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بیست و ھشت سال پیش در چنین روزھائی، ھزاران زندانی سیاسی به دستور رھبر وقت جمھوری اسالمی به قتلگاه فرستاده شدند. 
ان آیت هللا خمینی مسئول اصلی آن جنایت ھولناک بود. اما او نمی توانست بدون کمک گروھی که فرمان او را اجرا کردند، فاجعه ای بد

اکنون در حکومت مقام ھای باالئی دارند. از  ١٣۶٧ابعاد بیافریند. شماری از دست اندرکاران قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال 
جمله، حسینعلی نیری حاکم شرعی که دسته دسته زندانیان را به کام مرگ فرستاد، از عالی ترین مقامات قضایی است. مصطفی 

اطالعات در ھیئت مرکزی مرگ، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. مرتضی اشراقی نماینده دادستانی  پورمحمدی نماینده وزارت
در آن ھیئت، پس از سال ھا عھده دار بودن مقامات باالی قضایی، دفتر وکالت دارد. ابراھیم رئیسی که او نیز در مقام قضاوت در کشتار 

 .ه تولیت آستان قدس منصوب شده استزندانیان دست داشت، از سوی علی خامنه ای ب

، در کنار مقاماتی که شمار زیادی از عامالن جنایات سی و ھفت سال اخیر ۶٧مدارج ترقی طی شده از سوی دست اندرکاران کشتار 
است. در  بدان دست یافته اند، نشانگر آنست که کشتن انسان ھا در این حکومت یکی از راه ھای میان بر به سوی منابع قدرت و ثروت

ھمین سال ھای اخیر نیز سعید مرتضوی که فاجعه کھریزک را آفرید پس از آن به ریاست سازمان تأمین اجتماعی گماشته شد. وی حتی 
 .پس از رسوایی ھای بزرگ مالی که به برکناری او انجامید، از پیگرد قضایی تاکنون مصون مانده است

د ھمان وضعیت بیست و ھشت سال پیش است. امتداد ھمان شرایطی است که حکومت وضعیت ديروز و امروز جمھوری اسالمی، امتدا
فاجعه کھريزک را آفريد و امروز زندانیان عقیدتی اھل سنت  ٨٨به وجود آورد. حکومت در جريان اعتراضات سال  ٦٠با کشتار بزرگ در دھه 

ر رابه چوبه دار می فرستد.  اعدام ھا ادامه منطقی سرکوبی را دسته جمعی اعدام می کند. جمھوری اسالمی ھر سال نزدیک به ھزار نف
 .است که سی و ھفت سال است ادامه دارد

رغم پیگرد و سرکوب مداوم بیدار و فعال است و در سال ھای اخیر دست به ابتکارات خالقانه و شجاعانه ای  در ایران ما جامعه مدنی ب
ارج از ایران، فعاالن سیاسی و حقوق بشری محدودیت ھای کنشگران جامعه مدنی در مانند کارزار علیه مجازات اعدام زده است. در خ

ایران را ندارند. نیروھای سیاسی و جمعیت ھای مدافع حقوق بشر می توانند مؤثرتر، برای عقب نشاندن رژیم اعدام و شکنجه اقدام کنند. 
ه عنوان جنایت علیه بشریت و محاکمه عوامل آن مبارزه مشترک ب ١٣۶٧از جمله می توان و باید برای به رسمیت شناخته شدن کشتار 

در خارج از کشور می توانند درباره فاجعه ای که بیست و ھشت سال پیش در زندان ھای ایران روی داد،  ١٣۶٧کرد. بازماندگان فاجعه 
باال از مطابقت دیده ھا و شنیده ھایشان برخوردار شھادت دھند. آنچه آنھا در ربع قرن اخیر به رشته تحریر درآورده اند از درجه ای بسیار 

است. ھر دادگاه صالح و عادلی برای این شھادت ھا اعتباری باال قائل خواھد شد. کشتن انسان ھا آن ھم در آن ابعاد، در ھیچ نظام 
اجرای عدالت در این مورد اقدام حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود. با توجه به آن که دستگاه قضایی و حکومت ایران نمی خواھد برای 

دست  ١٣۶٧و از جمله در تابستان خونین  ١٣۶٠کند، با توجه به اینکه قوه قضاییه ایران کماکان در کنترل کسانی است که در سال ھای 
گیرند وجود دارد. باید به آن جنایات ھولناک زدند، شرایط الزم برای آنکه دادگاه ھائی در خارج از ایران رسیدگی به آن فجایع را بر عھده 

 .در ایران اقدام کرد ١٣۶٠برای طرح خواست رسیدگی به جنایات دھه 

ره در سالگرد جان باختن ھزاران تن از فداکارترین و پرشورترین مردان و زنان ایرانی و از جمله شمار زیادی از فداییان خلق، در برابر خاط
 ھای جان باختگان برای اجرای عدالت را ارج می نھیم. ھمچنین، شمار زیادی از زندانیان تابناک آنان سر فرود می آوریم. ما تالش خانواده

که با ثبت مشاھداتشان، اسناد گرانقدری بر گنجینه تاریخ معاصر ایران افزوده اند، سزاوار قدردانی و سپاس ھمه  ١٣۶٠سیاسی دھه 
  .شھروندان ایرانند

  )ایران (اکثریتھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق 

 )٢٠١٦اوت  ٤(١٣٩۵مرداد  ١٤
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 !دتی اھل سنت پايان دھیدبه اعدام زندانیان عقی
 

روز دست کم ده نفر از زندانیان عقیدتی اھل سنت به دار آويخته شدند. يک روز قبل از آن حکم فعاالن حقوق بشر گزارش دادند که دي
 ٢١کم  ھای دست نفر از زندانیان اھل سنت که در زندان رجائی شھر نگھداری می شوند، به دایره اجرای احکام رفته و به خانواده ٢٩اعدام 

پیش از اجرای حکم به زندان بروند. از میان اعدامی ھا، ھویت شھرام احمدی، خالد  نفر از آن ھا اعالم شده بود که برای مالقات آخر
 .ملکی، مختار رحیمی، بھمن رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی و کاوه شریفی مشخص شده است

به اعدام را نمونه  دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شھرام احمدی به عنوان مبلغ مذھبی یاد کرده و محکومیت او
شان دستگیر و  ھا و اعتقادات دینی ای از نبود آزادی ھای مذھبی در ایران خوانده بود. شھرام احمدی و دوستانش به جرم تبلیغ اندیشه

محکوم  شکنجه شدند، ارگان ھای امنیتی ـ اطالعاتی برایشان پرونده ساختند و بی دادگاه ھای حکومت آن ھا را به احکام بی پايه اعدام
 .جان آن ھا را گرفتند ٦٧نمودند. در اين مدت اعتراضات بین المللی علیه احکام ظالمانه موثر نیافتاد و حکام انسان ستیز در سالگرد کشتار 

کنون  میالدی حدود ھزار نفر در اين رژيم اعدام شدند و از ابتدای امسال تا ٢٠١۵اعدام انسان ھا در رژيم اسالمی پايانی ندارد. در سال 
نفر گذشته است. ما اعدام زندانیان عقیدتی اھل سنت را محکوم می کنیم و خواھان توقف اعدام از جمله زندانیان  ٢۵٠از   آمار اعدام

 .عقیدتی اھل سنت ھستیم

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت

 )١٣٩٥مرداد  ١٣( ٢٠١٦اوت  ٣

 آزادی زندانیان سیاسی را به خواستی ھمگانی تبدیل کنیم
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 جمھوری اسالمی و واجبات دین
 علی پورنقوی

  یادداشت سیاسی کارآنالین

مرداد، علی  ١٨روز دوشنبه گذشته، 
جنتی، وزیر ارشاد جمھوری اسالمی 
ایران، پس از حدود یک سال مناقشه و 
مذاکره با مقامات عربستان سعودی بر 

ی ھای اعزام زائران ایرانی سر چگونگ
به حج، سرانجام خبر داد که "حج و 

شود" و افزود  عمره امسال برگزار نمی
آنھا در دستور کار   که "از سرگیری دوباره

 ".جمھوری اسالمی ایران قرار ندارد
فردای ھمان روز، سعید اوحدی، رئیس 
سازمان حج و زیارت، نیز از اعزام قریب 

به فرانسه خبر داد الوقوع ھیئتی ایرانی 
تا از طریق آن کشور "برای دریافت دیه 
کشته شدگان در مراسم حج سال 
گذشته اقدام کند." وی گفته است که 
"فرانسه برای حل و فصل پرونده واقعه 
منا بین ایران و عربستان میانجیگری 

  ".خواھد کرد

بنابراین نتیجۀ مذاکرات بین جمھوری 
ی در اسالمی ایران و عربستان سعود

 ً موضوع حج و فاجعۀ سال گذشته فعال
  :این شده که

زائری از ایران به عربستان نخواھد   -
  رفت؛

  تا کی چنین باشد، روشن نیست؛ -

تحقیق در علل واقعۀ منا، تعبیه ھای  -
احتمالی برای پیشگیری از تکرار حوادث 
مشابه مبتنی بر این تحقیق و احراز 

انیان پرداخت غرامت به بازماندگان قرب
آن، به میانجیگری فرانسه سپرده شده 

 .است
تردیدی نیست که این نتیجه، نتیجۀ 
مستقیم و محدود به عین اختالفات بین 
دو طرف بر سر موضوع حج نیست. 
غوری سریع در اختالفات طرفین که 
ً به مراسم حج  ً و منحصرا مستقیما
مربوط اند، و نگاھی به اظھارات 

با این نمایندگان شان در ارتباط 
اختالفات، آشکار می کند که در این 
چارچوب مسائل پیش پاافتاده ای در 
ً توضیح  میان اند. مسائلی که مطلقا
دھندۀ کیفیت عمل مقامات طرفین برای 
"توقف واجبات دینی" نیستند . علی 
جنتی از سوئی از "اعزام زائران ایرانی 
به حج تمتع مشروط به قبول شرایط 

عربستان سعودی"  دولت ایران از سوی
سخن می گوید و از سوی دیگر از این 
که "جمھوری اسالمی ایران شروطی را 

  پذیرد."  که عربستان تعیین کرده نمی

سعید اوحدی ھم، ضمن اعتراض به 
خواست مقامات عربستان برای اطالع از 
اسامی و سوابق اعضای "سازمان حج 
و بعثه" که زائران ایرانی را ھمراھی 

د، می گوید: "ساختار خواھند کر
ھا ما ھستیم،  تشکیالتی حج ایرانی

پس ما (سازمان حج و بعثه) تصمیم 

گیریم چند نفر برای انجام امور و  می
 ".عملیات به حج بروند

این اظھارات آشکار می کنند که ھدفی 
برای تفاھم وجود ندارد، بلکه قصد پیشی 
برای نیل به تخالف است. ھمچنین آشکار 

چارچوب مستتر مذاکرات، یا  می کنند که
دستورکار پنھان مذاکرات، نه اختالفات 
ً مرتبط به مراسم حج  ً و منحصرا مستقیما
بلکه مناسبات عمومی پرتنش میان 
جمھوری اسالمی و عربستان است؛ 
مناسباتی که اساس آن رقابت بر سر 
سیادت منطقه ای است و ظرف و مجرای 

  .رقابت ھم، دین و مذھب

دی و نیز جمھوری اسالمی عربستان سعو
ایران، ھر دو، نظامھائی اند که دین و 
دولت در آنھا سخت در ھم آمیخته اند. 
ً غیرسکوالر اند. ھم  ھردو نظامھائی اکیدا
از این روست که از حل مسئله ای که 
ً از زمرۀ واجبات دین مشترک  ظاھرا
آنھاست، این گونه طفره می روند و در 

به عوض این که  واقع عاجز از حل آن اند.
اشتراک موجود را دستمایه ی برای تفاھم 
و سپس گرھگشای اختالفات و عادی 
سازی مناسباتشان قرار دھند، از آن 
عاملی برای افزایش تنشھا می سازند و 
بر فقدان برنامه ای برای رفع تنش فزاینده 
اعتراف می کنند. اوحدی عربستان 
سعودی را به "گره زدن موضوع حج واجب 

رعی به مسائل سیاسی" منتسب ش
می کند؛ یعنی می گوید دستورکار پنھان 
مقامات عربستان سعودی فراتر از 
ً مربوط به  ً و منحصرا موضوعات مستتیما

  حج است. 

در این باره نمی توان تردید داشت. اما 
اظھارات جنتی نیز که می گوید "انجام 
مناسک حج جدا از مسائل سیاسی ما 

ی ما با عربستان نیست. روابط سیاس
ای است که بسیاری از  سعودی به گونه

ھا خراب شده و بازسازی آن زمان  این پل
طلبد، بنابراین امکان برگزاری  زیادی را می

حج حداقل و مطلقا امسال وجود ندارد"، 
جز اعتراف چندوجھی صریحی به داشتن 

  .دستورکار پنھان در مذاکرات نیست

ی مخالفان سکوالریسم، و گاه حت
طرفداران افراطی آن، آن را به دشمنی با 
دین و اعتقادات دینی مردم منتسب می 
کنند که می کوشد دین را از عرصۀ حیات 
بشری حذف کند. این انتسابی واقعی 
نیست و درست برخالف آن، سکوالریسم 
می کوشد جای شایستۀ اعتقادات دینی 
مردم را در حیات فردی و اجتماعی آنان 

زادی وجدان و عقیده یا حتی تضمین کند. آ
جدائی دین و دولت، که سکوالریسم 
کوشندۀ آنھاست، نه به معنای ضدیت 
دولت با دین، یا راندن و طرد دین از عرصۀ 
سیاست، و نه حتی مغایر با موقعیت 
ممتاز یک دین (یا مذھب) در حیات 
اجتماعی یک جامعۀ مفروض است. 
سکوالریسم امر مقدم خود را مدیریت 

ت باورھا و تضمین آزادی آنھا در جامعه کثر
می داند. در این معنا دولتھای سکوالر با 
احترامی به مراتب بیشتر از جمھوری 
اسالمی و عربستان سعودی برای باورھای 
دینی مردم، موفق به حل کشاکشھای 

  .دینی شده اند

اقدام مقامات جمھوری اسالمی برای 
غرامت تحقیق در فاجعۀ منا و احراز پرداخت 

به بازماندگان کشته شدگان آن، به 
میانجیگری فرانسه، نیز ھم شبھه آمیز و 
ھم مطایبه آمیز است. اوحدی این اقدام را 
"پیگیری حقوقی پرونده فاجعه منا" معرفی 
کرده و در عین حال خبر داده است که 
"دولت عربستان برای به مذاکره نشستن 
 بر سر این موضوع تاکنون کوتاه نیامده
است." سپس افزوده: "مساله، 

ھای دیپلماتیک است و ما در  محدودیت
شرایط قطع روابط سیاسی با دولت 
عربستان ھستیم و به منابع اطالعاتی 

ھا درباره منا به ھیچوجه دسترسی  آن
توانیم  نداریم، در چنین شرایطی فقط می

  ".ھای خود اکتفا کنیم به داشته

بین اگر احراز پرداخت غرامت موضوعی 
دولت ایران و دولت عربستان، یعنی یک 
مناقشۀ بین دولتی است، چرا ایران به 
دادگاه بین المللی عدالت (الھه) مراجعه 
نکرده است؟ قرار است فرانسه داوری کند 
یا میانجیگری؟ اگر داوری است، مگر دولت 
فرانسه بر اساس قوانین بین المللی مقام 

است، حقوقی خاصی دارد؟ اگر میانجیگری 
چگونه می توان میانجیگری دولتی را، در 

 –حالی که طرف دیگر ھنوز برای مذاکره 
ً بازپرسی یا محاکمه   –مذاکره و نه مثال

کوتاه نیامده است و...، "پیگیری حقوقی" 
نامید؟ اینھا وجوه شبھه آمیز اقدام مذکور 
اند، که البته ھیچ شبھه ای را باقی نمی 

مورد نظر  گذارند که "پیگیری حقوقی"
سعید اوحدی به احراز ھیچ حقی منجر 
نخواھد شد. اما وجه مطایبه آمیز این 
اقدام، میانجی قرار دادن دولت فرانسه 
برای پیگیری امر است: مطایبۀ گزندۀ این 
واقعیت که فرانسه نمونۀ اکید و شاید 

 .اکیدترین نمونۀ یک نظام سکوالر است

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

ر ازدحام جمعیت در سال گذشته، در اث -
مراسم حج در منا صدھا تن از زائران کشته 
شدند که بیش از چھارصد تن از آنان از 
زائران ایرانی بودند. دولت سعودی 

نظمی زائران را عامل این واقعه اعالم  بی
کرد اما جمھوری اسالمی دولت عربستان 
را مسئول دانست. این فاجعه به "واقعۀ 

  .منا" شناخته شده است

زمانی خمینی حفظ حکومت اسالمی را  -
"از اوجب واجبات" دانست. چندان "واجب 
تر" که در برابر آن "واجبات دینی" را می 

ً متوقف کرد  .توان موقتا

 



  

  
  
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه   ٦٢ شماره    

 عملیات پاکسازی اردوغان
 بھروز خلیق

  يادداشت سیاسی کارآنالین

عملیات پاکسازی (تمیزلیک اوپراسیونو) 
یه با شدت ادامه رجب طیب اردوغان در ترک

دارد. عملیات پاکسازی در ترکیه سابقه 
ديرينه دارد: پاک سازی ارامنه و کردھای 
علوی در دھه ھای اوائل قرن بیستم و 
کردھای ترکیه در دھه ھای گذشته. بعد از 
کودتای نافرجام ترکیه، کلمه "پاکسازی" نه 
تنھا تکیه کالم اردوغان شده، بلکه به 

فراروئیده است. در اين برنامه عملیاتی او 
پاکسازی بیش از ده ھزار ارتشی، پلیس، 
قاضی، وکیل، دادستان و غیرنظامی 
بازداشت و در زندان ھا، مکان ھای ورزشی 
و طويله اسب ھا جا داده شده اند. ھمه 

شدگان نظامی نیستند و بگیرو  بازداشت
ببندھا دامن ھركسی را كه پرونده مخالفت 

در برگرفته است. به  با اردوغان را دارند،
گزارش سازمان عفو بین الملل، زندانیان در 
شرایط غیرانسانی نگھداری می شوند، در 
مواردی از غذا، آب و دارو محروم و برخی از 

 .آنان مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند

  

  

  

  

  

شدگان در ترکیه  ھر روز بر تعداد بازداشت
شود، بر اساس حكم جديد  افزوده می

 ٣٠توان تا  شدگان را می وغان، بازداشتارد
روز بدون برگزاری دادگاه و جلسه تفھیم 
اتھام نگاه داشت. دولت اردوغان بعد از 

العاده  کودتای نافرجام، سه ماه وضعیت فوق
در کشور اعالم كرده و در پرتو ھمین 
وضعیت به اقدامات گسترده غیرقانونی 

 .دست زده است

ز بازداشت ھای عملیات پاکسازی اردوغان ا
 ٥٠گسترده فراتر رفته و به اخراج نزديک به 

ھزار کارمند دولتی، وکال و قضات، معلمان، 
استادان و روسای دانشکده ھا و 
دانشگاه ھا و کارمندان پلیس انجامیده 
است. دو ھزار موسسه مرتبط با گولن در 

 ١٥سرتاسر تركیه مسدود شده و 
 خوابگاه ١٠٩مدرسه و  ٩٣٤دانشگاه، 

دانشجويي متعلق به او بسته شده است. 
شبکه ترکی رسانه آمریکائی سی.ان.ان از 

رسانه خبر داده است. ھر روز  ١٣٠توقیف 
خبرھای تازه ای از تعطیلی روزنامه ھا، 
خبرگزاری ھا و شبکه ھای تلويزيونی و تحت 
تعقیب قرار دادن روزنامه نگاران در رسانه ھا 

حاکی از  ترین خبر منتشر می شود. تازه
شبکه تلویزیونی،  ١۶روزنامه،  ۴۵تعطیلی 

نگار  روزنامه ۴٧مجله و تعقیب قضایی  ١۵
 .ترک است

اردوغان با عملیات پاکسازی، فضای 
سوء ظن، رعب و وحشت در کشور آفريده 
است. اين مکالمه دو شھروند ترکیه است: 
"آن ھا ھمه را می گیرند. در استانبول ھر 

ی باشد که کسی می تواند نفر بعد
دستگیر می شود." در ترکیه مردم به 

یکدیگر مظنون ھستند. کوچکترين انتقاد از 
پاکسازی به دستگیری منتقد و يا تعطیلی 
رسانه می انجامد. حامیان اردوغان که به 
خواست او در خیابان ھا حضور دارند، به 
اقدامات مشابه حزب هللا در ايران دست 

ی زنند و می زنند، سربازان را شالق م
 .کتابفروشی ھا را به آتش می کشند

  

  

  

  

  

  زمینه ھای کودتا
سیاست ھای حزب توسعه و عدالت به 
رھبری رجب طیب اردوغان برای چند سالی 
دستآوردھای ارزشمندی برای ترکیه داشت. 
در اين مدت تورم مھار شد، بیکاری کاھش 
پیدا کرد، و اقتصاد کشور شکوفا گرديد. با اين 

موقعیت ترکیه در منطقه ارتقاء و  دستآوردھا
مناسبات با کشورھای ھمسايه بھبود پیدا 
کرد و ترکیه به عنوان الگوی برای برخی از 
کشورھای اسالمی مطرح گرديد. ولی در 
سال ھای گذشته اردوغان در منطقه به 
سیاست توسعه طلبانه و جاه طلبانه روی 
آورد، در داخل به سرکوب کردھا و مخالفین و 

ار به سازمان ھای مردم نھاد، سنديکاھا، فش
رسانه ھا و بازداشت روزنامه نگاران متوسل 
شد و برای تمرکز قدرت در دست خود خیز 
برداشت. اين رويکرد به موقعیت ترکیه در 
منطقه و به اقتصاد ضربه زد و جامعه ترکیه را 
به دو پاره تقسیم نمود. صنعت توريسم که 

تصاد و اشتغال يکی از پايه ھای اصلی اق
درصد کاھش  ٤٠ترکیه به حساب می آيد، 

پیدا کرد، بیکاری دو رقمی شد، تورم از کنترل 
خارج گرديد و نارضايتی ھا رو به افزايش 
گذاشت. به عالوه امنیت اجتماعی با 
لشکرکشی علیه کردھا و بمب گذاری ھای 

 .پی در پی در شھرھای بزرگ به خطر افتاد

ین زمینه ای دست به کودتاچیان بر بستر چن
کودتا زدند با اين تصور که با استقبال 
گروه ھای ناراضی جامعه روبرو و کودتا پیروز 
خواھد شد. اما کودتاچیان به ذھنیت مردم و 
احزاب سیاسی نسبت به کودتاھای قبلی و 
به رشد جامعه مدنی توجه نکردند. مردم و 
احزاب سیاسی يکپارچه به مخالفت با کودتا 

تند و کودتاچیان با موج مردمی روبرو برخاس
 .گشتند. کودتا در کوتاه مدت شکست خورد

  کودتای اردوغان
کودتای نابخردانه و آماتورگونه بخشی از 
نیروھای نظامی ترکیه شکست خورد، اما 
کودتای اردوغان آغاز و ھم چنان ادامه دارد. 
اردوغان سوار بر موج کودتا پیش می تازد و 

