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 سوء استفادە دولت ھا از منابع سازمان تامین اجتماعی   

 ھا ھستند!کار   گران خواھان کنار گذاشتن طرح ادغام بیم

شدگان سازمان تأمین  ھای جامعه بیمه ھا را ادغام کند. اين امر به یکی از مھمترین دغدغه وزارت بھداشت درصدد است که منابع بیمه
ھای سازمان تامین اجتماعی ب رغم اجتماعی تبديل شده است. اين اقدام در حالی صورت می گیرد که براساس گزارش ھای متعدد، ھزین
، نسبت ب درآمدھای این سازمان فزونی گرفت گفته می شود نسبت مصارف   است.  ثروت عظیمی ک این سازمان طی دە ھا سال اندوخت

      درصد" رسیده است ١١٠درصد به  ٦٠به منابع سازمان تامین اجتماعی "از 

میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، در حالی است ک  ٤٢دەھای رسمی پیشی گرفتن ھزينه ھای اين سازمان که طبق دا
طی دو دھ گذشت به طور مستمر از کمیت و کیفت خدماتی ک تامین اجتماعی مطابق قانون بایستی ب افراد تحت پوشش این سازمان 

   ت پوشش آن را فراھم آورده است. ارای دھد، کاسته شده و این امر موجب نارضایتی گستردە و ب حق افراد تح

 شدگان افزایش یافت است. در حالی که مستمری بازنشستگان ثابت  براثر این وضعیت ناھنجار، سھم حق بیم و ھزین دارو و درمان بیم
 ھای تامین اجتماعی و معالج بیماران سرباز می زنند و د اروخان ھا ب دلیل مانده است. بسیاری از موسسات درمانی از پذیرش دفترچ

بدحسابی سازمان تامین اجتماعی از دادن دارو با دفترچ بیم ب بیماران خوداری می کنند. سھم کارگران از ھزین درمان و دارو بر حسب 
ھر عمل  قاعدە بایستی حدود یک سوم باشد. اما طی دو دھه گذشته بالغ بر دوسوم شدە است. عالوە بر آن کارگران مجبورند برای انجام

  جراحی خود و خانوادەھایشان مبلغ کالنی رشوە بپردازند.

 ھای   مسبب این مشکالت، تسلط غیر قانونی دولت  ھا بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی و دست اندازی ھای مداوم  بر درآمدھا و سرمای
ھزار میلیارد تومان  ١٠٠ب گفت الریجانی به  بنا صندوق تامین اجتماعی است. برداشت ھای غیرقانونی و بی حساب و کتاب دولت ھا،

درصدی خود ب تامین  ٣رسیده است. به غیر از برداشت ھای مداوم از صندوق، سال ھاست ک دولت ھا با خودداری از پرداخت سھم 
سربازان و گروەھای  مقدار واقعی آن چندان روشن نیست، ب این سازمان بدھکارند. صدور دفترچ برای اجتماعی، مبالغ ھنگفتی که 

زیادی از افراد جامع ب حساب تامین اجتماعی و ھمچنین اختصاص بخش بزرگی از اموال تامین اجتماعی ب طرح درمان دولت روحانی، 
عمال سازمان تامین اجتماعی را ک بزرگترین موسس مالی کشور نیز ھست ب افالس کشاندە و موجبات تنزل کمی و کیفی خدمات این 

از حضور و   میلیون نفر را فراھم ساخته است. دزدی و اختالس ھای کالن و انواع سوء استفادە مدیران دولتی و ممانعت ٤٢مان ب ساز
نظارت نمایندگان تشکل ھای مستقل کارگری در ھئیت مدیرە این سازمان، در کنار از بین بردن کار رسمی و گسترش قرارداھای موقت کار، 

 شان و بیم نکردن کارگران نیز ب نوب خود در لغو و تعلیق قوانین  حمایتی، بیکاری انبوە و سرپیچی کارفرمایان از پرداخت سھم حق بیم
  کاھش آن بخش از درآمدھای تامین اجتماعی ک از حق بیم تامین می شود، نقش داشت و دارند.

می کنند و مسئولین تامین اجتماعی ب بھان کمبود منابع در حالیک برخی از مسئولین صحبت از ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی 
مالی، از انجام بسیاری از تعھدات این سازمان ب افراد تحت پوشش طفرە می روند، و در حالی ک ظاھرا سامان دھی وضعیت بحرانی 

ھا،  ادغام منابع بیمه قصد دارد با ایش،تامین اجتماعی جزء اولویت ھای برنام ربیعی قرار گرفته، دولت به جای پرداخت دیون و بدھی ھ
بخشی از ھزین مالی طرح تحول سالمتی را از طریق برداشت از صندوق تامین اجتماعی و یا به عبارت درست تر از جیب کارگران تامین کند. 

 ماندە سرمای ت امین اجتماعی نیز در راە طرح سالمت چنانچ طرح ادغام تصویب شود، بیم آن می رود ک ارائ خدمات باز ھم تقلیل یابد و ت
بقای تامین اجتماعی ب خطر بیفتد. این در حالی است ک گفت می شود طرح مذکور با وجود ھزین سنگینی ک    دولت ب ھدر برود و

، تنھا توانست  ھای درمانی را کاھش دھد. بیشترین سود طرح سالمت، نصیب بیمارستان ھا و پ ١٠داشت زشکان بخش درصد از ھزین
  خصوصی شده است.

 ھا مخالفند و می گویند دولت باید ھزین طرح سالمتی را از  به ھمین خاطر کارگران و تشکل ھای کارگری شدیدا با طرح ادغام بیم
  دیگر از جمله بودج ساالن تامین کند و حق ندارد آن را از جیب کارگران بپردازد. منابع

ستفادە دولت ھا از منابع صندوق تامین اجتماعی اعالم کردە و نسبت ب عواقب آن ھشدار دادە ایم. اکنون بارھا اعتراضمان را به سوء ا ما
 ھا توسط دولت را طرح ادغام نیز در راستای ادام سیاست ھای ویرانگر گذشت ک سبب افالس و ناکارآیی روزافزون تامین اجتماعی  بیم

ما ضمن حمایت از خواست ب حق کارگران، بار دیگر خواستار بازپرداخت دیون و  ذاشتن آن ھستیم. شده ا ند، ارزیابی کرده و خواھان کنار گ
و منتخب کارگران در ھئیت مدیرە سازمان تامین   بدھی ھای دولت ب صندوق تامین اجتماعی، حضور نمایندگان تشکل ھای مستقل

 اجتماعی ھستیم.

  ران (اکثریت)اجرائی سازمان فدائیان خلق ای –ھیئت سیاسی 

   ) ٢٠١٦نوامبر  ٥( ١٣٩٥آبان  ١٥

 

  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت پیام کنگرٔه فوقاز متن 
  به

 !خواه ، مردم آزاده و عدالتکشانکارگران و زحمت
... 

