
 
 

 !اول مهر آمد                     
  !علم خوب است يا ثروت ؟         

  

 
زدانش  -توانا بود هر که دانا بود  : " نسل اندر نسل به ما گفته اند 

" ، قرنهاست که به همگان گوشزد ميکنند که از " دل پير برنا بود 
بايد در پی آموختن علم بود ، سالهاست که در "  گهواره تا گور

طلب ميکنند که تشريح کنند علم بهتر است  ءدارس از محصلين انشام
و عموما همه ميدانند که  بايد پاسخ مورد دلخواه معلم را ! يا ثروت ؟

اما آيا . به رشته تحرير درآورند و از برتريت علم سخن بگويند 
براستی در يک جامعه سرمايه داری آنهم جامعه ای مثل ايران امروز 

ش سرمايه ، با جهالت مذهبی و استبداد عريان عجين که در آن توح
" شده است ميتوان از برتريت علم و خرد سخن گفت و بی دغدغه 

آرزوی فراگيری دانش را از گهواره تا گور در مخيله خود " غم نان 
پروراند ؟  در کشوری که صدها هزار از فارغ التحصيالن دانشگاهی 

ارتباط با تخصص شان بکار آن يا بيکارند و يا در مشاغلی بی 
مشغولند و در عوض خيل آخوندها و آقازاده ها و  سرداران  ، بی 
هيچ زحمتی ميليونها و گاه ميلياردها تومان را در روز به حسابهای 
داخلی و خارجی خود واريز ميکنند ميتوان دانش آموزان مدارس را 

مدرسه را  قانع کرد که همچنان بر برتری علم بر ثروت پای بفشرند و
نيمه کاره رها نکنند و يا فکر ادامه تحصيل را در مراحل دانشگاهی 

  از ياد نبرند ؟
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  " ازآن خود کردن"به معنا وعلل  ینگاه     
 یاسالم یتوسط جمهور            

                   
  تقی روزبه                             

  
 !* یرهبر يتتوسط مداح ب يدهآهنگ ها مصادره

 
که درحال نوحه  يان،حداد يدسع ی،رهبر يتمداح ب يدنیکوتاه ود يلمف 

سالم به "بنام يدهشعروآهنگ ها یسرقت موبه مو يقازطر یخوان
مصادره وازآن خود ساختن  يکبارديگرپديده،است"يارقديمیتو

دربرابرما  يانیرا برجسته کرده وبه شکل عر یاسالم  یدرجمهور
 . دهد یقرارم

 یول يزدراصلحک شده و مخاطب آن ن يلمف یثاراهللا بررو مهرهئيت
مداح مزدورش درآراستن  یاست والبد سرمست ازخوش خدمت يهفق

  .يهفق یلاباعبداله بامنزلت و یمجلس روضه خوان
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 ثابت فريبا             ها.............. نگاه آخرين  
 

 می هستند بند سر که نفری چند فقط ، را قفل در کليد چرخاندن صدای
 .شنوند
 ......ها بچه

 برمی صدا طرف به آمدند و رفت حال در راهرو در که ها بچه بيشتر
 چهار سه و شود می باز خراشی گوش صدای با بند آهنی در.گردند
 .ند ميشو وارد سر، به چادر زن پاسدار
 ازراديو که  روزی شب(، بردند را تلويزيون آمدندو که پيش  چندشب

 زهر جام نوشيدن از پس ايران که شد اعالم بند گوی بلند طريق از و
 بعد روز) پذيرفت را امنيت شورای 589 قطعنامه خمينی وسيله به

 خوداری هم بهداری به بيماران بردن از ، بردند را ها مه روزنا آمدند
   اند؟ آمده نفری چهار سه چرا  ؟! خواهند می چه امروز......کردندو
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  " !!دهه نورانی " تاريک ترين  شبهای  آن   
  

  آرش کمانگر                        
  

نظری  طيف اصالح  –يکی از شاخص های اصلی مواضع سياسی 
طيف ( طلبان جمهوری اسالمی  در جدال با جناح حاکم بر اين رژيم 

اين بوده که خود را  76اد در دوران پس از دو خرد) اصول گرايان 
معرفی کرده و همواره جناح " خط امام راحل " ادامه دهنده راستين 

اصول راستين انقالب " حاکم به رهبری خامنه ای را به تخطی از اين 
و حاکميت گوهربار دهه اول حيات جمهوری اسالمی ايران " اسالمی 

                      .متهم کنند 
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 پور ينالله حس                !است يارفاصله بس  
 
که در جنبش زنان وجود دارد،  يیها يشگرا يانم يمیفاصله عظ چه

ت و هدف اگر جه یفاصله آن چنان است که حت. خورد یبه چشم م
  .کند یآن ها را از هم جدا م يقعم یباشد، دره ا يکی

کند و  يتفعال یخواهد د ر چهارچوب هر حکومت یکه م گرايشی
  بس يشبرا یحقوق برابر با مردان در قانون اساس یبه برخ يدنرس
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 پيام کميته مرکزی سازمان   

   بازگشايی  به مناسبت  
 مدارس و دانشگاهها 
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 )راه کارگر (  يرانا یالبسازمان کارگران انق یمرکز يتهکم يامپ  
 

 مدارس و دانشگاهها  يیبه مناسبت بازگشا
 
  
، هزاران مدرسه و  يزفصل تابستان و شروع پائ يدنرس يانبه پا با

، مجددا از  يدجد يلیخود را در سال تحص یآموزش يتدانشگاه ، فعال
 .يرندگ یسر م

 
مراه دانشجو به ه يليونم 3از  يشدانش آموز و ب يليونم 14 حدود
در  ينا.  يگردنددرس باز م یمعلم و استاد به سر کالسها يليونم يک
هفت تا سصت ساله  يتدرصد از جمع 15از  يشکه هنوز ب يستحال

از آنها را  يليونکه چند م يبرندمطلق رنج م يسوادیکشور از ب
قادر نشده  یفقر حت يلکه به دل يدهندم يلساله تشک 12تا  7کودکان 

 يازن ينتر يهرا به عنوان اول يیشوند و آموزش ابتدا اند وارد دبستان
که  يگرنوجوان د يليونکودکان به همراه چند م ينا.  يرندانسان فرا گ

شوند  ینم يرستانوارد دب يچگاهه يیپس از گذراندن دوره ابتدا
 ينهاز هز یبخش ينکردن شکم خود و تام يرس یعموما مجبورند برا

کودکان کار و  يليونیصفوف م خود ، به يدستخانواده ته یها
 یو بزهکار ی، تن فروش یبه تکد یو حت يوندندبپ يابانیکودکان خ

 .آورند  یرو
 
همه توش و  يدالقاعده با یصدها هزار معلم که عل يگرد یسو از

 يلسازان کشور کنند ، به دل يندهآ يتو ترب يمتوان خود را صرف تعل
هزار تومان فراتر  500ا ت 300که اکثرا از  يزشانحقوق ماهانه ناچ

 يیتوانا يلچند شغله هستند  که سبب تحل یاز زندگ يررود ناگز ینم
نکبت بار اعتراض  يتوضع ينهم به ا یوقت.  ودش یشان م یآموزش

شوند و  یبه حبس و شکنجه محکوم م یهمچون رسول بداغ يکنندم
 .شوند یهمچون فرزاد کمانگر به جوخه اعدام سپرده م يا
 

 یآموزش يستمس يردرگ يمبطور مستق يرانا يتچهارم جمع يک حداقل
بخش بزرگ از  ينتوجه به ا یبه جا  یاسالم يمکشور هستند اما رژ

چون  يگرید يتهایجامعه ، الو یفرهنگ یاجتماع یاقتصاد ياتح
و  يتیامن یامان نهادها ی، گسترش ب یو نظام یهسته ا يیماجراجو

نقاط جهان و  یدر اقص یالماس مرتجع يروهایسرکوبگر ، کمک به ن
را در برابر خود  یو مذهب يغاتیامور تبل یکالن برا یصرف بوجه ها
قانون حذف  يجیشدن تدر يادهکه با پ يستدر حال ينا. قرار داده است 

 یبزود –خواهد گرفت  يشتریکه از اول مهر ماه شدت ب –ها  يارانه
موز و دانشجو دانش آ نمردم و مجبور شدن هزارا يشترشاهد فالکت ب
 یبازار. بود  يمبه بازار کار خواه یاجبار يوستنو پ يلبه ترک تحص

