـعـي زنـان مـحـسـوب           

جريانات سلـطـنـت طـلـب و          .  ميشوند
كل طيف ناسيوناليستـهـاي پـروغـرب       
تالش دارند تا بي حقوقي مفرطي کـه    
جمهوري اسالمي به زنان تحميل کرده 
است را دليلي بر مطلوبيت وضـعـيـت      
گذشته قلمداد کنند و جـنـبـش عـلـيـه         
تبعيض جنـسـي را بـه زائـده حـركـت               
راست و رو به عـقـب نـاسـيـونـالـيـسـم              

امـا  .  عظمت طب ايراني تبديل نمايند
راديــکــالــيــســم جــنــبــش آزادي زن در         
مبارزه با مذهب و حکومت مـذهـبـي    
و آزادي خــواهــي و بــرابــري طــلــبــي              
ماکسيماليستي اش مانع از آن شـده        
است که ناسيوناليسم پـروغـرب نـفـوذ       

. جدي در ايـن جـنـبـش داشـتـه بـاشـد              
ناسيوناليسم پروغرب هيچ زمـان، نـه       
در قدرت و نه در اپوزيسيون، خـواهـان   

. آزادي و برابري زن و مرد نبـوده اسـت    
ناسيونـالـيـسـم از آنـجـا کـه خـود بـه                    
فرهنگ مردساالرانه و سنتي مبتـنـي   

است و از آنجا که نهايتا خواهان حفظ 
مذهب رسمي و نقش بنيادي مـذهـب     
در جامعـه اسـت، عـمـال در مـقـابـل                
راديکاليسم جنبـش آزادي زنـان قـرار          
گرفته و بدرجات زيادي در اين جنبـش  

 . منزوي است
 

جريانات مختـلـف اپـوزيسـيـون          -۱۰ 
ملي اسالمي نظـيـر دوخـرداي هـا بـا            

و "  فـمـيـنـيـسـم اسـالمـي          " علم كـردن      
خواست يک جمهوري اسالمي اصـالح    
و تلطيف شـده تـالش دارنـد جـنـبـش               
علـيـه سـتـم جـنـسـي را بـه حـرکـتـي                      
قانونگرايانه در چـارچـوب جـمـهـوري            

اين جـريـانـات      .  اسالمي محدود كنند
تحت لواي قانون گرايي و فـمـيـنـيـسـم       
ميـکـوشـنـد تـا اعـتـراض و مـبـارزه                  
جــنــبــش آزادي زن عــلــيــه جــمــهــوري          
اسالمي و حجاب و آپارتايـد جـنـسـي       

. اش را مهار کنند و به بيراهـه بـبـرنـد      
مـذهـبـي بـخـاطـر           -نيـروهـاي مـلـي         

خصلت عيني ضـد مـذهـبـي و ضـد              
جمهوري اسالمي جنبش آزادي زن در   
اين جنبش پايگاه مادي ندارنـد و روز      

 . بروز بيشتر منزوي ميشوند
 

هم گرايـش راسـت پـروغـربـي و              -۱۱ 
طرفدار سلطنت و هـم جـنـبـش مـلـي             
اسالمي به دليل پـايـبـنـدي عـمـيـق و            
ماهوي خود بـه مـذهـب و سـنـتـهـاي              
مــردســاالرانــه و وحشــت خــود از                 
تحوالت ريشه اي در جامعه، نه فـقـط   
بهيچ وجه قـادر بـه پـاسـخـگـويـي بـه                 
مساله زنان در ايران نيستند بـلـكـه از      
نظـام و سـيـسـتـمـهـاي اجـتـمـاعـي و                    
ســيــاســي اي دفــاع مــيــكــنــنــد كــه              
ســتــمــگــري عــلــيــه زنــان جــزء ذاتــي            

آنچه آنها را در اين زمينه از   .  آنهاست
هم متمايز ميـكـنـد درجـه و اشـكـال             

. ستمگري و تبعيض عليه زنـان اسـت      
اين جريانات بـا جـنـبـش آزادي زن و               
خواستهـاي آزادي طـلـبـانـه زنـان بـي                

 . ربطند
 

بطور عيني و واقـعـي، نـيـروئـي          -۱۲ 
که مبارزه براي آزادي زن در ايـران را          
نمايندگي ميکند و آنرا بـه جـلـوسـوق         
. ميدهد چپ و کمونيسم کارگري است

 قطعنامه در باره جنبش آزادی زن در ايران

 14ادامه صفحه  



 
 
 
 
 
 
 
 
آنــچــه کــه در زيــر مــي آيــد بــخــش               ( 

بـرنـامـه    "  يک دنياي بـهـتـر   " کوچکي از 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري اسـت کـه              
توسط منصور حکـمـت نـوشـتـه شـده           

اينجـا يـک مـقـدمـه کـوتـاه در                .  است
توضيح ريشه هاي تبعيض عليه زنـان    
ــدامــات و                 ــيــن رئــوس اق و هــمــچــن

. مطالـبـات فـوري حـزب آمـده اسـت              
البته در تمام برنامه حزب و مطالبـات  
بسياري وجود دارد که مستقيم و غيـر  
مستقيم به مبارزه براي رفع تـبـعـيـض     
بر حسب جنسيت مـربـوط مـيـشـود،          

" رئوس قوانين و اقداماتـي " ولي اينجا 
که فورا بايد به اجرا درآيد مطرح شـده    

بخش مقدمه نيز حائز اهـمـيـت      .  است
تئوريک زيادي است که ميشود وقـتـي   

. ديگر در مورد آن بيشتـر بـحـث کـرد        
دليل انتخاب اين بخش از برنامه براي 
ايــن شــمــاره، عــالوه بــر مــنــاســبــت             
عمومي فـرا رسـيـدن هشـت مـارس،              
مطالب ديگري است که در رابـطـه بـا        

