
 
 

   در خدمت  حمله انتحاری مرگبار در زاهدان ، 
  !  تروريسم دولتی و عليه جنبش مستقل مردم  
   

تير ، بر اثر دوانفجار پياپی در مقابل مسجد جامع  24پنجشنبه  شب  
نفر مجروح  306نفر کشته و حدود  27زاهدان ، طبق آخرين اخبار 

را به عهده گرفته  گروه جنداهللا مسئوليت اين حمله انتحاری. شده اند
اين . و تهديد کرده است که اقدامات خود را در آينده نيز تداوم ميدهد

گروه در خردا د سال قبل نيز در مسجد شيعيان انفجاری ايجاد کرده 
  . نفر زخمی به جا گذاشت  120نفر کشته و حدود  25بود که 

م تداوم عمليات تروريستی و جنايتکارانه  گروه جنداهللا ، که رژي
اسالمی پس از اعدام عبدالمالک ريگی مدعی شده بود که کار آن تمام 
است ، بار ديگر نشان داد که ستم ملی در بلوچستان همچون هر جای 
ديگر با اقدامات امنيتی و توسل به اعدام و شکنجه نميتواند پايدار 

جمهوری اسالمی که  در سراسر ايران و بويژه  مناطق ملی . بماند
رتش اشغالگر عمل ميکند، خود مهمتری عامل رشد همچون يک ا

خشونت و پيدايی و رشد گروههای ارتجاعی است که با تکيه 
بربنيادگرايی ملی يا مذهبی در برابر حکومت فاشيستی جمهوری 
اسالمی به مقابله بر ميخيزند و جنبش آزاديخواهانه و برابری طلبانه 

. آن منحرف ميکنند مليت های  تحت ستم ايران  را از مسير مردمی
شکل گيری گروههای تروريستی نظير جنداهللا در سيستان و 

آن روی سکه بنيادگرايی و تروريسم دولتی جمهوری ...بلوچستان و 
  . اسالمی است

سازمان ما ضمن دفاع قاطع از حق تعيين سرنوشت مليت های ساکن 
ا محکوم ايران ، اقدام اخير  تروريستی و جنايتکارانه  گروه جنداهللا ر

ميکند و نتيجه اين اقدامات را جز در جهت از ميدان راندن جنبش 
های مستقل مردم بلوچ و دادن بهانه سرکوب بيشتربه  نيروهای سپاه 
و تقويت حضور نهادهای نظامی در سيستان و بلوچستان و هر جای 

  . ديگر نميداند
  

 )راه کارگر (کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران    
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 يمرژ يتاز بربر یسنگسار  جلوه ا     

  
نه . مبارزه با سنگسار شناخته شده است  یروز جهان يهژوئ يازده
مادر دو فرزند به جرم  يوبی،ا يمبود که مر یروز يندر چن يشسال پ

و  يداعدام گرد يانهوحش يوهش ينداشتن رابطه خارج از ازدواج  به ا
در زندان  1384که از سال  یمحمد ينهروز سک يناکنون در آستانه ا

      . در صف سنگسار قرار دارد  يبردبسر م شوارید يطدر شرا يزتبر
  

  2فحه بقيه در ص                                 

  !؟ بازار،حربه اعتصاب و علل تداوم آن    
  

  تقی روزبه                               
  

قدرت  ی،بازارناراضی،سايرباندهایناراض يت،روحان یمردم ناراض
 یمملکت ک ينپس درا.... .نژاد یباند احمد یازفرادست یناراض

ه خامن يرتوشيروبقولرسد اوضاع  ش یبنظرم.است؟ یازاوضاع راض
او نه فقط به سمت  یغبارآلوداست که البته برخالف ادعا یا

به قول .شود آلودترمیرود بلکه غبار یفرونشستن غبارها نم
شش شد  ينزم" یمعرکه نبردچنان داغ شده که گوئ  یفردوس

 یازگل وال یوارونه که طبقه ا يتوضع يندرا"!.وآسمان گشت هشت
که کدام  يستمعلوم ن رود، ظاهرا یکنده شده وبه آسمان م يناززم

ازآن وکدام طبقه اوضاع به  یطبقه بهره مند ازاوضاع است وراض
وخالصه آنکه جنگ مغلوبه هفتادودوملت .  اراضیون يستکامش ن
  .  است

  3بقيه در صفحه                                          
    ---------------------------------------------------------- -  
  

  !يرت 30جان باخته گان  يادبه ، جنبش سبزو  چپ
  

  مجيد دارا بيگی                        
  
 یآوازه گر ینخست خرداد ماه سال گذشته که برنامه   یروزها  از

آغاز شد و جناح  یجمهور ياستانتخابات ر یدوره  يندهم ینامزدها
 يرحسينم یانتخابات يشداغ نمودن تنور نما یبرا يتقدرت مند حاکم

 یرا هم ،  که هم چون مهد ينیدوران خم يرنخست وز یموسو
نبود و در  يتو ائتالف حاکم یا منهچندان  مورد  مهر  خا یکروب

  یبود در چشم خامنه ا یاش خار يرینخست وز یدوران هشت ساله 
     نگهبان گذر  داد،  یتنگ شورا يفاز ق

   4بقيه در صفحه                                                          
   ---------------------------------------------------------------  
  

  ! يزجنون آم يیتابو يران،در ا يیهم جنس گرا
 
        پور ينالله حس: ترجمه         281اما شماره  يهنشر از
  
  
 یاز دختر يمخوان یم یجا گزارش ينا

ک که با  -ياسمينهم جنس گرا به نام 
به کشور آلمان پناهنده  يرانفرار از ا

در مقابل  يستبا یاو م. شود یم
حفظ جانش  یآلمان برا یادارات دولت

 يرانبازگشت او به ا. کند يستادگیا
سنگسار و ازدست دادن  یمساو

در  يیهم جنس گرا يراجانش است، ز
است که  یگناه نابخشودن يک يرانا

 . باشد یمتنها با مرگ قابل رفع 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...  از یسنگسار  جلوه ا           
 

 یاست که در کشورهائ یشکنجه هائ يناز هولناک تر يکیسنگسار 
و چند کشور  یان، عربستان سعود، افغانستان، پاکست يرانمانند ا

 يندرا.  يگردداعمال م يشونداداره م يعتکه براساس قانون شر يگرد
 یقانون ضد بشر  102طبق ماده   ی،شکنجه  وحشتناک دولت

در گودال دفن  ينهمرد را تا کمر و زن را تا س  ی،مجازات اسالم
است،  کرده  يييناندازه سنگها را هم تع یحت يعتقانون شر.  يکنندم

تا آنجا که ممکن  یکه قربان یبزرگ به شکل يلیکوچک، نه خ يلینه خ
 ينا!  يشودبرقرارم یاست زجر بکشد، آنوقت عدل و وعطوفت اسالم

در بسته بلکه  یدر زندانها يگرنهد یشکنجه بر خالف شکنجه ها
 . يشودانجام م یدراماکن عموم

 ينن تردرقوايشچون زنا و مجازات سنگسار پ يمیکه مفاه یوجود با
و به اجرا درآوردن آنها به  ينقوان ينا يناما تدو. وجود داشت یاسالم

 ياستاصول س. يگرددبر م يراندرا یاسالم یزمان استقرار جمهور
 يزبشدت زن ت يدگاهو تحت نفوذ د یمذهب یسنت يدگاهمتاثر از د یگذار

،  خاموش و فرمانبردار يئینگه داشتن زنان بعنوان ش یحاکمان ، برا
را با خشونت هر چه  یمذهب يدهبشدت  منسوخ  وپوس یباورها
 یاز سنت گرائ یبا پاسدار یاسالم یجمهور.  يکندم يزتجو يانعر
 يهزنان را توج يهدارد،  خشونت عل يخیدر جهل تار يشهکه ر  یمذهب
و   یخراف یسنتها  يغبا دامن زدن و تبل يگرد یو از سو  يکندم

 .  يآوردرا به مرحله عمل در ممرد ساالرانه آن یباورها
قانون  یقانون هولناک نوشته شده  در کتابها يکحکم سنگسار تنها  
 يدبا يزدارد،جامعه ن يزدر مذهب و فرهنگ زن ست يشهر يست،ن

چون وچرا بر سرآن صورت  يدتابوها در جامعه شکسته شود، با
وأل سنگسارمعم يانقربان.  همانگونه که اکنون آغاز شده است. يردگ

خشونت در خانواده  ودراجتماع هستند ،  یهستند که خود قربان یزنان
 يتعشق وامن یبوده اند که بجا  یاکثرأ  مجبور به ازدواج  با مرد

