
 
 

  اعالميه کميته مرکزی سازمان          
   به مناسبت سالگرد هيجده تير          

  

  
اما وسيع تر، عميق تر و . آذردوران جديد بود ١٦، ٧٨تير  ١٨

تير شورش آزاديخواهانه  ١٨. با خواسته هائی عمومی تر
دانشجويان و جوانان در متن حکومت اسالمی با قدرت گيری 

  .و رياست جمهوری محمد خاتمی بوداصالح طلبان حکومتی 
دانشجويان که دو سال حکومت محمد خاتمی را تجربه کرده 
بودند، ناکافی بودن اصالحات نيم بند اسالمی را در مقابل عمق 
در خواستهای دمکراتيک مردم لمس کردند و  بتدريج صف 
خود را از اصالح طلبان اسالمی جدا کرده و در تجمعات، 

اين .  ضات روزانه خود آنرا پيگيری کردنداعتصابات و اعترا
اعتراضات مستمسکی شد تا حکومت اسالمی از کانال 

که تحت پوشش لباس " ناجا"و سازمان " اطالعاتی ها"
شخصيها عمل می کردند، برای جلوگيری از پيشروی 
آزاديخواهانه جنبش دانشجوئی، يورش جنايتکارانه ای را به 

.  اد شمالی تهران سازمان دهندخوابگاه دانشجويان در اميرآب
اين يورش وحشيانه به کشته و زخمی شدن تعداد زيادی از 

دانشجويان اين تعرض را بی پاسخ .  دانشجويان منجر شد
نگذاشتند و با تظاهرات اعتراضی وسيعی که با حمايت دهها 
هزار نفر از زنان و جوانان شهر تهران و پاره ای از شهرها 

ود، بمدت چند روز فضای سياسی ايران و نظير تبريز همراه ب
اين حرکت مستقل آزاديخواهانه . بويژه تهران را منقلب کردند

که عمًال تماميت نظام را به چالش گرفته بود، توسط اوباشان 
رژيم اسالمی و حمايت عملی محمد خاتمی و ساير اصالح  

 . طلبان اسالمی به خون کشيده و سرکوب گرديد
 يروکرد سه ن ياد یدانشجوئ ياماز آن بعنوان ق يدکه با يرت ١٨در

ها که همان  یاول، لباس شخص.  در صحنه حاضر بود
و بخش " يجبس"، "سپاه"، "اطالعات"، "ناجا" يروهاین

   خواهان قلع و قمع جنبش مستقل بودند و يتروحان یاصل
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 یگفتمان ها  یبند يفبه چالش ها وط ینگاه
  !عمده درصفوف جنبش

  تقی روزبه                                              
  

، "يتجمهور"مشروط و  يتو مدافع وال یاسالم- يبرالل گفتمان
متعارف  یو مدافعان جمهور یدموکراس يبرالدرکنارگفتمان  ل

داشتن  ينکه درع یهمزاد یبه مثابه دوقلوها يکوالئ یبورژوائ
 يکديگرنيزبه يبرق) دارند یمعنا گفتمان واحد ينکه درا(اشتراکات
 ی،وبرابریند نان وآزاديوگفتمان مدافعان پ يند،وآ یشمارم
هرکدام . هستند یموجود درجنبش کنون یاصل یگفتمان ها ينازمهمتر

بالقوه وبالفعل  يگاهاو پ یدرون یها یبند يفط یدارا ياناتجر ينازا
حال  يندرع ی،حداکثر يجخود بوده و تالش دارندکه با بس یاجتماع

  .گفتمان خود را برکل جنبش وجامعه بدست آورند 1"*یهژمون"
  4 بقيه در صفحه                                 

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

 !زنانِ  واقعا موجودجنبش         
                                                        

 پور ينالله حس
 

شود که وجود و حضور  يافت یکردم هنوز نظر یگاه تصور نم هيچ
که حداقل در  یجنبش. جنبش مستقل زنان را در جامعه مان منکر شود

 ينتر یبه قو يلکرده است که تبد يین چنان خودنماسال گذشته آ 10
 يمکردم جز عوامل رژ یفکر نم. شده است يرانا یجنبش اجتماع

جنبش  ينا يوهشکل و ش ينکه آن هم به مضحک تر یاسالم یجمهور
هرچند که . با آنان هم آوا شود يزن يگرید يانکنند، جر یم یرا نف

جنبش است که   ينمت ااز هراس برافراشته شدن قا يمواضح است رژ
دست به سرکوب آن   یا يلهکرده بلکه با هر وس ینه تنها آن را نف

را به سر  زنانجنبش " یدل سوز"با  ینظر یاما وقت. زند یزده و م
 یدهد و از آن ها م یم يلتقل يکالِ راد ينيستدو سه فم یو صدا

داده تا " جنبش سبز"شان را به  يرویخواهد که صبر کرده و ن
حل خواهد شد و باز هم  يزکند و آن زمان همه چ ينهرا نهاد یراسدمک

حقوق زنان را به آن ها  یتمام يکصبر کنند چرا که دولت دمکرات
توانند جنبش مستقل خود را  یخواهد داد و اگر نداد، آن موقع م

توان در هدف و  ینم يگرداده و حقوق خود را تقاضا کنند، د يلتشک
  7بقيه در صفحه               . مقصود آن شک نکرد

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

  بيانيه هيجده ونقد ونسيه های آن  
              

 ) قسمت اول (                 
  

گرچه اين بيانيه حاوی نکته مهم وجديدی که تاکنون ازسوی موسوی 
نشده باشدنيست،اما طرح  آنها   وکروبی  ونيز سايرهمراهان مطرح

دريک بيانيه وانتشاروبازتاب کمابيش وسيع آن دراين شرايط سياسی 
ونيزطرح صريح تربرخی ازمفادآن نسبت به بيانيه های پيشين، 

برخی سايت ها وازجمله .اهميت وضرورت نقدآن را مطرح می سازد
گرچه . کلمه آن را به عنوان منشور جنبش سبزمعرفی کرده اند

برحسب ظاهر موسوی آن رابه عنوان منشورپيشنهادی که گويا می 
تواند دربوته نقدقرارگرفته و تکميل شودارائه کرده است؛اما 

  بدورازتعارف های معمول همه 
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سازمان و  ک چهاربيانيه مشتر 
 گروه دانشجويی و جوانان

  تير  سالگرد هيجدهبه مناسبت 
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  ...اعالميه کميته مرکزی           
  

دوم، اصالح طلبان اسالمی  که هدفشان حفظ حکومت . توده ای
سوم، دانشجويان . اسالمی و به روز کردن آن با اصالحاتی نيم بند بود

که با ايستادن بر خواسته های آزاديخواهانه خود هويت مستقلی را 
 . تجربه می کردند

 سه تغيير بزرگ را بهمراه ٧٨تير ١٨اما در قياس با  ٨٩تير ١٨
اول، لباس شخصيها و ساير نهادهای سرکوب و بخش اصلی . دارد

روحانيت که اينک همه ارگانهای واقعی و ظاهری قدرت نظير کابينه 
و مجلس را نيز تسخير کرده اند و سرکوب را با استفاده از همه 

دوم، اصالح طلبان . کانالهای قانونی وفراقانونی اعمال می کنند
نه از موضع رئيس جمهور، رئيس مجلس اسالمی حکومتی که اينک، 

و کابينه و دولت، بلکه ظاهرًا از موضع اپوزيسيون قانونی عمل می 
اين موضع تفاوت کيفی مهمی است که برخورد آنها را با . کنند

متفاوت نشان ميدهد، اما در واقع اين تفاوت در  ٧٨تير ١٨دوران
ی آنها شکل رفتار آنها بوده است واگرنه مضمون پراتيک سياس

همانگونه که موضعگيری رسمی آنها در . تفاوتی  کيفی با قبل ندارد
تاييد رسمی دولت احمدی نژاد، محکوم کردن جنبش تاسوعا و 

  .آبان از نگاهی ساختار شکنانه آنرا اثبات می کند ١٣عاشورا و
آنها جمهوری . اصالح طلبان اسالمی، اصالح طلبان حکومتی هستند

آنها در ".  نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد"اسالمی می خواهند، 
و اما . چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی اصالحات می خواهند

است، يک تغيير  ٧٨تير ١٨تغيير سوم، مهمترين تغيير نسبت به 
کيفی را در سطح جنبش دانشجوئی نشان می دهد زيرا جنبش 

جنبش  . دانشجوئی به جنبش نوين مردمی ايران متصل شده است
وسيع و همگانی که در تداوم حرکت خود، سنگرهای جديدی را فتح 

نيروئی که می .  کرده و به يک نيروی ساختارشکن تحول يافته است
رود تا با سنجيده گی و شور آزاديخواهانه و برابری طلبانه اش نه 
فقط حکومت اسالمی را ساقط کند، بلکه موجبات دگرگونيها و 

ردد که نتايج و تاثير آن بی گمان در منطقه تغييرات بنيانی ای گ
  .خاورميانه و آسيای ميانه قطعی است

تا به امروز قلب تپنده جنبش دانشجوئی نه تنها  ٧٨از هيجده تير 
به ويژه در سالی -سرزنده است و همچنان می تپد، که در روند خود

در اين . با مطالبات عمومی جنبش مردمان گره خورده است-که گذشت
ر اما نبايد فراموش کرد که استفاده از تاکتيکهای سياسی می مسي

بکارگيری تاکتيکها يکسان و مطلق . بايست با هوشياری همراه باشد
کردن آن بويژه در شرايط کنونی ايران و در شکل اعتراضات متمرکز 
خيابانی، به نيروهای لباس شخصی و سپاه و بسيج اين امکان را 

ريزی گسترده نيروهايش، هزينه های جنبش خواهد داد تا با برنامه 
تاکتيکهای  غير متمرکز، در نقاط توده ای و .  اعتراضی را باال ببرند

پرجمعيت و اشکال ديگر حرکات اعتراضی،از جمله اعتصابات 
و همه ی نمونه های متنوعی ....  سراسری، حرکات پراکنده محلی 

ربتوانند از آن که فعاالن سياسی و توده ای در شرايط کنونی بهت
تجارب حرکتهای دور اخير اين امر را به همه ما . استفاده نمايند
  .گوشزد می کند

