
  چرخش اوضاع  و مؤلفه های اصلی آن
  

 تقی روزبه
   سروکار داريم؟آيا ما با دوره جديدی

چرا که . بنظر می رسد که سؤال فوق دیگر تردید برانگيز نباشد 
خود  سير رویدادها، تاحد زیادی پاسخ آن را داده است و مسأله 
دیگر ازمرحله حدس و گمان ویا استقراء ذهنی این یا آن روشنفکرو 

تحریم گسترده انتخابات با به نمایش . ظریه پرداز گذشته استن
گذاشتن خلوت خيابا ن ها توسط اکثریت شهروندان بویژه کالن 

هزار به باال که عموما درکشورما  500شهرهایی با جمعيت (شهرها
، )نشان دهنده هم سمت رویدادها وهم  رقم زننده نهائی آنند

. دید کسی پنهان نمانده است، از"دهکده جهانی"درچهارگوشه بام 
% 62تحریم بيش از(با این همه باید تأکيد کرد که واقعيت فوق

تقریب ) شهروندان این مناطق پرجمعيت براساس گزارشات رسمی
اول ودستکم را تشکيل داده و هنوزازتصویرکامل آن چه که واقعا 

حاال دیگر کسی دروجود . دراول اسفندماه اتفاق افتاد فاصله دارد
وزیرکشوربعنوان متولی رسمی . لب گسترده تردیدی نداردتق

نوروز خودبه  برگزاری انتخابات، چندین بارو ازجمله درپيام عيد
   صراحت بيان داشته است

  2  بقيه در صفحه                                           

  

    جدا سازی جنسی و خشونت عليه زنان    
  
  مهرانگيز مينا خانی

  
در خبرها در ادامه جدا سازی جنسی می شنویم در باز 

  .شيراز پارک مخصوص زنان احداث می شود 
زنان ایرانی که تجربه زندگی در جمهوری اسالمی و هم 
زندگی در خارج کشور را دارند خوب می توانند محيط اطراف 

زن ایرانی داخل کشور . زنان در جامعه ایران را ارزیابی کنند
گشاد وتيره خود باز هم از خشونت با تمام پوششهای 

در ایران بد دهنی و نيش زبان .خيابانی در امان نيست 
مردان به زنان رهگذر ، خشونتی که بی شک تمام زنان 

عمومی  کرده اند و ساده ترین و ایرانی بدون استثنا تجربه
   .استشکل خشونت  ترین
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که او فعال از بيان آن ها معذوراست        " ناگفته هایی دارد  "که انتخابات   
محتشـمی ومنتجـب نيـا      . وطرح آن ها را به مصلحت نظام نمی بيند        

دوعضوسرشناس متعلـق بـه مجمـع روحـانيون مبـارز، نيـز بـه وجـود                 
حـاال  . هبـان بـرده انـد   تقلب اعتراف کرده  و شکایت به نزد شورای نگ        

دیگر رسما معلـوم مـی شـود کـه شـورای نگهبـان هـم نـاظر و هـم                     
برگزارکننده انتخابات بوده و وزارت کشورعمالنقشی فراتراز وردسـت         

هدف تعيين شده  دست کـاری       . شورای نگهبان بودن نداشته است    
آراء عالوه برتضمين انتخاب کاندیداهای موردنظرجناح حاکم، رساندن        

آراء شــرکت کننــدگان بــه مرزباصــطالح مشــروعيت، یعنــی حدنصــاب 
  .بود% 50حول و حوش 

، پـروژه تقلـب     76 طنزتاریخ می گوید اگر درزمان انتخابـات دوم خـرداد         
ــود       ــه خ ــان ک ــور آن زم ــيس جمه پيشــاپيش توســط رفســنجانی رئ
درگيرجدال سختی با بخشی ازتماميت خواهان  بود،افشاء گردیـد و           

وان نماینــده اصــالح طلبــان حکــومتی  درنتيجــه محمــد خــاتمی  بعنــ 
تقدیربرخاسـته از   ( برکرسی ریاسـت جمهـوری نشسـت، امـا تقـدیر          

چنان بوده است که این بـار       ) پيوند خونی اصالح طلبان با نظام حاکم      
خــاتمی در نيمــه نهــائی دوران ریاســت جمهــوی خــود درتمکــين بــه  

ات  فرمان حکومتی، درنقش یاور شورای نگهبان دربرگزاری یک انتخاب        
که البته  جز اعـالم مـرگ پـروژه اصـالح            !  تقلبی ظاهرشود  -نمایشی

باوری نسبت بـه جمهـوری اسـالمی دررقـت آورتـرین شـکل ممکنـه            
" جنـازه سياسـی   "درواقعيت امراکنـون خـاتمی  فقـط یـک           . اش نبود 

. است که جناح حاکم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری الزمش دارد          
ولـی درخواسـت افکـارعمومی      . مردم امـا خواهـان دفـن آن هسـتند         

سـخنان  . برای  به پائين کشيدن این جسد گوش شنوائی نمی یابد          
اخيرخاتمی درآخرین نشست کابينه قبل ازآغازسـال نـو، حـاوی یـک             

بکوری چشم مخالفين نظام تـا زمـان اتمـام ریاسـت            : پيام عمده بود  
  ! جمهوری خود خواهم ایستاد

زدوره قبل مبارزه برای دست     بعنوان یک وظيفه فرعی و باقی مانده ا       
  !.یابی به این جسد ودفن رسمی آن هم چنان ادامه دارد

ــه      ــوینی را ک ــد اصــلی و ن ــد رون ــوق نمــی توان ــا وظيفــه فرعــی ف ام
روی کـرد مـردم بـه       . آغازگردیده است تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد          

صریح تـرین وجـه ممکنـه عليـه کليـت نظـام حـاکم، بعنـوان بـارزترین           
اع، بانشـانه هـای مکملـی چـون فراینـد تبـدیل             نشانه چـرخش اوضـ    

ــوری" ــالمی، تحصــن شــمارقابل      " جمه ــه حکومــت اس اســالمی ب
توجهی از نمایندگان مجلس دراعتراض به سياست حذف گسترده و          

ــان دوره    ــات نمایشــی، اعــالم  پای ــات " عــدم شــرکت درانتخاب اتتخاب
درجمهــوری اســالمی وعــدم امکــان اصــالح از درون نظــام " پارلمــانی

، جملگـی بـا یکـدیگر ترکيـب شـده و بـا              "اصالح طلبان  پيگير   "سط  تو
درخشش خيـره کننـده ای شـروع دوره جدیـد را درقالـب یـک نقطـه                  

بنـابراین مـی تـوان      . عطف مشهود و بياد ماندنی به ثبت رسانده اند        
پذیرفت که اکنون پرونده آن چه که موسوم بـه دوره دوم خـرداد بـود،      

  گشـوده  82 نـام دوره اول اسـفند        بسته شده و پرونـده جدیـدی بـه        
تأکيد می کنم که آن چه که باین واقعيت اهميت بـزرگ            . شده است 
 تاریخی می دهد و آن را بعنوان منبع الهام بخش  تاکتيک             -سياسی

ها و راهبردهای نوین درمی آورد نه استقراء و اسـتنتاج ذهنـی ایـن               
اشـته شـدن    یا آن نظریه پرداز بلکه سير عينی رویدادها  و صـحه گذ            

  .آن توسط عمل و تجربه کالن توده ای است
  :مهم ترین مختصات دوره جدید

   آماج مبارزه-الف
ــد نفــی      ــرین مختصــه دوره پســادوم خــرداد را بای ــد مهــم ت ــی تردی ب
. مســتقيم کليــت رژیــم ازســوی اکثریــت بزرگــی ازمــردم بشــمار آورد

ليـه  درواقع اگر دوره دوم خرداد درحکـم مبـارزه غيرمسـتقيم مـردم ع             
کليــت نظــام بــود، انتخابــات اول اســفند را بایــد رویــاروئی مســتقيم   

  .بشمار آورد
   شکل مبارزه-ب

 اگرمبارزه غيرمستقيم عمدتا با اتکاء به قواعد بـازی رژیـم و بـا تکيـه       
برمبارزات قانونی صورت گرفت، که البته همين مسـأله درعـين حـال             

 دوره جدیـد را     مهم تـرین خصـلت مبـارزه      -رقم زننده محدودیت آن بود    
این مبارزه بسـته بـه      .بشمارآورد) و نه الزاما غيرعلنی   (باید فراقانونی 

شرایط حاکم برجنبش و نحوه انکشاف آن می توانـد حامـل فازهـای              
متعدد و مکملی ازنافرمانی مـدنی تاقيـام تـوده ای بـرای سـرنگونی        

نافرمـانی مـدنی نيزخـود پهنـه بـس          . جمهوری اسالمی را دربرگيـرد    
حــاالحتی بــاحکم خامنــه ای   . ای را شــامل مــی شــود  گســترده 

اعتصــابات کــارگری نيــز رســما جــزء نافرمــانی مــدنی محســوب مــی 
برگزاری چهارشنبه سوری درخارج از محوطه تعيين شـده نيـز           . شود

عدم پذیرش آراء اعـالم شـده       . ازجمله اشکال نافرمانی مدنی است    
ی شـورای   درفریدون شهروشورش مردم آن شهرعليه باید و نبایـدها        

نگهبان، عدم تمکين به احضاریه دادگاه ها و عـدم رعایـت ممنوعيـت        
نيز همـه وهمـه گوشـه هـایی از          .... مصاحبه با رسانه های خارج و       

این کارزار بزرگی است که درانطباق با نيازهـای ایـن مرحلـه جنـبش              
و " آسـان "دوره مبـارزه    . ضرورتا باید فراگيرترشـده و سراسـری گـردد        

پيشــروی از درون شــکاف بــاالئی هــا و بربســترقوانين  نــرم برمبنــای 
موجــود ، جــای خــود را بــه مبــارزه ســخت و نافرمــانی عليــه بایــد و   

جنبش ها واعتراضات اجتماعی،اقتصادی و     . نبایدهای رژیم می دهد   
سياسی برموازین عمدتا فراقانونی اهرم اصلی پيشروی دردورجدید        

  .هستند
   تشکل های مستقل و سراسری-ج

ردید مبارزه بـرای نيـل بـه مطالبـات اجتمـاعی وهدفمنـد عليـه                 بی ت 
نظام  حاکم،هرگز بدون تشکل های مسـتقل و سراسـری تـوده هـا               

بااین وجود دردوره انتقالی چندسـاله گذشـته        . قابل تصورنبوده است  
ــطوح      ــه  درسـ ــتقل ودوگانـ ــه مسـ ــای نيمـ ــکل هـ ــانوعی تشـ ــا بـ مـ

امـا بـا پایـان      . ده ایـم  روبروبـو .. کارگران،معلمين، دانشـجویان، زنـان و     
دوره انتقالی و ورود به  دوره کنونی، سازمان دادن مبارزات کارسـازو             
تداوم دارعليه کـل نظـام وبشـيوه فراقـانونی مسـتلزم شـکل گيـری                
گسـترده تشـکل هــای مسـتقل ازجنــاح بنـدی هــای رژیـم و منــزوی      

  .ساختن کامل زائده های دست ساخت رژیم است
  قتصادی پيوندمطالبات سياسی و ا-د

شکاف و دوگانگی موجود در حاکميت، دوگانگی و گسست کـاذب و            
و نيزسـایر مطالبـات     (درعين حـال مخربـی را بـين مطالبـات اقتصـادی           

که مطابق آن یک جناح خـود       . و سياسی بوجود آورده بود    ) اجتماعی
را نماینده تؤسعه سياسـی قلمـداد مـی کـرد و بـا منجمـد سـاختن                  

ن هـا را بـه روز محشـر پـس ازحصـول             سایرمطالبات، دسـتيابی بـه آ     
باین ترتيب ضمن فروبردن ميليـون      . تؤسعه سياسی موکول می کرد    

کارگروزحمتکش درقعرباتالق فقرو بيکاری واعمال انواع تبعـيض هـای     
عمال فرصت و فرجه مناسـبی را بـرای جنـاح           ... جنسی و مذهبی و   

راهم مقابل که خود تبلورعينی مافيای اقتصادی و سـوداگرانه بـود فـ            
می ساخت که ضمن کارشکنی و مخالفت عليـه تؤسـعه سياسـی            

که این خود درشـرایط فقـدان یـک         . دم از عدالت اقتصادی و رفاه بزند      
جنــبش دموکراتيــک نيرومنــد ونقــش آفــرین موجــب ایجــاد گسســت  

پایان دوره دوم خرداد به معنای      .  درجنبش های اعتراضی می گردید    
ازایـن رو مـی تـوان       . ودپایان سيکل معيـوب فـوق محسـوب مـی شـ           

