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  )بیانیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت           
اسفند ماه ٧ت پیرامون انتخابا  

 
جريان ھای شرکت کننده در انتخابات مجلس در روزھای گذشته، لیست ھای انتخاباتی خود را اعالم کرده اند. لیست ھای موجود، تامین 
کننده نظر ما نیستند و ما از ھیچ لیست انتخاباتی حمايت نمی کنیم. سازمان ما با اصل واليت فقیه و سیستم سیاسی مبتنی بر آن 

   است و موضع ما نسبت به انتخابات مجلس خبرگان، عدم شرکت است. مخالف

اسفند ماه را گروه ھای وسیعی از مردم فرصتی می بینند که می تواند روندھای بعد از برجام را تقويت کند، از تاثیری گذاری  ٧انتخابات 
دی و بھبود زندگی مردم فراھم آورد و از فشارھای راست افراطی بر صحنه سیاسی کشور بکاھد، فضای جديدی برای غلبه بررکود اقتصا

امنیتی کاسته شود. اما رد صالحیت ھای گسترده توسط شورای نگھبان، به اين نگاه و امید لطمه جدی زد. بلوک حاکم می خواھد 
گان را با اصول گرايان انتخابات آتی را در فضای امنیتی و به صورت مھندسی شده برگزار کند و ترکیب دو مجلس شورای اسالمی و خبر

  تندرو آرايش دھد.
اين انتخابات مانند ھر انتخابات ديگر در جمھوری اسالمی، غیرآزاد و غیردمکراتیک است. در جمھوری اسالمی حقوق مخالفین و حق  

اسالمی نه برای  شھروندی به طرز خشنی نقض می شود. برای مخالفین امکان مشارکت در انتخابات وجود ندارد. انتخابات در جمھوری
تامین و تضمین حق شھروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بین جريان ھای حکومتی است. سال ھاست 
که بلوک حاکم حتی رقابت بین جريان ھای حکومتی را برنتافته و انتخابات را به صورت مھندسی شده برگزار می کند تا ذوب شدگان در 

ست باال را داشته باشند. مھمترين ابزار مھندسی انتخابات، نظارت استصوابی است. انتخابات در عین حال در مواقعی واليت د
بلوک فرصت ھائی برای مردم فراھم آورده که برنامه جريان حاکم را برھم زنند و مھر خود را بر آن بکوبند. اما ھر بار ک این اتفاق افتادە، 

نع اجرا شدن نتایج انتخابات شدە است. بلوک حاکم با توسل به نظارت استصوابی و رای سازی توسط نھادھای حاکم با مانع تراشی ما
  حکومتی ـ مذھبی به ويژه سپاه و بسیج، می کوشد میزان تاثیرگذاری مردم را کنترل و نتیجه انتخابات را به سود خود رقم زند.

 ...  

  ٢ادامه در صفحه 

 

  !                   علیه کاالئی کردن آموزشما بر انتخابات برنامه محور تاکید داريم
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  بیانیه شورای مرکزی ...

  ١ادامه از ضفحه 
ت غیرآزاد و مھندسی شده، بر انتخابات آزاد تاکید داريم. انتخابات آزاد، انتخاباتی مبتنی بر تامین و تضمین حق انتخاب ما در مقابل انتخابا

کردن و انتخاب شدن برابر حقوق شھروندان است. شرط برگزاری انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، برگزاری انتخابات سالم و بدون 
وھای سیاسی از جمله اپوزیسیون برانتخابات، فضای باز سیاسی، آزادی بیان و تجمع، رسانه ھا و گردش آزاد تقلب، نظارت نمایندگان نیر

  اطالعات، فعالیت احزاب سیاسی، سنديکاھای کارگری، تشکل ھای دمکراتیک و سازمان ھای مردم نھاد است. 

. ولی فقیه به فقھای منصوب خود در شورای نگھبان مجوز داده انتخابات در اين دوره به مراتب مھندسی شده تر از دوره ھای قبل است 
ھا، پیشاپیش ھم ترکیب "خبرگان" و ھم چینش "مجلس شورا" را مطابق با منویات شخص او و سپاه  است که با بیشترین رد صالحیت

 ٢ده و می کند، تلخکام از آزمون سمت و سو دھد. حکومت والیی که مدام در جھت تقویت اقتدار والیت فقیه و تضعیف جمھوری حرکت کر
، و نه چندان ١٣٨٨، در ھراس از کابوس جنبش سبز ١٣٧٨و تجربه انتخابات مجلس ششم  ١٣٧٦خرداد انتخابات ریاست جمھوری 

ھا  معجریان یافت، این بار پیشاپیش شمشیر را از رو بسته و دست به وسیع ترین قلع و ق ١٣٩٢خشنود از ھر آنچه که در جریان انتخابات 
زد تا مجلس يکدست تشکیل دھد. در کنار حذف ھا، سپاه، بسیج، امنیتی ھا، نیروھای افراطی و کاسبان تحريم برای خريد رای، 

تخريب رقبا، برنامه ريزی کرده اند. آن ھا بخشی از ثروت ھای غارت شده کشور در دوره احمدی نژاد را به پای انتخابات خواھند   رای سازی و
  ريخت.

ح طلبان در اين دوره برای اولین بار موفق شدند اجماع وسیعی را در صفوف خود تامین کنند. اما آن ھا برای گذشتن از صافی شورای اصال 
نگھبان از يکسو از کانديداتوری چھره ھای شاخص خود اجتناب کردند، سیاست تعامل با ولی فقیه و گفتگو با شورای نگھبان را در پیش 

ن حاکم برای شرکت در انتخابات چک سفید دادند و از سوی ديگر تاکنون از ارائه و اشاعۀ برنامۀ انتخاباتی خود پرھیز گرفتند و به جريا
جسته اند. آن ھا براين تصور بودند که گويا با حرکت در زير خط قرمزھای ولی فقیه و تعامل با او و شورای نگھبان، خواھند توانست 

شورای نگھبان بگذرانند. ما در بیانیه دوم ھیئت سیاسی ـ اجرائی پیرامون انتخابات، خاطر نشان کرديم که  کانديداھای خود را از زير تیغ
اين سیاست کارساز نیست و ولی فقیه با حق الناس خواندن نظارت استصوابی و تاکید بر احراز صالحیت کانديداھا، دست شورای نگھبان 

باز گذاشته است. اکنون اصالح طلبان با افزودن افرادی از میان کانديداھای ناشناخته و را برای حذف اصالح طلبان و اعتدال گراھا 
   اصول گرايان به لیست خود ، می خواھند با اصول گرايان تندرو رقابت کنند.

  ھم وطن آزاديخواه! 

لیست و کانديداھای معین، معنی پیدا  شرکت در انتخابات مجلس در درجه اول با معرفی کانديداھا، ارائه لیست و برنامه و يا دفاع از
است. می کند. ما امکان کانديداتوری نداشته ايم و لیست  قابل دفاع با برنامه ای که مطالبات دمکراتیک مردم را بازتاب دھد، ارائه نگرديده 

  د انتخاباتی حمايت نمی کند.برای سازمان ما امکان مشارکت در انتخابات مجلس فراھم نیست و سازمان از ھیچ يک از لیست ھای موجو

با وجود مھندسی و چینش انتخابات توسط بلوک حاکم، گروه ھائی از مردم می خواھند با رای سلبی و اعتراضی در انتخابات شرکت  
  د: کنند. خواست ما از شرکت کنندگان در انتخابات مجلس اين است که در رای دادن به کانديداھا، بر موارد زير درنگ داشته باشن

مدافعین نظارت استصوابی،  . به لیست شورای ائتالف اصول گرايان، کانديداھای سپاه پاسداران، راست افراطی، ذوب شدگان در واليت، ١
د مخالفین "برجام"، مدافعین حضور نظامی رژيم ايران در منطقه، به کانديداھای زن ستیز و ضدکارگر و کاندیداھایی که دم از "فتنه" می زنن

  "حصر" و "حبس" دفاع می کنند، رای ندھند.و از 

  . به کسانی رای دھند که وجوھی از مطالبات عمومی جامعه را در برنامه خود منظور و از آن دفاع می کنند:٢ 

  ـ دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر و برچیدن فضای امنیتی

  دفاع از حقوق زنان و کودکانـ دفاع از حقوق شھروندان و مبارزه علیه نقض حقوق بشر، 

 ـ تدوين لوايح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود، تقويت اقتصاد تولیدمحور و دانش محور، مبارزه علیه فساد و قاچاق کاال، شفاف سازی
  فعالیت ھای اقتصادی و خاتمه دادن به رانت خواری

  ئی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه ھمگانیـ تدوين لوايح برای دفاع از حقوق کار، فقرزدائی و اشتغال زا

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

  ـ تغییر قانون انتخابات در جھت حذف نظارت استصوابی و تامین حق انتخاب شھروندان

  وط به نھادھای غیرانتخابیدفاع از استقالل مجلس و اعمال حق تحقیق آن در کلیۀ امور، خاصه در امور مرب -

  ـ پیشبرد سیاست صلح در منطقه، تنش زدائی از مناسبات با کشورھای ديگر از جمله امريکا

. انتخابات مجلس در مناطقی از کشور خصلت محلی دارد و مطالبات مشخص مردم و مسائل محلی و ملی ـ قومی در آن نقش مھمی ٣
  دھند که مطالبات مردم را در برنامه خود منظور کرده و به دفاع از آن ھا متعھد شده باشند.بازی می کند. در اين مناطق به کسانی رای 

  . در حوزه ھائی که کاندیدائی با شروط پیش گفته وجود ندارد، از شرکت در انتخابات خودداری کنند و صندوق ھای رای را خالی بگذارند.٤ 

  شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٦فوريه  ٢٠( ١٣٩٤اول اسفند ماه 



  

  ٣ صفحه  ٥١ شماره    

 
 

 می پردازند و می کوشند که رای  در انتخابات، احزاب سیاسی با برنامه و شعارھای انتخاباتی وارد کارزار می شوند، به توضیح و تبلیغ آن ھا
گروه ھای وسیعی از مردم را نسبت به لیست کانديداھای ارائه شده اخذ نمايند. انتخابات محل چالش برنامه ھا است. در کشور ما به داليل 
مختلف از جمله استبداد مذھبی، سرکوب احزاب سیاسی، ساختار سیاسی مبتنی برواليت فقیه، الیگارشی روحانیت و سپاه، احزاب قدرتمند 

در صحنه سیاسی کشور ديده نمی شوند. به ھمین خاطر ھم برنامه تا کنون جايگاه ضرور را در انتخابات پیدا نکرده است. در  و ريشه دار
جمھوری اسالمی جای احزاب ريشه دار و برخاسته از متن جامعه را، نیروھای تعريف نشده به لحاظ سیاسی چون سپاه، بسیج، مداحان و 

که در انتخابات نقش جدی بازی می کنند. برای آن ھا برنامه انتخاباتی مفھوم ندارد. آن ھا در پی قبضه مجلس با ھیئت ھای مذھبی گرفته  اند 
 بھره گیری از رانت نظارت استصوابی و رای سازی  ھستند.

ته وارد صحنه انتخابات در انتخابات مجلس شورای اسالمی، کانديداھای تائید صالحیت شده يا به شکل منفرد و يا در ائتالف ھای شکل گرف
می شوند. با آگاھی از غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات و مھندسی و چینش انتخابات توسط بلوک حاکم و صرفنظر از موضع ما نسبت به 

نامه می دانیم و از اسفند، ما به مثابه سازمان سیاسی برنامه محور، انتخابات را فرصتی برای طرح شعارھا، مطالبات و ارائه بر ٧انتخابات 
ان را ائتالف ھای شکل گرفته و از کانديدھای منفرد می خواھیم که برنامه و شعارھای خود را ارائه دھند، امکانات و موانع پیشبرد برنامه ھايش

لیست ھای ارائه شده  برشمرند و التزام برای پیشبرد آن را در مجلس اعالم نمايند. مردم حق دارند بدانند که برنامه کانديداھای منفرد و
چیست. اعالم برنامه لزومأ به معنی شرکت در انتخابات نیست. اما به معنی طرح يک ضرورت است. الزم است برنامه جايگاه مناسب خود را در 

کومتی، صرفأ به انتخابات و فرھنگ انتخاباتی پیدا کند، لیست و افراد و تعلق آنان به اين و يا آن جريان سیاسی، خواه حکومتی خواه غیرح
  شاخص اصلی در انتخاب تبديل نشوند.

محوری ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان در بیانیه دوم خود پیرامون انتخابات مجلس شورا، برنامه انتخاباتی خود را اعالم کرد و بر ضرورت برنامه 
   ای خود را ارائه می دھیم:در انتخابات تاکید نمود. در آستانه انتخابات، ما بار ديگر مطالبات و رئوس برنامه

  ـ دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر و برچیدن فضای امنیتی
  ـ دفاع از حقوق شھروندان و مبارزه علیه نقض حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و کودکان

مبارزه علیه فساد و قاچاق کاال، شفاف سازی ـ تدوين لوايح برای برون رفت اقتصاد کشور از رکود، تقويت اقتصاد تولیدمحور و دانش محور، 
  فعالیت ھای اقتصادی و خاتمه دادن به رانت خواری

  ـ تدوين لوايح برای دفاع از حقوق کار، فقرزدائی و اشتغال زائی و کاستن از فاصله فقر و ثروت و گسترش بیمه ھمگانی
  ـ تدوين قوانین ضرور برای حفظ محیط زيست و حل معضل کم آبی

  یر قانون انتخابات در جھت حذف نظارت استصوابی و تامین حق انتخاب شھروندانـ تغی
  دفاع از استقالل مجلس و اعمال حق تحقیق آن در کلیۀ امور، خاصه در امور مربوط به نھادھای غیرانتخابی -

  ـ پیشبرد سیاست صلح در منطقه، تنش زدائی از مناسبات با کشورھای ديگر از جمله امريکا

  یاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)ھیئت س

  )٢٠١٦فوريه  ١٧( ١٣٩٤بھمن  ٢٨

  ما بر انتخابات برنامه محور تاکید داريم

 برنامه انتخاباتی خود را اعالم کنید!

 

 

  از سند سیاسی مصوب کنگره چھاردھم سازمان
 انتخابات .٦

اسی و اقتصادی کشور و توازن قوای امسال انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان ھمزمان برگزار می شوند. با توجه به وضعیت سی
موجود در درون حکومت، انتخابات تاثیرات معینی بر روندھای سیاسی کشور خواھد داشت. اگر چه ھنوز نمی توان از آرایش سیاسی در 

انتخابات از آستانه انتخابات مجلس تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این 
جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمھوری اسالمی، می باید جھت دھنده امر سیاست ورزی برای 
نیروھای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن 

  ھای ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمھوری اسالمی تأکید داريم.محدودیت 
شعار انتخابات آزاد وجھی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای سیاسی رسوخ کرده 

تقد است که پیش شرط آن آزادی فعالیت است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دھنده بخش بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و من
احزاب سیاسی و تأمین آزادی ھای مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق ھای رای و پذيرش رای آزادانه مردم 

و فرصت ھای مختلفی که در  پای می فشاريم. این رویکرد راھبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا
جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما الزم است تالش نیروھای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای 

گزاری انتخابات شرط مقدم بر غیردمکراتیک و فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست ھمگانی مردم باشد.
آزاد، فراھم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل ھای صنفی و دمکراتیک، جنبشھای اجتماعی و آزادی 

نه مطبوعات و گردھمائی ھا و تغییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری ھمه گروه ھای مردم با ھرگونه اعتقاد دینی، مذھبی و فلسفی و ھر گو
  طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است.

جمھوری اسالمی ھمانند حکومت ھای استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. 
ده نمی شوند. در قانون تعیین جانشین علی خامنه ای، معضل جدی جمھوری اسالمی است. تا کنون عالئمی از حل اين معضل مشاھ

اساسی انتخاب ولی فقیه برعھده مجلس خبرگان است. به ھمین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمھوری اسالمی از جمله 
نظامی ـ امنیتی ھا حائز اھمیت است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش جدی جناح ھای حکومتی تبديل شود. منافع 

ی ـ امنیتی ھا در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذ آن ھا نظام
  باشد.

 



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٥١ شماره    

 علیه کاالئی کردن آموزش

  در یک گردھمائی خواھان افزایش سھم بخش خصوصی در آموزشحسن روحانی رئیس جمھوری اسالمی ایران                        
                     عمومی شد. وی از دو برابر شدن ھزینه ھای دولت در امر آموزش ظرف چھار سال گذشته به عنوان انگیزه سپردن 

 سھم بیشتری از عرصه آموزش عمومی به بخش خصوصی نام برد.