تير، سالروز تداوم پيکار عليه نظام جمهوری اسالمی،  ١٨سالروز 
سالروز فاصله گيری روزافزون جنبش دانشجوئی و جنبش عمومی 

ای ازاصالح طلبان اسالمی حکومتی؛و سالروز حرکات مستقل توده 
به . برای پی ريزی نظامی آزاديخواهانه و برابری طلبانه است

استقبال اين روزبا شورو فداکاری و درعين حال  با سنجيدگی 
  .و برای تدارک آن همۀ امکانات خود را به خدمت گيريم. بکوشيم

  
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی                 

       
  ه باد سوسياليسمزنده باد آزادی   زند            

  
  ) راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 می  روابط عمو
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  م جنسی عليه ست
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

http://rahekaregar.com/news  
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       www.iran-bulletin.org 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       www.nashrebidar.com   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

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

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . ستندسازمان ما ني



 
 

 و جوانان يیسازمان و گروه دانشجو 4مشترک يانيهب
 
 یماه، سالگرد حادثه کو يرت 18مناسبت  به

 دانشگاه تهران
 

  
 

بدان  یبه درست يانگذرد که دانشجو یم یا سال از واقعه 11
 .داده بودند »يگرد یآذر16«نام 

 
، درست دو دهه پس از استقرار استبداد  يرماهت 18 حادثه
بود که بر فرق  ينیضربه سنگ يننخست ی،اسالم یدار يهسرما
 ينا يشتازپ يانفرود آمد و طبق سنت، دانشجو یاسالم يتحاکم

بابت آن متحمل  يزن یگزاف یاه ينهبودند و هز ينجدال خون
ها فرا تر  انشگاهاز محدوده د ين،نبرد خون يناما گستره ا. شدند

و  يافتگسترش  يزن يگرد ینقاط و شهرها يگررفت و به د
 يیدانشجو یمردم خارج از محدوده دانشگاه ها و خوابگاه ها

 . اعتراضات کرد يردرگ يزرا ن
 

 يدنبه قدرت رس سال از2، گرچه در کمتر از 78 يرماهت18
 يقااما دق يوست،جمهور اصالح طلبان به وقوع پ يسرئ یخاتم

از اصالح طلبان و  یعموم یسرخوردگ یبرا ینقطه شروع
و در چارچوب  يشانرفرم ها توسط ا ينتر یامکان وقوع جزئ

تر  مکه ک ينا يزهبود، به و یاسالم یدار يهسرما يتحاکم یها
 .گذشته بود یا هيرزنج یسال از وقوع قتل ها يکاز 
 

از چند روز به درازا  يشب 78 يرت18مقطع  يکالراد اعتراضات
آن ها  يیاجرا یخود اصالح طلبان و بازوها ياریو به  يدنکش

بود  یاسالم یوحدت و انجمن ها يمدر دانشگاه ها که دفتر تحک
همه روشن  یتا برا يدشد و خاموش گرد يدهبه انحراف کش
کشور  ينران و اصالح طلبان در امحافظه کا یشود که مرزها

حاکم بر  یتا چه حد مخدوش است و بر اساس ضرورت ها
 يادیا يگرچرا جماعت اصالح طلب و د يشان،منافع مشترک ا

توانند سردمداران  ینم يشان،ا يتاز حاکم يرونب يادرون 
 .باشند یو برابر یخواست آزاد

 
مردم  يکالسال است که از مبارزات راد يکاز  يشب اکنون
مذبوحانه  یتالش يگرگذرد و اصالح طلبان بار د یخواه م یآزاد

خود  یمنافعشان به دنباله ها ينتام ینمودند که مردم را برا
 يشنخست پس از نما یاما درست از همان روزها يندبدل نما

به جان آمده،  وانبوه مردم معترض  ی،جمهور ياستانتخابات ر
اصالح طلبان  ينبار ا يند و اکردن يرغافلگ يزاصالح طلبان را ن

کردند و  يرویمردم پ يوستهبودند که به ناچار از اعتراضات پ
گوناگون  یمختلف و با ابزارها یحال در برهه ها ينبا ا
کرده،  يزهکه اعتراضات و مبارزات مردم را کانال يدندکوش

مبارزات  ينمحدود و خاموش کنند اما هرچه زمان گذشت، ا
از توهم ها نسبت به  يجو به تدر يدتر گرد يکالتر و راد يقعم

 .ها کاسته شد يسترفرم
 

هم  يگراز مبارزات آغاز شده است که د يدیدور جد اکنون
ها به عنوان تنها  يابانبا حضور بالواسطه مردم در خ یخوان

از اول ماه . مبارزات ندارد يگيریشکل بروز اعتراضات و پ
 یاجتماع يروین ينتر دیيبه عنوان کل يرانامسال طبقه کارگر ا

 یوارد عرصه مبارزه ا یجار یمبارزات عموم يشبردپ یبرا

تا اعتراضات  و مبارزات پراکنده کارگران، و  يدآگاهانه گرد
 یشکل و ب یب يابانی،انسجام آن ها در مبارزات خ یحضور ب
 يروهاین يابیمبارزه، تنها با سازمان  يددور جد. افق نماند

 يابیسازمان  ينب يندارد که در ا معنا یمعترض اجتماع
در  یدهشتناک اقتصاد ايطبا توجه به شر يژهکارگران، به و

اکنون . کننده دارد يينو تع يکاستراتژ يتیاهم ی،سال جار
ها  يابانهمه روشن است که مبارزه در عرصه خ یبرا يگرد

معناست و بدون  یمبارز، ب يروهاین يافتگیبدون سازمان 
طبقه پرچمدار و  ينآن که ا یقه کارگر و بطب يافتگیسازمان 
 ينیقابل برگشت و عقب نش یراحت بهمبارزات باشد،  ينرهبر ا

 .خواهد بود
 

 يکالاست و جنبش راد یسمبل عبور از اصالح طلب يرماهت18
ها و  يسترفرم یرسالت افشا يدبرهه با يندر ا يزن يیدانشجو

به انجام  یوبو به خ يردبه آن ها را بر دوش بگ» !نه« يادفر
 يشروضربانش را با نبض جنبش پ يشاز پ يشبرساند و ب

 .يدهماهنگ نما یکارگر
 

 !يیجنبش دانشجو يشروو پ يکالباد مبارزات راد پيروز
 

 !مردم یباد مبارزات، اتّحاد و مقاومت توده ها زنده
 

طبقه  یبه رهبر یباد اعتراضات و اعتصابات مردم گسترده
 !آن ينکارگر و متحد

 
 يرانا یدانشگاه ها ياليستسوس نشجوياندا
 

 يرانا يستضد فاش ياندانشجو اتحاد
 

 گروه گفتمان چپ
 

 اعتصاب نشريه
 
 http://www.socialist-students.com  / 

 
 http://socialist-students.blogfa.com   / 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  .... به چالش ها و ینگاه            
  
متناسب با این تحوالت شاهد روند مطالبه محورشدن جنبش -

طرح منشورها و بيانيه هاو مطالبات . ضداستبدادی هستيم
پایه ای وهم چنين تالش هائی که  برای بلوک بندی وائتالف 

راه . ری ازهمين رونداستصورت می گيرد،بازتاب دیگ... ها و
اميدسبز موسوی، وکميته اجرائی مقاومت مدنی که دست 
ساخت سازگاراها  ودیگرشرکاء که موردحمایت  صدای آمریکا 

هست،درکناربازی با برگ سازمان مجاهدین که اولين ...و
نمایش چندده هزارنفری خود را  با حضورمعنا داروسخنرانی 

" لتنجان بو"نئوکان معروف وجنگ طلب 
هم چنانکه .برگزارکرد؛ازدیگرتجليات این طيف بندی است

منشورتشکل های کارگری واقدامات مستقل ماه مه و 
اعتصاب کردستان که بيرون ازاتوریته سبزها صورت گرفت و 
ظهورنمادهائی چون فرزادکمانگرجلوه دیگری ازجوانه زدن 

بهرحال این گونه  طيف . طيف مدافعان آزادی وبرابری است
ندی ها، همزمان هم درمقياس گفتمان های کالن صورت ب

می گيرد وهم  درمقياس گفتمان های خرد یا درون 
به عنوان نمونه سبزهای سکوالریکی ازهمين درون (گفتمانی

  ) .گفتمان ها محسوب می شود
مرگ براصل والیت (طرح مطالبات فرارونده و ساختارشکن -  

رصحنه عمل و ازسوی جنبش وفعالين آن د...) فقيه و
نگرانی مرمت کنندگان ویرانه ... درمبارزات خيابانی و شبانه و

جمهوری اسالمی را برانگيخته ووجه دیگری ازپوست اندازی 
اصالح طلبان .جنبش و ازچالش های مهم آن بشمارمی رود

ليبرال مذهبی و هم چنين رقبای ليبرال الئيک آنها هرکدام 
وی جنبش ازمحدوده بسهم وبشيوه خاص خود، نگران فرار

های نظام حاکم ونظم مستقرسرمایه داری می باشند 
وتالش گوناگونی را برای مقابله با فرایند ساختارشکنانه 

یکی ازاین تالش ها سرپوش (جنبش  به عمل می آورند
گذاشتن برجنایات دهه اول وبخصوص قتل عام زندانيان سال 

 آنها بجای همراهی با).بدستورشخص خمينی است 67
بازخوانی تاریخ وجنایت های صورت گرفته که ازجمله 
بازخوانی عملکردخودآنان نيزهست،خواهان بسته ماندن 

کرخت کردن حافظه تاریخی . پرونده این جنایت ها هستند
مردم وبی اطالع ماندن نسل جدید ازجنایات انجام شده،به 
بهانه آتوندادن به جناح حاکم برای سرکوب وتضعيف 

  .ای آنان بشمارمی رودجنبش،ازشگرده
درهرحال شاهد نوعی دوره انتقالی وچالش ها ودردهای -

البته رشد ونمو جنبش .ناشی ازبحران بلوغ درجنبش هستيم
ِ رودررو، وهم  آزادی وبرابری درزیرفشارسنگين هم دشمن
فشارازدرون توسط گفتمان ونيروهای معطوف به حفظ ومرمت 

