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  برابری آزادی، گفتمان  نان،     
        
 de.roozbe@freenet.t         تقی روزبه    

 
ميتوان ازجوانب مختلفی  خروش پرشوردانشجويان اصفهان را

ازجمله اززاويه مقابله شجاعانه آنها با .مورد بررسی قرارداد
 جبهه مشارکت برای سوءاستفاده اقدامات توطئه گرانه

ازاعتباردانشجويان و دانشگاه برای اهداف انتخاباتی خود،که با 
فريب و سوء استفاده ازعنوان تشکل های دانشجوئی وحتی تهديد و 
ضرب وشتم دانشجويان همراه بود ونيز اززاويه موضعگيری قاطع 
ی و بدون تزلزل دانشجويان عليه مضحکه انتخابات رياست جمهور

و مهرابطال زدن برهرگونه تالشی که ميکوشد رودخروشان نفرت 
و نارضايتی واعتراضات عمومی را به شن زارهای منازعات 

نارسائی های ناشی از سوء "درونی حاکميت و درچهارچوب ترميم
  .روانه سازد"مديريت کنونی
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  =ديدگاه    =                      
  

  : هم سلبی، هم ايجابی 
   پاسخی به نامه سرگشاده  ناصر زرافشان

  
  الميرا مرادی - انوشه کيوان پناه        

  
 از بيژن جزنیسی سال پيش زنده یاد آقای زرافشان ، " 

ی که در آن شما به جرم آزادیخواهی و زندان اوین، جای
عدالت طلبی عمر خود را به سر می برید، جایی که تحت 
حکومت دو رژیم، قتلگاه و شکنجه گاه هزاران زن و مرد 
شریف و مبارز ایرانی بوده است،  پيرامون ضرورت 

مبارزه « : سرکردگی نيروهای مردمی بر جنبش نوشت
ازهایی است جویی خمينی یکی از عمده ترین امتي

که جریان های وابسته به خرده بورژوایی برای تامين 
چنانچه جریان های ...رهبری خود از آنها بر خوردارند

رسالت تاریخی خود ... نتوانند رشد کرده و... پيشرو
را به عهده بگبرند، مسند رهبری جنبش خالی 

خرده بورژوازی آماده است تا با تمام . نخواهد ماند
با کمک گرفتن از همه امکانات در این نيروی خود و 
در صورتيکه چنين امری تحقق یابد ... راه بکوشد

متاسفانه جنبش انقالبی عليرغم پيروزی هایی که 
می تواند در مراحلی بدست آورد، قادر به تکامل 

   " .نهایی نخواهد بود
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  موضع کميته مرکزی سازمان           
   نفره داخل کشور565      در مورد بيانيه 

  !؟ سندی برای دموکراسی يا سندی برای سازش
  2                                    ص 

  
  هار از راه ميرسد ، بذوب ميشودزمستان 

  13ص                     
  

==================================    

  سخنی با زنان: هميه بندیس      
                                                   

  له حسين پورال
  

طبق معمول بحثی . درباره سهميه بندی، زنان بيشتر نوشته اند
. نداردبحث و جدل در این رابطه نفع زیادی برای مردان . ست زنانه

  . این صحنه را نيز به زنان واگذار کرده اند
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  = ديدگاه  =                              

  نگاهي به وجود عنصر پراگماتيسم
  هاي اپوزيسيون ايران  در سياست

  
  10 ص               فرامرز دادور      

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

  در ژنو و پاريستظاهرات        
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  موضع کميته مرکزی سازمان           
   نفره داخل کشور565 در مورد بيانيه     

  !؟ سندی برای دموکراسی يا سندی برای سازش
 

  
با تشديد بحران همه جانبه حکومت اسالمی وبويژه افزايش بيسابقه 
نارضايتی و اعتراضات مردمی وبا توجه به چشم اندازتحريم نمايش 

ود يک آلترناتيو قدرتمند مردمی ، ، ودرغياب وج انتخاباتی رژيم
، شاهد تحرکاتی ازسوی شماری از گرايشات  دمکراتيک و رزمنده

گوناگون اپوزيسيون و شبه اپوزيسيون برای پرکردن خأل کنونی 
،   نفره را بايد آخرين نمونه ازاين دست تالشها565 بيانيه  . هستيم

 خود را بشمار آورد که ازسوی طيف ها و گرايشات گوناگونی که
، با استقبال زيادی مواجه شده و  جزو اپوزيسيون رژيم هم می دانند

" اقدام جسورانه " ، " نقطه عطف تاريخی" با استعاراتی هم چون 
مورد ستايش قرارگرفته " يک سند تاريخی برای دمکراسی  "و

اما آيا براستی بيانيه مزبورحامل حداقل های دمکراتيک است . است 
برای سازش با حاکميت؟ نگاهی به مضمون اين يا تالشی است 

  :بيانيه ميتواند پاسخ روشنی به سؤال فوق بدهد 
 تا آنجائی که به طرح حداقل های دمکراتيک درجامعه ما -الف 

برميگردد، دراين بيانيه نه به ضرورت جدائی دين ازدولت بعنوان 
ه يکی ازمهمترين مطالبات بنيادی اشاره شده ، ونه با وجود شکو

ازتهديداتی که بدليل سياست های دشمن آفرين جمهوری اسالمی 
بوجود آمده ، از مخالفت صريح با هرگونه مداخله خارجی ومحکوم 
کردن آن سخنی به ميان آمده ، و نه حتی دفاع قاطعی 

به مثابه شکل نظام آجايگزين، دربرابر حاکميت " جمهوری"از
  .کنونی و درمخالفت با سلطنت بعمل آمده است

عالوه براين ها ، عليرغم اذعان به وجود فقر و فالکت فراگير و 
ابعاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، درآن هيچ نشانی ازطرح 
مطالبات اقتصادی و اجتماعی طبقات و اقشاراجتماعی مهمی 
همچون مزد و حقوق بگيران ، دفاع از برابری جنسی و مقابله با 

 های تحت ستم وعليه ستم آپارتايد جنسی،حمايت ازحقوق ملت
بنابراين تا آنجا که به . مضاعفی که برآنان روا ميشود، ديده نميشود

اوليه ترين و پايه ای ترين حقوق دمکراتيک مردم برميگردد، 
  .نشانه ای ازآنها نمی توان يافت" سند تاريخی"دراين 

 عالوه برآن، عبارات بياينه با فرمول های دو پهلو و چند -ب
  :ی تنظيم شده است منظوره ا

 مخاطب وطرف اصلی اين بيانيه ، حاکميت انحصاری و انتقاد به -
تأکيد بيانيه . انحصارقدرت ازسوی آنان است و نه کل نظام حاکم 

است و نه  " ساختارقدرت " برتغييروتحول درباصطالح 
که با عبارت کشدارعدم سوءاستفاده " ساختارحقوقی"در

بنابراين بجای نفی . راه شده استغيرمردمی ازقانون اساسی هم
رژيم درتماميت خود، يعنی هم ساختارحقوقی وهم همه 
ساختارقدرت، آماج بيانيه ضرورت تغيير تدريجی ساختار قدرت 

  .است
گردن نهادن به اراده "  دربخش ديگری از بيانيه می خوانيم که -

. است" راه کارحتمی و نهائی"وطراحی ساختاری ديگر"  ملی
بارت کشدار راه کارنهائی متضمن درنظرگرفتن ايستگاه دراين ع

مثال مبارزه برای حذف نظارت استصوابی و يا (های وسط راه 
و ازقضا بعنوان بخشی ازاين پروژه .است ) شرکت درانتخابات

ازهمين حاال شاهد تدارک برای شرکت باصطالح مشروط 
 درانتخابات رياست جمهوری نهم توسط نهضت آزادی که افراد
وابسته و يا نزديک به آن خود ازطراحان و امضاء کنندگان اصلی 

  .اين بيانيه بشمار می روند، هستيم
" ، ازرژيم اسالمی  طلب می کند که "راه کار"عالوه براين بعنوان 

و طناب دار را بطور داوطلبانه به گردن " به اراده مردم گردن نهاده
يک مورد ازآن را در کاری که درطول تاريخ بشرحتی . خود بيافکند

مورد حکومت های استبدادی نمی توان سراغ گرفت که داوطلبانه 
ازاين رو تصادفی نيست که مردم وجنبش . سکان قدرت را رها کنند

 سياسی متعلق به آنها، غايب بزرگ اين بيانيه -های های اجتماعی
  .هستند

 به باين ترتيب نگاه بيانيه به بااليعنی به قدرت های داخل و حتی
نگاه " نحوی به خارج  معطوف بوده و برپايه اصل کمترين تکان و

تنظيم شده است وهيچ نشانه ای حتی ازمطالبات " به همه سو
ازاينرو شايد بتوان آنرا . حداقل و پايه ای دمکراتيک درآن نيست

برای بند و بست با حاکميت ،آنهم برای " سند تاريخی"يک 
قابل " ناچارگردد با مخالفين روزمبادائی  که جمهوری اسالمی 

به داد وستد بنشيند ناميد ، اما با هيچ طرفندی و هيچ  " تحمل خود
اينکه نحله . ناميد" سند دمکراسی" منبت کاری نمی توان آنرا 

عليرغم برخی ادعاهايشان " جمهوری خواهی"های مختلف 
درمبارزه عليه استبداد حاکم دريک نقطه به هم ميرسند و يا دقيق 

مدعی جمهوی "ر آنکه بگوئيم حول سازش کارترين بخش ت
بخشی که نه ازحکومت مذهبی دل کنده و نه ( بهم ميرسند " خواهی

گرچه تأسف انگيزاست اما )  سياسی موجود-ازکل نظام حقوقی
چرا که طيف های گوناگون . چندان غيرمنتظره نبوده و نيست

رايطی که عمق بورژوازی و فعالين و روشنفکران متعلق به آن درش
مطالبات مردم ارچهارچوب مقرروموردنظرآنها فراترمی 

آمادگی آن را دارند که پرچم " اصل کمترين تکان" رود،باعزيمت از
ادعائی دمکراسی سياسی، را برزمين افکنده و ازشعار 

  . تنها برای تهی کردن آن سود جويند" دمکراسی"
ان به مثابه گفتمان شعارهای نان ، آزادی ، برابری درميان دانشجوي

( متفاوتی ازگفتمان فوق و وجود جنبشهای اجتماعی گوناگون 
، )بويژه جنبش کارگری ، جنبش زنان و جنبش اقليتهای تحت ستم 

بسترمناسبی برای مدافعان راستين دمکراسی برای شکل دادن به 
يک راهکار دمکراتيک ، رزمنده، رهائی بخش و متکی برخود 

  .می نمايدمردم زحمتکش فراهم 
 برای باليدن و نيرومندترشدن اين گفتمان ، تمام توان خويش 

  .را بکارگيريم 
  
  

  )راه کارگر (   کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  ادامه از صفحه يک 
  
  ....زادی     گفتمان نان ، آ 

  
  

اما عالوه براین ها، خروش دانشجویان با مشخصه بس بزرگ 
دراندازه "نان، آزادی،برابری"پالکاردهای متعدد:دیگری نيزهمراه بود

ای ودارای چنان درخششی که نميتوانستند درپس پرده گزارشات 
اگرشماری ازشعارهای دانشجویان را بتوان .خبرگزاریها پنهان بمانند

مبارزه صرف عليه استبداد حاکم وگفتمان دموکراسی درچهارچوب 
سياسی وآزادی دسته بندی کرد،اما بی گمان شعارهای سه گانه 
فوق درترکيب باهمدیگرمعنا و کيفيت دیگری داشته وگفتمان 

درنگ برروی این مشخصه و اینکه چرا این . متمایزی را بازتاب ميدهد
 شعارهای سه شعار باهم ترکيب شده را نميتوان هم ارز

دیگرقملداد کرد و ازروی آن سرسری گذشت، درشرایط کنونی بویژه 
چرا که اوال معلوم می شود که . ازاهميت زیادی برخورداراست

صدائی معطوف به پيوند رهائی سياسی با رهائی -صدای دیگری
ليبرال - عالوه برصدای مورد پسند بسياری ازفعالين بورژوا- اجتماعی

 ها، درمتن تحوالت جامعه ما جریان دارد و و رسانه های حامی آن
ثانيا وجود آن، وظيفه بس مهمی را دربرابر مدافعان راستين 

  .دمکراسی درجهت رساترساختن این صدا قرار می دهد
 اما قبل ازهرچيزباید باین سؤال پاسخ دهيم که آیا براستی ما 
باگفتمان متمایزی سروکارداریم؟ شعارهای فوق برای اولين 

. يست که درخالل اعتراضات دانشجوئی برافراشته ميشودبارن
قبالمشابه همين شعارها را درهمایش دانشگاه تهران به مناسبت 

درنقد حرکت فوق درمقاله ای بقلم نگارنده .  آذر نيزشاهد بودیم16
نگاهی به :"چنين آمده بود" آرميده طوفان"این سطور تحت عنوان 

 آذر 16برگزاری سالگرد جوش و خروش دانشجویان به مناسبت 
برش خوبی است برای مشاهده  آن چه که درزیر پوست جنبش 
دانشجوئی می گذرد و نيز با تقریب کمتری،از آن چه که دراعماق 

چراکه چهره غيررسمی وروتوش .جامعه ملتهب ایران درجریان است
اگر :نشده جنبش دانشجوئی سخن های دیگری برای گفتن دارد

نيان تداوم جمهوری اسالمی همواره برایجاد درنظر بگيریم که ب
تقابل مصنوعی بين نان و آزادی استواربوده است و درست به 

پس بهم پيوستن ....همين دليل نه نانی حاصل آمد و نه آزادی
دوشاخه اصلی این رود خانه منقسم شده را باید نقطه نوینی بر 

اکم فائق آمدن به افسون دوگانگی آزادی و نان توسط طبقه ح
- اکنون دربرابرگفتمان حکومت اسالمی .سياسی  بشمار آورد

گفتمان نئوليبرالی درتالش بی وقفه ای -گفتمان نه نان و نه آزادی
است تا با تسخير اذهان عمومی توسط گفتمان خود که مبتنی  