.  به ارمغان آورده است يشان، تجاوز و شکنجه را برا یخانوادگ
و  يرودبکارم يزن يگرانو زهر چشم گرفتن از د يهتنب یسنگسار برا

است ، چرا  یساالر دمر  یمجازاتها ينتر يناز سنگ یيک يقتدر حق
کرده ، مجازات  یمرد بر زن تخط يتمالک ينرا که از قوان یکه  فرد

روابط خارج ازازدواج   يتواندکه مرد م يستدر حال ينوا يکند،م
زن ، سامان  یجنس يالتتما  یاز نظر حاکمان اسالم.  داشته باشد
 تندزنان هس يناکثرأ ا ينرود، از اانداز یرا به خطرم یونظم اجتماع
کنترل .  يشوندتوسط سنگسار محکوم م يعو فج يرحمانهکه به مرگ ب

آنها در چهارچوب  یجنس يلو مراقبت از زنان از جمله با مهارکردن م
که زن را ملزم به بر آوردن توقعات  یهمان چهارچوب يعنیازدواج 

،  یاسالم مياست که رژ يگرازاهدافید يکی. يکندشوهرم یجنس
 يبخشد،م يمکرده و تحک يتخود را تقو ساالرانهمرد یبرتر يقازآنطر
 .است  يدنزن زائ يفهوظ ينمهمتر يدگاهد يندر ا

ضد  يمکه رژ يگيردصورت م يطیصدور احکام سنگساردر شرا 
 یتوده ا يمجنبش عظ  يکبا  يراخ يکسالهدر یاسالم یجمهور یبشر
حضور .  لرزاند روبرو است  یحکومتتش را ازاساس م یها يهکه پا
.  برهمه آشکارشده است  یبرآمد توده ا ينوفعال زنان درا يرچشمگ

تنها با اتکا  به زندان ، اعدام ، شکنجه و سنگسار بر سر کار  يمرژ
مردم و  يهخشونت و سرکوب عل  يدیشک وترد يچه یمانده است و ب

اگر  ينرواز ا قرار دارد ؛  يشبرنامه ها يتزنان  در صدروالو يژهبو
زهر چشم گرفتن از مردم ، ترساندن و وادار کردن آنها به  یبرا  يمرژ

مبارزه ، اعتصاب ،  يد،  با تشد يشودسکوت  به سرکوب متوسل م
 .يستادا ياتجنا  يندر مقابل ا يتوانکردن شعار لغو اعدام، م یعموم

انها ، از تمام  سازم يکنيمرا محکوم م یسنگسار و هر حکم اعدام  ما
و مدافع حقوق بشرو عدالت  يخواهانهآزاد ی، تشکالت و نهادها

احکام  سنگسار واعدام اعتراض کرده   يهکه بر عل يخواهيمطلبانه م
تا مانع . دهند يشرا افزا یاسالم ی، فشار بر جمهور يقو از هر طر

 .شوند يانزندان يرسنگسار و اعدام  سا
 

  1389 يرت 19                کميته مرکزی سازمان       

  
                   

 
                                      

 
               

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 
يل راديو  ايم

info@radiobarabari.com 
  

  ايميل تلويزيون برابری 
info@tvbarabari.com 

  
  عليه ستم جنسی 

http://rahekaregar.com/feminism 
 

 راه کارگر خبری
http://rahekaregar.com/news  
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 )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 
 . سازمان ما نيستند



 
 

  ادامه از صفحه يک 
  
  

       ... بازار،حربه اعتصاب           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سنبه حریف  فهميد  اما سؤال غامض ترآنکه حاال که دولت
   ،به سرعت عقب نشينی کرد؛بطوری که حتی ازافزایش*پرزوراست 

درصد هم رضایت داد،چرا 15درصد قبلی توافق شده طرفين به   30
به اعتصاب خود ادامه داده   درکنارچانه زنی های خود،هم چنان - بازار

 - خود مبادرت به اعتصاب-است؟ ظاهرا این سؤال حتی ازسؤال اول
  :تراست بغرنج

چنين پدیده ای معرف پيچيدگی منازعات واوضاع واحوالی است که 
  :قانع کننده دست نخواهيم یافت به پاسخی  بدون دقت درآن 

نخست آنکه بازاربه دولت فخيمه احمدی نژاد و وعده وعيده های - الف
دولتی که دریک لحظه می تواند این چنين .آن اعتماد الزم را ندارد
ی تواند درلحظه دیگروازجای دیگرتعرض خود را عقب نشينی کند،م

پس الجرم توافقات به عمل آمده نيازمند تضمين های . شروع کند
بيشتری است ضمن آنکه خوداین عقب نشينی سراسيمه حاکی 
ازضعف دولتی است که می توان با چانه زنی های بيشتربه دست 

د به نوعی نيست که بشو  وضعيت بحران .آوردهای بيشتری رسيد
خود دولت بيش .کرد  برپایداری توافقات به عمل آمده اطمينان 

وقتی احمدی .ازهرکس دیگر حرمت احترام به قانون را بربادداده است
نژاد رسما وعلنا درصداوسيما اعالم می کند به مصوبات 
مجلسی،مجلسی که دست نشانده نظام است، وقعی نخواهد 

انون قبل ازهرچيزیعنی گذاشت به رقبای خود می آموزد که بدانند ق
  . نظر هرکس که زوربيشتری داشت

معنای دیگرتداوم اعتراض آن است که گرچه اعتراض حول مطالبات -ب
اما الزاما با تحقق این مطالبات ممکن  معين صنفی شروع شده 

برخاسته ازوخامت بحران هم دربعد سياسی .است پایان پيدانکند
صنفی ولوبصورت پوشيده وهم در بعد اقتصادی، درپشت خواستهای 

ضمنی، وجوه سياسی ومطالباتی کالن هم وجود دارند که ضمن    و
  :هنوزنتوانسته اند با صراحت الزم مطرح شوند   نقش آفرینی اما

ازنظرسياسی وقتی احمدی نژاد برای حذف رقبای اصول گراسی 
سنتی خود ازگردونه قدرت ، که هم چون گروه موتلفه دارای پایگاه 

دیگرش   ماعی دربازارهستند، خيزبرداشته ویا متحددیریننفوذ اجت
،روحانيت سنتی، تحت فشارهای روزافزونی ازسوی نسل جدید 
نواصول گرایان قرارگرفته است،بازاربه مثابه ضلع سوم این اتحاد نمی 

  . تواند بی تفاوت بماند
ازنظراقتصادی هم بازاردارای آن چنان غریزه وآگاهی طبقاتی هست 

د دولتی که درآستانه جراحی بزرگ قراردارد ودرعين حال با که ندان
  افت شدید منابع ارزی وافزایش بدهی دولتی و کسربودجه
   وفشارهای بين المللی مواجه شده است،به ناگزیر برای تأمين

خود ،به کيسه فتوت اصناف وافزایش  بخشی ازنيازهای عظيم مالی 
درعين حال مبين چنين رویکردی . ماليات چشم ندوخته باشد

اقتصادی وسياست وارداتی   نارضایتی بازارازسياست های 
دولتی که دارای نقش عظيم اقتصادی است .وانحصاری دولت است

ویک دولت رانتيرنفتی است ودرعين حال بيش ازپيش به ابزاردست 
بی .باندی یکی ازباندهای فرادست تبدیل شده است  اندازی ومطامع

به ابزاری دردست یکی ازباندها به خودی خود  تردید تقليل غول دولت
منبع عظيم بحرانی است که بندها ومفاصل حاکميت را به لرزه 

      .افکنده است
حاصل آن که بازاربه مثابه بخشی ازطبقه حاکم اقتصادی حاضرنيست 
به جراحی اقتصادی یعنی سرشکن کردن هزینه های سنگين 

هم چنان که این .ن بگذاردگرد آزادسازی قيمتها و حذف سبوبسيدها 

نگرانی خود درمورد وضعيت اقتصادی را درحين مذاکرات تحت عنوان 
  .بيان کرده است  رکود،عدم رشد اقتصادی وتورم 

مخالف تمرکزقدرت سياسی واقتصادی دردست   دروجه سياسی هم 
  . باندهای رقيب است 

اقتصادی  -ازهمين رو اعتراض بازارضمن داشتن وجه مشخص صنفی
دارای سایرووجوه کالن اقتصادی وسياسی   ين، اما درهمان حالمع

بحرانی که درآن . است که برخاسته ازکل بحران است ولو ناگفته 
هيچ طبقه ای نمی تواند خود را بی تفاوت نشان دهد وسردرگریبان 

  .خود داشته باشد
  

  حربه اعتصاب
  

ئی ها و درماهيت خود ازنوع منازعات باال گرچه منازعه بازارودولت 
حول چگونگی تقسيم قدرت وثروت بشمارمی رود،ونه آنگونه که 
برخی می خواهند آن را جدال جامعه مدنی و دولت 

