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 !عنی شکنجه و اقدام به قتل اومحروم کردن زندانی از درمان، ی          

 
 در ھفته ھای اخیر گزارش ھای نگران کننده ای درباره محروم کردن زندانیان سیاسی ایران از خدمات درمانی رسیده است. 

جعفر عظیم زاده فعال کارگری که تنھا به خاطر فعالیت  ھای صنفی در دفاع از حقوق کارگران زندانی شده است، نزدیک به شش ھفته 
پیش اعالم اعتصاب غذا کرد. خواست او حذف اتھام امنیتی از پرونده قضایی خود است. در طول اعتصاب غذا، مسئوالن زندان اقدامی برای 
ارائه خدمات درمانی الزم به عظیم زاده نکرده اند. شرایط جسمی او روز به روز وخیم تر می شود، و مقامات قضایی ایران ھیچ احساس 

  رد خطری که سالمت و جان عظیم زاده را تھدید می کند، نمی کنند.مسئولیتی در مو

محمدصدیق کبودوند روزنامه نگار کرد ایرانی در حالی که پس از سال ھا تحمل حبس غیرقانونی به پایان دوره محکومیت ظالمانه خود نزدیک 
است که در اعتصاب غذا به سر می برد. وضعیت  می شود، با اتھامات جدیدی مواجه شده است. از این رو، وی نزدیک به چھار ھفته

  جسمی او وخیم گزارش شده است.

گروه کاری بازداشت ھای خودسرانه سازمان ملل اخیرا خواستار آزادی زینب جاللیان زندانی سیاسی کرد ایرانی شد. زینب جاللیان در 
در  ١٣٨۶از ھمه حبس از سر گذرانده است. او در حالی از سال میان زنانی که در حال حاضر به علل سیاسی در زندان ھای ایران اند، بیش 

زندان است که بیرون از زندان تنھا به فعالیت ھای بشردوستانه و سیاسی مسالمت آمیز مشغول بود. او به علت محرومیت از خدمات 
  ه طور حاد او را تھدید می کند.درمانی در طول بیش از ھشت سال حبس، به بیماری ھر دو چشم مبتال شده است و خطر نابینایی ب

ھمچنین گزارش آمده است احسان مازندرانی مدیر مسئول زندانی نشریه فرھیختگان در شرایط وخیم جسمانی به سر می برد. او نزدیک 
  به سه ھفته است که در اعتصاب غذا به سر می برد.

و شکنجه زندانیان سیاسی، در گذشته از طریق محروم کردن    امحکومت جمھوری اسالمی ایران عالوه بر کارنامه ده ھا ساله خود در اعد
زندانیان از خدمات درمانی نیز بسیاری از آنان را شکنجه کرده است. برخی از آنھا به علت این نوع شکنجه جان خود را از دست داده اند. 

باید فشار روانی ناشی از این نوع شکنجه را نیز  برخی دیگر برای ھمیشه دچار نارسایی جسمی یا بیماری العالج شده اند. بر این ھمه
  افزود.

محروم کردن زندانی از درمان یعنی شکنجه و اقدام به قتل او. ھر حکومتی مسئول جان ھمه زندانیانی است که به اسارت گرفته است. 
ا ھنگامی که زندانی دچار یک بیماری سخت که در بیمارستان است. ت  طبق موازین بین المللی حقوق بشر، جای زندانی بیمار نه در زندان،

  نگه داشتن او در حبس یا باز گرداندن او به زندان نقض فاحش حقوق بشر است.  به سالمت کامل بازنگشته است،

، موارد فوق نشان می دھد که مقامات قضایی جمھوری اسالمی می کوشند با خودداری از آزادی زندانیان پس از پایان دوره محکومیت آنان
از اسرا را وادار کنند برای احقاق حق خود به تنھا حربه ای که در اختیار دارند یعنی اعتصاب غذا روی آورند. به نظر می رسد محاسبه شومی 

سوی قوه قضاییه جمھوری اسالمی صورت می گیرد برای آنکه زندانی جان خود را از دست بدھد، یا مادام العمر بیمار شود. این نیز نوعی 
  ه نیست کردن است، بدون آنکه حکومت ناچار شود حکم اعدام صادر کند.سر ب

ما از ھمه نھادھای ایرانی و غیرایرانی مدافع حقوق بشر می خواھیم نسبت به این نوع شکنجه و اقدام به قتل زندانیان سیاسی ایران 
  حساسیت بیشتری نشان دھند.

  کثریت)اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (ا ھیئت سیاسی ـ 
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  آنالين -يادداشت سیاسی کار 
سه سال از ریاست جمھوری روحانی 
گذشت. لحظۀ مناسبی است تا نگاھی به 
کارنامۀ سه سالۀ دولت یازدھم انداخته 
شود. اما مقارنت این لحظه با لحظۀ دیگری، 

رون حزبی یعنی ھمانا پایان گرفتن رقابتھای د
در امریکا برای انتخابات ریاست جمھوری در 
این کشور در نوامبر سال جاری، زاویۀ 
مھمتری را به روی نگاه امروز می گشاید: 
چشم انداز مدت باقیمانده از دورۀ دولت 

 ؟]١[یازدھم چیست
اھمیت مقارنت این دو لحظه از آن روست که 
اکنون دیگر کاندیداھای ریاست جمھوری 
امریکا از ھر دو حزب دموکرات و 
جمھوریخواھان قطعی شده اند و بی آن که 
بتوان نسبت به تمایزات میان کلینتون و ترامپ 
بی التفات ماند، اما می توان با قطعیت گفت 

از این دو به ریاست  که انتخاب ھیچ یک
جمھوری امریکا چشم انداز امیدوارکننده ای 
را برای بھبود مناسبات ایران و امریکا خاصه 
در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت یازدھم 

ھمین دلیل گاه حتی . به ]٢[نمی گشاید
نسبت به سرنوشت برجام و شکست آن نیز، 
چه توسط نیروھای پوزیسیون و چه توسط 
نیروھای اپوزیسیون جمھوری اسالمی، ابراز 

  دغدغه و حتی ھراس افکنی می شود.
دغدغۀ شکست برجام، اگر ھراس افکنی 
نباشد و ھیچ انگیزۀ سیاسی برای دورتر و 

امریکا ھم  کدرتر کردن مناسبات ایران و
نداشته باشد و نخواھد توجیھی برای تداوم 
دشواریھای زندگی مردم باشد، دغدغه ای 
بی موضوع است. برجام، ھمچنان که از 
نخستین روز تحقق آن نیز گفته شد، واقعیتی 
بود که پتانسیلھا، انتظارات و گاه حتی 
آرزومندیھای بسیاری آن را ھمراھی می 

یت خود چیزی بیشتر کردند. اما برجام در واقع
از پایان دادن به مسئلۀ پروندۀ ھسته ای 
جمھوری اسالمی نبود و به این عنوان یک 
ً دشوار  "واقعیت تحقق یافته" است. کامال
می توان متصور شد که نیروئی در امریکا یا 
ایران بتواند برجام را در واقعیت آن به 
شکست بکشاند. ھستند البته در ھر دو سو 

ه می خواھند چنین کنند. شکی نیروھائی ک
نیست وقتی ترامپ از لغو برجام به عنوان 
اولویت خود در صورت انتخاب به ریاست 
جمھوری امریکا می گوید، و خامنه ای در 
واکنش به این اظھارات از آتش زدن توافق و 
بازگشت به توان ھسته ای پیش از برجام دم 
می زند، باید دغدغه داشت. دغدغه اما، 

برجام نیست؛ بلکه سترون ماندن  شکست
آن است در یکی از مھمترین پتانسیلھای 
اش، یعنی این پتانسیل که تنش از مناسبات 
میان ایران و امریکا زدوده شود؛ یعنی این 
پتانسیل که دو کشور راه ھمکاریھای 
اقتصادی با ھم را ھم پیش گیرند. دغدغه آن 
 است که برجام به واقعیت خود محدود بماند
و می توان دید که این دغدغه اینک با نزدیک 
شدن به پایان دورۀ ریاست جمھوری اوباما 

  دارد به واقعیت تبدیل می شود.
روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی اش و 
پس از انتخاب به ریاست جمھوری، اولویتھای 
دولت خود را حل مسئلۀ پروندۀ ھسته ای 

م جمھوری اسالمی و سامان اقتصاد اعال
کرد. "سانترفیوز باید بچرخد، چرخ اقتصاد و 
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زندگی مردم ھم باید بچرخد" بیان قالب گیری 
شدۀ این اولویت گزاری بود. با حصول توافق 

بر سر برنامۀ ھسته ای  ٥+١میان ایران و 
جمھوری اسالمی، این انتظار به وسعت در 

از جمله در الیت سیاسی و علمی آن  –جامعه 
کنون زمان آن است که "چرخ باال گرفت که ا –

اقتصاد و زندگی مردم بچرخد". اما چنین نشد. 
خیلی زود معلوم شد (اگر گفته نشود که از 
پیش ھم معلوم بود) که در درون حاکمیت 
جمھوری اسالمی گرایشھای متفاوتی نسبت 
به اقتصاد وجود دارند و ھر یک از این گرایشھا 

اوت از در تقالی کشاندن اقتصاد به راھی متف
دیگری است. شخص روحانی، وزیران کابینه، 
مشاوران بلندپایۀ روحانی و صاحب نظرانی که 
بی تعلق خاطر به دولت یازدھم نیستند، 
اولویت گزاریھای متفاوتی را برای اقتصاد ایران 
ارائۀ داده اند. مسئله اما در این اولویت 
گزاریھای متفاوت در درون ھر گرایش و نگاه به 

نیست. مسئله وجود گرایشھای  اقتصاد
  متفاوت است.

گرایش اقتصادی شناخته شده در جمھوری 
اسالمی، که توسط خامنه ای و نیروھای 
راست افراطی نمایندگی می شود، اقتصاد 
مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی پاسخ 
حاکمیت جمھوری اسالمی به دوران پیش از 
برجام و خاصه در شرایط اعمال تحریمھا بود. 
این اقتصاد در ادعاھای رسمی، نوعی اقتصاد 
بسته و درونزا برای توسعه و تقویت بنیانھای 
اقتصاد ملی تعریف می شود. اما بررسی 
مشخص آن و نیز تجربه ھای پیشین آشکار 
ً این طرح، نه تنھا یک طرح  می کنند که اوال
ً عموم  اقتصادی سیاستزده است (تقریبا

ادی تا طرحھای بسته برای توسعۀ اقتص
-حدودی سیاستزده اند)، بلکه طرحی نظامی

امنیتی برای توسعۀ اقتصادی است. حاکمیت 
جمھوری اسالمی در شئونات دولتھای غربی و 
حتی غرب به طور کلی، مدام تھدیدی علیه 
حیات خود را دیده است؛ زمانی یک تھدید 
سخت و زمانی یک تھدید نرم، زمانی از طریق 

فرھنگ. از این رو  اقتصاد، زمانی از طریق
اقتصاد ایران و بحران آن توسط این گرایش به 
عنوان یک امر امنیتی تعریف می شود و راه 
حل برای برونرفت از بحران نیز در یک کادر 

امنیتی جستجو می شود. اما  -نظامی 
مشخصۀ این نگاه به وضع اقتصاد ایران، فقط 

امنیتی بودن آن نیست. اقتصاد -نظامی
اقتصاد جنگی ھم نیست. اقتصاد  مقاومتی یک

مقاومتی تعریف شده و تجربه شده در 
جمھوری اسالمی یک اقتصاد التقاطی در بافتار 

 –فرھنگی خاص، آمیزه ای از طرحھای نظامی 
فرھنگی  -امنیتی و طرحھای ایدئولوژیک 

متوجه تداوم حیات حاکمیت، چپاول سرمایۀ 
تجاری و مالی، و بی برنامگی مطلق برای 

ون داشتن زحمتکشان در برابر این چپاول مص
است. بافتار فرھنگی اقتصاد مقاومتی وجھی 
بسیار مھم و تفکیک ناپذیر از آن است؛ حتی 
می توان گفت وجھی تعیین کننده. تھاجم 
فرھنگی و اقتصاد مقاومتی تبیین ھای یک 
رویکرد خیالپردازانۀ واحد نسبت به "غرب" در 

  دو عرصۀ مختلف اند.
به چین و   اقتصاد اقتصاد مقاومتی، دراتکای 

به فرھنگ مدرنیته  مقاومت  روسیه است و در
 –ستیز. در برابر این گرایش، گرایش دولت 

اگرچه از آن به درستی زیر عنوان عمومی 
اما ھر چه  –نئولیبرالیستی یاد می شود 

پیشتر آمده، از سوئی ساختار بی انتظام و بی 
است و از سوی انسجام خود را آشکارتر کرده 

دیگر در کشاکشھای سیاسی درون حاکمیت 
بی رمق تر شده است. مصاحبه ھائی که در 
روزھای اخیر با اکبر ترکان و سیدرضا صالحی 

 –ھر دو از مشاوران بلندپایۀ روحانی  –امیری 
صورت گرفته اند، علیرغم ادعاھائی از این 
دست که گویا گرایشی در حاکمیت گفتمان 

عنوان گفتمانی جامع و مرکب تدبیر  اعتدال را به
کرد و سپس روحانی را ھمچون "شخصیت 
سازگار" با این گفتمان به کرسی نشاند، حاکی 
از حرکت "از این ستون به آن ستون" دستگاه 
دولتی در عرصۀ اقتصاد دارند. به نظر می رسد 
تاخت و تاز خامنه ای زیر علم اقتصاد مقاومتی 

ً ضِد ا ً دولت را ضِد غربی و مشخصا مریکائی، اوال
خواسته یا ناخواسته به حرکاتی در این راستا 
ً و به تبع مورد نخست، رویکرد  سوق داده، ثانیا
ً نقطۀ پایانی  "اتکا به اروپا" را تقویت کرده و ثالثا
به امید به سامان اقتصاد، به عنوان اولویت دیگر 
دولت یازدھم، نھاده است. پاسخ ترکان به 

ن کاری که دولت در این یک سال سؤال "مھمتری
باقی مانده باید انجام بدھد، چیست؟"، اصالح 
نظام بانکی است. در چنین تعادلی، نخستین 
قربانی کشاکش در درون حاکمیت بر سر 
سامان اقتصاد، ھمانا خود سامان اقتصاد است 
و چشم انداز اقتصادی متصور برای مدت 

پا زدن  باقیمانده از دورۀ دولت یازدھم، دست و
در گرداب روزمرگی. مدال فروکاستن برجام به 

  واقعیتی سترون شده ھم برازندۀ خامنه ای.
 ------------------  

تا آنجا که کارنامۀ سه سالۀ دولت روحانی  -١
مطرح است، نقطه برجستۀ این کارنامه تا 
کنون، اختتام پروندۀ ھسته ای جمھوری 
 اسالمی بوده است؛ پرونده ای که ده ھا
میلیارد دالر و بیشتر برای کشور ما زیان به بار 
آورد و در مقاطعی از سیر خود تا کشاندن کشور 
به جھنم جنگ ھم پیش رفت. برای آن که "عقل 
سلیم" به ضرورت حل مسئله برسد، نه این 
ھمه ھزینه و ھول و ھراس ضرورت داشت، نه 
تحریمھا و نه "کابوس دوران احمدی نژاد". اما 

جمھوری اسالمی اینھا ھمه "ضرورت" وقتی در 
می یابند، اھمیت کار روحانی در حل مسئله 
نیز آشکار می شود. روحانی می تواند با ھمین 
یک نقطۀ برجسته در کارنامه اش، سربلند به 

 این دورۀ ریاست جمھوری اش خاتمه دھد.
این نکته که انتخاب ھیچ یک از دو کاندیدای  -٢

انداز امیدوارکننده  ریاست جمھوری امریکا چشم
بھبود مناسبات ایران و امریکا، خاصه  ای را برای

در مدت زمان باقیمانده از عمر دولت یازدھم، 
نمی گشاید تنھا یک نکتۀ تحلیلی است و نه 
تبلیغ بی طرفی نسبت به دو کاندیدای گفته 
ً بر این پایه نمی توان و نباید نسبت  شده. صرفا

گزاری کرد. تمایز به انتخابات امریکا سیاست 
بین کلینتون و ترامپ چندان نیست که حمایت از 
ترامپ در برابر کلینتون "خسرانی بزرگ برای 
کشور ما و خیانتی بزرگتر به ھمه آرزوھای 
بشری باشد"، اما ترجیح ترامپ به کلینتون به 

ای  شده این دلیل که "کلینتون ... ارتباطات تعریف
. در صورت روی با البی صھیونیستی دارد و ..

ای،  کارآمدن وی در بسیاری از مسائل منطقه
امکاناتی را که داریم از دست خواھیم داد. 

بستان است"،  ترامپ ... تاجر، اھل معامله و بده
تداوم سیاست خودغرضی است که گرایشھای 
راست افراطی در جمھوری اسالمی در پیشبرد 

  آن حرف اول را می زنند.
 

 



 

   
  

  

  
  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ۵٩ شماره    

 

 جتماعیانباشت آسیب ھای ا
 بھروز خلیق

  یادداشت سیاسی کارآنالین

بعد از سال ھا کتمان  آسیب ھای 
اجتماعی، امتناع از ارائه آمارھای واقعی 
و جلوگیری از طرح آن ھا در رسانه ھا و 
فیلم ھا توسط جمھوری اسالمیبا 
دستآويز سیاه نمائی، سرانجام رحمانی 
فضلی، وزير کشور، گزارش و آمار 

ای از آسیبھای اجتماعی را در تکاندھنده 
صحن علنی مجلس ارائه کرد. فشرده 
گزارش و آمارھا را می توان در چند خط 

 آورد:

  میلیون حاشیه نشین ١١ وجود ـ
  محله حاشیه نشینی ٢٧٠٠  و

میلیون حاشیه نشین در اطراف  ٣ـ 
  تھران، مشھد و اھواز

  درصد طالقھا ۵٠ ـ اعتیاد عامل

دواجھا به درصد از ٣۶  ـ منتھی شدن
  طالق در برخی مناطق

ھزار نفر به زندان و  ۶٠٠ ـ ورود ساالنه
  ھزار نفر آنان در زندان ٢٠٠ ماندن

ھزار زن سرپرست   ۵٠٠  ـ دو میلیون و
  خانوار

ھزار بیکار با  ۵٠٠ ـ وجود سه میلیون و
توزیع منطقه ای نابرابر و مناطقی با 

  درصد بیکاری  ۶٠ نرخ

  ار معتادھز  ۵٠٠ ـ وجود یک میلیون و

درصد  ۶٠  ـ اعتیاد و مواد مخدر اتھام
  زندانیان در ایران

به اين آمارھا می توان برخی آمارھای  
ديگر را از زبان مسئولین اضافه نمود: 
معاون وزارت جوانان می گوید بیش 

میلیون جوان مجرد در سن ١١ تا١٠  از
ازدواج در کشور وجود دارند که به دالیل 

ھنگی در اقتصادی، معیشتی و فر
ھمسریابی مشکل دارند. به گفته رئیس 
سازمان بھزیستی تنھا در فاصله 

تعداد زنان سرپرست   ٩٠ تا ٨۵ سال ھای
درصد افزایش داشته و  ۵٣  خانوار

ھزار نفر مجبور به پرداخت   ٧٠٠  ساالنه
"ھزینه ھای فالکتبار" درمانی ھستند و 
از این طریق وارد چرخه فقر و انواع 

جتماعی می شوند. ناھنجاری ھای ا
مطابق پژوھشی که حسین راغفر، 
اقتصاددان منتشر کرده 

درصد کودکان کار تھران،  ٨۵ سرپرستان
  بیکار ھستند.

وزير کشور تنھا در مورد برخی از 
آسیب ھای اجتماعی گزارش داده است. 
ابعاد آسیب ھا به مراتب وسیع تر از 
گزارش وزير کشور است. در گزاش وزير 

یق شکاف طبقاتی، به فقر، تعم
کارتن خوابی، کودک آزاری، روسپیگری، 
تجاوز، بیماری ھای عفونی مانند ایدز 
ناشی از مصرف مواد مخدر ، خودکشی، 
افسردگی و کودکان کار پرداخته نشده و 
آمارھا از جامعیت برخوردار نیستند و 

  حداقل در مورد تعداد بیکاران خالف واقع اند.

  انباشت آسیب ھای اجتماعی

آمارھا نشان می دھند که در کشور ما 
آسیب ھای اجتماعی انباشته شده اند. نمود 
بارز اين انباشت را می توان در میزان 

 ٧٨پرونده ھای قضائی مشاھده کرد. جمعیت 
میلیون پرونده قضایی دارد. ١٥میلیونی ایران، 

در حالی که ھندوستان با جمعیت يک 
ر که میلیارد و دویست و پنجاه میلیون نف

دومین کشور پرجمعیت جھان است، فقط 
  چھار و نیم میلیون پرونده قضایی دارد.

انباشت آسیب ھای اجتماعی، معضل بزرگ  
کشور ما است. شکل گیری آسیب ھای 
اجتماعی به عوامل مختلف بر می گردد و 
نمی توان آن را با يک عامل توضیح داد. ولی 
انباشت آسیب ھای اجتماعی در کشور ما 

ش از ھمه ريشه در رژيم واليت فقیه، رژيم بی
فاسد و رانت خوار، تسلط استبداد مذھبی و 
قدرت گیری نیروھای نظامی ـ امنیتی و 
جامعه بسته دارد. جامعه بسته ای که امکان 
تنفس و پرداختن به انبوه پديده ھای منفی را 

  ندارد.
با اين وجود نمی توان درمان آسیب ھای 

از جمھوری اسالمی اجتماعی را به بعد 
واگذار کرد. درمان آسیب ھای اجتماعی، 
مسئله امروز و فردای جامعه ما است. 

سال را از  ٢٠حکومتگران به گفته خودشان 
دست داده اند و اکنون توجه اشان به 
آسیب ھای اجتماعی جلب شده است. 
اولین سئوالی که مطرح می شود، اينکه 
حکومت قرار است با چه رويکردی به 
آسیب ھای اجتماعی بپردازد؟ آيا ھمانند 
گذشته با نگاه امنیتی و ارائه راه ھای 
مناسب با آن يعنی توسل به زور برای حل 
مسائل اجتماعی يا با نگاه و رويکرد ديگر؟ آيا 
با توسل به ارگان ھای امنیتی، پلیس، 
گشت ھای ارشاد و با خاک يکسان کردن 

ای مناطق جرم خیز می خواھد با آسیب ھ
اجتماعی تماس پیدا کند که تا کنون جواب 
نداده و برابعاد آن افزوده شده است، يا اينکه 
با نگاه جامعه شناسانه؟ آيا افراد کم دانش و 
بدون تخصص را به کار خواھد گرفت و يا اينکه 
کارشناسان مسائل اجتماعی را فراخواھد 
خواند و از دانش، تجربه و کارھای پژوھشی 

  خواھد گرفت؟آن ھا بھره 
رحمانی فضلی در ھمان گزارش از 
"حساسیت رھبر ایران به تغییرات سبک 
زندگی مردم" نیز خبر می دھد و می گوید: 
"... تغییرات اجتماعی از جمله رشد 
تکنولوژی، انفجار اطالعات و افزایش سطح 
ارتباطات منجر به تغییر سبک زندگی 

ای بر مھندسی و  هللا خامنه شود. آیت می
دایت تغییرات اجتماعی تأکید کرده و گفته ھ

است که باید تغییرات اجتماعی مدیریت 
ھمین مختصر، جوھر پاسخ  شود".

