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 ٣٠خرداد ١٣۶٠
روز تولد جمھوری اسالمی،
آغاز ھوالکاست اسالمى در ايران

آذر ماجدی

روحانی
برای حفظ نظام آمده است

سياوش دانشور

رئيس جمھور برزيل
"صدای انقالب مردم را شنيد!"

مصاحبه روزنامه اومانيته با آذر ماجدی*
اومانيته :حسن روحانی ،رييس جمھور جديد به
عنوان يک شخصيت ميانه رو معرفی می شود .آيا
شما موافقيد؟
آذر ماجدی :در چارچوب رژيم اسالمی ،معانی
مفاھيم تغيير کرده است" .اصالح طلب" يا "ميانه
رو" ھمان معنی را ندارد که در فرھنگ مفاھيم
سياسی بکار برده می شود .فراموش نکنيد که
انتخابات در جمھوری اسالمی چيزی جز يک
مضحکه نيست؛ زيرا نامزدھای رياست جمھوری از
فيلتر رژيم اسالمی عبور می کنند .مبالغه نيست اگر
بگوييم که  ٩٩مميز  ٩٩درصد از مردم ايران از
نظر رژيم صالحيت کانديد شدن را ندارند :تمام
زنان به دليل جنسيت شان ،مردانی که پيرو دين يا
مذھب ديگری به جز تشيع ھستند بطور اتوماتيک
حذف شده اند .و در بين مردانی که پيرو مذھب تشيع
ھستند ،تنھا معدود کسانی که به طور کامل طرفدار
حکومت و در ميان رھبری آن بوده باشند ،اجازه
کانديد شدن دارند .پس از اين مرحله اوليه حذف،
کانديداھا توسط نھادی که از آخوندھای سالخورده و
نزديک به خامنه ای تشکيل شده گزينش می شوند.
در اين انتخابات ،حتی کانديداتوری رفسنجانی که
يکی از اعضای رھبری رژيم اسالمی و درعين
حال از بنيانگذاران آن است ،رد شد .به ھمين دليل
است که توصيف يک نامزد به عنوان "ميانه رو" يا
"اصالح طلب" تنھا به يک شوخی شبيه است.
تمام اين نامزدھا متعھد به نظام اسالمی و قوانين آن
ھستند و برای حفظ آن تالش می کنند .خاتمی که
مدت ھشت سال در پست رئيس
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جان باختن افشين اسانلو در زندان
سازمان آزادی زن درگذشت افشين اسانلو را
به اعضای خانواده ،نزديکان ،ھمکاران و
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روحانی
برای حفظ نظام آمده است
مصاحبه روزنامه اومانيته با آذر ماجدی ...
خاتمی که مدت ھشت سال در پست رئيس
جمھور قرار داشت و اولين رئيس
جمھوری بود که برچسب باصطالح
"اصالح طلب" و "ميانه رو" را يدک می
کشيد ،عمالً ھيچ تغييری به لحاظ سياسی،
ايدئولوژيکی يا فرھنگی در رژيم ايجاد
نکرد .درعين حال ،ھم او بود که دستور
سرکوب وحشيانه دانشجويان تھران را
صادر کرد .در زمان رياست جمھوری او،
تغييری در محدوديت حقوق مدنی ،سياسی
.يا فردی انجام نګرفتدر بھترين حالت
روحانی مثل خاتمی است.

آذر ماجدی :او نه تنھا قادر به انجام ھيچ
تغييری نيست ،بلکه خواھان انجام آن ھم
نيست ،زيرا ھرگونه تغيير واقعی به
معنی نابودی رژيم است .حال آنکه
روحانی بخش تفکيک ناپذير رژيم
اسالمی است و صعود خود را مديون آن

اومانيته :مردمی که در سال  ٢٠٠٩به
خيابانھا آمدند ،چه انتظاری از روحانی می
توانند داشته باشند؟
آذر ماجدی :ھيچ .مردم ايران به دنبال
آزادی و رفاه اند و با تبعيض مخالف اند.
جنبش ھای اجتماعی مھم و پرنفوذی در
ايران وجود دارند که برای تغيير مبارزه
می کنند .بی شک جنبش آزادی زن در
ايران قويترين جنبش از نوع خود در جھان
است .از زمانی که رژيم اسالمی در سال
 1979بقدرت رسيد ،زنان عليه قوانين ضد
زن و تبعيض آميز آن مبارزه کرده اند.
درحقيقت ،اولين تظاھرات توده ای توسط
زنان عليه حجاب اسالمی و بخاطر تساوی
حقوق انجام شد .رويارويی حکومت و زنان
يک پديده دائمی در جامعه است .جنبش
کارگری نيز پويا و فعال است .جوانان
عميقا مخالف يک حکومت مذھبی و
محدوديت ھای آن عليه الئيسيته ھستند.
مردم خواھان تغيير اند و نه بزک ھايی که
ممکن است توسط اصالح طلبان حکومتی
ارائه شود.
اومانيته :پس حسن روحانی قادر به انجام
ھيچ تغييری نيست؟
آذر ماجدی :او نه تنھا قادر به انجام ھيچ

است .از اين حيث ،انجام تغيير نقض
غرض و بمعنای افتادن از قدرت است.
روزی که مردم ايران بتوانند حکومت را
سرنگون کنند ،روحانی روی صندلی
متھمان جنايت عليه بشريت خواھد
نشست.