را در ابعاد وسیع ادامه  عملیات پاکسازی
می دھد. عملیات پاکسازی او به مراتب فراتر 
از اقداماتی است که کودتاچیان پیروز انجام 
می دھند. در کودتاھا معموأل جابجائی در باال 
و در بین مھره ھای اصلی بدون تغییر 
گسترده  در ساختارھای سیاسی و 
اجتماعی و بدون پاکسازی گروه ھای وسیع 

صورت می گیرد. اما اردوغان جامعه  اجتماعی
ترکیه را شخم می زند و مخالفین و رقبای 
خود را از ارتش، پلیس، ادارات دولتی، قوه 
قضائیه (وکال، قضات و دادستان ھا)، 
دانشگاه ھا، موسسات علمی، مدارس، 
خبرگزاری ھا، روزنامه ھا و مجالت، 
شبکه ھای تلويزيونی و حتی شرکت ھای 

ی می کند و در صدد تغییر خصوصی پاکساز
   .ساختار سیاسی کشور است

عملیات پاکسازی اردوغان مشابه پاکسازی 
 ٦٠جمھوری اسالمی در اوائل انقالب و دھه 

است. پاکسازی در جمھوری اسالمی از 
ارگان ھای دولتی شروع شد و دانشگاه ھا، 
معلمان و استادان، خبرگزاری ھا، روزنامه ھا، 

... فرا  واحدھای تولیدیراديو و تلويزيون، 
گرفت، و ساختار سیاسی مبتنی بر واليت 
فقیه را برکشور حاکم گردانید. اکنون اردوغان 
از کودتای نافرجام بھره گرفته و با 

ھا، بگیر و ببندھا، انباشتن زندان ھا  پاكسازی
ھا،  كردن الخروج  ھا، ممنوع از مخالفین، انحالل

رتش، می خواھد بر حلقه قدرت خود در ا
پلیس، سازمان اطالعات، بوروکراسی، قوه 
قضائیه، دانشگاه ھا و صنايع بیفزايد، استبداد 
فردی را تحکیم بخشد، سیستم رياستی را 
بر ساختار سیاسی حاکم کند و در جايگاه 
سلطان بنشیند. او قصر سلطان را ساخته، و 
 .صندلی آن را از داعش کادو گرفته است

اردوغان در کوتاه  اين امکان وجود دارد که
مدت بتواند برنامه اش را پیش ببرد، اما 
ساده انگاری است بپنداريم که او قادر خواھد 
شد در میان مدت مقاومت جامعه مدنی و 
سیاسی ترکیه را درھم شکند، با رانت حلقه 
قدرت خود را حفظ کند و نئوعثمانیسم را بر 
کشور حاکم گرداند. جامعه مدنی و جامعه 

ر ترکیه قوی و ريشه دار است، و سیاسی د
چند بار توانسته است نظامیان را به عقب 
براند. به عالوه دولت ترکیه دولت رانتیر 

 .نیست که با رانت حلقه قدرت را حفظ کند

  

  

  

ترکیه براثر سیاست ھای اردوغان دوپاره شده 
و شکاف عمیق برداشته است. بی شک 
عملیات پاکسازی اردوغان بر عمق شکاف 

واھد افزود و زمینه را برای تنش ھا و خ
خشونت ھا فراھم خواھد ساخت. اردوغان با 
سیاست ھای فاجعه بار در منطقه و با 
عملیات پاکسازی در داخل، چشم انداز تیره و 
تاری را برای ترکیه ترسیم کرده است. 
مقاومت جامعه مدنی و سیاسی ترکیه در 

ند مقابل اردوغان و عقب نشاندن او، می توا
اردوغان را در پیشبرد برنامه ھای بلندپروازانه 
و جاه طلبانه اش ناکام گذارد، و مانع غلطیدن 
ترکیه به سیستم استبداد فردی و بازتولید 

 .سلطانیسم در اشکال جديد گردد

 

اين امکان وجود دارد که اردوغان 
در کوتاه مدت بتواند برنامه اش را 
پیش ببرد، اما ساده انگاری است 
بپنداريم که او قادر خواھد شد در 
میان مدت مقاومت جامعه مدنی 

 و سیاسی ترکیه را درھم شکند

کودتای نابخردانه و آماتورگونه 
بخشی از نیروھای نظامی ترکیه 
شکست خورد، اما کودتای 

و ھم چنان ادامه اردوغان آغاز 
 دارد

کودتاچیان به ذھنیت مردم و 
احزاب سیاسی نسبت به 

ی قبلی و به رشد جامعه کودتاھا
مدنی توجه نکردند. مردم و احزاب 
سیاسی يکپارچه به مخالفت با 
کودتا برخاستند و کودتاچیان با 
موج مردمی روبرو گشتند. کودتا در 

 کوتاه مدت شکست خورد



  
  

  ٥ صفحه   ٦٢ شماره    

 آیا واقعا ب فکر نان ملتند؟
  پور فرخ نعمت

  يادداشت سیاسی کارآنالین

ای از عدم تاثیر برجام بر  اخیرا سران نظام جمھوری اسالمی، در دو توصیف کامال متفاوت و متضاد ب ارزیابی برجام نشستند. خامن
. این تناقض گوئی در حالیست ک پروژە برجام با نظر تائید خود رھبر نظام زندگی مردم گفت، و روحانی از تاثیر آن در زمین عزت کشور

جلو رفت، و خود او بارھا آنگاە ک مذاکرات ایران با کشورھای پنج بعالوە یک با تبلیغات شدید و منفی جناح تندرو مواج شد، ب دفاع 
ای مدتھا پیش از آن ا ' ک خامن  .ستفادە کرد، خود قویترین فاکت در تائید این امر استاز آن برخاست. ترم 'نرمش قھرمانان

ای حاال بعد از ماھھا، از بی فایدەگی برجام می گوید؟ چرا روندی را ک خود شروع کرد و بر ادام آن اصرار داشت، عقیم  اما چرا خامن
مستقیم چنین عقیم وصف کند، از  توصیف می کند؟ آیا او دوست دارد ک کل روندھای موجود در نظام محبوبش را مستقیم و غیر

، تا برجام و ب خاک سیاە نشستن اقتصاد مقاومتی؟ او چ طرفی از این برخوردھا برمی بندد؟ ای نظام گرفت  برنام ھست
ای خود خوب می داند ک چطور برجام توانست از سقوط آزاد اقتصاد ایران و روند رو ب تسریع احتمال درگیری و جنگ م یان البت خامن

  : ایران و ایاالت متحدە جلوگیری کند. به نظر می رسد او حال نعل وارون می زند تا ب اھداف زیر دست یابد

ـ فشار بر جناح رقیب درون نظام ک با عروج برجام و سیاسی و عادی شدن بیشتر روندھای ارتباطی با غرب، موقعیت بھتری در درون 
اند. از ی   ؛اد نبریم ک در دوران احمدی نژاد تالش بسیاری برای طرد آنان صورت گرفتکشور، و در داخل نظام یافت

ـ ترساندن طرف غربی از طریق افزایش تھدیدات ضمنی، سیاستی ک او گمان می کند تا ابد می تواند در وادار کردن طرف برای دادن 
  ؛امتیازات از آن استفادە کند

در زمین اقتصاد، ھرچند او جائی مستقیما ب آن ھم اشارە می کند و از نگرانی خود ـ کتمان کردن ترس خود از روندھای جاری کشور 
 از معیشت مردم می گوید، اما این اشارە بعد تبلیغاتی دارد و می خواھد بگوید عامل اصلی غرب است، ن خود نظام،

ای را نمی پسندند، ـ او می خواھد بنوعی، از مردم بخاطر عدم ھمراھی با سیاستھای خودش انتقام گیری  کند، اینک اگر توان ھست
   !اما جایگزینش گرسنگی ست

ای واقعا ب فکر نان و معیشت مردم است؟ سالھاست و درست از  خامنه ای از نگرانی خود از معیشت مردم می گوید، اما آیا خامن
گرفتن سیاست دشمنی با آمریکا، تالش برای ھمان اوائل پیدایش نظام، مردم ایران بخاطر سیاستھای سرکوبگران داخلی، درپیش 

صدور انقالب و دفاع و پشتیبانی کامل از سرمای تجاری و رانتی در وضعیت بسیار نامناسبی زندگی می کنند. در ایران ب یمن 
ایران چنگ سیاستھای رژیم حاکم، فاصل بین ثروت و فقر روبروز بیشتر تعمیق می شود و سپاە و بسیج چنان بر گلوگاە اقتصاد 

ای جوابگوست و تنھا او و اعوان انصارش اند ک بر  اند ک عمال دولتی موازی تاسیس کردەاند، دولتی در سای ک تنھا ب خامن انداخت
نوع فعالیتھا و درآمدھای بی حساب و کتاب آنان آگاھی و کنترل دارند. فعالیتھائی ک درآمد آنھا صرف سرکوب داخلی و امر صدور 

   .در منطق می شود انقالب
ای اگر واقعا ب فکر نان مردم است، باید ب سیاست دشمنی با آمریکا خاتم دھد و منافع مردم و کشور را از طرق دیپلماسی و  خامن

امر  رقابت سالم دنبال کند، اگر او واقعا ب فکر زندگی فالکت بار مردم است، باید دست سپاە و بسیج را از اقتصاد کوتاە کند، و ب
صدور انقالب یک بار برای ھمیش پایان دھد. دشمنی با آمریکا، وجود دولت موازی نظامیان ایدەئولوژیک و تندروھا در ایران و صرف 
درآمدھا و عایدات کشور در منطق و کشورھای دیگر برای پیشبرد نیات ایدئولوژیک نظام، تنھا و تنھا باعث بدبختی بیشتر مردم ایران 

فکر نان مردم بودن، سیاستی می طلبد با مختصات بیشترین تمرکز بر کشور، و اختصاص بیشترین منابع برای زندگی می شود. در 
  .بھتر آحاد ملت

ای در مورد برجام، آنگاە بیشتر ھویت توخالی خود را نشان می دھد ک او بدون اشارە ب ھیچ  در پایان باید گفت ک سخنان تند خامن
ای نیست ک بتواند برجام را پارە کند، اما سخنانش گون آلترناتیو و بر ای البت در چنان مرحل نام جایگزین آن را مطرح می کند. خامن

 .وضعیت را از آنچ ک ھست بدتر خواھد کرد

  ۶٧ھای  آیت الل منتظری و اعدام
 پور فرخ نعمت

ای با شرکت حسینعلی نیری (حاکم  در جلسه ١٣۶٧هللا منتظری فایل صوتی سخنان وی را منتشر کرد که در تابستان سال  آیت سایت
شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراھیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت 

گوید بزرگترین جنایتی که در جمھوری اسالمی شده و تاریخ  منتظری در این جلسه از جمل میاطالعات در زندان اوین) ایراد شده است. 
 .نویسند کند به دست شما انجام شده، و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می ما را محکوم می

 
ب بعد نیست، ک آنقدر  ٦٧ی از مقطع سال در این یادداشت کوتاە بحث بر سر شھامت، اخالق گرائی و حس تعھد این روحانی شیع

بحث بر سر قرائتی از دین است ک از بنیان با قرائت خمینی و جانشینانش فرق می کند، قرائتی ک معتقدان را ب رفتار حقوقی، اخالقی 
اس قدر قدرتی در راس و انسانی فرا می خواند و ب آنان گوشزد می کند ک قولھا و سخنان گذشت خود را بعلت سیر زمان و احس

  .حاکمیت فراموش نکنند
 

بی گمان برخورد آقای منتظری، ن تنھا از نظر سیاسی، بلک از نظر عقیدتی تاثیرات معین خود را ب نوع تفکر مذھبی و رابط آن با 
درن تحلیل و تفسیر کند و سیاست خواھد زد، و ب تقویت گرایشی منجر خواھد شد ک می خواھد دین را در سپھر دنیای مدرن و پسام

 .ن از زاوی سنتی و جوامع بست
 

ای مدرن و  چنین نگاە و تفکری، نیاز زمان ماست و بی گمان یکی از فاکتورھا و عوامل گذر جامع خست و دیکتاتورزدە ما ب جامع
ای ک در آن دین و گرایش دینی بعنوان یکی از فاعالن، فعال خ واھد بود، و خود را در کنار و بودن با دیگر پیشرفت خواھد بود. جامع

جریانات تعریف خواھد کرد. و درست در چنین فضای تعاملی و دمکراتیکی خواھد بود ک دین ھم جایگاە واقعی و شایست خود را پیدا 
  .خواھد کرد، و چھرەای انسانی بخود خواھد گرفت

  

 



 
 

    
 

                                                             
 

 

  ٦صفحه   ٦٢شماره     

از یک  ٩٥مرداد  ١٣ب گزارشی ک در نا ب 
دولتی در خبرگزاری  –نشست کارفرمایی 

(ایلنا) منتشر شدە، "محمدرضا کارگر" 
مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری 
بازار کار ک به عنوان نماینده دولت در 
جلس مذکور شرکت داشته، ب نمایندگان 
بخش خصوصی و کارفرمایان حاضر در 

ن کردن نیروی کار و نشست وعدە ارزا
تعیین دستمزد بر اساس بھرە وری را دادە 
و گفت است ک گویا قصدش از این کار 

 اشتغالزایی و مبارزە با بیکاری است.
بنا بر ھمین گزارش، نمایندە دولت در این 
نشست عالوە بر آن گفت است: "دولت 

سازی کارگران  آماده است تا پتانسیل ارزان
رمایان بگذارد، زیرا اساس را در اختیار کارف

کار این است که فارغ التحصیالن 
دانشگاھی به دنبال جمع کردن رزومه 

توانند بدون صرف  ھستند و کارفرمایان می
ھزینه برای حقوق و دستمزد آنھا را به 

  خدمت بگیرند."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وعدە این مدیر ارشد دولتی در مورد ارزان 
ی کردن نیروی کار در شرایطی صورت م

گیرد، ک ھم اکنون نیز بنا ب دادەھای 
آماری رسمی، سھم دستمزد از قیمت 

درصد است  ١٠الی  ٧تمام شدە کاال، بین 
٪ از کارگران ٧٠و دستمزد ماھانۀ بالغ بر 

شاغل ب رغم افزایش چشمگیر قیمت 
خدمات درمانی، آموزشی، آب و برق، گاز، 

 ٨٢٠تلفن، مسکن، خوراک و غیرە، حدود 
ان و معادل یک چھارم خط فقر ھزارتوم
  است.

تقاضای افزایش دستمزد متناسب با ھزین 
ھای واقعی زندگی در طی بیش از س 
دھ ھموارە یکی از اصلی ترین مطالبات 
عمومی کارگران و محرک بسیاری از 
اعتراضات کارگری بودە و ھست. بنابراین 
دادن چنین وعدەھایی، آن ھم در زمانی 

وقھای چندده و ک کوس رسوایی حق
چندصد میلیونی مدیران دولتی، از جمل 
صفدر حسینی وزیر کار سابق، عالمگیر 
شدە، چیزی جز فریبکاری و بیشرمی 
نیست. سیاست ارزان کردن نیروی کار 

دھ و دیگر سیاستھای   طی نزدیک ب س
ضد کارگری دولتھا نیز ھیچ کدامشان 
سبب کاھش بیکاری نشدەاند، و حتی بنا 

ارھای دستکاری و تحریف شدۀ بر آم
رسمی، تشدید آھنگ سیاست ارزان 
، تا  سازی نیروی کار در س سال گذشت

دھم  ٦اکنون به جای کاستن از بیکاری 
درصد بر تعداد بیکاران افزودە است. "تعیین 
دستمزد بر اساس بھروری" ک نمایندە 
دولت وعدەاش را در این نشست می 

ازی دستمزدھا دھد، در واقع نام رمز آزادس

قانون کار  ٤١و اعالم رسمی تعطیلی مادە 
ً سالھاست توسط شورای عالی  است ک عمال
کار تعطیل شدە و قرار است در لوایح "اصالح 
قانون کار و مناطق آزاد" جنب حقوقی ھم ب آن 

  دادە شود.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بیشرمان تر از آن، وعدە بیگاری فارغ التحصیالن 
مدرضا کارگر در این دانشگاھی است ک مح

نشست ب کارفرمایان می دھد. او طوری در 
این نشست کارفرمایی درمورد این دو موضوع 

بردە است  ،صحبت می کند، ک انگار نیروی کار
و دولت صاحب آنھاست و لذا تکلیف کار و 

  آنان را دولت می تواند مشخص کند.  زندگی

جالب این ک در حالی ک وزیر کار و مدیران 
ً د ولتی شاغل در این وزارتخان ب دروغ مکررا

اعالم می کنند ک گویا تغییرات و تصمیمات در 
کارفرمایی از طریق مناسبات  -حوزە کارگری

گرایی اخذ می شوند، اما در این  س جانب
جلس حتی نمایندگان "تشکلھای کارگری" 
وابست ب قدرت را ھم به آن راە ندادەاند. قابل 

مین وعدە را دولت در "تبصرە ذکر است که ھ
" برنام پنج سال ششم در قالب برنام ٣٣

آوردە است. اما بخاطر اعتراضاتی ک به آن 
شد، وزیر کار مدتی پیش از پس گرفتن آن 
توسط رئیس جمھور خبر داد، با این ھم بنظر 
می رسد با توج ب تکرار آن توسط نمایندە 

ت دولت در این نشست، پس گرفتنش حقیق
  نداشت باشد.

واقعیت این است ک سھم دستمزد از قیمت 
تمام شدۀ کاال، در بسیاری از کشورھا و از 
، دو تا  جمل در تعدادی از کشورھای منطق
س برابر بیشتر از ایران است. افزون بر آن 
سطح عمومی دستمزدھا نیز تقریبا بھمین 
نسبت باالتر از ایران و باالتر از خط فقر است و 

رگران از خدمات و مزایای قانونی بھتری کا
، وضعیت اقتصادی و  برخوردارند. با این ھم
تولیدی، حتی در کشورھایی ک از لحاظ ذخایر 
طبیعی ب اندازە ایران غنی نیستند، به مراتب 
بھتر از ایران است و پرداخت دستمزد باالتر 
سبب رکود تولید و ناسودآوری آنھا نشدە 

شان می دھد ک علت را است. این واقعیت ن
باید در جائی به غیر از آنجایی ک دولت و 

  کارفرمایان می گویند جستجو کرد.
سالھاست ک دولت ھا از یکسو از افزایش 
مداوم حجم نقدینگی ابراز نگرانی می کنند، 
ولی ب بھانۀ جلب سرمای گذاری در حال از 
میان برداشتن حقوق کارگران و مزدبگیران اند. 

ویند حجم نقدینگی در س سال گذشت می گ
سایت   مرداد ١٣برابر شدە، بنا ب گزارش  ٥

بیش از "آفتاب"، علی الریجانی گفت است: "
ھزار میلیارد پول در دست مردم  ٨٠٠

با این وصف با استناد ب اظھارات است."
کارشناسان و حتی خود مقامات دولتی می 
 توان گفت ک تا کنون سرمای چندانی جذب

بخش تولید نشدە است. از طرفی گفت می 
شود، ک افزایش بی روی جمعیت یکی از دالیل 
افزایش تقاضای بازار کار است ک در افزایش 
بیکاری نقش دارد، اما ھم تسھیالت جلوگیری 
از بارداری ناخواست را قطع می کنند و افزایش 

سال دولت مورد  ٦جمعیت و زادوولد در برنام 
ار می گیرد و برای آن تسھیالت ویژه حمایت قر

برقرار می کنند. یکی از راھکارھای دیگر کاھش 
بیکاری، بازنشست کردِن ب موقع کسانی است 
ک در سن بازنشستگی قرار دارند و استخدام 

بیکار بجای آنھاست. اما در این  نیروھای جوان
مورد نیز به طوری ک در برنام ششم دولت 

سال ب سن  ٥ست آمدە است، قرار ا
بازنشستگی افزودە شود و قانون بازنشستگی 
زودرس در کارھای سخت و زیان آور را ھم می 
خواھند از میان بردارند. یکی دیگر از راھکارھای 
مقابل با بیکاری و افزایش بھرەوری و رکود در 
ً دستاویز کارفرمایان  شرایط امروز ایران، ک ظاھرا

افزایش دستمزد و  و دولت برای طفرە رفتن از
کارفرمایی  –از مناسبات کارگری  مقررات زدایی

است، افزایش دستمزدھاست، زیرا در صورت 
دستمزد مکفی پدیدە چند شغلی تقلیل پیدا می 
کند و محل ھای اشتغال بیشتری پدید می آیند 
و تقاضا برای خرید کاال نیز فزونی می گیرد ک در 

  واقع ب رونق دامن می زند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سخنان محمدرضا کارگر، مدیر کل اشتغال وزارت 
کار، در نشست اتاق بازرگانی در کنار لوایح ضد 
کارگری دولت حکایت از آن دارد، ک دغدغ دولت 
و کارفرمایان ھمچنان بیش از آن ک متوج یافتن 
راھکارھای درست و بھرە گیری از تجربیات 
، برای حل معضالت بیکاری، رکود و  گذشت

فزایش بھرەوری باشد، در پی افزایش سود ا
ھرچ بیشتر سرمای داران خصوصی و دولتی از 
طریق از میان برداشتن موانع حقوقی تشدید 
استثمار و ب بیگاری کشیدن کارگران است. این 
اقدام در عمل نتایجی متضاد با اھداف پیش بینی 
شدە بانیانش در پی خواھد داشت و در نھایت 

ن و مردم عادی اند ک زیان بازھم کارگرا
  سیاستھای قدرتمندان حاکم را خواھند پرداخت.

بدیھی است ک کارگران زیر بار این ھم 
زورگویی و ناکارآیی ک امحا ھم حق و حقوق و 
دستاوردھای تاریخی مبارزاتی شان را ھدف قرار 
دادە نخواھند رفت و با آن مبارزە خواھند کرد. 

ارگری حکومت با تصویب اکنون ک اقدامات ضد ک
لوایح تغییر قانون کار علی کارگران و توسع 

صنعتی وارد مرحل حساس و  –مناطق تجاری 
نگران کنندەای شدە، درنگ در مبارزە با آن جایز 
نیست. سازمانھا و تشکلھای کارگری وظیف 
دارند با بسیج ھم امکانات و سازماندھی 

قدامات کمپین ھای مشترک برای ناکام کردن ا
حکومت، بطور جدی تالش کنند و داشتن 
اختالفات در زمین ھای دیگر نباید آنان را از 
اقدامات سازمان یافت مشترک در این باره باز 

  دارد.
 

