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  ٢ صفحه  ٤۵ شماره     

                                            
  تابوی دفاع از حقوق بھائیان را بشکنیم!

 سرکوب بھائیان را محکوم می کنیم

 
شھروند بھائی در تھران، اصفھان و مشھد است. ھم چنین یک بھائی در شیراز به قتل رسیده  ١۵گزارش ھا حاکی از دستگیری دست کم 

ئی پلمپ شده است. برخی گزارش ھا حاکی است جلوگیری از کسب بھائیان به این بھانه صورت گرفته است است. محل کسب چند بھا
یوز که آن ھا در روزھائی که برای بھائیان روز تعطیل است مغازه خود را بسته بودند. در چند مورد، نام صاحبان مغازه ھا توسط سایت بھائی ن

مده است مأموران حکومت، اموال صاحبان مغازه ھا را مصادره کرده اند. در اردیبھشت ماه سندی اعالم شده است. در گزارش ھا ھم چنین آ
فاش شده بود که به موجب آن فرمانده وقت نیروی انتظامی جمھوری اسالمی دستور ممنوعیت فعالیت بھائیان در بسیاری از صنوف را 

 است ھم چنان به اجرا گذاشته می شود. ١٣٨۶صادر کرده بود. گفته می شود این دستور که مربوط به سال 

و بھائیان ایران از استخدام در سازمان ھا و ادارات دولتی و نیز از تحصیل در دانشگاه ھا و در برخی موارد حتی مدارس محرومند. از این ر 
را حتی در مشاغل آزادشان آسوده  بسیاری از بھائیان برای امرار معاش ناگزیر از روی آوردن به مشاغل آزادند. اما حکومت بھائی ھا

  نمی گذارد.

حیات نزدیک به سی و ھفت ساله جمھوری اسالمی، کارنامه ای از سرکوب و ستم علیه بھائیان ایران است. تا سال ھا پس از انقالب،  
یقات در مورد ھمه شھروندان اعدام بھائیان تنھا به اتھام بھائی بودن ادامه داشت. حتی پس از فروکش کردن کشتار بھائیان، انواع تضی

ن بھائی ایران ادامه یافته است. ھر از چندی ائمه جمعه از تریبون نماز جمعه خواستار بیرون راندن بھائیان از شھر خود می شوند و با دام
ید نیست که قتل زدن به فضای بھائی ستیزی، امنیت اجتماعی و جانی بھائیان را بیش از پیش به خطر می اندازند. در چنین فضائی بع

آبان امسال در پارکینگ منزلش در خیابان فضلیت شیراز با ضربات چاقو به قتل رسید، از سوی  ٢١کورش روحی، شھروند بھائی که روز 
محافل درون و پیرامون حکومت سازمان داده شده یا الاقل متاثر از اين تحريکات انجام شده باشد. از این رو باید در مورد سرنوشت 

  ندان بھائی نگران بود.شھرو

تقریبا ھمه نیروھای سیاسی ایران در دفاع از حقوق شھروندی بھائیان قصور کردند.   در سال ھای نخست روی کار آمدن حکومت اسالمی، 
مستثنی  رفقای ما در شھرھای مختلف به ويژه شیراز در نجات دادن جان بھائیان نقش داشتند، با اين وجود ما نیز خود را از این قاعده

نمی دانیم. اکنون که جامعه سیاسی ایران به حدی از بلوغ رسیده که برای حقوق بشر اھمیت محوری قائل است، ھیچ کس نباید در مورد 
ستمی که بر بھائیان ایران می رود سکوت کند. تنھا اگر دفاع از حقوق بھائیان به عنصر ثابت سیاست و موضع گیری ھای آزادیخواھان و 

می توان انتظار داشت که ھزینه اعمال فشار بر ایرانیان بھائی برای جمھوری اسالمی باال رود و از ابعاد   حقوق بشر تبدیل شود،مدافعان 
  فشار بر این گروه ستم دیده از مردم ایران کاسته شود.

ئیان را محکوم کنند و خواھان آزادی ما از ھمه کسانی که خود را به حقوق انسانی مردم ایران متعھد می دانند می خواھیم سرکوب بھا 
يکی از معیارھای سنجش وفاداری نیروھای سیاسی به   زندانیان بھائی شوند. دفاع از حقوق ھمه اقلیت ھای مذھبی و ملی ـ قومی،

را  اصول اعالم شده سیاست آنھا در عرصه حقوق بشر است. نیروھایی که از منشور جھانی حقوق بشر دفاع می کنند و رعایت آن
خواه افق دیگری به جز جمھوری اسالمی را برای ایران در نظر داشته باشند یا از اصالح امور در جمھوری اسالمی دفاع کنند،   خواستارند،

برای این   باید سکوت درباره سرنوشت بھائیان را بشکنند. خط قرمزھا و تابوھای ترسیم شده از سوی حکومت، از جمله درباره بھائیان،
شده اند که نیروھای منتقد را در چارچوب تنگی که حکومت می خواھد محصور کنند. مبارزه برای بھبود شرایط زمانی پیش خواھد کشیده 

ن قدر رفت که ھمه ما این تابوھارا برنتابیم. امروز ھزینه دفاع از حقوق انسانی اقلیت ھای مذھبی و به ویژه بھائیان، ستم دیده ترین آنان، آ
سی سال پیش بود. به ویژه اصالح طلبان باید با پیوستن به کارزار دفاع از حقوق شھروندی بھائیان ایران، نشان دھند که در  باال نیست که

  دفاع از حقوق و آزادی ھای فردی جدیت دارند. ھیچ مصلحتی باالتر از این ضرورت نیست.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 

  )٢٠١٥نوامبر  ١٧( ١٣٩۴آبان  ٢۶

  ھمدردی با خانواده جانباختگان ترورھای داعش   

   ٧شاھد   در شامگاه جمعه ھولناک ترين اقدام تروریستی فرانسه پس از جنگ جھانی دوم رقم خورد. در اين روز پاريس                          
  وريست ھا به دو محله پاريس و به سالن "باتاکالن" در حوالی میدان رپوبلیک ھجوم زمان تروریستی بود. تر ھم حمله                         
 ١٢٩ای را ھم در بدو ورود به سالن به قتل رساندند. این حمالت بیش از  بردند و عده زیادی را گروگان گرفتند و عده                         

 ھا وخیم است. فرانسوا اوالند، رئیس جمھوری فرانسه در این کشور اعالم تن از زخمی ٩٩مجروح به جای گذاشت. حال   ٣٥٢کشته و 
 وضعیت اضطراری کرد. اولین بار بعد از جنگ الجزاير است که در فرانسه وضعیت اضطراری اعالم می شود.

ن با پوشیدن کمربندھای ای مسئولیت این حمالت را پذيرفت و اعالم نمود که "ھشت تن از برادرا "دولت اسالمی" (داعش) در بیانیه 
  ای مقدس را علیه صلیبیون فرانسه به اجرا درآوردند". انفجاری و حمل سالح، حمله

زخمی  ٢۴٠کشته و  ۴٣ای در جنوب بیروت منفجر شد که دست کم  تروريستی در پاريس، دو بمب انتحاری در منطقه  يک روز قبل از اقدام 
این انفجارھا را نیز برعھده گرفت. در بغداد ھم داعش به مراسم تشییع جنازه يک جنگجوی  مسئولیت  ای برجای گذاشت. داعش در بیانیه

  تن زخمی شدند. ٤١نفر کشته و  ٢١شیعه حمله کرد که براثر آن 

المی" که در عراق و سوريه متحمل ضربات سنگین شده و بخشی از مناطق تحت اشغال خود را از دست داده است، برای "دولت اس 
  انتقام جوئی به حمالت تروريستی ھولناک در پاريس، بیروت و بغداد روی آورده است.

  ه ابراز ھمدردی می کنیم.ما اقدامات تروريستی داعش را محکوم و با خانواده جانباختگان ترورھا و مردم فرانس 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٥نوامبر  ١٤( ١٣٩٤آبان  ٢٣
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  ٣ صفحه   ٤٥  شماره    

 
انحالل سازمان اطالعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ھا را به                 

  خواست عمومی فرارويانیم!

  ت ولی فقیهيکه تازی سازمان اطالعات سپاه در سايه حماي
  

                              
   

 

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان با مورد بررسی قرار دادن تازه ترین اقدامات سرکوبگرایانه سپاه پاسداران، برآن شد تا این بررسی 
منجر به تاکید دیگر باره ما را بر خطوط اصلی سیاست مان در قبال سپاه که با نگاه به تاریخ تحوالت عملکرد امنیتی این نھاد ھمراه 

 ود، در شکل یک بیانیه انتشار دھد.ب

روز سه بار اطالعیه داده و بازداشت روزنامه نگاران، فعالین شبکه ھای اجتماعی و فعالین ملی ـ  ١٠سازمان اطالعات سپاه طی 
در  قومی را خبر داده است. در اطالعیه اول خبر بازداشت "چند تن از اعضای شبکه نفوذی ھمکار با دولت ھای متخاصم غربی"،

ھای اجتماعی تلفن ھمراه و در اطالعیه سوم بازداشت چند تن از فعاالن عرصه مجازی به  اطالعیه دوم بازداشت چند مدیر شبکه
نفر در قزوین  ١٧٠ھای گیالن" اعالم شده است. براساس اعالم سایت گرداب ـ وابسته به سپاه ـ بیش از  اتھام "تحریک آذری زبان

روز و اين حجم از بازداشت ھا، نشان می دھد که سازمان اطالعات سپاه بعد از  ١٠سه اطالعیه در طی  بازداشت شده اند. انتشار
  برجام در سايه حمايت ولی فقیه، در سرکوب منتقدين و مخالفین يکه تاز شده است.

قبل از اين ھم چنین بازداشت روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی تحت عنوان پروژه "نفوذ" صورت گرفته است. سپاه  
پروژه ھائی را طراحی نموده و با نام ھای "چشم روباه" و "عنکبوت" روزنامه نگاران، مستندسازان و وبالگ نویسان جوان در تھران و 

  کرمان را بازداشت کرده بود.

خامنه ای بارھا در سخنرانی ھا خود پروژه "نفوذ"، تازه ترين پروژه از اين دست است. قبل از اين بازداشت ھا، مسئله "نفوذ" را علی  
مطرح کرده است. نگاه مشترک او، فرماندھان سپاه، امنیتی ھا و راست افراطی اين است که غرب و به ويژه امريکا بعد از توافق وين 

ی در درون حکومت به سیاست "نفوذ" از بیرون و "استحاله از درون" روی آورده است. خامنه ای خطر "استحاله نظام" را از جانب نیروئ
می بیند که خواھان گسترش مناسبات با غرب و کاھش تنش بین دولت ايران و امريکا است. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه از 
"نفوذ" به عنوان فتنه چھارم نام برده است. می توان گفت که ديگر "فتنه" منتسب به جنبش سبز به حاشیه رفته و "نفوذ" جای آن را 

ت. آن ھا بلوک رفسنجانی ـ روحانی را حامل سیاستی میدانند که بسترساز نفوذ امريکا و اتحاديه اروپا و استحاله نظام گرفته اس
است. به اعتقاد آنھا اين بلوک برای انتخابات مجلس و خبرگان برنامه دارد و میخواھد مجلس را به چنگ آورد، در خبرگان جای پای 

  پیش ببرد.قوی پیدا کند تا برنامه اش را 

سپرده است. سازمان اطالعات    خامنه ای مسئولیت رصد کردن "نفوذ" غرب و مبارزه با آن را به سپاه و ارگان اطالعاتی ـ امنیتی آن 
سپاه به رياست حسین طائب با گرفتن چنین مجوزی از خامنه ای، میدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را از وزارات اطالعات در 

ديد فضای امنیتی، دستگیری روزنامه نگاران، فعالین شبکه ھای اجتماعی، سیاسی و مدنی و احضارھا و تھديدھا ربوده حفظ و تش
  است.

فرماندھان سپاه می گويند مسئولیت اصلی حفظ امنیت نظام و تداوم انقالب با سپاه پاسداران است. بر ھمین پايه آن ھا می خواھند  
و عملیاتی در سپاه و بخش ھای اطالعاتی آن متمرکز کنند. در ابتدای انقالب، سپاه دارای واحد ثقل مسائل اطالعاتی، امنیتی 

ايجاد شد. كادر اين واحد در  ٥٨اطالعاتی ـ امنیتی بود. واحد اطالعات سپاه با انگیزه جمع آوری اطالعات از گروه ھای مخالف در سال 
بود. اما ھدايت آن ھا زير نظر كسانی بود كه قبل از انقالب تجربه فعالیت ھای  اين دوره عمدتا از نیروھای بسیار جوان تشكیل شده

مخفی و نیز برخورد با ساواك را داشتند. واحد اطالعاتی سپاه در فاصله اندکی از جزوات ساواک دانش آموخت، با سرکوب مخالفین 
فرقان، مجاھدين، پیکار و حزب توده ايران نقش اصلی را  تجربه کسب کرد و تشکیالت گسترده ای را راه انداخت. اين واحد در سرکوب

  داشت.
در سال ھای اول انقالب، ارگان ھای امنیتی ـ اطالعاتی جمھوری اسالمی متعدد و پراکنده بود. سعید حجاريان برای متمرکز کردن  

با  ١٣٦٣تیار مجلس گذاشت. طرح در سال فعالیت اطالعاتی و امنیتی، مقدمات و طرح تفضیلی تشكیل وزارت اطالعات را تھیه و در اخ
حمايت ھاشمی رفسنجانی از تصویب مجلس گذشت و وزارت اطالعات و امنیت در ھمان سال تشکیل گرديد. با تشکیل وزارت 

وزارتخانه اطالعات، اطالعات سپاه موظف شد کلیه امکانات و اسناد و مراکز خود را تحویل این وزارتخانه دھد و در امور اطالعاتی با این 
ھماھنگ باشد. سپاه با اکراه به اين مسئله تن داد. پس از تشكیل وزارت اطالعات، اطالعات سپاه با محدوديت زيادی در عرصه 

  داخلی و خارجی روبرو گرديد و جريان اطالعات در سپاه مدت ھا به ركود كشیده شد.

د. سپاه قدس مأموریت برون مرزی داشت و بر ھمین پايه به ایجاد سپاه قدس را تشکیل دا ٧٠اما سپاه با حمایت ولی فقیه در دھه  
پایگاه ھای اطالعاتی در خارج از کشور اقدام نمود. اين پايگاه ھا در ترور نیروھای اپوزيسیون در دوره رياست جمھوری ھاشمس 

عات مورد اعتماد خامنه ای استعفا داد رفسنجانی نقش داشتند. با افشاء شدن نقش وزارت اطالعات در قتل ھای زنجیره ای، وزير اطال
و بخشی از کادرھای وزارت اطالعات کنار گذاشته شدند. اين امر موجب شد که خامنه ای نتواند از کانال وزارت اطالعات برنامه ھای 

   فه کرد. خود را پیش ببرد. او به تقويت بخش اطالعات سپاه روی آورد و مأموريت ھای درون مرزی را ھم به وظائف آن اضا

اطالعات سپاه در آن دوره با مجوز خامنه ای برای شنود مکالمات مخالفین و منتقدين، مقامات دولتی و وزارت اطالعات، اقدام به  
واردات سیستم ھای شنود نمود. وزارت اطالعات این اقدامات را غیرقانونی و بر خالف اصول قانون اساسی تلقی کرده و از 

حد امکان جلوگیری می کرد. خامنه ای برای دور زدن قانون با اطالعات سپاه و عناصر تصفیه شده وزارت اطالعات فعالیت ھای سپاه در 
در جريان قتل ھای زنجیره ای، اطالعات موازی را تحت عنوان "دفتر اطالعات رھبری" راه انداخت. این دفتر پوششی برای اقدامات 

ازی که به لحاظ سازمانی در مجموعه سپاه بود، ھرگاه برای پیشبرد برنامه ھايش به مانع فراقانونی اطالعات موازی بود. اطالعات مو
داد. با اين کار، وزارت اطالعات در مقابل اطالعات موازی خلع سالح  برمی خورد، آنرا تحت پوشش "دفتر اطالعات رھبری" انجام می 

  گرديد و نتوانست جلو اقدامات آن را بگیرد.

در بسیاری از  طالعات موازی، رقابت بین دو ارگان اطالعات و امنیت تشديد يافت و در مواردی به تقابل کشید. آندو با قدرت گیری ا 
گزارش مفصلی از عملکرد اطالعات موازی  ٧٠ھای داخلی و خارجی، رودروی ھم قرار گرفتند. وزارت اطالعات در اواخر دھه  عرصه

  اخت.منتشر کرد و به افشاء کارکردھای آن پرد
در آن سال ھا، اطالعات موازی با فرمان خامنه ای تحت عنوان مبارزه با "براندازی نرم" سراغ فعالین سیاسی و مدنی رفت. نیروھای  

مھندس عزت هللا سحابی و عده ای از فعالین ملی ـ  ١٣٧٩ملی ـ مذھبی نخستین قربانیان اطالعات موازی بودند. در آذرماه سال 
  ...سپاه ـ پادگان عشرت آباد ـ گردیدند.  ۵٩ت سپاه بازداشت و روانه زندان مذھبی توسط اطالعا

  ١٩ادامه در صفحه 

 



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ۴۵ شماره    

  يادداشت سیاسی کارآنالين

سخنی  "خشونت علیه زنان"که از   زمانی
شود،  گفته و يا مطلبی نوشته می

ھای رايج در خانواده  بالفاصله خشونت
تحقیر، توھین، ضرب و شتم، تجاوز،  مانند

وادار کردن زن به  ،قتل ناموسی""
و در سطح   گری، اعتیاد و فحشا تکدی
تحقیر و توھین به شیوه رفتار و يا   جامعه

لباس، تحقیر و تمسخر در محل کار و در 
ترين شکل  وحشیانه ،نھايت

در اذھان تداعی   يعنی سنگسار  خشونت
اشکال  شوند. در اين که ھرکدام از می

گفته، مصداق بارز  ھای پیش خشونت
ھای گروھی  اند و بارھا در رسانه خشونت

از طرف فعالین حقوق زنان به ھمه اين 
موارد پرداخته شده اند، ترديدی وجود 

وجود دارد  اما نوع ديگری از خشونت .ندارد
که شايد درد حاصل از وارد آمدن آن بر 
پیکر زنان، از نظر فیزيکی محسوس 

د، اما چه بسا عمق "جراحت" وارده نباش
زنان در  "حضور و نقش"از آن بر پیکر 

 تر نیز باشد. اجتماع، بمراتب عمیق
در اينجا صحبت در مورد قوانین زن ستیز 

و  است شورای اسالمی مجلس  مصوب
اين نکته مھم که زنان نماينده 

به  نه تنھا  بويژه در مجلس نھم، مجلس
برنخاستند،  نتصويب اين قوانی  مقابله با

در به تصويب رساندن اين  فعاالنه  بلکه
 شرکت کردند. قوانین

مقابله با تصويب قوانین   ھایراهيکی از 
زن در مجلس، اعمال فشار از بیرون  ضد

پرشمار توسط جنبش زنان و حضور 
معتقد و متعھد به حقوق زنان نمايندگان 

در مجلس است. زنان نیمی از جمعیت 
اما نگاھی  می دھند. کشور ما را تشکیل

گذرا با استناد به آمارھای مرکز 
از  نشان می دھد که  ھای مجلس پژوھش

زمان تشکیل اولین مجلس شورای 
 ٥ مجلس کمتر ازدر اسالمی سھم زنان 

کل  درصد ٣ مجلس نھم کمتر از درصد و در
نمایندگان بوده است. بررسی وضعیت کمی 

دھد که در مجلس دوره  مجلس نشان می
کرسی نمایندگی  ٣٢٧کرسی از  ٤تنھا اول 

مجلس به زنان تعلق داشته و در بھترین 
کرسی  ٢٧٧حالت یعنی مجلس پنجم که از 

کرسی را نمایندگان زن در  ١٤نمایندگی 
اختیار داشتند. در حالی که متوسط سھم 

 ١٩٩٥زنان در مجالس کل کشورھا از سال 
 ٢٢درصد به  ١١دوبرابر شده و از  ٢٠١٥تا 

ارتقاء یافته است، متوسط سھم زنان درصد 
در مجلس ایران در دورۀ مشابه (از مجلس 
 پنجم به این سو) سیر نزولی داشته است.

اين تبعیض در حالی علیه زنان اعمال می 
شود که براساس يکی از مصوبات اتحاديه 

المجالس جھانی، که ايران نیز عضو آن  بین
درصد نمايندگان مجلس  ٣٠است، حداقل 

د از میان نامزدھای زن، انتخاب شوند، باي
 ٢٠١۵مھلت تحقق اين مصوبه نیز، سال 

تعیین شده بود، که در ايران با مخالفت از 
جمله شورای تضخیص مصلحت نظام، روبرو 

   گشته است.    
داليل بسیاری را برای حضور اندک 
 نمايندگان زن در مجلس می توان برشمرد.

