
 من زنم
 فروغ فرخزاد

 

 تا نهان سازم از تو بار دگر
 راز این خاطر پریشان را

 کشم بر نگاه ناز آلود می
 نرم و سنگین حجاب مژگان را

  
 دل گرفتار خواهش جان سوز

 جویم از خدا راه چاره می
 پارساوار در برابر تو

 گویم سخن از زهد و توبه می
  

 آه! هرگز گمان مبر که دلم
 با زبانم رفیق و همراه است

 هر چه گفتم دروغ بود، دروغ
 خواه است چه دل کی تو را گفتم آن

  
 خوانی تو برایم ترانه می

 ای نهان دارد سخنت جذبه
 گو ئیا خوابم و ترانه تو
 از جهانی دگر نشان دارد

  
 ای که زنان شاید این را شنیده

 به لب دارند »نه«و  »آری«در دل 
 سازند ضعف خود را عیان نمی

 راز دار و خموش و مکارند
  

 آه، من هم زنم، زنی که دلش
 زند پر و بال در هوای تو می

 دوستت دارم ای خیال لطیف
 دوستت دارم ای امید محال

 نشریه سیاسی، خبری و فرهنگی 

 »های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش«

 شماره یک

 8152مارس  51

 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

 گذرد؟ در ایران چه می
 

 بهرام رحمانی
 

ای در مبارزات مردمی برای رهایی آغاز شده است.  در ایران فصل تازه
پس از اعتراضات مردمی در مهر ماه گذشته، یک دوره پایان پذیرفته 
و دوره جدید آغاز شده است. این اعتراضات گسترده که در بیش از 
صد شهر بزرگ و کوچک ایران برگزار شدند اغلب معترضین که به 

سال داشتند از جمله در اعتراضات خود  53و  02طور ماینگین بین 
نان «، »خواهیم خواهیم نمی جمهوری اسالمی نمی«دادند:  شعار می

 ، و...»زندانی سیاسی آزاد باید گردد«؛ »مسکن آزادی
چنان از  سابقه در ایران، مردم هم دو ماه پس از اعتراضات وسیع و بی

گرانی شدید و بیکاری گسترده شکایت دارند و دولت نیز نتوانسته گام 
چنین شاهد  ها بردارد. ایران هم موثری در رفع این نابسامانی

 .اعتراضات کارگری وسیع است
دبیر شورای امنیت کشور حکومت اسالمی، گفته که وضعیت امروز 
ایران با گذشته متفاوت است. حسین ذوالفقاری، دبیر شورای امنیت 
کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، در همایش 
استانداران و مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور، از جمله 

 .ماه در سراسر کشور سخن گفت اعتراضات دی  درباره
ای نداشتیم. ما با وضعیت  ما در گذشته چنین پدیده«ذوالفقاری گفت: 

تری از گذشته مواجهیم. این اعتراضات بسیار سریع و عموما  متفاوت
در شهرهای کوچک گسترش یافت و خشونت در این اعتراضات بیش 

 »از همیشه بود.
کند  این مقام امنیتی وزارت کشور حکومت اسالمی، صریا اقرار می

های سیاسی کشور بود و  جریان  این اعتراضات عبور از همه«که: 
 »کرد. هیچ حزب یا گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی

  در تظاهرات مهر ماه حدود چهار هزار نفر دستگیر شدند به گفته
امنیتی   ماه فاقد سابقه تر دستگیرشدگان اعتراضات دی ذوالفقاری، بیش

اند. او یکی از  سال سن داشته 53درصد آنان زیر  53بودند و 
و  حداکثری از فضای مجازی  استفاده«های این اعتراضات را  مولفه

دانست و خاطر نشان ساخت که این عوامل  »ای فضاسازی رسانه«
 »تر شود آتش اعتراضات بیش«باعث شدند که 

  4ادامه در ص 
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 کمون
  »ایرانهاى  ها و خلق پالتفرم دمكراتیك جنبش«نشریه 

 شود. هر دو هفته یک بار منتشر می

 
  بهرام رحمانیسردبیر: 

bahram.rehmani@gmail.com  
 

اهون چیاکو،   غزال علیالی،همکاران نشریه: 
جالل سبزواری، وحید محمدی، امین قضائی، 
 شاهین محمدی، مراد عظیمی و سارا محمدی.

*** 
ها و  پالتفرم دمكراتیك جنبش«کنندگان  هماهنگ

 :»ایرانهاى  خلق
 
 بهرام رحمانی*

 امیل آدرس:
bahram.rehmani@gmail.com   

 2247-727474557شماره تلفن: 
 *اهون چیاکو 
 امیل آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 2247-757043537شماره تلفن: 

 آمیل آدرس پالتفرم:
pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پووالتووفوورم دمووكووراتوویووك «از رئوووس راهووکووارهووای 

 : »ایرانهاى  ها و خلق جنبش
 

های ایران  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى  هاى ملى دموكراتیك خلق همه جنبش

ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 
جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشیست، آزادی

را در ایران، منطقه و در سطح جهانی به 
مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری اسالمی 

 کند. دعوت می
های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعالم می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرنگونی جمهوری  شهروندان می

اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 
عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى ایران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشکل

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دعوت به 
 کند. همکاری و پیوستن به این پالتفرم می

 خجسته باد! بهاران
 »های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش«پیام 

 5931مناسبت فرارسیدن بهار و نوروز  به
 نوروز و بهار را به همه  فرارسیدن

طلب و  های آزاده، برابری انسان

  گوییم. سال جو شادباش می عدالت

های پیشین بود.  ، متفاوت از سال6537

در این سال صدها هزار تن از مردم جان 

ها،  به لب رسیده و  پیشاپیش همه آن

ها آمدند و  جوانان دختر و پسر به خیابان

مسکن،  نان،«با صدای بلند فریاد زدند: 

در این سال کارگران، زنان،   .»آزادی

نویسان،  جویان، جوانان، وبالگ دانش

نگاران، فعالین  روزنامه هنرمندان،

ترین حقوق انسانی، اجتماعی،  دست آوردن ابتدایی  آزادی زبان مادری، محیط زیست و غیره برای به

ترین برخوردها از سوی  سیاسی و فرهنگی خود کوشیدند، اما با سانسور و سرکوب و غیرانسانی

 رو شدند.  ایادی حکومتی روبه

ها تعدادی از معترضین و  چنین در زندان ها و هم خیابان مامورین امنیتی حکومت اسالمی در

های حاکمیت، مبارزات نه تنها قطع  گری زندانیان سیاسی را کشتند اما با وجود همه این  وحشی

 روز در حال رشد و گسترش است.  به نشده، بلکه روز

شهر و اعدام  زندانیان سیاسی در زندان اوین و رجایی وقفه حقوق انسان با حمله به نقض بی

زندانیان سیاسی و اجتماعی ابعاد وسیعی پیدا کرد. اعتراضات به حق کارگران، معلمان، پرستاران، 

رحمانه سرکوب و  ای بی ، هر کدام به گونه…های مذهبی و باختگان، اقلیت زنان، دانشجویان، مال

 ها دستگیر، محاکمه و یا اخراج شدند. اعضای فعال آن

گسیخته ادامه دارد.  صورتی عنان لرستان و...، بهسرکوب در مناطقی چون خوزستان، کردستان، 

دهنده و  های اجتماعی در جامعه ما به ابعاد تکان بیکاری، گرانی، فقر و فالکت اقتصادی و آسیب

تر و غیر قابل  ای رسیده است. هر روز زندگی اکثریت عظیمی از شهروندان ایران، سخت سابقه بی

 شود. تر می تحمل

 »نیابتی«های به اصطالح  حضور و شرکت حکومت اسالمی ایران در جنگ 6537در سال 

درسوریه، عراق، یمن و... ادامه یافت و به خصوص در جنگ داخلی سوریه حکومت اسالمی از 

سر کوب های وحشیانه ی رژیم بشار اسد حمایت و در جریان آن هزاران تن جان خود را از دست 

هایی  دادند و صدها هزار تن دیگر نیز آواره شدند. در این سال، دولت و ارتش فاشیست ترکیه، بخش

از خاک سوریه را به اشغال خود درآورده و کانتون عفرین در روژآوا را نیز از طریق هوا و زمین 

مورد تهاجم غیرانسانی خود قرار داده و صدها تن شهروند غیرنظامی را کشتار و هزاران نفر را 

نظیری از  نیز آواره کرده است. در مقابل این جنگ تحمیلی ارتش ترکیه به مردم عفرین، مقاومت بی

های مدافع خلق شکل گرفته و دو ماه است این نیروها در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح  سوی یگان

کنند. در  نظیری مقاومت می های تروریستی تحت حمایت آن با جسارت و شهامت بی ترکیه و گروه

داری، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ناتو، ائتالف به رهبری  های جهان سرمایه حالی که همه دولت

گر کشتار مردم عفرین  اند و نظاره آمریکا، روسیه، چین، عربستان و...، مهر سکوت بر لب زده

هستند. اما یک جنبش همبستگی مردمی عظیم در سراسر جهان در دفاع از عفرین و محکوم کردن 

 های مذکورشکل گرفته است. تفاوتی  دولت دولت و ارتش ترکیه و بی

در آستانه سال نو، بر حق آزادی بیان و اندیشه و  »های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش«

ترین حقوق طبیعی و انسانی است  هایی چون شوراها، مجامع مردمی و غیره، که از مهم ایجاد تشکل

فشارد و تاکید می کند هیچ فرد یا جمعی به دلیل بیان اندیشه و فعالیت فرهنگی، اجتماعی و  پای می

 سیاسی مورد آزار و اذیت قرار نگیرد. 

