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  !تقويت همبستگی اجتماعی
 

سال گذشته را بايد به حق سال بيداری بزرگ ونافرمانی 
که  برآمدی .عليه استبداد بی امان مذهبی دانست  پرشکوه مردم

گذشته نتوانست آن را   خالف موارد مشابه سال های رژيم بر
ابعاد و چگونگی برگزاری مراسم . بسرعت خاموش سازد

چهارشنبه سوری که عليرغم تهديد ها وبرقراری حکومت 
نظامی اعالم نشده وصدور فتوای غيرشرعی وفساد آميزبودن 
آن صورت گرفت، آن را به يک اعتراض سراسری درپايانه 
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در نه به  یهمگام"و گسترش  يشرویپ
 ؟ اما چگونه "یاسالم یجمهور

 
  جمشيد مهر –خسرو آهنگر                      

  
 یخرداد و پ 22بعد از انتخابات  انيرا یجنبش مردم بيداری
 ينرا در مقابل فعال یآن در خارج از کشور، مسائل یآمدها
قرار داده است، که بدون درنگ در  یو مردم یاجتماع ياسیس

و گسترش  يشرویپ یبرا یمناسب یتوان راهکارها یآنها، نم
صرفا  یاگر از نگاه. کشورما طرح کرد یجنبش مردم

چهار  يندازيم،نظر ب یجنبش کنونبه  یو عموم يکدمکرات
  :توان در آن مشاهده کرد یضعف بزرگ را م

 
 يایو در ابعاد جغراف يعو وس یجنبش به حد کاف ينا يهـ پا1
 یامر بجز استثتا يننداشته و ا يکیگسترش پرات يرانا ياسیس

کالن  يت،کوچک و بلحاظ اهم یشهر تهران، در شهرها
 .است يافتهن يتعموم يرانا یشهرها

 
در  يزیشرکت ناچ يی،و روستا یشهر يدستانـ کارگران و ته2
 يامدهن يدانجنبش دارند و هنوز در اندازه و قواره خود به م ينا

 .اند
 
گذار  يرملت پر تعداد و تاث يژهو بو يرانساکن ا يتهایـ مل3
 .در آن داشته اند یدخالت کم يرو شهر مهم تبر یآذر
 
هنوز  ياسی،س یاندهو سازم یدخالتگر ی،ـ عنصر آگاه4

امر خود را در عدم  يناست و ا ياوردهالزم را فراهم ن یحداقلها
طلب، چند گانه  يتتکثرگرا، هو يک،غلبه گفتمان سکوالر، الئ

  .يدهدنشان م یدار يهو ضد سرما
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  :ها يارانه یرح هدفمندط         
  بحران، فقرو فالکت يدتشد         
  

  راه کارگر        سايت                              

  
 ين،نفت، بنز(  يکاستراتژ یشش کاال يمترساندن ق:  هدف
. است یالملل ينبازار ب يمتبه ق) آب، برق و نان  يل،گازوئ

بهره  يشو افزا یدولت رسما هدف خود را کاهش مصرف انرژ
 یدولت م. کرده است ينها مع يارانهبا حذف  ديدر تول یور

درصد  60 ،آورد یکه بدست م یو پول يمت،خواهد با باالرفتن ق
 يدوکمک به خر يعدر صد را به صنا 25را بطور سرانه، 

  .  يردبگ يارمانده را خود در اخت یدرصد باق 15و یحامالن انرژ
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  مادران تنها                 
 

      پور ينالله حس: ترجمه    15شماره  "اما"نشريه آلمانی 
    

خبرنگار  یساله است که در سلول زندان به پرسشها 23 یزن ناديا
جوان را  یپوست شفاف و چشمان درشت دختر. صادقانه پاسخ ميدهد

نوزادش را در پارچه  يمان،پس از زا یاست که لحظات یزن ياناد. دارد
 يردرجه ز10 یدر سرما يابان،کارتون در خ يکو داخل  يچيدهپ یا

                              .  صفر، رها کرده است
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  ...سالی که گذشت         
 
  

 گری ازسياست وقدرتبسوی نوع دي
 

درسالهای گذشته يعنی درزمانی که اصالح طلبان حکومتی سهمی درقدرت 
بارها  -آن گونه که سعيد حجاريان فرموله می کرد-داشتند؛ازدوگانگی قدرت

آن چه که آن ها قدرت دوگانه در ساختارقدرت . سخن به ميان آورده می شد
نا "  76حماسه  دوم خرداد"موجود می ناميدند،گرچه بدون فشارازپائين و 

ممکن بود؛اما ازآن جا که توسط بخشی ازنظام نمايندگی می شد، درواقع 
بيشتربه شکاف درميان باالئی ها می مانست تا قدرت دوگانه وواقعی ،که باين 

مردم دراين دوگانه قدرت اساسا نقش فرعی . شکل رازآميزومبهم بيان می شد
زعه را داشتند وصرفا به مثابه نيروی وحمايت کننده  ازيکی ازطرفين منا

البته حناح حاکم توانست پس ازيک دورترديد وغافلگيری . فشارعمل می کردند
وپس ازجمع بندی وتشخيص نقاط ضعف وقوت حريف،ازطريق بحران آفرينی 

اما آن چه که . واختالل، نهايتا رقبای خود را ازحوزه قدرت برکنارکند
صورت گرفت، ديگر تکرارساده سناريوی خرداد سال گذشته  22درتجربه 
درواقع باتوجه به شناختی که مردم ازظرفيت وها و ماهيت .پيشين نبود

ادعاهای اصالح طلبان وبطورکلی جمهوری اسالمی و جناح حاکم بدست 
آورده بودند،اين بار دامنه ابتکارعملشان چيزی بيش ازتکيه صرف براصالح 

س  مردم با حضور مستقيم درميدان برعک. طلبان و جلوراندن آن ها بود
مبارزه و با مداخله هائی فراترازصندوق رأی، که اين باربطورآشکارتری 
مورد دستبردقرارگرفته بود،خود رأسا به عنوان آکتور وکنشگراصلی وارد 

آن ها اين بارازاصالح طلبان به مثابه اسب تروا برای گشودن .صحنه شدند
وبهمن دليل .پيشبرد مبارزات  خودسودجستنددرب قلعه استبداد واليت،وبرای 

گرچه حاکميت ابن باربا سياست سرکوب قاطع تر و همه جانبه تری وارد 
ميدان شد،اما همان نفس حضورواقدام مستقل توده ای درذات خود،حاوی 
کشمکشی بود برای اعمال قدرت ازپائين دربرابر قدرت مستقروعقب راندن 

والبته هنوزبه شکل نطفه ای (رت دوگانهتعرض آن،و برای ايجاد نوعی قد
تالش برای تسخيرفضای خيابان ها وفرياد مرگ برخامنه ای و ).وابتدائی

واليت فقيه وسوزاندن عکس اين مدعيان  نمايندگی خدا برروی زمين، ويا 
اوج اين فرايند . تسخيربرخی مناسبت های رسمی رژيم ازجمله  آن ها بود

سی روزعاشورا نمايان شد که موجب کنترل درسال گذشته در تظاهرات حما
واقعيتی که  . صحنه عمل در بسياری ازخيابان ها  وميادين  توسط مردم بود

تحت عنوان -مقدم مراغه ای-حتی توسط  فرمانده نيروی انتظامی ايران 
گرچه چنين برآمدی .،مورد اذعان و اعتراف قرارگرفت" گسست امنيتی"

حال ترس و وحشت  سران وارگان های  موجب خشم  فوق العاده ودرعين
سرکوب گرديد  وآنها را مصمم کردتا شمشيرخود را  ازروبه بندند وتاخاموش 

اعالم کردن  شرکت کنندگان " محارب."کردن بقول خودشان فتنه آرام نگيرند
همه  وهمه درحد جنگ تمام ... درتظاهرات ودادن شعارو پرتاب سنگ و 

دستگيری ها و . ل بيشترين حکم قضائی گرديدعياربا نظام  تلقی شد ومشمو
بااين وجود، . بگيروبه بندهای بی پروا دردستورکارتبه کاران حاکم قرارگرفت

اشاعه سيستماتيک  رعب  وبکارگيری حربه اعدام هم  نتوانست خشم 
نمونه برگزاری گسترده . ونارضائی عمومی عليه  رژيم رامقهور خود کند

زان کارآئی و سترون بودن اين حربه در خاموش چهارشنبه سوری ،بخوبی مي
مردم ،بويژه جوانان باعملکرد . کردن اعتراضات مردم را  به نمايش گذاشت

! ماهمه محاربيم! خود فرياد برآوردند؛ که اگرمحارب اين است،چه باک
وباين ترتيب روند کلی ! ماهمه براندازيم! اگرمعنای براندازی اين است ،آری

يرغم افت وخيزهای مقطعی نشاندهنده آن است که تنها با پيشرفت جنبش عل
مشارکت  هرچه وسيعترتوده ای  درآن چه که رژيم آن را غيرشرعی وفساد 

وبا دادن شعارهائی که رژيم آن را ) مثل چهارشنبه سوری(آور اعالم می دارد
مصداق محاربه عنوان کرده است،وبااقدام به آن چه که براندازانه تلقی می 

فتاوی ودستورالعمل های رژيم را می توان به تفی سرباال تبديل کرد که شود،
وبراستی اگراين هنجارشکنی ها ونافرمانی  ها، .برصورت خودشان می نشيند

گسترش توده ای بيشتری پيداکند، معلوم می شود که اين رژيم است که عليرغم 
ميدان ژست تعرضی گرفتن و فراربه جلو،بيش ازپيش درحال ازدست دادن 

اين که رژيم هنوزنتوانسته ويا .مانورو وگرفتاِرحلقه درحال تنگ شدن  است
بهتراست بگوئيم جرأت نکرده  افرادی مانند کروبی وموسوی را دستگير 

وعده ای که بارها به طرفداران خود برای خاموش کردن نهائی آتش فتنه -کند،
 .داردنشان ازهمين تداوم جنبش وترس  ازواکنش آن  -داده است

مبارزه برای تصرف حوزه های اجتماعی وعمومی جامعه،  فقط منحصر به  
موارد وعرصه های فوق نيست و اگردقت شود امری جاری وروزه مره است 
ولو آنکه بصورت نارس ونطفه ای باشد وهنوز به چشم نيايد ويا مورد توجه 

