
 
 

  اعالميه کميته مرکزی سازمان           
  
   خرداد،سالروز آغاز اعتالی  22به مناسبت    

  !نوين  جنبش آزاديخواهانه مردم ايران      

 
خرداد سالگرد زايش اعتالی نوين جنبش آزادی  22اکنون در آستانه 

 . خواهانه و برابری طلبانه مردم ايران ايستاده ايم 
ردم که در سال گذشته در عکس العمل به حضور جنبش اعتراضی م

تقلب آشکار و بزرگ انتخاباتی حکومت با شعار ساده رای من کو ؟ 
به صورت خود انگيخته در خيابان آغاز شد ، همچون فوران نيرومند 

ميليون نفر  3خرداد  25يک آتشفشان تنها سه روز بعد در تهران  در 
مرد ، شاغل يا  بيکار  را در يک مارش پر شکوه خيابانی ، از زن و

در هر رشته کار ، همچون دريای خروشان، همبسته و ما المال از 
شور و اميد به صحنه آورد و آغاز فصل نوين مبارزات آزاديخواهانه 

 25تيراندازی به مردم در روز . و برابری طلبانه مردم ما را رقم زد
منجر به خرداد و حمله وحشيانه  به کوی دانشگاه در همين روز که 

کشته و مجروح شدن چند نفر شد و سخنرانی خامنه ای در نماز 
جمعه به روشنی نشان داد که هسته اصلی قدرت درجمهوری اسالمی 

وصحنه به خاک . با بيرحمی کامل آماده مقابله با جنبش مردم است
خرداد که همچون خورشيد تابان در سراسر جهان  30افتادن ندا در 

ان داد که چگونه رژيمی سفاک پاسخ رويت شد به خوبی نش
  . اعتراضات  مسالمت جويانه مردم را با گلوله ميدهد

خرداد ، با وجود سرکوب حکومت و  30 يليونیبه دنبال تظاهرات م
نداشت و  يستادندر زندانها ، اما جنبش مردم سر بازا يشمارب ياتجنا

شورا و روز عا یمنتظر ينآذر، مراسم تدف 16آبان ،  13روزقدس ، 
  . شد يدهاز مبارزات قهرمانانه مردم  آفر یتازه ا ی، صحنه ها
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  ؟     پيمائی شدچه دالئلی موجب  لغو راه   
  

 تقی روزبه                             
  

تاکنون نتوانسته اند " رهبران جنبش سبز"واقعيت آن است که 
درمورد داليل و درستی تصميم خويش مبنی برلغواعتراضات مردمی 

وداليلی  هم که . ،بافکارعمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند90دردقيقه 
تاکنون درقالب چندين واکنش وبيانيه ارائه کرده اندمتناقض وسردرگم 

  .گشاکننده است تاراه 
  3 بقيه در صفحه                                                    

  

رابطه جنبش 
  زنان و جنبش

 یسراسر 
 يرانمردم ا

                                                                                                             
 رپو ينله حسال
 
بر  يلیکرده است و هر تحل یبررس یا يهاز زاو یرابطه را هر کس اين

 ياریتواند به شناخت آن  یافکنده و م يیروشنا يقتاز حق یگوشه ا
 يناز ا يگریبتواند گوشه د يدشا يگرسئوال د يکپاسخ به . رساند
 .را به ما نشان دهد يقتحق
 ياحال سبز (يرانمردم ا یجنبش زنان و جنبش سراسر آيا

 و در کنار هم هستند؟ یدو جنبش مواز!) رنگارنگ
 يی،را در کنار جنبش زنان، دانشجو یتوان جنبش سراسر یم آيا
 یاجتماع یاز جنبش ها يکینشاند و آن را  يرهو غ یطبقات ی،مل
 یاجتماع یجنبش متشکل از جنبش ها ينا يابه حساب آورد  يرانا

  مختلف در جامعه است؟ 
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ِ  آقا ِ  سبز  یموسو یسرنوشت مردم با منشور
  !روشن شد

 بهنام اميدوار                                  
 

تا به امروز آنچه  یوماند در راستا يزنددر جا م:  18شماره  ی بيانيه
با توجه به آنکه که بعد از ,  يمشناخت یم) سبز(ما از جنبش اصالحات

 یناراض يانجر ينآمد که ا یبه نظر م,  يزشسالگرد خ یلغو برگزار
است  یموافق پروپا قرص حکومت اسالم, که خود , يتاز حاکم

 یگنگ و مات خود را برا,د که مواضع پراکنده يخواهد د یضرور,
چارچوب  يناقدام به تدو,و در قبال خواست آنان , مردم شفاف

  يمخود با رژ یمرز ها  يحکوتاه و بلند مدت واقدام به تشر يریسمتگ
نکرد وچه بسا از  يناما او چن.  خواهد کرد " يیتمامبت خواه وال" ـ 

 يانجر,مردم از آنان  يرچشمگ يریگ يشیخود با وجود پ یمواضع قبل
نشان داد که استعداد انطباق با , سبز یماسال يادگرایبن یرهبر یمدع

را ندارد ودر دور و  ينبه اتفاق مردم و جنبش رنگ يبخواست قر
 يعیبخش وس يرویعالوه بر هدر دادن  ن, تسلسل باطل گذشته خود 

بدون  انبلکه همچن,از دولت  يند يیازسکوالرها و کنشگران  جدا
 يندر مقابل هم و تعهدات خود را يفوظا, بر انتظارات آنان  یوقع
  یاراده  يرتحکموآنان را دوباره ز,  يردگ یم يزن يدها ند يرون
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دانشجويی و  تشکل چهار بيانيه مشترک
يک سالگی جنبش  به مناسبت جوانان 

 ايران آزادی خواهانه مردم

  ! يک سال در خون و خيابان  
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  ادامه از صفحه يک 
  

          
  ... خرداد 22به مناسبت             

  
در روز قدس با وجود تهدید مستقيم خامنه ای و 

ن سپاه که جزدرباره فلسطين هيچ شعار دیگری فرماندها
نباید داده شود،  حضور گسترده مردم در خيابانهای تهران و 

" و" مرگ بر دیکتاتور"چند شهر دیگرو طرح شعارهای 
که مشخصا مرز اصالح طلبی موسوی و "  جمهوری ایرانی

کروبی را درهم شکست ماهيت انقالبی شورش مردم را 
  . عيان تر کرد

آبان بر خالف روز قدس که حضور مردم مجاز بود اما  13در 
این بار   صف مستقل و شعارهای غير حکومتی مجاز نبود ،

نيروی انتظامی هر نوع  تجمع را به مجوز مشروط کرده و 
تاکتيک آنها حضور سریع در محل شکل گيری تجمع هسته 
های اوليه تظاهرات  و سرکوب فوری و ممانعت از فشرده 

اما با وجود آرایش جنگی .تجمع کنندگان بود  شدن صفوف
نيروهای انتظامی  در تهران و به کارگيری این تاکيتک 
سرکوبگرانه ، اینجا و آنجا جمعيتهای بزرگتر مردم شکل 

ميگرفت و مردم همبسته شعارهای ضد استبدادی و  
در این . آزادیخواهانه  خود را نيرومند تر از قبل فریاد ميکردند

  در برابر شليک گلوله و پرتاب گاز اشک آور ، با شعار  روز مردم
! " مرگ بر دیکتاتور" و ! " والیتش باطله ! خامنه ای قاتله " 

ایستادگی کردند و با زیر کشيدن پوستر خامنه ای و لگدکوب 
  . کردن آن ،سرنگونی  نظام والیت فقيه را نشانه  رفتند

های باز هم آبان عالوه بر تهران ، مردم در شهر 13در 
از آن جمله در . بيشتری  به اقدامات اعتراضی دست زدند

اصفهان ، شيراز ،تبریر ،قزوین ،شهر کرد ، مشهد، رشت 
همچنين در تهران و شهرستانها در تعداد بسياری از . ،اهواز

دانشگاهها ، دانشجویان در محوطه دانشگاه تظاهرات کرده و 
به . يابانها بپيوندندسپس تالش کردند تا به جنبش مردم در خ

آبان شاهد گسترش باز هم بيشتر مبارزات  13این ترتيب در 
  . مردم  در شهرهای کشور گشتيم 

آذر حضور گسترده دانشجویان در دانشگاه هـای تهـران    16در 
ــز    و بســياری از شهرســتان هــا از قبيــل مشــهد ، شــيراز ،تبری
ــدان ،شــهرکرد، کرمانشــاه ،ســاری ،    ــان ، هم  ،اصــفهان ،کرم