 !درنگ جایز نیست
  ب حذف قوانین حمایتی اعتراض کنیم ،با تشکیل کمپین و دامن زدن ب اعتراضات

  صادق کار

به طوری ک در برنام ششم 
 ٥دولت آمدە است، قرار است 

تگی سال ب سن بازنشس
افزودە شود و قانون 
بازنشستگی زودرس در کارھای 
سخت و زیان آور را ھم می 

 خواھند از میان بردارند

تقاضای افزایش دستمزد متناسب 
با ھزین ھای واقعی زندگی در 
طی بیش از س دھ ھموارە یکی 
از اصلی ترین مطالبات عمومی 

محرک بسیاری از  کارگران و
 اعتراضات کارگری بودە و ھست

واقعیت این است ک سھم 
دستمزد از قیمت تمام شدۀ کاال، 
در بسیاری از کشورھا و از جمل 
 ، در تعدادی از کشورھای منطق
دو تا س برابر بیشتر از ایران 

 است



 
        
        

 

  
 

  ٧صفحه   ٦٢ شماره    

فراِز عقالنیت، اندیشه ونیروی ھای 
 آزادی و دمکراسی محور

کدام ارزشھا ، اندیشه ھا، گفتان و نیرو 
ی شکفند و رو به ھا در گستره ملی م

فراز دارند؟کدام نگاه در صحنه سیاسی 
کشور ما، سراشیب فرود را طی می 

سیاسی  - کند؟ تفکر،الگو ومدل مذھبی
سال حکومت بر  ٣٧ولی محور بعد از 

حیات سیاسی کشور، اینک در چه 
موقعیتی است؟ کدام چشم انداز را می 
توان و الزم است برای جامعه امان ترسیم 

ای ھستند که  ا سئواالتی پایهکرد ؟ اینھ
بدون پاسخ دادن به آنھا نمی توان از 
سیاست، سیاست گذاری و سیاست 
ورزی الزم برای ارتقا و گذر جامعه در حال 
توسعه به توسعه ھمه جانبه و پایدار 
سخن گفت. نوشته زیر، کوششی است 
واکاوانه در سمت پاسخگویی به این 

 .ھا پرسش

نه دولت  ھدف دولت ولی محور بود
  دمکراتیک - مدرن 

ھدِف سیاسِی رھبران و پایه گذران 
جمھوری اسالمی، استقرار جمھوری در 

سیاسی دمکراتیِک  - مفھوم نظام حقوقی
معاصر آن نبود. آنھا ازھمان ابتدا، مخالف 
آزادی و دمکراسی در معنای مدرن معاصر 

   .این دومقوله بودند

الگو و مدل سیاسی مورد نظر آیت هللا 
خمینی و پیروان او، والیت فقیه بود. و 
والیت فقیه، به عنوان مدل سیاسی و 

 -اندیشه مذھبی «الگویی که، مبتنی بر 
 ِ برآمده از شرایط » سیاسی امام محور

قرون پیشین و متعلق به عھد گذشته 
  .است

براساس این اعتقاد و اندیشه سیاسی، 
ِ و گرداننده اصلی  امام (ولی فقیه) محور

یاسی است و دستگاه سیاسی قدرت س
باید بر مدار نظر و رای ولی فقیه بچرخد و 

ھای دولت برآمده از  نه بر اساس اقتضاء
 .آرای آزاد و برابر حقوق ھمگانی مردم
« در این مدل و الگوی سیاسی،

ولی فقیه) محوری است ثابت و »(امام
نسبت مردم و ساختار حکومت با ھمدیگر 

تعیین می از طریق آن و در خدمت آن 
شود. امام (ولی فقیه) مشورت و اندرز 
پذیراست اما رای بردار نیست. رای، رای 
امام ( ولی فقیه) است و حرف آخر را 

  .اوست که می زند
سیاسی و دراین  - در این اندیشه مذھبی 

الگو و مدل ولی محور، قانونیت، رضایت، 
ِ(مشروعیتِ) ولی  مقبولیت، کارکرد و اعتبار

آمده از آرای برابر حقوق و آزاد فقیه، نه بر 
اعم از زن و مرد و  -ھمگانی مردم 

 -مسلمان و غیر مسلمان و دگر اندیش 
بلکه مبتنی است برشرع و فقِه شیعی 
امامیه، آنھم به قرائت و تفسیر مورد قبول 
ولی فقیه. به زبان دیگر، عقل، قانون و 
رضایت و مقبولیِت والیت فقیه، مشروط و 

قرائت و تفسیر از دین، محدود به آن 
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مذھب و فقه است که مورد قبول و پسند 
  .ولی فقیه باشد

روشن است که از منظر اندیشه 
سیاسی امام محور، و نیز از نظر فقھای 
طرفدار والیت فقیه، خرد وعقل ولی فقیه 

عقلی نیست که تا ھر جا که «آن، خرد و 
(از سخنرانی » می رود، می تواند برود

د وعقل مشروط و سروش) بلکه خر
  .محدود به شرع است

الزم به ذکر است که مجموعه مقوله 
ھای قانونیت، رضایت، مقبولیت، اعتبار و 
کارکرد دولت (نظام) در ادبیات سیاسی 
درکشور ما، به اشتباه ونیزمتاثراز شرایط 
دوره نھضت مشروطیت ، به واژه 
مشروعیت تقلیل و محدود شده است. 

معنا ومفھوم  حال آنکه مشروعیت در
اش، مشروط بودن به دین و  واقعی

شریعت را می رساند و نمی تواند 
جایگزین مقوله ھا و مفاھیم عقالنی 

  .(قانونیت، رضایت ، مقبولیت و...) بشود
 -در اندیشه، مدل و الگوی مذھبی 

سیاسی ولی محور، نھادھا و ساختار 
سیاسی نیستند که ولی فقیه را در خود 

که نھادھا ، ساختار و امور جا می دھند بل
ھستند که بر گرد ولی فقیه می 

  )١(گردند.
آقای خامنه ای نیز به عنوان ادامه دھنده 
راه آیت هللا خمینی به صراحت گفته 

واليت فقیه و رھبري جامعه و «است: 
اداره كردن شئون اجتماعي در ھر عصر و 
زمان از اركان مذھب حقه اثني عشري 

امامت دارد. پس  است و ريشه در اصل
اگر كسي از راه دلیل خالف آن را معتقد 
شود، معذور است؛ ولي در عین حال 
براي او جايز نیست كه تفرقه و اختالف 

(اجوبة االستفتائات، الجزء » ايجاد كند
). آقای ١٤١٦، دار الوسیله، ١٨االول، ص 

« خامنه ای در جای دیگر می گوید: 
الیت اساسی ترین مسئله دین، مسئله و

است؛ چون والیت، نشانه و سایه توحید 
است. والیت یعنی حکومت، چیزی است 
که در جامعه اسالمی متعلق به خداست 
و از خدای متعال به پیامبر و از او به ولی 

 )٢» (مومنین می رسد.
« ایشان به تصریح تاکید می کند که 

جمھوري اسالمي داراي دو بعد مردمي و 
جمھور بودن  اسالمي است كه مردمي و

آن نیز ناشي از اسالمي بودن نظام 
 ».است

افراد زیادی ھمین تعاریف را به اشکال 
گوناگون تکرار کرده اند که آوردن ھمه آنھا 
 .در این جا مقدورنیست

روشن است که خرد حاکم وناظر براین 
سیاسی ولی  -اندیشه والگوی مذھبی

محورو رھبران و پیروان آن ، خرِد مشروط 
به شریعت است، خرد انتقادی  ومحدود

نیست و بقول ھربرت شندلباخ فیلسوف 
چنین خردی کارش در عمل به «آلمانی 

). و تصادفی ٣». (بی خردی می کشد
نیست که رھبران معمم ومکالی ولی 

سال است  ٣٨محور جمھوری اسالمی 
که با اندیشه ، سیاستھا و وروشھای 

ا نابخردانه و استبدادی خود، جامعه وکشورر
دچار بحرانھای فزاینده و فرساینده و والیت 

  .فقیه رابا فرایند ذوب و فرود مواجه کرده اند
 

جمھوری اسالمی، ساختار متناقض و 
 متنافر

واقعیت این است که جمھوری اسالمی 
« وقانون اساسی آن، شکل وبازتابی از

سیاسی امام  -عقیده و اندیشه مذھبی
عه ود رھمان حال ترجمان مجمو» محور

شرایط جامعه در حال توسعه ایراِن پسا 
مشروطیت در مختصات شرایط انقالبی در 

بود. دراین شرایط معین تاریخی  ١٣٥٧سال 
سیاسی وتوازن قوای برآمده از انقالب بود  -

که نھادھای مدرن پیشا انقالب بھمن با 
مدل والگوی سیاسی ولی محور درھم 

از  پیچیدند و با راه یافتن ناگزیر عناصری
دمکراتیک درقانون  -ارزشھا و مفاھیم مدرن

اساسی، ساختار جمھوری اسالمی رااز 
درون دچار تناقضات و ناھمخوانی ھا و 

  .تعارضات بنیادی کردند

بدینسان از بدو تاسیس جمھوری اسالمی 
و تصویب قانون اساسی تا کنون، متاسفانه 
جامعه وکشورما به لحاظ سیستم و 

از قوای مقننه،  ساختارحقوقی و حقیقی،
مستقل و منفک از  - ای  مجریه و قضائیه

 -یکدیگرو با اختیارات و وظایف روشن
  .برخوردار نیست

(مربوط به قوای حاکم  ٥٧گاھی به اصول ن
(قوه  ٥٨ورابطه آنھا با والیت امر وامامت )، 

مقننه و رابطه آن با قوای مجریه و قضائیه)، 
وه ای (قوه قضائییه ق١٥٦(قوه مجریه)،  ٦٠

(تعیین رئیس قوه قضائیه ١٥٧مستقل...)، 
توسط رھبر که باید مجتھد باشد)، 

(رئیس جمھوری پس از رھبری عالی ١١٣
(شورای عالی امنیت  ١٧٦ترین مقام و...)، 

(مربوط به شورای ٩٩تا  ٩١ملی)، اصول 
نگھبان، نقش رھبر درترکیب آن، اختیارات 
شورای نگھبان در رابطه با تفسیرقانون 

ساسی، نظارت بر انتخابات مجلس ا
خبرگان، مجلس شورای اسالمی و ریاست 

(خبرگان  ١٠٧جمھوری و ھمه پرسی و...)، 
(وظایف و اختیارات ١١٠و رھبری) و اصل 

رھبر) و دیگر اصول مربوط به ساختار، 
وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و 
قضائیه و نیز رابطه آنھا با یکدیگر در 

می، نشان می دھد که در جمھوری اسال
، قانونا و عمال »حکومت جمھوری اسالمی«

قوای مقننه و مجریه و قضائیه مستقل و 
 .منفک از ھم وجود نداشته و ندارد

به عنوان مثال، قوه مقننه درپنج نھاد 
(رھبری، مجلس شورای اسالمی، شورای 
نگھبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

قوه مجریه شورای عالی انقالب فرھنگی) و 
درنھادھای رھبر، ریاست جمھوری و 

نظارت استصوابی  شورای نگھبان (نظارت و
) و شورای عالی امنیت ... بر کاندیداھای

و... توزیع شده اند. این ھمه قوای درھم و 
ھای  برھم البته به نحوی از انحاء و رشته

  ... گوناگون تحت ریاست و نفوذ

    ٨ ادامه در صفحه



  
  

 

  

   ٨صفحه    ٦٢ شماره    

  ... فرود فکر 
  ٧ادامه از صفحه 

 –نھاد اصلی نظام یعنی والیت فقیه 
رھبری قرار دارند . نھادی که 

قوه دیگری بنام مجلس » منتخب«خود
خبرگان و تحت نظارت آن است. مجلس 
خبرگانی که، کاندیداھایش از زیر نظارت 
استصوابی شورای نگھباِن وابسته به 

عیت این رھبر می گذرد. واق -ولی فقیه 
است که در نظر و عمل، ولی فقیه 
نھادی است بعنوان قوه مافوق ھمه قوا. 
در ساختار حقیقی جمھوری اسالمی و 
درعمل نیز، دخالت رھبر در قوا و نھادھای 
حکومت، فراتر از قانون اساسی است. 
رھبر عالوه بر نھادھا و قوای دولتی، 
تقریبا در ھمه نھادھای درشت و ریز 

   .نده و آدم داردجامعه نمای

این ساختار پر تناقض و متنافر وعملکرد 
درون و برون ساختاری آن، از بدو تاسیس 
تاکنون و حین عمل عالوه براینکه جامعه 
را گرفتار مشکالت و بحرانھای بزرگ 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری، 
فرھنگی و روانی کرده است بلکه 
 طرفداران والیت فقیه را نیز مواجه با

در   سواالت، دچار تردیدھا و تشکیک
اندیشه سیاسی امام «اعتقادات و 

الگو و مدل سیاسی ولی «و » محور
 -نموده و آنھا را در بحرانھای فکری» محور

ھویتی و سیاسی عمیقی  - فرھنگی
   .فروبرده است

از ھمان سالھای اول تاسیس جمھوری 
اسالمی و استقرار والیت فقیه، سواالت 

اره این مدل و الگو وعمل فراوانی در ب
کردھای آن، درمیان بسیاری از نیروھای 
سیاسی جامعه، و طی یک پروسه از 
جمله در ذھن طرفدران آن بوجود آمد. 
سئواالتی نظیر اینکه چرا در جمھوری 
اسالمی، استقالل قوا و انفکاک آنھا از 
ھمدیگر غایب است؟ در جمھوری 

ید ای با اسالمی کدام قوه و در چه حوزه
ھای  آن یکی قوه را کنترل کند؟ حوزه

مشترک قوا کدامند؟ زیر مجموعه حقوقی 
و حقیقی ھریک از آنھا کدامند؟ چرا 
اختیارات قوه مقننه و قوه مجریه در 
نھادھای مختلف پخش شده اند؟ و ھمه 
این سئواالت بر بستر این پرسش مرکزی 
که: دولت ولی محور چرا اینھمه ضد 

انتقادی ، آزادی، و  مدرنیته وعلیه خردِ 
   !دمکراسی است؟

این سواالت و ده ھا سوا ل دیگر که 
بربستر عمل کرد والیت فقیه و پراتیک 
سیاسی ، اجتماعی نیروھای سیاسی ، 
مردم و نیز در نتیجه کارھای فکری 
وفرھنگی نیروھای مدرِن آزادیخواه، در 
ذھن بخش بزرگی از مردم و از جمله 

وجود آمده بود، طرفدران والیت فقیه ب
درجریان رشد و گسترش و ژرفش خود، 
بخشی از مدافعان والیت فقیه را نیز به 
تدریج به منتقدان و مخالفان والیت فقیه 

 .تبدیل کرده است

بازتاب بن بست اندیشه و 
ساختارسیاسی ولی محور در والیت 

 مداران
والیت فقیه ھر چه سال فزون تری را 

ی پشت سر گذاشته، ریزش بیشتر

داشته است. ریزشی که فقط متوجه پایه 
اجتماعی و بدنه آن نیست، بلکه معطوف به 
کادرھای تئوریک و سیاسی و تشکیالتی آن 

این روند گریزاز مرکز که دارای جنبه   نیز است.
نظری و تجلی روشنی از بن بست نظری و 
سیاسی اندیشه و ساختار ولی محور، و به 

ھا از خویشتن نوعی فاصله گرفتن معنا دارآن
گذشته خویش است ، نظام را به چالش می 
ً تصادفی نباید باشد که در  کشد. این اصال
حال حاضر، چالش نظری گروھی از متفکرین 
دین باور با ساختار والیی حاکم و نیزبخشی 
از سیاسیون دین محور با دستگاه والیت 

ھای اصلی "بیت  فقیه، در زمره دغدغه
ھی حامی والیت در ھای فق رھبری" و کانون

ھای دینی در آمده است. نگرانی اصلی  حوزه
این منتقدان نیز از به خطر افتادن معنویت دین 
است به واسطه ملعبه شدن آن در دست 
ً ھم ناشی از  دولت(نظام سیاسی) و تماما
سلطه یابی استبداد والیی بر "جامعه 
اسالمی". کم نیستند کسانی از این منتقدان 

اند تا تجربه تلخ خود از  برآمدهکه در پی آن 
استقرار والیت فقیه درعمل را تئوریزه کرده و 
به نقد این تئوری نابخردانه، واپسگرا و ضد 

   .دمکراتیک برخیزند

ه عنوان نمونه می توان به نظرمخالف چند تن 
از نظریه پردازان و فعاالن سیاسی شیعی 
مذھب با تئوری والیت فقیه و والیت فقیه 

 :موجود اشاره کردواقعا 
آقای عبدالکریم سروش که در اوایل انقالب 
جزو افراِد خودی جمھوری اسالمی بود و 
مسولیت مھمی ھم در شورای انقالب 
فرھنگی داشت، بعدھا درباره والیت فقیه 

تئوری والیت فقیه، عین « چنین می گوید: 
استبداد دینی است. با این تئوری اصوال 

ک به وجود آورد. حتی توان نظم دموکراتی نمی
تواند در ذیل تئوری والیت فقیه،  کس نمی ھیچ

گونه که فیلسوفان  عدالت بورزد چون ھمان
اند، قدرت مطلقه فساد مطلق  قدیمی گفته

آورد. پارساترین فرد ھم اگر در راس  می
جامعه با قدرت غیرپاسخگو قرار گیرد بعد از 
چند سال بسیار از عدالت فاصله خواھد 

هللا خمینی  لذا تئوری والیت فقیه آیتگرفت. 
از ھمان آغاز یک تئوری غیراخالقی بود ولی 
در عمل ھم خوشبختانه ماھیت خودش را 
نشان داد و اکنون بیش از گذشته با تجربه 
تلخ جمھوری اسالمی مشخص شده که 

ای  ورزانه تئوری والیت فقیه، تئوری عدالت
د، نبوده و نیست. اگر چیزی باید قربانی شو

آن قدرت مطلقه و اختیارات مطلقه فقیه 
است، اگر این سایه شوم از سر ایران 
برداشته شود و آفتاب عدالت بتابد مردم ایران 

 )٤» (توانند رنگ آزادی و عدالت را ببینند. می
آقای محسن کدیورکه بقول خودش در زمان 

ساله و  ٢٠تاسیس جمھوری اسالمی 
ھا در طرفدار جمھوری اسالمی بود ؛ بعد

ما مھجور «... جریان جنبش سبزمی گوید: 
نیستیم که قیم داشته باشیم. دقیقا معنای 
والیت فقیه، نوشته اند در کتب فقھی ھمین 
آقایان... مانند والیت برافراد مجنون است که 
نمی توانند امور خود را اداره کنند. می پندارند 
که مردم در حوزه عمومی مھجورند، رشید 

صلحت خود را تشخیص نمی نیستند و م
دھند و باید کسی بجای آنھا تصمیم 

 .»...بگیرد
آقای کدیور در ادامه سخنان خود می گوید 

بازی که در ایران شروع شده است دقیقا «... 
این است که چه کسی باید حرف آخر را بزند. 

مردم می گویند ما، رھبرمی گوید من. دقیقا 
باھم االن فقیه ساالری با مردم ساالری 

متعارف شده است. والیت فقیه یعنی ھمگان 
می باید از ولی فقیه اطاعت کند، مردم 
ساالری و دمکراسی یعنی اینکه ھمگان از 
جمله فقھا می باید از اراده اکثریت تبعیت 
بکند. کسی از جانب خدا نصب نشده است. 
افراد متشرع باید این مساله را با خود حل 

جع تقلید، منتقد این کنند. امروز بزرگترین مرا
حکومت ھستند. بزرگترین علمای دین، منتقد 

 ».این حکومت ھستند
معنای والیت «ایشان ادامه می دھند که 

مطلقه فقیه می دانید یعنی چه؟ یعنی اینکه 
ھمه قدرت اعم از قدرت قانون گذاری، قدرت 
قضاوت، قدرت اجرائی، قدرت مسلح، قدرت 

دردست یک نفر تبیلغ رادیو و تلویزیون، ھمه 
   ...باشد

این را با وضوح و شفافیت ذکر می کنم در 
جمھوری اسالمی کوشش برای استقرار 
دمکراسی جرم محسوب می شود... مگر 
می شود پارلمان داشت و حزب نداشت؟ مگر 
می شود حزب داشت و برای رسیدن به 
قدرت از طریق مسالمت آمیز و قانونی 

یک حزب، کار  استفاده نکرد ؟ اگر من آمدم در
تشکیالتی کردم که قدرت را بشکل قانونی 
بدست بگیرم گفتند، نگفتیم اینھا می خواھند 
بشکل نرم قدرت را از ما بگیرند. من با وضوح 
می گویم بلی ما می خواھیم قدرت را بشکل 
قانونی از شما بگیریم. این مردم ایرانند که 

  )٥». (می خواھند قدرت را از شما بگیرند 

زیبا کالم در باره الگوھای به اصطالح  آقای
» حکومت اسالمی« و » اقتصاد اسالمی«

 ٥٧و  ٥٥و  ٥٠اگرشما درسالھای «می گوید: 
از ما، ازمن به  ٦٠وحتی تا اواخر دھه  ٥٨و 

عنوان یک بچه مسلمان می پرسیدید که 
آقای زیبا کالم آیا چیزی بنام اقتصاد اسالمی 

دارد... االن وجود دارد؟ می گفتم بلی وجود 
اصال اعتقاد ندارم که اقتصاد اسالمی وجود 
دارد و می تواند وجود داشته باشد. شما اگر 

از من می پرسیدید  ٥٨و  ٥٧و  ٥٦در سال 
که آیا چیزی بنام حکومت اسالمی، اسالم به 
عنوان یک حکومت، یک مدل اسالمی وجود 
دارد؟ می گفتم بلی ھستش. من االن اصال 

که یک چیزی بنام حکومت، الگو اعتقاد ندارم 
  (٦» (و مدل حکومت اسالمی وجود دارد...

خانم فائزه ھاشمی در باره حکومت دینی 
برای اینکه دین آسیب نبیند و «... می گوید: 

مردم نسبت به دین زدگی پیدانکنند، حکومت 
اگر دینی نباشد بھتر است. من با جحکومت 

تمام دینی به این دلیل خیلی موافق نیستم. 
حکومتھای دینی در طول تاریخ بشر 
نتوانستند عمل کرد خوبی در حمایت از دین و 

 (٧» (تربیت دینی داشته باشند.
البته افراد نظیر آقاین سروش، کدیور، زیبا 
کالم و خانم فائزه ھاشمی بسیارند که 
لیست کردن نام ھمه آنھا در این جا 

 .مقدورنیست

 محتوی و سمت وسوی تغییر وتحوالت
 در جامعه کدام است؟
کدام چشم انداز را می توان والزم است برای 

   جامعه امان ترسیم کرد؟
وجود تعارضات و تناقضات در سیستم حقوقی 
و حقیقی جمھوری اسالمی و عملکرد درون 

  ...ساختاری و بیرونی آن بر بستر کنش 

 ٩ادامه در صفحه 

 بر واليت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یه جادمکراتیک ب یساختار سیاس یما خواھان جايگزين



 
 

 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩ صفحه  ٦٢شماره     

  ... فرود فکر
  ٨ادامه از صفحه 

ھای نیروھای اجتماعی و  و واکنش
ی درحال توسعه پسا  سیاسی جامعه

انقالب مشروطیت، تقابِل دولت و حکومت 
توسعه ھمه  ولی محور با نیاز جامعه به

 -جانبه و پایدار، سرکوب نیروھای مدنی 
سیاسی آزادی و دمکراسی محوراز 
مھمترین عوامل اصلی پیدایش و گسترش 

ھای درونی جمھوری  بحرانھا و شکاف
اسالمی و شکاف میان جامعه و جمھوری 

  .اسالمی بوده و ھست
واگوئی این نکات البته چیز جدیدی نیست. 