از .  جنبـش آزادي زن در ايـران داريـم             
و "  انقالب مـاتـيـکـي    " جمله در مطلب 

بي بي سي،  اشـاراتـي در ايـن رابـطـه            
 )جوانان کمونيست. شده است

 بــــــــرابــــــــري زن و مــــــــرد،                         
 ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت 

تبعيض عليه زنان يک مشخصه مـهـم   
در بـخـش اعـظـم         .  دنياي امروز اسـت   

کشورهاي جهان، زن رسما و قانونـا از    
همان حقوق و آزادي هـاي مـحـدود و          
محقري هم که مردان از آن برخوردارند 

در کشـورهـاي از نـظـر           .  محروم اسـت 
اقــتــصــادي عــقــب افــتــاده تــر و در               
جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هـاي  
کهـنـه بـر نـظـام سـيـاسـي و اداري و                     
فرهنگي جـامـعـه عـمـيـق تـر اسـت،                 
ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودسـتـي   

او در آشــکــارتــريــن و زمــخــت تــريــن           
ــمــايــي مــيــکــنــد          در .  اشــکــال خــودن

کشورهاي پيشرفته تر و مـدرن تـر، و         
حتي در جوامعي که به لطف جـنـبـش      
هاي مدافع حقـوق زنـان و تـعـرضـات            
سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي 
علي الظاهر از بخـش اعـظـم قـوانـيـن           
حذف شده است، زن همچنان در مـتـن   
مکانيسم اقـتـصـاد سـرمـايـه داري و             
سـنــت هــا و بــاورهــاي مــردســاالرانــه          
جاري در جـامـعـه، عـمـال از جـهـات                
 . بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد

 
نفس ستمکشي و فرودستي زن اختراع 

امـا سـرمـايـه       .  سرمايه داري نـيـسـت       
داري اين ميراث نفرت انـگـيـز تـاريـخ        
پيشين را تکامل بخـشـيـده و بـه يـک            
رکن مناسبات اقتصادي و اجتمـاعـي   

ريشه نابرابـري  .  معاصر بدل کرده است
و بي حقوقي امروز زن، نـه در افـکـار          
کهنه و ميراث فکري و فرهنگي نظـام  
ها و جوامع منقرض شده و پيـامـبـران    
و مذاهب عصر جاهـلـيـت، بـلـکـه در           
جامعه سرمايه داري صنعتي و مـدرن  

نـظـامـي کـه بـه          .  امروز نهـفـتـه اسـت      
تقسيم جنسـي انسـان هـا در قـلـمـرو               
تولـيـد بـه عـنـوان يـک عـامـل مـهـم                     
اقــتــصــادي و ســيــاســي در تضــمــيــن          

ايـجـاد   .  سودآوري سرمـايـه مـيـنـگـرد        
انعطاف پذيري نيروي کار در اشـتـغـال    
و اخراج، ايجـاد شـکـاف و رقـابـت و              
کشــمــکــش درونــي در اردوي مــردم            
کارگر، تضـمـيـن وجـود بـخـش هـاي                
محروم تر در خود طـبـقـه کـارگـر کـه             
پائين نگاهداشتن سطـح زنـدگـي کـل         
طبقه را مـقـدور مـيـسـازد و بـاالخـره              
مخدوش کردن خودآگاهـي انسـانـي و        
طبقاتي بشريت کارگر و دوام بخشيدن 
به آراء و افکار و تعـصـبـات کـهـنـه و           
ــرکــات                ــلــج کــنــنــده، ب پــوســيــده و ف
ستـمـکـشـي زن بـراي سـرمـايـه داري                 
مدرن مـعـاصـر و از ارکـان انـبـاشـت                

اعـم از    .  سرمايه در دنياي امروز است
اينکه سرمايه داري ذاتا و بطور کـلـي     
با برابري زن خوانايي داشته بـاشـد يـا        
خير، سرمايه داري انتهاي قرن بيسـتـم   
بطور مشخص خود را بر اين نابـرابـري   

بنا کرده اسـت و بـه سـادگـي و بـدون                
مقاومت سرسختانه و قهرآمـيـز از آن       

 . عقب نمي نشيند
 

حزب کمونيست کارگري براي بـرابـري     
کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در 

رئـوس  .  کليه شئون مـبـارزه مـيـکـنـد          
قوانين و اقداماتي که بايد هم اکـنـون     
بفوريت براي شروع رفـع تـبـعـيـض بـر           
 : زنان به اجرا درآيـد عـبـارت اسـت از          

 
اعالم برابري کامل و بـي قـيـد و              -١ 

شرط زن و مـرد در حـقـوق مـدنـي و                
فردي و لـغـو فـوري کـلـيـه قـوانـيـن و                  

 . مقرراتي که ناقـض ايـن اصـل اسـت          
 
تامين فوري برابـري کـامـل زن و            -٢ 

مرد در شـرکـت در حـيـات سـيـاسـي                
حـق بـي     .  جامعه در سطوح مـخـتـلـف    

ــان بــه شــرکــت در                   قــيــد و شــرط زن
انتخابات در کليه سـطـوح و احـراز و            
تصــدي هــر پســت و مــقــام، اعــم از               

لغـو  .  سياسي، اداري، قضايي، و غيره
هر قانون و مقرراتي کـه حـق زنـان در          
شرکت برابر در حيات سياسي و اداري 

 . جامعه را محدود ميکند
 
برابري کامل حقوق و مـوقـعـيـت           -٣ 

لـغـو   .  قانوني زن و مـرد در خـانـواده             
سـرپـرسـت    " امتيـازات مـرد بـعـنـوان            

و برقراري حـقـوق و وظـايـف           "  خانواده
بــرابــر بــراي زن و مــرد در رابــطــه بــا               
سرپرستي و تربـيـت فـرزنـدان، اعـمـال           
کنترل و مديريت دارايـي هـا و امـور            
مالي خانواده، وراثت، انتخاب مـحـل     
زنــدگــي و ســکــونــت، کــارخــانــگــي و          
اشتغال حرفه اي، طـالق، سـرپـرسـتـي          
کودکان در صورت جدايي و تقسـيـم و     

