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، رفقا سیروس، فرخ، ایرج، فرھاد و فرشاد با تاثر و تاسف بسیا اطالع ی       افتیم، بانو کاظمی مادر پنج فدایی جانباخت
در مبارزە  ٥٧چھار فرزند خانم کاظمی در سال ھای پیش از انقالب  در شھر بابل درگذشت. ٩٤یازدھم دیماە  سپھری، در 

ھری ھا، نیز در مبارزە علی رژیم استبدادی و فرشاد پنجمین فرزند فدایی خانوادە سپ با دیکتاتوری سلطنتی جان باختند 
 فقاھتی جانش را از دست داد.

و به ھمۀ فدائیان صمیمان تسلیت  ما درگذشت خانم کاظمی، این زن رنجدیدە ولی استوار را ب خانوادە و بستگانش 
  می گوئیم و خود را در غم از دست دادن مادر سپھری ھا شریک می دانیم.

   
  ر آنالینشورای سردبیران کا

 

 



 

  ٢ صفحه  ۴٩ شماره     

                                            

 از اجرای برجام و رفع تحريم ھای اقتصادی استقبال می کنیم!                   

  ظریف"،حمدجواد "مشدن برجام و آغاز لغو تحريم ھای اقتصادی علیه کشور ما، با صدور بیانیه  مرحله اجرائی                                     
  روپا آغاز شد. با اين روند چالش ا وزیر امور خارجه ایران و "فدریکا موگرینی"، مسئول سیاست خارجی اتحادیه                                    
  جریان داشتی سنگینی که بیش از يک دھه بین جمھوری اسالمی و کشورھای غربی بر سر برنامه ھسته ا                                    

جريان داشت، به پايان رسید و دپیلماسی به بار نشست. کشور ما در يک دھه گذشته در معرض خطر حمله نظامی قرار داشت و با 
تحريم ھای اقتصادی بین  المللی روبرو بود. تحریم ھای بین المللی ھمراه با سیاست ھای نابخردانه حکومت، لطمات سنگینی را بر اقتصاد 

وارد آورد و زندگی بخش بزرگی از مردم کشور را به فالکت نشاند. باصدور بیانیه که محصول توافق وين بود، خطر حمله نظامی به  کشور ما
  مراکز ھسته ای برطرف گرديد و سايه سنگین تحريم ھا براقتصاد کشور به کنار رفت.

ین المللی کشورمان فراھم آورد، مناسبات با اتحاديه اروپا اجرائی شدن برجام می بايد فضای جديدی را در سیاست ھای منطقه ای و ب
گسترش يابد، به خصومت بین جمھوری اسالمی و دولت امريکا که در سه دھه و نیم گذشته، به منافع ملی ھر دو کشور ضربه زده است، 

زبینی شود، سیاست صلح و تنش زدائی اتخاذ پايان داده شود، مناسبات عادی بین دو کشور برقرار گردد، سیاست توسعه طلبانه در منطقه با
   گردد و ظرفیت ھای ايران در خدمت کاھش تنش در منطقه قرار گیرد.

با اجرائی شدن برجام و رفع تھديدھای بین المللی، حکومت می باید نگاه خود را به درون کشور برگرداند، فضای امنیتی را برچیدند، راست  
مھار کند، آزادی ھای سیاسی و اجتماعی و آزادی تشکل يابی گروه ھای مختلف اجتماعی و حقوق افراطی و امنیتی ـ نظامی ھا را 

مان شھروندان در انتخابات را تامین کند. اما رد گسترده صالحیت کانديداھا، سخنان خامنه ای در دفاع از نیروھای افراطی و اصرار او بر گفت
به سیاست سرکوب و مسدودتر کردن فضای سیاسی در داخل کشور روی آورده و فاقد  امریکاستیزی، نشانگر آن است که جمھوری اسالمی

سیاست متجانسی نسبت به غرب است. به عالوه ھنوز سمتگیری روشنی را دایر بر این که ثمرات برجام در خدمت تعالی کشور و بھبود 
  اوضاع مردم به کار گرفته شوند، ابراز نکرده است.

تصادی منابع مالی کشور را آزاد کرده و فضای جديدی برای اقتصاد کشور فراھم می آورد. سپاه و باندھای ثروت ـ برداشتن تحريم ھای اق 
بخش  قدرت برای ارزھای آزاد شده دندان تیز کرده اند. الزم است در مقابل غارت گری آن ھا ايستاد، منابع مالی را به بخش تولید سرازير کرد،

تگی نجات داد، برای زدودن فقر و کاھش بیکاری از منابع ارزی بھره گرفت و اجازه نداد بیش از اين زندگی کارگران تولیدات کشور را از ورشکس
و زحمتکشان کشور به فقر و فاقه کشیده شود و شکاق طبقاتی عمق بیشتری پیدا کند. رشد اقتصادی بدون توجه به فقرزدائی، کاھش 

ساز بحران ھای عمیق اجتماعی شود. الزم است که گسترش مناسبات  تواند زمینه ان ايران، میھای طبقاتی در جامعه جو بیکاری و شکاف
  اقتصادی با غرب با مالحظه منافع ملی، تقويت بنیه تولیدی کشور، اخذ تکنولوژی پیشرفته غرب و تامین حقوق کار انجام گیرد.

به سود منافع ملی و مردم   و برداشتن تحريم ھای اقتصادی را  ی برجامھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) اجرا 
کشورمان می داند و از آن استقبال می کند و برای آن که برداشتن تحريم ھا در رشد اقتصادی کشور، کاھش فقر و بیکاری و بھبود زندگی 

  مردم موثر افتد، تالش خواھد کرد.
  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

  )٢٠١٦ژانويه  ٢٠( ١٣٩٤ديماه  ٣٠

 علیه ردصالحیت کاندیداھا و سلب حق شھروندی دگراندیشان، اعتراض کنیم!               

  نباید به بازگرداندن احتمالی چند تن از رد صالحیت شدگان دل بست
رای شرکت در انتخابات حقوق مخالفین در جمھوری اسالمی به طرز خشنی نقض می شود و مخالفین نمی توانند از حق شھروندی خود ب

بھره گیرند. نیروھای منتقد ھم که ملتزم به قانون اساسی ھستند، امکان مشارکت در انتخابات را پیدا نمی کنند. انتخابات در جمھوری 
فته و اسالمی بین جريان ھای حکومتی برگزار می شود. در انتخابات گذشته، رقابت انتخاباتی بین جريان ھای حکومتی ھم زير سئوال ر

انتخابات به صورت مھندسی شده برگزار گرديده است. ابزار اصلی ولی فقیه و ذوب شدگان در واليت برای مھندسی کردن انتخابات 
   غیردمکراتیک و غیرآزاد، نظارت استصوابی است.

، نیروھای مستقل، اصالح طلبان، شورای نگھبان در اين دوره ھم برای مھندسی انتخابات از نظارت استصواب بھره گرفته و کانديداھای زن
نفر تأیید صالحیت  ٣٠طلب،  ھزار نامزد اصالح ٣اعتدال گرايان و عده قابل توجھی از اصول گرايان میانه رو را وسیعأ رد صالحیت کرده است. از 

به گفته سخنگوی حزب  شدند، ھمه اعضای حزب اعتماد ملی، اتحاد ملت ایران، اراده ملت ایران، ندای ایرانیان رد صالحیت شدند.
  نفر کاندیدای این حزب یک نفر ھم تأیید صالحیت نشده است. ١٠٠کارگزاران سازندگی، از 

صحنه انتخابات با رد صالحیت گسترده شورای نگھبان از منتقدين، اصالح طلبان، اعتدال گرايان و نیروھای معتدل ھم خالی است. در میان 
نه رو حضور کم رنگ و راست افراطی حضور پررنگ دارند. اصالح طلبان و دولت روحانی روی انتخابات تائید صالحیتی ھا، اصول گرايان میا

مجلس حساب جدی باز کرده و براين تصور بودند که در مجلس آتی دست باال و يا حداقل حضور قوی خواھند داشت. شورای نگھبان 
  حساب آن ھا را بھم ريخت.

بقه و به مراتب بیشتر از مجلس ھفتم است. شورای نگھبان می خواھد مجلس يکدست از اصول گرايان رد صالحیت ھا در اين دوره بی سا 
با وزن سنگین اصول گرايان تندرو تشکیل دھد. مجلسی که مطلوب خامنه ای، سپاه و نظامی ـ امنیتی ھا است. سپاه از مجلس سھم 

در مجلس ھم پیش ببرد. سپاه قوه مجريه را از دست داد ولی می خواھد قوه می خواھد. سھمی که برپايه آن بتواند نظر و برنامه خود را 
  مقننه را در چنگ خود داشته باشد.

ما و برخی از سازمان ھای سیاسی و فعالین جنبش ھای اجتماعی به موقع از گروه ھای مختلف اجتماعی دعوت کرديم که برای مطالبه  
خ مثبت گرفت. در اين دوره شمار زيادی از شھروندان کانديدا شدند تا از اين حق بھره حق شھروندی کانديدا شوند. اين درخواست پاس

گیرند. شرکت در انتخابات حق ھر شھروند ايرانی است و رد صالحیت کانديداھا نشانه بارز نقض حقوق شھروندان است. الزم است برای 
ظارت استصوابی را شکست و شورای نگھبان و جريان حاکم را به دفاع از حق شھروندی به اعتراض برخاست و حصار شورای نگھبان و ن

عقب نشاند. اکنون زمان اعتراض به رد صالحیت ھا و تحمیل حق شھروندی بر حکومت ايران است. بايد اعتراض علیه رد صالحیت گسترده 
   را سازمان داد.

است. از جمله: انتشار اطالعیه احزاب و سازمان ھای سیاسی برای اعتراض به رد صالحیت ھا، می توان به اشکال مختلف به اعتراض برخ 
و انجمن ھای صنفی، تھیه نامه ھای اعتراضی فعالین سیاسی و مدنی، تحصن در مراکز استانداری ھا و سازمان دادن اعتراض در 

ت. نباید به بازگرداندن احتمالی شبکه ھای اجتماعی. تا شورای نگھبان و جريان حاکم با موج اعتراضی روبرو نشوند، عقب نخواھند نشس
چند تن از رد صالحیت شدگان توسط شورای نگھبان دل بست. مجالس در سه دوره گذشته در سوق دادن کشور به وضعیت فاجعه بار 

  نقش داشتند. نبايد گذاشت که مجلس يکدست آنھم با وزن سنگین راست افراطی شکل گیرد.

 خلق ايران (اکثريت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان  

  )٢٠١٦ژانويه  ٢١( ١٣٩٤بھمن  ١
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  دعوت ولی فقیه به مشارکت مخالفان در انتخابات بدون تامین                       

 مخالفان، غیرجدی است!  حقوق                
 

خابات شرکت کنند. اولین بار در انتخابات رياست جمھوری سال دومین بار است که ولی فقیه از نیروھای مخالف دعوت می کند که در انت
و بار دوم در ديدار چند روز قبل با مردم قم. او در اين سخنرانی گفت با توجه به وجود "جبھه وسیع دشمن" در مقابل کشور حتی  ١٣٩٢

مل بماند" و "ملت ایران در چشم دشمنانش ابھت "کشور در حصار امنیت کا  کسانی که نظام را قبول ندارند به "خاطر حفظ کشور" و اينکه
را وارونه جلوه داد، برآمد جنبش سبز را به  ١٣٨٨پیدا کند" در انتخابات شرکت کنند. ولی او در ھمان سخنرانی، واقعیت رويدادھای سال 

به رھبری او صورت گرفت کلمه ای به  ٨٨ل عنوان "کودتای رنگی ناموفق" خواند و به امريکا نسبت داد و در مورد کودتای انتخاباتی که در سا
 زبان نیآورد.

علی خامنه ای در زمانی که به گفته او "جبھه وسیع دشمن" علیه کشور ما تشکیل شده است، به فکر حفظ کشور و ملت ايران و  
اضر نیست از مھندسی انتخابات مخالفین نظام افتاده است. او از يکسو از مخالفان می خواھد در انتخابات شرکت کنند و از سوی ديگر ح

غیرآزاد و غیردمکراتیک و سمت دادن به آراء مردم صرفنظر کند. او زمانی از شرکت مخالفان در انتخابات سخن می گويد که حتی نیروھای 
 ھا به اسارت ملتزم به نظام و منتقد سیاست ھای حاکم، از پايه ترين حقوق شھروندی يعنی آزادی بیان محروم ھستند و عده ای از آن

   کشیده شده اند. 
دعوت خامنه ای از اپوزيسیون برای شرکت در انتخابات به منزله پذيرش حقوق مخالفان، حق شھروندی و آزادی انتخاب نیست. اگر او  

اولین گام، حذف می خواھد دعوتش از جانب اپوزيسیون جدی گرفته شود، ابتدا الزم است زمینه ھا و شرايط شرکت مخالفان را فراھم آورد. 
نظارت استصوابی، آزادی فعالیت احزاب مخالف و تامین آزادی مطبوعات است. بیش از سه دھه است که حقوق مخالفان به شکل خشنی 
پايمال می شود. خامنه ای می خواھد ھم نقض حقوق مخالفان ادامه يابد، انتخابات ھم چنان غیرآزاد و غیردمکراتیک و مھندسی شده برگزار 

  و ھم مخالفان برای گرم کردن انتخابات در آن شرکت کنند. شود
در اين انتخابات تنی چند از فعالین ملی ـ مذھبی و نھضت آزادی کانديدا شدند. قبل از شورای نگھبان، ھیئت اجرائی صالحیت آن ھا را رد  

. خامنه ای توصیه ای برای تائید صالحیت آن ھا نکرد. با کرد. رد صالحیت آن ھا نشانه برخورد حکومت با منتقدين و مخالفین در انتخابات است
اين وجود او از مخالفان می خواھد در انتخابات شرکت کنند. اگر خامنه ای در حال حاضر ھم بخواھد حسن نیتی نشان دھد، الزم است 

ا آزاد و حصر را بردارد. و گرنه دعوت او جدی حداقل جلو رد صالحیت گسترده کانديداھا را بگیرد، فضای امنیتی را بشکند، زندانیان سیاسی ر
  گرفته نمی شود.

علی خامنه ای اين بار بعد از موج برخاسته علیه ايران به دنبال حمله به سفارت عربستان که کمترين سھم خود او در آن پرھیز از محکوم  
ان را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است. رفع مخالف کردن آن بوده است، از زاويه تھديد خارجی و حفظ کشور وارد موضوع شده و 

تھديدات منطقه ای، مستلزم دست کشیدن از سیاست منطقه ای توسعه طلبانه، قطع دست سپاه از سیاست منطقه ای، پیشبرد 
یگر تامین حقوق سیاست تنش زا در راستای منافع ملی نه منافع تنگ شیعه گری، گفتگو و مذاکره با دولت عربستان از يکسو و از سوی د

  شھروندی در داخل کشور است.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١۶ژانویه  ١۵( ١٣٩٤ديماه  ٢٥

  آمران و سازمان دھندگان حمله را معرفی و محاکمه کنید!         
   ژانويه، بیانیه  تندی علیه ایران صادر کرد. ھمه  ١٠اتحادیه عرب در نشست فوق العاده خود در روز يکشنبه                            
  دادند. متحد نزديک جمھوری اسالمی يعنی دولت عراق ھم به آن  کشورھای عضو اتحادیه به جز لبنان به آن رای                          
  رای داد. دبیر کل اتحادیه عرب در اين نشست ایران را به انجام "اقدامات تحریک آمیز" متھم کرد. شش کشور                          

یان نشست اضطراری در رياض، "دخالت ایران در امورداخلی شورای ھمکاری خلیج فارس ھم يک روز قبل از آن در جر                          
 عربستان و منطقه را محکوم کردند".

تن با  ٤٧به آتش کشیدن سفارت و کنسولگری عربستان، به منافع ملی کشور ضربه جدی زد، دولت سعودی را که به خاطر اعدام 
اعتراض جھانی قرار داد و به اعتبار ايران در بین دولت ھا و افکار  اعتراض جھانی روبرو بود، از زير ضرب خارج ساخت، کشور را در معرض

ی عمومی جھان لطمه زد. اين اقدام نابخردانه، به دولت عربستان بھانه داد که بیشترين بھره را از آن ببرد و تعداد قابل توجھی از کشورھا
نون صف کشورھای منطقه که در مقابل کشور ما قرار گرفته اند، عربی را به قطع رابطه و يا کاھش سطح روابط با ايران متقاعد سازد. اک

  درازتر شده است.

با اين وجود، رژيم ايران به دستگیری عده ای از عاملین و برکناری معاون امنیتی استاندار تھران اکتفا کرده است. تاکنون آمران و 
است. او بعد از اين اقدام فضاحت بار،  رھبر جمھوری اسالمی  ارگان ھای سازمانگر اين اقدام معرفی نشده اند. مھمتر از ھمه سکوت
  سه بار سخنرانی کرده ولی از کنار موضوع به اين مھمی گذشته است.

حمله به سفارت انگلیس   اين پنجمین حمله به سفارتخانه ھای کشورھای ديگر در دوره حیات جمھوری اسالمی است. قبل از اين مورد،
دو کشور انجامید. در آنزمان ھم حمله به سفارت به "نیروھای خودسر" نسبت داده شد. در حالی که تصمیم  بود که به قطع مناسبات

حمله به سفارتخانه ھا در جمھوری اسالمی نه توسط "نیروھای خودسر"، بلکه توسط برخی مراکز قدرت اتخاذ می شود. برای آن ھا، مبنا 
   منافع ملی نیست، بلکه منافع گروھی است. 

ستگیری عاملین به آتش کشیدن سفارت عربستان، به سريال حمله به سفارتخانه پايان نخواھد داد. بايد آمران و سازمانگران حمله به د
پای میز محاکمه کشیده شوند. بايد مشخص شود که چه ارگانی پشت حمله به سفارتخانه ھا است. نیروھای مھاجم به سفارت 

و توسط ناحیه مقاومت بسیج این شھرک برای این حمله   ن به محل سفارت عربستان اعزام شدهعربستان از شھرک محالتی در تھرا
ھای فرماندھان ارشد نظامی سپاه  ای مسکونی در بلوار ارتش تھران است که خانواده شھرک محالتی، منطقه سازماندھی شده بودند.

ند و عبور و مرور در آن تحت کنترل شديد قرار دارد. خانه داماد کن و خانواده برخی از جانباختگان جنگ ھشت ساله در آن زندگی می
  ...سردار سپاه و سردار قاسم سلیمانی در این شھرک قرار دارند.  ٢۶٠٠نژاد و بیش از  سیدحسن نصرهللا، پدر و خواھر احمدی

  ١٣ادامه در صفحه 

 



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ٤٩ شماره    

  جمعبندی زودرس انتخابات
 علی پورنقوی

  
 

 یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
اليت فقیه ھستیمبر و یمبتن  

  

  یادداشت سیاسی کارآنالین
  

انتخابات یک ماه و نیم دیگر به برگزاری 
دھمین دورۀ مجلس شورای اسالمی، و 
ھمزمان با آن پنجمین دورۀ مجلس 
خبرگان رھبری، باقی مانده است. در 
لحظۀ حاضر "رسیدگی به صالحیت" 
نامزدھای انتخابات مجلس شورا توسط 
ھیئتھای اجرائی انجام یافته و ادامۀ کار 
به ھیئتھای نظارت استانی و سپس 

پس از آن مرکزی سپرده شده است. 
شورای نگھبان، به عنوان چھارمین ارگان، 
این کار ھزارتوی رسیدگی به صالحیت 
نامزدھا را ادامه خواھد داد و سرانجام، در 
ھفتم اسفندماه سال جاری، نامزدھای 
"صاحب صالحیت" به رأی مردم گذاشته 

 خواھند شد.

ھیئتھای اجرائی صالحیت عدۀ نسبتاً 
ده اند، اما ھمین کمی از افراد را تأئید نکر

تعداد کم ھم از جمله و به روشنی مبین 
این نکته است که از زاویۀ سیاسی، قبول 
"نظام یا رھبری" مالک مقدم تأئید 
صالحیت نزد ھیتھای اجرائی بوده و به 
زعم این ھیئتھا کسانی که نظام یا 
رھبری را قبول ندارند، فاقد صالحیت برای 

تأکید می  کاندیداتوری در انتخابات اند.
کنم: از زاویۀ سیاسی و نه از زاویه 
مالحظات "قانونی" و مثالً دارا بودن مدرک 

  تحصیلی یا کھولت سن و از این قبیل.

قابل پیش بینی است که عده ای از 
نامزدھا نیز در مراحل بعدی از صافی 
ھیئتھای نظارت و شورای نگھبان عبور 
نکنند. منطق این تصفیه نیز، صرف نظر از 

امنۀ آن و البته باز ھم از منظر سیاسی، د
مقدمتاً تعلق تصفیه شدگان به جریانات 
اصالح طلب خواھد بود؛ یعنی جریاناتی 
که نظام جمھوری اسالمی را قبول دارند 
و حداقل به لحاظ حقوقی، مشخصاً به 
ھنگام پر کردن فرم کاندیداتوری برای 
مجلس، اعتقاد و التزام عملی شان را "به 

جمھوری اسالمی ایران، قانون نظام 
اساسی آن، اسالم و اصل والیت مطلقه 

  فقیه" اعالم کرده اند.

با این حال منتفی نیست که دامنۀ  
تصفیه، نیل به اقلیتی قوی یا اکثریتی 
شکننده را از ترکیب نیروھای اعتدالگرا و 
اصالح طلبان ناآزموده مانع نشود. 
محتملترین نقشۀ شورای نگھبان برای 

ینش نیروھا، چه در مجلس شورا و چه چ
در مجلس خبرگان، باالدستی نیروھای 
اصولگرا و افراطی برای تعیین رؤسای این 

  دو مجلس است.

