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  ضرورت کانديدا شدن برای مطالبه حق شھروندی و شکستن               

  حصار شورای نگھبان 

ثبت نام کانديداھا برای مجلس شورا از روز شنبه آغاز شده و تا يک ھفته طول خواھد کشید. شرکت در انتخابات حق ھر شھروند ايرانی 
در جمھوری اسالمی نه فقط نیروھای دگرانديش و مخالف   است. اما در جمھوری اسالمی اين حق اساسی شھروندان نقض می شود.

بات محرومند که حتی جریانھای ملتزم به قانون اساسی ولی منتقد یکه تازی ولیفقیه نیز راھی به آن حکومت دینی از شرکت در انتخا
ه. ندارند. انتخابات در این حکومت، فقط در مکانیسمی برای رقابت بین حکومتگران معنی مییابد و نه چونان سازوکاری برای اعمال اراده جامع

   ن انتخابات، نظارت استصوابی است.ابزار اصلی جريان حاکم برای مھندسی کرد

با اين وجود اما، انتخابات آن حوزه مھم و تاثیر گذاری است که در آن حکومت، مردم را ولو مھندسی شده و مقطعی وارد بازی می کند. از  
سی کشور بزنند، صندوق ھمین طریق ھم است در برخی انتخابات مردم امکان می يابند تا به درجاتی مھر و نشان خود را بر تحوالت سیا

رای را به "نه" آشکار به جريان حاکم تبديل کنند و به کانديداھائی رای بدھند که خواھان اصالحات و يا دستکم توقف و تغییر سیاست ھای 
  و تعدیل امور ھستند.  ويرانگر

ن حصار شورای نگھبان، خنثی و کم  اثر اعالم کرديم که برای مطالبه حق شھروندی، شکست ھیئت سیاسی ـ اجرائی  ما در بیانیه ھای 
کردن کارکرد نظارت استصوابی، برای برھم زدن برنامه مھندسی کردن انتخابات، الزم است که احزاب و سازمان ھای سیاسی، فعالین 

ن، پرستاران، جنبش ھای اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان ھای مردم نھاد، فعالین سنديکائی و نمايندگان واقعی کارگرا
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 معتمدين محل وارد میدان شوند و حق داشتن نماينده در مجلس را با اعالم کانديداتوری پی گیرند.

بش ھای اجتماعی و گروه ھای اجتماعی که برشمرده شد، کانديدا شوند و از حق خود برای کانديدا شدن دفاع الزم است که فعالین جن 
نمايند. به نظر ما اين حق گروه ھای مختلف اجتماعی است که شورای نگھبان و جريان حاکم را برای تائید صالحیت کانديداھايشان تحت 

   شکال مختلف به اعتراض برخیزند.فشار قرار دھند و در صورت رد صالحیت، به ا

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)
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 مطالبات و رئوس برنامه پیشنھادی ما
حدود دو ماه به انتخابات مجلس شورا مانده است. نیروھای مختلف درون و حاشیه حکومت از ماه ھا قبل برای مشارکت در انتخابات، 

مد مشترک و تھیه لیست واحد، در جنب و جوشند. اما در سطح جامعه ـ خاصه در برای يارگیری و شکل دادن ائتالف ھا جھت برآ
به حساب می آيند ـ ھنوز تحرک   نمايندگان  كالن شھرھا که نمايندگان آن ھا از نظر فعالیت و سمت دھی ھا در مجلس از تاثیرگذارترين

در وضعیت سیاسی کشور دارد. وضعیت سیاسی کشور  سیاسی چندانی برای اثرگذاری برانتخابات ديده نمی شود. اين امر ريشه
ناروشن و بی چشم انداز است. بعد از برجام تغییری در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور صورت نگرفته است. مردم در حال انتظار به سر 

  می برند.
شبکه ھای اجتماعی توسط ارگان ھای فضای کشور ھم چنان امنیتی است. دستگیری فعالین سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران و فعالین  

اطالعاتی ـ امنیتی ادامه دارد، خانم زھرا رھنورد و آقايان میرحسین موسوی و مھدی کروبی در حصر به سر می برند، به جلسات 
طلبان و سخنرانی اصالح طلبان حمله می شود و شورای نگھبان به ھمراه ارگان ھای امنیتی برای ھزاران کانديداھای احتمالی اصالح 

اعتدال گرايان، پرونده  درست می کند. شواھد حاکی از آن است که تیغ شورای نگھبان در انتخابات آتی ھم چنان ُبرا خواھد بود. جريان 
حاکم با حفظ و تشديد فضای امنیتی، پرونده سازی برای کانديداھا و توسل به نظارت استصوابی، می خواھد ھمانند سه دوره قبلی 

   ابات آتی را مھندسی کند و مجلس مطلوب خود را از صندوق ھای رای بیرون بیآورد.مجلس، انتخ

حسن روحانی می خواھد از فرصت ھائی که بعد از توافق وين فراھم آمده به سود نیروھای اعتدال گرا و اصالح طلب در انتخابات بھره  
رياست جمھوری خواھد داشت. اگر انتخابات آتی ھم چنان مديريت گیرد. او واقف است که انتخابات مجلس تاثیر جدی بر انتخابات آتی 

شده برگزار شود و ترکیب کنونی مجلس به سود اعتدال گران و اصالح طلبان تغییر محسوس پیدا نکند، پیروزی او در انتخابات دوره دوازدھم 
  رياست جمھوری زير سئوال خواھد رفت.

درون و حاشیه حکومت حاد است. در اين روند، سه بلوک شکل گرفته است: بلوک چالش برسر انتخابات مجلس در بین نیروھای  
رو اصالح طلبان و اعتدالیون، بلوک اصول گرايان میانه رو و بلوک اصول گرايان تندرو (راست افراطی). جمعیت موتلفه از اصول گرايان میانه 

ی از جبھه پايداری، جمعیت ايثارگران، رھپويان و جمعیت موتلفه فاصله گرفته و به راست افراطی نزديک شده است. بلوک راست افراط
تشکیل شده است. بلوک اصول گرايان میانه رو (راست سنتی) با مديريت چھره ھای شاخص آن در حال تشکیل است. بلوک سوم از 

  جريان ھای مختلف اصالح طلب و کارگزاران تشکیل شده است.

د که با تشکیل شورای ھماھنگی سیاست گذاری، جريان ھا و گرايش ھای مختلف در صفوف خود را در اصالح طلبان و کارگزاران کوشیده ان 
زير يک پرچم گرد آورند و با لیست واحد در سراسر کشور در انتخابات برآمد کنند. ائتالف اصالح طلبان و کارگزاران در مقابل پراکندگی 

شود. اصالح طلبان برای گذشتن از صافی شورای نگھبان از يکسو به سیاست معرفی اصول گرايان، می تواند به نقطه قوت آن ھا تبدیل 
ھا کانديدای پرشمار روی آورده اند و از سوی ديگر سیاست تعامل با ولی فقیه را در پیش گرفته و با شورای نگھبان وارد گفتگو شده اند. آن 

و تعامل با او و شورای نگھبان، خواھند توانست موقعیت انتخاباتی خود را براين تصورند که گويا با حرکت در زير خط قرمزھای ولی فقیه 
تحکیم بخشند. فعالیت تاکنونی اصالح طلبان نشان نمی دھد که آن ھا به جامعه مدنی توجه جدی مبذول می دارند. بعید به نظر می رسد 

اکم مجوز برای اصالح طلبان و اعتدال گرايان صادر کند که در که تعامل با ولی فقیه و مذاکره با شورای نگھبان، کارساز افتد و جريان ح
مجلس دست باال پیدا کنند و يا چھره ھای شاخص اصالح طلب از صافی شورای نگھبان بگذرند. خامنه ای آب پاک روی دست آن ھا ريخته 

ھبان و نظام است و "نظارت شورای و گفته است که نظارت استصوابی و احراز صالحیت کانديداھا، "حق عقلی و منطقی" شورای نگ
  .نگھبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از ھمان حق الناس است"

راست افراطی در تالش است که اين بار ھم از رانت نظارت استصوابی، پشتیبانی ولی فقیه، سپاه و بسیج و ثروت ھای اندوخته شده از  
انند مجلس کنونی جای پای قوی در مجلس به دست آورد. اما اکثريت جامعه در مقابل راست افراطی قرار رانت خواری بھره جويد و ھم

  دارند و شعار "نه" به دلواپسان يا "کارت قرمز به دلواپسان" می تواند آرزوی آن ھا را برباد دھد.

ر انتخابات بعدی به ويژه در سه انتخابات گذشته مجلس نقش پول در انتخابات از انتخابات دوره سوم مجلس به اينسو افزايش يافته و د 
پررنگتر شده است. نیروھای راست افراطی که به منابع مالی کالن دسترسی دارند و در دوره احمدی نژاد از رانت ھای حکومتی ثروت 

  اندوخته اند، می خواھند در انتخابات ھزينه کنند و رای بخرند.

گان ھم زمان برگزار می شود. چالش در درون حکومت برسر مجلس خبرگان حادتر از مجلس شورا انتخابات مجلس شورا و مجلس خبر 
است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان آتی، ولی فقیه را انتخاب کند. جريان حاکم واھمه دارد که رفسنجانی ـ روحانی جای پای 

نقش موثر ايفاء کنند. رفسنجانی می کوشد با موضع گیری ھای خود و با  قوی در مجلس خبرگان پیدا کنند و در انتخاب ولی فقیه آتی
دعوت از يارانش برای کانديدا شدن، از ظرفیت ھای موجود در ساختار سیاسی حکومت بھره گیرد و شرکت کنندگان در انتخابات مجلس 

  قیه و نھادھای تحت مسئولیت او.خبرگان را در مقابل يک انتخاب قرار دھد: واليت مطلقه فقیه و يا نظارت بر ولی ف

  سیاست ما در انتخابات 
انتخابات با حزبیت و سازمان يابی گروه ھای مختلف اجتماعی پیوند خورده است. تالش حکومت اين است که نیروھای اجتماعی سازمان 

اجتماعات، تشکل ھای صنفی،  پیدا نکنند، جامعه مدنی جايگزين جامعه توده ای نشود و اجتماعات در جامعه پانگیرد. حکومت از
سازمان ھای مردم نھاد و احزاب سیاسی منتقد و اپوزيسیون وحشت دارد. در فقدان جامعه سازمان يافته و در فضای به شدت امنیتی، 

الین امکان برآمد جمعی اندک است و با ھزينه باال روبرو است. انتخابات، فضا و فرصت ھائی ھرچند ناچیز را فراھم می آورد که فع
سیاسی و مدنی از وضعیت رکود خارج شوند، مطالبات خود را مطرح کنند، به کار روشنگری بپردازند و در صورت امکان بر روند انتخابات 

اظر تاثیر بگذارند. با چنین نگاھی فعالین جنبش زنان در چند ماه مانده به انتخابات پیش قدم شده و یک کمپین راه انداختند. کمپین آن ھا ن
طلب" و "کارت قرمز برای  کرسی برای زنان برابری ٥٠شوم"، " ر "تغییر چھره مردانه مجلس" است. آن ھا سه کمیته "من کاندیدا میب

ستیز" تشکیل داده اند. فعاالن جنبش زنان برای افزایش مشارکت سیاسی زنان و کسب سھم بیشتر از پارلمان تالش  کاندیداھای زن
  می کنند.

یانیه،  سیاست سازمان نسبت به انتخابات را اعالم کرديم. انتخابات در جمھوری اسالمی غیرآزاد و غیردمکراتیک است. ما در نخستین ب 
م ما بر انتخابات آزاد تاکید داريم. انتخابات آزاد شروط معین دارد. نخستین شرط برگزاری انتخابات آزاد، حق آزاد کاندیداتوری برای عمو

است، که در وضع کنونی با نظارت استصوابی شورای نگھبان از آنان سلب می شود. در بیانیه نخست تصریح نیروھای منتقد و مخالف 
کرده ایم: "ما براين باوريم که احزاب و سازمان ھای سیاسی، فعالین جنبش ھای اجتماعی از جمله جنبش سبز و زنان، سازمان ھای 

رگران، پرستاران، معلمین، استادان، کارشناسان، گروه ھای مختلف صنفی، چھره ھای مردم نھاد، فعالین سنديکائی و نمايندگان واقعی کا
  ...  شاخص سیاسی، ادبی و ھنری، فعالین حقوق بشر، ملی ـ قومی و اقلیت ھای مذھبی و معتمدين محل 

  ١٢ادامه در صفحه 
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  ٣ صفحه ٤٧ شماره    

 
  دومین مجمع عالی حزب پادگانی در آستانه انتخابات

  بھروز خلیق

  آنالين -يادداشت سیاسی کار 
ور معمول ھر چند احزاب سیاسی به ط

سال يکبار کنگره تشکیل می دھند. در 
کنگره مسئولین، نمايندگان کنگره و 
میھمانان سخنرانی و اظھار نظر می کنند، 
عملکرد حزب در فاصله بین دو کنگره مورد 
بحث و بررسی قرار می  گیرد، از قبل يا در 
جريان کنگره کمیسیون ھای مختلف برای 

و تشکیالتی  مسائل سیاسی، برنامه ای
انتخاب می شود و سرانجام سند سیاسی 
و يا قطعنامه سیاسی تصويب و انتشار 

 می يابد.

 

 

 

 

 

 

 

ھمانند احزاب سیاسی دومین » بسیج« 
آذر  ٢٦و  ٢٥مجمع عالی خود را در روزھای 

در شھر مشھد برگزار کرد. به نوشته 
رسانه ھا، بسیج از يکسال پیش "با 

ران متخصص بھره مندی از ھمفکری ھزا
بسیجی از ھمه اقشار و در تمامی 
رشته ھا و تخصص ھا، در قالب یک اتاق فکر 

کمیسیون  ١٧منسجم و بزرگ ملی با 
تخصصی مسائل کشور را بررسی 
کرده اند". مسائل سیاسی، علمی، 
فرھنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی ... 
موضوعات مورد بررسی و تحلیل 

  ھا بودند. کمیسیون

مجمع ھم فرماندھان سپاه شرکت در اين  
داشتند و ھم چھره ھای شاخص راست 
افراطی. محمدعلی جعفری فرمانده سپاه، 
حسین سالمی، جانشین فرمانده سپاه 

الھدی امام جمعه  احمد علم پاسداران، سید
مشھد، محمدرضا نقدی رئیس سازمان 
بسیج، غالمعلی حدادعادل عضو شورای 

ل كوثری و عالی انقالب فرھنگی، اسماعی
قدوسی نمايندگان راست افراطی  كريمی 

در مجلس، حسین شريعتمداری چھره 
طال، محمد  شاخص راست افراطی، حسین

سلیمانی، زاھدی، الله افتخاری و 
رحماندوست اعضاء جبھه پايداری و از 
نزديكان مصباح يزدی و طريقت منفرد، 

علي رامین، كامران دانشجو،  محمد
بابايی  یدرضا حاجسیدمحمد حسینی و حم

از افراد نزديک محمود احمدی نژاد در مجمع 
عالی بسیج حضور داشتند و برخی از آن ھا 
در طی دو روز سخنرانی کردند. در اين 
مجمع نماينده ای از اصول گرايان میانه رو، 
اعتدالیون و اصالح طلبان حضور نداشت. 
ترکیب شرکت کنندگان در دومین مجمع 

نزديک سپاه و بسیج و  عالی بسیج، پیوند
  راست افراطی را به نمايش گذاشت.

مجمع عالی بسیج ھمانند احزاب  

سیاسی دارای قطعنامه سیاسی بود. با  
توجه به اينکه مجمع در آستانه انتخابات 

اش پیام  برگزار شده بود، مجمع در قطعنامه
اصلی خود را در رابطه با انتخابات صادر کرد. 

خواست که با   بانقطعنامه از شورای نگھ
توجه به اھمیت انتخابات مجلس خبرگان 
رھبری و مجلس شورای اسالمی، در برخورد 

و » شجاعت«ھا، با  با بررسی صالحیت نامزد
اقدام کنند. مجمع عالی بسیج » قاطعیت«

حق «ھا را  ھم چنین تائید صالحیت نامزد
دانست و از شورای نگھبان خواست » الناس

افراد فاقد صالحیت، به  که از تائید صالحیت
  خودداری کند.» دلیل و مصلحتی«ھر 

ھم عملکرد نظامی دارد و ھم » بسیج« 
سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرھنگی و 
رسانه ای. بسیج به عنوان ارگان نظامی 

گردان با نام گردان ھای عاشورا  ٢۵٠٠دارای 
و الزھرا در سطح کشور است. این گردان ھا 

اول. جنگ شھری در دو ماموریت دارند: 
صورت حمالت نظامی کشورھای دیگر دوم. 
سرکوب شورشھای شھری و حرکات 
اعتراضی. اين گردان ھا در سرکوب جنبش 
سبز نقش مھمی داشتند. بسیج به عنوان 
نھاد غیرنظامی دارای تشکیالت گسترده در 
سطح کشور است. از جمله: بسیج 

آموزی، بسیج  دانشجویی، بسیج دانش
ربیت بدنی، بسیج خواھران، بسیج ورزش و ت

جامعه پزشکی، بسیج اساتید، بسیج 
ادارات، بسیج علمی، بسیج جامعه 
مھندسین، بسیج ھنرمندان، بسیج 
فرھنگیان، بسیج حقوقدانان و وکال، بسیج 
  اصناف، بسیج کارگری، بسیج عشایر و

  بسیج طالب.

  

 

 

 

 

يک عملکرد شاخص دارد. » بسیج«اما 
به حزب پادگانی مشھور عملکرد حزبی که 

شده است. در کشوری که حزبیت توسط 
حکومت و روحانیت مورد لعن و نفرين است، 
حزب پادگانی گسترده ترين تشکیالت و 

» بندی استخوان«پرشمارترين عضو را دارد. 
اصلی حزب پادگانی، کادرھای ثابت و 

اند. آن ھا جدا از وظائف  استخدام شده بسیج
نیز دارند. این وظیفه  نظامی، وظیفه دیگری

عبارتست از بوجود آوردن حلقه ھای چند نفره 
در محله ھای شھرھا، ادارات، دانشگاه ھا و 
... یعنی ھر عضو ثابت بسیج باید در محل  
زندگی، محل کار یا تحصیل، حلقه ای را در 

 ١٠یا  ٥اطراف خود جمع کند. حلقه  می تواند 
دراین  نفر بیشتر یا کمتر باشد. افرادی که

حلقه ھا جذب شده اند مانند کادرھای 
وابسته به مرکز بسیج حقوق بگیر نیستند، 
اما بدلیل ھمین وابستگی می توانند از 
امتیازھائی مثل راه یافتن به دانشگاه ھا، 
استخدام در ادارات، گرفتن سھمیه مواد 
غذائی، سفر به مراکز مذھبی و زیارتی و 

ق مانند حتی رفتن به شھرھای مذھبی عرا

کربال و نجف و مکه درعربستان سعودی 
بھره مند شوند. در حقیقت این وابستگی به 
آنھا امکان میدھد تا سھم اندکی از قدرت و 
امکانات را در جمھوری اسالمی داشته 
باشند. آن ھا آماده انجام ماموریت ھائی 
ھستند که از طرف سران حلقه ھای بسیج 

 به آنھا احاله می شود. 

اموریت ھا نیز عمدتا از کانون مرکزی و این م
رھبری بسیج ابالغ می شود. با اين ساختار 
بسیج قادر می شود موقع ضرور اين نیرو را 
به حرکت درآورد. مساجد در ساختار بسیج 
نقش مھمی دارند. ھم به عنوان دفتر و ھم 
محل تجمع و ھماھنگی. خامنه ای به اين 

ضرورت رابطه وقوف دارد. او ھمواره بر 
گسترش مسجدسازی در مجتمع ھای 
مسکونی، مراکز اداری و حتی برخی 
ایستگاه ھای مترو تاکید دارد. این امر به 
معنی گسترش مراکز و پایگاه ھای استقرار 

  ھسته ھای مرکزی حزب پادگانی است.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله ماموریت ھائی که به حزب پادگانی 
ر محول می شود، شرکت سازمان يافته د

انتخابات و دادن رای به کاندیداھائی است 
که از کانون رھبری این حزب معرفی 
می شوند. کانونی که با کانون مرکزی سپاه 
پاسداران و یک پله باالتر، به مرکز قدرت 
یعنی بیت خامنه ای وصل است. اگر سازمان 
منسجم و کادرھای حقوق بگیر این حزب را 

از آن ھا  ھزار نفر فرض کنیم که ھر يک ٣٠٠
نفر از اعضای  ٥موظف به ابالغ این نظر به 

حلقه ھای مرتبط با خود باشند و ھر یک از 
عضو خانواده خود را برای دادن رای  ٤آن ھا 

به کاندیدای مورد تائید مرکز بسیج به پای 
صندوق ھای رای بیآورند، آنگاه با چند میلیون 
آرای سازمان یافته روبرو ھستیم. مورد 

لکرد حزب پادگانی به انتخابات مشخص عم
 ١٣٨٨و  ١٣٨٤رياست جمھوری سال ھای 

برمی گردد که "پیروزی" احمدی نژاد را 
  مسجل کرد.

به نظر می رسد که تشکیل دومین مجمع  
عالی حزب پادگانی با برگزاری انتخابات 
مجلس شورا و مجلس خبرگان مرتبط است. 
 به ويژه اينکه انتخابات مجلس خبرگان در اين
دوره از حساسیت برخوردار است و جريان 
حاکم از حضور رقبای خود در انتخابات و تبديل 
شده انتخابات به رای عدم اعتماد به 

  کانديداھای خود واھمه دارد.

