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سرمقاله:

آغازی نو ،در آستانه سالی نو!
کشور ما در آستانه سال نو آبستن تحوالت جدیدی است .برای اولینین
بار در طول حنات جمهوری اسالمی نناز به تغننر عمومی شده اسیت.
جامعه ما به مرحله ای رسنده است که دیگر ادامهی وضعنت موجود را
بر نمی تابد .برای حکومت ننز توان گذر از بحران های دامنگنر کشور در
همه عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و سناسی دیگر ممکن نینیسیت.
سامانه اقتصادی و اجتماعی کشور در حال فروپاشی است .تنها ابیزار
حکومت برای ادامه وضع موجود و تنها «راه حل »میواجیهیه بیا بیحیران
ریشه دار کنونی ،استفاده هرچه بنشتر از دستگاه سرکوب است.
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پوستر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن در
سال  2102با شعار:
اکنون زمان آن فرا رسیده است که:

فعالین حوزه شهری و روستایی
زندگی زنان را دگرگون کنند.

هشتم ماه مارس روز جهانی زن خجسته باد
ممضز
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دختران خیابان انقالب
»نه به تداوم نابرابری جنسیتی! «
یمیظع هنازرف
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چرا حسن روحانی به فکر
همه پرسی افتاده است؟
محردهظنارف
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اصالح طلب ،اصول گرا!
دیگه تمومه ماجرا!
در رابطه با مطلب بهزاد کریمی

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههممضز
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جمهوری اسالمی مانع اصلی آزادی ،دمکراسی ،پیشرفت و عدالت اجتماعی است.

اتحاد کار
سرمقاله:

آغازی نو ،در آستانه سالی نو!
کشور ما در آستانه سال نو آبستین تیحیوالت
جدیدی است .برای اولنن بار در طیول حینیات
جمهوری اسالمی نناز به تیغینینیر عیمیومیی
شده است .جامعه ما به مرحله ای رسینیده
است که دیگر ادامهی وضعنت میوجیود را بیر
نمی تابد .برای حکومت ننز توان گذر از بحران
های دامنگنر کشور در هیمیه عیرصیه هیای
اقتصادی ،اجتماعی و سناسی دیگر میمیکین
ننست .سامانه اقتصادی و اجتماعی کشیور
در حال فروپاشی است .تنها ابیزار حیکیومیت
برای ادامه وضع موجود و تینیهیا «راه حیل »
مواجهه با بحران ریشه دار کنونی ،اسیتیفیاده
هرچه بنشتر از دستگاه سرکوب است.
جنبشی که در دی میاه گیذشیتیه در انید
مدتی فضای سینیاسیی کشیور را دگیرگیون
ساخت ،در واقع بازتاب آتشفشانی بیود کیه
در زیر پای جمهوری اسیالمیی و در اعیمیا
جامعه ما در غلنان است .این خنزش اگیرچیه
زودگذر بود ،اما با حضوری متفاوت از هیمیهی
خنزش های پنش از خود ،تاثنری میانیدگیار از
خود برجای گذاشت و به نقطیه عیطیفیی در
جنبش مردم منهن ما در طول چیهیار دهیهی
گذشته تبدیل گشته است .پنام مردم در ایین
تظاهرات اعتراضی وسنع ،صیرییو و روشین
بود :گذار از نظام استبدادی و فرتوت جمهوری
اسالمی! همنن صیدا هیچ چیالیش رهیاییی
جامعه از چنگ جمهوری اسالمی در آستیانیه
سی و نهمنن سالگرد آن را ،به بیحیم میهیچ
روز تبدیل کرده است.
امروز جامعهی ما بنش از هر زمانی دیگر ،در
اندیشهی آغازی نو است .ما وارد شیراطیطیی
شده ایچ که دیگر حکومت میذهیبیی حیاکیچ،
حکومت تبعنض ،حکومت متکی بر قواننن غنر
انسانی به کلی زیر سوال رفته است .دییگیر
کسی در فکر مشاطه گری آن نینیسیت .در
اعتراضات دی ماه ننز هر شعاری که بیر زبیان
مردم آمد ،گواه این واقعنت بود .دیگر تیوسیل
به شعارها و اسطوره های مذهبی جایی در
جنبش مردم ندارد .تجربهی دشوار جمیهیوری
اسالمی طی چهار دههی گیذشیتیه ،میردم
ایران را ،حتی در دور افتاده ترین نقاط کشیور
هچ ،به این نتنجه رسانده است کیه جیز بیه
قدرت خود به هنچ مذهب و مسلکی امینیدی
ننست.
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این واقعنت که جمهوری اسالمی به عینیوان
یک نظام ایدطولوژیک ،متکی بر تبعنض ،کشتار

های مدنی در جامعه مندان وسنع تری یافته
اند .از جلوه های مهچ آن نافیرمیانیی میدنیی

و جنایت عامل اصلی هیمیهی بیحیران هیای
دامنگنر جامعه ماست ،امروز دیگر برای بخش
اعظچ مدافعان سابق این حکومت ننز میحیرز
شده است .روزی ننست کیه گیوشیه ای از

«دختران مندان انقالب » ،در تداوم میقیاومیت
زنان کشورمان است ،مقاومتی کیه از سیال
 ۷۵تاکنون در بطن جامعه جریان دارد و در این
چهار دهه همواره حضوری مستیمیر داشیتیه

احتالس و دزدی های هزاران منلناردی علنی
نشود .اما کسی جرات به محاکمه کشینیدن
عامالن اصلی آن ها را ندارد .متولنان حکومت
مذهبی ،عالوه بر چنگ انیداخیتین بیر امیوال

است .همچننن مبارزات میدنیی کیارگیران و
مزدبگنران برای رسندن به خواست های خود
با شعارهای مشخص ،تشدید شیده اسیت.
تقاضا برای بیدسیت آوردن حیق اعیتیراض و

مردم ،هر روز بنشتر از روز پنش ،بر تعرض بیه
حریچ خصوصی افراد افزوده اند؛ هچ چنان در
تالش تحمنل افکار پوسنده خود به آحاد مردم
هستند و بدین وسنله امننت و آسایش را بیر

اعتصاب و پایبندی حکومت به قانون اساسی
خود در رابطه با آزادی های سناسیی میردم،
از سوی ننیروهیای اجیتیمیاعیی ،کیارگیران و
زحمتکشان و دانشجویان ،هر روز بیا صیدای

مردم حرام کرده اند و دارو دسته های اوباش
را به جان آن ها انداخته اند.
معترضان به حکومت ،فعاالن مدنی ،سناسی
و فرهنگی از زن و مرد ،هیمیواره در میعیرض
تهدید و تعرض دستگاه سرکوب قرار دارند .آن
ها بدون هنچ دلنلی بازداشت و شکنجه میی
شوند .جوانانی که از خنابان هیا ربیوده میی
شوند تا مدافعان محنی زیسیت و اسیاتینید
دانشگاه ،در زندان هیا بیه قیتیل رسینیده و
دستگاه های حکیومیتیی بیا وقیاحیت تیمیام
«خودکشی »آن ها را اعالم می کنند.
دستگاه قضاطی جمهوری اسالمی ،در عیمیل
دستگاهی برای تحمنل این نیظیام فیاسید و
ابزار حفظ و تحکنچ دیکتاتوری مذهبی حیاکیچ
است .در بندادگاه های حکومت همه میجیرم
اند .مردم از همهی حقو خود میحیروم انید.
حاکمان حیق و قیانیونیی بیرای کسیی بیه
رسمنت شناخته نمی شناسند .بیه قیانیون
فق زمانی استناد می شود که در خیدمیت
سناست سرکوب و غیارت میردم و بسیتین
دهان ها باشد .در بندادگاه هیای جیمیهیوری
اسالمی نوشتن چند خ در یک وبیال میی
تواند حتی بنست سال زندان داشته بیاشید،
اما دزدی و حنف و منل هیزاران مینیلینیارد از
اموال مردم بدون مجازات می میانید و رهیبیر
حکومت راسا ،حکچ مسکوت گیذاشیتین ایین
نوع دزدی ها را صادر می کند.
امروز دیگر ،به جرات می توان گفت که میا در
آستانه شکل گنری یک جنبش همگانی برای
خالصی از بختک دیکتاتوری مذهبی و بینینیان
یک جامعه آزاد قرار داریچ .شعارهایی کیه در
دی ماه طننن انداز شدند ،اینک پژوا وسنیع
تری یافته و بیه طیره هیاییی بیرای گیذر از
جمهوری اسالمی فیرا روطینیده انید .طیره
رفراندوم از آن جمله است .هچ چننین تیالش

بلندتری در جامعه پژوا

می یابد.

سنر پرشتاب تحوالت در شیراطی حیاکیچ بیر
جامعهی ما ،وظیاطیف میبیرمیی را در بیرابیر
ننروهای سناسی قرار می دهید .نینیروهیای
چپ و دمکرات باید با در شراط کنونی گیام
های جدیتری را در جهت انسیجیام صیفیو
خود بردارند و طره های عملی روشنی بیرای
تحقق اهدا جنبش مردم اراطه دهند .تالش
برای وحدت درونی چپ می تواند در خیدمیت
چننن هدفی قرار گنرد .جنبش نوینی کیه در
بطن جامعه در حال جوشندن است .بایید بیا
تمام قوا ضمن پشتنبیانیی از آن ،در جیهیت
تقویت این جینیبیش بیرای بیه زانیو درآوردن
استبداد حاکچ تالش کرد!
درآوردن استبداد حاکچ تالش کرد!

اتحاد کار
شماره چهارم
اسفندماه 6931
( مارس )8162
تماس با ما:
1199181263668
آدرس پست الکترونیکی:
etehadfadaei@gmail.com
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چرا حسن روحانی به فکر
همه پرسی افتاده است؟
امروز آقای حسن روحانی درسیی و نیهیمینین
سالروز انقالب بهمن ماه خطاب به جناه هیای
حکومتی خواستار هیمیه پیرسیی بیرای حیل
اختال
صندو

ها شد .او در این سخنرانی گیفیت بیه
رای مراجعه کننچ و هر چه مردم گفتند

عمل کننچ.
من به سالمت در این گفتار ،باور ندارم .امیا آن
را مهچ دانسته ،به فال ننک میی گینیرم و بیه
عنوان یک ایرانی از آن استقبال می کنچ.
محمد اعظمی

چرا باور ندارم؟

سابقه گفتار و رفتار اقای

حسن روحانی اعتماد برانگنز نبوده و نینیسیت.
او نان به نرخ روز می خورد .حنات سناسیی او
آمنخته با فرصت طلبی و حرکت در جهت وزش
باد بوده است .در  9دی میاه حیدود  2سیال
پنش او برای محکوم کردن "فتنه" گوی سبقیت
از دیگر حاکمان ،ربود و از سردمداران مقابله بیا
جنبش سبز ،و رهبران آن منرحسنن میوسیوی
و کروبی ،و "فتینیه" نیامینیدن آن بیود .امیا در
انتخابات ریاست جمهوری که به رای مردم ننیاز
داشت ،صد و هشتاد درجه چرخند و برای رفیع
"حصر" شعار داد .او هیر گیاه زییر فشیار قیرار
گرفته و خود را در آستانه کینیار زدن از قیدرت
دیده است ،بنا به تمایل مردم در حد خیود ،بیه
دستگاه والیت فقنه حمله کرده و با واژه هیای
کلی با مردم همراهی نموده است .در جیرییان
انتخابات گذشته ما شاهد چننن رفیتیاری از او
بودیچ .ایشان موقعی که سمبه جناب ابراهنیچ
رطنسی ،قاتل هزاران زنیدانینیان سینیاسیی و
نماینده رسمی اما اعالم نشده دستگاه والیت
فقنه را در انیتیخیابیات پیر زور دییده بیود ،در
سخنرانی های انتخاباتی خود ،بیه میدافیعیان
اعدام و سرکوب در سی سال گذشته حیمیلیه
کرد و در مواردی حتی مستقنما با خیود ولیی
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تنظنچ نمود و از زنیان و اقیوام و میلینیت هیا
هنچکس نتوانست به کابننه او راه پندا نیمیایید.
کابننه او در دور دوم ریاست جمهوری اش
اساسا هنچ ارتباطی با شعارهای انتخاباتی او
نداشت .وزرای دادگستری ،کشور و ارتباطات و
فناوری اطالعات و  ..همگی نمیونیه هیاطیی از
دهن کجی به رای دهندگان بود و باعیم شید
آن بخش از مردمی که توهچ آمنز رای خیود را
به صندو روحانی انداخته بودند ،به سرعت از
او فاصله گنرند.
درگنری ها در باال پس از انتخابات فروکش نکرد
و با انتخاب حسن روحانی ادامه پندا کیرد و تیا
حدی هچ ،شدت گرفت .جینیاه میقیابیل بیرای
عقب نشاندن و از مندان خیار کیردن او ،بیه
وضع فالکت بار اقیتیصیادی اشیاره کیرده و تیا
حدودی مردم را تحریک نمودند .اما مردمی کیه
چهل سال حکومت جمهوری اسالمی را تجربه
کرده و از اصاله طلب و اصولگرای آن جز فالکت
اقتصادی چنزی عایدشان نشیده بیود ،دییمیاه
امسال در ابعاد گسترده ای به منیدان آمیدنید.
خنزش مردم در دیماه دو ویژگی کامال متیفیاوت
با حرکات گذشته داشت :تاکند بر جداطی دیین
و دولت و خصلت سکوالر این خینیزش ،کیه در
شعارهای آنها بازتاب روشن داشیت و دوم در
این حرکات مردم بی اعتمادی خود را به جینیاه
های معتقد به نظام جمهوری اسالمی ،اعچ از
کسانی که سکان حکومت را در دست دارند و
آنهاطی که از قیدرت رانیده شیده انید ،اعیالم
نمودند .از انقالب مشروطنت به این سیو ،ایین
نخستنن بار است که خنزش های توده ای بیا
این دو خصوصنت برآمد می کینینید .تیا کینیون
حرکات توده ای و جنبش هیا و خینیزش هیای
مردمی بدون استثنا با رنگ کچ و بنش مذهبی
ظاهر شده اند و در راس آنها جریانات مذهیبیی
قرار داشته و راه حل ها ننز در درون نظام اراطیه
می شدند .ننروی موتر این خنزش ،فرودستیان
جامعه بود که در آن حضور جوانیان چشیمیگینیر
بود .خواست محوری و پر رنیگ میردم ،نیان و
عدالت اجتماعی بود .که به سرعت سنیاسیی
شد و با شعارهاطی عیلینیه فسیاد و دزدی و
تبعنض ،به رویاروطی مستقینیچ بیا کیل نیظیام
کشنده شد.