ها، شوراها، احزاب و آزادی همه زندانیان  قید و شرط جنبش خواستار آزادی بی »پالتفرم...،«

 سیاسی و اجتماعی و هرگونه زندان و شکنجه و اعدام است.

پیمایی ده روزه و عظیم مردمی نه تنها در ایران، بلکه در جهان  اعتراض و راه، 37در سال 

انداز شد. اعتراض به گرانی، تورم، بیکاری و سانسور و اختناق در ایران، بازتاب جهانی  طنین

دوست و مردمی جهان در این راستا حکومت اسالمی را محکوم  یافت و بسیاری از نهادهای انسان

دهنده ایجاد یک دنیای  ، در عین حال سال تغییر و تحول و انقالب در ایران و نوید37کردند. سال 

بهتر در فضای آینده این کشور بود. مبارزه مردم ایران در کنار مبارزه مردم کشورهای همجوار، 

ویژه در روژآوا، نوید یک زندگی تازه را برای مردم این مناطق سر داده است. ما هم امیدواریم  به

سال نو، سال آزادی و رهایی در ایران و جهان و منطقه باشد تا همگان بتوانند با برخورداری از 

آزادی، برابری، عدالت و تمامی حقوق انسانی در صلح و امنیت، رفاه و عدالت، زندگی شاد و 

 پرباری داشته باشند.

را به مردم ایران و همه مبارزان   6537فرا رسیدن سال  با آرزوی تندرستی، سرفرازی و پیروزی،

 گوییم. راه آزادی و رهایی انسان از ظلم و ستم و استثمار، تبریک می

   6537 آخر اسفند ماه

۲صفحه   

mailto:bahram.rehmani@gmail.com
mailto:bahram.rehmani@gmail.com
mailto:ehwen.chiyako@gmail.com
mailto:pdjkh.i@gmail.com
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دکتر جالل متن سخنرانی 
 سبزواری*
ژانویه  55در کنفرانس پالتفرم... 

 بروکسل 8152

نقش زبان در همبستگی 
 های ایران خلق

 
با سالم بوه حضوار ارجومونود و بوا درود و 

کننودگوان ایون  سپاس از مسئولین و برگزار
 گردهمایی.

بیش از هفتصد سوال از خوامووشوی اسوتواد 
سخون، خوداونودگوار شوعور فوارسوی، موعولوم 
اخالق و مدافع حقوق بشر، سعدی  بزرگ 

الودیون پورچوم  گذرد. آن زمان که مشورف می
هوم  دفاع از انسان و حرمت انسانیت را آن

در روزگاری پر آشوب که هر گوشه وطن 
گوانوگوان  زیبای ما لگدکوب سم ستوران بی
یوک از  بود، بر افراشت، حتی نطوفوه هویوچ
خواهوم  مجامع حقوق بشری امروز که نمی

هوا  اثر از آن تفاوت و بی با صفت عموما بی
یاد کنم، بسته نشده بود.  خالق گلستوان و 
بوستان در قطعنامه معروف خود، آدمویوان 

نوظور از زادگواه، رنوگ پووسوت،  را صورف
زبان و مذهب، آییون و مورام، و فوارغ از 

های طبقواتوی و  هرگونه امتیازات و برتری
انحصارطلبانه، از یک اصل و یک خومویور 

مایه معورفوی و آحواد بشور را جودای از توعولوقوات، 
افوکونوانوه، اعضوای  های نفاق نظری تعصبات و تنگ

یک پیکر نامید. اعضایی که بنا به ماهیوت خوود و 
بووویووونوووی   دوسوووتوووانوووه و جوووهوووان در انووودیشوووه انسوووان

ای ارگووانوویووک و نووه  گوورایووانووه او، رابووطووه وحوودت
مکانیکی بوا هوم خوواهونود داشوت، و بونوا بور یوک 
ضرورت انکارناپذیر دارای مسئولیّتی مشترک در 
قوبوال یوکوودیوگورنود، ضورورت حوفوز و حوراسوت از 

هوایوی از آن. آن  تمامیت آن پیکر و نه فقوط بوخوش
پیکر که در جوهر خود نمادی از یک کلیت محوض 
است و شاخص یک گستردگی به وسعت و عظموت 
جهان هستی، از چنان قابلیت و ظرفیتی برخووردار 

را در  تووان آن است که تحت هیچ شرایطوی نوه موی
بونودی کورد، و نوه در یوک چوهوار  یک قالوب بسوتوه

دیواری به بند کشیود. اموا در عویون حوال بوه دلویول 
ماهیّت حساس و پیوجویوده خوود، بسویوار ظوریوف و 

گذر در موعورض ابوتوال  پذیر است و از این ره ضربه
بووه انووواع سووموووم کووه از در و دیوووار بوور سوورش 

بارد و افتادن به دامن پریشانی و تفرقه که میول  می
روزی مرتجعویون و  باطنی و دغدغه و دعای شبانه

استثمارگران بوده و هست و بورای توحوقوق آن از 
هیچ تالش نامشروع و ناموجهی فرو گذار نوکورده 

کنند. پیکری کوه شویوج اجول آفوزیود اگور چوه  و نمی
هوا  اش ثابت و پایدار است، اما شواخوه اصل و ریشه

و برگ و بارش در هور کونوار و گووشوه ایون کوره 
خاکی منتشور و پوراکونوده اسوت و رشوتوه نوامورئوی 

را بوه هوم موربووط و  پیوندی بدون مرز، اجزاء آن
متصل کرده و اتحادی مبتنی بر تفاهم و مسوالوموت 

های معمول بوه وجوود  و به دور از خط و خط کشی
آورده است. موفقیت در حفز این اتّوحواد و تووفویوق 
در به ثمور رسوانودن و اسوتومورار وحودت جوهوانوی، 

هووا و  هووا، مووحوودودیووت رغووم هوومووه کووارشووکوونووی عوولووی
 ای تنگاتنگ دارد با ها، از جهتی رابطه ممانعت

های خاص برای نجات قشریون  در بزنگاه
شود، انداخته شود؟! آیا هنوز هم کرد  ظاهر می

و ترک و فارس و عرب و گیلک و بلوچ 
خانه با ظرفیت  مقصرند وقتی در یک کتاب
هم در مرکز یکی  تقریبی  پنجاه هزار کتاب، آن

های ایران تنها پنج کتاب نامعتبر و  از استان
ناموثّق در خصوص دستور زبان فارسی وجود 

ای با گنجایش  ی مدرسه خانه دارد و در کتاب
ای خارج از شهر  فقط دو هزار کتاب در محله

استکهلم، یازده کتاب و جزوه موثق و 
جدیداالنتشار در ارتباط با آموزش گرامر 

های فارسی، عربی، آذری و کردی در  زبان
گیرد؟! باید توجه  دسترس عالقمندان قرار می

ریزی  داشت که تبعیض گسترده، عدم برنامه
اصولی وعدم تخصیص امکانات و دست دوم 
شمردن و حتی دشمن بالقوه تلقی کردن مناطق 
مختلف مملکت و به تَبع آن ستم طبقاتی 

های ایران، تنها و  و فرهنگی به خلق
تنها منحصر به همان مناطق و همان 

گردد. حتی در تهران  مان نمی وطنان هم
هم که از یک طرف بار سنگین  پایتخت 

کشد و از طرف  بودن را به دوش می
دیگر، الزامات همان بار، دمار از 
روزگارش در آورده و به قول معروف 
مستمرا مرغ عزا و عروسی بوده، اگر 

ای جهات بدتر از سایر  وضع در پاره
مناطق نباشد، چندان هم  بهتر نیست، و 

های به  دلیل بر خوردها و تحلیل اتفاقا به
طلبانه، غارت  غایت ارتجاعی و فرصت

دار و ندار مردم تهران و بقیه به 
ها مثل اصفهان و  اصطالح فارس زبان

بندی  شیراز و مشهد و کرمان، با سر هم
ای اقدامات  ظاهرا رفاهی که  کردن پاره

نفسه از ضروریات زندگی امروزه  فی
تر و  است، به صورتی گسترده

چنان دارد.  تر ادامه داشته و هم رحمانه بی
گسترش بی رویه شهر تهران، افزایش 

آور جمعیت، آلودگی کشنده هوا، فاجعه  سرسام
بار بودن وضع بهداشت و درمان ، گسترش 

ها و  های روحی و روانی، خودسوزی بیماری
ها، کمبود قاطع مراکز آموزشی و  خودکشی

معلم و مدرس، نازل بودن سطح تدریس، 
های پژوهشی در مقایسه با  کارآمد نبودن زمینه

استانداردهای جهانی، به بند کشیدن شعرا، 
طور کلی دگر  نویسندگان، محققین و به

های وحشیانه و قرون  اندیشان، در کنار شکنجه
های  آویز کردن ها و حلق وسطایی، و اعدام

