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 با اسکن کد باال به کانال تلگرام ما بپیوندید

 منابع تمامی مطالب نزد شورای تحریریه موجود است 

راهنما به چپ، گررد  بره «چندی پیش یادداشتی تحت عنوان 

از سوی یک به اصطالح دانشجوی دکترای اصروگراررا در » راست

ها و نشریات جریان اصوگارایی از جمله خبررگرراری  برخی از سایت

تسنیم منتشر شد. فحوای کالم این اصوگارا انتقاد به دانشرجرویران 

گرا است که چرا این طیف به دوگت، علی رغم در پیش گرفترن  چپ

کنند و بیشتر بر شعرارهرایری  های دست راستی، حمله نمی سیاست

 دهد تمرکر دارند! های دیار نظام را تحت اگشعاع قرار می که بخش

ها را متوجه شود، امرا  ربطی این حرف تواند بی طرفی می هر ناظر بی

تر از این متن پر از دروغ و اتهام، چرایری نروشرتره شردن ایرن  مهم

یادداشت است. اصوگارایان که بیشتر خرود را در تشر رس بسریر  

انرد کره  پشرتروانره شرده ای بری دانشجویی متمرکر کردند، به اندازه

خواهند سوسیاگیستها و نیروهای مترقی را به میانه دعوای جناحری  می

در حاگی به درسرتری انرارشرت برر » دکتر آینده«خود ب شند. این 

گذارد که گویری نریرروهرای  های ضدعادالنه دوگت کنونی می سیاست

دست چپی حسن روحانی را برای انتخابات از مجرای شورای ناهبران 

گرایان بودند که مردم را به حضور در انتخابات و  گذر دادند و این چپ

بازی جناحی فراخواندند. سوسیاگیستها در ایران هریرگ گراه امر ران 

که پدران این بسیجی عریر، خرود  فعاگیت باز و علنی نداشتند، حال آن

ها و دیرارر  ها، موسوی ها، خاتمی زمانی نه چندان دور با امثال روحانی

انداختند و در همران زمران،  طلب نرد عشق می منسوبان جناح اصالح

ترین دوران نیروهای چپ بود، هر کسی را به صرف خروانردن  که تیره

انداختند. او  چند شماره نشریه یک سازمان یا حرب چپی به زندان می

فرامو  کرده باوید اوگین بار سیاست خصوصی سازی نره در زمران 

روحانی، بل ه در زمان دوگت اصوگارایان رفسنجانی به اجرا درآمرد و 

آرام آرام بورژوازی را در تمرام » سازندگی«ها بودند که تحت گوای  آن

های اقتصاد کشور صاحب نفوذ کردند؛ برورژوازی کره پرز از  بخش

نه به طور کلی اما حداقس از آموز  و پرور  و بهداشت و  05انقالب 

هرای برازار برا  درمان جامعه کنار گذاشته شده بود و در عمدتا حجره

کرد، در دوگت رفسنجانی تبردیرس بره  تجارت و دالگی گذران عمر می

کارآفرین شد. او فرامو  کرده که هیئت موتلفه که امروز بخش اصلی 

های جامعه است و چه  متحرب اصوگارایان است متش س از کدام بخش

 عناصر سوداگری در آن به تح یم حاکمیت کنونی دست زدند.

رود باوید همین احمدی نژادی کره  این دکتر فرامو  کار، یاد  می

مورد یور  نیروهای چپ دانشااه پلی ت نیک، آن هم نره در سرال 

، قرار گرفت و توسط دانشجویران دسرت راسرتری 60، بل ه سال 68

خوانده شد، تا چه اندازه با اجرای سیاستهای نوگیبراگری، مرعریرشرت 

های مجلرز  جامعه و طبقه کارگر را در مضیقه گذاشت. مرکر پژوهش

هرای  هرای، دهرک اخیرا اعالم کرد پز از اجرا شدن هدفمندی یارانه

یا  05که دهک  تری پیدا کردند؛ حال آن پایینی جامعه اوضاع نابسامان

داران از نظر درآمد و معیشت به وضع برهرترری دسرت  همان سرمایه

های تعدیس ساختاری در کشرورهرای  یافتند. طرحی که مشابه طرح

بلوک شرق پز از فروپاشی بود و حال این دکتر کم سواد همچنان برا 

رود کره  هایی مری شبه گفتمان عداگت خواهانه به جنگ سوسیاگیست

پررسرترانره  دل در گرو رهایی جامعه از قید و بند مرنراسربرات سرود

کند همه چون خود  هستند و  رود. او ف ر می داری دارند، می سرمایه

ایدئوگوژیک و وارونه نشان دادن واقعیات سعی در  -با یک متر طبقاتی

تخریب تنها جناح واقعا مترقی دانشااه، کارخانه، جامعه و سیاست را 

دارد. او زمررانرری برره خررود اجررازه ایررن تررعررر  را داده کرره 

از سوی دانشجویان منتشر شد، که اگرر آن  »نادرست« »ای نوشته«

 گرایان را نداشت. نوشته نبود، او هیگ گاه جرات سهم خواهی از چپ

اگبته نیاز به یادآوری نیست که اصالح طلبان هم در هرمران ریرلری 

و  56حرکت کردند که اصوگارایان در آن بودند. دوگت خاتمی در سال 

در حین تنظیم برنامه سوم توسعه مجوز بان داری خصوصی را صرادر 

های طبقه کارگر از هریرگ  کرد و حسن روحانی در افرودن بر بیچارگی

چیر کم ناذاشت که فقط یک فقره آن بردن دوباره الیحه تغییر قانون 

ای که اگبته دوگت پوپوگیرسرت و مردعری  کار به مجلز است، الیحه

محوری احمدی نژاد به مجلز برد، اما آن زمران رد شرد.  عداگت

دانشجویان سوسیاگیست ساده گوح نیستند که از روحانی حرمرایرت 

 68ها دیدند که ی ی از بندهای الیحره برودجره سرال  کنند، آن

درصد از وظایف آموز  و پرور  و بهداشت و درمران  05واگذاری 

دانند که نه اصالح  ها به خوبی می دوگت به بخش خصوصی است. آن

ای دغدغه  کدام ذره طلب و نه اصوگارا، نه اعتداگی و نه پایداری، هیگ

رهایی جامعه، پیشرفت، توسعه و حذف منطق سود را نردارنرد، بره 

 08های فرمایشی روز  شوند در نشست همین دگیس هم حاضر نمی

فهمند که شما و برادران اسبق انجرمرن  ها می آذر شرکت کنند. آن

تان چرا کف به دهان آوردید و هر کدام با یک بررچسرب بره  اسالمی

کنید. نه برادر، شما دگسوز نیسرتریرد، شرمرا  سوسیاگیستها حمله می

 کاسب هستید!

تروانری  به این دانشجوی دکترا باید یادآور شد، در زمین دیاران نرمری

خواهی و برابری بر ترن شرمرا،  بازی کنی. گباس عداگت طلبی، ترقی

زند، بهتر است این گباس از ترن  همف رانتان و پدران ف ریتان زار می

در آورید. شما را همان بهتر که با گفتمان خود و مقرابرلره برا آزادی 

جا زمیرنری  پوشش زنان و هرار یک مرخرف دیار به میدان بیایید. این

تر  نیست که هر کز خواست به آن وارد شد و القیدانه تر دهد و آنتی

بایرد. این جا زمینی است که بررگان تاریخ در آن بودند، برای کشرت 

کردن در آن عرق ریختند، گاهی خون دادند و دانشجویان چپ امرروز 

رود. از پدرتان بپرسید که ابتدای انرقرالب برا شرعرار  همان راه را می

طلربرش چره برا  ح ومت مستضعفین، دست در دست برادر اصطالح

گرایان کردند و چه به روز هر کسی آوردند که خواهان سندیر را،  چپ

تان بپرسید که سوسیاگیستها حرتری  شورا و حقوق برابر بود. از بررگان

های صد تا یرک غراز  ترین روزها حاضر نشدند تن به این بازی در تیره

خندیدنرد و رهسرپرار » تان برادران«زنان به  بدهند و چاونه پوزخند

راهی شدند که صدای منتظری را هم درآورد. نه برادر شما بچسب بره 

همان سناری که در  هستی، از آن بیرون نیا که دیار مرغ پخته در 

های ساخته و پرداخته شما  پردازی تواند این دست داستان تابه هم نمی

های بی ربرط  تان، بحث را بپذیرد. شما بروید با برادران انجمن اسالمی

های دیاری داریرم،  به جامعه کنید و پرت و پال باویید، ما هم دغدغه

دغدغه جامعه، دغدغه کارگر، دغدغه زن و در یک کالم دغدغه رهایی، 

 رهایی انسان، رهایی جامعه.

