
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١١ جوالی ١٠

 

  ايران در ھفته ای که گذشت
  

  شبِه دولِت سپاه پاسداران

 خود و در اسارت ی  طبقاتۀ حفظ سلطیاکم برا حۀ که طبقشود ی اطالق می کلمه، به دستگاھقي دقیدولت  در معنا

 جدا از مردم ی ئ مسلح حرفهیروھاي را نی  ھر دولتانيبن.  تحت ستم سازمان داده استیھا نگه داشتن طبقات و توده

  .دھد ی ملي ممتاز و مافوق مردم  تشکیو بوروکراس

 به شکل ،یدار هي که در دوران  سرماني و اشکال گوناگون به خود گرفته، تا اافتهي تحول خ،ي  در طول تاردولت

ھا،   دادگاهس،يلو ارتش، پري نظی متعددیھا و  نھادھا  دولت، ارگاننيدر ا.  استافتهي خود دست یئکامل و نھا

 ی دستگاه مذھبۀ از نمونی و اسارت فکری معنوقي تحمیھا نھادنه،يپارلمان، کابھا، ادارات،  خانه ھا، وزارت دانزن

  حفظ نظم موجود و ی را برایني معۀفي کار منظم، وظمي تقسکي در چارچوب ره،ي مدرن و غیغاتي تبلیو  نھادھا

  . بر عھده دارنددار هيسرماۀ  طبقی طبقاتۀسلط

  حاکم با ۀ و طبقست یني دی تفاوت که دولتنيبا ا. گري دولت است، مثل ھر دولت دکي ھم ی  اسالمیجمھور

 از ران،ي حاکم بر اۀاما طبق. کند ی  مئی مردم تحت ستم فرمانروایھا ق بر توده و استبداد و اختنااني عریکتاتوريد

 ی سرنگونۀ و خود را در آستانکند ی می ناتوانحساس مبارزات مردم،  به شدت ای جدداتيآن رو که ھمواره با تھد

 ی دولت  رسمفي وظانيتر ی تمام اصلیعني.  در درون دولت شکل داده که شبه دولت استیگري به ارگان  دند،يب یم

 ز،ي ارگان مقدم بر ھر چنيا.  ست ی اسالمی ارگان، سپاه پاسداران جمھورنيا. را در درون خود جمع کرده است

 راني در سراسر ای و مالی خدمات،ی کشاورز،یمؤسسات متعدد  صنعت.  بزرگ استدار هي مالک و سرماکيخودش 

 داري خرنيتر یاصل.  نفت و گاز استیھا  پروژهیگذار هير سرما  دولت دی تجارکي شرنيتر بزرگ. در تملک دارد

 و  ی کاالھا در شکل رسمات از صادرات و واردیبخش مھم. شوند ی می که خصوصست ی مؤسسات  دولتنيتر مھم

 و تي سازمان امنس،يلو ارتش،  پی فهيزمان، وظ سپاه پاسداران، ھم. رديگ ی ارگان انجام منيقاچاق آن، توسط ا

دستگاه .  دارداري در اختی  اختصاصیھا زندان.  بر عھده داردزي را نیگر و قاض عات، بازجو، شکنجهاطال

سپاه . باشد یھا برخوردار م  از آنئیاز قدرت  بازداشت مردم و بازجو.  مختص خود را سازمان داده استیاطالعات
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  ج،ي بسالتي تشکقي و از طردينما ی میندس و مھتيانتخابات را ھدا. کند یپاسداران، در نقش وزارت  کشور عمل م

 ی که کادرھاارد  خود را دۀژي ویھا سپاه پاسداران، دانشگاه. آورد ی مروني بی رأیھا  خود را از صندوقنيمنتخب

 ھمواره نهي در مجلس و کابژهيبه و. کنند یھا  آماده م  نھادھا و ارگاننيتر ھا در رأس مھم  گماردن آنی برایاسيس