مستمر و مداوم، تهدید و آزار و اذیّت دائمی 
های زندانیان سیاسی و محروم کردن  خانواده

ترین حقوق فردی  ترین و حیاتی ها از ابتدایی آن
های  ها و اختالس برداری و اجتماعی، کاله

میلیاردی، فقر، فحشا، خودفروشی، اعتیاد، 
فروش اعضاء بدن و فرزندان، افزایش نجومی 

های خیابانی، گسترش و رواج ارتکاب به  بچه
جرائم گوناگون نظیر قتل و دزدی و خرید و 

ربایی، احیاء  فروش مواد مخدر، تجاوز و آدم
مجدد بازار خرافات و موهومات، و رونق یافتن 

چون جادوگری، رمالی،  های دو نبشی هم دکان
ها معضل و  ها و ده نویسی و ده بینی، دعا کف

ناهنجاری دیگر، تنها بخش کوچکی از آثار بال 
عدالتی است  فصل حکومت جهل و تبعیض و بی

و در این رابطه نه نیازی به ارائه آمار و ارقام 
و اسناد است و نه اساسا از هزار توی دفتر و 

توان به آمار و ارقام و  دستک دستار بندان می
چه  اسناد واقعی و قابل اعتماد دست یافت، و آن

شود، جز در  جا گزارش می جا و آن هم که این
مواردی خاص، عموما به تقریب و تخمین 

 3ادامه در ص                            است. 

هوا و  موفقیت در ایجواد و پواسوداری از اتوحواد خولوق
ها، چه در محدوده جغرافیایی  یک کشور و چوه  ملیت

در هر یک از چهار گوشوه جوهوان، و موا هورگوز در 
های ملی  های اقلیت آل ها و ایده دست کردن آرمان یک

هوای بوزرگوی از یوک  البوتوه اگور بوتووان بوه بوخوش -
موفق نخواهیم بود، مادام کوه  -مملکت نام اقلّیت داد 

در یک حرکت سراسری و گسترده و در سوایوه یوک 
ریزی موتورقویوانوه و مودرن در پوی اسوتویوفوای  برنامه

حقوق فردی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشوی  هوموان 
ها چه در تئووری و چوه در عومول، بوه  اقوام و اقلیت

 صورتی فعال بر نیاییم. 
هوای رسویودن بوه  تریون راه ترین و مهم یکی از عملی

سازی جوغورافویوایوی  چنین هدفی، فارغ از هرگونه جدا
ای، قومی و عقیدتی، که از  های منطقه بندی یا تقسیم

یک طرف ضامن حفز استقالل و تمامیت یک ایوران 
 ها آباد، آزاد و مترقی باشد و از طرف دیگر به خلق

 آقای سبزواری از سمت چپ نفر دوم
 

گویوری و توالش  ای آن فرصت و حق تصومویوم و ملیت
هوای  برای کسوب اموکوانوات و فوراهوم کوردن زمویونوه
هوای  مناسب در جهوت تووسوعوه و گسوتورش فوعوالویوت

بورداری و  های هنری بدهد، بهره فرهنگی و آفرینش
هووا و  نوواپووذیوور  خووالقوویووت اسووتووفوواده از ذخووایوور پووایووان

استعدادهای خفته و عموما فراموش شوده اسوت کوه 
گواه و یوا  افوکونوانوه کوه گوه به دلیل برخوردهای تفرقه

مستمرا با چاشنی  توهین و اهانت هم هوموراه اسوت، 
انود. بوه بویوان  فرصت شکوفایی و بروز پویودا نوکورده

توان از همبستگی سخن گفت و  تر چگونه می روشن
در عین حال به تحجر و انجماد فکری اولویوای اموور 

هوای  الوموثول زبوان در دست دوم و سوم تلقی کردن فی
مادری در نقاط مختلف از دورترین مناطوق توا حوتوی 

تووجوه بوود. در  تهران و نوواحوی مورکوزی ایوران بوی
طور کولوی  شرایطی که برای تدریس و فراگیری و به

هایی مانند کوردی، آذری، لوری، عوربوی   اشاعه زبان
ایرانیان ساکن جنوب مملکت، گیلکی و بلوچی هویوچ 

گیورد، بوه  شود و هیچ اقدامی صورت نمی فکری نمی
های گوونواگوون ایورانوی، و در  جان هم انداختن ملیت

ترین شکل آن، مضمون  ترین و غیرقابل قبول سخیف
آور، جز  های نفرت پردازی های کودکانه و لطیفه بافی

تالش برای  انحراف افکار عمومی از مشکل اصولوی 
هوای مونوحورف و  و هل دادن جنازه سنوگویون انودیشوه

ی طبقاتوی بوه روی  کننده های مشمئز بیمار، و لودگی
 های محروم چیز دیگری نیست.  شانه همان خلق

آیووا هوونوووز هووم بووعوود از گووذشووت چووهوول سووال، ایوون 
آبرویی  آخوونودی  حیایی و بی فریبی محض و بی عوام

هوا و مصوائوب و  نیست کوه گونواه  هوموه تویوره روزی
مشووکووالت مووردم کووموواکووان و الووبووتووه بووا رد قوواطووع 

های رژیوم گوذشوتوه، بوه گوردن بوه اصوطوالح  سیاست
 طاغوت که در واقع همان امدادهای غیبی است  که 

۳صفحه   
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 گذرد؟ در ایران چه می
 بهرام رحمانی

تا دیر نشده «ذوالفقاری، توصیه کرده است: 
باید با دنیای مجازی مانند دنیای واقعی مواجه 

هایی برای آن تعیین  شویم و قانون و چارچوب
 »کنیم.

معاون امنیتی وزارت کشور اذعان کرده که تا 
هزار تجمع عمده در  3پایان آذرماه حدود 

کشور برگزار شده که همگی بدون مجوز بوده 
کدام به تنش  کند که هیچ اما او به دروغ ادعا می

و درگیری منجر نشده است. در عین حال 
بوروکراسی پیچیده «گوید:  ذوالفقاری می

کند و مردم از این  فساد را ایجاد می  زمینه
 »اند. موضوع ناراضی

در هر صورت، جامعه مانند یک بمب ساعتی 
در حال انفجار است. اعتراضات کارگران، 

جویان و جوانان، مال باختگان،  زنان، دانش
بازنشستگان، کشاورزان و همه و همه یکی از 
پس از دیگری دست به اعتراض و اعتصاب 

زنند. برای مثال، درگیری شدید کشاورزان  می
 معترض ورزنه اصفهان با مامورین حکومتی.

زمان با این اعتراضات، حرکت جسورانه و  هم
معروف شد  »دختران انقالب«نظیر به نام  بی

بار زن جوانی در خیابان انقالب  که اولین
تهران، روی سکویی رفت و در اعتراض به 
آپارتاید جنسی و حجاب اجباری اسالمی، 
روسری خود را بر سر چوبی باال برده بود. 
این حرکت در روزهای بعد و در شهرهای 
دیگر نیز تکرار شد. اکنون نیز اعتراض زنان 

 مارس سرکوب شده است. 5در 

که فعاالن  در آستانه روز هشتم مارس، در حالی
زن خود را برای برگزاری یک تجمع آماده 

کردند، روز چهارشنبه هفت مارس، عباس  می
آبادی، دادستان تهران اعالم کرد  جعفری دولت

زنانی که حجاب خود را در اماکن عمومی از 
تشویق مردم به فساد «سر برداشتند، به اتهام 

از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و 
، به دو سال حبس »تظاهر به عمل حرام
 .تعزیری محکوم شدند

های قضایی  این نخستین بار است که مقام
حکومت اسالمی ایران، صدور حکم برای 
زنانی که در اعتراض خود نسبت به حجاب 
اجباری را در اماکن عمومی بیان داشتند، علنا 

 .دهند مورد تایید قرار می
اوایل دی ماه سال جاری، ویدا موحد، در تقاطع 
خیابان انقالب و وصال بر روی سکویی قرار 
گرفته و روسری سفید خود را که بر چوبی گره 
زده بود به نشانه مخالفت با حجاب اجباری بر 

 .دست گرفت
بنا به گزارش روزنامه شرق، دو تن از 
خبرنگارانش، سودابه رخش و علی سالم، در 

 .اند برابر وزارت کار بازداشت شده

 67برابر با  0265مارس  5شنبه  روز پنج

 ، نیروی انتظامی و لباس6537اسفند 

قوانین حمایتی در زمینه منع خشونت خانوادگی، 
به رسمیت شناختن  آزار خیابانی و آزار جنسی،

حق انتخاب پوشش و جلوگیری از هر نوع برخورد 
آمیز با معترضان به حجاب اجباری و مجرم  خشونت

 .ها شده است شناختن آن
تعداد لباس «سی فارسی گفت:  بی یک شاهد عینی به بی

او گفت  »ها چند برابر ماموران انتظامی بود. شخصی

نام چند نفر  .زدند کنندگان لگد می ماموران به تجمع
چنین سه  از فعاالن با سابقه جنبش زنان و هم

شدگان ذکر شده  نگار در میان بازداشت روزنامه
 .است

اسفند، در نخستین  67شنبه  ای روز پنج خامنه
ها به حجاب اجباری،  گیری پس از اعتراض موضع

تبلیغات پرحجم دشمنان «ها را نتیجه  این اعتراض
آور آنان برای اثرگذاری منفی  های سرسام و هزینه

 .خواند» بر مسئله حجاب
زمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، ادعا  او هم
همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند که در   آن«کرد: 

نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و 
هایشان  کنار روسری از سر بردارند و همه تالش

 »در این نتیجه کوچک و حقیر خالصه شد.

