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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 دستگيری فعالين سياسی ـ فرهنگی آذری را

  !محکوم می کنيم
 ، ماموران امنيتی رژيم اسالمی با ١٣٨٧ شهريور  ٢٠در شامگاه 

يورش به خانه ی يکی از فعالين مدنی آذربايجان در تهران، 
مهمانان او که از فعالين سياسی و مدنی و روزنامه نگار بودند را 

در اين .  زندان اوين منتقل کردند٢٠٩دستگير کرده و به بند 
يورش، مهندس علی رضا صرافی مدير مسئول ماهنامه توقيف شده 
ديلماج و عضو شورای ملی صلح؛ سعيد موغانلی روزنامه 

گ نويس؛ حسين نگار؛ حسن رحيمی فعال حقوق بشر و وبال
حيدری مدير مسئول نشريه دانشجوئی اولوس؛ رقيه عليزاده 
همسر عباس لسانی فعال ملی در بند و سه فرزندش؛ عباس 
نعيمی؛ اکرم نجاری دبير سابق تشکل غيردولتی خانه فرزندان 
آذربايجان؛ مهدی نعيمی شاعر و مدرس زبان ترکی در دانشگاه 

ئت تحريريه مجله وارليق؛ ها؛ اکبر آزاد نويسنده و عضو هي
مهندس حسن راشدی نويسنده و عضو هيئت تحريريه مجله 
وارليق؛ مهندس محمد عباسپور؛ شهباز ابراهيم نژاد؛ يوسف 
هوشيار؛ فرهاد رضائی؛ رباب عظيمی و صياد محمديان از جمله 

 که در اين ميان خانم رقيه عليزاده و سه .دستگير شده گان بودند
اکرم نجاری؛ رباب عظيمی و فرهاد رضائی پس فرزندش به همراه 

الزم به يادآوری است که طی .  از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند
دو ماه اخير تعدادی از فعالين دانشجويی آذربايجان نيز دستگير شده 
اند که آيدين خواجه ای؛ اميرمردانی؛ داريوش حاتمی؛ سجاد 

ماکوئی و فراز رادمهر؛ منصور امينيان؛ مقصود عهدی؛ مجيد 
  .ذهتاب از آن جمله هستند

دستگيری فعاالن سياسی و فرهنگی و دانشجويان آذربايجانی؛ 
که در چند ماه اخير شدت گرفته است، تداوم سياست سرکوب 
همه جانبه ای است که نه تنها در سراسر کشور جريان دارد 
بلکه در مورد مليت های ساکن کشور با شدت و بيرحمی 

اين سياست سرکوبگرانه، در مورد . ه شده استبيشتری همرا
فعالين سياسی، فرهنگی و دانشحوئی کرد ، عرب و بلوچ نيز با 

صدور احکام زندان و اعدام برای . خشونت تمام اجرا می شود
فعالين فرهنگی کرد و يا اعدام يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و 

هايی از اين فعال مدنی بلوچ و اعدام ديگر جوانان بلوچ، نمونه 
  .سياست جنايت کارانه است

تشديد سرکوب عليه فعالين سياسی، فرهنگی و مدنی مليت های 
کشور، بيان نگرانی شديد سران حکومت اسالمی از عمق و 
. دامنه ی نارضايتی های توده ای بويژه در مناطق ملی است

رژيم اسالمی که در اجرای وعده های دروغين خود شکست 
ر را بر سر ماجراجوئی هسته ای به لبه ی خورده است وکشو

پرتگاه کشانده و در يک محاصره ی اقتصادی بی سابقه گرفتار 
ساخته است، زمين زير پای خود را لرزان می يابد و از اين رو 
برای مرعوب ساختن فعالين و مردم به شمشير عريان  پناه 

  .آورده است
ن دفاع از حقوق ضم) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

مليت های ساکن ايران برای تعيين سرنوشت خود و ضمن دفاع 
از مبارزات و فعاليت های دموکراتيک و حق طلبانه ی فعالين 
سياسی، مدنی و فرهنگی، دستگيری روزنامه نگاران، 
دانشجويان و فعالين مدنی آذربايجانی را به شدت محکوم کرده و 

  .خواهان آزادی فوری آن هاست
زمان ما هم چنين از همه فعالين و مبارزان راه آزادی و سا

عدالت و همه شخصيت ها و نهادها و تشکل های مدافع حقوق 
بشر می خواهد فرياد اعتراض خود عليه  اين موج خشن 
سرکوب را بلند کرده و از تمامی امکانات برای افشای 
سرکوبگری های حکومت اسالمی استفاده کرده و از هر طريق 

  .ن برای آزادی زندانيان سياسی فشار وارد آورندممک
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٨ سپتامبر ١٦ـ ١٣٨٧ شهريور  ٢٦
………………………….………..  

 اعالميه کميته مرکزی سازمان

  در حمايت از
  اعتصاب غذای زندانيان سياسی کرد

  
 زندان های سنندج؛  تن از زندانيان سياسی کرد در54بيش از 

سقز، اروميه و اوين، در اعتراض به وضعيت بد زندان و 
فشارهای سنگين بر زندانيان سياسی و مدنی تنها به علت کرد 

زندانی سياسی جمهوری . بودن، دست به اعتصاب غذا زده اند
اسالمی بودن، خود بيانگر فشارهای سنگين و مافوق انسانی 

ندانيان سياسی متعلق به مليت اما  فشار و سرکوب بر ز. است
های تحت ستم، چه کردها ؛ چه بلوچ ها؛ و چه عرب ها، در 

نه تنها . دوره ی اخير ابعاد غيرانسانی تری به خود گرفته است
زندان و شکنجه و تبديل فضای زندان به جهنمی هميشگی، 
برای اين زندانيان به امری معمول تبديل شده است، بلکه با 

دن وضعيت محاصره ی خارجی و سلطه جوئی های بهانه قرار دا
امپرياليستی، صدور احکام اعدام و اجرای آن نيز، به امری 

  .معمول تبديل شده است
اعتراض متحد و يک پارچه زندانيان سياسی و مدنی کرد و 
اعتصاب غذای آن ها که اکنون دو هفته از ان می گذرد، تاکنون 

ن ها و مسئولين رژيم با سکوت و بی اعتنائی مسئولين زندا
آن ها به جای پاسخ به خواست های بر حق . روبرو شده است

اين زندانيان، فشار بر آن ها را از طريق فشار بر خانواده 
در روزهای گذشته بسياری از . هايشان را افزايش داده اند

خانواده های اين زندانيان مقاوم، در اعتراض به بی اعتنائی 
 ها و برای ابراز نگرانی از جان مسئولين رژيم و زندان

فرزندانشان که در اعتصاب غذا بسر می برند، در مريوان و 
اين گردهم آئی های  . سنندج و سقز دست به گردهم آئی زده اند

خانواده های نگران نيز با يورش ماموران امنتيتی و انتظامی 
  .رژيم قرار گرفته است

ل زندانيان سياست سکوت و سرکوب مسئولين رژيم در قبا
سياسی کرد، و تداوم اين اعتصاب غذا می تواند جان زندانيان را 

  .به خطر بياندازد
ما ضمن حمايت از خواست های برحق زندانيان سياسی و مدنی 
کرد و محکوم کردن سياست های سرکوب گرانه ی رژيم 
جمهوری اسالمی عليه زندانيان سياسی به طور اعم و زندانيان 

ور اخص،  جنايات رژيم اسالمی در حق مليت سياسی کرد به ط
های تحت ستم را محکوم کرده و از تعيين سرنوشت مليت های 

و بر اين باوريم بدون به رسميت . ساکن کشور دفاع می کنيم
شناختن اين حق، هيچ سرکوبی نمی توان عزم آن ها را برای 

  طلب مطالبات خود متزلزل سازد
روهای آزاديخواه و عدالت جو و سازمان ما هم چنين از تمامی ني

مدافع حقوق بشر می خواهد ضمن اعالم همبستگی با زندانيان 
سياسی کرد که در حال اعتصاب غذا به سر می برند، صدای 
اعتراض آن ها را به گوش همه آزاديخواهان جهان برسانند و 
از هر طريق ممکن فشار بر رژيم جمهوری اسالمی را افزايش 

 .دهند
  )راه کارگر(زی سازمان کارگران انقالبی کميته مرک
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آزمون جنبش زنان درمقابله 
 "دفاع ازخانواده اليحه"با

  ن و نقاط آسيب پذيرآ
  روزبهتقی

شماری از فعاالن زن به درستی آن را  ،که"اليحه دفاع ازخانواده"
 هرچه بيشتربه پديده بخشيدن  اليحه ضدزن،اليحه رسميت

همسران (=،اليحه قانونی کردن حرمسرا)تعددزوجات(چندعيالی
شمار،وبی نياز به ثبت رسمی  همسران موقت ومنقطع،بی+دائمی

تبعيض  ناميده اند، ودريک کالم گسترش دامنه) تمکن مالی مرد+
جنسی وبی حقوقی هم اکنون موجود بين زن ومرد،مخالفت وسيعی را 

   .برانگيخته
ها معلوم می شود که طيف گسترده ای  کنشدرمروری پيرامون اين وا

گرايان  مرکب ازگرايشات گوناگون،ازجمله بخش مهمی ازاصول
وحاميان رژيم تا اصالح طلبان وتحول طلبان و تا نيروهای 