 

از جمله ماموریت ھائی که 
به حزب پادگانی محول 
می شود، شرکت 
سازمان يافته در انتخابات و 
دادن رای به کاندیداھائی 

ه از کانون رھبری است ک
 این حزب معرفی می شوند

مورد مشخص عملکرد حزب 
پادگانی به انتخابات رياست 

و  ١٣٨٤جمھوری سال ھای 
برمی گردد که "پیروزی"  ١٣٨٨

 احمدی نژاد را مسجل کرد

در اين مجمع نماينده ای از 
اصول گرايان میانه رو، 
اعتدالیون و اصالح طلبان 
حضور نداشت. ترکیب 

کت کنندگان در دومین شر
مجمع عالی بسیج، پیوند 
نزديک سپاه و بسیج و 
راست افراطی را به نمايش 

 گذاشت

سکوالر تالش می کنیمما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و   



  

  

  
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٤٧ شماره    

 

  پیرامون وضعیت سیاسی کشور بعد از برجام   

  آرائی در درون جمھوری اسالمی، سیاست و رھیافت ما صف    
   

  صحنه سیاسی کشور بعد از برجام
کردند که فضاھای جديدی در  یماه نگ بھائی فرصت گران عنوان بهی وسیعی از مردم به ويژه فعالین اقتصادی به توافق وين ھا گروه
یژه در عرصه اقتصادی خواھد گشود، به تولید رونق خواھد بخشید، از نرخ بیکاری و از رنج جانکاه مردم و بهی مختلف اجتماعی و ھا حوزه

ی بیشتر ھا حرانبفرورفتن کشور در گرداب و از خاتمه خواھد يافت  سیاست ستیز با غربکارگران و زحمتکشان خواھد کاست،  خصوص به
  انتظار کشیده، مذاکرات را پی گرفته تا خبر خوش توافق را بشنوند.  ھا ماهجلوگیری خواھد شد. اکثريت مردم و نیروھای سیاسی 

ھای اقتصادی ھموار گشت. پیش از برجام نیز روشن بود  یمتحرتوافق صورت گرفت، سايه شوم جنگ دور شد و راه برای برداشته شدن 
اسالمی، در صدد برآوردن تمام انتظارات شکل گرفته بر نخواھد آمد. اما در کادر ممکنات این نظام ھم، ھنوز تغییر که جمھوری 

مثبتی برای تغییر  انداز چشممحسوسی در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نیآمده، فضای سیاسی ھم چنان امنیتی و بسته مانده و 
  ت. در مواردی ھم، روندھای منفی شتاب گرفته است. ھای تا کنونی حکومت گشوده نشده اس یاستس

المللی،  ینببحران اقتصادی، راه افتادن واحدھای تولیدی و بھبود زندگی مردم به درجاتی با تعامل با جامعه بر در شرايط کنونی غلبه 
يگر با برچیده شدن فضای بسته و امنیتی، سو و از سوی د ی با امريکا و رفع تحريم ھا از يکزدائ تنشگسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، 

ی مانند ئعالوه مادام که اقتصاد کشور در سیطره نھادھاھای سیاسی و اجتماعی بستگی تام دارد. به  یآزادتامین حقوق شھروندی و 
اتی و عقب ماندگی شکاف ھای طبقفقر، بیکاری، قرار دارد، بحران اقتصادی، و دستجات رانت خوار  بنیادھا و سپاه، آستان قدس رضوی

  اقتصاد کشور ادامه خواھد یافت. 

در طی چندين سخنرانی، سیاست ھای را در ھر دو جھت مسدود کرده است. او   ھاراه بعد از برجام راسأ به میدان آمده وی ا خامنهعلی 
ان داده است که در "استکبارستیزی" "دشمن" در دوره پسابرجام را تبیین نموده و به حامیان واليت فقیه در منطقه و داخل کشور اطمین

ای فراتر نخواھد رفت.  با امريکا از موضوع پروژه ھستهمذاکره جمھوری اسالمی و ستیز با "شیطان بزرگ" خللی به وجود نیآمده و 
ه است که در به اکثريت مردم کشور ما که خواھان تغییر سیاست ھای فاجعه بار حکومت ھستند، پیام دادای بعد از توافق وين به  خامنه

  ھمان پاشنه می چرخد. به تغییر امید نبندند.

سیاست غرب در سال ھای گذشته اعمال فشار بر جمھوری اسالمی و منزوی کردن آن بود. بلوک قدرت مدعی بود که غرب سیاست 
ريم ھای اقتصادی در حال برداشته "براندازی نرم " يا "انقالب رنگی" را در قبال جمھوری اسالمی دنبال می کند. در دوره پسابرجام تح

گذشته پشت سرھم   ھایدھد. کشورھای اروپائی در ماه شدن ھستند و "براندازی نرم" به تبع آن موضوعیت خود را از دست می
تنش ھیئت ھای نمايندگی خود را به تھران گسیل کرده و برای بستن قراردادھای اقتصادی اعالم آمادگی کرده اند. اوباما ھم از کاھش 

چالش سنگینی که بیش از يک دھه بین جمھوری اسالمی و بین دولت امريکا و جمھوری اسالمی استقبال کرده است. می توان گفت 
کشورھای غربی بر سر برنامه ھسته ای جريان داشت، با توافق وين به پايان رسیده و تاثیرات خود را در سیاست غرب نسبت به 

تغییر، فرصت ھای جديدی را برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با غرب برای کشور ما فراھم  جمھوری اسالمی گذاشته است. اين
  آورده است.

  
آمده به سود منافع ملی، مھار بحران اقتصادی و بھبود زندگی مردم، از گسترش  یشپی ھا فرصتیری از گ بھرهی جا بهی اما ا خامنه

ای برای حفظ استبداد مذھبی به دشمن  ی به واھمه افتاده است. خامنهتراش مندشمناسبات ايران و غرب و از دست دادن سیاست 
نیازمند است. او گسترش مناسبات با غرب به ويژه عادی سازی مناسبات بین ايران و امريکا را به معنی "نفوذ" سیاسی، فرھنگی، 

بیشترین نگرانی او از گشایش فضای گران آينده نظام است. نمی داند. از ھمین رو او  "استحاله نظام از درون"اقتصادی و امنیتی دشمن و 
اند  ھا نشسته آن": نگر اين نگرانی فزاينده است. او گفته استھای گذشته نشاسخنان خامنه ای در ھفته. سیاسی داخل کشور است

آن ایران نیست. نباید گذاشت این  سال بعد، ایران، ١٠دھند که  شان ببرد؛ وعده می منتظر که روزی ملت و نظام جمھوری اسالمی خواب
ھای انقالب و فکر انقالبی مستحکم باشد که با مردن و زنده بودن این و  چنان پایه فکر، این امید شیطانی در دل دشمن پا بگیرد. باید آن

تنھا  ).شھریور ٢۵شنبه روز چھار درجمع فرماندھان سپاه ". (سخنرانی در آن و زید و عمر تاثیری در حرکت انقالبی این کشور نگذارد
ای نیست که نگران "نفوذ دشمن" است. ياران نزديک او يعنی فرماندھان سپاه، امنیتی ھا و راست افراطی ھم در نگرانی او خامنه

  سھیم ھستند.

وذ" غرب و مقابله ای رسالت حفظ انقالب اسالمی و ارزش ھای آن را در حال حاضر و در دوره بعد از مرگش به سپاه و رصد کردن "نفخامنه
سپاه یک سازمان سر به زیر و سرگرم کارھای با آن را به اطالعات سپاه سپرده است. او در ھمان سخنرانی به صراحت اعالم کرد: "

سپاه بر پايه ھمین سخنان، تاکید می فرماندھان " .اداری خود نیست بلکه یک ناظِر آگاه و بینا و متوجه مسائل داخلی و خارجی است
سازمان اطالعات سپاه ھم با گرفتن چنین مجوزی از انقالب با سپاه پاسداران است. تداوم مسئولیت اصلی حفظ امنیت نظام و  کنند

در تشديد فضای امنیتی، دستگیری روزنامه نگاران، فعالین از وزارات اطالعات میدان را در دست خود گرفته و گوی سبقت را ای،  خامنه
ھای اطالعات سپاه، به اطرافیان حسن  احضارھا و تھديدھا ربوده است. اينک دستگیریو مدنی و  شبکه ھای اجتماعی، سیاسی

  روحانی رسیده است. 

ای، فضای امنیتی تشديد شده و وضعیت سیاسی کشور بعد از برجام در ابھام قرار گرفته است. ناروشن بودن  در اثر برخوردھای خامنه
  ھای اقتصادی کشور گذاشته است.   فعالیتوضعیت سیاسی کشور، تاثیر منفی روی 

  در درون جمھوری اسالمی  آرائی صف

ھا  ای و بیت او، نظامی ـ امنیتی آرائی در درون جمھوری اسالمی در برخی زمینه ھا بارزتر شده است. در يکسو خامنه بعد از برجام صف
سوی ديگر نیروھای اعتدال، اصالح طلبان و الیه ای از  و راست افراطی است که دست باال را در ساختار قدرت حکومتی دارد و در

  شود. اصولگرایان معتدل. این بلوک با رفسنجانی ـ روحانی مشخص می

کشور بعد از برجام برسر دو راھی قرار گرفته است. ادامه سیاست ھای فاجعه بار حکومت و يا گام برداشتن در جھت تغییر آن ھا. در 
نسبت به وضعیت کشور، حیات و آينده جمھوری اسالمی وجود دارد. بلوک نخست حفظ امنیت، حیات و آينده  حکومت آمیزه ای از دو نگاه

 نظام را نه صرفأ در محدوده مرزھای کشور، بلکه عمدتأ در گسترش عمق راھبردی برپايه اقتدارگرائی، ستیز با اسرائیل، ستیز با غرب و
  ای و ياران او  نظام را در رودروئی با دشمنان مفروض شان در درون مرزھا داند. خامنه گری می گری و نظامی دشمنی با امريکا، شیعه

...  
   ٥ادامه در صفحه 

  



  
  

  ٥ صفحه  ٤٧ شماره    

  ... پیرامون وضعیت سیاسی
  ۴ادامه از صفحه

توان گفت که آنھا به "انقالب مداوم"  ای برای آن متصور نیستند. مسامحتأ می بخش و تضمین شده بینند و آينده اطمینان پذير می آسیب
برخالف تصورات و ": گويد داند و می می "صیرورت و تحولی عمیق و پایان ناپذیر"و  "حقیقتی، ماندگار و دائم انقالب راای " باور دارند. خامنه

 "جمھوری اسالمی"کنند، انقالب تمام شدنی نیست و تبدیل آن به  ای آنھا را تکرار می القائات اتاق فکرھای بیگانه که در داخل ھم عده
روندی که بعد از سقوط حکومت طالبان و صدام  " (به نقل از ھمان سخنرانی).ان پذیر نخواھد بودکنند امک به معنایی که آنھا فکر می

پیش رفته و موقعیتی که جمھوری اسالمی در عراق، لبنان، سوريه و يمن و به طور کلی در منطقه به دست آورده، چنین نگاھی را 
شود که جنگ با دشمن از مرزھای ايران به مناطق نفوذ منتقل  میتقويت کرده است. بنابه اين نگرش، داشتن عمق راھبردی موجب 

  شود. 
بلوک خامنه ای، غرب به ويژه امريکا را به عنوان سمبل لیبرالیسم، دشمن اسالم و دولت امريکا را به مثابه دشمن اصلی و "شیطان 

ک خامنه ای در مواقعی برپايه مصلحت ھای نظام عمل توان و نبايد با آن به مذاکره نشست. گرچه بلو ورد که نمی  آ بزرگ" به حساب می
می کند و به اين و يا آن مذاکره تن می دھد، ولی برای آن ھا مذاکره با دولت امريکا و برقراری مناسبات عادی با آن، به معنی کنار 

زد شیعیان و مردم گذاشتن سیاست دشمن تراشی، دوستی با استکبار و "شیطان بزرگ" است. جمھوری اسالمی خود را در ن
کشورھای عربی به عنوان حکومت استکبارستیز، دشمن امريکا و مدافع حقوق فلسطینیان و خصم آشتی ناپذير اسرائیل معرفی کرده 

  ھای شیعه در عراق، جمھوری اسالمی را با چنین سیمائی شناخته و طرف آن جذب شده هللا لبنان و گروه ھائی مثل حزب است. جريان
ای که حکومت از خود ساخته، به معنی تضعیف موقعیت جمھوری اسالمی در منطقه  ايت قرار گرفته اند. مخدوش شدن چھرهو مورد حم

ھای شیعه از آن است. اين نگرش عمیقا خصلت ايدئولوژيک دارد و وظیفه اصلی خود را نه غلبه بربحران اقتصادی و  و فاصله گرفتن گروه
  بلکه انجام رسالت تاريخی يعنی اسالم گستری می داند.   کاستن از درد و رنج مردم ايران،

  
ھای جمھوری اسالمی به عنوان ضرورت امروز باور دارد. این گرایش از  گرايش ديگری در حکومت وجود دارد که برتغییر وجوھی از سیاست

نیز از عمق چندانی برخوردار نیست.  سوئی دست پائین را در ساختار قدرت حکومتی دارد و از سوی دیگر دامنۀ تغییرات مورد نظرش
شاخص اين گرايش، رفسنجانی ـ روحانی است که از حمايت اصالح طلبان برخوردار است. وضعیت اقتصادی کشور به پاشنه آشیل دولت 

ین صلح در منطقه بیند، بر تام حسن روحانی تبديل شده است. او راه برون رفت از بحران اقتصادی را در تنش زدائی با اروپا و امريکا می
تاکید دارد و از تشديد فشارھای امنیتی ناراضی است. روحانی از محدود شدن شورای نگھبان به نظارت و از برگزاری انتخابات رقابتی 

  کند.  ھای حکومتی به جای انتخابات مديريت شده دفاع می بین جريان

کنند و  داند که برای نفوذ غرب بسترسازی می یاست ھائی میای صاحبان گرايش دوم يعنی رفسنجانی ـ روحانی را حامل س خامنه
ای خطر  بیند. خامنه آورند. او در چھره و سیاست آندو "نفوذ" را می زمینه را برای استحاله نظام از درون در يک روند میان مدت فراھم می

ع گیری حسن روحانی بالفاصله به سخن در "نفوذ" و "استحاله نظام از درون" را خیلی جدی گرفته است. او در مقابل برخی موض
  گیرد.  آيد، با اشارت و گاه باکنايه در مقابل او موضع می می

دھند و سعی می کند کار  گیری خود ادامه می چنان به شکلی محتاطانه به موضع ای، ھم رفسجانی و روحانی بی توجه به تقابل خامنه
ای، بلکه  ھای خامنه داند و راه نجات حکومت را نه در نگاه و سیاست ب و حکومت میخود را پیش ببرند. رفسنجانی خود را صاحب انقال

کند. اين سیاست ھا در تضاد با سیاست ھای جريان حاکم نیست، با آن زاويه دارد و برای تداوم  ھای ديگری جستجو می در سیاست
  حیات جمھوری اسالمی است. 

اندازی و بحران  و اصول گرايان بر سر اصالحات بود و جريان حاکم در مقابل اصالحات سنگاگر در دوره اصالحات چالش بین اصالح طلبان 
و در جريان جنبش سبز میرحسین موسوی و مھدی کروبی در مقابل جريان حاکم قرار داشت و  ٨٨کرد، اگر در انتخابات  آفرينی می

و؟" شروع شده تا نفی ديکتاتوری پیش رفت، امروز ثقل چالش ھا جريان يافته و موضوع چالش از "رای من، ک چالش عمدتأ در خیابان
  ھا، بلکه در درون حاکمیت بر سر چگونگی ادامۀ حیات جمھوری اسالمی جريان دارد.  عمدتأ نه برسر اصالحات، نه در خیابان

بردستگاه دولتی و ـ روحانی  و رفسنجانیدر اين چالش خامنه ای عمدتأ بر سپاه، روحانیت حکومتی، نیروھای امنیتی و راست افراطی 
بخشی از روحانیت سنتی متکی ھستند. در اين چالش، جنبش ھای اجتماعی و فعالین سیاسی و مدنی نقشی ندارند و روحانی ھم 

  ندارد و از کشاندن آن ھا به سطح جامعه اجتناب می کند.   ایبرای تاثیرگذاری آن ھا براين چالش برنامه

ل فشارھای جريان حاکم عقب ننشست است. روحانی علیرغم کارشکنی دلواپسان با حمايت رفسنجانی رفسنجانی تا کنون در مقاب
مذاکرات با غرب را به سرانجام رساند. او برای به سرانجام رساندن مذاکرات تا حد استعفاء پیش رفت تا خامنه ای را وادار به توافق 

توان گفت  شود. با اين وجود می ه و ھرچه به انتخابات نزديک می شويم حادتر میسازد. چالش بین دو طرف از برجام به اينسو حدت يافت
آینده نشان خواھد داد  که رفسنجانی ـ روحانی در زمان حیات خامنه ای قصد ندارند با او رودرو شوند. آن ھا از تقابل آشکار پرھیز می کنند.

 ،ای فردای بعد از خامنه در درون حکومت ادامه دارد. است واگرائی  مشخصآنچه چالش چه عمق و ابعادی پیدا خواھد کرد. که این 
   گیری نھائی برای جنگ قدرت بین این دو بلوک باشد. تواند زمان تصمیم می

   سیاست ما
ما سیاست  گذاری نسبت به اين چالش و بھره گیری از آن به سود منافع ملی و روندھای دمکراتیک در کشور، امری است ضرور. به باور 

. قدرت ندساالری و پیشرفت کشور فقیه و نھادھای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم ساختار سیاسی مبتنی بر والیت
سیاسی عمدتاً در دست ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ھا و راست افراطی متمرکز شده است. اين بلوک مانع اصلی تغییر سیاست ھای 

و ساختار سیاسی قدرت به رھبری خامنه ای علیه بلوک در اين چالش، است. سمت اصلی مبارزه ما  کشور در عرصه داخلی و خارجی
ما برگذار از جمھوری اسالمی به جمھوری دمکراتیک و سکوالر، برگذار از استبداد به دمکراسی تاکید داريم و  مبتنی بر واليت فقیه است.

  نبش ھای اجتماعی و نیروھای تحول طلب کشور متکی ھستیم.   برای پیشبرد اين سیاست در اساس بر جامعه مدنی، ج

حکومتی، کاستن از نقش ارگان ھای اقتدارگرانه برنامه رفسنجانی ـ روحانی نه تغییر ساختار سیاسی موجود، بلکه تعديل شیوه ھای 
کشور، تعامل با جامعه جھانی، گسترش  اقتصاد به سامان کردنفشارھای امنیتی موجود، کاھش غیرانتخابی به نفع ارگان ھای انتخابی، 

قابل تعريف نیست و در  یو انقالب ی، تحول طلبیمناسبات با غرب و تنش زدائی در منطقه است. اعتدال گرائی گرچه ھم چون اصالح طلب
را در بین ر ما گرائی در کشو اعتدال می توان ،حوزه شیوه عمل می گنجد، ولی با ردگیری سیاست ھای اين جريان طی سال ھای گذشته

  می زند و در موارد ديگر به اصول گرايان. پھلو که در مواردی به اصالح طلبان  قرار داداصول گرايان و اصالح طلبان 

در موضع اپوزيسیون جمھوری اسالمی و دولت روحانی قرار داريم. دولت روحانی در عرصه پروژه ھسته ای موفق بود ولی عملکرد او تا ما 
ما از موضع اپوزيسیون جمھوری سیاست داخلی مثبت نیست. او در مواردی سیاست ھای زيانباری پیش برده است.  کنون در عرصه

ما از مطالبات مردم از حسن در عرصه مسائل کارگری ھستیم. به ویژه دولت روحانی  اسالمی، منتقد اقدامات و سیاست ھای زيانبار
  ... ن فضای امنیتی، باز کردن فضای فرھنگی، در مورد حقوق و آزادی ھای مدنی، شکست روحانی

  ٨ادامه در صفحه 



 
 

    
 

                                                               

  

  

 

 

  ٦صفحه   ٤٧شماره     

 نگاھی به وضعیت حقوق بشر در ایران و جھان            
 سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق بشر ٦٧به مناسبت            

  آراز فنی     

 

 زند نبض جھان معاصر چگونه می
ین روزھا سال پیش درست در ھم ٦٧در 

کنفرانس سران کشورھای عضو سازمان 
ملل کنوانسیون حقوق بشر را در پاریس به 

سال جھان  ٦٧تصویب رساندند. در این 
سیاست، اقتصاد و فرھنگ تغییر و تحوالت 
جدی داشت. استقالل کشورھای تحت 
استعمار، قدرت گرفتن بلوک شرق، جنگ 
سرد بین دو بلوک شرق و غرب، فروپاشی 

سم واقعن موجود، ایجاد سوسیالی
امپراطوری جدید سرمایه و در نھایت رشد 
اسالم سیاسی و تروریسم در دنیا از رئوس 
این تغییر و تحوالت بود. با از بین رفتن جنگ 
سرد و فروپاشی سوسیالیسم واقعن 
موجود صحبت از خاتمه ی تاریخ شد 
(فوکویاما)، دیگران معتقد به جنگ بین 

گتون) ولی اکثر تمدنھا شدند (ھانتین
متفکرین و پژوھشگران به آینده ی 
دموکراسی و تحقق حقوق بشر خوش بین 

  بودند!
اکنون اما طبق گزارش ھای مختلف از طرف 
ارگانھای سازمان ملل حرکتھای دموکراتیک 
در اکثر نقاط دنیا درحالت رکود بسر می برد 
و در پاره ای از کشورھای غربی محافظه 

ستگرا قدرت را بدست کاران و نیروھای را
گرفته اند. بعد از فروپاشی سوسیالیسم 
واقعن موجود این اولین بار است که 
تعدادی از پژوھشگران روابط بین الملل 
صحبت از شروع جنگ جھانی می کنند. 
بنظر می رسد که در رابطه به خطر افتادن 
امنیت جھانی، رشد دموکراسی، رعایت و 

نی باید احترام به حقوق شھروندان جھا
  احساس خطر جدی کرد.