  .اند ضور دارند که پرسنل سپاه  پاسداران بوده حیافراد

 مختص خود را جدا از  وزارت امور ی و روابط خارجکند ی  پاسداران در نقش وزارت امور خارجه عمل مسپاه

 و کند، ی  سانسور موسوم به ارشاد عمل مۀخان سپاه پاسداران در نقش وزارت.  داردی اسالمی جمھوری رسمۀخارج

 مخالفان یونيزي و تلوئیوي رادیھا  و مختل کردن امواج فرستندهینترنتي  ایھا تي کردن ساترلي و فلي تعطۀفيوظ

 و در  نقش داند ی مینيسپاه پاسداران خود را پاسدار اسالم و مبلغ و مروج خرافات د. دار  است  را عھدهميرژ

  .کند ی عمل میدستگاه مذھب

 بر  عھده دارند، سپاه ی اسالمی رنگارنگ جمھوریھا و نھادھا ن را که ارگایفي وظانيتر ی  کالم، تمام اصلۀخالص

ھا را در درون خود   آنۀژي ویدار  است و نھادھا  عھدهی و مجزا از دولت رسمئیھا را خود به تنھا پاسداران، آن

 شبه دولت در درون کي وجود ،ی اسالمی بارز جمھوریھا یژگي از  ویکي روست که نياز ا.  کرده استجاديا

 ی که به دست آورده است، در طول تمام دوران جمھوری به علت قدرتران،ي شبه دولت  در انيا. ولت استد

 آن باند اي نيھا به  نفع ا  نزاعني در حل و فصل ایا کننده نيي حاکم، نقش تعۀ طبقی درونیھا  نزاعاني در  جر،یاسالم

 و ی اسالمی ماندن جمھوری  ارگان در بر جانيا که ی به پاس خدماتميسران رژ. ت حاکمه داشته استأيدرون ھ

 خدمات روز ني ارج نھادن بر ای روز را براکي انجام داده است،  ھمواره آن را ستوده و دار هي سرماۀ طبقۀسلط

  .پاسدار نام نھاده  اند

 ی اسالمیور  جمھیھا  ارگان و مقامني سران ای از سوی متعددیھا  ھفته به مناسبت روز پاسدار، مراسمني  ادر

  .ديبرگزار گرد

  بود که سپاه، تنھا ني کالم او اۀ مھر داشت و خالصی با خبرگزاری طوالنۀ مصاحبکي  سپاه پاسداران، فرمانده

  . استی و باالخره نظامیتي و امنسيلو  پ،ی اجتماع،یاسي س،ی اقتصادیالتي بلکه تشکست،ي نی نظامالتي تشککي

ھا از   موشککي ھرمز،  شلۀ جنگ، بستن تنگی کامل برای که آمادگنيز ا سپاه و ای  نخست از قدرت نظامیو

 آزاد یھا  در آبی دشمن و باالخره  امکان استفاده از توان نظامیري استفاده از اصل غافلگی براینيرزمي زیلوھايس

 اند دهي رسجهي نتنيادشمنان اکنون به :  کرد و  افزودره سپاه اشایتي امنی سپس به کارکردھایو.  را دارد، سخن گفت

 به ري اخیھا  حرکتني ھم از ای را  توسعه دھند و البته اطالعات و شواھدی و ناامنیکيزکه اقدامات ترور ف

  سپس به یو. برد ی کامل به سر می که در آمادگدهي تدارک دیبري ارتش ساکي نيچن سپاه ھم.   استدهيمان رس دست

 به ی دست دارد که کمکی  اقتصادیھا تيا کرد که سپاه از آن رو در فعال سپاه پرداخت و ادعی اقتصادیھا تيالفع

اند ھر ساله  ظف شدهؤ قرارگاه خاتم مۀرمجموعي از  جمله زیا  ھر مؤسسهن،يعالوه بر ا! مردم محروم شده باشد

