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  پاسخی به يک انتقاد ازمقاله
 "رهم بستگی طبقاتی مهمترين پيام روزجهانی کارگ"

  
شخصا  ه ک-دريادداشتی توسط آقای نيکوخراسانی

 برپانوشته من درسايت -افتخارآشنائی با ايشان را ندارم
برای . روشنگری درج گرديد که حاوی انتقاداتی به آن نوشته بود

آنکه هم بانتقادات ايشان پاسخی بدهم وهم درعين حال به شفاف 
شدن اصل مطلب  کمکی کرده باشم،الزم ديدم که مالحظات خود 

چرا .ادات به عمل آورده بنويسم را ولوبطور فشرده درمورد انتق
طبقاتی –که براين تصورم  که با فعال شدن جنبش های اجتماعی 

وبخش های گوناگون مزدوحقوق بگيران،هم چون معلمان 
درکنارکارگران صنعتی ... زنان و دانشجويان و..وپرستاران و
واهميت بی بديل مقوله اتحاد طبقاتی،تالش برای ...ويا بيکاران

هرچه بيشترمفهوم طبقه ومبارزه طبقاتی برای شفاف کردن 
تقويت صفوف جنبش های اجتماعی وطبقاتی ازاهميت زيادی 

درزير انتقاد ايشان به مقاله مزبور و پاسخ  به .  برخورداراست
  : آن را مالحظه می کنيد

  
 خراسانی نيکو   :نام

 
 

  آقای تقی روزبه 
 بودن بسيار جای تاسف است که فردی ادعای مارکسيست

داشته باشد و درکی بغايت اشتباه از مفاهيم پايه ای داشته و 
  . تالش داشته باشد اين درک غلط را ترويج هم بنمايد

واژه های سياسی مارکسيستی دارای مفاهيمی مشخص و 
علمی هستند که هر کسی بنا به ميل و عالقه خود و به 
ی قصد دمکراتيزه کردن آن نمی تواند در اين مفاهيم علم

  . تجديد نظر کرده يا در واقع آن را تحريف نمايد
به طبقه کارگر مزد بگير فاقد ) porltariat(پرولتاريا

وسايل توليدی می گويند که مجبور است نيروی کار خود 
. را به صاحبان وسايل توليد يعنی سرمايه داران به فروشند
اين نيروی کار فروخته شده عالوه بر ارزش خود ارزش 

يز توليد می کند که توسط کارفرما به شکل سود اضافی ن
ويژگی کار پرولتاريا در واقع همين توليد . تصاحب ميشود

حال ممکن است بفرمائيد در تعريف . ارزش اضافی است 
غير تماميت خواه و دمکراتيک شما از طبقه کارگر چطور 

فاحشه ها توليد ارزش اضافه ميکنند؟ طبق تعريف 
لومپن پرولتاريا از جمله توزيع دمکراتيک شما تمامی 

کنندگان مواد مخدر و چاقو کشان حرفه ای و اعضاء 
باندهای مافيائی و روسپيان و دزدان که در ازای ارائه 

واقعا . خدمات مزد دريافت می کنند جزء طبقه کارگرند 
از اين همه درايت علمی و تاجی که به سر ! که مرحبا 

ر تا دوستانی مثل شما و طبقه کارگ. طبقه کارگر زده ايد 
. منصور حکمت متوفی دارد احتياجی به دشمن ندارد

عالمت تساوی گذاشتن بين طبقه کارگر که توليد کننده تمام 
نعمات مادی است، خالق است و بالنده و انقالبی و سازنده 

سوسياليسم با لومپن پرولتاريا که انگل و پارازيت و آلت 
مايه داران و ارتجاع می دست و نيروی ذخيره و بلقوه سر

  باشند، به چه معناست؟ 
و اما مسئله ديگر ماهيت طبقاتی داشتن دولت در جامعه 

 . سوسياليستی است،که ظاهرا شما منکر آن هستيد
 اين مطلبدرود و تشکراز نوشته آقای نيکو خراسانی درباره با

  :ن درباره مالحظات ايشانکاتیواما .جانب
ه مارکس ازتدوين کنندگان مانيفست انگلس که خود بهمراالف

 1888کمونيست بود درتوضيح برچاپ انگليسی مانيفست درسال 
  :درذيل معنای پرولتارچنين می نويسد

منظورازبورژوازی،طبفه سرمايه داران معاصراست که "
 برداری ه بهرکاردستمزدی زاند وا مالک وسائل توليد اجتماعی

گران مزدبگيرمعاصراست منظورازپرولتاريا، طبقه کار.می کنند
چون ازخودشان وسائل توليدی ندارند،پس ناچارند نيروی  که

  .دکارشان را بفروشند تابتوانند زندگی کنن
 فوق مالحظه می کنيد  انگلس وتعريفچنانکه درتوضيح

درنزدانگلس کسانی که ناچارند نيروی کارخود را بفروشند تا 
چنانکه .ندبتوانند زندگی کنند پرولتاريا محسوب می شو

،به )وکارگرصنعتی(مشهوداست دراين تعريف بهيچوجه کارمولد 
برعکس . عنوان تعريف انحصاری طبقه کارگرنيامده است

درتعريف انگلس مفاهيم مزدبگير ومعنای زندگی کردن ازطريق 
فروش نيروی کار آشکارا  مفهوم عام تری ازآنچه که نويسنده 

سم و بنيان گذاران آن درتعريف محدود کارگروطبقه به سوسيالي
تأکيد اصلی درتعريف . نسبت می دهد،وجود دارد

کارگر،صرفنظرازاشکال خود ويژه ای که بخودمی گيرد  
استثمارازکاردستمزدی وفروش نيروی کاربرای گذران زندگی 

  .است
 پيچيده ای است که درآثارمارکس و  ومعانی مفهوم دارایطبقه-ب

فاسيرگوناگونی نسبت به آن بسياری ازمارکسيست ها بحث ها و ت
وبه آن آسانی وبداهتی که يادداشت نويس مدعی .ارائه شده است
 اتدرآثارمارکس ازکارگرمولد وغيرمولد وازطبق. است نيست

همانطور .اصلی وفرعی سخن آمده،وازمصرف مولد وغيرمولد
که ازبورژوازی مولد و غيرمولد و طبقه اصلی بورژوازی و 

مثال بانک داران و .ميان آمده استطبقات فرعی آن سخن به 
بسياری اليه ها وجود دارند که  ... ران و وبازرگانان و رباخ

طور غيرمستقيم سهمی ازارزش ب سرمايه غيرمولد و ازطريق
 ميدهند و سرمايه های تخصيصافزوده کارگرمولد را بخود 

 غيرصنعتی و  آنکه آن را سرمايه ولو(کالنی هم بدست می آورند
 واين البته مانع از آن نمی شود که به آنها ).بناميم غيرمولد

سرمايه دارنگوئيم وازنقش آنها درنظام سرمايه داری غافل 
نقشی که ازقضا با گسترش خصلت انگلی سرمايه داری .شويم

هرچه بيشترخصلت تعيين کنندگی پيداکرده و روبه افزوده شدن 
 رانیهمانطورکه درميان صفوف پرولتاريا نيزکارگ. هم هست

 که مستقيما توليد مادی ندارنداما ازطريق ارائه خدمات و هستند
 وکميت ونقش اينان هم فروش نيروی کارشان زندگی می کنند

درآثارمارکس ازکارگرغيرمولد بارها .روبگسترش بوده وهست
بعنوان مثال اواز کسی که ترانه های *سخن به ميان آمده است

وشد به عنوان خود را برای گذران زندگی خود می فر
وهمين جا هم بايد اشاره کنم که اين (يادکرده است)غيرمولد(کارگر

اصطالع غيرمولد  به معنای غيرارزشی بودن اين گونه فعاليت 
ها و بطورکلی کارهای خدماتی نيست بلکه صرفا برای درک 
تمايزات وتأکيد برويژگی های نيروهای  توليدی و به مثابه ابزار 

عه سرمايه داری مورد استفاده قرارگرفته تحليلی طبقه درجام
چه کسی است که مثال امروز ازاهميت صنعت حمل و ).است

ويا . نقل،و مثال از خدمات کارگران شرکت واحد بی خبرباشد؟
ازاهميت آموزش معلمان درنسل جوان وبازتوليد نيروهای توليدی 
ار ويا ازنقش مادران وزنان خانه داردررابطه بابازتوليد نيروی ک

  ...و
نظام سرمايه داری عالوه فرماسيون نکته مهم آنست که 

ی ازاقتصاد  ديگر گسترده  دارای وجوهرداشتن وجه اقتصادمولد،ب
ی سياسی و فرهنگی هست که نقش بسيارمهمو نيزبخش های 

 کليت نظام وبازتوليد نيروهای  شرايط وجودی و بقاءدرتأمين
 دارندگان  ازهمين لحاظ  و. برعهده داردص آن به معنای اخمولده

 ازطريق اختصاص سهمی ازارزش وياکارگزاران اين بخش ها،
ی زواژ بورتوليدکنندگان مستقيم بخود،بخشی ازطبقهافزوده 

 وطبقه  درميان مزدوحقوق بگيرانهمانطورکه.راتشکيل ميدهند
  که با ارائه خدماتیکارگرهم بخش ها و اليه هائی وجود دارند

کاردارای اشتراک منافع بنيادی با ازطريق فروش نيروی 
ازاين رو  تقليل .کارگران درمعنای اخص و پرولتری هستند

  وانحصار معنای طبقه به محدوده تنگ وناقص توليدکنندگان 
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  پاسخی به يک انتقاد ازمقاله
مستقيم مادی ربطی به مارکس وانگلس ندارد و البته آن ها 

باط با تحوالت خودبکرات نسبت به تحليل های خطی و بی ارت
جهان عينی  درنسبت دادن چنين نظراتی به آن ها هشدارداده 

 .بودند
بوده  طبقه مقوله ای بسيارپويا  ديگرآن که نکته-ج

ودرشرايط متحول ومتغيرساختاری در نظام سرمايه داری دارای 
 ترکيب های متفاوتی ازعناصرتشکيل دهنده آن خود ويژگی ها و

گران صنعتی اکثريت پرولتاريا را اگردرزمان مارکس کار. است
وبطورطبيعی تمرکزمارکس برروی آنها واهميت -تشکيل ميدادند

 به موازات رشد بخش های خدماتی،  امروز-بی بديل آن ها بود
  کارگران خدماتیبا کميت گسترده وهم چنان روبگسترش

وبرهمين اساس تغيير اهميت بخش های مختلف طبقه همراه می 
طبقه ت  تحوال ساختاروويائی دررابطه بااگرچنين پ. گردد

 م به مثابه علم چيزی باقیسدرنظرگرفته نشود نه فقط ازمارکسي
 جنبش پرولتری به مثابه جنبش اکثريت عای حتا  ازاد، ماندنمی

که همه حقانيت نظام سوسياليسم بر شالوده چنين -عظيم جامعه
کس چنين  خوشبختانه نه خود مار چه ميماند؟-واقعيتی استواراست

محدوديتی را درتعاريف خود گنجانده است و نه خود را بی نياز 
ازتحيل مشخص درشرايط مشخص و درانطباق با تحوالت 

گرچه همواره خيل عظيمی وجود داشته و .تاريخی دانسته است
دارند که خواسته اند بريافته ها و انديشه های وی رنگ وبوی 

  .ندايدئولوژيک  ومذهب گونه وجاودانگی بده
  
 نوشته اين دوست محترم نشان ميدهد که عليرغم ادعای داشتن -د

برخورد علمی  با مفهوم طبقه اما درعمل با آن بصورت ارزشی 
ايشان بجای آنکه عليه نظام . والجرم غيرعلمی برخورد می کند

سرمايه داری برآشوبند که با کاالئی کردن همه چيزدرجهان،حتا 
دقيقا  به يک کاالی پرمنفعت برای سکس واسثتمارجنسی ، آن را 

سرمايه اندوزی تبديل کرده است ازسخن اين جانب که 
استثمارجنسی زنان تن فروش را،به مثابه نوعی ازکارمزدوری 
وفروشندگان نيروی کار برای گذران زندگی والجرم به عنوان 
پديده ادغام شده  درمناسبات سرمايه داری درآورده است برمی 

چرا که دامنه خلوص ! توهين به پرولتاريا شده استآشوبد که گويا
من نمی دانم که .پرولتاريای مورد نظرايشان را بهم ميريزد

اگرايشان ميدانست که ازقضا خود بنيان گذاران سوسياليسم هم 
چنين تصوری ازاين اليه اجتماعی داشتند،آياايمانش به بادميرفت 

ورد اين اليه  درهرحال خوشبختانه چنين تصوری درم. ؟!يا نه
ازهمان زمان درنزد بنيان گذاران سوسياليسم علمی وشخص 

درمورد لمپن پرولتاريا نيزمسأله اصلی .مارکس وجود داشته است
موردتأکيد،برجايگاه آنان به مثابه نيروئی است  که هنوز جذب 
مناسبات کاالئی سرمايه دارانه نشده اند وبهمين دليل درمسيرتحول 

  بخشا به صفوف پرولتاريا جذب شوند و هم به خود می توانند هم
اما . مثابه چماقی عليه آنها توسط سرمايه بکارگرفته شوند

درشرايط حاکميت بدون چون وچرای سرمايه داری وروند کاالئی 
شدن همه مناسبات اجتماعی، توجه به اهميت اين نوع اليه های 
ام گسترده،که رژيم سرمايه داری ضمن خلع يدازآن ها ازنظ

کهن،قادرنيست آن ها رادرسيستم خود به مثابه کارگرشاغل 
فراترازنيروی کارذخيره، به صورت اضافه جمعيت ( جذبشان کند

اين ها ازقضا .، دارای اهميت زيادی هستند)نسبی وکالن
دربرپاکردن انقالب بهمن نقش مهمی داشتند و بعدازاين هم 

نوان متحدين که  وجودونقششان درانقالب و به ع.خواهند داشت
کارگران شاغل، مستلزم فاصله گرفتن هرچه بيشتر ازدرک مبتنی 

متورم شدن صفوف . برخلوص طبقه و ارزشی کردن آن است
ارتش ذخيره کار وپديده اضافه جمعيت نسبی که پديده جهانی هم 
هست و سرمايه داری حتا قادرنيست امتياز بردگی کار را به آنان 

نتی وخلوص گرايانه ازطبقه رابيش تفويض کند، نارسائی درک س
بخصوص درجامعه ای که مقوله . ازپيش به چالش می طلبد

بيکاران ابعاد عظيمی را تشکيل ميدهد،دفاع ازچنين خلوص عقب 
شمول کارگران تنها به کسانی که بطورمستقيم ارزش -مانده ای

اضافی مادی توليد می کنندو نيزاطالق سرمايه داربه کسانی که 
 - يم ارزش اضافی را به خود تخصيص می دهندبطورمستق

درعمل به نوعی دفاع ازاشرافيت طبقه کارگر که تنها دربرگيرنده 
ايده ای که .بخش معينی ازمزدوحقوق بگيران است منجرمی شود

با تکيه برآن حتا نمی توان تحوالت سرمايه داری درقرن گذشته 
  . را تبيين کرد

  
هيچوجه نه با نظرخود صرفنظرازمحدوديت نگرش ايشان که ب

بنيان گذاران سوسياليسم ونه با تحوالت  تاريخ جامعه سرمايه 
داری انطباق دارد،ضعف مهم ديگردراين نگرش،نگاه ارزشی 

واين نگاه همان نکته  . داشتن به پرولتاريا و طبقه کارگراست
نگاهی  که واقعيت وجودی . اصلی درنقد يادداشت ايشان است

ارزشی وپيشداوری های خود مخلوط می طبقه را با مفاهيم 
دراين نگاه ،انگارنه انگارکه کارگربودن،فی نفسه ودرماهيت .کند

خود، نه ارزش که ضدارزش بوده و  چيزی جزبردگی نوين 
و بهمين دليل داعيه اصلی سوسياليسم هم چيزی .انسانی نيست 

جزمبارزه عليه اين بردگی نوين وارزش گذاری های بورژوائی 
گرايشان ازاين منظربه مسأله می نگريستند هرگزتا اين حد ا.نيست

ازقلمدادکردن زنان تن فروشی، بدليل کاالشدن سکس و گذران 
زندگی ازاين طريق، بعنوان بخشی ازطبقه بزرگ  مزدو حقوق 
بگيرانی که ازاليه های گوناگونی تشکيل می شود، تا اين حد 

 معنای تأييد پديده ودرضمن طرح  آن را نه به. برآشفته نمی شدند
ضدانسانی تن فروشی والوده شدن خلوص طبقه، بلکه به معنای 

  .اعالم جنگ با اين نوع بردگی جنسی به حساب می آوردند
  
- درپايان آقای خراسانی دريک خط اضافه کرده اند که گويا من-ه

 منکرماهيت طبقاتی دولت درجامعه سوسياليستی شده -تقی روزبه
  .اشاره  کوتاهی الزم استدراين رابطه هم .ام
  

اساسا ترکيب مقوله دولت وجامعه سوسياليستی که بنابه تعريف 
دولت اکثريت اسثمارشده ومتبنی برخودحکومتی است،درذات 

چراکه . خود يک مقوله متضاد و پارادوکسيکال بشمارمی رود
دولت درنزد مارکس ومارکسيست ها محصول منازعه طبقاتی 

جامعه سوسياليستی با برافکندن .قاء آناست ودرعين حال ابزارب
نظام طبقاتی،به مقوله دولت به مثابه نيروی حاکم برجامعه 
وبيگانه با سوسياليسم وبااصل  خودحکومتی، بطورکامل پايان می 

بنابراين مبارزه سوسياليستی درعين حال مبارزه برای .دهد
بديهی است که .پژمرده کردن دولت و ميراندن کامل آن هم هست

اين کاريک شبه نمی تواند صورت پذيرد اما حهت گيری بدان 
فضيلت ساختن ازوجود . سمت، روندی است جاری درهرلحظه

شری به نام دولت دردوره های ناگزير انتقالی که ضرورتامی 
بايست درجهت پژمردگی وتضعيف مداوم باشد ونه درراستای 

. دانتقويت آن، ربطی به سوسياليسم ندارد وتيرخالصی است ب
پديده ای که نقض آن توسط تجربه مدعی سوسياليسم درقرن 
گذشته يکی ازبارزترين جلوه های انحرافی آن تلقی می 

بنابراين سوسياليسم حاکميت يک طبقه برطبقه ديگرنيست .شود
بلکه حذف جامعه طبقاتی و نظام کارمزدی وتمرکزقدرت 
ها درسازمانی بنام دولت وبرفرازسرمردم،که خودحکومتی تن

بنابراين ازوجود دولت متعلق به اکثريت . آلترناتيومتصورآن است
استثمارشونده در دوره های انتقالی و با سمت گيری به حذف 
دولت وضرورت نفی خود، نبايد فضيلتی درجهت بی محتوا 

نبايد فراموش کرد که نفی يک پديده را . کردن سوسياليسم ساخت
ی داد ودرعين حال دم هرگزنمی توان با تقويت متضاد آن آشت

اصل خودرهائی و آزادکردن ظرفيت های طبقه . ازسوسياليسم زد
حتا دردل -کارگر دراين راستا  اصلی است که ازهمين امروز

دردولت های انتقالی .بايد برای آن مبارزه کرد-نظام سرمايه داری
به اندازه ای که قدرت به کارگران ومردم واگذارمی شود، وبهمان 

 نظام مزدبگيری حذف می شود، دولت پژمرده و اندازه که
  .پژمرده ترمی شود

******  
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  پاسخی به يک انتقاد ازمقاله
  

ايشان درقسمتی ديگرازنامه خويش می نويسند که طبقه کارگر با 
داشتن دوستانی مثل من ومنصور حکمت احتياجی به دشمن 

  !ندارد
تا چه حد اين بخش ازيادداشت  و قضاوت آن نشان ميدهد که اوال 

نويسيده يادداشت به دريافت های شخصی خويش ازسوسياليسم که 
بگمان من هيچ ربطی هم به مارکس و انگلس ندارد،خصلت 

 جدازاين که کدام -ايدئولوژيک،تکامل ناپذيرو مطلق ميدهد و ثانيا
 ايجاد  ترادف وتشابه بين نظرات -نظر درست ويا نادرست باشد

ن هيچ قرابتی بين آن ها  يافت من با نظرات کسی که نمی توا
بازهم صرفنظرازاين که خود چه -،نشان ميدهد که متأسفانه ايشان

 ازکنه  آن چه که من گفته ام هيچ دريافتی -نظری داشته باشند
واين را می توان از يکسان پنداشتن وهمسان کردن .نداشته اند

درکی ازمعنای . دريافت" سوسياليسم"دودرک متفاوت از
م که مبتنی برخودرهانی ودمکراسی مستقيم کارگران و سوسياليس

مبارزه با کيش رهبری و نفی سلطه سازمانی برطبقه ودولت 
است،با نظری که برانگاره های متضادی چون حزب 

. استواراست...پيشتازوتصرف قدرت بدست آن وکيش رهبری و
روشن است که باهيچ نخی نمی توان آن ها  را به يکديگر 

 اگرانصافا دراين ميان بتوان قرابتی يافت، همانا برعکس. دوخت
قرابتی است که ميان درک هائی که عليرغم تفاوتشان از آبشخور 

درکی ناب گرايانه ومحدود :مشترکی تغذيه می کنند، وجود دارد
اليه بسيارمحدودو کم شماری ازطبقه که .نگرويکدست ازطبقه

را برجامعه  قراراست به نمايندگی ازطبقه کارگرحاکميت خود 
والبته درگام های بعدی با تبعات .وبنام سوسياليسم حاکم بگرداند

،به حاکميت "طبقه تقليل يافته"اجتناب ناپذيرش نظيرتنزل اين 
حزب و سازمان و نهايتا رهبرانی که قراراست، اين روح 

وتماميت خواهانه ازمفهوم ) دولت مقتدربه مثابه روح ملت(هگلی
دربرابردرکی از طبقه درمعنای گسترده . دطبقه را نمايندگی کنن

وپلوراليستی اش که دربرگيرنده همه مزدوحقوق بگيرانی است 
که برای ادامه زندگی خود نيروی کارشان را بفروش می رسانند 
وبرآنند تا برای نخستين باربه اصل خودحکومتی توسط اکثريت 
عظيم جنبش پرولتری درجامعه سرمايه داری جامعه عمل به 

تحقق چنين هدفی البته نمی تواند ازدرک طبقه به معنای .شانندپو
چون  وسيع ومتکثراز پرولترهای زحمتکشی که به تعريف انگلس

ازخودشان وسائل توليدی ندارند،پس ناچارند نيروی کارشان را 
والبته بديهی است، .جداناپذيراست، بفروشند تابتوانند زندگی کنند

اختاری سرمايه داری محکوم تعريفی که خود دربسترتحوالت س
  .به تغييروتدقيق مداوم است
 می تواند شالوده -خواسته و ناخواسته-درحالی که درک نخست

يک استبداد نوين به نام سوسياليسم را بهمراه داشته باشد،درک 
دوم تالش دارد که ازدايره تجربه شکست خورده و ناکام والبته 

درحالی که .عبورکنددرعين حال گران بهای جنبش سوسياليستی 
اولی تنها برجايگزينی بخشی ازطبقه وسازماندهی آن بجای کل 
طبقه پای می فشارد وباين اعتبارازضرورت مبرم اتحاد طبقاتی 
فاصله می گيرد،دومی  وظيفه اتحاد طبقاتی صفوف پلوراليستی 

  . طبقه گسترده مزدوحقوق بگيران را دربرابرخود قرارمی دهد
  
  هتقی روزب                                                     
  

2007-05-07  
درمورد طبقه ووجود درک های گوناگون درباره آن درميان -*

 چاپ مارکس و طبقاتمارکسيست ها،می توانيدبه کتاب 
نشربيدار،وازجمله به مقاله الين رايت تحت عنوان طبقه وسياست 

  . مراجعه کنيد
..................................................  

 
 

  مصاحبه با منصور اسالو

 ":بولتن کارگری ايران"اسالو در گفتگو با*

بر سر من می ... تا مرز خفه شدن گلويم را فشردند
بند و بساطت را جمع کن و از : کوبيدند و می گفتند

  . اين جا برو

ارگری مصاحبه با منصور اسالو که در اينجا مالحظه می کنيد، در بولتن ک
اين بولتن به زبان انگليسی منتشر می شود و اساسا به . ايران درج شده است

 .بازتاب اخبار کارگری ايران در سطح بين المللی اختصاص دارد

در تماس با يکی از دست اندرکاران اين بولتن اطالع يافتيم اين نشريه 
ط آنها اينترنتی توسط گروهی از جوانان نسل دوم تهيه ميشود که سن متوس

فکر .  سال است و برخی از آنها در خارج از کشور متولد شده اند20حدود 
انتشار چنين نشريه ای باآغاز موج حرکت جديد مستقل کارگری در ايران و 
. بطور مشخص حرکت سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی در آنها شکل گرفت

خود جنبش استقالل بولتن و عدم وابستگی به منابع قدرت، مثل استقالل 
  . کارگری برای اين جوانان از اهميت درجه اول برخوردار است

عالوه بر پيوند های عاطفی با مسايل مردم زحمتکش ايران، عامل ديگری که 
اين جوانان را به انتشار چنين نشريه عالقمند کرده است، مشاهده نقش 

در روزمره و مداوم مطالبات و مبارزات کارگری اين کشورهای اروپايی 
از اين رو . گسترش دموکراسی و آزادی و رفع ستم از گروه های ضعيف است

آنها تصميم گرفتند نشريه ای منتشر کنند که بطور اخص برمبارزات کارگران 
در سطح بين المللی بازتاب ايران متمرکز باشد و اخبار آنرا به زبان انگليسی 

  . دهد

 دوازدهمين شماره حاوی . شماره از اين بولتن منتشرشده است12تاکنون 
مصاحبه ای با منصور اسالو، دبير سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، 
گزارش کاملی در باره دستگيری محمود صالحي، اخبار جنبش معلمان و 

   . مطالب ديگر است

از آنجا که اين بولتن مستقل کارگری به زبان انگليسی منتشر ميشود و مطالب 
تفاده کسانی قرار گيرد که برای بازتاب اخبار کارگری آن ميتواند مورد اس

ايران و جلب حمايت بين المللی از مبارزات مستقل کارگران ايران به متون 
انگليسی نياز دارند، ما بعد از انتشار هر شماره آن را در بخش انگليسی 

  . سايت منتشر می کنيم

درج شده، در نشانی مصاحبه با منصور اسالو که در آخرين شماره اين بولتن 
 :زير آمده است
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pdf.12S  
  

اخبار آقای اسالو با تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه با بولتن 
 .پذيرفتيد  –کارگری ايران 

  : اولين سئوال ام از شما اين است 

خط فقر "  خود، گفته است ؛ 2 و 1 سنديکای شما در جمعبندی شماره -1
 اعالم شده است ، در حاليکه حداقل دستمزد ماهيانه -  هزار تومان 400

در همانجاآمده در سال .  هزار تومان در ماه تصويب شده است 183کارگران 
ونرخ غير رسمی تورم که به زندگی واقعی % 15گذشته نرخ رسمی تورم 

زينه اجاره مسکن نزديک به اعالم شده است ، همچنين ه% 50نزديک است 
افزايش داشته و قيمت زمين و ساختمان در شهر های بزرگ بيش از  % 40
با توجه به اين داده های آماری ، کارگران ." رشد را نشان می دهد % 50

چگونه قادر به تامين هزينه های زندگی شان خواهند شد و اين که اين مسئله 
ابی ان ها می گذارد و اصوال اميدی به چه تاثيری بر مبارزات جاری وتشکل ي

 بهبود وضع اقتصادی کارگران وجود دارد؟ 

کارگران مجبورند دو يا سه شغل داشته باشند ، اضافه کاری بکنند ، : اسالو 
همسران آنها مجبور شده اند به عرصه کار بيايند ، فرزندان آنها مجبور به 

  گران شدن وحشتناک هزينه به دليل . ترک تحصيل شده اند و کار می کنند 
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  مصاحبه با منصور اسالو

مسکن مجبور شده اند به حاشيه های شهرها و شهرک های اطراف تهران تا 
فاصله يکصد کيلومتری عقب نشينی کنند و خيلی از آنها درآن محل های دور 

اين مسأله باعث شده است که آنها فرصت کمتری . دست مستأجر شده اند 
اما چون طعم شيرين دانش و . عاليت سنديکايی داشته باشندبرای مبارزات و ف

مبارزه متحد و سنديکايی را دريافت کرده اند و حقوق کارکنان شرکت واحد 
افزايش يا فته است و آن ناشی از تالش های سنديکا بوده است % 30حداقل 

 اصوًال هميشه اميدواری به بهبود. ، راهی را که ياقته اند ، رها نمی کنند 
شرايط هست ، بستگی به ميزان دانش و آگاهی ما و تالش و کوشش و 
پيگيری و پايداری و شناخت شرايط و موقعيت و تحليل درست از شرايط و 
موقعيت و نحوه سازماندهی و ميزان عالقه مندی ما به کاری که انجام می 

ا مؤثر م در ميزان ُاميد مميزان عشق ما به کاری که انجام می دهي. دهيم دارد 
  ! است 

، چند هزار حرکت ) 1385(همان طور که می دانيد در سال گذشته ) 2
مطالباتی و اعتراضی کارگری در کشورگزارش شده که اکثر آن ها برای 

و حق ) بين دو ماه تا دو سال ( دريافت حقوق ودستمزد های عقب افتاده 
ان چرا دستمزد به نظر شما در کشور ثروتمندی مانند اير. اشتغال بوده است 

ها ی صد ها هزار نفر از کارگران به موقع پرداخت نمی شود و اشتغال 
کارگران مدام در معرض تهديد است؟ منظورم اين است که چرا غم نان و کار 
، کمر کارگر بی پناه ايرانی را خم کرده است و اصوال چرا مراجع قانونی در 

  کنند؟ کشور از اين بی حقی عمومی کارگران دفاع نمی 
علت اصلی تمامی اين بی سامانی ها ، نبود سنديکاها و فدراسيون : اسالو 

عدم وجود تشکيالت کارگری و کًال نهادهای مدنی .های کارگری است 
غم نان وکار . دموکراتيک چنين وضعيتی را برای کارگران به وجود می آورد

 های بدليل بی توجهی صاحبان قدرت و ثروت تجاری ودالالن و واسطه
کاالهای وارداتی و کسانی که هيچ ارزشی برای استقالل اقتصادی و توليد و 

موانع بسيار زياد در َامر توليد و . صنعت قائل نيستند به وجود می آيد 
سازماندهی بوروکراتيک ضد دولتی و بی در و پيکری واردات کاالها به 

گان شده است صورت قاچاق و غير قاچاق آفت زندگی کارگران و توليد کنند
مراجع قانونی زمانی در برابر موضوعی عکس العمل نشان می دهند که .

نيرويی از کف جامعه برای آن موضوع ايجاد شده و خواهان حقوق مربوط به 
نمونه تالش های سنديکای ما در راه ايفای حق و حقوق . آن موضوع باشد 

مختلف مبارزه کارگران شرکت واحد و حضور نمايندگان سنديکا در مراتب 
سنديکايی به تدريج حرکت در جهت موازين قانونی را در برخی از 

پيگيری و پايداری بر . برخوردهای کارفرما و مسئولين ايجاد کرده است
موارد قانون و حق کم کم در بخش هايی از مديريت قوه مجريه و قضايی تأثير 

ت که با پشتوانه مهم ايجاد تشکل ها و سنديکاهای کارگری اس. گذاشته است 
تاريخی و جهانی و استفاده از تجربيات برادران و خواهران خود در ديگر 

  . کشورها می تواند موضع گيری در برابر بی حقی ها را ايجاد و تشديد کند
بخش ها ی مهمی از صنايع کشور ا زجمله؛ نساجي، کفش ، سراجی و ) 3

ق کاال ها ی خارجی الستيک سازی و غيره به علت ورود بی رويه و قاچا
توسط بعضی از نهادهای دولتی ، بنياد ها و به ويژه آقازاده ها و بازاريان ، 
دچار بحران و ورشکستگی کامل، وحتی منجر به تعطيلی بخش های وسيعی 

به طوری که واردات کاال ها طی سال گذشته بنا به . از اين صنايع شده است 
به نظر شما چرا .  دالر گذشته است  ميليارد46گزارش سنديکای شما از مرز 

از صنايع داخلی حمايت نميشود، در حاليکه در موارد زيادی اين صنايع هم 
 سود آور است و هم اشتغالزا می باشند؟ 

زمانی که ابزار قدرت سياسی در جهت دستيابی به سودهای ميلياردی : اسالو 
دون هيچ به واسطه بدست آوردن کميسيون ها و پورسانت های کالن ب

نظارتی و در زمان نبودن تشکيالت سنديکاهای کارگری در ابعاد کارگاه تا 
سطح ملی مثل فدراسيون سنديکايی کارگری سراسری سرمايه موجود به 
آسانی برای کسب سود بی دردسر و زودرس به سمت سرمايه گذاری تجاری 

  . و واردات کاال و داللی بين المللی حرکت می کند 
اصلی در جاهايی خارج از چهارچوب های ظاهری پارلمان و تصميم گيری 

دولت گرفته می شود و راه های ورود کاال هموار می شود و قوانين تصويب 
شده نهايتًا به سود سرمايه تجاری ــ داللی به کار گرفته می شود و ابزارهای 
ثروت و قدرت غير قانونی تنها سود را جستجو می کند ، در نتيجه به دليل 
نداشتن سازماندهی اجتماعی زحمت کشان و کارگران ، سياست ها به سوی 

ايجاد اشتغال تبديل به يک . هموار کردن راه ورود کاالها حرکت می کنند 
نتيجه واردات بی حساب و کتاب ، از ميدان بيرون . شعار بدون عمل می شود 

 باشد يکی از سياست ها هم ممکن است اين. کردن صنايع توليدی می شود 
که با در پيش گرفتن اين سياست ها ، طبقه کارگر ايران از آخرين امتيازات 
خود محروم شود و مجبور شود با روزی کمتر از يک دالر نيروی کارش را 

 . بفروشد

 دادگاه انقالب اولين جلسه 14 در شعبه 1385 اسفند ماه 5روز شنبه ) 4
يت ملی و اختالل در نظم اقدام عليه امن" محاکمه شما به جرم به اصطالح

چرا شما که يک کارگر و فعا ل سنديکائی هستيد بايد در . انجام شد" عمومی
دادگاه انقالب محاکمه شويد؟ آيا دادگاه انقالب اساسا هنوز طبق قانون اساسی 
مشروعيت قانونی دارند؟ و پرونده يک کارگر فعال ارتباطی به دادگاه انقالب 

 پيدا می کند؟ 

ه دليل آنکه تشکيل سنديکای کارگری منافع غير قانونی مديران و ب: اسالو 
حراستی ها و شورايی ها ی اسالمی را در شرکت واحد به خطر می اندازد و 
با آموزش قانون کار و قانون اساسی و مقاوله نامه های بين المللی و حقوق 

 های کارگری ، کارگران با دانش حقوقی و قانونی جلوی اجحافات و زورگويی
کارفرما و عوامل او را می گيرند و با نظارت آگاهانه جلوی رانت خواری 

مديران شرکت واحد از دوران شهردار شدن آقای . مديران گرفته می شود 
احمدی نژاد از گروه نظامی ها و سپاه پاسداران هستند ، آنها به رفتار پادگانی 

ی و روابط کارگری و و زورگويانه عادت دارند و از قوانين و حقوق کارگر
 . کارفرمايی بی اطالع هستند 

وقتی با پديده قانونی و قانونمدار و آموزگار سنديکا روبه رو می شوند و به 
تدريج متوجه می شوند که در شرکت واحد ديگر نمی توانند امکانات عمومی 
و بيت المال را در جهت منافع شخصی و خصوصی خودشان به کار گيرند، 

گرفتن از همفکران و هم باندی های خود در خانه کارگر، پس با کمک 
شورای تأمين استان و نهايتًا برخی از عوامل اطالعات دست به پرونده سازی 
بر عليه رئيس هيأت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد می زنند و با 
هماهنگی به عمل آمده بين آنها و عوامل امنيتي، انتظامي، اطالعاتی برای از 

ان برداشتن سنديکای کارگران و باز کردن ميدان بهره برداری شخصی مي
خودشان از امکانات عمومي، هزينه سنگينی را به کارگران و من به عنوان 

و چون داد گاه های عمومی . نماينده راستين آنها و کشور اعمال می کنند
ی در بارها اعضای سنديکا را مبرا از هر جرمی دانستند دست به پرونده ساز

  . دادگاه انقالب زدند

اساسًا دادگاه انقالب مشروعيت قانونی مطابق قانون اساسی ندارد و در 
شرايط بحرانی آغاز انقالب با حکم امام خمينی ايجاد شد و ايشان در اواخر 
عمر دستور داده بودند کليه موارد خالف قانون اساسی به چهارچوب قانون 

فعال سنديکايی کارگری هيچ ربطی به پرونده يک کارگر . اساسی برگردد
اما هماهنگی های پشت پرده مديران .دادگاه انقالب و وزارت اطالعات ندارد

سپاهی شرکت واحد و ديگر همراهان آنها در ديگر نهادهای امنيتی برای 
جلوگيری و ممانعت از حق و حقوق کارگران پرونده يک نماينده کارگری را 

