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نوروز در دامان طبيعت، خبر از  جدال تازگی و طراوت با 
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  !بهاران خجسته باد
 !شکفتن شکوفه ميسر است 

 
وز در دامان طبيعت، خبر از  جدال تازگی و طراوت با کهنگی، نور

همانگونه که  ! جدال بهار با  زمستان و سرآغاز شکوفائی است
سير حوادث اجتماعی در کشور ما ميتواند، تالش های مردم ما برای 
دستيابی به آزادی، برابری، رفاه و زندگی شکوفا را بدنبال داشته 

  !باشد
 رژیم در  سالی که گذشت ، نشان ميدهد که در  نگاهی به کارنامه

نبردی نابرابر و برای به زانو و به تسليم در آوردن شما، شکست 
  .خورده است

آیا در سالی که در پيش رو خواهيم داشت، شاهد گسترش جنبش 
های آزادیخواهانه و برابری طلبانه شما در مسير سرنگونی  

 !ن باشدجمهور اسالمی خواهيم بود؟ اميد که چني
  

نگاهی به سالی که گذشت، فرصتی را فراهم می آورد که  با تکيه 
یک سال دیگر سپری . بر تجربيات آن، سالی ُپر بار را آغازنمائيم

  :  شد،اما همچنان
. ا بر جایگاه تعيين سرنوشت مردم ایران تکيه زده است.ا.رژیم ج

  سال قبل توسط روحانيت و حاميانش، از مردم29جایگاهی که 
اتمی رژیم  و " خودکفائی"سال رجز خوانی . ایران ربوده شده است

سال تشدید سرکوب مبارزات مردم اعم از کارگران، زنان، جوانان، 
. توسط این رژیم نيز بود... دانشجویان، اقليت های ملی و مذهبی و

سال تشدید تهدیدات نظامی و بایکوت های اقتصادی ایران، توسط 
رتجاعی و در رَاس آنها دولت ایاالت متحده دول امپریاليستی و ا

 .امریکا نيز بود
 

سالی که گذشت، اما،  سال تالش های گرانقدر کارگران برای 
واقعيت بخشيدن به ایجاد تشکل های مستقل کارگری و برخی 
ارتباطات فی مابين آنها ، سال مبارزات زنان حق طلب  در مسير 

ا ، سال .ا.انين ضد زن جدستيابی به حقوق برابر با مردان و قو
مقاومت و مبارزه دانشجویان دانشگاههای ایران، سال تداوم 
مبارزات حق طلبانه ملتهای ساکن ایران هم بود و عالوه بر آن 

 برای افکار عمومی در جهان، بيش ،  برای مردم ایران و همچنان
از پيش عيان شد که رژیم اسالمی درایران، ٌسد راه پيشرفت، ترقی 

فزون بر آن بيش از گذشته آشکار شد که . اه مردم ایران استو رف
ا  و هم امپریاليسم و دیگر نيروهای ارتجاعی متحد آنها، هم .ا.هم ج

پای یکدیگر در آویختن شمشير دمکلس خطر جنگ، بر فراز سر 
مردم ایران، نقش بسزائی داند و رهبران همه جناحهای رنگارنگ 

 رقابت های فریبکارانه آنها با ا بار دیگر نشان دادند که.ا.ج
ربطی به تامين منافع مردم ندارد و همۀ آنها شایستۀ  یکدیگر،

محاکمه در یک دادگاه مستقل و عادالنه به اتهام جنایت برعليه 
  .بشریت هستند

  
  !مرم مبارز، آزادیخواه و برابری طلب

برای پایان دادن به حيات ننگين این رژیم و مقابله با خطر جنگ 
يلی امپریاليستی و قطع دسيسه های دولت اسرائيل و کوتاه تحم

سخن  برای دست یا بی به آزادی، برابری، استقالل و حاکميت بر 
سرنوشت خودمان و برای آغاز ساختمان یک جامعه انسانی؛ دست 

در تشکل های مستقل . آوردهای مبارزاتی خود را مستحکم کنيم
د هر چه گسترده تر توده راه را برای ورو. مردمی، گرد هم آئيم

ا و دول غارتگر امپراليستی هموار .ا.مردم، عمل متحد مردم عليه ج
این رمز موفقيت همه ما است و در این مسير ضروری است . نمائيم

که در پيوند دادن جنبش کارگران، جنبش زنان، جنبش خلقهای 
و ایجاد جنبش .... ایران، جنبش جوانان، جنبش دانشجویان  

  .  در سراسر ایران، بطور موثر و عملی تًاثير گذار باشيمجنبشها
  نابود باد رژیم جمهوری اسالمی ایران

  !نوروزتان پيروز باد
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 

 2008 هجدهم مارس - 1386بيست و هشتم اسفند 
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مارش عظيم تحریم کنندگان ومعضل  
 !ق های خالیصندو

  تقی روزبه
کوس رسوائی نمایش انتخاباتی مجلس هشتم رژیم اسالمی چنان پرطنين 

خود رژیم باگزینش پيشاپيش مهره . است که نيازی به افشاگری ندارد
، طبل این رسوائی را "رسمی وقانونی وعلنی"های خود،آنهم بصورت

د ازهم بطوری که هرکس می توان. درچهارگوشه عالم بصدادرآورده است
اکنون حول نتيجه ای که ازدرون صندوق های رأی بيرون خواهد آمد با 
خيال راحت به هرميزان که دلش می خواهد شرط بندی کند،بی هيچ بيمی 

والبته درست بهمين دليل بازارقماربازان حرفه ای هم سوت .ازباخت
جالب است که این بار خود رژیم  برای آن که خيالش را ! وکوراست
ت آسوده کند، فتيله  تنورانتخاباتی را پائين کشيده و باتدوین ازهرجه

مقررات سفت وسخت توسط مجلس دست نشانده،برای کنترل تبليغات 
خيابانی ومعابرعمومی برآن شده که ازملتهب کردن 

هدف آن است که  .لوگيری کندج"انتخاباتی"فضای
اندازی صددرصد بی دردسربرگزارشود وازهرگونه دست "انتخاباتیآزمو"

احتمالی توسط  باصطالح رأی اعتراضی،بهره برداری رقبای داخلی برای 
ِ توطئه گران جهانی  سهم خواهی بيشتر وتعبير خواب های مخملين

هم چون تعویض لباس بهنگام "انتخابات"غرض آن است که .دوربماند
بی شک کم رمق نگهداشتن آتش تنور،برای .تغييرفصل،بی دردسرگردد

 استفاده دشمنان ورقبا گرچه حاکميت را ازدردسرهای جلوگيری ازسوء
نشان دادن پزدموکراتيک رهامی سازد وبحسب ظاهر روزنه هائی را برای 
جلوگيری ازرخنه دشمنان رنگارنگ می بندد،اما درعوض با گشودن 
روزنه های دیگروبزرگ تر، وبا سيبل کردن کل نظام آن را آسيب 

د هزینه هائی را می کاهد اما ازسوی ازجانبی بنظرمی رس. پذیرترمی کند
دروجه :دیگر پرداخت ماليات های سنگين تری را باو تحميل می کند

مناسبات درونی زخم ها و تنش های مربوط به تقسيم قدرت را تشدید 
کرده وبانازک کردن قاعده هرم مشارکت طيف های حامی رژیم 

ود ومردم را برناپایداری آن وشکنندگی نظام می افزاید؛ شکاف بين خ
وسعت بيشتری بخشيده وبادوقطبی کردن آن،صدای گام های مارش 
براندازی را پرطنين تر می کند؛ ودرسطح جهانی نيزبا نشان دادن بيش 
ازپيش ماهيت ضددموکراتيک خود،هم نفرت جهانی عليه خود را دامن 
. ميزند وهم قدرت مانور دشمنانش را برای افزایش فشارفراهم می سازد

و " باران فتنه"يقت رژیم به خيال روئين تن کردن خود دربرابردرحق
ازطریق سراب یکدست کردن بيشتروبيشتر،چالش هایش را به عرصه 
های نوین تر،خطرناک تر،وبازگشت ناپذیرتری سوق می دهد ودرست 

درکوتاه .بهمان اندازه پوک تروشکننده تر و بی آینده ترمی شود
 پوسخند مردم ایران و استهزاءجهانيان مدت،اوالبته می تواند درمقابل

صندوق های خالی را با آراء جعلی پرکند،وهمانطورکه با توهم بسته شدن 
که درواقعيت امر چيزی جزبستن یک مرحله و گشودن -پرونده هسته ای

 جشن هسته ای برگزار می کند، -مرحله تازه ای از پرونده  هسته ای نبود
هم می تواند جشن انتخاباتی برپاکند " تانتخابا"درفردای پيروزی خيالی 

، به "خود تضمين کرده"وهم چون دیکتاتورهای سرمست ازپيروزی
  .خویشتن تبریک بگوید

نگاهی به سيرواژگونی حکومت های خود کامه نشان دهنده آن است که 
یکی ازاین کوره راه . موش کورتاریخ فقط ازیک مسيرنقب نمی زند

ی است که تنها قادراست نوک دماغش را ها،کوربين کردن چشمان حکومت
اگرکسی چشم بند رابه نحوی به چشمانش .به بيندونه دوقدم آنطرف تررا

به بندد که فقط قادربدیدن جلوی پای خود باشد وبدون افق،سرنوشتی جز 
تصادم مداوم بادیوارودیوارهای تازه ای که هردم دربرابرش برافراشته 

يال خود ازدام و مهلکه ای گریخت،اما آری می توان به خ.می شوند ندارد
هرفرارفتی ازاین گونه،برای نظام های استبدادی وبرای دیکتاتورها چيزی 
جزفرورفتن بيشتردردامی مهيب تروتنگ ترکردن حلقه طناب داربدورگردن 

رانده  شدن بسوی قربانی کردن هرچه بيشتر عوامل ومولفه .خویش نيست
د مولفه ها و منافع لحظه ای آن، های پایه ای بقاء یک حکومت  بسو
بعبارت دیگر وقتی یک حکومت . جزتنگ ترشدن حلقه محاصره نيست