 یبرا یو حت يکارب يليونهام یشغل برا يناکنون قادر به تام ينکه هم
 .يستکشور ن یدانشگاهها يالنفارغ التحص

 
کامل خود در  یدر هراس از انزوا يممشکالت ، رژ ينهمه ا عليرغم

و  يخواهانهمهار مبارزات آزاد یتالش براقشر جوان کشور و  يانم
تمام تالش خود را  – يیجنبش دانشجو يژهبه و –طلبانه آنها  یبرابر
اخراج ، . آغاز کرده است  يدجد یانقالب فرهنگ يک یراه انداز یبرا
 يافعال ، اخراج و  ياناز دانشجو یانبوه دارکردنو ستاره  يقتعل

و منتقد ، طرح  يشدگراند ينماستادان و معل یبازنشسته کردن اجبار
 يزو ن یساز یتهران به خارج از شهر ، طرح بوم یانتقال دانشگاهها

دخترانه و چه  یدانشگاهها يجادا يقچه از طر – يتیجنس یجدا ساز
پسر و دختر در سر کالس درس ،  ياندانشجو یجداساز يقاز طر

رشته  یبرخ يزو ن یعلوم انسان يستدر یمحدود ساز یتالش برا
دروس  يگزينیجا ی، تالش برا يقیآموزش موس يرنظ یهنر یها
و  یبا انبوه خرافات فقه يمرژ یناهمخوان با آموزه ها یعلم
مخالف نظام  ياندانشجو ينشسخت کردن گز ی، تالش برا يرعلمیغ

، همه و  يمرژ يانو در عوض سهل کردن راه ورود همراهان و حام
 يیجنبش دانشجو يرومندنگر نمقابله با س یهستند برا یهمه اقدامات

 . يرانجوانان ا يخواهانهجنبش سکوالر و آزاد يزو ن
 

کننده جوانان  ينو تع يليونیشاهد حضور م یبه روشن يمرژ اين
کشورمان پس  یمردم يخواهانهدر جنبش آزاد يرستانیدانشجو و دب

 15در طول . خرداد ماه سال گذشته بوده است  یانتخابات یاز کودتا
اعتراضات  ياندر جر –عمدتا دانشجو  –ته دهها جوان ماه گذش

کشته شدند ، صدها تن  يمرژ یدر شکنجه گاهها ياو  يابانیخ
آنها چند  يانقرار گرفتند که از م يببازداشت و هزاران تن تحت تعق

هم اکنون تنها . کشورها پناهنده شده اند  يگرو د يههزار نفر به ترک
انواع  يردانشجو ز 30از  يشو گوهردشت ب يندر دو زندان او

به  انشجوياند ينهمه ا ينبا ا.  يبرندبسر م یو روح یجسم یفشارها
اعتصاب غذا و انتشار  يیبرپا يقاز طر ياسیس يانزندان يگرهمراه د

از  ير، همچنان سازش ناپذ یافشاگرانه جمع یها و نامه ها يانيهب
جاعت از و با ش يکننددفاع م یو کرامت انسان یو برابر یآزاد

 یمراکز آموزش يگرها و همرزمان خود در دانشگاهها و د یهمکالس
همچون سال گذشته  يزن  90 – 89 يلیدر سال تحص که يخواهندم

افول  يرغمو ثابت کنند که عل يندخواب را از چشم حاکمان بربا
همچنان در مراکز  يی، جنبش دانشجو يابانیخ یاعتراضات توده ا

انان در محالت و ورزشگاهها و کال هر و انبوه جو یآموزش عال
مبارزه برحق خود  اومآن فراهم شود از تد يطکه شرا یمکان و زمان

دست نخواهند  یو فقر و فالکت اجتماع یمذهب – ياسیاستبداد س يهعل
خواهند  یخنث يزرا ن يمرژ يدجد یشست و از جمله تهاجم ضد فرهنگ

و چه در  یبداد سلطنتچه در دوران است يرانا يیجنبش دانشجو.  کرد
 نگریس ينثابت کرده که در اوج اختناق ، آخر ينیدوران استبداد د

 ينبوده که همچنان شعله مقاومت را فروزان نگه داشته است به هم
کنترل  یرا برا یا يژهگسترده و و يرامسال تداب یاسالم يمخاطر رژ

دهه  سه يالنب ينکهاست ، غافل از ا يشيدهکشور  اند یمراکز آموزش
 ياندر برابر او و دانشجو يمرژ یو فرهنگ ياسیشکست تهاجمات س

جوانان  یو جنبش عموم يیهمه جنبش دانشجو ينبا ا. قرار دارد
با  يوندآگاه باشد که بدون پ يدبهتر با یکشورمان آگاه است و به عبارت

جنبش  يژهبو–مردم کشورمان  يگرو مستقل د یاجتماع یجنبشها
 يیقادر نخواهد بود به تنها –تحت ستم  يتهای، زنان و مل یکارگر

و  یآزاد یبرا يکارکوبد و پ ينرا بر ژم يهفق يتوال يمعمر رژ يشهش
 يشبه پ یو عدالت اجتماع یبا برابر يوندسکوالر را در پ یدمکراس

 ياندانش آموزان و دانشجو يليونیم 18 يتجمع يمعظ يتاکثر. برد 
 ينرور و زحمتکش هستند از اکارگ یکشورمان متعلق به خانواده ها

 يکسریدر  فارا صر يیرا دارند که امر رها يتظرف ينبطور بالقوه ا
 ينجستجو نکنند بلکه فراتر از ا يکدمکرات ياسیاصالحات س

نا گفته . فکر کنند  يکالراد یانقالب اجتماع يک،  به  يیجز یرفرمها
 ينا ديجاچپ در ا ينو معلم ين، محصل يانکه نقش دانشجو يداستپ
 .است  يدیمتناسب با آن ، کل يیو تشکلها و ظرفها  يوندپ

 
 يککه  يمعهد بربند يلیتحص يددست در دست هم در سال جد پس

 يابیو تشکل  ی، سازمانده يهسرما یاسالم يملحظه از مبارزه با رژ
 يقتاانقالب حق يکتدارک  یو تالش برا یگوناگون اجتماع یجنبشها

 . يمدست نکش  يراندر ا یو برابر یزاداستقرار آ یبرا يکالراد
 
همه شما آرزو  یرا برا یپربار یو مبارزات يلی، سال تحص يدام ينا با
 !  يمکن یم
 
  

 ! يرانا یاسالم یسرنگون باد جمهور               
 

 ! ی، زنده باد برابر یزنده باد آزاد              
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ميليون دانش آموز سال  12بنا بر جديدترين آمار رژيم ، امسال حدود 
  15بر طبق همين آمار حدود .   را آغاز ميکنند  90 – 89تحصيلی 

ميليون بيسواد در ايران بين سنين هفت تا شصت سالگی وجود دارند 
اين تازه . که چند ميليون نفر از آنها در سنين هفت تا هيجده هستند 

آمار بيسوادهاست ، به اين رقم بايد چند ميليون نوجوان را نيز افزود 
دبيرستان وارد نشده اند و که پس از تحصيالت ابتدائی ، هيچگاه به 

اکثريت عظيم اين کودکان را  . يا آنرا بدون اخذ ديپلم رها نموده اند 
تهيدستانی تشکيل ميدهند که فقر خانواده ، آنها را ناگزير از ترک 

بخش قابل توجهی از اين . تحصيل و ورود به بازار کار کرده است 
زار پررونق تجارت کودکان بويژه دختران به عنوان برده جنسی در با

در اين ميان ستم مضاعفی بر دختران و . سکس  معامله می شوند  
در حاليکه برخی آمارها حکايت از . زنان کشورمان روا ميشود 

اشتياق دختران به ادامه تحصيل در مراحل عالی مينمايد ، اما به 
نسبت اين شوق و انبوه زنان فارغ التحصيل دانشگاهی ، نسبت 

بنا به . ا نسبت به مردان به نحو خيره کننده ای ناچيز است اشتغال آنه
اعتراف مقامات جمهوری اسالمی ، درصد اشتغال زنان شهرنشين 

