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ها در جوامع خاورمیانه تا تاریک  ترین سناریوها علیه زندگی انسان اجرای سیاه

است؛ گویا  کردن افِق کار و معیشت در ایران، فضای متوهمی را ساخته

گِر بورژوازی، تنها  های ویران حل های مذهبی و ناسیونالیستی و راه نسخه

که جمهوری اسالمی،  موجود هستند! درحالی ها برای "بهبود" وضع گزینه

های ناسیونالیستی مبنی بر "حفظ  اش را در منطقه با تبلیغ حضور ملیتاریستی

کند، امنیت مردم در شهرها و روستاهای غربی کشور،  امنیت" توجیه می

اند و قربانی غارت بورژوازی و دزدِی حاکمیِت  مسئولیت های بی گروگاِن دولت

های اجتماعی از پایین جامعه و مستقل از حاکمیت  اش شدند. اما تحرک سیاسی

ی طبیعی در  ی ویرانِی حاصل از فاجعه سیاسی، نه تنها از تلخی ابعاد گسترده

یاری با  های انسانی در قالب هم کرمانشاه را کم کرد، بلکه شیرینِی این حرکت

های قومی و  های ناسیونالیستی و تفرقه پاشی زلزله زدگان، توازن قوا را علیه سم

هاِی آن و  ی کارگر، سوسیالیست ماه گذشته، جنبش طبقه مذهبِی تغییر داد. در یک

آوردهای کوچک و بزرگی به  طلبان در ایران، دست خواهان و برابری آزادی

ی متحد و سراسری علیه سرکوب  شان اضافه کردند؛ مبارزه های موفق تجربه

حقوقی بر آنان، حاکمیت سرمایه را وادار کرد تا نسبت به  کارگران و تحمیل بی

ی کارگر عقب نشینی کند.) رواِن جنبش طبقه فشار گستاخانه علیه رهبران و پیش

خواهان و  کارگران، آزادی  ی ی متحدانه ( بازتاب آگاهی از قدرِت مبارزه1

های  های مستقل و اجتماعِی اخیر را، در دانشگاه سوسیالیستها، انعکاس تحرک

طلب،  ایران، در مراسِم روز دانشجو دیدیم؛ دانشجویاِن ضدجنگ و برابری

های حاکمیت بستند، تا نشان دهند که توازن  روی جناح ها را به درهای دانشگاه

های کاذِب  سازی سرنوشتی طبقاتی و انسانیت و علیه هویت تواند به نفع هم قوا می

 جنسی، قومی و ناسیونالیستی تغییر کند! 

 

 طعم شیریِن پیروزی! -1

ی "زندانی سیاسی" و کارگر زندانی در جریان  در ایران جنبشی علیه مسئله

ی ایران و  حقوق در جامعه ها انسان بی اش به تعداد میلیون است، که وسعت

است. بورژوازی  خواهاِن سرکوب شده ها و آزادی هزاران نفر از سوسیالیست

های متعددی را به کارگران و  ها و رنج اش، تلخی ایران و حاکمیِت سیاسی

ماننِد  های گسترده و بی اند؛ سرکوب های محروم جامعه تحمیل کرده انسان

امان عیله  خواهان در ایران و بازداشت و فشارهای بی ها و آزادی سوسیالیست

اش، به قدمت حاکمیت سیاسِی نظام  ُروان ی کارگر و پیش فعاالِن جنبش طبقه

ی کارگر  داری در ایران است. اما هربار که جنبش سوسیالیستِی طبقه سرمایه

اش را سازمان داده،  پارچه علیه این توازِن نابرابر، صفوف متحد و یک

 است. آوردهای شیرینی را تجربه کرده دست

بار  ی کارگر که برای چندمین صالحی از فعاالِن جنبش طبقه آزادی محمود

های متحدانه و سراسرِی صفی از  محکوم به حبس شده بود، حاصِل حرکت

ها از تهران و کردستان تا سندیکاهای کارگری و  کارگران و سوسیالیست

ی  ی خانواده خواه در کشورهای دیگر، و مدیون تالش همه جانبه های آزادی انسان

ها علیه سیاسِت سرکوب فعاالن کارگری تا  اش بود. افشاگری رزمان ایشان و هم

پارچه و سراسری علیه بی حقوقِی محمود  های یک سر حِد مرگ و اعتراض

اش را مجبور به عقب نشینی کرد.  (، بورژوازی و حاکمیت سیاسی2صالحی)

ی موفق  عنواِن یک پیروزی از اتحاِد کارگران و یک تجربه مطمئنا این اتفاق به

ی "زندانی   شود. البته که مسئله ها محسوب می ی سراسرِی سوسیالیست از مبارزه

چنان  اش، هم ی کارگر و جنبش سوسیالیستی سیاسی"، سرکوب و فشار علیه طبقه

ی توانایی در  ها از موفقیت، کوچک یا بزرگ، نوید دهنده وجود دارد؛ این نمونه

 اند. های مشابه خواست رسیدن به

های کارگران و بازداشت  هنوز کارگر خاموش و ارازن، سرکوب اعتراض

منظور ایجاد محیطی "امن" برای سودآوری در  طلبان به خواهان و برابری آزادی

ایران، شرط مماشات کشورهاِی اروپایی با جمهوری اسالمی و ضامن جلب 

های خارجی به بازارهاِی ایران است. احکاِم شالق، زندان، تهدیدهای  سرمایه

مزدهای  های قضایی علیه کارگران معترض در کنار دست امنیتی و پیگیری

ی طبقاتی و  پایین، بیکارِی فزاینده، فقر و معیشت نابسامان، کلیتی از مبارزه

های  اش با بورژوازی و جریان ی کارگر و جنبش سوسیالیستی های طبقه کشمکش

ی  های طبقه حقوقی ی بی اش است. به تبع تالش برای پایان دادن به مسئله سیاسی

های جنبِش  ای از جدال ی "زندانی سیاسی"، جبهه کارگر در قالِب مسئله

هایی از این  داری است. موفقیت ی کارگر با نظام سرمایه هاِی طبقه سوسیالیست

ی کارگران و توانایِی سالحِ  ی قدرِت اراده دهنده دست ارزشمنداند، چون نشان

 بستگی هستند. اتحاد و هم

 باد هویت انسانی! زنده -2

خانمانِی  ای از ویرانی و بی ی طبیعِی زلزله در غرب ایران، ابعاد گسترده فاجعه

جا گذاشت. آنچه  های محروِم مناطق غربِی کشور به از انسان  هزاران خانواده

دیگر اما  توان خشونت طبیعت را کنترل کرد!؛ ازسوی  واضح است، نمی

ای از  ی کارگر، دنیای امروز به درجه ی کاِر محرومان و طبقه پشتوانه به

های طبیعی قابل  آوری رسیده، که  ابعاد بحران ی علم و فن پیشرفت در زمینه

های  مسئولیتی دولت انگیز زلزله در کنار بی مهار کردن است. تراژدی غم

های ناگواری از  گر، صحنه جمهوری اسالمی و بورژوازی فاسد و غارت

های هاِی نوساز و خانه مصیبت و فاجعه را ساختند. تخریب مدارس و بیمارستان

های حمل  های روستایی و مسدود شدِن راه پوشالِی مسکن "مهر" تا ویرانی خانه

های "مسئول" در کنترِل  کفایتی ارگان و نقل، کمبود دارو و خدمات درمانی تا بی

شمار حاکمیت سیاسِی  های بی های طبیعی و امداد رسانی، به اتهام ابعاد بحران

 بورژوازی در ایران اضافه کردند.

 سرمقاله
 کنیم! شود، وقتی اراده می ممکن می

 “ی رویدادهای ماهِ گذشته درحاشیه”

 فرد امیرحسین محمدی

3 
  1396آذر -شماره پانزدهم -سال دوم



کند که محور "ثبات" و "امنیت" در خاورمیانه است.  جمهوری اسالمی ادعا می

عنوان یکی از بازیگراِن مهم در سناریوِی جاری در  حاکمیت سیاسی ایران به

هاِی محروم  آید؛ از طرفی اما امنیِت بخش بزرگی از انسان منطقه به حساب می

  کفایتی حاکمیت سیاسیِ  ها و بی مسئولیتی دولت ی ایران قربانی بی در جامعه

 شود. بورژوازی می

های به ستوه آمده از  ها است!؛ انسان ها و زیبایی ی ایران، سرزمین زشتی جامعه

کفایتِی حاکمیت سیاسِی بورژوازی در ایران، در برابر این بحران طبیعی و  بی

های جمهوری اسالمی و فساد روز افزوِن  مسئولیتِی دولت در مقابل "بحران" بی

راه  بورژوازی، صفی مستقل از حاکمیت و حرکتی اجتماعی از پاییِن جامعه به

های مردمی از سراسر نقاط کشور و اتحاد و  یاری انداختند. سیِل هم

دریغِ نهادهای مستقل و مردمی تا  های بی های اجتماعی، کمک یابی سازمان

حقوق افغانی، حساب شرافت انسانی را از  کارگران و شهرونداِن مهاجر و بی

سرنوشتی  اش جدا کردند. اعالم هم مسئولیتی حاکمیت اعتباری بورژوازی و بی بی

هم دولت بورژوازی را ها، بستگِی اجتماعِ بزرگ و وسیعی از انسان و هم

های شوِم ناسیونالیستی و  رسواتر از قبل کرد، از طرف دیگر نیز در مقابل نسخه

 گر و واهِی قومی و مذهبی، هویت انسانی را قرار داد. های ویران اختالف

های مستقل و اجتماعی، تقابل آلترناتیوهای  مندِی این حرکت بُعد دیگری از ارزش

های  های قومی و ملی، توسط جریان پیچی  انسانی با بربریت بورژوازی و نسخه

های "بشر  خاورمیانه و دخالت اش است. صدور "دمکراسی" به سیاسی

داران "فدرالیسم قومی" در عراق و  ی" غرب، با میدان دادن به طرف دوستانه

های میلیتاریستِی کمپ رقیِب  نیروهای سیاسِی حامی "رژیم چنج" در کنار دخالت

نام "ُکرد"، "تُرک"، "عرب" و  های دروغینی به بلوِک آمریکا در منطقه، هویت

همراه  ی زلزله و ابعاِد صدمات مادی و جانی، به اند. اما فاجعه "فارس" ساخته

دوستی و انسانیت را آورد؛ این اتحاِد سراسری و مستقل،  هایی از نوع خود جلوه

های  های مرتجعِ ناسیونالیست بندی های قومی و مذهبی، صف در مقابل سیاهی

دار  ی طرف زده گرا و شرق رنگارنگ از حامیان "رژیم چنج" تا اپوزیسیوِن ملی

 رژیم، هویت انسانی را اعالم کرد.