  ! دبه دادگاه انقالب می کشانن

چرا در ايران دفاع از حقوق کارگران و يا دفاع از تشکيل سنديکا ی ) 5
اقدام عليه امنيت ملی و ,مستقل برای شما هزينه ای مساوی با به اصطالح 

" جرم"در برداشته وحاال دارند شما را به اين , اخالل در نظم عمومی کشور
تقل و صنفی موهوم محاکمه می کنند؟منظورم اين است که يک سنديکای مس

مانند سنديکای اتوبوس رانی تهران و حومه ، منافع چه کسانی را مورد 
حمله قرار می دهد که دادگاه انقالب شمشير از رو می بندد وبه حمايت از آن 

  ها وارد گود می شود؟ 

بدليل آنکه متأسفانه در کشور ما عده ای ناآگاهانه و عده ای برای : اسالو 
دی خود فرياد حق طلبی کارگری ما را با اتهامات حفظ منافع فردی و بان

بيهوده و تکراری که در اليحه دفاعيات وکالی بنده کامًال مردود اعالم شده 
است و موارد قانونی بسياری برای رد اين اتهامات آمده است و اين اتهامات 
مثل تبليغ عليه نظام و اخالل در امنيت داخلی کشور ديگر بی معنا و تکراری 

, زنان, سياسی, ه است و آنقدر اين اتهامات را به هر تالشگر اجتماعیشد
اساتيد دانشگاه و ديگر , خبرنگاران, نويسندگان, روزنامه نگاران, دانشجويان

شهروندانی که حرفی برای گفتن داشته اند زده اند، که ديگر نخ نما و بی معنا 
داده است و اين ظلم شده است و ُابهت و بار معنايی واقعی خود را از دست 

در تمام محاکمه من که شبيه بازجويی دوران . درباره قانون و مواد قانونيست
زندان بود حتی يک سند معتبر دال بر اثبات چنين اتهاماتی وجود نداشت و 
موضوع بيشتر استنباطی و نوعی تفتيش عقايد بود مسلمًا سنديکای کارگران 

شورايی های اسالمی و مديران و شرکت واحد به منافع نا به حق همان 
مسئوالن غير پاسخ گو وقانون گريز صدمه زده ودر جهت دفاع از حقوق 
عمومی کارگران شرکت واحد عمل کرده است که آن مديران و دادگاه انقالب 

 .به هم پيوند خورده اند

 صفحه تشکيل شد، 1200اولين جلسه دادگاه شما با پرونده ای بالغ بر ) 6
  ای اولين جلسه دادگاه را شاهد بوديد و همچنين در روند تشکيل شما که فض

اين پرونده نيز هستيد، آيا به نظر شما تشکيل اين پرونده، فضای دادگاههای 
عادی و باالخره رای نهايی دادگاه در مورد شما، آيا می تواند بدون نقطه 

  شده که نظرهای سياسی و امنيتی باشد و آيا خورد حسابهای از قديم جمع 
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  مصاحبه با منصور اسالو

 صفحه ای جای پايی محکم و جدی 1200بنظر می رسد در تمام صفحات 
  دارند، عمل می کنند يا نه و چگونه؟ 

همه اش پرونده سازی است مثل پرونده های بسياری ديگر که طی : اسالو
نقطه نظر سياسی بازتاب . سالها در مطبوعات و رسانه ها اعالم شده است

قطه نظر اقتصادی کالن است، کسانی از وجود سنديکاهای کارگری يک ن
احساس خطر می کنند، که مجبور می شوند پاسخ گو شوند، چنين پرونده ای 
را بر پايه فشارهای روحی روانی و زندان و انفرادی و تهديد و ارعاب توليد 
ی می کنند تا با ايجاد رعب و وحشت و با تکيه بر مواردی از زندگی خصوص

و روابط دوستانه خانوادگی افراد که ربطی به مسائل سياسی ندارند، 
 . نفی و اجتماعی خويش بازگردانندتالشگران عرصه سنديکا را از تالش ص

شاهد مثال اصلی آن صدها تن از همکاران من می باشند که از آنها خواسته 
د کنند يا آنها را اند تعهد بدهند فعاليت سنديکايی نکنند تا آنها را از زندان آزا

به سر کار برگردانند و خود من بيشترين فشارها را تحمل کردم و انواع 
بازجويی ها را پس دادم تا از راهی که رفته ام بترسم و ديگر فعاليت 

و دريکماه .  ساله خود را نبينم 20سنديکايی نکنم و همکاران و دوستان 
 تنها چيزی که از 1385آذر  29 تا 1385 آبان ماه 28بازداشت دوم خودم از 

يازده شب . من می خواستند اين بود که از هيأت مديره سنديکا استعفا بدهم 
انفرادی را از سر گذراندم در خيابان و داخل ماشين مأمورين اطالعاتی ده ها 
ُمشت به سر و صورت و بدن من کوبيده شد، با دستمال گردن تا مرز خفه 

ه نام اثنی عشری سروان نيروی انتظامی در شخصی ب. شدن گلويم را فشردند
از روی کارت شناسائی که يک سال پيش از او ( قسمت مبارزه با مواد مخدر 

کت من را پاره کردند . رهبری چنين عملياتی را بر عليه من داشت) ديده بودم
و روی سر من کشيدند، با مشت هايی که انگشترهای عقيق درشت روی 

بند و بساطت را :  سر من می کوبيدند و می گفتندانگشت های آنان بود بر
همه اين ها برای ايجاد ترس و وحشت در من و . جمع کن و از اين جا برو

  ! خانواده ام بود تا از سنديکا استعفا بدهم

سنديکای شما چه انتظاراتی از خواهران و برادران کارگر خود در ساير ) 7
ازمان ها ی بين المللی کارگری و کشورها و اتحاديه ها و تشکل هاو ساير س

حقوقدانان مترقی دارد؟ اصوال چگونه می شود، حمايت و همبستگی بين 
المللی را به نفع جنبش های کارگری کشورهای پيرامونی و از جمله کارگران 

  ؟.کشور ايران سازمان داد

همانطورکه سرمايه جهانی است، تالش برای حفظ حقوق کارگران نيز : اسالو
خواهران و برادران ما در اتحاديه ها و تشکل های . ر جهانی استيک ام

کارگری جهانی می توانند با خبر رسانی از امور کارگری ما و تالش های ما 
به ديگر کارگران جهان در کشورهای خودشان و در بين مردم کشور و 

می توانند به . صنوف خودشان می توانند جّو حمايتی به سود ما ايجاد کنند
فارتخانه های کشور ايران در همه کشورها مراجعه کنند و پشتيبانی و س

. همبستگی خود را نسبت به کارگران شرکت واحد و سنديکای آنها اعالم کنند
سازمان های بين المللی کارگری و حقوقدانان مترقی می توانند در مراجع 

  و شورای جهانی دفاع از حقوق بشر موارد نقضUN و ILOجهانی مثل 
حقوق بشر و حقوق کارگری ما را طرح و با نامه نويسی به مسئوالن 
حکومتی ايران خواهان رعايت قوانين بين الملل و انسانی و حقوق بشری 

می . درباره کارگران ايرانی خصوصًا کارگران سنديکايی شرکت واحد شوند
ران  شوند و از مقامات ايILOتوانند خواهان آمدن پرونده ايران به روی ميز 

توضيحاتی پيرامون شرايط سرکوب و اخراج و زندانی کردن و محاکمات غير 
 ILO و UNقانونی کارگران شرکت واحد و ايران بخواهند اگر ايران عضو 

هست بايد موازين اعالميه جهانی حقوق بشر، مقاوله نامه های بين المللی 
و حقوق  و دو منشور ملل متحد 98 و 87کار به خصوص مقاوله نامه های 

بيشترين حمايت از کارگران کشورهای پيرامون به . اتحاديه ای را رعايت کند 
اين دليل بايد صورت پذيرد که اگر سطح دستمزدها در کشورهای پيرامون 
آنقدر پايين باشد سرمايه جهانی صنايع خود را به کشورهای پيرامون منتقل 

کای شمالی و آمري, اروپايی(می کند و کارگران کشورهای مونوپول 
با فشار به دولت ها و  . دچار اخراج و بی کاری می شوند) استراليايی

حکومت های اين کشورها و برگزاری کالس ها، کنگره ها و اعزام نماينده و 
بازرس برای تحقيق امور کارگری و آموزش حقوقی ـ سنديکايی کارگران 

های نوپای آنها کشورهای پيرامونی و حمايت های حقوقی و مالی از سنديکا
  . مثل ما می توان از آنها حمايت کرد

با سپاس از شما منصور اسالو رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت 
  .واحد اتوبوس رانی تهران و حومه

   روشنگریرسايت اينترنتی : برگرفته                          

نصور اسانلو: هشدار م  !خطر قتل 

 -
  

  
ل ماه مه امسال، بويژه در تهران، بار ديگر اعتراضات کارگری در او

. قدرت اصلی در برابر رژيم ترور اسالمی را به همگان معرفی کرد
اين مبارزات در همان حال، تشديد سياست سرکوب و خشونت 
افسارگسيخته ای را که به ويژه در دوره اخير، به روش غالب رژيم 

 و کرمانشاه، در سنندج و تهران. اسالمی مبدل شده، عريان ساخت
مراسمهای مستقل اعالم شده کارگران از سوی مأموران حکومتی 

به سوی " نيروی انتظامی" ممنوع اعالم شده، جنايتکاران موسوم به 
  . کارگران هجوم برده، به ضرب و شتم ديوانه وار آنان پرداخته اند

در اين ميان، تهاجم علنی به منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره 
کارگران شرکت واحد و اقدام به بازداشت و بهمراه بردن سنديکای 

او، همچنين بازداشت يعقوب سليمی، عضو ديگر هيئت مديره سنديکا 
بنا به اعالم آقای اسانلو در . در همين روز، برجستگی خاصی داشت
، سرکوبگران در ايستگاه *1يک مصاحبه راديويی در روز واقعه

 ارديبهشت، با حمله به 11 - مه1تهران، در روز " هفت تير" مترو 
او، قصد بهمراه بردن نامبرده را داشتند که با مقاومت اسانلو، 
. همکاران و مردم معترض در محل، قادر به بازداشت او نمی شوند

مأموران سرکوبگر، از ارائه هر گونه حکم مأموريت خودداری 
ل آن بدنبا. کرده، ارگان محل توطئه گری مربوطه را اعالم نميکنند

 نفر از کارگران شرکت واحد در اعتراض 30منصور اسانلو و حدود 
" به اين توطئه آشکار بقصد احتماًال قتل او، در مقابل يکی از ادارات 

رژيم دست به تحصن زده، خواستار تضمين امنيت جانی " دادگستری
پيش از اين نيز، در آخرين مورد بازداشت منصوراسانلو . خود ميشوند
ی گذشته، پس از ربودن علنی او در خيابان و ضرب وشتم در ماهها

شديد نامبرده و همراهان، مأموران رباينده، او را در يکی از 
خيابانهای خلوت از اتوموبيل پياده کرده، مجددًا و به شدت مورد 

چنين اقداماتی در دوران سلطه اين رژيم . ضرب و شتم قرار ميدهند
از آن ميان، . ها بار اتفاق افتاده استوحشی، بنا به شواهد منتشره، صد

او در ميتينگی . قتل کارگر مبارز جهانگير قعله مياندوآب است
 در ميدان آزادی تهران، 1359 بهمن سال 17اعتراضی در روز 

توسط عناصر سرکوبگر رژيم اسالمی ربوده شد؛  پس از چند روز، 
  .جنازه بشدت شکنجه شده او در اطراف تهران پيدا شد

جم برای ربودن منصوراسانلو، حلقه ای از زنجيره اقدامات تها
تروريستی نظير آن در هفته ها و روزهای اخير در سراسر کشور 

مأموران رژيم اسالمی در روزهای گذشته، در خيابان و .  است
محوطه دانشگاههای مازنداران، دانشگاه اميرکبير تهران و دانشگاه 

 با سالح سرد به دانشجويان زده لرستان دست به آدم ربايی و تهاجم
تالش برای ربودن منصور اسانلو از اين رو، نبايد رويدادی . اند

اتفاقی و بدون نقشه، بلکه جزئی از سياست توحش افسارگسيخته 
بنا به تجارب متعدد، . کنونی عليه رشد جنبشهای اعتراضی قلمداد شود

ارزات توده رشد  مب" خطر" رژيمهای سرکوبگر در ايران، با شروع 
ای، بالفاصله به سياست قتل رهبران و سازماندهان اعتراضات 

 زندانی سياسی، قبل از همه بيژن 9قتل . مردمی روی می آورند
 و به 1354 فروردين سال 29جزنی، به بهانه فرار از زندان در روز 

دستور مستقيم شاه در زندان اوين نيز، بدون ترديد سندی انکارناپذير 
  . چنين سياستی استدر راستای
    گروه وبالگهای جمهوری شورايیاکبر تک دهقان             

2007 مه 2 -1386 ارديبهشت 12
----------------------------   

  توضيحات
 مصاحبه منصور اسانلو با راديو برابری، منتشره  در سايت -*1

net.kargarrahe.www://http/کارگران : "  ، تحت عنوان
  :  متحصن را با حمايت خود ياری کنيد

، همچنين "گزارش  منصور اسانلو از برگزاری مراسم اول ماه مه
مصاحبه های جديد ديگری در همين رابطه و در نشانی باال تحت 

  : عناوين
 تن از فعالين سنديکای شرکت واحد در تحصنی مقابل دفتر 30 حدود -
  ...ايی، مدير کل دادگستریآق
 مصاحبه  با ابراهيم مددی و يعقوب سليمی، از اعضاء هيئت مديره -

  ...سنديکای کارگران شرکت واحد 
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 *ديدگاه * 
  گفتگو با آقاي رحيمي

   کانون صنفی معلمان ايران– دبير آل مجمع صنفي معلمان ايالم 

آقاي رحيمي شنيده شده آه حضرتعالي و چندتن از اعضاي 
مجمع صنفي فرهنگيان ايالم احضار شده ايد،بفرماييد از 

 طرف چه نهادي و چه آساني احضار شده اند
نهاداحضارآننده ي ماسازمان آموزش و پرورش وحراست  --

اين سازمان بوده است،هشت نفرازاعضاي مجمع صنفي 
عبدالصاحب ناصري،مختار : فرهنگيان ايالم ازجمله آقايان

،حشمت ميرزايي،مهدي دوستي نيا،موسي اميدي
مومني،رحمان نبوي،فرهان فتاحان و خود بنده ،احضار شده 
ايم،همه ي احضار شدگان در ساعت ومكان مقررحاضر شديم 

  .بجز آقاي فرهان فتاحان 
آقاي رحيمي بفرماييد موضوع احضار چه بوده است؟به چه 

  خاطر شما را احضار آرده اند؟

فتراء بسياري به نخست بايدعرض آنم،آه آنهاتهمت وا--
 .مازدند،ومارابه شدت تهديدآردند

  مي شود بفرماييد چه تهمت هايي زدند،و تهديد آنها چه بود؟

 از جمله تهمت هايشان اين بود آه مي گفتند،شمادر --
راستاي تامين منافع دشمنان گام برداشته ايد،منظورشان 

 27 و 26تحصن هاي گسترده اي بود آه در روزهاي 
وتهديد .رسراسر ايران و در استان ايالم شده بوداسفندماه د

 به مدت سه    ساعت24شان هم اين بود آه مي گفتند ظرف 
آه .ماه به همه ي شما حكم انفصال از خدمت داده خواهد شد

چرا براي دادن حق ما ورفع تبعيض : ما در پاسخ اآنها گفتيم 
ه به اين سرعت اقدام نمي آنيد اما براي سرآوب خواسته ي ب

 ساعت اقدام مي آنيد؟ آه پس از بگو مگو 24حق ما ظرف 
هاي بسيار ما برخواسته هاي به حق فرهنگيان پا فشاري 

  .نموديم

همچنين از ماپرسيده شد آه آيا تضميني مي دهيد آه آه 
  تحصنات آينده ادامه پيدا نكند؟

 در پاسخ انها گفتيم اگر شما براي اجراي عدالت در جامعه و
ما هم به شما تضمين خواهيم  .تضميني مي دهيدرفع تبعيض 

 .داد آه از اين پس هيچگونه تجمع و تحصني صورت نگيرد
قانوني بوده و  همچين ما گفتيم فعاليت ما آامال صنفي و

خواسته هاي ما به حق مي باشد اين شما هستيد آه مارا 
ديگر بر مواضع  بار در پايان مذاآره ما  .تهديد مي آنيد

با قدرت پافشاري نموده و از دفتر آنان بيرون فرهنگيان 
 بار است آه 20از آن روز به بعد تاآنون نزديك به . آمديم،

واز ما مي خواهند آه به خواست آنان  با ما تماس مي گيرند،
اما حرف اول و آخر ما و . دال بر توقف تحصنات اقدام آنيم 

شوراي هماهنگي سراسر آشور تحقق خواسته هاي 
فقط صنفي مي  حرآت ما آامال به حق و ن بوده وفرهنگيا

 ادامه خو اهيم باشد و بدون هيچگونه ترسي راهمان را 
را  راه ما اگر ما را هم زنداني آنند، ديگر همكاران ما.داد 

مادر آينده از معلمان ساير شهر هاي استان . ادامه خوهند داد
اهي و براي شيوه ي ادامه ي راه نظر خو   دعوت خواهيم آرد

  . مي آنيم

  آقاي رحيمي آيا شما درصدد تضعيف نظام هستيد؟

ما نه تنها نمي خواهيم نظام تضعيف شود،بلكه بر اين باوريم 
و آنهايي آه . آه بي عدالتي براي نظام در حكم موريانه است

سبب اين بي عدالتي هستند ،دانسته يا ندانسته بانظام دشمني 
اجراي .ت،نه معلماندشمن نظام بي عدالتي اس. مي آنند

اگر تبعيض . عدالت بهترين ياور هر نظام و هر حكومتي است
  .برطرف شود،نظام بهتر برقرار خواهد بود

متاسفانه مسئولين با دست خودشان با دستگير آردن معلمان 
زيرا استان . به گسترش تنش در جامعه بيشتر دامن مي زنند
 دارد ،اگرچند ايالم به خاطر بافت عشيره اي و قبيله اي آه

نفراز ما را دستگير مي آنند،اقوام و قبيله هاي ما نمي 
و براي آزادي ما ممكن است ،برخالف ميل .توانندآرام بنشينند

   .ما عمل آنند

  آقاي رحيمي خواست شما چيست؟

آه اين عدالت در . خواست ما اجراي عدالت اقتصادي است--
دا مي اجراي اليحه ي مديريت خدمات آشوري تبلور پي

اعتراض ديگر ما در استان به انتصاب هايي است آه .آند
در اين انتصاب ها . اخيرا بوسيله ي سازمان انجام شده است

به تخصص افراد اصال توجه نشده است ،براي نمونه در 
امور مالي آه نياز به تخصص خاص دارد آنها از افرادي با 

اين . تخصصي هاي ديني و عربي استفاده نمي نموده اند
افراد حتي در حل آوچكترين مسئله ي رياضي و مالي ناتوان 

همين انتخاب ها است آه به پيكره ي يك سيستم ضربه .هسند
  .مي زنند

  همچنين خواسته ي ديگر ما اين است آه به مسئولين امنيتي

  .آقاي رحيمي اگر صحبت خاصي داريد بفرماييد

دم ايالم و ديگر در پايان از آقايان قنبري و ساير نمايندگان مر
عزيزان آه بخاطر خواسته هاي به حق ما به سازمان 
                .آموزش و پرورش تذآر داده اند سپاسگزاري مي آنيم

  سالم دمکرات: برگرفته از 
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  گزارش از تجمع معلمان
  ارديبهشت١ ٢ در   در کرج

 نفر جلوی 1000 روز معلم، حدود 12/2/86امروز 
ج جمع شده اند تا فريادشان را به  کر3اداره ناحيه 

گوش جهانيان و ديگر همکاران خود که هنوز برای 
سرنوشت و آزادی خود تصميم نگيرفته اند تا به 

  .ديگر همکارانشان بپيوندند، ند برسانند

آنجا فضای ديگر بود و اين اتحاد و باهم بودن 
  .معلمان زيبايی خاصی داشت اگرچه کافی نبود

دند تا به نابرابری و  ظلمی که در معلمان  آمده بو
اين مدت اعتراضتشان بر آنان رفته بود ،فرياد کنند 

  و پالکاردهايی با مضمون  

  زندانی معلم آزاد بايد گردد

  آسايش، امنيت حق مسلم ماست
  بهشتی آزاد بايد گردد

  آموزش رايگان حق فرزندان ماست
و بدون هيچ امکانات و . نددر دست داشت

  ايی را سر دادندشعارهبلندگو
     دالت است         ياسند توهين است           عاين سبد 

         

حسن پور يکی ديگر از معلمان بازداشت شده که در 
جلوی درب مجلس مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

ود و به علت ضرب و شتم شديد که توسط لباس ب
شخصی وارد شده بود، پرده گوشش پاره شده بود 

ما به دنبال خواسته های صنفی و وعده : چنين گفت
هايی که رئيس جمهور قبل از به رياست رسيدن داده 

وعده هايی پوچ که مجلس فقط از آن . بود هستيم
  .سخن می گويد

  ه خصوصی ملی بايد گردد          رسان
  وزير بی لياقت اخراج بايد گردد

ا را کشت ، سفره ها را بايد شست          بوی نفت م
  !ما را کند نصيحت      و ونعمت او در رفاه 

  هجدهم، مجلس هستيم    همه معلم هستيم     
    چه داری جز بدنامیغامی کجا،سيمای ضر

    کم ارزش و شکستهه        حقوق باز نشست
سپس نمايندگان معلمان درخصوص زندانيان معلم 

و تهديد .  آزادی آنان شدندصحبت کردند و خواهان
 هکارانشانازاد نکردن معلمان وصورت کردندکه در
و  از مجلس  ی ماستتصميم بعدنات   تحريم امتحا

. انتقاد کردند که مجلسيان نماينده های ما نيستند
نمايندگان واقعی ما همان افرادی هستند که در زندان 

  .به سر می برند

يک توماری که برای آزادی معلمان و همکاران 
آقای گل بابا،  . دربندشان بود  توسط جمع امضاء شد

کرد و دبير دينی يکی از معلمان شروع به صحبت 
چند روز پيش فردی به من : در صحبت هايش گفت 

زنگ زد و ابتدا شفاها گفتند که مشمول انفصال از 
 روز دوباره با منزل من 3خدمت شده ام  و بعد از 

تماس گرفتند و گفتند حکم انفصال از خدمت شما زده 
قبل از اينکه به من تفهيم اتهام . شده بياييد بيگيريد

 خود را داشته باشم در يک شود و فرصت دفاع از
اقدام سريع انفصال از خدمت سه ماهه و کسر حقوق 

با اين وجود گفت لحظه ای و . را برايم اجرا نمودند
حتی گامی عقب نشينی نخواهيم کرد تا حقمان را 

  : بگيريم و جمعيت  فرياد زند

    دفاع  دفاعبا       از معلم شجاع       زنده باد گل با

  :خنانی را با يک بيت شروع کردندآقای منظمی س

  ار، ما را می کشددشمن خويشيم و ي

  درياييم و ما را موج دريا می کشد غرق 

هفته گذشته متهم به اغتشاش و باج گيری شدم که 
ميليون ها انسان . منجر به انفصال از خدمت شدم 

زير چکمه های اينان له می شوند، ما از حق خود 
 طلب نموديم، معلم بدون دفاع کرديم و حقوقمان را

از فرهنگ . حرمت اجتماعی نمی تواند زندگی کند
تعليم و تربيت چيزی باقی نمانده ماآن را طلب می 

  .کنيم

فردی دست او را با غرور بلند کرد و برايش هورا 
  کشيدند

به ) سبزی فروش (در اين هنگام يک ماشين وانتی
ميان جمعيت آمد و روز معلم را تبريک گفت و با 
. افتخار بلندگوی خود را در اختيار معلمان قرار داد 

حسن پور با بلندگو ادامه داد االن آمده ام تا من هم 
 نفر همکاران زندانی ديگرم دوباره به 184مثل 

زندان برگردم و ادامه داد معلمی که می تواند به 
ه کودک درس بياموزد و او را با  دنيای راحتی ب

تازه ای آشنا کند، چطور منطق معلم را اين آقايان 
ما  سبد کاال را تحريم می کنيم و يکصدا ! نمی فهمند
  : فرياد زدند

  /معلم با غيرت حمايتت می کنيم 

   معلم آزاده، آماده ايم آماده 

فرد ديگری بلندگو را گرفت و گفت بسياری از 
شامل چند کيلو گوشت (دارس سبد کاال معلمان م

منجمد که تاريخ جنگ جهانی دوم بر روی آن 
حک شده بود، مقداری برنج تايلندی مقداری 

را به )  کيلويی5شکر و يک قوطی روغن 
ادارات خود برگرداندند و دريافت سبد گدايی را 

  .در شان معلمان نمی دانند
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  گزارش از تجمع معلمان
  يبهشت ارد١ ٢ در   در کرج

در اين ميان يک جانباز که از ناحيه پا قطع بود و  با 
يک عصا تعادل خود را حفظ می کرد و شجاعانه 
گروه شعارها را رهبری می کرد صحنه جالبی را 

  . به نمايش گذاشته بود

در آخر خبردارشديم که متاسفانه ماشين وانتی 
که بلندگو را در اختيار معلمان قرار ) سبزی فروش(

بود در ميدان سپاه به جرم ناخوانا بودن پالک داده 
در آخر قطعنامه ای .ماشين، وانت را خوابانده بودند

  :خوانده شد که شامل موارد ذيل بود

رئيس جمهور می بايست وعده هايی را که  -1
قبل از انتخابات رياست جمهوری داده بود 

  .تماما به آن عمل کند
به وضع مالی بازنشستگان رسيدگی شود،  -2

زنشستگان وضعی به مراتب اسفناک تر با
  .از ديگران دارند

مگر با چوب و چماق آمديم، ما به جز حق  -3
خود مگر چيزی ديگر می خواهيم که با ما 
اينطور رفتار می کنند، دست از اين 
رفتارهای خشونت بار برداريد و به 

 .انفصال خدمت ها خاتمه دهيد
بهشتی ، باغاتی، اکبری و ديگر نمايندگان  -4

 .علمان را آزاد کنيدم
احضاريه دادن به همکاران و به برخورد  -5

تهديد آميز و ايجاد رعب و وحشت پايان 
  .دهيد

 انجمن دفاع از زندانيان سياسی -فرناز زاهدی 
  وحقوق بشر ايران 
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........................................................  
  

 ضرب و شتم معلمان ايران
 

   توسط مامورين
  

  )لباس شخصی(نيروی انتظامی و اطالعاتی 
  

 فعاالن حقوق بشر در ايران
  

ی روز      ران ط ان اي يده معلم ات رس ر گزارش ا ب بن
امورين   تم م رب و ش ورد ض دت م ه ش ته ب گذش

اتی   امی و اطالع روی انتظ ی ( ني اس شخص ) لب
 . قرار گرفتند 

ه از اواخر سال              در پی اعتراضات و اعتصاباتی ک
ت     گ ده اس ری ش ران پيگي ان اي ط معلم ته توس ذش

والنی و  ت ط ورد بازداش ان م ياری از معلم بس
وهين نيروهای                د ، ضرب و شتم و ت موقت ، تهدي
ی روز       د ، ط ه ان رار گرفت ی ق امی و امنيت انتظ
رای      گذشته معلمان سراسر ايران که قصد داشتند ب
ا آزادی  در آنه ود و در ص ات خ ری مطالب پيگي

تگير   ان دس س و از  معلم ل مجل ده را در مقاب ش
تم    رب و ش ورد ض وند م تار ش دگان خواس نماين
د ،           رار گرفتن شديد نيروهای اطالعاتی و انتظامی ق
در اين تجمع برخی از معلمان دستگير و به مکان           

  . نامعلومی منتقل شدند
ک    اد ي ا ايج اتی ب امی و اطالع ای انتظ نيروه
ه ضرب و     روع ب ده ش الم نش امی اع ت نظ حکوم

تم  د و در  ش ی کردن وم ايران ين مظل يانه معلم وحش
اين بين بسياری از معلمين به شدت مجروح شدند          
ه       ود ک وری ب امی ط ی انتظ ورد نيروه وه برخ نح
ردن        ازگو ک رای ب م ب درت تکل ين ق ی از معلم يک
وقايع را نداشت و ديگری دچار سکته قلبی خفيف         
روز         ه در تجمع دي ين در ک شده بود ، يکی از معلم

ه              در مقابل  رد ک ز حضور داشت اعالم ک  مجلس ني
ا            توسط يکی از مامورين لباس شخصی به شدت ب
ی     ه است م رار گرفت تم ق ورد ضرب و ش اتوم م ب
ه     انی ک ته است و زم م بازنشس ک معل ه ي د ک گوي
اکرده   رم ن ه ج ه ب رار ميگرفت ورد ضرب  شتم ق م

  . جيب بری کتک خورده است
تم       رب و ش ران ض ر در اي وق بش االن حق فع

د و از سازمان            وحشي انه معلمان را محکوم می کن
ه       بت ب ه نس د ک ی خواه ری م وق بش ای حق ه
ان     دی نش نش ج انی واک ر انس ال غي ه اعم اينگون

  . دهند
.................................................... 
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 *ديدگاه * 
 

 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 

  مروری بر يک تجربه:
 

: در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 
 مروری بر يک تجربه

  مهناز متين   
   ٢٠٠٧آوريل  ٣٠ - ١٣٨۶ ارديبهشت ١٠دوشنبه صداى ما 

   
در ايران شناخته شده، از درون " جريان اصالحات"آنچه به نام 

زنانی که همگام با اين . نظام جمهوری اسالمی منشاء گرفته است
ر موقعيت و حقوق زنان را د" اصالحات"ی  جريان، پيشبرد برنامه

بند به نظام  ، همگی مؤمن و معتقد به اسالم و پایآغاز نمودند
بخش مهمی از آنان به طبقات حاکم تعلق . جمهوری اسالمی بودند

  .شدند داشته و يا از وابستگان دور و نزديک آنها محسوب می
ای از تحوالت سياسی و  که در بستر و زمينه" جريان اصالحات"

ی ظهور يافته، خود به مرور، دستخوش تغيير و تحول شده اجتماع
اين جريان که اغلب به دوران پس از انتخاب محمد خاتمی . است

ای  شود، پيشينه  اطالق می١٣٧٦به رياست جمهوری در خرداد 
گيری و  توان چگونگی شکل دارد که بدون در نظر گرفتن آن نمی

جريان "ی  ينهپيش. رشد اين جريان را به درستی بازشناخت
ای جستجو  را بايد در فرايندهای سياسی و اجتماعی" اصالحات

اين . کرد که پس از پايان جنگ ايران و عراق تکوين يافته است
 را در بر ١٣٧٠ی   و اوايل دهه١٣٦٠ی  دوره که پايان دهه

  .موسوم است” سازندگی"ی  گيرد، به دوره می
   

  "اصالحات"ی  زمينه پيش” سازندگی"
   
يان جنگ ايران و عراق که در عين حال پايان سودای صدور پا

 و از اين رهگذر، -به کشورهای منطقه ” انقالب اسالمی"سريع 
تثبيت جمهوری اسالمی در داخل و تقويت هرچه بيشتر آن در 

 بود، به بحرانی دامن زد که جنگ بر آن کم و بيش -خارج 
اتوانی رژيم معضالت اجتماعی و اقتصادی، ن. گذاشت سرپوش می

در پاسخگوئی به بسياری از مسائل و مشکالت جامعه و نارضايتی 
که ” ی آرمانی اسالمی جامعه"های مهمی از مردم از تحقق  بخش

ی بنيانگذاران جمهوری اسالمی بود، حکومت را به  هدف اوليه
. کرد برد که اصل و اساسش را تهديد می بستی می سوی بن

ی ويران شده بر   بازسازی جامعهرفت از بحران و ضرورت برون
ی نيروهای کارآمد و   سال جنگ، نيازمند شرکت گسترده٨اثر 

اين نياز، بخشی از حاکميت .  بود-”غيرخودی" اغلب –کارشناِس 
پس از . های گذشته وادار نمود ای از سياست را به بازبينی در پاره

زعی که تر از آن، حاکم بالمنا  رهبر و مهم-اهللا خمينی  مرگ آيت
گيران  داد و خرده را نشان می" صراط مستقيم"هايش  گيری موضع

های درون حکومت، آشکارتر  بندی  جناح-داشت را به سکوت وامی
های پيشين،  گذاری بازبينی در سياست. شان بيشتر شد و رويارويی

کاهش فشار بر شهروندان، : از جمله در موارد زير بارز گشت
ها، مجالت و  شر به برخی از روزنامهی ن تعديل سانسور، اجازه

ای دنياپسند از جمهوری اسالمی که داد و  ی چهره ها، ارائه کتاب
  .کرد تر می ستد مالی و تجاری با دنيای خارج را آسان

ی زن که از بدو استقرار جمهوری اسالمی يکی از  مسئله
توانست  سازترين مسائل جامعه بوده، بالتبع نمی حادترين و بحران

جمهوری اسالمی، از آغاز . ها برکنار بماند ی اين بازبينی ز دامنها
گيری، الگويی اسالمی برای جامعه به طور عام و زنان به  قدرت

های زندگی را در بر  داد که تمام عرصه طور خاص ارائه می

قانون اساسی، قانون مدنی، قانون (گرفت؛ از قانون گرفته  می
تا ظاهر ) فه، تحصيل، حقوق مدنیحر(تا موقعيت اجتماعی ) جزائی

سران جمهوری اسالمی بر اين گمان بودند که اين ... و لباس ووو
الگو از سوی اکثريت زنان پذيرفته خواهد شد؛ از جمله به اين 

، نه تنها زنان اقشار و طبقات ٥٧علت که در جريان انقالب بهمن 
نگر نيروهای  گوناگون اعتراضی جدی به عملکردهای واپس

المی نسبت به زنان نکردند، که به نوعی به آن تن دادند تا در اس
رسد که در آن زمان  به نظر می. صفوف انقالب جدائی نيفتد

” طاغوتی"ی زن برای حکومت، به نافرمانی مشتی زن  مسئله
. توان سرکوبشان کرد شد که گمان داشتند به راحتی می خالصه می

ان گرفته تا نيروهای  از حکومتي–اما در برابر حيرت همگان 
 بخشی از زنان بخش مدرِن جامعه –سياسی و حتا روشنفکران 

...) دار و معلم، پرستار، وکيل، دانشگاهی، دانشجو، کارگر، خانه(
های اعتراضی  به سرعت به اعتراض برخاستند و به اولين حرکت

ستيز حکومت، تنها چند روز پس از استقرار  عليه عملکردهای زن
  .ی عمل پوشاندند می، جامهجمهوری اسال

مرور . پاسخ حکومت در برابر اين اعتراض، سرکوب بود
 راه زينب و زن روز –نشرياِت دولتی که به زنان اختصاص داشت 

دهد که مسئولين مطبوعات در   نشان می–)  سابقاطالعات بانوان(
آن دوران حتا در پی تبليغ فراگير الگوی اسالمی برای زنان 

 بعد از روز زن اولين سردبير -ها بعد، شهال انصاری  سال. نبودند
  : گويد ی کار مجله چنين می ی آن دوره  درباره-انقالب 

زيرا زنان . پس از انقالب ما به دنبال مخاطب جديد نبوديم“
های  خواندند و به دريافت پيام  را نمیزن روزی  انقالبی ما مجله

  ).١(”ولرم مطبوعاتی نياز نداشتند
 همين نکته را به زبانی ديگر - زهرا رهنورد- راه زينبسردبير 
  : گويد بازمی

ی اطالعات بانوان دربيايد،  خواستند مجله به همان شيوه آنها می“
ی  انگيز، اما به شيوه با عکس و تفصيالت و خبرهای هيجان

  ).٢(”اسالمی
های  مقاومت شمار زيادی از زنان جامعه در برابر سياست

زنان متجدد از قواعد ” نافرمانی"ينی و ده سال ستيز حکومت د زن
و قوانين عهد عتيق حکومت اسالمی، نشانگر آن بود که صدای 

های زنان  خواسته. اعتراض زنان به راحتی خاموش نخواهد شد
متجدد ايرانی، بر خالف ادعای سران حکومت، به مشتی زن 

گی به عامل وابست"، "موجود زيبا و کاالی فريبا"، "خورده فريب"
دار در  شد و حاصل روندی ريشه محدود نمی" فرهنگ منحط غرب

زنانی که از چند دهه پيش از انقالب . ميان زنان فعال جامعه بود
های جامعه حضوری جدی داشتند، پايمال  در بسياری از عرصه

شان به  پذيرفتند و انتظارات شان را به آسانی نمی  شدن حقوق
 که حکومت اسالمی به آنها عرضه مراتب بيشتر از آن چيزی بود

بحران عميق سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که . کرد می
ی ده سال حاکميت جمهوری اسالمی بود، حتا زنان  نتيجه
ی تأتيرات خود بر  اللهی متدين و مقيد به نظام را هم از دامنه حزب

ی  عهناسازگاری ميان ساختار جامعه ايران با جام. گذاشت کنار نمی
ها و  ، اين زنان را رفته رفته با محدوديت"صدر اسالم"آرمانی 

