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    ٢ صفحه  ٤٦ شماره     

                                            

آذر پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش دانشجویی ایران ١۶  

 
تاریخ تحوالت اجتمایی میھن ما، , سرشار از برآمد آزادیخواھانه جنبش دانشجویی در مقاطع مختلف تاريخی است. در این میان اما جایگاه 

 زرین و حماسه ای به یاد ماندنی از این تاریخ می باشد.  آذر جایگاھی ویژه و یگانه بوده و نقطه عطف و برگی ١۶و نقش 

شجاعانه و یکصدا فریاد دفاع از آزادی و استقالل وطن را سر دادند و با مخالفت یکپارچه خود  ١٣٣٢آذر  ١۶ن در دانشجویان و جوانان میھ
از استقالل دانشگاه و مطالبات   با کودتاگران و مقاومت و اعتراض در برابر دیکتاتوری و حضور نیروھای امنیتی در داخل دانشگاه، , به دفاع

  عمومی مردم پرداختند. 
سخ شاه و نیروھای سرکوب به اعتراض دانشجویان، گلوله بود. گلوله ھای حکومت کودتا سینه دانشجویان را شکافت و خوٍن مصطفی پا

آذر، چنان بیرقی ماندگار، بر  ١۶بزرگ نیا ، مھدی شریعت رضوی، احمد قندچی صحن دانشگاه را رنگین کرد. از آن تاریخ تاکنون نام و پیام 
  شجویی و جوانان میھن برافراشته است و ھمچنان مقاومت، مبارزه و امید می آفریند.فراز مبارزات دان

از آن تاریخ, جنبش دانشجویی ایران وارد مرحله نونی از تاریخ مبارزاتی خود شد و بدین سان مبارزه نسل جوان و فرھیخته ایران با 
  معه ایران نوید داد.دیکتاتوری برای استقالل و تشکل و مدرنیته برآمدی نوین را در جا

را آفرید و به دستگیری ھای گسترده، زندانی و شکنجه  ١٣۵٧آبان  ١٣و  ١٣۴٠، اول بھمن ١٣٣٢آذر  ١۶اگر حکومت مستبد پھلوی رويداد 
شجو را دادن دانشجویان دست يازيد، مستبدان تاریک اندیش نظام والئی از ھمان ابتدای انقالب به دانشگاه ھا حمله کردند و ھزاران دان

دانشگاه ھا را به  ٨٠را آفريدند و در دھه  ١٣٨٧تیر  ١٨رويداد خونین  ٧٠دستگیر و عده زياد از آن ھا را به جوخه اعدام سپردند. در دھه 
پادگان تبديل کردند., با این ھمه اما جنبش دانشجویی میھن ما زنده است و پویا و ھیچگاه استبداد، چه شاه چه شیخ، نتوانست این 

  تپندٔە جامعه را از حرکت باز دارد. قلب

استبداد ستم شاھی این صدای جوان و خروشان جامعه را برنتافت و ھمواره لبه تیز حمله و سرکوب خود را متوجه دانشجویان و 
  دانشگاه ھا کرد و استبداد والیی با شدت و خشونت بیشتری ھمان راه را پیمود. 

ان و دانشگاھیان نیروی آگاه، امیدآفرین، , شجاع و تاثیر گزار برروند رشد و تحول سیاسی و تاریک اندیشان دریافته اند که دانشجوی
فرھنگی جامعه ھستند، لذا لحظه ای از مقابله،, رو دررویی و سرکوب جنبش دانشجویی کوتاه نیامده و تمامی مساعی خود را بکار 

ھنگی، , نفوذ حوزه ھا در مراکز دانشگاھی،, دانشگاه این مرکز روشنگری را به گرفته اند تا با اجرای ترفندھا و سناریوھایی چون انقالب فر
  عقب رانده و ناکارآمد کنند. 

جنبش دانشجویی میھنمان ھمچون سایر جنبش ھای اجتمایی ایران در کنار فرایند حضور موثر و درخشان خود بر رویدادھا، و تحوالت  
ا و فراز و فرود ھایی نیز موجه بوده است اما ھرگز خاموش نشده است و ھمچنان شکوفا و اجتمایی و , سیاسی میھنمان, با افت وخیزھ

  با اندیشه ای نو در تحوالت اجتمایی برآمد کرده است.

از رنج   رمز پایداری و پویندگی جنبش دانشجویی در این واقعیت نھفته است که دانشجویان از میان مردم برمیخیزند و فرزندان مردمند، 
  مردم امریست جدایی ناپذیر.  ا رنج میبرند و پشتیبان مبارزات مردمند. ھم از اینروست که پیوند جنبش دانشجویی با مبارزاتآنھ

  ما براین باوریم که :
 علیرغم تنوع و تکثر اندیشه ھا در بین دانشجویان، استقالل دانشگاه از حکومت آن حلقه محکم و پایداریست که میتوان گروه ھای متنوع

  دانشجوئی را حول آن متمرکز، متحد و سازمان داد .

ھای جامعه مدنی و موثر  امر تحزب و ایجاد بسترھای الزم برای ایجاد و تقویت احزاب در جامعه، , پارامتری جدی و تاثیرگذار در تقویت پایه
عید احزاب سیاسی مترقی و دگر اندیش از در توسعه سیاسی است. اما در میھن ما این امر بگونه دیگری رقم خورده است. سرکوب و تب

یک سو شرایط سختی را بر جنبش ھای دمکراتیک و مدنی از جمله جنبش دانشجویی تحمیل کرده و از سوی دیگر جنبش دانشجوئی 
 بدرجاتی بار سنگین وظیفه و عملکرد احزاب سیاسی را ھم بر دوش گرفته است. فضای خفقان و جو پلیسی در جامعه و عدم حضور
احزاب مترقی و دگراندیش از جمله دالیلی ھستند که موجب افزايش فعالیت سیاسی نسبت به فعالیت ھای صنفی در جنبش 

  دانشجوئی شده اند. 

  انیم که :دما نیک می
شگاه ھا از دانشگاه نقشی بی بدیل را در مواجه با بنیادھای کھنه و عقب مانده فرھنگی جامعه ايفاء می کند. در گذشته اگر تعداد دان

امتداد یافته اند. باید از ھمین ویژگی بھره جست و   تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، اکنون اما مراکز دانشگاھی تا شھرھای کوچک
کوشش کرد که آگاھی سیاسی و اجتماعی را به دورترين مناطق کشور برد و از اين طريق نقش گروه ھای مختلف اجتماعی در تحوالت 

  ر و طرد استبداد را ارتقاء بخشید.سیاسی کشو

تغییرات در فضای دانشگاھی روی کار آمد. در طی دوسال و نیم گذشته اندک تغییری در فضای    آقای روحانی در جريان انتخابات با وعده  
انشجوئی دانشگاه ھای کشور صورت گرفته است ولی ھنوز گشايش محسوسی در فضای دانشگاه ھا به وجود نیآمده و تشکل ھای د

  فعال نشده اند.

    ما بر مطالبات و خواسته ھای جنبش دانشجویی تاکید داريم : 
  برداشتن نگاه امنیتی از دانشگاه و فعالیت ھای علمی، سیاسی و فرھنگی در آن و جایگزینی نگاھی مدرن, اعتماد آفرین و قانون مدار -

عه خواھند بود که اساتید و دانشجویان بی ھراس از نگاه بدبین، بی کالس ھای درس و راھروھای دانشگاه آن گاه بستر علم و توس
  اعتماد و تفتیش گر به بحث و نقد بنشینند. 

انتخاب و گزینش مسولین دانشگاه ھای ایران از میان اساتیدی که شأن علم و ھم زیستی ضروری دانش و آزادی را به تمامی قدر  -
  نھند.

سال  ٨در   از تدریس و تحصیل، بدعتی زشت و فاجعه بار در تاریخ جمھوری اسالمی و بویژھه محروم ساختن اساتید و دانشجویان -
نژاد بوده است, فراھم ساختن زمینه ھای بازگشت بی قید و شرط آنھا به دانشگاه ، عالوه بر این که احقاق   حکومت ویرانگر احمدی

  امنیت به فضای دانشگاه ھا خواھد بود.حقی پایمال شده است، گامی محکم برای بازگرداندن اعتماد و 

  .آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی و پایان دادن به جو پلیسی و ارعاب در دانشگاه   -

به رسمیت شناختن تشکلھای مستقل و سراسری دانشجویی و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت ھای صنفی، سیاسی و فرھنگی  -
   دانشجویان.

   ١١ ادامه در صفحه                                                                                                                             ...               
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  يادداشت سیاسی کارآنالين
اخیر علی خامنه ای موضوع متکرر سخنان 

"نفوذ" است و قابل پیش بینی است که 
این موضوع تا انتخابات پیش رو ھمچنان 
موضوع متکرر سخنان او بماند. نقشۀ 
عمومی والیت فقیه و نیروھای راست در 
درون حاکمیت جمھوری اسالمی، در 
مقابله با اعتدالگرایان و اصالح طلبانی که 

تدبیر و سیاست شان را اساساً با دولت "
امید" تنظیم می کنند، چنین ایجاب می 
کند. نیروھای اخیر در تالش برای کسب 
اکثریت کرسیھای مجلس دھم اند تا از 
این طریق شرایط تقنینی برای پیشبرد 
سایر وعده ھای روحانی فراھم آید. 
محتمالً آنان به تاکتیک کاندیداتوری 
گسترده روی آورند تا مگر بتوانند تعداد 

کاندیدا برای پیروزی انتخاباتی شان را الزم 
از صافی نظارت استصوابی شورای 

  نگھبان بگذرانند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از این زاویه پیش کشیدن خطر "نفوذ"، 
نقد آن و ھشدار ھر روزه نسبت به آن یک 
کارکرد انتخاباتی دارد؛ ابزاری است که 
والیت فقیه و گرایش راست در کارزار 

کرده اند تا در برابر تالش انتخاباتی وارد 
گفته شده سالح بُرنده ای داشته باشند. 
برخی را می توان به ضدیت با والیت فقیه 
و برخی را به مشارکت یا حمایت از "فتنه" 
منتسب کرد، و برخی را به جریان 
"انحرافی"، و جملگی را برای کاندیداتوری 
مجلس (و مجلس خبرگان) صالح نیافت. 

رسد که "فتنه" و "انحراف" اما به نظر می 
و از این دست، دستاویزھای کافی را برای 
مدیریت انتخابات در اختیار دستگاه والیت 
و نیروھای راست قرار نمی دھند و چارۀ 
سومی نیز الزم آمده است. چارۀ سومی 
که اعمال آن مستلزم ھیچ شاھد و 
مدرکی به معنای حقوقی، دال بر 

ه حلقۀ مشارکت در "فتنه" و تعلق ب
"انحراف" نیست، بلکه استناد به سبک 
زندگی و فکر افراد برای "اثبات" تعلق آنان 
به "پروژۀ نفوذ"، و بنابراین سلب صالحیت 
برای کاندیداتوری مجلسین کافی است. 
توضیح خامنه ای در ھفتۀ گذشته در 
جمعی از فرماندھان گردانھای بسیج در 
 بارۀ پروژۀ نفوذ، ھم این جوھر را به
روشنی آشکار می کند، ھم مخاطب و 

  نقبی در "نفوذ"

 نقوی علی پور

آدرس مشخصی دارد: مخاطب او روحانی 
است، و آماجھای مشخص پروژۀ نفوذ، به 
تصریح خامنه ای، "مسئوالن، مدیران، نخبگان 

 و افراد مؤثر در تصمیمات کالن".

با این حال اشتباه است اگر تصور کنیم که 
پیش کشیدن موضوع نفوذ صرفاً یک ابزار کارزار 

تخاباتی خاص انتخابات پیش رو است یا حتی ان
در این ارتباط ساخته و پرداخته شده است. 
توسل به تئوری نفوذ، فراتر از ابزار مبارزۀ 
انتخاباتی بودنش، اھداف و کارکردھای مقدم 
دیگری دارد. اوالً یک ھدف "ضد گفتمانی" 

  دارد؛ ضد ھر نوع گفتمان برای تغییر. 

گاه منتقد به اوضاع را مطابق این کارکرد، ھر ن
می توان به پروژۀ نفوذ نسبت داد. این کارکرد 
نیز در ھمان سخنان پیشگفتۀ خامنه ای 
آشکار است. او در توضیح "نفوذ جریانی" می 
گوید که "در این نوع بسیار خطرناک نفوذ، 

ای از افراد با ھدفی دروغین، با  مجموعه
اه شوند تا نگ روشھای متفاوت با ھم مرتبط می

آنھا به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند"، و 
این تغییر نگاه را "زمینه ساز تغییر آرمانھا، 
باورھا و ارزشھا" اعالم می کند: باورھا و 
ارزشھا ثابت، مصون از انتقاد و تجدیدنظرناپذیر 
اند و رفتاری جز این نسبت به باورھا و ارزشھا 

  محصول پروژۀ نفوذ.

رکرد توسل به موضوع اما شاید مھمترین کا
نفوذ، استتار عجز در فھم واقعیتھای متغیر یا 
کژبینی آن واقعیتھا نزد کسانی باشد که به آن 

 -توسل می جویند. ھیچ حرکت اجتماعی 
که یک بار  –صرف نظر از سمت و مضمون آن 

برای ھمیشه آرمانھا، باورھا و ارزشھایش 
تعیین شده باشند و از تجدید نظر یا نوجوئی 
در این وجوه ھستی خود مصون مانده باشد، 
وجود نداشته است. از کھن ترین حرکات 
اجتماعی تا انقالب فرانسه، از انقالبھای 
روسیه و چین تا انقالب بھمن، از جنبش 
اصالحات تا جنبش سبز، ... این نه پروژۀ نفوذ، 
که واقعیت جاری خود این حرکات بوده که 

ر ھمۀ آنھا، از زمینه ساز تغییر و بازبینی د
  جمله در باورھا و ارزشھاشان شده است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تئوری نفوذ ساده ترین دستاویز برای انکار 
ھمین واقعیت تغییر درونی حرکات اجتماعی 

است. خامنه ای امروز نیست که از نفوذ می 
سال پیش نیز او در  ١٠گوید. بیشتر از 

مواجھه با واقعیتی که خوشایندش نبود، و 
ته ھنوز ابعاد امروزی اش را نیافته بود، الب

تئوری نفوذ را پیش می کشید و نفوذ را 
دشمن بزرگ انقالب که موجب تردید نسبت 
به آرمانھا و ارزشھا می گردد، اعالم می 
کرد. ھیچ دلیلی برای شک در گزارش علی 
مطھری وجود ندارد که خبر از گریستن 
خامنه ای پس از شنیدن گزارش اوضاعی 

دھد که به زعم خامنه ای، و مطھری می 
نیز، حکایت از "نفوذ فرھنگی" داشته است. 
این شاخص ناتوانی در فھم واقعیت دگرگون 

  شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نامرسوم نیست و با میدانداری "رئال پلیتیک 
مصلحت جو" مرسوم تر ھم می شود که 
نحوه عمل کنشگران سیاسی را چنین 

ھدفی سیاسی را  توصیف کنند که گویا آنان
پیش روی خود می نھند و می کوشند به 
فراخور آن ھدف، واقعیت را بازتاب دھند و آن 
را قالب گیرند؛ یا حتی به فراخور آن ھدف 
"واقعیتی" را بسازند. روشن است که چنین 
رویکردی به واقعیت می تواند سر از بدترین 
سرکوب و دسیسه درآورد. اما بزرگترین خطر 

این رویکرد حقیقت گریزی آن است. نھفته در 
تئوری نفوذ نیز "واقعیتی" ساختگی است در 
گریز از حقیقت، که می کوشد خود را به 
جای واقعیت تغییر بنشاند تا راه را برای 
اھداف معینی بگشاید. متأسفانه علی 
خامنه ای در این رویکرد تنھا نیست. رویکرد 

ل این یا آن فعال سیاسی اصالح طلب یا تحو
خواه به واقعیت، رویکرد مشابھی است 
وقتی از واقعی بودن "نفوذ دشمن" می 
گوید و جلوه ھای "نفوذ دشمن" را در این 
می یابد که توانست "رئیس جمھوری را روی 

میلیون دالر را به باد فنا  ٧٠٠کار بیاورد که 
بدھد و منابع کشور را غارت کند و ھمه دنیا 

خواه شریفی  را علیه ما متحد کند". ھدف
که این نوع "بررسی علمی مسئلۀ نفوذ" 
پی می گیرد، آن را از اشتراک با تمام 
تئوریھای نفوذ در جوھر حقیقت گریزش 

  مصون نمی دارد.

 

 

اما بزرگترین خطر نھفته 
در این رویکرد حقیقت 
گریزی آن است. تئوری 
نفوذ نیز "واقعیتی" 
ساختگی است در گریز از 
حقیقت، که می کوشد 
خود را به جای واقعیت 

تا راه را برای  تغییر بنشاند
 اھداف معینی بگشاید

ھیچ دلیلی برای شک در 
گزارش علی مطھری وجود 
ندارد که خبر از گریستن خامنه 
ای پس از شنیدن گزارش 
اوضاعی می دھد که به زعم 

ای، و مطھری نیز، خامنه 
حکایت از "نفوذ فرھنگی" 
داشته است. این شاخص 

نی در فھم واقعیت ناتوا
  دگرگون شده است

اما به نظر می رسد که 
"فتنه" و "انحراف" و از این 
دست، دستاویزھای کافی را 

دیریت انتخابات در برای م
اختیار دستگاه والیت و 
نیروھای راست قرار نمی 
دھند و چارۀ سومی نیز الزم 
آمده است. چارۀ سومی که 
اعمال آن مستلزم ھیچ 
شاھد و مدرکی به معنای 
حقوقی، دال بر مشارکت در 
"فتنه" و تعلق به حلقۀ 

 "انحراف" نیست

بر واليت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  
  

 



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٤٦ شماره    

 ناھمخوانی مبانی انقالب و قوانین موجود
  پور فرخ نعمت

بیشتر بگوش می رسد، تمرکز است بر 
تنگناھای مالی و اقتصادی، مسئل محاصرە 
اقتصادی، امنیت و فضای بازتر سیاسی و 
اجتماعی، و البت طرح این قسمت آخر با 

  احتیاط بیشتر و با ھزار اما و اگر.
در میان بحثھائی ک اخیرا منتشر شدەاند، 

رت وی سخنان علی مطھری با توج ب جسا
اش در امر فلسف و کنکاش  و ریش
اجتماعی، بیشتر جلب توج می کند، آن ھم 
ن تنھا از زاوی تاکید عمومی وی بر فضای باز 
سیاسی، بلک فراتر بردن آن از مجموع 
اصالح طلبان و تاکیدش بر حق آزادی 

  کمونیستھا ھم.
ھائی را پاس داشت  بی گمان باید چنین گفت

کرد، بویژە در فضائی ک و از آن استقبال 
تندروھا و ارکان اصلی قدرت در درون جمھوری 
اسالمی تالش دارند با برجست کردن امر 
امنیت و محاصرە اقتصادی، توج افکار 
عمومی را بیش از پیش از مسئل آزادی بیان، 
اجتماعات، و احزاب و سازمانھا در ایران دور 
دارند. برگشت مطھری ب مبانی انقالب  نگ

می تواند از اھمیت برخوردار  ٥٧ایران در سال 
  باشد.