 این لباس به تنت گشاد است

 درش بیاور! 

 وند امیرعباس آرزم 



 
 رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران: 

بازگشت الیحه اصالح قانون کار ضروری است، اعتماد کارگران به دوگرت برازسرازی 

 شود.  نمی

محمد رضا تاجیک، رئیز مجمع  صنفی نمایندگان کارگری استان تهران در گفت و 

گو با ایلنا، اظهار داشت: الیحه اصالح قانون کار به قدری مایه شررمسراری دوگرت و 

مجلز است، که  اگر همین امروز هم به صورت رسمی دستور توقف آن منتشر شود 

 بازهم جلب اعتماد دوباره کارگران زمانبر خواهد بود .

تاجیک افرود: نمایندگان مجلز باید متوجه باشند که تصویب کلیات الیحه معریروب 

زند؛ چرا کره بره  اصالح قانون کار به هرج و مرج در روابط کارگر و کارفرما دامن می

 کند. صورت آمرانه حقوق صنفی کارگر را از مناسبات روابط کار حذف می

های معیشت کرارگرران را  وی با بیان این ه قانون کار امنیت شغلی و تامین حداقس

خرود «کند، تصریح کرد: قابس درک نیست که چرا یک قانون حمایتری را تضمین می

نامند و تا این اندازه از آن متنفرند که برای ساقط کردن آن بریرش از  می     »مش س

 اند. سه دهه است که خیر برداشته

این فعال صنفی کارگری با تشریح روند مس وت گذاشتن اعتراضات به الیحه اصرالح 

های کارگری در جلسات شورای عاگی کار و شورای ملی سره  قانون کار افرود: تش س

جانبه گرایی بر بازگرداندن الیحه اصالح قانون کار تاکید کردند و پز از جمعبرنردی 

 ای در این خصوص به رئیز کمیسیون اجتماعی مجلز فرستاده شد. نامه

ای نرداشرتره اسرت،  تاجیک با انتقاد از این ه ارسال این نامه اعتراضی هیگ  نتیجره

ها نابینا شده است که بازهرم صرحربرت از  ها ناشنوا و چشم تصریح کرد: گویا گو 

 شود. سوز می تصویب کلیات این الیحه معیوب و خانمان

رئیز مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان تهران افرود: حرف جامعره کرارگرری 

 ی ی است و آن بازگرداندن الیحه اصالح قانون کار به دوگت است.

وی در پایان افرود: اگرچه انتشار الیحه معیوب اصالح قانون کار و حواشی مربوط بره 

آن باعث سلب اعتماد جامعه کارگری نسبت به دوگت و مجلز شده است امرا اگرر 

کنندگان این الیحه هرچه زودتر نسبت توقف دائمی این الیرحره  نویسندگان و بررسی

معیوب اقدام کنند دست کم اعتماد از دست رفته کارگران زودتر جلرب و تررمریرم 

 خواهد شد. 

 منبع: ایلنا

 های تحصیلی بازار کار ندارند این رشته
های دانشااهی فاقد جذابیت برای بازار کار از چرخه آمروز  عراگری  قرار است رشته

اسراس آن  حذف شوند. وزارت علوم طرحی را در دستور کار خود قرار داده، کره برر

ها تهیه کنند تا سریراسرت ارائره  خواهد ارز  افروده مشاغس مختلف را در استان می

 های دانشااهی را متناسب با نیاز آن استان ارائه دهند. مجوز در رشته

بره ایرن    »ایران«گو با روزنامه  و به گرار  ایسنا، معاون آموزشی وزیر علوم در گفت

هرای  آموختاان وارد شغرس تعداد قابس توجهی از دانش«گوید: کند و می خبر اشاره می

شوند، اگرچه آموز  عاگی متوگی و مسئول ایرجراد شرغرس  مرتبط با رشته خود نمی

تأثیر نیست و به اندازه تأثیرگذاری کره دارد، در حرال  نیست وگی در بازار شغس بی

   »های خود است بازناری سیاست

هرا در  ریری دانشااه ها و نحوه برنامه شریعتی نیاسری به موضوع اشباع برخی از رشته

طرحی را در دست تردویرن داریرم کره «گوید:  کند و می پذیر  دانشجو اشاره می

شوند. درحرال  هایی که بازار کار آنها اشباع شده از اوگویت خارج می براساس آن رشته

حاضر این فهرست درحال تدوین است اما هنوز به تأیید نهایی نرسیده اسرت. عرالوه 

هرای  تری قرار دارند، اگر بخواهند رشرتره ها که در سطح پایین بر آن برخی از دانشااه

هرای  دهیم. اگبته حسراب دانشراراه اشباع شده را درخواست کنند به آنها مجوز نمی

   »افرایی بیشتر را برعهده دارند، جداست. باالتر به علت این ه مأموریت دانش

 منبع: ایسنا

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه
توجهی مسئوالن بره اوضراع  شماری از دانشجویان دانشااه ارومیه در اعترا  به بی

 های این دانشااه دست به تجمع اعتراضی زدند. نامناسب خوابااه

در  " نرازگرو" هرای  های رسیده، با آغاز فصس سرما، مسئوالن خواباراه بر پایه گرار 

 اند.  های واهی آب گرم را قطع کرده دانشااه ارومیه به بهانه

دانشجویان معتر  در اعترا  به قطع سه روزه آب گرم، مقابس درب این خروابراراه 

 تجمع کردند و خواستار رسیدگی به اوضاع نامناسب این خوابااه شدند.

 سعید شیرزاد وارد چهاردهمین روز اعتصاب شد
اکنون در سیردهمین روز اعتصاب غرذایرش  سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک که هم

 "دچار ضعف و افت فشار شدید شده و در وضعیت مناسبی قرار ندارد."برد  به سر می

 کولبر دیگری در منطقه سالس باوجانی زخمی شد
کشد و از گذرگاه مرگ عربرور  چیریست که جان خود را به دو  می کوگبر انسان بی

 کند. می

کوگبر دیاری به اسم اکرام رمضانی، در پی تیراندازی به جمعی از کوگبرران زخرمری 

 شده است.

 مرتضی مرادپور» وضعیت وخیم«بازداشت معترضان به 
آذر ماه، چهارده نرفرر از  ۹6های منتشره حاکی است که صبح روز دوشنبه  گرار 

معترضان به بازداشت مرتضی مرادپور که وارد پنجاه و ششمین روز اعتصراب غرذای 

خود شده است، بازداشت شدند. معترضان در مقابس دادگستری تبریر تجرمرع کررده 

بودند. در میان دستایرشدگان، حسن مرادپور پدر و فردین مرادپور بررادر مررتضری 

 مرادپور نیر وجود دارند.

همایش پیاده روی ائس گؤگری «ساگه است که به علت شرکت در  ۹6مرتضی مرادپور، 

تحت تعقیب قرار گرفته و سره روز برعرد در خروابراراه  66در خرداد ماه » تبریر

روز است کره  08دانشجویی، توسط مامورین اطالعات بازداشت شده است، هم اکنون 

 دست به اعتصاب غذا زده است.

وی در دادگاه انقالب تبریر محاکمه و از بابت اتهام تبلیغ علیره نرظرام جرمرهروری 

اسالمی، به یک سال حبز و از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارت اب جرم عرلریره 

امنیت کشور به دو سال حبز مح وم شده است. مرادپور بخشی از حبز خرود را 

مراه پریرش  0۱شش ماه بعد از بازداشت تحمس کرد و به قید وثیقه آزاد شد، اما از 

 دوباره در حبز است.

مرتضی مرادپور، از روز چهارم آبان ماه سال جاری و در اعترا  به عدم اعمال مراده 

ا  در این خصوص،در زنردان تربرریرر،  قانون مجازات اسالمی و رد درخواست 0۱۱

 اعتصاب غذا کرده است.

 جمع کارگران اسپانیایی در اعتراض به سیاست های ریاضتی
اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعترا  به سیاسرت هرای 

آذر هراران نفر بره  ۹6ریاضتی دوگت به خیابان ها بیایند. در همین حال روز دوشنبه 

خیابان ها آمدند تا مخاگفت خود را با سیاست های ریاضتی دوگت اعالم کنند.  پرز 

از پافشاری دوگت اسپانیا نسبت به ادامه سیاست های ریاضتی، اتحرادیره عرمرومری 

کارگران اسپانیا از مردم خواست که برای اعترا  به این سیاست ها به خیرابران هرا 

 بیایند.