ممنوعيت تعـدد  .  تملک اموال خانواده
لغو کـلـيـه    .  ممنوعيت صيغه.  زوجات

تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع 
مـمـنـوعـيـت بـرقـراري          .  و سنن کهـنـه  

رابطه جنسي توسط شوهر با زن بـدون    
. تمايل او ولو بـدون اعـمـال خشـونـت           

ايــنــگــونــه مــوارد بــايــد در صــورت             

شکايت زن بـعـنـوان تـجـاوز جـنـسـي               
توسط شوهر مورد پيگرد و محاکـمـه   

مـمـنـوعـيـت تـحـمـيـل            .  قرار بگـيـرنـد   
کارخانگي و يـا وظـايـف ويـژه خـانـه                 

ــواده             ــه زن در خــان ــه ب اعــمــال  .  داران

مجازات سنگين بـراي هـر نـوع آزار،          
ــر و                ــي ــحــق ارعــاب، ســلــب آزادي، ت
خشــونــت عــلــيــه زنــان و دخــتــران در            

 خانواده
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ــري و                  ــارگ ــســم ک ــي ــون ــم ــبــش ک ــن ج
آزاديخواهي چپ و سوسياليـسـتـي در      
ايران از همان تظاهرات عليـه حـجـاب      

بعنوان پرچمدار و مدافع  ۵۷ در اسفند 
بي تخفيف مبارزه عليه حجاب، عليه 
حکومت مذهبي، و براي بـرابـري بـي        
قيد و شرط زن و مرد در ايـران ظـاهـر        

خواست هـا و شـعـار هـاي           .  شده است
راديکالي که اکنون در جنبش رهـايـي     

لـغـو   " زن در ايران جا باز مـيـکـنـد، از         
تـا  "  لـغـو حـجـاب      " تا   "  آپارتايد جنسي

برابري بي قيد و شـرط زن و مـرد در             
تــمــامــي عــرصــه هــاي ســيــاســي و              

آزادي " اقتصادي و خانواده تـا شـعـار          
همه و همه بـا    "  زن، آزادي جامعه است

مطالبات و برنامه و مبارزه کمونيسـم  
کارگري و حزبش و مـجـمـوعـه تـالش          
هاي سوسياليستي بـويـژه در دو دهـه          

. گـذشـتــه در ايـران گــره خــورده اســت             
مــارس در مـــقــابـــل             ۸ تــثــبـــيــت       

آلترناتيوهـاي اسـالمـي و سـلـطـنـتـي               
تحت نام روز زن و دسـت بـاال داشـتـن         
شعارهاي چپ و راديکـال در جـنـبـش         
رهايي زن و خصلت آزاديـخـواهـي بـي       
تخفيف آن تـمـامـا انـعـکـاس حضـور              
قــدرتــمــنــد چــپ و آزاديــخــواهــي                 

از سـوي    .  سوسياليستي در ايران است
ديگر وجود يک جنبش راديکال و چـپ  
آزادي زن خود وجهي از قدرت و پـايـه       

 . اجتماعي چپ در ايران است
 

جــنــبــش رهــايــي زن در ايــران             -  ۱۳ 
بخش راديکال، پـرتـحـرک و پـيـشـتـاز            
حرکتي جهاني در مقابلـه بـا ارتـجـاع         
قومي و مذهبي و به شدت زن سـتـيـز      
در دوره عروج نئوکنسرواتيسم و اسالم 
سياسي و عقبگردهاي سرمـايـه داري     

آزادي زن در ايــران        .  مــعــاصــر اســت    
تاثيرات مستقيمي بر جنبـش رهـايـي      
زن در همه کشورهـا و جـوامـع اسـالم           
زده، و حتي جوامع غربي که بـه يـمـن        
سياست هاي سازشکارانه دولت ها بـا    

اسالم سياسي بـه انـواع مـمـاشـت در              
قبال حجاب، قـتـل هـاي نـامـوسـي و             
قوانين ضد زن اسالمي تـن داده انـد،         

در عين حـال حـمـايـت         .  خواهد داشت
مــردم آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب و             
سکوالر جهان از مـبـارزه و خـواسـت             
هاي جنبش عليه تبعيض جـنـسـي در      
ايران نقش مـوثـري در پـيـشـروي ايـن             

 . جنبش ايفا ميکند
 

رهايي زنان در قـدم اول در گـرو           -۱۴ 
اين است کـه جـنـبـش آزادي زن حـول              
خواست هاي همه جـانـبـه و راديـکـال            
ــوده اي                    ــعــاد وســيــع و ت خــود در اب

بايد موانع و نـيـروهـاي    .  متشکل شود
-بازدارنده اي نظـيـر جـريـانـات مـلـي           

اسالمي نقد و افشاء شونـد و خـنـثـي         
چپ و راديکاليسم نه فـقـط در     .  گردند

شعارها و افق، بلکه بـايـد در عـرصـه           
عمل و سازماندهي توده اي در ابـعـاد     
وسيع و علني رهبري جنبش آزادي زن 

به ميدان آمدن هرچه .  را به دست گيرد
بيشتر و وسيعتر فعالين کمونيـسـت و     
راديکال در نقش رهبران جنبش آزادي   
زن اکنون ضرورتي بيش از پيش يافتـه  

نمايندگي کردن جـنـبـش آزادي        .  است
زن در صحنه سياست ايـران در ابـعـاد        
وسيع و همـيـنـطـور در صـحـنـه بـيـن                
المللي اکنون بيش ار پيش به فعالـيـت   
چپ و مشـخـصـا حـزب کـمـونـيـسـت                

