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، روز  يراندر ا یحقوق بشر و دموکراس ينبر گزارش فعال بنا

شرکت  يکایسند يرهمد يئته يساسفند ، منصور اسانلو رئ 3دوشنبه 
 زندان گوهردشت 4بند  یتهران و حومه در هوا خور یاتوبوس ران
از  يزیدر حال صحبت بود با ت يگرد یکه با دو زندان یکرج هنگام

و واکنش بموقع  يانزندان ياریپشت مورد حمله قرار گرفت که با هش
 يچپاسدار بند که در صحنه حضور داشت ه. يافتنجات  یاز خطر جد

محمد  يدفرد مهاجم س. حمله انجام نداد ينممانعت از ا یبرا یاقدام
پا ه پاسداران است که به جرم قتل همسرش در س یاز اعضا ينیحس

  .يبردزندان بسر م
شده بود  یاسانلو از قبل طراح یبه آقا يورشگزارش  ينبر اساس ا 

 یحاج کاظم و عل یعل یاطالعات و با طراح يرو به دستور وز
و معاون  يسرئ یو فرج یو معاون زندان و کرمان يسرئ یمحمد

بار  ينچندم ينا. به اجرا درآمد 4د بن يسرئ ياناطالعات و محمود مغن
به اجرا  4در بند  ياسیس يانزندان ليهاست که طرح حمله ناموفق ع

اسانلو و  یآقا يزيکیحمالت حذف ف ينو هدف از ا يشودگذاشته م
 .  يباشدم ياسیس يانزندان يرسا
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  آمدها یبهمن و پ 22آزمون         
  

 تقی روزبه                    
 

 يتازوضع یهرتجربه  نووهرگام تازه جنبش به مثابه برش بررسی
 یشده ومطالعه نقاط ضعف و قوت آن برا ی،مسيرپيمودهعموم

و مثبت  یضرور یشک امر یب  ی،بعد یهانه گام هابرداشتن آگا
 يکچرا که بدون آن سخن گفتن از.ازآن استقبال کرد يداست وبا

 . معنا خواهد بود یجنبش خود آگاه ب
بهمن اکنون بحث وانتقاد حول آن  22بزرگداشت روز یبرگزار درپی
البته باتوجه به . است يافته یگوناگون وسعت تازه ا يشاتگرا ياندرم
ابعاد اعتراض  و عرض اندام جنبش  يرامونپ يشاپيشکه پ ینتظاراتا

 يندرخورآن، ا یشده بود ونگرفتن  پاسخ يختهبرانگ یروز يندرچن
صرفنظرازمثبت بودن نفس طرح .شده است رترهمانتقادها دامنه دا

 ياتوجه داشت که اززوا يدانتقادها ،اما درهمان حال با ينا
  يردگ یگوناگون صورت م یاهدف هامختلف وب  یوازمنظرگفتمان ها

                                 
  6بقيه در صفحه                                  

  *کارگران یبه منشورمطالبات حداقل ینگاه
  یکنون يطآن  درشرا يتواهم      

 
 طبقه کارگر  یگام ها طنين

 
سالگر  ينيکمو یکارگران درآستانه س یحداقل انتشارمنشورمطالبات

تشکل  ينسخت سرکوب، توسط چند يطانقالب بهمن،آنهم تحت شرا
 یگام يدکارگران را با ياندرم ينمع یاجتماع يگاهپا یو دارا یکارگر

 یبخش یازسو یکنون يتوضع يازهایدرپاسخ  به ن يارانهمهم وهوش
منشورهم  ينا يتاهم. به شمارآورد آنوفعاالن  یاز جنبش کارگر

در  یدرطرح مطالبات کارگر یت  که درحکم جهشمفاد آن اس يلبدل
 يناستبدادحاکم است وهم درا يهموجود عل ياسیانطباق با جنبش س

 يگاهپا یودارا یتشکل سابقه دارکارگر ينکه توسط چند يتواقع
وگرنه ارائه  .کارگران صادرشده است ياندرم ينمع یاجتماع

وهرفرد  يستن یسابقه ا یمشابه وکامل ترازآن امر ب یمنشورها
 يلبدل يد،امارا ارائه نما یمنشور ينتواند هرلحظه چن یم يانیوجر
 یکارگران فاقد بردمؤثربوده و البته سرنوشت يانآن ازم يدننجوش

 یگام عمل يککه  يراز. نخواهد داشت یمشابه قبل یبهتر ازنمونه ها
ارتباط با  یباالبلند وب ياپالتفرمبرنامه و يک رازجنبش ده ها باربهت

 يرمطالباتشود آن را درس یآن چه که سبب م.کند یبش عمل مجن
) از یپاره ا(گره زدن يم،هماناجهش بدان يک یومبارزات کارگر
توسط  ياسیمطالبات س)از یپاره ا(کارگران با یمطالبات اقتصاد

که گره  يدانيمم.استدست اندرکار  يناز خود کارگران وفعال یبخش
شفاف  ی،ازطريقواجتماع یتصادبا مطالبات اق ياسیزدن مطالبات س
درآن، وازآنجمله  يلدخ ِیاجتماع یجنبش ها یا يهشدن مطالبات پا

 يضوتبع يتیجنس يضقاطع تبع یونف ینان وآزاد ينب يوندپ
 یتوده ا یها يهوگسترش پا يقتعم یمهم جنبش برا ی،ازنيازهایمل

   يبرالبورژوال يانکه توسط سخنگو يطیودرشرا. رود یخود بشمارم
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... سوء قصد به جان منصور            

 
حکومت فاشيستی جمهوری اسالمی که با زور سرنيزه به 

، فعالين اين  مقابله با جنبش های متنوع اجتماعی می پردازد 
جنبش ها را نيز گروگان ميگيرد تا بزعم خود جنبش را تضعيف 

تصادفی نيست که سوء . کند يا از گسترش دامنه  آن  بکاهد 
قصد به جان آقای اسانلو اين چهره آشنا و  فعال  جنبش 
کارگری ايران در شرايطی انجام ميگيرد که از يکسو مسئولين 

و نقل خواهان آزادی منصور فدراسيون جهانی کارگران حمل 
اسانلو و ابراهيم مددی رئيس و نايب رئيس سنديکای کارگران 
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده اند و در همين 
زمينه  تعدادی از مسئو لين سنديکايی آلمان نيز طی فراخوانی 

و از سوی .  آزادی فوری منصور اسانلو را پيگيری کرده اند
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و  ديگر سنديکای

حومه همراه با سنديکای کارگران کشت و صنعت  نيشکر هفت 
تپه و اتحاديه آزاد  کارگران ايران و انجمن صنفی کارگران برق 

" بهمن  21و فلزکار کرمانشاه  طی بيانيه ای در 
را انتشار داده اند که " منشورمطالبات حداقلی کارگران ايران 

طرح برخی مطالبات در عرصه آزادی ها و حق تشکل مستقل با 
وحق تحزب و حمايت از جنبش های اجتماعی ديگر و لغو 
فوری اعدام و آزادی کليه زندانيان سياسی  و مطالبات با 
اهميت ديگر که دستيابی به آن ها  به ناچار از مسير فروپاشی 

های حکومت اسالمی ميگذرد ، بنوبه خود و با وجود نقصان 
چشم انداز : اين بيانيه ، چشم انداز تازه ای را ارايه داده اند 

جاری شدن جنبش ضد استبدادی و ضد فالکت مردم ايران در 
نبردهای موضعی بيشماردر خيابان ،محله، محل کار، برای 
تقويت پايه های توده ای جنبش و طرح مطالبات رنگين کمان 

صد  تضمين تداوم و گسترده  انبوه مزد و حقوق بگيران به ق
ماه هست به حرکت در آمده  و  8پيشروی جنبش پرشکوهی که 

تنها با درآميزی اشکال متنوع مبارزه ميتواند راه دشوار 
 . دستيابی به آزادی و برابری را بپيمايد

در چنين شرايطی ، سوء قصد به جان منصور اسانلو 
ودستگيری فعالين جنبش خيابانی و جنبش های اجتماعی 

تن از وکال  36تنوع و اقدام اخير حکومت برای لغوصالحيت م
برای کانديداتوری در انتخابات هيئت مديره کانون وکالی 
دادگستری مرکز ، بيش از پيش نشان ميدهد که مبارزه برای 

آزادی زندانيان سياسی و عليه شکنجه و اعدام ، کانون داغ  
شور با تجمع در داخل ک. جنبش آزاديخواهانه مردم ايران است

حول مبارزه خانواده های زندانيان سياسی و در خارج کشور با 
جلب حمايت نهادهای حقوق بشر و تشکل ها و اتحاديه های 
کارکنان رشته های مختلف توليدی و خدمات و جنبش های 
جديد اجتماعی  ، اين عرصه از مبارزه را بايد  فعاالنه حفظ و 

  .  گسترش داد
  

ه همبسته مردم برای لغو اعدام و شکنجه و گسترده باد مبارز
  !آزادی کليه زندانيان سياسی 

  
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  =ت پخش تلويزيون برابری اساع   =    
   

از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 

 : پخش می شود
 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   

  . هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
م بعد از بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت وني

ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 
 .مرکزی 

 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا
س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل

 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 
  :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 
  .طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد 

                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1
www.payameafghantv.com  

به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه   -2
 کارگر 

http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  
www.rahekaregar.com   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

   ----------------------------------  
 مواضع عمومی سازمان ما در : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .ندنهادهای سازمان طرح می شو
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند



  ادامه از صفحه يک 
  
  
  ... به منشورمطالبات ینگاه  
  
  

اعم ازليبراهای مذهبی ویا غيرمذهبی این ُبعد ازبحران ومطالبات به 
عمد مورد بی توجهی قرارمی گيرد، صدورچنين منشوری بشرط آن 

ه راه خود را به ميان صفوف هرچه وسيع تر طبقه کارگربگشاید ک
ودرالبالی منازعات فرقه ای درجا نزند وبربرخی کاستی های خود 
فائق آید،می تواند بسترمناسبی برای حضورفعال ترو نقش آفرینی 
جنبش کارگری درجنبش سراسری وگسترش دامنه کمی وکيفی آن 

 . باشد
ه کنيم معلوم می شود که منشورمزبور اگرازاین منظربه مسأله نگا

گرچه رفرم است وخود ارائه کنندگانش نيرباوقوف به  آن،آن  را 
مطالبات حداقلی ناميده اند اما ازآن نوع رفرم های بزرگ می باشد 
که درانطباق با تب وتاب جنبش ومعطوف به مطالبات کالن اقتصادی 

تن هم چنين این منشوربدليل انگشت گذاش.وسياسی است
برمطالبات مشخص دارای پتانسيل بسيج کنندگی است ومی تواند 
نقش چاشنی تعميق مبارزات را ایفاء کرده  وراه  رابرای  گام های 

وبهمين جهت ازنوع رفرم هائی است که درچهارچوب . بعدی بگشاید
نظام کنونی قابل پاسخ گرفتن نيست و دربسترحرکت خود، خواه 

آن، برسميت  1مثال آیا مطابق  بند .بود ناخواه نفی کننده آن خواهد
شناختن بی قيد وشرط  آزادی تشکل ها و بيان واعتصاب ومطبوعات 

یا مثال . وتحزب  می تواند درچهارچوب نظام کنونی بگنجد؟ هرگز
لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و "لغوفوری اعدام و یا 

ان و مردان در تمامی تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زن
عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و 

بی گمان تحققشان درگرو نفی استبداد و نظام حاکم "خانوادگی
بنابراین صرفنظرازاینکه طراحان وباورمندان آن چه گونه .  است

بياندیشند،مطالبات مطرح شده عموما ازنوع  رفرم هائی هستند که 
بزرگ با قدرت سياسی وطبقاتی حاکم ومتضمن درگرو چالش های 

نفی نظام موجود است وبهمين دليل بيشترنقش آتش زنه را درسوق 
 .دادن مبارزه به جلو بازی می کند

 
دراینجا بهتراست  به  بررسی جنبه های مختلف منشور که  

 : ازالبالی بندهای آن مستفاد می شود بپردازیم
 
وضعی و پراکنده کارگران به گره زدن مطالبات و نبردهای م  -

یکدیگرازطریق مبارزات ومطالبات  کالن ومشترک کارگری ناظربه یک 
گسست و  حلقه مفقوده ای است  که اکنون در مبارزات موضعی 
وپراکنده کارگران وتبدیل شدن آن ها به مبارزات فراگيرو سراسری 

طرح مطالبات مشخص و فراگيرکارگری هم چون تعيين :وجود دارد 
حقوق حداقل توسط خود کارگران ونمایندگانش، پرداخت 
دستمزدهای معوقه،امنيت شغلی،مقابله با اخراج وبيکارسازی 
وقراردادسفيد امضاء وبيمه بيکاری وحقوق بازنشستگان وتأکيد 

همه وهمه می توانندصفوف پراکنده ...برتشکل مستقل کارگری و
 . دآوردکارگری را حول خواست های مشترک وفراگيرشان گر