ايندگان زن کم شمار نمداليل حضور  يکی از
نظارت استصوابی بر  وجود در مجلس به

شورای  عبور نامزد زن از صافیمی گردد. 
نامزدھای مرد بسی دشوارتر از نگھبان 

زنانی ھم که از صافی شورای  است.
و به مجلس راه عبور می کنند نگھبان 
باور اکثريت آن ھا مشابه باور   می يابند،

 فقھاست. ھم از اين رو است که از حقوق
زنان دفاع می کنند و نه مطالبات زنان را 

ھای  نگاھی به فعالیتبازتاب می دھند. 
در مجالس گذشته و رای نمایندگان زن 

آن ھا به لوايحی که آشکارا بديھی ترين 
حقوق زنان را محدود و پايمال می کنند گواه 

  عملکرد آن ھا است. 
ھای  بنا به گزارش مرکز پژوھش

ھایی  کمیسیون در نمايندگان زن  ،مجلس
از حقوق زنان به اصطالح  شوند که عضو می

نگاھی به قوانین  .کنندمی و کودکان دفاع 
قانونی کردن «مصوب مجلس در اين دوره: 
طرح سھمیه   ازدواج پدرخوانده با فرزند،

بندی جنسیتی قانون پذیرش دانشجو، 
الیحه   قانون حمایت از خانواده، ٢١ماده 

ی که به زنان دھد، نشان می ...»و  گذرنامه
نه تنھا  عنوان نماينده وارد مجلس شده اند

با قوانین ضد زن مصوب مجلس  تیمخالف
مدافعان آن  ، بلکه خود از طراحان ونکرده اند

وضعیت معیشتی زنان   اند. نیز بوده
سرپرست خانوار و کودکان آنان، وضعیت 
بھداشت، اشتغال، اعتیاد زنان، وضعیت 

.. ھمه و ھمه مسکن معتادین زن و .
ھای این نمایندگان  کمترین دغدغه

   باشد. می
مادامی که معیار ورود زنان به مجلس با 

و  شود تنظیمی ئالگوھای قرون وسطا
نمايندگان مدافع حقوق زنان نتوانند به 
مجلس راه پیدا کنند؛ تا زمانی که قشريون 
و راست افراطی جای پای قوی در مجلس 

تصويب قوانین  داشته باشند، جلوگیری از
  ضدزن امکان پذير نیست.

در درجه ، برای غلبه بر این وضعیت نابھنجار 
برچیده  اول الزم است نظارت استصوابی

از کرسی ھای   درصد ٣٠ سھمیه شود و
برای رسیدن به  .به زنان تعلق گیرد مجلس

زنان پیشرو  اين ھدف ضرورت دارد که
ات فعاالنه وارد کارزار انتخابات شوند، مطالب

خود را مطرح کنند و برای حذف نظارت 
جای خوشحالی  استصوابی بکوشند.

تغییر چھره مردانه  که "کمپین است
توسط فعالین جنبش زنان راه  مجلس"

که با حمايت  امید می رود  .ه استافتاد
گسترده فعالین سیاسی و مدنی از اين 

گامی به پیش در جھت د نبتوان زنانکمپین، 
ايندگان راستین خود در رفع موانع حضور نم

  مجلس، بردارند. 
 

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)
  حقوق زنان

  ھای اصلی برنامه سازمان است. برای تامین حقوق زنان: تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه

 ھا حقوق برابر با مردان را تضمین کنند. ھمه زمینه ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در

ه ـ الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل اختیاری کنوانسیون، حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجراى مفاد قطعنام 
  زنان).(اعالمیه منع خشونت علیه  ١٩٩۴فوریه  ٢٣مجمع عمومى سازمان ملل متحد مصوبه  ۴٨/ ١٠۴

 ھاى خصوصى و عمومى مقابله کند. خرید و فروش، تجاوز و سوء استفاده ، در حوزه”خشونت علیه زنان“ـ قانون موظف است با ھر گونه اعمال 
 پذیر جنسى از زنان به ھر شکل و ھر نام باید تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. قوانینى که آزار و اذیت روحى، جسمى و جنسى زنان را امکان

گیرند، باید تمھیدات  سازند، باید لغو و کلیه اشکال خشونت علیه زنان ممنوع گردند. براى دفاع از زنان که مورد انواع خشونت قرار مى مى
  بینى شود. ھاى امن پیش قانونى و حمایتى و در صورت لزوم خدمات درمانى و آموزشى و اسکان آن ھا در خانه

آزادى و برابرى کامل زن و مرد در امر ازدواج و طالق را تضمین نمایند و مشارکت و مسئولیت آنھا را در تمامى امور  ـ قوانین خانواده و ازدواج، باید
و شئونات خانواده تامین کنند. چند ھمسرى در اشکال دائمى و موقت (صیغه) ممنوع باشد. ممنوعیت ازدواج در سنین کودکى اکیدا اجرا شود 

خاطر ازدواج با اتباع کشورھاى دیگر ملغى شود. اختالفات زناشوئى تنھا  تعیین گردد. قانون سلب تابعیت زنان به سال ١٨و حداقل سن ازدواج 
ھاى رسمى و فقط به وسیله قوانین رسمى کشور مورد رسیدگى قرار گیرند. زن و مرد در رابطه با سرپرستى فرزند، ارث و دارایى  در دادگاه

  حقوق برابر داشته باشند.
  و 
 ...  

  اند قوانین زن ستیز، مصداق بارز خشونت
  توران ھمتی

 
 



  
  

  ٥  صفحه  ٤٥ شماره    

  کار آنالين

تا انتخابات مجلس در اسفند ماە 
امسال چند ماھی باقی ماندە است. 
شواھد حاکی از تالش جريان ھای 
محتلف حکومتی برای حضور 

انتخابات مجلس است. گسترده در 
ب نظر شما چ پارامترھائی زمین 
سیاسی و اجتماعی انتخابات این 
دورە را از دورەھای ماقبل خود 

 متفاوت می کند؟

الزم است ابتدا بگويم که انتخابات آتی به 
جھات زيادی مشابه انتخابات دوره ھای 
قبل خواھد بود. انتخابات قبلی غیرآزاد و 

انتخابات آتی نیز،  غیردمکراتیک بودند،
چنین خواھد بود. در دوره ھای گذشته، 
بلوک قدرت، انتخابات غیرآزاد و 
غیردمکراتیک را به صورت مديريت شده 
برگزار کرد تا مجلس در قبضه اصول گرايان 
بماند. در سه مجلس گذشته عده قلیلی 
از اصالح طلبان به مجلس راه يافتند که 

ند. مجالس چندان تاثیرگذار در مجلس نبود
انتخابات غیرآزاد و مديريت   برآمده از

شده، چشم بر سیاست ھای فاجعه بار 
محمود احمدی نژاد بستند و در موارد 

  زيادی با آن ھمراه شدند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اين بار ھم بلوک قدرت با توسل به نظارت 
استصوابی و شورای نگھبان تمام تالش 

را  خود را به کار خواھد گرفت تا انتخابات
مديريت کند و نگذارد ترکیب مجلس به 

  زيان اصول گرايان تغییر پیدا کند.

با اين وجود انتخابات آتی تمايزاتی با  
انتخابات دوره ھای قبلی مجلس دارد. 
اولین تمايز اين است که انتخابات مجلس 
بعد از انتخابات رياست جمھوری دوره 
يازدھم برگزاری می شود که در آن 

شکست خوردند و کانديدای  اصول گرايان
اعتدال گرا پیروز شد. اين پیروزی، امید 
اصالح طلبان و اعتدال گرايان برای کسب 
اکثريت در مجلس آتی را افزايش داده و 
برتالش آن ھا افزوده است. در سه دوره 
قبلی انتخابات مجلس، اصالح طلبان 
شرکت موثری در انتخابات نداشتند. اما 

ارد میدان شده و برای اين بار فعاالنه و
شرکت موثر در انتخابات برنامه ريزی 

می کنند. دومین تمايز به وضعیت اصول گرايان 
برمی گردد که اکنون در موقعیت ضعیفی 
نسبت به دوره ھای قبلی قرار دارند. سومین 
تمايز در رابطه با موفقیت دولت روحانی است 
که با غرب برسر پروژه ھسته ای به توافق 

گرا  توافق وين موقعیت نیروھای اعتدال رسید.
را تقويت نموده و به دلواپسان که ھمان راست 
افراطی است، ضربه زده است. دولت روحانی 
از اين موفقیت می خواھد به سود نیروھای 

    اعتداگرا در انتخابات بھره جويد. 

  

  

  

  

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان  
و بیانیه ای را در مورد انتخابات پیش ر

انتشار داده است که به برداشت ما 
عنصر مرکزی آن فراخواندن اجزاء مختلف 
جامعۀ مدنی به شرکت گسترده در کارزار 
انتخابات از طریق معرفی کاندیداھای 
خویش و پیگیری حق شھروندی است. 

  لطفاً این سیاست را تشریح کنید.

سیاست ما در مورد انتخابات چند جنبه دارد. 
اء غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن يک جنبه آن افش
موضع سازمان ما در مقابل  انتخابات است. 

انتخابات غیردمکراتیک حکومت، دفاع از 
انتخابات آزاد است. ما اين سیاست را سال ھا 
است که پی می گیريم و از ھر فرصت برای 
طرح آن استفاده می کنیم. جنبه ديگر سیاست 

است. فاصله ما شرکت فعال در کارزار انتخابات 
زمانی چندماه فرصتی است برای طرح 
مطالبات از جانب نیروھای آزادیخواه و دمکرات. 
ما در انتخابات قبلی ھم چنین موضعی را 
اتخاذ کرديم. اما در اين دوره يک مولفه ديگری 
بر سیاست ما افزوده شده است که در سئوال 
شما ھم آمده است. يعنی قراخواندن 

تماعی برای معرفی گروه ھای مختلف اج
کانديدا و تالش برای خنثی کردن اقدامات 
حذفی حکومت و دفاع از حق شھروندی. در 
جامعه ما گروه ھای کالن اجتماعی وجود دارند 
که نمايندگان آن ھا امکان نمی يابند که مسقال 
کانديدا شوند. مثل طبقه کارگر ايران و زنان. 

گسترده  يکی از گروه ھای ،طبقه کارگر در ايران
اجتماعی است. کارگران و زحمتکشان ايران با 
احتساب خانواده  آن ھا صاحب بیش از ده 
میلیون رای ھستند. اما حتی يک نماينده 
واقعی در مجلس ندارند. نماينده ای که از 
خواست ھا و مطالبات کارگران و زحمتکشان 
دفاع کند. در مورد زنان ھم وضع بدين صورت 

عیت کشورند ولی سه است. زنان نصف جم

درصد نماينده در مجلس دارند. آنھم 
نمايندگانی که به جای دفاع از حقوق زنان، 
علیه آن ھا عمل می کنند. فعالین کارگری و 
زنان می توانند وارد کارزار انتخابات شوند، 
برای تائید صالحیت کانديداھای خود کارزار راه 
 بیاندازند و در صورت رد صالحیت آن ھا، به
اشکال مختلف به اعتراض برخیزند. اين 
موضوع در مورد استادان، معلمان، پرستاران 

   ... ھم صادق است.

ھیئت سیاسی ـ اجرائی با چه ارزیابی  
از آمادگی جامعۀ مدنی چنین فراخوانی 

  را داده است؟
فضای سنگین امنیتی برکشور حاکم است. 
برنامه حکومت حفظ و تشديد فضای امنیتی 

تگیری ھای اخیر که توسط سازمان است. دس
اطالعات سپاه تحت عنوان "نفوذی" صورت 
گرفته است، در ھمین راستا است. حکومت 

با سرکوب می خواھد نقش جامعه مدنی در  
انتخابات را به حداقل برساند. ھیئت سیاسی 
ـ اجرائی سازمان بر فضای سنگین امنیتی و 
تالش حکومت برای منفعل نگھداشتن جامعه 

دنی وقوف دارد. ولی در عین حال براين باور م
است که انتخابات امکانی برای جامعه مدنی 
برای شکستن فضای امنیتی و طرح مطالبات 
است. در کشور ما به جھت تسلط ارگان ھای 
متعدد اطالعاتی ـ امنیتی بر جامعه، در 
شرايط عادی، امکان برآمد جمعی فراھم 

ی برای نیست. در انتخابات، فضای حداقل
برآمد جمعی وجود دارد. الزم است از اين فضا 
بھره جست، به اشکال مختلف به میدان آمد 
و به حرکت ھای جمعی دست زد. تجربه 
حرکت فعالین جنبش زنان اين حکم را تائید 
می کند. به عالوه ما دو تجربه از انتخابات را 

 ٧٦داريم. حرکت اصالح طلبانه که در انتخابات 
 ١٣٨٨که در انتخابات سال  و جنبش سبز

  شکل گرفت.

  

  

  

  

  

آیا در جامعۀ مدنی تحرکی در این راستا 
  به چشم می خورد؟

در ابتدا بايد به حرکت فعالین جنبش زنان با 
» تغییر چھره مردانه مجلس«عنوان کمپین 

اشاره نمايم. وضعیت ناروشن فضای 
سیاسی کشور بعد از برجام، تشديد 

  ...سرکوب ھا، 

  ٦صفحه  ادامه در

 انتخابات آتی و سیاست ما در قبال آن
  بھروز خلیق

 

در انتخابات، فضای  
حداقلی برای برآمد 
جمعی وجود دارد. الزم 

از اين فضا بھره  است
جست، به اشکال مختلف 
به میدان آمد و به 
حرکت ھای جمعی دست 
زد. تجربه حرکت فعالین 
جنبش زنان اين حکم را 

 تائید می کند.

کمپین ایجاد شده، نشانگر آن 
ست که زنان می خواھند در ا

کارزار انتخابات فعاالنه شرکت 
کنند. امید است گروه ھای ديگر 
اجتماعی نیز به ھمین روال 
عمل کنند. به جز کمپین زنان، 
متاسفانه تحرک جدی ديگری از 

، مشاھده جانب جامعه مدنی
 نمی شود

سیاست ما در مورد انتخابات 
چند جنبه دارد. يک جنبه آن 
افشاء غیرآزاد و غیردمکراتیک 

موضع   بودن انتخابات است. 
انتخابات  سازمان ما در مقابل

غیردمکراتیک حکومت، دفاع از 
انتخابات آزاد است. ما اين 
سیاست را سال ھا است که 
پی می گیريم و از ھر فرصت 
برای طرح آن استفاده 

 می کنیم

 

 
 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
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  ٦صفحه    ٤٥ شماره     

  ...  انتخابات آتی و
 ۵ادامه از صفحه 

موضع گیری ھای خامنه ای و پیام ھای 
ناامیدکننده که از جانب بلوک قدرت به 

می شود، بر فضای  جامعه ارسال
سیاسی کشور تاثیرات منفی گذاشته 
است. با اين وجود فعالین جنبش زنان 
با شجاعت پا به میدان گذاشتند و 

دھندگان  کمپین راه انداختند. تشکیل
این کمپین برای پیشبرد اھداف خود در 

من «نظر دارند در چارچوب سه کمیته 
کرسی برای  ٥٠«، »شوم کاندیدا می

کارت قرمز برای «و » طلب یزنان برابر
، فعالیت کنند. »ستیز کاندیداھای زن

کمپین ایجاد شده، نشانگر آن است که 
زنان می خواھند در کارزار انتخابات 
فعاالنه شرکت کنند. امید است 
گروه ھای ديگر اجتماعی نیز به ھمین 
روال عمل کنند. به جز کمپین زنان، 
متاسفانه تحرک جدی ديگری از جانب 

  معه مدنی، مشاھده نمی شود.جا

   

  

  

  

امید و محاسبۀ شما بیش از ھمه 
روی پاسخ مثبت کدام نیروھا به 
این فراخوان است؟ در این سؤال 

  نیروھای سیاسی نیز در نظر اند.

امید و محاسبه ما بیش از ھمه فعالین 
جنبش زنان، سنديکائی، معلمین، ملی 
ـ قومی و سازمان ھای مردم نھاد 

ه گفته شد خوشبختانه است. چنانچ
فعالین جنبش زنان به حرکت در آمده 
اند. ھنوز عالئمی از ديگر فعالین مبنی 
بر حضور آن ھا ديده نمی شود. در مورد 
نیروھای سیاسی، ما بیش از ھمه 
روی نیروھای تحول طلب و 
مطالبه محور، روی فعالین چپ و 
دمکرات حساب باز کرده ايم. نیروھائی 

ه برخورد سازمان ما با که برخورد مشاب
       انتخابات در جمھوری اسالمی دارند.

نیروھای دیگری نیز وجود دارند که  
شان را  سیاست انتخاباتی

اعالم کرده اند. » مطالبه محور«
  رابطۀ این دو سیاست چیست؟

بین سیاست ھای ما و سیاست 
پیوندھای زيادی » مطالبه محوری«

ز يکی ا» مطالبه محوری«وجود دارد. 
وجوه اصلی سیاست ما در انتخابات 
است و چنانچه قبال گفتم انتخابات، 
فرصت ھائی را برای طرح مطالبات 
گروه ھای مختلف اجتماعی فراھم 
می آورد. ما اين بار يک مولفه ديگر بر 
سیاست انتخاباتی خود افزوديم. در 

بیانیه ما آمده است که احزاب و 
ی سازمان ھای سیاسی، فعالین جنبش ھا

اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، 
سازمان ھای مردم نھاد، فعالین سنديکائی 
و نمايندگان واقعی کارگران، پرستاران، 
معلمین، استادان، کارشناسان، گروه ھای 
مختلف صنفی، چھره ھای شاخص 
سیاسی، ادبی و ھنری، فعالین حقوق 
بشر، ملی ـ قومی و اقلیت ھای مذھبی و 

د میدان شوند و از معتمدين محل وار
ھم اکنون از حق انتخاب کردن و انتخاب 

  شدن و از حقوق شھروندی دفاع نمايند.

  

  

  

  

  

  

  رئوس مطالبات سازمان کدام اند؟ 

ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان در 
ھفته ھای آتی طی بیانیه ای رئوس 
مطالبات را بیان خواھد کرد. مطالبات مورد 

می جامعه نظر ما، ھم بیانگر مطالبات عمو
است و ھم به جايگاه چپ ما برمی گردد که 
از آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، 
دمکراسی و از منافع و مطالبات طبقه کارگر 

  و زحمتکشان دفاع می کند.

موضوع شرکت یا عدم شرکت در  
ای با کاندیداتوری  انتخابات چه رابطه

مورد نظر سازمان و با رئوس مطالبات 
  سازمان دارد؟

کنون ما شاھد سه رويکرد در میان تا
منتقدين و مخالفین نسبت به انتخابات در 
جمھوری اسالمی بوديم؛ رويکرد تحريم 
انتخابات در جمھوری اسالمی صرفنظر از 
شرايط برگزاری آن. حاملین اين رويکرد ھم 
انتخابات دوره ششم مجلس را تحريم 
کردند و ھم انتخابات دوره نھم را. در حالی 

ن آن دو تفاوت محسوسی وجود که بی
داشت. رويکرد ديگر شرکت در انتخابات 
بدون پیش شرط و صرفنظر از شرايط 
برگزاری انتخابات است. در انتخابات دوره 
نھم مجلس که به شدت غیردمکراتیک و 
مديريت شده بود و از قبل از انتخابات 
مشخص بود که راست افراطی و راست 

خواھند سنتی مجلس را در قبضه خود 
گرفت، تعدادی از فعالین سیاسی که خود 
را به عنوان اپوزيسیون به حساب می آورند، 
طی انتشار اعالمیه ای شرکت در انتخابات 
را اعالم کردند. در حالی که حتی بخش 

زيادی از اصالح طلبان آن را تحريم کردند. برای 
آن ھا عدم شرکت و يا تحريم انتخابات در 

    ح نیست. جمھوری اسالمی مطر

رويکرد سوم نه از قبل انتخابات را تحريم 
می کند و نه بالشرط و بی توجه به وضعیت 
انتخابات در آن شرکت می کند. اين رويکرد 

  برخورد مشخص با ھر انتخابات دارد.
ما در بیانیه گفتیم که پیشبرد سیاست 
کنشگرانه در کارزار انتخابات به معنی شرکت 

ابات آتی نیست. و يا عدم شرکت در انتخ
امری که در ھفته ھای قبل از انتخابات در 

  دستور تصمیم گیری قرار می گیرد.

برداشت ما این است که سیاست  
اعالم شده متوجه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی است. در مورد 
انتخابات مجلس خبرگان رھبری چه می 

  گوئید؟

برداشت شما درست است. سیاست اعالم 
انتخابات مجلس است. اين  شده ما ناظر بر

دوره انتخابات مجلس خبرگان از ويژگی 
برخوردار است و چالش سنگینی در درون 
حکومت برسر آن جريان دارد. بلوک قدرت به 
شدت نگران آن است که رفسنجانی و 
حامیان او در مجلس خبرگان جای پای قوی 
پیدا کنند. با اين وجود برای ما که معتقد به 

دولت ھستیم و علیه واليت جدائی دين و 
فقیه مبارزه می کنیم، تماس با انتخابات 

  موضوعیت ندارد.  مجلس خبرگان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تأئید می کنید که با یک بیانیه، کارزاری  
شکل نخواھد گرفت. دیگر اقدامات 
ھیئت سیاسی ـ اجرائی برای پیشبرد 
این سیاست چه بوده و چه خواھند 

  بود؟

اخوان محدود نخواھد اقدامات ما به اين فر
ماند. کمیسیونی در جوار ھیئت سیاسی ـ 
اجرائی سازمان، و با ھدف پیشبرد کارزار 
انتخاباتی و مواضع سازمان در قبال آن، 
تشکیل شده است. از جمله اقدامات اين 
کمیسیون که در ھماھنگی با کارآنالين و 

ھای کاری در شورای مرکزی  ديگر گروه
رفت، می توان به سازمان صورت خواھند گ

و گفتگو با   تدارک برگزاری میزگرد و مصاحبه
ھا و کنشگران سیاسی و نیز  شخصیت

ھای  ھا و گروه تماس و ارتباط با سازمان
سیاسی با ھدف پیشبرد برنامه ھای 
مشترک در اين رابطه بخصوص، اشاره کرد. 
بزودی بیانیه بعدی سازمان در مورد برنامه و 

رتباط با انتخابات آتی، مطالبات سازمان در ا
  نیز انتشار خواھد يافت.