گفت که بستر مناسـبی  بـرای تـرميم گسسـت هـای موجـود بـين                  
  و وضعيت آچمزگذشته " تورقانون"مطالبات گوناگون، برون رفت از
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فراهم شده است که حاصل آن فراهم آمدن زمينه عينـی مناسـبی             
 شکل گيری جنبش هایی بـا چهارمؤلفـه مورداشـاره و            برای تکوین و  

حاوی ظرفيت بالقوه نيرومندی برای غلبه برپراکنـدگی و ناهمزمـانی          
  .و ناهم زبانی مبتالبه این جنبش هاست

  نتيجه گيری
در یک جمع بندی کلی می توان گفت تحریم گسترده ای که صـورت      

نيـان نشـان   گرفت، دروهله اول به خود مردم و دروهله بعدی بـه جها    
داد که دربرابر رژیم جمهوری اسـالمی یـک جامعـه مـدنی مخـالف و                
فعال وجوددارد که قادراست سربزنگاه های مهـم بـا یـک پـارچگی و               

ویژگـی  . همبستگی عظيم خود، قدرت خویش را بـه نمـایش بگـذارد        
بارز این وجدان جمعی   دربرآمد تحریم انتخابات آن بود کـه توانسـت               

  و بـدون تکيـه برسـازوکارهای بـاالئی هـا بـه               حضور خود را مسـتقال    
همانگونه که درتحـریم انتخابـات شـوراهای اسـالمی          (نمایش بگذارد 

وهمين مسأله نشـان دهنـده   ). وشهروروستا نيز به نمایش گذاشت    
 دمکراتيـک مـردم درمسـيربالندگی       -آنست که جنبش ضداسـتبدادی    

ظمـت ایـن    درع. شده است " برای خود "وارد فاز   " درخود"خویش ازفاز 
جنبش و درحقارت پایگاه رژیم همين بس که بگـوئيم پایگـاه مردمـی              

ــم ــم   -رژیـ ــود رژیـ ــای خـ ــان آمارهـ ــاس همـ ــی براسـ ــط  -حتـ ــه فقـ  نـ
نظــام از وزن نــازلی درحــد " انتخابــات"دربرابرمخالفــان تحــریم کننــده 

کمترازیــک چهــارم برخورداراســت، بلکــه حتــی پــائين ترازميــزان آرای  
!. ریخته شده به صندوق هـا قـراردارد       " هآرای باطل "و  " رأی سفيدها "

  فرقی نمی کند که بـه کـدام گـزارش انتخابـاتی              -اکنون درجامعه ما  
 بــرای همــه روشــن شــده اســت کــه مخــالفين نظــام -اســتناد کنيــد

، بـا فاصـله     "رأی سـفيدی هـا    "ازنظرکمی، حتی بـدون درنظرگـرفتن       
ــد   ــرار دارن ــام نخســت ق ــروی دوم را . بزرگــی درمق رأی ســفيدی "ني

با هفـده درصـد آراء کـه اعـالم رسـمی وواقعـی آن جـزو خطـوط           "(اه
تشکيل می دهند وبـاألخره حاکميـت بـا         ) قرمز رژیم تلقی می شود    

ــر از  ــرار دارد 15کمت اگرکــل مخــالفين یعنــی  .  درصــد در رده ســوم ق
تحریم کنندگان و رأی سفيدی هـارا بـاهم جمـع کنـيم، روشـن مـی                 

ریکسـو و کمترازیـک پـنجم       شود که بيش از چهارپنجم مـردم ایـران د         
  .دیگردرسوی دیگرقراردارند

 عمال درنمایش شعار رفراندومباین ترتيب می توان گفت که 
والبته رفراندوم درنظام . انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت

جمهوری اسالمی بجزدرقالب تحریم نمی توانست بشکل دیگری 
ين حال به از این رو پس ازاقدام فراگير تحریم که درع.صورت گيرد

معنای اعالم بی معنا بودن هرگونه انتخاباتی درجمهوری اسالمی 
 نمی تواند برروی توهم - ازجمله رفراندوم- بود، هيچ اقدام بعدی

نمی . برگزاری انتخابات آزاد درنظام جمهوری اسالمی استوارباشد
توان منکرشد که شعار رفراندوم به عنوان یک شعار آکسيونی و 

ه دارای بردمعينی بوده و هست، اما بعنوان مشی بسيج کننده البت
  فاقد کارآئی بوده و تآکيد برآن از این زاویه  مرحله ای  وراهبردی ،

جزتأکيد بریک شبه استراتژی کاذب و سرمایه گذاری برای دست 
چرا که دخيل بستن به رژیم . یابی به آب  در سراب نيست

 موضوعش به رأی چمهوری اسالمی برای برگزاری  رفراندومی که
گذاشتن بودو نبود رژیم است، درحالی که نشان داده است حتی 
قدرت تحمل انتخابات درون جناحی ورفرم درچهارچوب نظام را ندارد، 
جز باز آفرینی توهم به مشی تمکين به خواست مردم توسط نظام 

که . حاکم و برمدارهمان مشی شکست خورده گذشته نيست

به پایان . ی به روح و پيام دوران جدید نيستدرکنه خود جزبی اعتنائ
رسيدن مبارزه قانونی و پارلمانی درجمهوری اسالمی درعين حال 
درحکم بی معناشدن شعار رفراندوم به عنوان یک شعاراقدامی 

  .درچهارچوب این رژیم نيزهست
دمکراتيک  تنها مـی توانـد برپایـه طـرح شـعار             - جنبش ضداستبدادی 
و . ئين کشيدن حاکميت راه خـویش را بگشـاید        راهبرد سرنگونی و پا   

ــی         ــات کالن ــه مطالب ــابی ب ــه دســت ی ــای آن اســت ک ــه معن ــن ب ای
نظيرجدائی دین ازدولت و تغييرنظام، جمهوریت، آزادی ویا مطالبـاتی    
چون برگزاری مجلس مؤسسان جملگی موکول به سـرنگونی نظـام           

ــاکم اســت  ــائين کشــيدن    . ح ــه ســرنگونی و پ ــه ذکراســت ک الزم ب
داد حاکم، آن گونه که برخی ها مایلند  تلقـين کننـد، الزامـا بـه             استب

بی تردید تأکيـد اصـلی      . معنای اعمال خشونت و ستایش آن نيست      
و حتــی االمکــان برشــيوه هــای مســالمت آميــزو مــدنی درانکشــاف  

اما نباید ازیاد بریم که برپایه تجارب تاریخی        . مبارزات فراقانونی است  
وه مبـارزه، نمـی توانـد تنهـا توسـط یـک             درتحليل نهائی انتخـاب شـي     
  .طرف منازعه تضمين گردد

  نقاط آسيب پذیر
گرچه برآمـد تحـریم انتخابـاتی درماهيـت خـود نشـان دهنـده شـکل                 
گيــری یــک خــود آگــاهی عظــيم و نشــانه چــرخش تــوازن قــوا بســود 

  :اما سه نکته را نباید ازنظردورداشت. مخالفين نظام است
ه جنبش عظيم اکثریت، نمی توانـد       نخست آن که ظرفيت های بالقو     

برعکس باید آن را یک رونـد تـدریجی   . یک شبه به مرحله ظهوربرسد  
بــی تردیــد شــروع  آن قبــل از تحــریم . و درحــال شــدن درنظــر گرفــت

انتخابات مجلس هفتم بوده و پس از آن نيز هم چنان درمسـيرتکوین             
قـوت  و بهمين دليل بطورطبيعی حامـل  نقـاط ضـعف و           . خود قرار دارد  

  .مربوط به این مرحله درحال شدن است
دوم آن که بدليل چگونگی انتقال ازمرحله قبلی به مرحلـه جدیـد واز           
جمله بدليل احساس خيانت شدگی و سرخوردگی از مواضع بغایت          
تسليم طلبانه خاتمی دربخش هایی از جمعيـت کشـور ونيـز بـدليل              

ادگی و  آن که جنبش ضـد اسـتبدادی بـدون تـدارک الزم و کـافی آمـ                
تشکل های الزم  وارد فازنوین شده است و دست یابی بایسته بـه              
مؤلفه های دوره جدید خود نيازمند مرورزمان و تالش فداکارانه و بی            
وقفه فعالين و مدافعان راستين دمکراسی است ونيز بدليل تشـدید           

ازجمله بستن روزنامـه    (فشارسرکوبگرانه جناح حاکم درمرحله انتقال    
، درکوتـاه   ...) و پرونـده سـازی و دسـتگيری فعـالين و           ها وسـایت هـا    

مدت ممکن است که جناح حاکم بتواند خود را موفـق و بـدون رقيـب         
با این همه اشتباه است که فریب توازن قوای ظـاهری و            . تصورنماید

شکننده راخورده و چرخش اساسی توازن قـوا عليـه رژیـم را نادیـده               
را با انفعال و بی حرکتـی جنـبش         بيانگاریم ودوره بازسازی و بازیابی      

  .های اجتماعی مترادف بدانيم
سوم آن که وجود همبستگی و ظهور هم زبانی و واکـنش مشـترک              

ــا بزرگداشــت برخــی مراســم  " انتخابــات"در بزنگــاه هــایی چــون  و ی
، هنوز به معنی امکان بـروز آن در فواصـل ایـن        ..سنتی ویا ورزشی و   

ــات اثبــاتی ني  ــوع نقــاط و حــول مطالب ــين انباشــت  . ســتن شــکاف ب
مطالبات و وجود نهادها و تشکل هـای فراگيـرالزم بـرای بهـره گيـری                
نقشه مند ازانرژی انباشته شـده  ازمهـم تـرین نقـاط ضـعف جنـبش                 
بشمار رفته و عامـل عمـده درگسسـت هـا وفقـدان ادامـه کـاری آن         

بنابراین ایجاد شبکه های ارتبـاطی داخلـی درميـان هرکـدام            .  است
ودرجهــت پيونــد آن هــا بایکــدیگر وتــأمين رســانه هــای  ازجنــبش هــا 

سراسری مستقل دربيـرون ازمرزهـا، ازشـرایط اساسـی وجـود یـک              
  . جنبش مستقرو مستمربشمار می رود
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  ه از صفحه يک ادام
  
 جدا سازی جنسی و   
  

اين زنان هستند که باعث تحريک . گناه زنان محسوب می شود 
مردان می شوند ، تن و بدن و موی زنان ، اصأل وجود زنان 

حجاب برای زن مانند صدف برای مرواريد «.تحريک کننده است 
حجاب که .از جمالتی است که بر ديوارها ديده می شود » .است 
حائلی است ميان دو جنس يعنی پرده ای که مردان نتوانند زنان خود 

را ببينند ، با اينحال کافی نيست ، در اتوبوسها ، مدرسه ها 
بيمارستانها و تمام مکانهای عمومی و حتی در فضای سبز پارکها ، 

 ساله نشان می دهد که 25اما تجربه . زنان و مردان را جدا می کنند 
از هم جداتر شده اند محيط شهر ، خيابانها و هر چه زنان و مردان 

  . حتی خانه ها برای زنان ناامن تر شده است 
به . اگر يک زن تنها باشی ممکن است از ديوار خانه ات باال بيايند

عنوان بک زن در ايران بايد در و همسايه بدانند که تو مردی داری 
 خود زندگی و سايه مردی باالی سر توست تا بتوانی آسوده در خانه

شب دير وقت که چه عرض کنم بعد از تاريک شدن هوا و . کنی 
حتی بعد از ظهر ساعات خلوت روز نمی توانی با آسايش خيال 

خفاشان و رتيل ها شب و روز زنان را به دام .بيرون از خانه باشی 
  .می اندازند

  اما در کشورهايی که مدرسه ها ، اتوبوسها ومکانهای عمومی تا 
ها و ساحل دريا مختلط است، مزاحمت خيابانی و لفظی ، نيش استخر

  . و طعنه و کنايه چيزی است که ابدأ در جامعه مشاهده نمی کنيد
زنان و مردان ايرانی که ايران را ترک کرده اند شايد به سختی خود 
را به محيط جديد وفق می دهند اما فرزندان که از کودکی اينجا وارد 

د چقدر متفاوت با هموطنان داخل ايران شده و مدارس مختلط می شون
آنها تفاوتهای جنسی خود را از بعد بيولوژيک و علمی . می شوند 
پسران اينجا دختران را موجودی بيگانه نمی پندارند که تا . می فهمند

دختران نيز با ديدن پسران سرخ و .چشمشان افتاد تحريک شوند 
 صحبت کنند و از افکار هم آنها می توانند با هم.سفيد نمی شوند 

  .مطلع شوند
  به درستی فعالين جنبش زنان امسال را سال مبارزه با خشونت 
نامگذاری کرده اند و به درستی خشونت خيابانی که محيط را برای 
حضور زنان در اجتماع ناامن می کند يکی از مهمترين انواع 