اش، به  داری در ایران و پابرجایی حاکمیت ی اتکای نظام سرمایه نقطه

های ناسیونالیستی استوار است. ترس از  پاشی های قومی و سم افکنی تفرقه

بار در لیبی و عراق بر  ی سنگیِن سرنوشِت مصیبت ای شدِن ایران و سایه سوریه

های  ی بروز و سربرآوردن را به گزینه ی ایران، اجازه ی جامعه روی آینده

 دهد. ی بورژوازی می پوسیده

 "دانشگاه پادگان بود، بانک هم شد"! -3

های  ی اعتراض ها و چگونگی و نحوه  های سیاسی در دانشگاه ی جدال نتیجه

ی ایران  گر و شاخص توازن قوای موجود در جامعه دانشجویی، همیشه نشان

طلب و ضد  هستند. مراسم روز دانشجوی امسال که از سوی دانشجویان برابری

های طبقاتی و انعکاسی از توازن قوای  بندی جنگ برگزار شد، بازتابی از صف

 ی ایران بود. های سیاسی و اجتماعی در جامعه جریان

ی کارگر، ستم جنسی و معیشت  های طبقه حقوقی دانشجویان معترض به بی

های کاذب، صفی  نابسامان، علیه بیکاری و فقر، علیه فضای جنگی و هویت

رغم تمام  ها به میدان آوردند. علی های حاکمیت را در دانشگاه مستقل از جناح

های  نژاد و ریاکاری های احمدی های حاکمیت و نمایش تبیلغاِت ناسیونالیستِی جناح

زدگِی اپوزیسیوِن پرو رژیم و جان گرفتِن  روحانی، با توجه به ذوق

های آمریکا از دوقطبِی کاذب ناسیونالیستِی  دار سیاست های طرف ناسیونالیست

کشان، علیه  ها تریبوِن مطابات کارگران و ستم ایجاد شده، امسال دانشگاه

 افروزی و تهدیدهای امنیتی بود. حقوقی، جنگ بی

های ضد سوسیالیستی،  افکنی داری در ایران به اتکای تفرقه نظام سرمایه

مزدهای ناچیز، فساد کالِن  دست  است. پرداخت اش را تا کنون ادامه داده حیات

های جعلِی  بندی ی تقسیم افقی در معیشت و کار بر پایه پولی و بی اقتصادی، بی

داری، به زن  ی نظام سرمایه ی کارگر و اکثریت محروِم جوامع تحت سلطه طبقه

ای مثل ُکرد و  های ساختگِی اجدادی و شناسنامه و مرد، ایرانی و افغانی و هویت

های اجتماعِی مستقل  اند. اما حرکت عرب وتُرک، سنی و ایزدی و...، ممکن شده

هایی مانند آزادی فعاالن کارگری در  َروی های قدرت، پیش از بورژوازی و جناح

ی کارگر هستند؛  بند و زندانیان "سیاسی"، محرک جنبش سوسیالیستی طبقه

هایی از افق  ماه گذشته، بارقه آمیز در یک های موفقیت آوردها و تجربه دست

ی  های طبقاتی و پایه ی عطفی در جدال زندگِی بهتر، امن و آزاد هستند و نقطه

 شوند. نفع انسانیت محسوب می قدرتی برای مبارزه به

 1331آذر 

 ها: پانوشت

//:HTTP -صالحی  ی دفاع از محمود رجوع شود به سایت کمیته -1

MAHMOODSALEHI.COM/ 

 همان-2
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بعد از گذشت یک دهه بار دیگر دانشگاه، تریبون صدای اعتراضات جامعه 
شود؛ امسال دانشجویان در شرایطی به استقبال برگزاری مراسم روز دانشجو  می

ها در جامعه  حقوقی رفتند که فقر، بیکاری، ستم، تبعیض، سرکوب و انواع بی
بارسعی کردند که در پیوند با جامعه عمل کنند و  زند. دانشجویان این موج می

عنوان یک تریبوِن اعتراضی، نمایی از  های سیاسی حاکمیت و به مستقل از جناح
 واقعیِت درون جامعه را در این روز نشان بدهند. 

آذر" سرخ، توسط دانشجویان  11بعد از گذشت یک دهه ازبرگزاری "
ها و بعد از عقب راندِن این جنبش، توسط  طلب در دانشگاه خواه و برابری آزادی

های  دست راستی و  گِر حاکمیت و اپوزیسیون نیروهاِی سرکوب
های "چپ" نماِی پرورژیم  های پرو غرب و پروشرق و اپوزیسیون ناسیونالیست

و  -توان نشان داد جا می ی کارگر را از همین شان به طبقه ارتباطی که البته بی -
ها توسط نیروهای دروِن حاکمیتی، بعد از  ی دانشگاه به دست گرفتِن عرصه
ها فقط در روز دانشجو شعارهای حمایتی از این یا آن  اینکه یک دهه دانشگاه

جناح حاکمیت را سر می دادند، امسال دانشجویان مستقل از حاکمیت توانستند 
ی خود را در این روز مطرح کنند. هر  طلبانه  خواهانه و حق شعارهای عدالت

چند که این شعارها و این مراسم که در قالب صنفی برگزار شده، ولی هستند 
اند و دست به  پرو حکومتی که باز هم تاب نیاورده  نیروهایی در اپوزیسیون

زنند، و در  آوردهاِی آن می کوچک شمردن این اعتراضات، بدون توجه به دست
خواهی و برابری طلبی انجام دادند  تر  که با جنبش آزادی واقع عملی وسیع

 وسعی کردند این دوره را ازتاریخِ جنبش دانشجویی به هر شکلی حذف کنند.
تواند  مراسم روز دانشجو امسال نشان داد که دانشگاه هنوز نمرده است و می

تواند باز از دانشگاه شعارهای ضد جنگ و نه  تحرکاتی داشته باشد؛ جامعه می
به تبعیض جنسی و "دانشگاه پادگان نیست" را بشنود. و این افتخاری است که 

امسال دانشجویان کسب کردند. دانشجویاِن معترض باید 
آورد را حفظ کنند، به آن افق دهند و  سعی کنند این دست

خواه و مترقی و روشن اندیشی  ی هر انسان آزادی وظیفه
های مستقل از حاکمیت حمایت  است که از این نوع حرکت

 کند.
 

 آوردهای روز دانشجو و ضرورت افق سیاسی دست

آذر، روز دانشجوی امسال با صدور فراخوان برگزاری  11
های  روز دانشجو از طرف دانشجویان معترض در دانشگاه

ی کامال صنفی ومطرح کردن  مختلف، و خواندِن بیانیه
شعارهایی در قالب نه به خصوصی سازی و پولی سازی 

چنین  بلند  آموزش و نه به کارورزی و "بیکارورزی" و هم
کردن پالکاردهای رادیکالی، همچون "جنبش دانشجویی 

متحد جنبش کارگری و زنان و معلمان"، نه به جنگ و شعارهای صلح طلبانه، 
خواهانه در دانشگاه کرد. بعد از یک دهه  سعی در بازگرداندِن تحرکات ترقی

ها، این  های فرمایشی از سوی حاکمیت در دانشگاه سکوت و یا تحمیِل برنامه
 آوردی قابل ستایش است. مراسم دست

دهد که "صنفی" بودِن صرف و مطرح  متن برگزاری این مراسم نشان می 
ها است  و افق  کردِن مطالبات صنفی، بخشی از کار این موج از اعتراض

های دانشجویی دادن، بخش دیگری از کار  رادیکال و دور اندیش به حرکت
دانشجویان معترض است، که باید از آن حمایت بیرونی نیز کرد. چراکه ایران 

ای است که مطالبات صنفی در آن به دلیل سرکوب و خفقان سیاسی شدید  جامعه
گاه  که مثال در جنبش کارگری هیچ شوند. کما این حاکم در آن، سریعا سیاسی می

ایم که حاکمیت در مقابل مطالبات "صنفی" کارگری، سیاسی برخورد نکند  ندیده
های دانشجویی نیز مستثنی از این امر نخواهد  و دست به سرکوب نزند. اعتراض

بود و حاکمیت با این "جنبش" هم، مطمئنا سیاسی برخورد خواهد کرد و سیاسی 
به آن خواهد نگریست. هرچند در آغاز سعی می کند با آرام نگه داشتن فضای 

خواهانه و رادیکال، آن را  خواهانه و آزادی دانشگاه و سانسور شعارهای عدالت
شمارد و هنوز فضای دانشگاه را در قُُرق حاکمیت نشان دهد و آن را  کوچک به

کامال در چهارچوب صنفی نگه دارد؛ ولی با عروج و قدرت گرفتن این 

های "مستقل" در دانشگاه، حاکمیت با آن برخورد امنیتی  یابی ها و سازمان تحرک
 خواهد کرد و سعی در سرکوب آن می کند.

دور جدید از اعتراضات دانشجویی اگر بخواهد به دلیل سرکوب نشدن در 
چهارچوب و اصول حاکمیت حرکت کند، باز هم در دام پاسیفیسم می افتد و 

های حاکمیت  سرخورده خواهد شد، تریبون دانشگاه را دو دستی تقدیم جناح
  ی بخشی از "فعاالن" دانشجویی در دام "مخفی خواهد کرد؛ اگر بخواهد به گفته

گاه شناخته و تاثیرگذار نمی  افتد، هیچ ای بی های حاشیه کارِی" صرف و روش
ی سیاسی در  داِر رهایی نخواهد شد. مبارزه شود و در دانشگاه پایگاه و میدان

ی همین مردم در  ای عیان است که به وسیله دانشگاه هم چون جامعه، مبارزه
ها  چهره -فعاالن سیاسی-گیرد. این که مردم  ها صورت می کارخانه و در خیابان

و رهبراِن خود را "مخفی" کنند، تا شناخته نشوند در واقع صورت خود را از 
ی سیاسی، آن بخشی که مربوط به  اند. در مبارزه شان و مردم  پوشانده خود

تاکتیک سیاسی است که در محافل سوسیالیستی جریان دارد، به دلیل خفقان 
عنوان قدرت و  درستی مخفی است؛ ولی زمانی که قرار است این مبارزه به به

سخِن اعتراضی به گوش حاکمیت برسد، باید دوشادوش مردم و با ُرخ نشان 
ی  ی سیاسی در ایران، حال در حوزه دادن به مردم صورت بگیرد. مبارزه

ی همین  وسیله ای است که به کارگری، زنان و معلمان و دانشجویی، مبارزه
ها را می  شود و مردم همین چهره اش رهبری می های فعال و شناخته شده چهره

کنند.  شان می شناسند و به آنها اعتماد می کنند، ارتباط می گیرند و حمایت
ی سیاسِی رادیکال نه تنها در ایران، بلکه در  مبارزه

ی به ظاهر آزاد نیز همیشه با بازداشت  رها سایر کشو
ی واقعی  راه بوده است، ولی این داده و سرکوب هم

اش را از دست  نباید باعث شود که یک "جنبش" افق
بدهد و عملکردش در چهار چوب حاکمیت سرمایه 

ی شهادت طلبانه  محدود شود. این بیان و تبلیغِ روحیه
نیست!، بلکه بیان واقعیِت مبارزه برای معیشت و 

افکن و  های تفرقه دنیای بهتراست. باید از نسخه
 مریخی فاصله گرفت و جامعه را هدف قرار داد.

 
های دانشجویی اگر بخواهد به درستی  اعتراض

های دروِن جامعه را نشان بدهد  بازتابی از کشمکش
دار این اعتراضات، درون دانشگاه  و بتواند پرچم

ی  باشد، بایستی در کنار مطالبات به حق و صنفی خود، از مطالبات جامعه
ی بیرون از دانشگاه خبر داشته باشد و آن را حمایت و بیان کند. حضور  دیده ستم

داند یک دوره در دانشگاه حضور دارد و  ای است و دانشجو می در دانشگاه دوره
ی اجتماعی و اقتصادِی پر از تناقِض  ی عنان گسیخته بعد وارد جامعه

داری خواهد شد. پس بهتراست قبل از ورود به جامعه، با اعتراضات  سرمایه
اش را زودتر مطرح کند و با آن پیوند  اش آشنا باشد و مطالبات جامعه جامعه

اش در  درستی به این توجه دارد که صدای اعتراضی داشته باشد. دانشجو به
اش  اش در محیط کارش و در محیط زندگی دانشگاه، صدای اعتراض کارگری

جای گذاشتِن یک سنِت رادیکال و سوسیالیستی و در  خواهد شد. بنابراین با به
های مترقی و اجتماعی در درون جامعه، در دانشگاه، پایگاه  پیوند با سایر جنبش

 اش در آینده را خواهد ساخت.  حمایتی
ی کارگری روشن  برگزاری مراسم امسال این امید را بار دیگردر دِل جامعه

فرستد، زنده است و  اش را برای تحصیل به آن می کرد، دانشگاهی که فرزندان
های  تواند شکل بگیرد؛ اعتراض اش می ای در درون هنوز تحرِک مترقی

دانشجویِی اخیر، این افق را دارد که تریبون و صدای خسته از رنج و محنِت 
اش  های ی کارگر و سوسیالیست ی طبقه حاصل از یک عمر زحمت و مبارزه

 باشد. 

 دست آوردها و افق های یک جنبش
 سـاناز اله یاری
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بار اخیر در غرب ایران صدها کشته و هزاران مجروح و کلی  ی فاجعه زلزله

بار آورد. اولین و بیشترین قربانیان زلزله و فجایع طبیعی، همیشه  خسارت به

کشان جامعه هستند. به آمارهای رسمی و  ی کارگر و زحمت مردِم محروم، طبقه

 غیر رسمی نگاه کنید و ببینید.