فقنه شاخ به شاخ شد .موضع تنید و عیلینیی
حسن روحانی علنه ولی فقنه و وعیده هیاطیی

حسن روحانی که به تجربه نشان داده اسیت
سمت وزش باد را خوب تشخنص می دهد بیه

که برای تغننر در جریان انتخابات به مردم داد،
در منان جناه های حکومتی تقریبا بی سابیقیه

نظر منرسد تا حدودی متوجه وضعنت بیحیرانیی
جامعه شده است .او به ظاهر خود را با برخیی

بود .او قبل از انتخاب شدن و برای جیلیب رای
مردم ،از همه اصاله طلبان هچ تنیدتیر تیاخیت.

از خواسته ها همراه کرد و از بیرخیی اصیاله
طلبان در این زمننه پنشی گرفت .تاکنید او در

اما طولی نکشند که با جلوس بر تخت ریاسیت
جمهوری ،گام به گام در خفا ،عقب نشیسیت.

حر بر حق اعتراض و همراهی با بخیشیی از
خواسته های اقتصادی مردم ،نشانیه بیرخیورد

تا انجا که کابننه اش را با نظر دستگاه رهیبیری

فرصت طلبانه اوست ،هر چند وزارت اطیالعیات
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زیر مجموعه دولت او مخفنانیه در سیرکیوب و
ایجاد وحشت ،گوی سبقت را از نهادهای
سرکوب وابسته با دستگاه والیت ربود.

چرا به فال نیک می

گیرم؟برای تغننر

در جامعه می بایست دو مولفه اصیلیی بیرای
تغننر و تحول یعنی حکومت از یکسو و مردم از
سوی دیگر آماده تغننر باشند .در بیاال نشیانیه
تغننر ،افزایش شدت اختالفات است ،تیا بیدان
اندازه که امکان سرکیوب و اتیخیای سینیاسیت
متمرکز از دست برود .در پاطنن ننز در تن نیدادن
مردم به وضع موجود ،که در اشکیال میخیتیلیف
حرکات اعتراضی تا بهچ زدن روال عادی زندگی
و فلج کردن چرخ حکومت ،پیدییدار میی شیود،
نمایان خواهد شد.
در باال جناه های حکیومیتیی در حیال درییدن
یکدیگرند .از مدتها پینیش جینیاه وابسیتیه بیه
دستگاه والیت با حمایت ولی فقنه بیه مینیدان
آمده اند و در سطو جامعه و به شکل عیلینیی
به مقابله با جینیاه روحیانیی بیرخیاسیتیه انید.
احمدی نژاد و دارو داسیتیه اش در ایین چینید
ماهه با تحصن و افشاگری به مندان آمیدنید و
مردم را برای شوریدن بر بنداد قیوه قضیاطینیه و
خانواده الریجانی تحریک می کنند .روحیانیی و
بلو وابسته به او ننز سیاکیت نینیشیسیتیه و
مرتب در حال افشای حریف اند .بودجه نهادهیا
را ،که سهچ نهیادهیای انیگیلیی وابسیتیه بیه
روحاننت و دستگاه ولی فقنه در آن سیرسیام
آور است ،طبق برنامه منتشیر کیردنید .اعیالم
ارقام بودجه و اختصاص سهچ باالطی از آن بیه
نهادهای مذهبی ،از سوطی برای افشای جناه
مسل صورت گرفت از سیوی دییگیر هیمینین
افشاگری ،جرقه ای بود که بیه بشیکیه بیاروت
خشچ مردم انداخته شد .انتقادات علنی امیروز
حسن روحانی علنه رد صالحنتها و تاکند او بیر
همه پرسی را ننز می بایست در این چارچیوب
دید.
اما طره همه پرسی و مراجعه به صندو رای
هر چند برای فشار به جناه مسل بنان شیده
اما می بایست ساده از آن نگذشت .روحیانیی
شاخک های حسی اش خوب کار می کند .از
وضعنت و موقعنت خودی های حاکچ ،اطالعیات
زیادی دارد .او نشان داده است که بی گدار به
آب نمی زند .طره همه پرسی او در سیالیروز
انقالب نشانه تغننر وضع کنفیی در میوقیعینیت
باالطی هاست .اگر موضوع شایعه مر خامنیه
ای را جدی نگنریچ -که نباید بیی تیوجیه از آن
گذشت.

ادامه در صفحه 4

اتحاد کار
ادامه از صفحه : 9
به نظر می رسد در آستانه مر
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اعالمیه مشترک
قرار دارد -همنن کیه

شماره چهارم
خبر مر کاووس سند امامی برای جامیعیه
دانشگاهی کشور و مجامیع عیلیمیی هیچ

کرد و آمادگی شرای تغننر را در ایران باور کیرد .امیروز
فضا برای طره شعار رفراندم برای بود و نبود جمهیوری

زنجیره مرگ ها در زتدان های
رژیم اسالمی ادامه دارد

بهت آور بود .چهار انجمن جامعیهشینیاسیي
ايران ،علوم سناسي ايران ،مطالعات صلیو

جنایت دیگر در زندان اوین

ايران و انجمن ايراني مطالعات فرهنیگیی و
ارتباطات در نامه به حسن روحانی خواهیان

اسالمی زمننه بنشتری از گذشته خیواهید داشیت و
این شعار می تواند توس مردم پیرطینینین و بیه ییک

زنجنره مر ها در زندان های رژيچ اسالمیی
ادامه دارد .باز مر يک زندانی سینیاسیی،

حسن روحیانیی اعیالم هیمیه پیرسیی کیرده اسیت
نشاندهنده شرای جدیدی است ،که باید بدان تیوجیه

خواست ننرومند برای تغننر بیدل شیود .زمیانیی کیه
رفراندم از زبان رطنس جمهور یک مملکت شننیده میی
شود طره آن در محن هیای کیار و اجیتیمیاعیات کیچ
ریسک تر می شود .می بایست ننیروهیای میخیتیلیف
صدای رفراندم برای بود و نبود حکومتی که چهل سال
است انواع تبعنض ها را روا می دارد و میجیمیوعیه و
کلکسنونی است از تبعنض ،پر طننن کنند.
اوضاع سناسی کشور پس از دیماه  96تیغینینیر کیرده
است .تظاهرات توده ای و گسیتیرده در شیهیرهیای
مختلف با شعارهاطی که قدرت سناسی را به شیکیل
عریان زیر ضرب گرفته بود ،یکی از نشانه های آنست.
باید صداهاطی را کیه از درون میجیلیس ،در دفیاع از
زنداننان سناسی بلند شده است ،شنند .بلند شیدن
این صداها و اعتراضات برخی نمایندگان میجیلیس بیه
خودکشی در زندان پدیده جدیدی اسیت .حیتیی ایین
شعار همه پرسی حسن روحانی در سالیروز انیقیالب
بهمن ،مرا به یاد تجربه چند ماه پنش از انقیالب 0357
می اندازد :به یاد اعتراضات و هشدارهای بنی احیمید
و پزشکپور در مجلس ،به یاد صداهای مختلف در باال و
انعکاس آنها در جامعه و مطبوعات .اکنون نینیز صیدای
تغننر و تحول و انقالب در آسمان اییران کیچ و بینیش
طننن انداخته است .حسن روحانی رطنس جمهور هچ
در  00بهمن آن را شننده است و دیگر حاکمیان را بیه
شنندن آن دعوت می کنید« :رژییچ گیذشیتیه صیدای
اعتراض مردم را هچ نشنند و فق یک صدا شینینید و
آن انقالب مردم بود .برای حکومتی که فق میخواهد
صدای انقالب را بشنود ،بسنار دیر است .حکیومیتهیا
باید صدای نصنحت ،خیواسیت ،میطیالیبیه ،انیتیقیاد و
اعتراض مردم را به خوبی بشنوند».
در حرکت دیماه امسال جای حضور متیشیکیل نینیروی
های ترقی خواه و چپ خالی بود .اگر امروز نجنبینیچ و
برای فشردن صفو خود اشتراکات موجود را ،که کیچ
ننستند ،مبنای اتحیادی دمیوکیراتینیک قیرار نیدهینیچ،
اطمننان داشته باشنچ که مخالفان و نینیروهیای غینیر
دموکراتنک برای تغننری که در راه سیت ،دسیت روی
دست نخواهند گذاشت .اهمنت دارد امروز گیوش بیه
صدای این تغننر بسپارییچ و آن را بیاور کینینیچ .ایین
پرسش که چرا حسن روحانی به فکر هیمیه پیرسیی
افتاده است ،در برابر ماست .پاسخ ننیروهیای چیپ و
مجموعه ننروهای آزاده به این پرسش چنست؟
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باز جنايت ديگر .جنايت های رژيچ اسیالمیی
پايانی ندارد .هنوز ابهام از خودکشی سننیا
قنبری و زنیدانیی ديیگیری در زنیدان ارا
برطر نشده کیه خیبیر میی رسید د یتیر
اووس سندامامی از فعاالن محن زيسیت
و استاد جامعهشنیاسیی ،در زنیدان اويین
خییودکشییی کییرده اسییت .ايیین بییار هییچ
نهادهای امننتی همیانینید میوارد قیبیلیی،
خانواده د تر اووس سندامیامیی را بیرای
دفن جسد پنش از آنکه تحقینیقیات الزم از
جمله کالبدشکافیی انیجیام شیود ،تیحیب
فشار گذاشته اند .جلوگنری از تحقنیقیات و
کالبد شکافی مشخص می کند که امننتی
ها دروغ می گويند و می خواهند جنايت آن
ها آشکار نشود .پوشاندن جنايت در رژيیچ
اسالمی سابقه طوالنیی دارد .از جیمیلیه
جنايت هولنا سال  .۷۵به همنین خیاطیر
افکار عمومی دروغ های ارگان های امننتیی
ی اطالعاتی را باور نمی کنند .بالیفیرض هیچ
خبر خودکشی سندامامی درست بیاشید،
باز نشان می دهد که امننتی ها چه فضیای
هولناکی در زندان اويین سیاخیتیه انید کیه
زنییدانییی بییرای رهییاطییی از آن دسییت بییه
خودکشی می زند.
دکییتییر کییاووس سیینییدامییامییی اسییتییاد
جامعیهشینیاسیی ،عضیو هینیات عیلیمیی
دانشگاه امام صاد و مدیر عامل موسسه
«حنات وحش مینیراپ پیارسینیان »بیود .او
لنسانس جامعهشناسی خود را در سیال
 ۴۵۷۱از دانشگاه اوهیاییو آمیرییکیا و فیو
لنسانس و دکترای جامعهشناسی را نینیز
در دهه  ۷۶شمسیی از دانشیگیاه ارگیان
ایاالت متحده اخیذ کیرده بیود .او پیس از
دريافت کارشناسي ارشد در امور بننالملل
از دانشگاه اوهايو به ايران بازمیگردد و در
سال  ۴۵۷۱در دانشگاه جنديشاپور اهیواز
به تدريش جامعهشناسی می پردازد .د تیر
اووس در دوران جنگ ،داوطلبانه به آبیادان
می رود و ترکیش میی خیورد .او اییرانیی ی
زهیرا کیاظیمیی
کاناداطی بود .بعد از میر
خبرنگار ایرانی ی کانادایی در سیال ،۴۵۱۱
این دومنن شهروند ایرانی ی کاناداطی است
که در زندان اوين و پشیت درهیای بسیتیه
جان خود را از دست میدهد.

صفحه 4

پنگنری مر
شده اند.