  . خشونت است
.  از کجا بايد شروع کنيم حاال می خواهيم با اين معضل مبارزه کنيم

در .قدم اول شناختن و شکافتن و بيان اين نوع خشونت رايج است 
ايران تالشهای ارزنده ای برای به صحنه اجتماع کشيدن اين معضل 

اما بعد چه ؟آيا با روشنگری .توسط زنان فعال جنبش انجام می شود 
چطور است در کوی . و خواهش و تمنا اين معضل حل خواهد شد

وبرزن پالکادرهايی بزنيم و از مردان خواهش کنيم به زنان رهگذر 
متلک نگويند ، زنی که برای گرفتن تاکسی کنار خيابان ايستاده 

  ......برايش بوق نزنند  و اگر زنی را تنها و بی پناه گير آوردند

 آيا با کار فرهنگی در جامعه کنونی ايران چشم اندازی به کوچه و 
نه ، البته نبايد بازگو کردن و نصيحت . ود  داردخيابانی امن وج

کار فرهنگی را بايد با کودکان آغاز . کردن را کار فرهنگی ناميد
کرد و تازه اگر اراده ای برای اجرای يک پروژه علمی و فرهنگی 
در کار باشد باز حصول به نتيجه دست کم يک نسل طول خواهد 

  . کشيد 
نقدأ داريم ، دختران و پسران که با هم    نمونه واقعی آن در اروپا را 

بزرگ می شوند با هم درس می خوانند با هم تبادل افکار می کنند، با 
. هم ورزش می کنند و با هم کار می کنند از يکديگر بيگانه نيستند 

تفاوت بين دو جنس وجود دارد همانگونه که تفاوت بين دو مرد و دو 
تواند توجيهی برای مزاحمت تفاوت جنسی نمی . زن هم وجود دارد 

  . و آزار و تحقير باشد 
جدا سازی جنسی بيگانگی بين انسانها را به همراه می آورد در اين 
ميان تنها زنان تحقير نمی شوند مردان بسياری را در ايران می يابيد 

مردانی که . که همسرانشان دوست و رفيق و ياور زندگيشان نيستند
د را از محبت و دوستی و صداقت و زنان را تحقير می کنند خو

آنها حتی نمی توانند با دختران و . يکرنگی زنان محروم می کنند 
و در .خواهران و مادران خود رابطه انسانی و دوستانه برقرار کنند 

يک سيکل معيوب استبداد ، خشونت و تحقير در جامعه را دامن می 
  .زنند 

اعی همه انسانها حاصل جامعه آزاد در سايه برابری حقوقی و اجتم
مردان نمی توانند زنان را تحت . می شود همه انسانها زن و مرد 

طبقه زير ستم بايد . تسلط بگيرند و از سلطه ديگران در امان باشند
اول آزادی و برابری را برای خود معنی کند و بعد آنرا از حلقوم 

  .شدستمگران که نافی حقوق و آزاديهای اجتماعی هستند بيرون بک
بی . خشونت خيابانی يکی از نمودهای رايج خشونت عليه زنان است 

حقی مندرج در قانون اساسی مضاعف بر ستمهای سيستم سرمايه 
داری که در همه جای جهان بر عليه زنان در جريان است ، خشونت 

  .عليه زنان در ايران را چندين برابر کرده است
سالمی با جدا سازی  سال ، عمر يک نسل است که جمهوری ا25  

آيا .جنسی ، نسلی با زن و مرد بيگانه از هم پرورش داده است 
مردان که قانون مالکيت زنان و کودکان را به آنها می سپارد و ارثی 
دو برابر و حقوقی دو برابر به آنها اعطا می کند حاضرند زنان را 

  . انسانی برابر با خود بپذيرند
 سال دوام نمی آورد  اگر 25ين قوانين اين سياستها ميسر نمی شد و ا
  .جدا سازی جنسی انجام نمی شد
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  ! زندگان بم رادريابيم  داريم،        

 
 amir_l@hotmail.com   اميرجواهرىلنگرودى     

     
 امروزدربم باد هم آه برمى خيزد،خاك مرگ برآسمان سرك مى    

فرقى نمى آند براى آودآان بى مادروبى پدر،براى مادران 0آشد
بى فرزندوشوهريابراى پدران بى همسروفرزند وبراى دختران 
 !عاشق وپسران چشم براه زندگى براى همه بى فردايان بى ديروز

ان ساله،غم جان وبى      غمى آهنه،همچون آهنه گى ارگ هزار
دراين ميان همه نگاههاى 0نانى بردلها مى نشيند وبه نظاره ميماند

دلسوخته،انتظار بى پايان ،غم دل رابه دوردستها تاارگ باخودهمراه 
مى گرداند،آافى است آه سرك بكشى،چرا آه ازدورترين نقطه 
شهربا نبودن ورها شدن درخت هاى بلند خرما به راحتى مى توان 

بم را ديد،ارگى آه پويه تاريخ وجورزمانه ونابهنگامى ستم ارگ 
 !برمردم آن سامان را برخشتهاى خود نشان ميبرد

    امروزديگرهيچ ديوارى،مسير نگاه تورا سد نمى آند ومانع نمى 
  همين نگاه،ارگ آهن سال را با ويرانه هاى باروهاى بلندش!تراشد

   و آارش  وپدربزرگان بى آس با مادر بزرگان  با مادرانش با آودآانش
ودختران عشاق تنها وتنهايان هميشه تاريخ نيز به گونه اى همراه 

 0ميگرداند
   روزوشب ازپس  هم مى آيند روزازپس    بارى همه چيزازپس

 83شب،هفته و ماه،چهلم وچله نشينى قربانيان،اولين عيد دربهار
خشتى  جهانيان،هنوز دربرابرآمكهاى غيرقابل حساب وشمارش

  برخشتى گذاشته نشده است،چرا؟بازهفته پيش
به اين ترتيب بم هرروزه 0جوانى،ديگرباردست به خودآشى زد 

  ازروز قبل قربانى ميگيرد،بازهم چراوچرا هاى ديگر ؟؟؟؟  بيش
   چرايى آنرااززبان على علومى شاعر،روزنامه نگار،محقق 

على !شنويمودردآشناى صاحبدل بمى درگفتگوى با راديوبرابرى ب
علومى انسانى آه سالهادرميان مردم آن سامان زيسته،عزيزان 
بيشمارى رادراين فاجعه بزرگ انسانى ازدست داده است واما 

 000ادامه گفتگو با وى 
همه چيزبه حال خود رها شده،تا »:على علومى ميگويد    *( 

يك دليل اين بى مسئوليتى به بررسيهاى !فاجعه اتفاق بيافتد
درموضوع ويرانگرو ترسناآى مثل زمين لرزه بم آه اين علمى 

موضوع فقط يك امرويرانگردرميان هزاران موضوع ويرانگر ديگر هم 
 از   برميگردد به ذهنيت شبه روستايى پيش هست،يك دليلش

 به عنوان يكى ازتجليات مدرنيته بسياربد  مدرن،آه به علم ودانش
تحقير بين اند وحتى علم جديد رامورد توهين و

منظورمن از علم در اينجا،فقط علم مربوط به زمين 0قرارميدهند
علوم مربوط به اقتصاد،جامعه !شناسى نيست

شناسى،شهرسازى،مديريت،معادن ومنابع وهمه شعبه هاى علوم 
 توهين وتحقير وطرد شدن  تجربى ونظرى مدتهاست آه در معرض

واب قرارگرفتند ومعلوم است آه االن هيچ مقامى مسئولى ج
از باال 0نميدهد،چون رابطه قدرتمندان ومردم آامال يك سويه است

تا پائين وحتى آن دمكراسى نمايشى،فرمايشى ونيم بند و گاهى 

يعنى االن مديران 0مضحك جهان سرمايه دارى صنعتى هم نيست 
دولتى به بقيه هم فقط دستور ميدهند وبقيه موظف به 

 نيست آه بتواند ازجانب مردم هم هيچ نهادى0اجراءهستند
قدرتمندان را آنترل آند،آن چند روزنامه اى هم آه هست،اغلب 
تريبونهاى درخدمت احزاب خلق الساعه،احزابى هستند آه براى 
جنگ قدرت سرمايه داران بازار و سرمايه دارى صنعتى وابسته به 
اقشارباالى بوروآرات آه مسائل اينها هيچ ربطى به بيكارى،تورم 

بهمين جهت است آه ! وغارت منابع نداردوگرسنگى مردم
االن هيچ مسئولى نسبت به زمين لرزه بم راجع به سهل :ميگويم

انگارى حادث شده،جوابى نخواهد داد تا وقتى آه ديريا زود مورد 
 !بازخواست تاريخ قراربگيرد

بطور يقين عمكرد دولت ودستگاههاى ادارى آنها :راديو برابرى    *( 
ست ولى سازمانهاى مستقل غيردولتى آه براى مردم روشن ا

دراين فاصله فعال بودند تاچه حد توانستند به مردم آمك آنند؟ 
تاچه حد درتسكين آالم مردم موثر بودند ودرامرآمك رسانى هابه 

 مردم بم يارى دادند؟
جاهائيكه نهادهاى مستقل ومردمى آمك :على علومى   *(

بسيارى از نهادهاى دست  بسيار موثرترى از  ميكردند،اينها نقش
آنها فقط براى حفظ انسان دوستى وانگيزه 0وپاگير دولتى داشتند 

طبيعتا خيلى راحتتر،خيلى بهتر با 0هاى انسانى وارد شده بودند
همان روز اول زلزله امدادگرهاى محلى 0مردم برخورد ميكردند

حتى 0وبومى با دل وجان براى نجات جان بازمانده ها ميكوشنيدند 
از اينكه به سراغ خونه خودمون رفتم وآوار را ديدم ،فكر آردم بعد

همين طور يك اميد مبهم داشتم آه شايد پدرو مادررفته باشند 
وتوانسته باشم آنها را برسونم به بيمارستان،وقتى آنجا رفتم يك 
امدادگر محلى را ديدم آه خيلى خونسرد وبايك وجدان عميق 

من پدرت را مى »:رد،گفتانسانى داشت به مجروحى آمك ميك
،بقدرى اين آقا خونسرد بود آه فكر آردم «شناسم ،نه نيومده اينجا 

نه من تمام خانواده ام را »: اتفاقى نيافتاده است ،گفت براى خودش
و اين آدم داشت به آارهاى ديگران رسيدگى ميكرد «ازدست دادم

تر امدادگرهاى غيربومى هم همين طور بودند،خلبان ها هلى آوپ0
مدام وبدون استراحت و وقفه آار ميكردند وزحمت ميكشيدند،اينها 

همين االن اينها هستند آه آمك مى آنند واز 0بسيارموثربودند
مردم دلجويى مى نمايند وآمك ها را به مردم مى رسانند،منتهى 

االن زمانى استكه بايد روزنامه نگارهاى ! آافى نيست  اين نقش
تااين همه ثروتى آه هزينه شد اينها مستقل وارد ماجرا بشوند 

واقعا براى باز سازى صرف بشه،االن وقتى است آه سراسر دنيا 
اگراين مسئله بخود !بايد با حساسيت متوجه اين ماجراى بم باشند

رها بشه،مثل آن خودآشى آه از همسايه هامان بود اين آقا،آه آن 
دى وتلخى رفتارهاى ،برخورنده را ديده بود،رفتارهاى آه با تن

رفتارهاى نهادهاى دولت وبى توجهى آنان همراه بود،خوب طاقت 
نبايد بگذاريم آه داللها وارد بشوند آه حاال !نياورد ،خودآشى آرد

اين يك شكل جديدى از برده دارى 0ميخواهند دخترها را صادر آنند
 0است

درخبرها آمده عليرغم اينكه دو سوم جمعيت بم : راديو برابرى    *( 
 هزار نفر،ولى االن 60اسفانه نابودشدند،يعنى چيزى حدود مت

جمعيت بم بشدت باال رفته يعنى تخمين زده ميشه،چيزى حدود 
اين جمعيت از آجا ها ميآيند 0 هزار نفر ،مردم در بم هستند200

 ودربم چه آار ميكنند؟
واقعيت اينستكه عده زيادى از مردم نرمانشير :على علومى    *( 

 ،تعدادى از مردم جيرفت وعشايرآن منطقه واطراف بافت عشاير آنجا
وآرمان حتى زابل و شنيدم ازخوزستان ،جمعيت زيادى به بم 

به عنوان 0آمدند،اين موضوع نشانگررذالت وپستى اين مردم نيست 
يك موضوع اجتماعى حكايت ازتنگ دستى وحشتناآى دارد آه بحد 

  ربم جمع شدند به قحطى رسيديم آه مردم پابرهنه اى آه حاال د
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  ادامه از صفحه پنج 
  