 دربرابر آن به موضعگيری وصف آرائی  نحوی راديکال،هرکدام به
 دهنده آن که تهيه کننده اصلی اين اليحه وارائه(قوه قضائيه: پرداختند
،مخالف دست بردن قوه مجريه به متن پيشنهادی اش )بود به دولت

که آنرامغايربا (تغييرات ديگر  وبرخی25 و23واضافه کردن مواد 
 بوده  )استقالل قوای سه گانه،واقدامی غيرکارشناسانه ميدانست

سخنگوونيزرئيس اين قوه ابرازداشته  ورسما نارضايتی خود را توسط
جامعه  ازجمله مريم بهروزی ازسوی(ل گرازنان اصو. است
وبخشی ازروحانيون ومدرسين قم ونيزسايرافرادومحافل وتشکل )زينب

اين جريان نيزمخالفت خود را باافزوده شدن مواد فوق  های وابسته به
های گوناگون اصالح طلب،ازجمله  طيف.به اليحه اعالم داشته اند

البته –فاجعه  که آنرا(نیمذهبی ها ونوانديشان دي-جبهه مشارکت وملی
وجبهه ملی وتحکيم ) دانسته اند-"کيان خانواده"ازمنظرتضعيف 

نيزباشکال گوناگون مخالفت کمابيش قاطع خود را با آن  ...وحدت و
  زابرا

ميان، تشکل ها وکانون های مستقل  بی ترديد دراين. داشته اند
ال ترين امضاء، فع ومتعلق به جنبش زنان وازجمله کمپين يک ميليون

 وقاطع ترين بخش مخالفين اين اليحه را تشکيل داده وهمانها بودند که
   .نخستين جرقه های های اعتراض را برافروختند

که اين  بوده است 25 و23 کانون اعتراض به خصوص حول ماده 
خود محرک اصلی درايجاد همگرائی درميان چنين طيف رنگارنگ 

ه ميدانيم دربارنخست، کليات چنانک.شده است وگسترده وبعضا متضاد
اسالمی وازجمله  اليحه مزبوردرکميسيون حقوقی و قضائی مجلس

توسط زنانی که دراين کميسيون حضوردارند، بطورکامل و بدون 
درآن تصويب شد و قراربود که هرچه زودتر برای تصويب  اصالحی

   .به صحن مجلس بيايد
ک اجماع گسترده فوق شاهد شکل گيری يبه موارات فعل وانفعاالت 

بوديم؛البته  عليه اين اليحه بويژه درميان زنان وفعالين آن
باگرايشات،جهت گيری ها ومالحظات گوناگونی که هرکس وهرجريانی 

برخی ها فقط با اندکی .نگاه خود به حقوق زن داشت اززاويه
قراردادن شرط وشروطی  اصالحات موافق بودند وبهمين دليل با

ديگربا  گيز،آماده کنارآمدن با آن بودند و برخیدرمواد مناقشه بران
کليت اليحه مخالفت می کردند واشکاالت وارد به آن را به مراتب بيش 

  . ديده و خواهان پس گرفته شدن کليت آن بودند25و 23ازمواد 
نژاد با ارائه اين اليحه حداکثری وتماما  بنظرميرسد که دولت احمدی

بود وبا برانگيختن  زنبوربردهارتجاعی، ناشيانه دست به النه 
بيشترين همگرائی درميان پوزيسيون واپوزيسيون وبهم ريختن 

بوجود   خودی وغيرخودی، چالش بزرگی را دربرابرخود صفوف
پيشاپيش زيرسؤال  چالشی که امکان برنده شدنش درآن.آورد

جز آش نخورده ودهان سوخته نصيبش  وعمال هم چيزی  قرارداشت
جان  يطی که باندهای درونی حاکميت سخت بهبويژه درشرا.نشد

يکديگرافتاده اند وهرروز به يکديگرپشت پا می زنند، اقدام دولت 
ازحمايت حداقل سايرجناحهای طبقه سياسی حاکم  نتوانست حتا
  .برخوردارباشد

وبخصوص باندهای   شد،اگرکه نيازرژيم آسيب پذيری فوق دوچندان می
دوره دوم رياست جمهوری " انتخابات "برقوه اجرائی درآستانه ذی نفوذ

حامی خويش ونقش واهميت آنان دربسيج پايه  به تالشِ تشکل های زنان
اعتنائی به نارضايتی و مخالفت  بی شک،بی. توده ای را به آن اضافه کنيم

باصطالح اصول گرا  سازمان ها و نهادهای زنان متعلق به حاکميت وطيف
تاوان  ترده بيرون ازحاکميت،می توانستبا اليحه فوق،درکنارنارضايتی گس
 تحت چنين فشارسنگين و وضعيت شکننده.سنگينی را بهمراه داشته باشد

 عقب نشينی اجتناب ناپذيراست،بخش های رسيد ای که بنظرمی
خود،برآن شدند تاسريعا  ديگرحاکميت،عليرغم اصرار دولت براليحه

شده به آن،  ود وکنترلباگرفتن ابتکارعمل ازباال وواردکردن اصالحات محد
اوال اجازه بهره برداری ازعقب نشينی ناگزير را به نيروهای مخالف 

زنان ندهند وثانيا ازاين وضعيت بوجود آمده برای تضعيف  وجنبش
بهمين .تقويت جاپای خود سودجويند موقعيت حريف درساختار قدرت و

 مجلس رئيس. افتادند دليل زعمای قوم به تکاپو وپيغام وپسغام دادن
 امام "آيت اله امينی"ازنارضايتی روحانيون ومراجع سخن به ميان آورد،

 25 و23روحانيت به مواد  قم و ازمدرسين حوزه،اعتراضجمعه  
 ديگرفقط اين.وضرورت تقويت کيان خانواده را خاطرنشان ساخت

 نبودند که ازاين اليحه -ازقبيل صانعی ها-طرفداران فقه باصطالح پويا
کردند،بلکه روحانيت سنتی نيزباوقوف به عمق مقاومت  انتقاد می

" جنگ خانگی"گشوده شدن جبهه  ونارضايتی موجود نسبت به آن،نگران
تجربه کهن اشان .وجودداشت،بودند وخطر ازدست دادن امتيازاتی که عمال

ِ تصريح قانونی  به آنها نهيب می زدکه نقد موجود را فدای نسيه
ن دراندازه گرفتن ضربان نبض نارضايتی هرچه که باشد روحانيو.نکنند
الريجانی که !. وباصطالح آشنائی با رگ خواب آنها،يدطوالئی دارند مردم

حامی روحانيت و حوزه قم به صحنه آمده است،  درپست جديد، درنقش
کميسيون زنان مجلس نيز برای . شتافت  برای رايزنی به ديدار مراجع قم

ه برای مواجهه با معضل پيش آمده به رهنمودهای الزم ازولی فقي گرفتن
  منجربه نتيجه نهائی اين رايزنی ها.شدند شرفياب" مقام معظم"حضور

ازهمه مناقشه  اصالح همان موادی شد که بيشتوافق حول  
ورقابت   باين ترتيب دامنه نارضايتی بيرون ازساختارقدرت.برانگيزبودند

 رژيم را وادارساخت وکليت های درونی ساختارقدرت، دست بدست هم داد
حاکميت  که عليرغم ميل وماهيت وجهت گيری عمومی خود برای اعمال

هرچه بيشتر قوانين فقهی برامورقضائی و مناسبات اجتماعی، دست به 
تاکتيکی ومحدود بزند وباانصراف ازطرح اليحه دولت  يک عقب نشينی

 را برای اصالحاتی به کميسيون قضائی  درصحن علنی مجلس، آن
والبته دراين ميان برای آنکه فرصتی برای ابرازوجود به .زگرداندبا

آمدن اين تصورکه گويا کل اليحه پس گرفته شده  مخالفين خود وبوجود
اليحه پس گرفته نشده  است ندهد،اززبان رئيس مجلس اعالم کردکه

 وبزودی با اصالحاتی برای تصويب به صحن مجلس بازخواهد گشت و
 53 واصالحی درماده 25 و23ات اليحه با حذف بند يعنی کلي.چنين نيزشد

مجلس شد وبه سرعت هم مورد تصويب  بسرعت واردصحن
تمرکزآن،قبل ازهرچيز  تغييرات به عمل آمده ودامنه ونقطه.قرارگرفت

 نشاندهنده هدف رژيم مبنی بر جلب رضايت خودی ها و جمع وجورکردن
 تداوم تعرض وتجاوز صفوف بهم ريخته اش،برای تأمين شرايط الزم برای

  .   بودخود به حقوق زنان
رژيم سخن ) والبته درعين حال تحميل شده(تاکتيکی وقتی ازعقب نشينی

گرچه بازگشت اليحه ازصحن علنی  به ميان می آوريم،بايد تأکيد کنيم که
جز تأييد همان  به کميسيون برای اصالح موادی درآن، ازنظررژيم معنائی

 وباين اعتبارتالش تحميل کننندگان(يزموجود نبودهقوانين ورويه تبعيض آم
ِعقب نشينی به رژيم جهت جلوگيری ازتعرض جديد رژيم و بدترشدن 