 
ازسوی دیگرطرح یک رشته مطالبات سياسی عاجل وگره زدن   -

مطالبات اخص کارگری با  مطالبات ومبارزات سياسی وکالن 
ضداستبدادی وبا دیگراقشاروجنبش های اجتماعی دیگر،نه فقط 

نقش مهمی درگشودن روزنه ای بسوی مبارزات موضعی وپراکنده  
ت نمی کنند باشد، بلکه هم که بدليل ژرفای بحران پاسخی دریاف

چنين بسترمناسبی برای ایفای نقش فعال و آگاهانه ترجنبش 
کارگری درجنبش عمومی و تعميق مطالبات این جنبش فراهم می 

بویژه -به عنوان مثال راه را برای فعال شدن اهرم نيرومند اعتصاب. کند
درکنارمبارزات  - درشاخه های حياتی وتعيين کننده آن

به  57انطورکه این منشوردراشاره به انقالب بهمن خيابانی،هم
اهميت آن در درهم شکستن ماشين استبدادسلطنتی اشاره می 

ازاین رومی توان گفت که  منشورفوق به سهم . کند، هموارمی سازد
خویش درراستای نقش آفرینی جنبش طبقه کارگر درجنبش عمومی 

باید اضافه کردکه .ضداستبدادی وزدن مهرمطالبات خود درآن قراردارد
بطورکلی بدون آنکه کارگران وکليه مزدوحقوق بيگران  دررأس جنبش 
آزادی خواه وعدالت وبرابری قراربگيرند،تضمينی برای تحقق آزادی 

ازاین جهت صدوربيانيه فوق را باید گامی . ووبرابری وجود ندارد
دراین منشور به . درجهت پرکردن این حلقه مفقوده بشمارآورد

خص برچندین خواست سياسی عاجل ومهم همچون آزادی طورمش
بيان،اعتصاب واعتراض  ومطبوعات وتحزب،آزادی زندانيان 
سياسی،لغواعدام،توقف سياست کالن  هدفمندسازی یارانه 

و با قيد فوری به همه آن ها اشاره شده ..وآزادسازی قيمتها و
وب ضمن آنکه درمقدمه هم  بربيالن منفی نظام حاکم  وسرک.است

 .هدف های انقالب را مورد حمله قرارداده است
 

ازسوی دیگر ميدانيم که هيچ مبارزه طبقاتی واقعی نمی تواند 
سياسی نباشد و سياسی شدن مطالبات خود گام مهمی درتقویت 

چرا که بجای مخاطب قراردادن یک کارفرما .وجه طبقاتی  آن است
ژازی را مخاطب واین یا آن بورژوا،ازیکسو کل حاکميت وطبقه بور

قرارمی دهد وازسوی درصفوف  خود نيزنه خواست این یا آن بخش 
طبقه واین یا آن خواست خود ویژه محلی، بلکه خواست مشترک 

ازهمين روست .همه  کارگران  را دربرابربورژوازی وحاکميت می نهد
ساعت کار را که خواست مشترک کل طبقه  8که مارکس خواست 
بود، یک مبارزه طبقاتی می ناميد ولو آنکه  کارگردربرابربورژوازی

هنوزماهيتا یک خواست انقالبی هم  به شمارنمی رفت وتنها یک 
 .رفرم مهم و بزرگ محسوب می شد

 
منشوربا تأکيد برمنافع مشترک بخش های مختلف  کارگران یعنی - ج

کارکران رسمی و قراردادسفيد و بيکاران و بازنشستگان برروی یکی 
عوامل پراکندگی طبقه کارگرانگشت  تأکيد نهاده ازگسست ها و

بدیهی است که تالش برای اتحاد درصفوف بخشهای گوناگون  .است
طبقه گسترده کارگر باتوجه به ایجاد و بهره گيری  بورژوازی ودولت 
ازاین گونه تفرقه ها و سرکوب کارگران  وتشدید استثمار،دارای 

 . اهميت زیادی است
 
مشروط کردن حداقل دستمزد و تصویب قانون  منشورهم چنين با -

کاربه نظرمستقيم  کارگران  ونمایندگان آن ها، بعنی به دوحوزه مهم 
ازمطالبات فراگيرکارگران ، عمالبه مرزبندی باسه  جانبه گرائی 

 .پرداخته است
 
نگاه فراگيربه مفهوم و دامنه نيروی کاروضرورت تقویت همبستگی -

این . نها،ازدیگرنقاط قوت منشوراستدرميان صفوف گوناگون  آ
کاربادفاع ازمنافع وحقوق کارگران وهمه مزدوحقوق بگيران فرمولبندی 

که زمينه مناسبی را برای  پيوند بخش های مختلف . شده است
طبقه بزرگ   مزدوحقوق بگير وکليه  استثمارشوندگان  اعم ازبخش 

فراهم می  را... توليد و خدماتی ویاخصوصی ودولتی وبيکاران و
می دانيم که بخش مهم وروزافزونی ازنيروی کاردربخش های .سازد

خدمات دولتی و خصوصی مشغول  بکارهستند نظيرمعلمان 
که ایجاد پراکندگی وتفرقه  درميان آنها ... وکارمندان و پرستاران و

 . ازسياست های ثابت و شناخته شده بورژوازی وحاکميت است
 
ازبرابری کامل حقوق زنان ومردان به منشور هم چنين با دفاع -

مخالفت باتبعيض جنسيتی موجود درميان نيروهای کار ودرمحيط های 
بدیهی است که فمينزه کردن .کارپرداخته وخواهان رفع آن شده است

نيروی کار نه فقط درجهت تحکيم صفوف کارگران است بلکه هم 
يت زنان چنين درجهت تقویت  پيوند جنبش کارگری با  جنبش پراهم

 .نيزهست 
دفاع ازکارگران زندانی ودرخواست آزادی فوری آنها  به همراه همه    

زندانيان و فعاالن جنبش های اجتماعی وجه د یگری از پيوند جنبش 
 .طبقه کارگر با سایرجنبش ها را به نمایش گذاشته است

 
" تشکل های مستقل"نکته مثبت  دیگراستفاده ازمفهوم وعبارت -

چه شاید اکثرامضاء کنندگان خود طرفدارنوع  سندیکائی گر. است 
باشند،بااین وجودهوشيارانه، ترجيح داده اند که ازترم فراگير دیگری 

چرا که اکنون برهمه فعالين روشن است که .استفاده کنند
رویکردهای مختلفی درميان فعالين و کارگران نسبت به نوع تشکل 

ا ویا مجامع عمومی و با درک اعم ازسندیکائی،شورائی،کميته ه -ها
وجود دارد و نباید پای بندی  -های مختلفی ازماهيت ووظایف آنها

وباوربه این یا آن نوع تشکل، موجب تشتت بيشتر درصفوف به 
اتخاذ چنين رویکردی به معنی . قدرکافی پراکنده  طبقه کارگر بشود

پذیرش واقعيت متکثرو  پلوراليستی صفوف مزدوحقوق بگيران 
آنهم درشرایطی  که متأسفانه نوعی ازتماميت خواهی و .تاس

مشروط کردن هرنوع همکاری به پذیرش الگوی مورد نظرخود،وجود 
همبستگی وسازمان یابی یک طبقه بزرگ وکثيرالعده،باید بتواند . دارد

عليرغم  تنوع گرایش ها و  منشورهای اجتناب ناپذیر،حول اشتراکات 
بدون آن که هيچ گرایش ویا .ه شودهم اکنون موجود به پيش برد

پالتفرمی بخواهد،پذیرش خواست های مورد نظرش را پيش شرط 
همکاری وهمگامی خود عنوان کند والبته بدون آن که ازحق طبيعی 

مهم آنست که این .خود درتبليغ ودفاع ازمواضع خود صرفنظرنماید
اختالفات سبب تحت الشعاع قراردادن ضرورت وحدت و هم آهنگی 

مثال چرانباید طرفداران .شود واصل همکاری حول اشتراکات را زیرنبردن
تشکل های ضدسرمایه داری ضمن حفظ نظرو تالش مستقل خود، 
حول نقاط اشتراکشان  با حاميان این منشور به همکاری 
نپردازند؟مگرنه این است که هرمدافع واقعی جنبش کارگری قبل 



ی کارگران وپرهيزازتفرقه ازهرچيزدردفاع ازمنافع عمومی وهمبستگ
وترجيح دادن منافع عمومی آن برمنافع فرقه ای تعریف می شود؟بی 
شک طرح اختالفات ودیالوگ حول آن ها  ودرنظرگرفتن واقعيت 

برعکس . پلوراليستی طبقه هيچ قرابتی با تفرقه وجداسری ندارد
وجود این گونه اختالفات ودیالوگ حول آن ها اگردرپای بندی به 

اکات موجود واصل تقویت صفوف رزمنده وهم بستگی کارگران  اشتر
مهم است  . حول مطالبات مشخص صورت گيرد مفيد هم خواهد بود

بدانيم که بدون وجود یک دریا،ماهيان درشت هم وجودنخواهد 
 .داشت

 
بيانيه درمقدمه خود به نحو معنادار وگویائی به نقش اعتصابات -

ودررأس آن به نقش کارگران  57نقالب ومبارزات سراسری کارگران  درا
نفت در درهم شکستن ماشين استبدادسلطنتی اشاره می کند وبا 
تأکيد به بيالن آکنده ازفقروفالکتی که  حاکميت درطی تمامی این 
مدت به بارآورده است، با روحيه ای سرشارازرزمندگی واعتمادبخود 

زندانيان کارگر ضمن اشاره به مبارزات کارگران درطی سالهای اخير و
وباطرح آزادی فوری وبدون قيد وشرط آنها دربندی ازبندهای خود چنين 

، ما 2*اما برای ما کارگران سلولهای زندان پایان کار نيست: "می گوید
ميليونها انسانيم، ما توليد کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود 

توانه ما هستيم، چرخ توليد و زندگی در جامعه در دستان ماست، پش
 ۵٧تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند کارگران نفت در انقالب بهمن 

است و ما با این پشتوانه و با اتکا به قدرت ميليونی خود و با الهام از 
، امروز و پس از ۵٧خواستهای انسانی مردم ایران در انقالب سال 

رئوس خواستهای حداقلی خود را به  ۵٧سی و یک سال از بهمن 
یر اعالم ميداریم و خواهان تحقق فوری و بی قيد و شرط همه شرح ز

باین ترتيب نيروی خالق ودگرگون سازنيروی جمعی ."آنها هستيم
 . کارگران  پشتوانه تحق وپيشبردمفاد منشورعنوان می شود

بی تردید اتخاذ چنين رویکردی دراین شرایط،یعنی درآستانه سی 
تشدید بی سابقه  ویکمين سال سلطه  نظام منحط اسالمی و

بحران اقتصادی و سياسی وسرکوب،امری تصادفی نيست و متأثر از 
حرکات  پرشور واميد آفرین مردم ایران عليه استبدادی است که البته 
حضور اقشاروسيعی از کارگران و مزدبگيران درآن،خودازعوامل اصلی 
این رستاخيزنوین است و اکنون با برداشتن گامی تازه درجهت شفاف 
کردن مطالبات خودبرحضور وپيوند آگاهانه تروفعال تر با جنبش 

 .ضداستبدادی و  بادیگر جنبش های اجتماعی مبادرت می کند
 
البته الزم به یاد آوری است که بيانيه درتوصيف نقش کارگران  

درانقالب بهمن درجائی ازافتادن قدرت به دست مردم سخن می 
ه چندان دقيق ودرست نيست و این فرمول بندی باین شکل البت.گوید

این درست است :نمی تواند علت شکست و ناکامی را توضيح بدهد
که ماشين استبداد سلطنتی دراثرمبارزه مستقيم توده های مردم 
درخيابان ها و درپی وبسترآن، اعتصاب های  کارگری وبویژه نقش 
پرشکوه کارگران نفتی درهم شکست،اما این به معنی افتادن قدرت 

بلکه بدليل توهمی که نسبت به حاکميت  جدید .دست مردم نبود به
وماهيت آن وجود داشت ونيزضعف تشکل های نوپا،مردم وکارگران 
عمال قدرت را به خمنيی وضدانقالب جدید وفرامين آن سپردند که 
درنتيجه،ماشين سرکوب دولتی با شتاب بازسازی شد وبهارآزادی به 

رتشکل های نورس سرکوب سرعت رخت بربست وشوراها وسای
ازهمين رو حفظ قدرت  دردستان جمعی  خود کارگران و .شدند

زحمتکشان وهمه  مزدوحقوق بگيران واستثمارشوندگان، درشوراها 
وکميته ها و شبکه ها وسایرتشکل های متعلق به خودشان وبه 
مثابه تجسم خود حکومتی،از اهميت تعيين کننده ای دراجتناب 