ز اين گونه اقدام يک نمونه  جالبی که جا دارد به عنوان نمونه ای ا. قرارنگيرد

ها مورد توجه قرارگيرد ابتکاراخيردانشجويان علم وصنعت بود،که نه فقط 
خرداد  25بيست وهفتمين سالگردتولد کيانوش آسا را که درتظاهرات ميليونی  

مورد مورد اصابت گلوله مزدوران رژيم قرارگرفته بود، گرامی داشتند بلکه 
رک اين دانشگاه، آن را باسم او نام دريک اقدام جالب  با نصب تابلوئی درپا

بی شک چنين اقداماتی درماهيت خود فقط نافرمانی  وسرپيچی .گذاری کردند
صرف نيست بلکه عالوه برآن واجد عنصری  است اثباتی ومعطوف به 
تصرف فضايهای موجود در محل درس وزندگی دانشجوئی،فضاهائی  که 

اين تابلو را می .ارداشته استتاکنون بطوريک جانبه تحت  کنترل حاکميت قر
 *توانيد درسايت زيرمشاهده کنيد

 
 تفاوت کيفی بين قدرت اجتماعی مردم  وقدرت جداشده ازآن ها

 
وقتی ازبرقراری قدرت دوگانه سخن به ميان می آيد دونکته را بايد برجسته 

نخست آن که قدرت اجتماعی مردم يعنی قدرتی که متعلق به خود آن ها :کرد
ترل آن هاست، ماهيتا ازقدرتی  که ازآن ها جداشده وتصاحب گرديده وتحت کن

است، والجرم به صورت نيروی سرکوب  و بيگانه  دربرابرآن ها ظاهر می 
قدرت اجتماعی درکنه وماهيت  خود درکنش ها . شود، تقاوت ماهوی دارد

ه واختيارات فردفرد مردم و البته قبل ازهمه دراقدام های جمعی و هماهنگ شد
آن ها متبلور است وازاين نظر درمقايسه با قدرت جداشده و ذاتا 

چرا که اساسا يک قدرت .محسوب می شود" ضدقدرت"متمرکزوسرکوبگر،
جمعی است و قرارنيست ازحامالن ودارندگان وتوليدکنندگان اصلی اش جدا 

وحال آنکه آن ديگری قدرتی  جداشده والزاما سرکوب کننده است و . بشود
د اين جدائی وتداوم آن معنائی جزاعمال قهروسلطه وسرکوب اصال خو

بهمين دليل آلترناتيوهای برخاسته از نوع اول ماهيتا ازنوع  قدرت های .ندارد
است، ونه  - يعنی قدرتی ازنوع ديگر-جمعی مثل خودگردانی وخودحکومتی 

ازنوع قدرت جداشده  وتفويض شده والجرم قابل دوام درسيستم های سلسه 
اين بسياراهميت دارد که بدانيم قدرت جداشده ،برخالف مناسبات . بیمرات

افقی،تنها می تواند دراشکال سلسه مراتبی وفرماندهی وفرمانبری به حيات 
وتنها دراين رابطه  معنای اين سخن نغز روشن می شود که .خود ادامه دهد

يا . هرجا رهبری وجود داشته باشد،بدانيد که آنجا انسانی زانوزاده است
بهتراست به زبان مارکس بگوئيم که اززانوزدن انسان است که رهبران وجود 

 ).نقل به معنا!(پيدامی کنند
نکته دوم آن که وقتی ازقدرت جمعی وبديل سخن به ميان می آيد،نبايد فراموش 
کنيم که بديل های کالن ومعطوف به رهائی اجتماعی تنها می تواند برشالوده 

باصطالح  ذره ای وُخرد،و اشغال فضاهای بی شمار بديل های بی  شمارو
اشغال فضاهای :خرد،دربسترمبارزه هم اکنون جاری شکل بگيرد

مدارس،دانشگاه ها،محالت، کارخانه ها،نافرمانی روزافزون عليه حجاب 
آنگونه که دربرخی نقاط شهردرچهارشنبه سوری امسال با برداشتن -تحميلی 

کوبی  برخی کوچه ها و محالت و خيابان کامل حجاب درمراسم دررقص وپاي
هيچ .ونيزسايردستورالعمل های فرهنگی و مذهبی واقتصادی -هامشاهده شد

فضاوگستره ای مصون ازرخنه  اين قدرت اجتماعی همه جاحاضر وعرض 
حتی  درقلمروهائی چون زندان که  صددرصد تحت . اندام کردن آن نيست

اصوال . سين برانگيز آن هستيمکنترل رژيم است؛شاهد حضور ومقاومت تح
دربرابر يک رژيم تماميت گرا که برايش حوزه  خصوصی وعمومی،وفردی 
وجمعی وجود ندارد و مدعی کنترل همه عرصه های زندگی است، همه جا 

فضای -بی شمار وبيکران عرصه ها؛ بالقوه وبالفعل -وهمه عرصه ها 
ازگسترش کمی و کيفی  وقتی.مستعدی هستند که می توانند وبايد تسخيرشوند

جنبش سخن به ميان می آيد،دقيقا تصرف اين فضاهابدست خود کارگران 
تالش . وزحمتکشان، مزدوحقوق بگيران وتک تک مردم مبارز درمدنظراست

ها وکنش هائی که می توان آن را تاکتيک واستراتژی معطوف به سوژه شدن 
  .فردفرداستثمارشدگان و تحت سلطه قرارگرفتگان ناميد

درسالی که به پايان خود رسيده است،جنبش فقط با سرکوب مستقيم،عريان 
وهمه جانبه حاکميت روبرونبوده است،بلکه عالوه برآن  با چالش ها  

 : وفشارهای درونی وموجود  صفوف خود نيز همراه بوده است
روند دوقطبی شدن مبارزه حول کليت نظام  و مردم، با ناکامی وشکست راه  

ه مانند پيشنهادات رفسنجانی وامثال مطهری، شتاب بيشتری گرفته های ميان
آخرين نمونه ازاين دست تالشها،  طرح اخيرمجمع تشخيص مصلحت  . است

نظام برای کنترل اختيارات شورای نگهبان وحذف ضمنی حق نظارت 
استصوابی آن است که پيشاپيش توسط  خامنه ای درديداربا نمايندگان مجلس 

وی ضمن دفاع ازنقش  وجايگاه شورای نگهبان،تأکيد . ه استخبرگان ردشد
کرد که نبايد برحقوق قانونی واختيارات اين شورا تعرض شود وخاطرنشان 

هم چنان که شاهديم حمله .ساخت که  تصميم نهائی را خود وی اتخاذخواهد کرد
های تبليغاتی وعملی به اطرافيان رفسنجانی ويا فرزندان وی دامنه بيشتری 

افته و بخصوص بيانيه تند اخير مجلس خبرگان و حضوروسخنرانی فرمانده ي
سپاه درآن  بروشنی دست اندازی به حيط های  تحت مسؤليت رفسنجانی را 

بهرحال  بنظرمی رسد که  اين خود ضدانقالب است که  نقش . نشان می دهد
 .قابلگی  انقالب برای تولد جامعه نوين را، رأسا به عهده گرفته است



به موارات دوقطبی شدن جنبش حول حاکميت و سرنگونی آن ، رهبران 
واصالح طلبان، تالش های روزافزونی را برای مرزبندی با "نمادين"

ساختارشکنان  به عمل می آورند و هيچ فرصتی را برای مرزبندی با آن ها 
" اعمال رهبری"تکاپو برای . واعالم وفاداری به کليت نظام ازدست نمی دهند

تحميل راهبردهای  سياسی درون سيستمی  برجنبش، باهمين هدف صورت  و
که البته عده ای هم دانسته وندانسته با دلخوش کردن خود به اين . می گيرد

وبيهوده نيست که به .رهبری آب به آسياب سترون سازی جنبش  می ريزند
جنبش  وساختار شبکه ای آن "  خود رهبری"موازات آن تأکيد بر

 .ترمورد تأکيد قرارمی گيردکمتروکم
هم چنين شاهد شکل گيری طيف بندی گرايشات ورويکردهادر  88درسال  -

درهمان حال گفتمان سومی که .آن چه که بنام جنبش سبزخوانده می شود بوديم
درعمق تحوالت بطورضمنی وجود داشت،باروند عبورازنظام و ازاصالح 

وهم چنان درحال شکل گيری  طلبان به تدريج حضورخود را بيشترنشان داده
هم درفراگيرترشدن شعارهای ساختارشکن :وراديکاليزه تر شدن است

- وضدنظام ،هم با حضور وشکل گيری  تدريجی  جنبش های مطالباتی
بازتاب چنين . اجتماعی درميان کارگران و زنان ودانشجويان و جوانان 
ظيرتأکيد براهميت روندی حتی درپيام ها و واکنش های رهبران نمادين سبز، ن

و مخالفت ولوتاکتيکی با حذف يارانه ها .... و مطالبات کارگران و معلمان و
گرچه اين تالش ها .خود را نشان می دهد...وتوجه بيشتربه جنبش زنان و

دراساس  برای کنترل فرايند تعميق و راديکاليسم  درحال گسترش جنبش 
ا حاکميت،اما بهرحال صورت می گيرد و تقويت موقعيت چانه زنی خود ب

نشان دهنده واقعيت شکل گيری گفتمان سوم و اهميت حضورجنبش های 
بی شک جنبش ضداستبدادی .اجتماعی درمتن مبارزه ضداسبتدادی است

اگربخواهد تضمين کننده برای دست يابی به دموکراسی و مطالبات اجتماعی و 
ازجنبش های  اقتصادی وسيع ترين اليه های مردمی باشد،بايد منتجه ای

اجتماعی متعلق به اليه ها وبخش های گوناگون باشد که حول فصل مشترک 
يعنی جنبشی ازجنبش های مختلف و با .های خود بايکديگرمتحدشده باشند

بی ترديد زمينه تکوين جنبش مطالباتی بويژه با . اشتراکات و تکثرهای خود
درواقع آنچه . ستتوجه به دامنه فالکت و بحران اقتصادی درحال گسترش ا

دراين رابطه وجود داشت هنوزدرحد پيش زلزله هائی برای يک  88درسال 
امری که با حذف يارانه :بشمارمی  رود 89تکانه اصلی وبزرگ  درسال 