بهيچ وجه به معنای ناديده گرفتن اهميت عقيم  ،اما اوال)وضعيت است
تحميل يک عقب نشينی به وی  گذاشتن تعرض تازه رژيم به حقوق زنان و

 ی وپس راندن تعرض دشمن،هرچهبرعکس نفس اين عقب نشين. نيست
هم که دامنه آن محدود بوده باشد،آنهم درشرايطی که مواجه با امواج پی 

وسرکوب مستمرهستيم،کمترين دست آوردش،درحکم نفس  درپی تهاجم
ولی .مقاومت محسوب ميشود تازه کردن برای پيشرويهای بعدی جنبش

نشينی  ين عقبمهم است که ضمن داشتن تصويردرستی از جايگاه واقعی ا
دشمن وحتا تالش برای آشفته کردن صفوف درونی آن،بتوانيم ومقاصد 
های آن وتبديل عقب نشينی به سکوئی برای تعرض های  پاتکدرمقابل 

بهمين دليل بايد ازمبالغه پيرامون .ترنمائيم بعدی،صفوف خود را منسجم
 کنيم اجتناب-آوردتاريخی ونظائرآن مثال بعنوان يک دست-اين دست آورد

ومهمترازآن، از  و با درنظرگرفتن همه عوامل دخيل دراين عقب راندن
 توهم پراکنی وتقليل علل وعوامل آن به يک علت،يعنی حساب بازکردن
. پيرامون نتايج يک ائتالف موردی واجماع به عمل آمده اجتناب ورزيم
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صورتی موجب ناديده گرفتن ضعف ها وآسيب پذيری های  چراکه درچنين
آنها را نيزبه نمايش گذاشته   خواهد شد که همين آزمون موجودمهمی
که رژيم   تاکتيکی به معنی آن است-عقب نشينی تحميلی–وثانيا . است

 منبی برسرکوب جنبش زنان وتحميل سلطه هرگز ازقصد وهدف خود
 ومناسبات اجتماعی و ازجمله بين مردان و زنان برقواعد آموزه های فقه

عمده اش فراهم آوردن شرايط مناسب برای   بلکه هدفکوتاه نيامده است،
،بهم ريختن اجماع  تداوم سرکوب وگرفتن ابتکارعمل ازدست مخالفين

عمومی وانسجام بخشيدن به صفوف درونی خود وازهمه مهمترآشفته 
اين هدف رژيم را فاطمه آليا .صفوف مخالفين وجنبش زنان است کردن

قات کنندگان با ولی فقيه، مجلس وازمال ازاعضاء کميسيون قضائی
   :بروشنی برزبان آورد

 رسانه(ما بايد اين نقد را خودمان انجام بدهيم و ابتکار عمل را ازآنها "
 يحه ابهام دارد گرچه ال23ما بايد بگوييم ماده . بگيريم ) هاي مغرض

 بعضی موارد تصريح وبرخی است اما بايد خوبیبسيار  خانواده مجموعه
  . "افه کنيمموارد به آن اض

که رژيم جمهوری اسالمی بدليل سطح  درهرحال نبايد فراموش کنيم
وتمکين به آن،  مطالبات ونيزسطح مقاومت ونافرمانی زنان که تحمل

 فراترازظرفيت های تنگ ومتصلب آن است، وبدليل ماهيت تاريک انديش
ومهمترازهمه ورودش به اوج انحطاط وگنديدگی کل حيات خويش،رازبقاء 

 به  ودراين مورد مشخص  سيستماتيک ومستمربه مردم خود را در يورش
توان تصورکرد توقف تهاجم  بطوری که می.جنبش زنان جستجومی کند 

   .همان است وبه صدا درآمدن آژيرخطرفروپاشی، همان
  !،باچه رويکردی؟"انوادهخ اليحه حمايت از"مقابله با

عملی اخير نشان داد، دربرابر چنين اليحه  بی شک،همانطورکه آزمون
اعتراض بزرگ و گسترده  مافوق ارتجاعی زمينه های شکل گيری يک

 وجود داشت ودارد والبته بهمان نسبت کم عمق وباخواستی محدود
ائتالف " بود که  فراخوان به درک چنين زمينه ای  ومحتمال با. وحداقلی
شماری ازتشکل ها و سايت های مستقل زنان وکمپين يک توسط " بزرگ

... مذهبی وها و طيف تحکيم وحدت  ميليون امضاء،اصالح طلبان وملی
وحرکات صورت  درسطورباال ازنقاط آسيب پذيراقدامات.صورت گرفت

گرفته توسط فعالين وتشکل های مستقل زن وچگونگی اعتراضات صورت 
نگاهی به همان متن فراخوان ائتالف بزرگ .  ميان آمدبه گرفته سخن

ومصاحبه ها ونوشته های به عمل  ونيزفرايند اعتراضات واقدامات
آسيب پذير را به  آمده،به روشنی محدوديت ها وکاستی ها وبطورکلی نقاط

گفتمان  اين نقاط آسيب پذيررا می توان درسه عرصه.نمايش می گذارد
 درنگاه به باال و چانه زنی با ع اعالم شده،بربيانيه وسايرمواض حاکم
ودربی  )البی گری به جای نگاه به بدنه اجتماعی وبسيج آن( قدرت

  ازجمله دخيل بستن به( سازوکاروقواعد حرکت های جنبشی توجهی به
درنقض خصلت  نقش نخبگان به جای نقش آفرينی بدنه اجتماعی،

های اصالح طلب وليبرال پلوراليستی جنبش وتن سپردن به فرادستی نيرو
  .مالحظه کرد) ازنوع اسالمی ويا غيراسالمی آن اعم

اتخاذشده اعتراض ها به اليحه  دراين فراخوان وديگرمواضع
می گيرند و اساسا صورت "خانواده" مزبوراززاويه دفاع قاطع ازکيان

 اليحه دولت را به عنوان اليحه ضد خانواده مورد نقد وانتقادقرارمی
گوئی ).قوق انسانی برابرزن ومرد درتمامی سطوح وابعاد خودتاازح(دهند

 -درساختارجامعه ما دژدفاع ازحقوق زنان است وهنوزهم که خانواده
جامعه ای مبتنی برسلسه مراتب  نه تبلوروياخته-دروجه غالب خود

ازحقوقی،فرهنگی  مردساالر ومظهرهمه گونه تبعيضات نهادينه شده،اعم
 اگرکسی به اين).ار مضاعف کاربدون دستمزدواقتصادی مبتنی براستثم

نگاهی بکند دچاراين تصوروتوهم می ...فراخوان ونوشته ها وشعارها و
،خواهان درهم شکستن کيان !اسالمی،نعوذ باهللا شود که گوئی جمهوری

درتالش برای حفظ دژمقدس  خانواده است وهمه نيروهای ائتالف بزرگ
مورد  روشن است که دراين! ؟خانواده و رهائی زن اززيرستم مضاعف 

گرايشات گوناگونی درميان فعالين وجنبش زنان وجود دارد و همه نيروها 
اما نحوه فرموله کردن و نحوه بيان، .قطعا چنين نمی انديشند وفعالين

 اين سؤال را  وهمين واقعيت.گفتمان فوق است  جملگی نشاندهنده سيطره
يتوان برای رهائی زن گام های پيش می آورد که آيا تحت چنين گفتمانی م

   برداشت؟  واقعی و راستينی
مراد .است هرشيوه ممکن فراخوان، تأکيد به دومين نکته بارز دراين

برای باصطالح البی کردن  ازهرشيوه ممکن نيزاساسا بازکردن راه
دراين .است  بخشهائی از حاکمان و مراجع تقليد واصالح طلبان دولتی

وکنش های اخير نشان داد،خط  صورت بندی ونيزمشاهده سايراقدامات
حتا پيشاپيش يکی ازهمين تشکل  .قرمزی برای البی کردن وجودندارد

حاکميت ودرهمکاری با کمپين فراخوان،از البی  های زنانِ  وابسته به

وزنان کميسيون جبهه مشارکت  .کردن خامنه ای سخن به ميان آورده بود
ميشوند،  يزکه خود ازجمله فراخوان دهنده گان وازحاميان آن محسوبن

ازاقدام به نوشتن نامه به رهبری برای حل معضل اليحه سخن به ميان 
قاعدتا اين کشف بزرگ بايد حتا برای خود اين جماعت (بوند آورده

ويا همين تشکل فراخوان !). آورباشد هم شوکه" اصالح طلب"
 20تبريزی و درکنار  احزاب به رياست موسویدهنده،درکميسيون خانه 

 تشکل ديگر وازجمله تشکل های متعلق به اصول گرايان برای همکاری
وهماهنگی درمورد نحوه برخورد با اليحه دفاع از خانواده نشست 

يا درنشست مشترک اخيری که باحضوربرخی  و.مشترک برگزارمی کند
وجريانات وابسته به  دازفعالين کمپين وشماری اززنان فعال با افرا

واحيانا  حاکميت،درپی اصالح اليحه وبرای ارزيابی وجمع بندی ازحرکت
روشن کردن گام های بعدی دردفتر اداورتحکيم وحدت صورت گرفت،نه 

طلبان حکومتی بلکه ازکسانی چون مريم بهروزی هم برای  فقط ازاصالح
وم ميشود شگفت آنکه دراين نشست معل.آمده بود  شرکت دعوت به عمل