  .درصد است  13ايران تنها حدود 
اين رژيم از يک طرف با حذف بسياری از متون و دروس علمی و 
جايگزينی آنها با مشتی خرافات مذهبی و قرون وسطايی، مراکز علم 
و آموزش را به حجره های جعل و وجهل پراکنی مبدل نموده واز 
سوئی ديگر با اعمال شديدترين سرکوب ها ، ّجو خفقان آلودی رابر 
مدارس سراسر کشور حاکم کرده است، ّجوی که هم معلم و هم 
محصل را از حق آزادی انديشه، بيان، تشکل و تحقيق و تفحص باز 

و ناهنجار را بر مراکزآموزشی  ميدارد و محيطی کليشه ای، سنتی
ضمن اينکه حدود يک ميليون معلم همجون ساير . مستولی می کند

بدليل در آمد ) طبقه مزد و حقوق بگير جامعه( اقشار طبقه کارگر
ناچيز ناشی از شغل حساس و مهم شان، ناگزير از زندگی چند شغله 

و نه تنها  اين مسئله روحيه و انرژی آنها را به تحليل ميبرد. هستند
سبب عدم ارتقای توانايی علمی و تعليم وتربيتی آنها می گردد، بلکه 
ايشان را حتی از پيشبرد وظايف عادی جاری در مدارس نيز باز 

نتيجه ناگزير اين روند، افت تحصيلی وعلمی دانش آموزان . ميدارد
البته بخشی از خانواده های متوسط و مرفه، با استخدام معلم . است

و يا ثبت نام فرزندان خود در مدارس موسوم به  خصوصی
سعی در مقابله با اين پديده مخرب می کنند، اما ميليونها  غيرانتفاعی

دانش آموزی که از خانواده های کارگری و زحمتکش برخاسته اند، 
ناگزيرند در اين محيط آموزشی بحران زده ، سال تحصيلی را به آخر 

  .برسانند
از . انشجويان ايران نيز تعريف چندانی ندارد وضعيت دانشگاهها و د

يکطرف سد سکندر کنکور ، ميليونها ديپلمه کشور را از ادامه 
باز ميدارد و از سوئی ديگر " رايگان " تحصيل در دانشگاههای 

نيز به دليل شهريه های چند ميليونی " آزاد " ورود به دانشگاههای 

ضمن . امکان پذير نيست  آنها ، برای فرزندان خانواده های تهيدست
اينکه امسال دولت احمدی نژاد آشکارا گسترش سرکوب در 

دانشگاهها  را هدف خود اعالم داشته و شروع به تصفيه و اخراج  
  . نموده است  –بويژه چپ  -استادان و دانشجويان سکوالر و مبارز

در جريان جنبش آزاديخواهانه مردم ايران پس از کودتای انتخاباتی 
داد ماه سال گذشته که دانشجويان نقش کليدی در آن داشتند ، چند خر

ده نفر از دانشجويان کشته ، صدها تن بازداشت و صدها تن به ترکيه 
اين مسئله سبب شده که . و ديگر کشورهای خارجی پناهنده شدند

کامران دانشجو وزير آموزش عالی رويای تحقق يک انقالب فرهنگی 
ند که بر تارک آن اخراج دانشجويان و استادان جديد را در سر بپرورا

و جايگزينی " علوم انسانی " مخالف ، جداسازی جنسيتی ، مقابله با 
  .  قرار دارند... تدريجی آن با آموزه های عصر شترچرانی  و 

بدين ترتيب قشر اجتماعی عظيم دانش آموزان و دانشجويان ايران  
ر آينده ساز، روی آن بعنوان يک قش" نرمال"که در يک جامعه 

سر نکبت جمهوری "  خير" حساب ويژه ای باز می کنند، از 
اما اين . اسالمی، آينده ای تيره و تار را در برابر خود می بينند

سرنوشت محتوم و تغيير ناپذير ميليونها جوان کشور ما نيست، آنها 
جنبش کارگری،  جنبش ( می توانند در کنار ساير جنبشهای اجتماعی

با مقاومت در برابر .......)  ان ، جنبش مليتهای تحت تبعيض وزن
سياست های ويرانگر رژيم اسالمی و تقويت صفوف خود وايجاد 

مستقل در مدارس ، دانشگاهها و محالت، عزم خود را  تشکل های
  .برای پايان دادن به عمر اين رژيم آينده سوز دو چندان کنند

دارس و جلوگيری از گسترش با اميد به شکستن سد اختناق در م
سرکوب در دانشگاهها و عروج مجدد جنبش دانش آموزی و 

ی همه محصلين ايران آرزو دانشجويی ، سال تحصيلی پر باری را برا
  .می کنيم 

  
  تک برگی راه کارگر                            

    ------------------------------------------------------------  
  
  

  در مهاباد يتکارانهجنا یبمب گذاردر محکوميت 
 

که به کشته  يتجمع ياندر شهر مهاباد در م یبمب گذار بدنبال
آنان را زنان و  يتکه اکثر يدشدن دهها نفر انجام یوزخم

کردستان بالفاصله  يسيون، احزاب اپوز يدادندم يلکودکان تشک
ازمان س.  را محکوم کردند يتجنا ينخود ا یها يهدر اعالم

 يران،ا کردستانحزب کومه له  يران،ا يستکردستان حزب کمون
خود  یها يه، در اعالم) آزاد کردستان  ياتحزب ح( وپژاک 

 یاطالعات  یو دستگاهها  یاسالم یجمهور يمدست داشتن رژ
 يمندانستند، چرا که فقط رژ يتآنرا  دور از واقع يتیو امن

کردستان  یرده،  فضاک یبهره بردار يتیموقع ينازچن يتواندم
را منحرف و با   یافکار عموم ند،ک يتاريزهمل يشتررا هر چه ب

به گردن احزاب و  يتکارانهعمل  جنا ينا يتانداختن مسئول
 یمردم کردستان و سازمانها ياندر م يسيون،اپوز یسازمانها

اهداف  يشبردپ یرا برا يطتفرقه انداخته،  و شرا يسيوناپوز
  .خود آماده سازد يتکارانهشوم و جنا

 
 ينچن.  يکندرا محکوم  م يتکارانهعمل جنا ينراه کارگر ا سايت
 یمبارزات حق طلبانه خلق کرد وجنبش مل يتواندنم یاعمال

و  ی، آگاه ياریهوش.  کردستان را تحت الشعاع قراردهد
برخورد مسئوالنه مردم، سازمانها و احزاب  کردستان  در 

را  میاسال یجمهور یها هيستوطئه ها و دس يطیشرا ينچن
  .يسازدنقش بر آب م

  
  سايت راه کارگر                          

    ============================  



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  
  

 ... نگاه آخرين                       
  
 

محمدی نگاهی .سر بند ايستاده اند با يکديگر پچ پچ می کنند و می خندند
ندانيان می اندازد ودر گوشی چيزی به جباری می تمسخرآميز به ز

  .جباری نيم نگاهی به طرف راهرو می اندازدو نيشخندی می زند.گويد
  

همه سر جای خود به طرف . سکوت مرگباری بند را در خود فرو برده است
فقط نگاه های پرسش جو و مضطرب است .پاسداران ميخ کوب شده اند

ناگهان صدای محمدی پاسدار . تی می گذرندثانيه ها هم به سخ. وديگر هيچ 
  .سکوت را می شکند

  
فرزانه  همه با چادر وچشم بند آماده ... فريبا.. مريم گلزاده غفوری، فضيلت 

  !زود. شويد
  

  .تنها نگاه است که رد وبدل ميشود. صدا از کسی در نمی آيد
  

  .هستندهر چهار نفر محکوم به حبس ابد . از حکم سنگين ها شروع کرده اند
  

بقيه هم چنان . به اتاق ها يشان می روند تا چادرو چشم بند هاشان را بردارند
  .درراهرو بند ايستاده و به هم ديگرنگاه می کنند

  
 3او را در بند  62اولين بار در سال . مريم را بيش از سايرين می شناختم

مريم  63در سال . محکوم به اعدام بود ودو سالی در انتظار مرگ. اوين ديدم
رابه همراه تعداد ديگری از بچه ها ی مجاهد وادار به مصاحبه تلويزيونی 