وآزادسازی قيمتها ونرح  رشدنزديک به صفراقتصادی وتشديد منازعات 
ست و البته با درونی حاکميت چهره عبوس وفالکت آفرين خود را نشان داده ا

پی آمدهای اجتماعی وسياسی آن درعرصه  داخلی وتشديد تنش ها و فشارهای 
سياسی برای -دراين رابطه بويزه بايد به اهميت مطالبات صنفی.بين المللی

تداوم جنبش وقابليت های آن درمقابله با تهاجمات درشرايط سنگين ترشدن 
چراکه هيچ جنبشی نمی .فضای سرکوب وخفقان توجه الزم را به عمل آورد

بلکه .تواند بی توجه به شدت وضعف سرکوب، بطورتصاعدی وخطی رشد کند
برعکس آميزه ای خواهد بود ازپيشروی ها و عقب نشنی ها،فرازها وفرودها 

 . واينکه تداوم پيشروی، مستلزم درنظرگرفتن نقش اين گونه مطالبات است
سه مداخله وتالش برای واقعيت آن است که به موازات گسترش بحران،وسو

تأثيرگذاری برروند وجهت گيری جنبش توسط قدرت  های بزرگ بيشتر می 
وهمه اينها درحالی است که تجربه های متعددنشان داده اند که هرچه .شود

مداخله خارجی بيشترشود،بررشد وتوسعه جنبش تأثيرمنفی می گذارد 
ان که بهنگام لحظه هم چن. وبرعکس موقعيت شکننده رژيم را تقويت می کند

سازش وگفتگو بين طرفين، عمال اين جنبش خواهد بودکه قربانی اين گونه 
البته نفی دخالت اين قدرت ها به معنی نفی اهميت  فشار . معامالت خواهد شد

نهادهای حقوق بشری و فشارافکارعمومی وجنبش های جهانی عليه کشتاروبی 
ای بزرگ که جزبدنبال تأمين برعکس مداخله هرچه کمتردولته.حقوقی نيست

منافع خويش نستند، زمينه را برای مداخله وتأثيرهرچه بيشترآن گونه فشارهای 
 .مردمی و معطوف به دموکراسی ودرتقويت همبستگی جهانی فراهم می سازد

سال گذشته به حق مساله زندانيان سياسی وجنايت های رژيم ازمهمترين    
دستگيری چندين .مومی را برمی انگيختموضوعاتی بودکه حساسيت  افکارع

... هزارنفرموجب تجمعات ادامه دار شبانه  خانواده ها و ماداران عزادار و
درمقابل زندان اوين گشت  که موجب آزادی شماری ازدستگيرشدگان 

اما آزادی هزاران زندانيان سياسی هم چنان .نيزگشت... اعتراضات عاشورا و 
اين فشارهای داخلی،وازجمله .ارمی رودازمهمترين مطالبات جنبش بشم

مقاومت ستايش برانگيزخود زندانيان وخانواده هايشان، باضافه  فشارهای بين 
المللی درباب حقوق بشردست بدست هم داده  ورژيم را تحت  فشارهای طاقت 

درهرحال خواست قاطع ونيرومند آزادی زندانيان . فرسا قرارداده است
مت مردم وفشارآنها،مساله ای است که رژيم نمی وگشودن درب زندانها به ه

وقوع جنايات عظيمی .تواند باهمه قلدری های خود نسبت به آن بی اعتناباشد
نظير ده ها کشته، هزاران زخمی وهزاران زندانی، درکنارجنايات تکان دهنده 

درسال گذشته مسائلی نيستند ...ای هم چون کهريزک وحمله به کوی دانشگاه و
اين .بتواند آن ها را بروی مبارک نياورد ويا دچار فراموشی بسپارد که رژيم 

ها زخم ها وجراحاتی هستند هولناک ونشسته براندام مردمی که با گذشت زمان 
نه فقط آرام نمی گيرند که درترکيب با زخمها وجنايت های دهه های گذشته 

نند که راه دهان بازمی کنند وچنان رژيم را رسوا وانگشت نمای جهانی می ک
  .نجاتی برايش متصورنيست

 
  :سال آينده با کدام آرزوها و باکدام مشخصه ها

 
ميرحسين موسوی درپيام چندروزپيش  خود سال آينده را سال 

اين اقدام ابتکاری او البته ازجانب عده ای ازاصالح . ناميد" صبرواستقامت"
نوان که برای طلبان وحاميانش به معنی سبقت گرفتن ازخامنه ای و باين ع

اولين بار کشوردرسال آينده فقط يک رهبرنخواهداشت، مورد استقبال وتحسين  
 .قرارگرفت

بااين وجود می توان پرسيد چرا سال صبروتحمل؟ واساسا صبردربرابرچه 
چيزی؟ آيا محتوای اين  عبارت آغشته به آموزه های مذهبی وسخت 

ط ضعف وقوت  آن  است و دفاعی،برگرفته ازتجربه سال گذشته و بررسی نقا
بيانگر ترميم ضعف ها و تقويت  اين مبارزات؟ آيا قراراست که  فتيله 
مبارزات  سال آينده برای حفظ مرزها دربرابر ساختارشکنی وخاموش کردن 
اخگرسوزان فرارروندگی، پايئن کشيده شود؟ درهرحال پيش ازآن که اين 

مش به مناسبت سال نو،با سواالت مجال طرح بيابند،ميرحسين موسوی درپيا
تأکيد برفقدان عقب نشينی و براستقامت،ظاهرا سعی کرد که ازتکرار آن واژه 
دفاعی و القاء کننده انفعال ، درييام نوروزيش اجتناب نمايد؛بدون آن که 

چنان که او درهمين پيام معنا ومحتوای .ازمحتوای آن صرفنظرکرده باشد
درون سيستمی بودن  -برمحدوده آن بودمورد نظرخود را که ناظر"استقامت "

چنين رويکردی نشان دهنده آن . صراحت بيشتری داد-اصالحات مورد نظرش
است که وجه مهمی  ازآن چه که برخی آن را نوعی رهبری دوگانه والبد 
نشانه ای ازحاکميت دوگانه می پندارند،ناشی ازهمان تکاپوئی است که برای 

قرارباشد،نام گذاری  سال جديد نه ازمنشورها اگر. مهار جنبش به عمل می آيد
وتمايالت شخصی، بلکه  ازمنشور مطالبات جنبش وظرفيت های آن 

استمرار " بگذرد؛چرا نبايد  به تأسی ازفرايند مبارزات مردم سال آينده را سال
البته . نناميم؟" و تعميق مبارزه و سال تقويت همبستگی اجتماعی

مردم  هنوزبه هيچ يک ازخواست های خود استمرارمبارزه درشرايطی که 
تعميق آن بدليل رشد ناموزون .نرسيده اند،امری است طبيعی وبسيارضروری

جنبش و برخی نقاط آسيب  پذيرآن درعرصه های تاکتيکی،مطالباتی و دامنه 
براساس جمع بندی آزمون سال گذشته ، نيزامری است ...پايگاه اجتماعی اش

شديد بحران اقتصادی و فالکت و گسترش همچنين درشرايط ت.ضروری 
سرکوب  وتفرقه افکنی رژيم؛ تقويت همبستگی اجتماعی درعرصه های 
مختلف ،يک عامل اساسی برای خنثی کردن تبعات وعواقب مخرب  سياست 

والبته نمی  توان اصل تقويت همبستگی  را به . ها و طرفندهای رژيم است
که " بسيارمهم تکافل اجتماعیاصل "تأسی ازبيان ميرحسين موسوی به  

خواسته وناخواسته  بيان ديگری خواهد بود ازنوعی صدقه پروری ،کاهش 
ضرورت  صراحت يافتن مطالبات اجتماعی،وعبورازآن چه که بحران .داد

بلوغ می ناميم؛ ايجاب می کند که  گفتمان جنبش ازطرح مطالبات 
 رازآميزومبهم فراتررفته وباسيمای شفاف تری

 
 ود را به نمايش بگذارد حضورخ

 
گفتمان معطوف به -سال حضورمستقل گفتمان سوم 89آرزوکنيم که سال 

درهمه عرصه ها  وازجمله درعرصه ادبيات  -آزادی وبرابری اجتماعی
سال باليدن وحضورفعال برای تصرف حوزه های گوناگون . سياسی باشد

گی آن ها، متکی اجتماعی توسط خود مردم و قدرت اجتماعی  برآمده ازهمبست
برخودگردانی واعمال خود حکومتی اشان، در هرحوزه خرد و کالنی که 
ممکن باشد ؛ سال شالوده ريزی  اين بنا ومفصل بندی جنبش برای پيشروی 

بی شک با توجه  به تشديد تالش های  .مطمئن تر وتثيبت دست آوردهای آن 
رفته وخواهد گرفت؛ ارتجاع حاکم که  برای نجات کشتی طوفان زده اش بکارگ

تداوم وگسترش مبارزه  برای نيل به  آزادی وسايراهداف واالی بشری، 
گرچه بايد تالش . متضمن فداکاری ها  و تحمل هزينه های تحميلی دشمن است 

کرد تا آنجا که ممکن باشد اشکال مبارزاتی کم هزينه ترباشد ودارای قابليت 
اران افسوس برای پائين کشيدن نظام توده ای شدن بيشتر؛ اما متأسفانه وباهز

اميد آن که سال .مافوق ارتجاعی واليت فقيه راه آسان وکم هزينه  وجود ندارد
سالی پرثمر برای شکل دادن  به قدرت  اجتماعی  مردم، قدرتی  89

موازی،ازپائين، توسط  مردم وبرای مردم باهدف سرنگونی ارتجاع حاکم 
ا دخيل بستن به شکاف ها ورقابت درباال حول و اين البته هيچ قرابتی ب. باشد

 :وچرا سال جديد را به نام واقعی خود نناميم؟ . تقسيم قدرت  ندارد
سال استمرارمبارزه،سال تعميق مبارزه  وسال همبستگی همه مزدوحقوق 

 !بگيران وهمه جنبش های اجتماعی
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ...و گسترش يشرویپ  
  

توضيحات فشرده و مختصر باال، که به مشکالت جنبش مردمی در بزرگترين 
ضعفهايش مربوط می شود، چه ارتباطی با جنبش خارج از کشور دارد و چرا 