 ظاهرا صداوسيمای جمهوری اسالمی هم ازنيروهای ائتالف بزرگ که
  !است

دراين آشفته بازاِرهمه باهم مرزدوست ودشمن  براستی معلوم نيست که
آيا رؤيای به پايان ! کند؟ کجاست وچه کسی عليه چه کسی مبارزه می

 رسيدن جنگ صليبی نمادهای مستقل عليه نظم وسيستم مذهبی
آنطورکه خانم نوشين احمدی (گزين شدن آن با نمادهای ترکيبیحاکم،وجاي

، جهش آسا ازمرحله نظرورزی به تاکتيک عملی )کند خراسانی آرزومی
  !فراروئيده است؟ پاره ای ارفعالين جنبش زنان

روشن است که .اصطالح ائئالف بزرگ است سومين نکته بکارگيری
همسوئی،همگرائی،اقدام چون  فراخوان آشکارا وآگاهانه ازکاربردعبارتی

تابتواند  مشترک حول موضوعی مشترک ونظايرآن اجتناب کرده است،
لفظ ائتالف را که معنای مشخص تری دارد و همکاری مشخص ترو 

درهمين نشست  بيهوده نيست،که.را بازتاب ميدهد،بکارگيرد  فراموردی
صالح ازفعاالن بنام ا محتشمی،خانم فخرالسادات دفتر ادوارتحکيم وحدت،

،مهمترين دست آورد اين حرکت را )راست آن  آنهم ازنوع(طلبان حکومتی
ائتالفی که وقتی بوجود آمد،می .گيری همين ائتالف بزرگ می داند شکل

اهرم مؤثری برای سايراهداف اصالح طلبان  تواند،به مثابه ابزارو
مورد بهره برداری   ودادوستدهای سياسی بين جناحهای مختلف

ها پايه اجتماعی مناسبی برای اصالح  ا بقول تحکيم وحدتیوي.قرارگيرد
شکست اصالح  يعنی آن نظری که علت عمده.طلبی پيگيرمحسوب گردد

طلبان را درعدم سازماندهی جامعه مدنی و عدم ريشه داشتن درآن عنوان 
کرد،اکنون در سودای پيوند جنبش زنان به مثابه بدنه و بستراجتماعی  می

گوئی که تکرار تجربيات . لبی، به تکاپو افتاده استط با پروژه اصالح
ايفای نقش تسمه نقاله برای .ندارند شکست خورده قصدبازايستادن

جناح از  ، به اين يا آن"قدرت"و انتقال " قدرت"مشارکت در
حاکميت،گوئی که به جزئی جدانشدنی از اين تشکل نيمه دانشجوئی و نيمه 

     .تبديل شده است حزبی
نسبت به اين ) مدافع جنبش رهائی کامل زن افراد ونيروهای(ارويکرد م

  : باشد؟فراخوان چه می تواند
وسيع وتک مضمونی که در مورد قانون  يک حرکت بزرگ ويک جنبش

است برخی  چندهمسری زمينه هم دارد،وحتا بخشا و بدرجاتی ممکن
ازجريانات نزديک به حاکميت راهم بطورموقت وموردی با خود همراه 

وبهمين دليل برای . نفسه نه ناممکن است ونه نادرست مسوکند،فیوه
اليحه وتقويت جنبش توده ای،اگرکه  عقب راندن تعرض رژيم وپس گرفتن

ريختن صفوف دشمن  بدرستی با آن برخورد شود،می تواند تاحدی دربهم
 وبازهم ميدانيم که چنين حرکاتی عموما حول يک وياچند. مفيد باشد

ملموس وبرانگيزاننده وفراگيريعنی يک يا چند خواست خواست مشترک و 
يعنی آندسته ازخواست ها ومطالباتی که .صورت گيرند حداقلی می توانند

داشته وبتوانند فصل مشترک جريانات  بيشترين قدرت بسيج توده ای را
اما . تشکيل بدهند وگرايشات گوناگون ومبنای يک آکسيون گسترده را

 اهداف راهبردی با دفاع ازمطالبات ريشه اینيروهای راديکال که در
وتالش برای مشارکت ونقش آفرينی هرچه بيشتربدنه اجتماعی شناخته 

 بين اهداف پايه -ونه شکاف و گسست-درتاکتيک، باپيوند می شوند ونيز
واسطه وملموس،متمايزمی  ای و گام های مشخص ومطالبات بی

صرفا  يحه هستند ونهشوند،وآنهائی که خواهان پس گرفتن کل اين ال
بدنبال انجام اصالحاتی درآن ونيز به دنبال تعرض به قوانين 

ند ونه موجود و گشودن راه پيشروی های بعدی هست سراسرتبعيض آميز
دراين گونه حرکت های گسترده وبخشا  درجا زدن، نمی توانند اوال خود را

ستراتژيک وصفوف ا همراه با نيروهائی حتا باماهيت واپسگرا منحل کنند
به  و ثانيا نبايد درهيچ شرايطی تن. معطوف به هدف بنيادی را بهم بريزند
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فرادستی نيروهای رفرميست وطرفداراصالح سيستم ويا ارتجاعی 
اولی نمی توانند هموارکننده راه کسب اين  برجنبش بدهند وبطريق

 گسترده وبزرگ را بدون تن درحقيقت می توان اعتراضات.فرادستی بشوند
گفتمان متعلق به اصالح طلبان وليبرالها و ويا با خزيدن به  يکدن به  دا

سنتی و با وفاداری به قواعد ومنطق يک حرکت  زيرچتر مذهب وروحانيت
ازقضا .رهائی صورت داد جنبشی،پلوراليستی، وبدون گسستن از هدف

 يکی ازمختصات حنبش های نوين وعميقا دموکراتيک،خصلت پلوراليستی
بنابراين بايد گفت، همسوئی موقت وموردی حول . آن استوچندگونگی 

چتر يک گفتمان وبدترازآن تحت فرادستی  يک آماج آری ولی زير
می !رفتن هرگز نيروهای سازشکار وحامل مطالبات موردی ومقطعی

جنگيم حول هدف معين ومشترک، اما نه با بهم ريختن آرايش صفوف 
دراينجا مساله بهيچ وجه . خود وبافاصله گرفتن ازمطالبات پايه ای خود

همه -وپاکی نيست، بلکه آنست که چنين ترکيبی برسر دغدغه حفظ خلوص
قادرنخواهد بود،اگرنتواند   وبانقض قواعد حرکت جنبشی حتا-باهم ودرهم

ازحرکت، آگاهی  ازپائين مقاومت را سازمان ندهد واگرنتواند درهرلحظه
شی دارای ظرفيت مناسب با معطوف به رهائی واقعی را بپراکند وآراي

های خود را به ميدان بياورد،حتا قادر نخواهد بود همان خواست  خواست
گام نخست  برعکس درهمان.پس گرفتن اليحه را هم پيش ببرد  اوليه يعنی

با مانوری حول يک رفرم،بی رمق شده و ازنفس خواهد افتاد وبجای 
شگردی ( کردوچندستگی وآشفتگی بجانش رخنه خواهد پيشروی،شکاف

ولی ترکيب يک جنبش کم ).دارد که رژيم اسالمی مهارت ويژه ای درآن
راديکال  عمق،تک مضمونی ولی گسترده درکنارفعال شدن نيروهای

ومعطوف به رفع ستم جنسی و برابری همه جانبه زنان ومردان می 
عمقی وطولی درپايه های اجتماعی و باتعميق آگاهی  تواند،باگسترش
جلوگيری کند وگام های بعدی را به  ی، اززمين گيرشدن خوددرتجربه عمل
گيری يک جنبش،با  به اين ترتيب نقطه عزيمت برای شکل. تدريج بردارد

اساسا معنای يک .پويش درونی و درروند تکوينش درنظرگرفته ميشود
متکثريعنی آنکه جريانات مختلف می توانند،ضمن اقدام همسو ويا  جنبش

وفراخوان هاوتبليغ وترويج ايده های خود را  هامشترک خود، بيانيه 
هم  خود نسبت به اليحه وهرموردديگری بدهند ولزومی  اززاويه نگاه

ندارد درعرصه های که صدای مشترکی وجود ندارد بيانيه مشترکی 
 حول تجمع درمقابل مجلس وسايراشکال اعتراضی  حتامی توان.بدهند

مقابله بااين اليحه را دارند به مشترک با نيروهائی که بهرحال آمادگی 
ولی الزاما زيرچتر بيانيه ای جمع نشد که نه فقط منعکس  توافق رسيد،

با آن چه که بطورواقعی حول آن اشتراک  کننده محدوده توافق ودرانطباق
رهائی زن،فی الواقع  نظرو عمل وجود داردنيست،بلکه درنزدطرفداران

 بديهی است که قرارگرفتن.تحامل عناصری از گفتمان ضدرهائی هم اس
درزيرچنين چتری، جزطناب پيچ کردن خود درچنبره چنين گفتمانی و 

نتيجه اين نوع حرکت ها بی ترديد رو . نخواهد بود تمکين به ملزومات آن
نيروهای واپسگرا والجرم تنگ ترشدن  آمدن،اسالمی ها و ليبرال ها و

دافعان برابری کامل وم عرصه برنيروهای مترقی والئيک وواقعا دمکرات
 هم چنين به معنی دورشدن ازمختصات يک جنبش.زن ومرد خواهد بود