 .ت انقالب بهمن برخورداراستازتکرارفاجعه شکس
 

چند نکته تکميلی ، ضرورت تفکيک رفرم ورفرميسم ونقدی بر 
 سکتاریسم 

 
باوجود آنکه نفس فرموله :درخاتمه به چند نکته تکميلی اشاره کنم

کردن خواست های عام ومشترک امری ضروری و مثبت است اما 
گویادیگران اوالهيچ منشوری را نباید وحی  منزل و نهائی دانست که 

برعکس آن را باید تالش و  پيشنهاد اوليه ای .باید به آن ملحق شوند
دانست  که می تواند  دربوته نقد و درمتن حرکت،به شيوه 
دموکراتيک تغييروتکامل پيداکند و خود را با ارتقاء مطالبات وگرایشهای 
گوناگون درجنبش کارگری و کليه مزدوحقوق بگيران  ومنافع عمومی 

طبيق بدهد وکاستی های خود را  برطرف سازد وازاین طریق آن ت
دیگرآن که یکی از ضعف های .تبدیل به منشورهرچه فراگيرتری بشود

انتشاراین نوع منشورها این است که چراباید فقط نام وامضاء و 
مهرچند جریان محدود را باخود داشته باشد وچرا نباید سعی شود 

ب آهن و تراکتورسازی وکارخانه های امضاء مثال ایران خودرو ویا ذو
نورد وسایرمجتمع ها و دهها وصدها کارخانه وبخشهای دیگر طبقه 

را درزیرپای خود ... ودرگام های بعدی معلمان وپرستاران و... گارگر
البته وجود چنين محدودیت هائی در گام های اوليه .نداشته باشد؟

قابل فهم است  وشرایط سرکوب والتبه هم چنين مرزبندی مصنوعی،

ولی مهم  محدودنماندن آن دراین حيطه ونگاه به آینده آن 
ازهمين روباید تالش وافروهدفمندی را به عمل آورد که مفاد .است

منشورچه در ميان کارگران وپایگاه اجتماعی همين جریانات امضاء 
کننده و چه درميان سایرکارگران وازجمله درميان اقشاروسيع 

موجب گشودن بحث و گفتگوحول آن وتقویت مزدوحقوق بگيران 
حمایت آگاهانه ازآن ویا  دامن زدن به ارائه منشورهای مشابهی  
توسط سایربخش ها و جنبش ها ی اجتماعی باتأکيدات ویژه 

چرا که دامن زدن به شفاف سازی مطالبات . وموردنظرخود بشود
درهرحال ضامن . خودمی تواند یکی ازدست آوردهای آن باشد

  .قيت آن درطرح گسترده و گسترش دامنه حمایتی ازآن استموف
 

هرمنشوری که بخواهد به نيازهای واقعی جنبش درشرایط کنونی 
پاسخ گوباشد باید بسهم خود همزمان سه عرصه مهم زیررا به 

تقویت همبستگی وپيوند :موازات یکدیگر ودرپيوند با یکدیگرپيش ببرد
قوق بگيران بایکدیگر،پيوند آن صفوف پراکنده  جنبش کارگران ومزدوح

با جنبش سراسری ضداستبدادی وباالخره پيوند آن باسایرجنبش 
ودرهمين رابطه باید گفت که غرض این نوشته هم  .های اجتماعی

نه دفاع ازاین منشور دربرابرسایرمنشورهای بالفعل وبالقوه دیگراست 
 مثال درمنشورفوق جای.ونه به معنی انکارکاستی های آن است

گرچه دربخش کودکان به نحوی .دفاع ازبرابری مليت ها خالی است
مطرح شده است،اما کافی نيست و مساله برابری ملی ورفع ستم 
ملی،یکی ازمسائل مهم جنبش دموکراسی درایران است وعالوه 
برآن یکی ازمسائل درونی صفوف جنبش طبقه کارگر که ازمليت های 

حال دراین نوشته تأکيد درهر.گوناگون تشکيل می شود نيزهست
اصلی برمولفه های پایه ای  است  که یک منشوراثرگذار درلحظات 

باین دليل . حساس کنونی الزم است  به درجاتی دربرگيرنده آن باشد
که  - وحدت درکثرت- می توان ازتعدد منشورها و منشورمنشورها

 .حاوی اشتراکات پایه ای است سخن  گفت
  

 :زه طبقاتیدرنگی بر فراروندگی مبار
 
ماگزیماليست ها و حداکثرخواهان یعنی آنان که عادت دارند همواره  

به سقف مطالبات ونيمه پرليوان نگاه کنند،ممکن است اهميتی برای 
طرح مطالباتی که تهيه کنندگانش خود آن را حداقلی ناميده اند قائل 

يزقبل نباشند،وآن  را رفرميستی و فاقد ارزش بدانند و وظيفه خود را ن
برای آن ها همواره نقطه . ازهرچيزدر مرزبندی و افشاء آن خالصه کنند

عزیمت و هدف های متعالی وپيشارو دوایرمنطبق برهم هستند و 
و اهداف بی ارتباط  بابسترواقعيت های فرارونده مبارزه (ایدئولوژی
اما واقعيت های مربوط به نحوه انکشاف .حرف آخررا می زند) طبقاتی

 :مبارزه طبقاتی  چيزدیگری می گویندوتعميق  
 

بين .نخست آنکه بين رفرم ورفرميسم باید فرق اساسی قائل شد
رفرم و انقالب، بين خواست های اصالحی با خواست های ریشه ای 
تر الزاما تقابل ذاتی وجود ندارد،بلکه برقراری رابطه درست و سازنده 

. ی آن می شودبين آنهاست که موجب  بسط مبارزه طبقاتی وپيشرو
درحالی که  سياست های رفرميستی باهدف حفظ نظام واصالح 
ومرمت آن صورت می گيرد وباهزاران رشته مرئی و نامرئی منظورخود 
را به نمایش می گذارد،اما رفرم های واقعی وگره گشا با انگشت 
گذاشتن بروی مطالبات وخواست های  فراگير ومشترک کارگران وبر 

واقدام جمعی  می تواند نيروی الزم   واوليه برای  بربستر همبستگی 
دررویکرد رفرميستی نگاه به باالعمل می کند . تغيير را بوجود بياورد

وحال آنکه درنگاه دیگربسيج نيروهای پایه و فشارازپائين نقش 
اگر این آموزه مهم مارکس را بپذیریم که   کارگران . اساسی را دارد

پود وزنجيرهای مرئی ونامرئی به مناسبات  اسيروگرفتاردرهزاران تارو
سرمایه داری ،تنها می توانند ازطریق مبارزه جمعی خودبرای 
تغييرشرایط حاکم برخود وبهمراه آن تغييرخود  وآگاهی خود، راه 
رهائی را بگشایند وامکان خروج ازوضعيتی را که به آن زنجيرشده اند 

د بدست آورند ، آنگاه به و باشيوه زندگی خود آن را بازتوليد می کنن
اهميت این گام ها واقدامات عملی و اوليه  برای خروج ازسيکل 

معنای دیالتيک .بسته وضعيت بردگی  وبازتوليد آن پی خواهيم برد
پيشروی و رهائی  براین اساس جزقراردادن نقطه  عزیمت براساس 
رفرم های کارگشا ودرانطباق با سطح جنبش  وشکل دادن به اقدام 

چراکه .اراده جمعی برای عبور به اهداف واالتررهائی نيستو
انسانهای مثله شده وازخود بيگانه تنها دربسترمبارزات همبسته  
خود برای تغييرشرایط انحطاط آميزی که درآن عوطه ورشده 

اندوبرعليه اش برآشوبيده اند، قادربه  بازآفرینی خود به مثابه انسان  
ط بازآفرینی این انحطاط وفالکت می ودارای عزم مقابله با شرای

 . شوند
درتجربه های  موجود عموما تنظيم رابطه  بين هویت ها وواقعيت 

یعنی یا . های موجود همواره دچارچالش بوده ومسأله برانگيزاست
هویت را بجای واقعيت، نقطه  عزیمت قرارمی دهيم که معنائی 

تيجه اش هم  سکتاریستی باواقعيت ها ندارد و ن- جزبرخوردآئينی
یا خود را درواقعيت منحل  . جزتداوم وتشدید پراکندگی وتفرقه نيست



رویکرد صحيح اما ازتصادم وپيوند . واهداف خویشتن را گم می کنيم
با واقعيت ها  ) اهداف ،ذهنيت ها واندیشه ها(اصولی بين هویت ها

برمی خيزد که خود را در برخورد انتقادی با این واقعيت ها نشان 
دهد وهردواین ها درچنين پراکسيسی،ازخود فراترمی روند و مي

باین ترتيب هم واقعيت اجتماعی ومبارزه  را . ازنوبازتوليدمی شوند
درنظرمی گيریم  وهم با نگاه انتقادی به آن،ازآنچه که هستيم 

وگرنه پيشروی درجامعه گرفتاردرتاروپود سرمایه  . فراترمی رویم
ران به مثابه یک طبقه فرارونده یعنی کارگ. تعليق به محال ميشود

طبقه درمعنای سلبی خود،یعنی طبقه ای که خود وجامعه طبقاتی 
طبقه درمعنای سلبی .را نفی کنند،برهمين اساس صورت می گيرد

خود امری پيشينی وداده شده نيست  بلکه امری است درحال شدن  
بورژوائی  آنچه که درجوامع . وساخته شدن  درگرماگرم مبارزه طبقاتی

موجود است طبقه دروجه اثباتی خود یعنی توليد کننده ثروت 
اجتماعی واسيردرمناسبات بازتوليد سرمایه وبه مثابه بخشی 

کارگردراین معنا   همواره درحال .اساسی ازنظم موجود است
ازهمين رو درک  اهميت .بازتوليدخود به مثابه کارگرمزدبگير است
پيشروی براین بستر توسط مبارزه حول خواستهای مشخص و

انسانهای عوطه وردراین منجالب واسيردرتاروپودآن، وتقویت این روند 
رهائی توسط همه عناصروفعالين آگاه تر،می تواند درراستای تقویت  
طبقه درمعنای سلبی خود وسمت گيری بسوی فراتررفتن ازنظام 

 .موجودباشد
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سوء قصد به جان وی درزندان گوهردشت،تصادفی است؟ یا آنکه 
رژیم نگران ازشنيدن طنين  گام های جنبش کارگری این چنين 
دستپاچه شده  وباتالش مذبوحانه ودرعين حال جنایتکارانه اززندانيان 

ه مثابه گروگان برای کاستن ازطنين گام های طبقه کارگرسودمی ب
جوید؟ درهرحال درچنين شرایطی است که اهميت  خواست  آزادی 
فوری زندانيان وکارگران زندانی ودادن این پيام به رژیم درمنشور که 

، معنا وپژواک بيشتری "برای ماکارگران سلول پایان کارنيست"بداند 
  .می یابد

  
    -------------------------------------------------------------  
  

  ضميمه                        
  
 

  یرانکارگران ا یمطالبات حداقل منشور      
 

در  یرانمردم ا. گذشت ۵٧سال از انقالب بهمن  یکو  سی
 يدهبهتر و برچ یزندگ یکاز  یبه برخوردار يدآنروزها با ام

 يابانهابه خ يليونیم یرکوب در صفشدن چتر اختناق و س
آنان کارگران شرکت  يشاپيشو پ یرانآمدند و طبقه کارگر ا

نفت  يرهایخود و بستن ش ینفت با اعتصاب سراسر یمل
 یاستبداد را در هم شکستند و توده ها يتحاکم مرک
" کارگر نفت ما، رهبر سر سخت ما"مردم با شعار  يليونیم

 ٢٢آنان دادند و در روز  یخیم تاراقدا ینبه ا يزشورانگ یپاسخ
 .قدرت به دست مردم افتاد ١٣۵٧بهمن 

 
مردم به  یبرا ١٣۵٧بهمن  ٢٢حکومت استبداد در روز  سقوط

پر شکوه بود که زن و  یجان آمده از ستم و خفقان، بهاران
و جوان و کودک با سرود بهاران خجسته باد و با  يرمرد و پ
را  یگرافتند، مردم همدبه استقبالش شت یروصف ناپذ یشور

و در پس  یختندر یاشک شوق م يدند،کش یدر آغوش م
خود را با  یو بهروز یاشک شوق شان رهائ یها قطره
 .يکردندوجودشان لمس م یتمام

 
و طراوت و  يدام یپر شکوه و از آن روزها یاز آنروزها اینک
که امروز از آن  یسال یکو  یس يگذرد،سال م ٣١ یشاداب

 ی،جز فقر و بدبخت يزیچ یطراوات و شاداب و يدهمه ام
ها و  یارانهخط فقر، طرح قطع  یرو دستمزد ز يکاریب

بر  یگذران زندگ یبرا يرکارگر و مزد بگ يليونهام یدرماندگ
 .نمانده است یجا
 

هنوز و به حق در حال و  یرانادامه دارد و مردم ا یزندگ اما
 یزندگ یکبه  یابیدست  یرا برا يدشانو ام ييراندتغ یهوا