سندامیامیی در زنیدان اويین

کاووس سند امامی را در  ۱بهمن دستگینیر
می کنند و جمعه  ۴۱بهمن خبر میر او را
به همسرش اطالع می دهنید .بیه گیفیتیه
دادستیان تیهیران او و تیعیدادی ديیگیر از
بازداشتشدگان اخنیر" :در قیالیب اجیرای
پروژههاي علمی و محن زيستی نسبت به
جمعآوری اطالعات طبقیهبینیدی کشیور در
حوزههای استراتژيیک اقیدام میيکیردنید".
کاووس سند امامی فعال محن زيست بیود
و معلوم ننست چگونه فعال محینی زيسیت
به اطالعات طبقه بندی دسترسی داشیتیه
است .رژيچ اسالمی در حیالیی فیعیالینین
محن زيست را به جاسوسی متیهیچ میی
کند ،که جاسیوسیان دولیت اسیراطینیل در
وزارت اطالعات ،سازمان اطالعات سیپیاه و
بنت علی خامنه ای النه کرده اند و اطالعات
طبقه بندی شده توسی آن هیا بیه دسیت
دولت های ديگر می رسد.
دستگنری فعالنن محنی زيسیت و سیربیه
ننست کردن اسیتیاد دانشیگیاه نشیان از
وحشت رژيچ اسالمی دارد .مردم در ديمیاه
در بنش از  ۱۶شیهیر عیلینیه رژيیچ بیه پیا
خاستند .آمار منتشره نشان می دهید کیه
 ۵۷درصد مردم از وضعنت فعلی ناراضی اند
و خواهان تغنینیرنید .امیا رژيیچ در میقیابیل
خواست  ۵۷درصید میردم ايسیتیاده و بیا
کشتار و سرکوب می خواهد سلطه خود را
حفظ کند.
ما دستگنری فعالنن محن زيست و سربیه
ننست کردن دکتر کاووس سند امیامیی در
زندان اوين را محکوم می کننیچ و خیواهیان
هچ صداطی و همراهی ننروهای آزاديیخیواه
کشور علینیه جینیايیات رژيیچ اسیالمیی و
تحقنقات بننالمللی تحیت نیظیر سیازمیان
ملل متحد در مورد زنجنره مر ها در زنیدان
های رژيچ و به ويژه سه مر در طی چهل
روز گذشته هستنچ.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق
ایران (اکثریت)
هیئت مسئولین کنشگران چپ
هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق
ایران ـ طرفداران وحدت چپ
 ۳۲بهمن  ۶۳( ۶۲۳۱فوريه )۳۱۶۲

اتحاد کار
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دختران خیابان انقالب :
» نه به تداوم نا برابری جنسیتی! «
فرزانه عظیمی
در آستانه سی و نهمنن سالگرد انقالب بهمین
 ،۷۵و چند روز قبل از خینیزش هیای دی میاه
مردم در اقصی نقاط ایران ،حرکت اخنیر زنیان و
دختران ایرانی علنه حیجیاب اجیبیاری ،کیه بیه
حرکت »دختران خنابان انقیالب «میعیرو شید،
نقطه عطف دیگیری در میبیارزات زنیان عیلینیه
نابرابری و تبعنض جنسنتی بود .این حرکت کیه
به ابتکار زنی جوان بنام ویدا موحد در خینیابیان
انقالب شروع شد ،همچنان چند هفته پیس از
شروع آن در شهرهیای میخیتیلیف ادامیه دارد.
ادامهی حرکت «دختران خنابان انیقیالب »گیواه
این واقعنت است که زنان و دختران دیگر حاضیر
به سکوت در برابر حجاب اجبیاری نینیسیتینید و
حتی سرکوب و ارعاب و دستگنری آنها ،نمیی
تواند نسل جوانی را که هدفش احقا حیقیو
خود است ،از مندان به در کند.
گرچه از همان روز اول نینیروهیای انیتیظیامیی
جییمییهییوری اسییالمییی ،بییا ارعییاب ،تییهییدییید و
دستگنری ،دست به ایجاد ترس و وحشیت در
بنن زنان مخالف حجاب اجبیاری زده و حیرکیت
»دختران خنابان انقالب «را محکوم کردند ،امیا
این حرکت به نقطه تحول جیدییدی در میبیارزه
زنان علنه حجاب اجباری تبیدییل شیده اسیت.

مارس 8162

شماره چهارم

جامعه به پنشرفت و آزادی ،الزم ننسیت هینیچ
آزادی فردی از جمله انتخاب نوع پوشیش بیرای

توان افزایی زنان ،منزان تحصینیالت ،مشیارکیت
اقتصادی و مشارکت سینیاسیی زنیان اسیت.

زنان قربانی خواستی»مهچ تر «و »ضروری تر «
بشود .به عبارت دیگر پنشرفت جامعه نینیاز بیه

درحالی که در سایه تالش ها و مبیارزات زنیان،
ما شاهد تقویت مشارکت زنان در طیول چیهیار

قربانی گرفتن از آحیاد جیامیعیه نیدارد .بیلیکیه
پنشرفت جامعه ،در گیرو پینیشیرفیت تیک تیک

دهه گذشته در صحنه جهانی چیه در عیرصیه
اقتصادی و چه سناسی هستنچ ،در کشور میا

اعضای آن است و این آغازی دیگر اسیت .قیدم
گذاشتن به دننایی مدرن ،که احترام به حیقیو

برعکس منزان مشارکت آنان در عیرصیه هیای
مختلف از رشد پاینن تری برخوردار بوده است و

فردی ،اساس آن را تشکنل می دهد.

به خصوص در  ۷سال اخینیر ییعینیی در دوران
ریاست جمهوری آقای روحانی ،سنری نیزولیی

واقعنت این است که نیه بیه حیجیاب اجیبیاری
گرچه نه به نقض اولنه ترین حیق شیهیرونیدی
زنان است ،اما این اعتراض به همنن جیا خیتیچ
نمی شود .موضوع فق وجود یا عدم وجود ییک
روسری و یا فق انتخاب آزادانهی نوع پیوشیش
ننست .بلکه موضوع گره خوردن ایین خیواسیت
به خواستی همه جانبیه تیر ،ییعینیی مسیالیه
تبعنض جنسی علنه زنان است .در جیامیعیهی
ما مسالهی حیجیاب اجیبیاری ،بیه مسیالیهی
شهروند درجه دو بودن زن گره خورده است .زن
به دلنل همنن زن بودن ،از آزادی و حقو بیرابیر
در بسناری از زمننه هیای دییگیر نینیز میحیروم
است .در جمهوری اسالمی تبعنض عیلینیه زن
قانونی شده است .بر طبق قانون در بسینیاری
زمننه ها زن قدرت تصمنچ گنری بر سیرنیوشیت
خویش را ندارد و نناز به قنچ دارد .ایین امیر نیه
تنها حضور زنان در جامیعیه و در عیرصیه هیای

را طی کرده است .بیه طیورییکیه اییران از رده
 ۴۱۵در بنن  ۴۵۱کشور مورد بررسی در سیال
 ، ۱۶۴۱به رده  ۴۱۶در سال  ۱۶۴۵در بنن ۴۱۱
کشور مورد بررسی در جیدول نیابیرابیری هیای
جنسی نزول کرده است و فق از چاد ،سوریه،
پاکستان و یمن باالتر است .این درحالی سیت
که افغانستان که در سال  ۱۶۴۱در مقیام ۴۷۱
در این جدول بود ،یعنی مقامی بسنار پاینن تیر
از ایران و بعد از چاد و یمن قرار داشت ،امروز از
جایگاهی باالتر از ایران برخیوردار شیده اسیت.
یکی از عیلیل ایین امیر گسیتیرش مشیارکیت
سناسی زنان در افغانستان در طول سال های
اخنر بوده است .این مسنری است خال آنچیه
که زنان در کشور ما شاهد آن هستند .زنان میا
نمی خواهند هر روز شاهد بدتر شیدن هیرچیه
بنشتر وضعنت خویش باشند.

مختلف را دشوارتر می کند ،بلکه زنیدگیی تیک
تک زنان را ننز با مشیکیالت عیدییدهی روزمیره

هنوز اقدامات زیادی در زمننه های سینیاسیی،
اجتماعی و اقتصادی باید صورت بگنرد ،تا اییران

مواجه می سازد .این امر امیکیان دسیتیرسیی
زنان به سمت مدیریت و ایفای نیقیش تیعینینین

بتواند با باال بردن سهچ مشارکت زنان در هیمیه
عرصه ها و به نفع کل جامعه ،در رتبه بیهیتیری

کننده در زمننه های سینیاسیی ،اقیتیصیادی و
اجتماعی را بسنار محدود می کند .به هیمینین

در جدول نابرابری های جنسنتی در جهان قیرار
گنرد .تجارب کشورهایی که خود امروزه در صدر

از افراد شرکت کننده در نظرسنجیی ،میخیالیف
ادامهی حجاب اجباری هستند و انیتیخیاب نیوع

جهت ننز زنان علنرغچ تمام قابلنیت هیایشیان،
منزان تحصنالت ،کارآیی ها و تخیصیص هیا ،در

جدول قرارگرفته اند ،می تیوانید بیرای میا نینیز
ارزشمند و قابل استفاده باشد .امیا قیدم اول

مدیریت جامعیه در عیرصیه هیای سینیاسیی،
اقتصادی و اجتماعی از نقش درخوری بخصیوص

برای رفع تبعنض جنسی در کشور میا ،میبیارزه
برای برابری حقو در امور فردی و اولنه اسیت

صدای »دختران خنابان انقالب «نزدیک به چهیار

در رده های مدیریت ،چه در حوزه خصیوصیی و
چه در حوزه دولتی برخوردار ننستند .می تیوان

و یکی از این عرصه ها ،آزادی پیوشیش و لیغیو
حجاب اجباری است .بنهوده ننست که امروز و

دهه پس از انقالب بهمن ،نقیطیه او فیرییاد و
مبارزهی هیزاران هیزار زنیی اسیت کیه بیرای

به سهچ زنان از مدیریت در دولت دوازدهچ فقی
به عنوان یک نمونیه اشیاره کیرد .از بینین ۴۱

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از این حیرکیت،
هنوز شاهد تکرار آن و ادامه پشتنبیانیی هیا از

برابری حقو زنان و مردان و عیلینیه تیبیعینیض
جنسی در حکومت اسالمی به پا خاسته انید.

وزارتخانه ،حداقل در  ۴۶وزارتخانیه هینیچ زنیی
مدیریت نمی کند .از مجموع  ۷۴۶میدییر ارشید

این حرکت هستنچ .واقعنیتیی کیه از ضیرورت
تغننر در سناست هیای حیکیومیت جیمیهیوری

اما این بار نوع حرکت تفاوت می کند .ایین فیرد
فرد زنان هستند که تصمنچ به اعتراض گیرفیتیه

در  ۴۷وزارتیخیانیه دتیعیداد میدییران ارشید در
وزارتخانه های اطالعات و دفاع و پشیتینیبیانیی

اسالمی از یک سو و اجتناب ناپذیر بودن تغنینیر
نقش زن در جامعهی ما و باال رفتین مشیارکیت

اند ،تا یک خواست به ظاهر کیوچیک را فیرییاد
بزنند و آن نه به حجاب اجبیاری اسیت .اگیر در

ننروهای مسلو اعالم نشده است) تینیهیا ۴۴
مدیر یعنی کمتر از ننچ درصد زن هستند .بیطیور

ننمی از جامعه بر سرنوشت خویش خیبیر میی
دهد.

آغاز انقالب ،نسل جوانی که به انقالب پنوسته
بود ،سودای تغننر جهیان را داشیت و در ایین

مثال سهچ مدیران ارشید در وزارت آمیوزش و
پرورش تنها دو مدیر زن در مقابل شصت میدییر

سودا چه بسا خواست هیای کیوچیک خیود را
قربانی کرده یا به عبارتی من را فدای میا میی

مرد است .همنن الگو در بخش های خصوصیی
و در سایر زمننه ها در مجموع تکرار می شود.

کرد ،اما نسل امروز با تکنه بر نزدیک به  ۱دهیه
تجربه ،نشان می دهد که بیرای رسینیدن ییک

برابری جنسنتی دارای ابعاد مختلیفیی اسیت،
اما مهمترین شاخص های برابری جنسنیتیی و

اعتراضی که در دفاع از حیق آزادانیه انیتیخیاب
پوشش ،بعنوان یکی از اولینیه تیریین حیقیو
انسانی ،با استقبال ،همراهی و پشیتینیبیانیی
بسناری از زنان و مردان مواجه شده اسیت .در
عنن حال نظرسنجی هایی که اخینیرا عیلینیی
گشته است ،نشان می دهد که درصد بیاالییی

پوشش را امری مربوط به خود زنان می دانند.
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شماره چهارم

انجام ننافت! او در برابر این جنایت کجیا کیالمیی ننست ،پس چرا به انتظارات شما در طی دههیا
در دفاع از حقو اولنه این همه انسان شنیفیتیه سال گذشته پاسخی گفته نشده است .خیود،

اصالح طلب ،اصول گرا!
دیگه تمومه ماجرا!

عدالت و آزادی بر زبان رانید .آییا مینیدانینید کیه بهتر از همه می دانینید .کیه ایین در خیواسیت
کروبی یکی دیگر از رهبران جنبش سیبیز !...در مسئولنن اکثریت از اصاله طلبان ،مکررآ از سوی

زمان برعهده داشتن مسئولنت بنناد شهند ،هچ این جناه از رژیچ ناشننده گیرفیتیه شیده و بیی
در رابطه با مطلب بهزاد کریمی به لحلظ اخالقی آلوده بوده و هچ چون دیگر هیچ پاسخ مانده است .فکر نمی کنند که ،اگر آنیچیه
را که هزینه دعوت از ایینیان سیاخیتیه ایید ،ایین
مرضیه و سیروس سنخانش در زمننه های مالی و غنره!
هزینه را در پشتنبانی از مبارزات توده هیا صیر
این همه اصرار شما بر این کیه اصیاله طیلیبیان
چرا رفنق بهزاد کریمی نسبت به اصاله طلیبیان
می کردید ،از جنبه های مختلف آن ،مثمر ثمر تر
حکومتی را وادارید که از رطینیس جیمیهیورشیان
حکومتی متوهچ است؟ چننن نگرشی ریشه در
واقع می شد! ای کیاش بیه جیای ایین هیمیه
بخواهند که پاسدار قانون اساسی ضد انسانیی
06
چه دارد .رفنق بهزاد در خطیاب بیه بینیانینیه
رهنمودی که به اصاله طلبان داده اید ،که قیبیل
و ارتجاعی اشان باشند ،از بهر چنست؟ مگر نیه
امضاطی اصاله طلباند 09دی ماه  )96نیوشیتیه
از هرچنزی می بایست خودشان را اصاله کننید!
اینکه این قانون اساسی سیراپیا میتینیاقیض در
است:
به مردم رهینیمیود میی دادیید کیه در میقیابیل
نزدیک به چهل سال ،هیمیواره عینیاصیری از آن
سرکوبگران ،کدامنن سناست را در پنش گنیرنید
شما اگر بخواهند همچنان اصاله طیلیب بیاقیی مورد استناد قرار گرفته است که به ضرر تمامیی
تا که مبارزاتشان امکان تداوم بنشتری پندا کینید
بمانند میلیزم بیه ایسیتیادگیی بیر الیزامیات آن طبقات و اقشار اجتمیاعیی از زنیان گیرفیتیه تیا
و ثمر بخش تر باشد.
هستند.اصاله طلبی در پاینن ترین سطیو خیود کارگران وغنره بوده است .به قول خودتان ایینیان
یعنی پافشاری بر اجرای هر آنچه که در قیوانینین داصاله طلبان حکومتی) هیمید دغیدغیه اشیان آقای روحانی ،حتی اگر بر روی حداقل هیا هیچ
موجود ،توس مستبدان حاکچ مهجور و مسیدود حفیظ کیلینیت نیظیام اسیت .بیه طیور واضیو ،نمی ایستد ،دلنیل دارد ،بیا پینید و انیدرز میا،
موضعش تغننر نخواهد کرد .منافعش ایجاب میی
مانده است .شیمیا درسیت از چینینین نیقیطیه منافعشان به هچ گره خورده است.
عزیمتی موظفند که نسبت خود با ولی فقنیه و
یوب شدگان در والیت او را تعننن کننید .آخیر تیا
کی سر دزدیدن و سکوت مینیفیعیالنیه کیردن و
دنباله روی از "اعتدال"؟ ...
رفنق بهزاد گرامی! براستی شما که این هیمیه
را در مورد اصاله طلبان می دانند و تجربه نزدیک
به چهل سال گذشته هچ نشان داده است کیه
این اصاله طلبانُ ،کنده ای ننستند که دودی از
آن ها بلند شود ،چرا منتظرید که سناست ها و
مواضع راهبردی خود را نقد کنند .شما به عنیوان
یکی از چهره های شاخص جنبش فیداطیی ،بیاز
هچ منتظرید که از این امامزاده ،معیجیزه ای رُخ