متکثرومتکی برمشارکت فعال ازپائين وبرپايه سازماندهی افقی و ياهمان 
  . چهره استجنبش چهره به

بحث نه برسرضديت با اسالم ومشروط  چنانکه مشهوداست دراين جا
وشروطی هم چون  ی به شرطکردن هرنوع همکاری وهمسوئی حتا مورد

 اسالم زدائی،نفی ساختارسنتی خانواده وسلسه مراتب خانوادگی،ويا
مطالباتی هم چون پذيرش آزادی پوشش ونظائرآن به عنوان پيش شرط 

اما همکاری وحضورکسانی هم چون .مشترک است يک اقدام وآکسيون
م وحقوق وتفسيرمعينی که ازاسال خانم شيرين عبادی ها با توجه به اعتقاد

گفتمان خانم عبادی  زن درآن دارند يک چيزاست،ورفتن زيرچتر فی المثل
يک حرکت بزرگ وهمراهی گسترده می تواند ترکيبی . ها چيزديگری

اين گرايشات گوناگون با فصل مشترک ضديت با اليحه باشد،اما  ازهمه
حتا يک گرايش مترقی را تاچه رسد به (گرايش را نمی تواند گفتمان يک

پرچم خود بکند وبقيه گفتمان ها را درذيل آن   )ک گفتمان واپسگرا راي
  . دهدجای

ازجنبه های گوناگون  کنه نقد حاضرنيزبرنقض قواعد يک حرکت جنبشی 
 وازجمله ازاين جنبه است که بجای ارائه يک فراخوان وپالتفرم
ناظربرنقطه تماس وبيان کننده اشتراک عمل معين و حول مطالبه 

  عمال بزيرپرچم يک پالتفرم-يک توافق حداقلی  مثابهبه -مشخص
) ليبرالی وتحميل آن بديگران -مذهبی  گفتمان آنهم البته باماهيت(حداکثری
  .رفته است

 تدريجاالگوی -هرجنبش ديگر مثل–بی شک جنبش زنان 
خواهد  اعتراضی،فراگير ومتکثر خود را درمتن کشاکش همين آزمون ها

همين جا،آزمون صورت گرفته نقدا حساسيت اما بگمان من تا.آفريد
را ازسوی همه فعالين پيگيرحقوق زنان وهمه  ومسئوليت بيشتری

  ومردان وازهمه ما برای مدافعان راستين برابری اجتماعی بين زنان
  :طلب می کند  اوليه درست نهادن خشت های

باند قدرت  بجای البی گری درباال ودخيل بستن به اين يا آن 
ل بستن به نخبگان درون جنبش،بايد به نقش آفرينی پايه ونيزدخي
نبايد . وخصلت جنبشی حرکت های اعتراض تأکيدشود اجتماعی

ازهم بوده و نافی  فراموش کنيم که اين دو دورويکردمتفاوت
وتاکتيک معطوف به اصالح   مرزبندی با استراتژی.همديگرند

 رای اين يا آن رفرمنه الزاما نفی هر مبارزه ب  سيستم حاکم، و البته
وازجمله برای تغييرقانون، برای ازنفس نيفتادن جنبش زنان دارای 

با   حقوق برابر، پيوند فعالين زن وساير فعالين تعميق.اهميت است
زنان اعماق ونارضايتی های انباشته شده آنان وتقويت پايه های 

هم اکنون موجود به مثابه نقطه عزيمت  جنبش بربسترمطالبات
شرط الزم برای  يق آگاهی وسازمان يابی آنها براين بستر،وتعم

. گشودن راه پيشروی به مثابه يک جنبش اجتماعی زنده وپويا است
متقابل باسايرجنبش های اجتماعی ونيروهای متعلق به آن ها  پيوند

چنان ازاهميت راهبردی  وحمايت وهمبستگی متقابل، هم
وزبا تک جوش ها حتا درهمين مرحله ای که هن(برخورداراست

نبايد فراموش کنيم که .های اين گونه جنبش ها سروکارداريم وجوانه
ها وجود دارند که پيوند وهمبستگی  عناصرفعال ولی پراکنده جنبش

جنبش  متقابل آنها با يکديگر به تکوين آنها به صورت يک
بی گمان شفاف شدن هرچه ).فراگيروپايدار ياری خواهد رساند

يابی وهمگرائی بيشتردر صفوف نيروهای  زمانبيشترگفتمان وسا
ومدافع آزادی  طبقاتی-راديکال وخواهان نفی هرگونه ستم جنسی

وبرابری اجتماعی،درداخل دايره وسيع ترجنبش وکنارسايرنيروها 
. ازضرورت های مهم ديگر پيشروی به جلواست وگرايشات،

ميت نقد حاکميت،به اه وباألخره بايد ضمن کانونی کردن مبارزه عليه
سياسی جريانات وگرايشات رفرميستی وليبرالی -مواضع نظری

درواقع .کردکه دراين جنبش وجود دارندونقش فعالی هم دارند اشاره
بارنظری خود را عليه طرفداران دنيای  آنها مدت هاست که آتش

بسازيم، راهوارکردن  ديگری ممکن است وبايد آن را بدست خودمان
بی گری وهمه باهم،تقديس واشاعه اسب اصالح طلبی،تقديس ال

  پراگماتيستی وتطهيرجامعه سرمايه داری ونئوليبراليسم فلسفه
  .شروع کرده اند

      رگاز سايت راه کاربرگرفته                 87 -28-06--2008-09-18

............................................  
  

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.telia@nadjifi.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.rgarraheka@public  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
   چپ کارگریسايت اتحاد

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.nbulleti-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  . نيستند ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان
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  آنها، وّجزرمادّم́́
  هادی

آنگاه که انقالب :   آموزشی که ازتاريخ اجتماعی می توان دريافت آنست
نقالب،  ميدان نبرد را اجتماعی به  تاخير می افتاد،  يا در مقابل  ضد ا

و آخرين سنگر ها تصرف می شود،  رويأ ها ، به خاطره ای .ترک می کند
حافظه عمومی تالش ميکند، نماد ها و . اندوهناک و تلخ، مبدل می شوند

دوران شکست امری قعطی جلوه می .  اعتبارآرمانها را به چالش می گيرد
فرد در . ی می شود سر خوردگی، روز مره گی پديده ای  عموم.  گردد

خانواده ،حلقه دوستان، . حلقه هائی کوچک محصورشده گی قرار ميگيرد 
بازگشت به نوستالوژی روزگار پسين ،  ذهنيت اجتماعی،  دچار شکاف 
،و نوعی خألی ذهنی گرفتار می شود ، وضعيت ايجاب می کند که برای 

 اين پر نمودن اين خألی، به آنچه در دسترس است متوسل شود، تا
آشفته گی در حافظه عمومی .    ترميم شودچيز ديگریشکاف به وسيله 

وضعيتی که می توان آنرا ،دوران . نمونه بارز اين دوران شکست  است 
در اين زمان است ،که ساز و برگ . پنهان سازی ناتوانی خود ناميدش

قدرت حاکم بکار می افتاد تا  سمت و سوی حافظه جمعی را مورد تعرض 
و در پی تصرف کردن آن، از طريق باز توليد اسطوره ها به .  دهدقرار

تا هم تاريخ را هاشورکاری بزند و هم همان فضای . روايت خودبر می آيد 
و .خأل يافته که به دان نيازمند است از برای پايه های قدرتش سامان دهد

حاکميت در .  از جانبی ديگر برای حل  تناقض  دورنی خود، بکار گيرد
ير لوای ايدئولوژی جهان شمول اش کوشش دارد، موضع اجتماعی ز

يعنی به ناکام بودن ، به امکان پذيری توهم ، » هيچ«خاص خود را به
که  توضيح گر جامعه .اش در مورد تناقضی دورانی اش را پوشش دهد

 و تصوری آرمانی از آن بدست می دهد، که در واقعيت »موهوم« ای 
ريق اين باز سازی، انبوه  فرديت ها را در حلقه قدرت ازط.  وجود ندارد

و ملت يک پارچه و يا امت . ی سازماندهی ، و به خدمت خود در می آورد
که اين باز توليد، توسط کار فرهنگی .  را روی صحنه اجتماعی پديد آورد

و بنده گی وبی .واز طريق تخريب واقعيت های تاريخی صورت می پذيرد
  . جانشين  عمل آگاهانه می شودتفاوتی  و تقديررا   

.   قدرت حاکم  از طريق نماد ها آغاز می کند تا ياد ها را پاک سازی کند
نام خيابان ها و مکانها را تغيير می دهد،اسطوره های مردمی با ميکانيسم 

و خدايان جديد به . بکار گرفته از جانب قدرت ،در اذهان رنگ می بازند
رسانه ها را بکارمی . آنها بر مال نشوندآسمان برده می شوند تا راز 

گيرند تا اسطوره های قدرت نوين را توليد و به روان جمعی کار ساز 
به مانند . ديوارها دائما به ياد آوری پديده نوين نقاشی می شود. گردنند

گرايش به خريد يک کاالی ويژه، بدين شکل ، روان جمعی محصور 
اما از انجا که هر نظام . از می يابددرايدئولوژی قدرت حاکم ، خود را ب