به " اول آزادی بعد نان"برگسست  بين آزادی و نان است وبا شعار 
 واختناق برآمده ازتجزیه نان وآزادی و فاجعه بيش از دودهه فالکت

بااین تفاوت که اگر . استقالل به عوامل جدا از یکدیگر استمراربخشد
بود که مردم را بسوی خود می " نان"کنونی این سراب )تا(دردوره 

است که قرار است مردم را " آزادی"کشيد، دردوره جدید این سراب 
آیا " شده بود که و سپس این سؤال مطرح !"بسوی خود جذب کند

جنبش دانشجوئی بعنوان یکی از اقشارمرجع و تأثير گذاردرجنبش 
الزم دست یافته است که دربرابر " خود آگاهی"عمومی به این 

تالش های بی وقفه نئوليبرال های وطنی برای تأمين فرادستی 
گفتمان خود برجنبش ضداستبدادی ایستادگی کند و یا آن که 

برافراشته شدن پرچم کوچولو و قرمزرنگی تسليم آن خواهد شد؟ 
درميان دانشجویان وشأن ومنزلتی " نان وآزادی برای همه"باشعار

که این پرچم کوچولودرميان سایر پرچم ها وپالکاردها ازآن 
  ."برخورداربود، خبر از جوانه زدن این آگاهی می دهد

 آذر، مطرح شدن همان 16اینک پس از گذشت متجاوز از سه ماه از 
شعارها با ابعاد وسيع تری درميان دانشجویان اصفهان را می توان 
دليل مضاعفی بر رویش جوانه های گفتمان جدید درميان 

  .دانشجویان انگاشت
  

تمایزعمده گفتمان جدید با گفتمان حاکم و گفتمان رقيب  
  نئوليبرال درچيست؟

  
ست نخ:دوتفاوت عمده این گفتمان را ازسایرگفتمانها متمایز ميکند

طرح توأمان نان و آزادی به مثابه خصلت عمده وترکيبی جنبش 
که بخودی خود هم این گفتمان را .مطالباتی کنونی- دمکراتيک

ازگفتمان حاکم که درشکل مسخ شده وجدا ازهم توسط دوجناح 
" آزادی"برای نفی " عدالت("رقيب وبرای کوبيدن یکی توسط دیگری

وهم با گفتمان .ز می کندمتمای") عدالت"برای نفی " آزادی"و 
اپوزیسيون ویا شبه اپوزیسيون ليبرالی ویا نئوليبرالی که با 

برنان،پيامشان به مردمی که اکثریت بزرگی ازآنان در " آزادی"تقدم
زیرخط فقرو گرسنگی زندگی ميکنند اینست که فعال نباید به 

وبخاطر داشته باشند که آالن فقط ! فکرپرکردن شکمشان باشند
پس اولين مشخصه این . ونه چيزدیگر! است" آزادی"سب زمان ک

شعار درعينيت تجزیه ناپذیرمطالبه نان و آزادی ازیکدیگر است که 
  عملياتی کردن آن،هم موجب 

پيوند بيشتر نيروهای پيشرواجتماعی با پایگان اجتماعی وهم 
- موجب تقویت خصلت توده ای وجنبشی مبارزه ضداستبدادی

مين مشخصه پراهميت این گفتمان آنست دو.دمکراتيک می گردد
که دوشعار فوق درترکيب با برابری خصلت رهائی بخش یافته 
ودرگوهرخود ازدرجازدن درچهارچوب نظام های طبقاتی و متکی 

وباین ترتيب چشم انداز .برنابرابری های اجتماعی فراتر می رود
چرا که بدون .برابری اجتماعی:نوینی را دربرابرخود می گشاید

رابری اجتماعی،آزادی نمی تواند ازآزادی صوری یعنی آزادی ب
فراتر برود و نان به مثابه نماد شکاف طبقاتی و " نابرابرها"وبرابری

هم اکنون درکشورهای پيشرفته .فقر فراگير،دست یافتنی گردد
سرمایه داری،تمرکزابزارتوليد وسرمایه دردست معدودی شرکتهای 

ياسی وقدرت دولتی هم درچنگ فرامليتی قرار داشته وعرصه س
دویا سه حزب متعلق به انحصارات است و باألخره انحصار مطلق 
رسانه های سازنده افکارعمومی و ایدئولوژیک نيزعمال برابری 
سياسی و حقوقی را که به گواهی فاکت های تاریخی تحت فشار 
جنبش های توده ای به بورژوازی تحميل شده،بيش ازهرزمانی پوچ 

انحصار وسایل معيشت و توليد و توزیع . تبارساخته استو بی اع
را به صورت ابزارهای " شهروندان"بشدت ناعادالنه امکانات،عمال 

بی اراده رأی و بردگان سياسی و اقتصادی این شرکت های 
  .  فرامليتی درآورده است

درکشورما بی تردید بدليل وجود حکومت مطلقه آنهم ازنوع 
هائی سياسی و نيز مبارزه برای نان به مذهبيش،مبارزه برای ر

مثابه نمادی عليه وجود فقرو فالکت گسترده، ازاهميت زیادی برای 
اما طرح شعار برابری درکنار آنها نشان . پيشروی برخورداراست

ميدهد که نهایتا بدون فراروئيدن آنها به برابری اجتماعی مبارزه 
باین ترتيب مدافعان . برای نان وآزادی به فرجام خود نخواهد رسيد

شعار نان،آزادی و برابری هم بدليل به ميدان کشيدن مطالبات 
واقعی و هم اکنون موجود مردم زحمتکش قادرند مبارزه گسترده و 
قاطعی را بامشارکت خود توده ها ودرپيوند با آنها،عليه استبداد 
مطلقه سازمان بدهند وهم باقراردادن چشم اندازبرابری درمقابل 

  دمکراتيک امکان فراروی از ازدمکراسی - ضداستبدادیجنبش 
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  ....   گفتمان نان ، آزادی         
  
  

سياسی به دمکراسی اجتماعی را درمقابل جنبش قرارداده و به 
  .آن خصلت رهائی بخش بدهند

  
  لزوم عملياتی کردن گفتمان جدید

  
درشرایطی که حکومت اسالمی بابحران همه جانبه و رو به تزایدی 

مطالباتی مردم ازنوعی -دست به گریبان است، وجنبش دمکراتيک
بحران انتقال و خأل آلترناتيو مردمی و واقعا دمکراتيک رنج می برد و 
درشرایطی که بازیگران متعددی با سمت و سوی غيردمکراتيک ویا 
متزلزل درمبارزه عليه استبداد و در دفاع ازدمکراسی،تالشهای 

ن خال فوق بعمل می آورند، بی تردید گوناگونی را برای پرکرد
مدافعان گفتمان جدید نمی توانند تنها به طرح آن بسنده 

عالوه براین، آن ها الزم است که برای منطبق کردن خود .کنند
باشرایط متحول کنونی شتاب بيشتری بخرج داده و باتوجه به زمينه 
های مناسب وعينی در اوضاع سياسی واجتماعی گام های 

رابرای عملياتی کردن این گفتمان دربرابر خود قرار مشخصی 
اگر بپذیریم که مسير رهائی دربه ميدان آمدن مخاطبان این .دهند

گفتمان و تنها بدست خود آنها ممکن است،پس گفتمان نان،آزادی، 
برابری جز با درآميختن با جنبش اعماق یعنی با مردمان 

تبداد و نظام نابرابر،گرسنه، تشنه آزادی وستيزنده با اس
ازاینروعملياتی کردن این .حاکم،شکوفا شدنی نيست

  .شعارمهمترین وظيفه ای است که دربرابری مدافعان آن قرار دارد
  

  سه گام مهم برای عملياتی کردن گفتمان جدید
  

اولين گام آنست که مدافعان گفتمان فوق ازحالت پراکنده - الف
 بيرون آمده -انشگاهونيز خارج از د-کنونی درمحيط های دانشگاهی

و حضور وفعاليت خود را درسراسر دانشگاه های کشورونيزبيرون 
بی تردید خود آنها باتوجه به تجربيات .ازدانشگاه سراسری کنند

غنی جنبش بهترازهرکسی ميدانند که چگونه ميتوان برای این کار 
ازامکانات،   ابزارها و محمل های علنی و قانونی والبته نه الزاما 

ط قانونی، برای ایجاد تجمع و مراوده،انتشار نشریات، بهره گيری فق
نباید فراموش کرد که تعميق . از اینترنت، وسایرامکانات سود جست

بحران همه جانبه رژیم و کند شدن تيغ سرکوب آن شرایط کمابيش 
  .مناسبی را برای چنين حضوری فراهم ساخته و فراهم می سازد

عان گفتمان جدید با بدنه اجتماعی دومين گام آنست که مداف-ب
یعنی با مخاطبان و پيش برندگان اصلی شعارهای رهائی بخش 
شامل کارگران،معلمان پرستاران،جنش زنان، روشنفکران مترقی 

و تالش کنند که . و دروهله نخست با پيشروان آن ها درآميزند... و
به مثابه عنصریاری دهنده برای فائق آمدن بر گسست ها و 

کندگی های کنونی بين بخشهای مختلف جنبش ازیکسو و بين پرا
اقتصادی و مبارزه عمومی ضداستبدادی از دیگر -مطالبات اجتماعی

بی گمان تالش و حمایت ازشکل گيری تشکل های .سوعمل کنند
مستقل و تعبيه و یا یافتن چتری برای پيوند این تشکل ها و 

نونی ازاهميت پيشروان بخش های مختلف با یکدیگردرشرایط ک
درهرحال هم اکنون تالش ها و . مرکزی ودست اولی برخورداراست

مبارزات گوناگونی درميان این قشرها جریان دارد که بدیهی است 
پيوند با مبارزات هم اکنون موجود و حمایت فعال از آن 
بسترمناسبی برای پيوند با مردم و تعميق مطالبات آنها بشمار 

  .ميرود
ید به سومين گام یعنی ضرورت پيوند با جنبشهای و باألخره با-ج

درجهانی .مترقی و ضدسرمایه داری درسطح بين المللی اشاره کرد
که باصطالح دارد به یک دهکده تبدیل می شود،مبارزه عليه نظام 
های حاکم بدون پيوندهای مبتنی برهمبستگی بين المللی و بدون 

 مترقی بهره گيری از دست آوردهای عملی ونظری جنبش
وضدسرمایه داری جهانی نمی تواند به دست آوردهای قابل اتکاء 

ودراین ميان اپوزیسيون مدافع گفتمان .درمحدوده های ملی نائل آید
نان،آزادی،برابری درخارج ازکشورکه ازپراکندگی مزمنی دررنج 
است،تنها می تواند بربستر ایجاد پيوند متقابل با جنبش های داخل 

مایت ازآن و دیالوگ با آن، و ایجاد همکاری کشورو ازطریق ح
بایکدیگر حول اشتراکات موجود وگشودن باب دیالوگ حول مسائل 

نباید . گرهی جنبش،خویشتن را بازیافته وتجدید سازمان یابد
فراموش کرد که هرگونه تالشی جزاین درحکم دميدن شيپورازدهان 
قه گشاد و تالشی است که درمضمون خود درراستای حفظ فر

گرائی و بازتوليد آن قرارداشته وهمچون اقدام های تاکنونی نافرجام 
   .*خواهد ماند

    83 اسفند  21                             
    -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---   
   :پانویس   
درحقيقت نحوه برخورد غالب این جریانات به جنبش های -*

ی واجتماعی و نيز نقشی که برای سازمان و حزبيت قائل سياس
اند، نشأت گرفته ازنوعی نگرش فرقه ای و مکتبی است که درآن 

به مثابه یک آگاهی کاذب و "(برنامه"دست یابی به اکسير
و داشتن یک سازمان برای پراکندن آن راه نجات پنداشته ) ایدئوژیک

 و یعنی واین یعنی ظاهرشدن درسيمای ناجی. می شود
دستخوش همان احساس رسالتی شدن  که عموما نخبگان منزوی 

اما حاملين این توهم فراموش می کنند که . ما دچارش ميشوند
بدون پيوند متقابل با جنبش و درشرایط جدائی از مبارزات کارگران و 
زحمتکشان، آنچه که بافيده می شود، نه فقط راه حل نيست که 

قه و مدافعان سوسياليسم و اصل خود خود حجابی است دربرابرطب
بيهوده نبود که مارکس ناچارگردید که . رهانی کارگران و زحمتکشان

مبارزه برای اشاعه سوسياليسم مورد نظرخود را به مثابه یک 
جنبش رهائی بخش،ازطریق مبارزه قاطع با انواع نگرشهای فرقه 

انقالب هال دریپردرکتاب نظریه .آغازکند"سوسياليسم"ای و مدعی 
 ترجمه 111دولت وبوروکراسی،صفحه (مارکس جلد نخست

جمع بندی فشرده و درخشانی ازشيوه مارکس دراین ) فارسی
رابطه به عمل آورده که بدليل خصلت علمی آن می تواند همچنان 

شيوه ای که البته خود نشأت گرفته ازنظر . راهنمای عمل باشد
رابطه آگاهی با مارکس نسبت به رابطه متقابل عين و ذهن و 

  :جهان بيرون است
به -1:حاوی این اندیشه هاست)مارکس(خالصه سمت گيری نوین"

جای برپاکردن فرقه جدیدی کنارفرقه های گوناگون دیگر، باید برنامه 
خود را با تحليل انتقادی آن چه که اکنون درجریان است، با مبارزات 

به -2.کنيمواقعی وجنبش واقعی ونه استدالل صرفا منطقی،پی اف
درمقابل مسایل سياسی حياتی " مسأله اجتماعی"جای قراردادن

روز،باید خود را با مبارزه درراه این هدف های سياسی همراه کنيم 
  ." تا بتوانيم آن را با هدف اجتماعی بنيادی ترخود پيوند دهيم

چنانکه می دانيم مارکس خود برپایه همين شيوه یعنی شيوه ای 
د بيرحمانه ازهرچه موجود است، بی رحمانه نق"که بقول خودش 

بدین معنی که این نقد هيچ خوفی از نتایجش و نيز ازبرخورد با 
والبته با بهره گيری ازتوانائی های نبوغ " قدرت های موجود ندارد