قابل پیش بینی است که کشاکشھای 
موجود میان گرایشھای درون حکومت بر 
سر این انتخابات ادامه یابند و حتی باز 
نمونه ھای خطرآفرینی چون حمله به 

عربستان، ھم انگیزه و ھم  سفارت
دستاویزی برای دامن زدن به این 

کشاکشھا گردد. سیگنال چنین تشبثاتی، 
ھم اکنون داده شده است: حسین طال، 
دبیر مجمع نمایندگان تھران، عزل صفرعلی 
براتلو، معاون امنیتی استانداری تھران، را 
به انتخابات ربط می دھد و آن را "در تضاد 

ت در ایام انتخابات" اعالم با آرامش پایتخ
می کند. این در حالی است که ھمۀ قرائن 
حاکی از آن اند که عزل نامبرده در ارتباط 
اکید با حمله به سفارت عربستان و نقش 

براتلو در این ماجرا بوده  -یا عدم نقش  –
  است.

قابل پیش بینی است که آن نیروھای 
تحول خواه و اصالح طلبی که، خاصه با 

یاست اعالم کاندیداتوری برای طرح س
پیگیری حق شھروندی، انتخابات مجلس 
شورای اسالمی را عرصه ای واقعی برای 
سیاست ورزی مؤثر تشخیص داده اند، با 

ھزار نفر برای ١٢اعالم کاندیداتوری بیش از 
انتخابات مجلس شورا، سیاست خود را به 
درستی مورد تأئید نسبی جامعۀ سیاسی 

به اعتراض علیه رد  و مدنی بیابند،
صالحیتھا برخیزند، بر ضرورت ارائۀ برنامه در 
روند انتخابات و ضرورت سازماندھی این 
روند حول برنامه ھا تأکید ورزند، خود به 
ارائۀ برنامه دست زنند و به ارزیابی برنامه 
ھای احتمالی افراد و احزاب بنشینند. 
سرانجام نیز، برحسب این که ھر نیرو 

ور مستقیم یا "حضور برنامه ای" امکان حض
خود در انتخابات را بیابد یا نه، برخی 
ھاشان به حضور وسیع یا مشروط در پای 
صندوقھای رأی دعوت کنند و برخی دیگر به 

  عدم شرکت.

قابل پیش بینی است که، با توجه به 
نمونه ھای متعدد بروزیافته در جامعه ما در 

ابتکار در استفاده از روزنه ھای موجود برای 
فضای تنگ سیاسی جمھوری اسالمی و 
بر زمینۀ کشمکشھا در میان گرایشھای 
حکومتی حول انتخابات دو مجلس، شاھد 
برآمدھائی در جامعه برای تغییر توازن قوا 
به نفع اصالح در جمھوری اسالمی باشیم 
و جامعه در رویکرد به انتخابات، و مشخصاٌ 

تیسم انتخابات مجلس خبرگان، بر پراگما
دھه ھای اخیر تکیه کند. رکودی که در 
تمام دوره ھای پیشین انتخابات مجلس 
خبرگان شاھد بوده ایم، در این نوبت می 
تواند رکود باقی نماند و رونق آن حتی 
انتخابات مجلس شورا را تحت الشعاع قرار 

  دھد. 

این نکته البته ھیچ دلیلی برای نیروھای 
تنی بر اصول سکوالر نیست که از رویکرد مب

به انتخابات مجلس خبرگان روی گردانند. 
این نیروھا در موقعیت کنونی نه در توازن 
قوا حول انتخابات این مجلس مؤثر اند و نه 
به گفتمان سازی در این باره قادر. گفتمان 
آنان در ارتباط با انتخابات مجلس خبرگان 

  ھمان و ھنوز اشاعۀ سکوالریسم است.

دھا می تواند تمام پیش روند واقعی رویدا
بینی ھای باال را برھم زند و در مسیری 

تماماً غیر از آن چه گفته شد، جریان یابد. 
اما آن چه ھم اکنون یک جمع بندی زودرس 
از انتخابات را برای نیروھای سکوالر 
تحولخواه میسر می سازد، نه در یک ماه و 
نیم آینده رقم خواھد خورد بلکه در ماه ھای 

رقم خورده و در کاندیداتوری بیش از  گذشته
ھزار نفر برای انتخابات مجلس شورا [و ١٢

نفر برای انتخابات مجلس خبرگان] بروز  ٨٠٠
  یافته است. 

واکنشی که چھره ھای شناخته شده ای 
چون جنتی، یزدی، محمدنبی حبیبی و ... 
به این واقعیت نشان داده اند، اھمیت آن را 

ان در این واقعیت جز آشکار می کند. نامبردگ
"زحمت"، "اغراض و بازی سیاسی"، 
"خوراک دادن به رسانه ھای بیگانه" و از این 
دست نیافته اند. این واقعیت اما در درجۀ 
نخست آشکارکنندۀ پتانسیل سرشاری 
است که سیاست پیگیری حق انتخاب 
شدن به مثابه یک حق شھروندی در درون 

  خود داراست.

نتخاب شدن به مثابه سیاست پیگیری حق ا
حق شھروندی در این نوبت از انتخابات 
توسط برخی از نیروھای تحولخواه، برخی 

 –اصالح طلبان و برخی نیروھای مدنی 
اخذ شد. برخی  - خاصه فعاالن حقوق زنان 

از اصالح طلبان نیز تعدد کاندیداھا را صرفاً به 
عنوان راھی برای عبور از صافی نظارت 

نگھبان پیشه کردند، بی  استصوابی شورای
آن که بر حق شھروندی اشاره ای داشته 

  باشند. 

این واقعبینانه نیست که افزایش کیفاً 
متفاوت شمار کاندیداھا در این نوبت از 
انتخابات را پاسخ جامعه به فراخوان 
نیروھای گفته شده برای پیگیری حق 
شھروندی تلقی کنیم. اما واقعبینانه ھست 

را اوالً تأئیدی بر این  که این افزایش
سیاست و ثانیاً شاھدی از یک بستر 
مناسب برای سیاست ورزی مؤثر تلقی 
کنیم؛ سیاستی که بر تجربیات و آمادگیھای 
جامعه اتکا دارد و می تواند زمینه مناسبی 
برای ھمکاری نیروھای وسعی نیز در 

  جامعه باشد.

روز شنبه گذشته خامنه ای در سخنانی در 
"ھمچون گذشته اصرار داریم که قم گفت: 

ھمه، حتی کسانی که نظام را و رھبری را 
ھا بیایند چرا که  قبول ندارند پای صندوق

انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام 
جمھوری اسالمی است". این دعوت حق 
شھروندی برای انتخاب شدن را مسکوت 
می گذارد و در تناقضی شگفت، حق 

را ھم که نظام را  انتخاب کردن حتی آنانی
قبول ندارند، پیشاپیش به مصادرۀ نظام 
جمھوری اسالمی درمی آورد. در برابر این 
دعوت، آینده برای آن که سیاست پیگیری 
حق شھروندی برای انتخاب شدن را 

  پرطنین تر کرد، باقی است.

 



  
  

  ٥  صفحه  ٤٩ شماره    

انتخابات خبرگان در اين دوره به چالش 
سنگین در درون حکومت و بین بلوک 
خامنه ای، نظامی ـ امنیتی ھا و راست 
افراطی از يکسو و از سوی ديگر بلوک 
رفسنجانی ـ روحانی تبديل شده است. 
چالشی که صحنه انتخابات را تحت تاثیر 
قرار داده است. مجلس خبرگان به عنوان 
مجلس فقھا، تاکنون مجلس بی خاصیت 
بوده و وظیفه خود را نه نظارت بر عملکرد 
ولی فقیه و ارگان ھای تحت مسئولیت او، 
بلکه خدمت به ولی فقیه قرار داده است. 
انتخابات مجلس خبرگان ھمانند خود 

رگان، بی خاصیت ترين انتخابات مجلس خب
 در جمھوری اسالمی بوده است.

به نظر می رسد که اين دوره انتخابات  
مجلس خبرگان برخالف دوره ھای قبلی، 
توجه بیشتری را در میان فعالین سیاسی 
و مدنی جلب کرده است. اين جلب توجه 
به انتخاب جانشین خامنه ای بر می گردد. 

يضی او، موجب سن باالی خامنه ای و مر
شده است که مسئله انتخاب ولی فقیه 

  توسط مجلس خبرگان آتی مطرح شود.

  

  

  

  

  

  انتخاب ولی فقیه و سپاه 
زمانی که علی خامنه ای به عنوان 
ولی فقیه انتخاب شد، تنھا الیگارشی 
روحانی برکشور حاکم بود. لذا اين فقھا 
بودند که ولی فقیه را به عنوان نماينده 

می کردند. در طی دو دھه و  خود انتخاب
نیم تغییرات قابل توجھی در ساخت قدرت 
در جمھوری اسالمی صورت گرفته است. 
سپاه در اين مدت وارد ساخت قدرت 
شده و الیگارشی روحانیت به الیگارشی 

  روحانیت و سپاه گذر کرده است.

ولی فقیه فرد اول نظام و ستون فقرات  
ری آن است. خامنه ای برای حفظ جمھو

اسالمی و موقعیت خود، به سپاه متکی 
شد، سپاه را تقويت کرد، حوزھھای 
وسیعی برای فعالیت سپاه گشود و 
دست آن را برای چنگ انداختن برمنابع 
اقتصادی، دخالت در سیاست و مشارکت 

گیریھای کالن  سازیھا و تصمیم در تصمیم
و راه اندازی خبرگزاری ھا و روزنامه ھا باز 

ه ای با تکیه به سپاه و گذاشت. خامن
نظامی ـ امنیتی ھا توانست اصالح طلبان 

حکومتی را کنار بزند، موقعیت رفسنجانی را 
تضعیف کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. 
سپاه خود را صاحب اصلی نظام و انقالب 
میداند و حفظ انقالب اسالمی و ارزشھای آن را 

  جزو رسالت خود به حساب میآورد.

  

  

  

  

  

چنین نگاه و جايگاھی، بی ترديد سپاه  با 
نسبت به انتخاب ولی فقیه آينده بی طرف 
نخواھد بود و اين انتخاب را تنھا به دست 
روحانیت نخواھد سپرد. گرچه مجلس خبرگان 
از فقھا تشکیل شده و ولی فقیه آتی در اين 
مجلس انتخاب می شود، ولی سپاه با توسل 

ار دارد در به ابزارھای متعددی که در اختی
انتخاب جانشین خامنه ای نقش بازی خواھد 

  کرد.
از سوی ديگر روحانیت سنتی انتخاب  

ولی فقیه را حق مسلم خود می داند و به 
سادگی حاضر نخواھد شد که سپاه فرد 
مطلوب خود را بر روحانیت ديکته کند. چالش 
بین روحانیت سنتی و سپاه، برسر انتخاب 

ن آتی کانونی ولی فقیه در مجلس خبرگا
خواھد شد. اين چالش از ھم اکنون بر 
حساسیت نسبت به انتخابات مجلس خبرگان 
و ترکیب آن از جانب جريان ھای حکومتی 

  افزوده است.

  چالش بین دو بلوک 
در ماه ھای مانده به انتخابات، چالش ديگری 
شکل گرفته است. چالش بین بلوک قدرت و 

لش عمدتأ بلوک رفسنجانی ـ روحانی. اين چا
در تھران نمود يافته است. در تھران از جانب 
بلوک قدرت تا کنون احمد جنتی، محمد يزدی، 
محمد تقی مصباح يزدی، قربانعلی دری نجف 
آبادی، کاظم صديقی، مرتضی آقا تھرانی ... 

کانديدا شده اند که از چھره ھای شاخص  
راست افراطی به حساب می آيند. در جانب 

ھاشمی رفسنجانی، حسن  ديگر علی اکبر
روحانی، سید حسن خمینی، موسوی 
بجنوردی ... کانديدا شده اند که عمدتا 

  اعتدال گرا ھستند.
در اين صف بندی در يک جانب مدافعان  

سرسخت واليت مطلقه فقیه و ذوب شده در 
آن قرار دارند و در جانب ديگر اعتدالیون که به 
 واليت فقیه نظارت پذير معتقدند. يعنی
صف بندی بین مشروعه خواھان و 
مشروطه طلبان در چارچوب حکومت فقھا. يک 
طرف می خواھد تمام قدرت دست ولی فقیه 
باشد و طرف ديگر قدرت او را می خواھد مھار و 
نظارت پذير کند. در اين مدت رفسنجانی با 
سخنان خود به اين صف بندی مضمون بخشیده 

  است.
داده است که  انتخابات دوره ھای قبلی نشان 

راست افراطی در تھران که سیاسی ترين شھر 
ايران به حساب می آيد، پايگاه چشمگیری 

ندارد. در حالی که بلوک رفسنجانی ـ 
حسن روحانی آراء بیشتری نسبت به 
راست افراطی دارند. در صورتی که فضا و 
صف بندی کنونی پابرجا بماند، آراء بلوک 

خواھد بود. دوم بیشتر از آراء بلوک اول 
يعنی مردم تھران به راست افراطی، 
ذوب شدگان در واليت فقیه و 
مشروعه خواھان رای کمتر و به 
مشروطه طلبان رای بیشتری خواھند داد. 
در چنین حالتی می توان گفت مردم تھران 
در شرايط کنونی که انتخاب ديگری در میان 
نیست، مشروطه طلبان را بر 

ده اند. با اين مشروعه خواھان ترجیح دا
انتخابات به نوعی واليت مطقه خامنه ای به 
رای گذاشته می شود و از جانب اکثريت 

   مردم تھران پاسخ منفی می گیرد. 
  
  
  

  

  

  

  

  

بلوک قدرت با اين اوصاف در وضعیت  
دشواری قرار گرفته است. رد صالحیت 
رفسنجانی اين بار با ھزينه سنگین تری 

تشخیص  ھمراه است. او رئیس مجمع 
نظام و عضو مجلس خبرگان است. رد 
صالحیت رفسنجانی، رد صالحیت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و زير سئوال رفتن 
خامنه ای است. بدين معنی که او کسی را 
در راس "مجمع" گمارده که فاقد صالحیت 
است. تا کنون تاکید براين بود که مجلس 
خبرگان جناحی نیست و در فراسوی آن ھا 

ارد. اما با رد صالحیت رفسنجانی، قرار د
مشخص خواھد که مجلس خبرگان جناحی 
است و تنھا به جناح اصول گرايان تعلق 

  دارد.

با  گفتگو  علی اکبر ھاشمی رفسنجانی در 
) گفته ١٣٩٣اسفندماه  ١٢روزنامه شرق (

بود که: "آن لحظه حساس، مھم است. 
برای آن لحظه حساس حتما الزم نیست 

گان رئیس باشم، کافی است عضو خبر
باشم". منظور او از لحظه حساس، انتخاب 
ولی فقیه آتی است. رفسنجانی نقش 
اصلی را در انتخاب علی خامنه ای در سال 

داشت. خامنه ای دست پخت اوست.  ١٣٦٨
او کسی را کانديدا کرد که کشور را به 
سوی وضعیت فاجعه بار پیش برده است. 
وضعیتی که خود رفسنجانی ھم در آن 

داشته است. رفسنجانی نقش بارزی 
می خواھد اين بار ھم در مجلس خبرگان 

  ... حضور داشته باشد

   ١٩ادامه در صفحه 

 انتخابات مجلس خبرگان، صف بندی ھا و نیروھای تحول طلب

  بھروز خلیق
  

رد صالحیت رفسنجانی 
 تری اين بار با ھزينه سنگین

ھمراه است. او رئیس  
مجمع تشخیص نظام و 
عضو مجلس خبرگان است. 
رد صالحیت رفسنجانی، رد 
صالحیت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و زير سئوال 
رفتن خامنه ای است. بدين 
معنی که او کسی را در 
راس "مجمع" گمارده که 

 فاقد صالحیت است

زمانی که علی خامنه ای به عنوان 
ولی فقیه انتخاب شد، تنھا 
الیگارشی روحانی برکشور حاکم 
بود. لذا اين فقھا بودند که ولی 
فقیه را به عنوان نماينده خود 

 انتخاب می کردند

در اين صف بندی در يک جانب  
مدافعان سرسخت واليت مطلقه 
فقیه و ذوب شده در آن قرار 
دارند و در جانب ديگر 
اعتدالیون که به واليت فقیه 
نظارت پذير معتقدند. يعنی 

ین مشروعه خواھان صف بندی ب
و مشروطه طلبان در چارچوب 

 حکومت فقھا
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  ٦صفحه   ٤٩ شماره     

سرانجام، پس از یک ماراتون در 
مذاکرات دیپلوماتیک در سطح جھانی، 

ای به نتیجه رسید و اعالم  توافق ھسته
 شد:

آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید «
کرد که ایران به تعھدات خود بر اساس 

عمل  ۵+١توافق جامع اتمی با گروه 
ی آن و مطابق توافق کرده است. در پ

قبلی، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا اعالم 
ھای مرتبط با  کردند که تحریم

ای ایران، از جمله  ھای ھسته فعالیت
ھای اعمال شده توسط شورای  تحریم

  »امنیت برداشته شده است.

  

  

  

  

  

  

  

این توافق و تصمیم نیک و ُخرسند 
ھا، که به سود  ی لغو تحریم کننده
ایران است، در پیوند با یک  ی مردم ھمه

تواند  سیاست واقعگرا و مسئول، می
راھگشای عادی کردن مناسبات کشور 
ما با جھان باشد. آن واقعبینی 

ای و  سیاسی که با اتکاء به تالش حرفه
و قابل تحسین آقایان   بسیار ماھرانه

روحانی و ظریف توانست این توافق را 
ور ممکن کند باید بتواند مجذوب و مغر

ھمان    این توافق نشود و پیرامون را با
واقع بینی مورد بررسی و شناخت قرار 

ی  ھای مرتبط با برنامه دھد. تحریم
ی یک کوه از  ای ایران تنھا قله ھسته
ھای عیان و نھان ھستند که  تحریم
ھای بزرگ، از غرب تا شرق، علیه  قدرت

  اند. کشور ما از دیرباز اعمال کرده
ھای مرتبط با  از تحریمای  بخش عمده 

ای ایران به حوضه  ی ھسته برنامه
تجارت کاالھای مصرفی و کاربردی 

ترین بخش در این  شوند. مھم مربوط می
ھا، با توجه به سطح رشد اقتصاد  تحریم

ایران، تحریم صنایع متکی بر مونتاژ، 
صنایع نفت، پتروشیمی، نظامی و 

ترین بخش این  ھواپیما است. فنی
گردد به ترمز کردن  بر می ھا تحریم

سطح مشارکت ایران در تجھیز به علم 
افزار  و فن مونتاژ و تولید خودرو و ماشین

  است.
سود اصلی فعال بودن تمام این 

ی خود کشورھای تحریم  ھا بھره رشته
شود. این صنایع و کاالھای  کننده می

ی  مصرفی و کاربردی بیشتر درجرگه
و کاالیی صادراتِ به لحاظ علمی و فنی 

غیراستراتژیک ھستند که به طور 
ھای علمی و  توانند پایه مستقیم نمی

فنی و تولیدی کشور خریدار را استوار 

ھا یک نعمت بزرگ برای  کنند. لغو این تحریم
کشور است، اما، مشکالت اساسی 

ی کوه تحریم و  دیگری در کمرکش و دامنه
ی  اند که کاستن از دامنه منع کمین کرده

بدون تغییر جدی سیاست و رابطه با  ھا آن
طرفھای دیگر، بدون پایان دادن به نمایش 
رقابت و ستیز با آمریکا و انگلیس و غرب، 

ی دوستان و  بدون وارد شدن به جرگه
  ھای دعوا غیر ممکن است. ھمکاران طرف

و منع علمی و تکنولوژیک   تحریم و محاصره
ترین سالح نبرد قدرتھای  توان گفت مھم می

رقیب و ھمستیز در شرایط صلح است. 
ی تحریم و منع علمی و  ترین عرصه بنیادی

ترین نیز ھست به  تکنولوژیک که فراگیر
تالش کشورھای قدرتمند جھان برای حفظ 

فنی استراتژیک  - اسرار و امکانات علمی
خود و کسب و جذب و ربودن این امکانات از 

شود. این عرصه  ھا مربوط می دیگر کشور
ر گسترده است و شامل اغلب بسیا

شود. در این میان، کشورھایی  ھا می کشور
مثل ایران، که فاقد کاالی علمی و فنی 
قابل داد و ستد در این سطح ھستند از 
اھرمھای الزم برای کسب این امکانات 

ھای  ترین حربه محرومند. این یکی از مھم
دارندگان علم و فن پیشرفته علیه رقیبان و 

ود است. با ھمین حربه غرب ھمستیزان خ
به از پای درآمدن کشورھای 

  سوسیالیستی شتاب داد.