ای وابسته به سرمایه نظام اسالمی وهم چنين دربرابر نيروه
جهانی وقدرت های بزرگ و انقيادطلب، وبمباران  تبليغاتی 

گفتمان آزادی وبرابری ناگزیراست، . آنها سهل وآسان نيست
درمتن چنين وضعيت وتالش بی وقفه ای که برای دوقطبی 
کردن کامل فضا وطيف بندی سياسی حول آنها صورت می 

ندوجهی،تولد ورشد گيرد وازهردوسو، درتقابلی پيچيده وچ
این مبارزه ای است  نفس .خود را تثبيت وتضمين کند

گيروخطيردربرابردوقطبی ی که مترصدند که  فاجعه آزموده 
  .شده را مجددا برما تحميل نمایند

بی تردید : ضرورت تقویت سازوکارهای مستقل جنبش-
وتأثيرات مخرب آن که  بربستر نارسائی ( سرکوب مستقيم

مهمترین چالش و ) رشد جنبش صورت می گيردهاوناموزونی 
عامل انسداد کنونی جنبش به شمارمی رود که مانع عمده 
جاری شدن پتانسيل اعتراضی،دراشکال سراسری وگسترده 

بی گمان ، گسترش مقاومت وراه کارهای مربوط به آن  . است
. مهمترین عامل درهم شکننده عوامل بازدارنده  است

مطرح شد شاهد نقش منفی و ازسوی دیگرهمانطورکه 
واین .فزاینده اصالح طلبان درگسترش دامنه مقاومت هستيم

عامل  درشرایطی که بسياری ازمردم درزیرچتروسپرآنها 

واردصفوف مبارزه شده اند،وهنوزنتوانسته اند آنگونه که باید، 
. سازوکارهای مستقل خود را بوجود بياورنددرخورتوجه است

اسالمی ازفراروی جنبش - بان ليبرالترس روزافزون اصالح طل
برنقش بازدارندگی وسترونی تاریخی آنها می افزاید؛بطوری 
که تمامی ذکروفکرشان بدنبال تعين بخشيدن  ودادن هویت 

( به جنبش است  -البته ازنوع رحمانی اش-اسالمی
منشوراخيرموسوی،سخنان اخيرکروبی وسخنان وتالش های  

ازتابی ازهمين  ب... مهاجرانی ها وکدیورها و
درشرایطی که قطب مدافع تغييرات  رادیکال، ).رویکرداست

وآزادی وبرابری  هنوز نتوانسته  آمادگی الزم  را برای 
حضورگسترده و نقش آفرینی مستقل و توده ای کردن 
مطالبات و اهداف خویش فراهم نماید ودرحال تکوین مراحل 

ندوجهی نخستين خویش است؛بی تردید اتخاذ یک رویکردچ
برای مقابله باچالش های پيشارو دارای اهميت 

رویکردی که تنها می تواند با تکيه برخردجمعی و .بسياراست
بحث ودیالوگ هرچه وسيعتردرميان توده ها و فعالين، 

به گمان من مؤلفه های .ومشارکت فعال آنان صورت گيرد
  :اصلی ومهم این رویکرد عبارتنداز

ی آن ازیکسو تأکيد برتنوع اشکال برای تداوم جنبش وغنا- الف
مبارزاتی  ومطالباتی اعم سياسی و اقتصادی واجتماعی  
هم اکنون موجود که  بيشمارهستند،  وازسوی دیگر تأکيد 
برنبردهای موضعی  وغيرمتمرکز و هماهنگ ،دارای اهميت 

هم چنانکه گسترش پایه های اجتماعی وتوده ای .است
پيوندبا جنبش های مطالباتی در- جنبش  ضداستبدادی

گوناگون اجتماعی،بویژه کارگران و الیه های وسيع زحمتکش 
  .وتسری آن به اقصی نقاط کشورواجد اهميت است

ازجانب  دیگر جنبش آزادی وبرابری باید بتواند باگسترش  - ب
دامنه سازمان یابی خود و ایجاد شبکه ها وهسته های 

 -قعیهم شبکه های مجازی وهم وا- مستقل مبارزاتی  
درهمه حوزه های اجتماعی اعم از کارخانه ومحالت واداره 

وایجاد تریبونها و رسانه ...ومدرسه و دانشگاه ومناطق ملی و
هرتشکلی می تواند حلقه (های مستقل خود پافشاری کند
  ). ای ازیک شبکه زنجيره ای باشد

درشرایط سرکوب، تلفيق مناسب فعاليت علنی وتوده ای  - ج
ومبتنی بر ابتکارات  توده ای وفعالين چنبش  با اشکال مخفی

هم چنانکه .برای کاستن ازدامنه ضربات دارای اهميت است
بدرجاتی این ابتکارات درمبارزات کنونی مثال برای فيلم برداری 

  .ازاعتراضات ونظایرآن مشاهده می شود
درکنارحرکات مستقل ومبتنی برخودسازمان یابی،  -ه

بان برای ایستادگی دربرابرسرکوب فشارازپائين به اصالح طل
وجهت مقابله با تهاجم رژیم، یا منزوی شدن هرچه بيشتر، 
. بعنوان تالشی مکمل برای کسترش دامنه ضروری است

اکنون نيزعمال چنين فشاری اعمال می شود؛اما قطعا می 
درچنين شرایطی اصالح .تواند بصورت مؤثرتری بکارگرفته شود

ان ناچارخواهند شدکه برای اجتناب طلبان ویا بخش هائی ازآن
ازمنزوی شدن وریزش بيشتر یایه های حمایتی خود،هرچند 
نيم بند ومتزلزل،تسليم کامل فشارجناح حاکم نشوندو 

  . تضادباالئی ها تشدید شود
بهره گيری ازفشارهای مثبت  ومترقی جهانی درجهت  -و

تضعيف موقعيت رژیم وخشکاندن ریشه های حياتی اش 
مرزها، بی شک عامل مهم ومؤثری درتقویت جنبش دربرون 

ودرعين حال که چنين .وتضعيف موقعيت دشمن خواهد بود
پيوندی با افکارعمومی و جنبش های بين المللی به مثابه 
بدیلی دربرابراقدامات وفشارهای  قدرت  های بزرگ که 
درجهت اهداف ومنافع استراتژیک خود وباهدف دوقطبی کردن 

جرم همراه کردن جنبش با خود صورت می فضای سياسی وال
  .گيرد، بشمارمی رود

گفتمان رادیکال و جنبش آزادی وبرابری برای تقویت وشفاف 
کردن خود الزم است که مواضع خویش درمورد مسائل 
پرسش برانگيز زیررا ،ازطریق گفتگووبحث جمعی وتقویت 

  :خردجمعی نيرومند ونيرومندترسازد
چون تأکيد برمبارزه مسالمت  شفاف کردن مفاهيمی هم -

-آميزونفی خشونت وتأکيد برجامعه مدنی و نافرمانی مدنی
اجتماعی ونفی تروروتروریسم وپرهيزازاقدامات 

بکارگيری چنين مفاهيم  مهم ودرعين حال .سکتاریستی



 
 

کشدار ازسوی گفتمان ها که دربرگيرنده رویکردها ورؤیاهای 
د به  نحودرست و گوناگون،اما بربستری واحد هستند، بای

شفافی  فرموله شوند که موجب سستی و  نادیده گرفتن 
اصل مقاومت دربرابرسلطه وزورگوئی  وسلب  حق دفاع 

اجتناب .ازخود دربرابرمنش مبتنی بر زوروسرکوب نشود
ازخشونت نباید مانع دفع خشونت و خلع یدکردن دشمنان 

ونفی حق قيام وواکنش های ) درشرایط مناسب(مردم 
هانه و محمتل مردم برای پائين کشيدن نظامی که بهيچ آگا

اعتراضات قيام .وجه حاضرنيست صدای آنها  را بشنود، بگردد
وازجمله فراری دادن ویا بعضا حتی (گونه مردم درروزعاشورا 

نمونه برجسته ای ازاین )خلع سالح کردن مأمورین سرکوب
رل نوع مبارزات خود جوشی بود که منجر به خارج شدن کنت

بخش هائی از تهران برای ساعاتی چند ازدست نيروهای 
بزبان فرمانده نيروی انتظامی گسست (سرکوب  گردید

درنمونه ای کوچکترحمله اخير مردم رشت به ). امنيتی
ماشين پليس و آزادکردن دختری که به جرم بدحجابی 
دستگيرشده و واکنش شجاعانه مادری که فریادمی کشيد 

دشوید،گوشه دیگری ازحرکت های خود مگرازروی جسد من ر
جوش مردمی و ازآن نوع مبارزه ای است  که هرموقع فرصت 

ظاهرا این .ابرازش وجودداشته باشد، به آن مبادرت می کنند
نوع مبارزات فرارونده گویا با آموزه های جریانات اصالح طلب 

چپ ها درمورد جامعه مدنی،مبارزه مسالمت –وليبرال 
  .رکات وشعارهای ساختارشکن مغایرت داردآميز،وپرهيز ازح

ازدیگرشعارها ویا مطالباتی که بصورت مبهم و آشفته 
" انتخابات آزاد"وبااهداف  معينی مطرح می شود،همانا شعار

این شعاراگردرجای خود .به مثابه راهبرداصلی برای تغييراست
وبدرستی مطرح نشود،با هدف اپوزیسيون اصالح طلب که 

رت استصوابی و برگزاری انتخابات خواهان حذف نظا
درهمين نظام است، ویا خواست آن بخش "آزادوعادالنه"
که خواهان تغييرات بيشتری هستند " دموکراتهائی-ليبرال"از

ولی آن را ازباال وباکمترین تکان وبا تکيه برقدرت های بزرگ 
حامی خودمی طلبند، قرابت پيداکرده وباهرتحول دموکراتيک 

  .دقرارمی گيرد ریشه ای درتضا
یکی دیگرازموضوعاتی که گفتمان آزادی وبرابری الزم است -

آن را شفاف تربسازد نحوه برخورد با تحریم اقتصادی است که 
قدرت های بزرگ ودولت آمریکا اکنون با اتالق عنوان باصطالح  
هوشمندانه،برآن است که مجازات توأمان رژیم ومردم را 

مبلغين و رله کنندگان و سخن  درپشت آن پنهان کند والبته
گویان طوطی صفتی که خود را ليبرال دمکرات می 
نامند،تمامی تالش خود را برای فریفتن مردم وکرخت کردن 