به قول رضيه ، تو را شکنجه می کنند تا بيايی وجلو تلويزيون بگويی . (کردند
در اين مصاحبه آنها بايد اعالم می کردند که زنده اندو ). که شکنجه نيست

ين مصاحبه فقط خود را مريم در ا. سازمان مجاهدين را محکوم می کنند
در اين . معرفی کرده و گفته بود که در گذشته هوادار مجاهدين بوده است

باالخره . مصاحبه رضايت مسئولين زندان حاصل نشد و باز مريم  بال تکيف 
  .پس از مدتی به حبس ابد محکوم شد

  
بسيار آزاد منش و دموکرات .من و مريم ، غالبا در يک بند بوديم 67تا سال 

بود وبا زندانيان چپ رابطه بسيار خوبی داشت و به بحث و تبادل نظر با ما 
می پرداخت، به نظرات ديگران احترام می گذاشت وحتی وقتی بحث ها داغ 

می شد از کوره در نمی رفت لبخندش را حفظ می کرد وتنها نگاه آ رام و 
  .پرسش گر او تو را به آرامش دعوت می کرد

  
و چند قدم به سوی اتاق ...........مريم ، فريبا: می کشد  محمدی دوباره فرياد

  .ها بر می دارد
  

  .يک چادر وچشم بندکه اين همه وقت نمی خواد......مريم، فريبا، فرزانه
  

هر چهار نفر چادر به سر و چشم بند به دست به راهرو می آيندو به طرف در 
ديگران ! هی مضطربمريم مثل هميشه لبخند بر لب دارداما نگا.بند می روند

گويی می خواهد خداحافظی . مريم  به طرف ما ، رو بر می گرداند.  ساکتند 
  ......کند خدا

  
پاسدار زن چادر او را می کشد و او را به . کالم در دهان مريم می خشکد

  .طرف در بند می برد
  

  .در آهنی بند بسته می شودو ما ناباور و مبهوت هم چنان بر جای مانده ايم
  

باز همان چهار پاسدار . باز آمدند . دو سه روز در نگرانی وسکوت گذشت
مهری .    اين بار تعداد بيشتری از مجاهدين را صدا زدند. چادر به سر

  ..............،افسانه، نيره ،فرزانه ديگر، مريمی ديگر، 
  

  .حکم اين ها هم سنگين بود. اين ها را هم بردند 
  

مجاهدين نگران و مسئله برايشان جدی شده  حاال ديگر همه و به خصوص
عصر آن روز به ما اجازه هوا خوری می دهند که در آن فضا عجيب می .بود
در هوا خوری باز شده و فرزانه  پريشان . اما تعجب  ما،ديری نپايد .نمود

. ديگران منتظر. همه مجاهدين در گوشه ای دور او جمع شدند! واردشد

می گويد ؟ تنها وحشت در چهره ها نمايان  فرزانه تند تند چيزهايی
پاسداری می آيد و فرزانه را .زمانی کوتاه اما دراز برای ما می گذرد.است

  .نگاه مضطربش تا بسته شدن در با ماست.کشان کشان ميبرد
  

  .فرزانه پيام آور مرگ برای دوستانش بود
  

دادگاه که .  دادگاهديگرانی را هم ، همه منتظر .  فرزانه را به دادگاه برده اند
چند سئوال وجواب کوتاه که از آنها بوی مرگ می آيدو ! نه ايستگاه مرگ 

  .تمام
  

  .مشخص شد فرزانه را چرا به بند آوردند
  

گاه گاهی خبرهايی که خود می خواهند از .چند روزی کسی را صدا نمی زنند
روز جمعه هم مراسم نماز جمعه پخش .بلند گوی بند پخش می کنند

  .موسوی اردبيلی تلويحا به اعدام زندانيان اشاره می کند.ودميش
  

آنها را به دادگاه نمی .می روند اما برمی گردنند.روزی  بقيه را صدا می زنند
! می گويند برای عفو است . برندوتنها ورقه ای به آنها ميدهند تا پرکنند

آيند و همه را  می. انتظار زياد طول نمی کشد.  اماآنها باور نداشته و منتظرند
همه به .جنب وجوشی در بند براه می آفتد! اين بار با وسايل. صدا می زنند

شايد به .راهرو آمده اند ،آنها هم مشغول جمع آوری وسايل اندک خود هستند
اشک د . اين می انديشند که کهنه لباسی يادگار به خانواده هايشان برسد

  .رچشمان همه حلقه زده است
  

اشک ها .تا آنجا که می توانيم خداحافظی می کنيم. می رسد لحظه وداع فرا
  .هيچ کس اصراری در پنهان کردن تاثرش ندارد. جاری می شود

  
اما . تقر يبا تمامی مجاهدين بند را برده اندوبعضی اتاق ها خالی شده است 

چند سالی بود که از مجاهدين فاصله گرقته . ( هنوز مهين را صدا نزده اند
می .يا تنها قدم می زند ويا در اتاق می گريد. گين و افسرده استاوغم) بود

خواست بداند چرا تنها او را صدا نزده اند؟  می گفت  هرگز اعالم نکرده است 
با هر صدای بلندگو يا باز شدن در از جا می . که با مجاهدين مسئله ای دارد

می گفت من .دنمی خواست ديگر بمان.آرزو داشت که او را هم صدا کنند.پريد
دلداری بچه ها تاثيری . بايد به پاسدارها بگويم که مرا فراموش کرده اند

  رفتن.  مهين يک آرزو داشت .نداشت
  

  مهين . چند روزی بعد باز در بند باز شده وصدايی در بند می پيچد 
  

چادرش بر ميداردو بی درنگ می . چشمان آخرين مجاهد بند ما برق ميزند
  . عجله دارد به آنهايی که رفته اند بپيوندد. ای  رود بی هيچ وسيله

  
روزهای  گرم وطوالنی تابستان وشبها ی همراه با شعار و رژه پاسداران و 

همه . سپس صدای تيراندازی و تک تير چقدر دهشتناک است وکند می گذرد 
  . منتظريم با ساکهای بسته 

  
رد چپ به بهانه ارتداد زندانيان م. شهريور ماه  نوبت چپ ها هم فرا می رسد 

شالق زدن در سلو ل ها . زنان مرتد  سهم شان شالق است . اعدام می شوند
بی وقفه پنچ بار در روزتا نيمه مهرماه ادامه داردوناگهان قطع می 

  1..............شود
  
پس از يک دوره طوالنی ،مالقات با خانواده ها از سر گرفته می شود  اولين  

  .............وگروه های بعدی وبعدی ها. ..با چشم گريان آمدندگروه از مالقات  
  

  اعدام شان کردند اعدام
  

نفر را از بند ما بردند وهرگز باز نياوردندو ما را  70چه پاييز غم انگيزی 
  .برای هميشه در سوگ شان نشاندند

  
  مانديم وآن همه نگاه به يادگار...و امروز پس از سال ها ما 

  
که برای دادخواهی شما عزيزان لحظه ای از پای نخواهيم مطمين باشيد 

  .نشست
  

  .نه می بخشيم نه فراموش می کنيم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . ـ برای اطالع بيشتر به کتاب يادهای زندان مراجعه شود1



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  

  ....تاريک ترين  شبها              
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
خرداد ماه سال  یانتخابات یپس از کودتا يژهموضع بو ينا

مرتکب شدا  يابانهادر زندانها و خ يمکه رژ ياتیگذشته  و جنا
  . مطرح شده اند  یبه نحو پررنگتر

 يعنی یجنبش سبز اسالم یطول سال گذشته دو رهبر اصل در
 جناح یفشرده و حت یموضع پا ينبارها بر ا یو کروب یموسو

مسئله فرا خواندند تا به اصطالح  ينحاکم را به مناظره بر سر ا
امام " ادامه دهنده خط  يیثابت شود که چه افراد و گروهها

اول  ینوران ههد"  یدستاوردها یهستند و چه کسان"  ينیخم
  .  يدهندرا دارند بر باد م"  یاسالم یجمهور ياتح

موضع مضحک آنهم در  ينبر ا یو کروب یموسو اصرار
از انبوه  یحافظه روشن یمردم به خوب يتکه اکثر يطیشرا
 يچوجهدارند ، به ه ينیخم ياتصورت گرفته در طول ح ياتجنا