 . کارگري گره خورده است
حزب همـه فـعـالـيـن ونـيـروهـائـي کـه                 
خواهان حل واقعي و ريشه اي مسـالـه     
زن، تحقق برابري و آزادي کامل و همه 
جانـبـه زنـان و هـر نـوع بـهـبـودي در                     
موقعيت زن هسـتـنـد را بـه اتـحـاد و               
مبارزه حول پرچم شعارها و سـيـاسـت        
حزب کمونيست کارگري و تامين يـک    
رهبري چپ و راديکال در جنبش عليـه  

 . ستمکشي زن فراميخواند
 

دفتر سياسي حزب کمونيست کارگـري  
 ايران 
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 قطعنامه در باره جنبش آزادی زن 

 برابری زن و مرد، ممنوعيت تبعيض بر حسب جنسيت
 منصور حکمت

 15ادامه صفحه  



کامل زن و مـرد در قـلـمـرو           برابري   -٤ 
شـمـول   .  اقتصادي و اشتـغـال حـرفـه اي        

يــکــســان قــوانــيــن کــار و بــيــمــه هــاي             
اجتماعي بر زن و مرد بـدون هـيـچ نـوع         

مزد برابر در ازاء کـار مشـابـه      .  تبعيض
ــان و مــردان         ــراي زن ــوع       .  ب ــغــو هــر ن ل

محدوديت بر تصدي مشاغـل و حـرفـه        
برابري کامل .  هاي مختلف توسط زنان

زن و مرد در کـلـيـه امـور مـربـوط بـه                  
دســتــمــزد، بــيــمــه هــا، مــرخصــي هــا،          
ساعات و شيف کار، تقسيم کار و طبقه 
بندي مشاغل، ارتقاء شغلي، نمايندگي 

تصويـب و    .  کارگران در سطوح مختلف
اجراي مقررات و موازين ويژه در بنـگـاه   
ها براي تضمين ادامه کاري حرفه اي و     
شغلي زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان 
باردار، ممنوعيت سپردن کار سنـگـيـن    

به زنان باردار و وجود تسـهـيـالت ويـژه         
هفتـه   ١٦ .  مورد نياز زنان در محل کار

مــرخصــي دوران بــارداري و زايــمــان و           
يکسال مرخصي براي نگـهـداري نـوزاد      
که بايد با توافق طـرفـيـن تـوسـط زن و            
. شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيـرد 

تشکيل هيات هاي بازرسي و کنترل، با 
وظيفه نظارت بر اجراي تـعـهـدات فـوق         

 .توسط بنگاه ها
 

تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در   
مورد برابري حقوق زن و مرد در اشتغال 
حرفه اي و مـحـيـط هـاي کـار اعـم از                 
دولتي و غير دولتي و انتفاعـي و غـيـر        

تعقيب قـانـونـي و مـجـازات            .  انتفاعي
سنگين بنگاه ها و مديراني که از اصـل  
برابري مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه 

 . اي تخطي کنند
 

ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن 
رايگان تسهيالتي نظير شيرخوارگاه هـا  
و مهد کودک ها و کلوب هاي تفريـحـي   

تربيتي کودکان در سطح محلـي کـه،       -
با توجه به فشار يکجانبه کار خانگـي و    
نگهداري از فرزندان بر زنان در شـرايـط       
کنوني، ورود زنان به فعاليت اقتـصـادي   
و سياسي و فرهنگي در خـارج خـانـواده      

 . را تسهيل ميکند
 
لغو کليه قوانين و مقررات و راه و         -٥ 

رسم هاي دست و پاگير و عـقـب مـانـده       
اخالقي، فرهنگي و ناموسي کـه نـافـي      
استقالل و اراده مستقل زن و شخصيـت  
او بعنوان يک شهروند متساوي الحقـوق  

لغو هر نوع محدوديت .  در جامعه است
بر حق سفر و نقل مـکـان زنـان، اعـم از           
مجرد و مـتـاهـل، در داخـل و خـارج                  

لغـو کـلـيـه       .  کشور، به ميل و اراده خود

قوانين و مـقـرراتـي کـه آزادي زنـان در              
انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شـغـل   
. و معاشرت را مقيد و محدود ميکـنـد  

ممنوعيت هر نـوع جـداسـازي زنـان و             
مــردان در مــوســســات و مــجــامــع و             
اجتماعات و معـابـر و وسـائـل نـقـلـيـه               

آموزش و پرورش مختلط در   .  عمومي
مـمـنـوعـيـت اسـتـفـاده از             .  تمام سطوح

عناويني نظير دوشيزه، بانو، خـواهـر و       
هر لقبي که زن را به اعتبار موقعيـتـش   
در قــبــال مــرد تــعـريــف مــيـکــنــد، در             
مکاتبات و مکالمات رسـمـي تـوسـط         
مقامات و نهادها و بنگاه هاي دولتي و 

ممنوعيت هر نـوع دخـالـت      .  خصوصي
از جانب هر مرجعي اعم از بسـتـگـان و      
اطرافيان يا نهادها و مراجع رسـمـي در     
زندگي خصوصي و روابـط شـخـصـي و         

ممنوعـيـت هـر      .  عاطفي و جنسي زنان
نوع برخورد تحقيرآميز، مـردسـاالرانـه،      

پدرساالرانه و نابرابر با زنان در نهادها و 
ممنوعـيـت قـيـد       .  موسسات اجتماعي

حـذف  .  جنسيت در آگهي هـاي شـغـلـي      
کليه اشارات تبعيض آمـيـز و تـحـقـيـر           
آميز نسبت به زنان از کـتـب و مـنـابـع            
درسي و متقابال گنجاندن مواد درسـي    
الزم براي تفهيم برابري زن و مرد و نـقـد     
اشکال مـخـتـلـف سـتـمـکـشـي زن در                  

ايــجــاد نــهــادهــاي بــازرســي،      .  جــامــعــه
تشخيص جرم و واحدهاي انتظامي ويژه 
برخورد به موارد آزار و تبعيض نسـبـت     