قدرت های بزرگ باتوجه . حساسيت تاریخی آنها بکارگرفته اند
- به شکنندگی دولت درداخل ودرسطح افکارعمومی جهان

د افکارعمومی جهانی البته پس ازیک دورتالش برای متقاع
اکنون با هوشمندن ناميدن آن  -درپی سياست های نئوکانها

که گویا دولت را هدف گرفته اند ومضرات آن گریبانگيرمردم 
البته این .نخواهد شد را، مجددا پا به وادی تحریم ها نهاده اند

فشارها با توجه به همراهی نسبی چين وروسيه با سياست 
رت تداوم خود شکست استراتژیکی که درصو(تحریم کنندگان

مهمی برای حکومت اسالمی ومحدودشدن شدید قدرت 
صورت گرفت و منجربه صدورقطعنامه ) مانورش می باشد

این نوع تحریم ها درجوهروسمت .چهارم شورای امنيت  گردید
گيری خود برخالف ادعای این قدرت ها که فقط  رژیم و سپاه 

و سياستهای فراگيرتری را هدف گرفته اند،شامل اقدامات 
است که تاوانش را بيش از رژیم، مردم محروم وزحمتکش باید 

وفراترازآن خطر ميليتاریزه شدن بيشترشرایط داخلی .بپردازند
ومنطقه ای ،هم عرصه سياسی وهم اقتصادی، 

پرداختن بيشتر  به این . وبروزتصادمات نظامی هم وجود دارد
دن فضا وگرفتن مسأله که بطورکلی درجهت دوقطبی کر

ابتکارمبارزه ازحرکات مستقل مردم است، وبرخورد شایسته 
با آن ازمنظرگفتمان آزادی وبرابری اجتماعی به نحوی که هم 
درخدمت تضعيف وسرنگونی رژیم باشد وهم تقویت 
دموکراسی و قطب رادیکال، ونه درجهت تقویت فضای 
د دوقطبی رژیم وقدرت های بزرگ؛ فرصت دیگری را می طلب

  . که باید جداگانه به آن پرداخته شود

طبقه متوسط ودرک های آشفته نسبت به آن که شامل  -
وازجمله معلمان و ) باصطالح یقه سفيد(مزدوحقوق بگيران

می ...کارمندان وپرستاران وهم چنين زنان ودانشجویان و
شود،جزآشفتن صفوف  بزرگ ومتکثر مزدوحقوق بگيران وتوده 

روشندگان با مزدویا بی مزد نيروی کار های زحمتکش وهمه ف
یعنی اکثریت بسيار بزرگی را که به عنوان پایگاه اجتماعی 
بالقوه وبالفعل گفتمان آزادی وبرابری بشمارمی رود، 
وجزآشفتن وایجاد تشتت در آرایش طبقاتی بسود تقویت 

  .صفوف و  هژمونی  بورژوازی  نيست
رین دستاوردهای شبکه ای یکی ازمهمت - سازمان یابی افقی-

تقویت وگسترش این نوع سازمان . جنبش محسوب می شود
یابی هم به لحاظ تعميق دموکراسی ازپایئن و هم به سبب 

  .کمترآسيب پذیربودن آن دربرابرسرکوب دارای اهميت است
بحران اقتصادی وتشدید آن،افت جدی رشد توليد ناخالص  -

درآمد ارزی  ملی،افت ظرفيت توليدی نفت و وفروش آن و افت
) آزادسازی قيمتها(رژیم، دردستورقرارگرفتن جراحی اقتصادی

وتشدید تورم ازمسائل مهم و پيشاروی مردم و بویژه 
اقشارتهيدست وفقيراست که تأثير زیادی درگسترش دامنه 

این مساله نه فقط .فقروفالکت وبيکاری و بی خانمانی دارد
ستبدادی با پيوند مبارزات ضدا- ضرورت پيوند نان وآزادی

را تقویت می کند بلکه هم چنين  - طبقاتی-مباررات مطالباتی
موجب رشد نارضایتی و احتمال بروزحرکات اعتراضات 
خودجوش درميان زحمتکشان و اقشارحاشيه ای وطردشدگان 

می توان گفت که دامنه فراگيرفقر وفالکت .می شود...و 
های  ناشی ازاین جراحی  که ازقضا کپيه پرداری ازسياست

بانک جهانی است،می تواند ازجمله  فراهم کننده زمينه های 
  . عينی اعتصاب عمومی باشد

تشدید بی سابقه تضاد جناحها که اکنون به حمله وروانه -
کردن چماقداران به سوی دایره  خودیهای اصول گراهم چون 
مراجع و نوه خمينی وتهدید رفسنجانی و مطهری والریجانی 

يده نشاندهنده وخامت روزافزون بحران و  وامثال آن  نيزرس
بخشی ازروند چندوجهی وپيچيده فروپاشی واضمحالل  رژیم 

درواقع سياست حذف وسرکوب برای ایجاد یک پارچگی .است
باطمع تصاحب وغارت انحصاری قدرت و ثروت که به بهانه 
حفظ موجودیت نظام ازگزند دشمنان صورت می گيرد،شتاب 

درایران قبضه ماشين دولتی توسط . بيشتری پيداکرده است
هرباندوجریانی به معنی دست یابی به منابع و ثروت بی 
کرانی است  که باندهای موجود برای تصاحب آن ازهراقدامی 
که الزم باشد فروگذارنيستند وازسوی دیگر،باندحاکم بشدت 
نگران گشوده شدن کوچکترین روزنه اصالحی است که مبادا 

ا انقالب باصطالح مخملی توسط قدرت سبب طغيان مردم، ی
بی شک توجه  به  این . های بزرگ وسرنگونی رژیم گردد

وجه ازبحران ونحوه بهره گيری ازشکاف  جناحها  برای تشدید 
بحران حاکميت، بدون آنکه ابتکارکنترل جنبش بدست بخشی 
ازحاميان ناراضی نظام وموجود درصفوف جنبش 

  .تبيفتد،ازدیگرچالش های جنبش اس
رشد جنبش های مختلف دانشجویان وزنان و کارگران،  -

را مورد انتقاد  67که دربيانيه روزمعلم که فجایع سال (ومعلمان
دستگيری (وپرستاران ونيزجنبش هنرمندان) قراردادند

جعفرپناهی ومقاومت وبازتاب جهانی آن،یا سخنان شجریان 
ن درمورد ضرورت جدائی دین ازحکومت ویا آهنگ اخيرشاهي

جنبش هم جنس ...) نجفی درمورد فرزادکمانگرو
نمونه اش را درمورد دریاچه (گرایان،جنبش محيط زیست

،جنبش حقوق بشروجنبش مادران )اروميه دیدیم
عزاداروجنبش آزادی زندانيان سياسی وجنبش ضداعدام 
وسنگسار،وحنبش نواندیشان دینی که خواهان جدائی دین 

خارج ازکشوروافزایش ازحکومت هستند وجنبش ایرانيان 
ابتکارات وافزایش نقش نيروهای مستقل ورادیکال 

را !) همانها که ابراهيم نبوی آنها را عوضی خطاب کرد(درآن
برانگيخت، همه وهمه بازتابی هستند ازرشدجنبش 
مقاومت،خصلت چندگونگی و متکثرآن،گسترش اشکال متنوع 

ماعی و تاکتيک ها، وورود و حضورآگاهانه تر جنبش های اجت
ورشد نقش آفرینی آکتورها و نيروهای اجتماعی نظير کارگران 
درماه مه وطرح منشورکارگری،و یا معلمان ودانشجویان وزنان 

اعتصاب مردم کردستان وتاکتيک ....ومليت های تحت ستم و



 
 

های بکارگرفته شده آنها و نيزابتکارمردمی دربرگزاری مراسم 
ناسبب بمباران مستقلی که دردهن کجی به رژیم به م

همه ....نمونه حرکت رشت و...شيميائی صدام برگزارگردید 
این نوع مبارزات نشاندهنده .وهمه بيانگرچنين روندی هستند

آنند که اگرما مبارزه را فقط  درشکل خيابانی آنهم درنوع 
متمرکزآن نه بينيم،واگرهرآینه بدنبال رؤیت جنگل ازپشت 

مبارزات هم اکنون وجود درختان نباشيم،همواره انبوهی از
دارندکه همچون جویبارهائی که باپيوستن به یکدیگرشط 
خروشانی را بوجود می آورند،می توانند بهم گره بخورند 
وشالوده نيرومند یک جنبش ضداستبدادی مطالبه 
محوروتعميق یابنده را وهم چنين بستراجتماعی یک جنبش 

ربودن،  مطالبه محو.اجتماعی را فراهم کنند- چپ طبقاتی
-کثرت،اقدام مشترک حول اشتراکات و سازمان یابی افقی

نباید .شبکه ای ازمهمترین مؤلفه ها چنين فرایافتی هستند
فراموش کنيم که فرایند یک جنبش ضداستبدادی مطالبه 
محور دراین ارزیابی به مثابه کليد واژه به شمارمی رودکه 

فهومی عام م(اوالمبارزه ضداستبدادی را ازمفهوم عام ومجرد
وبه عنوان امری تجریدی ) ورازآميز هم چون روح جدا ازبدن

وعام ویکدست  که وجود خارجی ندارد درمی آورد وآنرا منتجه 
مبارزه مطالبات متکثروگوناگون بخش های مختلف می کند 
وثانيا دموکراسی را به مطالبات مشخص گره می زند وازتجرید 

آوردووثانيا آن را ازحالت ورازآميزکردن آن ممانعت به عمل می 
یک وجهی سياسی به عرصه های دیگراقتصادی واجتماعی 
می کشاندوبين سياست واقتصاد ونان و آزادی گره می 

ازهمين .وپایگاه اجتماعی جنبش را گسترش می دهد.زند
مطالباتی بيانگرتکثرجنبش درعين - رومبارزه ضداستبدادی

ومواجهه با  اشتراکات است و هرگروه اجتماعی ازمنظرلمس
این استبداد به کنش دربرابرآن می پردازدبدون آنکه واقعيت 
وجودیش ازسوی دیگرکنش ها نفی شود یا مسکوت گذاشته 