روز زن و  »فاطمه«  تولدطور رسمی  در ایران، به

امسال این روز با نهم شود.  روز مادر شمرده می

مصادف  -یک روز بعد از روز جهانی زن  -مارس 

شده است. به همین مناسبت، امامان جمعه در 

سراسر کشور این روز را به مردم تبریک گفتند. 

ما از «کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت: 

 حجابی تحمیلی نفرت داریم، ملت ایران زیر بار بی

اما  »حجابی نخواهد رفت. تحمیل بدحجابی و بی

هللا احمد خاتمی عضو هیئت رییسه مجلس  آیت

فاطمه که در مشهد  خبرگان در مراسم والدت

 حجابی حمله کرد. برگزار شد به بی

توان تاکید کرد که اکنون اعتراض  بندی می در جمع
و اعتصاب کارگران، زنان، دانشجویان و جوانان، 

باختگان، مردم تحت ستم و  بازنشستگان، مال
تر و  روز وسیع به غیره فزونی یافته و روز

 گردد. تر می  سراسری
های اعتراضی و ابتکارات  تردید این حرکت بی

متنوع در روزها پایانی سال جاری و تعطیالت عید 
نوروز اوج خواهد گرفت. همه این وقایعی که در 

دهند  ها اشاره کردیم صریحا به ما نشان می باال بدان
گامی جوانان دختر و پسر  که دوره جدیدی به پیش

در ایران آغاز شده است. جوانانی که با شور و 
شوق و ابتکارات مختلف، تشنه آزادی هستند و 
مملو از انرژی و شهامت و جسارت! این نیروی 
آگاه، در تالش است خود را متحد و متشکل کند تا 
سرنوشت آینده ایران را مستقیما به دست خویش 

خواهند جامعه را در همه  ها می رقم بزنند. آن
های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  زمینه

دفاع عمومی، دیپلماسی و...،  مستقیما خودشان 
مدیریت کنند. پس بیایم این نیرو را تقویت کنیم و 

 ها بسپاریم. اداره آینده جامعه را به آن

4صفحه   

کنندگان  ها حکومت اسالمی ایران، به تجمع شخصی
روز جهانی زن حمله کردند و با ضرب و شتم و 

 شمار از آنان را دستگیر کردند.  جرح تعدادی بی
فراخوان تجمع در برابر وزارت کار از چند روز 

های اجتماعی  پیش از روز جهانی زن در شبکه
منتشر شده بود. به نوشته کانال تلگرامی موسوم به 

، بسیاری از »مارس 5فراخوان تجمع «
کنندگان قبل از رسیدن به محل تجمع با  تجمع

ها و  خشونت نیروهای انتظامی، لباس شخصی«
به نوشته  »موتورسواران مواجه و پراکنده شدند.

این کانال تلگرامی، کسانی که در لحظات اولیه 
 .شد مرد می 03زن و  33بازداشت شدند شامل 

کنندگان هشت مارس، پیش از آن  بسیاری از تجمع
که به محل تجمع برسند با ضرب و شتم، خشونت و 
دستگیری مواجه شدند. اما آنان که امکان تجمعی 

را  »، ای حضور زندگی ای زن«کوتاه یافتند، سرود 
 دادند: خواندند و شعار می 

حق ما برابری، کار تو ستمگری؛ آزادی برابری؛ «
عدالت جنسیتی؛ نان کار آزادی؛ زنان کار آزادی؛ 
پوشش اختیاری؛ نترسین نترسین ما همه با هم 

 »هستیم و...
یک زن کارگر در تماس با دفتر مشاوره حقوقی 

شرایط کار خود و همکارانش را  »منادیان عدالت«
گر  تشریح کرده است. فرشاد اسماعیلی پژوهش

حقوق، کار و تامین اجتماعی در این باره در تویتر 
 نوشته است:

تا زن در یک دفتر  4زن کارگری زنگ زد گفت «
کنیم برای ماهی  کار می 4/3تا  5صنعتی هستیم و از 

ماه اول هم بدون  5دهد.  تر نمی تومان. بیش 322
دستمزد و آزمایشی بودیم. االن هر وقت بازرس کار 

آید کارفرما ما را در انباری کوچکی  و تامین می
گذارد تا  کند و آهنگ بلند می پنهان می

 »مان از انبار شنیده نشود. صدای
اعتراض به «هدف از برگزاری تجمع 

عدالتی و شرایط نامساعد زنان  نابرابری، بی
و اعالم نارضایتی و  »به ویژه در بازار کار

به وضعیت ناگوار زنان و پایمال «اعتراض 
اعالم  »شان شدن حقوق انسانی و اجتماعی

 .شده بود
شماری از کسانی که روز در تهران هنگام 
تظاهرات در مقابل وزارت کار بازداشت 
شدند، به بازداشتگاه وزرا منتقل، و برخی 

گیشا و مقر پلیس امنیت   دیگر به کالنتری
 اند.  نصر انتقال یافته 657

هایی که برخی از حاضران در این  بنا بر گزارش
اند، فضا بسیار امنیتی   تجمع در توییتر منتشر کرده

بوده و به افراد حتی اجازه چند لحظه ایستادن داده 
های مخصوص انتقال زندانی و ون  نشده است. ون

گشت ارشاد، موتورهای پر سرو صدا و لباس 
اند.  ها در محل برگزاری تجمع حضور داشته شخصی

ها از حاضران در این تجمع  لباس شخصی
 اند. برداری کرده فیلم

کنندگان در این تجمع کاغذهایی با  با این حال شرکت
 نه «، »نشینیم برای رفع تبعیض از پا نمی«شعارهای 

دستمزد برابر و عادالنه «، »به تبعیض جنسیتی
در  »آزادی، برابری، عدالت جنسیتی«، »برای زنان
   .اند دست داشته

 5چنین با وجود سرکوب تجمع زنان به مناسبت  هم
مارس، متن بیانیه پایانی این تجمع منتشر شده 
است. این بیانیه از جمله خواهان رفع تبعیض 
جنسیتی در حوزه کار و اشتغال، پرداخت دستمزد 

افزایش حداقل دستمزد   برابر با مردان به همه زنان،
زنان کارگر بر اساس سبد معیشت خانواده، حذف 

های جنسیتی پذیرش دانشجو، پایان دادن به  سهمیه
پایان دادن به  تفکیک جنسیتی در فضاهای آموزشی،
تصویب حقوق  سیاست اجباری افزایش جمعیت،

برابر در قوانین، تغییر سن مسئولیت کیفری و سن 

  تصویب سال، 65ازدواج دختران و پسران به 
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  نیادامه متن سخنرا

 *دکتر جالل سبزواری
.... 

هوا  ها و فوارس زبوان حال آیا واقعا این تهرانی
ها  ها و محرومیت هستند که به چنین نابرابری

وطنوان خوود  چه در حق خود و جه در حق هم
در نقاط مختلف ایران راضی بوده و یا به آن 

اند؟ آیا گناه غیر قابل عوفوو موحوروم  رای داده
هوا از آمووزش زبوان موادری هور  بودن ملیت

 -هوای رادیوو  ای و عدم وجود بورنواموه منطقه
تلویزیونی  سراسری، و کمبود قاطع مجالت و 

ها، و جلسات و سمینارهای گوناگون  روزنامه
ها هوم  هاست و یا حتی تهرانی به گردن فارس

هوا بووده  عدالتوی به نوبه خود قربانی همین بی
ودر چنگال مومویوزی و توفوتویوش و سوانسوور 

 گرفتارند. 
هووای  موووفووقوویووت در حووفووز و اسووتووموورار آرمووان

گرایانه، ممکن و حتی محتمل نوخوواهود  وحدت
افکن  بود، مادام که نظامی  سر کوبگر، تفرقه
تریون  و ارتجاعی چشمان خود را بروی حیاتی

هوای موحوروم بسوتوه اسوت و  مطوالوبوات خولوق
ها  آورتر این که مسئولیت تمام نابسامانی شرم

و تضییقات را یوک روز بوه گوردن کوردهوا و 
هوا و  هوا و بولووچ ها، روز دگور تورکومون آذری
زبان، و نهوایوتوا هوم بوه گوردن  وطنان عرب هم

هووای بوه قووول حَضوورات نوواسووپوواس و  توهوورانووی
 اندازند.  قدرنشناس می

زبان فارسی حلقوه پویوونود و نوقوطوه وصول و 
اتصووال هوومووه ایوورانوویووان اسووت، در ایوون هوویووچ 
تردیدی نیست، اما در عین حال هیچ تبایون و 
مغایرتی هم با ایجاد شرایط مناسب برای رشد 

های گوناگون محولوی در چوهوار  و تکامل زبان
هوای ایوران  چوب همبستوگوی و وحودت خولوق

ندارد، که سهل اسوت، بولوکوه در نوهوایوت بوه 
تر زبان فارسی  توانمندی و غنای هر چه بیش

 نیز منتهی خواهد شد.
 