 .و شاد و مرفه و آزاد از دست نداده اند یانسان
 
گذشته با  یدر طول سالها یرانکارگران ا يانم ینا در

 یتشکل ها یاعتصابات و اعتراضات جسورانه خود و برپائ
خود برخاستند و  یو زندگ ياتمستقل شان به دفاع از حق ح

 یکو خواست  یاز آنان به جرم تشکل خواه ياریامروز بس
 .يبرندزندان بسر م یها يلهدر پشت م یانسان یزندگ

 
ما  يست،کار ن یانزندان پا یما کارگران سلولها یبرا اما
ثروتها و نعمات  یکنندگان تمام يدما تول يم،انسان يليونهام

در جامعه در دستان  یو زندگ يدچرخ تول يم،موجود هست
 ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و شکوهمند

و  انهپشتو یناست و ما با ا ۵٧کارگران نفت در انقالب بهمن 
 یانسان یخود و با الهام از خواستها يليونیبا اتکا به قدرت م

 یکو  ی، امروز و پس از س۵٧در انقالب سال  یرانمردم ا
خود را به شرح  یحداقل یرئوس خواستها ۵٧سال از بهمن 

و شرط  يدق یو ب یو خواهان تحقق فور يداریماعالم م یرز
 .يمهمه آنها هست

 
 یتشکلها یجادو شرط ا يدق یشناخته شدن ب يتبرسم -١

 يان،ب یاعتصاب، اعتراض، تجمع، آزاد ی،مستقل کارگر
 مطبوعات و تحزب 

 
و شرط  يدق یو ب یفور یمجازات اعدام و آزاد یلغو فور -٢
 از زندان یاجتماع یجنبشها یگرو د یکارگر ينفعال يهکل
 
حداقل دستمزدها براساس اعالم نظرخود  یفور یشافزا -٣

 یمنتخب آنها در مجامع عموم یندگاننما یقکارگران از طر
  یکارگر

 
 یمتوقف و دستمزدها یدها با یارانهطرح هدفمند کردن  -۴

پرداخت  یعذر و بهانه ا يچه یو ب" فورا یدمعوقه کارگران با
 گردد 

 
 يران،مزد بگ یکارگران و تمام یبرا یشغل يتامن ينتام -۵

 يهشدن کل يدهامضاء، برچ يدموقت و سف یلغو قراردادها
و  ینکار و تدو يطهایاز مح یدست ساز دولت ینهادها
منتخب  یندهاینما يمبا دخالت مستق یدقانون کار جد یبتصو

 کارگران  یمجامع عموم
 
متوقف  یدبا یکارگران به هر بهانه ا یساز يکاراخراج و ب -۶

به سن اشتغال  یاشده اند و  يکارکه ب یسانک یگردد و تمام
تا زمان اشتغال به کار از  یدو آماده به کار هستند با يدهرس
 برخوردار شوند  یانسان یزندگ یکمتناسب با  يکاریب يمهب

 
 يننسبت به زنان و تضم يزآم يضتبع ينقوان يهلغو کل -٧

 یو شرط حقوق زنان و مردان در تمام يدق یکامل و ب یبرابر
 یفرهنگ ياسی،س ی،اقتصاد ی،اجتماع یزندگ یعرصه ها
 یو خانوادگ

 
مرفه و  یزندگ یکبازنشستگان از  یتمام یبرخوردار -٨

در پرداخت  يضو رفع هرگونه تبع یبدون دغدغه اقتصاد
و  یاجتماع ينآنان از تام یبازنشستگان و بهره مند یمستمر

 یخدمات درمان
 
 یو اجتماع یاقتصاد يتعاز موق یجدا یدکودکان با یتمام -٩

و  یژاد  و ن یمل یها یو وابستگ يتنوع جنس ین،والد
و  یکسان یو بهداشت یرفاه ی،از امکانات آموزش یمذهب
 برخوردار شوند  یگانیرا
 
 یماعالم گردد و در تقو یرسم يلتعط یداول ماه مه با - ١٠

 یتو محدود يتکشور گنجانده شود و هر گونه ممنوع یرسم
 گردد  یروز ملغ یناسم امر یبرگزار

 
 

 تهران و حومه یکارگران شرکت واحد اتوبوسران سندیکای
 هفت تپه يشکرکارگران کشت و صنعت ن سندیکای
  یرانآزاد کارگران ا اتحادیه
 کارگران برق و فلز کار کرمانشاه یصنف انجمن

 
  ١٣٨٨بهمن ماه  ٢١



  ادامه از صفحه یک 
  
  
  

  ... بهمن 22آزمون             
  
  

برعکس .والزاما درجهت تعميق وگشودن راه پيشروی آن نيست 
برخی ازآنها با هدف تأمين هژمونی  اصالح طلبان مشروطه خواه  بر 
جنبش و نگرانی نسبت به خارج شدن آن ازچهارچوب  پالتفرم مورد 

غرض صيد . نظرشان ودرمقابله بافرایند تعميق جنبش صورت می گيرد
است و چنانکه خواهيم دید آشکارا ماهی مطلوب ازآب گل آلود 

باسودای کنترل جنبش و اعمال رهبری و متمرکزکردن آن همراه 
برخی دیگرخرده انتقادهائی ناظربر آشفتگی های درونی . است

مثال ( و  جریانات متعلق به گفتمان اصالح طلبی است"سبز"صفوف 
بل انتقادهای مربو ط به تاکتيک اسب تروای نبوی دراین چهارچوب قا

. برخی دیگرمعطوف به عوامل ریشه ای تری هستند). بررسی است
واقعيت آن است که برخی نارسائی های مشهود ریشه های عميق 
تری داشته و  بربسترچالش های بنيادی تری صورت می گيرد که 

یک .مستلزم ریشه یابی آسيب پذیری ها  درسطح عميق تری است
به مثابه برشی  - بهمن22- بررسی همه جانبه ازوضعيت مشخص

ازوضعيت یک دوره،نه فقط باید به آسيب شناسی های موضعی و 
مشخص بپردازد، بلکه هم چنين الزم است که با درنگ بروضعيت 

به همين . مشخص وخاص اما بامشاهده عام درخاص، ازآن  فراتربرود
دليل تالش برای صورت بندی درست وحتی االمکان دقيق ترانتقادها 

ه انتقاد ها ازکالن انتقادها وازمنظرهرکدام ازگفتمان برای تمایزخرد
وگرنه بيم آن می .های موجود دراین آشفته بازار الزم بنظرمی رسد

رود که دوغ ودوشاب باهم قاطی شده وبرتردید وگيج سری بيافزاید  
بی شک دست .وموجب آشفتگی بيشتر درگام های بعدی بشود

دی  برآمده ازخردجمعی یابی به خوداین مهم می تواند محصول نق
بخصوص ازسوی آنانی که دستی برآتش دارند و بطورمستقيم 

وبنابراین این نوشته نمی .درصحنه پراتيک حضورداشته اند صورت گيرد
 . تواند بيش از ادای سهمی ناچيزدراین امرضروری باشد

بهمن،  یک بسترو سه رؤیا به چالش بين این 22درمطلبی حول 
مهمترین ویژگی جنبش را روند رؤیاها  پرداختم  و

عبورازحاکميت،ازگفتمان اصالح طلبی و حتی ازخود که ناظربرتعميق 
ویژگی ی که بدون . وفراشد جنبش است مورد تأکيد قراردادم 

درنظرگرفتن آن قادربه تبيين  بروزوماهيت چالش های کنونی که 
بهمن برمی خزدولی  22درظاهرازانتقادبه نارسائی هائی حضور در 

مثال وقتی . درواقع  ریشه در چالش های پایه ای تر دارد نخواهيم شد
طرفداران اصالح طلبان درداخل به  پدیده عبورازموسوی حمله می 

" شرکت باهویت"کنند وآن را  بخاطر نادیده گرفتن راهبرد وی مبنی  بر
درتظاهرات  مورد سرزنش قرارمی دهند، دارند همين فراروی را که 

. رسوزان جنبش ناميده ام مورد حمله قرارمی دهندمن آن را اخگ
همانطورکه جناح حاکم نيزسرکوب همين اخگر را آماج اصلی خود 

 درميان درآن نوشته درباب رؤیای سوم آمده بود که.  قرارداده است
کننده است  که تعيين آکتورسوم است گانه بازی این آکتورهای سه

والبته این مسأله هم . وهمه چشم به نقش آفرینی  آن دوخته اند
 نهائی تنها یک درتحليل بهمن گرچه 22مورد اشاره قرارگرفته بود که 

 بودونبود آن ومعادل مردم است صعودی مبارزه نقطه ازمنحنی
 ومستقالنه بتواند حضورگسترده تاچه حد بسته به آن که نيست،اما
 ندرسيرای عطفی تازه نقطه  می تواند به نمایش بگذارد خود را به

بنابراین تبدیل شدن آن به یک نقطه عطف  .شود مبارزه تبدیل
.  مهم یعنی حضورمستقل وگسترده همراه بود" اگر"مشروط به یک 

اکنون اما باید نگاهی به بيالن آنچه که رخ داد وادعاهای هرکدام ازآن 
  :ها بپردازیم

درمورد جناح حاکم ازقبل تاحدود زیادی رئوس تاکتيک اصلی آن روشن 
یعنی ازیکسو بربهره گرفتن ازحداکثرتوان خود برای بسيج .دبو

حداکثرنيروجهت برگزاری یک باصطالح حماسه بزرگ استواربود  
وازسوی دیگرمصمم به ممانعت  از عرض اندام جنبش درمقياس کالن 

این هم روشن .بود ) ودرصورت شکل گيری پراکندن  و سرکوب آنها(
و پادرميانی ها ازهردوسو برای  بودکه حاکميت عليرغم چانه زنی ها

یک  راه پيمائی مشترک وبه مثابه یک آشتی ملی  باسبزهای 
طرفدارموسوی اجازه مشارکت باهویت مستقل درمتن یک صف 
مشترک و  باهویت خود را نخواهد داد مگرآنکه این مشارکت منفعل 

ونتيجه ای جزاین هم . ،آميخته با سکوت و قابل مصادره کردن باشد
ه مستلزم  تشکيل صف مستقل  و جداگانه درنقطه یانقاط دیگری البت

بود که  تا باین حد قرق نشده باشد و البته با پی آمدهایش 
ویااگردرصف ومسيرمشترکی صورت می گرفت،مستلزم تحميل 
هویت خود به حریف بود ازطریق مقابله با یکه تازی آنها وبازهم با پی 

دیل به سياهی لشکر حاصلی وگرنه جزمصادره شدن وتب. آمدهایش

درهرحال تحقق این هردو شق نيازمند به عزم ومبارزه ای . نداشت
خواهان آن نبود  - بهمن 22الاقل درمورد -بود که این طيف ازجنبش

وازاساس با قصد وفراخوان آنها برای بوجود آمدن یک صف واحد به 
مناسبت امرمشترک سی ویکمين سالگرد انقالب حول 

ی وجمهوری اسالمی  وتعلق آن به همه ملت منافات استقالل،آزاد
نيروی محرکه این رویکرد البته فقط بافشارسنگين جناح حاکم . داشت

بلکه عالوه برآن  و مهمترازآن،از .برای مرزبندی با فتنه منشأ نداشت
دغدغه روزافزون خودشان ازفراروی جنبش ازمحدوده های نظام 

باید به آن این نکته راهم ضمن آنکه . کنونی نيز منشأمی گرفت
اضافه کرد که درراستای پاسخ مثبت به تالشی بود که ازمدتها قبل 
توسط طيف ميانه اصول گرایان وهم چنين رفسنجانی برای تبدیل روز 

بهمن به روزآشتی ملی ونقطه پایان گذاشتن به بحران بزرگی   22
رایطی واین درش. بود که کل موجودیت نظام را بزیرسوال برده بود

بودکه تمامی قرائن و شواهد وسخنان خامنه ای و تاکتيک های جناح 
حاکم حکایت ازقصد آنان برای باصطالح پایان دادن به فتنه وکورکردن 

بهمن می داد ونشانه ای ازتمایل آنان برای  22چشمان آن درحماسه 
درهرحال . آشتی ودادن امتيازی واقعی به حریف دیده نمی شد

را نمی توان بدون درنظرگرفتن فعل وانفعاالت فوق که  بهمن 22نتيجه 
فعل . خود پس ازبرآمد پرشورعاشورا صورت گرفت درنظرگرفت
رهبران "وانفعاالتی که  که منجربه به صدوربيانيه و نامه نگاری 

جنبش اعم ازموسوی وکروبی و خاتمی و مواضع جدید آنها " نمادین
هوری احمدی نژاد  مبنی بربرسميت شناختن تلویحی ریاست جم

  . وتمایل به گشوده شدن باب مذاکره مورد بررسی قرارداد
بيانيه خامنه ای وخصوط اصلی آن که بالفاصله پس ازبرگزاری مراسم 

گردهمائی "بهمن انتشاریافت، وازجمله تعداد شرکت کنندگان این 22
وخط ونشان کشيدنش مبنی برآنکه "  خودجوش و حماسی