روھای مخالف و منتقد اما اکنون عالوه بر نی
جمھوری اسالمی که از بدو تاسیس 
جمھوری اسالمی اینھا را مطرح می 
کردند، بخشی از نیروھای خط امامی 

اند  سابق نیز به تدریج به این نتیجه رسیده
سیاسِی امام  -ی مذھبی  اندیشه«که 
نظری  - به عنوان مبانی عقیدتی» محور

 -والیت فقیه و الگو و مدل مذھبی 
سی به عنوان دولت وحکومت ولی سیا

محور، متضاد با آزادی و دمکراسی به 
مفھوم مدرِن معاصر است و نمی تواند 
عاملی پیش برنده جامعه در سمت توسعه 

  .ھمه جانبه و پایدار باشد
اگر در دھه اول انقالب، بنا به شرایط و 

از جمله مھمترین آنھا باور و  - دالیلی 
دستگاه  اعتماد مردم به روحانیت و
استفاده  -سیاسی جمھوری اسالمی 

ابزاری از مردم و آرای آنان توسط حکمراناِن 
ولی محور میّسر و عملی بود، از دھه دوم 
انقالب به اینسو اما، حکومت با 

ھای مدنی و سیاسی گسترده  مقاومت
مردم، نیروھای سیاسی برون ساختاری و 
نیز درون ساختاری حکومت مواجه شده 

  .است
این پروسه است که در انتخابات دوم در 

بخش مھمی از خط امامی ھا  ١٣٧٦خرداد 
سنتی  -به تدریج ازخویشتِن مذھبی

خویش یعنی از اندیشه سیاسی ولی 
محور و از والیت فقیه واقعا موجود فاصله 

ھای فلسفی،  می گیرند، به اندیشه
سیاسی و اجتماعی مدرن معاصر نزدیک 

زادی ، می شوند و توسعه سیاسی (آ
دمکراسی و...) را در مرکز استراتژی و 
فعالیت سیاسی خود قرار می دھند و 
 .خودرا اصالح طلب می نامند

خرداد  ٢سال از انتخابات  ٢٠حدود 
می گذرد. انتخاباتی که گام برزگی ١٣٧٦

درراستای توسعه سیاسی و تضعیف تحجر 
و استبداد حاکم بود. امروز متاسفانه 

طلبان که توسعه بخشی ازھمان اصالح 
سیاسی را درمرکزسیاست ھای خود قرار 
داده بوند، توسعه سیاسی در ایران را یک 

ساله ارزیابی کرده و به  ٤٠٠ - ٣٠٠پروسه 
اصالح طلبی محافظه کارانه غلطیده و 
کندرو شده اند (نظیر سعید حجاریان.آقای 
حجاریان چند سال قبل یکباراین رقھا را بکار 

رسید که ایشان مزاح  برد. ابتدابنظر می
می کنند ولی بعدھا بازھم چنین رقمھا را 
تکرار کرد ویاد آوری کرد که قبال ھم چنین 
گفته است). بخشی دیگری از اصالح 
طلبان نیز، تغییر و تکامل تدریجی طبیعی 

را جایگزین رفرمیسم سیاسی و  ((طبیعت
اجتماعی کرده و انفعال سیاسی خود را 

  .یغ می کننداینگونه توجیه و تبل
اما برخالف ارزیابی ونظر این طیف، 
مجموعه شرایط جامعه نشان می دھد که 

ساله  ٣٨دینامیزم درونی وسیر حرکت 
جامعه، باوسعت، ژرفا و شتابی بیشتر از 

)، از ١٣٧٦دھه دوم انقالب (دوم خرداد 
یکسو در سمت حل و رفع تناقضات، 

ھای درونی و بیرونی  تنافرات وشکاف
اسالمی به سوِد عقالنی شدن جمھوری 

جامعه ، گسترش اندیشه ھا و نیروھای 
سیاسی آزادی و دمکراسی محور  -مدنی 

حرکت می کند از سوی دیگردر جھت ذوب 
و فرود اندیشه، دولت و حکومت ولی 

  محور. چرا؟

   :زیرا که

سیاسی ولی محور،  -اندیشه مذھبی  -
خرد گریز، واپس گرا و متعلق به قروِن پیشا 

نقالب مشروطیت بوده و چون نمی ا
توانسته پاسخگوی نیازھای جامعه در حال 
توسعه ایراِن معاصر در جھان باشد مردود 
  شده است؛

والیت فقیه به عنوان یک مدل و الگوی  -
سیاسی ولی محور، از ھمان ابتدای 
تاسیس، مغایر با فرایند شکل گیری ایران 
معاصر اززمان نھضت مشروطیت تا انقالب 
بھمن بوده و با سطح رشد و پیشرفت 

و جھان  ١٣٥٧جامعه و کشور در سال 
  معاصر تضاد داشته است؛

ھای مھمی که طی  تغییرات و دگرگونی -
چند دھه پس از انقالب بھمن در عرصه 
ھای اجتماعی، فکری، سیاسی، فرھنگی 
و اقتصادی کشوررخ داده است زمینه را از 

 - یکسو برای گسست مبانی عقیدتی 
ھای  نظری والیت فقیه و ایجاد شکاف

درونی و بیرونی در دولت وحکومت ولی 
محور و از سوی دیگر برای رشد، گسترش 
و تقویت فرایند عقالنی شدن جامعه، 

ھا آزادیخواھانه و  ھا و خواسته اندیشه
دمکراتیک در میان شھروندان و اقشار 

  .مختلف جامعه فراھم کرده است

و اجمالی می  تحوالتی که بطور فشرده
  :ای از مھمترین آنھا اشاره کرد توان به پاره

تغییر و دگرگونی در ساختارھای  -
 جمعیتی و اجتماعی کشور

شمسی، نظیر رشد  ٧٠و  ٦٠در دھه ھای 
درصدی جمعیت و افزایش آن طی چند  ٣

میلیون نفر،  ٨٠میلیون به حدود  ٣٦از   دھه
جوان تر شدن جامعه در دھه اول و دوم 

ب، مھاجرت وسیع روستائیان به شھر انقال
 ٤٦و افزایش بی سابقه شھرنشینی از 

درصد،  ٧٠به بیش از  ١٣٥٧درصد در سال 
باسواد تر شدن جامعه، گسترش 
دانشگاھھا به شھرھای کوچک، حضور 
گسترده دختران و زنان در مدارس و 
دانشگاھھا و عرصه کار، ورود نسل جوان 

قدان شغل تحصیل کرده به عرصه کار ولو ف
متناسب با سطح تحصیل و تخصص آنھا، 

خونی،  -جایگزینی پیوندھای سنتی 
ای محیط ھای سنتی  قومی و قبیله

روستائی و شھرھای کوچک با پیوندھای 
جدید شھری مبتنی بر شغل اعم از واقعی 
و کاذب شھری، منافع و عالیق فردی و 

  ھا و اخالق شھری؛ عواطف و خواسته

ی کردن اقتصاد تالش برای اسالم -
وبه ھم ریختن سیستم اقتصادی قبل 

  انقالب؛

 - اداره اقتصاد کشور به شیوه عشیرتی 
قبیله ای توسط روحانیت حاکم، اعمال 

ھای اقتصادی پیشا  ھا و روش ھمین شیوه

انقالب مشروطیت بر سیستم و شیوه تولید 
سرمایه داری ماقبل انقالب بھمن، به انحصار 

یغمابردن بی حد و حصر در آوردن، غارت و به 
ھای اجتماعی و  طبیعت، ثروت و سرمایه

ملی توسط روحانیون و بازاریان حاکم و 
ھای  اطرافیان و حامیان آنھا، پیدایش شبکه

مافیائی در درون و پیرامون ساختار ولی 
محور، بیشتر و عمیق تر شدن اختالف 
طبقاتی نسبت به قبل از انقالب، پیدایش 

دوران رسیده از قبل رانت پولداران تازه به 
ھای  حکومتی و زدو بندھای مالی ، تجارت

انحصاری و اقتصاد انگلی در کنار سکانداران 
صاحب قدرت حکومتی، پیدایش و گسترش 
فسادھای اجتماعی و اخالقی بی سابقه در 
درون ساختارو دستگاه سیاسی حکومت و در 

 ٣٨جامعه، از جمله تغییرات مھم منفی در 
   ؛سال گذشته

تغییر و دگرگونی در وسایل، ساختار و  -
ھای ارتباطی درون و برون  شبکه

کشوریو پیدایش شبکه ھای اجتماعی 
 جدید

ایجاد جاده ھای بین شھری و میان شھر و 
روستا، تجھیز سراسری کشور به برق، تلفن، 
رادیو، تلویزیون، ماھواره، اینترنت، وایبر، 

ایجاد تلگرام، واتس آپ، ایمو، فیس بوک و 
 ...دانشگاه در شھرھای کوچک و

یکی از مھمترین عوامِل گسترش و شتاب 
گرفتن تغییر وتحوالت درون جامعه ما، تغییر و 
تحوالتی است که در دودھه گذشته در زمینه 

ھا بوجودآمده است .  وسائل ارتباطی و رسانه
ای و  گستردگی، تنوع و نوآوری ھای رسانه

ِ شبکه دید، بویژه ھای اجتماعی ج پیدایش
درچند سال اخیر، نه تنھا به ابزاری برای 
کسب اطالعات، شناخت و آگاھی شھروندان 
از جامعه وجھان و تماس و آشنائی با یکدیگر 
وعموم مردم در درون کشور و نیز با جھانیان 
شده، بلکه به اھرمی بسیار موثر و نیرومند 
برای مشارکت مردم در سیاست و انتخابات و 

ی کشور، علیه سانسور و حیات سیاس
استبداد و بی عدالتی حاکم و دفاع ازحقوق و 
خواست ھای فردی واجتماعی خود تبدیل 

   .شده است

روی گرداندن حکومت و دولت ولی  -
محور از به قول خودشان حامی کوخ 

به   نشینان و مستضعفان و روی آوری
  سوداگری و پول داری

روی آوری اغلب مسولین ریز ودرشت ولی 
محور به سوداگری ، پروراندن غولھای پول دار 
در درون و پیراموِن دستگاه سیاسی، تبدیل 
دولت وحکومِت مدرِن مطلقه کاخ نشیناِن 
ِ به دولت و حکومِت کاخ نشیناِن  شاه محور

نظامی  -ولی محور تازه بدوران رسیده معمم 
و مکال، از جمله مھمترین تغییرات 

است.  ھای اساسی در جامعه ودگرگونی
قصد این نوشته البته بررسی فجایع و فالکت 
اقتصادی رخ داده نیست ولی الزم است 

میلیارد دالر درعرض چند  ٨٠٠اشاره شود که 
سال، توسط مسولین والیت محور و 

ھای آن، غارت شده و به یغما رفته  خودی
 .است

تداوم پشت کردن حکومت ودولت ولی 
بزاری از محوربه مردم و درحین حال استفاده ا

مردم و رای آنھا برای پیش برد اھداف و 
سیاستھای استبدادی ، سوداگرانه و 
ماجراجویانه در داخل کشور، منطقه و جھان، 

  .از مھمترین تغییرات در جامعه بوده است
...  

  ١٠ادامه در صفحه 



 
 
 
 

        

  

  ١٠ صفحه  ٦٢شماره     

  فرود فکر ...
  ٩ادامه از صفحه 

روی گرداندن اغلب مردم از والیت  -
 )ت وحکومت ولی محورفقیه (دول

بخشی از روحانیون شیعی برای اولین بار 
در تاریخ ایران، قدرت سیاسی وحکومت بر 
مردم در قلمرو کشور را به یاری وھمت 
مردم و اغلب نیروھای سیاسی مترقی و 
آزادی خواه کشور کسب کرده و تمام قد در 
مقام و موقعیت جدید یعنی حکومتداری و 

عه وکشور قرار حکم رانی و اداره جام
 .گرفتند

واقعیت این است که اکثریت بزرگ مردم، 
درآستانه انقالب و دھه اوِل حکومت 
جمھوری اسالمی، بر این باور بودند که 
روحانیون و حکومت اسالمی، زندگی بھتری 
برای آنھا تامین کرده و آنھا را به رستگاری 
اخروی نیز ھدایت خواھند کرد. ولی با 

کردن روزمره گفتار، رفتار، مشاھده و تجربه 
سیاستھا و اعمال ریز و درشت حکومت و 
حکمرانان ولی محور در سطح ملی، منطقه 
ای و جھانی، بتدریج متوجه این حقیقت 
شدند که دولت و حکومت نه تنھا آزادی، 
عدالت، پیشرفت و آسایش برای آنھا تامین 
نمی کند بلکه موجب تخریب دین و 

ی شود. مردم اخالقشان نیز شده و م
ھا معلم، کارگر، کارمنِد،  شاھِد اخراج ملیون

ارتشی از محل کار به بھانه غیر مکتبی 
بودن، تعطیل دانشگاھھا، اخراج دانشجو و 
استاد اعم از شیعه، سنی و غیر مسلمان 
و دگر اندیش از دانشگاھھا و... سرکوب 
نیروھای سیاسی غیر خودی و بعدھا 

ر زندگی، خودی، دخالت در تمامی امو
ھای  تخریب اقتصاد، غارت ثروت وسرمایه

طبیعی، اجتماعی و ملی، افزایش بیکاری و 
تداوم سرکوب، زندان واعدام و تشنج 
افرینی در منطقه و در زمینه انرژی 

ای، تخریب روابط بین المللی و ایجاد  ھسته
خطرات جنگ جدید علیه کشور و ناامنی 

  .شدند
یز، اعتقاد و دراین پروسه، نگاِه تقدس آم

اعتماِد اغلِب مردم نسبت به روحانیت حاکم 
و دیگرحکمرانان ولی محور، بتدریج سست و 

 . خدشه دار شده و فروریخت
به این ترتیب بود که بسیاری از مردم، 
بتدریج به این سمت تمایل پیدا کردند که 
حساب زندگی و دین خود را از حکومت جدا 

النی شدن و کنند. به زبان دیگر، فرایند عق
توجه عقالیی و آگاھانه تر به امور زندگی 
خود و مشارکت آگاھانه در سیاست و 
انتخابات، بتدریج در میان مردم و جامعه 

  .گسترش یافته است
،  ١٣٧٦حرکات مردم در انتخابات دوم خرداد 

، جنبش سبز و نیز در ١٣٨٤خرداد  ٢٢
علیرغم ناروشنی  - ١٣٩٤اسفند  ٧انتخابات 

ھا و اینکه رھبریشان  بودھا و التقاطھا، کم
در دست نیروھای مدافع جمھوری اسالمی 

و ھزاران اعتراض، مقاومت  - ولی محور بود
مدنی و مسالمت آمیز در برابر سیاستھا و 

استبدادی و  -روشھای متحجرانه 
سوداگرانه حکومت، نشان می دھند که 
استقالل مردم از والیت فقیه و مشارکت 

ردم در سیاست و انتخابات برای آگاھانه تر م
تحقق حقوق وخواستھای فردی و اجتماعی 
خود، چشم اسفندیارحکومت ودولت ولی 
محور شده است. روی گرداندن و استقالل 
اغلب مردم از والیت فقیه و مشارکت 
آگاھانه تر در سیاست وانتخابات از مھمترین 

تغییرات ودگرگونیھا در مردم و جامعه ما و 
امل تغییر ودگرگونیھای جاری و مھمترین ع

 .آتی در کشور است

تغییر و تحول در وسائل ارتباطی و  -
  شبکه ھای اجتماعی

الزم است تاکید شود که یکی از مھمترین 
عوامل مھِم گسترش و شتاب گرفتن تغییر 
وتحوالت درون جامعه ما، تغییر و تحوالتی 
است که در دودھه گذشته در زمینه 

ھا بوجودآمده  رسانهوسائل ارتباطی و 
است. گستردگی، تنوع و نوآوری ھای 

ھای اجتماعی  ای و پیدایش شبکه رسانه
جدید، بویژه درچند سال اخیر، نه تنھا به 
ابزاری برای کسب اطالعات، شناخت و 
آگاھی از جامعه وجھان، تماس و آشنائی 
شھروندان و عموم مردم با یکدیگر در درون 

ده، بلکه به کشور و نیز با جھانیان ش
اھرمی بسیار موثر و نیرومند برای 
مشارکت مردم در سیاست و انتخابات و 
حیات سیاسی کشور، علیه سانسور و 
استبداد و بی عدالتی حاکم و دفاع 
ازحقوق و خواست ھای فردی واجتماعی 

 .خود تبدیل شده است

محتوا و سمت تغییر وتحوالت فوق را 
بطور فشرده می توان چنین بیان 

  :ردک
گسترش و ژرفش تجربه، شناخت و آگاھی 
شھروندان نسبت به والیت فقیه و حقوق 
شھروندی و اجتماعی خود، تالش و 
فعالیت و مبارزه فکری، فرھنگی و 
سیاسی مسالمت آمیز و بی وقفه فعاالن 
جامعه مدنی، روشنفکران و نیروھای 
سیاسی مدرِن آزادیخواه و دمکراتِ چپ و 

ھت عقالنی کردن فکرو راست و میانه در ج
فرھنگ و نھادھای جامعه، تالش ومبارزه 
بی وقفه برای تحقق آزادی، برابر حقوقی 
زن ومرد ، عدالت اجتماعی، حفظ محیط 
زیست ، دفاع از صلح و ارتباط وتعامل با 
دولتھای منطقه وجھان، گسترش کمی و 
کیفی کنشگران جامعه مدنی در کشور، 

مختلف  شکل گیری شبکه ھای اجتماعی
با مضامین گوناگون ، افزایش کمی وکیفی 
روشنفکران، نویسندگان و ھنرمندان مدرِن 
آزادیخواه در کشور، توده ای شدن رفت و 
آمد به کشورھای دیگروآشنائی با فرھنگ و 
ِ دم  تمدن ھای جدید، پیدایش و افزایش
افزون نیازھا و مطالبات مدرن و معاصر 

کارگران و  شھروندان بویژه جوانان، زنان،
معلمان و دیگر اقشار و طبقات جامعه، 
تالش ومبارزه پی گیر زنان، معلمان و 

ھای صنفی  کارگران برای تامین خواست
ھای فردی  روزمره وحقوق وآزادی

واجتماعی خود، مشارکت آگاھانه و 
ھوشیارانه اغلب مردم در سیاست و 

اعم از شرکت و عدم شرکت  –انتخابات 
بات که ھر دو بجای خود آگاھانه در انتخا

،  - نوعی از مشارکت در سیاست ھستند
پیدایش و گسترش فکر و فرھنگ گفت و 
شنود و مدارا میان نیروھای فکری و 
سیاسی مخالف ھم، باال رفتن کیفیت کار 
گنشگران سیاسی، پی بردن مردم به 
قدرت خود و نقش رای خود در روندھای 
سیاسی و اجتماعی جامعه وکشور از 

  .ه تغییرات مھم در جامعه استجمل
این تغییر و تحوالت ریز و درشت از یکسو 
موجب ، پیدایش شکاف میان والیت فقیه و 
مردم ، کاھش وسیع پایگاه اجتماعی 
والیت فقیه، پیدایش گسست و 

ھای بزرگ میان نیروھای جمھوری  شکاف
اسالمی درجھت رشد و گسترش فراینِد فروِد 

حور شده و از سوی اندیشه و حکومِت ولی م
دیگر زمینه را برای گسترش و ژرفش و فراز 

 -اندیشه ھا، فرھنگ و سیاستھای عقالنی
دمکراتیک تا اعماق جامعه حتی درون خانه 
ھای نیروھای مدافع جمھوری اسالمی 

   .فراھم کرده است

این فاکتھا وده ھا نمونه ریز و درشت 
قابل مشاھده و قابل شناخت ، نشانه 

سترش و فراز فرایند ھائی از گ
عقالنیت، اندیشه ھا و نیرو ھای 
اجتماعی و سیاسِی آزادیخواه، دمکرات 
ِ فراینِد  و عدالت جو از یکسو وگسترش
فروِد اندیشه و حکومت ولی محور از 

  .سوی دیگر است

والیت فقیه، با اعمال فشارھا و سرکوبھای 
سنگین و شدید بر مردم و جامعه، علیرغم 

سیار سنگین بر کشور، تحمیل خسارات ب
نتوانسته است جامعه را به شکل و شمایل 
دلخواه خود در آورد اما جامعه توانسته است 

ھای متعدد  موجب پیدایش گسست و شکاف
در درون والیت فقیه، میان والیت فقیه و مردم 
و میان والیت فقیه و نیروھای فکری، 

  .فرھنگی و سیاسی کشور شود
ه سطح رشد جامعه اگر بخواھیم در یک جمل

دولت و حکومت  - و رابطه آن با والیت فقیه 
را توصیف کنیم می توان گفت؛  - ولی محور

جان شکفته جامعه ایران مدتھاست که 
 -درچارچوب اندیشه و الگوی مذھبی 

سیاسی نابخردانه ، واپسگرا و استبدادی 
ولی محور نمی گنجد و نیازمند و طالب 

اعی، حفظ آزادی، دمکراسی، عدالت اجتم
محیط زیست، دفاع از منافع ملی، صلح و 

 .تعامل و ارتباط با دولتھا و جھان است

آقای خامنه ای و دیگر طرفداران دولت و 
حکومت ولی محور، برای جلوگیری از نفوذ و 

دمکراتیک در اعماقِ  -پیشرفِت فراینِد عقالنی
نام گذاری » نفوذ«جامعه، نام این فرایند را

ه دولت آمریکا و دیگر دولتھای کرده و آن را ب
خارجی نسبت می دھند. ایشان و دیگر 
رھبران و صاحب نظران ولی محور واقف 
ھستند که فرایند عقالنی ومدرن شدِن 
جامعه و دولت و فرایند آزادیخواھی و 

به پشتوانه صد واندی  - دمکراسی خواھی 
ی زنان و مردان ایرانی  سال تالش و مبارزه

 ٣٨و طبقات مختلف و بویژه متعلق به اقشار 
در  -سال مبارزه بی وقفه بعد از انقالب 

جامعه و کشور ما نھادی شده است. واقعیت 
دارد که این تحوالت ھنوز ضربه پذیر ھستند 
ولی دیگر برگشت پذیر و نابود شدنی 

  .نیستند
ھا و خواستھای  واقعیت این است که اندیشه

و اشکال مدرن، بعد از انقالب بھمن در ابعاد 
مختلف، تا اعماق جامعه، حتی درون 
نیروھای طرفدار جمھوری اسالمی نفوذ و 
پیشرفت کرده، حضور فعالی دارد و والیت 

  .فقیه را دچار بحران فرود کرده است
آقای خامنه ای و دیگر مسولین و مشاورین 
ایشان، این تغییر و تحول را می شناسند و 

ھمین  شان از نفوذ وحضور گسترده نگرانی
فرایند رو به گسترش و ژرفش در نھادھای 
مختلف جامعه از جمله درساختار و دستگاه 
سیاسی (دولتی و حکومتی) است نه نفوذ 

ھای  آدمھای آمریکا در دولت. اما نگرانی
 .ایشان، نمی تواند واقعیت را تغییر بدھد

...  
  ١٨ادامه در صفحه 

  



 
 

   ١١ صفحه  ٦٢ شماره     

 ل رشد بنیادگرایی اسالم سنی در کردستانعلل و عوام
 یداله بلدی

حکم اعدام بیست نفر از پیروان مذھب 
تسنن کرد که ھفته گذشته درزندان 
رجائی شھر به اجرا در آمد و دھھا خانواده 
را در ماتم و سوگ فرزندانشان فروبرد، بار 
دیگر ماھیت سازمان قضائی جمھوری 

ی را در صدور احکام ظالمانه و اسالم
ناعادالنه را آشکار ساخت. این بار اعدام 
شدەگان، مانند ھمیشه اعضا یا ھواداران 
سازمانھا و احزاب سیاسی و با سابقه 
کردستان نبودند، بلکه جوانانی بودند که 
دارای باورھای تند و تعصب آمیز مذھبی 
بودند که با نام جھاد وتوحید نامیده می 

طبق کیفر خواست دادستانی،  شدند.
اتھام این گروه، ترور امام جمعه سنندج و 
قتل محیط بانان و ھمچنین ارتباط با داعش 
و عربستان سعودی بود، در حالیکه بیشتر 
کسانیکه اعدام شدند ماھھا قبل از ترور 
امام جمعه سنندج و قتل محیط بانان و 
تشکیل باند داعش در زندان بوده ان، و بر 

پیامھای عده ای از اعدام شدگان که طبق 
در سایتھا موجود است، اعترافات آنان در 

  .زیر شکنجه صورت گرفت است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اکنون پرسش اساسی این است که چرا 
سال گذشته ھمواره  ٧٠کردستان که در 

پایگاه آزادیخواھی و عدالتخواھی و سنگر 
احزاب و سازمانھای چپ، دموکرا ت و 

ویژگی ھای غیر مذھبی بوده و  قومی با
در طی مبارزات ھمواره از حمایت توده ای 
نیز برخوردار بوده اند، اکنون چه شرایطی 
پدید آمده که نیروھای مذھبی بنیادگرا در 
 .صحنه سیاسی کردستان فعال شده اند

برای ریشه یابی وعلل برآمد گرایشات 
تعصب آمیز مذھبی بخشی از مردم 

وتاھی از گرایشات کردستان، بررسی ک
 .مذھبی در کردستان ضروریست

استثنای  مردم استان کردستان ب
بخشھایی از شھرھای قروه و بیجار و 
شھرھای کردنشین استان، استان 
آذربایجان و بخشھایی از استان 
کرمانشاھان پیروان مذھب تسنن ھستند. 
این مذھب دارای دو فرقه پرطرفدار 

ت که بنامھای قادریه و نقشبندی اس
مراسم و مناسک خاص خود را در خانقاه 
ھا و تکیه ھا بجای می آورند، ھرچند در 
مذھب تسنن اجتھاد و مجتھد وجود ندارد، 

اما زعامت شاخه ھای اھل سنت را شیوخ 
برعھده دارند که بطور موروثی در خاندانھای 
آنان تداوم می یابد، و در میان مردم از اعتبار و 

  .نفوذ برخورداراند
  
  
  
  
  
  
  
  

گرایشات مذھبی در کردستان را در قبل از 
انقالب می توان در سه بخش دسته بندی کرد: 
بخش اول شامل روستائیان، خرده مالکین و 
بازاریان بود که مناسک مذھبی را بجای می 
آوردند، بخش دوم شامل برخی کارمندان و 
وران مدرن بودند که اعتقادات  معلمان و پیش

مناسک مذھبی را بجای  مذھبی داشتند ولی
نمی آوردند، بخش سوم شامل برخی از 
معلمان، کارمندان، دانشجویان، روشنفکران 

  .بودند که اعتقادات مذھبی نداشتند
در خیزش انقالب و باز شدن فضای باز 
سیاسی، س گرایش مذھبی اھل سنت در 
کردستان ظھور کردند، گرایش اول را طرفداران 

می دادند. مفتی زاده احمد مفتی زاده تشکیل 
ساکن سنندج بود و مدتی در ارتباط با حزب 
دموکرات کردستان زندانی شده بود که پس ار 
آزادی به تحصیل در حوزه ھای مذھبی اھل 
سنت پرداخت، احاطه او به مسائل مذھبی و 
توانایی او در سخنوری و پوشیدن لباس کردی و 
سخنرانیھا بزیان کردی موجب محبوبیت او 

یان روستاییان و بازاریان و بخشھایی از درم
مردم شھری شد، بطوریکه ھزاران نوار او در 
سراسر کردستان توزیع می شد. مفتی زاده 
رھبری  طرفدار ایجاد جمھوری اسالمی ب
خمینی بود و بشدت با نیروھای چپ مخالفت 

  می کرد. 