مجبورمی گردد، برای  تداوم حيات ننگين اش،شرایط پایدارتربقاء خود را 
بدست خویش نقض کند،حاصلی جز خود زنی و تنگ ترشدن حلقه 

مهلکه،یکی تجربه نشان می دهد که ورود به وادی این .محاصره ندارد
ازحلقات مهم زنجيره ای است که  سرنگونی نظام های ارتجاعی و مستبد 

  .را تشکيل می دهد
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  " !انتخابات"نسخه اول ودوم سناریوی 
و مطلقا " اصول گرا"درنسخه اول تن پوش انتخابات تنها به اندام جناح 

و درکنارآن سپاه .بودند پرو شده بود" خودیِ خودی"آنهائی که وفادار و
اسداران نيز،تمام قد واردصحنه شده وبه رقبا ومخالفين این جناح چنگ پ

رقبا درآمد " واحلقومای" آش چنان شورشد که فریاد.ودندان نشان می داد
آنها که سرشان بی کاله مانده :ورژیم دچارتب بحران حکومتی شد

و دارای رانت معتبرسياسی را کشف " رجل سياسی"بود،سریعا یک
با " امام خمينی"چنين بودکه نوه ویادگارعزیز.دندوروانه ميدان کر

اعتراض به حضورعلنی سپاه :پالتفرمی حامل سه محور وارد صحنه شد
درصحنه سياسی و بعنوان نقض کننده آشکار وصيت نامه امام،رد 
صالحيت های گسترده که منجربه سالخی شدن بيرحمانه کاندیداهای رقبا 

بود،وباألخره بی توجهی به سنت توسط هيئت های اجرائی ونظارت شده 
امام درتصميم گيری ها و تمرکزتصميم گيری دربيت رهبری بدون مشورت 

واکنش اوليه جناح رقيب به دوپينگ جناح . با یاران امام دفن شده
رفسنجانی وشرکاء، بی اعتنائی بود وحتا فراترازآن،گيردادن به لپ سرخ 

ین یاروفاداروهميشه گوش وچنين بود که توسلی،ا!.وماشين بنزنوه امام
بفرمان امام،درحين سخنرانی اعتراض آميز در مجمع تشخيص 
مصلحت،ازشدت برافروختگی وغصه درجا دق کرد ومرد وشد شهيدزنده 
ای که رفسنجانی درنمازجمعه برایش اشک افشانی کرد،محتشمی 
درمراسم بزرگداشتش سخنان طوفانی برزبان راند وکروبی فرصت طلب و 

ان عمامه اش را بدورسرش چرخاند؛ یعنی که تا سهممان را کرکری خو
باری سه رجل مغبون،رفسنجانی وخاتمی . ندهيد ساکت نخواهيم شد

سایتی که به .وکروبی نشستند وشورکردند وسپس به دیدار رهبر شتافتند
لپ سرخ و ماشين بنزنوه امام بندکرده بود بسته شد وسوراخ سوزن 

دکردند تا چنددوجين ازهمراهان این جریان شورای نگهبان راهم کمی گشا
بتواند باعبورازآن، شانس خود رابرای گذشتن از بقيه خوان ها 

رفسنجانی به تشکرازمسئوليت پذیری ولطف شورای نگهبان .بيازمایند
پرداخت و سپاه هم بدون این که ازصحنه خارج شود، وبفهمی ونفهمی، 

 دست ازپيش فنگ وپس فنگ کردن آشکاروتحریک آميز
باردیگربرای همه ثابت شد که انداختن چندتکه خردوریزجلوی .برداشت

وچنين بود که نسخه . پای حضرات برای راضی  کردنشان کافی است
اندکی اصالح  شده سناریوی اول به عنوان متن  نمایشنامه انتخاباتی 

  :بروی صحنه آمد
اصلی برطبق این سناریو صحنه گردانی اصلی هم چنان دراختيارجناح 

یعنی اصول گرایان ووفاداران صددرصد امتحان داده باقی می ماند که 
درکسوت جبهه متحد اصول گرایان وائتالف فراگيرمعرکه گيری کنند وادای 

درکنارآن ها،حاشيه باریک . انتخابات رقابتی وچند قطبی را دربياورند
دیگری مرکب ازجبهه اصول گرایان باصطالح پراگماتيست هم چون 

جانی وحاميان آن و راست ترین بخش اصالح طلبان حکومتی رفسن
قراردارند که برای بهره بردن از سهميه  تعيين شده خود درتالشند تابه 

درساخت قدرت ادامه داده وباین "موثروفعال"خواست حضوریک اقليت 
وقتی که آنها ازاصطالح .ترتيب به حيات انگلی ونباتی خویش تداوم بخشند

ثرسخن به ميان می آورند،بالفاصله درمقابل این سؤال بی اقليت فعال ومؤ
پاسخ قرارمی گيرند،که این چه اقليت فعالی است  که درمجلس هفتم 
باپيشه کردن سکوت مطلق،حتا صدای مخالفين درونی اصول گرایان 

  ! پرطنين تر ازصدای آنها بود؟
 البته درحاشيه سناریوی فوق چندین نکته رقت انگيز وچندش آور 

  :دیگری وجوددارند که اشاره ای کوتاه به آنها خالی ازلطف نيست
نظيرجبهه مشارکت (نخست آن بخش ازاصالح طلبان موسوم به حکومتی 

هستند که جناح حاکم سهميه ای برای آنان ) ومجاهدین انقالب اسالمی
بااین وجود آنها هم چون دون کيشوت لباس رزم پوشيده . درنظرنگرفت

ن به ميدان جنگ شتافتند و ستادانتخاباتی وسخن گو وسواربراسب چوبي
مستقل محروم " سياست ورزی"آنها باوجود آنکه از.ترتيب دادند

ماندند،اما بدليل آنکه خود را صاحب خانه وجزئی ازنظام می 
دانند،ناچارگردیدند که درنقش واقعی وبرهنه شده خود،یعنی گرم کردن 

تمامی هدف و تالش آنها . کنندتنورانتخابات وتحریم شکنی ایفاء نقش 
رخنه درصفوف گسترده تحریم کنندگان ازکارگران ومعلمان و دانشجویان 

وتنها اميدشان به ميزان شکسته .بوده وهست... و زنان و هنرمندان و
آنها به عنوان زائده جناح راست اصالح طلبان . شدن یخ های تحریم است

زچرخه انتخاباتی نظام را وبه سردمداری خاتمی که بيرون قرارگرفتن ا
فاجعه جبران ناپذیرمی داند و همانند تمامی بزنگاه های تاریخی هم چون 

 18برگزاری انتخابات نمایشی پایان ریاست جمهوری وسرکوب جنبش 
تير ولحظه کنونی، با خيانت به ادعاها و باورهای باصطالح مردم ساالری 

  .دینی خوددرصحنه ظاهرشده،درآمده اند

نها ورقت آورترازآن ها،عناصری چون نهضت آزادی قراردارد درکنارآ
حضوردرآن را  برخود واجب ! که به بهانه مشارکت درفرایند دموکراسی

وچندش آورترازاین ها،آن جنازه های موميائی شده  . عينی می داند
... سياسی،چون فرخ نگهدار وبابک امير خسروی و مليحه محمدی و

به !"اپوزیسيون یا پوزیسيون؟"ی فاخرهستند که بایدک کشيدن ردا
مردم پيام می دهند که مبادا فرصت شرکت درانتخابات را ازدست 

والبته دراین ميان آنتنی کردن این رویکرد توسط رسانه هائی !(بدهند
چون رادیو فارسی فرانسه درکناربی اعتنائی به صف گسترده تحریم 

ضرات درشرایطی است فراخوان این ح).کنندگان نيزخالی ازتماشا نيست
مذهبی -که حتی جریاناتی هم چون جبهه ملی وتحکيم وحدت ونيز ملی

عدم شرکت خوددراین ...  ها وعناصری چون سحابی وپيمان و
  !انتصابات را اعالم داشته اند

بی شک آنچه که به صورت عشق بی ریا وخالصانه این جماعت به 
روی حب وجذبه رژیم تماما گندیده نمایان می شود،دراصل نه از

عطرمسحورکننده یار،بلکه نشأت گرفته ازبغض معاویه وترس  ازآن 
آنها راست وحسينی نگران پی آمدهای تحریم گسترده  : سوی است

-وموجهای برآمده ازآن ونگران یک برآمدتوده ای و نافرمانی مدنی
آنها درزمانی به فکرآشتی دادن مردم با رژیم، .اجتماعی گسترده هستند

ق با رای مردم  برآمده و به جرگه تحریم شکنان پيوسته اند،که و صندو
حاکميت بی اعتنا به اندرزهای آنها وبا تکيه بر تنها ابزاربقاء خود یعنی 
سرکوب،هيچ گونه توهمی رابرای دخيل بستن به امامزاده صندوق ها 
باقی نگذاشته  وسعيد حجاریان ازپدیده بت واره شدن صندوق  سخن به 

  .ده استميان آور
 آری اکنون بيش ازهرزمانی راه خيابان، کارخانه،مدرسه،دانشگاه 

جداشده وآهنگ گام های سنگين مارش مستقل راه " صندوق"وخانه از
بگذاررژیم درانزوا وتنهائی خود جشن .پيمایان پرطنين ترشده است

پيروزی برپا دارد وآرمان باختگان و بریدگان ازمردم،به  صندوق های 
 !ين تکليف شده دخيل به بندندازقبل تعي

                       2008-03-13-23-12-86  

  ……………………………………  
                                          !خودسانسوری، مظهری از خشونت

  الله حسين پور
ه روز اوج نمی خواهم از سانسور حرفی بزنم که نه تنها اکنون روز ب

تازه ای می گيرد، که در تاریخ کشور استبدادزده ما، امری عادی و 
روزمره شمرده شده و بر تمام اعمال و رفتار فردی و اجتماعی ما 

تاکنون نه ما و نه اجداد ما از آزادی ابراز عقيده، .  حاکم بوده است
م، آزادی نوشتن، آزادی فيلم و تئاتر ساختن و،و،و برخوردار نبوده ای

 یا باید مدح و ثنای حاکميت را  .آن را نشناخته ایم و تمرین نکرده ایم
اما در این جنگ و گریز در . می گفتيم و یا جای مان در زندان بود