در اينجا بايد ياد ھزاران نفری که جان
خود را در مبارزه با اين نظام و بخاطر
آزادی و برابری از دست داده اند ،گرامی
بداريم :کمونيست ھا ،چپی ھا و
مخالفان ...کسانی که از  ٣٢سال پيش
زندانی ،شکنجه يا اعدام شدند .تمامی
کسانی که بزور  ١٣و  ١۴ساله بودند.
صد ھزار نفر طی يک دھه )دھه (60
اعدام شدند و حسن روحانی با اين جنايت
ھا بيگانه نيست.
منبع :اومانيته ١٧ ،ژوئن
*اومانيته نشريه حزب کمونيست فرانسه
است که بدنبال درآمدن نام روحانی از
صندوق با آذر ماجدی ،که او را "رھبر
حزب اتحاد کمونيسم کارگری" )اذر
ماجدی در حال حاضر عضو دفتر سياسی
حزب کمونيست کارگری -حکمتيست
است (.و رئيس سازمان آزادی زن
معرفی نموده است ،در اين مورد
گفتگويی ترتيب داده است .اين مصاحبه
تلخيص صحبت ھای آذر ماجدی است.
** روز آنالين و سايت پيک ايران اين
مصاحبه را ترجمه و منتشر نموده اند.
الزم به ذکر است که اين ترجمه آذر
ماجدی است و بعضا با ترجمه اين دو
سايت متفاوت است.
لينک اومانيته
http://www.humanite.fr/monde/iran
-rohani-ete-designe-pour-preserverle-regime-i-543943

تلويزيون مدوسا
برنامه ای از آذر ماجدی
روزھای پنجشنبه از ساعت  2تا  3بعدازظھر
به وقت اروپای مرکزی
کانال KMTV :مگاھرتز 11642 :سيمبل ريت27500 :
به دوستانتان اطالع دھيد!
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 ٣٠خرداد ١٣۶٠
روز تولد جمھوری اسالمی ،آغاز ھوالکاست اسالمى در ايران
سياوش دانشور
٢٠ژوئن برابر با  ٣٠خرداد است ٣٢ .سال
پيش در اينروز در ايران کودتائی خونين
آغاز شد :کودتای ضد انقالب اسالمی بر
عليه انقالب  ۵٧و نسلی که سودای آزادی
در سر داشت .ھدف اين کودتا درھم کوبيدن
انقالب  ۵٧و نسل انقالبيونی بود که به
جريان اسالمی خمينی ،که توسط کنفرانس
گوادولوپ به انقالب آزاديخواھانه مردم
ايران تحميل شد ،رضايت نداده بودند.
انقالبيونی که به تمھيدات سياسی و زد و
بندھای موئتلفين جھانی و داخلی خمينی
وقعی نگذاشتند و در  ٢٢بھمن با قيام رژيم
سلطنتی را سرنگون کردند.
اما ماحصل قيام بدليل محدوديتھای آن انقالب
و از جمله فقدان يک حزب سياسی
کمونيستی کارگری قدرتمند که بتواند بعنوان
سخنگوی انقالب و حزب استقرار آزادی و
برابری و رفاه عمل کند ،قدرت سياسی
بدست جريان اسالمی خمينی  -بازرگان
افتاد .سخنگويان و رھبران جبھه ملی،
نھضت آزادی ،گروھھای ناسيوناليست
موسوم به ليبرال و امثال حزب توده و فدائی
اکثريت از حاميان پر و پا قرص خمينی
بودند .اگر حزب توده و فدائی اکثريت بدليل
ضد آمريکائی گری در سيمای خمينی
مرتجع رھبر "ضد امپرياليست" کشف کرده
بودند ،بخشی ديگر از چپھای ناسيوناليست و
مائويست و تروتسکيست موئتلف و حامی
"جناح ليبرال" رژيم اسالمی يعنی بنی صدر
و شرکا بودند.
قيام عليه رژيم شاه خواست خمينی و جريان
اسالمی نبود .قرار بود قدرت سياسی و
ماشين دولتی رژيم سابق طی روندی دست
بدست شود و از گزند انقالب مصون بماند.
روندی مشابه آنچه که امروز در مصر و
تونس و کشورھای منطقه طی ميشود .قيام
مردم برنامه ضد انقالب اسالمی-
امپرياليستی را دچار اخالل جدی کرد .ھنوز
ديناميزم انقالب زنده بود .کارگران ،زنان ،و
نسل جديد انقالبی بخشا مسلح بودند و در