 

زنان نصف جمعیت 
کشورند ولی سه درصد 
نماينده در مجلس دارند. 
آنھم نمايندگانی که به 
جای دفاع از حقوق زنان، 

مل می کنند. علیه آن ھا ع
فعالین کارگری و زنان 

وانند وارد کارزار می ت
 انتخابات شوند

با اين وجود انتخابات آتی 
تمايزاتی با انتخابات 
دوره ھای قبلی مجلس دارد. 
اولین تمايز اين است که 
انتخابات مجلس بعد از 
انتخابات رياست جمھوری 
دوره يازدھم برگزاری می 
شود که در آن اصول گرايان 

ديدای شکست خوردند و کان
اعتدال گرا پیروز شد. اين 
پیروزی، امید اصالح طلبان و 
اعتدال گرايان برای کسب 
اکثريت در مجلس آتی را 

داده و برتالش آن ھا  افزايش
 افزوده است

کارگران و زحمتکشان ايران با 
احتساب خانواده  آن ھا صاحب 
بیش از ده میلیون رای 
ھستند. اما حتی يک نماينده 
واقعی در مجلس ندارند. 
نماينده ای که از خواست ھا و 
مطالبات کارگران و 

د. در مورد زحمتکشان دفاع کن
زنان ھم وضع بدين صورت 

 است

  ھستیم خدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه   ٤٥شماره     

آبان سالگرد آخرین قانون کار ایران  ٢٩
است. قانون کار فعلی سرانجام پس از 
کشاکش ھای طبقاتی شدید بر سر 

آن و سرکوب وحشیان نیروھای  محتوای
دمکراتیک و چپ و شوراھا و سندیکاھای 
کارگری سرانجام در "مجمح تشخیص 
مصلحت نظام" ب تصویب این نھاد تازە 

  تاسیس، رسید.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البت  ٦٩آبان سال  ٢٩قانون کار مصوب 
ھمان چیزی نبود ک کارگران و سازمان 

ای آن ھای کارگری طالب آن بودند و بر
مبارزە کردە بودند، این قانون حتی آن 
قانونی نبود ک چپ ھای مذھبی 
حکومتی در ابتدا می خواستند. این قانون 
در آن مقطع کف خواست ھای آنان بود ک 
پس از درگیری ھای بسیار بین آنھا و 
جریانات موتلف و حجتی و دیگر 
راستگرایان آن دوران در اثر مقاومت و 

ی ھمین جریانات و جو مصلحت اندیش
حاکم ب تصویب رسید. درگیری بین جناح 
ھای چپ و راست حکومتی بر سر این 
مسئل بعد از سرکوب سازمان ھای 

چنان حاد شد ک خمینی را   کارگری
مجبور ب صدور فرمان تشکیل "مجمح 
تشخیص مصلحت نظام" برای تصمیم 
گیری در مورد قانون کار و اختالفات مابعد 

  ینی کرد.این چن
چپ ھای اسالمی حکومتی، البت اگر ب 
انحصارطلبی، روی نمی آوردند و با 
راستگرایان رژیم در سرکوب آزادی ھای 
اساسی و سازمان ھای کارگری غیر 
خودی دست ب یکی نمی کردند و مقابل 
سرکوب دگراندیشان می ایستاندند، در آن 
زمان ھم می توانستند، قانون کار بھتری 

راست حصویب برسانند و از آن نیز را ب ت
ھم شاید خود آنھا و جامع امروزە  کنند و

وضعیت ب مراتب بھتری داشتند و قانون 
کاری ک پس از آنھم کشاکش طبقاتی و 
سرکوب ب تصویب رسید، توسط ھمان 
ھایی ک از ابتدا با آن و انجام ھر تغییر 
مثبتی در قانون کار ب شدت مخالفت می 

ومی خواستند قوانین کار پیش از ورزیدند 

انقالب را ھم از از میان بردارند چنین قلع و 
  نمی شد. عقم

مشروط کردن اخراج کارگر، کاھش ساعت 
ساعت، تعطیلی روز  ٤٤ب  ٤٨کار ھفتگی از 

جھانی کارگر، افزایش مرخصی ھای سالیان 
کارگران، تصویب قانون بیم بیکاری، و حفظ 

قبل از انقالب، در قانون مواد مثبت قانون کار 
کار جدید، جزء نکات مثبت قانون کار مصوب 

بودند، ک البت ھم آنھا یا  ١٣٦٩سال 
  منسوخ شدند و یا مسکوت گذاشت شدند.

بدین ترتیب قانون کار در اثر سلط 
راستگرایان و سازش اصالح طلبان و 
سرکوب، احزاب و سندیکاھای کارگری 

می خواستند و  ھمانگون ک محافظ کاران
در پیش نویس ضد کارگری و قرون وسطایی 
احمد توکلی فرمول شدە بود ب شکل 

  کنونی درآمد.
، ب تدریج ن تنھا تمام   طی دو دھ گذشت

آبان  ٢٩آن مواد مثبت قانون کار مصوب 
توسط دولتھای محافظ کار افراطی و 
اعتدالی و اصالح طلب یکی پس از دیگری 

  ، تالش مرتجعین حاکممنسوخ شدند بلک
برای پس راندن کارگران و حقوق سندیکایی 

ھمچنان ادام   شان ب اول قرن گذشت
  دارد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طبق یک آمار رسمی ک ب تازگی منتشر 
شدە، حتی میانگین کار ھفتگی کارگران ب 

ساعت در ھفت رسیدە، ک این خود با  ٤٩
اللی اینک گویای ھم حقایق نیست و در الب

 ١٢گزارشات منتشر شدە، کارگری صحبت از 
ساعت کار روزان بدون دریافت دستمزد 
اضاف کاری می کنند، ب معنی باز گرداندن 
ساعات کار روزان ب صد سال پیش و در 

  وا`قع ب دوران آغاز مبارزە است.
قراردادھای کار دایم، عمال ملغی شدە و 

اند، جای آن را قردادھای سفید امضاء گرفت
مشروط بودن حق اخراج حذف و اختیار اخراج 
کارگر بدون قید و شرط ب کارفرما سپردە 
شدە، بکار گیری کودکان ب استناد ب طرح 
استاد شاگردی ب یک پدیدە فزایندە تبدیل 
شدە، کارفرمایان زنان باردار را بر خالف 
مقررات از کار اخراج می کنند، بیم بیکاری 

ری ب تعداد اندکی از محدود و ب دشوا
بیکاران پرداخت می شود، مرخصی سالیان 
بخاطر رواج قراردادھای موقت در اکثر 
موسسات اجرا نمی شود، رھبران و اعضاء 

سندیکاھا و احزاب کارگری تحت پیگرد مداوم 
پلیسی قرار دارند.موسسان و فعالین 
سندیکایی ب سبک و سیاق دوران رضاخانی 

  .زندانی می شوند ..
بھان ظاھری ھم دولت ھا و نھادھای 
حکومتی برای از میان برداشتن قوانین 
حمایتی، تشویق سرمای گزاری و ایجاد رونق 
اقتصادی و اشتغال بودە است. اما حتی رجوع 
ب آمارھای دستکاری و سانسور شدە ک 
بعضا نیز مانند آمار بیکاری اساسش بر تقلب 

ماری، استوار شدە، توسط مراکز رسمی آ
بخوبی بی پای و اساس بودن این توجیھات 

  مردم فریبان را برمال می کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، بر اساس تازەترین آماری ک در  از آن جمل
زمین بازار اشتغال و جمعیت فعال و غیر فعال 
در تابستان گذشت ب تازگی توسط "دفتر 
نیروی کار و سرشماری" با عنوان "چکیدە 

" ٩٤رح آمارگیری نیروی کار تابستان نتایج ط
منتشر شدە، ن تنھا ھیچ یک از ادعاھا و 
انتظارات دولت و حکومت توسط آمار جدید 
تائید نشدە بلک وضعیت ب مراتب بدتر از قبل 
شدە، ک خوب گسترش فزایندە رکود و 

  اعتراضات کارگری نیز مویدھمین واقعیت اند.
داران اما کشاکش ھا میان کارگران و سر مای

و مرتجعین حاکم بر سر قانون کار ە رغم تمام 
فشارھا و موانعی ک حکومت بر سر راە 
مبارزە حق طلبان کارگران قرار دادە اند ب 
رغم کامیابی ھای مقطعی مرتجعان حاکم 
ھیچگاە قطع نشدە و نخواھد شد. محال 
است طبق کارگر از حقوق سندیکایی اش، 

و تالش فداکاران و  ک محصول یک قرن مبارزە
پر ھزین است عقب بنشیند. مبارزە تا دست 
یافتن ب یک قانون کار جامع و مترقی ک در 
آن ھم حقوق سندیکایی کارگران و 
مزدبگیران ملحوظ شدە باشد، در ھر حال و 
شرایطی توسط کارگران پیگیری خواھد شد. 
مبارزە علی تعرض ب مواد حمایتی قانون کار 

آبان ن پایان راە، بلک آغاز راە  ٢٩مصوب 
ب    تاریخ را ن می توان متوقف، و ن است.

  عقب راند!
  

  تاریخ را ن می توان متوقف، و ن ب عقب راند!

  صادق کار

کار   جانب  ، در است  در جریان   سرمایه  کار و  میان  که  اى مبارزه سازمان ما در
 قرار دارد

 

 

اردادھای کار دایم، عمال قر
ملغی شدە و جای آن را 
قردادھای سفید امضاء 
اند، مشروط بودن حق  گرفت
اخراج حذف و اختیار اخراج 
کارگر بدون قید و شرط ب 
کارفرما سپردە شدە، بکار 
گیری کودکان ب استناد ب 
طرح استاد شاگردی ب یک 

 پدیدە فزایندە تبدیل شدە

ھا و بھان ظاھری ھم دولت 
نھادھای حکومتی برای از 
میان برداشتن قوانین 
حمایتی، تشویق سرمای 
گزاری و ایجاد رونق اقتصادی 

 و اشتغال بودە است

چپ ھای اسالمی حکومتی، 
البت اگر ب انحصارطلبی، 
روی نمی آوردند و با 
راستگرایان رژیم در سرکوب 
آزادی ھای اساسی و 

کارگری غیر سازمان ھای 
خودی دست ب یکی نمی 
کردند و مقابل سرکوب 
دگراندیشان می ایستاندند، 
در آن زمان ھم می 
توانستند، قانون کار بھتری را 
ب تصویب برسانند و از آن 

 راست کنندحنیز 



 

   ٨صفحه  ٤٥ شماره     

 

  ھا خشونت علیه زنان، داغی بر پیشانی حقوق بشر و دولت                    

 طلعت تقی نیا

تجربه خشونت به طور گسترده در ھمه جا، 
در ھمۀ سطوح و در فراسوی مرزھای ثروت، 
طبقه، نژاد و فرھنگ، رواج دارد. جھان زیر بار 
سنگین عملیات تروریستی، گروه ھای 

کمر بنیادگرا و سیطره کارتل ھای نفتی، 
خم کرده است. به خصوص منطقه آشوب 
زدۀ ما که دیگر تاب ایستادگی در مقابل 
فشار دولت ھایی که ترور و اسلحه و 
خشونت را صرفاً برای حفظ منافع و قدرت 
شان، رواج می دھند ندارد. در حال حاضر 
جھان با نیروھای متعصبی رو به رو شده که 

ی به نام دفاع از مذھب و عقیده، ھر جنایت
را مرتکب می شوند. در اعماق وجود این 

» دیگری«نیروھای جزم اندیش، نفرت به آن 
که چون خودشان نمی اندیشد، بی وقفه 

 می جوشد.

  

  

  

  

در میان ولوله و غوغای جنگ و خشونت در 
منطقه، زنان بیشتر از ھر زمان دیگری مورد 
انواع آزارھا، ضرب و شتم، و تجاوز جنسی 

رگی میلیون ھا نفر از قرار می گیرند. آوا
که پدیده ای » قاچاق زنان«مردم منطقه، به 

ریشه دار و جھانی است، متأسفانه ابعادی 
فاجعه آمیز بخشیده است. زنانی که به 
اسارت و بردگی گرفته می شوند، ناچار به 
تحمل انواع ستم جنسی، کار اجباری، و 

و ھر لحظه در معرض   بردگی جنسی اند 
آن ھم به فجیع ترین  - خطر کشته شدن 

قرار دارند. آنھا برای دفاع از  -شکل آن 
ھستی خود به ناگزیر وارد چرخه خشونتی 
شده اند که نه تنھا در انتخاب آن، کمترین 

اند، بلکه به آنان تحمیل شده  حقی نداشته
است. به کارگیری این نوع خشونت، داغی 

و   ھا  بر پیشانی حقوق بشر و دولت
  طلب است.گران جنگ  خشونت

در شرایط کنونی خشونت بر زنان اشکال و 
ابعاد بسیار پیچیده ای به خود گرفته و به 
شکل حادتر و سیستماتیک صورت می 
گیرد. اسیدپاشی، تجاوز جنسی، خرید و 
فروش زنان و کودکان، کار بی مزد، تن 
فروشی و ... ابعاد باور نکردنی به خود 
گرفته اند. واقعیت این است که 

ھای جنگ و آوارگی و بردگی و  تخشون
اند که  قاچاق زنان به حدی شدت یافته

ھای خانگی در مقابل این  خشونت
ھای فجیع، کم رنگ شده است. با  خشونت

و حتا در شرایط  –این حال زنان از دیر باز 
صلح، ھدف خشونت ھای خانگی، 
اجتماِعی و سیاسی قرار داشته اند، اما 

ھا را  خشونتدرھیچ زمانی نه تنھا این 

نپذیرفته اند، بلکه از ھیچ موقعیت و فرصتی 
ھم برای اعتراض علیه خشونت، غافل نبوده 
اند. آنان به طور منظم و پیوسته و با امکانات 
حداقلی که در اختیار داشته اند با خشونت 
مقابله کرده اند. این رویارویی و مقاومت در 
مقابل خشونت به حدی بوده که سرانجام 

را نیز وادارند که روزی  ھا  توانستند دولتزنان 
روز بین المللی مبارزه «را در جھان به نام 
نام گذاری و تصویب » باخشونت علیه زنان

  کنند.
 ٧۴جمھوری دومینیکن به اتفاق نمایندگان 

کشور عضو سازمان ملل، سرانجام توافق 
نوامبر (چھارم آذر) را به  ٢٥کردند که تاريخ 

ی مبارزه با خشونت بر علیه روز جھان«عنوان 
که به » خواھران میرابال«به احترام » زنان

اند اعالم نمایند*. در واقع  معروف» پروانه ھا«
تصویب این مناسبت جھانی، مرھون کوشش 
و فداکاری خواھران میرابال و به قیمت از 

  دست دادن جان شان بوده است.
ھر ساله به مناسبت این روز جھانی، زنان 

ی مختلف به افشاگری علیه کشورھا
خشونت می پردازند و با شکستن تابوھای 
فرھنگی و سنتی، می کوشند خشونت 
علیه زنان را از حالت مسئله ای خصوصی، 
خارج سازند و اعتراض به این معضل عمومی 
را به عرفی رایج تبدیل نمایند تا به این وسیله 
حمایت اجتماعی، سیاسی و حقوقی را برای 

خشونت، به دست آورند. این  مقابله با
جاست که استفاده از روزھای بین المللی و 
قوانین حقوق بشری در روند اعتراض به 
خشونت علیه زنان، اھمیت خود را آشکار 
می کند زیرا این امکان را فراھم می سازد که 
از راه حل ھای بین المللی برای پاسخگو 
کردن دولت ھا استفاده شود و به آنھا خاطر 

شان گردد که به تعھدات و پیمان ھایی که ن
در عرصه بین المللی، پذیرفته و امضا کرده اند 
پایبند بمانند و در کشور خودشان به مرحله 

  اجرا گذارند.

  

  

  

اگر زنان در دنیای غرب با خشونت و ناامنی 
در محل کار، در خیابان، و آزار جنسی و تجاوز 

ه بر اند، زنان ایرانی عالو دست به گریبان
ھا، با تبعیضاتی قانونی نیز درگیرند که از  این

توان موقعیتی آنھا می کاھد و آنھا را از 
ھای اجتماعی و اقتصادی عقب می  عرصه

ھا،  راند. سھمیه بندی جنسیتی در دانشگاه
بومی سازی، حق خروج از کشور فقط با 
اجازه شوھر، تبعیضات مدیریتی، طرح حجاب 

ت اقتصادی سیاسی و و عفاف، و انواع تبعیضا
اند که از  فرھنگی، دست به دست ھم داده

زنان موجوداتی ناتوان، منزوی، گوش به 
  نشین بسازند. فرمان، و خانه

ھاو تبعیضات، اما در  با وجود ھمۀ این خشونت
صحنه واقعی زندگی، این زنان ھستند که بار 
طاقت فرسای زندگی را به دوش می کشند؛ 

، دز زمان فوت یا نبود در مواقع بیکاری شوھر
ھمسر، یا وقتی که مرد خانواده معتاد یا 
بیمار است زنان با شجاعتی در خور 
تحسین، تمامی مسئولیت سرپرستی 
خانواده را بر عھده می گیرند. در مواقع 

ھای خانوادگی و اگر حضور شوھر  بحران
معتاد یا خشونت پیشه، بخواھد به فرزندان 

ی کیان خانواده را صدمه بزند یا خطر فروپاش
در پی داشته باشد، زنان معموالً صدھا بار 
پله ھای دادگاه ھا را باال و پایین می روند تا 
بتوانند از ھمسرانی که شایستگی زندگی 

مردان خشونت گری  - را ندارند دور باشند 
که در مقابل کالم و منطق زن، دانش و 

اش، مقاومت و  اطالعات او، صبر و بردباری
اش، کم می آورند و در نتیجه،  ریپایدا

  متوسل به زور و خشونت می شوند.