هميشه درصحنه تسليم نشوند ازسرراه اگردرمقابل خروش ملت 
برداشته خواهند شد، ازقبل تهيه شده بود ومحتوای آن دقيقا درادامه 

  .همان مشی قبلی وی بود
  !یک پيروزی موهوم،یک حماسه تقلبی و دوپينک شده

بهمن درزیربمباران فشرده ای ازاقدامات تهدید  22برگزاری بزرگداشت 
درشرایطی که رژیم با بسيج . گرفتآميزوایجاد فضای رعب آميزصورت 

حداکثری ازِ عده وُعده واعدام ها وآویختن شمشيراعدام های بيشتر 
برفرازسرمردم، گروگان گيری ازمردم با دستگيری های هزاران نفری 
وپخش تصاویرشرکت کنندگان درتظاهرات عاشورا و شوهای 

می انواع واقسام تهدیدها وهشدارهای خصوصی وعمو...تلویزیونی و
–به شهروندان وفعالين،بستن وفلج کردن همه مجاری اطالعاتی 

ارتباطی وحصارکشی های خيابانی وقرق کردن پيشاپيش ميدان 
آزادی و خيابان انقالب و مسدودکردن ورودی های فرعی،نصب بی 

عمال وضعيت را  درحالت  حکومت ... شمار دوربين های کنترل و
ائن و شواهد حکایت  از نگرانی همه قر. نظامی اعالم نشده قراربوده

شدید رژیم نسبت به شکل گيری تجمعات وپيوستن آن ها به 
حمله به . یکدیگرو وتبدیل شدنشان به رودی خروشان، می  کرد

کروبی وخاتمی و موسوی درهمان نقطه ورود وقبل ازآنکه به توانند 
وارد مسيراصلی بشوند  برای وادارکردن آنها به ترک تظاهرات، 

خشی ازتاکتيک آنها مبنی بر ممانعت ازشکل گيری هرنوع نيزب
تجمعی بودکه می توانست گسترش پيداکرده و کنترلش ازدست آنها 

سخنا ن رادان دربی سيم مبنی بربرخورد قاطع وبيرحمانه . خارج شود
با شکل گيری هرنوع تجمع وتحرکی دراین رابطه ناظربرهمين تاکتيک 

ن بخوبی روشن شده است که رژیم ازسوی دیگرميدانيم واکنو. است
تالش وسيعی را بکارگرفته بود که بااستفاده ازامکانات عظيم دولتی، 
برای جبران فقر حمایت توده ای درپایتخت ،نيروی انسانی  وسيعی 

کاروان عظيم اتوبوس .را ازنقاط دیگرکشوربه سوی پایتخت جابجاکند
وعظمت آن  تنها ها که دراین دهکده جهانی ازدیدکسی پنهان نماند 

ازطریق آسمان قابل رویت بود بخوبی مضحکه این تجمع حماسی  
تعطيالت چند روزه وپذیرائی دست .  درتهران را به نمایش گذاشت

ودل بازانه برای نمایش پایگاه توده ای رژیم نيز ازچشم تيزبين مردم 
اکنون مدتی است که طنز تظاهرات ساندیستی  وارد .بدورنماند
درهرحال ازقدیم گفته . ردم و ادبيات سياسی شده  استمحاورات م

اند که گربه عاریتی موش نمی گيرد وبهمين دليل عجيب نيست که 
شاهد لگدمال شدن تصاویر وتمثال های مقدس  خمينی و خامنه ای 
، درزیرپای کسانی که درصف های پرجمعيت در مقابل غرفه های 

وجالب آنکه .بودیم اطعمه واشربه مشغول نوشيدن وخوردن هستند
که این باررژیم برای جلوگيری ازتکرارونمایش این گونه صحنه ها که 

دی به وفورصورت گرفت، این بارلشکری ازنظافت چيان  9درحماسه 
جاروبدست و حاضربه یراق را برای  روبيدن این افتضاحات، به حالت 

درهرحال نظامی که به فازفروپاشی  !. آماده باش درآورده بود
نحطاط خود وارد شده است، وتنها شبحی ازاقتداروتوانائی گذشته وا

خود را یدک می کشد،رژیمی که همه چيزش تلقبی ومصادره ووارونه 
نمائی است، ادعاهایش درمورد ميتينگ های چند ده 
ميليونی،نيزجزتقلب ودروغ ازآب درنيامد ونتوانست حتی ميدان آزادی 

ده،چهارميخ کردن خبرنگاران تصاویروفيلم های مونتاژش. را پرکند
خارجی درنقطه معين ،مصادره  کردن جمعيتی که دربيرون ازميدان 



قرارداشتند و درزیرکنترل وفشارهای نيروهای سرکوب امکانی برای 
حضوربا هویت خود پيدانمی کردند ولی حاضربه حضوردرپای 

 بااین وجود. سخنرانی احمدی نژادهم نبودند،گره ای ازکاررژیم نگشود
درهمان ميدان نيمه خالی وسخت تحت کنترل هم،رژیم نتوانست 
ازتيررس شعارهای اعتراضی مخالفان وازجمه مرگ بردیکتاتور درامان 

به محض پایان یافتن آن سخنرانی به هنگام پخش هم برای . بماند
بازتاب پيدانکردن شعارهای مرگ بردیکتاتوردستکاری می شد، همه 

حتا تاپایان مراسم هم نماند و شتابزده با شاهد بودندکه احمدی نژاد 
ادعاهای رژیم مبنی برحماسه . هلی کوپتر ميدان آزادی را ترک کرد

مصادره مردم شرکت کننده که باهدف . ده ها ميليونی به سنگ خورد
دیگری آمده بودند  ولی نتوانسته بودند حضورمستقلی بهم رسانند 

گوحماسه ات کو را نيزباید  والبد  شعار دروغ. نيزبه مضحکه تبدیل شد
  .  افزود% 63به  شعاردروغ گو

ازسوی دیگرگرچه جنبش اعتراضی بهردليل ، نتوانست در 
مسيراصلی راه پيمائی حضورمحسوس  وباهویت مشخص  داشته 
باشد،اما اگرنه خود جنبش اما شبح آن آشکارا سایه سنگينی خود 

ی نظامی برای نفس بسيج ده هزارنيرو. رادرهمه جا نشان می داد
برگزاری بزرگداشت خود،خودنشان بارزی از شبح فوق وترس رژیم 

بعيداست  جمعيتی هم که باهزاران طرفند وباهزینه کردن . ازآن بود
دست ودلبازانه صدها ميلياردتومان ازخزانه ملت، ازنقاط دوردست به 
ميدان نيمه خالی آورده شدند ، بامشاهده این فضا ورفتارسبع 

ت واقتدارمتکی برسرکوب وسرنيزه تصویروخاطره مناسبی آميزحکوم
آنها بيش ازاقتداروایجاد حس اعتماد . ازاقتدار رژیم باخود برده باشند

به توان رژیم، شکنندگی آن و فوق العاده بودن شرایط را به باخود 
درهرحال رژیمی که زمانش سپری شده و حاضرنيست تن . برده اند

سيج های سنگين و پرهزینه ای که به خواست  مردم بدهد،با ب
قادربه تکرارهمه روزه آن نيست،کاری جزپرده برداری ازضعف خود 
وشتاب دادن به ریزش  بقایای پایه های توده ای خود انجام نمی 

  .دهد
نوشت  این که یک دولت قدر قدرت که حيات وممات و زندگی وسر

ميليونها تن را بطورمستقيم درچنگ خود دارد وبا بسيج همه امکانات 
ونيروهای خودبتواند صدها هزارجمعيت را ازچهارگوشه کشورجمع 
آورد،ودرعين حال باتمامی توان ازتجمع نيروهای مخالف خود ممانعت 
به عمل آورد،ازهنرهای شناخته شده همه حکومت های استبدادی 

  .به شمارمی رود
****  
وجه دوم .همانطورکه اشاره شد تاکتيک رژیم دووجه داشت 

ناظربرممانعت بهرقيمت  ازعرض اندام و قدرت نمائی جنبش 
تا آنجا که به این هدف برمی . اعتراضی درابعادکالن و ميليونی بود

گردد،ارزیابی ها نشان دهنده آن است که رژیم در ممانعت ازنماش 
دراینجا . صلی تاحد معينی موفق شدخيابانی اعتراض بزرگ  درمسيرا

بطورفشرده  نگاهی داریم به علل وعوامل این پدیده که نقطه ثقل 
  :اکثرانتقادات را تشکيل می دهد

  
دربررسی کلی علل می توان آن را به دودسته علل خطاهای ناشی 
ازعوامل بيرونی یعنی فشارها واقدامات امنيتی وسياسی حاکميت 

بهمن برمی گردد وعلل داخلی به 22راخص دردرمقابله با جنبش وبطو
چالش های درونی موجود درصفوف جنبش ونارسائی های حاصل 

البته هرکدام ازاین دودسته علل نيزدسته بندی ها ها ووجوده . ازآن
  .گوناگون دارند که مجال پرداختن به همه آنها دراین نوشته نيست

رمی گردد دربازبينی علل نخست، تاآن جا که به رژیم حاکم ب
فشارهای امنيتی و سرکوبگرانه  وهم چنين تالش های تاکتيکی 
باهدف ایجاد تشتت درصفوف جنبش و دامن زدن به شکاف ها و 
بویژه زیرفشارقراردادن اصالح طلبان برای مرزبندی بافتته وتفکيک 
. صفوف باصطالح آشوبگران ازمردم عادی ومنتقد ازآن جمله  بودند

الش ها به عنوان عوامل بيرونی نسبت به درآسيب شناسی  این ت
جنبش البته همانطورکه اشاره کردم تاحدی درممانعت ازبرگزاری 
تجمعات بزرگ درمقياس کالن، آنگونه که انتظارش می رفت وبرآورده 

مهمترازآن عوامل درونی . نشد مؤثربود ولی فقط تاحد معينی
رژیم سوالی که دراینجامطرح می شود این است که اگر.بودند

بهمن تااین حد به آماده باش وتمرکزنيرو  22برگزارکننده مراسم  برای 
مبادرت کرده بود ومنطقه را تااین حد قرق کرده بود، درحدی که 
ازنقطه نظرقواعد ناظربرهرنبردی ابرازوجود ميليونی درآن نامحتمل 
بنظرمی رسيد،چرا بجای تنها گذاشتن رژیم درنقطه تمرکزخود، 

م مستقل درنقطه دیگر، به تاکتيکی مبادرت شدکه واحيانا اقدا
  حاصلش تاحدودی تبدیل شدن جماعت به سياهی لشکرشد؟

دراین رابطه نيزعوامل مختلفی دخيلندو تقليل این گونه حرکت های 
پيچيده اجتماعی به یک علت نادرست است ولی این مساله نافی 

است که  دراین رابط .درنظرگرفتن نقش ووزن هرکدام ازآنها نيست
یکی ازمهم ترین چالش های درونی جنبش یعنی شکاف بين گفتمان 

  : اصالح طلبی مشروط  با فرایند ساختارشکن جنبش رخ می نماید
  !مشارکت باکدام هویت؟

موسوی وحاميان وی ظاهرا درنقد وضعيت پيش آمده درپشت 
خود سنگرگرفته " درتظاهرات مشترک اما باهویت خود"شعارشرکت 

ی پرسش این است که با کدام هویت؟ دراینجا  مفهوم ویا ول. اند
عبارت تظاهرات مشترک کليدی است و وجه مهمی از درونمایه آنچه 

  .بهمن صورت گرفت توضيح ميدهد 22را که درروز
واقعيت آن است که سؤال  فوق باهمه بداهتش برای سبزهای 

شدن با آن اصالح طلب مطرح نبود و آنها بادالیل قابل درکی ازمواجه 
بهمن بدالیلی شکاف درونی جنبش بيش  22درآستانه . گریزان بودند

ازهرزمانی وبيش ازآکسيون های قبلی فعال تر شده بود و 
اصالح طلبان -درپی زلزله عاشورا- درواقع این بار. تأثيرگذارتربود

بسيارجدی ترومصمم تر آمده بودند که نشان دهند با ساختارشکنان 
اجازه نخواهند داد جنبش ساختارشکن با شعارهای مرزبندی دارند و 

بهمين دليل تمامی .خود واردصحنه شودو ابتکارعمل را بدست گيرد
ذکروفکر آنها مصروف به کنترل جنبش بود که مبادا تبدیل به 

چه موسوی (آن ها بسهم خود. سپرپيشروی ساختارشکنان شوند
ه مشارکت  و چه مجمع روحانيون و چه جبه...  وکروبی وخاتمی و

درهمسوئی  ودرتوافق با محافظه ...) ومجاهدین انقالب اسالمی و
بهمن را به روزی برای حرکت  22کاران ميانه رو برآن بودندکه حرکت 

مشترک،فراجناحی  و  فراگير برای همه نيروهای نظام وبه یک  
ازنظرآنها مقدمات این امربا .آشتی باصطالح ملی تبدیل کنند