نوامبر  ١٣نفر در پاریس در  ١٢٨ترور  
، ترورھای مشابه قبل از آن در لبنان، ٢٠١٥

ترکیه، تونس، مصر، کنیا، و ترکیه، به قدرت 
رسیدن دولتھای دست راستی در 
دانمارک، فنالند، نروژ، اسپانیا، پرتقال، باال 
رفتن درصد محبوبیت احزاب دست راستی 

لیس، فرانسه، سوئد، ھلند و نیز در انگ
کشورھای اروپای شرقی چون لھستان، 
مجارستان، چک و اسلواک نشان از بحران 
جدی در سیات جھانی است. سوریه و 
مھاجرت بیش از پنج میلیون از شھروندان 
سوریه ای به کشورھای ھمسایه و اروپا و 
جنگ داخلی در عراق، افغانستان، سوریه 

یر کشورھای جنوب و یمن و تنش در سا
آسیا بحران را تعمیق می دھد. آنارشیسم 
قدرت توضیح دھنده ی تئوری روابط بین 

   الملل است. 

علیرغم نرمش ایران در مقابل کشورھای 
غربی و آب شدن روابط سرد بین غرب و 
ایران/نرمش سیاسی ایاالت متحده ھنوز 
منطقه ی خاورمیانه آبستن بحران است. از 

رانس رھبران کشورھای کنف طرف دیگر 
سازمان ملل در رابطه با مشکالت محیط 
زیست که در اوایل دسامبر در پاریس برگزار 
شد سئوالی مطرح می کند که برای 

کنشگران حقوق بشر، حقوق مدنی و نیز 
سیاستمداران و روشنفکران دنیا اھمیت 

  حیاتی دارد!

بنظر می رسد که وجود بلوک شرق و رقابت 
وک به گونه ای منجر به امنیت بین این دو بل

نسبی در سیاست جھانی بود. با شکست 
سوسیالیسم موجود و در پانزده سال اخیر 
جھان شاھد حوادثی بود/ ھست که در نوع 
خود بی نظیر ھستند. یازدھم سپتامیر 

و انفجار دو آسمانخراش در نیویورک،  ٢٠٠١
کشتار عمومی در روندا که بیش از دو 

نه ی کشور جان خود را از میلیون نفراز سک
دست دادند، اشغال افغانستان توسط 
آمریکا، اشغال عراق، کشتار در فلسطین 
اشغالی، تبدیل ھندوستان و پاکستان به 
قدرتھای اتمی (بدون واکنش امریکا و غرب) 
بھار عربی و شکست حرکتھای دموکراتیک 
در منطقه، جنگ داخلی سوریه و ایجاد/فرم 

مت اسالمی در عراق و گرفتن داعش و حکو
سوریه، ترورھای بزرگ در اروپا (انگلیس، 
اسپانیا کنیا، فرانسه و ...) از جمله ی 
حوادث مھم ھستند. بدیگر بیان جنگ سرد 
و جنگ گرم در اقصا نقاط دنیا در جریان است 
دلیلی که بطور جدی باعث نقض مستقیم و 
غیر مستقیم حقوق شھروندان جھان را 

بیعی است که تنش بین غرب بدنبال دارد. ط
  و ایران نیز به این بی ثباتی افزوده است.

میلیون از  ١١جنگ در سوریه حدود 
شھروندان این کشور را آواره کرده و بیش از 
نیم میلیون کشته و زخمی بر جای گذاشته 

بعد از جنگ جھانی دوم ھیچ جنگی   است.
و یا اختالفی مذھبی/قومی این قدر به 

جرت مردم منتھی نشده بود. آوارگی و مھا
داعش، گروه و یا فرقه ائی که خود را کشور 
می نامد نتیجه ی استبداد حکومت اسد و 
حمایت آمریکا و غرب از تروریستھای 
اسالمی بوده است. وضعیت عمومی در 
نیجریه، اکرائین، یمن، افغانستان، مصر، یمن 

   بھتر از این نیست.

سیاسی  بدین ترتیب بی ثباتی اقتصادی و
در بخش اعظم جھان، مھاجرت ناشی از 
  استبداد و بی ثباتی اجتماعی و سیاسی

کشورھای مبتال به فقر و مھاجرخیز به 
کشورھای مجاور و اروپا یکی از پدیده ھای 

نقض حقوق بشر   اجتماعی است که به
بعد دیگری داده است. ھر سال بیش از پنج 

ی میلیون بچه از گرسنگی و ابتال به مریض
ھای گوناگون از بین می روند. در طول 

ھزار نفر در آبھای  ٧سالھای اخیر نزدیک 
مدیترانه و راھھای آبی افریقا و آسیا به اروپا 
جان خود را از دست داده اند. اروپا درھای 
خود را به روی مھاجرین بسته و به قلعه 
ائی نظامی و امن برای اروپائیان تبدیل شده 

ست که درھای سایر است. این در حالی ا
کشورھا بروی اروپائیان و غرب بازتر از 
  ھمیشه است. شرکتھا، سرمایه ی

جھانی و سرمایه گذاری غربیھا در سایر 
کشورھا مرزی نمی شناسد. شاید یکی از 

مھمترین دالیل نقض حقوق بشر وجود یک 
سیستم سیاسی و اقتصادی قدرت است 
(سیستم کاپیتالیستی) که مانع توزیع 

  دالنه امکانات در دنیاست.عا

تولید سالحھای گوناگون کشتار جمعی در 
اوج خود است. ایاالت متحده ی آمریکا 
بزرگترین تولید کننده ی سالح و فروش 
اسلحه در دنیاست. ھستند کسانی که 
معتقدند و دلیل نیز ارایه می کنند که آمریکا 
برای فروش سالح ھای تولیده شده به ایجاد 

ی مختلف دامن زده و با فروش جنگ در جاھا
سالح ھای خود به بی ثباتی بیشتر و ایجاد 
مراکز اختالف و رقابت بین نیروھای منطقه ای 

 ٥٠٠٠می پردازد. در طول ھشت سال اخیر 
ھزار سرباز و ارتشی آمریکا در عراق کشته 

تریلیارد دالر ھزینه ی  ٦٠٠شده و بیش از 
 جنگ عراق بوده و طبیعی است که تولید
نفت ارزان عراق و ...در اختیار این کشور قرار 

  داشت.

منطقه و مورد بعدی که در دو دھه ی اخیر 
مورد توجه و مطالعه ی حقوق بشریھا قرار 
گرفته روسیه و کشورھای تازه استقالل یافته 
در شوروی سابق ھستند. اکرائین و جنگ 
داخلی در آنجا و دخالت روسیه و کشتارھای 

عدم توجه به خواستھای  بعدی نشاندھنده
انسانی و ابتدائی انسانھا در این منطقه 
ست. قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، 
آذربایجان از کشورھای دیگری ھستند که 

در آنجا نقض می شود. چین و   حقوق بشر
ایران بیشترین تعداد اعدامی ھا در جھان را 
دارند. ایران به نسبت جمعیت در رده ی اول 

امھا قرار دارد. عربستان سعودی، جدول اعد
ایاالت متحده و پاکستان از سایر کشورھای 
دنیا ھستند که از اعدام بعنوان وسیله ائی 
که برای ایجاد رعب و ھراس در بین مجرمین 
شود، استفاده می کنند. ما می دانیم که 
شدید بودن مجازات و اعدام باعث کاھش 
جرم نشده و عملن جزو نقض حق اولیه و 
ابتداوی شھروندان نتیجه ی دیگری نداشت. 
در ھیچ جای دنیا اعدام به از بین بردن جرم و 

  جنایت منجر نشده است.

نفر اعدام  ١٠٠٠باالی  ٢٠١٥در ایران در سال 
سال  ٢٠شده اند. این رقم باالترین رقم در 

اخیر است. بنظر می رسد که ایران با عادی 
ار به موفق شده که فش  سازی روابط با غرب

رعایت حقوق بشر را دفع نموده و از زیر ضرب 
خارج کند. با توجه به توضیخات باال می شود 
این نتیجه را گرفت که انسانیت و تمدن 

    انسانی مریض است. 
برای تحکیم دموکراسی، ایجاد رفاه 
اجتماعی/عدالت اجتماعی و احترام به 

  حقوق بشر و کرامت انسانی چکار باید کرد؟

وق بشر و تضادھای موجود مفھوم حق
  بین تئوری و عمل

سیاست کشورھای غربی در رابطه با حقوق 
بشر دوگانه است. آنجا که به منافع و حقوق 
شھروندان کشورھای خودشان بر می گردد 

  ... بخش اعظم حقوق بشر در
  ٦ادامه در صفحه 
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  ٧صفحه   ۴٧ شماره    

 
 

 

  ... نگاھی به وضعیت
  ٦ادامه از صفحه 

قوانین اساسی این کشورھا تصویب و 
اجرا می شود. علرغم ھمکاری 
دموکراسیھای موجود رقابت اقتصادی و 
سیاسی مفاھیم بھتری برای توضیح 

بین الملل  سیاستھای حاکم بر روابط
است. اتحاد نامقدسی بین قدرت ھای 
بزرگ سیاسی بین المللی (دولت ھای 
بزرگ غربی) و موسسه ی بازار که در 
راس آن شرکتھای فراملیتی قرار دارند در 
نقض حقوق بشر در سایر کشورھای دنیا 
عمل می کند. این اتحاد و نقض حقوق 
بخشن بر می گردد به خصلت و 

سرمایه داری  مکانیسم عمل سیستم
بزرگ و دولت ھائی که نظام سرمایه 
داری و سیاستی که در خدمت چنین 
نظامی عمل میکند دارد. چنین اقتداری و 
نادیده گرفته شدن حقوق ابتدائی مردم 
کشورھای فقیر، و حاشیه نشینان 
شھرھای بزرگ اروپائی و زیردستان بطور 
عموم از طرف دیگر بر می گردد به 

توانی جامعه ی سازمان پراکندگی و نا
یافته مدنی. بدیگر بیان سیاستھای غرب 
در کشورھای درحال توسعه یک نوع 
سیاست یک بام و دو ھوا است. با دو 

  زبان گوناگون حرف می زنند.

ناسازگار/پارادوکسال با این سیاست 
حرکت روشنفکران، دانشمندان، زنان، 
سیاستمداران و جامعه ی مدنی سازمان 

ائی است که در طول چند صد یافته اروپ
سال اخیر با براه انداختن بحث و بررسی 
و عمل اجتماعی ھمزمان و یا با تاخیر 
توانسته اند منشورھای گوناگون حقوق 
بشری را تدوین و به تصویب برسانند. روح 

از تئوی ھای    اساسی این منشورھا
حقوق طبیعی و یا حقوق بشری که روی 

دارند دور می  حقوق افراد تاکید داشت و
  زند.

این تحلیل از ھمه ی بازیگران مھم 
اجتماعی به دو بازیگر مھم سیاسی، 
اقتصادی یعنی دولت ملی، سیستم بین 
المللی موجود و بازار و روابط مسلط در 
این سیستم تاکید دارد. علیرغم پذیرش 
نقش فعال افراد در تعیین زندگی 
سیاسی و اجتماعی، در این تحلیل نقش 

گران اجتماعی و فردی نمی تواند با بازی
قدرت موسسات بزرگی چون دولت و 
سرمایه ھمتراز ارزیابی شوند. در آنالیز 
مسئله ی قدرت اجتماعی، من روی 
ساختارھا و نیروھائی قدرتی که با 
واسطه و یا بدون واسطه روی عملکرد 

تاثیر می گذارند تاکید می کنم.    افراد
فسور ھتنه ھمانطوریکه در نوشته ی پرو

و من توضیح داده شده؛ این سامان 
مسلط، نظم نوینی که به گونه ای 
قدیمی است، در تضاد با آرمان ھای 
حقوق بشر قرار دارد و علت آن را باید در 
سامان سیاسی جھان که بعد از پیمان 
صلح وستفالی و ایجاد دولت ھای ملی 
در اروپا بوجود آمد جستجو کرد. در رابطه 

قدرت در روابط بین الملل،  با ساختار
موسسات موجود سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و عملکرد این موسسات 
نظریات گوناگونی وجود دارد که بطور 

  خالصه می شود از:
تئوری ھای رئالیستی و نئو رئالیستی  -

قدرت که محور حرکت و تحلیل آنھا بر سیادت 
  دولت در امور بین المللی قرار دارد

رالیستی که آزادی مالکیت، نظریات لیب -
سرمایه و افراد، مانیفست عمل این جریان 
ھا بوده و نیروھای شکل دھنده و موثر آن 
امروزه بدون ھیچ گونه مانعی سیاسی و یا 
جغرافیائی در سطح بین المللی عمل می 

  کنند

و تئوری ھای مارکسیستی و چپ جدید که  -
در عمل ھنوز بعد از شکست سامان 

واقعن موجود در حالت سوسیالیسم 
بازسازی نظریات خود بوده و عمومن در حالت 
تدافعی قرار دارند، نام برد. این جریان، 
تضادھای اصلی را تضاد بین نیروھای بالنده و 
سرمایه ی بزرگ مالی می بینند. طبق این 
نظر، دولت (سیاست) عمومن در خدمت 

  ) ٢سرمایه عمل می کند. (

کدام از این  آن چه که مسلم است ھیچ 
نظریات وسامان ھای اجتماعی/سیاسی 
بدون تاثیر از ھم دیگر نبوده و امروز صحبت از 
نظام فکری لیبرالی و یا رئالیسم سیاسی 
خالص امری غیر علمی است. ھمین طور 
ھم است آنالیز مارکسسیم از دولت و تحلیل 
از منابع قدرت اقتصادی. به این آشفتگی، 

نده ی طرفدار حقوق پراکندگی نیروھای بال
بشر و صلح طلب کشورھائی که در آنھا 
دولت ھای مستبد و یا اقتدارگرا حکومت می 
کنند بایست افزوده شود. یکی از ویژگی 
ھای عصر ما ھمین سردرگمی و نامشخص 
بودن برنامه ھای عملی نیروھائی که در نوک 
تیز جبھه ھای مبارزه ھستند، قرار دارد. 

ت از زرادخانه ی شاید این ترفندی اس
سالحھای تئوریک سامان مسلط و شاید یک 
ضرورتی که بطور اتفاقی می تواند در تغییر 

  یافتن سامان بین المللی عمل می کند.

مداخله ی قدرت ھای بزرگ برای ایجاد 
دموکراسی، که بعضن با عنوان "دخالت 

در   جھت ممانعت از نقض حقوق بشر 
یا به ضد کشورھای بحران زده" یاد می شود 

خود تبدیل می شود؛ و بعضن فرصت طلبی 
سیاسی این کشورھا را نشان می دھد که 
به نقض حقوق بشر در ھمان ابعاد و یا 
تشدید کشتار مردم و بی ثباتی عمومی 

مبادرت می کنند. اغلب   –زیر ضرب  –کشور 
سیاست ھای خارجی کشورھای لیبرال 
غربی با سیاست ھای داخلی آنھا مغایرت 

رد. مماشات و حمایت از خانواده ی دا
سلطنتی در عربستان سعودی در اجرای 
احکام اسالمی ضد بشری، حمایت از 
سیاست ھای زن ستیزانه در اغلب 
کشورھای اسالمی از مصر گرفته تا 
پاکستان، قربانی کردن حقوق بشر بدلیل 
حفظ منافع اقتصادی در چین، و سایر 

ربانی کشورھای در حال رشد و در نھایت ق
بدلیل   کردن آزادی و حقوق بشر در روسیه

حفظ امنیت بین المللی از موارد شناخته 
شده ھستند. موارد موفق نادر ھستند. در 
این راستا می توان از دخالت سازمان ملل در 
سومالی، سودان، بالکان، عدم دخالت این 
سازمان و دیر جنبیدن آن در، رواندی اوگاندا، 

  و افغانستان نام برد.یمن، سوریه، عراق 
از مثال ھای دیگر شناخته شده، سازش 
شرکت "گوگل"، "یاھو"، اریکسون، تلیا و ... 
با دولتھای ازبکستان، آزربایجان، ایران و چین 

در سانسور اینترنت و یا حتی افشا نام افراد  
سیاسی مخالف به این دولتھا، حضور شرکت 
کاترپیالر و سایر شرکت ھای آمریکائی 

رایران، افزایش فروش کاالھای تولید شده د
ی اروپائی به ایران نام برد. لیست طوالنی با 

ھای نجومی معامالت کشورھا و یا  رقم
شرکت ھای غربی با کشورھائی که جزو 
لیست سیاه سازمان دیدبان حقوق بشر، 
امنستی و یا سایر سازمان ھای حقوق بشر 
ھستند نشانی است از این سیاست یک 

  دو ھوای این کشورھا! بام و
اما شاید در کشورھای لیبرال دموکراتیک  

غربی، بخش اعظم مفاد منشورھای جھانی 
حقوق بشر مصوب سازمان ملل به گونه ای 
در قوانین اساسی این کشورھا جاری شده 
و اگر نه بطور کامل ولی عمومن جنبه ی 
اجرائی ھم دارند. دراکثر این کشورھا حقوق 

رد را موضوع کار خود قرار بشر که اساسن ف
داده است بعنوان دیسکورس غالب عمل 
کرده و حقوق جمعی و کلکتیو چون حقوق 

    –گروھای مذھبی، اقلیت ھای قومی 
فکری و جنسیت به گونه ای مورد بی مھری 
بوده و یا اینکه بعنوان مبنای کار حقوق مدنی 
و بشری ھمتراز با حقوق فرد ارزیابی نمی 

ن جاست جنبش برابرطلبی شوند. از ھمی
زنان، اقلیتھای قومی و مذھبی، ھمجنس 
گرایان، ھمه ی این موارد علیرغم اعالم 
سیاست ھای چند فرھنگی و لیبرال گروه 
ھائی که قدرت مالی و سیاسی ندارند و 
نصف جمعیت انسانی یعنی زنان ھنوز که 
ھنوز است برای برابری حقوق خود با مردان، 

ب مسلط مبارزه می قوم حاکم و یا مذھ
  کنند.

این جوامع در تکامل خود برای کاھش چنین  
قومی به جوامع  –تضادھائی از جامعه ملی 

چند فرھنگی وایجاد امکانات اگر نه برابر ولی 
تا حد امکان قابل تحمل برای سایر فرھنگ 
ھا که می تواند در رقابت و یا تقابل با 
فرھنگ غالب ھم باشد در دستور روز 

اران قرار دارد. این چنین سیاست زمامد
ھائی ھنوز در حالت جنینی و آزمایشی قرار 
دارند. تقسیم قدرت نیاز به ایجاد موسسات 
جدید قدرت دارد و متاسفانه برای ایجاد چنین 
موسساتی ده ھا سال و شاید صدھا سال 
کار شدید سازمانگرانه و موسسه ساز نیاز 

د منابع ھست تا که با استفاده از توزیع مجد
مادی قوانینی تدوین شوند که از تقابل این 

ساختاری کاسته شده  –دو حقوق مفھومی 
و به گونه ای ھر دوی این مفاھیم حق 
داشته باشند بدون اینکه به کلیت حق 
آزادی، برابری و سایر حقوق فردی لطمه ای 
وارد شود عمل کرده و به نیازھای خود پاسخ 

  بگیرند.
ر ما متاسفانه، نه در سیاست جاری کشو 

به مفھوم و دیسکورس حقوق بشر فردی 
احترام گذاشته می شود و نه به دومی که 
حقوق کلکتیوھا و گروه ھای عقیدتی، 
جنسیتی، قومی و یا مذھبی را شامل می 

کنشگران یک  شود. حوادثی که بر سر
میلیون امضا، پیروان اھل حق (دراویش)، 

می آید    ملی -بھائی ھا و اقلیت ھای قومی
از مثال ھای بسیار بارز در این مورد ھستند. 
ناگفنه پیداست که جریانھای سیاسی 
دگراندیش در این میان ضربه اصلی را می 

که تقریبا بیست  ٦٧خورند. کشتار تابستان 
 ٥٠٠٠تفاق افتاد و حدود  ھفت سال پیش

وسیاستھای سیاست  ھزار اعدام شدند
می ستیزی و ضد انسانی در جمھوری اسال

ھنوز ھم صدھا قربانی می گیرد و تعداد 
   ... زیادی از این

  ٢٠ادامه در صفحه 

  ا قربانیان، افراد سیاسی بودند.
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   ٨صفحه    ٤٧ شماره    

 

 ،  ٢٦خبرگزاری "ایلنا" در روز چھارشنب
آذر، ب نقل از سردار محمدرضا اسحاقی، 
خبر کشت و مجروح شدن چھار نفر از 
ساکنان روستای "شھرویی"بھبھان توسط 

ن را منتشر نیروھای انتظامی خوزستا
  کرد. 