  .شود
  

دراین راستا آن چه را که باید وجه همت خویش قراردهيم 
  :عبارتنداز

. تقویت روند مطالبه محوری جنبش های گوناگون اجتماعی
طالبات وارائه منشورهای تالش برای فرموله کردن م

پيشنهادی و برآمده ازدل جنبش وبا مشارکت فعاالن وتالش 
  دموکراتيک برای فراگيری کردن مطالبات

تقویت پيوند وهم آهنگی هرچه بيشتراین جنبش ها حول 
اشتراکات خود دربرابراستبدادو سرکوب وبا هدف واقعيت 

  . پيداکردن جنبش جنبش ها 
گيری شبکه ها وهسته های  تقویت سازمان یابی وشکل

مستقل جنبش درراستای تقویت هم آهنگی و خود رهبری 
نيروهای سياسی رادیکال وسازمان ها محافل گوناگون . آنها
همه همه می توانند بخشی ازاین شبکه های ...آن و

آنها درمتن این تالش های معطوف به .اثرگذاروفعال باشند
به هم، صفوف  تقویت جنبش می توانند با نزدیک ترشدن

فشرده تر وهمبسته تری را درمتن آرایش گسترده تر جنبش 
  .مطالباتی ونه بيرون ازآن وبرفرازآن، ایجاد کنند- ضداستبدادی

تقویت رسانه ها وصدای گفتمان رادیکال و آزادی وبرابری -
اجتماعی وتالش برای ایجاد رسانه های فراگيرودرخدمت 

  .م استجنبش ومطالبات آن ازدیگر وظایف مه
همسوئی وهمراهی دراین یا آن حوزه ازمطالبات  با -

طبقاتی درمبارزه عليه -سایرگفتمان ها ونيروهای اجتماعی 
،تاهر حدی که )ویاعليه نظام سرمایه جهانی(استبداد حاکم 

واقعا چنين اشتراکاتی وجود داشته باشند وآنها درعمل آن  را 
  .نشان بدهند

ه جنبش می آفریند، اهميت درکنارمناسبت های تازه ای ک-
سنت های مبارزاتی  مستقل واهميت بسيج کنندگی آن ها 
را که ازقضا اکثرا بارادیکاليسم  وداشتن خصلت مردمی گره 
خورده است ودرجهت تقویت گفتمان رادیکال آزادی و برابری 

مناسبت هائی همچون ده . اجتماعی می باشد، باید دریافت
تيروبطریق  18آذر ویا 16دمی مر–شهریوروبرآمد دانشجوئی 

که بعضا از خصلت جهان ... مارس و  8اولی اول ماه مه  و 
شمولی نيزبرخوردارند، درشکل بخشيدن به جنبش و گفتمان 

رادیکال ودرمقابله باانسداد ناشی ازسرکوب دارای اهميت 
  . است

تقویت پيوند متقابل وگسترش یابنده با جنبش های بين 
ضدسرمایه داری به مثابه یک پيوند المللی  و مبارزات 

انترناسيوناليستی و نگاه واستراتژی وتاکتيک جهانی ودرعين 
حال تقویت جنبش خارج کشوربه مثابه بخش فعال ومکمل 

  . جنبش داخل
خنثی کردن مداخالت واقدامات جنگ طلبانه قدرت های  -

امپریاليستی و متحدین ليبرال وایرانی  آنها با استفاده 
افشاگری عليه اهداف آنها،همراهی باجنبش ازسالح 
ميليتاریستی ومداخالت امپریاليستی درراستای - ضدجنگ

  .پيوند مبارزه ضداستبدادی و ضدامپریاليستی
  
قطب سوسياليستی می تواند اساسا دردل جنبش -

مطالباتی مردم ودامن زدن وتقویت آن به –ضداستبدادی 
ئل مبرم جنبش موازات دیالوگ و گفتگوحول اختالفات ومسا

یعنی درآميزه ای از همکاری .داخلی وبين المللی پرورده شود
عملی ومعطوف به جنبش،دیالوگ وگفتگو  وسازمان یابی 

  .افقی–جنبش چپ به شيوه   شبکه ای 
درانتها الزم است که اشاره کنم،دررابطه با این نوشته  
ضرورت پرداختن بيشتر به معنای جنبش ضداستبدادی 

ان آزادی وبرابری اجتماعی،موضع وآلترناتيواثباتی ازمنظرگفتم
این گفتمان دربرابر سياست تحریم قدرت های بزرگ،وباألخره 
درک ازاتحاد بزرگ حاميان جنبش سوسياليستی نيازبه بحث 
وپرداخت بيشتری دارد که البته خارج ازحوصله این نوشته 

 . ازهمين رو درمجال دیگری به آنها خواهم پرداخت. است
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گردد،به آنها که سوسياليسم را جزتسری وتعميم ایده برابری 
نهفته دردموکراسی به عرصه های سياسی،اقتصادی و همه 
وجوه زندگی اجتماعی نمی دانند،هژمونی برجنبش نمی 
تواند درمعنای سنتی خود که چيزی جزاقتدارپذیرفته شده 

ودراین معناپيش فرض هژمونی .نيست، بکارگرفته شود
موجودیت اقتدارجداشده ازفروشندگان نيروی زحمت 
وکاراست که مثابه نيروی بيگانه وبرفرازسرکارگران با راهبرد 
. آزادی فرد،شرط آزادی همگان است درتضاد کامل قراردارد

وبنابراین از چنين درک رایجی  نسبت به هژمونی باید فاصله 
ادانه هژمونی واقعی یک گفتمان از گزین  مستقيم وآز. گرفت

افراد اجتماعی وازاشتراکات واقعی ومبتنی برآگاهی 
اجتماعی نشأت می گيرد ونه ازطریق اعمال اتوریته ازباال 
وبنام آنان توسط این یا آن حزب ویا این یا آن شخصيت 

درتجربيات صورت گرفته بکرات بنام کارگران و به عنوان .کاریزما
ری هژمونی آنان برای سرکوب بخش های مختلف کارگ

درگفتمان آزادی .وسرکوب آزادی سوء استفاده شده است
وبرابری اجتماعی برآمده ازنقد سرمایه و برآمده ازنقد 

دولتی قرن بيستم ،مقابله با جدائی قدرت " سوسياليسم"
ازمولدین واقعی آن،هم چنان که جدائی ثروت ازمولدین 
واقعی اش،شالوده اصلی والهام بخش پارادایم جدید را 

 .   می دهندتشکيل 
  
 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  ادامه از صفحه یک 
  

   ...  جنبش زنانِ       
  
  

امر آن چنان واضح و عيان است که نيازی به اثبات اين که جنبش 
تنها می توان با اين . مستقل زنان در جامعه مان وجود دارد، نيست

تئوری مرزبندی کرد که مدعی است، حضور يک جنبش اجتماعی 
کراسی و يک حکومت دمکراتيک امکان پذير تنها در چهارچوب دم

است و چون اين تز ازطرف جامعه شناسان به اثبات رسيده، بنابراين 
 . بايد آن را  بپذيريم و حضور جنبش مستقل زنان در ايران را نفی کنيم

جامعه . بايد جامعه متناقض ايران را به ويژه بررسی کرد و بازشناخت
کميت جمهوری اسالمی که قصد سال گذشته، زير حا 30ای که در 

سال پيش را داشت و دارد، با ظهور  1400بازگرداندن ايران به 
مدرنيسم که از هزاران سوراخ و شبکه، خود را نمايان کرده و می 
کند و با نافرمانی های عظيم توده ای و خودمختار که خود را از شيار 

ايی در شيار اين سرپوش سياه همانند اشعه خورشيد، نور و روشن
جامعه تابانده است، نياز به يک بازنگری جامعه شناسانه رابا اتکاء 

جامعه شناسی . به واقعيت های موجود در ايران، ضروری می کند
آيين نيست که به آن به مثابه آيه های يک کتاب مقدس نگاه کنيم و 
خود را بر محور آن بچرخانيم و هر آن چه که در جامعه به طور 

رد، انکار کرده و نفی کنيم، با اين ادعا که جامعه عينی وجود دا
جامعه شناسی نيز تز و تئوری . شناسان تاکنون چيز ديگری گفته اند

هايی ست که از واقعيت های موجود در جوامع برخاسته اند و نه يک 
فرمول رياضی که دو طرف معادله الزاما با هم مساوی می شوند، چه 

 . ما بخواهيم، چه نخواهيم
 جنبش بالقوه و بالفعل زنان                          

امروز نه تنها جنبش مستقل زنان در ايران به طور سازمان يافته 
وجود دارد، بلکه جنبش زنانی که بالقوه فعالند و هنوز مستقيما به 
جنبش سازمان يافته نپيوسته اند، آن چنان عظيم و برجسته 

ويی را يارای نفی و يا پس زدن خودنمايی می کنند که ديگر هيچ نير
درصد  60اين نيرو در دخترانی نهفته است که بيشتر از . آنان نيست

دانشگاه ها را پر کرده اند، به طوری که رژيم مجبور به ايجاد سهميه 
اين نيرو در رجوع هرروز فزاينده تر زنان به . برای مردان شده است

ور است دائما بر نقش بازار کار خود را نشان می دهد که رژيم مجب
مادری و فرزندِ  بيشتر بکوبد و کار زنان را نصفه و نيمه و محدود 

سال تمام در مبارزه با حجاب اجباری فوران  30نيرويی که . اعالم کند
و اين جنگ هم چنان تداوم داشته و هر سال قدرت بيشتری . می کند
انه بر سرشان نيرويی که زنان را آگاه به تبعيضاتی که در خ. می گيرد

. می رود، کرده و آنان را به دردست گرفتن سرنوشت خود می راند
اين زنان همان خيل عضيم توده های مردم هستند که  در حرکت 
سراسری مردم ايران در جلوی صف مبارزين، يا جان و هستی خود 

اين ها نيروی . را از کف داده اند و يا در زندان ها بسر می برند
 . نان هستند که در اولين چرخش ها به آن می پيوندندبالقوه جنبش ز

نيروی پايه ای و گسترده جنبش زنان نيز که هر چند هنوز به آگاهی  
الزم نرسيده اند و چه سازمان يافته و يا سازمان نيافته، خودی نشان 
نمی دهند، اما آن چنان زير بار ستم مضاعف و چندگانه طبقاتی، 