 

 ها و آقایان محترم؛  خانم
هوا و  پوارچوگوی مولویوت همبستگی مولوی و یوک

اندازی نه چندان دور،  های ایران در چشم خلق
توریون  در گرو عوامل متعددی است که از مهوم

هوای مونواسوب و  توان به ایجاد زمینه ها می آن
عملی به منظور برقراری نظامی مبتنی بر از 

بوه  -هوای موادری  جمله تثبیت موقعیت  زبان
و توالش  -مثابه ابزاری برای حفز هویت ملی

برای توسعه و گسوتورش دسوتواوردهوای آن، 
تووحووت نووظووارت و موودیووریووتووی مووتووخووصووص و 

توریون،  دمکراتیک اشاره کرد. زبوان، اسواسوی
ترین نیاز انسوان بورای بور  ترین و عاجل مبرم

نوووعووان خووود اسووت.  قووراری ارتووبوواط بووا هووم
نووعووانوی کووه قوطووع نوظوور از هوور توعوولوق و  هوم

وابسووتووگووی گووروهووی، در یووک ویووژگووی عووام 
گوویوی و بور  مشترکند و آن، ضورورت پواسوج

خوردی اصوولوی بوا هوموان نویوازی اسوت کوه 
کند و بستگی توام و  انسانیت ما را تعریف می

 های  تمام دارد به قدرت ما در گشودن دریچه

 آزادی رضا شهابی
شنبه  رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری روز سه

مارس، با تجمیع احکام و اتمام  65 -بهمن  00شب 
دوران محکومیت خود از زندان اوین آزاد شد. وی در 
دوران زندان چند سکته را پشت سر گذاشت و برای 

 .مدتی دست به اعتصاب غذا زد

ساله، به دلیل  43راننده اتوبوس  رضا شهابی
سندیکای کارگران شرکت «های کارگری در  فعالیت

در خرداد سال  »واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و  6553

 63تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی با حکم شعبه 
سال  3دادگاه انقالب تهران به شش سال زندان و 

 .های اجتماعی محکوم شد محرومیت از فعالیت
برد  های گردن و کمر رنج می وی که از در رفتگی مهره

پس از اعتصاب  و دوبار مورد عمل جراحی قرار گرفت
های اوین و رجایی شهر، در  غذاهای مکرر در زندان

با سپردن وثیقه دویست میلیون  6535چهاردهم مهر 
هایش به مرخصی  تومانی برای پیگیری درمان بیماری

 .درمانی اعزام شده بود
ربایه رضایی، شریک زندگی رضا شهابی در خصوص 

ها گفته بود:  تر به رسانه مطالبه اصلی این زندانی پییش
 »سازی پرونده«قید و شرط و رسیدگی به  آزادی بی«

های صورت گرفته در یک دادگاه عادالنه در کنار پایان 
ترین خواسته او  پایان مهم های بی دادن به آزار و اذیت

 »است.
 

های  چال  شماری در سیاه اما هنوز زندانیان سیاسی بی
های جسمی و روحی  حکومت اسالمی در زیر شکنجه

ها  قید و شرط همه آن برند. باید برای آزادی بی سر می به
 بکوشیم.

 3برای نمونه، سهیل عربی زندانی آنارشیست که از 
شنبه گذشته دوبهمن در اعتصاب غذا است و از روز 

اعتصاب غذای خشک را شروع کرده بود، صبح روز 
پس از «  :اسفند، طی پیامی از زندان گفت 67شنبه  پنج

سه روز بستن تمام دستانم با چسب برای این که حتی 
نتوانند وقتی خواب هستم به من سرم تزریق کنند؛ به 
دفتر ریاست زندان تهران بزرگ فرستاده شدم و در 

آبادی به من  جا طی تماس تلفنی با جعفری دولت آن
گفتند در صورت پایان دادن به اعتصاب؛ تا هفته دیگر 

شود ؛ یعنی آزادی و یا انتقال  ام رسیدگی می به خواسته
های شما  خانم ایرایی به زندان اوین. من گفتم به وعده

اعتمادی ندارم؛ گفتم تا زمانی که از آزادی یارانم 
دهم. موقتا تا شنبه  مطمئن نشوم به اعتصاب پایان نمی

کنم؛ اما در صورتی که تا  ها را از بدنم جدا می چسب
 .ام نرسم این بار لبانم را خواهم دوخت شنبه به خواسته

زندان ، 37اسفند   67زندانی سیاسی سهیل عربی، 
 »تهران بزرگ

 

رضا شهابی، سهیل و سایر زندانیان سیاسی همه 
و همه پیکارگران راه آزادی جامعه ما هستند چرا 

و برابری و   که در صف مقدم مبارزه آزادی
عدالت اجتماعی قرار دارند و بهای آن را نیز 

پردازند. بنابراین،  چنان می آگاهانه پرداخته و هم
ما  و سایر نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
وظیفه آگاهانه و و داوطلبانه داریم تا با رزم و 

وقفه خود، نه تنها برای آزادی همه  پیکار بی
زندانیان سیاسی و اجتماعی کوشا باشیم، بلکه 
این حکومت جانی را سرنگون کنیم و یک جامعه 
نوین و خودگردان و آزاد در جامعه ایران بر قرار 

 نماییم! 

توور و در نووتویووجووه  هوای روشون بوازتوور بووه افووق
تور در راسوتوای  حصول دستاوردهوای ارزنوده

همان هدفی کوه احوراز آن مویوسور و موموکون 
نخواهد بود موگور آن کوه اعوموال توبوعویوضوات 

های افسار گسویوخوتوه  گوناگون و انحصارطلبی
که از باال و از راس هرم حواکومویوت سور ریوز 

هیچ قید و شورطوی  طور کامل و بی شود، به می
 از میان برود.

اتووحوواد، پوواد زهوور و بوواطوول سووحوور تووفوورقووه و 
افوکون اسوت، و  های مورتوجوعویون توفورقوه تالش

همبستگی  دمووکوراتویوک موبوتونوی بور احوتورام 
آمیز، آلترناتویووی  زیستی  مسالمت متقابل و هم

کارآ و موثر در بورابور اسوتوبوداد، توبوعویوض و 
 عدالتی. بی

با ادای احوتورام بوه موبوارزات بور حوق هوموه 
های ایران، و اظهار تنوفور و انوزجوار از  خلق

طولوبوان و  کاران و تجزیه های سازش دریوزگی
گوانوگوان، و بوا آرزوی  چاکان دخالت بوی سینه

 سربلندی و سرافرازی همیشگی ایران!
 

 متشکرم!
 
 

دنویوا *دکتر جالل سبزواری در تهران بوه 
آمده است. تحصیالت ابتدایی و متوسط را 
در هوموان شوهور بوه پوایوان رسوانوده و از 
دبیرستان دارالفنون موفق به اخوذ مودرک 
دیپلم در رشته ادبی گردیده اسوت. سوپوس 

های اصفهوان  به ادامه تحصیل در دانشگاه
هوای  و شیراز پرداختوه و موقوارن بوا سوال

اول انقالب با درجه دکتری در رشته زبان 
الوتوحوصویول گوردیوده  و ادبیات فارسی فوارغ

است. وی ایونوک سوی سوال اسوت کوه در 
 برد.  سر می سوئد به
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نگاهی کوتاه به مبارزات 
 کارگران صنعت نفت 

 در مقطع انقالب بهمن
 بخش اول -علی پیچگاه 

بود وقتی که مردم تبریز به  6537اواخر سال 
های سنگین مسکن و کمبود آن  خاطر هزینه

اعتراضاتی را شروع کرده بودند و بعد متحدانه 
تظاهرات خیابانی بر علیه حکومت و دولت به راه 

ها خیلی  انداخته بودند که این حرکت اعتراضی آن
سریع به تمام نقاط ایران اثر گذاشت که زنان و 

چنین در تهران  مردان در اکثر شهرهای ایران، هم
تظاهرات خیابانی بر علیه حکومت شاه انجام داده 
بودند و به مرور دانشجویان و کارگران 

ها وارد میدان مبارزه شدند و سپس ما  کارخانه
کارکنان صنعت نفت هم وارد میدان مبارزه بر 

 علیه حکومت شاهی شده بودیم.

