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شکست خورد. در اين کودتا کودتای نظامی در ترکیه که توسط بخشی از نیروھای زمینی، نیروی ھوائی و ژاندارمری سازمان يافته بود، 
نفر زخمی شدند. مخالفت صريح احزاب سیاسی ترکیه، آمدن مردم به خیابان ھا و عدم ھمراھی فرماندھان  ١١۴٠نفر کشته و  ٢٩٠

  سطوح باالی ارتش، کودتا را ناکام گذاشت.

ناپذیر از حیات سیاسی آن  ه بخشی جداییبه این طرف در ترکیه چندین کودتا صورت گرفته است. کودتا در دھه ھای گذشت ١٩٦٠از سال 
داده است. اما شکست کودتا نشان داد، اين كشور به حدی از بلوغ سیاسی رسیده که ديگر كودتا، عامل  کشور را تشکیل می

وجھی از در صحنه سیاسی تركیه و تحوالت اجتماعی اين كشور نیست. مردم ترکیه علیرغم اختالفات و مخالفت بخش قابل ت  كننده تعیین
  آن ھا با عملکرد دولت اردوغان، در مقابل کودتا ايستادند و آن را به شکست کشاندند.

با سیاست ھای سرکوب گرانه اردوغان در رابطه با کردھا، رسانه ھا و نیروھای مخالف در داخل کشور و پیشبرد سیاست ھای جاه طلبانه 
فعال شده و ترکیه در وضعیت شکننده ای قرار گرفته و زمینه را برای کودتاچیان در منطقه، شکاف ھای متعدد در ساختارھا سیاسی ترکیه 

  که برای حل معضالت موجود نه به نیروی مردم بلکه به قھر نظامی اتکا دارند، فراھم ساخته است.

ن ساعات اول از وقوع از جمله دولت ايران در ھما  کودتا در سطح منطقه و جھان بازتاب وسیعی داشت. بسیاری از کشورھای منطقه
  کودتا در ترکیه ابراز نگرانی کرده و آنرا در جھت تشديد اوضاع نابسامان منطقه ارزيابی کردند.

ترکیه با شکست کودتا در وضعیت جديدی قرار گرفته است. آيا اردوغان در وضعیت جديد سیاست ھای فاجعه بار گذشته در عرصه داخلی 
سود دمکراسی در داخل و صلح در منطقه گام بر خواھد داشت، يا اينکه از شکست کودتا به نفع تقويت و منطقه ای کنار را گذاشته، به 

  قدرت خود بھره جسته، مخالفان خود را تحت فشار بیشتر گذاشته و سیاست ھای جاه طلبانه در منطقه را ادامه خواھد داد؟

خواند و در » موھبت الھی«س از شکست کودتا با صراحت آن را عالئمی از تغییر در سیاست ھای اردوغان مشاھده نمی شود. او پ
اجتماع طرفدارانش از پاکسازی اساسی در نھادھای دولتی سخن گفت. اردوغان در برابر درخواست بازگرداندن حکم اعدام به قانون 

افسر، سرباز، وکیل  ٦٠٠٠داشت حدود  کشور گفت خواست مردم نباید نادیده گرفته شود. سخنان تند و تیز او بعد از شکست کودتا و باز
قاضی و وکیل دادگستری، حاکی از تسويه حساب با مخالفین است. او می خواھد بیش از گذشته  ٢٧٠٠و قاضی، تعلیق فعالیت بیش از 

افکار عمومی وجود  به دمکراسی در ترکیه يورش برد و بر اختیارات خود بیافزايد. به ھمین خاطر اين گمانه زنی در میان نیروھای مخالف و
   دارد که اردوغان در راه اندازی کودتا نقش داشت. 

ھای جھانی را برانگیخته است. آمریکا از ترکیه خواسته است در محاکمه کودتاگران به قوانین احترام  رفتار دولت ترکیه با مخالفین، نگرانی
  است. بگذارد و اتحادیه اروپا نیز در مورد استبداد در ترکیه ھشدار داده

 ما ھمراه با نیروھای دمکراتیک ترکیه، کودتای نظامی را محکوم می کنیم و کودتا را راه حل خاتمه دادن به سیاست ھای فاجعه بار اردوغان
نمی دانیم. پیشبرد سیاست صلح در منطقه، خصومت زدائی، پايان دادن به سرکوب روزنامه نگاران، فعالین مدنی و نیروھای مخالف در 

  پايبندی به دمکراسی، نیاز جامعه ترکیه است. امیدواريم مردم ترکیه اجازه ندھند که اردوغان از شکست کودتا بھره گرفته و داخل و
  استبداد فردی را تحت عنوان سیستم رياستی بر ترکیه حاکم گرداند.
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 !کودتای نظامی در ترکیه را محکوم می کنیم
  تبداد فردی  اردوغانکودتای نافرجام در خدمت تسويه حساب با مخالفین و تحکیم اس

 

  ١٤ار برنامه سازمان مصوب کنگره 
  

  حقوق کارگران و مزد بگیران
 

المللی حقوق اقتصادی و  ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعالمیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین حق کار اساسی
قتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع ا

داند و برای عملی کردن برنامه زیر  و ارتقا ھمه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو اولویت ھای برنامه خود می
  :کند تالش می

  .ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی و کیفی تشکلـ تشکیل سندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی 

  .ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی

  .ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغلی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند

  .برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنانـ تامین حداقل حقوق 

ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراھم آوردن 
  .زنان و مردانھاى شغلى برابر برای  منابع، امکانات و فرصت

ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و  ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه
  .ھای آنان خانواده

مت کارگران و ھای کار به منظور حفظ ایمنی و سال ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل
  .مزدبگیران

ھای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسھیالت، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان  ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی
  .ھای کارمندی و کارگری ھای بازنشستگی به اتحادیه تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق

  .ھای صنفی ھای واحدھای تولیدی از طریق سازمان گیری و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم ـ فراھم آوردن حق اظھار نظر
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 پرسش ھای پاسخ نگرفته

  
  یرامون درگیری ھای نظامی اخیر در روستاھا و مناطق کردستان ايرانپ

بر چند درگیری نظامی میان نیروھای سپاه پاسداران و پیشمرگه ھای حزب دمکرات کردستان ايران در نقاط مختلف طی ھفته ھای اخیر خ
کردستان در رسانه ھا منتشر شده است. با آمار مختلفی که ارگانھای رسمی از ھر دو طرف اعالم کرده اند، می توان يقین داشت که 

 .ده ھا نفر در اين درگیری ھا کشته شده اند

فرماندھان سپاه پاسداران و مقامات مسئول در جمھوری اسالمی، علت درگیری ھای مسلحانه را ورود " اشرار و نیروھای ضدانقالب"  
وابسته به اسرائیل و آمريکا و دشمنان منطقه ائی ايران، در روستاھا و شھرھای کردستان اعالم کرده اند. در مقابل در اطالعیه ھای 

نظامی حزب دمکرات کردستان ايران صادر شده وقوع درگیری ھا را تايید و گقته شده است که نیروھای حزب در  رسمی که از شورای
 .دفاع از جان خود در مقابل حمالت پاسداران به تیراندازی مبادرت کرده اند

شھرھا را که "به منظور انجام ارگان ھای رسمی و سخنگويان حزب دمکرات کردستان ايران حضور نیروھای حزب در روستاھا و اطراف  
فعالیت ھای تبلیغی ـ تشکیالتی، حضور در میان مردم و دفاع از مبارزات آنان صورت می گیرند"، فصل نوينی از تداوم مبارزات ھمیشگی 

 .شده است مردم کرد برای بدست آوردن حقوق خود دانسته اند که در پی پیام نوروزی امسال دبیر اول حزب، آقای مصطفی ھجری، آغاز

بي شک سیاست ھای تبعیض آمیز و سرکوب گرانه حکومت ھای ايران چه در دوران قبل از انقالب و چه پس از آن، برآورده نشدن مطالبات  
برحق کردھا، عدم امکان حضور آزادانه و دمکراتیک اقوام و ملیت ھای مختلف ايران از جمله مردم کردستان در حیات سیاسی و مشارکت 

مه ريزی ھای اقتصادی و فرھنگی، برخورد نظامی ـ امنیتی از جانب حکومتیان، عدم تحقق وعده ھای حسن روحانی، عامل اصلی در در برنا
 .ايجاد نابسامانی ھای اجتماعی و سیاسی بطور عام و درگیری ھای نظامی اخیر بطور خاص بايد دانست

وضیحات اعالمیه ھا و سخنگویان آن در این باره، نه تنھا به روشنی وضع کمکی از سوی دیگر برآمد اخیر حزب دموکرات کردستان ایران و ت 
نرسانده، بلکه پرسش ھای بسیاری را برانگیخته است که تاکنون از جانب حزب بی پاسخ مانده اند. پرسش ھائی که ھم متوجه انسجام 

توجه اشراف آن نسبت به پیامدھای این برآمدند. از جمله سیاست حزب، ھم متوجه واقع بینی در ارزیابی ھای آن از وضعیت حاضر و ھم م
 :این که روشن نشده است

ً اکنون توسل به اسلحه را ولو برای پشتیبانی از   ـ دالیل مشخص تغییر رویکرد حزب ـ منعکس در پیام نوروزی آقای ھجری ـ که ظاھرا
 برای این رویکرد کدام اند؟تشکیالتی ... ایجاب می کند، و الزامات جدید  –فعالیت ھای تبلیغی 

ـ حزب دموکرات کردستان ایران کدام دورنمای مشخص مثبت را در سایۀ رشد خشونت و نظامی شدن فضای کردستان و در شرايط کنونی 
ه خاورمیانه که ناآرامی، کشتار و عدم ثبات سیاسی دامنگیر تعداد زيادی از کشورھای منطقه از جمله ھمسايگان نزديک به ايران شد

  است، از برآمد اخیر خود ترسیم می کند؟

ـ سیاست کالن حزب برای تحول دموکراتیک ایران و احقاق حقوق ملی مردم کردستان از مجرای مبارزات درونی مردم، چگونه این برآمد را 
  توضیح می دھد؟

ار جمھوری اسالمی بر فعاالن این عرصه ـ محتمل ترین پیامدھای آن را برای فعالیت سیاسی و مدنی در کردستان، که ھمانا تشدید فش
ھا، تنگتر کردن میدان برای جامعۀ مدنی، انتساب ھر فعالیت مخالفان سیاسی به قدرت ھای خارجی و از این دست خواھد بود، چگونه 

  توضیح می دھد؟

غو قوانین تبعیض آمیز، استقرار ل سازمان ما راه حل مورد نظر خود برای پاسخگويی به چالش ملی ـ قومی و رفع تبعیضات موجود را  
ساختاری غیرمتمرکز و واگذاری حق تصمیم گیری به ايالت ھا و مناطق ملی ـ قومی می داند. شیوه رسیدن به اين اھداف با اتکا به جنبش 

  .وددمکراسی خواھی در سراسر کشور، پیگیری مطالبات سیاسی ـ مدنی از طرق مختلف و با دوری از خشونت، ثمربخش خواھد ب

ما از رھبری حزب دمکرات کردستان ايران، با توجه به مسئولیت خطیری که به اعتبار جايگاھش در مبارزات مردم کردستان دارد، انتطار و  
توقع داريم تا نسبت به پیامدھای منفی و زيانبار درگیری نظامی در کردستان ايران، مکثی دوباره کند، پرسش ھائی را که برآمد اخیر آن 

گیخته است پاسخ گوید و تداوم مبارزات برحق مردم کرد را در گفتگو، ھمفکری و اشتراک مساعی با ديگر نیروھای سیاسی در بران
    کردستان و سراسر ايران پیگیری کند. مشکل و چالش مناطق ملی ـ قومی با مبارزه مسلحانه حل نخواھد شد. 

  )کثريتھیئت سیاسی ـ اجرايی سازمان فدائیان خلق ايران (ا 
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  فاسد اول ...
  ٥ادامه از صفحه 

ً موفق شده است آن را به عنوان اوج فساد معرفی کند و از آن سالحی علیه گرایش رقیب و  اما گرایش راست افراطی در حاکمیت فعال
ً دولت روح ً به مقامات دولتی تعلق داشته اند، و نیز مشخصا انی بسازد. در این موفقیت، این واقعیت که فیشھای حقوقی روشده فعال

کیفیت عمل شخص خامنه ای سخت مؤثر افتاده اند. خامنه ای وضع را به فاجعه و خیانت به آرمانھای انقالب توصیف کرده و خواسته 
تیر طائب، رئیس  ٢٢آنچه از بیت المال خارج شده، به آن بازگردانده شود. روز سه شنبه است که با این پدیده مقابلۀ جدی شود و 

ھای مفاسد  سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظھار داشت که "سازمان اطالعات سپاه ھمانند گذشته به پرونده
ھای جدی در دستور کار دارد". این اطالع حاکی از  حاضر پروندهاقتصادی کالن کشور ورود می کند" و اطالع داد که "این سازمان در حال 

 ً توصیف خامنه ای از این پدیده، به عنوان خیانت به آرمانھای انقالب، به سرعت به عنوان کدی از جانب دستگاه ھای   آن است که اوال
ً تقویت این برداشت  است که راست افراطی در حاکمیت در ھمراھی امنیتی جمھوری اسالمی برای ورود به میدان فھمیده شده و ثانیا

  با مواضع پسابرجام خامنه ای، عزم دارد ریاست جمھوری روحانی را به یک دوره محدود کند.

 ----------------------  
از سال میالدی فعالیت خود را آغاز کرده و دفتر رسمی آن در شھر برلین، قرار دارد.  ١٩٩٣در سال » المللی شفافیت بین«* سازمان 

» شاخص تشخیص فساد«توسط این سازمان محاسبه گردیده و انتشار می یابد. اھمیت » شاخص تشخیص فساد«سو  بدین ١٩٩٥
   اند.  ھای سیاسی نیز منظور شده که در تھیه آن، نه فقط معیارھای فساد اقتصادی، بلکه معیارھای فساد این است



  

  
  
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه   ٦١ شماره    

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

  ارتش سخنگوی جامعه مدنی نیست

 سیامک سلطانی

  یادداشت سیاسی کارآنالین

وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، وقایع 
پیرامون این کشور را در صدر اخبار جھان 
قرارداد. ھرچند این کودتا در ھمان 
نخستین ساعات وقوعش با شکستی که 

بینی  ظران اوضاع ترکیه قابل پیشبرای نا
و این » وقوع«بود، مواجه گشت؛ اما این 

تنھا  پیامدھایی برای نه » شکست«
ترکیه، بلکه منطقه نیز خواھد داشت که 

توان نگاه دیگری به این  جز تأسف، نمی به
ھا،  پیامدھا داشت. تأسف از مرگ انسان

قطعا در جای نخست این بررسی قرار 
ی که ترکیه در آن قرار دارد، اما مسیر

جزسرکوب ،   گرفته است، دستاوردی به
نشینی جامعه مدنی در  خفقان وعقب

  برابر فشار ارتجاع نخواھد داشت. 

  ارتش و مردم

توان اذعان داشت که این کودتا توسط  می
ھایی از مقامات حلقه میانی ارتش  بخش

و باھدف "ایستادگی در برابر روند 
ه سمت قھقرا، شتابنده" حرکت ترکیه ب

ای که از  ترین نکته صورت گرفت؛ اما مھم
چشمان طراحان کودتا دور ماند، ھمانا 

 ۴تفاوت شرایط ارتش و جامعه ترکیه با 
، ١٩٧١، ١٩۶٠ھای  کودتای قبلی در سال

بود. در کودتاھای قبلی،  ١٩٧٩و  ١٩٨٠
ارتش یکدست بود؛ این بار اما، اردوغان از 

ای  ت گستردهبدین سو، تغییرا ٢٠٠٨سال 
ھای باالی ارتش صورت داده و  در رده

را جایگزین آن دسته » خودی«فرماندھان 
از فرماندھان کرده بود که در ارتش و 

» کمالیستی«جامعه به داشتن تمایالت 
شھرت داشتند؛ عامل دیگری که در 
شکست کودتا نقش مھمی را ایفا کرد، 

ارتش با «نبود اتوریته الزم در رابطه میان 
سو  بود. از یک» مردم با ارتش«و » ردمم

در نگاه مردم، ارتش دیگر آن ارتش 
  کودتاھای قبلی نبود؛

ایم که به دنبال بیانیه  فراموش نکرده 
معروف ستاد کل ارتش ترکیه در سال 

در ابراز نگرانی از درخطر بودن  ٢٠٠٧
و اعالم » ھای جمھوری کمالی پرنسیپ«

از این اقدام به دفاع «آمادگی ارتش در 
نه! «بود که مردم با شعار: » ھا پرنسیپ

به حکومت مذھبی و نه! به کودتای 
ھا ریختند؛  و از دیگر  به خیابان» نظامی

سو نیز، کودتاچیان برای کشتار مردم، 
ھای از نوع کالسیک  گونه که در نمونه آن

ایم، به میدان نیامده  کودتاھا، شاھد بوده
  بودند.

از نوع رفتار این  اردوغان با آگاھی کامل 
دو مؤلفه بود که از مردم خواست تا به 

ھا بریزند وعمال دست نیروھای  خیابان
افراطی را برای اعمال خشونت و ایجاد 
رعب و وحشت در سطح شھرھای بزرگ، 
باز گذاشت. با توجه به این نکته که میدان 

رقابت اردوغان و گولن، باورھای مذھبی 
زی این دسته از مردم ترکیه است و میدان با

بودند، » ھای کمالیستی ایده«کودتاچیان، 
روشن است اعالم این نکته از جانب اردوغان 

که رھبر معنوی کودتاچیان گولن  مبنی بر این 
اند نیز، فقط باھدف  و ھمدستان او در ارتش
آلود" و حذف رقیب  "گرفتن ماھی از آب گل

قدرتمند از صحنه سیاسی کشور، صورت 
از دالئل نام بردن از آمریکا به گرفت. یکی 

عنوان حامی کودتاچیان توسط اردوغان، این 
ھدف را به دنبال داشت که موضوع استرداد 
گولن از آمریکا را نیز به یکی از موضوعات 

  "معامله" با آمریکا تبدیل کند.

  جامعه مدنی بازنده اصلی

ھای و اعتراضات در  تا بروز نخستین ناآرامی
به اوج خود  ٢٠١٣قایع سال ترکیه، که در و

رسیدند، بسیاری بر این باور بودند که این 
ھای" عظیم  کشور به دنبال "موفقیت

ای  اقتصادی توانسته است به قدرتی منطقه
و الگویی برای منطقه و جھان در تنظیم 
مناسبات چه در داخل و چه در خارج از 

ھا و  مرزھای آن، تبدیل گردد. اما بروز ناآرامی
ضات گسترده در شھرھا، شدت گیری اعترا

جنگ در مناطق کردنشین، تا حد با خاک 
یکسان کردن برخی شھرھای کردنشین، 

تر کردن وزنه مذھب و  تالش به ھرچه سنگین
بروز علنی نوستالژی "عظمت عثمانی" در 

ھا و نیز طرفداران ترکیه  برابر کمالیست
سکوالر، حکایت از آن داشت که کشور 

  منتظره است.  غیرآبستن حوادثی 

باید به این نکته مھم تاکید کرد که جامعه 
مدنی ترکیه بازنده اصلی این وقایع بشمار 
می رود، حتی اگر کودتا به ثمر نیز می 
رسید، به دلیل ماھیت متضاد این کودتا با 
قانون اساسی کشور، و اقدام به سرنگونی 
رئیس جمھور منتخب مردم، این امکان وجود 

کیه در مسیر وقوع جنگ داخلی، داشت که تر
قرار گیرد. حال با شکست کودتا نیز اقدامات 
سرکوبگرانه اردوغان و نیروھای وفادار به او 
در سطح کشورکه با دستگیری ھزاران نفر از 
الیت جامعه ترکیه در کسوت قضات و وکال، 
بیکار کردن دھھا ھزار استاد و معلم و مھیا 

ار به منظور ھای فش کردن زمینه برای گروه
ھا، و  حمله به امکان فرھنگی و کتابفروشی

... روشن گشته است که اردوغان آگاھانه 
کودتا را "رحمت الھی" نام داد و بھترین 
فرصت را برای تھاجم به ھمه ارکان جامعه 

  مدنی در ترکیه فراھم دید. 

در صورت پیروزی کودتا، این امکان وجود 
للی و داشت که با فشار مجامع بین الم

ھمچنین ایستادگی جامعه در کلیت آن، 
نشینی زده و  کودتاچیان دست به عقب

ھای قدرت را رفته رفته به نمایندگان  اھرم
واقعی مردم واگذار کنند؛ اما چنین انتظاری از 

، یک »حزب عدالت و توسعه«اردوغان و 
لوحی سیاسی است و با واقعیت  ساده

می کنونی جامعه ترکیه ھمخوانی ندارد. 
، »بدترین«و » بدتر«توان گفت که در انتخاب 

را به مردم ترکیه تحمیل » بدترین«اردوغان 
  کرد.   

ھای نوین در عرصه سیاست  سمتگیری
  خارجی 

ھای اخیر  گیری که با سمت  نخست این
اردوغان در عرصه سیاست خارجی که با 
عذرخواھی از روسیه به خاطر سرنگونی 

نامه با  تفاھم جنگنده روسی، و نیز امضای
اسرائیل، و نھایتا در اعالم رسمی این 
موضوع که کودتاچیان از حمایت آمریکا 
ّی یافتند، روشن گردید که  برخوردار بودند، تجل
اردوغان سیاست چانه زدن با اتحادیه اروپا را 

گیری از  یافته می داند و سیاست فاصله پایان
است؛ به ھمین   آمریکا را نیز شدت بخشیده

یل در سمت بھبود روابط با کشورھای دل
پیرامون حرکت می کند. ھر چند این 

گیری از اروپا و آمریکا به دلیل عضویت  فاصله
ترکیه در پیمان ناتو، نمی تواند به این 

  سادگی رخ دھد.

اگر آشتی با روسیه را بیشتر در کادر  
اقتصادی و با ھدف بازگرداندن رونق صنعت 

ی کنیم، ھرچند در توریسم به ترکیه ارزیاب
انداز نیز، اردوغان فاکتور ترانزیت گاز  چشم

روسیه به اروپا را نیز در نظر دارد؛ اما آشتی 
پوشی از  با اسرائیل آنھم به قیمت چشم

و نیز قطع حمایت » رفع محاصره غزه«شعار 
از حماس، از جنس دیگری است؛ در ھمین 

ھا،  رابطه، بر اساس گزارش برخی از رسانه
ن حماس که در ترکیه اقامت داشتند، رھبرا

اند. با توجه به  خاک این کشور را ترک کرده
این نکته مھم که ترکیه پس از آمریکا، دومین 
ارتش قدرتمند کشورعضو ناتو محسوب می 
شد، حال با روند تضعیف ارتش که از سال 

به این سو، توسط اردوغان صورت  ٢٠٠٨
گرفته است، سمت و سو و علت آشتی با 

ای، بیشتر آشکار می  ھای منطقه قدرت
  شود. 

