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دفاتر اصالح بسته شد
مأموران دادستانی تهران دفتر مهدی کروبی و همچنین
دفتر حزب اعتماد ملی را پلمب و سردبیر سایت این حزب
را بازداشت کرده اند .همچنين مرتضي الويري مشاورمهدی
کروبی و نماینده او در کمیته پیگیری وضعیت آسیب
دیدگان حوادث اخیر نيز در منزلش دستگير شد.
گزارشي ديگر حاكي از پلمب دفتر انجمن دفاع از حقوق
زندانيان با حكم دادستان جديد تهران است.
ساعاتي بعد نيز خبر بازداشت عليرضا بهشتي از مشاوران
موسوي و نماينده وي در كميته پيگيري امور بازداشت
شدگان دستگير شد .روز پيش از آن نيز دفتر كميته
پيگيري امور بازداشت شدگان پلمب شده بود و تمام اسناد
و مدارك موجود در دفتر ضبط و در اختيار نيروهاي امنيتي
قرار گرفته بود .موج اخير دستگيري ها به فاصله كوتاهي
پس از انتشار بيانيه جديد موسوي در خصوص ادامه فعاليت
هاي سياسي اصالح طلبان در قالب تشكيالتي به نام راه
سبز اميد صورت پذيرفت .احتمال آن مي رود كه در چند
روز آتي كروبي و موسوي نيز دستگير شوند.
در همين راستا زمزمه هايي از انتقال رهبري جريانات
اصالح طلب به فعالين اين جريان در خارج از كشور به
گوش مي رسد.
به نظر مي رسد صحنه سياسي كشور تحول جديدي
را تجربه مي كند .در روزهاي پس از تقلب انتخاباتي،
موقعيت موقتي شكل گرفته بود كه در آن مردم به منظور
پايين آوردن هزينه مبارزه ي سياسي ،به اصالح طلبان
نياز داشتند و اصالح طلبان نيز براي جلوگيري از حذف
كامل خود توسط باند خامنه اي-احمدي نژاد ،به مردم
نياز داشتند.
هراس اصالح طلبان از سياست هاي خياباني ،تمايل
آنها به حفظ ساختار سياسي موجود ،اميد به چانه زني در
باال ،فقدان استراتژي و سازماندهي مناسب جهت مقابله
با فاشيسم ،باعث شد تا اصالح طلبان مردم معترض را
در خيابان ها رها كرده و به پروژه هاي رسانه اي مشغول
شوند .با سركوب خشن مردم عادي در خيابان ها ،در غياب
رهبران اصالح طلب در صفوف تظاهرات هاي خياباني،
خيابان ها در اشغال نظامي فاشيسم درآمد.
به محض تثبيت حكومت نظامي ،نوبت به حذف كامل
اصالح طلبان رسيده است .فاشيسم ماشين مرگباري
است كه ديناميسم دروني آن ميل به انهدام دارد .بعد
از انهدام جوانان معترض در خيابانها ،روزنامه نگاران و
وبالگ نويسان را منهدم مي كند .سپس نيروهاي سياسي
قانوني را .بعد به سراغ دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها
مي رود .بعد به سراغ وكيالن و روشنفكران .سپس نوبت
به قتل عام كارگران و زنان خواهد رسيد .فرمان قصابي
علم از هم اكنون توسط خامنه اي صادر شده است .كوي

دانشگاه به زودي به مواجب بگيران حكومت واگذار خواهد
شد .پزشكان در دستگاه خانم دستجردي به جرم معاينه
ي نامحرم تعزير خواهند شد .اين ماشين مرگ جمهوري
اسالمي است .گذار خودبخودي به سوي آزادي وجود
ندارد.
قدرت مردم ،همبستگي متجلي در شعار نترسيد نترسيد،
ما همه با هم هستم ،تنها و تنها نيرويي است كه قادر
است به جمهوري اسالمي و ماشين مرگبارش خاتمه دهد.
اما سازمان دادن و فعال كردن اين قدرت ،به يك راهبرد
نوين نياز دارد.
حكومت كودتا مي انديشد كه با حذف اصالح طلبان،
مقاومت مردمي عليه حاكميت نيز پايان مي يابد .اما مردم
آموخته اند كه براي آزادي و سعادت جمعي به يكديگر
نياز دارند .كنفدراسيوني از كميته ها و سازمان هاي
مقاومت مردمي كه براي رهايي جامعه پيكار مي كنند،
و پيوندهايشان با يكديگر در فرآيند مبارزه شكل مي گيرد
و مستحكم مي شود ،جبهه ي بزرگ مردم است در برابر
ديكتاتوري مذهبي.
حال كه ديگر اصالج طلبان نيز از حاشيه امنيتي برخوردار
نيستند ،رابطه ي مردم با آنها مشابه با رابطه ي مردم با هر
حزب و جريان ديگري مي شود .برنامه سياسي و استراتژي
عمل ،نقش تعيين كننده مي يابد .اصالح طلبي ناكارايي
خود را نشان داده است .دفاتر جديدي گشوده خواهد شد.

منع تحصيل براي رتبه يك
كنكور كارشناسي ارشد
سروش ثابت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف كه در
کنکور کارشناسی ارشد امسال ( )1388رتبهی  1در دو
گرایش (و نیز رتبهی  2در دو گرایش دیگر و رتبهی 4
در دو گرایش دیگر) را به دست آورده بود در اعالم نهایی
نتایج جزو مردودین اعالم شد .با توجه به اینکه رشتههای
مذکور فاقد آزمون عملی یا مصاحبه یا  ...میباشند و
انتخاب دانشجو در آنها صرف ًا بر اساس رتبهی اعالم شده
است ،اقدام فوق نشانه جديدي از حذف دانشجويان منتقد
در دانشگاه هاست .حق تحصيل سروش ثابت و بسياري
ديگر از دانشجويان منتقد و كوشاي جامعه در حالي سلب
مي شود كه بسياري از افراد وابسته به حكومت بدون هيچ
گونه شايستگي و توانمندي جايگزين نخبگان علمي كشور
مي شوند .الزم به ذكر است كه با حمله سازمان يافته
ي حاكميت به دانشجويان مدافع حق تحصيل ،راه را بر
هرگونه فعاليت جهت بازپسگيري اين حق اجتماعي سد
كرده است .بسياري از فعالين دفاع از حق تحصيل در پي

كودتاي انتخاباتي دستگير شده و برخي از آنها هنوز در
زندان به سر مي برند.
سروش ثابت از دانشجويان چپگرا و آزاديخواه و برابري
طلبي بود كه در موج دستگيري هاي پاييز سال 86
دستگير شد و دهها روز در انفرادي و تحت فشارهاي شديد
امنيتي به سر برد .در پاييز سال  86و در پي مراسم روز
دانشجو توسط دانشجويان چپگرا با شعارهاي نه به جنگ
و دانشگاه پادگان نيست ،بيش از  60دانشجوي چپگرا در
تهران و دهها دانشجوي چپگرا در شهرستان ها بازداشت
شدند .و سوء رفتار به آنان همچنان تداوم دارد.

خيابان
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زنده باد حاكميت مردم

هراس حكومت نظامي از
كوي دانشگاه تهران
بنابه برخي گزارشات حاكميت درصدد است كوى دانشگاه
تهران را تعطيل كند تا از شكل گيرى خيزشهاى دانشجويى
همزمان با بازگشايى دانشگاهها جلوگيرى كند

جهان مطلوب اصالح طلبان

سیمین مسگری
انسان محصول تجربه وشرایط مادی پیرامون خویش
است .سرآغاز ،فعالیت ملموس و روزانه هر فردی است
و نقطه عزیمت ،فارغ از سمت وسوی آن« ،خود» انسان
است .در این روند ،آگاهی امری نیست جدا از پیرامون
مادی وعینی .پیرامونی که بستر شکل گیری جهان بینی
و به تبع آن توقع هر انسانی از زندگی است .انسان ثمره
ای است از شرایط مادی ابتدایی خود و از همین روی
شکل دهنده شرایط آتی پیرامونش .اینجاست که کلمه
«تمایز» در تحلیل فرد و چرایی کنش فردی و اجتماعی
اومفهوم می یابد .بستر ها وموقعیت های مادی و به تبع
آن فرهنگی ،زمینه ساز تفاوت در افراد و و گروههای هر
جامعه ای است و تمایز در جهان محسوس افراد وگروههای
متشکل از افراد ،چرایی تمایز در در جهان مطلوب آنهاست.
از عالقه به سبک خاصی از موسیقی تا گروه هایی که در
ما احساس همگونه گی بر می انگیزد در هدفی مشترک،
معلولی است از جایگاه دیروزی واکنونی ما در مناسبات
مادی جهان عینی .از این منظر ،هر چشمندازی که افراد
ترسیم می کنند برای فردایشان و هر قدمی که بر آن
مسیر می پیمایند و هر افت وخیز وشتابشان ،در ارتباطی
است مستقیم با طبقه و کاستی که در تعلق بدانند.
در تحلیل رویکردهای مختلفی که افراد و گروهای مختلف
چه خارج از نظام وچه داخل نظام در ارتباط با تحوالت اخیر
ایران اتخاذ کرده اند و افقهای ترسیمی آنها و تالششان
برای سمت دهی اعتراضات به سمت مطلوبشان ،توجه
به جهان محسوس و پیرامونی هر یک از این گروهها
از اهمیت خاصی برخوردار است و جوابگوی بسیاری از
چرایی های اهداف و عملکرد آنهاست.
کثرت گروهها وگرایشات موجود اپورسیون چه در داخل
ایران وچه خارج از آن حوصله و توان شناخت و بررسی
جهان محسوس و مطلوب هر یک از آنها را غیر ممکن می
سازد .اما در یک دسته بندی کلی تر می توان این گروهها
را با توجه به اهداف و ابزار مورد اقبالشان در نیل به هدف
به دو گروه اصالح طلب و انقالبی تقسیم کرد.
اصالح طلبی همانطور که از نامش پیداست جریان سیاسی
است که خواهان تغییری است آرام و روبنایی با حفظ کلیت
نظام وقانون اساسی آن .اصالح طلبی با هر آنچه که به
طریق انقالبی ریشه ها را نشانه می رود و در کار انداختن
طرحی نوست سر مخالفت دارد .خواست اصالح طلبان رفع
معایب بخش های اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور در
چهارچوب و ظرفیت های قانون اساسی است .برای اصالح
طلبان خواست دموکراسی خواهی پروسه ای است که با
انباشت تغییرات کوچک در طول زمان حصول خواهد شد