عالوە بر اینھا، ھمچنین طرح ھمین بحث، 
امکان طرح این سئوال را دوبارە پیش می آورد 
ای شگرف میان مبانی  ک چرا چنین فاصل
انقالب و قوانین موجود؟ آیا این مبانی انقالب 
ھستند ک اصلند و یا قوانین، و یا ھر دو؟ و 

چرا مبانی انقالب در درون قوانین  اساسا
جاری کشور جای نگرفتند، و این قوانین جاری 
بودند ک جای مبانی را گرفتند؟ دوگانگی ھا 

  را چگون می توان توضیح و پاسخ گفت؟

ظاھرا از سخنان نقل شدە توسط مطھری از 
خمینی چنین بر می آید ک استفادە کردن 

ن آنھا از این چپھا از تابلوی اسالم و مای گرفت
دین، علت ناھمخوانی مبانی انقالب و قوانین 

 
  يادداشت سیاسی کارآنالين

به گزارش ایسنا، علی مطھری نماینده 
مردم تھران روز یکشنبه در نشست 

» می از آرمان تا واقعیتجمھوری اسال«
در دانشگاه عالمه طباطبایی در پاسخ به 

ھای  پرسشی مبنی بر اینکه آیا گروه
ھا  توانند در دانشگاه کمونیستی نیز می

:  فعالیت کنند یا نه، اظھار کردە ک

ھای  "بر اساس مبانی انقالب گروه
توانند فعالیت داشته  کمونیستی نیز می

ینی(ره) نیز طور که امام خم باشند ھمان
ھا ھم حق فعالیت  گفته بودند کمونیست

دارند اما از اسالم مایه نگذارند و تابلوی 
ھای  خود را بلند کنند. به نظر من گروه

ھا ھم باید بتوانند  کمونیستی در دانشگاه
با تابلوی خود فعالیت کنند اما در حال 
حاضر قوانین موجود چنین امکانی را 

که مبانی انقالب آورد ھر چند  فراھم نمی
ھای کمونیستی  این اجازه را به گروه

  دھد." می
در سمت و سوی انتخابات اسفند ماە 
مجلس در ایران قرار داریم، و از ھم اکنون 
در میان نیروھای مختلف اصولگرا، افراطی 
و اصالح طلب شاھد آغاز برگزاری جلسات 
ھا  متعدد و تبلیغات حول و حوش برنام

ح طلبان در این میان ھستیم، ھرچند اصال
زیر منگن گروھھای فشار و لباس 
اند، و در حقیقت در  شخصی قرار گرفت
یک فضای بشدت ناعادالن رقابت می 
کنند، و ھرچند کماکان نیروھای 
اپوزیسیون نیز، بویژە بخش غیر خشونت 
طلب آن از امکان مشارکت در روند 

  انتخابات محرومند.

جریاناتی آنچ در میان بحثھای چنین 

جاری در مورد چپھا می باشد! و ھمین 
خطای ب ظاھر فاحش علت کشتارھا و 

   جنایات بی سابق بعدھا علی آنان!
چنانک اشارە شد، باید ب پیشواز طرح 
چنین بحثھائی در جامع ایران بویژە در 

تر از آن برای آستان انتخابات رفت، اما فرا
جا انداختن بیشتر امر آزادیھای سیاسی، 
ما باید بسیار بیشتر از اینھا جلو برویم. امر 
ناھمخوانی مبانی انقالب با قوانین موجود 
جمھوری اسالمی را می توان ب یکی از 
بحثھای داغ در آستان انتخابات مجلس در 

  اسفند ماە تبدیل کرد. 

سیع از مردم باید دوبارە و در سطحی و
مسئوالن کشور از راھھای مختلف از جمل 
شرکت فعال در کارزار انتخاباتی و از طرق 
کانالھای مدنی و صنفی و اعتراضی 
بخواھند ب این ناھمگونی تاریخی جواب 
بدھند. امر لغو نظارت استصوابی ک جزو 
اصول و مبانی انقالب نبود و بعدھا ب 

از  جامع ایران تحمیل شد، حق شھروندان
، مذھب و ملیتی  ھر قشر، گروە، طبق
برای معرفی کاندیداھای مستقل و آزادی 
کلی زندانیان سیاسی آن محورھائی 

 ٥٧ھستند ک ما را دوبارە ب مبانی انقالب 
گرە می زنند. از یاد نبریم ک در انتخابات 
اولین مجلس ایران بعد از انقالب امکان 

    مشارکت گروھای مختلف فراھم بود.
برای غلب بر ناھمگونی ای ک جامع ما  

ای بزرگ رھمنون شد،  را ب سوی فاجع
راھی جز بازگشت ب آن مبانی وجود ندارد 
ک مطھری بنوعی از آن سخن می گوید. 
فاجع استمرار استبداد تاریخی در این 
ملک و مال را باید در قوانینی جستجو کرد 
ک غاصبان انقالب از طریق سرکوب و 

ت در یک روند طوالنی بر آن تحمیل جنای
   کردند. 

 

  گزارش ماھانه کارزار لغو گام به گام اعدام ( لگام )
 مردم انساندوست و شرافتمند ایران!

اعدامھای رسمی و دولتی را که ھنوز در بسیاری از کشورھای جھان از جمله کشورما رایج است کم داشتیم که اکنون صدای اعدامھای 
  خود سرانه و غیر رسمی که عامالن آن اغلب خود را مسلمان معرفی می کنند در چھارسوی جھان به گوش می رسد. کور،

در ماه گذشته انفجارھای منجر به قتل وجرح صدھا انسان بیگناه بوده ایم که به دست جنایتکاران داعش، القاعده، طالبان و بوکوھرام از  
و حمله با سالحھای مرگبار انجام می شده است. گرچه ترورھای پاریس   نفجره، گذاشتن بمبراه انفجار کمربناھای حاوی مواد م

نفراز مردم عادی درآن به دست عوامل داعش به یکباره برسر زبانھا افتاد، پیش و پس ازآن نیز ترورھایی گسترده تر و  ١٣٠وکشتن 
المللی کمتر  -د اردن، اتفاق افتاد که به سبب بی توجھی رسانه ھای بینخونبارتر درمنطقه ی خاورمیانه، از جمله در کرانه ی باختری رو

به آنھا جلب شد. این جنایتھای ضد بشری درھزاره جات افغانستان، بیروت، کمپ آزادی ( لیبرتی ) درعراق، در کامرون    توجه جھانیان
  رای سینای مصر رخ داد.وکالیفرنیای آمریکا ونیز از راه بمبگذاری در ھواپیمای مسافربری برفراز صح

کارزار لگام این گونه آدمکشیھای قساوت آمیز را که برپایه ی صدور احکام اعدام دسته جمعی به فرمان متعصبان کوردل و دشمنان   
ه ی را محکوم می کند و از ھم   آزادی و پیشرفت نوع بشر و جنایتکاران خود فروخته انجام می گیرد درشمار وظایف خود می داند؛ آنھا

ملتھای جھان می خواھد که ندای اعتراض خود را در برابر این تجاوزھا و آدمکشیھا در سراسر جھان بلند کنند و به ھر روی این وظیفه ی 
  مھم را مقدم بر ھمه ی ھدفھای سیاسی دیگر خود بدانند و پیشنیاز آزادی و دمکراسی به حساب آورند.

ما کنشگران کارزار لگام بر آنیم که این اقدامھای خودسرانه و تعصب آمیز در مقیاس جھانی بی تردید بی پاسخ نخواھد ماند و جھانیان  
با بذل توجه ھر چه بیشتر به پدیدار گسترنده ی اقدامھای ضد انسانی پاسخ دندان شکن خواھند داد و ریشه ی تروریسم کور را با 

  خود در سطح جھانی خواھند خشکاند. تالشھای بی وقفه ی

در یکی دوماه اخیر صدور احکام اعدام و اجرای آنھا در جای جای ایران ادامه یافت. ایران ھمچنان پیشتاز اجرای مجازات اعدام است؛ بی 
صادی به ویژه محرومیت دارد آنکه ھیچ نشانه ای از اثرگذاری این گونه اقدامھا در پیشگیری از جرائم و جنایتھایی که علل اجتماعی و اقت

مجازات اعدام جان فعاالن سیاسی و عقیدتی و دگر اندیشان را نیز تھدید می کند. در این زمینه حتی    بگذارد. تأسفبار تر اینکه
  ... مجازاتھای عادی نیز براساس قوانین موجود به اشد مجازات تبدیل می شود.

   ۵ادامه در صفحه 



  
  

  ٥  صفحه  ٤٦شماره     

آذر  ٩و  ٨واگن پارس در روزھای  کارگران
در اعتراض ب عدم پرداخت دستمزد و 

ی صنفی  حقوق معوق و چند مطالب
دیگر، مبادرت ب تجمع اعتراضی در مقابل 

ی کل امور مالیاتی استان  ساختمان اداره
مرکزی نمودند. قبل از این تجمع نیز 
کارگران این واحد بزرگ صنعتی چند بار 

ب ناکارایی و سوءرفتار دیگر در اعتراض 
توجھی مدیریت ب  مدیریت و بی

شان، ب ناچار متوسل ب  مطالبات
اعتصاب و تجمع شدند. مدیریت کارخان 

ی آن قرارگاه  دار عمدە ک سھام
االوصیاء، است، نیز در این میان  خاتم

سعی نمودە با توسل ب اخراج و تھدید و 
، کارگران ر ا پادگانی کردن فضای کارخان

شان را  مرعوب و مطالبات حق طلبان
 پاسخ بگذارد. بی

ی قبلی کارگران  روزە ١٠در پی اعتصاب 
ماە سال گذشتھ بھ  دی ١۵الی  ۵سازی کھ از  واگن

طول کشید، مدیریت نظامی امنیتی کارخانھ، در حالی 
کھ یکی از انگیزەھای آن اعتصاب اخراج یکی از 

یگر از فعالین صنفی کارخانھ بود، چھار نفر د
کارگران رسمی فعال در اعتصاب را بھ دلیل 

  شان در اعتصاب اخراج کرد. شرکت

ھا،  ی این تھدیدادت و بگیروببند اما بھ رغم ھمھ
آبان امسال  ۵کارگران مرعوب نشدند و بار دیگر در 

با تشکیل تجمع اعتراضی دیگری خواھان پرداخت 
اما ھای معوقعھ و تغییر مدیریت کارخانھ شدند.  حقوق

چون بعد از آن تجمع نیز مدیریت کارخانھ و مسئولین 
ھای کارگران بر خالف قولی کھ  محلی بھ خواستھ

دادە بودند عمل نکردند، کارگران بھ رغم وقوف بھ 
پیامدھای اقدامات اعتراضی، در روزھای ھشتم و 
نھم آذر در مقابل ساختمان اداره کل امور مالیاتی 

  استان مرکزی تجمع نمودند.
یکی از انگیزەھای تجمعات اعتراضی این 
بار کارگران واگن سازی اراک، ظاھراً 
افزایش مالیات بر این واحد بزرگ صنعتی 

ھا با وجود این  ھمین خاطر آن است و به
ی مالیات  شان ادارە ک طرف حساب

نیست، اما عامداً توسط مدیریت مورد 
اند و ب این  سوءاستفادە قرار گرفت

شدەاند تا کاس  سمت سوق دادە

ی  شان را بر سر ادارە ی نگرفتن حقوق کوزە
ی کارگران،  مالیات بشکنند. بنا ب گفت

ی مالیات استان مرکزی، میزان مالیات  ادارە
برابر نمودە و  ١٠این کارخان را امسال 

خاطر عدم پرداخت مالیات  به
، ظاھراً حساب  سھا توسط مداران کارخان

ی مالیات  دارەکارخان ب درخواست ا
ی عدم  مسدود و ھمین موضوع بھان

پرداخت دستمزد و حقوق کارگران شدە 
  است.

ی این واحد تولیدی  از قرار معلوم، مالک عمدە
ک معلوم نیست چگون و ب چ علت یکی 
از واحدھای کالن صنعتی را ب چنگ آوردە، 
پیش از این مالیات بسیار ناچیزی ب دولت 

افزایش مالیات آن توسط  کردە و پرداخت می
ربط با میزان  تواند بی دولت ک البت نمی

درآمدھای کارخان باشد، با مخالفت مالکان 
ی مالیات نیز  کارخان روبرو شدە و ظاھرا ادارە

دستور مسدود کردن حساب بانکی کارخان 
ی مالیات  را دادە است. بدون شک، خوِد ادارە

طی خاطر قصوری ک   استان مرکزی به
ھای متمادی در نگرفتن مالیات واقعی از  سال

ھا  سازی اراک و عادت دادن آن مالکان واگن
تقصیر  ب ندادن مالیات انجام دادە، کم بی

نیست. امروزە ھم و خود کارگرانی ک در 
سازی اراک و سایر واحدھای تولیدی  واگن

دانند که  کنند می تحت مالکیت سپاە کار می
بسیاری از مؤسسات سازی اراک و  واگن

کالن ملی سودآور دیگر، بدون حساب و کتاب 
طور مفت و مجانی توسط سپاە تصرف  به

شان تا کنون، ب  شدەاند، و از زمان تصرف
رغم داشتن درآمد از دادن حق و حقوق 

چنین پرداخت  شان و ھم واقعی کارگران
مالیات به دولت، سر باز زدەاند و از این پس 

کار نیستند. از ھمین روی اگر نیز مایل ب این 
زور سرنیزە و تفنگ، حاکم نبود، بایستی 

ی این مؤسسات ک از آِن مردم است،  ھم
ھای پرداخت نشدە پس  ب ھمراە مالیات

ھای  شد و مسببان غارت سرمای گرفت می
رسیدند و کارگران نیز در  ملی ب مجازات می

آن صورت حتماً از افزایش مالیات مشروط ب 
ی درآمد صورت  ن ک با ھدف توزیع عادالنآ

که  کردند. ضمن این گرفت حمایت می می

خوِد این افزایش مالیاتی دلیل دیگری است بر 
ی دولت و کارفرمایان ک با ب میان  رد بھان

کشیدن سودآور نبودن تولید، سعی در حذف 
  قوانین حمایتی و تأمین اجتماعی دارند.

ی تولید  پرسیدنی است ک اگر ھزین
باالست و بایستی کاھش دادە شوند، چرا 
دولت سھم مالیات واحدھای تولیدی را ب 

ھمان حال    برد و در ھم باال می ناگھان این
ھای افزایش واقعی درآمد کارگران را  راە

کند؟ آیا این ب معنای آن نیست  مسدود می
ک ادعای کارفرمایان و دولت مبنی بر سودآور 

ای بیش برای افزایش نبودن تولید ، بھان
داران نیست؟ آیا  ھرچ بیشتر سود سرمای

سازی درآمد مکفی  ی واگن اگر کارخان
توانست سھم مالیات آن  نداشت، دولت می

ھر روی، دولت در  برابر کند؟ به ١٠را یک بارە 
واقع مجبور است کاھش درآمدھای نفتی را 

ھا جبران کند، و این  با افزایش مالیات
عی نیست ک کارفرمایان بتوانند آن را موضو

  ھضم کنند.
گونه مؤسسات، صاحبان  با افزایش مالیات این

ھا کوشش خواھند کرد با زدن بازھم  آن
بیشتر از دستمزد ناچیز کارگران، افزایش 

ھایشان را جبران کنند. ب نظر  مالیات
رسد ھمین مسئل سبب تشدید  می

ب پایان  ھای منتھی اعتراضات کارگری در ماە
خصوص بر سر افزایش دستمزد  به ٩۴سال 

شود و کارفرمایان نیز کوشش کنند جھت 
مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد را ب 
سوی اعتراض ب افزایش مالیات منحرف 

گران با تجرب و آگاە  کنند. اخراج سازمان
ھا  ربط با این گون کوشش کارگری بخشاً بی

است که تالش برای   نیست. و ھم از این روی
جلوگیری از اخراج فعالین مبارز و مبرز برای 
سمت و سو دادن درست ب اعتراضات و 
حفظ تماس و مشورت با فعالین اخراجی در 

ناپذیر پیش روی اھمیت دو  مبارزات اجتناب
ی  کند. با وجود ھم چندان پیدا می

ھا اما، روزھای دشوارتری در پیش  دشواری
یات ثروتمندان مشکل است. افزایش مال

کارگران نیست. مشکل کارگران، دستمزد 
ناچیز و از میان برداشتن حقوق سندیکایی و 

  شان است. شھروندی
 

  افزایش مالیات ثروتمندان، مشکل کارگران نیست!
 صادق کار

 

  ...گزارش ماھانه 
  ۴ادامه از صفحه 

از داشتھا در ایران نیز گسترش یافته است. در ماه گذشته عضو فعال و بشر دوست کارزار عالوه بر موج بی امان اعدامھا به تازگی میزان ب 
لگام، نرگس محجمدی، ھمچنان به دور از فرزندان خردسالش در زندان ماند وعالوه براو فریده ی مرادخانی, عضو دیگر کارزار ما، به جرم 

ھا تن از فاالن مدنی دیگر بازداشت شد. در تظاھرات روزھای دوشنبه در شرکت در تجمع حق خواھانه ی شماری از مردم ، ھمراه با دھ
  مقابل الستیک دنا و مدخل زندان اوین شماری بسیار از شرکت کنندگان در این تجمعھای اعتراضی بازداشت و روانه ی زندان شدند.