دراین "سبزبازار"وانمودکنند،وحتی می توان گفت که نقش حاميان 
اما درفضای سياسی ملهتب کنونی   بحران کمرنگ است؛ 

ازباتوجه به ودرشرایطی که یافتن اشکال مبارزه سراسری وکارس
سرکوب تظاهرات خيابانی از چالش های مهم جنبش است، دارای 

چراکه به موازات .بازتاب های وسيع تری ازمنازعه باالئی ها است
مبارزه باالئی ها با یکدیگر،همزمان مبارزه ای ازسوی اقشارگوناگون 
مزدوحقوق بگيران و همه الیه های مردمی زحمتکش وجنبش های 

آزادسازی قيمت ها و افکندن هزینه های   ست اجتماعی با سيا
وجود  سنگين آن که اساسا بردوش زحمتکشان بوده و خواهد بود، 

مبارزه سراسری اعتصاب به عنوان حربه ای  داردکه اندیشيدن به 
مؤثروکارآ دربرابراین سياست ویگرانه و برای متوقف کردن آن درجریان 

وحتی    ه حاکمه تعبيری سياست کل طبق  سياستی که به .است
صرفنظرازجایگاه .سياست بانک جهانی هم محسوب می شود

بازاردرساختارقدرت وقدرت چانی زنی ناشی ازآن وهم چنين منازعات 
باالئی درتضعيف اقتدارنظام ،نقش اعتصاب وگسترش آن به 
بازارشهرهای بزرگ و مختلف وخطرفراگيرترشدن وبازتابی که دراذهان 

این شکل مبارزه بوجودمی آید،موضوعی  کاربرد  عمومی نسبت به
  . قابل توجه است

با امتناع بازاریان واحتماال سایراقشاربورژوازی درپذیرش بخشی 
ازهزینه های آزادسازی قيمت ها،دولت پرمدعا که دیواری 

با  کوتاهترازدیوارمردم نمی یابد ،قطعا تالش خواهد کرد که 
هزینه های   فشاربيشتری به مردم و به الیه های زحمتکش

کمرشکن باصطالح جراحی وورشکستگی اقتصادی نظام را به دوش 
  همانطورکه پيش ازاو ودرآستانه سال نوخامنه ای. نهيف مردم بارکند

ازهمين روتالش برای . سال جدید را سال کاروتالش مضاف نام نهاد
تدارک اعتصاب عمومی ومردمی عليه کل سياست   فراگيرکردن ایده
و خانه خراب کِن آزادسازی قيمتها،که حاصلی جزبيکار  های اقتصادی

وبی خانمان کردن ميليونها تن دیگرندارد،امری است اجتناب 
چنانکه مشهوداست بورژوازی وطبقات ميانی رو به باال .ناپذیر

درراستای دفاع ازمنافع وحفظ درآمدهایشان تالش خود را برای مقابله 
وقت .ش خود شروع کرده اندبا سرشکن کردن هزینه های بحران بدو

  آن است که کليه مزدوحقوق بگيران و همه طبقات واقشارتهيدست
استثمارشوندگان با مزدوبی مزد نيز،برای مقابله با  وصفوف همه 

    . بهمن بحرانی که درحال فرودآمدن است،دست بکارشوند
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این اولين بارنيست که دولت احمدی نژاد به مصاف بازاریان -*

دربارنخست حول ارزش افزوده نيزمنازعه بين آنها . می رود
دراین رابطه می توانيد .به عقب نشينی احمدی نژاد منجرشد

 به مقاله  اعتصاب بازار ومنازعات باندهای درونی  حاکميت 
  :     راجعه کنيددرآدرس زیرم

  

http://taghi-
roozbeh.blogspot.com/search?updated-
max=2008-12-04T05%3A00%3A00-
08%3A00&max-results=20  
    

       
  
  
  
  



 
 

  ز صفحه یک ادامه ا
  
  

  ... جنبش سبزو  چپ            
  

یخ های سی ساله ی وحشت  و توهم  هم  رو به ذوب شدن نهاد و 
در بازار  مکاره ی ده روزه ی  پایانی رقابت های انتخاباتی که با 
نمایش های تلویزیونی و افشاگری های دو جانبه و چند جانبه 

ر و نقش مخرب هرکدام نامزدهای انتخاباتی از نابسامانی های کشو
از رقيبان هم راه بود و  نيز به سبب حضور توده های انبوه در کوی و 
برزن  و دامنه ی بحث های داغ خيابانی آن چنان فضای سياسی تازه 
ای گشوده شد که با اعالم زودرس نتایج انتخابات و تقلب آشکار رژیم 

جنبش  به سود احمدی نژاد نامزد ائتالف برتر  حاکميت به یک
جنبشی که نه با انتخابات دوره ی . اعتراضی سرتاسری  فراروئيد

خاتمی درخور سنجش است و نه حتا با جنبش خونين دانش جوئی 
در تيرماه ده سال پيش از آن، جنبشی که به یک  باره  ارکان حکومت 
را به لرزه درآورد و سر دم داران رژیم را ناچار ساخت سياست های  

با اپوزیسيون خودی  و اصالح طلبان حکومتی و  دو دهه مماشات 
غيرحکومتی را که هر کدام به نوعی خود را قيم جنبش نوپای 
اصالحات  می دانستند کنار  گذارده  هم چون دهه ی شصت به 

 .  شدیدترین خشونت ممکن روی آورد
بی گمان هر جنبش سياسی و هر حرکت توده ای از زمينه های  

یژه ای برخوردار است  و  هيچ جنبشی نمی اجتماعی و اقتصادی و
تواند سرخود  و بدون زمينه و پيشينه ی سياسی ـ اجتماعی،  بنا بر 
اراده  این شخصيت و یا آن شخصيت و حتا این حزب و یا آن حزب و یا 
این دسته  و آن  گروه و  بدون پشتوانه ی گسترده ی طبقاتی و توده 

چریک های فدائی خلق  و  رونق کاذب سازمان. ای به وجود آید
سازمان مجاهدین  در  دو ساله ی نخست  پس از انقالب،  و  نيز  
رشد بادکنکی اصالح طلبان حکومتی در نخستين دوره ی ریاست 
جمهوری محمد خاتمی هر کدام  تجربه ای است در پيش روی ما و 
گویای این واقعيت که بدون پشتوانه ی گسترده ی طبقاتی  و  در 

داوم مبارزه ی طبقاتی هيچ جنبشی پایدار نخواهد ماند  و بی غيبت ت
دليل نيست که هيچ کدام از این جریان ها نتوانستند به جائی برسند 

  . و از چارچوب مناسبات سازمانی خود فراتر روند
از این روی  جنبشی که در جریان انتخابات سال گذشته و اعالم نتایج 

با ویژه گی های فراطبقاتی  آن پدید آمده جنبشی است توده ای
جنبشی که بر محور حق ! طبقاتی خود و با فراز و نشيب های خود

رای و برگزاری انتخابات آزاد برپا شده و به اعتبار خواسته سخن گوی 
همه ی الیه های  ميانی جامعه است و بر مبنای منافع این الیه ها 

چه می  که می توان طبقه ی متوسط اش ناميد در حرکت است اگر
.  تواند به پشتوانه ی کارگران و زحمت کشان هم اميدوار باشد

جنبشی که به اعتبار سازماندهی هم طيف اصالح طلبان  حکومتی 
پيشين را در بر می گيرد، هم طبف اصالح طلبان دینی خارج از 

حاکميت  و  هم طيف گسترده ای  از اصالح طلبان الئيک را، جنبشی  
شور از پشتيبانی بخشی از نيروهای دموکرات و که در داخل و خارج ک

  !  انقالبی  هم برخوردار است و بخشی از  آنان در  کنار خود دارد
در ظاهر امر این جنبش با انتخابات بيست و دو خرداد پدید آمده و نام  
خود را از پرچم سبز انتخاباتی ميرحسين موسوی مطرح ترین نامزد 

جمهوری به عاریت گرفته است و اگر  دهمين دوره ی انتخابات ریاست
چه موسوی و مهدی کروبی با ایستاده گی  در برابر خامنه ای و  
اعتراض رسمی به تقلب آشکار انتخاباتی  و نتایج آن در اوج گيری 
این جنبش خود به خودی ایفای نقش نموده اند  و باز هم اگر چه در 

ات خيابانی  سازماندهی حرکت های اوليه ی این جنبش و اعتراض
چهره هائی از  دست اندر کاران سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و  
حزب اعتماد ملی وابسته به مهدی کروبی  و فراتر از آنان شماری از 
وابسته گان خاتمی گردآمده در حزب مشارکت اسالمی نقش 
داشتند  اما همان طور که در باال اشاره شد این جنبش پایه ی مادی 