مرگ بر ديكتاتوري

گفته مي شود نظام قصد دارد ساختمانهايى را در سطح
شهر بهصورت پراكنده خريدارى كند تا دانشجويان را در
آنها اسكان دهد و از تجمع آنها در كوى جلوگيرى نمايد.
در هفته گذشته كه دانشجويان وارد خوابگاه شدند متوجه
شدند كه ساختمانهاى شماره  20و 21تعطيل شده و طى
روزهاى آينده بقيه ساختمانها نيز تعطيل خواهند شد.
رژيم همچنين قصد دارد که با کشيدن ديوار ،کوى دانشگاه
را به دو قسمت تقسيم تبديل کند و با اين کار ارتباط ميان
باال و پايين کوى دانشگاه را از بين ببرند.
و البته دموکراسی موعود اصالح طلبان از نوع دینی آن
است!
اما خواست انقالب خواستی است که مبتنی بر تغییرات
بنیادین ودگرگونی های اساسی در ساخت اجتماع و اقتصاد
است و این را جز در تغییرات اساسی حکومت و قانون
اساسی نمی یابد.
همسان پنداری جهان بینی و جهان خواهی آرمانی هر
فردی در هر کدام از این گروه ها ،تا حد زیادی به تجربه
شخص از جهان مادی پیرامونش وابسته است .الیه های
باالیی و میانی جریان اصالح طلبی و احزاب و جبهه
های آن ،به آن سبب که عمدتآ متعلق به طبقه متمول یا
متوسط به باال بوده اند و از ضریب امنیتی باالتری چه به
لحاظ مادی و چه به لحاظ سیاسی در مقایسه با دیگر گروه
های اپوزسیون داخل برخوردار بوده اند ،مسرانه بر خواست
اصالحات قطره چکانی که مطمئن ترین شیوه برای حفظ
امنیت و نظم موجودشان از طرفی و آرایش چهره نظام با
سرخاب سفیداب دموکراسی دینی از طرف دیگر است
اهتمام ورزیده اند .ازهمین روی هم تنها گروهی بوده اند
که کاندیداهای پیشنهادی شان برای پست های مختلف
در مقایسه با دیگر گروهها ،از شانس باالتری برای تآیید
صالحیت برخوردار بوده و در دوره های مختلف بر کرسی
های گوناگون تکیه کرده اند .و همین» تمایز» «جهان
محسوس» این گروه با گروههایی است که نه تنها از
این امنیت وامکان برخوردار نبوده اند بلکه هر فعالیت
محدودشان ،با زندان وشکنجه و اعدام وتجاوز و گورهای
دسته جمعی همراه بوده است .بدیهی است که جهان
مطلوب طیف دوم در هیچ گوشه ای از چهارچوب نظام
نخواهد گنجید بلکه در پی شکستن تمام چهارچوب ها و
ساختار ها خواهد بود و ابزارش ،نه قوانین برآمده ازاین
نظام کذا ،که انقالب خواهد بود .چرا که مسآله ی اصلی
جهان محسوسی که نظام برای این گروه ترسیم کرده
است ،بودن یا نبودن است.
تحوالت اخیر ایران اما ،این مرز تمایز در ضریب امنیت
بین اصالح طلبان و گروههای مخالف کلیت نظام را کم
رنگ کرده است .اصالح طلبان دیگر از آن آزادی و امنیت
سیاسی نسبی پیشین بر خوردار نیستند .برای نخستین بار
در چنین سطح گسترده ای برخی از الیه های باالیی
ومیانی شان که عمدتآ تئوريسین هایش هستند دستگیر
و تحت شکنجه و اقرار قرار گرفته اند .البته هنوز فاصله
شان با آن هزاران فعاالن سیاسی که در عرض چند شبانه
روزبه جوخه های دار سپرده شدند و شبانه و شتاب زده
در گورهای دسته جمعی نقاب خاک بر رویشان کشیده
شد ،در زمانه ای که هیچ کانال ماهواره ای و اینترنت
و موبالهای دوربین دار و فیس بوک و توییتری در کار
نبود ،زیاد است .و چه حاجتی به بیان که کشتار های اخیر
و گور های بی نشان ،ربطی به اصالح طلبان به عنوان
یک جریان نداشت و اینها هزینه هایی است که مردم
می پردازند و نه این گروه .حتی اگر یکی از سران اصالح
طلبان(کروبی) آستین به افشایش باال زده باشد.
اما نمی توان منکر این شد که جهان پیرامون و محسوس
این جریان نیز تغییر کرده است .پر واضح است که با
تغییر جهان محسوس و تجربه زیستی ،جهان آرمانی و
وابزار دسترسی به آن ایده ال نیز قابل تغییر است .اصالح
طلبان تا کنون از قبول به بن بست رسیدن پروژه شان
سر باز زده اند و مسرانه بر خاست جامعه مدنی مذهبی،
در چهارچوب این نظام پافشاری کرده اند .حتی با وجود
شکست های سنگینی که در این مسیر متحمل گشته اند
و با وجود اینکه این پروژه به سیکل باطلی که از موسوی
به رفسنجانی و خاتمی و دوباره به موسوی وصل می شود،
تبدیل گشته است.
اما مسآله اصلی آزمون بارها به خطا آزموده شده اصالح
طلبان این است که آیا پس از وقایع جاری می توان باز
هم امید به استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام و قانون
اساسی ،در جهت اصالح نظام داشت؟ و آیا اصآل نظام
کنونی بزک شده به مدنیت آمیخته به دین! باز هم جهان
مطلوب اصالح طلبان خواهد بود؟

اخبار كوتاه
صدور احکام سنگین برای
دانشجویان

زندانی سياسی ميثاق يزدان نژاد پس از  2سال بالتکليفی
و تحمل شکنجه و زندان با حکم سبوعانه  14سال زندان
و تبعيد به زندان گوهردشت روبرو گشت.
ميثاق يزادن نژاد  23ساله دانشجوی رشتۀ مترجمی زبان
دانشگاه پيام نور شهريار روز  18شهريور  1386با يورش
مامورين وزارت اطالعات به منزل پدرش ،دستگیر و پس
از ضربو شتم وحشیانه به به بند  209زندان اوين منتقل
شد .اتهامات متعددی به ميثاق يزدان نژاد نسبت داده شده
که از جملۀ آنها شرکت در مراسم نوزدهمين سالگرد قتل
عام زندانيان سياسی سال  ، 1367رفتن به قرارگاه اشرف
جهت ديدار با خواهرش ،زندانی سياسی بودن پدر و مادر،
اعدام دائيهاي وی ،ارتباط ايميلی با سازمان مجاهدين
خلق ايران است.
این در حالی است که ميثاق يزدان نژاد به دلیل شکنجه ها
و فشارهای وارده و شرایط نامساعد زندان از بيماری روحی
سختی رنج می برد نیاز مبرم به پزشک دارد.
همچنین حامد يازرلو  28ساله کارشناس هوا-فضا پس
از بيش از  6ماه بالتکليفی در شرایط غیر انسانی 209
به حکم سنگين  3سال زندان محکوم شد .قاضی پرونده
وی محمد مقيسه ای از اعضای کمسيون مرگ قتل عام
زندانيان سياسی سال 67بوده است .علی اکبر حيدری فر
نماينده دادستان در دادگاه انقالب برای يازرلو تقاضای
اشد مجازات ،اعدام را نموده بود .اتهامات نسبت داده شده
به وی محاربه بدليل پشبرد اهداف سازمان مجاهدين
خلق ايران ،شرکت در مجالس و محافل خانوادگی،جمع
آوری اخبار و اطالعات زندانيان سياسی از جمله هود يازرلو
برادرش ،شرکت در کوهنوردی و فوتبال سالنی با حضور
خانواده ،برقراری ارتباط ايميلی با اعضای خانواده اش در
قرارگاه اشرف ،حضور در تجمعات و اعتراضات دانشجوئی
و...بوده است.

موج احضار دانشجویان به کمیته
های انضباتی

 15تن از دانشجويان دانشگاه كاشان طى دو مرحله به
كميته انضباطى اين دانشگاه احضار شده و اتهامات اخالل
در نظم آموزشى دانشگاه و تحريك دانشجويان جهت
شركت در تجمع اعتراضى دانشجويان اين دانشگاه نسبت
به نتيجه انتخابات رياست جمهورى به آنان تفهيم گرديده
است.بنا به گزارش نوروز براى  5تن از اين دانشجويان كه
در مرحله اول  20روز پيش به كميته انضباطى احضار شدند
حكم يك ترم محروميت از تحصيل صادر شده است.

احضار و تهدید  15روزنامه نگار

 15تن از روزنامهنگاران در پی ارسال نامه  330روزنامهنگار
به دادستان تهران در خصوص پایان بخشیدن به رويههای
غير قانونی متداول در دادستانی دورهی سعيد مرتضوی و
رفع توقیف از روزنامهها ،از سوی وزارت اطالعات احضار
شدند و مورد تهدید قرار گرفتند همچنین به انان اعالم شد
که حق ندارند از کشور خارج شوند و نيز به برخی از آنها
گفته شده که حتی حق خروج از تهران را نيز ندارند.

شناسانی هویت چند جانباخته دیگر

هویت «محمد نادریپور» دانشجوی رشتهی مهندسی
عمران دانشکدهی مهندسی سیرجان دانشگاه باهنر که
از جان باخته گان اعتراضات اخیر بود به تازگی شناسایی
شد .از دیگر جان باخته گان شناسایی شده اسماعیلی از
شهر خان به بین در استان گلستان ،دکتر مقصود لو از شهر
سرخنکالته و خانم دکتر رحیمی از شهر گرگان هستند .به
خانوادههای این جان باخته ها اجازهی برگزاری هیچ گونه
مراسم عزاداری داده نشده است و به خانوادهی رحیمی نیز
گفته شده است که به مردم بگویند او مسموم شده است.

احضار  15دانشجوی دانشگاه
کاشان به كميته انضباطی

 15دانشجوی دانشگاه كاشان طی دو مرحله به كميته
انضباطی اين دانشگاه احضار شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر اتهام این دانشجویان اخالل
در نظم آموزشی دانشگاه و تحريك دانشجويان جهت
شركت در تجمع اعتراضی نسبت به نتيجه انتخابات
رياست جمهوری عنوان شده است.
بنا به اظهارات مسئولين دانشگاه برای  5تن از اين
دانشجويان كه در مرحله اول  20روز پيش به كميته
انضباطی احضار شدند حكم يك ترم محروميت از تحصيل
صادر شده است.

آرشيو خيابان
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كارخانه لوازم خانگي که  450کارگر
داشت را تبديل به تاالرعروسي
كردند

دبيراتحاديه كارگران لوازم خانگي كشورگفت :بسياري از
واگذاريهاي كارخانههاي دولتي اين صنعت به بخش
خصوصي براساس ضوابط نبوده است ورابطه حرف اول
را ميزده است.
به گفته وي شخصي كه كارخانه دولتي را خريداري كرده
موظف است تا پنج سال دستگاهها را نفروشد و تعديل نيرو
هم نداشته باشد در صورتي كه بيشتر اين واحدها در يك
سال كارگران خود را اخراج كردهاند.
فالح هدف اصلي خريداران كارخانههاي دولتي را فروش
زمينهاي كارخانهها عنوان كرد و تصريح كرد :چرا سازمان
خصوصيسازي بايد فقط به فكر ارائه آمار كارخانههاي
دولتي كه به بخش خصوصي واگذار ميشود باشد مگر
اين كارخانهها اموال بيتالمال نيستند و نبايد توليد كشور
مورد حمايت باشد.
اين فعال كارگري گفت :اين چه قانوني است كه ميگويد
وقتي شركتي دولتي به بخش خصوصي واگذار شد آن
شخص ميتواند هر باليي بر سر كارخانه بياورد.
فالح اظهار داشت :در همين خيابان نيروي هوايي تهران
كارخانهاي دولتي با  450كارگر به فروش رفت و االن آن
كارخانه تبديل به تاالر عروسي شده است.
دبير اتحاديه كارگران لوازم خانگي و برق كشور گفت:
افرادي هستند كه با سند كارخانه خريداري شده وامهايي
به مراتب بيشتر از ارزش كارخانه دريافت كردهاند و اقساط
آن را نيز بازپرداخت نميكنند بنابراين بايد با اين افراد
برخورد شود

اعتصاب کارگران شرکت کشت و
صنعت هفت تپه

صبح روز جاری چهارشنبه مورخ  18شهريور صدها تن
از کارگران کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب
زدند .
به گزاری واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در
ايران  ،کارگران معترض خواستار منظم شدن پرداخت
حقوق و پاسخ گويی مديران اين شرکت درباره کاهش
اضافه کاري ،کاهش دست مزد دريافتي ،اجرايی نشدن
طرح طبقه بندی مشاغل و عدم اجرای طرح ضريب ريالی
بودند.
کارگران که با همراهی اعضای سنديکای کارگری شرکت

کشت و صنعت هفت تپه از ساعات ابتدايی کار شرکت
دست به تجمع روبروی درب دفتر مديريت کارخانه زده
بودند به دليل دريافت نکردن پاسخی از سوی مديران ،
اين تجمع را تا پايان ساعت کاری امروز ادامه دادن

فراخوان عفو بين المللی برای آزادی
دکتر ملکی

دکتر محمد ملکي ،دانشگاهی  ۷۶ساله و رئيس سابق
دانشگاه تهران ،بازداشت شده است .او که يک صاحب نظر
مستقل است ،سال هاست که از سياست های دولت های
پی در پی انتقاد کرده است .گويا او به خاطر انتقاد از نحوه
برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری بازداشت شده و
به همين دليل يک زندانی وجدانی است.
پنج مامور وزارت اطالعات دکتر محمد ملکی را در
تاريخ  ۲۲آگوست در منزلش دستگير کردند .آنها خانه را
مورد تجسس قرار دادند و لوازم شخصی او از جمله يک
کامپيوتر ،يک تلفن همراه ،دفترهای يادداشت و حداقل ٨۰
کتاب را ضبط کردند .اين ماموران از تجسس فيلمبرداری
و در پايان آن دکتر محمد ملکی را بازداشت کردند .بنا به
گزارش ها ،او را به بند  ۲۰۹زندان اوين در تهران برده اند
که در اختيار وزارت اطالعات است.
دکتر محمد ملکی در زمان بازداشت در سالمت به سر نمی
برد و گويا در پی يک بيماری جدی رو به بهبود می رفت
ولی در اثر درد شديد در پاهايش قادر نبود بدون کمک
راه برود .در عين حال او از سرطان پروستات ،ضربان
نامنظم قلب و ديابت رنج می برد .در زمان دستگيری
به او اجازه داده شد داروهايش را به همراه خود ببرد ،اما
نگرانی از اين است که او نتواند از مراقبت کافی پزشکی در
زندان برخوردار باشد .مقامات ايرانی مرتب از ارائه مراقبت
پزشکي ،شامل دارو ،يا تاخير در ارائه آن به بازداشتيان به
عنوان عامل فشار استفاده می کنند .قدسی ميرمعز ،همسر
دکتر محمد ملکي ،با نگرانی از سالمتی او ،از وی خواسته
که کامال با مسئوالن امنيتی همکاری و در صورت تمايل
مسئوالن وزارت اطالعات در ,گفتگو,ی تلويزيونی شرکت
کند .در پی دستگيری های وسيع اخير ,اعترافاتی ,که به
اين ترتيب اخذ می شود به کرات پخش شده است.
دکتر محمد ملکی به هيچ حزب سياسی وابسته نيست و
گفته می شود که در انتخابات رياست جمهوری  ۲۲خرداد
در ايران رای نداده است .او از نحوه برگزاری انتخابات
انتقاد کرده اما علنا در باره هيچ يک از چهار نامزد انتخاباتی
اظهار نظری نکرده است.

نگرانی برای سالمت محمد حسن
فالحیه زاده
گزارشگران بدون مرز در بيانيه اي مطبوعاتي نسبت
به سالمت محمد حسن فالحيه زاده ،روزنامه نگار
زنداني ،ابراز نگراني كرده است .در بخشي از اين
بيانيه آمده است:
محمدحسن فالحیهزاده قدیمیترین روزنامهنگار
زندانی در ایران در روز شانزده شهریور در پی اعتصاب
غذا و وخامت وضعیت سالمتش به درمانگاه زندان
اوین منتقل شد .در همین زمان دفتر حزب اعتماد
ملی پلمپ و سردبیر سایت سحام نیوز بازداشت شده
است.
« ما از مقامات ایران خواهان اطالع رسانی در
باره وضعیت سالمت این روزنامه نگار هستیم.
محمدحسن فالحیهزاده محروم از همه حقوق خود
در دادگاهی غیر علنی و بدون داشتن وکیل مدافع نا
عادالنه به زندان و جریمه سنگین محکوم شده است.
وی در مدت بازداشتش یا با زندانیان عادی همبند
و یا در انفرادی های  ٢٠٩نگاهداری شده است .در
برابر بیعدالتی دستگاه قضایی این روزنامهنگار ،راهی
جز به خطر انداختن سالمتش نگذاشته است .مقامات
قضایی ایران و به ِويژه مسئوالن زندان اوین مسئول
حفظ سالمت محمدحسن فالحیهزاده هستند».
محمدحسن فالحیهزاده خبرنگارتلويزيون العالم،
شبکه عرب زبان راديو تلويزيون دولتي ايران ،و
همکار بسیاری از رسانههای عرب از جمله روزنامه
المستقبل ،رادیو دوبی ،و تلویزیون ابوظبی ،از آذرماه
 ١٣٨٥در زندان بسر مي برد .در تاريخ  ۹ارديبهشت
 ١٣٨٦از سوی دادگاه انقالب اسالمي تهران در پشت
درهای بسته به اتهام «جاسوسي» محاکمه و به سه
سال زندان و پرداخت جریمه سنگین مالی دو برابر
دستمزدش دریافتی از رسانه ها محکوم شد .روزنامه
نگار که مدت محکومیتش به پایان رسیده است توان
پرداخت این جریمه سنگین را ندارد و تا کنون چندین
بار خواهان لغو این محکومیت و به همین منظور به
اعتصاب غذا دست زده است.

خطاب به آکادمیسین های
ایرانی

سپهر مساكني

پس از سرکوب وحشیانه خیابانی در ماههای گذشته
در هفته های اخیر شاهد گشوده شدن فاز جدید ی از
سرکوب هستیم .پروژه ای که در سالهای اخیر زمزمه
های آن رابارها شنیده ایم .انقالب فرهنگی احمدی نژادی
واسالمی تر شدن دانشگاه.
فصل تازه آن را خامنه ای با انتقاد شدید از علوم انسانی
گشود فصلی خشن تر ،عیان تر برای سرکوب دگراندیشان
وحوزوی تر کردن دانشگاه گشود و در این بین شاهد
بودیم در بیدادگاه های جمهوری اسالمی حتی پای وبر،
هابرماس هم وسط کشیده شد و آنها نیزمحاکمه شدند.
در این شرایط با بازگشایی دوباره دانشگاه وجدی تر شدن
اجرای حوزوی شدن دانشگاه بی شک یک پا عقب نهادن
دانشجویان و اهالی آکادمی کافی است تا از این نیمچه
محیط آکادمیک هم چیزی باقی نماند.
آکادمیسین های محافظه کار اگر تا دیروز در برابر
دستگیری  ،شکنجه دانشجویان کوچکترین واکنشی نشان
ٍ
نمی دادند و سفت وسخت به باال رفتن از پله های غلتیده
در باتالق ایدئولوژی اسالم سیاسی بنیادگرا مشغول بودند
و محافظه کاری خود را درقبال جامعه ودانشگاه با فیگور
آدم فرهنگی توجیه میکردند ،باید از این بسته های فریبنده
فرهنگی دور خود پیچیده خارج گردند و درنظر بگیرند
امروز دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
فاشسیم وقتی به اصالح طلبان که تا دیروز یار غار وهم
پیاله هاشان بودند رحم نمیکند .آیا به آکادمیسن های
به اصطالح روشنفکر پروغربی یا نسخه های ویترینی
فرهنگی ،فرانسوی رحم میکند؟
اگرتا دیروز این محافظه کاران به اصطالح روشنفکر
آکادمیک را باید به باد نقد میکشیدیم که به صف کارگر و
دانشجو نمی پیوندند وحتی در علوم انسانی هم با مسایل
رنج های اقشار ستمدیده بیگانه اند و از پایان آکادمی با
ایده کشاندن علم از انتزاعیات به واقعیت انضمامی داخل
خیابان وجامعه حرفی به میان می آوردیم ،اما امروز باید
سخت بچسبیم تا مبادا بربریت ریشه اش را در دانشگاه
سفت کند .امروز باید با پوست و خون از این فضا دفاع
کنیم .در این میان دانشجویان این آزمون تاریخی را بارها
و بارها با سر بلندی با خون وجان پشت سر نهاده اند
اینبار هم مثل همیشه .اما آزمون بزرگی پیش روی اساتید

ومسئولین دانشگاه است .اینبار آکادمیسین ها با یک
انتخاب سر نوشت ساز روبرویند! برای حفظ خود هم
که شده به صف مبارزین به پیوندند یا بنشینند تا حکم
اخراج وحتی بازداشت خود را ببینند .فاشیست هایی که
وبر را ازگور بیرون میکشند وبه گیوتین میکشند رحمی
به آنان خواهندکرد؟ آیا اساسا ما با ادامه این روال چیزی
از علوم انسانی خواهیم داشت؟ ناقوس بازگشایی دوباره
دانشگاه سرخورده وبی هدف به صدا درآمده وهمراه این
صدا با احضارهای فله ای خانه خرابان کوی دانشگاه
موجی از سرکوب های تازه ورق خورده است  .این بار ما
دانشجویان باید این آکادمیسن ها را در وهله اول،خطاب
قرار دهیم.
اگرتا دیروز دانشگاه جایی برای دانشجوی مارکسیت و
انقالبی نداشت وآنها را احضار کردند واخراج کردند و به
بند کشیدند و دریغ از حتی یک اعتراض از این آکادمیسین
ها !
اینبار نه جایی برای شما دارد ونه برای پدرخوانده های
اصالح طلبتان  .آیا با هرگامی که به عقب میرویم فاشیسم
یک گام به پیش نمی نهد؟
مدتهاست که از صدای پای فاشسیم فعالین دانشجویی
حرف می زنند و اهالی آکادمیک یا خود را به نشنیدن می
زنند واز پله های فرسوده بورکراتیک به هرنحوی خود را
باال میکشند از اصالحات گفتند واز گفت وگو و فوکویاما

.اما فجایایی چون کهریزک و به خون وخاک کشیده شدن
کوی دانشگاه در حوادث اخیر اوج غیر عقالنی بودن
عملکرد جمهوری اسالمی را نشان داد ودر هرنوع گفت
گو را بست.
امروز چه اتفاقی افتاده هرگامی که به عقب بر میدارید
تاکتیکی وتکنیکی فاشیسم وقیح تر رو به جلو می تازد.
فراموش نکنید اینبار دیگر مارکس و لنین متهم نمی شوند
بلکه وبر وگفت وگوی هابرماسی زیر شکنجه می روند.
دیگر نه تنها متون مارکسیتی قدغن می شود بلکه امروز
خامنه ای از پایان علوم انسانی وآغاز علوم حوزوی در
دانشگاه ها حرف می زند.
همیشه آکادمی ایرانی را به خاطر ماهیت دور افتاده گی
اش از متن جامعه ومسایل انضمامی آن نقد کردیم ولی
امروز از پایان آکادمی می ترسیم .پایان آکادمی نه به
معنای آغاز چنگ ورزیدن به علم رهایی بخش وگسست
از بوروکراسی بیمار ،بلکه به معنای آغاز علم بومی اسالمی
که بازتولیدگر ایدئولوژی فاشیستی است .آکادمیسین ها
وبه اصطالح روشنفکران فرهنگی!باید انتخاب کنند بین
دوگزینه یا با مردم ودانشجو یا درکنار فاشیستها؟ وهیچ راه
سومی درکار نیست.
دانشجو استاد باید در عین ماندن در صف های خیایبان
آخرین چاره آزادی سفت وسخت از پادگان وحوزه شدن
دانشگاه دفاع کند بی هیچ عقب روی.

نگاه رزا

خيابان -نوشته زير نوعي پايان بندي بر سلسله
يادداشتهاي رزا درباره يك راهبرد سوسياليستي است كه
اين گروه براي انتشار در اختيار خيابان قرار داده است.

آنچه در پی می آید مروری است بر دیدگاههای رزا (
رهایی زنان ایران)  /بیان شده در بیانیه ها و متون گروهی/
که به صورت دسته بندی شده در بخشهای « نحوه نگرش
به مساله زن» « ،نحوه نگرش به جنبشهای اجتماعی»،
« نحوه نگرش به جنبش زنان» «،مخاطب»«،دختران
دانشجو» « ،خواستها»«،اصول سیاسی و نحوه نگرش به
امر سیاسی» « ،تحلیل از ساختارهای سیاسی ایران» و «
استراتژی های عملی» ارائه شده است .در این مرور برخی
مباحث مطروحه بسط داده شده اند و برخی نکات جهت
بسط این مباحث افزوده شده اند .همچنین بخشی تحت
عنوان« ویژگیها» در انتها آمده است که در آن ویژگیهای
گروه رزا از ابتدا تا حال ذکر شده تا به عنوان تجربه ای
به سایر گروههای زنان و همینطور جریانات رادیکال و
سوسیالیست انتقال یابد ،باشد که این مرور دیدگاهها و
انتقال تجربه زمینه ای برای گشودن افقی نو در جنبش
زنان ،جنبش سوسیالیستی و ایجاد وحدت گروهها و محافل
رادیکال و سوسیالیست زنان و اتحاد سازمانها ،محافل و
احزاب سوسیالیست و انقالبی شود و گامی باشد در حرکت
به سوی حزب سوسیالیست طبقهء کارگر.
نحوه نگرش به مسالهء زن:
« آپارتاید جنسی و انقیاد زنان ساخته و پرداختهء سرمایه
داری نیست ولی یکی از ارکان اصلی و بنیادین این نظام
در انباشت ثروت و افزایش ستم و تحمیل نابرابری و بی
حقوقی بر تمامی انسانهاست» ( بیانیه« آزادی زن ،آزادی
جامعه است» به مناسبت  8مارس  .)2009انقیاد زنان
امری است دارای تعین مادی و گرچه ساخته و پرداختهء
سرمایه داری نیست اما در آن تنیده شده است و شکل
خودویژهء خود را در قالب « سرمایه داری مردساالر»
یافته است ،شکلی که در آن استثمار سرمایه داری و
استثمار مردساالری صورتی همگون و متقارن یافته اند
و « ریشه های مشترک ستم بر زنان و ستم بر کارگران:
تقسیم کار،مالکیت و استثمار ( که در مورد کارگران به
صورت برداشت از دستمزدشان تحت عنوان سود سرمایه
دار صورت می گیرد و در مورد زنان هم به شکل کار
ارزان و کار بدون مزد خانگی) ( بیانیه به مناسبت اول
ماه مه  )2009را پدید آورده اند که در آن « سه معضل
بنیادین زنان :فقر زنانه ،بیکاری زنان و آسیبهای اجتماعی
(که عمدتا ناشی از فقرند)» (بیانیه به مناسبت اول ماه مه
 )2009است و « خانوادهء مردساالر به عنوان مامن مردانه،
کارخانهء سنتی تولید محبت و عاطفهء خانگی» (چالشهای
فراروی دختران دانشجو و راههای مقابله )1می باشد که
در آن « نقش دوگانهء زنان در خانه به عنوان ابژهء جنسی
و تولیدکنندهء کار خانگی جهت بازتولید نیروی کار» (
چاشهای فراروی دختران دانشجو و راههای مقابله )1است
که ایدئولوژی سکسیسم « :تن به عنوان ملک مردانه در
نظام مردساالر» ( چالشهای فراروی دختران دانشجو و
راههای مقابله )1را بازتولید می کند.
این پیوستار سرکوب شامل پایه های اقتصادی-اجتماعی
(تقسیم کار ،مالکیت و استثمار) و عوامل ایدئولوژیک (
ایدئولوژی سکسیسم ،مذهب) است که توسط حقوق و
ساخت سیاسی تقویت می شود و در نتیجه « مسالهء زن
هم اقتصادی و هم حقوقی ،فرهنگی و سیاسی است»
( استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان) مساله ای
که هم در عمیق ترین الیه های زندگی روزمره رسوخ
کرده است و از این رو « هر امر شخصی ،سیاسی است»
(استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان) و هم در قالب
تبعیض جنسی پدیده ای جهانی است (استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان).
از این رو ما باور داریم که «آزادی زن ،آزادی جامعه است»
و « پیکار طبقاتی بی توجه به ستم جنسی و ظلم مضاعف

به زنان طبقات فرودست همواره ناکارآمد است همچنانکه
مبارزه با ستم جنسی نیز بدون درنظر گرفتن تعینات
مادی و طبقاتی آن بی محتواست» (استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان)«،سوسیالیسم و رهایی زنان
الزم و ملزوم یکدیگرند» (استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان) و « رهایی زنان در گرو رهایی کارگران و
رهایی کارگران بدون مبارزه و رهایی زنان ممکن نیست»
(بیانیه به مناسبت اول ماه مه .)2009
لذا زنان را یک طبقه نمی دانیم (گرچه در جنبه هایی
به زنان به صورتی فراطبقاتی ستم اعمال می شود و در
شکلهایی و شرایطی زنان به عنوان عاملی فراطبقاتی می
توانند عمل کنند) و همچنین تبیین مسالهء زن را حول
شکاف سنت/مدرنیته نادرست می دانیم (گرچه اندیشه
های سنتی و اندیشه های مدرن ،مناسبات سنتی و
مناسبات مدرن ،نهادهای سنتی و نهادهای مدرن و نقش
توامان ایستا و پویای سنت تاریخی را نادیده نمی گیریم و
در مسالهء زن دخیل می دانیم).
ما مسالهء زنان را نه اقتصادگرایانه (آنچنان که بخشی
از چپ نموده و هنوز هم رگه های آن در بخشی از چپ
هست) ،نه فرهنگ گرایانه و حقوق گرایانه (آنچنان
که لیبرالها وانمود می کنند) و نه جنسیتی (آنچنان که
فمینیستها می کنند) بلکه براساس ماتریالیسم تاریخی در
مفهوم علمی آن یعنی براساس تعین چندجانبهء عوامل،
رابطهء ساختاری آنها ،استقالل نسبی عوامل و فراتعیین
کنندگی عامل اقتصادی تبیین می کنیم ،فرا تعیین
کنندگی که با اینکه عامل نهایی است اما خود را در هر
تعین ساختاری و در هر مناسبت نمود می دهد.
نحوه نگرش به جنبشهای اجتماعی:
« تنها راه رهایی جنبش اجتماعی» ( بیانیهء دموکراسی از
پایین در برابر دیکتاتوری از باال) است نه « بازی بزرگان»،
البی های قدرت ،فعالیت ان  .جی  .او ها  ،دخالت خارجی
و نقش آفرینی سازمانهای بین المللی یا اقدام انقالبی
منادیان « تنها راه رهایی جنگ مسلحانه».
پیشتازان و
ٍ
جنبشهای اجتماعی آن چیزی نیست که در تشکالت
رسمی ،نخبگان ،رسانه ها ،نمودهای سیاسی ناب بروز می
یابد بلکه جنبشهای اجتماعی امری فراتر و عمیق تر از این
تجلیاتند و شامل تمام تحرکات خودجوش درون جامعه،
کنشها ،بروزهای خودآگاه و ناخودآگاه جمعی ،تحوالت
در بطن زندگی اجتماعی می باشند و در زندگی روزمره
کنشگران که شامل تمامی عناصر آن جنبش ( و در واقع
کلیت سپهر اجتماعی است) جریان دارد.
از این رو تحرکات خودجوش درون جامعه ،شبکه ها،
تشکالت ،نهادهای شکل گرفته از پایین در جامعه،
کار توده ای ،آموزش و سازماندهی جایگاهی مهم در
جنبشهای اجتماعی دارند (استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان).
جنبشهای اجتماعی پدیده هایی جدا از هم نیستند و
همبستگی و اتحاد آنها هم امری است ساختاری و هم
استراتژیک ،در عین حال جنبشهای اجتماعی عالوه بر
همبستگی و اتحاد دارای استقالل نسبی نیز هستند یعنی
مسائل خاص ،نهادهای ویژه و راهبردهای منحصر به خود
را دارند ( .استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان) در
این همبستگی و اتحاد است که نقش حلقه های اتصال
جنبشها برجسته می شود ( استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان).
جنبشهای اجتماعی حل دوگانهء ذهنی/عینی اند .محرکهء
تاریخ و جامعه نه عامل ذهنی و نه عامل عینی( ساختارها)
بلکه عامل عملی است ،لذا « سازمانیابی و استراتژی در
فرآیند جنبش و در روند تغییر شکل می گیرد نه از درون
مغز به اصطالح« منجیان» و اوامر و دستورات آنها»(
بیانیهء دموکراسی از پایین در بابر دیکتاتوری از باال) و در

هر مبارزهء اجتماعی و برای پیشبرد جنبش اجتماعی باید
بر «جنبش واقعی که اوضاع کنونی را براندازد» و « جنبش
واقعی که جلوی دیدگان ما جریان دارد» تکیه کرد نه بر
قالن اصل جزمی یا وهمی ( بیانیهء دموکراسی از پایین در
برابر دیکتاتوری از باال) و همینطور باید توجه نمود که از «
سطح مبارزه توده ها» آغازید نه از « سطح توده ها».
جنبشهای اجتماعی توامان با اجتماعی بودن و درتنیده
بودن با تار وپود زندگی روزمره ،سیاسی نیز هستند(
استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان)و نیازمند
سازمانیابی سیاسی ،افق سیاسی و حزبیت( استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان)  ،اموری که بدون آنها جنبشها
به نتیجه نمی رسند.
نحوه نگرش به جنبش زنان:
« مبارزه علیه این بی عدالتی و بهره مندی از رهایی و
حقوق برابر انسانی ،مبارزه ای است هر روزه در زندگی
زنان»( بیانیهء « آزادی زن،آزادی جامعه است» به
مناسبت  8مارس  .)2009این مبارزهء هرروزه در زندگی
زنان که شکلهای بسیار متنوعی دارد( ورزش دسته جمعی
صبحگاهی زنان در پارکها ،مبارزهء زنان و دختران جوان در
زندگی روزمره برای شکستن تابوها و کلیشه های جنسی
جهت دستیابی به آزادی جنسی ،درصد باالی پذیرفته
شدگان دختر دانشگاهها علیرغم اعمال سهمیه بندی
جنسیتی ،مبارزهء زنان کارگر و زنان خانواده های کارگری،
مبارزهء زنان برای کسب شرایط برابرتر در زندگی مشترک
با درج شروط ضمن عقد ،گسترش ادبیات زنانه ،گسترش
وبالگهای زنان ،مبارزهء زنان و دختران با گشتهای ارشاد
و امر به معروف و نهی از منکر برای حق آزادی پوشش،
تغییرات در نحوهء پوشش /عقب رفتن روسری ها ،رنگی
شدن لباسها،کوتاه شدن مانتوهاو  ،/...صندوقهای همیاری
زنان و  )...در مجموع جنبش زنان را شکل می دهد.
همانطور که در بخش« مسالهء زن» در مورد پیوند «
پیکار طبقاتی و پیکار با ستم جنسی»  « ،رهایی زنان
و رهایی کارگران»  «،سوسیالیسم و رهایی زنان» بیان
کردیم «،جنبش زنان بخشی جدایی ناپذیر از مبارزهء
طبقاتی است»( استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان)
و در نتیجه اتحاد با جنبش کارگری در استراتژی جنبش
زنان نقش محوری دارد ،اتحادی که پیشینهء تاریخی و
جهانی دارد ،اتحادی که یکسویه نیست( استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان و بیانیه به مناسبت اول ماه مه
 .)2009اتحاد محوری با جنبش کارگری نقطهء کانونی
اتحاد جنبش زنان با سایر جنبشهای خواهان تغییر کیفی
در مناسبات اجتماعی جامعه است ،اتحادی که در آن حلقه
های اتصال جنبش زنان با سایر جنبشها( زنان کارگر و
زنان خانواده های کارگری ،دختران دانشجو و دانش آموز)
موتورهای محرکهء آنند.
جنبش زنان به مانند سایر جنبشهای اجتماعی ،جنبشی
سیاسی است و سازمانیابی سیاسی،افق سیاسی و حزبیت
نیز برای آن ضرورت و جایگاه ویژه ای دارد( استراتژی
عمل سوسیالیستی جنبش زنان) و در انتها جنبش زنان
به جهت جهانی بودن تبعیض جنسی و با تکیه بر سنت
تاریخی بین المللی جنبش سوسیالیستی زنان ،یک
جنبش فراملی و انترناسیونالیستی است( استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان).
مخاطب:
{ زنانی که اسیر کار بدون مزد خانگی اند ،زنانی که

از برابری فرصت شغلی محرومند و آمار بیکاری آنها(
به ویژه در مورد زنان تحصیلکرده) بسیار باال و رو به
افزایش است ،زنانی که سرپرست خانوارند و باید خرج
زندگی خانواده ای را بدهند ،زنانی که به کار در خانه(
کارهایی نظیر پاک کردن سبزی و حبوبات و کشمش،
بسته بندی،دکمه سازی و دکمه دوزی،گلدوزی و چرخ
کاری و  )...با دستمزدهای ناچیز که نمی توان نام دستمزد
روی آن نهاد مشغولند ،زنانی که در بدترین شرایط و بدون
هرگونه حمایت قانونی و با دستمزد اندک در کارگاههای
زیرزمینی کار می کنند ،زنانی که در خانه ها به خدمات
و نظافت و نگهداری از کودکان و سالمندان و معلوالن
می پردازند و در معرض تحقیر و یا سوء استفاده اند ،زنان
پرستاری که در محیط کاری سخت به کاری دشوار گاه در
شیفتهای  18ساعته و بدون امنیت شغلی و تامین اجتماعی
مجبورند ،زنان معلمی که نگران از دست دادن کار خود
بر اثر بارداری هستند و با تحمل شرایط کار حق التدریس
چاره ای جز پذیرش اوضاع ندارند،زنان قالیبافی که از تار
و پود جان و سالمتشان نقش بر فرش می زنند ،زنانی که

در کوره پزخانه ها ذره ذره در اتش سرمایه داری مردساالر
آب می شوند و گاه چون گالویژ سلطان نیا دختر کارگر 19
ساله کوره پزخانه که مورد آزار جنسی کارفرما قرار گرفت
در این آتش خود را می سوزانند ،زنانی که به دستفروشی
می پردازند و کسب و کارشان در معرض دست اندازی
حافظان امنیت سرمایه است ،زنانی که ناگزیر از تن فروشی
اند و در فقدان کامل امنیت ،بی حقوقی مطلق و تحقیر
دائمی قرار دارند و از جانب شرع ،دستگاههای سرکوب و
قاتالن عنکبوتی و خفاشان شب به تهدید مداوم به مرگ
محکوم هستند و به جای آنکه جامعه ای که قربانیان آن
هستند محکوم گردد خود به سوی نیستی پرتاب می شوند
( تخریب شهرک چمن کرمانشاه نمونه ای گویا بود که
نشان داد سرمایه به جای حل مسالهء فقر و بیکاری که
عامل تن فروشی است ،به پاک کردن صورت مساله یعنی
از بین بردن محل زندگی و زندگی تن فروشان می پردازد)
و البته سرمایه دو راهی کار ارزان و فاقد امنیت و بدون
حمایت یا تن فروشی را بر سر راه زنان قرار داده است و
در فقدان خانه های امن برای زنان و دختران فراری است
که بیش از  70درصد دختران فراری در  24ساعت بعد از
فرار مجبور به تن فروشی می گردند و در چنین شرایطی
است که سن تن فروشی به  13سال رسیده است و روزانه
 54دختر ایرانی  16تا  25ساله در بازارهای کراچی خرید
و فروش می شوند که به این رقم باید امار بازارهایی نظیر
فجیره را نیز افزود ،زنانی که در فقدان کار ،بیمه ء بیکاری
و تامین اجتماعی در چنبرهء فقر زنانه گرفتارند ،زنانی که
مجبور به کارارزان کم اهمیت یکنواخت و بدون امکان
ارتقای مهارت و ارتقای شغلی هستند ،زنانی که از سقف
شیشه ای که مانع ترقی در شغلشان است در رنجند ،زنانی
که در معرض سوء استفاده و آزار جنسی در محیط کارند و
یا مجبور به سکوتند و یا به خودکشی و خودسوزی دست
می زنند( گالویژ سلطان نیا ،کارگر  19سالهء کوره پزخانه
و مهتاب احمد زاده کارگر  15ساله ء جوجه کشی) ،زنانی
که در فقدان سقط جنین قانونی و رایگان مجبور به سقط
جنینهای مرگ آور و بیماری زا هستند و روزانه  15جنین
سقط شده در زباله های تهران یافت می شود ،دختران کار
و خیابانی که در بی پناهی کار می کنند و محروم از حقوق
کودکند ،محروم از حقوق کار و هم محروم از حقوق زن
هستند ،زنانی که درماندگی شوهرانشان از فقر به خشونت
علیه آنان می انجامد و یا درماندگی خودشان به کودک
آزاری و همسر کشی ،زنانی که همراه با خانواده هایشان
در آتش فقر می سوزند}( بیانیه اول ماه مه )2009
همچنین زنان و دختران جوانی که در زندگی روزمره
برای شکستن تابوها و کلیشه های جنسی جهت دستیابی
به آزادی جنسی مبارزه می کنند ،زنان و دخترانی که با
گشتهای ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر برای حق
آزادی پوشش مبارزه می کنند ،دختران دانشجویی که
خواهان جایگاه خود در دانشگاهند و برای مسائل درگیر
در آن در دانشگاه مبارزه می کنند و زنان و دخترانی چون
« ندا آقا سلطان» ها و « ترانه موسوی» ها که با خون
خود در راه آزادی نبرد می کنند و بیانگر شعارهای رادیکال
و بی پروای زنانند که « ما زن و مرد جنگیم ،بجنگ تا
بجنگیم»  « ،لحظه به لحطه گویم  ،زیر شکنجه گویم:
یا مرگ یا آزادی» ( استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش
زنان ،چالشهای فراروی دختران دانشجو و راههای مقابله1
و بیانیهء دموکراسی از پایین در برابر دیکتاتوری از باال)
دختران دانشجو (چالشهای فراروی دختران دانشجو و
راههای مقابله:)1
دختران دانشجو دارای جایگاه سه گانه اند :خانواده،
اجتماع ،دانشگاه.
خوابگاههای دختران به عنوان تجلی گاه نمود سرکوب
عمومی زنان در جامعه و خانواده بیانگر وضعیت دختران
دانشجوست .کنترل سراسری ،تحقیر دائمی ،قیمومیت و
طرد شدگی شکل دهنده به زیست دانشجویی دختران
خوابگاهی است و فاشیسم با سهمیه بندی جنسیتی ،بومی
سازی جنسیتی و حتی ایجاد آتش سوزی در خوابگاهها
درصدد انکار و محو دختران دانشجوست تا آنها را به
گوشهء خانه ها پرتاب کند .فاشیسمی که مثل همتای
طالبانی خود ،همان قصدی را از آتش سوزی خوابگاهها
دارد که نظیرش در افغانستان با آتش زدن مدارس دخترانه
به وقوع می پیوندد.
فاشیسم به عنوان شکلی از مردساالری متکی بر
سکسیسم (تن به عنوان ملک مردانه) است و از همین
روست که تجاوز،سوء استفاده یا قصد تجاوز در زنجان،
تبریز ،کرمانشاه و دانشگاه عالمه و غیره به عنوان تجلی
تعرض فاشیسم به دختران دانشجو نمود می یابد و حتی
می بینیم ایدئولوژی مردساالر در شکل اعتراض انحرافی
مردان به ماجرا (در واقعهء دانشگاه زنجان) به صورت
ناموس پرستانه جلوه گر می شود (در مقابل با حق خواهی
دختران).
در چنین شرایطی است که استراتژی مبارزاتی دختران
دانشجو مبتنی بر لزوم بولد کردن و برجسته سازی مسالهء
زنان در جنبش دانشجویی ،توجه به مسائل مرتبط با
کلیت زیست اجتماعی-اقتصادی دختران دانشجو( :تربیت
جنسیتی در خانواده ،اشتغال و دستیابی به کار ،آموزش و
نگاه حاکم بر آن نسبت به زنان ،نگرش ترویج یافته از
طریق رسانه ها ،جایگاه قانونی در خانواده و عدم حمایت
قانونی) ،شخصی سیاسی است ،لزوم ارتباط گیری با

طبقات فرودست در جهت عینیت یابی و اجتماعی شدن
ضرورت می یابد.
خواستها ( بیانیهء « آزادی زن ،آزادی جامعه است» به
مناسبت  8مارس ،2009بیانیه به مناسبت اول ماه مه
:)2009
 لغو حجاب اجباری و به رسمیت شناختن آزادی درانتخاب پوشش و حذف هر نوع ارگان و یا نهاد مذهبی-
سیاسی که در جهت ارعاب و سرکوب زنان در جامعه فعال
است.
 امحاء تمامی قوانین حقوقی -مذهبی ضد زن لغو تمامی مجازاتهای خشن و غیر انسانی نظبر اعدامو سنگسار و حذف حکم زندان و بازداشت برای کلیه
فعالیتهای سیاسی و عقیدتی و آزادی تشکلهای زنان،
کارگران ،معلمان و پرستاران
 آزادی حق اعتصاب ،تجمع و تظاهرات حذف تمامی مواد درسی و آموزشی که به نوعیفرودستی و بی حقوقی زن را القاء کرده و تغییر در تمامی
برنامه ها و تولیدات رسانه های جمعی که کلیشه های
جنسیتی را به عنوان فرهنگ و ارزشهای جامعه به مردم
انتقال می دهند و امحاء تمام مظاهر فرهنگی که مبلغ«
جای زنان در خانه است» می باشند از تمامی مواد درسی
و آموزشی و برنامه های رسانه ای جمعی و فرهنگ سازی
از طریق کتب درسی و رسانه ها برای شراکت زن و مرد
در اقتصاد و اشتغال و همچنین تحول در نظام و برنامه
های آموزشی جهت ارتقای نقش زن( برای مثال اصالح
دروس تاریخ ،علوم اجتماعی و ادبیات) و تغییر در فرهنگ
زندگی روزمره( آموزش مهارتهای زندگی ،آموزش جنسی
و بهداشت جنسی و )...
 لغو تمامی قوانین مبنی بر جداسازی جنسی در سطوحاجتماعی مختلف
 پذیرش و اجرای بی قید و شرط کنوانسیون رفع تبعیضاز زنان و کنوانسیون منع شکنجه
 شناسایی رسمی روز  8مارس به عنوان روز جهانی زن مزد مساوی در برابر کار مساوی بیمهء بیکاری لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و منع کار کنتراتیو قطعه کاری
 اصالح قانون کار و احیای شمولیت آن بر کارگاههایکوچک
 تامین اجتماعی مکفی برای زنان سرپرست خانوار لغو قوانین تبعیض آمیز در استخدام و اشتغال ممنوعیت اخراج زنان باردار و منع خودداری از استخدامزنان باردار یا دارای فرزند
 -تدوین قوانین مبارزه با تبعیض جنسی در استخدام و

شرایط کار و ارتقای شغلی
 آزادی تشکلهای صنفی ،تعاونی ها و صندوقهایهمیاری زنانه
 برخورداری زنان از حق عائله مندی حق انتخاب آزادانهء شغل برای زنان تعیین حداقل دستمزد برای زنان پرداخت مقرری برای کار خانگی زنان توسط دولتو تاسیس موسسات خدماتی ویژه و رایگان به منظور
کاهش بار کار خانگی از قبیل رختشویخانه ،مهدکودک،
رستورانهای عمومی و  ...در محالت مسکونی و یا
مجاورت محل کار زنان
 تشکیل خانه های امن برای زنانسازمان دهی تن فروشان توسط دولت با نظارت نهادهای
مردمی و توانمند سازی آنها به منظور بازگشت به زندگی
عادی ،لغو قوانین جزایی در روابط جنسی ،لغو مجاز بودن
قتل مهدور الدم ،ممنوعیت کاربرد واژهء فرزند نامشروع،
آزادی سقط جنین بهداشتی و رایگان
 تعیین دقیق مشاغل سخت در کارهای زنان کاهش ساعات کار زنان پرستار ارث برابر و ما لیات تصاعدی بر ارث و توزیع عمومیآن
 لغو سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها برای جلوگیریاز تقویت بازار کار مردانه
 تدوین قوانین جامعه برای مبارزه با قاچاق زنان و تجارتسکس
 -بیمهء درمانی و بیمهء سالمندان رایگان و همگانی

اصول سیاسی و نحوه نگرش به امر سیاسی:
 « اعتقاد به وابستگی آزادی به معیشت ،پیوستگیآزادی سیاسی و برابری حقوقی به آزادی اجتماعی و تغییر
مناسبات اجتماعی -اقتصادی ،پیوند ناگسستنی حقوق
مدنی -سیاسی با حقوق اقتصادی -اجتماعی ،مالزم بودن
استقرار دموکراسی و تعمیق آن با همبستگی جنبشهای
اجتماعی»( بیانیهء اول ماه مه .)2009
تاکید بر اینکه « تنها راه رهایی در سیاست ،جنبشهای
اجتماعی هستند» ( بیانیهء دموکراسی از پایین در برابر
دیکتاتوری از باال) و جنبش بودن در مفهومی که در «
نحوه نگرش به جنبشهای اجتماعی» شرح داده شد.
« تکیه بر تحقق مطالبات دموکراتیک نیروهای اجتماعی
و جنبشهای اجتماعی به عنوان شرط تحقق دموکراسی به
جای تکیه بر روند( شکل) دموکراسی» ( بیانیهء دموکراسی
از پایین در برابر دیکتاتوری از باال)
باور به « هر امر شخصی  ،امر سیاسی است در مقابل
شخصی سازی و فردی کردن سیاست توسط لیبرالیسم و
پسامدرنیسم»( استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان)
تکیه بر سنت مارکسی و مارکسیستی( استراتژی عمل
سوسیالیستی جنبش زنان)
اعتقاد به انتر ناسیونالیسم( استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان)
اعتقاد به ضرورت و جایگاه حزب سوسیالیست طبقهء
کارگر( استراتژی عمل سوسیالیستی جنبش زنان و بیانیهء
اول ماه مه )2009
رد نخبه گرایی  ،بوروکراسی و سلسله مراتب در تشکل
های اجتماعی و سیاسی( استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان)
« تکیه بر اصالحات علیه سیستم و ساختاری و مردمی
به عنوان وسیلهء انقالب» ( بیانیهء دموکراسی از پایین در
برابر دیکتاتوری از باال)
« انتخاب « دنیای بهتر» به جای « انتخاب بین بد و
بدتر» » ( بیانیهء دموکراسی از پایین در برابر دیکتاتوری
از باال)
ضرورت انقالب که آن را چنین می دانیم:
« انقالب نه تنها بدین خاطر ضروری است که طبقهء
فرمانروا نمی تواند به هیچ طریق دیگری سرنگون شود،
بلکه ایضا بدین خاطر ضروری است که طبقه ای که آن
را ساقط می سازد ،تنها با انقالب می تواند خود را از شر
کثافات قرون رهایی بخشد و برای ایجاد جامعه ای با
طرحی نو ،شایسته و مناسب گردد»( ایدئولوژی آلمانی:
کارل مارکس و فردریش انگلس)
در واقع ضرورت انقالب برای ما متفاوت از جنبش
سرنگونی ،میلیتانسی( تندروی) و براهین آنارشیستی است.
مفهوم انقالب برای ما « الغای بی بر
و برگرد تفاوتهای طبقاتی است ،یعنی
تمامی مناسبات تولیدی است
الغای
ٍ
که این تفاوتها بر مبنای آنها شکل می
اجتماعی
تمامی مناسبات
گیرد ،الغای
ٍ
ٍ
مالزم با این گونه مناسبات تولیدی،
و واژگون کردن تمامی اندیشه هایی
که از این مناسبات اجتماعی بر می
خیزند»( نبردهای طبقاتی در فرانسه:
کارل مارکس)
« انقالب یک پروسه است و دوره ای
از مبارزات که باید سیر واقعی خویش
را طی کندف دوره ای از مبارزات
گسترده و عمیق و با افق در جامعه
نه شورشگری کور یا امری کتابی و
فانتزی» ( بیانیهء دموکراسی از پایین
در برابر دیکتاتوری از باال) .انقالب
نه امری اراده گرایانه و نه امری خود به خودی است،
انقالب یک پروسه از مبارزات واقعی،گسترده ،عمیق و با
افق است ،از این رو انقالب یک علم است( و البته نه فن)،
انقالب
علمی بودن انقالب ،آن را امری کتابی نمی کند،
ٍ
کتابی انقالب مرده است ،انقالب زنده ترین عمل تاریخی
آدمی است.
سیاست ما در رد رفرمیسم ،انحالل طلبی ،انقالبیگری
تخیلی( شورشگری کور ،انقالب کتای یا فانتزی)،
پوپولیسم جنبشی( تمایل به جنبش فارغ از محتوا) و
تاکید بر نقش سیاسی طبقهء کارگر ( و در کل جنبشهای
اجتماعی و نیروهای اجتماعی) و مرزبندی با صنفی گرایی
و سیاست کارگر-کارگری معنا می یابد (.دموکراسی از
پایین در برابر دیکتاتوری از باال)  .ما بر دموکراسی از
پایین که همانا دموکراسی سوسیالیستی ،مستقیم ،شورایی
و اجتماعی است به عنوان شکل پیشروی اجتماعی و
صورتبندی جامعهء آینده تکیه داریم.
و در آخر تشکیل جبهه های عمومی ضد استبدادی و ضد
فاشیستی را بر مبنای توافق بر اصول عبور از حاکمیت ،رد
هرگونه دخالت خارجی و اتکا به مبارزهء مردم را مقدور می
دانیم و در این راه دست اتحاد تمامی نیروهای دموکرات
را به گرمی می فشاریم.
تحلیل از ساختارهای سیاسی ایران:
رشد ناموزون سرمایه در جوامع پیرامونی که به معنی ورود
امپریالیستی سرمایه داری و شکل گیری سرمایه داری
وابسته است در ایران به دلیل شیوه تولید آسیایی( در روبنا
استبداد شرقی) و اقتصاد تک محصولی رانتی به شکل

« سرمایه داری کژدیسه» درآمده است و این پدیده به
ویژه در دوران انحطاط سرمایه داری( منظور پایان بالندگی
سرمایه داری و نقش انقالبی بورژوازی) به بورژوازی بیمار
و لیبرالیسم عقیمی انجامیده است که ناتوان از پیشبرد
حداقلی از مطالبات دموکراتیک است ،این وضعیت
را ساختار دولت و صورتبندی ایدئولوژیک جمهوری
اسالمی شدت بخشیده است و در نتیجه بار انجام وظایف
دموکراتیک نیز عالوه بر وظایف سوسیالیستی بر دوش
سوسیالیستها نهاده شده است.
استراتژی های عملی ( استراتژی عمل سوسیالیستی
جنبش زنان ،بیانیهء اول ماه مه  ،2009بیانیهء دموکراسی
از پایین در برابر دیکتاتوری از باال):
 ایجاد جبهه ای واحد از نیروهای همسو با آرمانهایبرابری جنسی -طبقاتی
 کار توده ای ،آموزش و سازماندهی زنان زحمتکش وفرودست ترین اقشار زنان
 تقویت شبکه های محلی زنان و تبدیل و اتصال آن بهیک شبکهء مبارزاتی در سطح وسیع تر به ویژه در محله
های فقیر نشین.
 حمایت از اصالحات انقالبی برای زنان همبستگی ویژهء منطقه ای جریانهای سوسیالیست زنانمنطقه
 احیاء و بازخوانی سنت مارکسی و مارکسیستی در موردمسالهء زن
 لزوم دخالت مارکسیستها در مباحث نظری جنبش زناناحیای سنن رادیکال مبارزاتی زنان در تاریخ جنبش زنان
به ویژه در ایران
 تکیه بر تحرکات خودجوش درون جامعه در مورد مسالهئ زنان و حمایت و تقویت آنها
 تشکیل و تقویت محافل فعاالن سوسیالیست زنان ونزدیک کردن نگرش و عمل آنها به منظور ایجاد جبههء
سوسیالیستی زنان
 حرکت به سوی حزب سوسیالیست طبقه ء کارگر شکل گیری تشکل مستقل زنان کارگر توامان با کمکبه شکل گیری تشکلهای کارگری و پیگیری آزادی
تشکل
 همکاری زنان با نشریات کارگری و همکاری کارگرانبا نشریات زنان
 برجسته سازی مطالبات اقتصادی -رفاهی در جنبشزنان و طرح مطالبات برابری و آزادی جنسیتی در جنبش
کارگری
 تشکل زنان فقیر ،زنان خانواده های کارکری و زنانزحمتکش از طریق شبکه ء محلی زنان -تشکلهای محل
زیست نظیر صندوقهای همیاری ،تعاونی های مصرف
محلی ،برنامه های توانمند سازی زنان همراه با مبارزه
برای کنترل شورایی بر محالت و مقاومت در مقابل دست
اندازی ها و تعرضات سرمایه و دستگاههای سرکوب به
محل زحمتکشان ،کارگران و تهی دستان
 یاری کارگران به جناح پیشرو جنبش زنان برای غلبه برجریان سازشکار جنبش زنان (کمپین یک میلیون امضاء)
و یاری زنان به کارگران برای فائق آمدن بر جریانات
ارتجاعی و سرکوبگر کارگری( خانهء کارگر).
 جنبش دموکراسی از پایین :شبکه های محلی و هستههای سرخ محله و شوراهای محلی ،هسته های سرخ
کارخانه ،تعاونی ها ،اتحادیه ها ،صندوقهای همیاری،
شبکه های نوین تولید و توزیع ،جنبش تصرف کنندگان،
کنترل کارگری ،جنبش خدمات رسانی به محرومان،
فرهنگ بدیل  ،آموزش بدیل ( دفترچه های آموزشی-
آگاه گری)
 جنبشهای مطالباتی تعمیق جنبش مقاومت ( اعتصاب ،نافرمانی مدنی و عدمهمکاری)
 جبههء ضد فاشیستیویژگیها:
 نیفتادن در دام گروه زنانه :یکی از معضالت گروههایزنان ،مسالهء سیاست گروه زنانه است .این سیاست ناشی
از گرایش فمینیسم رادیکال است و البته گروههای که از
لحاظ گرایش در این دسته بندی قرار ندارند را نیز متاثر از
خود ساخته است( نظیر /WMWحرکت جهانی زنان.)/
رهایی زنان ایران( رزا) از ابتدا به این بیراهه نیفتاد و تاثیری
از این انحراف رادیکال فمینیستی نگرفت.
 نیفتادن در دام فرمالیسم سازمانی و جزم گرایی مرامی:بسیاری از گروهها ( نه فقط گروههای زنان) محصور در
قفس اساسنامه و مرامنامه اند و عمدتا چیزی هم بیش از
این اساسنامه و مرامنامه نیستند .از چالشهای گروههای
سیاسی و اجتماعی (از جمله زنان) افتادن در مجادالت
فرمالیستی اساسنامه ای یا دست و پا زدن در جزمیتهای
مرامی بوده است .رهایی زنان ایران( رزا) شکل گیری
گروهی و فکری خود را دچار چنین چالشهایی نکرد و
در واقع بر اساس « شدن» شکل گرفت .البته این مساله
نافی لزوم اساسنامه و مرامنامه نیست بلکه نقد فرمالیسم
سازمانی و جزم گرایی مرامی است.
 پرهیز از آکادمیسم و تکیه بر رویکرد استراتژیک:بسیاری از گروهها و حلقه های زنان که دوران گذشته
شکل گرفتند و برخی از آنها نیز هنوز فعالیت دارند ،چیزی
نبودند جز حلقه های آکادمیستی_ روشنفکری که گرچه
مقاالت یا پژوهشهای خوبی در زمینهء زنان انجام دادند

اما نتوانستند نقشی راهبردی در جنبش زنان ایفا کنند یا
حتی برای خود تعریف نمایند ( نظیر نیمهء دیگر ،آوای
زن ،بنیاد پژوهشهای زنان)  .رزا علیرغم توانایی هايش
در فعالیتهای آکادمیستی زنان و با وجود تاکید بر رویکرد
علمی و پژوهشگرانه خود را محدود به این سبک فعالیت
ننمود و از همان ابتدا از آن فراتر رفت.
 پرهیز از شعار زدگی :شعارزدگی آفت بسیاری ازگروههای چپ ( از جمله گروههای زنان) است ،تکیه بر
یکسری شعار و کلیشه ها و حرفهای کلی و در نهایت
فقدان هرگونه راهبرد .رزا همچنان که در دام آکادمیسم
نیفتاد ،به شعارزدگی نیز دچار نشد .نگاهی به بیانیه های
رزا در موضوعات مختلف و مقایسهء آن با سایر گروههای
چپ زنان خود گویاست.
 دوری از جزمیتهای گرایشی :از مشکالت گروههایچپ  ،جزمیت گرایشی است یعنی تک ساحتی شدن
در سنت مارکسیستی یا در بهترین حالت حذف یک یا
برخی گرایشها که گرچه در بدو امر ظاهری بی طرفانه
دارد اما در واقع همین شکل نیز در خدمت یک گرایش
قرار گرفتن است .رهایی زنان ایران( رزا) هیچگاه خود
را حصور در گرایشهای گوناگون مارکسیستی( لنینیسم،
لوکزامبورگیسم ،کمونیسم شورایی ،سنت حزب کمونیست
ایتالیا /گرامشیسم ،/تروتسکیسم ،مائوئیسم و  )...ننمود
و هیچگاه نیز مرزبندی های خود را براساس مرزبندی
گرایشی قرار نداد.
 فارغ بودن از مجادالت حزبی  -سازمانی :رزا چه دردرون خود و چه در نمود بیرونی خود را فارغ از مجادالت
حزبی  -سازمانی قرار داد و البته این به معنی عدم نقد بر
جریانات مختلف نبود ،اما این نقد نه از منظر مجادلهء یک
حزب و سازمان با حزب و سازمانی دیگر ،بلکه از منظری
فارغ و فرا از این مجادله بود.
 سیاسی بودن :رزا بر یکی از مهم ترین معضالت برخیگروههای زنان یعنی پرهیز یا هراس یا کناره گیری از
سیاسی بودن فائق آمد و به عنوان یک گروه زنان سیاسی
عمل نمود و خود را شناساند.
 تلفیق امر زنانه با امر سیاسی عام و توجه به هر دووظیفه :رزا هم به مسائل زنان به صورت خاص توجه نمود
و هم وظایفش در قبال مسائل عام سیاسی و جنبشهای
عام سیاسی را از یاد نبرد.
 تکیه بر جنبش واقعی :رزا همواره بر « جنبش واقعی کهجلوی دیدگان ما جریان دارد» تکیه نمود و سیاستهایش را
بر این اساس تنظیم نمود.
 پرهیز از پراتیک پوپولیستی :رزا در عین تکیه بر جنبشواقعی به معنی « سطح مبارزه توده ها»  ،خود را « سطح
توده ها» تنزل نداد و گرفتار پراتیک پوپولیستی این معضل
تاریخی بخشی از چپ نشد.
 دورای از بیماری خود محوری و خود ستاد انقالبپنداری :این بیماری از حادترین بیماری های اخیر چپ
مجنون معاصر است که بخشهایی از چپ را آلودهء خویش
کرده است ،خود مرکز جهان بینی ،خود را مر کز تحوالت
فرض کردن ،برای خود وظیفهء هدایت تاریخ را قائل
شدن ،خود را مرکز هر اتحادی دیدن و فراخوان دادن به
همه که دست از فرقه گرایی تان بردارید و به من بپیوندید،
به جای ایفای نقش در تحوالت و برای آن برنامه داشتن،
به جای نقش تاریخی خود را بر عهده گرفتن و به جای
تالش برای ایجاد اتحاد و حرکت در جهت وحدت ،اینها
همه آن چیزی است که در چپ معاصر باعث هپروتی
شدن آن گشته است .رزا هیچگاه نگفته است و نمی گوید
که من راه نجات را ارائه می دهم و به آن عمل کنید بلکه
می گوید برنامه و استراتژی اش برای موضوعات مطروحه
و در رویدادهای جاری چیست ،نگفته است و نمی گوید
که بیایید به من بپیوندید و چرا دست از فرقه گرای بر نمی
دارید و آمریتم را نمی پذیرید ،بلکه می گوید که باید به
سمت اتحاد حرکت کرد و نقش خویش در این وحدت را
بیان می کند و از لوازم اتحاد می گوید و اینکه فرآیند آن
چگونه است.
آدرس اينترنتي گروه:
http://www.iranroza.blogspot.com

هادی خرسندی
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش ) ...حافظ(

مرغ زیرک در اوین
شنیدم بلبل از ده قهر کرده
ز بستان رفته جا در شهر کرده
در آنجا طبق دستور والیت
کند دائم قوانین را رعایت
صدایش چون نباید دربیاید
فقط در دل ترانه میسراید
تلفن زد اخیراً گل به بلبل
که آنجا را نکن دیگر تحمل؟
بیا برگرد سوی آشیانه
بزن چهچه ،بخوان اینجا ترانه
تو از وقتی که میل شهر کردی
به گل ها زندگی را زهر کردی
بیا همراه ما همراز ما باش
همان دستانسرای ناز ما باش
تو دانی هر گلی را هست بوئی
کنار بوی او روی نکوئی
بیا با هرگلی یک شب صفا کن
خالصه شهر کوفتی را رها کن
بیا پهلوی ما مرگ شقایق
ولو شو روی گلبرگ شقایق
بیا اینجا شبی با یاسمن باش
شب دیگر کنار نسترن باش

کنون کنج قفس ،توی اوینم
ميان دوستان نازنینم
به ديدارم قدم کردند رنجه
چه زندانبان ،چه مأمور شکنجه
زده حلقه به دورم گرد تا گرد
همه استاد و تنها بنده شاگرد
چه تدریسی ،چه دانشگاه خوبی
چه استادان محبوبالقلوبی
همه اهل دعا ،اهل طهارت
همه در بازجوئی با مهارت
تمام ًا ذوب در امر واليت
خصوص ًا حل شده در بول و غايط
همه البته با من مهربانند
فرشته گان دور از آسمانند
مرا زير نظر دارند دائم
که راحت باشم از شر مزاحم!
همه رفتارشان یکجور و واحد
لقب ها دکتر و حاجی و سید
من اینجا انفراداً شاد هستم
میان این قفس آزاد هستم
به جان هرچه سید هرچه حاجی
ندارم شکوه از این العالجی
بنابراین تو کمتر سرصدا کن
فقط از بهر تغییرم دعا کن
که من باید روم راه تحول
نباشم بعد از این بیهوده بلبل!
من از یاران سابق شکوه دارم
نه دیگر منتظر بهر بهارم
ببین من تازه میفهمم که یاران
چرا بودند در فکر بهاران

به نیلوفر بگو پیشات بماند
برایت شعر پوران را بخواند

بهار از خارجه تحمیل میشد
زمستان بیخودی تعطیل میشد

گل پامچال بیاید این حوالی
بخواند بهر تو شعر شمالی
گل یخ میزند بهرت جوانه
ترا گرما دهد در آشیانه

بهاران جان من چهچه ندارد
چه فصلی! سر ندارد ته ندارد

گل مریم بیافتد روی پایت
خودش را میکند پرپر برایت
چه حیفات شد که ما را ترک کردی
همان بهتر که فوری باز گردی
چرا از ما رمیدی جان بلبل؟
کسی گفته به تو نازکتر از گل؟
***
جوابش داد بلبل که کجائید
شب جمعه مالقاتم بيائید!
نمیدانید در این یک دوهفته
چهها بر بلبل بیچاره رفته
اگرچه احتیاطم بود خالص
نخواندم لحظهای توی مجالس
اگرچه گشته بودم الل ِ کامل
که با چهچه نيافتم توی مشکل
ولی جیکام درآمد بی مج ّوز
به جيکی ،رد شدم از خط قرمز
نباید جیک زد در شهر و حومه
وگر جیکی زدی کارت تمومه
نگو ،آن روز که ناگه زدم جیک
نمودم خلق را یکباره تحریک
منافق شاد از تحریک من شد
نظام اندر خطر از جیک من شد
نمانده بود چیزی که بناگاه
بیفتد این رژیم خوب و دلخواه!
از این بابت دو تا مأمور با ریش
سر شاخه گرفتندم سه شب پیش
کتک؟ نه .فحش؟ نه .خیلی مودب
همانطوری که میگیرند اغلب!
به سبکی که اسانلو را گرفتند!
و یا هرکس پس از او را گرفتند
نه تندی بود در کار و نه سختی
گرفتندم خیابان درختی
فقط مأموره با من کرد کاری
که خود را زرد کردم چون قناری!

نه تاسوعا نه عاشوراست در آن
نه دشت کربال پیداست در آن
اگر خواهی تو ماه و فصل دلخواه
به زودی ماه شوال آید از راه
محرم بعد از آن ،ماه عبادت
قمه هم میتوان زد با ارادت
عجب شامی ست این شام غریبان
که غم میگیرد از آدم گریبان
دلت از غصههایت چون خبر داد
اتوماتیک باید گریه سر داد
در اینجا شب همه شب روضه برپاست
بساط گریه در هر حوزه برپاست
بنابراین من اینجا در رفاهم
بکن دقت به آنچه از تو خواهم
نزن با رادیوها هیچ حرفی
ضرر دارد بدون هیچ صرفی
به «وی.او.ا» نگو از من کالمی
به چالنگی نده حتی سالمی
وگر خواهی نمائی چارهجوئی
فقط باید به بی .بی .سی .بگوئی!
ز احواالت من هرکس که پرسید
بگو که از امامش کرده تقلید
به گلها یک به یک برسان سالمم
بگو من ذوب در فقه امامم
منم من بلبل اهللاکبر
که با عشق نبوت ميزنم پر
چو میخواهم بدانم از شما حال
ز توضیحالمسائل میزنم فال
ز راه دور از گلها کنم یاد
سخنهائی بگویم بهر ارشاد
نپندارید بلبل کرده قاطی
نه .بلکه گشته ک ً
ال منکراتی
مرام من صراط مستقیم است
سخنهایم پی حفظ رژیم است

مسائل با شماها دانه دانه
بگویم اولش بی تازیانه
وگرنه بحث شالق است و گلبرگ
شکنجه ،اعتراف و توبه و مرگ
***
گل سرخم! ،والکن کو حجابت؟
نذار شیطون بیاد هر شب بخوابت
بنفشه! بی وضو هرگز نمانی
توی باغچه نمازت را بخوانی
معاذاهلل! نیلوفر کجا رفت؟
ایشالال مسجد نیلوفرا رفت!
آهای آفتابگردون! تو حیا کن
برو در سایه ،پائین را نگا کن
شقایق! اسم تو داره خجالت
بوی خوبم میدی ارواح خالت
همه باید که ظرف نیم ساعت
بجوئید از چنین بوها برائت
همه باید که بوتان گند باشه
رژیم از عطرتون خرسند باشه
آهای شب بو ،نکن بوی خودت خوش
بده بو مثل امشی و مگسکش
آهای ارکیده ،داوودی ،آهای یاس
نخواین فردا بیام با قیچی و داس
به قرآن میزنم از بیخ و ریشه
که در پژمردگی باشین همیشه
چي بود اسم شما؟ گفتی َقرنفُل
نه! خرزهره قشنگه واسهی گل
اونم البته رنگش جلف و لوسه
ولی از اون سبکتر تاج خروسه
آهای ميمون ،نگويم اين به هرکس
رئيس جمهور گلهائی از اين پس
نگير ژستهای طاغوتی شکوفه
بيافت يک گوشهای مثل علوفه
آهای غنچه ،جوون خوب نيستُ ،مسن باش
به رنگ و بو اگر میشه پهن باش!
آهای سنبل! نگی بازم بهاره
سر هفتسین نمیشینی دوباره

گالیول! هست دمب تو اضافی
توی هر شاخه یک گل هست کافی
همه تونم زیادی غنچه دارین
جای غنچه فقط خار دربیارین
و ضمن ًا میکنین حتم ًا رعایت
ازین جمعه اصول بول و غایط
بالنسبت خال گر میره سوسن
به پای چپ بشه وارد خصوص ًا
آهای کوکب ،تو هم تقليد از او کن
پيازت را در آب کر فرو کن
اگر آب گير نمیآورده الله
کلوخ برداره منباب ازاله
آهای گل کاغذی قدری حیا کن
مداد نامحرمه اون را رها کن
ببین زنبق زیادی هست نازت
نکن کاری که له سازم پیازت
آهای نرگس نگاهت باز خماره
نذار شیطون تو چشمت پا بذاره
آهای میخک چرا اینجا شدی میخ
نکن کاری که کنده میشی از بیخ
چرا نیلوفرآبی شدی خیس؟
به ولالهه که میگیری رماتیس!
ببینم اطلسی در جنب و جوشی
مبادا مخمل و اطلس بپوشی
***
چو بلبل داد دستورات کامل
به سر بنهاد توضيحالمسائل
وزان پس کرد مضحک قارقاری
که گوئی زاغ بوده روزگاری
کمی ُقد ُقد کمی هم بقبقو کرد
سپس مثل خروس قوقولی قو کرد
گلو تر کرد و آبی در قفس خورد
صدای یاکریم از خود درآورد
به اين ترتيب پيش بازجویان
پيام خويش را دادي بر نکویان
که يعنی دوستان بیشبهه و شک
نخواهد مکتبی شد مرغ زيرک
دو روزی چرخ اگر بر کام اينهاست
وليکن عاقبت پیروزی از ماست

ادامه بحران اقتصادی
جهانی سرمایه داری!
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu

اخیرا وزراى دارايى كشورهاى گروه بيست روز شنبه ششم
سپتامبر  2009در نشست خود در لندن ،درباره ادامه كمك
ها براى مبارزه با بحران مالى جهان و نيز كاهش ميزان
پاداش براى مديران ارشد بانكها به توافق رسيدند.
اين در حالی است که صدها کارگر در اثر این بحران
سرمایه داری در آمریکا و کشورهای دیگر شغل خود را از
دست دادند و به صف میلیون ها بیکار پیوستند ،به ویژه در
آمریکا عالوه بر گسترش بیکاری ،بسیاری از خانواده ها
که از بانک وام گرقته و خانه خریده بودند به دلیل توانایی
عدم در پرداخت وام های خود ،بی خانمان شده اند هیچ
کمک دولتی به آن ها اختصاص داده نشده است.
در این نشست« ،گوردون براوان» نخست وزیر بریتانیا،
گفت «منافع ملی هر یک از ما زمانی تامین می گردد
که منافع مشترک همگی تامین گردد ».وی ،هم چنین
درباره خوش بینی زودرس در باره بازگشت رشد اقتصادی
به شرکت کنندگان هشدار داد .وی گفت اشتباه بزرگی
است که اوضاع اقتصادی را کامال عادی تلقی نمود و
طرح های بازسازی اقتصادی را که از هنگام اجالس سران
کشورهای گروه  20از آوریل گذشته آغاز گردیده ،رها
کنیم ...وی تاکید کرد که نیمی از طرح بازسازی اقتصاد
جهان که بیش از  5000میلیارد دالر بر آورد شده ،انجام
گرفته و نیمه دیگر آن در آینده اجراء خواهد شد.
چند کشور پیشرفته صنعتی جهان از جمله آمریکا اخیرا
طرح هایی را برای «استراتژی خروج» که ناظر بر پایان
تدریجی حمایت مالی دولت ها از بانک ها و بخش های
مختلف اقتصادی ،ارائه داده بودند.
وزرای کشورهای برزیل ،روسیه ،هند و چین که بلوک
اقتصادی «بریک» ( )Bricحرف اول نام هر یک از این
چهار کشور را تشکیل می دهند نیز پیش از اجالس گروه
 ،20در دیداری هشدار دادند «بسیار زود است» که درباره

پایان بحران مالی صحبت کرد .آن ها در تشریح این نظر
خود گفتند پول های کالنی را که از سوی دولت های
سراسر جهان به صنایع و بخش های مختلف اقتصادی
تزریق شده ،نمی توان با عجله و بدون ایجاد مشکالت
تازه تر از این نظام خارج کرد.
فرانسه پیشنهاد کرده بود قوانینی تدوین شود که پاداش
ها را محدود کند ،اما آلیستر دارلینگ ،وزیر دارایی بریتانیا
این پیشنهاد را «غیرقابل اجرا» دانسته و در عوض خواستار
اجرای سیاستی شده بود که پاداش ها را به عملکرد طوالنی
مدت کارمندان و کارشناسان بانک وابسته می کند.
در جريان نشست ماه آوريل ،سران گروه بيست در لندن
توافق كرده بودند ،پنج تريليون دالر براى اجراى برنامه
هاى حمايتى اختصاص دهند .اين در حالى است كهبه
گفته نخست وزير بريتانيا ،تاكنون كم تر از نيمى از اين
مبلغ براى كمك به اقتصاد جهان صرف شده است.
آلیستر دارلینگ ،وزیر دارایی بریتانیا ،گفته است دولت های
شرکت کننده در اجالس گروه  20توافق کردند تا هنگامی
که بهبود اقتصادی کامل حاصل نشده ،به حمایت مالی
خود ادامه دهند .وزیر دارایی بریتانیا افزود ،ماموریتی که
آنان شروع کرده اند ،هنوز به پایان نرسیده است.
به گزارش آسوشيتدپرس ،وزراى دارايى بيست كشور
بزرگ صنعتى و در حال توسعه جهان در جريان این
نشست خود در لندن ،نتوانستند در باره تعيين سقفى براى
پرداخت پاداش به مديران بانك ها به توافق برسند .زیرا
كشورهاى آلمان و فرانسه خواستار تعيين سقف پاداش
مديران ارشد بودند ،اياالت متحده و بريتانيا با اين پيشنهاد
مخالفت كردند.
نشست بعدی سران گروه بيست در روزهاى  ۲۴و ۲۵
سپتامبر در پيتزبورگ آمريكا برگزار خواهد شد .عالوه بر
هفت كشور بزرگ صنعتى و روسيه ،كشورهايى هم چون
هند ،چين و برزيل كه داراى اقتصادهاى رو به رشد هستند
و نيز كشورهايى مانند عربستان سعودى كه داراى منابع

سالم كرد و به طرف ساشا برگشت و گفت :خب دوچرخه
ات چطور است؟مي توانم سوارش بشوم يا يا درست نيست
كه يك آقاي اصيل  ،سوار اسب فلزي شود؟
پيش خودم پرسيدم اين آقائي كه چشمان باهوشي دارد
كيست؟ و وقتي آقا وارد خانه ي شد ساشا را سئوال پيچ
كردم  .ساشا با شگفتي به من نگاه كرد و گفت «چي؟تو
بيست سال كار مخفي در روسيه
جورجي والنتينويچ را نمي شناسي؟»
نوشته :سسيليا بابروفسكايا
طبعا جواني كه در هلند بزرگ شده بود نمي توانست بفهمد
كه بر طبق درك من پلخانف به جاي اين كه دستكش
قسمت ششم
هاي پوست بزغاله اي زرد رنگ بپوشد مي بايست لباسي
دعوتنامه اي دريافت نمودم مبني بر اين كه تعطيالت
ژنده و ساده مي داشت.
تابستانم را در خانه ي والدين ورا در زوريخ بگذرانم .مدت
ولي اگر سرووضع ظاهري پلخانف و عاداتش باعث كمي
ها راجع به سفري به سوئيس فكر كرده بودم .يكي از
دلسردي در يك كارگر انقالبي زيرزميني روسيه شد ،سر
آرزوهايم اين بود كه با گروه «رهائي كار» تماس برقرار
و وضع ورا زاسوليچ و شيوه ي زندگي اش صد بار اين
نمايم .در ضمن مي خواستم نشريات مخفي زيادتري را
دلسردي را جبران نمود .در آن تابستان اغلب اوقات ورا
بخوانم و از منابع دست اول دريابم كه درجنبش زيرزميني
زاسوليچ را مالقات مي كردم زيرا او هم عمال در خانه ي
روسيه چه مي گذرد.
آكسلرد زندگي مي كرد .او اتاقي در همان نزدكي داشت و
در خانه ي آكسلرد ،پلخانف و ورا زاسوليچ و همچنين
خانواده ي آكسلرد هر چه كردند نتوانستند او را قانع كنند
ببل،كائوتسكي و برنشتين را در آن تابستان مالقات
كه از آن اتاق كه بيشتر شبيه غار بود دست بردارد .ورا
كردم.
زاسوليچ سرفه مي كرد و در حقيقت خيلي مريض بود و
به خصوص اولين باري را كه پلخانف را ديدم به خاطر مي
اتاقش برايش قابل زندگي نبود ولي چون نميخواست كه
آورم  .در باغچه ي خانه اكسلرد ايستاده بودم و با ساسا
باعث ناراحتي آكسلردها شود دعوت آنها را به صرف غذا
پسر اكسلرد كه تازه با دوچرخه اش رسيده بود صحبت
قبول نمي كرد .آن طور كه خودش مي گفت برايش كامال
مي كردم .ناگهان مرد مرتب و ميانسال اروپائي كه كت
ساده بود كه يك ديگ پر از سوپ درست نمايد كه در
شلوار خاكستري باز بر تن داشت ،كفش هاي قهوه اي و
تمام طول هفته از آن استفاده نمايد .يكبار او به من و ورا
دستكشي از پوست بزغاله پوشيده بود ،با اشاره ي سر به ما
اكسلرد در مورد مسئله ي لباس گفت احتياجي نيست كه
براي درست كردن پيراهن نزد خياط برويد .هر كس مي
تواند براي خود يكي ببرد .تنها كاري كه بايد انجام دهيد
حمايت مالي شما ياري ارزنده اي است
اين است كه دو سوراخ براي آستين ها و يك سوراخ براي
براي تداوم و ارتقاي انتشار خيابان
يقه اش در آن ببريد .در حقيقت خودش هم عادتا لباسي از
 Nordeaكتان خاكستري رنگ مي پوشيد كه به مانند كيسه اي بود
نام بانك در سوئد
كه فقط سوراخ هائي براي آستين ها و يقه ها داشت .او
نام دارنده حساب
Jens-Hugo Nyberg
كامال در آن احساس راحتي مي كرد و حتي يكبار هم آن
account number: 155 69 28-8 SEK
را هنگام رفتن به تئاتر پوشيد .او من و ورا آكسلرد را بچه
 IBAN: SE41 9500 0099 6034 1556 9288تصور مي كرد و هيچ وقت با ما وارد صحبت جدي نشد.
 BIC-Cod (SWIFT-adress): NDEASESSبحث هائي كه بين پلخانف ،آكسلرد و ورا زاسوليچ در
مي گرفت به طور عمده حول اختالف نظر آنها بر سر
اكونوميست هاي روسي و رويزنيستهاي آلماني بود .ولي
شماره هاي پيشين خيابان را مي توانيد از اين لينك
روابط شخصي را با هم قطع نمي كردند.
نيز دانلود كنيد
هنگامي كه ادوارد برنشتين خانواده آكسلرد را در زوريخ
مالقات نمود بين ميزبانان و مهمان يه هنگام صرف چاي
 http://www.negah1.com/xyaban/titr10.htmlگفتگوي آرام و مسالمت آميزي در گرفت .برنشتين پدر
رويزنيسم آلمان به عنوان يك مرد خودماني با عينك آبي

پاورقي

عظيم انرژى هستند ،از اعضاى گروه بيست به شمار مى
آيند .در جريان تالشها براى مبارزه با بحران اقتصادى
كنونى گروه بيست به جايگاه بسيار مهمى در جهان دست
يافته است.
با وجود این که دولت های پیشرفته صنعتی غرب تاکنون
میلیاردها دالر به بانک ها ،بازارهای بورس ،شرکت ها،
صنایع ماشین سازی و غیره اختاصص داده اند اما افزایش
بی سابقه نرخ بیکاری هم چنان ادامه دارد.
به گزارش بی .بی .سی ،نرخ بیکاری در آمریکا به 9
ممیز  7دهم درصد نیروی کار این کشور رسیده است
که باالترین رقم در طی  26سال گذشته است .کل تعداد
بیکاران این کشور را رقمی بالغ بر  14میلیون و  900هزار
نفر شامل می گردد ،تنها در ماه گذشته میالدی  216هزار
نفر به تعداد بیکاران در آمریکا افزوده شده است.
از آغاز بحران اقتصادی در آمریکا در دسامبر  2007تاکنون
 6میلیون و  900هزار آمریکایی کار خود را از دست داده
اند.
موسسه اطالعات و آمار ملی فرانسه موسوم به «اينسی»،
دو هفته پیش از افزايش شديد نرخ بيكاری در این کشور
خبر داد .به نوشته روزنامه فرانسوی «نوول آبزرواتور»
موسسه اطالعات و آمار ملی فرانسه اعالم كرد نرخ
بيكاری در فرانسه  9و یک دهم درصد از جمعيت فعال
فرانسه را در  3ماهه دوم سال جاری در بر گرفته است.
طبق آمار ذکر شده در سال جاری بیش از  2میلیون و 600
هزار نفر در فرانسه مشاغل خود را از دست داده و به خیل
بیکاران این کشور افزوده شده اند.
به گزارش بی .بی .سی میزان بیکاری در منطقه اتحادیه
اروپا کماکان رو به افزایش است و نرخ بیکاری در میان
جوانان به حدود  20درصد می رسد.
بنا به این گزارش ،پیش بینی می شود شمار بیکاران در
سراسر اتحادیه اروپا ،طی چند ماه آینده هم چنان افزایش
یابد .این گزارش می افزاید مشکل بیکاری در میان جوانان
اروپایی شدیدتر از دیگر رده های سنی است به طوری که
از هر  5جوان زیر سن  25سال یک نفر بیکار می باشد.
بدین ترتیب ،سیستم سرمایه داری هنگامی که از رونق
اقتصادی برخوردار است کارگران را شدیدا استثمار می
کند و هنگامی که در بحران اقتصادی به سر می برد
آوار آن را بر سر کارگران با بیکار کردن آن ها می ریزد.
بنابراین در چنین شرایطی ،جای انترناسیونالیسم پرولتری
که استراتژی طبقاتی خود را در مقابل استراتژی سرمایه
داری قرار دهد ،واقعا خالی است.

رنگ  ،مرا تحت تاثير قرار داد از آنچه كه اين مرد با عينك
آبي رنگ به هنگام صرف چاي گفت چيزي د رخاطرم
نمانده است.
زماني ديگر كوسكوفا* و بروكويوويچ كه وب ها ي روسي
خوانده مي شدند  ،خانواده ي آكسلرد را مالقات نمودند
پلخانف از ژنو آمد كه آنها را ببيند .آنها بحثي طوالني را
در اتاق مطالعه آكسلرد داشتند .جائي كه ما ميهمانان
جوان اجازه ورود نداشتيم .وقتي براي صرف چاي بيرون
آمدند پلخانف كامال هيچان زده به نظر مي رسيد كوسكوفا
افروخته و مبهوت بود در حالي كه آكسلرد و ورا زاسوليچ با
نگاه ها ي تحسين آميز به پلخانف خيره شده بودند.
هرگز تصورش را هم نمي كردم كه روزي پل بوريسويچ
آكسلرد سد راه انقالبي شود كه بارها راجع به آن با من
صحبت كرده بود حتي خوابش را هم نمي توانستم ببينم
كه پلخانف كه اين همه به ما نزديك بود روزي اين قدر از
ما فاصله بگيرد و غريب و دشمن ما شود.
پائيز بود كه به وين برگشتم .اين بار مي بايست جدي در
كلينيك كار مي كردم زيرا نتيجه آن معلوم مي كرد كه
آيا مي توانم حق اجازه زندگي در روسيه را بگيرم يا نه.
من مي خواستم حقي را بگيرم كه خود در حقيقت عاري
ازحقوقي بود و در حقيقت مردم عادي روسيه كه تحت
تسلط امپراتوري روس زندگي كرده و در واقع از هرگونه
حقي بي بهره بودند آن را يعني اجازه زندگي در روسيه را
داشتند.
پس از قبول شدن در امتحان و بعد از دريافت ديپلم
اتريشي براي مدت كوتاهي به زادگاهم برگشتم .در حالي
كه مطمئن بودم كه ورقه ي عدم سوءپيشينه ي سياسي را
كه قبل از امتحان مي بايست گرفت را  ،به من خواهند داد.
تا آن موقع در زادگاهم مطلقا هيچ كس راجع به درگيريم
در جنبش چيزي نمي دانست.
بعد از دشواري هاي زياد  ،سرانجام اين مدرك را از
فرماندار ويتبسك گرفته و تصميم گرفتم كه به خاركوف
بروم .در آن جا مي بايستي در امتحاني كه شامل رشته
هاي كالبد شناسي ،روانشناسي و پرستاري مي شد شركت
كرده و قبول مي شدم تا اين كه بتوانم ديپلم اتريشي را
تبديل به ديپلم روسي نمايم .ديپلم روسي به نوبه ي خود
مرا قادر مي ساخت كه گذرنامه ي قديمي را كه در آن
ذكر شده بود «فقط در جائي كه يهوديان اجازه ي زندگي
كردن را دارند با ارزش است» را با گذرنامه ي جديد كه
در آن نوشته مي شد «ماماي يهودي ...حق زيستن در هر
نقطه از روسيه را دارد» عوض كنم.
ادامه دارد ...
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