نود درصد از خسارات جانی و مالی مربوط به حاشیه، روستاها، مناطق 

 اند. کارگری و جاهایی است که مردم کم بضاعت و فقیر در آنجا اسکان یافته

و  6های  بینیم زلزله ی شرمساری، وقتی که می آور است و مایه در واقع خجالت

کند و مردمانش را به خاک سیاه  ای را با خاک یکسان می ریشتری کل منطقه 7

کشاند. علم، تکنولوژی، مهارت، قدرت و امکانات بشر باالتر از آن است که  می

نتوان " قهر طبیعت" را  پیشبینی یا  مهار کرد و  مانع چنین فجایع دردناکی 

سازد، کشوری که  طبقه می 03و  03و  13نشد. کشوری که برج های 

بزرگترین ذخایر گازی جهان را در دست دارد و روی دریایی از ثروت و 

است، در کنارش هنوز شاهدیم که  منابع طبیعی و نیروی کار ارزان خیمه زده

هایی از کلوخ و با  چگونه بخش زیادی از مردم مجبور به زندگی در خانه

ترین امکانات ایمنی و رفاهی هستند. دلیل اصلی این نوع از فجایع را نه در  کم

ها بلکه در همین زمین بایستی جستجو کرد. کنترل باور نکردنی بشر بر  آسمان

جای  آوردهای علمی و تکنولوژیک به ترین دست رسی به مهم طبیعت و دست

ها شود به عاملی در جهت تشدید  اینکه صرف آسایش و خوشبختی انسان

 ی طبقاتی تبدیل شده است.  استثمار و نظام سلطه

ی کارگر، با تمام وجود  بدون شک این را بخش عظیمی از مردم ایران و طبقه

اند  که بورژوازی و دولتـش نماینده منافع آنها نیست. تراژدی زلزله  درک کرده

و سونامی فقر و بیکاری و هزاران معضل دیگر در جامعه نمایانگر این 

های درجه  واقعیت  است که زندگی، امنیت و رفاه مردِم جامعه جزو مشغله

 ها و همان " یک درصدی" ها است. هزارم باالیی

 توضیحات :

 1/7ای به بزرگی  ماه زمین لرزه آبان 21طور که مطلع هستید،  همانالف( 

 ریشتر دشت ذهاب و حوالی ازگله واقع در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش مرکز زلزله نگاری ایران، مشخصات این زلزله به شرح زیر 

 باشد: می

 1/7بزرگی : 

های ثالث بابه جانی و  شهرستان  –محل وقوع : استان کرمانشاه  

 حوالی ازگله –قصرشیرین 

 16:/21:0ساعت  1116//21/3تاریخ و زمان وقوع : 

 کیلومتر 11و  0/.10و  00.1طول و عرض و عمق جغرافیایی : 

 –کیلومتری ( 20تازه آباد )   –کیلومتری ( 0نزدیک ترین شهرها : ازگله )

 کیلومتری ( 17بایگان ) 

 123کرمانشاه )  –کیلومتری ( 112ترین مراکز استان : سنندج )  نزدیک

  کیلومتری (

های فوق  بنا به آمار رسمی مرکز زلزله نگاری این زلزله عالوه بر مکان

الذکر، بخشی وسیع از غرب و شمال غربی ایران و شمال شرقی عراق را 

هایی از استان کردستان  لرزاند. در پی وقوع این زلزله، اهالی کرمانشاه و بخش

ها و محالت گریختند و تا ساعاتی از بامداد به منازل خود  سراسیمه به خیابان

بازنگشتند. در نتیجه با وجود اینکه عمق فاجعه مربوط به دشت ذهاب، ثالث 

ای واقع در استان  بابا جانی، ازگله و مناطق و روستاهای محروم و حاشیه

جوار بوجود آورد که  های هم کرمانشاه بود، اما شـرایطی را در سایر اسـتان

 مردم خطرش را با تمام وجود خود لمس کردند.

 هایی از یک گزارش میدانی ب( بخش

های مردمی به زلزله زدگان  آوری کمک در طی چند روز دریافت و جمع

های کرمانشاه توسط دو نهاد مردمی در سطح شهر سنندج، روز جمعه  شهرستان

ماشین  2ماشین باری و  0ماشین ) 7صبح اعضای تیم در قالب  0ساعت  آبان 26

سواری( عازم حرکت به سوی مناطق زلزله زده از سنندج شدیم. انتخاب این 

های  ریزی قبلی و به دلیل رسیدن به موقع به مکان ساعت برای حرکت، با برنامه

از پیش تعیین شده و برنخوردن به ترافیک ناشی از کمک رسانی مردمی در 

مسیر بود. تیم با هماهنگی کافی در طول مسیر، پس از گذشتن از کامیاران به 

روانسر رسید؛ در آنجا رفیقی معتمد و آشنا به منطقه به ما ملحق شد. به دلیل 

آشنایی کامل این رفیق با مناطق ثالث باباجانی و روستاهای آسیب دیده که 

تری نسبت به شهرها یا  های کم دورافتاده بودِن آنها باعث شده بود به مراتب کمک

رو  های اصلی دریافت کنند، انتخاب مسیرهای میان روستاهای نزدیک به جاده

تر به این مناطق با کمک این رفیق میسر شد و بدون  برای رسیدن هر چه سریع

به شهر ثالت باباجانی رسیدیم. در نگاه اول  1گذر از شهر جوانرود حدود ساعت 

های  های این شهر کامل تخریب نشده و حتی بسیاری از آنها به جز آسیب ساختمان

جزیی سالم به نظر می رسند، اما اکثر جمعیت شهر به دلیل عدم احساس امنیت 

ها در چادرهایی که هالل احمر برای آنها برپا کرده ساکن هستند و  در آن خانه

است تا مردم مواد  های دولتی تعبیه شده مراکزی در شهر مانند مدرسه و ساختمان

ی قابل توجه حضور  خوراکی و مایحتاج خود را از این مراکز دریافت کنند. نکته

مردم بومی بخصوص کودکان در مسیرهای ورودی و خروجی شهر با 

آمد و تشکر از مسافرانی بود که برای کمک رسانی  هایی چون خوش نوشته دست

ی ما فرصت نداد تا  ی از پیش تعیین شده به این مناطق آمده بودند. روال برنامه

در سطح شهر از محالت آسیب دیده بازدید کنیم و یا صحبتی مختصر با مردم 

ای به دلیل حضور  شهر داشته باشیم. در طول مسیر به کرات شاهد ترافیک جاده

ی مردِم تمام نقاط کشور در منطقه بودیم؛ انصافا راهنمایی و رانندگی  گسترده

  ً نقشی مهم در کنترل ترافیک و هدایت مسافران در سطح شهر ثالث )تقریبا

مرکز شلوغی و ترافیک( داشت. از جانب نیروهای انتظامی بر خالف یکی دو 

های کمک رسانی و ناتوانی  رو شدن با سیل عظیم کاروان روز اول بدلیل روبه

های  گیری یا ممانعتی الاقل با تیم مند و سریع شرایط، هیچ سخت در مدیریت قدرت

مورد مشاهده و بخصوص تیم ما نشد. این موضوع  در تمام طول سفر و در 

 تمامی مسیرهایی که از آنجا گذشتیم صادق بود. 

های فرعی و خاکی  ی آسفالت از جاده پس از طی مسیری یک ساعته در جاده

وارد مناطق قالخانی و داالهو شدیم. ساکنین این مناطق عمدتا از اقلیت مذهبی 

رسانی دولتی  رود این عامل تبعیضی در روند کمک یارسان هستند و احتمال می

باشد. با پیشروی و دیدار از این مناطق متاسف و حتی  به این مناطق ایجاد کرده

متعجب شدیم. روستاهای این مناطق به شدت محروم و نیازمند ابتدایی ترین 

مایحتاج زیست خود هستند. گرچه زلزله به تعدادی از روستاهای این مناطق 

آسیبی شدید وارد نکرده اما وضعیت کلی ساکنین آنها فرق زیادی با بخت 

ی خشتی، اموال ناچیز و  برگشتگان روستاهای اطراف که حتی همان خانه

اند ندارند. در طول مسیر متأسفانه دریافتیم که در  شان را از دست داده عزیزان

شود و هیچ  بهداشتی مشاهده نمی -این روستاها مطلقا هیچ مرکز درمانی

ای وجود ندارد. جای سوال است که اگر یکی از ساکنان این روستاها  مدرسه

زلزله در کرمانشاه، موجی از 

 تحرکات مثبت و منفی
 آرمین شریفی
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دچار یک مشکلی مانند شکستی یا هر 

توان او را به یک  طور می آسیب دیگری شود، چه

های  مرکز درمانی رساند؟ آن هم در دل این راه

صعب العبور و ناامن، انگار مردمان رنجدیده و در 

عین حال بسیار شریف و خون گرم این منطقه اصالً 

آیند. اعضای تیم حتی یک  جزو آمار به حساب نمی

پاسگاه انتظامی برای تامین امنیِت آن مناطق در طول 

های این  مسیر به چشم ندید. متاسفانه شرایط زمین

وجه برای کشاورزی مناسب نیست و  مناطق به هیچ

شان، با  مردم این مناطق اگر دارا باشند در حد توان

صورت آن هم اگر ممکن باشد  داری و در غیر این دام

کنند.  های کاذبی مانند قاچاق سوخت گذران می با شغل

در اکثر این روستاها طیفی از جوانان برای گذران 

آوردن معاشی ناچیز مجبور به کوچ  زندگی و بدست

ا،ند که آن مناطق هم وضعیت  به مناطق شهری شده

گیری ندارند. حتی پوشش گیاهی مناسبی برای  چشم

های این روستاها وجود ندارد و از  ی دام تغذیه

هایشان  داران در این حادثه، نبوِد علوفه برای دام مشکالت پیش آمده برای این دام

ای در ی آنها بدون هیچ مالحظه اند و الشه ها تلف شده است. بسیاری از دام

اند. این مردم مظلوم به امید اینکه دولت بابت  نزدیکی آوارها و چادرها رها شده

ها را دفن کنند یا بسوزانند تا حداقل از  خواهند الشه تلفات پولی به آنها بدهد،  نمی

ها همه خسته و  بوی تعفن و شیوع بیماری در آن وضعیت جلوگیری کنند. چهره

بار و معصوم آنها به درد  خاکی است و دل هر انسانی از دیدن وضعیت فالکت

 میاید.

ی ما به روستاهای مله بله یین، دشت بله یین، کانی کریم، تپه  کمک رسانی عمده

کبود عبدالمحمد، تپه کبود گاو راه )گاری( با نظارت اعضای تیم صورت گرفت 

ی  شان و با مشاهده و سعی شد بدون تبعیض و در نهایت حساسیّت، از وضعیت

ها انجام شود. در اولین روستایی که تیم ما در آنجا  عینِی ما، فرآیند توزیع کمک

توقف کرد شاهد عبور یک کامیون سپاه حاوی غذا بودیم که بدون توقف از 

کنارمان گذشت. تقریبا در تمامی این روستاها که از نزدیک شاهد وضعیت آنها 

بودیم؛ هیچ چادر مناسبی وجود نداشت و چادرهای هالل احمر به این مناطق 

نرسیده بود. حتی این روستاها چادرهای مسافرتی اهدایی مردم را نیز تاکنون 

رسی به این روستاها قابل عبور برای  دریافت نکرده بودند. مسیر های دست

هایی امکان کمک  های سواری نیست و جز با ماشین مناسب، در چنین راه ماشین

ی راه  کند. امکان ادامه های مردمی را مقدور نمی رسانی و امداد برای کمک

های سواری ما در قسمتی از مسیر به دلیل وضعیت نامناسب جاده  برای ماشین

هایی از تیم برای دیدن وضعیت روستاهای مورد نظر با  مقدور نشد و نماینده

شان به  ای که برای اطالع رسانی از وضعیت محل سکونت ساکنان درمانده

سپار آنجا شدند. پس از بازگشت رفقا  روستاهای قابل دسترس تر آمده بودند، ره

جا اقالم مورد نیازشان  ی آن روستاها همان زده و دیدن وضعیت اسفبار و مصیبت

که عمدتا چادر، نایلون، پتو و لباس گرم و سپس خوراکی و مواد غذایی بود، با 

ی ساکنان یکی از روستای دور  نظارت کامل بین اهالی توزیع شد. بنا به گفته

هایی که از طریق هلیکوپترهای هالل احمر  افتاده فوق الذکر، آنها تنها کمک

ی خودشان زنها و  برایشان فرود آمده بود را دریافت کرده بودند، بنا به گفته

توانند خود را به مکان فرود این هلیکوپترها  افراد مسن در آن شرایط چگونه می

 برسانند و کمکی دریافت کنند؟! 