ه تازه ای نیست. با آنکه قانون اساسی، دولت را موظف به تامین منابع آموزش در ھمه مقاطع پیش کاالئی کردن آموزش در ایران پدید
نزدیک به سی سال است که کاالئی وخصوصی شدن آموزش عمومی اجرا   از آموزش عالی برای ھمه کودکان و نوجوانان کرده است،

ای کالن فعالیت میکنند. مدارس دولتی توان رقابت با این گونه می شود. بسیاری از مدارس با ھدف سودجوئی از طریق اخذ شھریه ھ
مدارس را ندارند. عالوه بر این، بسیاری از مدارس دولتی نیز تحت پوشش ھای مختلف از خانواده ھا شھریه می گیرند. در نتیجه، 

ندارند که فرزندان خود را در  نظامی طبقاتی در آموزش عمومی ایران شکل گرفته است. قشرھای پائینی جامعه توانائی آن را
مدارسی ثبت نام کنند که از بیشترین امکانات مالی برخوردارند. این گونه نظام آموزشی، تعلق طبقاتی شھروندان را از ھمان سنین 

  کودکی تثبیت و شکاف طبقاتی در جامعه را عمیق تر می کند.

حد ھم که ھست تجاری تر کند. ما مخالف کاالئی کردن آموزش ایم. ما  اکنون دولت روحانی می خواھد نظام آموزشی ایران را از ھمین
ھمه کسانی را که دغدغه تخفیف بحران ھای اجتماعی، افزایش رفاه، گسترش آموزش، گسترش اشتغال و کاھش نابسامانی ھای 

نباید تابع مکانیسم ھای بازار و  اجتماعی را دارند فرا می خوانیم علیه تبدیل آموزش عمومی به کاال اعتراض کنند. آموزش عمومی
تجارت باشد. تجربه ھمه کشورھا حاکی است کاالئی شدن آموزش نه تنھا فاصله طبقاتی را افزایش میدھد، بلکه برآیند کیفیت 
آموزش را نیز پایین می برد. موفق ترین و با کیفیت ترین نظام ھای آموزشی در کشورھائی است که نظام آموزشی را از سرایت 

  کانیسم ھای بازار مصون نگه داشته اند.م

شواھد حاکی است که بخشی از مقامات دولت روحانی در ھمه تصمیم ھای اقتصادی و اداری دولت، ھدف گشودن عرصه ھای 
سودجویی بیشتر برای بخش خصوصی را دنبال می کنند. ما مخالف این روندیم. ظن قوی وجود دارد که تنگناھای مالی دولت تنھا 

ه ای برای اجرای سیاست ھای نئولیبرال در اقتصاد ایران است. طبق آمار خود مقامات دولتی، سھم آموزش عمومی در بودجه بھان
ھزار میلیارد تومان است. این رقم حتی اگر آن را به نرخ دولتی به دالر تبدیل کنیم از ھشت میلیارد دالر بیشتر  ٢۴دولت امسال 

صد میلیارد دالر است. یعنی تنھا حدود دو  ۴٠٠ن حتی پس از کاھش سال ھای اخیر ھم اکنون حدود نیست. تولید ناخالص داخلی ایرا
درصد است. طبق آمار بانک  ١٣درصد تولید ناخالص داخلی ایران صرف آموزش عمومی می شود. رقم مشابه در کوبا نزدیک به 

  قرار دارد. ١١٩کشور در رده  ١٧٣ر میان جھانی، ایران به لحاظ سھم بودجه آموزشی در تولید ناخالص داخلی د

در طول یکسال گذشته کانون صنفی معلمان تھران و شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی طی بیانیه ھائی سیاست کاالیی کردن 
حال در اين  آموزش و رشد قارچ گونه مدارس پولی و دریافت شھریه ھای اجباری از خانواده ھا را مورد نقد و اعتراض قرار دادند. در عین

مدت یاداشت ھا و مقاالت متعددی از سوی فعالین صنفی و بعضا صاحب نظران اموزشی در رسانه ھای مختلف منتشر شد که 
پیآمدھای ناگوار تداوم چنین سیاستی را در بخش اموزش گوشزد کردند. اما دولت نسبت به نقدھا و اعتراض ھا بی توجه ماند و به 

  ادامه داد. سیاست کاالئی کردن آموزش

ما خواھان افزایش بودجه آموزشی دولتیم. ما برآنیم که تنھا صرفه جویی مختصری در برخی اقالم بودجه دولت مانند بودجه نظامی، 
کمک به متحدان منطقه ای مانند رژیم سوریه، رانت ھای مختلف به نھادھای غیرشفاف و غیره می تواند ھمه تنگناھا در تامین بودجه 

قانون اساسی جمھوری اسالمی را بر طرف کند. اما برای چنین اقدامی اراده سیاسی الزم است و  ٣٠می طبق اصل آموزش عمو
برای ایجاد این اراده سیاسی، بسیج اجتماعی ضروری است. آموزش عمومی، معضل گریبان گیر ھمه خانواده ھاست. الزم است 

  ی، به این معضل توجه کنند و خواستار توقف کاالئی شدن آموزش شوند.فرھیختگان و ھمه دلسوزان امر توسعه و پیشرفت اجتماع

  ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٦فوريه  ١٤( ١٣٩۴بھمن  ٢٥

   

 

  ١٣سازمان مصوب کنگره از برنامه 
  دگرگونی نظام آموزشی

  
  وزشی کشور متحول شود. براین پایه:برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، الزم است نظام آم

  
  ـ امر آموزش از دین تفکیک شود، تدریس اجباری دروس مذھبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه جنسیت، زبان،

  عقیده و مذھب برچیده شود. 

  حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه  دوستی، پایبندی به حقوق بشر، برابر ـ نظام آموزشی به گونه ای اصالح شود که فرھنگ انسان
  ھای آموزشی حذف شود. دھد. کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی باید از کتاب

بایست  ـ نظام آموزشی باید به نیازھای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در ھمه سطوح می
  دنبال شود.

تمھیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پسران را تا باالترین سطوح تحصیلى فراھم نماید. آموزش ھا و  ـ دولت باید تشویق
  سال) اجبارى گردد. ١٧ھمگانى رایگان تا پایان دوره متوسطه (

ھای فنی ـ  یه آموزشـ نظام آموزشی باید جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپا
  ریزی گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوھشی بپردازد و اطالعات علمی و فنی را تھیه نماید. ای کاربردی پی حرفه

ی ریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگ ـ برای جلوگیری از فرار مغزھا و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامه
  معلمان و استادان بودجه الزم اختصاص داده شود.

... 



  
  

  ٥  صفحه  ٥١شماره     

  ت سیاسی کارآنالینیادداش
اگر پراگماتیسم را این معنا تعریف کنیم 
که سود مندی، کارآئی و حصول پذیری 
ایده ھا، سیاستھا و پیشنھادھا معیار 
شایستگی آنھایند، در این صورت باید 
تأئید کنیم که امروزه سیاست ورزی 
عموم نیروھای سیاسی و مدنی ایران و 
کردار عمومی جامعه نیز ھر یک به 

با پراگماتیسم  - و گاه به شدت  –رجاتی د
آمیخته است. این آمیختگی، الزام 
سیاست ورزی امروزی در برابر اصولگرائی 
حاکم بر سیاست "قرن بیستمی" 
بسیاری نیروھای ایدئولوژیک است و 
دعوت به سیاست ورزی توأم با این معنا 
از پراگماتیسم الزاماً دعوتی برای ترک ھر 

  سیاست نیست. اصل و اصولیتی در
اما تعبیر زمخت و خشن تری نیز از  

پراگماتیسم وجود دارد و آن کاربرد قدرت 
در تعقیب موفقیت آمیز اھداف خاص و 
دست یافتنی است. در این حالت مفھوم 
"پراگماتیک" مھرو نشان "موجه" را نیز بر 
خود دارد، به این معنا که سیاستی موجه 
است که موفق باشد، یا "سیاست 

. در این معنا از ]١[وفق، موجه است"م
پراگماتیسم است که ھر اصولیتی در 
سیاست نفی می شود، ھدف توجیه گر 

 وسیله، و حقیقت برابر با سودمندی.

چھار دورۀ پیشین انتخابات مجلس 
یا بھتر  –ه ھای این مجلس خبرگان و کرد

است گفته شود ناکرده ھای این مجلس 
تا کنون منشأ ھیچ تحرک یا جذابیت  –

سیاسی خاص نبوده اند. مردم نیز تا 
کنون رفتار انتخاباتی پرتحرکی در قبال این 

  انتخابات بروز نداده اند. 

اما به احتمال قوی، مجلس خبرگان دورۀ 
خامنه ای پنجم با الزام انتخاب جانشین 

. ]٢[به عنوان "رھبر انقالب" روبرو گردد
این واقعیت، در متن مناسبات مردم و 
حاکمیت از سوئی و اختالفات درون 
حاکمیت از سوی دیگر، انتخابات این دورۀ 

یت خاصی مجلس خبرگان را از حساس
برخوردار کرده است و قابل پیش بینی 
است که رفتار انتخاباتی مردم در قبال آن، 
خاصه در تھران و دیگر کالنشھرھای ایران 
نیز، دستخوش دگرگونی ای بسا 
شگرفی گردد. حداقل این ھست که در 
این دوره، انتخابات مجلس خبرگان 
انتخابات مجلس شورا را تحت تأثیر خود 

  گرفته است.

در ھفته ھا و روزھای اخیر، و خاصه با 
انتشار لیست انتخاباتی ھاشمی 
رفسنجانی برای انتخابات مجلس 
خبرگان، ایدۀ قابل توجھی برای شرکت در 

  این انتخابات به میان آمده است: 

ایدۀ شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با 
ھدف ممانعت از انتخاب سه کاندیدای راست 

صباح و یزدی در این افراطی یعنی جنتی، م
انتخابات. این ایده که به حساسیت پنجمین 
دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و رفتار 
انتخاباتی ای بسا شگرف مردم در قبال این 
انتخابات ارجاع می دھد، نمونۀ تیپیک 
پیوستن به پراگماتیسم به معنای زمخت و 

  خشن آن است.

  این ایده حاوی دعوتی است وسیع از 
سیاسی، به شمول نیروھای  نیروھای
دموکرات، برای شرکت در انتخابات  -سکوالر 

مجلس خبرگان و دادن رأی ھماھنگ به ھر 
کاندیدای دیگری، از جمله به کسانی چون 
دری نجف آبادی و ری شھری؛ ایده ای 
متکی به کاربرد قدرت. در حصول پذیری این 
ھدف، که ممانعت از انتخاب سه کاندیدای 

  ت، می توان تردید روا داشت. نامبرده اس

این واقعیت که عدم احراز صالحیت حسن 
که نامش ھم ابداً به آالیه ھای نام  –خمینی 

 –کسی چون رفسنجانی آلوده نیست 
پژواکی در اعتراض به آن در جامعه نیافت، 
ھشدار و نشانه ای از حصول ناپذیری این 
ایده است. مھم اما این است که خود 

یده ھدف آن را دستیافتنی می صاحبان این ا
دانند و درست به این دلیل آن را پیش 

  کشیده اند.

این که یگانه وظیفۀ مجلس خبرگان انتخاب   -
  "رھبر" و تبعات اقدام به این وظیفه است،

این که "رھبر" افراطی ترین تجسم   -
آمیختگی دین و دولت در جمھوری اسالمی، 

خب آنان و فراتر از انتخاب مردم، ارگانھای منت
  حاکم بر سرنوشت کشور است،

دموکرات درست با  -این که نیروی سکوالر   -
باورھای اصولی اش به انتخاب مردم و 

  جدائی دین از دولت تعریف می شود،
این ھمه حاکی از آن است که ایدۀ شرکت 

مانعت از مدر انتخابات مجلس خبرگان برای 
انتخاب نمایندگان راست افراطی، اصولیتی 

رح نیست، یا اگر ھم مطرح باشد، این مط
اصولیت تابع اکید نتیجه ای است که این 

  شرکت می تواند به بار آورد.
  به عالوه این که

 –در توازن قوای موجود نیروھای سکوالر    -
دموکرات نمی توانند خود شارح، مفسر و 

  مقوم نھائی رأی خویش باشند،

 و نیل به ھدف ایدۀ مذکور مستلزم رأی به  -
  کسانی برابر با آماجھای خود این ایده است،

حاکی از آن اند که برای این ایده وسیله فاقد 
  اھمیت است.

الزم به تصریح است که نکتۀ مرکزی در این 

 –جا این نیست که نیروھای سکوالر 
دموکرات به دلیل مخالفت اصولی شان با 
بنیان وظیفۀ مجلس خبرگان و محصول آن، 

آن شرکت کنند و یک بار  نباید در انتخابات
برای ھمیشه و از پیش از شرکت در این 
انتخابات تبری جویند. شرکت در انتخابات، 
ولو انتخابات مجلس خبرگان، ھمیشه امری 

  :مشخص است و تابع
  قوای واقعی،  -١ 
  توان و زمینه ھای گفتمان سازی  -٢
  اصولیتھای نیروی معین.  - ٣و 

از جمله بی تردید عوامل متعدد دیگری 
حساسیت انتخابات و رفتار انتخاباتی 
محتمل مردم نیز از این زمره اند. ھیچ رفتار 
انتخاباتی شگفت آوری از جانب مردم در روز 

اسفند منتفی نیست. اما عواملی از این  ٧
دست مقدم بر آن سه عامل برشمرده 
نیستند. گفته اند که در سیاست نمی توان 

  دستھا را نیالود. 

نتخابات مجلس فرانسه نشان داد آخرین ا
که می توان "دستھا را آلود" و به 
پراگماتیسم زمخت و خشن متوسل نشد، 
مشروط به آن که شرح، تفسیر و تقویم 
موضع متخذه از عھدۀ قوای واقعی نیروی 
سیاسی معین برآید. ھمچنین دعوت از 
نیروھای سیاسی و مدنی برای پیگیری حق 

توری در ھمین شھروندی از طریق کاندیدا
دھمین دورۀ انتخابات مجلس شورا نشان 
داد که می توان "دستھا را آلود" و به 
پراگماتیسم زمخت و خشن متوسل نشد، 
مشروط به این که بر متن مساعد در درون 
جامعه امکانی برای ساختن یا سامان دادن 
به گفتمان داشت. بدون چنین کَم و کیفی، 

دستھای آلوده  آنچه باقی خواھد ماند، تنھا
  است.

  
  

تعاریف داده شده از پراگماتیسم و  -]١[
صفات "زمخت" و "خشن" در تعریف دوم از 
من نیستند. ھمگی مأخوذ از "انسیکلوپدیا 

  بریتانیکا" اند.

در این باره که آیا مجلس خبرگان دورۀ  -]٢[
پنجم دست به انتخاب جانشین خامنه ای 
خواھد زد یا خامنه ای اقدام به تعیین 
جانشینی برای خود خواھد کرد و مجلس 
خبرگان با قیام و قعودی دست به تأئید این 

ھد زد، نظراتی وجود دارند. من بر اقدام خوا
این نظرم که شق دیگر آن است که تعادل 
موجود در درون حاکمیت توسل به ھیچ یک 
از این دو را ممکن نکند و روند این تعادل، 
ناگزیر به انتخاب شورای رھبری موقتی 

قانون اساسی بیانجامد  ١١١مطابق اصل 
  که آیندۀ آن ابداً قطعی نیست.

 

 شرکت در انتخابات مجلس خبرگان با کدام پراگماتیسم؟

  علی پورنقوی
 

بر واليت فقیه  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 ھستیم

  
 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه    ٥١ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

تا ب انتخابات اسفندماە نزدیکتر می شویم، 
کشمکشھا حول مسئل رد صالحیتھا بویژە 

، در میان ١در رابط با انتخابات مجلس
اقتدارگرایان درون حاکمیت، اصالح طلبان، 
بخشی از اصولگرایان، جناح دولت و جامع 

وح مختلف تری بخود می مدنی ایران سط
گیرد. عالوە بر تائید صالحیت عدەای دیگر از 
داوطلبان رد صالحیت شدە، و فشارھای 
پشت پردە و علنی نیروھای مخالف تندروھا، 

استاد دانشگاە نیز از  ٢٩٦شاھد آنیم ک 
ای ب روحانی نسبت  سراسر کشور در نام
ب برگزاری انتخابات غیر رقابتی ھشدار 

و از طرفی دیگر نظامیان بعنوان دادەاند، 
مدعی اصلی حفظ نظام در قالب یکی از 
اند ک اجازە  مسئولین نظامی بسیج گفت
ورود ب ھیچ عامل نفوذی را ب مجلس 

 نخواھند داد.
در یک کالم می توان گفت ک علیرغم ھم 
تالشھای جناح مسلط درون جمھوری 
اسالمی در مھندسی کردن انتخابات در 

ر باال، اما با ادام فشار ھم از سطح بسیا
طرف جناح دولت (سخنرانیھای روحانی در 
این خصوص)، کارگزاران (حمالت رفسنجانی 
ب شورای نگھبان) و اصالح طلبان (واکنش 
خاتمی)، و بخشی از جامع مدنی، این 
جناح می رود ک در سطوح معینی از مواضع 
قبلی خود عقب بنشیند ک این خود را در 

د مجدد صالحیت تعداد معینی از رد تائی
  صالحیت شدگان باز می یابد.