ــت از    ...ســنندج، ــرای حمای ــه ب و همراهــی پرشــور مردمــی ک
دانشجویان به گرد دانشگاهها تجمع کردنـد ، بـار دیگـر صـحت     
این شعار مردم را نشان داد که شـکنجه ، تجـاوز، اعـدام دیگـر     
اثر ندارد و پتانسيل مبـارزاتی  مـردم بـيش از آن اسـت کـه در      

                  .رآیـد برابر سرکوب هار و  خشـن حکومـت اسـالمی بـه زانـو د     
خيزش مردم در روز عاشورا در تهران  و چند شهر دیگـر نقطـه   

رژیم که از مدتها قبل و بویژه بـا  . اوج پرشکوه مبارزه مردم  بود
آذر خـود را   16آبـان و    13عبور جنبش از فرازهای روز قـدس ،  

برای مقابله  با عروج تـازه آن در مـاه محـرم و بـویژه تاسـوعا و      
را آماده ميکرد ناگهان به دنبال فوت آیـت اهللا منتظـری و   عاشو

برپایی تظاهرات گسـترده در قـم ونجـف آبـاد اصـفهان و طـرح       
شعار مستقيم سرنگونی خامنه ای ، بـا افـزایش تهدیـدها بـه     
مردم هشدار داد کـه محـرم را سياسـی نکننـد و بـرای نشـان       
دادن آمادگی اش برای سرکوب هر چه وحشـيانه تـر حتـی در    
روز تاســوعا بــه مراســم خانــدان خمينــی در  مســجد جمــاران  
حمله برد  تا بـه مـردم هشـدار دهـد کـه هـيچ سـدی در برابـر         

  .سرکوبش پابرجا نمی ماند 
اما مردم که دربرابر یورش  وحشـيانه مـزدوران ولـی فقيـه در     

، بـه  "وعـده مـا در عاشـورا    " روز تاسوعا اعالم کرده بودند که 
بــه صــورت امــواج گســترده  از نقــاط وعــده خــود عمــل کردنــد و

ــا شــعارهای ســاختار    ــد و ب مختلــف تهــران  بــه حرکــت درآمدن
ایـن مـاه مـاه خونـه     "، !" مـرگ بـر خامنـه ای    "شکنانه از قبيل 

باردیگر نشان دادند که والیت فقيه بـه  ! " ،سيد علی سرنگونه
منزله قلب حکومت اسالمی هدف  مقدم آنان در مبـارزه عليـه   

  . و نابرابری  است استبداد و فقر
اشکال مبارزه مردم در روز عاشورا که یادآور روزهای قيام بود 
، نه تنها حکومـت را بـه ایـن نتيجـه رسـاند کـه بایـد بـا آرایـش          

جنگــی کامــل بــه مقابلــه بــا جنــبش خيابــانی بــه پــردازد بلکــه   
رهبران اصـالح طلـب را نيـز کـه از مـدتی قبـل بـه مرزبنـدی بـا          

تند به این نتيجـه رسـاند کـه بایـد بـه      ساختارشکنی می پرداخ
هرقيمت جنبش را مهار کنند و با تاکيد بـر دفـاع خـود از قـانون     

  .  اساسی ، حساب خود را از ساختارشکنان جدا سازند

بهمـن ، بسـيج همـه جانبـه      22در چنين شـرایطی در سـالروز   
قوای انتظامی از یکسو  و تاکتيک  اصالح طلبـان بـرای حرکـت    

ح غالب حکومتی از سوی دیگر شرایط تازه ای مشترک  با جنا
را بوجود آورد که نشان ميـداد تاکتيـک تظـاهرات  خيابـانی بـه      

روش گذشته و به صورت تک پایه ای نميتواند پيشـروی مـردم    
 22اما عدم درخشش حضـور خيابـانی مـردم  در    . را تامين کند

بهمن به معنای فروکش کردن حرکت شورشی مردم  نبوده و 
این جنبش که بر بستر یـک بحـران بـزرگ سياسـی ـــ      . نيست 

اقتصـــادی شـــکل گرفتـــه ، در شـــرایطی کـــه شـــکاف ميـــان  
ــه       ــادی رو ب ــی اقتص ــزایش اســت ، خراب ــه اف ــان رو ب حکومتي
گسترش اسـت ، انـزوای بـين المللـی حکومـت رو بـه تشـدید        
است و حکومت  از دادن هر گونه امتياز سياسـی و اقتصـادی   

. از مجاری تازه ای راه خود را ميگشاید  به مردم ناتوان است ،
حرکـت کــارگران در اول مــاه مــه و اعالميـه هــای  چنــد تشــکل   
کارگری که مطالبات جاری را همراه با مطالبات کالن سياسی 
ــدانيان سياســی و     ــدام و آزادی زن ــو شــکنجه و اع ــل لغ از قبي
حمایت از جنبشهای دیگر اجتماعی و حقوق مليت هـا  مطـرح   

ایت دانشجویان از کارگران در این روز و فـرار دادن  ميکرد و حم
ــژاد از حضــور در دانشــگاه ، اعــالم اعتصــاب غــذای     احمــدی ن

اردیبهشت ، اعالم اعتصاب عمـومی   12سراسری  معلمان در 
تـن دیگـر ، مبـارزات     4کردستان به دنبال اعدام فرزاد کمانگر و 

ــدانيان    ــرای آزادی  زنـ ــدانيان سياســـی  بـ ــای زنـ ــانواده هـ خـ
سياسی و اوج گيری مقاومت زندانيان سياسی در دوره اخيـر  

ــازه پيشــروی  را نشــان ميدهــد   همــانطور کــه  رشــد  : ، راه  ت
مبارزه صداستبدادی عمومی بسـتر مناسـبی بـرای گسـترش     
هر یک از جنـبش هـای اجتمـاعی فـراهم آورده اسـت ، بنوبـه       
خود رشد هریک از ایـن جنـبش هـا و وارد شـدن رنگـين کمـان       

ات آنهـــا،  راز دوام و بالنـــدگی مبـــارزه  عمـــومی ضـــد  مطالبـــ
فعـال  . استبدادی در مسير دستيابی به آزادی و برابری اسـت 

شدن  جنبش های مطالبـاتی مـزد و حقـوق بگيـران  ، جنـبش      
زنان ، جوانان ، دانشجویان ، دانش امـوزان ،  مليتهـا   صـفوف    

  . مبارزه  عمومی را گسترده تر و مستحکم تر ميکند 
 22خــرداد ،  پــس از آزمــون  22ون کــه در آســتانه ســالگرد اکنــ

، بـار دیگرموسـوی و کروبـی پـس از چنـد روز       88بهمن  سـال  
بازی قـانونی بـا جـالدان حکـومتی مـردم را بـه انفعـال دعـوت         
ميکنند واز دعوت مردم به نافرمانی مدنی حتی غيـر مسـتقيم   

  نيز طفره می روند ، 
بان بار دیگر همچون یعنی در شرایطی که سپر اصالح طل

دوران خاتمی در عين حال  به سپر ممانعت از فرا رویی 
جنبش تبدیل شده و حکومت نيز با خشونت حربه سرکوب را 
به کار گرفته است ،راهی که خود جنبش نشان داده این 
است که  باید نيروهای سرکوب را در محاصره  جنبش های 

مدنی  بيش از  متنوع اجتماعی و بر پایه گسترش نافرمانی
بویژه مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی با . پيش فلج کرد

تکيه بر همبستگی گسترده خانواده ها و حمایت متقابل  
جنبش ها دارای اهميت زیادی است که در داخل و خارج باید 

  .حول آن فعاليت مستمر و گسترده  صورت گيرد
در . تراز بقا و تداوم جنبش، گسترش بيشتر مبارزه اس

شرایط کنونی که هم در اثر باال رفتن  شدت سرکوب و هم 
بخاطر گسترش شعارهای ساختارشکنانه ،همراهان  اصالح 
طلب جنبش از شورش  خيابانی مردم دچار هراس شده و با 
قرار دادن ليست مطالبات  خود در برابر والیت فقيه و چانه 

ضور مردم زنی با حکومت در صدد کنترل جنبش بر آمده اند، ح
اگرجنبش خيابانی با . در خيابان هر چند الزم اما کافی نيست 

جنبش اعتصابی که عليرغم ظرفيت و انرژی مؤثر و فلج 
کننده ،هنوز به ميدان نيامده است ترکيب شود می تواند با 
حضور مستقل جنبش های اجتماعی و اعتصاب سراسری در 

کند مواضع کليدی توليدی و خدماتی،تيغ سرکوب را 
گشایش . وخطرسازش نيروهای اصالح طلب را خنثی کند

عرصه های جدید مبارزه وگسترش هرچه بيشتر پایه های آن 
درميان کارگران و زحمتکشان ،نه تنها اهرم های سرکوب 
حکومت را بتدریج از کار مياندارد ،بلکه در پایه ریزی سازمانها 