پس از سالھا معطلی و کشمکش در خیابانی دیگر  ، محمد نوری زاد، عضو کارزار لگام، در خیابان بازداشت و٩۴آذرماه ٢روز دوشنبه  
آذر در حوالی میدان ونک باز داشت و سپس در محلی دیگر رھا شد. بازداشت کنندگان به  ٩رھاشد. دکتر محمد ملکی نیز در روز دوشنبه 

  اده اند.ظاھر از منابع متفاوت بوده، و با یکیگر اختالف نظر داشته اند، و به ھرحال، کارت شناسایی ارائه ند

  مردم شریف ایران!
ما کنشگران کارزار لگام، ضمن ارائه دادن این گزارش به حضور شما، از وظایف خود می دانیم که ھرگونه صدور و اجرای حکم اعدام رسمی، 

ممکن با    از ھرراه یا گروھی و فرقه ای را در ھر کجا و به ھر بھانه و به ھر تعداد محکوم کنیم و از ھمه ی مردم می خواھیم ،  سازمانی
  این گونه شیوه ھای ضد آزادی و دمکراسی که نه تنھا دردی را دوا نمی کند، بلکه به اوجگیری خشونت می انجامد مقابله کنند.

عقیدتی و مدنی را در ھر کجای جھان محکوم می کنیم و خواھان  -ما ھمزمان ھر گونه بازداشت و محکومیت بر پایه ی فعالیتھای سیاسی
  ی عدالت مدنی برای ھمه ی شھروندان کشورمان ھستیم.اجرا

  کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام ( لگام )



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه    ٤٦ شماره    

 *) در ستایش! 

آذر" از یگانه  ١۶ایران ھمروزگار، " در
ت. برآمد خشمی فروخورده در آن ھاس

شوم سال، برابر خودکامگانی کمر بسته 
بر سرکوب مردم. روزی فرا رفته از خویش و 
سنگ بنای پیکارھای رو به پیش. ستاره 
دنباله داری برای بیدار ماندگی روان 
دانشجو، تا از درافتادن با بیداد، رخ به 
سرخی برد. روز نمادین پوشش دھنده 

  اش در جلوه گری جاودانه سال دانشجویی
بر درازنای شصت و دو سالی که پشت 
سر داریم. ھمواره چھره نما در پھنه کشور 

ایی از آغاز تا به امروز با نبرد   و گره خورده
ایران برای پیشرفت، آزادی، مردم ساالری 
و برابری. بارھا تک مانده، ولی ھماره پیگیر 
در بازتاباندن ندای ھمگانی. فریادی 

رمانگرایانه در چاردیواری دانشگاه ولی آ
ایی" چشم دوخته بر فرارسیدن  "شوخ تپه

"نه گفتن" ھای دامنگستر، تا زمانه 
  درآمیزی اش با دریا افق را پدید آید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، در پایانه دھه سی خورشیدی، آذر" ١۶"
پرچمی شد پر گشودن دیگر باره پرنده 

ون آزادی و پیدایی جنب و جوشی دگرگ
خواھانه در کشور را. پرتوی فروزان بر فراز 
رھجویی ھای جوانان دھه چھل، و کالن 
کانونی برای پرورش و پرواز دھندگی نو 

 - باوگان آزادیخواه از زھدانی زایا. دانشگاه 
ھمه آن دھسال  -آذر" ١۶این کاشانه " 

پیش از خیزش ھمگان، بارکش و جور کش 
در زمره  را ۵٧و  ۵۶پیکار بود با زور، و 

خیزش گاه ھای نخستین. سنگری برای 
واپس نشاندن نیزه داران شاھنشاھی در 
تھران و چندین شھرستان، و آوردگاھی 
برای درھم شکاندن واپسین دژھای بیداد. 

، از ۵٧بھمن  ١٩جایگاھی که به روز 
گلوگاھش گزاره پایان دھی به تاج و تخت 

بھمن، میزبان گردھمایی  ٢١بیرون زد و 

گ فرزندان دو دھه چھل و پنجاه خویش. بزر
میزبانی از بیشترین سرکوب شدگان زمانه بیداد 
شاھنشاھی، که در پی پیکاری سراسر بند و 
شکنجه و خون و دشنه، رھا از کارزار نھان به فرا 

چپ، رساتر بنماید. ھمان   پرده درآمدند تا آوازه
جایگاھی که، در دھه بیست خورشیدی، چپ 

  ایی بان بود و دھه سی را، فراخواندهزمانه را میز
  مھربان از ملی گرایان به میھمانی.

، از نخستین ایستاده ھا بود در برابر آذر" ١۶"
دین ساالری تیغ کشیده بر بھمن. برآمد 

، دیگر باره در خون ۵٩اردیبھشتی این جنبش در 
تپید و خنجر خورد تا تاوان پس دھد دیکتاتوری 

گونه که زادروزش در تازه پا را؛ درست بدان
بامدادان خودکامگی شاه خونین شفق شده 

آذر"، بیشترین  ١۶بود! خاموش کردن آتش "
واپسگرایان تک تاز در کلون اندازی سه   انگیزه

ساله آنان بود بر ورودی ھای دانش پژوھی. 
اینان بر آن بودند که با بجا نگھداشتن نام تاریخی 

ران، پرونده بر دیواره خیابان شرقی دانشگاه تھ
آذر" با  ١۶جنبش دانشجویی بسته شود و " 

تھی ماندن از درونمایه و روانه شدن به موزه، در 
تند باد فراموشی از یاد برود! آنان نخواستند 

آذر" جنبشی است ریشه در  ١۶بدانند که "
پلشت ستیزی، و نه خرزھره لغزش ھا برای 
سائیدن سر بر خاک. آنسان بلندایی بوده این 

اور درخت، که ھنوز چند سال نگذشته از تن
فرمانروایی "حوزه" بر دانشگاه، توانست دست 

ایی به نام "دفتر تحکیم وحدت" و سنگر  ساخته
ایی کامیاب از  گرفته در برابر دانشجویان را بگونه

فراز خود پرستی و دانشجو ستیزی فرود آورد و 
با خو گیر کردن این خالف آمد دانشجویی با 

اد منشی دانشگاھی، آن را "از خود زیست آز
بیگانگی" رھا سازد! راز و رمز گذاری چنین ناگزیر 
و دگردیسی از این دست را، در ھیچ چیز دیگری 

  آذر"! ١۶نتوان جست مگر در جاودانگی جادویی "

  

  

  

  

  

  

  

ھمه دھه ھفتاد خورشیدی، جنبش  در
دانشجویی از بزرگ کابوس ھای حکومت بود و 

ایی بر تارک آن. در نیمه  روزندهتیر، ف ١٨حماسه 

دھه ھشتاد که از سیاه ترین ھا برای 
دانشگاه بود؛ کوتوله ترین و ریا کارترین دست 
بر سینه ھای "والیت فقیه"، بر دانشگاه 
فرمانروایی یافتند تا دلواپسی باالنشینان 

آذر" را  ١۶بارگاه از پویایی پیوسته زندگی "
جنبش به آن  چاره بجویند. پاسخ فرزندان این

ویرانگری ھا ولی، در پایانه ھمین دھه و در 
واکنشی آفرین برانگیز، با بیشترین تالش 
ھای آن برای اوجگیری "سبز" رونما شد و در 

آذر" با خود  ١۶ھمه توش و توانی که "
داشت! "سبز" شدن دانشگاه، تراز کارنامه 

  دانشجو را باال تر برد و در فرازی برتر نشاند.

  

  

  

  

  

  

به یورش رفته، بر  بارھا را، منزلگاهآذر"  ١۶"
سنگفرش ھایش خون شتک زده و نیمکت 
ھایش در ھم شکسته است. این جنبش 
ولی، کماکان بر جای مانده و سر سبزتر از 
پیش به شکوفه نشسته است؛ و شکوفه 
زدنی نه در پی زمانی دراز دامن که در 
بیشترینه خود، پس یک سال و گاه پی چند 

ین جنبش نه در گردش چند ساله نسل ماه. ا
دانشجویی، که بارھا به باز سازی خود 
برخاسته در ھمان چرخش یکساله آموزشی. 
درون زایی این کانون دانش، نگذاشته داس 
تیز سرکوبگری ھا، بر چھره آن گرد مرگ 
بنشاند. این جنبش را آیین، زایش ھست و 
نوزایی ھای پیاپی؛ خو و رفتار وی نیز، برون 

ھایی نوین از خویشتن خویش.  داد برکشیده
پیامش، نوید دھنده شادابی ھا و پشتوانه 

است برای آرزومندی ھا در با مایه ترین    بودن
جوانان کشور. خیز در پی خیز، ھنجار 

 ١۶دانشجوی نوجو و دگرگون خواه است؛ و "
ایی رخشان از جنبشی ھماره  آذر"، نشانه

بر خودکامگی. برپا و شناسا به جنبش در برا
  جنبش در نمایه راستین آن.

  *) و امروز!
بیاد ندارم که چنین "چکامه سرایانه" . ١

تاکنون در باره روزی و یا جریانی نگاشته 
   ... باشم،

  
  ٧ادامه در صفحه 

  آذر، آذرخشی ھمیشه فروزان! ١۶
  آذر ١۶پیرامون » عصر نو«به بھانه سه پرسش 

   بھزاد کريمی

بر این نیز باید تاکید کرد که 
در موقعیت حکومت 

وری، تنھا استبداد و دیکتات
این نیست که دانشگاه 
ناگزیر از برخاستن به 
سیاست است، بلکه 
سیاست نیز الزمه رسیدن 
است به دانشگاه، در 

 معنی واقعی آن!

این مبارزه صنفی است که 
دانشجویان را در شکل فراگیر 
مجتمع می کند و بر ھمین بستر 
ھم است که می توان انرژی 
سیاسی فراھم آورد و جسارت 
جوانی دانشجو را در خدمت 
سیاست ورزیدن دمکراتیک قرار 

 داد

ھمه دھه ھفتاد خورشیدی،  در
جنبش دانشجویی از بزرگ 
کابوس ھای حکومت بود و 

ایی بر  تیر، فروزنده ١٨حماسه 
تارک آن. در نیمه دھه ھشتاد 

ز سیاه ترین ھا برای که ا
 دانشگاه بود

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٤٦ شماره    

  ... آذر، آذرخشی ١۶
  ۶ادامه از صفحه 

آذر" را وظیفه  ١۶اما چنین توصیفی از "
یافتم! پیکار در راه آزادی و عدالت اجتماعی 

آذر" بوده  ١۶امروز نیازمند "برای ایران، تا به 
  و کماکان ھم نیازمند آن می ماند.

با این ھمه، برآنم که نشستن و نشاندن 
باری چنین سنگین از سیاست بر دوش 
دانشجو، خود جای اندوه دارد! که نه نشانه 
سالمت روندھای سیاسی در ایران، بل بیان 
وارونگی ھای ناشی از حاکمیت استبداد و 

جامعه ایرانی است. این  تحمیالت آن بر
اندازه سیاسی شدن دانشگاه، از سر 
ناگزیری است و این اندازه تحمل فراتر از 
ظرفیت و نیاز توسط آن، جای دریغ. چنین 
وضعیتی، حکایت از بحران دارد. بدانگونه که 
سیاسی شدن ھمه روزه جامعه ھم، نه 
طبیعی که حکایت از سیاست زدگی دارد؛ 

جامعه ایی است جامعه سیاست زده، 
بیمار. سیاست برای زندگی است نه که 
زندگی به تمامی صرف سیاست شود! فوق 
سیاسی شدن جامعه فرق دارد با حساس 
بودن جامعه نسبت به امر سیاست؛ که این 
یکی بنوبه خود الزمه تامین وتضمین 
دمکراتیسم است و از سربزنگاه ھایی که 
 کمترین وادادگی در آن جایز نیست زیرا
قدرت مداری سرمایه و دین این چنین آرزو 
دارد! پس شرایطی را باید برای کشور 

تاریخ   یک  آذر" فقط ١۶خواست که در آن، "
بماند و طبعاً تاریخی بس پر غرور و افتخار 
آمیز و نه چونان بخشی از زندگی ھر روزه 
دانشگاه. کمال بلوغ سیاسی پیش یک 

ود که آذر"ی در این خواھد ب ١۶دانشجوی "
در عین حضور داشتن فعال سیاسی در 
دانشگاه، نھایتاً دانشگاه را جایی آرزو کند 
که بیشترین دغدغه آن دانش اندوزی باشد 
و دانش پژوھی. اگر دانشگاه ھای ما در 
ھفتاد سال گذشته خصلت نوعی از جبھه 

اند، بدانیم  سیاسی شدن را به خود گرفته
ق پیشواز که از سر ناچاری بوده و نه از شو

رفتن ھا. بخاطر این بوده که در کشور ما از 
آزادی ھای سیاسی خبری نیست و فقدان 
فعالیت آزاد احزاب سیاسی، مشخصه 

آذر"،  ١۶دیرینه میھن ما. فرجام راه طوالنی "
در سر برآوردن جامعه ایی باید تصویر شود 
که دمکراتیک باشد و در آن، تقسیم کار 

در یک جامعه  دمکراتیک مقتضی زیستمندی
  دمکراتیک به تمامی قوام یابد.

بر این نیز باید تاکید کرد که در موقعیت  .٢
حکومت استبداد و دیکتاتوری، تنھا این 
نیست که دانشگاه ناگزیر از برخاستن به 
سیاست است، بلکه سیاست نیز الزمه 
رسیدن است به دانشگاه، در معنی واقعی 

ادی ھای آن! زیرا، تنھا در شرایط وجود آز
سیاسی و مدنی است که دانشگاه می 
تواند از ھر گونه قید و بندی در کسب دانش 
و تدریس دانش رھایی بیابد. علم، یعنی 
پرسشگری و چالشگری مدام علیه ھر چیز 
و جریان فکری، سیاسی، اقتصادی، 
فرھنگی و دینی موجود. یعنی، فراتر رفتن از 

ویی، حال و پایه ریختن آینده. و چنین تکاپ
نمی تواند امکان بروز و سر زنده بودن الزم 
بیابد مگر آنکه شرایط آزادی رای و نظر 
فراھم آمده باشد. دانشگاه، به خرد نقاد و 
نقد آزاد نیاز دارد و برای آزادی نیز می باید 
که مبارزه سیاسی کرد. درست به ھمین 

آذر"ی پیش  ١۶دلیل، تقویت خصوصیت "
توجیھات حاکمان  دانشجوی ایرانی، برخالف

که بارھا آن را  -چه دیروزی و چه امروزی  -

بگونه خود غرضانه ابزار خواھی کانون 
اند،  دانش برای امر سیاست تفسیر کرده

بخاطر رھایی نھایی دانشگاه است و 
برخوردار شدن استادان و دانشجویان ھم 
از آزادی در دانش جستن و ھم فراغ خاطر 

آذر"ی  ١۶ندن. "یافتن در آموختن و آموزا
خواستن دانشجو، دقیقاً برای رسیدن به 
چنان شرایطی است که در آن، دانش 
اندوزی نه فقط اولویت نخست بلکه 
اساس ساز و کار دانشگاه فھم شود. 
الزمه دانشگاه دمکراتیک، استقرار 
دمکراسی در جامعه است و مایه گذاری 

 ١۶دانشگاه در غلیان ماندن آن زیر پرچم "
الزمه رھایی درون خود از ھر نوع آذر"، 

  تحکم برون خود!

من امروز نه فقط بخاطر موقعیت برون . ٣
مرزی طوالنی ام، از درون دانشگاه بسیار 
دورم بلکه از نظر زمانی نیز دستکم دو 
نسل با آن فاصله دارم. از ورود من به 

سال می گذرد و از آخرین  ۵٠دانشگاه 
! به سال ۴۵ام در آن،   حضور تحصیلی

خودم اجازه نمی دھم که در باره مسایل 
مشخص امروز دانشگاه و راھکارھای 
عمل در آن به رھنمود دادن بنشینم! 
صدور حکم برای جنبش دانشجویی ایران 
از این مکان غریبه و از فراز زمانی بسیار 
دور، نه نشانه دخالت ورزی مسئوالنه که 
بیشتر مبین سھل انگاری است. این، خود 

جویان اکنونی و حاضر در دانشگاه دانش
ھستند که می باید ره بجویند و برای 
پرسش ھای در دستور روز، پاسخ ھایی 
مناسب بیابند. در عین حال اما، بر این 
باورم که تجارب گرد آمده طی چھار نسل 
تاریخ ھشتاد ساله دانشگاه مدرن در ایران 
و ده ھا نسل دانشجویی در متن آن، 

ارزشمند و ناظر بر یک  ایی است مجموعه
رشته اشتراکات ھمه فصلی و لذا مفید 
برای ھر زمان. دانشجوی تجربه خواه، 
بھتر خواھد بود اگر ویژگی ھای ھر حرکت 
از این مسیر درازنای را بخواند و بشنود، 
اما در رابطه با قانونمندی ھای عام ناگزیر 
است که در مبارزه جاری خود آنھا را 

ر دھد. از اینرو نا مفید راھنمای عمل قرا
نخواھد بود اگر از جایگاه تجربه فرازمانی 
بر یک نکته و از موضع کالن نگری 

ایی دیگر، درنگی داشته  سیاسی بر نکته
  باشم.

زیر بنای مبارزه دانشجویی، مبارزه . ۴
ایی است ھر  صنفی است! این، تجربه

زمانه و ھمه شمول، و قانونی است برای 
فقط مختص یک صنف. تمام صنوف و نه 

اگر که دانشجو پیش از ھمه یک شھروند 
به شمار می آید ولی تا زمانی که در 
دانشگاه به سر می برد، در ویژگی 

اش شاخص می شود. ھر صنف،  صنفی
منافع صنفی مشترک خاص خود دارد و بر 
پایه ھمین منافع ھم است که می تواند 
جمع آید تا از جمع شدگی، گام در سطح 

ری نھد به نام اتحاد صنفی. قدرت باالت
دانشجو، در اتحاد صنفی آنست. ھر 
پیشروی او در راستای پاسخگویی اش به 
ھر نیاز دانشگاه و جامعه، مشروط می 
شود به استحکام این پایگاه و ایستگاه. 
آوانگارد سیاسی در جنبش سیاسی 
دانشجویی، نمی تواند در مبارزه صنفی 

او برای  پیشاھنگ نباشد. سخن سیاسی
توده دانشجو آنگاه اعتبار خواھد داشت و 
نافذ خواھد افتاد که دانشجویان، مایه 

گذاری او در راه منافع دانشجویی و 
خردمندی وی در ھدایت درست مبارزه 

  صنفی را آزموده باشند.