مقابله با سانسور توانسته ایم بسيار ماهرانه خود را به هزار رنگ در 
ابهام شعر را با استعاره سروده ایم، داستان را در هاله ای از . آوریم

به فيلم، با یک حرکت چشم و دست ، . و رمز و راز پرورانده ایم
معنای عميقی داده ایم و از هر طریقی، تالش کرده ایم تا صدای مان 
را از البالی مميزها و ممنوعه ها عبور دهيم و آن چه را که می 

مسلما اگر آگاهانه به سانسور . خواهيم به گوش همگان برسانيم
ی توانيم حين استفاده مؤثر از امکانات، چه گفتاری و برخورد کنيم، م

  .چه عملی، حيطه فعاليت خود را گسترش دهيم
اما من می خواهم از خودسانسوری بگویم که خود محصول سانسور 

که دیگر نه مقابله با سانسور، بلکه فرزند اهل سانسور است . است
ی کند، بلکه آن که نه تنها با آن نمی جنگد و ریشه آن را از بنيان نم

آن را در جامعه همگانی می . را با تفاهم و هم یاری، بسط می دهد
خود را بر آن . کند، به خانه ها می آورد و در افکار خود جای می دهد

  .منطبق می کند و یک قدم فراتر نمی گذارد
مظهر دیکتاتوری، استبداد و . خودسانسوری مظهر خشونت است

نگ را تنگ می کند و تابوها را رواج خودسانسوری فره. خفقان است
خودسانسوری هم زیستی با خشونت است و اکنون در . می دهد

زیرا . کشورما، بيش از هر زمانی گسترش یافته و نهادی شده است
تيغ سانسور تحت حاکميت جمهوری . سانسور همگانی شده است

 اسالمی دیگر حيطه محدودی را دربر نمی گيرد، بلکه در همه جا عمل
سانسور نه تنها در فعاليت های اجتماعی، بلکه در تمام حوزه . می کند

. های فردی یا جمعی، در محل کار یا در خانه رسوخ کرده است
خشونت و سرکوب حادی که امروزه در جریان است، خود نشان 
دهنده بيداری گسترده مردم است که در تمامی عرصه ها مشاهده می 
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فقان زده ما تحمل نمی شود و در نتيجه چنين امری در جامعه خ. شود
اگر با دقت بنگریم، خودسانسوری را در  .سانسور همگانی می گردد

  !هر کنش اجتماعی یا فردی می بينيم و در خودمان به طریق اولی
آن هایی که به طوری آگاهانه به خودسانسوری تن می دهند، این 

خود چاره ای جز گونه تصور می کنند که در رفتار فردی یا اجتماعی 
آن ها . آن ندارند و تنها برای هم زیستی موقتی از آن استفاده می کنند

از طریق استفاده آگاهانه از خودسانسوری، به نوعی ، ادامه کاری 
چنين افرادی در خانه یا در محل کار خود، . خود را تضمين می کنند

اعی، خود در روابط خود با انسان های دیگر و یا در فعاليت های اجتم
را در چهارچوبی که تعيين شده، مستحيل کرده و با این که آن را نمی 
پذیرند، اما آگاهانه در همان حيطه عمل می کنند و در مقابل آن نمی 

بسياری از نویسنده ها یا فيلم سازان و یا هر کنش گر دیگری . ایستند
ماندن "دهزن"را می شناسيم که با این که اعتقادی دگر دارند، اما برای 

کاری، محدودیت ها را پذیرفته و خود را در آن محدوده "ادامه"و 
جای داده اند و شاید منتظرند، زمانی برسد که بتوانند آزادانه به آن 
چه اعتقاد دارند، عمل کنند و آن چه را که دوست دارند، بگویند و 

در این رابطه نيز می توان به خوبی نقش قدرت و نقش . رفتار کنند
س فرادست را مشاهده کرد و از این طریق ميزان بسيار باالی جن

  .خودسانسوری ميان زنان و حتی کودکان مؤنث را به وضوح دید
نمی خواهم تنها از فعاالن اجتماعی بگویم و یا از انسان هایی که نقش 

می خواهم از زنی بگویم . کنش آنان به نحوی در جامعه زده می شود
 کتک خوردن، یا عصبانی شدن و یا هر نوع که در خانه خود از ترس

واکنش حاد دیگر از همسر، پدر یا حتی پسر خود، مجبور است از 
تمام آرزوها و خواسته هایش بگذرد و هيچ گاه آن ها را برزبان 

مجبور است رفتاری داشته باشد که از او می خواهند و انتظار . نياورد
بيگانه " خود"ن عمر از را نشناسد و تا پایا" خود"دارند و  هرگز 

  .بماند
  !خودسانسوری ناآگاهانه، محصول بيمارگونه سانسور 

آن . اما بدترین نوع خودسانسوری، ناآگاهانه عمل کردن به آن است
هایی که به خودسانسوری ناآگاهانه دچار می شوند، ناچارند دائما 
 افکار و اعمال خود را توجيه نمایند، به سفسطه دچار شوند و برای

  . خود و دیگران استدالل نمایند که چرا به چنين عملی دست زده اند
خودسانسوری ناآگاهانه به طور فردی در ميان انسان ها، " بيماری"

به ویژه زنان، به عنوان قشر فرودست و تحت ستم در جامعه ، بيداد 
زنانی که ناآگاهانه اعمال و روش زندگی خود را توجيه می . می کند

. م های خود تابو می سازند و حاضر به تغيير آن ها نيستندکنند، از دگ
آن ها در همان چهارچوب زندگی اجتماعی و شخصی خود که بر آنان 

. می کنند" رضایت"بوده و احساس " خوش بخت"تحميل شده است، 
تالش برای تغيير را، کوبيدن آب در هاون دانسته و مبارزه برای یک 

بسياری از زنان، .  خام می پندارنددنيای دگر را اوهام و خياالت
از . تمایالت خود را تئوریزه کرده و آن ها را برحق جلوه می دهند

ریشه یابی آن ها و یافتن چراها و ارائه پاسخ ها ناتوانند و در 
  .دارند" آرامش"چهارچوب زندگی سراسر توجيه شده شان 

 تر عمل چنين حادثه ای در محيط خفقان آور کشورمان بسيار موذیانه
می کند و نه تنها بسياری را بدون آن که خود متوجه باشند به توجيه 
و تفسير رفتار خود مجبور می کند و موجب صرف زمان گران بهایی 
می شود که به جای رفتن به جلو، به درجا زدن و به مقبول نمایاندن 
و مدلل کردن عمل کردها و گفتارها تعلق می گيرد، بلکه دیگران را 

  .فریب داده، متوهم می سازد و ضد آگاهی را رواج می دهدنيز 
این روند را به طور روزمره، در ميان بسياری از فعاالن اجتماعی نيز 

مدت ها صرف آن می گردد که تاکتيکی، که بر اثرجو . می توان دید
خفقان، ناآگاهانه و یا ناچارا برگزیده شده و احيانا مورد اعتراض عده 

قرار گرفته، توضيح داده شود و )  تابوهای دیگرشاید با(ای دیگر
استدالالت و توجيهات گوناگون برای اثبات صحيح بودن آن به کار 
رود تا در این ميان عامل اصلی که همانا خفقان و خود سانسوری 

  . ناشی از آن است، به طور  ناآگاهانه پنهان گردد
 و هم شناخت وجوه و مظاهر خودسانسوری در فعاليت های جمعی

چنين در واکنش های فردی و در افکار و اعمال شخصی، یکی از راه 
صراحت دادن و صادق . های مقابله با سانسور و بی اثرکردن آن است

بودن با خود و دیگران، شرط اوليه شناخت خودسانسوری در روح و 
  2008  مارس !روان خود و در برخورد با محيط پيرامون است

……………………………………  

،  بود پنج سال پيش نام یک کشورعراق 
 ...حاال؟

، ارتش های آمریکا و انگليس به 2003 مارس 19در . روشنگری
حمله کنندگان .عراق حمله کردند و این کشور را تحت اشغال در آوردند

, بقایای صدام,به اتحاد با , بقایای صدام,بعد از پنج سال، از جنگ با 
ه آمد؟ پاتریک کابرن که از بر سر کشور و مردم چ. روی آورده اند

روزهای نخست با حضور درکشور جنگ زده از اوضاع آن گزارش 
برخی از خاطرات . تهيه ميکرد، نگاهی کوتاه به پنج سال گذشته دارد
چکيده ای از گزارش . کوچک او، بيش از یک کتاب بزرگ حرف دارد

  . او را ميخوانيد
 

 سالگرد خون آلود عراق 
 .  سال نابود کرد5ور را در عرض چگونه ميتوان یک کش

. بعد از پنج سال اشغال، عراق به عنوان یک کشور ویران شده است
بغداد امروز مجموعه ای متخاصم از گتوهای سنی و شيعه نشين است 

مناطق مختلف . که توسط دیوارهای سيمانی بلند از هم جدا شده اند
یم عراق با سه مناطق سنی پرچم قد. هرکدام پرچم ملی خود را دارند

عالمت ستاره حزب بعث را به کار ميبرند و شيعه ها نسخه جدیدی را 
کردها .  کرد تهيه شده به اهتزار در می آورند–که توسط دولت شيعه 
 . پرچم خودشان را دارند

دولت عراق می کوشد این تصور را ایجاد کند که عراق به شرایط عادی 
قی گفته انداز تداوم خشونت به روزنامه نگاران عرا. بازگشته است

وقتی در ناحيه کاراده نزدیک هتل من بمب . ذکری به ميان نياورند
 نفر به قتل رسيدند، پليس فيلمبردار تلویزیون را که 70منفجر شد و 

تعداد قربانيان . ميخواست از ویرانی فيلم بگيرد با کتک کشان کشان برد
 26 به 2007 و اوت 2006 نفر در روز بين نوامبر 65غيرنظامی از 

ولی این کاهش بخشا . کاهش یافته است] امسال[نفر در روز در فوریه
به علت آن است که پاکسازی ها کار وحشت انگيز خود را انجام داده و 