لی و تشکلهای مستقل بخش های مختلف مردم که اهرم اص
  . دفاع پایدار از آزادی و برابری است نيز نقش بسزایی دارد

  
  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  !زنده با د آزادی،زنده باد سوسياليسم

  
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران        
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... چه دالئلی موجب  لغو    
  
  
تی حاميان پروپاقرص  موسوی وکروبی درصفوف  جنبش  نيز ح

ضمن حمایت ازآنها  دراتخاذ این تصميم، بطورصریح ویا 
ضمنی اذعان می کنند که ازدالیل واقعی آن بدرستی آگاه 
نيستند؛ولی می گویند البد این رهبران  دارای دالیل 

 آن وباین ترتيب اوال. واطالعاتی بوده اند که ما ازآن بی خبریم
را واجدحکمتی،ولو ناشناخته، می دانند وثانيابطورضمنی 
خویشتن را ناتوان  ازتوجيه وتبيين آن؛والجرم برای قانع کردن 

وپرهيزازاختالف " اعتماد"خود ودیگران  به عواملی هم چون 
مثال آقای !. افکنی وتوجيهات مشابه متوسل می شوند

ای درکنارطرح گزینه ه) درسایت جرس(یوسف اشکوری
گزینه هائی که بصورت ایستا ازوضعيت  -" رهبران"پيشاروی 

وارائه دالیل خود دردرستی گزینه آنهامی  - ، برگرفته90لحظه 
اوبی توجه به این که چراباید وضعيت اساسا به این . پردازد

صورت ومحدودبه  این گزینه ها باشد،با اذعان به عدم وقوف 
؛ توصيه می کند "رانرهب"به  دالیل واقعی این تصميم درنزد

که  درقضاوت پيرامون آن عجله نکنيم که عجله  کارشيطان 
چنانکه مالحظه می کنيد حتی !.است وموجب چند دستگی

درنزداین نویسنده ومدافع باتجربه جنبش سبزنيز بهتراست 
برای روشن شدن قضایا،  صبرپيشه کنيم تاشاید درآینده 

ه چيزی جزنشاندن ازدالیل واقعی آن مطلع شویم واین البت
افزونه اعتماد وایمان به جای نقد وپرسشگری ازیکسو 

" نه سوژه"وقراردادن خویش درمقام یک شهروند منفعل و
اواگرمی خواست به همان ادعاهای  موجود این .نيست

جریان درمورد رابطه اش با جنبش وفاداربه ماند بجای توصيه 
سوی می گفت به ایمان واعتمادناشناخته، بایدازیکسو به مو

که دالیلش روشن وقانع کننده نيست و ازسوی دیگربا دفاع 
تصميم "ازپرسشگری مردم وافکارعمومی ودامن زدن به آن،

را وادارمی ساخت که بطورصریح وصادقانه دالیل "  گيرندگان
وگرنه توصيه کردن به .واقعی خود را ارائه دهند

 صبروانتظاروشيطانی دانستن پرسشگری وانتقاد راهی
مناسب برای پيش روی جنبش وعبورازچالش های پيشاروی 

با "  همراهی با جنبش"ازسوی دیگر این مدعيان . آن نيست
توضيحات وبيانيه های تاکنونی اشان،نه فقط گرهی 
ازرازحکمت تصميمات خود نگشوده اند؛بلکه برابهامات 

به عنوان مثال، دربيانيه . وتناقضات موجود درآن افزوده اند
ليل لغوتظاهرات را اساسا پرهيز از کشتار وسرکوب اول، د

عنوان می کنند ودرتوضيحات بعدی مسأله تحریم وبهانه 
عالوه براین، در . ندادن به دست حاکميت را عنوان می کنند

گفتگو بابرخی خانواده های جان باخته گان وقراردادن 
مخاطبان پرسشگرخود دربرابردوراهی تن دادن به یکی از 

ی کشتار ویاعقب نشينی،تالش دارند تا ازاین طریق گزینه ها
به سياست وتاکتيک انفعالی خود رنگ ولعاب موجهی به 

 . دهند
بااین همه سؤال فقط ناظربر لغو راه پيمائی نيست بلکه  
عالوه برآن،ناظربراین است که موسوی وکروبی با چه اميد 

انه ،مشغول چ90وباتکيه برچه واقعيت هائی،تقریبا تادقيقه 
کسانی که مدعی اند .زنی و گرفتن مجوزازسران رژیم بودند؟

همراهان کوچک جنبش اند ونه بيشترازآن، چگونه درعمل 
مبادرت به تصميم گيری های خطيرازفرازسرجنبش نموده و 

آنهم -درمقام رهبران صادرکننده فرمان به لغواعتراضات
ظاهرمی شوند ومردم را درمقابل وضعيت  -90دردقيقه 

هم چنانکه قبل ! (ار وغافلگيرکننده ای قرارمی دهند؟دشو
ازآن به خود اجازه داده بودند،به نيابت از جنبش به مذاکرات 

آیا آنها ). وچانه زنی مضحک وبی سرانجام بارژیم اقدام کنند
باین مسأله اندیشيده اند که اگرواقعا دليلشان ترس از 

ذاتی و  یعنی همان خصيصه...  سرکوب ودستگيری وزندان و
جدانشدنی تماميت خواهان حاکم است،پس بطورکلی با این 
رژیم سربکوبگر چه خواهند کرد؟بی شک پاسخ های کلی و 
بی خاصتی چون تأکيد برمسالمت آميزبودن مبارزه و یا 
کاستن ازهزینه مبارزه دردی را دوانمی کند ودرحکم 

چون دراینجا مسأله نه .فراافکنی ازپاسخ مسؤالنه است
چون وچرا وانکارتالش های واقعی وراستين برای برسر

کاستن ازهزینه های مبارزه،بلکه برسرآن است که چگونه 
می توان این هزینه ها را  کاست بی آنکه اصل مبارزه با 
استبداد را بالموضوع نکرد؟بی آنکه مجال گسترش سرکوب و 

استبداد وفرجه بقاء  برای رژیم را فراهم نساخت؟ آیا با 
شارکت گسترده ترو کاهش سرانه هزینه مبارزه حضوروم

ازاین طریق، می توان به این هدف رسيد یا باخالی کردن 
ميدان برای رقيب قلدر وتماميت خواهی که بدون سرکوب 
قادربه به ادامه حتی یک روزازحيات ننگين اش نيست؟آیا 
پائين کشيدن فتيله مبارزه و خالی کردن ميدان ویا حضورکم 

ند ميزان هزینه را کاهش دهد ویا آنکه برعکس رمق می توا
دامنه سرکوب را گسترش داده و رژیم را درشکارمخالفين 
وپيشبرداین سياست مصمم ترمی نماید؟بطورکلی 
اگردرنظربگيریم که تاکتيک وحربه  اصلی رژیم برای خاموش 
کردن جنبش مقاومت هراس افکنی وایجاد رعب و افزایش 

نگاه تاکتيک مقابله وخنثی کننده آن هزینه های مبارزه است،آ
نيز قاعدتا باید واجد خصيصه ای باشد که رژیم را دراثربخش 

وچنين . بودن سياست ایجاد رعب وگسترش آن نااميد سازد
چيزی البته جزوسعت بخشيدن پيوسته عرصه های مبارزه 

 - صرفنظرازاشکال وچگونگی آن- وحضوراعتراضی بيشتر
رض موسوی وکروبی درلغوراه بی شک نيت وغ. نخواهد بود

پيمائی،و بدون گشودن راه های جدیداعتراضی؛ هرچه که  
بوده باشد حامل پيامی است که نتيجه عملی آن جزجری  
ترکردن سرکوبگران درتداوم سرکوب وتقویت باورشان به 

بدون آنکه  . ثمربخش بودن تاکتيک هراس افکنی نخواهد بود
پيام آنها مبنی برگشودن رژیم کوچکترین وقعی به عنصردیگر

. دریچه مذاکره وچانه زنی پيرامون تقسيم  قدرت به نهد
بخش مهمی ازرویکرد رژیم درکاربرداین تاکتيک جنبه روانی 
وتظاهربه قدرت سرکوب بی حدوحصرداردکه می توان وباید 

مثال رژیم . بدليل واهی بودن این اقتداردرهم شکسته شود
دگان وشعاردهندگان خيابانی تهدید کرده است  که تظاهرکنن

تظاهربه چنين اقتداری . را به منزله محاربه تلقی خواهد کرد
رامردم می توانند  با ریختن درخيابان ها، توخالی بودنش را 

درغيراینصورت رژیم ممکن است .به رخ رژیم وجهانيان بکشند
به تصورات ماليخوليائی خویش جنبه واقعی بدهد و حتی 