رفنق بهزاد عزیز ،همنن سئوالی را که شمیا از

کند که برای حفظ کل نظام و موقعنیت خیودش،

هر چه را و در درجه اول مردمش را فدای منیافیع
اصاله طلبان کرده اید ،ما از شما می پیرسینیچ:
خویش سازد .رفنق بهزاد گرامی چه خوب میی
آخر ،تا کی شما باید نسبت با این اصاله طلبیان
شد که شما به جای ردیف کردن موارد متعدد و
متوهچ بمانند ،شیمیا اگیر دوره چیهیل سیالیه
دادن رهنمود به این به اصطاله "اصاله طلیبیان"،
حاکمنت جمهوری اسالمی را مرور کنینید .بیجیز
خود به جای نگاه به باال ،حداقل در طی هیمینین
مقاطعی کوتاه در آغیاز انیقیالب ،ییا انیتیخیابیات
بنست سالی که بگفته شما این آقایان به گفته
فرمایشی ،اعیتیراضیات تیوده ای و غینیره کیه
هایشان عمل نکرده اند ،از ننروهای اپوزیسنون،
حاکمنت به شکلی تاکتنکی عقب نشننی کرده
برای پشتنبانی عملی از کارگران و زحمتکشان،
است ،کِی ،یکی ،از این دو جناه در کینیار تیوده
زنان ،جوانان و غنره درخواست می کیردیید کیه
ها قرار گرفته است .منحای اولنن رطنس جمهیور
برای گذار از این رژیچ قرون وسطاطی دسیت در
کیرد ،کیدام
دبنی صدر) که آنهچ کشور را تیر
و هیدفیمینید
دست هچ به مبارزه ای مشیتیر
ریاست جمهور ،حرکات اعیتیراضیی تیوده هیای
دست بزنند.
تحت ستچ را محکوم نکرده و از آنان پشتنیبیانیی

دهد؟ آیا شما همانطور که میواضیع دو پیهیلیوی
یکی به منخ و یکی به نعل اصاله طلبان را دنبال کرده است.همگی آنان اعتراضات مردم جان بیه این نوع نگاه دالیل زیادی دارد .یکی از این دالییل
می کنند ،فریاد در گلو خفه شدۀ مینیلینیون هیا لب رسنده را به بهانه مسالمت آمنز نبودن آنیهیا می تواند حضور ما در اروپا باشد .این حضور چیه
انسان شریف ستمدیده را می شینیویید کیه در تخطئه کرده اند .در رابطه با همنن خنیزش تیوده بخواهنچ و چه نخواهنچ اثرش را بر نوع نگاهمیان
مقابل گلوله های این «دژخنمان »فریاد بیر میی ای اخنر ،یکی از مسئولنن دانشگاهی موضعیی به داخل گذاشته است .غافل از این کیه میا در
آورند که؛ اصاله طلب ،اصول گرا ،دیگیه تیمیومیه چندش آور بنان کرد .دکتر عبدالرحمن رستمینیان ایران با حاکمنتی غنر متعار و قرون وسطیاطیی
ماجرا! چه معجزه ای باید رُخ دهید تیا میتیوجیه معاون فرهنگیی اجیتیمیاعیی دانشیگیاه عیلیوم مواجه ایچ و نه با حاکمنت های اروپاطیی .دلینیل
شویچ که این به اصیطیاله ،اصیاله طیلیبیان بیا پزشکی تهران در گفتگو با ایسنا در تاریخ بنست دیگر اینکه ،تا زمانی که ما از عیادات کیهینیه و
اصولگرایان دعوایشان بر سر لحا مالست .نیه و یکچ دی ماه گفت :دانشجویان بیایید بیتیوانینید روتنن شدۀ خود گذر نکننچ ،در گذار از جمیهیوری
منافع توده های زحمتیکیش وطینیمیان .هیمینین مشکالت حیوزههیای اقیتیصیادی ،سینیاسیی و اسالمی سهمی نداشتیه ،نیهیاییتیآ در حیالیت
اصاله طلبان مگر نه می بایستی با تاطند همنین فرهنگی را بنان کنند اما در عینین حیال نیبیایید کنونی یعنی دنباله رو توده ها بیاقیی خیواهینیچ
ولی فقنه و اعوان و انصارش وارد حلقه حاکمنت حر های ضد نظام ،اقتدار و پینیشیرفیت کشیور ماند.
شوند .مگر ندیده ایچ که اکثریت قریب به اتیفیا
بینیرون
آنانی که از این گروه از حلقه حکومت به
این است که افرادی میخواهند نسبت به نظام
پرتاپ شده اند ،بر سر کسب سهچ بینیشیتیر از کننه ایجاد کنند.
غارت اموال مردم با جناه مقابل مشکل داشتیه
وقتی که یکی از مسئولنین دانشیگیاهیی ،ایین
اند.
چننن وقنحانه از دانشجویان می خواهید کیه در
در هشت سال نخیسیت وزییری"مینیر حسینین اعتراضاتشان به نظام انتقاد نکنند .آیا انتظار
موسوی" چه ُگلی بر سر مردم زده شد؟ مگر
شما از اصاله طلبانی که خود عمومآ آلوده انید،
اعدام هزاران سرو بر افراشته در زمان صدارت او انتظاری بنهوده ننست .اگیر انیتیظیاری بینیهیوده
بزنند ،چراکه آنچه بنرون از کشور دیده میشیود
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هشتم ماه مارس
روز جهانی زن خجسته باد
مرضیه دانش
داستایوفسکی یکی از نویسندگان برجستد
روس در رابطد با آزادی تفسنری اینچننن اراطه
می دهد:
همه ملتها سقف آزادی دارند.
سقف آزادی ،رابطۀ مستقیم با قامت
فکری مردمان دارد .با همت بلند مردمان
سقف بلند میشود .در جامعه ای که
قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد
سقف آزادی هم ،به همان نسبت کوتاه
میشود.
وقتی سقف آزادی کوتاه باشد ،آدمهای
بزرگ سرشان آنقدر به سقف میخورد که
حذف میشوند .آدمهای کوتوله اما راحت
جوالن میدهند ،بعضی از آدمهای بزرگ
هم ،برای بقا آنقدر سرشان را خم می
کنند که کوتوله میشوند.
آن وقت سقف ها هی پایین تر و پایین تر
می آید و مردم هی بیشتر و بیشتر قوز
میکنند
تا اینکه تا کمر خم میشوند و دیگر
نمیتوانند قد راست کنند.
مردم نیز آزادی شان میشود یواشکی!
و زندگی شان میشود جهنم!

شماره چهارم

مارس 8162

داشت و به اشناِیش وابستگی زییادی نشیان
می داد .از همان دوران مرز مالکنتش را خنلیی
ُپر رنیگ کشینیده بیود .بیر عیکیس او ،بیرادر
کوچکترم ،محمود بسنار مهربان و انعطا

پذییر

بود .به خاطر دارم که روزی در جیلیوی انیبیاری
خانه امان ،که آنموقع مادرم بیهیش زییر طیا
می گفت؛ من و محمود گنجشکی را ییافیتینیچ
که نمی دانچ به چه دلنلی پایش شکسته بود

برویچ توی کوچه بازی کننچ.

و نمی توانست پرواز کند .بدون این کیه میادرم
متوجه شود ،در همان زیر طاقی ،او را در زییر
سبد حصنری جای داده ،بیراییش آب و دانیه
گذاشتنچ .محمود سنگ کوچکیی آورده و زییر
لبد سبد گذاشت که اگر کنجیشیک خیواسیت
بتواند بنرون بناید و آب و دانه بخورد .خیالیصیه،
من همنشه ظهر ها مینیتیظیر میی میانیدم تیا
محمود از مدرسه بناید تا برویچ به سر و سیراغ
گنجشگ که از اوضاع و احوالش مطلع شیوییچ.
چند روزی وضع به همنن مینیوال گیذشیت .تیا
اینکه روزی ،من که در حناط خانه ،جلوی آفتاب
مشغول بازی بودم ،صدای گربه و جنک جینیک
هراسنا گنجشگ را شنندم .تا خیودم را بیه
زیر طا رساندم ،دیدم که ،گربه گنیجیشیگ را
در دهنش گرفته و در حال فرار اسیت و تینیهیا
تعدادی پر از آن در اطرا سبد دیده می شود.
نمی دانند که چه حال و روزی پندا کرده بیودم.
احساس می کردم یک تکه از وجودم را گربه بیا
خودش برده است .علت اینکه گربه تیوانسیتیه
بود بسراغ گنجشگ برود ،این بود کیه میادرم،

و در رابطد با "زن"" ،دوبووار" منگوید:
زن زاده نمی شوند :به صورت زن در مـی
آیند .دسنمون دوبووار،جلد 2جنس دوم)

درب آنجا را ببندد .خالصه ،تا ظهر ،زانو به بیغیل
گرفته جلوی زیر طا نشسته تیا میحیمیود از

خاطرات کودکی یکی از زنان هموطنمان را ،در
اتحاد کار به چاپ رسانده ایچ:
در خانواده ای متوس الحال بدننا آمده و فرزنید
کوچک خانواده بودم .ما ،در مجموع سه خواهیر
و سه برادر بودیچ .دو خیواهیر بیزرگیتیرم ازدوا
کرده و خانواده تشکنل داده بودند .میی میانید
برادر بزرگچ و دو برادر دیگرم که برادر منانی کیه
ناصر بود شش سال از من بزرگتر بود و دومیی
دوسال .من ،کوچکترین فرزند خانه به حسیاب
می آمدم .آنچه که در خاطیرم میانیده ،میربیوط
می شود به سننن پنج -شش سالگی ام ،که
در این جا نقل می کینیچ :راسیتیش از اولیش
رابطد خوبی با برادر منانی ام"ناصر" نیداشیتیچ.
شاید فکر کنند که عدم رابطد خوبیچ بیا او بیه
خاطر زیادی اختال سنی امیان بیوده بیاشید.
ولی واقعنت این است که این مسئیلیه عیامیل
اصلی نبود .ناصر ،خینیلیی خیودش را دوسیت

صفحه 7

قلبی من انجام شد .در چننن وضعنتی بیرادرم
محمود ،مرتب بغل بستر بنماریچ می نشسیت
و به من می گفت ،سعی کن تا قبل از این کیه
موهایت بلند شوند ،زودتر خوب شوی تا بیاهیچ

بدون اینکه من متوجه شوم برای آوردن چینیزی
از زیر طا به آنجا رفته و فراموش کرده بود کیه

در پنوند بیا نیظیر«دوبیووار »و تیفیسینیری کیه
داستایوفسیکیی از"آزادی" دارد ،بیخیشیی از

بچه باشد .آنها توصنه کردند که سرم را از تیه
بزنند .این کار ،بنا به توصنه دکتر و با خیواسیت

مدرسه آمد .پرسند چه شده؟ چرا نیاراحیتیی،
گریه کنان گفتچ که ،گربه آمد و گنجشگ را،...
پنش از این که جمله ام را بتوانچ تمام کنچ ،بیا
صدای بلند زد زیر گریه و در حالی که خود گریه
اش قطع نمی شد ،به من می گفت که ،بیس
است و گریه نکن و تا مادر نینیامیده بیروییچ پیر
های باقی مانده را ،به یاد گنجشگ در باغیچید
خانه امان خا کننچ .ایین کیار را کیردییچ .تیا
مدتی ،شب های جمعیه ،طیوری کیه کسیی
متوجه نشود ،کنار باغچه نشسته و گریه میی
کردیچ .در حنن گریه"،محمود" مرتب تکرار میی
کرد که؛ گنجشگ خدا بنا ُمرز ،گربد لعنتی!