خيابانھا ماندند .احزاب و سازمانھای
سياسی فعاليت علنی داشتند .چماقداری
و ترور و سرکوب وجود داشت اما
باالئی ھا ھنوز نميتوانستند انقالب را
مختومه اعالم کنند .ھرچند بسيار قبلتر
به ھمت دولتھا غربی و رسانه ھايشان
آنرا "اسالمی" کرده بودند .اين اوضاع
از  ٢٢بھمن  ۵٧تا  ٣٠خرداد ۶٠
بطول انجاميد .در  ٣٠خرداد رژيم
اسالمی کار ناتمام رژيم شاه را تمام
کرد و به خونين ترين شکل انقالب
آزاديخواھانه  ۵٧را درھم کوبيد.
اھميت تاريخی  ٣٠خرداد
 ٣٠خرداد  ١٣۶٠مھم است چون روز
تولد واقعی جمھوری اسالمی است٣٠ .
خرداد  ١٣۶٠مھم است چون سرآغاز
ھوالکاست اسالمی در ايران است .قبل
از  ٣٠خرداد نيز جنايت و سرکوب
وجود داشت .در  ٢٨مرداد ١٣۵٨
رژيم اسالمی به فرمان خمينی به
کردستان يورش برد و وسيعترين
جنايات را تنھا  ۵ماه بعد از انقالب عليه
مردم زحمتکش در کردستان مرتکب
شد .در اصفھان به صف کارگران
بيکار شليک کرد و در ترکمن صحرا
عليه زحمتکشان جنايت کرد .در تھران
و شھرھای ديگر جناب عبدالکريم
سروش و شرکا به دانشگاھھا ھجوم
آوردند تا بين دانشگاه و حوزه پيوند
برقرار کنند و بند ناف اين پيوند را با
ريختن خون دانشجويان کمونيست
بريدند .در  ٣٠خرداد کل نيروی
ارتجاع تازه به قدرت پرتاب شده فشرده
شد و خونين ترين برگ تاريخ سياسی
ايران ورق خورد ٣٠ .خرداد آغاز
جناياتی گسترده در اين دھه بود که تا
امروز ادامه دارد و قربانيان بيشماری
بجا گذاشته است .خاوران ھا" ،لعنت
آبادھا"" ،تف آبادھا" و گورھای
دستجمعی بی نام و نشان در چھار
گوشه ايران محصول دھه شصت است.

 ٣٠خرداد يک نقطه عطف و سرآغاز
دوره اى جديد است که انقالب ايران
توسط ضد انقالب اسالمى در خون غرق
ميشود .قتل عامى شبيه به قتل عامھاى
اندونزى و شيلى .خمينى در راس
حکومت ،خامنه ای ،بھشتی ،رفسنجانی،
مير حسين موسوی ،کروبی ،خاتمی،
روحانی ،گيالنی ،موسوی اردبيلی،
خلخالی ،الجوردی ،احمدی نژاد،
سروش ،گنجی ،سازگارا ،جالئی پور،
محسن رضائی ،ابوشريف ،بھزاد نبوی،
باھنر ،مطھری ،آخوندھای حاکم شرع و
بسياری ديگر از کاربدستان حکومتى از
ھر جناح ،ھوالکاست اسالمى را در ايران
راه انداختند.
پايان جنگ و قتل عام زندانيان سياسی
جنگ ايران و عراق بعد از ھشت سال و
قربانی شدن قريب دو ميليون نفر با
نوشيدن جام زھر توسط خمينی به پايان
رسيد .بار ديگر خمينی دستور قتل عام
داد .خمينی طی نامه ای حسينعلی نيری
را در راس يک ھيات مرگ برای کشتار
روانه زندانھا کرد .در تابستان  ١٣۶٧بار
ديگر قتل عامھا شروع شد .ھزاران
زندانی سياسی در مدت دو تا سه ماه در
زندانھای ايران اعدام شدند .بسياری که
در سالھای  ۶٠و  ۶١و  ۶٢جان سالم بدر
برده بودند در سال  ۶٧اعدام شدند.
 ٣٠خرداد ١٣٨٨
در  ٣٠خرداد  ١٣٨٨بخشى از اين
جنايتکاران به دستور خامنه اى به مردم
يورش بردند و نداھا ،سھرابھا ،اشکان
ھا ،ترانه ھا و بسيارى ديگر را يا در
خيابان با گلوله و يا در زندان زير شکنجه
و تجاوز به قتل رساندند .خرداد  ٨٨به
خرداد  ۶٠متصل است و ادامه يک تاريخ
است .مجريان اين قتلھا ھمان حکومت و
قربانيانش ھمان مردم اند .نه ميتوان ٣٠
خرداد  ٨٨را بجاى
 ٣٠خرداد  ۶٠گذاشت
صفحه ۴

اسالم ضد زن است!