  

  

  

  

زن ایرانی در حوزه اجتماعی نیز برای 
مطالبات برابری خواھانه و منطقی اش به 
شکل مدنی و مسالمت آمیز اعتراض می 
کند و نظراتش را با نوشتن در اندک 
نشریاتی که به او اجازه نشر می دھند، با 

مومی در میان می گذارد. مردم و افکار ع
روز «برای برپایی مراسم ھشت مارس 

به ھمه جا سر می زند، به » جھانی زن
ھمه کس رجوع می کند و ھر چند که مکان 
ھای عمومی را ازاو دریغ می کنند، اما ھرگز 

  ناامید نمی شود.
در منطقه ما زنان سنگسار، اعدام، تبعید، و 

اج زندانی می شوند، از محل کارشان اخر
می شوند، ممنوع القلم و ممنوع التصویر 
می شوند، اما دست از کوشش بر نمی 
دارند. این گفته ھا شعار نیست زیرا نمونه 
ھا بسیارند از جمله نرگس محمدی که ھم 
اکنون با بیماری جدی دست به گربیان 
است، در عین حال که دوری از ھمسر و 
فرزندانش او را به شدت دل تنگ کرده و 

را در فضای سخت زندان و  ھا  اینھمه 
ھای درمانی و دارویی، تحمل می  محرومیت

کند، ولی باز ھم دست از حق خواھی بر 
نمی دارد. نرگس محمدی ھمچون دیگر زنان 

این راه را انتخاب کرده و با انتخابش  زندانی،
چنان از تبعیض می  و ھویت زنانه اش، ھم

گوید و می نویسد تا شاید گوش شنوایی 
بیابد. در ھمین فرایند است که زنان یاد 
گرفته اند با فعالیت ھای جمعی و مسالمت 
آمیزشان به دنبال راھکارھای منطقی، صلح 
آمیز و مدنی برای مھار و کاھش خشونت 

   ... باشند. ھمچنین با ایجاد

  ١٨ادامه در صفحه 

در منطقه ما زنان سنگسار، 
اعدام، تبعید، و زندانی می 

اخراج  شوند، از محل کارشان
می شوند، ممنوع القلم و 
ممنوع التصویر می شوند، اما 
دست از کوشش بر نمی دارند. 
این گفته ھا شعار نیست زیرا 

 نمونه ھا بسیارند

برای رسیدن به اھداف انسانی 
به ویژه برای پایان دادن به 
خشونت، زنان به افزایش آگاھی 
عمومی و حمایت از قوانین 
ضدخشونت علیه زنان و سایر 

 طرح ھای مشابه، می پردازند

اگر زنان در دنیای غرب با 
خشونت و ناامنی در محل کار، 
در خیابان، و آزار جنسی و 

اند، زنان  تجاوز دست به گریبان
ھا، با  ایرانی عالوه بر این

تبعیضاتی قانونی نیز درگیرند 
که از توان موقعیتی آنھا می 

ھای  کاھد و آنھا را از عرصه
ماعی و اقتصادی عقب اجت

 می راند
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  ٩  صفحه   ٤٥شماره     

زاده، مجید شریف، پروانه فروھر،  زاده، کارون حاجی پیروز دوانی، حمید حاجی ھفده سال پیش در چنین روزھایی عزیزان ما؛
شان  ، یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، ربوده شدند، به خانهحمد مختاری، محمد جعفر پویندهداریوش فروھر، م

 گسیخته به قتل رسیدند. شان درد کشید و سرانجام با بیرحمی و خشونتی لجام شان شکست، جسم و جان گرامی ھجوم رفت، حریم

ھای خویش،  ھایی که ھریک در جایگاه خویش و با پافشاری بر باورھا و آرمان نپاییز آن سال به درد و خون عزیران ما آغشته است. انسا
  ھای باز او، که شاھد قتل پدر شد. برای برقراری آزادی و عدالت پیکار کردند. و کارون کودکی بود نورسیده و جرمش چشم

ض مردمی را سبب شد. این ای از اعترا بر وجدان جامعه زخمی عمیق زد و موج گسترده ٧٧ھای سیاسی پاییز  قتل 
یافته بر ضد  ی عطفی ساخت در پاسخگو کردن نھادھای قدرت، در افشاگری خشونت سازمان اعتراضِ فراگیر نقطه

  ھای سیاسی. دگراندیشان، در پافشارِی جمعی بر حق رسیدگی قضایی و لزوم دادخواھی جنایت

شد با سدی از تحریف و سرکوب از سوی نھادھای حکومتی روبرو گشت و به ھایی که در این راستا انجام  ھا و پایداری اما تمامی تالش
ھا یا انجام نشد و یا به بیراھه کشیده شد. الپوشانی و تقلب و تھدید و سرکوب  قضایی به این قتل  سرانجاِم بایسته نرسید. رسیدگی

ر به جایی نرسید. و این روندھای مخدوش و ھای ما، وکالی ما و تمامی ھمراھان این راه دشوا جایگزین دادرسی شد. اعتراض
  ی بیدادھا، و دردی شدند روی دردھا بر جان ما. ورزانه نیز باری شدند سنگین در کفه غرض

خواھیم تا در یادآوری و بزرگداشت  فرارسیده است، از شما می  ٧٧ھای سیاسی پاییز  اکنون که یک بار دیگر سالگرد قتل 
مان کنید  شان در این روزھا قطع شد، ما را ھمراھی کنید. ھمراھی که شریان شریف زندگیی آزادی،  ھای شیفته آن جان

ی جنایتی که بر آنان رفت، در ایستادگی بر روشنگری و دادخواھی جنایتی که بر  در پافشاری بر دادرسی عادالنه
   دگراندیشان رفته است.

  »داد خواھیم این بیداد را«با امید به آن روز موعود که 

  زاده، شریف، فروھر، مختاری، پوینده دوانی، حاجی ھای: خانواده
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  ١٠ صفحه  ٤٥ شماره    

آنچه که اکنون مورد توجه ملل مختلف  
می جھان بوده، رعایت حقوق بشر در تما

 .ابعاد و زوایای آن است

در جامعۀ بین الملل اسناد متعددی در 
زمینۀ حمایت از حقوق بشر وجود دارد. در 

با « مقدمه منشور ملل متحد آمده است:
اعالِم مجدِد ایمان خود به حقوق اساسی 
بشر و به حیثیت، ارزش، شخصیتِ واالی 
انسانی و تساوی حقوق بین زن و مرد و 

اعم از کوچک و ھا  نیز بین ملت
 «......بزرگ

در مقدمۀ کنوانسیون الھه مصوب 
گونه تعریف می  ) نیز تابعیت این١٩٣٠(

المللی  به نفع عموِم جامعِۀ بین« شود:
است که ھر فردی دارای تابعیت باشد. 

) ٤ھم چنین به استناد بند (ب) از ماده (
باید از «.... کنوانسیون اروپایِی تابعیت:

 «.ب کردبی تابعیتی اجتنا

مقدمۀ اعالمیۀ حقوق بشر مصوب 
) شناسایی حیثیِت ذاتی کلیۀ ١٩٤٨(

اعضای خانواده بشری، حقوق یکسان و 
انتقال ناپذیرآنان را اساس آزادی، عدالت و 

  ».صلح در جھان دانسته است

) این اعالمیه، افراد بشر را ١١بر پایه ماده(
از لحاظ حیثیت و حقوق با ھم برابر و 

 ».ندیکسان می دا
یکی از حقوق اساسی ھر فرد، تابعیت 
است که دولت ھا مکلف به رعایت و 
حمایت از آن ھستند، به نحوی که بطور 
مستقیم به این حقِ بشری اشاره شده 

  .است

) اعالمیه تصریح ١٥) از ماده (٢نیز بند(
توان خودسرانه  احدی را نمی« می نماید:

از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت 
) از ھمین ماده ١١نیز بند(» وم کرد.محر

ھر کس حق دارد دارای «اعالم می کند:
 ».تابعیت باشد

بر اساس نظام ھای مختلف حقوق 
جھان، تابعیت اشخاص یا به سبِب تولد و 
بی درنگ پس از آن است و یا پس از تولد 

  .و بدون ارتباط با آن حاصل می گردد

و » سیستِم خون«تابعیت اصلی از طریق 
تحصیل می گردد. » ستِم خاکسی«

برخی دولت ھا از ھر دو سیستم برای 
  .تعیین اتباع خود بھره می گیرند

سیستم خون: تابعیت از طریق نََسب  _
به کودک انتقال می یابد. معنا این که، 
کودک به محض تولد، تابعیت والدین خود 

تابعیِت اصلِی «را خواھد داشت که به آن 
چنانچه تابعیِت اطالق می شود. » نََسبی

پدرو مادر یکسان نباشد، تابعیت ھر دو یا 
یکی از آنان به کودک تحمیل خواھد شد. 
البته در برخی کشورھا مانند ایران، 

به کودک تحمیل » نََسِب پدر«تابعیِت پدر 
گردد و در برخی دیگر از کشورھا  می

تفاوتی بین اعتبار تابعیت پدرومادر وجود 
ه کودک منتقل ندارد و ھردو تابعیت ب

» تابعیت مضاعف«شود که به آن  می
  .اطالق می شود

سیستم خاک: بر اساسِ محل تولد شخص  _
» تابعیت ارضی یا تابعیِت اصلِی ارضی«است. 

به این معنا که ھر فردی تابعیت کشوری را 
دارد که در آن تولد یافته، ھر چند که پدرومادر 

ھره او تابعیت آن کشور را دارا نباشند. در ب
گیری از خاک چون ھر فردی الزاماً در محلی 

شود و آن محل جزو قلمرو کشوری  متولد می
محسوب می شود، بدین اعتبار چنانچه ھمه 
کشورھا این سیستم را بپذیرند، دیگر ھیچ 
فردی بدون تابعیت باقی نمی ماند. تولد در 
کشتی یا ھواپیمای در حال حرکت در دریای 

قاعدِۀ دولِت صاحِب پرچم تواند از  آزاد نیز می
  .تبعیت کند

افزون بر این دو نوع تابعیت، نوع دیگری چون 
وجود دارد که از راه ازدواج، » تابعیت اکتسابی«

 .تغییر و یا تحصیل، بدست می آید
توان تعریف مشخصی از  بدین اعتبار، می

تابعیت « تابعیت را بدین مضمون بیان کرد:
ص با دولت عبارت است از رابطه سیاسِی شخ

معینی که واجد آثار حقوقِی فرد به جامعۀ 
با این تعریف » مشخصی را نشان می دھد.

متمایز گردیده و » اتباع«از » بیگانگان«وضعیِت 
کلیه افرادی که دارای رابطۀ سیاسی با دولت 

باشند، اعم از اینکه ساکن آن کشور  می
باشند یا خارج، تبعه محسوب شده و دارای 

یفی نسبت به دولت متبوع خود حقوق و تکال
  می گردند.

یک کشور ھمسان با » ھای اقلیت«وضعیت  
سایر اتباع بوده و تفاوتی از این حیث بین آنان 

 .وجود ندارد

) قانون اساسی ٤١در خصوص تابعیت اصل (
تابعیت «جمھوری اسالمی اشعار می دارد:

ایران حق مسلم ھر فرد ایرانی شناخته شده 
  ».است

) تابعیت را ٩٧٦انون مدنی در ماده(ھم چنین ق
  :به شرح ذیل اعالم می کند

کلیه ساکنین ایران به استثناء اشخاصی  -١
ھا مسلم باشد. تابعیت  که تابعیت خارجی آن

خارجی کسانی مسلم است که مدارِک 
  .ھا مورد اعتراض دولت ایران نباشد تابعیت آن

ھا ایرانی است اعم از  کسانی که پدر آن -٢
  .در ایران یا در خارج متولد شده باشند اینکه

سانی که در ایران متولد شده و پدرومادر ک -٣
  ھا غیر معلوم باشد آن

کسانی که در ایران از پدرومادری خارجی  -٤
ھا در ایران متولد شده باشد به  که یکی از آن
  .وجود آمده اند

کسانی که در ایران از پدری که تبعه  -٥
ده و بالفاصله پس از خارجی است به وجود آم

سال تمام، الاقل یک سال  ١٨رسیدن به سن 
دیگر در ایران اقامت کرده باشند واال قبول 
شدن تابعیت ایرانی اشان منوط به مقرراتی 
خواھد بود که به موجب قانون برای تحصیل 

  .تابعیت مقرر است

ھر زِن تبعه خارجی که شوھر ایرانی  -٦
  .انتخاب کند

جی که تابعیت ایران را تحصیل ھر تبعه خار  -٧
  .کرده باشد

نمایندگان سیاسی «تبصره: اطفال متولد از 
) ٥و٤مشمول فقره (» و قنسولی خارجه

  .نخواھند بود

بدین اعتبار تابعیت رابطه سیاسی بین فرد و 
دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی 
است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت 

ه خود، ھمسر و فرزندان اشخاص نسبت ب
است. مھمترین اثر ازدواج در » ازدواج«

شود که  تابعیت فرزندان، زمانی آشکار می
در تابعیت پدرومادر کودک اختالف باشد و یا 
به دیگر سخن، زن و شوھر (پدرومادر) دارای 

 .تابعیت یکسان نباشند

اکنون نظر به اھمیت تابعیت، به عنوان یک 
به نقد و » بین المللیانکار ناپذیِر «حقِ 

بررسی تحوالتِ قانونِی تابعیِت زنان ایرانی و 
کودکان حاصل از ازدواجِ این زنان با مرد غیر 

 .ایرانی می پردازیم

  ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ھای اخیر شاھد ازدواج بسیاری از  در سال
دختران ایرانی با اتباع بیگانه از جمله اتباع 

اً به صورت غیر رسمی و در افغانی که بعض
ایم که موجب  پنھان انجام می شود، بوده

سلب تابعیت زنان ایرانی و به تَبَع آن بروز 
مشکالت بسیاری برای این زنان گردیده 

 .است
ازدواج « ) قانون مدنی:١٠٦٠به موجب ماده (

زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی ھم که 
مخصوص  مانع قانونی ندارد موکول به اجازه

مرجع صادر کنندۀ این » از سوی دولت است.
مجوز در داخل، وزارت کشور و در خارج 
نمایندگان سیاسی و کنسولی حکومت 
اسالمی (سفارتخانه ھا یا کنسولگری ھا) 

  به نیابت از سوی وزارت کشور است. 

) ھمان ١٠٥٩منظور از مانع قانونی ماده (
نکاح « قانون است که اشعار می دارد:

پس با » مه با غیر مسلم، جایز نیست.مسل
توجه به منع قانونی یاد شده، ازدواج زن 
ایرانی با تبعه خارجی ممنوع است و موضوع 
اخذ اجازه نسبت به آن ممنوعیت، منتفی 

 .است
دولت شرط اخذ اجازه مخصوص را نوعی 
حمایت از اتباع این کشور قلمداد کرده و در 

در آئین دارد که حتی  این مورد اظھار می
نامه صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با 
اتباع خارجی، یکی از شرایط و مدارک ارائه 
گواھینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زوج، 
مبنی بر بالمانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و 
به رسمیت شناختن این ازدواج در کشورِ 
متبوع خود است و نیز در تبصره الحاقی به 

امه مذکور به وزارت کشور اجازه داده آئین ن
شده تا به منظور حصول اطمینان و ضمانت 
در حسن انجام وظایف قانونِی زوج تبعه 
خارجی در قبال زوجه ایرانی از جمله حسن 
رفتار و اتفاق در طول مدت زناشویی، ادای 
واجبات مالی(نفقه) زوجه و اوالد تحت 
ضمانت، ھم چنین ھزینه مراجعت ھمسر 

قه تا محل سکونت زن در ایران را، در مطل
صورت وقوع طالق از تبعۀ خارجی، تأمین 

  مناسب اخذ نماید. 

...  

  ١١ادامه در صفحه 

 

  تابعیت و مشکالت ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی
 نیره انصاری

 



 
 

   ١١ صفحه  ٤٥شماره     

  
  ... و مشکالت تابعیت 

  ١٠ادامه از صفحه 

) قانون ٩٨٧پس از ازدواج، به موجب ماده(
) زن ایرانی ١٣٧٠،٨،١٤مدنی و اصالحی (

مگر به تابعیت ایرانی خود باقی می ماند، 
آنکه طبق قانوِن کشورِ زوج تابعیت شوھر به 
واسطه وقوع عقد ازدواج بر زوجه تحمیل 

  ».گردد

ھر و یا در اما در ھر صورت پس از وفات شو
صورت متارکه و جدایی با تقدیم درخواستِ 
زن به وزارت امورخارجه به انضمام گواھی و 
تصدیق فوت شوھر و یا سنِد تفریق و طالق، 
تابعیت اصلی زن، با جمیع حقوق و امتیازان 
راجع به آن مجدداً به وی تعلق خواھد گرفت 
و ورود به ایران برای چنین شخصی با توجه 

پذیرد یعنی  تابعیت وی صورت میبه وضعیت 
اگر تابعیت خارجی داشته باشد، مانند اتباع 
خارجی با اخذ ویزا و مقررات ورود به ایران 
باید سفر کند و اگر تابعیت ایرانی اش حفظ 

تواند  شده باشد، به مانند اتباع ایرانی می
  وارد کشور شود.

اما در صورت عدم اخذ مجوز از دولت، برخی  
» عدم نفوذ نکاح«سان نظر بر از کارشنا

دارند و برخی دیگر این نکاح را نافذ و صحیح 
) قانون ازدواج ١٧دانند و به استناد ماده ( می

) برای متخلف مجازات کیفری ١٣١٦مصوب (
قائل اند و پیگرد قانونی به علت تخلف از 

  مقررات قانونی الزم صورت می گیرد. 

دۀ ) ماده واح١٣٨٥در این باره در سال (
) در مجلس شورای اسالمی به ١٠٦٠(

فرزندان « تصویب رسید مبنی بر اینکه:
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 

توانند پس از  که در ایران متولد شده اند، می
سال تمام تقاضای  ١٨رسیدن به سن 

تابعیت ایرانی نمایند این افراد در صورت عدم 
نیتی و داشتن سوء پیشینۀ کیفری یا ام

اعالم رد تابعیتِ غیر ایران، به تابعیت ایران 
پذیرفته می شوند. وزارت کشور نسبت به 
احراز والدت کودک در ایران و صدور پروانه 

) قانون مدنی ١٠٦٠،٨٥ازدواج موضوع ماده (
  ».اقدام می نماید

به دیگر سخن اگر شرایط بیان شده در باال، 
راز گردد، به موجب ماده قانونِی مورد نظر اح

 :مراحل ذیل محقق می گردد
چنانکه برای ازدواج بین زن ایرانی و مرد  _

خارجی پروانه صادر نشده باشد، پروانه 
 .ازدواج صادر می گردد

محسوب » خارجی«برای پدر کودک که  _
صادر » پروانه اقامت در ایران«می شود، تنھا 

 .خواھد شد

 و این حکایت تلخ بسیاری از زنان و دختران
ایرانی از طبقۀ فرودست و درمانده ای است 
که به دلیل فقر حاکم بر خانواده و ایضاً به 
سبب زیاد بودن تعداد فرزندان، توسط 
پدرانشان (که اغلب گرفتار اعتیاد به مواد 
مخدر بوده و بر این باورند که دختر فقط 
بدبختی به بار می آورد) و در ازای دریافت 

شوند تا  خته میبه افغانی ھا فرو» وجه«
مرد افغانی بتواند (کارت اقامت) دریافت کند. 

توانند بطور  با توجه به اینکه افغانی ھا نمی
رسمی در ایران ازدواج کنند، به صورت 
شرعی (عقد ُمتعه/ ُمنَقِطع) در برابر دریافت 
دختر و پرداخت مبلغی بین صدھزار تا یک 

ر، میلیون تومان و یا اندکی بیشتر به پدر دخت

معامله انجام می گیرد. این مردان به 
سھولت به محله ھای فقیرنشین (بیشتر 

روند و دختر ایرانی را  در شھر مشھد) می
خریداری می کنند. در برخی موارد نیز مرد 
به علت فقر و تنگدستی، به تنھایی 

تواند از عھدۀ پرداختِ کل مبلغ برآید،  نمی
ید دختر بنابراین، به نحو گروھی اقدام به خر

ھا درصدی از  می نمایند. یعنی ھر یک از آن
شود که به  مبلغِ مورد توافق را متعھد می

طریق اولی، به ھمان نسبت خود را محق 
در متمع شدن از جسم آن زن می داند! و 
این در حالی است که وزارت کشور ھم 

کند که  خود را حفظ می» تبعه«گونه  این
صادر  برای شوھر صرفاً (مجوز اقامت)

کند تا دختر ناگزیر از ترک کشور به  می
  افغانستان نشود!

دانند که  اگرچه این زنان نگون بخت نمی 
ازدواج با یک افغانی موجب از دست دادن 

نظام «تابعیت ایرانی شود. زیرا بر اساسِ 
ای که با مرد  حقوقی افغانستان، زِن بیگانه

افغانی ازدواج می کند، تابعیت خود را از 
 «.می دھد دست

زن ایرانی که با تبعه خارجی «بدین اعتبار 
نماید به تابعیت ایرانی خود باقی  ازدواج می

اینکه به موجب قانون » مگر«خواھد ماند 
مملکِت زوج، تابعیت شوھر به واسطه وقوع 

(ماده » عقد ازدواج بر زوجه تحمیل شود.
 (قانون مدنی ٩٨٧

در خصوص تابعیت، مشاور قضایی جمھوری 
بحث « ) اظھار داشت:٩١سالمی در سال(ا

تابعیت در کشور ما دالئل متعدد نظیر 
مالحظات جمعیتی دارد. اعطای نامحدود 
تابعیت با توجه به افزایش جمعیت کشور 
ناسازگار بوده و از این حیث به نفع کشور 

ھای امنیتی  نیست. وی ھم چنین سیاست
را از دیگر دالئل این امر دانست و ادامه 

در قانون قید شده است که اعطای « داد:
نامحدود تابعیت به اتباع بیگانه با مالحظات 

  »!امنیتی ناسازگار است

) یکی از ١٩،١،١٣٩٢ھم چنین در تاریخ (
ازدواج زن « قضات دیوان عالی کشور گفت:

ایرانی با مرد خارجی در صورت نبود تحصیل 
صحیح » شرعی«اجازه از دولت به لحاظ 

) و آثار نکاح بر آن مترتب بوده (عقد موقت
است. اما وقتی این ازدواج به ثبت رسمی 
نرسیده قابل پیگرد خواھد بود و مطابق 

) قانون مجازات اسالمی مجازات ٦٤٥ماده(
خواھد شد. وی با بیان اینکه طبق ماده 

) ازدواج زن ایرانی با تبعۀ خارجی ١٠٦٠(
منوط به اجازه دولت است، تصریح کرد که 

جازه به منظور حفظ امنیت کسب این ا
  »! کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.