مورد دیگری را که به خاطر دارم این بیود ،کیه
محمود به مادرم اصرار می کرد که اجیازه بیده،
ُگلنار را با خودم به سننما ببرم .مادرم همنشه
با سر سختی تمام مخالفت کرده و می گفت:
خوب ننست دختری را ببری سننما ،و محیمیود
همنشه می پرسند که چرا خوب نینیسیت .او
می گفت که اوآل خوب ننست و بعدش هچ ،او
سننماطی می شود .بگذریچ که یکی دو بار بیا
محمود به سننما رفتچ ،اولنن فنلمی که به یاد
دارم که با او به سننما رفتچ ،فینیلیچ سیلیطیان
قلب ها بود .توی سننما تمام وقت سعی میی
کردم که به در و دیوار سننما نخورم کیه میبیادا
سننماطی شوم .فکر می کیردم ،سینینیمیاطیی
شدن مثل رنگی و یا گچی شدن است که اگیر
به آنها بخوری اثرش روی لباست باقی بیمیانید.
پس از برگشت از سننما ،دوست داشیتیچ بیه
مادرم بگویچ که دیدی ،لباس هایچ هنوز تمنزند
و من سننماطی نشده ام .از این گونه خاطرات،
زیاد بناد دارم ،مثآل محمود که قدری پا به سین
گذاشته بود ،عالقمند بیه ُکشیتیی و بیوکیس
شده و برای تمرینش ،دنبال کسی می گشت
که با او در خانه تمرین کند ،همنشه من آمیاده
به یرا  ،یا ،با او کشتی می گرفتچ و یا شیده
بودم کنسه بوکسش ،خوب به ییاد دارم ،کیه
جلوی بقند اعضای خانواده به اصیطیاله پشیت
خاکی اش می کردم .پس از این که ،گیه گیاه،
پشت خاکی اش می کردم ،برادر بزرگچ که در
جمع خانواده نشسته و کشتی ما را نگاه میی
کرد ،در ضمنی که از بر چشمانش می شید
دید که خنلی متعجب و خیوشیحیال شیده بیه
محمود می گفت نیاراحیت نشیوی کیه تیو را
پشت خاکی می کنیدُ ،گیلینیار بیرادر کیوچیک
ماست .بعد یواشکی در گیوشیی بیه او میی
گفت :سعی کن دیگر تو را پشت خاکی نکینید.
البته نا گفته نماند ،که همنشه باید شاهد ُغیر
و لند های مادرم می بیودم کیه ،میی گیفیت:
ناقصت می کند تو دختری هستی .برادرم هیچ

هنچ فراموش نمی کنچ در حالی که پنج سالچ
بنشتر نمی شد ،پای پدرم را در کفش تینیگیی

در پاسخش همنشه تیکیرار میی کیرد ،فیقی
همنن امروز و قسچ می خورد که دییگیر تیکیرار

کرده بودم و مرتب از او می خواستچ که مرا بیه
سلمانی برده و سرم را با نمرۀ  2بزند که مین

نخواهد شد.

هچ مثل محمود بتوانچ ،به کوچه رفته و با پسر
بچه ها بازی کنچ .پس از مدتی ُ
"سرخجیه" نیا
جوری گرفتچ ،به طیوری کیه ،دکیتیر هیا میی
گفتند :شاید این اولنن و آخریین میریضیی ایین

این در هچ ریختگی مرز بنن دخیتیر و پسیر در
بنن ما ،بعد ها هیچ ،خیودش را بیه اشیکیال
دیگری نشان منداد
ادامه در صفحه 2
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ادامه از صفحه 7
با وجودیکه من دو سال از محمیود کیوچیکیتیر
بودم ،همنشه انشاء های او را می نوشیتیچ.
البته با خرده سفارشاتی که می کرد ،میثیآل
می گفت :خطت واضو باشد ،یا زیادی ادبیی
ننویسی که فکر کنند که خودم آن را ننوشتیه

"نه" به حجاب اجباری،
مهمترین نماد تبعیض علیه زنان در جمهوری اسالمی!
از دختران خیابان انقالب »حمایت می کنیم«!

ام .یادم می آید که یک بار موضوع انشاعیش
این بود که«،علچ بهتر است یا ثیروت ».او در
حالی که خودش رفته بود زیر لیحیا و قصید
خوابندن داشت ،به من می گفت :به نیظیرم
ثروت بهتر است ،چون اگر پولدار بودم ،حیتیمیآ
مدرکی را می خریدم که اینقدر زجر نکیشیچ.
البته تو هر طوری که دوست داری بنویس!
امروز وقتی که به گذشته ام نگاه می کینیچ،
می بننچ ،که شرای و نوع تربنت چگونه میی
تواند تاثنر انکار ناپذیرش را در ُفیرم دادن بیه
شخصنت انسان برجیای بیگیذارد .بیر خیال
آنچه که مادرم می گفت؛ با سینینیمیا رفیتین
هایچ و با همبازی شدن بیا بیرادر بیزرگیتیر از
خودم ،نه تنها ،سننیمیاطیی نشیدم ،بیلیکیه،
همانگونه که «سنمون دوبووار »فنمنننسیت،
و مبارز حقو زنان گفته است ،از من ،نه یک
زن به عنوان موجودی از "جنس دوم" بیلیکیه،
یک انسان که معتقد به برابری است ساختیه
شد .اگرچه بازهچ به گفتد شخصی ،سینیت
های عقب مانده و دست و پیا گینیر سیخیت
جان تر از آنند که ما فکر می کننچ و بیایید بیا
تمام وجود ،در مقابل این سنت هیای عیقیب
مانده بپا خواسته و مبارزه کرد .همچنیان کیه
دختر هفده سالد فلسطننی"عهد التمنمیی"
اهانت های سربازان اشغالگر اسیراطینیلیی را
برنمی تابد و در دفیاع از حیقیو ابیتیداطیی
خویش "سنلی" بر چهره سرباز اسیراطینیلیی
می نشاند .و یا در طیی دوره ای ،پیس از
خنزش های مردمی اخینیر در اییران ،دهیهیا
دختر در پنروی از زن ُمیبیارز"وییدا میوحید" در
مخالفت با حجاب اجباری ،با وجیود خیفیقیان
حاکچ بر کشورمان ،روسری های خود را چون
سمبُل مبارزه و صلو خواهی ،بیر افیراشیتیه
می کنند.
بدین شکل جنبش زنان کشورمیان در ادامیه
مبارزات نزدیک به چهار دهد خیود بیر عیلینیه
رژیچ قرون وسطاطی جمهیوری اسیالمیی بیا
اقدامات شجاعانه اشانُ ،مهر خیوییش را بیر
پنشانی جنبش های ضد استبدای و بیرابیری
طلباند کشورمان زده اند.
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اما آغاز ابالغ و اجرای قانون تبعنض آمنز عیلینیه زنیان
بود .بعد از آن نابرابری حیقیوقیی در ارپ ،انیتیخیاب
شغل ،قانون خانواده ،حق حضانت کودکیان و … بیه
اجبار در انتخاب پوشش اضافه شد .اگر بسینیاری از
این بی حقوقی ها در برابر چشچ مردم نبود و آنها بیه
مرور نتایج آن را در زندگی خیود حیس کیردنید ،امیا
حجاب اجباری ،نماد آشکاری بود که هر روز در سیر
هر کوی و برزن ،در محل کار ،در مدرسه و دانشگاه،
تبعنض جنسنتی را فریاد می زد.

اعالمیه مشترک

با تحمنل حجاب ،بسناری از زنان مشاغل خود را از
حرکتی که ویدا موحد معروف به «دختر خیابان
دست دادند و فق زنان با حجاب می توانستنید سیر
انقالب »آغاز کرد ،همچنان از سـوی زنـان و
کارشان حاضر شوند .پس از آن همه زنان یی چیه بیا
مردان در حمایت از آن و در اعـتـراع عـلـیـه
حجاب و چه بی حجاب ی از بیعیضیی مشیاغیل میثیل
حجاب اجباری ادامه دارد .ایـن حـرکـت ادامـه
قضاوت محروم شدند .همه زنان سهیچ شیان از ارپ
جنبشی است که چهل سال پیش آغاز گشتـه
ننمه شد .همه زنان از منیدان هیای ورزشیی حیذ
است و امروز در نمادی سمبلیک خـود را بـه
شدند .حضور همه زنان در صیحینیه هیای عیمیومیی
معرع نمایـش گـذاشـتـه اسـت .جـمـهـوری
ضعنف شد و باالخره با گسترش قواننین دییگیری از
اسالمی با دستگیری و باالبردن وثـیـقـه بـرای
جمله اخذ اجازه از همسر برای سفر ،مندان عمل و
در سـرکـوب ایـن حـرکـت
آزادی آنان ،تـال
تحر و حضور اجتماعی آنان هیر روز بینیش از روز
خودانگیخته دارد .ما وظیفه خود می دانیم کـه
پنش تنگ تر شد.
از حرکت "دختران خیابان انقالب" پشتـیـبـانـی
کنیم و از انسان های آزاده ،نهادهای مدنـی و امییروز ایییران در بیینیین  ۴۱۱کشییور در جییهییان ،در
سیاسی مخالف تبـعـیـم ،مـی خـواهـیـم در رتبه  ۴۱۶در جدول برابری جنسنتی قرار دارد .اییران
تقویت این حـرکـت و عـلـیـه سـیـاسـت هـای همچنان جزو معدود کشورهیای جیهیان اسیت کیه
کنوانسنون رفع کامل تبعنض از زنیان را نیپیذییرفیتیه
تبعیمآمیز جمهوری اسالمی مبارزه کنند.
است .به همنن جهت علنرغچ سطو باالی تحصنلی
زنان ایرانی ،آنان از مشارکت و فرصت های اقتصادی،
در آستانه چهل سالگی انقالب بیهیمین و تیحیمینیل سناسی و اجتماعی برابر با میردان میحیرومینید .در
حجاب اجباری به زنان توس جیمیهیوری اسیالمیی ،صحنه سناسی مشارکت میحیسیوسیی نیدارنید و
حرکت ابتکاری «دختر خنابان انقیالب »هیمیزمیان بیا حضورشان در ساختار سناسی حتی ضیعینیف تیر از
خنزش های دی ماه مردم در سراسر اییران ،نیقیطیه کشورهای فقنر همسایه مثل افغانستان است.
عطفی بود بر مبارزات زنانی که از همان اوان انقالب
هموطنان ،نیروهای آزادیخواه و دمکرات!
نمی خواستند تن به این تحمنل و تبعنض بدهند.
حرکتی که ویدا موحد معرو بیه «دخیتیر خینیابیان
خییییمیییینیییینییییی در
زمییییانییییی کییییه آیییییت
انقالب »آغاز کرد ،همچنان از سوی زنان و مردان در
روز  ۴۷اسفند  ۷۵اعالم کرد که زنان باید بیا حیجیاب
حمایت از آن و در اعتراض علنه حجاب اجباری ادامیه
اسالمی به سر کار ،مدرسه ،دبنرستان ،و دانشگیاه
دارد .این حرکت ادامه جنبشی است که چهل سیال
بروند و در سطو مملکت آن را رعایت کنینید ،اولینین
پنش آغاز گشته است و امروز در نمادی سمبیلینیک
بنای تبعنض عیلینیه زنیان در جیمیهیوری اسیالمیی
خود را به معرض نمایش گذاشته است .جیمیهیوری
گذاشته شد .تبعنض بنن زن و مرد از یکسو و بینین
اسالمی با دستگنری و باالبردن وثنقیه بیرای آزادی
زن با حجاب و زن بی حجاب از سوی دییگیر .گیرچیه
آنان ،تالش در سرکوب این حرکت خودانگنختیه دارد.
زنان کارمند ،حقوقدان ،معلچ ،پرستار ،دانش آمیوز و
ما وظنفه خود می داننچ که از حرکت "دختران خنابان
دانشجو از هیمیان فیردای  ۴۷اسیفینید ،در اولینین
انقالب" پشتنبانی کینینیچ و از انسیان هیای آزاده،
بزرگداشت روز جهانی زن مصاد با  ۴۵اسفینید ،۷۵
نهادهای مدنی و سناسی مخالف تیبیعینیض ،میی
به اعتراض وسنع و خودانگنخته علنه حجاب اجبیاری
خواهنچ در تقویت این حرکت و علنه سنیاسیت هیای
دست زدند ،اما این اعتراضات ،راهپنمایی ها ،تحصن
تبعنضآمنز جمهوری اسالمی مبارزه کنند.
ها و سخنرانی ها ،نتواست از حمایت کافی از سوی
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان
جامعه مدنی و ننز سازمان های سناسی بیرخیوردار
خلق ایران (اکثریت)
شود و به اشکال مختلف سرکوب شده و عقب رانده
شد.
هیئت مسئولین کنشگران چپ
بییاالخییره بییا اعییالم «انییقییالب اداری »در تیینییر مییاه
سال  ۷۱و ملزم شیدن زنیان بیه رعیاییت پیوشیش
اسالمی ،این تبعنض اسالمی رنگ قانونی بیه خیود
گرفت .زنانی که حاضر به قبول حجاب اجباری نبودند
و به آن اعتراض می کردند ،از ادارات پاکسازی شیده
و به کنج خانه ها فرستاده شدند .این اولنین اقیدام،

صفحه 2

شماره چهارم

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق
ایران ـ طرفداران وحدت چپ
 ۶۱بهمن  ۵( ۳۱۶۲فوريه )۳۱۶۲