ساخت که مبنای تعيين  تناقضات ايدئولوژی و ديدگاهی روبرو می
  .شان بود ی آرمانی قوانين و مناسبات اجتماعی برای تحقق جامعه

   
، تغييراتی در  ای جانبه ی چنين بحران همه در متن و زمينه

گردد،  ی زن برمی در آنچه به مسئله. دهد های رژيم رخ می سياست
 بارز شده ١٣٦٩اين تغيير در نطق هاشمی رفسنجانی در تير ماه 

  :است
همه چيز ... ها هم انسان کاملند؛ مثل مردها در ديدگاه ما خانم... “

ها در کشور ما از لحاظ اسالمی مساعد  برای فعال شدن خانم
 ...  همه بايد مرد باشند؟کی گفته که عاِلم و مفسر و خطيب... است
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 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 

 
اين چه خشکی ... ها در حد آقايان طلبه نداشته باشند؟ چرا خانم

... بيجائی است که خدا نخواسته، پيغمبر نخواسته، ما بخواهيم؟
کنند؛ تحقيقًا به اسالم  کنند، خدمت نمی ها را می آنها که اين خشکی

  ).٣(”کنند خدمت نمی
شوند و يکی دو  نهادهای زنانه، يكى پس از ديگری تأسيس می

کميسيون امور : گردند زن به مقامات باالی دولتی منصوب می
، انتصاب اولين مشاور رئيس )١٣٦٩سال (بانوان وزارت کشور 
، انتصاب يک زن به سمت مديرکل )١٣٧٠(جمهور در امور زنان 

ی امور  ، تأسيس کميته)١٣٧٠(حقوقی نهاد رياست جمهوری 
سمينارها ... و) ١٣٧١(المللی شورای فرهنگی اجتماعی زنان  بين

شوند که به مسائل زنان  های متعددی نيز برگزار می و کنگره
  . پردازند می

های پس  اللهی که در سال در همين دوران، بخشی از زنان حزب
 و ستيز جمهوری اسالمی بودند های زن از انقالب حاميان سياست
در پهنای جامعه را ممکن ” غيرخودی"سرکوب و حذف زنان 

اللهی فاصله  حزب" ارتدوکس"ساختند، رفته رفته از جريان  می
گيری، در عين اينکه ناشی از بحران ساختاری  اين فاصله. گرفتند

توانست با ترکيِب طبقاتی، فکری  نظام جمهوری اسالمی بود، نمی
زنان . عه بی ارتباط باشدی اين طيف از زنان جام و فرهنگی

دادند که يک سرش زنان  طيفی را تشکيل می” اللهی حزب"
مسلماِن مؤمن و سنتی و وابستگان دور و نزديک به طبقات حاکم 

ی متعلق به اقشار متوسط  کرده بودند و سر ديگرش، زناِن تحصيل
ها در اروپا و آمريکا زندگی و تحصيل  مدرن و يا زنانی که سال

 دليل باورهای دينی، ايدئولوژيک و سياسی، به خيل کرده و به
بخشی از . جمهوری اسالمی پيوسته بودند” اللهی حزب"طرفداران 

اين زنان، در دستگاه حکومت نقش داشتند؛ در حالی که بخش 
ی  ديگر، پاسداری از نظام را به داليل اعتقادی و سياسی، وظيفه

دايش شکافی در چرخش سياسی رژيم، موجب پي. شماردند خود می
گيری، در   فاصله واين شکاف. اين طيف کم و بيش ناهمگون شد

  .نشريات زنان حامی جمهوری اسالمی نيز رفته رفته بارز گشت
   

ی دولتی زنان، در ده سال اول  ترين مجله  به عنوان مهمزن روز
 مبلغ تام -ی کوتاه پس از انقالب  به جز در دوره-حکومت اسالمی 
ی  بود که از رهگذر تخطئه” آرمانی" زن مسلمان و تمام الگوی

ديدگاه زنان . شد گر می ی زن متجدد ايرانی جلوه چهره
بخش صفحات اين مجله  را که در اين دوره زينت” اللهی حزب"

  :توان چنين خالصه کرد بود، می
ی ما مورد بحث است، باال بردن  آنچه امروز در جامعه... “

ی   معتقديم زن در گذشته، ملعبهفرهنگ زن است؛ چرا که همگی
از نظر “، و )٤(”دست بازيگران و سياست پيشگان بوده است

ترين عامل وابستگی فرهنگ اين جامعه به  فرهنگی، زنان بزرگ
فرهنگ منحط غرب بودند و در مسخ فرهنگ غنی و پر بار 

  ).٥(”اسالمی در جامعه سهمی فراوان داشتند
قانونی و اجتماعی نسبت به ای از تبعيضات  ، بر پارهزن روز

گذارد و آن را ناشی از تفسيرهای غلط از اسالم  زنان انگشت می
” تکامل و تعالی"، راه روز زندر ديدگاه مسئولين . کند تلقی می

های اسالمی و تکيه بر حکومت  زن، البته پاسداری از ارزش
  :ست دينی

دی و تواند به دور از آفات فر زن منهای حجاب هرگز نمی... “
اش هست، حضوری مثبت  اجتماعی که ناگزير متوجه خود و جامعه

ی  يک جامعه... های مختلف جامعه داشته باشد و جدی در عرصه
ترين ظرف تکامل  سالم که حاکميت خدا را بر خويش دارد، مناسب

  ).٦(”...و تعالی زنان است

، با حدت و شدت به تبليغ و ترويج ٦٠ی   تا اواخر دههزن روز
های پبش از  تحول موقعيت زن در دهه. دهد  ديدگاه ادامه میاين

آزادی زن، فريب بزرگی که امام "چنان به عنوان  انقالب را هم
کند، آن را حاصل استعمار غرب برای  تخطئه می" برمال ساخت

شناسد و  می" موجود فريبا"و " کاالی زيبا"تبديل کردن زنان به 
" صحنه کشاندن"ت برای به ی حکوم حتا حق رأی زنان را دسيسه

  ). ٧(کند آنها قلمداد می
   

 هم رفته رفته به روز زنهای حکومت اسالمی،  با تغيير سياست
اين مجله که در . کند درج برخی برخوردهای انتقادی اقدام می

امروز “: نوشت ای، می ای نه چندان دور، از قول خامنه گذشته
به اين نتيجه ) ٨(”تطرح موارد اختالف انگيز، شرعًا ممنوع اس

چه “و اين که ) ٩(را آموخت" ادب مخالفت"رسد که بايد  می
گويی ما برنجد و مثًال  اشکالی دارد که مديری، سرپرستی از حق
... اش راه ندهند ی تابعه بخشنامه صادر کند که ديگر ما را در اداره

ی آن که  مهم اين است که مردم به نظام جمهوری اسالمی و ريشه
 عزيز است بدبين نشوند و احساس کنند که در اين جامعه اسالم

  )١٠(”آزادی بيان و قلم هست
 روز زندر همين دوران است که گفتگويی با زهرا رهنورد در 

  :شود منتشر می
دهند، به  بسياری از مسائلی که زنان به آن عالقه نشان می... “

 کار ها حق است و خوب بود که ما به لحاظ تربيتی در آن زمينه
 ١٨دختر ... گذاشتيم دشمن به آنها ضرورت بدهد کرديم و نمی می
. ی دوران انقالب است ی ما، پرورش يافته ی بدحجاب جامعه ساله

به نظر من ما در ... تواند مجرم باشد؟ در بدحجابی او چه کسی می
  ).١١(”ترين شکست را خورديم بزرگ... ی حجاب زمينه

يافت، اين   بازتاب میروز زن  ش دربه رغم انتقادهايی که کم و بي
های حاکميت تبديل  توانست به نماد تغيير و تحول سياست مجله نمی

ی آن در زمان حکومت پهلوی و بيش از ده سال  پيشينه. شود
ستيز جمهوری اسالمی، امکان  های زن اش از سياست جانبداری

نياز به نشريات ديگری بود . کرد  را ضعيف میروز زندگرديسی 
به اين ترتيب، شاهد . ی ناخوشايند بری باشند که از اين پيشينه

  .انتشار نشرياتی هستيم که يکی پس از ديگری، آغاز به کار کردند
های  ای که از همه بيشتر نشانگر تغيير و تحول سياست سه نشريه

ی  ی زن هستند، هر سه به وسيله حکومت نسبت به مسئله
پاگيری اين . اند يان گذاشته شده، بنزن روزاندرکاران پيشين  دست

نشريات که جذب زنان تحصيل کرده و کارشناس اقشار متوسط و 
ای در  های تازه بندی باال را هدف داشت، در عين حال نمود گروه

  .بود” الهی حزب"ميان زنان 
 تا ١٣٦١او از سال .  را شهال شرکت پايه گذاشتزنانی  ماهنامه
 يعنی سال انتشار - ٧٠ تا ٦٣ عضو تحريريه و از سال ١٣٦٣

 در فرزانهی  گاهنامه.  بودزن روز سردبير -زنانی  نخستين شماره
مدير مسئول آن، معصومه ابتکار، .  آغاز به کار کرد١٣٧٢سال 

اولين زنيست که بعدًا، به هنگام رياست جمهوری محمد خاتمی، به 
سردبير . معاونت رئيس جمهور در امور محيط زيست انتخاب شد

از همکاران پيشين و ) امی(، محبوبه عباسقلی زاده زانهفر
  . بودزن روزی ُپرکار  نويسنده
، از سوی اشرف ١٣٧٧ در سال حقوق زنانی  مجله
 تا ١٣٧٠های   که بين سالروز زنزادگان، مشاور حقوقی  گرامی
  .، سردبير آن بود، به راه افتاد١٣٧٥

 آنها را نشان ی آغازين اين نشريات، نقاط اشتراک مرور دوره
آميز نسبت  ای قوانين تبعيض هر سه، کم و بيش، از پاره. دهد می

ازدواج، طالق، (قوانين مربوط به خانواده : کنند به زنان، انتقاد می
عمدتًا در سطوح (، تحصيل، حرفه ...)تمکين، حضانت فرزندان و

و به ويژه محروميت زنان از مشارکت در ) مديريت و قضاوت
به . گيرنده و عدم حضورشان در رأس هرم قدرت يمنهادهای تصم

 پردازند؛   نمی- دست کم در آغاز کار–يک رشته از مسائل هم 
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 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 
 
 

مانند حجاب، چندهمسری و ديگر مقوالتی که در نص صريح 
 به طور منظم و زناندر ميان اين نشريات، تنها . قرآن آمده است

 مستمر
تر بوده   به امروز منتشر شده و انتشار بقيه به مراتب نامنظمتا

  .است
کرده و  ، زنان تحصيلزنانچنين مخاطبين  اندرکاران و هم دست

کسانی که در . ها" غيرخودی" هستند؛ از جمله  کارشناس
های حقوقی، علمی،  چهارچوب قوانين جمهوری اسالمی، در زمينه

ی مقاالت و   حاضر به ارائه...ادبی، هنری، ورزشی، بهداشتی و
تحقيقات خود هستند و در جهت تجديد نظر در قوانين مربوط به 

  :کوشند زن می
ميل، نياز و انتظار ما، به خصوص به سمت زنان متفکر، “

زار  متخصص و مسئولی است که همچون نهالی سبز از شوره
  ).١٢(”اند ها را از سر گذرانده شرايط رشد زن برآمده و طوفان

دانش زن شناسی، متناسب با “ که هدفش پرداختن به زانهفر
بوده، بيشتر به زنان ) ١٣(”های ملی و دينی فرهنگ و ارزش

  . متخصص متدين ميدان داده است
پردازد،  که بيشتر به موقعيت زنان از منظر قانونی میحقوق زنان 

کوشد در حاشيه  گرائی دو نشريه پيش گفته را ندارد و می "نخبه"
ی ديدگاه آن دسته از زنان  ن سر و صدا، بازتاب دهندهو بدو
و نه به ” تعادل خود را حفظ کنند“خواهند   باشد که می اسالمی

انگاری  تفريط ناديده“دچار شوند و نه به ” ها افراط فمينيست“
  ).١٤(”حقوق زنان

   
های حاصل از ِاعمال احکام اسالمی در قوانين و  ناهنجاری

دارد تا فقه شيعی را از  ان اسالمی را وامیمناسبات اجتماعی، زن
هدف گردانندگان . ی جايگاه زن مورد بازنگری قرار دهند زوايه

ی  از دين اسالم به عنوان سرچشمه" اتهام"اين نشريات، رفع 
های  آميز است و تأکيد بر اين که تبعيض رسوم و قوانين تبعيض

قرآن و متون قانونی، اساسًا ناشی از تفسيرهای غلط و قشری از 
  :پاک شود" دامن اسالم"فقهی است؛ تفسيرهايی که بايد از 

هايی را که  کوشد پيرايه با خلوص و دلسوزی تمام می" زنان"“
ی رئوف،  اند پاک کند و چهره ها به دامن اسالم بسته در طول سده

 به ويژه آنان که به دليل –مقبول و مترقی دين را برای زنان 
 - ی خوشی ندارند داران خاطره عصانه، از دينبرخوردهای غلط و مت

  ).١٥(”روشن سازد
شود که تا  هايی می بازنگری در مبانی فقه اسالمی، سرآغاز بحث

حدود حقوق و وظايف زن : همين امروز همچنان در جريان است
ها حضور  ی حرفه تواند در همه در نظام اسالمی چيست؟ آيا زن می

تواند   و مجتهد بشود؟ آيا میتواند قاضی داشته باشد؟ آيا می
های  جريان... وزارت و رياست جمهوری را پيشه خود سازد؟ و

های متفاوتی به اين  فکری موجود در ميان زنان اسالمی، پاسخ
شان در تبعيت از اين  اند و الگوهای فکری و رفتاری ها داده پرسش
  .ها، تغيير کرده است پاسخ

 ديگر زن روز” رمانیآ"در اين دوره، الگوی زن مسلمان 
ی  های تازه شکل گرفته گيری در تبليغات گروه تواند جای چشم نمی

ی زنان  ، توده”آرمانی"تجسم اين زن . زنان اسالمی داشته باشد
چادری بودند که در حمايت از جمهوری اسالمی  سياه” اللهی حزب"

حجاب و  مرگ بر بی"کردند، فرياد  ها تظاهرات می در خيابان
شد و هيچ فرصتی را برای اذيت و  ای قطع نمی شان لحظه"بدحجاب

و تنگ کردن عرصه بر آنها از دست ” غيرخودی"آزار زناِن 
ی چندانی برای  توانست جاذبه شک نمی اين الگو بی. دادند نمی

به دليل برخوردهای غلط و متعصبانه، از “زنانی داشته باشد که 
ها   اتفاقًا جذب هماننداشتند و هدف،” ی خوشی داران خاطره دين

رنگ و  کم" صدر اسالم"و زن ” آرمانی"جايگاه زن . بود
کرده، حقوقدان، کارشناس  شود و زنان متجدد تحصيل تر می رنگ کم

  . کند و هنرمند جای آن را در نشريات زنانه ُپر می
نيز رفته رفته " فمينيسم"ی جنبش زنان و  باب بحث درباره

ی فمينيسم  بحث درباره. گذارد يش میشود و رو به افزا گشوده می
 زن روزی  ، در مجله١٣٧٠ در سال - البته در جهت نفی آن –

ی مفصلی با  ، در نوشته)امی(زاده  محبوبه عباسقلی. آغاز شده بود
، اين پرسش را پيش روی )١٦"(فمينيسم از آغاز تا کنون"عنوان 

ری محقق آيا واقعًا فمينيسم اسالمی ام: "دهد خواننده قرار می
ترين معادل فارسی فمينيسم  را مناسب” گرايی زن"او که ". است؟
های گوناگون فمينيستی، در انتقاد  داند، پس از مروری بر ديدگاه می

  :گويد به فمينيسم می
العمل زن غربی در برابر اعتقادات، قوانين و  گرائی عکس زن... “

رد به تسليم تر از م رفتارهايی است که وی را به عنوان جنس پست
ی  و فلسفه) مسيحيت(مردگرائی تفکر غالِب دين . واداشته است
ی کالسيک،  ی دين و حتا انديشه زن غربی در حيطه... غرب است

گيری نويسنده اين  نتيجه). ١٧(”...يابد گاهی برای خود نمی تکيه
. گرائی، از هويتی طفيلی برخوردار است ی زن انديشه“: است که

ی نوين غرب،   تنها قادر است در سلول فلسفهموجودی طفيلی که
؛ هرچند که به ثمر رسيدن فمينيسم حتا در غرب هم ”به ثمر برسد

گرائی تنها با  ی زن با آنکه انديشه“: رود کم و بيش زير سؤال می
ها  فضای فکری غرب سازگاری دارد، ولی هرگونه تالش فمينيست

رهائی زن، حتا در جهت سازمان دادن زنان در تحت لوای جنبش 
با . ”ی زادگاه اين تفکر نيز محکوم به شکست است در محدوده

توان از نويسنده انتظار داشت که نسبت به  چنين ديدگاهی، نمی
: فمينيسم در کشورهای جهان سوم نظر مساعدی داشته باشد

ها به عنوان اهرم  بلوک شرق و غرب، از تبليغات فمينيست“
... جويند ی جهان سوم، سود می انهخواه فشاری بر اقدامات ترقی

ها به عنوان پل مؤثری در صدور الگوهای استعماری  از فمينيست
به نظر نويسنده، اعتراض . ”شود به زنان جهان سوم استفاده می

های فمينيستی نسبت به وضعيت اسفبار موقعيت زنان در  سازمان
ی  ارهای تبليغاتی در تثبيت ادعای غرب درب در واقع حربه“ايران 

به اين ترتيب، هرچند ). ١٨(”فقدان عدالت اجتماعی در ايران است
بينيم، اما به  پاسخ به پرسش نخستين را صراحتًا در نوشته نمی

فمينيسم "ای به نام  رسد که نويسنده، تحقق پديده نظر نمی
  .را ميسر بداند” اسالمی

   
سم ی فميني  هم به بحث دربارهفرزانزاده در  محبوبه عباسقلی

در آغاز هنوز وجه " شرق"و " غرب"روياروئی . دهد ادامه می
ی حضور  ی نحوه او در بحثی درباره). ١٩(غالب ديدگاه اوست

  : گويد های زنان اسالمی ايران در کنفرانس جهانی پکن می سازمان

ه

آن اصل پنهان تاريخی است که زن " خود"بر ” ديگری"تقدم “
ظرافت تمام در شعور ايرانی همچون هر زن شرقی ديگر به 
نوعی ” گرائی زن... "دارد ناخودآگاه تاريخی خود از آن پاس می

است، از آنجا که در نهايت درد ... اهتمام در کسب هويت فردی
رجحان بخشيدن است، با منطق ” ديگری"را بر درد " خود"

” اصالی انسان"تفاوت ميان ... ناخودآگاه زن ايرانی سازگار نيست
ترين خط اختالف در بنياد فکری زن متدين  واضح” خدااصالی"و 

، در چنين سيستم ”ديگری... "شرقی و زن مدرن غربی است
اعتقادی و ارزشی، آن چيزی است که نظام اجتماعی و مدنی اصيل 

ی اسالم آن  حفظ بيضه. گذارد و مترقی دينی بر آن صحه می
ان اصيل است که زن انقالبی متدين حتا همسر و فرزند” ديگری"

های  ی نويسنده، سازمان به گفته. ”کند خود را به پای آن نثار می
که " (گرا فن"و چه " گرا  آرمان"، چه "زنان متدين"متعلق به 

” ديگری"، هر دو در خدمت )نسل جديد زنان متدين هستند
  ). ٢٠(ست”ديگری"گاه اجتماعی اين  تجلی" دولت"باشند و  می
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 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 
 
 

نسبت به فمينيسم، مانعی جدی در برابر " متدين"نگاه منفی زنان 
ورود آنها به جنبش احقاق حقوق زنان در ايران و يافتن جايی از 

. اين نگاه، رفته رفته تعديل شد. آِن خود در اين جنبش بود
" در خدمت استعمار"و ” غربی"ای صرفًا  فمينيسم ديگر پديده

ريفی متفاوت از آنچه تا آن زمان رايج بود، به شد و تعا تلقی نمی
 .يافت راه می" متدين"ميان بخشی از زنان 

 از وجود فرزانه، سردبير "تا جريان سوم"ای با عنوان  در نوشته
نخست، جريان کالسيک و : کند دو جريان فمينيستی ياد می

ی آن  انگيزه" مبارزه برای زنان و به خاطر زنان"آرمانخواهی که 
و دوم، جريانی " علم برای علم"و يا " هنر برای هنر"؛ مانند است

نويسنده که پيشتر، ). ٢١"(کارشناسان مسائل زنان"متشکل از 
 –دانست که حتا در زادگاهش  می” طفيلی"فمينيسم را موجودی 

 محکوم به شکست است، اين بار از نهضت فمينيستی به -غرب
های  يافت کند که ره یياد م” يک جنبش ُپرتحرک اجتماعی"عنوان 

المللی  جدی برای رفع تبعيض از زنان را از سوی نهادهايی بين
ست ”جريان سومی"، فرزانهآل  با اين حال، ايده. سازد ممکن می

ی  های کارشناسانه ديدگاه"و ” گرائی فمينيستی آرمان"که از تلفيق 
جوامع در حال "اش، " زادگاه طبيعی"آيد که  به وجود می" زنان
استراتژی "به تعبير نويسنده، . مانند ايران است" سعهتو

مبارزه برای زنان و به خاطر "ی اين جريان، آن را از "گسترده
رهنمون ” مبارزه برای زنان، برای تأمين منافع ملی"به " زنان

  . خواهد شد
گذارد و با بيان اينکه  چند سال بعد، نويسنده قدمی جلوتر می

دارانه قادر شده است تا  کلی دينخواهی زنان به ش جنبش حق“
” گرايانه به پبش رود های زن های عقالنی و قرائت مرز چالش

و ” خواهی حق"ی  بر مبنای پروژه“شود  خواستار اصالحاتی می
را محصول دوران " گرا زنان تکليف"او ). ٢٢(”گرائی" تکليف"نه 

" تکليف"داند که در جستجوی  پس از جنگ ايران و عراق می
های  ی فمينيست دوره "–ی بعد  ودند؛ در حاليکه در دورهخود ب

حق ما : " پرسش اصلی زنان اين است-گرا مسلمان عقل
ی زنان برای تأمين منافع  مبارزه"در اين روند، ). ٢٣"(چيست؟

دهد که در آن  زنان می” خواهی حق"جای خود را به جنبش ” ملی
حجيت ار” منافع ملی"، بالتبع، نسبت به "منافع زنان"
  ).٢٤(يابد می
   

 فرزانهی  ی جنبش زنان و فمينيسم، منحصر به مجله بحث درباره
در . پردازد  هم بيش از پيش به اين مقوله میزنانی  مجله. نيست
يافت  فمينيسم در ايران در جستجوی يک ره"ای با عنوان  مقاله
را موجب ” فمينيسم ايرانی"های  ، نويسنده ويژگی)٢٥(”بومی

ی  ی او، اين فمينيسم، ادامه به گفته. داند  میم با آندشمنی مرد
گرائی،  جنس هايی چون هم فمينيسم غربی است که پديده

. ها را به همراه آورده گرائی و ازهم گسيختگی خانواده دوجنس
طلبی غربی، به باور نويسنده، به قيمت قربانی شدن  برابری

به نظر . شود یزنانگی و ناچيز شمردن قدرت باروری زن تمام م
ايست  ، آميزه”فمينيسم بومی"رسد که روش نويسنده در يافتن  می

مدرنيسم، نسبيت گرائی فرهنگی، اسالم و  ای پست از گونه
فمينيسم "را به طور ضمنی، ” فمينيسم بومی"او اين . فمينيسم
  ).٢٦(نهد هم نام می” اسالمی

نيسم فمي"، با وجودی که از برچسب زنانشهال شرکت، سردبير 
فمينيسم "رضايت چندانی ندارد، اما خواهان تبيين نوعی ” اسالمی
  :است” بومی

اش کرده و در واقع  فمينيسمی که زن غربی تجربه... “
ای برای  تواند به عنوان نسخه اش را طی کرده، الزامًا نمی پروسه

ای  در هر منطقه... زنان ايران و يا در جای ديگر دنيا پيچيده شود

هر جای دنيا، ... يک جور فمينيسم بومی وجود دارداز دنيا 
  ).٢٧(”فمينيسم خاص خودش را دارد

، به ”فمينيسم بومی"رسد که در اين دوره، جستجوی  به نظر می
گره کور . ی فکری طيفی از زنان اسالمی تبديل شده است دغدغه
ی زنان در برابر  ی زن در ايران، مقاومت روزمره مسئله
و خشونت، آشکار شدن هرچه بيشتر ناخوانائی حقوقی، تبعيض  بی

های زنان و آنچه مناسبات حاکم به آنها عرضه  ميان سطح خواسته
طلبد که با نظام سنتی و احکام فقهی مورد  کارهايی می کند، راه می

شماری از اين زنان، . قبول زنان اسالمی به کلی ناسازگار است
شان، خود  والت پيرامونامروز اذعان دارند که در روند تغيير و تح

  . اند نيز دچار تغيير و تحول شده
های  ی دوره ، دربارهزنانشهال شرکت، سردبير و مدير مسئول 

راه های زنانه در جمهوری اسالمی که از  گوناگون کارش با مجله
من در هر دوره “: گويد  منتهی شد، میزنان آغاز و به زينت
من امروز ... ام يراتی کردههايی داشتم که طی آن تغي اندازی پوست

  ). ٢٨(”های جديد ها و خواسته آدم ديگری هستم با دريافت
ضمن گفتگوئی با پروين اردالن در ) امی(زاده  محبوبه عباسقلی

را ” نقش زن در اسالم سنتی"، زير سؤال رفتن زنانی  مجله
من اصًال انکار “: گويد داند و می ساز ترديدهای خود می زمينه
های پيرو  اللهی ه از زنان مسلمان يا در واقع حزبکنم ک نمی

زيرا چنين گرايشی دستاوردهای خوبی . شريعتی يا مطهری بودم
اگر اکنون طالب گفت و گو با زنان فمينيست . هم داشته است

ی  سکوالر يا مستقر در خارج کشور هستيم، يا به پروژه
گاه بلند کنيم، به اين علت است که از آن خاست دموکراسی فکر می

هايی که در بهبود حقوق زنان در مجلس تصويب  طرح. ايم شده
های مسلمانی بودند که  شان فمينيست های اصلی شد، تئوريسين
در همين روند بود که با . گرا بودند کردند و تکليف وحدانی نگاه می
ی نقش زن در اسالم سنتی روبرو  هايی درباره طرح پرسش

خواند، بر  د را فمينيست مسلمان میاو که امروز خو). ٢٩(”شدند
هويت زن مسلمان بايد بازخوانی شود، چون “: اين باور است که

. خواهيم مثل زنان غربی باشيم و نه مثل زنان شرقی ما نه می
خواهيم خودمان باشيم و در عين حال با تغييراتی که ايجاد شده  می

ی  اش را از مرحله او دگرديسی). ٣٠(”هماهنگ شويم
زنان “: کند ، چنين بازگو می”گرائی عقل"به ” گرائی يفتکل"

ی  های در حال گذاری بوديم که از دوره مسلمانی چون من، آدم
اصالحات ]... رسيديم[ی پايدار  به توسعه] و[جنگ به سازندگی، 

ی زنان به  را تغيير مطالبات اجتماعی به وجود آورد که در حوزه
  ).٣١(”بود... شدت قابل لمس

ی ديگر، يکی از  ای به دوره اللهی از دوره زنان حزب" ذارگ"اين 
نتايج تمهيداتی بود که جمهوری اسالمی در روياروئی با بحرانی 

پيدايش فضای تنفس برای اين زنان، . چندسويه به آن دست زد
شان واداشت و اين   مبانی فکری و اعتقادی شماری را به بازبينی

حاصل . کشاند” سازندگی"ئه، به بازبينی، آنها را از تخريب و تخط
" جريان اصالحات"اين فرآيند، پيوستن بسياری از اين زنان به 

  .بوده است
   
   

  طلب دوم خرداد و زنان اصالح
   

ی پس از دوم خرداد، بر زنان که حاميان و بخشی  تحوالت سياسی
بودند، تأثيرات انکارناپذيری داشته " جريان اصالحات"مهم از 

  .است
اد هرسه، به دفاع از حقوق زنانو زانهفر، زنان  جنبش دوم خر
تغيير و تحولی را . کنند حمايت می" طلبان اصالح"آيند و از  برمی

شود،  طلب اسالمی ديده می که از اين پس در ميان زنان اصالح
  .گفته دنبال کرد ی نشريات پيش توان در آينه می

د
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گيرنده و عدم   به عدم شرکت زنان در نهادهای تصميماعتراض
گيرد؛ به  حضورشان در رأس هرم قدرت، بيش از پيش شدت می

اش  ويژه پس از اينکه محمد خاتمی زنی را به وزارت در کابينه
  . گمارد نمی

در قانون اساسی که " رُجل"ی  ی تفسير واژه بحث درباره
به ست جمهوری است، در تصدی مقام ريای منع جنسيتی سرچشمه

ی هر انتخاباتی به جلوی  شود و در آستانه موضوعی حاد تبديل می
طلب اسالمی، برای بيان اعتراض خود،  زنان اصالح. آيد صحنه می
 حتا به تظاهرات و تحصن در برابر کاخ رياست ١٣٨٤در سال 

  . کنند جمهوری اقدام می
يت زنان در ی عدم صالح ها، بحث درباره به موازات اين اعتراض
گيرد که يکی از علل شرعی محروميت  امر قضاوت نيز باال می

  .ست زنان در تصدی مقام رياست جمهوری
شود که بحث  های ناشی از قانون، سبب می ها و تبعيض محروميت

ترين منابع قوانين در  ی احکام فقه و شريعت که از مهم درباره
در اولويت قرار طلب  ايران است، در مباحث زنان اسالمی اصالح

های  وجه غالب مباحث آنان کماکان اين است که تبعيض. گيرد
که برآمده از " شرع مقدس"قانونی نه ناشی از قرآن و مبانی 

. ست گذاری اسالمی تفسيرهای غلط از اين دو منشاء اصلی قانون
آغاز ” نوانديشان دينی"، سلسله گفتگوهايی را با زنانی  مجله
نوين آنها از مبانی فقهی، مبنای استدالل ” ایه قرائت"کند تا  می

ترين  اما مهم. آميز قرار گيرد دينی برای تغيير قوانين تبعيض
کند و آن را  ، اگرچه دين را از فقه جدا می"فقه پويا"پرداز  نظريه

شمارد تا مبنای  بخش روح و اخالق جامعه می بيشتر الهام
رسد، با تأکيد بر   میی زن قرارداهای اجتماعی، آنجا که به مسئله

  :گويد می” زن، زن است و مرد، مرد“اينکه 
توانيم به سادگی بگوئيم زنان در کل تاريخ تحت ستم  ما نمی“

اند گوهر خودشان را،  اند، نتوانسته اند و چون تحت ستم بوده بوده
اگر از چنين کلياتی آغاز کنيم، بايد ... آنچنان که بايد نشان دهند

اند و اگر تاکنون  پذير بوده  زنان اصًال ذاتًا ستمنتيجه بگيريم که
اند، البد در آينده هم چنين خواهند بود، مگر اين که از  چنين بوده

  ).٣٢(”زن بودن دست بشويند
ی استدالل خود را بر پرهيز از  عبدالکريم سروش، هرچند پايه

دهد، اما ديدگاهی را  انگاری در تحليل ستم جنسی قرار می ساده
فزون بر . تواند توجيه تداوم ستم جنسی باشد نهد که می یپبش م

اين، تعميم چنين ديدگاهی به اشکال ديگر ستم و تبعيض، نتايج 
پوستان چنين ستمی  آورد؛ چرا که اگر بر سياه خطرناکی به بار می

توان اين  و اساسًا می. اند پذير بوده روا شده، البد آنها هم ذاتًا ستم
نژادی، قومی، (های ستم و تبعيض  ی شکل حکم را نسبت به همه

در اين صورت، حاصل آيا اين نخواهد . صادر کرد...) طبقاتی و
بود که به ستم و تبعيض تن دهيم و با بدتر حتا، به آن حقانيت 

  بخشيم؟
دهد  ، به روشنی نشان می”نوانديشان دينی"مرور نقطه نظراِت 
اند و  ن بوده نيافزودهای بر مباحثی که در جريا که آنها نکات تازه

" قرائت نوين"وانگهی، . اند گشای مشکالت زنان اسالمی نبوده راه
از قرآن و متون فقهی، به تنهايی برای تغيير و تصحيح قوانين در 

از آن " واليت"در نظامی که . جمهوری اسالمی کافی نيست
فقهاست، بدون نظر مساعد مجتهدين مهم و فتوای مراجع تقليد، 

از . دهند شوند و جا به احکام تازه نمی هن منسوخ نمیاحکام ک
طلب اسالمی، دست به دامن  همين رو، بسياری از زنان اصالح

قطعًا در “: شوند؛ با اين اميد که آيات اعظام و مراجع تقليد می
 دينی ما به نتايجی خواهند -های علمی  خيلی موارد، حوزه

ا همين انگيزه به طلب مجلس ششم هم ب زنان اصالح). ٣٣(”رسيد
اهللا صانعی، که  آيت). ٣٤(روند های علميه می ديدار مدرسين حوزه

مورد " ی علميه قم ترين روحانيون حوزه يکی از مترقی"به عنوان 

پردازان در  ترين نظريه ، از افراطی)٣٥(گيرد استناد قرار می
  :مشروعيت بخشيدن به آپارتايد جنسی بوده است

معنای واقعی آن زمانی خواهد بود که حکومت اسالمی به ... “
وقتی ما بنا گذاشتيم ... هيچ مردی با هيچ زنی تماس نداشته باشد
شويم به اين سمت که  که زن و مرد اجنبی هستند، کشيده می

. پزشک زن، بهيار زن، مأمور زن، وکيل زن و غيره داشته باشيم
ز مردان محبوريم همه چيز زنان را وابسته به زنان کنيم و همه چي

  ).٣٦(”...را وابسته به مردان
گويد تماس  اسالم می“اهللا صانعی، با حرکت از اين اصل که  آيت

مرد و زن حرام است و چون حرام است، حکومت اسالمی بايد 
رسد  به اين نتيجه می” ی متخصص شدن زنان را فراهم کند زمينه

). ٣٧(ها، از جمله قضاوت، برای زنان مانعی ندارد که اغلب حرفه
کند، او را به  گيری، بدون توجه به مقدماتی که مطرح می اين نتيجه

طلب اسالمی که  يکی از مراجع تقليد مورد استناد زنان اصالح
ی مملکت  ی خاطرشان، مشارکت در نهادهای تصميم گيرنده دغدغه

  . است، تبديل کرده است
 اهللا شود؛ از جمله آيت به فقهای ديگری هم البته استناد می

  :گويد موسوی بجنوردی که می
اين ... احکام بين زن و مرد در حقوق عمومی مشترک است... “

از قواعد مسلم است که ما در حقوق عمومی در فقه شيعه هيچ 
هايی هست و  بينيم؛ ولی در حقوق خصوصی تفاوت تفاوتی نمی

جهتش اين است که مختصات جنسی دخالت دارد و اين تفاوت هم 
  ).٣٨(”تعين عدالت اس

ی جنسيت، با رويکرد مدافعين برابری  چنين نگرشی به مسئله
اهللا  اما از آنجا که آيت. حقوق زن و مرد از اساس متفاوت است

 از -ای از احکام دينی است  بجنوردی قائل به تجديدنظر در پاره
خالف “جمله چندهمسری، آن هم به طور مشروط و با ذکر اينکه 

جايز نيست مگر در موارد “و ” استعدالت اجتماعی و اخالق 
 به يکی از مجتهدين مورد استناد زنان -)٣٩(”اضطراری
  . طلب تبديل شده است اصالح

طلب اسالمی  موضوع اجتهاد زن مسلمان نيز در ميان زنان اصالح
، "ی خواهران ی علميه حوزه"با وجود . گيرد مورد بحث قرار می

 اما قابليت آنها در تغيير توانند به مقام اجتهاد برسند؛ زنان می
تواند  چرا که اگرچه زن می. احکام فقهی، مورد مناقشه است

يعنی اجتهادش مربوط و . تواند مقلد داشته باشد مجتهد شود، نمی
به عبارت ديگر، زِن مجتهد، واجِد شرايط . محدود به خود اوست

  .صدور فتوا نيست
" نوانديش"تقليد شمار بودن فقها و مراجع  به اين ترتيب، اگر کم

را به منع جنسيتی زنان برای مرجعيت تقليد و صدور فتوا اضافه 
سخن گفتن از اجتهاد ...“: رسيم که کنيم، منطقًا به اين نتيجه می

نوين در حقوق زنان، اگر از محاالت نباشد، موکول به امری محال 
  ).٤٠(”است

   
 محمد االسالم ی رياست جمهوری حجت  ساله٨ی  رويدادهای دوره

طلب  خاتمی، خط بطالنی بر آرزوهای بسياری از زنان اصالح
ناسازگاری ميان قوانين جمهوری اسالمی با خواسِت رفع . کشد می

حکومت و طيف " جناح راست"تبعيض از زنان، مقاومت 
، دشواری اصالح ”نوانديشی"کاران در برابر هرگونه  محافظه