 . به زنان
 
تالش فشرده و مستقيـم نـهـادهـاي         -٦ 

ذيربط دولتي براي مبارزه بـا فـرهـنـگ         
. مـردســاالرانــه و ضــد زن در جـامــعــه            

تشويق و تقويت نهادهاي غـيـر دولـتـي       
معطوف به کسب و تثبيت برابري زن و     

 .مرد
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 شھرام از ايران 
 ميخوام عضو باشم 

من ميخواستم نشريه جـوانـان   . با سالم" 
کمونيست را بري من بفرستـيـن و مـن        
ــا                  ــم ــوام عضــوي از حــزب ش ــخ ــي م

 ."مرسي.باشم
شهرام جان ايميلت را در آرشـيـو       :  ک. ج

از اين به بعد مرتب نشريه را . قرار داديم
مشـخـصـات تـي       . دريافت خواهي کـرد 

وي کــانــال جــديــد را هــم بــرايــت                      
فرستادم،آدرس يو را براي شهال دانشفر 
ميفرستم که درباره عضويـتـت بـاهـات       

سعي کن برنامه حـزب را      . صحبت کنه
بخواني و دوستانت را حـول تـي وي و           

در رابـطـه بـا کـارهـاي          . حزب جمع کني
ديگر باهم مستقيما صحبت خـواهـيـم      

 . کيان. کرد
 

 کامران مزين، ايران 
 تلويزيون و مساله خودسوزی 

سالم مصـطـي جـان امـيـدوارم خـوب             " 
در مورد خودکشيها ي اخـيـر از       . باشي

مقاله خوب پارتيا پرتو  تشکر ميکنـم  
که دوستان در وبالگم و باالترين نسبـت  

از انجـا کـه     .  به ان  استقبال نشان دادند
اين هفته هم در متروي تـهـران دو نـفـر         

ديگر خود کشي کردند فـکـر مـيـکـنـم           
نوبت آن رسيده که يک ويژه برنامـه زنـده     
در کانال جديد در همين رابطه با هميـن  
تيتر پارتـيـا يـعـنـي خـود کشـي نـه و                   

نـبـايـد ايـن       .  اعتراض آري را بـگـذاريـد   
مردم .  خود کشيها در جامعه باب شود

بايد اعتراض خودشان را مثل معلمـان  
و زنان و و دانشجويان ادامه بدهند و به 
نظرم اين خيلي مهم است که جامعه بـه  

امـا بـه هـر        . اين سو سـوق داده شـود           
صورت مقصـر اصـلـي خـود کشـيـهـا              
جمهوري اسـالمـي اسـت  و بـايـد بـه                   

... شديـدتـريـن شـکـل مـحـکـوم شـود               
راســتــي قــرار بــود بــرنــامــه خــالــصــي          
فرهنگي ادامه پيدا کنه چي شد ؟البتـه  
از انجا که کيان را با ان هـيـکـل و وزن        
زياد در حال گزارشگري ديدم فکر کردم 
کــه شــايــد زيــادي بــهــش داره خــوشــم            

بـه هـر     !!  نميخواد ادامـه بـده      . ميگذره 
صورت خـارج از شـوخـي  خـوشـحـال                 

راسـتـي   .  ميشوم برنامه ادامه پيدا کنـه 
به نظرم برنامه هاي تلـويـزيـونـي بـا دو          

ايـن طـوري     . مجري باشد بـهـتـر اسـت         
حوصله مجري نه سر ميرود و کمـي از    
حالت  جد بودن  و فوکوس کـردن تـوي       

دو مـجـري     .  يک شکل خالص ميشـيـم  

ديـگـر   .  هميشه کارشان راحت تر اسـت   
عــرضــي نــيــســت جــز خــواســت بــراي           

 "موفق باشي. سالمتي شما
کامران جان يکي دو هفته بود که :  ک. ج

خوشحالم که دوباره .  خبري از شما نبود
در مـورد خـود       .  در نشريه مي بينـمـت  

کشي ها حتما بايد در تلويـزيـون حـرف      
امــا بــطــور    .  زد و حــرف هــم زده ايــم            

مشخص شايد بد نباشد برنامه زنده در 
البته بايد بـدانـي کـه        .  اين مورد داشت

هميشه ليست طوالني از مـوضـوعـات    
مختلف براي برنامه زنده هست و بـايـد   
. ناگزير بنا به اولويت ها انتـخـاب کـرد     

بهر حال پيشنهـاد شـمـا را بـا رفـقـاي               
ــدر کــار تــي وي در مــيــان                   دســت ان

در مورد برنـامـه خـالـصـي        .  ميگذاريم
فرهنگي هم فکر کنم که کيان و اليا بـه  

در .  همين زودي دوباره شروع اش کـنـن  
. مورد دو مجري بودن هم بستگي دارد
. نمي شود گفت کدوم بهتر يا بدتر است

يک يا دو مجري و يا حتي تعداد بيشتر 
بستگي به نوع و خاصيـت و مضـمـون        

بايد بگويي کـدام بـرنـامـه       .  برنامه دارد
مورد نظر تـوسـت تـا دقـيـقـتـر بشـود                 

مثال برنامه هاي زنـده را    .  صحبت کرد
با دو مجري شروع کرديم اما در جريـان  
عمل متوجه شديم که يک مجري بهـتـر   

 .مخلص مصطفي. و موثرتر است
 

 آرزو از اصفھان  

 سھميه بندی گازوئيل  
ميخواستم بگم به همه .سالم کيان جان"

اسفند قراره گازوئيل ٢٥ اطالع بديد که 
 ."مرسي و باي.سهميه بندي بشه

بايد .  آرزو جان مرسي از اين خبر: ک.ج
هر روزه به اين رژيم اعتراض کرد و روز   

اسفند دليـل بـيـشـتـري بـراي ايـن               ٢٥ 
ما در سهـمـيـه بـنـدي        .  اعتراض هست