اتحادیه عمومی کارگران اسپانیا ی ی از بررگترین اتحادیه های این کشور اسرت کره 

اکثر اعترا  ها علیه دوگت  را سازماندهی می کند و این بار نیر موفق شده است کره 

جمعیت وسیعی از مردم را به خیابان ها بیاورد. در همین رابطه رئیز این اترحرادیره 

به ی ی از شب ه های تلویریونی این کشور گفت که مساگه اصلی چانه زنی برا دوگرت 

است و دوگت باید تمایلی خود به مذاکره در این خصوص را آش ارا اعالم کند ترا از 

این گذر توافقی حاصس شود. وی همچنین تاکید کرده است تا زرمران کره دوگرت 

 پاسخی روشن در این زمینه ندهد تجمعات ادامه خواهد داشت.

 وقایع
 مروری کوتاه بر سرتیتر اخبار

 بار دگر شانزدهم آذر...
 آذر  61گزارشی از تجمعات مستقل دانشجویی در 

 

آذر امسال نیر همچون سال گذشته دانشجویان علیرغرم هرمره ترهردیردهرای  08

نهادهای امنیتی بیرون و داخس دانشااه درصحن پردیز مرکری دانشااه تهران گرد 

شان را فریاد ب شند. در این تجمع دانشجویران شرعرارهرایری  هم آمدند تا مطاگبات

مترقی علیه حاکمیت سرمایه در بیرون و داخس دانشااه سر دادند و نیر خرواسرترار  

چرنریرن  ترین نقاط این تجمع و هرم اگغای تبعیضات جنسیتی شدند. از جمله روشن

هرار از دانشجویان کشور رسریرد، ایرجراد 00بیانیه فراگیر دانشجویان که به امضای 

پیوند میان مطاگبات بر حق کارگران، دانشجویان، زنان، معلمان، پرستاران و سرایرر 

تر شردن آن  کش و فرودست بود. پیوندی که به مدد هر چه مستح م اقشار زحمت

ترر  دسرت توان در مقابس روندهایی که هر روز ما را در داخس و بیرون دانشااه تهی می

دانشرجرو، "   انداز شدن  فرریرادهرای سازد ایستادگی کرد. ما امیدواریم که طنین می

آذر امسال، بتواند طلیعه این امر باشد. هر چند کره  08در روز "  کارگر، اتحاد، اتحاد

هماان بر این واقفیم که دست یافتن به این مهم نیاز به کوشش مستمر در ترمرام 

ایام سال و نه بسنده کردن به صرف بیانیه و تجمع )هر چند که ضرورت بیرانریره و 

بریرانریره " تجمع نیر غیرقابس ان ار است( دارد. متن پیش رو که در کانال تلارامری 

انع اس یافته است گرار  کوتاهی از تجمعات برگرار شرده در "  فراگیر دانشجویان

 باشد.  این روز می

 تر باد اتحاد دانشجویان، کارگران و معلمان... هر چه مستح م

*** 

نیر همانند سال گذشته، فعاالن صنفی و دانشجویان مستقس   0۱60آذر  08

در صحن عمومی دانشااه تهران جمع شدند تا اعترا  خود را به روندهایری 

ی قدرت و سرمایه را بر فضای دانشراراهری و برر  که بیش از پیش سیطره

اند، با صدای بلند اعالم کنند؛ رونردهرایری  زیست دانشجویان تحمیس کرده

های جرنرسریرتری و سریراسرت هرای  سازی، گستر  تبعیض چون پوگی

ی فنی جمع شدند  مقابس دانش ده 0۹:۱5گرینی. دانشجویان از ساعت  بومی

ی مررکرری و  و پز از خواندن سرود یار دبستانی به سمت کرترابرخرانره

ی ادبیات حرکت کردند؛ حرکتی که در ابتدا با ممانعت مرأمروران  دانش ده

ها باز کردند.  حراست روبرو شد، اما دانشجویان راه خود را به سمت دانش ده

تبعیض جنسیتی، محر روم «دانشجویان با سردادن شعارهایی مترقی  چون 

دانشااه «، »گردان، تضعیف زحمت شان دانشااه پول«، »است مح وم است

   »در دانشااه بیااری، بعد از تحصیس بریر رار«، » ی زورکی پوگ ی، جریمه

اشاره ای هم  »دانشااه پادگان نیست« حرکت خود را ادامه دادند و با شعار 

ی مررکرری  به جو امنیتی آن روز دانشااه کردند. در نهایت، مقابس کتابخانه

 قرائت کردند. »ی فراگیر دانشجویان ایران بیانیه«

هایی با سال گذشته داشت. متأسفانره  تجمع امسال دانشااه تهران اما تفاوت

هرا  ی فراگیر، فعاالن صنفی و تجمع آن ها بر بیانیه زنی ها و برچسب کارش نی

های  نه از سوی نهادهای امنیتی و حراستی، که از طرف برخی اعضای تش س

های گوناگرون و  سیاسی داخس دانشااه آغاز شد. این افراد  با زدن برچسب

دادن بیانیه و تجمع صنفی به این یرا آن جرریران  تال  برای وابسته نشان

دار کنند. برخی از اعضرای  سیاسی خارج از دانشااه، استقالل آن را خدشه

های اسالمی و دفتر تح یم وحدت سابق با انگ زنی ها و فضراسرازی  انجمن

ی نهادهای امنیتی هم قرار گرفت، عرلریره فرعراالن  هایی که مورد استفاده

ها  شان در این سال عملی گونه بر بی پاشی پرداختند تا شاید این صنفی به سم

 ی دانشجویی سرپو  باذارند. شان از بدنه و دور شدن فراینده

ها، نهادهای امنیتی نیر کوشیدند در راه  در همراهی نانوشته با این جوسازی

اندازی کنند. دور تا دور پرردیرز  فعاالن صنفی و دانشجویان مستقس سنگ

های پلیرز  مرکری دانشااه تهران پر بود از گاردهای ویژه ضد شور  و وَن

امنیت. روز قبس از تجمع نیر نیروهای امنیتی که برخالف سال گذشته آماده 

هرای  ی فراگیر تمراس گیر نشوند، با سی نفر از آغازگران بیانیه بودند تا غافس

تهدیدآمیر گرفتند و هشت نفر را هم به دفتر پیایری وزارت اطالعات احضار 

های تهدیدآمیر و احضارها برای  ها نیر از تماس کردند. دانشجویان شهرستان

انرد. در مرواردی  باز پز گیری امضای خود بر بیانیه فراگیر در امان نبوده

ی دانشجویان تماس گرفته شده است. فضای داخس دانشاراه  حتی با خانواده

نیر جو امنیتی سناینی را تجربه کرد. دانشااه آن روز پر بود از مرأمروران 

امنیتی بیرون دانشااه و مسئوالن حراست دانشااه. با این حال، ایجاد فضای 

ی فعاالن و دانشجویان نداشت و ترجرمرع  رعب و وحشت تأثیری در روحیه

 پرشورتر از سال قبس برگرار شد.

راستی دانشجرویریِ  تجمع فعاالن صنفی و دانشجویان مستقس تنها فعاگیتِ به

ی  آذر امسال بود. نه سخنرانی آقای روحانی، نه برنامره 08دانشااه تهران در 

یک بره مسرائرس  ی انجمن اسالمی، هیگ بسی  و انجمن مستقس و نه برنامه

های سیاسیِ ت راری  دانشااه و دانشجویان نپرداختند و عمدتا به برخی حرف

ی سخنرانی آقای روحرانری  گیرتر از همه در این میان، جلسه گذشتند. چشم

براشرد، شربریره  »روز دانشجو«ی سخنرانی در  بود که بیش از آن ه جلسه

ی سخنرانی در کارزارهای انتخاباتی بود و به دفاع از دسرتراوردهرا و  جلسه

های دوگت گذشت. بسی  هم که این چند وقت تال  کرده خود را  قهرمانی

هرای  آذر خود را به بحث 08ی  حامی عداگت و ضد فساد نشان بدهد، جلسه

گفترنرش از  سیاسیِ همیشای اختصاص داد و بار دیار ثابت کرد که سخن

نبرد «های اقتصادی دوگت را باید در چارچوب  عداگت و نقدهایش بر سیاست

های سیاسی تعبیر کرد، نبرد قدرتی که تنها هر هشرت  این جریان» قدرت

ها، جای بسی  و انجمن اسالمی در آن عو   شدن دوگت سال ی بار با عو 

 شود. می

در دانشااه هنر تهران نیر با وجود تمام فشارها و فضای امنیتی که همیشره 

بر این دانشااه سایه اف نده است تجمعی صنفی برگرار شد. در این تجرمرع 

که با حضور جمع قابس توجهی از دانشجویان این دانشااه برگرار شد، بیانیره 

فراگیر دانشجویان قرائت شده و با مطاگبات صنفی دانشااه های دیار اعرالم 

 همبستای گردید.