ر حکومِت دينی و گذاری د قوانين در چهارچوب نهادهای قانون
سرانجام، سد سترگ شورای نگهبان در برابر اصالح قوانين، 

" محاالت"ای از تناقضات و  طلبان اسالمی را در چنبره اصالح
  .گرفتار کرده است

طلبان، که در  سرخوردگی آشکار و پنهاِن بخشی از اصالح
های پايانی دولت محمد خاتمی رو به افزايش گذاشت، شماری  سال

پذيری کوتاه مدِت نظام جمهوری اسالمی نااميد کرد و  اصالحرا از 
 تری در مبانی ايدئولوژيک  های جدی شماری ديگر را به بازنگری
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طلب، نمودی  اين تحوالت در زنان اصالح. شان واداشت و اعتقادی
  .آشکار داشته است

   
آميز، از قرآن و حديث  وانين تبعيضشد که ق اگر پيشتر گفته می

نشأت نگرفته، بلکه تنها ناشی از تفسيرهای غلط از اين دو ستون 
اصلی دين اسالم است، اينک گاه به گاه، به اين رويکرد هم 

خوريم که آيات و احکامی نظير موقعيت برتر مرد بر زن،  برمی
ء جز... مجاز بودن تنبيه بدنی زن از سوی شوهر، چند همسری و

ی  بنابراين، تالش در ارائه. انکارناپذير قرآن و حديث است
ستيزی اين آيات و احکام و  تفسيرهايی در جهت نفی زن

که چندی در ميان زنان –از آنها " ورانه های زن قرائت"
.  اغلب ميسر نيست-طلب اسالمی رواج زيادی يافته بود اصالح

چاره را در اولويت به جای تفسير، " نوانديشان"امروز، برخی از 
آنها . دانند می" مقدس"در استنباط از متون " عقل"دادن به وجه 

اند که اين احکام  با رويکردی تاريخی به دين، به اين باور رسيده
از آنجا که تجدد . ای متجدد به عمل درآيند توانند در جامعه نمی

مهمان “، ”اجتناب ناپذير است] و...[ناپذير دارد روندی برگشت“
کوشش ). ٤١(”کند ای است که خود را به ما تحميل می ناخوانده

  .آنها در جهت اصالح دين نيز مبتنی بر همين منطق است
های حقوقی  طلب اسالمی، اينک به مواردی از تبعيض زنان اصالح

شد و يا  پردازند که در گذشته يا اصًال طرح نمی و اجتماعی می
قانون قصاص و ديات، : هگرفت؛ از جمل کمتر مورد توجه قرار می

شهادت، ارث، حق تابعيِت فرزندان، مقوالتی مانند رياست خانواده، 
لزوم اجازه شوهر برای اشتغال زن، تعيين محل اقامت، حق 

آنها خواستار الحاق ايران . مسافرت و خروج زن از خانه و و و
به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان هستند که بنا بود در 

شورای ” وتوی"به تصويب برسد؛ اما با " اصالحات"دوران 
  .نگهبان روبرو شد

زنان " خط قرمز"ها  حجاب اجباری که پرداختن به آن، مدت
. طلب اسالمی بود، امروز مورد پرسش قرار گرفته است اصالح

ی استداللی  پايه. کنند شماری از آنها، آزادی پوشش را طرح می
” بدحجابی"ی  برخی، پديده. يستاين طيف از زنان، البته يکسان ن

کنند نسبت به زنان متدينی که از روی ايمان و  را توهينی تلقی می
حجابی بدتر  را از بی” بدحجابی"اند و  اعتقاد حجاب را برگزيده

گرانه،  های سرکوب آنها با حرکت از اين واقعيت که روش. دانند می
 را در آزادی نداده، راه حل” بدحجابی"ای در رفع  تاکنون نتيجه

شمارى ديگر بر اين ). ٤٢(دانند پوشش و انتخابی بودن حجاب می
گرايش “باورند آه جائی که آزادی انتخاب پوشش وجود دارد 

تر  تر و هم با جان و دل ها به پوشش اسالمی، هم خيلی آزادانه خانم
). ٤٣(”افتد بوده است از آن چيزی که در کشور ما دارد اتفاق می

ه کشورهايی عربی و حتا به گرايش رو به رشد حجاب اين زنان، ب
  . اسالمی در ميان زنان مسلمان جوامع اروپائی اشاره دارند

را ” بدحجابی"ی حجاب اجباری، موضوع مجازات  بحث درباره
برخی از زنان حقوقدان بر اين نظرند که . نيز به ميان کشيده است

ی زنان در انظار ی قانون مجازات اسالمی، بی حجاب گرچه بر پايه
شود، اما در مباحث مربوط به حدود و  عمومی جرم محسوب می

به عبارت . قصاص، برای اين جرم مجازاتی منظور نشده است
توان از موازين فقهی  حجابی را نمی ديگر، مجازات بدحجابی و بی

و شرعی نتيجه گرفت و احکام مربوط به حجاب، مانند احکام 
  ).٤٤(ست اقد ضمانت اجرای اجتماعیمربوط به نماز و روزه، ف

که از بقايای دوران " سنگسار"ای مانند  های وحشيانه مجازات
بربريت است و جزئی از قوانين مجازات جمهوری اسالمی، از 

  ). ٤٥(موارد ديگری است که به آن توجه شده است

نتايج اسفبار ممنوعيت سقط جنين برای زنانی که به اجبار از 
ی اين  کنند، بحث درباره ونی به اين کار اقدام میهای غيرقان راه

ممنوعيت را دامن زده و به طرح درخواست آزادی سقط جنين، 
  ).٤٦(هرچند به طور مشروط انجاميده است

طلب اسالمی که امروز خود را آشکارا  بخشی از زنان اصالح
های آن و  نامند، به جنبش زنان در ايران، ويژگی می" فمينيست"

هايی که پيش رو دارد، توجهی بيش از پيش نشان  چالشمسائل و 
روز جهانی زن، برای زنانی که تا چند سال پيش ). ٤٧(دهند می

شناختند، نمودی ديگر از  تنها روز تولد فاطمه را به رسميت می
ها و کارزارهايی که در يکی دو  اکسيون). ٤٨(تغيير و تحول است

طلبان اسالمی را هم  الحسال اخير در ميان زنان رواج يافته، اص
بخشی از اين فعالين، خواستار تدوين ). ٤٩(درگير خود کرده است

. ست به تدارک آن مشغولند هستند و چندی" منشوری از آن خود"
ست برای اينکه مطالبات زنان به صورت  مبنايی“اين منشور 

مکتوب دربيايد و دولت يا قانونگذار و يا هرکس ديگری بتواند با 
” بومی"؛ منشوری که در واقع برگردان ” بر آن حرکت بکنداستناد

شورای “کنوانسيون رفع تبعيض از زنان است و به همين دليل 
تواند بگويد اين سند مشکل  نگهبان و يا هرکس ديگری نمی

تدوين منشور زنان “: از نقطه نظر فعالين اين حرکت). ٥٠(”دارد
يابی جنبش  هويتترين اقدامات برای  تواند يکی از اساسی می

  ).٥١(“... فمينيستی باشد
   
های زنانی بوده که در روند  شک يکی از چالش بی” يابی هويت"
” سازندگی"ی تغيير و تحوالت جمهور اسالمی، با گذر از   ساله١٥

همان طور که در آغاز راه، زنان . اند به جريان اصالحات پيوسته
طلِب  اصالحدست و همگون نبودند، زنان  ، يک”اللهی حزب"

آنها طيفی را تشکيل . پارچه و منسجم نيستند اسالمی نيز يک
قرار دارند که ” طلبان حکومتی اصالح"دهند که در يک سرش،  می
ها  و کماکان بسياری از تبعيض) ٥٢(ست"باال"شان اساسًا به  نگاه

های مسلمانی  و در سر ديگرش، فمينيست) ٥٣(کنند را توجيه می
ون، به برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد که به درجات گوناگ

اين دسته، امروز خود را جزئی از جنبش زنان در . باور دارند
داند؛ جنبشی متشکل از نيروهای مذهبی و نيز  ايران می
نيروهای غيرمذهبی، جزئی در خور توجه از . غيرمذهبی

طلبان بودند و تأثيری انکارناپذير بر جريانات اسالمی زنان  اصالح
از ياد نبريم که گسترش جنبش زنان و خروج آن از رکود . اشتندد

  .های اخير، اساسًا به همت همين زنان ممکن شده است در سال
   
   

  های سکوالر جنبش زنان و فمينيست
   

ی  جنبش زنان، دربرگيرنده” غيرمذهبی"يا ” غيراسالمی"بخش 
و مذهبی قرار ” اسالمی"های  ست که در طيف فمينيست زنانی

آنها برخالف اکثريت . اند نساخته” ايدئولوژی"ندارند و از اسالم، 
فعاالن مذهبی حقوق زن، از وابستگان به طبقات حاکم و از 

قدرت نبوده و نسبت به جمهوری اسالمی  منسوبين مرداِن صاحب 
 يا –” غيراسالمی"استفاده از صفت . اند به شمار نيامده"  خودی"
ها، البته ربطی به ”مذهبی"ها از  برای تمايز آن-”غيرمذهبی"

اعتقادات و باورهای دينی اين زنان ندارد؛ چرا که دين، امر 
ترديد خداباور  ها بی”غيرمذهبی"شماری از . خصوصی افراد است

اما آنها فمينيسم خود را با باورهای ". خدا بی"هستند و شماری 
ر يک بنابراين، د. کنند  تعريف نمی شان دينی و اعتقادات مذهبی

" الئيک"يا " سکوالر"های  توانيم آنها را فمينيست تعريف کلی، می
  .بناميم

 سال گذشته، در پيکار برای ١٥ها در طول  طيفی از اين فمينيست
ی مدنی و دولت، شرکت  آزادی و دموکراسی و در نبرد ميان جامعه

 بخشی از آنها، در دوران رياست جمهوری خاتمی، به . اند داشته
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 در ايران" جريان اصالحات"ان و جنبش زن
 

در حاليکه . نزديک شد" جريان اصالحات"درجات گوناگون به 
بند  طلبی پای ی خود از جريان اصالح بخش ديگر، بر حفظ فاصله

 که تنها -شماری از اين زنان، با نشريات زنان اسالمی . ماند
بخشی .  کردند  به درجات گوناگون همکاری-نشريات مجاز بودند 

، در زنانز مباحِث جدی مطرح شده در اين نشريات، به ويژه ا
های علمی، فرهنگی، هنری و به ويژه حقوقی، حاصل قلم  زمينه

ها و " بزنگاه"البته در بسياری از ). ٥٤(همين زنان بوده است
حفظ کرده و ” غيرخودی"اش را با زنان    فاصلهزنانها،  بحران

 ). ٥٥(ن داده استتمايز خود با آنها را به روشنی نشا
شان را به طور پراکنده،  های برخی از زنان غيرمذهبی که نوشته

کردند، به رغم مشکالت و سدهای  در مجالت مجاز منتشر می
افراشت، رفته رفته نشريات  شان سر برمی بسياری که بر سر راه

کسب مجوز برای انتشار ). ٥٦(مستقل خود را به وجود آوردند
و چه در ” سازندگی"ی   چه در دوره-ن زنان منظم نشريه برای اي

اما با وجود .  مشکالت بسياری داشته است-"اصالحات"دولِت 
های امنيتی،  های ارگان اندازی های مستمر دولت و سنگ کارشکنی

های انترنتی، امروز دسترسی  به يمن نشريات الکترونيکی و سايت
 حتا -اين زنان های مبارزاتی  به توليدات فکری و آشنائی با حرکت

  . بيش از گذشته ميسر شده است-برای آنها که دور از وطن هستند
   

با اين همه، شناخت اين بخش از جنبش زنان و نيروها و 
ی آن، کاريست دشوار که تاکنون  های فکری شکل دهنده گرايش

  .ای جامع قرار نگرفته است  مورد بررسی
ت که اين بخش از توانيم در اين باره بگوئيم اين اس آنچه می

فعاالن جنبش زنان، نمود وجود اقشار مدرنی در درون جامعه 
گيری جمهوری اسالمی، ناسازگاری خود  هستند که از فردای قدرت

را با قوانين عهد عتيق تحميلی از سوی حکومت، آشکارا نشان 
که بيش از بسياری از اقشار اجتماعی، ” نافرمانی"زنان . دادند

. رار گرفتند و عرصه را بر خود تنگ ديدندمورد حمله دولت ق
ايستادگی اين زنان در برابر تبعيض جنسی، دلبستگی آنها را به 

دهد که حاصل تحوالت اجتماعی و  هنجارها و حقوقی نشان می
آنها به رغم . ست گرائی آورد يک سده نبرد ميان تجدد و واپس ره

عه، های گوناگون جام شمار، کماکان در عرصه تضييقات بی
 اين –اين زنان که با حجاب اجباری . اند حضوری محسوس داشته

گرايان اسالمی به  ترين نمود آپارتايد جنسی و نگاه واپس نمايان
را برای حاکمان ” بدحجابی" "معضل"اند،   به ستيز برخاسته-زن

ِصرِف وجود اين زنان در فضای . اند اسالمی به وجود آورده
اقض ميان ساختار جامعه امروز عمومی، نمود بارزيست از تن

  .ايران با قوانين تحميلی از سوی جمهوری اسالمی
ی گذشته، زنانی که مطالبات، انتظارات و آرزوهای  در سه دهه

های گوناگون  اند، در عرصه اين بخش از جامعه را بازتاب داده
فکری، فرهنگی، علمی و هنری حضوری فعال داشته، کارهای 

های اخير،  رشد جنبش زنان در سال. اند ردهارزشمندی را ارائه ک
. های اعتراضی و مطالباتی همين زنان ميسر گشته است با حرکت

های فکری گوناگونی را  ها و جريان امروز، جنبش زنان، گرايش
در دل خود جای داده که ضمن تالش برای گسترش اين جنبش 

. ندباش خواهانه، در تعريف و تعميق اهداف آن نيز مؤثر می حق
ست از تحليل آن گرايش  تأثير هر گرايش فمينيستی، البته تابعی

. های ستم جنسی و داليل تاريخی تداوم آن در ايران ی ريشه درباره
تواند با اشکال مبارزه و راه و روش دستيابی به  تحليلی که نمی

از همين روست که . اهداف و مطالبات جنبش زنان بی ارتباط باشد
فمينيسم "، در مقايسه با "سکوالر"ن فمينيسم های گوناگو گرايش
  .اندازهای متفاوتی دارند ها و چشم ، تعلقات، خواسته”اسالمی
جنبش زنان، از همان آغاز، نه تنها ضديتی با " سکوالر"فعاالن 

فمينيسم نداشتند، بلکه در معرفی خود به عنوان فمينيست، 

هدف اين . اند شتهقدم شده و از اين رهگذر بر جامعه تأثير گذا پيش
ی  زنان، برابری حقوقی زن و مرد و مبارزه با بنيادهای جامعه
. پدرساالر به عنوان منشاء نابرابری و تبعيض جنسی بوده است

های زنان در  ترين حقوق و آزادی به باور آنها، تا زمانی که ابتدائی
های دولتی و حتا  شود، حضور چند زن در کابينه جامعه پايمال می

گشايد؛ چرا  رأس هرم قدرت، گرهی از مشکل زن ايرانی نمیدر 
ی حيات و با وجود قانون تمکين  با وجود نداشتن حق اوليه“: که

و هزار قانون تحقيرآميز، رئيس جمهور شدن زنان، به خصوص 
گشا  تواند چندان راه با وجود قانون اساسی پدرساالر نمی

  ).٥٧(”باشد
ناختن و بازشناساندن کوشش اين فعاالن فمينيست جهت ش

ی پيوستگی  کسوتان جنبش حقوق زن در ايران، نشان دهنده پيش
آنها، در عين حال، . ی آنها با اين جنبش صد ساله است مبارزه

دانند و  خود را جزئی از جنبش جهانی فمينيستی می
هائيست  های بسياری از فمينيست شان مشابه خواسته های خواسته
ی جهان، به مبارزه عليه  در چهارگوشهها سال پيش،  که از ده

فعاليت اين زنان ديگر به نشر مجله و . اند پدرساالری برخاسته
 اگر –آنها با تشکيل محفل و گروه و انجمن . شود کتاب محدود نمی

های اعتراضی گوناگونی را   حرکت-از گزند حکومت در امان بماند
کار همين بزرگداشت روز جهانی زن، به ابت. دهند سازمان می

ها  زنان، اولين بار پس از دو دهه در فضای عمومی و خيابان
ی خود را برای  آنها مبارزه. برگذار شد و پس از آن تداوم يافت

برابری زن و مرد، جزئی از مبارزه برای آزادی، دموکراسی و 
ما زنان ايران، همگام ... “: دانند دستيابی به حقوق انسانی می

کشورهای ديگر، برای کسب حقوق بشر و ی  همه] زنان... [با
ی  تحکيم و تقويت دموکراسی، آزادی، صلح و تساوی حقوق همه

  ).٥٨(”...کنيم های جهان تالش می انسان
   

در ” غيراسالمی"های  های فمينيست ای از ويژگی با برشماری پاره
توانيم بپرسيم که اين جريان تا چه حد بر  داخل کشور، اينک می

برای تعيين سمت و سوی مبارزات " الئيسيته"و يا " سکوالريسم"
فمينيستی خود تأکيد داشته و اينکه تأکيد بر اين سمت و سو از چه 

  اهميتی برخوردار است؟ 
را برای متمايز کردن افراد و " الئيک"و " سکوالر"عنواِن 

ريزی نظامی عرفی، مبتنی  بريم که خواهان پی نيروهايی به کار می
با توجه به اين واقعيت که در ايران . ز دولت هستندبر جدائی دين ا
 برقرار –آن ” فقاهتی" آن هم از نوع بنيادگرای –حکومتی دينی 

است، پاسخ به پرسش دوم چندان مشکل نيست؛ چرا که کسب 
آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و به ويژه، برابری حقوق زن و 

ين و دولت آميختگی د های ناشی از درهم مرد، بدون رفع تبعيض
ريزی نظامی  از همين رو نيز مبارزه برای پی. شود ممکن نمی

سکوالر و الئيک، در پيکار دموکراتيک مردم ايران از اهميتی 
  ).٥٩(ی اول برخوردار است درجه

نخست . پاسخ به پرسش اول، اما به داليل گوناگون آسان نيست
ران در اينکه، پژوهش در ترکيب اجزاء و نيروهای جنبش زنان اي

از اين رو، گرچه به خطوط کلی .  شمارند حال حاضر، اندک
های موجود در اين جنبش کم و بيش واقفيم، اما  گرايش
از سوی ديگر، به رغم . شناسيم های آن را به خوبی نمی بندی صف

اينکه اعتراض و مخالفت زنان در برابر تبعيض به اشکال 
ی کنونی،  در مرحلهگوناگون در اين سه دهه تداوم داشته، اما 

. جنبش زنان به عنوان حرکتی هدفمند، تازه شکل گرفته است
گوئی، ناشی از سرشت سرکوبگر  دشواری ديگر در اين پاسخ

حکومت و ِاعمال سانسور و خشونتی مستمر نسبت به مخالفان 
ی نظرات از  شود که بيان آزادانه اين واقعيت موجب می. است

شان، با موانعی جدی روبرو باشد ها و دگراندي" غيرخودی"سوی 
به اين ترتيب، شناخت از . و بحث و گفتگوی علنی ميسر نگردد

 ها،  های اجتماعی افراد و جريان های سياسی و ديدگاه گرايش
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 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 
ی دوستی و آشنائی فراتر رود، چندان آسان  چنانچه از حوزه

های بسياری حاکی از آن  ها، نشانه به رغم اين دشواری .نيست
است که در جنبش زنان، نيروهای الئيک و سکوالر کم شمار 

ها، مطالبات و  مشغولی بخش مهمی از فمينيست دل .نيستند
انتظارات آنها از شرکت در جنبش زنان به طور خاص و پيکار 
دموکراتيک مردم ايران به طور عام، آنها را عمًال در طيف 

وانگهی، بی دليل نيست که با . دهد  ر قرار مینيروهای سکوال
مرور ادبيات اين بخش از جنبش، استناد به سکوالريسم و 

بينيم؛ گرچه کمتر کسی به طور مشخص  الئيسته را به کرات می
های بسياری  ها و گفته نوشته. نامد خود را سکوالر و الئيک می

 آشنا از فعاالن جنبش زنان و کسانی که با مسائل اين جنبش
هستند، به وجود تمايالت گوناگون فمينيستی در ايران اشاره 

های ليبرال، سکوالر، چپ، سوسياليست،  دارد؛ از فمينيست
گرفته تا آنارشيست، ") چپ نو"و " ارتودوکس("مارکسيست 

ناگفته پيداست که طرفداران ). ٦٠... (اکولوژيست و
های  اين مکتبتوانند به هر کدام از  سکوالريسم و الئيسيته می

های وجود فمينيسم سکوالر و  نشانه. فکری متعلق باشند
های مسلمان هم، اينجا و آنجا  های فمينيست الئيک، حتا در گفته

  ).٦١(خورد به چشم می
های سکوالر در جنبش کنونی زنان ايران  هرچند وجود گرايش

های سکوالر در  امری مسلم است، اما يافتن رد پا و تأثير فمينيست
های اخير، چندان آسان  شان در حرکت تدوين اهداف و بيان مطالبات

کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين "نيست؛ به ويژه در 
ی طيف وسيعی از فعاالن جنبش زنان و  که به گفته" آميز تبعيض

عالقمندان به اين جنبش، در آگاهی مردم نسبت به حقوق و 
ای  ، پيامدهای تعيين کنندهموقعيت زن و تغيير وضعيت موجود

  . خواهد داشت
گذاری و منسوب کردن خود به اين يا آن مکتب  سخن بر سر نام
با توجه به خطراتی که مبارزان سياسی و فعاالن . فمينيستی نيست

اما با . ست کاری امری بديهی کند، پنهان اجتماعی را تهديد می
نيست، آيا محتوای ای  اينکه نام و عنوان، حائز اهميت تعيين کننده

تواند با مبانی فکری و عقيدتی افراد و  يک حرکت مبارزاتی می
کنند، بيگانه يا ناسازگار  هايی که آگاهانه در آن شرکت می جريان

توان صرفًا به تنگناهای مبارزه در  باشد؟ آيا اين ناسازگاری را می
  ای محروم از آزادی بيان و عقيده نسبت داد؟ جامعه

ها در ايران که به دليل  ترين فمينيست برخی از فعالمرور نظرات 
شان، بالتبع مورد استناد  های ها و نوشته تر گفته حجم و پخش وسيع
های عملی  گيرند، مسئله را از تنگناها و دشواری بيشتری قرار می
  .کشاند ی نظری می برد و به عرصه مبارزه فراتر می

   
کمپين يک ميليون امون ای پير نوشين احمدی خراسانی، در نوشته

های ايرانی در يک صد   نسِل فمينيست٥، از وجود )٦٢(امضاء
از . دهد کند و از هر کدام، تعريفی به دست می سال گذشته ياد می

فعاالن جنبش زنان که ) نسل جوان(نگاه او، رويکرد نسل پنجم 
ها و  تواند با قالب ، نمی. استکمپينی اين  موتور محرکه

  :ايدئولوژيک سابق بازشناخته شودهای  مرزبندی
ها باعث  رنگ شدن مرزبندی ايدئولوژی هم ريختگی و کم به... “

ای روبرو شويم که  شده که ما نيز در جنبش زنان با رويکرد تازه
های  توانيم جنبش ديگر با آن معيارهای ايدئولوژيک سابق نمی

الئيک، اسالمی و : هايی چون زنان ايران را زير عنوان
 سال پيش، برخی نخبگان ٢٥اگر . بندی کنيم سياليست طبقهسو

خواستند بين فمينيسم اسالمی و الئيک و  می... فمينيسم
برقرار کنند، اکنون ديگر بحث فمينيسم ” آشتی"سوسياليستی 

اسالمی و الئيک و سوسياليستی از اساس دچار بحران است، چه 
  .”برسد به آشتی دادن يا تداوم تخاصم بين آنها

، به درست يا به غلط، برای تعريف جريانی از ”فمينيسم اسالمی"
رود که حتا اکثريت قريب به اتفاق  زنان مذهبی به کار می
اين زنان که در . اند گذاری رضايت نداشته هوادارانش نيز از اين نام

بندی به نظام جمهوری اسالمی، تحقق برابری حقوقی زن  عين پای
دانند،  ين و مبانی دين اسالم ممکن میو مرد را در چهارچوب مواز
اند که کار حتا از بحران گذشته و به  گرفتار چنان تناقضاتی شده

ای از آنها از  وانگهی، دور شدن تدريجی پاره. بست رسيده است بن
بست  ، يکی از نمودهای همين بحران و بن”فمينيسم اسالمی"

  . است
 -سوسياليست کم الئيک و   دست–های ديگر فمينيستی  گرايش

گرفتار تناقض سازگار کردن حقوق برابر زن و مرد با مبانی اسالم 
شود آنها را با  و جمهوری اسالمی نيستند و به اين اعتبار، نمی

های اسالمی هم رديف کرد و همگی را دچار بحران  فمينيست
های فمينيستی در ايران  ی اين جريان در بررسی تاريخچه. دانست

 نهفته  ”فمينيسم اسالمی"ستی را که در جوهر ب هم بحران و بن
های استبدادی  چه بسا به اين دليل که نظام. کنيم است، مشاهده نمی

ها را پيش از آنکه با تناقضات و تضادها  در ايران، اين جريان
های کوتاهی  در دوره. اند روبرو شوند، با سرکوب از هم پاشانده

اند، اما منشاء تأثيرات  تهها ميدان و مجال حرکت ياف که فمينيست
گام  ی زن و مطالبات زنان پيش  و در طرح مسئله مثبتی بوده

  .اند شده
ای از تاريخ  در هر دوره. آغاز کنيم" سوسيال فمينيسم"از 

معاصر ايران که به دنبال کاهش اختناق، فضای سياسی کشور 
 اگر مجاز باشيم نام –گرا  اندکی گشوده شده، شماری از زنان چپ

 خواست برابری حقوقی زن و -بر آنها نهيم" سوسيال فمينيست"
ی  ی زنان در عرصه دار مبارزه  و پرچم مرد را با جديت مطرح کرده

توان از مبارزات زنان  برای نمونه، می. اند سياسی و اجتماعی شده
کيالِت زنان حزب  ياد کرد و هم چنين حزب کمونيست ايران ت

  . ١٣٢٠  پس از شهريوری ايران توده
ش

های  ، سازمان٥٧ی آزادی گذرای پس از انقالب بهمن  در دوره
 شکل گرفتند که به سهم خود، اتحاد ملی زنانگرا نظير  زنان چپ

ستيز جمهوری اسالمی  های زن در روشنگری نسبت به سياست
ها، نه بحران  علت فروپاشی اين سازمان. مؤثر بودند

ی مبارزات  ادامه. ر بودکه اختناق و سرکوب فراگي" ايدئولوژيک"
اين زنان در تبعيد، سهمی مهم در تداوم مبارزات زنان ايرانی 

  . داشته است
گرا و الئيک در داخل کشور، به  های چپ ی فعاليت فمينيست درباره

، متأسفانه سند ")نسل چهارم("ويژه پس از جنگ ايران و عراق 
 سوء اين کمبود، تحليل اثراِت. ای در دست نيست و تاريخچه

عملکرد سياسی و ايدئولوژيک آنها را بر جنبش زنان، برای ما 
  .کند مشکل می

توان گفت اما اين است که  آنچه امروز به صراحت می
ی  ی مسئله های نظری و عملی جنبش چپ ايران در زمينه نارسائی

ی زنان، لطماِت جبران ناپذيری بر اين  خواهانه زن و مبارزات حق
 پيکار دموکراتيک مردم ايران به طور عام جنبش به طور خاص و

ها را بايد به رسميت شناخت و بدون  اين نارسائی. وارد کرده است
کمااينکه زنان . پوشی و ارفاقی، تحليل و نقد کرد ترين چشم کوچک

های گوناگون جنبش چپ تعلق داشتند،  مبارزی که به جريان
گرا نسبت  ت چپها، ايرادات و اشتباهات فاحش جريانا ماندگی عقب

به مبارزات زنان را بازگفته و به سهم خود به اين نقد ياری 
شان،  ی مبارزاتی بازنگری اين زنان بر گذشته و تجربه. اند رسانده

در عين حال، تأملی بر نقش مذهب در مبارزات ضداستبدادی و 
های اخير بوده و در تعميق آگاهی نسبت  دموکراتيک ايران در ده

ی  طلبانه الريسم و الئيسته در مبارزات برابریبه اهميت سکو
  . زنان، تأثيری انکارناپذير داشته است
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  در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 

اگرچه نيروهای چپ، در جوهر خود سکوالر و الئيک هستند، اما 
ايست به نسبت تازه که از جمله  گرايش الئيک در فمينيسم، مقوله

وجود حکومت . ی مذهبی بنيادگرا برآمده استبه دليل رشد نيروها
های الئيک و سکوالر را در پيکار  دينی در ايران، اهميت جريان
به همين دليل هم جمهوری . سازد دموکراتيک مردم دوچندان می

ها، اين چنين به ستيز برخاسته و سياست  اسالمی، با اين جريان
ب مستمر اين سرکو. ای رها نکرده است سرکوب آنها را لحظه

 شود که نيروهای الئيک و سکوالر اساسًا از آزادی بيان  موجب می
بنابراين، بر مبنای چه . و عمل در ايران برخوردار نباشند

توان به داوری عملکرد اين نيروها، از جمله  هايی می داده
اند؟  های الئيک نشست و نتيجه گرفت که آنها در بحران فمينيست

های ايدئولوژيِک چپ  هايی که در قالب آيا صرِف وجود فمينيست
نگرند و عملکردشان کماکان متناسب با  به فمينيسم می” سنتی"

های آن حتمًا در ايران هم يافت  که نمونه(هاست  همان قالب
تواند ما را به اين نتيجه برساند که فمينيسم  ، می)شود می

  اند؟ سوسيالستی و فمينيسم الئيک از اساس در بحران
گوئيم،   بحراِن يک گرايش يا مکتب فکری سخن میوقتی از

کم   يا دست–مقصودمان به تلويح يا به تصريح، ناتوانی 
گويی به معضالت   آن گرايش يا مکتب در پاسخ-های جدی نارسائی

آيا الئيسيته و سکوالريسم، در . ست و مشکالت نظری و عملی
ز ميان ايراِن امروز، از پاسخگويی به نيازهای مبارزه برای ا

  اند؟ برداشتن تبعيض جنسی درمانده
   

ست، اما بگذاريد فرض کنيم  اگرچه پاسخ من به اين پرسش منفی
اين رويکرد به پيشبرد بحث . که فمينيسم الئيک دچار بحران است

با فرض وجود : رساند کند و ما را به پرسش ديگری می کمک می
ی به مشکالت بحران در فمينيسم الئيک و ناتوانی آن از پاسخگوئ

يا (ی زنان ايران، چه راه حل  خواهانه و معضالت جنبش حق
های مسلمان،  گيرد؟ فمينيست در برابر ما قرار می) هايی حل راه

مستقل از اينکه فمينيسم الئيک در بحران باشد يا نه، اشکالی از 
خواهند از خالل آن،  دانند و می را راه حل می” فمينيسم بومی"

، هرچند ”فمنيسم موقعيتی. "ت خود را تدوين نمايندمبانی و مطالبا
شود، اما تعريف  به عنوان راه حلی مشخص پيشنهاد نمی

فمينيسمی است که از دل وضعيت واقعًا موجود برآمده و اين 
” فمينيسم موقعيتی"ببينيم . وضعيت را چاره و هماورد است

  چيست؟
چنين ” فمينيسم موقعيتی"های  نوشين احمدی خراسانی، ويژگی

مانند ") نسل پنجم("” موقعيتی"های  فمينيست: شمارد برمی
در " اسالم ايدئولوژيک"با . های پيشين، ايدئولوژيک نيستند نسل

ها متفاوت  در روش و خواسته" اسالم دارای قدرت"ماهيت و با 
يابد، اما به  اين فمينيسم با ايدئولوژی و مذهب هويت نمی. هستند

دهد و   ؛ چون مشکالتش را به آن ارتباط نمیاسالم واکنش هم ندارد
کند و اسالم  با اسالم زندگی می. کند به آن به چشم دشمن نگاه نمی

  . اش است بخشی از زندگی روزمره
فمينيسم "شمرد،  هايی که برمی گيری از ويژگی نويسنده با نتيجه

پرسش اين است . نامد می" ی مسلمان فمينيسم عامه"را ” موقعيتی
” فمينيسم بومی"يا " فمينيسم مسلمان" اين فمينيسم، با که فرق

، امروز خود را به آن ”های اسالمی فمينيست"که بسياری از 
" عامه"بودن اين يکی و" نخبه"کنند چيست؟ صرِف  منسوب می

ی وجه تمايز اين دو با هم است؟ در  بودن آن ديگری توضيح دهنده
ها و  يم به تميز جريانتوان ، امروز با چه معياری می نگاهی کلی

  های گوناگون فمنيستی در ايران بنشينيم؟  گرايش
” فمينيسم اسالمی"توان گفت که فالن نيرو  با چه معياری می... “

؟ آيا معيار ما در "فمينيسم الئيک"است و فالن گروه 
ها،  ی ماهيت فعاليت تواند بر پايه می” قراردادی"های  بندی تقسيم

 هدف اين نيروها باشد، يا بر اساس ايدئولوژی ها و يا انواع روش
  ).٦٣(”ها؟ شان يا مطالبات اين جنبش گران کنش
ها به  توان با نويسنده موافق بود که هيچ کدام از اين شاخص می

ها را  ای از آنهاست که ماهيت جريان مجموعه. تنهائی معيار نيست
هداف و ها، ا آل ها و ايده ای از آرمان مجموعه. کند تعيين می
های پيشبرد مبارزه است که به هر  ها و روش ها و نيز راه خواسته

های اجتماعی  بخشد و جايگاه آن را در جنبش جريانی هويت می
ی از پيش پيچيده شده و هيچ مکتب  هيچ نسخه. نمايد مشخص می

ی دردهای اجتماعی  ای، درمان همه و گرايش حاضر و آماده
يز بشر عليه ستم و نابرابری در اما پيکار ُپر افت و خ. نيست

های فکری که به مبارزه  ها و گرايش جهان موجب شده که مکتب
دهند، دارای   و می برای آزادی و حقوق انسانی سمت و سو داده

هايی  بندی ها و تقسيم اين پيشينه، تعريف. ی تاريخی باشند پيشينه
ی  دهندهدهد؛ گاه بازتاب  را به مرور زمان در دسترس ما قرار می

ای و از کار افتاده؛ گاه قابل استفاده و استناد،  واقعيت، گاه کليشه
هايی که امروز در جبنش  تقسيم بندی. گاه مستحق به دور ريختن

شود، به گمان من، هنوز قادرند ما را در  زنان بر آن استناد می
های درگير در اين جنبش ياری  شناخت کم و بيش جامع گروه

خت، البته صرفًا تئوريک نبوده، بلکه به اين شنا. رسانند
عالقمندان مبارزه در راستای کسب حقوق زن، فرصت ارزيابی و 

  . دهد انتخاب آگاهانه و آزادانه می
   ست و نه يک مکتب فکری فمينيسم، از آنجا که نه ايدئولوژی

. شود منجمد، در روند تحوالت فکری و اجتماعی متحول می
ها، مطالبات مشخصی را  ستفاده از موقعيتها همواره با ا فمينيست

در جهت دستيابی به حقوق زن پيش کشيده و به سازماندهی 
های کسب حقوق  اند؛ از جنبش جنبش حول آن مطالبات برخاسته

سياسی و حق رأی گرفته تا جنبش حقوق مدنی و آزادی سقط 
  اما اين اصِل عاِم ماندگاری و بالندگی جنبش. جنين و و و

های اجتماعی به طور عام  ی جنبش  که بی شک درباره–ی فمينيست
 سبب آن نگشته که فمينيسم نيازمند تعريف خود -هم مصداق دارد

  . ها گردد"موقعيت"بر حسب 
های مسلمان در جنبش زنان ايران، رويداديست  شرکت فمينيست

ی ديگر  زدگی ی بحران اما روا نيست که اين رويداد را نتيجه. مهم
اين رويداد .  موجود در جنبش فمينيستی ايران بنمايانيمهای گرايش

بيش از هرچپز، تغيير ترکيب نيروهای فعال در جنبش حقوق زن 
دهد که بررسی و شناخت آن، يکی از  در ايران را نشان می

  .های جنبش فمينيستی در اين دوره است ضرورت
 ست که اين که بخش قابل توجهی از اين ترکيب جديد، نسل جوانی

ای اسالم باور  و به گونه" کند به چشم دشمن نگاه نمی"به اسالم 
اما پرسش مهمی که در برابر ما . ست انکارناپذير دارد، واقعيتی

در نگاه نيروی جوانی که به جنبش : گيرد اين است قرار می
چه وزن و چه جايگاهی دارد؟ اگر " اسالم"فمينيستی روی آورده، 