حکومتگران به پرسش فوق را آشکار می 
کند؛ پاسخی که خود از زمره سرچشمه 

  ھای آسیبھای اجتماعی بوده است.

ضرورت تغییر نگاه به آسیب ھای 
  اجتماعی

ن اجتماعی معتقدند بسیاری از آسیب شناسا
که برای مبارزه با کژرفتاری ھا باید زمینه 
اجتماعی آنھا را از میان برداشت. به نظر ما در 

  رابطه با آسیب ھای اجتماعی:

ـ مقدم بر ھر اقدامی، ابتدا بايد پذيرفت كه با 
زور نمیتوان امر پیشگیری و درمان آسیب ھای 
اجتماعی را پیش برد. زور در مسائل 

  ی، كارساز نیست.اجتماع

بدون مشارکت مردم و کارشناسان در رابطه   -
با آسیب ھای اجتماعی نمی توان به نتايج 
مطلوب رسید. الزم است مردم بايد در جريان 
مسائل اجتماعی، آمار و مطالعات قرار گیرند، 
به اطالعات دسترسی آزاد داشته باشند، 
مسائل اجتماعی را مسائل خود تلقی کنند و 

ش گیری و درمان آسیب ھای اجتماعی در پی
  مشارکت ورزند.

ـ الزم است موانع شکل گیری سازمان ھای 
مردم نھاد برداشته شوند تا سازمان ھای 
مردم نھاد در پیشگیری و درمان آسیب ھای 
اجتماعی نقش ايفاء کنند. سازمان ھای 
مردم نھاد، امکان مشارکت جامعه را در حل 

آورند. اما رژيم معضالت اجتماعی فراھم می 
ايران نسبت به اين سازمان ھا ھم نگاه 
امنیتی دارد. در دوره محمود احمدی نژاد 
سازمان ھای مردم نھاد منحل و يا محدود و 

  تحت کنترل قرار گرفتند.
ـ بدون به کارگیری دانش اجتماعی و به ويژه 
جامعه شناسی و بدون بھره گیری از 

ی توان جامعه شناسان و کارھای پژوھشی نم
آسیب ھای اجتماعی را درمان کرد. اما بلوک 
حاکم از جمله علی خامنه ای مخالف علوم 
انسانی است. خامنه ای می گويد محتویات 
درسھای علوم انسانی بر مبنای علوم 
انسانی غربی طراحی شده اند. اين نگاه به 
علوم انسانی، اجازه نمی دھد که با 

ورت آسیب ھای اجتماعی برخورد علمی ص
  گیرد.

  فروپاشی اجتماعی

انباشت آسیب ھای اجتماعی، ساختارھا و 
ارزش ھای اجتماعی را متزلزل می سازد، 
ناھنجاری ھا را گسترش می دھد، جرائم را به 
طور فزاينده ای افزايش می دھد، پايه خانواده 
را سست می کند، فضای جامعه را آلوده 
می سازد، به نیروی سازنده کشور لطمه 

ند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می ز
  می دھد.

انباشت آسیب ھای اجتماعی نمودی از 
فروپاشی اجتماعی است. جامعه ما را خطر 
فروپاشی اجتماعی تھديد می کند. اين خطر 
جدی است و نبايد از کنار آن گذشت و يا آن را 
دست کم گرفت. نمی توان از رژيم فقھا انتظار 

پاشی اجتماعی برخورد علمی با امر فرو
داشت. اما الزم است که اين خطر را به امر 
ھمگانی فراروياند، آگاھی اجتماعی در اين 
زمینه را باال برد و گروه ھای اجتماعی را برای 
سھیم شدن در امر مقابله با اين خطر 
فراخواند و برای برداشتن موانع مشارکت 
مردم و سازمان ھای مردم نھاد به رژيم ايران 

  ورد.فشار آ

 

 



 

  

  ٥  صفحه  ٥٩شماره      

 ھای روند انتخاب ریاست مجلس شورای اسالمی نگاھی به چالش
 مصاحبه ھای کارآنالین پیرامون روند انتخاب ریاست مجلس شورای اسالمی

ر ترکیب مجلس، ریاست و ھیئت رئیس آن با شروع دور جدیدی از کار و فعالیت مجلس دھم شورای اسالمی، تغییراتی مھم د
ھائی  ایجادشدە است. کار آنالین در جھت تحلیل و سمت سوی معنای این تغییرات با تعدادی از صاحب نظران و فعالین سیاسی مصاحب

ھا بتوانند ما را ب شناخت بیشتری از آنچ در صحن سیاسی ایران می گذر د، رھنمون ترتیب دادە است. امیداست که این مصاحب
 .شوند

  کار آنالین
 ----------------  

  غیاب اپوزیسیون دموکراتیک در سپھر سیاسی کشور
  نادر عصاره

با نتیج انتخابات ریاست و ھیئت رئیس مجلس شورای اسالمی ک در آن علی الریجانی ب عنوان رئیس مجلس و ب  -
نفر از تندروھا ب ھیئت رئیس انتخاب شدند، مجلس شورای  ٢ترتیب پنج نفر از اصالح طلبان، پنج نفر از اصولگرایان و 

 ١٠اسالمی وارد فاز دیگری شدە ک آن را از مجلسین پیشین بویژە بعد از دوران اصالحات جدا می کند. تغییری ک در آن 
اصولگرایانی ک سر نفر از لیست غیر جبھ پایداری وارد ھیئت رئیس شدە (البت با حفظ مرز موجود میان اصالح طلبان و 

ای مھم است، و اصوال آیا می توان مدعی اھمیت تاثیر آن بر  ب لیست امید ھستند). ب نظر شما این موضوع از چ زاوی
 اوضاع کشور شد؟

ـ تغییر ترکیب و گرایش ھیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در قیاس با ھیات رئیسه ھای دوره ھای ھفتم، ھشتم و نھم ھمین  
  انعکاس تغییر ترکیب خود مجلس دوره دھم است نسبت به ترکیب سه دوره قبلی.مجلس، 

». مجلس در راس امور نیست«اھمیت ترکیب مجلس و ھیات رئیسه آن، در حد اھمیت و جایگاه مجلس در نظام سیاسی حاکم است.  
اینھا و دستگاه ھایی نظیر این ھا ھستند که  راس امور والیت فقیه است، حامیان نظامی امنیتی آن و مجلس خبرگان و شورای نگھبان.

از   ھمه امور را در کنترل دارند حتی مجلس را. این ھا منابع عظیم اقتصادی را در دست دارند و برای حفظ موقعیت و منافع باد آورده خود،
فرھنگی که منافع و مصالح  ارگان ھای سیاسی و نظامی موجود بھره می گیرند. بسیاری از سیاسیون و فعالین اجتماعی، مدنی و

عمومی را مورد نظر دارند، از ھر گونه حقی محروم و مورد سرکوب قرار می گیرند. مجلس شورای اسالمی و ھیات رئیسه ان حتی اگر با 
  این روش و منش غارتگرانه و سرکوبگرانه مخالف باشد که نیست، در جایگاھی قرار ندارد که بتواند منشا اثری باشد.

را در مجلسی تصویب » برجام«که   ترکیب مجلس و ھیات رئیسه آن، اھمیت جدی ای در تاثیر بر اوضاع کشور ندارد. ھمه آگاھند تغییر  
  در آن وزن زیادی داشتند. در مجلس دھم نیز آنچه را که مرکز اصلی قدرت بخواھد پیش خواھد برد.» دلواپسان«کردند که ظاھرا 

د اضافه کنم صف بندی جدیدی که در دوره دھم مجلس شورای اسالمی شکل گرفته است، نشان دھنده و حاال بعد از این توضیحات بای 
تغییری در توازن قوای حاکم است. این تغییر تناسب قوا عبارت است از کاھش نسبی قدرت مرکز اصلی حکومت یعنی والیت فقیه و 

نسبی قدرت دولت و جناح ھای معتدل و اصالح طلب. در این دسته  بنفع افزایش بازھم  حامیان امنیتی نظامی و نھادھای سیاسی آن،
بندی گروه اول بعنوان طرفداران انتخابات صوری یعنی نمایش انتخابات و چینش مھره ھای مطلوب والیت فقیه و دسته دوم بعنوان 

فقیه از باز تولید این صف بندی در حاکمیت طرفداران شبه انتخابات، یعنی انتخابات در چارچوب جناح ھای حاکم شناخته شده اند. والیت 
در پی برگشت به موقعیتی ھستند تا بتوانند با مھار انتخابات » نرمالیزاسیون«نمی تواند جلوگیری کند. اصالح طلبان نیز تحت عنوان 

  صوری، ھم فرایند شبه انتخابات را داشته باشند و ھم خود اکتور آن باشند.

شبه انتخابات، شمشیری دولبه است. وقتی که اپوریسیون مستقل دموکراتیک در جامعه فعال باشد، این گذار گذار از انتخابات صوری به  
یک شانس را برای دموکراسی حامل است. اما ان گاه که این اپوزیسیون وجود نداشته باشد، طرفداران شبه انتخابات، غالب مطلق می 

ه طرفداران نظام اسالمی می گردد و دموکراسی بعنوان ظرف حضور ھمگان بر آمد شوند، شبه انتخابات ظرف حضور نیروھایی محدود ب
نمی کند. موضوع صف بندی جدید مجلس و ھیات رئیسه آن از این زاویه مھم است. با این نگرش، بر آمد اپوزیسیون دموکراتیک در داخل 

این ضرورت مورد تاکید بیشتری قرار گیرد  اوار است که جامعه و در ھمت برای یافتن راه ھای تقویت دموکراسی، یک ضرورت است. سز
  در زمانه ای که سال ھا می گذرد و برخی استمرار وضع موجود اپوزیسیون را ترجیح می دھند.

  ب نظر شما چرا اصالح طلبان در مورد ریاست مجلس کوتاە آمدند و راە را برای علی الریجانی بازکردند؟ - ٢ 

ان توضیح داده اند. نه می توانستند و نه می خواستند که چنین شود. پروژه آن ھا برگشت به میان حاکمیت و ـ این را خود اصالح طلب
  بازیافت شبه انتخابات است.

رو و اصالح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، موردی ک تقریبا با توج ب حوادث سالھای   - ٣  ظاھرا رابط اصولگرایان میان
  کند، ب نظر شما علت این مسئل چیست؟ اخیر بسیار جلب نظر می

ـ قبال در این مورد توضیح داده ام. والیت فقیه و نھادھای نظامی سیاسی و امنیتی حافظ آن بطور نسبی ضعیف می شوند. افکار عمومی 
ه کاران میانه رو و جامعه در غیاب اپوزیسیون دموکراتیک، به نیروھای معتدل و اصالح طلب تمایل بسیاری نشان می دھند. ھم محافظ

  ھم اصالح طلبان در این شرایط بھم نیاز دارند و با ھم پیوند برقرار و ھمبسته می شوند.

  این ھمگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمین گشایش سیاسی و نگاە فرھنگی رژیم ب جامع باشد؟ - ٤ 

و، ایدئولوژی و استراتژی خود را دارند. آنان در چارچوب نظام جمھوری اسالمی ـ نباید فراموش کرد که اصالح طلبان و محافظه کاران میانه ر
نیروھای نظامی امنیتی، اصالح طلبان و  قرار دارند. این چارچوب ھم خواست آنان را تعیین می کند و ھم متاثر از وجود والیت فقیه و 

دمان ھست که در زمان ریاست جمھوری محمد خاتمی، از الیحه ھای خود را نیز نمی توانند عملی سازند. یا  میانه روھا حتی خواست
قانونی دو قلو، یعنی دو الیحه در مورد انتخابات و قانون مطبوعات صحبت می شد. این دو الیحه حامل گشایش سیاسی و نگاه فرھنگی 

ان عملی شدن نیافت. می خواھم این محدود و شبه دموکراتیک خاص اصالح طلبان بودند. ھیچ یک از این خواست ھای اصالح طلبان امک
  ...را تاکید کنم که در شرایط کنونی از توازن قوا و تا مدت ھا که برای تضعیف بسیار بیشتر والیت فقیه و 
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  ... ھای روند انتخاب نگاھی به چالش
  ٥ادامه از صفحه 

نگی قابل توجھی از طرف جناح ھای رژیم و مشخصا اصالح طلبان دستگاه ھای آن الزم است، نمی توان منتظر گشایش سیاسی و فرھ
  بود.

  ب نظر شما برخورد نیروھای دمکراتیک کشور با این وضعیت نوین چگون باید باشد؟ - ٥  

ت و چپ ـ نیروھای دموکراتیک کشور باید وضع بحرانی خود را تعریف و تحلیل کنند. بدون تالش جدی ایدئولوژیک و عملی نیروھای دموکرا
آشفته اندیشی و بی سازمانی که در آن گرفتارند، آینده دموکراتیک ایران، تیره و تار است. برخورد  برای برون رفت از مخمصه فرساینده 

منفعالنه با پراکندگی چپ و اپوزیسیون و تمایل به حفظ وضع موجود، تداوم ایدئولوژی ھا و استراتژی ھای فرقه گرایانه، نبود ھمت مستمر 
در تامین ھمبستگی ملی و دموکراتیک، و تعلیق و تعلل در اتحاد ھای سیاسی و وحدت ھای سازمانی، به ھر چیزی خدمت کنند، به 

  دموکراسی و به کشور ما خدمت نمی کنند.

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

  مجلسی بدون تاثیر تعیین کنندە
  محمد اعظمی

 
ئت رئیس مجلس شورای اسالمی ک در آن علی الریجانی ب عنوان رئیس مجلس و ب با نتیج انتخابات ریاست و ھی 

نفر از تندروھا ب ھیئت رئیس انتخاب شدند، مجلس شورای  ٢ترتیب پنج نفر از اصالح طلبان، پنج نفر از اصولگرایان و 
نفر  ١٠حات جدا می کند. تغییری ک در آن اسالمی وارد فاز دیگری شدە ک آن را از مجلسین پیشین بویژە بعد از دوران اصال

از لیست غیر جبھ پایداری وارد ھیئت رئیس شدە (البت با حفظ مرز موجود میان اصالح طلبان و اصولگرایانی ک سر ب 
ای مھم است، و اصوال آیا می توان مدعی اھمیت تاثیر آن بر  لیست امید ھستند). ب نظر شما این موضوع از چ زاوی

 اع کشور شد؟اوض

قوانین و ساختار جمھوری اسالمی بگونه ای است که مجلس در بھترین حالت زیر گیوتین احکام حکومتی و شورای نگھبان قدرت چندانی 
رود.  ندارد و نمی تواند منشا تحولی اساسی در کشور باشد. ترکیب مجلس و ھیئت رئیسه آن نیز، اثرات شان از قدرت مجلس فراتر نمی

تواند اثرگذار شود که جنبش نیرومندی در سطح جامعه برآمد کند. اگر جنبشی شکل گیرد،  نی مجلس در جمھوری اسالمی میتنھا زما
ھا، بسته به قدرت جنبش،  فضای عمومی جامعه را متاثر می کند و می تواند، معادالت را تغییر دھد. مرتجعان را عقب رانده، از متزلزل

در این حالت فضای روانی مردم تھاجمی شده و ترس و ارعاب در دل حکومت و دستگاه سرکوبش بیشتر  نیروی کم و بیش ھمراه بسازد.
کند. در چنین شرایطی از نقش   خواھد شد. و این خود، فضا و بستر مناسبی برای حرکت نھادھای سیاسی و جامعه مدنی ایجاد می

یابد. اما ترکیب این مجلس در آن شرایط موعود ھم،  ای دخالتگری افزایشتواند بر  بازدارندگی قوانین حاکم کاسته شده و قدرت مجلس می
ھای اصلی اصالح طلبان  کند. بدین دلیل که در انتخاباتی که انجام شد، چھره به گونه ای است که در حد خود برای تغییر مقاومت می

یش، در چارچوب تحمل ناچیز دستگاه والیت قرار داشتند. در امکان شرکت در انتخابات و رقابت را نداشتند. کاندیداھای تاپید شده این گرا
ترکیب کاندیداھا، افراد مستقل ھم وجود نداشت. مستقل ھا به ظاھر مستقل از این دو جناح بودند، اما ھمانگونه که روشن شده است، 

الح طلبان، از ھمه گرایشات به جز تندترین ھا، در لیست اص بیشتر آنھا به شکلی متمایل به ھمین دو جناح بوده و ھستند. افزون بر این
  جناح اصولگرایان، وجود داشت.

تر به پرسش شما می گویم که ترکیب مجلس نسبت به مجلس قبل تغییر کرده است، اما این مجلس  با این توضیحات در پاسخ مشخص
است مجلس، گویای تعادل قوای کنونی و سمت کند. نگاھی به آراء الریجانی برای ری کماکان زیر سایه فرامین والیت فقیه حرکت می

گذاری این مجلس بر اوضاع  کند. میزان اثر حرکت آتی آن است. الریجانی نیروی اصولگرائی است که مصلحت اندیشانه حرکت می
در مجلس را  سیاسی کشور را در شرایط عادی، می توان با پتانسیل الریجانی سنجید. از اینرو من بدون اینکه تفاوت گرایشات موجود

 نادیده بگیرم و بر تاثیر متفاوت آنھا بر زندگی مردم چشم بپوشم، نه برای جایگاه مجلس، در چارچوب ساختار کنونی، نقش ویژه ای قائلم و
  دانم. نه ظرفیت این مجلس را برای اثرگذاری بر جامعه، چندان تعیین کننده می

  کوتاە آمدند و راە را برای علی الریجانی بازکردند؟ ب نظر شما چرا اصالح طلبان در مورد ریاست مجلس 

اند و با اصالح طلبان مجلس ششم و خصوصا با اصالح طلبان درون جنبش سبز در   ھای پیش، اکثرا تغییر کرده اصالح طلبان نسبت به دوره
تری  در قیاس با ھم کیشان خود، نیروی راممتفاوتند. افزون بر این، اصالح طلبان تائید صالحیت شده که به مجلس راه یافته اند  ٨٨سال 

انگیز بود. بخش قابل توجھی از  ھستند. این نیرو طبیعی است که پشت سر الریجانی صف بکشد. اگر جز این رفتار می کرد آنگاه، پرسش
ابر دستگاه والیت را به طلبانه، کوتاه آمدن در بر  ھای اصالح و سرکوب آن، به جای ایستادگی بر خواسته ٨٨آنھا، خصوصا پس از جنبش 

دانم  اند. برای کوتاه آمدن، حد و مرزی ندارند. اگر ھمه آنھا ھم در مجلس یازدھم رد صالحیت می شدند، در آن صورت، بعید می صالح دیده
کنونی گرفته اند، جز رای به الریجانی، که در شرایط  ٨٨گرایان معتدل صف نمی کشیدند. با این "درسی" که از جنبش  پشت اصول

کاندیدای ترجیحی دستگاه والیت از یکسو و بلوک رفسنجانی و روحانی از سوی دیگر بود، راه دیگری نداشتند. اساسا کاندیدا شدن عارف 
  برای ریاست موقت مجلس کمی عجیب بود.

رو و اصالح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، موردی ک تقریبا با توج ب حو ادث سالھای اخیر ظاھرا رابط اصولگرایان میان
  بسیار جلب نظر می کند، ب نظر شما علت این مسئل چیست؟

دانند مردم از   اند. می  اصول گرایان میانه رو، اصول گرایانی ھستند که منافع خود را در چرخه قدرت در جمھوری اسالمی، خوب بو کشیده
بگیرند به ھمان میزان در غیاب یک اپوزیسیون آزادیخواه، می توانند آرا  اند که به میزانی که از تندروی فاصله مستبدان حاکم بیزارند. فھمیده

درت و نظر مردم جامعه را جلب کنند. از اینرو از تندروھا برای ماندن در قدرت تا حدی، فاصله گرفته اند. اصالح طلبان ھم، برای اینکه در ق
نصیب نمانند. علت پیوند این دو   ت به سالمت گذر کنند و از این غنایم بیبمانند فرمان را به طرف راست گرفته تا از زیر تیغ دستگاه والی

  نیازی است که به یکدیگر دارند تا از قدرت رانده نشوند.

  این ھمگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمین گشایش سیاسی و نگاە فرھنگی رژیم ب جامع باشد؟ 

ھائی برای گشایش سیاسی و نگاه فرھنگی رژیم به  تم. در متن و بطن پرسش، امیدواریپرسش شما جھتی را دارد که با آن موافق نیس
  ... جامعه، منعکس است. 

   ٧ادامه در صفحه 
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نه است. توجه داشته باشیم فردی به نظرم این فکر که در نتیجه این ھمگرائی گشایش فرھنگی و سیاسی ایجاد شود، بسیار خوشبینا
نظیر مطھری که معاون دوم ریاست مجلس نیز ھست، به رغم اینکه به لحاظ سیاسی، در عمل نقش مثبتی در مبارزه با استبداد داشته 

ھا   ترین گرایش کند، به لحاظ فرھنگی با مرتجع اش، روحیه مبارزه مردم علیه استبداد را در جامعه تقویت می است و ایستادگی
تواند امید گشایش سیاسی و   گرفت. بنابراین ھمگرائی این دو نیرو، نمی ھمسوست. او از صدا و سیما از زاویه زن ستیزانه ایراد می

  فرھنگی در جامعه را در پی داشته باشد.

ائی از سوی مراکز قدرت را نباید ھ  اما در این دور، در نتیجه تشدید اختالفات و تناقضات در باال و رشد مبارزه مردم، احتمال عقب نشینی 
ای علیه فرھنگ  ھای مجازی جامعه، در ادارات و دانشگاھھا و در دیگر نھادھای مدنی، ستیز بالنده نادیده گرفت. در فضای رسانه

شکال آمیز حکومت به ا ای، جاری است. جامعه شھری و روشنفکری ایران، علیه بنیادھای تبعیض مانده حاکم در ابعاد گسترده عقب
اند. عقب  امیزی به میدان آمده است و زیر داغ و درفش و زندان، فرھنگ قرون وسطائی حاکم را به استھزاء گرفته مدنی و مسالمت

  بالنده فرھنگی و مقاومت جامعه مدنی صورت پذیرد.» تھاجم«تواند به دلیل این  نشینی احتمالی جمھوری اسالمی، در اساس، می

  ھای دمکراتیک کشور با این وضعیت نوین چگون باید باشد؟ب نظر شما برخورد نیرو

نیروھای دموکراتیک و چپ کشورمان صدایشان ضعیف است. اگر راھی برای پرطنین کردن صدای خود پیدا نکنند یا باید مشوق و دنباله رو 
وظیفه مقدم این نیروھا فشردن صفوف جان و کم طنین برای خود سخن گویند.  این و یا آن اصالح طلب حکومتی شوند یا با صدائی بی

خود، ھمگرائی و اتحاد با دیگر جریانات طرفدار دموکراسی و وحدت تشکیالتی در طیف چپ دموکرات است. پس از این و در کنار این 
کتی که به وظیفه، می بایست از سوپی گفتمان مقاومت و ایستادگی را برای استقرار دموکراسی تقویت کنند و از سوی دیگر از ھر حر

ای از حکومت و نھادھای کشور بلند   ھای اجتماعی یاری رساند، از ھر صداپی که علیه استبداد و بیدادگری در ھر گوشه تقویت جنبش
  شود، استقبال نمود.