های مردمی به این  با آغاز فصل سرما و وقوع بارندگی شاید حتی سیل کمک

ی هالل احمر در شهر  مناطق هم دیگر کارساز نباشد. حتی چادرهای بناشده

ثاللث در مکان مناسب و مصون از نفوذ بارندگی تعبیه نشده بود، چه برسد به 

ساکنان مسکین مناطق روستایی که مجبوراند در گل و الی و با وجود سرمای 

های  و بدون عایق سر کنند. حجم کمک  رو در چادرهای ساده های پیِش  شدید شب

ی این اقالم آن هم در  آور بوده، اما توزیع عادالنه مردمی در این سانحه حیرت

مناطقی دورافتاده و صعب العبور کار بسیار دشواری است و نیازمند حضور 

های دولتِی مربوط با نیروهایی آموزش دیده است. با پایین آمدن  مستمر ارگان

ها باید تدابیر مناسبی در این مناطق اتخاذ کرد که هرچه  رسانی تب و تاب کمک

زودتر ساکنان این مناطق بتوانند تا حد قابل توجهی به روال زندگی عادی 

ی طبیعی  خویش برگردند. مشاهدات تیم ما فارغ از رنج و مصیبتی که این حادثه

بار زندگی مردم این مناطق دورافتاده  بار آورد، دیدن وضعیت مشقت ناگوار به

بود که تیم ما در حد امکان خود توانسته بود تنها 

چند روستای آن را از نزدیک ببیند. مردمی که 

ی رفیق راهنما و معتمدمان، شاید  بنا به گفته

های مردمی باعث  وقوع زلزله و رسیدن کمک

شده باشد باالخره بتوانند یک وعده، دل سیر غذا 

 بخورند. 

  

 نکاتی در رابطه با این زلزله 

فجایع و رویدادهای ناگوار بزرگ در جامعه 

شان بُهت و شوک است.  همیشه اولین بازتاب

بار آن نیز همین   ی کرمانشاه و ابعاد فاجعه زلزله

ترس، شوک و درد عمیق .بازتاب را داشت

دیگر نزدیک  یک انسانِى پشِت آن، مردم را به

کند و فردگرایی و قانون جنگلى را که  می

زند.  داری به جامعه تحمیل کرده کنار می سرمایه

آن حس واقعى اجتماع بودن  و درد و منفعت 

ی جامعه انسانى است بیرون  مشترکى که پایه

ای شده،  ی طبقاتی، حاشیه های کاذب و دروغین موجود در جامعه زند. هویت می

تنیدگی و اتحاد و  شود و به محوریتی برای  درهم هویت انسانی برجسته می

کنند تا بهم کمک  دیگر دست دراز می ها بسوی هم شود. انسان دلی تبدیل می هم

داری بنا گذاشته  ای که سرمایه  کنند و قوت قلب و انرژی بگیرند. در جامعه

ها نه در خوشى، شادی، ثروت و نعمت  بلکه تنها در رویاروئى با یک  انسان

بینند.  دیگر و معنای انسانى اشتراک و فعال بودن را می فاجعه است که جای هم

داری به بشریت تحمیل  ی دنیای ما است که سرمایه این واقعیت تلخ و وارونه

ی امکانات رفاهی  است و از بیخ و بُن بایستی تغییر کند. تولید، ثروت، کلیه کرده

ی  تر بایستی از مالکیت و انحصار طبقه و علمی و آموزشی و غیره هرچه سریع

دار بیرون آید و تحت تسلط جامعه در آید و صرف آسایش و خوشبختی  سرمایه

ُروی ایران از توان و ظرفیت باالیی برای  ها شود. مردم متمدن و پیش انسان

 گزین کردِن آن با مناسباتی انسانی برخوردار هستند.    تغییر این مناسبات و جای

دلی جامعه را فرا  اما درچنین شرایطی که موجی از انسان دوستی و اتحاد و هم

ها و بی ربطی  کفایتی گرفته است و در شرایطی که " قهر طبیعت" پرده از بی

دارد، شاهد  کش بر می ها مردم عادی و زحمت طبقات حاکم به زندگی میلیون

 سطحی گسترده از تحرکات منفی و شرم آور هستیم. 

های رسمی که سعی دارند تا صالبت و  سو دولت و ارگان از یک -یکم

دیگر و کشیدِن دیوار سانسور و  شان را با انداختن تقصیر بر دوش هم َمهابتِـ

تواند مانع از وقوع زلزله  ها حفظ کنند. دولت نمی پنهان کردِن آماِر دقیق قربانی

هنوز دولت .توانست انجام دهد که انجام نداد شود اما دولت کارهای دیگری می

خیز مثل ایران، چه  پاسخی برای این پرسش ها ندارد؛  در کشوری زلزله 

سازی، استانداردسازی منازل و اماکن اندیشیده شده است؟  تدابیری برای ایمن

هایی که معموال در  های ناشی از زلزله دولت برای کاهش تلفات و آسیب

ریزی کرده و نتیجه گرفته است؟ دولت  اند، چقدر انرژی گذاشته، برنامه کمین

ی  جناب روحانی در راستای دعواهای درون جناحی خود سعی دارد به پروژه

ای به تخریب صد در  ترین اشاره مسکن مهر حمله کند، بدون اینکه کوچک

صدی روستاهای اطراف، مدارس، بیمارستان ها و مراکز نظامی و غیره کند. 

ی دولت احمدی نژاد و هیچ دولت دیگری در ایران ساخت  بدون شک پروژه

کند  نبوده است، اما آنچه که روحانی به آن اشاره می 1مسکن اجتماعی

های شدیداً ضد کارگری دولت کنونی و  پروپاگاندایی بیش به نفع سیاست

توجهی کامل نسبت به  چنین جز بی نیازهای کنونی سرمایه در ایران و هم

کرد این دولت به روشنی نشان  ی امنیت عمومی نیست. رفتار و عمل مقوله

هم   داری تنها یک مفهوم دارد، آن دهد که امنیت در سیستم سود محور سرمایه می

ی مسلط در جامعه است. دولت هم ابزار  سیانت و پاسداری از منافع طبقه

 ترین ابزار اجرایی این امر می باشد. مهم

ی کارگر و بخش عظیمی از مردم  ولیکن بر خالف این تصویر از دولت، طبقه

دهی  ی ایران تصویری متفاوت از دولت دارند. دولت ابزار سازمان جامعه

باشد. دولِت برخاسته از  تغییراتی بنیادی در جامعه به نفع طبقات فرودست می

ی کارگر  بدون شک رفاه، امنیت، آموزش رایگان، بهداشت رایگان  منافع طبقه

گیری از باالترین استاندارهای علمی و  و مسکن اجتماعی رایگان با بهره

تکنولوژیکی روز را تضمین خواهد کرد. امری که از توان و خواست هیچ 
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 آید. دار است بر نمی دولتی که حافظ منافع "یک درصد" سرمایه

 

دیگر مذهب و ناسیونالیسم از طریق باد زدِن احساساِت  از سویی -ی دوم نکته

قومی و مذهبی در تالش برای تخریب تحرکات انسانی و ایجاد تفرقه است. 

توان در اظهارات، شعارها و موضع  مواردی از این نوع تحرکات را می

های مختلف مذهبی و ناسیونالیستی نسبت به این  ها و شخصیت های جریان گیری

ی اهل  عنوان مثال جناب مولوی عبد الحمید امام جمعه زلزله مشاهده کرد. به

فرمایند که "مردم کرمانشاه  ی مذهبی می سنِت شهر زاهدان و شخصیت برجسته

 توبه کنند"، "آنها گناهکارهستند" و "این زلزله عذاب آسمانی است". 

خواهد به هر تحرک  ی دیگر ناسیونالیسم ُکرد است که مثل همیشه می نمونه

انسانی رنگ قومی و کردایتی بزند؛ طرح شعارهایی با مضامین ناسیونالیستی 

خود را  1کورد، "هم زبانان 2مانند "لێرە که س له پێناو واڵت خاک نافرۆشێ"

و غیره، بخشی از تالش  0درکرمانشاه فراموش نکنیم"، "وە ته ن چاوی لێمانه"

ناسیونالیسم ُکرد  در حواشی این حرکت انسانی بود که تا حدود زیادی به علت 

 حظور گسترده مردم از تمامی نقاط کشورناکام ماند.

زلزله "قهر طبیعت" یا "بالی طبیعت"  نیست، رفتار طبیعی زمین است که باید 

داری عامل اصلی چنین فجایعی  شود  سرمایه  برای آن آماده بود. اینکه گفته می

باشد ادعا نیست، فُحش و ناسزا هم نیست، بلکه واقعیت غیر قابل کتمان و  می

علم، تکنولوژی، مهارت، قدرت و امکانات بشر گریز ناپذیر اجتماعی است. 

باالتر از آن است که نتوان "قهر طبیعت" را  پیشبینی یا  مهار کرد و  مانع 

طبقه  03و  03و  33چنین فجایع دردناکی نشد. کشوری که برج های 

سازد، کشوری که بزرگترین ذخایر گازی جهان را در دست دارد و روی  می

دریایی از ثروت و منابع طبیعی و نیروی کار ارزان خیمه زده است، در کنارش 

هایی از  هنوز شاهدیم که چگونه بخش زیادی از مردم مجبور به زندگی در خانه

"با خدایی و ترین امکانات ایمنی و رفاهی هستند.  کلوخ و با کم علت این فاجعه 

ی کرمانشاه اعالم  "جنگ خدا" با هیچ  "بندۀ  بی خدایی" نیست و زلزله

های یک زلزله را همین کلوخ  گناهکاری"  نیست. در واقع بیشترین قربانی

شان از زندگی فقر و محرومیت و بدبختی  شوند که سهم هایی شامل می نشین

هایی با شدت و قدرت تخریب به مراتب بیشتر از این در آالسکا،  باشد. زلزله می

شیلی، لس آنجلس آمریکا، ژاپن و سایر کشورهای "غیرمسلمان" و " کافر" دنیا 

اتفاق افتاده و تنها منجر به کشته شدن و مصدومیت به تعداد انگشتاِن دست انسان 

که در ایران اسالمی زلزله با همین مقیاس اتفاق بیافتد،  شده است. اما زمانی

ها  شود. گویا جنابعالی و کرمانشاه را عامل می 6و بم 0فجایعی مثل رودبار

فرمایید؛ "مردم باید عبرت بگیرند" و "هشدار الهی را جدّی گرفته"  صحیح می

آیند و با عاملین اصلی چنین فجایعی تصفیه حساب  و هر چه زودتر به خود بی

 کنند.

حال پالتفرم و جهان بینی  ناسیونالیسم  "کورد" را به این نووع از نوگواه موذهوبوی 

 اضافه کنید.