  .در بخش اعظم بغداد دیگر منطقه مختلطی باقی نمانده است
در خارج از عراق، این جنگ نسبت به اغلب جنگ های دیگر، بيشتر 

خود عراقی ها هم اغلب شناخت کاملی از آن . ک نشده مانده استدر
ندارند، زیرا شناخت آنها از جنگ به اجتماع خودي، شيعه یا سنی یا 

از لحظه ای که . کرد محدود است ولی بخش های دیگر را درک نميکنند
پرزیدنت بوش تصميم گرفت صدام حسين را سرنگون کند مشخص بود 

 تفاوت خواهد 1991درش به عراق در سال که این جنگ با حمله پ
آن یک جنگ محدود برای بازگرداندن کویت به وضع موجود . داشت
  .بود

وقتی قرار .  ناگزیر می بایست عواقب رادیکالی داشته باشد2003جنگ 
بود صدام حسين سرنگون شده و بعد انتخابات برگزار شود، آنگاه به 

ل ميدادند باید اکثریت شيعه  درصد جمعيت را تشکي20جای سنی ها که 
در چنين انتخاباتی احزاب مرتبط . همراه با کردها به حکومت ميرسيدند

با ایران پيروز ميشدند، چنانکه در واقعيت هم در دو انتخابات سال 
بسياری از مشکالت آمریکا در عراق ناشی از .  همينطور شد2005

رد ایران و و تالش هایی است که آمریکا به عمل می آورد تا نگذا
رهبران ضدآمریکایی مثل مقتدر صدر خالء حاصل از سقوط صدام 

 .  را پر کنندحسين
 2003 مارس 19ایاالت متحده و متحدانش هرگزواقعا جنگی را که در 

ارتش های آن ها راحت به بغداد . آغاز کردند به درستی درک نکردند
ه گارد ویژه حتی واحدهای موسوم ب. رسيدند زیرا ارتش عراق نجنگيد

ریاست جمهوری که از نظر مالی و تجهيزات به آنها خوب ميرسيدند و 
پوشش . از نظر عشيرتی با صدام حسين پيوند داشتند، به خانه رفتند

تلویزیونی و پوششی که بيشتر روزنامه از جنگ به دست دادند به شدت 
گول زننده بود، زیرا این تصور را به دست می داد که گویا جنگ 

من همان روز که . یدی در گرفت، درحاليکه جنگی صورت نگرفتشد
موصول و کرکوک دو شهر شمالی را بدون هرگونه مبادله آتش تصرف 

تانک های سوخته عراق در جاده های . کردند، به این شهرها وارد شدم
اطراف بغداد پراکنده بودند واین تصور را ایجاد ميکردند که جنگ 

ی خدمه قبل از اینکه تانک ها هدف قرار شدیدی روی داده است، ول
 . نها را رها کرده و رفته بودندبگيرند، آ

آمریکایی ها آگاهانه یا ناخودآگاه به این . این جنگی به شدت آسان بود
. باور رسيده بودند که مهم نيست عراقی ها چه می گویند یا چه ميکنند

که آلمانی ها و از آنها انتظار می رفت همان رفتاری را داشته باشند 
 ، در حاليکه بيشتر عراقی ها خودشان را شکست 1945ژاپنی ها در 
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بعدها بحث تندی در گرفت که چه کسی مسووليت . خورده نمی دانستند
ولی در آن هنگام . اشتباه سهمگين انحالل ارتش عراق را برعهده داشت

 آمریکایی ها در حالل و هوای نخوت از حد گذشته یک امپراتوری به
 سر می بردند و اهميتی نمی دادند عراقی ها، ارتشی یا غيرنظامي، چه

 ما در چشم آنها صاف و ساده ": احمد چلبی به من گفت. می کنند
wogs]  اصطالحی که سربازان انگليسی در دوران امپراتوری برای

اصال . بودیم] ت بودمردم خاورميانه بکار ميبردند و به معنای آدم پس
   .".مطرح نبودیم

اولين ماه های بعد از سقوط بغداد مشاهده رفتار ظفرمندانه آمریکایی ها 
که کامال شبيه انگليسی ها در اوج قدرت خود در قرن نوزدهم در هند 

سلطنت "[راج"راه و روش . بود، شگفت انگيز و حتی سرگرم کننده بود
ازار یکی از دوستان من که در ب. از نو حيات یافته بود] بریتانيا در هند

بورس بغداد یک صرافی داشت برای من تعریف کرد چطور یک جوان 
 ساله آمریکایی را که خانواده اش از حاميان مالی حزب 24

جمهوریخواه بودند رئيس بازار بورس کرده بودند و او برای بازرگانانی 
که هرکدام چند زبان بلد بودند و دکترا داشتند، روی منبر ميرفت و از 

   .ی می گفت و آنها را عصبی می کردفواید دمکراس
بيشترعراقی ها . در این موقع سوء تفاهم دیگری هم بوجود آمده بود

او رهبری سبع و بی . خوشحال بودند که از دست صدام خالص شده اند
همه . مایه بود که کشورش را به نحو فاجعه باری ویران کرده بود

ولی این به آن معنا . کردها و اکثریت شيعه خواهان سرنگونی او بودند
نبود که عراقی ها، از هرنوع، ميخواستند کشورشان توسط یک قدرت 

بعدها پرزیدنت بوش و تونی بلر این تصور را به . خارجی اشغال شود
. دست دادند که سرنگونی رژیم بعث ضرورتا به معنای اشغال کشور بود

رای د بدوستان من که عضو حکومت موقت اشغال بودن. ولی چنين نبود
 اگر ما کشور را ترک کنيم، هرج و مرج ":توجيه اشغال به من می گفتند

   . آنها ماندند ولی هرج و مرج آمد".خواهد آمد
در سال اول اشغال به آسانی ميتوانستيم بگوئيم باد در کدام جهت حرکت 

هر وقت یک سرباز آمریکایی کشته یا زخمی ميشد من خودم را . ميکند
هميشه جمعيتی دور بقایای یک جيپ ارتشی . رساندمفورا به محل می 

سوخته آمریکا که دود از آن بلند ميشد یا لکه تيره خون روی جاده 
یک بار وقتی یک سرباز . جمع شده و به دست افشانی مشغول بودند
 من آدم فقيری هستم ": گفتهدف تيراندازی قرار گرفته مردی به من 

می  جشن گرفته و یک مرغ سر ولی خانواده ی من برای این اتفاق
 این زمانی بود که پرزیدنت بوش و وزیر دفاعش دونالد رامسفلد ".برند

   . هستند"اوباش" یا "کهنهبقایای رژیم "شورشيان ميگفتند 
همينطور در ميان عراقی ها در مورد عمق شکاف در جامعه خودشان 

د سنی ها مرا متهم ميکردند که در مور. سوء تفاهم وجود داشت
اختالفات شان با شيعه ها بزرگ نمایی ميکنم ولی وقتی من از رهبران 

کار تکان برجسته شيعه نام می آوردم، آنها دست شان را با حالت ان
. "ند یا از ایرانی ها پول می گيرند ولی همه آنها یاایرانی هست": ميدادند

کایی القاعده عراق شيعه ها را مرتدانی به شمار می آوردد که مثل آمری
بمب های انتحاری بی شمار که در بازارها و . ها مستحق مرگ اند

وشيعه ها . مراکز مذهبی شيعه ها منفجر شد صدها نفر را قصابی کرد
شروع کردند به اینکه هرضربه را با ضربه و کشتار سنی ها بوسيله 

  .  پليس شيعه پاسخ بدهندميليشيای یا جوخه ها و
 زیارتگاه شيعه ها 2006 فوریه 22ر بعد از اینکه چریک های سنی د

. در سامره را منفجر کردند، درگيری به جنگ داخلی کامل تبدیل شد
آقای بوش و آقای بلر مصرانه این را انکار ميکردند ولی این با هر 

شکنجه با مته برقی و . معياری یک جنگ داخلی در اوج سبعيت بود
 ارتش مهدی بيشتر ميليشيای شيعه. اسيد به یک امر عادی تبدیل شد

 ميليون نفرکه 2.2حدود . بغداد را گرفت و دوسوم آن را کنترل ميکرد
  .بيشتر آنها سنی بودند به اردن و سوریه فرار کردند

 در این جنگ انگيزه ای 2007 و اوایل 2006شکست سنی ها در سال 
شد برای بسياری از چریک های سابقا ضدآمریکایی که ناگهان اتحاد به 

 نتيجه رسيدند که نمی توانند با آنها به این. ا روی بياورندآمریک
. آمریکا، القاعده، ارتش و پليس عراق و ارتش مهدی همزمان جنگيد

 ميليشيای سنی وجود دارد که از ایاالت متحده پول گرفته و 8000حاال 
پنج سال بعد . متحد آن است ولی با حکومت عراق خصومت می ررزد

ن کشور فقط مبين از ورود ارتش های آمریکا و انگليس به عراق، ای
    1386 اسفند 28                             .تکه ای از جغرافيا ست

...............................................  
                            