را به عرصه های گوناگون مبارزات دامنه مصادیق آن 
پرسيدنی است که . اجتماعی ریزودرشت دیگرنيزبکشاند

مبارزه با رژیم مستبدی چون جمهوری اسالمی اساسا بدون 
پرداخت هزینه قابل تصوراست؟ البته اگروضعيت  را 
بطورایستا فقط درلحظه معينی خالصه نکنيم، آنگاه روشن 

ینه هائی هم چون می شود که سؤال واقعی نه طرح گز
دوراهی لغویا تن دادن به کشتاروسرکوب، والجرم تصدیق 
یکی ازآنها؛ بلکه بيش ازآن بررسی آن سياستی است که 

وضعيت . منجربه چنين وضعيت آچمزکننده ای می گردد
کنونی ازآسمان نازل شده و محصول فرایندها وازجمله 
نارسائی های قبلی وازجمله همان دخيل بستن به 

وخطای مهلک مبادرت به مذاکره وچانه " قانون"انیریسم
زنی با رژیمی است که مشخصا جزانهدام مخالفين قصد 

بی شک قراردادن خود برسرچنين دوراهی نه . دیگری ندارد
فقط منجربه بالموضوع کردن مبارزات ومقاومت های  یک 
سال گذشته می گردد،که بدون پرداخت هزینه قادربه کسب 

ونی درحدی که رژیم را دربرابر بزرگترین دست آوردهای کن
بحران موجودیت تاریخی خود قراربدهد،نمی شد؛بلکه 
مهمترازآن مسيرپيشروی تاکتيک های مبارزاتی و  مبارزات 
امروزوفردا برای دست یابی به آزادی و برابری را بی معنامی 

سرنوشت دموکراسی وآزادی  بدون دامن زدن به یک . کند
. از با استبداد حاکم قابل تصورنيست مبارزه سرنوشت س

تنها با گسترش دامنه  مبارزه ومشارکت فعال توده ای  والبته 
بدون توسل به  ماجراجوئی  است که می توان هم هزینه ها 
را برای رژیم باالبرد، وهم سرانه آن را درميان مردم پایئن 

 مبارز و جنبش ضد اعدام 5چنانکه درنمونه،جنایت اعدام . آورد
ولوآنکه هنوزآنگونه که باید ازوسعت الزم  -مشاهده کردیم
گسترش دامنه مبارزه  نه فقط موجب افزایش - برخوردارنبود

هزینه اعدام برای رژیم می گردد بلکه سبب گسترش روحيه 
. مبارزان  وتقویت همبستگی درصفوف جنبش نيزمی گردد

درهرحال سياست آرام سازی و پائين کشيدن فتيله مبارزه 
دربرابرسياست هراس افکنی جباران حاکم، جزریختن نفت به 
آتش وتشدید سرکوب وسترون ساختن جنبش حاصلی 
ندارد؛مگرآنکه به مشروطه خود رسيده باشيم و بخواهيم 
اصل مبارزه را  بالموضوع کنيم وازِ قبل آن به چانه زنی  برای 

ازین روباید گفت منطق ودالیل . تقسيم قدرت به پردازیم
ئی آقایان موسوی وکروبی درتوسل به لغوتظاهرات، چرا

تاآنجاکه نفوذآنان اجازه (اگربخواهد تعميم پيداکند مبارزه را
ميان تهی می کند و اگرتعميم  نيابد و موردی تلقی ) دهد

  .شود، خود خویشتن را نفی می کند
  :رمزگشائی



 
 

را  - یک عامل اصلی و دوعامل انضمامی- بطورکلی سه عامل 
دراین تصميم گيری به ظاهر غيرقابل توضيح دخيل می توان  
  :دانست

 2 2باتوجه به آنکه ازمدتها قبل اهميت مناسبت  سالگرد - الف
خرداد مطرح بوده است،جناح حاکم باتکيه برتجارب پيشين 
خود، تدارکات واقدامات بازدارنده  گوناگون،ازجمله درعرصه 

. ارداده بودهای باصطالح نرم افزاری را، دردستورکارخود قر
اقداماتی که ناظربرجنگ روانی وآشفته ومردد کردن صفوف 
جنبش است؛ازطریق ارسال زیگنالها،اطالعات غلط  والقاء 

دراین راستا . وتحميل سياست ها تاکتيک های اغواگرانه
بسيارمحتمل و طبيعی بنظرمی رسد که به عنوان بخشی 

-عاتیازاین جنگ روانی، ازسوی دولتمردان  ومقامات اطال
ازطریق البی ها و کانال های موجود که به -امنيتی حاکميت

دو پيام عمده  به موسوی وکروبی -وفورهم یافت می شوند 
پيام نخست حاوی چراغ سبزنشان دادن . ارسال شده باشد

به حرکت برمدارقانون یعنی تشویق به درخواست مجوز راه 
آن را  پيمائی بوده است والبته  همراه بااین اطمينان که

بی شک توسل به . بطورجدی مورد بررسی قرارخواهند داد
چماق "چنين  مانوری ازسوی رژیم هدفی جز بهره گيری از

واشاعه تردید وسوزندان وقت " قانون چماق"درکنار" قانون
اگرپيام اول متضمن تطميع بوده، پيام دوم .نبوده است

ی متضمن هراس افکنی و توليد ترس وواهمه بوده است؛ مبن
برآنکه درصورت حضوربدون مجوز،با پاسخ دندان شکنی 
مواجه می شوند و مسئوليت  پيش آمدها و اتفاقات 

برخی گزارشها !. ناگوارنيزمستقيما به عهده آنها خواهد بود
وشایعات دراین رابطه حاکی ازتهدید خامنه ای به جمع کردن 

گوئی .کلی جنبش وازجمله دستگيری سران آن حکایت دارد
اکنونی چنين تالشی نکرده است و یا  اکنون می تواند که ت

البته این همان تظاهربه قدرتی ! ولی ازآن اجتناب می کند
است که وجود نداردوگرنه درصورت وجود، یک لحظه هم 

  . درکاربردآن تردید نمی کرد
دومين دليل انضمامی صدورقطعنامه چهارم تحریم در -ب

آن با راه پيمائی، موجب می باشد که  تقارن زمانی  90لحظه 
تردید و ترس مضاعف کروبی وموسوی ازهمسوشدن با 

بی شک  ادعای وابستگی یا . قدرت های خارجی شده است
تحت تأثير قدرت های خارجی بودن، سالح کهنه وشناخته 
شده حاکميت است که ازدیرباز برای سرکوب و منزوی کردن 

قضا دربرابر که از- مخالفين خود وازجمله رقبای داخلی خود
سودجسته  -این اتهام وهمسوئی آسيب پذیرهم هستند

هم چنانکه درطی یک سال اخيربکرات ازآن برای .است
فشاربه رقبای مخالف خود وفلج کردن آنها بهره هم گرفته 

  . است
البته تنش بين رژیم وقدرت های بزرگ خارجی وبهره گيری 

رژیم  ازتاکتيک هرکه با مانيست با دشمنان ماست، توسط
ازهمين روعقب نشينی دربرابراین تاکتيک .امرتازه ای نيست

ِ گرا دادن به او برای پرهيزازاین نوع  رژیم واطمينان و
همسوئی های اجتناب ناپذیر، حاصلی جزخلع سالح کردن 

برعکس هرنيروی اصيل  وخود بنياد با .خود و مبارزه ندارد
یشتن را طرح مطالبات و خواستهای انسانی ودموکراتيک  خو

تعریف می کند وبا تکيه برآنها بيمی ازاین نوع همسوئی های 
مبارزه باصطالح . موردی و موقتی بخود راه نمی دهد

ضدامپریاليستی درمقطع تسخيرسفارت آمریکا که ازموضع 
ِ  تثبيت موقعيت روحانيت دربلوک قدرت  ماوراء ارتجاعی
صورت گرفت،وموجب خلع سالح کردن بسياری ازمخالفين 
ونيز حذف نهضت آزادی ازبلوک قدرت گردید،نمونه گویائی 

درهمين دوره . ازبهره گيری های رژیم ازتاکتيک فوق است
کنونی نيزباتوسل به این حربه، موسوی وکروبی را بکرات  
واداربه مرزبندی های متعددبانيروهای ومطالبات 

وپائين کشيدن فتيله ... ساختارشکن وباصطالح براندازو
  .رده استمبارزه ک

سومين، والبته عمده ترین دليل را باید درسرریزشدن -ج
مطالبات ساختارشکن دراعتراضات توده ای دانست که گویا 
خواب راحت را ازاصالح طلبان ربوده و سخت موجب نگرانی 

که خواهان ... آن ها وشخص موسوی وکروبی وخاتمی و
. حرکت درچهارچوب قانون اساسی هستند، شده است