دار است که در دوره  ی سرمایه ی معین، طبقه ناسیونالیسم ایدئولوژی یک طبقه

معاصر، در چند صد سال اخیر، عروج کرده است و امروزه کاربستی به شدت 

ارتجاعی و  ضد انسانی دارد. تقسیم انسان بر اساس زبان، نژاد، مذهب و رنگ 

ای تر، یعنی واقعیت طبقاتی بودن  پوست در واقع پوششی بر یک واقعیت پایه

جامعه است. پوششی بر فقر، بیکاری، فساد، تبعیض طبقاتی و خصلت طبقاتی 

دولت و نظام سیاسی موجود تحت لوای نژاد و ملیت و جا زدن منافع اقلیتی 

جای منافع اکثریت جامعه است. در واقع ناسیونالیسم با مبنا  "یک درصدی" به

های  قرار دادن مقوالتی همچون زبان و نژاد مشترک برای انواع حرکت

اجتماعی و حتی حرکت اخیر جهت کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه، 

ایستد. کسی که از همان نگاه اول  ی مقابل و جهت تخریب آن می درست در نقطه

گزین  "کورد" و "فارس" و "هم خون" بودن و یا "مسلمان" بودن را جای

ی برخورد و میزان  کند، شیوه ای تر، یعنی "انسانیت" می ای پایه مقوله

اش در چنین فجایعی هم کامال مشخص است. فاجعه اندر فاجعه  تأثیرگذاری

است. اما خوشبختانه مردم بر خالف این نوع از تحرکات منفی و به شدت غیر 

ها از هر  انسانی برخاستند و از سراسر ایران دیوار سانسور و نفرت پراکنی

نوعی را شکسته، و خود مستقیما و با اتکا به نیروی خود به میدان آمدند و با 

گزین بی مسئولیتی و  های بی دریغ انسانی نقش و مسئولیت خود را جای کمک

 فرصت طلبی این جماعت کردند. 

این واقعیت شورانگیر خط بطالنی بود بر کل این تبلیغات، چه دولتی و چه غیر 

 تر کرد. دولتی، و در نهایت  فاجعه را برای بازماندگان قابل تحمل

در نهایت ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور و تأثیرگذار 

آوری کمک از سطح  چون جمع رو هم مردم ایران، جا دارد که از الگوهایی پیش

آوری در میدان "باوه ره  ،کمپین جمع7محالت شهر سـنندج و روستاهای اطراف

ترین شکل  ترین و عالی شی" مریوان، یاد کرد. الگو محالت بی شک واقعی

باشد و باید معرفی و  ای ترین شکل می ازتضمین  مشارکت فعال مردمی در پایه

 تکثیرش کرد.

ی انسانیت و آزادی است و بی شک این همه، تنها  ای تشنه جامعه ایران جامعه

 ای از شرافت و نوع دوستی  مردم ایران بود. قطره

 

 پانوشت ها :

ای در این زمینه: درنگی کوتاه بر موج حمالت به "مسکن  رجوع شود به مقاله

?/proxies.orgی محمد غزنویان   مهر" به مثابه کانون زلزله، نوشته

p=0782 

 فروشد اینجا کسی در راستای وطن خاک را نمی

های افراطی ُکرد حذف بعضی کلمات فارسی و جایگزین کردن آن  ناسیونالیست

عنوان مثال در   دانند. به با معادل ُکردی را نمادین و روشی برای مبارزه می

را فراموش  کرماشانرابطه با زلزله چنین شعاری را مشاهده کردیم :

 نکنیم.)ُکرد = کورد ، کرمانشاه = کرماشان(

 وطن نظاره گر ماست

دقیقه بامداد  13زلزله در رودبار با شدت هفت و سه دهم ریشتر )ساعت 

هزار نفر مجروح و بیش از  ۰۶هزار نفر کشته،  ۵۳(  نزدیک به 1161

هزار واحد ۰۶۶خانمان داشت. در این واقعه حدود  هزار نفر بی ۳۶۶

 هزار واحد از آن به کلی ویران شد.۰۶مسکونی تخریب شدند که تعداد 

دقیقه در جنوب  ۰۰و  ۳در ساعت  ۲۵۳۰دی ماه  ۳زمین لرزه بم در تاریخ  

ریشتر  ۰.۰شرقی کشور و در جنوب شرقی کرمان رخ داد و بزرگی آن 

بود. این زلزله در ساعات آغازین بامداد که اکثر افراد خواب بودند اتفاق 

هزار نفر و مجروحان  03افتاد. آمار تلفات رسمی این زلزله بیش از 

هزار نفر نیز در این زلزله  ۲۶۶هزار نفر اعالم شدند. بیش از  7۶نیزحدود

بی خانمان شدند. الزم به ذکر است خوش شانسی مردم کرمانشاه در این بود 

که زلزله زمانی اتفاق افتاد که اکثر مردم در هوشیاری کامل به سر 

 ونیم شب...1بردند یعنی ساعت  می

کارگران فصلی و  -مردم خیابان گلشن  -مردم محله حاجی آباد و َکمیز-سنندج

 کارگران نانوایی و اعضای سندیکای خبازان و... -ساختمانی 

اساس سازماندهی اجتماعی برای کمک یا مشارکت در هر امری بر دو رکن 

ی کارگر واقعاً  استوار می باشد. محیط کار و محیط زندگی. اگر برای طبقه

امکانی برای دخالت 

سازمان یافته در این اتفاق 

داشت تا از طریق  وجود می

تشکیالت و سازمان  خود 

در محیط کار مدیریت 

امور را در دست بگیرد، 

یقیناً حجم مصیبت به 

تر بود و کمک  مراتب پایین

تر و  ها سریع رسانی

رفت.  تر جلو می تخصصی

رکن دیگر سازمان 

اجتماعی کارگر خارج از 

محیط کار، محالت 

کارگری است. متمرکز 

ترین شکل از  ترین و عالی

مشارکت از پایین مردم 

حظور آنان در شورای 

های  محالت و انجمن

مختلفی است که در محالت 

برای امور خاصی همچون 

کمک رسانی به زلزله 

 شود.      زدگان ایجاد می
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حقوق ترین بخش آن  پذیرترین، محرومترین و بی کودکان هر جامعه یکی از آسیب

بوهوره  ها نفر از کودکان از بوهوداشوت، درموان و آمووزش بوی جامعه هستند. میلیون

ساله وضعیت کودکان با وجود باالتر رفتن سطح ثوروت در جواموعوه   هستند. و هر

ی اعصوار از جونوگ و نوبوود  شود. آمار تلفات کودکانی کوه در هوموه تر می بغرنج

شود. برابر آمارهای خود یونیسوف  بهداشت و درمان دارو گرفته زیاد و زیادتر می

 کودکان در ابعاد میلیونی دچار فقر، بی پناهی، 

اسوت کوه شواخوص رفواه و  ها هستند.و این در حوالوی جنگ و انواع و اقسام خشونت

خوشبختی یک جامعه مستقیما به سطح رفاه و موعویوشوت کوودکوان آن جواموعوه گوره 

است .با این وجود سوال اساسی پیش روی موا ایون اسوت کوه اگور کوودکوان  خورده

ی توامویون رفواه و  خود قادر به تامین معواش و رفواه خوویوش نویوسوتونود پوس وظویوفوه

هایی که خود از تامین موعواش روزانوه  خوشبختی او با کیست؟ با خانواده؟! خانواده

توانند زندگی و کار کودکان را تامیون نوموایونود؟ بودون  هستند چگونه می ناتوانخود 

ی خوانوواده بواشود  ی تامین رفاه کودک بور عوهوده یی که وظیفه شک در چنین جامعه

تواند شانس بورابوری  ی خود در یک موقعیت نابرابر طبقاتی قرار دارد نمی خانواده

یوی  ی کودکان آن جامعه اجرا کند. وضعیت کودکان در چنیون جواموعوه را برای همه

گوردد.  ها بر موی مستقیما وابسته به وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده

کدام از این معیارها دخیل نیستند. آینده و شوانوس زیسوت  خود کودک در تعیین هیچ

 کودک در چنین جوامعی تنها و تنها بسته به موقعیت طبقاتی خانواده دارد.

اش مسوتوقول از خوانوواده  اش  بایود مووجوودیوت هر کودک از آغاز تولد تا بزرگسالی

ی جواموعوه بواشود .ایون  باشد. کیفیت سطح رفاه و معیشت یک کودک باید بور عوهوده

جامعه است که باید بهداشت، درمان و آموزش رایگان را به یک نسبت بورابور در 

 اختیار جامعه قرار دهد. جامعه باید مسئول رفاه کودکان در هر سطحی باشد.

اش از  اما در جوامعی که براساس سود و نابرابری است، جامعه بنوا بوه حواکومویوت

های بسیار و خرافات را  زند و تئوری پذیرش مسئولیت در قبال کودکان سرباز می

داری هور جوا بوتووانونود و زورشوان  های سورموایوه کند .حکومت پشت آن فرموله می

. حواکومویوت حوفواظوت از بورنودو از آن سود مویکنند  برسد میراث کهنه را بزک می

کونود و   امر آسمانی و ازلی برای خانواده تعریوف موی ککودک و پرورش او را ی

گوذارد و خوانوواده  ی خانواده موی ی نگهداری، بهداشت و آموزش را به عهده وظیفه

داری پشت هر امور توقودیوس  کند. )در نظام سرمایه را نهادی تقدیس شده معرفی می

یی منطق سود خوابیده است(. بر اساس این منطق حوقووق کوودک جوهوانشوموول  شده

ی نوگوهوداری کوودک تووسوط خوانوواده بوطوور کولوی،  نیست. واضح است که وظیفه

دهود.  بصورت غیر مستقیم بخشی از ارزش اضوافوی در جواموعوه را افوزایوش موی

تقدیس نقش مادر و بیگاری او جهت نگهداری از کودک و خانواده بطور رایوگوان 

نسبت مستقیمی با پایویون بوودن نورخ دسوتوموزد و بواالرفوتون ارزش اضوافوی بورای 

 صاحبان کاال را دارد.

دارد و سوپوس او را بوه درون  جامعه کودک را تا بزرگسالی نزد خانواده نگه موی

 خواند.  منطق سود برای افزایش ثروت در جامعه فرا می

ی  البته تعداد بیشماری از کودکان از همان ایام کودکی برای تامین نویوازهوای اولویوه

شوند .کاری که بوه ازای موبولوغوی  هایشان به مجبور به انجام کار می خود و خانواده

همین کودکوان کوار از یوک طورف بوخوشوی از ارتوش دهند . بسیار ناچیز انجام می

بیکاران هستند و از طرف دیگر توهودیودی بورای کواهوش دسوتوموزدهوا و کوارگوران 

 .باشندمی

اش در کواِر موزدی اسوت. هورجوا  یی به نام کار کودکان در عصور موا ریشوه پدیده

ِ  کوار موزدی را  دار برایش میسر و ممکن باشد محدوده سرمایه و سرمایه ی  سنی

کند. پدیده کار  کشد و کودکان را هم بعنوان کارگران خردسال استثمار می عقب می

هر یی کودکان نسبت مستقیم با نابرابری و تبعیض اقتصادی در جامعه دارد. حرفه

 جا آزادی و رفاه نسبی در جامعه هست کاِرمزدی کودکان کمتر است.

ها برای تامین رفواه کوودکوان و پوذیورش مسوئوولویوت در قوبوال عقب راندن حاکمیت

یی برای کوودکوان را  درمان و آموزش رایگان و همچنین لغو کار حرفه،  بهداشت

ی در حال حاضر  حواله کردن آن به فردا به بهانه.باید همین امروز در  اجرا کرد

خوواه و پویوشوروی  رانودن جونوبوش بورابورینیسوت بوه موعونوی عوقوباش مّهیا   شرایط

ی کارگر است. در بسویواری از ها و تحمیل فشار بیشتر به کودکان و طبقهحاکمیت

کشورها کار کودکان به طور قطعی ممنوع است و همچنین دولت در قوبوال توامویون 

اسوت کوه آن کشوورهوا هونووز  بخشی از رفاه کودکان مسئول است و این در حوالوی

های اجتماعی و مبارزاتشان حاکمیت را وادار به عوقوب  باشند اما جنبشطبقاتی می

 است. نشینی کرده 

کم گرفت. این حواصول  بند  را نباید دستغیر قانونی کرددن  کار کودک هرچند نیم

اسوت. سوودآوری نویوروی کوار  ی طوبوقواتوییک پروسه تواریوخوی جونوگ و موبوارزه

یوی  کارگران کودک برای سرمایه غیر قابول گوذشوت اسوت. اموا وجوود کوار حورفوه

کودکان برای خود سرمایه داری هم چندان قابل دفاع نویوسوت. بوه هومویون دلویول بوه 

پذیرد که کار کودک قانونی نیست! ایون را درجوه  ظاهر روی کاغذ هم که شده می

کونود. کوار کوودکوان  اش  به سرمایه توحومویول موی پیشرفت و تمدن جامعه و مبارزات

یابد اما نه قانونی و رسمی. حضور میلیونی کودکان خیابان هم بوه هومویون  ادامه می

اش  شوود بوه عوقوب داری توجیه عملی برای آن ندارد. پوس موی منوال است. سرمایه

 راند. باید هم همین کار را کرد.