آزادی زن

 ٣٠خرداد ١٣۶٠
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گزارش کوتاھی
از آکسيون  20جون 2013
شھال نوری

و نه ميتوان روز قتل نداھا را بى اھميت
کرد .مسئول اين جنايتھا حکومت جمھورى
اسالمى است .جنبش آزاديخواھانه ھيچکدام
از اين جنايتھا را نه فراموش ميکند و نه بر
جانيان ميبخشد.
جمھوری اسالمی و مضحکه دست ساز
"انقالب اسالمی" ھدف قيام و انقالب در
سال  ۵٧نبود بلکه اين رژيم برای سرکوب
انقالب و توسط دولتھای غربی سر کار
آورده شد .تاريخ تولد واقعی اين رژيم ٣٠
خرداد است .کسانی که امروز بنام "اصالح
طلب" و "اصولگرا" تالش دارند آن تاريخ
را الک بزنند ،دستجمعی ھوالکاست اسالمی
را در ايران راه انداختند .اين روز مھم است
چون ھنوز اين جانيان در مسند قدرت اند.
ھنوز اينھا عمدتا در راس ارگانھای رژيم و
جزو بدنه اين حکومت اند .حتی آنھا که به
بيرون پرتاب شدند ھنوز در باره اين جنايتھا
سکوت ميکنند.
اما روزی بايد اين تاريخ ورق بخورد.
ھمانطور که جنايات فاشيسم ھيتلری ورق
خورد .بايد روزی دادگاھی منتخب مردم
تشکيل شود تا به گوشه ھای تاريک اين نسل
کشی نور بياندازد .ھدف نه انتقام و تداوم
چرخه جنايت بلکه روشن شدن حقيقت
تاريخی در تماميت آنست .ھدف عبور
جامعه از يک دوران وحشت است.

در روز پنج شنبه  20ژوئن 2013
مصادف با  30خرداد  92تعدادی از
فعالين سازمان آزادی زن در ميدان
اصلی شھر گوتنبرگ سوئد تجمع کردند
تا يادآور آغاز ھولوکاست اسالمی باشند
و ياد جانباختگان آزادی و برابری و
مبارزه عليه رژيم اسالمی را گرامی
دارند .در اين آکسيون اعتراضی
نمايندگان حزب کمونسيت کارگری-
حکمتيست و سازمان سراسری
پناھندگان بيمرز ،مرکز پيگرد سران
رژيم اسالمی به جرم جنايت عليه مردم
و تعدادی از پناھجويان فراری از رژيم
صد ھزار اعدام شرکت کرده و
سخنرانی کردند .سخنرانان آکسيون
کريم نوری و پروين کابلی بارھا متذکر
شدند که جمھوری اسالمی محصول
يک جنايت بزرگ ضد بشری است که
از خرداد  60رسما با سرکوب
سيستماتيک و زندان و شکنجه واعدام
به عمر خود ادامه می دھد.

اختيار عابرين قرار گرفت.
پناھجويان شرکت کننده در تظاھرات نيز
به جنبه ھای مختلف جنايات رژيم اسالمی
اشاره کرده و خواھان به محاکمه کشيده
شدن سران رژيم شدند .اکسيون با شعار
مرگ بر رژيم تروريستی -اسالمی ايران
به پايان رسيد.
زنده باد آزادی و برابری
سازمان آزادی زن
20-06-2013

در سالروز قتل عام آزاديخواھان و مخالفين
سياسى توسط جمھورى اسالمى بر
سرنگونى نظام جمھورى اسالمى ،بر نفى
مجازات اعدام و حکومت اعدام تاکيد کنيم.
سران و کاربدستان در جنايت عليه مردم در
سه دھه گذشته بايد در دادگاھھاى علنى و
عادالنه محاکمه شوند* .

کليه زندانيان سياسی بايد
فورا و بدون قيد و شرط
آزاد شوند!

در طول آکسيون اطالعيه ھای سازمان
آزادی زن و مرکز پيگرد سران رژيم
به جرم جنايت عليه مردم ايران در

تبعيض بر اساس جنسيت يک منشا سود سرمايه است!

آزادی زن

شماره ٩٠

صفحه ۵

رئيس جمھور برزيل
"صدای انقالب مردم را شنيد!"
مردم" :مساله سر  20سنت نيست!"
آذر ماجدی
بيش از دو ھفته از اعتراضات گسترده مردم
در برزيل می گذرد .اعتراضات ابتدا بر سر
افزايش قيمت بليط ترانسپورت عمومی و
اعتراض به ھزينه سرسام آور ايجاد
تسھيالت برای برگزاری مسابقات جام
کنفدراسيونھا در امسال و جام جھانی فوتبال

کرد .روسف که در دھه  60ميالدی
چريک ضد حکومت ژنرالھا در برزيل
بوده ،در اين سخنرانی تلويزيونی ضمن
اعالم اينکه به حرف مردم گوش خواھد
داد؛ افزايش قيمت ترانسپورت عمومی
را ملغی خواھد کرد و با نمايندگان
معترضين گفتگو می کند ،گفت" :ما
نمی توانيم با اين خشونتی که برزيل را
شرمنده می کند ،زندگی کنيم" ".مردم
اين حق و آزادی را دارند که ھمه چيز
را به زير سوال ببرند و نقد کنند،
خواھان تغيير شوند و از آرمانھا و
پيشنھاداتشان با حرارت دفاع کنند ،اما
تمام اينھا بايد بدون خشونت و با رعايت
نظم انجام گيرد!"