بنا ب گفت فرماندە انتظامی خوزستان، 
این چھار نفر در جریان یک حرکت 
اعتراضی ک نسبت ب روند استخدام در 

توسط مردم بومی  ٢پاالیشگاە گاز بیدبلند 
آذر شکل گرفت کشت و  ٢٥منطقع در 

  مجروح شدند. 
علت سانسور و یک طرف ه از آنجایی ک ب

ھنوز ن چند و چون این  بودن خبر رسانی،
واقع بدروستی روشن است و ن از تعداد 
واقعی تلفات آن خبری از طرف منابع مطلع 
منتشر شدە و ن اساسا راست و دروغ 
بودن داستان شروع تیراندازی از بین 
معترضین محرض شدە، اظھار نظر راجع ب 
این حادث دشوار می نماید، ولی با این 

این گزارش کوتاە، وجود از میان سطور 
فرمادە  نیروی انتظامی خوزستان، ب 
روشنی ھرچ تمامتر می شود دریافت 
ک گزارش او ب استثنای سبب اعتراض 
معترضین، ک روشن است ب بیکاری و 
اعتراض ب عدم استخدام بیکاران منطقع 

  بودە، وارون نشان دادن ماجرا است. 
 آنطور ک این فرماندە نیروی انتظامی
مدعی گردیدە، علت کشت و مجروح 
شدن این چھار نفر تیراندازی متقابل 
عدەای از میان معترضین در مسیر بھبھان 
ب رامھرمز، پس از دخالت نیروی انتظامی 
برای پایان دادن ب تجمع معترضین بودە 
است. بر اساس اظھارات سردار فرماندە، 
ھرچھار  کشت و مجروحان از اھالی 

د و این خود می رساند ک بومی بودەان
این افراد در اثر تیراندازی نیروھای 
انتظامی کشت و مجروح شدەاند، و در 
عین حال عدم اشارە این سردار سپاھی 
ب کشت و مجروح شدن اشخاصی از 
نیروھای انتظامی، در این ماجرا، اساس 

ادعای تیراندازی از میان معترضین را زیر سوال 
رسد ک داستان می برد و ب نظر می 

تیراندازی از میان جمعیت معترض بیش از آن 
ک واقعیت خارجی داشت باشد، ساخت و 
، خود فرماندە انتظامی خوزستان برای  پرداخت

گلول بستن بیکاران بومی معترض و بھ توجی 
بستگان شان و کشت و مجروح کردن حداقل 

  س نفر از آنان باشد. 
ت ک در سراسر اعتراض ب بیکاری امری اس

کشور مدتھای مدیدی است ب شکل ھای 
گوناگون جریان دارد و بخاطر ناتوانی دولت در 
ایجاد اشتغال و افزایش فزایندە شمار بیکاران و 
نبود چشم انداز روشن روز ب روز فزونی می 
گیرد و بیکاران برای فشار آوردن بر مسئولین 
ھر روزە در پی یافتن اشکال اعتراضی 

ری بر می آیند. مسدود کردن جادە و موثرت
شاھراە ھا ک بیکاران ب تنگ آمدە منطقع 
بیدبلند ب آن متوسل شدەاند، قبل از این نیز 
ب کرات توسط کارگران معترض در نقاط 
مختلف کشور بعنوان یک روش مورد استفادە 
. مضاعف بر آن در شرایط بیکاری  قرار گرفت

، طبی عی است ک وسیع جوانان این منطقع
سپردن محل ھای محدود اشتغال ب افراد 
غیر بومی، بخصوص ھرگاە، بخاطر قوم 
خویشی و مناسبات نھادھای حکومتی با 
افراد مرتبط با خودشان، یا با اغراض سیاسی 
معینی صورت گیرد سبب ساز خشم ب حق 
مردم و اعتراض آنان شود. بنا بر این ھیچ 

ین ک تبعیضی تفاوت دیگری در این میان جزء ا
ھم بربیکاران بومی روا داشت شدە ک 
اعتراضشان را بیشتر حق ب جانب کردە 
است، با اعتراضات مشاب پیشین نیست ک 
کشتن و مجروح کردن بیکاران را بتوان با آن 
توجی کرد. قبل از این نیز البت گاھا نیروھای 
سرکوبگر مشاب کشتار تعدادی از کارگران در 

د ب روی تجمعات مسالمت آمیز خاتون آبا
  کارگری آتش گشودە بودند. 

ای ک حاکی از تصادفی  ھم اکنون نیز قرین
بودن تیراندازی ماموران انتظامی، ب بیکاران 
بودە باشد در دست نیست. گسترش فزایندە 
و سکون ناپذیر کارگری و شکست سیاست 

سرکوب در اثر مقاومت کارگران و ناتوانی 
اد اشتغال، این ظن را ک حکومت در ایج

حمل مسلحان پاسداران استبداد و فساد 
عمدی، و با نیت تشدید و خشن تر کردن  
شیوە سرکوب ب منظور شکستن مقاومت 
کارگران و مزدبگیران در برابر سمتگیری ضد 
کارگری برنام ششم حکومت صورت گرفت 
باشد را تقویت می کند. با این وصف 

گسترش مداوم و پل ب  ھمانطور ک تا کنون
، کارگران و  پل سرکوب ھا نتوانست
مزدبگیران را مرعوب نماید، تشدید سرکوبھا 
از این پس نیز نمی تواند تعللی در مبارزات 
کارگران ایران برای احیاء و ارتغاء حقوق 
انسانی، شھروندی و سندیکائی شان 
بوجود آورد. مگر ن این است ک ھم اکنون 

لنی شدن برنام ضدکارگری ھمزمان با ع
ای از اعتصابات  ششم حکومت موج بیسابق
و اعتراضات کارگری، در مراکز تولیدی و 
خدماتی از واحدھای پتروشیمی و نفتی، تا 
موسسات آموزشی و درمانی را در برگرفت 
و صدای حق طلبی و مقاومت کارگران و 
مزدبگیران از ھر سویی حتی در زندان ھا و 

  ای رژیم طنین انداز است؟شکنج گاە ھ
ن آقایان تھمت تیراندازی ب کارگران نمی 
چسبد، سالح کارگران، تفنگ نیست، 
اعتصاب و اعتراض است، با ھمین سالح ھا 
کارگران شما را نیز مانند سلفتان سرانجام 

ای ک در  .سرجایتان خواھند نشاند ھر گلول
بیدگل شلیک شدە باشد، توسط کسی غیر 

شلیک نشدە و قاتل بیگناھانی  از خود شما
ک کشت شدە و مجروح شدەاند، کسانی 

خود شما نیستد. دست از این ترفندھای  جز
را باور  ھا بی اعتبار شدە ک دیگر کسی آن
بیکاری،  ندارد، بردارید. سزای اعتراض ب

فقر و تبعیض، گلول نیست. سالحی را ک 
در دست دارید و حقوقی را ک میگیرید، از 

ول ارزش اضافی از زحمت کارگر است. بنا پ
بودە ک از این سالح، برای دفع ھجوم 
خارجی استفادە شود و ن در سرکوب کارگر 

 و روستایی حق طلب جناب سردار.

  سزای اعتراض ب بیکاری و تبعیض گلول نیست جناب سردار!
 صادق کار

 

  ... پیرامون وضعیت سیاسی
  ٥ادامه از صفحه 

آزادی و ر و تأمین خواسته ھای آنان، برداشتن حصر معلمان و ساير گروه ھای مزدبگی دانشجويان،  برداشتن موانع سازمان يابی کارگران،
، کاستن از قدرت دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه معینی که اقدامسیاست و  ما از کنیم. حمايت میزندانیان سیاسی 

  .انجام دھد، استقبال می کنیم ارگان ھای غیرانتخابی

  رھیافت ما 
ت که کشور را از بحران ساختاری بیرون بکشد. به نظر ما راه برون رفت از وضعیت بحرانی کشور و برنامه رفسنجانی ـ روحانی قادر نیس

گسترش مناسبات اقتصادی با اتحاديه اروپا و کاھش تنش با امريکا نیست، بلکه تعامل با جامعه جھانی،  صرفأغلبه بر بحران اقتصادی 
ام نخست برای تغییر ساختارھا، برچیدن فضای بسته و امنیتی، تامین حقوق تغییرات پايه ای در ساختار سیاسی و اقتصادی است. گ

شھروندی و آزادی ھای سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد، تامین استقالل قوه قضائیه و تغییر کارکرد آن از ارگان سرکوب به ارگان 
ھنگ، سیاست خارجی و سیاست ھای کالن کشور قضائی، انحالل سازمان اطالعات سپاه، عدم دخالت سپاه در سیاست، اقتصاد، فر

و بازگشت آن به پادگان ھا، قطع دست رانت خواران از اقتصاد کشور، شفافیت فعالیت ھای اقتصادی، مبارزه جدی و بی وقفه با فساد، 
، کاھش فقر و بگیران ھای ناظر بر تامین رفاه کارگران و مزدپیشبرد سیاست اقتصادی تولیدمحور، تدوين و پیشبرد یرنامه و سیاست

بیکاری از يکسو و از سوی ديگر اتخاذ سیاست خارجی  مبتنی برصلح و تنش زدائی، تعامل با دولت ھای منطقه و گسترش مناسبات 
  سیاسی و اقتصادی با غرب است. 

جانبه و پايدار است. ترین ثروت اجتماعی و کشور، موتور محرکه اصلی رشد و توسعه ھمه  مردم ایران به عنوان مھمترین و اصلی 
  رفت کشور از وضعیت کنونی است.  مشارکت آزاد و دمکراتیک مردم در سیاست و قدرت سیاسی از الزامات برون

 
  شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

 )٢٠١٥دسامبر  ٢١( ١٣٩٤آذر  ٣٠
 



 
 

 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩ صفحه  ٤٧شماره     

از کلم پارادوکسال ک معنی "وجودی در 
خود متضاد" می دھد، گفتم، و شاید این 
اصطالح ھیچگاە در زمین سیاست و 
ادارە یک منطق تا بدین حد ک در 
کردستان عراق صادق است، حکم صدق 
نداشت باشد. و این پارادوکسال بیشتر 

است بویژە از زاوی تناقض میان مطرح 
ادعای ھویت و عمل. اینک کسانی یا 
جریاناتی ادعای ھویتی دیگر می کنند، 
رقیب و یان دشمن خود را ب نبود آن 
متھم می کنند و بعد خود در جریان عمل 
چیزی دیگر از آب در می آیند ک آن چیز 
ن ھویت خودخواندە خود است و ن 

لک چیزی ست ھویت رقیب یا دشمن، ب
میان این دو شاید، و باز شاید این نوع 
ھویت میانی بدترینھا باشد، زیرا ک ب 
ای  ھویتی تعریف نشدە، ناپایدار و ژل
تبدیل می شود ک امکان سر بیرون 
آوردن ھر ھویتی را از آن امکان پذیر می 
کند. و این متاسفان قص کردستان عراق 

 است.
یم کردستان سال از عمر اقل ٢٥تقریبا 

می گذرد. حکومت اقلیم ھنوز از لحاظ 
سیاسی تعریف شدە نیست. بدان معنا 
ک ھنوز ن سیستم حزبی از خود دولت 
جداست، ن پارلمانی عمال وجود دارد و 
ن کابین دولتی ک بتوان از آن در زمین 
واقع سخن گفت. آنچ وجود دارد حزب 
ھای مادی قدرتمند  است و بس، با پای

ریش در تصاحب ثروت ملی کردستان  ک
و مردم دارد. مرزھای بازرگانی مال 
احزابند، و نیز تجارت و ھم چنین نفت و 
منابع گازی. ھمانند بعضی دولتھای 
ھمجوار پول و ثروت ملی جھت وابستگی 
مردم ب حزب یا قدرت سیاسی خرج می 
شود. کافیست عضو حزبی عمدە باشید 

اتان، تا مواجب شما ماھان بیا ید در خان
بدون اینک کاری کنید. و شاید دەھھا و 
صدھا ھزار نفر از اینگون افراد وجود 
داشت باشند. ک می داند! آماری ک 
نیست و نمی گذارند ک باشد! ھنوز بعد 
از بیست و شش سال ن برق و ن آب، 
مردم از سیستمھای خدماتی عمومی در 

ھا بشدت در عذابند، و ک سی این زمین
سال و  ٢٥نمی داند ک چرا ھنوز بعد از 

با وجود سدھای بزرگ و منابع نفتی و 
گازی و پول زیاد ھنوز نمی توان بشیوە 
مطلوب آب و برق چھار پنج میلیون نفر را 
تامین کرد! ھنوز ارتش ملی اقلیم وجود 
ندارد، نیروھای پیشمرگ عمدتا تقسیم 
شدەاند میان دو حزب پارتی و یکیتی. از 

ای، دو سیاست ل حاظ سیاستھای منطق
عمدە میان احزاب آنجا وجود دارد: یکی 
ھمگام و ھمراە با ترکی و کشورھای 
سنی اسالمی و دیگری عمدتا متمایل ب 
ایران. و آنگاە ک جنگ قدرت میان آنان 
عمدە می شود خیلی راحت می توانند 
ای را ب درون منازع خود  قدرتھای منطق

بشیوە فیزیکی و چ بشیوە راە بدھند، چ 
غیر فیزیکی. مھم حفظ قدرت حزبی ـ 
سیاسی در درون منطق نفوذ خود است و 
بس، و باقی مسئل یعنی ھویت کردی و 
دولت کردی ک سنگ آن را ب سین می زنند 
در درج دوم و شاید چندم. دیگر مردم را 
فراموش کن! ن پروژەای اجتماعی ـ رفاھی و 

ی ـ فرھنگی برای برآمد فکری ن پروژەای مدن
و روشنگران و اشاع توانمندی آگاھی 
صنفی و طبقاتی میان اقشار و طبقات 
مختلف. زیرا ک بدون این آگاھی اساسا نمی 
تواند ب شیوەای جدی سخن از تامین منافع 

  مردم کردستان زد.
اما ھمین وجود پارادوکسال، خود امید 

نتزی کوچک کردھای منطق است. البت با پرا
در مورد کردھای ترکی و سوری ک عمال 
نمی خواھند مدل کردستان عراق مدل 
مدیریتی آنان در مناطق خودشان باشد. 
بنابراین، در واقع این مدل بیشتر برای 
کردھای ایران جذابیت دارد، و این عجیب 
است، زیرا ک کردھای ایران و بویژە احزابشان 

: سنت چپ و ریش در یک سنت دیگر دارند
ای.  دوری از دستاویزشدن دولتھای منطق
اگرچ این سنتھا حاال بسیار تضعیف شدەاند 
و باید البت آنرا در ھمان تاثیرگذاریھای معین 
تجرب کردستان عراق بر روی آنھا ارزیابی 

  کرد.

پدیدە عجیبی ک در این اقلیم ب چشم می 
خورد این است ک ب ھنگام آرامش و عدم 

ھر نوع جنگی از بیرون از مرزھا، احزاب  تھدید
این کردستان بیشتر ب تفاھم و مدارا با 
ھمدیگر متمایل می شوند، اما ھنگام تھدید 
خارجی و بھم خوردن آرامش، ب جای تفاھم 
و ھمگرائی بیشتر، بسیار بیشتر از پیش ب 
سوی نفاق گام برمی دارند! ناسیونالیسم ک 

در اینجا ب  پدیدەای اساسا ضد غیر است
پدیدە ضد خودی تبدیل می شود! و سئوال 
این است ک آیا اساسا این را می شود 

  ناسیونالیسم نامید؟
کردستان عراق متاسفان وجود پارادوکسال 
خود را ب میان کردھای ایران ھم تسری دادە 
است. در حالیک خود ناتوان از حل مسئل 

ذب مناقش خود با دولت مرکزیست، اما با ج
احزاب کرد ایرانی ب خود و امید این احزاب ب 
گرفتن نیرو از آنجا برای حل مسئل کردھا در 
ایران، عمال موقعیت جنبش کردستان ایران را 
در کل ایران ب نوعی ب حاشی راندە است، 
ھای تدوینی  و این یعنی بریدن از بطن پروس
و عمقی دمکراتیک در جامع ایران. و یا اینک 

حالیک احزاب عمدە کرد عراقی خود در 
ناتوانند از تدوین و پیشبرد یک تئوری و 
ایدەئولوژی سیاسی واحد برای پیشبرد 
ھای خود، با دامن زدن مستقیم و غیر  برنام
مسقتیم ب تبلیغات کردستان بزرگ از طریق 
واژگانی مثل کردستان جنوبی و شرقی و 
غیرە، ضمن جبران پوپولیستی و دماگوگی 

تباھات و ناتوانیھای خود، اذھان عمومی را اش
بنوعی در امیدھای کاذب نگاە می دارند ک 
عمال ب روندھای مبارزاتی در شرایط فعلی 

  ضرب می زند.
در میان احزاب کردستان عراق، بویژە پارتی، 

یعنی حزب دمکرات کردستان عراق، با توان 
مالی ک در دست دارد و با توج ب روابطی 

ترکی برقرارکردەاست (سخن از قرارداد ک با 
نفتی پنجاە سال با این کشور است)، 
دوست دارد ک در کردستانھای دیگر اعمال 
نفوذ کند (در ترکی از طریق میانجی گری ک 
عمال سر نگرفت و در سوری از طریق ایجاد 
شورای ملی کردھا). این میل عمال این 

شانیدە جریان را ب رودررویی با پ کا کا ک
است زیرا ک کردستان سوری و ترکی عمدتا 
مناطق تحت نفوذ پ کا کا ھستند. و البت پ 
کا کا نیز جریانیست مقابل بلوک ترکی و 

  کشورھای نزدیکش.
پارتی، بمانند ھر قدرت سیاسی دیگر و البت 
بعنوان اولین حزب قدرتمند کردستان عراق، با 

ست، ھال نفوذی ک در پی پی افکندنش ھ
در واقع در این زمین بیشتر از جریان مقابل 
خود یعنی یکیتی امکان مانور دارد، اما در 
ھمان حال با دشمنی سرسخت تری از طرف 
پ کا کا و جریانات نزدیک ب آن مواج 
شدەاست. این مواجھات کار را ب جائی 
رساند ک کردستان ایران ھم بنوعی مورد 

این داستان توج پارتی واقع شود و بنابر
قندیل و برخوردھای پ کا کا و حزب دمکرات 
کردستان ایران ھم آغاز شد. تالش برای 
جذب بخشی از افکار عمومی مردم کردستان 
ایران از طریق تضاد میان حزب دمکرات 
کردستان ایران و پ کا کا، آن کاری بود ک 
پارتی انجام داد و تالشی بود ھم در جھت 

با ترکی و دیگر  تقویت جبھ مشترک خود
کشورھا، و ھم فراافکنی مشکالت عدیدە 
خود از طریق ادعای کمک ب جنبش در 

  بخشھای دیگر کردستان.
در طرف دیگر ھم جریاناتی مانند یکیتی و 
جنبش گوران ک در مقابل پارتی و 
سیاستھای داخلی و خارجی اش قرار دارند، 
نیز با برجست کردن ھمکاریھای پارتی با 

، درصددند نوع گرایش خود را ب جبھ ترکی
دیگر غیرمستقیم توجی کنند. معلوم نیست 
ک گوران ک در مناطق سورانی نشین قدرت 
و یا نفوذ اصلی را دارد چرا الاقل در این 
مناطق قادر ب کنترل بعنوان مثال بازرگانی 

  نھانی یکیتی با دولت ایران نیست!

متضاد و کردستان عراق، خاستگاە رویدادھای 
پارادوکسال است. اما این پارادوکسال بودن 
مانع آن نمی شود ک کماکان کعب آمال 
کردھا بویژە کردھای ایران نباشد، و این ھم 
ن بدلیل خود آن کردستان و وضعیت مطلوب 
آن، بلک بعلت ظلم تاریخی بر کردھا و امید 
نھائی آنان ب حل نھائی مسائل علیرغم 

شد. و این امید خوب ھم مشکالت می با
است، اما بدان شرط ک پارادوکسالھا را 
دریافت و سرە را از ناسرە، ممکن را از 
ناممکن، رویا را از واقع، و سرانجام بلوفھای 
سیاسی را از منافع واقعی سیاسی در میان 
جریانات کردستان عراق بتوان از ھم تمیز داد. 

ایران از یاد نبریم ک کردھای ایران بھرحال در 
زندگی می کنند، و این سرزمین منطق ویژە و 
منحصربفرد خود را می طلبد در حل مسئل 

    برحق کردھا. 

 

  کردستان عراق، وجودی پارادوکسال
 پور فرخ نعمت

 

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       

 



 
 
 
 

        

  

  ١٠ صفحه  ٤٧شماره     

دانشجویان در ایران ھمواره بعنوان 
نیروھایی که به آینده نظر دارند مورد 
احترام بوده و به مبارزات آنان ارج گذاشته 
شده. دانشجویان بعنوان نیرویی شناخته 
شده اند که از نارسایی ھا رنج میبرند و 
حاضرند در راه مقابله با نارسایی ھا 

کرده و ھزینه بپردازند. بھمین دلیل مبارزه 
تاثیر مبارزه دانشجویان در ایران ھمواره 
بیش از کمیت و توان شرکت کنندگان آن 

 بوده است.
تعداد دانشجویان امروز در ایران نزدیک به 
چھار و نیم ملیون نفر است و این نزدیک 

برابر تعداد دانشجویان در زمان  ٢۵به 
سراسر  ھا در انقالب است. دانشگاه

کشور پراکنده اند و نقش دانشجویان 
آنگاه که در شکل جمعی به میدان آیند، 
قابل قیاس با سالھای انقالب نیست. 
امروز اگر بخش بزرگی از دانشجویان در 
رابطه با یک خواست سیاسی به حرکت 
درآیند، قادرند تمام جامعه را تحت 

  الشعاع حرکت خود قرار دھند.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

شته بمناسبت سالگرد شانزده نو در این 
آذر برخی مسائل مطرح در جنبش 
دانشجویی و مباحث مطرح در این زمنیه 

  به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

  مبارزه صنفی و سیاسی

زمانیکه ما از جنبش دانشجویی سخن 
میگوییم حرکتی را مورد نظر داریم که 
خواست بخش عمده دانشجویان را 

شده باشد بخش  منعکس کرده و قادر
بزرگی از آنان را به شرکت و یا حمایت از 
مبارزه در راه آن خواست متقاعد کرده 
باشد. فعالیت ھای سیاسی دانشجویان 
متعلق به گرایش ھای مختلف سیاسی 
اجتماعی با وجود اھمیت آنان و نقش 
دانشجویان در تقویت چنین گرایشھایی 
را نمیتوان معادل جنبش دانشجویی 

د چرا که در چنین فعالیت ھایی فرض کر
دانشجویان به گرایش ھای متفاوت 
تقسیم میشوند و ھیچ گرایشی نمیتواند 

ھای مجموع  خود را نماینده خواست
  دانشجویان بداند.