عامل درکناردالیل وعوامل دیگرودرتمایزی آشکاربا وهمين 
برخی ادعاهای آن ها ،سبب گردید  که این باربخواهند 

طبيعی است که .ابتکارعمل را ازباال و بطورکامل بدست گيرند
آن ها باچنين رویکردی بکوشند تااعتراضات وحرکات مردمی 
را به سوی استراتژی معطوف به  حرکت برمدارقانون 

آنها می توانستند مثل .هارچوب نظام سوق دهنداساسی وچ
مواردقبلی بدون آنکه خود را بطورمستقيم درگير ماجرا  

راه را برای " رهبری  نمادین"کنند،با بسنده کردن به همان

یعنی همان عنصری که موجب خيزش -ابتکارات توده ای
بازبگذارند ونه اینکه آنها را دربرابر  -وتداوم جنبش گردید

  . غافلگيرکننده وخود ساخته قراربدهنددوراهی 
چنانکه معلوم است،مسأله نه اصراربرکاربرداین یا آن شکل  

مثل آنکه بخواهيم درهرشرایطی - اعتراضی و تاکتيکی معين
بلکه - تظاهرات خيابانی متمرکزوسراسری داشته باشيم
رای برسرکليت مبارزه وبکارگيری اشکال گوناگون مبارزه ب

جریان یافتن و کاناليزه کردن پتانسيل اعتراضی هم اکنون 
ازقضایکی ازنارسائی های جنبش همانارشد .موجوداست

ناموزون ویک جانبه آن،یعنی تکيه  یک جانبه برتظاهرات 
خيابانی وکاناليره کردن آن به مراسم رسمی رژیم و نادیده 

که خود بی .گرفتن اشکال بسيارمتنوع دیگربوده است
ثيرازنوع رهبری ومواضع آنها که درتحيل نهائی بی اعتنانی تأ

به مطالبات پایه ای سياسی،اقتصادی و اجتماعی ونوع 
هم .نبوده است) تمایل به ساختارهای هرمی(سازمان یابی

چنين باید اضافه کرد که  نگرانی از فراروی جنبش ازمحدوده 
های نظام،شامل سایراشکال مبارزه می هم می 

ه  مبارزات شبانه نيزدرفرایند تحوالت،بدليل طرح چنانک.شود
مرگ براصل والیت فقيه ومرگ بردیکتاتوری وشعارهای 
ساختارشکن مشابه دیگرچندان مطلوب آنها نيست وتالش 

هم چنان . الزم دربازتابانيدن وگسترش آنها صورت نمی گيرد
که بيرون ...که اعتصاب اخيرکردستان دراعتراض به اعدام و

عمل آنها صورت گرفت، نيزچندان مورد عنایت اشان ازابتکار
تأکيد برمطالبات مليت های تحت ستم .قرارنگرفت

مضاعف،لغواعدام وتأکيد برنقش سایر جنبش های اجتماعی 
ومطالبه محور وپيوندونقش آفرینی آنهادرارتقاءجنبش 

مطالباتی امری نيستندکه خوش آیند آنها -ضداستبدادی
نشان ساخت که دراینجا مسأله هم چنين باید خاطر.باشد

برسرنقد یک رهبری باهدف جایگزین کردن آن با رهبری 
دیگرومثال ازنوع رادیکالتریعنی تعویض نخبگان با نخبگانی  

خود رهبری وتوانمندی "بلکه مساله برسرارتقاء .دیگرنيست
،خود تعيين کنندگی آنها وتبدیل شدنشان به "های  توده ها

باهدف شکل گيری یک جنبش کنشگرانی فعال وپرسشگر
خود آگاه ونقاد وخودرهان است واینکه نقش فعاالن و 
عناصرآگاه تروباتجربه ترنيزجز دامن زدن آن به چنين فرایندی 

خرداد یک 22هم چنين بحث  برسرآن نيست که .نيست
مثال یک حرکت - فرصت تاریخی وسرنوشت سازی بود

برسرآن بلکه بسادگی . که ازدست رفت - سراسری ميليونی
است که جنبش دربستریکی ازتکانه ها ومناسبت های بسيج 
کننده وبرانگيزاننده خود برای برداشتن یک گام به 
جلو،نتوانست متناسب با پتانسيل موجود خود حرکت کند،هم 

بهمن نيزاین معضل خود را نشان  22چنان که درتجربه 
بخش مهمی ازاین دشواری ها ناشی ازتعميق وپوست .داد
زی درونی جنبش ازیکسو ونقش بازدارندگی اصالح طلبان اندا

وتأثيرپذیری آنها ازمانورهای حاکميت ازسوی 
چالشی که جنبش برای برون رفت ازآن، نيازمند .دیگراست

بسترها و سازوکارهای مستقل ومتناسب با محتوای 
بی شک  اگرجنبش وفعالين جنبش، این .فرارونده خود است

مورد بحث وبررسی جمعی   چالش ونحوه عبورازآن را
قرارندهند،بيم آن می رود که این معضل درموقعيت ها و 
مناسبت های دیگرنيزخود را نشان بدهد و به پایبندی برای 

  . پيشروی جنبش تبدیل گردد
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... رابطه جنبش زنان و           
  

را جنبش سراسری مردم ایران " جنبش سبز"اگر  درواقع
این جنبش که اکثریت مردم را . بناميم، پاسخ روشن می شود

چه فعال وچه غيرفعال در صفوف خود جای داده، به یک قشر 
معين محدود نمی شود و نه تنها سایر جنبش های اجتماعی 
در آن شرکت می کنند و حضور فيزیکی و معنوی داشته و از 

یت به عمل می آورند، بلکه می توان از حضور نسبی آن حما
تمام اقشار و طبقات موجود در جامعه نيز در این جنبش 

 . سخن گفت
درست است که حرکت فعال این جنبش با بهانه تقلب در 

مثل هر جنبش و حرکت اجتماعی دیگر . آغاز شد" انتخابات"
 اما اگر ریشه های عميق. که با بهانه ای آغاز می شوند

ساله و تلنبار شده مردم را در شکل گرفتن آن  30خشم 
نبينيم، قطعا نمی توانيم تحليل دقيقی از این جنبش داشته 

آیا درست است که یک گوش و یک چشم خود را . باشيم
ببندیم و تنها مردمی را ببينيم که پرچم سبز دارند و شعار 
 ميرحسين می دهند و رأی دزدیده شده خود را می خواهند و

آن طرف دیگر، مردمی را نبينيم که جمهوری انسانی می 
خواهند، شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و برخالف تمایل 

کروبی، سيل خروشانی هستند که جاری  –و انتظار موسوی 
می شوند، دستگير می شوند، کشته می شوند و باز برمی 

  خيزند و می خواهند همه چيز را تغيير دهند؟
  

  !خارجه نشين تبعيدی های
  

بعد از سرکوبی که با خيزش جنبش سراسری مردم، متوجه 
فعالين این جنبش شد، مجددا شاهد موجی از تبعيدهای 

اجباری و یا مهاجرت های اختياری هستيم و به دنبال آن،  
نقش فعالين جنبش در خارج از کشور، این جا و آن جا مورد 

آن ها را خارج ابهام و انتقاد قرار گرفته است و عده ای 
نشينانی می نامند که خارج از گود بوده و نقشی در معادالت 

  .داخل ایران ندارند و نباید داشته باشند
اگر از زمانی صحبت می کنيم که هنوز اینترنت و تلفن های  

دستی مرتبط وجود نداشت و جهان به یک سيم ارتباطی 
ستيم فعال در هر لحظه تبدیل نشده بود، باز هم نمی توان

جنبش واقعا موجود در داخل ایران را با جنبشی که در خارج 
دورانی که فعاالن . شکل گرفته بود، از یک دیگر متأثر ندانيم

ایرانی با قلب لرزان و ضربان تپنده، روزنامه های آبونه شده 
را صفحه به صفحه می خواندند و با گزارش های دست 

ی شده و نویس و تماس های مخفيانه، نشریات جاساز
در تالش بودند، مدت .......اعالميه های ریزنوشته شده و
اما در همان دوران نيز نمی . زمانی ست سپری شده است

توان تأثيرات دو جانبه ایرانيان داخل و خارج کشور را نسبت 
به هم نادیده گرفت و یک دهان بند به دهان تبعيدشدگان 

  . هداء نمودخارج نشين زد و به آنان نقش نظاره گر را ا
البته خودمحوربين هایی بودند و هستند که به محض رفتن 
به خارج از کشور، احساس رهبری به آنان دست داده و 
مدتی با همين خيال، رهنمودهای ذهن پرداخته و آرزوساخته 
تجویز کرده و نسخه می دادند و به این احساس دامن می 