آذر در  08جمع کثیری از دانشجویان دانشااه عالمه طباطبایی نیرر روز 

دانش ده ی ادبیات و زبان های خارجه گرد هم آمدند و نسبت به وضعریرت 

آموزشی، رفاهی و امنیتی حاکم بر دانشااه اعترا  خودشان را ابراز کردند و 

در پایان با قرائت بیانیه ای مطاگبات مشترکشان را در قاگب سرفصس هرایری 

چون کیفیت پایین گروه های آموزشی دانشااه، نادیده گرفتن وضعیت فارغ 

اگتحصیالن، بیااری در قاگب فعاگیت های پژوهشی مشارکتی و کرارآمروزی، 

مصرف بودجه ی دانشااه در مجراهای نامربوط به وضعیت رفاهی و آموزشی 

دانشجویان و نحوه ی عمل رد حراست نسبت به دانشجویان بیان نمودند در 

اتحراد  " یار دبستانی" پایان دانشجویان در همراهی ی دیار با خواندن سرود 

 خود را به گو  هم صنفی هایشان در سراسر کشور رساندند.

ها، دانشجرویران و  ی شوراهای صنفی در دانشااه تا پیش از پاگرفتن دوباره

ای بود که هرر یرک  های سیاسی های میان تش س شان قربانیِ نراع مطاگبات

های سیاسی بیرون از دانشااه هستند. جریان صنرفری  نماینده و تابع جریان

مشخصاً تنها جریانی است که در چند سال اخیر صدای مطاگبات و نیازهرای 

آذر امسال نشان داد که با وجرود  08ی دانشجویان بوده است. تجمع  هرروزه

هرای خرود  ها و تهدیدها، دانشجویان و فعاالن صنفی از خواستره کارش نی

های سیاسی داخلی یرا  ی جریان شینند و با حفظ استقالل از همه عقب نمی

خارجی، برای پاسداری از تمامیت دانشاراه و کررامرت دانشرجرویران از 

دهرنرد،  ی خود ادامه مری های سرمایه ، ایدئوگوژی و قدرت به مبارزه هجمه

توانند باشرنرد،  برندگان آن نیستند و نمی ای که دانشجویان تنها پیش مبارزه

ی زحمت شان و فرودستان جامعره  ای که جر با همراهی و اتحاد همه مبارزه

 .رسد به هدف خود نمی



، » جرنربرش زنران«مهمترین چیرهایی که در هناام شنیده شدن عباراتی مانند 

شود، حقوقی است کره  در ذهن برخی متبادر می »ستم جنسیتی«و  »فمینیسم«

در طول تاریخ از زنان سلب شده است. در اذهان ایرانیان وقتی بحث از ستم به زن 

هرای گرذشرتره  هرای دهره ها و داسرتران ها، رمان در میان است، افراد به یاد فیلم

آیند که در روستاها با وجود چندین رقیب )هوو( در عریرن  افتند؛ زنانی به یاد می می

کار سخت روزمره و فرزندآوری زیاد و محدودیت خروج از خانه و مررعره، برایرد از 

های سال از خود بررگتر بوده و بدون انتخراب  کردند که حداقس سال فردی دگبری می

 اند. و اختیار خود، در دوران نوجوانی به عقد وی در آمده

اما با تمام این احوال، اساساً از ابتدای تاریخ زندگی بشری تا قبس از انقالب صنعرتری 

وجود ندارد. اگبرتره  »جنبش فمینیستی«یا  »جنبش زنان« در اروپا، چیری به نام 

اند؛ اما ترا پریرش از  ها از حقوق زنان صحبت کرده افالطون و برخی از ادیان و فرقه

انقالب صنعتی، هیگ سازوکاری که براساس آن خود زنان حداکثر حرقروق عرادالنره 

را مطاگبه کنند، وجود نداشته است. به همین اعتبرار، ایرن  »انسان«الزم برای یک 

 مهم است که بدانیم این جنبش محصول چیست!

نامند. ایرن  ای مدرن می براساس همین مقدمات، بسیاری جنبش زنان را اساساً پدیده

به آن معنا نیست که در طول تاریخ و تا پیش از انقالب صنعتی هیگ ستمی به زنران 

روا داشته نمی شد؛ هرچند از این جنبه سواگی ایجاد می شود و آن این اسرت کره 

 کردند. ها اعترا  نمی چرا زنان تا پیش از انقالب صنعتی به ستم

داری و تبدیس شدن نیروی کار به عرنروان  با آغاز انقالب صنعتی و رشد روابط سرمایه

ای در جامعه غربی ش س گرفت که موجرب خرروج زنران از  یک کاال، تحوگی ریشه

هایی که نرظرام  ها( شد. فضای زندگی در دوره شان )پستوی خانه محس زیست عمومی

داری یا نظام ارباب رعیتی حاکم بوده است، اجازه خروج زنان از محیط خانره و  برده

داد. انقالب صنعتی و رشرد نریرروهرای  نردیک به خانه و یا زمین کشاورزی را نمی

داران  هایی که به نفع سررمرایره به مدد خلع ماگ یت-گذاری  موگده و افرایش سرمایه

همه و همه فضایی ایجاد کرد که موجب ترحرول فضرای )کرار( در  -صورت گرفت

جامعه شود. در آستانه انقالب صنعتی، بسیاری از روستاهای کوچک از بین رفرتره و 

ش س توگید کشاورزی تغییر کرد. بخش قابس اعتنایی از مردم روستاها که ترا دیرروز 

 -در شرایطی که رونق و شغس در شهرها ایجاد شرده برود-تحت سلطه اربابان بودند 

به این شهرها مهاجرت کردند. آنان باید در منازل کوچک و با درآمد پرایریرن کرار 

کردند؛ اما از آنجا که همه چیر در شهرهای مدرن )خریدنی( و )کراالیری( برود،  می

شد. به همین اعتبار، هم زنان و هم گاه کودکان مجربرور  های خانوار زیادتر می هرینه

 ها کار کنند.  ساعت در کارخانه 0۹بودند روزانه 

در شرایطی کره روابرط -صاحبان سرمایه که نیاز شدید جامعه به کار و زنده ماندن 

کردند، حداقس دستمرد مم ن را بره  را مشاهده می -سنتی گذشته از بین رفته است

مانده، ارز  زنان بسیار کمتر از مرردان  دادند. از آنجا در جوامع عقب نیروی کار می

شرد. از  شد، با )وجود کار برابر( به زنان نصف مردان حقوق پررداخرت مری تصور می

سوی دیار زنان دیار از فضای زیست گذشته در آمده و در معر  مشاهده عرمروم 

قرار داشتند. بخشی از زنان و دختران توسط صاحبان سرمایه و حتی دیار هم راران 

مورد انواع آزارها و هجوم ها )من جمله آزار کالمی و فیری ی با محتوای تحقیرآمریرر 

هرای  گرفتند. این را باذارید در کنار این وضعیت که تا سرال گرایانه( قرار می جنسیت

 سال، پز از انقالب صنعتی نیر، زنان در جامعه غربی حق رای دادن نداشتند.

 های مغفول جنبش زنان در طول تاریخ رسالت
گیری جنبش زنان و جنبش فمنیسرتری بره ایرن  ها در ش س»ریشه« اشاره به این

های ترحروالت اجرترمراعری، »ریشه«واسطه مهم است که از خالل بحث در مورد 

های دیار را از تف ر مورد بازشناسی قرارداد.  توان علت تحوالت بسیاری از ساحت می

ها نمی توان قضاوت صحیحی در رابطه با فمینیسم داشت. یرا  بدون درک این ریشه

گرایانه ی سره موجب فروپاشی نهرادخرانرواده و ضرد  آن را با درکی افراطی و سنت

بخش کره از  کنیم و یا آن را ایده ای نجات های دینی و انسانی تلقی می هرنوع ارز 

 آسمان به زمین آمده و قرار است همه چیر را )یک تنه( برای زنان بهتر کند.

بدون درک این ریشه نمی توان فهمید که علت ناماذاری روز هشتم ماه مرارس بره 

عنوان روز زن و برگراری بررگداشت این روز توسط حامیان حقوق زنان به چه عرلرت 

است. انتخاب تاریخ روز هشتم ماه مارس به عنوان روز جهانى زن به خاطره مربرارزه 

در شهر نریرویرورک امرریر را برر  0605زنان کارگر نساجى در هشتم مارس سال 

گردد. کارگران زن در این شهر در اعترا  به شرایط غیرانسانی کار، دسرترمررد  مى

نابرابر و ناعادالنه، ساعات کار بیشتر و تهاجمات و آزارهای روحی و جسمی تروسرط 

ها آمدند؛ اما توسط نیروهای نظامی این کشور به گلوگه بسته شده و  مردان به خیابان

ها تن از آنان کشته شدند. این حادثه و اهمیت آن در جنبش زنان از یک سرو، و  ده

گستر  ادبیات دفاع از حقوق زنان در بین نیروهای اجتماعی و زنان مخراگرف ضرد 

سرازی و  دارانه و ضد کاالیری داری از سوی دیار، بیان گر خصلت ضد سرمایه سرمایه

 ضد فرماگیستی )صورت گرایانه یا ظاهرگرایانه( این جنبش در دنیای جدید است.