از کمک  یزياگر مردم محروم چ!  اختصاص دھندئیزدا تي خود را به محرومی از منابع  درآمدیمبلغ قابل توجھ

ھا شده است، لطفا آن  را به اطالع ھمگان   آنبي نصاي و اند دهي سپاه در ھر سال شنی دالرارديلي مني  چندیدرآمدھا

 کشور ني در اايآ.  کرده باشدیکمک" مردم محروم" که سپاه پاسداران، به  دهي و نشندهي ندیبرسانند، چون تاکنون کس

 آن  برمال ی اقتصادتي است که حساب و کتاب فعالدهي شنئی در جااي دارد و ی از درآمد  ساالنه سپاه خبری کساصالً 

  شود؟

 ی  و اجتماعی فرھنگ،یاسي سلي ارگان در مساني نقش اشي از افزاتيفرمانده  سپاه پاسداران سپس با ابراز رضا
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 انجام ی برای نظامیھا تي کرد تا سپاه عالوه  بر انجام مأموری خوباري در سپاه کمک بسی ساختارراتييتغ: "افزود

  ".  وارد عرصه شودزي نی و اجتماعیاسي س،ی فرھنگیھا تيمأمور

 فرمانده سپاه، نيا.  کشور  باشدلي نقش سپاه پاسداران در تمام مساترشي بحي به توضیازي نگري که درسد ی  نظر نمبه

 داشته باشد ھا تي مأمورنيه انجام ا ھم بیا   که اشارهني ایاما برا.  کشور استۀکار  که ھمهدھد ی محيخودش توض

 ارياند ارتباط  بس  شدهري که دستگیافراد" در دست سپاه است و یاف انحرانيبازداشت و برخورد با  عوامل جر: گفت

ھا   ھم در دست  اقدام و برخورد قرار دارند که آنیگريالبته افراد د. اند  داشتهاني جرني ای اصلیھا  با چھرهیکينزد

  ". ندارندی انحرافانيا جر بیارتباط

 حاکم ۀ  طبقی دروناني که کدام جرني بر ای سپاه را مبنمي خود، تصمۀ از مصاحبیگري  سپاه در بخش دفرمانده

 اناتي از جریافراد: " مشارکت داشته باشد،  اعالم کرد و گفتمي رژی انتخاباتیھا ی بازشب مهي در ختواند یم

."  شرکت کنندتوانند ی میاسي سیھا  است که در رقابتیعياند،  طب کردهطلب که از خط قرمزھا عبور ن اصالح

" عفاف و حجاب" به  لي ارگان و دخالت آن در عموم مساني اتي فعالۀ دامنراموني بحث پۀفرمانده سپاه در  ادام

 دخالت جيبس قي اما سپاه از طرست، ی انتظامیروھايھا بر عھده  ن  و برخورد با آنلي مساني و گفت گرچه اديرس

ھا به   گروهني از ای و اطالعات و شواھدپردازند ی  در جامعه ھستند که به فساد مئیھا  گروهني بر االوهدارد و ع

  .مي کندايھا  را پ  آنیھا  سرچشمهمي تا بتوانميھا کار کن  آنی روی از نظر اطالعاتدي است که بادهيدست  رس

 ھفته ني سرکوب مردم توسط سپاه پاسداران است، او ھم  در اونيمد ش،مي خود و رژتي  که تمام موجودیا خامنه

 ارگان یھا  سردستهني خطاب به ایو.   کندیھا تشکر و قدردان  تا از آنرفت،يفرماندھان سپاه را به حضور پذ

 معناست که سپاه پاسداران ني پاسدار، بدروز سوم شعبان  به عنوان یگذار نام: گر، فاسد و دزد گفت سرکوب

 یستادگي راه قدم برداشته و  اني حرکت کند و سپاه پاسداران حقاً و انصافاً در اءدالشھداي ھمواره در راه  سخواھد یم