اتحاد کار
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شماره چهارم

مذهبی و دگراندیشان بنا شده است .پیرچیچ ایین
دوست گرامنچ امنر ممبننی در فنسبو خود مطلبی متفاوت هستند.
در ارتباط با رفراندم با عنوان نظام والیت فقنه نمی
نظام حجاب اسالمی است .آیا ما منتواننچ حیجیاب
خواست تغننر و تحول قبل از هر چنز بر ییک حیکیچ
تواند موضوع رفراندم باشد ،منتشر کرده بود .پنرامون
را به رفراندوم بگذاریچ؟ منتواننچ بگوینچ کیه لیطیفیا
آن اظهار نظرهای متفاوتی صورت گرفت .من هچ در
استوار است .این حکچ حیکیومیت ییا نیظیام میورد
بحم با او شرکت کردم .در اینجا گفتگوی دوستانه ام
برای کسب مشروعنت تحمنل حجاب به رأی میردم
با امنر عزیز را در فنسبوکچ می گذارم تا دوستانی که منازعه را غنر دموکرایک مییشینیاسید و خیواهیان
رجوع کنند؟ آخر ،اگر این نظام دست از سر حیجیاب
عالقمند به بحم رفراندم هستند در صورت تمایل
تغننر آن است .این خیواسیت مشیروط بیه مینیزان
بردارد عموام دست بر نمندارند .میگیر مینیتیوان بیا
نگاهی بدان بناندازند :
حمایت و آرای مردم ننست .اگر مثل دو سه سیال
رفراندوم تحمنل حجاب یا حیاکیمینیت ییک جیرییان
محمد اعظمی پس از انقالب در ایران ،ییا میثیل سیالیهیای بیرآمید
مذهبی یا حاکمنت قوم معننی را مشروعنت داد؟
نازیسچ در آلمان ،اکثریت وسنع مردم از آن نیظیام
حمایت کنند ،باز خواست تغننر پابرجا خواهید بیود .رفراندوم علنرغچ طننن دموکراتنک آن هنگامی کیه
در اینجا ،مبنا رابطهی مردم با نظام ننیسیت بیلیکیه در شرای کنونی به تعننن نظام اخیتیصیاص بینیابید
رابطهی نظام با مردم است .مبنیا میاهینیت نیظیام دموکراتنک ننست .تقسنچ امکانات و شرای ننروها

نظام والیت فقیه نمیتواند
موضوع رفراندوم باشد

است که از رابطهی نظام با مردم ناشی منشیود و
امیر ُممبینی
نه از رابطهی مردم با نظام .در چننن حالتی ،آمیاده
اکنون سالنان سال است که بیرخیی کینیشیگیران منشویچ تا رفراندوم خمننی و هنتلر برای استیقیرار
سناسی رفراندوم در مورد نظام سناسی حاکچ بیر نظام خود را ،علنرغچ حمایت وسینیع میردمیی ،رد
کشور را به عنوان تنها راه حل دمیوکیراتینیک بیرای کننچ .ما در رفراندوم جمهوری اسیالمیی شیرکیت
دستنابی به دموکراسی اراطه منکنینید .حیر ایین نمنکننچ و یا در آن علنه استبداد رأی مندهنیچ .میا
ننروها این است که رژیچ بپذیرد حکومت خود را ،در نه همسو با اینگونیه رفیرانیدوم بیلیکیه عیلینیه آن
رقابت دموکراتنک با دیگر آلترناتنوها ،بیه رفیرانیدوم هستنچ .علنه تحمنل یک نظام ارتجاعی با تکنه بیر
بگذارد .در آخرین درخواست رفراندوم که با امضیای
 ۴۷تن از شخصنتهای سناسی و اجتماعی اراطیه
شد آمده است:
»ما امضا کنندگان این بناننه ،با تکنه بر حق تعینینین
سرنوشت ملتها ،خواهان برگزاری رفراندوم جیهیت

رفراندوم یا همیه پیرسیی فیراگینیر ییکیی از ابیزار
دموکراسی است .رفراندوم دارای اهمنت اساسی
اسییت و در بسییا مییوارد میینییتییوان مشییکییالت و
بنبستهای بزر اجتماعی و سناسی را بیه ییاری
آن برطر کرد .اما آیا نظامهای گوناگون سناسی تا
چه حد منتوانند موضوع رفراندوم باشند؟
فرض منکننچ که ما با نظامهایی همانند فاشنسیچ
ایتالنا ،نازیسچ آلمان ،دیکتاتوری شنیلیی ،خیالفیت
سعودی و والیت ایرانی روبرو هستنچ .آیا به عنیوان
ننروهای دموکرات ،باید به این نظامیهیا پینیشینیهیاد
رفراندوم بدهنچ یا خواست الغا را مطره کننیچ؟ آییا
باید بگوینچ که این نظامهای مستبید و ضید آزادی

نه ناجنان خود را .تودهها به شکل رژیچهای مرتجیع
ننستند ،رژیچهای مرتجع به شکل تودهها هستنید.
توده هولناکترین مخلو جامعه است .این مخیلیو
اغلب مثل سنل است ،یا یک سد باید آن را میهیار

ماشنن کور رأی هستنچ .ما منخواهنچ نظامی کیه کند و یا یک بستر باید آن را رها کند .سنیل صیدای
به رفراندوم گذاشته منشود یک نظام دمیوکیراتینیک لطنف جویبارها را کمتر گوش نمنیکینید .در قیلیمیرو
شر تالش برای دموکراسی در ییک وجیه تیالش
باشد.
برای غلبه بر ارتجاع عوام است .به ایین عیوامینیت
خواست رفراندوم اما تفاوت دارد .سیرمیاییهی ایین
سنتی برای تعننن نظام دل خوش کردن نشسیتین
خواست امند به برنده شیدن در قیمیار رفیرانیدوم
بر سر شاخ و بن بریدن است.
است .این خواست دل خود را به وعده هیا خیوش
منکند و حریف را بسنار دست کچ منگنیرد .اگیر میا والیت فقنه لزوما باید لغو شود ،چه حامی تیودهای
بگوینچ که رفراندوم را برای تعننن یک نظام مبنا قرار و اکثریت رفراندومی داشته باشد و چیه نیداشیتیه

تعننن نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متیحید
هستنچ ،تا ملت ایران بتواند با تعننن نحوه حکومیت
ْ
مطلوب خود مسئولنت سرنوشتش را بر عهده گنرد
و برای رفع بحرانهای میوجیود تیالیشیی میوثیر و مندهنچ ،اگر صادقانه چننن چنزی را طیره کینینیچ،
آنگاه باید بپذیریچ جمهوری اسیالمیی مشیروعینیت
همگانی به عمل آورد« .
دارد ،چرا که با یک رفراندوم عیظینیچ تی یینید شیده
همهی امضاء کنندگان این بناننه را منشنیاسیچ ،بیا است .باید بپذیریچ که اگر در رفرانیدوم میورد نیظیر
چند تن از آنان در اتحاد جمهوریخواهان ایران همیراه خود این رژیچ برنده شود مشیرعینیت آن را تی یینید
بودم و همهی آنیان را تیالیشیگیران دمیوکیراسیی منکننچ .نمنتوان گفت رفراندوم در صورتی بیر حیق
منشناسچ .بودش و کوشش آنها بخشی میهیچ از
جنبش دموکراتنک ایران است .در این نوشته کوتیاه
هد بنش از هرچنز بیررسیی مینیطیق رفیرانیدوم
است.

دموکراتنک ننست .سهچ جریانیهیای گیونیاگیون در
غارت خرد عوام و تحمنق و جذب آنیهیا ییک سیان
ننست .در یک کشور عقب مانده تودههای خرافاتی
اغلب اربابان و تحقنر کنندگان خود را انتخاب منکنند

باشد .والیت فقنهه برضد حقیو زنیان و هیمیهی
غنرخودیهای جنبش خمننی و بر ضد دموکراسیی
و خرد و فرهنگ و آزادگی است .این نظام در اییران
و جهان جایی و آیندهای ندارد .اتکای آن بیه رأی و

حمایت عامه نمنتواند بیه آن مشیروعینیت بیدهید.
والیت باید بیرود ،جیمیهیوری بیایید بیمیانید ،نیظیام
است که به سود ما باشد .این حر دموکراتنیک و دموکراتنک باید بناید.
منطقی ننست .اگر در صورت شیکیسیت نیتینیجیه
شاید پرسنده شود که چگونه بیایید ایین تیحیوالت
رفراندوم را نمی پیذییرییچ طیره رفیرانیدوم درسیت
صورت بگنرد .نخست از طریق مطره کردن خواست
ننست .آیا رفراندوم منتواند دموکراتها را با استبیداد
تغننر و تبدیل آن به مسالهی مردم .سپس به یاری
به سازش برساند؟ آییا در فیردای رفیرانیدوم ،اگیر
مشی موازی ،یعنی استقبال از هر اندازه اصیاله و
خمنننسچ پنروز شد ،پنشنهاد دهندگان رفراندوم از
قانع نشدن با هر اندازه اصاله .بسنج میردم بیرای
نخستنن کسانی نخواهند بود که مجیددا نیبیرد بیا
فشار آوردن و عقب نشاندن حکومت .موتور محیر
نظام استبدادی را آغاز و مشروعینیت آن را انیکیار
تغننرات خواست تغننر و فشار همه جانبه بیرای آن
منکنند؟ ما از کجا منداننچ که شانس بزرگی بیرای
است .دختران دلنری که حجاب تحمنلی را بر نیو
بییردن رفییرانییدوم داریییچ؟ نیینییروهییای دمییوکییرات
چوب آویزان منکنند نه متظر رفراندوم هستند و نیه
جمهوریخواه در قناس با نینیروهیای پیادشینیخیی و
با هر حکمی از سوی رفراندوم لچک را از نو چوب
پادشاهی و پنشوایی دجهادیستها) ناشناختیهتیر
پاینن منکشند .ما احتنا به شجاعت بنشتر داریچ.
هستند و حر آنها برای مغیز عیوام دییر حضیچتیر
اگر هزاران زن و مرد حجاب را بر سر ننیزه کینینید و
است .در رقابیت بیا سیه نینیروی پیادشینیخیی و
زنان شروع به حذ حجاب کنند ایران بیدون بیرنیده
پادشاهی و پنشوایی ،جمهوریخواهان دمیوکیرات
شدن در یک رفراندوم به مهمترین خواسیت تیارییخ
امکانات و شانس زیادی ندارنید .بیرد آنیهیا دشیوار
تجدد دست خواهد یافت .حر آخر این که:
است .امیا ،حیتیی اگیر شیانیس بیرد نینیروهیای
جمهوریخواه بنشتر باشد باز هچ پدید آوردن امیکیان رفراندوم آری ،امیا بیرای گیزیینیش سیامیانیهای از
برای مشروعنت ارتجاع توس مردم یک کار سیوال ساختارهای سناسی دموکرتنک ،نه برای گزیینیش

باید تحول بنابند و تغننر کننید و جیای خیود را بیه
دموکراسی بدهند ،یا این کیه بیرای مشیروعینیت
خویش خود را در رقابت با دییگیر آلیتیرنیاتینیوهیا بیه برانگنز است .به این خیاطیر کیه میا نیمینیتیوانینیچ سامانهای از ساختارهای ارتجاع و ترقی.
رفراندوم بگذارند؟ خواست تغننر و خواست رفراندوم مشروعنت نظامی را به رفراندوم بگذاریچ کیه کیاخ
ادامه در صفحه 61
در این موضوع و محدودهی مشخص بسنار بیا هیچ آن بر شالوده پایمالی حقو زنان ،خلقها ،اقلنتهای

صفحه 9

اتحاد کار
ادامه از صفحه 3
یادداشت محمد اعظمی:
امنر عزیز به نظرم به نکات خوبی اشیاره داری امیا
برخی از آنها را در جایگاه خودشان قرار نداده ای .و
بعضا به نتنجه غل رسنده ای .عزیزم این بایدهاطی
که مطره می کنی باالخره توس چه کسی رد ییا
پذیرفته می شود .مرجع کنست .تو و من و امیثیال
ما ،یا مردم به شمول ما .تو مردم را از معادله حذ
می کنی .می گوطی اگر نتنجه رفراندم تیاطینید ایین
نظام بود یعنی مشروعنت دارد .طبنعی اسیت اگیر
در رفراندم دموکراتنک تاکند می کنیچ دمیوکیراتینیک
جمهوری اسالمی رای بناورد قیانیونینیت دارد .اگیر
رفراندم دموکراتنک باشد ما موظفنچ قانوننت رژییچ
را بپذیریچ -من مشروعنت را قانوننت می فیهیمیچ-
ولی ما می تواننیچ فیردای رفیرانیدم ،بیا آن رژییچ
مخالف باشنچ .من و تو می تواننچ اگر همیه میردم
هچ به جمهوری اسالمی رای بدهند با آن مخیالیف
باشنچ .اما آن رژیچ برآمده از صندو در انیتیخیابیات
دموکراتنک قانونیی اسیت .اشیکیال رفیرانیدم اول
انقالب ،غنردموکراتنک بودن آن بود .هیر چینید اگیر
دموکراتنک هچ بود جمهیوری اسیالمیی رای میی
آورد .تو ناآگاهی مردم را دستاویزی بیرای دور زدن

اسفندماه 6931

مارس 8162

وقتی این اظهار نظر را خواندم یکیی از گیره هیای کدام ننروی شریک در انتخابات را دییدیید کیه حیق
مغز من باز شد .چرا با مردم خاورمنیانیه بیه نیدرت دیگران برای رقابت را نفی کند و قصدش از شرکیت
در انتخابات نابود کردن انتخابات و نابود کیردن حیق
منتوان بحم منطقی را پنش برد .دیدم در این حر
سفنر حقنقتی عظنچ وجود دارد .منطق هچ گوییی دیگران باشد؟
یک پدیده ی غیربیی و خیاوردوری اسیت .وقیتیی
محمد عزیز  ٬من یک بار در جلسه رسمی شورا بیه
مولوی ما منگوید پای استداللنیون چیوبیی بیود در
آقای فریدون احمدی گفیتیچ ٬هیرگیز کسیی را در
واقع سرشت فکری اکثریت مردم را بینیان مینیدارد.
سمت چپ خودم احساس نکردم .این را اکنون هچ
حال ٬اگر با تو بحم را منطقی پنش ببرم از ایینیجیا
منگویچ .علت این در این است که من ٬به هنگام
شروع منکنچ.
اندیشندن به سناست زن منشوم .در جیاییگیاه زن
تو نوشتی که این نوشته با فکر خودت تضیاد دارد .قرار منگنرم .مال من و اصول من هیمینین اسیت.
من منگویچ ٬مرا رها کن و خود نیوشیتیه را بیپیرداز .یعنی منگویچ  ٬تا کسی در جایگاه زن و از درییچیه
ممکن است حر تو درست باشد یا نیه .دردی را
دوا نمنکند .نوشته روی منز است .وانگهی ٬کلیمیه
به کلمه این نوشته ٬بنش از هر نوشته ای در ایین
دوساله اخنر منطبق با فکر و فهچ من است .شمیا