در سال آينده در چند شھر بزرگ برزيل،
سائوپالو ،ريودوژانيرو و برزيليا آغاز شد.
دولت برزيل يازده ميليارد يورو برای
برگزاری جام جھانی فوتبال ھزينه کرده
است .ابتدا اين اعتراضات توسط "جنبش
ترانسپورت مجانی" سازمان يافت .جنبش
اعتراضی سريعا گسترش يافت و جمعيت
شرکت کننده در تظاھرات و راھپيمايی ھا به
چند صد ھزار نفر رسيد و به شھرھای ديگر
سرايت کرد .اعتراض به افزايش قيمت
ترانسپورت محدود نماند و خواست
برخورداری از خدمات اجتماعی با کيفيت
باال ،ترانسپورت ،آموزش و پرورش و
بھداشت و درمان ،مقابله با خشونت پليسی و
ارتشا حکومتی و سياستمداران به خواستھای
معترضين اضافه شد .پنجشنبه  20ژوئن
بيش از يک ميليون نفر در  100شھر برزيل
دست به تظاھرات و راھپيمايی زدند.

جالب است ،پليس از روز اول با گاز
اشک آور و گلوله ھای پالستيکی به
تظاھرات و راھپيمايی آرام مردم حمله
ور شده است ،صدھا نفر را مجروح و
تعداد زيادی را دستگير کرده و تاکنون
حداقل يکنفر در اثر حمالت پليس جان
باخته است و آنوقت خانم سابق چريک
و تازه "دموکرات" شده به مردم ھشدار
می دھد که بايد در کمال صلح و آرامش
و با رعايت نظم خواستشان را طرح
کنند .روسف به دماگوژی و
مانيپوالسيون احساسی مردم نيز متوسل
شد" :تعداد زيادی برای دست يافتن به
)دموکراسی و حق بيان( مورد تعقيب و
آزار قرار گرفتند ،شکنجه شدند و جان
باختند .صدای خيابان بايد شنيده شود و

گسترش و تداوم جنبش اعتراضی باالخره
ديلما روسف ،رئيس جمھور برزيل را وادار
به سخن گفتن با مردم کرد .جمعه شب ديلما
روسف در تلويزيون مفصل با مردم صحبت

برسميت شناخته شود ".روسف در ادامه
وعده ھايی برای بھبود وضع آموزش و
پرورش ،سيستم درمان و بھداشت و ايجاد
شفافيت در نھادھای دولتی داد.

اما روز بعد از اين سخنرانی ،تظاھرات
و اعتراضات کماکان با ھمان گستردگی
ادامه يافت .برخی شعار می دادند که
"ديلما خفه شو!" طبق آمارگيری ھای
نھادھای رسمی  %75مردم برزيل از اين
اعتراضات حمايت می کنند .در اين
تجمعات اعتراضی مجامع عمومی تشکيل
شده و خواستھای مردم که دستيابی به يک
سيستم رفاه عمومی با سطح باال و مجانی
و لغو قوانين مانع پيگرد سياستمداران
فاسد و ارتشا حکومتی است ،طرح گشته
است .اخيرا قانونی بتصويب رسيده است
که دادرسی عمومی برای پيگيری ارتشا
را مشکل و محدود می کند .يکی از
پرونده ھای جنجالی که پيگرد کامل آن با
موانع قوانين مجلس روبرو شده است،
مساله پرداخت پول به نمايندگان مجلس
برای کسب رای در سال  2005در زمان
رياست جمھوری لوال است.
شرايط بحران سرمايه داری جھانی،
افزايش فقر و فالکت ،افشای بند و بست
ھا ،فساد و دزدی ھای سرمايه داران و
دولت ھای سرمايه داری کامال چھره
جھان را متحول
صفحه ۶

برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده!

آزادی زن

شماره ٩٠

رئيس جمھور برزيل
"صدای انقالب مردم را شنيد!"
مردم" :مساله سر  20سنت نيست!"...

صفحه ۶
ديگری با حکومت پوپوليسم ناسيوناليست
چپ به گل نشسته اند .نه توسل به توھمات
دموکراسی ،نه تھديدات قلدر منشانه ،نه
توسل به تبليغات مذھبی و نه يادآوری
دوران چريکی عليه حکومت ژنرالھا
ھيچيک تاکنون نتوانسته اين دو حکومت
سرمايه داری را نجات دھد.
خواست آزادی ،برابری و رفاه که خواست