آسای خود به دست آوردهای درخشانی درحوزه های گوناگون 
  . سياسی و اقتصادی دست یافت

 برنامه جنبش ازطریق تحليل انتقادی چنانکه مالحظه می شود
ونه ازطریق بافته های ) وپردازش آنها براین بستر(مبارزات واقعی 

) وبقول مارس کبک سرخ شده معرفت مطلق( منطقی-ذهنی
ودیگرآنکه درچهارچوب پيوند ناگسستی . دست یافتنی ميشود

امراجتماعی و امرسياسی،که هم دراندیشه های بعدی مارکس و 
ن امروزما برضرورت واهميت آن بسی افزوده شده هم درجها

است،راه پيشروی ازطریق همراهی با مسائل سياسی عاجل 
وازطریق پيوند ) مسائل بيواسطه و هم اکنون موجود(وحياتی

بگمان من اگرشيوه فوق به . مسائل اجتماعی با آن می گذرد
درستی درک شده و بکارگرفته شود، که البته مستلزم گسست 

 نگرش جان سخت فرقه ای یعنی بافيدن و عمل کردن برپایه ازنحوه
گسست از واقعيتهای مربوط به جنبششهای واقعی و هم اکنون 
موجود است، درآنصورت هرم برخورد با معضالت مسائل اجتماعی و 

واگر چنين شود،بن بست . سياسی را برروی قاعده خود نهاده ایم
بن بستی که عمدتا کنونی که جنبش چپ باآن روبرواست، یعنی 

نه برآمده ازروندهای عينی نامناسب بلکه برخاسته ازنحوه نگرش 
وعمل این نيروهاست، یکی ازپس دیگری گشوده شده و با 
رهاشدن انرژی و امکانات معطل مانده و درحال اتالف کنونی، امکان 

  .بيرون آمدن از سيکل بسته و معيوب موجود فراهم می گردد
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  )قسمت اول          (    =ديدگاه    =  
  

  : هم سلبی، هم ايجابی         
   پاسخی به نامه سرگشاده  ناصر زرافشان

  
   الميرا مرادی-  انوشه کيوان پناه       

  
  جناب آقای دکتر ناصر زرافشان،

"  خود ضمن اشاره به مقاله 83 اسفند 5 شما در نامه سرگشادۀ 
:  خطاب به ما نوشته اید )1" (طرح ملی فراخوان و اردوی جهان آزاد

توانيم و نبايد خود را در پشت يک مشت نقدهاي  ما نمي... «
اي پنهان کنيم و در پوشش آنها براي انفعال و کنار  ذهني و کليشه

ماهيت اکثر نقدهائي که به فراخوان . نشستن خود توجيه بتراشيم
 هاي شده َسلبي است و در موارد کمتري در کنار ايرادات به جنبه

خوريم که چه بايد کرد؟  ايجابي يا پيشنهادهائي دراين زمينه برمي
پناه   کيوان بعنوان مثال خانم و آقائي به نام الميرا مرادي و انوشه
کنند که يکي  طي شرحي تهيه کنندگان طرح فراخوان را متهم مي

اعالم » اردوي جهان آزاد«از اهداف خود را در پيوستن ايران به 
اين اساس با تکرار يک رشته اطالعات کلي و تکراري اند و بر  کرده

مربوط به بلوک بندي دوران جنگ سرد و پيمانهاي نظامي 
امپرياليستي آن زمان که اغلب آنها ديگر امروز وجود خارجي ندارد و 

بي آنکه مطالب مزبور واقعا » کميته جهان آزاد«بيان شرحي درباره 
د، در پايان نوشته خود با هيچ ربطي به مضمون فراخوان داشته باش

ژورناليستي –يک پاراگراف دو سه خطي که به اطالعات تاريخي 
بايد به هر ... «کنند که  مزبور وصله شده است نتيجه گيري مي

حرکتي در جهت پيوند جنبش دموکراتيک و آزاديخواهانه مردم ايران 
د با جهان آزاد و رهبري آن آمريکا با حداکثر احتياط و دقت برخور

خواهم يادآوري کنم که اوال مطالب و  به چنين دوستاني مي» .کرد
اطالعات تاريخي که شما جمع آوري کرده ايد، اگرچه درست و مورد 
تائيد ما هم هست، اما يک مشت اطالعات تاريخي بديهي است 
. که هيچ ارتباطي به فراخوان و موضوع و مضمون واقعي آن ندارد

 - درست يا نادرست- ب يک کلمه هم ايکاش در اين چند صفحه مطل
ثانيا . نوشتيد در مورد ايران و مسائل مشخص و جاري کنوني آن مي

اين شما هستيد که رهبري کشورهاي آزاد جهان را در نوشته خود 
به آمريکا اعطاء کرده ايد و تهيه کنندگان طرح فراخوان نه چنين 

اين . اند آوردهاعتقادي دارند و نه در متن فراخوان چنين مطلبي را 
عبارت مجعول ساخته خود شما است و در فعاليت صادقانه 

مجاز » جعل و استفاده از سند مجعول«اجتماعي و سياسي 
نيست، ثالثا بلوک امپرياليستي و کشورهاي پيراموني وابسته آن، 

را بنام خود ثبت نکرده و مالک و داراي حق » آزادي«و » آزاد«صفات 
» جهان آزاد«امروز ترکيب . ين مفاهيم نيستنداستفاده انحصاري از ا

شد  همانقدر بر مفهومي که در دوران جنگ سرد از آن افاده مي
بتواند بر » جمهوري سوسياليستي« ترکيب کند که داللت مي

فراخوان، پيوستن ايران به . روماني چائوشسکو داللت داشته باشد
 و انزواي تحقير ملت«اردوي کشورهاي آزاد را پس از اشاره به 

هاي نظامي  ها و ناتواني که نتيجه ندانم کاري» سياسي ايران
است که بعلت فقدان آزاديهاي دموکراتيک، فقدان نظارت دموکراتيک 
بر کار آن چنين ذلتي را بر مردم تحميل کرده، و با تکيه بر احياء حق 

مطرح ... حاکميت ملي، توسعه اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي و
از کجاي چنين طرحي شما ترغيب وابستگي به سرمايه . سازد مي

» ايد؟ مالي بين المللي و رفتن زير رهبري امريکا را استنباط کرده
 انتخاب  در ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می کنيم که) 2(

از جانب » فراخوان رفراندوم و اردوی جهان آزاد« شيوۀ تنظيم مقالۀ 
ه خوانندۀ اینگونه نوشته ها و مباحث ما بر این فرض قرار داشت ک

خود در جریان تحوالت جهانی و منطقه ای قرار داشته و الاقل اظهار 
کميتۀ اقدام برای همه « نظر ها و موضع گيری های اعضای 

ظاهرا ما در بنا کردن کار خود بر چنين . را دنبال می کند» پرسی
ای فرضی دچار خطا شدیم و شرایط ویژۀ شما و محدودیت ه

« ناشی از آن،  وضعيتی را پيش آورده است که در نتيجۀ آن ما به 
ضمن پوزش از . متهم شده ایم» جعل و ا ستفاده از سند مجعول

این خطای ناخواسته در اینجا بستر اطالعات و فاکت هایی که 
بر آن بنا شده »  فراخوان رفراندوم و اردوی جهان آزاد« نوشته 

  . می دهيماست را در برابر شما قرار
  

  ،جناب آقای دکتر ناصر زرافشان
ما هم مانند دیگر عالقمندان به سرنوشت جنبش ملی، دمکراتيک 

فراخوان ملی « و عدالت طلبانۀ مردم ایران، با دقت کامل متن
با در نظر داشتن خصلت سه گانۀ . را خواندیم» برگزاری رفراندم
الفت با  خصلت ملی آن یعنی استقالل طلبی و مخ-جنبش کنونی

، خصلت دموکرایتک )دخالت قدرت های بزرگ در امور داخلی کشور
آن یعنی ضدیت با دیکتاتوری و استبداد، و خصلت عدالت طلبانه آن 

 - یعنی توجه به عدالت اجتماعی و منافع اکثریت شهر وندان 
مطالعۀ متن فراخوان و دقت در روند تدوین و چگونگی انتشار آن 

  .ابهماتی  به همراه داشتبرای ما هم سواالت و 
  سواالت و ابهامات به حدی بود که اگر نام شما در زیر متن 
فراخوان وجود نداشت، از همان اول یقين حاصل می شد که این 
هم یکی دیگر از آن پروژه های فشفشه ای است که در سال های 
اخير هرچند وقت یکبار با رنگهای بسيار زیبا در آسمان جنبش ظاهر 

 برای مدتی کوتاه همه را به حيرت انداخته و  به خود شده و
اما دیدن نام شما این احساس اوليه را به ما . مشغول کرده است

طرحی که نمی تواند . داد که نه، این بار طرح دیگری در کار است
بدون دقت همه جانبه تهيه شده باشد و بر پشتوانه ای محکم، 

از ) اگرچه منتشر نشده ( ی دقيق و روشن از تحليل و ارزیابی علم
قرار نداشته ) بين المللی و منطقه ای( شرایط داخلی و خارجی 

نگرانی ناشی از سواالت و ( در  شرایط نگرانی و اميد . باشد
ابهامات مربوط به متن فراخوان و روند تهيه و چگونگی انتشار آن؛ و 

می و اميد به قرار داشتن پروژۀ فراخوان بر تحليل و ارزیابی عل
تنها کاری که بعنوان شهروندان عالقمند و مسئول می شد ) عينی 

کرد از یک طرف دنبال کردن واکنش ها، اظهار نظرها، بحث ها و 
تبادل نظر های احزاب، سازمان، گروه ها و فعالين سياسی و 
هموطنان عالقمند در اینمورد؛ و از طرف دیگر انتظار صبورانه زمانی 

 تهيه کنندۀ فراخوان بطور جمعی یا فردی بود که جمع هشت نفرۀ
تحليل ها و ارزیابی هایی که این فراخوان ثمره و تبلور آن بوده اند را 

کميتۀ « انتظار ما دیری نپائيد و اعضای . با جنبش در ميان بگذارد
طی چند نامه، مقاله و مصاحبه در » اقدام برای همه پرسی 

جهان بينی، نگرش توضيح و تبيين فراخوان، گوشه هایی از 
در اظهار . عمومی و چشم انداز مورد نظر خود را مطرح کردند

نظرهای رسمی آنها نکاتی که به نظر ما در ارتباط با موضع گيری 
بوده و دانسته » اردوی جهان آزاد« فراخوان پيرامون رابطۀ ایران با 

جنبش را نقض می کنند، بطور ویژه "خصلت ملی " یا ندانسته 
  :را به خود جلب کردندتوجه ما 

، طی 2004 دسامبر 7  آقای محمد حسين سازگارا در در روز - 1 
، به »نيویورک سان« یک گفتگو با نشریۀ راستگرای آمریکایی 

ما فكر  “:گزارشگر آن الی ليک، در معرفی فراخوان چنين گفت 
هاي اپوزيسيون در يك  آنيم اين قدم خوبي است آه تمام گروه مي

اند، آن هم در جهت انجام  و با هم متحد شدهموده  نجهت حرآت
    کهي ويژه است ك واقعهیدانم اين  جايي آه من مي تا آن.. .رفراندوم
خواهان، از چپ تا  طلبان تا جمهوري ها از سلطنت ي گروه همه

راست در حال حاضر دنبال ما هستند و از حرآت رفراندوم 
زمنديم آه در ارتباط با حقوق مريكا نياآما به ...نمايند پشتيباني مي

خواهيم آه حق  ما مي . دفاع نمايد از مادمكراتيك مردم در ايران
ما اين قانون اساسي را . انجام رفراندوم را داشته باشيم

ما محتاج آمك  .باشيم خواهيم و خواهان تغيير در آن مي نمي
 خواهد مريكا ميآاگر .  در دفاع از حقوق ملت ايران هستيمعملی
 انجام دهد نبايد عليه مردم ايران  راالمللي تحريم است بينسي

اين .  عليه اعضاي رسمي رژيم باشد مي بايستیباشد بلكه
مردم ايران خواهان آنند آه .  خيلي خوب خواهد بودعملی
 ليست  ها اگر آن. هاي بانكي اعضاي رژيم را مسدود سازند حساب

يلي خوشحال خواهند ها را انتشار دهند، مردم ايران خ اين حساب
   )3 ( ».شد
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  .... زرافشان  آقایپاسخ به            
  
  
، همان 2004 نوامبر 24  از قضای روزگار دو هفته پيش از آن در -2

» نيویورک سان« خبرنگار طرف صحبت با آقای سازگارا در نشریه 
گزارش زیر را از گفتگوی خود با یکی از مقامات  آمریکایی منتشر 

  :کرده بود
انديشد تا بتواند با  ايي مي هي آمريكا دارد به راه وزارت خارجه" 

برای تغيير در نظام جمهوری ايرانيان دمكرات داخل آشور آه 
حاضر به دريافت پشتيباني خارجي هستند، تماس حاصل اسالمی 

 Middle رييس دفتر Scott Carpenterآقاي  اسكات آارپنتر . دننماي
East partnership Initiative  » خاورميانه دربراي مشارآتابتکار «  

ايي هستيم تا  ه راهبررسیما در حال « : گفتديروز به اين نشريه 
او تاآيد .  شروع نماييم]ايران[هاي داخل آشور هآار خود را با گرو

 مقدماتي مراحلهاي ايراني   براي تماس با دمكراتتحقيقنمود آه 
ه در پي آن است آه فعالين و او اضافه نمود آ. گذراند خود را مي

اي دعوت نمايد تا از آن طريق  هاي منطقه مخالفين را به آنفرانس
 « چنانكه  ها همكاري نمايد، هم هاي آن آمريكا بتواند با سازمان

 National Endowment for  » براي دمكراسيبنياد ملی
Democracy من با . نمايد در ساير آشورهاي جهان اقدام مي

من از .  در حال صحبت هستم ه با داخل ايران در تماسند کآساني
آيا . منعکس نمايندام آه پيام ما را در آن جا  ها درخواست نموده آن

 را ها هايي وجود دارد آه ما آن شما عالقمنديد؟ آيا در آن جا ايده
آقاي آارپنتر قبل از  تصدي اين آار جديد   »مورد توجه قرار دهيم؟ 