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

  تاثیر معین مجلس جدید بر اوضاع کشور
 مرتضی صادقی

  

ت رئیس مجلس شورای اسالمی ک در آن علی الریجانی ب عنوان رئیس مجلس و ب ـ با نتیج انتخابات ریاست و ھیئ
نفر از تندروھا ب ھیئت رئیس انتخاب شدند، مجلس شورای اسالمی وارد فاز  ٢ترتیب دە نفر از لیست غیر تندروھا و 

نفر از لیست امید  ١٠ری ک در آن دیگری شدە ک آن را از مجلسین پیشین بویژە بعد از دوران اصالحات جدا می کند. تغیی
وارد ھیئت رئیس شدە (البت با حفظ مرز موجود میان اصالح طلبان و اصولگرایانی ک سر ب لیست امید ھستند). ب نظر 

ای مھم است، و اصوال آیا می توان مدعی اھمیت تاثیر آن بر اوضاع کشور شد؟  شما این موضوع از چ زاوی

وال را از آخرین قسمتش پاسخ دھم. بطور قطع این مجلس و ھیئت رئیسه آن تأثیری در حد خود بر اوضاع کشور دھم سئ ـ من ترجیح می
خواھند داشت. مجلس در کلیتش ھمراه و حامی دولت روحانی است، به این معنی که روحانی در اجرائی کردن سیاست خارجی و پیش 

مجلس قبل مواجه نخواھد بود. جدا از بحث ھای بیشتر تبلیغی که اکثریت مجلس بردن برنامه ھای اقتصادی با موانعی از جنس موانع 
 دست این جناح است یا آن جناح، آیا اصالح طلبان و اعتدالیون برنده انتخابات بوده اند یا اصول گرایان، نتیجه انتخابات، روی کار آمدن

ت که نظر دولت را تامین می کند، و دولت می تواند در موضوعات مجلس، و نتیجه انتخاب داخلی مجلس، روی کار آمدن ھیئت رئیسه ایس
با آمریکا) و ھمچنین مدیریت داخلی مجلس روی آن حساب کند. خوب مجموعه اینھا می شود   اقتصادی و سیاست خارجی (منھای رابطه

و عملی تاثیر دارد.   س از نظر تئوریمتخذه دولت راحت تر پیش می رود. پ   ھای مجلس ھمراه و با مجلس و ھیئت رئیسه ھمراه سیاست
گفت در شکل ھیئت    درست است یا خیر بحثش جای دیگر است. اما در مورد ترکیب ھیئت رئیسه باید  حاال اینکه اصال این سیاست

ینید ما رئیسه؛ خوب نمادی از مجلس است اما از نظر محتوا مقداری متفاوت است. ھیئت رئیسه حاوی یک نیروی کیفی مستقل است. بب
ی با واقعیات سرو کار داریم. ما با مجلس آلمان ھلند و یا سوئد مواجه نیستم، ما با انتخابات آزاد مواجه نیستم، ما با مجلسی ھم که حام

فرو دست جامعه ھم    نیستم. البته در ھیچ جای جھان امروز با مجلسی که مدافع منافع اقشار  اقشار فرو دست جامعه ھم باشد، مواجه
موجود ما با یک   داریم. اما در عین حال بنا به ھمه شواھد» ولی فقیه«بنام    شد روبرو نیستم، اما در کمتر جائی ھم یک آقا باالسربا

رئیسه مجری و گوش به فرمان صد در صد ھم مواجه نیستم. در این شرایط با یک ھیئت رئیسه ای مواجھیم که یک دست نیست.  ھیئت 
ی خودش مدعی است و رٱس ھرم نظام باید او را توجیه کند سر و پا گوش نیست، از طرفی عنصر مستقل و پر از طرفی الریجانی برا

باز  جرأتی در ھیئت رئیسه ھست بنام علی مطھری که اصوال گوش بفرمان نیست، و خود صاحب نظر و سبک و اندیشه و... است. البته 
  ھم تکرار می کنم مجلس ایران آقا باالسر دارد.

اونین رئیس مجلس یعنی پزشکان و مطھری ترکیب مستقلی است، ترکیب بله قربان گو نیست، ترکیبی نیست که بویژه در امر حقوق مع
ملت در حد قابل قبول در قانون اساسی جمھوری اسالمی بشود به راحتی از رویشان عبور کرد و این حائز اھمیت است. از سوی دیگر 

را من حضور یک » کرد سنی مذھب«ن است کوچک بنظر برسد، اما ھمراه خودش پیام دارد. وجود یک برخی از تغییرات درست است ممک
نفر تلقی نمی کنم، بلکه شکسته شدن یک انحصار ارزیابی می کنم، پایان یک دوره انحصاری و آغازی برای مشارکت کسانی که تا دیروز 

  حضورشان برتافته نمی شد.

  ن در مورد ریاست مجلس کوتاە آمدند و راە را برای علی الریجانی بازکردند؟ـ به نظر شما چرا اصالح طلبا 

برو «ـ من فکر می کنم طرح این سئوال به این شکل خودش محل اشکال است. یک ضرب المثنی داریم که می گویند به شخصی گفتند:  
یک موقعی ھست ما در مقام تحلیلگر جدا از تمایالت  ببینید». داشت و نخورد«، او در پاسخ گفت: »خجالت بکش که پدرم از گرسنگی مرد

شخصی خود می خواھیم یک موضوعی را تحلیل بکنیم، اما یک موقع ھست ما با نگاھی جھت دار که اتفاقا خیلی ھم خوب است می 
پیشاپیش دست به پیش داوری خواھیم نفیا یا اثباتا کار تبلیغی ترویج انجام دھیم. در این مصاحبه ما در مقام تحلیلم و نه تبلیغ، پس 

 نزنیم، مگر اینکه واقعا تحلیلمان این است که اصالح طلبان پشتوانه کافی برای کسب ریاست مجلس را دارا بودند. اگر چه بر این باورم که
توان تصاحب جایگاه  اصالح طلبان در این مجلس نیروی اول ھستند، اما در عین حال بر این باورم و واقعیت ھم ھمین را نشان داد که آنان

  ...ریاست مجلس را نداشتند، و یکی از نقاط قرمز رأس ھرم اقتدارگرائی ھم ورود اصالح طلبان و کسب 
    ٨ادامه در صفحه 

 



  

  ٨ صفحه   ٥٩شماره      

  ... ھای روند انتخاب نگاھی به چالش
  ٧ادامه از صفحه 

جانی باز بود. عدم رقابت با او بر اساس ارزیابی عدم توان جایگاه ریاست قوه مقننه بود. از این رو بر این اساس اصال راه برای علی الری
رأی او و توافق در ترکیب ھیئت رئیسه به باور من آن  تقویت نمادین  مقابله با او پس از انتخاب ھیئت رئیسه موقت اتخاذ شد. و از پس آن 

  ت.بود که در دیدارھا و توافقات درونی احتماال صورت گرفته اس  اتفاق و معامله ای 

رو و اصالح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، موردی ک تقریبا با توج ب حوادث سالھای اخیر   ـ ظاھرا رابط اصولگرایان میان
  بسیار جلب نظر می کند، ب نظر شما علت این مسئل چیست؟

موضوعی را خیلی صریح    یک ازه بدھید ـ من چنین برداشتی ندارم یا بھتر است بگویم در روابط عیان و آشکار چنین چیزی صحت ندارد. اج
سر و پا یک «باز بکنم. بکرات دیده می شود که افراد یا نیروھائی خلط صف بندی می کنند، یا به روایتی دانسته یا نا دانسته می گویند 

است. » زشت« ، اگر عامدانه است»حیف است«، یعنی ھمه با ھم یکی ھستند. اگر این کلمات از روی ناآگاھی است »کرباس است
ما حاال چرا با صراحت این جمالت را بکار بردم. بھتر است تحلیلگران سیاسی نه آدرس اشتباه بدھند، و نه به آدرس اشتباه بروند. از اینکه 

ود می به اعتدالگرایان بگوئیم اصالح طلب و رفتار و اعمال اعتدالگرایان را به حساب اصالح طلبان بگذاریم، فقط بر مشکالت تحلیلی خ
کردند.  افزائیم. می توانیم بگوئیم و اتفاقا با صدایی بند ھم باید بگوئیم اعتدالگرایان و دولت روحانی رفتند با اصولگرایان میانه رو ائتالف

را که در  منافعشان ایجاب می کرد روابط جدیدی با اصولگرایان ایجاد کنند. اصولگرایان نه می خواھند و نه اجازه اش را دارند و نه جرأتش
شرایط کنونی با اصالح طلبان ھمکاری که نه؛ حتی نشست و برخاست کننده اصالح طلبان علیرغم ھمه ضعفھا دو نکته را می گویند که 
برای اصولگرایان خط قرمز است، یکی آنکه خاتمی رھبر جبھٔه اصالحات است، و دیگری در مورد بکار بردن لفظ فتنه امساک مانند .به اين 

ای زنده است فقط بر اساس یک حادثه پیش بینی  ایجاد نشده و تا آقای خامنه» فاز جدیدی« داقل در نمای بیرونی بین این دو خاطر ح
  نشده ممکن است این روابط تغییر کند.

                                 
نظر می رسد ک مورد اصلی این ھمگرائی میان اصولگرایان و اصالح طلبان مسئل ب رجام و نگرانی از تندروھا باشد، آیا ـ ب

  د ادام این ھمگرائی را ضمانت کند؟نب نظر شما تنھا این مورد می توا

اینطور نیست. بھتر است قبل از ھرچیز صف بندی موجود مجلس را توضیح بدھم با نمایش این صف بندی فکر می کنم ما راحت تر    ـ نه
کنیم. این مجلس حاوی چھار نیروست: راست افراطی؛ اصولگرایان معتدل؛ اعتدالگرایان و اصالح بتوانیم صحنه سیاسی را بر آورد و تحلیل 

طلبان. نیروئی که به نام مستقلین مطرح ھستند بین سه جریان اصولگرای معتدل؛ اعتدالگرا و اصالح طلب تقسیم می شود، و من به 
قرار نمی دھم، و آنان را   مجزا تا کنون از خود نشان نداده، در دسته بندی  دلیل اینکه این نیرو یکدست نیست و قابلیت برآمد مستقلی را

  بین نیروھای موجود در مجلس تقسیم می کنم.
ببینید در این مجلس ما اقلیتی بیست بیست و پنج نفره داریم از راست افراطی؛ این نیرو اگر چه در این مجلس فاقد سر یا بھتر بگویم 

حاکمیت می باشد اما وجود دارند و عمل می کنند و به احتمال زیاد به زودی یکی دو چھره بارز ھم در » رھا«چھره ھای شاخص جناح 
مجلس می سازند، اما به دالیل مختلف جدا از لحظات حساس که از بیرون مجلس دستورات صریح و روشن برای تخریب می گیرند کارائی 

برد امیال و نظرات افراطیشان تاثیرگذار باشد. نیروی بعد نیروی اعتدالگرایان   ویب و پیشآرائشان نمی تواند در تص دیگری ندارند و تعداد 
کاران معتدل که بین ھفتاد و پنج تا ھشتاد پنج  ھستند که بین شصت و پنج تا ھفت دو پنج کرسی را در اختیار دارند، و آنگاه محافظه

رگترین فراکسیون یکصد تا یکصد و پنج کرسی را در اختیار دارند. ببینید شما این و بعد از آن اصالحطلبان که بعنوان بز  کرسی را صاحبند 
ترکیبات را در نظر بگیرید اگر باورتان نیست ترکیب مورد نظر خودتان را ارائه دھید. آمار بدھید و دسته بندھایی درون مجلس را توضیح 

ن و اصالح طلبان در ھمه امور صحبت می کند مخالفتم، و نه تنھا مخالف که بدھید. من بشدت با ایده ای که از ھمگرائی و توافق اصولگرایا
آنرا آدرس اشتباه دادن در سیاست می دانم الزم می دانم ھمینجا یک نکته را اضافه کنم عدم ھمگرائی به معنی دشمنی نیست امروز 

رده اند. پس چه اتفاقی افتاده؟ اعتدالگرایان با اصولگرایان اصالحطلبان دنبال دشمنی با اصولگرایان نیستند. اما با ھمدیگر ائتالف ھم نک
را معتدل ائتالف کرده اند و افراطیون ھم از ترس اصالحطلبان در انتخابات ھیئت رئیسه موقت مجلس رأیشان را به الریجانی دادند. شما آراء 

ا و اقتدار گرای مجلس و تعداد آرای اصالحطلبان نیز نشان از بشمارید می بینید برابر است با تعداد نمایندگان اعتدالگرا به اضافه اصولگر
وزنشان دارد. پس به باور من و بر اساس شواھد موجود ھنوز ھیچ ھمگرائی اتفاق نیفتاده آنچه اتفاق افتاده ائتالف بین اعتدالیون و 

  ا مستحکمتر گردد.اصولگرایان میانه رو است که بستگی به توازن نیروھای صحنه سیاسی می تواند ضعیفتر ی
                                                                                                         

  ـ این ھمگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمین گشایش سیاسی و نگاە فرھنگی رژیم ب جامع باشد؟

و با توجه به دو اختالف عمده که   ظه بین اصالح طلبان و اصولگرایان ھمگرائی صورت نگرفتهـ من باز ھم خدمتتان عرض می کنم تا این لح
در » مدیریت فرھنگی و سیاست خارجی«در بنیاد فکر مدیریتی سیاسی آنان نیز ھست، این ھمگرائی اتفاق نمی افتد این دو جریان در 

اند با بخش بی نام و  رادع دارند. در حال حاضر اصولگرایان معتدل فقط حاضر شده اساس دوگونه فکر می کنند، دو برنامه دارند و... دو قائد و
کنند. ولی می توان گفت این ھمزیستی بسود جامعه و می تواند نتایج مثبت را به ھمراه داشته باشد. » ھمزیستی«نشان اصالحطلبان 

یگر موجب تعمیق می شود، و این تعمیق اندیشه است که چون حضور جریان اصالح طلبی در جامعه از یکسو موجب تقویتش و ازسوی د
  دیگر اقتدار گرائی را بر نمی تابد و ماندگار می شود.

                                         
  ـ ب نظر شما برخورد نیروھای دمکراتیک کشور با این وضعیت نوین چگون باید باشد؟

شت. باید اول این نیروھا با چند موضوع تعیین تکلیف کنند. یکی اینکه جدا از خواست این و آن ـ من فکر می کنم باید کمی به عقب تر باز گ
نیرو؛ سیاست در ایران در جریان است، دوم اینکه ھر تغییری در محل نزاع رخ می دھد و نیروھای در گیر در نزاع ھستند که اوال تعیین  

خود! و برای اینکه کسی یا جریانی بخواھد در حرکت جاری تغییری ایجاد کند،  کننده اصلی سطح نزاعند، و سپس مشخص کننده جایگاه
پذیرفته نشود. ھیچ برخورد تاثیر گذاری ممکن نیست. حاال   این دو موضوع   باید با آن تماس حاصل کند؛ درگیر بشود تا به شکل بنیادی

د. منافعش چیست، مھمترینش امروز تقویت جامعه مدنی است. برخورد یک نیروی دمکراتیک با این وضعیت باید در راستای منافعش باش
کشاندن مردم به صحنه است. نه صحنه جنگ، نه صحنه مرده باد و زنده باد، بلکه صحنه مطالبات و خواسته ھا و مطالبات ملموس و 

ایجاد و تاسیس احزاب سیاسی، واقعی از خواست بھبود محیط زیست تا مخالفت با جنگ تا تشکیل انجمنھایی صنفی مقابله با خشونت 
مدعی است و می گوید اصالح طلب است می  و احزاب تک موضوعی. امروز در مجلس شورای کشور یک گروه باالی صد نفر داریم که 

می  گوید رھبر اصالحات را سید محمد خاتمی می داند و پیرو اوست، موسوی و کروبی را فتنه گر نمی داند؛ ایران را برای ھمه ایرانیان
خواھد، با شالق زدن کارگران مخالف است، با لغو کنسرتھا مخالف است. با اعمال ایذائی قوه قضاییه مخالف است، با حمله به سفارتخانه 

مخالف است، حامی حقوق شھروندی مردم   ھا مخالف است، با حضور نظامیان در سیاست مخالف است، با مزاحمت برای زنان و دختران 
ھا با خواسته ھای نیروھای دمکراتیک جامعه ما یکی است. نیروھای دمکراتیک جامعه ما با یک فراکسیون صد نفره این گفته  است. 

مجلس اینھمه حرف مشترک دارد. باید نسبت به گفته این نمایندگان عکس العمل نشان دھند، و از آن استقبال نمایند. باید ھر روز به 
د و از آنان خواست تا این مطالبات را در پارلمان مطرح کنند به دولت منتقل کنند. نیروھای دمکراتیک مالقات آنان رفت ومطالبات را مطرح کر

   ...  باید کوشش بکنند االن که حاکمیت دنبال یک مجلس غیر سیاسی می گردد، و
   ٩ادامه در صفحه 



  
  

  ٩  صفحه  ٥٩ شماره    

  ... ھای روند انتخاب نگاھی به چالش
  ٨ادامه از صفحه 

ندسیھائی که تا کنون کرده مھندسی چگونگی عمل و برنامه ھای درون مجلس را ھم بکند، مطالبات خودشان می خواھد در پی ھمه مھ
را به عنوان موضوعات اوالی جامعه به این فراکسیون ارائه دھند. نیروھای دمکراتیک شایسته است کوشش کنند با حضور و طرح مطالباتش 

باید پشتوانه مردمی خود را    دھند نمایندگان  انتقال کنند را به آنان   ردم را پی گیریحس حمایت از نمایندگانی که حاضرند مطالبات م
 احساس کنند تا موضوع حصر و موضوعاتی از این دست را بعنوان یکی از واقعیات تعیین کننده در مقابله با اقتدار گرائی در دستور کار خود

  وضعیت نوین باید مشارکت در امر طرح و آنگاه استیالی مطالبات باشد. قرار دھند در یک کالم برخورد نیروھای دمکراتیک در

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

اھمیت انتخابات، در راستای اعمال استراتژی کلی نظام        

  دکتر عبدالستار دوشوکی

ریاست و ھیئت رئیس مجلس شورای اسالمی ک در آن علی الریجانی ب عنوان رئیس مجلس و ب  ـ با نتیج انتخابات١
نفر از تندروھا ب ھیئت رئیس انتخاب شدند، مجلس شورای اسالمی وارد فاز دیگری شدە  ٢ترتیب دە نفر از غیر تندروھا و 

نفر از لیست غیر جبھ پایداری  ١٠د. تغییری ک در آن ک آن را از مجلسین پیشین بویژە بعد از دوران اصالحات جدا می کن
وارد ھیئت رئیس شدە (البت با حفظ مرز موجود میان اصالح طلبان و اصولگرایانی ک سر ب لیست امید ھستند). ب نظر 

ای مھم است، و اصوال آیا می توان مدعی اھمیت تاثیر آن بر اوضاع کشور شد؟  شما این موضوع از چ زاوی

اصل استوار بوده که مردم را به   استراتژی زیرکانه تزویر و تطمیع عوام توسط رژیم جمھوری اسالمی در رابطه با انتخابات ھمواره بر این ـ
 ٣٨نیز باید جشن بگیریم که بعد از  مرگ گرفته تا به تب راضی بشوند. بدین ترتیب بعضی ھا راضی شدند. ظاھرا ما اقوام و اھل سنت 

کرد سنی مذھب بنام محمد قسیم عثمانی در ھیئت رئیس مجلس شورای اسالمی رای آورده است. آیا این یک تغییر است؛ یک  سال، 
ُل بھار آمده؟ نه، زیرا در خزان جمھوری اسالمی خبری از بھار نیست. علی مطھری که در مجلس  بلی! نمی توان منکر شد. اما آیا با یک گـ

شد، اینک نایب رییس دوم مجلس شده است؛ اگرچه آرای وی از آرای محمد قسیم عثمانی (که فقط  پیشین بعنوان منتقد شناخته می
ناظر می باشد) پائین تر بود. حتی آرای دیگران که دبیر شدند از آرای محمد قسیم عثمانی پائین تر بود. این به خودی خود حتی بمصداق 

 ۶نفر (یک رئیس، دو نایب رئیس و ٩گرایی خوشبینانه سرود امید سر داد. زیرا از بین نیمه پر لیوان ھم نیست که بشود در باره آن با مثبت
ُـنی و یا نماینده اقوام وجود ندارد. ناظر نه جایگاه ویژه ای دارد و نه از اھمیت چندانی برخوردار است.   دبیر) حتی یک سـ

ه اصالح طلبان از فیلتر شورای نگھبان عبور کرده اند و بمثابه بخش قابل توجه ای از انتخابات مجلس بطور مھندسی مدیریت شده بود. ھم
کبریت بی خطر به مجلس راه یافتند. نمی توان در جزئیات منکر اختالفات سلیقه ای اما واقعی بین اصالح طلبان و اصولگران "برای حفظ 

عا کنیم که جابجایی مھندسی شده مھره ھای مورد نظام" شد. اما در یک نگاه کلی، عوامفریبانه و موجب توھم زایی خواھد بود اگر اد
از  اعتماد نظام می تواند از اھمیت بسزایی برخوردار باشد. در نتیجه از منظر عوامفریبی و پاشیدن بذر توھم در بین توده ھا مبنی بر اینکه

ابات می تواند اھمیت ویژه خود را در طریق صندوق رای می توان در ساختارھای جمھوری اسالمی تغییرات اساسی ایجاد کرد، این انتخ
راستای اعمال استراتژی کلی نظام داشته باشد. اما تاثیر چندانی بر اوضاع کشور نخواھد داشت. زیرا آش ھمان آش و کاسه ھمان کاسه. 

  اگرچه ممکن است چند دانه نخود آش تغییر کرده باشد.