ساخته است .اعتراضات کوچکی که با
يک خواست در ابتدا بظاھر پيش پا
افتاده آغاز می شود ،سريعا کل جامعه
را در برميگيرد و عليرغم خشونت
پليسی و تھديدھای دولت ھا ساکت و
خاموش نمی گردد .ترکيه و برزيل دو
نمونه برجسته شرايط متحول جديد
است .جالب اينجاست که اين دو کشور
بعنوان دو نمونه موفق رشد اقتصادی
کشورھای در حال رشد زبانزد تحليل
گران ،ژورناليست ھا و اقتصاددانان
بورژوا در سطح جھان و اپوزيسيون
راست "وطنی" بودند .الگوی ترکيه و
برزيل را در مقابل کمونيست ھای
کارگری می گذاشتند و با صحبت از آن
آب از لب و لوچه شان براه می افتاد.
در ھر دوی اين جوامع يک جنبش
اعتراضی وسيع و توده ای با خواست
آزادی ،برابری و رفاه و عليه ارتشا
حکومتی و خشونت پليسی شکل گرفته
است و عليرغم تھديدھا و تبليغات
دماگوژيک چه از نوع اسالمی و چه
ناسيوناليسم باصطالح چپ با "نه"

محکم و استوار مردم جواب گرفته است.
دو نظام سرمايه داری که بر دوش کار
ارزان و کارگر خاموش به دو الگوی
موفق رشد سرمايه داری بدل شده اند،
يکی با حکومت ناسيونال اسالمی و

تمام مردم کارگر و زحمتکش و محروم
جھان است فقط و فقط با سرنگونی سرمايه
داری و استقرار يک جمھوری سوسياليستی
قابل تحقق و تداوم است* .

تقابل با اسالم سياسی يک جبھه مھم جنبش آزادی زن است!

آزادی زن

صفحه ٧

شماره ٩٠

روحانی ،واقعيات و توھمات
سياوش دانشور
با از صندوق درآوردن حسن روحانی در
مضحکه انتخابات رژيم اسالمی سوال
"فلسفی عميقی" برای بخش مھمی از
نيروھای اپوزيسيون بورژوائی ايران طرح
شده است .جريانات ملی – اسالمی،
جمھوريخواه ،ناسيوناليست و تکنوکرات،
بخشا سلطنت طلبان و ناسيوناليستھائی که
قطبنمای سياسی شان را سياست خارجی و
اظھارات ديپلماتيک کاخ سفيد تعيين ميکند،
قوم پرستانی که تنھا اميدشان برای رسيدن
به سھمی از قدرت تشديد تحريمھای
اقتصادی و حمله نظامی است ،جملگی گيج
شده اند .بعضا اظھار پشيمانی و استغفار
ميکنند ،بخشا موضع انتقادی نسبت به
موضع "تحريم" انتخابات گرفتند ،بخشا
احساس ميکنند که در اين نمايش از "مردم
جدا شده اند"!
واقعيات کدامند؟
ھيچ اتفاق غير مترقبه ای در اين دور
نمايش مضحک انتخاباتی رخ نداده است .تا
به روال عمومی و کرونولوژيک کسب
مشروعيت فرمال رژيم اسالمی مربوط
است ،برگزاری اين نمايش مسخره اسالمی
جای ترديد و سوالی نبايد باشد .تا به روال
تعيين افرادی از ميان چھره ھای حساب پس
داده و ضد جامعه شايسته پست رياست
جمھوری نظام اسالمی مربوط است ،بازھم
روال سابق و چه بسا بدتر و محدودتر طی
شده است .تا به سياستھا و وعده ھای پوچ
کانديدھا مربوط است ،اينبار حتی ادعای
"مدينه النبی" خاتمی و اصالح طلبی
حکومتی ھم محلی از اعراب نداشته است.
تا به ميزان شرکت کنندگان در اين مضحکه
مربوط است ،حتی اگر ساده لوحانه حب
آمارھای حکومتی را قورت داده باشند،
اينبار تعداد بسيار بيشتری در اين نمايش
شرکت نکرده اند.
يک واقعيت مسلم و غير قابل انکار اينست
که در اين نمايش مضحک ،مخالفين سياسی
بجای خود محفوظ ،حتی طرفداران حکومت
و کسانی که دست شان بخون مردم آلوده

است حق کانديداتوری در اين
"انتخابات" را نداشته اند .با اينحال
بلوک کسانی که در اين نمايش شرکت
نکرده اند رای بسيار قوی تری از ھمه
کانديدھای حکومتی دارند .و اين تنھا
يک طرف مسئله است .کسانی که
حاضر نشدند به کانديدھای مورد نظر
حکومت "رای" بدھند ،به تنھائی حکم
ابطال و عدم مشروعيت سياسی اين
مضحکه و به طريق اولی کل حکومت
اسالمی را اعالم ميکنند .اين ارزيابی
البته با فرض نادرست ترکيب آرای
اعالم شده است .وگرنه چه کسی نميداند
که ھيچ ناظر و ارگان قابل اعتبار
مستقل در اين "انتخابات" وجود نداشته
است .چه کسی نميداند که جمھوری
اسالمی برای پاسخ دادن به دنيای
بيرون و اعالم اينکه "مردم طرفدار
نظام اند" آرا را دستکاری و چند برابر
کرده است .چه کسی نميداند خامنه ای و
سران نظام برای خلق "حماسه سياسی"
مورد ادعايشان روی ميزان اعالم رای
توافق می کنند.
و باالخره مردمی که به روحانی
"رای" داده اند ،گرايشات مختلف و
محاسبات مختلفی دارند .برای بخش
کوچکی امثال روحانی و رفسنجانی و
خاتمی و موسوی نماينده واقعی سياسی
آنھاست .اين اليه ای است که منافعش با
منافع جناحی از رژيم اسالمی منطبق
است .بخش بسيار وسيعتری بر اساس
محاسبات پراگماتيستی و فشارھا و
گروکشی ھای رژيم اسالمی و مھمتر
در فقدان يک آلترناتيو انقالبی حی و
حاضر ناچار شده اند در اين مضحکه
شرکت کنند .واقعيت اينست که اين
بخش که اساسا مخالف نظام اسالمی اند
نه از امثال روحانی و نه از جمھوری
اسالمی دل خوشی ندارند .اگر حرف
دل اين مردم را بشنويد خواھان
سرنگونی جمھوری اسالمی اند اما در
شرايطی که راه حل بالفصل ديگری