این مبارزه صنفی است که دانشجویان را در 
شکل فراگیر مجتمع می کند و بر ھمین 

ه می توان انرژی بستر ھم است ک
سیاسی فراھم آورد و جسارت جوانی 
دانشجو را در خدمت سیاست ورزیدن 
دمکراتیک قرار داد. بعالوه باید در نظر داشت 
که در ایران کنونی، عمومی ترین، بسیج 
کننده ترین، و کم ھزینه ترین شکل مبارزه 
سیاسی، مطالبه محوری است و مبارزه 

مبارزه ایی از  صنفی دانشجویی، شاخه
مطالبه محوری در کشور. مطالبه محورانه 
حرکت کردن نه فقط مقدمه برآمد سیاسی 
در شرایط مقتضی است، که در شرایط 
حاکمیت تمامیت خواھانه حکومتی که در 
ھمه امور زندگی مردم ورود می کند، عین 
مبارزه سیاسی نیز ھست! مبارزه برای 
خود حقوق صنفی،ھم پیشبرد مبارزه 

استبداد حکومتی در شکلی  سیاسی با
غیر مستقیم است و ھم زیر سازی 
محکمی برای داشتن ابتکار عمل در مبارزه 
سیاسی مقتضی وضع و وقت بعدی. نکته 
ظریفی که در این رابطه باید در نظر گرفته 
شود اینست که در مبارزه صنفی، حتی 
دانشجویان وابسته به نھادھای حکومتی 

ھستند! وابسته نیز کمابیش ذینفع 
اشتراک منافع صنفی، دور زدنی نیست؛ 
برعکس می توان و باید آن را اھرمی قرار 
داد برای دچار بحران شدن دانشجوی حزب 
هللا ایی در بستره تناقضات او بین صنف و 
سیاست! اگر عرصه سیاست، میدان تاخت 
و تاز حزب هللا دانشگاھی است، فھم اینکه 

حکومت  دانشگاه امروز سخت زیر تحمیالت
و نیز تحمیالت از ھر نوع آن قرار دارد، امری 
است کلیدی! مبارزه صنفی، چشم 
اسفندیار اوست! او را در چنین میدانی می 
توان ھمراه صنفی خود کرد خالف سیاست 
سیاسی حزبش، ویا ایزوله سیاسی بخاط 
کار شکنی در امور صنفی دانشجویان! ھر 

  دو، به سود دمکراسی است!

روز، محل انباشت مطالبات و دانشگاه ام
خواست ھای پر شمار دانشجویی است با 
بیشترین ظرفیت ھا برای فراگیر شدن آنھا! 
این درست است که حکومت، چه با 
بیشترین تمھیدات سرکوب فیزیکی و چه با 
بکارگیری روش ھای نرم افزارانه تطمیع 
مالی، تخدیر سیاسی و رانت دھی 

است،   گاهدانشگاھی در صدد کنترل دانش
زمینه مبارزه  ولی این نیز واقعیت دارد که

صنفی ھیچگاه حاصلخیز تر از این نبوده 
است که اکنون پیش چشم خود داریم. این 
زمین بار ده را می باید در مساعدت کشت 

ایی مناسب ھوایش داشت تا بتوان  و بگونه
      از آن پر و پیمان برداشت!

اسالمی، حکومتی است  جمھوری. ۵
کثرت ناپذیر و ذاتاً تبعیض گر. ایران اما، در 
زمره متنوع ترین جوامع معاصر و در 
ھمانحال رنجور از انواع نابرابری ھا و حق 
کشی ھاست. این تناقض و تعارض را بیش 

کثرت  از ھر کجا در دانشگاه می توان یافت!
وحدت در کثرت، ھیچ جا به در وحدت و 

شگاه مصداق ندارد: از نظر دان اندازه
  ملی، فرھنگ و باورھا، -قومی جنسیتی،

...  

  ١۵ادامه در صفحه 



 
         

   ٨صفحه   ٤٦ شماره    

  جنگ ھفتاد و دو ملت
 پور فرخ نعمت

منطق خاورمیان شرایط بسیار بغرنج، 
. دشوار و خطرناکی را از سر می گذراند

جنگ قومی، جنگ مذھبی، اختالفات 
طایفی و عشیرەای، جنگ نیابتی 
ای و جھانی،  قدرتھای ریز و درشت منطق
و سرانجام تالش اھریمنی برای تقسیم 
دوبارە چگونگی دست یازیدن ب منابع 
سرشار نفت موجود، رمق مردمان منطق 
را گرفت است. چنین ب نظر می رسد ک 

و دو ملت را سر ن تنھا این جنگ ھفتاد 
پایانی نیست، بلک ھر روز ابعاد 
خطرناکتری پیدا می کند و می رود ک با 
توج ب پیچیدگی تکنولوژی مدرن نظامی 
و امکانات سرویسھای امنیتی کشورھا، 
ما را در آستان یک فاجع تمام قد قرار 
ای ک ابعاد پیامدھای آن را  بدھد. فاجع

در حقیقت،  ابدا نمی توان پیش بینی کرد.
خاورمیان بواسط وضعیت موجود خود، 
کل صلح جھانی را ھم بنوعی ب خطر 

 انداخت است.
حافظ زمانی در مورد جنگ ھفتاد و ملت 
مورد توج خود با زبانی سمبلیک گفت 
"چون ندیدند حقیقت رە افسان زدند"، و 
جنگ ھمان رە افسان بود ک او بدان 

  اشارە می کند.

قیقت چیست؟ این حقیقت و اما این ح 
ھمانا حقیقت مشترک با ھم بودنی بود 
ک ھفتاد و دو ملت را باھم نگ می 
داشت تا ب ورط جنگ درنغلتند. و ھم 
اکنون ھمین حقیقت مشترک، میان ھفتاد 
و دو ملت تقسیم شدە و در این روند ن 
تنھا دیگر چیزی از آن حقیقت باقی 

حتی ب  نماندە، بلک در یک تغییر ماھوی
است. طوری ک ب  افسان تبدیل گشت

جای این حقیقت مشترک، خردە حقیقتھا 
اند و ھر کس ب گمان داشتن  استقرار یافت
صد در صدی حقیقت و اصرار بر آن ب جنگ 
دیگری رفت است. غافل از اینک ب قول 
حافظ این دیگر رە افسان زدن است و ن 

  حقیقت.

 بودن، عرب خردە حقیقت سنی بودن، شیع
بودن، کوردبودن، ترک بودن، فالن حزب بودن، 
و غیرە، آن پارامترھائیست ک کل منطق را 
از ھم پاشیدە است. دیگر ن تنھا مخرج 
مشترکی از منافع و اشتراکات باقی نماندە 
است، بلک کل منطق ب صحن رقابتھائی 
تبدیل شدە ک ب یمن دود و آتش 

بلیغاتی طرفین درگیر، برپاخاست از دستگاە ت
حقیقت مشترک بکلی زیر سئوال رفت 

  است.
ای ک بشدت درھم آمیزی قومی و  در منطق
مذھبی و غیرە وجود دارد، چنین ب نظر می 
رسد ک دیگر ن امکان خط کشیھای نوین 
ثابت و منبع ثبات دائمی وجود دارد و ن 
، زیرا ک چنین  امکان بازگشت ب گذشت

وجود ندارند و نیز اینک خطوطی اساسا 
گذشت خود بنوعی مادر چنین وضعیتی بودە 
است. ھم چیز در واقع فقط ب جنگی 
دار و لعنتی تبدیل گشت است و بس.  ادام
و در این جنگ آنچ ک بیش ازھر چیزی دیگر 
ب حقیقت وجودی خود مطمئن می شود 
ھمانا خردە حقیقتھای پراکندە جنگ طلب و 

  ناسازگارند.
ردە حقیقتھا ب ھر طریق موجود و با ھر خ

امکانی، در تالشند ک خود را ب حقیقت 
مشترک نوین تبدیل کنند، آنان گمان می 
کنند ک با از ھم پاشیدە شدن سیستمھای 
موجود، چنین امکانی فراھم آمدە و باید از آن 
کمال استفادە را کرد. اما فاجع آنجاست ک 

م فکر می ھم چنین فکر می کنند، و ھ
کنند ک می توانند! منطق در واقع بنوعی ب 
جنگ خردە حقیقتھا برای تبدیل شدن ب 
حقیقت مشترک تبدیل شدە است. پس 
ھم چیز باید ظاھرا از راە زور حل شود و این 
اش  ھمان منطقی بود ک ھم بنوعی علی

  شوریدە بودند!

ھستند کسانیک وضعیت موجود را با 
اروپا مقایس می کنند جنگھای سی سال 

ک از دل آن دولتھای ملی نوین بیرون آمدند. 
آنان چنین وضعیتی را غیر قابل اجتناب و 
ضروری و ب عنوان مرحل گذار تصور می 
کردند و می کنند. زائیدنھای تاریخی با خون 
قابل تصورند، و شاید ما باز در چنین 
ایم. مرحل تقسیم  ای قرار گرفت مرحل

ی منطق بر اساس پارامترھای جغرافیائ
جدید و زیرپاگذارندە سایکس ـ پیکو. و ظاھرا 
قرار است ما در آیندە شاھد زایش دولتھای 
ملی ای باشیم با پای مذھبی، یعنی مذھب 
خاصی ب ھویت ملی تبدیل شود. و این ن 

  تنھا در محتوا حتی در اسم ھم.

در جنگھای سی سال اروپا اگرچ بعضی 
مذھب رسمی خاصی متولد  کشورھا با

شدند، اما ھیچ کشوری ب اسم 
"کاتولیکستان" یا "پروتستانستان" بوجود 
نیامد، و ظاھرا قرار است در خاورمیان 
دولتھای ملی جدید با چنین ھویتی متولد 

  شوند!

جنگ ھفتاد و دو ملت ما با چنین حسابی 
ادام خواھد داشت و البت ن تنھا سی 

مدید دیگر. زیرا ک سال، بلک سالھای 
حقیقت مشترک برای ھمیش رخت بربست 
است،... و حقیقت رویای چگونگی دولتھای 

  جدید موید آنست.

 

 

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)
 برنامه سیاسی، فرھنگی و نظام حقوقی

در کشور ما، دولت قدرتمند، مطلقه و خودکامه و جامعه مدنی و جامعه سیاسی ضعیف و آسیب پذير است. دولت بر جامعه چیره شده و 
در تحوالت اجتماعی، تکوین ساختار طبقاتی و اقتصاد کشور نقش تعیین کننده دارد. قدرت سیاسی و اقتصادی در دست دولت متمرکز 

لف از جمله حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، رسانه ای چنگ انداخته و با سرکوب نیروھای مخالف و ھای مخت است، دولت بر حوزه
  کند. منتقد و نھادھای مدنی، امکان تقویت جامعه مدنی و جامعه سیاسی را از نیروھای اجتماعی و سیاسی سلب می

شود که دولت نه  ر اختیار دولت قرار دارد. اين امر موجب میاقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و درآمد نفت ھم د
به مردم و فعالیت تولیديشان، بلکه به درآمد بادآورده متکی شود که به اتکای آن حاصر نمی شود به توزيع قدرت در جامعه گردن بگذارد. 

ز نظر اقتصادی به حکومت وابسته است و ھمین از سوی ديگر گروه ھای وسیعی از مردم نیز با نقش مسلطی که دولت در اقتصاد دارد ا
  وابستگی مانع مطالبه پیگیرانه حقوق و آزادی می شود.

در جامعه استبدادزده ما، مسئله استبداد صرفا به ارتباط مردم و حکومت بر نمی گردد. سلطه دراز مدت حکومت خودکامه موجب شده 
ت میان آن ھا عمل کند. از اين لحاظ وجھی از دمکراتیزاسیون در کشور ما، تحکیم است که فرھنگ اقتدارگرائی در میان مردم و در مناسبا

  و گسترش فرھنگ مدنی در میان مردم است.
ھای گذر به جامعه و دولت  کشور ما نیازمند تحول در ساختارھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی است که در طی آن زمینه

یابد، دموکراسی در کشور  ھای فردی و اجتماعی تحقق  ت مطلق دولت پايان داده شود، آزادیشود، به قدر مدرن دمکراتیک فراھم 
گیرد، به  شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار  ھای حقوق بشر در قوانین نھادینه  استقرار پیدا کند، بنیان

  ه فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.نوسازی اجتماعی و فرھنگی پرداخته شود و حل مسئل
 ،طی چنین روندی، الزم است از دولت حداکثری، خودکامه و متمرکز فاصله گرفته شود و دولت مدرن، دمکراتیک، غیرمتمرکز، پاسخگو

زادی و استقرار دمکراسی در کشور است. شکل نیرومند که مھمترین عامل در کنترل و مھار قدرت، تامین آ  کارآمد و توانمند و جامعه
  گیرد.

ھا، عدالت اجتماعی،  ای مدرن، دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان ریزی جامعه ھدف برنامه ما پی
  صلح و حفظ محیط زیست و تامین کار، آموزش، سالمتی شھروندان و توسعه پايدار است.



  
  

  
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٤٦ شماره    

  
 

نمایندگان زِن مجلس از ھمتایان مرد خود «
تکرار و تأیید این گزاره حتا از سوی »! بدترند

خود ما زنان، به نظر می رسد بیشتر از آن 
که ریشه در واقعیت داشته باشد بازتاب 
عدم اعتماد به نفس ما و ارزش ھای مردانه 
درونی شده در وجودمان است؛ در عین حال 

یوبی است که که نشان دھنده فرھنگ مع
  فرض می کند.» دشمن«را بدتر از » خائن«

اسب کِھر را «احتماالً بسیاری از ما فیلم 
را دیده ایم. » فِرد زینه مان«ساخته » بنگر

مانوئل آریگوئر شخصیت اصلی این فیلم، از 
» ژنرال فرانکو«مبارزان مخالف دیکتاتوری 

گری «حاکم اسپانیاست که نقش اش را 
ی کند. مانوئل پس از بازی م» گوری پک

بیست سال وقتی به خاطر بیماری مادر 
سالخورده اش، به کشورش اسپانیا باز می 
گردد مأموران حکومت به شدت به دنبال او 

  ھستند تا وی را به قتل برسانند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در لحظه ھای پایانی فیلم وقتی مانوئل به  
نزدیکی بیمارستانی که مادرش در آنجاست 

که یکی از ژنرال  می رسد، متوجه می شود
ھای ارشد که نماد حضور ژنرال فرانکو است 
به ھمراه سربازان اش در کمین اش ھستند. 
مانوئل بالفاصله می فھمد که به دام افتاده و 

  به زودی کشته خواھد شد. 

او در این دقایق پایانی زندگی اش می تواند 
فقط با کشتن یکی از دشمنان کشورش، به 

اش شوک » انتخاب«ا استقبال مرگ برود ام
آور است؛ زیرا ابتدا تصمیم می گیرد که قبل 
از مرگ، با تفنگ اش، آن ژنرال را که دشمن 
او و کشورش است ھدف بگیرد و به انتقام 
خون ھزاران نفر از مردم آزادیخواه اسپانیا، 
این جنایتکار را از پای درآورد، اما در آخرین 
لحظه ناگھان سر تفنگ اش را به سوی 

که دوست و از جنس و جنم » کارلوس«
خودش بوده ولی حاال به ھر دلیل به او 

خیانت کرده و به جبھه دشمن پیوسته، 
می چرخاند و او را که در کنار ژنرال 

  ایستاده، با گلوله می زند.
به نظر می آید پایان تکان دھندۀ این فیلم و 
انتخابی که شخصیت اصلی فیلم برای 

می گزیند گویای نظام ارزشی و انتقام، بر 
قضاوتِ معیوبی است که افرادی را که به 

تصویری از خود «یا به » ما«ھر دلیل، به 
خیانت می کنند و یا از راه دشواری که » ما

می کنند، بسیار » توبه«در پیش گرفته ایم 
از دشمن » دھشتناک تر«و » بدتر«

  سرکوبگر تلقی می کنیم!

فیلم، قصد دارم به  از اشاره به ماجرای این
برخی قضاوت ھای نارسای خودمان گریز 
بزنم و بگویم که برخی از ما زنان نیز حامل 
ھمین نگاه ارزشی ھستیم و مانند 

خودمان » جنس«از کسی که از » مانوئل«
خیانت می » جنسیت اش«است اما به 

» توبه«کند و به نوعی از ھمراھی با آن 
این رو  می کند، رنج بیشتری می بریم از

به جای نقد نظام مردساالری که چنین 
خائن و «زنی را در خود پرورانده، به آن زن 

حمله می کنیم و غیرواقع بینانه حتا » تواب
  او را بدتر از ھمتایان مردشان می دانیم.

حال باید از خودمان بپرسیم که به راستی  
چنین زن نادمی، در چه نظام و فرھنگ 

کرده که تا این مردساالری زندگی و رشد 
حد، عزت نفس اش را از دست داده که نه 
تنھا علیه حقوق دیگر زنان بلکه علیه 

اش ھم اقدام می » جنسیت«و » خود«
  کند؟

  

  

  

  

  

  

  

بی شک به حال زنانی که از عزت نفس 
که مثال از  اند چنان تھی شده

مردان دفاع می کنند، باید » چندھمسریِ «
صلی به افسوس خورد! اما شرم و ننگ ا

ھیکل منحوس نظام مردساالری، برازنده تر 
است. چرا که عملکرد جمعی مرداِن مقتدر 
و مدافع تبعیض در قالب نظام مردساالری 
است که به حدی زنان را حقیر و از 
خودبیگانه می کند که سبب می شود در 

» توبه«اش » جنسیت«نھایت چنین زنی از 

کند و بدون ھیچ عزت نفسی علیه خودش 
تائبی گر «اقدام کند: » خودزنی«ه انتحار و ب

زانکه جامی زد به سنگ / توبه فرما را فزونتر 
  )١»(باد ننگ

  واکنش روان جمعی ما زنان 
از سویی شاید کارکرد ناخودآگاه روان جمعی 

» گروه فرودست«ما زنان به عنوان 
  اجتماعی، یکی دیگر از عواملی باشد که 

بر سبب می گردد قضاوت مان در برا
» بی رحمانه«ھمجنسان مان تا به این حد 

نمایندگان زن بدتر از «باشد که بگوییم 
ھستند! انبوه تجربه ھا » ھمتایان مردشان

در بررسی روانکاوی رفتار جمعی گروه ھای 
فرودست (گروه ھای حاشیه، اقلیت، مھاجر، 
و...) به ما نشان می دھد که این گروه ھا به 

گروه «بت به دالیل مختلف، معموالً نس
سخت گیرتر و گاه بی رحم تر » ھویتی خود

ھستند به طوری که ھر خطایی از سوی 
را خیانتی به » فردی از گروه ھویتی خود«
در جامعه قلمداد می کنند » تصویری از خود«

  و از آن به راحتی نمی گذرند. 
  