با این مفھوم جنبش دانشجویی 
ھاو تمایالت  انعکاسی است از خواسته

مجموعه دانشجویان و به این مفھوم یک 

صنفی. ولی  مبارزه عام با خصلت
ھای  ھای دانشجویان با خواسته خواسته

دیگر اقشار اجتماعی تمایزی بنیانی دارد. 
در دانشگاه خواست عمومی دانشجویان 
تنھا به مسائل رفاھی و سطح آموزشی 

  ماند.  دانشگاه محدود نمی

  

  

  

  

  

  

ھا  امکان دست یابی به اطالعات و ایده
ھای عمومی دانشجویان  جزیی از خواسته

. ایدئولوژیک کردن دانشگاه، تنزل است
سطح آموزش برای تامین این نظر، اخراج و 
بازخرید استادان مجرب و جایگزینی آنان با 
استادانی با سطح دانش نازل مورد مخالفت 
مجموعه دانشجویان است. تامبن 

ھای فردی و مخالفت با  آزادی
ھایی که در این عرصه در  محدودیت
ند، خواست شو ھا اعمال می دانشگاه

مجموعه دانشجویان است. ھمه این 
ھای  ھا در کشور ما در ھمان گام خواسته

محدود  خورد.  اولیه خود با سیاست گره می
ھای  دیدن مبارزه دانشجویی به خواسته

گونه که امروز  صنفی (رفاھی، آموزشی) آن
توسط بخش بزرگی از فعالین سیاسی 
 اجتماعی طرح و تبلیغ میشود در کشور ما
غیر عملی و نتیجه آن تضعیف تحرکات 

گونه که تالش برای  دانشجویی است ھمان
تبیین و یا تبدیل جنبش دانشجویی به 
فعالیت سیاسی یک گرایش مشخص به 

ھای  رودررویی دانشجویان و تضعیف فعالیت
  دانشجویی می انجامد.

  امید و جنبش دانشجویی
جوانان و دانشجویان در ھمه جای دنیا 

ییر و تحولند. دانشجویان آینده را از نیروی تغ
کوشند آنرا به آنگونه  دانند و می آن خود می

که خود میخواھند بسازند. دانشجویان و در 
مفھومی وسیعتر جوانان آنگاه در شکل توده 

آورند که  ای بمبارزه اجتماعی روی می
متقاعد شده باشند تغییر ضروریست و 

آنرا با  امکان تحول اجتماعی در راستایی که
دانند  سو می خود ھم   ھای ھا و آرزو خواست

وجود دارد. آنان آنگاه که متقاعد شوند 
ھای معینی در راستای  ھا و سیاست ایده

تحول مطلوب آنان است و راه این تحول را 
ھای  کند، آماده اند که سختی ترسیم می

چنین راھی را تحمل کنند و آنگاه که امید به 
بارزه توده ای اجتماعی تحول از بین برود م

  دانشجویان نیز خاموش خواھد شد.
کردن دانشجویان به    تالش برای متقاعد

تبعیت از روشھای مبارزه و فعالیتی که 
احزاب سیاسی در سطح عمومی جامعه به 

دانند، بدون توجه به خصلت ھا و  صالح می
روانشناسی دانشجویان و جوانان ناموفق 

ھای  فعالیت بوده و تنھا در جھت تضعیف
کند. در سالھای اخیر  دانشجویی عمل می

در تفکر و روش مبارزاتی بخشی از فعالین 
سیاسی اجتماعی در کشور تغییراتی 
بوجود آمده تا حدی که بخشی از آنان ھر 

ھا را  تالشی برای زیر سوال بردن خط قرمز
کنند و منجمله از دانشجویان  تخطئه می

را در این  ھای خود خواھند که فعالیت می
  ھایی به چارچوب محدود کنند. چنین تالش

ھا نخواھد  تبعیت دانشجویان از این ایده
انجامید ولی در تضعیف جنبش دانشجویی 

  موثر بوده است.

  موقعیت جنبش دانشجویی 
روانشناسی حاکم بر جنبش دانشجویی از 
روانشناسی حاکم بر روشنفکران و فعالین 

می پذیرد.  اجتماعی در سطح کشور تاثیر
تغییرات بزرگی در نوع نگاه و روانشناسی 
حاکم بر روشنفکران و فعالین اجتماعی 

و عالوه بر آن در کشور ما در   بوجود آمده 
ھای گذشته ما با تغییرات عمیقی در  دھه

روانشناسی و نوع نگاه جوانان کشورمواجه 
بوده ایم. مقایسه جوانان و دانشجویان 

ھای قبل  شجویان سالامروز با جوانان و دان
از انقالب و یا حتی نسل ھای قبلی 

ھا و اشکال  دانشجویی خطاست. روش
مبارزاتی و موضوعات مورد توجه 
دانشجویان، امروز با گذشته تمایزات بنیانی 
کرده و بدون چنین تمایزاتی نمیتوان در 
رابطه با موقعیت جنبش دانشجویی امروز 

حتی صدھا ھا و  نظر داد. در ھر دانشگاه ده
محفل و گروه ھنری، ادبی و اجتماعی 

  وجود دارد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دھد بخش بزرگی از  محافلی که نشان می
دانشجویان به مسائل اجتماعی عالقمندند. 

ھای فعالین سیاسی که توسط  سخنرانی
انجمن ھای اسالمی دعوت میشوند و در 
بسیاری موارد مورد ھجوم بسیج 

استقبال  با گیرد  دانشجویی قرار می
  شود. دانشجویان مواجه می

از سوی دیگر ما با تشکل سرتاسری مثل 
ھاو  دفتر تحکیم وحدت که بتواند فعالیت

ھای دانشجویان را متشکل کند  خواست
مواجه نیستیم. ستاره دار کردن و از این 
طریق اخراج وسیع فعالین دانشجویی 

ھاعمل  بعنوان تھدیدی بر فراز دانشگاه
عال دانشجویی با آن مواجه ھر ف میکند و

  است.
نگاھی به فراز و نشیب ھای جنبش  

دانشجویی در ایران نشان میدھد که 
سکوت نسبی در عرصه فعالیت ھای 

ھای کشور ما  گسترده جمعی در دانشگاه
بدلیل وجود خواست ھای انباشت شده 

تواند دیر پا بوده و در عین  دانشجویان نمی
گونگی طرح حال نباید انتظار داشت که چ

و اشکال پیگیری آنان الزاما  ھا  خواسته
  ھمان شیوه ھای گذشته باشد.

 

  ھا و امکاناتجنبش دانشجویی، دشواری 
 پور مھدی فتا

 

کردن   تالش برای متقاعد
دانشجویان به تبعیت از 
روشھای مبارزه و فعالیتی که 
احزاب سیاسی در سطح 
عمومی جامعه به صالح 

دانند، بدون توجه به خصلت  می
ھا و روانشناسی دانشجویان و 

بوده و تنھا در جوانان ناموفق 
ھای  جھت تضعیف فعالیت

 کند دانشجویی عمل می

ھا و اشکال مبارزاتی و  روش
موضوعات مورد توجه دانشجویان، 
امروز با گذشته تمایزات بنیانی 
کرده و بدون چنین تمایزاتی 
نمیتوان در رابطه با موقعیت 

 جنبش دانشجویی امروز نظر داد

ستاره دار کردن و از این طریق 
اج وسیع فعالین دانشجویی اخر

بعنوان تھدیدی بر فراز 
ھر فعال  ھاعمل میکند و دانشگاه

 دانشجویی با آن مواجه است
 



 
 

   ١١ صفحه  ٤٧ شماره     

 مرگ جانگداز رفیق طاھره

ایی از بیماری یا نارسایی جسمی، در شھر برلین آلمان  خسروی دیزجی به ناگھان و بی ھیچ پیشینه آذر ماه، رفیق طاھره ٢٣روز دوشنبه 
در گذشت. تا ھرآن شخصی که او را از نزدیک می شناخت و به مھربانی نیز، در بھت و اندوھی ژرف فرو رود؛ بیش و پیش از ھمه اما، 

ان دیکتاتوری شاه و دوران استبداد جمھوری اسالمی. ھر آنکس که طاھره را رفیق دیرینه ما علیرضا (محمود) ھاشمی این مبارز دور
ایی که ھمیشه متبسم بود و ھمواره شادی بخش  می شناخت تا این خبر بشنید از خود و دیگری این چنین پرسید: طاھره خودمان؟ طاھره
رید؟ طاھره بارکش سال ھای بند و مرگ دھه خونبار محیط؟ با آن دو چشم درشت دوست داشتنی که شراره شادمانه زندگی از آن می با

شصت جمھوری اسالمی؟ آن مادر فداکار سیامک و بابک که به روزھای دغدغه تعقیب و زجر و مرگ و دربدری ھای غربت و سختی 
ده را در تلخکامی ھای خویش و شوی خود، این دو فرزند را امیدوارانه شیر داد و بزرگ شان کرد؟ ھمان استوار زنی که فرزند سومش، سپی

شکست و تبعید زائید و او را در شادکامی ھا یگانه و موسم ھر لحظه خویش تربیت نمود؟ چه کسی باور می کند این مرگ شوم در این 
و  شام تیره زای را؟ این چنین رفت او پا گذاشته به آستانه دھه شصت عمر و تازه نشسته به امید باردھی فرزندانی که، پرورده محمود

 خودش بودند در آن سال ھای سخت؟ ایامی که، مشترک با ھم و بخش بیشترش را نیز بھمراه سازمانشان، پشت سر نھادند؟

ایی از تاریخ پر از خون و اشگ ما، درد مردم را بر ھمه درد و  ما، ھرگز خاطره طاھره را از یاد نخواھیم برد، زیرا که او به سھم خود و در برھه 
قدم شمرد و از ھر آنچه که می توانست در راه رھایی و سعادت مردم ایران بگذارد، دریغ نجست. ما می دانیم که درد بزرگ رنج ھای خود م

کثریت)، رفت طاھره، از آن محمود است و فرزندان و نواده او، اما این عزیزان نیز بدانند که سازمان آن زمان او ـ سازمان فداییان خلق ایران (ا
مرگ جانگداز این عزیز متعلق به تاریخ خویش است. ما، در ھمه این ربع قرنی که طاھره رسالت خود در تبعید ناخواسته سخت اندوھناک 

ایم.  را در حفظ و گرمابخشی به کانون خانواده صمیمی خود قرار داده بود، او و ھمانندھای او را ھمواره جزوی از خانواده بزرگ خود دانسته
ا وداع گفته با زندگی می بینیم و در گذشته از این جھان که او برایش آرزوی صلح و مھربانی و آزادی و داد داشت. و اینک، عضوی از خود ر

این رفیق بی ادعای سختکوش سال ھای دور و سخت و مبارزه و ھمیشه ماندگار در ذھن و  -این مرگ دردآور را به رفیق علیرضا ھاشمی 
گوییم و نیز به سیامک،بابک و سپیده عزیز و ھمه دوستداران طاھره که، بس غمگنانه به سوگ حافظه تاریخی سازمان ما، تسلیت می 

  اند. ھمسر، مادر، مادربزرگ و خویشاوند و یار خویش نشسته

   دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)

     ١٣٩۴آذر  ٢٨

 

  ... کارگران و چالش ھای - دولت 
  ادامه از صفحه 

  ج) روابط موجود بین اھداف توسعه منابع انسانی و اھداف اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی؛ 
  این سیاست ھا و برنامه ھا از راه روش ھایی به اجرا گذاشته شوند که با شرایط ملی سازگار باشد؛ -٣
ھدف این سیاست ھا و برنامه ھا باید بھبود قابلیت ھای فرد باشد وشامل محیط کار و محیط اجتماعی گردد و روی آن ھا بطور  – ٤

  فردی و اجتماعی تاثیر بگذارد؛
برنامه ھا بایدضمن توجه به نیاز ھای جامعه، برپایه برابری و بدون ھیچ گونه تبعیض به ھمه افراد کمک کند و آنان این سیاست ھا و   -٥

  را تشویق کند تا استعداد ھای حرفه ای خود را در جھت منافع خاص خود و گرایشات خود گسترش دھند و به کار گیرند؛

ھر عضو باید نظام ھایی باز انعطاف پذیر و تکمیلی در زمینه ھای آموزش برای دستیابی به اھداف یاد شده باال ،  :٢ماده 
ھای عمومی، فنی و حرفه ای، راھنمایی ھای تحصیلی و حرفه ای و آموزش ھای فنی به وجود آورد و توسعه بخشد و 

  این فعالیت ھا ھم در داخل نطام آموزشی و ھم بیرون آن انجام گیرد.

  :٣ماده
ھای راھنمایی حرفه ای و اطالعات مستمر خود را در باره اشتغال به تدریج گسترش دھد تا بتواند اطالعاتی کامل  ) ھر عضو باید نظام١

ن و راھنمایی تا حدامکان کسترده ای برای کودکان، نوجوانان،و بزرگساالن و از جمله از راه راه برنامه ھای مناسب برای افراد معلول تامی
  کند.

مایی ھا باید شامل گزینش حرفه، آموزش حرفه ای و امکانات آموزشی مربوط به آن باشد و نیز شامل موقعیت ) این اطالعات و راھن٢
و دیگر وجوه شغل در بخش ھای مختلف فعالیت اقتصادی،    شغلی و آینده شغلی و امکان ارتقا، شرایط کار، ایمنی و بھداشت کار

  اجتماعی و فرھنگی در ھمه سطوح باشد.
ات و راھنمایی ھا باید به وسیله اطالعات دیگری در باره وجوه کلی پیمان ھای دسته جمعی وحقوق و وظایفی که طبق ) این اطالع٣

قوانین کار ھمه طرف ھای ذی نفع دارند تکمیل گردد. اطالعات یادشده باید برابر قانون و روال ملی با درنظر گرفتن عملکرد و تالش ھای 
  دردسترس گذارده شود.  یان ذی نفعسازمان ھای کارگران و کارفرما

برای پاسخگویی به نیاز ھای نوجوانان و بزرگساالن در طول مدت زندگیشان در ھمه بخش ھای اقتصادی، در ھمه  :٤ماده
شاخه ھای اقتصادی و در ھمه سطوح مھارت حرفه ای و مسوولیت، ھر عضو بایدبه تدریج نظام ھای گوناگون آموزش 

  د را گسترش دھد، منطبق سازد و ھماھنگ کند.ھای فنی و حرفه ای خو
سیاست ھا و برنامه ھای راھنمایی حرفه ای وآموزش حرفه ای با ھمکاری سازمان ھای کارفرمایان و کارگران و در  :٥ماده

  صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با ھمکاری سایر دستگاه ھای ذینفع ،تھیه، تنظیم و اجرا خواھد شد.
عضو در سراسر این مقاوله نامه، کشور عضو سازمان بین المللی کار است ایران ھم از جمله اعضای این  *منظور از 

   میالدی برابر با ١٩٧٥را پذیرفته و متعھد به اجرای آن است . این مقاوله نامه در سال  ١٤٢سازمان است که مقاوله نامه 
  به تصویب رسیده است  شمسی ١٣٥٤دوم تیر ماه 

با عدم رعایت قانون اساسی و قوانین زیر مجموعه آن و ھمچنین عدم تعھد به مقاوله نامه ھای پذیرفته شده ؛ نباید انتظار  ب بدین ترتی
غیر از آنچه تا کنون داشته است را پیدا کند ! نشانه ھایی که بیانگر   داشت که وضعیت کسب و کار در ایران نشانه ھای دیگری 

توسعه گرا و اشتغال زا باشد در ناصیه این دولت دیده نمی شود . توسعه بی توجه به توسعه انسانی  سیاست اقتصادی تولید محور و
  سرمایه از کارگران و مزد و حقوق بگیران است! و کرامت انسانی؛ رشد اقتصادی مبتنی بر بھره کشی آزمندانه صاحبان 

 وبالگ کار ایران  :منبع
 

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



 
 

   ١٢ صفحه   ۴٧ شماره    

  ... شرکت در کارزار
  ٢ادامه از صفحه 

انتخابات شوند و از ھم اکنون برای معرفی کانديداھای خود تدارک بینند و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق داشتن نماينده وارد میدان 
در مجلس را با اعالم کانديداتوری پی گیرند." اين حق گروه ھای مختلف اجتماعی است که شورای نگھبان و جريان حاکم را برای تائید 

     حت فشار قرار دھند و در صورت رد صالحیت، به اشکال مختلف به اعتراض برخیزند. صالحیت کانديداھايشان ت

با نگاھی به تحرکات نیروھای سیاسی می توان گفت که جریان انتخابات ھنوز به مجرائی که حزبیت و برنامه نیروھا تعیین کننده نتیجه آن  
ت و نه در نیروھای بیرون از حکومت. ما در کنار فراخوان عمومی خطاب به باید باشد، راه نیافته است. نه در میان نیروھای درون حکوم

در کشو ما به داليل  تمامی فعاالن سیاسی مدنی مبنی بر اعالم کانديداتوری خود، برحزبیت و رقابت برنامه ھا در انتخابات تاکید داريم.
نی برواليت فقیه، الیگارشی روحانیت و سپاه، احزاب مختلف از جمله استبداد مذھبی، سرکوب احزاب سیاسی، ساختار سیاسی مبت

قدرتمند و ريشه دار در صحنه سیاسی کشور ديده نمی شوند. حتی احزاب اصالح طلبی که از نیروھای حکومت تشکیل شده بودند، بعداز 
  مدتی با خشم راس قدرت روبرو گشته و غیرقانونی اعالم شدند. 

تشکیل شده اند، به جھت فرمايشی و بی ريشه بودن آن ھا، پايدار نبوده اند. در جمھوری اسالمی احزاب فصلی ھم که در جريان انتخابات 
جای احزاب ريشه دار و برخاسته از متن جامعه را دستجات، جناح ھا، باندھا، حلقه ھا، ھیئت ھا و نیروھای تعريف نشده و نامشخص 

گاه نقش آن ھا در انتخابات به مراتب بیشتر از دستجات و جناح ھای حکومتی  گرفته  اند. نیروھای تعريف نشده ای چون سپاه و بسیج که
  است.

ائف ما به مثابه حزب برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح مطالبات و ارائه برنامه می دانیم. انتخابات آتی، انتخابات مجلس است و وظ 
  به اين امر، ما طرح و پیگیری مطالبات و رئوس برنامه ای زير را پیشنھاد می کنیم:آن محدود به قانون گذاری و برآمد سیاسی است. با توجه 

  مطالبات و رئوس برنامه پیشنھادی 

  ـ تدوين و تصويب قوانین مبنی بر عدم دخالت نیروھای نظامی در سیاست، اقتصاد و فرھنگ

   یت آزادانه احزابـ دفاع از حقوق شھروندی و حزبیت، لغو قوانین ناقض حقوق شھروندی و فعال

  ـ تحت فشار گذاشتن رأس قدرت برای آزادی زندانیان سیاسی، برداشتن حصر و خاتمه دادن به فضای امنیتی

ـ اصالح قوانین مطبوعات، دفاع از آزادی عقیده، بیان، مذھب، اجتماعات، مطبوعات، گردش اطالعات و حق دسترسی مردم به اطالعات و 
    ھاتدوين لوايح برای تحقق آن 

  ـ تدوين لوايح برای تامین آزادی فعالیت سنديکاھا، تشکل ھای دمکراتیک و سازمان ھای مردم نھاد

  ـ لغو قوانین ضدزن، دفاع از حقوق زنان و کودکان و تدوين قوانین برای تحقق آن ھا

  ـ تدوين لوايح برای تامین حقوق ملی ـ قومی و اقلیت ھای مذھبی

  حقوق کار رگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و تدوين لوايح برای تامینـ دفاع ار حقوق و مطالبات کا

  ـ تدوين لوايح برای مھار گرانی کاالھا و تورم و بھبود زندگی گروه ھای کم درآمد جامعه

   ھای کشورـ تدوين لوايح در زمینه مبارزه با فساد، شفاف سازی فعالیت ھای اقتصادی، خاتمه دادن به رانت خواری و غارت ثروت

  ـ تدوين لوايح برای فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه ھمگانی

  ـ تدوين قوانین ضرور برای حفظ محیط زيست و حل معضل کم آبی 

ن دو کشور و پیشبرد سیاست ـ گسترش مناسبات با اتحاديه اروپا، تنش زدائی از مناسبات بین ايران و امريکا و برقراری مناسبات عادی بی
  صلح در منطقه

  شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغییر" 

کشور ما در وضعیت دشواری به سر می برد. اقتصاد کشور ھم چنان در رکود به سر می برد. قیمت نفت به شدت پائین آمده  
تعطیل شده و واحدھای داير ھم اکثرا با ظرفیت درصد آن ھا  ٦٠است. واحدھای تولیدی با مشکالت فراوانی روبروند و بیش از 

درصد کار می کنند. در فضای سیاسی کشور نه تنھا گشايشی ديده نمی شود، بلکه فضا مسدودتر شده و  ٥٠پائین تر از 
  راس قدرت ھم چنان چنگ و دندان نشان می دھد. 

ام است. خامنه ای ھم چنان از "نفوذ" و اين بار ھم بلوک قدرت به رھبری خامنه ای مانع بھره برداری کشور از دستآوردھای برج
از "نفوذ جريانی و شبکه ای" صحبت می کند. از نظر خامنه ای، رفسنجانی ـ روحانی، اعتدال گرايان و اصالح طلبان به 

می خواھند که سیاست ھائی باور دارند که راه را برای "نفوذ" غرب و به ويژه امريکا باز می کند. از اين رو او و حامیانش ن
اعتدال گرايان و اصالح طلبان برنده انتخابات باشند. پیروزی آن ھا موقعیت بلوک قدرت در ساختار سیاسی را تضعیف خواھد 

  کرد.