 تي که با سرکوب و کشتار موجودی به  ارگانراني حاکم بر ایکتاتوري دمي رأس رژۀنام قي ھم تشونيا. کرده است

  .ست ی اسالمی در درون دولت جمھوریشده که شبه دولت  لي تبدی را حفظ کرده و اکنون به چنان قدرتميرژ

  

  نژاد ی احمدیھا پاتک 

 از  دست ی دولت  خود را در دستگاهیاسي به سرعت قدرت سب،ي رقیھا  تعرض گروهۀجي  که در نتنژاد یاحمد

ات طرف  توقف تعرضیھا اوالً، تالش  برا  ھفته دو پاتک داشت که ھدف از آنني در اشود، ی مفي و تضعدھد یم

 جدا بافته از یا  تافتهی واي ناآگاه بود که گوۀ توداني توھم در  مني اجادي ای جلب توجه مردم و تالش برااً،يمقابل، ثان

  . حکومت استگري دیباندھا

 بود،  ی اسالمی  جمھوریھا ھا و ارگان  گروهی برخهي علمي مستقري و غمي که مستقئیجا  از آنھا یريگ   موضعنيا

  .ختي برانگمي را در درون رژیدي  جدیھا  و واکنشھا جنجال

 در مي  رژیتي و امنی نظامیھا و نھادھا  به نقش و دخالت ارگانی ومي مستقري غۀ  مورد آن، اشارنياول

ھا و نھادھا مد   نکرد، اما کامالً  روشن بود که کدام ارگانیا ھا اشاره  به نام مشخص آنیگرچه و.  بودیگر یقاچاقچ

  .نظر اوست

 زاني از میبخش قابل  توجھ: " و مبارزه با قاچاق کاال گفتیريشگي پی راھبردھاشي  روز شنبه در ھمانژاد یاحمد

 قاچاق از ی ممکن است که کاالھایزي  چنياما چگونه چن." شود ی وارد می رسمی قاچاق از مرزھایکاالھا

 جا را سوراخ کرده کي دستگاه، ھر کس النفالن  سازمان، فالن نھاد، ف: "ديگو ی می وارد شود؟ وی رسمیمرزھا
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  که باشد، ی ھر سازمان، نھاد و دستگاھی برایرقانوني غی ھمه مرزھاديبا." "آورد ی و  مبرد ی خودش میو برا

 چيھ.  شوند واردی  از مرز قانونتوانند یھا ھم م  است، آنی و دفاعی اطالعات،یتي امنئیاگر کاال. بسته شود

 ارديلي م۶٠ تا ۵۵ نيب: " افزودیو."  خارج از کنترل  گمرک داشته باشدی مرزاي اسکله دارد حق نیا خانه وزارت

 اي  دنکي درجه اني رقم ھمه قاچاقچنيا.  تومان استارديلي ھزار م٢ که معادل شود ی  مصرف مراني در اگارينخ س

  ". خودمانیچاقچ چه رسد به برادران قااندازد، یرا به طمع م

 یھا ھا و فرودگاه  ھستند که  اسکلهئیھا  سران آن نھادھا و ارگاننژاد، ی احمدی  روشن است که برادران قاچاقچپس

 که روشن شده ئیتا جا. کنند ی اجناس قاچاق وارد م،ی  نظام،یتي امن،ی اطالعاتی دارند، به اسم کاالھایا جداگانه

 بود  یعي طبنيبنابرا. کند یھا اسکله وارد و خارج م  از دهارانرا ھم سپاه پاسد  قاچاق ی حجم کاالنيتر شياست، ب

  . واکنش نشان دھدیريگ  موضعنيکه سپاه پاسداران زودتر از ھمه به ا

ھا   دارند که  در آناري در اختی نظامیھا  اسکلهیعي مسلح به طور طبیروھاين:   سپاه پاسداران گفتفرمانده