جویی نیروھای  سال گذشته و به نوعی انتقام ١٠٠کارگران در  آوردھای مبارزاتی تصویب این الیحه اقدامی است علیه دست
آوردھایی چون کاھش ساعت کار روزانه، مشروط  ھای حاکم نه تنھا قصد دارند ھمٔه آن دست داری از جنبش کارگری. نئولیبرال سرمایه

ز انقالب به دست آوردیم و در قانون کار قرار کردن حق اخراج، افزایش تعطیالت سالیانه، تعطیلی روز جھانی کارگر و ... را که ما بعد ا
یابی دولت در  خواھند با تصویب این گونه لوایح ارتجاعی حقوق کارگر را چند دھه به عقب ببرند. کام گرفتند را از ما بازستانند، بلکه می

ً شما را به شھروندان درجه دو تبدیل خواھد کرد و تان باقی  امنیت شغلی و اجتماعی برای تغییر قانون کار وضعیت شما را بدتر و عمال
بستگی و اتحاد و  تان را محدود کند و یا از میان بردارد، با ھم نخواھد گذاشت. با الیحٔه دولت و ھر الیحٔه دیگری که بخواھد حق و حقوق

 دود نخواھد ماند و بعد از کارگرانایجاد تشکل و استفاده از ھمٔه امکانات موجود مبارزه و مقابله کنید. تعرض دولت به حقوق کارگران مح
  .نوبت به کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان خواھد رسید

ھای ضدکارگری دولت شرکت و از  علیه تغییر قانون کار و. سیاست کارمندان، مزدبگیران و بازنشستگان، در مبارزات و اعتراضات کارگران
خواه، تعرض به  نگاران متعھد و آزادی طلب، فعالین نھادھای مدنی، روزنامه خواه و عدالت ھای آزادی آنان دفاع کنید! احزاب و سازمان

ت به دست ھم بگذاریم و تعرض به حقوق کار حقوق کار، تعرض به حقوق ھمٔه مزدبگیران و تعرض به حقوق ما و شماست. بیایید دس
 !را مھار کنیم
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  ھر کسی از ظن خود شد یار او
  سھراب مبشری

  یادداشت سیاسی کارآنالین

میلیون آمریکایی به دونالد  ۶٠نزدیک به 
ترامپ رای دادند. طیف رای دھندگان به 
او بسیار گسترده است: از طرفداران 
راست افراطی نژادپرست گرفته تا 

پس «مھوریخواھانی که در صدد ج
کشور از اوباما بودند تا میلیونھا » گرفتن

تن از اقشار پایینی و میانی. گروه سوم 
در انتخاب ترامپ تعیین کننده بود. بدون 
شکست دادن کلینتون در شماری از 
پایگاه ھای سنتی حزب دمکرات در 
مناطق صنعتی یا سابقا صنعتی، 
ترامپ نمی توانست به ریاست 
جمھوری برسد. بسیاری از کسانی که 
در این مناطق به او رای دادند، به 
برخی شعارھای ترامپ در عرصه 
اقتصادی امید بسته اند. سرنوشت این 
 انتخاباتِ آمریکا را ھم اقتصاد تعیین کرد.

شعارھای اقتصادی ترامپ چه بودند؟ 
عظمت آمریکا را «در یک کالم این که 

از رای  شاید خیلی» احیا می کنم.
خود «دھندگان به ترامپ می دانستند 

بودن ترامپ افسانه ای بیش » ساخته
نیست و او ثروت خود را مدیون یکی از 
ناعادالنه ترین نمونه ھای اقتصاد 

و می دانستند   سرمایه داری است،
دونالد ترامپ زاده شده در خانواده ای 
ثروتمند است. اما قطعا خیلی ھا می 

شعارھای ترامپ  خواستند به افیون
شعارھای کسی که می   روی آورند،

گفت نابغه اقتصادی است و می داند 
چگونه باید منافع آمریکا را علیه چین و 
سایر رقبای ایاالت متحده به کرسی 
بنشاند. توسل به این افیون برای 
میلیونھا کارگر سفیدپوست دشوار 

از آن رو که به درستی می   نبود،
وری ھیالری دانستند ریاست جمھ

کلینتون وضعیت آنھا را بدتر خواھد کرد. 
آنچه این انتخاب کنندگان ترامپ نمی 
دانند یا ترجیح دادند ندانند این است که 
زمامداری ترامپ نیز وضعشان را باز ھم 
خرابتر می کند. توصیفی که مارکس از 
مذھب ارائه داد برای سایر ایدئولوژی 

دق ھای تضمین کننده ھژمونی نیز صا
است. مارکس نگفت افیون برای توده 

بلکه از افیون توده ھا سخن گفت.   ھا،
تفاوت ظریف در این است که اولی را 
کسی دیگر برایت می سازد و دومی را 

  خودت.

سرابی که این بار نیز توده ھا را به 
سوی خود کشید، این است که در 
جامعه سرمایه داری فرصت ترقی برای 

شوری، ھمه ھست. در ھیچ ک
ھژمونی سرمایه داری به اندازه 
سرمایه داری آمریکا بر این رویا استوار 
نیست. نام رسمی این افسانه نیز 

» رویای آمریکایی.«چیزی نیست جز 
ترامپ را به عنوان عصاره گوشتی این 
رویا به خورد بازندگان جھانی شدن 

سرمایه داری در بزرگترین اقتصاد جھان 
انتخاباتی ترامپ از او  دادند. طراحان کارزار

کسی ساختند که با اتکا به اراده خود، 
ثروتی افسانه ای به ھم زده است و حاال 
به صرافت افتاده از این اکسیر جادویی، ده 
ھا میلیون آمریکایی دیگر را نیز مستفیض 
کند. افسانه ای دروغ اندر دروغ، که در آن 
نه از پدر ثروتمند ترامپ اثری است و نه از 

ارھا ورشکست شدن پسر بی ادب و بی ب
ھنر عباسقلی خان. طرفداران ترامپ از این 
اکسیر سیراب شدند، کف بر لب آوردند و 
نفرت نثار کسی کردند که از نظر آنھا 
تجسم بی اعتنایی نظم نئولیبرال به 
سرنوشت واماندگان از قافله بود: ھیالری 
کلینتون. نفرت از وال استریت با نفرت 

رانه از زنان گستاخ شده در ھم مردساال
آمیخت و موجی ساخت که ترامپ سوار بر 

  آن به قدرت رسید.

زیر بنای پایه ھایی را خالی می   این موج،
کند که ائتالف سنتی لیبرالھا و سوسیال 
دمکراتھای آمریکا بر آن استوار است. حزب 
دمکرات، تبلور تشکیالتی این ائتالف است. 