  

  

  

  

  

  

ی دیگر از تحریم و منع جلوگیری از  عرصه
به کشورھای دیگر، » صنایع مادر«صدور 

خاصه کشورھایی مثل ایران است. امروزه 
سازی  ذوب آھن یا کارخانه قطار و کشتی
 شود. جزء اسرار علمی و فنی تلقی نمی

توان  ای را می اما کمتر کشور نارشد یافته
ھای غربی به این  یافت که به کمک قدرت

ی  صنایع دست یافته باشد، مگر آنکه رابطه
ھا با قدرتھای غربی در سطح ھمکاری و  آن

ھمسودی بسیار پیشرفته باشد، مثل 
ریزی  ی جنوبی. اینکه رضا شاه برای پی کره

ا صنعت کشور به آلمان نظر دوخت و ی
آھن و  محمد رضاشاه شاه ذوب

سازی را به کمک  سازی و تراکتور ماشین
شوروی ساخت، نمودارھایی از مقابله 

ھای وقت با این  ملی ترقیخواھانه حکومت
ھای علمی و فنی اعالم نشده  تحریم

است. ھیچ کشور جھان سومی در 
توان  تر را نمی موقعیت ایران و از آن پایین
ی عادی  رابطهیافت که علیرغم داشتن 

سیاسی و اقتصادی انگلیس یا فرانسه یا 
آھن ساخته باشند. حتی  آمریکا برایش ذوب

  یک نمونه وجود ندارد.
توان انکار کرد که رضا شاه و دکتر  نمی

ی  مصدق و سپس محمد رضا شاه در دوره
قدرت او ھمگی علیرغم تفاوت و تضاد 
سیاسی خواھان صنعتی کردن کشور بودند 

به خاطر این تالش مورد خشم  و به نوعی
  قرار گرفته بودند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تر  از این سطح تحریم و منع نیز که پایین
ھا و وسایلی پیش  ی صدور کاال بیائیم مسأله

توانند کشوری را  آید که مستقیما می می
ھای نسبتأ  تقویت کنند. مثل صدور سالح

پیشرفته. این سطح از منع و تحریم نیز باقی 
اند مگر اینکه از طریق بھسازی خواھد م

سطح باالی مناسبات و ارتقاع ھمکاری و 
ایجاد اطمینان نسبت به دوستی متقابل 
برای کشور صادر کننده روشن شود که 

ھا نه به سوی او بلکه به  ی این سالح لوله
توان نشانه گیری کند،  سوی حریفان او می

  . مثل مورد عربستان سعودی
ان جمھوری در چنین شرایطی، رھبر

جویی آشکار با  اسالمی به دلیل ستیزه
آمریکا و غرب، لجوجانه سعی کردند ثابت 
کنند که تنھا ایران در مقابل این استکبار 
ایستاده است. حرف و عمل مسئوالن نظام 
طی تمام عمر جمھوری اسالمی به تقویت 

ھا با ایران، به ایجاد نگرانی نسبت  دشمنی
ه بیزاری از ایران به گیری ایران، و ب به قدرت

خاطر سیستم سیاسی ارتجاعی و اعمال 
خشن آن خاصه در تضییق حقوق زنان 

ی  انجامید. این وضعیت سبب شد که دامنه
ھای علمی و فنی ایران چنان گستره  تحریم

ی نگرانی  شود که اندیشیدن به آن زاینده
  است.
زند که  ھا حرف اصلی خود را آنجا می تحریم

ژیک علم و تکنولوژی و به به وجه استرات
گردد. در نتیجه  ای بر می صنایع پایه

ای فروش ھواپیما و  ھای ھسته تحریم
قطعات آن به ایران ممنوع شد. این را ھمه 

دانند. اما خیلی قبل از آن  بینند و می می
تر شکل گرفت،  ای ھای پایه ھا و منع تحریم

 ٧۵بدون اعالم. فکر کنید که یک کشور 
کل بتواند حتی میکروسکوپ یا میلیونی مش

ای فلزات را  ی زره نمای الزم برای مطالعه زره 
تر مورد  تھیه کند تا در تولید آلیاژھای مقاوم

استفاده قرار دھد. فکر کنید این کشور 
کاری الزم برای  ھای جوش تواند سیم نمی

ھای فوق حساس، مثال در بدنه  جوش
فن، ھا را بخرد. به گفته یکی از اھل  کشتی

تنھا عدم دسترسی به ھمین دو قلم سبب 
شود  ھایی که ساخته می شود کشتی می

در محل جوش چنان آسیب پذیر باشند که با 
ضربات نه چندان سنگین تھاجمی متالشی 

  ... شوند. می
  ١٩ادامه در صفحه 

  ای ھای ھسته لغو تحریم
  ُسُترگ  تن ناُخرَسندیُخرَسندِی بزرگ بر مَ 

 امیر ممبینی
  

حرف و عمل مسئوالن نظام 
طی تمام عمر جمھوری 

ھا  اسالمی به تقویت دشمنی
با ایران، به ایجاد نگرانی 

ی ایران، و گیر نسبت به قدرت
به بیزاری از ایران به خاطر 
سیستم سیاسی ارتجاعی و 
اعمال خشن آن خاصه در 

 تضییق حقوق زنان انجامید

توان انکار کرد که رضا شاه و  نمی
دکتر مصدق و سپس محمد رضا 

ی قدرت او ھمگی  شاه در دوره
علیرغم تفاوت و تضاد سیاسی 
خواھان صنعتی کردن کشور بودند 

ه خاطر این تالش مورد و به نوعی ب
 خشم قرار گرفته بودند

راستی، چه شد و چه به دست  به
آمد و کی مسئول است؟ کدام خرد 

ن دوران بود که گمان داشت در ای
ای  ی ھسته توان یک برنامه می

جامع را به موازات یک رقابت و 
خصومت جامع با غرب به رھبری 
آمریکا، آن ھم در خاورمیانه، پیشبرد 

 و به پیروزی نشاند؟



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه   ٤٩شماره     

 طی ،٩۴ دی ٢٣ در »مھر« خبرگزاری
 سونامی« عنوان با ک گزارشی

 میلیون ٨ /٢٠ شاغالن؛ نوروزی ھای اخراج
 ای ه دھند تکان آمار!» شد موقت قرارداد
 کار موقت قرارداد با ک کارگرانی ازتعداد

 کسانی ی بقی قرارداد تبدیل و کنند می
 موقت ب تبدیل قراردادشان ھنوز ک

 نام با آن و از داد ارائ نشدە است،
  . کرد یاد »سونامی«

 از میلیون ٨ ،٢ »مھر« گزارش ب بنا
 از موقت قرارداد با حاضر حال در شاغالن،

 ب مشغول سال یک حداکثر تا روزە ٢٩
 ھنوز تن میلیون ۵ /١ تنھا و ھستند کار

 بر. دارند قرار دائم قرارداد پوشش تحت
 بینی پیش گزارش این در اساس، ھمین

 سال رسیدن پایان ب با ک شدە است
 و رسد می سر ب نیز ھا قرارداد زمان ،٩۴

 در ک این از نظر صرف نفر، ھا میلیون
 خصوصی، یا دولتی یاکالن، ردخُ  واحدھای

 فعالیت ی سابق دارای یا تاسیس تازە
 از سال مشغول به کار ھستند، ھا دە

 عدە و مانند می بالتکلیف شغلی لحاظ
 دست از را ھایشان شغل ھا آن از زیادی

 . داد خواھند

 موقت، ب کار دائم قراردادھای تبدیل
 دولت کارآمدن روی از پس اندکی

 انجام ھمراە با سنجانی،رف »سازندگی«
 ابالغ با قانون، در دیگر تعدیالت رشت یک

 دیگر و کار وزارت توسط ک ھایی نام بخش
 شروع بود شدە تھی دولتی ھای سازمان

 جدیت با نیز بعدی ھای دولت توسط و شد
 ی سال ٨ دوران در. شد دنبال عالق و

 ھای قرارداد تبدیل روند نژاد احمدی دولت
 کار پایان در و شد پرشتاب موقت ب دائم

 ک کسانی تعداد دولت، آن
 بالغ شد، تبدیل موقت ب شان ھای قرارداد

 از یکی ب موضوع این. شد درصد ٧۵ بر
 و نارضایتی فزایندە افزایش ی عمدە دالیل

 با ک مزدبگیرانی و کارگران اعتراضات
  . شد بودند کار ب مجبور موقت قرارداد

 ربیعی علی نارضایتی نھمی وجود خاطر به
 از کاستن برای روحانی دولت کار وزیر
» ساماندھی«ی  وعدە اعتراضات ی دامن

 امنیت تنھا ن موقت را ک قراردادھای
 اجتماعی و خانوادگی امنیت بلک شغلی
است،  نمودە سلب ھا آن از ھم را کارگران

 . داد

 با کرد کوشش ربیعی گذشت سال در
 ک را ھا راردادق مدت ھم طرحی، تھی
 بود، ب شدن تر کوتاە حال در مرتب طور به

 اقدام، این با ھم و دھد افزایش سال یک
 طرح این واقع در. برکند را دائم قراداد بنیان

 منافع بیشتر تأمین جھت در ترفندی
 ن وجود این با. بود کارفرمایان  درازمدت

 را آن کدام، ھیچ کارفرمایان ن و دولت

 آن ابالغ از پس ھفت یک تنھا و نپذیرفتند
  . شد گرفت پس

 دولت در ھا قرارداد تبدیل شتاب صورت ھر به
 مدت این در و یافت فزونی نیز روحانی

 حتی دولتی مؤسسات در موقت قراردادھای
 دە چند فعالیت ی سابق ک واحدھایی در

 است، دائمی کارشان ماھیت و دارند سال
 ب رسمی رھایآما ب بنا و. کرد پیدا بسط

 . رسیدە درصد ٩٣

اند بیکار نیز کارگران احوال، این با  و ننشست
 ب شان، اعتراضات سرکوب تشدید رغم ب

 و. کنند می مبارزە آن علی مختلف اشکال
 قرارداد احیاء و موقت قراردادھای علی مبارزە

 نیز کار قانون ھفت ی مادە در ک دائم کار
 ترین محوری از یکی ب است منعکس
شدە  تبدیل ایران کارگران مبارزاتی مطالبات

 طور ھمان کار موقت قراردادھای رواج. است
امنیت  تنھا ن راستی ب شد، اشارە ک

 و خانوادگی امنیت بلک کارگران، شغلی
 انسانی منزلت و و شأن کارگران اجتماعی

 امورات ی ھم و رفت است نشان را آنان
 و آموزش تا مسکن و خوراک از ھا آن زندگی

 تاثیر تحت را کارگری خانوادەھای بھداشت
 قراردادە است. 

 شغلی، امننیت شدن برداشت میان از 
 امورات مدت میان ریزی برنام نوع ھر امکان

از آنان گرفته  را موقت کارگران برای زندگی
 تأمین مسکن، تھی خانوادە، تشکیل. است

 برای زندگی ی اولی ضروریات حداقل
 ھای خواھی زیادە خاطر به کارگر ھا یلیونم

داران  یک ب کارگزارشان ھای دولت و سرمای
 ک است حالی در این و شدە تبدیل رؤیا
 رفاە ایجاد ی وعدە با ھا دولت این ی ھم

 و فقر افزایش با و شروع را کارشان مردم
 پایان ب را کارشان نفر ھا میلیون محرومیت

 . بردەاند

 ما ب پرھزین و قدر رانگ تجربیات این
اند  و ھا دولت این ک توجیھاتی ک آموخت

 و حق برداشتن میان از برای شان حامیان
 فقط تراشند، می و تراشیدە کارگر حقوق

 ھای سرمای و ھا سود بر افزودن برای
 را کارگران ک حالی در ھا آن. است خودشان

 ی توسع برای اقتصادی ریاضت تحمل ب
 حاضر خودشان خوانند، یم فرا کشور

 ترین کوچک سود، حداکثر تأمین بدون نیستند
 تقاضا کارگر از ک چیزھایی راە در قدمی

  . بردارند کنند می

 سودآور اقتصادی فعالیت و تولید گویند می
 از ک است سال ھا دە بھان این با و نیست
 در بھبود ی وعدە و زنند می کارگر حقوق
 ب سال ولی د،دھن می را بردباری صورت
 و شود می تر بد زحمتکش و کارگر وضع سال
 اگر. شود می تر نجومی خودشان ھای ثروت
 ٨۶٠ این خودشان قول به پس است طور این

 چند البد ک را نقدینگی تومان میلیارد ھزار

 ی حوزە ھای نشین شیخ ب ھم را آن برابر
 کجا از کردەاند، منتقل فارس خلیج

 این صاحبان از یک کدام آوردەاند؟
 ھا ثروت این از ریال یک حاضرند ھا نقدینگی

 کردەاند، کسب این جامع درآمد از ک را
 رونق و توسع خرج داشت چشم بدون

 ک است منطقی چ این کنند؟ کشور
 دار سرمای برای قیمتی ھر ب انگیزە ایجاد

 شرط حتی کارگر برای ولی است الزامی
  نیست؟ ھم الزم

ا ھم از آمادگی شرکت ھای در این روزھ
خارجی، برای سرمای گذاری در ایران 
بخاطر مزیت ھای آن صحبت می کنند 
مقامات دولتی نیز بر آن می بالند و بخاطر 
آن مرتب کارت تبریک برای ھم می فرستند 
و ب مردم وعدە می دھند ک با آمدن 
سرمای گذاران خارجی گویا ھم چیز زیر 

چنین گفت ھایی در  ورو خواھد شد. معنی
واقع چیزی جزء اذعان ب ناتوانی مدیریت 
کالن کشور برای سروسامان دادن ب 
کشوری ک از مزیت ھا و امکانات فراوانی 
برای رونق و پیشرفت برخوردار است 
نیست، اما چون مسئولینش قادر ب 
مدیریت آن نیستد، شرکت ھای چند 

ز قوە ملیتی باید بیاینند، این مزیت ھا را ا
 ب فعل ذرآورند.

اگر اینطور نیست، درآن صورت دولت ھا  
باید بگویند سبب آن ک ب رغم زدن ھر 
سال از حقوق کارگر و مفت کردن دستمزد 
اند نقدینگی عظیمی را ک  کارگر نتوانست
وجود داشت و بنا ب دادە ھای آماری ھر 
سال بر حجمش افزودە شدە ب سوی 

ال و رفاە ھدایت کنند؟ تولید و ایجاد اشتغ
آیا این ب جزء این است، ک مشکل 
اشتغال و تولید را، ن در ارزان کردن نیروی 
، بلک در جاھای دیگری  کار و نبود سرمای

 جستجو نمود. 

 نباید را ناپذیر پایان ھای بازی این فریب
ھیچ تضمینی برای عملی شدن  خورد.

وعدەھای سرخرمن مقامات حکومتی 
این ک دچار چنین  رد. ما برایوجود ندا

ای نشویم و  سونامی ھای حکومت ساخت
 ب اجتماعی و سندیکایی بتوانیم حقوق

 تأمین متضمن را ک شدەمان بردە تاراج
و آزادی  ما اجتماعی امنیت و آسایش رفاە،

و ترقی مردم و کشورمان ھستند را احیا 
 احزاب و ھا اتحادی و خودمان ب باید کنیم ،
 و کار جویای جوان ھا میلیون ب و نخودما
شویم تا بتوانیم  متکی کشورمان ی آیندە

شرایط و عوامل سونامی ھا را از میان 
ای سازندگان. برداریم  آرزو را آن ک جامع

  .ھستیم ما خود کنیم می

    

  ھا کارگران و سونامی اخراج  

 صادق کار
  

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

 



 

   ٨صفحه  ٤٩ شماره    

 

 پیش نویس برنامه الیحه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت روحانی    

  زاده جعفر حسین

 
 تکرار برنامه ھای دولتھای گذشته

ششم    الیحه پنج ساله پیش نویس برنامه 
  توسعه دولت روحانی به مجلس ارائه شده

در سال آینده به مورد اجرا   تا بعد از تصویب
برنامه نه در راستای   شته شود. اینگذا

  برآوردن خواسته ھای گارگران و زحمتکشان
،بلکه نسخه ھای صندوق بین المللی پول 
ودر راستای تامین برنامه ھای سازمان 
تجارت جھانی و آماده سازی جلب سرمایه 
ھای داخلی و خارجی در استثمار ھر چه 

  بیشتر زحمتکشان طرح ریزی شده است.

بجای ایجاد   س برنامه پیشنھادیپیش نوی 
فرصت شغلی،توسعه پایدار ورشد 
اقتصادی،امنیت شغلی و افزایش دستمزد، 
از ھم اکنون نگرانیھا ئی را در بین محا فل 

تدبیر وامید آقای    کارگری برانگیخت. دولت
حسن روحانی رئیس جمھور، برنامه ششم 

بر پایه نسخه ھای تکراری   خود را   توسعه
و   دولت رفسنجانی  ای چھارم برنامه ھ

احمدی نژاد تدوین نمود که   پنجم دولت
گویای این مثال است که درب بر روی ھمان 
پاشنه ای که دولت ھای گذشته برنامه داده 

  و با صراحت از نئولیبرالیسم  اند می چرخد
و سرمایه داری انگلی تجاری پشتیبانی می 

ای کوچکترین سھمی از منابع ملی بر  و   کند
  رفع ستم از طبقه فرودست را در نظرندارد. 

  

  

  

  

  

  

  

توسعه در قیاس با   تفاوت برنامه ششم تنھا
  برنامه ھای چھارم و پنجم در این است که
  نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشوررا

بازار کار ارزان   برجسته تر و با صراحت بیشتر
را در اختیار کارفرمایان داخلی و خارجی می 

  گذارد .
ف این برنامه نه حمایت از مزدبگیران ، ھد

بلکه فراھم کردن امکانات بیشتر برای بخش 
گسترش ھرچه بیشتر شیوه    خصوصی و

فساد و رانتی کردن اقتصاد کشور،  داللی، 
و سوء استفاده ھرچه   کاھش دستمزدھا 

  بیشتر از کارگران و زحمتکشان است.

  دولتھا در   توسعه اقتصادی  برنامه ھای
تاکنون نه   جمھوری اسالمی از شروعنظام 

حمایت از مستضعفان ( بخوان کارگران و 
زحمتکشان ) بلکه مخالفت و ستیز با این 

بوده و ھیچ گاه در راستای   طبقه زحمتکش
  تامین شعار ( حمایت از مستعضفان )

قدمی برنداشته و با کمک مجلس ھای 
  که  آن بخش از قوانینی ھم  فرمایشی

با مبارزات چند ساله   حمتکشانکارگران و ز
خود بدست آوره اند را قدم به قدم به سود 

  کارفرمایان دگرگون نمودە.

مختصری از مضامین تعدیالت طرحھای دولت 
  و مجلس عبارتند:

  ـــ زنده کردن طرح استاد و شاگری ؛

و باز    ــ محدودیت کردن امنیت شغلی
و   گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج

  زدائی از حق و حقوق کارگران؛ مقررات

ـ خروج کارگاھھای زیر ده نفر کارگر ازشمول 
  قانون کار؛

ـ ترویج نامحدود قراردادھای موقت در کلیه 
و عمالً کنار گذاشتن   سطوح شغلی

  قراردادھای دائمی؛

دولت )    ـ پرداخت نکردن سھم بیم دولت (
  به سازمان تامین اجتماعی؛

رمایان برای عدم ـ باز گذاشتن دست کارف 
پرداخت مطالبات و دستمزد و اخراج کارگران 

  به بھانه ھای مختلف.

ـ جلوگیری از تشکیل سندیکاھا و اتحادیه 
  مستقل کارگری؛  ھای

ـ گردن نگذاشتن به تعھدات خود به 
کنوانسیون ھای سازمان بین المللی کار به 

   عنوان عضو این سازمان؛

به   ای دولتیـ واگذاری کارخانجات و کارگاھھ
  بخش خصوصی ؛

بی چون چرا از کارفرمایان برای   ـ حمایت
صندوق   نکردن کارگران، و خارج کردن  بیمه

  سازمان تامین اجتماعی از زیر نظارت کارگران.

شتاب در خصوصی سازی ھر چه بیشتر  -  
  بھداشت و درمان

  و ...

  

  

  

براساس پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامه 
این  ٣٣و  ٢۴،تبصره ھای ریزی به دولت 

الیحه حاکی از فشارو حذف کارگران ، 
بازنشتگان، جوانان و بیمه شدگان از سازمان 
تامین اجتماعی و پای مال کردن حقوق 

  نیروی کار و از کار افتادگان میباشد.

این الیحه آمده است : به منظور  ٢۴در تبصره 
جلوگیری از بروز بحران ، کنترل و کاھش 

دوق ھای بازنشستگی و تامین مشکالت صن
اجتماعی ، دولت مکلف است اقدامات ذیل را 
  در طول برنامه ششم توسعه به اجرا در آورد:

افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم  -
برای مشمولین تمام صندوق ھای 
بازنشستگی و تامین اجتماعی از اول برنامه 
ھرسال به میزان شش ماه، به حداقل سن و 

  مت جھت احراز بازنشستگی .سابقه خد

از تاریخ تصویب این قانون ، بازنشستگی  -
پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق ھای 
بازنشستگی و تامین اجتماعی ممنوع 

  خواھد بود .
حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل  -

سخت و زیان آور برای مشمولین صندوق 
ھای بازنشستگی کشوری و لشگری به 

و صندوق تامین اجتماعی به  مدت سه سال
  مدت پنج سال تعیین گردد.

در تمامی صندوق ھای بازنشستگی و  -
تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی 
براساس میانگین حقوق پنج سال آخر 
خدمت به قیمت روز ( با احتساب ضرایب 
حقوق سنوات مربوط مصوب ھیئت وزیران ) 

  محاسبه می گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بندھا ، ھرسال به سن بازنشستگی در این 
پریودی اضافه میشود ه و نیز سابقه ارفاقی 
سنوات در مشاغل سخت و زیان آور برای 
مشموالن سازمان تامین اجتماعی که طبق 

است   مصوبات سازمان ده سال مقرر شده
و    به پنج سال کاھش پیدا کرده است

بازنشستگی پیش از موعد را ھم ممنوع 
. قبل از پیش نویس این اعالم می کند 

برنامه، کارگرانی که می خواستند 
بازنشسته شوند ده سال آخر کار کرد آنھا 
برای حقوق بازنشستگی منظور شده بود 
ولی در این برنامه به پنج سال کاھش پیدا 

  کرده است .
آمده است : به منظور ترغیب  ٣٣ره صدر تب

به جذ   کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی
ی کاربیکاران جوان به ویژه در مناطق ب نیرو

کمتر توسعه یافته و با ھدف کمک به کاھش 
ھزینه نیروی کار، بنگاه ھای اقتصادی 
خصوصی و دولتی مجاز ھستند اقدامات زیر 
را طی سال ھای برنامه اجرا نمود ه و منابع 
اعتباری و مورد نیازخود را در بودجه سنواتی 

  لحاظ نمایند:
از شمول قوانین کار و  ــ مستثنی نمودن

تامین اجتماعی برای دانش آموختگان 
دانشگاھی گروه ھای سنی زیر بیست و نه 
سال در اجرای کارورزی ( آموزش ھای 
تخصصی در بدو ورود به کار و طی دورھای 
آموزش عالی در کارگاه ھای خصوصی و 
تعاونی ) حداکثر تا دوسال برای ھریک از 

  کارورزان.
...  

  ١۶ فحهادامه در ص
مزد برای کارگران جدید گروه   ــ تعیین حداقل

طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ 
بیکاری در کشور در تابستان 
سال نودو چھار حدوداً یازده 
درصد و این سھم برای جوانان 

انزده تا بیست دو نه سال بیش پ
از بیست دو سه درصد برآورد 

 شده است
الیحه برنامه ششم توسعه 

یر و امید به وضوح دولت تدب
اعالم میدارد که در این دوره 

   پیش رو، طبقه  پنج ساله
برای   مزدبگیر چشم اندازی

بھتر شدن وضعیت دستمزد و 
  معیشت خود نخواھند داشت

ھدف این برنامه نه حمایت از 
مزدبگیران، بلکه فراھم کردن 
امکانات بیشتر برای بخش 

گسترش ھرچه   خصوصی و
فساد و   بیشتر شیوه داللی، 

رانتی کردن اقتصاد کشور، 
و سوء  کاھش دستمزدھا 

ستفاده ھرچه بیشتر از ا
 کارگران و زحمتکشان است

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم
 



 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٤٩شماره     

با به پایان رسیدن مھلت ثبت نام 
نامزدھای انتخابات دو مجلس خبرگان و 

تعداد قابل توجه شورای اسالمی، 
ھای  داوطلبین ثبت نام، که با واکنش

متفاوتی در کشور ھمراه بود، موجب 
تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور 
گردیده است. سایت کارآنالین اقدام به 
تھیه تعدادی سئوال در این ارتباط و 
پیامدھای آن نموده و به تعدادی از 
فعالین و کنشگران سیاسی ارسال کرده 

در  ھا متعاقب دریافت، پاسخاست. 
اختیار خوانندگان محترم سایت قرار 

رفیق   خواھند گرفت. متن ذیل پاسخ
ملیحه محمدی از اعضای سازمان 

را مالحظه  فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 می فرمایید.

 -----------------  
تا انتخابات مجلس ایران در اسفند 
ماە امسال چند ماھی باقی ماندە 

اھد حاکی از تالش است، و شو
جناحھای متفاوت حکومتی برای 
حضور برجست و قاطع و تعین 
کنندە در مجلس را دارد. ب نظر 
شما چ پارامترھائی در زمین 
سیاسی و اجتماعی انتخابات این 
دورە را از دورەھای ماقبل خود 

  متفاوت می کند؟

پس از رکود و خمود ناشی از  
سرکوبھای دھه شصت، بخش فعال 

یاسی جامعه که آرمانھای انقالب س
بھمن را از دست رفته یا در حال رفتن 
می دید، به شمول جان به در بردگان از 
ان سرکوب و بخشھایی از نیروھای 
دینی حامی انقالب، در اواسط دھه 
ھفتاد بار دیگر تالشھایی را برای تأثیر 
گذاری بر روندھای سیاسی نامتوازن و 

امعه را به آشکارا مخرب سیاسی که ج
حکومتگران و حکومت شوندگان تقسیم 

  می کرد، آغاز کردند.

  

  

  

  

  

فاصله گرفتن آشکار از راھھا و روشھای 
پرھزینه، زمانی کوتاه پس از یک انقالب 
عظیم ناگزیر بود و این دو الزام یعنی 
ضرورت نجات انقالب از دست استبدادی 
که ھر روز خشن تر میشد و نیز کاستن 

نیروھای دموکرات باید در ھمه سطوح اجتماعی حاضر باشند و به 
 مردم بگویند که آنھا قادر به تغییراند!

  ملیحه محمدی

 
ارزه موجد گفتمان اصالحات از ھزینه مب

  شد.
اصالحات در مفھوم ابتدایی خود که صرفاً 
پرھیز از خشونت و تالش برای تغییر بود، 
به مثابه راھی عملی برای حضور 
سیاسی خود برگزید. رویکردی که 
بدرستی گفتمان طبقه متوسط ایران لقب 

  گرفت.
برامد عینی این  ١٣٧۶انتخابات دوم خرداد 

  یکرد بود.تفکر و این رو

  

  

  

اما طبیعی بود که جامعه مدنی از سویی 
و اصالح طلبان دولتی تجربه و پختگی الزم 
را برای به کار گیری ھمه جانبه و مؤثر این 
اندیشه نو نداشته باشند. بر حسب ھمین 
بی تجربگی سیاسی و اساساً تازگی این 
اندیشه در ایران و این نکته که دست باالی 

رایان بود، نه جامعه حکومت با اقتدارگ
مدنی توانست از این دستاورد آنچنان که 
شایسته باشد حمایت کند و نه دولت 
اصالحات توانست آنچنان که باید و شاید 
استراتژی و تاکتیک ھای مؤثری را در طول 

  دو دوره حکومت خود جاری و ساری کند.

اما ناپختگی ھای سیاسی اصالح طلبان و 
وقعات انقالبی جامعه روحیه ھنوز متأثر از ت

مدنی، پس از نتایج بدست امده ازدو دوره 
حکومت احمدی نژاد باز ھم بیشتر از 

  گذشته رنگ تأمل و تعمق بخود گرفت.

این درایت بار دیگر پس از ضرباتی که بر 
خیزش سبز مردم ( باز برخاسته از بستر 
اصالحات) وارد شد، به شکل تأکید بر 

ال مقاومت در و در عین ح ادامه مبارزه 
برابر باز افرینی خشونت خود را نشان داد. 
چه بسا که عدم این تأکید بر نفی 
خشونت می توانست جامعه ای با 
مشکالت کشور ما را به وضعیت جوامعی 

  که اسیر بھار عربی شدند نزدیک کند.

طرحی که جامعه مدنی ایران بر انتخابات 
زد، ادامه به کارگیری  ٩٢ریاست جمھوری 

ین تدبیر بود که حضور در میدان ھم
سیاست را در ھر شرایط دشواری جستجو 
می کند. انتخاب دولت اعتدال نیز به مثابه 
یک عمل موضعی و واکنشی در مقابل 
بدتر نبود؛ بلکه گزینشی از سر تدبیر بود 
زیرا اعتدال اگر قرابتی داشته باشد با 
اصالحات است، نه با اقتدار. از ھمین 

فردای انتخابات شاھد خشم  روست که از
لجام گسیخته اقتدارگرایان شده ایم. با 
تکیه بر این تعاریف پاسخ پرسش شما از 

نظر من در یک عبارت کلی قابل بیان 
است و آن اینکه؛ تفاوت ھای این انتخابات 
نسبت به دوره ھای قبل به یک معنا 
کمی و نه کیفی است. یعنی تجربه و 

ی جامعه ایرانی یک آگاھی دائماً فرارونده 
رشد قابل مالحظه در حرکت به سوی 

  مشارکت سیاسی را ایجاد کرده است.

به طور خاص فکر می کنید  
موضوعات محوری برای تحرک 
سیاست و اجتماع در ماھھای پیش 
رو در ارتباط با انتخابات چه ھا 

  خواھند بود؟
در وھله اول از انجایی که انتخابات  

ینی به طور کلی و پارلمانی تفاوتھای مع
در کشور ما به شکل بویژه با انتخابات 
ریاست جمھوری دارد، یافتن و توصیه ی 
راھکارھا به نمایندگان و مردم آسان 

  نیست.
در انتخابات ریاست جمھوری می توان 
کاندیدای ریاست جمھوری را با مطالبات 
معین و در عین حال عموم کشوری مواجه 

برای تغییر  می توان از او تالش کرد. 
برخی قوانین از جمله نظارت استصوابی 
را مطالبه کرد. زیرا او باید دولتی را با 
توجه به خواسته ھا و نیازھای عمومی 

  جامعه تشکیل بدھد.

  

  

  

  

  

اما در انتخابات مجلس، مسائل و مطالبات 
رنگ محلی و بومی می گیرد و با توجه به 
اینکه سیستم انتخاباتی ایران به شکل 

بل قبولی بر پایه فعالیت احزاب نیست، قا
طرح خواسته ھای کلی ھم، کاربردی را 
که باید نمی تواند داشته باشد. اگر ما با 
احزاب منسجم و شکل یافته ای مواجه 
بودیم که نقش آفرینان انتخابات بودند، از 
بار محلی مطالبات انتخاباتی کاسته 
میشد و خواسته ھای عموم کشوری سر 

امه انتخاباتی ھر نامزدی قرار لوحه برن
می گرفت و مطالبات محلی نیز ذیل ان را 
معنی میشد. یعنی حتا مشکل عمده 
کشور در زمینه اقتصاد نیز در این انتخابات 
شکل نامنظم معیشتی به خود می گیرد 

  که باز با مختصات محلی آمیخته است. 
 ...  

  ٢٠ادامه در صفحه 
  

نیروھای دموکرات بویژه 
در داخل کشور باید 
مشکالت و محرومیتھا را 
رصد کنند و آنھا را به 

ات شکل مطالب
انتخاباتی به جامعه 
منتقل و نامزدھا را وادار 
به موضعگیری در برابر 

 آنھا بکنند

نباید، به ھیچ عنوان و تحت 
ر رویدادی که در راه ھ

باشد، مردم را از قدرت 
تأثیر گزاری بر سیاست ھا 
از طریق نقش گرفتن در 

 انتخابات ناامید کرد

تفاوت ھای این انتخابات 
نسبت به دوره ھای قبل 
به یک معنا کمی و نه 
کیفی است. یعنی تجربه 
و آگاھی دائماً فرارونده 
ی جامعه ایرانی یک 
رشد قابل مالحظه در 
حرکت به سوی 
مشارکت سیاسی را 

 جاد کرده استای

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
  



 
 
 
 

  
 

  ١٠ صفحه  ٤٩شماره     

حقوق سیاسی از منظر علم حقوق آن 
است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه 
در زندگی عمومی و اجتماعی کشور خود 

قامات از راه انتخاب زمامداران و م
سیاسی شرکت نماید و یا به تصدی 
مشاغل سیاسی و اجتماعی نائل آید و 
یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار خود را به 
  نحو مقتضی ابراز نماید.
حقوق سیاسی زنان از جمله موضوعاتی 
است که ھمواره مورد بحث و مناقشه 

ای که دیگر مباحثی  بوده است به گونه
دی و اجتماعی چون حقوق فردی، اقتصا

زن از حساسیت کمتری برخوردار بوده 
  است.

) قانون ٢٠) و (٣در این خصوص اصول (
اساسی به برابرِی حقوق زن و مرد اذعان 

) این قانون ٣) از اصل (٨دارد. چنانچه بند (
ھیچ تبعیضی بین زنان « تصریح می دارد:

و مردان در تعیین سرنوشت سیاسی، 
 »نیست. اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی

  

  

  

) ھمین قانون مقرر ٢٠ھم چنین اصل (
ھمۀ افراد ملت اعم از زن و مرد « میدارد:

یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از 
ھمه حقوق انسانی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی.... 

  »برخوردارند.
) قانون ١١٥و این در حالی است که اصل (

ر رئیس جمھو« اساسی اشعار می نماید:
باید از میان رجال مذھبی و سیاسی 

  »باشد.

موانع قانونی در امر مشارکت 
  سیاسی زنان در جامعه

آنچه که از بررسی قوانین مربوط به حقوق 
سیاسی زنان در ایران به ویژه قانون 
اساسی می آید، این است که زنان با 
موانع قانونی در امر مشارکت سیاسی و 

تقیم مدیریت سیاسِی کشور به طور مس
  روبرو ھستند.
اگرچه حقوق زن در جھان سوم در عرصه 
جابجایی قدرت دارای حساسیت 

ھای  اجتماعی است. و چنانچه گروه
ھای زنان را در  سیاسی توجه به خواسته

امر حقوق اجتماعی و به قصد تسلط بر 
ھای تبلیغ سیاسی به کارگیرند،  اھرم

احتماالً توده ھای بی فرم و شکِل زنان را 
یر می کنند. از این رو موضوع حقوق تسخ

زن در جوامع امروزی، از ھر حیث 
سیاسی است و به ھمین جھت است 
که، این سیاسی بودن پیامدھایی دارد 
که ھریک به نوعی مانع مشارکت 

  سیاسی زنان می باشد.
  

  * نگاه ابزاری به زن به منظور دستیابی به 
  قدرت

  * نمایشی بودن پست ھای مدیریت 
  زنانسیاسی 

از دیگر موانع در این امر ابھام در قوانین، 
ناشناخته بودن حقوق و ایضاً قانون نامطلوب 
انتخاباتی و صافی ھای نظارتی (شورای 

  ...) است. نگھبان و

  موانع سیاسی

نبود فعالیت مداوم و دموکراتیک، یکی از 
عوامل اصلی و مانع مشارکت فعاالنه در 
   سطح نخبه خواھد شد.

نایی برخی مسئوالن سیاسی * عدم آش
  ھای زنان ھا و نگرش با خواسته

* عدم فضای مناسب در متن جامعه به 
  ھای سیاسی و اجتماعی منظور فعالیت

  موانع اجتماعی و فرھنگی

حال آنکه موضوع جامعه شناسی سیاسی 
به طور کلی عبارت است از بررسی شکاف 
ھای جامعه، گروه بندی ھای اجتماعی 

تأثیر نیروی این گروه بندی ناشی از آن و 
   ھای اجتماعی بر عرصه ھای سیاسی.

واقع منظور اساسی از بررسی جامعه  در
  ھمانا تبیین عرصه سیاسی است.
یکی از مباحث عمده جامعه شناسی، 
پویایی جامعه و دولت که محصول فعال 
شدن شکاف ھای اجتماعی در طی زمان 
است. یکی از این شکاف ھای اجتماعی، 

  جنسی است. شکاف

  

  

  

   
شکاف جنسی به عنوان یک شکاف 
ساختی، از تقسیم جمعیت جامعه بر دو 
گروه مردان و زنان به وجود می آید. از این 
بیش، حالت فعالی و انفعالِی شکاف مزبور 
برحسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم 
  می گردد.
* جامعه سنتی که زنان تابع شوھرانند و 

کاف فعال نقش سیاسی ندارند این ش
  نیست.

* در جامعه نوین، تحوالت گسترده 
اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در 
قالب درخواست حق رأی و نمایندگی در 
نھادھای پارلمانی و مواردی از این قبیل 

  می شود.

* در جوامع در حال گذار (مانند ایران) این 
شکاف نیمه فعال است، بدین معنا که گاه 

ھای سایر شکاف  برحسب حضور و تالش

ھا، ھم چون جناح بندی ھای سیاسی 
فعال شده، به تراکم و زمانی از فعالیت باز 

ایستد که از این حیث بررسی اثرات  می
  آن از اھمیتی بسزا برخوردار است.

  

  

  

  

به استناد این تقسیم بندی، جامعه 
سیاسِی ایران به عنوان یک جامعه در 
 حال گذار با وضعیت شکاف جنسی مواجه
است. در این حیطه، اندیشِۀ سنتی 
سیاسی که در برابر آراِء سیاسی صف 
آرایی کرده، در بسیاری موارد از جمله 
تدوین قواعد مردساالری، ھمین اصول را 

گونه که در باال بیان گردید، به متن  ھمان
قانون اساسی تزریق نموده است. و این 
در شرایطی است که فرھنگ سیاسی 

تبعیت «مبتنی بر تدوین  مردساالری الجرم
به ویژه در عرصه سیاسی و » از شوھران

  ناگزیر غیرفعال داشتن آن است.
کرد البته در قالب تصمیم گیری  این عمل

پنھانی، ایجاد منافع کاذب و نظام 
انضباطی تأمین منافع مردساالرانه و بر 
پایه بازتولید اجتماعی، چنان وارد صحنه 

نگه داشتن شده که به کنترل غیر فعال 
  شکاف جنسی منتھی می شود.

بر این اساس جامعه شناسی با تأکید بر 
اصل تأثیر جامعه بر سیاست، بر این باور 

ھا و  است که جامعه سیاسی از گروه
شود که ھر یک  نیروھایی تشکیل می

عھده دار نقش ویژه در زندگی سیاسی 
ھستند. اما آنچه در جامعه سیاسی 

تعامالتِ  اساسی است ھمانا بررسی
   قدرتِ دولتی و نیروھای اجتماعی است.

ھای  از یک سو دولت خود از گروه
اجتماعی خاص تشکیل شده و بر 

گروه و نیروھای معین و «پشتیبانِی 
تکیه دارد. و البته این در » مشخصی

حالی است که نیروھای اجتماعی ممکن 
است در برابر ساختِ قدرت بپاخیزند، یا در 

ال نفوذ نمایند و یا اساساً آن شرکت و اِعم
  دچار انفعال سیاسی شوند.

از دیگر سو دولت ھا ممکن است، 
نیروھای اجتماعِی خارج از عرصِۀ قدرت را 
سرکوب کنند، یا در خانه قدرت راه دھند و 

   ھا را به منظوری بسیج کنند. یا آن
توان بیان کرد که دولت در  بدین اعتبار می

منافع و عالقه ای از  متِن شبکِۀ پیچیده
ھای اجتماعی قرار دارد که بدون شناخت 
این منافع و عالیق، دریافتِ سرشت آن 
ناروشن خواھد ماند. زیرا که دولت فارغ از 

واقع  سلطِۀ نیروھای اجتماعی نیست و در
  ... ھم 

  ١٦ادامه در صفحه 

 موانع حقوقی و اجتماعِی مشارکت سیاسی زنان در ایران

   نیره انصاری

موضوع حقوق زن در جوامع 
امروزی، از ھر حیث 

و به ھمین سیاسی است 
جھت است که، این 
سیاسی بودن پیامدھایی 
دارد که ھریک به نوعی مانع 
مشارکت سیاسی زنان می 

 باشد

موضوع حقوق زن در جوامع 
امروزی، از ھر حیث سیاسی 
است و به ھمین جھت است 
که، این سیاسی بودن 

که ھریک به  پیامدھایی دارد
نوعی مانع مشارکت سیاسی 

 زنان می باشد

بر این پایه، پدر ساالری 
شکلی از سازمان 
اجتماعی و سیاسی است 
که در آن زن نه حق دخالت 

نه از در سیاست را دارد و 
حقوق مربوط به مشارکت 
در حیات جمعی برخوردار 

 است

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



 
 

   ١١ صفحه  ٤٩شماره     

جامعه بشری از آغاز تاکنون ھمواره با 
تقسیم ناعادالنه ثروت و بیعدالتی روبرو 

فاجعه بار و بوده است و از اینرو نتایج 
رنج آوری را برای تھیدستان و افراد کم 
درآمد ببار آورده است، یکی از پیامدھای 
فقدان عدالت اجتماعی رواج پدیده 
حقارت بار گدائی یا تکدی گری است. در 
سرزمین محنت زده ما مردم میھن مان 
ھر روز در ھر خیابان و کوی و برزن و در 

الکت ھر مکان و ھر زمان با چھره ھای ف
زده و ژنده پوشی از زن و مرد پیر و جوان 
و کودک روبرو میشوند که عاجزانه و با 
التماس و اصرار و دعا تقاضای کمک 
دارند و فضای استبداد زده جامعه را 

 رنجبارتر و غیرقابل تحمل تر می سازند.

  تعریف گدائی

گدائی یکی از دیرینه ترین آسیب ھا و 
ناوین، دردھای اجتماعی است که با ع

متکدی، فقیر، مسکین، عاجز و دریوزه 
نامیده میشود که با توسل به شیوه 
ھای گوناگون برای جلب ترحم و 
ھمدردی مردم بتوانند حداقل ھزینه 
ھای زندگی خود را از راه در خواست 
کمک مالی از مردم تامین کنند، میزان 
جمعیت متکدیان در ھر جامعه ای با 

آن جامعه گسترش عدالت اجتماعی در 
  ارتباط دارد.

  علل و عوامل گدائی

معلولیت ذھنی و جسمی، معلولین -١
ذھن و جسمی که تحت پوشش کمیته 
ھای امداد و دیگر نھادھای کمک رسانی 
نیستند و قادر به کار کردن نمی باشند و 
در خانواده ھای فقیر و کم در آمد زندگی 
می کنند ناچار به حرفه گدائی روی 

نابینایان یا ناقص العضوھا و  میآورند مانند
فلج ھا که با نمایش اندام ناقص خود 
ترحم مردم را برای کمک مالی جلب می 

  کنند.

معتادان: معتادانی که در باندھای  -٢
تولید و توزیع مواد مخدر عضویت ندارند و 
با توجه به وضع ظاھری و جسمی خود 
امکان کاریابی ندارند برای تامین ھزنیه 

مخدر به گدائی روی می  مصرف مواد
  آورند

سالمندان: سالمندانی که در دوران  -٣
جوانی و میانسالی ھزنیه ھای زندگی 
خود و خانواده را از طریق حرفه ھائی 
مانند باربری ،عملگی و دستفروشی 
بدست آورده اند، در سنین کھولت دیگر 
قادر بانجام آن کارھا نیستند و چون تحت 

گی و پوشش بیمه ھای بازنشست
بنیادھای امداد نیستند پس از سالھا کار 
طاقت فرسا و نداشتن ھیچگونه اندوخته 
ای با تنی فرسوده و روحیه ای تحقیر 
شده، دست نیاز به سوی مردم دراز 

  می کنند .

قھر طبیعت: وقوع حوادث طبیعی  -۴

مانند زلزله، سیل و خشکسالی که باعث 
ی از بین رفتن امکانات اقشار کم در آمد م

شود و حتی در بعضی موارد برخی 
خانواده ھا را از ھستی ساقط می کند، 

به    برخی از این آسیب دیدگان احتماالً 
  خیل عظیم متکدیان می پیوندند.

مھاجرت: در سالیان اخیر سیل  -۵
مھاجرت از روستاھا و شھر ھای کوچک 
به تھران و دیگر شھر ھای بزرگ افزایش 

ن که امکان یافته است، برخی از مھاجری
  کار کردن ندارند به گدائی روی می آورند

موروثی بودن: درمیان بعضی خانواده  -۶
  ھا و یا اقشار خاص تکدی گری به شکل

موروثی ادامه می یابد و افراد آموزش الزم 
را از اعضای خانواده فرا میگیرند مانند 
کولی ھا که شاخص ترین این اقشار 

ائی امری ھستند، زیرا در میان آنان گد
نابھنجار نیست و بعنوان یک شغل پذیرفته 

  شده است.

ویژگی ھای مکانی و زمانی گدائی : 
انتخاب مکان برای گدایان از اولویت 
برخوردار است و مکانھا را بر اساس تجربه 
و ازدحام جمعیت انتخاب می کنند. 
مھمترین و مناسبترین این مکانھا عبارتند 

  :از

رستان ھا در گو -ھاالف: گورستان
احساسات عاطفی و ھمدردی مردم 

از اینرو به متکدیان کمک  تشدید میشود و 
  بیشتری می کنند.

باورمندان که برای زیارت  - ب: امامزاده ھا
  به امامزاده ھا میروند، بعنوان صدقه و

ثواب به گدایان کمک می کنند، شھرھای 
مذھبی قم و مشھد بیشترین متکدیان را 

ایران دارا ھستند.  به نسبت جمعیت در
زنده یاد مھدی اخوان ثالث چھارپاره ای در 
این مورد سروده است که گویای ازدحام 

  گدایان در مشھد می باشد.

  ری دماوندی دارد ھمدان الوندی

اصفھان رودی و                                   
  شیراز صفائی دارد

  شھر ما از برکت امامی که در اوست

ر قدم عاجز و ھ                                
  آخوند و گدائی دارد

شھر مشھد دارای دو میلیون و نھصد ھزار 
جمعیت است که طبق آمار دولتی نھصد 
ھزار حاشیه نشین دارد در حالیکه ثروت 

میلیارد  ٧٧٠آستان قدس رضوی بالغ بر 
  دالر می باشد.

ج: مکانھای پر رفت و آمد مانند 
شلوغ دھنه بازارھا،  چھارراھھا، خیابانھای

پاساژھا، ترمینالھای مسافربری و ورودی 
فروشگاھھای بزرگ محل تجمع و تمرکز 

  گدایان است.

مھاجرت به شھرھا براساس موقعیت  د:
آب و ھوا: برخی گدایان حرفه ای و با 

تجربه در زمستانھا به شھر ھای گرمسیری 
کوچ می کنند. زیرا گردشگران بیشتری به 

افرت می کنند و بعلت این شھرھا مس
  شرایط آب و ھوا نیازی به سرپناه نیست.

ه: مراجعه به منازل، فروشگاھھای کوچک و 
  شرکتھا

زمانھای مناسب: زمان ھم در حرفه تکدی 
گری نقش مھمی در کسب درآمد دارد. 
مانند ایام سوگواری، جشنھا و عروسی ھا 
و شب ھای جمعه، روزھای عید که مردم 

ری نسبت به متکدیان بذل و بخشش بیشت
  دارند.

  انواع گدائی

گدایان بر اساس تجربه و آموزش خود افزون  
بر تقاضای کمک بطور مستقیم، به شیوه 
ھای دیگری نیز مانند، پاک کردن شیشه 
اتومبیل یا گل فروشی و یا استفاده از 
کودکان ژنده پوش و نیمه بیھوش نیز متوسل 

  می شوند.

ر سالیان اخیر سودجویی از حرفه گدائی: د
به علت بیکاری و تورم و فروریزی ارزشھای 
اخالقی برخی از بزھکاران و لمپن ھا با 
شیوه ھای غیرمتعارف و غیراخالقی کسب 
درآمد می کنند، یکی از این شیوه ھا 
استفاده از حرفه گدائی است. در شھرھای 
بزرگ ایران باندھائی وجود دارد که گدایان 

ست را اجیر می بویژه کودکان بی سرپر
کنند. این باندھا که بسیار با تجربه ھستند 
مکانھا و زمانھا را برای اعضای خود تعیین 
می کنند و بیشترین میزان درآمد آنانرا 
تصاحب می کنند و کوچکترین تخلف و 
نافرمانی را با خشونت پاسخ می دھند. 
برخی از باندھای مواد مخدر نیز در پوشش 

  مخدر می پردازند.گدائی به فروش مواد 

برخی خانواده ھای فقیر یا معتاد فرزند 
خردسال خود را به باندھای گدائی اجاره 
میدھند و این کودکان قربانی را معتاد می 
کنند تا ھنگام گدائی ھمیشه خواب آلوده 

  باشند و ترحم عابرین را جلب کنند.

  نھادھای مبارزه با گدائی

ای جمع برای اولین مکانی بر ١٣٢٨در سال  
آوری گدایان توسط شھرداریھای شھر ھای 
بزرگ تاسیس شد که نوانخانه نامیده میشد 
و ھزینه آن از افزایش یک ریال بر ھر کیلو 
قند و شکر تامین میشد و بتدریح کارگاھائی 
جمیت آموزش گدایان در نوانخانه ھا مانند 
آھنگری، نجاری، حصیربافی و قالیبافی 

ین نوانخانه ھا بخش ایجاد گردید، ھر چند ا
ناچیزی از متکدیان را در بر میگرفت اما تا 
حدودی موثر بود و آموزشھا مفید واقع شد. 
زنده یاد غالمحسین ساعدی در یکی از 
آثارش به زندگی گدایان در این نوانخانه ھا 
اشاره کرده است. این نوانخانه ھا درسال 

  تعطیل گردید. ١٣۴٧

...  

  ١٢ادامه در صفحه 

 خیل بیشمار گدایان در سرزمین آقازاده ھا

  یداله بلدی
 

 



 
 

   ١٢ صفحه  ۴٩  شماره    

رد صالحیت گسترده کاندیداھای نمایندگی مجلس دھم در روزھای گذشته، آن ھم پس از بارقه امیدی که به واسطه اجرایی شدن  خبر
ای که اقبال عمومی به انتخابات مجلس و تمایل  ور شده بود، به راستی کام ھمگان را تلخ کرد. در دوره ای در دل مردم شعله توافق ھسته

نام شمار کثیری از واجدان شرایط نمایندگی مجلس شده بود، رد صالحیت بیش از ھشت ھزار نفر از  ثبت مردم و نخبگان منجر به
تدبیری و  ھایی که برای ایجاد تغییرات مصلحانه، عزم خود را جزم کرده بودند، نشان از بی مرد آن ھم عمدتا از گرایش کاندیداھای زن و

 .ھای رأی آشتی کنند ردم با صندوقخواھد م رسد نمی سیاستی دارد که به نظر می

زن توانمند  ١٤٠٠در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته شده است رد صالحیت گسترده کاندیداھای زن در کشور است. در حالی که بیش از 
اباتی، اکثر قریب به اتفاق ھای انتخ سابقه بوده، در اکثر حوزه برای انتخابات دوره دھم مجلس ثبت نام کردند که این رقم پس از انقالب بی

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی رد  ٢٨ماده  ٣و  ١ھای نظارت به دالیلی مشترک یعنی استناد به بند  نامزدھای زن از سوی ھیئت
شان از  ھای گذشته افزایش سھم اند. این رد صالحیت گسترده در شرایطی است که خواست جامعه زنان در ماه صالحیت شده

بایست بیش از  می ٩٤المللی که از سوی دولت پذیرفته شده است، تا پایان سال  ھای مجلس بوده است و براساس تعھدات بین کرسی
 .ھای مجلس در ایران به زنان اختصاص پیدا کند درصد کرسی ٣٠

تفاوت نباشند و  نسبت به این مسأله بی حال با توجه به این شرایط، ما در وھله اول از کلیه کاندیداھای زن رد صالحیت شده تقاضا داریم تا
اند، مجدانه اعتراض خود را نسبت به این روند از مجاری قانونی پیگیری کنند. ھمچنین ما به عنوان بخشی از  با ادامه راھی که آغاز کرده

مردانه کشور، وارد عرصه مشارکت فعالین حوزه زنان که با اعتقاد به مفھوم "انتخابات" در نظام جمھوری، و با امید به تغییر در سپھر 
سیاسی شدیم، از شورای نگھبان انتظار داریم تا با نگاھی منصفانه و قانونی، صالحیت کاندیداھای زن را مجددا مورد بررسی قرار داده و 

تأثیرگذار باشند. این امر نه اجازه دھد تا زنان توانمند، خود را در معرض رأی و داوری مردم قرار دھند و با حضور در مجلس، در زندگی زنان 
ای  شود. واضح است جامعه تواند به برگزاری بھتر و پرشورتر انتخابات کمک کند، بلکه موجب ایجاد انگیزه و نشاط در جامعه زنان می تنھا می

اھد بود به سمت دھد و قادر نخو که نیمی از جمعیت آن از حق مشارکت محروم شوند، نیمی از پتانسیل و ظرفیت خود را از دست می
 .پیشرفت و آبادانی قدم بردارد

  کمیته من کاندیدا می شوم

 کمپین تغییر چھره مردانه مجلس
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  ... خیل بیشمار گدایان
  ١١ادامه از صفحه 

پس از استقرار جمھوری اسالمی به علت عدم توجه به وضعیت متکدیان و افزایش بیکاری و تورم، جمعیت متکدیان رو به فزونی نھاد. در 
پیدا کردن راه حل برای معضل متکدیان تشکیل شد که بی نتیجه ماند و خیل عظیم گدایان ستادی در نخست وزیری جھت  ١٣۶٠سال 

شھرداری ھا موظف به شناسایی و گردآوری گدایان شدند که به علت نداشتن بودجه کافی  ٧٨در جامعه بحال خود رھا شدند. در سال 
درصد آنان زن بودند  ١۵متکدی شناسایی شد که  ٢٢٩٣٨ر تھران در شھ ٧٩و برنامه ریزی صحیح باز ھم بی نتیجه ماند. طبق آمار سال 

سال بود. از جمعیت گدایان رو به افزایش ایران ھیچگونه  ٨٠سال تا  ١۵ھزار تومان بود، و سن آنان از ٢٠ھزار تا  ۵و درآمد آنان از روزی 
  آماری در دست نیست.

   تکدی از نظر اسالم

بشرطی که دریافت کمک ھمراه با سماجت نباشد و صاحبان ثروت را ترغیب به سیر نمودن فقرا و تکدی گری از نظر اسالم مانعی ندارد  
دادن صدقه می کند، در استفتائی که از آقای خامنه ای درباره گدائی شده بود، ایشان در پاسخ فتوا دادند که اگر این عمل ترویج دروغ، 

د. اما ثروتمندان را تشویق به صدقه کمک می کند و ھیچگونه رھنمودی در جھت بیکاری و تخلف از قانون باشد باید از آن اجتناب شو
ریشه کن کردن این حرفه حقارت بار ندارند. اجرای عدالت اجتماعی و کارآفرینی و حمایت از بیکاران و اقشار آسیب پذیر جامعه و بیمه 

اکم بر جامعه است، وجود فقر و تکدی گری یکی از شاخص ھایی ھای درمانی و از کار افتادگی و مبارزه با فقر و فساد، وظیفه نظام ح
  است که نشانگر احساس مسئولیت نظام در برابر زندگی شھروندان است.

کشور ما از امکانات مالی و ثروتھای بیکران برخوردار است اما سیاستھای اقتصادی رژیم فاقد برنامه ای مشخص برای فقرزدائی است و 
حل مشکل فقر وجود ندارد. با تمام دردھا و رنج ھائی که مردم متحمل میشوند اما خصلت ھای انسانی و چشم اندازی ھم برای 

ھمنوعدوستانه خود را از دست نداده اند و با تشکیل نھادھای کمک رسانی در حد توان خود به آسیب دیده ھای جامعه یاری میرسانند. 
  و خانواده ھای زندانیان در ایران وجود دارند. ) کمک به بیماران سرطانیNGOصدھا نھاد غیردولتی(

ایان در مورد جمع آوری و ایجاد شغل برای گدایان میتوان مردم تبریز را الگو قرار داد. مردم آگاه و انساندوست تبریز با تشکیل نھادھائی گد
دارند، ایجاد شغل کرده اند و ھزینه این کار انسانی  شھر را جمع آوری کرده و آنانرا اسکان داده اند و برای برخی از آنان که توان کار کردن

را از طریق کاستن از بودجه ھای اضافی در جشنھا و مھمانیھا تامین می کنند. امید است این حرکت انسان ساز مردم تبریز که صدھا 
  ھمشھری خود را از این شغل حقارت بار رھائی بخشده اند الگوی دیگر شھرھا قرار گیرد.

  درباره رد صالحیت گسترده کاندیداھای زن مجلس دھم

 » سکمپین تغییر چھره مردانه مجل« -کمیته من کاندیدا می شوم :بیانیه 

 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٣ صفحه  ٤٩شماره     

 

دوازدھم دی ماه آقای سعید مرتضوی  
ای صندوق متھم به حیف و میل دارایی ھ

تامین اجتماعی بعد از بازگشت از زیارت 
کربال کیفرخواستی برعلیه شاکیان 

صفحه  ٢٢وافشاگران غارتگری خود در 
تنظیم نموده و آن را خطاب به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی منتشر کرد. نامه 
ی مزبور از موضع قدرت و صراحتا طلبکارانه 

شا تنظیم شده است. این نامه خود نیز بخ
افشاگر سابقه ی حیف و میل دارایی ھای 
صندوق تامین اجتماعی متعلق به کارگران 

  است.
آقای سعید مرتضوی در دفاع از توزیع یک  

میلیارد تومان بین نمایندگان مجلس اعالم 
میکند که از مجلس ششم به بعد تقسیم 
پول صندوق تامین اجتماعی بین 

چنین نمایندگان و وزرا و معاونین آنھا و ھم
دست اندرکاران تشکلھای ظاھرا کارگری 
از طرف مسئول صندوق امر رایجی بوده 
است وعمل وی مسبوق به سابقه بوده 

و تا کنون اعالم جرمی ھم برعلیه    است
روسای صندوق تامین اجتماعی که پیش 
از او پول بین نمایندگان تقسیم نموده اند 
صورت نگرفته است. وی ھمچنین مدعی 

امکان این گونه خاصه خرجی میشود که 
ھا از محل اعتبارات غیر شمول قانونا 
فراھم است و این امکان فقط مختص 
صندوق تامین اجتماعی ھم نیست بلکه 
تمام وزارتخانه ھا دارای اعتبارات 

  غیرشمول ھستند. 
"اعتبار غیرشمول سازمان تامین اجتماعی 
به موجب قانون این سازمان وآیین نامه 

ی ازبودجه ...... دراختیار مصوبه درصد
ھیات مدیره ومدیرعامل قرار می گیرد...... 
مستند اصلی تعیین بخشی از بودجه 

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ھزینه 
) آیین نامه ٣٨) ماده (١غیرشمول تبصره(

مالی این سازمان است که مقرر داشته 
درصدی از اعتبارات درآمدھای صندوق بدون 

مفاد این آیین نامه وسایر  الزام به رعایت
مقررات عمومی در اختیار مدیرعامل قرار 
می گیرد که بر اساس دستورالعملی که به 
تصویب ھیات مدیرا خواھد رسید ھزینه 
گردد." تمام بذل و بخشش ھای آقای 
سعید مرتصوی از دارایی ھای صندوق 
تامین اجتماعی به موجب مصوبه ی ھیات 

اعی مورخ مدیره سازمان تامین اجتم
  صورت گرفته. ٤٫٧٫١٣٩١

وجود چنین قوانینی وتشکیل ھیات مدیره 
ای که نمایندگان واقعی کارگران یعنی 
صاحبان اصلی صندوق عضو آن نباشند یا 
نظارتی بر آن نداشته باشند نتیجه ای جز 
آنچه آقای سعید مرتضوی انجام داده است 
در بر نخواھد داشت. دزدی ھای صورت 

یک فرد کالش    کرد شخصیگرفته به عمل
مانند سعید مرتضوی که درخدمت پیشبرد 
سیاست ھای سرکوبگرانه نظام بوده 
منحصر نمی گردد. حداقل از بعد از مجلس 
ششم به بعد این غارتگریھا بطوررسمی 

  صورت گرفته است. 
ھنوز ھم ھمان قوانینی که دست 
مدیرعامل وھیات مدیره را برای بذل 

معتبر است.  وبخشش باز می گذاشته
مخالفین دزدی ھای آقای سعید مرتضوی 
در حاکمیت نیز تا کنون اقدامی برای اصالح 
قانون و آیین نامه ی اعتبارات غیرشمول 

  سازمان تامین اجتماعی صورت نداده اند. 
به زبان ساده تر امکان قانونی برای 
سواستفاده مالی از صندوق تامین 

این  اجتماعی برای مسئولین حاضر و آتی

سازمان ھمچنان مھیا و نامسدود است. یکی 
از خالفکاری ھای معروف زمان ریاست 
جمھوری آقای احمدی نژاد که باعث بحران 
وکشمش در جناح راست حاکم شد با تصویب 
ھئیت دولت صندوق تامین اجتماعی به 
سازمان تامین اجتماعی ارتقاء یافت. این 
 اقدام دولت احمدی نژاد در راستای تسلط
ھمه جانبه ی دولت بر ثروت صندوق تامین 
اجتماعی و باز گذاشتن دست عوامل وابسته 
به دولت در تامین اجتماعی برای خرید 

  نمایندگان مجلس بود. 
مجلس به ویژه ریاست مجلس آقای الریجانی 
تمام قد در مقابل این گسترش اختیارات 
عوامل ریاست جمھوری در صندوق تامین 

مصوبه ی دولت را خالف  اجتماعی ایستاد و
  قانون اعالم داشت.

نمایش فیلم خالفکاری فاضل الریجانی برادر  
راست مجلس وقوه قضایه در صحن مجلس 

اقدام رئیس   به تالفی این   نیزدر حقیقت
مجلس در لغو مصوبه ی دولت انجام گرفت. 
اعالم غیر قانونی بودن مصوبه ی دولت توسط 

احمدی نژاد مجلس واقدام تالفی جویانه ی 
نشانه ی با اھمیت بودن ارتقاء صندق به 
سازمان برای اعمال نظر و کنترل دولت بر 
ثروت عظیم صندوق تامین اجتماعی است. 
دولت احمدی نژاد ناچار شد از تاریخ 

سازمان تامین اجتماعی را به  ٢٦٫٩٫١٣٩١
صندوق تامین اجتماعی وعنوان مسئول 

سرپرست  تامین اجتماعی را از مدیرعامل به
بازگرداند. در دولت تدبیر وامید آقای روحانی 
به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آقای ربیعی صندوق تامین اجتماعی مجددا 
به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد تا 
مدیرعامل اختیاراتی معادل آقای سعید 

 .مرتضوی را داشته باشد

  ... آمران و سازمان
  ٣ ادامه از صفحه

ھای آتش زا و دودزا" در اختیار داشتند که  ھای مخصوص "پرتاب نارنجک اغلب مھاجمینی که در اين شھرک سازماندھی شده بودند، سالح
ھا ساختمان محل سفارت عربستان به آتش کشیده شده است. اين امر نقش فرماندھان سپاه در حمله به سفارت  با یکی از این نارنجک
  را مشخص می کند.

ن روحانی حمله را به نیروھای "خودسر" نسبت داده است. نیروھای "خودسر" ھمان نیروھای راست افراطی و بسیج اند که در حس
بسیاری از مراکز قدرت نفوذ دارند. "خودسر"ھا نیروی واکنش سريع و چماق خامنه ای اند، از بطن جمھوری اسالمی برخاسته اند و توسط 

سازماندھی می شوند. سکوت خامنه ای به اين معنی است که نمی خواھد اين نیرو را تضعیف کند و يا  سازمان بسیج و سپاه حمايت و
   کنار بگذارد. بین ولی فقیه و راست افراطی پیوند نزديک وجود دارد.

یدان بوده و تا زمانی که نیروھای افراطی يکه تاز م به آتش کشیدن سفارت عربستان، اقدام علیه صلح منطقه و منافع ملی است.
نی خامنه ای و سپاه از آن ھا حمايت کنند، حمله به سفارتخانه ھا و بحران آفرينی ھا ادامه خواھد يافت. اين نیرو به کشور ما خسارت فراوا

م در میان زده است. اگر روحانی قصد مبارزه با نیروھای به اصطالح خودسر را دارد برای او اين فرصت فراھم آمده است که موضوع را با مرد
بگذارد، عملکرد به شدت مخرب راست افراطی و نقش آن در ايجاد مانع برای حل پروژه ھسته ای را بازگو کند و خامنه ای را برای طرد اين 
نیرو از دستگاه حکومت تحت فشار بگذارد. اولین گام، نه صرفأ بازداشت عامالن، بلکه معرفی آمران و سازمان  دھندگان به آتش کشیدن 

فارت عربستان است. دومین گام، دستگیری و محاکمه آن ھا است. الزم است نقش بسیج، سپاه و سازمان اطالعات سپاه در س
بحران آفرينی ھا، سازماندھی حمله به سفارتخانه ھا، سخنرانی ھا و تجمعات آشکار گردد، آن عده از فرماندھان که مستقیمأ در حمالت 

  ند.نقش دارند، به دادگاه کشیده شو

بايد راست افراطی را مھار و طرد کرد، دست سپاه را از سیاست و به نحو عاجلی از سیاست منطقه ای قطع نمود و تدوين و پیشبرد 
سیاست منطقه ای را به دست کسانی سپرد که برای کاھش تنش و تامین صلح در منطقه تالش کنند. امروز کاھش تنش در منطقه و 

  ر ايران و عربستان به امر ضرور تبديل شده است.گفتگو و مذاکره بین دو کشو

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٦ژانويه  ١٣( ١٣٩٤دیماه  ٢٣

راە قانونی سوءاستفادە از منابع تامین اجتماعی ھمچنان باز 
 گذاشت شدە

  رضا کریمی



  
  

   ١۴ صفحه  ٤٩شماره     

ای تقریبا یک ساعت با دو رھبر حزب کومل کردستان ایران اخیرا تلویزیون "رووداو" نزدیک ب حزب دمکرات کردستان عراق  (پارتی)، مصاحب
ای ک ب نوبت خود و بویژە در آستان انتخابات مجلس  آقای عبدالل مھتدی، و حزب دمکرات کردستان آقای خالد عزیزی انجام داد. مصاحب

 ن سیاسی را برای بینندگانشان روشن کند.در ایران مفید بود و توانست تا حدود زیادی نوع دیدگاە این دو جریا

اما فارغ از مواضع سیاسی و جمالت و معانی ک ردو بدل شدند، آنچ ک برای من بعنوان یک بییندە جلب توج می کرد، نوع بکاربردن 
.واژگان سیاسی و نامگذاری بویژە در رابط با کردستان ایران بود. ب بیانی دیگر نام گذاری این بخش از من   اطق کردنشین در کل منطق

آقای عبدالل مھتدی عمدتا از نام یا اصطالح "کردستان شرقی" استفادە می کرد. آقای خالد عزیزی بیشتر از نام "کردستان ایران" و نیز 
، و البت مجری برنام ک نزدیک ب خط حزب دمکرات کردستان عراق بود نیز در  سئواالت خود از "شرق کردستان" بویژە در اواخر برنام

اصطالح "شرق کردستان". الزم ب یادآوریست ک پارتی علیرغم رقابت تاریخی اش با پ کا کا، بشدت متاثر از این اصطالح سیاسی ست 
  ک پ کاکا مبدع آن بودەاست.

ضوع در طول یک برنام کوتاە یک اوال برای یک بینندە ک ب مسائل جاری منطق آگاە نباشد، بی گمان چنین نام گذاریھای متفاوت از یک مو
ساعت می تواند بسیار گیج کنندە باشد. یک ترسیم پلورالیستی در زمین نام از یک ابژە، ک البت مختص ما شرقی ھا از جمل در زمین 

طوط جغرافیائی آن معرفتی ست، موضوع جالبی ست. آن ھم در شرایطی ک ابژە ھنوز ب ابژە در زمین واقع تبدیل نشدە است زیرا ک خ
  ھنوز مبھم و ناپیداست و عمال ترسیم نشدە است.

  از طرف دیگر اما بگذارید کمی با جزئیات بیشتر ب موضوع نگاە کنیم:

ـ حزبی ک آقای مھتدی دبیر اول آن ھستند، اسمش حزب کومل کردستان ایران است. اما ایشان ھنگامی ک سخن می گوید ھمین نام 
قی تغییر می دھد. در واقع نامی ک بشیوە حقوقی در پیش وی ضبط و ثبت شدە است (در آرشیو حزب متبوعش)، اما را ب کردستان شر

  در ھنگام پلمیک سیاسی ب اسمی دیگر تبدیل می شود!

یچ ـ حزب آقای خالد عزیزی ھم اسمش حزب دمکرات کردستان است. اسمی در واقع بی مسما ک عمال در زمین حقوقی ناظر بر ھ
جغرافیای خاصی نیست، بویژە اینک اگر سیاست انتقادی این حزب را در رابط با دخالتھای پ کا کا در خصوص مناطق دیگر جلو نظر خود 

  تجسم کنیم! 

اند ک پ کا کا نباید در بخشھای دیگر از طریق حزب سازی دخالت کند، اما خود نام خاصی برای ھمان بخش  ایشان بارھا ب درستی گفت
، بیشتر از نام کردستان ایران و بخشا ھم از نام شرق کردستان استفادە کرد. معلوم نبود ایشان چرا  ب ندارد! خالد عزیزی در جریان مصاحب

  نام حقوقی حزب خود متعھد نبودند و تنھا از نام کردستان استفادە نمی کردند!

آن و نیز نبود وفا در تعھد ب واژگانی ک خود مبدع آن بودەاند؟ در جواب می اما چرا چنین عدم دقت و اندیش در نام گذاری، در بکاربردن 
  توان ب چند دلیل اشارە کرد:

  ـ اول، عدم اعتقاد واقعی ب واژەگان و نامھائی ک خود مبدع آن بودەاند،

  ـ پوپولیسم سیاسی، ب معنای تعقیب نامھای رایج در میان مردم برای مقبول شدن بیشتر،

نجام عدم دقت و اندیش در حین انتخاب نامھا، چ ھنگامیک حزب متبوع خود را نامگذاری کردەاند و چ ھنگام پلمیک و بحث و ـ و سرا
  مناظرە سیاسی.

ازای سیاسی خود را دارند ک یادآوری آن در اینجا خا لی اما این دوستان خود بھتر از ھر کس دیگری می دانند ک ھر کدام از این نامھا ماب
:   از لطف نیست. از جمل

  ـ کردستان ایران، یعنی اینک عالو بر کرد بودن، ایرانی بودن ھویت کردھا ھم تائید می شود،

  ـ شرق کردستان، یعنی اینک تنھا یک کردستان وجود دارد و کردستان موجود در ایران بخشی از این کردستان واحد است،

  تا ھستند ک یکی از آنھا اسمش کردستان شرقی است. ـ کردستان شرقی، یعنی اینک کردستانھا چھار

:   در مورد نقش این نامگذاریھا بر راھکارھا ھم می توان گفت ک

ـ کسی ک ب کردستان ایران معتقد است، عمدتا پیشبرد برنام سیاسی خود را از طریق اعتقاد و تالش برای تغییرات در کل ایران ب پیش 
  می برد.

،ـ کسی ک ب کردستا   ن شرقی معتقد است، عمدتا از طریق ھمیاری میان احزاب وجریانات آن خط

  ـ و سرانجام کسی ک ب شرق کردستان، از طریق ھمیاری و ھمکاری با ھم جریانات کردی در ھم بخشھا.

  یعنی در واقع، نقاط تمرکز کامال تغییر می کنند.

  .البت این اغتشاش در میان احزاب دیگر ھم دیدە می شود

نھایتا اینک بنابر اصول و پرینسیپھای حقوق بشری و دمکراتیک، ھر کس می تواند معتقد ب ھر واژە و نامگذاری سیاسی و جغرافی باشد 

ک خودش می پسندد و می پندارد درست ترینھاست، اما ھمزمان، تعھد ب آن نیز جز پرینسیپ ھاست. پس، ھم جرات داشت باشیم و 

  و بکاربردنشان چ ب ھنگام جلسات حزبی و چ ب ھنگام پلمیکھای سیاسی. ھم دقت در نامگذاری

 دقت در زبان، دقت در اندیش و راھکار
پور فرخ نعمت  

 
 

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



  
  

  ١۵ صفحه  ٤٩شماره     

مورد  در دو بخش اول و دوم موضوعات زیر
 بررسی و تحلیل قرار گرفت:

  ــ تحلیلی از نظام جمھوری اسالمی؛
ــ بررسی و شناخت از ظرفیت و 
محدودیت ھای قانون اساسی و دیگر 
قوانین نظام برای پذیرش تغییر،و مقایسه 
آن با قوانین اساسی کشورھای 

  دمکراتیک؛
بررسی برنامه ھای سیاسی و   ــ

ب اساسنامه ھای نیروھای اصالح طل
  حکومتی و ملی ــ مذھبی.

در این بخش به ادامه بررسی و نقد دو 
نیروی، اصالح طلب حکومتی و ملی ــ 
مذھبی پرداخته و در پایان مقاله نتیجه 

  گیری.
گفته شد که ھنوز برنامه  ٢در بخش 

روشن و مشخصی از سوی این نیروھا 
برای "اصالح نظام" و تغییرات ممکن در 

آن مشاھده  ساختار قدرتی و قوانین
نشده است. ولی آیا این نیروھا از 
اندیشه و تفکرات گذشته خود فاصله 
گرفته اند؟ شاید گفته شود که این 
برنامه ھای گذشته آنھا بوده و در حال 
حاضر نظرات دیگری پیدا کرده، اما شرایط 
و زمان را برای بیان و اعالن آنھا مناسب 
 نمی بینند. برای یافتن واقعیت ھا باھم
به پاره ای از بیانات و نقطه نظرات جدیدتر 

  این نیروھا نگاھی می اندازیم.

یکی از اسنادی که می تواند کمک نماید 
  تا برای سوال مان پاسخی بیابیم، نامه

طلبان خطاب  تشکر آمیز جمعی از اصالح
به آقای عسگراوالدی است. این نامه 

فعال شناخته شده از  ٧اگرچه با امضای 
ح طلبان حکومتی منتشر شده طیف اصال

ولی از آنجائیکه مورد مخالفت دیگر چھره 
ھای سرشناس این طیف قرار نگرفته 
است، پس می توان نتیجه گرفت که 

  مورد قبول اکثریت شان باشد. *

با ھم به بررسی و تحلیل این نامه ھا  
  می پردازیم:

ــ پاسخ کار شده و زیرکانه آقای عسگر 
ن، درنوع خود جالب اوالدی به این دوستا

است. او بدرستی می گوید، "گفت و گو 
اصولی دارد که اولین آن پذیرش دو طرف 
بر چارچوب مشترک است، و در ادامه این 
اصل درست تعریف خود را از چارچوب 
مشترک، "قبول والیت فقیه بعنوان خیمه 

و "اعتقاد به والیت فقیه و   انقالب"
...{با جایگاه آن در قانون اساسی ....

تاکید بر اینکه} والیت فقیه در قانون 
اساسی فصل الخطاب است. به تعبیر 
امام(ره) برای جلوگیری از استبداد 

  است" ارائه می دھد.

آیا دوستان اصالح طلب ما می توانند و 
یا اصولن می خواھند چارچوب دیگری در 
مقابل چارچوب پیشنھادی آقای عسگر 

از متن نامه اوالدی ارائه دھند؟ پاسخ را 
ھا استخراج می کینم. آنھا در پاسخ می 
گویند، "روشن است آن كه می گوید به 
اجرای بدون تنازل قانون اساسی پایبند 
ھستم به والیت فقیه نیز كه یكی از 

در  اركان این قانون است پایبندی دارد."و 
ادامه تاکید دارند که، "قانون اساسی 
میراث مشترك ملی و مذھبی 

ین قانون عصاره استقرار نظام ماست.ا
  دینی در ایران است."

بر مبنی چنین چارچوب توافق شده ای است 
که آقای عسگر اوالدی بخوبی توانسته از 
تناقضات فکری ــ برنامه ای این دوستان بھره 
گرفته و آنھارا درکنج رینگ گفتگو گیربیاندازد. 
در ادامه با ھم به خطوطی از پاسخ داده 

  ی افکنیم.شده نگاه م
آنھا که می گویند، "والیت فقیه نیز كه یكی از 
اركان این قانون است پایبندی دارد." و یا می 
گویند، "قانون اساسی میراث مشترك ملی و 
مذھبی ماست. این قانون عصاره استقرار 
نظام دینی در ایران است." و " چه در تئوری و 

طلبی تنھا با تکیه و  چه در عمل، اصالح
از کلیت ساختارھای نظام معنا  حمایت

یابد." منطقا باید به فصل الخطاب بودن  می
ولی فقیه تن بدھند. چرا که قانون اساسی 
موجود این موقعیت را به ولی فقیه داده و 
کسی که این قانون را میراث ملی ملی و 
مذھبی می داند، الجرم باید به تبعات آن، 

ن یعنی به احکام حکومتی ولی فقیه، تمکی
کند. ھمانگونه که نمایندگان مجلس ششم 

  چنین کرَدند.

آنچنان که از مفاد نامه ھای ردوبدل شده می 
توان فھمید، اصالح طلبانی که این نامه ھا 
نوشتند، خود را سوار بر کشتی ای می بینند 
که "اصول گرایان" و جناح راست و آدمخوار 
نظام ھم سوارش می باشند. وقتی که می 

کنیم که ما ھمگیبر این کشتی چه گویند،"
سوار ھستیم و ره به مقصد یکسانی 

." بر این اساس آنھا نه بر یک کشتی بریم می
مشترک سوار ھستند، بلکه ھمه شان بلیط 
یکسان ھم در دست دارند. آنھا از یک نقطه 
مشترک،{بنیانگذاری نظام جمھوری 
اسالمی} وارد این کشتی شده و دارای 

و تنھا دغدغه شان،  مقصدی یکسان ھستند.
جامعه و دولت دینی و استفاده از این فرصت 
بدست امده برای تداوم آن می باشد، وقتی 
می گویند، دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث 

جامعه و دولت دینی  تشیع و ارزش عمومی
این فرصتی که در اختیار دینداران   . اگراست

، ھمه گذاشته شده به پایان خوشی نرسد
  از نویسنده مقاله است. تاکید .".ما مسوولیم

با این حد از توافق و داشتن نقاط مشترک 
مانند؛ چارچوب ھای مشترک گفتگو برای 
توافق؛ مبدا و مقصد حرکت؛ دغدغه ھا و 
ھدف ھای مشترک؛ آیا می توان انتظار 
داشت، این دو گروه راھشان در ادامه از 
یکدیگر جدا و متفاوت خواھد شد؟ این حادثه 

در صورتی اتفاق خواھد افتاد که یکی از  تنھا
این دو راھشان را، یعنی چارچوب ھای 
گفتگو، دغدغه ھا و مقصدش را تغییر دھد. 
روشن است که این اصالح طلبان ھستند که 
باید چنین کنند. چرا که جناح دیگر که بر خر 
مراد سوار و تمامی ارگانھای قدرت را قبضه 

بیند. متاسفانه  کرده و دلیلی برای تغییر نمی
این امید، با توجه به نامه نگاری ھا و دیگر 
نظراتی که از این دوستان دیده شده است، 
تاکنون برآورده نشده است. تنھا یک نمونه 
مثبت دیده شده که ھنوز از سوی اکثریت 
اصالح طلبان تائید و پذیرفته نشده است. با 

  ھم نگاھی به آن می اندازیم.

  نش). **ــ یاداشت ھای (دا
"استبداد دینی با بی حد و مرز تعریف کردن 
قدرت سیاسی عمال و بروشنی ضد مفھوم و 
محتوای ھر نوع قانون اساسی است که 
نحوه و چگونگی حاکمیت مردم را توضیح می 
دھد. کم و کیف استدالل تئوریسین ھای نا 
آزموده و خام دستی که ھر روز در توجیه 

د نیز مبین قدرت مطلقه دست و پا می زنن
ھمین معناست. استبداد دینی ،قدرت 

سیاسی و دولت و حکومت را ھم چون یک 
موجودیت انتزاعی و قابل تقدیس تصویر می 
کند که برای افراد عادی ،دست نیافتنی و 
منحصر به یک گروه کاھن منش مشخص 
است. بسط و گسترش ابعاد و قدرت مطلقه 

ه در استبداد دینی تا بدان جا وسعت یافت
است که رییس پیشین دستگاه قضا ادعا 
کرد حتی مواضع و سخنان رھبر حکومت به 
مثایه قانون است. این نظریه افزون بر 
اضمحالل اصل تفکیک قوا و قانونگذاری 
انحصاری مجلس و قوه مقننه، مبسوط الید 
بودن بی حد و حصر قدرت فقیه حاکم را نیز 

ه که مورد نظر حامیان استبداد دینی است ب
  اثبات می رساند.

در ذیل استبداد دینی محتوای واقعی قانون، 
بویژه قانون اساسی که باید بر اصل برابری 
حقوقی ھمه انسانھا استوار باشد نیز رنگ 

  می بازد."

  ." برگرفته از سومین یاداشت (دانش).

احکام دیگری که    در یاداشتھای (دانش)
نشاندھنده تغییرات جدی در تفکر این بخش 

ز " اصالح طلبان " دیروز و تحول طلبان امروز ا
شده مشاھده می شود که جای تعمق 
دارد. تعمق نه تنھا برای اپوزیسیون بلکه 
بیش از ھمه برای آن اصالح طلبانی که با 
ھرگونه تغییر ساختاری مخالف ھستند. 

  مانند.

  " الف) محتوای بلوک قدرت
ساختار کلی سازمان سیاسی تدارک کننده 

، به وضوح نوعی قدرت الیگارشیک و کودتا
مرکب از یک دستگاه ایدئولوژیک شبه 

 –مذھبی و یک دستگاه سرکوب نظامی 
امنیتی است. این دو دستگاه با گذراندن 
ھمه سال ھای پس از انقالب، اکنون به یک 
وحدت به کلی ارگانیک رسیده اند و به 
ھمین لحاظ طرح این موضوع که کدامیک در 

قرار دارند، عمال بی معناست. موقعیت برتر 
انسداد سیاسی کنونی ناشی از تسلط 
ھمین الیگارشی است و باید در جایی دیگر 

  توضیح داد که چرا:

در ذیل این الیگارشی ھیچ چشم اندازی  -١
از یک فضای بالنسبه دمکراتیک به چشم 

  نمی خورد.
ھیچ چشم اندازی از یک برنامه با ثبات  -٢

  در آن وجود ندارد. توسعه و تامین رفاه

امکان ھر گونه چرخش و ایجاد فرصت  -٣
برای حضور گروه ھای منتقد در ساختار 

  قدرت منتفی است.
خط کلی و چشم انداز دستگاه کودتا، با بھره 
گیری روزافزون از حزب پادگانی خود که نام 
بسیج را با تصرف عدوانی برای آن غصب 

و کرده است، به غیر از آنچه آمد، نیست 
  نمی تواند ھم باشد.

" از منظری دیگر، اسالم رھایی بخش که 
نقاد قدرت ھای استبدادی و از عمده ترین 
منابع ایستادگی در برابر آن بود، در متن 
ساخت مسلط قدرت، تبدیل به ایدئولوژی 
حکومتی شده، توجیه گر ھمه مفاسدی 
است که تحت الشعاع ادبیاتی ایدئولوژی زده 

نی انباشته از مفاھیمی نظیر و با نظام واژگا
 نظام مقدس، رھبری معظم، سرباز والیت و

، با پوسته ظاھری اسالم، در عمل ارتجاع …
و واپس گرایی ھولناکی را باز تولید می کند. 
ایدئولوژی شبه مذھبی اکنون بخشی عینی 

  ...از بلوک قدرت است و نباید 

  ١٧ادامه در صفحه 

  )پایانی امکان و ابعاد تغییر در آن! (بخش ،جمھوری اسالمی

   نیا منوچھر مقصود
 

http://www.yazdfarda.com/news/1394/07/64777.html
https://www.tribunezamaneh.com/archives/20218
http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/
http://www.kaleme.com/1392/01/24/klm-139822/
http://www.kaleme.com/1393/12/13/klm-211327/?theme=fast
http://fa.rfi.fr/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-20131022/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.akhbar-rooz.com/
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=54258
http://fararu.com/fa/news/17308/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8708250895
http://melimazhabi.com/andishe/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
http://www.roozonline.com/persian/author/name/taghi_rahmani.html
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/-37bbc819f8.html
http://www.iranglobal.info/node/50967


  
  

  ١٦ صفحه ٤٩شماره     

  ... موانع حقوقی
 ١٠ادامه از صفحه 

  ھای دیگر است! ھا بر بخش ھم مظھر سلطِۀ بخشی از آن حوزۀ کشمکش نیروھای اجتماعی و
بر این پایه، پدر ساالری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست را دارد و نه از حقوق مربوط 

توان گفت که  از این حیث می ای برتری سیاسی مردان به چشم می خورد. به مشارکت در حیات جمعی برخوردار است. در چنین جامعه
است. و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفھوِم فردِی رایج آن در حقیقت به » ای مردساالرانه دولت و سیاست پدیده«در جامعه ما 

   است.» زن زدایی«معنای 
در قالب شاخص ھایی چون قدرت مردان در توان در ایران  از این رو به لحاظ عملیاتِ نگرشِی مردساالرانِۀ حاکم بر مناسبات زنان را، می

 عرصِۀ تصمیم گیری، نابرابرِی دسترسی به امکانات و فرصت ھا به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیک، تبعیت زنان و نفوذ مردان بر کلیه جوانب
  رفتاری و شخصیتی زنان مشاھده و بررسی کرد.

« ای باشد که باور کنند ور از تقسیم جنسی، بار آوردن زنان به گونهتوان گفت اگر منظ * به حیث نظری، در خصوص تبعیض جنسی می
ای  است و از دیگر سو نظام اجتماعی نیز شرایط را به گونه» تر از توقعِ تحصیِل برابری با مردان ھمسر و کدبانو بودن برایشان مناسب

ر باشد، در این صورت با مفھومی از تبعیض جنسی مواجه فراھم آورد که دسترسِی زنان و مردان به امکانات و شرایط و فرصت ھا نابراب
ھستیم که در آن جامعه پذیری سیاسی به یارِی توجیِه مشروعیت نابرابری زنان و مردان در عرصه سیاست می آید. بر این اساس، 

است، به عبارتی رجحان  تبعیض جنسی که به لحاظ نظری مبین تمایز دسترسی زنان و مردان به فرصت ھا و امکانات، از جمله قدرت
  مردان در دسترسی به امکانات تلقی می گردد.

* به لحاظ عملی، شاخص ھایی چون اقتدار مردان در جامعه، طبیعت دوگانِۀ جنسیتِی قوانین و برتری جنسیتِی مردان بر زنان در حوزِۀ 
  امعه پذیری رسمی دنبال شود.تواند در قالب محتوای فراینِد ج مشارکت ھای اجتماعی قابل ارزیابی است که می

شود تا در سطح ھنجاربخشی به تعامل قدرت اعمالی زنان  به دیگر سخن، روابط اجتماعی از طریق کارگزاری قانونی و اجرایی تنظیم می
ایران را در عرصِۀ کوشد رابطِۀ زنان و دولت  و دولت بر یکدیگر، توازن بروز یافته و نظام اجتماعی سرپا ماند. حال آنکه مدارھای قدرت می

در بستر قدرت تبیین نماید و نشان دھد که چگونه ایزوله سازی » نحمیل کننده و مقاومت کننده« سیاست به مثابه دو نیروی متقابِل 
شکاف جنسیتی از طریق نظام تنظیمی قوانین دولتی با تأکید بر محتوای جامعه پذیری سیاسی در ایران اجراء می گردد.که در این 

  توان به دو فرایند اشاره داشت: می خصوص

  * فرایند نخست: رابطه بین کنترل شکاف جنسیتی و نقش نیروھای اجتماعی حاکم( روحانیون) بر عرصِۀ قانون گذاری.

* فرایند دوم: طبیعی جلوه دادن تبعیض ھای جنسی در محتوای متون آموزشی قوه مجریه و رابطه بین ایزوله سازِی شکاف جنسی با 
  مردساالرانِه حاکم بر این متون. نگرش

ایزوله سازی شکاف جنسی به معنای تفھیم طبیعی بودن تبعیض ھای اجتماعی در کسب مشاغل، سلطه خانه داری، تبعیت زنان از 
  شوھران، عدم مشارکت زنان در تصمیم گیری و اختصاص مشاغل غیر مھم به آنان ارزیابی می شود.

گردد که به موجب قدرت نھایی مرد در تصمیم گیری، نابرابری  مردساالری بر زنان تحمیل میبدین سان، جامعه پذیری سیاسِی 
و دسترسی به امکانات و منابع به نفع مردان، توجیه ایدئولوژیِک تابعیِت زن (تبعیت کردن) طبیعی قلمداد کردِن نابرابرِی قدرت زن و مرد 

    یرد.ھای زنان شکل می گ رسوخ مردساالری به تمام فعالیت

  ھاِی رفتارِی سیاسِی زناِن ایران نظیر محافظه کاری، سنت گرایی و سیاست گریزی در این عرصه معنا می یابد. در این صورت ویژگی

  ... پیش نویس برنامه
  ٨ادامه از صفحه 
ای کارگران جدید گروه ھای سنی زیر بیست و نه سال ( که قبالً سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند ) و مزد بر  ــ تعیین حداقل

مشمولین طرح اشتغال عمومی ( اجرای پروژه ھای عام المنفعه در زمینه زیر ساخت ھای اقتصادی ، اجتماعی و مدیریت محیط زیست و با 
نج درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دوسا ل با ھدف انگیزه بیشتر مشارکت جوامع محلی ) به میزان ھفتادو پ

  برای بکارگیری نیروی کار جدید .

ت دو نه طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور در تابستان سال نودو چھار، حدوداً یازده درصد و این سھم برای جوانان پانزده تا بیس
ش از بیست دو سه درصد برآورد شده است. بنابراین، نرخ بیکاری جوانان بیش از دوبرابر بیکاری میانگین کشور می شود . براساس سال بی

برنامه ششم توسعه، دولت بنا دارد با کاھش دستمزد جوانان زیر بیست و نه سال در دوره کارآموزی به ھفتاد دوپنج  ٣٣بند باال در تبصره 
جوانان   کند.سئوال اینستکه با تصویب این الیحه خانوارھای این  ه، زمینه ای را برای اشتغال این قشر از جامعه فراھمدرصد مزد سالیان

چگونه می توانند با ھفتادو پنج درصد حداقل دستمزد امرارمعاش کنند . این شیوه محاسبه پرداخت دستمزد به نیروی کارجوان ، احساس 
ن را تشدید خواھد کرد و اشتغال موجود را ھم با تزریق نیروی کار ارزان به بازار کار، سیکل معیوب اخراج و عدم امنیت شغلی کارگران جوا

جایگزین کردن نیروھا را تشدید می سازد و پس از دوسال دوره مھارت آموزش نیروی کار،کارفرمایان میتوانند بدون ھیچ دلیلی کارگران زیر 
ی آنھا کارگران جوان جویای کار را بدون پرداخت مزایای کامل استخدام کنند و برای کارفرمایان این امکان را بیست دو نه سال را اخراج و به جا

فوق به صورت جدی زندگی این بخش از نیروی  ٣٣فراھم می سازد تا ھمواره ھفتادو پنج درصد حداقل دستمزد را بپردازند. بنابراین تبصره 
کشی دوساله و افزایش سن، فرصت ھای سنی جوانان از دست میرود و شانس تشکیل خانواده و شادابی کاررا به خطر می اندازد وبا بھره 

  و امید را به مخاطره می برد.
برای   مزدبگیر چشم اندازی پیش رو، طبقه  ارد که در این دوره پنج سالهد الیحه برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید به وضوح اعالم می

ھموار کردن جذب سرمایه  و آنھا فقط وسیله ای ھستند برای "بھبوداقتصادی" و  دستمزد و معیشت خود نخواھد داشتبھتر شدن وضعیت 
ھای خارجی و سمت دادن سرمایه ھای داخلی با وعده سود بیشتر از نرخ سود سپرده ھا در نزد بانکھا و صندوقھای موسوم به قرضه 

. به باور ما تا زمانی که صیو سود جوئی بیشتر سرمایه داران و شرکای اقتصادی خصو الحسنه وابسته به نھادھای امنیتی و مذھبی
اقتصاد رانتی زمینه ھای انباشت سرمایه ھای مشکوک و غیر نظارتی را فراھم میکند نمیتوان به بھبود زندگی میلیونھا نفر در زیر خط فقر 

صندوق بین المللی پول و شرکاء بلکه گسترش حق نظارت   یت از مقررات زدائیامید داشت. برای برون رفت از بحران موجود نه اتخاذ و تبع
کارگران و زحمتکشان در محیط کاری خود و تدوین قوانین حمایت از سرمایه فکری و یدی در راستای توسعه دموکراسی و عدالت 

   اجتماعیست.
 

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٧صفحه  ٤٩شماره     

  ... ،جمھوری اسالمی
  ١٥ادامه از صفحه 

دانست. به آن را صرفا یک دستگاه نظری 
عبارت دیگر ھمان قدر که نھادھای 
سیاسی، نظامی و امنیتی، عینی است، 
ایدئولوژی یاد شده نیز به مثابه بخش 
الینفک بلوک قدرت کودتا، عینیت و به 
   ھمان میزان برای آن ضرورت دارد".

  برگرفته از اولین یاداشت (دانش).

" محتوای پرتناقض جمھوری اسالمی تنھا 
شونت بار و سرکوبگرانه با در مواجھه خ

نمودار شده  ٨٨جامعه مدنی ایران در سال 
است، بلکه در ھر لحظه از دقایق زیست 
آن به گونه ای این تناقض ھا برمال می 
گردد. از یک سو حاکمیت سودای 
رستگاری مستضعفان را ھم چون ترجیع 
بند اشعار ناموزون خود پیوسته تکرار می 

رین نھاد حمایتی کند و از سوی دیگر مھم ت
این حکومت یعنی کمیته امداد محملی 

ھزار بی ام و، پورشه،  ٢٧برای ورود 
شده است. از سویی یکسره … لکسوس و

در مدح و ثنای کوخ نشینان سخن می 
گویند و از سوی دیگر گستره خیابان 
خوابی و کارتن خوابی اکنون دامن کودکان 

ماھه و یک ساله را ھم فرا گرفته است. ٧
اردیبھشت]. از یک طرف  ١٧شرق:[

حکومت ایران را ام القرای اسالمی می 
نامد و از طرف دیگر اعالم می شود که در 

درصد افراد به  ٧٠این به اصطالح ام القرا 
انواع سرطانھا، بیماریھای قلبی و عروقی و 

 ٣٠سکته ھای مختلف مبتال ھستند، 
درصد از بیماری ھای کشور مربوط به 

میلیونھا نفر مشکل فقر  سرطانھاست و
غذایی دارند [زھرا عبداللھی، مدیرکل 

  بھبود تغذیه وزارت بھداشت ]. "

آیا ھمه اصالح طلبان بااین ارزیابی ھا  
ھمسو ھستند؟ پاسخ متاسفانه منفی 
است. ھنوز روشن نیست که تدوین 
کنندگان یاداشت ھای (دانش) چه کسانی 
ھستند. فقط گفته شد که ھسته اصلی 

از زندانیان سیاسی است. آنھا با  شان
طعم تلخ زندانھای جمھوری اسالمی، 
حتی اگر شرایط سخت زندان برای آنھا 
قابل مقایسه با فشارھائی که در ھمین 
زندانھا به دگراندیشان وارد شده و می 
شود نباشد، آشنا شده اند. نمی توان 
سالھا در زندان صاحبان رژیمی که بیش از 

ی حکومت کردند، بود و سال به تنھائ ٣٦
ھنوز ھم باور داشت که انشاهللا گربه 
است. یا اینکه بر این توھم باقی ماند که 
"جناحی" از حاکمیت خودسرانه زندان و 
زندانی دارد و بقیه و در راس آن ولی فقیه 
از آن بی خبر می باشد. نظام جمھوری 
اسالمی از جمله با ھمین ساختار زندان و 

ین شده و بدون آنھا یک روز زندانبانانش عج
  ھم دوام نخواھد آورد.

توجه شود، این احکام را "اپوزیسیون 
برانداز" صادر نکرده است. بلکه از سوی 
یاران نزدیک اصالح طلبان که زمانی بر 
اصالح جمھوری اسالمی پای می 
فشردند،بیان شده است. در حالیکه 
اکثریت اصالح طلبان ھنور در توھم بسر 

مید دارند تا راه بازگشت آنھا به برده و ا
قدرت باز شده و درنھایت به دوران طالئی 
خمینی باز گردند. در حالی که وزیر کشور 
دولت روحانی اظھار کرد؛ "در ایران، به 
دنبال انتشار خبرھایی مبنی بر از سرگیری 
احتمالی "حزب مشارکت" و "سازمان 
مجاھدین انقالب اسالمی"، وزیر کشور 

ادامه فعالیت این دو حزب و  نسبت به
ھمچنین فعالیت "خانه احزاب" واکنش 

  نشان داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، امروز در جمع 

خبرنگاران درباره چگونگی ادامه فعالیت دو 
حزب "سازمان مجاھدین انقالب اسالمی" و 

آنھا باید مسائل «"جبھه مشارکت" گفت: 
ت از قانونی خود را که با قوه قضاییه مطرح اس

  »" ***طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.

و ھمچنین سخنگوی قوه قضائیه گفته، " 
حق فعالیت حزبی » احزاب منحله«اعضای 
  ****  ندارند". 

اما وقتی که به نظرات اکثریت این اصالح 
طلبان نگاه شود، دیده خواھد شد که آنھا 
ھنوز با ارزیابی باال فاصله ای جدی دارند. آنجا 

اب به آقای عسگراوالدی می که در جو
نویسند؛ "دغدغه بزرگ ما حرمت و میراث 
تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت دینی 
است. اگر این فرصتی که در اختیار دینداران 
گذاشته شده به پایان خوشی نرسد، ھمه ما 
مسوولیم. ......اما چه کنیم که ما ھمگی بر 
این کشتی سوار ھستیم و ره به مقصد 

بریم. اما باید بدانید که اگر  می یکسانی
نتوانیم به خواست و آرمانی که انقالب برای 
تحقق آن صورت گرفت نایل آییم، مسولیت 

ھا و تھدیدھایی که  ھا و بحران ھمه ناکارآمدی
گیرد بر عھده ماست."  کلیت کشور را دربرمی

  و ھمچنین اضافه می کنند،
"روشن است آن كه می گوید به اجرای بدون 

نازل قانون اساسی پایبند ھستم به والیت ت
فقیه نیز كه یكی از اركان این قانون است 
پایبندی دارد."، و " قانون اساسی میراث 
مشترك ملی و مذھبی ماست.این قانون 
عصاره استقرار نظام دینی در ایران است. "، و 
"در باره والیت فقیه نظر ما را خواسته اید.مثل 

انگزار والیت فقیه چه آنكه یادتان رفته بنی
كسی بوده است؟ حتماٌ رابطه معنوی و 
عملی جریان فكری ما با آن رھبر كبیر را به 
خاطر دارید.ما مفتخر به آن ھستیم كه 
ھمفكرانمان مورد وثوق كامل و اعتماد آن پیر 
سفر كرده بودند. باید در اینجا یادآوری شود 
كه ھمین قانون اساسی زمینه ھای نظارت 

بر تمام اركان را فراھم دیده است.تمام مردم 
مناصب در جمھوری اسالمی چه مستقیم و 
غیرمستقیم با رای و نظر مردم انتخاب می 
شوند". " مفھوم اصالح طلبی ھمانگونه كه 
در ذاتش ھویداست با ھر رادیكالیسم و 
انقالبی گری و البته تغییرات ساختاری در 

  تعارض است".

شان "حرمت و آنھا ھنوز دغدغه اصلی  
میراث تشیع و ارزش عمومی جامعه و دولت 
دینی است، "ھنوزمی خواھند به خواست و 
آرمانی که انقالب برای تحقق آن صورت گرفت 
نایل {آیند}". آنھم انقالبی که کشور دھھا 

قانون  سال به قھقرا برده است. آنھا 
اساسی موجود را که یکی از عقب افتاده 

قوانین اساسی دنیای ترین و ارتجاعی ترین 
کنونی است میراث ملی می دانند. البته آنجا 
که می گویند، "این قانون عصاره استقرار 
نظام دینی در ایران است." محق می باشند 
و این خود نشاندھنده باور آنھا به نظام دینی 
و آنھم فرقه ای از دین اسالم،شیعه عثنی 
عشری می باشد. آنھا ھنوز بر این توھم 

ده لوحانه" پای می فشرند که "ھمین "سا
قانون اساسی زمینه ھای نظارت مردم بر 
تمام اركان را فراھم دیده است". آنھا "با 
ھرگونه تغییرات ساختاری" مخالف بوده و 
ساختار حکومتی دینی ی مبتنی بر فرقه 
شیعه عثنی عشری و با خیمه ای که ستون 
اصلی اش ولی فقیه می خواھند. و بصراحت 

یعه "حذف واليت و امامت از مرامنامه شا
  سازمان"را نادرست می دانند. *****

  ــ بازھم بررسی جداگانه ملی مذھبی ھا 

نکات اصلی در این بررسی از مقاله، 
اسالم فقاھتی و روشنفکران مسلمان ــ 
(تقی رحمانی، یکی از فعالین اصلی 
ملی ـ مذھبی) که متن کاملتر آنرا در 

ی کنید، گرفته شده زیرنویس مشاھده م

  ****** . است

از نظر آقای رحمانی روشنفکران مسلمان 
"تاکنون دستگاه سازی حقوقی {نکرده} و 
ازکلیات فراتر {نرفته} اند، اگر چه به درستی 
اعالم بحران کرده اند"؛ ولی آنھا " حتی از 
مبانی اولیه نظریه پردازی جلوتر نرفته {اند}"؛ 

ی ارائه {نکرده این روشنفکران ھنوز "بدیل
اند} که قابل سنجش {باشد}"؛ و مادام که 
"مدلی جایگزین ارائه نشود اقدام قابل 
سنجشی انجام نگرفته است.". او در این 
مقاله اضافه کرد، "روشنفکری مسلمان به 
ھر دلیل در عرصه ی نظریه پردازی کالن 
حرکت می کند و به مصادیق وارد نمی 

ارد شدن به شود.". و روشن است، بدون و
مصادیق، نمی توان مدل جایگزین ارائه شود. 

که   از نظر آقای رحمانی روشنفکر مسلمان
  بضاعت زیادی برای ارائه مدل جایگزین ندارد

از آن نتیجه گیری ای منطقی ای می   و ...
گیرد مبنی بر اینکه، "بضاعت روشنفکری را 
باید شناخت و توان آن را محاسبه کرد و 

با اسالم فقاھتی دریافت و ھم  نسبت آن را
بھتر آن است که بدون ناب خواھی در عمل 
نه فقط در تئوری و پذیرش انواع درک اسالم 
ھا، زمینه را برای تعاملی فراھم کرد تا 
اسالم فقاھتی خود را با زمانه ھمراه کند و 

 تعامل الزم را با زمانه بیابد.".

اینھا پاره ای از محدودیت ھای روشنفکر 
لمان و عرصه ھای ورود ممنوعه آنھا مس

بدان می باشد. اما آنھا واقعا چه می توانند 
  بکنند و چه می کنند؟

روشنفکران مسلمان از نظر آقای رحمانی؛ 
"جریان روشنفکری به درستی نسبت به 
مسائل فقھی که با زمان ھمراه نیست 
اعالم نظر می کنند.خواستار تغییر در باورھا و 

مدنی می شوند و از ھم احکام فقھی 
ضرورت تغییر این احکام را سخن می گویند و 
راه حل ھای کلی ارائه می دھند. از 

ھماھنگ شدن فقه با اعالمیه حقوق  قبیل
یا جایگزینی عرفان به جای فقه یا در  بشر

نظر گرفتن عدالت اجتماعی و حق آزادی 
ھا الزم است اما آیا  بیان و امثالھم. این رفتار

ست؟"؛ آقای رحمانی بر این نظر کافی ھم ھ
نتیجه گیری از ضرورت وجود  است که، "

 اسالم فقاھتی، پس نمی توان گقت که
اسالم فقاھتی تمام شده وعقب مانده 

و او اضافه بر این ھنوز از فقھا ناامید  است" 
نشده است آنجا که می گوید، "ضمن فقه 

ای دارد که فقط احکام  ھم ابواب گسترده
با این فرض که حتی اگر فقه  مدنی نیست.

ھمه احکام مدنیباشد آیا چاره کار، نفی و 
؛ و ناامیدی از اسالم فقاھتی است ؟"

"اسالم فقاھتی عرصه ی وسیعی دارد که 
امروزه بیشتر به احکام آن توجه می شود، 
که این غفلت ھم جای بررسی جداگانه 

  از نویسنده مقاله است. تاکید دارد".

کری طبیعی است که با این دستگاه ف
روشنفکر مسلمان، "از آنجائیکه باز ھم 
بسیاری از مسائل برای بسیاری از 

ھا با فقه حل می شود و نمی توان  مذھبی
بدیلی به جای اسالم فقاھتی آورد، و اینکه 
اسالم فقاھتی عرصه ھای وسیعی داشته و 
ھنوز تمام نشده است، و با توجه به اینکه 

اند و نباید ازشان  فقھا ھنوز عقب نمانده
قطع امید کرد"، چاره ای جز انتظار ندارد و 
باید به این بسنده کنند تا فقھا خود را با 
حقوق بشر ھماھنگ کرده و بدیل مورد نظر 
این روشنفکران را از احادیث و روایات چند 
سد ساله ولی ھنوز "عقب نمانده" از زمان 

  بیرون بیاورند.
سیاسی  برای این دوستان ساختارھای

مدرن و دستاوردھای بشر مترقی، حتی 
بعنوان الگوھایی حداقلی و قابل بررسی، 

  ... مورد توجه نیست.
  ١٨ادامه در صفحه 
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   ١٨ صفحه  ٤٩ شماره    

  ... ،جمھوری اسالمی
  ١٧ادامه از صفحه 

ھنوز می خواھند راه کار برون رفت از 
دل "فقه"؛ و اگر  استبداد حاکم را از

نشد"عرفان"، بعنوان "بدیل قابل 
سنجش" پیدا نمایند. این دوستان برای 
یافتن "مدل جایگزین"، نگاه به آسمان 
ھا داشته، و از فقھا می خواھند تا 
"مدل پذیرفته شده" خود، جمھوری 
اسالمی فقاھتی، را بکناری گذاشته و 
"زحمت کشیده" مدل جایگزین را از دل 

الم فقھی" و اگر نشد از "ھمین اس
"اسالم عرفان" ابداع نمایند. البته این 
مدل اگر به واقعیت بپیوندد، برای 
"رشنفکران مسلمان" ما دو حسن دارد، 

) "وظیفه ای" را که آنھا خودشان ١؛ 
بدلیل "بی بضاعتی" نتوانستند انجام 
بدھند، توسط دیگری انجام خواھد 
 گرفت، چرا که خودشان وارد مصادیق
نشده و پرچم تسلیم را باال برده اند. بر 
اساس نظرشان تاکنون "جریان 
روشنفکری مسلمان که با سید جمال 
الدین اسدآبادی شروع و با سروش 
ادامه یافته است ھنوز نتوانست 
پاسخی برای مشکل شان پیدا نماید."؛ 

) اگر چنین مدل {واھی و خیالی} که ٢
س "روشنفکران مسلمان" ما با آن احسا

یگانه داشته باشند توسط فقھا و یا 
عرفا کشف و عملی گردد، از آنجائیکه 
دست پخت خود فقھا می باشد، دیگر 
مورد مخالفت شان قرار نگرفته و 
درنتیجه "روشنفکران مسلمان" ما ھم 
دچار چوب "تکفیر" نخواھند شد. آیا 
روشنفکری از این تنبل تر دیده شده 

مدل  برای آقای رحمانی تنھا   است؟
اسالمی حکومت می تواند طرح، مورد 
نظر و قابل پذیرش باشد. ھیج یک از 
انواع ساختارھای دمکراتیک در دنیای 
مدرن و معاصر جایگاھی در اندیشه 
سیاسی او ندارد. ولی چرا چنین است؟ 
این سوالی است که آقای رحمانی باید 

  بدان پاسخ گوید.

ین اما بیائیم برای مثال بر روی یکی از ا 
مصادیق، یعنی پوشش، که در عین 
ساده بودن با انبوه میلیونی مردم تماس 
دارد، کمی مکث کنیم. اگر بر اساس 
نظر آقای رحمانی بخواھیم برای این 
مشکل پاسخ بیابیم به کدام سناریو 
خواھیم رسید. در حال حاضر پوشش در 
ایران بر ای میلیونھا نفر ایرانی، بخصوص 

برای حکومت، به  زنان کشورمان و حتی
معضل پیجیده ای تبدیل شده است. در 
اینکه بین فقھائی که "باید خود را با 
حقوق بشر ھماھنگ نمایند" اختالف 
نظر است ھیچ کس شکی ندارد. 
"روشنفکران مسلمان" که نه می 
خواھند و نه می توانند وارد این مصادیق 
شوند، و از عرفای کشور که خودشان در 

حاکمان فقیه قرار دارند  زیر فشار شدید
ھم انتظاری نمی توان داشت، تنھا می 
ماند فقھا. سبک کار فقھا و محدودیت 
ھای فکری ــ نظری شان، با اسارت در 
جارچوب سنت، و ھزاران روایت و 
احادیث و احکام فقھی گذشتگان، و 
اینکه اکثریت آنھا اساسن نگاھی به 
دستاوردھای مدرنیت ندارند، چگونه 

فقھا برای پاسخ به سوال فقھی است؟ 

می باید صدھا حدیث، روایت و احکام 
مدھبی را زیرو رو کرده و تازه اگر محدود 
فقھائی ھم بخواھند تعدیل اندکی ھم در 
این عرصه بدھند، در بیشتر مواقع ترس 
تکفیر از دو گروه، یعنی رقبای فقھی ھم 
کیش و توده عوام، موجب خواھد شد تا 

ایند. ھمه ما می دانیم که سکوت اختیار نم
این دومی، یعنی توده عوام چه قدرت مخوف 
و ویرانگری دارد. و ھرجا که آنھا با رھبری 
مستدین پوپولیسم میداندار شده اند، حاصل 
جز تکفیر، زندان، دست و زبان بریدن و کشتار 
چیز دیگری نبود. تاریخ اندیشه در مناطق 
 تحت نفوذ اسالم پر از کسانی است که
خواھان رفرم بوده و سرشان برباد رفته 
است. این "فقھای ھماھنگ شده با حقوق 
بشر"احتیایج به سدھا سال وقت داشته تا 
مثال شطرنج را "حالل" نمایند. فکر می کنید 
برای رسیدن به اینکه پوشش امری فردی 
بوده و ھر کس حق دارد نوع پوشش را 
خودش انتخاب نماید، به چند سد سال دیگر 
زمان احتیاج دارد؟ مثلن سد سال برای اینکه 
رضایت بدھند که زنان کشور حق دارند بدون 
چادر در مجاجع عمومی ظاھر شده، و سد 
سال دیگر برای اینکه حق داشته باشند تا با 
شلوار و .. و سرانجام برسند به آنجائیکه 
بشر متمدن و مترقی امروزی بدان رسیده 

  است!

در نظر بگیریم. فکر  مصداقی کمی مشکلتر را
کنم که ھر انسان عاقلی قبول داشته باشد 
که مورد حجاب و بطور کلی حق پوشش، در 
مقایسه با حق دگر جنسان (در این مورد 
فقھای متمایل به ھماھنگ شدن با حقوق 
بشر ما ھنوز در دوران صدر اسالم درجا می 
زنند.) خیلی بحث بر انگیزتر است. شریعت، 

ا و قران کتاب مسلمانان، نه احادیث، فتواھ
تنھا حقی را برای ھمجنس گرایان نمی 
شناسد، بلکه "مرتکبین" به چنین "گناھائی" 
به اشد مجازات، یعنی مرگ محکوم می 
شوند. آیا فکر می کنید این فقھا تغییر نظر 
خواھند داد؟ و اگر پاسخ آری باشد، در 
آنصورت به چند ھزار سال وقت نیاز است؟ 

شابه در دنیای مسیحیت، با تمام فقھای م 
روشنگری ھای انجام شده در کشورھای 
اروپائی، ھنوز برابر حقوقی ھمجنس گرایان 

  با دیگر افراد جامعه را نپذیرفته اند.

این جاست که پاسخ مردمان نکته بین و 
منتقد به این "روشنفکران مسلمان و 
فقھایشان "ھمانی خواھد بود که در طنز 

رام بودن رقصیدن داده اند. و رقص و چرائی ح
اینکه وقتی حرکت جداگانه دست و پای 
راست و چپ، و تکان دادن جداگانه شانه و 

... حرام نیست،  انگشتان دست و باسن و 
چرا باید حرکت ھمزمان ھمه اندام بدن 
(یعنی رقص، این ھنر دیرینه بشری) حرام 
باشد. آدم نمی داند که باید به این طنز 

   ا اینکه گریه کرد! خندید و ی

آقای رحمانی تز تقلید از فقھا برای یافتن نه 
تنھا پاسخ ھای مذھبی، بلکه یافتن پاسخ 
ھا بطور کلی را بشکل زیرکانه ای در جمالت 

  زیر فرموله کرد.

ای ھمه اعضای آن نخبه بودند و  "اگر جامعه
گمان  به دنبال اجتھاد در امور می رفتند، بی

  ی نبود.به متخصص دینی نیاز

می توان گفت که ھر کس را حق و امکان 
اجتھاد است. البته این سخن درستی است 

اما آیا عملی ھم است؟ یعنی ھمگان می 
توانند اجتھاد کنند؟ تقلید درست نیست، اما 
آگاھانه جستجو کردن و با مقایسه نظرات 
متخصصان انتخاب کردن، امری معقول است 

جام می دھند که در ھمه ی موارد انسانھا ان
و آگاھانه و داوطلبانه جستجو کردن امری 
درست و عقالنی است. پس فقه ھم در این 
وادی به سوی تخصص می رود. اگرچه ھر فرد 
می تواند خود متخصص شود اما معمول است 

ھا در امورخاص به سوی نظرات  که انسان
متخصصان می روند و لذا عمالً ھمه نمی 

  ص شوند.توانند در ھمه امور متخص

لذا در نگاه راھبردی نیز، باز ھم بسیاری از 
ھا با فقه حل  مسائل برای بسیاری از مذھبی

می شودو نمی توان بدیلی به جای اسالم 
فقاھتی آورد. اما اصالح اسالم فقاھتی، به 
ھمین دلیل نیاز دینداران به آن، از امور ضروری 

  و و اجب است."

ن واقعن جای تاسف دارد، شنیدن چنی 
احکامی از این دوستان، که حداقل چند 
سالی را در کشورھای اروپائی زندگی می 
کنند و از آزادی ھای آن بھره می گیرند و به 
چشم خود ھر روزه می بینند که چگونه آزادی 
و دمکراسی موجود در این کشورھا کارکرد 
دارد، تعجب برانگیز نیست؟ بر اساس این 

معه نخبه حکم؛ یا باید تمامی اعضای جا
{بخوان فقیه مجتھد} باشند، {امری که 
غیرممکن بودن آن بر ھر فردی روشن است. 
{یعنی ھیج. یعنی این گزاره ھیچ جایگاه 
عملی ای ندارد، و از اول از دور خارج است.}؛ 
پس تنھا امکان وراه برای بشریت این است 
که مانند "گوسفند" بدنبال یک متخصص دینی 

باشند. چرا که این  {بخوان فقیه مجتھد}
دوستان تاکنون، غیر از "روشنفکران مسلمان" 
روشفکری دیگری که راه کار متفاوت داشته 
باشد را نه در سطح ملی و در جھان واقعی، 
دیده یا با آنھا تماس داشته و یا راه کاری را از 
آنھا شنیده و یا خوانده اند!! از "روشنفکران 

پردازی  مسلمان" مان که کاری جز "نظریه
کالن"، و یا ارائه "راه حل ھای کلی" ساخته 
نبوده و نیست، و اصولن آنھا "به مصادیق وارد 

  نمی شود{ند} ". 

اگر پازل سیاسی موجود را چنان که آقای 
رحمانی چیده است، آیا راھی جز اینکه صبر 
کنیم تا "اسالم فقاھتی {که ھنوز} تمام 
 {نشده} وعقب {نمانده}است، خود را "با
اعالمیه حقوق بشر ھماھنگ" کند. و اگر 
چنین امر {غیر ممکنی}، یعنی "فقه نتواند در 
خود تغییر ایجاد کند و با شرایط زمان ھماھنگ 
شود چه چیز را می توان جایگزین آن کرد" 
پاسخ "روز و مترقی و مدرن" از قبل آماده 
شده است، و آن "جایگزین ھایی مانند عرفان 

صانه و داوطلبانه یا یا ایمان فردی مخل
معنویت"، است. آیا بھتر از این می توان از 
حکومت دینی و دخالت دین در دولت دفاع 
کرد؟ آیا بھتر از این می توان از اساس نظام 
جمھوری اسالمی، یعنی دخالت دین و 
روحانیت در دولت، دفاع نمود؟ آگر شکی ھم 
باقی مانده باشد می توان به یکی از آخرین 

ھای آقای رحمانی (مقام معظم یا مقام مقاله 
محترم) مندرج در سایت روز مراجعه نمود. 
ایشان دز پاسخ به سواالت و ارائه راه حل بیا 

  کرده اند. *******

ادامه بخش پایانی این مطلب در شماره 
 آینده 



  
 
  

         
  

  ١٩ صفحه ٤٩شماره                             

 ردھم سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)اسند سیاسی مصوب کنگره چھاز
 

 انتخابات 
امسال انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان ھمزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و توازن قوای 

نمی توان از آرایش سیاسی در  موجود در درون حکومت، انتخابات تاثیرات معینی بر روندھای سیاسی کشور خواھد داشت. اگر چه ھنوز
آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از 

است ورزی جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمھوری اسالمی، می باید جھت دھنده امر سی
برای نیروھای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن 

  محدودیت ھای ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمھوری اسالمی تأکید داريم.

سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای سیاسی رسوخ  شعار انتخابات آزاد وجھی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند
کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دھنده بخش بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی 

وق ھای رای و پذيرش رای فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی ھای مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صند
آزادانه مردم پای می فشاريم. این رویکرد راھبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت ھای 

دمکرات متوجه  مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما الزم است تالش نیروھای آزادیخواه و
شرط  شکستن فضای غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست ھمگانی مردم باشد.

مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراھم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل ھای صنفی و دمکراتیک، 
ماعی و آزادی مطبوعات و گردھمائی ھا و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری ھمه گروه ھای مردم با ھرگونه اعتقاد جنبشھای اجت

  دینی، مذھبی و فلسفی و ھر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.

...  

 

  ...انتخابات مجلس
  ٥ادامه از صفحه 

تا در "لحظه حساس" انتخاب ولی فقیه آينده 
نقش ايفاء کند. او در چارچوب جمھوری 
اسالمی می خواھد کسی جايگزين خامنه ای 

قه شود که نظارت پذير باشد، به ولی فقیه مطل
تبديل نشود و سیاست ھای متفاوتی را در 
داخل کشور، منطقه  و در سطح جھان پیش 
ببرد. او نگران سپاه است که ولی فقیه مورد 

  نظرش را برمجلس خبرگان تحمیل کند.

انتخابات مجلس خبرگان و نیروھای  
  تحول طلب

نیروھای تحول طلب برای گذار از جمھوری 
سکوالر و اسالمی به جمھوری دمکراتیک و 

نفی ساختار سیاسی مبتنی بر واليت فقیه 
مبارزه می کنند. مجلس خبرگان در قانون 
اساسی جمھوری اسالمی برای انتخاب 
ولی فقیه تدبیر شده است. برای نیروی مخالف 
ساختار سیاسی مبتنی بر واليت فقیه و 
انتخابات مجلس خبرگان موضوعیت ندارد. ولی 

خبرگان به نقطه  در اين دوره انتخابات مجلس
تنش در درون حکومت و بین دو بلوک تبديل 
شده است. تالش گسترده برای تخريب 

حسن خمینی، فضای تنش آلودی   ھاشمی و
را شکل داده است. برخی فرماندھان سپاه و 
چھره ھای راست پیش بینی می کنند که از اين 

  تنش، "فتنه اکبر" برخیزد.

ندی در نیروھای تحول طلب نسبت به صف ب 
رابطه با مجلس خبرگان در تھران، معنی و 
مضمون آن و تنش بین دو بلوک و پیآمدھای آن، 
نمی توانند بی اعتناء باشند. توجه به اين 
صف بندی به معنی فراموش کردن نقش 
رفسنجانی در پی ريزی اين نظام و عملکرد آن و 
جنابات صورت گرفته در دوره رياست جمھوری او 

لب توجه په پیآمدھای اين نیست، بلکه ج
صف بندی است که می تواند "نه" مردم تھران 
به ولی فقیه و ذوب شدگان در آن باشد. الزم 
است که انتخابات مجلس خبرگان را پی گیری 
نمود و از نتايج آن علیه واليت فقیه و به نفع 

  روندھای دمکراتیک در کشور بھره گرفت.

  ای ... ھای ھسته لغو تحریم
  ٦ادامه از صفحه 

ی کشورھای رشد یافته است.  جرگهایران به لحاظ میزان و سطح تحصیالت در 
این یک دستاورد بزرگ پس از انقالب است. اما ایران به لحاظ تأمین شغل برای 

آموختگان در سطح کشورھای نارشدیافته است. این جمعیت عظیم   این دانش
خواھند با استانداردھای کشورھای پیشرفته زندگی کنند و  تحصیل کرده می

ھا در رگھای اقتصاد و صنعت کشور جاری  ی آن ربهخواھند حاصل دانش و تج می
ھای ظالمانه، در نتیجه عدم رشد صنعتی، در  ی تحریم شود. اما، در نتیجه

ی  ساالری، در نتیجه ھای بیکران حکومت و جنبش دین دشمن تراشی ی  نتیجه
ی خرافات و انحرافات فکری و تربیتی و  ھزینه کردن پول نفت به پای اشاعه

ھا ھزار مزدبگیر مروج حرفھای پوک و فریبکارانه، به  ه پای تولید صدفرھنگی، ب
ھای حریص، به پای دستجات شر  ھا به نام خدا و به سود خودی پای انبوھی کار

و گرفتار شر در خارج از کشور، راه شفای اقتصادی و صنعت ھمچنان مسدود 
  است.

ھای سیاسی و  تمی اصلی سرمایه شده است. سیس در ایران سرنیزه گرداننده
اند. ملت زنده و  که نفس ملت را بریده ندای پدید آمده ا اقتصادی در ھم پیچیده

ی صنعتی برای  قوی و مایل به سازندگی سریع است. اما وقتی یک تولید کننده
وارد کردن قطعات الزم یک ماشین باید دنبال خانواده محترم یک شھید یا معلول 

ی او برای وارد کردن آن قطعات اقدام  جواز معاملهجنگی بگردد تا پس از خریدن 
شود که این تراژدی در سیمای کمدی دارد دمار از روزگار این  کند روشن می

  آورد. می کشور در

ای بسیار مھم و راھگشا است. اما،  ی ھسته آری، توافق بر سر برنامه
که راستی، چه شد و چه به دست آمد و کی مسئول است؟ کدام خرد بود  به

ای جامع را به موازات یک  ی ھسته توان یک برنامه گمان داشت در این دوران می
رقابت و خصومت جامع با غرب به رھبری آمریکا، آن ھم در خاورمیانه، پیشبرد و 

ای، رفسنجانی، میرحسین موسوی، محمد  به پیروزی نشاند؟ آقایان خامنه
افکنده شد و   مت آنان پیخاتمی و دیگرانی که مدعی بودند این برنامه به ھ

  گویند؟ پیش رفت، اکنون چه می
ای دارد که این آقایان کار  ھمان نقطه   آیا تمام این توافق معنایی جز باز گشت به

خود را با ھزینه سرسام آور شروع کردند؟ آیا این توافق بسیار مثبت محتوای 
ینه نیست؟ ی نزدیک به صفر در این زم اش پذیرش عقب نشینی به نقطه اصلی

ھا میلیارد دالر ضرر اقتصادی به پای  ای ملت جشن تقبل صد جشن ھسته
ای به خاطر جلوگیری محاصره اقتصادی و جنگ و ستیز بر سر  ی ھسته برنامه

خوشبختانه «ھیچ است. تمامی حقارت برنامه را آن وزیری آشکار نمود که گفت 
وم غنی شده ما پول ھا روسیه عوض ارسال اورانی به خاطر گران شدن قیمت

  »دھد. بیشتری می

باید گفت جناب، قیمت این مشت اورانیوم تحویل داده شده به روسیه برای مردم 
ایران چندین سال بدبختی مضاعف و ویرانی اقتصادی و تعطیل ھزاران کارخانه و 

ترین جنگ بوده است. جشن گرفتن ملت  کارگاه و مؤسسه و رفتن تا دو قدمی بد
ھای ظفرنمون نیست، به خاطر خالص شدن از چنگ یکی از  ستبه خاطر سیا

  این سیاستھاست.



  
  

  
  
 

  ٢٠ صفحه  ٤٩شماره     

  ...نیروھای دموکرات
  ٩ادامه از صفحه 

  گیالن و مازندران با مطالبه مردم زاھدان یا خوزستان یا خراسان و...متفاوت است. در چنین حالتی مشکل عمده مردم

به این ترتیب در شرایط کنونی واقع بینی حکم می کند که تحرکات سیاسی در زمینه انتخابات را به مطالبات و مشکالت نواحی و مناطق 
  بسپاریم.

حرومیتھا را رصد کنند و آنھا را به شکل مطالبات انتخاباتی به جامعه منتقل و نیروھای دموکرات بویژه در داخل کشور باید مشکالت و م
  نامزدھا را وادار به موضعگیری در برابر آنھا بکنند.

مشکل عمده دیگر کشور آزادی است که در پالن ھای جداگانه بومی و منطقه ای به نظر می رسد زمینه طرح آن موجود نباشد. اما بر 
سیاسی موجود در کشور و موضعگیری ھای چھره ھای شاخص سیاسی چه در مجلس و چه در فضای سیاسی این اساس گرایشات 

جامعه، یکی از موضوعات محوری برای ایجاد تحرک سیاسی در جامعه تأکید بر جلوگیری از ورود نمایندگانی است که در مقابل این 
از  تمام نمایندگان مجلس کنونی از ان زمره ھستند؛نمایندگانی که  مطالبه ی دیرینه جامعه مدنی ایستاده اند و اکثریت نزدیک به

مسائل و مشکالت واقعی مردم فاصله داشتند و چر حرارت ترین بحث ھای درون مجلس را حول دعواھای سیاسی و جناحی و در حمله 
  به ازادی خواھان سامان دادند.

  نه حضوری را برای نیروھای دموکرات ممکن می دانید؟با توجه به این شمائی که به دست دادید، چه کیفیت و دام 

کیفیت و چگونگی حضورنیروھای دمکرات ایرانی را در شرایط کنونی، محوری ترین وظیفه آنھا تعیین می کند: رساندن مردم و جامعه به  
ا به سود مردم و جامعه مدنی نمایاندن این عزم به حاکمان فضای سیاسی ر»! عزم«عزم حضور در پای صندوق ھای رأی و نمایش این 

  تغییر خواھد داد.

به این ترتیب حضور نیروھای دموکرات در متکثر ترین و وسیع ترین اشکال ممکن ضرورت می یابد. نیروھای دموکرات باید در ھمه سطوح 
مانند که انتخابات را برای تغییر اجتماعی حاضر باشند و به مردم بگویند که آنھا قادر به تغییر ھستند و قادر ھستند به حکومتگران بفھ

می خواھند. اگر حکومتی که از استحکام و قدرت نسبی آنچنانکه مورد قبول مجامع بین المللی است برخوردار ھست، با بی اعتنایی و 
انتخابات  خمود ملت نسبت به امر انتخابات روبرو باشد، می تواند دغدغه ای ھم برای رعایت جوانب حقوقی و بین المللی برگزاری

نداشته باشد. حال آنکه مردم ھشیار و آماده اثر گذاری بر عرصه سیاست می توانند ھر حکومتی را به نسبت سنتھای موجود در جامعه 
  در مقابل مسئولیت ھایش قرار بدھند.

یا این می تواند تعداد قابل توجه کاندیداھا را چه برای مجلس شورا و چه برای مجلس خبرگان چگونه ارزایابی می کنید؟ ا
  مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی باشد؟

من ھمانطور که در پاسخ به پرسش اول گفتم این خیزش را تداوم ھمان اصرار و تالش برای مشارکت سیاسی می بینم در شکل و  
  شیوه ای پرقدرت تر از گذشته!

  حرکت اکیداً مشخص مورد نظرتان برای این لحظه از روند انتخابات چیست؟ 

گمان می کنم در باره آنچه باید و آنچه مقدور است تا آنجا که می فھمم گفته ام. شاید ضروری باشد که نکته ای را ھم از فھرست  
در  نبایدھا ذکر کنیم که از نظر من یک نباید بزرگ در فضای پیشاانتخابات وجود دارد و ان اینکه نباید، به ھیچ عنوان و تحت ھر رویدادی که

  مردم را از قدرت تأثیر گزاری بر سیاست ھا از طریق نقش گرفتن در انتخابات ناامید کرد. راه باشد،

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 
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  ١١۶ بولتن کارگری شماره
  در اين شماره می خوانید:

 کارگران و سونامی اخراجھا: تحلیل ھفته

 کار اجباری (بخش اول): از تجربه ديگران

 اخبار خارجی

 بادالت مالیاروپا: گامی بسوی وضع مالیات بر م -

 اعتصاب ... ٣بریتانیا: کارکنان متروی لندن در کار سازماندھی  -

 فنالند: تعداد اخراجی ھا ھمچنان باالست -

 از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفته ی گذشته

 آموزش عمومی از جیب مردم -

  کار در نقاشیھای وان گوگ -

www.kar-online.com  
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