رھبران جمھوری اسالمی قبل از انقالب و 
ا زیرکی و فرصت طلبی سالھای اولیه انقالب، ب

از موقعیت مفتی زاده و ھواداران او استفاده 
کردند، چنانکه بھنگام ورود خمینی به قم او 
دومین سخنران پس از خمینی بود. ھمچنین از 
ھواداران ناآگاه تھیدست او در ایجاد سازمان 
پیشمرگان مسلمان کرد سود جستند. درتھران 

نزدیک درب نیز ھواداران مفتی زاده چادری را 
بزرگ دانشگاه برپا کرده بودند، و کتابھا و 
نوارھای او را عرضه می کردند. مسئول چادر 
فردی بود بنام جمال فلسفه با ویژگیھای 
لمپنی که خود و یارانش از چماقدارانی بودند 
که در برخورد با دانشجویان نقش فعال داشتند. 
مفتی زاده از جمھوری اسالمی توقع داشت 

س خدماتش در حمایت از جمھوری که بپا
اسالمی و مخالفت با سازمانھای چپ در 
کردستان صاحب جاه ومقام باشد، اما جمھوری 
اسالمی که پایه ھای قدرت خود را در 
کردستان با سرکوب و کشتار تقریبا تثبیت کرده 
بود، دیگرمفتی زاده برایش مھره سوخته ای 
 بیشتر نبود. مفتی زاده که چنین مورد بی
مھری واقع شده بود، بتدریج به مخالفت با 
جمھوری اسالمی پرداخت. جمھوری اسالمی 
که ھیچگونه مخالفتی را بر نمی تابید، مفتی 

زاده را دستگیر کرد و پس از ده سال زندان و 
شکنجه، با تنی رنجور و بیمار از زندان 
آزادشد، و پس از سه ماه در گذشت. 

م داشت که گرایش دیگر، 'سپاه رزگاری' نا
رھبری آنرا شیوخ بغایت واپسگرا با کمک 
مالکین بعھده داشتند، و اعضای آنرا افراد 
ناآگاه وتھیدست و دراویش تشکیل می 
دادند. سپاه رزگاری بشدت ضد نیروھای 
چپ بود و با جمھوری اسالمی نیز مخالف 
بود. این سپاه بوسیله کومله خلع سالح و 

  .متالشی شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ایش دیگر را شیخ عزالدین حسینی و گر
ھواداران او تشکیل می دادند. شیخ عزالدین 
حسینی قبل از انقالب امام جمعه مھاباد 
بود. او با سازمانھای چپ، بویژه کومله ارتباط 
نزدیک داشت و در میان روشنفکران و 
سازمانھای چپ از محبوبیت برخوردار بود، و 

خالفت با به قانون اساسی رای نداد و به م
جمھوری اسالمی برخاست، و سرانجام به 
کشور سوئد پناھنده شد و چند سال پیش 

  .در گذشت
 

علل وعوامل رشد بنیادگرایی اسلالم 
  سنی در کردستان

ـ تاثیر بنیاد گرایی کردستان عراق بر ١
کردستان ایران: پس ازحمله اول امریکا به 
عراق که اعالم پرواز ممنوع بر خاک عراق را 

پی داشت، کردستان عراق از استقالل  در
نسبی برخوردار شد. قدرتھای منطقه ای، 
یعنی ایران، اسرلئیل، ترکیه و عربستان، 
کردستان عراق را که از توان مالی برخوردار 
نبود پایگاه مناسبی برای توسعه و نفوذ خود 
در منطقه یافتند. یکی از پیامدھا و نتایج نفوذ 

'انصار االسالم' توسط  این قدرتھا ایجاد سپاه
عربستان بود. این سپاه در آغاز تمام اماکن 
مقدس و آرامگاه شیوخ را با خاک یکسان 
کرد و مقررات اسالمی را در حوزه نفوذ خود 
مانند منع مشروب فروشی برقرار کرد و عده 
ای از پیروان آئین ایزدی را یقتل رساند، و در 

دیه یک شبیخون به یکی از پایگاھھای اتحا
نفر از اعضای این حزب را سر  ٤٢میھنی 

بریدند. اعضای این سپاه در کردستان ایران 
به تبلیغ پرداختند، و عده ای از جوانان 

  .متعصب و نا آگاه را سازماندھی کردند

ـ سرکوب شدید احزاب و سازمانھای ٢
سیاسی کردستان: در اوایل دھه شصت که 

علت    ...سازمانھای سیاسی ب
  ١٩صفحه ادامه در 

 

در شرایط کنونی کردستان که 
بنیاد گرایی به علل ذکرشده در 
آن در حال رشداست، و در 

منوعیت سازمانھای سیاسی م
و تالش بخشھایی از حاکمیت 
برای دامن زدن به اختالف 
شیعه و سنی متاسفانه 
احتمال تشدید این بحران زیاد 
است، ننھا راه مقابله با این 
حرکت ویرانگر و فاجعه آفرین 
ایجاد نھادھای مدنی و 
مشارکت ھرچه بیشتر مردم در 

 این نھادھاست

بیکاری ھمواره بحران زا و عصیان  
زاست. بعضی از جوانان مذھبی 
متعصب نیز در ازای بدست آوردن 
پول و تامین ھزینه ھای زندگی وارد 

 باندھای بنیاد گرایی می شوند

حدود پانزدە تا بیست درصد مردم 
ایران پیرو مذھب تسنن ھستند 
که بیشترین میزان این جمعیت در 
کردستان زندگی می کنند. پیروان 
مذھب تسنن در ھیچکدام از 
سازمانھای اجرایی، قضایی، 
نظامی، امنیتی و انتظامی از 

لیت باالیی موقعیت و مسئو
برخوردار نیستند، و در تمام 
استخدامھا اولویت با پیروان تشیع 

 است



 
 

   ١٢ صفحه   ۶٢ شماره    

 نگ و مستمر علیه حقوق کار در ایرانھجوم ھمه جانبه، ھماھ
 حسین اکبری

مبارزه طبقاتی و تاثیرات آن در ھرم قدرت و 
پیرامون آن به ھیچ رو قابل انکار نیست. این 
تاثیرات آمیختگی و در ھم تنیدگی آشکار و 
پنھانی را باعث شده است. ماھیت این 
مبارزه که نمودی سیاسی ـ ایدئو لوژیک 

ی است. کلید شناخت دارد؛ عمدتا اقتصاد
این مبارزه اقتصادی ھم با یک موضوع مھم 
که عبارتست از "رانت" به ما کمک می کند 
تا با گشایش دری به آستانه ای ورود کنیم 
تا چشم ھای ما را از نمایش صورت 
سیاسی ـ ایدئولوژیک آن به کنه 

 .طبقاتی اش ھدایت کند

در این مبارزه که موضوع اصلی آن کسب و 
درت برای ثروت اندوز و انباشت حفظ ق

سرمایه است،گرایشاتی گاه در کنار ھم و 
گاه در برابر ھم صف آرایی کرده و می کنند. 
گرایشاتی که کسب ثروت ھر چه بیشتر و 
بی رقیب را از منابع موجود می خواھد و 
تمامی زور خود را در ایجاد فضایی 
رعب انگیز بکار می گیرد تا بی ھیچ مقاومتی 

اندوزی را ¬ابی به ثروت و راه ھای مالدستی
تامین کند. در نتیجه ھر آنچه را که موجب 
آگاھی و شعور اجتماعی شود را به غل و 
زنجیر می کشد و سانسور و ممنوعیت ھا 

  را برھر مجاز اجتماعی می گستراند. 

گرایش دیگر که ضمن تمایل به این کسب 
ثروت به ادامه سود بری از ھر آنچه قابلیت 

بدیل شدن به ارزش اضافی و انباشت را ت
دارد چشم دوخته است و با شناخت 
راه ھای اطمینان بخش تالش می کند به 
رقیب میدانِی خود بفھماند که این 
سرچشمه الیزال ثروت حتی اگر با این 
شیوه بھره برداری خشکیده نگردد موجبات 
رویگردانی و شورش ھای اجتماعی را در 

عاقالنه است تا با پی خواھد داشت. پس 
بکارگیری شیوه ھای متداول و مقبول 
سرمایه دارانه مانع از خشکیدن احتمالی 
منابع ثروت و سودآوری گردیم و راھی را 
برگزینیم که امنیت سرمایه در آن نه به زور 

  .که با رضایت نسبی برقرار و تامین گردد
  

آشکارترین آن را می توان در ائتالف ھای 
طع انتخابات دوره ای مجلس سیاسی در مقا

شورای اسالمی و ریاست جمھوری دید. در 
این میان رانت ھای سیاسی کارکردھای 
بسیار بیشتری پیدا می کنند. مثال بخش 
ھایی از مدافعین حقوق کار در خانه کارگر و 
روابط این نھاد با جناحی از قدرت دربین 
روحانیون ارشد نظام و احزاب راست و میانه 

ارگزاران و حفظ کرسی ھای مجلس نظیر ک
برای خانه کارگری ھا بھر قیمت چشم 
پوشی از تھاجم به فصول و موادی از قانون 
کار و یا سکوت در برابر سیاست ھایی که 
به منظور ارزان سازی نیروی کار تبیین و 
تصویب خواھد شد از یک سو و جذب 
حمایت نیروھای مخالف حقوق بنیادین کار 

ه در احزاب و تشکل ھای در گرایشاتی ک
کارفرمایی آنھا را نمایندگی می کنند از 
سوی دیگر موجب ھماھنگی و وحدت رویه 
و عمل ھمه آنھا در باره لغو مقررات کار و 
بی اثر کردن قوانین و مقرراتی خواھد شد 
که قرار بوده است چتر حمایتی را باالی سر 

 .کارگران بگستراند

ه تر شدن موقعیت دیگری که موجب پیچید
مبارزات طبقاتی و تاثیر آن در ھرم قدرت 
گردیده است به نھادھا و ساختار دولتی 
بستگی دارد. برای توضیح این موقعیت 
ساختار دو وزارت خانه ذی ربط را از اھمیت 
جدی برخوردار است. این دو وزارت خانه ھریک 
از ادغام چند وزارت خانه و سازمان ھا و 

رقیب شکل گرفته اند  نھادھای متفاوت و گاه
که تمرکز حاصل از آن زمینه ساز ناکارآمدی و 
فساد و رانت جویی گردیده و به بحران ھای 
ساختاری و تاثیر آن برنادیده گرفته شدن 
حقوق کار انجامیده است. وزارت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی از یک سو و وزارت صنایع و 
معادن و بازرگانی از سوی دیگر ھریک به 

رصه ای برای کشمکش ھای سیاسی و ع
رانت خوارانه تبدیل شده اند و در دعوای حاصل 
از تمایالت و گرایشات منفعت طلبانه در 
ھربخش از ھریک آنھا، موجب ظھور تمایالت 
مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار گردیده 
و می گردد. دراین جدال و کشمکش بین 

قتصادی رقبای وزارتی بخش ھایی که قدرت ا
و سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند 
برای دادن سھمی به دیگران از آنان 
می خواھند تا امتیازاتی را از حوزه اقتدار خود 
به آنان واگذارند تا آنھا نیز میدان ھای 
اقتصادی ویژه ای را برای رقبای خود خالی 

  کنند.

مثال در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی این  
جاری است که دست باال را دارد و سرمایه ت

ابزار استیالیش ھم به جز نمایندگان ریز و 
درشت در مجلس شورای اسالمی و 
نھادھایی چون جامعتین که حوزه اقتدار 
روحانیون انحصارگر واردات کاالھای کلیدی 
ھستند، اتاق صنایع و معادن بازرگانی را به 
عنوان ستاد اصلی خود در پیشبرد سیاستھا 

ل مایشاء ساخته اند. از این رھگذر نیز آنان فعا
برای حمایت از سیاست ھای دولت یازدھم و 
حفظ قدرت سیاسی برای کارگزاران این دولت 
بویژه رییس جمھور در دور بعدی ریاست 
جمھوری خواھان امتیازاتی در حوزه بازار کار 
ومقررات زدایی از آن و ارزان سازی نیروی کار 

این طریق سھم جناج ھا  طلب می کنند تا از
در اتاق صنایع و معادن را برای ایجاد ارزش 
اضافی و انباشت سرمایه از راه خام فروشی 

 .مواد اولیه آسان سازند

سومین موقعیت ایجاد زمینه برای 
مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار 
ھم بستگی به نقش بنیادھا و بنگاه ھایی  که 

ای دولتی؛ به رغم استفاده از رانت ھ
مدیریتی مستقل از نھاد ھای دولتی دارند 
این بنگاه ھای نیرومند اقتصادی که زیر عنوان 
خیریه ھا فعالیت دارند، حاضر نیستند به 
ھیچ یک از تعھدات قانونی خود در برابر دولت 
عمل کنند. از سویی ھیچ گونه کنترل بر 
عملکرد اقتصادی آنھا وجود ندارد و از سوی 

کیه بر عناوین و پوشش ھایی که دیگر با ت
برای کسب سود و انباشت سرمایه دارند، 
ھرگونه مقررات کار و حقوق ناشی از آن را 
مزاحم اھداف سودجویانه خود می دانند و از 
این رھگذر به لغو قوانین و مقررات کار ھمت 
گماشته اند. این بنگاه ھا که در تمامی این 

دارند سرزمین حوزه ھای درآمدی بسیاری 
اخیرا در به کارگیری نیروی کار ارزان و لغو 

فصول و موادی از قانون کار که برایشان تعھد 
آور است، البی ھای رسمی و غیررسمی 
بسیاری را در دولت و وزارت تعاون، کار و امور 
اجتماعی فعال کرده اند. این بنیادھا که 
بخشی از سرمایه آنان را وجوه صدقه ای و 

یف بودجه ای تشکیل بخشی را ھم رد
می دھد حتی یک ریال ھم از بابت 
فعالیت ھای سودآور خود مالیات 

پردازند. از میان این بنگاه ھا ¬نمی
خیریه ھایی وجود دارند (خیریه ھای نذر 
اشتغال) که ھرچند نسبت به دیگران از ثروت 
سرشاری برخوردار نشده اند ولی با چشم 

د با اندازھایی که برای خود متصور ھستن
تری از سایرین به ¬جدیت و کیفیت مطلوب

 لغو حقوق کار ھمت گماشته اند و با البی
گری ھای فعال در بین وزارت خانه ھا، ادارات و 
حتی شھرداری ھا و ھم چنین در میان 

ای را ¬نمایندگان مجلس کوشش ھمه جانبه
برای خنثی سازی مقررات و حقوق کار، انجام 

 .دھند می

گسترده به ھدف ازبین بردن فعالیت این طیف 
حمایت ھای قانونی از زندگی کارگران درست 
از سال ھای پس از جنگ آغاز شده است و 
پیرو سیاست ھای خانمان برانداز تعدیل 
ساختاری دولت سازندگی اولین اقدامات 
ریشه ای و پایه ای برای این منظور به صورتی 
کامال قانونی کلید خورد. ایجاد مناطق آزاد 

اری و تصویب قوانینی برچگونگی اداره این تج
مناطق در اولین گام خود قانون کاری را که 
کمتر از سه سال از تصویب آن می گذشت به 
مسلخ کشانید و به جای آن "مقررات اشتغال 
نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در 

صنعتی جمھوری  -مناطق آزاد تجاری 
گام بعدی با دور اسالمی ایران" را قرار داد. در 

زدن قانون کار موضوع قراردادھای موقت را 
رواج داد. این کار نیز با چنان سرعتی و حدتی 
پیش رفت که ھم اکنون بیش از نود درصد 
قراردادھا از دایم به موقت تغییر یافته است. 
در گام ھای بعدی کارگران قالیباف و 
کارگاه ھای دارنده تا پنج کارگر و سپس 

ای دارنده تا ده کار از شمول قانون کارگاه ھ
کار خارج شدند. و این در حالی بود که دولت 
اصالحات بر اریکه قدرت تکیه زده بود. 
فرازھای بعدی توسط دولت پوپولیست 
اصولگرا آغاز شد که این مرحله از 
محدود سازی حقوق کار ھمراه با 
سرکوب ھای وسیع کارگران و سازمان ھای 

و در ادامه تا به آنجا پیش  کارگری ھمراه بود
رفت که حتی اساسنامه سازمان تامین 
اجتماعی و صندوق آن مورد ھجوم رییس 
وقت منتصب احمدی نژاد قرار گرفت و قاضی 
محاکم ضدکارگری این بار با آرامش خیال با 
ھیات امنایی کردن شورای تامین اجتماعی 
به غارت صندوق پرداخت. در کنار این 

ه ای از منابع و اموال سازمان غارتگری مجموع
تامین اجتماعی نیز از بدنه شستا 
(شرکت ھای سازمان تامین اجتماعی) به 
بھانه ھای گوناگون از جمله خصوصی سازی از 
این سازمان کنده شد و به امثال بابک 
زنجانی ھا واگذار گردید. در بعد کالن تری ھم 
سیاست خصوصی سازی به تعطیلی و تعدیل 

حدھای صنعتی گرایید و حاصلی جز نیروی وا
  ...بیکار شدن نیروی وسیعی از کارگران را 

  ١٣ادامه در صفحه  

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٦٢شماره     

  ... ھجوم ھمه جانبه
  ١٢ادامه از صفحه 

  .در بر نداشت
ادامه خروج کارگران از شمول قانون کار این 
بار با تصویب "شیوه نامه استاد شاگردی 
نوین" از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه 

گاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و بی
در ادامه این دولت تدبیر و امید بود که طرح 
آزمایشی دولت پیشین را به اجرا گذاشت 
و چنانکه امروز شاھدیم این طرج نیز یکی 
از الیه ھای ھجوم علیه حقوق کار در ایران 
است. غیر از آن نیز بار دیگر پس از بیست 

ری به عنوان و دوسال باز ھم الیحه دیگ
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (تجاری ـ 
تولیدی و اقتصادی) با ھمان شیوه از 
خورجیِن دولتی که تدابیرش جز زیان 
کارگران را در بر ندارد. رھسپار مجلس 
گردید و یک فوریت آن جھت بررسی 

 .مجلس و تصمیم در باره آن تصویب شد

اما آخرین تالش ھا تا این تاریخ در نشست 
رک دولتی ھا و اتاق بازرگانی و صنایع مشت

و معادن و کشاورزی ببار نشسته است. 
در این میان ھمراھی و مساعدت 
دولتی ھا و مجلسی ھا بیانگر وحدت رویه 
و عملی است که گویا با انگیزه جلب 
حمایت تجار، دالالن پیمانکاری نیروی 
انسانی و صاحبان سرمایه ھای خرد و 

دمات از انتخابات کالن در بخش صنعت و خ
پیش روی ریاست جمھوری و برای تحقق 
برنامه ھای این دولت در پیشبرد 
سیاست ھایش شکل گرفته است تا ھم 
منافع دولتیان برای تحکیم پایه ھای یک 
دوره چھارساله دیگر تامین شود و ھم 
امتیازاتی این بار از راه حراج نیروی کار 

و نصیب متحدان دولت گردد. باتوجه به د
گزارش از تالش ھای اخیر می توان عمق 
و گستره این ھماھنگی و استمرار برای 
حذف حقوق کار از زندگی کارگران را نشان 

 :دھد
گزارش اول اظھارات رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی که 
می گوید : در حال حاضر قانون کار ایران، 
بزرگترین مانع تولید و اشتغال در کشور 

براساس اعالم سازمان جھانی  است و
کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به 

 .ایران است
مرداد  ١۴به گزارش خبرنگار مھر، پنجشنبه 

محمدرضا پورابراھیمی در نشست  ١٣٩۵
مشترک رئیس و اعضای محترم کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی و 
مدیران، صاحب نظران و فعاالن اقتصادی 

که ظھر پنجشنبه در اتاق  خراسان رضوی
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار 

ھای تولید، بیمه و  شد، اظھار کرد: ظرفیت
قانون کار در کشور معضالتی است که 
امروزه باعث ایجاد وضعیت نامطلوب 
اقتصادی شده است. وی ھمچنین به 
موضوع وضعیت قوانین و مقررات کشور 