ونه ھای این نوع واکنش، در میان ایرانیان من

ایی و مھاجر که ساکن کشورھای اروپ
آمریکایی ھستند به وفور مشاھده می 
شود. ما زنان نیز که در ساختار قدرت و ثروت 
و منزلت اجتماعی در جایگاه فرودست قرار 
داریم، به دالیل بسیار، ھمواره بر خود و 
ھمجنسان مان، سخت گیری و خرده گیری 

  بیشتری داریم. 
و » نگاه خیره«از سوی دیگر از آن جا که 

ردان نه تنھا بر ظاھر که بر ھر ھنجارگذار م
نوع رفتار زنان در عرصه عمومی سایه افکنده 
است، خواه ناخواه زنان از اعتماد به نفس 
کمتری برخوردارند. ھمین کمبوِد اعتماد به 
نفس، سبب می شود که ما زنان نسبت به 
خودمان و تصویری که از خود در جامعه می 
خواھیم ارائه کنیم، حساس تر و سخت 
گیرتر باشیم. چرا که به دلیل ھمین اعتماد 
به نفس اندک و شکننده است که ما زنان 

خودمان را مورد » نگاه مردان«معموالً از زاویه 
  سنجش و داوری قرار می دھیم. 

...  
  ١٦ادامه در صفحه 

 

  »زنان بدتر از مردان«افسانه 

 نوشین احمدی خراسانی

 

می توان به گزاره ھایی 
زنان نماینده بدتر از «مانند 

» ھمتایان مردشان ھستند
به دیدۀ تردید نگاه کرد. چرا 
که اگر واقع بینانه نگاه کنیم 
متوجه می شویم که در 
مجالس قانونگذاری، صدھا 
مرد نماینده حضور دارند که 
با نفوذ وسیعی که در 

ختار مردانۀ حاکمیت سا
دارند (و به راستی زنان 
ھمتایشان فاقد چنین 
گستره ای از نفوذ ھستند)، 
سال ھاست که علیه حقوق 

 زنان اقدام کرده اند

ننگ اصلی به ھیکل شرم و 
منحوس نظام مردساالری، 
برازنده تر است. چرا که 
عملکرد جمعی مرداِن مقتدر و 
مدافع تبعیض در قالب نظام 
مردساالری است که به حدی 
زنان را حقیر و از خودبیگانه 
می کند که سبب می شود در 

» جنسیت«نھایت چنین زنی از 
کند و بدون ھیچ » توبه«اش 

ودش به عزت نفسی علیه خ
 اقدام کند» خودزنی«انتحار و 

در واقع ما زنان به دلیل 
آرمانی و ایده «معیارھای 

که برای سنجش » آلیستی
ھمجنسان مان در نظر می 
گیریم تقریباً ھیچ زنی در 
جایگاه قدرت و مدیریت و 
سیاست باقی نمی ماند که 
از سوی خود ما زنان مورد 
ھتک و طرد قرار نگرفته 

 باشد!

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٤٦ شماره

 
 آذر، روز دانشجو ١۶به مناسبت 

  محمد اعظمی

 
رح آذر ھمواره فرصتی بوده است برای ط

خواسته ھای جنبش دانشجوئی. فرصتی 
که اگر گام ھا متناسب با توان و امکانات 
واقعی این جنبش برداشته شود، می 
تواند به انسجام و نیرومندی آن، کمک 
نماید. در این ارتباط اھمیت دارد که نه از 
امکانات و توانائی ھای حکومت غافل 
شویم و نه چشم بر ضعف ھای آن 

می به توان جنبش ببندیم. نه توھ
دانشجوئی نشان دھیم و نه قدرت آن را، 
نادیده گیریم. من با استفاده از مطالب 
پیشین خود، پاسخ به سه پرسش عصرنو 
را با نگاھی به تاریخچه این جنبش، 

آذر، توانائی  ١۶ویژگی ھا و خواسته ھای 
 دھم. آن، توضیح می ھا و محدودیت

  آذر چگونه رخ داد؟ ١۶ 
 ١۶، برای نخستین بار، در  سال پیش ۶٢

گارد ویژه نظامی، وارد  ١٣٣٢آذر سال 
دانشگاه تھران شد و در پی اعتراض 
دانشجویان، سه تن از آنان را با گلوله از 
پای درآورد. ماجرا اینگونه بود که پس از 
کودتا، جامعه ناآرام شده بود. محاکمه 

آبان و تجدید رابطه با  ١٧دکتر مصدق در 
اری انگلیس، احساسات دولت استعم

مردم و خصوصا دانشجویان را برانگیخته 
آذر چندین  ١۶مرداد تا  ٢٨بود. در فاصله 

بار دانشگاه به عنوان اعتراض، تعطیل 
آبان ماه در اعتراض به  ٢١شده بود. در 

محاکمه دکتر مصدق اعتصاب عمومی 
آذر نیز پس از  ١۵صورت گرفته بود. در 

یران و انگلیس، اعالمیه مشترک دو دولت ا
کالس ھای درس دانشگاه، در مخالفت با 
این تجدید رابطه، تعطیل شد. دیدار ریچارد 
نیکسون معاون رئیس جمھور آمریکا از 

آبان صورت گیرد،  ١٨ایران، که قرار بود 
فضای جامعه را پلیسی تر کرده بود. 
نیروھای سرکوب، قصد زھرچشم گرفتن 

زمان حضور از دانشجویان را داشتند تا در 
نیکسون در تھران، آرامش برقرار باشد. 

 ١۶درگیری لفظی دو دانشجو در صبح روز 
آذر با چند سرباز گارد در بیرون دانشگاه، 
بھانه سرکوب را به دست داد. نیروھای 
گارد برای دستگیری آنھا وارد دانشگاه 
می شوند و آن دو دانشجو را از کالس 

ه کالس بیرون می برند. ورود سربازان ب
درس، با اعتراض رئیس دانشکده روبرو 

شود و بدستور مھندس عبدالحسین  می
خلیلی رئیس وقت دانشکده، کالس ھای 

شود. دانشجویان پس از  درس تعطیل می
خروج از کالس به دادن شعار علیه گارد 
می پردازند. فرماندھان گارد نیز فرمان 
آتش می دھند که در نتیجه تیراندازی 

دانشجو بنام ھای مھدی آنان، سه 
شریعت رضوی، احمد قندچی و مصطفی 
بزرگ نیا در محوطة دانشگاه تھران به قتل 

  می رسند.
آذر نمادی  ١۶از آن سال سیاه به بعد، ھر 

شد برای مبارزه علیه ديکتاتوری و دفاع از 
خواست ھای آزاديخواھانه دانشجويان. 

این سنت، از آن روز تا به امروز، ھنوز 
سال  ۶٢ست. دانشجویان در طول پابرجا

گذشته کوشیده اند شانزده آذر ھر سال را 
با مھم ترين مسائل سیاسی، گره بزنند و 
به خواست ھا و شعار ھای خود، رنگ و 
بوی حوادث آن سال را بدھند. شانزده آذر 
امسال نیز از اين منظر می تواند ويژگی 

   ھای خاص خود را داشته باشد.

  انشجوئی؟ویژگی ھای جنبش د

برای شناخت جايگاه و رسالت جنبش 
دانشجوئی، توجه به چند ویژگی آن 

  اھمیت دارد.
اولین ویژگی وضعیت طبقاتی دانشجویان 
است. دانشجویان، جزو يک قشر و یا 
طبقه تعین يافته ای نیستند. افزون بر این، 
دوران دانشجوئی موقت و گذراست. در ھر 

ارد سال تعداد قابل توجھی دانشجو و
دانشگاه شده و در ھمان حدود، دانشجو 
از دانشگاه خارج و در جامعه مسئولیت 

پذیرند. به دلیل تغییر ترکیب  می
دانشجویان و موقتی بودنشان، استرتژی و 
برنامه سیاسی برای این نیرو با ساخت و 
  بافت آن سازگار نیست.
دومین ویژگی این است که دانشجویان از 

اجتماعی آمده اند، اقشار و طبقات مختلف 
ھای  از باالترين تا پائین ترين اليه

اجتماعی، در میان دانشجويان وجود دارد. 
از ملیت ھای مختلف در ترکیب آن حضور 
دارد. به لحاظ جنس، مذھب و عقیده، زبان 
و فرھنگ، متفاوت و متنوع اند. اين 
رنگارنگی و تنوع، زمینه پذیرش برخوردھای 

آنان بارور می کند و دموکراتیک را در ذھن 
ھمین بستری است که جنبش 
دانشجوئی را ناگزير می کند برای رشد 
خود به دمکراسی تکیه کند. گرایشی که 
دموکراسی را نادیده گیرد و نتواند 
مناسبات دموکراتیکی ایجاد کند، زمینه 
رشد نخواھد داشت و در حاشیه قرار 

  خواھد گرفت.
جامعه و ویژگی سوم، این نیرو ھنوز وارد 

پذیرش تعھد نشده است. سن جوان آنھا 
و نداشتن مسئولیت شغلی و خانوادگی، 
از سوئی آنھا را مستقل بار آورده و در 
تصمیم گیری جسور می کند و از سوی 
دیگر چون نوخواھی و نوگرائی و مخالفت 
با سنتھا و رفتار و عادات قدیمی و کھنه در 
میان این نسل باالست، موجب می شود 

ه آنھا به سوی تغییر، بدون مالحظه کاری ک
کشیده شوند. این مجموعه، زمینه پذیرش 
حرکات تند و رادیکال را در میان آنھا باال 
می برد. در واقع این ویژگی، تیغ دو لبه ای 
است که ھم آسیب پذیری آنھا را باال می 
برد و ھم در شرایطی که جنبش عمومی 

بش را افت کرده است می تواند روحیه جن
  برای تدوام مبارزه، زنده نگھدارد.
و باالخره دانشجويان در طول حیات شان، 
پیشرو حرکات سیاسی و تحوالت 
اجتماعی بوده اند. امروز اين نیرو، ھم به 
لحاظ کمی و ھم کیفی، اثرگذارتر شده 
است. به لحاظ کمی، چند ملیون دانشجو 
داريم که تا اقصی نقاط روستاھا حضور 

حاظ کیفی ھم، به دلیل اينکه دارند. بل

جمع ھستند، جسارت بیشتری برای بیان 
ھایشان پیدا می کنند و از سوی  خواسته

دیگر، به دلیل داشتن امکان گفتگو، می 
توانند ھم بیاموزند و ھم آموزش دھند. در 
واقع این امکان طبیعی، جمع شدن در یک 
مکان، به ویژه در کشوری مثل ایران، که 

و تشکل ھای دموکراتیک و  احزاب سیاسی
مستقل یا ممنوع و یا با محدودیت ھای 
بسیاری روبرو ھستند، بھترین فرصت را 
برای گفتگو و رشد و تصمیم گیری جمعی 
فراھم می آورد. البته اين خطر ھم وجود 
دارد که به دلیل این امکانات، توقع و باری 
که بر دوششان نھاده می شود، بیش از 

و آنھا را از جایگاه واقعی  ظرفیت آنھا باشد
شان دور کند. بی جھت نیست که جنبش 
دانشجوئی در ایران در غیاب احزاب، به 
جای آنھا عمل کرده و در زمانی که احزاب 
حضور داشته اند، نھادھای دانشجوئی به 
شکلی، تبدیل به یکی از اندام ھای آنان 

  شده اند. 

  خواسته ھای جنبش دانشجوئی؟

عموما دو رشته خواسته  جنبش دانشجوئی
دارد. يک رشته، خواست ھائی است 
مربوط به درس و دانشگاه و شرايط زيستی 
دانشجويان. از مسائل مربوط به مدیریت 
دانشگاه تا مسائلی که به کالس و 
خوابگاه، ارتباط دارد و در مقوله صنفی رده 
بندی می شوند. بخش دیگری از خواسته 

. دانشجو چون ھا، به حوزه فکر برمی گردد
با دانش، با علم و با فکر سروکار دارد، 
نیازمند فضا و شرايطی است برای گردش 
آزاد نظر، برای گفتگو و ديالوگ و برای بحث 
و تحقیق. يعنی نوع فعالیتش نیازمند يک 
فضای باز سیاسی است. نیازھای تحصیلی 
اش، او را استبداد ستیز می کند و مسئله 

ر کارش قرار می دھد. نقد قدرت را در دستو
در واقع فرا گرفتن علم و الزامات آن، 
دانشجو را پرسشگر، انقالبی و سنت 

  شکن بار می آورد.
اينکه، اين دو خواست چگونه تلفیق می 
شوند و وزن ھر کدام تا چه اندازه است، به 
عملکرد قدرت حاکم بستگی دارد. یعنی 
بسته به اینکه فضای تنفس سیاسی 

زن ھر کدام ازاين رشته چگونه است، و
وظائف سنگین تر يا سبکتر می شود. در 
حکومت ھای مستبد ھمواره خواست ھای 
نوع اول به سرعت می توانند به خواست 
ھائی از نوع دوم تبدیل شوند. یک اعتراض 

به یک    صنفی مستقیما با واکنش حکومت
اعتراض سیاسی تبدیل می شود. اساسا 

مسائل را،  ھای استبدادی، عموم  حکومت
به مساله امنیتی تبدیل می کنند. بدون 
توجه به این که دانشجو چه می گوید و چه 
خواستی دارد، نگاه حکومت ھای 
استبدادی به دانشجوی منتقد، نگاھی 
است به یک عنصر مخالف برانداز. امروز 
حکومت کشورمان به دلیل عملکرد 
سرکوبگرانه اش، برای دانشجویان 

ه در حوزه سیاسی قرار ھائی را ک خواست
دارند، برجسته کرده است. بی جھت 

  ...نیست که 

  ١۵ادامه در صفحه 



 
 

   ١١ صفحه  ٤٦ شماره    

  خود کرده را تدبیری نیست!
 سیامک سلطانی

 

  ... آذر پرچمی ١۶
  ٢ادامه از صفحه

رسمیت شناختن تشکلھای مستقل و سراسری دانشجویی و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت ھای صنفی، سیاسی و فرھنگی  به -
   دانشجویان .

و برقراری روندھای   به رسمیت شناختن حق استقالل امور دانشگاه و خودگردانی دانشگاه ھا به عنوان جامعه ی اندیشه ورزان -
  داره ی دانشگاهدموکراتیک در تصمیم گیری و ا

و عقیدتی در گزینش اساتید و   پایان دادن به اجرای طرح ارتجایی تبعیض جنسیتی،   ھای علوم انسانی و  احیای مجدد رشته -
  دانشگاھی.  دانشجویان و برچیدن پذیرش تک جنسیتی در برخی از رشته ھای

ک و بشدت ظالمانه بوده و نیازمند تغییراتی بنیادین می باشد. سیستم کنونی پذیرش دانشجو در میھن ما, ناعادالنه، , غیر دمکراتی -
گزینش دانشجو بایستی تنھا بر اساس استعداد و توانایی علمی استوار باشد. توجه اکید به این امر و برچیدن ھمه تبعیض ھای تاکنونی، 

اھگشای بالندگی کشور، از مسیر شکوفایی عالوه بر آن که متضمن حق آحاد جامعه برای بھره مندی از تحصیالت دانشگاھی است، ر
  بود. ھمه ی استعدادھا خواھد

آذر، یاد و نام جانباختگان جنبش دانشجویی را گرامی می داریم و از مطالبات و خواسته ھای برحق دانشجویان  ١۶ مین سالگرد با ٦٢در 
  کشورمان حمایت می کنیم.

  پاینده و پر توان باد جنبش دانشجویی ایران 

  کار جوان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) گروه 
  ١٣٩۴آذر  ١۶

 

  يادداشت سیاسی کارآنالين
تنش میان دو کشور ھمسايه ايران،  

سال پیش و با آغاز  ۵روسیه و ترکیه که از 
جنگ داخلی در سوريه، به خاطر 

وسیه از حکومت ھای ھمه جانبه ر حمايت
ھای  سو و ترکیه از گروه بشار اسد از يک

اسالمی مخالف اسد، بويژه داعش، از 
چون آتشی زير خاکستر،  سوی ديگر، ھم

ور شدن بود، با آغاز حمالت  در حال شعله
ھوائی روسیه به مواضع داعش و ديگر 

ھای اسالمی مخالف رژيم سوريه،  گروه
ی شدت گرفت و با سرنگون شدن ھواپیما

جنگی روسی، ابعاد نگران کننده وسیعی 
ھای اولیه که از  به خود گرفت. در گزارش

جانب وزارت دفاع ترکیه انتشار يافته 
بودند، به سقوط ھواپیمائی با ھويت 
نامشخص که به حريم ھوائی ترکیه تجاوز 
کرده بود، اشاره شده بود. اما خیلی زود 
روشن شد که ترکیه از ھويت ھواپیما 

وده است و پیامدھای اين موضع مطلع ب
اند که ترکیه يا از  نشانگر اين واقعیت

عواقب اين عمل ارزيابی دقیق نداشت و 
که ارزيابی داشت، اما تحوالت، در  يا اين

مسیری خالف انتظار رجب اردوغان، 
 رفتند. پیش

  منافع ژئوپلیتیک برتر از منافع تجاری
بر اساس برخی گزارشھا، در يکی از 

رين نقاط مرزی ترکیه با سوريه، به ت جنوبی
دلیل شرايط اقلیمی، ھر ھواپیمائی که 
قصد انجام عملیاتی در اين منطقه را 
داشته باشد، مجبور است که حريم 

 ١٨تا  ١٠ھوائی ترکیه را در فاصله زمانی 
ثانیه، نقض نمايد. نه فقط مقامات کشوری 
و نظامی ترکیه، بلکه ھمه کشورھائی که 

وائی علیه مواضع داعش در در عملیات ھ
مرز سوريه و ترکیه شرکت دارند از اين 

اند و ھیچ عملیات ھوائی در  موضوع مطلع
اين منطقه بدون اين نقض اجباری صورت 

رسد که تصمیم  نمی گیرد. لذا به نظر می
است   به زدن اين ھواپیما موضوعی بوده

گیری صورت  که از قبل روی آن تصمیم
گوری موارد گرفته است و در کات

گیرد. دلیل  گیری عاجل" قرار نمی "تصمیم
اين ارزيابی نیز اين است که روسیه از 

ھمان آغاز عملیات جنگی ھوائی در سوريه 
به دلیل جلوگیری از وضعیت عیر منتظره 
برای ھمه کشورھای شرکت کننده در 
عملیات ھوائی ازپیش با آمريکا و ديگر 
کشورھای ائتالف ضد داعش ھماھنگی 
الزم را صورت می دھد؛ لذا قابل تصور است 