شکل کار ما به این صورت بود که اول کارگران 
های اعتراضی  قسمت تعمیرات پاالیشگاه حرکت

خود را به خاطر افزایش حقوق شروع کرده 
بودند، اما تعداد کارگران تعمیرات کم بود و چون 
کارشان فقط برای تعمیر کارخانه بود، بنابراین در 

توانستند تأثیری داشته باشند، چون  تولید نمی
های نفتی  کارکنانی که در قسمت تولید فراورده

مثل)بنزین، نفت، تصفیه نفت و گاز، قیر، 
ها را کارمند  کردند، آن آسفالت...( کار می

گونه تشکیالتی  نامیدند و کارمندان هم حق هیچ می
را نداشتند. اما کارگران تعمیرات اجازه داشتند که 
سندیکا داشته باشند که البته آن هم فرمایشی بود، 

دل با  چون اگر یک کارگری واقعا مستقل و هم
شد و به  کرد فورا دستگیر می کارگران حرکتی می
خاطر  شد، بودند کارگرانی که به زندان انداخته می

شان در همان دوران شاهی دستگیر  فعالیت مستقل
ها را بازداشت کرده بودند که  شده بودند و آن

ها  البته در مقطع انقالب با اعتراضات ما همه آن
 آزاد شدند.

در هر حال در همین حین که کارگران تعمیرات در 
حال مبارزه بودند، من بوا چونود نوفور دیوگور کوه در 

کوردنود از  های مخوتولوف پواالیشوگواه کوار موی قسمت
جمله با آقوایوان بورهوانوی، بسواتویونوی و آقوای حواج 
درویش، مخفیانه تومواس گورفوتوم. موثوال وقوتوی کوه 

تور بوا  ها که سور کوار بوودیوم، بویوش عصرها و شب
گورفوتویوم کوه هومودیوگور را خووب  هایی تماس می آن
شناختویوم. خوالوصوه نوتویوجوه ایون شود کوه بورای  می

حوومووایووت از کووارگووران تووعووموویوورات و حوومووایووت از 
بایست در آن موبوارزه شورکوت  اعتراضات مردم می

کار این شود کوه  کردیم. خالصه این که اولین راه می
کارگران تعمیرات در پاالیشگاه تظواهورات کونونود و 
سر ظهر وارد رسوتووران کوارمونودان شوونود)چوون 
رستوران کارگران و کارمندان جدا از هم بوود( موا 

ای از رسوتووران قورار  چند ئفر هر کدام در گووشوه
گرفتیم چون تعداد ما خیلی کم بود)منظورم فعوالویون 

 اولیه است(.
محض این که کارگران تعمیرات وارد رستوران  به

ها شعاربدهیم که با  شدند ما هم در حمایت از آن
شروع  »شعار کارگر، کارمند پیوندتان مبارک«

شده بود. و بعد بالفاصله من میکروفون را گرفتم، 
یک شعری از خسرو گلسرخی خواندم و چند تا از 

هایی کردند که مفید بود،  کارگران هم سخنرانی
خالصه این که همین حرکت باعث شد تا همه با 
  هم متحد شویم و کار را ادامه بدهیم. خیلی سریع 

 نشان بدهیم. »مرگ بر شاه«دیکتاتوری با شعار 

همه با صدای بلند و با مشت گره کرده این شعار 
دادیم، بعد که به پاالیشگاه آمدیم باز هم  را می

های شاه را پایین  تظاهرات کردیم و همه عکس
کشیدیم. بعد در رستوران جمع شدیم و من هم با 
خواندن یک شعر احساس خودم را به همکارانم 

کنم سراینده آن شعر  نشان دادم. فکر می
 شاعر معاصر باشد. »مقصدی«

 گفتم، همیشه می

 طلوع روشن خورشید انتظار من هست

 هر دریچه که بر باغ پر شکوفه باز شود

 سرود سبز دل انگیز روزگار من است

 هال دل عاشق، هال دل عاشق

 شکوه خنده خورشید را

 دوباره ببین

 در ازدحام این جمع

.... 

)که البته این احساس من دوام زیادی نداشت و ما 
 خیلی زود شکست خوردیم(.

 بعد هم چند نفر از همکارانم سخنانی ایراد کردند.

ها کار ما بود تظاهرات  خالصه این که تا مدت
خیابانی، دور هم جمع شدن در رستوران 
پاالیشگاه و بعد تصمیم گرفتیم که اعتراضات 
خودمان را به خارج از پاالیشگاه ببریم. یک روز 

پارچه رفتیم اداره مرکزی وزارت نفت  همگی یک
که در خیابان تخت جمشید تهران قرار داشت. در 

 آن جا دفتر وزیر نفت هم بود. 

کمون منتشر  5*بخش دوم این مطلب در شماره 
 خواهد شد.

 

 

 

 
در گزارشی درباره نتایج آخرین  ایران، مرکز آمار

 6533سرشماری سراسری کشور که در سال 
 307میلیون و  73انجام شد، جمعیت کشور را 

درصد آن را  36نفر اعالم کرد که  072هزار و 
 .دهند درصد آن را زنان تشکیل می 43مردان و 

اما اکنون ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان 
دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال  می

 .میلیون نفر گذشته است 56از مرز  6537
ساعت جمعیتی که برای نخستین بار در سال 

روی تارنمای مرکز آمار ایران قرار  6555
گرفت، تغییرات جمعیت و افزایش آن را در ارتباط 

 .دهد با زمان نشان می
درصد در گروه سنی  04از کل جمعیت کشور 

 63درصد در گروه سنی  3/73ساله،  64صفر تا 
 73درصد هم در گروه سنی  6/7ساله و  74تا 

میانگین سنی مردان و  .تر قرار دارند ساله و بیش
و  5/56زنان در نقاط شهری به ترتیب برابر 

 3/52و  7/03سال و در نقاط روستایی  7/56
 .سال است

)نفوس و مسکن سال  در دوره قبل سرشماری
هزار نفر به جمعیت کشور  352سالیانه (، 6532

به  6533شد که این میزان در سال  افزوده می
هزار نفر در سال افزایش یافت که نشان  332
دهد روند سریع کاهش جمعیت در کشور کندتر  می

 .شده است

ای مخفی درست کردیم.  در همان رستوران کمیته
در آشپزخانه رستوران ما تعدادی جمع شده بودیم 
و کمیته را تشکیل دادیم، که بعدا اسم آن را 
گذاشتیم کمیته اعتصاب. افرادی که در کمیته 
اعتصاب بودند؛ حاج درویش، امینیان، محمد 
هاشم، انیسی، سیدیان، عباس دانشور، ممقانی، 

 گاه. سرخابی، برهانی، بساتینی، رحیمی وعلی پیچ

فردای آن روز تصمیم گرفتیم کوه هوموه کوارکونوان، 
کارگران و کارمندان دور پاالیشگاه تظاهراتی برپوا 
کنیم تا بتوانیم تمامی کارکنان را وارد میدان کونویوم 

طور هم شد. در کومویوتوه موخوفوی، توقوریوبوا  که همین
طوور موخوفوی  دوازده نفر بودیوم کوه هومویوشوه و بوه

گوذاشوتویوم و بورنواموه بوعودی را تونوظویوم  جلوسوه موی
کردیم که چوه بوایود انوجوام بودهویوم؟  در هومویون  می

شود،  گووهوایوی انوجوام موی و جلسات بحث ها و گفت
گوفوت کوه؛ اعوتوصواب کونویوم، دیوگوری  مثال یکی می

گفت؛ نه، هنوز زود است ما باید همه کوارکونوان  می
گفت، چون در  را بسیج کنیم که البته درست هم می

پاالیشگاه اگر در هر قسمتی فقط دو نفر کار کنونود، 
تواند به کوار خوود اداموه  پاالیشگاه تا چهار ماه می

هوای  دهد، گرچوه بوعود از چوهوار مواه هوموه قسوموت
شد. خوالوصوه ایون کوه در ایون  پاالیشگاه خراب می

های مخفی موا را  فرصت فکر کردیم که شاید پلیس
خیل زود سرکوب و یا تفرقه بین موا ایوجواد کونونود، 
خالصه این که ما در جلسه خودمان تصمیم گرفتیم 
که اول به مدت چونودیون روز توظواهورات خویوابوانوی 
انجام بدهیم و بعد وقتی که همه آمادگی داشوتونود و 

  خوب متحد شدیم اعالم اعتصاب کنیم.
ها فقط بین ما  گیری ها و تصمیم البته این صحبت

شد و از آن اطالع داشتیم،  یعنی کمیته مطرح می
بنابراین اهداف آینده را به عنوان مثال؛ به 

گفتیم تا به موقع در هر حال بعد از  کارکنان نمی
تظاهرات در پاالیشگاه یک روز تصمیم گرفتیم که 
برویم در بهشت زهرا تظاهرات کنیم که این کار 
را کردیم، چون بهشت زهرا نزدیک پاالیشگاه 

 قرار دارد.