هوای  بهبود وضعیت زندگی کودکان ما در اولین قدم بستگی به چگوونوگوی خوواسوت

 .ما دارد. حق کودکان را باید مطالبه کرد

یی کودکان و تامین امکانات رفاهی آموزشوی و پورورشوی  رای دفاع از حقوق پایه

مناسب و یکسان هیچ راهی جز مستقل کردن حقوق کودک از وضعیت اقوتوصوادی 

 خانواده وجود ندارد.

کوردن  ، کووتواهخاتمه دادن به استفاده جنسی از کودکان ،متوقف کردن کار کودکان

دست ایدئولوژی از زندگی کودکان، پایان دادن به ازدواج کودکان اسواسوا درگورو 

این است که سطح مبارزات برای این مطوالوبوات چوه مویوزان مولومووس و روزموره 

است  . و این راهی ندارد جز اینکه تامین تمامی نیازهای زندگی کودکوان مسوتوقول 

 از موقعیت اقتصادی خانواده بعهده دولت باشد.

در کشورهایی که درجه ای از رفاه برای کودکان مهیا شده است. هر مواه مونوظوموا 

شوود و توا سون  ها پورداخوت موی کمک هزینه نگهداری از کودک به تمامی خانواده

کند. تحصیل تماما رایگان و اجباری است. ثبوت  هیجده سالگی کودک ادامه پیدا می

 نام کودک در مدارس بعهده دولت است.

یی و حیاتی کودکان باید آلترناتیوی عملوی و جودی داشوت  برای دفاع از حقوق پایه

و کل جامعه را برای بدست آوردن آن موتوشوکول کورد و سوازموان داد. اگور قورار 

جامعه بر این باشد که سطح واحدی از استاندارد رفواه و اموکوانوات رشود موادی و 

معنوی کودکان و نوجوانان را در باالترین سطح ممکن تضمین کند. بوایود آنورا بوه 

 قانون جامعه بدل کرد و مداوما تحت نظارت قرار داد.

9 
  1396آذر -شماره پانزدهم -سال دوم
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ترین اصل سازماندهی  دارانه به مهم   نظم سرمایههای مدیدی است که  مدت
اقتصادی و اجتماعی درجهان و ایران بدل شده است.کار و طبیعت و پول در این 

اند به نحوی که امروزه کاالیی شدِن حیاِت اجتماعی  نظم همگی به کاال بدل شده
است. منطق این نظم، یعنی همانا به  ای از زندگی ما رخنه کرده به هرگوشه

های ما بدل  ترین مبنای رفتارها و جهت گیری حداکثر رساندن سود به مهم
است. بر همین منوال است که امروزه دانشگاه نیز به عنوان رکنی از ارکان  شده

ی خود را که همانا افزایش تعداد  داری موظف است وظیفه سیستم سرمایه
چنین مطیع کردن هرچه  متخصصین بیکار جهت ارزان سازی نیروی کار و هم

بیشتر این نیروی کار در بازار است به انجام رساند. پر واضح است دانشگاه 
تواند در خأل و جدا از محیط اطراف خود  نهادی اجتماعی است که هرگز نمی

بوده و به دور از تأثیر پارامترهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به حیات خود 
شود، آموزش عالی در ایران به فرم  ادامه دهد. تا جایی که به ایران مربوط می

نوین و آکادمیک آن عمری در حدود صد سال دارد. در دوران پهلوی اول 
حاکمیت درصدد برآمد که ایران را ازلحاظ اقتصادی پیشرفته و ازلحاظ سیاسی 

پارچه سازد. باتوجه به همین طرزتلقی بود که  دست و یک و فرهنگی یک
های متعدد،  ها ،تأسیس وزارتخانه حاکمیت به اقداماتی ازقبیل تأسیس دانشگاه

گذاری شرکتهای آمریکایی و  فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه
اروپایی،اجباری نمودن سربازی،ممنوعیت حجاب و...دست زد. درآن زمان 
هدف ازتأسیس دانشگاه تربیت نیروی انسانی ماهر جهت به حرکت درآوردن 

هایی برای هرچه بهتر  های سرمایه درکشور و به تبع تربیت تئوریسین چرخ
شتاب بخشیدن به این حرکت و مشروعیت بخشی به اعمال حاکمیت تحت لوای 
کلمات و اصطالحاتی بس غامض  به نام "علم" "پیشرفت" "توسعه" "رفاه" 

 است. و... بوده
 اما بعد از انقالب حاکمیت پا راهم از این فراتر گذاشت و فرآیند آموزش را تابع

شود، هدف تولیدکننده  منطق کاالیی کرد. وقتی آموزش تابع منطق کاالیی می
ای است نه ارزش مصرفی. یعنی میزان سودآوری فرآیند  تولید ارزش مبادله

آموزش است که رفتار عرضه کنندگان آموزش را در تعیین کمیت و کیفیت 
دهد. این در حالی است که طبق اصل سوم قانون اساسی کشور  آموزش شکل می

آموزش باید برای همه به صورت رایگان باشد؛ اما به قول شاعر دوصد گفته 
، 1161چون نیم کردار نیست؛ نشان به این نشان تأسیس دانشگاه آزاد در مرداد

و  1160تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در خرداد 
گذار محترم راه اخذ شهریه و  . قانون1167تأسیس دانشگاه پیام نور درسال

ها  دهد "دانشگاه برنامه اول توسعه به ما نشان می /0ها را نیز در تبصره  هزینه
های  توانند در طول اجرای برنامه دوره و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می

ی شبانه را با تأیید وزارت  های سرانه های خاص، تأسیس و هزینه شبانه و دوره
های فرهنگ، آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب  خانه

مورد از داوطلبان به تحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داری کل 
واریز کنند و معادل آن را در ردیفی که به همین منظور در بودجه سالیانه 

های مربوط به دانشگاه کند." منظور از  شود، دریافت و صرف هزینه منظور می
های  ها هستند: دوره های خاص که در این تبصره از آن نام برده شده این دوره

های  ی )نیمه حضوری( و اخیراً آموزش شبانه، نوبت دوم، آموزش از راه دوره
مجازی و... باتوجه به اینکه دانش و مهارت انسانی قابل مبادله در بازار است و 

ً از طریق آموزش کسب می شود،  این به اصطالح مزیت عمدتا
این دانش و مهارت یکی از منابعی است که جایگاه طبقاتی افراد 

کند؛ با وضعی که در حوزه آموزش در ایران پیش  را تعیین می
اند آموزش عالی به امتیازی انحصاری در خدمت کسانی  آورده

های آن را داشته باشند. پس در  آید که توان پرداخت هزینه در می
این حالت است که فرآیند آموزش امکان بازتولید و تشدید 

کند. یعنی هر که بامش بیش،  ساختار طبقاتی جامعه را فراهم می
% از دانشجویان  2/برفش بیشتر. باعنایت به اینکه تقریباً حدود

کشور در دانشگاه های آزاد،پیام نور،علمی کاربردی،شبانه و 
غیرانتفاعی به تحصیل علم )بخوانید آموختن برده واری و برده 

توان عینیت مطالب باال را به خوبی دید و  داری( مشغولند ،می
لمس کرد. اما نباید فراموش کرد حاکمیت به همان میزان که در 

امرآموزش ازلحاظ اقتصادی عقب نشینی کرد و راه را برای 
دار جهت کسب سود بازکرد، به همان اندازه از لحاظ سیاسی  ی سرمایه طبقه

توانیم این را در محتوای آموزش، تعیین سلسله  پیشروی داشته است و ما می
گفتار و سبک -مراتب بین آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان، نوع رفتار

 گیرد ببینیم. های آموزشی و... در دستور کار قرارمی ای که در محیط زندگی
ی  ای از این پیشروی با عنوان پروژه راست به سراغ نمونه در اینجا یک

سازی دانشگاه ها به طور عام و علوم انسانی به طور خاص در ایران  اسالمی
میرویم. ذکر این نکته ضروری است که فهم چیستی و چگونگی این پروژه با 
مفهوم)) انقالب فرهنگی(( گره خورده است. مفهوم انقالب فرهنگی به مجموعه 
ای از رویدادهای مرتبط با 
نظام آموزش عالی در ایران 

 61تا01به ویژه در سالهای
گفته میشود که با هدف 
پاکسازی دانشجویان و 
استادانی که از دید حکومت 
جمهوری اسالمی ایران 
))غرب زده((به شمار 
میرفتند،صورت پذیرفت.آغاز 
پروژه اسالمی سازی دانشگاه 
ها در ایران به همین سالها 
برمیگردد که هم اکنون نیز 

اقتصادی و فرهنگی و -این بحث در قالبهای گوناگون بنا به اقتضائات سیاسی
اجتماعی نظام حاکم با درجاتی از شدت و ضعف مطرح میشود.عملیاتی سازی 

 انقالب فرهنگی مستلزم انجام یک سری اقدامات بود که از آن جمله اند: 
بازبینی محتوای کتب درسی. مدافعان انقالب فرهنگی معتقد بودند که -1

سازی و  اند و برای پاک های علوم انسانی از فرهنگ غربی تأثیر پذیرفته رشته
های تحقیق در این  های مورد بحث، ابزارها و روش سازی آن موضوع اسالمی

های علوم انسانی از مصادیق تهاجم  ها باید اصالح شود. به نظر آنها رشته رشته
فرهنگی است. از دیگر کارهای انجام شده در حوزه بازبینی محتوای کتب 

توان به نفوذ بسیار زیاد و قرق سازمان سمت "سازمان مطالعه و  درسی می
 تدوین کتب علوم انسانی"ا ز جانب روحانیون اشاره کرد.

نوایی  سازی اساتید و دانشجویانی که از دید حاکمیت با انقالب اسالمی هم پاک-2
های مختلف از  ها و سمت توان به بازپس گیری کرسی نداشتند. در این زمینه می

حمله به تجمعات و دستگیری  -ها و... ها، چه لیبرال چه چپ-اندیشان  دست دگر
 آنها، بستن دفاتر موجود آنها در دانشگاه و... اشاره کرد.