دارد و رهبری عملی آن با بخشی از نيروهای الئيک جامعه و طبقاتی 
است که  از جانب جنبش دانش جوئی، جنبش زنان و  نيروهای  
انقالبی بی سازمانی که خواستار سرنگونی کليت نظام هستند 
پشتيبانی  می شود  و این  در حالی است  که موسوی و کروبی و 

ی خود را در چهارچوب دیگر اصالح طلبان حکومتی هنوز هم مبارزه 
قانون اساسی جمهوری اسالمی می دانند و در تالش نجات نظام 
کنونی  و بازسازی آن هستند و با این اعتبار سدی هستند در راه 

فراروئی این جنبش،  از یک جنبش اعتراضی به یک جنبش توده ای .
از به این اعتبار این جنبش دوگانه گی ویژه ی خود را دارد،  ! براندازی

یک روی جنبشی است مردمی که ورای همه ی بازی های سياسی 
فرمان روایان و شریک های  دیروزی و امروزی حاکميت ریشه  در 
نارضائی هائی سی ساله دارد و از سوئی دیگر بر رهبرانی تکيه دارد 
که آن را موجی می دانند در خدمت خود و در تالش مداوم برای سوار 

  !  شدن بر این موج

چه این  جنبش می توانست و می بایستی  به تناسب گسترده  اگر
گی خود و نيروهای طبقاتی شرکت کننده ی در آن  رهبران و 
سازمان دهنده گان خود را داشته باشد اما در طی یک سال گذشته 
سوای موسوی و کروبی و هم راهی لنگ لنگان خاتمی با آنان که 

ده اند و یا نسبت به روی چند مورد فراخوان همه گانی و مشترک دا
دادهای جاری کشور و خشونت نيروهای امنيتی و دست گاه قضائی  
اعالم موضع  و یا افشاگری نموده اند؛ هنوز هم هر سه تن نتوانستند 
اراده ی یگانه ای پيدا کنند و با سياست یگانه ای در راه هدف های 

ران رهبری را بدین جهت بح.  کوتاه مدت و بلند مدت خود گام بردارند
زیرا  بحران رهبری !  باید پاشنه ی آشيلی دانست برای این جنبش

بحران . تنها در ناتوانی  رهبران شناخته شده ی جنبش  نيست
رهبری در  نامتناسب بودن رهبری با بدنه ی جنبش  و نيروهای فعال 
!  جنبش است، نيروی جنبش رو به پيش دارد و رهبری رو به پس

بحران که آشکارا به چشم می خورد و سد راه بالنده وجه بارزی از 
گی آن به شمار می رود  و اجازه نمی دهد  در ميان کارگران و 

  .   زحمت کشان اعتماد الزم  برای گسترش این جنبش فراهم آید
ناتوانی رهبران شناخته شده  تنها در گذشته ی ننگين آنان  و  هم 

نونی و سرکوب گران دیروزی راهی طيف های رنگارنگ اصالخ طلبان ک
با آنان نيست زیرا توده ها هم  از خصلت فراموش کاری برخوردارند  و 
هم با متانت تاریخی خود و  با درک زیرکانه ی  خود در  شناخت 
!  منافع دوره ای خود  اگاه اند و از دوراندیشی  و گذشت الزم برخوردار

نی بيش تر بر محور از این روی وجه بارز بحران رهبری در برش کنو
ناتوانی رهبران و نامناسب بودن رهبری در چرخش است و بيش تر در 

زیرا این !   گذشته گرایی کنونی شان تا در گذشته ی ننگين شان
رهبران از موسوی و همسرش که برای جوری جنس هم راه شده و 

می خواهد نشان دهد که با چادر و چاق چور هم می توان مدرن بود  
بی و خاتمی هنوز هم  نمی خواهند بند ناف شان  را از تا کرو

  . جمهوری اسالمی و آن گذشته ی ننگين و نفرت انگيز بگسالند
مدعيان رهبری  نه به نقد کردار جنایت آميز گذشته ی خود می 
پردازند و نه به نقد نظامی که در سی  و یک سال گذشته وجه 

، سرکوب آزادی بارزش خشونت، سرکوب خشن  طبقاتی و فرهنگی
های اساسی و پای مال نمودن حقوق مدنی و سياسی همه ی 
طبقات والیه های اجتماعی و پافشاری بر تداوم  جنایت و خون ریزی 
بوده است و خود آنان در جنایات تاریخی نخستين دهه اش که صدها 
بار خشن تر و دامنه دارتر از خشونت دو دهه ی  پسين بوده 

و در برابر  جنایات دو دهه ی دیگر هم تا  مشارکت فعال داشته 
از همه ی این .  آستانه اوج گيری جنگ قدرت در باال سکوت گزیده اند

رسوائی ها بدتر این که هنوز هم پای کوتل خمينی سينه می زنند  و 
هم چنان دیو را فرشته می خوانند و دوران ده ساله ی فرمان روائی 

خمينی را، دوران خشن سرکوب ــ به زبان آخوندی ــ جابرانه ی 
جنبش کارگری، دوران خشن سرکوب جنبش خلق های به پاخاسته،  
دوران به خاک و خون کشيدن کردستان، خوزستان،  ترکمن صحرا و 
بلوچستان،  دوران ترورهای  خيابانی، دوران پرتاب نارنجک به 
اجتماعات مجاز مسالمت آميز سازمان های سياسی، دوران سياه و 

ن انقالب فرهنگی و بستن دانش گاه ها و تصفيه ی ایدئولوژیک ننگي
استادان، دانش جویان و فرهنگيان، دوران دادگاه های چند دقيقه ای، 

دوران اعدام های شبانه، دوران  کشتار نسل انقالبيون و دوران  
برقراری دست گاه های تفتيش عقاید و شوهای تلویزیونی را دوران 

واهان بازگشت آن هستند و  این همه ی طالئی می خوانند و خ
  . ماجرا نيست

منشور مبارزاتی ميرحسين موسوی که به مناسبت سال گرد بيست 
و دوم  خرداد صادر نمود در تائيد این ادعاست که ایشان نمی خواهند 
بند ناف خود را از آن گذشته ی ننگين و تداوم حکومت جمهوری 

پيام مهدی . است جدا سازنند اسالمی که به گوهر خود اصالح ناپذیر
کروبی به ملت ایران به مناسبت هتک حرمت از مرجعيت توسط اراذل 
و اوباش حکومتی هم  اگر چه  تجاوز  به حقوق ابتدائی شهروندی و 
آزادی مذهب توسط یک حکومت ستم گر مذهبی را به درستی 

ه ی محکوم می سازد اما این پيام بلند هم به نوبه ی خود  در بردارند
نکته هایی  است که نشان می دهد  برای آقایان در هم چنان بر  
پاشنه ی مذهبی  می گردد و خواست آنان جز ادامه ی جمهوری 
اسالمی به روایت فقاهتی و جز فرمان روائی ولی فقيه،  هيچ چيز 

  .  دیگری نيست و پيام های آنان هيچ  نکته ی تازه ای  در بر ندارد
ام بلند خود که خطاب به ملت ایران است و نه مهدی کروبی در  پي

خطاب به امت حزب اله،  با یادآوری دو خاطره از خمينی،  از این بزرگ 
ترین جنایت کار  تاریخ یک صد ساله ی  اخير ایران یک دموکرات تمام 

وی می گوید امام  اگر چه با آیت اله بروجردی .  عيار می سازد
و در روی وی  قرار نمی گرفت و اختالف عقيده داشت اما هرگز ر

حرمت وی را پاس می داشت و  هم چنين در پيوند با آیت اله 
گلپایگانی که با درج اصل والیت فقيه در قانون اساسی مخافت 

یا  نماینده ای را که در مجلس . داشت با حسن سلوک رفتار نمود
سوم با دولت ميرحسين موسوی مورد تایيد وی مخالفت می کرد 

گيریم که این . قضائی بخشيد و به مقام باالی قضائی ارتقا دادمنصب 
ادعاها همه درست باشد اما احترام خمينی به  سه آخوند 



 
 

سرشناس شيعه که یکی بر وی سمت استادی دارد و  دو تن دیگر 
که هر دو بر وی برتری فقاهتی دارند می توان  نشانه ی دموکرات 

م دارد از بازگفتن آن رفتار بودن او باشد؟ و چرا آقای کروبی شر
زشتی که با شریعت مدار انجام گرفت و یا با منتظری، یا پيش از آن 
و ! ها با شيخ عزدین حسينی، یا  با قمی و خوئی و ميالنی و دیگران