وی در خصوص وضعیت تابعیت فرزندان 
طبق « حاصل از این ازدواج اظھار داشت:

قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از 
)مشخص شده ٨٩گونه ازدواج(مصوب این

توانند پس از رسیدن به  است. یعنی می
یت نمایند. سال تمام تقاضای تابع ١٨سن 

وی خاطر نشان ساخت که قانون تابعیتِ 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی در آینده به منظور رفع ایرادات 

 !«.متعدد مورد بررسی قرار خواھد گرفت

) ٩٧٦بدین سیاق با بررسی تطبیقی ماده(
)قانون مدنی نوعی ١٠٦٠با ماده واحدۀ(

است. و برابر ناھماھنگِی حقوقی آشکار 
ماده واحده یاد شده این گروه از کودکان 

شوند ھرچند که در  خارجی محسوب می
ایران متولد شده باشند. بنابراین اخذ 
شناسنامۀ ایرانی برای کودِک متولد در ایران 
با توجه به تابعیت خارجی کودک در زمان 
تولد، منوط به اخذ و تحصیِل بعدِی تابعیتِ 

ینکه قانون گذار نه تنھا ایران است. معنا ا
تابعیت اصلی از نوع نََسبی را برای این افراد 
ھمانند نََسِب پدری نپذیرفته است، بل، 
تابعیت اصلی از نوع ارضی را نیز ھمانند 

) قانون مدنی ٩٧٦) از ماده(٤مشمولین بند(
که راجع به مادران خارجی مورد پذیرش قرار 

بل غیرقا«داده، نسبت به مادران ایرانی 
تلقی نموده است. که این خود بیانگر » قبول

نظام مردساالر حاکم در ایران و نادیده 
پنداشتن زنان و ایضاً حقوق آنان است که 
ناگزیر از تحمل اثِر منفی این تبعیض می 

 .گردند

  مشکالت فرزندان تبعه خارجی

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
ان متولد شوند، خارجی حتی چنانچه در ایر

بیگانه تلقی شده و صرفاً در حد بیگانگان از 
حقوق بھره مند خواھند شد. تولد چنین 

ھا را دارای حقوقِ  کودکانی در ایران تنھا آن
تعیین « موضوع ماده واحدِه قانون مزبور

تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با 
 .خواھد نمود» مردان خارجی....

الدت کودکان متولد شده از بدین سیاق و
مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج 
کرده اند، عمدتا در صورتی بروز خواھد کرد 
که بین پدر خارجی و مادر ایرانی در 

ھای گوناگوِن حقوق خانواده، اختالفاتی  زمینه
آشکار گردد. بررسِی پرونده ھای مطروحه در 

دن تواند به روشن ش دادگاه ھای ایران می
این اختالفات و در نھایت آشکار شدن 
مشکالت ناشی از تحصیل تابعیِت خارجی به 
این کودکان کمک نماید. در مواردی نیز رویه 
محاکم به نوعی ظھور یافته که اساساً به 
تابعیت خارجی این کودکان توجھی 

شود و گذشته از اینکه این دسته از  نمی
ه کودکان در مسائل مربوط به احوال شخصی

پیرو قانون دولت متبوع خود خواھند بود در 
دادگاه ایرانی، تنھا مقرراتِ قانون ایران اِعمال 

(نََسبِ » نادیده انگاشتنِ «می شود. یعنی 
 (مادری کودک

  خالء قانونی

اعطای تابعیت اصلی از نوعِ تابعیت ارضی 
برای فرزندان متولد شده در ایران از مادران 

ودی مشکالت ایرانی شاید بتواند تا حد
مربوط به تابعیت این کودکان را مرتفع نماید. 

تابعیت اصلی را تنھا از «اگرچه قانون مدنی 
پذیرفته و اساساً نََسب » نََسِب پدری«راِه 

مادری به ھیچ عنوان مطمح نظر مقنن 
نیست. و این در حالی است که قانون گذار 

)نسب مادری برای ٩٧٦) از ماده(٤در بند(
شده از مادر خارجی که در ایران  کودِک متولد

متولد شده را تحت شرایطی پذیرفته است. 
این اختالف دیدگاِه واضعِ قانوِن ایرانی جای 
بسی تأمل دارد!. به موجب این بند از ماده 
یاد شده، دو شرط برای ایرانی بودن این 
کودکان الزم است: _ اینکه کودک در ایران 

خارجی  متولد شده باشد. _ پدر یا مادر
داشته باشد، یا یکی از آنان در ایران متولد 
شده باشد. که در این شرایط کودک دارای 
تابعیت اصلی ایرانی است. این ماده راجع به 

...  
  ١٤ادامه در صفحه 



 
 

   ١٢ صفحه  ۴۵ شماره    

خشونت نسبت به زنان سابقه ای طوالنی 
ی گوناگون دارد. شکل خاصی از و شکل ھا

خشونت را می توان در خشونت ھای 
جنسی مشاھده کرد. خشونت جنسی و 
تجاوز، تأثیرات مخربی بر روی زندگی، 
جسم، و روان زنان می گذارد اما باید به 
نکته دیگری نیز توجه داشت و آن این که در 
جوامع مردساالر که معموالً زنان نه فقط 

لک مردان در نظر گرفته جنس دوم بلکه مایم
می شوند از طریق خشونت جنسی و 
تجاوز به زنان، مردان خشونت پیشه غلبه 
خود را بر مردان دیگری که زنان قربانی، زیر 
سلطه و نظارت آنان قرار دارند نمایش می 
دھند. به عبارت دیگر زنان به عنوان نشانه و 
ابزاری برای زورآزمایی مردان با یکدیگر 

بات قدرت شان) در نظر گرفته می (برای اث
شوند. تجاوز جنسی به زنان، در واقع زنی 
را که تا لحظۀ تجاوز، زیر نظارت مرد دیگری 
بوده زیر سلطه فرد متجاوز در می آورد و نه 
تنھا امکان نظارت بر زن را از آن مرد مغلوب 
می ستاند بلکه مردانگی او را نیز از بین 

طریق به  می برد، و مرد غالب از این
بازتولید ھویت مردانه خود و نظم جدیدی از 

 مردساالری می رسد.

  

  

  

  

مقاله زیر در رابطه با تجاوزھای جنسی 
فراوانی که در خالل جنگ و مناقشات 
کنونی منطقه ما نسبت به زنان صورت می 
گیرد تنظیم شده است اما روشن است که 
این نگاه را می توان به ھر نوع تخریب و 

جسم و جان زنان مانند وقایع اسید نابودی 
پاشی و ھم چنین قتل ھای ناموسی نیز 

  تعمیم داد.
مناقشاتی که در دھه ھای اخیر به علت در 
گیریھای قومی، مذھبی و نژادی در میان 
گروه ھای مختلف رخ می دھد دارای 
ویژگی ھای خاص خود ھستند. ھر چند که 
ھمیشه در جنگ ھا خشونت و غارت و 

اد غیر نظامی وجود داشته اما کشتن افر
ابعاد خشونت در مناقشات و جنگ ھای 
کنونی در منطقه، بسیار گسترده تر شده 
است. گذشته از خشونت نسبت به افراد 
عادی، ویژگی دیگر این جنگ ھا، خشونت و 
تجاوزھای مکرر جنسی به زنان است. ھر 
چند که پس از جنگ دوم جھانی در سال 

در کنوانسیون  ١٩٧٧و بعد در سال  ١٩۴٩
ژنو توجه به حقوق و موقعیت افراد غیر 
نظامی به ویژه وضعیت زنان و کودکان، در 
اسناد مختلف مطرح شد (کنوانسیون ژنو 

) اما  ١٩٧٧و پروتکل ھای الحاقی  ١٩۴٩
نگاه جامعه جھانی به این پدیده ھولناک که 
از سال ھای پیش، آغاز شده بود تنھا بعد از 

نی به این امر تمرکز یافت. جنگ داخلی بوس
تا آن زمان زنان بسیاری در جنگ ھای متعدد 

و در حال  - برمه ، کنگو، رواندا و بوسنی 
از طرف گروه ھای  -حاضر در سوریه و عراق 

متخاصم مورد تجاوز، بردگی و آزار جنسی 
قرار گرفته، به بردگی گرفتار شده، و به 

  فروش رسیده اند.

  

  

  

  

  

  

ه معموالً برای توجیه عمل یکی از دالیلی ک
تجاوز جنسی مطرح می شود توجیه بر 
اساس میل جنسی مردان است و گفته 
می شود که سربازان پس از پیروزی بر 
دشمنان و فتح سرزمین آنھا، برای رفع 
نیازھای جنسی خود دست به این عمل 
می زنند. این توجیه بیشتر در حد گفتار برای 

از لحاظ  افراد عادی قابل طرح است و
بررسی ھای علمی ھرگز مورد تأیید نیست. 
زیرا تجاوزھای جنسی بدون توجه به امکان 
برطرف کردن میل جنسی افراد صورت می 
گیرد و ارتباطی با در دسترس بودن یا در 
دسترس نبودن امکاناتی برای رفع نیازھای 
جنسی سربازان ندارد، بلکه بعضی از مردان 

د آمده در فضای در "خالء فرھنگی" به وجو
جنگی، به این عمل شنیع دست می زنند. 
شواھد متعددی وجود دارد که مشخص می 
کند تجاوز نه عملی جنسی بلکه عملی 
تھاجمی است. آن چه متجاوز را راضی می 
کند نه صرف عمل بلکه تحقیر و خفیف کردن 
قربانی و دریافت احساس سلطه و قدرت بر 

  زن است.

دن این رفتار که در با توجه به ھدفمند بو
مناقشات امروزی دیده می شود، خشونت 
جنسی را به عنوان سیاستگزاری جنگ و به 

ساده ترین و  -عنوان یکی از ابزارھای جنگ 
با بیشترین منافع در  -ارزان ترین ابزار جنگ 

نظر می گیرند. خشونت جنسی در 
سیاستگزاری جنگ در مجاورت سایر ابزار 

ته می شود و یک ھای جنگی در نظر گرف
استراتژی مؤثر برای پیشبرد اھداف جنگی 
است. خشونت جنسی زنان ساده ترین 

ابزار جنگی است زیرا به طور مستقیم در 
برگیرنده عالیق مجرمان به انجام و تکرار آن 
است. ارزان ترین ابزار است زیرا برای گروه 
مھاجم ھزینه ای در بر ندارد. وانگھی، 

برای مھاجم به وجود بیشترین منافع را 
می آورد زیرا آگاھی از وجود تجاوزات 
جنسی حتا قبل از این که سرزمینی فتح 
گردد باعث فرار افراد و رھا کردن خانه و 
سرزمین خود می شود بنابراین فتح 
سرزمین و راندن افراد، ساده تر صورت می 

  گیرد.
توجه به شرایط حاکم بر جنگ که باعث 

عقالنی می شود نیز انجام رفتارھای غیر 
مھم است. افراد در شرایط جنگی از لحاظ 
احساسی سردرگم ، ناامید ، عصبانی و 
ترس خورده ھستند و به دلیل شرایطی 
که در آن به سر می برند دست به 
رفتارھای غیر عقالنی می زنند طبعاً یکی 
از این رفتارھای خشن و غیرعقالنی، تجاوز 

جاوز بخشی به زنان است. در این حالت، ت
از سیاستگزاری جنگ نیست بلکه رفتاری 
است که از سربازان سر می زند. اما از 
بروز چنین اعمالی نه تنھا جلوگیری نمی 
شود بلکه قصد جلوگیری را ھم ندارند. 
گمان بر این است که چنین رفتاری برای 
سربازان و در زمان جنگ طبیعی است و 
باعث ایجاد ھمبستگی و کسب رضایت 

  طر میان افراد می گردد.خا

  

  

  

  

  

  

  

توجه به جھان بینی، باورھای جمعی و 
ساختار اجتماعی گروه ھای در مناقشه با 
یکدیگر، نکته دیگری را توضیح می دھد زیرا 
در ساختار اجتماعی برخی از گروه ھا 
چنین رفتاری نه تنھا مجاز بلکه مورد 
درخواست نیز می باشد از این روست که 

را نمی توان تنھا با توجه به  رفتار افراد
دالیل فردی توجیه کرد بلکه باید عنوان 
رفتاری مورد انتظار در چھارچوب باورھای 
فرھنگی گروه نیز در نظر گرفت. اگر 
ساختار و فرھنگ زن ستیزی در گروه ھای 

  ... مختلف 
  ١٣ادامه در صفحه 

  تجاوزات جنسی و بازتولید ھویت مردانگی
 شھال اعزازی

آنانی که دست به تجاوز 
جنسی می زنند در واقع 
قدرت خود را بر بدن و 
ھویت زن، و از این طریق 
بر مردان و سرزمینی که 
زن به آن تعلق دارد نشان 

 می دھند

تجاوزات جنسی که در 
بسیاری از موارد در برابر 
چشم دیگران، اعضای 
خانواده و یا ھمسایگان 
صورت می گیرد نه فقط 
باعث تحقیر و ُخردشدن 

ه طرد زن می شود بلکه ب
او از محل زندگی و 
نزدیکان، و فروپاشی 
شرایط زندگی او و 

 اطرافیانش می انجامد

مشاھده می شود که در 
زمان غلبه گروھی بر گروه 
دیگر در مجاورت تغییراتی 
که در ساختار اجتماعی، 
حقوقی و سیاسی به 
وجود می آید، قواعد و 

ھم  مقررات مربوط به زنان
تغییر می کند. گروه مھاجم 
در مورد زنان نیز نظارت 
ھای خاص خود ر ا اعمال 
کرده و سلطه خود را بر 

 زنان نمایش می دھد

 کنیم تالش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
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   ١٣ صفحه  ٤٥ شماره    

 

  ... تجاوزات جنسی
  ١٢ادامه از صفحه 

در حال مناقشه با یکدیگر را در نظر داشته 
باشیم، مشخص می شود که این گروه 
ھا دارای تفاوت ھایی در مورد زبان، نژاد، 
مذھب و به صورت کلی تفاوت در جھان 
بینی شان با یکدیگرند اما اکثر آنان دارای 
ساختاری مردساالرانه و زن ستیز، البته با 

یکدیگر  تفاوت ھایی در درجه زن ستیزی با
ھستند. در این جوامع "مردانگی" اصلی 
بسیار مھم است، اما باید توجه داشت که 
"مردانگی" وابسته به نظارت بر کلیه وجوه 
زندگی زنان و قراردادن آنان در چھارچوب 
تفکرات مردانه. در فرھنگ ھای مختلف و 
ایدئولوژی ھای مختلف زن دارای ویژگی 

که ان  خاصی می باشد و تنھا در صورتی
گونه رفتار کند، حرکت کند، فعالیت کند و 
پوششی مناسب با ایدئولوژی حاکم 
داشته باشد مردانگی مردان به اثبات می 
رسد. در نتیجه نمی توان خشونت ھای 
جنگی را به صورت فقط سیاستگزاری 
جنگی یا رفتار فردی در نظر گرفت بلکه 
باید به تاثیر ساختار فرھنگی توجه 

رھای خشن با توجه به داشت، رفتا
فرھنگ گروه را باید به صورت رفتارھایی 
مطابق با آداب فرھنگی و اجتماعی گروه 
در نظر گرفت و فرد در چارچوب رفتاری 
مورد قبول گروه زن ستیز خود رفتار می 

  کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھدف از درگیری ھای کنونی تنھا فتح 
سرزمین نیست بلکه بر اساس ایدئولوژی 

اید موجودیت، و نسل گروه خاصی ب
مخالف را از بین برد بنابراین نه تنھا باید 
سرزمین را فتح کرد، نه تنھا باید مردان را 
از میان برد و بدین وسیله قدرت خود را 
اثبات کرد بلکه از آن جا که مردانگی اصلی 
بسیار مھم و تعیین کننده است باید 

ن "مردانگی" مردان گروه مخالف را نیز از بی
برد و آنان را به عنوان افرادی که قادر به 
حفظ سرزمین و حمایت از افراد خود به 
خصوص حفاظت از زنان نیستند مورد 
تحقیر قرار داد. بدین ترتیب مشاھده می 
شود که در زمان غلبه گروھی بر گروه 
دیگر در مجاورت تغییراتی که در ساختار 
اجتماعی، حقوقی و سیاسی به وجود 

قواعد و مقررات مربوط به زنان می آید، 
ھم تغییر می کند. گروه مھاجم در مورد 
زنان نیز نظارت ھای خاص خود ر ا اعمال 
کرده و سلطه خود را بر زنان نمایش می 

  دھد.

گروه طالبان زنانی را که در قبل نیز در یک 
جامعه مردساالر زندگی می کردند، در 

خانه ھا محبوس کردند و از ھر نوع حضور 
جتماعی آنان جلوگیری به عمل آوردند، ا

برای طالبان نامریی بودن زنان جھت اثبات 
مردانگی کفایت می کرد. گروه بوکو حرام 
نیز با ربودن دختران دانش آموز و ازدواج 
اجباری و به بردگی کشاندن آنان و دور 
ساختن شان از آموزش سعی در تقویت 
الگوی مردانگی مد نظر خود را دارند. در 

این مساله البته به شکلی » داعش«مورد 
بسیار فجیع تر و به صورت تجاوز جنسی، 
خرید و فروش زنان، و کشتن آنان مطرح 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خشونت جنسی در وھله اول به عنوان 
ارزان ترین سالح جنگی افراد را حتا قبل از 
جنگ و تسلیم شدن، وادار به گریز از محل 

یاری از موارد زندگی خود می کند و در بس
ھرگز بازگشتی ھم صورت نمی گیرد. پس 
فتح سرزمین به ساده ترین روش صورت 
گرفته است. از طرف دیگر تجاوزات جنسی 
که در بسیاری از موارد در برابر چشم 
دیگران، اعضای خانواده و یا ھمسایگان 
صورت می گیرد نه فقط باعث تحقیر و 
 ُخردشدن زن می شود بلکه به طرد او از
محل زندگی و نزدیکان، و فروپاشی شرایط 
زندگی او و اطرافیانش می انجامد. در عین 
حال عملی است که به افراد فاتح رضایت 
خاطر می بخشد. این رضایت خاطر، نه تنھا 
به دلیل انجام موفقیت آمیز عمل، بلکه به 
علت ایجاد حس مردانگی باال، تعلق به 

  .گروه فاتح، و قدرتمندبودن ھم است

از طریق تجاوز جنسی نه فقط سلطه بر 
سرزمین کسب می شود بلکه سلطه بر 
بدن ھا نیز به دست می آید و این تنھا به 
معنای سلطه بر بدن زن و نابود کردن 
جسمی و روانی او نیست بلکه از طریق 
خشونت جنسی بر زنان، سلطه کامل بر 
مردان مغلوب نیز به دست می آید. این 

سرزمین خود، اموال و مردان نه تنھا 
مایملک خود را از دست داده اند بلکه مھم 
ترین ویژگی ھویت مردانه شان یعنی 
نظارت بر زنان خود را نیز از دست داده اند و 
بدین ترتیب است که سلطه بر مردان 
مغلوب کامل می شود. از دید جوامع 
مردساالر، مردان تعیین کننده و به وجود 

از این منظر، ھویت آورنده جامعه ھستند. 
مردان، ھویت جامعه را می سازد پس برای 
نابودی کامل یک جامعه باید ھویت مردان یا 
مردانگی آنان را ازشان سلب کرد. بدین 
ترتیب در کنار کارکردھای متعددی که 
خشونت در جنگ به ویژه خشونت جنسی 
دارد، کارکرد بسیار مھم دیگری نیز باید برای 

ه از طریق سلطه بر بدن آن در نظر گرفت ک
زن، سلطه بر مردان نیز تأمین می شود. 
مردی که نتواند از بدن زنان مرتبط با خود 
محافظت کند یک ویژگی اساسی مردانگی 
یعنی نظارت بر بدن را از دست داده و 

این نظارت را از طریق تعرض به » دیگری«
  بدن زن، به چنگ آورده است.

  سخن پایانی
به زنان و حاکمیت زن نگاه فرودستانه 

ستیزی در جوامع مردساالر، خواه ناخواه 
زنان را در موجودیت خود به عنوان یک فرد در 
نظر نمی گیرد بلکه زنان نشانه ای از روابط 
میان مردان ھستند. در جوامع زن ستیز 
تحقیر یک زن و سلطه بر بدن اش گذشته از 
مشکالت فراوان برای او، جھت تحقیر مردان 

می گیرد. با این عمل اوالً متجاوز  صورت
برتری خود را به دیگران نشان می دھد و از 
طرف دیگر خشونت نسبت به زنان نمایشگر 
ناتوانی مرد مغلوب جھت محافظت از زن، و 
ھمین طور بیانگر ناتوانی جنسی او تلقی 
می شود. در چنین وضعیتی، این طور 
قلمداد می شود که مرد مغلوب ھویت 

خود را از دست داده است. ھر چند مردانه 
که مردان مغلوب آن جامعه، از مردانگی به 
دور افتاده اند ولی این به معنای رھا شدن 
زنان از نظارت و کنترل نیست زیرا رفتار 
مردان پیروز، سبب بازتولید نوعی دیگر از 
نظارت بر زندگی و بدن زن و "بازتولید 

در نظامی" دیگر از مردساالری می شود، 
این حالت تجاوز جنسی مولد ھویت مردانه 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خشونت جنسی نه تنھا ابزار جنگ بلکه ابزار 
قدرت نیز می باشد. قدرتی که پایه ھای آن 
در فرھنگ نھادینه شده گروه متجاوز، نھفته 
است. آنانی که دست به تجاوز جنسی می 
زنند در واقع قدرت خود را بر بدن و ھویت زن، 

این طریق بر مردان و سرزمینی که زن و از 
به آن تعلق دارد نشان می دھند. سلطه بر 
بدن زنان اصلی مھم برای اثبات مردانگی 
است. شکل حاد آن به صورت تجاوز و 
بردگی جنسی در جنگ ھا مشاھده می 
شود اما باید به اشکال خفیف تر آن نیز توجه 

   داشت.