، چرا بايد آن را ”گيرد هويت نمیاز مذهب “فمينيسم اين نسل 
در اين ” مسلمانی"بناميم؟ وجه " ی مسلمان فمينيسم عامه"
" ی مردم فمينيسم عامه"گذاری چه کارکردی دارد؟ چرا آن را  نام
اند،  اند، زرتشتی اند، يهودی خوانيم که مسلمانند، ارمنی نمی
ی  هوانگهی، جنبش فمينيستی همواره دربرگيرند. اند و و و بهائی

پيروان اديان و مذاهب گوناگونی بوده و در انحصار هيچ مذهب و 
نی که مذهب و مسلک، به يکی از اما زما. مسلکی نيست

گردد و در تعريف و حتا  های يک جريان تبديل می مشخصه
تواند از آن  شود، ديگر آن جريان نمی گذاری آن به کار گرفته می نام

مذهب و مسلک تأثير نگيرد و هويت خود را کم و بيش در آن 
تواند وجه  نمی" مسلمان"به همين دليل هم فمينيست . نجويد

خود را در مطالباتش دخالت ندهد و در صدد تطبيق آن ” نیمسلما"
ای از  گونه” فمينيسم موقعيتی"اگر . با مبانی اسالم برنيايد

 است، پس بهتر آنکه اين موضوع صراحت " فمينيسم مسلمان"
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 در ايران" جريان اصالحات"جنبش زنان و 
 
 
 های ديگر جنبش زنان نيز کمااينکه تصريح حضور گرايش. يابد

  . امريست ضروری
های فکری، نه از سر  ها و گرايش صراحت بخشيدن به ديدگاه

بلکه . افکنی گرائی و تفرقه ست و نه به معنای فرقه خودمحوری
کند که مناسبات ميان افراد و نيروها، مبتنی  ای را فراهم می زمينه

اين . فروکاسته نشود” آشتی"و " قهر"ها باشد و به  بر واقعيت
عين حال، خصلت چندصدائی جنبش زنان را برجسته صراحت، در 

های موجود در جامعه را نشان  کند و تکثر نيروها و گرايش می
ای  ای که به مدت سه دهه، تحِت حاکميِت خودکامه دهد؛ جامعه می

به سر برده که ديانت خود را عين سياست دانسته، مردم را به 
 جدائی دين از فروکاسته و با هر حرکتی به سوی" امت مسلمان"

توان از الئيسته  ای نمی در چنين جامعه. دولت دشمنی ورزيده است
و سکوالريسم سخن گفت و با هويت الئيک و سکوالر در 

کتمان اين هويت، در عمل به . ی مبارزه حضور نداشت عرصه
انجامد؛ حال آنکه  حذف نيروهای الئيک از جنبش فمينيستی می

ن و مبارزات دموکراتيک مردم حضور اين نيروها در جنبش زنا
 اگرچه به دليل اختناق، –اين حضور . ايران، اهميتی اساسی دارد

 اما هم در ترکيب -ها امکان پذير نيست  گذاری علنی جريان در نام
ها حائز اهميت است و هم در بيان  نيروهای شرکت کننده در جنبش

  .اهداف و مطالبات آن
   

 برای تغيير قوانين کليات طرح يک ميليون امضاء"در 
های اين طرح ضديتی با اسالم  خواسته“: خوانيم می" آميز تبعيض
آميز نه تنها  تقاضای بازنگری در قوانين تبعيض“: و” ندارد

درخواستی غيرمشروع و مخالف اسالم نيست، بلکه با تعهدات 
ها  اين درخواست... خوانی دارد المللی دولت ايران نيز هم بين
ی با مبانی اسالم ندارد؛ زيرا جزو اصول دين به گونه ضديت هيچ

  ).٦٤(”آيند شمار نمی
توانند به صراحت  اينکه در ايران، فعالين سياسى و اجتماعى نمی

اعالم کنند که خواستار تغييراتی در قوانين هستند آه با اسالم 
نه الزامی بر چنين تصريحی . ست بديهی دارد، امری" ضديت"

توان  اما می. واست نيروهای سکوالر استوجود دارد و نه اين خ
هايی پرهيز  مطالبات را به روشنی مطرح کرد و از چنين استدالل
کمااينکه در . نمود؛ چه در ضديت و چه در مطابقت با مبانی اسالم

اگر ). ٦٥(های آن وجود داشته است های پيشين زنان، نمونه حرکت
ی زنان   مبارزهدر” ی مدنی اقدام در جامعه"بر اين باوريم که 

های اعضاء و همکاران کمپين   چنان که در نوشته–اولويت دارد 
توانيم حقانيت مطالبات خود   چگونه می-)٦٦(شود  بر آن تأکيد می

و " مدنيت"نبودن آن ها جستجو کنيم؟ " غيرمشروع"را در 
مگر اينکه به . گنجند در چهارچوب يک طرح نمی" مشروعيت"

” ی مدنی اسالمی جامعه"، ” اسالمیحقوق بشر"مقوالتی چون 
و ” اقدام مدنی"در غير اين صورت، بين . باور داشته باشيم... و
. ، يکی به نفع ديگری در عمل کنار خواهد رفت"مشروعيت"

، بيان "کمپين"کمااينکه به رغم شرکت نيروهای گوناگون در 
مطالبات آن، بازتاب جنبشی چندصدايی نيست؛ طنين يکی از 

کسانی که . طلب های مسلمان اصالح  صدای فمينيست:صداهاست
و يا هيچ مذهب " اسالم"هايشان را با استناد به  نخواهند خواسته

. يابند دهند، خود را در اين طرح بازنمی" مشروعيت"ديگری 
است، به باور من، در " کمپين"ی  مشکل اين طرح که شناسنامه

  . همين نکته نهفته است
در جريان " کمپين"مدافعين و مخالفين برخالف جدلی که بين 

هايش  ، اين نيست که خواسته"کمپين"است، مشکل 
اين که آيا مبارزه . بود” انقالبی"ست، حال آن که بايد ”ليبرالی"

 يا هر –برای تغيير قوانين در چهارچوب جمهوری اسالمی 

 حقانيت دارد يا نه، به توافق و تفاهم -ی ديگری حکومت خودکامه
ها سال ديگر  مباحثی از اين دست، ده. منجر نخواهد شدهمگانی 

نيز در ميان کسانی که خواهان تغيير جهان پيرامونی خويش 
؟ بايد "انقالب"کرد يا " رفرم"بايد : هستند گشوده خواهد ماند

آميز و  ؟ به باور من، لغو قوانين تبعيض"برانداز"بود يا ” قانونی"
 در جهت تحقق آن، در هر ست و تالش ستيز، خواستی انسانی زن

قوانين ” اقدام مدنی"اما اگر بنا گذاشتيم که با . زمان امری مثبت
” مدنی"مان هم بايد  تبعيض آميز را تغيير دهيم، بيان مطالبات

شرع "توانيم اين اقدام را با استناد به  در اين صورت نمی. باشد
" عدم مشروعيت"يا " مشروعيت"پيش بريم و نگران " مقدس
اصوًال از آنجا که الئيسيته و سکوالريسم برای . مان باشيم لباتمطا

" شرع مقدس"ی مبتنی بر  های حکومتی پايان دادن و برچيدن نظام
نگران  ها و سکوالرها مجاز نيستند دل اند، الئيک شکل گرفته

بندی به اين اصل  عدم پای. های خود باشند خواسته" مشروعيت"
تخفيف صدای نيروهای سکوالر و تواند به تضعيف و  اساسی می

  . الئيک منجر شود
، در عين حال "کمپين"بخشيدن به " مشروعيت"کوشش برای 

مشکل بتوان . کند ی حرکت و مطالبات آن را هم محدود می دامنه
ی علميه را  ها فقهای شورای نگهبان، مراجع تقليد و اساتيد حوزه

جهت برابری زن متقاعد کرد که اصالح قوانين به نفع زنان و در 
و مخالف با نص صريح قرآن و فقه شيعی " غيرمشروع"و مرد، 
از آنها ياد " کليات طرح"هايی که در  اهللا حتا مواضع آيت. نيست
ها از حقوق برابر زن و مرد  ، فرسنگ)صانعی و بجنوردی(شده 

ها يا عدم  نبودن خواسته" غيرمشروع"طرح ). ٦٧(فاصله دارد
های گوناگون " قرائت"الم، دور ديگری از شان با مبانی اس ضديت

. ی اصول و فروع دين را به دنبال خواهد آورد و جدل در حوزه
پرسش اين است که اگر بحث و جدل در اين عرصه، برای 

های کار  های مسلمان از اولويت برخوردار است، اولويت فمينيست
  های سکوالر و الئيک در چيست؟ فمينيست

باور   نه دين–از تجددخواهان ايرانی صد سال است که شماری 
اند که   هٌم و غم خود را بر اين گذاشته-دين بلکه سکوالر و حتا بی

مطالبات خود را به اثبات برسانند و سازگاری اسالم " مشروعيت"
با برابری " شرع مقدس"با تحول و پيشرفت، از جمله عدم ضديت 

ن و تکوين آنها به جای تدوي. حقوق زن و مرد را نشان دهند
مبانی فکری جريانی الئيک و سکوالر در ايران، به تفسير اسالم 

. اش را اند که نه صالحيتش را داشتند و نه رسالِت تاريخی پرداخته
تأثير زيانبار اين رويکرد نسبت به مذهب، در سرنوشت تلخ 
بسياری از مبارزات اجتماعی معاصر، از جمله جنبش فراگيرى آه 

  .نجاميد، انکارناپذير استبه انقالب بهمن ا
   

دين و مذهب در درک و دريافت بشر از خود و ديگری، تعيين 
های فکر و فرهنگ و  ها و بسياری از عرصه مناسبات ميان انسان

. ها وزن سنگينی در جوامع بشری خواهند داشت اخالق، تا مدت
دين ستيزی َبدوی و کودکانه، نه تنها اين وزن را سبک نخواهد 

 به بازگشت و بازتوليد اشکال بينادگرای دينی ياری خواهد کرد که
اما برای اينکه هر مسلمانی خود قادر باشد نوع . رساند

اش را در اين جهان انتخاب کند و وادار به پيروی از ”مسلمانی"
نشود، جدا کردن دين از دولت ضرورتی اجتناب " بنيادگرايان"

اند، تنها به  نام گرفته" مسلمان"وانگهی جوامعی که . ناپذير است
. دينان هم هستند مسلمانان تعلق ندارند؛ از آِن غيرمسلمانان و بی

ی مدنی، آيا  در پيکار برای تغيير وضع موجود و تحقق جامعه
توانيم وجود دگرباوران و دگرانديشان را ناديده بگيريم و هويت  می

؟ مان را به رسميت نشناسيم مستقل آحاد و اجزاء پيکار مشترک
بخشيدن به مطالبات جنبش زنان آيا مغاير " مشروعيت"اصرار بر 

دينان گذشته، آيا اخالقًا  با رعايت حقوق غيرمسلمانان نيست؟ از بی
زردشتى، يهودى، ارمنى (” های رسمی اقليت"مجازيم آه از زنان 

  سال به ٢٨اند  که مجبور شده) بهايی(” غيررسمی"و ...) و
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 در ايران" حاتجريان اصال"جنبش زنان و 
 
 

قوانين اسالمی تن دهند، بخواهيم آه تالش برای تغيير قوانين 
حقانيت بخشند؟ آيا " شرع مقدس"آميز را هم با استناد به   تبعيض

حقوق “اين خود تبعيض در تبعيض نيست؟ آيا بر اين باوريم که 
يا از ” ی مدنی را ساختيم، خواهيم داد آنها را بعدًا، وقتی جامعه

ی مدنی هم، شخصيت  امروز، در مبارزه برای تحقق جامعههمين 
  حقيقی و حقوقی آنها را رسميت خواهيم شناخت؟ 

های الئيک فزون بر خواسِت رفع تبعيض از زنان، دست  فمينيست
جدايى دين از دولت و : کم يک مبنای مشترک ديگر دارند

های ناشی از دين به عنوان يکی از  آوردش که رفع تبعيض ره
های  جريان. ست های نظام پدرساالر و تداوم تبعيض جنسی نستو

 - اعم از اصالح طلب يا انقالبی، راست يا چپ–سکوالر و الئيک 
توانند اين وجه مهم هويت خود را در هيچ تالشی جهت تغيير  نمی

  . وضعيت سياسی و اجتماعی ناديده بگيرند
   

ادهای ترين حقوق زنان و عدم وجود نه پايمال شدن ابتدائی
ها و  دموکراتيک و مراجع قانونی صالح برای رسيدگی به تبعيض

ستيز فرهنِگ  ی آداب و سنن زن ها؛ قدرِت فرساينده عدالتی بی
پدرساالر؛ اذيت و آزار مخالفان و سرکوب مستمر دگرانديشان؛ 

وضعيت را ... از باال؛ و و و" اصالحات"ی  شکست پروژه
ول کوتاه مدت را تيره و تار فرسا کرده و افق تغيير و تح طاقت

 بر تيرگی، انجام اقداماتی را در برابر نيروهای  غلبه. ساخته است
های مهمی  بخش. دهد جو قرار می آزاديخواه، برابری طلب و عدالت

همت و پشتکار . از فعاالن جنبش زنان، در ميان اين نيروها هستند
ی اين زنان موجب شده که جامعه نسبت به رفع تبعيض جنس

ها،  ها، ذهنيت تأثيرگذاری بر چشم“آنها برای . تر شود حساس
و اغلب در تصادم ) ٦٨(اند تالش کرده” ها عمومی کردن خواسته

توان، حتا با  می. اند  ی پدرساالر آزار ديده های جامعه با واقعيت
هزاران کيلومتر فاصله، فعاالن جنبش زنان را درک کرد، وقتی در 

را ديگر کارساز ” متری رکت ميلیح"وضعيت بحرانی کشور 
به روال (متری و بطئی  حرکت ميلی...“: گويند دانند و می نمی

ی ما نيست؛ زيرا به  پاسخگوی نياز فعلی جامعه) کالسيک اروپا
  ). ٦٩(”...رسد توفانی در راه است نظر می

های اجتماعی  ها و شورش توفانی اگر در راه باشد، جوشش
 که –های اجتماعی   رويکرد به جوشش.گريزناپذير خواهند بود

ها و اقشار به چشم  های آن در ميان شماری از گروه امروز نشانه
هر جمع و جريانی، متناسب با . سان نيست  همگون و هم-خورد می

ها روی  بردهای خود به اين جوشش ها، انتظارات و راه ديدگاه
يش های اجتماعی کم و ب ی جنبش اين رويکرد، زمينه. کند می

های اجتماعی، به  جنبش. سازد گسترده، اما هدفمندی را فراهم می
گذارند و  زنند؛ بر يأس و نااميدی مرهم می شور و شوق دامن می

سرنوشت اين . دهند  پايان می-کم به طور موقت   دست-بر رکود 
ترکيب نيروهايی که : خورد ها اما با عوامل گوناگونی رقم می جنبش

ها و  روند؛ جريان گيرند و آنها که کنار می در کنار هم قرار می
شوند؛  يابند و آنها که حذف می هايی که ميدان می گرايش

شوند؛  کنند و آنها که به حاشيه رانده می بردهايی که غلبه می راه
اندازند و آنها که رفته رفته خاموش  صداهايی که طنين می

  . شوند می
ها و   و الئيک بر آرمانهای سکوالر در جنبش زنان، اگر فمينيست

شان پای نفشرند، استقالل خود را حفظ نکنند و  های خواسته
ها نرسانند، نخواهند توانست تأثيری در خور  صدايشان را به گوش

از اين رو، برآيند . و نفوذی تعيين کننده بر اين جنبش بگذارند
کار، گرچه دستيابی به شماری از مطالبات عاجل را تسهيل 

های الئيک و سکوالر و   اما اهداف درازمدت فمينيستنمايد، می
اگر به شور . اندازد ای مدنی را به مخاطره می ريزی جامعه شالوده

ی چند دهه مبارزه را ناديده  ای بسنده کنيم و تجربه و شوق لحظه
ای قرار  های توده بگيريم، در معرض يکی از عوارض رايج حرکت

ی همراهی با  به بهانه: "پوپوليسم"ی  خواهيم گرفت؛ عارضه
ی مردم و گسترش جنبش، بر هويت خود پای نفشردن؛ از "عامه"

ی راهنمای خود درگذشتن؛ به گفتمانی غيرسکوالر تن  انديشه
های ناهمگون و واگرا  ها و تمايزهای ميان گرايش دادن؛ و تفاوت

اين فراشد، نه تنها موجب تقويت نيروهای . رنگ کردن را بی
شود، که صدای  جو نمی رابری طلب و عدالتآزاديخواه، ب

را در جنبش حقوق زن چيره خواهد ” اسالمی"طلبان  اصالح
  .ساخت

   
های اجتماعی جمهوری اسالمی و  ، پايه"جريان اصالحات"

های  را متحول کرد و موجب شد که جريان" اهللا حزب"نيروهای 
 ١٥ند ی رو اما اين تنها نتيجه. ای از درون آن سربرآوردند تازه
در اين روند، نسلی در درون . نبوده است" اصالحات"ی  ساله

. جامعه رشد يافته که جز جمهوری اسالمی نظامی نشناخته است
به اسالم واکنش ندارد، مشکالتش را به آن ارتباط “نسلی که 

با اسالم زندگی . کند دهد و به آن به چشم دشمن نگاه نمی  نمی
اين نسل که . ”اش است  روزمرهکند و اسالم بخشی از زندگی می

و عامل مهمی در رسيدن " جنبش دوم خرداد"های  يکی از ستون
محمد خاتمی به رياست جمهوری بوده، اکنون يکی از نيروهای 

ساخت و . ست که به جنبش زنان روی آورده است”نسل پنجمی"
تواند آن را در کنار نيروهايی از طيف  بافت و تربيت اين نسل می

کمپين يک "ان جمهوری اسالمی قرار دهد؛ چنانچه در گر اصالح
شناسيم؛  اين نسل را بسيار کم می. قرار داده است" ميليون امضاء

هويت خود تأکيد داشته ” مسلمانی"اما اگر آنها به راستی بر وجه 
ی جمهوری  باشند، نشانگر اين واقعيت است که به رغم فاجعه

ذ بيشتری يافته و عرصه اسالمی، دين در ميان مردم، نقش و نفو
در اين صورت، تالش . تر کرده است را بر نيروهای غيردينی تنگ

های  نيروهای الئيک و سکوالر برای حضور در جامعه و جنبش
 از اهميت بيشتری برخوردار -شود  اگرچه دشوارتر می–اجتماعی 
  .خواهد بود

   
ی تالشی چندين ساله، تجربه  هايی که به پشتوانه فمينيست

توانند بر نسل   می-"چهارم"و چه " نسل سوم" چه –اند  موختهآ
های عاجلی دارد تأثير بگذارند؛ اگر به توازن  جوانی که خواست

. انداز آتی را از نظر دور ندارند قوای موجود تسليم نشوند و چشم
هم خواهد توانست نيرويی به جز " نسل جوان"در اين صورت 

ک تجربه بگذارد و بديلی جز را به مح” اصالح طلبان اسالمی"
گيری بديلی  با شکل. های گوناگون اسالمی را پيشاروی ببيند نحله

سکوالر در برابر جمهوری اسالمی است که زمينه برای تحقق 
ی مدنی  يابد و جامعه شود، جنبش تعميق می ها هموار می خواسته

  .گردد به امری تحقق پذير تبديل می
صليب "های سکوالر و الئيک،  انی اين کارزار، جري در ميانه

  "!خود را بايد بر دوش کشند
   
   
  مهناز متين 
  ٢٠٠٧آوريل ٢٠ 
   

ای به  ای از اين نوشته، در سخنرانی نگارنده در جلسه چکيده
 از سوی ٢٠٠٧ مارس ١٨مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن که 

  .برگزار شد، ارائه شده است) پاريس" (ها ی دفاع از آزادی کميته"
    

  : ذيل مالحظه بفرمائيد اينترنتی را ميتوانيد در سايت ها پانويس
de.rahekargar.www://http/  
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  خواني يک پيروزیزبا

  محمود صالحي در خيابان هاي تهران

  
د         ود صالحي    "صدها کارگر در حاليکه فرياد مي زدن محم

ردد  د گ ت" آزاد باي دند  خواس الحي ش ود ص . ار آزادي محم
د، در  ارج ش يرودي خ گاه ش ت از ورزش ي جمعي وقت
ه   ه پارچ اهم ب رديم نگ ي ک رار م عار را تک ن ش ه اي حاليک
ود،                   ده ب وايي نصب ش ل ه ه روي پ اد ک نوشت بزرگي افت

ردد " د گ ود صالحي آزاد باي داني محم ارگر زن ن " ک از اي
ردم    ي ک حالي م اس خوش روزي احس ت  ! پي ون خواس اکن

  .ادي محمود به خيابان هاي تهران کشيده شده بودآز
يادم مي آيد که در يادداشتي درباره ي محمود صالحي در            

ودم       ته ب م نوش يش از مراس د روز پ الگ و چن ين وب : هم
نت      " ه س ت ک ارگري اس الين ک الحي از فع ود ص محم

دترين شرايط              ه را در ب برگزاري مراسم مستقل اول ماه م
  .شته استدر کردستان زنده نگاه دا

ا برگزاري مراسم           ود صالحي ب ام محم ر ن  به عبارت بهت
ات   . مستقل  روز کارگر در ايران گره خورده است           او اثب

ه در        اه م م اول م زاري مراس ه برگ ه ب ت ک رده اس ک
الن              ا در س کوهستان هاي کردستان و در اطراف شهرها ي
يده شدن   تار کش د و خواس ته رضايت نمي ده اي سربس ه

ي شمار        . خيابان هاست اين مراسم به     جايي که توده هاي ب
ته    ان خواس ه بي ال ب يوه اي راديک ه ش د ب ي توانن ارگر م ک

د  ان بپردازن دانش    . هاش ارگري و متح بش ک ال جن امس
ه        ه در گوش تان بلک ط در کردس ه فق ه را ن م اول م مراس
عار  آزادي      رد و ش د ک زار خواهن ران برگ ه ي اي گوش

ه  محمود صالحي را سر خواهند داد و ت      اکيد خواهند کرد ک
ه             ارزه متحدان روي مب اتي وني با ايجاد صف همبستگي طبق

  ."محمود صالحي از زندان آزاد مي شود
ن                ود صالحي اي ه محم  به نظر قابل پيش بيني مي رسيد ک
ردم      ران و م ارگر اي ه ي ک ال طبق ا و راديک ان گوي زب
اني        م روزجه ي مراس زاري علن نت برگ ه س تان ک کردس

ته است از مراسم          کارگر را زنده ن     امسال   1mayگه داش
  .حذف ناشدني است

ون        م اکن ا از ه ردادي ه ه دوخ ت ک رايطي اس ن در ش اي
رکت در   ه ش ردم را ب ا م تند ت ازي هس غول جوس مش
اح    ل جن ه صورت متقاب د، ب ب کنن س ترغي ات مجل انتخاب

رده است           فکر مي    . ديگر حکومت هم شروع به فعاليت ک
د ک     د تاکي اال باي ين ح نم از هم بش    ک اله ي جن ه مس يم ک ن

ت        دتر حکوم د و ب اي ب ين آلترناتيوه اب ب ارگري انتخ ک
ت ورژوازي نيس المي و ب اب . اس ارگري انتخ بش ک جن

ود صالحي است         ! خودش را کرده است     ا محم ! انتخاب م
واهيم  م و خ يده اي اد کش ران فري ان هاي ته ن را در خياب اي

  !کشيد
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  شادی امين.../ به مردان تيز خشم که 

 ساله ای که در 17دختر " دعا" از طرف متن پيام وداع
 .کردستان عراق سنگسار و لگد کوب شد تا جان داد و مرد

، مردان فاميل، همسايه ،  روز از روزی که شما 23امروز 
 . دوستان و آشنايان مرا به خون کشيديد گذشت

 من روزی به شما سالم گفته بودم و نگاهتان کرده بودم ،
 .نگاهی از سر لطف و همنوع دوستی

برای بعضی از شما که به خانه مان آمد و رفت داشتيد و 
دوستان برادر و پدرم بوديد چای دم کرده بودم يا خانه را 

آشپزی را مادرم بهتر . ای ورودتان آب و جارو کرده بودمبر
تازه آشپزی با فقر مالی . می کرد و من فقط کمک دستش بودم

شما هم ميدانيد وقتی از فقر و محروميت . ما معنايی ندارد
ت و پوست خود همه ما با گوش. حرف ميزنم ، از چه ميگويم

 .آن را حس کرده ايم

ويم ، وقتی با سنگ به صورتم  فروردين را ميگ18آن روز، 
می کوبيديد، من حتی فرياد نزدم، فهميديد که من حتی فرياد 

  هم نزدم؟ 

من از ترس فقط ميلرزيدم و اندام نحيفم در انتظار ضربه بعدی 
به خود ميپيچيد، درد؟ درد را کمتر از ترس ميفهميدم ، 
وحشت تماشای شما مردان قوی و درشت با چهره های 

  . ز پايين ، مجالی برای حس درد برايم نميگذاشتخشمگينتان ا
تنها دفاع من گذاشتن دستان کوچکم بر صورتم بود تا شما را 

  !نبينم و در تاريکی به آرامش دست يابم، چه خيال باطلی 

راستی چرا اينقدر خشمگين بوديد؟ چرا از يکديگر پيشی 
دم ميگرفتيد تا ضربه ای نثار من کنيد؟ من که مقاومتی نميکر

، حتی تکان هم نميخوردم و شما با لگد هايتان مرا به يکديگر 
فرصتی برای گريه . بوی تعفن شما آزارم ميداد. حواله ميداديد

  .نيافتم هر چند درونم خون و آه بود و دردی بس عظيم
فکر ميکردم ای کاش هر چه زودتر ضربه ای جانم را بگيرد ، 

  . امروزگيم لذتی نداشت ، چه رسد روز روزش زند

دلم ميخواست هم خودم زودتر خالص شوم و هم شما زودتر 
به خانه هايتان رويد، سراغ زن و بچه هايتان، و برای آنها از 
اين همه جسارت و ايمان و ناموس پرستی خود بگوييد تا زن 
و دخترانتان از وحشت حساب کار خود را بکنند و پسرانتان 

  !يعنی چه؟" حفظ ناموس"بگيرند که ياد 

راستی زنان و دخترانتان کجا بودند؟ خواهران و مادرم کجا 
بودند؟ چرا هيچ کس برای من اشک نريخت؟ چرا هيچکس 
  خود را بر جثه ضعيف من نينداخت تا شما مرا راحت بگذاريد؟ 
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  ...برادرانم، پدر، عمو، دايی و 

زخم های صورتم تازه دارد آزارم ميدهد، کمرم، شانه هايم و 
هيکل کوچک من تاب لگد ها و مشت های . رد دارنددلم دائم د

. شما را نداشت ، ديديد که آخر هم نفسم برای هميشه بند آمد 
  ! اما قتل من مدال افتخاری شد بر گردن شما

نه حتی مدال افتخاری بر گردن آقای بوش و دولت مطلوبش 
  !در کردستان ما

ق و حتما امروز شما برادران و مردان دلير برای گرفتن ح
حقوقتان به خيابان می آييد، يا در سميناری و يا جلسه ای 

راستی ربط حق و حقوق شما با من چيست؟ . شرکت ميکنيد
تکليف حق نفس کشيدن و حيات من چه ميشود؟ حقی که در 

  . مشت های شماست

من نفرت را درچهره . من اما ديگر به کردستان بر نمی گردم
من همبستگی . نين ديدم ساله و خو17شما نسبت به دختری 

نه برادران ، من به کردستان بر . شما را با محرومان ديدم
من در درون شما چيزی به . من از شما ميترسم. نميگردم

چ شقاوت و ددمنشی شما را در هي. اندازه حيوان هم نديدم 
 .حيوانی به همنوعش نميتوان ديد

ه و عمه راستی هنوز جوابم را نداديد، مادر و خواهرانم، خال
 سال پيش مرا به 17و زنان همسايه کجا بودند؟ قابله ای که 

 نام نهاد، کجا بود؟ مگر اينان دعاجهان راهنمايی کرد و 
نميدانستند که آنروز قرار است من به خاطر عشقی که از نظر 
اين مردان ممنوع بود، سنگسار و لگد کوب شوم تا مبادا 

مطلق اينان شکاف ديگران هم ياد بگيرند و کم کم قدرت 
 آنها کجا بودند؟... اما خواهر و مادر و        بردارد؟ 

خواهران ، مادر ، : واين سوال هميشه همراه من خواهد بود
  کجابودند؟... خاله و 

راستی در يک لحظه که چشمانم باز بود، دهها تلفن موبايل در 
برای چه؟ . دستانتان ديدم که در خون غلتيدن مرا ضبط ميکرد

ه چه دردتان ميخورد؟ ميخواهيد به آنهايی که نتوانستند در ب
اين لذت سهيم شوند نشان دهيد و صواب کنيد؟ يا دوباره 

شما خون و اشک ! ببينيد و ارضاء شويد؟ چقدر حقيريد شما
  !مرا بر خاک ديديد و قلبتان نلرزيد، حتی به بی دفاعی من

اده اند با دريکی از اطالعيه هايی که به مناسبت قتل من د
خط قرمز قوانين " حسن نيت از شجاعت من در گذار از 

نه، من نه جسارتی ! حرف زده اند" ارتجاع قرون وسطايی 
 ساله، نحيف، فقير و يک 17من . کردم و نه قهرمان بودم

خورشيد، عادی مثل طلوع . دختر جوان بودم که عاشق شد
هرمانان ق! اما شما چقدر حقيريد ...عادی مثل تولد و مرگ 
شما آنقدر حقيريد که دسته جمعی ! زنده، رزمندگان خشمگين

بر من کوفتيد و جانم را بر سر من ريختيد و عربده زنان 
من امروز ديگر نيستم، اما شايد يکی از فيلم های ! گرفتيد

موبايل هايتان که آنروز گرفتيد، روزنه ای به جهان ديگر يابد 
منی مردساالران و ساالر و در سراسر جهان نماد کثافت و دش

باشد که اشکی برايم ريخته . مردان با زنان و دختران شود
شايد که نوه های خاله هايم و يا ! شود، هر چند بی فايده و دير

 ساله اش 17 سال ديگر دختران 170خواهرانم و يا حتی 
درميدان ده در دستان شما به خون کشيده نشوند و يا در 

  . تجاوز نشودپستوی خانه ها به آنها

امروز داشتم به تظاهرات روز کارگر، روز شما ، در سراسر 
جهان نگاه ميکردم، ميدانيد، من ميتوانم به همه جا سر بزنم 
و تازه ميفهمم که بر من چه گذشت؟ در راه دخترک جوانی را 
که هم سن و سال من بود ديدم، که درخيابان يکی از شهر 

عابران برايش پول ميريزند، های اروپا آکاردئون مينوازد و 
. دخترک نه چادری داشت و نه برادر يا پدرش همراهش بودند

فکر کردم چرا . او به مردم لبخند ميزد، به او حسرت خوردم
من نتوانستم طعم چنين لحظاتی را بچشم وحتی از تصور چنين 

آری ترس، شريک و همراه هميشگی . رفتاری به خود لرزيدم
 از غيرت برادر و پدر و شوهر و ترس. ما دختران است

  . مردان-همسايه و مردان قبيله و دولت
امروز که به خيابان ميرويد لحظه ای و فقط لحظه ای به 

خون من ، خون ! دستان آغشته به خونتان نگاهی بيندازيد
عاطفه، خون حاتون و خون دهها و صدها زن ديگر در 

ه به خون با دستان آلود: و از خود بپرسيد. سراسر جهان
ديگران آيا ميشود جهانی ديگر، جهانی عاری از فقر و بندگی 

فراموش کردم که همه شما دستانتان خونی نيست،  بنا کرد؟
برخی فقط تماشا کرديد، برخی عربده کشيديد و ديگران را 
بيشتر تحريک کرديد ، مهربان ترينتان تکه پوششی بر پاهای 

  !غريبی است نزد شمامهربانی چه واژه . عريان من انداخت 
اما در اين سوی کره خاک هم گشتم تا ببينم برادران ديگرتان 
  !با من چه ميکنند، نه خطابه ای بود و نه ابراز همدردی

کاش اين يگانگی را ميشکستيد، کاش باشند در ميان شما 
کسانی که سکوت ميشکنند و سنگ نمی اندازند و لگد و مشت 

.  در تمام جهان خواهم گشتمن در جستجوی اينان. نميزنند
   !روز همبستگی شما مبارکتان باد

  2007اول ماه مه      

ضای نامه اعتراضی به اين جنايت   :توضيح و ا
يک دختر نوجوان کرد بنام دعا در شمال عراق توسط 

دختر " دعا" .ه، اقوام و همسايگانش سنگسار شدخانواد
جوان کرد که از خانواده يزيديها معروف به شيطان پرستان نو

کردستان عراق بود بعلت اينکه مايل نبود با پسر عموی خود 
ازدواج کند باتفاق پسر مورد عالقه اش که مسلمان بوده از 

اين دختر و پسر از ترس کشته . روستای خود فرار ميکنند
رماندار بنام به منزل معاون ف" دعا"شدن بدست افراد خانواده 

مدتی پس از پناهنده شدن آنها به خانه . گوران پناه ميبرند
معاون فرماندارتوسط همسايه ها محل اختفای آنان به خانواده 

در پی اطالع . دختر نوجوان کرد اطالع داده ميشود" دعا"
در مقابل خانه معاون " دعا"يابی از محل اختفا، خانواده 
او ميخواهند که دختر نوجوان را فرماندار اجتماع ميکنند و از

معاون فرماندار که به سنن ارتجاعی اين . به آنان تحويل دهند
قبيله آشنا بوده به آنان ميگويد که تنها در صورتيکه خانواده 
دعا متعهد شوند که وی را بقتل نميرسانند او را تحويل 

التزام ميدهند و " دعا"خانواده . خانواده اش خواهد داد
 آنها تحويل داده ميشود اما ساعاتی بعد خانواده، به" دعا"

اقوام و همسايگان جنايتکاراودر ميدان ده در منطقه بشيقه او 
برای امضای  .را سنگسارو لگد کوب کرده و بقتل ميرسانند

! بيانيه اعتراض به اين جنايت ، به آدرس زير مراجعه کنيد
 .ل کاری است که ميتوان انجام داداين حداق

م
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  *ديدگاه * 
  !برخورد با بدحجابي را آم بها ندهيد

  
اين درد نامه دختران و زنان ايران است آه از تمامي سازمان 

   .نها نگذاريدما را ت:هاي مدافع حقوق بشر درخواست مي آنند
اولين حقوق هر انسان انتخاب در پوشش است ، نظام اسالمي 
ايران اين اولين حق را همچون ديگر  حقوق انساني  از ما 

  .گرفته است 
   . ايران هر روز شاهد موج جديدي از سرآوب هستيم در آشور

 يك روز سرآوب خواسته هاي به حق معلمان ، آارگران ، 
ن و حال سرآوب آليه زنان به بهانه بد دانشجويان وفعالين ز

اين ترفند هميشگي نظام اسالمي ايران است براي .  حجابي 
پايمال آردن خواسته هاي به حق معترضين مدني  ، سياسي و 

  .اجتماعي 
 را ندهيد ، در آن سال ما 1357 مارس سال 8اجازه ی تکرار 

يم  و زنان درپي اعالم به سرگذاشتن روسري، به خيابانها آمد
را سر داديم ، "ما انقالب نكرديم تا به عقب برگرديم " شعار

اما هيچ سازمان سياسي و سازمان هاي جهاني مدافع حقوق 
بشرو حتي ديده بان حقوق بشر  از اين حرآت زنان  حمايت 

  . نكردند ، حال نتيجه آن را  مي بينيم 
  :ما زنان دوباره فرياد بر مي آوريم 

   دختران جوان و زنان را تنها به بهانه چرا در اين زمان آه
باال بودن روسری يا کوتاه بودن مانتو به باد آتك مي گيرند 
هيچ يک از سازمان های  مدافع حقوق بشر از اين ابتدايي 

  ترين حق انساني دفاع نمي آنند ؟ 
چرا هتك حرمت دختران جوان، چيزی که به امر روزمره 

بيانيه هيچ کدام از بسيجی ها تبديل شده موجب صدور 
  سازمان های زنان نمی شود ؟

چرا  سازمان هاي سياسي مدافع برابري زنان با مردان ،  
فرياد اين زنان را آه اآثريت جامعه را تشكيل مي دهند به 

  گوش جهانيان نمي رسانند؟
چرا در برابر اين هجوم وحشيانه نظا م اسالمي به زناني آه با 

ن را اعالم مي آنند سكوت نحوه پوشش خود اعتراض شا
  آرده ايد ؟

زنان ايران هر روز بيشتر از گذشته به  بند آشيده مي شوند ، 
  . زنا ن ايران  هر روز بيشتر از  پيش تحقير مي شوند 

 به راستي در اين شرايط حاد آه هر روز  بيم خطر حمله 
  :نظامي آمريكا به ايران مي رود 

معلمين ، دانشجويان ، چرا ، سد سيوند آبگيري مي شود؟  
آارگران وفعالين زن دستگير مي شوند ؟ دختران و زنان به 
جرم بدحجابي مورد وحشيانه ترين توهين ها و برخوردها 

  قرارمي گيرند؟
  رژيم اسالمي در تدارك آدام نيات پليد ضد بشري خود است ؟ 

  ،دفاع از حق انتخاب پوشش ، جدا از آزادي نيست 
فعال زنان در سراسر دنيا، از ديده بان از تمام سازمانهاي 

حقوق بشر، سازمان هاي سياسي ، فعالين اجتماعي   
درخواست مي نمايم از زنان ايران در قبال فشار حجاب حمايت 

  .نمايند
 را  آه زنان 1978نگذاريد تاريخ دوباره تكرار شود، سال 

براي آزادي انتخاب پوشش فرياد زدند اما جامعه ي دفاع از 
ق زنان در سراسر دنيا سكوت آرد ند را در خاطره ها حقو

        رويا پايان فعال جنبش زنان از ايران     .زنده نكنيد
...............................................................................  