بینی کرد که در آینده شاھد  می توان پیش
اقداماتی از جانب ترکیه در جھت ھماھنگ 

مسئله «کردن سیاست با ایران در مواجھه با 
را نیز شاھد خواھیم بود. اما در لحظه » کرد

کنونی، از جانب ترکیه، معامله اصلی بر سر 
ا صورت می گیرد، تا با با آمریک» مسئله کرد«

فشار بر آمریکا، از توان مالی و نظامی کردھا 
کاسته شود و امکان سرکوب ھرچه وسیعتر 
  مناطق کردنشین را برای آنکارا فراھم سازد. 

روشن است که کودتا و تحوالت جاری در 
ترکیه، در سیاست این کشور در قبال سوریه 
و تنظیم رابطه این کشور با کشورھای 

و بويژه آمریکا، » ن ضد تروریستیپیما«
تاثیرات معینی خواھد داشت. این کودتا 

ھای مسلح  دست اردوغان را در دفاع از گروه
که    فعال در جنگ سوریه، بازتر کرد. مادامی

ھا و آمرین و حامیان جنگ حرف اول و  ژنرال
آخر را در سیاست می زنند، عرصه برای 

خواھد نمایندگان جامعه مدنی ھرچه تنگتر 
  شد. ارتش سخنگوی جامعه مدنی نیست.   

 



  
  

  ٥ صفحه   ٦١ شماره    

 فاسد اول نظام والئی است
  نقوی علی پور

  نالینیادداشت سیاسی کارآ

ھفتۀ گذشته در فضای سیاسی ایران 
موضوع "فیش ھای حقوقی نجومی و 
پرداختھای نامتعارف به مدیران دولتی و 
ً حدت یافت. آشکار  اجرایی کشور" مجددا

این   شدن گوشه ھای دیگری از ابعاد
"پرداختھای نامتعارف" و اظھارات و 
اقدامات مقامات بلندپایۀ جمھوری 

پیش بینی،  اسالمی به سیاقی قابل
می رفت که موضوع را، مشابه بسیاری 
نمونه ھای قبلی از آشکار شدن فساد 
ساختاری در این "نظام" به "یک حقیقت 

 ساده" در جمھوری اسالمی تبدیل کند.

آن حقیقت ساده بروز مورد دیگری از یک 
فساد ساختاری در نظام جمھوری 
اسالمی است. البته کشمکش 

ه این مورد گرایشھای درون حاکمیت ب
رنگ و بوی متفاوتی بخشیده است. اما 
تا آنجا که مناسبات میان حاکمیت و 
مردم، و موضوع حکمرانی در میان اند، باز 
سخنرانیھائی در ذّم حقوقھای نجومی و 
ریشه یابی پدیده در تجمل گرائی، کشف 
پساپس سوراخھای حقوقی و نظارتی و 
اجرائی، اقدامات سطحی و "قاطع" 

برای مبارزه با فساد، صدور مقامات 
دستور و بخشنامه و برخی مھره 
سوزانی ھا را شاھد بوده ایم. سپس به 
بیشترین احتمال خاموشی است، تا باز 
  کی نمونۀ کالن دیگری از فساد رخ نماید.

ً اقدامات روحانی برای رسیدگی به  قطعا
موضوع از طریق تشکیل کمیته ای به 

بیانیه ریاست معاون اول خویش، صدور 
ای خطاب به مردم با تعھدات مندرج در 
آن، عذرخواھی رسمی دولت از مردم 

 –معاون اول روحانی  -توسط جھانگیری 
و مواردی از این دست از دیده ھای 
منصف دور نخواھند ماند. سخن اما بر 
سر "تعمیق مبارزه با فساد و رانت در 

که  نظام اداری و اقتصادی کشور" است 
ان بیانیه متعھد می شود روحانی در ھم

"این جرثومه پلیدی را از ساحت مقدس 
گزاری کشور ریشه کن نماید". و خدمت

جھانگیری، چند روز پس از این تعھد از 
سوئی اعالم می کند که "منفذ سوء 

ھای  استفاده آینده در حوزه حقوق
نجومی بسته شده است" و از سوی 
دیگر از فساد بزرگ مالی ای می گوید 

تا یکصد سال آینده مردم آن را  که "
کنند و نباید با مطرح کردن  فراموش نمی

ھای نجومی ذھن مردم را از اصل  فیش
  موضوع منحرف کرد".

این اظھارات نشان می دھند که ھم 
ً متوجه  روحانی و ھم جھانگیری ظاھرا
اصل موضوع، یعنی سلطۀ یک فساد 
غیرقابل قیاس با موضوع حقوقھای 

اند، و واقف که نجومی بر کشور 
اقداماتشان برای "بستن منفذ سوء 
استفاده در حوزۀ حقوق ھای نجومی" در 

بھترین حالت ربط کمی به مبارزه با آن فساد 
  دیگر دارد.

بد نیست لحظه ای بر ابعاد این فساد کالن 
شفافیت بین «مکث کنیم: سازمان 

شاخصی را به نام  ١٩٩٥از سال »* المللی
در مورد کشورھای "شاخص تشخیص فساد" 

مختلف تھیه کرده است. جای جمھوری 
اسالمی ایران در رده بندی ھای این سازمان 

سال نخست  ٣سال اخیر، جز در  ١٣در خالل 
ام  ١٣٠تھیه این شاخص برای ایران، بین ردۀ 

را  ١٣٦ام در نوسان بوده و متوسط  ١٦٨تا 
است. تعداد متوسط کشورھا در این   داشته 

، که شاخص مذکور برای آنھا ساله ١٠دورۀ 
بوده است. یعنی به طور  ١٧٥تھیه شده، 

 ٤٠کشور، کمتر از  ١٧٥متوسط در میان 
کشور وجود داشته اند، که فساد در آنھا از 
فساد در جمھوری اسالمی ابعاد حادتری 

  داشته است.

اما ھنوز یک نکته در این باره شایان توجه 
خاص است: داده ھای مختلف نشان می 

ھند که تا آنجا که درآمد سرانه یک کشور د
می تواند شاخصی از ثروت یا فقر مردم آن 
 ، ً ، اما نه تماما ً باشد، فساد رابطۀ تقریبا
مستقیمی با فقر دارد. به این معنا که تولید 
َ با  یا درآمد سرانۀ پائینتر در یک کشور معموال
فساد گسترده تر و عمیقتری ھمراه است. 

که در صورت سنجش  غم انگیز این است
برمبنای "تولید ناخالص ملی" ھیچ یک از 
کشورھائی که در رده ھای "فاسدتر" از ایران 
قرار گرفته، ثروتمندتر از ایران نیست و در 
صورت سنجش بر مبنای "درآمدناخالص ملی" 
فقط دو کشور ونزوئال و لیبی از ایران 
ثروتمندتر اند. یعنی با مسامحه می توان 

دۀ طبیعی" ایران می بایست بین گفت که "ر
باشد و باالتر ایستادن از چندده  ٨٠و  ٧٠

ً مبین حدت باز  کشور جنگ یا فقرزده صرفا
ھم بیشتر وضع در جمھوری اسالمی 
نیست، بلکه مبین یک کیفیت، یعنی نقش 

در ارتباطات درونی آن و در  –حاکمیت کشور 
مناسباتش با جامعه، در گسترش فساد 

  است.

یت مبین یک "فساد ساختاری" این کیف
صرف نظر از نیت  –است. نظامھای فاسد 

ً تمایل به محدود  –کارگزاران این نظامھا  غالبا
و منتزع کردن فساد دارند. محدود کردن آن به 
عمل تعدادی مأمور و به انگیزه ھای 
اقتصادی، و منتزع کردن آن از مناسبات 
قدرت، از سیاست و از مناسبات میان 

و جامعه. در محدودترین و منتزعترن حکومت 
 -حالت، فساد عمل مجرمانۀ تعدادی مأمور 

است که باید به  –ولو تعداد بسیاری مأمور 
اصول معینی عمل کنند اما آنان از اختیار و 
اعتماد سپرده شده، برای منافع شخصی 
شان سوء استفاده می کنند. در کیفیت 

نھادھا بعدی، ابعاد فساد از عده ای مأمور به 
ً بعد سیاسی و  گسترش می یابد و ضرورتا
مناسبات قدرت را نیز شامل می شود. در 
این سطح از فساد، که به "فساد نھادی" 

در برابر  –شناخته می شود، انتصابات 

اصلیترین عامل گسترش  –انتخابات 
فساد تشخیص داده شده است. 
سرانجام واقعیتھائی از این دست که 

مناسبات اجتماعی  فساد تنھا با وجود
خاصی متصور است و با استحکام جامعۀ 
ً افول می  مدنی و قدرتمندی آن، غالبا
یابد، پای مناسبات میان حکومت و جامعه 
نیز در شکل دادن به کیفیت نھائی فساد، 
یعنی "فساد ساختاری" به میان می آید. 
در این کیفیت نھائی فساد به معنای 

یط عجز "سوء استفاده از قدرت در شرا
اجتماعی (فقدان جامعۀ مدنی قدرتمند) 
و مصونیت از مجازات گریز از قانون است". 
تأمین دموکراسی مدنی و اقتصادی، 
تقویت جامعۀ مدنی، وجود شفافیت، 
محاسبه پذیری و نظارت ھم از پایه ای 
ترین الزامات برای پیشگیری از این کیفیت 

  فساد اند.

بر ریشه  تھعد روحانی در بیانیه اش دایر
کن کردن فساد از "ساحت مقدس 
خدمتگزاری" اگر ھمراه با این وقوف 

که بیانیۀ او نشان نمی دھد  –نباشد 
فقط به وعده ھای  -ھمراه است 

بجانیاورده اش خواھد افزود. جھانگیری 
پس از عذرخواھی از مردم، گالیه می 

ساله  ٣٠کند که "در کشور، جوانی 
کشور را به ھزار میلیارد تومان پول ١٠

یغما برده است، اما تاکنون کسی 
مسئولیت آن را نپذیرفته و یا از مردم 
عذرخواھی نکرده است". این گالیه فقط 
حاکی از آن است که او فساد را در آدمھا 
خالصه و آن را در کشمکشھای جناحی 
تفسیر می کند، یعنی فسادی که او بر 
آن انگشت می نھد، حتی فساد نھادی 

  .نیز نیست

از آنچه گذشت باید روشن باشد که 
فاسد اول در جمھوری اسالمی ھمانا 
نظام والئی است. به واقع ھر سه 
مشخصۀ فساد ساختاری، به روشنی و 
کمال در نظام والئی متبلور اند. والیت از 
قدرت سوءاستفاده می کند، از مجازات 
مصون است و در جوھر خود نافی 

 ً از توانمندی اجتماعی است. طبعا
روحانی و جھانگیری نمی توان انتظار 
داشت که در مبارزه با فساد مورد 
نظرشان، نظام والئی را نشانه بگیرند، اما 
می توان از آنان خواست که سطح مبارزه 
شان با فساد را برای جامعه روشن کنند 
و نسبت دموکراسی، جامعۀ مدنی، 
شفافیت، محاسبه پذیری و نظارت را با 

بارزه مورد نظرشان تصریح این سطح از م
  کنند.

چنان که در ابتدا اشاره شد، موضوع 
"پرداختھای نامتعارف" با نمونه ھای 
قبلی از فساد تفاوتھائی ھم داشت. این 
موضوع، اگرچه به واقع از تکاندھنده ترین 
جلوه ھای فساد در جمھوری اسالمی 

  ...نبوده، 
  ٣ادامه در صفحه 

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



 
 

    
 

                                                             
  

  

 

 

  ٦صفحه   ٦١شماره     

    
بر اساس اخبار منتشر شدە الیح 
موسوم ب اصالح قانون کار، ک توسط 
دولت روحانی تنظیم شدە جھت برسی 

اسالمی فرستادە  ب مجلس شورای
شدە و ھئیت رئیس مجلس نیز خبر 
وصول الیح مذکور را تائید نمودە. تائید 
وصول این الیح توسط ھئیت رئیس 
مجلس در واقع ب معنی آن است ک این 
الیح بزودی در دستور بررسی مجلس 
قرار خواھد گرفت و ب احتمال زیاد نظر ب 
ترکیب مجلس و ائتالفی ک در مجلس 

یان فراکسیون "امید" و محافظ کاران م
ب اصطالح میان رو شکل گرفت و ھم 
چنین ضدیت اکثریت قریب ب اتفاق جناح 
ھای مختلف حکومتی با پارەای از قوانین 
حمایتی موجود در قانون کار فعلی، ک 
البت حاصل مبارزات و تالش ھای خود 
کارگران و سازمان ھای مدافع حقوق 

الیح مذکور ب تصویب کارگران است، 
برسد و از لحاظ حقوقی و قانونی مواد 

 حمایتی قانون کار از میان برداشت شود.

سابق ضدیت کارگزاران نظام فقاھتی با 
حق و حقوق کارگر حتی ب قبل از انقالب 

بر می گردد. آنھا ک اكثرشان بازاری و  ٥٧
کاسب کار بودند، قانون کار پیش از انقالب 

م ایرادات و اشکاالتی ک داشت، را با تما
از موضع ارتجاعی قبول نداشتند و بویژە با 
پارەای اصالحات مثبت ک بتدریج در قانون 
کار پیش از انقالب وارد شدە بود، بشدت 
و ب ھمان اندازە ک از تغییر قوانین 
مالیاتی ناخرسند و برآشفت بودند ضدیت 
می ورزیدند. دلیل اصلی مخالفت آن ھا 

قانون کار پیش از انقالب ھم عمدتا آن  با
بود ک قوانین جدید مناسبات سنتی 
استاد شاگردی را ک مناسباتی بشدت 
ظالمان بود تھدید می کرد و منفعتی را 
ک صاحبان کسب و کارھای کوچک و 
متوسط کسب می کردند در معرض تھدید 
قرار می داد و توسع صنعت و نیاز 

از یکسو و بسط روزافزون ب نیروی کار 
مدارس و آموزش نیز بر مخالفت آنان می 

  افزود.

پیشنویس ارتجاعی و ضد کارگری احمد 
توکلی دقیقا و بند ب بند، این ضدیت و 
قانونی را ک جریان بازار و موتلف در پی 
جایگزین کردنش با قانون کار قبل از 

  انقالب بودند، در خود بازتاب دادە بود.

بخاطر تالش و  این پیش نویس گرچ
مخالفت شدید و افشاگران سازمان ھای 
کارگری و مخالفت بخش ھای غیر کاسب 
کار رژیم تازە و مصلحت اندیشی بخش 
دیگری از رژیم ک تغییرات را زود ھنگام 
می دانست، پس زدە شد و بجای آن 
قانون کار فعلی پس از کشمکش ھای 
شدید بتصویب رسید، اما مخالفت با 

نارسا و مخدوش بخاطر  ھمین قانون
برخی مواد حمایتی مثبت آن، ک از ھمان 
آغاز تصویبش در شورای تشخیص 
مصلحت نظام شروع شدە بود، آغاز 
گشت و بتدریج باغلب ائتالف رفسنجانی 
ای و موتلف مخالفت ھا شدیدتر  و خامن

شد، و طی یک دورە بیست سال در ابتدا اکثر 
قانون کار و  ١٩١کارگران با توسل ب مادە 

سپس با تصویب طرح ھای مانند طرح 
استادشاگردی، رواج شتابان قراردادھای موقت 
و صدور بخشنام ھای دیگری ک ھرکدامشان 
ب نحوی مواد حمایتی قانون کار را تعلیق و 
تعطیل می کرد، ادام یافت و اینک دیگر در 
عمل فقط بخش ھای ارتجاعی و ضد کارگری 

 اعمال می شوند و یک قانون کار ھستند ک
اجماع عمومی در حاکمیت نیز پیرامون این 
رویکرد شکل گرفت ک زمین حقوقی کردن 
فرایند قانون کار زدایی را فراھم کردە است. 
پس از روی کار آمدن دولت روحانی تالش برای 
از میان برداشتن رسمی قوانین حمایتی کار و 

ای تامین اجتماعی ب بھان رفع موانع سرم
ای یافت و وزیر کار  گذاری شدت بی سابق
امنیتی کابین روحانی نیز بر خالف تبلیغات 
دروغ و تناقض گویی ھای کارگزاران اصلی خان 
کارگر، در فراھم کردن زمین این کار نقش 
درخوری داشت و دارد. آن ھا از یکسو ظاھرا با 
تغییر قانون کار ک می دانند علی کارگران و 

کارفرمایان است، مخالفت می ورزند، اما بسود 
از سوی دیگر از دولت و ربیعی ک خودش نیز 
عضو شورای مرکزی خان کارگر ھم ھست و 
در کارگردانی و توجی اقدامات ضد کارگری 
دولت، خودش نقش اساسی غیر قابل کتمان 
دارد، حمایت می کنند! در واقع مثل ھمیش 

بازی کردە و نقش شریک دزد و رفیق قافل را 
می کنند و تالش می کنند با این رفتار متناقض 
خاک ب چشم کارگران بپاشند تا آنھا نتوانند ب 

  ماھیت دشمنانشان پی ببرنند.

اما بخشی از جریاناتی ک خودشان را   
اپوزیسیون می خوانند، نیز واقعیت این است 
ک با دعوت کردن از مردم و شرکت در انتخابات 

ن مھندسی شدە و رای دادن ب بقول خودشا
اند و عمال ب ایجاد  لیست "امید" نقش داشت
شرایطی ک امکان تغییر رسمی قانون کار را 
فراھم آوردە، در این اقدام با دولت و سایر جناح 
ھای حکومتی ھمدست شدەاند. و از آن بدتر 
بخشی از آنھا بنام "چپ" این کار را کردەاند. 

چپ اپزوسیون نمی خوب البت از بخش غیر 
شود بدین خاطر ایراد گرفت، چون غالبشان 
لیبرال ھای طرفدار نئولیبرالیسم و طرفدار 
آزادی بی قید و شرط کنش سرمای و بستن 
دست و پای کارگر ھستند و دفاع آنان از 
لیست طرفداران سین چاک اقتصاد نئولیبرالی 
دولت، با منافعشان انطباق دارد و یقینا نیز از 

می کردن بی حقوقی کارگران در مجلس رس
حمایت خواھند کرد. ولی آنھایی ک خود را 
چپ می خوانند و از قبل می دانستند ک 
رسمی کردن بی حقوقی کارگران جزء برنام 
دولت و در دستور کار دولت و مجلس است، 
چگون می خواھند این تناقض رفتاری و 

ضد اعتقادیشان را توجی کنند؟ تصویب الیح 
کارگری دولت در مجلس، یقینا سبب خشم و 
بیزاری باز ھم فزونتر کارگران از این دولت و 
ھایش خواھد شد. با این ھم حتی  برنام
ای از نظر کارگران و سازمان  تصویب چنین الیح
ھای واقعی کارگری و بعبارتی اكثریت بزرگ 
جامع ایران ک کارگر و کارمند و اقشار تھی 

د ن ب رسمیت شناخت دست دیگر ھستن
خواھد شد و ن مانع تداوم مبارزات کارگران و 
زحمتکشان برای احیاء حقوق شھروندی، 
سندیکایی و انسانی شان خواھدگردید و ن 

ھمان گون ک طی بیش از دودھ این گون 
لوایح و طرح ھا کوچکترین اثری در افزایش 
سرمای گذاری و رونق بخش تولید 

اند، تغ ییری اساسی در این زمین نداشت
  خواھد آورد.بوجود 

                                                       
عامل اصلی عدم سرمای گذاری در بخش 
تولید وجود دولت در دولت و نبود چشم انداز 
روشن برای سرمای گذاری در بخش تولید 
است. از ھمین روی چنانچ انگیزە واقعی 

این الیح کمک ب سرمای دولت از تھی 
گذاری در بخش تولید است، راەکارھای 
مناسبتری مانند افزایش مالیات بخش تجاری 
و داللی، جلوگیری از واردات بی حساب و 
کتاب، افزایش تعرف گمرکی و اختصاص 
درآمدھای ناشی از آنھا ب بخش تولید وجود 
دارد ک نتیج بخش خواھند بود. اما مشکل 

ترکیب دولت و حکومت و  آنجاست ک
فرادستی تجار و دالالن در حکومت مانع انجام 

 چنین اقداماتی می شود. 

حتی تغییر قوانین بسود سرمای داران 
بواسط این ک قدرت خرید کارگران را کاھش 
می دھد، می تواند ب رکود بیشتر دامن بزند 
و در عمل بخش تولید را نیز بجای تقویت 

داری، تولیدی تضعیف ھم بکند، ا ما سرمای
کوت بین ایران ظاھرا متوج نیست ک از 
میان برداشتن قوانین حمایتی موجود، بیش از 
آن ک بسود بخش تولیدی باشد در خدمت 
داری تجاری و داللی است و از  منافع سرمای
منظر منافع خودش ھم ک شدە نبایستی از 
حذف قوانین حمایتی ک از ابتدا خواست تجار 

دالالن بودە پشتیبانی کند. از این ھا و 
گذشت حذف این قوانین تبعات مختلفی مانند 
ھای دولت،  ناامنی اجتماعی، افزایش ھزین
افزایش بزەکاری ... را در پی خواھد داشت 

  ک در مجموع بسود ھیچکس نیست.