ش توانست در ھشت سال پی  این حزب،
پایان زمامداری فاجعه بار جرج بوش پسر، 
یک شخصیت آفریقایی تبار کاریسماتیک را 
به مظھر امید به غلبه بر میراثی از جنگ و 
بحران اقتصادی تبدیل کند. اما از آنجا که 
اوباما بنا نداشت یا مجاز نبود از چارچوب 
تنگ نظام حاکم فراتر رود، برای اکثر 

رأی دادند بھبودی  کسانی که به او
محسوس به ارمغان نیاورد. اوباما در مقابل 
کارشکنی کنگره جمھوریخواه کاری جز 
تالش برای سازش با ھمین کنگره نکرد. در 

دستاوردھای ھشت سال حضور یک   نتیجه،
دمکرات در کاخ سفید، برای پشتیبانان 
اصلی او ناچیز بود. از بیمه درمانی او 

ار کمبود مزمن به سیستمی ناکارآمد و دچ
جای ماند. سود رونق اقتصادی ایجاد شده 
بر اثر سیاست نوکینزی اوباما یکسره به 
جیب امثال ترامپ رفت. ماجرای شانزده 

، ٢٠٠٠سال پیش تکرار شد. در سال 
ثروتمندانی که سالھای رونق دوره بیل 
کلینتون و اقتصاد نوظھور اینترنتی فربھشان 

بودند که ضامن  به دنبال کسی  کرده بود،
کمترین بار مالیاتی برای آنھا باشد، تا 
بتوانند ثروت مجازی در قالب سھام را به 
پول تبدیل کنند و بار خود را ببندند. جرج 

  بوش پسر، این گونه به کاخ سفید رسید.

اکنون ھم اوضاع مشابه شانزده سال پیش 
است. اوباما بسیار بر ثروت باالیی ھا افزده 

ه ھشت سال پیش رضایت است. آنھا ک
دادند کسی بیاید و بانک ھا و بیمه ھا و 
شرکتھای ورشکسته را موقتا تابع دولت 
کند، اکنون کسی را می خواھند که قبل از 
ھر چیز نگذارد ثروت انباشته شده در دوره 
رونق اوباما مشمول مالیات زیادی شود. 

  این، دستور کار اصلی ترامپ است.

که دستور کار کلینتون  این را ھم بیافزاییم
نیز جز این نبود. اما کلینتون متکی بر حزبی 

بود که کم مانده بود یک سوسیال دمکرات 
سبک قدیم کاندیدای ریاست جمھوری آن 
شود. کلینتون مجبور بود برخی شعارھای 
برنی سندرز را در برنامه خود بگنجاند. این 
که شمار آرای کلینتون فزون بر آرای ترامپ 

  نشانگر جدابیت این شعارھاست.بود 

برنده «اما سیستم انتخابات آمریکا بر اصل 
استوار است. در شماری » ھمه را می برد

از ایالتھا ھمیشه دمکراتھا و در شماری 
ھمیشه جمھوریخواھان صاحب اکثریت آرا 
می شوند. می ماند ایالتھایی که رقابت 
اصلی بر سر تسخیر آنھاست. این تمرکز 

به بودجه   بخشی از ایاالت،رقابت بر 
انتخاباتی خصلت اھرمی می دھد. می توان 
با تمرکز بودجه و تبلیغات بر معدودی از 

  ایاالت، کل کشور را تسخیر کرد.

امسال پایگاه ھای لیبرال حزب دمکرات مانند 
کالیفرنیا و نیویورک به دمکراتھا وفادار ماندند 

ز اما پایگاه ھای سوسیال دمکرات این حزب ا
دست رفتند. مایکل مور مستندساز 
آمریکایی متولد میشیگان، مرکز صنایع 
اتومبیل سازی آمریکا، از اواسط سال جاری 
میالدی پیش بینی کرده بود ایاالت صنعتی و 
سابقا صنعتی شمال و شمال شرقی آمریکا 
به ترامپ رای خواھند داد و او را به ریاست 
 جمھوری خواھند رساند. چنین ھم شد و
بیش از ھمه خود مور از این که پیش بینی 
اش مو به مو به تحقق پیوست افسوس 
خورد. او در آستانه انتخابات گفته بود 
عھدشکنی می کند و با این که پس از رأی 

تصمیم   ھیالری کلینتون به جنگ عراق،
گرفته بود ھرگز به او رأی ندھد، کلینتون را 

ور انتخاب خواھد کرد تا ترامپ رئیس جمھ
نشود. حتی نوام چامسکی منتقد رادیکال 
کل سیستم، چپھا را فرا خوانده بود تا در 

  ایاالت چالشی به کلینتون رأی دھند.

اما ھیالری کلینتون آبروباخته تر از آن بود که 
بتواند پایگاه سنتی حزب دمکرات در اقشار 
  پایینی را به اندازه کافی بسیج کند. ھمه،

در جریان انتخابات  اگر ھم نمی دانستند،
آگاه شدند که کلینتون و ھمسرش در یک 
دھه اخیر از سرمایه داران بیش از صد 
میلیون دالر پول گرفته اند. بسیاری دیدند که 
چگونه رھبری حزب دمکرات با تقلب و 
دستکاری در انتخابات مقدماتی این حزب، 
برنی سندرز را به سود کلینتون کنار زد. و 

رسوایی، دیگر حتی کمک  بعد از این ھمه
  سندرز ھم برای کلینتون کارساز نشد.

اگر برای اکثر طرفداران ترامپ مسئله اصلی 
اقتصاد بود، برای مخالفان ترامپ اما در طول 
کارزار انتخاباتی، مسائل دیگری عمده 
شدند. طراحان پروژه ترامپ، تصمیم گرفته 
بودند او را تبدیل به چھره ای کنند که به 

ادعایی » کاری سیاسیدرست«
سیاستمداران سنتی بی اعتناست و رک و 
راست سخن می گوید، یعنی به زبان مردم. 

  ... اگر از مکزیکی ھا بدش می آید،

   ٤ادامه در صفحه 



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه ٦٨ شماره    

  نگ و ھنراتاق ھای فکر و آزادی فرھ
 پور فرخ نعمت

  يادداشت سیاسی کار آنالين

ب قول روزنام آرمان، تاالر وحدت، روزی 
که علی جنتی به طور رسمی از وزارت 
ارشاد خداحافظی کرد و مسئولیت این 
وزارتخانه را به سید رضا صالحی امیری 

 ھا بود. سپرد، شاھد لبخندھا و اخم

؟ شاید اما چرا لبخندھا و اخم ھا با ھم
بتوان گفت بیشتر باید تنھا و تنھا از اخم 
ھا گفت، زیرا با سخنانی ک علی جنتی 
در این روز ب زبان می آورد، چنان عمق 
فاجع را در این وزارتخان ک با فرھنگ 
کشور در تماس مستقیم است ب نمایش 
می گذارد ک مو بر تن ھر انسان آزادە و 

  شریفی راست می کند. 