ائولوژيک در هسته خود همواره از بيخ و بن مرکز گريز و دچار فقدان و 
نابسنده است و هيچ صورت بندی ايدئولوژيک کاملی و تو پر در کار 

اين شکافی وخألی ايست، بايستی آز آن .   هميشه چيزی کم دارد-نيست
تناقض بين . ی سر باز می کنداما  در شکست  که، بازنگر. رخنه کرد

واقعيت ها ملموس روزانه و اسطوره های باز سازی شده توسط حاکميت  
از البالی مسائل روز مره خود را عريا می سازنند،  دوران دوباره سازی 
اسطوره های حماسی ، که بيانگر پرورش خيال برای عبور از واقعيت 

شکاف سوق داده می موجود است  روان عمومی را به سمت پر نمودن 
. که بروهمی بودن توان قدرت حاکم برای دگرگونی ظاهر می شود. شود

بنا براين برای بيرون رفتن از حوزه ائولوژی قدرت تالش خود را  ، به 
و . شکل آفرينش های هنری،و عيان سازی تناقض موجود  نشان می دهد

يال ورويای ازايجاد جنين موقعيتی است ،که  شکاف بين  تفکرحاکم، و خ
وروح انقالبی ،اشکا ل . تفکيک شده از آن وارد مبارزه اجتماعی می شود

و راه يابی و گشايش آن از اينجا سرچشمه .ويژه ای را سامان می دهد 
تناقض بين امر واقعی و حقيقت موجود ،  روان جمعی را به . می گيرد 

 که بايد باشد ميدان آروزها و آنچه.   امرخيالی ويژه خود بازگشت می دهد
دراين فضا است، که انديشه سياسی ديگری و در تضاد . ،گسترش می يابد

پا به عرصه زندگی .، با آنچه حيات روزانه جامعه را بمب باران می کند 
تا امکانات برای باز توليد روان جمعی و .فکری اجتماعی  می گذارد 

. ی ذهنی باشدتا پاسخ گوی خالئ ها. حافظه جمعی ديگری را فراهم سازد
واين خالقيت ها  خود را در هنر . و بن بست ها را با کار نظری راه بنمايد

، گفتار های خيابانی، نامها، و ياد بودها، و سرآخر انتشارت فرهنگی،و 
و . نهاد های غير دولتی ، حيات دوباره را خود به حرکت در می آورد

 بستر های مناسب را جريانهای فکری به مانند جريان جوی تازه آب گرفته
. هم گرايی ها اشکال نوينی به خود ميگيرند. به زير نفوذ خود می گيرند

تائيد اين نظر، بانگاهی به روند شکل گير جريان چپ در ايران وبخوبی 
چپ به دليل ناکامی خيزهايش متناوب خود  ، به دنبال هر . پيدا ست 

خود، و از راه های شکست، نيرويهای فعال، حامل درکی جدا شده ازقبل 
متفاوت و حتی متقابل  نظری و عملی به هم نزديک و يا در يک راستا 

با نگاهی به نيروی های تشکيل دهنده سازمانهای .  قرار گرفته اند
. سياسی در دهه چهل و پنجاه  همگرايی را  به خوبی  می توان دريافت 

ات توليد ديد، که اين هم گرايی را تنها می توان در تحميل روابط و مناسب
، ولی نمی توان تعيين آن را از . يک نوع عدم اختيار و جبررا در ان  ديد

و حتی گاهی آنچنان مهم و اهميت داده شده ،نه تنها . انديشه سلب نمود
به الگوبرداری و کپی کردن منجر گرديده است و خود را دل مشغول 

اين اسطوره ها تا جادوی .نموده که چيزی جز تراژدی در بر نداشته است
انجا عمل داشته است که فرد گرفتار و زندانی اين تفکر سياسی  و يا تحت  

نمونه برجسته اين را می توان به . تاثير شخصيت ، فردی ديگر شده  
ذهنيت توده های تحت نفوذ حزب توده به شخصيت استالين جستجوکرد، 

ت به صورت که قدر.که  تاريخ ما مملو از اين اسطوره سازی هاست 
و به نوعی گرفتار شدن  در اسطوره های . پنهان آنرا سازمان داده است

شخصيت .  حماسی، مانع از انديشيدن و نزديکی به واقعی، واقعی شد
و ..فرد، محصور در رهبر و سازمان و ايدئولوژزی ديگری می شود

ديگری بزرگ ،منجی و نقش نخست را در باورمندی فرد به شخصيت 
روان و خالء بدين وسيله توسط . ر گرو تائيد ديگری شده استخود ، و د

که، اين تابعيت پذيری بمثابه قدرت ، هر . قدرت محو شده اسمی شود
و حتی به رهبری خصلت خود . جريانی را از زمان و مکان دور می سازد 

به ايستادگی و پايداری ياد های اسطوره ای قدرت . شيفته گی را می بخشد
از جانب ديگر شکست به دنبال .يشتری  را فراهم  مياورد، استحکام ب

و خطا را  به . کشف، عوامل غير اسطوره ای اين موقعيت خود می باشد
در اينجاست که حافظه جمعی زندانی . پای توطئه ديگری می پندارد

در اين .واز حرکت و باز سازی خود، بازمی ماند. اسطوره می گردد
ی  قدرت ميگردد، عقالنيت فردی  در پای مرحله که غلبه اسطوره ه ها
يفه شناس ظو عامل انسانی مبدل به ابزاری و.اين جابجايی ذبح می گردد

و شکست حافظه و باورمندی از همين . و سرباز دربار قدرت ميگردد
روان  فرد دچار اختالل موضع گيری ميشود ،به . نقطه شروع ميگردد

ارزی می توان در جنبش های نمونه های ب. سرگردانی او منجر ميگردد
که قربانی  جادوی اسطوره، حافظه، و ياد تاريخ .اجتماعی سراغ گرفت

  .سازی، زندگی خودشده اند
 ما نمی توانيم جهان پيرامون مان را تغيير دهيم بدون اينکه خود را «اما 

و ما نمی توانيم خود را تغيير دهيم بدون اينکه جهان . تغيير داده باشيم
  ».مان تغيير داده باشيمپيرامون 

برای رها شدن حافظه ی جمعی از بند توليدات اسطوره ی قدرت بايستی  
از روزنه ی  فضا سازی برای .   شکست فضای فکری موجود را در هم

وارد فضای فکری جامعه . در هم شکستن همان شکاف ها استفاده نمود
ميدان مبارزه از حماسه و رويأی  ناممکن به ميدان انديشه تعويض . شد
ونقاط ضعف قدرت را درادبيات، هنربه تصوير کشيد، همان شيوه . نمود

و  . قرن نوزدهم صورت دادندهای که انقالبات به تاخير افتاده در 
. ايدئولوژی قدرت ،به ناچار در پی  کشف تناقضات اش  در هم شکست

برای اينکه روان جمعی را از حيطه ناممکن ها بيرون آيد، که بر اثر 
نياز به  ترميم  حفره .  ، تداوام داشته است57شکست افق انقالب بهمن 

اشد، که در ذهن جامعه های تخليه شده ،توسط  پاسخی  به سئوال های ب
را به خود مشغول کرده  داده شود ،  گرايش قدرت حاکم ايجاد ميل به  

و تالش دارد زمان را متوقف . روزمرگی است  و تن دادن به آن است
سامان جامعه را بر اين امر قرار می . تا ائولوژی او ماندگار باشد .سازد
  .دهد

 می نامند صحنه را پر کرده اند  لبيرال ها ونوانديشان که خود را نودينی
وتوليد فکری می کنند ، سايت های زيادی را ميتوان يافت که روی بينادی 

و تا حدود زيادی هم منافع و هم . ترين موضوعات دينی دست گذاشته اند 
» ناب گرائی «همان گرفتاربودن به باسازی همين اسطوره تحت عنوان  

د از حوزه آنچه که هست  پا  را فراتر تا اينکه بخواهن. را بيان ميدارنند
وجانب ديگر سرمايه فروافتاده در سرمايه جهانی  آنچنان تسليم . بگذارنند

ديگری شده است، که تنها از طريق کانال های ورودی به  سرمايه 
و اين وظيفه را به رسانه و ارتباطات ديگر جهان . جهانی، اميد بسته اند

  . سپرده اند
.  توليد می کنند، شايد در شرايط کنونی متن نظر نباشد عمق آنچه را که

اما حاکی از باال امدن مد نظری است  که تالش دارد، خود را با انطباق 
و حتی اين تالش را دارد که درقدرت حضوری داشته . سازی حفظ کند

و هدف ديگر آن جلوگيری در باره موقعيت های اينده است، که .باشد
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می . ا آنها را هدف خود می تواند داشته باشداسطوره های  همگانی ر
تواند چشم اندازی از  خيزش محصور شده گان  فرا می رسد، در نظر 

که بايستی حصار برای در چارجوب تعيين شده فراهم آورد و اين .بگيرد
  .خارج از قاعده هم  نيست

پايان «:که از تئوری . در سطح جهانی هم اين روال تداوم دارد
بعد از .... ،تا نظرات پسا مارکسيسم، پسا مدرن،و» ياماجهان،اوکی 

 ملت ها،و حرکت -جهانی شدن سرمايه،  و کم رنگ شدن نقش دولت 
. بسوی قدرت واحد، ونظم دهنده که فرماندهی عمومی آن را به عهده دارد