برويشان باز نيست ،تن به شرک ت در اي ن
بازی مس خ ره اس الم ی داده ان د .ت ردي دی
نيست اين بخش از م ردم در اي ن ش راي ط
دنبال روزنه ای برای نفس کشيدن ھستند و
بدليل نگرانی ش ان از ن اام ن ی س ي اس ی و
اق ت ص ادی و م خ اط رات روزاف زون ی ک ه
تھديدشان ميکند به اين اقدام دست زده ان د.
ت ردي دی ن ي س ت اي ن ب خ ش از "رای
دھ ن دگ ان" ب درس ت آم ال ھ ای خ ود را در
روحانی و ام ث ال وی جس ت ج و ن م ي ک ن ن د.
ترديدی نيست ھمين محاسبات پراگماتيستی
نتيجه ای نداشته و ندارد و ھيچ آدم ع اق ل ی
فکر نم ي ک ن د از اي ن ام ام زاده "اع ت دال"
کاری ساخته است .واقعيت مھمت ر اي ن س ت
که اينبار نيز مثل م وارد گ ذش ت ه و بس ي ار
سريعتر تمايالت و خواستھای واقعی م ردم
فی الحال با سد تحج ر و اخ ت ن اق اس الم ی
روبروشده است .بار ديگر اثبات ميشود که
ھر درجه گشايش سياسی و اقتص ادی ،ھ ر
درجه باز شدن فضای فرھ ن گ ی و ک اھ ش
اختناق س ي اس ی ،ن ه از دري چ ه مض ح ک ه
انتخابات و دست بدست شدن قدرت دول ت ی
مابين باندھ ای اس الم ی ،ب ل ک ه از ط ري ق
ع م ل اع ت راض ی و مس ت ق ي م و م ب ارزه
آزاديخواھانه از پائين کسب ميشود.
توھمات کدامند؟
اگر بخشی از اپ وزيس ي ون ط رف دار رژي م
بدنبال حذف رفسنجانی اينبار به اش ت ب اه ب ه
موضع تحريم و عدم شرکت در مض ح ک ه
انتخابات خزي د و ح ت ی ب خ ش ا از ادب ي ات
اپوزيسيون سرنگونی طلب اس ت ف اده ک رد،
پس از انتخاب روحانی معلق سياسی زدند.
با اظھار ندامت سياسی و پشيمانی و وصله
پي ن ه م واض ع ق ب ل ش ان ،ھ م ه و ھ ر ک دام
بنوعی ،م ج ددا پش ت روح ان ی و از اي ن
طريق پشت جمھوری اسالمی و خامن ه ای
بخط شدند .اين اپ وزيس ي ون ھ وادار رژي م
ھمانطور ک ه اش اره ش د اي ن ب ار اش ت ب اھ ی
روی موضع مخالفت رفت .اين
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روحانی ،واقعيات و توھمات ...
اين اپوزيسيون نميتواند بدون طرفداری از
جريانی در حکومت فعاليت سياسی کند و از
سياستھا و اصول روشن و قابل تفکيکی
دفاع کند .اينھا خودشان متوھم نيستند بلکه
اينبار صرفا "خارج" زده بودند.
توھمات اما تصويری است که مرتبا از
رسانه ھا پمپاژ ميکنند :ھمه شال و کاله
کرده اند که رابطه جمھوری اسالمی و
غرب بھتر شود و اميدوارند از اين دريچه
در صحنه سياست ايران جريان کمتر
متحجرتر درون حکومت دست باال پيدا کند.
ھمه فکر ميکنند "ايران" و "منافع ملی"
قرار است بر کله شقی حزب اللھی و
سياست ضد آمريکائی و قلدری ھسته ای و
تروريستی غلبه کند .در بعد داخلی ميگويند
روحانی "اميد" زنان و مردم سرکوب شده
است و وقت آنست جنبشھای مطالباتی
خدمت ايشان عرض حال ببرند .گويا قرار
است اين آخوند مخلص ولی فقيه و نظام
اسالمی به وضعيت اقتصادی سر و سامانی
بدھد ،شکافھای طبقاتی را کم کند ،زنان را
از زير لگد انصار حزب ﷲ و اوباش
خيابانی نجات دھد ،و وضع دستمزدھای
زير خط فقر را سر و سامانی بدھد.
خودشان ھم ميدانند اينھا مشتی ھجويات
سياسی است .خودشان ھم ميدانند که
روحانی نه چنين ادعاھائی کرده و نه اساسا
ميتواند و ميخواھد به چنين اقداماتی دست
بزند .برای اين اپوزيسيون آخوند شخصيتی
حماسی است و در سيمای آخوند "ميانه رو"
کل آرمان سياسی و اھداف اجتماعی اش را
جستجو ميکند .ھدف اين توھم پراکنی دفاع
از نظام اسالمی است.
عمر کوتاه توھمات
بر اين اپوزيسيون حرجی نيست .حتی ھستند
کسانی که زمانی چپ بودند اما در اين موج
ھای کاذب ماشين شان چپه ميشود .حتی
برخی ھمراه با اين موج کاذب مينويسند
"مردم ديگر سرنگونی نميخواھند و دنبال
رفرميست ھا ھستند و رژيم بر اوضاع
کنترل کامل دارد" .اينھا البته ،اگر