ما در حال تظاهرات بودیم که متوجه یک 
هلیکوپتر که از سطح خیلی پایینی در حال پرواز 

داد که ما را کنترل  بود شدیم، ظاهرا نشان می
کنند، بعد از دو ساعت همان هلیکوپتر باز هم  می

آمد که در این فاصله به ما خبر دادند که خود شاه 
و تیمسار ازهاری در آن هلیکوپتر بودند. شاید 

خواستند مطمئن شوند که؛ آیا ما در حال  می
اعتراض هستیم یا نه؟ ما قصدمان این بود که 

 باراعتراض خودمان را به حکومت  برای اولین

۶صفحه   
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  چکیده سخنرانی

 دکتر حسن مکارمی* 
ژانویه  55در کنفرانس پالتفرم... 

 بروکسل 8152
 است در موقعیت دیگر» منی«، »دیگری«

 
از چووه زمووان آدمووی بوور حضووور دسووتووگوواه 
فرمانروایی برخود اشراف یافته است؟ از چه 
زمان آدمی خود را در تن و روان دیده است؟ 

هوای گوونواگوون  هایی در فرهنوگ چنین پرسش
هوا  انود. ایون پواسوج پاسج های متفاوتوی یوافوتوه

مووبوونووای حضووور و خووود آگوواهووی آدموویووسووت. 
یونانیان باستان، به صراحوت بوه شونواخوت و 
جوودایووی بوودن و روان آگوواهووی یووافووتووه بووودنوود. 

ای دیوگور از  ایرانیان باستوان نویوز بوه شویووه
که در جهانی به موازات جوهوان  »منی دیگر«

هوای  بونودی اند. تقوسویوم کرده ما جاریست یاد می
تودریوج خوود نوموودنود. حضوور  دیگری نیز بوه

، جان و سور ودل و »منی دیگر«روح چون 
جا پیشرفت کرد که مبانی دانوش  همه تا آن این

ای بسیار  و شناخت روان جدا گشت و به گونه
کوولووی، بووه روانووپووزشووکووی، روانشوونوواسووی، 
روانکاوی و روان درمانی انجامید. تعریف و 
شناخت روان در حوزه علوم بوه نوورپوردازی 

انجوامود. ایون مورزبونودی  بر مرزهای روان می
اسوت در موقوابول  »دیوگوری«نخستین تعریف 

هواسوت.  »دیگری«روان. تن ما نخستین این 
کودک با نخستین آگاهی بر حضور خویوش و 
جداییش از مادر به همت پدر، از مادر و پودر 

گردد و دیگری مادر، دیگوری خوواهور  جدا می
هووا، دیووگووری  بووازی و بوورادر، دیووگووری هووم

 …ها... دورتر، دیگری شاگردی هم
گوویونود،  آنانی که بوا زبوانوی دیوگور سوخون موی

رفووتوواری دیووگوور دارنوود، و آدمووی بوور حضووور 
یابد. اساس توعوامول  فرهنگی دیگری دست می

، ساختار انسان شهرونود را »دیگری«با این 
گذارد. به عبوارتوی دیوگور، روان در  بنیان می

گیرد که جهان خود را بوا  چهارچوبی جای می
جاستکوه  سازد و از این ها می  »دیگری«نظام 
های فرهنگی من و ما و دیگری عوموده  ارزش

جوا کوه موبونوای پوذیورفوتوه شوده  شود. تا آن می
انسان متمدن امروزی همین تعریوف دیوگوری 

 برای روان و تعامل ما با اوست.
  آقای مکارمی از سمت چپ نفر دوم

وزیر بهداشت حکومت اسالمی 
 ایران: آمار تصادفات 

 برابر دنیا 511در ایران 
 

 02شنبه  به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت روز یک
مارس، گفت: متاسفیم که آمار  66 -اسفند 

تصادفات در ایران به خصوص در خودروهای 
سنگین، صد برابر دنیا است و از نظر مرگ و 
میر به ازای هر ده هزار خودرو وضعیت ایران 

 .تقریبا دو برابر متوسط دنیا و اروپا است
تر گفته  دبیر علمی جامعه جراحان ایران پیش

طور متوسط  های انجام شده به بود: طبق بررسی
هر دو ساعت، پنج نفر جان خود را به علت 

 .دهند سوانح رانندگی در کشور از دست می
به گزارش ایسنا، سیاوش صحت، افزود: بر 

سال گذشته بالغ  02اساس آمار کارشناسان، طی 
هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را  420بر 

 336از دست داده و بیش از چهار میلیون و 
اند. عضو  هزار نفر نیز مصدوم و معلول شده

فرهنگستان علوم پزشکی ایران با اشاره به 
که، مرگ زود هنگام در اثر سوانح رانندگی  این

میلیون سال عمر در ایران  4باعث از دست رفتن 
شود، گفت: ضرر و زیان ناشی از تصادفات  می

درصد از تولید ناخالص ملی  6/5ساالنه بیش از 
درصد  52دهد. او افزود: حدود  را هدر می

های بیمارستانی کشور به مصدومین سوانح  تخت
درصد افرادی  42رانندگی اختصاص دارد و حدود 
شوند، سرپرست  که در تصادفات کشته می

 .خانواده هستند
 00سیاوش صحت، افزود: سرعت غیر مجاز با 

توجهی  درصد، بی 06درصد، انحراف به چپ با 
درصد و عدم رعایت حق تقدم با  02به مسیر با 

ترین علل عمده تصادفات در  درصد، مهم 67حدود 
پی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی 

که در  برآورد شده است. صحت با تاکید بر این
گیری، خطای  مجموع عامل اصلی و قابل پیش

شود، گفت: هنگامی که راننده  انسانی محسوب می
العمل  کند، زمان عکس با تلفن همراه صحبت می

وی از نیم ثانیه به یک و نیم ثانیه افزایش 
 .یابد می

او، افزود: رانندگانی که از تلفن همراه استفاده 
تر از سایرین در معرض  کنند چهار برابر بیش می

چنین یک راننده  خطر تصادف قرار دارند، هم
کیلومتر، یازده  73مست در حرکت با سرعت 

برابر یک راننده هوشیار خطر آفرین است. صحت 
اشاره  6555تا  6537های  به بررسی فاصله سال

هزار نفر  04کرد و گفت: در این مدت بالغ بر 
زندانی حوادث رانندگی بودند. او تاکید کرد: 
استفاده از کمربند ایمنی توسط سرنشینان جلو 

 73تا  03درصد و در سرنشینان عقب  73تا  52
شود. صحت  درصد موجب کاهش تلفات جانی می

گفت: استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران 
درصد از آسیب های   72درصد از مرگ و  42

چنین استفاده از  مغز و جمجمه می کاهد. هم
درصد از  72صندلی کودک در خودرو، حدود 

درصد از مرگ کودکان  52تا  32مرگ نوزاد و 
 .دهد را کاهش می

 
در سخنان خود، هیچ  »صحتسیاوش «اما 

شان نسبت به  ای به عدم توجه حکومت اشاره
ها و از بین بردن نقاط  بازسازی جاده
 ها نکرد!  خطرناک جاده

ترین عناصر سواخوتواری و زیور  یکی از عمده
گیری و نقوش مون  بنایی در هر فرهنگ، شکل

و رابطوه ایون مون بوا دیوگوری چوون، انسوان 
 سخنگو و آرزومند است.

توجه به پیدایش، رشد، تغییر شکل و تکوامول 
این رابطه چون مون و دیوگوری در سوه بوعود 

 تواند مورد توجه قرار گیرد. می
پیدایش انسان در بستر نماد پردازیش با 

اش نگاه  زاویه دید یک ملیون ساله
شناسانه، پیدایش روابط اجتماعی از  انسان

یابی و شهرنشینی  خانواده، تا قبیله و اسکان
گذاری اصول  تا انسان پس از اختراع و بنیان

حقوق بشر نگاهی جامعه شناسانه و در 
گیری روان هر انسان و نقش من  نهایت شکل

گیری، نگاهی از زاویه  و دیگری در این شکل
ای و  ای که مبنای پایه شناختی. به گونه روان

در  ،6370ساختار اعالمیه حقوق شهروندی 
 6345پاریس و اعالمیه جهانی حقوق بشر 

نیویورک، بر محور همین اصل بنیانی چون 
، »دیگری«تعریف انسان گذاشته شده است: 

است در موقعیت دیگر. در همین  »منی«
توان پرسش را  سومین بعد است که می

تر شکافت و در نگاه روانکاوانه به این  بیش
رابطه پرداخت. دیگری و نقش آن در 

ها ساخته  ها و هزاره فرهنگ، در طول قرن
 شود. می

از همین زاویه نگاه، به مشکل اساسی 
رعایت مبانی اعالمیه جهانی حقوق بشر در 

پردازم و فقدان تحمیلی گفتمان را  ایران می
کنم. تا  در تاریج معاصر ایران بررسی می

مدافعان  جا که امکان نظارت توسط  آن
در داخل و نمایندگان  حقوق بشر ایرانی

سازمان ملل از خارج در عمل همواره 
شکست خورده است. چرا که تعریف دیگری 
در حوزه رفتاری حکومت ایران در مفهوم 

بدون گفتگوی  زندانی شده است.  »فقط«
به چشم: دشمن، نادیده  »دیگری«پیوسته 

خواهد …  شدنی، کافر، غیرخودی، نجس و 
 بود.