 ------------------------  

  مدرسه فمینیستی  منبع:

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 

خشونت جنسی در وھله 
اول به عنوان ارزان ترین 
سالح جنگی افراد را حتا 
قبل از جنگ و تسلیم شدن، 

ه گریز از محل زندگی وادار ب
خود می کند و در بسیاری از 
موارد ھرگز بازگشتی ھم 

 صورت نمی گیرد

افراد در شرایط جنگی از 
لحاظ احساسی سردرگم ، 
ناامید ، عصبانی و ترس 
خورده ھستند و به دلیل 
شرایطی که در آن به سر 

د دست به رفتارھای می برن
غیر عقالنی می زنند طبعاً 
یکی از این رفتارھای خشن 
و غیرعقالنی، تجاوز به زنان 

 است

اگر ساختار و فرھنگ زن 
ستیزی در گروه ھای مختلف در 
حال مناقشه با یکدیگر را در نظر 
داشته باشیم، مشخص می 
شود که این گروه ھا دارای 
تفاوت ھایی در مورد زبان، نژاد، 
مذھب و به صورت کلی تفاوت 
در جھان بینی شان با یکدیگرند 
اما اکثر آنان دارای ساختاری 
مردساالرانه و زن ستیز، البته 
با تفاوت ھایی در درجه زن 

 ستیزی با یکدیگر ھستند
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   ١۴ صفحه  ٤٥ شماره     

  

  يادداشت سیاسی کارآنالين

ای با عب» اعتماد« دالواحد موسوی الری ک در باالترین سطوح جریان اصالحات در مھمترین تصمیمات انتخاباتی نقش آفرینی اخیرا مصاحب
می کند، در مورد انتخابات اسفندماە انجام دادە ک جالب توج است. در این مصاحب الری ب موارد مھمی اشارە می کند ک در آن 

را در انتخابات آیندە نشان می دھد. از جمل مواردی ک وی بدانھا اشارە می کند عبارتند بطورکلی جایگاە، شیوە کار و اھداف اصالح طلبان 
 از:

  ھای اصالح طلبی است؛ ھا و عقالی آنھا، زیرا ک این ب معنای دست کشیدن از مواضع و پارادیم رد ائتالف با اصولگرایان ولو معتدل -

ان انتخابات شود این نه برای ائتالف و نه ارایه لیست مشترک، بلکه برای این است ک آنھا ـ تاکید دارد که اگر مشتاقند ناطق نوری وارد مید
نوری زمام امور جریان اصولگرا را در دست بگیرد تا رقابت کنند. او می گوید ک آنھا با ناطق و الریجانی رقابت می کنند ن  خواھند ناطق می

  شراکت؛

، علیرغم برداش ھا ب قول وی  گیری قدر بروند و بحث و گفتگو کنند تا قانون در تصمیم ھای متفاوت از قانون، باید آن تـ برای رسیدن ب نتیج
  گم نشود؛

اند. ب گفت وی شورای نگھبان مفسر قانون  ـ او معتقد است ھنگام بحث از قانون، دستگاه اجرائی و دستگاه نظارت در برابر قانون یکی 
  دی نیست. تفسیر قانون عادی به عھده مجلس است؛اساسی است اما مفسر قانون عا

!)، ابزار استفادە دست جریان افراطی نشود و ب قلع و قمع اصالح طلبان دست نزند؛ ـ امید ب این   ک شورای نگھبان (و ب قول وی انشاالل

ای،   ـ امید ب تاثیرگذاری بر رای خامن

امید ب این دارد ک از دل این مشارکت، افراد صالح بتوانند وارد مجلس شوند، اگرچ ـ و سرانجام اینک با دعوت مردم ب ثبت نام خود، 
  حتی ب اصالح طلبان ھم تعلق نداشت باشند.

ھای الری پیداست ک وی ب وجود دو پارادایم اصلی در انتخابات آیندە امید بست است: امید ب یک رقابت سالم با اصولگرایان، ب  در گفت
  اقل ک ب منافع ملی ھم فکر می کنند، و امید ب حضور جدی اصالح طلبان.قول وی، ع

  يابند؟ اما این امید از کجا آمدە است؟ چ اتفاقی افتادە است ک اصالح طلبان امکان حضور خود را جدی می

، بطور کلی زمین بعد از تضعیف جریان افراطی بدنبال توافق اتمی با غرب و ضرورت بازشدن درھای رابط اقتصادی با ک شورھای پیشرفت
ھای موجود می رود. اصالح طلبان بعنوان جریانی ک  سیاسی و فرھنگی کل حاکمیت بطرف عادی سازی روابط علیرغم ھم فراز و نشیب

در فضای  در ایجاد این وضعیت جایگاە ویژە خود را دارند، منطقا تصورشان این است ک ابعاد حضورشان گستردەتر شود و نقش بیشتری
رو مثل ھاشمی رفسنجانی ھم دیدە می  سیاسی کشور به عھدە گیرند. این خوش بینی ن تنھا در میان آنان، بلک در چھرەھای میان

  شود.

اما آنچ کماکان پاشن آشیل امید آنان را تشکیل می دھد ھمانا گرایش رھبر نظام ب نوع نگاە افرطیون و اصولگرایان از لحاظ وضعیت 
، اجتماعی و فرھنگی در درون کشور است تا ب اصالح طلبان و اعتدالیون، گرایشی ک ھمیش ب عنوان یک عامل اساسی در سیاسی

  تقویت گرایش راست درون نظام، بشیوەای جدی عمل کردەاست.

ای و گرایش ھایش در تماس با خامن کلی کشور قرار دارد. در مورد اول  آقای الری امید ب تاثیرگذاری بر رای رھبر را دارد، امیدی ک ریش
ای خطر را آنچنان جدی می بیند ک حضور اصالح طلب ان نمی توان زیاد خوش بین بود، اما در مورد دوم شاید. آن ھم با این توج ک آیا خامن

  را کمکی برای بھبود وضعیت ارزیابی کند.

  اصالح طلبان و انتخابات اسفندماە
  پور فرخ نعمت

  ... تابعیت و مشکالت
  ١١ادامه از صفحه 

  .ستاین ماده راجع به کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی و در ایران بدنیا آمده باشند، سخنی بیان نکرده ا
ھا در ایران متولد شده  شوند ھرچند که در ایران متولد شده باشند یا یکی از والدین آن بنابراین، این کودکان تبعه خارج بوده و ایرانی محسوب نمی

ا بیاید باز ھم به دنی» که یکی از آنان در ایران متولد شده باشند«باشد. یعنی در فرضی که که شخصی در ایران و از پدر خارجی و مادر ایرانی 
انی ایرانی نبوده و خارجی محسوب می گردد! ممکن است این مسأله، نشانگر تالش قانون گذاِر ایرانی برای پیشگیری از افزایش ازدواج زنان ایر

که در ایران متولد ) مشکل فرزندان حاصل از این ازدواج ھارا ١٠٦٠با مردان اتباع خارجی باشد. حال آنکه مقنن با واضع ماده واحده یاد شده (
تواند نتیجه منطقِی تبعیت از  واقع می شوند مرتفع ننموده،بر این اساس شایسته است که این کودکان نیز تبعه ایران شناخته شوند که در می

 .سیستِم خاک و به کار گیرِی تابعیت ارضی در کشور باشد

  پایان سخن

نی مشکل ناشی از تابعیت فرزنداِن زنان ایرانی با مردان خارجی را مرتفع نکرده و مشکل ) قانون مد٩٧٦) از ماده (٥و ٤نظر به اینکه بندھای (
  :توان چند بند را به شرح ذیل به ماده یاد شده الحاق نمود ) سالگی باقی است می١٨تابعیت این کودکان تا رسیدن به سن (

  .ھا ایرانی است کسانی که در ایران متولد شده و مادر آن _
شوند  ) سال تمام، در صورتی به تابعیت ایرانی پذیرفته می١٨ه از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد شده اند، تا رسیدن به سن (کسانی ک _

شد که تابعیت ایرانی مادر پس از ازدواج با مرد خارجی باقیمانده باشد. که در صورت درخواست مادر، کودک به تابعیت ایرانی پذیرفته خواھد 
  .اینکه دولت، خروج تابعیتِ کودک از دولت متبوع را پذیرفته باشد مشروط بر

) سال تمام درخواست ١٨تواند تا یکسال پس از رسیدن به سن ( ھر کودک متولد از مادر ایرانی که در خارج از کشور متولد شده باشد، می _
  .تابعیِت ایران نماید

نچه مادر تابعیت ایرانی خود را از دست نداده باشد، کودک به تابعیت ایران پذیرفته خواھد در صورت وفات زوج و یا تفریق و متارکه زوجین، چنا _
  .شد. اعم از اینکه کودک در ایران و یا در خارج از ایران متولد شده باشد



  
  

  ١۵ صفحه  ٤٥ شماره     

   ویژه اخبار روز

تبیین ھا و تبلیغات جمھوری 
اسالمی در رابطه با حضور نظامی 
اش در سوریه، بر پایه تزی قرار دارد 

رت تاسیس "عمق ناظر بر ضرو
استراتژیک" در برونمرز برای به 
اصطالح "دفاع ملی" از درونمرز. 

ایی  برنامه -چنین تزی اما، نقشه 
است بکلی ضدملی و به تمامی 
خدمتگزار تعرضات توسعه جویی 
نظام والیی. نوشته زیر که در دو 
بخش خواھد آمد با درنگ در موضوع 

) تمرکز دارد بر چند ١بحران سوریه، 
چون این تز ھم اینک در حال اجرا،  و

) اینکه، میان رویکردھای ٢و 
سیاسی متنوع پیرامون چگونگی 
برون رفت کشور ما از مغاک شوم 
این بحران، مسئوالنه ترین گزینه 

محوری پیشه  -آنی است که برنامه 
کند و در پی اھداف ملی و دمکراتیک 

   باشد.
 -----------------  

  

  

  

 

  
ت بندی کنونی بحران در . در تبیین خصل١

  سوریه
بحران در سوریه، اکنون دیگر به تمامی 

بین المللی  - ایی منطقه -یک بحران ملی
  است.

تنش ھای سربرآورده در سوریه پنج سال 
پیش که از متن تناقضات ساختاری و 
تعارضات تاریخی این کشور فرقوی 
مذھبی و چندین ملیتی و فرھنگی و 

  ر واکنشی بود زبانی بر خاست، و بیان گ

در ابعاد ملی علیه حاکمیت نیم قرنه 
اقلیت علوی ھا به سرکردگی خاندان 
یکه تاز اسد در قامت حزب بعث، در 
ھمان سال نخست این خیزش ھا با 
شتابی بس شگرف از خصوصیت سوری 
خویش فراتر رفت و ابعاد غیر سوری به 
خود گرفت. عملکرد سرکوبگرانه بسیار 

اسد در قبال  خشن دولت دیکتاتور
اعتراضات حق طلبانه اولیه، از یک سو 
این بحران را به شدت رادیکالیزه کرد و از 
سوی دیگر به سرعت زمینه دخالت ھای 
گسترده مالی و تسلیحاتی دولت ھای 

مترصد فرصتی چون عربستان و قطر و ترکیه 
را در آنجا فراھم آورد. بدینترتیب، ورود این 

ه، مکمل حضور خارجی ھا در بحران سوری
پیشاپیش جمھوری اسالمی در این کشور 

ایی  گردید و نتیجتاً بحران در آن، جنبه منطقه
به خود گرفت و سوریه بدل به آوردگاھی شد 
برای ظھور پدیده "جنگ نیابتی". در چنین 
فضایی بود که وزن اپوزیسیون دمکرات سوری 
نابرخوردار از ھرگونه حامی خارجی، در 

مومی علیه دیکتاتوری مجموعه خیزش ع
حاکم مدام رو به کاستی گذاشت و برعکس 
اما، اسالمگرایان در حال تغذیه ھمه سویه از 
سوی نئو عثمانیسم ترکیه، پترو دالریسم 
وھابی سعودی و اخوانیسم امیر قطر، بنحو 

ایی رشد کردند. ھر چه ھم بحران  بی سابقه
در چنین مسیلی بیشتر جریان یافت، افراطی 

ھا صحنه گردان ترین ھا شدند! بر بستر ترین 
چنین شرایطی بود که داعش نھفته در بطن 
اسالم سیاسی، توانست به نیروی کانونی 

  در بحران سوریه بدل شود.

ایی، دولت  به موازات این دخالت ھای منطقه
ھای امریکا و انگلستان و فرانسه نیز با اتخاذ 
سیاست فعال اسد ستیزی اما در ھمانحال 

عل در زمینه تقویت دمکراتیسم جنبش منف
ضد اسد، پا در معرکه گذاشتند. در صف آرایی 
بحران سوریه، آنان با جھتگیری در راستای از 
پا انداختن رژیم سوریه و از میان برداشتن 
پشت جبھه سوری "حزب هللا" لبنان به سود 
اسرائیل، و پس راندن جمھوری اسالمی از 

م پیمانان دمشق در انطباق با خواست ھ
ایی شان، عمالً جبھه شورشی ھای  منطقه

اسالم گرا را تقویت نمودند. ورود غربی ھا در 
 -این بحران، وجه غربی را نیز بر خصلت ملی

ایی آن افزود و در فرجام این مداخالت،  منطقه
ایی نیز در پی  روسیه زخم خورده دو دھه

شعله ور شدن آتش در اکرائین و تسخیر یا 
ی کریمه (کدامشان؟!)، فرصت بازپس گیر

یافت تا پوتین نیز "عمق استراتژیک" خود در 
  سوریه را باز سازی کند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

اش در بندر  روسیه، لنگراندازی دیرینه
ایی را اھرم قرار داد تا  طرطوس مدیترانه

برخوردار از حمایت ضمنی چین، حضورش در 
آن کشور را به سطح یک عامل جدی 

ران سوریه فرا ببرد. بدینسان، تاثیرگذار در بح
بین المللی  - ایی منطقه -بافت کمربندی ملی

این بحران تکمیل شد و گرفتار ماندن سوریه 
   ایی تثبیت گردید. در چنین چنبره

در سیاست اگر بکرات از واژه بغرنج استفاده 
می شود، تالطمات منجر به فاجعه باالی 
دویست ھزار کشته شھروند سوری و 

دربدرشدن نزدیک به یک سوم  آوارگی و
جمعیت سوریه را شاید فقط با این واژه 

  بغرنج بتوان توضیح داد.   ایی مرکب فاجعه

  

  

  

  

  

  

  

این کلمه مرکب نه تنھا ھمه بغرنجی ھای 
کنونی سیاست در خاورمیانه را در دل خود 
دارد و صورتگر بی ثباتی ھای نھادینه شده 

ماند  در آنست، بلکه چونان جام جمی را می
که جا دارد در آن کلیت بحران سیاسی جھان 
امروزین رصد شود! جھانی که، ثبات پالریزه 
چھل وپنج ساله بعد جنگ جھانی دوم را از 
دست داده بی آنکه ھیچ نظمی اعم از 
دمکراتیک و غیردمکراتیک توانسته باشد 
جای آن را پر کند. سوریه سوزان در لھیب 

ود، اینک آتش ملی بحران درون کشوری خ
ایی است در گداخت  دیگر اساساً ذوب شده

ایی و جھانی؛ و  ھای رقابت ھای منطقه 
جھانی حیران و سرگردان در بحران! شیخ 
اجل سعدی ما گویا ھفتصد و پنجاه سال 
پس از خود را در نظر داشت آن ھنگام که 
بعد یک دور سیر و سیاحت در شام، وضع 

"چنان قحط  این دیار را بدینگونه روایت کرد:
سالی آمد اندر دمشق / که یاران فراموش 

  کردند عشق"!

بین المللی  -ایی منطقه -. راه حل نیز، ملی٢
   است!

در سوریه بحران زده، ھمه جنگ افروزان برای 
اند و در این راستا و  خود منافعی تعریف نموده

تا ھمین جا نیز برای رسیدن به آنھا ھزینه 
اقتصادی ھای بسیار کالن سیاسی و 

اند. بنابراین، ساده انگاری خواھد بود  کرده
اگر چنین تصور شود که آنھا حاضر خواھند 
شد بر اثر این یا آن توصیه حقوقی پای خود 
از این معرکه را پس بکشند. عموماً در ھر 
جایی از زورآزمایی سیاسی در جھان و 
مخصوصاً در مختصات کنونی سوریه، ھنوز 

ون تعادل زور است که ھم متاسفانه این قان
می تواند راھگشای توافقات باشد! ھم از 
اینرو، بدون تحمیل شدن یک توافق فیمابین 
بر ھمه این مداخله گران در سوریه اسیر 

  ...جنگی ھمه سویه، 

  ١۶ادامه در صفحه 

ایی" دیروز و "عمق استراتژیک" امروز! "پروژه ھسته  

اد کريمیبھز  

ھم نتیجه تشبثات ناکام 
 حکومت برای قدرت

ایی شدن را پشت  ھسته
سر داریم و ھم تجربه نوع 
مقابله ھای اپوزیسیون با 

برنامه را. امروز  -این نقشه
از ھر دو اینان،  درس آموزی

 ضرورت تام دارد

الزم است که جامعه بداند یک 
منشاء بسیار جدی آشوب ھا 
در منطقه، ھمین برنامه 
"عمق استراتژیک" جمھوری 
اسالمی است و خطای 
بزرگی خواھد بود ھرگاه که 
اپوزیسیون در مواجھه با این 

ی حکومت، ای رویکرد برنامه
 فقط در سطح سیاست بلغزد

ھرگونه فزون خواھی و دخالت 
در امور دیگران و ھر حد از 
ماجراجویی و تنش زایی و 
تشنج آفرینی، بی تردید با 
دخالت ھای کمابیش مشابه و 
با توطئه ھای متقابل پاسخ 

 فتخواھد گر

قدرتمند   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 جھانی ھستیم

 

 



  
  

  ١٦ صفحه  ٤٥ شماره     

  ... ایی" دیروز "پروژه ھسته
  ١۵ادامه از صفحه 

نگ تمام شدنی است و نه که نه ج
ھیچیک از دخالت ورزی ھا در آن. بحران 
سوریه با وضع بس نامتعارفی درگیر است 

نامتعارف   اش نیز باید بگونه و راه چاره
تعریف شود و متناظر با ویژگی ھای خود 
ھمین معضل ترسیم گردد. توافق در 
اینجا، باید توامان ھم ملی باشد و ھم 

تن به از میان برخاستن فراملی تا امید بس
"عمق استراتژیک" ھای مختلف در سوریه 
و بدل به "موش آزمایشگاه" شدن این 
کشور بتواند زمینه مادی بیابد. فقط در 
چنین صورتی است که شرایط برای 
حصول به توافق ملی در سوریه بمنظور 
خشکانیدن ریشه ھای تروریسم ھم از 
نوع دولتی و ھم داعشی و شبه 

ن می تواند فراھم آید. از داعشی آ
اینروست که اپوزیسیون دمکرات جمھوری 
اسالمی اگر بخواھد که سیاست بورزد و 
سیاستی موثر تا رویکردش در قبال این 
فاجعه بغرنج فقط در سطح حرف ھای 
خوب نماند و در آرزومندی ھای زیبا خالصه 
نشود، می باید که سیاست اعمال فشار 

ھوری اسالمی ملی و بین المللی به جم
را با این ھدف مقدم در پیش بگیرد که این 
حکومت ماجرا آفرین در وھله نخست 
ناگزیر از چرخشی باشد در دخالت ورزی 
ھای جنگی اش به سمت پذیرش صلح در 

  سوریه بال زده.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در شرایط فعلی، شوربختانه و ولو  
ناھمخوان با آرزوھای نیک انسانی، بیرون 

ت متجاوز و دیگر متجاوزان زدن این حکوم
مداخله گر از خاک سوریه اگر ھم متاخر 
نباشد بر تحمیل توافق فیمابین بر مداخله 
گران، حداکثر متوازی با آنست. به تمکین 
وادار کردن جمھوری اسالمی به پذیرفتن 
حق تعیین سرنوشت مردمان سوریه به 
دست خودشان، از یک چنین مسیر 

   د.محتملی می تواند گذر کن
اکنون که وحشیگری ھای بی حد و حصر 
داعش زمینه یک ائتالف گفته و ناگفته و 
ولو مقطعی بین تمامی مداخله کنندگان 
در بحران سوریه را فراھم آورده است، 
می باید که پای تایید و تقویت چنین 
ائتالفی رفت. داعشی که، با نشستن 
ماھرانه پشت میز قمار سوریه توانست به 

اربازانی که مستقیم و ھمه آن قم
غیرمستقیم پروارش کردند، سوری بزند 
حسابی و شاخی بشود تماشایی! با 
آنکه ھنوز ھم چنین اعالم آمادگی ھا 

برای شکل دادن به ائتالفی از ایندست و 
توسط ھمه طرف ھا تحت الشعاع منافع و 

ھای ھر یک از آنان قرار دارد، با   برنامه
امی داعش، اینھمه اما ضرورت سرکوب نظ

یگانه امکان و احتمالی است برای توافق 
  کردن عمومی در سوریه. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توافق بین دولت ھای ترکیه، عربستان، قطر، 
جمھوری اسالمی، امریکا و روسیه و دیگران 
و برغم اھداف متفاوتی که ھر یک از آنان در 

اند. ترکیه ایی  قبال بحران سوریه پیش گرفته
ست نئو عثمانیستی که، در تعقیب سیا

خویش است با ھدف مقدم ایجاد 
ایی"آزاد" در شمال سوریه و مقدمتاً  منطقه

ھم برای جلوگیری از سر برآوردن کردھا. 
عربستانی که، سوریه را کشوری می 
خواھد در میان حلقه "اسالم سنی" ولی با 

  ھژمونی وھابی گری در آن.