   .....نگذاريم بم فراموش                              
  

اميد اينكه روزى دو تا سه بار،خود وبچه هايشان بدون 
پرداخت پول،آنسروى بخورند،چند تا پتو آهنه وچند تكه 

 نيمداردريافت آنند،اينها حقيقتاچترباز هستند يعنى  لباس
ى خرده پا يا خشك نشين ياآارگران فصلى قاچاقچى ها

يامغازه داران روستايى وجزء و ورشكسته هستندواين 
درحاليستكه همه ميدانند ايران بخاطرمنابع معادن نفت 
وميدان هاى گاز،ثروتمندويكى ازثروتمندترين آشورهاى 
جهان است ولى چنان فاصله طبقاتى بوجود آمده آه ابعاد 

اين درسته آه فاصله طبقاتى غير معقول بخود گرفته و
هميشه غير معقوله ولى حاال اين فاصله طبقاتى ابعادى 

مثال االن درهمين مجموعه ارگ 0 وارپيدا آرده است  آابوس
جديد،هتل هاى بسيار گران قيمت چند ميلياردى وجوددارد 

اين ها محل تفريح واسب 0آه هيچ عيبى نكرده است 
 وحموم آفتاب  ميليونى200دوانى،حتى با اسبهاى 

 بهار وپاييز بم به اين  ثروتمندهايى بود آه درهواى خوش
اين هتل ها االن هيچ عيب نكردند حتى 0شهر ميآمدند

چند آيلومتر دورتر،ايرج بسطامى !شيشه هاشون نشكسته
درآن خانه خشت و !آه درتنگد ستى زندگى ميكرد

اصال سئوال من ازهمه وازهمه جهان 0گلى،زيرآوار دفن شد
چندين وچند سال بايد بگذردتا آوازموسيقى :نه آهاي

ايران،هنرمندى مثل ايرج بسطامى اى بپروراند آه درخدمت 
قدرتمندان قرارنگرفت وبراى آواز زندگى حماسى ى ساخت 

چون ناچار بود با همه معيارها وارزشهاى پوسيده مبارزه 0
 را  آند،تنگ دستى راتحمل آند تا درعين حال هنرخودش

دهد؟ درشرايط معمولى حتى درشرايط ايدهآل هم ارتقاءب
  نه،در شرايط معمولى ايرج بسطامى آه براى خودش
صاحب سبك هم بود،مى تونست چندين هنرمند ديگربه 

آنوقت ايرج براحتى ازبين رفت 0فرهنگ وهنرايران تقديم آند
،شناخت صيغه  ولى فالن آقازاده اى باقى ميمونه آه هنرش

 ازخوردن   اينه آه پس هنر آوازش0 هاى شام وبيروت است
  شام مفصل از رستوران گردان تهران درآنار صيغه تازه اش

 تا محله  به جاى آواز،چند آروغ لرزاننده اى بزند آه صداش
   هزارتومان پس500ايرج بسطامى 0 وبم هم ميرسد شوش

چون دوست قديمى من _انداز نداشت 
ال ما حتما براى درحاليكه آقازاده مورد مث_بود،خبردارم

 آه يك  ، مباشرش  بروروى شرآتش خوشآمد منشى خوش
توهين به _آدم روستا يى تازه بدوران رسيده اى هم است را

ميفرسته به بازارپاساژ _ !روستاييان شريف در آالمم نباشه
 زنانه  صفوى تابه چندين ميليون تومان فقط رژلب ولباس

نگر آه الزم بود اينهاست همان موضوعات ويرا! بخره براش
درپاسخ سئوال شما براى چرايى تجمع مردم دربم ويران 

  !! به شنوندگان محترم تان ،توضيح بدم وخودآشى هايش
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   ) ادامه دارد(   

  گزارشی از پرويز جهانبخش 
  

  : تظاهرات ميليونی در آلمان 
  

 !برای کار و عدالت اجتماعی برخيزيد ! برخيزيد 
   

 روز اعتراض ميليونی مردم اروپا عليه ، آوریل 3روز شنبه 
سياستهای جهانی شدن نئوليبرالی و خانه خرابی ناشی 

اعتراضی چنين گسترده  حاصل قطعنامه آخرین .  از آن بود 
فوروم اجتماعی اروپا در نوامبر سال گذشته بود و  

.  از مدتها قبل آغاز شده بود آن سازماندهی اجرائی 
درآلمان و براساس آمار رسمی  ارائه شده تنها در سه 

 هزار نفر به خيابانها 500اشتوتگارت و کلن , شهر برلين 
خشم خود از , آمده و در تظاهرات و ميتينگهای گوناگون 

به عيان نشان " سرخ و سيز " سياستهای دولت ائتالفی 
بی , هرات امروز مردم آلمان شعار محوری تظا. دادند 

تا سرانجام , برخيزید " , سابقه ترین حرکت تاریخ این کشور 
اتحادیه , گان حرکت دفراخوان دهن. بود " اوضاع بهتر شود 

سازمانهای مخالف جهانی سازی  و احزاب و , های کارگری 
از جمله حزب سوسياليسم , محافل اجتماعی گوناگون 

بی شک شرکت فعاالنه . بوده اند "  pds" دموکراتيک آلمان 
اعضای جناح چپ احزاب سوسيال دموکرات و حزب 

شمار شرکت کنندگان  بر, سبزهای آلمان در این حرکت 
 چرا که نارضایتی جناحهای مذکور در دور اخير. افزوده است 

و در پلنوم ها و کنگره های حزبی شان  آنچنان گسترده بود 
  . اد احزاب جدید می رفت که  سخن از انشعاب برای ایج

واقعيت آنست که دولت آلمان برای تضمين ثبات نسبی خود 
که نقشی تضمين , در زمينه های سياسی و اقتصادی 

کننده در رقابت های جهان سرمایه داری دارد و نيز برای 
بانک جهانی و , اجرای هرچه بهتر سياستهای اتحادیه اروپا 

روی آوری به رفرمهائی در مجبور به , سازمان تجارت جهانی 
این رفرمها اما تاکنون به خانه خرابی هر . همين راستاست

چه بيشتر وضعيت رفاهی و اقتصادی مردم منجر گشته و 
که حداقل تا , دست اندازی بر سيستم تامين اجتماعی 
روزبروز بيشتر , چند سال قبل از بار ویژه ائی برخوردار بود 

اجتناب ناپذیر رفرمهای سرریز کردن هزینه . می شود 
وی دوش اقشار متوسط و پائين  رنئوليبرالی کنونی بر

ناميده می  " 2010ندا جآ" که از سوی دولت حاکم , جامعه 
نمی توانست و نمی تواند آنان را خشمگين نسازد , " شود 

باالرفتن هزینه , افزایش بی سایقه سن بازنشستگی . 
حقوق , دها پائين آمدن سطح دستمز, های درمانی 

بازنشستگی و حقوق بيکاری  از جمله مسائلی هستند که 
رشد جنبشهای اجتماعی  رادیکاليسم مردم افزوده و  بر بر

متشکل آنان  برای مقابله با سياستهای  دولت حاکم 
  .شتاب می بخشد 

  
*********************************        
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در تاریخ معاصر ایران، اگر چه بارها از سوی گروههای سياسی 
عمدتًا چپ، طرحها و شعارهایی برای شکل دهی به همکاری 

 طرح شده - به وفور-وائتالف دمکراتيک با سایر نيروهای سياسی
است، اما بطور واقعی، ایده شکل دهی به اتحادی از 

 و مدافع آزادیهای جمهوریخواهان مخالف نظام سياسی حاکم
دمکراتيک، ار مقطعی جامعه واقعيت بخود پوشيده که در 

" کميته اتحاد عمل برای دمکراسی در ایران" 1377اردبيهشت 
منشور ( شکل گرفت و قرار داد اتحاد عمل سياسی پایدار آن 

  .منتشر شد) هشت ماده ای این کميته
" ،  " خلقجبهه متحد:  " در گذشته ، طرحهایی با عناوینی چون

 –جبهه دمکراتيک "، "جبهه واحد ضد دیکتاتوری" ،  "جبهه توده ای
به دالیل ( و غيره ارائه گردیده بودند که هيچگاه " ضد امپریاليستی

قدمی برای ایجاد آنها ) گوناگون که جای بحثش اینجا نيست
برداشته نشد ضمن اینکه هيچيک از آن طرحها، به مقوله همکاری 

اتيک، از زاویه دفاع از جمهوریت، پلوراليته و الئيسيته  و ائتالف دمکر
کميته اتحاد عمل " این منشور هشت ماده ای . برخورد نمی کردند

بود که با کوبيدن بر شعار سرنگونی "  برای دمکراسی در ایران
کليت جمهوری اسالمی، مرزبندی با هر نوع حکومت دینی و 

 از مطالبات دمکراتيک و موروثی، مخالفت با مداخله خارجی، دفاع
اعتقاد به حکومتی با شکل جمهوری،  تحولی در نگرش مربوط به 

  .اتحاد و ائتالف سياسی پدید آورد
این بود که صرفًا " اتحاد عمل پایدار سياسی" اما نقطه ضعف این 

یعنی حزب دمکرات کردستان ( به سه حزب و سازمان سياسی 
محدود ماند و تالش جدی  ) رگرایران ، اتحاد فدائيان خلق و راه کا

برای درگير کردن دیگر جریانات سياسی دمکرات، سکوالر و 
جمهوریخواه و از جمله انبوه عظيم فعالين مستقل و منتفرد بعمل 

اگر چه مدتی بعد این کميته، آماده گی خود را برای حضور . نيامد
دليل فعالين منفرد در این اتحاد عمل  دمکراتيک ابراز داشت، ولی ب

نامشخص بودن حقوق و احتيارات اعضای منفرد و توازن آنها با آرای 
نماینده گان احزاب، و همچنين بدليل عدم استقبال و حساسيت 

که ( فعالين سياسی مستقل در مورد ضرورت چنين اتحادی 
آغشته بودن بخشهایی از آنها به رویای استحاله و اصالحات 

مهوری اسالمی نيز بی تاثير تدریجی در چهار چوب نظام جهنمی ج
در حد سه .." کميته اتحاد عمل" سبب شد که ) در این انفعال نبود

حزب و سازمان چپ و دمکرات، باقی بماند و نتواند به انتظارات 
  .موجود پاسخی در خور دهد

اما بنظر ميرسد در دو سه ساله اخير، انجماد و ضع موجود زیر 
ر حال  انبساط و ذوب شدن حرارت اوضاع حساس سياسی ایران د

سه مولفه سياسی مهم امر همکاری و اتحاد عمل . بوده است
جمهوریت، سکوالریسم و پلوراليسم را به یک : دمکراتيک برمحور

  :نياز روز و ضرورت مبرم مبدل نموده است
 اثبات شکست و بن بست هر نوع رویای استحاله گرایی برای -1

نتيجه بالفصل این ". مردم ساالر" متبدیل رژیم دین ساالر به یک نظا
فرجام قابل پيش بينی، خالص شدن انرژی و نيروی بخش بزرگی از 

" فعالين مستقل و تشکيالتی بود که برای چند سالی زیر نورافکن 
آچمز شده بودند و توان حرکت مستقل و کالن از آنها " دو خرداد

  . سلب شده بود
که ") پهلوی طلبان" يم و بهتر است بگوئ(  عروج طيف سلطنت -2

در خالء حضور یک قطب قدرتمند چپ  یا دمکرات در داخل کشور و 
پراکنده گی نيروی وسيع ترقيخواهی در خارج از کشور، فرصت را 
غنيمت شمرده اند که با تکيه بر امکانات تبليغی، مالی و بين 

 و در وهله نخست، یک دوجين رسانه های - المللی وسيع خود
 مردم بجان آمده از - ساعته معطوف به ایران24ماهواره ای 

 یعنی –جمهوری اسالمی، را راضی به یک ترميدور ارتجاعی 
طبيعی ست و .  نمایند-بازگشت سلطنت پهلوی به قدرت

 نشان داد، یک نيروی ارتجاعی قادر 57همچنانکه تجربه انقالب 
خواهد بود در غياب حضور قدرتمند نيروهای ترقيخواه در صحنه 

ياسی کشور، ماحصل مبارزات و جان فشانيهای مردم را درو کند س
" و بار دیگر مردم ایران را با شعارهای عوامفریبانه، به سوی 

  .سوق دهد"  سراب
 بدنبال اشغال نظامی - اوضاع سياسی حساس منطقه-3

 و وضعيت محاصره -افغانستان و عراق توسط آمریکا و متحدینش
 و کًال خطر مداخله خارجی در شده گی کامل جمهوری اسالمی
  .تعيين سرنوشت آینده کشورمان