 طلبان عقب نگهداشته شدن جنبش زنان بدست اصالح
بیشتر بر برابرری و عرداگرت  -آن گونه که در غرب رای  بوده و هست-جنبش زنان 

اقتصادی و فرصت های اجتماعی در ابعاد کالن تاکید داشته اند. در مرحرلره برعرد، 

ها، مقابله با ستم جنسی بر زن  فرهنگ ستیر موجود در برخی خرده مقابله با زبان زن

و انواع آزارهای جنسی و سوء استفاده از بدن و ظاهر زنان )حتی برای تبلیغ کراال(، 

 ها و مسائس جنبش زنان در عرصه جهانی بوده است. ترین چاگش از محوری

با این حال اما، آنچه که در ایران بیش از هرچیر به عنوان مرحرورهرای مرطراگربرات 

برابرری دیره «شود، تاکید ویژه و خاص روی مسائلی مانند  جنبش زنان مشاهده می

اسرت. برا    »آزادی پوشش و حجاب اختیراری«و  »برابری حق ارث«،  »زن و مرد

شویم که مسائلی از این دسرت  بررسی تک تک این مقوالت، متوجه این واقعیت می

بخش بودن آن(، بره هریرگ وجره دسرت بره  )حتی با فر  مترقی بودن و تعاگی

ای بره سرامران،  برد. در جامعه های جنسیتی نمی عداگتی های ستم ها و بی»ریشه«

هایی چون: استقالل اقتصادی زنان، ارز  مستقس زن به واسطه انسان بودنش،  ارز 

ام انات برابر برای اشتغال، مقابله با این نااه به زن که او کاالیی است کره در یرک 

سن مشخص تنها با اجازه یک مرد باید خود را به یک خانرواده )خرانرواده شروهرر( 

بفروشد و یا به هرحال به یک مرد خود را بیاراید و عرضه کند ترا زنردگری خروبری 

مند با ستم و آزار جنسی زنان )چه به ش س کالمی و چره  داشته باشد، ممانعت نظام

به ش س فیری ی(، عادالنه و برابر پرداخت شدن دستمرد و حقوق در ازای کار بررابرر 

ها، تال  برای آزادکردن  اند. بدون این ارز  هایی اساسی با مردان، همه و همه ارز 

سرازی  روابط زن و مرد، تال  برای ممانعت از پوشش اجباری، تال  برای بررابرری

شوند. )هرچنرد دیره بررابرر  قوانین خاصی چون دیه و ارث و... به ضد خود بدل می

چیری نیست که به زن برسد و با فر  عدم تغییر قانون ارث، زنان دوبرابر مردانشان 

 کنند(.   از فرد خاطی دیه دریافت می

گذا اگر جنبش زنان در ایران را بخواهیم به ش لی واقعی و متعارف ببینیم، برایرد 

دستی، نااهی به رونرد جرهرانری مراجررا  ها و اگاوهای دم صرف نظر از خواسته

خطر تحریف هویت و «بیندازیم و از برخی تحوالت درس بایریم. به این اعتبار، 

در ایران جدی است. در شرایطی که جنبش زنان در جرهران  »مفهوم جنبش زنان

گری زنان و تبدیس شدن زن بره عرروسرک  روی مقابله با کاال شدن زنان، خودعرضه

فرروشری،  مردان، سوء استفاده از زنان برای گستر  صنعت عظیم خودآرایی و ترن

هرای  های زیبایی و گوازم آرایش، برابری حقوق اقتصرادی و فررصرت صنعت جراحی

نراراری  های نامتعارف جنسی و در نهایت مقابله برا هررزه مدیریتی و مقابله با آزادی

کند. ترمرام  )پورنوگرافی( فعاگیت می کنند، جنبش زنان ایران روی آسمان سیر می

به مثابه جرمی که خود معلول یرک -شود اعترا  به اسیدپاشی  افق این فعاگین می

و ممنوعریرت  -های اجتماعی در ایران و شبه قاره هند است سلسله عظیمی از آسیب

دستی، که حس شدن آن حتی یک متر ماشیرن  ها و مواردی دم ورود زنان به ورزشااه

 برد. این جنبش را جلو نمی

ماندگی از فرآیندهای تاریخی و عدم سنجش اوگویت های محیطری، خرود  این عقب

ی ی از عمده ترین دالیلی است که تاکنون بحث حقوق زنان در عمس پیشرفت قابرس 

اعتنایی در ایران نداشته است. روندی که برای اصالح آن، باید برخی مبانی نظری را 

 مورد بازبینی قرار داد.

 گرایی؛ دو آفت بزرگ مرد ستیزی و اخالق
را مشراهرده کرنریرم،  0۱65در عین حال وقتی درماندگی جنبش زنان بعد از دهه 

های ایرانی نیر قابس بررسری  های خاصی به این سترونی و درماندگی فمنیست واکنش

که نباید ان رار کررد -است. تقلیس دادن سطح مبارزه به اخالق جنسی مردان ایرانی 

فررد( بره -و متهم کردن مردان )به صورت شرخرصری و فررد -کامال منحط است

طرلرب بره ذات مرردان و  های مهاجم جنسی، نسبت دادن خوی خشرونرت سوژه

هرای شربره عرلرمری و  فراتاریخی دیدن هویت جنسی مردان به مدد پیش فر  

درآوردی، تقلیس مبارزه زنان به فرآیندی تبلیغی خُرد و اخالقی بره  متافیری ی و من

هایی است که ناشی از فعراگریرت  ای، همه و همه آسیب روشهای غیر اجتماعی و فرقه

 غیر متش س و غیر اجتماعی در بحث حقوق زن در جامعه است.

به خوبی این حقیقت را مری  -ای دارد که بینشی ریشه-یک مبارز در راه حقوق زنان 

داند که یک مرد )یا پسر( خود اوگین قربانی جامعه مردساالر است. کسانری کره برا 

ادبیات دانش روان اوی آشنایی دارند، می دانند که ش س گیری عقده ادیپ محصرول 

اوگیه سرکوب احساسات انسانی پسران در کودکی )آن هم به مدد بروز و حقنه شدن 

های جامعه مردساالر( است. انسان مذکری که از ابتدا او را به خشرونرت فررا  ارز 

خوانند و از ابتدا ابرارهای بازی خشن را در مقابس او قرار می دهنرد و از ابرتردا  می

گر و اگریسیو قرار دارند، خود یک قربانی است. محرومریرت  هویت جنسی او را هجوم

جنسی آن آسیبی است که بیش از همه مردان به واسطه روابط مردساالرانه برا آن 

شوند. در حقیقت مردان و پسران قربانی روابطی هستند که )یا خود و یرا  مواجه می

ها است که نااه منفی پسرران  نسس قبس خود( آن را بنا گذاشتند. در نتیجه این عقده

به دختران )مردان به زنان( و باگع ز در پز جمالت و ادبیات ظاهرا زیبای موجرود 

 زند. در یک جامعه سنتی موج می

که ماهیتی )ریشه ای( دارد-به همین اعتبار، آگاه سازی مردان در یک مبارزه زنانه 

گرری  اگر بیش از نیمی از فعاگیت نباشد، قطعا کمتر از نیمی از راه تال  و کرنرش -

 نیست.