همبسته بودن جنبش خارج با جنبش داخل کشور و تاثير . به آن اشاره کرديم
ايندو بر همديگر و بويژه دومی بر اولی، امری کامال بديهی و آشکار  مستقيم

اين جنبش . بوده و نيازی به توضيحات بيشتر در اين زمينه احساس نمی شود
در عموميت خود يک جنبش ضد استبدادی و دمکراتيک است، و تجربه ايندور 

سالمی، مبارزات مردم بار ديگر نشان داده است که برای بر اندازی نظام ا
يک نيروی توده ای وسيع و گسترده، با ريلهای گوناگون عمومی، طبقاتی، 

اين مهم در عين حال فصل مشترک . ملی، اجتماعی و هويتی مورد نياز است
مخالفت با خصلت مذهبی، ايدئولوژيک و . همه جنبشهای نامبرده نيز می باشد

لفين آن نيز استبدادی حکومت، بيان يک نه مشترک و عمومی از طرف مخا
بنابراين در مبارزه عليه رژيم اسالمی، اين وجه نفی کننده آن اهميت . می باشد

حياتی و تعيين کننده دارد، که بدون توجه به آن امکان گردآوری نيروی 
پس نياز به . ميليونی فلج کننده و خرد کننده رژيم اسالمی نا ممکن می شود

عرصه های متفاوت  داريم، تا  سازماندهی در سطوح مختلف و دخالتگری در
اين امر هم در . بتوان به اين وجه از مبارزات جنبش مردمی ايران پاسخ دهيم

داخل و هم در خارج به يکسان، اما با تفاوتهائی در اشکال و شيوه های آن می 
 .تواند در نظر گرفته شود

تواند  البته ناگفته روشن است که اين نگاه به گسترش جنبش مردمی ايران نمی
شکست آن انقالب . باشد 57نظير انقالب بهمن " همه با هم"تکرار تجربه های 

 و درسهای آن، در مقدمه همين گفتار خود 
پس حدی از مطالبات که امکان هيچگونه حکومت مذهبی، . را بيان کرده است

ايدئولوژيک، موروثی و استبدادی را فراهم آورد و تاريخ ايران را همچنان در 
اين وجه . شيطانی حکومتهای خودکامه و استبدادی قرار دهد، الزم است دايره

اثباتی و دمکراتيک جنبش نيز، هم در داخل و هم برای خارج که امکان طرح 
 .باز و بدون ريسک همه مطالبات را دارد، از اهميت زيادی برخوردارست

 
  

 خارج از کشور و مبارزات مردم ايران                  
 

ما با يک . ا توجه به موارد باال، نگاه کوتاهی به خارج از کشور بيندازيمحال ب
جمعيت حدودا چهار ميليونی در خارج از کشور روبروئيم، که در انداه خود 
يک کشور کوچک را بلحاظ جمعيتی نشان ميدهد، البته با جزائری پراکنده و 

ت پراتيکی ايرانيان در جنبش بيداری اخير مردم ايران، دخال. کامال جدا از هم
خارج، درمبارزات مردم ايران را ،در همه جا و در همه نهادهای اجتماعی، 
. از خانواده تا تشکلهای ايرانيان و نسلهای اول و دوم ايرانيان، می توان ديد

ولی همانگونه که اشاره رفت، اين حمايت معنوی هيچگاه نتوانست به يک 
 .خارج از کشور منجر شودحمايت و جنبش پراتيکی دخالتگر، در 

بررسی و درک جامعه شناسانه اين پديده، بويژه از آنجهت ضروری است که 
عدم اجتماعی شدن مبارزات و تشکلهای تاکنونی خارج از کشور به آن مربوط 

اين امر، هم در ساختار، هم در مطالبات، اهداف و جهتگيريهای آن رل . است
 .مهمی ايفاء می نمايد

ز سئواالت و مسائل در اين رابطه اشاره می کنيم، نه از آنجهت ما به بعضی ا
که هم اکنون به بررسی جامعه شناسانه آن در يک گفتارکوتاه و با موضوع 

اين سئواالت کمک می کند تا در طرح مطالبات، . متفاوت می خواهيم بپردازيم
خود  اهداف و ساختارها، به فشار آنها برخود واقف شده و آنرا در محاسبات

وارد نمائيم و اين امر در عين حال ضرورت آن نيروی گسترده برانداز الزم 
را خاطر نشان ميکند، که می بايست برای تغيير رژيم به ميدان بيايد و 

ميليونی ايران  70فراموش نکنيم که اين جمعيت ميليونی با نيمی از جمعيت 
نهم از نوع نزديک و آ. رابطه خويشاوندی، دوستی، اقتصادی و اجتماعی دارند

 .رفت و آمد به ايران. مستقيم آن
صورت مسئله را مجددا مرور کنيم، چرا جمعيت ميليونی خارج از کشور به 
نسبت توان کمی و کيفی اش به حمايت پراتيکی گسترده از جنبش مردمی ايران 
برنخواست؟ و روند دخالتگری محدود آن که البته در تمامی دوران سی ساله 

سالمی گسترده ترين حرکات اعتراضی خارج از کشور محسوب می رژيم ا
 شود،ـ ماه به ماه کاهش يافته و محدودتر شده است؟ 

آيا رفت و آمد اکثريت ميليونی جمعيت خارج از کشور به ايران و مشکالت 
امنيتی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، روحی و مالحظات  - سياسی

کننده دارد؟ اهميت و تاثيرات اين موضوع آنقدر مربوط به آن نقش تعيين 
واضح، آشکار، همگانی و در اطراف همه ما جريان دارد که نيازی به تشريح 

 .بيشتر احساس نمی شود
 

آيا غلبه فرهنگی و سياسی نسل اول مهاجر و تبعيدی در خارج و ويژه گی 
به همين انفعال سياسی ناشی از نسل شکست خورده انقالب بهمن که مربوط 

نسل است، تعيين کننده است؟ فراموش نبايد کرد که اين نسل چه قبل از انقالب، 
چه در دوران انقالت و بعد از آن، جنگ و صدمات ناشی از آن، زندانها، 

. بيشترين و سنگين ترين هزينه ها را متقبل شده است... شکنجه و اعدام و 
. متعلق به اين طيف است انفعال سياسی، نوع نگاه رايج سياسی و اجتماعی

جنبش اخير توانست هم در ايران، هم در خارج تلنگری براين انفعال سياسی 
 . وارد نمايد و بخش کوچکی از آنرا در خارج مجددا فعال نمايد

آيا علت ديگر می تواند انتگراسيون عمقی ايرانيان مقيم خارج در هويتهای ملی 
ان برای آنها خصلت فرعی و ثانويه کشورهای مقيم بوده باشد، که مسائل اير

پيدا کرده باشد؟ اگر هم اين موضوع تاثير داشته باشدـ که قطعا داردـ تفاوت 
نسلها، بويژه نسل اول از نسل دوم مهاجران و تبعيديان چرا آنگونه که بايد و 
شايد عمل نمی کند؟ فی المثل انتگراسيون نسل دوم، عمقی تر و هويتی تر از 

ولی ما واکنشهای متناسب شرايط را نه تنها از نسل دوم، که نسل اول است 
 .حتی از نسل اول نيز مشاهد نمی کنيم

همانگونه که اشاره رفت ما هنوز يک بررسی جامعه شناسانه کامل از رفتارها 
و واکنشهای ايرانيان خارج از کشور را در اختيار نداريم، ولی سئواالت باال 

ما جريان دارد، نگاههای گوناگوی را با  که به فور در حول و حوش همه
. ارزيابی نسبی از تحوالت خارج و نحوه تاثيرگذاری در آن نشان ميدهد

مخاطبين ما در خارج، نسبت به مقوله ايران و تحوالت آن و واکنشهای آن به 
مثابه ايرانيان متعلق به طبقات، گروهبند يهای اجتماعی و هويتی گوناگون، 

ما می بايست به در گير شدن با . ادی بويژه در ايران دارندتاثيرات مهم و زي
اين پديده، تاثير پذيری در مسائل آن اهميت وسيعتری قائل شويم و آنرا در 

اگر . امری که تاکنون نسبت به آن غفلت کرده ايم. سياستگزارهايمان وارد کنيم
دن اجتماعی شدن در خارج و در تشکلهای خارج مطرح باشد، بدون وارد ش

هر چند اين اجتماعی شدن را نيز با توجه . در اين مسئله حياتی، ناممکن است
اگر ! به مشکالت و مسائل طرح شده در باال، بايد در داخل گيومه فهميد

اجتماعی شدن تشکلهای موجود در لحظه کنونی، در بهترين حالت داخل گيومه 
شور در کجا است، پس پايه اجتماعی تشکلهای موجود و جنبش خارج از ک

 قرار دارد؟
 

 پايه اجتماعی تشکلهای خارج                                   
 

بدون ترديد مهمترين پايگان اجتماعی خارج از کشور، اليت سياسی، اجتماعی 
و هويتی مهاجر و تبعيدی است که در تمام سی سال گذشته، مشعل مخالفت 

لی و هويتی با نظام اسالمی را سياسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، جنسيتی، م
اين بخش از جامعه ايرانيان خارج از کشور به لحاظ . روشن نگه داشته است

کمی، اليه بسيار نازکی را شامل می شود، ولی بلحاظ کيفی، دستاورهای بسيار 
با ارزشی در همه عرصه های ياد شده و بويژه در ضديت با نظام اسالمی از 

 .خود نشان داده است
در اين سی . ان مهم ديگر در خارج از کشور، پناهندگان سياسی هستندپايگ

. هنوز هم هستند. سال، پناهندگان جواب نگرفته، ميليتانت های اين جنبش بودند
در حال حاضر نيز ما با دور دوم سيل پناهندگان به خارج روبروئيم و می 

ش از جمعيت اين بخ. بايست برای کمک به خود سازمانيابی آنها مجهز گرديم
خارج از کشور تا زمانيکه پاسخ مثبت و يا اقامت دائم دريافت نکرده، بدليل 
هويت خود ويژه شان و برای ابثات اين هويت ويژه خود، ضديت طبيعی با 

همانگونه . رژيم اسالمی را به يک ضد يت اعتراض و مبارزاتی تبديل می کند
خشی از اجتماعی بودن و که اشاره رفت اين بخش از جمعيت بطور واقعی، ب