 فعاليت داشت و نهاد »شوراي حاآم عراق« براي به عنوان مشاور 
وامع خاورميانه ججديد از پشتيباني دولت بوش براي اصالحات در 

  ) 4(".باشد  ميرخوردارب
سيزده جواب به «  آقای سازگارا در  مقاله ای تحت عنوان -3

در سایر « : نوشته اند» سيزده سوال در مورد فراخوان رفراندوم 
ویان همواره در عرصه سياسی حرکت آفرین نقاط دنيا هم دانشج

ين تا گرجستان، از سقوط ميلوسویچ در صربستان ئاز اوکرا. بوده اند
  ) 5(»...که اساسًا با محوریت دانشجویان تحقق یافت

» کميتۀ اقدام برای همه پرسی «   از طرف دیگر نيمی از اعضاء -4
 اهللا مومني عبد،اکبر عطري،  رضا دلبري،علي افشاريیعنی آقایان 

دو راه را در برابر مردم و جنبش » چرا فراخوان رفراندوم؟« در مقالۀ 
یا راه افغانستان و عراق و یا راه  :  آزادیخواهانه ایران قرار داده اند

گرجستان و اوکرائين؛ یا تن دادن به کودتای مسالمت آميز گل 
ين و  نارنجی آمریکایی و یا تغيير رژیم از طریق اشغال خون- سرخی

در اين چند سال گذشته،  «  :آنان می نویسند. ویرانگر آمریکایی
مردم همسايگان ما هر آدام به نوعي از زير بار حاکميت هاي 
. استبدادي خارج شده اند و هرکدام مسيري جداگانه پيموده اند

افغانستان و عراق به علت نداشتن جامعه اي زنده و پويا و نبود 
ي منسجم، توسط نيروي نظامي نيروهاي اجتماعي وسياس

خارجي و با هزينه اي گزاف از دست حکومت استبدادي شان رها 
ين و گرجستان از طريق نافرماني مدني و حضور ئاوآرا. شدند

حال اميدواريم در . گسترده شهروندان و دفاع آنان از دموآراسي
ايران با درس گرفتن از تجربيات همسايگان شمالي و شرقي و 

 با تکيه بر توان داخلي و فعال شدن جريان ها غربي اش و
ونيروهاي اجتماعي و انسجام مدني و حضور فعال و مسالمت آميز 
شهروندان در عرصه سياسيت و جامعه از تکرار تجربه تلخ عراق 

  )6(وافغانستان جلوگيري شود
  آقای اکبر عطری در پی خروج از ایران و اقامت در انگليس، در -5

نيویورک " نی با  الی ليک  از نشریۀ آمریکایی یک گفتگوی تلف
متن . که قبآل  با آقای سازگارا مصاحبه کرده بود، شرکت کرد" سان

 منتشر 2005سوم  ژانویه  »  نيویورک سان« این گفتگو که در 
 - » کميتۀ اقدام برای همه پرسی « شده است،  در سایت رسمی 

 تاب یافته و در آرشيو  نيز به زبان اصلی باز- شصت ميليون دات کام
در بخشی از گزارش این . آن سایت در دسترس عموم قرار دارد

  :گفتگو با عطری چنين آمده است
آقای عطری معتقد است تا به حال در استراتژی سياسی «  

اپوزیسيون بعضی اشتباهات صورت گرفته است، اما او مطمئن 
رفراندوم « . است که رفراندوم حمایت مردم را بدست خواهد آورد

هنوز بر سر زبان اکثریت مردم نيست، اما ما فکر می کنيم تا 
انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه، این به تنها آلترناتيو  موجود 

مرحلۀ نخست درگير کردن مردم « :آقای عطری گفت» .مبدل شود
در بحث رفراندوم و دانستن این است که جنبش اصالحات شکست 

این راهی بسيار صعب و نا . ه آن نيستخورده است و اميدی ب
هموار است زیرا آشتی ناپذیران و بسياری از اصالح طلبان بر عليه 

آپوزیسيون خارج کشور هم هنوز در مجموع خود را به ما . ما هستند
آقای عطری بخصوص به تلویزیون های » .متعهد نکرده است

 در لوس ماهواره ای  و ایستگاه های رادیویی فارسی زبان مستقر
. آنجلس اشاره کرد که فراخوان برای رفراندوم را تائيد نکرده اند

تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در سال های اخير برای دادن پول 
او در اشاره . به این ایستگاه ها پافشاری کرده اند] آمریکا[ دولت 

به سلطنت طلب ها و دیگر مخالفان تبعيدی که هنوز فراخوان برای 
بعضی ها از این دلخورندکه رهبر « : ندوم را تائيد نکرده اند گفترفرا

آقای عطری گفت که اقدام کنندگان برای رفراندوم » .جنبش نيستند
تا کنون از حمایت بی سرو صدای بعضی از اعضای سرویس های 

حمایت از درون چنين . نظامی و اطالعاتی ایران برخوردار شده اند
نبش های مسالمت آميزی که در پی نهاد هایی برای پيروزی ج

بعنوان مثال، در . سرنگونی دیکتاتور ها هستند، اهميت حياتی دارد
اوکرائين نه تنها ائتالف بی سابقه گروه ها، بلکه توافق پليس 
دولتی و نيروهای نظامی در خوداری از سرکوب تظاهر کنندگانی که 

ختند، توانست در پی اعالم نتایج انتخابات تقلبی به خيابان ها ری
آقای عطری گفت او از نزدیک تحوالت . انتخابات نوامبر را باطل کند

من اطمينان دارم که افراد بسياری در « . کيف را دنبال می کرد
نيروهای نظامی و دیگر آژانس های دولتی ما از این جنبش حمایت 

این نه فقط بر ایران بلکه بر کل منطقه تاثير باقی خواهد . می کنند
ما . عينا مانند اوکرائين عملی خواهد شد] جنبش[این . اشتگذ

جنبش . قبال گفتيم که خواهان یک جنبش مسالمت آميز هستيم
اما . اوکرائين موفقيت آميز بودن جنبش مسالمت آميز را نشان داد

اگر جنبش ما خشونت آميز شود، دولتی بدتر از آنچه داریم را 
بزرگترین نياز به غرب در حال آقای عطری گفت » .سرکار خواهد آورد

من انتظار دارم مردم جهان از جنبش « . حاضر همبستگی است
در حال حاضر مردم ایران از نبود . دموکراتيک در ایران حمایت کنند

بيست شبکۀ ماهواره ای ایرانی که اکثرا از . اطالعات رنج می برند
طرف سلطنت طلب ها کنترل می شوند، به رفراندوم کمک نمی 

من فکر می کنم رسانه های آمریکایی باید پيام مردم ایران را . کنند
    )7(» .به جهانيان برسانند

هسته مرکزی همۀ این این اظهار نظر ها، تکرار مدل          
مدلی که بر . اوکرائين و گرجستان و صربستان در ایران است

اساس آن، یک جناح از هئيت حاکمۀ آن کشورها توانست با جلب 
مایت بخشی از عناصر نظامی و امنيتی داخلی و در ارتباط نزدیک ح

امپریاليستی و با تکيه با قشر » مدنی« با آژانس های اطالعاتی و 
فوقانی و قدرت طلب جنبش دانشجویی از طریق یک کودتای 

البته در این مدل، بلوک . مسالمت آميز برجناح مقابل غلبه کند
از جناح و حرکتی حمایت » هان آزادج« امپریاليستی و  یا به قولی 

می کنند که سرکردگان آن در حرف و عمل تعهد خود به سياست 
های اقتصادی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و پيوستن به 
  . پيمان ها و صف بندی های نظامی مانند ناتو  را نشان داده باشند

  جناب آقای دکتر ناصر زرافشان،
 چهار ستون اصلی که پيشنهاد برگزاری در متن فراخوان یکی از

 قانون اساسی« همه پرسی بر آن استوار شده است می گوید
 مانع پيوستن جمهوری اسالمی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن

ایران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع کشور در 
  » .مناسبات دیپلماتيک شده است
کميتۀ اقدام برای همه « ت عضو  چنانکه دیدیم پنچ نفر از هش

 در ارتباط با مدل تغيير در -  یعنی اکثریت اعضاء آن کميته-»پرسی
هرم قدرت در صربستان، گرجستان و اوکرائين  و چشم انداز 

« سياسی و ائتالف های داخلی و خارجی مورد نظر خود برای 
طور آنها ب. نظر واحدی را مطرح کرده اند» جنبش دموکراتيک در ایران

غير مستقيم و تا آنجا که جو کنونی جنبش اجازه می دهد تالش 
جنبش دموکراتيک در « دارند در این مرحله دخالت آمریکا در سمت 

  .را تضمين کنندۀ پيروزی آن نشان دهند» ایران 
  



 7

  .... زرافشان  آقایپاسخ به              
  
  

 بلوک « اسفند خود، هم به وجود 5شما در نامه  از طرف دیگر 
و  هم به وجود » امپرياليستي و کشورهاي پيراموني وابسته آن 

این اظهار نظر های . اشاره کرده اید» جهان آزاد« ترکيب جدیدی از 
:  متناقض بر ابهامات و سواالت موجود پيرامون فراخوان می افزاید

بلوک امپریایستی و کشورهای پيرامونی « اگر هنوز هم به وجود 
معتقد باشيم مگر غير از این است که در جهان تک » وابسته به آن

قطبی امروز،  امپریاليسم آمریکا سرکردگی این بلوک را به عهده 
بلوک امپریاليستی و کشورهای « دارد؟ به نظر شما ترکيب 

کدام » جهان آزاد « کدامند؟ ترکيب جدید » پيرامونی وابسته آن
ن دو گروه قرار دارند؟ آیا است؟  آمریکا و اوکرائين در کدام یک از ای

کشوری که عضو جهان آزاد است می تواند عضو بلوک 
امپریاليستی باشد؟ آیا کشور های پيرامونی وابسته به امپریاليسم 

دانست؟  آیا در کشورهای "  جهان آزاد"و  عضو "آزاد " را می توان 
پيرامونی وابسته به امپریاليسم،  حکومت ها بر اساس اعالميۀ 

 حقوق بشر تشکيل شده اند؟ موضع گيری جهان آزاد در جهانی
بارۀ وضعيت حقوق بشر در این کشورهای وابسته پيرامونی 
چيست؟ آیا همۀ کشورهای پيرامونی وابسته به امپریاليسم در 
انزوای دیپلماتيک به سر می برند؟ آیا حتی یک کشور پيرامونی 

اتيک به سر می وابسته به امپریاليسم  در انزوای سياسی و دیپلم
برد؟ از دو حکومت اسالمی در ایران و عربستان سعودی کدام یک 
در ارتباط با جهان آزاد منزوی تر است و چرا؟ از دولت های ونزوئال و 
پاکستان کدام  یک بيشتر از دیگری در ارتباط با  جهان آزاد منزوی تر 

 نظر در اینمورد» کميتۀ اقدام برای همه پرسی« است و چرا؟  آیا 
واحدی دارد؟ آیا هر کس با نظر و انتظارات خود در اینمورد می تواند 
عضو این کميته باشد و بنام آن صحبت کند؟ آیا در جامعۀ ما 
جریاناتی وجود دارند که بنا بر منافع طبقاتی شان بخواهند ایران را 
در مدار وابستگی به بلوک امپریاليستی قرار دهند یا همۀ ما 

  ؟!ن به جهان آزاد هستيمخواهان پيوست
  جناب زرافشان 

ما هم در این مورد با شما موافقيم که باید از برخورد های سلبی 
اما چند نکته را از یاد . پرهيز کرد و بحث را بطور  ایجابی پيش برد

  :نبریم
 اوال، برخورد سلبی و طرح سوال و ایراد ضرورتا به معنای نفی 

در واقع سواالتی هستند که بيشتر این ایرادات . موضوع نيست
پاسخ منطقی و شفاف به آنها می تواند بر تصميم گيری عالقمندان 

تاثير گذار » حاشيه نشينان جنبش « یا به قول شما و یارانتان 
  .باشد

«  ثانيا؛ مسئوليت سلبی شدن بحث تا ميزان زیادی بر دوش 
 آن و هشت نفر امضاء کنندۀ اوليه»  کميتۀ اقدام برای همه پرسی

) چنانچه در زیر نشان خواهيم داد( واقعيت این است که . است
متنی  مبهم، نارسا، دارای تناقضات درونی و قابل تفسير جهت 
. امضاء در مقابل مردم و جنبش مردمی ایران قرار گرفته است

درست است که در طرحی این چنين نمی توان به همۀ جزئيات 
م و جنبش حق دارند پرداخت ولی این هم درست است که مرد

بدانند اعضای کميتۀ ارائه کنندۀ فراخوان در بارۀ کليدی ترین مسائل 
داخلی و خارجی چه فکر می کنند و چگون چشم انداز سياسی، 

  . اقتصادی، اجتماعی را برای جامعه و مردم در نظر دارند
ثالثا؛ ماهيت بحث طوری است که باید انتظار داشت بحث از طرف 
مردم بيشتر سلبی بوده و از طرف ارائه دهندگان و مدافعان 

اگر هدف از این بحث ها . فراخوان  بيشتر ایجابی و اقناعی باشد
این بود که مردم شما را قانع کنند تا امضایتان را پس بگيرید بله 

ولی این شمائيد که از مردم . ئه می دادندمردم باید بحث ایجابی ارا
می خواهيد فراخوان را امضاء کنند، در نتيجه شما می بایستی 
بيشتر از دیگران ایجابی برخورد نمائيد و به راحتی و درکمال 
شفافيت و بطور اقناعی به سواالت و ایرادات سلبی هم پاسخ 

فت شده در مقدمۀ فراخوان گ. در اینمورد مثالی می زنيم. دهيد
می تواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود « است حکومتی 

» .بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ایران متکی باشد...که
سواالتی که مردم در این زمينه  دارند ماهيتا سلبی باقی خواهند 

مردم می گویند آقای زرافشان ما شما را خوب می شناسيم . ماند
ی شما در مجموع با ارزش های و می دانيم ارزش های اقتصاد