ان خود از وجود افرادی با او در سخن
ھای متنوع در حوزە فرھنگ می  سلیق
گوید ک در ھیچ حوزە دیگری ب این 
وسعت موجود نیستند، اما ھمزمان 
گروھھائی در میان آنان وجود دارند ک 
ھای آنان  توقع دارند فقط و فقط سلیق
اعمال شود! او از اتاق ھای فکر مربوط ب 

آنچ ک در این جریان می گوید ک تمام 
کشور منتشر می شود را رصد و مطالع 
می کنند و ھر جایی که پاراگرافی وجود 

ھا ھمخوانی  داشته باشد که با سلیقه آن
ندارد، یا عکسی که مناسب با سلیقه 

ھا نیست و منتشر شده است  آن
کنند و  بالفاصل شروع به تھیه جزوه می

ا دھند ت را در اختیار ائمه جمعه قرار می آن 
نشان بدھند فرھنگ کشور به ولنگاری 
کشیده شده است. او نھایتا معتقد است 
ک نمی توان کشور را با یک سلیق ادارە 
کرد، و می گوید ک امیدبخشی و نشاط، 

    بخصوص نیاز ب اصحاب فرھنگ دارد.

بی گمان آنچ در این گالی و یا انتقاد علی 
جنتی مورد توج است ھمانا گروھھای 

و آن دست از جناحھای درون نظام فشار 
ای ھا،  ھستند ک خود را در طیف حجتی
، ردەھای  اصولگرایان، ائم جمع
ایدەئولوژیک سپاە، بسیج و البت با 
پشتیبانی بی دریغ بیت رھبری باز می 
یابند. نیروھائی ک ستوان فقرات نظام 
ھستند و تاکنون علیرغم تمام فراز و 

سیاسی کشور، نشیبھای موجود در صحن 
آنانند ک حرف آخر را در مورد مسیر تحوالت 

  فرھنگی می زنند.

نگاە و اندیش انتقادی آقای علی جنتی در 
نوع خود قابل تامل و قابل تحسین است. او 
در مقام اجرائی یک وزارتخان ک با بدن 
جامع در تماس است، بی گمان واقع 
تر از نیروھائی حرکت می کند ک او  بینان
آنان را ب انحصارگرائی در حوزە فرھنگ 
متھم می کند، و چنانک در حرفھا و 
ھایش مشاھدە می کنیم، برای برون  گفت
رفت از وضعیت بحرانی موجود، او یک نوع 
پلورالیسم را در حوزە فرھنگ پیشنھاد می 
کند تا بتواند جوابگوی نیازھای کشور باشد. 

اما اگرچ نفی یک سلیق از جانب وی، الز
ب معنای قبول سالیق در یک حوزە مدرن و 

  سکوالر نیست. 

در واقع آنچ ک وی حامل و پشتیبانش می 
باشد، سالیقی ست ک عمدتا در ھمان 
حوزە نگاە دینی و رسمی نظام موجودند، 
اما انحصارگرایان آن را ھم بر نمی تابند. 
سالیقی ک اگر در سطح الزم و وسیع 

ند موجب شکستن امکان بروز داشت باش
فضای انحصاری در بعد فرھنگ در کشور می 
شود، امری ک با پلورالیسم نگاە دینی 

تماس پیدا می کند و بنوب خود می تواند 
ھای بیشتری جھت ابراز وجود تنوع  حاشی

    واقعی فرھنگی در کشور فراھم نماید.

اما آیا ھمین تنوع مورد نظر آقای جنتی، ب 
اند جوابگوی نیاز فرض اجرای آن، می تو

جامع و کشور در حوزە فرھنگ باشد؟ بی 
! اما ھمین اقدام ھم در صورت  گمان ن
موفقیت می تواند فضای کشور را بنوعی 
متحول کند و الاقل تحجر فکری و سلیق را ب 
عقب براند. ولی متاسفان تاکنون ن تنھا این 
امر بوقوع نپیوست است، بلک آنچ شاھدش 

نا تداوم انحصارگرائی و تحجر با ھستیم ھما
ھائی چند از مرکزگریزی می باشد ک  حاشی
امکان چاپ، نشر و نمایش بعضی از آثار 

  ھنری را فراھم می آورد.

***** 

جامع ایران بشدت نیاز ب یک تحول اساسی 
در بعد آزادی فرھنگ و ھنر دارد. تحولی ک 
خود را در مختصات مدرن و پسا مدرن باز می 

د ک مشخص اساسی آن امکان ارائ ھنر یاب
و فرھنگ در ابعادی ست ک با شخصیت ھنر 
معاصر می خواند. محجرین، سکس و 
ارزشھای اخالقی را در حالی بھان سانسور 
خود کردەاند ک جامع ایران ب یمن قدرت 
سیاسی آنان دچار بحران در حوزە 
ارزشھاست. تن فروشی، دروغ و اعتیاد حتی 

اف خود مسئولین رژیم در ایران بیداد ب اعتر
می کند. آنان نمی خواھند بفھمند ک 
بخشی از پروس انسانی کردن محیط زندگی 
بشری، امکان تماس ھنری با ھمان مقوالتی 
ست ک می تواند درک ما را از آنھا ب مرحل 
دیگری ارتقا بخشد، و این تنھا در سای آزادی 

      امکان پذیر است.

  
 

 

  ... ی ازھر کس
  ٣ادامه از صفحه 

این تمایل خود را پنھان نمی کند. اگر احترامی برای زنان قائل نیست، ھمان گونه سخن می گوید که فکر می کند. در نتیجه ھر چه ترامپ 
ً ضد زن و نژادپرستش رو شد، ...به این و آن  از آرای او کم بد و بیراه گفت، ھر چه سخنان رکیک از او منتشر شد، ھر چه ماھیت عمیقا

  نشد. خودش گفت می تواند روز روشن وسط نیویورک آدم بکشد بدون این که این باعث شود کمتر به او رای دھند.

نگاھی به سیاست خارجی آمریکا نیز ضروری است. ترامپ از یک سو وعده داده است سیاستھایی را تغییر دھد که به زعم 
ضعیف کرده اند، از جمله توافق ھسته ای با ایران. از سوی دیگر، ترامپ در جریان کارزار جمھوریخواھان آمریکا موضع این کشور را ت

انتخاباتی خود از این سخن گفت که آمریکا دیگر نباید به دنبال تغییر رژیم در کشورھای دیگر باشد. او ھمچنین گفته است که می خواھد 
  افق برسد. ھمین سخنان متناقض، بسیاری را سردرگم کرده است. با روسیه در مورد بحرانھای مورد اختالف دو کشور به تو

والدیمیر پوتین از مدتھا پیش کمابیش آشکار جانب ترامپ را گرفت و چند ماه پیش از ترامپ به عنوان آدمی با استعداد سخن گفت. اما 
گر دفاع کرده است. بعید است اکثریت دست ترامپ نماینده حزبی است که ھمواره از سیاست زورگویانه تری در روابط با کشورھای دی

راستی کنگره و کھنه کاران جمھوریخواھی که از آنھا به عنوان اعضای احتمالی کابینه ترامپ نام برده می شود، خواب نما شوند و به 
ا ازسرگیری روابط آمریکا و کوبا اعتدال روی آورند. اینان از ھمان آغاز مذاکرات اتمی با ایران، سعی کردند این مذاکرات به نتیجه نرسد. ب

مخالفت کردند. بسیاری از آنھا از اساس منکر نقش بشر در گرم شدن زمین اند و مخالف توافق کنفرانس پاریس برای کاھش انتشار 
  گازھای گلخانه ای.