 مطالبات زنان زیر سایه شوم تحریف

فرهنگ و اخالق یا به اصطالح رو بنا که اعم از دو مورد یاد شده است، دارای تروان 

قابس توجهی در تحوالت اجتماعی است و پرداختن به آن مریرتروانرد گرریرری از 

گرایی و یک نوع درک جامد از روند تاریخی باشد، و به این دگیرس اسرت کره  تقدیر

آید و همچنین بره  ای خاص میپردازد و در نقد آن بر می نوشته به سبک زندگی عده

اند و عاگمانه به ت ریم آن میپردازند، عرمرس  افرادی که مقهور این سبک زندگی شده

سر انجام برایرد »گوید  برومر مارکز است که می 06ایی از کتاب  آور جمله اینان یاد

قانع شوند که ان روزگار دیار به سر رسیده است که با قار قار یک گله غاز مریرشرد 

های مربور که اغلب از افراد طبقه کارگرند از آالت  زیرا هوچی «کاپیتول را نجات داد

شوند که بره  اند که گاها هم روشنف ران ارگانیک را شامس می تسلط و تفوق هژمونیک

ها دارند که جهت آن هدایت مقرصرود مرطرلروب  اصطالح خود سعی در ارشاد توده

ایم چون وجه تسمیه ای برز  وارگی نامیده سرمایه است. این سبک زندگی را اناس

قرابرس  منطبق است. نابرابری و تضاد طبقاتی در تهران برای هر ساکنی مبرهن و غیرر

پنردارنرد و  ای این ناعداگتی را بدیهی می اغما  است، طنر روزگار این است که عده

کنند که نابرابری در توزیع درآمد به دگیس عقس اقترصرادی طربرقره  آن را توجیه می

انداز دارند و محرک ش وفایی اقتصادی هسرترنرد. ایرن  ها میس به پز داراست و آن

پندارد و اراده طبقه فررودسرت  فریبانه عنصر آگاهی طبقاتی را هیگ می استدالل عوام

فرریرب  کند، جدای از این مرخرفات عروام را در دگرگونی وضع اقتصادی سرکوب می

که بعدا آنها را بیشتر تشریح خواهیم نمود، اوالد و احفاد مرفهان پایتخت هستند کره 

داری و  مابانه سعی در خرامان جلوه دادن سرمرایره های رذل گری با تفریحات و عشوه

اعتناینرد  گذرد بی بینی دارند. این موجودات نسبت به آنچه در اطرافشان می برتر  خود

دانند، گ ن اینها در غریره جنسی برز  و شرایط کنونی خود را حق طبیعی خود می

بینند. جاگب آن است  هایشان دختران را ابرار تخلیه شهوت خود می نیرومندند و پسر

اند و مفهوم عشق را چرنران  که دختران آنها هم تعهد را خیلی وقت است خاک کرده

اند که بیش زمانی است کمتر کسی واقعیت آن را بره  اعتبار کرده در این اجتماع بی

هرا و قرواعرد  تر هنجرار آورد، آری این بطاگت پیشاان با قباحت هر چه تمام یاد می

گذاریرم، گررچره  کنند و متاسفانه ما هم بر این ابتذال صحه می دوران ما را وضع می

طرلربرد،  استناد به این که جایااه اجتماعی اینان اقتضای این سبک زندگی را مری

کننده این رفتار و بطاگت باشد. انسانی که با کار بیاانه باشد و خود را  میتواند توجیه

خوارگی را پیشه کرنرد،  درگیر پروسه توگید ن ند تا فرودستی و تضاد را ببیند و جیره

کنشی جر سماق م یدن نخواهد داشت و اوقات همیشه آزاد خود را باید با تررویر  

درد پایتخت نریرسرت،  ابتذال باذراند، گرچه چنین سبک زندگی مختص مرفهان بی

اند و مطلوب آنان را سرمشق خرود  آنها مقلد اربابان روزی دهنده خود در بالد سرمایه

گونه اینان به انسان در جهت پیشبرد مصاگح که خاص در ایرن  بینند، نار  ابرار می

موضوع غریره جنسی است، مرهون نار  آنان به سیستم اقتصادی است که انحصرار 

طلبد و توده کارگران را بسان ابراری در جهت افرایش سرود و  و تمرکر سرمایه را می

بیند. با چنین نارشی کره بره  به کارگیری آنان در جهت اتقان ماگ یت خصوصی می

تریرن پرردازشری در  صورت موروثی به اوالد مرفهان پایتخت منتقس شده و کوچک

دهرنرد و  شان بر این نوع تف ر صورت نارفته کنش خود را تطبیق مری ذهن تاریک

کنند. چه بسا طبق سرخرن  جدای از بحث اقتصادی در روابط عاطفی نیر چنین می

ها بره  مارکز که به سبک زندگی اینان میتازد و میاوید که زنان ی دیار را در تاالر

دهرد در  کنند ما هم شاهد همین باشیم، کما که اخبار گرار  مری هم پیشنهاد می

اند و متاسفانه در طبقره  هایشان این را هم در پایتخت به واقعیت تبدیس کرده مهمانی

اند و وضرع اسرفربرار  فرودست هم بسیارند کسانی که  مقهور این سبک زندگی شده

ای از اطالق براشرد و  خواهیم نوشته حصه اند، گرچه نمی خود را به فراموشی سپرده

خطاب به عموم این را باوییم اما تقبیح در شان کسی است که عامدانه و عاگمانه بره 

این سیاق ف ری تجسد بدهد، وگی ت لیف است بر همه فرودستان که از مشراهرده 

عینی حداقس به نابرابری پی ببرند و عدم درک وضع موجود با توجه به شیوه زندگری 

آنها و مقهور ماندن در شیوه زندگی آنان خیانت است به طبقه فرودست. کرمرا کره 

کنند، بره  اشاره شد روی سخن با آنانی است که عاگمانه اشاعه چنین فرهنای را می

های اجتماعی معرفت در جوامع باالی درآمد منطبق برا نرارر   عبارتی چهارچوب

اقتصادی انحصاری آنان است که تمرکر سرمایه را میطلبد و این چهارچوب نریرر در 

دهد و انحصار آگاهری  ای است که به معرفت مجال ظهور نمی حوزه اجتماعی به گونه

را سبب میشود، یعنی به ش لی است که این اوالدان مفلوک در حوزه اجتماع بررای 

ای  اند و بره گرونره کسب مقبوگیت نرد گروه همساالن خود وارد مرایده محاکات شده

رفتار اجتماعی خود را بروز میدهند که باید در سبک زندگی تجملی از هرمرسراالن 

خود گوی سبقت را بربایند و در روابط عاطفی، سبعانه از افراد هم طراز خود و حتری 

افراد طبقه فرودست قربانی بایرند و این ذاتی اندیشه فرادستان است، به عربرارتری 

کننده نابرابری هسترنرد  فرزندان اینان که تحت تاثیر تبلیغات و نظام آموزشی توجیه

ترر نشران دهرد  شوند و هرکدامشان که خود را مجلس با هم وارد تقلید خصومت می

وار استفاده کردنشان از  گرایی اینان و ابرار مشروعیتش از دیاری بیشتر است، تجمس

کند که بره مرراترب  اعتنایی را تبلیغ می انسان عالوه بر اشاعه ابتذال در اجتماع بی

تر از مسائس مذکور خواهد بود، یعنی شیوخ مریدان هوچری  برای فرودستان خطرناک

کنند  چون هیگ چیر برایشان اهمیت ندارد جر تجمس، بطاگت را تبلیغ فرهنای را می

که مبنایش عدم مشاهده تضاد طبقاتی  و عدم دقت در وضع موجود اسرت و ایرن 

تفاوتی مطلوب سردمداران سرمایه است و با تمام توان سعی در گستر  چیرگری  بی

خود در جوانب مختلف زندگی بشر دارند و نار  حیله گرانه خود را عقرس سرلریرم 

دهند و این گونه است که به اصطالح بچه پوگدارهای پایتخت گوای مردیرنره  جلوه می

 اند. فاضله سرمایه

 وارگی انگل
 سیروان حسینی



 مقدمه
و  05کند، برادر  در ساعرت رائول کاسترو در یک نطق تلویریونی با صدایی گرفته اعالم می

نوامبر برای همیشه با مردم کوبا وداع کرده. قلب فیردل کراسرتررو،  ۹0دقیقه جمعه شب ۹6

رهبر انقالبی کوبا بعد از شصت سال مبارزه پیایرانه از حرکت باز ایستاد. این خبر به سررعرت 

شود و اکثر سیاسترمرداران زمران  ها، خواه مخاگف و خواه موافق مخابره می توسط تمام رسانه

گیری در قبال آخرین شخصیت جرهرانری  دارد. دنیا شروع به موضع حاضر را به واکنش وا می

کند. این یادداشت سعی دارد با نشان دادن مواضع مختلف و سرنرجریردن آن برا  چپ می

 ها به حقیقت برسد، حقیقتی که  فیدل و همرزمانش به آن پایبند بودند. واقعیت

 کاسترو آنها
های مختلف عرصه سیاست به مرگ کاستررو  های جناح ها و بلندگو تقریبا تمام رسانه

کند، داخلی یا خارجی سعی در وارونه نشان دادن واقعیرت  اند. فرقی هم نمی پرداخته

،  »دی تاتور کروبرا مررد«کشد،  های مختلف پشت سر ی دیار صف می دارند. تیتر

میراث فیدل کاسترو: فرقرر و «،  »رابطه فیدل کاسترو با سران جمهوری اسالمی«

های داخس کشور گذر کنیم و بره آن  های تریبون اگر از سخنان و یادداشت . »جنگ

کنیم. همره برا یرک  سوی مرزها نااهی بندازیم باز هم تفاوت چندانی مشاهده نمی

اند. برای مثال مرارکرو روبریرو سرنراترور  آمده بر  صدا سعی در اشاعه دروغ و کذب

ایی کاستررو را یرک  خواه ایاگت فلوریدا که خود کوبایی تبار است در بیانیه جمهوری

برای مردم کوبا بره ارمرغران    »باری زندگی شوم و مشقت«خوانده که    »دی تاتور«

 آورد. 