  !رسوا وپرازتقلب"انتخابات"
  تقی روزبه

  !گندیده" اصالح طلبان"نظام گندیده،انتخابات گندیده و
 اند که هرموجودی را انگلی است ویژه خود،وهمواره سنخيتی ازقدیم گفته

 رابطه مبتنی -دراین نوع رابطه.انکارناپذیر بين آندو وجود دارد
 مبنای هستی انگل ،به بقاء موجودی که انگل طفيل آن -برطفيليگری

چرا که انگل ازخود، حيات و .محسوب می شود گره خورده است 
ی ومنبع تغذیه اش ازقبلِ  موجودوابسته موجودیتی مستقل نداشته و زندگ

وقتی موجودی،به مرحله گندیدگی کامل ميرسد،همان . به آن می گذرد
گونه که جمهوری اسالمی رسيده است،بهمان نسبت طفيل ویا طفيل های 

محاسبه . برای آنها خط قرمزی وجودندارد. آن نيزگندیده ترمی شوند
بعنوان مثال آنها حتی . نداردسودو زیان درمنطق تصميم گيری آنها جائی

اگرازقبل و صددرصد بدانندکه جناح حاکم برای مهندسی یک انتخابات 
تقلبی همه گونه تدارکات الزم را فراهم ساخته است و حتی  خود آن 

بخوانند و انتخابات " کودتای پارلمانی دوم"هاپيشاپيش آن را 
طلبان همانطورکه تاج زاده سخنگوی ستاداصالح (رسوابنامندش 

،ویا چون سخن گوی حزب اعتمادملی پس ازپایان )مشارکتی چنين خواند
شمارش درپيامش به مردم بگوید انتخاباتی که درآن نظارت نباشد شرکت 
درآن بی فایده است،بازهم بدليل همان وابستگی جدانشدنی خود به نظام، 
 باید درآن شرکت کنند وگرنه کامال بی هویت شده و بدست خویش ناقوس

همانطورکه عطریان فردرگفتگو با نشریه (مرگ خود را بصدا درآورده اند
 -  درصد آن روشن بود80که تکليف -ميزان می گوید،دراین انتخابات

خود "وقتی آنها می گویند ما ) .مساله برای ما هویتی بود ونه کسب قدرت
، هم "صاحب خانه هستيم واگرازدربيرونمان کنيد ازپنجره واردمی شویم

. وشتی خود با نظام و تغذیه ازبندناف مشترک را به زبان می آورندسرن
ویاهنگامی که آنها وجود جامعه مدنی وسياست ورزی خود را به تداوم 
حضورانگل وارخود درساخت قدرت گره ميزنند، دارند همين واقعيت را 

  .خاطرنشان می سازند
دوره  رژیم جمهوری اسالمی مدتهاست که مشغول پوست اندازی فاز 

ازمشخصات این گندیدگی کنارگذاشتن کامل لعاب . گندیدگی کامل است
-  حکومت اسالمی و والیت  مطلقه-جمهوری بسودگوهراصلی این نظام

،تبدیل شدن اسالم به دکان فریب ونيرنگ خالص که درآن مشغله کابينه 
دولتی اش کشيدن جاده اتوبان برای بردن زائران به چاهی است که 

اقتصادش یک اقتصاد تماما داللی * م زمان ازآنجا ظهورکند،قراراست اما
ووارداتی که درتيول وانحصارخودی ها و معمتدان وسردارانش 
است،ميليتاریسم وتکيه برنيروهای نظامی به مثابه تنها تکيه گاه باقی 
مانده ومورد اطمينان درشرایطی  که بقایای  پایگاه  اجتماعی اش درحال 

ودرحيطه ساختارقدرت نيز بدنبال سراب یکدستی خشکيدن کامل است، 
حکومت دویدن وباریک ترکردن هرچه بيشتر قاعده هرم 
حکومتی،وباألخره نظامی که تنها باتشدید سرکوب و بحران آفرینی قادربه 

  .تداوم حيات خوداست
برگزاری باصطالح انتخابات مجلس هشتم اسالمی اوج به نمایش گذاشتن 

خاباتی که رسما وقانون  ودرروزروشن وجلوی چشم انت. این گندیدگی بود
همه دوسوم تکليف کرسی هایش ازقبل روشن شده بود ودرمورد یک 
سوم بقيه هم که باصطالح رقابتی محسوب می شدند،بابکارگيری انواع 
ترفند ها و مکانيسم های کنترل کننده،بسهولت قادراست دوسوم این 

 درصد باقی مانده را، برای 15آن سهميه را ازآن خود کند  وبقيه نواله،
راضی نگهداشتن حریفان، آراستن ویترین مجلس وگرفتن پزدموکراتيک 

آنهم رقبائی این چنين ارزان فروش و بی .به جلوی رقبای خود بياندازد
آزار ازقماش حاميان رفسنجانی و عناصری ميان تهی همچون کروبی ها 

شارکتی ها و مجاهدین انقالب براستی  ازاصالح طلبان دیروزنظيرم...  . و
دیگرچه چيزی باقی ...اسالمی وآنچه که امروز یاران خاتمی می نامندش

مانده است جزمشتی انگل ودروغ گو وهياهوگر؟درواقع یکی 
ازمظاهرهمين پوست اندازی تبدیل دوقطبی محافظه کارواصالح طلب 

 که دیروز،به محافظه کارواعتدال طلب وباصطالح ميانه رو امروزاست
... درآن  جریاناتی چون حزب اعتدال وميانه و کارگزاران و کروبی ها و 

  .به عنوان قطب تقلبی اصالح طلبان دست باال را پيداکرده اند
  "اصالح طلبان"پيروزی بروایت 

درهنگام قرائت وانتشارآراء درتهران و شهرستانها،روزنامه ها وسایت 
زتيترهای حاکی ازپيروزی های متعلق به ائتالف اصالح طلبان سرشارا
مثال روزنامه کارگزاران،با . اصالح طلبان بود که اکنون خفقان گرفته اند

تيتردرشت اصالح طلبان پيشتازانتخابات،وروزنامه اینترنتی 
اعتراف خبرگزاری فارس ... درصدی یاران خاتمی و50نوروز،پيروزی 
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ات تهران به پيروزی اصالح طلبان، وپيشتاری اصالح طلبان درانتخاب
 نفرازاصالح طلبان به مجلس ميروند 15-14ونظایراین که ازتهران 

  .وامثال آنها بود
بنابراین نباید تعجب کرد،اگر که  درپی اعالم نخستين نتایج انتخاباتی 

 درصدی اصول گرایان دردور 71توسط وزارت کشور، مبنی برپيروزی 
ه ازليست اعالم شده  اول، و پيروزی تقریبا مطلق آنها درتهران درحالی ک

 ازليست جبهه اصالح -مجيدانصاری- نفراول تهران تنها نام یک نفر30
انگارکه آنها دارند انتقام حدادعادل (طلبان درانتهای ليست دیده ميشود

سرليست خود  درانتخابات مجلس ششم را که درانتهای ليست وبيرون آن 
ی تنها قادربه کسب ، ودرحالی که جبهه یاران خاتم)قرارداشت می گيرند

آنهم نمایندگان جناح راستی که باید با قيداحتياط  آنها ( نماینده شده اند23
، جبهه مشارکت اطالعيه ای  بدهد و پيروزی )را اصالح طلب ناميد

اصالح طلبان درانتخابات را وازاینکه توانسته اند پروژه رژیم را بهم 
نان ناصری به عنوان اطالعيه جبهه مشارکت وسخ!(بزنند تبریک بگوید

البته اگرکسی ازبيابان آمده باشد و بی ).سخن گوی ائتالف اصالح طلبان
حضوروهمت مردم "خبرازسيررویدادها، وبياینه جبهه مشارکت باتيتر

را بخواند،حتما تصورمی کند که گویا " بازی طراحی شده آنها رابهم زد
فته و رقيب واقعا شرکت گسترده ای توسط مردم درانتخابات صورت گر

قدرهم،باهمه ترفندها وتالش های خود،عرصه راباین ها باخته 
اماوقتی بدورازلفاظی ها وادعاهای سراسردروغ، بادقت بيشتری !.است

بيانيه  خوانده شود، معلوم ميشود که منظوراز این پيروزی تنها بدست 
سوای دوسوم کرسی هائی  (آوردن یک سوم ازکرسی های رقابتی است 

 ها اصوال رقابتی وجود نداشته وتکليفش ازقبل روشن شده که درآن
بطوری که بادرنظرگرفتن سهميه دوسوم قبلی ودوسوم پيروزی ).است

،معلوم می شود که مجموعا بين "اصول گرایان"درحوزه های رقابتيتوسط 
 درصد کرسی های مجلس دراختيارجناح حاکم وحاميان وی است 85 تا80

 15رقلمرووسهميه مجازو حقارت آميزو تمامی این هياهوها برس
هدف  وتبليغات جناح حاکم و نوع بازی وبازیگرانی که .درصداست 

سازمان داده است روشن است، اما درمورد اصالح طلبان این سؤال 
مطرح است که آنها چه هدفی ازاین همه وارونه گوئی ها و خاک برچشم 

 رسوا وازقبل تعيين مردم پاشيدن ها ومجيزگوئی درباره انتخاباتی چنين
  تکليف شده دارند؟

  بهم زدن بازی یا شرکت دربازی ونجات آن؟ 
قبل ازهرچيز آنها می خواهند شرکت درانتخاباتی چنين رسوا 

برای بدنه و هواداران خود که –وسرشارازتقلب رسمی وغيررسمی را 
وبهمين دليل هم،بيش .بخش مهمی ازآنها مخالف شرکت بودند،توجيه کنند

عالوه براین .معينی برطبل تقلبی بودن انتخابات نمی کوبندازحد 
آنهم بخش کميک . آنها،خودبخشی ازاین بازی بودندونه بهم زننده آن

وکامال صوری آن بودند که وظيفه گرم کردن تنورانتخابات  والقاء این  
تصویربه اذهان عمومی رابعهده داشتند که گویا بایک انتخابات رقابتی 

وشکستن جو وابعاد تحریم گسترده وبزک کردن تصویررژیم  سروکاردارند
بنابراین برخالف عبارات توخالی بهم  .درانظارجهانی ازاهم این وظيفه بود

ریختن بازی حریف،آنها درشرایطی که جناح حاکم سخت به نقش کميک 
آنها  نيازداشت،درنقش دلقکان ازخودبيخود و سر گرم کننده، بروی  

وقتی خاتمی . خود را باجدیت تمام به پيش بردندصحنه ظاهرشدند ونقش
وجبهه مشارکت می گویند بازی آنها را بهم زدیم،هدفشان صرفا تالش 
. مذبوحانه ای است برای پوشاندن رسوائی خود دراین بازی مسخره

منظورآنست که  نارضائی قابل پيش بينی بدنه مشارکت  وحاميان خود را 
  .هوادارن خود ممانعت به عمل بياورنددهنه بزنند و ازریزش آوارگونه 

 بدترازآن،رسوائی وروسياهی بجامانده درچهره پادوها و کارچاق کن 
هائی هم چون مسعودبهنودها،ابراهيم نبوی ها وعيسی سحرخيزها، فرخ 