ها. از اقدامات حاکمیت در این زمینه  تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه-1
ها، جداکردِن جنسیتِی مدارس  سازی مسائل جنسی در دانشگاه توان به اسالمی می

ها و مدارس، زدودن عکس  مختلط، اجباری کردن پوشش اسالمی در دانشگاه
 ها و... اشاره کرد. حجاب از کتاب زنان به اصطالح خودشان بی

 وضع گزینش عقیدتی برای اساتید و معلمان.-0
 ی متن خارج است. و موارد بسیار دیگری که از حوصله -0

عنوان روبنای سیاسِی  در ایراِن امروزکه حکومت دینی و به تبع گفتمان دینی به
هاست، حذف و جایگزینی "علوم انسانی" با "علوم  ی حوزه گفتماِن مسلط در همه

تواند یک امر سیاسی و ایدئولوژیک باشد. حال سواالتی  انسانی اسالمی" تنها می
انسانی نقِض  سازی علوم شود اینها است که آیا این اسالمی که به ذهن متبادر می

حقی به نام حق آزادی داشتِن هرگونه اندیشه نیست؟؟؟ با علم به این موضوع که 
های بسیار گوناگون و گاه متضاد از اسالم در همین ایران وجود دارد،  برداشت

مبنای این علوم انسانی اسالمی کدامیک از این تفسیرها و برداشت هاست؟؟؟ 
آلترناتیو این علوم انسانی اسالمی برای تضاد و شکاف طبقاتی موجود در ایران 

 چیست؟؟؟ والخ...
 در پایان باید گفت آموزش به طورعام و دانشگاه و مدارس به طور خاص باید

فضایی را ایجاد کند که در آن فرد بتواند 
دریافتی دقیق در باب مفاهیمی همچون 

زمان  برابری، آزادی و... داشته باشد و هم
بتواند عاملیت سیاسی و اخالقی خود را به 

های انتقادی  منصه ظهور گذاشته و به مهارت
و تحلیلی ای مجهز شود که با آن فرد بتواند 
مسؤلیت و تعهدی را در خود ایجاد کند که 
آموزش و به تبع آن تحصیالت عالیه تنها 

ی یافتن حقیقت فارغ از مقاصد آن را  وظیفه
بر عهده ندارد زیرا به قول لنین در جامعه 
طبقاتی امروز علم فارغ از ارزش وجود 

 ندارد.
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" به روز جهانی   نام گذاری بیست و پنجدر  "روز قتل خواهران میرابل نوامبر 

منع خشونت علیه زنان فرصتی است برای سوق دادن و جلب نظر افکار عمومی 

گیر بسیاری از زنان در اقصی نقاط  ی سوم دامن هایی که در هزاره به خشونت

 .جهان شده است. از خشونت کالمی تا شکنجه. خشونت هایی آشکار و یا پنهان

خشونت بسته به نظم نمادین، قانون، سیاست و اخالق تعاریف مختلفی   مفهوم

 .پدیده است  دارد. تعریف عام از خشونت، رفتاری قهرآمیز در مواجه با یک

ایی سازمان در  با تکامل مالکیت خصوصی و رشد برده داری، خشونت پدیده

های  جهت نیل به اهداف و منافع حاکمیت شد که با تعریف و تعمیق شکاف

اجتماعی نظیر ارباب/ رعیت و زنانه /مردانه و لوگوس/پاتوس منطق/احساس، 

کاری و خشونت سیستماتیک علیه  نشان دادن زنان و توجیه ستم سعی در جنس دوم

از  ی زنان  بهره از حقوق انسانی داشت. اگر بپذیریم فاصله زناِن محروم یا کم

ایی تصادفی و در اثر جهش و موتاسیون ژنتیکی  سپهر سیاسی و اجتماعی پدیده

ی تاریخی مشخصی دید که طی آن، گاه با اعمال  نیست!! باید علت را در پروسه

داشتن  آنان در  زور و خشونت و گاه از باب تقدیس و تکریم زنان باعث نگه

ی خصوصی شده و با ممانعت از حضور زنان، از  حالت انفعال حتی در حوزه

 .شدند عواید تسلیم و تمکین آنان مانند بازتوانی و بازتولید نیروی کار، منتفع می

در کتاب   کار به کار مادی و معنوی که به تعبیر مارکس  از طرف دیگر، تقسیم

ی اجتماعی استثمارگرایانه است، باعث شدتا با  ایدئولوژی آلمانی اولین رابطه

گاه  های زیست شناختی، زنان درجای گری و تفاوت تشبث و تمسک به زایش

های  استثمار شونده و به عنوان " دیگری" به کار خانگی مشغول شوند و افق

سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را تماما به مردان واگذار کنند. همچنین با ظهور 

ایی قلمرو امرار معاش و  و رشد تولید کارگاهی و کارخانه سرمایه داری 

ی کار در  عنوان سپاه ذخیره البته زنان به  کارخانگی بطور کامل ازهم جدا شدند.

برترین نیروهای کار شدند و در معرض  مزدترین و رنج مواقع لزوم  مبدل به کم

نابرابری دوچندان نسبت به مردان قرار گرفتند؛ زیرا توامان هم امکان سواستفاده 

و خشونت از سوی کارفرمایان و صاحبان سرمایه وجود داشت و هم انواع 

داری به  و تضیع حقوق انسانی. حقوقی که نه حکومت سرمایه  های خانگی خشونت

 .ی عرف و سنت ایی برپایه شناخت و نه جامعه رسمیت می

های نوظهور به عنوان فعالیتی عاری از خالقیت،  در این حین کار در کارخانه

ها به تحکیم وپرورش هویت  باعث پیدایش از خودبیگانگی و متمایل شدن انسان

های زنانه و مردانه شد. این امر باعث تشدید تشنج در روابط زن و مرد ودور 

 .ی طبیعی و افزایش ستم و خشونت خانگی بر زنان شد شدن آنها از رابطه

تبعیضات عیان جنسیتی و نابرابری در حقوق اجتماعی و سیاسی، تحت لوای 

ی خشونت علیه زنان شد،   اش افزایش گستره ها به قانون بدل شد و نتیجه حکومت

طورعریانی جریان داشته و  ترین لحظات زندگی زنان به که حتی درخصوصی

 .دارد

هایی که بعضا از فرط تکراِر رفتارطبیعی و بدیهی مردانه تعبیر  خشونت

های کالمی، آزار فیزیکی،  های جنسیت محور مثل خشونت شوند. خشونت می

نماید؛  ی طبقاتی بعید می خشونت جنسی و... ، که رهایی از آنان در جامعه

وهست به راحتی   ی اشکال خود مردساالر بوده در همه ایی طبقاتی که  جامعه

 .کند هژمونی مردانه را تکفیر و نفی نمی

داری متاخر، باز  های سرمایه از مصادیق دیگر خشونت علیه زنان  و از تحفه

پیش از  البته بیش و های زیبایی و جذابیت مردانه و تعیین مشخصه  تعریف زیبایی و

بیرحمانه معیار زیبایی را مطابق با سلیقه و منافع   آن زنانه است. صنعت ُمد

رهگذر با تکیه بر توانایی خود در تحمیق  دهد و در این  اقتصادی خود تغییر می

های تازه برای جذابیت دارند وبا فشار اجتماعی  ی اِلمان مخاطبانش، سعی در حقنه

کنند.  ی رقابت برای زیبایی و بیشتر دیده شدن می زیرکانه، زنان را وارد معرکه

با این پندار که این صنعت شانس آنان را برای جلب نظر جنسی دیگران بیشتر 

همراه دارند  آرایشی به های لوازمکند. رقابتی که سود چند بیلیونی برای کارخانه می

و با نشاندن زنان در وضعیت جبر استفاده و توجه به وضعیت عرضه و تقاضا، 

آورند   معیار زیبایی زنان را از حالت طبیعی به شکلی  تصنعی، اما ُمد روز درمی

کند.  گرایی زنان محیا می واوضاع را برای پذیرش شرایط فرو دستی و مصرف

، سود سرشاری نصیب تولید کننده  شرایطی زمخت که با توجه به حجم معامالت

آرایشی با توجیه اختیار انسان  کند. استفاده اغراق آمیز از لوازم و عرضه کننده می

شود حتی زنان کارگر در پی عقب نماندن  بر بدن خود و آزادی شخصی باعث می

فرسا و نه  از قافله زیبارویان، قسمتی از درآمد اندکی را که در ازای کار طاقت

کند را نصیب سرمایه داری  متناسب با حجم آن ازصاحبان سرمایه دریافت می

دیگر کنند. سرقتی آشکار و دقیق برای ستاندن درآمد اندک زنان و بازگشت پول 

زنان در ناچاری   به سمت و سوی سرمایه داران. خشونت مستطر در قراردادن

آرایشی البته با طیب خاطر ورضایت زنان حاکی از ترفندهای  استفاده از لوازم

سرمایه داری متاخر در تعریف نیاز اساسی از هیچ است. صنعت ُمد و آرایش هم 

ی  برای تجارت سرمایه صنعتی پر سود و فایده ست، هم برای تبدیل زن به ابژه

گرایی و  در مصرف جنسی خالی از اندیشه و راضی از شرایط برساخته و غرق 

تهی کردن اذهان از امر سیاسی در جهت بی تفاوتی و سیاست زدگی زنان و 

 .مردان است

مردان است.  ترین نوع خشونت در برخورد زنان و خشونت فیزیکی اما متداول

ی خشونت فیزیکی را داشته. برخالف  بطور متوسط از هر سه زن یک نفر تجربه

شود؛ خشونت  ها که گاه بطور علنی وگاه غیر مستقیم اِعمال می سایر خشونت

تواند  فیزیکی بسته به شرایط فرهنگی طرفین امری بدیهی و طبیعی و یا تابو می

فرهنگ امکاِن عنوان کردن آن وجود دارد یاخیر. خشونت   همان باشد، که بسته به

دهد، مخصوصا  فیزیکی از سوی مرد، احتمال وقوع تجاوز جنسی را افزایش می

در مناطق دورافتاده بدون اینکه متجاوز متوجه مجرمانه بودن فعل خود باشد و یا 

 .شخص آسیب دیده از امکان پیگیری قانونی مطلع باشد

ی و  از همین روی آگاهی بخشی به کودکان و بزرگ ساالن نسبت اعمال مجرمانه

تواند اثر  عنوان پیشگیری از وقوع جرایم جنسی می خشونت و آزار جنسی؛ به

 .گذار و درجهت کم شدن آمار بزه جنسی باشد

ها از مصادیق  واره به تنهایی ویا همراه با انواع دیگر خشونت آزار کالمی نیزهم

 .است  بارز خشونت علیه زنان مطرح

ها تنیده شده که امکان تمیز آن از اروتیکا  ادبیات میسوژن چنان در تاروپود انسان

و حتی تاناتیکا کاری سخت و دشوار است. بکار بردن اسم آالت جنسی، نسبت 

دادن خصائل زنانه برای تحقیر دیگری و خصائل مردانه به عنوان تعریف و 

تمجید از شخص، ابژه بودن زن در تمام این معانی )به جز اروتیک که مبتنی بر 

ایی از آزار کالمی و خشونت زبانی است که  برابری جنسیتی است(، تنها گوشه

کنند. خشونتی که از فرط تکرار تبدیل به نُرمی ناخوشایند شده و  زنان تجربه می

. باتدقیق و واکاوی در تمامی اشکال خشونت علیه زنان با عاملی   نه چیز بیشتری

عنوان عامل بازدارنده در خالف جهت  شویم که درصورت وجود به مواجه می

کند.  داری و در جهت شکستن شیشه عمر دیو هفت سر عمل می خواست سرمایه

عنوان بازدارنده برای تحمیق زنان و مانعی برای تحمیل امیال نظام  "آگاهی" به

عنوان اصولی تخطی ناپذیر؛ نظم نمادین و متکی بر تبعیض و  داری به سرمایه

ایی که میسر  کند.آگاهی می خشونت جنسیتی را به نفع برابری جنسیتی دگرگون

ی آموزشی همگانی و ریشه  ی آهنین برای برنامه شود مگر با عزم و اراده نمی

 .ای تهی از جبر و جهل کنی تبعیض و خرافه برای ایجاد جامعه
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 زمانه ی پروانه ها
 عسل محمدی



 

 

 

 

 

 

ها و توجه کل جامعه را  رویم؛ مناسبتی که نگاه میبه استقبال روز دانشجو 

کند. این روز و این مناسبت با گذر از تاریخِ پر فراز و  به خود مترکز می

ای از تاریخ به یُمِن  نشیبی، امروز در مقابل ما قرار گرفته است. در برهه

گاه  ها"، دانشگاه جوالن ها و خط "امامی های "انقالبیون فرهنگی"، سروش چکمه

ها و میلیشیای حکومتی شد؛ پس از برهم خوردِن مناسبات جهاِن  انجمن اسالمی

زمان با  های آمریکا مبنی بر جهان "تک قطبی"، هم دو قطبی و اجرای پروژه

بندی  سو و صف رسوایِی جریاِن دوم خرداد و بی افقی اصالح طلبان از یک

(1داراِن دمکراسِی "عمو سام") ا و حامِی "رژیم چنج" وطرف گر های قوم جریان

خواهان  ی کارگر، آزادی هاِی طبقه ی رویارویِی سوسیالیست ها عرصه ، دانشگاه

دار رژیم، "لیبرال" های  و برابری طلبان، با تحکیم وحدت و اپوزیسیوِن طرف

ی هشتاد بود. پس از مرزبندی با  های قوم پرست در دهه پرو آمریکا و جریان

ی نظری و عملی با سازشکاران  ی همه جانبه های ضد کارگری، مبارزه جریان

های  ای که به جریان و تمام نیروهای سیاسی

اصلِی قدرت امید بسته بودند، در نهایت در 

، به مناسبت روز 6/آذرسال  11روز 

شد،  دانشجو، صدایی که از دانشگاه شنیده 

ی کارگر در قالب حق تشکل  مطالباِت طبقه

مستقل، "آزادی زندانی سیاسی"، مقابله با 

دخالت خارجی در سرنوشت ایران و حق 

  حقوق جامعه های زنان بی پوشش و خواست

های  چه در آن روز از دانشگاه ( آن2بود.)