حاضر قانون کار  اشاره کرد و افزود: در حال
ایران، بزرگترین مانع تولید و اشتغال در 
کشور است براساس اعالم سازمان 
جھانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا 
متعلق به ایران است که اثرات وضعی آن 
به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاھده 
است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به ماموریت ھای کمیسیون 

تصادی در دوره دھم مجلس بیان کرد: اق

ترین ماموریت ما، بررسی قوانین قبلی،  مھم
تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر 

 .کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراست
گزارش دوم که از وعده ارزان سازی نیروی 

» محمدرضا کارگر«گوید، از سوی ¬کار می
مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری 

ار کار به عنوان نماینده دولت طرح گردیده باز
است. به گزارش خبرنگار ایلنا نشست 

ھای حداقل  تخصصی نقش سیاست
دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط 
در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور فعاالن 
بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، 
بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار 

» محمدرضا کارگر«در این جلسه  شد.
مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری 
بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور 
داشت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از 
طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین 

 .وری تاکید کرد دستمزد بر اساس بھره

کارگر" بدون اینکه به کوچک شدن حجم "
 ٢رگران در اثر اجرا نشدن بند سبد معاش کا

قانون کار و نبود امنیت شغلی در  ٤١ماده 
قانون کار اشاره ای  ٧پی عدم اجرای ماده 

بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اساس میزان 
وری کارگران تعیین شود. وی تاکید کرد  بھره

که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه 
 .حمایت از کار
ت در بخش دیگری از نماینده دول

ھایش با اشاره به وجود تعداد باالی  صحبت
فارغ التحصیالن بیکار خطاب به فعاالن بخش 
خصوصی گفت که دولت آماده است تا 

سازی کارگران را در اختیار  پتانسیل ارزان
کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است 
که فارغ التحصیالن دانشگاھی به دنبال 

ومه ھستند و کارفرمایان جمع کردن رز
توانند بدون صرف ھزینه برای حقوق و  می

دستمزد آنھا را به خدمت بگیرند. کارگر در 
ھایش تاکید کرد که ھزینه ھای  پایان صحبت

نیروی کار برای دولت باال است و مشارکت 
فعاالن بخش خصوصی برای پایان دادن به 

ضروری است. (ایلنا » سیکل نامطلوب«این 
١٣٩۵/٠۵/١٣ ) 

بدین ترتیب روشن است که تمامی آنچه به 
عنوان برنامه اعالم شده در حمایت و صیانت 
از نیروی کار از سوی وزیر کار در زمان گرفتن 
رای اعتماد از مجلس و ھمچنین کلیه شعار 
ھای انتخاباتی از سوی رییس جمھوری به 
سود کارگران به گاه انتخابات نه تنھا به 

د بلکه موقعیتی را رقم عمل در نخواھد آم
زده است تا بر مدار آن حقوق کار ملغی 
گردد و قوانینی که پاره و اندکی از این 
حقوق را تامین می کرد به سود صاحبان 

 .سرمایه تغییر یابد
وزارت نشینان امروز به این پتانسیل دست 
یافته اند که با قدرت ھرچه تمامتر به 

امروز  ارزان سازی نیروی کار ھمت گمارند.
ھم این جسارت را یافته اند که اعالم کنند: 
"کار" کاالست و ھرچه بیشتر مورد 
بھره برداری قرار گیرد، ارزشش باالتر است. 
این تعریف از بھره وری را که می گوید "بھره 
وری نسبت ستاده ھا به داده ھاست "را 
باعمده کردن ارزش داده ای به نام نیروی 

ٌ کار به حساب می آورند  و اساسا و عمدا
ھیچ نقشی را برای سایر عناصر دخیل در 

گیرند تا به ¬تولید و فرایند آن درنظر نمی
نتیجه ای برسند که رییس کمیسیون 

 .اقتصادی مجلس رسیده است

اما در این میان نقش کسانی که سال ھا 
مدعی تنھا مدافعین کارگران در ایران 
بوده اند چیست؟ حزب اسالمی کار، خانه 

رگر و نمایندگانی که خود را منتسب به کا
کارگران می دانند و در راس آنھا علیرضا 
محجوب اکنون در کجای این بازی قرار 

 دارند؟
توان روند منطقی و تاریخی علیه ¬نمی

حقوق کار در ایران را ارزیابی کرد بی آنکه 
نقش خانه کارگری ھا را در آن نادیده گرفت. 

دستمزدھا را ھمچنان که نمی توان سرکوب 
طی سال ھای حضور نمایندگان شوراھای 
اسالمی کار را در تعیین حداقل دستمزد 
کارگران با سکوت خانه کارگری ھا بی رابطه 
ندانست. بخش عمده ای از این فرایند 
ھمراه با حضور تاییدآمیز خانه کارگری ھا 
طی شده است. این حضور گاه بسیار 

که گویا فعاالنه و قدرتمندانه بوده است 
خانه کارگر به جای دولت مدافع سرمایه و 
وزارت خانه متبوعش عمل می کند (مانند 

و  ٦٠سرکوب سندیکاھا در اوایل دھه 
ھمچنین سرکوب فعالیت سندیکایی ھا در 
نیمه اول دھه ھشتاد) و گاه آنقدر منفعالنه 
که گویا اقدامات علیه کارگران، در ایران 

ت. امروز نیست بلکه در کشور دیگری اس
ھم این سکوت به گونه ای آزارنده ادامه 
دارد. آزارنده از آن جھت که کارگران بسیاری 
در ایجاد سازمان ھای صنفی خود، ھنوز ھم 
با انتخاب ناگزیر به نمایندگانی رای داده اند 
که اغلب آنھا ھم بنا به اجبار قانونی و 
فراقانونی ناچار در جغرافیای خانه کارگر 

کنند و متاثر از سیاست ھایی که مانور می 
از سوی این نھاد که خود متاثر از وزیر کار 
دولت یازدھم است؛ ھستند. بدیھی است 
که جز تعداد اندکی از آنھا ،غالب نمایندگان 
در ریلی حرکت می کنند که آقای محجوب 

 آنرا بارگذاری کرده است. چه باید کرد؟
با ھر متر و معیاری موقعیت کنونی را 

نجیم ؛ چاره ا ی جز تکیه به نیروی آگاه و بس
پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک 
می کنند وجود ندارد. این کارگران پل 
واسطی بین ھمه مزد و حقوق بگیران و 
موقعیت کنونی اند. نمایندگان آگاه کارگری 
را چاره ای جز روآوردن ھر چه بیشتر به 

ست! کارگران و آگاه کردن آنان متصور نی
معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خالص 
به حقوق کار درایران شلیک خواھد شد! 
ممکن است رخدادھای پیش روی چون 

جمھوری سال آینده تا  ... انتخابات ریاست
کسب نتایج آن، این شلیک آخرین را به 
تاخیر اندازد یا دولت کنونی برای دادن 
امتیازات به سسیتم کارفرمایی و 

ی سازمان ھا و احزاب آنان، سلف خری آرا
لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند. 
تحت ھرشرایطی آنچه مسلم است این 
ھجوم ھمه جانبه، ھماھنگ و مستمر 
علیه حقوق کار به پیش می تازد. و چنانچه 
ھمین اندک حمایت قانونی ھم از دست 
رود برای به دست آوردن دوباره آن کارگران 

نی را خواھند ناچار ھزینه ھای سنگی
پرداخت. تنھا اتحاد و ھمبستگی ھمه 
کارگران آگاه و نمایندگان آنان و 
روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست 
جامعه ایرانی دارند قادر خواھد بود تا با 
تالش ھمبسته و آگاه گرانه خود کارگران و 
مزد و حقوق بگیران را دردفاع از داشتن 

 .حمایت ھای قانونی یاری دھند

  

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



  

   ١۴ صفحه  ٦٢ شماره    

ھا،  ھمه چیز به رنگ خاک است؛ خانه
زمین، دشت، ھوا، شترھا و صورت 

ھا  ساله کودک، به دو سه». محمدعلی«
یی اندام است، با موھا ماند، کوچک می

از ته تراشیده. خودش را روی زمین گرم 
کند.  مالد و گریه می مردادماه کویر، می

اش،  ھای قرمز روشن گردن و سینه لکه
گویند که به تازگی سوخته:  می

، خوراکی »خوراکی، خوراکی«
کس اما نگاھش  خواھد، ھیچ می

کس، ھمان سه خواھر و  کند. ھیچ نمی
تفاوت،  برادرش ھستند که بی

گذرند تا  کنان از کنارش می»ھی ھی«
میش و بزھا را به آبشخور ببرند. آنھا 

اند  قد آبادی بچه قد و نیم ١٢، ١٠یکی از 
که سر تا پایشان خاک است. آبادی، 

است، یکی از پنج روستای » باقرآباد«
 .مانده در دل دشت مسیله قم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھا با صدای  صدای زنگوله بزغاله
کنار آبشخور، » محمدعلی«ھای  گریه

شود. اطراف  انگیز می ترکیبی غم
رنگ  ای آبشخور که دریچه تانکر جیوه

است، شلوغ شده، ھرچه گوسفند و بز 
اند تا گلویشان  و میش است، جمع شده

آب آبادی «را زیر تیغ آفتاب، خیس کنند: 
  » خورند. خیلی شور است، اینھا نمی

اینھا، ھمان میش و بزھا ھستند که 
دھد و  ا دست نشانشان میب» نجمه«

کند. میش  تر می چادر گلدارش را محکم
و بزھا، شریک اھالی آبادیند در آبی که 

ای  ھفته» حیدر«آورند.  از شھر می
دھد تا تانکر  ھزارتومان می ١٥بار،  یک

ُر کند. آبی که می  خرند،  ھزار لیتری را پ
ھم شور است، اما نه به شوری آبی که 

ھا بیرون  ه خانهزد ھای زنگ از لوله
ھا  قدر شور که بز و میش آید، نه آن می

 .رغبتی به خوردنشان نداشته باشند

صدای کشیده شدن الستیک نیسان 
روی جاده خاکی، » آقا حاجی«آبی 

گرداند. آقاحاجی عصبانی  سرھا را برمی
گیرید و  شما حقوقتان را می«است: 

» کنید. روید اما کاری برای ما نمی می
ھستیم. خبرنگار و عکاسی خطابش ما 

ایم. کالھش را سرش  که از تھران آمده
شود.  گذارد و از نیسان آبی پیاده می می

سالی ٨٠از وضع روستا ناراحت است، 
اش بزرگترین خانه روستاست،  دارد. خانه

کنند،  که ننه صدایش می» نازنین«او و 
» باقرآباد«سال پیش، ازدواج کردند و میخ  ٤٠

دختری که به دنیا آوردند، به  ٣ پسر و ٨را با 
زمین کوبیدند. باقرآباد حاال خسته، گشنه و 

ھایش یکی درمیان  تشنه رھا شده، خانه
ریخته، خراب شده، زمینش کویری است، 

ھایش، خشکیده، سایه  باران ندیده. درخت
 .ندارد

جا قبال صفایی داشت، سرسبز بود،  این«
برو و بیایی داشت، مردم کشاورزی 

ای  خانواده ٢٠ردند، درخت داشت، ک می
شدیم، حاال ولی نگاه کن چطور شده.  می

ھا  ھمه رفتند، کشاورزی تعطیل شد، زمین
مادر و مادربزرگ کل » ننه» «خشکیده.

ای که به دنیا آورده،  بچه ١١روستاست. از 
اند و ھرکدام دو  پسرش که زن گرفته ٥حاال 

خانوار  ١٠اند. باقرآباد،  سه بچه دارند، مانده
، ٢٠«تر، فقیرتر:  دارد، یکی از یکی خسته

ھا رفتند، رفتند شھر  سال پیش، خیلی ٣٠
  کارگری کنند.

جا مدرسه ندارد، مسجد ندارد، آبش  این 
» ننه«اینھا را » شور است. کار نیست.

نوه آبادی، با آن  ٦٠گوید، مادربزرگ  می
ھای آبی ریز و موھای جوگندمی که  چشم
قبال «ری گلدار بیرون زده: الی روس از البه

آمد،  جا رود آب داشت که از ھمدان می این
ما زمین کشاورزی داشتیم، رویش کار 

کاشتیم،  کردیم، یونجه و جو و گندم می می
آب که شورتر شد، دیگر کاشت اینھا ھم 

ھا را خرواری  حاال آنھا یونجه» تعطیل شد.
 .خرند ھزارتومان می ١٢٠

ا برده، ھای مادر ر چشم» حیدر«
دارد و  را از روی زمین برمی» محمدعلی«

جا از ھمان اول باقرآباد  این«برد خانه:  می
بود، وضع که خراب شد، آب که شور شد، 

ھا که خشکید، مردم ھم رفتند، االن  زمین
جا  جز من و چھار برادرم، کس دیگری این

کند، کل روستا خانواده ما  زندگی نمی
ھاست که  د سالزندگی در باقرآبا» ھستند.

تمام شده، اما آنھا، اھالی روستا، حقیقت 
آورند:  نوشند و دم برنمی را مثل زھری می

شود که باقرآباد خشکیده،  سالی می٢٠«
جا ازقبل ھم شور بود، اما االن  آب این

شود  شوریش به جایی رسیده که نمی
ریزیم، به  خورد، آب را که داخل سماور می

 ».زیم دورری رسد، می چای دوم نمی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھایش یکی  پسر دارد. بچه ٢دختر و  ٣حیدر 
ھایشان  درمیان، پاھایشان لخت است، پنجه

ھای داغ، سوخته. با ھمان  روی زمین
ھای لنگه به لنگه، گوسفندان را  دمپایی

به خدا پولمان به رخت و لباس «برند چرا:  می
مان را سیر کنیم،  رسد، ھمین که شکم نمی
کالھمان را بندازیم ھوا. با ھمین  باید

کنیم، ھر وقت لنگ  گوسفندان زندگی می
آورد،  شویم و زندگی به ما فشار می می

بریم  اندازیم پشت نیسان و می یکی را می
 «.فروشیم شھر، می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گوسفند دارد با  ١٠ای در باقرآباد،  ھر خانواده
اند،  شتر. شترھا در بیابان رھا شده ٥
گوید: از شیر این شترھا  می» حیدر«

برند و  خورند، گاھی ھم آنھا را می می
شما به «فروشند تا خرجشان را بدھد:  می

ما بگویید کجا برویم؟ پول نداریم، شھر برویم 
چه کار کنیم، کجا زندگی کنیم، پیش چه 

ترین روستا به قم  کسی برویم؟ ما نزدیک
مان ھمین است که  ھستیم اما وضع

اش را رھا کند  تواند، خانه دم نمیبینید، آ می
نفری ٩، ٨ھر خانواده باقرآبادی » و برود.

آبادی  نفر جمعیت کل٤٠ھا،  ھستند، ھمین
شوند که با گوسفند و شترھایشان روز را  می

 .کنند شب می

از وقتی اتوبان قم را زدند، دیگر 
گوسفندھایشان درامان نیستند، ھمین 

رأس  ٥٠ شبه پارسال بود که دزد آمد و یک
گوسفند باقرآباد را انداخت پشت نیسان و با 
خود برد، آن روز برای اھالی آبادی، روز 

بینیم جاھای دیگر،  وقتی می«سختی بود: 
امکانات دارند، آبشان شیرین است، تلفن و 

شویم، خودمان به  برق دارند، ناراحت می
اند که در  ھایمان چه گناھی کرده جھنم، بچه

 ».ی کننداین بدبختی زندگ
او و دیگر اھالی روستا، ھر روز چشم به 
راھند، چشم به راه کسی که برایشان 
خبرھای خوبی بیاورد، کسی که بگوید، آن 
روز، آن ساعت، آخرین روز بدبختی و 
فالکتشان است، روزی است که دیگر 

شود، آبشان از این شوری  برقشان قطع نمی
شود،  آید، گوسفندھایشان بیشتر می درمی

شوند و مسجدی در آبادی به  دار می درسهم
   ...افتد. راه می

   ١٥ادامه در صفحه 

 

 دشت احتضار
 زھرا جعفرزاده

  

از وقتی اتوبان قم را 
زدند، دیگر 
گوسفندھایشان درامان 
نیستند، ھمین پارسال 

شبه  بود که دزد آمد و یک
رأس گوسفند باقرآباد  ٥٠

را انداخت پشت نیسان و 
با خود برد، آن روز برای 
اھالی آبادی، روز 

 سختی بود

ھا حسرت  آبادی مشک
ھا را  زندگی باقرآبادی

ھا  خورند و باقرآبادی می
در رویای زندگی 

سال  ٨، ٧ھا.  آبادی مشک
پیش که دولت برایشان 

کن  دستگاه آب شیرین
کردند، قرار  آورد، فکر می

است درھای خیر و برکت 
ا به رویشان باز شود، ام

این نھایت لطفی بود که 
 درحقشان شد

بحران حرف اول و آخر زندگی 
اھالی روستاھای تخریب 
شده یا درحال تخریب دشت 

زند. چیزی که  مسیله را می
آباد،  آباد، مشک باقرآباد، علی

صیدآباد و جعفرآباد، در آن 
اند. برخی  تحلیل رفته

زنند و  ر را میھای آخ نفس
برخی ھم خیلی وقت پیش، 

 اند ُمرده



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٦٢شماره                           

  دشت ...
  ١٤ادامه از صفحه 

حد و  روز، روز خوشبختی بیآن 
کاش شما ھم کاری «حصرشان است: 

از دستتان برآید برای ما بکنید، باور کنید 
ھزارتومان از کسی  ١٠٠رویم شھر،  می

گیریم تا برای خانه خرید  قرض می
بار  ھای باقرآباد، ماھی یک بچه» کنیم.

بینند، گوشت و مرغ  ھم رنگ میوه نمی
شان،  شامھم جای خود دارد. ناھار و 

زمینی:  آب و اشکنه است و آب و سیب
حیدر اینھا را » زندگیمان سخت است.«

 .گوید می

تر از آبشخور، سروکله  طرف کمی آن
شود، شترھای الغر  دوشتر پیدا می

اند.  مردنی که روی زمین چنبره زده
ھای الغرشان، جان ندارد،  صورت

نگاھشان خسته و افتاده است، 
ت، آن دیگری، اما شان مادرمرده اس یکی

منتظر است تا مادرش بیاید و شیر 
شتر  ٦، ٥جا ھرخانواده  این«بخورد: 

خورند،  دارد، شترھای ماده به درد ما می
 ».فروشیم نرھا را می

شود  روستا کوچک است، تمامش را می
دقیقه طی کرد، خشت و ٥در کمتر از 

ھای خراب،  ھای جا مانده از خانه گل
نه به آن خانه را وآمد از این خا رفت

کند، باید خیلی باال و پایین  سخت می
، زن »اعظم«رفت تا رسید به 

دختر و پسر است  ٥ای که مادر  ساله٣٣
ھا  و با یکی از آنھا باالی تراکتوری، یونجه

اندازد،  را با چنگک، به داخل انبار می
ھایی که غذای گوسفند و  یونجه

گویم، من  به شوھرم می«شترھاست: 
راضی نیستم، این چه زندگی  از تو

 «.است که ما داریم

آباد بود، ھمان جایی که  او اھل مشک
برای دختران باقرآبادی، رویایی شده: 

من و خواھرم عروس این خانواده «
جا،  آباد آوردند این ھستیم، ما را از مشک

مان بدتر از آنجاست.  اما این روستا وضع
تر  تا به حال روستایی از این خراب

ای؟ اھالی این روستا خیلی  دهدی
ھا تخلیه شدند، حاال  اند. خیلی بیچاره

جا  آباد، این فقط صیدآباد، جعفرآباد، علی
اند. ھمه از  آباد باقی مانده و مشک

خشکسالی فرار کردند، خوش به 
این جمله آخر را با حسرت » حالشان.

ھا را به داخل انبار پرت  گوید و یونجه می
  کند. می

ھایش را  باالی تراکتورحرفاز ھمان  
زند و رو به خواھرش که تازه از راه  می

ُرعقرب و  خانه«کند:  رسیده می ھایمان پ
ھا  کاش زلزله بیاید، ھمه خانه مار است.

». جا رفتیم را خراب کند، شاید ما از این
خواھد، آبش را  طبیعت آنھا را نمی

کند، حشرات و جانوران را به  شورتر می
تر  کند، ھوایش را گرم نه میشان روا خانه
ھا را،  ھا خانه کند، اما باقرآبادی می

ھمین دیروز «کنند:  زندگی را رھا نمی
قدر که  مان را سیمان زدیم، این خانه

ھای سیاه و زرد.  آمد، عقرب عقرب می
مار ھم زیاد داریم، امروز یک مار 

ھایش  بچه» متری، ُکشتم. نیم
 ساله، سه٣٠، »فاطمه«خندند،  می

بچه دارد، خواھر اعظم است، ھمان 
اش را نشان  آباد. خانه ھای مشک عروس

دھد، دو اتاقی که یکی خالی شده و  می
اند و آن یکی، ُپر از  کفش را سیمان زده

ھا از این  ترسم بچه می«وسایل است: 
نیش عقرب بمیرند، تا حاال چندباری عقرب 
آنھا را زده، قرار بود از طرف جھاد سازندگی 

 ».پاشی کنند ایند و آبادی را سمبی
آنھا درھمین ھوا و با ھمین آب، مریض 

کشند، اما اگر شانس  شوند، درد می می
آباد آن  بیاورند و بھیار خانه بھداشت مشک

روز، پشت صندلیش نشسته باشد، 
شوند، اگر نه،  روند و درمان می می
کیلومتر را تا شھر قم، باید با نیسان آبی ٦٠

ما چند «ند تا به درمانگاه برسند: گاز برو تخته
نفر از اھالی را داشتیم که دیگر به شھر 
نرسیدند، ھمین وسط راه جان دادند، زنان 

شان به  بارداری داشتیم که میان راه، بچه
دنیا آمده. تا حاال ھیچ پزشکی به آبادی ما 
سر نزده ببیند ما چه مشکالتی داریم، فقط 

شت دارد، آباد است که یک خانه بھدا مشک
جا برای  بریم آن ھا را می ما ھم بچه

گوید.  اینھا را می» فاطمه» «واکسن.
ھای پیر باقرآباد، دیگر عمرشان به دنیا  قابله

  .ھای دیگر آبادی را بگیرند نیست تا بچه

  ای ساله است، او سی و خورده٤٣» حیدر«
کالس درس خواند، حاال دختر  ٥سال پیش، 

باید سواد اش ھم ھمین قدر  ساله١١
ھای آبادی، کالس پنجم  داشته باشد. بچه

 ٥شوند، ھمین که  التحصیل می ابتدایی فارغ
کالس سواد داشته باشند، برایشان کافی 
است. نجمه خودش را محکم به دیوار 

چسبانده، کالس پنجم » ننه«کاھگلی 
آباد،  رود ششم. مشک است، امسال می

برایشان کالس ششم گذاشته، مھر که 
سال دیگر باید این مسیر  د، یکبیای

دوکیلومتری یک ساعته و نیمه را پیاده رود، 
زند انگار از  در گرما، در سرما، حرف که می

من و دخترعموھایم «خواند:  روی کتاب می
افتیم، ساعت  صبح راه می ٦ھر روز ساعت 

رسیم مدرسه. ھمه از کالس اول  می ٧:٣٠
 »تا ششم ھستیم.

تر، خبری از  طرف یلومتر آناز باقرآباد تا چند ک
به ما گفتن که «مدرسه راھنمایی نیست: 

خواھند یک مدرسه راھنمایی برایمان  می
بزنند. خیلی دوست دارم تا آخرش بخونم. 