برسميت شناختن دولت ومرزبندی با ساختارشکنان  صدوربيانيه ها و
وپادرميانی نيروهای ميانه روی جناح ... و خارجه نشين ها وبيگانگان و

به عنوان شعار و ! شعارجمهوری اسالمی آری. حاکم فراهم شده بود
خط . سنگينی می کرد 22چتری مشترک برفراز این آکسيون 

وتمایزادعائی  . من بودبه22راهنمای آنها کلمهه منحوس اشتراک در
آنها درعمل آمادگی . نه به خودکامگی دربرابرآن هيچ رنگی نداشت

داشتند که درصورت عدم وجود شرایط مناسب فتيله آن را پائين 
کشيده وآن را کمرنگ وکمرنگ ترکنند وحتی بالکل وانهند و بدون 

وتاحدی که به حيطه . عالمت ونشان وشعاردرتظاهرات شرکت نمایند
آنها مربوط می شود چنين نيزشد وتاکتيک شرکت همراه  عمل

چرا که بزعم آنان حتی نفِس تحمل آنها .باسکوت باجراگذاشته شد
توسط حریف ولو بدون بروزهرگونه  نشانه ای ازآِن خود یک پيروزی 

وهمه اینها درشرایطی بود که برکسی پوشيده !. محسوب می شد
حاکميت کوچکترین وقعی به نبودکه همه قرائن حاکی ازآن است که  

آنها نهاده وبه کمترازتسليم کامل آنها وسياهی لشکرشدن راضی 
باین ترتيت بخشی ازصفوف جنش به دليل سياست های .نخواهدبود

بخشی که بدليل داشتن نقش . فوق به  حالت انفعالی کشيده شد
سپربرای تظاهرات اعتراضی بویژه وقتی تظاهراتی باشد که رژیم آن 

زمان داده است،دارای تأثيری بيش ازکميت ووزن واقعی خود را سا
سؤالی که دراینجا مطرح می شود این است که  آیا براستی .است

می توان مردمی را که درتظاهرات گوناگون و بزرگی هم چون عاشورا 
و یا تظاهرات قم باشعارمرگ بروالیت فقيه شرکت کرده اند، راضی به 

کشاند که این ! هوری اسالمی آریشرکت درتظاهراتی با شعارجم
بی شک آنها ازنظرمواضع خود همواره ! آقایان بفکرآن افتاده بودند؟

دارای چنين رویکردی بودند،اما آنچه که تازگی دارد تالش های جدید 
این .  آنها برای تحميل آن به جنشی است که ازآن فراتررفته است

دن مجموعه بهمن،بدليل جمع ش 22همان چالش اصلی بود که در
ازعوامل ازجمله حالت فوق العاده حاکميت ومانورآن حول این 
تضادها،ومساله روند عبورجنبش ازموسوی وپی آمدهای زلزله 

البته این که . عاشورا، خود را دراین مقطع زمانی به عریانی نشان داد
بخش ساختارشکن جنبش خود دربرابرعملکر این تضادها چرا 

است که دراین نوشته به جنبه هائی ازآن نتوانست خود بحث دیگری 
تنها نکته ای که دراین جاباید مورد تأکيدقرارگيرد این .اشاره خواهدشد

است که بی شک مرزبندی قاطع وریشه ای با این شعارمشترک باید 
بهمن با  22که انقالب "ازهمان زمان وقوع انقالب بهمن و بااین ادعا 

" متعلق به همه ملت استشعاراستقالل آزادی جمهوری اسالمی 
صورت گيردونگاه به انقالب  بهمن ازمنظریک انقالب سقط شده ومرده 

سرخم کردن دربرابرمفهوم کلی انقالب . به دنياآمده،صورت گيرد
وبزرگداشت و تبریک وتهنيت گفتن بدون روشن کردن ماهيت 

آن،حاصلی جزگل آلود کردن آب وریختن آب به آسياب این رویکرد  
  .  داشتنخواهد 

البته درکنارچالش اصلی فوق تاکتيک  مربوط به اسب تروای اتاق 
فکردر خارج کشوربه مثابه عقبه اصالح طلبان طرفداروالیت مشروط  
نيزوجود داشت که به قصد فتح قلعه دشمن درميدان آزادی 

این رویکرد که بخود اجازه می دهد . رهنمودهای خود را ارائه می کرد
مل تاکتيکهای صحنه عمل تاجزئی ترین زوایای آن دربيرون ازصحنه ع

نظير تعيين مسيرهای راه پيمائی ومحل ونوع اقدام ونظائر آن را تعيين 
کند، آنهم بهمراه توصيه هائی هم چون هم  تيپ و همرنگ شدن با 
قيافه حزب اللهی ها  وشرکت بدون هویت مستقل،حضور دریک راه 

جوانان دیکته کند، اکنون   پيمائی طوالنی بشدت قرق شده  را به
بقدرکافی مورد نقد قرارگرفته وخوِد طراح آن البته درجهت صحه 
. گذاشتن برتاکتيک های موسوی ، به نادرستی آن اذعان کرده است

بخش دیگری ازرویکرد های خارج کشوربه جریان دیگری مربوط می 



شود که ضمن آنکه خود را ازحاميان وهمراهان جنبش سبزمی داند 
لی بابرخورداری ازرانت حمایتی رسانه های قدرت های بزرگ و

آن ها بااستفاده ازخالء .حضوری بيشترازوزن مخصوص واقعی خود دارد
سرکوب درداخل وبا تکيه به رانت فوق والبته درراستای تمایالت  
قدرت های بزرگ حرکت می کنند وبسهم خود تأثيرگذاری معينی را 

ها آميزه ای است متناقض ازپل زدن بين رفتارسياسی آن.برداخل دارند
اصالح طلبان وتمایالت اخص خود وسواربرموج نارضایتی عمومی 

آنها نيزبخود اجازه می دهند نه فقط ازدور تاکتيک های صحنه .است
عمليات را تعيين کنند،بلکه با دامن زدن به آکسيونيزم واتالق آکسيون 

بهمن با  22آستانه بهمن وشبيه سازی شرایط  22نهائی به مراسم 
ازیکسو در .سرنگونی چائشسکو،برانتظارات غيرواقعی دامن بزنند

ادعای همراهی با موسوی وکروبی  حرکت می کنند و ازسوی 
بهمن به یک آکسيون سرنوشت 22دیگردرسودای تبدیل کردن 

برای آنها که درهماهنگی با مواضع ومنافع سرمایه .سازهستند
حالت نه تعميق آگاهی آرایش جنبش  جهانی حرکت می کنند بهترین

براساس منافع ومطالبات واقعی وپایه ای خود،گسترش پایگاه 
اجتماعی جنبش به سمت اقشارفرودست، وسازمان یابی مستقل 
وداشتن صدای مستقل، بلکه تصرف ضربتی قدرت و دست بدست 
شدن آن ازدست فراکسيونی ازطبقه بورژوازی واپس گرا و ناهمخوان 

ه جهانی به دست فراکسيونی همخوان با آن با سرمای
اگراصالح طلبان حامی والیت مشروط خواهان باالنس .است

ویاچرخش  قدرت اجرائی  درچهارچوب نظام کنونی وبين خود 
وفراکسيون سنت گرایان هستند،اما آنها خواهان جابه جائی قدرت 
درميان طبقه بورژوازی به سود الیه های بخش مدرن تر وهمسوبا 

آنها ازانقالب به معنی واقعی خود یعنی .ظم  حاکم برجهان هستندن
خودحکومتی استثمارشوندگان و کليه مزدوحقوق بگيران هراسانند و 
درعوض تغيير قدرت درباال با هدف تبدیل کردن جنبش توده ای به 

  .اهرم فشاربرای تحقق آن را دنبال می کنند
ی درونی سبب جالب است که وجود همين چالش ها و رقابت ها

شده است که موسوی وحاميان وی با فرافکنی و سرپوش نهادن به  
بهمن وبا  22نقش اساسی خود درایجاد نارسائی ها وضعف های 

عنوان کردن این ادعا که گویا نادیده گرفتن رهنمود موسوی  درمورد 
بهمن 22موجب حضورمنفعالنه درتظاهرات " شرکت باهویت خود"

ل وارونه ویا به سخن امروزی به دادن آدرس شده است، به زدن نع
دراین رابطه درسایت ندای راه سبز سایت جرس . غلط پرداخته اند

،مجموعه مطالبی درج شده است که خطوط اصلی آنها را  چنين ...و
ای فعال دنيای مجازی و  خاطر سعی و خطاهای عدهبه : "می خوانيم

ش ميليونی دیروز در جامعه ایران جمعيت سبزپو دور از فضای واقعی
به چشم نيامد و فرصت سوء  ميان سایر راهپيمایان جذب شد و
آنها .کودتا فراهم کرد های حامی استفاده از این ماجرا را برای رسانه

بازدن تيترهائی همچون لزوم متمرکزکردن رهبری، جنبش بی 
سرنيست، وباید حمایت ازموسوی وکروبی وخاتمی هم کف وسقف  

همانند شعارعبورازخاتمی که چوبش (شعارعبورازموسویباید با.باشد
تبعيت از سه رهبر اصلی جنبش که  .مقابله شود) را قبال خورده ایم

کنند به تداوم و  های کشور، اعالم موضع می با در نظر گرفتن ظرفيت
در این مرحله حساس در حيات ، کند بقای هدفمند جنبش کمک می

به رهبری موسوی، خاتمی و وظيفه داریم  جنبش همگی ما سبزها
کنند  جنبش سبز را دنبال می های واقعی کروبی تا زمانی که خواست

ما سبزها از این پس تنها رهبری موسوی، کروبی و ، گردن نهيم
  " شناسيم خاتمی را به رسميت می

 22همانطورکه نقل قول های باال وبرگرفته  از نقد آن ها نسبت به 
که با فراربه جلووسرشکن کردن  بهمن برمی آید، تالش دارند

اشکاالت به عوامل فرعی وثانوی، نه فقط نقش خود را پوشيده 
نگهدارند بلکه ازآن به مثابه سکوئی برای مقابله با ساختارشکنی 

دراین روایت .وتحميل پالتفرم سازشکارانه خویش برجنبش بهره بگيرند
هویت " عبارت:دوعبارت مهم وجود داردکه حامل کاالی قاچاق است

ظرفيت های "به مثابه راهبردموسوی و ودیگری درنظرگرفتن "مستقل
است که اسم شبی است برای مبارزه درچهارچوب قانون "کشور

اساسی بی تنازل و حضوربی نشانه وسکوت آميز درمراسم بهمن 
مطابق این روایت گوئی شعارهای ساختارشکنی هم چون ... . و

والقاء شده ازدنيای مجازی  مرگ بروالیت فقيه یک شعاروارداتی
وتوسط عناصردورازصحنه وخارج کشوری وازسوی قدرت های بيگانه 
است و نه برآمده ازتجربه زنده مردم درجریان مبارزه وشناخت عميق 

  .ازماهيت نظام حاکم
آنها  دراستدالل های خود هم چنين به یک برهان غلط اندازدیگری 

که هزینه مبارزه را نباید باالبرد و  دراین رابطه استناد می کنند وآن این
این !باید برای شرکت گسترده وهرچه بيشتر مردم  پائين هم آورد

استدالل زدن شيپورازدهان گشاد است ودرکنه خود جزسازش 
چرا که اوال درشرایط استبدادبی . وتسليم پيامی ندارد

مهارودربرابرقلدری که کوچکترین اعتراض مردم را بااعدام وزندان 
شکنجه وسرکوب پاسخ می گوید،بناچاروباهزاران افسوس هزینه ای و

همين . که برای بدست آوردن گوهر آزادی باید پرداخت گرانترمی شود
آگاهی وآمادگی برای  پرداختن هزینه بيشتر برای رهائی وآزادی بود 

که مردم را قادرساخت که جسورانه ترعمل کنند و ازباتالق تسليم 
ی مبارزه ای چنين گسترده وافتخارآفرین به وخاموشی پا به واد

اما درک این واقعيت مسلما کوفتن برطبل تاکتيک های .نهند
سکتاریستی وتازاندن آن وتحميل خشونت ورزی و هزینه های 

چرا که اشکال مبارزه باید متناسب با .غيرضروری برجنبش نيست
ظرفيت های واقعی،ولی درحال انکشاف جنبش وتوده های مردم 

یکسو وتاکتيک های دشمن مقابل ازسوی دیگر به پيش برده از
اما اگرازاین راهبرد بخواهيم  که نتيجه بگيریم  پس باید مردم .شود

مطالبات خود را برای عدم تحریک دشمن و ندادن بهانه بدست  
حاکميت تنزل بدهند و محدودبه چهارچوبه نظام بکنند،درواقع بازهم 

. دن خاک برچشم مردم هستيممشغول نعل وارونه زدن وپاشي
ودرعمل ازآنجاکه رژیمی با ماهيت کنونی بهرحال هزینه مبارزه 
ولودرسطح مطالبات اصالح طلبانه راهم باالمی برد،حتا بطوراجتناب 

آری آن ! ناپذیر مبارزه برای اینگونه مطالبات  نيزبه زیر سؤال می رود
رفرم درنظام ها الزم است  این درس تاریخ را که گاهی حتی برای 

آنچه  از درنظرگرفتن !های استبدادی هم باید جنگيد خوب فرابگيرند
دراین ادعا مراد است،همانگونه که اشاره شد " ظرفيت های واقعی"

بهمن مشاهده می  22دربهترین حالت درشعارهای جنبش سبزبرای 
نه "، !"حكومت خود آامگان نه! جمهوری اسالمی آری: "شود

شعارهائی . خالصه می شود !"  لت سبز ملیشرقی، نه غربی، دو
که حتی نتوانستند  و یاجرئت نکردند حول آنهاهم خودی نشان 

جبهه مشارکت درگالیه ویااعتراض خود به چگونگی برگزاری . بدهند
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  !واما رؤیای سوم
اشتباه بزرگی است که رفتارجنبش اعتراضی را درسالگردانقالب 

آن فقط . بهمن ،فقط به تصویرباال مشاهده کنيم 22قط شده س
 22برعکس جنبش اعتراضی مردم در. بخشی ازتصویربود ونه همه آن
یعنی همان چهره ای که ازپيش همه . بهمن چهره دیگری هم داشت
گرچه بدليل چالش های برشمرده این .نگاه ها  به آن دوخته شده بود

گسترده وبزرگ به عرض اندام رویای سوم هم نتوانست درابعاد 
بپردازد اما عليرغم کاستی ها توانست درقالب تظاهرات مستقل 
وپراکنده درنقاط گوناگون حضورقاطع وساختارشکن خود را به همه 

آنها باشعارها واقدامات ساختارشکنی همچون . جهان مخابره کند
امنه مرگ برخامنه ای و بردیکتاتور،پاره کردن ولگدمال نمودن تصاویرخ

ای و خمينی ودادن شعاررفراندوم وجنگ وگریزبا بسيج وسپاه، 
بباد " فتته"ادعاهای حاکميت را در کنترل اوضاع وپایان دادن به 

بهمن درذهن ها ثبت گردید  22آنچه که ازسيمای رزمنده .دادند
وتصویری را که رژیم سعی می کرد به مثابه تنها تصویراین روزبه 

ع خود قرارداد متعلق به همين جریان است جهان رله کند،حت الشعا
که بویژه درکنارانفعال صفوف سبزهای وابسته به اصالح طلبان جلوه 

جالب است که حتا اصالح طلبان ورسانه های آن . بيشتری یافت
ها،که شرمگين ازحضوربی نشانه وسکوت آميزومصادره شده خود 

متعلق به همين بودند، آنچه  که ازفيلم ها وشعارها مخابره کردند، 
که چيزی جز سرخ کردن چهره خود با .جریان ساختارشکن است

پراتيک ساختارشکنان، بدون آن که کارشکنی خود دربرابرآن  را  به 
روی مبارک خود بياورند،می باشد وین تجربه البته  نشان دهنده آن 
است که مردم می توانند نه فقط ازاصالح طلبان عبورکنند، بلکه می 

درعين حال  آن ها را  وادارسازند که به مثابه تریبون آنها عمل توانند 
تعميم همين تجربه نشان می دهدکه چگونه می توان ازطریق . کنند

ادامه دادن به  اقدامات وتاکتيک های مستقل و اعمال 
فشارازپائين،رویکرد جدید اصالح طلبان عليه فرایند ساختارشکنانه 

ه عنوان بازوی کمکی جناح حاکم درون جنبش را که به یک معنا ب
آن چه که بخصوص به . درصفوف جنبش عمل می کنند ،خنثی کرد

مقابله باچالش اصلی دراین لحظه وقراردادن آن بسود -این مهم
کمک می کند همانا یکدندگی جناح  - گسترش کمی وکيفی جنبش

حاکم منبی برامتناع ازسهيم کردن حریف درقدرت سياسی وراندن 
لفين به صفوف اپوزیسيون است که موجب  فشارحاميان اجباری مخا

مساله . این جریان ازپائين نسبت به اتخاذ این گونه تاکتيک هااست
مهم آن است که بدانيم پس ازبرآمد پرشکوه عاشورا،ولوله درصفوف 

بوجود .. اصالح طلبان درمورد خطرساختارشکنی وعبورازموسوی و
واقدامات جدیدی است که  آمده است که سبب مبادرت به تالش ها

مرکزثقل آن رامی توان سودای ایجادیک رهبری فشرده برای اعمال 
بهمين دليل آنها که تادیروزازشعار .هژمونی  برجنبش مشاهده کرد

هرنفریک ستاد وازابتکارعمل شبکه ها و خودجوش بودن بسياری 
ازتظاهرات وآکسيون ها سخن می گفتند ،اکنون با رمانتيک خواندن 

، ازضرورت تعبيه سربرای بدنه و جبنش سخن به زبان می آورند که آن
آشکارا نقش خودجوش وابتکاری شبکه ها و خصلت پلوراليستی 
ورنگين کمان بودن جنبش ومهمترازآن خاموش کردن اخگرسوزان آن را 

بی شک درچنين شرایطی تقویت حرکت های ..هدف قرارداده است
ازیکسو و تشدید فشاربه  مستقل ومتکی به ابتکارات شبکه ها

اصالح طلبان برای فاصله گرفتن ازسياست نزدیک شدن به جناح 
باچنين . حاکم ونفی خصلت پلوراليستی جنبش اهميت زیادی دارد

رویکردی است که می توان اآنجا که ممکن باشد ازاصالح طلبان به 



مثابه سپرپيشروی دربرابرتهاجم حاکميت سود جست بدون آنکه 
که آنها خود و مطالبات اخته شده خود را به جنبش تحميل  اجازه داد

وگرنه تداوم . کنند و به بازوی سرکوب حاکميت درجنبش تبدیل شوند
 22هم چون -این وضعيت حاصلی جزآشفته کردن صفوف جنبش

  .نخواهد داشت -بهمن
  

تااینجا به یک مورد مهم ازچالش های پایه ای که همانا روند 
لبان بود ،یعنی تضاد بين رویکرد ساختارشکنانه  عبورجنبش ازاصالح ط

اما این چالش ها ونقاط .و رویکرد اصالح طلبانه مورد بررسی قرارگرفت
آسيب پذیرعرصه ها ووجوه دیگری هم دارد که تجميع آنها 

بهمن  22دربروزنارسائی های مربوط به نحوه حضور جنبش در
ته بود بی تأثيرنبوده ودرقياس با ظرفيت های آن  وانتظاری که برانگيخ

  : دراینجا نگاهی به مهمترین آن ها می افکنيم. اند
. محدودیت های تاکتيک معطوف  به مراسم ومناسبات رسمی -1

همانطورکه بارها مطرح شده،تکيه یک جانبه به این نوع تاکتيکها 
درذات خود هم به لحاظ نادیده گرفتن اصل غافلگيری دشمن  درزمان 

شمارودادن فرصت  الزم به دشمن برای  تدارک  ها ومکان های بی
مقابله  وحتی فراترازآن مبادرت به  اقدامات پيشگيرانه وخنثی کننده 
بااستفاده ازجمع بندی های گذشته،  ازجمله معایب این نوع تاکتيک 

آکسيون های متکی برمناسبت های . ها به شمارمی روند
ته درکنارمحاسن ثابت،بخصوص اگرمتعلق به خود حکومت باشد الب

خود این عيب را دارد که رژیم می تواند با بيشترین بسيح نيرو و 
امکانات الزم اقدامات الزم را برای برگزاری مراسمی که خود ر متولی 

به پيشگيری های الزم بپردازد وبا درس گيری .آن ميداند آماده کند
همن ب 22امری که به نهایت در. ازتجارب قبلی خود را آماده ترکند

ضمن آنکه مصادره واستفاده ازآنها عموما به . صورت گرفت
سپرپيشروی نيروهای سازشکارتر نيازمند است که نحوه استفاده 

  .ازآن را  با دشواری های روزافزونی مواجه می کند
وثانيا ریتم مبارزه را نه تابعی ازپتانسيل جنبش وضعف دشمن بلکه   

وباألخره آنکه .ی کندبه تابعی از ریتم مناسبت ها واگذارم
ازنظرمحتوائی هم  قيد وبندهای معين سياسی وایدئولوژیکی دست 

البته استفاده ازاین تاکتيک ها .وپاگيری را برحنبش تحميل می نماید
بخصوص دراوائل پاگيری جنبش قابل درک بود واجتناب ناپذیرو 

اما بشرط آن که راه گذاربه سوی سایرتاکتيک ها ابتکاری .مفيد
قل را هموارکند و خود تبدیل به بخشی ازمجموعه  تاکتيک ومست

های متنوع بشود وگرنه تکيه یک جانبه به آنها موجب آسيب پذیری و 
نگاهی به تجارب . اختالل درفرایند رشد وتکامل جنبش می گردد

صورت گرفته نشان ميدهندکه موارد دیگری ازمناسبت ها وموضوع ها 
ودمی آیندکه فعالين جنبش درصورت و فرصت ها وجود دارندو یا بوج

توجه به آنها می توانند ریل های موازی درعرصه های گوناگون 
مثال به موازات روزهای رسمی رژیم، روزهای . تاکتيکی را بگشایند

تير،اول ماه مه،قتل عام ده شهریور ویا 18مارس، 8آذر، 16مستقل 
اتی مناسبت مهم های دانش آموزی وبسياری مناسبت های مبارز

ومستقل تاریخی وبسيج کننده وجود دارند ویاحتی ازقبل حوادث مهم 
مربوط به خود جنبش بوجود می آیند که هرکدام می توانند اقدام 

حسن این مناسبت ها این است .اعتراضی مستقلی را شکل بدهند 
که طبعا برخی معایب  مناسبات های فوق رانداشته ورژیم هم 

هم متعلق به  خود حالت آماده باش قادرنيست مثل مناسبت های م
وضمنا  گسترش دامنه . وسيع بخود بدهد وحاميانش را بسيج کند

مناسبت های .تاکتيکی مناسبت ها برفشاربه رژیم می افزاید
مثل کهریزک و سالروزهای  جان باختگان و . جدیدهم کم نيستند

وهم چنين ... مسائل مربوط به زندانيان سياسی واعدام ها و
...  ضات جنبش های اجتماعی حول حول مطالبات زنان وکارگری واعترا

درهرحال مهم گذرازتکيه یک جانبه به مراسم رسمی رژیم به . 
ازجنبه دیگرضرورت ترکيب . مناسبت ها و فرصت های دیگراست

بی شک  تحرک .نبردهای موضعی با مبارزات سراسری است
موجب گسترش  نبردهای کوچک تر و انواع نافرمانی های اجتماعی

زمان ومکان حمله  برای مستأصل کردن رژیم،وتقویت رزمندگی و 
این جورمناسبات هم درشرایط .  همبستگی صفوف جنبش می شود

اشباع نارضایتی عمومی وعملکرد های رژیم دایما بوجودمی آیند  
وبهره گيری ازآنها توسط فعالين وتبدیل کردنشان به آکسيو ن های 

واین واقعيتی . صه های مهم مبارزاتی می باشداعتراضی  یکی ازعر
است که تمرکزصرف حول اعتراضات سراسری آنهم اکثرا درچهارچوب 
مناسبت های رژیم، مانع ازتوجه الزم به این سطح ازنبردهای 
موضعی وفرساینده برای رژیم ونيروهای سرکوب است،نبردهای که 

واقدام های درآنها درمقایسه با حرکت های سراسری طرح شعارها 
ساختارشکن محتمل تراست وبه مثابه مکتبی برای آموزش وتدارک 

واین به معنی آن است که نياز این .برای نبردهای بزرگترعمل می کند
  . نوع آکسيون ها به سپرپيشروی اصالح طلبان نيزکمتراست

ضرورت گسترش هرچه بيشتر پایگاه اجتماعی  جنبش به -2   
ستثمار وجلب مشارکت فعال وآگاهانه آن سایراقشارزحمتکش ومورد ا

ها درجنبش سراسری وگستراندن دامنه آن درسراسرکشوروکاستن 
واقعيت آن است که ما همزمان بایک بحران همه .ازفشاربرپایتخت

اقتصادی  -سياسی،  طبقاتی-جانبه شامل سلطه استبداددینی
ن پيوند بين نا. وسایروجوه ستم  مثل ستم جنسيتی و ملی مواجهيم

آزادی وعدالت وبرابری اجتماعی با مساله آزادی سياسی ومبارزه 
ضداستبدادی وسایرمطالبات پایه ای اجتماعی  درعين حال به معنی 
گره زدن مبارزات خيابانی با مطالبات و مبارزات سایرجنبش های 
اجتماعی یعنی جنبش مطالباتی  وبا اعتصابات درحوزه های توليدو 

رزحمتکش وحاشيه نشين  که بویژه با خدمات و با جنبش اقشا
سياست های خانه خراب کن آزادسازی قيمتها وحذف یارانه ها 