آنها نيز پس از دريافت پاسخ مثبت و يا بر . يا شدن تشکلهايمان را بيان می کند
خورداری از اقامت دائم، وارد کاتاگوريهای تقسيم شده ايرانيان خارج از 

 .کشور می شوند، که مختصر به آن اشاره رفت
ودند که در بيداری دانشجويان و جوانان بخشهائی از ايرانيان خارج از کشور ب

اخير جنبش مردم ايران، تکان خوردند، البنه نه با وسعت و عموميتی که در 
جوانه جديدی در خارج زده شد و اين اهميت زيادی برای جنبش . ايران بود

اين بخش از جمعيت خارج تا قبل از جنبش اخير هيچ جا . خارج از کشور دارد
ل طوالنی و فرسايشی شدن اين جنبش پائی در آن نداشت و هم اکنون نيز بدلي

اين جمعيت، آمادگی آنرا . از اوج و گستردگی اوليه آن شدت کاسته شده است
دارد که با هر برآمد و جوشش مردمی در ايران، همچنان وسيعا در خارج و 

کمک به در گير کردن دائمی . در حمايت از مبارزات مردم ايران فعال شود
وانان با تشکلهای هم اکنون موجود ازاهم وظائف اين بخش از دانشجويان و ج

 .متقابل اين دو بخش است
بدون ترديد، زنان پيگيرترين و فعال ترين بخش جمعيت سياسی و اجتماعی 

بيشترين . ايرانيان را همانگونه که در ايران، در خارج هم تشکيل ميدهند
. ضديت با نظام اسالمی از طرف اين بخش از ايرانيان صورت گرفته است

ارزات نه نقش آگاهگرانه و سازمانيافته جنبش مستقل زنان،اهميتی بسزا در مب
اين امر بدليل . فقط سياسی، بلکه اجتماعی و فرهنگی خارج بجا گذاشته است

وجود تبعيض جنسيتی در جامعه جديد ـ البته با يک تفاوت کيفی نسبت به ايران 
اسالمی ـ موجب شده است تا ابعاد تبعيض جنسيتی تنها در نظام اسالمی و 



تشکلهای . تر پيدا نمايد محدوده وحشيانه آن درک نشود و ابعادی گسترده
دارای هويتی تودرتو با تشکلهای زنان " در نه به جمهوری اسالمی"هماهنگی 

و جنبش مستقل آن می باشند ومی بايست با گاردی کامال باز در ارتباط، 
محدوديتها ئی که در خصوص ايرانيان . هماهنگی و همگامی با آن قرار گيرند
 .ن خصوص نيز عمل کرده استخارج از کشور طرح شده اند، در اي

بنابر اين همانگونه که اشاره رفت ما با يک جامعه چند ميليونی ايرانی در 
خارج روبروئيم که بطور عمومی حامی معنوی جنبش ضد استبدادی ـ 
دمکراتيک مردم ايران است و با رشته هائی مستقيم و غير مستقيم با مردم در 

آنها تاثير گسترده ـ بويژه تاثير سياسی و داخل پيوند داشته و در افکار عمومی 
بخشی از اين جمعيت، همگام با جنبش مردم ايران، در . فرهنگی ـ می گذارد

اين جمعيت، بدليل . خارج از کشور به حمايت فعال از اين مبارزات بر خاستند
انتگراسيون گسترده با کشورهای ميزبان، امکان تاثيرگذاری و دخالتگری در 

ج را بالقوه داراست و ميتواند کمک بزرگی برای حمايت از کشورهای خار
 .مبارزات مردم ايران در خارج باشد

 
 

 سقف يا کف مطالبات؟                              
 

مقدمات مختصر باال کمک ميکند که ما رئوس و اشکالی را برای فعاليت، 
مکراتيک بخش همکاری، هماهنگی و همگامی فراهم آوريم که بتوانيم نگاه د

مهمی از مردم ايران را آنگونه اکو دهيم، که بتواند همه جلوه ها، رنگها و 
به . تمايالت ضد جمهوری اسالمی را بصورت موزائيک در خود پوشش دهد

گونه ای که گرايشات و هويت های گوناگون بتوانند در درون آن جوالن کنند و 
اسی، فرهنگی، ملی و هويتی رنگين کمانی از جنبشهای گوناگون اجتماعی، سي

اين ممکن نميگردد،مگر با طرح پاره ای از . در آن سياالن داشته باشند
خواسته های دمکراتيک فراگير و عمومی و رئوس کلی خواسته ها و مطالبات 
که حول آن توافق عمومی وجود داردو می تواند مبنای وحدت هر چه بيشتر و 

بنابراين، نه سقف . ک قرار گيردهماهنگی گسترده تر تشکلهای دمکراتي
خواسته ها ، شعارها و مطالبات، که تاکتيکهای حداکثری از آن استنتاج می 
شود و امکان جمع آوری گسترده نيرو را به حد اقل ميرساند، بلکه کف 
مطالبات، خواسته ها و شعارهای حداقلی تا امکان حداکثری توان و ظرفيت 

 .جنبش را به فعل در آورد
نه به " ز اين نگاه به همگامی بنگريم، مطالبه محوری ما می بايست اگر ا

اين شعار يا . "جمهوری اسالمی  نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد باشد
خواسته ، اين امکان را فراهم می آورد تا تمايالت، گرايشات و نحله های 

توانند گوناگونی که با کليت جمهوری اسالمی در لحظه کنونی ضديت دارند، ب
آنگونه که خود می فهمند، تفسير و تاويل می کنند و تاکتيکهای متفاوتی می 
گزينند، حول اين مطالبه مانور و شنا در مسيرهای گوناگون داشته باشند، ولی 

 "نه به جمهوری اسالمی ." کر واحدی بخوانند
اين مطالبه حداقلی، کلی و عمومی، بهمراه خواسته های دمکراتيک فراگير و 
عمومی مورد توافق نظير جدائی دين و ايدئولوژی از دولت، آزاديهای بی قيد 
و شرط سياسی، برابری جنسيتی زنان با مردان در همه عرصه های سياسی، 

، دست همه ما را برای هماهنگی و ......اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
جنبش همگامی با جنبشها و تشکلهای ديگر باز کرده، گسترش کمی و کيفی 

خارج از کشور را ممکن ميگرداند، امکان اجتماعی تر شدن را فراهم می 
آورد و اکو و پوشش الزم را برای بخش دمکراتيک مردم ايران ايجاد می 

 .نمايد
آکسيون دن هاگ . در همين راستا، دو نمونه موفق از حرکتها تجربه شده است

بش مستقل زنان، پذيرش هلند و استقبال تشکلهای ما در رابطه با بخشی از جن
بالشرط آنان و سازماندهی مستقل آنان و همگامی با همديگر و ديگر، توافق 

نه به " ميدانی و مضمونی با ارزش در ژنو سوئيس با تشکلهائی که هنوز به 
اين توافقات و تجارب ناشی از آن، برای . باور نداشتند" جمهوری اسالمی 

رهای گوناگون و حتی حرکات مر کزی هماهنگيهای مضمونی و ميدانی در شه
کليدی در آينده، اهميت زيادی دارد و می بايست از آن استفاده بهينه صورت 
گيرد، تا بتوانيم با بيشترين تجمع و نيرو حمله به عمود و خيمه نظام اسالمی را 

 .هما هنگ نمائيم
 

 چند نکته در مورد ساختار و مسئله بد يل                    
 

تا کنونی ما، تالشی بود که عموما به شکل افقی و ظاهرا بدون رهبری  حرکت
همينطور بايد . و هماهنگی واحد و بصورت توافقی ـ پروژه ای پيش رفت

اشاره کرد که از نقاط قوت شيوه فعاليت تا کنون ما، يکی نيز اين بود، که خود 
سئوال بديل  اين. را در مقابل سئوال بد يل نظام اسالمی چيست؟ قرار نداد

نه به جمهوری اسالمی " خصلت چند هويته و تکثرگرای، تشکلهای همگام در 
و ويژگی جنبشی آنرا بی معنا ميکرد، زيرا به محض آنکه بحث بديل به " 

مضمون کار اين جنبش وارد شود، تهی شدن گرايشات و تمايالت گوناگون از 
. ار می آوردهويتهای خود را موجب شده و سکته عمومی حرکت را بب

بنابراين موفقيت اين حرکت در خصلت نفی کننده و مطا لبه دمکراتيک حداقلی 
 .امروز تثبيت همين موضوع ، دستاور بزرگی است. آن قرار دارد

اما اين دستاورد همانگونه که اشاره رفت، بصورت توافقی ـ پروژه ای پيش 
نونی سازماندهی رفت و بنظر ميرسد که فعال چاره ای جز اتخاذ شيوه تا ک

خارج از آنکه نقاط ضعف و قوت آن چه باشد و يا ايده آل و يا نا مطلوب باشد (
تنوع و تعدد تمايالت، گرايشات و نحله های فکری ، سياسی، . نداشته باشيم) 

اين . ايجاب می کند که حداقل، آغاز حرکت کنونی ما اينگونه باشد.... هويتی و 
مع را گسترده می نمايد، هر چند تمرکز نقطه قوت ماست چون امکان تج

سياسی را کاهش ميدهد، و امکان دخالتگری سريع و با شتاب را ضعيف می 
 .نمايد

در عين حال نبايد نا ديده گرفت که اين نوع سازماندهی، چون بر پايه توافقات 
اين هم نقطه . قرار دارد، تنها می تواند حول حداقلها، توافق را حاصل نمايد

نقطه ضعف است زيرا امکان توافق حول مسائل . ست هم نقطه ضعفشقوت آن
مهم را بدليل اختالفات ناممکن مکند و آنرا به حاشيه ميراند و يا از دستور 

تجربه ما حول مسائل مهمی مثل بديل، زنان، ملی، پرچم، . خارج می نمايد
شاهد خواهيم نمونه های تنش زائی از ايندست بوده اند،که در آينده نيز آنها را 

همچنين نبايد فراموش کرد که در بخشی از اين مسائل نيز توافق صورت . بود
بهر حال اين . ميگيرد ولی تمايالت و گرايشاتی تمکين يا سکوت می کنند

 .سيستم نيز بطور نسبی پيش می رود
بلحاظ عملی نيز در مدت گذشته، ما نوعی کميته هماهنگی داشته ايم که بطور 