هر سه هم ایرانی . اقتصادی آقایان سازگارا و عطری فرق می کند
» ارزش های اقتصادی ایران « هستيد، پس منظور جمع شما از 

 ساله گذشته بر کدام ارزش ها 50چيست؟ اقتصاد ایران در عرض 
متکی بوده است؟ فرق ارزش های فرهنگی و اقتصادی محمد رضا 

 اکبر هاشمی رفسنجانی در کجاست؟  چه تفاوتی بين پهلوی و
ارزش های اقتصادی داریوش همایون و امير محبيان وجود دارد؟ 
تفاوت ارزش های اقتصاد ایرانی با ارزش های اقتصادی این افراد و 

بنابراین به مردم . امثالهم در کجاست؟ و  سواالتی از این دست
دست از .  نشين نباشيداینقدر منفعل و کناره: " نمی شود گفت

یا زیر این فراخوان را . حاشيه نشينی و بحث های سلبی بردارید
یا ! امضاء کنيد یا بروید با پيشنهاد مشخص و بحث ایجابی برگردید

  ! "همۀ این بحث ها را بگذارید برای مجلس موسسان
باید در » کميتۀ اقدام برای همه پرسی « رابعا؛ اعضای محترم 

شيوه ای از بحث باشند که به درستی از همه  عمل سرمشق آن 
متاسفيم که شما در برخورد به نوشتۀ ما . انتظار رعایت آن را دارند

به توصيه های خود در این زمينه عمل نکردید و به تحریف و اتهام 
در ادامه از فرصت به دست آمده استفاده کرده و . متوسل شدید

   .يان می گذاریمچند موضوع را بشکل ایجابی با شما در م
  

  فراخوان و اتميزه کردن جامعه و جنبش
  

در یک جامعۀ طبقاتی . جامعۀ ایران جامعه ای است طبقاتی
نيروهای گوناگونی وجود دارند که هر یک با ایدئولوژی و مشی 
سياسی و سازمانی جداگانه منافع طبقات و قشرهای گوناگون 

می توان تمایز بين در چنين جامعه ای ن. جامعه را منعکس می کنند
سازمان های سياسی و جنبش های اجتماعی و رابطۀ آنها را 

  .نادیده گرفت
 کل تجربۀ تاریخی مبارزه برای دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی 
و دستيابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری نشان می 

 یعنی سازمان های سياسی و جنبش های -دهد که این دو بخش
تاریخ قرن بيستم .  هر یک نقش جداگانه ای بعهده دارند- اجتماعی

نشان می دهد که در  مبارزه برای دستيابی به آزادی های 
سياسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان، احزاب و 

در این . سازمان های دموکراتيک و چپ نقش کليدی را ایفا کرده اند
ز طریق روند روند تاریخی و جهانی، اگر چه دگرگونی واقعی ا

سياسی تحقق یافته اند، اما طرح موضوعات، سازماندهی و بسيج 
افکار عمومی در حمایت از آنها را جنبش ها و سازمان های 

در نتيجه، عملکرد احزاب و سازمان های . اجتماعی انجام داده اند
در . سياسی و جنبش ها و سازمان های اجتماعی مکمل یکدیگرند

کم بها دادن به هر یک از این دو و یا قطع روند مبارزات سياسی، 
ارتباط ارگانيک آنها اثرات مخربی برای جنبش های مردمی در پی 

  .داشته است
احزاب و سازمان های دموکرات و مردمی بدون ارتباط با جنبش ها و 
سازمان های اجتماعی مردمی قادر به ایفای نقش موثر و سازنده 

، و از طرف دیگر قطع ارتباط در روند سياسی جامعه نخواهند شد
جنبش ها و سازمان های اجتماعی با احزاب و سازماهای 
سياسی، آنها را در معرض خطر خرده کاری و اتالف امکانات و 

به همين دليل است که در کشور ما . فرصت سوزی قرار می دهد
قطع این رابطه و اتميزه کردن جامعه یکی از اهداف ائتالف استبداد 

  . هانی سازی نئوليبرالی بوده استسياسی و ج
  جناب دکتر زرافشان،

حرکت سياسي، بدون « :  اسفند خود نوشته اید5شما در نامۀ  
ُبعد اجتماعي، بدون پايگاه اجتماعي فريب آميز و ميان تهي است 
زيرا کار سياسي، ذاتا نمايندگي منافع اجتماعي طبقات و 

ت سياسي بدون قشرهاي اجتماعي معيني است و از اينرو حرک
وکالت بدون «ارتباط با يک پايگاه اجتماعي و منافع اجتماعي معين 

این ارزیابی درست » .معني است و حرکتي نمايشي و بي» موکل
  روی دیگر . و علمی همانطور که دیدیم یک روی این سکه است

سکه این است که جنبش و حرکت اجتماعی بدون تشکل 
  ر صورت پيروزی قادر به نهادینه سياسی یا شکست می خورد و یا د
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در ارتباط با طرح فراخوان هنوز . کردن دستاوردهای خود نمی شود
  . دو روی این سکه برای ما معلوم نيست

  از یک طرف، در متن فراخوان حتی اشاره ای هم به احزاب، 
جملۀ .  استسازمان ها، گروه ها، جمعيت های سياسی نشده

 از تمام هموطنان شریف ، ميهن دوست و ترقی «پایانی فراخوان 
 با امضای این فراخوان، صدای ملت ایران را « می خواهد » خواه

از طرف دیگر  شما و » .محکم و استوار به گوش جهانيان برسانند
یارانتان به دفعات دانشجویان را عنصر محرکه و موتور تحوالت 

چرا در :  در این زمينه سواالت چندی وجود دارد.معرفی کرده اید
متن فراخوان و در روند تهيه آن احزاب، سازمان ها، گروه ها و 
جمعيت های سياسی نادیده گرفته شدند؟ چرا تهيه کنندگان 
فراخوان تصميم گرفتند بطور مستقيم به هموطنان شریف، ميهن 

دو روی دوست و ترقی خواه مراجعه کنند؟ آیا سکۀ همه پرسی 
سياسی و اجتماعی دارد؟ در اینصورت آیا پيش بينی شده است 
که چه تشکلی این حرکت سياسی را سازماندهی و هدایت 

به یک » کميتۀ اقدام برای همه پرسی« خواهد کرد؟ آیا قرار است 
حزب سياسی تبدیل شود؟ آیا حضور چند دانشجوی حرفه ای در 

ش دانشجویی مرتبط می کند؟ این کميته آن را بطور ارگانيک به جنب
آیا این اتميزه کردن جامعۀ طبقاتی به آحاد تشکيل دهندۀ آن و 

 - واگذار کردن امر خطير تحوالت اجتماعی به یک سازمان صنفی 
اجتماعی امری تصادفی و حاصل بی دقتی است؟ چرا نمایندگان 
دیگر جنبش ها و سازمان های اجتماعی در این کميته حضور 

 حتی یک نمایندۀ تشکل های کارگری واجد شرایط ندارند؟ آیا
عضویت در کميته وجود نداشت یا اینکه هيچيک از آنها حاضر 
نشدند به چنين طرحی بپيوندند و یا شما و دوستانتان نخواستيد 
آنها را همرا ه داشته باشيد؟ هدف سازمانی شما برای پيشبرد امر 

ازمان ها، گروه همه پرسی چيست؟ آیا خواهان اتحاد احزاب و س
ها و جمعيت های سياسی هستيد یا در پی متحد کردن آحاد ملت 
پيرامون یک شعار؟ امضاء کنندگان فراخوان یک حزب تشکيل خواهند 
داد یا یک جبهه؟ پاسخ روشن به این سواالت بسياری از ابهامات 

  . موجود را از ميان بر خواهد داشت
تشکل های مردمی تنها به شما و یارانتان به هر مناسبتی به این 

این علت که پيرامون پروژۀ شما سواالتی مطرح کرده اند با لحنی 
این طبيعی است که سازمان های . توهين آميز برخورد می کنيد

سياسی موجود در نتيجۀ فرآیند مجموعه ای از عوامل عينی و 
ذهنی در بين مردم نفوذی نداشته باشند و درلحظه نيرویی 

ز یاد نبریم که این سازمان ها و گروه های سياسی، اما ا. نباشند
این سازمان ها و گروه . اگر چه ضعيف اند، ولی بهر حال وجود دارند

های سياسی منعکس کنندۀ مستقيم و غير مستقيم خواست ها 
و منافع و قشرهای معينی هستند و هواداران معينی دارند و از نظر 

کميتۀ اقدام برای « از بی سپاه بودن وضعشان به هيچوجه بدتر 
در روند افشاگری و اطالع رسانی، بسيج و . نيست» همه پرسی

سازماندهی این احزاب، سازمان ها و گروه های سياسی با همان 
کميتۀ اقدام برای همه « مشکالت و موانعی روبرو هستند که 

با این تفاوت اصولی که آنها برای . در برابر خود می بيند» پرسی
 الطاف نو محافظه کاران و رسانه های آمریکایی و یا به این کار به

شبکه های رادیو تلویزیونی فارسی زبان تحت کنترل آنها اميد 
  .نبسته اند

تشکيل حکومتی مبتنی بر اعالميۀ «  عالوه بر این، فراخوان،  شعار 
ماده بيست اعالميۀ . را مطرح کرده است» جهانی حقوق بشر 

ستن آزادانۀ  افراد به تجمعات را تضمين جهانی حقوق بشر، حق پيو
بخش معينی از شهروندان ما در بدترین شرایط . کرده است

سرکوب و اختناق سياسی و با تحمل هزینه بسيار از این حق خود 
استفاده کرده و در این احزاب، سازمان ها، گروه ها و جمعيت های 

  . ی دانندسياسی گرد آمده و یا خود را هوادار و دوستدار آنها م
  
    

  ) ادامه مقاله در شماره بعد   (                 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                               

 arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

 سايت اتحاد چپ کارگری
                                                   

 www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  ادامه از صفحه يک 

  

  ......سهميه بندی                   
  

در واقع می بایست به . اما چه خوب که بحث بر سر آن داغ است
بحث حول تمامی مسائل زنان دامن زد، به آن ها درازا  داد و از آن 

می بایست تمامی زوایای ریز و جزئی و تاریک و . نيامدها کوتاه 
نهفته در استدالالت و دالیل حول و حوش این بحث ها را بيرون 

می بایست مردها را در این . کشيد و روی آن ها مدت ها تأمل کرد
بحث ها شرکت داد و از آن ها پرس و جو کرد، گرایشات 

 نشان داد و آن ها را مردساالرانه مخفی و پرپيچ و خم نظراتشان را
می بایست این گرایشات را در لحظه لحظه زندگی زنانی . رد کرد

می بایست مسير تاریخ . که حامل آن هستند، به آنان بازشناساند
می بایست ذره ذره پيش . را تغيير داد و از راهی دیگر به پيش رفت

  .می بایست کارهای زیادی کرد، کارستان. رفت و نایستاد
تنها . ه بندی، تنها بحث بر سر سهميه بندی نيستبحث سهمي

بحث بر سر ميزان سهم تعدادی زن در این هيئت، در آن مرکزیت، 
بحث بر سر یک تاریخ است که . در این شرکت و در آن شورا نيست

بحث بر سر سرنوشت انسان است، . واژگونه به پيش رفته است
کميت حا. بحث بر سر قدرت است. بحث بر سر دمکراسی ست

نه به علت . بخشی از انسان ها بر تعداد دیگری از انسان ها
کشورگشایی، نه به علت دفاع از خود ، نه به علت مذهب و یا 
نژاد، که هرکدام قرن ها جامعه انسانی را به عقب رانده است، 

زیرا بخشی از این انسان ها  زور . بلکه بعلت تفاوت جنسيتی
کنند و به علت ویژگی های بيشتری در بازوی خود احساس می 

جنس خود، توان انجام کارهایی را دارند که آن بخش دیگر ندارد و 
این بخش اما، باردار می شود، بچه به دنيا می آورد و چند ماه 
باالجبار خانه نشين می شود، جسم ظریفی دارد و این چنين 

  .است که تاریخ رقم می خورد
ن ها را تا توان داشتند، به عقب آنها که تواناتر بودند، ای!  راز بقا
و حال بحث . آنها حکومت می رانند، اینها حکومت می شوند. راندند

حق مسلم زنان، سهمی که در طول . بر سر سهم  زنان است
. اکنون این ها آن سهم رفته را طلب می کنند. تاریخ از بين رفت

ذره ای بيشتر از حق خود نمی . بحثی که بسيار عادالنه است
نمی خواهد جایگاه مردان را . اهد، حق احدی را ضایع نمی کندخو

اشغال کند، تنها می خواهد جایگاه خود را که از جانب مردان 
نمی خواهد انتقام بگيرد و بر سر . اشغال شده است، بازپس گيرد

عليه مردان . مردان آن آورد که طی این قرن ها بر سرش رفته است
تنها عدالت و برابری می . اشدنيست، می خواهد همراه آنان ب

و این را از طریق سهيمه بندی و باالجبار به مردان تحميل . خواهد
نشان می دهد که . می کند، این را با قانون و قرارداد پيش می برد

انسان را با توجه به مشخصاتش بنگرد، انسان تنها انسان نيست، 
ن هم مرد یک سان انگاشته شود، بلکه انسا" مرد"که در عمل با 
بحث سهميه بندی این هدف را دارد که تفاوت . است و هم زن

تفاوت جنسيتی را نادیده نمی گيرد، بلکه . جنسيتی را نشان دهد
به آن باور دارد، می خواهد به این تفاوت صحه گذارد و به حضور 

اگر تفاوت است بين دو . تفاوت ها در هر عرصه ای احترام نهد
می . اهد جایگاهش را تعيين کندجنس، که هست، پس می خو

خواهد به مثابه یک انسان دمکرات به تفاوت ها بنگرد نه به مثابه 
  .یک موجود زمينی در چهارچوب راز بقا

بنابراین بحث بر سر سهم و حق نيمی از انسان هاست، نيمی از 
یک بحث حقوق بشری، نه یک بحث صنفی و . آحاد بشر
 مردان و زنان نيز، به تشکل های آن گونه که بسياری از. سندیکایی