قطری که، ھم ھدف عربستان است در وارد  
سوریه درون دایره "اسالم سنی" ولی کردن 

با آرزوی ھژمونی یافتن "اخوانی ھای" 
سوری بر آن. جمھوری اسالمی که، جھادگر 

اش از  اول بوده در راه حفظ سنگر سوری
ھالل شیعی. امریکای فاقد استراتژی روشن 
ولی در ھر حال خواھان تغییر یابی توازن قوا 

نافع در سوریه بدانگونه که در آن، بدواً م
این قدرت چراغ خاموش تا اینجا  - اسرائیل 

تامین  -بیشترین بھره ور از "جنگ نیابتی"
شود. و روسیه مدافع کمترین تغییرات در 
سوریه بعثی ھم به این خاطر که، حضور 
قدرتمندش در این میدان زورآزمایی موجب 

ایی شود در صحنه  برقراری تعادل قوای تازه 
نش از سوی غرب بین المللی و پذیرفته شد

اگر ھم نه در موقعیت ابر قدرتی سابق که 
حداقل به عنوان قدرتی غیرقابل صرفنظر در 
معادالت جھانی. اما علیرغم وجود اینھمه 
اختالفات و تعارض ھا بین مداخله گران در 
سوریه، ھمگی شان فقط در ھمین موضوع 
مھار خطر داعش است که می توانند "گل" 

    را بچینند.توافقنامه فیمابین 

. برای ما اما، اساس مخالفت با راھبرد ٣
    "عمق استراتژیک" است!

این اھمیت دارد تا روشن شود که استقبال 
از انجام احتمالی توافق بین انواع "عمق 
استراتژیک" سازان در سوریه، با خود تز 

ایی می خواھد  "عمق استراتژیک" چه رابطه
زیسیون برقرار کند. تا آنجا که به طیف اپو

جمھوری اسالمی بر می گردد، در این زمینه 
با دو نگاه کالن متفاوت مواجھیم. یک رویکرد، 
پیشنھاد توافقات بین متجاوزین در سوریه را 

نظامی ایران در  - مکمل ایستادگی سیاسی
این کشور می خواھد و در واقع، با چنین 
برخوردی، چه آگاھانه و چه ناآگاھانه در کادر 

عمق استراتژیک" عمل می کند. تز ضرورت "

این، دیدگاھی است متاثر از ناسیونالیسمی 
و دارندگانش نیز، گرفتار در دام تولید و   عامیانه

بازتولیدھای مکرر "ناسیونالیسم" دست ساز 
جمھوری اسالمی. ناسیونالیسمی که، در 
خدمت اسالم سیاسی و تجسد حکومتی 
 آنست. ناسیونالیسمی که، سایه نحس آن را
در دو دھه گذشته و در رابطه با موضوع 

ایی بر فراز مقدرات کشور دیدیم. ولی  ھسته
نوع رابطه برقرار کردن دیگری ھم بین 
سیاست مقدمتا قطع جنگ در سوریه و انجام 
توافقات بین جنگ افروزان در سوریه با تز 
"عمق استراتژیک" وجود دارد که به مقابله 

ناک را اساس برخاستن با ھمین تز بسیار خطر
قرار می دھد. این رویکرد برآنست تا از نتیجه 
تحقق چنین رویکردی در لحظه کنونی، 
سکویی بسازد برای پایان یابی حیات خود این 
تز تحمیلی بر ایران و منطقه. و در اساس، در 
خدمت پایان دادن به حاکمیت اسالم سیاسی 

اش در روآوری به  که، او را گریزی از ناگزیری
و جھاد نیست! نظر به تفاوت ھای جدی غزه 

اول  -در ھمین نوع نگاه ھا به موضوع مشترک 
 - از ھمه توافق بر سر رفع و دفع داعشی ھا

است که درنگ بر مفھوم و مضمون "عمق 
  استراتژیک" ضررت و اھمیت ویژه می یابد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"عمق استراتژیک" در فن جنگ، یعنی انتقال 
رد به مناطقی دورتر از ھر چه بیشتر کانون نب

ستاد فرماندھی خودی و ھر چه نزدیک تر 
بردن کانون جنگ به مرکز عملیاتی حریف. 
استراتژھای نظامی، این را یک روش برای 
دفاع تعریف می کنند: دفاع از طریق تعرض. 

ایی معرفی شده  این رویه، در عین حال شیوه
برای داشتن بیشترین ابتکار عمل در حین 

جمھوری اسالمی نیز، "عمق جنگ. در 
استراتژیک" به ھمین گونه تعریف می شود 
اما با این تفاوت ھا که اوالً نه فقط در جنگ که 
در عرصه سیاست ھم، و ثانیاً رفتن در عمق 
خاک دیگری نه برای دفاع از خود که در 
واقعیت امر، تعرضی برای گسترانیدن خویش! 

ھوری بنابراین، معنی"عمق استراتژیک" در جم
اسالمی این می شود: یک) نگاه به سیاست 
از منشور جنگ؛ و دو) خود را در حال جنگ 
مداوم دیدن و لذا به ناگزیر، رو آوردن 
"مشتاقانه" به تحریکات جنگ افروزانه! اس و 
  اساس مطلب، ھمین است.
به سوریه برگردیم و این پرسش را پیش 
بکشیم که آیا جمھوری اسالمی در کنشگری 

ه پیشاپیش پای ایران را به جنگ سوریه بود ک
کشاند یا با واکنش به دیگران؟ آیا جز این بوده 
است که جمھوری اسالمی بسی پیش تر از 

  ... خیزش ھای ضددولت اسدی 

  ١٧ادامه در صفحه 

حتی اگر قرار باشد که 
محدودیت ھای سیاست فقط 
با اصل توازن قوا فھم و تبیین 

آیا ھمه ما به این امر  شود
ایم که در  بدیھی فکر کرده

جنگ رو به گسترش بین 
شیعه اقلیت و سنی اکثریت 
در جھان و منطقه، کمترین 
شانسی برای تامین سیادت 
جمھوری اسالمی بر جھان 

شکوفا  اسالم سیاسی و
 شدن ھالل شیعی وجود ندارد

واقعیت آنست که اپوزیسیون 
جمھوری اسالمی در مخالفت 

ژه، دریغا مستمر خود با این پرو
نتوانست مخالفتی آلترناتیو ساز 
با این برنامه و نیز جمھوری 
اسالمی مجری آن سامان دھد 
و انتقادات و اعتراض ھایش را 
به گونه آینده داری ھم گفتمانی 
بکند و ھم عملیاتی و 

 سازمانگری

وقت آنست تا تکرار شود که 
ایجاد ھالل شیعی مبتنی بر راه 

نظامی  -اندازی اتحاد سیاسی
در منطقه، نه سیاست روز 
جمھوری اسالمی که برنامه از 
پیش اندیشیده و به اجرا گذاشته 

رای حفظ ایران اسالمی آنست ب
و انبساط "اسالم" شان در 
منطقه. پرتو اندازی بر این 
حقیقت که در اینجا ھم جمھوری 
اسالمی، دیگر بار از 
ناسیونالیسم ایرانی یاری می 

میخ "ایران اسالمی" خود گیرد تا 
 را بکوبد



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٧صفحه  ٤٥ شماره     

  ... ایی" دیروز "پروژه ھسته
  ١۶ادامه از صفحه 

بود که پول و سالح و  ٢٠١١ل در سا
مستشار در سوریه آورد؟ مگر ھمین "ام 
القراء" نبوده مبتکر اصلی و ستاد 
فرماندھی راھبرد تولید ھالل شیعی؟ 
ھاللی که، با گذر از تشیع عراقی در قوس 

اش یعنی ھمین علوی ھای سوریه  غربی
تکامل می پذیرد تا که در حزب هللا لبنان 

ی اسالمی نبود که بسته شود؟ آیا جمھور
در عراق با تقویت انحصار طلبی تشیع 
حکومتی و سنی ستیزی سیستماتیک 
خود، قبایل سنی دو سوی فرات و بقایای 
ارتش و دستگاه بوروکراسی خشمگین 
رژیم صدام را تحریک نکرد تا ستونی شوند 
برای عروج داعش؟ آیا با حمایت پنھان از 

ولت قتل الحریری در لبنان موجبات خشم د
ھای عرب سنی را فراھم نیاورد؟ آیا "عمق 
استراتژیک"، در واقعیت امر خود چیز دیگری 
بوده است جز اینھا و به جز ھمین تعرض 
جویی ھا و تھاجم طلبی ھای نظام والیی 
در خارج از مرزھای کشور ما؟ تعرضاتی که، 
مکارانه زیر پوشش دفاع از کشور توجیه 

یران، ھمان شده اند و با این القاء که ا
جمھوری اسالمی است وملت ما ھمان 
امت اسالم؟ آری! جمھوری اسالمی حتی 
در خود اصطالح نظامی "عمق استراتژیک" 
ھم مرتکب جعل و مکر است! حکومتی 
است متعرض اما زیر داعیه مجعول دفاع؛ 
توسعه طلب با برنامه و آئین "توسعه" 
محوری. حکومتی با ادعای "ضد 

ی خود سراسر غرق در امپریالیسم"، ول
سودای از خود فرارفتن. توسعه طلبی که، 
جز خرده امپریالیسم اسالمی و امپراتوری 

   شیعی نام دیگری ندارد!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

پس اداھای ناسیونالیسم بازی آن، 
اند و در خدمت پیشبرد  سراسر خدعه

اسالم سیاسی والیی. از جایگاه منافع 
جیھی برای ومصالح ملی ایران، ھیچ تو

حضور نظامی ما در داخل ھیچ کشور 
دیگری در منطقه وجود دارد تا ناگزیر باشیم 
از دست به دامن شدن تزھایی ھمچون 
"عمق استراتژیک"؟ تا تماشاگر شوالیه 
بازی ھای سردارانی باشیم چون قاسم 
سلیمانی ھا و "ایثار"گری کسانی ھمانند 
سردار ھمدانی، این آدمکش در جریان 

سبز درون کشوری و این مقتول و  جنبش
قربانی در میادین عملیاتی برون کشوری! 
نفوذ سازنده و دوستانه در عمق 
کشورھای دیگر، فقط و فقط از طریق 
گسترش مناسبات اقتصادی و فرھنگی 

بین ملت ھا و کشورھا در منطقه است که 
می تواتد به دست آید و نه از "عمق 

اگر فضای  استراتژیک". و کیست که نداند،
رقابتی در خاورمیانه شکل  -امن شراکتی 

ایی فراگیر بتواند یک چتر  بگیرد و اتحاد منطقه
حفاظتی شود گسترده بر سر ھمه ملت 
ھای آن، ھیچ کشوری به اندازه ایران ما 
ظرفیت واستعداد برای کامیابی در چنین 

ایی را ندارد. ما را درست به تعمیق  پروژه
ی نیاز است که نامش مناسبات از چنین نوع

در ترمینولوژی مناسبات بین ملل ھر چه ھم 
باشد، بطور قطع اما کمترین سنخیتی با 
اصطالح جنگی "عمق استراتژیک" نخواھد 

  داشت.
  
. "عمق استراتژیک"، جاده یک طرفه ۴

  نیست!
ھر کشوری در منطقه، منافع خاص خودیش 
را دارد و بسته به اینکه چه نوع حکومتی و با 

مین سوداھا بر آن حاکم باشد در پی کدا
اھداف و نیات خاص خود است. بدیھی است 
که در رابطه با الزامات ناشی از منافع ھمه 
این کشورھا می باید که ھم آگاه بود و ھم 
منصف، و نیز مکمل اش، ھشیاری و آمادگی 

خصمانه   داشت در برابر ھر نقشه و برنامه
ی از احتمالی از سوی آنان. ما فقط سھم

منطقه داریم و نه بیشتر. سھم خود 
  خواستن و به سھم دیگران احترام گذاشتن! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ھمین ھم است پایه مودت، صلح، امنیت 
دستجمعی و رشد و توسعه عمومی در 
منطقه. در این میان اما، یک چیز را باید 
مسلم دانست و آن اینکه: کسی در خواب 

زرگ و غفلت خرگوشی نیست و ھیچ قدرت ب
کوچکی در قبال تولیداتی چون "عمق 
استراتژیک"، نه راحت می نشیند و نه که 
دست روی دست می گذارد. ھمه چیز دو 
سویه و حتی چند سویه است. ھرگونه فزون 
خواھی و دخالت در امور دیگران و ھر حد از 
ماجراجویی و تنش زایی و تشنج آفرینی، بی 

و با تردید با دخالت ھای کمابیش مشابه 
توطئه ھای متقابل پاسخ خواھد گرفت. دور 

از تنازعاتی که اکنون خاورمیانه   تسلسل تازه
را در ھم پیچانده است، درست محصول 
راندن ھای انحصارطلبانه در جاده "عمق 
استراتژیک" است و سوریه، کانون اصلی و 
بزرگترین قربانی جنگ ھای نیابتی ناشی از 

چند طرفه نمی   چنین راندن ھا! این جاده
تواند بستر تصادف ھا و تصادمات بسیار 

  نباشد.
ھم از اینروست که باید پرسید آیا ھمه  

اپوزیسیون جمھوری اسالمی متوجه عواقب 
وعوارض دھشتناک این بازی ھای "عمق 
استراتژیک" حکومتگران ایران ھستند یا نه؟ 
آیا ھمه ما قادریم که از گرفتار آمدن در 

یسم کاذب کنونی برکنار "غرور" ناسیونال
بمانیم و از خلسه ھای گھگاھی ناشی از 

فتوحات مقطعی عارف سردارھای به 
اصطالح میھن پرست ولی در واقع والیت 
پرست در عراق و سوریه بیرون بزنیم؟ آیا 
می خواھیم با دیدن کمی دورترھا دریابیم 
که این منادیان "عمق استراتژیک"، ایران را 

کی می برند؟ حتی اگر به چه پرتگاه مھل
قرار باشد که محدودیت ھای سیاست فقط 
با اصل توازن قوا فھم و تبیین شود آیا ھمه 

ایم که در  ما به این امر بدیھی فکر کرده
جنگ رو به گسترش بین شیعه اقلیت و 
سنی اکثریت در جھان و منطقه، کمترین 
شانسی برای تامین سیادت جمھوری 

اسی و شکوفا اسالمی بر جھان اسالم سی
شدن ھالل شیعی وجود ندارد؛ و در عوض 
اما، در تداوم یک چنین صف آرایی ھا و زور 
آزمایی ھا، این مقدمتاً ایرانیان ھستند که 

ھای بس گزاف خواھند شد؟   متحمل ھزینه
کاش در آن ھشدار تاریخی و درس آموز 
قایم مقام اول به فتحعلی شاه، درنگ 

گام تیز شدن بیشتری صورت بگیرد که بھن
ھای شمشیر اسالم برای مواجھه با 
توپخانه تزار کافر، وقتی جناب خاقان نظر 

اش در باره حرب با کفار را پرسید،  وزیر اعظم
چیزی از او شنید در این مایه: ای آفتاب 
اسالم! فرمان با شماست و اسالم برحق، 

عده کفر ʾحقیر فقط این داند که عده و
   ا مسلمانان باشد!چندین برابر بیشتر از م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
محورانه  -. با برنامه حکومتی، برنامه ۵

  باید برخورد کرد!
ھم نتیجه تشبثات ناکام حکومت برای قدرت 

ایی شدن را پشت سر داریم و ھم  ھسته
تجربه نوع مقابله ھای اپوزیسیون با این 

برنامه را. امروز درس آموزی از ھر دو  - نقشه
  م دارد.اینان، ضرورت تا

آن پروژه حکومتی ولو در خوش بینانه ترین 
حالت خودش، یعنی حتی اگر چشم بر 
مقاصد "عمق استراتژیک" اتمی جمھوری 

ایی بر می  اسالمی از پیشبرد چنین برنامه
ایی شدن معمولی در  بستیم و آن را ھسته

نظر می گرفتیم، باز این انتخاب از ھمان 
کامالً  ابتدای کار طرحی بوده ناسنجیده،

مغایر با مقتضیات راھبرد توسعه ملی و 
دمکراتیک ایران، و بکلی زیانبار و غیر عملی. 
واقعیتی که، اکنون درپی آن به اصطالح 
"خرابی بصره"، بخش ھایی از خود 
حکومتی ھا ھم به آن اذعان دارند. چنین 
قضاوتی، تازه فارغ از داوری پیرامون چند و 

در عرصه چون طراحی ماجراجویانه آن 
سیاست و نیز چگونگی اجرای سیاسی 

  بس ناشیانه آنست؛ 
...  

  ٢٠ادامه در صفحه 
 

پس اداھای ناسیونالیسم 
اند و  سراسر خدعهبازی آن، 

در خدمت پیشبرد اسالم 
سیاسی والیی. از جایگاه 
منافع ومصالح ملی ایران، 
ھیچ توجیھی برای حضور 
نظامی ما در داخل ھیچ 
کشور دیگری در منطقه 
وجود دارد تا ناگزیر باشیم از 
دست به دامن شدن 
تزھایی ھمچون "عمق 

 استراتژیک"؟

این اھمیت دارد تا روشن شود 
که استقبال از انجام احتمالی 
توافق بین انواع "عمق 
استراتژیک" سازان در سوریه، 
با خود تز "عمق استراتژیک" 

ایی می خواھد  چه رابطه
 برقرار کند

اما ضرورت سرکوب نظامی 
داعش، یگانه امکان و 
احتمالی است برای توافق 
کردن عمومی در سوریه. 
توافق بین دولت ھای 
ترکیه، عربستان، قطر، 
جمھوری اسالمی، امریکا و 
روسیه و دیگران و برغم 

ف متفاوتی که ھر یک اھدا
از آنان در قبال بحران 

 اند سوریه پیش گرفته



  
  

   ١٨ صفحه  ٤۵ شماره    

  ... خشونت علیه زنان
  ٨ادامه از صفحه 

که  ھای مدنی برای رفع تبعیض علیه زنان، وارد عرصه اجتماعی می شوند و سعی می کنند دنیای بھتری را بسازند نھادھا و تشکل
  بتوانند به حقوق اولیه و واقعی خود دست پیدا کنند اگرچه راھی ھزاران ساله است.

برای رسیدن به اھداف انسانی به ویژه برای پایان دادن به خشونت، زنان به افزایش آگاھی عمومی و حمایت از قوانین ضدخشونت علیه 
  قوانین تبعیض آمیز را از راه ھای زیر دنبال می کنند: زنان و سایر طرح ھای مشابه، می پردازند. آنان تغییر و اصالح

درخواست از پارلمان ھا و دولت ھا برای لغو قوانین تبعیض آمیز که یا مستقیم یا به طور غیرمستقیم موجبات خشونت علیه زنان در  -
  خانواده و در جامعه را فراھم می آورد.

رفع کلیه اشکال «ی ارائه خدمات و حمایت قانونی از زنان در مقابل خشونت یعنی دولت ھا موظفند که قوانین و سیاست ھای جدید برا -
  را بدون قید و شرط به تصویب برسانند. »(تبعیض علیه زنان

  ایجاد فرصت ھای برابر در زمینه تحصیل، اشتغال، حقوق فردی و حقوق شھروندی. -
  نگسراھا، و کلیه سالن ھای اجتماعات.بھره وری عادالنه از امکانات و مکان ھای عمومی ھمچون فرھ -
پذیرفته شدن فعالیت ھای مسالمت آمیز و آزادی تأسیس نھادھای مستقل از جمله انجمن ھا، خانه ھای امن، کانون ھای حمایتی، و  -

و روشن تحقق برگزاری ھمایش ھا در جھت آگاھی بخشی و احقاق حقوق برابر، فارغ از جنسیت، مذھب، عقیده و زبان. به کالمی ساده 
  جامعه مدنی واقعی!