کشور ما نیازمند "تغییر" است. بلوک قدرت و در راس آن ولی فقیه در مقابل "تغییر" ايستاده است. جامعه مدنی و نیروھای سیاسی با  
تغییر" می  توانند در کارزار انتخابات فعاالنه شرکت کنند، در سمت دھی تحوالت سیاسی تاثیر بگذارند و روندھا را به زيان بلوک قدرت شعار "

  و تغییر سیاست ھای فاجعه بار و به سود نیروھای آزاديخواه رقم زنند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٥دسامبر  ١٩( ١٣٩٤آذر  ٢٨

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٤٧شماره     

  توسط گروه ھایی از فعاالن حقوق زنان در » تغییر چھره مردانه مجلس«اندازی کمپین  راه -مدرسه فمینیستی                             
نتخابات، موضوعی است که از یک سو اظھار نظرھا و اختالف نظرھای بسیاری را بین فعاالن سیاسی و آستانه ا                             

برخی از فعاالن حقوق زنان برانگیخته است؛ و از دیگر سو نیز بخش اقتدارگرای حکومت برانگیخته شده تا پیشاپیش، فضا را   مدنی و حتا
 ترش کمپین و حضور زنان در مجلس، پیشگیری کند.مشتنج کرده و از ھر گونه اقدام عملی در جھت گس

آمده است که برای تحقق اھداف این کمپین، سه کمیتۀ تشکیل » کمپین: به سوی تغییر چھرۀ مردانه مجلس«در بیانیه اعالم موجودیت 
، طرح »ستیز داھای زنکارت قرمز برای کاندی« - ٣» طلب کرسی برای زنان برابری ۵٠« - ٢» شوم. من کاندیدا می« - ١خواھد شد: 

کرسی برای زنان در دھمین دوره مجلس و طرح این موضوع را در میان افکار عمومی، اولین گام  ۵٠خواسته واجرای برنامه عملی حداقل 
  در این کمپین است.

طقی بلکه با آن که دیرھنگام ھای بیشتری در پارلمان را از آن خود کنند نه تنھا من این که زنان ایرانی بخواھند در انتخابات مجلس کرسی
است ولی به قول معروف ماھی را ھر وقت از آب بگیریم تازه است. شاید اگر در ھمان اوایل راه یعنی اول انقالب زنان پیشرو با قاطعیت 

کشور به این حال و بیشتری در برابر نرینه ساالری تئوکراسی قد علم می کردند امروز نه تنھا زنان ایران وضعیت بھتری می داشتند بلکه 
روز نمی افتاد که به صورت زنان اسید بپاشند و ھر روزه شاھد خشونت ھای روزافزون و اختالس ھای چندصد میلیاردی باشیم. بعد ھم 
عده ای چون کبک سرشان را زیر برف بکنند و بگویند ھمه چیز در امن و امان و برای حفظ حکومت از ھیچ نوع اعمال خشونتی ابایی 

  ته باشند.نداش

بحث این که پس از انقالب چه اتفاقاتی باعث شد که مدافعان حقوق زنان نتوانستند یا نخواستند اقدام مشترک منسجم و پیگرانه ای را 
در برابر نرینه ساالری تئوکراسی به انجام برسانند؛ موانع پیش روی آنھا چه بود؟ مقوله ای است که باید درجایی دیگر به آن پرداخته 

  است.» تغییر چھره مردانه مجلس«د. چرا که بحث فعلی روی کمپین شو

تشکیل این کمپین در نفس خود عمل درستی به نظر می رسد اما مھم تر نحوه اجرای این کمپین است. ھمان طور که گفته شد تمامت 
واقعی زنان را قطعاً رد صالحیت خواھند خواھان به سادگی در مقابل این خواست طبیعی و قانونی زنان کوتاه نمی آیند و کاندیداھای 

کرد. برای صحت این ادعا کافی است چند نفر از فعاالن حقوق زنان که سابقه فعالیت شان شناخته شده است برای انتخابات ثبت نام 
ای فشار به سیم ھ کنند. الزم نیست منتظر نتیجه باشیم سالی که نکوست از بھارش پیدا است. چنین به نظر می رسد تندروھا و گروه

آخر زده اند و شمشیرھا را واقعاً از رو بسته اند. وقتی جلسه سخنرانی خانم آذرمنصوری که پیشینه مبارزه برای حقوق زنان آن چنان که 
باید، در پرونده اش نیست در دانشگاه یاسوج تبدیل به جلسه چاقوکشی می شود چه توقعی می توان داشت که فعاالن حقوق زنان 

  ند به مجلس راه یابند؟بتوان

 اما این که تمامیت خواھان، عرصه بر مردم تنگ کنند و گروه ھای فشار نیز اھرم ھای قانونی را بیش از پیش به انحصار خود در آوردند آیا
د که از تربیون توجیھی برای کنار کشیدن از میدان مبارزات انتخاباتی است؟ آیا میدان مبارزه را باید به نیروھای خشونت پیشه ای سپر

ھایی که دراختیار دارند رسماً علیه زنان شعار می دھند و جوانان پای منبری را مدام علیه نیمی از جمعیت جامعه می شورانند؟ پاسخ 
  است یعنی زنان می بایست به عاملیت خود بھا بدھند.» منفی«من به این پرسش طبعاً 

ندوق ھای رأی می شود به عنوان ابزاری برای گذار به دموکراسی استفاده کرد. اما ) بر این نظرند که از ص١برخی از جامعه شناسان(
زن به مجلس تقلیل داده نشود. یک زن به صرف زن بودن الزاماً نمی  ۵٠چگونه؟ بحث من برسر این است که این کمپین تنھا به فرستادن 

لس تکیه بزنند که به اصل برابری حقوق زن و مرد اعتقاد داشته تواند مدافع حقوق زنان باشد. زنان و مردانی حق دارند بر کرسی مج
باشند، نه آنھایی که معتقدند ھدف وسیله را توجیه می کند و برای جلوگیری از سخنرانی کسی که مخالف خود می دانند چاقو کشی 

که جز خودشان را قبول ندارند مخالف  ). البته بدیھی است که داعشی ھای وطنی٢می کنند مانند آنچه که در دانشگاه یاسوج رخ داد(
زن از قماش خودشان در مجلس ھستند. ھمین که پذیرفته اند که چند نفر زن در مجلس به عنوان دکور باشند ھنر کرده  ۵٠حضور حتا 

ن جامعه بکوبد که اند. البته ھدف این است که از ھمان ھا ھم برای تصویب لوایح و قوانین ضد زن استفاده کنند و بعد بر سر سایر زنا
  ببیند این ھا ھم زن ھستند و این قوانین توسط نماینده گان زنان تصویب شده. یعنی توجیھی برای تصویب قوانین زن ستیز.

وظیفه خطیری به » شوم من کاندیدا می«حال که این کمپین راه افتاده الزم است کمیته ھا واقعاً فعاالنه وارد عرصه عمل شوند. کمیته 
رد. زنان توانا، مدیر و مدبر در جامعه ایران کم نیستند. به جرأت می توان گفت اگر بیشتر از مردان نباشند مسلماً کمتر نیستند. عھده دا

شناساندن این زنان به جامعه گامی است در جھت خارج کردن عرصه قانونگذاری از تک صدایی و تک جنسیتی. به عالوه زنان با 
ره یا موفق می شوند انتخابات را به سمت دمکراتیزه شدن سوق بدھند و یا در صورت رد صالحیت کاندیدای کاندیداتوری خود در این دو

ھای مورد نظر زنان، چھره واقعی "انتخابات" و حذف زنان از عرصه ھای تصمیم سازی برای آنھایی که ھنوز به ناعادالنه بودن و غیر 
ود. کمیته کارت قرمز الزم است اقدامات و گفتار ضدزن را به اطالع عموم برساند. جامعه دموکراتیک بودن انتخابات شک دارند عریان می ش

روشنفکری غالباً این افراد را می شناسند مھم این است که توده ھای زنان آنھا را بشناسند و بدانند چه کسانی علیه منافع آنھا قانون 
  وضع می کنند و امنیت آنھا را به خطر می اندازند.

زن «اند، بالفاصله با حضور  ای که زنان واگذاشته تجربه نشان داده است که ھر فضا و روزنه«یانیه کمپین به درستی اشاره شده که: در ب
بار کرده  ھا و رفتارھای خشونت ھا، محدودیت فتح شده و در نتیجه زندگی یکایک زنان کشور را بیش از پیش دستخوش تبعیض» ستیزان

قاً با واقعیت زندگی ما زنان ایرانی منطبق است. زنان برای تغییر الزم نیست چون گذشته سیانور زیر زبان خود این گزاره دقی». است
بگذارند و یا اسلحه بدست بگیرند الزم است پای شان را محکم بر زمین بکوبند و بگویند، ما ھستیم، ما آمده ایم که حقوق از دست رفته 

ی راسخ را می طلبد و خستگی و یأس نمی شناسد. مروری کوتاه بر جایگاه زنان در انتخابات مجلس و مان را باز پس بگیریم. و این عزم
مقایسه آن با جایگاه زنان در مجالس قانون گذاری چند کشور ھمسایه میزان عقب افتادگی، ناعادالنه و غیر دموکراتیک بودن انتخابات را 

  روشن تر می کند.

  زنان در انتخابات
دوره نمایندگی  ٩بق قانون زنان در ایران دارای حق رأی ھستند اما ھمواره به عنوان شھروند درجه دو به شمار می روند. طی با آن که ط

نفر زن به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا کرده اند. یعنی  ٨٨مجلس شورای اسالمی یعنی از آغاز جمھوری اسالمی تاکنون در مجموع 
ز سه درصد بوده است، آن ھم غالباً زنانی توانسته اند به عنوان کاندیدا وارد انتخابات بشوند که عالوه بر سھم زنان در مجلس کمتر ا

  ... پذیرفتن اصل والیت فقیه، از طرف جناح خاصی مورد تأیید باشند. 

١۴ادامه در صفحه   

  انتخابات مردانه و حق خواھی زنان پس از سی و ھشت سال

 رضوان مقدم

 



  

   ١۴ صفحه  ٤٧ شماره    

  … انتخابات مردانه و
  ١٣ادامه از صفحه 

دگر اندیشی نمی شود. این در حالی است که زنان ایران در عرصه علم دانش، فن آوری، نظم و  بنابراین حق انتخاب شدن شامل ھیچ زن
ول دقت در کارھا، تحمل و طاقت باال در مواجھه با مشکالت، و... از مردان پیشی گرفته اند. بنابراین، خواسته بر حق آن ھا، خواسته ای معق

اجتماعی شان حاکم باشند. با این وجود اما تاکنون از عرصه ھای تصمیم سازی و و کامالً منطقی است که خود بر سرنوشت سیاسی و 
رفتار کرده اند.و نیز از رای انھا برای » حاشیه رانده شدگان«تصمیم گیری ھای کالن مملکت کنار گذاشته شده اند و معموالً با آنان به مثابه 

  خالف اصل برابری انسان ھا ھستند.ھر چه بیشتر قدرت گرفتن مردان و زنانی استفاده شده که م

  )٣مقایسه وضع زنان ایران با کشورھای ھمسایه(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جدول باال جایگاه ایران را از نظر وضعیت زنان در پارلمان نسبت به کشور ھای اطراف ایران نشان می دھد.

قانون اساسی افغانستان برای جلوگیری از پایمال شدن  کرسی در پارلمان این کشور را به دست آوردند. ٦٨زنان افغانستان  ٢٠٠٤در سال 
تن از زنان  ٤٠٦نیز  ٢٠١٠% از کرسی ھای پارلمان را به صورت تضمینی برای آنھا در نظر گرفته است. در سال ٢٥حق زنان در انتخابات، 

صالحیت شدند. زنان افغانستان توانستند از تعداد  کاندیدا تأیید ٤٠٦مرد اعالم کردند که تمام  ٢١٧١افغانستان کاندیداتوری خود را در مقابل 
  درصد کرسی ھای مجلس را در اختیار بگیرند. ٢٨کرسی یعنی  ٦٧٩کرسی در مجلس  ٢٤٢

بدست آورن این پیروزی به سادگی انجام نشده است. شھال رشید، از نامزدھای انتخابات در والیت کابل می گوید" پاشیدن رنگ به 
  )٤ن و پاره کردن تصاویر آنھا، در بسیاری از شھرھای افغانستان معمول است"(عکسھای انتخاباتی زنا

گروھی که کارمندان ستاد انتخاباتی او را ربوده بودند «فوزیه گیالنی، از نامزدھای انتخابات پارلمانی افغانستان در شھر ھرات، می گوید: 
  ).٥»(خود را خواھند کشتھشدار دادند که اگر از نامزدی خود صرفنظر نکند، گروگان ھای 

  % از اعضای مجلس عراق را زنان تشکیل می دھند.٢٦٫٥تن از نماینده گان زن ھستند یعنی  ٨٧نماینده  ٣٢٨اکنون در عراق از مجموغ 

  % نمایندگان مجلس پاکستان زن ھستند.٢٠٫٦کرسی را در اختیار گرفته اند یعنی  ٧٠کرسی زنان  ٣٤٠در پاکستان از مجموع 
  % از کرسی ھای مجلس را به خود اختصاص داده اند.٢٠ر کشور ترکمنستان نیز زنان د

کرسی در سال  ١٥٠نفر از  ١٧% مشاغل را به عھده دارند. اما تعداد نمايندگان زن در پارلمان،١/٦١% و مردان ٩/٤٥در گرجستان: زنان 
 ١٨نماینده  ١٥٠درصد است جلو تر ھستند. اردن از  ٣دود %که ھنوز ھم در مقایسه با ایران که سھم زنان در مجلس ح١١٫٣یعنی  ٢٠١١

% کرسی ھا. مھم تر از این ھا، عربستان سعودی است که در آن جا با این که زنان ھنوز اجازه رانندگی ندارند ١٢٫٠نفر زن ھستند یعنی 
جدول باال، مالحظه می شود با تالش و جدیت  با استناد به داده ھای آماری % از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می دھند. ٢٠اما حدود 

چماق به دستان در ایران که ھدف شان حذف زنان از عرصه ھای تصمیم گیری و تصمیم سازی است ایران از لحاظ تعداد نمایندگان زن در 
تندرو" خوب به وظیفه  مجلس متأسفانه در آخرین رده نسبت به ھمسایگانش قرار دارد. و از این لحاظ می توان گفت که"اصول گرایان

  ... تاریخی شان عمل کرده اند.
 ١٥ادامه در صفحه 



  
 
  

         
  

    ١۵ صفحه ٤٧شماره                           

   … انتخابات مردانه و
 ١۴ادامه از صفحه 

یافتگی کشورھا حضور زنان به عنوان نماینده مجلس و در نھادھای اجرایی است پس می توان  اگر بپذیریم یکی از شاخص ھای توسعه
ته ترین کشورھاست. البته الزم است در اینجا تاکید کنم که حضور زنان به صرف زن بودن شان در گفت که ایران در زمره توسعه نایاف

مجلس کافی نیست بلکه الزم است فضایی فراھم شود تا نمایندگان واقعی مردم اعم از زن و مرد بتوانند با پاینبدی به اصل برابری 
زم است از زنان کشورھای ھمسایه ھمچون زنان افغانستان درس گرفت و انسان ھا وارد مجلس شوند. برای رسیدن به این منظور ال

ی الگو برداری کرد. انھا با شھامت و اعتماد به نفس وارد میدان عمل شده اند بیم و تردید را کنار گذاشته اند. زنان افغانستان کار بزرگ
ھا است بلکه نظام اجتماعی جامعه و فرھنگ عمومی این کشور، کرده اند زیرا با علم به این که نه تنھا گروھی چون طالبان در مقابل آن

  به مراتب بسته تر از جامعه ایران است.
م پیروزی این کمپین تغییر چھره مردانه مجلس در گرو این است که، نمایندگان واقعی زنان پا به میدان بگذارند و کاندیداتوری خود را اعال

ک نداشته باشند. با اعتماد به نفس و خودباوری وارد عرصه عمل شوند. چنانچه مدافعان حقوق کنند و از این که رد صالحیت می شوند با
زنان درانتخابات عاملیت خود را نشان ندھند و صرفاً به پشتیباتی این یا آن کاندیدا اکتفا کنند بعید به نظر می رسد که نتیجه مطلوبی 

گوشه عزلت خارج شوند. برای مدتی از نشستن پشت کامپیوتر به میان مردم عاید شود. زنان نسل جوان تحصیل کرده الزم است از 
 بیایند. زنان با تجربه، استادان دانشگاه ،زنان جامعه شناس ، روانشناس ، حقوق دان و نیز آنھایی که توانایی دفاع از حقوق زنان را در

% دانش اموختگان دانشگاه زن ھستند کافی نیست. مھم ٦٥که  خود می بینند الزم است که تعارف و تواضع را کنار بگذارند. گفتن این
و » تغییر چھره مردانه مجلس«این است در عرصه عمل از این دانش و نیروی عظیم استفاده شود. و باالخره آگاھی از بازتاب کمپین 

ه اشکاالت احتمالی آن در ھنگام اجرا، با برخی دیدگاه ھا نسبت به آن می تواند به پیشبردگان این کمپین واقعاً یاری رساند تا نسبت ب
  آگاھی بیشتری عمل کنند .

  و دیدگاه ھا» تغییر چھره مردانه مجلس«کمپین 
از طرف حاکمیت این دسته از ھمان ابتدای کار در برابر کمپین موضع  -١اظھار نظر ھا را می توان به دو دسته اساسی تقسیم کرد . 

تغییر چھره مردانه مجلس" را “فرشته روح افزا، قائم مقام شورای فرھنگی اجتماعی زنان، کمپین  منفی و دفاعی گرفته اند برای مثال
مجلس تا کنون جنسیتی نبوده است بلکه شایسته ساالری است... این مردم «نفوذ دشمن در حوزه زنان می داند. وی می گوید: 

ھر زنی که دارای عدم توانمندی است بخواھد به مجلس راه پیدا  ھستند که نمایندگان را انتخاب می کنند و دلیلی وجود ندارد که
  زن شایسته ورود به مجلس بوده اند. ٩میلیون زن ایرانی فقط  ٤٠) به زعم فرشته خانم از بین حدود ٦»(کند.

ی کند مقصر )، که نویسنده آن نامشخص است اما می تواند نگاه گروھی را نمایندگ٧در گزارشی توسط گروه سیاسی فرھنگ نیوز(
اصلی مردانه بودن چھره مجلس را عدم تمایل زنان به ورود به مجلس، و مردستیز بودن زنان برابری خواه، معرفی کرده است. در این 

جامعه شناسان سیاسی، معتقدند آن چیزی که نقش زنان را در سیاست ایران کمرنگ کرده، نه محدودیت ھایی است «گزارش آمده: 
البته گزارشگر » من می زنند بلکه عدم تمایل یا عدم آگاھی زنان به عرصه سیاسی و ورود به قدرت سیاسی استکه برخی به آن دا

محترم ھیچ منبعی را برای ادعای خود ارائه نکرده اند که کدام جامعه شناس سیاسی و براساس فاکت ھایی به "عدم آگاھی زنان به 
برداشت ھای غلط از حقوق «گزارش تاکید روی مردستیز بودن این کمپین شده است  عرصه سیاسی" رسیده اند؟ عالوه بر این در این

زنان، رویکردھای مرد ستیزی را به دنبال داشته است. ھمانگونه که کمپین تغییر چھره مردانه مجلس نیز چنین رویکردی به اصل کارزار 
بل خود می بینند و با ھر آنچه که نماد مردانه داشته باشد مبارزه آنھا تبدیل شده است. مردستیزانی که قشر مردان را مانع اصلی در مقا

می کنند. برخی از جنبش ھای فمینیستی با چنین رویکردھایی بوده که ھرگز قادر به ارائه تزھای موفق برای اجرایی شدن در سطح 
  »اند. جوامع نبوده اند و حتا در میان قشر زنان، نه تنھا بازخورد که با پس زدگی مواجه شده

انتقادھا از طرف اپوزیسیون به کمپین تغییر چھره مردانه: با این که تا این لحظه از طرف گروه ھا و سازمان ھا، موضعی رسمی  -٢
  صریحی نسبت به کمپین اعالم نشده است اما از میان گفتگو ھای درون گروھی و نیز به طور شفاھی مواضعی قابل تشخیص است.

یل این کمپین آب به آسیاب حکومت ریختن است که ھر بار به بھانه ای مردم را به پای صندوق ھای رأی می گروھی معتقد ھستند تشک
  کشند. وجود چنین کمپینی تنور انتخابات را گرم می کند و نمایشی دیگر برای دموکراتیک نشان دادن انتخابات فرمایشی است .

د که می گویند حکومت از بیخ بن نامشروع است، در این سیستم اصوالً گروه دیگر نیز برخی از فعاالن سیاسی اپوزیسون ھستن
انتخابات، محلی از اعراب ندارد. توصیه این گروه بايكوت و تحريم انتخابات مجلس است. این گروه معتقدند که تا در روی این پاشنه می 

  چرخد امید به دموکراسی ھم نیست.
این است که، چرا این کمپین بحث کلی نمایندگان واقعی مردم زن و مرد را مطرح » ه مجلسکمپین تغییر چھره مردان«نقد گروه سوم به 

نکرده . این گروه نیز غالباً از افراد سیاسی اپوزیسیون ھستند که معتقد به تحریم نیستند و نیز معتقدند ھنوز ھم قانون اساسی و 
حاتی را در بافت سیاسی بوجود آورد و از این منظر است که آن ھا از کمپین مجلس پتانسیل این را دارد که بتوان از طریق انتخابات، اصال

  توقع دارند که بحث جداسازی و تعیین سھم را نکنند بلکه بحث "شایسته ساالری" را در الویت خواسته ھا قرار دھند.
مشارکت سیاسی زنان دگراندیش را در  اما در این میان ھم گروه چھارمی ھم ھستند که می گویند: این کمپین اگر بتواند موضوع حق

عرصه ھای تصمیم سازی و تصمیم گیری دربطن جامعه ببرند کار برزگی کرده است. البته یکی از شرط ھای اساسی استفاده از فضای 
  انتخابات و حضور فیزیکی در میان مردم است.

یار دشواری پیش روی زنان ایرانی ھست اما شرایط پایان سخن این که: ھر که طاووس خواھد جور ھندوستان کشد. گرچه شرایط بس
  بدتر از آنچه بر مالله در پاکستان و فرخنده در افغانستان رفت نیست. روزی باید توھین و تحقیرھا علیه زنان به پایان رسد.