 

 اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
 صادق کار

 

  ١٤٣بولتن کارگری شماره  
  در این شماره می خوانید:

از  رگری دولتالیح ضد کا  تحلیل ھفته:
 گذشت تصویب مجلس "اعتدالیون"

  از تجرب دیگران:
اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ھا و  -

  پایانی)سیاست ھا (بخش 

  اخبار خارجی

در سازمان ھای کارگری نقش کلیدی  -
  توسعۀ پایدار

و بیکاری  تعطیل صدھا کتابخانه: بریتانیا -
  (بخش دوم) –یک چھارم کارمندان 

ً موقت فر: ھلند - صتھای شغلی جدید غالبا
  اند

ھجومی چندالیه علیه : یادداشت منتخب
  حقوق کار در ایران

 
www.karonline.com 

http://www.karonline.com


 
        
        

 

  
 

  ٧صفحه   ٦١ شماره    

سخن را با این آغاز کنم که این گفتار، 
 حمید اشرف را به عنوان یک پدیده
اجتماعی ـ سیاسی مد نظر قرار داده 

تا کنون، نظرات متفاوت و متضاد    است.
بسیاری در باره حمید اشرف گفته و 
نوشته شده است. مخالفین سیاسی او، 

ھا و اعمال وی را بکلی تخطئه  اندیشه
ھا و  و در برابر، تایید کننده  کرده و می کنند

یا مدافعین منتقدش او را از زاویه ابراز 
امت و جانبازی در راه آزادی، عدالت و شھ

سوسیالیسم و پیشبرد مشی مبارزه 
مسلحانه ستوده و یا نقد جانبدارانه نموده 

  و می نمایند.
من در اینجا تالش دارم تا از منظری دیگر  

برای این کار، دو  به حمید اشرف بنگرم.
جنبه از حمید اشرف را مورد توجه قرار 

ھاست  ن پرسشداده ام. اولی درنگ بر ای
که حمید اشرف و نسل برپا کننده جنبش 
فدائی در شرایط حاکمیت استبداد 
سیاسی شاه محور و سلطه عقاید 
سنتی ومذھب حاکم بر جامعه در حال 

ھای  ، چه اندیشه٤٠گذار ما طی دھه 
سیاسی و اجتماعی را برگزیدند، و کنار 
کدامین فرآیندھا ایستادند؟ دومی اینکه 

در تغییر و تحوالت  نقش حمید اشرف
چه بوده  ١٣٥٤و ١٣٥٣سازمان در سال 

  است؟
تالش برای پاسخ به سئواالت محوری  

فوق، از این جنبه نیز مھم است که برخی 
افراد و چند مجله چپ ستیز، از مدتی 
پیش بگونه غیرمعقوالنه و در شکلی 
ھیستریک، نیروھای چپ آزادیخواه کشور 

شاخص  ھای بویژه جریان فدایی و چھره
و  آن را زیر تھاجم و شانتاژ خود قرار داده 

کوشش می کنند، از افکار نیروھای چپ  
کشور بویژه جریان ریشه دار و سراسری 
فدایی خلق، کاریکاتوری وارونه به خورد 

  نسل جوان دھند.
 * * *  

از بطن   حمید اشرف، محصول و برآمده
ای خاص از توسعه جامعه ما و یکی  دوره

ن سیاسی برای تغییر و تحول از کنشگرا
  بود. ٤٠ھمین جامعه در دھه 

ھای دوران  ایران ما بر بستر بن بست 
قاجار و عصر بیداری و انقالب مشروطیت، 
بتدریج پای در راه و رویکرد جدید زندگی 
یعنی مدرنیته گذاشت. بقول گیدنز جامعه 
شناس انگلیس، مدرنیته ھمچون رویکرد و 

  شیوه جدیدی از زندگی.
جامعه ما طی دوره پنجاه ساله بعد  

مشروطیت، متاسفانه علیرغم 
نتوانست به   ھای بزرگ و سازنده دگرگونی

مدرن ـ   ای توسعه یافته با دولتی  جامعه
  دمکراتیک دست یابد.

و بویژه دوره دولت  ٢٠اگرچه طی دھه  
مصدق جامعه ما بتدریج در مسیر ارتقاء به 

گرفت ، دولت مدرن ـ دمکراتیک قرار می 
اما بر اثر ضد حمله ائتالف استبداد ـ 

 ٢٨ارتجاع ـ نو استعمار در شکل کودتای 
دولت مدرِن «مرداد، دوباره در چنبره 

 ً مطلقه شاه محور" گرفتار آمد و مجددا

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

 نگاه به حمید اشرف از منظری دیگر
 حمید اشرف متن سخنان مجید عبدالرحیم پور در سمینار

 

شاھد بازتولید دولت رضاشاھی (دولت 
  متناقض) در کشور شد.

دولت شاه به جای حمایت از فرآیند  
ای دولت دمکراتیک مدرنیته و دست آوردھ

دوره مصدق، روشنفکران و نیروھای 
سیاسی مدرن آزادیخواه نظیر جبھه ملی 
ایران و حزب توده ایران را مورد سرکوب 
قرار داد و علم دیکتاتوری برافراشت. 
بدینسان بود که مدرنیته در معنی توسعه 

  بر متن آزادی و دمکراسی مغفول افتاد.
که  اشاره به این موضوع مھم است   

بعداز کودتا و سرکوب جبھه ملی، حزب 
توده ایران و روشفکران مدرن آزادیخواه، 
بخشی از نیروھای سیاسی مذھبی و 

بازگشت به «غیرمذھبی کشور به دنبال 
سنتی و مذھبی خویش » خویشتنِ 

  بودند.
حمید اشرف و بخش بزرگی از جوانان  

به عنوان سازندگان آتی جریان  ٤٠دھه 
ای و در آن شرایط  جامعه فدائی، در چنین

حاکمیت اختناق سیاسی و فرھنگی بود 
  که چشم بر جھانی مدرن گشودند.

آنھا برای توضیح کیستی و چیستی خود  
بازگشت به «و جامعه شان به جای 

و یا ماندن در عقاید و افکار » خویشتنِ 
سنتی شاه محور و عقاید شیعی ـ 

ھای انسان  سیاسی امام محور، دیدگاه
ھای  ، فلسفی و اندیشهشناسی

  سیاسی و اجتماعی مدرن را برگزیدند.
اش به سمت  حمید از دوران نوجوانی 

 ١٧و وقتی که  بلوغ یافتگی فکری رفته 
ساله بود به روند تغییر خواھی از نوع 
مدرن آن پیوست و در کنار بیژن جزنی 

  قرارگرفت.
در باره نقش حمید در شکل گیری  

مطالب  ١٣٥٣تا  ١٣٤٦سازمان از سال 
زیادی نوشته و گفته شده است. ولی از 
نقش او در تغییر وتحوالت سازمان در سال 

کمتر سخن گفته شده  ١٣٥٤و ١٣٥٣
است. اگر بخواھیم حمید را ھمه جانبه تر 
بشناسیم، الزم است به نقش تعیین 
کننده او در تغییر و تحوالت سازمان در 

توجه داشته باشیم.  ١٣٥٤و  ١٣٥٣سال 
بطور کامال فشرده   کوشش می کنممن 

و  ٥٣به تغییر وتحوالت سازمان در سال 
  اشاره کنم. ٥٤

سال انباشت سؤاالت و  ١٣۵٣ سال 
سربرآوردن تردیدھا در موارد مربوط به 
مبارزه مسلحانه و باز شدن راه برای 

  اندیشیدن و بازاندیشیدن بود.
تردید در وجود شرایط عینی  - 

مبارزه مسلحانه  تردید در صحت ،انقالب
  ھم استراتژی، ھم تاکتیک،

ً موجود و   ـ تردید در ساختار نظامی واقعا
سربازگیری، تردید در عملگرایی حاکم بر 

و نیروھای  رھبری و کل تشکیالت
سازمان، تردید در شیوه تصمیم گیری و 
ً مرکزی، عمودی  رھبری سازمان که کامال
و بدون اطالع اعضای سازمان و 

وی توجه به تئوری، کار سمتگیری به س

و مشارکت اعضا سازمان در  سیاسی
مباحث درون رھبری به عنوان رکن ھای 
فعالیت سازمان مھمترین تغییر و تحولی بود 

در سازمان  ١٣٥٤و  ١٣٥٣که در سال 
  شروع شده بود.

سازمان و بروز سئواالت و    ساله ٤کارکرد  -
تردیدھا، موجب شد که یقین مطلق گرایانه 

به نقش مبارزه مسلحانه به عنوان نسبت 
پراتیک انقالبی به تدریج سست شود، 

به  طلسم عمل گرایی و مبارزه مسلحانه
عنوان ھسته اصلی و محوری پراتیک، ترک 

  بردارد و راه برای اندیشیدن بازشود.
، رھبری سازمان در راستای ۵۴در سال  

و کمبودھای فکری، سیاسی  رفع اشکاالت
سازمان، گام ھایی و ساختاری خود و 
توجه به تئوری،  عملی برمی دارد.

کارسیاسی، تداوم کار، حفظ رھبری و 
اصالح ساختار تشیکالتی و اقداماتی در این 

در دستور قرار  ١٣۵۴از اوایل سال  جھت 
  گرفت.

اگر بخواھم بن مایه تغییر و  
سازمان را بطور فشرده بیان  تحوالت

در  تغییر و تحوالت کنم می توان گفت
، نقطه عطفی در ١٣٥٣- ١٣٥٤سال 

تاریخ سازمان و سرآغاز بازگشت 
سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران 
به اصل خود در دھه چھل، یعنی 
سؤال کردن، تردید کردن، مطالعه 
کردن، اندیشیدن، انتقادی اندیشیدن، 
بازاندیشی در عمل و راه رفته احزاب و 
سازمانھای سیاسی قبلی، اھمیت 

باره به تئوری و کار تئوریک، دادن دو
اھمیت دادن به کار سیاسی و نقش 
آن در میان مردم، اھمیت دادن به 
کادرھا و نقش آنان درحیات سیاسی 

حمید اشرف نقش  سازمان است.
تعیین کننده در پیش برد این جھت 

  گیری ھا داشت.
 ١٣٥٥متاسفانه ضربات اردیبھشت و تیر  

ید و دیگر فرصت نداد تا سازمان باحضور حم
کادرھای برجسته سازمان این تغییر و تحول 

  را ژرفتر و پربار تر پیش ببرند.

  نظر برآنچه گفته شد می توان گفت : 

حمید اشرف، انسانی خود بنیاد بود؛ 
اش را  جسارت زیر سوال بردن خود و جامعه

داشت؛ برخوردار از استقالل نظر و رای بود 
به ورود و حامل اندیشه انتقادی؛ عالقمند 

فعال در میدان عمل اجتماعی، تجربه کردن، 
  آزمون و نوآوری.

او درقبول مسئولیت در برابر جامعه پیشقدم 
و در تغییرتصمیم و روش جاری مورد نظر 
خود، انعطاف پذیربود. به ھمکاران و افراد 
تحت مسئولیت خود استقالل عمل می داد 
و مشوق مسئولین و اعضای سازمان به 

  خودکنترلی بود. استقالل و
ھای انسان به مفھوم مدرن  ھا از ویژگی این 

است که حمید در روند زندگی آنھا را کسب 
  ...کرد، 

   ٢٠ادامه در صفحه 
  



  
  

 

  

   ٨صفحه    ٦١ شماره    

 سخنان شمسی شفیع در سمینار حمید اشرف 
   تن از بھترین فرزندان این سرزمین ٩تیر روزی است که در تاریخ جنبش چپ ایران جاودانه شد. روزی که صیاددان مرگ  ٨                       ٨ 

  سال قبل بر می گردم. به آن روزھای سیاه و سنگین. به  ۴٠خاک افکندند. روزی که حمید اشرف جاودانه شد. به  به را                         
  به زمانیکه ساواک این دستگاه مخوف رژیم بنا بدستور  ۵۵روزھایی که ھر لحظه اش یک سال بنظر می رسید. به تابستان                       

را برچیند و مرده یا زنده حمید اشرف، این مرد افسانه ای که خواب از ” یعنی بساط این "خرابکاران باید این غائلهشاه                       
 چشمان آنھا را ربوده بود، تحویل دھد. تابستانی که ھر روزش با کشته شدن مبارزی، نام انرا بر سینه خود حک کرده است.

و با رنگی پریده و صدایی پر از ھیجان و غم گفت   بینم که سراسیمه وارد خانه شدبه نسترن فکر می کنم. او را جلوی خودم می 
رفتند. حمید ھم رفت. ھمه خانه ھایی که تلفن دارند ھمزمان در حال درگیری و محاصره ھستند. اکنون به اینجا ھم حمله می کنند.  ھمه

چادر گرفتم و با احتیاط بیرون آمدیم. در واقع خانه ما ھم در محاصره بود. اما باید سریع از اینجا خارج شویم.. من وسایل الزم را برداشتم زیر 
  آرام و بدون درگیری خارج شدیم.

ه بعد نسترن را می بینم که غروب ھمان روز ھم چنان با شور و ھیجان وارد خانه ای شد که ما را برده بودند و تعریف کرد که حمید از محاصر 
است. طی جنگ و گریز تیر خورده، ولی زنده است. حمید زنده است. حمید زنده است. شور و شعف   جان سالم بدر برده و زنده

  وصف ناپذیر است.
براستی این رفیق کیست که حضورش اینھمه به ما اعتماد به نفس می دھد. با وجود او ما غم از دست دادن رفقایمان را راحت تر تحمل 

زنده است. ما ھمه چیز داریم. این مبارز خستگی ناپذیر و بی باک به ما آنچنان انرژی و شور  می کنیم. وقتی حمید زنده است، سازمان
ادی توانایی می داد که می توانستیم کوه را از جا بکنیم. او چه کسی است که اینھمه نزد رفقا ارج و احترام دارد. انسانی واال که شیفته آز

  و انسانیت است.
م. برخوردش را با رفقای دیگر دیده بودم. برخوردش با خودم را ھم دیده بودم. زمانیکه موضوعی را تعریف حمید را از نزدیک می شناخت 

می کردم، سراپا گوش می شد. انزمان من بسیار جوان و کم تجربه بودم. ولی می دیدم که او با چه حوصله ای به حرف ھای ھمه ما گوش 
جوان و بی تجربه باشد می توان چیزی اموخت. ھمین خصلت آزادمنشی و تواضع او باعث  می داد. معتقد بود که از ھر کسی ھر چقدر ھم

  شده بود که احترام خاصی نزد ھمه رفقا داشته باشد.
سالگی در اثر خرابی دندان و فاسد شدن ریشه  ٢٠حمید رفقایش را دوست داشت و به سالمتی آن ھا بھا می داد. یادم ھست در سن  

عدد از دندانھایم شدم. وقتی حمید دید گفت رفیق چرا دندانھایت افتاده. تعریف کردم که در اثر  ۴مجبور به از دست دادن دندان ھای باال، 
رفیق مسئول ما گفت رفیق محمود، شمسی که بیش از  من خندیدم. خرابی و درد شدید مجبور شدم بکشم. گفت چرا دندان نمی گذاری.

ماه زنده بمانیم. دندان گذاشتن به چه درد می خورد. ما ھمه خندیدیم. حمید خیلی جدی  ۶نیست بیش از  ماه زنده نمی ماند. ما که قرار ۶
به رفیق مسئول ما گفت نه رفیق این درست نیست. برو وقت بگیر. ھمراه رفیق شمسی به دندانپزشک بروید تا برایش دندان بگذارد. ما 

دیدم که او چه مسئوالنه با رفقایش برخورد می کرد. او مسئوالنه به ھمه جنبه ھای  ردمبعد که به موضوع فکر ک ھم ھمین کار را کردیم.
در برخورد با نیروھای ساواک و شھربانی که کمر به معدوم کردن   زندگی چریکی احاطه داشت. بی باکی، شجاعت، سرعت عمل بموقع 

طوریکه برای ساواک یک معما شده بود که چرا نمی توانند او را بچنگ بار از زیر تیغ انھا بگریزد. ب١۴سازمان بسته بودند باعث شده بود 
ساواک و افراد خبره اش از جمله پرویز معتمد در مقابل چاالکی و سرعت عمل و شجاعت حمید احساس حقارت می کردند. بھمین   آورند.

طور که پرویز معتمد که خود اذعان می کند از سال منظور بنا بدستور شاه قرار بر این شد که ساواک با تمام توان وارد عمل شود. ھمان
در خدمت ساواک بوده و در تعقیب و جنگ و گریز و کشتار رفقای ما و خانه ھای تیمی تجربه زیادی داشته است، دست بکار  ١٣٣٨

د در یک جنگ و موفق می شون ١٣۵۵تیر  ٨عاقبت در  می شود و با کمک افراد زیادی طی یک سلسله تعقیب، کنترل و شنود تلفن،
  رفیق پاک باخته را بگیرند. ٩درگیری، جان حمید اشرف و 

  حمید چه زیبا زیست و چه زیبا در خاطره ھا جاودان شد. این شعر، شرح حال اوست. تکه ای از آن را برای شما می خوانم: 

  راه من

  و اینک پایان تزدیک است

  زندگی پرثمری داشته ام

  عبور کردمتک تک و تمام آزاد راه ھا را 

  ھر انچه که الزم بود انجام داده ام

  بدون استثنا چیزی را نادیده نگرفتم

  برای ھر مرحله برنامه ریزی کردم

  من به روش خودم انجام دادم

  با تمام تالش مشکالت را عبور کردم

  با تمام آنھا روبرو شدم و سر بلند ایستادم

  ... و

  یک مرد به چه کار می آید

  وردچه چیزی بدست می آ

  اگر خودش نباشد پس پوچ و بی ارزش است

  ھر چیزی را که احساس می کند صادقانه بگوید....

  پرونده نشان می دھد ضربات را تحمل کردم

  و به روش خودم انجام دادم

  آری آن راه و روش من بود.

  به او احترام می گذارند. که دوست و دشمنای  بگونه حمید به روش خود مبارزه کرد و به روش خود تا پای جان ایستاد. 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 

 



 
 

 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩ صفحه  ٦١شماره     

  آیا مبارزه چریکی موفق بود؟
 فرخ نگھدار در سمینار حمید اشرف انسخن

  
رگزار کنندگان، با سالم و با قدردانی از ب

و نیز از پژوھش گرانی که برای 
تاریخ نگاری مستقل، و شکستن انحصار 
عوامل امنیتی در تاریخ نگاری چپ، 

 زحمت می کشند.

  . کدام ھدف؟١ 

برای این که ببینیم مبارزه مسلحانه تا 
چه میزان به ھدف خود دست یافت الزم 

را مشخص » ھدف«است اول معنای 
از نگاه ھای » دفھ«کنیم. زیرا معنای 

مختلف متفاوت است. چند نمونه را 
  برمی شمارم:

ـ ممکن است ما معتقد باشیم معیار 
صحیح برای اندازه گیری درجه كامیابي 
يك خط مشي با میزان ھم خواني آن با 
ايدئولوژی بستگی پیدا می کند. در این 
صورت باید ببینیم مبارزه چریکی با اصول 

ائی دارد. مارکسیسم تا چه حد خوان
پاسخ تورج حیدری بیگوند به این پرسش 
منفی است. مدافعان مبارزه چریکی ھم 
او را نقد کرده اند که طرز فکرش کتابی 

  است و حاصلش بی عملی.
ـ ممکن است معتقد باشیم ھدف مبارزه 
چریکی را بسیج توده ھا برای پیشبرد 
انقالب و کسب قدرت سیاسی است. 

زاده گفت که در آغاز راه مسعود احمد
این مبارزه ھم خصلت اختناق شکن و 
بسیج گر (پیشاھنگ ساز) دارد و ھم، از 
ِ انقالبِ خلقی است.  ھمان آغاز، آغاز

بسیاری باور کردند که  ٥٧بعد از بھمن 
آن چه رخ داد واقعا انقالب بود، اما نه 
آنطور که مسعود پیش بینی کرده بود. 
شماری ھم از ھمفکران او معتقد 

ند، یا مانده اند، که آنچه در بھمن رخ ماند
داد انقالب نبود و نظریه انقالب قھری به 
رھبری فدايیان ھمچنان امری ممکن 

  است.
ـ امیر پرویز پویان و بیژن جزنی ھدف 
مبارزه چریکی را اختناق شکنی، 
مشروعیت زدایی از رژیم، و تاسیس 
سازمان پیشاھنگ قرار دادند. از نظر آنھا 

ت در مبارزه مسلحانه با درجه موفقی
میزان جبران یاس، رفع خالء رھبری 
سیاسی معتبر، با دامنه جلب اعتماد 
فعاالن، و با گستردگی پایه اجتماعی 
سازمان چریکی گره می خورد و 

   سنجیده می شود.
ـ ممكن است میزان توفیق مشی 
چریکی را با شمار، خصلت ھا، سطح 

ي دانش، و دیگر توانمندی ھای كادرھائ
بسنجیم كه با کاربست آن استراتژی 
تربیت می شوند. در این صورت باید دید 
تاثیر مبارزه مسلحانه را بر خصلت ھا، 
سطح آگاھی ھا و مھارت ھای پیروان 
مبارزه مسلحانه تا چه میزان و در کدام 
راستاست؟ تعالی بخش است یا تباه 
کننده؟ در پاسخ ھم  می توان روی 

عزم و اراده، شجاعت و شھامت، روی 
روی از خودگذشتگی و ایثار، روی پاکی 
و اخالص و صداقت صدھا چریک انگشت 
گذاشت؛ و ھم می توان روی ترویج 

خشونت و تولید نفرت، کم ارزش كردن 
جان، تک بعدی شدن زندگی، قطع رابطه 
با محیط طبیعی، و چیزھای دیگر انگشت 

  گذاشت.
ـ شاید بتوان از زوایای دیگری ھم 

ق" را معنا و میزان آن را انداره "توفی
  گرفت.

در آغاز راه در فکر بسیاری که به مبارزه  
مسلحانه پیوستند ترکیبی از نگرش ھای 
فوق وجود داشت. اما در میانه راه، نگرش 
سوم، که بیش از ھمه بیژن جزنی مروج 

  آن بود، دیدگاه مسلط شد.
از این روی، به نظر من، سنجش درجه 

کی باید با درجه موفقیت مشی چری
سازمان «موفقیت در تاسیس 

و گستردگی پایگاه اجتماعی » پیشآھنگ
  آن سنجیده شود.

  . نقشه راه و معضالت اجرا٢ 

مبارزه «اما از پذیرش مفھوم کلی 
تا طراحی یک نقشه راه » مسلحانه

دقیق، تا کسب توانمندی ھای ضرور برای 
پیاده کردن آن، و اجرای آن در عمل راه 

درازی است که باید پیموده بسیار 
می شد. ژرفای این شکاف بسیار 
عمیق تر از آن بود که بسیاری از کاربران 
در دھه چھل در ذھن داشتند. مسایلی 
بسیار بغرنج باید پاسخ گفته می شد. 