یا با هزاران رزمنده ی انقالبی که با مبارزه ی پی گير خود عليه رژیم 
  ا  ! دائیشاه  نردیان فراز آمدن او شدند به مقام خ

راستی شگفت آور نيست از شخصيتی که سال های سال  بر 
کرسی غصب شده ی نماینده گی مردم و دو دوره بر کرسی ریاست 
غصب شده ی مجلس نماینده گان یک کشور تکيه زده  باشد و  
درکی این چنين آشفته از  دموکراسی و دموکرات بودن را بر روی 

ی هر چند هم آخوند و آخوندزاده کاغذ بياورد؟ بی گمان  مهدی کروب
باشد و دست پروده ی حوزه و آموزش های حوزوی،  باز هم  نمی 
تواند در دنيای امروز از چهارچوب های دست کم  دموکراسی 
بورژوایی بی خبر باشد و نداند که  دموکراسی چيست؟ دموکرات 
کيست و چه شرط و شروطی دارد؟  و این عنوان ها با سریشم هم 

اما اقای کروبی چرا  چنين ترهاتی را ! ش خمينی نمی چسبدبه ری
بر زبان جاری می سازد و دیکتاتور خون ریزی مثل خمينی را دموکرات 
قلم داد می نماید و یا  موسوی و همسرش که هر دو دانش آموخته 
ی دانش گاه هستند  چرا به هر بهانه ای پای عکس خمينی عکس 

ی می زدند تا از بيان  ابتدائی ترین می گيرند  و خود را  به کژفهم
پيش شرط دموکراسی که همانا جدائی دین از دولت باشد  طفره 
بروند  و قانون اساسی جمهوری اسالمی را هم چنان دارای ظرفيت 

اما نکته ی جالب تر در پيام کروبی امام زمان .  دموکراتيک بدانند
!  يت دم می زند در عصر غيبتکروبی از حرمت مرجع. گرایی اوست

مرجعيتی که  در غيبت امام زمان رهبری امت را بر عهده دارند و به 
! این اعتبار نبایستی نسبت به آنان حرمت شکنی صورت گيرد

اعتراض به حرمت شکنی نه  به عنوان اعتراض به سلب حقوق 
! شهروندی و برخورداری همه گانی از حق شهروندی و حقوق مدنی

   1به عنوان هتک حرمت از مرجعيت در عصر غيبت اعتراض
پيام  فراتر از تائيد نظام فقاهتی کنونی . درون مایه پيام روشن است 

آیا این نوع موضع گيری تعين نرخ در ميانه ی . تاکيد بر تداوم آن است
و رهبر ! دعوا نيست؟  مردم می گویند مرگ بر اصل والیت فقيه

مردم می خواهند از !  عصر غيبت جنبش می گوید حرمت مرجعيت در
دست خرافه بازی احمدی نژاد و یاران سپاهی اش در علم کردن جم 
کران و امام زمان بازی  دار و دسته ی خامنه ای ــ احمدی نژاد، 
آخوندی ــ سپاهی  رها  شوند و آن جعل بزرگ تاریخی را با بود و 

ام و نشان،  نبود  آن بچه ی بی چاره ی  پوسيده در آن چاهک بی ن
با آزادی از استبداد فقاهتی به گورستان تاریخ بسپارند و رهبر  آزادی 

با یقين از غيبت اش دم می زند و از حرمت جانشينان اش !  خواه
  ! سخن می گوید در عصر غيبت

اما شيخ مهدی کروبی تنها نيست و تالش برای به ميدان کشيدن 
اخته و در پی حضور رهبران مذهبی و شيوخ شناخته شده و  ناشن

فعال آنان تجدید حيات اسالمی گرایی در جامعه ی اسالم زده ی ما 
  . سياست رسمی  همه ی مدعيان رهبری جنبش سبز است

عبدل کریم سروش که از او به عنوان یک نواندیشی دینی یاد می 
شود و چند سالی است که در آمریکا به سر می برد در بيانيه ای به 

تراز اول قم و مشهد می پردازد تا از  ایران  کوچ  تشویق روحانيون
نموده  و در نجف رحل اقامت افکنند و بدین ترتيب یک بار دیگر 
مرکزیت مرجعيت شيعه را به نجف انتقال دهند  تا با رهایی از فشار 
.  دار و دسته ی خامنه ای و احمدی نژاد مردم را از نجف  بشورانند

الح طلب هم،  که هم چون سروش محسن کدیور دیگر نواندیش اص
خود را از شمار رهبران جنبش سبز می داند  در استيضاح نامه ی 
خود عليه خامنه ای خطاب به رفسنجانی از او می خواهد تا در 
سمت ریاست مجلس خبره گان به  کمک خبره گان رهبری، رهبر  را 

  .استيضاح و ا زکار برکنار نماید
جلس خيره گان رهبری همه از جنس جدای از این که آخوندهای م 

آخوندهای شورای نگهبان و دادگاه های انقالب و امنيتی هستند و در 
همه ی جنایت های ولی فقيه شریک اند و  کاری از آنان ساخته 
نيست اما توسل کدیور بدانان و شخص هاشمی رفسنجانی در خور 

ود کدیور خطاب به هاشمی  می نویسد شما ده بار خ. بررسی است
را به  آزمایش رای گذاشتيد و نه بار از جانب مردم پذیرفته شدید و آن 

به راستی هاشمی ده . یک بار هم کام یاب نشدید به خدا پناه بردید
بار در ده انتخابات دمواتيک شرکت کرده و نه بار به نحوی دموکراتيک 
برنده شده است؟ مردم می خواهند از شر آخوند و آخوندبازی رها 

و با جدائی دین از دولت مذهب را کنار تاق چه بگذرانند و آقایان  شوند
بخشی از . می خواهند مردم را با زنجيره آخوندی چهار ميخه کنند

روحانيون به کناره گيری از سياست تمایل دارند و خواهان جدایی دین 
از دولت هستند و آقایان نواندیش می گویند بفرمائيد کجا تشریف 

  !           مال شماست و امت رعيت شما می برید مملکت
اما توسل رهبران به آخوندهای ذی نفوذ ناشی از ناتوانی اساسی 
آنان است در اداره و هدایت جنبشی که ناخواسته در آن نقش 
داشته و هم چنان در تالش هستند تا در دعوای جنگ قدرت از آن 

قيقت که  بدون نردبانی بسازند  برای عروج خود، و ناآگاه از این ح
توجه به  خواسته های اساسی این برپا کننده گان این جنبش و 
برآوردن خواست آنان که سرنگونی کليت نظام جمهوری اسالمی و 
جای گزینی آن با یک نظام الئيک و دموکراتيک  است؛  در صورت 

زیرا اگر جناح . شکست جنبش خود از شمار قربانيان آن  خواهند بود
ال گذشته  تعرض بيش تری نسبت به آنان انجام غالب در یک س

نداده  و هنوز به سران فتنه ناميدن آنان اکتفا می ورزد از بيم شورش 
توده هایی است که با آنان هم راه شده اند و در فردای  شکست 
احتمالی این جنبش،  چه بسا سر آنان را هم بر دار خواهد کرد و بی 

ن  سرنوشت تراژدیک دیگری را گمان  لنگ لنگان بودن این رهبرا
نصيب شان خواهد کرد زیرا  توده های به پاخاسته بی توجهی به 
خواسته های خود را  تاب نياورده راه خود را پيش می گيرند و شتابان 
بدانان پشت خواهند نمود و روی گردانی توده ها از  آنان چه 
 شکست جنبش را در پی داشته باشد  و چه به فراروئی جنبش 

  . .بينجامد، بی آینده گی آنان را رقم خواهد زد
با این همه رسالت این رهبران در این است که با پای داری بر 
خواسته های قانونی خود شکاف در باال را ژرفا بخشيده  و  جناح 
فرمان روا  را ناچار سازند یا به اصالحاتی در چهارچوب نظام و قانون 

هر نوع اپوزیسيون خودی برای  اساسی موجود تن در دهد و یا با
اپوزیسيونی که تالی نظام است و از بدو پيدایش . هميشه وداع گوید

!  هم زاد آن، و هم واره سدی در  راه  توده ها و مبارزه اصولی آنان
کم ترین اصالحات در چهارچوب این نظام چند بعدی ساختن آن می 

ر باال و تواند باشد، کاهش نقش شورای نگهبان برای گسترش د
بدنه،  دور نگه داشتن سپاه پاس داران، این مافيای اقتصادی ــ 

نظامی و دیگر نهادهای مشابه  از سياست، و اداره ی سياسی،  
نظامی، اقتصادی،  امنيتی و پليسی کشور  است که تنها با برکناری 
سرداران مافيائی سپاه و ادغام بدنه ی سپاه در ارتش و برچيدن 