ترکیه در انتظار اين نقض  ١۶فروند اف  ٢که 
  اند. حريم بوده

به نظر می رسد که تصور ترکیه اين بود که 
با توجه به وضعیت نه چندان خوب افتصاد 

ھا بر  روسیه و فشارھای ناشی از تحريم
اين کشور، پوتین منافع اقتصادی، از جمله 

ھا در  ھای سنگین ترک ریسرمايه گذا
ھای انتقال نفت و گاز به  روسیه و نیز راه

اروپا از طريق ترکیه را به "يک فروند" 
ای موضوع  ھواپیما نخواھد فروخت و بگونه

را بدون "درد" برای طرفین الپوشانی خواھد 
کرد. موضوعی که در موارد مختلف از جمله 
در مسائل حقوق بشری، بارھا از سوی 

مورد استفاده قرار می گرفت و  ھا دولت
ھمچنان نیز ادامه دارد. از سوی ديگر در 
داخل ترکیه نیز با طرح دفاع از حريم و جان 

ای  ھا، می تواند پشتوانه ھا و ترکمن ترک
برای تداوم سیاست سرکوب کردھا و نیز 

 حمايت از داعش، کسب کند. 
اما ترکیه در اين ارزيابی خود، به دو مورد 

م بھای کافی نداد؛ يکی اھمیت بسیار مھ
ژئوپلیتیک سوريه برای روسیه، به مثابه نه 
تنھا يگانه پايگاه روسیه در خاورمیانه، بلکه 

ای برای امکان بازسازی  چه بسا دريچه
نفوذ از دست رفته دوران پس از شوروی در 
منطقه خاورمیانه و حضور دائمی در آبھای 
مديترانه؛ و ديگری عملیات تروريستی 
داعش در قلب اروپا و يک روز قبل از آن در 
لبنان و عراق. واکنش جھانیان بويژه به 
وقايع پاريس، و نگرانی جھانیان از تداوم 
عملیات تروريستی در اروپا، زمینه 
مساعدی بودند برای وارد کردن ھر گونه 

که در اين حول و  ضربه بر داعش و اين
حوش به ھواپیمائی که در حال نبرد با 

عش است حمله صورت گیرد، حرکتی دا
است خطا که نبايد در برابر آن ساکت 
نشست. دعوت ترکیه از نمايندگان پیمان 
ناتو برای برگزاری اجالس فوری، نه تنھا 
نتايج دلخواه برای رجب اردوغان را به ھمراه 
نداشت، بلکه با موضع مخالفت بويژه 

فرانسه، مواجه گرديد. محالفت آشکار فرانسه  
زمان با آن، مخالفت تلويحی اوباما که  مو ھ

طرفین را به پرھیز از تشنج دعوت نمود و به 
دنبال آن، انتشار خبر التیماتوم آمريکا به سوريه 
در مورد اعمال کنترل بیشتر در مرز میان ترکیه و 

پیمانان  سوريه، نشانگر اين امر است که ھم
ترکیه در پیمان ناتو حاضر به حمايت از افدام 

رکیه در زدن ھواپیمای روسی نیستند و ت
شان در اين مرحله، مقابله با  اولويت سیاست

  داعش است و نه با روسیه.

  واکنش روسیه
گذاری در  برای پوتین نیز که ھنوز از فاجعه بمب

ھواپیمای مسافربری، قد راست نکرده بود، 
کشور  سقوط يک ھواپیمای جنگی، توسط ھر

در داخل  ديگری ھم که صورت می گرفت،
  روسیه می توانست نارضايتی مردم و خدشه

جمھوری که  دار شدن چھره پوتین، بمثابه رئیس
قادر به دفاع از منافع و مردم روسیه نیست را 

ھمراه داشته باشد. لذا تصمیم  در جامعه به 
ھای  ديروز پوتین در ارتباط با اعمال تحريم

  اقتصادی در قبال ترکیه، از جمله:
ھای بزرگ روسی در  ھای شرکت یتتعلیق فعال

ھای ترکی در روسیه، نیاز  ترکیه و نیز شرکت
شھروندان ترکیه به اخذ ويزا جھت سفر به 

، قطع واردات از ترکیه ٢٠١۶روسیه از آغاز سال 
و متوقف کردن توريسم تجاری بین دو کشور، 
ھمگی تاکیدی بودند بر سنگینی کفه منافع 

  تصادی.ژئوپلتیک، در برابر منافع اق

بحران داخلی ترکیه در شکل قتل حقوقدان 
مدير مسئول   برجسته طرفدار کردھا، دستگیری

روزنامه جمھوريت و معاون او، ھمچنین 
دستگیری برخی مقامات نظامی، که در فاصله 
اندکی از بحران بین المللی سقوط ھواپیمای 
جنگی روسی صورت می گیرد، نشان از اين 

ھائی است که چه  ويداددارد که ترکیه آبستن ر
بسا موجب تغییرات اساسی چه در ترکیه و چه 
در کشورھای پیرامون آن گردند. اعالم اراده 
متحد روسیه و فرانسه برای وارد آوردن صربه 
نھائی به داعش و حمايت ضمنی آمريکا و 

، به معنای »اراده متحد«متحدينش از اين 
تشديد عملیات حنگی علیه داعش و متعاقب 

، شدت گیری جنگ در عراق و سوريه، با آن
ھای غیر منتظره آن برای منطقه و  تمام پیامد

  جھان خواھد بود.



 
 

   ١٢ صفحه  ۴۶ شماره    

 

 برگردان: شمیم شرافت
گویند ھنر در قرن  با آنکه می: بیدارزنی

کم بیش از ھر زمان دیگر در بیست و ی
دسترس قرار گرفته و فراگیر شده است؛ 
اما ھم چنان ھنرمندان بسیاری در جھان 

عبوری مواجه ھستند. زنان  با موانع غیرقابل
ویژه در ایران، باید برای رسیدن  ھنرمند به

به حقوق انسانی خود از جمله حق آزادی 
بیان، بر موانع فرھنگی، اجتماعی و 

ھا باید بسیار  لبه کنند. آنتاریخی غ
محتاطانه گام بردارند تا مبادا صداھایشان 
به اسم نجابت، اخالق، قوانین رفتاری و 
حتی امنیت ملی، خاموش شود.در 

درباره  ٢٠١۵اکتبر  ٢٢ای که در  مصاحبه
ھای مستندسازی انجام شد،  چالش

، مدیر اجرایی جدید »جاستین نگان«
، اعالم «[١]شرکت مستندسازی آمریکا«

با یافتن داستانی که در شما شور «کرد: 
واقعی ایجاد کند، به راھی طوالنی قدم 

اند.  گذارید. مستندھا کارِ عشق می
مستندھا حتی اگر تامین مالی ھم بشوند 

ی الزم نیست.  باز این تامین مالی به اندازه
تمام کردن فیلم با آن شور و  لجاجت برای

ای که برای بیان داستان دارید، سیرِ  انگیزه
مینا کشاورز، »راھی طوالنی است.

آیا «ساز ایرانی، در آخرین مستند خود  فیلم
وضع  [٢«]شود؟ او در این مبارزه پیروز می

کشد.  چالش می کنونی زنان ایران را به
این مستندساز از طریق بیان داستان 

، مبارزه یک زن جوان در جنوب ایران »رقیه«
کشد که برای زنان زیادی  را به تصویر می

اندازی یک بازار  در شھر خود از طریق راه
که  زایی کرده است؛ درحالی محلی اشتغال

داشتن این بازار با  این زن برای نگه
ھای محلی در  مھایی از سوی مقا چالش

 .شھرش روبروست
کشاورز برای ساختن فیلم خود رقیه را به 
مدت بیش از سه سال در محلی که 

کیلومتری  ١٧۵٠کند، در فاصله  زندگی می
مایل) از تھران پایتخت ایران تعقیب  ١٠٨٧(

عنوان یک  کرد. او باوجود منابع اندکی که به
کند داشت  ساز که در ایران کار می زن فیلم

ھا، خود را وقف این  باوجود تمام چالشو 
 .پروژه کرد

برای اولین بار در دادگاه  ٢٠١۵وی در ژوئن 
و مرحله آخر تولید فیلم  [٣]حضور پیدا کرد

اکنون برای اتمام مستند در حال انجام 
است و شامل داستان رقیه قبل و بعد از 

ور او در دادگاه است. مینا کشاورز حض
داستان کار و زندگی رقیه را که با بازار 

ھای او با  خورده در خالل درگیری گره
شھردار و فرماندار تا حضور در دادگاه برای 
گرفتن حقش در این سه سال دنبال کرده 

تازگی تصویربرداری فیلم با اعالم  است و به
ه و نتیجه نھایی دادگاه به پایان رسید

 .زودی شروع خواھد شد تدوین فیلم به
عنوان زنی که در  به«گوید:  کشاورز می

کنم؛ جامعه  ایران زندگی و کار می
کاری که تحت تسلط مردان است و  محافظه

تر از یک  ھای کاری کم سھم زنان از فرصت
دانم موفق بودن در یک  درصد است، می

حرفه چقدر دشوار است. من ھمواره فکر 

توانم تالش یک زن در  چگونه می کنم، می
جامعه ایران برای دستیابی به اھدافش را 
نمایش دھم؛ برای رسیدن به رویاھا و 

ھای  که او بتواند فرصت آرزوھایش، این
برابری را برای زندگی خود به دست آورد؟ 

خواھم زنان ایرانی را به عنوان  من می
کاراکترھایی قوی به تصویر بکشم و نه 

  »منفعل قربانیانی
وجود، این مسئله، تنھا مسئله  بااین

ساز نیست. زنان  عنوان یک فیلم کشاورز به
تنھا در تامین بودجه و  ساز در ایران نه فیلم

ھایی مواجه ھستند،  تولید با دشواری
بلکه برای نمایش آثارشان در ایران نیز به 

ویژه اگر نگاه زنانه و  خورند؛ به مشکل برمی
ه وضعیت نابرابر زنان انتقادی پررنگی ب

 .داشته باشند
ی اختصاصی شبکه خبری  در مصاحبه

فعال » الھه امانی»،  (WNN)[۴]زنان
حقوق زنان و حقوق بشر که با شبکه 

مینا «خبری زنان ھمکاری نزدیکی دارد و 
او آیا «ساز، درباره فیلم  مستند» کشاورز

و اھمیت » شود؟ در این مبارزه پیروز می
وگو  آن در بازنمایی زنان در ھنر ایران گفت

  .اند کرده

 فیلم ساختن ھای چالش امانی: الھه
 بر باید زنان چیست؟ ایران در مستند

 کنند؟ غلبه اجتماعی موانع چه

خب، این نیازمند تغییراتی : کشاورز مینا
اساسی در بستر جامعه ایران و تغییرات 
زیادی در نھادھای قانونی مربوط به آن 

عنوان یک  است. تجربه شخصی من به
ساز و تجربه اخیرم در مستندسازی  فیلم

مربوط به کار زنان کارآفرین در ایران به من 
اجازه داد تا به این نتیجه برسم که حتی با 

ھای اقتصادی،  یط زنان در حوزهبھبود شرا
تجارت و اشتغال، ما ھمچنان نیازمند 
دگرگونی دیدگاه اجتماعی نسبت به زنان 

ھای زندگی  و برابری زنان در تمام حوزه
ھستیم. زمانی که من از تغییر قوانین 

کنم، منظورم این است که زن  صحبت می
جمھور، قاضی و یا  بتواند در مقام رئیس

ھای  خانه و سایر موقعیتوزیر یک وزارت 
گونه است  گیرنده پذیرفته شود. این تصمیم

دھند. ما  که تغییرات اجتماعی رخ می
توانیم بر این باور باشیم که زمانی که  می

صورت  ھمچون خانواده برابری بهدر نھادی 
شده است جامعه نقش زنان  کلی پذیرفته

 .پذیرد عنوان کارآفرین می را به

 اقتصادی انزوای موضوع چرا امانی:
 انتخاب خود مستند موضوع برای را

 کردید؟

صورت  ای که شما به در جامعه: کشاورز
دو  عنوان اقلیت و شھروند درجه قانونی به

شوید، زندگی روزمره یک  محسوب می
نبرد است. شما ھرروز صبح که از خواب 

شوید خود را برای جنگ آماده  بیدار می
تی شما در کنید! در چنین شرایطی وق می

ای مثل اقتصاد که در اختیار مردان  حوزه
تنھا شغلی برای  دارید، نه است قدم برمی

کنید بلکه مثل رقیه  وپا می خودتان دست

(کاراکتر اصلی فیلم من) خواھان قدرت 
بخشیدن به زنان زیادی در حوزه اقتصاد 
ھستید چیزی جز جنگ پیش روی شما 

» جنگ«نیست. چرا من این چالش را 
نامم؟ چون رقیه، مانند سایر زنان  یم

سوادی که در روستاھای  مطلقه و کم
ھای کمی  کنند، گزینه کوچک زندگی می

ای ندارد،  مقابل خود دارد. او ھیچ گزینه
ای را شروع کند با  مگر اینکه مبارزه

تعدادی از مردانی که شھردار، قاضی و 
یا اعضای شورای شھر ھستند و پول و 

ی در آن ساکن است قدرت شھری که و
را در دست دارند. ھمچنین من فکر 

کنم شکل مسلط تبعیض این است  می
که شما تعداد زیادی از زنان را به علت 
ساختار پدرساالرانه مسلط و فضایی که 

ھای دولتی ایران حاکم است در  در ارگان
مثال،  عنوان بینید. به موقعیت قدرت نمی

تند؟ چه تعدادی از زنان ما در مجلس ھس
چه تعداد زن در کابینه ریاست جمھوری 
ھستند؟ چه تعداد شھردارند؟ این نوعی 
از تبعیض است که زنان را از حضور در 

 .کند فضای اقتصادی در کشور ایزوله می

 شانس چقدر مجرد زن یک امانی:
 دارد؟ کردن پیدا کار

ھای  خوشبختانه، در بخش: کشاورز
دولتی و خصوصی، زنان و مردان در 

ھای برابر برای کار مشابه حقوق  وقعیتم
ھا  کنند و حقوق آن یکسانی دریافت می

کند.  ھایشان تغییر می با توجه به توانایی
البته در بخش خصوصی و حتی در بخش 
دولتی نگاه جنسیتی به زن میزان 
پرداخت و ترفیع را تحت تأثیر قرار 

دھد. ممکن است تعجب کنید که در  می
سیتی فاحش، زنان کشوری با تبعیض جن

و مردان قانونا حقوق یکسانی در خصوص 
بندی جنسیتی  اشتغال، دارند، البته رده

سبب شده عمال زنان مجرد شانس 
زیادی برای کسب مناصب دولتی نداشته 
باشند. اولین اولویت به مردان متأھل 

شده است، سپس زنان  دارای فرزند داده
متأھل دارای فرزند و سپس مردان مجرد 

نھایتاً زنان مجرد؛ بنابراین شانس یک  و
زن مجرد برای یافتن کار اندک است. در 
بخش خصوصی، اگر زن خود صاحب 

شدت با احساس  وکار نباشد، به کسب
شود؛ عدم امنیت در محیط کار مواجه می

بنابراین اگر زن بر تمام موانع باال غلبه 
ھا به او برای شغلی مشابه  کند، آن

 .کنند اخت میمبلغی برابر پرد
مشخصاً زنانی که در شھرھای بزرگ 

تری برای  کنند، شانس بیش زندگی می
اینکه بخش فعالی از اقتصاد باشند و یا 
کاری از خود داشته باشند دارند و 

یکی از ھمان دالیلی است که من  این
ھای زنان مستقل  خواستم موقعیت می

روستایی را بررسی کنم. در چند دھه 
ن ھر دو زیاد بود. البته پیش، شکاف بی

کنم که زنان در  من به زمانی اشاره می
مناطق روستایی وادار به ازدواج در سنین 

  ...شدند  پایین می
  ١٤ادامه در صفحه 

 

 بدون قدرت اقتصادی نمی توان با خشونت مبارزه کرد

 وگوی الھه امانی با مینا کشاورز، مستندساز ایرانی گفت
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   ١٣ صفحه  ۴۶ شماره    

  ھای پاریسی و قفل من بر پل عشاق! کافه
  ابوالفضل محققی

 

از این ھمه زیبائی شگفت زده ام.  
از ارتفاعشان   ھای آلپ کم کم کوه 

کشت ھای وسیع،  شود. دامنه می  کاسته
ھای روستائی  ھا وخانه ھا، تاکستان زار

ھا در ذھنم  گونه که سال درست به ھمان
نقش بسته بودند. من با نقاشان 

رویاھای خود را    امپرسیونیست فرانسه
شکل می دادم. آن رنگ ھای زیبا 

شده بر بوم  ثبت ودرخشان، آن لحظات
ھا در مقابلم صف  نقاشی. حال تمامی آن

ھای  ھای گل بوته  ه بهکشیده اند. عاشقان
ھای  سرخ خیره می شوم تا عظمت ضربه

ھا در یابم. به  وان گوک را در ترسیم آن
ھای آفتاب گردان، به روستائیان، به  گل

میدان سنگی نخستین دھکده که عصر 
ھنگام به آن رسیده ام. میدانی کوچک و 

ھای زرد  قدیمی با درختان زیرفون والمپ
ده اند. میز و رنگ که بر شاخه آویخته ش

ھای چوبی مملو از زن ومرد ونوای  صندلی
والسی آرام. فضا انباشته از نوعی لذت و 
سکر. این باور نکردنی است این یک تابلوی 
رنوار است که در مقابل دیدگانم گشوده 
شده. این خود اوست بارمنی با آن پیراھن 
گلدار وگیالس ھای شراب. آری من در 

 فرانسه ام!
دم با سه تفنگدار الکساندر کودک که بو

ھای پاریس می  دوما در کوچه وپس کوچه
ھا عبور  ھای کاخ چرخیدم؛ از حیاط خلوت

ھای مخفی می گذشتم؛  می کردم از در
یکی  - ھمه برای یکی«شمشیر می زدم 

اندکی که بزرگتر شدم بدنبال ». برای ھمه
ژان والژان بودم؛ ھمراه او دھکده به دھکده 

م در کلیسا خوابیدم. گشتم. شب ھنگا
غمگین و ترس خورده از برداشتن شمع 

ھا وسیمای آن کشیش بخشنده که  دان
ھا در ذھنم بود. در سنگرھای خیا  سال

ھا می جنگیدم. از کا  بانی ھمراه کمونار
ھای زیر زمینی پاریس عبور می کردم.  نال

ھای کودکی  آه چه لذتی داشت آن سال
دیده باشم،  ونوجوانی بی آن که نتردام را

ھمراه گوژپشت نتردام از پله ھا باالمی 
خوردم و بر  ھا تاب می رفتم، با طناب ناقوس

ھا و  مرگش اشگ می ریختم وبر کشیش
کردم. روزھا سیمای  ھا نفرین می عسس

خنديد وسوار بر گاری به  مردی را که می
سوی مرگ می رفت عذابم می داد. 