 یاز دستاوردها يتحما يقآنها از طر.  يستن يزتعجب برانگ
خود دفاع  ينشان دارند از گذشته ننگ يمرژ ياتدهه اول ح

 يتبارترينو جنا ينتر يکر تارد یهر چه باشد موسو.  يکنندم
بود  ينیمحبوب خم يرنخست وز یاسالم یجمهور ياتدوران ح
،  يدشه يادبن ياستچون ر یمقامات مهم یتصد يزن یو کروب

را به  یاسالم یمجلس شورا ياستسازمان حج و ر ياستر
 یجمهور ياتدهه اول ح يتوانندآنان نم. عهده داشته است 

خود را نقد کرده و بر مشارکت  نکهيرا نقد کنند مگر ا یاسالم
و  60در تابستان  يژهبو یاسالم يمرژ يشمارب ياتدر جنا يشخو

ساختار شکنانه  يریاما سمتگ. اعتراف کنند  67تابستان 
در طول سال گذشته ، چنان  يرانمردم ا يخواهانهجنبش آزاد
قرار  يمرژ لباناصالح ط يفرا در برابر ط یدشوار یپرسشها

کج دار و  یواکنش ها یا را به ناجبار وادار به برخداده که آنه
 ينهسابق ارشاد در کاب يروز(  یمهاجران. نموده است  يزمر

نمود که  يدهابراز عق يبردبسر م يسکه اکنون در انگل)  یخاتم
نسبت به فاجعه  یمنتظر یبوده همچون آقا یآنها هم ضرور
ده و به سکوت نکر  67در تابستان  یسياس يانقتل عام زندان

  . يکردندم يانخود را ب يتینارضا ینوع
سابق روزنامه آفتاب  يرو سردب یمشاور سابق کروب(  یواحد 

کشف کرد که احتماال در  يبردبسر م يکاکه اکنون در امر)  يزد
تاج .  در زندانها صورت گرفته است  یرو يادهز 67تابسان 

 يانجردر )  یکشور در دوره خاتم يروز ياسیمعاون س( زاده 
گرفت  یمنتظر اهللا يتبه آ يهشب یاز زندان موضع یمرخص يک

کرد  و تازه پس  يحرا تقب 67در سال  ياسیس يانو کشتار زندان
از واکنش شد و  يرناگز یفشارها بود که موسو يناز همه ا

نظام در دوره هولناک  يرادعا نمود که به عنوان نخست وز
  !!است فاجعه نداشته  يناز ا یخبر 67تابستان 

در  یاکنون دو دهه پس از آن فاجعه حاضر نشده موضع یحت او
. و صراحتا آنرا محکوم کند  يردو تاج زاده بگ یحد منتظر

 یکرده و واکنش يارسکوت اخت یلحظه به کل ينکه تا ا یکروب
  .نشان نداده است  يخیفاجعه تار يندر قبال ا

موضع  یاحتمال  يدنفراروئ یحت يکنمهمه من فکر م ينا با
 یبه موضع منتظر يکنزد یبه موضع یو کروب یامثال موسو

خاطر که  يناوال بد. را حل نخواهد کرد  یهم مشکل چندان
 67در تابستان  يمرژ یرو يادهصرفا به اعدام و ز یمنتظر

اعتراض کرد  و نه ضرورتا مخالفت با ادامه حبس هزاران 
و شرط  يدق یب یو کال دفاع از آزاد  يدتیو عق ياسیس یزندان

.  يدتیو عق ياسیس ينکامل اسارت مخالف یو نف يانآن زندان
اعتراض کرد   67خودسرانه  یصرفا به اعدامها یمنتظر ياثان

 يشپ یدر سالها ينیخم يمرژ ياتنسبت به انبوه جنا یو واکنش
تا  60 یکه در فاصله سالها يدانيمنشان نداد و م 67از تابستان 

از آنها را نوجوانان  یبخش قابل توجهکه (  یهزاران زندان 63
 يرباراناعدام و ت يا)  يدادندم يلسال تشک 18 يرو کودکان ز

تعداد .  يدندبقتل رس يانهوحش یشکنجه ها يرز ياشدند و 
 ياستصدر از ر یجانباختگان در دو سه ساله پس از عزل بن

 يشترب 67تابستان  یکشتارها يزانم ازبه مراتب  یجمهور
امان افکار  یاگر تحت فشار ب یحت ينرواز ا  .بوده است 

در سال  یمنتظر یموضع آقا يهشب یموضع يتدر نها یعموم
همه ما لشکر !! کرده اند " هنر "اتخاذ کنند فکر نکنند که   67
و  58 یدر سالها... به کردستان ، ترکمن صحرا و  ينیخم یکش
اطق من ينمنجر به کشتار هزاران نفر از زحمتکشان ا هک  59

کشور در  ی، از حمله به دانشگاهها يمدار يادشد را به 
پس از  يتکارجنا ينی، از فرمان خم يمآگاه هست 59 يبهشتارد

 يزبر تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام  و ن یمبن 60خرداد 
کش کردن  مبر تما یمبن يتکارجنا يالنیگ یاز فرمان محمد

 30پس از  يمائيهایدر راهپ(  يابانهامجروح در خ ينمخالف
 يعو فجا يقحقا ينکتمان ا ين، بنابرا يماطالع دار)  60خرداد 

جنبش  ينبنابرا. ندارد  یآب در هاون ثمر يدنجز کوب يخیتار
 یندارد که تالشها ينجز ا یراه يرانمردم ا یداد خواه

 يانحام يزمذبوحانه اصالح طلبان رانده شده از حکومت و ن
را که در صدد کتمان سه دهه  سيونياپوز يفراست آنها در ط

و با  يندهستند افشا نما یجمهورس اسالم يشمارب ياتجنا
بلند اعالم کنند که شکنجه و تجاوز و قتل نه سال گذشته  یصدا

... و گوهردشت و  يناز او 67سال   یو نه حت يزکاز کهر
 يعنی يرانحاکم بر ا یمذهب ياسیس داداستب ياتبلکه از بدو ح

  یجمهور ياتح ينآغاز یسالها یشبها ينتر يکاراز ت يژهبو
  .شروع شده است  یاسالم
 یو وفادار  يخواهیشرط آزاد ينتر يزو ناچ يننخست ينروا از

 یاست که نه تنها ب ينامروز ا يرانبه حقوق بشر در ا
کامل هر نوع شکنجه و اعدام  یو الغا یخواستار نف يدوشرطق

ساله  32 يتحاکم ياتقاطعانه همه جنا يد، بلکه با يمباش
 يالنکه در ب یهر فرد و گروه.  يمرا افشا کن یاسالم یجمهور

 ينو در ا يگرددخوب و بد م يتدنبال جنا یاسالم يمرژ ينننگ
امام  يتدو دهه حاکم" را از " امام راحل  یدهه نوران" راستا 

و عدالت  يخواهیاز آزاد يی، نه تنها بو يکندجدا م" حاضر 
 يتیکه چه ظرف يکندموضع خود ثابت م ينه با انبرده بلک یطلب
در صورت به  یاسالم يمرژ ايتبارجن يهایتکرار تراژد یبرا

  .خود دارد  يدنقدرت رس
و  يکنيمرا نه فراموش م یاسالم يمرژ ياتما سه دهه جنا پس
و  یدادخواه یانتقام بلکه برا ی، اما نه برا يمبخش ینه م

    ! يخیتار يقحقا ينابعاد ا يشترروشن کردن ب
  



 
 

      ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...  است يارفاصله بس           
  

 يز،آم يضقانون سراسر تبع يناگر مجموعه ا یاست، حت
 یبا انسان ها و حقوق آنان پ يتو در اساس در ضد يردمکراتيکغ
 یکه از آرمانش صرف نظر م يستیپراگمات يشیگرا. شده باشد يزیر

 ینم يگریراه د. وجودش را آکنده است أسيو  يدیکند، چرا که ناام
بن  یبلند باال يوارهکه در هر قدم به د يیراه ها يکهشناسد جز بار

 یهر از گاه. است یکاف يشراه برا يکهخورد و همان بار یبست بر م
 یگردد، و با افراد يانمجاز ب یمجاز نگارش شود، سخنان یمقاله ا