دور، در خارج  زدند که گویا برخی فعالين برای رهبری از راه
مکان یافته و حال از دورِ  گود می خواهند که فعالين داخل 

خيلی دیر نمی پایند و نمی " رهبرانی"اما چنين . ِلنگش کنند
بایست محور قضاوت درباره فعالين صدیقی قرار گيرد که پا 
به پای جنبش سراسری مردم ایران حرکت کرده و هر آن چه 

  .دهند از آنان بر می آید، انجام می
حال که دیگر همه چيز تغيير کرده و دهکده جهانی معنای 
توده ای پيدا کرده، لعن و نفرین به آن هایی که اساسا به 
اجبار و یا حتی برخا به اختيار، کشور دیگری را برای زیست 

آیا وقتی در ایران . خود انتخاب کرده اند، دیگر جایی ندارد
تماس مستقيم داریم؟ زندگی می کنيم، با همه اقشار مردم 

آیا باز هم در چهارچوب تنگ روابطی که برای خود تعيين کرده 
ایم، زنجير نشده ایم؟ و آیا برای این که اخبار سراسری را 
بدانيم، به اینترنت و رادیو و روزنامه مراجعه نمی کنيم؟ همان 
طور که ایرانی های خارج از کشور خود را بخشی از جنبش 

ن می دانند، ما هم باید آن ها را تأیيد سراسری مردم ایرا
کنيم، وگرنه هر گروهی کاست خود را تشکيل می دهد و 

  .خود را محور عالم می داند
  رابطه جنبش زنان با جنبش سراسری

و اما رابطه ای که جنبش زنان با جنبش سراسری مردم 
ایران دارد، همان رابطه ای ست که جنبش دانشجویی با آن 

ابطه ای که جنبش کارگری و سایر جنبش ها دارد و همان ر
خرداد سال  22همان طور که حرکت این جنبش از . با آن دارند

پيش نشان داد، بدون حضور فعال زنان، چه بخش سازمان 
یافته و بالفعل و چه آن اکثریت عظيم زنانی که به طور بالقوه 
و اساسا سازمان نيافته در آن شرکت کردند، نمی توانست با 

همين طور بدون حضور . شکوه و عظمت شکل بگيرد آن
دانشجویان و کارگران و پدران و مادرانی که به دنبال فرزندان 
خود روان بودند، امروز نمی توانستيم از این جنبش سراسری 

در واقع می توان گفت، جنبش سراسری مردم . سخن بگویيم
ایران متشکل است از جنبش های اجتماعی واقعا موجود که 
اساسا در خيابان ها حضور خود را نشان می دهد و وقتی در 
خيابان ها نيست، همانند اختاپوسی ست که آرام بر جای 
خود نشسته، اما با بازوانِ  بسيارِ  خود در تالش و سازمان 

جنبش زنان یکی از این بازوان . گری و سازمان یابی است
 پرتوان جنبش سراسری است که اگر در لحظه های آرام

گرفتن جنبش سراسری، خود را قوی تر و آماده تر نکند، نمی 
تواند این جنبش را تغذیه کرده و در حرکت بعدی آن را گام ها 

  .به جلو بکشاند
به وضوح می بينيم که یکی از این بازوهای پرتوان در دور 
گذشته، جنبش دانشجویی است که می خروشد و ساکت 

سازمان یافته و چه  حرکت های دانشجویان چه. نمی نشيند
خود به خودی پشتوانه بزرگی ست برای حرکت بعدی جنبش 

  .سراسری
یکی از موانع بزرگ جنبش زنان، تکيه بخشی از فعالين این 

منظور از باال، الزاما قدرت حاکم . است" باال"جنبش به 
غيرحاکم و یا هنوز غيرحاکم نيز باال محسوب " قدرت. "نيست

ین فعالين در واقع نه تکيه به ضعف بخشی از ا. می شود
توده های ميليونی که اگر در جنبش شرکت کنند، دیگر 
قدرتی را یارای مقابله با آن نمی ماند، بلکه اساسا تکيه به 

نمی " باال"نگاه به . ها می باشد"رهبر"افراد، شخصيت ها و 
اکنون نيز این نگاه . تواند گریبان برخی از این زنان را رها کند

ده تا زهرا رهنورد به عنوان یک فمينيست کهنه کار و باعث ش
یک مبارز جنبش زنان، در صحنه خودنمایی کرده و با بيانيه 

  !!های کم جان، نقش رهبری جنبش زنان به او اعطاء شود
همين که . انتظار بی جایی نباید از خانم زهرا رهنورد داشت
س هر ک. در شرایط کنونی ندایی می دهد، بسيار عالی ست

در جایی که قرار دارد، بنا به انگيزه هایی که در سر دارد و با 
. آرمان هایی که برای شان می جنگد، توان پيش روی دارد

  .توقع بيشتر از این توان نيز نباید از کسی داشت
اما وقتی از جنبشی سخن می گویيم که نام جنبش زنان بر 

را به خود نهاده و حداقل طی دو دهه گذشته ماراتون خود 
سمت تغيير قطع نکرده و در هر گام خود انبوهی از زنان را 

  . همراه خود کرده، انتظار بسيار باالیی وجود دارد
وقتی جنبش زنان برای رفع تبعيض جنسيتی می جنگد، نمی 
تواند تنها طبقه متوسط شهری را نمایندگی کند، حتی اگر 

برای خود  آحاد آن از این طبقه برخاسته باشند، وظيفه ای که
درنظر گرفته اند، دیواره این طبقه را می شکند و فراتر می 

نمی توان فمينيست بود و از رفع تبعيض جنسيتی . رود
سخن گفت، اما در حد تغيير قوانين توقف کرد و برای آن کف 

  .زد
  درس بزرگ                                 

  
ز تاریخ را یک سالِ  آزگار صفحه ای ا. یک سال گذشته است
سالی که در آن بسياری جاودانه شدند . از آن خود کرده است

نه تنها ایرانی ها، بلکه حتی . و نام خود را بر آن حک کردند
جهانيان این سال را لحظه به لحظه نظاره کرده و وقایع را 

هرکس از زاویه ای به آن می نگرد و آن را تحليل . دنبال کردند
فهميدیم که هيچ . گ از آن گرفتيماما یک درس بزر. می کند

نيرویی توان تغيير ندارد، جز حرکت سازمان یافته اکثریت 
ِ  . مردم ِ  مردم یا بهتر است گفته شود، حرکت سراسری

یا دقيق تر، حرکت سراسری و هماهنگ جنبش . متشکل
ِ  سازمان یافته متشکل از اکثریت زحمت  های اجتماعی

  . کشان و مزدبگيران و بيکاران
نابراین تنها اکثریت عظيم مردم نه به صورت پراکنده و منفرد، ب

بلکه متشکل در تشکل های اجتماعی صنف، کار، دانشگاه، 
مدرسه، محله و محيط زندگی خود هستند که می توانند در 
حرکت های بزرگ، سراسری و هماهنگ، تغيير را سازمان 

و از حرکت های خيابانی گرفته تا اعتصاب و تحصن . دهند
سایر اشکال ابتکاری که تنها در مسير مبارزه ابداع و به کار 

  .  گرفته می شوند
  



 
 

  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ... سبزسرنوشت مردم با منشور     
  
  

محکوم به در جا " نظام اسالمی" ارتجاعی مزاحم خودو برای حفظ  
اما آيا غير از اين ـ ! زدن کرده وبی ترديد مايوس شان می سازند

 ری ميرفت ؟انتظا
  

آيا با تکرارِ  شکلِ  : من در مقاله ی قبلی ام  در رابطه بااين موضوع 
ِ  فاجعه یِ   تالش برای يافتن و يا ! " روبروييم ؟ يا نه 57ديگر
امروز اما در بيانيه *.به اين موضوع پرداخته بودم"شنيدن پاسخ آن

ام و و ايشان با صراحت تم. آقای موسوی پاسخ خود را يافتم  18ی 
آشکار ساختند که گوش شنيدن را , با تاکيد مجدد بر مواضع قبلی خود

, ندارند واز حاکميت دينی و اسالمِ  سياسیِ  رهايی بخش خودشان 
  .تحت هيچ شرايطی دست  بر نخواهند داشت 

  
  اما چرا؟  

جماعت بزرگی , زيرا در پس دعاوی او و پرده ی سبزساتر ايشان  
وران طاليی همگامی با اصولگرايان ازعناصر چاق و چله ی د

همه ی اينان بخوبی  واقف به . نشسته و مخفی شده اند ,  حکومت 
دست در دست تمام ظالمانِ  ,تک تک اين افراد. عدم بقای رژيم اند 