ال در رابا گرازی و تاب نوجوانی نخستین تب
کوچه باغ ھا گشتم؛ سوز وگداز عشق را 
با المارتین تجربه کردم. چه شاعرانگی 
زیبائی درآن نوشته خوابیده بود. عظمت 

گری  ھنر فرانسه مبھوتم می کرد. شورش
بسیاری از ما با ادبیات فرانسه شکل 
گرفت. کامو، سارتر، رومن روالن، روسو، 

ا آن ولتر، مو نتسکیو و ... "من تنھ  بالزاک،
موقع یک شاه زاده را قبول خواھم کرد !که 
موقع تولد از شکم مادر با اسب وسالح 
بیرون بیاید." (ولتر) چقدر خندیدم ولذت 

ای را  ھزاده بردم. حال، ما نیز ھیچ شاه وشا
  بر نمی تابیدیم.

نخستین دیدار من از پاریس که به دوران 
جوانی من بر می گردد با چنین رویاھائی 

جا  ای که آن میخته بود. تمامی دوھفتهدر ھم آ
ھای  ھا، پاتوق ھا، کافه بودم به کوچه

روشنفکری سر کشیدم. ازعظمت نتردام با آن 
ھای تیز کمتر تراش  معماری متفاوت! سنگ

خورده که گوئی نه معبدی برای عبادت، بل 
باروئی برای مبارزه با آسمان ساخته شده، به 

ھنوز کامل  ھیجان آمدم. ساختمانی که گوئی
نیست وحضور شیطان، فرشته، خدا وانسان 
سرکش را در آن حس می کنی. پاریس، 

ھای خود روحی  گوئی درون تمامی زیبائی
عاصی و سرکش را نھفته دارد. ھمه چیز در 

ھای عظیم قد  تلونی دیگر گونه است. ستون
ھا،  آرامگاه  ھا. بر افراشته در شھر. طاق نصرت

ا پانتئون، ھمه ھمه به یادت ھا ت از دیوار کمونار 
می آورند که این جا پاریس است، ساخته 

ھای گل وتیغه  شده از خون و شراب از ساقه
گیوتین؛ از استبداد ومبارزه بی امان برای 
   آزادی؛ از یاد بود باستیل تا طاق نصرت اتووال

ھای ھمیشه مملو از جمعیت در حال  با کافه
آن   و گل با گفتگو و نوشانوش. بازارھای میوه

ھای مختلف. من در ھیچ کجا  سر وصدا و نژاد
چنین ترکیب وسیع نژادی را ندیدم. حضور 
گسترده الجزایری ھا که بی اختیار ترا بیاد آن 
مبارزه خشن، کشتارھا وآوارگی می اندازد. 

آه «ھا از گارگران ساده تا امه سزر.  افریقائی
تو در  ای ملت من، پس در کدامین ھنگام

و سرور دیگران، بازیچه اندوه ناکی جشن 
زار دیگران، مترسکی  نخواھی بود؟ ودر کشت

  (امه سزر)» متروک.
در این سرزمین، در این شھر، ھمه حضور  

ستان،  دارند؛ ازاشراف سرمایه دار شده تا تھید
از آنارشیست تا راست افراطی، از 

سرزمینی که  تا ناسیونالیست.  کمونیست
ھائی از  ن با مایهاکثریت نویسندگان آ

سوسیالیسم شناخته می شوند. سرزمینی 
که کمتر نویسنده و ھنرمند جھانی در آن 
نزیسته است. نخستین شور انقالبی را با 
مادر گورکی و ژان کریستف تجربه کردم. با 
جان شیفته آنت ومارک. با افتادن وبرخاستن 

چه زیباست منظر انسانی که «ژان کریستف. 
ھای خشگیده، بر لب رود  ی ولببا زانوان زخم

چه معجزه ». «جاری حقیقت زانو زده است 
(رومن روالن) !» ایست دوست داشتن انسان 

گاه نخستین انقالب  واین پاریس است خاست
داد. شھر نخستین  که آزادی را بشارت می

ھای آتشین. دیواری  ھای خیابانی، نطق سنگر
برابر کمو نارھا در پای آن ایستادند و در  که 

گلوله سینه گشودند تا از آزادی دفاع کنند. 
این جا معبدی است بدون محراب؛ بدون «

نیلوفرھای آبی بدون پنجره ھای آبی کلیسا! 
معبدی که وقتی مردم از آن سخن می گویند، 

  ژول ژوی)!»(آن را دیوار می نامند 
ھای  پاریس این شھر ھمیشه بیدار با کوچه 

به نوعی رھائی سنگفرش وھزاران کافه که 
ھا می  فرانسوی را از چھار دیواری خانه در آن

ھا تن به  ھائی که عمر بعضی از آن بینی. کافه
ھائی که روح اصلی  زند. کافه ھا می قرن

ھا می شود دید. (دولت مردم)  فرانسه در آن
نخستین بیانیه ھای اعتراضی. ھنری 

ھا  واجتماعی و حقوق بشری از ھمین کافه
ھا  اند؛ از کافه پروکوب که که قرن نشات گرفته

شاھد فراز وفرود پاریس بوده! سارتر، از مکتب 
ھا سخن گفته  آزادی انسان در ھمین کافه

ھای تابلوی  است. شاید که نخستین ایده
سو که وحشت حاصل از  پیکا» وحشت جنگ«

ھا بسته  جنگ و بعد از جنگ بود، در ھمین کافه
خستگی شده است. پناه گاھی برای رفع 

برای حس زیبای حضور در جمع برای ھر   روزانه
ھر کسی پاتوق وکافه خود را  قشر وطبقه. 

ھا، مبارزين  دارد. ھنوز بسیاری از این کافه
جنبش مقاومت فرانسه علیه فاشیسم 

ھا بھتر از  ھای آنان را بیاد دارند. در این کافه وقرار
ھر جا می توان نبض وروح جامعه راحس کرد. 

ھا نشسته و از بیگانگی،  ه کامو در آنچرا ک
عدالتی سخن گفته است؛ از  حاکمیت پول وبی

جھانی که اگر عدالت وقانون نباشد و انسان 
ھیچ نوری نبیند با ھمه بیگانه خواھد شد!از 
زمانی که قدرتمندان مالی وخود کامگان بی 

   عدالتی را مجاز می کنند.
زمانی که قلب آدم ھا سخت می شود «

ده از میان ناله ھا عبور می کند. چرا که وآسو
عرصه را بر ھمه تنگ کرده اند! ...   سودجویان

کامو) او .»( ھوا انباشته از وحشت می شود 
می داند که در چنین فضائی مذھب قد علم 

کند؛ زاده شدگان در فقر، بزرگ شدگان در نا  می
آورد و در  برابری، تحقیر و نا امیدی را گرد می

می گیرد وعصیانی الھی را به آنان خدمت خود 
تکلیف می کند که پاداش آن بھشت خدا خواھد 

چنین از ھیچ جنایتی سر  بود . عصیان گرانی این
زمانی که حس اعتماد «باز نخواھند زد. 

ھا از بین می رود وعشق و امیدی برای  انسان
آینده باقی نمی ماند، طاعون بر جھان نازل می 

ی از این طاغون داعش امروز بخش» شود.
جھانی است. قدرتمندان وسیاست پیشگانی 
که دست مذھب را آزاد نھاده اند وکمک می 

ھای بیشتری را از شیشه آزاد کند.  کنند تا غول
ای که دیر گاھیست در  ھای رھا شده غول

خدمت اربابان قدرت، آرامش جھان را بر ھم 
زنند. چرا که انگشتر چنگیزی ھنوز بر  می

مندان است؛ انگشتری که بر نگین انگشت قدرت
چنین   »! قدرت حق است«آن نوشته شده: 

ھا را به  حقی است که گردن می زند. انسان
گلوله می بندد وزمین را به توبره می کشد. از 
درون خود القاعده وداعش بیرون می دھد. در 

ای در  ھا را سره وناسره این کشت کشتار، غول
ھا غرق در  ملتھا بر ساحل و کار نیست. دولت

  اشگ و خون.
نیز جدا ازاین   ھای پاریسی سرنوشت کافه

جنگ موذیانه قدرت نیست. جدا از مدارس به 
خاک وخون کشیده شده کودکان فلسطینی. 
جدا از صد ھا دختر و پسر به بردگی فروخته 
شده ایزدی وگورھای دسته جمعی. من برای 

تک این انسان ھا می گریم، برای  تک
برای جنازه کودکانی که آب بر  آواره، ھا میلیون

ساحلشان می آورد و به ما یاد آوری می کند 
که طاعونی در جھان می چرخد. جھان آبستن 
حوادثی تلخ است! جادوگران ثروت وقدرت حاکم 

ھای  بر جھان سخت در حال بر ھم زدن دیگ
جنگ وکشتارند! این در نفس قدرت  نفرت، 

چه از آن خدا  ،»قدرت بی چون«خوابیده است. 
باشد چه انسان! تلخی به رگبار بستن 

ھای پاریس، وجه دیگری نیز دارد. تقابل  کافه
ورز متعصب مذھبی  خنده و کینه نگاه خشن، بی

که بار یک سرکوب وتحقیر تاریخی را بر نیز دوش 
می کشد. امروز فرصتی به دست آورده تا به 
ھر چیز وھر کس که در عقل او نمی گنجد 

یاورد و کافه نشینان پاریسی، نمادی از ھجوم ب
ھا ھمیشه با نفرت به  اند که آن ھمان جماعتی

  ... آنان نگریسته اند.
   ١٦ادامه در صفحه 

  

 



  

   ١۴ صفحه  ۴۶ شماره    

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 

  ... بدون قدرت اقتصادی
  ١٢ادامه از صفحه 

از  ھا این بود که و تنھا مسئولیت آن
شوھر و خانواده خود مراقبت کنند. 
متأسفانه، باوجود نرخ باالی ورود زنان 
به مقاطع تحصیلی باالتر، نرخ اشتغال 

بسیار اندک است. به ھمین علت  ھا آن
آموخته  است که بسیاری از زنان دانش

برای داشتن استقالل اقتصادی، به 
ای ھستند که  دنبال اشتغال در حوزه

شان است.  نامربوط به رشته تحصیلی
ھای  من باید بگویم که با این فرصت

اندک، حتی در شھرھای کوچک، زنان 
ل تر و دختران برای داشتن استقال جوان

کنند تا ناچار به پذیرفتن  مالی تالش می
ھر خشونتی نباشند. ضمن اینکه با 
داشتن استقالل مادی از نظر 

 .شخصیتی مستقل خواھی بود

 به چگونه شما مستند امانی:
 انداز چشم و روستایی زنان مسئله

 پردازد؟ می ھا آن اشتغال

ھای اخیر دختران  در سال: کشاورز
ی دورافتاده تری حتی در روستاھا بیش

ای و  ھای ماھواره به خاطر وجود شبکه
اند، بنابراین  اینترنت آگاه شده

ھای زنان روستایی برای بروز  موقعیت
خود بھتر شده است. البته من باید 

کنم که زنان روستایی در  اشاره
ھای متعددی از ایران ھمواره  بخش

عنصری فعال در اقتصاد کشاورزی 
اند  گاه نتوانسته ھا فقط ھیچ اند. آن بوده

بر درآمد خودکنترل داشته باشند، 
چراکه پدران و شوھرانشان کسانی 

گیری  ھا تصمیم بودند که دربارۀ پول آن
 کردند.  می

ای  رقیه در روستای بسیار دورافتاده
سالگی ازدواج کرد؛  ١۴بزرگ شد و در 

وقت قابل درک  ولی برای رقیه ھیچ
 نیست که چرا مثل پدر و برادرھایش

تواند کار کند. این شد که قدم در  نمی
راه پر از چالشی گذاشت. شھرستانی 

کند آمار باالی  که رقیه در آن زندگی می
خشونت علیه زنان در ایران را دارد و او 
به عنوان کسی که این خشونت را 
تجربه کرده است، به این نتیجه رسید 
که بدون داشتن قدرت اقتصادی قادر به 

نت نیست. از این جھت، مبارزه با خشو
به عقیده من، زنان روستایی در 

ھا  ھای مختلف ایران در این سال نقطه
ھای چشمگیری در قدرتمند  موفقیت

 .کردن زنان در مناطق خودشان داشتند

 چگونه ایران در زنان جنبش امانی:
 موقعیت این به است توانسته

 کند؟ کمک

خوشبختانه، جنبش زنان در : کشاورز
رای سابقه و قدرت زیادی است ایران دا

و به ھمین علت است که باوجود تمام 
ھا و فشارھا، زنان ھمچنان در  تبعیض

فضای عمومی حضور دارند و برای ارتقا 
اند. بنا بر آخرین  موقعیت خود جنگیده

آمارھا، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان 
است و در جدیدترین آزمون استخدامی 

تر از یک درصد را  بخش دولتی، زنان کم

اند. زنان فعال در  به خود اختصاص داده
ھایی ھستند که  اقتصاد عمدتاً آن

وکار خودشان را دارند و مثل رقیه با  کسب
ھای زیادی روبرو ھستند از  موانع و چالش

جدال با کارمندان و کارگران در محیط کار به 
که زن ھستند و حضورشان جدی  دلیل این

آمیز و  قوانین تبعیضشود تا  گرفته نمی
 .دست و پاگیر دولتی برای پیشبرد کارشان

 را خود مستند ھزینه چگونه امانی:
 برای حمایتی یا منابع آیا کردید؟ تامین

 وجود شما مانند جوانی کارگردانان
 ھایی دشواری چه با شما دارند؟
 شدید؟ مواجه

شما چه یک زن شاغل باشید یا : کشاورز
یرانی ھستید که کار یک کارگردان، یک زن ا

کند و در چرخه اقتصادی مشارکت دارد.  می
دیگر، شما برای ورود و یافتن جایگاه  بیان به

کنید چراکه اقتصاد  خود در اقتصاد مبارزه می
در ایران ھمچون بسیاری کشورھای دیگر 

ای مرد محور است. مشخصاً،  جھان، حوزه
ھایی  دقیقاً مانند رقیه، من نیز با چالش

دستیابی به اھدافم مواجه ھستم.  برای
ھای  عنوان زنان ایرانی، در چالش ما، به

بسیاری سھیم ھستیم. من یک کارگردان 
زن ھستم و شخصیت اصلی فیلم من نیز 
زن است. این دو عامل برای محروم کردن 
من در دستیابی به ھر حمایتی در حلقه 

  مستندسازان کافی ھستند.
ی دارد و ھای فمینیست فیلم من دیدگاه 

تواند بدون حمایت  مشخصاً کار من نمی
ھایش  گیرنده سازمان دولتی که تمام تصمیم

ھای مستند را حمایت  مرد ھستند و فیلم
کند ساخته شود. کار زنان در صنعت  می

ھا، نادیده  فیلم، ھمچون سایر تخصص
ھای فیلم  شود. حتی جشنواره انگاشته می

لت اداره زنان در ایران نیز کامالً توسط دو
شوند و حتی یک زن نیز در موقعیت  می

 گیرنده قرار ندارد. تصمیم
کنم این امر کامالً فضایی که ما  من فکر می 

کنیم و موانعی که با آن مواجه  در آن کار می
کند. تمام این مسائل  ھستیم را نمایان می

عنوان یک  خبرھای خوبی برای من به
ی این ھرحال زیبای کارگردان زن نیستند. به

مسئله در این است که چون من یک 
کارگردان ھستم و ذھنی کنجکاو دارم، 

توانم رقیه را پیدا کنم و از طریق او طیف  می
وسیعی از زنانی که برای من بسیار باارزش 

 .ھستند را بشناسم
کاری ھمچون میناب که رقیه  جوامع محافظه

کنند که  کند، تأکید می در آن زندگی می
خانه بمانند و حق کار کردن در  زنان باید در

ترین نرخ  خارج از منزل را ندارند. میناب بیش
خشونت علیه زنان در ایران رادار است و 
بسیاری از مردان معتادان به مواد مخدر 

دارند. رقیه سعی  ھستند و بیش از یک زن
دارد تا این موضع موجود را باکار کردن، 

 .دھد تغییر دھد چنانچه انجام می

نشر این داستان در کل کشور ایران و با 
جھان، این فیلم به رقیه و سایر زنانی که در 
معرض فساد شھرداری که در آن زندگی 

 .کند کنند قرار دارند کمک می می

عنوان  نظام مرد محور ایران زنان را به
تابد، اما رقیه برای دستیابی  شاغلین برنمی

به احترام در جامعه در چنین نقشی 

د. بدون توانمندسازی زنان در حوزه جنگ می
توانیم برای حقوق برابر  اقتصادی، ما نمی

وجود در  زنان در ایران تالش کنیم. بااین
سطحی باالتر، این فیلم صدای زنان ایرانی 

ترین حقوق  که برای ابتدایی را درحالی
 .برد کنند، باال می انسانی خود تالش می

ام  اساساً، این حس که من توانسته
نقشی بسیار کوچک در چنین مسئله 
مھمی ھمچون نقش زنان در اقتصاد و 
اشتغال زنان داشته باشم، توانایی اینکه 
بتوانم از طریق فیلم خود مقاومت و قدرت 
رقیه را نشان دھم، احساس بسیار خوبی 

 .است. من حس خوبی نسبت به آن دارم
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  ١٥ صفحه  ۴۶ شماره    

  ... آذر، آذرخشی ١۶
  ٧ادامه از صفحه 

و تعلق به الیه ھای اجتماعی و طبقاتی! این خود ویژگی، جنبش دانشجویی را در موقعیت بس حساسی قرار داده است. ھم از اینرو، 
جنبش دانشجویی فقط در خود بودگی اش نیست که اھمیت می یابد، بلکه در جایگاه تا اندازه قابل توجھی از حلقه ارتباطی یافتن بین 

ھای مدنی دیگر است که از ھر وقت دیگر مھم تر جلوه می کند. باید دریافت که چرا ارگان ھای امنیتی و انتظامی و عقیدتی  جنبش
جمھوری اسالمی این اندازه به دانشگاه در ایران حساس ھستند و تمرکز بر دانشگاه، در زمره بیشترین اولویت ھای آنھا؟! آخر در 

ھایی بر نیمکت درس  اسالمی، زنان و مردان مانند دختران و پسران دانشجو پیش ھمدیگرند و نشستهکجای ایران زیر سلطه جمھوری 
ھایی در جوار ھمدیگر؟! براستی که، اقتضای علم، بدترین خصم حکومت شرع است! جز  کالس و پشت میز البراتوار و نفس کشنده

شدن تمایز ھویت ملیتی در کادر ملت ایران می تواند به خودنمایی محیط دانشگاھی کجا اینھمه درآمیزی قومی و در ھمانحال رونما 
درآید و نیز خود نشان دادنی این چنین آگاھانه؟ تفکیک و تقسیم متشرعین و عرف گراھا را ھم می توان در ھر جای دیگری از جامعه 

ھای  و بر ھم! ھر دو اینان ھمه روزه و در اندازهحس کرد و دید؛ اما ھمین ھا در دانشگاه رودررو یکدیگرند و به گونه استثنایی با ھم 
متفاوت، ناگزیر از پاسخ دھی ھستند به این پرسش گرھی جامعه و کشور ایران که سرانجام چه می باید کرد با ھمدیگر؟ پرسشی 

توانه تیز فھمی جوانانه خود که، پیشواز پاسخ است! آنان، ھمین که بتوانند از فضای تحریک از برون و یا درون خود فاصله بگیرند، به پش
استعداد دارند تا بفھمند که نفی و حذف ھیچیک از موجودیتھای اجتماعی و فکری و عقیدتی ممکن نیست! می توانند استعداد بیابند و 

برای این نتیجه بگیرند که ایران را، نیاز به توافق و تساھل و تسامح است! یک چنین موقعیتی در دانشگاه، زمینه ساز مناسبی است 
که چگونه زیستن پلورال در ایران آینده، پرسشی شود عمومی تا پاسخی جوید مشترک! دانشگاه می تواند و می باید که الگویی از 

  جامعه متکثر در واحدی متنوع باشد!