این موجودات -…نگهدارها،بابک اميرخسروی ها و مليحه محمدی ها و
   باپشتيبانی رسانه هایدوزیستی ميان اپوزیسيون وپوزیسيون است، که

رادیوفرانسه و رادیو و تلویزیون صدای آمریکا وبعضا با کمال تأسف 
سایت های مدعی اپوزیسيون ، به آوازه گری برای شرکت درانتخاباتی 

  .چنين رسوا سرازپا نشناختند
  تخمين ارقام تقلب 

  دامنه احتمالی تقلب تاچه حداست؟
م درتعيين سهميه دوسومی مداخله وتقلب درانتخابات درسه سطح ه

قطعيت یافته درمرحله گزینش کاندیدها،هم باصطالح دربرگزاری ودرسطح 
مربوط به دستکاری گسترده آراء صندوق ها وآنچه که -)خرد(ميکرو

مربوط به رعایت و نحوه برگزاری تشریفات قانونی انتخابات مربوط می 
یاد رقبارا هم شود که عدول ازاین مقررات وسيعا صورت گرفت وداد وفر

درآورد و هم درسطح ماکرووکالن جایجائی کلی آراء که البته درمورد آن 

هنوز سکوت سنگين وپرمعنائی،ازجمله ازسوی رقباء انتخاباتی 
  .که این سکوت دیری نخواهد پائيد.برقراراست

 کنترل کامل  ورودی و خروجی صندوق ها،ممانعت از نظارت کاندیدهای 
قش واگذارشده به بسيج وسپاه ومبلغان جناح رقيب برسرصندوق ها،ن

حاکم درپای صندوق ها ونقش آنها درميان شمارشگران،خلوت کردن اتاق 
همه وهمه ....جمع آوری آراء نهائی از خبرنگاران وناظرین کاندیدها،و

درهرحال .شرایط  دستبرد باصطالح تضمين شده را به آراء  فراهم ساخت 
تقلب درهردوسطح بسياروسيع بوده براساس شواهد وقرائن متعدد 

بی شک تا . ودرکارنامه رژیم رکوردجدیدی را به جا گذاشته است
افشاگری ازدرون صورت نگيرد،کسی نخواهد توانست از چگونگی و 

اما این مانع تخمين . ارقام دقيق وواقعی آن تصویردقيقی بدست آورد
  .ابعادکلی تقلب  ازسوی ناظرین وتحليل گران نمی شود

این ميان بویژه مساله اصلی وناگفته،همانا تقلب کالن و جابجائی کلی در
پس ازصدورفرمان وپيام رهبرمنبی .ارقام شرکت کنندگان درانتخابات است

برحمایت ازليست حاميان دولت وابرازاطمينان ازحضورگسترده مردم، 
 درصد سخن به ميان 60ابتداوزیرکشورازپيش بينی وآرزوی شرکت باالی 

وی جنبه واقعيت  " پيش  بينی"ه عمال با تعيين شدن کف تقلب ک.آورد
باین ترتيب معلوم شد که تصميم به افزودن یک رقم بزرگ .بخود گرفت

به تعداد شرکت کنندگان مجلس هفتم برای زدن مشت محکمی  %12حدود 
برای اثبات شرکت بيش (به دهان استکبارجهانی وداخلی گرفته شده است

ن وجود رقم تخمينی تقلب کالن باید حدود دوبرابررقم باای).  درصدی60از
چرا که حتی رقم شرکت درحدواندازه مجلس هفتم هم امروزه . فوق باشد

ميدانيم که چندین ميليون :برای رژیم امری سهل الوصول نبوده ونيست
 سال باتغييرقانون انتخابات ازدادن رأی محروم 18 تا15رأی دهنده بين 

ازسوی دیگردراین فاصله ).دن رأی اعتراضی آنهابخاطرخثنی کر(بودند
دوسه سه ساله نرخ تورم به طوررسمی به سه برابررسيده، قيمت 

 هزارتومان رسيده 600 درصد باالرفته، خط فقر به 300وهزینه مسکن 
ودرمقایسه با حقوق پایه و حداقل حقوق که برای امسال دوبست وبيست 

زندگی ( رسيده است1 سه به هزارتومان تعيين شده به نسبت تقریبا
بی شک چنين گستره ).درزیرخط فقر داردبه امری فراگيرتبدیل می شود

ای از فقری درافزودن برنارضایتی عمومی  ورویکرد از رژیم درمقایسه 
همانطورکه گزارشگران .با دوسه پيش تأثيرات زیادی بجا نهاده است

 شهر صحه بيطرف نيزدرگزارشات خود  برخلوتی خيایان های جنوب
عالوه برآن، امتناع جریانات ونيروهائی چون تحکيم وحدت،ملی . گذاشتند

درکنارآنها  ...  مذهبی ها ویا کميته دفاع ازانتخابات آزاد شيرین عبادی و
بخشی ازاپوزیسيونی که درگذشته معموال شرکت می کرد، دامنه جبهه 

نظرگرفتن بااحتساب عوامل فوق ودر. امتناع را گسترده ترساخته بود
گزارشات متعدد و متواتری که جملگی برخلوتی محسوس صندوق ها 
تأکيد داشتند وباالترازهمه فقدان رقابت انتخاباتی درمقایسه باموارد 

بعنوان مثال  درشهردرجه یک وبزرگ وپرتنشی  هم چون اصفهان -گذشته
 وخالصه با درنظرگرفتن -فقط کاندیداهای جناح حاکم امکان حضورداشتند

جموع عوامل فوق، رقم  نزدیک به شرکت کنندگان واقعی باحتمال زیاد م
 5که البته دراین ميان  حدود .  درصد بوده است40-35حول  
 درصد آنها را می توان به عنوان پایگاه قابل تکيه و حامی 10وحداکثر

رژیم بشمارآورد وشرکت بقيه هم درهرانتخاباتی معموال صرفنظرازفضای 
راساس عواملی چون رقابت ها ومنافع و انگيزه ای محلی حاکم سياسی وب

  .ومنطقه وروستائی صورت می گيرد
 تا  20 درچنين شرایطی جزجابجائی رقم کلی شرکت کنندگان درمقياس 

 درصد چگونه می توان به رقم ارقبل پيش بينی شده پورمحمدی 25
  که است–درسطح کنونی –رسيد؟ واحتماال همين موفقيت در تجربه تازه 

خامنه ای را وادارساخته است که ازعمق وجودش برزمين افتاده و  
چنين .پيشانی خشوع  برخاک نهاده وازته دل سجده شکر به عمل آورد

تقلبی گسترده البته اگرمثال چنين تقلبی درانتخابات دوم خرداد صورت می 
 - همان وسوسه ای که باوجود طراحی درآخرین لحظات کنسل شد-گرفت

  . شورش گسترده ای می شدمنجربه 
چرا که مردمی برانگيخته اگردرانتخاباتی شرکت کنند ونتيجه بيرون آمده 
ازآن مغایرت کلی با اميال  وارزبابی جمعی آنها داشته باشد ،معموال سربه 

ولی درشرایط کنونی دقيقا بخاطرعدم شرکت واقعی مردم .شورش می زنند
ن اعتراضی دراین مورد نمی وصورت گرفتن تقلب درغياب آن،انتظارچني

 - دخيل بستن به رژیم وصندوق هایش-درحقيقت مردم  ازاین مرحله. رود
بهمين دليل  تقلب ودستکاری گسترده صندوق ها دعوائی .عبورکرده اند

است مربوط به تقسيم قدرت در ميان گرگان و بطورمستقيم درسرنوشت 
ها، " صندوق"م زاده  واین البته مبين جداشدن راه اما.آنها بی تأثيراست

وازقضا همين جدائی است که . ازمسيرراه پيمائی مستقالنه مردم است
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برخی ازدوراندیشان وروشنفکران وعقالء حاکميت را نگران آینده ساخته 
نگاهی به کنش  یک بخش دانشجوئی متوهم به نظام به خوبی بيان .  است

  : گراین نگرانی است
ه تهران وعلوم پزشکی قبل ازبرگزاری دانشجویان انجمن اسالمی دانشگا

انتخابات ودرمرحله ردصالحيت ها توسط ساطورنظارت استصوابی، 
تجمعی اعتراضی  را درحسينيه ارشادنسبت به آن به عمل 

درجریان تجمع، سخنران ضمن هشداردادن به رژیم گفت که ما .آوردند
شبيه .(يمآخرین کسانی ازنسل قانون هستيم که  با شما چنين سخن می گوئ

همان سخنانی که بازرگان درسالهای محاکمه نهصت آزادی و دوره پس 
وهمين مسأله نشان ).  مرداد درزمان شاه ابرازداشته بود28ازکودتای 

می دهد که  رژیم باید درپس احساس پيروزی  و خاشعانه خود ،باید 
  .نگران سکوت سنگين وجداشدن کامل ریل ها ازیکدیگرباشد

*********  
رحال دوره دخيل بستن به صندوق های گندیده وقالبی وطواف حول دره

دوره جنبش های های . آن ودوره عوام فریبی رژیم، سپری شده است 
اجتماعی  -اجتماعی و طبقاتی ورشدوشکوفاتی نافرمانی های مدنی

رژیم گرچه برای روئين تن کردن خود، دریچه های تنفس .فرارسيده است
ه مانده است یکی یکی می بندد، اما ناخواسته را بسته وآنچه راهم  ک

درهمان حال هوای کل اتاق را مسموم کرده وباین ترتيب کليت خود را 
 .درمعرض آسيب قرارداده است

دردوره انحطاط کامل هرروز که ازحيات رژیم می گذرد،بهمان اندازه 
پس  بينی امان را . دردی گسترده وسراسری دراندام جامعه می پيچد

  . بگيریم وبرشتاب گام های مستقل خود بيافزائيممحکم 
البته روشن است که اگرهرآینه امام زمان واقعی ناپرهيزی کرده  -*

وظهورکند،ظهورش همان ودستگيری واعدام شدنش به اتهام خروج عليه 
بنابراین جالل وجبروتش تاآن زمان  محفوظ است که ! حکومت  نيزهمان

هيزکرده وهم چنان درهمان ته چاه ازخروج بی موقع عليه حکومت پر
بماند واجازه دهد که بنام او حکومت کنند وهدایا را نثار چاه پرنشدنی اش 