 يشسانسور شاخ و برگ ها يغنه تنها ت. مجاز مراوده به عمل آورد
 یخشک درخت نهبه ت يلآگاهانه تبد یبرد، بلکه با خودسانسور یرا م
نه قدرت رشد کردن دارد و نه گرده . بار و ثمر است یشود که ب یم

 یم. خواهد بماند یم. رود يشخواهد به پ ینم يشگرا ينا. یافشان
ا به که ماندن آن ر ينغافل از ا. کند ينخود را تضم یخواهد بقا

که  يشیگرا. پوسد یخواهد کرد که در خود م يلتبد یبه مرداب یزود
بندد و به  یرهنورد م -یخود را در چهارچوب موسو يتگستره فعال

 یپرور يارا به رو" یآرمان شهر"که  يشیگرا. بسته است يدآن ام
 یساخته نم يخکه بدون آرمان تار ينکند، غافل است از ا یمتهم م

مشخصات  ينگاه به امروز با ا يچکرد و ه یت نمرف يششد، انسان پ
که  یآرمان. آرمان دارد يزکه خود ن تغافل اس يشگرا ينا. يدرس ینم

 یم. يندتواند بب یخود را نم یپا یاش، جز جلو ينب يکبا چشمان نزد
داند  یاما نم. دهد، بکاهد یکه جنبش زنان م یا ينهخواهد از بار هز

تر و  يمعظ يارخواهد داد، بس ينیوته بکه جنبش زنان با ک یا ينههز
 یدر زندان ها" يانگرا رمانآ"ست که  یا ينهتر از هز يقعم ياربس
 يست،ن ينههز يگرکه د" یا ينههز. "دهند یم یاسالم یجمهور يمرژ

 یست پر ارزش که از هر کدام هزاران الله م یبلکه خود انباشت
به  يلها تبد آن. کنند یشکفند و جنبش زنان را شکوفه باران م

غول  یکرده و باجهش ياریشوند که جنبش زنان را آب  یم یآبشار
 . برند یبه جلو م آسا

 
 ينزم یاستوار بر رو یوجود دارد که با پاها يشیمقابل گرا در
دارد، خود را به آن آرمان و  یکه بر م یاست و با هر قدم يستادها

تا به آخر  يتیجنس يضاگر هدف رفع تبع. کند یتر م يکهدف خود نزد
آن  يشگرا ينا. است يدجهت مف يندر ا یدر جامعه است، پس هر گام

 ياو  يضپر از تبع یقانون اساس يککه فرق  يستقدر تنگ نظر ن
هر مطالبه  یبرا يشگرا ينا. را نشناسد يضفارغ از تبع یقانون اساس

خانواده به نفع زنان تا رفع خشونت  يحهال ييراز تغ. جنگد یم یا
مردساالرانه تا  يتمبدل شدن زنان به ابزار دست حاکم يهعل ،یخانگ

برابر دختران و پسران در  ودفاع از رابطه آزاد  ی،رفع حجاب اجبار
رفع ......... . مزد و مواجب زنان در خانه و یجامعه، تا رفع کار ب

تا به آخر در جامعه و در روابط انسان ها هدف و  يتیجنس يضتبع
 يستد،با یمبارزه ا يندر مقابل چن یهر قدرت. ستا يشگرا ينآرمان ا

بر سر  ابويیهر ت. افکنده شده و بالقدرت شود ينبر زم يستبا یم
در صدد  يشگرا ينا. شکسته شود يستبا یهدف م ينبه ا يدنراه رس
 یموانع را نم. به آرمانش است يدندر مقابل رس یهر مانع ینابود
 یبن بست مواجه شود، راه هابا  یاگر راه. شود ینم يمشتسل يرد،پذ
 . يندنش یرود و به انتظار نم یم يشبه پ.  کند یرا جستجو م يگرد
 
احقاق حقوق برابر و رفع  یکه برا یهر گام يشی،گرا يننظر چن از
رساند و  یم ياریبه هدف  يدنبرداشته شود، به رس يتیجنس يضتبع

 يهکل يجهدر نت. يردگ یراه مورد استقبال قرار م يندر ا یهر مبارزه ا
آرمان در  یچه با آرمان و چه ب يتی،جنس يضکنش گران رفع تبع

 .  گنجند یم يشگرا ينمحدوده ا
 
" يدئولوژيکا"و " يکالراد"را  يیکه آرمان گرا يشیگرا برعکس، 

 يگرانکرده و ناچار به حذف د يزولهکند، تنها خود را ا یم يابیارز
 يضکه طرفداران رفع تبع یاترس و واهمه از ابعاد مبارزه . شود یم

را از آن ها دور  يشگرا ينبرند، ا یم يشتا به آخر، به پ يتیجنس
دانسته و  یرا کاف يزماکار يتبه چند شخص یکيکرده و تنها نزد

 یم يشها به پ يتشخص ينمبارزه محدود و تنگ خود را در حفاظ ا
تابد و  یمختلف را در درون خود برنم یها يشکه گرا ینظر. برد

بوده و رشد کند و با  ياتواند پو یبندد، نم یخود م یدرها را به رو
و اجتناب از آن  زنانجنبش  يانمتفاوت م یها يشانگ زدن به گرا
مشترک جنبش زنان که مقابله قاطع با  يپپرنس ينها، به مهم تر

 .کند یبود، پشت م يیکثرت گرا ييدو تأ يیتمرکزگرا
 

 یقاطع یسو مرزبند يکخر، از تا به آ يتیجنس يضرفع تبع گرايش
شمرند  یم يرواسطه را حق یمطالبات ب یکه مبارزه برا یدارد با آنان
و بعد  يدجنگ یدمکراس يتحاکم یبرا يدکنند، ابتدا با یو تصور م
 یآنان. احقاق مطالبات جنبش زنان به دست خواهد آمد یفرصت برا
را الزمه دهند و آن  یقرار م يتدر اولو ار یدمکراس يتکه حاکم

کرده و  يفهوظ یدانند، جنبش ها را ب یم یوجود و حضور هر جنبش
 يکتاتورید يتسرنوشت انسان ها را در دستان حاکم يبترت ينبه ا

 .کنند یم یقرار داده و سرکوب را نهاد
 
بلندمدت  یو داشتن استراتژ يیکه آرمان گرا یبا آنان يگرد یاز سو و

جنبش  یآن را با نابود یزه براکرده و مبار يابیارز يرواقعیرا غ
 يشهر یکه مبارزه ا یبا آنان. دارد یمرزبند يزدانند ن یم يکیزنان 

شمرند و آن را موجب شکست  یرا اوهام م يضبا تبع يکالو راد یا
را تکرار مکرر حوادث مشابه  يخکه تار یآنان. دانند یجنبش زنان م

 يخخالق تار يانجانانه از جر يلتحل يککنند و از  یم يابیارز
 يکشد تاکت یم يدمجددا تکرار شود، شا يخاگر قرار بود تار. عاجزند

آن را  يرعمل کرد و مس يگریدرست را انتخاب کرده و طور د یها
از صحنه  یعمل يچگردد و ه نمیاما افسوس که زمان بر. داد ييرتغ
 يکاگر حوادث مشابه باشند ، اعمال تاکت یحت. شود یپاک نم يختار
بود، در زمان حاضر جز آن که  یآن زمان درست م یه براک يیها

. شد یاز آن حاصل نم يگرید يجهکند، نت یبه کمد يلرا تبد یتراژد
صرف نظر کرده  يخدر تار یهمان ينو ا یاز مشابه ساز يدبا ينبنابرا

که امروز  يطیخالق، متناسب با شرا یو گام يمنو بکش یو نقشه ا
 يدبا. شود ینم يسینسخه نو يشاز پ یيکتاکت يچه. يمبردار يم،دار

کوچک  یبزرگ، گام ها یاستراتژ يکآرمان داشت، هدف داشت و با 
 ینم" يدئولوژیا"با انگ . تر شد يکبرداشت و با هر گام به آن نزد

کردن مبارزه  يقدر جنبش زنان را که تالش در عم يشیتوان گرا
 يهرفتن کل ينز بزن را تنها و تنها در گرو ا یدارد و آزاد ينيستیفم
 .تخطئه کرد يند،ب یها در جامعه م يضتبع
 
 کرد؟ يدبا چه
 

 يیها يشگرا ينبا وجود چن يرانجنبش واقعا موجود زنان در ا حال
چگونه  يم،بهتر است سئوال کن ياکند،  یخود چگونه عمل م ياندر م
 .عمل کند يدبا
 