نگارنگ پليسی، نظامی،  و  حذف نظارت دست گاه های ر
استصوابی شورای نگهبان  ممکن است پيش شرط های ضروری 

و نه یک ! برای برگزاری  انتخابات نيم بندی  در جمهوری اسالمی
  !  انتخابات آزاد و دموکراتيک در چهارچوب یک نظام دموکرات

م خود مدعيان رهبری جنبش یا باید  حداقل های دموکراتيک را بر پرچ
حک کنند و  برای فراهم آمدن زمينه ی آن  تالش ورزند و پای بندی 
نشان دهند و یا با گریز از پای بندی و تداوم سياست های مماشات 

اما  هر گونه  تالش برای حذف . جویانه  از گردونه ی مبارزه پرت شوند
بی موقع این رهبری و یا تسليم زودرس این رهبری به سود جنبش 

ی نيست، زیرا تسليم آنان  و یا کناره گيری آنان از مبارزه در مبارزات
کوتاه مدت با سرکوب باز هم بيش تر و شدیدتری هم راه خواهد بود 
و گسترش دامنه ی خشونت و سرکوب خشن  یک جنبش توده ه ای 
را نباید مترادف با  باروری شتایان جنبشی دیگر، جنبشی تازه تر و 

  . انقالبی تر دانست
ربه ی تاریخی دوران زمام داری دکتر علی امينی، و تجربه ی تج 

کوتاه چند ماهه ی نخست وزیری مهندس  بازرگان و نيز دوران کوتاه 
ریاست جمهوری دکتر بنی صدر روایت گر این واقعيت است که در 
جنگ قدرت ميان باالئی و دوگانه گی  قدرت و یا چندگانه گی 

کم و بيش  سر و ته یک کرباس  حاکميت، هر چند جناح های  قدرت
باشند باز هم نمی توان زیاد بی طرف ماند و از بی طرفی بدتر هم  
این است که به سود  جناح غالب همه ی فشارها را روی جناح 

سياستی که در دوران علی . ناتوان تر  حاکميت متمرکز ساخت
امينی از جانب جبهه ی ملی و جنبش دانش جوئی رواج داشت و  در  
سال های نخست زمام داری  خمينی از جانب حزب توده و  همه ی 
جناح های فدائی از  اقليت تا اکثریت  و  حتا سازمان پيکار که هر 
کدام به نوعی  ليبرال های بورژوا  را خطر عمده می دانستند و جناح 

  . ؟!روحانيت را خرده بورژوازی فاقد سازمان
ی، از مهره های سرشناس در دوران کوتاه زمام داری علی امين 

آمریکا، که تحت فشار جان کندی به عنوان نخست وزیر به شاه 
تحميل شد و وی،  هم با نيروهای پيش رو جامعه در ستيز بود و هم 

نيروهای اپوزیسيون درک درستی از این دوگانه گی !  با دربار
امينی با گزینش چند وزیر سوسيال دموکرات  در وزارت . نداشتند

های حساس دادگستری، کشاورزی و فرهنگ ، با وعده ی خانه 
اصالحات ارضی، اصالحات اداری، مبارزه با فساد، افزایش حقوق 
فرهنگيان و  برگزاری انتخابات آزاد به دور از نفوذ دربار و فئودال ها 
ميدان آمد و به منظور کاهش نفوذ دربار  شماری از سران نظامی و 

هم به جرم دزدی، رشوه خواری  و غارت  کشوری وابسته به دربار  را
اموال عمومی و دولتی بازداشت و روانه ی زندان نمود و یا از مصدر 
امور برکنار ساخت و قانون اصالحات ارضی را در غيبت مجلس 

اما جبهه ی ملی که اجازه ی . فئودالی به تصویب هيات دولت رسانيد
کار امينی را فعاليت خود را از شخص شاه می دانست  انگشت آش

در تجدید فشار روزانه می دید و دست پنهان دربار را نادیده می 
انگاشت و چون تضاد امينی  و  شاه را جدی نمی دانست نوک تيز 
حمله اش یک جانبه متوجه امينی و  کابينه ی  او بود و همين  فشار 

یک جانبه ی اپوزیسيون به رئيس اسمی دولت، به شخص شاه  
داد  تا پشتيبانی آمریکا را برای برکناری وی از سمت امکان مانور  



 
 

نخست وزیری و سپردن پست نخست وزیری به غالم خان زادش  
اسداله علم  جلب و قدرت دیکتاتوری خود را مرحله به مرحله تثبيت 

  .کند
در دوران کوتاه دو ساله ی پس از انقالب هم که ليبرال ها بخشی از  

داشتند و هنوز فضایی تنفسی برای  قدرت حکومتی را در اختيار 
سازمان های چپ و جنبش کارگری  و فعاليت های دموکراتيک وجود 
داشت، بخش بزرگی از نيروها و سازمان هایی که خود را مردمی و 
هوادار طبقه ی کارگر و زحمت کشان می دانستند دشمنی و کينه 

پيوند   جوئی ليبرال ها نسبت به چپ و سياست های ليبرالی آنان در
با کار و کارگر  را می دیدند اما تضاد آنان با جناح پرقدرت روحانيت 
حاکم و پای بندی آنان به حداقل های دموکراتيک  را نمی دیدند و یا 

نادیده می انگاشتند و به  پی روی و یا تقليد از حزب توده و  
سياست های کينه توازنه ی این حزب عليه جریان های ليبرال 

آتش بيار جهنم سرکوبی شدند که با کنارزدن جریان های  حاکميت، 
  .  ليبرالی آغاز می شد

پشتيبانی یک جانبه ی حزب توده و اکثریتی های توده ای و غيرتوده 
ای از روحانيت حاکم که قدرت برتر حاکميت محسوب می شد از کينه 
توزی نسبت به ليبرال ها،  به کينه توزی نسبت به سازمان های 

ی و سرنگون طلبی گسترش می یافت که  روحانيت حاکم را انقالب
!  خطر عمده و دشمن اصلی می دانستند و نه ليبرال ها را

سياستی که آشکارا  نه یک اشتباه تاریخی که خيانتی تاریخی و 
تجربه ی حزب توده در دوران زمام داری دکتر مصدق . جبران ناپذیر بود

ت تند و تيز مقابله جویانه ی زیرا نه آن سياس.  هم جای خود دارد
پيش از سی تير در برابر جبهه ی ملی و برنامه ی عمل دکتر مصدق 
درست بود و نه آن سياست انحالل طلبانه ی حزب پس از سی تير و 
به ویژه در آستانه ی بيست و هشت مرداد که استقالل عمل را می 

  ! طلبيد
ر چه در جنگ امروزه هم  جریان های شناخته شده به نام چپ اگ 

قدرت ميان باالئی ها و  بازی های سياسی جاری نقش بی واسطه 
ی چندانی  ندارند و اگر هم نقشی داشته باشند در پيوند با جنبش 
های اجتماعی و نهادهای مدنی است و نمی توان نقش امروز آنان را 
با نقش چپ در  ماه های پس از انقالب و  حزب توده در جریان ملی 

نفت یکی دانست و نيز موضع گيری شخص کروبی و  شدن صنعت
موسوی هم  نسبت به اپوزیسيون چپ و جنبش های اجتماعی و 
نهادهای مدنی و مليت های تحت ستم که پای گاه چپ هستند 
نسبت به رهبران آن دوره  و  دیگر مدعيان اپوزیسيون  بورژوایی 

از این روی نه . تعدیل یافته تر است؛  اوضاع را به گونه ای دیگر باید
آن سياست انحالل طلبانه طيف توده ای که هم چنان به ميرحسين 
موسوی دخيل می بندد و نه آن سياست انحالل طلبانه ی چپ های 
پيشين گردآمده در اتحاد جمهوری خواهان ملی و اتحاد جمهوری 
خواهان الئيک و دموکرات که روبان سبز می بندند درست است و نه 

وانه ی آن دسته از چپ هایی که امثال حجاریان و شعارهای چپ ر
به این .  گنجی را دشمن تر از خامنه ای و احمدی نژاد می دانند

اعتبار به همان اندازه که سياست انحالل طلبی در برابر جنبش سبز 
نادرست است یورش یک جانبه به جنبش سبز، و تاختن یک جانبه به 

ده ی آن هم اشتباه آميز سران جنبش سبز و چهره های شناخته ش
است؛ به ویژه آن که توجه داشته باشيم  که چپ و نيروهای انقالبی 
و دموکرات هنوز هم در موقعيتی نيستند که رهبری جنبش را خود در 

  .  دست گيرند
جنبش سبز فریب «به بيان روشن تر هنوز زود است که گفته شود  

انقالب سفيد همان طور که می گفتيم . »است، جنبش سرخ باید
اما بی گمان سر دادن این شعار  ! دروغ است، انقالب سرخ باید