حقو زن به جامعه نگاه نیکینید دیید روشینیی از
دموکراسی در خاورمنانه پندا نخواهد کرد .وقتی از
این جایگاه نگاه منکنچ  ٬برای من اهمنت درجه اول
ندارد که احزاب بنضه دار همگی حق فعالنیت پینیدا

کرده اند یا نه .برای من با تمام احساس و ادراکیچ
مننویسند:
یک دیکتاتوری مدافع آزادی زن بر یک دمیوکیراسیی
»طبنعی است اگر در رفراندم دموکراتنک تاکند می
کذایی محدود کننده حقو زن ارجهنت دارد .از این
کنچ دموکراتنک جیمیهیوری اسیالمیی رای بینیاورد
رو  ٬من از یک نظام تحقنر کینینیده زن درخیواسیت
قانوننت دارد .اگر رفراندم دمیوکیراتینیک بیاشید میا
نخواهچ کرد که وارد رقابت در رفراندوم بشود و اگیر
موظفنچ قانوننت رژیچ را بپذیریچ«
برد  ٬طبق گفته شما ٬من قانوننت آن را مینیپیذییرم.
خوب توجه کنند! منظور شما از رفراندوم دموکراتنک دیگر چندان عمری نمانده که حیرفیهیای اصیلیی را
چنست؟ آیا شرط دموکراتنک بودن رفرانیدوم وجیود قورت بدهنچ .من اگر سگ هار را به رفیرانیدوم راه
دموکراسی است؟ اگر بگویی آری مینیپیرسیچ  ٬آییا بدهچ والیت قفنهه را به رفراندوم راه نمندهچ .ایین

آنها قرار داده ای .عزیزم تو انسان شرییف و قیابیل
احترامی هستی اما سرانجام این فکر به تیحیمینیل
حقنقت به دیگران می انجامد .بیبیخیشینید رفینیق دموکراسی با وجود والیت فقنهه ممکن است؟ اگیر
نازننچ به دیکتاتوری ختچ می شود .قبیول کین کیه بگویی آری منپرسچ  ٬لطفا توضنو دهینید چیگیونیه
بسناری از زورگویان و دیکتاتورها هچ می خیواهینید دموکراسی با والیت فقنه ممیکین اسیت سیازگیار
کار خوب انجام دهند .اما همنن خینیرخیواهیان اگیر باشد .آن وقت جواب شیمیا بیراییچ بسینیار جیذاب
قدرت را داشته باشند ،می توانند به یک دیکیتیاتیور
تبدیل شوند .اینکه مردم ناآگاه هسیتینید وظینیفیه
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بزرگترین اهانت تاریخی به سرشت فرهنگ بشری
بر حب حماقت و اتفا به جان ایران افتیاده اسیت.
این باید لغو شود  ٬چه با خواهش و تعار و اصاله٬

چه با ستنز و تهاجچ و انقالب .و منگویچ ٬مین ییک
خیواهیید بییود .امییا ٬حییدس میینییزنییچ شییمییا وجییود زنچ و شما اجازه ندارید نیظیامیی را بیه رفیرانیدوم
دموکراسی برای انجام یک رفراندوم دموکراتینیک را دعوت کنند که اگر برنده شد تحمنل حجاب آن علنه
الزم نمندانند .حدس منزنچ  ٬اگر اشتباه نکنچ ٬شما من قانوننت می یابد .این مقاله صد در صد با روه و
هچ مثل بسناری دیگر فکر منکنند با نیظیارت نیهیاد یهن و سرشت من یگانه است و تمام کلمیات آن٬

انسانهای شریفی چون تو سنگنن تر می شود .نه
اینکه با این دست آویز مردم را دور بیزنینیچ .رفینیق
دیرینچ تو با این فکر که در نوشته منعکس شیده  -دموکرات خارجی منتوان در شرای نیادمیوکیراتینیک مثل دیگر نوشته های من با دقیت تیمیام انیتیخیاب
که به نظرم با اساس فکر خودت میتیفیاوت اسیت -رفراندوم دموکراتنک برگذار کیرد .مینیپیرسیچ  ٬چیه شدند.
قاعدتا باید هر انتیخیابیات آزادی بیرای میجیلیس و چنزی وجه تمایز این رفراندوم است که منتیوان بیه
پنرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
ریاست جمهوری و  ...را رد کنی .چون همان میردم آن اعتماد کرد؟ حدس منزنچ ٬اگر اشیتیبیاه نیکینیچ٬
که اعضای شورای شهر انتخاب می کنند ،همانیهیا
هستند که در رفراندم شرکت کرده و رای مندهنید.

شما ننز مثل دیگران بر دو چنز متکی خواهند شید ٬وان راز که در دل بنهفتچ به در افتاد
یک  ٬آزادی و فرصت مساوی تبلنغ و بسینیج بیرای
پاسخ محمد اعظمی:
رقابت همه ی آلترناتنو ها ٬دوم ٬متکی شدن خاص
به آرای مردم در یک شمارش صحنو نظارت شیده .امنر عزیز ببخشند دیر پاسخ دادم .گیرفیتیار بیوده و
حال منپرسچ ٬یک> شما به چه حقی از مشارکیت هنوز هچ هستچ .تالش می کینیچ در ارتیبیاط بیا

ایراد حکومت این ننست که به رای مردم میراجیعیه
می کند .ایراد آنها این است که در این رای گینیری
آزادی انتخابات را لگدمال می کنند .متاسفانه نمی
آلترناتنوی در رفراندوم دفاع مینیکینینید کیه اسیاس موضوعی که طره کرده و پاسیخیی کیه داده ای،
توانچ بنشتر توضنیو دهیچ و میجیبیورم بیروم پیی
کارش راسنسیچ میذهیبیی اسیت و سیتیونیهیای توضنحی بدهچ:
کارهای دیگرم .فق پرسشچ این است که با آنچیه
که در این نوشته منعکس اسیت هیر انیتیخیابیاتیی موجودیتش پایمالی حق و شخصنت زن  ٬درجیه دو
اولنن نکته ام اشاره به نقطه قوت نوشته تیوسیت.
قلمداد کردن دیگرا مذاهب ٬بیی حیق کیردن دگیر
حداقل در ایران مردود ننست؟
در یادداشت کوتاهچ زیر مطلب تو ،بیا ایین جیمیلیه
اندیشان  ٬تحمنل مذهبی ٬تحمنل حجیاب و غینیره
شروع کرده ام که" :به نکات خوبی اشاره داری اما
پاسخ امیر ممبینی:
است .شمیا ایین حیق را از کیجیا آوردیید کیه از
برخی از آنها را در جایگاه خودشان قرار نداده ای .و
مشارکت ننرویی در رفراندوم دفاع کنند که حق کرد
دوست گرامی من محمد اعظمی
بعضا به نتنجه غل رسنده ای" نکته قوت نوشیتیه،
و بییلییوا و ارمیینییی و زرتشییی و زن را بییرای
مخالفتی است که به رای گذاشتن حیجیاب داری.
من از تو که بسنار دوستت دارم خواهش مینیکینیچ مسئولنتهای باالی سناسی نفی منیکینید؟ شیمیا
در واقع تو در نوشته ات می گوطی میوضیوعیی کیه
کمی با منطق غربی با هچ بحم را پنیش بیبیرییچ .چگونه به خود حق مندهدید ٬بر پایه کدام پرنسنیپ
ناقض حق اراده مردم است ،احکامی کیه بیه بیی
یهن خاورمنانه ای مشکیل بیزرگیش نیاتیوانیی در دموکراتنک  ٬که به ضد دموکراسی حیق مینیدهینید
حرمت کردن ارزش انسان هیا داللیت دارنید و بیه
تجهنز و کاربرد منطق است .برایچ بسنار جالب بیود خیود را بیه رفیرانیدوم بییگیذارد؟ اگیر بیگیویینید در
رسمنت دادن به تبعنض می انجامند ، ،قیابیل رای
که سفنر آمریکا در باره شاه نوشته اسیت« ٬شیاه دموکراسی های غربی هچ ننروهای غنر دموکیرات
گنری ننستند.
بییه خییاطییر تییحییصیینییالت مییحییدودش در غییرب ،در در انتخابات شرکت منکنند آنگاه خیواهیچ پیرسینید٬
استدالالت منطقی تا حدی تیوانیاییی دارد »دییروز
ادامه در صفحه 66
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نمی پذیرد ،دلنلش این است که منداند شیکیسیت نگران حکومت اند ،که با طره رفراندم ،آزرده خیاطیر
ادامه از صفحه 61
من با اساس این نظر کامال موافقچ و با آن همراهچ می خورد .آمار و ارقام رسمی کشور هیچ خیبیر از نشود .هر دو نگاه به حکومت دارند .من مرکز توجیه
و همننگونه می اندیشچ .نمی شود مثال "تعزیز" را نارضایتی باالی هفیتیاد در صید داده انید .امیا رد و خطاب رفراندم را مردم می دانچ .از طریق بسینیج
موضوع رای قرار داد و تعزیر کننده انتخاب نمود .این رفراندم از طر تو ارزشی بود و نه تعداد میوافیق و مردم است که ممکن است گوش برخی از حاکمان
حساس شود .دستگاه والیت فقینیه کیه تصیمینیچ
مخالف آن.
موضوعات در جوهر ناقض دموکراسی هستند.
گنرنده اصلی در رژیچ جمیهیوری اسیالمیی اسیت
اما در مطلب و در ارتباط با رفراندم ،وارد احیکیام نیا باز در ادامه گفته ای:
نشان داده است که به راحتی عقب نمی نشننید.
دقنقی شده ای .از من خواسته ای که شناختچ از " اما ،حتی اگر شانس برد ننروهای جمیهیورییخیواه تا همه پل ها را پشت سر خود خراب نیکینید ،گیام
تو را نادیده بگنرم و به نوشته تو استناد کینیچ .مین بنشتر باشد بیاز هیچ پیدیید آوردن امیکیان بیرای پس نمی گذارد .البته اگر سمبه جنبش توده ای پر
هچ با همنن روش بحم را دنبال می کنچ .تو در یاد مشروعنت ارتجاع تیوسی میردم ییک کیار سیوال زور شود ،ممکن است که شکا در باال دهیان بیاز
داشت اولنه خود نوشته ای :
برانگنز است".
کند و بخشی از حکومت تسلنچ اراده مردم شونید،
" اگر ما بگوینچ که رفراندوم را برای تعننن یک نظیام
مبنا قرار مندهنچ ،اگر صادقانه چننن چنزی را طیره
کننچ ،آنگاه بیایید بیپیذییرییچ جیمیهیوری اسیالمیی
مشروعنت دارد ،چرا که با یک رفراندوم عظنچ ت یند

در آنصورت ممکن است دخالت اپیوزیسینیون بیرای
چرا رفراندم را مشروعنت دادن به ارتجاع معنا کرده
برگزاری انتخابات آزاد و رفراندم امکانپذیر گردد .کیه
ای؟ این رژیچ را ما ایجاد نمی کننچ .وجود دارد و بیر
البته احتمالش کچ است.
ما حکچ می رانید و بیا تیکینیه بیه ییک رفیرانیدم
غنردموکراتنک در سالها پنش ،خیود را "مشیروع" تو پرسنده ای" :ییک> شیمیا بیه چیه حیقیی از
می داند .شرکت مردم در انیتیخیابیات را هیچ ،بیه مشارکت آلترناتنوی در رفراندوم دفاع منکینینید کیه

این از جمله احکامی است که دقنق ننست .میگیر
رفراندم زمان و محدودیتی ندارد؟ ابدی است؟ چنید
سال از آن رفراندم گذشته است؟ اگر حیتیی نیظیر

حساب تاطند جمهوری اسالمی می گذارد .حاال اگر
کسی مثل من ادعا کنید کیه ایین دروغ اسیت و
خواهان رفراندم شوم ،چرا آن را مشیروعینیت دادن
به رژیچ معنا کرده ای؟

شده است"

رای دهندگان تغننر نکرده باشد ،حیداقیل بینیش از
ننمی از جمعنت کنونی کشور در زمان رفیرانیدم ییا
سن قانونی رای نداشتند و یا اساسا زاده نشیده
بودند .چرا این مجموعه باید به نتنجیه آن رفیرانیدم
التزام داشته باشند؟ ثاننا و مهمتر اینکه آن رفراندم
دموکراتنک نبود .نه به خاطر اینکه موضوعش آری یا
نه به جمهوری اسالمی بود ،بلکه به خاطر ایینیکیه
زمان رای گنری ،از این جمیهیوری اسیالمیی پیرده

اندیشان  ٬تحمنل مذهبی ٬تحمنل حجیاب و غینیره
است .شمیا ایین حیق را از کیجیا آوردیید کیه از
دوم بحم کمی از بستر اصلیی دور شیده اسیت.
مشارکت ننرویی در رفراندوم دفاع کنند که حق کرد
امروز جمهوری اسالمی بیر میا و بیر میردم اییران
و بییلییوا و ارمیینییی و زرتشییی و زن را بییرای
حکومت می کند .ما می خواهنچ با این حکومت که
مسئولنتهای باالی سناسی نفی منیکینید؟ شیمیا
بر سر ما آوار شده است میبیارزه کینینیچ .میا ایین
چگونه به خود حق مندهدید ٬بر پایه کدام پرنسنیپ
حکومت را نمی خواهنچ .ما نمی خواهنچ آنیرا بینیا
دموکراتنک  ٬که به ضد دموکراسی حیق مینیدهینید
کننچ .می خواهنچ ،برانداخته شود .صیحیبیت ایین
خود را به رفراندوم بگذارد؟"
است چگونه برانداخته می شود .آیا ارتش خلیقیی
بپا می کننچ؟ از طریق اصالحات تدریجی به تغننر و من ابتدا همنن پرسش را در برابر تو قرار مندهیچ و