 يلز مو خارج ا یامر واقع يکمختلف در جنبش زنان  يشاتگرا وجود
را  يک يچو حضور و کارکرد ه يرفتآن ها را پذ يدبا. و اراده ماست
در جنبش زنان  يشگرا يک يتحاکم یآرزو یحت. نکرد یانکار و نف

گرفتن  يدهبدون ناد يستبا یم ينبنابرا. يرواقعیست غ يیآرزو يزن
جنبش را گرفته و  ينا يعوس یاز پهنا یا شهآنان، به سهم خود گو

تواند بنا به  یم يشیهر گرا. تر کرد يقسترده تر و عمآن را هر چه گ
. به جنبش زنان بدهد يشتریخود عمل کرده و عمق ب يرویتوان و ن

در تمام اقشار و طبقات حضور . زنان در سراسر جامعه پخش هستند
. متنوع و همه جانبه است يارشان بس یدارند و درخواست ها

از . يرهو غ یرفتار ،یشغل ی،فرهنگ ی،مدن ياسی،س یدرخواست ها
از جامعه ما را  يمیزنان ن. و عمق آن ها يشهو سطح تا ر يهرو
 .آن ها تنها چند درخواست مشخص ندارند. دهند یم يلتشک

 
      !يزهمه چ. خواهند یم يزآن ها همه چ 
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 يرموناليزاتصو  ينمصادره نماد ندا وهم چن ینمونه ناکام تالش برا

 يگرید يزنمونهن يدهوآهنگ ها يما يدهقبال د) يتوبسا يندرهم( را 
 ينگذاشتن ا يشبه نما یکه برا( لميف ينا یتماشا. برآنهاست يدمز

همراه شده ومتن  يرهايدهباصداوتصو یبه نحو ابتکار یحقه باز
را فراهم کرد که  يگرفرصتیبارد يک، )است دهش يزرونمائیاشعارن

وعلل  يرپاد يدهپد ينا يگربهد یبارازمنظر ينکوتاه وا یباهم نگاه
 :يافکنيمب یاسالم یآن درجمهور يزانندهبرانگ

 
است که قدمتش به  یاسالم یهمزاد جمهور یا يدهپد ينچن عدرواق
موجودنابهنگام وناهمخوان با زمانه  يک.  رسد یآن م يدايشزمان پ

. وروز آمداست یبوده و فاقد برنامه اثبات يرسترونبناگز يش،خو
شود که   یم ینوظهور یرو برآمدش موجب بروز تنش ها ينازا

. باشد یقتضات زمانه اش مبام یو یبرخاسته  ازتضاد وناهمزمان
 يکاداره  يتوانجام مسئول يرسدبه قدرت م یرووقت ينوازهم

 يشازپ يشملتها ب-که دولت یافتد آنهم درجهان یکشوربردوشش م
ناچاربرخالف  يمايند،بهپ یرا م يجیتدر يرزوالخورده و مس يوندبهم پ
تمدن "ودهان پرکن يلبرحضوراص یکرکننده اش مبن یادعاها
ارائه دادن و اداره جامعه درچنته  یبرا يزمثبتیون چ،چ"میاسال

اما . يردموجود ومخالف خود وام بگ یها يتازهمان واقع يدندارد با
خاص  يوهسرقت ومصادره به ش يمبگوئ يابهتراستو يریوام گ ينا

 یآمرانه وتوأم با نف يوههم بش:يردگ یم  يزصورتومسأله برانگ
 یمهرواپسگرائ يدندن و کوبکر مهآن وهم دفر یواقع ينوحذف حامل

 يتوجذب واقع یبردار يهکپ يکسواز یبرخورد ينحاصل چن. برآن ها
وسرکوب  يرانگریو يگرشد  يهموجود درخود است وسو یها
 ينها، بلکه هم چن يدهآن پد یوجود يتکردِن نه فقط  واقع يامسخو
چرا که جذب .خود یازوجود خودو دست آموزها یکردن بخش يرانو

جنبش  يکدر یجانبه،همانند عنوان جمهور يکو مرانهولوآ
حکومت "استحاله  يمخود، موجب ب يدايشازهمان بدوپ یضدسلطنت

هم .شود یآن م یها يژگیو خود و يتو ازدست دادن هو" یاسالم
 يرغمخود ناچاربود که عل يدايشازهمان بدوپ یچنانکه نظام اسالم

وکاخ  ينینشاکوخ يزی،يواستکبارست یاستضعاف پناه یهمه ادعاها
رسالت  یرا مبنا یدار يهازمناسبات سرما یپاسدار يزی،همست

آن را دچاربحران  يشمهرخو يدنخود قراردهد وهم با کوب یوجود
 یبودن جمهور یبحران ز یازمنابع اصل يکیجهت  ينبهم.يدنما

وهمزمان خطراستحاله وازدست  یبردار يهضرورت کپ ينهم یاسالم
 یمداوِم حت یها يهب مبادرت به تصفموج هخود است، ک يتدادن هو

 يهبه انطباق با الزامات نظام سرما يشتریب يلکه تما یخود يروهاین
 يرانگریجهان امروز دارند شده ومنشأ خود و  یها يتوواقع یدار

 يستحاضرن یالمثل امروزه حت یکه ف یتاحد.يشوداش محسوب م
و  يرانها ونخست وز یچون رفسنجان یوفادار ينعناصروخادم

 يرانگریو يندامنه ا. يزبرتابدرا ن يشيندولت ها ومجالس پ یرؤسا

" جذب وانطباق" يرویدون یکه حاصل کشمکش درون ذات
 ينیع یها يتنابهنگام درمواجه با واقع يروین يک" يزودافعهگر"و

مستقل  یزمانه خود است، البته گسترده تراست و به همه  حوزه ها
و مسخ آن ها تاسرحد ممکن،  اموانهدوادغام  یجامعه مدن يایوپو
 يشپو ينمحرک ومخرب چن يرویشک ن یب.کند يدامیپ یتسر
رجعت به  یو سودا یامروز یها يزازواقعيتگر ی،ا يرانگرانهو

نابهنگام  یها يدهسنت هااست که ازدرون پد یناکجا آباد گذشته وواد
با  يزدايمیودوام  خود را درگروجنگ وگر یکشد و هست یسربرم

اشاره  ينجاخوب است درا. داند یم یبشر يندهآ یافق هاو نيتمد
توسل به ناکجاآباد  يامسأله بکنم که بازگشت و ينهم به ا یکوتاه

. يرانگراستوو یعظمت گذشته وسنت ها،درهرحال اساسا ارتجاع
آنهم  ازنوع  يوناليستی،ناس يهروح يریوبخدمت گ يکوگوهرآنهم تحر

اش  یچه ازگونه تمدن اسالم ديخواهمنحط و عقب مانده اش؛ حال  م
تفاوتشان تنها دوش بدوش کردن .  اش یازگونه تمدن باستان ياباشد و

 ینم يچکدامحفظ سلطه شب پرستان است که ه یابزارحماقت برا
 یاجتماع يلضرورت بهنگام شدن و آزادساختن پتانس يگزينتواند جا
م شده اکنون که معلو. بشود یجامعه امروز يلاص يازهاین یدرراستا
بکشد،  يرونب" یتمدن"شبکاله  خود  يراز ز ياد،قادرنيستجادوگرش

به نوبه خود   ينافزوده شده وا يتحاکم یبرابعاد  بحران و تفرقه درون
به اصل مطلب . طلبد یرا  م يشتریب یها یمصادره وفراافکن  يازبهن

 یازشگردها يکیکه مصادره وازآن خود کردن  يمگفت. يمبرگرد
بقاء خود بوده است؛چنانکه  یبرا یت اسالمحکوم يشگیهم

رابکارگرفته  يوهش يزهمينن يشخو ينمخالف يدندرکوب
بالفعل  يگاهنفوذ  وپا یچپ دارا يروین 57درهنگامه انقالب .است

 یبا مصادره باصطالح برخ یاسالم یجمهور. بود یوبالقوه گسترده ا
نکوب وم ویشعارها ومطالبات و مسخ آنها برآن شد که چپ رامنز