بنزين شاهد اعتراض وسيع مـردم بـوده     
اينطور کـه از حـرفـهـاي دولـت و                .  ايم

مقامات جـمـهـوري اسـالمـي مـعـلـوم             
.  است گرانـي وحشـتـنـاک در راه اسـت             

بايد به اين وضعيت پايان داد و حـزب        
کمونيست کارگري بـه شـدت مشـغـول         

بايد با دوستانمـان جـمـع      .  اين کار است
هايي را تشکيل دهيم و متشکل شويم 

بايد اين جـمـع هـا      . حول حزب و تي وي 
را تکثير کرد تا بتوانيم در مناسبتهاي 
مختلف بطور متشکل و سازمانيافـتـه   

در .  به خيابانها بياييم و اعتراض کنـيـم  
مورد اين روز هم بـايـد اطـالع رسـانـي          
کرد و از همه خـواسـت کـه بـيـايـنـد و                

 .کيان..اعتراض کنند
 

 از کرمانشاه  . س 
 ميخواستم يک کارايی کنم 

مـارس  ٨ در مـورد      .  کيان جـان سـالم      " 
مـثـال   .  ميـخـواسـتـم يـه کـارايـي کـنـم               

شعارنويسي و اينکه از اين طريق مردم 
. را مطلع کرد که روز جهانـي زن اسـت      

 "بنظرت چطور است؟
نيکـي  .  سهراب جان خسته نباشي: ک. ج

و پرسش؟  بايد بهر صورتي کـه هسـت     
افراد بيشتري را با اين روز آشنا کـرد و    
زمينه اي بوجود آوورد که در ايـن روز        
زنان و مردان به خـيـابـانـهـا بـيـايـنـد و                

شعارنـويسـي يـکـي از         .  اعتراض کنند
. کارهايي ست که مـيـتـوان انـجـام داد         

بايد براي تبليغ از مکانيزمهاي موجود 
استفاده کرد کـه وسـيـع و اجـتـمـاعـي                

اس . ام. يکي از ايـن راه هـا اس        .  باشند
هست که ميتوان افرا زيـاديـرا مـطـلـع          

 .کيان. کرد و به خيابانها آورد
 

 اسکارلت از ايران 
 من چطور فعاليت کنم؟ 

من ميخواستـم کـه بـا شـمـا            .  با سالم" 
بيشتر آشنا بشم و در جـلـسـات سـجـک        

بايد چـکـار کـنـم چـون در            .  شرکت کنم
ايران سرعت اينترنت پـايـيـنـه و صـدا            
قطع و وصل ميشه بايـد چـکـار کـنـم؟          
متاسفـانـه ديـروز کـارتـم تـمـام شـد و                   
صحبت نيمـه کـاره مـانـد ،فـقـط مـي                
ــران                   ــا در اي ــم ــم ش ــرس ــپ ــم ب ــت ــواس خ
سازمانهاي تشکل يافته اي در راستاي 
اهداف حزبتون داريد؟ کـه زيـرزمـيـنـي        

و اگـر هسـت در کـدوم            فعاليت کنند؟
شهرهـا فـعـالـيـت دارنـد؟ مـن چـطـور                  
ميتونم فعاليت کـنـم؟ بـا اونـهـا بـايـد                

 ."فعاليت کنم؟ مرسي
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اسکارلت عزيـز شـمـا مـيـتـوانـي            : ک. ج
جمعه ها ساعت ده نيم شب بوقت ايران 
در ياهو مسنجر آن بشي تا شما را بـه      

در مورد سرعت نـت    .  روم دعوت کنيم
هم با اينکه در ايرن سرعت نت پـايـيـن      
است اما قابل شنيدن ست و ميـتـوانـي    

امـا در مـورد       .  در بحثها شرکت کـنـي  
حزب و اهدافش من برنامه يک دنـيـاي     

بـخـوان نـظـر       .  بهتر را برايت فـرسـتـادم     
در مـورد نـحـوه        .  وسوالتت را بفـرسـت  

فعاليت حزب، البـتـه حـزب تشـکـل و            
جمع هاي مختلفي در بخشهاي ختلـف  

امــا نــحــوه کــار و             .  جــامــعــه دارد     
ســازمــانــدهــي مــا در ايــرن بصــورت           
منفصل است و ما فعال افراد و جـمـع       
ها را بهم وصل نمي کـنـيـم ولـي هـمـه           
ايــنــهــا از طــريــق مــرکــزي در خــارج              

البته اين به معـنـي   .  هماهنگ ميشود
آن نيست که جمع ها خودشان را تکثير 

برعکـس بـايـد ايـن روابـط را              .  نکنند
وسيعا بوجود آورد و روابط تشکيالتـي  
که در محيط طبيعي بوجود مي آيد از 

يو هم .  لحاظ امنيتي خيلي بهتر است
بايد خودت با روابط و دوسـتـانـي کـه           
داري حول حزب و تـي وي جـمـعـي را             
. درست کنيد و مشغول فعاليت شـويـد  

در اين مورد مستقيما با هم صـحـبـت      
 .کيان. فعال باي.خواهيم کرد

 
 آزاده از ايران 

 يا همينجوری اومده بودند؟ 
ميخواستـم بـگـم تـو         .  کيان جان سالم" 

جلسه سجک همه کسـانـي کـه شـرکـت          
کرده بـودن طـرفـدار سـازمـان جـوانـان              
کمونيست بودند يا همينجـوري اومـده     
بودند؟ آيا هميشه جلسه ايـنـجـوريـه و         

 ."بحث ميکنين؟ مرسي
آزاده جان افراد مختلفي در جلسه : ک.ج

سجک شرکـت مـيـکـنـنـد  کـه هـم از                   
طرفداران حزب هستند و هم گرايشـات  

روند جلسه هم معموال بـهـمـيـن       .  ديگر
از پيش دسـتـور     . صورتي ست که ديدي