چشمانش برق » خواھم معلم شوم. می
داند دختران آبادی  زند. خودش ھم می می

سوادند. به قول پدرش سواد  ھمه کم
، ١٢ا را در خواھند چه کار؟ آنھ می
دھند. شوھری که  سالگی شوھر می١٣

دانند ولی  بیاید و آنھا را ببرد شھر. نمی
ھمان پسرعمو یا پسردایی که حال و روزش 
اگر از خودشان بدتر نباشد، بھتر نیست، 

  شود. شان می قسمت

نجمه و دخترعموھایش، خانه آمال و 
اند. ھر  آباد جا گذاشته آرزویشان را در مشک

روند، حسرتی  که مدرسه میروز صبح 
خورند:  جا می است که از زندگی دختران آن

جا خیلی خوبه، زمینش آسفالت است،  آن«
مدرسه دارد، خانه بھداشت دارد، خیلی 

  »خوب است، خیلی.

  ھا زندگی با یارانه

ساعت با  آباد، کمتر از نیم از باقرآباد تا مشک
خودرو راه است، پیاده ولی نزدیک به 

برد. مدینه فاضله  ونیم زمان می ساعت یک
ھا، خودش در فقر و محرومیت  باقرآبادی

ور است، جایی که فقط به خاطر  غوطه
ای که  اش و مدرسه شده ھای آسفالت خیابان

دارد، خانه آمال و آرزوی دختران باقرآبادی 
است. روستاھا را یک تابلوی سبزرنگ جدا 

کند، تابلویی که مثال رویش نوشته،  می
آباد. آنھا  باد یا باقرآباد و حاال ھم مشکصیدآ

جا نه کار  این«تفاوت چندانی با ھم ندارند: 
این را » ھست، نه آب ھست، نه زندگی.

مردی که زیر تیرچراغ برق نشسته و با انبری 
گوید. برق  کند، می ھا را در ھم گره می سیم
خواھند وصلش کنند:  ھا قطع شده، می خانه

ان خوب است، آنھا ش ھا وضع باقرآبادی«
  »گوسفند و شتر دارند.

ھا را  ھا حسرت زندگی باقرآبادی آبادی مشک
ھا در رویای زندگی  خورند و باقرآبادی می

سال پیش که دولت  ٨، ٧ھا.  آبادی مشک
کن آورد، فکر  برایشان دستگاه آب شیرین

کردند، قرار است درھای خیر و برکت به  می
ت لطفی بود که رویشان باز شود، اما این نھای

این دستگاه ھم ھر روز «درحقشان شد: 
خراب است، مردم ندارند ھر روز بروند آب 
بخرند. وضع ما خوب نیست، گاھی شده که 

روز پشت سر ھم نان نداشته باشیم، نانی ٥
آورند، خشک  ھم که برایمان با خودرو می

  »دھیم. ھا می زنیم به آب و به بچه است، می

ریفی ندارد، دختران و آباد تع روستای مشک
پسرانش بیکارند، مردھا آن ساعت از روز، 

روند و  اند، اگر کاری باشد، می درخانه خوابیده
دھند، نباشد، خانه ھستند و  انجام می

کنیم، ھرماه  ھا زندگی می ما با یارانه«خواب: 
مان را  منتظریم بیست و ھفتم شود تا یارانه

ھزارتومان  ١٥٠شود  واریز کنند، برای یکی می
ھا روزگار را  ھزارتومان. با ھمین ٢٠٠برای یکی 

کیلویی روغن ٥گذرانیم، با یارانه یک حلب  می
خریم و تمام.  و یک کیسه برنج می

بار ھم رنگ میوه را  ماه یک ھایمان دو سه بچه
بینند، گوشت و مرغ را که اصال نگو.  نمی

  »لبنیات کیلویی چند؟

میلند، آبادی آباد ھمه با ھم فا اھالی مشک
پر از دخترعمو و پسرعمه و دختردایی و خاله 

خانواری ھستیم،  ٧٠جا  این«و... است: 
کشت گندم و » جا غریبه نیست. کس این ھیچ

یونجه و ھندوانه حاال برای اھالی روستا، 
رویایی شده، قبال یک متر زمین را حفر 

متر ھم ١٠رسیدند به آب، حاال  کردند، می می
خبری از آب نیست.  کنند، حفر می

ھای باقرآباد است،  یکی از عروس» معصومه«
از وقتی ازدواج کردم، «گوید:  از رویاھایش می

اند، دوست  فقط ھمین حلقه را برایم خریده
دارم شوھرم برایم طال بخرد، النگو، گردنبند، 

  »اما ندارد. قم ھم تا حاال نرفتم.

  تخریب شده» مسیله«اکوسیستم 

دشت مسیله تمامی ندارد،  بحران روستاھای
بحرانی که روستاھا را تخریب کرد و اھالیش 

شود  را فراری داد. دشتی که گفته می
سال  ٥٠تمدنش از شھر قم ھم بیشتر است، 

رويه از مناطق  ھاي بي پیش كه برداشت
باالدستي مسیله شروع شد، خشكسالي 

روستاي  ١١در اين منطقه ھم كلید خورد. 
اند،  رسیده ٥ه عدد دشت مسیله، حاال ب

  جمعیت با انبوھي از مشكالت.  روستاھای کم

...  
  ٢٠ادامه در صفحه 

 



  
  

  
  

  ١۶ صفحه  ٦٢ شماره    

   کودکان کار؛ تجاوز جنسی یا تجربه جنسی
 نـگار کـرمی

 

ین روزھا ماجرای تجاوز و آزار جنسی ا
ھا به  کودکان آنقدر افزایش یافته که رسانه

ھا دیگر  دلیل تکراری و مشابه بودن داستان
گویند  دھند. می یت زیادی به آن نمیاھم

که ذھن انسان به یک موضوع عادت  زمانی
کند، مسئله برایش حساسیت و اھمیت 

دھد. وقتی داستان  خود را از دست می
ساله  ١١تجاوز شش مرد معتاد به دختر «

را می » در زیر پل عابر پیاده ای در پایتخت
شنویم، اوج جنایت در ذھن ما الگو داده 

  .شود می
   

وقتی ماجرای تجاوز و قتل ستایش، دختر 
ای می شود دیگر نباید انتظار  افغان رسانه

ھای آزار جنسی کودکاِن کار  داشت داستان
جذاب باشد. اما واقعیت آن است که این 
تجاوز و آزارھا وجود داشته و ادامه دارند. 
بزرگترین پیامد عینی و کوتاه مدت این 

این کودکان مشکل افزایش ایدز در میان 
است. از پیامدھای درازمدت ھم می توان 

  . به بھداشت روان این کودکان اشاره کرد
 

« سمانه، فعال در حوزه کودک می گوید: 
در مدت دو سالی که در این حوزه فعال 
ھستم به موارد زیادی از آزار و تجاوز برخورد 

ام. اکثر کودکان با این معضل درگیر  کرده
مق این مشکل پی ھستند. زمانی به ع

بینیم نه ما  بریم زمانی است که می می
حلی  فعالین و نه نھادھای مسئول، ھیچ راه

در «به گفته سمانه » برای آن نداریم.
ھای اخیر تنھا به این اکتفا شده است  سال

که بگوییم کودک کار داریم. باید برای آن 
ای  دھنده چاره اندیشید. حتی خبرھای تکان

در میان کودکان کار داده از گسترش ایدز 
می شود. اما ارائه این آمارھا چه فایده ای 

 « داشته است؟
مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در 

ای  با استناد به مطالعه ٣٩تابستان سال 
که بر روی ھزار کودک کار در تھران انجام 
شده بود، گفت که چھار تا پنج درصد این 

ه گفته محرز، اند. ب مثبت بوده  HIVکودکان
طبق نتایج این مطالعات، بیشترین میزان 
شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین 

سال است. او بیشترین راه  ١٨تا  ١٠سنین 
ابتال در بین این کودکان تجاوز جنسی (ھم 
بین دختران و ھم بین پسران) را اعالم کرد. 
از آن زمان تا به امروز آمار قابل اتکایی ارائه 

  . استنشده 

ساله افغان است که به  ١٢مریم، دختر 
دلیل زندانی بودن پدر و مریض بودن مادرش 
ھمراه با دو برادر و دیگر خواھرش در خیابان 

کنند.  ھا گلفروشی می تھرانپارس شب
گونه  اش را این مریم ماجرای آزار جنسی

برای فروش گل جلوی «کند:  بازگو می
شین ماشینی ایستادم. ماشین دونفر سرن

توانی با ما بیایی  داشت. آنھا گفتند که می
ھایت را  وکمی بگردی. ماھم ھمه گل

از کار شبانه خسته  مریم که» خریم. می
پذیرد و در  شده بود پیشنھاد آنھا را می

نھایت آنھا، مریم رو بجای خلوتی برده و در 
ماشین مورد آزار قراردادند. مریم پس از این 

چه بالیی بر سرش  که بداند اتفاق بدون آن
آمده نگران است و از قشاوت دیگران 

ترسد. بیشتر از ھر چیز او خود را  می
  . داند گناھکار می

ترسد که ماجرای آن شب را به  او می
اگر آنھا بفھمند حتما مرا «برادرانش بگوید: 

کشند. من باعث آبروریزی آنھا  می
شاید تنھا شانس مریم این باشد » ام. شده

عه سنتی بکارتش را ازدست که در جام
نداده باشد. تنھا مورد آزار قرار گرفته 

  . است

علی، دانشجوی ارشد مددکاری درباره 
مشکلی که در آینده برای این کودکان پیش 

ھرچند این آزارھا و یا «گوید:  آید می می
تجاوزھا مختص دختران نیست و پسران ھم 

گیرند اما دختران  مورد سو استفاده قرار می
بینند. معموال این  سیب بیشتری میآ

دختران پس از ازدواج نخواھند توانست وارد 
یک زندگی جنسی سالمی شوند. 

ایم که با  ھایی ھم در مشاوره داشته نمونه
اند. بارزترین مشکل  این مشکل مواجه شده

آنھا در روزھای ابتدایی زندگی مشترک (در 
صورتی که تا آن سن به تن فروشی و یا 

ای مکرر دچار نشوند) دچار تجاوزھ
شوند. ھمین امر  ھای شدید می اسپاسم

ھم باعث ناکارمد بودنشان از نگاه 
شود. چون اکثر  شان می ھمسران

ھمسران آنھا ھم اطالعی از بھداشت روان 
 ».و یا این اسپاسم ھا ندارند

 
   تجاوز یا تجربه رابطه جنسی

کودکان خیابانی به دلیل شرایط محیط 
ر از سنین پایین مورد آزار زندگی و کا

جنسی قرار می گیرند. گفته می شود 
١٢میانگین این آزارھا در دختران  سال و  ۵

سال است. طبق ھمین  ٣١.٧در پسران 
پژوھش کمی که در مھرخانه منتشر شده 

٢١است  تجربه رابطه «این کودکان  ۴
را داشته اند. و این در حالی » جنسی

از » جنسی تجربه«است که به کار بردن 
نگاه فعاالن حوزه کودک قابل قبول نیست. 
آیا کودکان واقعا در این سن و سال فھمی 

  از برقراری رابطه جنسی دارند؟
 

در قانون جزا، فصل ششم، بخش چھارم 
کسی که «چنین نوشته شده است: 

مقاربت جنسی با یک شخص نابالغ زیر 
پانزده ساله بکند، یا با این طفل یک عمل 

یگر انجام بدھد که با توجه به جنسی د
ماھیت تخطی و شرایط بطور عموم، با 
مقاربت جنسی قابل مقایسه باشد، ارتکاب 
کننده جرم به تجاوز جنسی نسبت به طفل 

شود و جزای آن دست کم، دو  محکوم می
سال، و در نھایت شش سال زندان 

این بدین معنی است که رابطه  .باشد می
پانزده ساله) اگر  جنسی یک نفر بزرگتر (از

که کوچکتر از پانزده سال عمر   با کسی
داشته باشد، این کار ھمیشه غیر قانونی 

گونه، چنین عملی تجاوز  باشد. بدین می
آید. این  جنسی به کودکان به شمار می

قانون به میان آمد تا کودکان و نوجوانان را در 
برابر بزرگترھا (که اکثرا مردھا بودند) و 

د رابطه جنسی با (اکثرا خواستن می
دخترھا) انجام دھند، حفاظت نماید. فرقی 

کند اگر که آنکه زیر پانزده سال عمر  نمی
خواھد که مقاربت جنسی  دارد، خودش می
  . داشته باشد یا نه

که وجود دارد این است که  تنھا استثائی
اگر یک اندکی بیشتر از پانزده سال عمر 

ر از آن، داشته باشد و دیگری اندکی کمت
که این دو با ھم رابطه داشته باشند و 

  .مقاربت را آزمایش کنند
علی، فعال حوزه کودک معتقد است که به 

به موضوع » تجربه رابطه جنسی«کار بردن 
تابو بودن موضوع جنسی در ادبیات 

گوید:  گردد. او می ایدئولوژیک دولت باز می
کاری دولت اسالمی  این نھایت محافظه

خواھد با به کار بردن  میاست. چون 
ھای خنثی صورت مسئله را  گونه واژه این

پاک کند و در نتیجه بار مسئولیتش را کم 
کند. چون تجاوز جنسی تبعات دارد. یکی از 
مھمترین این تبعات این است که مسئولین 
امنیت اجتماعی باید پاسخگو باشند. شما 
نگاه بکنید حتی آمار دقیقی در ایران از 

کار وجود ندارد چه برسد به  کودکان
گیرند. ھنوز  کودکانی که مورد آزار قرار می

دانند نیروی انتظامی در حوزه  مردم نمی
  ».اختیارات رھبری است یا دولت

ھمین ممنوعیت در اعالم این آمارھا را 
توان در کار سازمان ھای مردم نھاد در  می

ھا وارد  حوزه کودک دید. عموما این سمن
شوند. به گفته علی  ضل نمیحل این مع

دھند به جای وارد  ھا ترجیح می سمن«
شدن به موضوعاتی که مربوط به امنیت 

 ».ھستند نقش خیریه را بیشتر بازی کنند

 حمايت از کودکان در برابر خشونت، وظیفه ايست ھمگانی

 



  
  
  

  ١٧صفحه   ٦٢شماره     

ّیمان را اعدام بیرحمانه ی جمعی ا                   ز ھموطنان کرد ُسن
 محکوم می کنیم

 بیانیه کارزار لغو گام به گام اعدام

   !مردم انساندوست و شرافتمند ایران

، دست کم بیست نفر از زندانیان کرد اھل تسنن که در زندان رجایی کرج نگھداری می ١٢/٥/١٣٩٥شوربختانه، در صبحگاه روز سه شنبه 
شھر  خانواده ھایشان که در ھمان روز برای آخرین دیدار با خویشاوندان محکومشان درزندان رجاییشدند، با وجود اطالع دادن به 

شدند و جنازه ھایشان نیز در اختیار خانواده ھایشان قرارنگرفت. مسئوالن  تعیین شده، اعدام حاضرشوند، بدون رعایت این قرارازپیش
ا خانواده ھایشان، جسد بیجان عزیزانشان را در پزشکی قانونی کھریزک در مقابل قضایی به جای برگزاری آخرین مالقات این زندانیان ب

  .چشم خانواده ھا قرار دادند و سپس خودسرانه آنان را در گورستان بھشت زھرا به خاک سپردند

 م نیست و در دادگاهداد که ایشان برای جان انسانھایی که جرمشان معلو این اقدام مسئوالن قضایی جمھوری اسالمی بار دیگر نشان
 قائل  شوند، پشیزی ارزش  ھای مخفی، بدون حضور وکیل منتخب خود و خانواده شان و بدون حضور ھیئت منصفه به اعدام محکوم می

ی خودشان، و بنا به گفته وکالی  نیستند. خبرفجیع اعدام بیست نفر ازھموطنان اھل سنت مان ما راتکان داده است. اینان، بنا به گفته
ھای آنان که با آنھا نیز ھمفکر نیستند، اما ماھھا و سالھا از نزدیک با آنھا  ستقلی که با آنان سروکار داشته اند و ھمچنین ھمبندیم

ی طاقتفرسا، قربانی سناریوھای امنیتی شده اند. اینان، بدون رعایت اصول اولیه  اند، پس از تحمل مدتھا فشار و شکنجه زندگی کرده
ی اھداف  ای محکوم به اعدام شده اند و احکامشان نیز دستمایهدقیقه ه و قانونی به صورت فله ای و در بیدادگاھی پنجدادرسی عادالن
است تا ھرچندگاه بار دیگر عده ای از ایشان را به قربانگاه ببرند و جان شیرینشان را بگیرند و خانواده ھایی را داغدار ¬سیاسی شده
  .عزیزانشان کنند
اند در شماردردناک ترین احکام اعدام  مان دام برای ھموطنان کرد سنّیمان که ھمه از اقلیتھای مظلوم و محروم جامعهصدور حکم اع

 شود. متناسب است. اینان، خواھان آزادی عقیده و تبلیغات دینی خود ھستند. ھر پرونده دراین رابطه نیز باید درھمین چارچوب بررسی
است و ھیچ مبنای قانونی ندارد و تلختر از ه  شد استفاده از اعترافاتی که تحت فشار و شکنجه گرفتهنبودن جرم با مجازات آن و سوء 

ھای غیرقانونی و غیرعلنی و بدون حضور وکالی مستقل، و عدم امکان دفاع قانونی برای متھمان و صدور احکام  ھمه تشکیل دادگاه
  .ھا عملی انسانستیزانه است احکام این نوع دادگاه ی جان انسانھا برپلیه اعدام جمعی، ھمه اقدامھایی غیر قانونی است، و گرفتن

جمعی این ھموطنان مظلوم، بیانیه ھای مختلف صادر، و به نحوی نامستند گفته  این نکته شگفت انگیز است که پس از اعدام دسته
ق افتاده است، به صورت کلی و یک جا، به ھمه آنھا ی وقایعی که پس از دستگیری آنھا اتفا ھایی پرشمار، از جمله اتھاماتی در باره

اگر مقامات امنیتی وقضایی با این اطمینان، اتھامھایی این چنین وسیع را متوجه آنھا می کنند چه ھراسی  . است نسبت داده شده
  دارند که دادگاه علنی و با حضور ھیئت منصفه، با حق دفاع عادالنه و قانونی، برایشان برگزار کنند؟

وجدانھای آگاه استمداد می طلبیم که جلو این ستم آشکار را بگیرند و نگذارند   ی ما اینک نگران جان دیگرمحکومان به اعدامیم و از ھمه
  .خانواده ھا بیش ازاین داغدارشوند

خشم و کین و جنگ و  مردم دلسوز میھن کھنمان نیز می خواھیم که به حرمت جان و خون آدمیان، و برای حفظ وطن از  ی ما، از ھمه
ھا با توجه به شرایط منطقه، جز خدشه  انسانی و ضدملی شوند. این اعدام توانند مانع این اقدامھای ضد خونریزی، به ھرگونه که می

نا  وارد کردن به وحدت و ھمبستگی ملی و کاشتن تخم نفرت و کین ثمری ندارد. این اعدامھا با ادعای ایجاد امنیت، خود مھم ترین عامل
ایم و باز ھم می گوییم که مجازات خشونت آمیزاعدام نه تنھا درمان دردھای جانگزای مردم  بود. بارھا گفته امنی در آینده خواھد

  .انجامد می کشورمان نیست، بلکه به بازتولید خشونت و فرارویش آن به سطحی وسیعتر

دام مغایر با منش انسانی را به شدت محکوم، و اعتراض شدیدمان را به آنچه ما کنشگران کارزارلغو گام به گام مجازات اعدام (لگام) این اق
کنیم و مصرانه از مسئوالن قضایی خواھان نجات  می دیروز صبح در زندان رجایی شھر کرج بر گروھی از ھموطنان کرد ُسنّیمان رفت اعالم

 .برند حکامشان در زندان رجایی شھر کرج به سرمیجان متھمانی، از جمله و به ویژه متھمانی ھستیم که در انتظار اجرای ا
ما، ھمزمان این غم جانکاه را به خانواده ھای زندانیان اعدام شده تسلیت می گوییم و برایشان صبر و شکیبایی آرزومندیم. ما ھمچنین 

و بوم و آینده سازان این خاک بودند، و شدگان فرزندان این مرز ¬این غم و اندوه را به ملت بزرگ ایران تسلیت می گوییم، زیرا این اعدام
  !چه مظلومانه بدون داشتن حق دفاع از خود به چوبه ھای دار سپرده شدند

  )کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات اعدام (لگام
13/5/95 

 

  ١٤از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مصوب کنگره 

   ظام حقوقین

ھستیم برپايه نظم و قانون، متکی بر امنیت حقوقی، دادگاه ھای آزاد و غیروابسته و برابر حقوقی شھروندان در  ما نیازمند جامعه ای
  مقابل قانون. براین اساس الزم است:

  ـ قوانین مدنى و کیفرى ھمانند قانون اساسی بر پایه حقوق بشر تدوین شود.

  گردند. ـ شھروندان از امنیت قضائی برپایه اصل برائت برخوردار

 محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با حضور ھیئت منصفه برگزار گردد.  ـ

  ـ استقالل قضات به رسمیت شناخته شود و قاضی ملزم به تبعیت از قانون گردد.

 ـ بازداشت افراد تنھا بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از ھمه حقوق پیش بینی شده در اعالمیه جھانی حقوق بشر
  برخوردار شوند.

  ـ ضابطان قضائی ناقض حقوق بشر از مصونیت برخوردار نگردند و با شکایت قربانیان، تحت تعقیب قضائی قرار گیرند.

 



  

  ١٨ صفحه   ۶٢ شماره    

  فرودفکر ...
  ١١ادامه از صفحه 

لت جو، با گذر از سال گذشته ، اندیشه و شعور و نیروی خردگرای نقاد، آینده نگر، مترقی، آزادی خواه وعدا ٣٨واقعیت این است که در 
پیش و پس از انقالب بھمن و با گذر از نقد خود، فربه تر از اندیشه مذھبی  ِ سیاسی ولی  -راه طوالنی، سخت و پرفراز و نشیب خونبار

   .محور به میدان آمده است
و نیرومند تر از پیش از انقالب پذیرش این واقعیت برای رھبران ولی محور سخت است ولی برخالف میل و اندیشه آنھا، ایران، عاقالنه تر 

  .قرار گرفته است -دمکراتیک  - در مسیر آزادی، عدالت، پیشرفت، حفظ محیط زیست و ساختن دولت و حکومت مردم محور 
، دولت و حکومت شاه محور را -دمکراسی  -محمد رضا شاه بزرگترین خطایش این بود که بجای آزادی، دولت و حکومت مردم محور 

تمدن بزرگ مورد نظر خود انتخاب کرد. و به این ترتیب بود که موجبات سرنگونی خود را فراھم آورد و جامعه را نیز به دست  برای تحقق
نیروی ولی محور سپرد. تجربه نشانه داده است که دولت و حکومت مدرِن مطلقه شاه محور، و دولِت و حکومت مذھبی، مغایر و متضاد 

رابر حقوق مردم درسیاست و اداره امورجامعه و کشوربوده ونمی توانست و نمی تواند جامعه را درسمت با آزادی و مشارکت آزاد و ب
توسعه ھمه جانبه و پایدارپیش ببرد. جامعه و کشورایران برای ارتقا و قرار گرفتن در مسیر توسعه ھمه جانبه و پایدار وتامین زندگی 

دمکراسی  -م در سیاست و اداره امور جامعه و کشور، به دولت و حکومت مردم محوربھتر برای ھمه، به آزادی و مشارکت ھمگانی مرد
 .نیاز دارد نه به دولت ولی محور -

------------------- 
نوشته دکتر داوود » قدرت، دانش و مشروعیت در اسالم« ،» والیت فقیه آیت هللا خمینی«برای نوشتن این مطلب به کتابھای  -١

  نوشته دکترحاتم قادری و... مراجعه شده است» ای سیاسی در اسالم و ایراناندیشه ھ«فیرحی و 

  »)مردم ساالری دینی در اندیشه سیاسی حضرت آیت هللا خامنه ای«مجله الکترونیکی  ۴١ -٢

  ».٤٩تاریخ و تبیین مفھوم خرد ص «کتاب  -٣

  برگرفته از سنخرانی سروش در استکھلم  - ٤

   .(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=3017914 آدرس

   .( https://www.youtube.com/watch?v=2-XwyatqGVg : برگرفته از سخنرانی آقای کدیوراست. آدرس -٥

. آدرس : یوتوب . ویدئوی ھای زیبا ٩٥تیرماه  ٢٩سه شنبه » سرای قلم«  ١٣٥برگرفته از سخنرانی صادیق زیبا کالم در نشست   -٦
  ». کالم چیزی بنام اقتصاد اسالمی و حکومت اسالمی وجود ندارد

 .١٣٩٥رداد م ٧از ویدوئوی سنخرانی خانم فائزه ھاشمی   -٧
 

  ۶٧ھای  هللا منتظری درباره اعدام انتشار فایل صوتی آیت

در  ١٣۶٧هللا منتظری فایل صوتی سخنان ایشان را منتشر کرد که در مرداد ماه سال  سایت آیت                              
رتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراھیمای با شرکت حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، م جلسه                             
رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطالعات در زندان اوین)                            

بزرگترین جنایتی که در جمھوری اسالمی شده و تاریخ ما را «گوید  ایراد شده است. آقای منتظری در این جلسه می
».نویسند کند به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می یمحکوم م  

  هللا منتظری ھایی از سخنان آیت بخش

به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقالب تا حاال در جمھوری اسالمی شده است و در تاریخ ما را محکوم می کنند، این کاری است  *
 .نویسند ھای خوب و متدین در دستگاه قضایی انجام شده است. و شما را در آینده جزء جنایتکاران تاریخ می چھرهکه به دست شما 

کند و آنان را  عام بدون محاکمه آن ھم نسبت به زندانی و اسیر قطعا در دراز مدت بنفع آنھا است و دنیا ما را محکوم می گونه قتل این *
 .کند، مبارزه با فکر و ایده از طریق کشتن غلط است ق میبیشتر به مبارزه مسلحانه تشوی

متاسفانه بدبختی ما این است که در راس دستگاه قضایی [عبدالکریم موسوی اردبیلی] ما شخصی قرار گرفته که خودش با این  *
ی اینکه بروند پیش امام و خواھد از امام سوال کند، به جا دھد و وقتی ھم که می آید آن جور شعار می چیزھا مخالف است، وی می

ھا؛ این سوال را از امام  ھا اعدام کنیم یا توی شھرستان نویسد حاال توی استان بگویند آقا به این وسعت مصلحت نیست و ضرر دارد، می
 .رودر بایستی، ھمچین شخصی قرار گرفته است کنند. این بدبختی ما است که در راس دستگاه قضایی ما، بی می

ن کار خود دستگاه قضایی را زیر سوال بردید. چندین سال شخص آقای نیری ، و قضات یکی را محکوم کرده به پنج سال یکی شما با ای *
ای باشد اینھا را اعدام کنیم  را محکوم کرده به شش سال ، یکی ده سال، یکی پانزده سال . اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه

 .، ھمه دستگاه قضایی ما غلط بود»گه خوردیم«اش این است که ھمه ما  معنی

ّ قابل انعطاف بودند *  .بسیاری از افراد سر موضع را رفتار بازجوھا و زندانبانانھا به سر موضع کشانده و اال

 .شود شوند موجب عنوان محارب و باغی بر آنان می مجرد این که اگر آنان را آزاد کنیم به منافقین ملحق می *

، موجب حکم به ارتداد سمپات  کند و ارتداد سران، د فرد را داخل عنوان محارب و باغی نمیمجرد اعتقا * ً  .شود ھا نمی فرضا

قضاوت و حکم باید در جو سالم و خالی از احساسات باشد. االن با شعارھا و تحریکات جو احتماعی ما ناسالم است. ما جنایات  *
ایم. وانگھی آنان بدون فعالیت جدید زیر سئوال بردن ھمه قضات و ھمه  دانیان سابق افتادهمنافقین در غرب ناراحتیم به جان اسرا و زن

 کنید؟ اید به چه مالکی اعدام می ھای سابق است. کسی را که به کمتر از اعدام محکوم کرده قضاوت
 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=3017914).
https://www.youtube.com/watch?v=2-XwyatqGVg


 
            

 

  ١٩صفحه   ٦٢ شماره    

کردستان و بلوچستان دست به تحریکات و 
  .جذب نیرو میزند

ـ فساد و بی عدالتی در دستگاه قضایی: ٧
دستگاه قضایی جمھوری اسالمی بدون 
رعایت کوچکترین حقوق انسانی و 
شھروندی، دگراندیشان را مورد تعقیب و آزار 

می دھد. دستگاه قضایی،  و شکنجه قرار
ھیچگاه از یک روند عادالنه و منصفانه در 
قضاوتھا برخوردار نبوده و با صدور احکام 
ظالمانه شھروندان را به حبسھای کوتاه مدت 
و بلند مدت و یا احکام قرون وسطایی مانند 
شالق، قطع اعضای بد ن و اعدام محکوم 
می کند و ھیچغاه زمینه جرمھا را که خود 

مل اصلی در پدید آوردن آن است را در نظر عا
  نمی گیرد. 

دادگاھھای فعالین سیاسی اغلب بدون 
وکیل مدافع برگزار می شود و حتی گاھی 
وکال با تھدید ناچارند احکام ظالمانه موکلین 
خود را تایید کنند، چنانکه احمدی نیاز وکیل 
چند نفر از اعدام شدگان اخیر در یک مصاحبه 

ه بعنوان یک وکیل، بلکه بعنوان تلویزیونی ن
دادستان احکام صادره را عادالنه خواند. 
شقاوت و بیرخمی دستگاه قضایی یکی از 
عواملی است که گرایشات تندروانه را بر می 

  .انگیزد
در شرایط کنونی کردستان که بنیاد گرایی به 
علل ذکرشده در آن در حال رشداست، و در 

الش ممنوعیت سازمانھای سیاسی و ت
بخشھایی از حاکمیت برای دامن زدن به 
اختالف شیعه و سنی متاسفانه احتمال 
تشدید این بحران زیاد است، ننھا راه مقابله 
با این حرکت ویرانگر و فاجعه آفرین ایجاد 
نھادھای مدنی و مشارکت ھرچه بیشتر 
مردم در این نھادھاست. در کردستان، با 

در حال تمام خفقان موجود، نھادھای مدنی 
شکل گیری اند. حضور و جذب جوانان در این 
نھادھا و گسترش آنان می تواند نقش موثری 
در ارتقای سطح آگاھی جوانان داشته و می 
تواند مانع از گسترش و رشد باندھای بنیاد 
گرا شده و از غرق شدن جوانان در گرداب 

 . ھولناک بنیاد گرایی جلو گیری کند
 

  ... علل و عوامل رشد
 ١١ادامه از صفحه 

سرکوب شدید و در امان ماندن مردم 
شھرھای کردستان از تھاجم روستاھا و 

مغول گونه رژیم که نمونه ھای وحشیانه 
ناچار خاک  آن چندین بار روی داده بود، ب
ایران را ترک کرده و به آنسوی مرزھارفتند. 
کردستان پس از خروج نیروھای سیاسی 
تبدیل به یک زندان سراسری شد. 
ھا تداوم یافت، و  دستگیریھا و شکنج

به اعمال  رژیم افزون بر سرکوب،
جنایتکارانه دیگری ھم دست یازید و تالش 
کرد جوانان را به اعتیاد به مواد مخدر 
وادارد. چنانکه رحیمی استاندار کردستان 
با مباھات گفته بود اسلحه را از جوانان 
کرد گرفتم و آنانرا آلوده اعتیاد کردم. در 
چنین شرایطی که رژیم ھیچگونه حرکت و 

رد، و صدیق تجمعی را تحمل نمی ک
کبودوند و دیگر ھواداران حقوق بشر 
سالھاست زندانی اند، تنھا مساجد و 
تکایا و خانقاه ھا ھستند که از حق تجمع 
برخوردارند. از درون این تجمع ھا گروھھای 

  .اسالمی تندرو و متعصب پدید آمدند

ـ تبعیضات مذھبی: حدود پانزدە تا ٣
بیست درصد مردم ایران پیرو مذھب 

ھستند که بیشترین میزان این  تسنن
جمعیت در کردستان زندگی می کنند. 
پیروان مذھب تسنن در ھیچکدام از 
سازمانھای اجرایی، قضایی، نظامی، 
امنیتی و انتظامی از موقعیت و مسئولیت 
باالیی برخوردار نیستند، و در تمام 
استخدامھا اولویت با پیروان تشیع است. 

ق اھل سنت نمایندگان مجلس که از مناط
برگزیده می شوند، ھمه از دست 
نشاندگان رژیم ھستند. در شھر تھران که 
حدود یک ملیون نفراھل تسنن در آن 
زندگی می کنند ھنوز اجازه ساخت یک 
یک مسجد را ندارند. تبعیضات ناروا بدیھی 
است که بر برخی از جوانان مذھبی در 

افراط کشاندن اثر گذار خواھد بود   .ب

ی: بیکاری مشکل اساسی ـ بیکار٤
بیشتر جوانان و خانواده ھا در سراسر 
میھن مان است که تمامی جوانان را از 
بیسواد و کم سواد تا فارغ التحصیالن 
دانشگاھھا را در می گیرد، اما سھم 
استثنای ترکمن  مناطق سنی نشین ب
صحرا از ھمه بیشتر است. نسبت وجود 

در کارخانه ھا و کارگاھھای کار آفرین 
کردستان بمراتب کمتر از استانھای 
دیگرند. جوانان کردستان از فرط بیکاری به 
شھرھای دیگر کوچ می کنند چنانکه 
اغلب کارگران ساختمانی تھران و 
شھرھای بزرک را کارگران جوان کرد 
تشکیل می دھند، یا روی آوردن جوانان به 
شغل سخت و خطرناک کولبری خود 

! بیکاری داستانیست پر از آب چشم
ھمواره بحران زا و عصیان زاست. بعضی از 
جوانان مذھبی متعصب نیز در ازای 
بدست آوردن پول و تامین ھزینه ھای 
زندگی وارد باندھای بنیاد گرایی می 

  .شوند

ـ اھانت به مقدسات: برخی از مالیان در ٥
منابر و مساجد و سایتھا، توھین ھای 
زشت و زننده ای را به مقدسات اھل 

نت روا می دارند. عایشه ھمسر پیامبر س

و دختر خلیفه اول را زانیه و بدکاره می 
نامند، آخوندی با نام بی مسمای دانشمند 
که از دانش اخالق بی بھره است اھل 
تسنن را حرامزاده می نامد، و جوانان اھل 
تسنن را عامل توزیع مواد مخدر می داند، و 
در بعضی مساجد و منابر مراسم عمر 

شان را با رقص و پایکوبی برگزار می ک
کنند، و از انتساب ھرگون نسبت زشت و 
زننده به خلیفه دوم ابایی ندارند. برای 
تمامی جوانان مذھبی بنیادگرا این توھین 
ھا قابل تحمل نیست، و بعضی جذب 

  .جریانات بنیاد گرا می شوند

ـ تحریکات و تبلیغات قدرتھای منطقه و ٦
ا: خاورمیانه بعلت باندھای بنیاد گر

موقعیتھای اقتصادی و استراتژیکی خود از 
دیر باز مورد توجه قدرتھای بزرگ و منطقه 
ای بوده است. این قدرتھا ھمواره در 
سیاستھای این منطقه دخالت کرده و 
بخاطر منافع خود از دیکتاتوریھا و حرکتھای 
ارتجاعی برعلیه مردم حمابت کرده اند. در 

خاور میانه در آتش جنگ سالیان اخیر که 
می سوزد این دخالتھا شدت گرفته و 
خاورمیانه تبدیل به جوالنگاه قدرتھای بزرگ 
و منطقه ای شده و جنگھای نیابتی در این 
کشورھای ویران شده ھمچنان ادامه دارد. 
در این میان رقابت و جنگ نیابتی بین 
پادشاھی عربستان، جمھوری اسالمی 

نگ افروز که دوحاکمیت واپسگرا و ج
نمایندگان سنی بنیادگرا و شیعه سلطه 
طلب ھستند در تمام جبھه ھا در جریان 
است، پادشاھی عریستان در کشور فقر 
زده و دیکتاتوری پاکستان با پرداخت رشوه 
ھای کالن به ژنرالھای فاسد این 
کشورھزاران مدرسه قران در پاکستان 
ایجاد کرده، کودکان و نوجوانان فقیر و 

یدست این کشور طعمه ھای مناسبی تھ
برای این مدارس وحشت آفرین و مرگ 
آفرین ھستند. در این مدارس، شقاوت و 
آدمکشی را به نو باوگان می آموزند. این 
کودکان و نوجوانان مسخ شده پس از فارغ 
التحصیل شدن از مدارس جھل و قساوت 
راھی جبھه ھای جنگ می شوند تا سر 

دا کنند، و یا در قفس به انسانھا را از بدن ج
آتش بکشند و دختران و زنان را پس از 

  تجاوز در بازارھا بفروش برسانند. 

از سوی دیگر جمھوری اسالمی با صرف 
ھزینه ھای گزاف و اعزام مالیان به 
کشورھای اسالمی و راه اندازی کانالھای 
تلویزیونی، تالش می کند تا بر جمعیت 

در شھر قم، ام شیعیان بیافزاید. درحالیکه 
القرای اسالم، یکھزارم مردم ھم در نماز 
جماعت شرکت نمی کنند، دراین میان این 
انسانھای ناآگاه مسلمان ھستند که 
قربانی دو حاکمیت توسعه طلب می 
شوند. ھر دو دسته با نام الھد اکبر رو در 
روی یکدیگر قرار می گیرند و ھمدیگر را 

به می کشند تا حکام تھران و ریاض 
خواسته ھای توسعه طلبانه خود دست 
یابند. در بحرین و عربستان شیخ عیسی و 
شیخ نمر را می کشند و در ایران به 
تالفی، بیست نفر را اعدام می کنند. 
ھمانگونه که جمھوری اسالمی در پی 
توسعه طلبی خود در کشورھای یمن و 
بحرین و عربستان اغتشاش می آفریند، 

ن که در این زمینه دولت ارتجاعی عریستا
ید طوالنی دارد و در مناطق سنی نشین 

  ١٤٥بولتن کارگری شماره  
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  دشت ...
  ١٥ادامه از صفحه 

آب مسیله شور نیست فراشور است، 
قدر که پوشش گیاھي مقاوم در  آن

ھم نابود كرده، دشت  خشكسالي را
مسیله كه روزگاري سرسبز بود و تنوع 

جنوبي  گیاھي آن، با مناطقي از آفريقاي
كرد، حاال تبديل به بیابان  برابري مي

آب و علفي شده، بیاباني كه كانون  بي
ريزگردھاست و ھیچ گیاھي جز 

ھاي كويري در آن رشد  درختچه
، معاون فنی »احمد شفیعی«كند. نمي

زیست استان قم است،  طاداره محی
شفیعی داستان این روستاھا را به 

قبال، یعنی حدود «داند:  خوبی می
ھای زیادی به  سال پیش، رودخانه ٥٠

رسید، آنھا به این  دشت مسیله می
قدر منشعب  رسیدند و آن دشت می

شدند که خودشان را به دریاچه  می
رساندند، ھمین فرآیند یک  نمک می

ھای گیاھی  ششاکوسیستم غنی از پو
کرد،  و پرندگان مھاجر را ایجاد می

تاریخچه تمدنی دشت مسیله قدمت 
زیادی دارد، حتی شاید از شھر قم ھم 

  »بیشتر باشد.

حاال ھمین دشت با سابقه طوالنی، 
بیابان شده، بیابانی که ھیچ نیست: 

دشت مسیله تبدیل به یک «
اکوسیستمی شده که کامال از بین رفته 

که حاال یک بیابان است تا جایی 
» یزرعی است که وضع بحرانی دارد. لم

زیست قم، ادامه  معاون فنی اداره محیط
گوید:  گیرد و می ھایش را می حرف

بحران دریاچه نمک یا دشت مسیله، «
محیطی کامال جامعی  یک بحران زیست

است که درمنابع طبیعی، کشاورزی و 
وضع اجتماعی مردمی که در روستاھای 

کنند، پیش رفته است، آن  می آن زندگی
رود، در خیلی از  چیزی که انتظار می

سال آینده ایجاد  مناطق کشور تا چند 
اش درھمین  ھای اولیه شود، ریشه

ناحیه شکل گرفته است. بحران در 
  »دشت مسیله کلید خورده است.

بحران حرف اول و آخر زندگی اھالی 
روستاھای تخریب شده یا درحال تخریب 

زند. چیزی که  له را میدشت مسی
آباد، صیدآباد و  آباد، مشک باقرآباد، علی

اند. برخی  جعفرآباد، در آن تحلیل رفته
زنند و برخی ھم  ھای آخر را می نفس

ھا،  اند. آدم خیلی وقت پیش، ُمرده
شان را بر  زندگی داشته و نداشته

ھا  سرشان گرفتند و رفتند، آنھا سال
و علف، فرار  آب پیش از اینجا، از جای بی

  کردند.
 ١١دشت مسیله، «گوید:  شفیعی می

 ٦تا  ٥روستا داشت، حاال ولی جز 
شده از  ھای ویران روستا، جز خانه

خشکسالی و گرما، چیز دیگری دیده 
شود. ھمان چند روستای  نمی

زودی به سرنوشت   مانده ھم به باقی
 شوند،  شده، دچار می روستاھای تخلیه

ای  مردمش چارهشوند، یعنی  دچار می
  »جا را ترک کنند. جز این ندارند که آن

خشکسالی به خاطر برداشت 
  رویه از منابع باالدستی بی

دشت مسیله را امروز و دیروز خراب 
سال پیش بود که  ٥٠نکرد، از 

سال  ١٠ھایش دیده شد، در  نشانه
گذشته اما روندش شدت گرفت. آنھا که 

سال پیش درھمین دشت زندگی  ٥٠
ھا که دیگر موی  دند، ھمانکر می

سیاھی بر سرشان نمانده، خوب به یاد 
جا را، دشت مسیله، پرآب و  دارند، این

علف را که کشاورزی در آن رونق 
سال پیش ھم  ٣٠تا ھمین «داشت: 

دشت مسیله، پوشش گیاھی متراکم و 
ھای متعددی داشت، حاال ولی  تاالب

درصد پوشش گیاھی از بین رفته  ٩٠
  »است.
ھا و  اینھا، این خرابی ھمه

ھا، تنھا یک دلیل دارد:  شدن بیابانی
برداشت بیش ازحد آب از منابع «

باالدستی، این بحران را در دشت 
ھا پیش، آب را از  مسیله ایجاد کرد، سال

جاھای باالدستی مھار کردند، حاال ھم 
باعث شده تا دریاچه نمک تبدیل به یک 

آب  سفره زیرزمین و کانون متمرکزی از
فراشور شود، اتفاقی که در این منطقه 
رخ داده، این است که با وجود روند 
طبیعی حرکت آب از دشت به دریاچه، 

ھای  حاال آب از دریاچه نمک به دشت
رود، ھمه اینھا ھم به  اطراف آن می

خاطر برداشت بیش ازحد آب از منابع 
باالدستی است. ھمین ھم شده تا در 

ه نمک، ھیچ کیلومتری دریاچ٥٠شعاع 
گیاھی رشد نکند، چراکه آب فراشور، 

  »ھمه چیز را از بین برده است.

زیست  به گفته این مسئول در محیط
قدر شور شده که  استان قم، آب حاال آن

ھای  کشاورزی از بین رفت و تمام گونه
ھمین مناطق «گیاھی را از بین برد: 

اند  ھای ریزگرد شده حاال تبدیل به کانون
که مناطق خودشان را نابود  اینو غیر از 

کنند، به مناطق باالدستی  می
گردند و ھمین ریزگردھا،  برمی

  »دھند. خشکسالی را افزایش می

سالی که گذشت، برای تأمین آب ٥٠در 
شود تا از  شرب شھری، سدسازی می

منابع آبی برداشت شود، ھمه اینھا 
محیطی  درحالی رخ داد که حقابه زیست

درنظر گرفته نشد.  دست مناطق پایین
این موضوع دیگری است که معاون فنی 

زیست استان قم به آن  اداره محیط
اگر آب را به ھر خدمتی «کند:  اشاره می

کنیم، باید حقابه  برداشت می
دستی را  محیطی مناطق پایین زیست

، ٩٥تا  ٧٥سال   درنظر بگیریم، اما حاال از

چای به دشت  ھیچ آبی از سمت رودخانه قره
شود، این درحالی بود که در  مسیله وارد نمی

میلیون مترمکعب آب از این  ٢٠٠گذشته 
شد. ھمین  رودخانه به دشت مسیله وارد می

تر بروند و آب  ھای آبی پایین ھم شده تا سفره
  »شورتر شود.

ھا درحالی رخ داد که براساس  ھمه این اتفاق
، ١٣٤٥سال  شده در  ھای نوشته دستورالعمل

ھایی  عنوان نخستین دشت مسیله بهاز دشت 
نام برده شد که برداشت منابع آبی از آن 
ممنوع است، آن زمان ھنوز ھیچ بحرانی در این 

ھا حکایت  منطقه شکل نگرفته بود اما بررسی
قرن دیگر داشت.  از تخریب دشت تا نیم

انگیز است، گفته  سرنوشت دشت مسیله، غم
ه نابود ھزار ھکتار از دشت مسیل ١٠٠شود  می

ھا  قدر شور شده که حتی دام شده و آبش آن
ھم حاضر به مصرف آن نیستند، وضع به ھمین 

که به گفته   طوری ماند، به شکل ھم باقی نمی
زیست قم، شرایط آب به  معاون فنی محیط

رود که اھالی خودشان  حدی پیش می 
ھا نشان  بررسی«کنند:  روستاھا را ترک می

ھزار رسیده است، با  ١٧دھد شوری آب به  می
توان کشاورزی کرد، اگر  این میزان شوری، نمی

ھزار برسد، دیگر ھمان  ٢٠این میزان شوری به 
ھای  پوشش گیاھی مقاوم، مانند درخچه

  »روند. کویری ھم از بین می

شود،  ماجرا تنھا به دشت مسیله، محدود نمی
زیستی، تنھا نگران بحران شکل  فعاالن محیط

دانند که بحران درحال  آنھا می گرفته نیستند،
ترین  توسعه است. دشت مسیله، نزدیک

منطقه کویری به استان تھران است که با 
باری که ایجاد شده، نگرانی  حرکت روند فاجعه

برای ایجاد بحران در تھران ھم وجود دارد: 
تواند وارد  ھای آینده می زا در سال کانون بحران«

  »شھر تھران شود.

 ----------- ----  
 منبع: شھروند
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