ترامپ توافق پاریس را اجرا نخواھد از این رو است که کره زمین، بازنده انتخابات ھشتم نوامبر آمریکاست. به احتمال بسیار زیاد، دولت 
کرد. قابل دسترس ترین امکان ترامپ برای راضی کردن بخشی از رای دھندگان، این است که معادن تعطیل شده زغال سنگ را با کمک 

ھای دیگر ھای دولتی به راه اندازد و با کمترین محدودیتھای زیست محیطی مجوز استخراج نفت و گاز صادر کند. اگر چنین شود، طرف
  .توافق پاریس مانند چین و ھند نیز خود را متعھد به رعایت این توافق نخواھند دید. آنگاه بر سرنوشت این کره خاکی باید گریست

 



  
  

  ٥  صفحه  ۶٨شماره     

 رسد فرامی ٧٧ھای سیاسی پاییز  ھجدھمین سالگرد قتل                      
  پرستو فروھر      

  ، یادشان را در خانه و داریوش و پروانه فروھر امسال نیز به تھران خواھم رفت تا در سالروز قتل پدرومادرم،                                         

  ی این سفر شما را به یادآوری، به تالش برای روشنگری و دادخواھی این  قتلگاه آنان گرامی دارم. در آستانه                                       

   پروانه فروھر، داریوش فروھر، محمد مختاری، محمدجعفر  داشت یاد قربانیان، ھا، و به گرامی جنایت                                      

  خوانم. فرامی  کارون و فرزند خردسالش زاده پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی                                     

اند؛ فرآیند مخوفی که از  ھای سیاسی شده دگراندیشان ایرانی، در درون و بیرون کشور، قربانی قتل ٧٧پیش از آن پاییز شوم ھا  از سال
ھای اعتراض در جامعه به اجرا درآمد، جان شریف آدمی و عزم  ھای دگراندیشی و کانون سوی ساختار قدرت در ایران به قصد سرکوب ظرفیت

  ی خشونت و وحشت گرفتار کرد، و رد خونینی از بیداد بر تاریخ سرزمین ما کشید. یابی به آزادی و عدالت در تله انسانی او را برای دست

ی افکار عمومی، به طور رسمی از سوی  ی عطفی در این روند رقم زد: زیر فشار اعتراض گسترده اما نقطه ٧٧ھای سیاسی آذر  قتل
اند. این اعتراف  ھا بوده ریزی و اجرای این جنایت ان وزارت اطالعات جمھوری اسالمی مسئول طرحنھادھای حاکم در ایران اعتراف شد که مأمور

ھا ابعاد خشونت  ی این قتل ھولناک، نه تنھا به انزجار عمومی دامن زد، که در ابتدا موجی از امید نیز برانگیخت که با دادرسی عادالنه
ھا وادار به پاسخگویی، و نھادھای  شان افشا، دستوردھندگان و مأموران اجرای این جنایتی نھادھای حکومتی بر ضد دگراندی یافته سازمان

ھا، که  امنیتی ملزم به حقوق فردی و اجتماعی دگراندیشان خواھند شد. اما عملکرد دستگاه قضایی جمھوری اسالمی در پیگیری قتل
بر این امید کشید. این روند ناحق تا آنجا پیش رفت که به سرکوب آنان  ھای حقوقی بود، خط بطالن ھا و خالفکاری نمایشی رسوا از جوسازی

 داشت قربانیان ممنوع شد. کردند، رسید و پس از گذشت زمان کوتاھی حتی گرامی که برای روشنگری و دادخواھی تالش می

ایستادگی بر حق بزرگداشت قربانیان،  ھای ھای یادآوری و پافشاری بر لزوم یک دادرسی عادالنه، سال گذرد، سال اکنون ھجده سال می
  گیری حرکتی دادخواھانه. ھای شکل سال

ھای تحمیلی روبرو بوده اما در این یک سال و نیم  اگرچه تالش من برای ھمراھی با این حرکت و پیشبرد آن ھمواره با تھدیدھا و دشواری
 اند. فتهتری از محیط زندگی و کار من را ھدف گر گذشته تجاوزھا ابعاد گسترده

ی جمعی نمادی از یادآوری و ایستادگی  زده شده است، به مکانی که در حافظه ی پدرومادرم دستبرد و آسیب به خانه در سال گذشته دو بار
اند.  ام است، با یادھا و یادگارھای بیشمار آنان. اشیاء و مکان با تاریخ صاحبان پیوند عمیقی خورده باخته و برای من مکان پیوند با عزیزان جان

  رود تا جایش را فراموشی بگیرد. ی مکان بکنند این تاریخ انسان است که از دست می ز پیکرهاشیاء را که ا
اعمال ممنوعیت شغلی به من در ایران نیز در طی این مدت باال گرفت تا سرانجام که در بھار امسال تھاجم چنان ابعادی یافت که تصورش را 

زدند، تا نه تنھا تصویر معوجی از من » توھین به مقدسات«انداختند، به ناحق اتھام  ه راهب  موجی از تھدید و توھین و ناسزا کردم. ھم نمی
  ھای تحمیلی بر من نیز بیش از پیش دامن بزنند. بازنمایند و تعھد اجتماعی مرا زیر سؤال ببرند، که بر انزوا و ممنوعیت

ی پدرومادرم در تھران  شھید مقدس (اوین) به خانه ٣٣ ی دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ای از شعبه ی پیش احضارنامه سپس چند ھفته
پیرو روال غریب این » اتھامات«به این نھاد مراجعه کنم. چرایی و چیستی » اخذ توضیح در مورد اتھامات مندرج در پرونده«فرستادند تا برای 

  ده است.ماند تا روز مراجعه، که حاال موکول به دوم آذرماه ش دستگاه بر احضارشونده مخفی می

ھای تالش برای  ای که چند و چون آن برایم نامعلوم است داوری کنم اما، به استناد آنچه در این سال ی پرونده توانم درباره اگرچه نمی
ی کوچکی است که در خانه و قتلگاه فروھرھا  دانم که این فشارھا تنھا برای خاموش کردن آن شعله ام، می دادخواھی از سر گذرانده

ی جمعی، برای وادار کردن ما دادخواھان به پا پس کشیدن و  روشن مانده است، برای تحمیل سکوت و فراموشی است به حافظه ھمچنان
وقفه، برای جاانداختن روایت حکومتی از سرکوب و قتل دگراندیشان، و برای تحمیل فراموشی و  ھای بی تسلیم در برابر تھدیدھا و تحمیل