 86-12-27-17-03-2008                                     .بکنند

 ……………………………………… 
 

 ضرورت پيوند جنبش زنان
   و جنبش طبقاتی

  مریم مولودی
برای ادامه بقا در جهان امروز خود را با این زنان هستند که مجبورند 

الگوهای مردان تطبيق دهند و از نرم ها و قوانينی پيروی کنند که نه تنها خود 
در شکل گيری آن ها تصميم گيرنده نبوده اند، بلکه هيچ گونه تناسبی با 

ميليون ها زن در جهان تنها به . نيازها، توقعات و شرایط فيزیکی آن ها ندارند
زن بودن خود مورد وحشيانه ترین سوء استفاده های جنسی قرار می خاطر 
تخمين زده می شود، تنها تا پایان سال ميالدی جدید دو ميليون دختر . گيرند

اما همان طور که . خردسال سبعانه به خاطر خوش آیند شوهر ختنه شوند
ها آندره ميشل نيز در کتاب جنبش اجتماعی زنان می نویسد، تاریخ زنان تن

تاریخ زنان، تاریخ مبارزه با این سرکوب ها نيز . تاریخ سرکوب آن ها نيست
عليرغم همه سرکوب ها، کمبود ها و تبعيض ها، زنان در طول تاریخ . هست

از هر فرصتی برای تأثيرگذاری بر محيط زندگی خود، بهبود موقعيت خود در 
  .دجامعه و مبارزه بر عليه بی عدالتی ها، استفاده کرده ان

جنبش های اجتماعی و انقالبات دو سده اخير، در کنار رشد غيرقابل تصور 
تکنولوژی و صنعت چند دهه  اخير، به اعتال و گسترش جنبش زنان یاری 

یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین مراحل رشد جنبش زنان . رسانده است
ق مسلمان  ميالدی در اکثر کشورهای مناط20 و اوائل قرن 19از  اواخر قرن 

با استفاده از همان محدود آزادی های دمکراتيک . نشين آسيا نيز شکل گرفت
بورژوایی که در این کشورها در اثر مبارزات و انقالبات بورژوایی و سپس 
آزادی بخش، به دست آمد، زنان توانستند به طور وسيع به بخش های صنعتی 

ند روند حضور زن در هر چ. و خدماتی بازار کار سرمایه داری راه یابند
زندگی اجتماعی به تناسب رشد نيروهای مولده و رفرم های اجتماعی در 
کشورهای مختلف یک سان نبوده، اما تاریخ تشکيل انجمن ها و گروه های 
زنان، تأسيس مدارس دخترانه، کشف حجاب و رسا شدن صدای زنان آزادی 

أثر از انقالبات و خواه در اکثر کشورهای اسالمی، تقریبا هم زمان و مت
  .  اقتصادی  مشابه بوده است-تحوالت اجتماعی

مبارزات و تالش های اتحادیه های کارگری و احزاب چپ و مترقی در قاره 
آسيا منجر به کسب حقوق بسياری، نه تنها برای طبقه کارگر به مثابه کل، 

 از حقوقی  از قبيل حق استفاده. بلکه به ویژه برای زنان مزدبگير نيز شد
مرخصی زایمان، برخورداری از مهد کودک و تسهيالت خاص در مراکز کار، 

برابری دست مزد در برخی رشته ها، از جمله دست آوردهای گران قدر جنبش 
  . کارگری برای زنان کارگر است

البته باید توجه داشت که بسياری از دست آوردهای این گونه در برخی 
 های رفرميستی دولت های برای بهبود کشورهای منطقه اغلب حاصل برنامه

شرایط کار زنان مزدبگير، به عنوان نيروی کار ارزان و مورد نياز صنعت 
اما حتی این برنامه ها و اقدامات رفرميستی و یا مبارزات شایان تقدیر . بود

اتحادیه های کارگری و احزاب چپ منطقه، جهت کسب دست مزد برابر و 
 باری از دوش آنان برنداشت و به برابری زنان در امکانات رفاهی برای زنان،

مقابل قانون و جامعه به مثابه شهروندان برابر حقوق که بدون وابستگی به 
. پدر، برادر و یا شوهر، صاحب هویت کامل انسانی و قانونی است، منجر نشد

این دست آوردها به علت وجود ساختار پدر ساالرانه خشن حاکم بر این جوامع 
 شکل دست نخورده و مقدس مورد حمایت حکومت ها و مذاهب قرار می که به

گيرند، تنها در جهت تطبيق شرایط کار اجتماعی یا وظيفه اصلی زن در نگاه 
  . داری از خانه و فرزندان و حتی سال خوردگان عضو خانواده صورت گرفت

چنين تطابق سازی و جدائی جنسی در بازار کار در کشورهای پيش رفته 
اما روند جدائی دین . مایه داری غرب نيز به وضوح خود را نشان می دهدسر

از دولت و کاهش نقش و قدرت مذهب از یک سو و تشکيل دولت های رفاه و 
ارائه خدمات اجتماعی که بخش وسيعی از خدمات رایگان زنان به جامعه را 

 عالوه .در بر می گيرد، زنجيرهای بيشتری را از دست و پای این زنان گشود
بر این برخورداری از حق تشکل در غرب سازمان های زنان را به عامل 
فشاری مبدل ساخت که در بهبود شرایط زندگی زنان و تضعيف نظام 

  .پدرساالری تأثيرات به  سزائی داشته است
اما در جوامع اسالمی منطقه ما و از جمله کشور خودمان، زن هم چنان به 

ت، مسئول اصلی و جاودانی نگهداری از خانه و عنوان ناموس خانواده و مل
در مقابل، مرد نيز هم چنان به . خانواده به عنوان مادر و همسر باقی ماند

عنوان حافظ ناموس خانواده و ملت، رئيس و نان آور اصلی و قيم زن نقش 
در این کشورها به جز چند استثناء، حق قانونی انتخاب شغل . خود را حفظ کرد
همسر، مادر و "از زن و یا در واقع  . در اختيار مرد استو مسکن زن 

خواسته شد که به عنوان کمک خرج خانواده از آنجا که مرد همواره " خواهر
نان آور اصلی است، تحت نظارت مساجد و مراجع مذهبی و اجازه پدر و 

یعنی مشاغلی را به زنان اختصاص . شود" مناسب"شوهر، وارد بازار کار 
او به سوی بخش خدمات و . ا نقش اصلی او هم آهنگی داشته باشددادند که ب

جدائی جنسی نيروی کار در کشورهای منطقه . مشاغل ساده توليدی رانده شد
در چهارچوب تقسيم کار جهانی، زنان را به مشاغلی راند که نه تنها در 
سراسر جهان از پائين ترین سطح دست مزدها برخوردار است، بلکه از آسيب 

در واقع مکانيسم اقتصاد بازار . یرترین بخش های صنعت به شمار می روندپذ
جهانی  به کمک سنت های پوسيده و دست نخورده مذهبی و ارتجاعی، زنان 
را پس از دوران اوليه کوتاه  رشد و شکوفائی  صنعت مادر و مونتاژ در 

  .دکشورهای منطقه، هر  چه بيشتر و سریع تر به حاشيه توليد اصلی ران
اکنون در بسياری از این کشورها شاهد کاهش تعداد زنان شاغل در بخش 

کارفرمایان و دولت های در حال . صنعت متمرکز رسمی و علنی هستيم
ورشکستگی می گویند که استخدام زنان به خاطر مخارج اضافی که برای 
پرداخت حقوق دوران زایمان، نگهداری از کودک بيمار، تعبيه رخت کن ها و 

استخدام ". صرفه نيست"الن غذاخوری جدا از مردان در بر دارد، به س
کارگران مرد که عالوه بر بی نيازی از چنين امکانات ویژه ای می توانند بدون 

صاحبان کار دیگر . موانع به کار شبانه نيز بپردازند، مقرون به صرفه است
ه داری البته سرمای. رغبتی به استخدام رسمی و دائمی زنان نشان نمی دهند

  . راه چاره را یافته است
در حالی که بخش وسيعی از . زنان شهری شاغلند% 9/16در ترکيه تنها 

زنان در خانه های خود، خارج از روند توليد متمرکز و رسمی به توليد خانگی 
در ترکيه هر دختربچه ای از کودکی می آموزد که چگونه . می پردازند

بانک جهانی و بازار جهانی با . ، بدوزد و بپزدکدبانوی نمونه باشد، ببافد
است که به ترغيب کار خانگی در ترکيه می " کدبانوگری"استفاده از همين 

به پيروی از نرم های جامعه پدرساالرانه " خوب، نجيب و مؤمن"زن . پردازد
بودن الزم نيست به ميان " کمک خرج"مورد تأیيد رهبران مذهبی، برای 

او می تواند درچهاردیواری خانه خود به توليد برای . ودمردان نامحرم بر
دالل ها و . بازار جهانی و لوکس ترین فروشگاه های زنجيره ای غرب بپردازد

صاحبان کار، با بردن کار به خانه ها در محالت محروم سودهای کالن به جيب 
 40اغلب این زن ها در ترکيه، پاکستان، بنگالدش و غيره حداقل . می زنند

ساعت درهفته در خانه های خود به کار توليدی با مزد نازل و بدون هيچ گونه 
" خانه دار"امنيت شغلی مشغولند و با این همه باز هم خود را نه شاغل بلکه 

به این ترتيب زنان نه تنها از بازار کار جدا شده و در حاشيه . معرفی می کنند
نيروی کار مافوق ارزان، دائما در آن قرار می گيرند، بلکه با ارائه ناآگاهانه 

تبدیل زنان به . پائين کشيدن سطح دست مزد، نقش مخرب ایفا خواهند کرد
توليد کنندگان خانگی، امکان سازمان دهی و مشارکت این کارگردان ارزان را 

تنها رابطه این زنان با جهان کار، دالل سودجویی است . به  حداقل می رساند
ارد خانه می شود و اغلب نه حتی با زن توليد کننده، که به عنوان نامحرم و