جلسه اي تنظيـم مـيـشـود و طـبـق آن               
جـلـســه پـيــش بـرده مـيـشــود و افــراد                 
مختلفي در بحثها دخالت ميکـنـنـد و      

آزاده جان دوست داشتيـم  .  نظر ميدهند
که يو هم نظرت را در مـورد جـلـسـات         
مي نوشتي و يا اگر پيشـنـهـادي داري      

 .کـــــــــيــــــــــان .  ارائـــــــــه کــــــــــن           
 

 آرش از ايران 
 ميتونم باهاتون چت کنم؟ 

تونم باهاتون چت کـنـم؟ مـن       سالم مي" 
دوست دارم تو جلـسـات شـمـا شـرکـت           

شه از جلسات و کال حـزبـتـون        مي.  کنم
 "واسم بگيد؟

آرش جان قطعا ميـتـونـيـم بـاهـم         :  ک. ج
در هـمـيـن شـمـاره در مـورد               .  بچـتـيـم   

چگونگي شرکت در جلسه توضيح داده 
. ام که ميتواني بخواني و شرکت کـنـي    

جلسه سجک هم با توجه به اتـفـاقـات و      
رويدادهايي که در طول هـفـتـه افـتـاده          
موضوعاتي را بعنوان دسـتـور جـلـسـه        

در .  انتخاب ميکنيم و پيـش مـيـبـريـم       
مورد اهـداف حـزب هـم بـرنـامـه يـک                  

 .کيان. دنياي بهتر را بريت ميفرستم
 

 بھروز از ايران 
 با سالم و تشکر  

بــا ســالم و تشــکــر از تــالش پــر از                 " 
.    و پر توان باشي  هميشه شاد.  محبتت

 "باي
. بهروز جان مرسي از ابراز لطفـت :  ک.ج

بهروز جان سعي کن نـظـرت در مـورد          
نشريه را برامون بـنـويسـي يـا خـيـر و               
گزارش از دوربرت بفرستـي يـا مـقـالـه          

 .کيان. بنويسي
 

 شھناز از ؟ 
 مطالب در مورد زنان 

از ايـنـکـه زحـمـت          .  دوست عزيزسـالم " 
ميکـشـي، بـرام مـطـلـب مـيـفـرسـتـي                  

ممنون مـيـشـم      .  صميما تشکر ميکنم
در مورد زنان اگر چيزي رسيد برام ميل 

 " .شاد باشي.  کني
 
شهناز جان من سـعـي مـيـکـنـم           :  ک. ج

مطالبي که در نشريات مخـتـلـف مـن       
جملـه بـيـحـجـاب و عـلـيـه تـبـعـيـض                     

شـمـا   . انگليسي هست را برايت بفرستـم 
مـارس کـرده        ٨ چه برنامه ريزي بـراي      

ايد؟اخبار فعاليـتـهـايـتـان را بـري مـا              
منتظر اخبار و فـعـالـيـتـهـاي       . بفرستيد

 .کيان. شما هستيم
 
 

 سيا از سنندج 
 تحصن در دانشگاه سنندج 

امروز دوشنبه پـنـجـم      :  يه خبر. با سالم"
اسفند ساعت سه  بعداظهر دانشجويان 

رشــتــه هــاي مــکــانــيــک و عــمــران در            
دانشگاه آزاد سنندج  دست به تـحـصـن    

ــد ــان         .  زدن عــلــت تــحــصــن دانشــجــوي
دانشگاه آزاد سنندج بخاطـر اعـتـراض      
به مدرسيني که تحـت عـنـوان اسـتـاد          
دانشگاه در سر کالـسـهـا حـاضـر مـي           

دانشجويان مي گويند . شوند مي باشد
اين مدرسين از افراد و عـنـاصـر سـپـاه        
وبسيجي هستند که حتي سواد درسـت  
و حسابي هم ندارند و هيچ تناسبـي بـا     
مــعــيــارهــاي اســتــاد دانشــگــاه را هــم         

و خواهان کنار گـذاشـتـه شـدن         .  ندارند
بدنبال ايـن اعـتـراض و        .  اينها هستند 

شروع اين تحصن، حراست دانشگاه بـا    
اداره اطالعات تماس گرفته  و نـيـروي     
اطــالعــات در پشــت درب دانشــگــاه           

 ."مستقر شده اند
سيا جان جمهوري اسالمي چنيـن  : ک. ج

اقداماتي را در دانشگاه هاي مختـلـف   
در دستـور گـذاشـتـه بـراي مـقـابلـه بـا                  
اعتراض دانشجويانو اين اقـدامـات بـا      
ــعــتــر               ــيــشــتــر و وســي اعــتــراضــات ب

آخرين نمونـه آن    .  دانشجويان روبرو شده
اعتراضات وسـيـع دانشـجـويـان پـلـي              

بايد اين اعتراضات را وسـيـع     .  تکنيک
. تر و راديکالتر کرد و مـتـشـکـل شـد           

ســازمــان جــوانــان حــزب کــمــونــيــســت       
کارگري جاي متشکل شدن جـوانـان و       
دانشجويان است بايد به ايـن سـازمـان        

 .کيان.پيوست و مبارزات را پيش برد
 

 دوستدار منصور حکمت 
 شعر برای پلی تکنيک 

آزادي خواهـان يـک بـار ديـگـر ثـابـت                " 
کردند  که از هاله شهادت و هاله نور و   
هر هاله اي که رنگ و بوي شـيـخ دارد       

محسن زرين کمر مردي بودکه .  بيزارند
.  يک بارهاله نور رژيم را به خـاک سـپـرد     

اين بار نيز بايد به سيد علي خامنه اي   
پــيــام داد مــا تــنــهــا مــراســم تــدفــيــن            
جمهوري اسالمي را در پلـي تـکـنـيـک        