سه مولفه سياسی مذکور سبب شده که نيروی معتقد به 
 که عليرغم پراکنده -جمهوری الئيک، استقالل، آزادی و پلوراليسم

گی ، وسيع ترین پایه توده ای و جذبه سياسی را دارا بوده و یا می 
رایزنيهای گسترده ای را برای  تکان خورده و -تواند داشته باشد

  .سرو سامان دادن به همکاری  و دیالوگ بين خود، آغاز کند
...) دکتر حسين باقر زاده و (  اگر از طيف کوچکی از جمهوریخواهان 

بگذریم که پاسخ شان به وضعيت حساس موجود، کج راهه ای بنام 
  حوراست  تا از طریق اتحاد با سلطنت طلبان  بر م " 81منشور " 

، تجربه " دمکراسی خواهی و برچيدن جمهوری اسالمی" 
همه " یا تاکتيک "!!)  فعًال شاه برود ( " 57شکست خورده انقالب 

را تکرار نمایند، شاهد چندین تالش ظرف دو ساله اخير بوده " با هم
  .ایم

 تفر از 200نخستين تالش، بيانيه ای بود که با امضای حدود 
ی الئيک در آستانه انتخابات دومين دوره مدافعين دمکرات جمهور

امضاء . منتشر شد ) 80خرداد ( ریاست جمهوری محمد خاتمی 
کننده گان آن بيانيه ضمن اذعان به امکان ناپذیری دستيابی به 
دمکراسی در چهارچوب جمهوری اسالمی و حکومت دینی، اعتقاد 

يک راسخ خود را به ضرورت استقرار یک جمهوری الئيک و دمکرات
امضاء کننده گان بيانيه، . بجای رژیم والیت فقيه ابراز داشته بودند

اما در حد اعالم نظر باقی ماندند و تالشی برای عملی نمودن و 
شاید بدین خاطر . پروژه ای کردن نقطه نظرات خود بعمل نياوردند

که هنوز بطور قاطع به هدف و ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی 
 هنوز اوضاع بين المللی جدید در منطقه، مجال نرسيده بودند و یا

اما یکسال بعد از اقدام بخش کوچکی از . بروز پيدا نکرده بود
که اسم شب ائتالف با " ( 81منشور " جمهوریخواهان برای امضای 

طيف وسيع جمهوریخواهان سکوالر متوجه گردید ) پهلوی طلبان بود
  که دارند بيخودی زمان و فرصت را

    ديدگاه                     
ميخواهد تجربه" تجمع پاريس "آيا 
  !؟ را تکرار کند" همايش برلين "
  
     بحثی پيرامون ملزومات واقعی اتحاد  =

   = جمهوريخواهان الئيک و دمکرات
  

          قسمت اول انگر  آرش کم     
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   7صفحه ادامه از 
  

  "  ......تجمع پاريس " آيا          
  

معروف به بيانيه (  نفره 200 امضاء کننده گان بيانيه . می سوزانند
 نيز ابتکار عمل چندانی بخرج 81حتی بعد از انتشار منشور ) پاریس
اینبار آن بخش از جمهوریخواهان اصالح طلب  و استحاله . ندادند

 و از جمله -طلب حرفه ای که پس از بن بست خط سياسی شان
پذیرفته بودند " لطف" ر  از س-شکست و بن بست جبهه دو خرداد

البته نه به شيوه " ( فشار از پائين " را با "  معامله با باال " که 
تلفيق کنند، ابتکار عمل را بدست می !!) رزمنده و غيره قانونی

و ایجاد یک " اتحاد جمهوریخواهان ایران" گيرند و با انتشار بيانيه 
ی شوند تا خود، موفق م" آلترناتيو " موج و توهم کاذب حول 

 حدود هزار نفر از فعالين سياسی جمهوری خواه را به 82زمستان 
این تجمع . امضای بيانيه خود و همکاری با پروژه شان تشویق کنند

بعد از چند ماه مباحثات درونی و بيرونی و تشکيل گروههای کاری 
 همایش 2004مختلف جهت تدوین اسناد الزم، سرانجام در ژانویه 

گره موسسان خود را در برلين برگزار می کنند که در سراسری یا کن
 350  حدود - سوا از حضور چند صد نفر ميهمان، ناظر و خبرنگار - آن

شرکت " بيانيه اتحاد جمهوریخواهان ایران" نفر از امضاء کننده گان 
در این همایش عالوه برگزین شدن یک شورای .  نموده بودند

ن راهبرد سياسی به تصویب هماهنگی پنجاه نفره، سندی بعنوا
رسيد که روح حاکم بر آن، کماکان در چهارچوب مشی رفرميستی 

 سير و سلوک می 76نافرجام این طيف در دوران پس از دو خرداد 
در سند مذکور نه تنها سخنی از برچيدن بساط جمهوری . گرد

اصالح "اسالمی در ميان نبود، بلکه بالعکس کماکان معامله با جناح 
 حکومت، بعنوان یک راهکار جدی مورد تاکيد قرار گرفته بود، "طلب 

  ". مقاومت مدنی" آنهم در حد " فشار از پائين" منتهی با چاشنی 
آنها با صراحت نه تنها مخالفت خود را با سرنگونی، انقالب و 
شورش توده ای و اشکال غير مسالمت آميز مبارزه مردم ابراز 

که عليرغم ( نيز " مانی مدنینافر" داشتند بلکه با تاکتيک 
. به مخالفت برخاستند) فراقانونی بودن ، هنوز مسالمت آميز است

مخالفت با اعالم موضع در برابر بالماسکه انتخابات مجلس هفتم در 
همان همایش و نيز عدم تصویب قراری  مبنی بررفع کامل ستم 

 قومی و پذیرش حق تعيين سرنوشت ملل، از جمله دیگر -ملی
  .ت برجسته اولين اجالس سراسری این اتحاد نو پا بودنکا

 درصد از اعضای تجمع مذکور با تصميمات مذکور 20البته حدود 
 درصد مشکلی با ادامه مشی 80مخالف بودند، اما ظاهرًا حدود 

عمده کسانی هم که به .  شکست خورده  رفرميستی نداشتند
ب شدند، انتخا) شورای هماهنگی( عضویت رهبری این جریان 

بقول مسعود نقره کار جزو ناالیق ترین شخصيت های سياسی 
استخوانبندی  اصلی این .  ساله اخير، بوده اند25کشور در طی 

رهبری، را همان رهبران راست فدائيان اکثریت،  حزب دمکراتيک 
تشکيل ميدهند که تقریبًا تمامی ... مردم، جمهوریخواهان ملی و

 شان در دو دهه اخير جزء بن روشها و تاکتيک های سياسی
بست، نافرجامی وکرنش  در برابر ارتجاع حاکم، نتيجه ای نداشته 

بيشتر ار آنکه بيانگر " اتحاد جمهوریخواهان ایران" در واقع . است
خود باشد، حزب جدیدیست از گرایشات بغایت " نام" واقعی 

  پارلمانتاریست در- راست، رفرميست، مماشات طلب و کاپيتاليست
طيف جمهوری خواه، که بخودی خود  اشکالی هم ندارد و بهتر 
است که گرایشات سياسی هم نظر، با هم متحد شوند و مردم 

  رااز
 سردر گمی و سرگيجه ناشی ازوجود  صدها گروه و دسته وغيره 

به " نجاب بخشند، اما غالب کردن این جنس تقلبی تحت عنوان 

جز شارالتانيسم معنای " نثمر رسيدن پروژه اتحاد جمهوریخواها
  .دیگری ندارد

مذکور با روشهای کج دار و " حزب " روند حوادث نيز ثابت کرد که 
مریز خود، نخواهد توانست، در ميان مردم و طيف وسيع 
جمهوریخواهان دمکرات و مبارز در داخل و خارج از کشور جائی باز 

" ه در آستانه جریانی ک. البته انتظاری جز این نيز بيهوده بود. کند
جبهه مشارکت ایران " مجلس هفتم، متنظر بود که آیا "  انتخابات
خودداری ميورزد یا نه؟ تا بيانيه " انتخابات" از شرکت در " اسالمی

تحریم انتخابات  را در آستانه این خيمه شب بازی منتشر کند، 
نميتوان جسارت سازماندهی جنبش مستقل مردم برای بزیر 

از اینرو . هوری اسالمی را از آنها انتظار داشتکشيدن بختک جم
 جمهوریخواه و - دمکرات-الئيک" معضل خالء یک قطب نيرومند 

همين نياز سبب شد که از یک . کماکان بقوت خود باقيست " مبارز
طرف شاهد شکل گيری فوروم ها و تجمعات جمهوریخواهان رزمنده 

اء کننده گان در شهرهای مختلف خارج از کشور شویم و هم امض
برج " بيانيه معروف پاریس، از هر طرف تحت فشار قرار گيرند که از

و انفراد منشی دست بردارند و وارد عرصه پراتيکال " عاج نشينی 
به همين خاطر از فعالين مبارز مستقل تا جناح چپ . قضيه شوند

فدائيان اکثریت ، از اکثریت اتحاد فدائيان خلق تا شورای موقت 
ست های چپ از حزب دمکرات کردستان تا کومه له و راه سوسيالي

" تجمع پاریس" کارگر، هر یک از موضع خود، مشغول داغ کردن تنور
شدند تا در پی تالش های نافرجام و ناموفق قبلی، زمينه و ظرفی 
برای اتحاد عمل و فعاليت دمکراتيک مشترک همه جمهوریخواهان 

لواریسم، پلوراليسم، معتقد به برچيدن جمهوری اسالمی، سک
  . استقالل، و آزادی، ایجادشود 

( این تجمع بعد از پيشبرد مباحثات مکتوب در سایت اینترنتی خود
و بر پائی چند سمينار و ميزگرد حضوری و اینترنتی ، ") صدای ما"

گروه کار هشت نفره ای متشکل از جميله ندایی، رسول آذر نوش، 
ن حسام، حيدر تبریزی، ناصر رضا اکرمی، مهرداد بابا علی، حس

رحيم خانی و شيدان وثيق را مامور تهيه پيش نویس پيشنهادی 
نمود که عالوه بر انتشار در " جمهوریخواهان الئيک و دمکرات" سند 

سایت های مختلف، ما آنرا در شماره قبلی نشریه نيز چاپ کردیم 
 این پرسشی که اکنون از بررسی. تا مورد نقد و بررسی  قرار گيرد

سند و نيز مباحثات اکثرت فعالين این تجمع، به دهن متبادر می 
همایش " شود این است که آیا این دوستان ميخواهند تجربه 

را تکرار ) ایجاد یک حزب پارلمانتاریست، پرو کاپيتاليست" ( برلين
کنند و خود را از همکاری طيف وسيع جمهوریخواهان چپ ، محروم 

  رند طرحی نو در اندازند؟نمایند؟ یا نه، قصد دا
  . بررسی این مسئله، موضوع بخش دوم این نوشتار خواهد بود

  
                                          

   2004 اول آوریل              )ادامه دارد  (                       

  

     تصحيح  و پوزش          
در شماره قبل ، در اعالميه کميته مرکزی

مادر رياحی ها" سازمان بمناسبت در گذشت 
 اسامی فرزندان، در هنگام اشاره به" 

 ، نام رفيق علیجانباخته اين مادر مبارز
رياحی جا افتاده بود که بدينوسيله ضمن

واده و همرزمان آن عزيزانتصحيح ، از خان
 .عذرخواهی ميکنيم 
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   !خزد شارون به سوى جنگ جهانى مى  
 

   =تزمون ژيالد ا                      =  
        

   ساز رضا چيت: برگردان                  
  

، شيخ احمد ياسين، رهبر ( ام مارس22)سحرگاه دوشنبه 
ى  ، هنگام خروج از مسجدى در نزديكى ى حماس روحانى
دار  آه در صندلى ى چرخ ى وى در نوار غزه، هنگامى خانه

 هاى هوايى از اى شده بود،  توسط موشك خود سوار رانده
عالوه بر اين .  هاى اسرائيلى به قتل رسيد باله سوى چرخ

برده زير نظر  رسد آه عمليات نام اين گونه به نظر مى
مستقيم آريل شارون انجام شده است، عملى آه با 

 . آور نيست ى خونين وى چندان تعجب پيشينه
باید بگویم که اند،  اگر آسانى هنوز اين مسئله را درك نكرده

.  استبين المللی جنگ  نوعیاعالم،يانه اين عمل وحش
اقدام اين .  همه مخالفين  نهايى به هشداریست

آه ضديت اسرائيل تنها با ثابت ميکند   ،بار خشونت
  عملمن هيچ ترديدى ندارم آه اين . ستنيها، فلسطينى

ترديدى نيز ندارم آه . اسرائيل بخشوده نخواهد شد
 شارون را   آنشهاى بسيارى با جان خود اين اسرائيلى