هماهنگی، دخالتگری و سرويس دهی را به تشکلها و کانونهای  واقعی، نقش
بدون هماهنگی و حدی از تمرکز توسط دوستان و رفقای . ديگر ايفا کرده است

 .هانوفر، کارها در همين حد از کميت و کيفيت مقدور نبود
تکميل همين ساختار و سازماندهی تاکنونی و تالش برای فائق آمدن بر بعضی 

، تنها در خود مختاری کامل تشکلها و کميته های عضو امکان از ضعفهای آن
تشکلهائی که اين امکان را دارند که در چارچوب عمومی حرکت، . پذيرست

مسائل مطالباتی، تاکتيکی سازماندهی را آنگونه که خود تعريف می کنند، 
نمونه بر جسته اين موضوع را می توان در . هويت دهند و به پيش ببرند

آکسيونی که با پيش کشيدن تاکتيکهای . هی آکسيون ژنو سوئيس ديدسازماند
جديد، طرح مطالبات راديکال ـ دمکرات مسئله ملی و هماهنگی مصمونی و 
ميدانی با ديگر نحله های جنبش دمکراتيک خارج از کشور، به غنا و گسترش 
 جنبش ضد رژيم اسالمی و خواسته های دمکراتيک مردم ايران، نمود تازه ای

 .داد
آيا با آکيسون ژنو، ما تنها شاهد يک رخداد استثنائی بوده ايم؟ يا ظهور يک 

 نقطه عطف در مبارزات خارج از کشور را شاهديم؟
با . نقش و دخالت ما، مسلما در اين سويه سئوال بی تاثير نخواهد بود

دخالتگری مثبت تالش کنيم اين تجربه را به يک نقطه عطف در جنبش خارج 
 .ر برای گسترش حمايت از جنبش دمکراتيک مردم ايران تبديل کنيماز کشو
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....مادران تنها                
  
است که  یمدع. عمل دست زده است ينکه از ترس شوهر به ا يدميگو ياناد

 يزفرزندشان را ن يناول یشوهرش مخالف بچه دار شدن مجدد بوده و حت
را از همسر پنهان  ياشمجبور شده که باردار يلدل ينبه هم. سته استنميخوا

شوهر و رفتار خشونت بار مرد به شدت از او  يداتتهد يلاو به دل. نگاه دارد
در آن حالت . آورده بود ياشب در توآلت خانهشان به دن يمهرا ن نوزاد . ميترسد

حادثه را از شوهر  ينابود که چگونه  ينکرده، ا یکه فکر م يیبه تنها مسئله ا
 ياشده، ناد يختهمرد از او ميپرسد که چرا در توآلت خون ر یوقت. پنهان کند

است که دستور  ينا دتنها عکسالعمل مر. داشته است ينپاسخ ميدهد که سقط جن
  .کند يزتا زن قبل از رفتن به کار توالت را تم يدهدم

رار از فکر کردن به و خشونت مرد، سکوت در مقابل او و ف يداز تهد ترس
 یحاکم است، زن را مجبور به مخف يياشزناشو یکه بر زندگ یا ابعاد فاجعه
آورده  يابه دن يانهکه مخف یکردن نوزاد يستو سرانجام سر به ن یکردن باردار
حل  یبرا تنها،که تک و  یدختران جوان يشترزنان و ب ياریبس. بود، ميکند

  .مراحل عبور کرده اند ينرها شدهاند، از ا يشانمشکالت زندگ
سه سال، به مثابه  يربردن نوزادان و کودکان ز ينبه از ب 1998تا سال  قانون،

قانون محدود به مادران تنها و بدون همسر بود . ينگريستم يرهنگام،کورتاژ د
 يطو شرا یروان ی،روح يتمتناسب با وضع یمجازات ی،موارد ينو در چن
است در قرن  معروف  217قانون که به قانون  ينا. ميشد يينمادر تع یاجتماع

را شامل  ميشد که همسر نداشته و کودکان  یوضع شده بود، تنها مادران19
شد و از آن  یملغ 2001قانون در سال  يناما ا. ميآوردند يابه دن" نامشروع"

برابر  یبردن نوزاد به مثابه قتل نفس برخورد ميشود و مجازات ينپس، با از ب
  . زرگساالن در بر داردبا قتل ب
البته . سال زندان مجازات شده است10بردن نوزادش به  ينبه خاطر از ب ناديا

 5اعمال خشونت بر زن، به  يلبه دل يزرا ن یمورد همسر و يندادستان در ا
  .زندان محکوم کرده است يمسال و ن
بسر  بردن نوزادش در زندان يناز ب يلاست که به دل یزن يزساله ن 40زابينه،
. نوزاد خود را به قتل رسانده است يناو که مادر سه بچه است، چهارم. ميبرد
کرده بود که اگر مجددن حامله شوم، مرا از خانه  يدهمسرم تهد: يدميگو ينهزاب
آمدن بچه،  يااز همسرش حامله ميشود و ظاهرن تا به دن ينهاما زاب. کند يرونب

نوزاد را در وان حمام خانهشان  هينزاب. همسرش نميشود یمرد متوجه باردار
ميآورد و بعد با نوزاد در آغوش، در سراسر محله ميگردد تا بلکه  يابه دن

 يسا؟در مقابل مطب دکتر؟ بر سر در کل. رها کند یبتواند نوزاد را در محل امن
به خانه برميگردد و بچه  يرد؟رها کند که تا شب نم ستنوزادش را کجا ميتوان

به زن و نوزاد  ینگاه يد،همسرش که به خانه ميآ. يندمينش مبل یدر بغل، رو
در آن لحظه  يد،ميگو ينهزاب. خانه را ترک ميکند ی،مياندازد و بدون کلمها

بچهام  یبه خود آمدم که دستانم دور گلو یبرق به بدنم متصل شد و وقت یگوئ
. ميکند یدر انبارِ خانه مخف يزریاو سپس جسد نوزاد را در فر. حلقه شده بود
. يستادهميا يزرهر روز به انبار ميرفته و ساعتها در کنار فر ينهاز آن پس زاب

مرد جسد . ياوردب يزررا از فر يزیبعد از شش ماه از شوهرش ميخواهد که چ
هفته، باالخره به  7گذشت  زپس ا. ميکند ياراما سکوت اخت يبينيدنوزاد را م

شوهر  يکهدر حال. محکوم ميشود سال زندان10به  ينهزاب. اطالع ميدهد يسپل
  . ميکند یآزادانه زندگ

بزرگ شده و جلو  یواقعن مردها متوجه نميشوند که شکم همسرشان گاه آيا
و  يخبرندهمسرشان ب یآنها از عادت ماهانه ياآ! و مجددا صاف ميشود؟ يدميآ

آنها از  يادر امر باردار شدن همسرشان نقشدارند؟ آ يزنميدانند که خودشان ن
زنان هستند که همواره  ينا ياو گو.... و...نميدانند و يزیچ يشگيریپ یروشها
  ! مقصرند

که  یزن، زمان ينپسر ا. ساله و صاحب سه فرزند بزرگسال 44 يگر،د زنی
 يزرپدر و مادرش در مسافرت به سر ميبردند، جسد سه نوزاد را در فر

کردن  یدر حال سپراکنون زن . اطالع ميدهد يسخانهشان کشف ميکند و به پل
  .ميکند یمجازات خود در زندان است، شوهر آزادانه زندگ یدوره
که  يگریآن د ياخانهاش،  يزدساله، با دو جسد نوزاد در فر 35 يگری،د مادر

خانه پدر و مادرش، چال کرده  ينبالکن و در زم ینوزاد خود را در گلدانها 9
محبت بزرگ کرده،  خود را با عشق و يگرکه سه فرزند د یمادر. بود

. برده است بين، ٌنه نوزاد خود را از 2004تا  1988اعتراف ميکند که از سال 
همسر  يزبار ن يکمرد خشن معروف است و  يکزن که به عنوان  ينشوهر ا

 يهکرده بوده، به عنوان شاهد در دادگاه عل يرخود را برهنه به شوفاژ خانه زنج
 یگونه اطالع يچنوزاد ه 9 ينکه از ا او ادعا کرده است. زن شهادت ميدهد

مرد را دروغ  یادعا ينکه ا رددر دست ندا یمدرک يچدادگاه ه. نداشته است
  !بپندارد

  
   
  

جاست که دادگاه نميتواند اثبات کند که مرد توان نجات دادن فرزند  ينا مشکل
به مجازات محکوم  يزن یکه همسر و يادر رابطه با مورد ناد. را داشته است

، دادگاه توانست ثابت کند که مرد بالفاصله بعد از تولد نوزاد، در خانه شد
محاکمه به  ينا. است ديدهتولد را در توالت خانهشان  یو نشانهها يافتهحضور 

آلمان ميتوانند  یمحسوب شده و دادگاهها" سابقه"و " نمونه"مورد  يکمثابه 
مشق قرار داده و احکام مورد، سر يناز آن پس موارد مشابه را با ارجاع به ا

که به  یبود، در موارد يدواراساس ميتوان ام ينبر ا. يندنما یجار یعادالنهتر
 يندر بروز ا یمسئول شناخته شده و سهم و يزقتل نوزاد منجر ميشود، پدر ن

  .حادثه در نظر گرفته شود
  

  یبچه کش يدهپد رشد
  
 يزانم ينتخصصم. کشف ميشود یبچهکش ينآلمان ساالنه دو تا سه دوج در
 يابه دن ياچه ميتوان کرد؟ آ. ميزنند ينرا صدها عدد تخم یبچه کش یواقع

باشند؟ گهواره  ياراميتوانند " گهواره نوزاد" ياآوردن نوزاد بدون مدرک و 
که  ينو بدون ا يانهميتواند نوزاد خود را مخف یاست که هر مادر ینوزاد، محل

نوزاد  يلمحل تحو 70ح کشور آلمان، اکنون در سط. دهد يلشود، تحو يیشناسا
 یبا وجود يز،ن يیتولد بدون مدارک شناسا یحت. به طور ناشناس وجود دارد

 يوستهشده و به تحقق پ یجا و آن جا عمل ينقانون نشده، اما ا يکبه  يلکه تبد
نوزادان ناخواسته و مقتول را  تعدادراهکارها توانسته است  ينا ياآ. است