رفتن احزاب چپ سنتی به ته جدول معادالت سياسی و دسته دومی شدن 
ان  و گرايش احزاب سوسيال دمکرات اروپائی آنها در کلوپ سياست ورز

  .و به دنبال روی و رقابت برای رتبه ای در دسته بندی باشگاه  سرمايه
جنبش چپ دوران شکست  و عقب نشينی و تجديد نظر کردن در بنياد ها 

بررسی اين رويداد ،  دوران حماسی را   به پايان خود . را در پيش گرفته 
که همه چيز همان است که خواهان آن هستيم ، درک اين. نزديک می کند 

چپ بايد و توان اين را دارد که، . که تنها شهامت حرف نهائی را می زند
ساده نگری و الگو برداری جهان شمولی . وارد دوران منطق زمان شود

و از جانبی باز گشائی دروازه های شرق به روی .را پشت سر می گذارد
روی .»سوسياليسم واقعا موجود«ن سرمايه در نتيجه به گل نشست

برگردنی از آن پديده،که از جانبی وا داده گی و از جانبی ديگر  گرايشهای 
ناسيوناليسم ، بيگانه ستيزی رواج . متفاوتی را از خود بروز داده است  

يافته و زخم های عميقی بر روح جهان انسانی گذاشته است و نقش 
فته، و مبدل به ابزار گستره سرمايه مذهب  دوباره در روان جمعی باال ر

و در در اين ميان گرايشهای متفاوت چپ در تمامی عرصه ها .شده است
به کنکاش و باز نگری دست زده است و به تجديد روابط قدرت و جامعه 
،مفهوم خود رهائی انسان و دوری کردن از يکسان سازی و يکسان 

ن به تفاوت ها ، و اهميت داد. نگری، امتحان ناموفقی  داده است 
مرتدان  .  روانشناسی و فرهنگ  می رود جايگاه خود را دريافته است 

وطرد شده گان و دادگاهيان از پيش محکوم شده  دو باره باز خوانی می 
  .شونند

و تحول در . اين  تالش ها  ميتواند پايه های برای تغيير جهان باشد
ده از منظقه جهان بينی وضعيت  انسانها، وپر نمودن ميدانهای خالی ش

ضرورت موجوديت گرايش های چپ مبنايش همان . سرمايه است 
توضيحی است که بن بست سرمايه را نه پيروزی های موفقيتآميزش در 

و . تمام عرصه ها، بلکه قادر نيست منطق زندگی رادائمی کند
هموارهدچار تناقض است و چپ با اين درک اين نتاقض دائمی  عمل می 

 اين تنها بر پايه نقد تاريخی از  خود، و واقف بودنبه پيچيده گی و. کند
ارتباط انسان با خودش و با محيط پيرامونيش و کنش و واکنش هايش از 
فرمول ساده تنها  اقتصاد و مناسبات اجتماعی نيست بلکه واسطه بين 

اگر چه در . طبعيت و ذهنيست پای عوامل ديگر هم به ميان خواهدپامد
ولی نمودار . مان اقتصاد  شرايط تاريخی را تعيين می کندنهايت ه

برجستگی  جنبش های اجتماعی توسط يکی از جريان ها دورنی جنبش 
  .  اجتماعی بيرونی می شود

  بر ».......ما نمی توانيم« باز به همان گفته مارکس بايد مراجع کرد 
يريد و در صورت انجام به خود می گِّ آنچه گفته شد،بايد  آنچه را که 

همانطور که ديگر . واقع جواب  گوی زمان و مکان طرح مسئله باشد 
 ّ  فکری خود دست يازيند ،چپ مدنيرو های اجتماعی تالش دارند تا بر
درخودماندگی؛ و , ، کنونی وجّزرايران هم چاره ای ندارد جز اينکه از 

يدهيد و خود را دل مشغول کاری که انجام م. اسطوره گرائی بيرون آيد  
در پايان گفته ماکس هورکهايمر می تواند برای همه  آموزشی باشد . نکند

با »  جهان همواره آمادگی الزم برای انقالب را دارد،برای انقالبيون« .
و همگانی . اين شرط که  کار نظری را برای بر آمدن ازجزر  گسترش داد

« : فته شودو به روشنی گ. و خود را در معرض انتقاد قرار داد.  نمود
و به اين خطر تن داد و يک موضع روشن داشت باالنس » کجا هستيم؟

زدن و پرده پوشی کردن، گذرزمان به ما ثابت می کند که از اسطوره های 
گذشته بايد به شکل گزنيشی سخن گفت و بر تفاوت ها نظری اهميت داد 

  و .که به بی هويتی دامن می زند. ،اما از آنها کليت ديگری نساخت 
برای کاری که انجام  صورت می گيرد و يا هر نظری که  طرح می شود، 

و روی  آنچه که هست، و . با درک روشن تنها می توان از آن دفاع کرد
و روی آن ايستاد، و آنچه را که . انچه که می بايست باشد تمرکز کرد

نيت ايدئولوژی بر آن پرده می کشد، تا تائيدگر  کذب های جا افتاده در ذه
و قاعده بازی آن را در خطا ی ديد  را  بر هم .باشد ،به روشنی آگاه شد

 208 سپتامبر 17برگرفته از سايت راه کارگر در                     .زد

.............................................  

 اعالميه کميته مرکزی سازمان 
 در دفاع از حق پناهندگی نيروهای 
   سازمان مجاهدين در قرار گاه اشرف

بر پايه توافق  آمريکا با دولت عراق، حفاظت قرارگاه اشرف در شمال بغداد 
 نفر ار اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران است به ٣٥٠٠که محل استقرار  

دولت نوری المالکی واگذار شده و به اين ترتيب احتمال تحويل اعضای اين 
ل اعضای اين تحوي. سازمان به دولت جمهوری اسالمی افزايش يافته است

سازمان به رژيم جمهوری اسالمی ايران، معنائی جز زندان و شکنجه و خطر 
 همانطور که کنترل آنها  به وسيله آمريکا  مرگ برای اکثريت  آن ها ندارد؛

آنها را به گوشت دم توپ سياستهای امپرياليستی آمريکا در منطقه مبدل کرده 
  .بود

ه  بر اساس سياست های رهبری اين نيروهای سازمان مجاهدين در عراق  ک
سازمان در عراق استقرار يافته اند، طبعأ نبايد وجه المصالحه سازش های 
رهبری آنها با دولت آمريکا و يا دولت آمريکا با دولت عراق و رژيم جمهوری 

آن ها هم چون همه ی ديگر پناهجويان ايرانی بايد از حق . اسالمی قرار گيرند
بويژه  با برخورداری از حق پناهندگی، آنها . رخوردار باشندمسلم پناهنده گی ب

های اعمال شده توسط  قادر خواهند بود که فارغ از اشکال گوناگون محدوديت
  . رهبری سازمان به طور آزادانه در باره آينده سياسی خود تصميم گيری کنند

طری که نسبت به خ) راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
اعضا و هواداران اين سازمان در قرارگاه اشرف را تهديد کند هشدار می دهد 
و از همه سازمان های ترقی خواه، مدافع حقوق بشر و سازمان های مدافع 
حقوق پناهنده گان می خواهد تا از حق پناهنده گی اين نيروها برای سکنی 

 حق انتخاب آزادانه گزيدن در هر کشوری که مايل به سکونت در آن هستند و
اشان در فضائی فارغ از هر گونه اجبار و فشار حمايت کرده  سرنوشت سياسی

   .و مانع از تحويل آن ها به جمهوری اسالمی ايران شوند
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی 
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............................................. 
 احضار افشين شمس به دادگاه

، افشين شمس 1387 شهريور ماه 18طبق گزارش رسيده امروز دوشنبه 
های  فعال کارگری و از اعضا کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 .کارگری دادگاهی ميشود
 تير ماه سال جاری به جرم فعاليتهای کارگری 13افشين شمس در در تاريخ 

  .رد اصفهان شددر محل کارش دستگير و روانه زندان دستگ
ای در سطح بين المللی در  الزم به ذکر است که تا به حال اعتراضات گسترده

کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، . دفاع از افشين شمس صورت گرفته است
های کارگری  ها و فعالين کارگری، کنگره اتحاديه شورای همکاری تشکل

به ... مات استراليا و انگلستان، اتحاديه کارگران پست کانادا، اتحاديه خد
دستگيری افشين شمس اعتراض نموده و خواستار آزادی بی قيد و شرط وی 

  .اند شده
  )مطقه غرب(های کارگری  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

  1387 شهريور 18دوشنبه 

…………………………………... 
 تجمع کارگران فرش غرب بافت
  در مقابل اداره کار سنندج

 کارگران شرکت غرب بافت در مقابل 1387 شهريور ماه 18ه امروز دوشنب
  .اداره کار شهر سنندج دست به تجمع زدند

 صبح در مقابل اداره کار تجمع کردند و 8کارگران شرکت غرب بافت ساعت 
کارگران همچنان با حمل پالکاردهايی از . خواهان باز گشت به کار خود شدند

به اعتراض ... و " ايم ما گرسنه"، "تيمما خواهان بازگشت به کار هس"جمله 
  . خود ادامه ميدهند