زنان بمثابه یک تشکل صنفی می نگرند و آن را تنها حيطه فعاليت 
یک .  زنان می شمرند و مردان را از ورود به آن برحذر می دارند

اما نه با استناد به حقوق بشری که آن نيز . بحث حقوق بشری
با ! اخطار. توسط مردان در عرصه جهان نقش آفرینی کرده است

.  تکيه بر همين حقوق بشر نيز می توان حق زنان را ضایع کرد
یک مقوله همگون نيست، بشر ملغمه ای است از تفاوت " بشر"
اختالف جنسيتی شاید مهم ترین آن هاست، بنابراین از حقوق . ها

" واحد"باید بطور مشخص صحبت کرد،  اگر همه چيز را " بشر"این 

ه در این دو هزاره نصيب زنان شد، فرض کنيم، بيشتر از آن چيزی ک
بنابراین زود شاد نشویم وقتی از . دست آوردی نخواهيم داشت

برابری زن و مرد صحبتی به ميان می آید، هورا نکشيم وقتی یک 
  . هنور راه درازی در پيش داریم. زن در مصدر اموری می نشيند

ت بحث بر سر سهميه بندی است،  عده ای آن را با یک تبعيض مثب
تبعيض در کجا؟ مثال می . و یا هدیه ای به زنان مساوی می دانند

اگر در قانون، خواهر نصف برادر از ارث پدر سهم می برد و با : زنم
تغيير قانون، از آن پس همانند برادر، ارث را نصيب خود کند، آیا 
تبعيضی بر برادر روا داشته است؟ یا آنکه حق خود را گرفته است؟ 

رد که تبعيض مثبت را همواره مردان در اختيار خود باید تأکيد ک
تبعيض، برخا . داشته اند و از آن به نحو احسن استفاده کرده اند

تبعيضی که به عنوان حق مسلم . نانوشته، اما عميقا نهادی شده
مردان و به مثابه چماقی باالی سر زنان از هر قشر و طبقه ای 

 و ضعف و تحقير مفرط عمل کرده و باعث عقب ماندگی، ناتوانی
  .زنان شده است

نه تنها از جانب مردان، از جانب بسياری زنان نيز می شنویم که 
سهميه بندی ، تحقير زنان است، توانایی زنان معيار نيست و تنها 
به صرف زن بودن انتخاب می شوند، زن تبدیل به انسان بدون چهره 

فته نمی می شود، بدین گونه زنان در مسئوليت خود جدی گر
شوند و خود نيز تالشی در باال بردن توانایی خود نمی کنند و از این 

  .قبيل استدالالت
اما آیا بدون سهميه بندی، حضور زنان بطور مساوی با مردان در 
عرصه های مختلف اجتماعی متحقق می شود؟ چگونه می توان 

ر حالی این حضور را امکان پذیر کرد؟ چگونه زنان خود را توانا کنند، د
که اکثر مشاغل، مسئوليت ها و حوزه های کليدی در دست مردان 
است؟ چگونه بر تعداد خود در این حوزه ها بيافزایند، در حاليکه نه 
تنها از جانب مردان، بلکه از جانب سایر زنان نيز پذیرفته نمی 
شوند؟ تعجبی ندارد، وقتی جامعه مردساالر است، تمامی ارکان و 

زنان چگونه خود را به درجات . ین حاکميت قرار دارندآحاد آن تحت ا
باال و نهادهای قدرت برسانند، درحالی که همواره با رأی ناچيز 
مواجه اند؟ از اینکه برخی زنان از این موانع گذر کرده و به مدارج باال 
رسيده اند، جای بسی خوشوقتی است اما آیا به راستی بدین 

حقق یافته است؟  اینجا صحبت از خانم ترتيب برابری زنان و مردان ت
بحث از حق و سهم زنان . مرکل یا خانم رایس در حاکميت نيست

حق و سهم زنان در تمامی حوزه های تصميم . در حاکميت است
  .گيری و تعيين سرنوشت

مطرح می شود، سهميه بندی کامال قابل دفاع است اما با یک 
رابری در زمينه محدودیت زمانی و تأکيد می شود تا تحقق ب

  !تحصيالت و دستمزد برابر، باید سهميه بندی اجرا شود و دیگر تمام
هم اکنون می توان ادعا کرد که زنان در زمينه تحصيالت بسيار پيش 

دستمزد . رفته اند و در برخی رشته ها نيز از مردان جلو زده اند
هرچند که هنوز نابرابر است، اما فرض که آن هم برابر شد، آیا 
مشکل برابری حضور زنان و مردان در پيشبرد امور جامعه، به ویژه 
در قدرت حل می شود؟ هم اکنون نه تنها در ایران، بلکه در اکثر 
کشورهای جهان، با اینکه زنان در تحصيالت بسيار پيش رفته اند 
هنوز درصد بسيار کمی از مشاغل را به عهده دارند و غالبا بعد از 

  .سد حاکميت مردساالرانه در جامعه مواجه انداتمام تحصيالت، با 
استدالل می شود، زنان به عرصه های فرهنگی و اجتماعی 
بيشتر عالقه دارند تا به سياست و کار، خوب و بد ندارد، الزم 

  .نيست که زنان الزاما در سياست شرکت کنند
کامال درست است که پيشبرد تمامی عرصه های کار و فعاليت در 

ت خود رادارند و ضرورتی ندارد که این حوزه ها را مهم جامعه اهمي
اما حداقل باید این سئوال را پيش روی . و یا غير مهم ارزیابی کنيم

چرا . خود بگذاریم که چرا زنان در سياست شرکت فعال ندارند
  عالقه و تخصص زنان  سمت و سوی دیگری یافته است؟

به حضور زنان در زیرا جامعه مردساالر . پاسخ بسيار واضح است
شرکت در . سياست، ترجمان قدرت است. سياست نيازی ندارد

سياست، همکاری در قدرت است و شرکت در قدرت، یعنی تعيين 
از نظر جامعه مردساالر، زن ها صالحيت  تعيين . سرنوشت

  .سرنوشت را نداشته و ندارند
  

   !حال این معادله باید تغيير یابد و 
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  = يدگاه د=                 
  

  نگاهي به وجود عنصر پراگماتيسم
  هاي اپوزيسيون ايران  در سياست

  
     فرامرز دادور                  

    

گرايي در جنبش  اين مطلب تالشي است براي دفاع از اصول
هايي آه به  دمكراتيك ايران و در عين حال نقدي است بر نظرگاه

، »انديشي لحتمص«هاي متأثر از  نادرستي با معرفي سياست
هاي درست و  ي روش و سودمداري، به مثابه» حسابگري«

. آند هاي انقالبي مخالفت مي پراگماتيك، با طرح شعارها و ارزش
هاي  ها بر آن است آه اعتقاد به آرمان يك نمونه از اين ديدگاه

، )اي عاري از ستم و استثمار اجتماعي ايجاد جامعه (انساني 
 و مفروضات فكري روشنفكرانه است و گرايي تجريدي حاصل ذهن

هاي  پروژه«تطبيقي و  /هاي عملي بايد به حرآت در عوض مي
تامين «آه بر مبناي امكانات واقعي و در جهت » ملموس ثمربخش

 27ايرانيان،  نشریه (شكل گرفته باشند روي آورد » سود افراد
ث در مقابله با اين نوع نظرگاه، در اينجا بح. ›1‹)1383شهريور 

خواهانه و  هاي آزادي بايست به ارزش شود آه اتفاقا مي مي
ي معيار اصلي براي تعيين خط مشي سياسي  طلب به مثابه برابري

هاي اجتماعي معطوف به  و مبارزه نگريست و با جدا نمودن تئوري
توان به دستاورد قابل  هاي عملي نمي هاي انساني از حرآت آرمان

. راسي و عدالت واقعي دست يافتاي در جهت تامين دمك مالحظه
اي به مفهوم پراگماتيسم، سپس به  ي زير پس از اشاره در نوشته

هاي بخشي از اپوزيسيون و به ويژه  جايگاه متناقض آن در سياست
  .شود  ميفراخوان رفراندم پرداختهدر مناسبت با 

  
   پراگماتسيم-1
  

بر گراي فلسفي است آه با تاآيد  پراگماتيسم يك نگاه عمل
ي نظري، عهاي انتزا َملي و با نقد از روشهاي پراتيك و َع جنبه
بنا بر ديدگاه يكي از بنيانگزاران . آند گرايي در تئوري را رد مي مطلق

، مفهومات در ›2‹)1839- 1914(پراگماتيسم، چارلز ساندرز پيرز 
از ” تفسير“و موازيني جهت ارائه ” هاي عملي نقشه“واقع، 

ها  براي توضيح آن” هايي فرضيه“تقادات، نيز، تجربيات بوده و اع
توان مستقيم و بدون  پيرز با رد اين نظر آه دانش را مي. هستند

هايي ضروري براي  زمينه را پيش” عادات“اتكاء بر تجربه آسب نمود، 
هاي آگاه و  تفسير و شناخت از تجربيات قبلي و  ايجاد حرآت

به نظر وي . نددا هاي عملي مي ي فعاليت منطقي در حيطه
شكل ” موازين عقالني“هاي بشري عمدتا بر مبناي تطابق با  فرضيه
ي غرب  تاريخ فلسفه(گيرند و لزومًا با  واقعيات خوانايي ندارند  مي
” ابزاري“هايي  ها عمدتا ماهيت بر اين اساس، تئوري. ›3‹)592- 595

براي جواب به ” آاري پايان يافته راه“براي حرآت به جلو و نه 
هاي عقيدتي   اجتماعي دارند و در نتيجه اين آه آرمانمعماهاي

آنند  ها پيدا نمي چندان  مناسبت َعَملي با اهداف اين زماني انسان
  .›4‹) 256-259:رئوس تاريخي فلسفه(

يكي از فيلسوفان پراگماتيك معتقد › 5‹)1842-1910(ويليام جيمز 
هاي عملي   تجربهآنند آه با ها وقتي حقيقت پيدا مي بود آه ايده

براي حل ” ابزار“ي  هاي اجتماعي به مثابه خوانايي داشته و تئوري
بيني نمودن وقايع بكار برده  مسايل و از جمله در جهت پيش

-1952(به نظر جان ديوي ). 595-596:تاريخ فلسفه(شود  مي
اي مستقل از  متفكر و فيلسوف ديگر آمريكايي تفكر پديده› 6‹)1859

نيست و در پرتوي پاسخ به موانع اجتماعي توسعه شرايط خارجي 
بايست به  يابد از ديدگاه پراگماتيك انتقادي وي فلسفه مي مي

هاي جديد در جهت تطابق  مثابه يك نيروي مستقيم براي يافتن راه

يك تحليل ساده از فلسفه (زندگي با دنياي واقعي عمل آند 
279(›7‹.  

ماتيست، مهمترين موضوع، در واقع از ديدگاه اين متفكرين پراگ
جداناپذير بودن تئوري از عمل بوده، درستي تئوري، تنها از طريق 

و بر اساس ) …آزمايشي، تجربي (هاي ِعلمي  استفاده از شيوه
خط فكري . شوند ارزيابي مي) پراتيك(گيري َعملي  نتيجه

آليستي براي انديشه خصلتي  هاي ايده پراگماتيسم با رد نظرگاه
شود و  اعتبار آن را در گرو  ي بشري قايل نمي تجربهمستقل از 

بر اين اساس حقيقت چيزي ثابت و . آارآرد آن در جامعه مي داند
. يابد غيرقابل تفسير نيست و در عوض در حين گذر زمان تغيير مي

ها و روابط قانونمند  بنابراين، براي زندگي بهتر، چاره در آشف پديده
 در جستجوي دائمي براي نيل به اجتماعي در دنيا نيست بلكه

گرانه بشري  هاي واقعه هاي مفيد و عملي براي خواسته حل راه
به طور خالصه بينش پراگماتيسمي، براي فلسفه نقش يك . است

هاي ابزاري براي مقابله   تكنيك نيروي تعيين آننده در جهت توسعه
 يك شود و با رد نظراتي آه به وجود با مشكالت اجتماعي، قايل مي

آليت ارگانيك و اجزاي تعيين گشته و قابل شناخت از طريق تعقل 
هاي اجتماعي را به طور نامنظم و  انساني اعتقاد دارند، پديده

بنابراين اين . بيند هاي معين مي حقايق را متكثر و مشروط به زمان
دارد، طبيعتًا خط فكري با رد اين آه يك دنياي واقعي قانونمند وجود 

گذارد و از جمله اين  ، نيز، از خود، به جاي مي  متنوعهاي برداشت
اي را، بدون توجه  آه برخي، حتي، محك درست بودن هر انديشه

هاي انساني، َعَملي بودن آن دانسته، با اعتقاد به  به ارزش
و اين در . آنند هاي ابزارگرانه، فقط منافع فردي را برجسته مي روش

خواهانه َعَملي  جويانه و آزادي حالي است آه از يك ديدگاه عدالت
بودن هر حرآت اجتماعي، لزوما حمل بر خوب بودن و درست بودن 

اي  بر اساس ديدگاه ديالكتيكي و مترقي، پديده. آن نيست
هاي ايستا و  اجتماعي، همواره، در حال تغيير و تحول بوده خصلت

بايد همواره نفي شده عناصر مثبت، مترقي و  ها مي ارتجاعي آن
در اين جا عنصر پراگماتيك خصلت . گردند  مي نقالبي جايگزين آنا

راديكال و انتقادي به خود دارد و از اين زاويه واقعيات عينِي 
ها، شكل  هاي فكري و عملِي انسان اجتماعي، خارج از فعاليت

شود  ها ساخته مي جامعه در آليت آن به وسيله انسان. گيرند نمي
 يابنده آه ناشي از وجود تضادهاي و قوانين ديالكتيكِي تحول

ها  اجتماعي و طبقاتي است نيز، نهايتا بر مبناي دخالت مؤثر انسان
ي زندگي خود  ها آال توليد آننده در واقع انسان. شوند ترسيم مي

بوده، تعقل و خرد خود را، معموال، در پرتوي وجود واقعيات اجتماعي 
ه آام بشريت شيرين اما، لزوما، زندگي هميشه ب. برند بكار مي