ده اند که در اولين حرکت های جنبش جنسيتی، ملی و غيره خم ش
زنان که مطالبات اين قشر را نيز مطرح کرده و برايش بجنگند، به 
ميدان آمده و نه تنها در پيشاپيش صفوف آن قرار می گيرند، بلکه تا 

رفع تبعيض جنسيتی، . به آخر نيز جنبش زنان را همراهی می کنند
 .ندطبقاتی و قومی تنها نفعی است که آن ها می بر

حال سئوال اين جاست که اگر زنانی که به طور سازمان يافته در کنش 
هستند، جنبش مستقل زنان محسوب نمی شوند، پس چيستند؟ نام و 
لقب مهم نيست، اما نقش و تأثير آن  است که مختصات جنبش زنان 

نظری وجود دارد که سازمان را تنها به شکل . را تعيين می کند
سلسله مراتب و ارائه دستورات از باال و  عمودی، هيرارشيک با

اجراء از پايين می بيند و غير از اين هيچ تشکلی سازمان يافته به 
در نتيجه برمبنای اين نظر، جنبش مستقل زنان نيز . حساب نمی آيد

که خود را به شکل افقی، شبکه ای و براساس توافقات مشترک 

ده است، از جانب سازمان دهی کرده و در اين راه نسبتا موفق ش
اين برخی ها جنبش سازمان يافته را . برخی ناديده گرفته می شود

تنها با يک يا چند شخصيت برجسته و رهبر کاريزما و به قولی 
و شفاف در باالی سر آن به رسميت می شناسند که " شناسنامه دار"

" توده ها"هر بار بيانيه ای بدهند ومنتظر باشند تا مفاد آن توسط 
اما بايد تأکيد کرد، ديرزمانی ست که حقانيت چنين تشکل . ء شوداجرا

 .هايی زير عالمت سئوال قرار گرفته است
تناقض اين جاست ، ايده ای که وجود جنبش مستقل زنان را در  

شرايط ديکتاتوری ناممکن می داند، چگونه است که در همان حال 
يک بام و دو  اين سياست. وجود و حضور جنبش سبز را تأييد می کند

هوا بسيار برجسته به چشم می خورد و تنها يک هدف را دنبال می 
جنبش مستقل زنان نبايد وجود داشته باشد و درواقع نيازی به . کند

اين جنبش نيست، بلکه نيرو و توان زنان بايد در اختيار جنبش سبز 
 .قرار گرفته و آن را به توفق رساند

 "ينيست های راديکالفم"                          
چماق راديکاليسم هميشه و همه جا بر سر فمينيست ها نشانه می 

در . جنبش مستقل زنان در ايران نيز از اين چماق رهايی ندارد. رود
اين رابطه برخی تئوريزه می کنند که اگرزنان نام جنبش را از روی 

ه افتند، خود بردارند و فعاالنه به دنبال اصالح طلبان و جنبش سبز برا
از عقالنيت برخوردارند و در نتيجه رژيم را عصبانی نمی کنند و 

معلوم نيست چرا اين تئوری، سرکوبِ  مردم . سرکوب نيز نمی شوند
را توسط رژيم جمهوری اسالمی از ابتدای به قدرت رسيدنش تا به 
امروز نمی بيند و متشکل شدن زنان در جنبش مستقل خود را، يکی 

 ب عنوان می کند؟از دالئل سرکو
اين تئوری معتقد است، ابتدا همه با هم برای دمکراسی مبارزه کنيم و 

دولت دمکراتيک . بعد جنبش زنان می تواند مطالبات خود را طرح کند
اکنون جدايی نيافکنيد . در آينده مطالبات همگان را تأمين خواهد کرد

ان همراهی و سر به زير، همانند فمينيست های اسالمی با اصالح طلب
کنيد و مبادا اين قدر راديکال باشيد که در مصاحبه های تلويزيونی 

بترسيد از روزی که . خارج از کشور، روسری را از سر برداريد
پس ساکت باشيد و به دنبال ما روان ! فعال شود" ضد جنبش زنان"

اين تئوری . شويد، ما درهای دمکراسی را به رويتان باز خواهيم کرد
ت آشکاری با شعار همه باهم عليه رژيم سلطنت و بعد عجب شباه

 ..... بحث بعد از مرگ شاه. فرصت برای بحث زياد است، دارد
چنين ايده ای غافل است از اين که جنبش سراسری مردم ايران، 
نيرويش را اساسا از مردم وجنبش های مستقل اجتماعی  کسب می 

از جنبش سراسری نيز  کند و اگر اين جنبش ها خود را مستحيل کنند،
چيزی باقی نخواهد ماند، جز يک شناسنامه در باالی سر آن و يک 

، خمينی و 57چنين تصويری، سال ..... توده گوش به فرمان در بدنه
 .مردم سر به فرمانِ  آن را به ياد انسان می آورد 

هر آن چه که جامعه شناسان برای شناسايی مختصات يک جنبش 
. در جنبش مستقل زنان ايران ديده می شودمتشکل می شمارند، 

جنبش زنان واقعا موجود دقيقا همان نيروی اجتماعی است که اکنون 
به قدرتی مدنی تبديل شده و يک رشته مطالبات معين دارد که در 

اين جنبش برخالف . رأس آن رفع تبعيض جنسيتی جای گرفته است
کند، تبليغ  ميل حکومت دست به اعتراض می زند، سازمان گری می

و ترويج می کند، به ميان خيابان و کوچه ها می رود، به درب خانه 
ها تلنگر می زند، چهره به چهره با زنان و مردان گفتگو می کند، 
ايده ها دارد، آگاهی می دهد و ديرزمانی ست که جامعه ايران به 

؟ قدرت رسمی چه ....حضور اين جنبش پی برده است و قدرت رسمی
قدرت رسمی آن را سرکوب می کند و تا جايی که بتواندمانع می کند؟ 

سرکوبی که شامل جنبش سراسری مردم . پيش روی آن می شود
ايران نيز می باشد، سرکوبی که دامن گير جنبش کارگری، معلمی، 

 . دانشجويی و ملی و غيره نيز گشته است
ای اما همين سرکوب نشانه ای ست برای اين که بدانيم هنوز جنبش ه

 .مدنی بيدارند، هنوز فعال هستند و هنوز رشد می کنند
    ------------------------------------------------------- 
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  ... بيانيه هيجده ونقد              
  
از  يشب ینقش یدارا ی،عمالموسو يگاهدانند که باتوجه به نفوذ وجا یم

و  ياسیس يانجر يکفرد بوده ودرحکم  منشور يک يشنهادیمواضع پ
 یمحسوب م ینفوذدرجنبش ضداستبداد یودارا  ينمع یاجتماع
 ينیمع یواجتماع یياسس يانجر  يکعالوه برآن گفتمان و منشوِر.شود

رو آن را  ينبرجنبش را دارد وازهم ژمونیه یاست که سودا و ادعا
. موجود درجنبش ارائه کرده است يشاتهمه گرا یبرا یبه مثابه چتر

گردد، حک  یطبعا تاآنجاکه به خواست ودامنه نفوذ آنها برم
ارائه  یتواند تنها درهمان راستا وچهارچوب  ها يزمیواصالحات ن

. يردگ رتصو يانيهمورد نظر ب یوراهبردها يتمتن هوشده ودر
که منشور  یدرحال:جاست يزدرهمينن یاصل) پارادوکس(تناقض

است، درهمانحال   ينمع یواجتماع ياسیگفتمان س يکبازتاب دهنده  
 یمنشور ينونفس ارائه چن(برجنبش را دارد یورهبر یهژمون يهداع

 یآن به چتر يرشپذوخواهان ) يهداع يناست  ازهم یخود جلوه ا
آنگونه .موجود درجنبش است یت وگفتمان هايشاهمه گرا يربرایفراگ

فصل مشترک و اشتراکات حداقل  يانيهکنند،ب یتصورم یکه برخ
 يانجر يک يانگرخودهويتیاساسا ب يست،بلکهبرآمده ازگفتمان ها  ن

 يرگفتمانسا يتیمسنجم کردن آن است که باانکار تکثرهو یوتالش برا
 يرهژمونیوجود درجنبش مردم،آنها را  به قرارگرفتن درزم یها
 یهژمون یکه مدع يانیجر يگر،هيچاما ازجانب د. خواند یفرام يشخو

تواند نسبت به مطالبات  یدردوره قبل از کسب قدرت،نم يژهباشد،بو
که سرکوب آنها  یدموکراس یا يهپا ينمردم ومواز يروفراگ یعموم

رود، وطبعا بدون طرح آن ها  یمارمها بش يزشمنشأ اعتراض ها و خ
. اعتناباشد یناممکن است، ب يرقدرتفعال مردم تسخ حمايتو جلب 

 یهمگان  يممستق يدخود را  درمعرض د یپاها" یطاووس"  يچه
 يبائیازتعمت ز یبطورواقع يباپرنده ز ينگرچه ا.دهد یقرارنم

 برخورداراست یواهورائ ينرنگ یمسحورکننده گشودن چتروار پرها
 يانامادرمورد جر. نگه دارد نخود را ازگزند نگاه ها دراما ی،تا پاها

را با  ینابهنگام  يتکه هو ياناتیوبخصوص آن جر یاجتماع یها
 ينازشناخته شده تر. تراست يچيدهپ يهکشند البته قض یم يدکخود

 یکردن ورنگ ولعاب زدن به  گفتمان يچرابطه  کادوپ ينشگردها درا
بخش  یورهائ یعنصرمترق يچشده  وواجد ه یراست که دورانش سپ

 یخود با مطالبات دست پاشکسته عموم يختنآم يقآنها ازطر.يستن
و به روزجلوه  ینابهنگام خود را مردم يتکند که هو یتالش م

 یکه بصورت مشروط  وهمراه  اگرومگرها یمطالبات.دهند
 یل بحا ينودرع" متواضعانه"و گاه  یعرفان یمتعدد،درلفافه عبارات
نوع  ينبازهم با يگرد متدرقس.شوند یم يچيدهمحتواومسخ شده پ

بخش  ينآنچه که درا.پرداخت يمخواه يشترشناخته شده ب یشگردها
 يخیتار یو نابهنگام یدوگانگ یاست اوال وجود نوع يدنوشته مورد تأک