  پانوشت ھا:

١  - Petrova Rizova. T ,2011; From Guns to the Ballot Box: Prospects for Democracy in Latin America International Journal of 
Humanities and Social Science Vol. 1 No. 5; May 2011  

یکی از دانشجویان ھم با چاقو ضربه خورده و « وگو با ایلنا اشاره به سخنان دبیر تشکل فرھنگ و سیاست دانشگاه یاسوج در گفت - ٢
له کرده بود ایشان خود را حائل قرار داده بود. برای اطالع ظاھرا وقتی یک خانمی با چاقو به خانم منصوری حم

  ....http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%بیشتر

٣ - http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm  

٤ - http://www.bbc.com/persian/afghanis... ،  

٥ - http://www.bbc.com/persian/afghanis...  

٦ - http://hayaa.ir/18865/%D8%A8%D8%A7%...  

٧ - http://www.farhangnews.ir/content/153587  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ilna.ir%2F%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25DB%258C-3%2F326008-%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25B3%25D8%25AE%25D9%2586%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A2%25D8%25B0%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AC&h=2AQF08Fdl&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ipu.org%2Fwmn-e%2Fclassif.htm&h=qAQEb38WR&s=1
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/08/100830_k01_af_election_security.shtml
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2010/08/100830_k01_af_election_security.shtml
http://hayaa.ir/18865/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.farhangnews.ir%2Fcontent%2F153587&h=OAQGuIH_e&s=1


  
  

  
  

  ١۶ صفحه   ٤٧شماره     

 « کارگران و چالش ھای پیش رو در شرایط پس از تحریم -دولت  » 

 حسین اکبری
 

آنچه بیشتر مورد   پس از پذیرش برجام
 توجه جدی کارگران و روشنفکران این
طبقه برزگ اجتماعی قرارگرفته است 
عمدتا سه موضوع را در برمی گیرد: 
یکم موضوع بحران بیکاری و مخاطرات 
جدی و آسیب ھای ناگزیر آن در زندگی 
کارگران و دوم چکونگی وضعیت 

و تاثیر آن بر معیشت خانوار   دستمزدھا 
-ھای کارگری و سوم چگونگی امکان

یندگان یابی چانه زنی موثر از طریق نما
واقعی کارگران در سازمان ھای کارگری 
برای بھبود شرایط کار و زندگی وباال 
رفتن نرخ مشارکت موثر کارگران در 

 زندگی اجتماعی.

در مورد سوم عبور از شرایط کنونِی  
بی سازمانی کارگران که شرط الزم و 
قطعی آن پذیرش بال شرط مقاوله نامه 

شکل ی بین المللی در باره حق آزادی ت
سازمان بین المللی  ٨٧(مقاوله نامه 

کار ) است که از گذشته ھای دور از 
آگاھانه به   جانب دولت ھای پیشین

کنار گذاشته شده است و دولت 
یازدھم نیز تا کنون ازپذیرش آن سرباز 

            زده است.

  

  

  

  

  

  

برای این سه موضوع بی تردید با نقشه 
ق راھی که دولت یازدھم در باره رون

کسب و کار و توسعه پایدار ترسیم 
کرده است، تعیین تکلیف خواھد شد. 
بی شک این نقشه راه با شرایط 
کنونی اقتصاد تورمی _رکودی با 
مشکالت بسیاری رودر رو خواھدبود 
نشانه ھای ناشی ازسختی این راه 
برای دولت یازدھم با انتشار نامه چھار 
وزیر به رییس جمھور بیشتر آشکار 

و نقد سیاست ھای اقتصادی  گردید
دولت پس از انتشار این نامه، از سوی 
اقتصاد دان ھایی چون سعید لیالز و 
دیگران بیانگر این واقعیت است که 
متاسفانه این مشکالت و آن نقشه راه 
به درستی از سوی دولتمردان کنونی 
درک و طراحی نشده است در این 
حالیست که فرصت پیش آمده برای 

این شرایط شاید آخرین و در خروج از 
عین حال مناسب ترین فرصت ھایی 
است که دولت یازدھم با توجه به 
مشکالت ھمه جانبه و ھمه گیر باید به 
بھترین نحو ممکن از آن سود جوید و 
ھزینه ھای این فرصت را به سود منافع 

  ملی و مردم مدیریت کند .
ترین فرصت ھا مناسب اما این آخرین و

از سوی دولت یازدھم درک  نیز ظاھرا

نشده است و گویا قرار است در خانه 
کارگران بر روی ھمان پاشنه ای بچرخد که 

  طی دو دوره ریاست جمھوری

  

  

  

  

  

  

احمدی نژاد و در کل از دوره سازندگی به 
این سو چرخیده است. اما این بار با مبانی 
روشن اقتصادی و فرموله شده ای که در 

اقتصاد ایران" در باب  کتاب "امنیت ملی در
  اشتغال و توسعه کسب آمده است .

دولت یازدھم به تمامی مصوباتی که در 
دوران ریاست جمھوری احمدی نژاد علیه 
کارگران تصویب شد پایبند و وفادار مانده 
است دو نمونه مشخص این وفاداری به 
مشی دولت ھای نھم و دھم خروج کارگاه 

شمول قانون ھای دارنده تا پنج کارگر از 
کار و ھمچنین شیوه نامه استاد شاگردی 
است. بدتر از آن اینکه به این حد از زیر پا 
گذاشتن حقوق کارگران بسنده نشده و 
طی مندرجات برنامه ششم توسعه بخش 
ھای بیشتری از کارگران و نیروھای دانش 

مندی آموخته در بازار کار برای رضایت
ب حراج کارفرمایان و صاحبان سرمایه چو

% حداقل ٢٥می خورند، دستمزدشان تا 
دستمزد برای مدت دوسال تعیین میشود ، 
ازشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج 
می شوند و سایر کارگران نیز با افزایش 
تدریجی سن بازنشستگی برای سال 
ھای بیشتری با حقوق کمتر و به تبع آن 
دریافت مستمری کمتری بازنشسته 

    خواھند شد .
اگر بنا باشد دیدگاه ھای رییس دولت    

یازدھم با کارکرد ھای تا کنونی آن 
سنجیده شود بیشتر در می یابیم که آن 
بخش از این دیدگاه ھای که در باره 
"انعطاف در محیط کار " آمده است تا چه 
میزان در کوتاه مدت و دراز مدت به زیان 
کارگران است . در این بخش از دیدگاه 

یس جمھور گزینه ھای سه گانه ھای ری
انتظارات برابر بین الطرفینی اصل قرار داده 

  شده است بدین ترتیب که:
داشتن فرصت شغلی برای کارگران را  -١

امکان سرمایه گذاری برای   برابربا داشتن
  کارفرمایان

داشتن امنیت شغلی برای کارگران را -٢ 
برابر با داشتن امنیت سرمایه گذاری برای 

  رمایانکارف

و باالخره داشتن درآمد مناسب  -٣ 
کارگران را برابر با داشتن سود مناسب 
برای کارفرمایان می داند در عمل نشانی 
از پاسخگویی به انتظارات طرف کارگری 

 ٣٣دیده نمی شود. کافیست به تبصره 
الیحه برنامه ششم توسعه از نظر بگذرانی 
تا به روشنی طرح تکمیلی شیوه نامه 

شاگردی که دولت احمدی نژاد علیه  استاد
کارگران تصویب کرد راکه در قالب برنامه 
"توسعه" به کارگران تحمیل میشود؛ درک 

"ایجاد امنیت    کنی و دریابی که چگونه به
اقتصادی و اجتماعی کارگران از طریق نظام 
ھای حمایتی" و "تفکیک سیایت ھای ارتقاء 

ن کارآیی از سیاست ھای حمایتی در تعیی
  جامه واقعیت می پوشانند: دستمزد" 

  

  

  

  

  

  

براساس پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه 
الیحه برنامه ششم  ٣٣ریزی، در تبصره 

به منظور ترغیب «توسعه آمده است: 
کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و 
تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه 

ھدف کمک در مناطق کمتر توسعه یافته و با 
ھای  به کاھش ھزینه نیروی کار بنگاه

اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را 
ھای برنامه اجرا نموده و منابع  طی سال

اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ 
  نماید:

مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و . ١
تامین اجتماعی برای دانش آموختگان 

سال در  ٢٩ی زیر ھای سن دانشگاھی گروه
ھای تخصصی  اجرای طرح کارورزی (آموزش

ھای آموزش  بدو ورود به کار و طی دوره
ھای خصوصی و تعاون)  عالی در کارگاه

  حداکثر تا دو سال برای ھر یک از کارورزان.

تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید . ٢
سال (که قبال سابقه  ٢٩ھای سنی زیر  گروه

نداشته باشند) و  بیمه تامین اجتماعی
مشمولین طرح اشتغال عمومی( اجرای 

المنفعه در زمینه  ھای عام پروژه
ھای اقتصادی، اجتماعی و  زیرساخت

مدیریت محیط زیست و با مشارکت جوامع 
درصد حداقل مزد تعیین  ٧۵محلی) به میزان 

شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو 
رگیری انگیزه بیشتر برای بکا  سال با ھدف

پیش از این نیز دولت یازدھم  نیروی کار جدید
با ارایه بسته اقتصادی نشان داده بود که باال 
بردن قدرت خرید کارگران از راه افزایش 
دستمزد به ھیچ وجه با سیاستھا و نظرات 

در این  رییس جمھور روحانی سازگار نیست.
بسته اقتصادی وجوه انتظارات طرف 

  .آورده میشودکارفرمایی به درستی بر
اما کارگران در فاصله پذیرش برجام تا پایان 
تحریک تقاضا و به اجرا در آمدن بسته 

امنیت  ادی ھمچنان روند کاھش بیشترصتقا
رکود در کار و  از کار به دلیل شغلی و اخراج

تقلیل در آمد را شاھد بودند و در دراز مدت 
و  نیز ھنوز روشن نیست با تغییر قوانین کار

اجتماعی و خذف افزایش ساالنه و  تامین
  ... سنواتی دستمزد ھا چگونه می توان به

  ١٧ادامه در صفحه 

به این حد از زیر پا گذاشتن 
حقوق کارگران بسنده نشده و 
طی مندرجات برنامه ششم 
توسعه بخش ھای بیشتری از 
کارگران و نیروھای دانش 
آموخته در بازار کار برای 

مندی کارفرمایان و رضایت
صاحبان سرمایه چوب حراج 

 خورندمی 

پیش از این نیز دولت یازدھم با 
ارایه بسته اقتصادی نشان 
داده بود که باال بردن قدرت 
خرید کارگران از راه افزایش 
دستمزد به ھیچ وجه با 
سیاستھا و نظرات رییس 

 جمھور روحانی سازگار نیست
براحتی و به بھانه تعادل بخشی 
به بازار کار و ترغیب به سرمایه 
گذاری و حفظ امنیت آن و تضمین 

د و این نبه کنار زده میشو سودش 
در حالیست که یکی از اصلی ترین 
وظایف ریاست جمھوری نظارت 

ون اساسی برحسن اجرای قان
 است



  
  
  

  ١٧صفحه   ٤٧شماره     

  ...کارگران و  - دولت 
  ١٦ادامه از صفحه 

بدیل مورد نظر این دیدگاه که بر جایگزینی 
سیاست ھای ارتقاء کارآیی از سیاست 
ھای حمایتی در تعیین دستمزد دل بسته 

  است امید وار بود.
حتی آنجا که نظرات حاکم بر دولت یازدھم 

که برای ایجاد اشتغال برای رونق کسب و  
انعطاف در محیط کار" را به " کار ، حکم

عمده ترین وجه راھبردی   صادر می کندو
تعادل در بازار کار در این راه حل سه 
وجھی خود یعنی سه گزینه مورد انتظار 
کارگران را در برابر سه گزینه مورد انتظار 
کارفرمایان قرارمی دھد بدین ترتیب که 

فرصت شغلی  - ١کارگران انتظار دارند: 
امنیت شغلی داشته  -٢ند؛ داشته باش

درآمد مناسب داشته باشند و  - ٣باشند؛ 
امکان سرمایه  -١کارفرمایان انتظار دارند :
امنیت سرمایه  -٢گذاری داشته باشند ؛
سود مناسب  -٣گذاری داشته باشند؛ 

داشته باشند؛ و برای تعادل بخشی در 
بازار کار باید از طریق تنظیم قوانین و 

نظر گرفتن این انتظارات مقررات کار بادر 
» به حق و ضروری و اجتناب ناپذیر«که

توصیف میشوند؛ به یکباره با صراحت ھر 
به منظور ترغیب کارفرمایان «و  تر چه تمام 

و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به 
جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در 
مناطق کمتر توسعه یافته و با ھدف کمک 

ھای  نیروی کار بنگاهبه کاھش ھزینه 
اقتصادی، دولت را مجاز می داند اقدامات 

را طی  برنامه ششم توسعه  ٣٣تبصره 
ھای برنامه اجرا نموده و منابع  سال

اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی 
  لحاظ نماید.

ھمه اینھا در حالیست که بدعتی بسیار 
خطرناک در دور زدن قوانین مادر و مرجع 

است. برنامه توسعه که علی  رواج یافته
االصول باید در راستای تحقق بخشیدن 
اصول قانون اساسی و قوانین منبعث از آن 
طراحی و اجرا شود خود به یکباره بخش 
ھای اساسی این قوانین را نقض می کند 
. تمامی آنچه که در قانون اساسی و 
قانون کار در فصل مربوط به حقوق ملت 

ه بھانه تعادل آمده است؛ براحتی و ب
بخشی به بازار کار و ترغیب به سرمایه 
گذاری و حفظ امنیت آن و تضمین سودش 

د و این در حالیست که نبه کنار زده میشو 
یکی از اصلی ترین وظایف ریاست 
جمھوری نظارت برحسن اجرای قانون 

  اساسی است.
در فصل پنجم قانون کار توسعه منابع 

ھای فنی و انسانی از راه برقراری آموزش 
حرفه ای به شکل کامال مترقیانه ای آمده 
است و یکی از وظایف اساسی دولت و به 
تبع آن وزارت کار اجرای بی کم و کاست 
این فصل از قانون کار است. پیشنھاد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی،این فصل از 

برنامه ششم  ٣٣قانون کار را با "تبصره 
ارورزی توسعه" به بھانه اجرای طرح ک

ھای تخصصی بدو ورود به کار و  (آموزش
ھای  ھای آموزش عالی در کارگاه طی دوره

خصوصی و تعاون) حداکثر تا دو سال برای 
ھر یک از کارورزان؛ کم لم یکن تلقی کرده 
و دولت را به عدم اجرای آن مجاز می 

برنامه" ششم   در عین حال تبصره  شمارد.
 ١٤٢اره توسعه" مغایر با مقاوله نامه شم

در باره توسعه منابع انسانی است که 

راھنمایی   پیرامون موضوعات گوناگونی مانند
ھای شغلی ، آموزش حرفه ای منابع 
انسانی تصویب و به کشور ھای عضو 
سازمان بین المللی کار جھت اجرا؛ ابالغ 

ماده  ٥گردیده است. این مقاوله نامه دارای
در  که برخی از مواد شامل چند بند است.

این مقاوله نامه بر آموزش پیمان  ٤ماده 
ھای دسته جمعی و وحقوق و وظایفی که 
طبق قوانین کار ھمه طرف ھای ذی نفع 
دارند ؛ در برنامه ھا وسیاست ھای نظام 
ھای آموزشی کشور ھای عضو تاکید شده 

این مقاوله نامه  ٥است ھمچنین در ماده 
آمده است: سیاست ھا و برنامه ھای 

یی حرفه ای وآموزش حرفه ای با راھنما
ھمکاری سازمان ھای کارفرمایان و کارگران 
(سازمان ھای اتحادیه ای و سندیکایی)و در 
صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با 
ھمکاری سایر دستگاه ھای ذینفع ،تھیه، 
تنظیم و اجرا خواھد شد. در زیر مقاوله نامه 

  را میخوانیم: ١٤٢شماره 

ومی سازمان بین المللی کار کنفرانس عم
که به دعوت ھیات مدیره دفتر این سازمان ، 
شصتمین نشست خود را در چھارم ژوئن 

در ژنو برگزار کرده است و پس از  ١٩٧٥
تصمیم گیری در باره پذیرش پیشنھاد ھای 
گوناگون مربوط به توسعه منابع انسانی، 
راھنمایی شغلی و آموزش حرفه ای، 

ن موضوع دستور کار مسئله ای که ششمی
دھد و پس از تصمیم اجالس را تشکیل می

گیری در باره اینکه این پیشنھادھا به صورت 
مقاوله نامه بین المللی درآید؛ این مقاوله 
نامه را که مقاوله نامه در باره توسعه منابع 

نامیده می شود، در  ١٩٧٥انسانی مصوب 
ژوئن ھزارونھصد و   بیست و سومین روز

  پنج تصویب می کند. ھفتاد و

  :١ماده 
ھر عضو* باید در زمینه راھنمایی شغلی -١

و آموزش حرفه ای، سیاست و برنامه ھای 
کامل و ھماھنگی را تدوین کند وتوسعه 
بخشد به ویژه از طریق خدمات دولتی 
اشتغال، ارتباط نزدیکی بین راھنمایی 
شغلی و اموزش حرفه ای و اشتغال به 

  وجود آورد.
ن سیاست ھا و برنامه ھا باید موارد در ای -٢

         زیر در نظر گرفته شود:

الف) نیاز ھا و امکانات و مشکالت شغلی در 
  سطوح منطقه ای و ملی؛

ب) درجه و سطح توسعه یافتگی اقتصادی،  
  اجتماعی و فرھنگی؛

ج) روابط موجود بین اھداف توسعه منابع  
انسانی و اھداف اقتصادی، اجتماعی و 

  ؛فرھنگی
این سیاست ھا و برنامه ھا از راه روش  -٣

ھایی به اجرا گذاشته شوند که با شرایط 
  ملی سازگار باشد؛

ھدف این سیاست ھا و برنامه ھا باید  – ٤
بھبود قابلیت ھای فرد باشد وشامل محیط 
کار و محیط اجتماعی گردد و روی آن ھا 

  بطور فردی و اجتماعی تاثیر بگذارد؛
و برنامه ھا بایدضمن  این سیاست ھا  -٥

توجه به نیاز ھای جامعه، برپایه برابری و 
بدون ھیچ گونه تبعیض به ھمه افراد کمک 
کند و آنان را تشویق کند تا استعداد ھای 
حرفه ای خود را در جھت منافع خاص خود و 
  گرایشات خود گسترش دھند و به کار گیرند؛

برای دستیابی به اھداف یاد شده  :٢ماده 
، ھر عضو باید نظام ھایی باز انعطاف  باال

پذیر و تکمیلی در زمینه ھای آموزش ھای 
عمومی، فنی و حرفه ای، راھنمایی ھای 
تحصیلی و حرفه ای و آموزش ھای فنی به 
وجود آورد و توسعه بخشد و این فعالیت ھا 
ھم در داخل نطام آموزشی و ھم بیرون آن 

  انجام گیرد.

  :٣ماده
ام ھای راھنمایی حرفه ) ھر عضو باید نظ١

ای و اطالعات مستمر خود را در باره اشتغال 
به تدریج گسترش دھد تا بتواند اطالعاتی 
کامل و راھنمایی تا حدامکان کسترده ای 
برای کودکان، نوجوانان،و بزرگساالن و از 
جمله از راه راه برنامه ھای مناسب برای 

  افراد معلول تامین کند.

ھنمایی ھا باید شامل ) این اطالعات و را٢
گزینش حرفه، آموزش حرفه ای و امکانات 
آموزشی مربوط به آن باشد و نیز شامل 
موقعیت شغلی و آینده شغلی و امکان 

و    ارتقا، شرایط کار، ایمنی و بھداشت کار
دیگر وجوه شغل در بخش ھای مختلف 
فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در 

  ھمه سطوح باشد.
عات و راھنمایی ھا باید به ) این اطال٣

وسیله اطالعات دیگری در باره وجوه کلی 
پیمان ھای دسته جمعی وحقوق و وظایفی 
که طبق قوانین کار ھمه طرف ھای ذی نفع 
دارند تکمیل گردد. اطالعات یادشده باید برابر 
قانون و روال ملی با درنظر گرفتن عملکرد و 
تالش ھای سازمان ھای کارگران و 

  دردسترس گذارده شود.  مایان ذی نفعکارفر

برای پاسخگویی به نیاز ھای  :٤ماده
نوجوانان و بزرگساالن در طول مدت 
زندگیشان در ھمه بخش ھای اقتصادی، در 
ھمه شاخه ھای اقتصادی و در ھمه سطوح 
مھارت حرفه ای و مسوولیت، ھر عضو بایدبه 
تدریج نظام ھای گوناگون آموزش ھای فنی 

خود را گسترش دھد، منطبق و حرفه ای 
  سازد و ھماھنگ کند.

سیاست ھا و برنامه ھای راھنمایی  :٥ماده
حرفه ای وآموزش حرفه ای با ھمکاری 
سازمان ھای کارفرمایان و کارگران و در 
صورت اقتضاء برابر قانون و روال ملی با 
ھمکاری سایر دستگاه ھای ذینفع ،تھیه، 

  تنظیم و اجرا خواھد شد.

از عضو در سراسر این مقاوله نامه، *منظور  
کشور عضو سازمان بین المللی کار است 
ایران ھم از جمله اعضای این سازمان است 

را پذیرفته و متعھد به  ١٤٢که مقاوله نامه 
اجرای آن است . این مقاوله نامه در سال 

 ١٣٥٤دوم تیر ماه   میالدی برابر با ١٩٧٥
  . به تصویب رسیده است   شمسی

با عدم رعایت قانون اساسی و   ترتیب بدین 
قوانین زیر مجموعه آن و ھمچنین عدم تعھد 
به مقاوله نامه ھای پذیرفته شده ؛ نباید 
انتظار داشت که وضعیت کسب و کار در 

غیر از آنچه تا کنون  ایران نشانه ھای دیگری 
داشته است را پیدا کند! نشانه ھایی که 

ر و بیانگر سیاست اقتصادی تولید محو
توسعه گرا و اشتغال زا باشد در ناصیه این 
دولت دیده نمی شود . توسعه بی توجه به 
توسعه انسانی و کرامت انسانی؛ رشد 
اقتصادی مبتنی بر بھره کشی آزمندانه 

سرمایه از کارگران و مزد و حقوق  صاحبان 
  بگیران است!