شود آه  نيست بنابراين نظرگاهي درست و معقول پنداشته مي
دوستانه، يعني  هاي نوع آن در جهت خواسته» آارآيي«ي  جنبه
توان  در اين ارتباط مي. خواهانه و برابرطلبانه باشد هاي آزادي ارزش

هاي  گفت آه اين ديدگاه سوسياليستي آه هدف از تئوري
باشد  در جهت تغيير مترقي و مثبت در جهان ميبايد  اجتماعي مي

را با خود به همراه ) پراگماتيسم(گرايي  عنصر راديكاليستي عمل
اشاره به چندين واقعه در شرايط سياسي ايران به روشنتر . دارد

  . آند آردن قضيه آمك مي
  
  هاي اپوزيسيون پراگماتيسم و سياست -2
  

ت جمهوري خاتمي و انتخاب ي اول انتخاب رياس در ايران، در دوره
بعدي مجلس و شوراهاي شهر و روستا، مردم ايران با تشخيص از 
اين آه به خاطر وجود شكاف سياسي در رژيم جمهوري اسالمي 

ها حرآت مهمي براي اعتراض و مقاومت عليه  ي آن شرآت فعاالنه
باشد، حتي در آن انتخابات  گران اصلي و آليت نظام مي حكومت

در اين عمل . يز هدفمند و خالقانه شرآت آردندغيرآزاد، ن
ي اصلي حرآت در جهت  انتخاباتي، براي اآثريت مردم، انگيزه

آزادي، دمكراسي و عدالت اجتماعي و در واقع يعني در راستاي 
به اين . اجتماعي موجود بود/ايجاد تغيير بنيادي در ساختار سياسي

ي تنگاتنگ با   رابطه درهدفمند و گرايانه عملمعني آه دو فرايند 
گويد آمال  در واقع، برخالف نظري آه مي. يكديگر به آار گرفته شدند

ي  گرايي را به مثابه بايد راهنماي عمل باشند و عمل اجتماعي نمي
معرفي » اهداف مشخص«و نه داشتن » يك روش تغيير دايمي«

  ا، ، اتفاق)19و 49:  شهريور27ي ايرانيان،  علمداري، نشريه. (آند مي
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جويي  خواهي و عدالت مردم ايران با داشتن اهداف مشخص آزادي
براي اآثريت . هاي سياسي جمعي و فردي دست زدند به حرآت

هاي  ها، شرآت در انتخابات غيردمكراتيك، تنها، به قصد پيشروي آن
تر در  گان معتدلانتخاب نمايند. م.ب(هاي مستعدتر  نامعين در عرصه

هاي  ي ارزش نبود بلكه بر فراز جاذبه) مقايسه با تندروهاي قشري
  .گرفت استراتژيك انساني براي آل جامعه انجام 

هست آه » فراخوان رفراندم«ي  موضوع با اهميت ديگر پديده
هايي از اپوزيسيون ايران و عمدتا در خارج از  ، در ميان طيف امروزه

طبيعتا چگونگي برخورد به اين . گرفته استآشور مورد بحث قرار 
رسد آه در بين شروع آنندگان و  موضوع متفاوت است و به نظر مي

 -1. باشد آنندگان بعدي آن دو سياست عمده غالب مي حمايت
هاي پراگماتيك و نه چندان اصولي طرح  هايي آه با اتخاذ روش طيف

مكراسي در در خدمت به استقرار آزادي و د» نهايتا«مسئله را 
ها و  هايي از ليبرال دمكرات عمدتا بخش. بينند ي ايران مي آينده
ها و افرادي آه با حفظ   گروه-2. اند ها در اين مسير قرار گرفته چپ

ي  هاي استراتژيك خود و اتخاذ يك خط مشي حسابگرانه برنامه
تر و  ها و افراِد معتدل جريان. اند پراگماتيكي به اين حرآت پيوسته

طلبان، مثل رضا پهلوي و داريوش  خواه در آمپ سلطنت روطهمش
محسن سازگارا يكي از . همايون در اين خط سياسي قرار دارند

امضاآنندگان اوليه بيانيه جهت برگزاري رفراندم در طيف اول قرار 
ي  ايران  رغم اين آه معتقد است آه در جامعه وي علي. گيرد مي
هر نهاد غيرانتخابي » تبداد را داردخاصيت و قدرت باز توليد اس«آه 

، معهذا، با بحث » بالقوه خطر آفرين است…واليت و سلطنت«مانند 
 آن است، نيرومند نبودناين آه ضعف اساسي در اپوزيسيون ايران 

طلب  هاي سلطنت نه فقط ضرورت همكاري و همگامي در بين طيف
بته نه و ال(بيند، بلكه پشتيباني معنوي  خواه را مي و جمهوري

آند  را نيز استقبال مي» دول و ملل دمكراتيك«از طرف ) مالي
  .›8‹)1383 دي، 18ايرانيان، (

: ي پنج گامي وي موفقيت انجام رفراندم را در گرو عبور از يك پروسه
ي آن، سازماندهي، مقاومت مدني و  طرح موضوع، تعميق و توسعه

آميز و  ر خشونتغي«نهايتا برگزاري رفراندم ديده، آن را راهكاري 
آاظم علمداري، يكي از . آند و نه انقالبي ارزيابي مي» دمكراتيك

انديشه پردازان خارج از آشور و پشتيبان فراخوان براي رفراندم، نيز 
بوده و » گر بسيج«آند آه چون طرح رفراندم يك شعار  بحث مي

نگرند و گفتمان  حل عملي مي ي يك راه مردم، فعال، به آن به مثابه
حول محور آن نيز مشروط به تشكيل حزب و يا جبهه نيست، بلكه 

براي » يك فضاي مساعد و همگاني«منظور، عمدتا بوجود آوردن 
به عنوان يك راه حل همگاني، دمكراتيك و غير «شناسايي رفراندم 

باشد، پس پشتيباني از اين فراخوان مثبت  مي» بار خشونت
در واقع، بنابراين نوع . ›9‹)1383 بهمن 7آار، اآثريت، (باشد  مي

ي رفراندم باعث  ، همان قدر آه پديده)گرا عمل(تفكر پراگماتيك 
شود آه در ميان اپوزيسيون گفتماني در مورد چگونگي گذار به  مي

» آميز انقالب خشونت«هاي  آزادي و دمكراسي صورت گرفته، روش
به نظر . باشد به آنار گذاشته شوند، به خودي خود مفيد مي

رسد آه در اين جا به ضرورت يك تحليل آلي تئوريك از اين آه  يم
آيا پشتيباني از  فراخوان رفراندم، به خودي خود و بدون مربوط آردن 
آن با مختصات دوران گذار و نهادهاي ساختاري در دوران بعد از 
تغيير رژيم درست است و اين آه طرح اين گونه سئوالت، آيا عمدتا 

هاي سياسي متعلق  اتيك مردم و به ضرر گروهبه نفع جنبش دمكر
باشد، توجه  گران فعلي مي به دوران سلطنت و همچنين حكومت

هاي  گرا و معطوف به ارزش اما، از يك نگاه اصول. شود نمي
بايست، در  دمكراتيك، چگونگي طرح شعارها و مطالبات مردم، مي

 قرار ها مورد بررسي ي تنگاتنگ با دستاوردهاي عملي آن رابطه
تواند آه تنها به طرح گفتمان حول  بر اين اساس هدف نمي. گيرند

هاي تشكيالتي و  محور تغيير قانون اساسي محدود شده از حرآت
اي براي حرآت در جهت يك تحول بنيادي در ساختار سياسي  جبهه

اي در نظام حاضر، همانا  تحقق يك دگرگوني ريشه. غفلت گردد
هاي آن را در  اسي است آه نمونهانجام انقالب دمكراتيك سي

ي اخير در آمريكاي التين و آشورهاي آسيايي مثل فليپين و  دهه
  .ايم داري، شاهد بوده اندونزي، گرچه هنوز در چارچوب سرمايه

معموال در قوانين . ي رفراندم به چه معني است و اما پديده
رت ها، در صو اساسي و الييك، موادي وجود دارند آه بر مبناي آن

اي از جمعيت، بر روي مواد   قابل مالحظه وجود توافق از طرف بخش
خاص و از جمله تغيير قوانين و يا خاتمه دادن به نهادها و 

هاي اخير  از نمونه. شود پرسي مي هاي مملكتي، همه مسئوليت
، در 2004 اوت 15پرسي در ونزوئوال، به تاريخ  توان به همه آن مي

اشاره نمود آه در آن › 10‹وري هوگو چاوزي رياست جمه مورد ادامه
 درصد در مقام رياست 41 درصد از راي در مقابل 59چاوز با اخذ 

ي ديگر، انجام رفراندم در اسپانيا در  نمونه. جمهوري باقي ماند
  .باشد  ي اروپا مي  براي الحاق به اتحاديه2004ژانويه 

ي وجود يك قانون اساسي  واند در سايهت در واقع، رفراندم تنها مي
المللي انجام  دمكراتيك و در موارد خاصي با نظارت نهادهاي بين

شود وگرنه در صورت وجود يك نظام مستبد مذهبي انجام پذيري 
با توجه به تداوم .  غيرممكن خواهد بودپرسي واقعي همهيك 

واهانه خ هاي آزادي مقاومت رژيم جمهوري اسالمي در برابر خواسته
هاي مردم در  و دمكراتيك مردم، به احتمال قوي، شرآت وسيع توده

سرنوشت جامعه بر فراز شروع تحوالت بنيادين انقالبي شكل 
ي  هاي تجربه شده خواهد گرفت آه در آن صورت از مكانيسم

براي . دمكراتيك در تاريخ ايران و ساير جوامع استفاده خواهد گرديد
هاي مردم  ي انقالب، توده ه در پروسهمثال، خيلي طبيعي است آ

از طريق نمايندگان واقعي خود در مجلس مؤسسان به تدوين يك 
اجتماعي /قانون اساسي جديد براي احياي يك ساختار سياسي

بنابراين، از طرح فراخوان براي . تر بپردازند دمكراتيك و عادالنه
 طرف ي گروهي از ، در اين مقطع، در صورت عدم استفادهرفراندم

گراي وابسته به دو رژيم گذشته و حاضر، حداآثر چيزي  محافل نخبه
گردد اين خواهد بود آه به  خواه و دمكرات مي آه عايد جنبش آزادي

مبارزات مردم عليه حكومت جمهوري اسالمي ابعاد اعتراضي 
ي بسيج  وگرنه، ملبس نمودن آن به يك پديده. وسيعتري بدهد
نگوني رژيم تئوآراتيك و ارتجاعي در ايران آور براي سر آننده و تشكل

  .باشد  آننده مي آور و گمراه توهم
در اين رابطه مي بايست به عوامل مؤثر خارجي و داخلي توجه 

تهاجم آمريكا به افغانستان و عراق در چند سال اخير، . جدي نمود
در منطقه خاورميانه شرايط حساسي بوجود آورده و اپوزيسيون 

هاي  بايد بر اساس اين واقعيت سياست ر ايران ميخواه د آزادي
امپرياليسم آمريكا و به ويژه طيف . مبارزاتي خود را به جلو ببرد

ريزي جهت تعويض   آه در قدرت هستند به برنامهآاران نو محافظه
آمريكن ها در نهادهايي مثل  رژيم در ايران مشغول بوده و ماموران آن

اتحاد براي «هايي مانند  ا تشكيل انجمنو ب› 11 ‹اينترپرايز انستيتوت
. هاي بسياري دارند در اين راستا فعاليت› 12»‹دمكراسي در ايران
توان از به جريان انداختن  ها مي هاي محسوس آن در ميان فعاليت

ي آمريكا  در آنگره› 13 ‹ايران فريدام ساپورت اآتهايي مثل  اليحه
ه وجود اختالف نظرات در در عين حال، جاي آن دارد آه ب. ياد نمود

بخشي از سياستمدارن . گران آمريكا نيز اشاره نمود ميان حكومت
خواه و اآثر وابستگان به حزب دمكرات و از جمله بيل  حزب جمهوري
جمهور قبلي آمريكا، با هر نوع حرآت نظامي عليه  آلينتون، رييس

يكي از مسؤلين امنيتي › 14‹آنت پوالك. ايران مخالف هستند
ريكا در دوران رياست جمهوري آلينتون در آتاب اخير خود آم
، سياست ديپلماسي را مناسبترين روش براي ›15»‹معماي ايران«

در اپوزيسيون ايران، . ›16‹)23. پروگرسيو(داند  برخورد با ايران مي
هاي ديگر، آه با درجات  طلب و برخي از جريان هاي سلطنت گروه

شوند  ي مالي و سياسي مي  تغذيهمتفاوت، از جانب دولت امريكا
ي خود را با توجه به وجود چندگانگي در  هاي حسابگرانه سياست
جناح . برند هاي خارجي امپرياليسم آمريكا به جلو مي سياست
طلبان و از جمله رضا  تر از سلطنت تر و در عين حال دورانديش معتدل

ي  جويانه  و منفعتپراگماتيكي  پهلوي و داريوش همايون از زاويه
و » دخالت خارجي«ها با  گروهي خود، با اظهار اين آه آن

از طرف آمريكا مخالف بوده براي ايران هدفي » العمل نظامي عكس«
قايل هستند با » فرا سازماني يا ايدئولوژيك«و » واالي ملي«

، آن را يك حرآت جدي براي رسيدن به فراخوان رفراندماستقبال از 
. دانند در ايران مي» شر و برقراري دمكراسيآزادي، تامين حقوق ب«

  ايران » اپوزيسيون دمكرات«از نظر رضا پهلوي گفتمان رفراندم به 
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   .....نگاهي به وجود عنصر پراگماتيسم
  
  

با » زير يك پرچم«و در » ائتالف«آند آه با تشكيل يك  آمك مي
ي وي يك  به گفته. قدرت بيشتري براي سرنگوني رژيم اقدام آند

آند آه قبل از رسيدن به  ايجاب مي» نگر پراگماتيك و آينده«رش نگ
آزادي و دمكراسي و تعيين نوع مدل حكومتي و شكل نظام آينده 