 يردگ یروزآمدنشان دادن آن صورت م یکه برا یاست وتالش يانيهدرب
ادعا ها  يارواقعینشان دادن ع یبرا ينراست ياریمع یدرجستجو ياوثان

  . يموباصطالح  جداکردن سره ازناسره هست
 

 يوهقاعدتا هم ناظربر ش يدمنشوربا يناست که هر نقدبسنده  برا بديهی
 ينکه ا يطیآن و هم البته به شرا یارائه آن باشد وهم ناظربر محتوا

والزامات آن  زهايااست به ن یمنشورازدرون آن سربرآورده وپاسخ
. داند یکه خود را متعلق به آن م یوگفتمان یاجتماع يگاهازمنظرجا
 ينوهمه جانبه به همه وجوه خارج ازحوصله ا يلیتفص ختنالبته پردا

کنم که بطورفشرده درچند نوشته  یوجود تالش م ينباا.نوشته است 
 .نکات اشاره کنم ينکوتاه به مهمتر

 
 استباندازه  خودهدف مهم  شيوه

 
بوده است که مراجع بزرگ  ينبرا يربازرسمازد:منشور يهته شيوه
مقلدان  يلخ یبرا يفتکل يينرا که غالبا متضمن تع يشخو یفتواها

نوع فتواها  يندرا.يارايندب" الحقر"وامت مسلمان است،با امضاء 
محتوا  يزوآزاردهندهتکلف آم يتماه ينب یهمواره تناقض آشکار

 يراثم ينهم یگوئ.فتواها مشهود است یدرپا نهفته یباتواضع ظاهر
 یصدورمنشور:کرده است يزسرايتن 18 يانيهکنندگان ب يمبه تنظ

ازجنبش وبدون مشارکت  يابتوراهبردها به ن يتهو يينمتضمن تع
خواننده  یدوگانگ ينبامشاهده ا".همراه کوچک شما" یآن،با امضا
درنحوه يززهرچقبل ا"یتواضع"ينبهترنبودکه چن ياپرسد آ یازخود م

وهمراه بودن با  یشد تا خردجمع یمنشور بکارگرفته م يموتنظ يهته
 يشمدح وستا یبهترنبود که بجا ياوآ.کرد؟ يدامیپ یواقع یمردم معنا

 يتواقع)اش يدیوالبته ازنوع توح( یخرد جمع يتخاص یبووب یب
مداخله فعال  يقشد؛ازطر یشناخته م يتبرسم یخردجمع ينا یوجود

مطالبات   يت،که قراراست بازتاب دهنده هو شوریمن ينوجنبش درتد
البته دوعامل مهم همواره مانع .باشد یمبارزات یها يوواهداف وش

فعال  یمشارکت ودموکراس يریوشکل گ  یبرابتکارات مردم يهازتک
که ازجمله خود را درنظام  يخیتار ینخست نابهنگام:است  ينازپائ
آن  یوآموزه ها يتیهو ينچن  است  حفظ يهیبد.هد ینشان م یمذهب

مردم حول منافع  يابیوخود سازمان  یدرتضاد کامل با رشد آگاه
 یازباال يریگ يمتصم يگریوسوژه شدن آن ها قراردارد ود  یواقع
بدون آن قادربه حفظ  یاست که بورژواز یوعمود یسلسه مراتب يستمس

 .  وکنترل نظم جامعه نخواهد بود یهژمون
 

را  يزدورويکردتما یتواند بخوب یجنبش م يکورمنش يهته چگونگی
 یمنفعل وهم چون ابژه نگاه م یبه مردم به مثابه توده ها ياآ: نشان دهد

خودرهان  يلپتانس یکه  دارا یهم چون کنشگران و سوژه هائ ياو يمکن
وگوش  يما يدهرا البته همواره شن یوتوخال يهنس یوعده ها.هستند؟

 ينیبزرگ خم يباش فر يخینه تارنمو يک. زآنهاستپرا يمانها
و  يسدرپار یو يدهایو وعده ووع) يرجمارانپ يربيانيهوبه تعب(بود

 .1*اوائل انقالب؛آن موقع که هنوزخرمرادش ازپل قدرت نگذشته بود
 

 يارمع درجستجوی
 
توان  ینم یبه مقصد نهائ يدنوتارس يزغبارآلوداستهمه چ آيا

وآن هنگام هم که  درآورد؟يدادهاسرازسرشت وسرانجام تحوالت و رو
افتاده  يابازآس يگرآبچه برسرمان آمده است، د يدتوان فهم یم

و مستقردربرابرخود و  يدقدرت جد يوالیوجزکاله گشاد برسر وه
 يزديگریچ يرانسانیغ ینبات یزندگ يکجزفقروفالکت واختناق و

بزرگ،آن  ييراتبحران وتغ یدوره ها ينبنابرا!. نمانده است يمانبرا
خود را باالزده اند وآماده اند که مشت  یها ينگام که مردم آستهن

تجارب گذشته  یهستند و بازخوان يارمهمیبرآسمان بکوبند،لحظات بس
که  يريمبپذ گرا.است یهشداردهنده ا يتاهم یرابطه دارا يزدرهمينن
و  يمساز یامروزخودم یرا با گام ها يخکه تار يمتک تک مائ ينا

 يخیوحافظه تار يمخود قرارده یرا فرارو  گذشته یاگرتجربه ها
شاخص  يانم ينرسد که درا ی؛بنظرم يمکرخت شده  خود را فعال کن

 یو شوخ يهونس يارنقدتوان ع یوجود داشته باشد که با آن م یروشن
 يرازجنبهغ يزیوآن چ.گونه ادعاها را محک زد ينبودن ا یوجد

 یکردهم اکنون جاروعمل يکدرپرات يماندادن به اهداف واال یکاربرد
 ينتنگاتنک وازنوع ا يوندپ. يستازهدف دانستن ن یرا تبلور يوهوش
به  يلکه معتقداست ن ياوليستیماک يکردوهدف البته با رو يوهش یهمان

 يوهالبته ش.است درتضاد کامل قراردارد یا يوهکننده  هرش يههدف توج
ده قدرت جداش- به قدرت يابیفوق اساسا درخدمت منطق دست  يجرا

 ینخست هدف ها يوهاست وحال آنکه درش -مولد آن یازتوده ها
 ی،نهاجتماع یوبرابر یو آزاد یمشارکت یهم چون دموکراس یمتعال

آن  یبکارگرفته شده ودرلحظه لحظه ها يوهایدرش يدفقط با
 يشتریب یآن ازغنا يزدرمتنحضورداشته باشد،بلکه اهداف ن

 یمدع 18 يهمثال اگراطالع .يندرا اثبات نما يستنبرخوردار شده وخو
قائل است و  يتونظرومشارکت مردم اهم یورأ یاست که به خردجمع
 يک يرانیهرا"به " ستاد يکبه   يرانیهرا"خواهان ارتقاء شعار

 یو جد یشوخ يزانن شاخص به ميتوان به مددا یاست، م" جنبش
نه  يندهآ يربانتظارکنش پذ یچون ابژه ا يگرهمبرد ود یبودن آنها پ

 يتهو يننقش جنبش هم اکنون موجود درتدو ينهاگرهرآ.شستن
دامن زدن به  یخود  دورزده شود واگربجا یومطالبات و راهبردها

چهارچوب ها ومحدوده  يينخودجوش، باتع یها يتابتکارات وخالق
 يندرعمل بد یحرکت ازباال به آن لگام زده شود، و خردجمع ایه



 
 

توان به  یم یبروشن يرد؛آنگاهقرارگ یاعتنائ یگونه  مورد انکار وب
چون  يگرهمآنگاه د.برد ینوع ادعاها پ ينبودن ا یوشوخ یجد يزانم

که  يسيونشبه اپوز يا يسيوناپوز یها يشوگرا يروهان یبرخ
 يزوشوند وبا خوردن هر مو یم راندهسووآن سو ينبا یباهرعطسه ا

کلمات و عبارات  یشوند، مسحورجادو یدچار تب ولرزم یغوره ا
 2.*نشد-که باشد یهرکس یوازسو  يانيههرب– يانيهب يک یخالتو

را جدا ازهدف  يوهآن است که ش یالبته به معن یمحک ينچن يریبکارگ
زنده  تاس یازهدف است  وبرش یخود بخش يوهمعنا ش يندرا.يمندان

انگارکه مستوره . يمبند یشود بدان پا یدربرابرمان ازآنچه که ادعام
سوزان  یها را هم امروز دربوته ا يدهو وع ازآن ادعاها ووعده یا

 .يممورد آزمون قرارداده باش
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  :پانويس ها 

 
که عمدتا دردوره قبل ازکسب قدرت  ينیخم یازوعده ها يستیل- 1*

 : تقدرت صورت گرف يتوتثب
 
 یکه برا يزیچ يناول. بشر در اظهار نظر خودش آزاد است 1-"

 ." است يانب یانسان هست آزاد
 " آزادند ياتو واقع يقحقا ی مطبوعات در نشر همه"  -2
 ." خود آزادند يدعقا ياندر ب يزن ها يستکمون یاسالم یدر جمهور"  -3
سالم اصل ا يگرد يادبن... است یاسالم آزاد های ياناز بن يکی" -4

 " است یاستقالل مل
 ." است یاستقالل و آزاد يلبرنامه ما تحص" -5
 " است یبر عدل و دموکراس یحکومت مبتن يک یحکومت اسالم"-6
و اما . است یواقع یيک دولت دمکراتيک به معنا یدولت اسالم" -7

من هيچ فعاليت در داخل دولت ندارم و به همين نحو که اآلن هستم، 
 ." تشکيل شود، نقش هدايت را دارم یسالمدولت ا یوقت
 ." است یواقع یبه معنا یو دموکراس یمترق يند يکاسالم " -8
 یجمهور يرانا ینظام حکومت". "با جمهور مردم است يتوال"  -9

 ." است یاست که حافظ استقالل و دموکراس یاسالم
اما شكل حكومت ما جمهوري است، جمهوري به معناي اينكه " - 10

 ." به آراي اآثريت است متكي
و احکام اسالم هم  ها یجمهور يراست مثل سا یحکومت جمهور"- 11