این روند در ایران نيز در . بلکه با شوهر، پدر و یا برادر وارد معامله می شود
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توليد خانگی و کار کنتراتی در واقع در خدمت آپارتاید جنسی . حال رشد است
بدون زنان درخانه می مانند و نيروی کار ارزان و . حاکم بر ایران نيز است

بازار . مخارج بيمه و حق مرخصی و بيماری، خود را به بازار عرضه می کنند
اگر بازار نتواند و یا . هميشه راه خود را برای یافتن کاالی ارزان باز می کند

نخواهد در شرایط ایران و یا هر کشور اسالمی دیگر با آپارتاید جنسی به هر 
اگر نتوان . د استفاده خواهد کرددليلی مقابله کند، مسلما از آن به سود خو

زنان را به مراکز توليدی کشاند و قدرت خرید خانواده را در شرایط رشد و 
. شکوفائی اقتصادی افزایش داد، می توان مراکز توليدی را به خانه ها فرستاد

هر خانه ای را می توان به کارگاهی دور از کنترل رسمی و قوانين کار مبدل 
سرمایه داری را که در اساس هيچ تضادی با پدرساالری چهره واقعی . ساخت

ندارد، با ایزوله کردن زنان و عدم برخورداری آن ها از امکانات و حمایت 
قوانين کار موجود و اتحادیه های کار و پائين نگهداشتن سطح دست مزد زنان 
و در نهایت طبقه کارگر در بسياری از کشورهای در حال رشد می توان عریان 

رشد بخش صنایع خانگی در آسيا و آمریکای التين به نحو .  مشاهده کردتر
بسيار نگران کننده، یکی از مسائل مورد توجه فعالين جنبش رادیکال زنان و 

اما چطور می توان با این روند مبارزه کرد؟ . فمينيست ها در این مناطق است
رابطه با این یکی از پيشنهادات زنان فمينيست فعال در جنبش کارگری در 

روند در حال رشد، تشکيل گروه ها و کميسيون های زنان جنب اتحادیه های 
این گروه های خاص می توانند به منزله گروه های فشار به . کارگری است

اتحادیه ها از یک سو در جهت رادیکاليزه شدن و توجه بيشتر به ویژه به 
ایه داران، صاحبان منافع و خواست های زنان کارگر و از سوی دیگر سرم

این گروه های فشار باید بتوانند با . کار، دولت ها و بانک جهانی عمل کنند
جلب حمایت احزاب رادیکال و اتحادیه های مزد بگيران، به نيروهائی تبدیل 
شوند که از عهده سازمان دهی مبارزه مشترک زنان کارگر صنعتی، معلم، 

 دار که امروزه هدف بانک جهانی پرستار و باالخره توده وسيع زنان خانه
بخش های ویژه ای از اتحادیه ها، انجمن ها و محافل . قرار گرفته اند، برآیند

کارگری باید به خانه ها راه یابند و با بسيج و سازماندهی زنان خانه دار که 
در گوشه اتاق برای بازار جهانی توليد می کنند، این بخش در حال رشد را با 

  . استه های کارگری آشنا سازندمبارزات و خو
زنان فعال در امور کارگری کشورهای جهان سوم معتقدند که زنان نمی توانند 
در اتحادیه ها و محافل کارگری موجود با بافت پدرساالرانه، صدای خود را به 

عموما از اعضای زن . گوش کسی برسانند و در تصميم گيری ها دخالت کنند
عليرغم عضویت . حامی و مجری را اجراء کنندخواسته می شود که نقش 

صدها هزار زن کارگر و مزدبگير در اتحادیه های علنی در برخی کشورهای 
در حال رشد آسيا، آفریقا و آمریکای التين، ساختار پدرساالرانه حاکم، تفکر 
مردانه و بی اعتنائی به ویژگی شرایط زنان مزدبگير، از وارد شدن زنان به 

در این ميان از معدود . و پست های کليدی جلوگيری کرده استحلقه رهبری 
زنانی که عمدتا با استفاده از تجارب خود در احزاب سياسی و یا با حمایت و 
آراء اعضای حزب خود توانسته اند به مراجع ماقبل صدر اتحادیه ها دست پيدا 

ا عامل اما ساختار اتحادیه های کارگری و مزدبگيران تنه. کنند، می گذریم
کار دوگانه زنان مزدبگير و . بازدارنده ارتقاء و دخالت وسيع زنان نيست

وقتی . مسئوليت اصلی آن ها در اداره خانواده و خانه عامل مهمی است
اعضای مرد اتحادیه های علنی و غير علنی، محافل و گروه های کارگری در 

در صف نان جلسات نشسته، بحث و برنامه ریزی می کنند، زنان مزدبگير 
با . ایستاده اند، کهنه بچه عوض می کنند، می شویند، می خرند و می پزند

توجه به این عوامل بازدارنده ویژه است که زنان مزدبگير باید از امکان 
تشکيل سازمان های جنبی که با شرایط و امکانات زنان کارگر هم آهنگی 

  . دارد، برخوردار شوند
ه ها و یا تجمعات کارگری و نقش زن در تا هنگامی که ساختار اتحادی

جامعه و خانواده مورد حمایت کارگران و مزدبگيران مرد و اتحادیه 
های آن هاست، زنان باید از امکانات ویژه ای برای گسترش قدرت و 

جنبش زنان در شرایط امروز نمی تواند به . نفوذ خود بهره جویند
بل ستم جنسی و تحکيم اتحادیه ها و سازمان های کارگری که در مقا

پایه های نظام پدرساالری و نقش زن به عنوان مادر و همسر سکوت 
می کنند و یا اقدامی در جهت تغيير آن ها سازمان نمی دهند به طور یک 

این خطری است که جنبش کارگری باید آن را . جانبه تکيه و اعتماد کنند
ع سرمایه داری در کشور ما عالوه بر موانع معمول جوام. جدی بگيرد

و پدرساالرانه بر سر راه فعاليت و سازمان یابی زنان مزدبگير، آپارتاید 
جنسی و حکومت دیکتاتوری مذهبی، زنان مزدبگير را از هر نوع 
. امکان سازمان یابی حول خواسته ها و منافع خود محروم ساخته است
ای اما حتی در شرایط فعلی و در چهارچوب محافل کارگری و انجمن ه

علنی و نيمه علنی مزدبگيران می توان با جدیت در راه مشارکت فعاالنه 
باید به زنان کارگر و مزدبگير . زنان در سطوح تصميم گيری کوشيد

نشان داد که خواسته ها و تجربيات، نيازها و مشکالتشان نه تنها 
بسياری از فعالين . مسائل خاص آن ها، بلکه مسئله طبقه کارگر است

اليست معتقدند که صدای کارگر، معلم و پرستار زن در زن سوسي
آن ها . چهارچوب اتحادیه ها و سازمان های موجود شنيده نمی شود

معتقدند که جنبش کارگری باید با درنظر گرفتن موانع موجود بر سر راه 

. فعال شدن زنان و طرح و حل مشکالت ویژه آن ها انقالبی عمل کنند
 چپ در رابطه با خواست این زنان فعال بدیهی است که نقش احزاب

جنبش زنان می خواهد که اتحادیه ها و احزاب . اهميت تعيين کننده دارد
رادیکال چپ به همه اشکال ستم جنسی و به انقياد درآوردن زن در 

مالحظات برای جلب اعضای مرد و رأی آن . خانواده و جامعه حمله کنند
طبقه کارگر از طریق درگير نشدن با ها و یا نفوذ بيشتر در ميان مردان 

عمق . سنت های ارتجاعی و فرهنگ زن ستيزی باید کنار گذاشته شود
فاجعه ای که زنان مزدبگير و به دنبال آن کل طبقه کارگر را تهدید می 

مندرج در نشریه راه . کند جدی تر از منافع کوتاه مدت سياسی است
 ١٣٧٣ اسفند ١٢کارگر ، شماره  

…………………………………… 
 اعالم اعتصاب غذاي محمود صالحي

 محمود صالحي را از زندان به بازپرسي 27/12/1386امروز دوشنبه 
بعد از ساعتها انتظار ، محمود . دادگستري سنندج احضار آردند4شعبه 

را به جرم ارتباط با خارج از زندان و انتشار پيام هاي حمایت آميز مانند 
 تير و اعالم پشتيباني و 27ب غذاي ، پيام به برگزار آنندگان اعتصا

، براي ایشان  حمایت از مبارزات دانشجویان آزادیخواه و برابري طلب
  .قرار بازداشت موقت صادر آردند

 مدت یك سال بازداشت وي پایان مي 4/1/1387این درحالي است آه 
  .یابد و خانواده و همه دوستانش در انتظار رهایي وي از زندان بودند

 محض صدور این قرار بازداشت غير قانوني ، در اعتراض به محمود به
آن و همه تالشهاي حاآمان جهت در زندان نگهداشتن وي ، اعالم آرد 

  .تا آزادیش از زندان دست به اعتصاب غذاي خشك خواهد زد
  آارگران و دوستداران آزادي ؛

و محمود را یك سال به جرم برگزاري روز جهاني آارگر به بند آشاندند 
شدت وخامت وضعيت جسمانيش ، خللي در اراده و عزم وي  رغم علي

محمود نيز یكي از فرزندان . در پيكار عليه نابرابري و ستم ایجاد نكرد 
  .راه رهایي طبقه آارگر و زحمتكش جامعه است 

ما ضمن محكوم آردن این حكم غير قانوني ، خواهان آزادي  بي قيد  و 
) 1387/ 4/1روز ( دت اسارت وي شرط محمود صالحي درپایان م

ما اعضاي آميته دفاع از محمود صالحي اعالم مي آنيم در . هستيم
صورت عدم آزادي ایشان ، هر گونه اقدام الزم و اعتراضي را تا آزادي 

                    " .وي  در دستور آار خواهيم گذاشت
  1386\12\27 "آميته دفاع از محمود صالحي                            

............................................................ 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشریه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ایميل روابط عمومی سازمان
net.rahekargar@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سایت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سایت رادیو برابری

net.radiobarabari.www  
  ارگریسایت اتحاد چپ ک

www.etehadchap.org  
 سایت رادیو صدای کارگران ایران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشریه انگليسی ایران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص ميشوند ، " دیدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

   .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