  و چرایی قتل فروھرھا.ی سیاسی  تحریف به مبارزه

ی امکان من برای سفر به ایران است، به سرزمینی که در  کننده رو نبوده، که تعیین گیری در این برھه برای من تنھا شامل سفر پیش تصمیم
رم، و خود را ام آنجاست، مکان زیست و تالش و قتل پدرومادرم است، آنجا که بستگان و دوستان عزیزی دا ی کودکی ام، خانه آن بزرگ شده

  ای آزادتر بسازند. کنند تا جامعه دانم که با صبوری و پایداری تالش می ھمراه و ھمدل آن مردمانی می

آمد قتل آنان  خواھم ھمچنان آن خالء را، که پی ی مسیر دادخواھی قتل پدرومادرم است؛ آیا می کننده تصمیم در اینجا ھمچنین برای من تعیین
پوشی بر این خالء ساده نخواھد شد اگر من از مکانی که نماد آن است دور بمانم، و آن خانه و قتلگاه را به  آیا چشماست، بازنمایی کنم؟ و 

 متروکگی بسپارم؟ اگر خالء نادیده بماند یادآوری نیز محو خواھد شد.

  
  ی این دالیل به زودی به تھران خواھم رفت و امیدوارم به ھمدلی و پشتیبانی شما. به ھمه

آنان را به یاد آوریم و خواھان دادخواھی  رسد. م آذرماه، سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروھر، به زودی فرامییک
ھای سیاسی در ایران باشیم. اگر شما در این روز در تھران ھستید خانه و قتلگاه فروھرھا را تنھا نگذارید. اگرچه دادخواھی  جنایت
توان از بار عاطفی و معنایی چنین  پیگیری است که نباید تنھا به برگزاری سالگردھا محدود بماند، اما می ھای سیاسی نیازمند تالش جنایت

ِ ھمبستگِی اجتماعی برای   ی جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخالقی به گستره ھایی مدد جست تا با صیقل حافظه مناسبت و عمق
 پیشبرد دادخواھی افزود.

  را! داد خواھیم این بیداد

 

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



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٦٨شماره     

نابر وقایعی ک اخیرا روی دادەاند، می 
توان ب جرات گفت ک وضعیت احزاب 
مسلح کرد ایرانی و بطور اخص حزب 

کردستان ایران در اقلیم  دمکرات
کردستان و نیز رابط جمھوری اسالمی 
با این اقلیم، دارد بتدریج وارد فاز دیگری 
می شود ک بوضوح آن را از شرایط چند 
ماە پیش متمایز می کند، شرایطی ک 
انتظار آن می رود آرام آرام عمق 

 .بیشتری پیدا کند

مختصات این تغییرات ب احتمال زیاد 
ـ در مناطق تحت  ١اھند بود: چنین خو

نفوذ اتحادی میھنی این جریانات 
سیاسی (بویژە حزب دمکرات کردستان 
ایران) با محدودیتھای بیشتری مواج 
خواھند شد، محدودیتھائی ک شاید 
شامل تضیقات امنیتی و نظامی ھم 

ـ روابط اتحادی میھنی با ٢بشود، و
جمھوری اسالمی مختصات دیگری بخود 

گرفت ک از جمل ھماھنگی خواھد 
بیشتر آن با دولت ایران از ویژگیھای آن 
خواھد بود. تشدید بحران سیاسی، 
اقتصادی و نظامی در اقلیم، زمین این 
تغییر است و نیاز اتحادی میھنی ب 
ادام زندگی و در رقابت سنگینی ک با 
دیگر احزاب بویژە پارتی قرار دارد، عنصر 

 .ندیگری ست در تحریک آ

 

 

 

و اما ب فاکتھا برگردیم، فاکتھائی ک در 
چند سال اخیر بی سابق بودەاند، و در 
 خود حامل عناصر تغییرات جدی در آیندە.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، 
سردار محمد حسین رجبی در واکنش 
ب تحرکات نظامی حزب دمکرات 

ھای  کردستان ایران گفت ک "خرابکاری
پاسخ نخواھیم  بی ضدانقالب را

گذاشت." ھفته گذشته ناظم دباغ، 
نماینده اقلیم کردستان در تھران با 
محکوم کردن عملیات مسلحانه احزاب 
کرد ایرانی، گفته بود ک "سران این 

ھا با سران اقلیم توافق کردند که  گروه
به قرارداد خود پایبند باشند و تذکر داده 

باید  شد اگر به توافقات پایبند نباشند،
منتظر واکنش باشند." بعد از سفر 
ای از اتحادی میھنی ب  ھیئت بلندپای
ایران و استقبال از آنان در سطوح باال، 
ھمین حزب از حزب دمکرات کردستان 
ایران خواست ک ب عملیات نظامی 
خود در کردستان ایران پایان دھد، این در 
حالیست ک حزب دمکرات در طی 

(از زبان  ت واکنشی اعالم داش

با مسئولیت می جانشین دبیرکل) ک "
گوییم عقب نمی کشیم و زیر بار ھیچ 
فشاری از سوی اقلیم کردستان نمی 

م و ملزم ب اجرای ھیچ مفادی نیستی  ،رویم
ک ب ضرر کردھای ایران باشد، و بر اثر فشار 
جمھوری اسالمی تدوین شدەباشد." (نقل 

  ب معنی)

 

 

 

 

 

 

 

 

در ادام ھمین روند، سرلشگر یحیی رحیم 
صفوی، مشاور و دستیار ارشد نظامی علی 
خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی، درباره 
احتمال استقالل کردستان عراق ھشدار 

که کردھای عراق "ریشه داده و گفته است 
آریایی" دارند و "زبان شان فارسی است! و 
باید در این بازی سیاسی مراقب باشند چرا 
که از ایران فاصله بگیرند ضرر خواھند کرد." 
رحیم صفوی در ادام اظھار داشت ک 

به کنسولگری   "نسبت به اینکه بارزانی
سعودی ھا اجازه داده به ضد انقالب ایران 

دھند ھشدار می دھیم و بارزانی ھا سالح ب
ھا ھستند". ھمین  باید بدانند مدیون ایرانی

شخص در ادام گفت ک "داعشی ھا تا 
نزدیک اربیل پیش رفتند و جمھوری اسالمی 
به کمک آنھا رفت و اربیل را نجات داد، اما 
نگرانیم که اقلیم کردستان نسبت به دولت 

ا این مرکزی عراق واگرایی پیدا کند که م
پسندیم،... بعید است که  واگرایی را نمی

آنھا (کردھای عراق) بدون حمایت ایران 
موفقیتی داشته باشند. چون آنھا به نوعی 
محصور ھستند و فقط راه ھوایی دارند." او 
در ادام اظھار داشت ک در اقلیم کردی 
عراق روابط طالبانی با ایران خوب است، اما 

  .یستبا بارزانی ھا چنین ن
این در حالیست ک آقای سفین دزه ای، 
سخنگوی حکومت اقلیم کردستان عراق در 

سی فارسی اتھامات مطرح  بی گفتگو با بی
شده از سوی مقامات جمھوری اسالمی 
ایران مبنی بر مسلح شدن گروه ھای کرد 
ایرانی مخالف در اقلیم کردستان از سوی 
عربستان سعودی را به کلی بی پایه و 

خواندە است. او اظھار داشت که اساس 
کمیته مشترک امنیتی حکومت اقلیم 
کردستان و جمھوری اسالمی وجود دارد و 
بسیار ھم فعال و موثر است. و خواستار آن 
شدە ک این مورد ھم می تواند یکی از 
مسایلی باشد که در ھمین کمیته مورد 

 بررسی و رسیدگی قرار گیر..