ترین و اگربرتره  شاید در بین تمام افرادی که درباره کاسترو اظهار نظر کردند، جاگب

ترینشان، سخنان ریاست جمهوری آمری ا باشد. دوناگد ترامپ که از انرترخراب  مبتذل

گرذرد و هرنروز تربرلریرغرات  شدنش به عنوان رئیز جمهوری آمری ا دیری نمری

پوستان از یاد کسی نرفته در خصروص مررگ  ا  بر ضد مهاجران و سیاه انتخاباتی

میراث او چیری جر خشونت، دزدی، رن  غیرقابس تصور، فقر و «فیدل کاسترو گفته:

 .  »نقض حقوق بشر نیست

رسریرم.  بند کروبرا مری نیم   »اپوزیسیون«اما از مواضع سیاستمداران که باذریم به 

هرای  گیسان ژنرال باتیستا که بعد از انقالب با سرمایره داران و کاسه مجموعه از سرمایه

کنند. اگر بشرود  دفاع می »حقوق بشر«هنافت به آمری ا پناهنده شده و در آنجا از 

هایی که به کوبا فیدل کاسترو وارد است ی ی را منصفانه برنرامریرم،  از بین تمام نقد

های مدنی، اما این نقد بیشترر از  ح ومت کاسترو است در حفظ آزادی  قطعا کوتاهی

نریرم برنرد وارد اسرت.    »اپوزیسیرون«آن که به خود انقالبیون وارد باشد به این 

مجموعه از افراد نژادپرست و س سیست که بعد از بین رفتن منافعرشران در کروبرا 

توانند یک ح ومرت را بره  بازیچه اقدامات ضدانقالبی آمری ا قرار گرفتند چاونه می

های مدنی وادار کند. اپوزیسون کوبا بعد از پخرش خربرر  عقب نشینی و حفظ آزادی

های ایاگت فلوریدا به جشن و شادمانی پرداخترنرد. در  مرگ فیدل کاسترو در خیابان

ایی پالکاردی در دست داشت که به روی آن نوشتره  ساگه5۹ها پیرمرد  ی ی از مراسم

ای شیطان، فیدل حاال در دست توست. بالیی سر  بیاور که گریراقرت اوسرت. «بود

 داند که فیدل به خرافه اعتقادی نداشت. این مرد نمی» اجازه نده در آرامش باشد

 فیدل ما
رحم بود که برای مردم کوبا فقرر و  اما به راستی فیدل چه کرد؟ آیا او دی تاتوری بی

ها جواب بدهیم بهتر اسرت بره  گرسنای به بار آورد؟ برای این ه بتوانیم به این سوال

های جامعه کوبا، قبس و بعد از انقالب نااهی بندازیم. اما قبرس از ایرن  آمار و واقعیت

هایی همچون فیدل کاسترو را تغییر بدهریرم،  مان به شخصیت کار الزم است نوع نااه

باید به این ن ته توجه داشته باشیم آن چیری که شرایط یک جامعه را تغییر میدهرد 

هرا  بیشتر از آن که به اراده فردی این یا آن شخصیت بستای داشته باشد، به حرکرت

های طبقات مختلف مت ی است. بر این اساس، جامعه بعد از انقالب کروبرا  و جنبش

هرای  محصول تنش طبقاتی جامعه کوباست. کشوری که اکثر ساکنینش در روسرترا

ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند، کشروری  کنند و از بدیهی دور افتاده زندگی می

 که در پایتختش اقلیتی صاحب سرمایه و قدرت از تمام نعمات برخوردارند. در چنین 

آموز  «گوارا سال  که به دستور ارنستو چه 0680اما سال ”

ترین سال در کارنامه دوگرت  اسم گرفت، زرین   »و پرور 

تریرپ «آوریرس ایرن سرال 05انقالبی فیدل است. در 

شد به  هرار انسان داوطلب می0۹5که شامس  »سوادآموزی

گسیس شد تا با مجمروعره از  »نیش ر«تمام نقاط جریره 

اقدامات که شامس سوادآموزی، ساختن مدارس و آمروز  

%از جمعریرت ۱سوادی را به  شد سطح بی مربیان جدید می

بدون هیرگ    »نهضت سوادآموزی کوبا«مقیم کوبا برساند. 

 “سوادی. اغراقی بررگترین گام بشر است در رفع کامس بی
های سیئرا ماسترا کار خود را شرروع کررده بره  شرایطی جنبش چری ی که از کوه

تواند دهقانان)که بخش عظرمری  رود و می سرعت به سمت رادی اگیره شدن پیش می

داد(، کارگران و دیرارر اقشرار جرامرعره را برراسراس  از جمعیت کوبا را ش س می

مطاگباتشان بسی  کند و در کمتر از سه سال قدرت سیاسی را در دسرت براریررد. 

نفر در سواحس سیئرا ماستررا  6۹های اول، یعنی از اوگین روزی که  فیدل از همان روز

های باتیرسرترا مرواجره  به خش ی پای گذاشتند و در اوگین اقدام خود، با حمله نیرو

 شدند و اکثریت خود را از دست دادند، رهبری کاریرماتیک و محبوب بود.

اما برای این ه عظمت انقالب کوبا را بتوان به وضوح نشان داد بهتر است شرایط ایرن 

کشور در دو حوزه بهداشت عمومی و آموز  و پرور  بررسی کنیم، اگبته برا ذکرر 

های اساسی در جهت اصالحات ارضی و شهری انرجرام  این گفته که انقالب کوبا گام

 داد که در مجاگی دیار پرداختن به آن خاگی از گطف نیست.

ترین مسرائرس حراد  در کوبا قبس از انقالب مسئله بهداشت و درمان به ی ی از اصلی

ها در شهرهای بررگ مستقر بود و برای  ها و درمانااه تبدیس شده بود. اکثر بیمارستان

ایی پز گراف داشت. شرایط به حدی وخریرم برود کره  طبقات پایین جامعه هرینه

% از روستایان به وسایس بهداشت عمومی دسترسی داشت. در هاوانا به عرنروان 6تنها

نفر تنها یک پرشک وجود داشت و در مناطق روسترایری  ۱۹5پایتخت کشور برای هر

نفر یک پرشک وجود داشت، این در  ۹005برای هر »اورینته«و به خصوص منطقه 

شدنرد از تروانرایری  حاگی بود که اکثر پرش انی که به مناطق روستایی فرستاده می

باالیی برخوردار نبودند.  اما در حوزه تغذیه وضع از این هم بدتر بود، برای مثال تنهرا 

کشی شده تنهرا  گوگه  کردند و آب %درصد از شیر استفاده می00% مردم از گوشت و ۱

درصد مردم اختصاص داشت. این در حاگی است که در کوبا فعلی آمرار برا  ۹3۱0به 

درصد جمعیت به آب آشامیدنی سراگرم ۹360گوید، برای مثال  زبان دیاری سخن می

دندانپرشک بره ازای  6۱پرشک و  8۹5،  ۹550دسترسی دارند و براساس آمار سال 

هر صدهرار نفر وجود دارد. آمار فوق را با نمونه آن در کشور آمری ا در همران سرال 

 نفر جمعیت. 055555دندانپرشک در  0۱پرشک و  ۹00مقایسه کنید، 

اما از اصالحات اجتماعی در حوزه بهداشت که باذریم، انقالب کوبا نرمرونره مروفرق 

سوادی است. اگر به مسائس مختلف با نااهی دیاگ تی ی خیره شرویرم،  چیرگی بر بی

توان به اوضراع اسرفرنراک  ترین جوابی است که می آموز  هماانی در کوبا شایسته

آموز  و پرور  کوبا قبس انقالب داد. آمار آن دوره وحشتناک است اما بره گرفرتره 

تر بوده است. طبق بررسی  شده بسیار وخیم منابع مختلف، وضع از آماری که ارائه می

برردنرد.  سوادی کامس به سر مری % جمعیت در بی50%تا 85در کوبا بین 0608سال 

از  0606شاید این آمار فاجعه را نشان ندهد، طبق یک بررسی دیار کره در سرال

های روستایی مرقریرم نرواحری  وضع تعلیم و تربیت کوبا براساس مصاحبه با خانواده

سال درصرد  05تا00به مدارس روستایی به عمس آمده، در گروه سنی بین «نردیک»