 افراد با نيا. شود ی  که مطرح مست ی انحرافیھا  صحبتلي مساني و ارديگ یاالھا صورت نم بحث تبادل کوقت چيھ

 کاال اتفاق ی که قاچاق اصلئی را از جاگري  دیھا  قصد دارند، توجه دولت و دستگاهئیھا  بحثنيمطرح کردن چن

 فاش نژاد ی احمدی رقباشي پیندچ.  کجاستی اصلیفرمانده سپاه  پاسداران نگفت که آن جاھا.  منحرف کنندافتد، یم

  . دست دارندگاري در قاچاق سی ونيکرده بودند  که معاون

  دست دارند، یگر ی قاچاقچ،ی مالیھا  سوء استفاده،یريگ  رشوه،ی  که ھمه سران و مقامات حکومت، در دزدنيا

 را در قاچاق کاال، یکه نقش اصل روشن را  انکار کند تي واقعني اتواند یروشن است، اما فرمانده سپاه پاسداران نم

 بي بابت به جني دالر از ااردھايلي و ھر سال مدارند ی اسالمی  جمھورسيلوسپاه پاسداران، وزارت اطالعات و پ

  .زنند یم

 ارگان ني سپاه  پاسداران نقش ایريگ  و شکلی اسالمی استقرار جمھورلياز ھمان اوا. ستي نیدي جدألۀ  ھم مسنيا

 مسلحانه در یري کار به درگزي مورد ننيدر چند.   نبوددهي پوشی بر کسید کاالھا به طور قاچاق در وروژهيبه و

 توسط سپاه ی اسالمی قاچاق تجار بازار وابسته به جمھوری  کاالھاصيحتا ترخ. ديھا و کمرگ کش فرودگاه

  .گرفت یپاسداران صورت م

ھا رسماً   چرا که آند،ي  گردلي سھل و ساده تبدیه امر سپاه و وزارت اطالعات بیگر ی قاچاقچی رفسنجانۀ  دوردر

 ھم، ی رسمیھا ھا و اسکله حتا در فرودگاه.  خود کسب  درآمد کنندی داشته باشند و برای اقتصادتيمجاز شدند فعال

فساد و .  و سپاه پاسداران قرار داشت، نگاه کننداطالعاتھا نام وزارت   که  بر آنئی جرأت نداشت کاالھایکس

 وزارت ی  اقتصادتي گرفتند، فعالمي که ظاھراً تصمدهي رسیا  وزارت اطالعات به درجهی اقتصادتي  فعالئیسوار

 سپاه جرأت نکرد در مورد ی از سپاه، کسی و  رفسنجانیا  خامنهۀ ھمه جانبھا تياما با حما. اطالعات را ممنوع کنند

 نيتر  که اکنون به بزرگئیاند تا جا باز گذاشته سران حکومت  دست سپاه را چنان ۀ بزند، بالعکس ھمیحرف

  ئیھا  مورد به اسکلهکي مجلس بود، در سي رئی که کروبشيتنھا چند سال پ.  شده استلي  تبدراني ادار هيسرما

  .ستندياشاره کرد که تحت نظارت دولت ن

 شد، ی مدئوي آن بازار  مملو از و پس ازی اما چند روزکردند، ی را جمع مدئوھاي که وامي از ھمان اراني  مردم ااما

 منوال ني ھم وضع بر ھمئی و مواد غذای  خانگلي وساگريدر مورد د.  ھستندهي پشت قضی که چه کساندانستند یم

  .دنديرس ی ھنگفت به فروش می بھاه که بشد ی  مئی مرتبه بازار مملو از کاالھاکيبود که 

 کار تواند ی نم،ی رنگارنگ  خارجیگارھاي س،یخدر، مشروبات الکل ھمه مواد مني نداند، اراني که در استي  نیکس
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 در کار است که در ئیھا دست.  باشدی در  مناطق مرزري از مردم فقی واردات تعداداي خرده پا و یچند قاچاقچ