الزم به ذکر است که جلسه هيئت حل اختالف که قبال با حضور نمايندگان 
کارفرما در اين جلسه . ای نداشت کارگران و کارفرمايان صورت پذيرفت، نتيجه

. نداعالم کرده بود که حاضر است تعدادی از کارگران را به سر کار بازگردا
وعده و وعيدهای کارفرما که تمام تالش آن ايجاد تفرقه و دو دستگی در ميان 

کارگران فرش غرب بافت که با . کارگران بود با اعتراض کارگران روبرو شد
اتحاد و يکپارچکی به اعتراضات برای رسيدن به خواست و مطالبات بر حق 

اند   و اعالم کرده  کردهخود ادامه ميدهند باری ديگر در مقابل اداره کار تجمع
  .که اعتراضات خود را تا رسيدن به اهدافشان ادامه خواهند داد

  )مطقه غرب(های کارگری  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
  1387 شهريور 18دوشنبه 

…………………………………… 
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 زيارت، سياست و تجارت
  در محل ظهور مريم باکره

  

  
  

سارکوزی نقش پاپ را در تقويت مذهب در جامعه ستود و پاپ 
  .هايی که برای مردم کرد معاف داشتاز موعظه  سارکوزی را

  
.  سپتامبر وارد فرانسه شد12پاپ بنديکت روز جمعه .روشنگری

 نفر برای استقبال از 250000بنا بر گزارش بی بی سی حدود 
بی بی سی خبر داد بعضی از . سخنرانی پاپ در پاريس گرد آمدند

ن سر استقبال کنندگان تمام شب را در اينواليد در جنوب رودخانه س
  .  او گوش فرادهندکردند تا بتوانند به سخنرانی
در اين سفر هم مذهب هم . اين اولين سفر پاپ جديد به فرانسه است

از سياست شروع . سياست و البته تجارت عاليق و منافعی دارند
   .کنيم

 در مورد جدايی 1905بی بی سی مينويسد فرانسه به شدت قانون 
د ولی نيکوالی سارکوزی رئيس کليسا از دولت را رعايت ميکن

جمهور فرانسه از تعديل قوانين سکوالر فرانسه حمايت ميکند و اين 
امر به شدت خشم اپوزيسيون سوسياليست دولت را برانگيخته است 
که ميگويد اين نخستين بار در تاريخ فرانسه است که پاپ و يک 

  .  حمايت ميکنندرئيس جمهور فرانسه از سياست مشترکی
. زی گفته است بايد به مذهب در زندگی اجتماعی نقش دادسارکو

مثل تونی بلر و ديگر نوليبرال های محافظه کار، سارکوزی نيز 
ميخواهد سيمان مذهب را سياست های همبستگی اجتماعی کرده و 
پيوندهای اجتماعی را که به علت پی گيری سياست های نوليبرالی و 

اشيده شده است، به کمک حمايت از حرص و آز سرمايه، از هم پ
او که با همسرش کارال برونی در .توهمات مذهبی بازسازی کند

 تقويت فرودگاه اورلی پاريس به استقبال پاپ رفته بود، نقش پاپ در
  . مذهب در جامعه را ستود

  
 سال 150پاپ از پاريس به شهرلورد رفت، جايی که گفته ميشود 

اينجا زيارت و . ظهور کردپيش مريم باکره در مقابل دختر چوپانی 
بنا بر گزارش بی بی . سياحت و در نتيجه تجارت به هم آميخته است

 ميليون تن را از فرانسه و 5 نفره هرسال 15000سی اين شهر 
بنابراين در اين رابطه زيارت به يک . خارج آن به خود جلب ميکند

صنعت بزرگ بازرگانی تبديل شده است و بعيد است بازرگانان 
ر باشند حتی ذره ای در اصالت ظهور مريم باکره در مقابل حاض

دختر چوپان در آن روز ميمون در يک قرن و نيم پيش ترديد به 
  .  رادارندکشيش ها که جای خود. خود روا دارند

امسال به اين تجارت جاري، يک خبر هيجان انگيز ديگر هم افزوده 
 تبديل شده شد که حاال در عرصه سياست مالی به خبرهای عادی

به گزارش بی بی سی يکی از کشيشان ارشد کليسا دراين . است
ظاهرا کشيش مزبور . شهر زير نظر پليس مالی قرار گرفته است

البته کشيش اين . متهم است در پولشويی مالی نقش بازی ميکند
مساله را رد ميکند ولی در حساب های مالی او به گزارش بی بی 

بايد ديد واتيکان در اين مورد . داردسی صدها هزار يورو وجود 
در تجربه های متعدد در قاره آمريکا ديده شده که . چکار ميکند

معموال واتيکان برای تبرئه کشيشان متهم بطور جدی آستين باال 
مثل مورد تجاوز کشيشان به . ميزند، مگر اينکه کار از کار بگذرد

 تبرئه کشيشان کودکان خردسال که بعد از سالها تالش کليسا برای
سرانجام در ماه جوالی پاپ هنگام سفر به استراليا مجبور شد به 

عليرغم . خاطر تجاوز جنسی کشيشان به کودکان عذر خواهی کند
اين او از مالقات با قربانيان اين کشيش ها که بعد از سال ها 

  . دوندگی توانسته اند ادعای خود را ثابت کنند خودداری کرد
  

  .. .و بر سر منبر
چه در , کثيف,اما پاپ در سخنرانی خود در پاريس از چيزهای 

. دنيای سياست و چه در دنيای تجارت يا کليسا چيزی نگفت
برعکس او نگرانی های مردم از سوء استفاده از زور و قدرت و 
فشار روز افزون سرمايه بر زندگی شان را در قالب موعظه های 

چکيده ای از سخنان . يت کردمذهبی به سوی اهداف دينی کليسا هدا
   :او به نقل از بی بی سی از اينقرار بود

آفت ,پاپ حرص و آز برای دست يافتن به قدرت، مالکيت و پول را 
گويا اعصار غير مدرن ازاين آفت ,خواند و محکوم کرد, عصر مدرن
آيا جهان مدرن ما بت های خود را خلق نکرده , :او گفت, .بری بود

رف کردن انسان از حقيقت نهايی خود، و دورکردن است؟ آيا با منح
انسان از زندگی جاويد با خدای خود، ناآگاهانه به تقليد از بت 

آيا پول، عطش دست يابی به . پرستی عهد کهن بر نخاسته است
مال، قدرت و حتی دانش، انسان را از سرنوشت واقعی خود منحرف 

   ,نکرده است؟ 
می که دست شان معموال از پاپ خوب بود به جای موعظه مرد

قدرت و ثروت کوتاه است، همين ها را به دوست و دوستدار جديد 
چنانکه ميدانيم سارکوزی . خود آقای نيکوالی سارکوزی ميگفت

علنا ازحرص و آز برای مال اندوزی دفاع کرده و بعد از انتخابات 
در شرايطی که شکاف طبقاتی گسترده شده و مزدبگيران را به خشم 

رده بود، چنان در تمجيد عملی مال پرستی زياده روی کرد که آو
جالب تر اينکه . بس است: مشاوران او سرانجام توصيه کردند

درست به همان , تقويت نقش مذهب در جامعه,عالقه سارکوزی به 
و عطش صاحبان سرمايه برای به ,حرص و آز برای مال پرستی ,

  .  پيوند دارد توسطدست گرفتن سهم بيشتری از قدرت و مالکيت
با وجود اين پاپ بنديکت ترجيح داد سارکوزی را از نصايح خود 
معاف دارد، ولی مردم بی زور و زر را موعظه کند آن کارهايی را 

 پرست او ميکنند، انجام که آقای سارکوزی و حاميان زر و زور
  . ندهند

  
نان را قبال از اين نيز پاپ در سفر ماه جوالی خود به استراليا جوا

که در حال گسترش در جهان است، برحذر داشت , خالءمعنوی, از 
او گفت . و گفت آنها بايد عصری آزاد از حرص و طمع بيافرينند

کرد که نياز دارد و زائران جوان را ترغيب , نو شدن, جهان به 
  . رسوالن اين تحول باشند

ا ميتوان گفت ادغام دين ودولت به نحوی که در کشور اسالمی م
 داشته باشد اين است که دست  "سنُح"  جاری است، اگر يک

واعظان روی منبر را برای مردم رو کرده و مردم را از قدرت 
   .سياسی و مذهبی يک جا بيزار ميکند

البته اين عطا را بايد به لقای دولت دينی بخشيد وقتی که به هزاران 
  . داردمصيبت ديگری فکر ميکنيم که دولت دينی با خود همراه 

دولت سکوالر در فرانسه اگر با تقسيم کار بين صاحبان دولت و 
کليسا اجازه ميدهد قدرت های مذهبی هاله ی تقدس خود را حفظ 
کنند و سياست کار خود را بکند، برای مردم هم اين امکان را فراهم 

به . ميکند آسوده از وحشت چماق از حقوق خود برخوردار باشند
 درصد مردم فرانسه در مراسم روز يک 10ا گزارش بی بی سی تنه
بنابراين عليرغم استقبال عظيم از پاپ، حنايی . شنبه شرکت ميکنند

که آقای سارکوزی ميخواهد به سياست در فرانسه ببندد زياد هم 
 . رنگی ندارد

  برگرقته از سايت روشنگری

............................................ 