 
 
دکتر حسن مکارمی در شیراز در سال *

، به دنیا آمد. تحصیالتش را در 6503
تکنیک تهران و دانشگاه شیراز  دانشگاه پلی

به پایان رسانده است. وی در سی سال 
دار جامعه دفاع از حقوق بشر  گذشته، خزانه

وابسته به فدراسیون جهانی حقوق بشر بوده 
 است.

حسن مکارمی روانکاو، خطاط، نقاش و 
چنین وی در  مدافع حقوق بشر است. هم

کرسی خدمات راهبردی برای نوسازی 
های بزرگ در دانشگاه سوربن  سازمان

گر  مشاور و پژوهش
 5است. از وی تاکنون 
 4کتاب به زبان فارسی، 

کتاب به زبان فرانسه، دو 
های فارسی  کتاب به زبان

و فرانسه و یک کتاب 
ترجمه از فرانسه به 

 .فارسی چاپ شده است
 

۷صفحه   



تجمع و تظاهرات در شهرهای مختلف ایران 
 در دفاع از عفرین!

 
، طی »همبستگی با مردم عفرین«های برگزاری تجمعات شهری  کمیته

و از آحاد خلق   های اجتماعی منتشر کرده هایی که در شبکه اطالعیه
 60های ایران خواسته بودند تا روز دوشنبه  روژهالت کردستان و خلق

  های تعیین شده گردهم آیند. مارس، در دفاع از عفرین در مکان
عفرین ادامه کوبانی است، عفرین نماد «ای آمده است:  در اطالعیه

که تصوری مبنی بر  مقاومت، سرزمین زیتون و خورشید است، آنان
شان را  های ما دارند تنها ابلهی کن کردن زیتون خاموشی خورشید و ریشه

 »اند. اثبات کرده
گردهمایی گسترده همبستگی ملی با «شهر  03روز دوشنبه در تهران و 

برگزار گردید. با وجود تشدید فشارها و استقرار نیروی  »مقاومت عفرین
انتظامی و لباس شخصی حکومت اسالمی ایران در میادین اصلی، 

به  67مارس از ساعت  67شهروندان شهرهای شرق کردستان دوشنبه 
زنده باد «وقت محلی، دست به تجمع اعتراضی زده و با سردادن شعارهای 

و...،  »مرگ بر اردوغان«، »زنده باد ی.پ.گ/ی.پ.ژ«، »مقاومت عفرین
  همبستگی خود را با مقاومت تاریخی عفرین به نمایش گذاشتند.

ها از شهرهای کامیاران، مریوان، ماکو، بانه، سنه، سقز،  طبق گزارش
ها و  بوکان، مهاباد، سلماس و تهران حاکی از حضور مردم در خیابان

های آزاده کامیاران در گردهمایی  معابر اصلی بود. هزاران نفر از انسان
  »زنده باد مقاومت عفرین«خودجوش مردمی در میدان امام شافعی شعار 

  سردادند. »مرگ بر اردوغان«و 
این تجمعات در فضایی سنگین امنیتی برگزار شد و در برخی شهرها 
مامورین امنیتی حکومتی اسالمی به این تجمعات یورش آورند. در مریوان 
هم گردهمایی حمایت از عفرین با دخالت ماموران حکومت اسالمی ایران 

اند. منبعی آگاه از  کم هفت تن بازداشت شده به خشونت کشیده شده و دست
مریوان به خبرگزاری فرات گفته که زنان در گردهمایی مریوان نقش 
پیشاهنگ را برعهده داشتند. هویت هفت تن از فعاالن مدنی مریوان که 
حین تجمع امروز در حمایت از عفرین توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

پور؛ آرمان غفوری؛ محمد دانش؛ فرامرز  اند عبارتند از: عدنان حسن شده
  محمدی؛ ناصح باخشی؛ دیار یزدانی و احمد ایران پناە.

هایی که حاکی از  نوشته در تهران نیز جمعی با در دست داشتن دست
همبستگی با مقاومت تاریخی عفرین بود در مقابل سفارت حکومت ترکیه 
دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروهای سرکوبگر حکومت اسالمی به 

دادند پورش بردند و آنان  کنندگان که اغلب آنان را زنان تشکیل می شرکت
  را ناچار به ترک محل نمودند.

 
اعالم  »همبستگی ملی با مقاومت عفرین«های شهری  از سوی دیگر کمیته

شنبه در تمام شهرها و روستاهای کردستان آتش  اند که فردا سه کرده
چهارشنبه سوری را برای اتحاد و انسجام مابین روژهالت و روژآوا 

صدایی با مقاومت  ها را به عرصه هم افروزند و تمام میادین و خیابان برمی
 نمایند. عفرین مبدل می

رحمانه ترکیه به  چرا رهبران جهان از حمله بی
 کنند؟ عفرین حمایت می

 
  ، در انگلستان0265روزنامه گاردین، طی گزارشی که روز جمعه نهم مارس 

  آن علیه  به  کاران وابسته با همکاری تبه  منتشر کرده به حمالت حکومت ترکیه
نظیر مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ در برابر آنان و  کانتون عفرین، مقاومت بی

  جهانی در برابر اقدامات اردوغان و حزبش در منطقه  چنین سکوت جامعه هم
 پرداخته است.

سه سال پیش دنیا «است:   آغاز کرده  گونه گاردین، گزارش خود را این  روزنامه
ای در شهر کوبانی سوریه بود که فقط  شاهد گروه زنان و مردان متشکل  رزمنده

گرای مسلح به تانک،  جویان اسالم هایشان، ارتشی وسیع از جنگ با کالشینکف
ای را متوقف نمودند. مدافعان کوبانی  توپخانه و تدارکات برتر قابل مالحظه

نمایند.  نام دمکراسی فمنیستی  انقالبی از شهر دفاع می اصرار داشتند که به
صدد نابودی آنان بودند. وقتی  همین دلیل در گرا دقیقا به جویان اسالم جنگ

عنوان بارزترین نمونه مبارزه  مدافعان کوبانی پیروز شدند، از آن پیروزی به
 آشکار خیر و شر در جهان معاصر، تقدیر شد.

بار رهبران جهان  امروز آن حادثه دقیقا در حال تکرار است. با این تفاوت که این
نظر میآید که  نمایند. در چرخشی عجیب، به با قاطعیت از مهاجم حمایت می

مهاجمان، رهبران کلیدی جهان و شکل دهندگان به افکار عمومی را قانع 
اند، چون با آغوش باز تفسیری  اند که شهروندان کوبانی تروریست نموده

  »اند. رادیکال از اکولوژی، دمکراسی و حقوق زنان را پذیرا شده
منطقه مورد بحث عفرین است، که توسط «افزاید:  گاردین در گزارش خود می

گردند که  ی.پ.گ و ی.پ.گ محافظت می -واحدهای مدافع مردم و مدافع زنان 
کردند. کسانی که تنها نیرویی در سوریه بودند که  تر از کوبانی دفاع می پیش

پذیرفتند نبرد علیه داعش را به قلب منطقه تحت تصرف آنان کشانده و با فدا 
  »را به تصرف درآورند. نمودن هزاران مبارز رقا پایتخت آن

مدل کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک در روژآوا و شمال   به  این گزارش، با اشاره
افزاید:  های ساکن این مناطق در کنار هم می آمیز خلق سوریه و زندگی مسالمت

امروز این تجربه دمکراتیک آماج  حمله غیر قابل  توجیهی از سوی بازماندگان «
های  داعش و القاعده، و اعضای بدنام گروه مرگ ارتش ترکیه موسوم به گرگ

و  67 ها، هواپیماهای اف خاکستری قرار گرفته است که توسط تانک
های ناپالم به روستائیان  گردند. با بمب هلیکوپترهای ارتش ترکیه حمایت می

حمله نموده، سدها را مورد هجوم قرار داده و آثار باستانی را منفجر نمایند. 
قصد دارند عفرین را به صاحبان   اردوغان رییس جمهور ترکیه اعالم کرده

  »راستین آن بازگردانند.
طرزی  مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ به«است:   گاردین در گزارش خود آورده

ها این مهم را حتی  اند. آن باورنکردنی تاکنون در مقابل حمالت مقاومت نموده
اند. حتی  یک از رهبران عمده جهان به انجام رسانده بدون حمایت اخالقی هیچ

ایاالت متحده که حضور نیروهایش مانع گردیده است که مناطق شرقی به اشغال 
اند، برای  ها کردها هنوز درگیر نبرد با داعش ترکیه درآید، جاهایی که در آن

دفاع از عفرین هیچ اقدامی ننموده است. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسن 
ترکیه حق دارد امنیت مرزهایش را تامین نماید. منطقی که با   که  اصرار ورزیده

استناد به آن فرانسه برای تامین امنیت مرزهایش حق خواهد داشت مناطقی 
که آقای جانسن حق اعتراض  مرزی در خاک انگلستان را تصرف نماید بدون این
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