ه آن: در مبارزه پیشاھنگ جنبش دانشجویی با تکیه بر این واقعیت می تواند رسالت تاریخی ھم اکنونی خود را عمل کند که بنا ب
می باید  -که به دلیل والیی بودن لزوماً دیکتاتوری نیز است -سیاسی خشونت پرھیز کنونی برای گذر کشور از حکومتی دین ساالر

قومی، کارگری ، محیط  - پرچم جنبش دانشجویی خود را در اھتزاز نگه بدارد و جنبش خود را، از تالقی جنبش ھای فمینیستی، ملی
  ھنگی و ھنری عبور بدھد.زیستی، و فر

  در امروز ایران، بیش از ھمه در چنین رویکردی معنی خواھد یافت!» آذر ١۶«پاسداشت سنت 

 

  ... آذر ١۶به مناسبت 
  ١٠ادامه از صفحه 

ان امروز در صف مقدم پیکار دانشجوی
علیه خفقان و بیداد قرار دارند. در فضای 
سیاسی کنونی عمال، وظایف مربوط به 
امورات صنفی به گوشه ای رانده شده 
است و ھر آنچه در دستور دانشجویان 

  قرار گرفته است، سیاسی است

توانائی ھا و محدودیت ھای جنبش 
  دانشجوئی؟

که آذر یکی از مراسمی است  ١۶ 
توسط دانشجویان پیگیری می شود و 

ھاست که آن را دانشجویان برگزار  سال
ھا به دلیل  می کنند. در این سال

 ١۶سیاست تند دستگاه والیت در برابر 
آذر، این مراسم کامال رنگ و بوی 

آذر در  ١۶سیاسی به خود گرفته است. 
طول حکومت جمھوری اسالمی و از 

ضد ھمان حدود شش دھه پیش، روزی 
استبدادی اما دانشجوئی بوده است. از 
اینرو به رغم خصلت ضد استبدادی آن، 
به دلیل محدود بودنش به دانشجویان، 
به وسعت و گستردگی جنبش ھای 
عمومی نیست. این را پیشاپیش باید 
دید و فتیله انتظارات را از این حرکت 
پائین نگھداشت و نگذاشت دستگاه 

خود والیت از این وضع، به سود 
  استفاده نماید.  سوء

دستگاه والیت به دلیل واھمه اش از 
حرکات جمعی می خواھد به ھر ترتیب 
جلوی حرکات اعتراضی مردم از جمله 

آذر را سد کند. حرکاتی که در ارتباط  ١۶
با روز دانشجو توسط دانشجویان شکل 

گیرد به دلیل مشخص بودن مکان  می
حرکت، امکان برخورد نیروھای سرکوب 

کند. از سوی دیگر  تر می ا آن را سھلب
به دلیل طبیعی بودن اجتماع 

دانشجوئی، برگزاری این مراسم با 
پذیرد. به ھمین   دشواری کمتری انجام می

خاطر ھمواره دستگاه والیت کوشیده است 
آذر برگزار نشود. اھمیت دارد با  ١۶تا روز 

توجه به مشخص بودن محل دانشگاھھا، از 
فاده شود که سیاست راھکارھائی است

  حکومت را خنثی و یا کم اثر کند.

اکنون جمھوری اسالمی به لحاظ تجربه 
سرکوب در قیاس با دوره ھای اولیه، تجارب 
زیادی اندوخته است. در عین حال حکومت 
نیرویش ضعیف تر از پیش شده است. به 
جز نیروھای چپ و ترقی خواه، در صف 

ست وزیر مخالفان و زندانیان این دوره، نخ
قرار دارد. رئیس جمھور و رئیس  ۶٠دھه 

مجلس دوره ھای پیش، ایستاده اند. 
انشقاق تا مغز استخوان نظام امتداد یافته 
تا آنجا که فردی چون رفسنجانی که 
جایگاھش در طول سی و چند سال 
گذشته در این نظام بی بدیل بوده است، 
در صف مخالفان قرار گرفته است. حکومت 

جثه ای بدون دشواری و با چنین 
تواند کارھای مشابه   ھای حاد، نمی بحران

گذشته انجام دھد. به این ھا ھمه باید 
افزود که در گذشته رسانه ای که صدایش 
به مردم برسد و از حقیقت دفاع کند، در 
داخل کشور وجود نداشت. امروز ھر اقدام 
پنھانی دستگاه والیت و ھر حرکت و عمل 

یش از آنکه از طریق پادوھای آنھا، پ
دستگاھھای رسمی منعکس شود، توسط 
خبرنگاران مردمی به وسعت شھروندان 
جھان منتشر می شود. مقامات حکومت 
نیز امروز، بسیاری از اخبار را از این طریق 
دریافت می کنند. انتشار این اخبار در این 
ابعاد، اجازه فریبکاری را به سردمداران 

رو سخن از حکومت نمی دھد. از این
بازگشت حکومت به دوره ھای پیش چندان 
دقیق نیست. اما نباید چشم ھا بر توان 
سرکوب بسته بماند. جنبش دانشجوئی 

نیاز دارد متناسب با توان خود و توان سرکوب 
حکومت حرکت نماید. از اینرو اھمیت دارد 

آذر روی شعارھائی  ١۶جنبش دانشجوئی در 
جنبش متمرکز شود که نقطه اشتراک 

دانشجوئی با جنبش عمومی مردم باشد. به 
نظر می رسد شعار محوری جنبش 

آذر اگر روی توقف اعدام،  ١۶دانشجوئی در 
توقف سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی 
متمرکز شود، در پیشرفت جنبش به سوی 
آزادی بسیار موثر خواھد بود. احتمال دارد 

آذر  ١۶درگیری حاد نیروھا در باال، وضعیت 
امسال را، نسبت به چند سال گذشته 
متفاوت کند. در حالیکه برخی از طیف اصالح 
طلبان تا نیروھای وابسته به جریان روحانی 

آذر  ١۶در صددند که در برنامه ھای مربوط به 
دانشگاھھا دخالت نمایند، نیروھای وابسته 
به دستگاه والیت از طریق "جریانات 

ریزی  خودجوش" و "خودسر" مشغول برنامه
اند. جریانات  برای برھم زدن این مراسم

مستقل دانشجوئی اگر بتوانند از این فضا به 
ھای خود از جمله: آزادی   سود طرح خواسته

زندانیان سیاسی و توقف سرکوب متمرکز 
شوند، به تقویت جنبش دانشجوئی خواھد 
انجامید. قدرت جنبش دانشجوئی در 

ز این ھا بوده است. ا استقالل آن از قدرت
  بایست پاسداری شود.  ارزش می

از سوی دیگر جنبش دانشجوئی می تواند 
ضمن ایستادگی و مبارزه علیه محدودیت 
ھائی که در راه فعالیت آزادانه دانشجویان 
وجود دارد، از ھر گونه عمل واکنشی، در 
برابر تحریکات حکومت خودداری کند و در ھر 

شته اقدامی، منافع عموم جنبش را در نظر دا
اذر را باید نه فقط از نظر تعدد  ١۶باشد. 

تجمعات و وسعت شرکت کنندگان، بلکه از 
نظر طرح خواسته ھا، دنبال کردن 

ھای مستقل و انضباط در برگزاری  سیاست
ھا نیز به یک نمونه برجسته جنبش  مراسم

جاری مردم ایران در حوزه جنبش دانشجوئی 
  مبدل ساخت.

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
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 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
 

  ... ھای پاریسی کافه
  ١٣ادامه از صفحه 

ھا ازآزادی تفکر  ھا بیگانه اند. آن ھائی که از ھر جھت با آن ای باز و انسان نماد جامعه
که  ھائی  ھاست. از کافه نفرت دارند. از حضور زن، از نوشانوش و فضائی که در این کافه

ترا به خاطر «ھا حضوردارد و از دوست داشتن می گوید؛  در آن» الوار«ھنوز روح وشعر 
 (الوار) وھر گوشی را توان شنیدن این پیام نیست..» دوست داشتن دوست دارم 

آن را سر شار از  ھا با اندوه درخیال، در پاریسی می چرخم که ھمیشه  حال بعد از سال
ھای رنگارنگ با تاریخی  آکنده از شعر، موسیقی، ھنر و چراغ  ئیفضا شور و زیبائی می خواھم.

از فراز و فرود کھ در تمامی مسیر خود بزرگان اندیشھ وھنر را بھ ھمراه داشتھ است. شھری کھ 
چرخم و در مقابل تابلوی زیبا و بزرگ فردریک بارون  زادگاه بسیاری از مکاتب وسبک ھاست. می

». دوستت دارم «ای آبی کھ بھ دویست پنجاه زبان نوشتھ است  با بر زمینھوکیتو می ایستم؛ چیدمانی زی
صدای ایو مونتان را می شنوم کھ می خواند:" در نزدیکی نتردام / فاجعھ ای اتفاق افتاده / اما ھمھ چیز 
روبراه می شود / ... وقتی شھر غمگین است/ باران از آسمان پاریس می بارد / وقتی شھر مملو از 

ظلم آسمان پاریس چندان طول نمی     عاشقان است /آسمان با درخشش رعدش می غرد/ اما حسادت
  کشد/ او برای نشان دادن بخشش خویش رنگین کمان خود را ھدیھ می دھد".

حال آسمان غمگین پاریس سخت گریستھ است برای آنان کھ بیگناه گشتھ شده اند. اما بعد ھر بارشی، او 
شاید تاروح سر شار از زندگی پاریسی در زیر آن آرام گیرد. تا باز عشاق رنگین کمان خود را می گ

بھ پل  من در میان این رنگین کمان رویائی ». تا جھان متولد شود«دیگر را در آغوش گیرند؛  یک
عشاق می روم؛ پلی مملو از ھزاران قفل ھر قفل یاد آور آرزوئی. من ھم آرزو می کنم: ای کاش این 

گسترده بر فراز جھان پراکنده شوند و رنگین کمانی از عشق، جھان را در خود بگیرد! ھای سیاه  ابر
ھای خشمگین  بی ھراس از آوارگی، سر بر بالین بگذارند؛ بی آنکھ موج  کودکان بی ھراس از جنگ،

تر، آن چنان کھ شایستھ انسان است  کنم در جھانی انسانی جنازه آنان را بر ساحل بیافکند. آرزو می
  ندگی کنم. قفلی بر نرده پل می آویزم؛ قفل کوچکی در کنار ھزاران قفل.ز

  ... زنان«افسانه 
  ٩ادامه از صفحه 

و معیارگذار مردان » نگاه خیره«در واقع 
بر زنان، سبب شده که ما زنان از ھمان 
 دوران بچگی، به ظاھر و شکل و شمایل
مان، با حساسیت و خرده گیری بسیار 
نگاه کنیم در نتیجه، یکی از دغدغه ھای 

» قیافه و ظاھرمان«ھمیشگی مان 
  است. 

در واقع ھمانطور که ما زنان به دلیل 
ھمین اعتماد به نفس اندک و سایه نگاه 
مردانه ای که ھمواره از کودکی ما را 
مورد نظارت قرار داده، خرده گیری 

ر چھره و ظاھرمان بیشتری نسبت ب
داریم، به ھمین قیاس، نسبت به ھر 
کنش دیگری از ھمجنسان مان نیز بی 
رحم تر و خرده گیرتر ھستیم و اگر 
کوچک ترین خطایی از سوی ھمجنسان 
مان در عرصه عمومی یا در عرصه قدرت 
و منزلت، رخ دھد برای مان قابل اغماض 

  نیست.
نیم خود ما برای ھمین است که می بی

زنان حامل این افسانه پردازی 
مردساالرانه می شویم که مثالً خطای 
زنان نماینده، زنان مدیر، یا زنان 
فمینیست، یا اصوالً ھر زنی را که در 
عرصه عمومی مطرح شود، بدتر از 

  ھمتایان مردشان قلمداد می کنیم.

از این اشاره ھا می خواھم به این 
نتیجه برسم که می توان به گزاره ھایی 

زنان نماینده بدتر از ھمتایان «مانند 
به دیدۀ تردید نگاه » دمردشان ھستن

کرد. چرا که اگر واقع بینانه نگاه کنیم 
متوجه می شویم که در مجالس 
قانونگذاری، صدھا مرد نماینده حضور 
دارند که با نفوذ وسیعی که در ساختار 
مردانۀ حاکمیت دارند (و به راستی زنان 

ھمتایشان فاقد چنین گستره ای از نفوذ 
وق ھستند)، سال ھاست که علیه حق

زنان اقدام کرده اند. اگر ھم در مورد 
مسایل زنان، سخنان زن ستیز از سوی 

ر بیشت» یک گروه فکری خاص«زنانی در 
به گوش مان می رسد تا مردان ھمان 
گروه، به این معناست که معموال زنان به 
خاطر جنسیت شان در تقسیم کار 
نوشته یا نانوشته، به عنوان 

با  ی آن گروه در رابطه»سخنگو«
  برگزیده می شوند!» مسایل زنان«
ولی می دانیم که عمالً ھر اقدام  

تبعیض آمیزی که علیه زنان یا علیه دیگر 
گروه ھا صورت می گیرد، توسط 
مجموعه آن فراکسیون یا گروه فکری، 

  تدارک می شود و به پیش می رود. 

در ھر حال به نظر می رسد در مجموع 
شین، داوری ما نسبت به زنان مجلس ن

تحت تأثیر ارزش ھایی باشد که جامعه 
مردساالر برایمان ساخته و پردازش کرده 

تصویری از «و » خود«تا آنچنان نسبت به 
در جامعه سخت گیر، حساس و » خود

بی رحم باشیم که با ھر حرکت، سخن 
، »ھمجنسان مان«و اقدامی از سوی 

عدم «حکم به کنار گذاشتن و 
ایت شان بدھیم و در نھ»صالحیت

خودمان به دست خودمان باعث شویم 
که ھیچ یک از ھمجنسان مان نتوانند 

به پایگاه ھای » به پشتوانه ما زنان«
قدرت و منزلت، نزدیک شوند. زنانی ھم 
که بخواھند به این جایگاه ھا دست 
یابند، از ابتدا می دانند که ھیچ تکیه 

و » جامعه زنان«گاھی از سوی 
کسب  ھمجنسان شان نمی توانند

  کنند. 
از این رو زنانی که می خواھند به چنین 
عرصه ھایی راه یابند به ناچار باید به 

از میان «دنبال پشتوانه ھایی در نظام مردانه و 
باشند. طبعاً برای کسب حمایت مردان » مردان

اقتدارگرا، زنان غالبا ناگزیرند که وفاداری خود را 
توانند به  به آنان ثابت نمایند و تا آنجا که می

  تمکین کنند. » نظام مردساالری«
از این روست که فراوان می بینیم زنانی را که 
وقتی به حوزه ھای به شدت مردانه وارد می 
شوند خواسته یا ناخواسته به جمالت و 

و » توبه«شعارھایی پناه می برند که طیفی از 
را توآمان با خود دارد. این » انزجار«و » ندامت«

ان ناگزیرند ھرچه شفاف تر، وفاداری گروه از زن
شان به نظام ھای مردساالر را نشان دھند، 
طیفی متنوع از شعارھا و گفته ھایی شبیه: 

چندھمسری «تا » من از فمینیسم متنفرم«
  و...» مردان خیلی ھم عالی است!

آرمانی و «در واقع ما زنان به دلیل معیارھای 
که برای سنجش ھمجنسان » ایده آلیستی

ان در نظر می گیریم تقریباً ھیچ زنی در م
جایگاه قدرت و مدیریت و سیاست باقی نمی 
ماند که از سوی خود ما زنان مورد ھتک و طرد 
قرار نگرفته باشد! این رویکرد در نھایت سبب 
می شود که فقط تعداد انگشت شماری از 
زنان بتوانند پشتوانه نسبی جامعه زنان را برای 

این دور باطل بخشاً  پیشرفت کسب کنند.
سبب می شود که ھمچنان مردان در ھرم 
قدرت و ثروت و منزلت باقی بمانند و زنان نیز در 
این ھرم ھمچون ھمیشه، جایی نداشته 

  باشند.

 -------------------  
   پانوشت:

  سروده ه. الف. سایه. –  -١
 منبع: مدرسه فمینیستی

 
 
 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

	OLE_LINK6
	OLE_LINK7
	_ftnref1
	_ftnref2
	_ftnref3
	_ftnref4