گناهان غير  ام آه بى فراتر از اين، مطمئن. خواهند پرداخت
ى فراوانى تنها به خاطر اين آه تصادفا نزديك  اسرائيلى

اى و يا  ى اسرائيل، آنيسه سفارت اسرائيل، آنسولگرى
اين، . اند، آشته خواهند شد حتى بانك آمريكايى بوده
 . ترين است واقعيت براى شارون محبوب

:  است اش ين دقيقا همان چيزى است آه اسرائيل خواهانا
اين مسئله شايد در درك اختالف . ى ترور جهانى قربانى

ى ميان دو جناح چپ و راست اسرائيل ما را يارى  اساسى
ها در  زمان آه هر دو باورمند به حق زيست يهودى هم. دهد

ها هستند، جناح راست با تكيه  صهيون، به خرج فلسطينى
، و (به طور ويژه)ها  نبردى خونين، به سرآوب فلسطينىبر 

در حالى آه جناح . پردازد مى( به طور عموم)تحقير اعراب 
ى منصفانه براى آرام  نهادات واهى ى پيش چپ قصد ارائه
قرارداد اسلو )ى جهانى را دارد،  ها و جامعه آردن فلسطينى
ها ، جناح راست بر اين باور است آه تن(به عنوان مثال

ور نگاه داشتن اختالف  ى حفظ امنيت اسرائيل، شعله شيوه
 . المللى است اى بين ها و رشد آن به مبارزه با فلسطينى

  نمايد، چرا آه شارون چندى پيش در ظاهر به نظر غريب مى
اى براى  ى برنامه آرد آه خواهان ارائه تظاهر به اين مى

ى  افكار واقعىامروز . ى غزه است انتقال اسرائيل از نواره
نيز يكى « ى انتقال برنامه». وى براى ما آشكار شده است

واقعيت اين است آه شارون و . هاى شارون بود ديگر از آلك
هاى  ها، به فلسطينى جناح راست اسرائيل به فلسطينى

ها نيازمند ترور فلسطينى  آن. سرآوب و تحقير شده نياز دارد
. گردد رور تغذيه مىى راست اسرائيل از ت هژمونى. هستند

اى  فاجعه: و حال نياز نوين ديگرى درحال پديدار شدن است
طى پنج . آه تغيير جمعيت اسرائيل به همراه خواهد داشت

اى آه تحت اختيار  سال آينده، اآثريت جمعيت ساآن منطقه
را ( ى اردن از درياى مديترانه تا رودخانه)اسرائيل است، 

اين امر در معناى . ها تشكيل خواهند داد فلسطينى
به تدريج . ى آلمه پايان روياى صهيونيستى است واقعى

. ى خود خواهد گشت اسرائيل مجبور به ترك هويت يهودى
زمان آه چپ اسرائيل نسبت به اين واقعيت گيج است،  هم

چندين . ى آامل برخوردار است گى جناح راست از آماده
ى  ارهافروزان اسرائيلى علنا درب سال است آه جنگ

ى مردم فلسطين،  بحث  ى قومى ، پاآسازى«انتقال»
  ى آنونى و اعتراض المللى با توجه به روابط بين. آنند مى

ى قومى در ابعاد وسيع با  عمومى عليه اسرائيل، پاآسازى
ا مهيبى رخ  مشكل رو به رو خواهد شد، مگر آن آه فاجعه

او . زند شارون زمين چنين مصيبتى را شخم مى. دهد
يازمند يك جنگ است، جنگ بزرگى آه به او امكان وحشى ن

جنگى آه به او . شدن و اختيار از دست دادن را بدهد
اى را بدهد آه در آن سربازان اسرائيلى  ى آغاز حمله اجازه

هاى  بار حاضر به قتل عام غير نظامى هاى مرگ به جوخه
شارون خواهان به راه انداختن . فلسطينى تبديل شوند

فهمد  شارون آامال مى. است* 1948ى « نقبه»ى  رهديگربا
او در خواندن آرزوهاى . آه اين خواست مردم اسرائيل است

 .ها استاد است ى آن درونى
ى آشناى خود را از  با قتل شيخ ياسين خشونت چهره

اين قتل مردم فلسطين را به سوى شهادت . دست داد
 اسرائيل ى اسرائيل، ى نظامى بنا به نظريه. خواهد راند

زمان هر  اما هم. هرگز تسليم تروريسم نخواهد شد
داند آه بحران جمعيت ماجراى  اسرائيلى اين را مى

هدف از . صهيونيستى را براى هميشه شكست خواهد داد
هايى  ها به سوى واآنش قتل شيخ ياسين راندن فلسطينى

ها  ترين خشونت است آه به اسرائيل امكان اعمال سبعانه
آقاى شارون، . نظاميان فلسطينى را خواهد دادعليه غير 

ى جهانى، ديگر باره نشان  آار شناخته شده قاتل و جنايت
داد آه زمانى آه بازى خون مطرح باشد، از ديگران يك گام 

 . تر است پيش
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 خدمت  ژيالد اتزمون در اسرائيل زاده شد و در ارتش
ام  ن "گان راهنماى سرگشته" رمان جديد وى . دآر
آند، به عنوان  مى گىاتزمون آه در لندن زند. دارد

نوازهاى اروپا   ترين ساآسوفون دست  يكى از چيره
از « تبعيد»دى جديد وى، -سى. شناخته شده است

دى جاز -سى به عنوان بهترين سى بى سوى بى
 . سال برگزيده شد
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اى در  انقالب به مفهوم رايج آن حاآى از دگرگونى راديكال و ريشه

( م ساختار سياسى .ب)اى از آن  روابط اصلى اجتماعى و يا حيطه
تغييرات اجتماعى اطالق رفرم يا اصالحات به نوعى از . باشد مى
اجتماعى حاآم، به  /گردد آه عمدتا در چارچوب نظام سياسى مى

در هر جامعه، بنا بر شرايط تاريخى و . گيرد طور تدريجى صورت مى
ها و تحوالت  وجود عوامل متعدد اجتماعى، حرآت

( انقالبى و يا رفرميستى)،  اجتماعى، نيز ويژگى مشخص /سياسى
 يا گستردگِى تغييرات، به   چگونگى روند و ژرفش.خود را در بردارند

شرايط اقتصادى، . م .ب)طور آلى تحت تاثير متغيرهاى عينى 
. م .ب)و ذهنى ( هاى خارجى  قدرت هاى رژيم و نقش سياست

آمادگى ذهنى مردم، چگونگى مشروعيت رژيم و سطح 
در اين رابطه است آه . گيرد شكل مى( سازماندهى اپوزيسيون

هاى اجتماعى و   دمكراتيك و سوسياليستى، تئورى بشبراى جن
هاى آآنده از آن وقتى از اعتبار و پويايى الزمه برخوردار  سياست

شوند آه در مناسبت تنگاتنگ با معضالت اجتماعى طرح  مى
هاى  حل گرديده، عالوه بر تدوين يك استراتژى روشن مبارزاتى به راه

با ( 1)در اين نوشته . ز باشندآوتاه و دراز مدت نيز در آن جهت مجه
  به خصوص)هاى اجتماعى بين جوامع صنعتى  ذآر وجود تفاوت

هاى  يابنده به اهميت آارآرد و بديل و آشورهاى توسعه( غرب
( 2) به  سياسى انقالبى و رفرميستى توجه شده و سپس

 .شود موضوعيت رفرم و يا انقالب در ايران پرداخته مى
 
 فرم در هر جامعهمناسبت انقالب و ر_ 1
 

هاى انقالب و رفرم و آارآرد آنها در جوامع  براى بررسى پديده
شكى نيست آه در . اى شروع نمود توان از يك تحليل مقايسه مى

جوامع صنعتى پيشرفته و به ويژه در امريكا و اروپاى غربى، مردم به 
اند و فضاى سياسى  هاى دمكراتيك نايل گرديده برخى از خواسته

از بسيارى از آشورهاى پيرامونى مانند ايران ( آزادتر)تر  ليبرالحاآم 
براى نمونه، در امريكا، ساختار سياسى موجود، ابتدا از . باشد مى

تعدادى . طلبانه و دمكراتيك مستقر گرديد طريق يك انقالب استقالل
هاى مردمى  پردازان اوليه انقألب به ضرورت ايجاد جنبش از تئورى

قالب، آزادى و دمكراسى جهت نيل به پيشرفت براى قيام، ان
، 1776تدوين قانون اساسى امريكا در . آردند اجتماعى اذعان مى

ى   مردم عليه سلطه بخش ى انقالب آزادى ى نتيجه به مثابه
هاى   با در برگرفتن متمم ، از ابتداى خود و سپس استعمارى انگليس

ذهب، بيان، هاى م مهم بعدى و از جمله متمم اول آه آزادى
ى  آند، يك دستاورد برجسته مطبوعات و تشكل را تضمين مى

 .دمكراتيك در طول تاريخ سياسى امريكا بوده است
دارى از اول انقالب ملغى نگرديد و به سياهان  با اين آه نظام برده

 حق 20 و زنان تا اوايل قرن 1960هاى  در خيلى از مناطق تا سال
شد ولى با اين همه، وجود جوهر  راى و حقوق مدنى داده نمى

دمكراتيك در ساختار سياسى آن به پيشرفت مناسبات 
براى مثال در . اجتماعى در عصر مدرن آمك فراوانى نمود /سياسى

 متمم به قانون اساسى  آه مربوط به افزايش) Article V (5ماده 
گزارى باز  است، راه براى تغيير در موازين اجتماعى از طريق قانون

اشته شده است و بدين وسيله در دست مردم نوعى جواز گذ
در . قانونى براى تحقق تحوالت اصالحى و حتى انقالبى وجود دارد

ى خود يك سند انقالبى است  واقع قانون اساسى امريكا، به نوبه
آارهاى الزم دمكراتيك را همواره براى ايجاد تغييرات تكميلى  آه راه

هاى قانونى در   زمينهEric Hass )( َهسى ِاريك  به گفته. در بردارد
هاى مردمى و براى  نظام سياسى امريكا به طورى است آه جنبش

هاى آارگرى در صورت اتحاد با يكديگر حق دارند آه بر  مثال گروه
 مناسبات مبتنى بر   مفاد قانون اساسى، خواستار تعويض اساس

 ناشى از تر مالكيت خصوصى با مالكيت اجتماعى و شرايط انسانى
گزاران ملت امريكا، جورج  در اين رابطه از ميان بنيان. آن بشوند

  جمهور اين آشور معتقد بود آه اساس واشنگتن، اولين رييس
مردم حق تغيير قانون اساسى »سيستم سياسى بر اين است آه 

و يا به قول آبراهام لينُكلن در اين آشور تمامى « خود را دارند
تحمل »مردم تعلق دارند و هر گاه نظام حاضر نهادهاى اجتماعى به 

تغييرات اصالحى از طريق الحاق »توانند به  بشود، مردم مى« ناپذير
آن مبادرت ورزند « سرنگونى انقألبى»روى بياورند و يا به « متمم

در چارچوب قانون اساسى امريكا . <1>(2003نيو ُورلد ُنت، ژانويه )
هاى مردم و  ه تودهو حقوق مدنى درج شده در آن است آ

 از دو قرن اخير  هاى آارگرى، زنان و سياهان در بيش جنبش
در . اند طلبانه خود را به دست آورده هاى حق سطحى از خواسته

 آارگرى و در مقابل   عروج مبارزات جنبش1930هاى بحرانى  سال
دارى و به ويژه دست  هاى سرمايه نشينى از طرف رفرميست عقب

هاى   در سال و سپس) New Deal( نيوديل اندرآاران سياست
جنگ   ظهور تظاهرات وسيع دانشجويى و مردمى ضد1970و 1960

( به ويژه در ميان سياهان) مطالباتى  گيرى جنبش ويتنام در آنار اوج
و موفقيت نسبى ) Civil Rights Movement(براى حقوق مدنى 

از قانون اساسى آنها، در واقع بر بستر موازين دمكراتيِك نضج گرفته 
توان به قانونمند  در ميان دستاوردهاى آن مى. امريكا انجام گرديد

شدن حقوق مدنى و حق انتخاب آزاد براى همگان، تصويب لوايح در 
هاى بيكارى و درمانى در محل آار و  مورد حقوق بازنشستگى، بيمه

 براى سربازان در دوران) G.I.Bill(بيل   .آى .آردن ج به ويژه عملى
ها اشاره نمود آه از دولت بابت  هاى آن جنگ جهانى دوم و خانواده

پالت، )اند  هاى بسيارى دريافت آرده  و سكونت آمك مخارج آموزش
هاى  البته، در مقايسه با اروپاى غربى آه هنوز بخش. <2>(14  ص

مهمى از مزاياى اجتماعِى تحقق يافته، عمدتا به خاطر مبارزات 
هاى  اند، در امريكا سرمايه مردمى، حفظ شدههاى آارگرى و  جنبش