برداری نشده بود و ناشناس بود .موضوع میبیهیچ و
ناروشنی را به رای گذاشتند .از اینرو و تنها به ایین دموکراسی می رسنچ؟ و با راههای دیگری جیلیو
دلنل ان رفراندم مردود است .ساییر دالییل را هیچ روی ماست .من در پی راههای دیگرم .تو هچ میی
نادیده می گنرم.
گوطی "این حکومت -والیت فقنه -باید لغو شود ٬چه
تو حجاب اجباری یا والیت فیقینیه را ،میوضیوع رای با خواهش و تعار و اصاله ٬چه با ستنز و تهاجچ و
گنری قرار نمی دهی و آن را رد می کینیی .زاوییه
برخورد فکر تو احترام به یک ارزش است و اگر همه
مردم ایران هچ خال آن گفتند ،تیو از ارزش میورد
قبولت دفاع می کنی و حاضر ننستی انرا بیه رای
گذاشته روی آن اقلنت و اکثریت ایجیاد کینیی .امیا
نمی دانچ چرا در مطلب خود برای دفاع از نظرت ،از
این منطق دور می شوی و از زاویه نیداشیتین رای

اساس کارش راسنسچ مذهبی است و ستونهیای
موجودیتش پایمالی حق و شخصنت زن  ٬درجیه دو
قلمداد کردن دیگر مذاهیب ٬بیی حیق کیردن دگیر

سپس پاسخچ را مندهچ .از تو رفنیق عیزییزم میی
پرسچ به چه حقی در جمهوری اسالمی با همینین
مشخصات که در باال یکر نمودی ،مردم را تشیوییق

کردی که در انتخابات شرکت کینینید و بیه حسین
انقالب ".تا اینجا که یک سخین میی گیوطینیچ .امیا روحانی رای دهند .مگر جمهوری اسالمی "اساس
انقالب کار مردم است .نه می تواننچ جیلیوییش را کارش راسنسچ مذهبی و ستونهای میوجیودییتیش
سد کننچ و نه قادریچ آن را راه بناندازیچ .می داننیچ پایمالی حق و شخصنت زن  ٬درجه دو قلمداد کردن
که مردم هچ ،از همه اشکال مبارزه بیرای حیاکیچ دیگر مذاهب  ٬بی حق کردن دگر اندیشان ٬تحمینیل

کردن اراده خود بهیره میی بیرنید .از تیظیاهیرات و مذهبی ٬تحمنل حجاب و غنره" ننست؟ مگر نیمیی
اعتصابات گرفته تا قنام و حتی انقالب .آنچه که من دانستی حسن روحانی پنش از رسندن بیه میقیام
می گویچ این است که می شیود تصیور کیرد کیه ریاست جمهوری یکی از مهره های اصلی تصمینیچ
مردم از طریق فشارها و جینیبیش هیای تیوده ای گنری در همنن جمهوری اسالمی بوده است .او نه

کافی و شکست آن توس "ماشنن رای کور" آن را
حکومت را در جاطی قرار دهنید کیه نیه راه پینیش تنها با اساس جمهوری اسیالمیی میوافیق اسیت،
رد می کنی .می گوطی:
داشته باشد و نه راه پس .فیکیر میی کینیچ میی بلکه در طی سالها نقش مدیریتی در هیرم قیدرت
"ما از کجا منداننچ که شانس بیزرگیی بیرای بیردن بایست کمک کرد جنبشی بیرای رفیرانیدم شیکیل داشته است .البته او نان به نرخ روز خور به نیامیی
رفراندوم داریچ؟ ننروهای دموکرات جمهورییخیواه در بگنرد .فکر می کنچ اگر قانون اساسی حکومت کیه هچ هست .چرا رفنق عزیز با سینیاسیت تشیوییق
قناس با ننیروهیای پیادشینیخیی و پیادشیاهیی و هویت رژیچ کنونی است میوضیوع رفیرانیدم شیود مردم برای شیرکیت در انیتیخیابیات در جیمیهیوری
پنشوایی دجهادیستها) ناشناختهتیر هسیتینید و امکان شکل گنری و پنوستن ننروی وسنعتری مهنا اسالمی -که رفراندم و تقاضای رای علنه آن را هچ
حر آنها برای مغز عوام دییر حضیچتیر اسیت .در می شود .در رفراندم مورد تاکند من ،روی سخن با مردود مندانی -مشروعنت به این رژیچ می دهیی؟
رقابت با سه ننروی پیادشینیخیی و پیادشیاهیی و حکومت ننست .این حکومت گوش ندارد .کر است .مندانچ که خال این نیوشیتیه ات ،چینینین نیمیی

پنشوایی ،جمهوریخواهان دمیوکیرات امیکیانیات و در اساس این شعار می خواهد گفتمان رفرانیدم را اندیشی .چون پنش از این گفته ای " شرکت مردم
شانس زیادی ندارند .برد آنها دشوار است".
توده ای کند .از چپ و راست این شیعیار را میردود در انتخابات به معنای مشروعنت دادن به حکیومیت
اعالم کرده اند .این دو قطب هر دو ،سناست ورزی از سوی مردم ننست ".اما نمندانچ چرا فیکیر میی
اگر مبنا را تعداد رای ها بگذاریچ ،میی تیوان حیر
دیگری زد و به آمار و ارقام دیگری هچ اشیاره کیرد خود را روی حکومت متمرکز می کینینید و بیر ایین کنی اگر ما برای عبور از استبیداد حیاکیچ مسیالیه
که ناقض حکچ توست .می توان گیفیت راس ایین شعار می تازند .فعاالن سناسی چپ می گیویینید رفراندم را طره کننچ و بخواهنچ که.....
حکومت در همه انتخاباتی که خود برگزار می کنید ،حکومت ظرفنت ندارد ،پس با شعار رفراندم ،توهیچ
ادامه در صفحه 68
شکست می خورد .همنن که هنچ انتخاب آزادی را پراکنی نکننچ و ننروهیای سینیاسیی راسیت هیچ
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ادامه از صفحه 66
...مردم شرکت کنند و به آن رای منفی بیدهینید،
این یعنی "مشروعنت" دادن به حکومت .متیوجیه
نمی شوم چگونه می خواهی حکومیت را لیغیو
کنی؟
امنر عزیز من فکر می کنچ نه آن تشویق تیو بیه
شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مشروعنیت
دادن بییه رژیییچ اسییت و نییه طییره رفییرانییدم
مشروعنتی به رژیچ می دهد .من الیبیتیه خیودم
نظرم بر شرکت و حمایت از روحانی نبیود و آنیرا
نادرست می دانستچ .اما تردید ندارم کیه هید
تو در انتخابات نا"مشروع" کردن دستیگیاه والییت
فقنه و کل جمهوری اسیالمیی بیوده اسیت نیه
"مشروع" کردن آن.
واقعنت این است که در برابر میا ییک حیکیومیت
استبدای قرار دارد که سنیاسیت ورزی در آن و
سناست در قبال انتخاباتش با تمام اقدامات ضید
دموکراتنک و حتی با تقیلیب هیاییی کیه انیجیام
مندهد ،بدون تناقض ننسیت .میثیال در هیمینین
انتخابات ،چه تشویق برای شرکت و چه باییکیوت
آن هر دو ایرادات و تناقضاتی دارند .هر چینید کیه
قوت ها و ضعف های آن ها ،ییکیسیان نینیسیت.
طره رفراندم هچ بدون تینیاقیض و بیدون ابیهیام
ننست .ما ناگزیریچ از باتال جمهوری اسیالمیی
عبور کننچ .بدون تردید عبور از این بیاتیال میا را
الوده می کند ،اما ایستادن و ماندن غر شیدن
در باتال است .مهچ این است به کمیک هیچ و
دست در دست یکدیگر راه یابی کننچ تا به آرمان
های مطلوب خود نزدیک شویچ .این روحینیه کیه
هر کس صداطی به اعتراض بلند می کند ابتیدا و
پنش از حکومت ،برخی از افراطنون چپ و راست
آنرا در گلو خفه می کنند ،یکی از مصنبیت هیای
ماست .از تو امنر عزیز و دیگر یارانی که در موضع
چپ اندیشه ورز هستند انتظار این است که بیه
سهچ خود نواقص حرکت ها را گوشزد و در جهت
تقویت قدرت های آنها قلچ زده و گام بردارید.
در پایان با خواندن مطالب تو پرسشی یهن میرا
رها نمی کند .امندوارم فرصتی داشته باشیی و
توضنو دهی که نسبت به جرییانیات سینیاسیی
سلطنت طلب ،یا از طر دیگر ،جریانیاتیی میثیل
مجاهدین انقالب اسالمی و یا حیزب مشیارکیت
چه فکر می کنی؟ فعالنیت سینیاسیی آنیهیا در
دموکراسی مورد نظر تو باید ممنوع شود و یا نه؟
مشارکتی ها و مجاهدین انقالب اسالمی قانیون
اساسی جمهوری اسالمی -با همان مختصاتیی
که برشمردی -را قبول دارند .همه ایینیهیا دولیت
دینی را تاطند می کنند .آیا حق فعالنت سناسی
این جریانات از نظر تو محفوظ اسیت ییا میمینیوع
خواهند شد .من از مطیلیب تیو در ایین زمینینیه
برداشتچ این است که ممنوعنت فعالنت آنیهیا را

اطالعیه برگزاری کنگره مشترک
ا مکان حضور دیگر فعاالن چپ عالقمند به روند ایجاد تشکل نوبنیاد و شرکت در کنگره به عنوان عضوو وجوود
دارد .هیات برگزاری کنگوره مشوتوراع اعضوای روه جوریوان و دیوگور فوعواالن راه تزادیع عودا وت اجوتومواعو ع
دمکرار ع صلح و روریا یرم را به بیشترین مشارکت در برگزاری کنگره مشترا فرام خواند و امیدوار اروت
پ ریزی موفقیتتمیز رازمان واحدع موجب تقویت نقش نیروهای چپ در رپهر ریار کشورمان باشد.

هم میهنان گرامی،
رفقا و دوستان ارجمند!
به اطالع شما عزیزان میرساننچ که بعد از سال ها ،کار و تالش سازمان اتحاد فداطنان خلق اییران
 طرفداران وحدت چپ ،سازمان فداطنان خلق ایران داکثریت) و کنیشیگیران چیپ ،بیرای غیلیبیه بیرپراکندگی در صفو ننروهای چپ و بننانگذاری تشکلی واحد ،سرانجام به ثمر مینشنند .کینیگیره
مشتر ما برای ایجاد تشکلی نوبنناد به مدت سه روز از تاریخ  ۴۶تا  ۴۱فروردین  ۴۵۱۵برابر بیا ۵۶
مارس تا  ۴آوریل  ۱۶۴۱برگزار خواهد شد .در این کنگره اعضای سه جریان همراه با عیالقیمینیدان و
دوستداران وحدت این بخش از جنبش چپ ایران ،تشکل نوینی را بننان خواهند گذاشت.
ما گزارش تدار کنگره را به اطالع شما رساندهایچ .در این مدت بیا تشیکینیل گیروههیای کیار ،راه
اندازی سایت «به پنش »کوشندهایچ امکان تصمنچگنری کنگره را حول موضوعات در دستور کیار آن
فراهچ نماطنچ.
موضوعات پنشنهادی برای قرار گرفتن در دستور کار کنگره عبارتاند از:
سند منشور
سند سناسی
اساسنامه
نام تشکل نوبنناد
انتخاب ارگانهای مسئول تشکل نوبنناد
اسنادی که به کنگره اراطه میشوند ،در سایت «بهپنش »منتشر خیواهینید شید .میبیاحیم حیول
موضوعات در دستور کنگره و گفتوگو با صاحبنظران و عالقمندان به وحدت چپ ماههاست کیه در
سایت «بهپنش »جریان دارد.
هد ما تشکنل جریان چپ برنامهمحور ،سناستورز و ت ثنرگذار در کشور است .روشن اسیت کیه
تحقق این امر با ياری و همکاری ننروها و صاحبنظران چپ در داخل و خار از کشیور امیکیان پیذيیر
است.
کنگره مشتر

ما بعد از خنزش اعتراضی مردم که خواهیان تیغینینیرات اسیاسیی در عیرصیههیای

سناسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است ،برگزار میشود .شیعیارهیای میردم عیلینیه رژيیچ
جمهوری اسالمی و برای کار ،نان و آزادی ،در سراسر کشور طنننانداز شده است .همنن واقعنیت
ننز ضرورت حضور توانمند ننروهای مدافع آزادی و عدالت اجتماعی را بنش از همنشه نشان داده و
متحد شدن صفو چپ را به یک امر حناتی تبدیل کرده است.
امکان حضور دیگر فعاالن چپ عالقمند به روند ایجاد تشکل نوبنناد و شرکت در کنگره به عنوان عضو
وجود دارد .هنات برگزاری کنگره مشتر  ،اعضای سه جریان و دییگیر فیعیاالن راه آزادی ،عیدالیت
اجتماعی ،دمکراسی ،صلو و سوسنالنسچ را به بنشترین مشارکت در برگزاری کینیگیره مشیتیر
فرامیخواند و امندوار است پیریزی موفقنتآمنز سازمان واحد ،موجب تقویت نقش ننروهیای چیپ
در سپهر سناسی کشورمان باشد.
پیش به سوی ایجاد تشکلی تاثیر گذار ،برنامهمحور و سیاستورز!
پرتوان باد جنبش اعتراضی مردم علیه استبداد و برای کار ،نان و آزادی!

تاطند می کنی.

هنات برگزاری کنگره مشتر
 ۱۱بهمن ۴۴ - ۴۵۱۷فوریه ۱۶۴۱
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