  

  
  
 

  دست رژيم فاشيستی 
 !از پناهندگان زحمتکش افغانی کوتاه

ان بار ديگر تهاجم گسترده ای را برای رژيم اسالمی اير
 .اخراج انبوه کارگران افغانی از ايران آغاز کرده است

حکومت اسالمی ايران هم مثل همه جريانات فاشيستی و 
شبه فاشيستی در ديگر کشورهای جهان، گناه بيکاری و 
جرائم وبزهکاری های ناشی از سرمايه داری و نا 

ومتی را به گردن بسامانی های اجتماعی و فساد حک
پناهندگان و مهاجرين می اندازد و اخراج آنان را يکی از 
راه های ايجاد اشتغال برای  بيکاران و ايجاد امنيت در 

 . کشور جا می زند
اين يک دروغ فاشيستی است که گوئی کارگران افغانی 
اند که جای کار را برای کارگران ايرانی تنگ کرده اند؛ 

تند که تخم جرم و جنايت به خاک يا اين افغانی ها هس
اگر کسی جا برای مردم ايران تنگ ! ايران آورده اند

کرده و باعث گرسنگی و نا امنی زندگی آن ها باشد، در 
با اخراج . درجه اول خود حاکمان رژيم اسالمی اند

کارگران بال ديده افغانی که سخت ترين کارها را با پائين 
ط بردگی و بدون هيچگونه ترين دستمزد و حقيقتا در شراي

حقوقی انجام می دهند، هيچ مشکل اقتصادی و هيچ 
 .مشکل اجتماعی مردم ايران حل نخواهد شد

 اين کارگران افغانی نيستند که بعد از کار شاق روزانه با 
مرسدس بنزهای ضد گلوله به قصرهای صد ميلياردی 
شان برمی گردند يا با هواپيمای خصوصی شان برای 

نی آخر هفته به جزيره کيش می روند؛ اين خوشگذرا
کارگران افغانی نيستند که دالرهای نفتی را به حساب 
های شخصی شان لوله کشی کرده اند؛ اين کارگران 
افغانی نيستند که صنايع و کارخانه های بزرگ دولتی را 
تحت عنوان خصوصی سازی به قيمت يک آجر می 

آن ها، نان آنان  خرند و با اخراج صدها و هزارها کارگر
اگر برای حل مشکالت اقتصادی ايران؛ . را آجر می کنند

برای ايجاد اشتغال برای بيکاران و برای تأمين امنيت 
برای مردم بايد کسی را از ايران بيرون انداخت، همه 
حاکمان دزد مفت خور و جنايتکار و تروريست و آقا زاده 

شان را به هايشان اند که کشور را چاپيده و خونرحمتک
 .شيشه کرده اند

و بيکار ايرانی که می داند کسی که او را از  کارگر
امنيت شغلی و تامينات اجتماعی؛ از ثروت کشور، رفاه  
و از يک زندگی شايسته محروم کرده نه عملهء گرسنْه 
خواِب افغانی بلکه کوسه های آدمخواری مثل رفسنجانی 

 اسالمی نخواهد اند، در دام غريبه ستيزی فاشيستی رژيم
افتاد و حتا اگر در حال حاضر توان يک سازماندهی 
مؤثر برای جلوگيری از اخراج افغانی ها را نداشته باشد، 
دست کم هم دلی و حمايت طبقاتی اش را از آنان دريغ 

  . نخواهد کرد
  سايت  اينترنتی  راه کارگر

...............................................................................  
 

 23



  

 بيانيه اعتراضی گروهی از
 فعاالن سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران
 درباره برخوردهای دولت با مهاجران افغان

های اعالم شده دولت ايران  از نيمه سال گذشته خورشيدی که سياست
برای اخراج کارگران ومهاجران افغانی مقيم ايران به اجرا گذاشته شد، 

. رسد باره به گوش می آورتری در اين های تاسف به روز گزارشروز 
هايی است که اخيرًا از  چه بسيار مايه نگرانی شده است، گزارش ويژه آن به
کارگيری قوه قهريه و اعمال خشونت پليس در برخورد با کارگران و  به

بر اين اساس ما امضا کنندگان اين نامه . شود مهاجران افغان منتشر می
  :دانيم ها الزم می آوری نکات زير را به طراحان و مجريان اين سياستياد

  
خوش   ـ اخراج مهاجران افغان در شرايطی که هنوز کشورشان دست١

های اخير است، و در شرايطی که هنوز معيارهای  های پيامد جنگ  ناآرامی
حداقلی زندگی و امنيت در بسياری از مناطق اين کشور متزلزل و دور از 

  . و ناپذيرفتنی استترس، سياستی غير انسانی دس
نيروی کار افغان « ـ توجيه چنين سياستی با توسل به اين استدالل که ٢

، به اندازه خود اين سياست »اند کاران ايرانی را گرفته فرصت اشتغال بی
بندی طبقاتی و تحصيلی  نه تنها شواهدی چون اليه. غير قابل قبول است

 مقايسه با نوع مشاغلی که مهاجران در آن مشغول کاران ايرانی در بی
آيد،  تر اقتصادی برمی های کالن کار هستند، و نيز شواهدی که از سياست به

نشان از سستی اصل اين استدالل دارد، بلکه بايد گفت حتی در صورت 
صحت چنين استداللی، راه حل در پيش گرفته شده باز هم غير انسانی و 

ترين  ه، در شرايطی که دولت اجازه تحقق سادهبه عالو. محکوم است
های  های نيروی کار داخلی همچون شمول فراگير قانون کار و بيمه خواست

تامينی، و حق داشتن سنديکاهای مستقل کارگری را برای تامين امنيت کار 
هايی از آن دست که در  دهد، توسل به استدالل کاری نمی و جلوگيری از بی

  . رسش برانگيز استال آمد بيشتر پبا
های   اخراج مهاجران افغان با اعمال محدوديت  ـ اجرای سياست٣

ها  از جمله اين محدوديت. ای بر ايشان همراه بوده است اجتماعی گسترده
توان به محروميت غير انسانی اعمال شده بر کودکان افغان برای  می

گيری   پیهاست به انحاء گوناگون تحصيل در ايران اشاره کرد که مدت
آوری درباره محدوديت ارائه خدمات  های تاسف همچنين گزارش. شود می

هايی  ها همه سوای محدوديت و اين(درمانی به مهاجران نيز وجود دارد 
 کاری و درمانی است که  مانند عدم امکان برخورداری از هرگونه بيمه

رو  بههای گذشته با آن رو شان در دهه مهاجران افغان از آغاز مهاجرت
کارگيری چنين ابزارهايی را در اجرای هر نوع سياستی  ما قويًا به). اند بوده

  . دانيم درباره مهاجران محکوم می
های وابسته به  های ياد شده متاسفانه رسانه ـ از زمان اعالم سياست ۴

اند که عمدتًا  دولت به پراکندن نوعی از ادبيات نفرت عليه مهاجران پرداخته
گويندگان اين گفتارها .  به آن اشاره شد٢اللی است که در بند متضمن استد

ها را عامل جرم و جنايت در ايران  گونه افغان هايی ناسزا اغلب با اشاره
هايی دور از ادب به نرخ باالی زاد و لد در ميان  دانند؛ يا با سوگيری می
ان های تاريخی مغشوشی درباره دور کنند؛ يا به اشاره ها اشاره می آن

خواهند از اين راه تاريخی مجعول  پردازند و می سقوط سلسله صفويان می
توسل به چنين ادبيات مشمئز . ها بسازند ها و ايرانی از دشمنی ميان افغان

ای نه تنها بسيار غيرانسانی، مذموم و محکوم است، بلکه مايه  کننده
ای  عدهشگفتی است که چگونه برای رسيدن به اهدافی مقطعی و نامعلوم 

ما ضمن . يابند به تبليغ چنين گفتارهای خطرناکی بپردازند اجازه می
هاست، نسبت  محکوميت چنين تبليغاتی که متضمن نفی اصل برابری انسان

و ها بر روابط ميان دو ملت ايران  به عواقب پيامدهای احتمالی وخيم آن
  . دهيم افغانستان نيز هشدار می

ما امضا کنندگان اين نامه خواهان توقف طرح با توجه به همه موارد باال، 
هايی هستيم که در  ها و محروميت اخراج مهاجران افغان و رفع محدوديت
ما به مجريان و طراحان . شوند راستای اجرای اين طرح اعمال می

تواند سوای همه  دهيم که اعمال آنان می های مورد بحث هشدار می سياست
ناپذيری بر روابط  اش، پيامدهای جبران قیهای غيرانسانی و غير اخال سويه

ما خواهان رفتاری برابر و انسانی . مان داشته باشد ما با همسايگان افغان
دانيم که  ها سياستی می با مهاجران هستيم و بهترين سياست را در مورد آن

ها و مالحظه حسن همجواری با ملت  برپايه اصول برابری همه انسان
  .اشدافغانستان طرح شده ب

....................................................................................  

  
  نامه جمعی از دانشجويان دانشگاه آزاد شبستر

دانشجو ، واژه ای غریب برای جوانانی که با هزاران مکافات و 
امروزه در ایران ، . بدبختی می توانند وارد دانشگاه شوند

رین و در عين حال مهمترین قشر جامعه دانشجو ضعيفت
هر چند نقش دانشجو و جنبش دانشجویی . بشمار می رود

در راستای رسيدن به بسياری از اهداف کلی کشورمان بر 
همگان معلوم و مبرهن می باشد ؛ و از طرفی دانشجو به 
عنوان قشر تحصيل کرده ، نقش تعيين کننده ای در پيشرفت 

 . دارا می باشدفرهنگی و علمی کشور را
اما دانشگاه آزاد شبستر نيز همانند بسياری از دانشگاه های 
این کشور دچار معایب و مشکالتی است که باعث نارضایتی 

  .دانشجویان از دانشگاه می گردد
  :اهم این مشکالت و معایب عبارتند از 
راه ورودی دانشگاه که " محيط نامناسب دانشگاه مخصوصا

در فصول "  می باشد ، که مخصوصاراهی خاکی و سنگالخ
همچنين . بارشی باعث اذیت و آزار دانشجویان می گردد

  .کمبود نيمکت ها در حياط دانشگاه
کيفيت نامناسب غذای سلف دانشگاه که با تمام خواهشها و 
تذکرات قبلی دانشجویان همچنان به وضعيت قبلی صرف می 

با " ن که اکثراکاغذ بازی و باال و پایين بردن دانشجویا .شود
رفتار نامناسب و اهانت آميز مسئوالن و مدیران همراه است 
هر چند این جزء مسئوليتها و وظایف مسئوالن و مدیران 

برخورد نامناسب انتظامات دانشگاه با دانشجویان من  .باشد
الجمله در هنگام ورود به دانشگاه و اجباری کردن حجاب با 

نادرست و خشن با دانشجویان چادر برای دختران و یا برخورد 
  .دختر و پسری که در محيط دانشگاه با هم صحبت می کنند

تک استادیهایی که بعلت وضعيت خاص شان کمال سوء 
 .استفاده را از موقعيت خود جهت اذیت دانشجویان می کنند

وجود اساتيدی جوان با تجربهء بسيار کم برای تدریس و یا 
 ، فاقد معلومات به روز اساتيدی که بعلت کهنسالی زیاد

 .دروس تدریسی می باشند
وضعيت نامناسب کتابخانهء دانشگاه که به علت کمبود فضای 
الزم و سر و صدای زیاد آن هم در حالی که این محيط 
بوسيلهء ميزهای مطالعه به دو بخش خواهران و برادران 

خفقان شدید فرهنگی و سياسی  .تقسيم بندی شده است
الجمله نبود نشریه های مستقل دانشجویی دانشگاه که من 

یا فقدان برنامه های فرهنگی و همایش ها و نبود هيچگونه 
 .تشکل واقعی و مستقل دانشجویی

برخورد تحقيرآميز و اهانت آميز برخی از کارمندان حسابداری 
نسبت به دانشجویان در زمان ثبت نام ترمی و یا در طول ترم 

امه امور مالی در حالی که و سخت گيری های شدید آئين ن
بسياری از دانشجویان به طبع دچار مشکالت شدید مالی 

شرایط بد سرویس های بهداشتی در داخل  . هستند
نبود وسایل نقليه برای انتقال دانشجویان به  . دانشگاهها

 . یا بر عکس3دانشگاه شماره 
جداسازی درب ورودی دانشگاه به دو درب ورودی خواهران و 

ن و تفتيش چشمی شدید از طرف انتظامات دانشگاه و برادرا
کمبود کارگاهها و آزمایشگاهای مورد نياز یا وسایل  .بسيجيان

و ابزار الزم برای کارگاه ها و آزمایشگاهها که باعث کاهش 
 .کيفيت آموزشی می شود

شایان ذکر است این واحد دانشگاهی با توجه به سابقهء 
د بيش از ده هزار نفر دانشجوی  ساله خود و با وجو19فعاليت 

در حال تحصيل به عنوان واحد بزرگ و برجستهء آموزشی بين 
ليکن همچنان با . دانشگاهای آزاد کشور شناخته می شود

مشکالت و معایب ذکر شده که موجبات دلزدگی بسياری از 
دانشجویان برای ادامه تحصيل و کاهش کيفيتی آموزشی و 

با توجه به  .گریبان استفرهنگی شده است ، دست به 
مشکالت و معایب گفته شده ، ما جمعی از دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی شبستر خواستار رسيدگی فوری به 

این بيانيه به هيچ گروه یا حزبی  .وضعيت موجود هستيم
وابستگی نداشته ، تنها و تنها برای بهبود شرایط تحصيلی و 

 .گاهی انتشار می یابدفرهنگی ، دانشجویان این واحد دانش
  جمعی از دانشجویان
  دانشگاه آزاد شبستر

  06-05- 2007 برابر با 1386 ارديبهشت ماه 16يکشنبه، 
com.blogfa.march8://http  
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صاصی سايت گزارشگرانمصاحبه اخت  

  با اميرجواهری لنگرودی
عضو هيئت هماهنگی اتحاد چپ کارگری و يک تن  

از سخنگويان دوره ای کانون همبستگی با کارگران 
    ، ) سوئد( گوتنبرگ–ايران 

روزه ) 3( ازاعتصاب غذای سه پيرامون ارزيابی 
  !فعاالن اين تشکل مستقل مدافع حقوق کارگران 

اولين پرسشی که در ذهن هر کس متبادر می :  گزارشگران  
گردد، چگونه می توان هم با يک تشکل حزبی همراه بود و 

     بود؟  هم سخنگوی يک تشکل فراگروهی و فرا سازمانی 
اجازه .  پرسش جدی و نکته قابل بحثی ايست :امير جواهری

بدهيد من پيشاپيش به شما در بازتاب و انعکاس تحرکات 
ی فعاليت های شهرما خسته نباشيد بگويم و سياسی و اجتماع

 شما در رابطه با  . پس آنگاه به پرسش شما پاسخ گويم 
 ما در دفاع از  ) آوريل 30تا28(اعتصاب غدای سه روزه

( محمود صالحی و دستگير شده گان حوادث اخير يعنی 
و آزادی زندانيان ...)  دانشجويان و– معلمان -فعاالن زن

 جالل -م صادره برای محمود صالحی سياسی و لغو احکا
 برهان ديوار گر، صميمانه ترين – محسن حکيمی –حسينی 

همکاری ها را مبذول داشتيد و نوار گردان باالی صفحه را 
 ما   /http://3rooz.blogspot.comدر اختيار وبالگ 

گذاشتيد و بدين طريق خيل وسيع مراجعه کننده گان سايت 
از جانب . صاب با خبر ساختيد خود را از مضمون اين اعت

يکايک دست اندرکاران اعتصاب غذای سه روزه ازاين سطح 
همکاری شما رفيق عزيز بهروز سورن و ساير مسئوالن 

 اما در پاسخ  . سايت گزارشگران ، صميمانه سپاسگزاريم 
نقطه قوت کار در همين است که : پرسش شما بايد بگويم 

ظرف و . خل وظايف نگردد آدمی در عمل دچار اشتباه و تدا
، تشکل حزبی و سازمانی " اتحاد چپ کارگری " تشکل 

خود ظرفی ايست برای همراهی خيل وسيع . متعارف نيست
فعاالن منفرد چپ سوسياليست ونماينده گان گرايشات 
سازمانها و احزاب راديکال و سوسياليستی که بيش از ده 

ی گوناگونی را سال در کنار هم کار می کنيم و افت و خيزها
 - که جای بحث اش در اين گفتگو نيست –پشت سرگذاشتيم 

نسبت به مرحله شکل گيری خود کوچکتر شديم و لی از  
اين اتحاد دردوره اخير، ساختارش به . اصل خود نگذشتيم 

 تا حد زيادی – بدون هيچ مصوبه وقراری –نسبت گذشته 
بانه درعمل اجتماعی ، مضمون همکاری هايش شکل داوطل

امروز درصد همکاران منفرد اتحاد چپ . وفردی يافته است
کارگری از نماينده گان گرايشات سازمانی آن بيشتر است و 
ميرود به آن سمت که سازمانها و احزاب درون آن به 
پشتيبابانان و حمايتگران اين پروژه تبديل گردند و داوطلبانه 

البته هنوز . تحرک خويش را با اتحاد چپ کارگری همراه کنند
مصوبه ای در اين مورد نداريم ولی اين بحث از مدتها پيش 
بين فعاالن اتحاد چپ است که ساختار اين دوره بايد از 
. ساختار شبه حزبی رها گردد و شکل جنبشی تری بخود گيرد

تازه اگر من، نه عضو هيئت هماهنگی اتحاد چپ کارگری 
ا خود همراه بلکه نشان يک سازمان سياسی معين را هم ب

 بايد بگويم با چنين – که بدور از پرده پوشی –داشته باشم 
نشانی در محيط زندگی ام شهره ام ، عضويت وفعاليت در 
يک تشکل مستقل فراگروهی و فرا سازمانی ، مانع اين 

 مهم اين  . همکاری و حتی سخنگويی آن نمی تواند باشد
وظايف و است که فعاالن سازمان ها با پذيرش اهداف ، 

سطح همکاری ها ، استقالل اين تشکل ها را برسميت 

بشناسند و موجوديت آن را با سازمان و حزب خود يکی 
نپندارند و در عمل موجوديت کانون و نهاد مستقل را زير 

تالش کنيم بيش ازهرچيز با برخورد های مسئوالنه . نگيرند
در چهارچوب حفظ اصول و پرنسيپ های کار جمعی و 

 و آنچه که تا به امروز مانع اين سطح از همکاری ها گروهی
شده، و آن زيرمجموعه دانستن ، تشکل های فرا گروهی و 
فرا سازمانی بوده است را از جهت گيری سازمانی و حزبی و 

     . نگاه فرد گرايانه خود مان دور بداريم
من درمحل زندگی ام ،عضويت چندين تشکل اجتماعی و 

می کنم تا به امروز و به سهم خويش و فرهنگی را همراهی 
در حد توان و درعمل اجتماعی، نشان دادم که مضمون و 

 وخاصه موجوديت تشکل   مفهوم تشکل های فراسازمانی
زير  واستقالل آن ها را بدون کمترين ترديد و گمانه زنی 

و در حد توان و صالحتيم ، سعی می کنم درعمل ، . نگيرم 
ه بازی نگيرم و عنصر همکاری اعتماد هيچ رفيقی را ب

جمعی را برهر چه ديد و درک ، انحصار طلبانه و فرد گرايی 
همه سعی ام اين است که اينگونه عمل کنم . مرجع شمارم 

از همين رو درسومين مجمع عمومی کانون به همراه دو تن .
فرخ قهرمانی و حسين مقدم ، به اين مسوليت دوره : ديگر

ی ، با رای حاضرين برگزيده شديم بعد ای تا مجمع عمومی 
و در عمل نشان خواهم داد که همچون دو رفيق ديگر که در 
حال حاضر تعلق سازمانی و گروهی ندارند ، می توانم پاسخ 
گوی سطح انتظارات ، يکايک آنانی باشم که به من و ما در 

بنابراين عضويت . انتخاب اين مسئوليت رای داده اند 
تن ، نافی کار فراگروهی و فراسازمانی سازمانی و حزبی داش

مهم محترم داشتن استقالل آن تشکل، احترام . کردن نيست 
به يکايک ديد و نظر منفردين و عدم سوء استفاده از اعتماد 
ها وزير نگرفتن اهداف و اصول تشکل و محترم داشتن 

اميدوارم همين حد کافی بوده . است  خصلت فرا گروهی آن 
  ! باشد

اگر ممکن است ، پيش از پرداختن به اعتصاب : ان گزارشگر
غذای سه روزه، مختصری از چگونگی شکل گيری کانون 
شما در گوتنبرگ، اهداف و ساختار و نيروهای در برگيرندآن 

    .و برنامه هايش صحبت کنيد
تشکل ما در کوتاه ترين تعبير ، تشکل  : امير جواهری 

ظرفی است که در  . فراگروهی و فرا سازمانی و محلی است
خود را تعريف می کند ) شهر گوتنبرگ ( محيط کار و زيست 

در اساس تشکل ستيزی و سازمان گريزی را در دستور کار . 
در برابرسازمانها و احزاب نيست ، . خود نداشته و ندارد

بلکه در برگيرنده مجموعه نيروهای منفرد چپ وسوسياليست 
فعاالن . دی وبرابری است، وفادار به مبارزه طبقاتی وآزا

 - يک فرد يک رای -سازمانها را با حفظ استقاللش بر مبنای 
از اهدافش اگر بخواهم .زير پوشش خود قرار می دهد 

ما دفاع و : بشمارم ، بايد بگويم که جمع ما بر آن است 
حمايت از جنبش کارگری ايران و جهان، وانعکاس مبارزات 

برای رهايی از يوغ سرمايه کارگران ايران درسطوح وسيعتر 
برای تحقق اين . را ازاهداف مشترک خود اعالم می داريم

هدف ، نقطه عزيمت ما در مبارزات روزمره، دفاع از 
خواستها و مطالبات اقتصادی ، سياسی، فرهنگی و اجتماعی 
کارگران و کليه جنبشهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه 

   را تنها به اين خواستهایبا اين همه خودمان.  است ايران
شناخته شده محدود نکرده، بلکه اهداف ما فراتر از چارچوب 

تا جايی که در خاطرم است . سرمايه داری هم معنی می يابد 
يک بند تفکيکی ، مرزبندی ما با نيروهای ديگر را مشحص 
می سازد وآن اينکه ؛ ما باتمامی نيروها وگرايشاتی که در 

 سرمايه که سازش طبقاتی را در جهت تحکيم و تثبيت
  چارچوب سرمايه داری و سياستهای نئوليبرالی معنی می 
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بخشند، و آن سياستها را تبليغ و ترويج می کنند ، مرزبندی 

هرچند که اين اصول، پيش شرطهای .دقيق و روشن داريم 
قل محلی سازمانی و حزبی وتا حدی فراتر از يک تشکل مست

ولی کار جمعی همين است و رفقايی اينگونه . معنی می يابد 
می پندارند که اگر تمام حرف خود را امروز نزنند ، فردا 
خيلی ديراست و ممکن است که از جانب گروهبنديهای 

اين است . گوناگون جنبش ، دهها وصله به تن آنها فرود آيد
چپ در حد که مرتب به همه فرموالسيون های شناخته شده 

لغو مالکيت خصوصی و لغو الغای کارمزدی ، که بحث 
شکننده ای در جنبش چپ ايران و جهان است ، تا کيد می 
ورزند وديگر اينکه ؛ ازمبانی اساسی مورد پذيرش ما 
سرنگونی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی و رسيدن به 

 بوسيله انقالب طبقه کارگر و استقرار قدرت  سوسياليسم
اسی و دموکراسی پرولتری که آزادی های بی قيد شرط سي

  . سياسی ، يکی از پيش شرطهای آ ن است ، تعريف ميشود
 اينها در سند پيشنهادی جمع ما آمده و در مجامع عمومی  

صرفنظر از اينکه من و ما با آن . ما نيز تصويب شده است
کانون « : جمع که ببندم  . مخالف باشيم يا که نباشيم 

، تشکلی ») سوئد( گوتنبرگ–بستگی با کارگران ايران هم
پايدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرايران و محکوميت 

تشکلی . جنايات ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی است 
است ) بر مبنای هر فرد يک رای( فراگروهی و فراسازمانی 

د  دائمی وجنبشی با اتکاء به نيروی خو  ما تشکلی" کانون. "
برپايه خرد جمعی به شيوه ای .... و فعالين عملی اعضاء آن

کامال دمکراتيک و مستقيم درمحيط کارو محل زيست فراهم 
  . اميروارم که همين حد کافی بوده باشد ... آمده است

درچه تاريخی اعالم موجوديت کرديد و چگونه : گزارشگران 
سومين :  امير جواهری       به پای اعتصاب غذا رفتيد ؟ 

 آوريل يعنی دو هفته مانده به 15نشست عمومی ما در تاريخ 
ما سه تن .  در شهرگوتنبرگ شکل گرفت 2007  اول ماه مه

حاصل بحث های )  ومن – حسين مقدم –فرخ قهرمانی ( 
: نشست و برنامه های خود برای اول ماه مه امسال ازجمله 

 موجود در استفاده از همه امکانات و بهره گيری از امکانات
شهر، در چهارچوب اهداف و وظايف بر شمرده مورد توافق 
مان، متعهد شديم که فرياد اعتراض کارگران ايران را رساتر 

موارد توافق شده در نشست خودمان را طی گزارش . سازيم
    . خبری در سطح جنبش منعکس کرديم 

صدور اطالعيه ويژه اول ماه مه و دفاع از خواسته های 
ن و تاکيد بر آزادی محمود صالحی و لغو احکام کارگرا

صادره و آزادی تمام دستگير شده گان حوادث اخير در ايران 
 تنظيم يک سند قطعنامه ای برای پشتيبانی از عمده ترين –. 

خواسته های کارگران ايران ، و به امضاء گروهها ، احزاب ، 
 سازمانها و اتحاديه های کارگری سوئدی و ديگر مليتها

 در ميدان يرن توريت،   گذاشتن ميز تبليغی مستقل–رساندن 
 ، پخش اسناد نشست  برای معرفی ادبيات جنبش کارگری

 تشکل پايدار و دفاع و پشتيبانی از مبارزات کارگران  های
 استفاده از تريبون عمومی فعاالن سوئدی در ميدان -.ايران 

هيئت  تماس   -يرن توريت وقرائت اطالعيه و قطعنامه 
در )  او –ال ( نمايندگی ما با مسئول اتحاديه کارگری 

 شرکت در سيمنار ها ی فعالين چپ برای معرفی -گوتنبرگ 
که تماما در اين نشست ... تشکل پايدار کارگری وغيره 

 يک هفته به اول ماه مه مانده ، در نشست سه  . تصويب شد
د  آوريل رفيق حسين پيشنها15نفره هيئت منتخب نشست 

در راستای : اعتصاب غذا را به ما دو تن داد و اعالم داشت
در سقز ، " آزادی محمود صالحی " پاسخ گويی به کمپين 

 قصعنامه – بيانيه -خوب است که در حد صدور اطالعيه

بسنده نکنيم ، بلکه اينبار دست به يک حرکت سمبليک 
اعتصاب غذا ی چند روزه در بطن جامعه بزنيم و آن را در 

با بحث و گفتگوی . کزی ترين نقطه شهر به پيش ببيريم مر
چندی ، بر سر جنبه های اجرايی کار توافق کرديم بعد از 

 از يکايک دوستان همراه مان  تقسيم کار ، قرار گذاشتيم که
که در مجامع سه گانه ما حضور می يابند ، بر سر 
سازماندهی اعتصاب غذا وآمادگی و داوطلبی آنان در امر 

با . صاب و نيز نام کانون مشاورت و رای گيری شوداعت
تنظيم نامه درونی اينکار صورت گرفت و اکثريت آراء به 
همين نام رای داد، پيشنهاد اعالم اعتصاب غذا سمبليک تر 
. طی سه روز نيز نيز رای الزم را در نظر خواهی ها گرفت
. آ( ساير امور از جمله تهيه و نصب چادر با همکاری نهاد

اجازه پليس در فاصله سه روز انرژی . فراهم گشت ) اف . ب
اطالعيه اول را راديوههای شهر حسابی . زيادی از ما گرفت

در سطح شبکه اينترنيتی نيز اغلب . پوشش خبری بخشيدند
سايت ها و وبالگ ها ، با انعکاس اطالعيه اعالم اعتصاب 

نون اعالم موجوديت کا.غذا، واقعا به آن پوشش خبری دادند
و ) 2007(1386خودمان را به اعتبار اول ماه مه سال 

با توجه به . همين حرکت سمبليک خودمان اعالم داشتيم 
اينکه ما جزء محدود تشکل هايی بوديم که همواره از دل 

کارهای خود ) سوئد(مجامع عمومی در سطح شهر گوتنبرگ
را پيش می برديم و همه را نيز در سطح جنبش گزارش می 

 ، با اين همه نگاه فرقه ای وسيله شده و ميشد که کرديم
 گروهبنديهای چپ شهر، پوشش  تحرکات ما عمدتا در سطح

ولی . حمايتی نگيرد و ما را رقيب اعالن نشده خود بپندارند
اين امر در مردم معمولی و بيرون از گوتنبرگ غير از اين 

ه ، به گمانم اعتصاب غذا ، آنهم در آستانه اول ماه م. بود 
تحرک جانداری بود که به سرعت و در کمترين زمان ممکن 

   . در سطح وسيع جا افتاد و کانون ما را شناساند
واما چرا اعتصاب غذا،آنهم در شرايطی که : گزارشگران 

گرايشاتی در درون اپوزيسيون ايران، فی النفسه بااعتصاب 
 خودکشی" و شايد هم " خود زنی" غذا مخالفند و آنرا نوعی 

 آيا شيوه های  .می يابند" ايثار گرانه" وعمليات " داوطلبانه 
   ديگری نبود؟ 

گرايشی که .  اگر بدون تعارف صحبت کنيم :امير جواهری 
خود را مخالف اعتصاب غذا تعريف ميکند، اگرخود را مالک 

آنجا . يک حرکت بشناسد، به هر شيوه عمل رهی می جويد
ه عمل اجتماعی برون که می خواهد ، خود را از محاسب

بدارد، فوری به تئوريزه کردن و ايدئولوژيک کردن تحرکات 
" طی: رفيق عزيز؛ وقتی ما اعالم می کنيم . توسل می جويد

در " آب وچای"با نوشيدن "اعتصاب غذای تر" روز،" سه
، دست به حرکت سمبليک و نمادين " صبح وشب" دونوبت
ند وناظربرشدت و دهها تن هم پيرامون ما می گرد. ميزنيم

ضعف روحی و جسمی اعتصاب کننده گان هستند ، درست در 
اين شرايط ، عمل سه روزه ما به سطح خود زنی ، خودکشی 
، ايثارو قهرمان بازی تعريف کردن ، وبخشا حضرات به نام 
دبير محلی حزب کمونيست کارگری ، در راديوخودی ظاهرمی 

ند و بی عملی و گردند تا اين حرکت سمبليک را تخطئه کن
يا . حاسيه نشينی خود در برابر اين اعتصاب را اثبات نمايند

خانم آذر ماجدی و ( شاهد هم نوعی رقابت فراکسيون رقيب 
بوده که در زور يکشنبه به پای چادر ) سياووش دانشور

بهر صورت . آمدند و به فعاالن اعتصاب خسته نباشيد گفتند
ا، اوال جز خود را بی اين نوع رهنمود عمل صادر کردن ه 

وظيفه اعالم داشتن خويش ، ثانيا اين همه پشتيبانی مردم 
عادی را با نا سپاسی پاسخ گفتن ، ديگر اين سطح از 
پشتيبانی های جهانی را دور زدن و به تعطيلی کشاندن 

  اعتصاب غذا وکشاندن اعتصابيون به صف خود برای 
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 در همين رابطه ما   ! ن، هيچ چيز ديگری نيسترستگاری شا

وقتی اعالن اعتصاب محمود صالحی در زندان مرکزی سنندج 
 ارديبهشت و عبدی پوراز ياران ايشان 11 و10طی روزهای 

 با همه نگرانی ای –. را به مدت چهار روز در سقز شنيديم 
 اين چهره مبارز جنبش کارگری  که نسبت به وضعيت جسمی

اين حزب را در " رهنمود عمل "  منتظر مانديم تا -داشتيم 
برابر اينکار آن ها راببينيم ، که با چه شعار اعتصاب 

 محمود صالحی ، راه مقاومت او را در   شکننانه ، برای
 رفيق عزيز  ! برابر اين نظام کارگرستيز، هموار می کنند

سورن، ما همه نوع کاری را در برابر خود گذاشتيم وسر 
بر آن شديم که در فاصله چند روز مانده به اول ماه مه انجام 

، اين شيوه، موثرترين و کارسازترين ، سطح کاری است که 
می تواند ، مسئله محمود صالحی و پاسخ گويی عملی به 
کمپين ياران ايشان در داخل کشور و کمپين برهان ديوار گر 

مل اين حزب می توانست با ع. در ترکيه را پاسخ عملی گويد
اعتصاب غذای ما مخالف باشد ولی از خواسته ها و مطالبات 
اعتصاب غذا کننده گان پشتيبانی کند ، عينا به مانند دوستانی 
چند که با عمل اعتصاب غذا مخالف بودند ولی طی سه روز 
تماما در چادر با ما بودند و دلجويی و برخوردهای صميمانه 

 يا به مانند خود برهان .آنان ، به تحکيم رابطه ها می انجاميد
 ما پشتيبانی کرد و خود را در کنار  ديوارگر که طی پيامی از

ما تعريف نمود وپوشش تبليغی وسيعی را دراختيار چادر ما 
ياد  ضمن . - که از همين جا از ايشان سپاسگزارم -گذاشت 

اما ای کاش : " داشت کوتاه شان درپايان پيام مبنی بر اينکه 
 غذا اقدام ديگری را دردستور کار خود به جای اعتصاب

" از راه و روش ديگری استفاده ميکرديد ... ميگذاشتيد و 
: درپاسخ ايشان طی يادداشتی کوتاه نوشتم . را بيان داشت 

بايد به نفس . رفيق عزيز اين هم خود روش و شيوه ايست 
اما رهبران اطاقک های شيشه ای شهرما، نه " عمل انديشيد
چادر گذر کردند و نه با دو خطی برخواسته های از محدوده 

ما پای ُکوبيدند که ما ازآن خواست ها پشتيبانی می کنيم 
يک سره فرمان اعتصاب . وعمل اعتصاب را نفی می کنيم

باش تا صبح : بقول معروف بايد گفت!شکنی صادر کردند
  !دولتشان بدمد

ممکن است خواسته های اعتصاب غذای سه :  گزارشگران  
      وزه را اعالم کنيد ؟ ر
ما در رابطه با اين اعتصاب دو اطالعيه :  امير جواهری  

سطح خواسته های ما درهر دو برجسته است . صادر کرديم 
 يادآور  تا جائيکه به خاطرم مانده است ، در اولين اطالعيه. 