 يقاتیتحق. يبينندنم يزانم ينبر کاهش ا يلیدل يننه متخصصکاهش دهد؟ متأسفا
آلمان به دست آمده، نشان ميدهد،  -در شهر بن یمورد بچهکش 100که از 
 يرند،را نميتوانند بپذ یگونه کمک يچقرار دارند، ه يتیموقع ينکه در چن یزنان
 يیتنهاخوددار شده و در  ياربس يطیشرا يندر چن يژهبه و نان،ز يلقب ينا يراز

خود  یبرا يزیراه گر يچاست که آنها ه يمفشار آن چنان عظ. خود فرو ميروند
  .متصور نميشوند

نوزاد را  يک یواقع یکه ميتواند به معن يلهایتنها وس. روشن است يزچ يک
 يزانمادر و باال بردن م يرشاز خطر کشته شدن توسط مادرش نجات دهد، پذ

استقالل  ينزن به مرد و تأم یعدم وابستگ يعنیامر،  ينو ا. او است يیتوانا
که  یمادران. رماد یبردن هراسها يناز ب يقاو و از آن طر یو مال يتیشخص

که مورد فشار،  یزمان يژهکه ميتوانند به و ینميکنند، مادران يیاحساس تنها
راجع به مشکالت خود حرف بزنند، ميتوانند  يرند،قرار ميگ یاخاذ ياو  يدتهد

 يطدر شرا ی،مادران ينچن..... و ... کنند و  يتخود شکا يتنسبت به وضع
واگذار  يگراند یرا به سرپرست ودو مشکل جرئت ميکنند، نوزادان خ يچيدهپ

 یاحساس ينچن. آن را ننگ بشمارند ياکنند، بدون آن که از آن شرمنده باشند و 
 یابراستقالل و بر يازمندبه آن ن يدندارد و رس يازن یدوره طوالن يکبه 

  .زنان با مردان در جامعه است یاجتماع
 یبار نه فقط برا ينالزم باشد که ا 217قانون  یاجرا يددرکوتاه مدت، شا اما

که چه با همسر و  یتمام مادران ی، بلکه برا"نامشروع"مادران تنها و نوزادان 
قانون  ينا. همسر، خود را تنها و رهاشده احساس ميکنند، اجراء شود یچه ب
 یکه زنان ب يگذاشتم ينر قرن نوزدهم وضع شده بود، فرض را بر اکه د

تحت فشار،  يجههستند و در نت يعیوس یو اجتماع یهمسر دچار مشکالت روح
 یقتل نفس تلق یمساو یقتل ينچن يهزاو ينميبرند و از ا يننوزاد خود را از ب
که  یمادر از جانب يماننوزاد بعد از زا يکبردن  ينازب ياننميشد و قانون، م

را  يشکه زندگ یان هست، و کشتن بچهايمبعد از زا یمعموال دچار افسردگ
  .آغاز کرده تفاوت قائل ميشد

 ی،روح یکه تحت فشارها یوجود ندارد و مادر يگرد 217اما، قانون  اکنون
نوزاد خود را  یمشکالت اجتماع يرترس از همسر، وحشت از خشونت و سا

کس  يچبه ه یمجازات ينچن. در زندان بسر برد يزنسال  10 يدميبرد، با يناز ب
 يچو ه ميدهدنجات ن یرا از خطر نابود ینوزاد ناخواستها يچنميکند، ه یکمک

. در جامعه وجود دارد، عرضه نميکند يميکهعظ يعدالتینسبت به ب یگونه آگاه
که مرتکب شده  یزنان را نسبت به عمل ينو از همه مهمتر نميتواند چشمان ا

از  يادر خود فرو ميروند  يشترهم چنان سکوت ميکنند و ب ياآنها . باز کنداند، 
  .وجدان، عذاب دائمي ميکشند یشدت ناراحت

ميبرند، خود  ينکه نوزادان خود را از ب یجاست که اکثر زنان ينا عجيب
 10به زندان بروند و  يداما با. دلسوز و مهربان هستند یفرزند دارند و مادران

بگذارند که از خود سلب  ینزد پدر يارزندان خود را تنها و سال آزگار ف
گرفته و اغلب دست به  يدهفاجعه ناد ينکرده و سهم خود را در ا يتمسئول

  .اعمال خشونت ميزند
که نوزادان  یزنان يانم یتفاوت فاحش يم،زنان در زندان توجه کن ينبه ا وقتی

زنان  ينرفتار ا. شم ميخوردبه چ يانزندان يربردهاند، با سا يانخود را از م
و ميتوانند خود را با هر  يندآنها آرام و معقول به نظر ميآ. خود را دارد يژگیو

چرا و  ينانرفتار آنان، انسان را به تعجب واميدارد که ا. دهند يقتطب يطیشرا
 يمرا ميتوان اساسا به دو دسته تقس یزنان ينچن. يافتهاندچگونه به زندان راه 

  .کرد
  
   
  



هستند که بعد  یجوان ياربهتر است گفته شود، دختران بس يااول، زنان  دستهی
رانده  يروناز جانب خانواده تحت فشار قرار گرفته و از خانه ب ی،از حاملگ
  . دارند یو باردار ینسبت به رابطه جنس یاندک ياربس یو اغلب آگاه. ميشوند
زند بوده و از جانب چند فر يا يکهستند که غالبا مادر  یدوم زنان دسته

 یاما برا. باردار نشوند يگرکه د يرندهمسرانشان تحت فشار قرار ميگ
به  يطشرا ينزن معموال در ا. يردانجام نميگ يزیبرنامهر يچگونهه يشگيریپ

خود  آگاهینا يلبه دل یمحسوب شده و وقت یاز باردار يریمسئول جلوگ يیتنها
که از اعمال خشونت  یترس و وحشت يلو عدم توجه مرد، باردار ميشود، به دل

عمل کورتاژ  یميکند و نميتواند به موقع برا يارهمسر خود دارد، سکوت اخت
ندارد و  يزن یاعتماد به نفس و استقالل رأ يچگونهبه عالوه او ه. اقدام کند

  .يردبگ يمتصم نهنوزاد خود قاطعا ینگاه دار یبرا يتواندنم
 يناز ب يمانسه نوزاد خود را بعد از زا يبترتبعد از آن که به  یمثال، زن برای

شده و با تمام عشق و محبت مادرانه آنان را  يگرسه فرزند د یبرده است، دارا
اجساد آن سه نوزاد، محکوم شده و در  یبزرگ کرده است و اکنون بعد از افشا

که  ينميدهد، با ا نشان یبه خوب یمورد ينچن یبررس. زندان بسر ميبرد
زن وجود داشته، اما در  يندار شدن و بزرگ کردن آنان در ابچه یآرزو
ميکرده، توان و  یکه با همسر خود زندگ یکه بسر ميبرده، با وجود يطیشرا

 ينهمسر ا. نگاه داشتن نوزادان خود را نداشته است یاعتماد به نفس الزم برا
ن نشا يخبرب یمکرر همسرش به کل یهايمانزن خود را از باردار بودن و زا

مرد از بزرگ شدن  يکچگونه . که هرگز حل نميشود يبیعج یمعما. يدهدم
  ؟!ميماند يخبرميکند، ب یخانه زندگ يککه با او در  یزن يمانشکم و زا

بردن نوزاد  ينو هم کار زن در ازب يکمرد را شر يککه ميتواند  یقانون تنها
ق آن هر است که طب یکند و او را به مجازات رساند، قانون یخود، معرف

خود، دست به  يکاننزد یاحساس خطر برا يطموظف است، در شرا یشخص
 لیک ياربس یقانون ينچن. يردخطر را در حد توان خود بگ یعمل زده و جلو

 يگرزن ميکند، د يمانو زا یاز باردار يخبریب یپدر ادعا یاست و وقت
  . عملکرد خود را از دست ميدهد

در  یهمکار"استفاده کند، از جمله قانون  يزن يگرید ينميتواند از قوان دادگاه
ميکند،  يخبریب یمرد ادعا یاما وقت". کمک به ارتکاب قتل"قانون  يا" قتل

 يناحتماالت مختلف مؤثر در ا یآزاد ميگذارد و حت یدادگاه او را به راحت
  . خود را دارد يژهو يلنميکند، که آن هم دال یبررس يزموارد را ن

 يکبردن  ينکه به خود اجازه از ب یزن. مقدس است مادر در جامعه نقش
را  یبزرگ یموجود زنده را که در بدن خود پرورش داده است، ميدهد، تابو

 یاو کس. عشق، محبت و گرما ميبخشد ی،است که زندگ یکس" مادر. "يشکندم
 چندعمل او  يتاهم يناست که نقش محافظ و مواظبت کننده را دارد بنابرا

محروم ميکند، در واقع با تمام  ینوزادش را از زندگ یزن یوقت. برابر ميشود
 يندر چن ينبنابرا. مادر قائل شده، مقابله ميکند یکه جامعه برا يیارزشها
را که  یمرد یحت. نقش قرار ميدهند ينهمه نقطه تمرکزشان را بر ا ی،موارد

 يچکس و ه يچو ه ندجلوه ميده یاست، معصوم و قربان یهمسر ينصاحب چن
  . نميکند یحادثها يننقش مرد در وقوع چن يلدر تحل یسع یارگان
ميشود و  یفرزندش را به قتل برساند، در چارچوب خشونت بررس یمرد اگر
 یاما وقت. چارچوب صادق هستند، برعمل حادث ميشود ينکه در ا ينیقوان
 يندر واقع چن. يندميآ يانبه م يگرید ينميبرد، قوان يننوزادش را از ب یمادر
از  گرفتنخشونت، بلکه واضحا به علت تحت فشار قرار  يلنه به دل یمادر

پدر و مادر خود، از عدم اعتماد به نفس رنج برده و در خود  ياجانب همسر 
 يشانی،مادر در لحظات پر. يندو بزرگ کردن نوزاد را نميب ینگاهدار يیتوانا

چار ميشود که طبق د یبه احساس يانه،مخف يماِنو وحشت بعد از زا یافسردگ
 يلميآورد و اغلب به دل ارخود به شم یزندگ یبرا یآن نوزاد را خطر بزرگ

روا شده  ياشکه از جانب مرد به او و زندگ يداتیحفاظت از خود و فرار از تهد
 یزن حت ی،مواقع يندر چن. يندبردن نوزاد ميب يناست، تنها راه چاره را از ب