درچندسال گذشته باند .يزرسيدوپراکنده سازدکه البته به هدف خود ن
تالش کردند که  شعارعدالت ومبارزه با  یرهبر يتنژاد وب یاحمد

 یرا مصادره کنندو اسباب عروج باند احمد یطبقات یفقروشکاف ها
را فراهم  یآزاد يشترخود  وسرکوب ب يتموقع يتنژاد به قدرت  وتثب

درجهت عدالت برداشته  یقدم ينکوچکتر یکه حتآن ونسازند؛بد
. ترکرده باشند  ينرنگ یباشند وبقول خودشان سفره مردم را اندک

سرکوب خشن تروهمه جانبه ترداشت  وعروج  يازبهکنترل جامعه ن
گونه مصادره کردن ها شامل  ينالبته ا.نژاد نشانه بارزآن بود یاحمد

 يفوسرکوب حر دنکنارزتوسط باندحکم و يبجناح رق یشعارها
حضورگسترده مردم  يزکردنمصادره ووار. وهست يزبودهن
ولِع ازآن خود کردن  ينازا يگریبسود خود فراز د" انتخابات"در
تالش . مشهوداست یا يدهپد يزچنينن یفرهنگ یدرعرصه ها.بود
 يماکنون دردستورکاررژ یمصادره ومسخ  علوم انسان یبرا

نون که سکه اسالم درجامعه از اک هاعالوه برآن. قرارگرفته است
 ياسیس يقبحران عم يکافتاده است ودرمتن  يرائیرونق وگ
از  یبفکربهره بردار يتازحاکم یکه  باند يمشاهد ی،واجتماع

زدن آن با درخت  يوندوپ" يرانیتمدن بزرگ ا"و  یباستانگرائ
،عظمت دوران "یگرائ یمل"مصادره . اسالم برآمده است يدهخشک

ومصادره شعارباصطالح  يوناليزمبا برگ ناس بازیکوروش ،
جزنونوارکردن شعارزنگ زده تمدن  یهدف يرانیا یجمهور
جنبش  یچاشن يدنکش يرونخود مصادره شعارها و ب ی،وبزعماسالم
ازجامعه  یها يهپراکنده  ومنفعل کردن ال يران،مردم ا يننو

سراب عظمت گذشته ومهمترازهمه منحرف  يفتهش  يسيونواپوز
 ی،بخش خود،نان و آزاد یو رهائ یاصل یجنبش ازبسترها کردن
 يندراقدام نماد  یتوان بخوب یتصاحب و مسخ توأمان را م. ندارد

مضحک ترازهمه . به گردن کوروش مشاهده کرد  يجبس يهافکندن چف
که درسرکوب ونقض حقوق بشردست همه را  یدولت يسآنکه رئ

منشورحقوق  ينولا وانازپشت بسته، دروراء منشورکوروش به عن
عمل  ينب یودوگانگ يبیلحظه عوامفر يندرا!بشر سنگرگرفته است

و  يرانیبه تمدن ا یابعاد نگاه ابزار. رسد یوادعا باوج ممکن خود م
" جزبا عنوان  يخاست تار يدحقوق بشرچنان برجسته است که بع

مصادره  يدهپد. ازآنها نام ببرد" بزرگ يادانوش ياسیس یکوتوله ها
آنها  يسیودگرد یمذهب یسنت یدرمراسم ها يراخ یسالها یرطد ردنک

نمونه برجسته از  يکشده است که  يزبکارگرفتهبه شبه کارناوال ها ن



 
 

 یرهبر يتآهنگ مداح مزدور ب يندرهم يمتوان یآن را م
 . يممشاهده کن

 
وکمبود امکانات  یاجتماع یها يشنماندکه  ضعف پو ناگفته
نوع مصادره ها  ينا یرا برا یسبمنا يطهمواره شرا ی،افشاگر
 یروبه موازات  فعال شدن حوزه ها ينازهم.کند یفراهم م

 یدربرابردست انداز یجامعه مدن يستادگیوا یگوناگون اجتماع
انجام  ایبر يمتوان گفت که دست رژ یدولت، م ياتها وتعد

نوع مصادره ها  روزبروز بسته  ينا يقازطر  يفتنآسان وفر
اش  يبیازقدرت عوام فر يبترت ينوبا. شود یترم

مصداق آش نخورده ودهان  يشازپ يشروزبروزکاسته شده وب
که حکومت  یهائ يدهاگرعرصه ها وپد. شود یسوخته م

مصادره ومسخ   يعنیآنها  يهتغذ يقتاکنون ازطر  یاسالم
را سرپا نگهداشته است،آن را  يشتنگذران کرده  وخو شانکردن

ام آنها سخن گفته شود،وبخصوص برنتابند واجازه ندهندکه بن
 یونان پا یخود تحق توأمان آزاد یاصل یاگرجنبش برراستا

ها بسنگ اصابت کرده و  يرنيرنگگمان بهمان ت یفشارد، ب
 .تنگ ترخواهدشد ی،عرصه مانور  براستبداد مذهب

 
 ینابهنگام سخن م یاجتماع یها يدهازپد یدوم آنکه وقت نکته
 يدآن است،نبا يقمصاد ينازمهمتر یئگرا يادبن يدترد یوب يمگوئ

حاکم  یدار يهارتباط به نقش وعملکرد نظام سرما یآن را ب
دربرابر طردشدن وفعال  یبرعکس آنها واکنش.درنظرگرفت

ازرشد  هوفرهنگ وسنن بازماند یاجتماع یگشتن  گسل ها
جانبه در  يکآمرانه و یوانهدام و ادغام ها یومحکوم به نابود

 يهتوسط سرما یامان جهان وجامعه بشر یب يروتسخ يشرویپ
انباشته شده  یها يتیانفجارنارضا.روند یبشمارم یجهان
 يوهایتوانسته موقتا آلترنات یحت يهکه سرما يطیدرشرا

 یفرصت اند،بويژهبه کش یرا به حالت تدافع یروشنگرانه ومترق
 يداکردهمعطوف به گذشته پ یدربسترناکجاآبادها يشرویپ یبرا
مثابه  يما،بهدا یانفجار ینوع گسل ها ينا يلدل نيبهم. است

ازمعجون  یا يزهشده ودرآم يدبازتول یدار يهانگل نظام سرما
 يههم ازسرما. يندآ یصحنه م یبه رو یدار يهسنت وسرما

آن  یآن بنداست وهم بررو بهکنند وبندنافشان  یم يهتغذ
نظم  یبه همه خواسته ها يستندکشند وحاضرن یچنگول م
درمنطقه  يادگرائیبن یرشدسرطان. تن بدهند یهانمستقرج

 ينهم یدرط.... و يمنوازجمله درپاکستان و افغانستان و
 ينبه ا یجهان يهتهاجم مسلحانه سرما يرغمعل يراخ یسالها

چه  یدار يهدرواقع  سرما د؟کر يينتب يدمناطق را چگونه با
ن طالبا يدهمثل پد(خود با آن یوعلن یضمن یائتالف ها يقازطر

آن  يدسرکوب ومقابله با آن، درحال بازتول يقوچه ازطر...) و
 ينسرکوب شده دربطن ا یاجتماع یفعال کردن  گسل ها يعنی

 یها يوهگسل ها وش ينهم چنانکه فعال شدن ا. جوامع است
به نوبه خود  یدار يهآنها با سرما بارزهم یمافوق ارتجاع

 یساز یبسط جهان  یرا برا یمناسب یفرصت وبهانه ها
به  یتأمل. آورد یفراهم م يهمسلحانه وسرکوبگرانه توسطسرما

اسلحه  يليارددالریم 60معامله قرن،فروش   ينوقوع بزرگتر
وبه " دموکرات" یووسائل کشتاربه عربستان توسط اوباما 

به  بهانه مقابله  یجنگ یها وکارتل ها نازکنسر يابتن
منطقه، تنها در يادگرائیو بن یاسالم یجمهور یباخطرهسته ا

  .يکديگراستدوبه  ينا يننمونه برجسته ازخدمات ا  يک
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 = پيوندها   =      
  

   سايت راه کارگر
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 خبریراه کارگر 

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       www.iran-bulletin.org 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       www.nashrebidar.com   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

  --- ------------------------------- 
 عمومی سازمان ما درمواضع  :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند


