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ی ت کار ی                  حو ا  آزادی                     

 کارگران جهان متحد شويد!

 

انتخابات مجلس دهم در راه        
است. اگر در انتخاباتهاي قـبـلـي     
مجلس و رئـيـس جـمـهـوري          

اپـوزيسـيـون    ” ميتوانستند با پرچم 
، “ اصـالحـات  ” ،   “ درون حكومتي

“ تـنـدروهـا   ” تعديل و دفع خطـر    
بساط اين بالماسكه را گرم كننـد،  

و “  اعـتـدال  ” امروز با پـيـروزي       
شدن بخش اعظم جناح “  معتدل” 

هاي درون حاكميت و حتي خامنه 
اي، با بي معني شدن اپوزيسيـون  
درون حكومتي، بازار انتخاباتشـان  

 كساد است.  
گشـايـش   ” پوچي وعده هاي      

، “ گشايش اقتـصـادي  ” و “  سياسي
خلع سالح و بي آبـرويـي دولـت      
اعتدال و كل جمهوري اسـالمـي   
در مقابل مردم، نه فقط حكومتـي  
ها كه كل بازيگران اين مضحكـه  
را به تكاپو انداخته اسـت. عـلـم       

حـق  ” كردن پرچم هايي چـون      
، “ رفــاه” و   “  دمــكــراســي” ،   “ زن

مستقل از اينكه بـيـان فشـار از        
پايين جامعه براي تحميل حقـوق  
انساني خود به جمهوري اسالمـي  
است، تالشي بيهوده بـراي بـازار     
گرمي و داغ كردن فضاي سرد و   

“ رقـابـتـهـاي    ” بيروح انتخابات و 
انتخاباتي شان جـهـت خـريـدن       
مشروعيت براي نظام است. وضـع  
جمهوري اسالمي چنـان وخـيـم      
است كه ولي فقيه دست به دامـن  

شده و تـمـنـاي    “  مخالفين نظام” 
 شركت در انتخابات را ميكند. 

و “  لـيـبـرال   ” تالشهاي طـيـف       
و پادوهايي چون توده و “  كنشگر” 

اكثريت كه با اردنگي از قـدرت      

بيرون انداخته شده اند، در دفاع از 
بالماسكه انـتـخـابـات و بـراي          
كشاندن مردم پاي صنـدوقـهـاي    
راي، جايگاه و ظـرفـيـت ايـن           
جريانات در دشمني بـا آزادي و      
رفاه مردم و هم سرنوشتي آنان را 
با جمهوري اسالمي نشان ميدهد. 
كل اين صف شيادانه در مـقـابـل    
اختناق و استبداد سي و چند ساله، 
در مقابل ممنوعـيـت فـعـالـيـت         
كمونيستها، سازمانها و اتـحـاديـه    
هاى كارگرى، سازمانهاى مـدافـع   
حقوق زن، در مقابل ممنـوعـيـت    
آزادي احــزاب، حــذف نشــدن        

هايي كه تعهدشـان بـه     “  خودي”
نظام بارها و بارها ثابت شده است 
و ليست بلند باالي زنـانـي كـه        
كانديد حضور در مجلس ارتـجـاع   
اسالمي شده اند و رقابت شان بـر  

سر ايفاي نقش بعنوان عـملـه و     
اكره اختناق اسالمى، را نشـانـه       

حق انتخـاب  ” هاي از دمكراسي و 
 علم ميكنند. “ واقعي مردم

 
 مردم آزاديخواه!

شركت در انتخابات چـنـيـن           
رژيمي از نظر سـيـاسـى فـاقـد          
هرگونه ارزشي است. شركـت در     
انتخابات توهين به حق انتـخـاب،   
به حرمت و تالش و مبارزه چـنـد   
ده ساله شما عليه بنيادهاي چنين 
حاكميتي است. نـبـايـد در ايـن          
انتخابات شركت كرد. اما بايـد از     
اين فضا بيشترين استفاده را براي 
تحرك سياسي و اعتراضي علـيـه   
اين بالماسـكـه، عـلـيـه تـمـام            
سازماندهدگان و شركت كنندگان 
درون و بيرون حكومتي آن كـرد.  
دوره به اصطالح مبارزه انتخاباتـي  
ميتواند و بايد به دوره اي پـرشـور   
از طرح مطالبات نه از جمـهـوري   
اسالمي و مجلس ارتجاعـي اش    
كه عليه كل حكومت و جناح ها و 

 پادوهاي آن باشد. ...

بعضا ادعا مي شود كه حكمتيست:       
تحت شرايط حاكميت جمهوري اسالمي، مشاركت زنـان  
در انتخابات مجلس را بايد به فال نيك گرفت، چـراكـه     
امكاني بدست ميدهد كه سر صحبت از حقوق پـايـمـال    
شده زنان باز شود و زنان امكاني براي ابراز وجود و حرف 
زدن پيدا كنند. برخي ادعا ميكنند كه: باالخره فضـايـي       
بوجود آمده است  و نبايد عليه آن موضع تنـد گـرفـت.      
برخي هم ميگويند كه شما شرايط را با دقت نمي بينيد و 
امكان گرايي را تشخيص نميدهد. در كالم آخر گـفـتـه       
ميشود كه: زنان اگر از اين مشاركت و سهم خواهـي در     
قدرت دست آخر سودي هم نبرند، متضرر هم نخواهـنـد   

 شد! پاسخ تان به اين ادعا ها چي است.  
اجازه بدهيد ابتدا در مورد فضاي درست ثريا شهابي:       

شده صحبت كنيم. مستقل از قضاوت در مورد درست يـا   
براي  فعاليت هاي “  هدفمند” غلط بودن ايجاد فضا هاي 

مدني و سياسي، حتما همه مي پذيرند كه اين فضا خـود  
ناگهان از “  گفتمان” بخود درست نشده است! اين فضا  و  

غـيـر   ” يا  “ مستقل” ، “ جنبش زنان” بطن زمين حاصلخيز 
، به بيرون فوران نكرده است! فضا ساخته شـده     “ مستقل

است! و البته اين كاري است كه در دنياي واقـعـي، هـر       
نيروي سياسي جدي به نسبت توان خود بـه آن دسـت       
ميزند و از اين رو قابل نقد نيست. اگر چيزي قابل نـقـد      
باشد، اوال اين ادعا است كه گويا اين فضا و گـفـتـمـان،     
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مخالفيـن نـظـام در        ” خامنه اي:  
 “انتخابات شركت كنند.

 كور خوانديد!“: مخالفين نظام”
براستي چه عاملي رهبر مخوف را  

از يورتمه رفتن انداخته و وادارش     
“ دور انـديشـي  ” كرده تن به چنين 

در پيام اخيرش بدهد؟!  چه نيـازي   
امروز آقا را مجبور كرده كه كاسـه  
گدايي انتخاباتشان را جلو ميليونهـا  
ميليون از مردم محروم ايران، ايـن  

مخالفين نستوه و تمام عيار نـظـام   
 بگيرد؟  

حقيقت اينست كه از يـكـسـو         
دوران خميني كه ميـشـد در روز       
روشن عليه برابري و آزادي فـتـوا     
صادر كرد، گذشت. امروز پشـم و     
پيله جمهوري اسالمي در مـقـابـل    
نسلي كه حاضر به جوش خـوردن    
با هويت اين نظام نيست، ريخـتـه   

 2است. ...                     صفحه

 كور خوانديد!
 

 -قابل توجه طرفداران نظام، اخالف نهضت ملي 
اكثريت و بي بي سي و  -اسالمي، جبهه ملي، توده 

 هم تق اش درآمد!“ آقا”دگرانديشان ضد كمونيست: 
 

 فواد عبداللهي

تغيير چهره مردانه ”كمپين 
 ؛ تيغ دو لبه“ مجلس

 پاسخ به يك پرسش از ثريا شهابي



ی    ت    ٩٧ماره    ٢ ح

 كور خوانديد ...

امروز كه به بـهـانـه انـتـخـابـات               
مهمترين مسائل جامعه، حال و آيـنـده     
آن روي ميز همه قرار گرفـتـه اسـت؛      
امروز كه حق زن، آزادي، رفاه و سعادت 
و امنيت، ابزار تبليغات انتخاباتي و بـازار  
گرمي انتخابات شده است ميتوان و بايد 
ما هم حرف خود، مطالبه خود، حق خود 
را با صداي رسا اعالم كنيم. بـايـد در        
مقابل پرچمهاي دروغين دفاع از حـق    

، “ زنانه كردن مجلس اسـالمـي    ” زن و 
اعالم كرد: حق زن، بـرابـري زن بـا         
حاكميت جمهوري اسالمي در تنـاقـض   

آزادي و   ” است. در مقابل پروپاگانداي    
بايد اعالم كرد اولين شـرط  “  دمكراسي

رسيدن به آزادي به زير كشيدن رژيمي 
است كه بدون سركوب و ديكتاتوري و   
استبداد حتي يكروز دوام نمي آورد. بايد  

“ رفاه و امنـيـت  ” در مقابل تبليغات پوچ 
اعالم كرد جمهوري اسالمـي مـنـشـا       
ناامني است و حاكميت بورژوازي بدون 
تحميل فقر و ناامني به اكـثـريـت مـا       

 ممكن نيست.  
ميتوان و بايد در دوره اي كه تجمعات   

و اهـمـيـت    “  مبارزه انتخاباتي” به بهانه 
شركت مردم در سرنوشـت  ” انتخابات و 

باب ميشود، براي جمع شـدن در    “  خود
كارخانه و محله، در مدرسه و محل كار 
و... بيشترين استفاده را كرد و صـفـوف      
خود را در اعتراض عليه اختناق و فقر و 
بيحقوقي متحدتر و وسيعتر كرد. بايد از  
دوره انتخابات براي گسترش اعـتـراض   
مستقل خود عليه كلـيـت جـمـهـوري        

 اسالمي بيشترين استفاده را كرد. 
 

 زنده باد آزادي، برابري، حكومت كارگري
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 رفقاي عزيز 
 

همانطور كه اطالع داريد كـنـگـره         
هشتم حزب در نيمه دوم فوريه برگـزار  
خواهد شد. اين كنگره علني نيست امـا   
مباحث آن علني و شـركـت اعضـا و        
كادرهاي حزب در آن آزاد اسـت. از           
طرف كميته مركزي حزب از همه رفقـا  
و فعالين حزبي براي شركـت در ايـن       

 كنگره دعوت ميكنم. 
 

حزب ما در دو سال گذشته، جديت      
خود را در پيشبرد اهدافي كه در مقابـل  
خود قرا داده به همـگـان نشـان داده        
است. حزب ما امروز به حق بـعـنـوان       
نماينده چپ و كمونيسم راديـكـال و       
كارگري مورد مراجعه كمونيستهاي آن   
جامعه قرار گرفته است. در اوضاع سيـاه   
و عقبگردي كه به منطقه تحميل كرده 
اند، راديكاليسم و كمونيسم بي اما و اگر 
حزب ما، تقابل عميق و آشَتي ناپذير  ما 
با هر نوع ارتجاع در هـر شـكـل و            

شمايلي، قدرت و حضور ما در ايـران،      
همه و همه امروز به بخشي از واقعيـت  
انكار ناپذير حزب ما تبديل شده اسـت.  
واقعيتي شعف انگيز كه حتي دشمنان ما 

 به آن اذعان دارند. 
 

قطعا حضور تعداد هرچه بيشتري از      
اعضا و فعالين حزب در كنگره، دخالـت  
در مباحث و مسائل كنگره نقش مهمي 
در همنظري و هم اولويت شدن ما، در   
تثبيت اين موقعيت و دسـتـĤوردهـاي        
حزب، در بوجود آوردن انسجام و اتحـاد  
بيشتر حزب، براي پاسـخـگـويـي بـه        
نيازهاي ايندوره حزب و پيشبرد مبـارزه  

 متحدانه مان خواهد داشت.  
 

حزب حكمـتـيـسـت بـه هـمـه                  
كمونيسهاي جامعه ايـران، بـه هـمـه         
فعالين كمونيست طبقه كارگر و به همه 
زنان و مردان كمونيستي تعلق دارد كـه  
در سياست ايران و در دفاع از انـقـالب   
كارگري يك سياست و يك مسـيـر و     

يك پراتيك كمونيـسـتـي را دنـبـال          
ميكنيم. حزب حكمتيست به كل ايـن     
صف تعلق دارد. اگر خفقان و استـبـداد    
حاكم در ايران امـكـان حضـور ايـن         
كمونيستها و بويژه فعاليـن حـزب در       
ايران را در كنگره حزب نميدهد و ما را   
از حضور رفقاي عزيزي كه پـيـشـبـرد     
مبارزه كمونيستي را در سخـت تـريـن      
شرايط پيش ميبرند محروم ميكند، امـا    
نميتواند دخالت و حضور سياسـي ايـن     
رفقا را غير ممكن كند. مبـاحـث ايـن       
كنگره علني است و همين جا از طـرف  
رهبري حزب، از طرف نـمـايـنـدگـان        
كنگره هشتم حزب از هـمـه رفـقـا و         
فعالين حزب در داخـل ايـران دعـوت        
ميكنيم كه در تـدارك سـيـاسـي، در         

مباحث آن، در جوابگويي بـه مسـائـل       
معضالت مبارزه طبقاتي در اينـدوره و    
جوابگويي به نيازهاي جنبش مـان، در    
ساختن حزبي قدرتمند و اجتمـاعـي در     

 داخل ايران فعاالنه دخالت كنند. 
 

 به اميد ديدار شما در كنگره
 دست همگي تان را به گرمي ميفشارم

 
 از طرف كميته مركزي

 آذر مدرسي 
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 آذر مدرسي   

      
خوشبختانه انفجـار اطـالعـات در             

عصر ارتباطات باعث شده منحني شـرق  
زدگي در فرهنگ و سياست و ادبـيـات     
جامعه به سرعت تغيير كنـد. چشـم و        
گوش ملت آنقدر باز شده كه زيـر بـار       

در واقـف    “  آقا” خزئبالت اسالمي نرود.  
است كه پاي منافع “  خطر” بودن به اين 

كشور و نه اسالم عزيز شان را به ميـان  
 ميكشد.

از سوي ديگر، دولـت اعـتـدال و             
اش براي “ گشايش سياسي و اقتصادي” 

اكثريت جامعه تو زرد از كـار درآمـده         
است. از معجزات اين دولت اسـت كـه      
بيشترين آمار اعدامها را به نسبت دوره   
هاي گذشته در كارنامه خود ثبت كـرده  
است. معلوم شد كه تنها راه تـوسـعـه         
اقتصاد و درمان بيكاري در اين نـظـام     
چيزي نيست جز اينكه همه بيكاران را   
سوار اتوبوس كنند و ببرند بيرون مرزهـا  

پياده كنند و از دستشان خالص شـونـد.   
“ گشايش سياسي و اقـتـصـادي   ” ظاهراً 

اين دولت جادو كرده اسـت؛ تشـديـد        
استبداد، فقر، بيكاري، فحشا، نـاامـنـي،      
اعتياد و ادامه تعرض همه جـانـبـه بـه       
حقوق كارگران و زنان، تنها گوشه هايي 
 از خدمات دولت اعتدال به جامعه است.  

با رو شدن اين حقايق و دود شـدن       
ادعاهاي دولت، امروز خامنه اي در راس 
اين نظام در مقابل مردم ايران به زانـو    

مخالـفـيـن    ” افتاده و استدعا ميكند كه:  
بـو  “  نظام در انتخابات شركت كـنـنـد!      

كشيده و فهميده كه نميتوان بـيـش از     
اين همه چيز را با مشت آهنين و ارعاب 
و زندان و بگير ببند و بي حقوقي جواب 
داد. كار نظام از سران ريز و درشت آن    
تا كاسه هاي داغتر از آش تحت عنـوان  

“ اپـوزيسـيـون   ” دگرانديش و كنشگر و   
پادو همچون حزب بي بي سي و طيـف  

توده و جبهه ملي، در بازار بـي  -اكثريت 

رونق انتخابات پيش رو به جايي رسيـده  
است كه همه دست انـدركـاران ايـن        
نمايش مضحك يكي پس از ديگري از 

مخالفين ” لندن تا تهران، رو به جامعه و 
 بساط گدايي راي راه انداخته اند.   “ نظام
اما اكثريت مردم محروم جـامـعـه           

ايران اسير دست انتخابات رژيم و خيمه 
همخـانـواده   “  اپوزيسيون” شب بازيهاي 

حاكميت نميشود؛ مخالفيـن نـظـام در        
زمين اين نظام بازي نميكنند و بازيچـه  
سناريوهاي فريبكارانه و كـثـيـف ايـن       
حكومت نميشوند. تق ولي فقيه و دولت  
اعتدالش درآمده است. هر امتيازي هـم     
كه بدهد خودش را بيشتر به مرحله مات 

 -شدن در بازي شطـرنـج سـيـاسـي          
اجتماعي نزديكتر ميكند. پاسخ اكثريـت   

“ مخالفين نـظـام  ” مردم ايران تحت نام 
به خامنه اي، به طومار نويسان ليبرال و 

و همه كاسه ليسان بـرون    “  فمينيستها”
 حكومتي يكي است: كور خوانده ايد!

د و آن را  وا ت را  ح

د! ش  ع و   وز
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م! یا و ده باد  ی!                   ز سال وری   گ  

جنبش برابري زن و مرد اسـت و           
ثانيا مضمون و متحوايي، مـتـرقـي و        

امـا  “  مينيمـالـيـسـتـي     ” پيشرو، هرچند 
دارد!  اين وجه از داعيـه هـا      “  ممكن” 

 است كه  واقعيت ندارد.   
در مورد خودجوش بودن اين فضـا؛       

عليرغم داعيه شخصيت هـايـي چـون      
خانم خراساني، اين گفتمـان حـاصـل      

جـنـبـش    ” سوخت و ساز خودبخـودي    
احقاق حقوق زنان نيست. ايـن      “ مدني

جـنـبـشـهـاي      ” فضا ساخته و پرداخته   
معيني، براي دخالت در يكي از  “ سياسي

رويداهاي مهم سياسي درون خـانـواده     
حاكيمت، يعني انتخابات مـجـلـس و        
دعواهاي گروه بندي ها و دسته بنـدي  

خوانـدن  “  غيرسياسي” هاي آن،  است.   
آن، تالش زيركانه اي است بـراي در      
خفا نگاه داشتن مـاهـيـت و اهـداف           
سياسي واقعي پشت آن!  به اين دلـيـل    
روشن كه شما اگر پيش از انتـخـابـات    

گـفـتـمـان     ” مجلس، و پيش از ايـن      
درون حاكميتي، از كسـي در       “ سياسي

مورد مشكالت زنان سوال ميكرديد هر 
جوابي ممكن بود تحويل بگيريد غير از 
اينكه: اي كاش بخت يارمـان بـود و        
مجلس آينده پنجاه پنجاه زنانه / مردانه  
مي شد!  يا اگر همه با هم خـوب كـار      
كنيم و خوب تبليغ كنيم، اگـر جـنـگ      

نشود و تحريم ها كامال لـغـو شـود و         
مملكت از هم نپاشد و داعـش حـملـه      

سهم زنان در انتخابـات  “  انشااهللا” نكند، 
درصد مي رسيد و نسل هاي  30آتي به 

بعدي مان حداقل اولين قدمها در مسير 
سعادت را برخواهند داشت! يـا آرزوي       
قلبي و بلند مدت زنان و دخـتـران در       
ايران اين است كه:  چه خوشبخت مـي   
شديم اگر  ولي فقيه مملكت ما زن بود 
و صفي از خواهران زهرا بر مـمـلـكـت     

بسـوي   “ همه با هم” حاكم بودند!  پس  
كمپين تغيير چهره مـردانـه     ” را اندازي 
 “!مجلس

فكر نكنم كسي از طرفداران پروپاقرص 
اين كمپين بتواند جرات  كند و اظـهـار   
كند كه اين آرزوي قلبي، گفته يا نگفته، 
هيچ زن و  دختر  جوان و آزاده اي در   
ايران، در هيچ مقطعي از تاريخ حـيـات   
جمهوري اسالمي ايران باشد.  فـقـط        

پـيـش   ” يك فقره از محروميت هـاي    
، كه زنان نه بـراي ورزش در      “ پاافتاده

مال عام،  بلكه حتي براي  تماشاي يك 
مسابقه ورزشي بايد خود  را قاچاق  و      
جنسيت شان را پنهان كنند، كافي است 
كه  دهان  هر كسي را كه بخواهد  بـه  
شوخي هم كه شده ادعايي  در زميـنـه   
وجود كمترين ظرفيت برابري طلبانه در 
ساختار حكومتي مبتني بـر آپـارتـايـد         
 جنسي در ايران داشته باشد، را ببندد!    

اين فضا،  به اهداف سياسي معيني،      
ساخته و پرداختـه شـده اسـت. ايـن            
جمعيت طرفدار كمپين، كساني كـه در    
نگاه جامعه به نوعي اپوزيسيون هستنـد  

سرشان به تـن شـان     ” و بقول معروف 
، مردم آنها را بعنوان دشمنـان  “ مي ارزد

زنان نمي شناسند، هر كس به نـوعـي،    
به اين خواست سياسي رنگ و لـعـاب     

ميدهد! خرواري انتقـاد و      “ مردم پسند” 
به اين و آن گوشته سيستـم  “  اما و اگر” 

سياسي مي آويزند، تا جـوهـر هـدف        
سياسي شان را كه شامل كشاندن مردم 
به پاي صندوق هاي راي و خـريـدن       
مشروعيت براي نظام اسـت، پـنـهـان       

و  “ انتـقـادي  ” كنند. اما فارغ از تعارفات  
هاي بي محتوا و به سبك “  اگر و مگر” 

و سياق سنت توده ـ اكثـريـت، هـمـه       
سرراست ميگويند كه: مسيـر رهـايـي       
زنان در ايران، از طـريـق رفـتـن بـه          
مجلس در يك نظام قانوناً، ساختـارا و    
سيستماتيك ضد زن، و از راه اصـالح      
نظام ميگذرد. خوراندن اين حـب بـه        
جامعه و به جمعيت ميليوني زنان تشنـه  
رهايي در ايران، البته در بسته بـنـدي     

“ بسط و توسعه دمكراسـي ” هاي شيك 
تمام محتواي سياسـي  “  دخالت زنانه” و 

اين كمپين است. مابقي رياكاري بيـش   

 نيست.  
اين داده جامعه است كه تا همـيـن        

ميزان عقب نشيني به حكومت، مجبـور  
زنـدگـي غـيـر       “  تحـمـل  ” كردنش به 

اسالمي مردم و بـخـصـوص حـد و           
مرزشكني هاي غير اسـالمـي زنـان،        
حاصل فشار  و عدم تمكين پايين بـوده  
است. مجبور كردن حكومت به تحمـل   

اما غير متحـد  انتقاد و اعتراض شخصي 
، مجبـور كـردنـش بـه         و غير متشكل

تحمل مطالعه و بحث و اظهـار نـظـر      
،  و     اما غير متشكل و غيرمتحدفردي 

باالخره به اعتـراف كشـانـدن سـران         
حكومت نسبت به شكست ايدولوژيـك  
اسالم در تحميل آن بـه نسـل هـاي        
بعدي، همه و همه محصول فشـار از      

پايين و پس زدن از پايين بوده است، تا  
مثال حاصل بحث و  فحصهاي مجلس 
و كرامات خانم رهنورد و آيت اهللا هـاي  
خوش خيمي چون كروبي و خـاتـمـي      

 است.   
ادعاي اينكه اين عقب نشيني هـا         

حاصل ميدان داري هاي مقطعي امثـال  
آقايان سازگارا، اشكوري و نـگـهـدار و      

اكثريت بوده اسـت   -فعالين سنت توده 
و يا  دستĤورد سربه سنگ  كـوبـيـدن      

كمپين يـك مـيـلـيـون        ” هاي فعالين 
و البي گري و  گفتمان هـاي    ...“ امضا 

فمنيستي اسالمي امثال خانم خراسانـي  
با اين و آن مقام روحاني،  جوكي بيـش  
نيست. اعتراف به شـكـسـت از يـك          
كمپين به يك كمپين ديگر، براي حفظ 
چهره اپوزيسيوني خـود، بـزرگـتـريـن        
دستĤورد اين تحركات تا به امروز بـوده    
است. ارزيابي هاي خودشان در ابـعـاد      
بيماري مزمن سـرخـوردگـي و عـدم         
موفقيت هاي پي در پي، صدها صفحـه  
است.  اول و آخر كمپين جاري براي به  
اصطالح تغيير چهره مردانه مـجـلـس،    
مستقل از داعيه ها و حرف هاي نيم پز 

و “  دمكراسي اسـالمـي  ” در مورد فوايد 
،  فقط و فقط براي داغ “ مشاركت زنان” 

كردن بازار انتخابات و حفظ مشروعيـت  

 نظام است.   
آنهايـي  ” اين همان كاري است كه      

چون “  كه سرشان به تن شان نمي ارزد
فيضيه قم و  بيت رهبري و     “ علماي” 

دفتر روحاني و رفسنـجـانـي و اطـاق         
حسين شريعتمداري و كـيـهـان اش،        
رسما آن را اعالم ميكنند و هر يك بـه  
نوعي به آن مشغول اند.  اگر آنها راست  

فعالين اين كمپيـن هـم در         ميگويند،
مورد قابل حصول بودن هـدف شـان،     
راست ميگويند! هدف  هـر دو گـروه        
يكي است، مشروعيت نظـام، سـاكـت      
نگاه داشتن پايين، و فرستادن فعاليـنـي   
كه به شخصت هـايـي چـون خـانـم          
خراساني و ستوده دخيل بسـتـه انـد،        
دنبال نخود سياه!  وسيله تحقق آن هم  
عبارت است از باز كردن ميداني بـراي    
فعاليت سياسي و اجتماعي طـيـفـي از      

اپوزيسـيـون و       دگرانديشان ابن الوقت،
منتقدين نظام،  تا باز با براه انـداخـتـن    

 “ من و انتخابـات ” بالماسكه و مضحكه 
ديگري، كسب و كار  و بازارشـان داغ    
شود و خدمات الزم را هم به نـظـام و     

 مشروعيت سياسي آن بدهند. 
در اين ميان اگر چـيـزي قـابـل              

تحسين باشد، مـهـارت چشـم گـيـر          
شخصيت هاي اين تحركات اسـت، در    
همراهي با اشارات  و كنـايـات مـقـام       
معظم رهبري!  كافي است مقام معظـم   
يا عنصري از فيضه يا رياست محـتـرم   
يكي از سه قوه، بادي از گلو خالي كنند 
تا اين فعالين سياسي هنرمـنـد راهـي      
براي ترجمان و تبديل آن به گفتمـانـي   
در اپوزيسيون،  پياد كنند. از اخـتـراع        

كـه  ...“  كمپين يك ميليون امضـا         ” 
نشكفته پرپرشد،  تا بسته بندي جديدتر 
همان محصول قديمي تر يعني كمپيـن  

،  دامنه “ تغيير چهره مرانه مجلس” اخير 
وسيعي از مهارت در پادويي قدرت هاي 

 حاكم را به نمايش ميگذارد!      
اين فضا ساخته شده است، ربـطـي        

به مطالبه خود بخودي ميليونها زن و     
 دختر محروم در ايران ندارد. ...

 “تغيير چهره مردانه مجلس”كمپين 
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در     جنبش هايي، شخصيت ها و سنتي،
گره گاه معينـي، در فـقـدان حضـور           

تالش ميـكـنـد      قدرتمند نيروي معيني،
اين كمپين  را مطالبه ميليوني زنـان و    
دختران در ايران، قلم داد كند.  اين كـه  
ميتوانند يا نه، جاي سوال است.  ايـن     
بيش از هرچيز  به فاكتورهاي ديگـري  

و داعيه هاي امـثـال     “  خارج از متن” و 
خانم ها خراساني و شهال الهيـجـي و     
نسرين ستوده و آقايان  فرخ نگهـدار و    
دوستانشان در دفاتر فـالن روحـانـي        
اصالح طلب، و مستقل از ميزان قـدرت  

كمپين تغيير ” فكري و جنبشي هوادارن 
 بستگي دارد.   “چهره مردانه مجلس

اين يك تحرك كامال  سياسـي و         
حكومتي است، و موفـقـيـت و عـدم         
موفقيت اش تماما تابع فـاكـتـورهـاي       
حكومت در ساكت نگاه داشتن پـايـيـن    
است. تابع امكانات داخلي، از جملـه در     
خدمت بودن و قدرت توهم پراكنـي و    

، و “ محترم” فريبكاري اين شخصيتهاي 
تابع عوامل خارجي چون مـيـزان بـاز        
ماندن دريچه عـمـل حـكـومـت در            
تحركات خاورميانه،  توان آن در امنيتي 
نگاه داشتن فضا و سربراه نگاه داشـتـن   
مخالفين درون خانوادگي نظـام، و در      
يك كالم اساسا به توان بستـه نـگـاه      

داشتن دريچه اختناق است. فـعـالـيـن        
كمپين تغيير چهره مردانه مجلس، براي 
موفقيت بايد به اين فاكتور ها،  يعـنـي   
حفظ توازن قواي موجود بين حكومـت  
كنندگان و حكـومـت شـونـدگـان و          
گسترش آن به نفع حاكيمت،  امـيـد       
ببندند و في الحال به آن دل بسته انـد.  
در نتيجه به فال نيك گرفـتـن بـراي      
اينكه خود اين كمپيـن بـقـول شـمـا          

امكاني بدست ميدهد كه سر صحبـت  ” 
از حقوق پايمال شده زنان باز شـود و      
زنان امكاني براي ابراز وجود و حـرف      

، نه توهم كه عوامفريبي “ زدن پيدا كنند
محض است. زنان وقتي امكاني واقعـي   
براي ابراز وجود و حـرف زدن پـيـدا          
ميكنند كه اتفاقا آن فاكتورهاي بيروني، 
يعني توازن قوا بيـن  حـاكـمـيـن و            
محكومين به نفع پايين تغيـيـر كـرده      
باشد. تبليغ براي شرك در انتخابات، بـا   
هر توجيه  و بهانه و اطالق عـنـاويـن      
شيك و محصوالت ويترين هاي پرزرق 
و برق ناشيانه به عاريت گرفته شده از   
خزانه فمنيسم غربي، اول و آخـر ايـن     
كمپين است. اما امكان گرايي واقـعـي      
هنوز معني دارد. زندگي بيرون از ايـن     
كمپين همچنان جريان دارد! خـارج از     
اين توهم پراكني و فريبكاري، بيرون از 

من و ” اين   بساط هاي درون حكومتي 

ها و ... از هم اكنون  و تـا           “ انتخابات
مقطع انتخابات،  شرايطي بوجـود مـي     
آيد كه اتفاقا فعالين دفاع از حقوق زنان 
و فعالين دفاع از آزادي هاي سياسي، و 
صف رهبران و سـازمـان دهـنـدگـان        

اعتراضات كارگري و كمونيـسـت هـا،       
ميتوانند از آن به نفع صف محرومـيـن،   

سود ببرند. نه با شركت در انتـخـابـات،      
كه با عدم شركت در انتخابات،  گفتـن  
حقايق در مورد مضحكـه بـودن ايـن        
بالماسكه بنام انتخابات و انتخاب مـردم  
و حق مردم،  اما فعاالنه شـركـت در       
مباحثي كه به سطح جامـعـه كشـيـده       

ميشود. مگر نه اينـكـه ولـي فـقـيـه             
ميفرمايند كه مردم ميتوانند ايشـان را      
قبول نداشته باشند، مگر نه اينكه مـي    
فرمايند كه زنان هم انسان اند، مگر نـه  
اينكه در فضاي ساختگي موجود، و بـا    
گذاشتن ليستي از كانديداهاي زن، سـر  
بحث بر سر حق زن باز ميشود، مگر نه 
اينكه مي گويند كه اسالم با دمكراسـي  
كامال خوانايي دارد و همه با هم، حتـي  
مخالفين ولي فقيه و مخالفين نـظـام،     
برابراند! اين براي ما يعني سـوت بـه        

و   نظري،  صدا در آوردن تعرض فكري،
تبليغي و صحبت در مورد اركان آزادي   
هاي سياسي در يـك جـامـعـه آزاد،           
محتواي آزادي زن و برابري زن و مرد، 
حقوق بي چون و چراي زنان در جهـان  
امروز، و عقب زدن هرچه بـيـشـتـر و       
بيشتر حكومت در عرصه سـيـاسـي و      
ايدولوژيك و تالش براي  تشـكـل و       
اتحاد حول مطالبات سياسي و رفـاهـي   
خود. اگر دشمنان صف آزادي و برابري  
فضا مي سازند و تالش ميكنند كه آن   
را در محدوده كلي گويـي هـاي بـي        
محتوا و اسالمي نگاه دارند، صف مقابل 
ميتواند مطالبات واقعي خود در زمـيـنـه    
حقوق زنان، آزادي هاي سـيـاسـي و        
مطالبات رفاهي طبقه كارگر، را مطرح و 
آن را از زير پـوشـش عـوامـفـريـبـي          
حاكميت و دوستانشان در اپـوزيسـيـون    
هاي دمكراسي اسالمي طـلـب هـا و        
طالبين تغيير تركيب جنسي مـجـلـس      
مردانه، بيرون بكشد. اين مقطع ميتواند  

مقطع طرح مطالبات واقعـي خـود، از       
آزادي بي قيد و شرط تشكل و اعتصاب 
و اجتماع و فعاليت سياسي، تا لغو كامل 
قوانين اسالمي، از ممنوعيت اعدام تـا    
بيمه بيكاري و حق يك زندگي انسانـي  
براي همه، باشد.  ميتوان و بـايـد در        
مباحث، بدون شركت در مضـحـكـه        
انتخابات، دخالت كرد. بر پايي جمع هـا   
و محافل و نشست هاي مـتـعـدد در        
كارخانه ها، مـدارس، دانشـگـاهـهـا،          
محالت  و ... به بهانه اظهار نـظـر در        
مورد انتخابات، براي بحـث در مـورد       
مطالبات خود، مطالبات رفاهي طـبـقـه    
كارگر، حق تشكل و ايـجـاد هـرنـوع       
انجمن و كلوپ سياسي و اجتماعـي و    
صنفي، ممنوعيت اعدام، لغـو حـجـاب      
اجباري و جداسازي جنسي در جامـعـه،   
لغو تمام قوانين اسـالمـي از قـانـون         
اساسي و قوانين مدني و قوانين قضايي، 
يك امكان گرايي واقعي است. ميتـوان   
از اين فضاي مهندسي شده و كـامـال     
حكومتي، براي تعرض از پايين  و فشار 
براي عقب راندن دشـمـن، و كسـب        
مطالبات خود، استفاده كرد.  اين يـك     
امكان گرايي واقعي است، نه  دادن اين 
تصوير مضحك كه گويا باال رفتن دوز   
زنانگي مجلس يا زنانه شـدن واليـت     
فقيه و سپاه و اوين و شوراي نگهبان و 
مجلس خبرگان و ... منشا بهبـودي در       
وضع زنان در ايران است.  بازي و مانور  
ولي فقيه با مسله زن و امكـان آزادي    
هاي سياسي در ايران، مـثـال امـكـان       
مخالفت با شخص ايشان و عبور ايـن    
خط قرمز نظام، راه رفتن بر روي تـيـغ   
دولبه است. مقام معظم قادر نـيـسـت       
براي به حداقل رساندن مخاطرات ايـن  
ريسك، دريچه اختناق را براي هميشـه  

 بسته نگاهدارد!  

ت!   ل او ب  و  ه کار    درت 
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بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در دل آن  شهروندان      
بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحق مردم ممكن نيست. اين حكـم   
امروز بخصوص، در شرايطي كه جهان سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي 
تبديل شده است، بيش از پيش صدق ميكند. حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع  
برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليه سازمان 

 هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است. 
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