ميکند   یاو سع. نکند يجادبا او ا یتا رابطهانگاه نميکند  يزبه صورت نوزاد ن
 یراه ينکند و اول يستنوزاد را سر به ن يمان،بعد از زا نزما يندر کوتاهتر

 يزرفر. را که به ذهنش خطور ميکند، انتخاب کرده و دست به عمل ميزند
  ......سطل آشغال که در دسترس ميباشد يناول يادر انبار و  يخی یخانه، جا

 یباشد برا ینقطه آغاز يستنميکند، اما ميبا يهعمل زن را توج یيلدال چنين
پدر  ينب يمياستتفاوت عظ.  يشههار ينا یعمل و نابود ينا يشههایر یبررس

فرزندشان را به قتل ميرسانند، با  ی،خشونت و بدرفتار يلکه به دل یمادر ياو 
تحت فشار  يمان،زا و یاز باردار یناش يونو دپرس يدیکه بر اثر ناام یزن

هرچند . بر ميدارد ياننوزاد خود را از م ی،و ترس و ناتوان يانمرد و اطراف
نارسا هستند، اما حداقل دادگاه ميتواند با گذاشتن  يارموارد بس يندر ا ينقوان
  .عادالنه قضاوت کند ی،عمل ينعلل چن یرو ينذرهب
. خود هستندخواهان مجازات  يززنان خود ن ينجاست که ا ينقابل توجه ا نکته
وجود دارد که بر طبق آن، اگر قاتل در اثر عملکرد خود، از نظر  یقانون

قانون در مورد  ينا. باشد، حکم او کمتر خواهد شد يدهبه مجازات رس یاحساس
 ياربرده و خود از عمل خود در رنجند، بس ينکه نوزاد خود را از ب یمادران

و  يستندن مجازات خود نبه کم شد يلزنان ما يناما اغلب ا. صادق است
به طور مضاعف به مجازات  يرآنها خود را ن. به حکم دادگاه ندارند یاعتراض
  .ميرسانند

  
         

 شاعری که رفت                  
  

  89فروردين  3ه              هادی ستار زاد
  

  خوابهای غربت بی تعبيرند
  در ماندگاری اين بغض غريب که

  استدر مدار سکون درگردش 
  آنسوی ديوار

  سايه ها در تعقيب و گريزند
  وامانده در راه -و بهار

  -با چمنزار های کبودش 
  به مانند خط بنفش بر گلوی شاعر

  با دلتنگی شعر ناتمامش در زير پل،
  که رويأيش به آسمان پرتاب ميشود 

  و ماه وباغ
  در زوالل آبی آن تن می شورند تا زيبا شوند

  تعبير خواب بد می آرايد همسرم ميز صبحانه را با
  و من شب گردن بندی از تيکه های ماه

  به دخترم می دهم
  تاحسٍّ غربت

  .از حضور نم بارش  باز بماند
 -----------------------------------------------  
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سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  



  ادامه از صفحه يک
  

   ...ها يارانه یرح هدفمندط        
  
  
درگيری احمدی نژاد با مجلس بر سر هدفمند کردن يارانه ها   

هنوز به پايان خود نرسيده است، ولی تا کنون مجلس توانسته 
آقای . اجرای برنامه ی احمدی نژاد را سد کند است جلوی

هزار ميليارد  40و  20احمدی نژاد درصدد است از دوسناريوی 
 امه، سناريوی دوم راتومانی در آمد ساالنه ی حاصل ازاين برن

پيش ببرد که آزاد سازی سريع قيمت ها و در واقع همان شوک 
مجلس با . درمانی و تحقق اين برنامه طی شش تا نه ماه است

سناريوی اول و سرشکن کردن افزايش قيمت طی پنج سال و 
  .هر سال با باال بردن يک پنجم قيمت موافق است

نفت، بنزين، ( ژيک رساندن قيمت شش کاالی استرات:  هدف 
. به قيمت بازار بين المللی است) گازوئيل، آب، برق و نان 

دولت رسما هدف خود را کاهش مصرف انرژی و افزايش بهره 
دولت می .  وری در توليد با حذف يارانه ها معين کرده است

درصد  60خواهد با باالرفتن قيمت، و پولی که بدست می آورد، 
د را به صنايع وکمک به خريد در ص 25را بطور سرانه، 
  .درصد باقی مانده را خود در اختيار بگيرد 15حامالن انرژی و

  
اين که  با همين درصدها هم که در دست دولت خودی  و      

احمدی نژاد است، چگونه برخورد خواهد شد وچه  گرسرکوب
نهادی بر چگونگی انجام آن نظارت خواهد کرد، روشن نيست، 

که اهرم های اساسی اقتصاد را سپاه، بسيج و  آنهم در دولتی
بنيادهای رنگارنگ در دست دارند که به هيچ نيروئی پاسخگو 

اما آنچه از هم اکنون روشن است اين که با طرح . نيستند
درصدی و با طرح آقای احمدی  40مجلس، مردم  با تورمی 

اگر به اين نرخ . در صدی روبرو خواهند شد 60نژاد با تورم 
در صد است را اضافه کنيم  10،8م ، تورم رسمی کنونی که تور

که البته نه فقط شامل شش قلم کاالی استراتژيک که  احتماال 
قلم کاالهای ديگر را نيز دربر خواهد گرفت،   128بسياری از 

ميتوان از هم اکنون گسترش دامنه بحران اقتصادی در پنح سال 
  .آينده را پيش بينی کرد

ی کند به اقتصاد نئوليبرالی کامل بازار آزاد، دولت تالش م  
آزاد سازی قيمت ها و خصوصی سازی لجام گسيخته که در 
. همه ی کشورهای سرمايه داری معمول است، دست پيدا کند

بی سبب نيست که صندوق بين المللی پول از طرح آقای احمدی 
نژاد پشتيبانی و نرخ تورم را سی دو درصد اعالم کرده است، 

ی که کارشناسان بی طرف اقتصادی کشور آنرا در پنح سال نرخ
اما اين  آزاد .  در صد پيش بينی کرده اند 50آينده بيش از 

سازی و حذف يارانه ها به چنين صورتی در اقتصادی که جز با 
" و "  ورشکستگی " ، "هرج و مرج : " اصطالحاتی چون 

يفش کرد نمی شود تعر" حيف وميل منابع و دارائی های کشور
ی دولت های تا کنونی از رفسنجانی گرفته تا خاتمی  در و همه

بودند و هرکس تالش ميکرد مهر  خود گرفتار آن برنامه های
ونشان خود را برآن بگذارد، جز گسترش بيکاری و فقر بيشتر 

  :چرا که . برای اکثريت مردم پی آمد ديگری ببار نخواهد آورد
ی اقتصاد نئوليبرالی در يارانه دراين دوران سلطه  -1

کشورهای متعارف سرمايه داری تمهيدی است برای حفظ 
نوعی سطح رفاه اجتماعی و جلوگيری از با ال رفتن قيمت ها 

اما در ايران طی بيست سال گذشته که . وپی آمد های تورمی آن
يارانه هميشه وجود داشته است، دولت هيچ گاه نتوانسته است 

يارانه در اين جا به نظام . م را بگيردجلوی افزايش قيمت وتور

صدقه دهی وپرورش نيروی سرکوب هر نوع آزادی خواهی 
  .وحق طلبی تبديل شده است

دهک تهيدست جامعه را مشمول اين  5دولت در نظر دارد  -2. 
دهک بر چه مبنائی تعيين  5پرسيدنی است اين . طرح کند

عاون برنامه ميشود، در جائيکه طبق گفته ی فريدون زرنگار، م
ميليون نفر ايرانی زير خط  15تا  14ريزی جمهوری اسالمی 

فقر قرار دارند وکارشناسان منتقد آنرا با احتساب در آمد 
شکست سيستم . ميدانندصد در  50روزانه دو دالر حدود 

خوشه بندی پيشين از هم اکنون تکليف پرسش نامه های 
.!                                 ده استسطح نيازها را تعيين کر مربوط به دارائی و

تورم ناشی از آن  با ال رفتن قيمت ها و با حذف يارانه ها و  -3
در . سال آينده قدرت خريد مردم تقريبا به صفر می رسد 5طی 

کشورهای متعارف سرمايه داری در چنين وضعيتی سازمان ها 
ت ميتوانند باال ممقاو مترقی کارگری با مبارزه واتحاديه های  و

رفتن سطح دستمزدها  به نسبت افزايش تورم را به دولت 
تحميل کنند وجلوی تهيدست شدن بيشتر طبقات کار وزحمت را 

اما در کشورما که هر گونه تشکل مستقل وصدای حق . بگيرند
 شکنجه پاسخ می گيرد، از هم اکنوندرفش و  طلبانه با دار و

رده زحمتکشان واقشار مشخص است که چه فشاری برُگ
.                         تهيدست جامعه برای تهيه ی حد اقل معاش وارد خواهد شد

 اضافه براين مسائل بايد به کاهش در آمد نفت اشاره کرد و  -4
به فشارهايی که دولت رانت خوار براکثريت جامعه وارد می کند 

تصادی وسياسی موجود به بهانه ی تهديد و تا بر بحران اق
ما .                          محاصره ی اقتصادی سرپوش بگذارد

ضمن افشای ماهيت عوامفريبانه ی سياست صدقه پردازی، 
نقد راديکال آن  بايد به  نور چشمی پروری رژيم و خودی و

طبقاتی که در اثر چنين  خود سازمانيابی همه ی اقشار و
هائی خانه خراب ميشوند ياری رسانيم واز حق کار، سياست 

بازنشستگی همه ی آحاد  حقوق بيکاری ، حق بيمه درمان و
جامعه  وکليه ی حقوق صنفی وسياسی آن ها ، بخصوص حق 

حق اعتصاب،  با تمامی نيرو دفاع  ايجاد تشکل های مستقل و
همراه با همه ی احزاب، نيروهای مترقی، تشکل های  کنيم و
افراد طرفدار آزادی وبرابری  شخصيت ها و مبارز و رات ودمک

کارزار پايداری را درمبارزه عليه بی حقی هائی که رژيم  بيش 
  . از سه دهه بر مردم تحميل کرده است، بوجود آوريم

          
             !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی     

  !زنده باد سوسياليسم  زنده باد آزادی،    
  
  سايت راه کارگر                     
  

     