 دست سيلو سپاه، وزارت اطالعات و پژهي به وۀون از نمئیھا  و نھادھا  و ارگانست ی اسالمیدرون خود جمھور

  .اندرکار آن ھستند

آن ھم . اند  از آن  آگاه بودهشيھا پ  از سالراني که مردم اکند ی را رسماً اعالم میزي اکنون چنژاد، ی  احمدنيبنابرا

  .  واداردینينش  خود را به عقبی که رقباکند ی میگرء به اصطالح افشایطيدر شرا

  صادر کرد و از یا هي اطالعیچند روز بعد دفتر و. دستي که زده بای حرفیقدر ھم جرأت نداشت که رو   اما آناو

 دولت رجوع کنند و از آن استفاده تي به متن ارائه شده در  سانژاد، ی ارجاع سخنان احمدیمطبوعات خواست، برا

 دولت، متن سانسور شده آن قرار تي شده بود، در ساش زنده پخنترنتي در  ا،ی وی که سخنرانی در حالیعني. کنند

  . نبودی و برادران قاچاقچی نظامیھا و نھادھا  به ارگانیا  در  آن اشارهگريکه دگرفت 

 ی  فوق ارتجاعاستي سی ماجراد،ي گردلي حاکم تبدتأي در درون ھدي جدی ھفته به جنجالني که در ایگري  دمورد

 یا  طرفدار خامنهیھاآخوند.  آن  شروع شدیھا  زمزمهشيھا پ از مدت. ھاست  در دانشگاهیتي جنسکيموسوم به تفک

 درس دختران و پسران یھا  کالسدي باتر عي چه سرر فتوا صادر  کردند که ھیگاني و گلپای ھمدانی نورۀاز نمون

 ی ھم اکنون در برخیشي طرح به صورت آزماني علوم خبر داد که اريوز. دانشجو جدا شود و اختالط  حرام است

 بابت ني ایزي مدت خواب  بوده و چني در انژاد ی که احمدئیاما گو. ت درآمده اسء اجراۀھا به مرحل از  دانشگاه

 شده است که در دهيشن:  علوم و بھداشت نوشتی به  وزرایا  ھفته در نامهني روز چھارشنبه اني بنابرات، اسدهينشن

 تادان است که اس شدهدهي و شنگردد ی بدون لحاظ تبعات اعمال میتي  تک جنسیھا ھا و کالس ھا، رشته  دانشگاهیبرخ

  . شودیري عالمانه جلوگري و غیح اقدامات سطني از ای فورست یضرور. شوند ی  بازنشسته مهيرو یب

 گروه گروه  اخراج و بازنشسته   استادان دانشگاهشيھا پ  بود که از مدتدهي را ھم تاکنون نشنني ااي  گونژاد یاحمد

 است دهي ھم شننژاد ی شده است، احمددي حاکمه  تشدتأيرون ھ دی باندھایريدر ھر حال، اکنون که درگ. شوند یم

 یتي تک جنسیھا ھا و کالس ھا رشته  دانشگاهی که در برخني اھم  و کنند یھا را اخراج و بازنشسته م  دانشگاهتاداناس

  . داده شوداني به آن پاديدائر شده است که  با

 یتي تک جنسیھا انداختند که اسالم در خطر است و طرح  کالسھا دسته به راه   دانشگاهانيجيبس.   باال گرفتجنجال

  . شوندتيري حرکت کنند و مدی در  چارچوب ضوابط اسالمدي باهي علمیھا  مثل حوزهزيھا ن دانشگاه.  شودء اجراديبا

 ريوز." مي در وزارت علوم  نداریتي جنسکي به عنوان طرح تفکیزياصالً چ: " وزارت علوم گفتی  فرھنگمعاون

 ی سال گذشته در پکي  شد و ما در طول بي تصوی انقالب فرھنگی در شورا۶۶ طرح در سال نيا: علوم اما گفت