آزادی بی قيد وشرط محمود صالحی فعال کارگری ،  : شديم 
 – معلمان –زنان (  شده گان شامل آزادی تمام دستگير

حوادث اخيردر ايران ، دفاع از حق تشکل مستقل ) کارگران 
کارگران ، رسميت و تعطيلی اول ماه مه وهمچنين برپايی 
مستقل اول ماه مه درجای جای ايران، مورد پشتيبانی ما 

 تشکل مستقل و بر   داشتن: اعالم داشتيم    !  بوده واست 
   !اجتماعات حق مسلم کارگران ايران است پايی اعتصابات و

وسرانجام در استمرار کمپين مالی ، نجيبه صالح زادی ، ياد 
!  از اعتصابات کارگران ايران حمايت مالی نمائيد  آور شديم

کمک های مادی و معنوی نشان : به دفعات اعالم داشتيم 
از هر کمکی . همبستگی واعتالی وجدان بيدار کارگری است 

توان داريم در ياری به مبارزات کارگران دريغ نبايد که در 
ما به پای اعتصاب غذا : با تاکيد ياد آور شديم . کرد 

ميرويم،از اعتصاب غذای سه روزه ما، در حمايت از 
 و آزادی   دانشجويان و کارگران– معلمان –مبارزات زنان 

ه هر طريق ممکنی محمود صالحی و تعطيلی اول ماه مه ، ب
در اطالعيه شماره دو ، خواست کارگران ! نی کنيدپشتيبا

: ايران در اول ماه مه امسال را با اين مضمون برجسته کرديم
دراول ماه مه امسال اعتراض مان عليه تهاجم سرمايه به     

شرايط کاروزندگی کارگران ، ازقبيل پرداخت به غايت نازل 
دستمزدها وعدم پرداخت حقوق های معوقه ی کارگران ، 
قراردادهای موقت کار، بيکارسازی واخراج کارگران،گرانی و 
تورم لجام گسيخته سرمايه به زندگی زحمتکشان رايک 

    ! صدافرياد ميزنيم
چه نيروهای ايرانی و خارجی از اين اعتصاب : گزارشگران 

       پشتيبانی کردند؟ 
از اعتصاب سه روزه ، چند سطح پشتيبانی : امير جواهری 
رت گرفت که ما سخنگويان کانون ، به دفعات موازی هم صو

، به " راديوبرابری" آنرا در راديو های محلی و سراسری
حمايت آزاديخواهان ايرانی : از جمله . اصالع عموم رسانديم 

که با حضور خود به پای چادر، پيوند خويش را با 
اعتصابيون گره زدند و با حمايت مادی و معنوی ، ضمن 

ته های ما ، به صندوق ياری رسانی در امضاء ليست خواس
همسر محمود صالحی ( محل و کمپين مالی نجيبه صالح زاده 

شهروندان بيشمار سوئدی و خارجی ، به پای . کمک کردند) 
کميته ها و نهاد ها و . چادر آمدند و اعالن همبستگی کردند

راديو ها و رسانه های تصويری محلی، تشکل های موازی 
روپا و آمريکا واحزاب و سازمانها ی چندی از ما از سراسر ا

گروهبنديهای اپوزيسيون ايرانی و همچنين بخشی از 
گروههای سوئدی و خارجی مقيم شهرمان نيز از اين 

    . اعتصاب پشتيبانی کردند 
ممکن است که اسامی پشتيبانان سوئدی و :گزارشگران 

خارجی و همينطور حمايت گران اپوزيسيون ايرانی را 
         رست کنيد ؟ فه

اتحاديه :  در سطح پشتيبانان سوئدی بايد از :امير جواهری 
 حزب سوسيال دمکرات –) او. ال ( سراسری کارگران سوئد 

 سوسياليست - جوانان چپ سوئد– حزب چپ سوئد -سوئد
 ضد راسيسيم    تشکل- فعاالن افغانی مقيم سوئد-پارتی سوئد

های چندی ديگر پيام  و نيرو-و آنتی فاشيسم ، گوتنبرگ
پشتيبانی ارسال داشتند و نمايندگان خود را به پای چادر 

در سطح پشتيبانان ايرانی ، اولين . اعتصاب غذا فرستادند
جمعی که از ما حمايت کرد، فعاالن تجمعات مستقل کارگری 

 کانون همبستگی با کارگران -در آلمان يعنی کانونها از کلن 
گی با جنبش کارگری ـ برلين، کميته ايران ـ کلن، گروه همبست

همبستگی با کارگران ايران ـ هامبورگ، کانون همبستگی 
 هانوفر ، کانون همبستگی با کارگري -باجنبش کارگري ايران

ايران ـ هامبورگ باهمين ليست امضاء محمد شمس از چهره 
ا زترکيه . هم بود) آلمان(های شناخته شده کارگری از آخن 

مسئول کمپين آزادی محمود برهان ديوارگر 
کمپين نه به جمهوری "کميته : صالحی،ازشهراستکهلم

، انجمن فرهنگی و اجتماعی " اسالمی ايران، نه به جنگ
همبستگی ، کانون فرهنگی بامداد ، رفيق فرخنده آشنا از 
زندانيان سياسی رژيم اسالمی و از فعاالن کارگری و ضد 

خنگويان کميته دفاع از ، امير نيلی از س جنگ امپرياليستی 
 سوئد ، از انگلستان ، انجمن دفاع از –حقوق بشر در ايران 

 لندن ، کمپين دفاع از مبارزات -  زندانيان سياسی ايران 
 انگلستان ، جنبش ضد جنگ، ضد -دمکراتيک مردم ايران 

 انگلستان ، جنبش ضد جنگ وضد –جمهوری اسالمی 
شبکه :پاريس  ايرلند، از –جمهروی اسالمی ايران 

 پاريس ، از –همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران 
 سوئيس –جمعی از کارگران پيشرو تبعيدی : سوئيس 

،آمريکا، پيام کانون فرهنگی ايرانيان لوس آنجلس ، 
 ايرانيان  همينطور پيام مشترک سه تشکل به نام های ؛

    ، واشنگتن–کاگو، اتحاد چپ شي -مدافع صلح و حقوق بشر
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 امريکای شمالی از آمريکا ، -اتحاديه ايرانيان سوسياليست 
  -حزب سوسياليست ايران : در سطح سازمانها و احزاب 

 سازمان کارگران انقالبی –سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
 - راديو برابری – اتحاد چپ کارگری –) راه کارگر(ايران 

 و – گزارشگران – نوآوران –مال سايت های ساحل ش
وبالگی که دوستان جوان ما در داخل در امر دفاع از اين 

، امر پشتيبانی را در سطح ** اقدام سه روزه ما براه انداختند
سر .وبالگ های ُپر شماری برای درون کشور به پيش برد 

انجام پيام پشتيبانی صميمانه همسر محمد صالحی ، نجيبه 
خبر اعتصاب غذای سه روزه : " عالم داشت صالح زاده که ا

شما در دفاع از همسرم و همينطور ديگر خواسته های ُپر 
مضمون شما را شنيديم ، اين خود در ما شعفی بر انگيخت 

به همه شما خسته نباشيد می گوييم . که ما اينجا تنها نيستيم 
و اين کار شما هيچگاه از ياد ها زدوده نخواهد شد، بار ديگر 

ه همه شما اعتصاب کننده گان و پشتيبانان شما درود ب
 صبح شنبه با  : راديو های محلی راديو از جمله  " ميفرستم 

 راديو البرز که با حضور در محل چادر ،  - راديو سپهر-شما
ضمن گفتگو با سخنگويان اين اعتصاب و با افرادی که پای 

د ، چادر بودند نيز گفتگوی صميمانه ای را به پيش بر
موضوع اعتصاب و خواسته های مان را به درون خانه های 

همچنين انجمن مبارزه با مواد مخدر . شنوندگان خود بردند 
 راديوهمراه ، راديو آزاد ،مر تب گزارش –و راديو تالش 

تلويزيون محلی نور، با . اعتصاب را اعالم می داشتند
 . حاضرين در چادر اعتصاب و سخنگويان آن مصاحبه داشت

در اين مدت راديو برابری دو مصاحبه با دو تن از 
   ***.صورت داد) من و حسين مقدم(سخنگويان اعتصاب غذا

راديو سراسری پژواک در سوئد نيز يک گفتگويی با من 
دوميز گرد راديويی سخنگويان اين حرکت در . داشت 

استوديو راديو همراه و خط آزاد تلفنی شنوندگان راديو ، پيام 
اين . اعتصاب سه روزه و نقاط قوت و ضعف آن بود رسان 

فهرست پشتيبانان مابوده است و اگر اسمی از قلم افتاد ، با 
عذر خواهی از دوستان بايد بگويم که تعمدی در کار نبوده 

    . است 
رفقای عزيز کانون همبستکی با کارگران ايران : گزارشگران 

ه کار به شما  گوتنبرگ و اميرجواهری بايد برای اين هم–
برنامه های آينده : تبريک گفت ؛ در پايان می خواستم بپرسم 

کانون شما، حول چه مسائلی دور ميزند و آيا هماهنگی با 
کانون ها و تشکلهای مستقل وموازی خود درسطح 

         کشورهای جهان را دنبال می کنيد ؟ 
طبيعی است که از دريافت اين اين سطح : امير جواهری 

بانی ها بويژه از تشکلهای موازی خودمان ، بايد اين پشتي
درس را فرا گرفت که برای ادامه کاری بايد بتوانيم هماهنگ 

 داری در همه جای  آنگونه که سرمايه. و همسان عمل کنيم 
 طبقاتی  جهان متحدانه عمل می کند؛ باور مندان به مبارزه
عمل های نيز بايد بتوانند ، خود را فراتر از سطح اتحاد 

امروز تجربه کميته های . محلی و شهری متشکل سازند 
 –برلين ( مستقل پنجگانه آلمان يعنی همان شهر های 

در تدارک )  فرانکفورت – هانوفر – کلن –هامبورگ 
 در سطح آلمان  تحرکات جمعی ، صدور اطالعيه های جمعی

با حفظ استقالل عمل خود در محل،تا به امروز نمونه بر 
نظير اين . ای از سطح همکاری ها را بنمايش گذاشتندجسته 

 تورنتو و در ديگر جا ها در شکل گرفته -تشکلها در استراليا
تمامی تالش اين گروهها ، توجه به . و در حال پا گرفتن است

رعايت کار جمعی و تحرکات فرا سازمانی و زير مجموعه 
ار شدن احزاب و سازمانها و دوری از فردگرايی های انحص

هر نگرشی که قصد وابسته کردن اين تشکل ها و . طلبانه اند

ناديده گرفتن استقالل عمل آنها ، و بر جسته کردن خود 
بزرگ بينی های انحصار طالبانه و فردگرايی باشد ، بيش از 
پيش اعتماد های حاصل آمده را می سوزاند ، ما بايد بتوانيم 

حاد عمل ها و به اشکال مختلفی پاسخگوی همان سطح از ات
پيوستگی هايی باشيم که در شرايط دشوار مبارزت زير تيغ 
خون چکان رژيم سرمايه داری اسالمی ايران ، به هم مرتبط 

حادثه گره خوردن گروهبندی های مختلف در دل . می گردند
در اول ماه " شورای هماهنگی تشکل ها و فعالين کارگری" 

آن اينکه ميتوان بر . مه امسال ، درس بزرگی را به ما داد
سر مباحثی اختالف داشت ولی يگانه و پيوسته بر سر 

 آن بخش   . مشترکات ، به هم اعتماد کرد و اتحاد عمل نمود
از اپوزيسيون ، که از اتحاد عمل ها ، نوعی رقابت و مسابقه 

بمانند نوعی قاپيدن کمپين موفق . را در امر مبارزه درمی يابد
و به نام خود کردن و تنها " يستند کارگران ايران تنها ن" 

برای خود، کارنامه آفريدن و بعد هم نامه سرگشاده صادر 
، از يکسو به "که به ما بپيونديد تا رستگارتان کنيم" کردن 

 سطح همکاری ها، و از سوی ديگر به   خدشه دار نمودن
شقه کردن صفوف جانبداران کارگران لطمه وارد ساخته و 

 ما بايد ياد بگيريم ؛  . ی مايه می سازنداعتماد را سست و ب
در شرايطی که در درون کشور اينگونه متحدانه عمل می 
کنند، نمايش جدا سری از اين نوع ، جزسست کردن پايه 
اعتماد ها و بی نتيجه گذاشتن کار جمعی و تنها باد کردن در 

کارگران " بادکنک شيشه ای خود است ، تحت عنوان خوش
چند ده تن متحدان جهانی را به صف  " تندايران تنها نيس

کردن و از آن عکس و شاولون ساختن و در بوق خود 
يک سويه نمودن اتحاد . نمودن ،تقويت اتحاد عمل ها نيست 

هم . عمل ها و به نفع انحصار طلبی خود عمل کردن است 
کارگران و هم فعاالن سايت ها و مجموعه آنانی که امضاء 

ن تحرکات الزامی گذاشتند ، در عمل پای چني خود را به 
متوجه می گردند که ظرفيت اپوزيسيون چپ و سوسياليستی 
ضد جمهوری اسالمی ، بسی قوی تر و همه جانبه تر و پر 

همانطور که در دور اول اين کارزار شاهدش . توان تراست 
  . بوديک که چه ظرفيتی در اين رابطه به نمايش در آمده بود

يم که از خويشتن خويش بکاييم و ما بايد موفق شو
براستحکام اتحاد ها وتقويت تحکيم روابط ، با توجه به چند 

تامل مخالفين فکری خويش، دريافت  گانگی نظرات خويش ، 
اگر . اختالفات و بر جستگی بخشيدن به اشتراکات عمل کنيم 

به اتحاد عمل باور داريم بايد بتوانيم همچون نيروهای داخل 
صد البته منظورم همه با هم .  صف عمل کنيم کشور در يک

بلکه با جانبداران مبارزه طبقاتی و نيروهای برابری . نيست 
طلب و باورمند به صف طبقه کارگر و نيروی رنج و کار 

آنانی که چنين می انديشند به ما بپيونديد تا . همراه گرديم 
ی بايد بدانند که تا به امروز از رستگار. رستگارتان کنيم 

خود عاجز بوده اند چه رسد به رهايی و رستگاری ديگران 
همانگونه که در داخل کشور، طی اين سالها ، فرقه گرايی .  

مجال آنرا نيافت که پيشروان کارگری را از طبقه کارگر جدا 
کند، بلکه با بودن چکمه جا طلبانه قدرت مسلط استبداد 

يشروان در کنار هم حاکم، با يد بتوانند با جا گرفتن فعاالن و پ
و در جهت پاسخگويی به منافع جنبش کارگری با يکديگر 
همراه گردند تا از تفرقه و مقابله با گروه گرايی بستيزند و با 

اگر در داخل . همه توان وقدرت خويش با يکديگر عمل کنند
کشور چنين است ، در اينجا به شيوه همان خود گزينی و 

راه بجابی نمی   عمل کردن ، خود را مرکز عالم پنداشتن ، 
     ! بايد هماهنگ و مسئوالنه عمل کنيم. برد

از نگاه شما اين هماهنگی ها چگونه فراهم : گزارشگران 
    می آيد ؟ 
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 نکاتی را 3 جمع ما با صدور اطالعيه شماره :امير جواهری 

 اعتصابيون سه ما...«: از جمله .در ادامه کار بر شمرديم 
؛ از تمامی جهانيان و ) سوئد(روزه در گوتنبرگ 

آزاديخواهان ايرانی ، تشکلها مستقل مدافع کارگران ، 
احزاب، سازمانها و رسانه های خبری، از همگان دعوت 
کرديم تا در جهت اتخاذ تاکتيک های جديد از خواست محمود 
 صالحی در زندان مرکزی سنندج و آزادی تمامی فعاالن

 دانشجويان وکارگران – معلمان -زنان(جنبش های اعتراضی 
در هماهنگی سراسری برای بر انگيختن افکار عمومی ) 

در آنجا !  را فراهم سازيم جهانيان ، تدارک کارزار جهانی
 پشتيبانان ما ، روی سخن ما با شماست ، جان   : آورديم 

گی محمود صالحی در خطر است ، تنها اقدام جهانی درهماهن
 مقاومت و ايستادگی مبارزان ، در بطن تغيير و تحوالت   با

 که می تواند اين نظام کارگر ستيز را به عقب  جامعه است
ما در استمرار حرکت اعتراضی خود، به پای . نشينی وا دارد

هم صحبتی و سازماندهی تداوم اقدام جمعی خود در شهر 
 برای به بحث می نشينيم ونتايج آن را) سوئد(گوتنبرگ

اين امر حساسيت فعالين » هماهنگی با شما اعالم می داريم
تشکل ما نسبت به پيگيری اين کمپين دفاعی و اعتراضی را 

) 2007 مه 2( در نشست روز چهارشنبه. نشان می دهد 
اشکال مختلف کار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت که 
اعتراض ايستاده در برابر دفاتر روزنامه های 

 دوستان  ارشهر، تلويزيون سراسری، پيوند باکثيراالنتش
سوئدی و تدارک يک نشست مطبوعاتی و اطالعاتی با 
حضور نماينده گان رسانه های سوئدی و نماينده گان احزاب 
و سازمانها و فعاالن اتحاديه ای و غيره ،کمپين مالی وتقويت 
بنيه مالی در جهت ياری رسانی به حساب نجيبه صالح زاده 

، ) او. ال( ابطه با اتحاديه سرتسری کارگران سوئد،تقويت ر
 کودکان و جوانان کارگران دستگير  برجسته کردن مشکالت

 سازماندهی حرکت مشترک اعتراضی با  شده و زندانی ،
فعاالن سوئدی، همينطور مشارکت با کميته ها و کانون های 
موازی درسطح کشورهای مختلف برای پيشبرد يک سلسله 

 که امر –اگون و زنجيره ای در اين کشورها تحرکات گون
اخراج نماينده گان قالبی جمهوری اسالمی از سازمان جهانی 

 ، که شکل آنرا توافق جمعی ، فعاالن -است ) او. ال . آ(کار 
    . اين تشکل ها درهر شهری تعيين می کند

هماهنگی با ديگر تشکلهای موازی در سطح : گزارشگران 
        را چگونه فراهم خواهيد ساخت؟ ر شهر و کشورهای ديگ

. ای است  راستش اين پرسش قابل توجه : امير جواهری
تا به . انجام اينکار به تالش و پيگری الزم نيازمند است 

در اين سلسله همگرايی ها مانع  امروز موانع زيادی
: گفتم پيشتر هم. تراشيهای گوناگون و بيشماری عمل می کرد

اگر در داخل کشورو زير تيغ نظام ضد . م نبايد فراموش کني
کارگران و جانبداران مبارزه آنان ،  پيشروان کارگری ، 

اتحاد  توانستند سد و موانع موجود را پشت سر بگذارند و
همين . در اينجا ما نيز می توانيم چنين کنيم . عمل کنند

توانست ، کانون ما را که کارنامه عملی و  اعتصاب غذا ی ما
در اين مرحله . بيندازد  زيادی نداشت ، بر سر زبانهااجرايی

 تنها کار و کار و بيرون آمدن از حرف و تکرار آن همه ، می
ما با احترام به استقالل . تواند زمينه همکاری ها فراهم آورد 

آنها را به مشاورت و رايزنی و  کانون های موازی خود،
ما را  رفقا همهمانطور که آن . پيگيری امور فرا می خوانيم 
 به بحث و همفکری فرا خواهند   برای مشاورت و همکاريها

که نبايد يکديگر را دور بزنيم ،  نيک مطمئن هستيم. خواند
 بلکه صراحت و علنيت روابط و حفظ استقالل عمل کميته

های محلی ، می تواند پشتوانه هماهنگی ها تلقی گردد و 

ع تر را فراهم اعتراضات وسي الاقل سازماندهی يک سلسله
رسانه  مثال ما می توانيم در برابر سکوت توطئه آميز. سازد 

اول   های خبری جهان ازموج سرکوب خشن فعاالن کارگری 
 کرمانشاه و –در تهران  (  اردبيهشت11(ماه مه امسال 

به   با فراهم ساختن ليست دستگيری ها ، ... سنندج و 
 مختلف همه اعالميه مشترک بدهيم و به زبانهای فوريت

سرکوب جنبش کارگری  اتحاديه و مجامع کارگری جهان رااز
ما می توانيم صندوق ياری های مالی ، .ايران مطلع نماييم 

پشتوانه اعتصابات و اعتراضات کارگران ايران تلقی  که بايد
پشتوانه اعتصابات بدل  گردد، آنرا به کمپين جهانی ، صندوق

ت از مبارزات کارگران و شبهای همبستگی در حماي. نماييم 
بانک خبری . های اجتماعی داخل کشور تشکيل بدهيم  جنبش

راديوی . تشکيل دهيم  مشترک از مبارزات کارگران ايران
 صدای اعتراضات خودمان   صدای کارگران رابرا ی رساندن

کار مشترک بسيار .  تقويت نماييم  و فرياد صدای کارگران
مسابقه و رقابت ها کاست و بايد همفکری نمود و از . است 

    . به همراهی ها و مشاورت ها و هم جهتی ها افزود
آيا حرکت سه روزه شما ، توانست کمک مالی : گزارشگران 

کانون ما طی اين سه :  امير جواهری   هم جمع آوری نمايد؟ 
روز و پيش از آن نيز موضوع ياری رسانی مالی به خانواده 

نجيبه (م شده همسر ايشان محمود صالحی و فراخوان اعال
در طی اين سه روز و اول . را آغاز کرده بوديم ) صالح زاده

 7200ماه مه نيز در تظاهرات صندوق گردانديم و مبلغ 
از آنجا که پيشتر نيز کمپين مالی را . کرون پول جمع کرديم 

برای ياری به کارگران ايران با ديگر گروهبنديهای شهر 
غی جمع آوری کرده ،توافق کرديم که دنبال می کرديم و مبل

ا زاينرو . مجموعه جمع آوری شده را راهی کردستان نماييم
 3/ 000000 کرون معادل22/ 052موفق شديم که مبلغ

بانک تجارت بلوار کشاورز کد بانک ) سقز(تومان به ايران 
نجيبه صالح زاده :  به نام 93567 شماره حساب 11251

م که اين ياری رسانی مالی را با تالش داري. ارسال داشتيم 
 .صربآهنگ بيشتری دنبال کنيم

  .رفيق امير چنانچه نکته پايانی داريد بفرماييد: گزارشگران 
نکته مهم اينکه بايد از طرف همه ياران  : امير جواهری 

از ) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 
. ن تشکر کنم شما و همه دست اندرکاران سايت گزارشگرا

که با همه صميميت به اطالع رسانی ما طی روزهای 
. اعتصاب غذا ياری رسانديد و صدای ما را چند برابر کرديد 

از همه آنهايی که ما را . از همين فرصت بهره می گيرم 
. تبليغ کردند و از اقدام ما پشتيبانی نمودند نيز سپاسگزاريم 

اين دوره ، يک آکسون اين حد از جانبداری نشان داد که در
اعتصابی در کشور يخی و قطبی سوئد هم می تواند تا اين حد 
صدا کند که در سقز هم بشنوند و با آن همراه گردند و 
بکوشيم که اين صدا را تقويت کنيم و تا جايی که می توانيم 
از انحصار طلبی وفرقه گرايی حذر کنيم تا مردم نيز بر 

بارديگربه شما در امر خبر  . اعتماد خويش به ما بيفزايند
رسانی خسته نباشيد می گويم و از شما رفيق عزيزم 

  . بهروزسورن به خاطراين گفتگو تشکرمی کنم
 بهروز سورن.          و خسته نباشيد به همه شما  با تشكر

http://kdmahmodsalehi.blogfa.com/  
http://3rooz.blogspot.com/ 

http://www.radiobarabari.net/files/2007/04/28/3
.ram   

http://www.radiobarabari.net/files/2007/05/02/3
.ram       
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 گزارش از واکنش ها،
! منوچهر متکی به کشور سوئددر رابطه با سفر   

 
کمپين نه به جمهوری "در روز سه شنبه اول ماه می،  کميته 

خبر مسافرت قريب الوقوع وزير امور " اسالمی ، نه به جنگ

را که بدعوت همتای سوئديش به  ) منوچهر متکی(خارجه ايران 

استکهلم ميآمد،  با صدور بيانيه ای به اطالع ايرانيان رسانيد و 

شًا مجدد سياست های ارتجاعی رژيم و زد و بندهای جناح با اف

های امپرياليستی و حمايت های آشکار و پنهان آنان در رابطه با 

  .جمهوری اسالمی ايران و غارت منابع ثروتهای ايران هشدار داد

روز بعد، دوم ماه می، اين کميته با صدور يک اطالعيه ديگر که 

سيعی در مدرسه عالی بزبان سوئدی نيز ترجمه و بطور و

 منتشر شد، با استقبال دانشجويان و استادان روبرو شد  بازرگانی

  .که سرانجام جلسه در اين محل لغو گرديد

اين افشاگری ها بهمراه موج وسيعی از اعتراضات اپوزيسيون 

ا  و ديگر ايرانيان مقيم استکهلم، در راديوهای .ا.مخالف ج

وت کنندگان از متکی مرتجع، فارسی زبان محلی، باعث شد که دع

شان " ديالوگ انتقادی"خود را مجبور ببينند که محل مالقات و 

در خيابان اصلی (را که پيشاپيش در مدرسه عالی بازرگانی سوئد 

  .اعالم نموده بودند تغيير دهند) مرکز شهر

.   اين بار محل مالقات انستيتوی سياست های خارجی اعالم شد

رکز شهر قرار داشته و رفت آمد زيادی در مکانی که در حاشيه م

به واقع ترس مقامات ميزبان نماينده . آن خيابان انجام نميشود

ا ، از گستردگی هر چه بيشتر افتضاح  ديالوگ ننگين .ا.مرتجع ج

ا  اين .ا.شان، آنان را وادار نمود که شرمگينانه به  مًامورين ج

  .عقب نشينی را اطالع دهند

 صبح  صدها تن از 11تم ماه می، از ساعت در روز دوشنبه هف

ا ، و سياست های .ا.ايرانيانی که از تداوم حيات ننگين رژيم ج

مزورانه  مقامات سوئدی بويژه وزير امور خارجه سوئد کارل 

و مود  اولوفسون  معاون نخست ) از حزب مدرات سوئد(بيلدت 

در بخشم آمده بودند، ) center parti - مرکز  از حزب(وزير 

مقابل درب  ورودی ساختمان انستيتوی سياست های خارجی 

  .  سوئد با حمل باندرول ها و پالکات های متعدد تجمع نمودند

از (اين تظاهرات با ايراد سخنرانی از جانب سخنگويان سوئدی 

و ايرانی ها ...) جمله از پن کلوب سوئد، حزب عدالت اجتماعی ،

کوميت آن،  و دفاع ، که ضمن افشًا جنايات رژيم و مح

ازمبارزات مردم آزايخواه و برابری طلب ايران؛ کارگران، زنان، 

، بعاله سياست های سودجويانه و دست راستی ...دانشجويان و

دولت سوئد در رابطه با دعوت از نماينده رژيم ضد انسانی 

جمهوری اسالمی  ايران را نيز محکوم مينمودند، تا ساعت دو 

  .شتبعدازظهر ادامه دا

 در تمام مدت تظاهرات  شور مبارزاتی سخنرانی ها و فرياد 

شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی، از مبارزات مردم ايران 

حمايت کنيد، متکی جانی است، کارل بيلد  ريا کار است، متکی 

آنچنان جو مبارزه ... تروريست است، تروريست را اخراج کنيد، 

وجه نمايندگان رسانه های جويانه ای را بوجود آورده بود که ت

همگانی نظير روزنامه ها، راديوها و کانال های تلويزيونی را 

  . بشدت بخود جلب نموده بود

خبر اين تظاهرات و افشًا جنايات رژيم که بطور گسترده ای در 

روزنامه های ُپر تيراژ و اخبار کانال های ُپر بيننده، که همراه 

ی مسلم اپوزيسيون خارج باعکس و فيلم منعکس شد، يک پيروز

در ) اعم از نيروهای متشکل و عناصر منفرد سياسی(از کشور 

ا  و انعکاس .ا.ايزوله نمودن بيش از پيش رژيم مرتجع ج

  .مبارزات مردم آزاديخواه ايران بود

مرحله پس از پايان مرحله اول اکسيون های، نيم ساعت بعد در 

 و مصمم  در مقابل ، اکثريت تظاهرکنندگان، هماهنگدوم اکسيون

ساختمان وزارت امور خارجه سوئد تجمع نمودند و با دادن 

شعارها  و ايراد سخنرانی ها، حمايت خود مبارزات مردم در 

ا و خشم خود از دعوت متکی به سود .ا.ايران، نفرت خويش از ج

و محکوميت اين سياست مزورانه دولت دست راستی سوئد را به 

  .دنداطالع افکار عمومی رسان

،  تداوم سومين مرحله اکسيوندر ساعت چهار بعداز ظهر در 

صف تظاهرات به طرف پارلمان سوئد حرکت نمود و در مقابل 

درب ورودی پارلمان، تا مدتها با دادن شعارها، اهداف تظاهرات 

  .را بگوش نمايندگان پارلمان سوئد رساندند

ياست  اخبار تظاهرات ها، مقاالت مختلفی که در حمله به س

ا و .ا.مماشات جويانه دولت سوئد و افشًا جنايات رژيم ج

همبستگی با مبارزات مردم در ايران در راديو، تلويزيون و 

ا و  .ا.نشريات سوئدی منتشر شد، يک بار ديگر دسيسه های ج

حمايت های آشکار و پنهان محافل قدرت در کشورهای 

به شکست امپرياليستی  را در دادگاه افکار عمومی، محکوم 

  .نمود

 به اميد فرا رسيدن روزی که تحرکات جنبشهای آزاديخوهانه و 

برابری طلبانه کارگران، زنان، معلمان، جوانان، اقليت های ملی 

حيات ننگ جمهوری اسالمی ايران را، همانند نظام ....... 

شاهنشاهی در ايران به پايان رساند، و اين جنبش ها، نويد بخش 

رفت و حق حاکميت آن مردم بر سرنوشت شان آزادی، رفاه، پيش

  سرنگون باد جمهوری اسالمی ايران       .باشند

  زنده باد مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ايران
  "نه به جمهوری اسالمی ايران، نه به جنگ"کميته 

 1386 هجدهم ارديبهشت - 2007هشتم ماه مه 
…………………………………………  
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 *ديدگاه * 
اليسم در يک کشورسوسي  

  مقدمه
. بحث سوسياليسم در يک کشور دچار سردرگمی عجيبی لست 

اين سردرگمی از آنجا ناشی می شود که شرکت کنندگان با 
درک های متفاوتی از سوسياليسم وارد اتاق بحث می شوند 

لذا اولين قدم در يافتن پاسخی برای عملی بودن سوسياليسم .
ريفی مشخص از سوسياليسم در محدوده يک کشور ارائه تع

در گام نخست با استفاده از متون کالسيک ها سعی می .است 
کنم به تفاوت های جامعه انتقالی پس از به قدرت رسيدن 

  .کارگران و سوسياليسم اشاره کنم 
 پرولتارياست ،  جامعه انتقالی دوران عصر ديکتاتوری-1

کارگران پس از کسب قدرت سياسی . سوسياليسم نيست 
دولت کارگری چيزی نيست . حکومت خود را برقرار می کنند
اين اولين گام در راه رسيدن .جز ابزار ديکتاتوری پرولتاريا 

در واقع بين سرمايه داری و سوسياليسم .به سوسياليسم است 
دولت پرولتری با . يک دوران طوالنی گذار وجود دارد 

بع آن ديکتاتوری خود مقدمات از بين بردن طبقات و به ت
با از بين رفتن طبقات و دولت، .دولت را فراهم می سازد 

مارکس در .ديکتاتوری و دمکراسی هم از بين خواهند رفت 
  :باره اين دوران گذار چنين می گويد 

  بين جامعه سرمايه داری و جامعه کمونيستی دوران گذار 
منطبق با اين دوران يک دوران . اولی به دومی قرار دارد 

اسی نيز وجود دارد که دولت در آن چيزی  به جز گذار سي
ولتاريا   )1. ( نمی تواند باشد رديکتاتوری انقالبی پ

يک اشتباه رايج در جنبش چپ ايران تحت تاثير ادبيات 
استالينيستی اين بوده که همواره اين دوران گذار را با 
سوسياليسم به عنوان فاز اول کمونيسم يکی فرض کرده است 

ين درک ، سوسياليسم همان جامعه دوران گذار بر طبق ا. 
که دولت کارگری امر انتقال به سوسياليسم را انجام . است 

زنده باد "يکی از رفقا که اعالميه اش را با شعار .ميدهد 
خاتمه داده بود منظورش از سوسياليسم را " سوسياليسم 

  :چنين توضيح می دهد 
به عنوان آلترناتيو   در برنامه سياسی سازمان ، سوسياليسم 

اين سوسياليسم در حقيقت .جمهوری اسالمی مطرح شده است 
از نظر سياسی مبين دولت کارگری می باشد که برنامه   

  )2.  (انتقالی را در دستور کار خود قرار ميدهد 
اين همان درک رايج غلط از دوران انتقال ، فاز اول و فاز دوم 

ه های خود پس از لنين بار ها به خصوص در نوشت.است 
 به تفاوت های بارز سوسياليسم و عصر 1917انقالب 

من در اينجا به طور .ديکتاتوری پرولتاريا اشاره می کند 
  .مختصر به چند تا ار ابن مقاله ها اشاره می کنم 

 يعنی 1919 مه 27خطاب به کارگران مجارستان در تاريخ 
      :نين می گويدپيروزی انقالب اکتبر لنين چحدود دو سال پس از

برانداختن است ازاستقرار سوسياليسم ،هدف پرولتاريا عبارت 
تقسيم بندی جامعه  به طبقات ، تبديل تمام اعضای جامعه به 

هرگونه استثمار زحمتکش و از بين بردن زمينه برای افراد 
اين هدف را نمی توان فی الفور انجام داد و انجام . فرد از فرد

ان انتقالی نسبتا طوالنی از سرمايه داری آن مستلزم يک دور
زيرا  هم تغيير سازمان توليد امری است .به سوسياليسم است 

دشوار و هم برای تغييرات اساسی در کليه شئون زندگی وقت 
الزم است و هم اينکه تنها از راه يک مبارزه طوالنی و 

بر نيروی عظيم عادتی که به شيوه اداری سرسخت ميتوان 
به همين  . آمدژوايی و بورژوايی شده است فائقخرده بور

جهت مارکس از يک دوران تام و تمام ديکتاتوری پرولتاريا 

انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم سخن می  به عنوان
  )3.(گويد 

. درک لنين از سوسياليسم يک جامعه بی طبقه است 
اگرچه در اين جامعه .سوسياليسم محو طبقات معنی می دهد 

 که از نظر -سان ها به اندازه کارشان دريافت می کنند ان
 ولی طبقات از –مارکس ،انگلس و لنين هنوز ناعادالنه است 

: لنين بارها اين عبارت را تکرار می کند که .بين رفته اند 
در جزوه اقتصاد و سياست در .سوسياليسم يعنی محو طبقات 

  :عصر ديکتاتوری پرولتاريا، لنين ميگويد 
ريا برای ديکتاتوری پرولتا. سياليسم يعنی محو طبقات   سو

 بر می آمده انجام داده است ولی محو طبقات هرچه ازدستش
طبقات در  دوران . طبقات را نمی توان فورا محو ساخت 

. ديکتاتوری پرولتاريا باقی مانده اند و باقی خواهند ماند 
ن بروند ديکتاتوری زمانی غيرالزم خواهند شد که طبقات از بي

  )4.(از بين  نخواهند رفت طبقات بدون ديکتاتوری پرولتاريا.
به .از اين مثال ها در آثار لنين به وفور می توان مشاهده کرد 

خصوص پس از پيروزی انقالب و مواجهه با دشواری های 
او حتی در مقاله ای از سرود انتزناسيونال که می . گوناگون 

انتقاد می کند و "  رزم ما روز قطعی جدال است آخرين" گويد
رزم ما تازه شروع  شده . می گويد اين تازه آغاز راه است 

در مقايسه با سرنگونی بورژوازی و مالکين حل .است 
. پرولتاريا بسيار دشوارتر است  مشکالت دوران  د يکتاتوری

 لنين از سوی کارگران حمل ونقل کشوری به منظور 1921در 
ر سالن چشمش به پالکارتی می د. سخنرانی دعوت می شود

سلطنت کارگران و دهقانان  "افتد که رو ی آن نوشته شده بود
لنين سخنرانی اش را در رابطه با همين " را پايانی نيست 

  :شعار شروع می کند 
نی نمی بود  در واقع اگر سلطنت کارگران و دهقانان را پايا

د آمد  سوسياليسم هرگز بوجود نخواهمعنايش چنين می شد که
 زمانی که و تا. نايش محو طبقات است زيرا سوسياليسم مع. 