اين شعر را ديشب . جشن خواهيم گرفت
نوشتم تقديم به دانشجويان پلي تکنيک 

 .وجان باختگان راه آزادي و برابري
زنده به گور شد وطن مردمش فـانـوس     

اين قوم مرده پرست نيسـت  /  به دست 
ايـران ديـارقـبـور       /  کند هر چـه هسـت      

کـفـن  گـودال        /  تابوت و مملو از گـور 
جـنـگـل و      /  خاکي هر جا نزديک و دور

گويـي  /  کوه بيابان سراي مردگان است

/ که اين واليت ديـار خـفـتـگـان اسـت          
/ افسانه امامت، برزخ و روح،عـبـادت  
/ قاموسشان ندارد جز عادت شهـادت 
/ باور بکن برادر خرداد شصت به آن ور

داغ بود وسوگ مـادر تـابـوت و مـيـخ            
جز سوگ و بربريت  نـبـوده ايـن          / آخر 

هر روزشان همين بود افسانه /  شريعت
خرافه و توهم ، نماز شـک    /  بودحقيقت

سي سال کارشان بود فروش دين / تيمم
رفتن از اين روزگارتـابـوت و     /  به مردم

گور عمـيـق، رعـد و بـرق           /  پايان کار 
طناب و حلـقـه   /  غروب عشق و ديدار 

اعـدام پشـت     /  دار مـيـراث رفـتـگـانـم        
رويـاي مـن     /  ديوار تقـديـر بسـتـگـانـم        

آواز /  قــاصــدک اقــاقــي و شــاپــرک              
 . "جيرجيرکها نغمه و ساز، پيچک

 
 سروش آزادی ايران 

 !!وقتی آخوند جيم ميزند 

 آرمين، تھران 
 چه جوابی باید داد؟ 

من سه سال ونيم در تـبـريـز بـودم و بـا            
ميانه و جلفـا هـم در ارتـبـاط بـودم و                

در تـبـريـز       مـيـکـنـم        تهران هم زندگي 
نقل مجلسه که ميگن ما بايـد   وميانه 

جدا شيم و با آذربايجان شـوروي يـکـي      
نميـشـه مـگـر بـا حـملـه               شيم اين کار 

ميگـم شـمـا رفـاه و بـرابـري                .  آمريکا
ميخواين ميگن نه ما از فارسا بدمـون  
مياد نه رفاه ميخايم نه چيزي حاضريـم  
تــو فــقــر و بــدبــخــتــي بــا جــمــهــوري               
اذرباييجان يکي بشيم اذربايجان کشور 
اولسمن تبريز پاييتخت اولسـوم فـارس     

ظاهرا دموكراتها در کر   نابود اوللسوم 
خـيـلـي        دستان هم همين نظر رو دارن   

در تهران ميگن ما ازاد نـمـيـشـيـم         ها 
. مگه امريکا حمله کـنـه مـثـل عـراق           

بـــــخـــــصـــــوص بـــــه اصـــــطـــــالح             
شما کمونيسـتـهـا بـه چـه           روشنفکرها 

شما هـا   . درد ميخورين شوروي پوسيد
ميخايد مملکت رو بدتر از ايـنـي کـه          
هست بکنين شعار هايي هم که ميدين 
مثل رد نظـام شـوروي واسـه ايـنـه کـه               
شوروي نيست که ازش طرفداري کنيين 
از يه نظام شکست خورده هم که نميشه 
طرفداري کرد اگه شوروي بود شعـرتـون   
هم به به و چه چه محاسن شـوروي بـود     

بلدين بگين که  االن هم که نيست فقط 
شوروي کمونيستي نبوده واسه ايـن کـه     
خودتون رو مبرا کنين آيا ميشه از ايـن  
!مباحث چشمپوشي کرد؟ مسلما نـه      

بايد باش طرف شـد و حسـابـي پـاسـخ            
مــنــطــقــي و مــردم دوســت جــور کــرد            
درسته؟ اينا عين تيک تاک سـاعـت تـو      

حد اقل وظيفه اينه  گوشم خونده ميشه 
که چشمهام رو نـبـنـدم و سـعـي کـنـم                  

 .درست حسابي پاسخ بدم
 

آرمين جان راستش در نامه اي بـه ايـن     
كوتاهي كلي بحث و سوال و نظر مطرح 
كرده اي كه پاسخ كـامـل دادن بـه هـر             

مـنـظـورم    .  كدامش كلي وقت مي بـرد   
اين نيست كه وقت نبايد گذاشـت ولـي     

ما در هـر      .  در حوصله يك نامه نيست
زمينه كه مطرح كرده اي كلي ادبيات و 

 . نوشته داريم
يكي از مسائلي كـه مـطـرح كـرده اي             
مربوط به جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و           

حتما كساني پيدا مـي  .  فدراليسم است
شــونــد كـــه نــظــرات و گــرايشـــات                  
ناسيوناليستي داشته بـاشـنـد، حـتـمـا           
كساني هستـنـد كـه مـي گـويـنـد مـا                 
حاضريم بدبخت باشيم ولـي مـمـلـكـت        
خودمان را داشته باشيم، ولي كـارگـري   
كه امروز طعم بدبختي را چشيـده و از      
كارفرماي همزبانش حقوق دريافت نمي 
كند و تـويـط پـلـيـس هـمـزبـانـش هـم                   
سركوب مي شود، مي داند مشكـلـش   
. چاپيده شدن توسط غير همزبان نيست

اين ها كه مـي گـويـي و مـي شـنـوي                 
تبلـيـغـات جـنـبـش و مشـخـصـا پـان                   

حتما كسـانـي تـحـت       .  تركيست هاست
تاثير ايـن تـبـلـيـغـات بـدبـخـتـي هـاي                  
خودشان را زير سر فارس زبان هـا مـي     
دانند و فكر كنند اگر مملكت خودشان 
را داشته باشند مشكلشان حل خواهـد  
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