 وبالگ کار ایران  :منبع



  

  ١٨صفحه  ۴٧ شماره    

میلیون دالر ۵۴۶دولت سوئد اعالم کرد 
افزون بر بودجه در نظر گرفته شده در 

را صرف توسعه انرژِی پاک و  ٢٠١۶سال
ل تغییرات اقلیمی خواھد کرد تا به کنتر

نخستین کشور جھان تبدیل گردد که از 
سوخت ھای فسیلی اعالم استقالل 

 خواھد کرد.
اگرچه تاکنون تاریخ مشخصی به منظور 
محقق شدن این ھدف بلندپروازانه تعیین 
نشده است، اما سوئد در سال گذشته 

ھایی را برای توقیف استفاده از  برنامه
 ٢٠۵٠  تا سال » فسیلی«سوخت ھای 

توان احتمال داد  اعالم نمود. از این رو می
که دولت سوئد در تالش است تا در سال 

به نخستین کشورھایی  ٢٠۵٠یاد شده 
تبدیل گردد که از بند سوخت ھای 

  فسیلی رھا و مستقل گردیده است.

سوئد، این کشور اسکاندیناوی تاکنون 
 توانسته دو سوم برق مصرفی خود را با
منابع غیر فسیلی مانند آب و انرژی 
ھسته ای تأمین نماید و اکنون بر افزایش 

ھای تولید انرژی  ظرفیت تولید توانایی
خورشیدی و باد تمرکز نموده و افزون بر 
این در تالش است تا صنعت حمل و نقل 

سازد » طبیعت َمدار تر«عمومی خود را 
که بیشترین بخش این بودجه از محل 

یاتِ بنزین و سوخت ھای افزایش مال
  دیزلی تأمین خواھد شد.

 Stefanدر این خصوص استفان لوون،
Löfven نخست وزیرسوئد اظھار،
کشورش به یکی از نخستین « داشت:

کشورھای مستقل از سوخت فسیلی در 
جھان مبدل خواھد شد و این در حالی 

ھا به اندازه  است که مقررات اروپایی
در این کافی اثربخش نیستند. سوئد 

این جنبش » مسیر پیشگام خواھد بود. 
پس از مواجه شدن با موج گرمای 

و یکی از بزرگترین  ٢٠١۴تابستان سال 
آتش سوزی ھای طبیعی در بیشه زارھا 
و جنگل ھای این کشور آغاز شد و پس 
از آن زمان دولت تصمیم گرفت تا از 
شھروندانش در برابر عوارض تغییرات 

  فظت نماید.اقلیمی در آینده محا

ترین  شایان یادآوری است که اساسی
ھای جدید برای تخصیص بودجه  بخش

 ۵٨،۴انرژی خورشیدی مبلغی بالغ بر 
 ٢٠١٧میلیون دالر از بودجه سال ھای 

را به خود اختصاص داده است.    ٢٠١٩تا
این یعنی ھفت برابر شدن بودجه بخش 
انرژی خورشیدی. دولت سوئد ھم چنین 

جدید بودجه در نظر   هاعالم کرد برنام
ھای شبکه برق  گرفته شده به بخش

ھوشمند، فناوری، ذخیره سازی انرژِی 
تجدید پذیر، اتوبوس ھای برقی، 
خودروھای پاک، استراتژی سازگاری با 

ھای  شرایط اقلیمی و ایضاً بازسازی خانه
مسکونی با ھدف افزایش بھره ورِی 

  ھا تعلق خواھد گرفت. انرژی در آن

ین اقدام سوئد، چند ماه پیش از البته ا
برگزاری کنفرانس اقلیمی سازمان ملل 
متحد (در پایان نوامبر در پاریس) صورت 

  گرفته است.
گرچه این برنامه به حیث اقتصادی و مالی 
برای سوئد یک حرکت جدید و نویی به نظر 

ھای  رسد اما این کشور در زمینه فعالیت می
را به نام اقلیمی تاکنون رکوردھای زیادی 

خود به ثبت رسانده است. از جمله تعطیل 
کردن ھمیشگی چند نیروگاه اتمی قدیمی 

مگاوات به ظرفیت تولید برق  ١۴۴و افزودن 
  از نیروی باد به این کشور است.
به ھر روی در صورتی که سوئد بتواند در این 

تواند در جھان به  راستا عمل نماید، می
علیه تغییرات عنوان پیشگام و رھبر مبارزه 

  اقلیمی مطرح گردد.
البته در جھان کشورھای دیگری نیز ھستند 
که در این مسیر گام برداشته اند، ھاوایی 
در تالش است تا به نخستین ایالت پاک از 
سوخت فسیلی در آمریکا تبدیل شود و 
جورج تاون تگزاس نیز در صدد است که 
تمامی انرژی خود را از منابع پاک تأمین 

به  ٢٠١۵. کاستاریکا نیز در سال جارینماید
روز به صورت کامل از سوخت پاک  ٧۵مدت 

استفاده کرد و کشور دانمارک در ماه ژوئیه 
% از نیاز الکتریکی خود را از ١۴، ٢٠١۵

  نیروی باد تأمین نمود.

این اقدام سوئد در حالی است که کشور 
آلمان نیز اعالم نموده است که انرژی مورد 

ی برقِی این کشور تا سال نیاز قطارھا
میالدی از طریق نیروگاه ھای بادی ٢٠١٨

ھای اخیر،  تأمین خواھد شد.در سال
محققان به استفاده از انرژِی تجدید پذیر در 
ساخت وسائِل گوناگون روی آورده اند. در 
ھمین خصوص و به منظور استفاده بھینه از 
مصرف انرژی راه آھِن، دولت آلمان اعالم 

رھای برقی این کشور تا سال کرد، قطا
میالدی انرژی الکتریکی خود را از  ٢٠١٨

  طریق نیروگاه ھای بادی تأمین خواھد کرد.
واقع طی سه سال آینده آلمان به تدریج  در

نیاز خود به انرژی الکتریکِی تأمین شده از 
سایر منابع را کاھش داده به طوری که این 
میزان به نصف رسیده و قطارھای برقی 

مامی نیروی مورد نیاز خود برای حرکت را از ت
  نیروگاه ھای بادی تأمین خواھند کرد.
تحقیقات موجود در این زمینه بیانگر این 

 ٢٠١٨تا  ٢٠١۶است که در سال ھای
% درصد ١٠٠و  ٩۵،٧٠میالدی به ترتیب 

انرژی مورد نیاز قطارھای آلمانی از نیروھای 
 بادی تأمین می شوند. این قطارھای برقی

میلیون مسافر را در آلمان جابجا  ١٠٢روزانه 
می کنند. نیمی از نیروی بادی مورد نیاز این 
پروژه از نیروگاه ھای آلمانی و نیمی دیگر از 
نیروگاه ھای موجود در کشورھای 
اسکاندیناوی (به ویژه سوئد) و بلژیک تأمین 

  خواھد شد.
» لوران فایبوس«و این درحالی است که 

ه فرانسه و رئیس کنفرانس وزیر امورخارج
دبیر کل » بان کی مون«اقلیمی در پاریس، 

، رئیس »فرانسوا ھوالند«سازمان ملل و 
جمھوری فرانسه، پس از توافق با نمایندگان 

کشور جھان، در نشست جھانی آب و  ١٩۵
 ١٢،١٢،٢٠١۵، در تاریخ »COP21«ھوا، 

طرح کنترل گرمایش «میالدی 
د. این اقدام را تصویب کردن» COP21زمین،

تاریخی، علیه افزایش گرمایش زمین است 

که آینده انسان و محیط زیست محیطِی 
  کره زمین را تھدید می کند.

واقع از تاریخ پیدایش سازمان ملل، این  در
کشور جھان به  ١٩۵نخستین بار است که 

منظور نیل به ھدف مشترکی با یکدیگر 
ھمراه شده اند. ھدف، مبارزه با گرمایش 

تواند  مین و کنترل آن است. این توافق میز
دیوارھای اختالف، بی اعتمادی بین نگرشِ 
توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی را به 
نحوی کوتاه کند که بسیاری از فعاالن منتقد 
به عملکردھای دولت ھا، از آن به عنوان 

  تاریخی یاد می کنند.» چرخشی«
ی توان گفت که توافق جھان بدین اعتبار می

در نشستِ جھانی تغییراتِ آب و ھوایی 
پاریس شامل چند نکته حیاتی برای آینده 
  بشریت می شود:

نخست الزاِم کشورھا به کاھش گازھای  -
گلخانه ای، به نحوی که درجه حرارت زمین 

درجه ٢میالدی، کمتر از ٢٠۵٠در افق سال 
نسبت به دوران پیشاصنعتی، افزایش نیابد 

گردد تا میزان و در ھمین حال تالش 
  درجه بیشتر نگردد. ١،۵گرمایش از 

اجرای اصل عدالت و مسئولیت پذیری  -
کشورھای در حال توسعه: معنا اینکه توجه 
ویژه به شرکت فعال کشورھایی که 
سھمی تاریخی در گسیل گازھای گلخانه 

اند و کمک به کشورھایی که  ای داشته
نتایج ناگوار این گرمایش را بدون اینکه 

دان نقشی در آن داشته باشند، تحمل چن
  می کنند.

به عنوان نمونه کشورھایی مانند ھند، 
ماالیزیا و چین که با پذیرش این توافق نامه 
برای نخستین بار حاضر به پذیرش 
مسئولیت مبنی بر کاھش تولید گازھای 
گلخانه و مقابله با گرمایش زمین شدند. با 

رشد  توجه به اینکه این کشورھا به منظور
اقتصادی خود نیازمند سوخت ھای فسیلی 
ھستند و پیش از این حاضر به پذیرش 

  محدودیتی در این زمینه نبودند.

ھای مالی کشورھای پیشرفته  کمک -
صنعتی جھان به کشورھای فقیر و در حال 
توسعه برای انطباق دادن اقتصاد این 

ھا به تکنولوژِی  کشورھا و دسترسی آن
نھایت اصل کنترل و  انرژی پاکیزه و در

سال یکبار  ۵بازبینی تعھدات کشورھا، ھر
به نحوی که اھداف نشست پاریس در آینده 

  دچار چالش نگردد.
اجرای بخشی از مفاد این توافق نامه  -

کشور حاضر در نشست پاریس  ١٩۵برای 
الزامی و بخش دیگری از آن داوطلبانه 
خواھد بود. بر این اساس کشورھای جھان 

برای کاھش » اھداف ملی«که  مجازند
  گازھای گلخانه ای را خود تعیین کنند.
شایان یادآوری است که ایران در زمره ده 
کشور نخست تولید گازھای گلخانه ای در 

  جھان است.

دالئل عقب افتادن ایران از توسعه 
  انرژی پاک

نشست جھانی پاریس به منظور کنترل 
  ...گرمایش زمین 

  ١٩ادامه در صفحه 

  انرژی پاکیزه
 نیره انصاری

 



 
            

 

  ١٩صفحه   ٤٧ شماره    

  ... انرژی
  ١٨ادامه از صفحه 

در حالی منتج به تصویب توافق نامه نوین گردید که مدیرعامل شرکت تولید برق عسلویه می گوید:"قیمت ارزان سوخت فسیلی و ھزینه 
  ماندگی انرژی پاک در ایران شده است." گذاری در انرژِی تجدیدپذیر موجب عقب باالی سرمایه

ماندگی ایران در توسعه انرژی تجدید پذیر اظھار داشت:"با توجه به قیمت ارزان، تولید برق حرارتی اقتصادی تر و مقرون به  به عقب وی با اشاره
  صرفه بوده و به ھمین دلیل اکثر سرمایه گذاران تمایل به ایجاد نیروگاه ھای گازی داشتند."

%درصد) برق تولیدی توسط انرژی پاک تأمین می شود. در این زمینه صنعت برق ١۵وی افزود:"که در حال حاضر در کشورھای توسعه یافته(
گذاری در انرژی  ماندگی روبرو بوده است. ایشان افزون بر ارزان بودن سوخت فسیلی در ایران و نیز ھزینه باالی سرمایه کشور با یک عقب

رژی پاکیزه اعالم کرد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران در پی ایجاد ماندگی کشور نسبت به ان تجدید پذیر را از دیگر عوامل و موجبات عقب
  ترین ھزینه ھستند و به این ذلیل تمایل به سمت نیروگاه ھای گازی بیشتر بوده است." بیشترین ظرفیت با کم

صوصی وجود دارد از میان ھدف آن بود که سدھا و موانعی که برای بخش خ« این مدیر عامل در خصوص جذب سرمایه گذاران داخلی گفت:
 برداشته شود. اما به دلیل وجود چالش ھایی که در وزارت نیرو وجود دارد این مسأله برطرف نگردید به طوری که در این سه، چھار سال اخیر

  »گذاری بخش خصوصی کاھش یافته، تا آنجا که ھیچ سرمایه گذار جدیدی جذب نشده است. میزان جذب سرمایه
اظھارات وی یکی از چالش ھای عمده وزارت نیرو، اختالف قیمِت تمام شده برق و فروش آن است! که اگر این مشکالت برطرف واقع بنابه  در

  تری را برای ارتقاء صنعت برق انجام دھد. ھای گسترده تواند فعالیت گردد، وزارت نیرو می

می که به نمایندگی از سوی دولتش در نشست پاریس حضور و این درحالی است که خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست جمھوری اسال
%درصد) کاھش ۴انتشار گازھای گلخانه ای خود را طی پانزده سال آینده (» مشروط«که کشورش حاضر است به صورت « داشت، اعالم کرد:

برابر) خواھد بود. در یک حالت ٢المللی [با دولت جمھوری اسالمی!] این کاھش ( دھد. و در صورت رفع کامل تحریم ھا و ھمکاری بین
ھای پاک که تا امروز مورد  توان گفت که شاید این تعھد (گرچه مشروط) شروعی باشد برای روی آوردن ایران به انرژی بینانه!) می (خوش

  اعتنایی قرار گرفته اند. بی

قانون مجازات اسالمی) واضع قانون برای این  ٢٩٠(ماده حال آنکه در قوانین داخلی غالب کشورھا از جمله ایران (اصل پنجاه قانون اساسی) و 
گردد که امروزه علم  را قائل شده است. این جرم مصداقی از ایجاد اخالل و آسیب در محیط زیست انسانی تلقی می» وصف مجرمانه«امر 

بعاد گسترده ای به بررسی این امر پرداخته که مطالعه و مدیریِت بزھکاری علیه محیط زیست را در کانون توجه دارد، در ا» جرم شناسی سبز«
  است.

شوند. یعنی ھمان جرائمی  واقع این علم رشته ای است که بر روی جرائمی تمرکز می نماید که موجب صدمه و آسیبِ محیط زیست می در
یم به محیط زیست که ھمواره در تحقیقات جرم شناسی مغفول واقع می گردند. به دیگر سخن این رشته آسیب مستقیم و غیرمستق

طبیعی، انسانی را به عنوان یک جرم علیه زیست بشری تلقی می نماید که به تدریج در شرایِط مطلوبِ اکو سیستم و محیِط پیرامون آن 
  تواند موجب تخریب آن گردد. اخالل ایجاد نموده و حتی می

ایتی استمرار یافته قلمداد نمود که محیط زیستِ نسل امروز و توان سوء قصد و جن بدین اعتبار به نظر نگارنده آلودگی محیط زیست را می
  نسل ھای بعد را که باید در آن حیاتِ اجتماعِی روبه رشدی داشته باشند، مورد تخریب غیرقابل جبران قرار می دھد.

  از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 محیط زيست

  ھای آینده است: سلامروز و بقای ن  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
ـ ھوای اکثر شھرھای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس ھوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب 

سابقه میزان خودروھا و از دور خارج نشدن  افزایش مرگ و میر انسان ھا شده است. آلودگی شھرھای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی
وھای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شھرھا و پیرامون آنھا خودر

انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی الزم است استراتژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته شده 
خارج کردن خودروھای فرسوده برای صاحبان آنھا سوبسید دھد و یا تشویق ھائی را در نظر گیرد، است، تغییر پیدا کند، دولت برای 

ھای مسکن و شھرسازی  تکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. ھمچنین باید سیاست
  براساس اصول زیست محیطی و سالمت ھوا و آب تنظیم شوند.

راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بھینه از انرژی و کاھش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردھای زیست محیطی،  ـ
  تشویق و برنامه ریزی شود.

ذاشته ـ ضروری است صنایع شیمیائی و سم زا به خارج از شھرھا انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شھرھا به اجرا گ
شود، سیستم اکو در شھرھا تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضالب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ھا، دریاچه ھا و آبگیرھا جلوگیری 

  شود. صنایع باید حداقل ھای زیست محیطی را رعایت کنند.

جدیدپذیر برنامه ریزی شود. الزم است که سیستم ھای ت ـ برای کاھش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی
  گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.

ھای غیرمعقول، فرسایش خاک، پیشروی کویر و بیابانھا در حال نابودی است. باید با تدوین مقررات الزم  ـ جنگل ھا و مراتع براثر بھره برداری
  ی جنگل ھا و مراتع را گرفت.و انجام اقدامات ضرور جلوی نابود

ھای علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه الزم و با  با به کارگیری شیوه   اند. الزم است ھا خشک شده ھا و رودخانه ـ تعدادی از دریاچه
  المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تالش شود. محیطی بین کسب کمک از موسسات زیست

  ھای آموزشی شود و کودکان از ابتدا با فرھنگ حفظ محیط زیست آشنا شوند. ست وارد امر آموزش و کتابـ الزم است که حفظ محیط زی

 کنیم تالش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«
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  ... نگاھی به وضعیت
  ٧ ادامه از صفحه

  قربانیان، افراد سیاسی بودند.
لویزیون و رسانه ھای در کشور ما، در قرن بیست و یکم ھنوز که ھنوز است مردم نمی توانند بزبان مادری آموزش بینند و یا مدارس، ت

عمومی داشته باشند. ھر حرکت درراستای استحقاق چنین حق ابتدائی با عنوان جدائی خواه و ضد امنیت ملی، سرکوب شده وکنشگران 
دانیم که شکنجه، سنگسار، اعدام وقتل ھای زیرزمینی و سایر اشکال اعمال قدرت قھرآمیز بر  آن در سیاه چالھا انداخته می شوند. می

لیه خواسته ھای مدنی شھروندان امر متداول و روزمره ای است وشاید ھم بعنوان نرم در آمده است. مشکلی جامعه ی بربرخواه و حقوق ع
درصد گزارشھائی که  ٥٠ملی و سایر دگراندیشان است. بیش از  - بشری با آن روبرو ھست مرکزگرائی آنھا و فراموش کردن اقلیتھای قومی

، مھادھای حقوق بشری خارج از کشور به استان تھران و البرز بر می گردد. در این میان انعکاس نقض حقوق ملیتھای ارسالی به مطبوعات
   % از این کنشھا را در بر می گیرد.  ٢٥غیر فارس/مرکز و کارگران مجموعن حدود 

فکری و استبدادی جمھوری اسالمی دردستور  اکنون که بحث و بررسی حقوق بشر و راھکارھای دموکراتیک برای بیرون رفت از سامان تک
روز نیروھای حقوق بشری، اجتماعی، متفکر و سیاسی جامعه داخل و خارج قرار دارد مھم است که به مسایل قومی و ملی در ایران و 

ت سایر کشورھا در آنالیز آن و حقوق اقوام، ملتھا و سایر تفکرات اعم از مذھبی و یا ایدئولوژیک مورد توجه و بررسی قرار گرفته و از تجربیا
ھمچنین راه ھای برون رفت از شرایط فعلی استفاده کنیم. آنچه که در این مقاله مطالعه خواھیم کرد بررسی کوتاھی از تالش ھای بین 

رشد نا  المللی ھست که دو حوزه ی رسمی و مردمی حقوق بشری، اختالفات و چالش ھائی که بر سر راه نیروھای طرفدار حقوق بشر و
  اگر چه کوتاه و فشرده متمرکز میشود. –موزون و دموکراتیک جامعه بین المللی ھستند 

ترکیبی از روش ھای گوناگون پژوھش را باید مورد توجه قرار گیرد و این نوع آنالیز می تواند پیچیده گی و جنبه    برای مطالعه ی این موضوع
دیسکورسی (گفتمانی)، راھکار آنالیز مفھومی تاریخی و درنھایت راھکار برخورد  ھای بیشتری از مشکل را نشان دھد. روش آنالیز

قادی ایدئولوژیک از مواردی است که می تواند مورد مداقه قرار گیرد. در نھایت باید قبول کرد که ھمه ی این راھکار ھا در چھارچوب تحلیل انت
  شناخت شناسانه جای می گیرند.

  ابطه و میانکنش این دو مفھوم (حقوق فرد و گروه) توجه و بررسی موارد زیر ضروری است:برای مطالعه و بھتر دیدن ر

  حقوق بشر و مسئله ی تقسیم قدرت جھانی (شکل گرفت تئوری ھای حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق مدنی   -

  آنالیزی از روابط بین الملل و تقسیم بندی ھای جغرافیائی، عقیدتی و سیاسی -

  گون اعمال قدرت و نگاھی به نظریه ھای قدرتاشکال گونا -

  سیاسی و فرھنگی موجود –نقش علوم در ایجاد سیستمھای اقتصادی  -

  تاثیر جامعه ی مدنی سازمان یافته بر موسسات قدرت  بررسی -

 ----------------  
 ]١ [–    Paper presented in the 2nd Baltic Nordic Conference on Regionalism and Conflict Resolution  

]٢ [– Miliband R. 1965. Marx and the state, Socialist register 1965; Mandel, E. 1975: staten och ideologin I senkapitalismens 
tidsålder and Laclau, E. 1977: politics and ideology in Marxist theory    
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