و باهمه مظاهر تمدن  يشرفتهو پ یبر دموکراس یو مبتن یاحکام مترق
 ." موافق

به همان معنا که در  یجمهور. است یشکل حکومت جمهور" - 12
است مثل همه  یجمهور ی،اسالم یجمهور. است یهمه جا جمهور

 ." ها یجمهور
در اين جمهوري يك مجلس ملي مرآب از منتخبين واقعي مردم "- 13

 ." امور مملكت را اداره خواهند آرد
برخالف . عزل مقامات جمهوري اسالمي به دست مردم است" - 14

العمر نيست، طول مسئوليت هر يك از  نظام سلطنتي مقامات مادام
واري است، هر چند سال يعني مقامات اد. مقامات محدود و موقت است

اگر هم هر مقامي يكي از شرايطش را از دست داد، . شود عوض مي
 ." شود ساقط مي

تبديل خواهد شد که موجب  ای یرژيم ايران به يک نظام دمکراس" - 15
 ." گردد یثبات منطقه م

 ." شاه را نخواهم داشت ياراتاخت" - 16
 ." يرفترا نخواهم پذ یسمت دولت يچمن ه" - 17
که االن دارم  ینقش ينهم] انقالب يروزیپس از پ[ يندهمن در آ" - 18

در  یکه مصلحت یو در صورت يی،و راهنما يتنقش هدا. خواهم داشت
 " ندارم یلکن من در خود دولت نقش... کنم یکار باشد اعالم م

ما به خواست خداي تعالي در اولين زمان ممكن و الزم "- 19
خواهيم نمود، ولي اين بدان معني نيست آه هاي خود را اعالم  برنامه

من زمام امور آشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران 

رغم خواست ملت به آنها تحميل  ديكتاتوري شاه، اصلي بسازم و علي
به عهدة دولت و نمايندگان ملت است آه در اين امور تصميم . آنم

 ." آنم عمل مي بگيرند، ولي من هميشه به وظيفة ارشاد و هدايتم
مجريان  یآنان ناظر و هاد. علما خود حكومت نخواهند آرد" - 20

مردم و  یبه آرا یمراتب خود متك اين حكومت در همه.باشند امور مي
 ." خواهد بود یو انتقاد عموم یتحِت نظارت و ارزياب

طرز حكومت، . خواهم رياست دولت را داشته باشم من نمي" - 21
 ." ملت یتكيه بر آرااست و  یحكومت جمهور

مردم هستند که بايد افراد کاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب " - 22
را  یدر اين تشکيالت مسئوليت خاص توانم یکنند وليکن من شخصًا نم

بپذيرم ودر عين حال هميشه در کنار مردم ناظر بر اوضاع هستم و 
 ." دهم یخود را انجام م یوظيفه ارشاد

ام آه روحانيون متكفل حكومت خواهند  يزي نگفتهمن چنين چ" -  23
 ." روحانيون شغلشان چيز ديگري است. شد
آنيم،  من و ساير روحانيون در حكومت پستي را اشغال نمي" - 24

من در حكومت آينده نقش هدايت . ها است وظيفه روحانيون ارشاد دولت
 ." را دارم

و مبارزه با هر  ما اساس کار خود را بر بحث یحکومت اسالم" - 25
 ." گذارد ینوع سانسور م

است که  ينحقوق بشر ا. است ينعقل ا. است ينقانون ا" -  26
 ." به دست خودش باشد يدبا یسرنوشت هرآدم

هر . بايد اختيارات دست مردم باشد، اين يك مسئله عقلي است"- 27
عاقلي اين مطلب را قبول دارد آه مقدرات هرآسي بايد دست خودش 

  ."باشد
هيچ . آن است ی بر حقوِق بشر و مالحظه یحكومت اسالم"-  28

حقوق بشر را نكرده  ی اسالم مالحظه ی اندازه به یو حكومت یسازمان
است،  یتمام معنا در حكومت اسالم به یو دموآراس یآزاد. است

 ." با آخرين فرد مساوي است در امور  یشخص اول حكومت اسالم
شمارد و هم عمل  محترم مى اسالم، هم حقوق بشر را" - 29
حق آزادى را از هيچ آس . گيرد حقى را از هيچ آس نمى.آند مى
دهد آه آسانى بر او سلطه پيدا آنند آه حق آزادى  اجازه نمى.گيرد نمى

 ." را به اسم آزادى از آنها سلب آند
را قبول دارد   اين یهر آدم عاقل.بايد اختيارات دست مردم باشد" - 30

 ." ر کس بايد در دست خودش باشدکه مقدرات ه
ها  هرزه ينا یجلو خواهيم یم یحکومت اسالم گوييم  یما که م" - 31

به  خواهيم یما م. يشسال پ 1400به  يمبرگرد ينکهگرفته شود، نه ا
مظاهر تمدن را هم با آغوش  ی همه. يمبرگرد يششسال پ 1400عدالت 

 ." يمباز قبول دار
و  یپشت آردن به ترق یآنيم به معن مي از اسالم صحبت یما وقت"-  32

آنيم آه فشار و اختناق  ما قبل از هر چيز فكر مي. پيشرفت نيست
 ." پيشرفت نيست ی وسيله

 يمرژ...خواند یحکومت اسالم توان یرا نم یدولت استبداد"- 33
 ." شود یبا استبداد جمع نم یاسالم

 يتیااز شخص اول مملکت شک یاگر کس یدر حکومت اسالم" - 34
و او هم  کند یاو را احضار م یو قاض رود یم یقاض يشداشته باشد، پ

 ." شود یحاضر م
مرگ  يگويندم يکدسته ينکها یکه برا خواهيم یرا م یما حکومت"- 35

 ." بر فالن کس، آنها را نکشند
است  يغمبرحکومت پ يکیمصداقش  خواهيم یکه ما م یحکومت" - 36

 " هم عمر يکیو  یعل يکی. که حاکم بود
حكومت مستند به قانون .حكومت اسالمي، حكومت ملى است" - 37

اين طور نيست آه با قلدرى آمده باشد آه . الهى و به آراء ملت است
بخواهد حفظ آند خودش را، با آراء ملت مى آيد و ملت او را حفظ مى 

 ." آند و هر روز هم آه برخالف آراء ملت عمل بكند قهرًا ساقط است
 يهبه کل توانند یم یدر حکومت اسالم یمذهب های يتم اقلتما - 38

موظف  یو حکومت اسالم يندخود آزادانه عمل نما یفرائض مذهب
 ." وجه دفاع کند يناست از حقوق آنها به بهتر

وجه از تمام حقوق خود برخوردار  ينبه بهتر یمذهب های يتاقل" - 39
 ." خواهند بود

و  ينیآداب د یاجرا یبرا رانيدر ا یمذهب های يتتمام اقل"- 40
رفته اند  يلکه به اسرائ يهوديانیاز " - 41." خود آزادند یاجتماع



 
 

خواهد  یبا آنها کمال خوشرفتار. به وطن خود بازگردند کنيم یدعوت م
 ." شد
تمام  یرا بعهده دارد و دولت اسالم يداسالم جواب همه عقا"- 42

 ." منطق ها را با منطق جواب خواهد داد
هرگونه  ياندر ب یآزاد یهمه افراد دارا یدر حکومت اسالم" - 43
 ." هستند ای يدهعق
فشار و  یهمه نهادها. خواهد بود یجامعه آينده ما جامعه آزاد" - 44

 ." اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت
 يايندآمد نشست ب یمسجد وقت یکه تو يمخواه یم یحاکم يکما " -  45

 ينکهنه ا. يندرا بگو يشانها با او صحبت کنند و اشکالو  يننددورش بنش
 ." او هم بترسند يهاز سا

و  ينندخانه بنش یتو يدشد زنان با يدااگر اسالم پ يندگو یکه م ينا"- 46
زن و مرد همه . است يغاتتبل يايندن يرونب يگرد" بر آن زده یقفل

با ملعبه بودن ما . يرندبگ یرا. بدهند یرا. آزادند که به دانشگاه بروند
 ." يممخالف" باشد يبازن خوب است ز"زن و به قول شاه

 یگذار آزاد يهزن نه تنها موافق است بلکه خود پا یاسالم با آزاد" - 47
 ." زن است یزن در تمام ابعاد وجود

زنان در انتخاب، فعاليت و سرنوشت و همچنين پوشش خود با " - 48
 ." آزادند یرعايت موازين اسالم

. آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها یها در حكومِت اسالم نز" - 49
اسالم زن را از اسارت مردها بيرون آورد و آنها را هم رديف مردها 

 . انحراف مردم است یشود برا آه عليه ما مي یقرار داده است، تبليغات
  -50."حقوق و امور بشر را تضمين آرده است ی همه اسالم
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به روبجلو  یآن را گام مهم ومثبتاش سرمقاله اخبارروزاست که  نمونه
 يزموردن يکالراد يروهاین یازسو يدودرجهت انسجام جنبش سبزکه با

محمدرضا  یگفتگو يگرشنمونه د.کند  یم يابیارز يردقرارگ يتحما
است که البته درادامه مواضع  يانيهب ينهم يوسپهرحولبا راد یشالگون

بارباصراحت  ينانسبت به سبزها و يانجر ينراست ا هوچرخش ب یقبل
را  يانيهب ينها آنها ا يرینوع موضعگ يندرا.يشتراستب يدوتأک

دانند  یم یوآزاد یروبجلوودرجهت دموکراس یگام یازنظرمحتوائ
 ينآش هم یوحال آنکه درشور.يزندخ یازآن برم يتوالجرم به حما

تمام بدنبال اصالح  الس 30 يرکه بطورپپگ یحکمت فرد يژنکه ب  يس
 يکودموکرات يکالئ یبه جمهور  یاسالم یام جمهورواستحاله نظ

شود،  یکسوتان محسوب م يشمورد الحق ازپ ينتالش کرده است ودرا
 یها ومواضع موسو ياستپروپاقرص س يرنيزحامیسال اخ يکودر

فصل  يانيهرا نه ب يرموسویاخ يانيهواصالح طلبان بوده است، ب
 يدنت شکل بخشبه عقب درجه یجنبش بلکه گام داقلیمشترک ها وح

  داند یم يشگرا يک ياسیوس یمذهب يتبه هو
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