در مورد چگونگی ادام این روند، اینک ادام 
فشارھا می توانند منجر ب عقب نشینی 
بیشتر اقتدارگرایان و تائید صالحیت بیشتری از 
رد صالحیت شدگان بشوند، می توان ھم 
بشیوە منفی و ھم مثبت گمان زنی کرد. 

، از این بیشتر جناح اقتدارگرا عقب نخواھد  اینک
نشست و با حفظ اکثریت داوطلبان خود، ب 
داستان ردصالحیت شدگان برای ھمیش پایان 
خواھند داد، و یا اینک ھنوز این امید ھست ک 
در صورت ادام فشارھا، جناح اقتدارگرا بیشتر 
عقب بنشیند و ردصالحیت شدگان بیشتری 

   .تائید صالحیت شوند
شاید تمامی این مسائل در قبال این امر زیاد 
مھم جلوە نکند ک علیرغم اصرار جناح اقتدارگرا 
ک بر ژست شکست ناپذیری خود تاکید ویژەای 
می کند و می خواھد چنین نشان بدھد ک 
سد نفوذ ناپذیری ست، عمال در این روزھا در 
مقابل فشار جناحھا و نیروھای مقابل عقب می 

بعین امتیاز می دھد. نیروئی ک نمی نشیند و 
تواند خود را در خارج از دایرە کنش و واکنشھای 
درون جامع سیاسی ایران یک بار برای 
ھمیش تعریف کند و الجرم بمانند ھر وجود 
اجتماعی دیگر ناچار ب پذیرش تاثیرات خاصی 

  است.
و حال سئوال این است ک اگر بخصوص جامع 

 در ھیئت فشارھای مدنی مدنی ایران از جمل
(از نوع نام استادان دانشگاە)، با طرح 
ھای خود از جمل حق شھروندی در  خواست
خصوص مشارکت شھروندان در امر نمایندگی 
مجلس، و طرح مطالبات عدیدە دیگر از جمل 
گسترش حقوق شھروندی و لغو نظارت 

استصوابی و ب حق خود ب حاکمیت فشار 
ست چقدر ب تغییر در می آورد، می توان

آرایش نیروھای سیاسی در داخل کشور منجر 
شود، و اقتدار انحصارطلبان را با مشکالت 
جدی در آستان انتخابات مواج کند. فشاری 
ک از طریق تضعیف اقتدارگرایان راە را برای 

    دمکراتیزە کردن کشور بھتر بگشاید.

اقتدارگرایان و از جمل رھبر نظام و سپاە ک 
با امر برجست کردن نفوذ دشمن ب مصاف 
جناحھا و نیروھای مخالف خود در انتخابات 
اند، متوج نیستند ک یک فاکتور اصلی را  رفت
از دست دادەاند ک آن نیز ھمانا تضعیف ایدە 
دشمن در روانشناسی مردم بعلت قرارداد 
برجام می باشد. برجام، منطقا گسترش روابط 

ین پارادایم دشمن عمال در را می طلبد و بنابرا
این مقطع با دشواریھای معینی روبرو شدە 
است. واقعیت این است ک ایدە دشمن، نفوذ 
اجتماعی چندانی در این مقطع برای آنھا نمی 
آورد و از این منظر ایجاد بسیج اجتماعی برای 
   رای دادن ب نیروھائی ک ب این ایدە

  معقتدند، دشوار.

، د ر بحبوح تاثیرگذاریھای معین کالم آخر اینک
نیروھای اجتماعی و سیاسی بر ھمدیگر در 
مقطع انتخابات، و طرح گفتمانھای مختلف، این 
ن تھدید و فشار یک جناح خاص، بلک در 
نھایت برآمد نھائی حضور واقعی نیروھاست 
ک جھت اصلی را تعیین می کند. بنابراین 

برای ھنوز برای برآمد جدی تر نیروھای مدنی 
  طرح مطالبات خود، فرصت ھست.

 

  ، ذرە ذرەستاندن مال
 پور فرخ نعمت

 

 فشار بر کارگران ایران محکوم است
  کانون مدافعان حقوق کارگر

سال حبس محکوم شده است. چندی قبل نیز عثمان اسماعیلی به یک سال  ٥در حکمی ناعادالنه داود رضوی به جرم فعالیتھای کارگری به 
ر سالگرد کشتار این کارگران در چند سال قبل، دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد نفر از کارگران مس خاتون آباد د ٢٨حبس محکوم شد. 

ر میشوند و... به نظر میرسد در آستانه ی حضور شرکتھای بزرگ سرمایھداری بعد از لغو تحریمھا، برای اطمینان خاطر آنان این روند ادامھدا
 خواھد بود.

حقکشیھایی که ھر روزه علیه کارگران صورت میگیرد، جرم است در حالی که دزدی و غارت فعالیتھای کارگری و اعتراض علیه بیعدالتیھا و 
  اموال کارگران و زحمتکشان نه تنھا جرم محسوب نمیشود بلکه از حمایتھای قانونی نیز برخوردار میشود.

ران سراسر دنیا محکوم است. این حقکشی ھا از بلکه از سوی کارگ این گونه احکام و سرکوب ھا نه تنھا از طرف کارگران و زحمتکشان ایران، 
  طرف چند نھاد بین المللی کارگری محکوم شده است.

منتشر شده این موج  ٢٠١٦فوریه  ١٩کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) در نامه ای خطاب به رییس جمھور که در تاریخ 
خواستار اعطای کامل آزادی ھای مدنی برای داوود رضوی و ابراھیم مددی شده تا آنھا بتواند جدید علیه اتحادیه ھای کارگری را محکوم کرد و 

استانداردھای کارگری و بین المللی متضمن این آزادی ھا می  به فعالیت اتحادیه ای و کارگریشان بپردازند. در این نامه اشاره شده که 
  باشند.

 ١٦٢در    اتحادیه ٣٣٣میلیون کارگر از  ١٨٠   حادیه ھای کارگری (آی تی یو سی) به نمایندگی ازکنفدراسیون بین المللی ات  در نامه ی دیگری
  کشور و منطقه ، اعتراض خود را نسبت به موج اخیر آزار و سرکوب علیه رھبران اتحادیه ھای کارگری و فعالین اعالم کرد .

فوریه را محکوم کرده که تنھا به خاطر برای شرکت در تظاھرات  ٨آباد درتن از کارگران معدن مس خاتون  ٢٨آی تی یو سی ھمچنین دستگیری 
  تن از کارگرانی که شغل دائمی داشتند،دستگیر شدند. ١٧٠صلح آمیزی در اعتراض به وضعیت قرارداد کاری 

فعالین کارگری را بدون معطلی  آی تی یو سی نیز از دولت ایران مصرا خواسته است که داود رضوی ، ابراھیم مددی و ھمه کارگران زندانی و
  اتحادیه ھای صنفیشان در جھت توسعه موقعیت شغلی شان در ایران حمایت کند.  آزاد کرده و از حقوق بنیادین کارگران برای سازماندھی

  بخشی ازدرادامه این نامه به به این مساله اشاره شده که اصل آزادی تشکل ھای کارگری و حق تشکل بخشی از حقوق بشر است که 
امضا  ١٩٧٥) را در سال ICESCمیثاق (پیمان) حق اقتصادی ، اجتماعی و فرھنگی میباشد که ایران این میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی (

 ایران به عنوان عضوی از سازمان  کرده است و بر این اساس یک تعھد قانونی بین المللی دارد، به عالوه به این نکته نیز اشاره شده که 
جھانی کار موظف است که به اصول پایه ای حق تشکل احترام بگذارد. کمیته آزادیھای تشکلھای سازمان جھانی کار بر حق تشکل و آزادی 

  دبیر کل آی تی یو سی است. –جلسات کارگران تاکید می کند. این نامه به امضای شارون بارو 

این مساله اشاره کرده است که سرکوب شدید اعتراضات کارگران در ایران پس از  در نامه ی دیگری کنفدراسیون بین المللی مواد غذایی به
فوریه، برای مقابله با اعتراضات کارگری اشاره و سپس  ٥لغو تحریم ھا کاھش نیافته است و به تمرین آموزشی بسیج استان گلستان در 

ده است. در خاتمه نیز به اعتراض کارگران نیشگر ھفت تپه نسبت دولتی خاتون آباد مطرح ش  تن از کارگران معدن مس ٢٨ موضوع دستگیری 
  به دستمزدھای عقب افتاده شان پرداخته است.



 
 

         

        
 

  
 

  ٧صفحه  ٥١ شماره    

بنا ب گزارش سایت سندیکای کارگران 
شرکت واحد داود رضوی یکی اعضائ 
 ھئیت مدیرە سندیکای کارگران شرکت

دیماە  ب خاطر فعالیت  ٢٣واحد ک در 
دادگاە  ٢٦شعب ھای سندیکایی در 

انقالب محاکم شدە بود توسط این 
سال حبس تعزیری محکوم  ٥دادگاە ب 

بھمن ب وی  ٢٨گردیدە و این حکم در 
  ابالغ شدە است. 

داود رضوی قبال نیز بخاطر عضویت و 
فعالیت در سندیکای شرکت واحد بارھا 

  رد قرار گرفت و زندانی شدە بود.تحت پیگ
مددی نایب رئیس ھیئت  ھمچنین ابراھیم

مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد ک 
او ھم بخاط فعالیت ھای سندیکایی 
بارھا ب زندان افتادە و سال ھای زیادی را 
در زندان گذراندە قرار است در سوم 
اسفند توسط ھمان دادگاه برای سومین 

. قبل از این نیز تعداد بار محاکم شود
دیگری از اعضاء ھئیت مدیرە این 
سندیکای کارگری ک از آغاز فعالیتش تا 
کنون ھموار تحت فشار و محدودیت 

ب رغم اعتراضات پیا ه شدید قرار داشت
پی و متعدد اتحادی ھای و تشکل ھای 
داخلی و جھانی کارگری محاکم و 

  زندانی و از کار اخراج شدەاند.

پیشبینی است ک بیدادگاە انقالب قابل  
اسالمی با وجود این ک ابراھیم مددی 
مرتکب ھیچ خالف قانونی نشدە این بار 

جنبش نیزاین فعال سرشناس و مبارز 
را بخاطر پایبندی و مقاومت سندیکایی 

مثال زدنی اش ب حقوق سندیکایی با 

اتھامات ساختگی ک ھیچ ربطی ب 
کوم ب زندان فعالیت سندیکایی ندارند مح

کند. محاکم این دو فعال سندیکایی در 
شرایطی انجام می شود ک در ماە ھای 
گذشت بازداشت و اخراج و محاکم 
ای یافت و  فعالین کارگری ابعاد بیسابق
ماھی نیست ک تعدادی از فعالین صنفی 
صنفی اخراج و محاکم و محکوم ب زندان 

  نشوند. 

گران زندانی عالوە بر افزایش شمار کار
مدت محکومیت کارگران ب دلیل فعالیت 
صنفی نیز ب طرز آشکاری نسبت ب 
گذشت افزایش پیدا نمودە.و تعدادی از 
فعالین صنفی ک دوران محکومیت شان 
پایان یافت قبل از اینک از زندان آزاد شوند 
دوبارە ب زندان محکوم شدە و از آزدی 

بعنوان  شان جلوگیری شدە . در این میان
نمون می توان از رسول بداغی و بھنام 
ابراھیم زادە نام برد ک دچار چنین 
سرنوشتی شدند. محکومیت دوبارە 

سال زندان و جعفر  ٩محمود صالحی ب 
 سال زندان در کنار ٦عظیم زادە ب 

جلوگیری از معالج زندانیان بیمار ب 
خوبی گویای تشدید فشار ب فعالین 

زمانی است ک مطابق  کارگری درست در
وعدەھای انتخاباتی روحانی قرار بود 
فعالین مدنی و سیاسی از زندان  آزاد 
شوند، فعالیت مدنی و صنفی آزاد 
گذاشت شود و بساط رژیم"سرھنگان" بر 

  چیدە شود!

مضحک تر اینک در چنین اوضاع احوالی 

ک ھر حرکت صنفی با مشت آھنین 
الیون روبروست و وزیر کار دولت اعتد

مشغول از بیخ و بن بر انداختن قوانین 
حمایتی و اجتماعی است، سرگردگان 
تشکل ھای وابست ب قدرت در آستان 
انتخاب ب کارگران وعدە اتحادی کارگری 

  می دھند.

کسی نیست ک از این جماعت نوکر  
سرمای دار و مجیز گوی وزیر کار بپرسد، 

تحادی شما اگر ب راستی طرفدار کارگر و ا
ھستید، چرا ب جای حمایت از کسانی ک 
دارند اتحادی و سندیکا تشکیل می دھند، 
با چماق ب آنھا حمل می کنید! اگر طرفدار 
تساوی حقوق کارگر زن و مرد ھستید، چرا 
اتحادی ھای کذائیتان را زنان مردان می 
کنید.  چگون است ک وقت انتخابات ک 

رگر می افتید اما می شود ب یاد حقوق کا
حتی در این مواقع ھم زبان ب کام می 
گیرید و کالمی در اعتراض ب  این ھم 
ظلم و ستم  ک بر کارگر روا می دارند، 

  نمی گوئید؟

سال است  ٢٠علی رضا محجوب بیش از 
ک بقول خودش نمایندە کارگر و رئیس 
فراکسیون کارگری مجلس است، در این 

رگر بدتر شدە و مدت سال ب سال وضع کا
ای از حقوق کارگر از وجود  ھر سال تک
کارگر توسط کرکس ھای حاکم کندە و 
خوردە شدە و صدای اعتراض کارگر با گلول 
و زندان و اخراج دادە شدە، اما دریغ از یک 
کلم اعتراض از این جماع مدعی 

 نمایندگی.
 

  محاکمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر!

  صادق کار
 

  کمپین تغییر ...
  ١٥ادامه از صفحه 

 .رای رفع تبعیض و نابرابری را یک گام مھم دیگر به پیش خواھد بردو جنبش زنان ایران ب

نکته قابل تامل آن است که جنبش زنان پیشرو ایران علیه تبعیض و برای دست یابی به مشارکت اجتماعی و سیاسی برابر، از نظر کیفی 
بش قرار دارد، یکی فقدان آزادی ھای سیاسی و یکی از نیرومندترین جنبشھای زنان در منطقه است، اما دو مانع مھم روبروی این جن

بسته بودن ساختار حاکم و دیگری مقاومت ساختار سنتی و مردساالر، خانواده و جامعه است. اگر می بینیم که جنبش زنان علیه تبعیض 
ن و یا عراق دست و برای مشارکت سیاسی برابر، در برخی از کشورھای دیگر منطقه از جمله در کشورھای ھمسایه چون افغانستا

آوردھای بیشتری داشته و زنان بیشتری در مجلس این کشورھا حضور دارند، به دلیل فضای سیاسی نسبتا بازتری است که شرایط و 
 تعادل نیروھا و تغییرات در باال ایجاد کرده است، در حالی که ساختار سنتی و مردساالرانه خانواده در این کشورھا چه بسا نیرومندتر از

یران است. درست به ھمین دلیل است که حرکت جنبش زنان ایران برای تقویت حضور در ساختار سیاسی و از جمله تغییر چھره مردانه ا
مجلس، می تواند تاثیری تعیین کننده داشته باشد. فراموش نکنیم که دست آوردھای جنبش زنان ایران در قبال چنین ساختار بسته 

ای پیگرانه و تحمل ھزینه ھای بسیار سنگین و به ھمین دلیل از نظر کیفی بسیار غنی و ارزشمند سیاسی، حاصل دھه ھا تالش ھ
 .است
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   ٨صفحه   ٥١ شماره    

 دو ھدف مھندسین انتخابات جاری!

  نیا منوچھر مقصود

دو ھدف برای مھندسان این انتخابات مھم 
بوده است. اول نشاندن شخص مناسب و 
از خود بجای آقای خامنه ای، چرا که 
خبرھا نشان از بیماری حاد "رھبر" می 
دھد؛ و دوم تثبیت و گسترش موقعیت 
قدرتمند سپاه در دایره سیاست و 

 سیاست گذاری و اقتصاد.
لین ھدف نیاز به مھندسی دستیابی به او

انتخابات مجلس خبرگان رھبری داشته و 
دومی مجلس شورای اسالمی را نشانه 
گیری کرده است. در این بازی قدرت، چھار 
ارکان مھندسی کننده، بشمول بیت 
رھبری، شورای نگھبان، سرداران سپاه با 
توان مالی افسانه ای و دست دراز و 

ائی با مخوف امنیتی شان، و دستگاه قض
ریاست ھمشھری مان آقای صادق آملی 
الریجانی شرکت داشته اند. آنھا که ھر 
یک دارای تجربه و امکانات فراوان در رد و 
حذف غیر خودی می باشند، با ھماھنگی 
ھای الزم دست به دست ھم داده و اینبار 
مھندسی را تا حد فرمایشی کردن 

  انتخابات به پیش برده اند.

  

  

  

  

  

ریبن حاصل شده است. ھدف اول تق
چینش و رد صالحیت ھا آنچنان صورت 
گرفته که از ھم اکنون تکلیف ترکیب 
مجلس خبرگان روشن است. نتیجه این 
خواھد بود که اگر در زمان حیات آقای 
خامنه ای برایش جانشینی تعیین شود، 
حتما فرد مورد قبول این کارتل سیاسی 
چھار عضوی، انتخاب خواھد شد. کارتلی 

ه درحال حاضر تصمیم گیرنده اصلی در ک
حیات سیاسی ــ اقتصادی کشور بوده و 
دقیقا در قد و قواره یک کارتل خواھان ب 
کرسی نشاندن برنامه ھای سیاسی ــ 
اقتصادی اش، بدون دادن نقشی تعیین 

  کننده به دیگران است.

د با خیال راحت و با برنامه نآنھا می خواھ
سا خامنه ای شده ریزی از قبل، وارد فاز پ

و سرنوشت و آینده سیاسی شان را 
بیمه نمایند. و اگر فاکتور و یا بازیگر دیگری 
(مانند جنبش میلیونی مردم) وارد میدان 
نشود، این ھدف از ھم اکنون حاصل شده 
است. اینکه در آینده این کارتل باقی بماند 

  یا نه، باید منتظر رویدادھای آینده بود.

دوم، اگر خبرھای  دستیابی به ھدف
رسیده، دال بر اینکه سرداران سپاه 

نماینده در  ١٨٠خواھان سھم حداقلی 
مجلس آینده شورای اسالمی می 
باشند، درست باشد؛ و با حذف فله ای 
کاندیداھای جناح اصالح طلب، دیگر 
مشکل بنظر نمی رسد. اگر چه در این 
مجلس ھم اقلیت "مخالف" کوچکی 

. اما اکثریت مطیع نمایندگی خواھد داشت

این کارتل خواھد بود. با رسیدن به این 
ھدف، موقعیت سیاسی سپاه، در کنار 
موقعیت بی بدیلش در اقتصاد کشور تثبیت 
خواھد شد و عالوه بر این ھدف اصلی، 
ھدفھای ریزتری مانند، جلوگیری از "بازی 

  گوشی ھای" رئیس جمھوری ھم ممکن.

  

  

  

  

  

  

  

بار در حکومت  بر این اساس برای اولین
جمھوری اسالمی، وجھه فرمایشی 
انتخابات بر دیگر وجوه آن، یعنی غیر 
دمکراتیک، ناسالم و غیر رقابتی بودنش، 
می چربد. اینبار با "دقت ریاضی" ترکیب و 
سھم ھر یک از جناح ھای اصلی نظام در 
این دو مجلس، قبل از رای گیری مشخص 

  شده است.
ین به ولی چرا کارتل حاکم این چن

مھندسی در این انتخابات پرداخته است؟ 
آنھا از چه چیزی در ھراس ھستند؟ چه 
خطری را جلوی خود می بینند؟ پاسخ را در 

  این دو وجه می توان دید:

الف ــ ھسته اصلی حکومت دیگر تاب 
تحمل پس لرزه ھای یک انتخابات غیر قابل 
پیش بینی را ندارد؛ و ب ــ در نبود آقای 

با نقش تعیین کننده او بعنوان خامنه ای 
حلقه ارتباطی بین اعضای این کارتل 
سیاسی ــ اقتصادی و قضائی و داشتن 
نقش مھم عمود خیمه نظام، شرایط برای 
آن کارتل سخت و غیر قابل پیش بینی 
خواھد شد. و این خود از یک سو نشان از 
نازک شدن پایگاه اجتماعی نظام داشته، و 

برآمد مستقل و  از سوی دیگر ترس از
میلیونی مردم می کند. یعنی آینده بسود 

  این کارتل نخواھد بود.
و دقیقا در ھمین دو حلقه ضعیف است که 
حکومت ضربه پذیر می باشد. اپوزیسیون 
واقعی و دمکرات با ایجاد ھماھنگی و 
ھمکاری بین خود، با توجه به ضعف نظام، 
باید برای برآمد بعدی مردم در ابعاد 

  نی آماده شود.میلیو

حتی با انتخاب ولی فقیه جانشین آقای 
حامنه ای، و در زمان حیات او، دوران پسا 
خامنه ای دوران متفاوتی با اکنون خواھد 
بود. ھیچ کس مانند او نمی تواند مانند او 
نقش خیمه عمود نظام را بعھده گرفته و 
تمامی جناح ھای حکومتی را با ھدف حفظ 

ر نگھدارد. نبرد قدرت بعد نظام در کنار یکدیگ
خامنه ای، بین نیروھای تشکیل دھنده این 
کارتل، در مقابله با ائتالفی از اصالح طلبان، 
رفسنجانی و روحانی، تا حدف یکی از این 
دو طیف از ساختار قدرتی ــ سیاسی 
جمھوری اسالمی شدت خواھد گرفت. 

دیگر تقسیم قدرت بصورت فعلی ممکن 
این دو جناع باید کنار  نخواھد بود. یکی از

رود. طرفین بر این امر واقف بوده و بی دلیل 
نیست که یک طیف اینچنین دست به 
مھندسی و چینش انتخاباتی زده و طرف 
دیگر، بخصوص آقای رفسنجانی با زبانی تند 
به مقابله می پردازد. آقای رفسنجانی خطر 
را بیخ گوشش حس می کند. اگر طیف 

ودش را بجای آقای قدرتمند ولی فقیه خ
خامنه ای بنشاند، دیگر این فرزندان 
رفسنجانی نیستند که باید ب زندان بروند، 

  این بار نوبت خودش فراخواھد رسید.
یعنی دوران پسا خامنه ای فرصتی را برای  

نفس کشیدن مردم و اپوزیسیون بوجود 
خواھد آورد. اگر اپوزیسیون بخواھد و بتواند از 

  د!آن استفاده نمای

جامعه خواھان تغییر است. ھیچ یک از جناح 
ھای حاکمیت در برنامه شان آن تغییراتی را 
که مردم آگاه و اکثریت جامعه می خواھد را 
نداشته و نخواھند داشت. حاکمان اصلی 
نظام بیش از ھمه بر این واقعیت آگاه ھستند 
که با اولین تغییر جدی، تاریخ مصرف شان به 

و به ھمین دلیل در مقابل پایان خواھد رسید 
  تغییرات جدی و دمکراتیک خواھند ایستاد.

  

  

  

  

  

  

  

  

آینده از آن نیروھای دمکرات و آکاه جامعه 
خواھد بود، اگر که نیاز زمان را دریافته و 
خودرا برای بعھده گرفتن این وظیفه آماده 

  نمایند.

***********  
ھدف این نوشته وارد شدن مستقیم به 

ارزش گذاری گفتگوھای  بحث و بررسی و
جاری توسط نیروھای سیاسی با موضع 
گیری ھای متفاوت در این دور از انتخابات 

فراخوان برای شرکت ھمه جانبه در  :مانند
بدون قید شرط توسط پاره ای از  انتخابات، که

نیروھای سیاسی برای ھمه انتخابات داده 
می شود؛ سیاست تحریم در ھمه انتخاباتی 
که در نظام جمھوری اسالمی برگزار می 
شود؛ اتخاذ سیاست چند وجھی ی تحریم 
(یا عدم شرکت) در مناطقی که امکان رقابت 
وجود ندارد، یا اینکه نیروھای شرکت کننده 

از طیف راست و اصول گرا ھستند، و ھمه 
ھمزمان شرکت ھوشمندانه در آن مناطقی 
که رای مردم می تواند تاثیرگذار باشد، نبوده 
است. اگر چه آنھم درجای خود مھم و قابل 
توجه است. بلکه مقاله به بررسی، 
چگونگی، ابعاد و اھداف مھندسی در این 
انتخابات و دورنمای رویدادھای احتمالی بعد 

  آن توجه دارد.

 

جامعه خواھان تغییر است. ھیچ 
یک از جناح ھای حاکمیت در 
برنامه شان آن تغییراتی را که 

و اکثریت جامعه می مردم آگاه 
خواھد را نداشته و نخواھند 

 داشت

چینش و رد صالحیت ھا آنچنان 
صورت گرفته که از ھم اکنون 
تکلیف ترکیب مجلس خبرگان 
روشن است. نتیجه این خواھد 
بود که اگر در زمان حیات آقای 
خامنه ای برایش جانشینی 
تعیین شود، حتما فرد مورد قبول 
این کارتل سیاسی چھار 

 عضوی، انتخاب خواھد شد

حتی با انتخاب ولی فقیه جانشین 
آقای حامنه ای، و در زمان حیات 
او، دوران پسا خامنه ای دوران 
متفاوتی با اکنون خواھد بود. ھیچ 
کس مانند او نمی تواند مانند او 
نقش خیمه عمود نظام را بعھده 
گرفته و تمامی جناح ھای 
حکومتی را با ھدف حفظ نظام در 

 نار یکدیگر نگھداردک



  
  

  
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٥١ شماره    

اسفند ماه و از طریق انتخابات مھندسی شده، در پی آرایش ترکیب دو مجلس "خبرگان" و "شورای  ٧جمھوری اسالمی در روز 
است. این دو "انتخابات" نیز مانند ھر انتخابات دیگر در این حکومت، غیر دمکراتیک ھستند. نه تنھا آزاد نیستند، بلکه دست اسالمی" 

را کنار می گذارند و آنگاه از ملت که امت پنداشته می شود،  ھای والیت فقیه و کاندیداھای "غیرخودی"  اندرکاران والیت ابتدا نامطلوب
 قی محدود و مدیریت شده دست به گزینش از میان نامزدھای "خودی" زده و با نظام "بیعت" کند.می خواھند تا با ح

پیشاپیش ھر انتخاباتی در جمھوری اسالمی، به نتیجه ھر   جامعه آگاه سیاسی این را ھم می داند که آمران قدرت، علیرغم مھندسی
ھای  ت فقیه قابل تحمل باشد. در غیر این صورت، باید که ماجرا آفرینیانتخاباتی تنھا آن زمان رضایت می دھند که حاصلش برای والی

از سوی دستگاه والیت را انتظار داشت. انتخابات در این حکومت، ابزاری است برای توزیع قدرت  ٨٨امنیتی چون کودتای انتخاباتی سال 
ملت. حال آنکه در انتخابات آزاد، حق انتخاب آزادانه مردم  ھای آن به محوریت والیت فقیه و نه تنظیم رابطه بین دولت و میان دسته بندی

شود، احزاب، مطبوعات و رسانه ھا آزادند، و شھروندان برابر حقوق قادرند تا در یک ساز و کار دمکراتیک بر   به رسمیت شناخته می
  تصمیمات متخذه برای امروز و فردای کشور تاثیر بگذارند.

این دور، بیش از ھر وقت دیگری و بگونه فوق افراطی جنبه انتصابی به خود گرفته است. قدرت والیی  انتخابات در جمھوری اسالمی اما
ھا زده و  ترین قلع و قمع که مدام در جھت تقویت اقتدار والیت فقیه و تضعیف جمھوری حرکت می کند، این بار پیشاپیش دست به وسیع

ایی را در پیش گرفته که جرم آن فقط مطالبه حق شھروندی خویش و  کوب کردن جامعهبا توسل به ابزار "قانونی" و غیر قانونی خود، من
  بھره گرفتن از مسالمت آمیزترین شکل این حق است.

ھای بیش از  در مقابل البته، نیروی دمکراسی خواه ایرانی نیز خود را ھشیارتر از قبل نشان می دھد. این نیرو نه تنھا در برابر زورگویی
مدنی در برابر آن را مدام   ھای نوع "رستاخیزی" ولی فقیه از مقاومت باز نمانده است، بلکه ایستادگی ا از گلیم دراز کردناندازه و پ

کند. ھفتم اسفند ماه، محل نمایش تقابل حق انتخاب شھروندی با انتصاب و "استصواب" در این  تعمیق می برد و ھردم گسترده تر می
  حکومت است.

ھای مھم و متنوعی از   ھای انتخاباتی را عرصه اینکه در مبارزه خشونت پرھیز و مدنی جامعه ایران علیه دستگاه والیت، دوره ما با تاکید بر
 ٧ایی نیز مقتضی شرایط مشخص ھمان مقطع می شناسیم، رویکرد خود در برابر دو انتخابات روز  در ھر دوره  رودررویی جامعه با والیت و

ت در آنھا بر می گزینیم. اجتناب از رفتن پای صندوق این "انتخابات"، نه گفتن است به نظارت استصوابی، مخالفت اسفندماه را عدم شرک
  با شورای نگھبان و ایستادن در برابر والیت فقیه به منظور پس نشاندن آن. با چنین نگاھی، سخن مشترک ما اینست:

نیت، زیرا که نھادی است بنیاداً ارتجاعی، ضد دمکراتیک و منحصر به مردان. ) شرکت نکردن در رای گیری برای "مجلس خبرگان" روحا١
یک جمھوریخواه دمکرات سکوالر، با اصل والیت مخالفت دارد، ولی فقیه را نفی و وجود آن را نقض جمھوری می داند و علیه ھر ارگانی 

مناسب در قبال این "انتخابات" را، عدم شرکت در آن می دانیم می ایستد که وابسته و یا خدمتگزار این نھاد استبدادی است. ما راھکار 
تا از این طریق، اراده جامعه در برابر والیت نمایان تر شود. حال اگر شھروندی به نیت تاثیر گذاری در ترکیب مجلس "خبرگان" قصد شرکت 

ھمانا ندادن رای به منصوبینی است که برای تامین  داشته باشد، از نظر ما کمترین کاری که می تواند انجام دھد   در انتخابات آن را
  اند. حاضر به انجام ھر رذالتی  ای ولی فقیه و سنگر گرفتن پشت او قدرقدرتی خامنه

امکان کاندیداتوری و رقابت برای حتی منتقدین   انتخاب "مجلس شورای اسالمی" نیز شرکت نمی کنیم، زیرا که در آن -) در انتصاب ٢
والیت نیز به حداقل رسیده است. حکومت، از منتقدین خود و حتی ما مخالفین خود می خواھد که فقط در رای دادن، آنھم ھای  یکه تازی

اند. چنین شراکتی، ارزانی خود والیت باد. ما خود ھر آیینه اگر از حق  رای به کسانی شریک شویم که از تنگ ترین صافی تصفیه گذشته
مان با بنیاد قانون اساسی سراپا تبعیض جمھوری اسالمی آمادگی این را  نبودیم، علیرغم مخالفت شرکت در چنین انتخاباتی محروم

ھایمان و از جمله فضا سازی جھت تغییر بنیادین ھمین قانون، خود را در  داشتیم که برای بھره گرفتن از چنین تریبونی و معرفی برنامه
شرایط مشخص، خود را موظف می دانیم تا شھروندانی را که می پندارند می توان بر  معرض انتخاب جامعه قرار دھیم. اکنون اما در این

  گذاشت، به در نظر گرفتن مواردی چند دعوت کنیم. نتیجه این "انتخابات" مطلقاً نابرابر و غیر دموکراتیک تاثیر

و علیه این توافق کارشکنی می کنند. نیات  ھستند  به مخالفت با آن دسته از منصوبین شورای نگھبان برخیزید که مخالف "برجام" -
ای دایر بر "خطر نفوذ  ھای مبتنی بر تز "عمق استراتژیک" حکومت والیی در منطقه و تشبثات خامنه کاندیداھای مدافع ماجراجویی

زیر این حکومت در برنامه دشمن" را برمال نمایید. با استفاده از رای، مخالفت خود با کاندیداھایی را نشان دھید که از عقب نشینی ناگ
ند؛ مخالفت با آنانی که، علیه برقراری مناسبات متقابل  ایی ناخشنودند و سینه چاک حضور نظامی ایران در برونمرز خانمان برانداز ھسته

  . کشور ما با ھمه کشورھای جھان ھستند

ی کند و در راستای ھرچه بیشتر انتصابی کردن دست رد بر سینه ھر آن کسی بگذارید که برای "نظارت استصوابی" یقه درانی م -
  دارد. انتخابات گام برمی

ھر کاندیدایی را که مستقیم و یا غیر مستقیم عامل سپاه پاسداران می دانید به ھمگان بشناسانید و با استفاده از رای خود، در برابر  -
  ید.نامزدھائی که مدافع دخالت سپاه در سیاست و اقتصاد ھستند ایستادگی کن

آن کاندیداھایی را تلخکام بدارید که دم از "فتنه" می زنند، برای "حصر" و "حبس" کف بر دھان می آورند و در پی پر کردن زندان از  -
اند که مستقیم یا غیر مستقیم، از نھادھای امنیتی و نظامی و قضایی، ھمزمان خط و مزد می  مخالفین و منتقدان ھستند. اینھا کسانی

  گیرند.
کاندیداھائی را که در زمینه تصویب و تضمین قانون حداقل دستمزد برای کارگران و زحمتکشان ساکت ھستند و پیرامون ضرورت تشکل  -

اند، از رای خود محروم کنید. کاندیداھائی را که متھم  ھای صنفی و مدنی جھت مقابله با انواع تضییقات و تبعیضات حکومت سکوت کرده
نابع مالی می باشند و نیز ھر نامزد انتخاباتی مفتخور موسسات و بنیادھای غیر قابل کنترل دیگر را قاطعانه کنار به سوء استفاده از م

  بگذارید.
شان عربده کشی در عرصه "حجاب" و "عفاف" است. از طریق  شان زن ستیزی و تخصص از ھویت کاندیداھایی پرده بردارید که حرفه -

تر کردن فضای دانشگاھھا و مراکز ادبی و ھنری عمل  ھا و کسانی را که در جھت تنگ کنونی و جریان رای خود، مدافعان فضای امنیتی
  قومی در کشور و ھمه سودجویان از طریق ویرانگری محیط زیست ایران را پس برانید. - می کنند، و نیز پاسداران سرکوب حقوق ملی

       بھزادکریمی - محمداعظمی

 ١٣٩۴ اول اسفند ماه    

  در انتخابات دو مجلس "خبرگان" و "شورای اسالمی" شرکت نمی کنیم

  خطاب به ھموطنانی که قصد شرکت دارند!

 محمد اعظمی –بھزاد کریمی 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٥١ شماره

 
  ھلنیسم قدرت سیاسی در ایران

 پور فرخ نعمت

  

در تاریخ باستان می خوانیم ک بعد از آنک 
پادشاھان مقدونی نیرو گرفتند، و توانستند 

ا ب زیر سیطرە خود درآورند یونان باستان ر
(ک در ادام این روند قدرت و امپراطوری رم 
باستان شکل گرفت)، سیستم از پولیس 
(دولت ـ شھر) ھای یونان باستان ب 
واحدھای بسیار بزرگتر یعنی امپراطوری 
تغییر شکل داد. پیامد این تغییر از جمل در 
این بود ک احساس تعلق شھروند یا فرد در 

م دولت ـ شھرھا ک واقعا وجود سیست
داشت و فرد طی آن احساس می کرد ک 
در روندھای سیاسی حضور و تاثیر مشخص 
دارد (ک البت این مختص شھروندان آزاد بود 
و زنان و بردگان را در بر نمی گرفت)، ب 
احساس عدم تعلق ب روندھای سیاسی 

  در امپراطوری ھا تغییر شکل داد.
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
امپراطوریھا، دیگر بعلت اینک تصامیم در  در

نقاط دور از دسترس مردم و فرد گرفت می 
شد (مثال در رم) و مردم خود را تنھا ملزم ب 
اجرا و تبعیت از آنھا می یافتند، احساس 
خودبیگانگی از روندھای سیاسی شکل 
ای جادوئی  گرفت. در واقع قدرت ب ھال

را ب آن تبدیل شد ک تنھا از مابھتران 
دسترسی بود و بس. قدرت اتمسفری بود 
ک ھمگان آن را احساس می کردند، اما از 

 لمس آن ناتوان.

اما این تنھا روند و یا پدیدە پیش آمدە نبود. 
در غیاب احساس تعلق سیاسی، می 
بایست جایگزینی یافت می شد، ک این 
جایگزین نیز ھمانا فردیت و پناە بردن ب 

ھای فلسف ی و یا مذھبی ای بود اندیش
برای ایجاد احساس تعلق در یک جھان و 
سیستم وسیعتر دیگر، البت از طریق احتراز 
از آن! این دوران ک از آن بعنوان ھلنیسم 
نام بردە می شود، خود را از دوران دولت ـ 

  شھرھای یونان باستان متمایز می کند.

بدین موضوع اشارە شد تا از این طریق 
ا بر روی یک مقول مھم باز کرد، بتوان بحث ر

ک آن نیز ھمانا برجست تر شدن شکل 
ویژەای از فردیت و یا احساس تعلق مذھبی 
و فلسفی است در غیاب یک تعلق مشخص 
سیاسی. تعلق سیاسی ک خود مقول 
مھمی است در متحقق کردن وجود و 

ھستی بشر در جریان زندگی اجتماعی 
  خود.

فاکتھا نشان می چنانک ھم روندھا و ھم 
دھند در زندگی تحت حاکمیت جمھوری 
اسالمی احساس تعلق سیاسی مردم ب 
سیستم و نوع تصامیم کالن سیاسی تا 

  حدود بسیار زیادی غایب است.

  

  

  

  

ب جز در مقاطع انتخاباتھا ک در آن تا  
حدودی امکان مشارکت و تاثیرگذاریھای 
تودە در روندھای سیاسی فراھم می 

ا در زندگی عادی و روزمرە این آیند، ام
امکان مشارکت وجود ندارد و بشدت از 
آنان سلب شدە است. تمرکز قدرت در 
مرکز و اتخاذ تصامیم کالن در ھم حوزەھا 
در آنجا و عدم مشارکت دادن مردم در این 
تصامیم، شکل سیستم سیاسی در ایران 
را درە واقع ب امپراطوری دوران رم و 

دە است. و طبیعی ھلنیسم تبدیل کر
است ک در این مشابھت تاریخی بنوعی 
شاھد سربرآوردن مفاھیم فردیت (ن در 

  معنای اندیویدوالیستی و مدرن آن)، 

تشدید گرایش مذھبی و بنوعی فلسفی 
ب جای احساس تعلق سیاسی باشیم. 
ک این درست از نیاز انسان ب نوعی 
احساس تعلق آن ھم ب شکل معنوی (و 

رم سیاسی و مشخص) در فضای ن در ف
عمومی برمی گردد. این تصویر حتی با 
مذھبی بودن قدرت امپراطوری در ایران، 

  پیچیدەتر ھم می شود.
ھائی چند را ک  در اینجا می توان خصیص

ای ست، برشمرد:   ویژە چنین جامع

ـ احساس مذھبی در امپراطوری ای ک 
خود مذھبی ست ھم ایجادگر فرصت 

ید برای حاکمیت. فرصت است و ھم تھد
اند و و  است زیرا ک مردم جایگزین را یافت
دیگر میلی آنچنانی ب مشارکت در 
روندھای سیاسی نشان نمی دھند، و 
تھدید است زیرا ک راە را برای تفاسیر 
دیگر (تفاسیر مخالف تفسیر دولتی از 

  مذھب) باز می کند،

ھائی ک با برجست کردن  ـ شیوع فلسف
نویت و تعلق ب مفاھیم غیر احساس مع

سیاسی، جایگزین احساس تعلق 

 کنیم تالش متحداً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«

 
سیاسی می شوند و بنابراین فرد را در 

  زندگی روزمرە بنوعی راضی نگ می دارند،

ـ چنین فردی اگرچ از درون معارض است، 
اما این اعتراض با اعتقاد ب عمل سیاسی 

  فاصل معینی پیدا می کند.

بارز چنین  در دوران ھلنیسم، رواقیون نمون 
نگرش فلسفی بودند. آنان با گفتن اینک 
خوشبختی نتیج سالمتی روحی ست و 
سالمتی روحی ھم زمانی بدست می آید 
ک بشر از رنج و لذت و غرایز و ھمدری فارغ 
باشد، عمال خواست امپراطوریھا را در 
دورکردن مردم از تصامیم سیاسی، شرعیت 

ش و فکری و فلسفی بخشیدند و نوعی آرام
  انزوا را تبلیغ کردند.

اما در زندگی واقعی ھیچگاە این آرامش یافت 
نشد، زیرا ک امپراطوریھا مرتب درگیر جنگ و 
لشکرکشی بودند و قلمروشان مرتب در 
معرض درگیریھا و خطرات. و بنابراین علیرغم 
آرامش درونی فرد، طوفانھا ھمیش از بیرون 

ھای فرا می رسیدند (یا از طریق لشکرکشی
  دشمن و یا حضور لشکر امپراطور).

  

  

  

  

  

بازگشت ب خود و ایجاد یک نوع قدرت و 
امپراطوری در خود و در حوض شخص، در 
واقع جواب فرد بود ب غیاب قدرت سیاسی 
ای ک فرد آن را نمی دید، اما در زیر سیطرە 
آن زندگی می کرد و حضور اکسیری آن را 

خود، در احساس می کرد. و این بازگشت ب 
واقع بمنزل ایجاد سرزمینھای کوچکی بود در 
پھنای سرزمین وسیع امپراطوری برای 

  احساس خود و متحقق کردن خود گم شدە.

ھائی نتوانستند  اما ھیچگاە چنین اندیش
برای ھمیش جایگزین از خود بیگانگی انسان 
با سیستم سیاسی شوند. انسانھا ناچارند 

وعی در سیستم ک سرانجام وجود خود را بن
سیاسی متحقق سازند. و این درست ھمان 
پاشن آشیل امپراطوریھا و ھر قدرت 

  .سیاسی ست ک ب این امر توج نمی کند

 

بازگشت ب خود و ایجاد یک 
اطوری در نوع قدرت و امپر

خود و در حوض شخص، در 
واقع جواب فرد بود ب غیاب 
قدرت سیاسی ای ک فرد 
آن را نمی دید، اما در زیر 
سیطرە آن زندگی می کرد و 
حضور اکسیری آن را 

 احساس می کرد

انسانھا ناچارند ک 
سرانجام وجود خود را 
بنوعی در سیستم 
سیاسی متحقق سازند. و 
این درست ھمان پاشن 
آشیل امپراطوریھا و ھر 
قدرت سیاسی ست ک ب 

 این امر توج نمی کند

در غیاب احساس تعلق 
سیاسی، می بایست 
جایگزینی یافت می شد، ک 
این جایگزین نیز ھمانا فردیت 
ھای  و پناە بردن ب اندیش
فلسفی و یا مذھبی ای بود 
برای ایجاد احساس تعلق در 

ک جھان و سیستم وسیعتر ی
دیگر، البت از طریق احتراز از 

 !آن



 
 

   ١١ صفحه  ٥١ شماره    

  رو نمایی از اتحادیه ھای خانه کارگری سرفصل جدید وابستگی است

 حسین اکبری

 

اخیرا از سوی خانه کارگر، اتحادیه ھای 
به ظاھر کارگری از باال سازمان دھی 

که آخرین آن بنا به آنچه علیرضا   میشود
مججوب می گوید اتحادیه تازه تاسیس 

 خودرو سازی است.

) در گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا  
به نقل از دبیر کل خانه  ١١/٢٢/١٣٩۴

کارگر و رییس فراکسیون کارگری مجلس 
گزارش داد : علیرضا محجوب که شب 
گذشته در مراسم جشن شب انقالب 
اعضای اتحادیه تازه تاسیس خودروسازی 
حضور داشت با بیان اینکه اگر 

خواھیم ایستادگی کنیم فقط با وجود  می
شود یادآور شد:  ھا ممکن می اتحادیه

ھایی کارآمد و  الزم است که اتحادیه
بدون حاشیه داشته باشیم تا بتوانیم با 
اتحاد حقوق حقه کارگران را استیفا 

  کنیم.

  

  

  

  

وی با اشاره به اینکه یک صورت انقالب 
مطالبات کارگران و اقشار ضعیف است، 
تصریح کرد:صورت دیگر آن پذیرش و 

البته شنیدن صدای کارگران است و 
  ای انتظار دارند که کارگران نقد نکنند. عده

چرایی شکل گیری این چنینی اتحادیه 
ھای کارگری موضوعی است که مدت ھا 
ذھن فعاالن کارگری را به خود معطوف 

    داشته است . 
خانه کارگر طی سال ھای دھه ھشتاد 
در مقابله با تالش کارگران برای برپایی 

خطری که از سندیکاھا و بنا به احساس 
ناحیه حضور تشکل ھای مستقل داشت 
و ھمچنین برای ارتقای سطح روابط خود 

مقدم  با سازمان ھای بین المللی و 
برھمه حضور و عضویت در فدراسیون 

کنفدراسیون «جھانی سندیکایی نام 
را برخود نھاد و مدعی »عالی کارگر ان

خانه کارگر یگانه تشکیالت :« شد 
تره ملی کارگری فراگیر باگس

درکشوربشمار میرود.زیرا ھمانگونه که 
می دانیم این نھاد عالی ازبھم پیوستن 
وھمکاری میان اتحادیه ھای مختلف 
کارگری کشور که خود از دل انجمن ھا 
وشوراھای اسالمی کارھریک ازکارگاه ھا 
وکارخانجات برخاسته اند پدیدآمده ولذا 
در تقسیم بندی متداول، این تشکیالت 

را می توان به عنوان یک وسیع 
کنفدراسیون به شمارآورد. خانه کارگر 

(کنفدراسیون عالی کارگران) مجموعه 
ایست از ھسته ھا، کانون ھا، اتحادیه 
ھای کارگری، شوراھای کار و سندیکاھا 
(انجمنھای صنفی) البته اتحادیه ھای 
کارگری در دوره جدید با مفھوم مورد 

»( روست.نظرما، باعدم شناخت کافی روب
نقل از سایت رسمی خانه کارگر استان 

  فارس)

  

  

  

از سوی دیگر از آنجا که شوراھای کارگری 
مطابق با مواد قانون کار و اراده حاکم بر 

به  ١٣٨٣وزارت کار تا نیمه اول سال 
عنوان تنھا تشکل کارگری حائزاکثریت 
معتبر شناخته میشد و به عنوان سازمان 

ار حضور بی رقیب در شورای عالی ک
داشت واز سویی به واسطه اینکه 
عملکرد شوراھا ھمواره مورد نقد جدی و 
سبب رویگردانی کارگران از پذیرش آن بود 
در سیاست ھای وزارت کار دولت 
اصالحات بدیلی به نام انجمن صنفی در 
مقابل آن گذاشته شد تا ھم رشد 
گرایشات سندیکایی درون خانه کارگر 

زش نیرو در این نھاد کنترل شود و ھم از ری
جلوگیری به عمل آید و این روند جایگزینی 
البته در دولت احمدی نژاد با استناد به 
فصل ششم قانون کار تکمیل و نمایندگان 
کارگری ھم در بعد کالن با تشکیل مجامع 
خود به مجمع عالی نمایندگان کارگری 

  فراروییدند.
گو اینکه ھمه این نھاد ھا قانونی بوده و 

ه تناسب تعریفی در قانون باید شکل ب
می گرفتند اما درپس این قانونیت بخشی 
به نھاد ھای کارگری آنچه بیش از ھرچیز 

گرایشات سیاسی و  برجستگی دارد 
است که به تناسب و در مقاطع   جناحی

گوناگون به این نھاد ھا موجودیت و شکل 
  بخشیده است .

طی فرایند ایجاد تنوع در نھاد ھای 
ی اما آنچه از اعتبار می افتاد خانه رسم

کارگر بود که با وجود رویگردانی شورا ھا و 
انجمن ھا و مجمع نمایندگان از آن و 
روحیات مرکزگریزانه و تا حدودی استقالل 
گرایانه عناصر درون ھریک از نھاد ھای 
رسمی و تمایل به خروج از دایره پدر 
خواندگی محجوب و حزب اسالمی کار 

ردید که خانه کارگر و حزب موجب گ 
اسالمی کار و در راس آنھا علیرضا 
محجوب به چاره اندیشی تازه ای اقدام 

و با آگاھی از این واقعیت که   کنند
جمھوری اسالمی باالخره ناگزیر ازاجرای 

و اصالح فصل  ١٣٨٣تفاھم نامه پاییز 

ششم قانون کار و امضای مقاوله نامه ھای 
  ن المللی کار استبا سازمان بی ٩٨.و  ٨٧

ترجیح دادند که به ایجاد اتحادیه ھایی که 
اعضای اولیه آن از میان نزدیکان فکری و 
عناصر گوش به فرمان شان در ھر یک از 
تشکل ھای سه گانه انتخاب می شوند؛ 
دست زنند و ھمچنین با ساماندھی اعضای 
موثر سابق کانون شورا ھا که حاال دوران 

ی گذرانند و در محیط بازنشستگی خود را م
اتحادیه   ھای کار حضور ندارند در 

پیشکسوتان کارگری فراکسیون خود را در 
بزرگترین تشکل موجود کارگران بازنشسته 
در کانون عالی بازنشستگان کارگران تامین 
اجتماعی ایجاد کنند و یک کلنی بزرگ به 
ظاھر کارگری برای بدست گیری شرایط 

  پیش رو فراھم کنند.

ھمین روست که در ھمه تشکل ھا به از 
این یارگیری منجر  و   دنبال یارگیری بوده اند 

به اتحادیه ھای چند نفره و در واقع بی 
پشتوانه کارگری شده است. و به این ترتیب 
اتحادیه ھایی بدون پشتوانه کارگری و بدون 
ھیچ گونه ضابطه ھای معمول عرفی و 

انه قانونی تشکیل و رونمایی شده اند وخ
عضویت آنان در  کارگر می کوشد با 

کنفدراسیون ادعایی خود زمام امور را 
  درجنبش کارگری به دست گیرد. 

  

  

  

  

اتحادیه ھایی که تا کنون از سوی خانه 
کارگر رونمایی شده اند عبارتند از : اتحادیه 
ھای کارگران پیمانی وقراردادی، اتحادیه ھا 

پیشکسوتان جامعه کارگری، اتحادیه  
کارگران شھرداری تھران، اتحادیه کارگران 
خودرو سازی ھا، اتحادیه کارگران پوست 
وچرم، اتحادیه زنان کارگر، اتحادیه صنعت 

  کاغذ، اتحادیه صنعت برق ولوازم خانگی.
آنچه آقای محجوب در باره لزوم 

ھایی کارآمد و بدون حاشیه "می  "اتحادیه 
رآمد ناکا   گوید؛ باز تولید تشکل ھای وابسته

و استمرار کارکرد ھمان تشکل   تا کنونی
ھایی است که تا کنون باعث عقب ماندگی 

وبی عملی یا   ندطبقه کارگر ایران شده ا
موجب   عملکرد نادرست و سازشکارانه آن  

سرکوب مداوم دستمزد ھا، ناامنی شغلی، 
رواج قراردادھای سفید امضا و بی فرجام 

و توسعه برای کارگران، افزایش اخراج ھا 
بیکاری، افزایش معوقات مزدی کارگران، 
توسعه و رواج تسلیم طلبی در بین کارگران 

  ...اجرای   بی پناه و ھمچنین
 ١٦ادامه در صفحه 

آنچه آقای محجوب در باره لزوم 
ھایی کارآمد و بدون  "اتحادیه 

حاشیه "می گوید؛ باز تولید 
ناکارآمد تا   تشکل ھای وابسته

و استمرار کارکرد ھمان   کنونی
تشکل ھایی است که تا کنون 
باعث عقب ماندگی طبقه کارگر 

  ندشده اایران 

اتحادیه ھایی بدون پشتوانه 
کارگری و بدون ھیچ گونه ضابطه 
ھای معمول عرفی و قانونی 
تشکیل و رونمایی شده اند وخانه 

عضویت آنان  کارگر می کوشد با 
سیون ادعایی خود زمام در کنفدرا

امور را درجنبش کارگری به دست 
 گیرد

ھمانگونه که تا کنون این اتحادیه 
ھا ی ساختگی مقبول کارگران 
واقع نشده اند پس از این نیز با 
آگاھی بخشی پیشروان کارگری 

گی سازمان ھای در باره ویژ
مستقل کارگری، کارگران را از 
آلوده شدن به این گونه ساختار 
ھای معیوب و وابسته برحذر 

 خواھند داشت

 ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد شکیل سندیکاھای کارگری، تشکلت آزادی



 
 

   ١٢ صفحه  ۵١ شماره    

این روزھا که جھان و به ویژه خاورمیانه در 
امپریالیسم   آتش حرص و طمع سودورزی

و دولت ھای جنگ افروز منطقه می 
ھایی  سوزد، بحث راه حل ھا و بی راه

که می تواند در دستیابی زنان به 
ارساز باشد، خصوص در این منطقه ک

چالش بزرگی پیش روی جنبش زنان  به
تبدیل شده است. از زنانه کردن مجلس 

افغانستان تا فعالیت ھای  ایران و
فمینسیت ھا با نام ھا و شعارھای 
برابری طلبانه ازدیدگاه ھای متفاوت، از 
فمنیست اسالمی گرفته تا فمنیست 
 .ھای چپ و مارکسیست

در عمل اما چیزھای دیگری را ھم باید 
شیوه ی دیگری از جنبش و  دید و آن

مبارزه زنان در منطقه خاورمیانه است که 
رنگ است و در صدر اخبار جنگ  بسیار پر

قرار دارد. مبارزان زنی از جنس و طبقه 
  از مردم و با دیدگاھی مردمی.  خودشان،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زنان و دخترانی از کوبانی که به باورشان 
ه نمایندگان زن بیشتر در اصالحات و ن نه

مجالس، ھیچ کدام به طور واقعی 
نابودی نظم حاکم بر زندگی  جوابگوی

زنان در جامعه سرمایه داری و دیکتاتوری 
آنان به این باورند که این پارلمان  نیست.

ھا و پارلمانتاریست ھای زن و مرد با 
ھمدر تداوم نظم سرمایه داری ای 
مشارکت دارند که جنگ را در 

برافروخته است و در جای جای  اورمیانهخ
سراسر دنیا تمام بشریت، از زن و مرد و 

استثمار می کند و ھر روز تحت  کودک را
” بشردوستانه“عنوان قوانین به اصطالح 

سخت تر کردن شرایط زندگی  به دنبال
برای مردمی است که صاحبان و تولید 

نیمی از ثروت جھان  کننده بیش از
که سھمی جز قوانین ھستند در حالی 

بنیادگرایی  ستم بر زنان با حمایت
 .مذھبی و بمب وموشک ندارند

  
درجھان امروز ما شاھد شکل گیری 
ارتش ھای زنان دوش به دوش مردان 

خاورمیانه و امریکای التین  ھستیم که در
و به تازگی در افغانستان برای به دست 

، آزادی وبرابری برای مردم  آوردن صلح
ن ومرد وکودک وپیر وجوان قدم به اعم از ز

جنگیدن برای “میدان گذاشته اند.  عرصه
صلح، نه برای به آتش کشیدن وغارت 

شعار تمام انسان ھای مبارزی  این” کردن
 .است که می جنگند و جان می بازند

ما شاھد شکل گیری نیروھایی از زنان و 
تولد  دختران در کوبانی ھستیم که از بدو

ند. بسیاری از آنان حتا ستم را چشیده ا
با مشق  سواد خواندن و نوشتن ندارند اما

  زندگی به خوبی آشنا ھستند. 

دختران بسیاری که در سنین بسیار 
باید به نکاح مردانی در می آمدند که  پایین

اما  جای پدر و پدر بزرگ آنان را داشتند.
این دختران نوجوان و جوان خود می 

ھای گرسنه  دانستند که نه تنھا از شکم
داد و ستد دختران بیزارند که از تمام   و

زجرھا و تحقیرھا و خشونت ھای حاکم 
زندگی خود و مادرانشان نیز بیزارند و به  بر

جھان  دنبال ایجاد نظم نوین در منطقه و
می باشند. آنان دوش به دوش مردان با 
داعش و دشمنانشان می جنگند و 

وانستند راستی چون درد را یافته اند، ت به
مردان را به ھمراھی و ھمرزمی 

کنند و برای دنیایی عاری از ھرگونه  وادار
  .روابط غیرانسانی تالش می کنند

 
” جنبش مستقل زنان“اما بحثی پیرامون 

مطرح است که مایل ھستم به 
بپردازم. این مساله که باید تشکل  آن

مستقل زنان را برای برابری به وجود 
فمینیستی  سرلوحه بحث ھای آورد،

تشکل “است. کمتر می توان فھمید که 
آیا این بحث ماحاصل  یعنی چه؟” مستقل

ایدئولوژی تقسیم و زنانه ومردانه کردن 
اجتماعی وسیاسی  ھمه جنبه ھای

مسلط بر جامعه ما نیست؟ برکسی 
پوشیده نیست خود فمینیسممانند ھر 
ایدئولوژی دیگری ده ھا شاخه دارد. ولی 

از  زمانی بخشی امروز بیش از ھر
فمینیسم مطرح در ایران با بخشی از 
حکومت کنار امده است و چیزی که 

خجول سیاسی نمی توانند عنوان   احزاب
کنند، از طریق این نوع فیمنیسم با 

خواھی و مظلوم نمایی   برچسب حق
  .عنوان می شود

  

  

  

  

در این فضای ھرج و مرج، کسانی ھم 
ی معتقدند که باید تشکل مستقل کارگر

جدا از مردان در محیط کار بوجود آید.  زنان
از  اگر دلیل آن را جویا شویم، می گویند

این زاویه است که راحت تر می توان 
 .مشکالت زنان را پیگیری کرد

به نظر من این موضوع ھم مرده ریگ 
دوران افراط و تفریط سیاسی دھه شصت 

برخی از زنانی که در آن سالھا به  است.
ی گرایش پیدا کردند و مبارزات سیاس

زندگی روزمره و عادی در طول زندگی  در
با تبعیض ھای جنسیتی و نامالیمات 

شدند، کاسه کوزه این شکست و  روبرو
شرایط شخصی را روی دیدگاه ھای 

می شکنند و آن   سیاسی و تشکیالتی
را ناشی از فرھنگ مردساالر سرمایه 

نکته را ھم نباید  نمی بینند. البته این
موش کرد که سیاست حاکم بر کل فرا

است که به  جھان سرمایه داری ھم این
اصطالح با ھر گونه تحریف و یا بزرگنمایی 

را بزنند و به  ھای حساب شده، پنبه چپ
جای نقد علمی قالب کنند. ھر چند 
بررسی نقاط ضعف جنبش چپ درمورد 

  .مسایل زنان جای خود را دارد

  

  

  

  

 
مبارزه از  حامیان مستقل کردن زنان در

این موضوع غافل ھستند که 
مسلط با جدا سازی زنان در   ایدئولوژی

وسایل حمل و نقل، مدرسه، دانشگاه، 
انتھا حتی در مراسم   محیط کار و در

عروسی و عزا بالیی بر سر ما آورده 
دیگر حتی امکان  است که تصور می کنیم

مبارزه و دستیابی به راه جدید را بسته 
پذیرفته اند که  اگاهاست. یعنی ناخود

مراوده زنانه راحت ترین نوع ارتباط گیری 
حتی با جامعھسرمایه داری است و این 
زنان با درک مردساالرانه در جھت تحکیم 

مردساالری حرکت می  بیشتر شرایط
  .کنند

جای تردید نیست که تفکر مردساالرانه 
چه در زمان نظام سلطنتی و چه در 

ران پسا آزادی ھای نسبی دو بحبوحه
حکومت سلطنتی آگاھانه فضا را برای 

زندگی سیاسی اجتماعی  مردانه کردن
بر زنان آماده کرد، گرچه در زمان پسا 

مدتی کوتاه، شرایطی   سلطنتی، برای
بوجود آمد که کارگران زن بتوانند با فشار 

مدیریت امکان داشتن مھدکودک  آوردن به
در محیط کار، سرویس ایاب و ذھاب ، 

به کودک، ناھار و تا   یردادنساعت ش
حدی حقوقی برابر را به دست آورند اما از 

دوران پس از آن ما ھر روز  طرفی نیز در
شاھد کم رنگ تر و کمتر شدن پیگیری 

  .شدیم این خواسته ھا
...  

  ١٦ادامه در صفحه 
  

 

 سخنرانی شھناز نیکوروان در سمیناررابط جنبش زنان و جنبش کارگری
 

امروز زنان در کشور ما ھم 
راستا با دیدگاه ھای طالبان در 

توی در پس افغانستان، باید
خانه ھا و کابین عقب وسایل 
نقلیه بنشینند. (مساله ای که 

قبل مبارزان سیاه  سال ٥٠
پوست برایش مبارزه کرده اند 
و آن را به دست آورده 

اکنون این حقوق ابتدایی  اند)
به یکی از خواسته ھای 

ی جنبش زنان ایران اساس
 شده است تبدیل

درجھان امروز ما شاھد شکل 
گیری ارتش ھای زنان دوش به 
دوش مردان ھستیم که 

خاورمیانه و امریکای التین و  در
به تازگی در افغانستان برای به 

، آزادی  دست آوردن صلح
مردم اعم از زن  وبرابری برای

ومرد وکودک وپیر وجوان قدم 
 میدان گذاشته اند به عرصه

حامیان مستقل کردن زنان در 
مبارزه از این موضوع غافل 

مسلط  ھستند که ایدئولوژی
با جدا سازی زنان در وسایل 
حمل و نقل، مدرسه، 

انتھا  دانشگاه، محیط کار و در
حتی در مراسم عروسی و 

ر سر ما آورده عزا بالیی ب
دیگر  است که تصور می کنیم

 حتی امکان مبارزه و دستیابی
 است به راه جدید را بسته



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۵١ شماره    

  رفرماسیون اسالمی؟

 سامی زبیده

 

روز موضوع لزوم یک "رفرماسیون  امروزه
اسالمی" مکرراً به میان می آید و پنداشته 
می شود که این رفرماسیون عالجی برای 
بنیادگرائی اسالمی خواھد بود که سلفی 
گری محافظه کار و جھادگرائی بر آن تکیه 

 زده اند.

طبق این تلقی، اسالم مسئله زاست، زیرا 
ی "اصالح نشده" است. مدل مفروض برا

این تلقی رفرماسیون مسیحی قرن 
شانزدھم است: رفرمھای پروتستانی لوتر، 
کالوین و پیروان آنان. نویسندگان مطلع از 
مذھب و تاریخ جوھر مشکل آفرین این 
دست تصورات را در رابطه با تاریخ ھر دو 
دین، مسیحیت و اسالم، حاطرنشان کرده 

  اند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت که ادعای من در این نوشته این اس
اسالم بارھا دستخوش رفرماسیون شده 
است؛ رفرماسیون در جھاتی اکیداً متفاوت: 
وھابیگری، در شباھت بسیار با رفرمھای 
پروتستانی، خواھان بازگشت به متون و 
سنتھای پیامبر بود و اقدامات "فاسد" و 
بدعت گزارانه ای چون تقدس و زیارت قبور، 

ی مناسک رازآمیز متصوفه و دکترین ھا
را رد می کرد.  –مشخصاً تشیع  –فرقه گرا 

رفرماسیون  ٢٠و در سراسر قرن  ١٩از قرن 
دیگری برخالف وھابیت، مدرنیست و 
عقلگرا، ھمچون رشته ای محکم در حیات 
عمومی، سیاست و فرھنگ جھان عرب، 
عثمانی و ایران جریان داشته است. این 
انواع مختلف "رفرم" به طرق گوناگونی ھم 

سطور زیر تشریح خواھند شد، که در 
رسمیت یافته اند. ھم اکنون نیز رفرمھای 
لیبرال مدرنیستی در فضای عمومی اسالم 
جریان دارند، اما این رفرمھا برای بیشتر 
مسلمانان مؤمن فاقد جذابیت اند، زیرا بر 
چشم اندازھا و نیازھای اجتماعی و روانی 

  آنان منطبق نیستند.
قدامی لیبرالی رفرماسیون پروتستانی ا

نبود، بلکه اساساً "بنیادگرایانه" بود؛ به 
ھمان اعتباری که اکنون این صفت به 
اسالم نسبت داده می شود. مسیحیتی 
که "اصالح" شد، مسیحیت کلیسای 
کاتولیک بود؛ میسحیتی که بر آمریت و 
سلسله مراتب کلیسا استوار بود. در این 
مسیحیت عبادت، که ادعا می شود موجب 

ستگاری است، از مجرای مناسک و ر
مراسمی به متولی گری روحانیت مسیحی 
(کشیشان) ھدایت می شود. رفرماسیون این 
ادعاھای آمریت را به چالش کشید تا در برابر 
آن آمریت "کالم"، یعنی انجیل، را در عین لفظ 
آن، به کرسی بنشاند. انجیل، و نه آبای 

مؤمن  کلیسا، منبع تمام آمریت بود و انسان
بایست آن را می خواند و طبق وجدان خویش 
از آن پیروی می کرد. رستگاری ھم به فضل 
الھی میسر می شد و نه با اعطای آمرانۀ آن 
توسط یک کشیش. ھم از این رو، ھمراه کردن 
مناسک و مراسم، و شمایل و موسیقی با 
عبادت بدعت و ارتداد تلقی می شد. به جای 

شک و خالی با تکرار چنین عبادتی، عبادتی خ
عین متن کتاب مقدس به زبان بومی تکلیف 
می شد (به مشابھت این تکلیف با سلفی 
گری توجه کنید!). عقوبت گناه آتش جھنم بود، 
رستگاری به فضل الھی حاصل می شد و نه 
با اعطای کشیش. پروتستانھا ھنگام حکومت 
شان، مثالً در ژنو کالوینی و در امیرنشینھای 

مجازاتھای سختی را برای گناه و  لوتری،
  بدعت وضع و اعمال کردند.

مفسران تیزبین و مشخصاً آخرین آنھا، ارنست 
، مدام بر مشابھتھای Ernest Gellnerگلنر 

پروتستانتیسم و اسالم ارتدوکس تأکید کرده 
اند. گلنر وضع در دو سوی دریای مدیترانه را با 

کند: تقارن معکوس در تصویر آینه مقایسه می 
اروپای مسیحی شاخص کلیسائی 
استقراریافته با ناقوس و شمع، ھمراه با 
مناسک و مراسم، مشحون از سلسله مراتب 
کلیسائی، با ادوات کمکی سمعی و بصری به 
ھنگام عبادت است، که در برابر متن گرائی 
تحت اللفظی و خشک پروتستانھای مخالف 
ایستاده است. در سوی دیگر مدیترانه، این 
اسالم ارتدوکس با ھمان متن گرائی تحت 
اللفظی و خشک است که در برابر عبادات 
پرنور و صدا و مناسک اسالم "غیر" 

در قالبھای فرقه  –(ھترودوکس) و اسرارآمیز 
  ایستاده است. –ای و تصوف 

  

  

  

  

  

بیشتر کشورھای اسالمی در بیشترین بخش 
تاریخ شان تا دوران معاصر منزلگاه حلقه ھای 

لف تصوف بوده اند. این حلقه ھا اگر نه مخت
اکثریت جمعیت، حداقل بخش بزرگی از آن را 
شامل می شده اند: الیه ھای باالئی و 
پائینی، از حلقه ھای روشنفکری تا صوفیگری 
توده گیر برای مردم عادی. این حلقه ھای 
تصوف، تجسم سازمانی اجتماعی بوده اند که 

رفه ای و صنفی، بی بروبرگرد بر فراز تعلقات ح
واحدھای نظامی، تقسیمات شھری و مناطق 
قومی قرار می گرفته است. گلنر در تشریح 
وضع در افریقای شمالی نشان می دھد که 
چگونه سلسله ھای مقدس صوفیان به عنوان 
واسطه و میانجی واحدھای قومی را در می 
نوشتند. برخی از حلقه ھای اصلی صوفیان از 

ثروت قابل مالحظه ای  محل اموال وقفی به
دست یافته بودند و رھبران آنان از قدرتی فوق 
العاده و شبکه ای از ارتباطات با الیت نظامی 
حاکم برخوردار بودند. این شرح خاصه در مورد 
سلسلۀ مملوک در مصر و سوریه، و ھمچنین 
در نقاط گوناگونی تحت حکومت عثمانی، 

  صادق است.

  

  

  

الیت قدرت را  بزرگان صوفی که جزئی از
تشکیل می دادند، غالباً مشتمل بر علما و 
قضات پرنفوذی بودند که اسالم ارتدوکس را 
نمایندگی می کردند. این ھمدستی متناوباً با 
انصراف برخی از علما که خلوص را پاس می 
داشتند، توأم می شد. مشھورترین و بدنام 

 – ١٢۶٣ترین این علما ابن تیمیه است (
تیمیه به مخالفت با علما و قضاتی  ). ابن١٣٢٨

که به عنوان رھبران صوفی ھم عمل می 
کردند، شیوه ھا و اعمال رازآمیز مثل مراسم 
رقص و موسیقی را به عنوان بدعت ملغی 
کرد. او ھمچنین علیه تصوف عامیانۀ ھمراه با 
سحر و جادو، زیارت معابد و قبور به عنوان 

ابن شرک و نفی وحدانیت برخاست. طالع 
تیمیه در مقابله اش با صوفیان بستگی تامی 
به مشرب حاکم وقت داشت و در نوسان بود. 
او روزھای آخر زندگی اش را، در اثر شکست 
در برابر رقیبان، در زندان گذراند. شگفت این که 
مراسم تدفین و مقبرۀ او توسط مردمی که در 
تمنای رحمت بودند، ھمراھی و زیارت شد. 

الت ابن تیمیه مؤثرترین سالح را نظرات و مجاد
در پی ریزی نظری و قانونی دولت و روحانیت 
کنونی عربستان سعودی تشکیل می دھند. 
تاریخ اسالم مرتباً شاھد برآمدھای مشابه 
روحانیان رک گو علیه فرقه گرائی و تصوف بوده 
است. سرنوشت این روحانیون نیز بر حسب 

حاکم، توازن نیرو و حمایت احتمالی قدرت 
  نوسان می کرده است.

  در چنین بافتاری "رفرم" به چه معناست؟
در چنین بافتاری منظور از "رفرم" [در تاریخ 
اسالم] به چه معناست؟ دعوی بازگشت تحت 
اللفظی ارتدوکسی به متن، در برابر آنچه 
بدعت نامیده می شود. اما این ھمان 
بنیادگرائی است؛ مشابه بنیادگرائی 

ما در بافتاری بسیار متفاوت و به پروتستانی ا
  ...عالوه 

  ١۴ادامه در صفحه 

 

تاریخ اسالم مرتباً شاھد 
برآمدھای مشابه 

وحانیان رک گو علیه ر
فرقه گرائی و تصوف بوده 
است. سرنوشت این 
روحانیون نیز بر حسب 
توازن نیرو و حمایت 
احتمالی قدرت حاکم، 

 نوسان می کرده است

بزرگان صوفی که جزئی از 
الیت قدرت را تشکیل می 
دادند، غالباً مشتمل بر علما و 
قضات پرنفوذی بودند که 

ی اسالم ارتدوکس را نمایندگ
می کردند. این ھمدستی 
متناوباً با انصراف برخی از 

وص را پاس می علما که خل
 داشتند، توأم می شد

تقالی رفرمیستی این بود که 
از اسالم دکترین و قانونی 
کاربردپذیر برای آموزش، 
فرھنگ و دولت مدرن بسازد 
و بنابراین آن را در برابر صبغۀ 

 سکوالر مدرنیته مقاوم کند



  

   ١۴ صفحه ۵١ شماره    

  ش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما استفعال شدن جنب
 

  ...رفرماسیون
  ١٣ادامه از صفحه 

نه یک دعوی یک باره و نھائی، بلکه به 
دفعات. گرایش سلفی و جھادی در 
اسالم مدرن، به شمول وھابیگری 

که به سختی می توان آنھا  –سعودی 
دالی" و رفرماسیونھای لیبرالی را "اعت

بخشھائی از آن دعوی  -تلقی کرد 
ارتدوکسی اند. جنبش وھابی و 
استقرار آن مشخصاً ادعای رفرماسیون 
(اصالح) را داشت و در اینجا و آنجا نیز 

  به ھمین عنوان تصدیق شد.

اما یک نوع رفرماسیون دیگر نیز وجود 
آغاز شد:  ١٩داشت. این یکی در قرن 

ز رفرمھای عثمانی، نھضت برخی ا
عرب، بیداری عربی و انقالب 

. در این ١٩٠۶مشروطیت ایران در سال 
رفرماسیون، نوآوری در دکترین و در 
قانون بخشی از مدرنیتۀ سیاسی و 
فرھنگی را تشکیل می داد و ھدف آن 
تطبیق اسالم با تحوالت مدرن در 
جامعه، فرھنگ و سیاست بود. در 

ون، اگرچه اسماً رفرمھای عثمانی، قان
شریعت را شامل می شد، اما به عنوان 
قانون مدنی تدوین و به عنوان قانون 
حکومتی دیوانی شده بود. 
رفرماسیونھائی که بیشترین تأثیر را در 
نوسازی دکترین ھا به بار آوردند، 
رفرمھای روشنفکری بودند و برجسته 
ترین آنھا رفرم جمال الدین اسدآبادی 

در متن انگلیسی:  ،١٨٩٧ – ١٨٣٨(
جمال الدین افغانی) و شاگرد او محمد 
عبدو، که به مقام مفتی اعظم مصر 

  نائل شد.

آنھا با سلطۀ قدرتھای اروپائی بر جھان 
اسالم روبرو بودند و، ھمچون ھمتایان 
ملی گرای سکوالرشان، چاره را در گذر 
از ھمان مسیری می دیدند که اروپا را 

م و عقالنیت، به قدرت رسانده بود: عل
رفرمھای اقتصادی و نظامی و 
سازماندھی عقالئی دولت و جامعه. 
آنھا بر این نظر بودند که این گامھا در 
انطباق کامل با اسالم اند؛ نه اسالم 
منحط تاریخ معاصر (چنان که آنان می 
دیدند)، بلکه اسالم شاداب محمد و 
نسلھای نخست مسلمانان. آنھا 

به مبانی  مقوالت سیاسی مدرن را
اسالمی برمی گرداندند: پیامبر به 

یعنی تبادل نظر در میان  - "شورا" 
در امورات مربوط به جامعۀ  -باورمندان 

مسلمانان فرمان داده بود و این جز 
دموکراسی پایه ای نبود. خلیفۀ 
مسلمانان مشروعیت خود را از "بیعت"، 
یعنی اعالم وفاداری اعضای جامعۀ 

ی گیرد. و این عنصر مسلمانان به او، م
دیگری است از رضایت مشروط. 
"مصلحت" نیز ھمانا اصل منافع عمومی 
است، که بر اساس آن حتی قانون 
مقدس نیز می تواند و باید تفسیر گردد. 
پیامبر مکرراً به دفاع از علم و دانش 
برخاسته بود و این مبین الزام تطبیق 
دین با تکامل دانش علمی و تکنولوژی 

  بود.معقول 

تمام اینھا بنیانی ایدئولوژیک برای یک 

مدرنیتۀ سیاسی را فراھم می آوردند. 
پیامبر از علم و دانش نیز دفاع کرده بود و 
این، راه را برای پذیرش تحوالت دانش 
علمی و تکنولوژیک می گشود. این عناصر 
مؤلفه ھای یک رنسانس ملی، و تمدن و 

فت تدین واقعی را تشکیل می دادند: پیشر
در برابر "عقب ماندگی"، و ھمچنین در برابر 
آالیش (تخالف) و فساد دین و فرھنگ 

  ناشی از تل انبار قرنھا سوء مدیریت.

آنان در واقع نگاه اروپائی به جامعۀ اسالمی 
را درونی کردند، آن را استبدادی، فاسد و 
قضاوقدری یافتند. از این منظر آنھا در آشتی 

ام، صوفیگری، زیارت ناپذیری شان با دین عو
و تقدیس قبور، جادو و خرافه با وھابیون و 
سکوالرھا اشتراک داشتند (گرچه وھابیون 
در این مورد آخر خود با دیگران سھیم اند: 
جادو عموماً جرم شناخته شده است؛ کما 
این که پروتستانھا ھم جادوگران را می 
سوزاندند). آماج سکوالریسم آتاتورک نیز 

ود: حلقه ھای صوفی و آئین آنان دین عوام ب
ممنوع شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، در 
حالی که اسالم "ارتدوکس" تحت کنترل 
دولت قرار گرفت. رفرمیستھای مسلمان و 
سکوالریستھای مدرن در این باره توافق 
داشتند که دین عوام با پیشرفت و تمدن 
دشمنی دارد: سلفیستھا/ وھابیون نیز دین 

به عنوان شرک و بت پرستی  عوام را
  محکوم کرده اند.

رفرمیستھا به اصالح چه مشغول بودند؟ 
ھدف رفرماسیون مسیحی اصالح نھادھا، 
کلیسا، یا ایجاد نھادھای بدیل بود. اما در 
مورد اسالم، کلیسائی در میان نبود. ھدف 
رفرم مورد نظر وھابیون اجرای دکترین و 

سیاسی، اصول آنان به اتکای یک اتوریتۀ 
یعنی دولت عربستان سعودی و روحانیت 
پیرامون آن بود. این البته وجوه مشترکی با 
رفرمھای پروتستانی، به شمول رفرمھای 
لوتر و کالوین داشت، که برای اعمال 
اندیشه و کردار درست به قدرت قھریۀ 
"قضات خارج از سلک روحانیت" متوسل 
می شدند. و این به سختی می تواند 

باشد که امروزه زیر نام رفرم ھمانی 
  اسالمی از آن یاد می شود.

از نظر رفرمیستھای مدرن، رفرمھا می 
بایست متوجه نھادھای گوناگونی می 
شدند، و مقدمتاً ھم متوجه قانون و آموزش. 
وکال و روحانیان رفرمیست، در شرایط 
مقاومت تلخ نھادھا و علمای محافظه کار، 

ثمانی در قرن دست به کار اصالح قوانین ع
نوزدھم، تدوین و عرفیت بخشی به شرع 
برای انطباق آن با دولت مدرن شدند. در 
قرن بیستم موج اصالحات قانونی مشابھی 
با ھدایت روحانیان رفرمیست و مشخصاً 
محمد عبدو به عنوان مفتی مصر، در مصر و 
دیگر قسمتھای جھان عرب تداوم یافت. 

به  –طه ھمزمان تحصیالت ابتدائی و متوس
خارج از کنترل نھادھای  - جز تحصیالت دینی 

مذھبی، تا حدودی سکوالریزه شدند. پروژۀ 
اصلی عبدو رفرم االزھر، این مھمترین 
دانشگاه سنی برخوردار از ثروت و آمریت 
عظیم، بود. او با مقاومت سنگینی روبرو 
شد و به موفقیت کامل دست نیافت. 

رانۀ ناصر دانشگاه االزھر تحت زمامداری آم
، رفرمھای رادیکالی را ١٩۵٠در سالھای 

متحمل شد، سپس به تبعیت قطعی تر 
دولت درآمد و به یک دانشگاه مدرن با 
دانشکده ای برای مطالعات دینی تبدیل 

  شد.
بیشترین تأثیر رفرمھای مدرنیستھا در 
گفتمانھا و مجادالت جاری در فضای 
عمومی بود. این مجادالت در جبھه ھای 

ددی جریان داشتند؛ در ژورنالیسم، متع
مبارزات سیاسی، فرھنگ، آموزش ... و در 
پروژه ھای موجود برای رفرم در اجتماع و 
قانون. بسیاری از این موضوعات به نوبۀ 
خود با مبارزات ضد استعماری، با اشغال 
مصر توسط بریتانیا و فروپاشی امپراتوری 
 عثمانی و خالفت آن پیوند داشتند. تقالی
رفرمیستی این بود که از اسالم دکترین و 
قانونی کاربردپذیر برای آموزش، فرھنگ و 
دولت مدرن بسازد و بنابراین آن را در برابر 
صبغۀ سکوالر مدرنیته مقاوم کند. این 
کوشش، در ارتباط با مبارزات ضد 
امپریالیستی، متوجه اصالح اسالم به 
عنوان راه مقاومت ملی، تسلیح مردم 

ن به قدرت مدرنیته، علم و مدیریت مسلما
عقالنی، به شمول نیروی نظامی، بود. از 
این قرار، این رویکرد ھم علیه تنزل 
سکوالریستی دین به فضای خصوصی بود 
و ھم علیه محافظه کاران و بنیادگرایانی 
که ضعف ملل مسلمان در برابر اروپا را 
ناشی از ترک صراط مستقیم اسالم و 

و انحراف از راھی می حقایق ابدی آن 
دانستند که آبای فضیلت مند آنان گذشتۀ 
افتخارآمیز اسالم را در مسیر آن پیش برده 

  بودند.
یک اپیزود قابل توجه در این مجادالت حول 
کتاب "اسالم و اصول الحکم (اسالم و 
اصول حکومت)" جریان یافت. این کتاب که 

توسط علی عبدالرزاق  ١٩٢۵در سال 
 -یکی از پیشتازان رفرم  –) ١٩۶۶ -١٨٨٨(

نوشته شد، قسماً پاسخی به فراخوان 
تأسیس خالفت عربی پس از لغو خالفت 
عثمانی توسط آتاتورک بود. عبدالرزاق 
استدالل می کرد که خالفت یا ھر شکل 
دیگری از حکومت دینی محتاج به ھیچ 
منبع قانونی نیست و خالفت اسالمی در 

تعلق  تاریخ اساساً به سلسله ھائی
داشته است که مشروعیت مذھبی شان 
را خود به کرسی نشانده بودند. او 
استدالل می کرد که محمد یک پیامبر بوده 
است و نه یک سیاستمدار، و نتیجه می 
گرفت که مسلمانان می توانند قانون و 
سیستم حکومتی ای را که خود مناسب 
می دانند، انتخاب کنند. عبدالرزاق قاضی 

عالم" درسخوانده بود ("عالم" شرع و یک "
نامی است که به فارغ التحصیالن دانشگاه 
االزھر داده می شود. او ھمچنین فارغ 
التحصیل دانشگاه آکسفورد بود). کتاب او 
توفانی را برانگیخت. علمای عظام علیه او 
به شکایت برخاستند (این شکایت تا 
حدودی به سعایت سلطان فواد که 

را داشت، اقامه سودای خالفت عربی 
شد). او از قضاوت شرعی و مدارج 
االزھری اش خلع شد، اما مورد حمایت 
وسیع روشنفکران، سیاستمداران و 
شخصیتھای ملی قرار گرفت و در نھایت به 
وزارت رسید. استدالالت عبدالرزاق امروزه 
نیز توسط مسلمانان سکوالر و لیبرال به 

  کار گرفته می شوند.