ِ اين دوره ی بلند زور وکشتار و زندان و دزدی  ِ  و امروز ديروز
م  وبرای حفظ که از ترس قيام مردم و در جنگ قدرت با ه,هستند 

و تنها با اختالف , حيات  و گنج بادآورده ی خود و حکومت حامی آن 
مورد غضب قرار گرفته و از , بر سر روش حکومت مداری 

دارخالفت رانده شده و  تضمين جان و مال و تمام امکانات سروری 
باور دارند  که با اين سياق , خود را دير يا زود يکجا باخته و يا 

آينده و هستی خود راخواهند , امنه ای ـ احمدی نژاد  موجود  ـ خ
اين جماعت  ميدانند که بايد روزی در پيشگاه مردم بايستند . باخت 

عليه بشريت , پاسخگو تعامل و جنايات خود با رژيم , ودر مقابل آنان 
  .و مردم باشند 

  
همچون , و از طرف ديگر  هستند ناراضيانی که کمتر آلوده بوده اند  
که در اين ميدان ـ بهترين مهره ها ی ... آقايان موسوی ـ کروبی و ـ

که  ناگزيرند برای صيانت نفس , اين بازی سرنوشت ساز می باشند 
شرايط را با همين , با تمام وجود , خود و ديگرانِ  خنثا در اين ميان 

حفظ و همينطور ـ سعی کنند اوضاع را در , منوال ـ کج دار ـ نريز 
ليکن با صورت رنگ آميزی شده ی متفاوتی ـ  از ,فعلی چهارچوب 

آنچه بوده ـ اما از نوع ديگری ـ حکومت دينی خود را با قدری  پيش 
و } جمهوری دموکراتيک اسالمی {:مثلن , و يا پسوندِ دهان پرکنی 

مردم وسمتگيری روشن آنان , چيزی شبيه اين و يا هر وعده ی ديگر
تا از , رف ومتقاعد به آرامش سازند را منح) جدايی دين از دولت(

فرصت مناسب برای خروج از بحران مشروعيت کل , طريق اين روند 
که براستی حياتی , بدون جابجايی اساسی  , اين ساختارِ  کله پا را 

ِ  اين حضرات جنايتکار, است  که ,وبدون قطره ای خون از دماغ
تشديد تعميق  مهيا و مانع, بخشی از نگرانی آنان نيز همين است 

بحران ساختارشکن در قطب بنديهای روز بروز پيشاروی اجتماعی و 
طبقاتی شوند و بدين وسيله  تجديد حيات برای همگی آنان و دستگاه 

  . دين ِ دولتیِ  آبرو برباد رفته ی خود را فراهم کنند
  

همانگونه ديده ميشود که , آيا اين توطئه از طرف بخش آگاه اجتماع
بينم ؟ تا به همت همگی کشف وباتوان و مقابله ی مردم   من آنرا می

در عرصه زور آزمايی با رژيم خنثا  شود ؟ و يا نه درست بر عکس 
دعاوی تکراری  آقای موسوی همان است که نياز  امروز ,  ديد من 

توده هاست و مورد تقبل و توافق آنان بوده وقرار خواهد گرفت ؟  
ما با يک تغير بنيادی و يا تکرار فاجعه ی درهر کدام از آن صور ـ آيا 

  !دوباره ای در راه روبرو و غافلگير آن خواهيم شد ؟  57
  

  
گوشه ای از اين پاسخ را خانم زهرا رهنورد در مصاحبه  با روزنامه 

آيا شما متاسف نيستيد :  ايشان در مقابل سوال. ی کورير دالسرا دادند
اعث رنجش عده ای  است؟ ب, از اينکه تصميمات شما و شوهرتان 

: به اين نکته ی  شفاف اشاره کردند که, ايشان در پی توضيح 
و اصولن سعی می کنند , حاکميت امروز ايران ديکتاتوريست

تصميمات شخصی شان را خود و مستقل بگيرند ودر نتيجه 
متوجه خود " فقط " پاسخگويی عوارض مربوط  و مستقيم آنها هم 

برای چوبه ی : همين باور و استقاللِ  در رایايشان هست و به خاطر 
  !دار آماده هستند

  
توجه کنيد که  ايشان غير مستقيم ميگويند که با روش شوهرشان با  

مخالف و يا , همه ی مصلحت طلبی و تمايالت طبيعیِ عاطفی به ايشان
و گر نه اين جمله ی باال  و گفتن اش . موافق اين سبک  وی نيستند 

اصولن چه معنايی ميتواند داشته باشد؟ به , ی شنونده برای او و ما
, نظر من خانم زهرا رهنورد دوباره از شوهرشان پيشی گرفتند 

همانطوريکه زنان ما امروز پيشاپيش مبارزه عليه قوانين عهد بوقِ  
  .زن ستيز اسالمی در عرصه های مختلف در صف اول هستند  

  
تکرار وغبارروبی کرد , د با بيانيه ی تازه ی خو: آقای موسوی  

آيا ضرورتِ  :اما سوال اين است , آنچه را که مردم زيرپا گرفته بودند 
برای هم خفظ " ,حضورِ  ذوحياتين وار اين شخص و همراهان ايشان 

واقعی و قابل اتکا ست و ميشود " دين و هم عبور از استبداد دينی 
شان در ميدان نبرد آنرا باور کرد؟ و آيا وجود وی و افرادی همسان اي

بيانگر قطع الرجالِ  درد آور کشور است و يا نه چنين نيست , امروز 
با اراده ی مردم و خواست آنان به گود کشانده شده و مردم " آنها"و 

اينان را نظر کرده ی آقا امام زمان و آقای خمينی  و ای بسا شايسته 
شان و اشخاصی کدام؟ آيا براستی فقط اي. تر از خيلی ها می دانند 

همچون وی هستند که در جامعه ی ما ميتوانند رهبری آينده را دو 
باره وبا  اين شکل مضحک  مورد نظر اصالح طلبان ديندار در دست 

آنهم  در کشوری سرشار از تجربه های خيلی بد وتلخ , بگيرند
ازمصلحان دينی اش وتوام با نفرت عميق و غير قابل سازش مردم 

تگاه روسياه دولت مذهبی  ؟آيا عصر ويرانگر اش از دم و دس
هنوز سپری , حکومت اسالمی که مردم بطور عموم آنرا می شناسند 

نشده و قابليت هايی را دارد که ما از آن بی خبريم؟ آيا  هنوز اين 
رژيم قادر است با وجود اين همه  کثافات که در حيات اخالقی ـ  

بتواند  نيات پليد خود , د سياسی و روزمره اش وجودارد و بيشمارن
بافريب و , آگاهی و ارتباطات شگرف عصر ,را در مخيله ی زمان 

يکبار ديگر تجديد بقا  وباز توليد کند؟وآيا  مردم ما  دوباره , نيرنگ 
باورو ايمان خواهند آورد ؟ وآيا  , به اين دشمنان انسان و انسانيت 

قِ  سادگی درباور کردن گذشته  خود را که مملو  از زخمِ  داغِ   عمي
را بسادگی  از ذهن بيرون و فراموش , به  آقای خمينی بوده است 

خواهند کرد؟ يعنی استطاعت وجودی مردم کشور ما همين افراد 
در , هستند ؟ يا نه مردم ما با درايت و هوشياریِ  گام بگام و هرروز 
ز اين حال عبور از اين مزاحمان بشريت و فاصله گرفتنِ   ناگزير ا

دست  : چاره چيست ـ  به قول ما لر ها . همراهی مخاطره آميز هستند 
درست شده اند , هميشه  فقط برای توی سر زدن به خود  , های خالی 

  . وال غير, 
  

  2010ژوئن  16        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

سازمان و گروه دانشجويی و جوانان در  4بيانيه مشترک
  انه مردم ايرانآستانه يک سالگی جنبش آزادی خواه

 
  ! يک سال در خون و خيابان            

  
سالی که گذشت لکه ننگ ديگری بر تاريخ سياه و خونين رژيم 
سرمايه داری اسالمی بود که از اولين روزهای به قدرت رسيدن خود 

، به زور چماق و دشنه مردم را به خفقان 57پس از انقالب ناتمام 
مبارزان و بهره بردن از جنگ تحميل کشيد و با قتل عام مخالفان و 

شده بر مردم، حکومت خود را تثبيت نمود و در ساِل پشت سر، 
. چندين برگ خونين ديگر بر تاريخ تبهکاری های خويش افزود

کشتار مردم آزادی خواه در خيابان ها، افزايش دهشتناک اعدام ها، 
تگيری چه زندانيان سياسی عادی و چه فعالين سياسی در اسارت، دس

و بازداشت هزاران تن از مردِم خواستار بديهی ترين حقوق انسانی و 
اجتماعی، شکنجه، تجاوز و کشتار زندانيان که  –آزادی های سياسی 