ە می توان موارد در رابط با مسائل پیش آمد
  زیر را فرمول بندی کرد:

ـ جمھوری اسالمی کماکان از زبان زور و 
تھدید استفادە می کند و بجز سرکوب و 
کشت و کشتار، راە حل دیگری برای مسئل 
حقوق مردم کردستان ایران ارائ نمی دھد. 
جمھوری اسالمی، عملیات مسلحان احزاب 

خشن مسلح کرد ایرانی را بھان اقدامات 
خود کردەاست، و این در حالیست ک عمل 
مسلحان یکی از پیامدھای وضعیت 
کنونیست و رژیمی معقول و معتدل معموال 
از روش سیاسی برای حل معضالت پیش 

  آمدە استفادە می کند،

ـ زبان نظام دباغ ک ب اتحادی میھنی نزدیک 
است، با زبان سفین دزەای ک ب پارتی 

ردستان عراق نزدیک یعنی حزب دمکرات ک
است، فرق می کند. اتحادی میھنی بعنوان 
نیروئی ک با ایران روابط نزدیکتری دارد، 
ھمسوئی بیشتری با جمھوری اسالمی و 
خواستھایش نشان می دھد، این در 
حالیست ک سفین دزەای ک ب پارتی 
نزدیک است و اخیرا حزب متبوعش در 

 مناطق تحت نفوذ خود، درست در نقط
مرزی پایگاھی برای حزب دمکرات کردستان 
ایران ھم فراھم کردەاست، ب سیاست 
دیگری جھت حل این معضل روی آوردەاست. 
این حزب سعی می کند در نھایت از وضعیت 
پیش آمدە در جھت ستاندن امتیاز از 
جمھوری اسالمی استفادە کند و بدین 
ای  ترتیب ب تقویت خود و آن جبھ منطق

زد ک خود را در آن می یابد. اشارە مباردت ور
او ب کمیت امنیت مشترک میان جمھوری 
اسالمی و اقلیم کردستان، بازگرداندن 
ای است ک  سیاست ب پشت درھای بست
افکار عمومی و از جمل حزب دمکرات 
کردستان ایران می تواند از پیامدھای آن بی 
اطالع نگ داشت شوند. با توج ب سخنان 

ت جمھوری اسالمی و آقای دزەای، مقاما
چنین ب نظر می رسد ک پارتی مایل ب 
اتخاذ سیاست اتحادی میھنی در این مورد 
نیست ک این ب معنای تشدید بیشتر 
بحران رابط میان جمھوری اسالمی و پارتی 

  خواھد بود،

 

 

ـ تجرب نشان دادە است ک جمھوری 
ی اسالمی می تواند تھدیدھای خود را عمل

سازد. کردستان عراق در دھ نود میالدی 
شاھد حرکات نظامی ایران در عمق خاک 
خود علی نیروھای مسلح کرد ایرانی بودە 
است. پس این بار ھم با توج ب نیاز ایران 
ب امنیت داخلی جھت جذب سرمای 
خارجی و نیز تمرکز بیشتر در رقابتھای 
ای، تھدید محمد حسین رجبی می  منطق

عملی شود، و اگر چنین وضیعتی پیش  تواند
 …بیاید، 

  ٩ادامه در صفحه 

 !نگذاریم اقلیم کردستان وخیم تر از آنی شود ک ھست
 پور فرخ نعمت

 

اتحادی میھنی بعنوان 
نیروئی ک با ایران روابط 
نزدیکتری دارد، ھمسوئی 
بیشتری با جمھوری 
اسالمی و خواستھایش 

 نشان می دھد

ای  بعد از سفر ھیئت بلندپای
از اتحادی میھنی ب ایران و 

نان در سطوح استقبال از آ
باال، ھمین حزب از حزب 
دمکرات کردستان ایران 
خواست ک ب عملیات 
نظامی خود در کردستان 

 ایران پایان دھد

جمھوری اسالمی کماکان از زبان 
زور و تھدید استفادە می کند و بجز 
سرکوب و کشت و کشتار، راە حل 
دیگری برای مسئل حقوق مردم 

 کردستان ایران ارائ نمی دھد



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ۶٨ شماره    

 ویی که باید شکستآزار جنسی در محیط کار: تاب
 اکرم احقاقی

 

تا چند دھه پیش کار و اشتغال زنان در 
ھای زیادی  خارج از خانه با محدودیت

مواجه بود و برای مردان و حتی خود زنان 
داری  غیرقابل تصور بود که آنھا غیر از خانه

فرزندان، به فعالیت و اشتغال و مراقبت از 
درآمدزا در خارج از خانه بپردازند، با گذشت 
زمان و حضور بیشتر زنان در عرصه 

آنھا … ھای اجتماعی و تحصیلی، فعالیت
ھای  به تدریج وارد بازار کار شدند و بخش

 مھمی از بازار اشتغال را به دست گرفتند.

اگرچه این پیشرفت زنان در عرصه 
یت بخش و تحسین برانگیز اجتماعی، رضا

تر  تر و موشکافانه است اما با نگاھی عمیق
به اشتغال زنان و مسائل و مشکالت آنان 

خوریم که  در محیط کار، به مواردی برمی
بخش نیست. عالوه بر این،  چندان رضایت

افزایش کمی زنان در محیط کار دلیلی بر 
وجود امنیت روانی، فکری و جسمی برای 

محیط نیست. زنان شاغل نه  آنان در این
تنھا درگیر مسائل مربوط به کمی حقوق، 

اند، … دستمزد و عدم تساوی شغلی و 
بلکه آزار و سوء استفاده از آنان در محیط 
کار، موضوعی است که امنیت روانی و 
آینده شغلی زنان را به شدت به چالش 
کشانده و بعضا حس فرودستی و تبعیض 

  است.را در آنان تقویت کرده 

خشونت علیه زنان یک پدیده تاریخی 
  است

زنان در طول تاریخ به خاطر جنسیتشان 
ھمواره مورد تبعیض و خشونت قرار گرفته 
اند. این خشونت و تبعیض طیف وسیعی را 
در بر می گیرد که آزار جنسی یکی از 

شود.  انواع این رفتارھا محسوب می
خشونت علیه زنان ھمواره به عنوان یک 

شروع جھت اعمال سلطه مردانه شیوه م
بوده است و به عبارت دیگر نوعی کنترل 
اجتماعی است که مستقیما از ساختار 
جامعه مرد ساالر برمی خیزد، اگرچه امروز 
خشونت علیه زنان به صورت عام و آزار 
جنسی به صورت خاص قبیح شمره 

شود ولی با توجه به زمینه ھای  می
دارد ھنوز  تاریخی و سنتی که بر آن وجود

در برخی از موارد از مشروعیت برخوردار 
  است.