پرووکاتور رژيم اسالمی نباشند ،در
بھترين حالت ورشکستگان سياسی ای
ھستند که با موج موضع عوض ميکنند
و ھمرنگ جماعت ميشوند.
روحانی و خاتمی اما خطاب به مردم
ميگويند که اصالح امور زمان
ميخواھد ،بايد انتظارات را پائين آورد،
بايد شرايط را درک کرد .و يا باھنر در
مجلس اسالمی شايد به اين دليل که عده
ای از روحانی "اپوزيسيون" خامنه ای
ساخته اند" ،افشا" ميکند که روحانی
يکھفته قبل از انتخابات به خامنه ای
نامه نوشته و اعالم کرده که ھمواره
مطيع نظام بوده و خواھد بود .ھدف
حکومتی ھا پاسخ به مردم است که
توقع تان باال نرود .خبری نيست و در
بر ھمان پاشنه خواھد چرخيد .اما
اپوزيسيون ھميشه طرفدار رژيم
اسالمی و غربی تالش دارند تصوير
مورد دلخواه خودشان را از روحانی
بدست دھند و در واقع در سيمای
روحانی تصوير رسانه ھای مورد نظر
و سياست مورد نظر خودشان را
جستجو ميکنند.

صندوق رای در نمی آيد .بار ديگر ترھات
امثال
بورژوائی
و
ژورناليستی
اکونوميست که اختياری "روند" تعريف
ميکنند و "روند" ميسازند ،و مدعی اند در
ايران "رای" بر "گلوله" پيروز شده است
دود ميشود و ھوا خواھد رفت.
توھم پراکنی و وقت خريدن اردوی راست
داخلی و بين المللی برای جمھوری
اسالمی به منافع روشنی خدمت ميکند و
آن رام کردن اين حيوان چموش است .آنھا
از انقالب ميترسند و ترس شان بجاست.
ھمنوائی اپوزيسيون بی افق و فلک زده
طرفدار جمھوری اسالمی با اين موج نيز
از سر استيصال و ناچاری است .وحشت
چپ بی افق از سر تسليم طلبی و پاسيفيسم
سياسی است .اما تاريخ جوامع را واقعيات
سرسخت کشمکش جنبشھای سياسی و
طبقاتی رقم ميزند .در ايران نيز در بر
ھمين پاشنه خواھد چرخيد .اين زنگ
تفريح "انتخاباتی" و ذوق زدگی و وحشت
اپوزيسيون طرفدار رژيم ھم طولی نخواھد
داشت* .

بسيار سريع اين چراغانی مسخره نيز
با سد روندھای واقعی و بنيادی جامعه
ايران و تناقضات پايه ای جمھوری
اسالمی برخورد ميکند و مانند کف
روی آب محو ميشود .بار ديگر
تناقضات پايه ای حکومت اسالمی
جنگ و جدال درون حکومتی را تشديد
خواھد کرد .بار ديگر جمھوری
اسالمی با اولين بارقه ھای اعتراضات
توده ای عليه فقر و فالکت چھره کريه
و سرکوبگرش را عيان خواھد کرد.
بار ديگر "اعتداليون" درست مانند
"اصالح طلبان حکومتی" با "زبان
امنيتی" با مخالفين سياسی حرف
خواھند زد .بار ديگر و بسرعت
توھمات اپوزيسيون ورشکسته طرفدار
رژيم به ياس تبديل خواھد شد .بار
ديگر اثبات ميشود که حق و آزادی از

زنده باد آزادی زن!

آزادی زن
نشريه سازمان آزادی زن
www.azadizan.net

سردبير :آذر ماجدی
majedi.azar@gmail.com

ھيئت تحريريه:
آذر ماجدی ،مريم کوشا ،سياوش دانشور

سايتھای سازمان آزادی زن
www.azadizan.net
www.womensliberation.net

به سازمان آزادی
زن بپيونديد!