 ببعد با 1980ى  اند آه از دهه بزرگ و سياستمداران آن توانسته
سازى و محدوديِت هر چه  خصوصى /هاى نئوليبرال پيشبرد سياست

 رفاهى دولت، به حقوق اجتماعى مردم هجوم آورده،  بيشتر نقش
 .  بگيرند هايى از آن را پس قسمت

ى قانونى  ها، بايد ذآر شود آه وجود يك شالوده  اينولى با تمام
نسبتا دمكراتيك و فرصت استفاده از فضاى نسبتا باز سياسى به 

هاى آارگرى، زنان و سياهان آمك  مردم آمريكا و خصوصا جنبش
ى خود را با استفاده از  جويانه نموده است آه مطالبات عدالت

( نافرمانى مدنى. م .ب)آميز قانونى و فراقانونى  متدهاى مسالمت
طلبانه دست  هاى حق مطرح آرده، تدريجا به برخى از خواسته

خواهانه و ضدجنگ  براى مثال مبارزات آزادى. يابند
 Freedom Of( آزادى بيان مردمى آه حول محور جنبش /دانشجويى

Speech movement(و به ويژه در دانشگاه 1960هاى  ، در سال 
گرفت منجر به اين شد آه مخالفين  شكل 1964برآلى در سال 

جنگ امپرياليستى در ويتنام و مدافعين تعميق حقوق مدنى براى 

  ديدگاه             
هاى به پديده نگاهى
  )1 (  –  رفرم  و  انقالب

       فرامرز دادور            

  10صفحه    1383 فروردين  16به  کشني                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران



بتوانند به طور وسيع تظاهرات و ( به ويژه سياهان)همگان 
اعتراضات عليه سياست خارجى ارتجاعى امريكا و موازين غالب 

ها و  در تداوم مقاومت. غيردمكراتيك در داخل را سازماندهى آنند
خواهانه و به  جنگ صلح طلبى و آزادى هاى موفقيت آميز ضد فعاليت
 است آه 80 و اوايل 70 ،60هاى  گيرى آنها در سال  اوج خصوص

هاى سياسى  هاى مردم، سازمان ، توده21امروزه، در اوايل قرن 
ى مدنى، قادر هستند  هاى مردمى در بستر جامعه مترقى وآانون

عالوه بر بسيارى از . آنند گذشته عمل مىتر از  تر و راديكال آه فعال
هاى سوسياليستى، فمينستى و سبزها، هزاران  احزاب و گروه

« شهروند عمومى»هاى  انجمن تك و يا چند موضوعى مثل جريان
)ublic Citizen( ،«ى همگانى مسئله »)Common Cause ( و
 American Friends(« آميته خدمت از طرف دوستان امريكايى»

Service Commitee (براى مثال . اند  مردم را زنده نگه داشته جنبش
، ) Ralf Nader(گذار آن رالف نادر آه بنيان« شهروند عمومى»تجمع 

 2000شخصيت مترقى و مردمى است آه در ضمن در سال 
آانديداى رياست جمهورى از طرف حزب سبزها شد، عمدتا، حول 

خالق در امور محور ترغيب شهروندان امريكايى براى شرآت 
اجتماعى و در آن راستا، افشاگرى از مناسبات ناعادالنه  /سياسى

اجتماعى حاآم و ارائه آلترناتيوهاى برابرى  /دمكراتيك اقتصادى و غير
هاى آنونى  در ميان برنامه. آند طلب آوتاه و دراز مدت فعاليت مى

هاى  هاى آن در قبال سياست توان، به افشاگرى اين گروه مى
ميهن »ى   مثل اليحه دمكراتيك از طرف دولت بوش تى غيرامني

 براى ايجاد رفرم در سيستم  و تالش) atriatic Act(« پرستى
 Common(« مسئله همگانى»جريان . انتخاباتى امريكا نام برد

Cause ( نيز حول محور مسايلى مانند جابجايى قدرت
مچنين در هاى مردم و ه اجتماعى از طرف نخبگان به توده /سياسى

رابطه با استقرار موازين واقعى دمكراتيك در شيوه انتخابات مقامات 
« آميته خدمت از طرف دوستان امريكايى». آند دولتى فعاليت مى

المللى و از  اى و امدادى به مسايل بين نيز عالوه بر خدمات خيريه
اين گروه در آنار . پردازد گرى و حقوق بشر مى جمله جنگ، اشغال

طلب در سال اخير  هزار امريكايى صلح ها ريان ديگر و دهصدها ج
در . شمار شرآت نمود عليه جنگ عراق در اعتراضات و تظاهرات بى

عين حال، تعداد معدودى از افراد مستقل و مترقى، نيز، هستند آه 
توان از برنى  اند و در ميان آنها مى ى امريكا راه يافته به آنگره
اين نمايندگان آه در پارلمان .  نام برد)Bernie Sanders(ساندرز 

اند آه به مباحث و موارد  نادر هستند توانسته(  نمايندگان مجلس)
افشاگرانه و روشنفكرانه دامن زده و مسايلى همچون ضرورت ايجاد 
اصالحات در سيستم انتخابات، حقوق بازنشستگى، بيمه درمان و 

ز اسكوپ، پاييز ساندر) عمومى را به ميان بكشند  سيستم آموزش
ى مورد تاآيد در اينجا اين است آه وجود  نكته. <3>(2003

( هاى سياسى و حقوق مدنى استقرار آزادى)ليبراليسم سياسى 
دارى امريكا، براى مردم و فعالين مترقى  ى سرمايه در جامعه

ى عمومى  در حيطه( چه هنوز محدود گر)هايى  اجتماعى فرصت
)ublic Sphere (انتخاباتى محلى و سراسرى به وجود و در مقاطع 

دمكراتيك مثل ايران امكان آن وجود  آورده آه در يك نظام بسته و غير
 .ندارد

هاى اوليه براى جهت  شرايط مناسب اجتماعى فوق و زمينه
اصالحات سياسى و رفاهى با درجات مختلف، در اغلب جوامع 

ترين  رايج.  دارندپيشرفته صنعتى و به ويژه در اروپاى غربى نيز وجود
نمونه در اروپا، آشور سوئد است آه حزب رفرميست سوسيال 

 به بعد زمام امور حكومتى را به جز چند 20دمكرات از اوايل قرن 
ى  طلبانه هاى اصالح سال آوتاه در دست داشته و از طريق سياست

هايى مانند اشتغال، حقوق  خود باعث بهبودى زندگى مردم در حيط
ازنشستگى و تامين مخارج بزرگساالن و آودآان شده آارى، ب بى

هاى اقتصادى  رژيم سوسيال دمكرات سوئد با اتخاذ برنامه. است

دولتى و از طريق آنترل مناسبات بازار و با استفاده از مكانيسم 
 درصد از 50رقمى نزديك به )داران  وصول ماليات بر درآمد از سرمايه

هاى نسبى  ر جامعه به موفقيتى توزيع ثروت د ، در حيطه(درآمد
 22براى مثال در سوئد افراد صاحب منزل فقط . نايل گرديده است

درصد از درآمد بعد از پرداخت ماليات را مصرف مخارج سكونت 
« ازبجورى َوهل»ى  البته به گفته. <4>(9: نيومن)آنند  مى

)Asbj0rn Wahl( به خاطر چند عامل مهم و از جمله نضج ،
 به بعد، پيروزى انقالب 19مبارزاتى پرولتاريا از اواخر قرن راديكاليسم 

سوسياليستى در شوروى، چين و چندين آشور ديگر، رشد دراز 
 و 1970 تا اوايل 1940هاى  دارى از سال تر اقتصاد سرمايه مدت
دارى، از  گران سرمايه نشينِى استراتژيك از طرف حكومت عقب
الوگ اجتماعى دي»هاى ميانى قرن بيستم  نوعى  سال

و مناسبات آآنده از ) eaceful Social dialouge(« آميز مسالمت
بين آارفرمايان و ) Social artnership(« شراآت اجتماعى»

هاى آارگرى بوجود آمد آه در درازمدت نتايج متناقضى براى  اتحاديه
 و همكارى  اين روند سازش.  به بار آورد طبقات آارگرى و زحمتكش

هاى آارگرى در اروپا و امريكا، از يك طرف به   و سازمانبين سرمايه
 انجاميد  براى طبقات آارگرى و زحمتكش« بهبودى شرايط زندگى»

« راديكال گرديدن غير»و « سياسى شدن غير»و از طرف ديگر باعث 
هاى آارگرى و در واقع خلع سالح شدن آنها در برابر هجوم  اتحاديه
َوهل، به . مدت طوالنى، گرديددارى، براى  هاى سرمايه قدرت

آند آه راه برون رفت از شرايط آنونى، لزوم  درستى مطرح مى
  دارى را از طرف جنبش تِر ضد سرمايه هاى راديكال اتخاذ سياست
 مبارزات راديكال آارگرى و  در عين حال او فروآش. طلبد آارگرى مى
 به  تصآميز و رفرميستى را مخ هاى مصالحه  توسل به روش در عوض
داند آه به تاريخچه  مى( 1930_1980)هاى شرايط آن دوره  ويژگى

گيرد و بر مبناى اين   آارگرى، به طور عام تعلق مى مبارزات جنبش
آارهاى سياسى براى  ترين راه تجربيات است آه يافتن مناسب

مانتلى )يابد   سوسياليستى ضرورت مى پيشبرد اهداف جنبش
شكى نيست آه گرچه حقوق . <5>(37_49: 2004ريويو، ژانويه 

دارى، بخودى  ى سرمايه رفاهى وصول شده در جوامع پيشرفته
خود، بسيار مهم هستند و اآثريت مردم در اين آشورهاى نسبتا 
دمكراتيك از شرايط زندگى بهترى در مقايسه با اغلب مردم در 

اما حتى . جوامع پيرامونى و به ويژه غيردمكراتيك برخوردار هستند
 سوسياليستى  ى جنبش ر جوامع ليبرال و رفرم يافته نيز برنامهد

هاى اقتصادى و  بايد در جهت نيل به دمكراسى واقعى در حيط مى
. اجتماعى و در واقع يعنى وقوع انقالب اجتماعى هدفمند باشد

خالصه اينكه وجود دستاوردهاى تاريخى دمكراتيك و برابرگونه و 
ك سكوى انباشته از عينيات و شناخت از اهميت آنها همچون ي

تر  ذهنيات پيشرفته و مترقى در خدمت به اهداف گسترده
بدين معنى آه اگر درجاتى از حقوق . آنند سوسياليستى عمل مى

هاى  هاى سياسى، حقوق آار، حق تشكل مدنى مثل آزادى
هاى  اى و همچنين برابرى حقوقى در حيط مستقل آارگرى و توده
 باشند؛ در   بدست آمده  مليت؛ پيشاپيشجنسيت، نژاد، مذهب و

آزاديخواهى، )هاى دمكراتيك  آن صورت، با استفاده از ارزش
و نهادهاى متناسب ( گرايى، و غيره جويى، برابرطلبى قانون عدالت
هاى  هاى آارگرى؛ تشكل ها و سازمان جمهوريت، اتحاديه)با آن 

، براى تعميق هاى بهترى، نيز براى زمينه( زنان، دانشجويى و غيره
ى سوسياليستى  عدالت اجتماعى و ساختن بنيادهاى اوليه

اجتماعى تحت مالكيت، آنترل و  /تشكيل واحدهاى اقتصادى)
در اين مورد مهم است آه . وجود دارند( مديريت جمعى و شورايى

  ى انسانى بر اساس  چپ آه در صدد ايجاد يك جامعه جنبش
ثمارى بوده، خواهان محو است اجتماعى غير /مناسبات اقتصادى

آور و  هاى اجتماعى، رسوبات فردگرايى و مشتقيات بيگانه ناهنجارى
  بايست همواره،  دارى در جامعه است، مى مخرب سرمايه
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  .....انقالب و رفرم 
  

در عين حال، . اجتماعى خود را بيان آند /آلترناتيوهاى سياسى
دارى  سرمايه اتخاذ سياستى آه فقط به ذآر شعارهاى راديكال ضد

اآتفا نموده، از استقرار مناسبات انسانى و سوسياليستى، در 
فرداى انقالب و حول محور آسب قدرت سياسى از طرف 

هاى سياسى پرولترى نويد دهد ولى از درگيرى با مسايل  سازمان
هاى بالواسطه و اين زمانى آنها غفلت  روز اجتماعى و خواسته

ه تبليغ نظرگاهى نيز آه با طرح اين در اين رابط. آند، ناآامل است
آارهاى  هاى مردم هستند آه بايد راه آه خود پرولتاريا و توده