و در بین دختران  ۱365رفتند  که در بین پسران  ایی از کودکان به مدرسه نمی عمده

تروانرد  کند و می درصد بوده است. این آمار یک سال قبس از انقالب را روایت می0360

وضع آموز  را در کوبا به خوبی نشان دهد. اما نقطه قروت انرقرالب دقریرقرا در 

مجموعره از اقردامرات در 0680تا0606های  کنی این مسئله است. بین سال ریشه

%کاهش بدهد. ۱6سوادان را به  راستای آموز  هماانی انجام شد که توانست آمار بی

اسم گرفرت،    »آموز  و پرور «گوارا سال  که به دستور ارنستو چه 0680اما سال 

تریرپ «آوریس این سرال 05ترین سال در کارنامه دوگت انقالبی فیدل است. در  زرین

شد به ترمرام نرقراط جرریرره  هرار انسان داوطلب می0۹5که شامس  »سوادآموزی

گسیس شد تا با مجموعه از اقدامات که شامس سوادآموزی، ساختن مدارس  »نیش ر«

%از جمعیرت مرقریرم کروبرا ۱سوادی را به  شد سطح بی و آموز  مربیان جدید می

بدون هیگ اغراقی بررگترین گام بشر اسرت در    »نهضت سوادآموزی کوبا«برساند. 

 سوادی. رفع کامس بی
ایی از اصالحات بررگ اجتماعی است که جامعه کوبا به رهبرری فریردل  آمار فوق تنها گوشه

هرای  هایی با نام کاسترو به خود دید. در کوبایی که اکثریت جمعیت فاقد خانه بودند و در زاغه

کردند، به دستور مستقیم فیدل هر انسران  زندگی می   »دساگوجو«و  »باراکون«،  »بوهیو«

صاحب یک خانه شد، مانند این اصالحات را در مسئله ارضی نیر میتوان دید. مسئله کارگرران 

سرپرست و هرار یک مش س دیار که انقالبیون کوبا برر آن  پوستان، کودکان بی جنسی، سیاه

فائق آمدند نشان از بررگی این انقالب و رهبر محبوبش است. واقعیت جامعه کوبا قبس و برعرد 

 »رن  و گررسرنراری«ا   انقالب را نااه کنید و خودتان قضاوت کنید که آیا فیدل به مردم

 ایی برازنده یک انسان. تحمیس کرد یا زندگی

نوامبر در کاخ ریاست جرمرهروری  ۹0دقیقه جمعه شب ۹6و 05اگر کارل مارکز در ساعت 

گشت، دستش را بر سینه پیرمردی که گباس نظامی بر تن کررده  کوبا دوباره به حیات باز می

در آرامش بخواب فرمانرده، زیررا کره تراریرخ «کرد: ا  نجوا می گذاشت و آرام در گو  می

 »های بسیاری به تو مدیون است. فرودستان درس

ها از همان بند نخست قانون را نقض می رنرد.  منشور اخالقی خوابااه

به موجب منشور حقوق دانشجویی، آیین نامه انضباطی و شیوه نامره 

کمیته های انضباطی، تنها نهادی که مجاز است با دانشجو بررخرورد 

انضباطی کند، تنها و تنها کمیته های انضباطی دانشااه است؛ قانرون 

تصریح می ند کمیته های انضباطی حق ندارند این وظیفه را به هیگ 

یک از دیار نهادهای دانشااه تفویض کنند. اما میبینیم بند نخسرت 

این  " مدیریّت کس اداره امور خوابااهها" منشور اخالقی خوابااهها، به 

اجازه را میدهد که در صورت نقض مفاد منشور اخرالقری، در مرورد 

  .تصمیم گیری کند" س ونت دانشجو در خوابااه"

بنابراین منشور اخالقی خوابااههای دانشااه تهران، فراقرد وجراهرت 

قانونی است و در واقع تنها قانون ش نی را تروی  می ند. به مروجرب 

مفاد مندرج در آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند به خاطر ایرن 

کمیته انضربراطری " نرد "  ها مدیریّت کس امورخوابااه" قانون ش نی، از 

ش ایت کنند. طبق قانون، کمیته انضربراطری  " مرکری دانشااه تهران

روز پز از دریافت ش ایت دانشجویان، با  05موظف است ظرف مدت 

  .خاطی )مدیریت کس اداره امور خوابااهها( برخورد کند

عالوه بر این، در بند نهایی آیین نامه انضباطی تأکید شده اسرت کره 

کلیه مقرراتی که با مفاد این آیین نامه در تضاد باشند، خود بره خرود 

باطس شمرده میشوند. بنابراین، نظر به تضاد ذکرشده، کلریره احر رام 

   .منشور اخالقی خودبه خود باطس هستند و قابس استناد نمیباشند

این ح م در مورد متون مأخوذ از منشور اخالقی نیرر صرادق اسرت. 

نیر خود به  " منشور اخالقی خوابااه های دانشااه تهران" بنابراین سند 

  .توانند به آن استناد کنند خود باطس است و مسئوالن نمی

سایر مقررات خوابااه نیر به همین ترتیب دچار اش ال هسرترنرد. در 

 های دانشجویی  ضوابط و مقررات س ونت در خوابااه"متن سند 

انرد. در   دو گراره وجود دارد که در ح م نقض قرانرون " دانشااه تهران

  :بخش اول این سند )مقررات عمومی خوابااه( آمده است

چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطالعات نرادرسرت " 

داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان، س ونرت وی 

گغو و جریمه مدت س ونت با احتساب پن  برابر هرریرنره سر رونرت 

این گراره بدان معناست که کرمریرتره  " درخوابااه دریافت خواهد شد.

انضباطی دانشااه تهران، حق انحصاری خود مبنی بر تصمیم گیری در 

ترفرویرض  " مدیریت کس اداره امور خوابااهها" مورد گغو اس ان را به  

نموده است. همانطور که اشاره شد، متن قانون چنین تفویضی را بره 

 .شناسد رسمیت نمی

ضروابرط ومرقرررات سر رونرت در " بنابراین اوال کسّ بندهای سند 

از حیّر اعتبار ساقط اسرت و "  های دانشجویی دانشااه تهران خوابااه

ها دست  ثانیاً، هم کمیته انضباطی و هم مدیریت کس اداره امور خوابااه

  .ش نی زده اند به قانون

طبق مفاد آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند از تخلف ایرن دو 

رسماً ش ایت کنند و رئیز دانشاراه نریرر  " رئیز دانشااه" نهاد نرد 

روز پز از دریافت ش ایت، با خاطیان برخرورد  05موظف است ظرف 

  .قانونی کند و نتیجه را به اطالع شاکیان برساند

عالوه بر این طبق مفاد منشور حقوق دانشجویان، ایجاد تربرعریرض 

جنسیتی میان دانشجویان از طریق وضع مقررات خاص بررای یرک 

جنز ممنوع است. بنابراین بند )ج( این سند نیر وجاهت قرانرونری 

 .ندارد

خواست دانشجویان ابطال فوری قوانین و مرقرررات فروق اگرذکرر 

 .میباشد

 :بندهایی از قانون که مورد استناد ماست
یک( در مورد گغو س ونت و قوانینی که توسط مدیریت خوابااه نقرض 

  :شده اند

 قانون اساسی: تعر  به حیثیت و مال افراد  ۹۱و  ۹۹اصول 

قانون اساسی: حق برخورداری از دادرسری  ۱6تا  ۱۱و اصول  ۱۹اصس 

 عادالنه 

آیین نامه انضربراطری:  ۹0شیوه نامه انضباطی و ماده  ۱ماده  6تبصره 

 یاانه مرجع صاگح رسیدگی به تخلفات دانشجویان 

شیوه نامه انضباطی و ماده  5شیوه نامه انضباطی و تبصره ماده  0ماده 

آیین نامه انضباطی: در صورت عدم تفهیم تخرلرف بره دانشرجرو،  0

 .مسئوالن حق صدور ح م ندارند

شیوه نامه انضباطی برای ش ایت از قانون ش نی مدیریرت  6و  6مواد 

 ماده شیوه نامه انضباطی  6و همچنین تبصره 

 نامه انضباطی و شیوه نامه انضباطی بند آخر آیین

 به نقس از کانال تلارامی شباهنگ )صدای اعترا  چمران( 

 قانونی  منشور اخالقی یا سند بی
 

ها و عدم وجاهتت  موضع فعاالن صنفی درباره منشور اخالقی خوابگاه

 قانونی آن 

 فیدل ما

 کاسترو آنها 

 زندگی سیاسی فیدل کاسترو از نگاهی دیگر 

 میالد شهرکی