چندان دور از ذهن نيست و  زمان فرارسيدن اش هم نمی تواند زیاد 
زیرا جنبشی که به نام جنبش سبز ناميده شده است در .  دور باشد

یک سالی که از زنده گی کوتاه آن می گذرد به تدریج  شادابی و 
را از دست داده  و نيازمند خون تازه،  شادابی و طراواتی  طراوات خود
خون تازه و طراواتی نو  در  پرتو روی آوردن هر چه بيش تر . نو است

توده های کارگر و زحمت کش به آن  و  در پيوند با آنان همه گانی 
  !   شدن و گسترش یافتن شعارهای  ساختارشکنانه

شينه ای دیرینه دارد و  مبارزه جنبش سبز در کشورهای اروپایی  پي 
با سياست های جنگ ستيزانه دولت های غربی را از  زمينه های 
رویش  جنبش سبز اروپایی دانست در  کنار  توجهی که این جنبش  
به محيط زیست دارد  و اعالم خطری که نسبت به تخریب محبط 

جنبشی که ذخيره ی سالح های .  زیست از خود نشان می دهد
ر زمان صلح  و کاربرد احتمالی  آن در زمان جنگ را  دشمن اتمی د

شماره ی یک بشریت و محيط زیست می داند و از این روی  جنبش 
سبز اروپایی هرنوع بهره مندی از اتم و راکتورهای اتمی،  حتا بهره 
مندی مسالمت آميز از اتم  برای توليد انرژی را هم تهدیدی می داند 

ه انسان به عنوان   وجه بارز و برجسته ای  عليه محيط زیست و علي
اما در شعارهای جنبش سبز ایران،  شعارهای !  از محيط زیست

محيط زیستی و جنگ ستيزی جائی ندارد و حتا سران جنبش سبز 
هم حساب خود را از تال ش های موذیانه ی دار و دسته ی فرمان روا 

دست یابی به  در ادامه سياست غنی سازی اورانيوم و  تالش برای

سالح اتمی چندان جدا نساخته اند از این روی می توان گفت که 
تاکيد یک جانبه بر روش های مسالمت آميز مبارزه ی سياسی  و  
پرهيز از خشونت تنها  وجهی است که  نشان از  نزدیکی  جنبش 

سبز ایران با جنبش سبز جهانی دارد  و  اقبال جهانی از جنبش سبز  
  . هم از  همين  زاویه باید دیدایرانی  را 

اگر چه ایدئولوژی حاکم بر این جنبش، ایدئولوزی نيمه اسالمی،  
نيمه بورژوایی است و سبزی آن سبز نيم بندی است که از یک 
سوی به زردی می زند به نشانه ی تمایل لببرالی  و از سوئی دیگر 

ر ترکيب به سياهی می زند به نشانه ی  سبز اسالمی،  اما به اعتبا
جمعيت گرد آمده در آن  چندان سبز نيست و  بيش از آن که به 
سياهی بزند یا به زردی، به اعتبار حضور بيشينه ی کارگران فکری، 

به .  بيکاران و زحمت کشان در آن،  می تواند شتابان سرخ شود
همين مناسبت از همان نخستين روزهای تظاهرات توده ای و آشکار  

از جان باخته گان و بازداشتی ها،  دیدگاهی بر شدن هویت شماری 
این باور بود و هوز هم هست  که این جنبش نه یک جنبش سبز که 
یک جنبش رنگين کمانی است و ترکيبی را در بر می گيرد از اقشار و 
طبقات گوناگون با حداقل خواسته ها و  سایه روشن هائی از فصل 

!  استبداد دینی و حکومتی مشترک های سياسی متبادر در  مبارزه با
به هر حال  اگر چه این جنبش در  داخل و خارج کشور  هم چنان به 
نام جنبش سبز شناخته می شود  و اگر چه  واژه ی  رنگين کمان بر 

اما برای !   قامت آن برازنده تر است  و  با درون مایه ی آن  سازگارتر
مشارکت چپ ساختارشکن با هر کميت و کيفيتی که در جنبش 

داشته باشد دشوار است  که خود را رنگ باخته بداند و به جای سرخ 
گو این که با رنگين کمان خواندن این جنبش هم  .  سبز ناميده شود

  ! رنگ باخته گی سرخ جبران پذیر نخواهد بود
اما  با سپری شدن یک سال از پيدایش این جنبش، هنوز چه اندازه   

پای گاه ثابت طبقاتی اش کدام  جدی است و آبش خورش کجاست؟
است؟ کدام طبقه و کدام نيرو جدی اجتماعی را در بر می گيرد؟  
کدام طبقه را نماینده گی می کند؟  در شرایط  کنونی چه نيروهائی 
با خود دارد  و  در کجا ریشه دوانيده است؟  آیا جنبشی که سبز 

و دو خرداد خوانده می شود  به یک باره و از بطن انتخابات بيست 
سال هشتاد و هشت پدید آمد و خواست محوری اش هم چنان 
انتخاب بين بد و بدتر است؟ ایا با بسته شدن دفتر انتخابات جنبش 
هم مرد  و یا ریشه دارتر از آن است که تنها یک محور داشته باشد؟ 
ایا این جنبش به  یک جنبش ساختار شکن فرا خواهد روئيد  و یا هم 

ان انتخابات و حق رای محبوس خواهد ماند؟ وزن چنان در زند
ساختارشکنان در آن به چه ميزان است؟ و با توجه به این که  
ایدئولوژی  چيره  بر این جنبش به سبب محوریت و محدودیت 
خواسته ها دایر بر حق رای همه گانی و انتخبات آزاد ایدئولوژی 

و یا  بورژوایی است آیا در این مرحله ایست خواهد کرد 
  !ساختارشکنان با شعارهای ساختار شکنی ميدان دار خواهند شد

از تعبير ساختارشکن که تعبيری است از ميرحسين موسوی دو 
روایت مشخص وجود دارد  که به هر دو روایت ساختارشکنان کسانی 
هستند که از نظام فراتر رفته و با شعار مرگ بر اصل والیت فقيه و 

واستار سرنگونی نظام جمهوری اسالمی مرگ بر علی خامنه ای خ
هستند در کليت آن، و حال آن که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی 
و محمد خاتمی هنوز برای جمهوری اسالمی تحت رهبری ولی فقيه 
ظرفيت دموکراتيک قایل هستند و باور دارند یا تظاهر می کنند که باور 

انون اساسی دارند در چهارچوب نظام جمهوری اسالمی و همين ق
موجود می توان آزادی انتخابات و حق رای همه گانی و عدالت 
اجتماعی، البته عدالت اجتماعی  به همان تعبير مستضعف پناهی 
که در سال های نخست برقراری جمهوری اسالمی گفتمان روز بود 
را تامين نمود به بيان روشن تر رهبران اصالح طلب و نيمه اصالح 

نبش سبز را در چهارچوب حق رای و انتخابات طلب، تالش دارند ج
در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی مهار کنند و بار .آزاد 

دیگر با اوج گيری فضای انتخاباتی برای مجلس شورای اسالمی و یا 
نباید فراموش نمود که اگر .  شوراهای شهر و روستا ميدان داری کنند
یا در کنار این جنبش وزنی  جریان ساختارشکن در درون این جنبش و

پيداکند گفتمان  تعبير دیگری از ساختارشکنی هم معنا پيدا می کند  
و آن گاه است که  شعار ساختار شکنی نمی تواند در چهارچوب 
سرنگونی جمهوری اسالمی محدود بماند و  گفتمان  فرارویی از 

! وردجمهوری اسالمی  با فرارویی از نظام سرمایه داری پيوند می خ
 .  
اما . شاید هنوز زود باشد که از جنبش ساختار شکنان سخن گفت 

ساختار شکنان به هر تعبيری  در درون مرزهای کشور نيروی محرکه 
و این وجه !  ی این جنبش هستند و در خارج از کشور پشتيبان آن

بارزی است از حضور چپ  در این جنبش، چپی که از بدو روی 
با سر دادن شعار سرنگونی خواستار  کارآمدن جمهوری اسالمی
اما ساختارشکنان و آنان که شعارهای ! سرنگونی کليت آن است

ساختارشکنانه سر می دهند کدام اند؟ آیا طيف نيروهای هوادار 
سرمایه داری  هم می توانند ساختارشکن باشند؟ بی گمان آن 

جاری که جریان از نيروهای رزمنده  ی خيابانی  که به دور از توهمات  
گریبان گير بخشی از مخالفان نظام است و به جریان های اصالح 



 
 