اجتماعى را پيدا آنند و اين آه تئوريزه آردن  /مناسب سياسى
هاى مبارزاتى عليه حكومت سرمايه و ارتجاع و همچنين  برنامه

 ى بعد از انقالب در چگونگى سازماندهى سوسياليستى جامعه
اى به جز  گيرد نتيجه  سوسياليستى قرار نمى افق فعاليت جنبش

ى  هاى منسجم و سازمان داده شده مناسبت آردن فعاليت بى
تئوريك نداشته از ايجاد فرهنگ سياسى مشارآت و درگيرى  /فكرى

تجربيات تاريخى مبارزات . آند فعال در امور اجتماعى جلوگيرى مى
تماعى و سوسياليسم نشان براى آزادى، دمكراسى، عدالت اج

ها، شعارها و آلترناتيوهاى  دهد آه با حواله آردن خواست مى
طلبانه و مردمى به آينده و عدم شرآت فكرى و عملى در  حق

ى ارتجاع در  سياسى، به سلطه /ى اجتماعى تمامى سطوح ممكنه
اين موضوع در . هاى مردم پايان داده نخواهد شد زندگى توده

در . آند يابنده مناسبت بيشترى پيدا مى مع توسعهى با جوا رابطه
خطوط پايين اشاره به چند نمونه از مبارزات انقالبى و رفرميستى 

المللى با توجه  هاى دمكراتيك و سوسياليستِى بين در ميان جنبش
  .آند هاى اجتماعى آنها، به پيشبرد اين مبحث آمك مى به ويژگى

 
  ) ادامه دارد    (                             

  
  

 
 

  !!تبليغ عبا و عمامة خميني بعنوان فرهنگ ايراني
 

بيست و سه سال بعد از اعدام جنايتكارانة نويسندگان انقالبي 
مانند سعيد سلطانپور و آشتار خيل بيشماري از شاعران ، 

 دادن هنرمندان مردمي بدست رژيم جمهوري یمترجمان و فرار
يت و اعدام برآن شده است آه اسالمي اينك اين حكومت جنا

تبليغات ضد بشري خود را بنحوي ديگر در خارج از آشور دنبال 
 . نمايد

بدنبال شكست اين تالش در شهر اليپزيك آلمان خانة فرهنگهاي 
جهان در برلين بر آن شده است به عنوان شناسائي فرهنگ ايراني 

گرديده و با صرف هزينه ائي گزاف آه معلوم نيست از آجا تأمين 
است ، اقدام به برگزاري نمايشگاهي دوماهه نمايد و براي اين 
منظور عده ائي از هنرمندان داخل و خارج از آشور را براي شرآت 

 .در اين نمايشگاه دعوت نموده است
بنا به اطالع ما طراحان و مجريان اين برنامه خانم عيسي و يكي از 

در اين آار از مسئولين خانة فرهنگهاي جهان مي باشند آه 
 . مشارآت عباس معروفي بر خواردار بوده اند

اينان وقاحت را به حدي رسانيده اند آه غرفه ئي از وسائل 
شخصي و عكس خميني جالد را آه از موزة جماران به عاريت 
گرفته اند برپا نموده و آنرا به عنوان بخشي از فرهنگ ايراني ارائه 

ه ائي به جنايات بي سابقة مي آنند بدون آنكه آوچكترين اشار
 آه به دستور اين جالد تاريخ به وقوع پيوسته 70 و 60سالهاي 

 . است بنمايند
تالش ايشان جز اغتشاش در اذهان عمومي نتيجه ائي ندارد و اين 
توهم را ايجاد مي آند آه گويا اين فرهنگي آه ارائه مي گردد 

 . دست آورد تالش بنيادگزار جمهوري اسالمي مي باشد
مگر نه اينكه در زمان همين جنايتكار بزرگ تاريخ زبان ها را بريدند ، 
سازها را شكستند ، قلم ها را خرد آردند و نويسندگان را به جوخه 

 هاي اعدام سپردند؟
چرا در اين نمايشگاه حتي اشاره ائي آوتاه هم به فرهنگ مقاومت 

 پايدار عليه اين جنايتكار پليد نشده است؟
ان خود را هنرمندي متعهد و مردمي خواند عبا و نعلين آيا مي تو

 خميني را به عنوان آاري هنرمندانه ارائه داد؟ 
تجربه نشان داده است آه خانة فرهنگهاي جهان در اختيار حزب 

اين بيانگر سياست . سبزها و وزارت امور خارجة آلمان مي باشد
 . خانة فرهنگهاي جهان در اتخاذ اين روش است

ولي مي . ان انتظاري بيش از اين نمي توان و نبايد داشتاز ايش
توان از هنرمندان آشورمان آه طي سالهاي حكومت سياه خميني 
با پوست و گوشت خود اين جنايات را لمس آرده اند انتظار داشت 
آه با موضع گيري قاطع اين عوام فريبي را محكوم نموده و در چنين 

 .توطئه هائي شرآت ننمايند
با تمامي امكانات خود صداي اعتراضمان را عليه برپائي چنين بايد 

 .نمايشگاه هاي فرمايشي بگوش همگان برسانيم
ما از آلية سازمانهاي سياسي و دموآراتيك ، از تمامي ايرانيان 
آزاده و شخصيتها جهاني تقاضا داريم با حساسيت هر چه بيشتر 

نموده و از اطالعية به اين تجاوز و توهين به فرهنگ ايراني اعتراض 
  . آانون نويسندگان و انجمن قلم حمايت نمايند

 
   برلين  - آميتة دفاع از زندانيان سياسي ايران
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  با ما ارتباط بگيريد       
  

  سر دبير تک برگی 
                  

net.k@rahekargar.arash      
   

    روابط عمومی سازمان
                                       

 netr.public@rahekarga
   

 49 -40 -6777819   تلفن عمومي سازمان     
   

 33-1-43455804    شماره فاکس سازمان     
     

  سايت راديو برابری 
  

     net.radiobarabari.www 
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  ستون ويژه اول ماه مه ، روزجهانى آارگر
  
   )1 (           امير جواهری :  به کوشش    
 
 

ه اول ماه مه،روزجشن بين المللى آارگران،روزآارگردررا
 ! بگشاييم به همراه يكديگر به استقبال آن بشتابيم آغوش0است

  ازاين شماره ،تك برگى برآن است آه ستون ويژه اى رابه مباحث 
  ازهمه فعالين جنبش0 دهد مربوط به اول ماه مه اختصاص

آارگرى،سوسياليستهاى منفرد،فعالين گروهها،سازمانهاى مدافع 
كنيم آه نظرات خود را پيرامون حقوق و مطالبات آارگران ،دعوت مي

 سراسرى و مستقل آارگران،حق  جنبش
  اعتصاب،اجتماعات،چكونگى زدودن موانع سازمانيابى جنبش

مستقل اآثريت عظيم براى اآثريت عظيم ،برابرى حقوق زنان 
وامردستيابى به اتحاد طبقاتى اردوى آار دربرابررهايى ازنظام 

  !هندسرمايه دارى رادراين ستون ارائه د
  
                       * * *   * * * * *  * * * * * 

جشن 1383 ارديبهشت 12 برابر2004    شنبه اول ماه مه
 اول ماه مه يادآورحادثه است آه درسال 0گراميداشت اين روزاست 

 به صفوف تجمع   دراين روز،پليس0 درشيكاگوى آمريكا رخ داد1886
ساعت آاردر روز بودند،شليك  8نفرى آارگران آه خواهان 360000

رچشمان  رادربراب  تن آارگررابخون غلطاند ومزدوريش نمود وشش
  گذاشت  جهانيان به نمايش

    هرساله دربسيارى ازنقاط جهان ،اين روزآه قراراست جشن 
جهانى اردوى آاردرمقابل قداست سرمايه باشد،دراينجاوآنجاى پنج 

،   خويش ند وتوسط پليسقاره زمين،حافظان سرمايه به صف ميشو
هنوزآه هنوزاست دهها وصدها نفرازآارگران را بخون مى آشانند 
وآنان نيز با ناآامى ،اوراق دفترتاريخ رابا خواست 

 ! گلگون مى آنند استقرارآزادى،برابرى وياد ياران طبقاتى خويش
سرمايه داران وحاميان افسارگسيخته )1886( سال پيش118    در

اگو،گمان نمى بردند آه رودررويى وبه خاك وخون  شيك آنان،پليس
آشيدن اعتراضات آارگران،اين روزرابه سرآغازحرآتى تاريخى بدل 

لرزه براندام سرمايه داران جهان _چنين روزى_سازد آه هرساله 
افكند وزحمتكشان وآارگران جهان را سرود خوانان به خيابانها 

  !بكشانند
 
 
  برخيزاى داغ لعنت خورده*  
  دنياى فقر وبندگى   

    جوشيده خاطر مارا برده
 0   به جنگ و زندگى 

    بايد از ريشه براندازيم 
    آهنه جهان جور و بند،

    آنگه نوين جهانى سازيم،
 0  هيچ بودگان هرچيزگردند

 * * * * * *      
   روز قظعى جدال است 

   آخرين رزم ما،
   انترناسيونال است 

     نجات انسانها
 * * * * * *     

    بر ما نبخشد فتح وشادى
    نه بت نه شه نه قهرمان ،
   به دست خود گيريم آزادى 

   در پيكارهاى بى امان،
   تا ظلم ازعالم بروبيم ،

   نعمت خودآريم بدست 
  راوبكوبيم    دميم آتش

  ..... گرم است    تا وقتى آه آتش
 

به 1886خى اول ماه مه سال  اين واقعه تاري   اما ببينيم ازپس
 ،اينطرف به آجا رسيده ايم

هنوزآن دشمنى وعداوت پايه اى بين صاحبان سرمايه         _ 
 وآارگران مزدى ادامه دارد

هنوز آارگران مجبورند نيروى آارشان رادريك ياچند رابطه        _ 
 دبفروشن
ه  مابين اردوى آاروسرمايه به سود سرماي هنوزآشمكش       _ 
 ميچرخد

هنوزسرمايه داران درصددند تا بارنگ ولعاب        _ 
دمكراسى،پارلمانتاريسم،آزادى سياسى ومصوبات قضايى 
وحقوقى شان ،براين حقيقت پرده ابهام بكشند آه گويا پول نيست 

 !آه برسياست،حكم مى راند
   با اينهمه امروزبه نسبت آن سالها،دربعضى نقاط جهان،صاحبان 

خالف قدرت شيكاگو يى ها ،ترجيح ميدهند آه محترم و سرمايه،بر
مودب باشندو به گونه اى عمل نمايند آه شيرينى رابر شالق 

ولى آارگران هرگز،فريفته اين فريبكاريها نمى شوند 0برترى دهند 
 گرفتن ازتاريخ وآگاهى ازعملكرد سيستم مبتنى  بلكه بادرس

ى وآزادى ازطريق برآارمزدى،هرچه پيگيرانه تربه تحقق دمكراس
انقالب آارگرى با تضمين آزادى وبرابرى اقتصادى راعملى قطعى 

 !وآارگشا ميشناسند
آزادى سياسى بدون آزادى :    امروزآارگران نيك ميدانند

وسرانجام اينكه ! نيست  اقتصادى،يك شعارتوخالى بيش
درآشورهاى پيرامونى بويژه درايران،آارگران ازيكسو،هنوزهيچ 

ثيرتعيين آننده اى برتوليد ندارندوفاقد تشكل وسيع آنترل وتا
 اندوازسوى ديگر،محروم ازحق  ومستقل وبنيادى خويش

اعتصاب،اجتماعات،تعطيلى باحقوق درروزاول ماه مه،روزجشن بين 
المللى وعيد آارگران رابه اشكال مختلفى از 

برسرآارودرآارخانه ها،منازل دوستان آارگر،درپاى آوه »:جمله
،فشاردر خيابانها  رآافه ها وقهوه خانه ها وگاه بااعتراضوجنگل،د

  براى طرح مطالبات معوقه شان باپخش« .....وميادين آارگرى و
شيرينى ،گل ونقل،نبات وباياد همكاران طبقاتى ازجان گذشته 

 :،گرامى داشته وفريادبرميآورند خويش
      هرچند اآنون

 !  بوضوح نمى توانيم شادى آنيم
  گام برداريم  بسوى هدفهاى نجيب خويش انيم درآرامش ونمى تو

  با اين همه ما خداوند سرنوشت خويشيم،
   بهاريم،جوانى هستيم،سپيده دميم،

   ونخستين روزمه ،روز ماست 
  !!   ازآن ماست،اينرا بدانيد

  
   -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- --- 
 
آتاب جمعه،شماره (ارنست فيشر: سروده اول ماه مه از*
  )25  ص ،59سال 3
 

   13صفحه    1383 فروردين  16به  کشني                                    )راه کارگر(روزنامه سياسی کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران