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۵١ شماره    

یش از دو دھه است که جنبش زنان ب
ایران برای رفع تبعیض و تامین حقوق 
برابر، فراز و فرودھای زیادی را از سر 

، گذرانده و درعین نامالیمات و تنگناھا
دوران پرشور و پر دستاوردی ھم داشته 
است. این جنبش در حال حاضر ویژگی 
ھای مختلفی دارد: از یکسو مطالبه محور 
است و برای رفع تبعیض جنسیتی در 
جامعه تالش می کند و از سوی دیگر 
متشکل از طیف ھای فکری، عقیدتی، 

 .فرھنگی و اجتماعی گوناگون است

اواخر دھه  در سالھای پس از انقالب، از
پنجاه و بعد در دھه شصت، فعالیت زنان 
پیشرو در سایه منازعات حاد سیاسی در 
جامعه و مسئله جنگ قرار گرفت و زنان 
در گروه ھا و گرایش ھای جداگانه و بر 
مبنای تفکر و گرایش سیاسی خود، در 
فعالیت ھای مختلف فکری و فرھنگی 
شرکت داشتند. اما پس از حوادث دھه 

با پایان جنگ، رویدادھا، مطالبات شصت و 
و سمت گیری ھای اجتماعی به سوی 
دیگری حرکت کرد. از جمله زنان نزدیک به 
حاکمیت خواستار مشارکت سیاسی 
شدند و در این دوره بود که ضرورت حضور 
فعالتر و متشکل زنان سکوالر و خارج از 
طیف حاکمیت نیز مطرح و حول جنبش 

ل گرفت و پی رفع تبعیض و نابرابری شک
 .گیری شد

در این دوره نه تنھا کمپین ھای گسترده و 
تاثیرگذاری مانند کمپین قانون بدون 
سنگسار، نه به اعدام و کمپین بزرگ یک 
میلیون امضا برای مبارزه با خشونت و 
نقض حقوق بشر و در جھت دست یابی 
به مطالبات مدنی زنان به راه افتاد، بلکه 

ای در شکل و از نظر من تحول تازه 
محتوای جنبش بروز کرد و زنان به این 
نتیجه رسیدند که برای مشارکت 
سیاسی، طرح ھای معین با ھدف ھای 

 .مشخص را تعریف کنند

پس از دوم خرداد سال ھفتاد و شش و 
روی کار آمدن دولت خاتمی، فعاالن زن با 
استفاده از فضای نسبتا باز سیاسی و با 

انجمن ھا و  تشکیل ان. جی. او. ھا ،
کانونھای ھمگرایی مختلف، توانستند 
مطالبات زنان را به تدریج به موضوعی 
مھم در گفتمان سیاسی جامعه تبدیل و 
اولین طرح خود را برای مشارکت 
سیاسی تعریف و ارائه کنند. از جمله زنان 
اصالح طلب در مجلس ششم، طرح 
جنجال برانگیز الحاق ایران به کنوانسیون 

ض علیه زنان را مطرح کردند که رفع تبعی
گرچه از سوی شورای نگھبان رد شد، 
ولی بحث درباره آن و شناخت اھمیت 
پیوستن به این کنوانسیون برای رفع 
تبعیض جنسیتی علیه زنان، در افکار 
عمومی مورد توجه قرار گرفت و در جنبش 
زنان ایران به نقطه اتکایی بین المللی 

 .تبدیل شد

ود که بحث مشارکت زنان در در ھمین دوره ب
انتخابات، پر رنگ تراز دوره ھای قبل و این بار 
با ھدف مشخص دست یافتن به تریبون و 
پایگاه موثر قانونگذاری برای مبارزه در جھت 
لغو قوانین تبعیض آمیز مطرح شد. نتیجه این 
بود که تعدادی از فعاالن شناخته شده زن 

تعدادی از خود را کاندیدا کردند که صالحیت 
آنھا تایید نشد، با این وصف یازده زن اصالح 
طلب توانستند به مجلس راه یابند و چالش 
ھای تازه و متفاوتی را در پیشبرد مطالبات 
خود تجربه کنند. در ھمین دوره بود که زنان 

 ٣٠به عنوان طرح دوم، پیشنھاد سھم 
درصدی برای زنان در فھرست اصالح طلبان 

الھای بعد را مطرح کردند. برای انتخابات س
این طرح که در میان فعاالن جنبش زنان 
موافقان و مخالفانی داشت، با اینحال از 
سوی زنان اصالح طلب و بویژه زنان 
فراکسیون حزب مشارکت در دوره ھای بعد 
نیز پی گیری شد اما سرانجام در تیرماه 
امسال در مجمع تشخیص مصلت نطام رای 

 .نیاورد

ود این تجربه، تالش جنبش زنان گرچه با وج
برای مشارکت در کارزار انتخاباتی در دوره 
ھای بعدی مجلس، با توجه به فضای سرد 
سیاسی و تشدید فضای امنیتی در جامعه، 
دچار افت و خیز ھای فراوان شد، اما در 

 .اوج تازه ای به خود گرفت ١٣٨٨سال 

به عنوان سومین  ٨٨در اردیبھشت سال 
یی جنبش زنان برای طرح ھمگرا«طرح، 

در انتخابات ریاست جمھوری با » مطالبات
انتشار پالتفرمی فعالیت خودرا آغاز کرد. این 
در حالی بود که تعدادی از فعاالن مدنی 
جنبش زنان، تحت پیگرد بودند و برای 
تعدادی ھم احکام حبس تعزیری صادرشده 
بود. با اینھمه فعاالن جنبش زنان با استفاده 

ای نسبتا بازی که در آستانه انتخابات از فض
بوجود آمده بود، مطالبات خود را در قالب این 
ھمگرایی مطرح کردند، که از جمله این 
خواسته ھا، بار دیگر خواست پیوستن ایران 
به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و 
بازنگری و اصالح قوانین ضد برابری جنسیتی 

جنبش  در قانون اساسی بود. گرچه این
مطالباتی زنان و به دنبال آن جنبش 
اعتراضی بعد از انتخابات بشدت سرکوب 
شد و شمار زیای از فعاالن زن و فعاالن 
مدنی و سیاسی بازداشت شدند، اما برای 
اولین بار در انتخابات ریاست جمھوری در 
ایران مطالبات زنان در برنامه ھا و کارزارھای 

 .کردانتخاباتی کاندیداھا جا باز 

که در » کمپین تغییر چھره مرانه مجلس«
تاریخ پنجم مرداد ماه با برگزاری نشستی 
مطبوعاتی فعالیت خود را آغاز کرد،در 
حقیقت طرح چھارم فعاالن جنبش زنان 

کرسی  ٥٠است که ھدف آن دسترسی به 
مجلس شورای اسالمی برای زنان برابری 

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی و برابر حقوقی شھروندان خواھان ما 
  

 کمپین تغییر چھره مردانه مجلس، گامی بلند برای مشارکت سیاسی زنان

  شیرین فامیلی

طلب است. کمپین به این منظور سه کمیته 
ی را تشکیل داد با عنوان ھای " من اجرای

کاندیدا می شوم"، "پنجاه کرسی برای زنان 
برابری طلب " و "کارت قرمز برای کاندیداھای 
زن ستیز" و برای ھرکدام وظایفی را تعیین 

 .کرد

زن  ١٤٣٠براساس گزارش کمپین بیش از 
برای انتخابات دوره دھم مجلس کاندیدا شدند 

ه برابر افزایش را که نسبت به دوره پیشین س
نشان می دھد. گرچه اکثر این کاندیداھا 
بویژه زنان اصالح طلب رد صالحیت شدند ولی 
تردیدی نیست که کمیته من کاندیدا می 
شوم موفق شد تا حدود زیادی زنان را به 
برداشتن گامی مھم برای مشارکت سیاسی 
زنان در کشور ترغیب کند، و این امر برای 

ه مردانه مجلس یک موفقیت کمپین تغییر چھر
است. این را از این نظر می گویم که ایجاد 
این ذھنیت در جامعه زنان که من توانمندم و 
می توانم کاندیدا شوم، آنھم در کشوری که 
بخشی از حاکمان مقتدر فرصت ھا را از زنان 
سلب کرده و تالش دارند با ایجاد محدودیت 

ایی ھای بیشتر و ھمچنین با اجرای طرح ھ
چون طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه و 
مراکز علمی، اعتماد به نفس آنھا را برای 
شرکت در رقابت ھای اجتماعی سلب کنند، 

 .پیشرفت بزرگی است

اعضای کمپین در بیانیه ای که درباره رد 
صالحیت ھای گسترده منتشر کردند این 
اقدام را نشان از بی تدبیری سیاسی 

می خواھد مردم با مسئوالن دانستند که ن
) آنھا در ١صندوق ھای رای آشتی کنند.(

نوشته ھای خود تصریح کردند که ناامید نمی 
شوند، عقب نشینی نمی کنند، بلکه 
مقاومت می کنند. به نظر می رسد فعالیت 
کمیته کارت قرمز برای کاندیداھای زن ستیز 
اقدام بعدی کمپین باشد. این کمیته قصد 

خنرانی ھا و برنامه ھای دارد، با توجه به س
انتخاباتی به شفاف سازی درباره عملکرد 
کاندیداھا بپردازد تا زنان بدانند به کدام کاندیدا 
رای دھند که از حقوق آنھا در مجلس دفاع 
کند و به لوایح و طرح ھای ضد زن نه بگوید. 
گرچه ھنوز روشن نیست که از این میان 

تعداد  کاندیدای تایید صالحیت شده چه ٤٨١٤
زن ھستند، اما اعضای کمپین احتمال اینکه 
بتوان از میان کاندیداھای زن تایید صالحیت 
شده، زنان برابری طلب را کشف و شناسایی 

 .کرد، رد نمی کنند

آنچه مسلم است بدعتی که این فعاالن 
جنبش زنان بکار گرفتند و تمام قد برای تغییر 

واقع  چھره مردانه مجلس به میدان آمدند و در
فراتر از طرح خواستھا و مطالبات خود اقدام 
کردند، صرف نظر از اینکه تا چه حد به ھدف 
اعالم شده خود دست یابند، تاثیری 
انکارناپذیر بر ارتقای خودباوری و تقویت روحیه 

تماعی و سیاسی زنان خواھد مشارکت اج
  ...داشت 

 ٧ادامه در صفحه 
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  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

   نام بانک: 

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

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک 

 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
 

  ... رو نمایی از
  ١١ ادامه از صفحه

مصوباتی چون دستورالعمل استاد 
شاگردی، خروج بخش ھای مھمی از 
جمعیت کارگری از شمول قانون کار در 

و در آینده   مناطق آزاد تجاری بوده است
نیز ھمین ناکار آمدی ھا موجب تسلیم 

ار به زیان شدن در مقابل تغییرات در قانون ک
  کارگران خواھد شد.

با ادامه چنین سیاست ھایی گرچه روند 
تشکل پذیری آزادانه و مستقالنه کارگران 
به عقب خواھد افتاد؛ اماتاریخ و تجارب 
زندگی کارگران نشان داده است که در دل 
ھمین نھاد ھای وابسته و فرمایشی انبوه 
مطالبات ریز و درشت کارگران موجب رشد 

سالم، آگاه و حق طلب و مستقل  گرایشات
از کانون ھای قدرت خواھد شد وادامه رشد 

عناصر آگاھی  ھمین  و گسترش دامنه 
بخشی و حق طلبی در میان کارگران مانع 

این  از آن خواھد شد تا بار دیگر کارگران در 
دور باطل ایجاد تشکل ھای وابسته 

  ناکارآمد گرفتار شوند.

درستی مقاوله کارگری به   پیشروان آکاه
 ٨٧نامه حق آزادی تشکل (مقاوله نامه 

سازمان بین المللی کار ) می شناسند و 
به ظرفیت ھای موجود در آن به خوبی 
آگاھند و اجازه نخواھند داد بار دیگر تمایل 
به ایجاد تشکل ھای وابسته به نام اتحادیه 

جایگزین اراده  کارگری در خانه کارگر 
و توسعه فعالیت آگاھانه آنان درایجاد 

سندیکایی _ اتحادیه ای آزاد و مستقل 
گردد. ھمانگونه که تا کنون این اتحادیه ھا 
ی ساختگی مقبول کارگران واقع نشده اند 
پس از این نیز با آگاھی بخشی پیشروان 
کارگری در باره ویژگی سازمان ھای 
مستقل کارگری، کارگران را از آلوده شدن 

معیوب و وابسته  به این گونه ساختار ھای
   برحذر خواھند داشت. 

  ١٢١بولتن کارگری شماره 
  محاکمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر! : تحلیل ھفته

المللی  (بخش ششم) کنفدراسیون بین –کار اجباری : از تجربه ديگران
  ٢٠٠٨مه  –ھای صنفی  اتحادیه
  خارجی:اخبار 

  شان به مکزیک خشم کارگران بابت انتقال کارخانهامریکا:  -
ھای  ی اتحادیه المللی کار از دولت بریتانیا خواست در الیحه سازمان بینبریتانیا: 

  کارگری تجدید نظر کند
ی اروپا در بروکسل علیه واردات  تظاھرات فوالدکاران اتحادیهبروکسل : ،  اروپا -

  ارزان از چین
  یان اخبار و رويدادھای جنبش کارگری درھفته گذشتهاز م -
  ٪ اضاف شد!١٥امسال به حقوق بازنشستگان تنھا  -

  درصدی جان باختگان حوادث کاری در استان ایالم!۴٠افزایش حوادث کار:

ابراھیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد سوم  ھا: اطالعیه
  حاکمه می شودم ٢۶در دادگاه انقالب شعبه ٩۴اسفند 

درآمدی بر فرھنگ تشکل پذیری معلمانصدای کارگر:   

  ... سخنرانی شھناز نیکوروان
   ١٢ادامه از صفحه 

امروز زنان در کشور ما ھم راستا با دیدگاه 
در پستوی  ھای طالبان در افغانستان، باید

خانه ھا و کابین عقب وسایل نقلیه 
قبل  سال ٥٠(مساله ای که بنشینند. 

کرده مبارزان سیاه پوست برایش مبارزه 
اکنون این  اند و آن را به دست آورده اند)

حقوق ابتدایی به یکی از خواسته ھای 
شده  اساسی جنبش زنان ایران تبدیل

است. باید بپذیریم که جامعه سرمایه 
داری ایران از لحاظ کیفیت آن یکی 

ظالمانه ترین شیوه ھا را برای گرفتن   از
به  ارزش اضافه از زنان با پوسته مذھبی را

مراه دارد. اگر چه به خوبی و وضوح می ھ
سیاستگزاران  دانیم که مردان قانون گزار و

نطام آموزشی و فرھنگی جامعه نقش 
زنان  اصلی را در این ستم مضاعف بر

داشته اند اما به نظر نمی رسد ضرورت 
داشته باشد که این گونه گفتمان 

  .محافل کارگری گسترش پیدا کند در
عمده مبارزین  در دوران سلطنتی بخش

زن ما از محیط ھای درسی و آموزشی 
مبارزه کشیده شدند و بسیاری از آنھا  به

روشن   با فداکاری بی نظیری راه مبارزه را
تر کردند و در سیاھچال ھای دھه شصت 

و در  بسیاری جان خود را از دست داده اند
ادامه آن دوران فشار استبدادی پس رفتن 

تمامی  ادنسیستم آموزشی و از دست د
حمایت ھای اجتماعی و قوانین، اکنون 

می  زنان در شرایط بسیار سختی زندگی
اگر نتوان مبارزات زنان را از سطح  .کنند

جداسازی جنسیتی و کمپین یک میلیون 
امضا و زنانه کردن مجلس فراتر بُرد، نباید 

  .منتظر معجزه ای بود
در سه دھه گذشته سازماندھی زنان در 

شورھا از جمله ایران بسیاری از ک
چشمگیر بوده است. زنان در  بسیار

جنبش ھای اجتماعی نقش ھای ویژه ای 
این شرایط را در کلمبیا،  دارا ھستند.

مکزیک تا کوبانی می توان دید. خواست 
تحمیلی است نه انتظاری.  ھای زنان

نباید انتظار داشت که مھدکودک در 
راحتی بوجود آید،  محیط کار به این

ری دستمزد، حق اشتغال نیاز به براب
مبارزه بیشتری دارد.برای ھمین است 
که نباید منتظر ھشت مارس شد تا برای 

خواست زنان در  زنان سمینار گذاشت.
تمامی شئون جامعه باید مطرح باشد. 

شد نه تنھا   جنبش ھایی که به آن اشاره
مستقل از مردان نیستند بلکه پیشقراول 

مردان را  وخواست مردان ھم ھستند 
نیز رھبری می کنند. نباید از دیدگاه 

را مطرح   برابری طلبی، مطالبات مردانه
کرد و با جداسازی مبارزه به زنان و مردان 

  .کار را دو برابر کرد

برای ھمین است که ما می بینیم 
بورژوازی بسیار در جنبش زنان رخنه کرده 

مبارزه زنان را محدود به مسائل   و
مبارزه علیه تبعیض  جنسیتی می کند.

بخشی از مبارزه برابری  جنسیتی
خواھانه است. در شرایطی که تمامی 

سرشار از خواسته   رسانه ھای موجود
ھای زنانی است که مبارزه را به سطح 

بیشتر در  رفرم ھایی می کشانند که
جھت تثبیت قدرت ھستند ، زمان آن 

مبارزه  رسیده است که نشان داده شود
 -بارزات در معادنزنان از بخش م

-پتروشیمی، کارخانجات دارویی
بھداشتی، پوشاک تا قالی بافی ھا جدا  

 . نیست و یک مبارزه سراسری است
فیمنیستھای “به جای اینکه ما به این 

در جامعه جواب گوی ” برتر
مبارزاتمان باشیم باید بپرسیم که  دلیل

خواست شما از دل چه مناسباتی بوجود 
 آید؟ می

 کانون مدافعان حقوق کارگر  :منبع 
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