  تاە آمدند و راە را برای علی الریجانی بازکردند؟ـ ب نظر شما چرا اصالح طلبان در مورد ریاست مجلس کو٢

ـ حتی اصالح طلبان ھم پیچیدگی مناسبات جمھوری اسالمی را درک نمی کنند. فرصت طلبی و دورویی یک از پیش شرط ھای واجد 
رسیدن به  شرایط بودن برای مجلس و بسیاری از مناصب حکومتی می باشد. خیلی از این فرصت طلبان از درشکه اصالحات برای

مذاکره و بھارستان استفاده کردند، و این توھم را برای اصالح طلبان بوجود آوردند که لیست امید آنھا اکثریت آرا را دارد. اصالح طلبان بعد از 
وری رایزنی ھای فراوان کوتاه نیامدند و اصرار داشتند عارف رئیس مجلس شود. اما در انتخابات ھیئت رئیس موقت به واقعیت جمھ

داری." به ھمین دلیل  بری و زحمت ما می  اسالمی و جانماز آبکشی سالوسان دو رو پی بردند و بعبارتی به آنھا گفته شد "عرض خود می 
عارف مجددا کاندید نشد، و شکست را پذیرفت. و دریافت که برخی از این زاھدان که این جلوه در محراب و منبر اصالح طلبان می کنند، 

  لس راه می یابند، آن کار دیگر می کنند. به ھر حال این رفتارگرایی ریاکارانه با سرشت نظام و عوامل آن عجین شده است.چون به مج

ـ ظاھرا رابط اصولگرایان میان رو و اصالح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، موردی ک تقریبا با توج ب حوادث سالھای اخیر ٣ 
  ما علت این مسئل چیست؟بسیار جلب نظر می کند، ب نظر ش

عقیده ـ اگرچه از کاربری ھدفمند واژه ھایی نظیر اصولگرای میانه رو، محافظه کاران، اعتدالگرایان، و یا اصالح طلب و غیره واقف ھستم. اما ب
ایدئولوژیکی یا سیاسی  من استعمال اینگونه اصطالحات بیشتر در راستای پیشبرد زیرکانه و رندانه اھداف نظام می باشد تا تبیین جایگاه

وانگھی   مھره ھای مورد وثوق و قابل اعتماد رژیم. مثال آیا می توان فرد زن ستیز و ارتجاعی نظیر علی مطھری را اصولگرای میانه رو خواند؟
ز جدی و کنش و واکنش و حتی تنش ھای نمایشی این دو گروه در درون و یا بیرون مجلس (به استثنای مواردی در مجلس ششم) ھرگ 

به تعیین کننده نبوده و نیست. آنچه مھم است اتحاد این دو گروه در مطیع بودن از فرامین باال و گردن نھادن به دستورات و یا قوانینی که 
ن از قدیم گفته اند " گربه را دم حجله باید کشت". بعقیده من والیت فقیه با چشاند  مجلس بعنوان "مصلحت برتر نظام" دیکته می شود.

در ھمان روز اول و در دم ورودی مجلس گربه اصالحات را کشت. حال انتخاب چند نفر کبریت بی خطر شاید   عارف   طعم تلخ شکست به 
  و مھندسی افکار عمومی الزم باشد. برای یکسان نمودن مجلس مطیع رھبر 

  نگی رژیم ب جامع باشد؟این ھمگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمین گشایش سیاسی و نگاە فرھ -٤
ـ با توجه به شناختی که بنده از اصالح طلبان حکومتی و والیتمداران اصولگرا در چارچوب نظام جمھوری اسالمی دارم، این ھمگرائی فقط 

فرھنگی و می تواند متضمن "وحدت کلمه" مورد انتظار رھبر باشد، و االغیر! ما اگر به سخنرانی ھا و فرامین رھبر در مورد مسائل 
دستگیری ھای گسترده مجالس خصوصی در روزھای اخیر، دنیاستیزی، ادامه انقالب و استمرار تنش در روابط بین المللی، مخالفت شدید 
با برجام دو و سه و غیره را مورد ارزیابی قرار بدھیم، باید برای صدمین بار اطمینان یافته باشیم که تغییرات مثبت و گشایش سیاسی در 

نمی خواھم منفی گرایی بکنم. اما متاسفانه نکته مثبتی در کارنامه این نظام وجود  نظام و نھادھای برخاسته از آن امکان پذیر نیست.این 
  ...یاد ه ندارد. بعنوان مثال شالق زدن کارگران معدن آق دره یادآور دوران برده داری (ماقبل فئودالیسم و سرمایه داری) است و مرا ب

   ٢٠فحه ادامه در ص

 



 

 

                                                                

  

 

 

   ١٠ صفحه   ٥٩ شماره     

دیھی است که در ایران، دمکراسی ب
سیاسی به مفھوم لیبرالِی آن، یعنی 
نھادینه بودِن حقوقی مدنی و آزادیھای 
سیاسی وجود ندارد. مخالفان و گروه 
ھای اپوزیسیون، شدیدا سرکوب گشته و 

الب، سیاستِ معموِل جمھوری از اوان انق
اسالمی در قباِل جنبش ھای آزادیخواه و 
عدالتجوِی مردمی؛ اعماِل زندانی، 
شکنجه و اعدام بوده است. در این 
سطور نظر بر این است که نیل به یک 
ِ برقرارِی  جامعِه انسانی عمدتا بر اساس
دو وجه جدا ناپذیِر آزادی ھاِی دمکراتیک و 

م میگیرد و تالش عدالت اقتصادی انجا
برای ایجاِد دمکراسی سیاسی و 
دمکراسی اقتصادی، در واقع دو وظیفِه 
اصلی در مقابِل جنبش ھای مردمی و 
بویژه فعاالِن سوسیالیست می باشد. در 
خطوط زیر بر روی این دو بخش مکث می 

  گردد.

  دمکراسی سیاسی    -١

منظور از استقراِر دمکراسِی سیاسی  
ھا و ارزش ھاِی دمکراتیِک برپایِی ساختار 

اجتماعی است که دارای قابلیتِ حقوقی 
مردم در تعییِن   و اجرائی جھتِ مشارکتِ 

ِ جامعه باشد. دمکراسی  سرنوشِت امور
پدیده ای روبنائی است که مانند تمامِی 
روابِط اجتماعی، تحِت تاثیِر مجموعه 
عوامِل اقتصادی واجتماعی بوده و در عین 

معه اثر گذار می باشد. بر حال در امور جا
این اساس، اگر طِی تاریخ، دمکراسِی 
لیبرالی (آزادیھای سیاسی و حقوق 
مدنی) عمدتا در ھمخوانی با مناسبات 
مدرن سرمایه داری (ب.م. وجوِد آزادی 
ھای حقوقِی فردی، از جمله در عرصه 

شکل    مالکیت و مناسبات اقتصادی)
ِی گرفته است، به احتماِل زیاد دمکراس

رادیکال تر با مختصاتِ مساوات گرانِه 
سوسیالیسم قرابت بیشتری پیدا می 
ِ نوع گسترده  کند. بدین معنی که استقرار
تر و عمیق تری از دمکراسی که باعثِ 
مشارکِت ھرچه بیشتر توده ھای مردم 
(که در واقع کارگران و زحمتکشاِن جامعه 
را تشکیل میدھند) در ادارِه مسائِل 

اجتماعی گردد، به احتماِل  اقتصادی و
در ذھنیِت توده ھا، نیز برای ایجاد    زیاد

دگرگونی ھای بنیادی در عرصه مناسبات 
اقتصادی از سرمایه داری ( روابط 
استثمارِی مبتنی بر مالکیت خصوصی، 

کار   مکانیسم بازار، سیستِم کاالئی و
مزد) ) به سوسیالیسم (مناسباتِ 

تکی بر انسانِی و غیر استثمارِی م
مساواتگرانه    مالکیت اجتماعی، مبادالتِ 

  و ھمبستگی آور)، زمینه ساز میگردد.

ادارِه جوامع مدرن و پر جمعیتِ امروزین،  
به مقررات و موازیِن قانونمند نیازمند 
است. آنچه که مھم بوده و در تحوِل 
کیفِی زندگی توده ھا تاثیر گذار میباشد، 

تنی بر وجود یک ساختار دمکراتیک و مب

آزادی ھای بنیادیِن مدنی است که در 
صورت وجود آگاھی و شناختِ الزم در میان 
اکثریت توده ھا، بویژه کارگران و 
زحمتکشان؛ راه گشای تغییراتِ اساسی 
در جھِت ھرچه بیشتر عادالنه تر و قابل 
زیست نمودن جامعه می گردد. ھمانطور 
که از عصر روشنگری ببعد بر نقش ِخرَد و 

ِ انسانی برای کشف مناسبترین راه من طق
کارھا براِی پیشرفِت آزاد و عادالنه جامعه 
افزوده گشته، در دوران کنونی نیز رونِد 
دستیابِی عموِم مردم به ارزش ھا و شیوه 
ھاِی الزم جھتِ ایجاد جامعِه انسانی 
سریعا در جریان است. براِی کنشگراِن 
اجتماعِی چپ که با نگاِه ریشه ای و 

اریخی به مسائِل اجتماعی می نگرند، ت
روشن است با اینکه نھادینه گشتِن 
دمکراسی در حِد ادارِه جمعی و دمکراتیِک 
اموِر جامعه، قدمی عظیم بجلو می باشد، 

طی پروسِه ھدایت و   اما ضروری است که
به   مشارکتِ دمکراتیک، عموِم مردم

اشکاِل رادیکالتر و مترقی تری از موازین و 
ار ھای اقتصادی و اجتماعی دست ساخت

یابند. در واقع ضرورت ھای معیشتی 
زندگی و واکنش ھاِی منطقی از جانب 
مردم براِی دسترسی به خواسته ھاِی 
حق طلبانِه اجتماعی، راه کار ھا و روش 
 ِ ھاِی سیاسِی منطقی را نیز برای استقرار
موازین و نھاد ھاِی مساوات گرانه و عادالنه 

ماندھِی دمکراتیک و عادالنِه تر برای ساز
  زندگی مردم پدیدار می کند.

اما واقعیت این است که نھاد ھا و ساختار 
ھاِی متناسب با آزادی ھا، موازیِن عادالنه 
و پیشرفت ھاِی ممکِن اجتماعی تنھا 
میتواند در یک پروسه تدریجی، گرچه پس 
از انجام یک دگرگونی رادیکاِل سیاسی 

راتیک) شکل گیرند. (پیروزی انقالب دمک
ِ مبارزاتِ جنبش ھا نشان داده اند، با  تاریخ
اینکه در مقاطع قیام ھا و انقالبات جمعیت 
زیادی در خیابانھا و اماکن عمومی حضور 
می یابند اما تعدادی کمتری از آنھا در نھاد 
ھای پسا انقالب، در کانون ھایی غیر 
رسمِی مردمی (ب.م. کمیته ھای محلِی 

ھنگی و اجتماعی، اتحادیه ھا سیاسی، فر
و شوراھای کارگری، انجمن ھای زنان، 
جوانان، دانشجویان و محیط زیست) و 
ھمچنین در نھاد ھاِی رسمِی اداری (ب.م. 
پارلمان ھا و شوراھای محلی و سراسری) 
شرکت نموده به مشارکت در امور جامعه 
ادامه می دھند. بر این اساس تدویِن یک 

اختاِر حکومتِی مترقی قانوِن اساسی و س
به مثابِه ضامِن اجرائی حقوقِ دمکراتیک، 
یعنی در واقع وجود ساختاِر سیاسِی 
جمھوری، زمینه سازی الزم و البته نه 
کافی برای ایجاِد تغییراتِ بنیادی با 
مشارکتِ آگاھانه و خالقِ توده ھای مردم 

  می باشد.

البته به دالیل گوناگون و از جمله ویژگی 
قتصادی و اجتماعِی ھر جامعه، ھاِی ا

ِ پیشرفت برای مشارکتِ دمکراتیک  سطح
(مستقیم و غیر مستقیم) مردم در عرصه 

ھای مدیریتی و اداری متفاوت است و 
مثال در ارتباط با شرایط ایران به مجموعه 
ای از فرایندھاِی اجتماعی و از جمله به 
بقایاِی جان سخِت سنتی و فرھنگی 

اما نھایتا، آنچه که  بستگی پیدا میکند.
اھمیت دارد استفاده مناسب از دستاورد 
ھای سازنده بشری در عرصه ھای 
ارزشی و ساختاری است. در جامعه ای 
 ِ که ترکیبی از جمھوریت ( ساختار
سیاسِی زمینه ساز براِی اعماِل قدرتِ 

مردم و نمایندگاِن آنھا بر مبناِی یک قانوِن  
م) و اساسِی دمکراتیک و قابل ترمی

مستقیم   دمکراسی واقعی (مشارکتِ 
مردم در امور جامعه از طریق تجمع ھای 
سراسری و محلی ماننِد شوراھا، اتحادیه 
ھا، کانون ھا و کمیته ھای گوناگوِن 
مردمی) برقرار گردد، فضای سیاسی و 
اجتماعِی مناسبتری نیز برای دخالتگری و 
ِ دمکراسی عدالتِ  تغییر در راستای تعمیق

ادی برقرار میگردد. نیل به این وضعیتِ اقتص
دمکراتیک یکی از وظایِف اصلی در مقابِل 
اپوزیسیوِن رادیکاِل مردمی و بویژه بخش 

  سوسیالیسِت آن میباشد.

  اما یک اپوزیسیوِن گستردِه آزادیخواهِ 
ساختار شکن و خواھاِن برقراری 
دمکراسی و حاکمیت مردمی، نیازمند به 

ِی متناسب با تبعیت از فرھنگ سیاس
اھداف و ارزش ھاِی دمکراتیک و 
عدالتجویانه نیز است. براِی 
سوسیالیستھا که مدعی استقراِر نوع 
عمیق تر و گسترده تری از دمکراسی 
ھستند، اعتقاد و تعھد به رعایت آزادیھای 
بی قید و شرط مدنی و محکومیتِ ھر نوع 
دیکتاتوری و تحت ھر نوع توجیه 

ی است. در اینکه بسیار ضرور  سیاسی،
جریاناتِ سیاسی ارتجاعی خواھان 
برگشت به نظام طبقاتِی غیر عادالنه و 
تقلیِل ساختلِر سیاسی به سطح لیبرال 
دمکراسی (ب.م. سیستِم سیاسِی 
نماینگی و زمینه ساز برای اعمال قدرت از 
جانب صاحبان قدرت و ثروت) بوده، در صدِد 

غیر جلوگیری از ایجاد تغییرات بنیادِی 
استثماری و ستمگرانه در عرصه ھای 
اقتصادی و اجتماعی خواھند بود، شکی 
نیست. اما در میان مدافعاِن دمکراسِی 
واقعی، نیز، رویاروئی با اندیشه ھا و 

نباید غیر    جریان ھای سیاسِی مخالف
دمکراتیک بوده و حیاتی است که در 
صورت انتخابِ آنھا به مسئولیتھاِی اداری، 

سرکوبگرانه در قباِل فعالیتھای روشھاِی 
مسالمت آمیز از سوِی مخالفین سیاسی 

  اتخاذ نگردد. 

این نگاِه دمکراتیک و درست به مبارزات و 
رقابتھای سیاسی از آنگونه خِط فکرِی 
سیاسی نشئات می گیرد که وجوِد زمینه 
ھای ذھنی و فرھنگی الزم، به مفھوم 
آمادگِی فکری و سیاسی برای عبور از 

مایه داری در میاِن اکثریت توده ھا را سر
  ...که 

  ٢٠ادامه در صفحه 

ِ جمھوری و دمکراسی اجتماعی در ایران  چشم انداز

  فرامرز دادور
 



 

  
 

  
 

  ١١صفحه   ٥٩شماره     

 پس از کارگران معدن آق دره این بار نوبت به کارگران معدن بافق رسید!

بازھم دادگاه ھای حکومتی حکم زندان و شالق برای کارگران صادر کردند! این بار کارگران معدن بافق به حکم دادگاه اسالمی، به تحمل 
روز دست از کار کشیدند و برای احقاق  ٥٠یک به ضربه ھای شالق و زندان محکوم شدند. کارگران معدن بافق در سال گذشته نزد

مطالبات خود و مخالفت با خصوصی سازی معدن، اعتصاب کردند. مبارزۀ متحد این کارگران در مقابل تصمیم ضد کارگری کارفرما، باعث 
اما سالح کارفرما، پلیس و دیگر  افزایش ابعاد فشار و سرکوب علیه کارگران گردید. سالح کارگران اتحاد و حمایت خانواده ھای آنان بود،

نیروھای انتظامی و امنیتی، دادگاه و حمایت دستگاه قضایی حاکم که حکم زندان و شالق و جریمۀ نقدی برای کارگران صادر می کند. 
با وارد    -ارند که نیروھای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در رإس آنھا قرار د –آری سرمایه داران و نھادھای سرکوبگر حامی شان 

کردن انواع اتھام ھا به کارگران، به زندانی کردن، شالق زدن و جریمۀ نقدی کارگران روی می آورند. آنھا شیوه ھای قرون وسطائی و 
د تا استثمار حتی برده دارانۀ تازیانه زدن به کارگران را (تازیانه زدن شکنجه ای بود که بر برده ھا اعمال می شد) در دستور روز قرار داده ان

  و بی حقوقی کامل کارگران را تداوم بخشند.

پس از صدور و اجرای حکم شالق کارگران آق دره، موجی از انزجار و نفرت نسبت به این عمل وحشیانه در میان کارگران، دانشجویان، 
ستگاه ھای سرکوب و اختناق، از جمله روشنفکران و ھمۀ کسانی که حداقل حقوق و منزلت انسانی برای کارگران قائلند به وجود آمد. د

قوۀ قضائیه، برای مقابله با این نفرت و اعتراض کارگران حق طلب و نیروھای دموکرات به دو نیرنگ و ترفند ضد کارگری و ضد انسانی روی 
بوده است! مردم » یبرھم زنندگان نظم و امنیت عموم«آوردند: نخست اینکه مدعی شدند مجازات شالق نه به ضد کارگران بلکه علیه 

به حبس ھای طوالنی در » امنیتی«به خوبی معنی این دروغ ھای پلید را می دانند: ھم اکنون شماری از فعاالن کارگری به اتھامات 
امنیت «زندان ھای مختلف کشور محکوم شده اند در حالی که ھیچ یک از به اصطالح جرائمی که به آنھا نسبت می دھند ربطی به 

سال زندان محکوم شده و اکنون حدود یک  ٦ندارد. جعفر عظیم زاده یکی از این فعاالن کارگری است که به    »نظم عمومی«و » کشور
ماه و نیم است که در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است. یک دلیل اعتصاب غذای این فعال کارگری اعتراض به ضد امنیتی دانستن 

ً مسالمت آمیز و عادی او و دیگر فعاالن زندانی در دفاع از حقوق کارگران مانند حق تشکل و گردھمائی و حق اعتراض و  حرکات کامال
اعتصاب است. ھم دستگاه قضائی که خود منشأ این اتھامات دروغ و مجازات ھای سنگین و ضد انسانی است و ھم دستگاه ھای 

د به مخالفت ھائی که علیه این احکام می شود بی سیاسی کشور که ھیچ گونه اعتراض و واکنش مدنی مردم را تحمل نمی کنن
بی تردید ھم دستگاه قضائی و ھم  اعتنائی نشان می دھند. اما این بی اعتنائی آنھا مسئولیت شان را به ھیج رو منتفی نمی کند:

و تمام زندانیان سیاسی  دستگاه سیاسی و انتظامی و امنیتی مسئول جان و سالمت جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران و معلمان زندانی
  و عقیدتی ھستند.

واکنش دوم دستگاه قضائی عبارت است از تشدید و تداوم مجازات ھای وحشیانه از جمله صدور حکم علیه کارگران معدن بافق. دستگاه 
ت دستگاه قضائی با این احکام می کوشد در میان کارگران و دیگر توده ھای زحمتکش ترس و وحشت به وجود آورد که با سیاس

  حکومتی برای ادامۀ سلطۀ بی درد سر سرمایه داران و دیگر طبقات دارا ھماھنگی دارد.

به خاک و خون می کشند، کارگرانی را که برای ادامۀ زندگی چاره ای جز » قانون«امروز در ایران کارگران بیکار و گرسنه را به حکم  
مزد حداقلی شان معوق مانده یا از کار بیکار ساخته اند با شالق قانون مورد شکنجه  فروش نیروی کار خود ندارند، کارگرانی را که ماه ھا

 قرار می دھند. دیروز و امروز و فردا و فرداھای دیگر برای کارگران ایران تا زمانی که در ابعاد طبقاتی متحد نشوند و به مبارزۀ سیاسی
ی حد و محرومیت یا شکنجه و مرگ! تحت ھر شرایطی روند سودآوری سرمایه نپردازند، در بر روی ھمین پاشنه می چرخد: یا استثمار ب

  باید تضمین گردد و سیاست حاکم روی دیگر اقتصاد چرک و خون سرمایه داری است.

ه جلوه ھمۀ دستگاه ھا و کارشناسان وابسته را به کار می گیرند تا کارگران را از لولوی سیاست دور نگاه دارند و بساط تباھی را جاودان 
دھند. این به معنای خلع سالح کارگران از داشتن سیاست و تشکل مستقل کارگری، تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش و به یک معنا 
پراکنده و درمانده سازی کارگران و در وابستگی ھمه جانبه نگه داشتن در بند مناسبات ضد انسانی حاکم است. تاریخ پربار جنبش 

افتخار دارد که تکرار کشتارھای جانیان در خاتون آباد، بیکاران اندیمشک، به جوخه سپردن کارگران رزمنده و به زندان  کارگری نشان از این
و شالق محکوم نمودن ھا، کارگران را نه تنھا از صحنۀ مبارزه به عقب نخواھد راند، که کاربست تجارب ارزشمند این مبارزات مسیر 

ند را به ضرورتی حیاتی برخاسته از واقعیات شرایط کار و زندگی، پیش روی کارگران قرار داده است. سازماندھی متحد، متشکل و ھدفم
    "تنھا قدرت کار است که اعالم می کند، فنای ھر چه ویرانی را ..."

و سرمایه و قدرت مبادله  کارگران، معلمان، دانشجویان، روشنفکران، زنان مبارز و آزادیخواه، حقوقدانانی که شرف و وجدان خود را با پول
نکرده اند و تمام کسانی که پای بند حیثیت و منزلت انسانی ھستند باید با تمام قوا ضمن محکوم کردن مجازات شالق کارگران و دیگر 

دیگر  محکومان به این مجازات وحشیانه و پافشاری برای لغو حکم ضد کارگری شالق برای کارگران بافق، خواستار لغو مجازات شالق و
  مجازات ھای بدنی و تحقیر کننده گردند.

مبارزه برای آزادی بی قید و شرط و فوری کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی جزئی از مبارزات طبقۀ کارگر 
تا ھنگامی که حتی یک  است و تا ھنگامی که حتی یک کارگر، یک معلم، یک زن آزادیخواه، یک دانشجو و یک روشنفکر در زندانند،

  زندانی سیاسی یا عقیدتی در زندان است باید ادامه داشته باشد.

                             کارگران پروژه ھای پارس جنوبی  

  جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقۀ ماھشھر و بندر امام 

       فعاالن کارگری جنوب  

  کرج، –جمعی از کارگران محور تھران   

  عاالن کارگری شوش و اندیمشکف

     ١٣٩۵ خرداد ٢٣

 باز ھم صدور حکم شالق
 

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



 
 

  

   ١٢صفحه   ٥٩شماره      

ین نوشته واکنشی است به جنجالی که ا
برانگیخته شد به دنبال انتشار عکسی از 

ز کارھای ھنری من. در این نوشته یکی ا
ھای امنیتی دامن  به این جنجال و انگیزه

ھای حکومتی  زدن به آن در رسانه
پردازم، اما ھدف اصلی من توضیح  می

ھایم در آفرینش ھنری  ای از دیدگاه گوشه
است تا با روشنگری در برابر این جنجال 

 .بایستم
گفت دوست دیگری در  دوستی می
ی به حزب نوظھور آلترناتیو انتخابات ایالت

رأی  ھای فاشیستی) (با گرایش برای آلمان
چند سال پیش اگر بود باورم  داده است.

واقعیت اما معلم  شد. نمی
کند و  چشم آدم را باز می  ست. رحمی بی

  گاه مصداق این کلیشه است که از پرتگاه
ھای  ھای اجتماعی این ارزش بحران

  د.کنن انسانی ھستند که سقوط می
گرایان  وقتی چند روز پیش گروھی از راست

افراطی در شھرکی دورافتاده راه اتوبوس 
پناھجویان را سد کردند، ویدئوی لرزانی به 
سرعت پخش شد که از بیرون اتوبوس 

در قاب  داد. نمای درون آن را نشان می
ی فراخ اتوبوس زنان و کودکان  پنجره

ای مثل ماھی به قالب تکان  زده وحشت
به این تصویر ھولناک  خوردند. ن میتکا

بودم   »دوست« خیره مانده بودم و به یاد آن
اش  که البد به ھنگام آن حمله در آتلیه

کرده، یا سرگرم خواندن  نقاشی می
ھای موقری بوده است در باب  متن

و لزوم پیشگیری  »فرھنگ خودی«  ارزش
فرھنگی و اجتماعی در  »سازی بیگانه«  از

  ھا در کشور. خارجیپی افزایش شمار 
پرسم آیا ھمراھی با حزبی  من از خود می

ورزی  که ترس از بحران را ابزار سیاست
تواند مصداق دفاع  کرده است می

جامعه باشد؟ و آیا تنھا آن  »فرھنگ«  از
اند  جویی سد معبر کرده که با عربده کسانی

ی مسافران اتوبوس  ساز مھلکه سبب
خاموش اند؟ آیا بدون آن ظرفیت  بوده

توزی در برابر دیگری،  ذھنی و کینه خشک
که حاال از زیر پوست جامعه بیرون زده 
است، بدون آن 

که برای این حزب   »دموکرات«  دھندگان رای
و دیگر   اند، این حمله حضور موجه ساخته

ھای روزافزون آن ممکن بود؟ و آیا  نمونه
اعتنایی شھروندان  پوشی و بی چشم

این غوغاسازان فضای اجتماعی را به 
گفت  کند؟ دوست دیگری می واگذار نمی

انسانیت در برابر بحران تاب ایستادگی 
پرسم چه پاسخی  و من از خود می ندارد.

توان داد، اگر در بزنگاه  به این برداشت می
  بحران پاسخ را نیابیم؟

ی دید  در آن ویدئوی لرزان، دوربین از زاویه
ما  مھاجمان تصویر را ثبت کرده است.

شویم و از  تماشاچی رنج مسافران می
شان را  ھای وقیح مھاجمان تنھا عربده

ما «دھند:  شنویم که شعار می می
چند سال پیش اگر بود این   ».ایم مردم

ی ساده  جمله شعار را چه دوست داشتم.
و پرصالبتی که قریب سی سال پیش در 

ستم سر دادند  آلمان شرقی مردمی تحت
خویش را از  تا حق تعیین سرنوشت

حکومتی که خود را جمھوری مردمی 

 ی امنیتی تھمت و تھدید به نام دفاع از مقدسات و به کام تله
 پرستو فروھر

  نامید پس بگیرند. می
ست که این شعار از سوی  حاال اما مدتی

مطلوب شده  به گرایان افراطی مصادره راست
پرسم آیا این جمله  و من از خود می است.

ھمان جمله است، حاال که از زبان کسانی 
پراکنی و  را ابزار نفرت  آید که آن بیرون می

اند؟ و آیا این  پوشی بر رنج دیگری کرده شمچ
  شعار، که سی سال پیش بیان آرمان مقدس
آن مردم بود، حاال ھیچ قداستی دارد؟ آیا 

ھا  کلمات حاوی ھیچ مفھومی جدای از ھدف
  شان ھستند؟ و کردارھای گویندگان

کردم که این  فکر می ،چند سال پیش اگر بود
ھستند   گرایان افراطی جماعت کوچکی راست

شان را در  ھرز دھان که ھر از گاه چاله
آمدش  گشایند و پی ای دورافتاده می حاشیه

کردم اگر  ست؛ فکر می تنھا انزجار عمومی
ی طنز  مایه خود را مردم بنامند تنھا دست

ی  حاال اما به پشتوانه خواھد شد.
ھا، که کسانی مانند » رأی« آن
ھا  من به آن  »دوست« آن

اینجا و آنجا بسیج  اند. شده »ممرد« اند، داده
کنند تا دیگری را  شوند و بسیج می می

ی تعلق به مردم  دشمن بنمایند و از دایره
و ھمین ظرفیت فاشیسم   برانند.

شدن است که آن را ھولناک  »مردم« در
کلمات ھرچه باشند تفاوتی ندارند  کند. می

آمدشان آتش زدن است و  وقتی پی
  کشیدن و راه بستن. چماق

ی میان اتوبوس و  در آن ویدئو در فاصله
شوند که انگار  دیده می  مھاجمان چند پلیس

یابند و نه رنج  نه خطر مھاجمان را درمی
اما ھر نقدی ھم بتوان به  مسافران را.

ھا داشت باید گفت که  چگونگی حضور آن
ی ساختار قدرتی  ھا مجری قانون و نماینده آن

جان و ھستند که قول داده است حافظ 
کرامت انسان باشد، قول داده است ضامن 
حقوق جھانشمول بشر باشد و مرز میان 

  پراکنی و ابراز عقیده را پاس دارد. نفرت

اما اگر قانون و ساختار قدرت حاکم خود ناقض 
حق انسان بر عدالت و آزادی باشد، آیا 
مسئولیت فردی در پاسداری از این حقوق، و 

ھای پر افترا  گری یگیری از موج ھوچ در فاصله
شود؟ و آیا ھمدلی و  و توھین بیشتر نمی

ھمراھی با چنین موجی، با ھر انگیزه که 
  انجامد؟ باشد، به ھمدستی با خشونت نمی

چند روز پیش از پخش آن ویدئو، شب از نیمه 
گذشته بود که دوست عزیزی از تھران ایمیلی 

 ای بود پر از تحریف و افترا مقاله برایم فرستاد.
ام  ی یکی از کارھای ھنری که من را به بھانه

بر  کرد. می »توھین به مقدسات« متھم به
ھای حاکم بر ایران این اتھام، در  اساس قانون

صورت اثبات، سه تا ده سال مجازات زندان 
  دارد.
دھی به من یک  ی مقاله در دشنام بھانه

دان ساکن  عکس بود که شادی صدر، حقوق
بوک و اینستاگرام خود  سی فی لندن، در صفحه

داد به  عکس او را نشان می منتشر کرد.
 ١٣٨٧ھمراه یک اثر ھنری من، که در سال 

ھای بعد در  ام و ھمان سال و در سال ساخته
چند موزه در شھرھای اروپایی به نمایش 

ھای  ھمان ھنگام نیز گزارش درآمده است.
ھا، از  ھا در رسانه مفصلی از این نمایشگاه

زبان بیرون ایران،  ھای فارسی سانهجمله ر
ی این اثر  مطرح شدن دوباره منتشر شد.

ھنری در پی اعتراض به شادی صدر در 
این اثر ھنری  چگونگی عکس گرفتن با اثر بود.

شکل ظاھری یک مبل راحتی را دارد، که بر 
ھای  ھای آن پارچه گاه پشت و آرنج تکیه

عکس  اند. دوزی شده عزاداری مذھبی تکه
ی شادی صدر است که  دھنده نجالی نشانج

روی آن نشسته و گیالسی در دست دارد که 
موج اعتراض از   مایعی سفیدرنگ در آن است.

سوی کسانی که این عکس را مصداق 
توھین به مقدسات مذھبی و فرھنگ جامعه 
دیده بودند، به سرعت باال گرفت، و در مدت 
کوتاھی به خشونت کالمی و بیان تھدیدھای 

سپس ماجرا به تارنمای  ولناک بدل شد.ھ
ھای داخلی کشید، که  برخی از خبرگزاری

وتاب و عکس و  اغلب متن واحدی را با آب
تفصیالت بازپخش کردند و با ارجاع به 

ھای ذکر شده خود را  اعتراض
خواندند.  »خشم و انزجار مردم«  بلندگوی

بار دیگر پای صھیونیسم و امپریالیسم به  یک
روابط « ده شد،میدان کشی

بر مال  »جریان فتنه«  با »پرده پشت
تھاجم «  در  »ھای شیطانی نقشه«  و

البته فمینیسم،  افشا شد.»فرھنگی
سکوالریسم و باور به حقوق بشر ھم دوباره 

  تبدیل به جرم کبیره شد.

عکس را در ھمان ابتدای انتشار آن در 
بوک دیده بودم، اما میزان حساسیت و  فیس

که برانگیخت حدس  شدت جنجالی را
ورزی  ی جنجال با غرض وقتی دامنه زدم. نمی

به من کشانده شد و چنین ابعادی یافت 
اینکه موجی از  زده شدم. راستش بھت

ھای سھو یا مغرضانه  نمایی و قضاوت باژگونه
ام را، که طی  اعتبار اجتماعی و فرھنگی

ھا تالش شرافتمندانه ساخته و  سال
آلوده کردند، غمگین و ام، اینگونه   پرداخته

  ام کرد. خشمگین

ھایی از اتھام و افترا در ایران تاریخ  چنین موج
آور است؛  دیرینه دارد، و ھشداردھنده و شرم

ھمواره بسترساز سرکوب دگراندیشان بوده 
ی  ھا حمله آمد این موج گاه پی است.

بوده است، گاه  »خودسر« ھای گروه
امنیتی  ھای سازی»سناریو« ھا و دھی دشنام

  ھای قضایی. سازی ھا، و گاه پرونده در رسانه

ی  ست که آنجا که قانون نه بازدارنده نکته این
تجاوز به آزادی و کرامت انسان که 

ی تبعیض و سرکوب است، به راه  کننده تضمین
افتادن موج اتھام نه تنھا به حرمت و احترام 

زند  ھای مھلک می ھا ضربه اجتماعی انسان
اند بسترساز صدور احکام شرعی تو بلکه می

توان پرسید  و آنوقت می و قضایی شود.
بینی که ھمراه چه  آیا می »وطن غیور ھم«که

ای و با چه کسانی  جماعتی به راه افتاده
پرسم در  و من از خود می ای؟  ھمزبان شده

توان حرف  ھمراھی با موج سرکوب آیا می
، »مقدسات« حق زد؟ آنجا که به نام دفاع از

زنند و  کنند و حد می به حکم قانون، تعزیر می
کنند آیا ندای وجدان انسانی به  حبس می

خواند؟ در  احتیاط در قضاوت و سخن فرانمی
ای آیا ھیچ پرسشی یا پاسخی  چنین مھلکه

  ...ی نظری محدود بماند؟ تواند به جنبه می
  ١٣ادامه در صفحه 

 



 
  

 

 

     
               

 
 

  ١٣  صفحه  ٥٩ شماره     

  
 

امنیتی نشدند در نھایت قدردانی و با 
کنم توضیحاتی بدھم  فروتنی سعی می

اخت اثر ھنری ھایی که در س ی شیوه درباره
بندم، که این روزھا سبب برخی  به کار می

  ھا شده است. ابھام

خلق اثر ھنری با طراحی و تولید اشیاء 
آنچه من به عنوان   کاربردی تفاوت دارد.

سازم،  کنم، می ھنرمند طراحی می
کنم و غیره ھمگی  دوزم، چاپ می می

اند تا اثر ھنری باشند، حتی اگر  ساخته شده
خود ظاھر یک شئ کاربردی  بودگی در شئ

اثر ھنری پیش از ھر چیز  را داشته باشند.
ی ھنر را  خواھد به مخاطب امکان تجربه می

ای خود  بدھد و ھر ھنرمند در مسیر کار حرفه
ی این تجربه به  ھایی را برای عرضه شیوه

کند و به مرور  مخاطب انتخاب می
ھا الزم  پروراند.برای دریافت این شیوه می

ی کارھای ھنرمند بررسی  جموعهاست م
گیری این  شود، و به اثرھا در روند شکل

مجموعه نگاه شود تا بتوان مسیر کار، 
ھای  ھای کاربردی و دیدگاه سبک، شیوه

شان با  نظری ھنرمند را در ارتباط درونی
  یکدیگر دریافت.

یکی از راھکارھای من در ساخت اثر ھنری 
، به ھا در ذھن مخاطب است ایجاد تداعی

ھای زیسته و  ی اشیائی که تجربه واسطه
ھا و  آورند، و برداشت را به یاد می  روزمره
ھا را فعال  ھای مرتبط با این تجربه حس
کنند؛ از قبیل بادکنک، کاغذدیواری، توپ  می
مرغی، بالشت، صندلی اداری، مبل  تخم

  راحتی، تابلوھای راھنمایی رانندگی و غیره.

برای مثال استفاده از بادکنک به من امکان 
دھد که مخاطب را به خاطرات  می

بالی،  امنیت و سبک اش باز گردانم. کودکی
با ورود  ھای حسی این شئ ھستند. تداعی

به نمایشگاه بازدیدکننده با انبوه 
ھایی روبروست که باالی سرش  بادکنک

شان مثل خطوط سیاھی  ھای شناورند و نخ
ھا  روی بادکنک اند. کشی کرده فضا را خط

ونگار  ھایی چاپ شده که مثل نقش طراحی
شوند و از دور تزئینی به نظر  تکرار می

با پایین کشیدن بادکنک است که  رسند. می
شود،  ھای روی آن مواجه می او با طراحی

این  ھایی از شکنجه ھستند. که صحنه
ھمزمانی زیبایی و خشونت مخاطب را درگیر 

د و فضایی از کنکاش و ادراک کن خود می
ست  اینجا بادکنک شئ واسطی  گشاید. می

ی مخاطب را به اثر ھنری  ی زیسته که تجربه
ی او با اثر  رو مواجھه زند و از این پل می

  شود. تر می تر و درونی فردی

توان در توپ  ی دیگر را می نمونه
ھایی دید که روی ھریک  مرغی تخم
ده ھایی نامفھوم خطاطی ش واژه

ھا بخشی از یک اثر ھنری  »توپ«  این است.
ھای  من ھستند، که از خطاطی واژه

نامفھوم بر دیوارھا و زمین و سقف مکان 
اینجا مکان تحول  شود. نمایشگاه ساخته می

یابد و خود به یک اثر ھنری بدل  می
را به  »مکان«  شود، که ایستایی و اقتدار می

شده  ھای خطاطی توپ کشد. چالش می
ھا ھم  توپ اند. سطح زمین پخش شده روی

ای که  ھا دیگر آن شئ مانند آن بادکنک
ھا و  بودند، نیستند، اگرچه ھمان حرکت

ھای  کنند که توپ صداھا را تولید می
ھای کوچک یک اثر  اینجا اما سلول معمولی.

شوند که لغزندگی و فرّاری را  ھنری می

  ... تھمت و تھدید
  ١٢ادامه از صفحه 

ھای  به نظرم برای پرداختن به بحث
ی حرمت مقدسات و  نظری، چه در حوزه

چه در باب ھنر، باید اول این مھلکه را 
باید ابتدا از آزادی بیان و از  خاموش کرد.

حرمت انسان دفاع کرد تا بتوان در یک 
مکان پرسش موقعیت عادالنه و اخالقی ا

در غیر این صورت   و بررسی یافت.
ھمدستی کردن است با آن بازجو که 

سازی  ھاست مغرضانه پرونده سال
که البد حکم  »قاضی«  کند، با آن می

  اش را از پیش نوشته است. فرمایشی

دانستم که با یک  و من از ھمان ابتدا می
ی امنیتی روبرو ھستم که به قصد  تله

در دادخواھی خاموش کردن صدای من 
ھای  ھای سیاسی و یادآوری جان قتل

شریفی که به ناحق گرفته شدند، مھیا 
ھاست که این قصد را  سال شده است.

ھا و ترفندھا، انواع  اند و انواع شیوه کرده
ھا را به کار  تھدیدھا و فشارھا و تطمیع

ی تخریب شخصیت  حاال با حربه اند. بسته
ز من اند تا تصویر معوجی ا وارد شده

بنمایند که به فرھنگ مردم و باورھای 
مذھبی آنان توھین کرده 

خواھند با این ترفند جو انزوایی  است.می
را که تا کنون با دامن زدن به ترس و 
وحشت، با تھدید و سرکوب پدید 

سازی و  آوردند، حاال با ایجاد بیگانه می
اعتمادی، با شایع کردن تردید و  بی

دید به محاکمه تھ  بدفھمی تشدید کنند.
اند تا  و مخلفات آن را ھم چاشنی کرده

حس ناامنی کنم و از عواقب سنگینی که 
توانند به من  ی پوچی می به چنین بھانه

  تحمیل کنند بھراسم.

راستش بیش از آن به حقانیت آنچه در 
ام معتقدم، و بیش  ام و کرده این راه گفته

ام که حاال پا پس  از آن در این راه رفته
ام،  تعھدی در این راه دیده شم.بک

ام، چارچوبی برای آن  مسئولیتی پذیرفته
ھایی در پیشبرد آن  ام و شیوه تعریف کرده

ھا وفادار  ام که ھمچنان به آن کار بسته به
و ھمچنان که تا اینجای راه،   خواھم ماند.

امیدوارم از پشتیبانی و ھمدلی آنان که 
ردار به حقانیت این راه باور دارند برخو

ھا را، از  ھا و ھمدلی این ھمراھی بمانم.
دور یا نزدیک، از سوی آشنا یا غریبه، 
کوچک یا بزرگ، ھمواره بسیار بسیار قدر 

ام  وپناه ام زیرا که تنھا پشت دانسته
  اند. بوده

ھا که حاال برای تحریف و سرکوب  و اگر آن
بار دیگر خود  اند یک بسیج شده

ا به تجربه نامند، من ام می  »مردم«  را
ھای  دانم که مردم را در این موج می

توان  آموز قدرت نمی شده و دست تحریک
ام که به  و به تجربه آموخته خالصه کرد.

توان  ھمدلی بسیاری از این مردم می
چشم امید بست، حتی اگر گاه 

شان به ما نرسد، حتی اگر گاه زیر  صدای
ھمه رنج و سختی که بر آنان  فشار این

ده است توان ابراز وجود تحمیل ش
  نداشته باشند.

که از  و به احترام تمام کسانی
شان پیدا شده  ھایی که در ذھن پرسش

بود چماق تکفیر نساختند و پشت 
ی  بیار این تله ھای نقادانه آتش ژست

  کنند. تداعی می

گاه با اینکه در خارج از فضای نمایش
بازی شود یا با  »ھا بادکنک« یا »ھا توپ«  این

ای گذاشته شوند یا غیره،  احترام سر تاقچه
به باور  در اختیار و مسئولیت ھنرمند نیست.

من اختیار و مسئولیت مؤلف اثر در چگونگی 
خوانش آن، آنجا که تولید اثر به پایان 

  شده است. رسد تمام می

ر یا برخی ونگا ھمچنان که از خطاطی، نقش
ھای نگارگری سنتی  المان

ام  برای خلق اثر بھره گرفته (مینیاتور) ایرانی
ھای عزاداری نیز استفاده  از پارچه

ھا تولیدات فرھنگی  ی این ام.ھمه کرده
ی  سرزمین من ھستند و برقراری رابطه

  ی پویایی فرھنگی ھا را الزمه خالقانه با آن
ی من مانند ھا برا کاربرد این کتیبه  دانم. می

قولی از نمادھای  نقل قول است. یک نقل
، که  بصری و مفھومی فرھنگ مذھبی جامعه

در دوران معاصر به نمادی از قدرت سیاسی 
دوزی این  تکه حاکم نیز بدل شده است.

ست  ای ھا در کارھای من مانند نشانه پارچه
ی مورد  پدیده ای دارد. که اشاره به پدیده

نمادھای سنتی با توجه من امتزاج این 
زندگی امروزی جامعه است، چه در بعد 

اثر  سیاسی و چه در بعد فرھنگ عامه.
ھایی  ست از امتزاج شده انعکاسی ساخته

ی جامعه وجود دارد و  که در واقعیت روزمره
  نمایند. گاه بسیار نامتجانس می

ست از  صندلی به عنوان یک شئ نمادی
ان، برای مثال صندلی گرد جایگاه انسان.

ی فضای اداری و نماد آن  کننده تداعی
زند، نماد  ست که بر آن تکیه می مقامی

و مبل   قدرت در ساختار بروکراتیک است.
راحتی نمادی از تکیه زدن بر جایگاھی راحت 

ی لم دادن  کننده دغدغه است، تداعی و بی
ھای عزاداری بر این  دوزی پارچه تکه است.

ت به امتزاج س ای ھا اشاره ھا و مبل صندلی
ی  برای تأکید بر جنبه جایگاه قدرت و مذھب.

مفھومی اثر، فرم این اشیاء ھنری طوری 
ی  کننده طراحی شده که نه تنھا تداعی

صندلی گردان یا مبل راحتی، که 
ی پیکر انسان نیز باشند؛ فرد به  کننده تداعی
اش بدل شده و صندلی به فرد؛  صندلی

است و   هجایگاه فرد و خود فرد یکی شد
نمادھای مذھبی را به پوشش و نشان خود 

ھا برای جایگاه قدرت  بدل کرده است، از آن
  خود ظاھر ساخته است.

به نظرم برای درک یک اثر ھنری مھم است 
سازی  ھای آن را ساده ھا و اشاره که تمثیل

ست که  ای اثر ھنری وجود پیچیده نکرد.
 گشاید، و ادراک فضایی از تخیل و تفکر می

ھا و  آن تنھا در گشودن ذھن به پیچیدگی
ھای معنایی آن میسر  ظرافت

این   وگرنه سوءتفاھم ناگزیر است.  شود. می
ام اثر ھنری ھستند و  اشیاءی که من ساخته

نه به قصد توھین  نه صندلی یا مبل روزمره.
به باورھای مذھبی و مقدسات ساخته 

اند و نه به قصد دادن شعارھای  شده
گرچه که کارھای ھنری من و ا سیاسی.

اند و اگرچه من به  نامیده »ھنر سیاسی«  را
ورزی به عنوان  عنوان شھروند به سیاست

بخش باور دارم، اما ھمواره  امری رھایی
ام که مرز میان ھنر و سیاست  سعی کرده

ھای ھریک را،  ھا و ھدف را، و تفاوت شیوه
و ابزارسازی ھریک   دریابم و از سوءاستفاده

  یگری پرھیز کنم.از د

اما این سوءاستفاده از سوی نھادھای  ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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 شرم آور یا نگران کننده؟
                                       ھر دو!

                                        
خرداد از سوی باشگاه "تراکتور ھفدھم  

ً ھم توسط  شخص  سازی تبریز" و اتفاقا
مصطفی آجرلو مدیر عامل تازه انتصابی 
آن، اعالم شد که این باشگاه با یکی از 
بازیکنان تیم ملی ارمنستان به توافق دو 
ساله رسیده است. این خبر ھنوز انتشار 
چندانی نیافته بود که ھمین مدیر روز 

وارد تبریز  د سراسیمه ھیجدھم خردا
شد تا لغو قرارداد مزبور را اعالم کند! این 
سردار سپاه، علت انصراف باشگاه از 
قرارداد را چنین بیان کرده است: "من 

ھای عزیز به تبریز آمدم  برای وحدت آذری
ھای شریف حول  و ھدفم اتحاد ھمه ترک

محور تراکتور و قھرمانی این تیم است. از 
ستن عضو تیم ملی آنجایی که پیو

ارمنستان به تراکتور می تواند این وحدت 
را تھدید کند از خرید این بازیکن صرفنظر 

  می کنیم."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در رابطه با تیم "تراکتور سازی" دو 
موضوع ھمواره محرز بوده است: 
ناسیونالیسم ترکی آذربایجانی و مدیریت 
مطلق سپاه پاسداران بر این باشگاه. در 

تجلی طیفی از حس طبیعی قومی  اولی
در شکل سالم و ھوشمندانه تا نوع 

اش را داریم و  ناسیونالیستی تنگ نظرانه
در دومی، قرار داشتن این باشگاه در 
قرق چند سردار سپاه. سئوال اما 
ھمواره این بوده که آیا اولی است که 
زیر رھبری دومی بروز می یابد یا که 

این دومی برای حفظ سلطه خود بر 
باشگاه پر طرفدار ناگزیر از تمکین به 
اولی است؟ پاسخ به این سئوال اھمیت 

  سیاسی دارد.
آجرلو درزمره آن حلقه از فرماندھانی 
است که از دو دھه پیش اختاپوس وار بر 

اند، و چون چند  فوتبال ایران چنگ انداخته
ھفته پیش او از آرزوی ریاست بر 

قمه چرب فدراسیون فوتبال باز ماند به ل
ریاست باشگاه "تراکتورسازی" اکتفاء 
کرد. ھم از اینرو جا دارد تا حرف و حدیث 
او را رویکرد دستکم بخشی از مدیریت 
سپاه بر فوتبال ایران فھمید، خصلت 
"امنیتی" این نوع مدیریت را فھمید و بر 

  جنبه سیاسی آن درنگ داشت.

در واقع او با این موضع گیری بر آن نوع از 
ونالیسم آذربایجانی مھر تایید کوبیده ناسی

است که ھویت خواھی آذربایجانی را در 
دشمن پنداری ارمنی تعریف می کند! و این، 
ھم شرم آور است و ھم نگران کننده. این 
البته واقعیت دارد که "تراختور" از دیر وقت 
منفذی شده برای بیان نوعی از ھویت 

ه خواھی آذربایجانی در بطن و متن جامع
ترک زبان آذری، اما سمت دادن به آن در 
جھت تقویت نفرت بین ارمنی و آذربایجانی، 
آشکارا رنگ و بار سیاسی دارد. این دیگر از 

  جنس سیاست است!
سخنان آجرلو فراتر از تمکین او به عقب 

ترین تمایالت قوم گرایانه است. ھمان   ه ماند
تمایلی که در اطالع رسانی خبرگزاری میزان 

ت عنوان "اعتراض تعدادی از ھواداران تح
تراکتور سازی به این قرارداد" منعکس شده 
است. آجرلو اما برای تثبیت جایگاه خود در 
این باشگاه، تا حد میدان داری نفرت و نقار 
بین ارمنی و آذربایجانی می تازد. این 
رویکرد، تنھا جای خجالت ندارد بلکه از آن 

لواپس شد. می باید خطر را حس کرد و د
ای  ھا" را با چنین روحیه "وحدت آذری

خواستن و سر دادن ندای "اتحاد ھمه 
ھا" با منع کردن ورود یک ورزشکار  ترک

ارمنی به این تیم، فقط و فقط رسمیت دادن 
به خصومت و کینه ورزی ناسیونالیستی 

  است.
ھای تحریک انگیز و تحریص کننده  چنین حرف

ربایجانی ھای در قلب تبریز و خطاب به آذ
کشورمان، از طرف یکی از نمادھای شناخته 
شده نھادی بر زبان رانده می شود که نه 
تنھا در سیاست کالن خود تاکنون نسبت به 
سیاست ماجراجویانه طلبانه دولت 

قراباغ" سکوت  –ارمنستان در "ناگورنی 
سیاسی کرده است بلکه شائبه 

ھای عملی با ناسیونالیسم متجاوز  ھمراھی
ارمنی را نیزبا خود دارد. این سخنان توسط 
سرداری از ھمان سپاه پاسدارانی بیان می 

ھای آن ھر ندای  شود که در بازداشتگاه
ھویت طلبی در آذربایجان ایران با تازیانه و 

  زجر و حبس پاسخ می گیرد!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھویت طلبانی که اکثر آنان خواھان دوستی  
اینست که  ھایند و جرمشان فقط ھمه ملت

اند و خواھان  علیه تبعیض ملی برخاسته
بدیھی ترین حق یک انسان یعنی خواندن و 
نوشتن به زبان مادری ھستند. این نوع حس 
ناسیونالیستی اصیل مورد سرکوب مداوم 

امنیتی قرار می گیرد و  -سرداران نظامی 
بارھا نیز نقش سرکوبگرانه آنان علیه 

ھارا  یجانیبرآمدھای معترضانه ملی اذربا

ایم. ولی در عوض، تمکین  شاھد بوده
ھا را در برابر آن نوع ناسیونالیسمی  ھمین

اش ارمنی  می بینیم که عمده مشخصه
  ستیزی است!

ام که ناسیونالیسم  من ھیچگاه نپذیرفته
ھای  پشت "تراختور"، محصول برنامه ریزی

سپاه است! ھر حساسیت بجایی ھم که 
پاسداران سنگر ھای سپاه  نسبت به پلیدی

گرفته پشت زور و پول و شریعت داشته 
باشیم، چنین اتھامی را اما باید ساخته و 
پرداخته کسانی دانست که نمی توانند 

 –واقعیت درونزای ھویت خواھی قومی 
ملی در ایران را بپذیرند. آنانی که، نمی 

چند ملیتی کشور را   خواھند الزامات واقعیت
ونه دایی جان بر تابند و در نتیجه بگ

ناپلئونی، احساسات ملی در این یا آن 
منطقه تحت تبعیض ملی در ایران را یا 
محصول توطئه بیگانه معرفی می کنند و یا 
که تولید جمھوری اسالمی! آنانی که بر این 

قومی  - پندارند که ھویت خواھی ملی
متجلی در "تراختور" ھم گویا نه برخاسته از 

یجان بل یک نقشه واقعیت ھویت مردم آذربا
امنیتی مثال ًسپاه برای تفرقه  - سیاسی 

افکنی به سود حفظ جمھوری اسالمی 
است! این نوع برخورد با موضوع، چیزی جز 
لوث کردن و حتی تغییر دادن صورت مسئله 

  نیست. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حال آنکه ھویت خواھی ملی وجود و 
واقعیت دارد و طبیعی ھم است که خود را 

نماد پوشش دھنده مانند تیم  در این یا آن
فوتبال نشان دھد. این را در ھمه جای 
جھان می توان دید. یک نمونه برجسته آن 
بارسای کاتالونی در اسپانیاست. اما آنچه 
که شرم آور و خطرناک باید تلقی شود 
آنست که به بیان حس طبیعی ملی، جنبه 
ملیتی علیه ملیتی دیگر داده شود و در آن 

  انه دامنه بگیرد.بروزات خصم
تمکین کردن جناب سردار مدیر باشگاه به  

ترین گرایش ناسیونالیستی  عقب مانده
 ً آذربایجانی در شکل ارمنی ستیزی، کامال
ھشدار دھنده است. این از تمکین کردن 
فراتر می رود و در واقع، نوعی بازی 
سیاسی و در نتیجه ارتکاب نوعی "جرم 

  سیاسی" است!
زاران ھزار زحمتکش آیا رواست که ھ

آذربایجانی بخشی از مزد و حقوق ناچیز 
خود را پای این باشگاه بریزند و در عوض، 
سرداران متولی این تیم با پاروکردن ھمین 

ھا به ثروت نجومی برسند و حس ملی  پول
در این باشگاه را در سمت انحرافی و کور 
ھدایت کنند؟ آیا می توان بر این سناریو 

  ...که شوم چشم بست 
  ١٩ادامه در صفحه 

از نظر سرداران سپاه مسلط بر فوتبال 

  !دفع بازیکن ارمنی از تیم آذری
 بھزاد کریمی

 

 

تمکین کردن جناب سردار 
مدیر باشگاه به عقب 

یش ترین گرا مانده
ناسیونالیستی آذربایجانی در 
 ً شکل ارمنی ستیزی، کامال
ھشدار دھنده است. این از 
تمکین کردن فراتر می رود و 
در واقع، نوعی بازی سیاسی 
و در نتیجه ارتکاب نوعی 

 "جرم سیاسی" است!

آیا رواست که ھزاران ھزار 
زحمتکش آذربایجانی بخشی از 
مزد و حقوق ناچیز خود را پای این 
باشگاه بریزند و در عوض، 
سرداران متولی این تیم با 

ھا به ثروت  پاروکردن ھمین پول
نجومی برسند و حس ملی در 
این باشگاه را در سمت انحرافی 

 و کور ھدایت کنند؟

ھا" را با چنین  "وحدت آذری
ای خواستن و سر دادن  روحیه

ھا" با منع  ندای "اتحاد ھمه ترک
کردن ورود یک ورزشکار ارمنی 
به این تیم، فقط و فقط رسمیت 
دادن به خصومت و کینه ورزی 

 ناسیونالیستی است



 
 

   ١۵ صفحه  ٥٩ شماره     

تن آدمی شریف است!... فرقی نمی 
کند که این شالق بر پیکر چه کسی 
فرود می آید: آیا بدن کارگران را شمع 
آجین می کند یا بدن دانشجویانی را که 
به خاطر برپائی جشن فارغ التحصیلی 
با چھارھزارو اندی شالق کبود و خونین 
گشتند. ھم چنین ِاعمال این گونه 

ھای رسمی و علنی تازگی  شکنجه
ھم ندارد، و از دیرباز بخشی از ھویت 

 وجودی نظام والیت فقیه بوده است.

اما آن چه که تازگی دارد گسترش دامنه 
آن در شرایطی که است که حکومت 
اسالمی با عریان شدن انزوای گسترده 
خود و با ورودبه فازجدیدی از بحران و 
فرایند انحطاط و خطرفروپاشی، 

یاتی کردن گفتمان شالق را در عمل
گستره وسیع برای ھدایت"امت" 
نافرمان و متمرد به سوی بھشت در 
دستورکارخو قرارداده است. ھمان که 
خطبای نمازجمعه به نیابت از "پیشوای 
خود" پیرامونش خطبه می خواندند که 
برای راندن مردم به سوی بھشت، 
شالق و باالتر از شالق ھم داریم! 

الق به معنی کاربرد وسیع و گفتمان ش
علنی شکنجه به عنوان ابزار تنبیه برای 
سربراه کردن جامعه و "شھروندان" 

بیش از پیش متمرد می   است که
شوند و با سلوک دیگری ظاھر می 
شوند و سبک زندگی متفاوتی از سبک 
موردنظررژیم را تجربه می کنند. اکنون 
تضاد و جدال بین والیت مطلقه و جامعه، 
در ھمه حوزه ھا و از جمله سبک 
زندگی مغایر با سبک مورد پسند 
دارالخالفه و سردمداران، واردمرحله تازه 

  ای شده است. 

  

  

  

  

  

  

  

واکنش به موقع کانون نویسندگان به 
درستی بر روی درد مشترک در برابررژیم 
شالق بدست، به عنوان کاربردعلنی 
شکنجه در مورد کارگران معترض به 

د و یا دانشجویان و ھرآنکسی اخراج خو
که بخواھد نطق بکشد، انگشت نھاده 
است. ھم چنین بیانیه اعتراضی و 

انجمن اسالمی دانشگاه  ٥٢مفصل 
ھای کشور [که در آن غیبت انجمن 
اسالمی داشگاه تھران که از دیرباز 

مذھبی ھا و اصالح -نزدیک به به ملی
طلبن نزدیک بوده است جلب توجه می 

به این جنایت، و نیز بیانیه کند] نسبت 

انجمن دانشجویان شیراز در دفاع از کارگران 
و محکوم کردن رژیم و مشخصا ورودقوه 
قضائیه به مسائل کارگری نیز به نوبه خود 
جالب توجه است. نگاھی به واکنش سه 
کاربرشبکه ھای اینترنتی ھم خالی از لطف 
نیست: یکی از آن ھا در واکنش به شالق 

به زییائی  معدن طالی آق دره کارگر ١٧
     چنین نگاشته است:

طال را ننگ باید از درخشیدن ز بوی خون و  "
ز شرم زخم ھای زخمه  خوی و خاک،

سفاک!" آن دیگری بدرستی ماھیت 
داعشی رژیم را نشانه رفته و باطعنه چنین 

  نوشته است:

"اگر امروز در سوریه نجنگیم باید فردا شاھد  
ن تحصیل کرده خواھران شالق خوردن جوانا

و برادرانمان در خاک وطن به دست داعشی 
  . ھا باشیم"

  

  

  

  

  

  

کارگران را قبل از  وسومی با این سخن خود:
خشک شدن عرق و دانشجو را قبل از 
خشک شدن جوھر مدرک شالق باید زد" بر 

  درد مشترک انگشت گذاشته است.

باالخره گنجایش زندان ھا و  عالوه براین، 
محاکم رژیم با ھمه وسعتی که ظرفیت 

دارند بی پایان نیست و کفاف گنجایش 
تمردھای عمومی را نمی دھد و ھم اکنون 
ھم بیش از ظرفیت خودانباشته شده اند، 

شاخص حجم  بطوری که رژیم در عرصه
زندانیان و پرونده ھاھم می تواند رکوردھای 

برای زندانی  نجھانی را جابجا کند. بنابرای
مواجه است.  ر عملی ھم با تنگناکردن از نظ

از آن جا که ھمه ملت را نمی توان به زندان 
انداخت، برای حل این معضل چه چیزی بھتر 
از حکم خدا که ھم گرده را زخمی می کند و 

مشکل ھزینه و تشریفات و تشکیل  ھم 
را حل می کند و ھم   پرونده و دادگاه و زندان 

 مھم تر ازھمه خدا را راضی می کند!
بطورکلی توسل به حربه ھای سخت افرازی 
و مرعوب کننده وعلنی ھم چون شالق 
و ُصوردیگر شکنجه، برای رژیم به عنوان 
ابزارکنترل جامعه و بازدارندگی عمل می 
کند، و از آن جا که اساسا مخاطب آن جامعه 
ناراضی و برآشفته و زھرچشم گرفتن از 
اقشاروسیع کارگران و جوانان و زنان و 

رمندان و... می باشد، الجرم باید خصلت ھن
  علنی داشته باشد.

عملیاتی شدن چنین گفتمانی در عین حال 
جلوه و مصداقی از فرایندتحقق عینی والیت 
مطلقه است که ھم چون بختک سیاھی در 

ھمه حوزه ھای سیاسی و اقتصادی و 
فرھنگی سایه افکنده و درحال گسترش 

دی، است. طبیعی است که با چنین رون
شرایط عینی مناسب تری برای 
پیوندمبارزات روزمره و با نظام 
استبدادمطلقه و کلیت سیستم، فرام می 

   شود.

  

  

  

  

  

  

با توجه به این که فاجعه شالق زدن 
کارگران تصادفی و موردی و خطای سھوی 
نیست و حتی در ھمین فاصله شامل 
گارگران بافق ھم شده است و تنھا به 

ندارد بلکه  کارگران ھم اختصاص
را نیز در برمی گیرد، و  دانشجویان و جوانان

اساسا بیانگر تالش جناح حاکم و قوه 
قضایئه برای حاکم کردن گفتمان شالق بر 
جامعه است، اگر پاسخ ھای مقتضی و 
گسترده در داخل و خارج کشورعلیه این 
جنایت و شکنجه رسمی و علنی صورت 
نگیرد، ھمه باید در انتظار گسترش 

یشترآن باشند. فرمان شالق و شکنجه را ب
شخص خامنه ای صادرکرده است. 
صدوراین فرمان و شرمندگی وی از بیکاری 
کارگران پشت و روی یک سکه ھستند: 
ترکیبی از خشونت و ریا! ھم او در عین 
حال فضا را چنان پیش می برد که حتی 

ُق بکشد.   جناح مخالف ھم نتوانُد نط

ن سرکوب و اکنون که خطر فراگیرشد
شالق به یکسان ھمه اقشارمردم اعم از 
کارگران و دانشجویان و جوانان و... و حتی 
ھنرمندان را تھدید می کند، تمرکز بر 

 - دردمشترک و علیه کانون اصلی قدرت
برای  - والیت مطلقه ھم چون عصاره نظام

مقابله با گفتمان شالق، ھم ضرورت و ھم 
ء و زمینه مساعد تری می یابد. افشا 

منزوی کردن کامل این گفتمان و 
کارگزارانش در راستای تالقی و تقابل 
معضالت و مطالبات ھر شھروند و ھر بخش 
و الیه اجتماعی با تضاد کانونی شده 
استبداد والیت مطلقه از یکسو و تقویت 
ھبستگی بخش ھای مختلف جامعه با 
یکدیگر از سوی دیگر، شروط الزم برای 

از اعتراضات علیه ایجادشط نیرومندی 
آزادی و برابری و عدالت   سیستم، برای
  اجتماعی است.

باید "ھشتک" داعش خودی ننگت باد!  
عمیقا برپیشانی رژیم و بیش از ھم بر 
سجده گاه خامنه ای حک شود! و کمپین 
شالق ممنوع! بتواند بیش از پیش عرصه را 

    بر رژیم تنگ کند!

 

 سیاسی مبتنی بر واليت فقیه ھستیمما خواھان جايگزينی ساختار سیاسی دمکراتیک به جای ساختار 

  !گفتمان شالق
  تقی روزبه

  

عملیاتی شدن چنین گفتمانی 
در عین حال جلوه و مصداقی 
از فرایندتحقق عینی والیت 
مطلقه است که ھم چون 
بختک سیاھی در ھمه حوزه 
ھای سیاسی و اقتصادی و 

درحال  فرھنگی سایه افکنده و
 گسترش است

صدوراین فرمان و شرمندگی وی از 
بیکاری کارگران پشت و روی یک 

از خشونت و سکه ھستند: ترکیبی 
ریا! ھم او در عین حال فضا را چنان 
پیش می برد که حتی جناح مخالف 

 ھم نتوانُد نُطق بکشد

بطورکلی توسل به حربه ھای 
سخت افرازی و مرعوب کننده 
وعلنی ھم چون شالق 
و ُصوردیگر شکنجه، برای رژیم به 
عنوان ابزارکنترل جامعه و 

 بازدارندگی عمل می کند



 
 

  ١۶ صفحه  ۵٩  شماره    

 

ھایی که در باب رابطه  پژوھش: بیدارزنی
آغاز  ١٩٧٠از دھه » جنسیت و سالمت«

دھند که جنسیت (در  اند، نشان می شده
ھایی مانند طبقه، نژاد/ قومیت،  کنار مقوله
کننده  یک عامل مھم و تعیین…) مذھب و 
به منابع و منافع » ترسیدس«در توزیع 

است. دسترسی به خدمات حوزه درمان 
شود.  بندی می نیز در این سطح دسته

سالمت زنان تحت تأثیر عوامل بیولوژیک، 
اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و 

گیرد که نتیجه  زیست قرار می محیط
ھا به منابع و  ھای آن مجموعه دسترسی

منافع است. این وضعیت از دوران جنینی 
شود، سپس وضعیت و کیفیت  روع میش

ھر مرحله از حیات زنان (شیرخوارگی و 
ھای  کودکی، نوجوانی، جوانی، سال

باروری و کھولت) بر مبانی مراحل پیشین 
گیرد این الگو شاید زمانی که  شکل می

بدانیم سونامی سرطان پستان در ایران 
رخ داده است، بیشتر مورد توجه قرار 

آموخته  دانش» بنا سھیال وحدتی«بگیرد. 
مھندسی برق از دانشگاه برکلی و 
پژوھشگر و کنشگر حوزه زنان است که 

کند. او  ھاست در آمریکا زندگی می سال
اندازی سازمان غیرانتفاعی  اخیرا در راه

رسانی و  رسانی، آگاھی پژوھش، یاری«
که » معالجه (پیام) برای سرطان پستان

» سرطان پستان«طور متمرکز روی  به
ویژه در میان زنان ایرانی متمرکز است،  به

مشارکت داشته است. به بھانه روز 
با او » اقدام برای سالمت زنان«جھانی 

درباره وضعیت سالمت زنان در ایران و 
ھای این سازمان به گفتگو  فعالیت

  :ایم نشسته
 -----------------------  

 با خود مواجھه اولین درباره لطفا
 یا ھا سرطان (انواع زنان ھای بیماری
 توضیح باروری) به مربوط مسائل
 دھید؟

ام افسردگی  وحدتی: نخستین تجربه
جنین عمدی بود.  شدید پس از یک سقط

در آن دوره دانشجوی کارشناسی ارشد در 
رشته مھندسی بودم و تقریبا ھمه 
اطرافیان من مرد بودند. به شدت احساس 

ز یک ا کردم زیرا ھیچ تنھایی و تبعیض می
دوره ای ھای من دغدغه باروری و  ھم

را … جنین و  باروری ناخواسته و سقط
نداشت و من حتی امکان بیان مشکل 
خود را ھم نداشتم. شاید بیشتر ما زن 
بودن را در رابطه با مسائل باروری و بچه 

 .کنیم دارشدن و یا نشدن تجربه می

 آیا پرداخت؟ زنان سالمت به باید چرا
 مقوله یک نتوا می را سالمت

 دانست؟ جنسیتی
وحدتی: سالمت زنان یک مسئله 
جنسیتی است. آنچه که ویژه سالمت 

ھای  زنان است، بھداشت و سالمت اندام
باروری است که آن را از بھداشت عمومی 

کند. فرض کنید شما دچار  جدا می
شکستگی استخوان شوید. اگر به 
بیمارستان مراجعه کنید، دقیقا از ھمان 

ھای پزشکی برخوردار  راقبتمیزان م
خواھید شد که یک مرد دچار شکستگی 

شود؛ اما اگر مسئله  استخوانبرخوردار می
ھای باروری باشد، یعنی  مربوط به اندام

بینید که چقدر  ھا و رحم، آنگاه می پستان
ھای پزشکی در این زمینه ناچیز و  مراقبت

اندک است و یا اصال وجود ندارد! مسئله 
المت زنان یک امر کامال بھداشت و س
 .جنسیتی است

 حوزه در ویژه به زنان سالمت وضعیت
 چگونه ایران در زنانه ھای سرطان
 است؟

وحدتی: متاسفانه میزان ابتال به شدت 
باالست و سن آغاز ابتال به سرطان پستان در 
ایران یک دھه کمتر از کشورھای غربی 
است. به خاطر اینکه تشخیص بھنگام خیلی 

گیرد و بیشتر در مراحل آخر  رت میکم صو
شود و به پزشک  بیمار متوجه سرطان می

کند، نرخ مرگ و میر به شدت  مراجعه می
 .باالست

قضیه از این جھت دردناک است که با 
توان نرخ  رسانی عمومی به راحتی می آگاھی

تشخیص بھنگام و درمان را به شدت افزایش 
کاش دارد.  داد و این خرج زیادی ھم برنمی

ویژه وزارت بھداشت در این زمینه  دولت و به
مسئولیت خود را جدی بگیرد و جان زنان 
بسیاری را با یک سری اقدامات ساده 

 .آموزشی از مرگ نجات دھد

 حوزه این در وضعیت که رسد می نظر به
 چه از ناشی را بحران این است. بحرانی

 دانید؟ می شرایطی
در وحدتی: نخست اینکه آگاھی عمومی 

زمینه بھداشت و سالمت زنان خیلی اندک 
ھای مربوط به بھداشت و سالمت  است. واژه

ھای  زنان، از پستان و قاعدگی گرفته تا واژه
دیگر تابو ھستند. چگونه بدون داشتن 

توان از بھداشت  ھای مصطلح می واژه
ھای باروری حرف زد و سطح آگاھی  اندام

؟ حاال حتی دختران و زنان را در جامعه باال برد
از حقوق جنسی و حقوق باروری حرف 

زنیم، بلکه فقط از بھداشت و سالمتی و  نمی
زنیم. زنی که واژه  درمان بیماری حرف می

برایش تابو است، دست زدن به » پستان«
ھای خودش برایش عجیب است،  پستان

طبیعی است که خودآزمایی پستان انجام 
ابتدا دھد. اگر ھم سرطان پستان بگیرد،  نمی

کند و  شود، سپس انکار می متوجه نمی
کند  درنھایت ھنگامی به پزشک مراجعه می

که غده سرطانی خیلی بزرگ شده است. از 
درصد  ٨٠ھمین روست که میزان مرگ و میر 

توانست مانند خیلی  است در حالیکه می
 .درصد یا کمتر باشد ٢٠کشورھای دیگر 

یران دیگر اینکه از مراکز سرطان پستان در ا
خبری نیست. در ایران تنھا یک پژوھشکده 
سرطان پستان وجود دارد که اگر به تارنمای 

بینید که بیشتر درباره  آن مراجعه کنید، می
موجودیت این پژوھشکده است تا اینکه 
درباره بیماری سرطان پستان و 

رسانی و کمک به بیماران در این زمینه  آگاھی
درمانی برای باشد. گرچه گویا این مرکز کار 

دھد  کننده در سال انجام می ھزار مراجعه ۵٠
گیرد،  ھایی نیز در آنجا صورت می و پژوھش

اما دست کم من ھنوز کار جدی در زمینه 
ھا و  پخش و انتشار نتایج این پژوھش

رسانی عمومی از سوی این  آگاھی

 .ام پژوھشکده ندیده
نکته خیلی جدی این است که دولت 

ین زمینه متوجه خود مسئولیتی را در ا
داند. باید از وزیر بھداشت پرسید که  نمی

آمار بیماران سرطان پستان و سرطان رحم 
در ایران چیست و چه درصدی از کل بیماران 

دھند و آیا به ھمان  سرطانی را تشکیل می
نسبت از بودجه برای پژوھش و درمان 

شوند یا نه؟ باید از ایشان  برخوردار می
ای برای پیشگیری از  ودجهپرسید که چه ب

رسانی در این  سرطان پستان و آگاھی
 زمینه اختصاص داده شده است؟

گویند که میزان چربی  پزشکان در غرب می
دور شکم رابطه مستقیم با نرخ ابتال به 
سرطان دارد و زنان به جای نگرانی درباره 
چاقی و یا نسبت وزن به قد، با ورزش و 

ند که اندازه دور تغذیه سالم باید تالش کن
سانتیمتر یا کمتر باشد و برای  ٨٨ھا  کمر آن

 ٨٠پرھیز از ابتال به بیماری قند خون باید 
سانتیمتر یا کمتر باشد. (این عددھا برای 

سانتیمتر است.)  ١٠٢و  ٩٠مردان به ترتیب 
ای کاش پزشکان ایرانی ھم در زمینه 

رسانی در این زمینه احساس  آگاھی
این نکته را به بیماران خود  مسئولیت کنند و

یادآوری کنند. متاسفانه سیستم بھداشت و 
پزشکی در ایران ھنوز مسئله سالمت زنان 

ای برای آن در نظر  گیرد، بودجه را جدی نمی
گیرد و بدتر از ھمه اینکه ھیچ گامی  نمی

 .رسانی عمومی برنمی دارد جھت آگاھی

 در زنانه ھای بیماری با مرتبط خدمات
 ارائه چطور شما زندگی محل کشور

 شود؟ می
ھای پیشگیرانه  وحدتی: در آمریکا مراقبت

شود. بیمه پزشکی  خیلی جدی گرفته می
» چک آپ«ھزینه معاینه پزشکی ساالنه یا 

پردازد. برای زنان افزون بر  را بطور کامل می
آن بیمه ھزینه معاینه زنانه ساالنه را ھم 

ن بسته به پردازد. از این رو، زنا ھرسال می
سنشان ھر سال یا ھر دو سه سال یکبار 
معاینه بالینی پستان را از پزشک خانواده یا 

گیرند و حتی اگر  پزشک زنان یا ھردو می
کم با  آموزش خاصی ھم نبینند، خود کم

شیوه لمس و خودآزمایی پستان آشنا 
شوند. در صورت مشاھده ھر تغییری،  می

کند  ز میپزشک ماموگرام یا سونوگرام تجوی
ماند  و این تصویرھا در پرونده بیمار باقی می

ھای بعد برای  و درصورت نیاز در سال
شود. حتی بدون  مقایسه استفاده می

 ۵٠گونه عالمتی، زنان از سن  داشتن ھیچ
سال به باال مرتب ھر سال یا ھرچند سال 

دھند. آزمایش  یکبار ماموگرام انجام می
نیز در  (pap smear) سرطان دھانه رحم

گیرد که  ھای ساالنه انجام می ھمین معاینه
تواند ساالنه یا  بسته به وضعیت فرد می

ھردو سه سال یکبار باشد. در ضمن، معاینه 
پزشکی ساالنه شامل آزمایش خون نیز 

من ھر سال در ضمن معاینه ساالنه  ھست.
از طریق آزمایش خون متوجه میزان کمبود 

ا مصرف قرص شوم و ب خود می ٣ویتامین د 
که برای پیشگیری  کنم آن را جبران می ٣د 

ویژه سرطان پستان خیلی  ھا به از سرطان
  .اھمیت دارد

...  
  ١٧ادامه در صفحه 

  

  *استسالمت زنان یک مسئله جنسیتی 

 مصاحبه با سھیال وحدتی بنا درباره مبارزه با سرطان پستان
  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٧ صفحه  ٥٩شماره     

  ... سالمت زنان 
  ١٦ادامه از صفحه 

ه اگر دو نفر از بستگان نزدیک شما ب
سرطان پستان مبتال شده باشند، بیمه 
مخارج آزمایش ژنتیک مربوط به سرطان 

پردازد. اگر شما متوجه  پستان را می
شدید که ژن سرطان پستان را دارید، 

توانید تصمیم بگیرید که برای  می
ھای  پیشگیری از سرطان پستان، پستان

خود را با جراحی از بدن خارج کنید و گاه 
گونه جراحی را ھم  بیمه مخارج این

ھای درمانی عالوه بر  پردازد. بیمه می
مخارج مربوط به درمان سرطان پستان، 
مخارج جراحی ترمیمی پستان را نیز 

 .کنند پرداخت می
نکته دیگر اینکه گرچه بیمه درمانی مخارج 

پذیرد، اما  جراحی زیبایی پستان را نمی
تر از اندازه معمولی  ھا بزرگ اگر پستان
دکتر تشخیص دھد که وزن باشد و 

پستان روی طرز ایستادن و نشستن 
گذارد، بیمه درمانی مخارج  تاثیر می

ھا  جراحی الزم برای کوچک کردن پستان
پردازد؛ مثال پزشک من این جراحی  را می

 .را به من پیشنھاد کرد
البته این را ھم اضافه کنم که دسترسی 
ھمگانی به بیمه بھداشتی را رئیس 

پذیر  نی امریکا اوباما امکانجمھور کنو
ساخته و پیش از این بسیاری از مردم 
بیمه نداشتند و ھنوز ھم ھمه مردم بیمه 
نیستند. پیش از این اگر کسی مبتال به 

ھای بیمه، درخواست  بیماری بود، شرکت
پذیرفتند؛  وی را برای بیمه درمانی نمی

اما اکنون رد کردن درخواست افراد بیمار 
ا غیرقانونی است و ھمه، ھ برای شرکت

سالم یا بیمار، حق دارند که بیمه درمانی 
 .داشته باشند

 سازمان گذاران بنیان از یکی شما
 رسانی، یاری پژوھش،« غیرانتفاعی

 برای (پیام) معالجه و رسانی آگاھی
 «STAR» یا »پستان سرطان
 این اندازی راه جرقه اولین ھستید.
 شد؟ زده چرا و زمانی چه سازمان

تر من در  وحدتی: زمانی که خواھر کوچک
سالگی دچار بیماری  سن زیر چھل

سرطان پستان شد، من شوکه شدم. به 
بررسی آمار میزان ابتالی زنان به سرطان 
پستان در ایران و مقایسه آن با 
کشورھای دیگر پرداختم. متوجه شدم که 
نرخ ابتال به سرطان پستان در زنان ایرانی 

که اگر سن ابتال به این باالتر است زیرا 
سالگی به  ۵٠بیماری در غرب از 

سالگی  باالست، در ایران از سی و چھل
به باالست. خوشبختانه بیماری خواھرم 
درمان شد، اما با مطالعه آمارھا دریافتم 

درصد از مبتالیان  ٨٠که در غرب نزدیک به 
یابند، اما در  به سرطان پستان بھبود می

مربوط به مرگ و میر درصد  ٨٠ایران رقم 
بیماران سرطان پستان است! دلیل 

ھم این است که بیشتر کسانی  اصلی آن
شوند، در مرحله  که دچار این بیماری می

شوند،  پیشرفته بیماری متوجه آن می
یعنی زمانی که برای درمان دیر شده 
است. پس متوجه شدم که ناآگاھی 
عامل عمده مرگ و میر زنان از سرطان 

ر ایران است و نیاز شدیدی به پستان د
باال بردن سطح آگاھی در میان زنان وجود 
دارد تا اگر به سرطان پستان دچار شدند، 

به موقع به پزشک مراجعه کنند تا درمان 
 .شوند

ھای خود آشنایی داشته  اگر زنان با پستان
باشند، بافت و شکل و اندازه و ظاھر 

غییر ھای خود را بشناسند، متوجه ھر ت پستان
شوند و به پزشک  کوچکی در پستان ھا می

کنند؛ یعنی اینکه سرطان پستان  مراجعه می
ھای ابتدایی مورد تشخیص قرار  در مرحله

شود. سرطان پستان  گرفته و درمان می
بیماری بسیار رایجی در میان زنان است. از 
ھمین رو، به خاطر موارد زیاد آن، خیلی ھم 

ھای  ه تدریج روشمورد مطالعه قرارگرفته و ب
درمانی زیادی برای آن یافت شده که کامال 
موثر است و اگر به ھنگام تشخیص داده 

 .شود شود، درمان می

 توضیح کمپین پروژه خود درباره
 دھید؟ می

پژوھش، «وحدتی: سازمان غیرانتفاعی 
رسانی و معالجه (پیام)  رسانی، آگاھی یاری

طور که  دقیقا ھمان «[١]برای سرطان پستان
آید با ھمین اھداف پژوھش،  از نامش برمی

رسانی و معالجه برای  رسانی، آگاھی یاری
سرطان پستان کار خود را آغاز کرده که البته 

ھای بزرگ برای این  ھنوز ھمه این ھدف
سازمان کوچک عملی نیست، ولی امیدواریم 

کم کار  دوستان و داوطلبان کم که با کمک
 .کمپین را گسترش دھیم

 قرار کار دستور در را اھداف این چرا
 اید؟ داده

است.  »پژوھش«وحدتی: یکی از این اھداف
ھای مبارزه با سرطان  ترین راه یکی از اصلی

پستان و یا ھر نوع سرطانی، پژوھش درباره 
زاست. در کشورھای غربی  عوامل سرطان

ھایی درباره  که یک سری داده شود تالش می
شیوه زندگی بیماران مبتال به سرطان 

آوری شود تا مشخص شود که چه  جمع
عوامل مشترکی در ایجاد سرطان وجود دارد، 
مثال اینکه بیشتر بیماران مبتال به سرطان ریه 

کند که  اند، روشن می کشیده سیگار می
سیگار کشیدن یک عامل اصلی سرطان ریه 

نکه بیشتر بیماران مبتال به سرطان است، یا ای
دھد  اند، نشان می نوشیده مری چای داغ می

که نوشیدنی داغ از عوامل اصلی سرطان 
مری است. در مورد بیماران مبتال به سرطان 

شده که مصرف  پستان ھم مثال مشخص
زا باشد.  تواند سرطان میزان باالی ھورمون می

د ھای ض از این رو میزان ھورمون در قرص
یافته و استفاده از آی.یو.دی  حاملگی کاھش

رواج یافته است. و عوامل دیگر مانند کمبود 
، مواد شیمیایی سرطان زا نیز ٣ویتامین د

مشخص شده و پژوھش عوامل دیگر، از ضد 
عرق و لوازم آرایش گرفته تا موادغذایی 

 .گوناگون، ادامه دارد
اما چرا در میان زنان ایرانی سن ابتال به 

قدر پایین است؟ چرا نرخ  طان پستان اینسر
قدر باالتر از  ابتال به سرطان پستان این
ھا در این زمینه  کشورھای دیگر است؟ آیا داده

شود؟ چند سال پیش دولت  آوری می جمع
گونه اطالعات  آوری این اعالم کرد که مرکز جمع

اندازی  و پژوھش برای سرطان پستان راه
ده سرطان شده که شاید ھمان پژوھشک

پستان باشد؛ اما ھنوز ھیچ خبری از پیشرفت 
کار و دستاوردھای چنین سازمانی نیست. 
آیا میزان باالی مصرف سموم نباتی در ایران 
باعث نرخ باالی ابتال به سرطان پستان 

زا ھستند؟ آیا  است؟ آیا مواد آرایشی سرطان
کند؟  آلودگی ھوا در این زمینه نقش بازی می

ھای ضدبارداری  رمون در قرصآیا میزان ھو
ھای دیگر که  خیلی باالست؟ و خیلی پرسش

 .گرفت شان انجام می کاش پژوھشی درباره
پژوھش نقش خیلی مھمی در یافتن عوامل 
ابتال به سرطان پستان در شرایط مشخص 
ایران دارد. ما امیدواریم بتوانیم به ساختن پل 
ارتباطی بین مراکز پژوھشی ایران و امریکا 

مک کنیم تا پزشکان و پژوھشگران ایرانی با ک
استفاده از تجربه و دانش ھمکاران غربی خود 

تر به تحقیق در این زمینه بپردازند.  بتوانند سریع
متاسفانه به خاطر اینکه ما ساکن امریکا 

ایم اعتماد پزشکان و  ھستیم، ھنوز نتوانسته
 .پژوھشگران ایرانی را در این زمینه جلب کنیم

است. ابتال به  »رسانی یاری« یگرھدف د
بیماری سرطان پستان نه تنھا از نظر 
جسمانی، بلکه از نظر روانی نیز بسیار دشوار 
است. نخست شوک ناشی از شنیدن 
تشخیص بیماری، سپس ریزش ناگھانی موھا و 

ھای  ھا ھمه دشواری گاه از دست دادن پستان
روانی افزون بر بیماری جسمانی است. تالش 

ین است که شرایط روانی برای بیماران را ما ا
تر کنیم؛ مثال من با مھرانگیز کار و  اندکی ساده

لونا شاد و شینکی کروخیل که زنان برجسته و 
سرشناسی در جامعه ایرانی و افغانی ھستند 

اند و نیز  و سرطان پستان را پشت سر گذاشته
زنان دیگر درباره تجربه ابتال به بیماری سرطان 

ام و با انتشار این  گفتگو و مصاحبه کردهپستان 
ام که تابوی سکوت  ھا تالش کرده مصاحبه

درباره سرطان پستان را بشکنم. گفتگو با 
کسانی که به این بیماری دچار شده و بھبود 

اند، به دیگرانی که مثال به تازگی  یافته
اند که به این بیماری مبتال ھستند،  دریافته

بیماری مساوی با دھد که تشخیص  نشان می
خطر مرگ نیست؛ و نیز بیمار در این زمینه تنھا 
نیست. بلکه دیگران ھم دچار این بیماری شده 

اند، بیمار باید امید خود را  و از آن بیرون آمده
حفظ کند، خوش بین باقی بماند و بداند که 

ھای معالجه و نجات وجود دارد. اطرافیان  راه
نند که با بیمار سرطان بیمار و دیگران نیز باید بدا

پستان طوری برخورد نکنند که انگار طرف به 
زودی خواھد مرد. بلکه اگر واقعا بیمار را دوست 

جای دلسوزی و عزاداری، در کارھای  دارند، به
روزمره زندگی به بیمار کمک کنند، برایش غذا 

ھایش را از مدرسه بردارند و یا او را  بپزند، بچه
ی برسانند و آنجا در ھنگام درمان به قرار شیمی

کشد با او  ھا طول می تزریق دارو که ساعت
 .بنشینند که تنھا نباشد

نکته دیگر اینکه در غرب بیماران سرطان را 
کنند که به ظاھر خود برسند، پس  تشویق می

گیس بگذارند و حتی گاه  از ریزش موھا کاله
ھا داده  به آن ... آرایش مجانی گیس و لوازم کاله
شود تا چھره خود را نزدیک به حالت  می

طبیعی ببینند و از نظر روحی خود را خیلی 
مریض و یا متفاوت از دیگران تصور نکنند و 

تر در قالب زندگی عادی جای بگیرند.  راحت
ھا داده  طور که پستان مصنوعی به آن ھمان

شود تا پس از جراحی استفاده کنند تا  می
امیدواریم که در شان حفظ شود. ما  ظاھر زنانه

ھا نیز اقداماتی انجام  آینده بتوانیم در این زمینه
رسانی  گونه یاری دھیم یا دست کم فرھنگ این

را گسترش دھیم؛ مثال در امریکا بیمه پزشکی 
پردازد.  ھا را می ھزینه جراحی ترمیمی پستان

در ایران نیز باید این خواست جدی را مطرح 
ز درمان کنیم تا جراحی ترمیمی بخشی ا

سرطان پستان محسوب شود زیرا که ظاھر 
ھای زنانه در زندگی زنان دارای اھمیت  اندام

 .جدی است

است. « رسانی آگاھی »ھدف بعدی



  

   ١٨  صفحه  ٥٩  شماره    

 

  ... سالمت زنان
  ١٧ادامه از صفحه 

است.  »رسانی آگاھی«بعدی ھدف 
ترین گام در زمینه  رسانی مھم آگاھی

پیشگیری از سرطان پستان و درمان آن 
توانیم با ورزش و تغذیه  است. ما می

سالم گام خیلی جدی در پیشگیری از 
له سرطان ھا و از جم ھمه سرطان

نیز  ٣پستان برداریم. مصرف ویتامین د 
مھم است. بیشتر زنان کمبود ویتامین د 

ھای ژل مانند  دارند. مصرف قرص ٣
به دفاع بدن در برابر سرطان  ٣ویتامین د 

کند، مصرف ھورمون  خیلی کمک می
کنیم ھمه  ما سعی می… ضرر دارد و 

ھا را به آگاھی زنان برسانیم.  این
ته تشخیص بھنگام سرطان ترین نک مھم

پستان است. اگر سرطان پستان در 
مراحل ابتدایی تشخیص داده شود، 

شود. ما بروشورھای  کامال درمان می
توان  ایم که می کرده رسانی تھیه آگاھی

رسانی از آن استفاده  با ھدف آگاھی
 .کرد

است. ما  »معالجه«نھائی و ھدف 
کنیم که به معالجه بیماران  تالش می

ان پستان در امریکا و ایران کمک سرط
کنیم و این کمک تنھا با نیکوکاری مردم 

پذیر است. سازمان ما با سازمان  امکان
بھنام دھش پور در تماس است و 
امیدواریم که از طریق سازمان بھنام 
دھش پور بتوانیم گام کوچکی در تھیه 
وسایل مورد نیاز برای معالجه بیماران 

 .سرطان پستان برداریم

 ھای راه چه از بروشور، جز به
 استفاده رسانی اطالع برای دیگری

 کنید؟ می
وحدتی: به کمک دوست گرامی و 

 ویدئوی بسیار عزیز، لونا شاد، یک
تھیه پستان خودآزمایی برای آموزشی

ایم. خودآزمایی پستان خیلی ساده  کرده
است. کافی است شما با بافت و ظاھر 

ھای خود آشنا شوید و ماھی  پستان
بار، مثال ھر جمعه آخر ماه، به  یک

ھای خود نگاه کنید و بافت آن را  پستان
لمس کنید تا متوجه ھر تغییر کوچکی 

بار چند  بشوید. اگر شما ماھی یک
توانید تشخیص  دقیقه وقت بگذارید می

 .مین کنیدبھنگام سرطان پستان را تض
کنیم تا از طریق  تازگی تالش می به

رسانی کنیم و کانال  تلگرام ھم آگاھی
 «[٢]پیام برای سرطان پستان«تلگرامی 

ایم. از شما خواھش  را به راه انداخته
کنم عضو این کانال شوید و آن را به  می

خود نیز معرفی کنید.  دوستان و آشنایان
زن، یک نفر به سرطان  ۴در ایران از ھر 

شود. پس اگر شما  پستان مبتال می
چھار زن را با این کانال تلگرام آشنا کنید 

ھای خودآزمایی سرطان  تا با شیوه
پستان و تشخیص بھنگام آشنا شوند، 

دھید؛  احتماال جان یک نفر را نجات می
ان زیرا تشخیص بھنگام سرطان پست

 .یعنی نجات زندگی

 شما با باره این در کسانی چه
 کردند؟ ھمکاری

وحدتی: ھمکاران من، پروین، کتی، مینا 
و نیلوفر، زنان ساکن شمال کالیفرنیا 
ھستند. ھمه ما شاغل ھستیم و در 

ای برای کسب درآمد،  کنار کارھای حرفه

 .پردازیم به کار داوطلبانه در این زمینه می

 مرتبط ھای پروژه تجربه این از قبل آیا
 داشتید؟

وحدتی: پروژه در زمینه بھداشت و 
سالمت زنان نه، اما پروژه کار غیرانتفاعی 

تر از این ما یک  داشتیم. چند سال پیش
سازمان خیریه برای کمک به کودکان 
نیازمند در ایران داشتیم. با تغییر شرایط 
سیاسی و برقراری تحریم اقتصادی علیه 

بور شدیم که به کار این ایران، ما مج
 .سازمان خیریه خاتمه دھیم

 سالمت مورد در وضعیت بھبود حل راه
 شما پیشنھاد چیست؟ ایران زنان

 چیست؟
وحدتی: دولت باید در زمینه سالمت زنان 

طور که در زمینه  مسئولیت بپذیرد. ھمان
سالمت کودکان مسئولیت پذیرفته و با 
انجام واکسیناسیون نرخ مرگ و میر 
کودکان را کاھش داده، باید بودجه کافی 
برای سالمت زنان اختصاص دھد، مراکز 

ھای  درمان سرطان پستان در استان
طور جدی به پژوھش و  گوناگون بسازد، به

ھا درباره شیوه زندگی  آوری داده جمع
بیماران سرطان پستان و عوامل اصلی 

تر  سرطان پستان بپردازد. از ھمه مھم
رسانی عمومی  ی آگاھیاینکه کمپین ھا

ھا و سیستم پزشکی  از طریق رسانه
اندازی کند و به مردم درباره عوامل  راه

ھای موثر در  سرطان پستان، و راه
پیشگیری یا کاھش خطر ابتال به سرطان 
پستان بگوید. با توجه به اپیدمی سرطان 
پستان در ایران، دولت باید با راه اندازی 

ھا و مساجد  هھای ویژه در دانشگا آموزش
ھای تشخیص  و دیگر مراکز جمعی، راه

بھنگام و خودآزمایی سرطان پستان را به 
زنان آموزش دھد. در نبود اقدامات کافی 

ھای غیردولتی و داوطلبان  دولتی، سازمان
ھا کارھای جدی  توانند در این زمینه می

انجام دھند؛ مثال دوستان داوطلب کرد 
بروشور  اند که زبان به ما کمک کرده

خودآزمایی سرطان را به زبان کردی ھم 
 .تھیه کنیم

 در ایران که باشید جریان در شاید
 به زیادی شتاب با اخیر ھای سال

 خدمات سازی خصوصی سمت
 این شما نظر به رود. می درمانی
 وضعیت روی تأثیری چه مسئله

 خواھد مبتالیانش و زنانه ھای سرطان
 داشت؟

نان یک امر وحدتی: بھداشت و درمان ز
اجتماعی است که مسئولیت آن به عھده 
دولت است. کاھش مرگ و میر زنان در 
ھنگام زایمان و یا به خاطر سرطان پستان 

طور که کاھش  به عھده دولت است، ھمان
مرگ و میر کودکان یک امر اجتماعی و 
مسئولیت دولت است. تامین بھداشت و 

خواھد تا  سالمت زنان بودجه دولتی می
بودجه واقعا صرف بھداشت و سالمت  این

زنان شود، نه اینکه به جیب بخش 
 .خصوصی سرازیر شود
سازی شود، یعنی  درمان اگر خصوصی

سازی خواھد  اینکه ھدف نخست آن پول
بود، نه درمان. شاید برخی این نکته را 

سازی از کاغذبازی  مطرح کنند که خصوصی
کاھد و بازده سیستم درمانی  دولتی می

افزاید. مسئله کاغذبازی دولتی  یرا م
شاید درست باشد، اما در سیستم 

درمانی خصوصی، افزایش بازده چگونه تعریف 
شود؟ آیا میزان سنجش اصلی  و سنجیده می

پول و سرمایه و سود است، یا جان و سالمت 
بیماران؟ چه تضمینی وجود دارد که 

سازی و افزایش سود سیستم  خصوصی
کیفیت درمان انجام درمانی به قیمت افت 

ھایی از سیستم  تواند بخش نشود؟ دولت می
صورت جزئی به بخش خصوصی  درمانی را به

بسپارد، اما باید نظارت دولتی بر این 
ھای خصوصی وجود داشته باشد و  بخش

چارچوب اصلی سیستم در دست دولت باشد 
تا سودآوری به ھدف اصلی سیستم درمانی 

ه باید نظارت تبدیل نشود؛ و البته ھموار
ھای دولتی و خصوصی  مردمی بر ھمه بخش

وجود داشته باشد تا جان و سالمت شھروندان 
قربانی ناکارآمدی دستگاه دولتی یا سودآوری 

 .بخش خصوصی نشود
باید توجه کرد که در آمریکا که سیستم 

طور عمده خصوصی است، نیروھای  درمانی به
 کنند که یک سیستم مترقی تالش کرده و می

ھای بیمه  دولتی ایجاد کنند زیرا که شرکت
بیشتر از آنکه به فکر تامین سالمت و درمان 
افراد باشند، به فکر سود خویش ھستند و نرخ 

آوری رو به افزایش  طور سرسام بیمه ھم به
است. از سوی دیگر، پزشکان به خاطر سود 

ھای  ھا و جراحی شخصی بسیاری آزمایش
دھند. این  انجام میغیرضروری بر روی بیماران 

درحالیست که در آمریکا یک جامعه مدنی 
خیلی قوی وجود دارد که فعاالنه در دفاع از 

ھای  منافع شھروندان و بیماران در برابر شرکت
کند و باعث وضع قوانین و  خصوصی مبارزه می

مقررات بسیاری در دفاع از حقوق بیماران 
 شده است. در ایران چنین قوانین و مقرراتی
وجود ندارد و تا جامعه مدنی بخواھد پا بگیرد و 
چنین قوانین و مقرراتی وضع شود، 

سازی درمان خیلی قربانی خواھد  خصوصی
 .گرفت

 انتھای در بخواھید که ھست ای نکته
 کنید؟ اشاره آن به گفتگو

وحدتی: ما به کمک دوستان داوطلب نیاز 
داریم تا این بروشورھا را در سراسر کشور 

رسانی کنیم.  یم و ھرچه بیشتر آگاھیکن پخش
چین اطالعات در زمینه سرطان پستان،  ھم

به زبان انگلیسی فراوان … عوامل، درمان و 
است. ما به کمک داوطلبان در زمینه ترجمه 
نیاز داریم تا اطالعات بیشتری را به زبان 
فارسی در اختیار ھمگان بگذاریم. من از ھمه 

داوطلبانه در  دوستانی که مایل به ھمکاری
رسانی و  ھای گوناگون آگاھی ھریک از زمینه

پخش بروشورھا و آموزش خودآزمایی و ترجمه 
کنم که با ما از طریق  ھستند خواھش می

تماس بگیرند. تماس  کمپین تارنمای مراجعه به
 Star4breastcancer آدرس ایمیلاز طریق 

(AT) gmail.com پذیر است نیز امکان. 

 سایت اختیار در که وقتی از تشکر با 
  .گذاشتید بیدارزنی

 -------------- 
 تھیه و تنظیم: نیکزاد زنگنه * 
١- Support, Treatment, Awareness, and 

Research (STAR) for Breast Cancer  
٢-  @star4bc 

ttps://telegram.me/STAR4BC  
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 !علیه جنایت اورالندو
  منوچھر مقصودنیا

  
 علیه نفرت!

یکبار دیگر نفرت و تعصب مذھبی علیه دگرباشان جنایت آفرید. جنایت علیه کسانی که 'جرمشان' دگرباشی، شادی و شاد بودن با 
ه نفرتی که در اشکال مختلف و در ابعادی غیر انسانی بر دھھا دوستان بود. جنایتی که باید وجدانھای بیدار را به مخالفت برانگیزاند و علی

  میلیون انسان دگرباش و ھمنوع مان، ھر روزه و در گستره کره زمین اعمال می شود، بشوراند!

انند باشند دھھا میلیون انسان ھای دگرباش در دنیا زندگی ای 'جھنمی' دارند. آنھا نه می توانند 'خود' باشند و نه 'دیگری'. خود نمی تو
چرا که پذیرفته نمی شوند. چرا که از جامعه و از تمامی حقوق انسانی شان محروم می گردند. چرا که در بعضی از کشورھا، پیشاپیش و 

س قبل از تولد به مرگ محکوم شده اند. آنھا حتی به نزدیکترین انسانھا بخود، به پدر، مادر، برادر و خواھر و دوستانشان نمی توانند احسا
شان، تمایل و خواست ھای انسانی شان را بیان کنند. آنھا مجبورند 'خود' را حتی از این نزدیکان ھم پنھان نمایند. آنھا با نزدیکترین 
انسانھا به خود فاصله ای دست نیافتنی دارند! در کنارشان زندگی می کنند، اما نه باھاشان. نفرت جامعه ای که در آن زندگی می کنند، 

  زیاد است که حتی عشق و محبت مادر و پدری ھم درمقابل آن زانو زده و تسلیم می شود.آنچنان 

آن 'دیگری' ھم نمی توانند باشند، چرا که آن 'دیگری' نیستند. آری به ھمین سادگی. اما ھمین ساده بودن، چقدر قبولش برای بقیه 
  ست.سخت است، و چه قربانی ھائی این موضوع 'ساده' از بشریت نگرفته ا

زندگی در این کشورھا به تمام معنی کلمه برای میلیون ھمنوع ما، فلسفه بودن و نبودن است! خود بودن و در عین حال خود نبودن است! 
این احساس نفرت دیگران، دوگانگی و جنگ درونی و طاقت فرسای خود بودن و خود نبودن، در ھر لحظه زندگی و در ھر شرایطی با 

و بارھا بفکر پایان دادن به این جنگ ناخواسته، تحمیل شده و فراتر از توان و ظرفیت انسانی، با پایان دادن به زندگی  آنھاست. آنھا بارھا
بیائیم آنھا را درک کنیم. ما موظفیم به این   خودشان، می افتند. آیا ما انسانھای ھمنوع، این دنیا را برای آنھابه جھنم تبدیل نکرده ایم! 

  غیر انسانی بشریت پایان بخشیم. ما باید این کمبود انسانی را جبران نمائیم.تبعیض تاریخی و 

دگرباشان در کشورھای مترقی و آزاد، پس از سالھا مبارزه و اعتراض، حق و حقوقی را بدست آوردند. از جمله حق داشتن کلوب، در کنار 
با برسمیت شناختن این 'حق' به آنھا لطف کرده، کار را تمام شده  دیگر حقوق مانند، حق ازدواج، فرزند داشتن و... . آیا جامعه انسانی

دانسته و 'مشکل' دیگر حل شده است؟ ھیج از خود پرسیدیم، اینکه این ھمنوعان کلوبی مجزا و برای خود دارند یعنی چی؟ ھیچ فکر 
خواھند خودرا از بقیه جداکرده و برای خود و درخود  کرده ایم که چرا این ھمنوعان باید برای خود کلوب جداگانه داشته باشند؟ آیا آنھا می

زندگی کنند؟ نه! آنھا کلوب مخصوص خود دارند، برای اینکه ھنوز تمام و کمال از سوی دیگر ھمنوعان خود برسمیت شناخته نشده اند. 
ر ما ظاھر شوند. وقتی آنھا به این مجامع وارد آنھا ھنوز نمی توانند 'آزادانه' و با 'عالقه' در کلوب، رستوران و دیگر مجامع عمومی و در کنا

می شوند، نگاھھای سوال برانگیز تک تک ما، لبخندھای 'پنھان' شده ما، سمت گیری انگشت ھای اشاره مان بسوی شان، فاصله گیری 
این ندارد که با صدائی رسا، مان از آنھا، ،پچ پچ کردن ھای ما، ھر یک نیشتری است بر تن و جان این ھمنوع. این رفتار ما معنی ای جز 

ا راحت اما به ظاھر پنھان فریاد می زنیم، شما از ما نیستید! شما به این محل تعلق ندارید! بروید به کلوب خودتان! اگر آنھا خودرا در کنار م
ی کنیم تا جداگانه و در کلوب و آزاد حس نکنند، حق دارند. رفتار و حرکات ما احساس راحتی برایشان ایجاد نمی کند. ما آنھا را مجبور م

ھای مخصوص جمع شوند. با این حرکات، ما آنھا را از خود می رانیم. مائی که فکر می کنیم آنھا را درک می کنیم. و با این رفتارمان کار 
 جنایت کاران را راحت می کنیم. 

   آری ما!! 

 

  ... دفع بازیکن ارمنی
  ١٤ادامه از صفحه 

ھای "تراکتور سازی" می توانند محلی برای سربرآوردن  ھای فوتبال در بازی از نظر سرداران سپاه مسلط بر فوتبال کشور استادیوم
ھا مکانی برای زندانی کردن ھر  خارج از استادیوم تمایالت عقب مانده بر بستر تخلیه حس طبیعی ناسیونالیستی شوند و در ھمانحال،

ھا حل "بحران"  ھویت طلب دمکرات و ترقیخواه؟ آیا این، جز آنکه دو وجه یک بازی شرم آور و خطرناک باشد معنی دیگری ھم دارد؟ آجرلو
کشورتاق میزنند و به اصطالح حل  ھایی کالن در سطح منطقه و نارضایتی گروھی از تماشاگران باشگاه را با زمینه سازی برای بحران

ھای او بر ھر تدبیر کالن دیگر ترجیح دارد! برای آنھا یک اصل وجود دارد و  می کنند! منافع آنی ریاست طلبی و ثروت اندوزی او و مشابه 
ط قرمز" آنھا رد گویا ھمین ھم برایشان کافی است: حس ملی را می توان در وجه انحرافی تقویت کرد ولی ھرجا که خواست از "خطو

    شود و در اصالتش رخ نماید باید با داغ و درفش و زندان و مرگ جواب بگیرد! 
ھا باشد. رسالت اجتماعی ورزش تقویت ھمبستگی انسانی فارغ از  ورزش و بویژه فوتبال باید جای دوستی و رقابت تن و ھوش انسان

ان ھمه جا محلی برای بروز رنگین کمانی از شھروندان کشورھا و ھای فوتبال جھ ھرگونه تبعیضات و خطوط ممیزه است. باشگاه
ھا واقعیت مدھش روزگار ما باشد اما ازسوی دیگر این  ھای ملی است. ھرچه ھم که فسادھای مالی در فوتبال جھان و باشگاه تعلق

ھای سنگین مواجه  ر ملی با تنبیهنیز ھست که نژاد پرستی در آن ھر روز بیشتر جزو خطوط قرمز شناخته می شود و تبعیض و تحقی
آجرلو می فرمایند که ارمنی در تیم نباشد تا  می گردد. اما در اینجا باالترین مسئول باشگاه ورزشی "تراکتور سازی" جناب سردار سپاه 

  مبادا اتحاد و وحدت ترک زبان ھا مخدوش شود!
شاگران خود آندرانیک تیموریان را در ترکیب خود داشت ولی اینک باشگاه "تراکتور سازی" زمانی بازیکن سرشناس ارمنی و محبوب تما

زیر مھمیز تمایالت عقب مانده ناسیونالیستی و تحت مدیریت سردارانی که به ھمه امور از چشم امنیتی و منافع ریاستی خود نگاه می 
دنش دفع می کند! تاسف آور است و درد آور، کنند و نه فرھنگ پروری، بجایی رسیده است که "وارازدات ھارویان" را بخاطر ارمنی بو

  شرم آور است و خطرناک.
  ١٣٩٥بیستم خرداد ماه 

 

 در ایران برقرار نخواھد شد غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی بدون       
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  انداز جمھوری ... چشم
  ١٠ادامه از صفحه 

در واقع در بر گیرندِه کارگران، زحمتکشان 
و محرومان است، شرایطی دشوار برای 
بازگشِت جامعه به قھقرا و وضعیت 

یست که گذشته ارزیابی میکند. شکی ن
در این عرصه، تشکل ھا و سازمان ھاِی 
 ِ دمکراتیِک رادیکال و سوسیالیست نقش
سیاسِی مھمی دارند. این موضوع در 

  نوشته ای دیگر بررسی میگردد.

 ِ ضرورتِ تعمیق و گسترش
  دمکراسی

در صورت پیروزی انقالب دمکراتیک، 
امکاِن ظھوِر چندین سناریوِی سیاسی 

ی مجلس وجود دارد. پس از بر پائ
موسسان و تھیه یک قانون اساسِی 
دمکراتیک، سکوالر و حامل ساختار 

 -١سیاسی جمھوری، امکان دارد که 
عمدتا افراد و جریاناتِ لیبرال و متوھم به 
سرمایه داری در مصدر امور قرار میگیرند 

فعاالن و طیفھای  -٢  و یا احتمال است
رادیکال و سوسیالیستی، با حمایت 

جتماعی و بویژه فعاالن و جنبش ھاِی ا
برای مسئولیت    جریان ھای کارگری

ھای سراسری و محلِی اداری انتخاب 
  میشوند.

در صورتِ وجوِد یک نظام جمھوری  - الف
متعھد به آزادی ھای دمکراتیک که ھنوز 
سمت گیرِی سوسیالیستی انتخاب 
نگردیده، بر عھده بخش ھای رادیکاِل 

الن جنبش ھای مردمی و از جمله فعا
کارگری، زنان، جوانان و ملیتی است که 
با استفلده از موازیِن مدنی برای 
مطالباتِ حق طلبانه تالش نمایند. در 
چارچوب مناسبات سرمایه داری، در 
صورت وجوِد جنبش ھای نیرومنِد 
اجتماعی می توان در راستاِی تحقق 
عدالت اجتماعی نسبی و بھبودی 

ھای  قدم  زندگی برای توده ھای مردم
  مھم بر داشت. 

برای مثال در عرصه ھاِی اقتصادی و 
اجتماعی میتوان خواسته ھای مردمی 
ماننِد حفِظ صنایع استراتژیک (ب.م. 
سیستِم بانکی، نفت، گاز، خودروسازی، 
معادن، مخابرات و مزارع بزرگ صنعتی) 
در دسِت نھاد ھای سراسری و محلِی 
 دولتی و نه شبکه ھاِی سپاِه پاسداران،
که شفاف عمل نموده و پاسخگو به 
مردم باشند (ب.م. نظارتِ شفاف بر 
فعالیتھاِی سازمانی تامیِن اجتماعی)؛ 
وضع مالیات مترقی بر ملک، دارائی، ارث 
و در آمد؛ تصویِب قانون کاِر عادالنه (که 
بویژه حامل حق تشکل مستقل کارگری 
ِ اعتصاب و اعتراض باشد) ؛  و حق

تمزد (که در ایران افزایش در حداقل دس
ھزار تومان  ٨١٢به مراتب بیشتر از 

خواھد بود) و وجوِد اھرم ھاِی کنترل بر 
حقوقِ کارمندان و متخصصان بویژه در عرصه 
فعالیِت موسساتِ عمومی (ب.م. جلوگیری 

 ٤٠٠از پرداخت حقوق ھاِی ماھانِه تقریبا 
میلیون تومانی به پزشکان وزارت بھداشت)؛ 

  رفاھی و از جمله در حیطهِ  تدویِن موازینِ 
بیمه بیکاری و بھداشت و درمان را در سطح 
جامعه دامن زده، برای احقاقِ آنھا مبارزه 

  نمود.

در وضعیتی که مقاماتِ سیاسی و  -ب
نمایندگان واقعی انتخاب گردیده از سوی 
اکثریت مردم به مسئولیتھای اداری، معتقد 
به عبور از سرمایه داری باشند، طبیعی 
ِ مطالباتِ اقتصادی و  است که خصلت و نوع
اجتماعی به پشتوانِه وجوِد جنبش ھای 
فراگیر و قدرتمنِد مردمی، رادیکال تر و 
مساوات گرایانه تر خواھند بود. واقعیت این 
ِ رادیکال در  است که حتی با وجوِد تغییر
قدرتِ سیاسی، ایجاد تغییراتِ بنیادی به 

ین حال، مرحله گذار نیازمند است. در ع
شرایِط ناعادالنه و ستمگرانِه حاکی از اثراتِ 
تاریخِی مناسباتِ طبقاتِی سرمایه داری در 
ھر جامعه حکم میکند که فردای پس از 
پیروزِی انقالب، یکسری اقداماتِ اساسی 
 ِ   جھِت فراھم آورِی حداقل ھاِی ضرور

معیشتی برای توده ھای کارگری، زحمتکش 
  م گیرند. و محروم، بالفاصله انجا

مثال، اینکه عالوه بر تامین درمان، تحصیل، 
مسکن و حقوقِ بیکاری و بازنشستگی، 
مھم است که بویژه در عرصِه اقتصاد، 
دگرگونی ھای رادیکال آغاز گردند. از جمله 
اینکه براِی تقویِت مالکیت و کنترل اجتماعی 
در واحد ھای اقتصادی (ب.م. تعاونی ھا)، 

ِ موازینی اتخاذ گردن د که به ایجاد تغییر
اساسی در روابِط پیشیِن غیر دمکراتیِک 
آمرانه و دستوری در محیِط کار و جایگزین 
نمودِن آن با دمکراسی مستقیم و مدیریتِ 
اداری بوسیلِه منتخبیِن مستقیم کارگران و 
توده ھای مردم در مناطق محلی و واحد 

  ھای اقتصائی منجر گردد.

راسِی واقعی البته برای مدافعاِن دمک
(سوسیالیستی)، ھدف نھائی ایجاِد 
 ِ روابطی اجتماعی است که نه بر روِی محور
استخراج ارزش اجتماعی و ثروت از نیروی 
کاِر کارگران و زحمتکشان و ضبِط آن بوسیلِه 
طبقه سرمایه دار، بلکه در راستاِی تولیِد 
ارزش و ثروت برای ھمگان و مبتنی بر ایدِه 

در جامعه تنیده باشد.  تعاون و ھمبستگی
پیشرفت در جھِت نیل به یک چنین جامعه 
انسانی به انجاِم انقالب دمکراتیک، برپائِی 
ساختار سیاسِی مبتنی بر جمھوری، 
الییتیسه و ارزش ھای جھانشمول حقوق 
بشر، حضوِر جنبش ھاِی رادیکال دمکراتِ 
ِ شناخت  مردمی و ھمچنین ارتقاء در سطح

میان اکثریتِ توده ھاِی و آمادگِی فکری در 
    مردم بستگی دارد.

 
 

ھای روند  نگاھی به چالش
  ... انتخاب

  ٩ادامه از صفحه 

نمی خواھم منفی گرایی بکنم. اما 
متاسفانه نکته مثبتی در کارنامه این 
نظام وجود ندارد. بعنوان مثال شالق زدن 
کارگران معدن آق دره یادآور دوران برده 

سم و سرمایه داری) داری (ماقبل فئودالی
   است و مرا بیاد

ـ ب نظر شما برخورد نیروھای ٥
دمکراتیک کشور با این وضعیت نوین 

  چگون باید باشد؟

سال تجربه تلخ  ٣٨ـ ب عقیده من بعد از 
جمھوری اسالمی و نمایش ھای جناح 
ھای درونی آن، ھمانگونه که یادآور 
شدم، باید حقیقت را بدون توھم و 

ی از واقعیت به مردم خوشبینی عار
گفت. مبنا و انگاره سوال شما بر این 
قیاس صوری گنگ و در حیطه عمل 
نامفعوم، استوار است که گویا با ورود 
چند "خودی ء نظام" تحت عناوینی نظیر 
اصالح طلب و یا اصول گرای میانه رو و 
معتدل وضعیت نوینی در کشور ایجاد 
 شده است. متاسفانه نمی توانم به این
سوال جواب بدھم زیرا در اساس با 
شالوده بنیانی و فرضیه ادعایی نھفته در 
سوال مشکل دارم. وضعیت نوینی بوجود 
نیامده تا نیروھای دمکراتیک ارزیابی و یا 
شیوه نگرش خود را عوض کنند. 
ھمانگونه که در ابتدا گفتم، بلی! تغییرات 
جزیی در آریش مھره ھا بوجود آمده. بر 

ت! اما بقول شاملو "خالیق! منکرش لعن
مستید و منگ؟! یا به تظاھر تزویر می 
کنید؟ از شب ھنوز مانده دو دانگی." در 
پایان از کار انالین سپاسگزارم که این 

  فرصت گفتگو را در اختیار من گذاشتند.
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