با وقايع وحشتناکی چون کهريزک تکميل گرديد، اخراج و محروميت 
از تحصيل صدها تن از دانشجويان مبارز، فشارهای بی سابقه و 

سياری از فعالين جنبش های اجتماعی، فعالين گروگان گرفتن ب
کارگری، معلمان، زنان، دانشجويان، فعالين حقوق بشر فعالين حقوق 

سرکوب گسترده اجتماعی برای ايجاد جّو رعب و وحشت ... کودک و
عمومی که اخيرا با طرح هايی برای مبارزه با منکرات و ارتقاء 

ابان هايی ميليتاريزه، که و امنيت اجتماعی تداوم يافته و خي!!! عفت
  ...همه گوشه و کنار و زوايايش، بوی خون و مبارزه می دهد

يک سال پيش در چنين زمانی به ندرت افرادی گمان می بردند که 
برگزاری انتخابات رسوا در چارچوب های رژيم سرمايه داری 
اسالمی، انتخاباتی که محل رقابت و سهم خواهی دو جناح اصلی 

-به رهبری جناح ايدئولوژيک بورژوازی مالی حاکميت، يکی
و ديگری به سرکردگی رفرميست ها در يک جبهه واحد ) سپاه(نظامی

همان گونه که از ابتدای . بود، بتواند منجر به چنين انفجاری گردد
خيزش توده ای مردم مواضع خود را اعالم نموديم، اصالح طلبان، با 

تعادل و نوعی ابزار انتخابات هدف برقراری توازن و 
دموکراتيزاسيون درون حاکميتی را دنبال می نمودند تا بتوانند نقش 
پر رنگ تری در پيشبرد پروژه های کالن رژيم، در ابعاد داخلی، 
منطقه ای و بين المللی داشته باشند و اين نهايتا به جدال ميان اين دو 

  .  جناح بدل گرديد
دم نيز به فراست اين در همان روزهای نخست اعالم نموديم، و مر

واقعيت را دريافتند انتخاباتی که در آن سرنوشت مردم رقم زده نمی 
شود و تنها باالنس قدرت را برقرار می سازد و آرايش جديدی را در 
سهم بری بخش های مختلف حاکميت ايجاد می نمايد، امر مردم 

 امر توده مردم، مجموعه مبارزات، اعتراضات و مقاومت هايی. نيست
است که به بهانه بروز تقلب در انتخابات اخير و بر سر کار آمدن 
دولت کودتا، در خيابان های شهرهای بزرگ و کوچک رخ داده و 
شکافی عظيم و غير قابل جبران را در هيمنه قدرت رژيم سرکوبگر 
اسالمی ايجاد کرده است و از همين رو با گذشت اندک زمانی، روند 

ای مردم به سمت راديکاليزه شدن قابل تغيير شعارها و خواست ه
اگرچه برجسته ترين مطالبات اين جنبش در ماه های . مشاهده بود

نخستين، عليه ديکتاتوری موجود و برای احقاق آزادی های سياسی 
و اجماعی به نظر می رسيد، اما عمق گرفتن مطالبات از يک سو و 

جزای داخل بدون فروکاستن به عناصر و ا(عدم تبعيت کليت جنبش 
، از رهبران خودخوانده داخل و خارج از کشور نشان داد که اين )آن

جنبش مراحل پيشروی را با سرعتی غير منتظره پيموده و ديگر تنها 
در چارچوب های تنگ برخی خواسته ها که از سوی رفرميست ها 
ديکته می شود نمی گنجد و در برخی مقاطع حتی خشم ليبرال 

 .رانگيخته استرفرميست ها را هم ب
اما آن چه در آستانه يک سالگی جنبش آزادی خواهانه مردم جا دارد 
بر آن تاکيد نماييم، عقب نشينی روزانه رفرميست ها و رهبران 
خودخوانده اصالح طلب در داخل و خارج  و عمال جا ماندن آن ها از 
مردمی است که طی ماه های گذشته بارها پشت آن سنگر گرفته 

نون اين وادادگی به صورت تمام عيار با بيانيه اخير آقايان اک. بودند

موسوی و کروبی بر همگان عيان شده و موجی از خشم و انزجار را 
از حتی از سوی کسانی که هنوز اندک توهمی نسبت به ايشان و 

  .جريانات رفرميست حامی شان داشته اند، برانگيخته است
ن عجز و ناتوانی شان از اعتراف ناپيگير بودن رفرميست ها و بيا

طريق رسانه های خود و به زبان خودشان، و اين که در شرايط 
پيچيده اقتصادی و سياسی کنونی چه در ُبعد داخلی و چه بين المللی 
عمال خود را به عنوان جزئی از نظام، پاسدار و هوادار کليت نظام 

داد و قوی اعالم نمودند، در ادامه آن چه که در اول ماه مه امسال رخ 
شدن زمينه های حضور جدی طبقه کارگر برای تاثير گذاری بر 
معادالت سياسی جاری، همگی حاکی از مختصات جديدی برای ادامه 

  .مبارزات عليه سرمايه داری اسالمی است
امروز ديگر هيچ اراده ای نمی تواند اين واقعيت را از چشم آحاد   

وق دموکراتيکی محقق نمی مردمان پنهان بدارد که هيچ آزادی و حق
شود يا دوام نمی آورد، مگر اين که حضور طبقه کارگر متشکل و 
سازمان يافته، آن را تضمين نمايد و اين حقيقتی است که فراتر از 
بيانيه ها و شعارهای پيشروان سوسياليست در حرکت است و حتی 

ست نيروهای راست را به زانو در می آورد؛ آن چنان که ليبرال رفرمي
ها در آستانه روز جهانی کارگر دريافتند که جنبشی که خود بارها 

متوسط " جنبش طبقه"عامدانه و نه از سر اشتباه در تحليل، آن را 
خطاب کرده بودند، عمال به هيچ وجه قادر نيست بيش از اين اهرم 
فشار ايشان بر پوزسيون رژيم باشد و حلقه مفقوده ای برای تحميل 

دی خواهانه و پيگيری مطالبات واقعی اکثريت عظيم خواسته های آزا
و از اين رو عميقا ! به فغان آمده  وجود دارد و آن طبقه کارگر است

در تالشند که در اليه هايی پنهانی تر با نفوذ در صفوف کارگران و 
اعمال کنترل بر مبارزات و تحرکات جنبش کارگری، اين جنبش را نيز 

  .جهت احقاق منافع خود قرار دهندمستمسک سياست های خود در 
با توجه به شرايط عينی اقتصادی و اجتماعی، تنگناهای فزاينده و 
شرايط دشوار معيشتی، ميليتاريزه شدن عرصه های مختلف زندگی 
اجتماعی، و خشم و نفرتی که حوادث يک سال گذشته نيز آن را 

اشات تشديد و تعميق نموده است، امکان هرگونه سازش، تسليم و مم
را از سوی توده مردم به جان آمده منتفی می سازد و با آن چه که در 
روز جهانی کارگر به وقوع پيوست، عمال راه های متفاوتی از آن چه 
ليبرال رفرميست ها مذبوحانه سعی در حقنه کردن آن به مردم دارند، 
پيش روی چشمان باز مردم و به ويژه کارگران، زحمتکشان و اقشار 

  .م گشوده استتحت ست
اکنون تمام تالش نيروهای چپ و پيشروان سوسياليست در جنبش 
های مختلف بايد معطوف به اين امر مهم باشد که ضمن افشای 
روزانه جريانات راست و رفرميست، طبقه کارگر با تشکل های 
مستقل و طبقاتی اش عرصه گردان مبارزات ترقی خواهانه مردم 

هترين نحو روشن گردد که عليه اعدام ها، بايد اين حقيقت به ب. گردد
سرکوب ها، زندان ها، بی حقوقی های بی حد و حصر و فقر و فالکتی 
که به آن نام زندگی داده شده است، بدون دخالت گری مستقيم طبقه 

يک استراتژی ناب . کارگر متشکل و آگاه نمی توان ايستاد
د صف مستقل سوسياليستی تنها در پرتو درک اين واقعيت می توان

طبقاتی را در جنبش های اجتماعی مختلف ايجاد نمايد و رفرميست 
های نا پيگير و رياکار را برای هميشه به جايگاه اصلی خود در 

  .پوزسيون برگرداند
  

  !زنده باد مبارزات، اتّحاد و مقاومت توده های مردم
گسترده باد اعتراضات و اعتصابات مردمی به رهبری 

  !حدين آنطبقه کارگر و مت
  

  دانشجويان سوسياليست دانشگاه های ايران
  اتحاد دانشجويان ضد فاشيست ايران

  گروه گفتمان چپ
  نشريه اعتصاب

  