طلب حکومتی کم و بيش دل بسته گی  دارند سرنگونی جمهوری 
اسالمی را در کليت آن خواهانند در طيف ساختار شکنان جای دارند 
و بنابراین  اگر منظور از ساختارشکنی سرنگونی جمهوری اسالمی 

يف های سرنگونی طلب را ساختار شکن باشد می توان همه ی ط
دانست اما اگر منظور از ساختار شکنی، شکستن نظام سرمایه 
داری و  فرارویی از سرمایه داری باشند در آن صورت ساختار شکنی 

و باید افزود که دشوار خواهد بود در بدو !  را باید از موضع طبقاتی دید
ی صف مخالفان شکل گيری یک جنبش سياسی و در اوج درهم آميز

جمهوری اسالمی، هویت طبقاتی ساختارشکنان را همان طور که 
هر چند که  دشوار نخواهد بود سایه روشن های  ! هست نشان داد

  .  بافت طبقاتی بخش رادیکال جنبش را دید
جریان ساختارشکن هر چند که هنوز بدون هویت مستقل  در بطن 

ان یابی مادیت رسمی جنبش سبز در حرکت است  و به اعتبار سازم
ندارد اما بدون حضور آن، جنبش سبز تنها نمادی است از یک جنبش 

از جمهوری اسالمی و حتا  فراروییواقعی، بدون بالنده گی، بدون 
بنا براین  اگر ساختار شکنی فراتر از !  بدون فرارویی از نظام والیتی

سرنگونی جمهوری اسالمی با ساخت زیربنایی جامعه در ستيز 
جریان . نباشد زمينه ی یک دموکراسی واقعی فراهم نخواهد آمد

های ميانی جامعه با ساختار سرمایه داری مخالفتی ندارند، مخالفت 
آنان با شکل حکومتی جمهوری اسالمی  است   و از همين جا تعبير 

ساختارشکنی از موضع سرمایه . دوگانه ای خود را نشان می دهد
برقراری یک نظام سياسی !  مایه داری بدداری خوب و  مبارزه با سر

سرمایه داری و تداوم بهره کشی در یک سوی اهرم ) غيردینی(الئيک
ساختارشکن، و تالش برای  برقراری یک نظام الئيک سوسياليستی 

تالش برای پایان دادن به بهره   1در سوی دیگر اهرم ساختار شکن
ری از ستم و سامان دادن  جامعه ای ب! کشی انسان از انسان

اما مشکل ... طبقاتی، فرهنگی، نژادی،  جنسی، مذهبی و 
اساسی در پيوند با ساختار شکنان در این رابطه است که این نيروها 

جن و بسم الهی که مورد باورشان هم نيست از هم «هم چون 
گرائی و یگانه گی گریزانند  و تا این پرکنده گی به یگانه گی نينجامد  

ی و هواداران سوسياليسم در دگرگونی های جامعه  نيروهای انقالب
  .جای گاه  خود را باز نخواهد یافت
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  ...يران در ا يیهم جنس گرا        
  

به نام 2005در رابطه با چنين سوژه ای، فيلمی در سال 
در آلمان ساخته شد که هنرپيشه نيمه ايرانی، " پوست بيگانه"

. ياسمين طباطبائی، نقش دختری به نام فريبا را بازی می کند
او از ايران فرار کرده و از کشور . فريبا هم جنس گرا است

از ترس آبروريزی فريبا . آلمان تقاضای پناهندگی می کند
مسئولين دالئل او را . گرايش جنسی خود را بروز نمی دهد

برای پناهندگی موجه نمی دانند و در نهايت او را به ايران 
 .سنگسار و مرگ در ايران منتظر او است. بازمی گردانند

او به گرايش جنسی خود . ک، اما سوژه ای واقعی ست-ياسمين
ه در ايران مجازات سنگسار او اعتراف می کند و به دليل اين ک

اما . را تهديد می کند، از کشور آلمان اجازه پناهندگی می خواهد
در قوانين آلمان، حق پناهندگی برای زنی که گرايش جنسی به 

و چنين امری به . هم جنس خود دارد، درنظر گرفته نشده است
  . معنی عودت به ايران است

پوست و گوشت خود حس  ياسمين طباطبائی که نقش فريبا را با
اعتقاد او . ک می جنگد-و بازی کرده است، برای جان ياسمين

نسبت به قوانين آلمان در اين رابطه، تنها يک مفهوم است، 
  !رسوايی
ک در مقابل دادگاه تمام داستان زندگی خود را تعريف -ياسمين
سالگی عاشق دختر همسايه می شود و وقتی  14از . می کند

مادر . متوجه می شوند، از آن محله می روندخانواده دختر 

ياسمين او را به دکتر می برد و پزشک قرص هورمون تجويز 
در دانشگاه عاشق يک دختر . می کند که تأثيری نمی گذارد

اين قضيه نيز مخفی نمی ماند و می بايست . دانشجو می شود
خانواده اش او را مجبور به ازدواج با . از دانشگاه نيز برود

مرد می کنند در حالی که ياسمين رابطه اش را با دوست  يک
بعد از اين که پاسداران او . دخترش هم چنان حفظ  می کند

وجمعيتی را که در جشن تولد دوست دخترش شرکت داشته اند، 
با يک حمله شبانه دستگير می کنند، پدر ياسمين با نفوذی که 

کرده و فرار او داشته، موفق می شود ياسمين را از زندان آزاد 
ک که در ايران –ياسمين . به خارج از کشور را سازمان دهد

محکوم به مرگ است، از مسير ترکيه خود را به برلين رسانده 
مسئولين در آلمان داستان زندگی . و تقاضای پناهندگی می کند

چرا که مادر ياسمين صحت اين داستان را . او را باور نمی کنند
وکيل ياسمين استدالل می کند، . بی نيستجای تعج. نفی می کند

معلوم است که وقتی مادری ايرانی از جانب دو مرد ناشناس 
تأييد . مورد چنين سئواالتی قرار می گيرد، پاسخ منفی می دهد

داستان زندگی ياسمين نه تنها آبروريزی برای خانواده 
محسوب می شود، بلکه برای همسر ياسمين نيز می تواند 

اما ادارات مسئول در . به همراه داشته باشد مجازات مرگ
باقی می " داستان تخيلی فرار"آلمان هم چنان بر سر تئوری 

در حالی که اين مسئولين بايد بدانند، تنها اعتراف به هم . مانند
جنس گرايی نه تنها در ايران، بلکه در ادارات آلمانی نيز جرئت 

نده صداقت بااليی می خواهد و خود اين اعتراف نشان ده
در شرايطی که هم جنس گرايی در ايران يک . ياسمين می باشد

تابو جنون آميز است، و در شرايطی که بسياری از هم جنس 
گرايان به جای اعتراف به گرايش جنسی خود دست به 
خودکشی می زنند، صحبت از گرايش جنسی شهامت می 

  . خواهد
ترافی حتی در سازمان امنيستی بين الملل معتقد است چنين اع

کشور آلمان و در خانه های پناهندگی نيز می تواند به قيمت 
زيرا شخصی که به گرايش . جان فرد مورد نظر تمام شود

جنسی خود به هم جنس اعتراف کرده است، در خارج از ايران 
نيز از جانب ساير پناهندگان تحت آزار و خطر جانی قرار می 

جنس گرايان با مخفی کردن به همين علت بسياری از هم . گيرد
گرايش جنسی خود، داليل ديگری را برای پناهندگی خود اعالم 

  .می کنند
امنيستی بين الملل که کتابی درباره نقض حقوق بشر هم جنس 

ها انتشار داده، معتقد  -گرايان زن و مرد و ترانس سکسوآل
است، تعداد هم جنس گرايان و انسان های ترانس سکسوآل که 

ن پناهنده می شوند، واضحا بيشتر از آن حدی است که به آلما
  .به گرايش خود اعتراف کرده اند

ک را باور نکردند و -دادگاه های آلمان داستان زندگی ياسمين 
ادعا کردند که او خطر جانی را نسبت به زندگی اش نمی تواند 

دادگاه مدارکی را که ياسمين توسط خانواده اش به !!! اثبات کند
. منتقل کرد، باور نکره و آن ها را تقلبی ارزيابی نمودآلمان 

تنها امری که دادگاه از ياسمين پذيرفت، بعد از ساعت ها 
  .قاضی، تأييد گرايش جنسی او بود 5بازجويی توسط 

امنيستی در گزارش ساالنه اش اعالم کرده است، در سال 
. مورد اعدام در ايران انجام شده است 177حداقل  2006
" غيراسالمی"ی از اعدام شدگان به علت روابط جنسی بسيار

در مقابل قاتلينی که بنا به ادعای . جان خود را از دست داده اند
" منحرفين اخالقی را به سزای اعمال شان رسانده اند"خود 

  .آزاد گذاشته می شوند
  

    **********************************  