چنين پيوندهائی نه فقط .باخامت بيشتری مواجه هستند می باشد
برای تقویت پایگان اجتماعی جنبش و خصلت پلوراليستی آن، بلکه 
  . هم چنين  برای درهم شکستن ماشين سرکوب اهميت حياتی دارد

ضرورت گسترش ریل های موازی ارتباطی واطالع رسانی در شبکه -3
های اجتماعی،درکنارشبکه های مجازی که دارای اهميت ویژه خود 
است، باوظایف و اهداف متنوع  اکنون ازاهميت روزافزونی 

تقليل این شبکه ها به شبکه های مجازی حاوی . برخورداراست
بهمن شاهد بودیم با  22ا چنانکه دررابطه ب: دواشکال اساسی است

اقدامات یک رژیم مستبد وتماميت گراکه به هيچ حدومرزی گردن 
نمی گذارد،می تواند موقتا هم شده مسدودویا فلج  گردد وهم 
ازنظرامنيتی باعبورخطوط ارتباطی ازشبکه های علنی دشمن 
ازبسياری طرح ها وتاکتيک ها و ازآنچه که به اقتضای قواعد 

نباید ازآن مطلع بشود،پيشاپيش مطلع شده و ازِقبل استمرارمبارزه 
آن آسيب های جدی بوجود می آورد وهم به لحاظ گسترش عمقی 
وعرضی  دامنه جنبش که ميدانيم  تنها بخشی ازمردم به این نوع 

وبنابراین .شبکه ها دسترسی دارند واکثرآن ها هنوزهم ازآن محرومند
ویت شبکه های اجتماعی گسترش پایگاه اجتماعی جنبش نيازمند تق

- بنابراین هم به لحاظ فنی. واقعی  درکناراین نوع شبکه هستند
امنيتی وهم به لحاظ ضرورت گسترش دامنه جنبش به ميان وسيع 
ترین توده های اعماق نيازمند تقویت وگسترش  شبکه های حقيقی 
به محيط های طبيعی خانه وفاميل ومحله وکارخانه ومحل کار 

  . هستيم... شيه ووشهرک های حا
تنظيم مناسبات درست واصولی بين  جنبش داخل وخارج کشور -4

بدون آنکه خارج تبدیل به مرکزوستاد فرماندهی شود، بلکه عالوه 
بروظایف گوناگون ومهم شناخته شده ،ازنظرفکری وسياسی  هم 

دراین رابطه اشاره . درتعامل ودیالوگ واقعی و سازنده با بکدیگرباشند
همانطورکه درداخل گسترش شبکه های اطالع .ته الزم استبه دونک

  رسانی درشرایط سرکوب واختناق وبرای بسط 
پایگاه توده ای و روحيه رزمندگی دارای اهميت زیادی است،درخارج 
نيزتمرکزحول یک صدای مستقل وپلوراليستی  برای بازتابانيدن صدای 

اهميت جنبش و گفتمان سوم که فقدان آن محسوس است دارای 
دیگرآنکه درجهان گلوبال کنونی پایگان اقتدارحکومت ها فقط . است

درچهارچوب مرزهای ملی قرارنداردبلکه ریشه درخارج هم دارد و ازآن 
امری که بدليل قرارگرفتن آنها دربيرون ازقلمروسلطه .  تغذیه می کند

این پهنه دورنمای گسترده ای .رژیم فی نفسه بسيارآسيب پذیراست
زه درخارج وتنوع آن را به نمایش می گذارد که می تواند ازمبار

درکنارانبوهی ازوظایف روتين وشناخته شده، درتقویت جنبش و 
  .     تضعيف دشمن مردم مؤثرباشد
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 ش زنان در ايرانرويارويی اسالم سياسی و جنب
 

  پارسا نيک جو                     
  

  
  

 به زنان ياسیاسالم س یورش
 

سلطنت  یدو هفته پس از سرنگون يش،سال پ یکو  سی
کردن قانون  یخواهان شرع  یفرمان یط ينیخم ی،پهلو
 يشدرست شب پ يزخانواده شد و ده روز پس از آن ن یتحما

بود  ينو چن. صادر کرد را یاز هشت مارس فرمان حجاب اجبار
با  یکه در روز هشت مارس گاو گند چاله دهانانه حزُب االه

 یو مرگ بر عروسک ها یتو سر یا یروسر یا:  ایشعاره
طلب حمله ور شدند؛  یخواه و برابر یبه صف زنان آزاد یغرب
که به  یمما انقالب نکرد: زدند  یم یادصدا فر یککه  یزنان

زنان با شعار خود درآن بحبوحه  ینا يقتدر حق.  یمعقب برگرد
 وا ی یهمردم، سو یاز نخبه گان و توده  ياریبس یمست ی

زنان که در . زدند یادرا فر ياسیاسالم س ی یانهپس گرا
را تجربه کرده بودند،  یو سرافراز یانقالب آزاده گ یپروسه 

 .  آمدند يابانبه خ یو سرافراز یآزاده گ يقدفاع و تعم یبرا
 یزیر یهپا یروزها يناز همان نخست یسالما حاکمان
به  یزنان را به طور قانون يدندخود کوش یارتجاع يتحاکم
 یلمردساالر تبد یگوش به فرمان نظام و جامعه  یبرده 
 یخواست بود که حاکمان اسالم ینتحقق  ا یدر راستا. کنند

و  یمنحط  شرع یتا آن جا که توانستند هنجار ها و ارزش ها
 یلمرد ساالر را به قانون تبد - بات و فرهنگ پدرمناس رفیع

 ینرا با اتکا به ا یبتوانند زنان خاط يلهوس ینکردند، تا بد
سرکوب و تحت  ير،اس یو ضد زن به راحت يزآم يضتبع ينقوان
 يزن یحجاب اسالم يلبا تحم. قرار دهند یگرد قانون یپ

 ينیمخ. و اندام خود  شرمسار کنند يکرزنان را از پ يدندکوش
دست آورد  یناز بزرگ تر یکی: در سال شست اعالم کرد

اگر انقالب . بازگشت حجاب بوده است یانقالب اسالم یها
هم بجز حجاب زنان نداشت،  یدست آورد يچه یاسالم
نماد  ی،حجاب اسالم.  بود یانقالب کاف یخودش برا ينهم

 یفرهنگ پوشش و پوشش فرهنگ ینوع يزآم ينمبتذل و توه
  يطانگرمابه و گلستان ش یارکه زن در آن  یهنگفر. است
اخالق جامعه و  یتباه یهکه زن در آن ما یفرهنگ. است

 یکه در آن زن به گفته  یفرهنگ. است یاخالق یجامعه 
است با  يوانیح ی،اسالم يلسوفف یسبزوار یحاج مال هاد

خداوند :  یو یانپرده و عر یب یبه گفته  ی؛انسان یصورت
پوشانده است تا مردان ) زنان(  يواناتح ینه اصورت انسان ب

.  از مصاحبت با آنان متنفر نشوند و در نکاح با آنان رغبت بورزند
 یآموزه ها یقو تزر يلو تحم يتنماد تثب ی،حجاب اسالم

از  یحجاب، نماد فرهنگ شرم سار. است یفرهنگ ينچن
زن است؛ حجاب، نماد  یجنس یتن و تمنا ها یجلوه ها
و سرانجام . بودن زن است یو اخو یابو یمتعلقه و  اسارت

و  یدولت یبا سازمان ده يدندکوش یآن که حاکمان اسالم
  یزند گ  یعموم یعرصه ها ی،جنس یدآپارتا یرسم

 یها یجدا ساز ینمردانه گردانند و با ا  -را زنانه  یاجتماع
و  ینهنهاد یا يوهزنان را به ش يزآم يضو تبع يزآم ينتوه

حکومت شونده گان در ( به ساکنان درجه دوم  افتهی سازمان
تا  يستندن یحقوق شهروند یاعم  از زن و مرد، دارا یرانا

و دو محسوب کرد؛ بل آنان  یکبتوان آنان را  شهروند درجه 
 . کنند یلتبد یاسالم یدارالحکومه )  اند یرانساکنان ا

  
  ياسیزنان و اسالم س رویارویی

 
با شرکت در راه  یرانآگاه در ا زنان يشسال پ یکو  سی

سنگر مقاومت را در برابر  ينروز زن،  توانستند نخست يماییپ
رو با  يشزنان  آگاه و پ. کنند  یجادا ياسیاسالم س یورش

 يکدموکرات یهشدار دهنده  و طرح خواست ها یها یادفر
 سالمرا در برابر ا يکدموکرات يکارپ یجبهه  يننخست یشخو
 يننقد قوان یدر راستا يننان هم چنآ. گشودند ياسیس

 ياتشده بر جامعه به نقد اال ه يلتحم یو االه یشرع
ارزش ها و  یزنان با نقد و نف. اسارت بار و ضد زن پرداختند

 یختار یمردساالر، نا قوس مرگ دوره  -منحط پدر  یهنجارها
سرآغاز با  ینو ا. را به صدا درآوردند یرانا یمذکر  جامعه 

 .بود ياسیزنان در برابر اسالم س یاروییخشان روشکوه و در
استقرار و تداوم قدرت اسارت   یبرا  ياسیس یانگرا اسالم
آشکار و نهان، فعال و  یها يتبر زنان،  تمام ظرف یشبار خو

در هم  یبرا يزکردند؛ زنان ن يجرا بس ینینهفته در فرهنگ د
 یها يتظرف ینتمام ا یشاسارت بار خو يرهایشکستن زنج

زنان . کردند واآشکار ونهان، فعال و نهفته را نقد و افشا و رس
زلف  یخود با گشودن طره  یتوانستند حتا در اقدامات تدافع

 یخود، حجاب اسالم يکرپ یو جلوه گر ییو خود آرا ينُمشک
زنان به رغم حضور سالخان وزارت . ها پنهان کنند یدهرا از د

 یشخو یوجود یتمنا هااز  ییپاره ها يانارشاد آشکارا به ب
نغمه ها و آوا  ينی،زم یرز بياتاد یپرداختند و در حفره ها

 یها زنان، با طرح و بسط گفتمان. زدند یادزنانه را فر یها
و ذهن  یدهشور يز،زن ست یها يشهتصورات و کل يهزنانه، عل

زنان، با . جامعه کردند یگفتمان یو زبان زنانه را وارد فضا
را از  یجنس یها تن و تمنا ی،جنس یتابوها يهعل يانعص

ِ  فرهن ِ تابو پرور رها کرده  و شور عاشقانه را در  گزندان
 - کوچه  یزنان گوش تمام. کرد ند یجار یفرهنگ زنده گ

ها را  يابانها و پارک و خ یهکوچه ها و کوه و کوه پا - پس
محافل و  یجادزنان با ا. عاشقانه کردند یسرشار از زمزمه ها

 یها يکارپ یو حضور فعال در عرصه  یارتقا  آگاه یشبکه ها
ساز خود را در  یختار يمایتوانستند س یو طبقات  يکدموکرات

و  ینتر جنبش زنان، پنهان. بزنند یادجنبش زنان آشکارا فر
 یسترا در ز یفرهنگ و روابط استبداد های یهال ترین یدرون

 یجمع -یو خودآگاه و ناخودآگاه فرد یاجتماع – یسپهر فرد
قابل  خشآشکار و برجسته ساخته و ب یران،ا ی جامعه
. است يختهآن روابط و فرهنگ برانگ يهاز جامعه را عل یتوجه

و جزم  یمذهب يززن ست یباورها یجنبش زنان، با نقد و نف
و خرد باور،  يکالئ  یبه رشد و بسط گفتمان ها ینید یها

جامعه فرا راه  ی،روشن ی یچهرسانده و افق  و در یاری
 یخانواده  ی هزنان توانسته اند کانون و عرص. گشوده است

 يززن ست ینهادها ینتر مردساالر را که از سخت جان - پدر
 ینا یو با نقد و نف. کنند يادجامعه است، سخت سست بن

 ی ساز رشد خانواده ينهو استبداد پرور، زم یکانون استبداد
 يدام توان یم یهپا ینبر ا. شوند یو مشارکت يکدموکرات

را در  یریپذ جامعه یندفرا ینده،از نسل آ یداشت که بخش
مردساالر  -پدر يتیجنس یو دور از الگوها يکدموکرات يطیمح

 .تجربه کنند
اسالم  یاروییسال از رو یکو  یپس از گذشت س اکنون
توان گفت،  یو صراحت م یو زنان، به روشن ياسیس یانگرا

توانند با اتکا  ینم یراندر ا ریگامروزه د ياسیس یاناسالم گرا
 یآموزه ها یبرا یاسالم یبه باورها، ارزش ها و هنجار ها

حال . دست و پا کنند يتمشروع یخود ذره ا ی يزانهزن ست
فعال و هم دالنه از خواست  یتما حما یآن که در جامعه 

 ياریبخش زنان، اکنون به مع ییو رها يکدموکرات یها
 یو آزاد یبه حقوق انسان یبند یو پا یدر وفا دار یاساس

  .شده است یلتبد يکدموکرات یها
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