 -------------------------  
ھا شکنجه، سرانجام به قتل رسیدند. "جرم" این سه خواھر  سه خواھر اھل جمھوری دومینیکن، با نام خواھران میرابل، پس از ماه  * 

  ھای سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. شرکت در فعالیت

  ینیستیمدرسه فم منبع: 
 

   در منطقه و مسئله انتخابات تالش زنان برای پایان دادن به خشونت              

  منصوره شجاعی       

مطلب حاضر به قلم منصوره شجاعی، در آستانه روز جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان و به این مناسبت منتشر  :مدرسه فمینیستی
 :می شود

بنیادگرایی و نظامی گری در منطقه به این و آنی، ایران را ھم  ز شده است که شعله ھای آتشفصل انتخابات مجلس دھم، در دورانی آغا
جھان ھستند، در منطقه ای  در خود فرو خواھد کشید. در منطقه ای که کشورھایی ھمچون لبنان و سوریه و عراق مواضع اصلی مناقشات

مبارزه  شده است، در منطقه ای که ھم داعش را در خود پرورانده و ھم درکه مداخله و حمله نظامی کشورھای پرقدرت جھان بارھا تجربه 
با غرب » رودربایستی«بسیاری از کشورھایش تنھا به دلیل  با خشونت وحشیانه داعش دست به اسلحه برده است، در منطقه ای که

جنگ ھای «ا مواضع جدیدی ھمچون مستقیما اقدام به لشکرکشی به کشورھای ھمسایه نمی کنند و کشورھایی مثل ایران نیز ب
 کدام سیاست راھبردی توان راه بردن به شرایطی معتدل تر و آرام تر را دارد؟ ظاھر می شوند،» نیابتی

تئوری ھای عملگرایانه و خردگرایانه در صورتی می  بی تردید در ملغمه ای از نظامی گری، سودجویی، اقتدارگرایی، توحش و زن ستیزی،
آزادی مشارکت سیاسی و آزادی انتخابات، از سوی ملت  ھای کالن بینالمللی تاثیرگذار باشد که با رعایت اصولی مثل تواند در سیاست

 .مشروعیت یابد

ھمچون آتشی پایدار میتواند مسیر تعیین سرنوشت سیاسی یک کشور را در  عاملیت جامعه مدنی صلح طلب و برابری خواه در این شکل، 
ھم تاکتیک، ھم » ارکت سیاسی مردمی اراده مند برای برگزاری انتخاباتی آزاد در ھر دو سطح توده ھا و نخبگانمش منطقه روشن سازد. 

 .برای ماندگاری این آتش است» استراتژی

ان، ھمچون ھمزمان با تلخ ترین و خونبارترین دوران منطقه، انتخابات پارلمانی ایران در راه است. شاید بتوان از این دور اینروزھا از قضا،
 .استفاده ای بخردانه کرد بزنگاھی پرفرصت در بحبوحه نظامی گری و انواع خشونت،

در این بزنگاه، مبارزه مدنی برای به کرسی نشاندن حق مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد و تالش برای حضور مقتدرانه زنان صلح طلب و 
که میتواند از سوی یک ملت دردمند و در خطر اتخاذ شود. در این دوران  است برابری خواه در حوزه ھای زمامداری، سیاستی راھبردی

 .دلھره آور، عاملیت جامعه مدنی زنان برای پیشبرد اھداف ضد خشونت و برابری خواھانه شرط اصلی رویارویی با این بلواست

بر ورود سپاه خشونت بستند، زنان ایرانی با  اگر زنان کردستان در ھمین دوران برای دفاع از بوم خویش ھمچون رزمندگانی خردمند راه
جضور در سنگر مجلس و با نمایندگی کردن مطالبات ضد خشونت و صلح جویانه جامعه خویش دست مردان منطقه را برای اعمال خشونت 

 .ھای رنگ و وارنگ خواھند بست

ی پیشرو و خردمندانه در راه ترویج و آموزش حق پیشتر از آغاز فصل انتخابات، حرکت» تغییر چھره مردانه مجلس«شکل گیری کمپین 
مشارکت سیاسی و انتخابات آزاد است که میتواند ھمچون سنگری برای مبارزه زنان با سیاست ھای خشونت آمیز منطقه نقش داشته 

ایرانی در موضوعات مورد  باشد. با نگاھی به سرعت وقایع خشونت بار در منطقه این کمپین پیش از موعد بیانگر عاقبت اندیشی زنان فعال
 .مناقشه است

این حرکت در فرآیند دستیابی به اھداف خود، بی تردید در چگونگی آرایش نیروھا و مناسبات میان عوامل درگیر در منطقه تاثیر به سزایی 
، اوکراین و... در دوره ھای خواھد داشت. تجربه استفاده از فرصت انتخاباتی در مناطق پر مناقشه پیش از این در کشورھایی مانند برمه

 .مختلف، تجربه موفقی در پیشگیری از اعمال خشونت ھای سیاسی و درگیری ھای نظامی بوده است

جنبش زنان ایران به عنوان یکی از ھشیارترین نیروھای اجتماعی با رویکرد عمل گرایانه این کمپین، پیشتاز رویارویی با   در حقیقت،
در منطقه و ھم در کشور خویش شده است. طوالنی کردن دوران انتخابات با اعالم موجودیت پیش رس سیاست ھای خشونت آمیز ھم 

 ترویج، تبلیغ و آموزش حق مشارکت در انتخاباتی آزاد این کمپین، نوعی زمان افزایی برای استفاده از مزایای نسبی این دوران به نفع
فعاالن جنبش زنان، ھمچون سیاستی راھبردی بر سیاست ھای بین المللی و این راه در ادامه خویش و با تکیه بر عاملیت  .است

مناسبات سیاسی در منطقه تاثیرگذار خواھد بود. در حقیقت اعضا و حامیان این کمپین، از طریق مبارزات خشونت پرھیز در درون 
 .خویش را دارند» زمین«خویش اراده پایان بخشیدن به خشونت در سراسر » سرزمین«

 

 

http://www.feministschool.com/spip.php?article7832


  
 
  

         
  

  ١٩ صفحه   ٤٥شماره                             

  ... انحالل سازمان اطالعات سپاه
  ٣مه از صفحه ادا

اعضاء نھضت آزادی ایران را ھم فرا گرفت. اتھام  ١٣٨٠اين بازداشت ھا تا اواسط اسفند ھمان سال ادامه يافت و در اوایل فروردین  
 را تعطیل کرد و در اوين زندان ديگری راه اندازی کرد که ٥٩بازداشت شدگان، "براندازی نرم" بود. با گسترش دستگیری ھا،، سپاه زندان 

   الف مشھور است. ٢به نام 

سال بود. در این سال طیف وسیعی از فعاالن سیاسی  ٨٢دومین موج حمله اطالعات موازی به فعالین سیاسی و مدنی در سال 
بازداشت شدگان عده ای فعاالن ملی ـ مذھبی، فعالین دانشجوئی و وبالگ نويس  الف به زنجیر کشیده شدند.  ٢بازداشت و در زندان 

. اتھام آنھا براندازی حکومت با ھدایت سرویس ھای اطالعاتی خارجی و ھماھنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی بود. در دوره اول بودند
رياست جمھوری احمدی نژاد، به تدريج تصفیه شدگان در جريان قتل ھای زنجیره ای به وزارت اطالعات برگشتند و عنوان اطالعات موازی 

  ت داد و اطالعات سپاه راسأ وارد عمل شد.موضوعیت خود را از دس

برمی گردد. اطالعات سپاه سال ھا در مورد چھره ھای شاخص اصالح طلبان، اطالعات  ١٣٨٨موج سوم دستگیری ھا به انتخابات سال  
جمعی فعالین جمع آوری می کرد و برای انھا پرونده می ساخت. انتخابات فرصت مناسبی بود که اطالعات سپاه اقدام به بازداشت 

سیاسی از جمله اصالح طلبان نمايد. حکم بازداشت آن ھا، پیش از انتخابات صادر شده بود. اطالعات سپاه قبل از اينکه شمارش آراء 
  انتخابات به پايان برسد برنامه از قبل طراحی شده خود را به اجراء گذاشت و اقدام به دستگیری گسنرده کرد.

نقش برجسته  ای داشت.  ٨٨براندازی نرم" و قبوالندن آن به خامنه ای و ھم در کودتای انتخاباتی سال اطالعات سپاه ھم در طرح " 
 خامنه ای در تجلیل از اقدامات اطالعات سپاه در کودتای انتخاباتی، جايگاه آن را از معاونت اطالعاتی به سازمان اطالعات ارتقاء داد و

عات سپاه منصوب نمود. حسین طائب در دوران وزارت علی فالحیان معاون ضد حسین طائب را به عنوان رییس سازمان اطال
جاسوسی وزارت اطالعات بود. او در ھمان دوران برای ھاشمی رفسنجانی که رئیس جمھور وقت بود، می خواست پرونده درست کند 

ود آگاھی از پرونده سازی او علیه ھاشمی، که رفسنجانی مطلع شد و او را از وزارت اطالعات کنار گذاشت. مجتبی خامنه ای با وج
حسین طائب را به بیت برد. خامنه ای بعد از قتل ھای زنجیره ای او را به مسئولیت "دفتر اطالعات بیت" گماشت و ھدايت اطالعات 

به عنوان فرمانده موازی را به دست او داد. بعد از مدتی طائب به سپاه منتقل شد و فرمانده نیروی بسیج به او سپرده شد. طائب 
نقش پررنگی در سرکوب جنبش سبز داشت. خامنه ای به پاس نقش او در سرکوب جنبش سبز، غالمحسین رمضانی را که  بسیج،

مسئول اطالعات سپاه بود، به عنوان معاون حفاظت فرماندھی سپاه گماشت و رياست سازمان اطالعات سپاه را به حسین طائب 
  سپرد.

به حمايت خامنه ای تا جائی که می توانست سازمان اطالعات سپاه را گسترش داد و بر قدرت خود افزود.  حسین طائب با اتکاء 
ترين سازمان اطالعاتی و امنیتی تبديل گردد. سازمان  خواست سپاه اين بود که تبديل به بزرگترين تشكیالت نظامی و به اصلی

اطالعات را عقب بزند و در جايگاه سازمان اصلی اطالعات و امنیت قرار گیرد و اطالعات سپاه ھمواره در صدد اين بوده است که وزارت 
نشان دھد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطالعات و امنیت است. سازمان اطالعات سپاه در سايه حمايت ھمه جانبه ولی فقیه 

  اس قدرت نقش قابل توجھی دارد.توانسته است در جايگاه امروزی قرار گیرد. اين سازمان در تصمیم سازی ھای ر

سپاه بر سیاست و اقتصاد کشور و اطالعات سپاه بر بخش اطالعات و امنیت کشور چنگ انداخته است. اگر در کشورھای استبدادی  
ر رقابت يک ارگان اطالعاتی ـ امنیتی برای سرکوب مخالفین وجود دارد، در کشور ما دو سازمان قدرتمند اطالعاتی ـ امنیتی فعالند و د

ارگان  ١٦با يکديگر به سرکوب منتقدين و مخالفین و مسدود کردن فضاھای عمومی مشغولند. در جمھوری اسالمی مجموعأ 
سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات و امنیت، دو سازمان اصلی در حوزه اطالعات  اطالعاتی و امنیتی وجود دارند که از میان آن ھا 

  يند.و امنیت به حساب می آ

سازمان اطالعات سپاه ساخته و پرداخته علی خامنه ای و فرماندھان سپاه است که برای چنگ انداختن به تمام حوزه ھای اجتماعی  
خامنه ای برفراز قوانین خود جمھوری   خیز برداشته اند. تشکیل سازمان اطالعات سپاه، مغاير قوانین خود جمھوری اسالمی است.

  اونت اطالعات سپاه را به سازمان اطالعات سپاه تبديل نموده است.اسالمی عمل کرده و مع

دست اندازی سپاه بر سیاست و اقتصاد به معضل جدی کشور ما تبديل شده است. تشکیل سازمان اطالعات سپاه و تسلط آن بر  
وجود وزارت اطالعات و امنیت را  حوزه اطالعات و امنیت بر اين معضل افزوده است. ولی فقیه برای حفظ حکومت و حفظ موقعیت خود،

افزوده شدن بر تعداد سازمان ھای اطالعاتی ـ امنیتی به معنی نقض  کافی ندانسته و سازمان موازی با آن را تشکیل داده است. 
و  ھرچه بیشتر حقوق شھروندی، تشديد سرکوب، فشار و تھديد، افزايش زندانیان سیاسی و زندان ھا، کنترل بیشتر فعالین سیاسی

مدنی، شنودگذاری و جمع آوری اطالعات بیشتر از منتقدين و مخالفین، مسدودتر شدن حوزه ھای عمومی و تشديد جو اختناق در 
    دانشگاه ھا و در سطح کشور است. 

زنان، سازمان ھای اطالعاتی و امنیتی در کشور ما، علیه امنیت مردم و به ويژه فعالین سیاسی و مدنی، فعالین جنبش کارگری و  
کنشگران شبکه ھای اجتماعی، فعالین حقوق ملی ـ قومی و حقوق معلمان و ... عمل می کنند. فعالیت آن ھا برای حفظ سلطه 
مستبدين و غارتگران ثروت کشور است. بايد سازمان ھای اطالعاتی و امنیتی منحل شوند تا امنیت مردم و فعالین سیاسی و مدنی 

ن اطالعات خود را برچیند، سیاست را به دست احزاب و سیاست مداران بسپارد، از فعالیت اقتصادی تامین گردد. بايد سپاه سازما
دست برداشته و به پادگان ھا برگردد. وظیفه سپاه به عنوان سازمان نظامی، حفاظت از مرزھا در مقابل تجاوز ديگر کشورھا است نه 

کردن، شنود گذاشتن، پرونده ساختن، تھديدھای تلفنی و سازماندھی  زندانی کردن و زندان درست کردن، شکنجه دادن، بازجوئی
ترور منتقدين و مخالفین حکومت والئی. الزم است کوتاه شدن دست سپاه از سیاست، اقتصاد، سیاست خارجی، امنیت، رسانه ھا، 

ی طرح و تبلیغ شود. تا زمانی ورزش و حوزه فرھنگی توسط احزاب و سازمان ھای سیاسی منتقد و مخالف و فعالین مدنی و سیاس
که شرایط ادغام ضرور این نھاد در ارتش و یکی شدن نیروی نظامی کشور تحت نظر و کنترل نمایندگان منتخب مردم قرار بگیرد، 

      می توان و باید کوشید که انحالل سازمان اطالعات سپاه و بازگشت سپاه به پادگان ھا را به خواست عمومی تبديل شود. 

  ت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)ھیئ 

  )٢٠١٥نوامبر  ٢٣( ١٣٩٤آذر  ٢

 
 

ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر 
  تالش می کنیم
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Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ... ایی" دیروز "پروژه ھسته
  ١٧ادامه از صفحه 

ھمان مشی و روشی که، سراسر حاکی 
ھای بسیار بود. از از خبط و خطا با ھزینه 

سوی دیگر اما، واقعیت آنست که 
اپوزیسیون جمھوری اسالمی در مخالفت 
مستمر خود با این پروژه، دریغا نتوانست 
مخالفتی آلترناتیو ساز با این برنامه و نیز 
جمھوری اسالمی مجری آن سامان دھد 
و انتقادات و اعتراض ھایش را به گونه 

و ھم آینده داری ھم گفتمانی بکند 
بخش اعظم عملیاتی و سازمانگری.

اپوزیسیون، چون نحوه برخورد با این پروژه 
را سیاسی فھمید، برخورد با آن را ھم 
تابع نوع مناسبات خویش با جمھوری 
اسالمی قرار داد و حتی بخش ھایی از 
اینان، رفتار خود در این زمینه را تابعی 
کردند از نوسانات عملکردی حکومت در 

ه. چنین شد که از یکسو ھمین عرص
بخشی از اپوزیسیون مواجھه با این 
برنامه را بی واسطه درموضوع تقابل 
سیاسی با حکومت تعریف کرد و جریان 

اش با  ھایی از این بخش حتی در معارضه
حکومت اسالمی، با جرج بوش ھا و نتان 

 یاھوھا ھمسو شدند. 
از سوی دیگر اما بخش دیگری از 

اپوزیسیون را داشتیم اپوزیسیون و نیمه 
که بخاطر رنجور بودنشان از سرگردانی 
خود در میدان "ناسیونالیسم" گشوده 
شده توسط جمھوری اسالمی، از ارایه 
رویکرد شفاف با این برنامه باز ماندند! 
حال آنکه، برخورد نافذ و در میان مدت 
اعتبار آور و اعتماد آمیز با این برنامه ضد 

ایی بود  ا مواجھهملی حکومتگران، ھمان
محورانه و ماندن استوار و پایدار  - برنامه 

ایی که نشان دھد  بر چنان گفتمان برنامه
ایی از ھر نظر برای  رفتن پای چنین پروژه

 کشور ما زیانبار است. 
اگر چنین صدایی که البته انصافاً اینجا و 
آنجا و گھگاه پژواک ھایی در طیف 

ست به اپوزیسیون داشته است، می توان
پرچمی گسترده بدل گردد آنگاه مسلماً 

دمکراتیک  - اپوزیسیون مدعی برنامه ملی 
امروزه از اقبال بیشتری در جامعه ایران 
برخوردار می گردید. اگر چنین عمل می 
شد و در وسعت نیز، انگاه حقانیت "برجام 
" تحمیلی بر جمھوری اسالمی، بیش از 
ھمه به حساب این اپوزیسیون نوشته 

ی شد و نه به اصطالح احساس م
  مسئولیت ولی فقیه!

اکنون وقت آنست که مواجھه با "عمق 
استراتژیک" کنونی در پرتو این تجربه 
سامان داده شود. در این راستا، نخست 
و مقدم بر ھر چیزی باید که تز "عمق 
استراتژیک" را فراتر از سیاست کردن 

نخست و مقدم بر  صرفاً مقطعی توسط
اید که تز "عمق استراتژیک" را ھر چیزی ب

فراتر از سیاست کردن صرفاً مقطعی 
توسط حکومت دید؛ و بسی دراز دامن تر 

 از سوریه نیز. 

 بولتن کارگری شماره
١٠٨  

  ره می خوانید:در اين شما

تاریخ را ن می توان : تحلیل ھفته
  !متوقف، و ن ب عقب راند

کار کودک،  : از تجربه ديگران
  ھای آموزشی و سیاسی گزینه

  : اخبار خارجی

در مصاف ُسست  ٢٠جی :ترکیه -
  با بحران اقتصادی جھانی آینده

: رنج سنگین زنان در اثر ژاپن -
  زایمان و مادری

ھا و  سازمان ھمبستگی :فرانسه -
  ھای کارگری با مردم فرانسه اتجادیه

ھا نظارت  درادغام بیمه :اقتصاد
دولتی نباید جایگزین نظارت 

  دموکراتیک شود

انتقاد وکیل کانون  :صدای کارگر
صنفی معلمان از برخوردھای 

  غیرقانونی با فرھنگیان

  و ...

  

www.kar-online.com 

زمان تاکید و تصریح بر این واقعیت است 
که این تز، از جنس برنامه است و حتی از 
جنس ایدئولوژی ناظر بر برنامه! گفتن 

ی اینکه، چنین تزی نه یک فروارده تصادف
مخلوق گروه معینی در اتاق فکر والیی، 
بلکه مادیت یافته اس و اساس اندیشه 
نظام والیی منبعث از آن و نھفته در خود 

اش: توسعه طلبی  آنست که به موجب
غزواتی و جھادی، شرطی تردید ناپذیر در 
حفاظت از خندق والیت اسالمی و شیعی 
است. وقت آنست تا تکرار شود که ایجاد 

ی مبتنی بر راه اندازی اتحاد ھالل شیع
نظامی در منطقه، نه سیاست  -سیاسی

روز جمھوری اسالمی که برنامه از پیش 
اندیشیده و به اجرا گذاشته آنست برای 
حفظ ایران اسالمی و انبساط "اسالم" 
شان در منطقه. پرتو اندازی بر این حقیقت 
که در اینجا ھم جمھوری اسالمی، دیگر 

م ایرانی یاری می گیرد بار از ناسیونالیس
تا میخ "ایران اسالمی" خود را بکوبد؛ و 
البته با به رخ خالیق کشیدن وجود اینھمه 

در  -نعمت "امنیت اسالمی" در ایران را 
مقایسه با نا امنی ھای فزاینده در 

تا خالیق  -کشورھای ھمجوار و منطقه
   "قدر" حکومت خویش بیشتر بشناسند!

ه بداند یک آری! الزم است که جامع
منشاء بسیار جدی آشوب ھا در منطقه، 
ھمین برنامه "عمق استراتژیک" جمھوری 
اسالمی است و خطای بزرگی خواھد بود 
ھرگاه که اپوزیسیون در مواجھه با این 

ایی حکومت، فقط در سطح  رویکرد برنامه
سیاست بلغزد. برخورد خود با عملکرد 
جمھوری اسالمی را فقط در حمایت آن از 
رژیم اسد خالصه کند و از اصل راھبرد 

 "عمق استراتژیک" آن غافل بماند. 

ایی برنامه  ما باید به نحو روشنگرانه
دمکراتیک برای تامین امنیت ھم در درون 
کشور وھم برای ھمگان در منطقه را 

 -آلترناتیوی بشناسانیم در مقابل نقشه 
برنامه ھای توسعه طلبانه حکومت والیی. 

ین زمان برانگیختگی بویژه در ا
ھای جامعه ایران برای اینکه  کنجکاوی

بداند چه سیاست خارجی به مصلحت و 
سود کشور است؟ می توان و باید با 

ھای یک برنامه مبتنی  معرفی پایه و مولفه
بر صلح و امنیت و رشد برای ایران و 
منطقه نشان داد که چه تضاد بنیادینی 

رنامه بین رویکرد ملی و دمکراتیک با ب
  "عمق استراتژیک" والیت فقیه وجود دارد.
ارتقای بیشتر شعور ملی در راستای فھم 
تفاوت بین ایران دوستی و ناسیونالیسم 
کاذب خدمتگزار توسعه اسالمی، از طریق 

  مواجھه برنامه ھای آلترناتیو میسر است.

  اخبار روز منبع:
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