  چند نمونه را نام می برم:
آیا مبارزه مسلحانه باید از کوه شروع و  -

  پی گرفته شود یا در شھر؟
م حد از تدارکات و آمادگی ھا باید با کدا -

برای دوره تدارک » زمان امن«شروع کرد؟ 
  چقدر است؟

پرورش نیروھا و توسعه امکانات؟ یا  -
توسعه عملیات و تبلیغات؟ سھم ھرکدام 

  در ھر زمان کدام است؟
سھم اختصاص نیرو برای فعالیت ھای  -

سیاسی و اجتماعی و برای عملیات 
  مسلحانه،

ربه تا چند ساعت باید به به ھنگام ض -
  مقاومت رفیق زیر شکنجه اعتماد کرد؟

و بسیاری تصمیم گیری ھای حساس و  -
  حیاتی دیگر

، چریک ھای ٥٧تا  ٤٧طی یک دھه، از  
فدایی، با در موارد بسیار تصمیم ھای 
معین گرفته و در ھر تصمیم گیری عوامل 

  متعدد موثر بوده اند.
 ھای آنھا اما مرور روند کلی تصمیم سازی

  نقش عوامل معینی را برجسته می کند:
چریک ھای فدایی عموما در سنین  -١

سالگی تصمیم به  ٢٤سالگی تا ١٨
پیوستن گرفته اند. عامل سن ھم در 
تصمیم گیری برای پیوستن به مبارزه 
مسلحانه نقش تعیین کننده داشت و ھم 

  در نحوه اجرای آن.
قیم ھیچ یک از فداییان در ارتباط مست -٢

با رھبران سیاسی نسل قبل، اعم از 
توده ای یا مصدقی، پرورش نیافته و اکثرا 
خودرو ھستند. عموم تصمیم سازی ھای 

 peerآنان در فضای گروه ھای ھمتا 
group  اتخاذ شده است. با این ھمه

تفاوت در رفتار و شیوه عمل افرادی که در 
شرکت داشتند و کسانی  ٤٢تا  ٣٩مبارزات 
  به سن بلوغ رسیدند بارز است. که دیرتر

بخش بزرگی از فداییان خلق از  -٣
خانواده ھای توده ای برخاسته اند. بخش ھای 
دیگری در خانواده ھای غیر چپ یا فاقد 
سابقه سیاسی پرورش یافتند. خاستگاه 
ھای متفاوت تاثیری مھم در موضع گیری و 

  تصمیم سازی افراد بر جای گذاشته است.
ل ھای تدارک مبارزه مسلحانه در طول سا -٤

دو تحلیل ذھن بنیان گذاران را بشدت در 
چنبره خود گرفته و در عمل نوع 

  تصمیم گیری ھا تعیین کرده است.
تحلیل اول: انفعال و بی عملی رھبران  -  

حزب توده و مماشات رھبران جبھه ملی 
مرداد بوده است.  ٢٨علت اصلی شکست در 

ر مصدق می رھبران حزب نمی بایست منتظ
شدند و مستقال دست به عمل می زدند. 
بی عملی نه تنھا باعث پیروزی کودتا شد، 
بلکه روحیه یاس و نومیدی و بی اعتمادی را 

    فراگیر کرد.
به بعد دیکتاتوری  ۴٢تحلیل دوم: از  -
دیکتاتوری نظام » بورژوازی کمپرادور«

سیاسی شده و علیرغم برخی نوسانات، 
خواھد داشت. مبارزات سیر تشدید شونده 

تا  ٣٩یا  ٣٢تا  ٢٠علنی و قانونی، از جنس 
، نه گسترش پذيرند و نه قادرند آن را ۴٢

تغییر دھند. از آن پس مبارزه مسلحانه 
  یافته است.» نقش محوری«
برخی تحلیل گران ظھور جنبش چریکی در  

ایران را بازتاب ظھور چپ نو در مقیاس 
ین، ارزیابی جھانی، بخصوص در امریکای الت

از  ۴٠کرده و الگوبرداری نسل جوان در دھه 
آن آموزش ھا را عامل تعیین کننده ای در 

  تصمیم سازی ھای آنان تلقی می کنند.
بی تردید چریک ھای فدایی از مدل ھای  

امریکای التینی الگوبرداری کرده اند. بخصوص 
پیروزی انقالب کوبا برای آنان الھام بخش بوده 

دون حلول و سیطره یک روحیه است. اما ب
بشدت طغیان گر و بشدت بی تاب در وجود 
جواناِن آن دوران، الگو برداری و تاثیر پذیری از 
امریکای التین ناممکن بود. آموزه ھای التینی 
آن روحیات را تولید نکرده است. تشدید کرده 

  است.
، اثر »حماسه سیاھکل«مطالعه دقیق تر  

نبرد با «رور مجدد نویافته حمید اشرف، و م
، از آخرین نگاشته ھای بیژن »دیکتاتوری

جزنی، مرا از نو به یاد بحث ھای زندان قصر از 
 ۴٨تا قبل از اجرای نقشه فرار در بھار  ۴٧مھر 

انداخت. در آن بحث ھا بیژن و حسن ضیاء 
ظریفی، تمایل به تعویق درگیری و تدارک 
بیشتر بودند و سورکی و کالنتری معتقد به 
شروع سریعتر و دل به دریا زدن. ماجرای 
کشف سازمان نظامی و متالشی شدن 
تشکیالت حزب توده بدون ھرگونه مقاومت و 
تعرض علیه نظام کابوسی بود که در تمام آن 
  سال ھا روح ناآرام رفقا را در خود فرو برده بود.

یک صحنه » حماسه سیاھکل«حمید در  
ین خداحافظی با علی اکبر صفایی را چن

  توصیف می کند:
کنار رودخانه نشستیم. رفیق صفائی قرار و «

  ...مدارھای بعدی را مشخص کرد. 
   ٩ادامه در صفحه 



 
 
 
 

        

  

  ١٠ صفحه  ٦١شماره     

  ... آیا مبارزه
  ٩ادامه از صفحه 

قا باید فاصله دره چالوس را تا این نقطه رف
روز طی کنند. رفیق صفایی، که  ٢٢در مدت 

در طول زندگی مبارزاتی خود با دردھا و رنج 
ھا و ضربه ھای فراوانی روبرو شده بود، 
دچار نوعی نومیدی بود. رفیق صفائی 
ھنگامی که از ھم جدا می شدیم شوخی 

من « » .قرار بعدی در قزل قلعه«کنان گفت: 
از این شوخی رفیق خیلی ناراحت شدم. در 
حالی که دستش را به گرمی می فشردم 
گفتم: قرار بعدی، در "سردی تله سر" 
ھمانجا که قبال تعیین کرده ایم و نه ھیچ 

  )٢٨(حماسه سیاھکل ص» جای دیگر.
سرنوشت تلخ و دردناک سازمان نظامی  

حزب توده ایران، و لو رفتن ده ھا گروه 
قبل از این که دست به اقدام « انقالبی

در طول دوره تدارک روح طغیانگر ». بزنند
چریک ھای جوان را در خود فرو کشیده بود، 

، »ھیچ کار نکردن و از بین رفتن«نگرانی از 
نگرانی از گرفتار شدن در چنبره ی بی پایاِن 

، مناسب ترین »صبر و انتظار«سیاسِت 
بی بستر شد برای جذب اندیشه ھای انقال

فرارسیده از امریکای التین و کاربست آنھا 
   ».در شرایط مشخص ایران«

  . تا كجا موفق شدیم؟١   

طی یک دھه، از اواسط دھه چھل تا اواسط 
دھه پنجاه، ده ھا گروه و محفل روشنفکری 
با مطالعه جزوات مسعود و امیرپرویز و بیژن 
مشتاقانه و عاشقانه برای به دست گرفتن 

نه و با ایمانی بیکران آغوش سالح جانبازا
رفیق فدایی در این  ٣٠٠گشودند. نزدیک به 

دھساله جان بر سر پیمان نھادند. ده ھا 
گروه مشتاق قبل از دست زدن به ھرگونه 
اقدام به دام افتادند و معدودی ھم پس از 
اولین اقدام. عموم گروه ھایی که با پذیرش 

بی نظریه پویان و جزنی دلیرانه قدم در راه 
تبلیغ «بازگشت گذاشتند وجوھی از اھداف 

  را متحقق کردند:» مسلحانه
آنھا کمک کردند دیکتاتوری حاکم منزوی تر  -

  و بی پایگاه تر شود.
آنھا موفق شدند صدای خود را به گوش  -

توده ھای خاموش برساندند حمایت خاموش 
  آنان را نیز تا حد معین به دست آورند.

ه ھا، به جز چریک اما ھیچ یک از آن گرو 
ھای فدایی، موفق نشدند خالء تاریخی به 

را جبران  ۴٢و خرداد  ٣٢جا مانده از مرداد 
کنند و سازمانی دارای پایگاه و اعتبار 

  اجتماعی را پایه گذاری کنند.
در طیف چپ ایران این تنھا چریک ھای  

فدایی، بودند که بر ویرانه ھای به جا مانده 
موفق شدند یک  ۴٢ و خرداد ٣٢از مرداد 

سازمان چپ نوین را برپادارند، حیات آن را 
ماندگار، و اعتبار و اعتماد به رھبری آن را از 

  نو استوار سازند.
این کدام ویژگی ھاست که چریک ھای  

فدایی را از سایر رزمندگان چپ متمایز 
می کند؟ چه چیز آنان را قادر می سازد از 

اتر رفته و مرحله اختناق شکنی و اعتراض فر
در جامعه استبداد زده و اسیر مدرن ترین 
دستگاه امنیتی، یک سازمان چپ از اعتبار 

  پايه اجتماعي برخوردار کند؟  سیاسی و
فداییان خلق را برتری ھای معین از سایر  

  محافل آغاز کننده متمایز می کند:
اولین و مھم ترین ویژگی فداییان این است 

ف بقیه محافل و که پایه گذاران آن، برخال
قدم در راه  ۴٠گروه ھایی که از اواسط دھه 

گذاشتند، تا حدود معینی با مسایل 

آشنايی و  ٣٢تا  ٢٠جنبش ھای اجتماعی 
مستقیما  ۴٢تا  ٣٩در روندھای سیاسی 

مشارکت داشتند. آنھا به محیط ھای فعال 
سیاسی دسترسی وسیع داشتند. 
شناخت و سطح سیاسی و تجربه عملی 

در زمینه سازمانگری مبارزه در شرایط آنھا 
مخفی با نوآمدگان قابل قیاس نبود. یک 
نقطه قوت بی نظیر فداییان خلق حضور 
سازمان یافته، مستمر و گسترده آنان بود با 
جنبش دانشجویی و ریشه داشتن آنان در 

  مبارزات علنی و قانونی است.
این حضور در نھایت فداییان از ھم وجود  

زی پراستعداد، مجرب و دانا نظریه پردا
بھره مند کرد و از شماری فعالین میدانی 
تربیت کرد که از توان باالی سازمان گری در 
شرایط دشوار پلیسی برخوردار بودند. بی 
دلیل نیست که نقش بیژن جزنی در میان 
ھمه کسانی که از زوایای گونه گون بر 

تاکید  ۴٠ضرورت مبارزه مسلحانه در دھه 
   ند، بی بدیل است.داشته ا

تاریخ بیگمان از بیژن جزنی، مسعود  
احمدزاده و امیرپرویز پویان به عنوان نظریه 
پردازان موثر و توانمند جنبش چریکی یاد 
خواھد کرد. اما فرارویانیدن گروه ھا و محافل 
پراکنده به یک سازمان سراسری قدرت مند، 
و بازگردانیدن اعتبار و اعتماد به رھبری از 

» تبلیغ مسلحانه«ریق پیگیری نظریه ط
حاصل تالش، توانمندی و نقش آفرینی 
کسانی است که با تالشی جان کاه، آنچه 
را که از نگاه نسل قبلی بکلی ناممکن می 

  نمود ممکن ساختند.
و در میان کسانی که در این راه بس دشوار  

گام گذاشتند نام علی اکبر صفایی فراھانی 
د اشرف از سیاھکل تا سیاھکل و نام حمی

به این سو، بی مانند است. نقش حمید 
اشرف در ھدایت جنبش فدایی به سمت 
تحقق ھدف استراتژیک آن، یعنی 
بازگردانیدن اعتبار و دفاع از موجودیت 
سازمان، زیر مھلک ترین ضربات پلیس 
سیاسی، نام او را در تاریخ معاصر ایران 

  ماندگار کرده است.

  یراث داران. مسوولیت مجزای م٢ 

 ٩حمید اشرف و  ١٣۵۵روز ھشتم تیرماه 
رزمنده دیگر، سرانجام پس از پنج سال 
مقاومت پرشگفت، به دست ماموران 
امنیتی حکومت از پای درآمدند و دو سال و 

  نیم بعد از آن در ایران انقالبی بزرگ رخ داد.
انقالب با قدرت و قاطعیت نشان داد که  

ا، و آموزه ھای بسیاری از آرزوھا، گمانه ھ
نظریه پردازان جنبش چریکی با واقعیات 
جامعه ما خوانایی نداشته است. در باره 
این ناخوانایی ھا از ابتدا تا امروز بحث ھای 
آموزنده فراوان صورت گرفته و تحوالت فکری 
گسترده ای در طیف فداییان را از پی داشته 

   است.
با این ھمه ھمان واقعیات جامعه ما نشان  

واقعا موفق » تبلیغ مسلحانه«داد که نظریه 
شد اصلی ترین ھدف خود، یعنی تشکل 
نیروھای چپ حول یک سازمان واحد و 
دارای حمایت اجتماعی معین، را متحقق 

  کند.
اما این موفقیت به ھیچ روی بی خسارت به  

دست نیامد. نه فقط از لحاظ شمار 
جان ھای پرپر شده و شالق ھای بیکران و 

ای بی انتھا. دست یابی به ھدف حبس ھ
توام بود با پیدایی و رشد گریز ناپذیر 
رشته ای از کژی ھا و ضدارزش ھای درمان 
ناپذیر. از جمله اجرای این نظریه 

نمی توانست از بسط خشونت در مناسبات 
سازمانی، از محروم شدن کادرھا از پرورش 
سیاسی، و از بازتولید ترس و نفرت در 

  گر گرایش ھا مصون بماند.مناسبات با دی
» راه مسلحانه«این پدیده ھا عوارض گریزناپذیر  

است. این غیرمنصفانه است که مثال اعدام 
رفقا به دلیل بیم فرار، یا به دلیل عشق، مثل 
مورد نوشیروانپور یا پنجه شاھی، به 
خصلت ھای ناپسند فرد عامل نسبت دھیم. 

اتی این زشتی ھا قبل از ھمه از خصلت ھای ذ
  مبارزه مسلحانه است.

به ھیچ به » تبلیغ مسلحانه«این نقد نظریه  
این معنا نیست که بسیج نیروی موثر 
اجتماعی و احیای سازمان مورد اعتماد و 
رھبری کننده از راه ھای دیگر میسر بود. این 

 ۵٠و  ۴٠نظریه در فضای بحران زده سال ھای 
شکل گرفت و در ھمان سال ھا نظریه ھای 

ری ھم با شفافیت بیشتر عرضه شده اند. دیگ
اما ھیچ یک موفق نشدند در عرصه عمل موفق 

  شوند.
این که میراث تالش ھای جانکاه نظریه پردازان  

در » تبلیغ مسلحانه«و به کارگیرندگان 
سال ھای پس از انقالب آنطور که انتظار میرفت 
تداوم نیافت و دستخوش گسیختگی و 

ھیت جنبش چریکی انشقاق شد، از ذاتی ما
   نبود.

مسوولیت شکستن سازمانی که کاربست 
پدید آورد و شقاقی » تبلیغ مسلحانه«نظریه 

که در نیروھای اجتماعی آن پدید آمد بر عھده 
کسانی است که بعد از حمید، به ویژه بعد از 
انقالب، میراث دار جنبش فدایی شدند. این 
منصفانه نیست که کم تدبیری، بی مسئولیتی 

ناتوانی این میراث داران به گردن خود نظریه یا  و
   ضعف ھای رھبران آن نھاده شود.

ھرگاه کشتارھای دھشتناک و سراسیمه ی  
نبود، ھرگاه دستگاه  ۵۵و  ۵۴سال ھای 

امنیتی وقت تحلیل درستی از وضعیت تناسب 
قوا در کشور و بحران ھای پیش رو در ذھن 

ر جنبش داشت، ھرگاه رھبران توانمند و معتب
ما تا دو سال دیگر مانده بودند، آیا باز ھم 
شکستن و پراکندن سازمان فدایی به این 

  سھولت ممکن بود؟
برخی رفقای من با این ارزیابی توافق ندارند. 

ما را چنان » تبلیغ مسلحانه«آنھا فکر می کنند 
رادیکال پرورش داد که بکلی ناممکن بود با 

اشیم زیر انقالب تصادف کنیم، اما بلد ب
چرخ ھای آن له نشویم. رادیکالیسم قدرت 
مانور را از ما گرفته بود. برخی دیگر می گویند 

آمیزه ای از گرایش ھای «چون سازمان فدایی 
بود تاب یک پارچگی نداشت و دیر یا » مختلف

  زود می پاشید و پاشید.
آری. رادیکالیسم در معنای شور و شوق و  

ز چند اندیشگی، شیفتگی و رویااندیشی، و نی
ِ برداشت ھای گونه گون از چپ  در معنای حضور
و سوسیالیسم، ھردو از خصلت ھای بارز و 
فراگیر ھر سازمان وسیع و ماندگار سیاسی و 
از ویژگی ھای برجسته جنبش فدایی بوده اند. 
این خصیصه ھا نقاط ضعف یا شکست نیستند. 
آنھا مھم ترین نقاط قوت ما بوده اند. کدام 

ش اجتماعی وسیع و فراگیر تا کنون شکل جنب
گرفته است که از این دو خصلت بری یا بی نیاز 

  بوده باشد؟
مسوولیت آنچه بر جنبش فدایی در سال ھای  

بعد رفته است نه بر عھده رھبران جان باخته، 
نه ناشی از نظریه بینان گذاران، که برعھده 

به بعد، به ویژه در  ۵۵کسانی است که از 
انقالب، مسوولیت ھدایت جنبش را بر طوفان 

   عھده گرفتند.
  ٢٠١٦سوم ژوئیه  -كلن 

 



 
 

   ١١ صفحه  ٦١ شماره     

  قلبت را به من بده

   من ريشه ھای تو را دريافته ام
با لبانت برای ھمۀ لب ھا سخن گفته 

   ام
   و دست ھايت با دستان من آشناست.

   وت روشن با تو گريسته امدر خل
   برای خاطر زندگان؛
   و در گورستان تاريک با تو خوانده ام
   زيباترين سرود ھا را

    که مردگان اين سال زیرا
. عاشق ترين زندگان بوده اند

  احمد شاملو) -  ١٣٩٢ (

سال پیش در چنین روزھائی،  ٢٨
جمھوری اسالمی در پی فتوای خمینی 

سیاسی  به کشتار وسیع زندانیان
دست یازید. کشتاری که در تاریخ معاصر 
ایران بی سابقه است و در سطح 
جھانی از مصادیق بارز جنایت علیه 
بشریت تلقی می شود. رژیم در پی 
شکست ھای متوالی و از دست دادن 
مواضع مھم کمابیش استراتژیکش در 
جنگ ارتجاعی ایران و عراق در سال 

 -ی و بحران اقتصاد ١٣٦٧و  ١٣٦٦ھای 
سال جنگ  ٨اجتماعی ناشی از 

خانمانسوز و سرکوب ھرگونه اعتراض 
به بھانۀ آن، می دانست که پایان جنگ 
و آتش بس، سرآغاز فوران مطالباتی 
است که در این مدت سرکوب شده 
بودند. مطالباتی که مھمترین رئوس آن 

رقم خورده بود.  ٥٧در جنبش و قیام 
رژیم عاجز از پاسخ گوئی به این 

واستھا و ھراسان از برآمد جنبش توده خ
ای، به شیوه ای ناجوانمردانه، طرح از 
بین بردن بقایای فعاالن سیاسی را که 

جان به  ٦١-٦٠از کشتارھای سالھای 
در برده و در زندانھای رژیم به سر می 
بردند؛ ریخت تا از پیش با ایجاد ترس و 
ھراس، خیال ھرگونه اعتراض را در 

حملۀ نابخردانه و نطفه خفه کند. 
ماجراجویانۀ مجاھدین خلق در عملیات 

که ادامۀ » فروغ جاویدان«موسوم به 
منطقی نبرد مسلحانۀ زودرسی بود که 

علیه رژیم برپا کرده  ٦٠آنھا از سال 
بودند، بھانه ای شد که جالدان رژیم، 
آنجا که مجبور می شدند به طور 
تلویحی به این عمل اعتراف کنند، به 

آن بپردازند. ولی رژیم با کشتن توجیه 
نه تنھا مجاھدین خلق بلکه اغلب 
فعاالن کمونیست در زندان و ادامۀ 

و مخالفان سیاسی  کشتار دگراندیشان
اش در سالھای بعد، نشان داد که از 
بین بردن فیزیکی مخالفان، جزئی از 
استراتژی دائمی اش از ھمان ابتدای 
کسب قدرت بود. ویژگی کشتار سال 

و شناعت آن، تا بدان حد است که  ٦٧
سردمداران دیروزی و امروزی رژیم، ھنوز 

سال از اعتراف صریح به آن،  ٢٨بعد از 
خودداری می کنند. با دو فتوای خمینی، 
فرمان قطعی و شرعی کشتار صادر 
شد و اجرای آن در تھران به عھدۀ ھیأت 
سه نفره ای متشکل از حسینعلی 

رتضی اشراقی نیری رئیس دادگاه شرع، م
دادستان، و مصطفی پور محمدی نمایندۀ 
وزارت اطالعات و وزیر فعلی دادگستری در 
کابینۀ روحانی، گذاشته شد. اعدام ھا به 

مرداد و یا به روایت  ٧تا  ٥روایتی از 
روز قبل از  ٥تیر یعنی  ٢٨میان از آبراھا

مرداد، شروع  ٣، »فروغ جاویدان«عملیات 
نوامبر) ھیچ یک از  ٢٥شد. تا ماه آذر (

خانواده ھا از سرنوشت فرزندان خود خبر 
اسم و  ٤٤٨١نداشتند. آخرین آمار موجود از 

مشخصات معلوم خبر می دھد (سایت عصر 
و  نو). در این تاریخ، رفسنجانی رئیس جمھور

جانشین فرماندۀ کل قوا و میر حسین 
موسوی نخست وزیر و موسوی اردبیلی 
رئیس قوۀ قضائیۀ و موسوی خوئینی ھا، 
دادستان کل کشور و ری شھری وزیر 
اطالعات رژیم بودند. رفسنجانی در خاطرات 
خود که ھمۀ جزئیات وقایع را نقل می کند؛ 
ذکر وقایع این کشتار را "فراموش" کرده 

مرداد آن سال  ٧ی او در نماز جمعۀ است. ول
در مقام رئیس جمھور و جانشین فرماندۀ قوا 

این فتنه باید روزی ریشه کن می «گفت: 
که اشاره ای تلویحی به تأئید اعدامھا » شد.

است. ھمین کار را موسوی اردبیلی در 
مرداد، در نماز جمعه به بھانۀ  ١٤ھفتۀ بعد، 

و اعدامھا اینکه قوۀ قضائیه تحت فشار است 
نتیجۀ فشار افکار عمومی است، انجام داد. 
میرحسین موسوی نامزد ریاست جمھوری 

بنده به ھیچ وجه «می گوید ١٣٨٨در سال 
نه نقشی داشتم نه اطالعی، حتی با اینکه 
یکی از اعضای ھیات سه نفره منصوب به 
نماینده وزارت اطالعات بود و قاعدتا وزیر 

ت را در جریان اطالعات می بایست من و دول
می گذاشت، آقای ری شھری حتی کلمه 

او »!! ای را ھم راجع به این موضوع نگفت
ً استعفای خود را که بر سر انتخاب ورزا  بعدا
بود، به عدم اطالع رسانی اعدامھا به خود، 
نسبت داد. ولی موسوی خوئینی ھا، اذعان 

ما از باال رفتن آمار اعدام ھا «داشته که 
. و احمد خمینی نیز در رنج »واھمه نداریم

نامه اش به دفاع از کشتارھا پرداخته است. 
مجمع تشخیص «به گفتۀ اکبر گنجی: 

مصلحت بعد از اعدام ھای اولیه، وظیفۀ 
تکمیل آن را از جانب خمینی دریافت کرد. 
اعضای مجمع در آن موقع عبارت بودند 
ازعلی خامنه ای، ھاشمی رفسنجانی، 

ی، موسوی خوئینی موسوی اردبیلی، توسل
ھا، احمد خمینی، میر حسین موسوی و 

تیر  BBC- 8» ( فقھای شورای نگھبان
). افزون بر اینھا اطالعاتی ھا و امنیتی ١٣٩٠
چون حجاریان و سازگارا و روحانی و   ھائی

سایر مقامات امنیتی و نظامی نمی 
توانستند از روند تصمیم گیری و اجرای این 

سر کشور پیاده پروژۀ جھنمی که در سرا
شد، برکنار باشند. مخالفت خوانی ھای زیر 
لبی (مورد ادعای امثال اردبیلی و میرحسین 
موسوی) و یا مخالفت علنی تر منتظری در 
نیمه راه اجرای پروژه، در به انجام رساندن 
کامل آن خللی وارد نکرد. مجید انصاری، 
رئیس سابق زندان ھا، رئیس فراکسیون 

و از گردانندگان   ٦و ٥مجلس  اصالح طلبان در
مجمع روحانیون مبارز، یک سال بعد، روشن 
تر موضع این به اصطالح اعتدالیون را بیان 

عده ای از زندانیان تشکیالت «کرده است.
داشتند که پس از عملیات مرصاد ( نام 
عملیات رژیم به ضد عملیات فروغ جاویدان 
مجاھدین) کشف شد. لذا اینان که تعداد 

ر کمی بودند، پس از عملیات اعدام بسیا
  ».شدند

از يک سو پاسخی  ٦٧کشتار بزرگ سال 
سبعانه و از روی وحشت متزلزل شدن رژيم 
حاکم، و از سوی ديگر جزئی از مقدمه و 
زمینۀ سلطه يابی بورژوازی بوروکراتیک ـ 
نظامی بود که به "برکات" جنگ با در چنگ 
گرفتن اھرم ھای اصلی قدرت سیاسی می 

واست وضعیت اقتصادی، سیاسی، خ
اجتماعی و فرھنگی ايران کنونی را از طريق 
سلطۀ اختتاق بر جامعه رقم زند و رقم زد. از 
آن پس تا به امروز، نظامیان و یا به طور 
دقیق تر نھادھای وابسته به سپاه پاسداران 
در پی "کودتائی" خزنده به قدرتی اقتصادی 

ه ھمراه سیاسی ھم تبدیل شده اند که ب -
روحانیت حاکم و ولی فقیه و نھادھای 
وابسته به او، قدرت برتر را در جمھوری 

  اسالمی به دست آورده اند.

ایست که  کشتار زندانیان سیاسی، آن واقع
بر سر آن ھمۀ لفاظی ھا و ترفند ھای 
اصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی نقش 
بر آب می شود، و نشان می دھد آنجا که 

ع کل نظام و دوام سیستم در میان پای مناف
باشد، ھمۀ جناحھای حکومت اسالمی ھم 

  رأی و عمل می شوند.

این مسأله پھنا و درازای آزادی خواھی و 
دموکراسی طلبی اصالح طلبانی را نشان 
می دھد که دیروز در"دوران طالئی" 
خمینی، شریک قدرت بودند و امروز به یمن 

از قدرت توھمات مردم به سھم بری بیشتر 
  خیز برداشته اند.

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 
نه نخستین کشتار وسیع مخالفان ١٣٦٧

سیاسی توسط رژيم جمھوری اسالمی بود 
و نه تا ھنگامی که اين رژيم ارتجاعی ضد 
کارگری و ضد دموکراتیک پا برجا است آخرين 
آنھا خواھد بود. اما اين جنايت بزرگ، عالوه 

اد وسیع و سرعت اجرای آن، دارای بر ابع
ويژگی ھای چندی است که ننگ و جنايت 
اين رژيم را به آشکارترين وجه نشان می 
دھد. حکم صريح خمینی در تابستان سال 

نه تنھا اين سیل خون را به راه انداخت،  ٦٧
بلکه در عین حال خطوط اصلی مشی 
سیاسی و قضائی رژيم را بیش از پیش 

خطوط چنین اند: مجوز آشکار کرد. اين 
کشتار زندانیان سیاسی و به طور کلی 
مخالفان سیاسی، عقیده و نظر آنھا است و 
نه چیز ديگر. بی مورد و غیر ضروری بودن 
محاکمه يا انجام به اصطالح محاکمۀ چند 
َ سؤال و جواب و در  دقیقه ای که صرفا

، بدون ضرورت »متھم«مواردی تنھا سؤال از 
به گونه ای روشن نافی  وکیل مدافع است،

حقوق شھروندی مردم و تأيید حقوق الھی 
روحانیان حاکم است. صدور حکم پیش از 
محاکمه، مجاز بودن ھرگونه شکنجه و 

  ... جنايت برای حفظ حاکمیت
  ١٢ادامه در صفحه 

 !، ننگ بشریت١٣٦٧کشتار زندانیان سیاسی در سال 
  

 بھزاد مالکی
 



 
 

   ١٢ صفحه   ۶١ شماره    

  ... کشتار زندانیان
  ١١ادامه از صفحه 

نگین رژيم يعنی حاکمیت ن ادامه در صفحه 
سرمايه داران و زمینداران توسط مزدوران 
روحانی، نظامی و اداری شان و سلب 
مھم ترين و اساسی ترين حقوق مردم، 
تحريک و تشجیع مأموران آخوند و غیر 
آخوند نظام در کشتار و جنايت از طريق 
حذف ھرگونه شک و ترديد در آنھا و 

ن رژيم در اي» خیر و سعادتشان «تضمین 
پلید و وعدٔە بھشت به آنان به خاطر 
کشتار، انواع شکنجه ھای جسمی و 
روحی و تجاوز. حتی کسانی که 
کشتارھای رژيم در کردستان، ترکمن 
صحرا و خوزستان چشمانشان را باز نکرده 
بود، حتی آنھائی که ھزاران اعدام با 
تیرباران و دار، قطع اعضای بدن و يا کشتن 

اوز در نخستین سال ھای زير شکنجه و تج
استقرار رژيم ھنوز ماھیت آن را برايشان 
روشن نساخته بود، حتی آنھائی که تداوم 
مجازات ھای خوارکننده و قرون وسطائی 
نظیر سنگسار و شالق و ُمثله کردن و 
قصاص ھنوز بیدارشان نکرده بود، حتی 
آنھائی که سیطرٔە اختناق، سرکوب، 

انشجويان، يورش به کارگران، زنان، د
بستن روزنامه ھا، شکستن قلم ھا، 
حمله به دانشگاه ھا و بسیج چاقوکش ھا 
و قداره بندان حزب اللھی برای خفه کردن 
ھرگونه تالش به منظور تحقق ابتدائی 
ترين خواست ھای سیاسی، فرھنگی يا 
حرفه ای تضاد عمیق و آشتی ناپذير اين 
 رژيم با اکثريت عظیم مردم را برايشان مثل
روز روشن نکرده بود، آری ھمۀ اين گونه 
کسان می بايست پس از کشتار فجیع 

به خود آمده باشند و ھرگونه  ١٣٦٧سال 
توھم دربارٔە اين رژيم و مدافعان آشکار و 
پنھان آن و جناح ھای مختلف درون و بیرون 

حاکمیت را از دست داده باشند. اما 
متأسفانه چنین نیست. ھنوز کسانی 

يا نسبت به رژيم توھم دارند و يا  ھستند که
آن را قابل اصالح از درون يا از بیرون می 
دانند. دلیل حمايت ھمۀ اين گروه ھا از رژيم 
يا عدم مخالفتشان با آن تنھا نا آگاھی 
نیست، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی در 
اين باره نقش مھمی دارد. طبقات، قشرھا و 

ز ھمۀ اين گروه ھائی ھستند که با آگاھی ا
جنايات از رژيم حمايت می کنند. ھرگز نبايد 
فراموش کرد و يا از گفتن اين حقیقت خسته 
شد که جنايات و سرکوب ھای رژيم به 
خودی خود ھدف نیستند، بلکه وسیله اند: 
وسیلۀ در بند نگاه داشتن و ترساندن توده 
ھای کارگر و زحمتکش شھر و روستا به نفع 

صاحبان وسائل تولید  سرمايه داران و ديگر
که از استثمار کار ديگران زندگی می کنند. 

اقتصادی و سیاسی  - مضمون اجتماعی 
سرکوب ھا و کشتارھای رژيم تضمین 
اطاعت بی چون و چرای کارگران، 
زحمتکشان و روشنفکران از طبقات 
استثمارگر و تن دادن به ھرگونه تشديد کار 

عدم و يا بیکاری و درماندگی از يک سو و 
اعتراض به سیاست ھای رژيم در زمینه 
ھای اقتصادی، سیاسی و فرھنگی از 
سوی ديگر است. رژيم بايد اکثريت عظیم 
مردم را در ترس و وحشت دائم نگاه دارد تا 
بتواند استثمار وحشیانۀ موجود را تداوم 
بخشد و زمینۀ تشديد آن را فراھم کند و 
سیاست ھای نظامی گری، شووينیستی و 

یوسف   ری طلبانۀ خود را ادامه دھد.برت
خطاب به  ١٣۶۴صانعی در سخنرانی سال 

ھای مخالف جمھوری اسالمی و  گروه
ھوادارانشان، این سیاست رژیم را به 

اوین باید محیط «روشنی بیان می کند: 
ترس باشد. اوین باید محیط رعب باشد. این 

اشتباه است که بگوییم آقا ھیچ کس 
انقالب باید از اینکه می نترسد، نه آقا! ضد

» گویند می بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد
(از کتاب "بازخوانی دیدگاه ھای سیاسی و 
فقھی آیت هللا صانعی"، امید حسینی). 
تنھا راه برون رفت از اين وضعیت مقابله و 
مبارزٔە پیگیر در ھمۀ عرصه ھای سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رژيم 

المی و نظام سرمايه داری جمھوری اس
است. اين مبارزه نه برای اصالح رژيم بلکه 

  برای برانداختن او است.

خواست محاکمه و مجازات آمران و عامالن 
این جنایت ھا، جزئی از خواستھای 
دموکراتیک مردم ایران است و با مبارزه 
برای سرنگونی این رژیم عجین شده 

و  است. افشای دائم جنايات رژيم و علل
انگیزه ھای این جنايات در ھمۀ ابعاد و در 
سطح داخلی و بین المللی يکی از عرصه 
ھای مھم اين مبارزه است. این حق مردم 
ایران است که در یک دادگاه مردمی و 
علنی، ھمۀ جوانب ریز و درشت این 
کشتارھا را بررسی و افشا کنند و تصمیم 
به مجازات مسؤالن این جنایات تنھا به 

این دادگاھھا باشد. اين کار نه تنھا  عھدۀ
برای اجرای عدالت و مجازات مجرمان الزم 
است بلکه از آن مھم تر برای جلوگیری از 
چنین جناياتی در آينده و ثبت اين جنايت در 
تاريخ، در کنار ديگر جنايات به ضد بشريت، 

  ضروری است.
یادآوری و یادمان دائمی این واقعه وظیفه و 

اخالقی است که به  -یضرورتی سیاس
دوش نسل ما و نسل ھای آینده گذاشته 
شده است. باشد که ننگی این چنین به 
ضد دموکراسی و انسانیت در تاریخ آیندۀ 

  ایران تکرار نشود.

ھای دیگر در سطح جھان در ھمبستگی با زندانیان  به مناسبت اعتصاب غذای نمادین و اقدام
 عقیدتی و سیاسی در ایران

ِ فشاِر بی عدالتی ُمزِمِن حاک ھای اخیر، ده در ماه ی آحاد رژیم جمھوری اسالمی ایران،  م بر ھمهھا زندانی سیاسی و عقیدتی زیر
ِ رو جاِن شیریِن خود را به خطر  دست به اعتصاب غذا زده اندازند؟ آنھا که از  می اند. چرا این زندانیان با وجود آگاھی از خطرھای پیش

در زندان و در اثر بی اعتنایی ی اخیر در شرایط بسیار مشکوک  یاد که در بیش از یک دھه زندانی سیاسی زنده ۵٠سرنوشت در حدود 
اند، آگاه ھستند.  ی مراقبت پزشکی، شکنجه، ضرب و جرح و غیره در گذشته مسؤوالن به اعتصاب غذای آنھا، سر باز زدن عمدی از ارائه

شمت ساران، هللا فیض مھدوی، ھدی صابر، امیر ح ھا آشنا ھستیم: زھرا کاظمی، اکبر محمدی، ولی بسیاری از ما با برخی از این نام
فر، محمد کامرانی، محسن روح االمینی، رامین آقازاده قھرمانی،  اللھی، امیدرضا میرصیافی، امیر جوادی یعقوب، ابراھیم لطف زھرا بنی

   .ھا تِن دیگر چی، حسن ناھید، ستار بھشتی، شاھرخ زمانی و ده محسن دگمه
تنھا از  دھد که فریاد آنھا نه می ی دریافتی از زندانیان دیگر نشان ھا ھای این زندانیان اعتصابی و نیز گزارش نگاھی به خواست

ی مقررات مندرج در قوانیِن  ی عادالنه، بلکه از قصور رژیم جمھوری اسالمی در زیر پا گذاشتن پیوسته گی از موازین محاکمه بھره بی
ً پرایراد و ناعادالنه ولی،  ی خوِد حکومت بلند است. رژیمی که برای قوانینِ  عموما ِ اُ ناقض حقوق بشر خود اھمیتی قائل نیست، به طریق

المللی حقوق بشر را که ایران نیز ُمَتعاِھد  ھای بین المللی و عھدنامه ی مندرج در حقوق بین ی عادالنه موازین دادرسِی محاکمه
   .گذارد آنھاست، زیر پا می

شوند: اقدام  عمول و به رغِم بیاِن گاه متفاوت، در دو عنوان خالصه میطوِر م ھای اکثریتِ قاطع زندانیان سیاسی و عقیدتی، به اتھام
ھای منتشر شده در منابع رژیم جمھوری  ھا و حتا گزارش ی کیفرخواست که مطالعه علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. در حالی

در چارچوبِ استفاده از آزادی بیان، آزادی  ھای زندانیان عقیدتی و سیاسی گذارد که فعالیت ترین تردیدی باقی نمی اسالمی کوچک
ھا و  مطبوعات، آزادی گردھمایی، آزادی تشکل، آزادی اندیشه و عقیده، حقوق فرھنگی، حقوق زنان و مبارزه علیه تبعیض، و دیگر آزادی

ای جز اعتصاب غذا برای  گیرد. بنابراین، بیداِد رژیم جمھوری اسالمی چاره المللی حقوق بشر قرار می حقوقِ مندرج در حقوق بین
   .گذارد زندانیان سیاسی و عقیدتی باقی نمی

ھای دمکراتیک اعتقاد داریم، رساندن پیام این زندانیان با  ی ما که به آزادی، حقوق بشر و آرمان ی وجدانی ھمه بر این اساس، وظیفه
ھایی است که در پی روابط بھتر و  ھا و شرکت تصدای رسا به مردم جھان و نھادھای دمکراتیک و کوشش برای تأثیرگذاری بر دول

م و پرسود اقتصادی با ایران ھستند. و البته در این راه، باید با تمام قوا در دفاع از زندانیان سیاسی ناشناس و شناساندن آنھا نیز بکوشی
   .فقط به زندانیان سرشناس نپردازیم

مان را با ھم در  چندان دور، بتوانیم آزادی عزیزاِن زندانی ی نه ا شته باشد و روزی در آیندهُروان بیشتری دا به امید این که این راه، ھر روز َره
  .ایرانی آزاد و دمکراتیک جشن بگیریم

  ھای حقوق بشر) المللی جامعه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٦١شماره     

در سالھای اخیر که اکثریت مردم میھنمان 
ھای ضر وری زندگی برای تامین ھزین

درمانده اند، و کارگران بیشماری از کار اخراج 
می شوند، یا ماھھاست حقوق دریافت 
نکرده اند و حقوق اندک زحمتکشان و 
کارمندان و درآمد ناچیز دستفروشان و 
کارگران فصلی تاب مقاومت در برابر تورم 
روزافزون را ندارد، افشای حقوقھای چند صد 

نفرت مردم را  ملیونی مدیران نظام خشم و
ازمدیران غارتگر که مھر ریا و عوامفریبی بر 
پیشانی شان نقش بسته است را افزونتر 
کرده است، اما آنچه در ارتباط با حقوقھای 
گزاف سران رژیم کمتر مورد بحث قرار می 
گیرد، غارتھای میلیاردی بنیادھای مذھبی 
است که نام بنیادھای فرھنگی را بر خود 

ن بنیادھای وابسته به حاکمیت نھاده اند. ای
که بودجه ھنگفتی را که باید صرف ھزینه 
زیرساختھای اقتصادی و عمرانی شود و به 
بھبود شرایط بھداشت وآموزش ھمگانی 
اختصاص یابد صرف بنیادھایی می شود که 
ھیچکدام اھدافی درجھت تامین نیازھای 
مردم برعھده ندارند و فقط منبع درآمد 

وابستگان رژیم. ھنگام سرشاریست برای 
پایان سال که دولت الیحه بودجه را به 
مجاس ارائه می دھد، بودجه ھنگفتی رابا 
این بنیادھا اختصاص می دھد و ھر ساله 

 میزان این بودجه افزایش می یابد.
  این بنیادھا دارای چند ویژگی ھستنند:

الف. در پوشش عناوین عوامفریبانه فرھنگ 
دمت به مردم پروری، دانش پژوھی وخ

  فعالیت می کنند،
ھای این  ب. ھبچ نظارتی بر صرف ھزین

  بنیادھا وجود ندارد،
  د. ھیچ ارزیابی بر عملکردشان وجود ندارد،

  ه. از پرداخت مالیات معاف ھستند،
و. نه تنھا در سراسر ایران بلکه در بعضی از 

  کشورھای اسالمی فعال ھستند،
 اھداف و عملکرد وبودجه برخی از این

  بنیادھا ب ترتیب زیر است:
این . مرکز موضوع شناسی احکام ١

مرکز در قم قرار دارد و تحت نظارت فقھا می 
  باشد، اھداف این مرکز عبارتند از:

الف. ھمکاری مدرسان حوزه و متخصصان 
  دانشگاه،

ب. شناسایی فرھنگ غنی فقھا در طول 
  تاریخ،

میلیار تومان در  ٢میزان بودجه این مرکز 
است. مشخص نیست این ھمکاری  سال

    در چه زمینه ایست و بازده این ھمکاری
  را در چه مواردی می توان مشاھده کرد،

. این . جامعه المصطفی العالمیه٢
جامعه در شھرھای تھران، اصفھان، گرگان و 
کابل شعبه دارد، در معرفی این جامعه آمده 
است این جامعه نھادیست علمی و بین 

یت حوزه ای که با ھدف المللی با ھو
گسترش علوم اسالمی، انسانی و 
اجتماعی که انبوھی را در سراسر جھان 
زیر پوشش دارد و فرصت کم نظیری را برای 
تشنگان زالل معارف اسالمی و ھدایت قران 

 ٥٠در سراسر جھان فراھم آورده است که 
ملیت  ١٢٢ھزار دانش پژوه زن و مرد را از

 ٢٥٦٠این نھادتحت تعلیم دارد. بودجه 

میلیارد تومان است. این بودجه ھنگفتی که 
با عنوان عوامفریبانه دانش پژوھی ھزینه 
ترویج مذھب تشیع می شود، در شرایطی 
ست که دانش آموزان روستای شین 'آوا' در 
کردستان بعلت نداشتن یک بخاری سالم 
دچار سوختگی دست و صورت شدند، یا 

یاری برای دانش آموزان در چھار محال بخت
رفتن ب مدرسه که در آنسوی رودخانه قرار 
ھای  دارد، ناچارند با آویزان شدن به تسم
آھنی ب آنسوی رودخانه بروند و بھمین علت 
دستھای این کودکان دچار آسیب شده و 
حتی بعضی انگشتان خود را از دست داده 
اند، یا در بلوچستان فقر زده دانش آموران در 

  اه مشغول فراگیری اند.مدارس بدون سرپن

دعبل خزائی نام  . بنیاد دعبل خزائی.٣
یکی ازمداحان اھل بیت در قرن چھرم ھجری 
بوده است. در معرفی این نھاد آمده است که 
ھدف آن سازماندھی و آموزش و خدمات 
درمانی و تامین اجتماعی مداحان و 
شناسایی شاعران و ذاکران اھل بیت است، 

بنیاد مراسمی برای  ھر ساله از سوی این
بزرگداشت و اھدای جوایز به مداحان برگزار 
می شود، بودجه این بنیاد لمپنھا و معرکه 

میلیارد تومان است که  ٧گیرھا سالیانه 
ھمگی مداحان از سران بسیج و لباس 
شخصی ھا ھستند، معروفترین مداحان 
منصور ارضی و حدادی ھستند، حداد ی 

نندگی راننده دوسال پیش در یک تصادف را
شاکی اتومبیل مقابل را با اسلحه تھدید 
کرده بود. دستمزد مداحان برای یک شب 

میلیون تومان است  ٣تا  ١معرکه گیری بین
برابر و حتی چندین برابر دستمزد ماھانه یک 

  کارگر.

 . مرکز پاسخگویی به سئواالت دینی٤
این مرکز در شھرھای بزرگ ایران شعبه دارد، 

عبارتست از پاسخگویی به و وظایف آن 
پرسشھای دینی، اخالقی و تاریخی بطور 
کتبی، شفاھی یا تلفنی بودجه این 

  میلیارد تومان است. ١١٧٠مرکز

این باصطالح  پژوھشکده باقر العلوم. .٥
پژوھشکده با ھدف پشتیبانی از ماموریتھای 
سازمان تبلیغات اسالمی در راستای فرھنگ 

ی با سازەھای دینی و تبیین اندیشه اسالم
فکری اقشار مختلف جامعه بویژه فرھنگیان، 

 ٢٠٠میلیارد و  ١بودجه این پژوھشکده 
  میلیون تومان می باشد.

وظیفه این مرکز نشر آثار آیت  پرتو ثقلین.. ٦
اله محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی 
است. بودجه اختصاصی یک میلیارد تومان 
است، در حالیکه صدھا نویسنده، شاعر و 
اندیشمند اجازه نشر آثار خود را ندارند، 
بودجه ھنگفتی در اختیار آیت هللا مدرسی 
قرار می گیرد که آثار ایشان فقط در حوزه 

  تدریس می شود.
  .موسسه آینده روشن بشریت . ٧
ایست با محوریت مھدویت و موعود   موسس

گرایی و ارائه تولید محصوالت فرھنگی 
و انتشار  سمعی و بصری و برگزاری ھمایش

کتاب در زمینه مھدویت بودجه این موسسه 
  میلیون تومان است. ٦٣٩

ریاست این جشنواره را  . جشنواره عمار.٨
برادر سعید جلیلی برعھده دارد، وھدف ان 
برگزاری فستیوال سینمایی در حوزه مقاومت 

و انقالب اسالمی و پرده خوانی است. بودجه 
ن تومان میلو٢٠٠این جشنواره دو میلیارد و 

  است.

. اھداف این . موسسه ترجمان وحی٩
موسسه عبارتست از ترجمه صحیح قران به 
منظور جلوگیری از اشتباھات گذشتگان. این 
موسسه قرآن را بزبانھای گوناگون ترجمه می 
کند، و به کشورھای اسالمی غیر اسالمی 

  ارسال می کند.
میلیارد تومان می  ٨٠٠بودجه این موسسه 

  باشد.

موسسه کمک به فعالیتھای مسجد . ١٠
ملیون  ٧٠٠میلیارد و  ٣که دارای  جمکران،

  بودجه می باشد.

. ستاد عالی کانون فرھنگی ھنری ١١
میلیارد تومان  ٥٣این ستاد دارای مساجد 

بودجه می باشد، درحالیکه ھنر تئاتر در حال 
نابودیست و ازھیچ حمایتی از جانب دولت 

ین بودجه برخوردار نیست، مشخص نیست ا
کالن صرف کدام آثار ھنری و فرھنگی می 

  گردد.
 ٨دارای  . ستاد فرھنگی امام رضا١٢

  میلیون بودجه. ٦٠٠میلیارد و 

که  . بنیاد فرھنگی مھدی موعود١٣
اھداف آن ترویج و معرفی امام زمان، نقش و 
عینیت و تحکیم پایه ھای امامت است که در 

یارد میل ٢تمام استانھا شعبه دارد بودجه 
  تومان.

. فدراسیون ورزش باستانی و ١٤
که با اعتقادات   این ورزش زورخانه ای.

تشیع عجین شده است، یکی از شیوه 
ھاییست که رژیم برای جذب جوانان در ایران و 
کشورھای اسالمی از آن سود می برد، بر 
ھمین اساس برای تبلیغ تشیع در کشورھای 

و  اسالمی زورخانه ھایی دایر کرده است
ھرسال از ورزشکاران دیگر کشورھا دعوت 
می کند تا در مسابقات این ورزش شرکت 

 ٣٠٠میلیارد و  ٢کنند. بودجه این فدراسیون 
  ملیون تومان است.

رھبری در حج و زیارت  . بعثه مقام معظم١٥
  میلیارد تومان. ٧٧با بودجه 

این مصالھا در  . بنیاد بازسازی مصالھا١٦
رای برگزاری نمازھای سال فقط چندین بار ب

اعیاد مورد استفاده قرار می گیرند. بودجه 
  میلیارد تومان. ٣٧سالیانه 

صدھا بنیاد ریز و درشت دیکر با اھداف مشابه 
وجود دارند که تمامی آنان می توانند زیر یک 
ھای گزاف  پوشش فعالیت کنند، و از این ھزین
صرف نظر کرد، اما روحانیونی که بر خوان 

ابع طبیعی و دسترنج مردم نشسته نعمت من
ای تالش  اند، بھر دستاویز و بھانه عوامفریبان
می کنند تا بر ثروت بیکران خود بیافزایند. امام 
جمعه گلستان گفته است ھیچ نھادی در 
ایران مانند حوزه ھای علمیه کم ھزینه و پر 

  منفعت نیستند.
ھای ھنگفت،  دستاورد این ھمه بنیاد باھزین

بوده که چند صد نفر از مسلمانان  فقط این
کشورھای فقر زدەای مانند سودان وسومالی 
و یمن را که اھل تسنن بوده به پیروان مذھب 
شیعه بیافزایند، در حالیکه بر اثر سیاستھای 
مردم ستیزانه رژیم، بخش زیادی از مردم، 
بویژه جوانان از اسالم روی گردانیدەاند و به 

  گرویده اند. آیینھای زرتشت و مسیحیت

  بنیادھای فرھنگی، یا بنیادھای غارت
 یداله بلدی

 

 



  

   ١۴ صفحه  ٦١ شماره    

روستای نواوه خاکی   جاده -شھروند
انداز دارد و خودرو گاھی  است، دست

پشتی که ھرچه نگاھش  شود الک می
خورد. مریم و یاسمن  کنی تکان نمی می

خواھد از  شان می توانند ھر وقت دل نمی
روستا بیرون بیایند و بروند شھر یا 

توانند در روستای  روستاھای دیگر. نمی
ھی دانشگا خودشان دیپلم بگیرند و پیش

بروند. آنھا مثل بیشتر دخترھای روستای 
نواوه (نوآباد) بعد از سوم راھنمایی 

اند. مثل خیلی از  تحصیل کرده ترک
روستاھای دیگر سردشت آذربایجان 
غربی. ظھر است و روستا ساکت، در 

اند  خلوتی روز تعطیل، بعضی مردھا آمده
بام ھمسایه صندلی  شان، پشت حیاط

بخند. دخترھا چای و اند به بگو و  گذاشته
ھای  روند. پیراھن آورند و می میوه می

روند  زند. می بلندشان در آفتاب برق می
ھای  ھای تازه. پله برسند به مھمان

دھند به سالن و اتاقی که  باریک راه می
ھا تلویزیون  اند. پسربچه دخترھا نشسته

  بینند.  می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سال است  ساله است و سه١٧حمیده 
ساله  ١٨رود. سارا  ه دیگر مدرسه نمیک

است و از راھنمایی ترک تحصیل کرده: 
فقط دو تا دختر ھستند که درس «

شان  اما پسرھا تقریبا ھمه» خونند. می
بعد از مدرسه مختلطی که تا کالس نھم 

روزی یا  روند شبانه می  شود، تدریس می
 .ھای روستاھای بزرگتر و شھرھا مدرسه

جا ھمه دخترھا درس  نگوید ای سارا می
دن دختر تنھا  اجازه نمی«کنند:  را ول می

فقط تا کالس نھم » بره از روستا.
مدرسه دارند و بعد از آن ھم کسی پول 
ندارد برای دخترش ھزینه کند، بفرستد 
شھر دیگری یا شبانه روزی. سارا عروس 

ماه است ٢سال دارد.  ١٨خانواده است و 
  راضی نبودند. ازدواج کرده، پدر و مادرش 

درسش را در راھنمایی ول کرد: 
حوصله نداشتم ولی پشیمونم، حاال «

گوید که  مادرشوھر می» شه. دیگه نمی
شوھر سارا تا اول راھنمایی درس 
خوانده. حاال سرباز است و سارا منتظر 
در خانه پدرشوھرش که بروند سر 

تو کل «گوید:  شان. حمیده می زندگی
نگ بودم... که اونم خانواده ما فقط من زر

ھا را  مادر پسربچه» نتونستم ادامه بدم.
اینھا درس «گوید:  دھد و می نشان می

یک پسرش ھم پیرانشھر » خونن. می
خواد  رو دلم نمی دخترم«رود اما  دانشگاه می

ای نشسته  گوشه» بفرستم شھر دور.
کند. درس  دختر و عروسش را نگاه می

ود ولی آن موقع مدرسه ب«نخوانده است: 
  » ذاشت. وضع مالی نمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مادربزرگم پیر بود، دختر «گوید:  حمیده می
خاطر کارھای خونه  دیگه نداشت، اون ھم به

و بعد نوبت دخترش حمیده » رو ول کرد. درس
که رسید، او را ھم نتوانستند بیشتر از 

یک بچه «راھنمایی مدرسه بفرستند: 
رفتیم دکتر و  م میسال دای٥ -٦مریض دارم، 

» ماند مراقب برادرھایش. حمیده باید می
گوید:  که دخترش را نگاه کند، می بدون این

فقط «گوید:  سارا می» درسش خوب بود.« 
جا نیست. خیلی روستاھا ھست  این

خونن. سطح سوادشون  دخترھا درس نمی
یا راھنماییه یا ابتدایی. تازه از بعضی از 

ھنوز به » رس بخونن.جا د روستاھا میان این
موھایش   اش عادت نکرده و ریشه نقره  حلقه

دھند. رنگ  شان را لو می سیاھی طبیعی
اش را بزرگتر  ھم نتوانسته چھره کودکانه

شه. دوست  یک ماه می«نشان دھد: 
نداشتم رنگ کنم ولی یھویی شد. ھرکی 

گفت عروس نیستی. من ھم  میومد می
  .»کنم نمیرفتم سرمو رنگ کردم. دیگه رنگ 

بار در روز به روستا  ٢اتوبوسی که 
 رسد می

 
توبوس از  بار عصر، ا بار صبح و یک روزی یک

برد  کند و اھالی را می نواوه حرکت می
نالس. نالس روستای بزرگتری است که 
برای دخترھا و پسرھا دبیرستان دارد. روزی 

وآمدشان  ھزار تومان ھزینه رفت سه چھار
تک ھم  شین نمیاد. تکجا ما این«شود:  می

وآمد  تونن برن شھر و برگردند. پول رفت نمی
ھا برن  شه. شاید بعضی خیلی می

در کل روستا، » روزی. سردشت شبانه
اند به  دخترھایی که به دبیرستان رسیده

شان  رسند، یکی انگشتان یک دست نمی

لیالست که آمده خانه حمیده. با مادرش 
  .آمده مھمانی

م شد، پایش را توی یک کالس نھم که تما
خواھد برود دبیرستان.  کفش کرد که می

پدرش اول موافق نبود ولی برادرش که 
کرد ھوایش را داشت.  سردشت زندگی می
او و سردشت درس   گفت لیال بیاید خانه

بخواند. پدرشان کارگر است، ماھی و میوه 
خواھم  تجربی خواندم، می«فروشد:  می

جا بیشتر  این گوید می» پزشک شوم. دندان
روستاھا یا تا پنجم مدرسه دارند یا اصال 

ترین شھری که مدرسه  ندارند و تا نزدیک
باید برویم نالس. « ساعت راه است:  دارد، نیم

کند  حرکت می ٧اتوبوس یک بار صبح ساعت 
ونیم  و یک بار بعدازظھر ساعت یک

لیال برای درس خواندن گریه » گردد. برمی
خیلی اصرار کردم «د: کرد. معدلش خوب بو

آمد.  که قبول کردند. زیاد خوشش نمی
گفتم  کرد بخونم. می داداشم ھم اصرار می

دونم  خوام درس بخونم، بابام نمی می
گفت درس  کرد یا نه می شوخی می

  » خوای چه کار. می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خواھرش که دیپلم گرفت دیگر درس نخواند. 
د، ازدواج کرد. دانشگاه ھم قبول شده بو

اون ھم خیلی «سقز اما نگذاشتند برود: 
در کالسی که لیال درس » گریه کرد.

خواند دو دختر دیگر ھم بودند با پنج پسر:  می
خونند.  جا جمعیت کمه. کم درس می این« 

گذارند بروند  ھایی که نمی ھستند بچه
مدرسه چون حاضر نیستند دخترشان را 

  ».بفرستند خوابگاه

  .ه الزم نیستتا نالس که خوابگا- 

کنند اگر  جوری نگاه می طرف ما دختر را یک- 
  .وآمد کند ھر روز رفت

رود. مادرش به  دانشگاھی می امسال پیش
کسانی که » باید بخونه.«گوید:  کردی می

  روند خانه مثل لیال در شھر فامیل دارند، می
توانند پول ھر روز  ھا ھم نمی آنھا. بعضی

روزی  اما شبانه وآمد به شھر را بدھند. رفت
ھا به آن  ھم ھست. جایی که بیشتر خانواده

  اعتماد ندارند. 
...  

   ١٥ادامه در صفحه 

  پایان رویاھای دختران نواوه
  روایت بازماندن دختران روستاھای منطقه سردشت از تحصیل

  شادی خوشکار 

که دخترش را  بدون این
گوید:  نگاه کند، می

» درسش خوب بود.« 
فقط «گوید:  سارا می

جا نیست. خیلی  این
روستاھا ھست دخترھا 

خونن. سطح  درس نمی
سوادشون یا راھنماییه 
یا ابتدایی. تازه از بعضی 

جا  از روستاھا میان این
 »درس بخونن.

ھا در  بیشتر معلم
روستاھای سردشت، 

آیند  بومی نیستند. می
مانند و  چند سالی می

روند جایی دیگر.  می
آیند و فقط دو  گاھی می

آورند.  سه ھفته دوام می
رسول پیروتی، دبیر 

  ھای منطقه دبیرستان
ما از خوی تا «گوید:  می

میاندوآب و بوکان برای 
جا معلم داشتیم.  این

روز ١٧تنھا معلمی بود که 
 جا ماند و رفت این

ھای مدارس در  سرانه
روتی منطقه پایین است و پی

گوید مجبورند گدایی  می
ھای اولیا و  انجمن«کنند: 

مربیان در مدارس مجبورند 
برد و  برای خرید کمد، وایت

ھا گدایی کنند.  ساخت فضا
ھا مشکل  روزی  بیشتر شبانه

مالی دارند زیرا مدیر توانمند 
نیست و با معیشت بد، 
بسیار ضعیف اداره 

ھا ھم  شوند. معلم می
 شان خوب نیست معیشت



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٦١شماره                           

  ... پایان رویاھای
  ١٤ادامه از صفحه 

رئوف آذری دبیر منطقه سردشت 
بودن مدیریت  ناموفق« گوید:  می

بر بودن  ھا در عمل، ھزینه روزی شبانه
ھا  روزی ن در شبانهحضور فرزندا

وآمد بسیار و گاه درخواست  (رفت
مساعدت مالی از والدین، عدم اعتماد 

روزی، نقش  به سرپرستان مراکز شبانه
منفی گزینش و حراست در 

ھا و در نتیجه  گزینی مسئولیت
دار والدین به مسئوالن  اعتمادی دامنه بی

وقت حتی در صورت وجه مثبت باعث 
ترھایشان را به ھا دخ شود خانواده می

گویند  می» روزی نفرستند. شبانه
  روزی دخترشان از روزی که رفته شبانه

 !اند عوض شده
تحصیل   ھا به گفته سارا ھزینه اما بعضی

دخترھا را ھم دارند ولی اجازه 
معموال پول ھم دارند، «دھند:  نمی

ھا زمین دارند، بز دارند. ولی  خیلی
ر. گن آخرسر باید بره خونه شوھ می

فکرھای قدیمی توی سرشونه. درس 
پرد وسط حرفش:  لیال می» واسه چیه...

گن بزرگ شن شوھر کنن بھتره از  می« 
داری یاد  گن خونه درس خوندنه. می

دار کامل بشن و شوھر  بگیره. یک خونه
  ».خوان کنن ھیچی دیگه نمی

  خواست معلم روستا شود می

  حمیده و سارا،  چند خانه دورتر از خانه
ھا میوه و چای آورده و  مریم برای مھمان

کند.  نشسته تلویزیون تماشا می
ھای  سال است که مریم وقت سه

گذراند که  طور می اش را این خالی
اش سرنرود. از وقتی که  حوصله

اش تمام شد و دیگر نتوانست  راھنمایی
جا مدرسه نبود.  این«برود مدرسه: 

 »شرایط نداشتم
  ی؟روز چرا نرفتی شبانه- 

گفتند خوب نیست. دخترھای  می -  
ذارن بریم  روزی خوب نیستند. نمی شبانه

  .جا اون

  نالس چی؟- 

خوابگاه نداشت. سرویس ھم نداره - 
ره  ھا می وبرگشت. فقط صبح برای رفت

ھایی  گرده. یک وقت ظھرھا برمی
ونیم. خب ١٢ری مدرسه،  بعدازظھر می

گرده.  جا برمی ونیم ماشین از اون١٢
  .ه دیگهش نمی

  اش چنده؟ کرایه- 

دونم. نرفتم تا حاال. شاید دو سه  نمی- 
 .ھزارتومان. خودمون ماشین داریم

مریم دوست داشت درس بخواند و معلم 
خواست بعد از  ھمین روستا شود. می

درس خواندن برگردد. اما مثل دخترھای 
دیگر، راھنمایی که تمام شد نشست 

د کس نگفت درس بخوان توی خانه. ھیچ
و زند یا نه. مادرش به کردی حرفی می

خاطر شرایط  به«کند:  مریم ترجمه می
» مالی نتونستیم بفرستیم مدرسه.

مادرش درس نخوانده. پدرش تا پنجم یا 
اول راھنمایی خوانده. مریم درست 

داند. پدر کشاورز است. بعضی  نمی

ھای ھمکالسش را در روستا  روزھا دوست
زند اما زیاد از خانه  بیند و با آنھا گپ می می

  ».دوست ندارم بروم«رود:  بیرون نمی
روزی دارد  ھم سردشت برای دخترھا شبانه

جا تا بیوران یک ساعت  و ھم بیوران. از این
راه است. مریم دوست داشت برود 

خانواده موافق نبودن. « روزی اما:  شبانه
گفتند خیلی جای بدیه. دخترھاش  می

جا دو سه  ردم اینکنند. از م کارھای بد می
سال رفتند ول  تا رفتند ولی ادامه ندادند. یک

ھای خودم رفته بود  کردند. یکی از دوست
جا غریبه  گفت اون اما دوست نداشت. می

ھای مریم بعد از  کدام از دوست ھیچ» است.
پسرھا   راھنمایی درس نخواندند اما ھمه

روزی  پشت سر شبانه«روزی:  رفتن شبانه
  ».ھا نیست حرف  پسرھا این

طبق اطالعات اطلس وضعیت زنان کشور، 
غربی در تفاوت میزان  استان آذربایجان

باسوادی زنان از مردان در نقاط روستایی، با 
درصد رتبه نخست را دارد. مریم دختر  ١٨٬٢٤

است. دو برادر کوچکتر دارد که   بزرگ خانه
شان دبستانی است و آن یکی امسال  یکی

  .م کردهکالس نھم را تما

شوی پدر و مادرت برادرت رو  ناراحت نمی- 
 روزی تو رو نفرستادند؟ فرستادند شبانه

نه مھم نیست. سه ساله درس نخوندم - 
دیگه عادت کردم. االن دیگه اصال مھم 

  .نیست

  مانند ھا نمی علمم

ھا شیب  ھاست و کوچه نوآوه روی بلندی
مریم، در مسیر کانال آب، چند   دارند. از خانه

رسد به خانه یاسمن.  سنگی می  پله
یاسمن ھم بعد از کالس نھم درس نخواند. 

آید. مادر و  توی اتاق نشسته و بیرون نمی
گویند درسش خوب نبود که  مادربزرگش می

کنند.  نتوانسته درس بخواند و صدایش می
گویند ما مشکلی نداشتیم درس بخواند.  می

یرون خواند. یاسمن از اتاق ب برادرش دارد می
 .آید نمی

ھا در روستاھای سردشت،  بیشتر معلم
مانند  آیند چند سالی می بومی نیستند. می

آیند و فقط  روند جایی دیگر. گاھی می و می
آورند. رسول پیروتی،  دو سه ھفته دوام می

ما از «گوید:  می  ھای منطقه دبیر دبیرستان
جا معلم  خوی تا میاندوآب و بوکان برای این

جا  روز این١٧علمی بود که تنھا داشتیم. م
آیند به  ماند و رفت. افراد غیربومی که می

خاطر عدم امکانات از اول به رفتن فکر 
کنند. االن معلم زیستی از بوکان داریم  می

رود، ھمین مسأله  آید و می که ھر روز می
آورد. باید سردشتی  کارایی را پایین می

ی از این یک» تواند بماند. باشد وگرنه نمی
دالیلی است که او برای مشکل ترک 
تحصیل دختران و نبود دبیرستان دخترانه 

آورد. در کنار مشکل فرھنگی که  می
گوید تنھا بخش کوچکی از دالیل است:  می

ھا را ھم دیدید، حاضرید ھر روز این  راه«
تونید ھر روز  مسیر را بروید و برگردید؟ آیا می

ایی که درس تان را بیاورید. بیشتر پسرھ بچه
» اند. دھند، این راه را پیاده آمده را ادامه می

گوید،  ھای پرپیچ و خاکی را می جاده
ھا گاردریل ندارند و  ھایی که در پیچ جاده
  وآمدشان خطرناک است. ھمه رفت

روستاھا، از دبستان برای دخترھا ھم معلم 
ھا که  اند و خیلی ھا مختلط آقا دارند. مدرسه

اند،  ا کمی بزرگ شدهبینند دخترھ می
  .ھا درس بخوانند گذارند در این کالس نمی

آورد که که ھر روز  آذری دختری را به یاد می
کیلومتری را با پای پیاده با دیگر  ۵مسیر 

کرد تا به کالس و مدرسه  پسران طی می
ھا فقط یک دختر  گاھی در کالس«برسد: 

حضور داشت که چنین فضایی سنگینی 
دختر و ھم برای خانواده آن  کرد ھم برای می

درصدی  ٢٠به گفته او از مجموع حدود » دختر.
درصد عالقه ١٠دختران در مدرسه، شاید فقط 

داشتند ادامه دھند که از این میزان فقط 
یافتند.  درصد امکان ادامه در مقاطع باالتر می ٢

توانند در  بعد از نھم دخترھا دیگر نمی
باید بروند  ھای مختلط درس بخوانند، مدرسه

ھای دور. به شھری که شنبه اول صبح تا  راه
شان  روزی خانه چھارشنبه عصر یک شبانه

وآمد و پول توی جیبی،  شود. ھزینه رفت می
روزی یا ماندن در خانه  کمک به شبانه  ھزینه

ھا را  خانواده سال تحصیلی،  فامیل برای یک
کند. آنھا فضای مدارس  منصرف می

شناسند و به آن اعتماد  یروزی را نم شبانه
سال تحصیلی مدارس  اولیا در طول « ندارند: 

روزی  متوسطه اول نسبت به مدارس شبانه
شوند و نیروھای شایسته و  توجیه نمی

روزی به کار  مردمی ھم در مدارس شبانه
شوند. مردم ھم حساسیت بیش  گرفته نمی

شان دارند.  از حدی نسبت به دختران
ودن دختران باعث ترسند این دورب می

ھا با فرستادن  شان شود. خیلی انحراف
روزی، یک یارشان را در  شان به شبانه دختران

داری، دامداری، کشاورزی و... از  امور خانه
  ».دھند دست می

ھای مدارس در منطقه پایین است و  سرانه
گوید مجبورند گدایی کنند:  پیروتی می

جبورند ھای اولیا و مربیان در مدارس م انجمن«
ھا  برد و ساخت فضا برای خرید کمد، وایت

ھا مشکل  روزی  گدایی کنند. بیشتر شبانه
مالی دارند زیرا مدیر توانمند نیست و با 

شوند.  معیشت بد، بسیار ضعیف اداره می
شان خوب نیست.  ھا ھم معیشت معلم

کنند و  کاری می گاھی بعد از کار، گچ
ماھی ساله با  ٣٥ - ٤٠رانندگی. یک معلم 

میلیون درآمد که ماشین ندارد و ھر  یک و نیم
 «.روز باید برود روستا و برگردد

برخورداری است و اغلب  جا منطقه کم این
وقتی اقتصاد «مردم مشکل اقتصادی دارند: 

شکوفاست، وقتی فرد متمکن شود، فرزندش 
فرستد کالس موسیقی و شنا. اقتصاد  را می

داریم  پشتوانه است. وقتی مشکل اقتصاد
توانیم مشکل فرھنگی را حل کنیم. برای  نمی

شود،  حل مشکل فرھنگی ھم تالشی نمی
جا نیست.  چون متناسب با فرھنگ بومی این

مادری که تا کالس پنجم درس خوانده، 
تواند مشکل فرھنگی را حل کند و این  نمی

  ».شود چرخه تکرار می
تابستان است، بعضی از دخترھای منطقه با 

اند شھرھای دیگر برای  ھایشان رفته خانواده
ھای مالیر، ھمدان و دامغان و در  کار. در باغ

گویند  ھای آجرپزی پاکدشت تھران. می کوره
آور نیست و حاال باید  دختر که ازدواج کند نان

ھایشان  کار کند. مھر که بیاید بعضی
شوند  ھایشان می گردند مدرسه، بعضی برمی

اش باالی  انهشوند یاسمن که خ مریم و می
سال است تکلیف مدرسه  روستاست و چند

 .ندارد
 

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
  



  
  

  
  

  ١۶ صفحه  ٦١ شماره    

 الیح ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت

 صادق کار

سرانجام و ھمانطور ک از قبل ھم توسط 
فعاالن و برخی تشکل ھای کارگری ھم 
پیش بینی شدە بود، مجلس در ھفت 

یشنھادی دولت برای ایجاد گذشت الیح پ
منطقه  ١٢منطقه آزاد تجاری، صنعتی و  ٧

ویژه اقتصادی را بصورت یک فوریتی تصویب 
کرد. با تصویب عجوالن و سریع این الیح 

منطق  ١٩عمال بخش بزرگی از نیروی کار 
کشور از شمول قانون و مقررات کار خارج 
خواھند شد و تابع مقررات ویژە مناطق آزاد 

تجاری ک الگوی تعدیل شدە  –ی صنعت
قانون کار فعلی است، خواھند گردید. این 
در حالی است ک قبل از این نیز کارگران در 

تن شاغل در دو  ١٠تا  ٥کارگاەھای دارای 
نوبت از شمول قانون کار حذف شده اند، 
این مناطق نیز ک تمام قوانین موجود در 

ان و قانون کار را ب زیان حق و حقوق کارگر
بسود کارفرمایان تغییر داده اند، در ادامه 
چنین روندی، قرار است در مجلس این 
تعییرات تحت بررسی قرار گیرد و کمتر 
کسی در مورد تائید تغییرات مد نظر دولت 

   .توسط مجلس تردید دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گفتنی است ک حتی بنا ب گفت تشکل 
ھای وابست ب قدرت، مقررات ویژە مناطق 
آزاد، با وجود این ک نسخ تعدیل شدە 
قانون کار است، در مناطق مذکور اجرا نمی 
شود و کارگران حتی اجازە تشکیل اتحادی 
برای دفاع از حق و حقوقشان را ھم ندارند. 
حق اخراج کارگر به صورت تام در انحصار 
کارفرما قرار دارد، مرخصی ھای 

قانونی کاھش یافت و تعیین  -استحقاقی
اعات کاری، اضاف کاری، بیم کردن س

کارگران در اختیار کارفرماست، قوانین تامین 
اجتماعی در این مناطق اجرا نمی شوند و 
تعیین دستمزد و افزایش دستمزد نیز ظاھرا 
توافقی است، ولی در عمل در اختیار 
کارفرماست، زیرا اجازە فعالیت ب تشکل 

در ھای کارگری دادە نمی شود تا بتوانند 
این مورد ب نمایندگی از طرف کارگران بر 
سر تعیین دستمزد و غیرە با کارفرما مذاکرە 
کنند. البت واقعیت آن است ک اساسا حق 
و حقوق کارگران در سراسر کشور عمال 
فقط روی کاغذ وجود دارند و در چنین 
شرایطی ک ھجوم ھم جانب علی حق و 

و حقوق کارگران توسط نھادھای دولتی 
کارفرمایی بشدت و خشونت تداوم دارد، 

 

تفاوت چندانی در عمل بین مناطق آزاد و 
غیر آزاد وجود ندارد، زیرا از حکومت، دولت 
، تا  و دادگستری و زندان ھا گرفت
ھای اصلی و حق فعالیت حزبی و  رسان
اتحادی ای ھم در تیول صاحبان سرمای 
است و اگر ھم در روی کاغذ مجبورند 

ا اندکی حفظ کنند، بخاطر برخی ظاھر ر
مالحظات داخلی و خارجی و کسب 
مشروعیت حقوقی از نھادھایی مانند 

 .سازمان تجارت جھانی است

البت این گون سازمان ھا ھم خودشان 
برای از میان برداشتن موانع تجارت آزاد و 
بویژە از بین بردن حق و حقوق انسانی 
کارگران، تشکیل شدە و فعالیت می 

ند، بنابراین انتظاری بیش از این از دولت کن
ھا نداشت و ندارند، ک اگر داشتند 
مناطق آزاد تجاری در جھان ب جوالنگاە 
صاحبان سرمای ک رفتارشان کم 
شباھت ب عصر بردەداری نیست، تبدیل 

   .نمی شد

 ، تداوم و تشدید یک طرف و جانبداران
بر  تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات ناظر

کارفرمایی دولت و  –مناسبات کارگری 
سایر نھادھای حکومتی ک ھمراە با 
جلوگیری از فعالیت سندیکاھای کارگری و 
سرکوب اعتراضات و فعالیت ھای 
سندیکایی و بسط اتحادی ھای 
کارفرمایی صورت گرفت و می گیرد، 
آشکارا ماھیت واقعی حکومت و نھادھای 

ان می حکومتی را برمال می کند و نش
دھد ک آنھا با وجود پیامدھای فاجع بار 
این سیاست ھا ھنوز ن تنھا در فکر 
بازنگری در سیاست ھایشان نیستند 
بلک اصرار بیشتری بر تداوم آنان دارند و 
ب زعم خودشان تالش می ورزند با 
تصویب قوانین و مقررات ضد کارگری و 
فریب افکار عمومی و تشدید سرکوب 

کارگری، ھم موانع حقوقی فعالیت ھای 
و مقاومت ھای بحق کارگران و دیگر موانع 
پیشبرد این سیاست ھای بغایت 
ارتجاعی و ناکارآمدشان را بی توج ب 
مقاومت و مخالفت ھای کارگری از میان 

 ٣٧بردارند و مھر پایانی بر یک مقاومت 
  سال بکوبند.

  

  

  

  

  

  

  

  

تصویب الیح بسط مناطق آزاد تجاری در  
جلس گام بزرگ دیگری است در راستای م

توسع و تداوم این سیاست ھا ن تنھا 
حقوق کارگران را بیش از پیش از میان بر 
می دارد، بلک اقتصاد مولد داخلی را نیز 
تضعیف می کند و ب بسط نفوذ کنسرن 
ھای بین الملی بر اقتصاد کشور یاری می 
رساند و در این میان عدە محدودی از 

ان و تجار و داللھا نیز از فیض آن قدرتمند
  .بھرمند می شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در نتیج وضعیت معیشتی و حقوق 
شھروندی کارگران بیش از پیش تضعیف 
می شود و ھمان طور ک تجرب مناطق آزاد 
تجاری نشان دادە تحول چندانی نیز در 
اقتصاد و اشتغال ایجاد نخواھد کرد. اکنون 

گون سیاست ھا در دامن مخالفت با این 
میان اقتصاددانان غیر وابست و عدالت خواە 
تعمیم یافت و آن ھا نیز از زوایای مختلف آن 
را مورد نقد و انتقاد قرار دادە و با آن ب 
اند.، اما بقول یکی از آنان  مخالفت برخاست
ک اخیرا سیاست دولت را نقد کردە بود، 

نب دولت توجھی ب این انتقادات ک از جا
ای نشان  این گروە مطرح می شود توج
نمی دھد! شاید بیشترین دلیل این بی 
توجھی ب دلیل آن باشد، ک اساسا انگیزە 
افزایش سود سرمای داران بر یافتن راە حل 
ھای مناسب برای فائق آمدن بر رکود و 
بیکاری نزد دولتمردان و مجلس ارجحیت 
دارد و سودخواھی و افزون طلبی 

دا ری حاکم عقل و چشمشان را سرمای
چنان کور کردە ک حتی در اوج نارضایتی 
ھای ایجاد شدە از این شرایط قدرت 

  .تشخیص شان را از دست دادەاند

بھر حال با تصویب چنین قوانینی و تشدید 
سرکوب نمی توان چنان نظمی را ک 
مطلوب صاحبان سرمای باشد ب قیمت از 

حق میان برداشتن بدیھی ترین حقوق 
کارگران و گرسن نگ داشتن آن ھا حفظ 
کرد. کارگران با تداوم اعتراضات و بسط 
ھمبستگی شان ب مقابل با این گون 
قوانین برخواھند خواست و آنھا در این 

 .مبارزە تنھا نخواھند ماند

تصویب الیح بسط مناطق 
آزاد تجاری در مجلس گام 

ری است در بزرگ دیگ
راستای توسع و تداوم 
این سیاست ھا ن تنھا 
حقوق کارگران را بیش از 
پیش از میان بر می دارد، 
بلک اقتصاد مولد داخلی را 

 نیز تضعیف می کند

حق اخراج کارگر به صورت 
تام در انحصار کارفرما قرار 
دارد، مرخصی ھای 

قانونی کاھش  -استحقاقی
تعیین ساعات  یافت و

کاری، اضاف کاری، بیم 
کردن کارگران در اختیار 
کارفرماست، قوانین تامین 
اجتماعی در این مناطق 
اجرا نمی شوند و تعیین 
دستمزد و افزایش دستمزد 
نیز ظاھرا توافقی است، 
ولی در عمل در اختیار 

 کارفرماست

وضعیت معیشتی  در نتیج
و حقوق شھروندی کارگران 
بیش از پیش تضعیف می 
شود و ھمان طور ک تجرب 
مناطق آزاد تجاری نشان 
دادە تحول چندانی نیز در 
اقتصاد و اشتغال ایجاد 

 نخواھد کرد

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



  
  
  

  ١٧صفحه   ٦١شماره     

 حراب نھادن چه سود دل به بخارا وبتان طرازروی به م  
      ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز

   ناصرخسرو

ھایش نشاند و راه افتاد فراموش کند.  بر شانه  تا آخرین لحظه حیات آن لحظاتی را که فرھاد اورا با اسبش  گوید: " امکان ندارد شیرین می
شود کسی را با  که افسانه است. مگر می  گویم: "این تی اگر خسرو را ھم دوست داشت ." میحتی اگر خسروپرویز ھمسرش بود. ح

چیز بعید نیست. اگر شیرین ھم به اندازه  کند؛ عمیق و دردناک. "از عاشق ھیچ ھایت بنشانی؟" با دقت نگاھم می اسبش بلند کنی وبر شانه
ھای خود بنشاند تا خانه یار برود. اگر  اسبش بر شانه  توانست فرھاد را با ! او ھم میدادند فرھاد عاشق بود و به او ھم چون مردان امکان می

ھای  شود. قصه کوه ھا چھره زنان دیده نمی کردند. ھیچ کجای این حکایت جا می ھا را جابه که کوه  ھا باشد چه بسیار زنان قرار بر کندن کوه
  کرد."  توان بیان مھری است که نمی سربه شده با درد در نھان. حتی در عاشقی!ا ین راز کنده

ای بزرگ در  سن وھم بازی. در گوشه دنج خانه ھم  بینم با گیسوان بلند تافته، چشمانی روشن پرشور. دو دخترند دخترک کوچک زیبایی می 
نام خود   ی دختر ھمھا دختر و پسر. عروسک  ھای ھاست. عروسک اند. این گوشه ھمیشگی آن ای ھای پارچه حال درست کردن عروسک

کنند. برایشان عروسی  نھند و بازعوض می ھا می ھای پسر نامی ندارند . ھرازگاه نامی از پسران فامیل را بر آن ھاست . اما عروسک آن
ھای کودکانه  دانی زیباترین روزھایم درھمین عروسک بازی خورند؛ "می ھای خانگی می رقصند. از شیرینی اندازند. می گیرند ھلھله راه می می

ھا را با  گفتیم. آن ھا قصه می و برای عروسک خوابیدیم  ھا ھم کنار ھم می از صبح تا شب؛ حتی بسیاری از شب  ام گذشت." با دخترخاله 
رسیدند.  کردند، اما سرانجام به وصال ھم می دویدند؛ مشکل پیدا می شدند؛ دنبال ھم می ھای ما عاشق می خواباندیم. عروسک خود می

  ھا کشید اما سرانجام به وصال آرزو رسید. نبر عاشق آرزو دختر پادشاه شد. بسیار سختیق
  النده گله دستمال قان ترن سله سله."     یار گلر گوله گوله    " سو گلر لوله لوله

  را )کند با آن عرق جبین خود  که پاک می  داری بر دست دستمال گل    رسد یار از راه می   شوند ھا جاری می ( آب
افکند. "  آید و دست بر گردن یار می که از شھر و دیار آواره شده و چادر به صحرا زده است از چادر بیرون می در نھایت آرزو دختر پادشاه  

درختان »  توتا باغ« ھایش را نیافت. باغی بزرگ و زیبا.  گرفت. اما او خود ھرگز پایان شیرین داستان که با آه حسرتی پایان می   داستانی زیبا
گلی در  آالچیق کاه ھای انگور،  جوی آبی که پیوسته از کنار درختان جاری است. تاک . شرشر آرام توت سایه انداخته بر دیوارھای گلی باغ

خت بزرگ گردو اند. زیر در داخل کاریز آب نھاده ھای رسیده انگور را درون غربالی  کنار کاریز و چندین درخت بادام و زردآلو بر کناره آن. خوشه
اند. در گوشه دیگر باغ چندین دختر  زنان گرم گفتگواند. سماور در حال جوشش است. تعدادی پسربچه باالی درختان سروصدا راه انداخته

ر بر ترک خود کند سوا  نوبت   ھا به آن اند،  اند، تا یکی از پسران فامیل که اولین دوچرخه را برای او خریده نوبت ایستاده به  ساله سیزده -  دوازده
چرخاند. اما زمانی که به او  بار دور باغ می کند یک و دور باغ بچرخاند. پسرخاله اوست چند سال بزرگتر از او. ھر دختری را که سوار می

  چرخد. رسد بارھا دو ر باغ می می
شود در فضا معلق  د از ترک دوچرخه جدا میدو چسباند. لرزشی آرام درجانش می ھای بلند و رھا شده او می ھای خود را به گیس آرام لب

کند : "من فقط با  بال نبوده است. پسرک در گوشش زمزمه می شود. ھرگز چنین سبک گردد. پری رقصان در باد. تمام بدنش کشیده می می
کنند  خد. دختران اعتراض میچر گردد. دوچرخه در باغ می کشد. گوئی جان از بدنش رھا می ھای او را می تو عروسی خواھم کرد !" آرام گیس

  ھایش بلندتر است !" گوید: "گیس چرخانی ؟" پسرک به خنده می : " چرا اورا بیشتر می
   ھایش را به دور گردن کرد. گیس تمامی آن شب را نخوابید. در باغ چرخید. دوچرخه ھمچون کالسکه طالئی بود که در میان ابرھا پرواز می

اورا بر بھترین عروسک پسر خود نھاد. بارھا وبارھا با او عروسی کرد. با   کشید. از فردا صبح نام د میو به دنبال خو  انداخت پسرک می
  ھای شھر کوچکشان گشت. کوچه دوچرخه او در تمام کوچه پس

ور به ازدواج با ای کوتاه پدر رفت. آن زندگی به سامان فروپاشید. پسر مجب نبود. در فاصله  ھایش اما داستان زندگی او داستان عروسک 
را   ای پرجمعیت که مادر ھمسرش سلطه ارباب  به ازدواج با مردی دیگر داد. عروس خانواده اجبار تن  به دختری دیگر شد. اونیزچھارده ساله 

بسیار خوبی بود.  کردم. ھمسرم مرد گاه لذتی از زندگی نبردم. چه روزھا که گریه می ترین رعیت آن خانه بود. "ھیچ بر رعایا. او مظلوم داشت 
و   رود. با چشمانی گریان بیست به خود نیامده با سه کودک ھمسر از دنیا می  ای مستبد."  اما او ھم مظلوم چون من گرفتار در چنبر خانواده

  اند. گردد. کودکانش را خانواده ھمسر گرفته ساله به خانه پدری برمی سه
کشیده است.  اندازه یک قرن سختی  خانه دیگر آن خانه کودکی نیست. او در این ده سال بهتنھا، غمگین، فشرده از درد! ھراسان از آینده. 

دانی چه روزھا کشیدم. بچه سوم ام چند ماه بعد از پدر مرد. چقدر زیبا  گردد با دستانی خالی و کودکانی که در کنارش نیستند. "نمی برمی
اند؟ کجا  چه خورده  کردم! حال ھا به آن دو کودک فکر می ندند. تمامی شببود. در چشم به ھم زدنی رفت. دو پسرم در آن خانه ما

دعا   خواندم،  گشتم ؛ نماز می ھا می خواستم، در اتاق دھد؟ از خواب بر می کند و آزارشان می اند؟ آیا عمویشان باز تندخوئی می خوابیده
ھای  دادم. جیب کردم. غذایشان می آمدند تنھا نگاھشان می من می ھا پیش توانستم بکنم. ھر بار بچه کردم . در آن شھر کوچک چه می می

دانم چرا انتظار  رفت. ھمیشه در اضطراب بودم . نمی ھا می رفتند و قلب من نیز با آن کردم. می کوچکشان را از ھر چه که در خانه بود پر می
ای سخت و سنگین چند روزی در خود پیچید و از  ت بادل پیچهای تلخ را داشتم. حادثه آمد پسر کوچکم که بیشتر از ھشت سال نداش حادثه

ھا بعد پسرم بزرگم  گفت. مدت کس چیزی نمی سختی با لگدھای سنگین اورا زده بود.ھیچ دنیا رفت. در آن چند روز من اورا ندیدم. عمویش به
لحظه چھره مظلوم و زیبای آن  گاه حتی برای یک  بودم. ھیچشده بود. اما من ایستاده  پیچید. دنیا برایم تنگ برایم حکایت کرد. درد درونم می 

ھا چه بر من رفت. یاد گرفتم که صبوری کنم. بجنگم، سر پای خود به  دانی در این سال پسر کوچکم از مقابل چشمانم دور نشد. آه نمی
  دیگر برایم ممکن نبود." ایستم. اما زندگی در آن شھر کوچک 

ای  تر از او بود درآمد ."خسته بودم از سربار بودن در خانه پدری. خانه ر بزرگ فامیل به عقد مردی که پنجاه سال بزرگآنکه ببیند با قول و قرا بی
خواستم نفس بکشم. تنھا!  چرخید.از خاطرات تلخ. قیدوبند یک زنی که خیلی زود بیوه شده بود. می سختی می که دیگر اقتصادش به

خواستم آزادباشم! از آن شھر از آن خاطرات. روحم با جسمم بیگانه  دی از فامیل برایم تصمیم بگیرد. میخواستم ھر فر دغدغه مالی. نمی بی
  شده بود."

شود: "چه  بر نفس او دادی؟ باز آرام و با دقت خیره می چطور زندگی با مردی ھفتاد وپنجساله را دوام آوردی؟ چگونه نفس   ای زیبای من!
کند که سختی و تلخی روزھای من را داشته باشد زندگی قضا و قدر است! اجبار است! ناگزیری است. زن  تواند درک بگویم تنھا کسی می

ً به در دوره ما  آمد. زمانه فرق کرده است. وقتی رضاشاه آمد وقرار شد زنان چادر از سر  حساب نمی ھیچ اختیاری از خود نداشت. اصال
بامی خود را به حمام  بامی به پشت کردند. ما از پشت رفتیم. حمام را قرق می نیز شبانه میبردارند. ما زندانی خانه شدیم. حتی به حمام 

خواست من نیز پالتو بپوشم؛ کاله بر سر بگذارم  رساندیم. برای ما پالتو و کاله دوختند. اما ھرگز اجازه پوشیدن ندادند.آه که چقدر دلم می می
  . اوج جوانی!" و به خانه فامیل بروم. من ھیجده سال داشتم

دیگر  شود."من در آن زمان اگر در شھری بزرگ بودم ومی توانستم کارکنم  ساید به دوردست خیره می ھایش را به ھم می و دست گوید  می
ط کردم. اما برای من که از فامیل بزرگی بودم کار کردن در آن شھرستان کوچک ممکن نبود. فق کردم! پسرم را بزرگ می ھرگز ازدواج نمی

  ...  این مرد دوم ھم مرد بدی نبود خواستم زندگی کنم و اگر بتوانم پسرم را پیش خود بیاورم. من بازندگی معامله کردم. می
   ١٨ادامه در صفحه 

 

 چرخید درخت توت و دختری که سوار بر دوچرخه دور آن می
 ابوالفضل محققی

 



  

  ١٨ صفحه   ۶١ شماره    

  ... درخت توت و دختری
  ١٧ادامه از صفحه 

نخست مادرم به اتاق رفت. او  گوید: "وقتی ندیده به عقد او درآمدم واو به خانه ما آمد،  به خنده میحرمت و احترام من را زیاد داشت ." 
گفت : وقتی مادرتان وارد شد من خوشحال شدم زن زیبایی بود ھرچند سنی  درآورده است. می  فکر کرده بود که مادرم را به عقد خود 

دنیا دور سرم چرخید و درھای بھشت گشوده شد. من حتی   ید و شما وارد شدیدآ از او گذشته بود. وقتی گفت که حاال دخترم می
  ھای فامیل شمارا ھم دوست دارم ." گربه

ساله و  ساله شده بود از دنیا رفت. حال او مانده با پسری نه  این زندگی ھم چندی نپائید. ده سال بعد مرد دوم ھم که ھشتاد و پنج
چیزتمام شد. تقسیم ورثه شد و برای او تنھا ھمان   ھفت سال داشت. در چشم به ھم زدنی ھمهو پسری دیگر در غربت. تنھا سی 

اما  ھای شبانه.  ھای تودرتو با ترس ھای خالی، زیرزمین گاه ساکنینی نداشت. ھمه رفتند؛ اتاق ای که گوئی ھیچ خانه بزرگ ماند. خانه
خواست. یک حیاط و دو اتاق را به کرایه داد. دستگاه  طور که می بگیرد؛ آن کرد. او آزاد بود که خود تصمیم این باریک چیز فرق می

  ھای خود بسازد و ساخت. بافی خود را در زیرزمین خانه بر پا کرد. او مصمم بود که زندگی را با دست قالی
میدند که زن بودن یعنی چه؛ مادر فھ کشیدند، می کشیم مردان می ھمه سختی که می تر ندارند. اگر این چیز از مردان کم ھا ھیچ " زن

و مستقل بودن یک زن  چیز زیباتر از آزادی  ای نیست. ھیچ نان پاره   تر از نگاه کردن به دست مردان برای چیز سخت بودن یعنی چه. ھیچ
اری دخترخواھرش و دوساله بود پیش خود آورد. خانه گرو نھاد دکان برایش گشود. به خواستگ  نیست . " پسر بزرگش را که حال بیست 

تر از  دھم که محکم را که پسرش دوست داشت برای او گرفت. پدر دختر گفت: "پسرتان گریزپاست من دختر به شما می  رفت. دختری  
  مردان ھستید."

ھا در کنارش  چنان زیبا که در وصف نیاید. پسر دوم را ھم بزرگ کرد. شب یک زندگی زیبا عاشقانه برای پسرش ساخته شد. آن
زند. ھمراه پسرش  ھنوز در فضا موج می  ای چنان لطیف که عطر آن روزھا خواند. رابطه گفت،شعر می نشست، برایش داستان می یم

ھای او  پای او زندان رفت. درد کشید پشت درھای زندان لرزید. اما ھر بار که به مالقات او رفت تنھا گریست و در چشم درس خواند. پا به
  خیره شد.
زنند. آرام کف پایت رانشانم بده ." اما ھرگز التماس نکرد.  گویند شالق به کف پا می ای؟ می نکردند؟ چرا گردنت را گرفته "اذیتت که

ترسید. اما ھمیشه ایستاده بود. "پسرم خودت خواستی، طاقت بیاور ." و  گریست. می مغرورتر از آن بود که التماس کسی کند. می
گوید : "یک جفت کفش به من بدھکاری! گفتی برو در تظاھرات شرکت کن.  فریاد کشید. به خنده میخود طاقت آورد. ھم پای پسرش 

کشد  شود؟ " آرام دستی بر سر پسرش می ھای من چه می ھایم پاره شد. حال می گویید خیانت کردند. تکلیف کفش چقدر رفتم کفش
کنند. باید بروید از این مملکت خارج شوید." دوری فرزند را تاب آورد؛ او  میکس رحم ن ھا به ھیچ . "بیخود دنبال آخوند جماعت افتادید. این

گرفت به پسر  رفت. اما حاضر به برداشتن عصا نبود. عصرھا که دلش می سختی راه می ھمیشه چنین بود. حال پیر گشته بود به
جا به مان. من  یا کسی نیست . اگر من را دوست داری ھمانھا در دن بازتر از این زد. "مبادا بیانید! حقه بود زنگ می  کوچکش که در غربت

  ترم." گونه راحت این
چھارنعل   شود دوید؛ اند. مگر چقدر می ھا ھم مثل من خسته شده گفت:"این اسب شده بر دیوار اتاقش می ھای تابلوی نصب از اسب 

آن ظھر، نان برشتیان، آن   گاه نتوانست ن من نباش !" او ھیچام. اما نگرا ھا که جای خوددارند. خسته شوند، آدم ھا خسته می رفت. اسب
اختیار غبار اندوھی دور در چشمانش  دید بی ای می باغ توت و آن چرخش نشسته بر رکاب دوچرخه را فراموش کند. ھر بار که دوچرخه

رد. حس غریبی که ھرگز تکرار نشد. بار عشق را در تمامی وجودش حس ک  اش تنھا یک دانم که او در تمامی زندگی شد. می ظاھر می
خورد. ھر بار که تمامی  چرخید وبر جوانی رفته حسرت می کرد. در باغ توت سوار بر دوچرخه می او در رؤیاھایش ھنوز عروسک بازی می

مزمه عاشقی کرد. او ز آورد. روی در محرابی که جمال گمشده خود را در آن جستجو می شد به نماز روی می وجودش به فریاد بدل می
  داشت.

     " درباع راز و خلوت مرد کدام عشق
   آتش زدای کام   کدام   در رقص راھبانه شکرانه 

      تان را  ای بازوان فواره
  خواھید برافراشت ؟ " 

    شاملو     
  ساختند." جا می نشاندند تا خانه یارمی رفتند وکوه ھا جابه " اگر زنان راھم امکان مردان بود یار و اسب بر شانه می

  من یمدم دوین جا "      " توت آغاجه بویم جا  
  اما افسوس که ھرگز سیر ازآن نخوردم)      (درخت توت ھم قد من گردیده است

  من نیز دلتنگم. برای کسی که نخستین زمزمه عاشقی را در گوشم خواند.
  

 نعل وارون زدن نقدی
  فرخ نعمت پور

ھران با حضور محمدرضا نقدی، رئیس ای در مراسمی در غرب ت خبرھا حاکی از آنند که حدود صدھزار دستگاه مربوط به تجھیزات ماھواره
  .سازمان بسیج نابود شده است

. خود مسئولین رژیم بارھا اذعان کردەاند ک درصد بسیار باالئی از مردم ایران علیرغم غیر قانونی بودن ماھوارە، از آن استفادە می کنند
  .د می گویندھنگامی ک آمار مطرح است، بعضی ھا از ھفتاد درصد، و بعضی دیگر از شصت درص

اما آنچ در این نمایش نابخردان نابودی ماھوارەھا جلب توج می کند، ن نابودی خود ماھوارەھا (بیھودگی برخورد حذفی با ماھوارەھا 
)، بلک سخنان رئیس سازمان بسیج است در این مراسم شنیع ک جلب توج می  ک در طی تمامی این سالھا بنوعی ادام داشت

انگیز جامعه را  ت است ک ما مسئوالن نباید کاله سر مردم بگذاریم و به خاطر اینکه خودمان را خوب جلوه دھیم ابزار مفسدهکند. او گف
 .ترویج کنیم تا دوباره مردم به ما رای دھند

   .او از 'ما' می گوید، اما کامال واضح است ک منظور او، ن خود و ھمپالگیھایش، بلک دولت روحانی ست
شرایطی ک با طرح معضل فیش حقوقھا از جانب تندروھا، تشدید انتقادھا از برجام و غیرە، تندروھا از یک دورە بودن ریاست جمھوری در 

اند تا زیر عنوان مسائل اخالقی، ضرب دیگری ب  روحانی می گویند، ظاھرا طرح مسئل ماھوارەھا، مورد دیگریست ک آنان ب آن دل بست
   .رد آورنددولت روحانی وا

اما اگر ھفتاد درصد مردم، تماشاگر کانالھای ماھوارەای ھستند، بدین معنی ست ک ھفتاد درصد مردم ایران از سیاست برچیدن 
  .ماھوارەھا می توانند ناراضی باشند

 !نقدی، نعل وارون می زند
 



 
            

 

  ١٩صفحه   ٦١ شماره    

  در نظری "استبداد شرقی"، ادارە سیستم آب و آبیاری توسط دولت جایگاە ویژەای دارد. در این تئوری ک با آن بنیانھای                   
  مادی دسپوتیسم شرقی تبیین می شود، بعلت کمی آب و نقش آن در تولید (در زمانھای قدیم تولید از طریق کشاورزی و                     

  مارکسنقش اساسی ای ک این فرم تولیدی داشت)، دولت نقش ویژەای در کانال کشیھا و حفاظت و ادارە آن داشت، و طبق نظر    
یانھای مادی زندگی، نقش درج اول را در ادام حیات یک جامع دارند، پس دولت جایگاە ویژە پیدا می کرد، و چونک تولید و بازتولید بن

این، بنیان مادی دسپوتیسم را تشکیل می داد، و بدین ترتیب ما در ایران ب درازای تاریخ شاھد ظھور و نقش بی بدیل استبداد در ادارە 
  . ری عظیم و طویل و تمرکز بی بدیل قدرت در آن، مشخص چنین استبدادی بودجامع بودەایم. دستگاە دیوان ساال

داری، نفت بنوعی ب شاخص بنیان مادی ادام ھمین  داری) و کشف نفت، و با جایگزینی ابزار تولید سرمای با شروع مدرنیسم (سرمای
  . استبداد شرقی تبدیل شد، و آب جای خود را ب نفت داد

تدریجی نقش نفت در اقتصاد و تالش دولتھای وقت برای تنوع درآمدھا، می بینیم ک با شروع بحرانھای محیط زیستی  اما اخیرا با کاھش
ک مشخص اصلی آن کمبود آب است، حاکمیت ایران از سالھا قبل با شروع سدسازیھا در مناطق پر آب کشور (بویژە در غرب)، و انتقال 

مرکزی، دوبارە دارد نقش بی بدیلی در ادارە آب در کشور پیدا می کند، امری ک ما را بنوعی با تکرار آن ب شھرھای بزرگ بویژە در مناطق 
  . تاریخ روبرو کردە است

البت ب شیوە سدسازی و ادارە آب و نوع برخورد قدرت با بحران محیط زیستی، انتقادھای جدی مطرح شدەاند، اما علیرغم ھم اینھا ما 
ھای استبداد شرقی در ایران یاری می رساند، و نقش بی بدیل دولت را در تحمیل باز با پدیدەای رو برو ھستیم ک ب تحکیم و ادام پای

ھای آب کشور در مناطقی  خود بر جامع مدنی افزونتر می کند. بویژە اگر ب این مسئل توج کنیم ک بخش مھمی از مراکز و سرچشم
تھای ملی ـ قومی زندگی می کنند، و دولت مرکزی از جانب آنان یک نوع تھدید را علی خود احساس می از کشور قرار دارند ک در آن اقلی

کند. ترکیبی از اھمیت آب و ھمین احساس تھدید بالقوە در دورە کنونی باعث خواھد شد ک گرایش ب دسپوتیسم افزایش یابد و این بار 
التقاطی از کھن و نو می باشد. کھن بعلت بازگشت نقش آب، و نو بعلت ھمین  ما با دورە دیگری سروکار خواھیم داشت ک بنوعی

داری. و دقت کنیم ک عمدە پروژەھای سدسازی در کشور عمدتا توسط سپاە ادارە و مدیریت می شوند ک  بازگشت اما در شرایط سرمای
   .کشورمان می باشداین خود در خود حاوی معنای بزرگی در مسیر تعمیق مختصات دسپوتیسم شرقی در 

اگر در سالھای پیش، جنگ بر سر آب را جنگ آیندە پیش بینی می کردند، و این جنگی بود در ابعاد میان دولی، اما در ابعاد درون کشوری 
ی ھم می توان سخن از نوعی جنگ گفت، اما ن در مختصات جنگ داخلی، بلک در ابعاد فزونی یافتن اختالفات میان مناطق درون کشور

واقعیت این است ک دولت مرکزی بعلت عقلیت مرکزگرای خود،  ١ب علت ھمین کمبود آب و شیوە غلط مدیریت آن از طرف دولت مرکزی.
زیرا ک بفرض بحران  ٢با پدیدە بحران آب نیز مرکزگرایان برخورد کردە و خواھد کرد، و اصل را بر حفظ شھرھای بزرگ مرکز قرار خواھد داد.

شھرھا، می تواند امنیت دولت مختل شود و تھدیدات جدی متوج آن گردد، اما تھدیدات پیرامونی، تنھا پیرامونی باقی خواھند آب در این 
  . ماند و نمی توانند فلسف وجودی آن را با بحران جدی مواج کنند

ایران تبدیل خواھد شد. عالئم آن از ھم اکنون  متاسفان آب در آیندە ب فاکتور جدی دیگری در تعمیق اختالفات میان مرکز و پیرامون در
 .بخوبی پیداست

 

 بازگشت آب در توجی استبداد شرقی
 فرخ نعمت پور

  روزنامه نگاران ایرانی بدون سندیکا
 

 روزنامه نگار در تبریز -پیمان پاک مھر

ا و تشکل ھای غیردولتی روزنامه نگاری امکان پذیر نیست چرا که برخی ھمواره به دنبال روزنامه نگاران آزادی مطبوعات بدون سندیکاھ
 اطاعت پذیر و بدون حامی ھستند.

، آزادی مطبوعات در جھان رشد خوبی داشت ولی متاسفانه مطالعه تاریخ مطبوعات ایران از ١٩ھرچند از نیمه ھای قرن 
نگاشته شد) تا دھه نود شمسی نشان می دھد که  ١٨٨١ت ایران با برداشت از قانون فرانسه در مشروطه(نخستین قانون مطبوعا

تشکل، انجمن و سندیکای روزنامه نگاری مدافع قلم به دستان در این کشور که یکی از تضمین کننده ھای آزادی بیان و قلم ھستند، 
قانونی تدوین شده آسیب پذیر بوده و ضمانت اجرایی و حقوقی در صیانت از این  مجال ظھور و بروز نیافته اند و اگر اساسنامه، نظام نامه و

  صنف نداشته و دچار به اصطالح وتو نیز شده اند.

امروزه آزادی مطبوعات به عنوان شاخصی از توسعه است و دفاع از روزنامه نگاران، دفاع از منافع عمومی است. نظام ھا و دولت ھای 
ومی که یکی از آن ھا جامعه باز است، توجه خوبی نموده و دشمنانش را با ساز و کارھای حقوقی و قانونی تا مردم گرا به خواست عم

  حدودی به حاشیه رانده اند.

این دولت ھا از طریق وزارت خانه ھا، الیحه ھایی که به استقالل حرفه ای روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات می انجامد تھیه و آن را در 
  ش نویس نظام نامه حقوقی برای تصویب به مجلس برده اند.قالب پی

اما در ایران ما، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در اغما ھستند. معاونت مطبوعاتی وزارت فرھنگ و 
ل را با کلید تدبیر داد، اقدامی در این راستا ارشاد اسالمی دولتی که در انتخابات ریاست جمھوری وعده بازکردن قفل این دو نھاد مستق

   سال و اندی و در چند ماھی که از عمر آن باقی است بتواند کاری از پیش ببرد. ٣انجام نداد و به نظر نمی رسد که پس از 
ت، ناالن از حمایت ضرب المثل "دولت ضعیف، مردم ضعیف"، و برعکس، ھم اکنون گریبان جامعه رسانه ای کشور را گرفته است. اگر دول

رسانه ای و تبلیغاتی است و از تبعیض سخن می گوید، نتیجه بی توجھی به حقوق ھمه جانبه روزنامه نگارانی است که منتظر عمل به 
   وعده ھای آن در جھت فراھم نمودن فضای مناسب برای آزادی مطبوعات و رسانه ھا بودند.

مستقل، حمایت کردن و نکردن تاثیری در احوال آنان ندارد و در پاییز یا بھار مطبوعات نیز قلم بر ھر چند برای روزنامه نگاران استخوان دار و 
زمین نگذاشته و نیام آن بر نکشیده و به وظیفه حرفه ای خود عمل کرده اند، اما شاید برای بسیاری دیگر حمایت ھای صنفی مھم بوده و 

یکی از مطالبه ھای به حق روزنامه نگاران است تا بتوانند کف مطالبات خود را از طریق تشکیل "سندیکای مستقل روزنامه نگاران ایران" 
  این سندیکا و تشکل صنفی پیگیری کنند.

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
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 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

... نگاه به حمید   
  ٧ ادامه از صفحه

در خود پروراند و به کارشان گرفت. ازخصوصیات 
  یک انسان مدرن.

اما بالفاصله این را ھم باید بگویم که از حمید  
اشرف نباید یک پیشوا و ابرانسان ساخت. چنین 

ھای  چیزی مغایر ارزش ھا، آرمان ھا و اندیشه
عی مدرن و معاصر فلسفی، سیاسی و اجتما

حمید اشرف ضمن اینکه آن   خود حمید است.
ھای انسانی مدرن را داشت، در عین  ویژگی

حال حامل و حاوی کمبودھا، خطاھا و ایرادات 
فکری، سیاسی و تشکیالتی بزرگ و کوچک 
خود نیز بود. او بار آمده جامعه ایرانی بود. حمید 

آن  اشرف را یک انسان مدرن ِ ایرانی باید دید؛
انسانی که از درون دچار تناقض است. و چرا 

  متناقض؟
زیرا که ھمچون اغلب روشنفکران، سیاسیون  -  

و رھبراِن مدرِن چپ و راست و میانه کشور ما، 
ھای مدرنیته را در خود  ھم بسیاری از مولفه

حمل می کرد و ھم عناصر منفی از تفکر و 
  و وجودش داشت. فرھنگ سنتی را در جان 

که ھمانند اغلِب ھم فکران چپ چرا  -
اش، ھم آزادیخواه بود و ھم  سوسیالیستی

  ھای لیبرالیسم سیاسی. مخالف آزادی
چراکه ھم از دمکراسی به مفھوم خودگردانی  -

آزاد دفاع می کرد، ھم طرفدار دیکتاتوری پرولتاریا 
و نظرات استالین و مخالف ساختارھای 

گمان  چنین ھای واقعا موجود بود و  دمکراسی
بورژوائی ھستند و لذا بی  می برد که اینھا 

ھم مدافع اندیشه ھای فلسفی و   ارزش.
با ایمان «سیاسی مدرن چپ بود و ھم مدام بر 

علیرغم    ... تاکید می کرد و» به پیروزی راھمان
تناقضات، کمبودھا و ایراداتی از این دست اما، با 

ساله حمید اشرف باید گفت  ١٥سنجش زندگی 
یکی از مدیران، سازمانگراِن و رھبران که 

سیاسی مدرن و خالقِ جنبش سیاسی کشور 
ما در دوره خودش بوده است. نام او در تاریخ 

  کشور ما ماندگار است.

  یادش گرامی باد. 
 

  ... کشتار زندانیان
             ١١ادامه از صفحه 

ننگین رژيم يعنی  ادامه در صفحه 
حاکمیت سرمايه داران و زمینداران 
توسط مزدوران روحانی، نظامی و اداری 
شان و سلب مھم ترين و اساسی 

شجیع ترين حقوق مردم، تحريک و ت
مأموران آخوند و غیر آخوند نظام در 
کشتار و جنايت از طريق حذف ھرگونه 

خیر و «شک و ترديد در آنھا و تضمین 
در اين رژيم پلید و وعدۀ » سعادتشان 

بھشت به آنان به خاطر کشتار، انواع 
شکنجه ھای جسمی و روحی و تجاوز. 
حتی کسانی که کشتارھای رژيم در 

و خوزستان  کردستان، ترکمن صحرا
چشمانشان را باز نکرده بود، حتی 
آنھائی که ھزاران اعدام با تیرباران و 
دار، قطع اعضای بدن و يا کشتن زير 
شکنجه و تجاوز در نخستین سال ھای 
استقرار رژيم ھنوز ماھیت آن را 
برايشان روشن نساخته بود، حتی 
آنھائی که تداوم مجازات ھای 

یر خوارکننده و قرون وسطائی نظ
سنگسار و شالق و ُمثله کردن و 
قصاص ھنوز بیدارشان نکرده بود، حتی 
آنھائی که سیطرٔە اختناق، سرکوب، 
يورش به کارگران، زنان، دانشجويان، 
بستن روزنامه ھا، شکستن قلم ھا، 
حمله به دانشگاه ھا و بسیج چاقوکش 
ھا و قداره بندان حزب اللھی برای خفه 

ر تحقق کردن ھرگونه تالش به منظو
ابتدائی ترين خواست ھای سیاسی، 
فرھنگی يا حرفه ای تضاد عمیق و 
آشتی ناپذير اين رژيم با اکثريت عظیم 
مردم را برايشان مثل روز روشن نکرده 
بود، آری ھمۀ اين گونه کسان می 

 ١٣٦٧بايست پس از کشتار فجیع سال 
به خود آمده باشند و ھرگونه توھم 

ان آشکار و دربارٔە اين رژيم و مدافع
پنھان آن و جناح ھای مختلف درون و 
  بیرون حاکمیت را از دست داده باشند. 

اما متأسفانه چنین نیست. ھنوز 
کسانی ھستند که يا نسبت به رژيم 
توھم دارند و يا آن را قابل اصالح از درون 
يا از بیرون می دانند. دلیل حمايت ھمۀ 
اين گروه ھا از رژيم يا عدم مخالفتشان 

ا آن تنھا نا آگاھی نیست، بلکه منافع ب
اقتصادی و سیاسی در اين باره نقش 
مھمی دارد. طبقات، قشرھا و گروه 
ھائی ھستند که با آگاھی از ھمۀ اين 
جنايات از رژيم حمايت می کنند. ھرگز 
نبايد فراموش کرد و يا از گفتن اين 
حقیقت خسته شد که جنايات و 

دف سرکوب ھای رژيم به خودی خود ھ
نیستند، بلکه وسیله اند: وسیلۀ در بند 
نگاه داشتن و ترساندن توده ھای کارگر 
و زحمتکش شھر و روستا به نفع 
سرمايه داران و ديگر صاحبان وسائل 
تولید که از استثمار کار ديگران زندگی 

اقتصادی  -می کنند. مضمون اجتماعی 

و سیاسی سرکوب ھا و کشتارھای 
ون و چرای رژيم تضمین اطاعت بی چ

کارگران، زحمتکشان و روشنفکران از 
طبقات استثمارگر و تن دادن به ھرگونه 
تشديد کار و يا بیکاری و درماندگی از 
يک سو و عدم اعتراض به سیاست 
ھای رژيم در زمینه ھای اقتصادی، 
سیاسی و فرھنگی از سوی ديگر 
است. رژيم بايد اکثريت عظیم مردم را 

گاه دارد تا در ترس و وحشت دائم ن
بتواند استثمار وحشیانۀ موجود را تداوم 
بخشد و زمینۀ تشديد آن را فراھم کند 
و سیاست ھای نظامی گری، 
شووينیستی و برتری طلبانۀ خود را 

یوسف صانعی در    ادامه دھد.
خطاب به  ١٣۶۴سخنرانی سال 

ھای مخالف جمھوری اسالمی و  گروه
ھوادارانشان، این سیاست رژیم را به 

اوین باید محیط «روشنی بیان می کند: 
ترس باشد. اوین باید محیط رعب 
باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا 
ھیچ کس نترسد، نه آقا! ضدانقالب باید 
از اینکه می گویند می بریمت اوین لرزه 

(از کتاب "بازخوانی » بر تنش بیفتد
دیدگاه ھای سیاسی و فقھی آیت هللا 

  ).صانعی"، امید حسینی
تنھا راه برون رفت از اين وضعیت  

مقابله و مبارزٔە پیگیر در ھمۀ عرصه 
ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرھنگی با رژيم جمھوری اسالمی و 
نظام سرمايه داری است. اين مبارزه نه 
برای اصالح رژيم بلکه برای برانداختن او 

  است.

خواست محاکمه و مجازات آمران و 
ت ھا، جزئی از عامالن این جنای

خواستھای دموکراتیک مردم ایران است 
و با مبارزه برای سرنگونی این رژیم 
عجین شده است. افشای دائم جنايات 
رژيم و علل و انگیزه ھای این جنايات در 
ھمۀ ابعاد و در سطح داخلی و بین 
المللی يکی از عرصه ھای مھم اين 
مبارزه است. این حق مردم ایران است 

دادگاه مردمی و علنی، ھمۀ  که در یک
جوانب ریز و درشت این کشتارھا را 
بررسی و افشا کنند و تصمیم به 
مجازات مسؤالن این جنایات تنھا به 
عھدۀ این دادگاھھا باشد. اين کار نه 
تنھا برای اجرای عدالت و مجازات 
مجرمان الزم است بلکه از آن مھم تر 
برای جلوگیری از چنین جناياتی در 

ه و ثبت اين جنايت در تاريخ، در کنار آيند
ديگر جنايات به ضد بشريت، ضروری 

  است.
یادآوری و یادمان دائمی این واقعه 

اخالقی  -وظیفه و ضرورتی سیاسی
است که به دوش نسل ما و نسل 
ھای آینده گذاشته شده است. باشد 
که ننگی این چنین به ضد دموکراسی 

کرار و انسانیت در تاریخ آیندۀ ایران ت
  نشود.
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