کارگران و دهقانان باقی هستند معلوم می شود طبقات 
و در نتيجه سوسياليسم کامل نمی . گوناگون باقی مانده اند
  )5. (تواند وجود داشته باشد 

از نوشته های لنين چنين بر می آيد که از ديد او سوسياليسم 
. س از سرنگونی بورژوازی بدست نمی آيد يک شبه و پ

سوسياليسم محصول مبارزه طوالنی مدت پس از کسب قدرت 
 در گزارش به کميته اجرايی 1919در آوريل .سياسی است 

  :مرکزی سراسری دولت شوروی چنين می گويد 
  به سختی ميتوان انتظار داشت که نسل پس از ما که از ما  

د انتقال کامل به سوسياليسم را پيشرفته تر خواهد بود بتوان
  )6. (انجام دهد 
  :آرتل ها می گويد  در کنگره کمون ها و1919 دسامبر و يا در

يستی را   ما می دانيم که اکنون نمی توانيم نظام سوسيال
 دوران فرزندانمان و شايد هم در اگر حتی در.معمول داريم 

د باز دوران نوه هايمان چنين نظامی در کشورما مستقر گرد
  )7.  (خوب خواهد بود 

که متاسفانه ديديم در در روسيه چنين نشد ، و نوه های او 
اينکه آيا . دوباره اسير وجه توليدی سرمايه داری شدند 

اصوال جامعه شوروی پس از استقرار بوروکراسی استالينی 
يک جامعه انتقالی بود يا نه مبحث جداگانه ای است که در 

اگرچه لنين .لتی به آن خواهم پرداخت بخش سرمايه داری دو
بارها به دوران ديکتاتوری پرولتاريا و جامعه انتقالی اشاره 
کرده ولی هيچکس بهتر از ارنست مندل جامعه انتقالی را 

از ديدگاه مندل هرجامعه انتقالی دارای .تئوريزه نکرده است 
اين جا بايد تاکيد کنم که نبايد  . فرماسيون خاص خودش است 

اختالف اصلی بين .رماسيون و وجه توليد را يکی فرض کنيم ف
  اين دو اين است که وجه توليد در مقايسه با فرماسيون انتقالی 
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ما در طول تاريخ چندين بار به .دارای ثبات ساختاری است 

 ميالدی 7 تا 4در قرن . اين جوامع در حال گذار برخورده ايم 
ين جوامع در حال گذار از برده داری به اروپا شاهد ا

 در هلند و انگلستان و ايتاليا 17 تا 15فئوداليسم و در قرن 
. جوامع در حال گذار از فئوداليسم به سرمايه داری بوده است 

در اين جوامع در حال گذار پيروزی نو بر کهنه هنوز تضمين 
شده نيست و همواره احتمال بازگشت به وجه توليد کهنه 

تا . عناصر کهنه و نو در کنار هم وجود دارند .جود دارد و
زمانی که نو به طور کامل بر کهنه پيروز شود آنگاه  دوره 

مندل بر اين اعتقاد است که بر خالف . انتقال خاتمه می گيرد 
جوامع انتقالی پيشين در جامعه انتقالی از سرمايه داری به 

يت جامعه به سوسياليسم آگاهی نقش بسيار مهمی در هدا
يک اختالف ديگر اين جامعه با .سوسياليسم ايفا می کند 

جوامع ديگر انتقالی در اين است که چون در سوسياليسم 
طبقات ازبين می روند بورژوازی با شدت و حدت بيشتری 
نسبت به مقاومتی که فئودال ها در برابر بورژوازی کردند در 

 فئودال می اگر.برابر دولت کارگری مقاومت خواهد کرد
توانست با تمکين کردن به دولت بورژوا به بورژوا تبديل شود 
در شرائط گذار از سرمايه داری به سوسياليسم ، سرمايه دار 
مجبور است بين کارکن زحمتکش و تالش برای بازگشت 

ديکتاتوری پرولتاريا دقيقا . سرمايه داری يکی را انتخاب کند 
نی عقيم کردن فعاليت های يع. در همين راستا معنی می دهد 

  .بورژوازی در جهت بازگرداندن بساط استثمار
   سوسياليسم و دمکراسی– 2

هم دمکراسی و هم ديکتاتوری مقوالتی هستند متعلق به 
بنابر اين صحبت از دمکراسی در جامعه بی . جامعه طبقاتی 

دمکراسی . طبقه سوسياليستی حرف بی ربطی است 
نظامات قرون وسطايی يک بورژوايی اگرچه نسبت به 

پيشرفت عظيم محسوب می شد ولی همواره يک فريب و جعل 
اين دمکراسی در خدمت بورژوازی و بر ضد .کاری بوده است 

آن کسانی که از دمکراسی خالص و . کارگران عمل کرده است 
محض سخن می گويند سعی می کنند ماهيت طبقاتی دمکراسی 

 ديده شده است دمکراسی آن چه در تاريخ. را مستور کنند 
بورژوايی است که جانشين فئوداليسم می شود و دمکراسی 
پرولتری است که در دوران انتقال جانشين دمکراسی 

دمکراسی کارگری از طريق شوراهای . بورژوايی می شود 
  .کارگری ، دهقانی و محالت عمل می کند 

بر خالف پارلمانتاريسم بورژوايی در دمکراسی کارگری 
شوراهای کارگری بر عملکرد . يندگان قابل عزل هستندنما

بديهی است آنچه در دوران .نمايندگان خود نظارت می کند 
استالين در شوروی و بعد به تبع آن در کشور های بلوک 
شرق به نام حکومت کارگری عرضه شد هيج ربطی به 

در اين کشور . دمکراسی پرولتری نداشت و در مقابل آن بود 
های حزب دستور های رهبری را به توده ها الغا می ها کادر 

جدا شدن کار يدی از کار . و نتيجه آن شد که ديديم .  کردند 
فکری و ايجاد اقليتی که از قبل ارزش اضافی توليد شده  
توسط کارگران برای خود و خانواده شان امکانات رفاهی 

 يا به عبارت بهتر سرمايه داری را به شکل.فراهم کردند 
  .دولتی آن احيا کردند

رزا لوکزامبورگ هنگامی که در زندان بود جزوه ای نوشت به 
در اين جزوه رزا برخورد انتقادی می ". انقالب روسيه " نام 

بر طبق . کند با رهبران حزب بلشويک يعنی  لنين و ترتسکی 
نظر رزا ، شرايط سخت بين المللی و فشار های ارتجاع داخلی 

اجرای .به حزب بلشويک تحميل نموده است سياست هايی را 
اين سياست ها نبايد به عنوان جمع بندی و رهنمود به 

لوکزامبورگ ضمن . کارگران ديگر کشور ها توصيه شود 
اشاره به رابطه ديالکتيکی دمکراسی و ديکتاتوری پرولتری 

رزا ، بر اين . بر ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا تاکيد می کند 
شرد که ديکتاتوری پرولتاريا ، ديکتاتوری کل مهم پای می ف

اين به معنای . طبقه است و نه ديکتاتوری يک حزب يا گروه 
عمومی ترين شکل حکومت بر اساس شراکت فعال و محدود 

  .ناپذير توده های مردم است 
  اين ديکتاتوری بايد کار يک طبقه باشد  و نه يک اقليت 

يعنی بايد . مل می کنند کوچک از رهبرانی که به نام طبقه ع
اين . آنرا قدم به قدم در مشارکت فعال توده ها جستجو کرد 

و از طريق فعاليت .دمکراسی بايد تحت نفوذ توده ها ياشد 
و درنتيجه گسترش آموزش . های کامل عمومی کنترل شود 

  )8. (سياسی در بين توده های مردم بدست می آيد 
گفته بود اين ديکتاتوری کوتاه سخن آنکه همانطور که لنين 

  . ميليون ها بار دمکراتيک تر از دمکراسی بورژوايی است 
  تز سوسياليسم در يک کشور

بوخارين و استالين تدوين کنندگان تز سوسياليسم در يک 
تا قبل از آن همه تئوريسين های برجسته حزب . کشور بودند 

ه همچون لنين ، ترتسکی ، زينويف و بوخارين  بر اين عقيد
بوند که اگرچه امکان پيروزی پرولتاريا در محدوده يک کشور 
وجود دارد ولی دست يابی به سوسياليسم و ساختمان موفقيت 

سه . . آميز آن بدون همکاری پرولتاريای جهانی ميسر نيست 
 استالين در جزوه ای که منتشر 1924ماه بعد از فوت لنين در 

  :می کند به درستی چنين می گويد 
ی برانداختن سلطه بورژوازی ، کوشش و تالش يک   برا

. تاريخ  انقالب ما گواهی بر اين ادعاست . کشور کافی است 
اما برای پيروزی نهايی سوسياليسم ، برای سازمان دهی 
سوسياليستی توليد ، کوشش يک کشور بخصوص کشوری 

برای نيل به اين هدف ما به تالش . دهقانی مثل ما کافی نيست 
  )9. (لتاريای چندين کشور پيشرفته  احتياج داريم های پرو

  
استالين و بوخارين در همان سال ناگهان بر خالف حرف ها و 

را " سوسياليسم در يک کشور" اعتقادات پيشين خود تز 
برای تئوريزه کردن اين تز آنها پس اشاره به . مطرح کردند 

، مشخصات جغرافيايی روسيه در بهره وری از منابع طبيعی 
يکی . انرژی ، و نيروی انسانی به دو چيز توسل جستند 

قانون انکشاف نابرابر سرمايه داری و ديگری مقاله لنين 
که در سال " در باره شعار اياالت متحده اروپا"تحت عنوان 

  . منتشر شده بود 1915
نتيجه گيری صحيح از قانون انکشاف نابرابر سرمايه داری 

گ های گوناگونی رشد می کنند ، اين است که کشور ها با آهن
انقالب . لذا در روند اين رشد به هم وابسته تر می شوند 

ولی . سوسياليستی تنها می تواند در رويه ملی آغاز شود 
افتصاد .ساختن سوسياليسم در يک کشور ناممکن است 

جهانی يا پيوند دادن کشور ها و قاره هايی که در رويه های 
ند يک نظام وابستگی متقابل بين آنها مختلف انکشاف قرار دار

اين نظريه که توسط بوخارين و استالين و با .ايجاد می کند 
تفسير سفسطه آميز از جمالتی از لنين وتفسير غلط از قانون 
انکشاف نابرابر تهيه شده بيانگر نفوذ و منافع قشر خرده 
بورژوازی ای بود که در دستگاه دولتی و حزب بلشويک به 

اين تئوری  ديد تنگ نظرانه .  افزونی رشد می کرد طور روز
و ملی گرايانه قشری از جامعه را منعکس می کرد که 
خواستار وضع موجود بود و از چشم انداز جنگ ها و انقالب 

  اين 1926اپوزيسيون چپ در سال    ..ها در هراس بود 
متمم را به پلنوم کميته مرکزی حزب  در رابطه با سوسياليسم 

 .يک کشور پيشنهاد کرد در 
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 اگر ما فکر کنيم می توانيم در محيط سرمايه داری با آهنگ   

دلخواه به سمت سوسياليسم حرکت کنيم اين يک اشتباه 
حرکت به سمت سوسياليسم تنها زمانی .اساسی خواهد بود 

تضمين خواهد بود که فاصله ای که  بين صنعت ما و صنعت 
ی پيشرفته سرمايه  وجود دارد مدام کاهش يابد نه اينکه دنيا

  )10.  (افزايش يابد 
اپوزيسيون چپ در جزوه ای که به طور غير قانونی در سال 

 منتشر کرد همچنين از عقب ماندگی اتحاد شوروی در 1927
در اين .مقايسه با کشور های صنعتی  اظهار نگرانی می کند 

ه پس از اتمام اين برنامه جزوه به درستی ادعا می شود ک
بسيار از   ساله متوالی دنيای پيشرفته سرمايه داری5های 

پس از تسلط استالين بر حزب و .شوروی جلو تر خواهد بود 
غير قانونی شدن اپوزيسيون چپ اعضای آن مورد تعقيب 

از جمله مورخ و اقتصاد جوان و بسيار با . قرار گرفتند 
قانون ناموزون انکشاف سرمايه استعداد سولنتز که در مورد 

سولنتز . داری از ديدگاه مارکس مقاله تحقيقی  نوشته بود 
زير شکنجه های بوروکراسی استالينی به جرم عضويت در 

بررسی مفصل تر اين .   اپوزيسيون چپ در زندان کشته شد 
اين جا مختصرا اشاره کنم . قانون را برای فصل بعد می گذارم 

وری سوسياليسم در يک کشور حزب که پی آمد اين تئ
کمونيست هم در سياست داخلی و هم در سياست خارجی 

در عرصه داخلی به جای تکيه . هرچه بيشتر به راست گرائيد 
بر شرکت هرچه وسيع تر کارگران در امر توليد و توزيع بر 

در . بازدهی کار از طريق ايجاد رقابت بين کارگران اصرار شد 
مورد پذيرش حزب قرار گرفت ) 11(ويسم همين راستا استخان

بر طبق اين سياست پاداش به کارگران نه بر اساس ساعات .
در . کار بلکه بر اساس کار انجام شده اختصاص می يابد 

سياست خارجی کمينترن و احزاب کمونيست تبديل شدند به 
از اين به بعد احزاب  کمونيست وظيفه داشتند . اسلحه کمکی 
کتيک خود را نه بر اساس مصلحت مبارزه استراتژی و تا

طبقاتی کشور خود بلکه بر اساس صالح و مصلحت حزب 
در فصل بعد در مورد نتايج فاجعه بار اين .مادر تعيين کنند 

سياست در رابطه با فرقه دمکرات آذربايجان ، حزب 
کمونيست يونان ، حزب کمونيست چين و جنگ داخلی در 

     .اسپانيا توضيح خواهم داد 
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  ی و نه ساعات کاربازده
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 تصميم شتاب زده
  

نامه سرگشاده "اطالعيه ای تحت عنوان " اخيرا
توسط " کارگران به وزير کارو امور اجتماعی 

هيئت موسسان سنديکاهای کارگری تهيه و پس از 
امضاء برخی از تشکل های کارگری از جمله کميته 

 تاريخ پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری در
  . منتشر شده است10/2/1386

بدين وسيله ما اعالم می داريم به رغم اينکه نامه 
سرگشاده  به امضای کميته پيگيری ايجاد تشکل های 

اما به هيچ وجه منطبق . آزاد کارگری رسيده است 
بدليل " وصرفا.بر مواضع کميته پيگيری نمی باشد

ضاء اشتباهاتی که در پائين توضيح داده می شود ام
  .شده است

نامه سرگشاده مورد اشاره بدون اطالع و تبادل نظر 
تهيه ودر آخرين لحظات ... با کميته پيگيری 

خواستار امضای کميته پيگيری  شده اندو اين در 
حالی بوده که اعضای  شورای نمايندگان کميته 
پيگيری جهت تدارک مراسم اول ماه می در گير 

بحث و بررسی بودند که امکان تشکيل جلسه ، 
البته چند . پيشنهاد فوق را جهت تصميم گيری نداشتند

تن از نمايندگان کميته پيگيری شتابزده تصميم به 
امضای نامه سرگشاده  گرفتند واکنون خود نيز به 

  .  واقف شده انداين اشتباه 

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری
11/2/1386  

........................................................  
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  جنگ منابع،
  موقعيت اسرائيل نه و آمريکا در خاورميا  پروژه

  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

يونس پارسابناب                               
 -  بخش اول  -

  
 درآمد

، 2003 ی نظامی آمريکا به عراق در آغاز بهار بعد از حمله
ی علت اين حمله و جنگ از  ونی دربارهنظرات متنوع و گوناگ

نويسندگان مطرح گشته و مورد بحث و  طرف محققين و
ی   شايسته مناظره قرار گرفتند که هريک از آنها قابل تفحص و

 بعضی از اين محققين مثل ريچارد  .های عميقی هستند بررسی
ها شدند، ادعا  کريستول، که معروف به نئوکان پول و ويليام

به خاطر وجود  ی آمريکا و اشغال عراق ه حملهکنند ک می
مبارزه عليه تروريسم «، »تسليحات کشتار دستجمعی«

در " تغيير رژيم"بعد از " دمکراسی" و استقرار» المللی بين
  .عراق است

شاخص مثل کور ويدال  نظران بعضی از نويسندگان و صاحب
و چلمرز جانسون، علت را اساسا در جوهر امپرياليسم و 

ی آمريکا در جهت تسلط بر جهان و  حاکمه ست هيئتخوا
تعداد ديگری از   .بينند ايجاد امپراطوری جهانی سرمايه می

نظران مثل نوام چامسکی و بخشی از نويسندگان  صاحب
بر آن هستند که هدف " مانتلی ريويو" ی مارکسيست مجله
هژمونی  های حاکم از حمله به عراق کسب آمريکا و نئوکان

اش  های جهانی  خاورميانه برای ديکته کردن سياستنفتی در
سو و جلوگيری از نفوذ روسيه و  به متحدين خود از يک

  .از سوی ديگر است" ی چين محاصره"
ی جنگ بر سر  از بررسی کوتاه پيشينه در اين نوشته بعد

ی آمريکا  پروژه منابع طبيعی در تاريخ نظام جهانی سرمايه و
ائيل در اجرای آن، به چند و چون در خاورميانه و نقش اسر

مقاومت مردم در اکناف جهان عليه قدر قدرتی و  مبارزات و
ی "جانبه يک " و" محوری تک"، "پيشگيرانه"های  سياست

 .پردازيم آمريکا می
  ی جنگ بر سر منابع در تاريخ پيشينه

ی  داری هميشه يک رابطه سرمايه ی در تاريخ پانصد ساله
  .ابع طبيعی وجود داشته استنزديک بين جنگ و من

استعمارگران کهن در جستجوی کسب منابع در جهت فروش 
تهاجم و جنگ به  در کشورهای اروپائی عمدتا از طريق
ی مستعمرات خود  تسخير کشورهای غيراروپائی به منزله

سازی  ی مستعمره های پروسه اينکه ويژگی  با .زدند دست می
تفاوت  ئی با هم ديگرتوسط استعمارگران کشورهای اروپا

داشتند ولی ماهيتا همگی بر اساس استثمار و غارت 
صدور منابع طبيعی آنها به  کشورهای غيراروپائی و اخذ و

  بررسی قياسی روند استعمارسازی .کشورهای اروپايی بود
های در کنگو  ها در آمريکای التين، بلژيکی اسپانيولی

ا به خوبی نشان اين امر ر ، رواندا و بروندی)شاسا کين(
نظام  ها بعد از تسخير پرو با استفاده از يک  اسپانيولی .هد ميد

هزاران هزار پروئی " ميتا"سنتی رايج در آن کشور به اسم 
کار گماشته و باعث مرگ دردناک آنان از  را در معادن نقره به

تسخير  ها بعد از  بلژيکی .مسمومات مرکوری گشتند
ها را به مقامات  مرکزی توتسیمستعمرات خود در آفريقای 

ی خود گمارده و از آنها در جهت  مستمره ی دولت رتبه عالی
دانيم بعد از  می  همانطور که .استثمار هوتوها استفاده کردند

 نخبگان 1960ی  استقالل رواندا و بروندی در آغاز دهه
در آن کشورها به حاکميت رسيده به ستم  ديکتاتور توتسی
رشد رعب و   اختالفات موجود به .مه دادندعليه هوتوها ادا

های  تنفر کمک کرده و باالخره بعد از سی سال به جنگ
  .1 منجر گشتند1990ی  ها در دهه مليت سوزی بين اين خانمان
نيز عموما به  ی استخراج منابع طبيعی در عصر حاضر پروسه

، دو نفر محقق بعد 1997 در سال  .شود قهر و جنگ ختم می
ی   کشور در دوره95تحليل اوضاع اقتصادی   واز بررسی

وابستگی هر   به اين نتيجه رسيدند که ميزان90-1970
ای نزديک با  کشوری به صدور منابع طبيعی رابطه

 محقق  .2اقتصادی آن کشور دارد ی ماندگی و توسعه عقب
رسيد  ير طی يک تحقيق به اين نتيجه ديگری به اسم پال کولی

 در کشورهای 1965-99ی   در دوره جنگ داخلی که54که 
ی جنگ  ی نزديک پديده رابطه مختلف جهان به وقوع پيوستند،
برای  های فراملی  کمپانی .3دهند را با منابع طبيعی نشان می

 در  .زنند ها دامن می دستيابی به منابع طبيعی به اين جنگ
های مختلف در جهان که  ، جنگ1999  تا1965های  سال

در  های بزرگ  داخلی بودند، توسط فراملیهای عمدتا جنگ
. . . کشورهای صاحب نفت، الماس، مس، کوکائو، کوکا و 

 در کشورهائی که صاحب اين  .اند شده دامن زده شده و حمايت
و در  منابع مهم نيستند، درصد وقوع جنگ داخلی يک درصد

کشورهائی که دارای اين مخازن هستند احتمال جنگ داخلی 
  .عرض يک سال است ست درصد دربيشتر از بي

 درصد تلفات انسانی، 90ها بيشتر از  در اين جنگ
 تا آغاز قرن بيستم، نود درصد تلفات، .هستند ها غيرنظامی

ت امروزه به ندر" سنتی" های  اين نوع جنگ .سربازان بودند
 شود محسوب می" نورمال"و چه که عادی   آن .افتد اتفاق می

 .4تلفات غيرنظامی استها برای منابع با  جنگ
خيز آفريقا مثل  نفت بطور نمونه، تاريخ معاصر کشورهای

 پر از کودتاها،. . . و ) برازاويل(نيجريه، گابن، سودان، کنگو 
 به 1960بوده و از . . . ها و  ها، ديکتاتوری حکومت نظامی
امنيتی و  گرسنگی، مرض، بی ها انسان از اين سو ميليون

های مختلف بر سر   به خاطر جنگقحطی در اين کشورها
منابعی چون نفت، الماس، مس و ديگر منابع از بين  تصاحب
خيزترين  ، يکی از حاصل)شاسا کين)  در کشور کنگو .اند رفته

 کشورهای جها ن، در طول چهل سال گذشته به ويژه در
، نيروهای نظامی دوازده کشور 2000-2007های  سال
های گوناگونی را  جنگ  فراملیهای جوار با حمايت کمپانی هم

در مناطق مختلف آن کشور برای کسب و استخراج طال، 
اند که امروز  مس، کوبالت و کولتان برپا ساخته الماس، چوب،

 با  .5معروف گشته است «جنگ جهانی اول آفريقا«به عنوان 
چهارمين کشور حاصلخيز نفت ) برازاويل(اين که کشور کنگو 

محسوب ) يبی، نيجريه، گابن و الجزايربعد از ل(آفريقا  در
استثمار منابع نفتی آن  شود ولی قرض خارجی آن بخاطر می

  کمپانی نفتی فرانسه و فساد مالی " تان اکی الف"کشور توسط 

 34

http://www.shahrgone.com/index.php?author=????%20????%20?????????


  
  ،جنگ منابع

  موقعيت اسرائيل  آمريکا در خاورميانه و  پروژه
  
ارتشاء رايج به شش ميليارد و چهارصد ميليون دالر  و
  .رسد می

های خارجی در  ساويمبی با حمايت قدرت در آنگوال، جوزف
ميليارد  4نزديک به " جنگ سرد"ی  های دوره آخرين دهه

دالر از فروش الماس، عاج و ديگر منابع طبيعی به دست 
يک ميليون نفر از جمعيت  (1970-91)  در همان دوره .آورد

ج پن ده ميليونی آنگوال در جنگ داخلی کشته شده و از هر
کودک، يکی تا اولين سال تولد خود از اين جهان رخت 

 در  .خانمان و آواره گشتند بی بربست، و چهل درصد جمعيت
 مدت بيست سال تمامی درآمدها از فروش نفت و ديگر منابع

های فراملی و جوزف ساويمبی  طبيعی آنگوال بين کمپانی
ده و اروپايی و آمريکائی ذخيره ش های تقسيم گشته و در بانک

درآمدهای   نه تنها .هيچوقت در داخل آنگوال مصرف نشدند
حاصله از نفت آنگوال به تاراج رفت بلکه آنچه که برای مردم 

و مرگ و مير و عدم امنيت بود که از  رسيد کشتار، فقر
 .آمدهای آنی هر جنگ داخلی است پی

کشورهائی که دارای منابع عظيم طبيعی هستند  امروز شرايط
 در  .ندارند 1980  و1970های  اوتی با آنگوالی دههچندان تف

و در ) بر سر نفت(، در دارفور سروان )بر سر الماس(ليبريا 
های داخلی هزاران هزار  جنگ) بر سر الماس) سيرالئون

خانمان و آواره  بی ها انسان را هر سال کشته و ميليون
های  ها کمپانی ی اين جنگ  در عوض به شکرانه .سازند می
به . . .  تکزاکو و - موبيل، شوران-فراملی چون اکسان زرگب

  .دهند می تاراج اين منابع ادامه
های  هر جا که منابع طبيعی برای تاراج موجودند کمپانی

های   سياست .حمايت بانک جهانی حضور دارند فراملی نيز با
توجيه قرار داده و به  ها را مورد بانک جهانی عمدتا اين تاراج

های   فساد و ارتشاء، جنگ داخلی و فقر با کمپانیی رابطه
 .دهد المللی می سيمای مشروع بين فراملی

طبيعی و فقر و  های داخلی با منابع ی جنگ بدون ترديد رابطه
ی آفريقا محدود  ها فقط به قاره ناامنی ناشی از اين جنگ

" جنگ سرد"ی  ی پنجاه و شش ساله دوره  در .گردد نمی
فراملی  های  آمريکا در حمايت از کمپانیدولت) 91-1947(

آمريکائی دست به يک رشته کودتاهای خونين نظامی به 
، تايلند )1954(، گواتماال (1953) ترتيب در کشورهای ايران

اندونزی  ،(1963(، عراق )1960(، کنگو )1958(و پاکستان 
و شيلی ) 1970(، کامبوج )1967(، آرژانتين )1965(
آن کشورها را با استقرار  ع طبيعیزد که مناب) 1973(

 های فاسد، ديکتاتور و وابسته در معرض تاراج رژيم
 کمپرادور آن کشورها -های فراملی و طبقات بورژوا کمپانی
  .قرار داد
نظامی و استقرار رژيم سوهارتو در  ی کودتای پروسه

سال و  که در عرض دو(اندونزی نه تنها جنگ داخلی خونين 
را موجب گشت ) صد هزار نفر قتل عام شدند) 1965-67(نيم 

رژيم کمپرادور، فاسد و ديکتاتور موجب  بلکه با استقرار يک
 دولت  .دارد های داخلی خونينی گشت که تاکنون ادامه جنگ

ی   طی يورشی به جزيره1975مرکزی در جاکارتا در سال 
اش خواهان خودمختاری ملی بودند، به  مردم تيمور شرقی که

 دولت 1980ی  دهه  در طول .مردم آن جزيره پرداختعام  قتل
را که ) پاپوا(مرکزی با تهاجمات نظامی خود مردم ايريان 

بودند ) طال و مس(تصاحب بر منابع طبيعی خود  خواهان حق
جزيره را با خاک  را از دم تيغ گذرانده و بخش اعظم آن

دولت مرکزی ) 2000-2006(های اخير   در سال .يکسان کرد

ی خود را به ايالت اچه  گرانه تهاجمی و سرکوب های ستسيا
دارای معادن نفت  که) ی سوماترا ی شمالی جزيره در منطقه(

ها و   در اين جنگ .6و گاز طبيعی است، گسترش داده است
از ) در جاکارتا(نظامی، دولت مرکزی اندونزی  تهاجمات
يل و موب-نفتی اکسان ها به ويژه شرکت دريغ فراملی حمايت بی

  .بانک جهانی برخوردار بوده است
 که منجر 2003در آغاز بهار  ی نظامی آمريکا به عراق حمله

 به ويرانی بغداد و ديگر شهرهای زيبا و تاريخی عراق گشته
سوزی را در آن کشور باعث گشت به  و جنگ داخلی خانمان

های  خاورميانه توسط نئوکان خاطر ايجاد هژمونی نفتی در
 ی جريان و  بر نفت و ادامه  سيطره . سفيد بودحاکم در کاخ

ی هرمز يکی از  سير آن از خليج فارس از طريق تنگه
های پايان جنگ  از سال های اصلی سياست خارجی آمريکا پايه

 عليرغم انکار  .شود جهانی دوم تاکنون محسوب می
آمريکائی، پروژه و عملکرد آمريکا در خاورميانه  مردان دولت

منابع نفتی آن منطقه  ی کامل بر عه و سيطرهبه دور توس
 دوسوم نفت جهان در خاورميانه به ويژه در عراق  .چرخد می
  .شوند، قرار دارد محسوب می" محور نفتی"ايران، که  و

کاهش وابستگی آمريکا  ادعای هيئت حاکمه آمريکا مبنی بر
» جنگ عليه تروريسم«به نفت خاورميانه و شعار 

پنهان ساختن هدف اصلی حاکمين کاخ  تهائی در جه پوشش
ايجاد  تسلط بر جهان از طريق: سفيد از انظار عمومی است

 اين هدف اصلی در اسناد امنيت ملی آمريکا و  .هژمونی نفتی
 .ذکر شده است» دکترين بوش«متن  به طور غيرمستقيم در

 (1986-91(ی رياست جمهوری جورج بوش پدر  در دوره
ای در مورد  رياست ديک چينی نوشتهوزارت امور دفاع به 

ی ماموريتی  آن وظيفه استراتژی جهانی تهيه کرد که در
  :آمريکا به شرح زير فرموله شده بود

احتمال قوی چين، هندوستان،  به(اقناع رقبای بالقوه »  
  که احتياجی ندارند نقش بزرگ و سياست ) . . .برزيل و 

  .ود اتخاذ کنندتهاجمی مهمی در جهت حفظ منافع مشروع خ
 پس سياست  .دفاع خواهد کرد زيرا آمريکا از منافع آنان

 آمريکا بايد بر اساس اين اصل باشد که آنها را تشويق کند
رهبری آمريکا را به چالش نطلبيده و از براندازی نظم سياسی 

ی آمريکا به   هيئت حاکمه »7.کنند و اقتصادی موجود پرهيز
از طريق  تقاد دارند که کنترل جهانها به شدت اع ويژه نئوکان

  .گردد تسلط بر منابع اصلی ميسر می
وجود قدرت و تفوق  با تسلط بر منابع انرژی جهان و با

نظامی بالمنازع، آمريکا بالقوه قادر است که از طريق کنترل 
حرکت نفت، گاز طبيعی و ديگر منابع انرژی هر  سير و

پروژه ضرورتا   اين .کشوری را مرعوب و مطيع خود سازد
ی  های حاکم نبوده و سابقه ی نئوکان  ساخته و پرداخته

جمهوری نيکسون  ی آن به دوران رئيس توسعه گيری و شکل
از پايان جنگ  ی بعد  و حتی به دوره1960ی  در اواخر دهه

ای که در آن آمريکا   دوره .رسد می) 1945-50(جهانی دوم 
المللی  اسی بينی سي قدرت جهانی در صحنه به عنوان يک

آن را عملی  خواهند ها می ظهور کرد و در حال حاضر نئوکان
  .ساخته و پياده سازند

طرفداران  شايان توجه است که آمريکا برخالف ادعاهای
 اين حزب به طور رسمی و  .نظام، يک کشور تک حزبی است

خواهان تقسيم شده  ها و جمهوری دمکرات تاريخی به دو جناح
ها برخوردار  فراملی بدون تبعيض از منابع مالی هر دو  .است

بودن مالکيت " مقدس"بوده و هر دو بدون قيد و شرط به 
انباشت نامحدود سرمايه و ثروت و قانون اساسی  شخصی و

 .ماهوی با همديگر ندارند آمريکا ايمان داشته و الجرم تفاوت
کسب هژمونی نفتی در خاورميانه توسط آمريکا خواست و 

  ی   در نيمه .خواهان است ها و هم جمهوری  دمکراتهم هدف
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  ،جنگ منابع
  موقعيت اسرائيل  آمريکا در خاورميانه و  پروژه

  
رئيس ) دمکرات(کارتر   وقتی که جيمی1970ی  دوم دهه

  با موقعيت جمهور آمريکا بود، سياست آمريکا در رابطه
دکترين «استراتژيکی و نفتی خليج فارس در سند معروف به 

هر تالشی توسط «اين دکترين   مطابق با .فرموله شد» ارترک
 ی خليج فارس به نيروی خارجی در جهت کسب کنترل منطقه

عنوان تهاجم عليه منافع حياتی آمريکا محسوب گشته و طبعا 
نيروی نظامی دفع خواهد  ی ضروری منجمله به هر وسيله

خر های آ  بر اساس اين سياست، دولت کارتر در سال »8.گشت
ی   را روانه" العجلی نيروی اعزامی ضرب" 1970 ی دهه

 از آن زمان  .ساخت  اقيانوس هند–ی خليج فارس  منطقه
  .حضور هميشگی نظامی آمريکا در آن منطقه مستقر گشت

امروز بعد از گذشت سی سال در سراسر آن منطقه  اين حضور
شامل چندين پايگاه   اين حضور .گسترش چشمگير يافته است

که همگی دارای (ظامی چند ميلياردی، شهرهای نظامی ن
ها، سينماها و تئاترها  ها و رستوران مسکونی، مغازه های خانه
  .شود می) آمريکا است برای نيروهای نظامی. . . و 

های طرفدار  مردان آمريکا، روشنفکران و ژورناليست دولت
زی کنند که اين حضور نظامی چي جهانی سرمايه ادعا می نظام

جنگ عليه "در جهت " جهانی ی جامعه"ی  به غير از پروژه
 دهد که حضور فعال و نيست ولی واقعيت نشان می" تروريسم

هائی پيدا  چشمگير نظامی آمريکا در مناطق و سرزمين
منابع نفت و گاز طبيعی  شود که آن مناطق دارای ذخاير و می
 .است

  تالش آمريکا در جهت کسب هژمونی نفتی
خارجی آمريکا به ويژه در  شعار اصلی سياستامروز 

 اين شعار به عنوان  .است" جنگ عليه تروريسم"خاورميانه 
جنگ "بهانه توسط حاکمين در کاخ سفيد جايگزين شعار  يک

جنگ "ی  پنجاه و شش ساله ی که در دوره" (عليه کمونيسم
ی  به عنوان يک لولوخورخوره و بهانه سرلوحه" سرد

های ساخت آمريکا در   نظامی و جنگسياسی و مداخالت
آمريکا هم آن   ولی نيت و هدف .، شده است)اکناف جهان بود

زمان و هم حاال عمدتا کسب هژمونی نفتی در مناطق 
ويژه خاورميانه در جهت تسلط بر جهان  استراتژيکی جهان به

های بعد  سال  هئيت حاکمه آمريکا و موتلفين آن در .بوده است
يک بهانه )  تاکنون1991از (ی جنگ سرد  از پايان دوره

 آنها  .اند منطق سياست جهانی خود افزوده جديدتری را نيز به
معادن نفتی، که  کنند که مقدار منابع طبيعی به ويژه ادعا می

گرمازدگی "محدود و کمياب هستند، با تغيير آب و هوا و 
  .تر خواهد گشت ی نزديک محدودتر و کمياب آينده در" جهانی

و " ساخت آمريکا" های سازان جنگ از هم اکنون، برنامه
  صحبت از سناريوهائی برای آينده" سيا"رتبه  مقامات عالی

" ی جهانی جامعه"آمريکا و " نياز حياتی"در آنها  کنند که می
عروج برخوردهای » به منابع نفتی) نظام جهانی سرمايه(

 خواهند ناپذير قهرآميز نظامی را در اکناف جهان اجتناب
اين منطق دولت آمريکا بر اساس   طبق .9»ساخت

 ، داشتن"ها تالقی تمدن"ی  های طرفداران نظريه پيشگوئی
جنگ عليه "امتيازات و تفوق نظامی و با بهانه قرار دادن 

های خود عليه  منابع به جنگ "کمبود و کميابی"و " تروريسم
  خيلی از .مردم جهان بيش از پيش دامن خواهد زد

های گروهی فراملی در  ها به خاطر رعبی که رسانه ريکائیآم
و بنيادگرائی اسالمی انداخته و  "تروريسم"دل آنها نسبت به 

سوختی  مواد" کمبود و کميابی"يا به خاطر نگرانی از اينکه 
های خود را در  ممکن است باعث گردد که آنها نتوانند خانه

ها و   به ماجراجوئینگاهدارند، احتمال دارد که ها گرم زمستان

اگر موقتی هم که  ی آمريکا حتی جنايات جنگی هيئت حاکمه
 اين احتمال چهار سال پيش در جريان  .شده، لبيک گويند
 ولی فضای کنونی  .به عراق حتميت يافت تدارک و حمله

بر  دهد که بهای کسب هژمونی عراق به روشنی نشان می
ن خون و تلفات و انرژی سوخت به غايت گران بوده و با داد

  .و نظامی همراه است فرو رفتن در باتالق سياسی
ی   با حمله2003چهار سال پيش رژيم بوش در آغاز بهار 

عراق، خواست جهانيان را از طريق کسب يک  نظامی به
  .وادارد "تعجب"و " حيرت"به " العجلی پيروزی ضرب"

دم ولی آنچه که مردم را به حيرت و تعجب انداخت مقاومت مر
اشغال نظامی عراق توسط نيروهای  عراق عليه تجاوز و

نظامی و   امروز بعد از چهار سال شکست .نظامی آمريکا بود
ها مخالف جنگ  درصد آمريکائی65سياسی آمريکا در عراق، 

آمدهای ناشی از آن  جنگ عراق و پی ها درصد آن74بوده و 
های  ملیفرا منجمله افزايش قيمت بنزين، را مستقيما به گردن

  .اندازند نفت و رژيم بوش می
که جنگ عراق به  اکثريت مردم در آمريکا ديگر معتقد نيستند

خاطر مبارزه عليه تروريسم و يا به جهت کمبود و کميابی 
 بلکه مردم عموما اعتقاد پيدا  .بوده است مواد سوختی

تسلط بر منابع  نظامی به عراق اند که علت اصلی حمله کرده
بالمنازع " رهبری"يانه در جهت تامين بقای نفتی خاورم

" جنگ سرد"ی   اگر در دوره .اروپاست آمريکا بر ژاپن و
کمونيسم " هيئت حاکمه آمريکا تحت شعار مبارزه عليه

اين ) 1947-91(توانست نزديک به نيم قرن " المللی بين
اعمال کند، امروز همان رژيم " غرب جهان"رهبری را در 

مقام  آن" مبارزه عليه تروريسم"ت شعار کند که تح تالش می
 روشن است که اين دفعه، هيئت حاکمه آمريکا از  .را حفظ کند

بدست آورده بود، " جنگ سرد"ی  دوره آن موقعيتی که در
و عراق   عدم موفقيت آمريکا در افغانستان .محروم شده است

ی آمريکا برای تسلط بر جهان  ای از اين است که پروژه نشانه
تامين هژمونی نفتی در خاورميانه با  طريق کسب واز 

  .است مقاومت و مبارزات مردم در اکناف جهان روبرو گشته
ها بپردازيم،  اين که به چند و چون اين چالش در اينجا پيش از

ی اسرائيل به عنوان يک  ی پديده رابطه نگاهی اجمالی به
کسب – کشور استعمارگر در خاورميانه و هدف آمريکا

   اندازيم  می-مونی نفتی در خاورميانههژ
                                              ادامه دارد                                                        
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