. پيدا نمود» اتحاد و اتفاق ملي«بايد عليه جمهوري اسالمي  مي
ي اين  انجام رفراندم در قالب و محدوده«رضا پهلوي اذعان دارد آه 
، ولي با »رخاسته از آن اصال متصور نيستنظام و تمام نهادهاي ب

ساز براي ايجاد  اين حال، طرح آن، عمدتا، يك حرآت زمينه
هماهنگي در ميان اپوزيسيون دمكرات در راستاي برچيدن اين رژيم 

بايد ايرانيان عالقمند را در داخل و خارج از آشور از  است و مي
ان شماره ايراني(بسيج نمود » هاي مختلف آميته«طريق تشكيل 

  .›17‹)1383 بهمن 2، 209
تر از  هاي معتدل رضا پهلوي و طيف.  بسيار روشن است قضيه

طلبان، همواره در صدد جذب ساير جريانات اپوزيسيون بوده  سلطنت
اي وسيع،  اند آه از طريق مشروعيت يافتن در جبهه خواسته و مي

ه قبل از سرنگوني رژيم، از شانس سياسي بيشتري براي نهادين
تر،  تر و مدرن اي ليبرال ي سلطنت، گرچه با چهره آردن دوباره

 در اين طيف، عمدتا در پراگماتيستيهاي  سنت. برخوردار شوند
هاي  خدمت به اهداف سياسي آن و نه لزوما در جهت خواسته

در اين شكي . گيرند ي مردم شكل مي جويانه خواهانه و عدالت ي  آزاد
ي   مكانيسمي آه در آينده مورد استفاده  به مثابهرفراندمنيست آه 

خواه قرار گيرد، همواره، جايگاه سياسي خواهد  جنبش آزادي
ي عظيم تاريخي مانند تعيين ساختار  داشت، ولي نه براي يك پروژه

هاي  سياسي در جامعه آه بايد در مسئوليت نمايندگان واقعي توده
ي  اگرم پروسهاين نهاد در گرم.  قرار گيردمجلس مؤسسانمردم در 

شود و قانون اساسي مملكت را در پرتوي  انقالب تشكيل مي
ي مردم تثبيت  اجتماعي غالب در ميان عامه/هاي سياسي گفتمان
هاي دمكراتيك و  ي عمق خصلت طبيعي است آه درجه. آند مي

 در گرو هر چه بيشتر انقالبطلب در قانون اساسِي برآمده از  برابري
هاي مدافع  زحمتكش و سازمان/اي آارگريه مشارآت اآثريت توده

ها، در آن گذرگاه بسيار مهم، براي سازماندهي ارآان  حقوق آن
گيري غالب در جهت  باشد و در واقع سمت استراتژيك جامعه مي

داري و يا برعكس در راستاي تطابق با نيازهاي  رشد غيرسرمايه
ه در ي قانون اساسي شكل گرفت داري جهاني، بر شالوده سرمايه
اما آنچه آه مسلم است، وجود . گردد ي انقالب ايجاد مي پروسه

باشد آه اگر نظام برآمده از انقالب مردم فاقد  تجربيات تاريخي مي
باشد، خصلت دمكراتيك آن نيز ) حق راي عمومي(عنصر جمهوريت 
  .پذير خواهد بود به شدت آسيب

بش در اوضاع آنوني ايران آنچه آه هم اآنون در مقابل جن
باشد اين واقعيت است  مطرح مي) چپ و دمكرات(خواه ايران  آزادي

آه دو مانع عمده در مقابل تحوالت دمكراتيك بنيادي وجود دارند، 
يكي وجود رژيم مستبد مذهبي در داخل آشور و ديگري 

هاي امپرياليستي دولت آمريكا در منطقه و ايران  سياست
ستقرار آزادي، دمكراسي و ي اعتقاد اصولي به ا بر پايه. باشد مي

هاي  عدالت اقتصادي در ايران و نه بر اساس اتخاذ روش
ي  ي پراگماتيستي، تنها تشكيل يك اپوزيسيون گسترده حسابگرانه

مشارآت (هاي دمكراتيِك جمهوريت  خواه حول محور ارزش آزادي
مردم در امور جامعه بر مبناي ترآيبي از اشكال مستقيم و انتخابات 

هاي سياسي و  استقرار آزادي(و ليبراليسم سياسي ) واقعي
ي  تواند آه از طريق بسيج مردم در دو عرصه مي) حقوق مدني

اصلي مبارزاتي يعني براي يك دگرگوني بنيادي دمكراتيك در 
اي با هر نوع دخالت  ي توده ساختار سياسي ايران و مقابله

سم سياسي و نظامي از طرف دول خارجي و به ويژه امپريالي
  .آمريكا، موفقيت داشته باشد

  
  
  

  2005مارس                                         
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  .ي آاظم علمداري نوشته
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INC 
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 زمستان ذوب ميشود ،
  !  بهار از راه ميرسد                 

 
 

وز، روزي نو را نويد مي و نور.  فرا مي رسدطبيعتبهار
اين گردش زيبا، هر سال تكرار مي شود، تا بهار زندگي . دهد

اما بهار آزادي از . طراوت و نشاط  خود را از دست ندهد
براي بهار آزادي . چنين گردش هرساله اي برخوردار نيست

 سال 25از . بايد جنگيد و با چنگ و دندان از آن دفاع آرد
نه بهار آزادي را آفريدند  و شكوفه پيش، آه  مردم قهرمانا
 درو شد؛ مبارزه براي بازآفريني فقهاهاي معطر آن با داس 

بهار آزادي، هر روز و هرماه و هر سال و در هر گوشه 
در اين مبارزه ي مداوم، مردم سرآوب . ايران  ادامه دارد

هاي سختي را از سرگذراندند،  قربانيان بي شماري دادند؛ و 
در ترآمن صحرا و آردستان . هايي آسب آردندتجارب گرانب

 در خيابان ها تمام آش 60به توپ بسته شدند؛ در تابستان 
 در زندان هاي عدل اسالمي  به دار آويخته 67شدند؛ در پائيز 

 به شكل زنجيره اي به قتل رسيدند؛ و 77شدند؛ در زمستان 
ر د. ؛ اما دست از مبارزه براي آزادي و عدالت نكشيدند....

آارخانه ها و دانشگاه ها و محالت و ادارات مبارزات صنفي 
و سياسي خود را تداوم بخشيدند؛ در شهرها و روستاها دست 
به شورش زدند؛ در اين مبارزه ي مدام براي بازآفريني بهار 

در خرداد . آزادي، مردم تاآتيك هاي بسياري را تجربه آردند
اصلي علم آردند و  يك جناح حكومتي را در مقابل حاآمان 76

. آن ها را به جان هم انداختند تا راه خود را هموارتر سازند
وقتي آارآرد اين شيوه به پايان رسيد، آنها را به حال خود 
رها آردند تا بي وزني شان را به رخ شان به آشند و خود با 
تمام توان در مقابل حاآمان اصلي به ايستند و حق خودشان 

  در مبارزه با قدرت مداران مستبد، به .را از آن ها بگيرند
بهانه هاي گوناگون به خيابان ها ريختند تا به حكومت گريه و 
ناله نه بگويند، و حضور خود در صحنه مبارزه را به شكل 
گويايي بيان آنند، و يا چهارشنبه سوري ها و سيزده به در 
ها را به عرصه شادي و سرور زندگي تبديل آردند تا به 

شادي آش و غم آفرين دهن آجي آرده باشند و سنت حكومت 
گاه در اوج غم و اندوه . هاي نيكوي خود را پاس داشته باشند

به ياري مردم زيرآوار رفته و و زرند همگاني در رودبار و بم 
عزيز از دست داده شتافتند و هم ياري را عليرغم مزاحمت 

را هاي نيروهاي حكومتي به اوج رساندند تا پاس زندگي 
و گاه بر اين تصور و توهم  اميد بستند آه آمك  . داشته باشند

 از شر ماليان زر و  رانيروي خارجي مي تواند آن ها
را آنها ، اما حوادث آشورهاي همسايه . زورپرست نجات دهد

به خود آورد و نيك دريافتند آه نه يك جناح حكومتي، نه يك 
واند به نفع آن نيروي خارجي و نه يك شارالتان ديگر نمي ت

اين تنها . ها و براي شكل دهي و استقرار بهارآزادي آمك آند
نيروي  مستقل و متشكل خودشان است آه مي تواند هم 

بهارآزادي را به شكوفه بنشاند و هم از اين شكوفه هاي 
  .نورس دفاع آند و زندگي شايسته انساني را تضمين نمايد

 تنها بهار طبيعت همگان ميدانند که روزی مردم ايران نه
اما اين جبر . بلکه بهار جامعه را نيز جشن خواهند گرفت 

در . تاريخی برای تحقق نيازمند ياری و اراده توده ای است 
اين مرحله از جنبش ، زحمتکشان بيش از هر زمانی نيازمند 

بدون . تشکل يابی در نهادهای مستقل و رزمنده خود هستند 
 ای ، اگر حرکتی هم رخ دهد تشکل يابی و سنگربندی توده

  .بيشتر شورش خواهد بود تا جنبش 
نيروهای چپ و مترقی ، نقش بزرگی در راستای اين 

  .سنگربندی و تشکل يابی ميتوانند ايفا نمايند 
با تاکيد بر اين رسالت سترگ ، عيد نوروز ، سال نو و بهار 
طبيعت را جشن ميگيريم و با شور و شادی ، عزم خود را 

  .در آغوش گرفتن بهار آزادی و برابری ، جزم ميکنيم برای 
  

  ! هر روزتان نوروز ، نوروزتان پيروز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
  =توجه  =                 
  

ضمن تبريک سال نو و فرارسيدن عيد
نوروز و آرزوی شادکامی و پيروزی 
برای مردم جويای آزادی و برابری ، 

به اطالع ميرسانيم که شماره بعد 
بدليل ايام خجسته نوروز منتشر 

 در تاريخ 243شماره . نخواهد شد 
  . مارس انتشار خواهد يافت 27
  

  ه راه کارگر  هفته نام         



 14

  

  وز سه شنبه پانزده مارس برگزار می شودر
حمايت گسترده از تجمع در برابر دفتر سازمان 

  ملل در ژنو
  
تجمع اعتراضی در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو همزمان • 

شست کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با شصت و يکمين ن
  در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران برگزار می شود

تاکنون گروهی از خانواده ها و بستگان قربانيان عمليات • 
تروريستی و اعدام های سياسی در ايران، زندانيان سياسی 
فعلی، اعضای کانون نويسندگان ايران و همچنين نهادها و 

  تيک از اين تجمع حمايت کرده اندانجمن های دموکرا
  

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

فراخوان دعوت به تجمع در برابر دفتر سازمان ملل 
متحد در ژنو، که از سوی فعالين ايرانی مدافع حقوق 
بشر در اروپا و آمريکای شمالی منتشر شده، مورد 
حمايت شمار بيشتری از فعالين سياسی و خانواده 

تگان قربانيان نقض حقوق بشر در ايران، ها و بس
 .قرار گرفته است

اين تجمع قرار است ساعت چهارده روز پانزدهم 
  . در ژنو برگزار شودPlace des Nationsمارس در 

ازماندهندگان اين در فراخوان منتشر از سوی س
  :حرکت آمده است

 مارس 14 مين نشست کميسيون حقوق بشر 61
 .ار خواهد کرد در ژنو آغاز به ک2005

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و "
از تمامی افرادی آه حقوق " آمريكای شمالی

مصرحه در اعالميه ی جهانی حقوق بشر در مورد 
آنها نقض شده است دعوت ميكند تا با حمايت از 
خواسته های زير در جهت تحقق مفاد اعالميه 

 .جهانی حقوق بشر در ايران همگام شويم
 15ما همراه با تمامی افرادی که در تاريخ سه شنبه 

 در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو گرد 2005مارس 
می آييم و جملگی حمايت کنندگان اين فراخوان در 

کميسيون حقوق بشر  ايران و خارج از ايران از
سازمان ملل طلب ميکنيم تا به فرياد حق پامال 

   و  فرا دادهشدگان در جمهوری اسالمی ايران گوش
 
ــ نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق  

 بشر در جمهوری اسالمی ايران را محکوم کنيد
 گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل را به ايران  ــ

  اعزام کنيد
 نظارت دائمی سازمان ملل بر وضعيت حقوق بشر  ــ

  .در ايران را مستقر کنيد
 
 

  ......امضاها 
  
  
  

   تى در ايران  انجمن دفاع از زندانيان سياسى و عقيد
  
  

مارس در 15روزسه شنبه در تظاهرات ايستاده 
  !ميدان باستيل پاريس شرآت آنيم

  
  

  !هموطنان آزاده 
  

همانطور آه اطالع داريد شصت و يكمين اجالس آميسيون 
 15حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در روز سه شنبه 

انجمن ما همراه وهمزمان با چند ين . مارس برگزار ميشود
ادا و استراليا گروه و انجمن ديگر در اروپا آمريكا آان

دراعتراض به ادامه سرآوب منظم ونقض همه جانبه و خشن 
حقوق بشر درجمهورئ اسالمئ ايران و در حمايت از 
تظاهرات ايرانيان آزاده در ژنو در مقابل محل برگزارئ اين 
اجالس در ميدان باستيل پاريس اقدام به تظاهرات ايستاده 

ت زويا زرافشان تظاهرات ژنو به دعو. وپخش اعالميه ميكند
انجمن ما . سهراب مختارئ و نازنين پوينده برگزار ميشود 

وديگر انجمن و آانونهائ مشابه بااعزام نمايندگان خود در 
  . اين تظاهرات شرآت ميكنند

  
  !هموطنان آزاده

  
ما از همه شما دعوت ميكنيم آه در اين تظاهرات شرآت آنيد 

جمهورئ اسالمئ تا با يارى يكديگربه افشائ جنايات رژيم 
پرداخته و به سهم خود مانع از مماشا ت آشورهائ عضو 

  .آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بشويم
  

   پاريس –انجمن دفاع از زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران 
  
   2005 مارس 10
  

  20 تا 17 مارس از ساعت 15سه شنبه : زمان 
  ) پاريس ( لميدان باستي: مكان

  

           
  