صدای کارگراِن بی  ایران شنیده شد، فریاد یک

ی ایران  حقوِق جامعه های بی تشکل و انسان

 !بود

 

ای موفق با یک  ی تجربه مقایسه

 !انگارِی" تلخ "سهل

ها، به مثابه  شرایط موجود در دانشگاه

تصویری برجسته از جامعه، از 

های سیاسی و مناسبات اجتماعی و  بندی  صف

ی  سیاسی از جامعه است. امروز اگر طبقه

کش، با معضل بیکاری و معیشت نا بسامان روبه  کارگِر ایران و اکثریت زحمت

های امید به اشتغال در آینده، از طریق  رو هستند، در دانشگاه نیز روزنه

های  شوند. اگر روزی با وعده یک بسته می هایی مثل "کار ورزی"، یک به طرح

تو خالِی "گشایش اقتصادی"، به معیشت کارگران و اکثریت مزد بگیر جامعه 

حمله کردند، امروز با شعار "امنیت" و ایجاد دوقطبی کاذِب ناسیونالیستی، 

چه در  زنند. به تبع آن اش را عقب می ی کارگر و مطالبات اعتراضات طبقه

سیاسی و -دانشگاه در حال اتفاق افتادن است، تابعی از مناسبات طبقاتی 

 .در جامعه است -اقتصادی

کند که روز دانشجوی امسال  این مختصات کنونی، حاکمیت سرمایه را وادار می

هایی از حاکمیت،  های قدرت و تریبون دادن به بخش های جناح را هم، با نمایش

کنند تا دانشجویان  این مناسبِت تاریخی را از سر بگذراند. باز هم تالش می

ها را تحت فشار قرار دهند، بلکه مراسمی "مستقل" و با  معترض و سوسیالیست

 .پرچم سوسیالیستی برگزار نشود

های متعدد صنفی هستیم، از طرف  ها شاهد اعتراض با این اوصاف در دانشگاه

ی کارگر و  های طبقه ها است که با سنت سوسیالیست دیگر تاریخ این روز مدت

خواهی و برابری طلبی گره خورده است. در  جریان آزادی

ی کارگر و  دار مطالبات طبقه های دانشجویی و پرچم ی اعتراض ای نماینده دوره

هندگان، رهبران  های ایران، جمعیت بزرگی از سازماند جنبش زنان در دانشگاه

و فعاالن علنِی چپ و سوسیالیست بودند. تولید وسیع ادبیات مارکسیستی و 

های ایران  های متعدد در سراسر دانشگاه ها و بیانیه سوسیالیستی، در کنار تجمع

ی کارگر، سبب  و عالوه بر اتحاد استراتژیک و ارتباط ارگانیک با جنبش طبقه

ی کارگر و کل جامعه بر قرار شود.  شد که ارتباطی مستمر بین دانشگاه با طبقه

ی  ی هشتاد، دروه خواه و برابری طلب در دهه تاریخ مبارزات دانشجویان آزادی

ای به دور از سازشکاری با  خواهانه و کارگری و مبارزه ی افکار آزادی اشاعه

های سیاسِی ضد کارگری،  های قدرت و جدال و مرزبندی با جریان جناح

که جریان "داب" مراسمی  6/آذر سال  11ناسیونالیستی و رفرمیستی است. 

مستقل و با فراخوانی علنی برای روز دانشجو برگزار کرد، مناسبتی نیست که 

ای  پایان یافته باشد؛ مطمئنا گامی برای ایجاد افقی مستقل و بدون شک تجربه

 .موفق از اتحاد دانشجویاِن سوسیالیست بوده است

، دستگاه سرکوب علیه جریان 6/باری؛ به هنگام مناسبت روز دانشجو در سال 

ها،  خواه و برابری طلب و دانشجویان سوسیالیست در دانشگاه دانشجویان آزادی

های اصلی این  هندگان و چهره ای را آغاز کرد. تمام سازماند جنگ همه جانبه

های گسترده و اجبار به  ها تحت فشار قرار دادند؛ بازداشت جریان را مدت

ها که  ایست هاِی "چپ" پرو حکومتی و نئوتوده پاشی های متعدد، در کنار سم تبعید

پای جمهوری اسالمی شده بودند، راه را برای عرض انداِم جریان سیاسی  هم

"جنبش سبز" و اپوزیسیوِن 

دار حکومت باز کردند.  طرف

دانشگاِه سرخ و سوسیالیستی 

جایش را به شعارهای جناحی از 

حاکمیت و اپوزیسون مرتجع 

 .داد

این وضعیت و توازن قوا در 

دانشگاه که بر گرفته از واقعیت 

جاری در جامعه است، تا به 

امروز ادامه داشته، تا اینکه 

های  هایی از اعتراض بارقه

های مختلف  صنفی در دانشگاه

شود. اعتراضات در  دیده می

دانشگاه به مانند مبارزات 

ی جامعه، متاثر از  روزمره

های موجود در جامعه و  جنبش

های سیاسِی مختلف است؛  جریان

ی  ای منحصرا تحت سیطره دوره

حاکمیت سرمایه بود، زمانی 

های  ها با لیبرال های اپوزیسیون پرو رژیمی و دوم خردادی جدال جناح ی عرصه

ی  ها بود، مدتی هم تریبون طبقه های غرب و ناسیونالیست دار سیاست طرف

حقوق جامعه، توسط دانشجویان  ها انسان بدون تشکل و بی کارگر و میلیون

ی شصت جامعه را داشت  ی خفقان در دهه طور که سایه سوسیالیست بود. همان

ی هفتاد، نارضایتی عمومی در جامعه،   های اواخر دهه کرد، یا سال خفه می

خیالی به حاکمیت و "اصالحات" را کنار زد؛ همان تاریخ سیاسی و  خوش

های سیاسی در  بندی ها و صف اقتصادی این جامعه است که دانشگاه و اعتراض

 .اش، تابعی از آن است هر دوره

متاسفانه پارسال، پس از دپو شدِن پتانسیِل انسانی عظیمی از دانشجویان 

باره بیانیه ای با ادبیات آشنای بخِش امنیتی  معترض به صورت مجازی، به یک

ای بود مبنی بر  ی "استقالل" صادر شد؛ توبه نامه حاکمیِت سرمایه، به بهانه

ی فراگیر دانشجویان ایران و حمایت کنندگان آن هر  که " آغازگران بیانیه این

های خارج از  های تروریستی منافقین و دیگر گروه گونه ارتباطی را با گروهک

ها کاری جز ترور، ایجاد رعب و  ها در این سال کشور رد می کند. این گروه

وحشت، فریب و خیانت به دانشجویان و کارگران در بیالن کاری خود نداشته و 

( متاسفانه در غیاب 1هایی را دربر داشت.) ندارند..."، که مباحث و انتقاد
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 یادداشت
 به استقبال روز دانشجو

 فرد امیرحسین محمدی



چه در  گر، آن جریانی متشکل از دانشجویان سوسیالیست و دخالت 

روز دانشجو، در سال گذشته اتفاق افتاد، تفرقه در صفوف دانشجویان معترض و 

چنین سوال مهمی در مقابل آن جمعیت بزرگ  نا امیدی از فعالیت بود؛ هم

 !معترض قرار داد

اش، در  به هر روی واضح است که فشار حاکمیت سرمایه، به ویژه بخش پلیسی

ی تلخی را ثبت کرد! مطمئنا تکرار  کنار "سهل انگاری" و "بی تجربگی"، واقعه

ی توازن قوایی است که به نفع نظام سرمایه داری و  دهنده چنین اتفاق تلخی، نشان

 .جمهوری اسالمی است

ای دیگربا شرایط مشخِص دیگری قرار گرفتیم. جهان چند  امروز اما در دوره

های  های امپریالیستی در خاورمیانه، اوج گرفتن اختالف قطبی و جدال کمپ

کند؛ از سوی دیگر در  قومی و مذهبی در منطقه، امنیت جامعه ایران را تهدید می

ی آمریکا، دوقطبی  های جمهوری اسالمی با هیئت حاکمه پی شدت گیرِی جدال

کاذب ناسیونالیستی ایجاد شده، تا نیروهای سیاسِی حامی "رژیم چنج" و 

های مرتجع  بندی ی صف دار حکومت، بتوانند جامعه را صحنه اپوزیسیون طرف

طور که اشاره شد، فضای  خود کنند و از این میان سرباز گیری کنند. همان

های سیاسی در دانشگاه نیز متاثر از همین شرایط موجود  دانشگاه و جدال جریان

های امنیتی  در جامعه است. بیکاری، بی افقی معیشت و شغل در آینده و تهدید

های راست پرو آمریکا و میدان دادن به  راه با جوالن جریان همیشگی، هم

های  های "ضد امپریالیسم" و طرفدار رژیم، روز دانشجوی مستقل از جناح نیرو

قدرت را ضروری کرده اند. باید علیه تهدیِد ناامنی در جامعه و فضای "پادگانی" 

ی کارگر صفی متحد ساخت. دانشگاه و   در دانشگاه و هجوم به معیشت طبقه

کشان  های دانشجویی نقش مهمی در تغییر آینده به نفع کارگران، زحمت اعتراض

ی دانشجویان سوسیالیست، آن  های بی حقوق دارند. این مهم فقط از عهده و انسان

 .آید هم متحدانه بر می

 1116آذر  0

 :ها پانوشت

های پرو غرب در  ی دانشجویی تلنگر، ارگان لیبرل نقل به مضمون از نشریه(1)

 دانشگاه تهران

(2)https://www.youtube.com/watch?v=F3PctFvZULQ 

(1)ی "همراه نشدن با ادبیات ستمگران توقع زیادی نیست!"  رجوع شود به بیانیه

 gam1110ی گام@ رجوع شود به آرشیو نشریه-توسط فعاالن سابق دانشجویی
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ی انجمن  ی ایشان از اعضای هیئت مدیره استقبال گرم محمود صالحی و خانواده

 صنفی کارگران و استادکاران مریوان پس از پیاده روی طوالنی

ی انجمن صنفی کارگران و  میکائیل صدیقی به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره

رواِن  ی اتحاِد کارگران، فعاالن و پیش استادکاران مریوان و حومه، به نشانه

 103ی  جنبش کارگری، به قصد دیدار و تبریک به محمود صالحی، فاصله

ی انجمن صنفی  سقز را پیاده پیمودند. اعضای هیئت مدیره –کیلومتری مریوان 

کارگران و استادکاران مریوان، در ورودی شهر سقز، مورد استقبال گرم 

 .ی ایشان قرار گرفتند محمود صالحی و خانواده

ی کارگر  روان جنبش طبقه الزم به ذکر است محمود صالحی، فعال و از پیش

ماه پیش، بازداشت و برای اجرای حکم یک سال حبس،  است که نزدیک به یک

خواهان  ی آزادی های تلخ اخیر، در کنار اتحاد همه جانبه راهی زندان شد. تجربه

طلبان، فعاالن کارگری در ایران و سندیکاهای کارگری در خارج از  و برابری

امان همسر وی و  های بی های پرشور و تالش ها و آکسیون کشور و اعتراض

ی کارگر و  ای را از اتحاد طبقه ای شیرین و تاریخی ی ایشان، تجربه خانواده

 .هایش رقم زد سوسیالیست

سندیکا و انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی تلگرام  منبع:کانال
 مریوان وسرواباد

https://t.me/joinchat/AAAAADye-6RI2kh12Q-oqQ 

 گزارش
 ی اتحاد! روی طوالنی، به نشانه پیاده



 : امیرحسین محمدی فردسردبیر
 )زیر نظر هیئت تحریریه(

پیشکو فاتحی ، آرمین همکاران این شماره: 
 شریفی، عسل محمدی و ایوب محمدی