 جادي اري اخۀ از راھکارھا در دوریکي. ميا هھا بود   کردن دانشگاهی و اسالمی انقالب فرھنگی شوراۀ مصوبیاجرا

  . جمھور شدسي رئینگران  بود که موجب دلیتي تک جنسیھا ھا و بعضاً  رشته کالس

 یاسي که  اھداف سدي نامی انحرافاني جرۀ طرح را اصالً توطئني ای مجلس، اجرایھا  مرکز پژوھشسي  رئتيسا

 و ست ی اسالمی رھبر جمھورۀ طرح، خواست و  مطالبني وانمود کند که اخواھد ی و مکند ی را دنبال میخاص

 ی علوم براري وزیھا تالش:  مجلس ارتجاع گفتندگانيا از  نمیکي ی مطھریعل. ھا را به آشوب بکشد دانشگاه

 تحمل نخواھند کرد و امروز ئی   و مشانژاد ی گفتم که احمدجانب نيا.  فقھاستدئيھا مورد  تأ  کردن دانشگاهیاسالم

اد   غرب آزیاي ھم مانند دنی روابط جنسديختالط آزاد باشد، باااگر بناست، .  " استوستهي پقتي من به حقینيب شيپ

 درس قي طرني بداي آکردند، ی  جدا مگريکدي دختران و پسران را از یا  پردهۀلي که در پاکستان به وسام دهيشن." باشد

   دارد؟یخواندن چه اشکال
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  .اند  دانشگاه را با مسجد اشتباه  گرفتهاً،يشان در مورد پاکستان ناقص است، و ثان   اوالً اطالعاتشانيا

 ميبر ی مشي پیھا را به  نحو  کردن دانشگاهی خود اعالم نمود که حاال اسالمیريگ  موضعنيتر   علوم در تازهريوز

 یھا یري شاھد درگندهي آۀ در ھفتديکشمکش تازه آغاز شده است و  با.  جمھور نشودسي رئینگران که موجب دل

  .له بودأ مسني بر سر اتر عيوس

 نيي  دانشجو تعھا ونيلي بلکه م،ی حکومت اسالمی درونی باندھایريله را نه جدال و درگأ مسني  سرنوشت ااما

 زن ی جداسازاستيس. اند  آن شدهی و  مانع اجرااند ستادهي مکرر امي رژی ارتجاعاستي سنيخواھند کرد که در قبال ا

.  بوده استی اسالمی جمھوری ارتجاع- ی اسالم استي از سی ھمواره  بخشی و مراکز عمومھا ستگاهيو مرد در ا

در ھر کجا که  .  داشته استی مردم بستگیستادگي آن بوده است، به مقاومت و اشبردي که تا چه حد قادر به  پنيا

 که تاکنون با مبارزات و زي  نانيدانشجو.  نداشته استینينش  جز عقبیا  چارهاند، ستادهي اميمردم محکم در برابر رژ

 و اجازه ستنديا ی طرح مني در برابر ازياند، اکنون ن ھا  نداده  را در دانشگاهاستي سني اشبردي پۀ خود اجازمقاومت

  . گذاشته شودء اجراۀ به مرحلھا ی است، در مورد سال اولمي رژۀگونه که  برنام  ھماندھند، ینم

 تا رند،يگ ی خواھند بود و  آرام نمی اسالمی جمھوری ارتجاعیھا استي سني مبارزه با اري ھمواره درگراني  امردم

 جدا گريکدي و دولت از ني  مستقر سازند که در آن دراني را در ای دولتیعني.  حل کنندیا شهيله را رأ که مسیوقت

 و مقررات ني لغو گردد و تمام قوانیحجاب اجبار.  شناخته شودتي حقوق زن و مرد به  رسمیبرابر. باشد

  .  زنان برافتدهي علزيآم ضيتبع