  آزار زنان در محیط کار 
آزار در محیط کار اعم از جنسی و غیر 
جنسی در کمین تمام زنان شاغل در 
سطوح مختلف شغلی و اجتماعی قرار 
دارد گرچه نوع آزار و خشونت بسته به 
پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و 

در آن مشغول به کار  چنین محیطی که ھم
  ھستند، متفاوت است.

در یک نگاه کالن آزارزنان در محیط کار 
جزیی از خشونت علیه زنان درمحیط ھای 

شود و درمقایسه با  عمومی تلقی می
خشونت خانوادگی که در یک محیط 
خصوصی، صورت می گیرد این نوع 
خشونت در عرصه ی عمومی روی می 

  دھد.
ھایی که بر زنان در طبق تحقیقات، اکثر آزار

شود خشونت  محیط کار روا داشته می
است و مشکلی » جنسی«و » روانی«

که در این میان وجود دارد پنھان بودن 
خشونت روانی و تابو بودن بیان این نوع 
خشونت ھا است. ھمین موضوع باعث 

شود در صحنه عمومی اجتماع کمتر  می
به آنھا پرداخته شود؛ با این وجود، برخی 

ز کشورھای جھان با بررسی و مطالعه ا
آزار جنسی و اثبات فراگیر بودن آن در میان 

اند قوانینی را علیه  زنان شاغل، توانسته
مجرمان این گونه آزارھا تصویب کنند تا این 
خشونت ھا از طریق محاکم قضایی قابل 
پیگیری باشد که در این میان گفته می 

ته شود کشورھای آمریکا و انگلیس پیشرف
ترین قوانین را در این زمینه وضع کرده اند، 
چنان که قربانیان این نوع آزارھا در این دو 
کشور با اظھارشکایت و بدون نیاز به ارائه 
مدرکی می توانند حق خود را مطالبه 

  کنند.

  آزار زنان در محیط کار چیست؟
به طور کلی آزارھا و مزاحمت ھای موجود 

رفتارھای  در محیط کار حیطه وسیعی از
ناخوشایند را در بر می گیرد که می توان 
آنھا را به صورت جزئی به مزاحمت 
کالمی، غیر کالمی، مزاحمت ھای 
جسمی و مزاحمت ھای روانی تقسیم 

  بندی کرد.
در موضوع مزاحمت ھای کالمی می توان 
به مواردی چون گفتن داستان ھا، شوخی 
ھا و طنزھای جنسی، پرسیدن سواالتی 

د زندگی شخصی یا جنسی فرد، در مور
کنایه ھای جنسی در گفتار، اظھار نظر در 
مورد ظاھر و پوشش فرد، دادن 
پیشنھادات یا دعوت جنسی ناخواسته، 
درخواست ھای مکرر برای قرار مالقات یا 
رابطه در خارج از محیط کار و یا توصیفات و 
نظرات جنسی معذب آور در رابطه با شکل 

  ، اشاره کرد.یا کیفیت اعضای بدن

در موضوع مزاحمت ھای غیر کالمی 
مسائلی مانند نشان دادن تصاویر 
نامناسب جنسی، چشم چرانی، 
چشمک زدن، فرستادن و ارسال نامه، 
یادداشت، پیامک و تصاویر جنسی مورد 

  توجه است.
لمس کردن، نوازش کردن، سر راه شخص 
ایستادن و مانع عبور او شدن، برخورد 

نزدیک شدن زیاد به زن جنسی تحمیلی و 
در موقع کاراز مصادیق مزاحمت ھای 

  فیزیکی و یا جسمی است.

چرا آزار علیه زنان در محیط کار وجود 
  دارد؟

معموال از آزار یا خشونت روانی به عنوان 
ابزار نیرومندی جھت مطیع ساختن 
دختران و زنان استفاده می شود و این 

ه آزار در زندگی شغلی و اجتماعی منجر ب
سرکوب زنان در محیط کارو تقلیل حس 
پیشرفت در آنھا می شود. مردان گاھی 
آنقدر ھمکار زن خود را دست کم می 
گیرند و آنھا را ناتوان می انگارند که به 
تدریج زنان باور می کنند فاقد کارآیی بوده 
و نمی توانند با مردان به رقابت برخیزند در 

 نتیجه حاشیه نشین شده و از متن می
گریزند. در مورد مصادیق آزار روانی می توان 
به مواردی دیگری ھمچون تحقیر زنان و 
توھین به آنھا از طریق واگذاری کارھای 
حاشیه ای و پست به سبب جنسیت، 
توھین، تحقیر و بددھنی به زنان به سبب 
جنسیت و ھمچنین بدگویی و زدن انواع 
تھمت ھای ناروا و شایعه پراکنی در مورد 

ن به منظور قدرت نمایی یا انتقام جویی زنا
  اشاره کرد.

گاھی شدت تاثیر آزار بر زنان در محیط کار به 
خصوص آزار جنسی آن چنان است که زنانی 
که ھرگز مورد آزار قرار نگرفته اند، اغلب دچار 
اضطراب ھایی مشابه زنانی که مورد آزار 

  قرار گرفته اند، می شوند.

ار، دو نیاز آزارھای جنسی در محیط ک
اساسی از جمله نیاز امنیت و نیاز به 
احساس آزادی و قدرتمندی را از زنان سلب 
می کند ودر نھایت تاثیر منفی بر سالمت 
روانی آنھا می گذارد که در این ارتباط می 
توان به مسائلی چون افسردگی، اضطراب و 

  خشونت اشاره کرد.
  قوهاین نوع آزارھا، زنان را از تحقق توان بال

شان باز می دارند وبرخی از آنان با توجه به 
دھند که محل کار خود  این شرایط ترجیح می

را ترک کنند گرچه ھمچنان این تجربه 
ھا  ناخوشایند درمحیط کار تا مدتھا در ذھن آن

  باقی می ماند.

  نگاھی به آزار جنسی در پژوھش ھا
در تعریف این آزار می توان گفت ھرگونه 

ادن نسبت به بدن زن بدون توجه نشان د
توافق صریح یا ضمنی زن، مشروط بر آنکه 
ماھیت جنسی داشته باشد آزار جنسی به 
شمار می آید. در تعریف دیگری، آزار جنسی 
برابر با تحمیل تقاضای جنسی بر فرد بدون 
در نظر گرفتن رضایت اوست و این امرعموما 
در متنی رخ می دھد که مناسبات قدرت 

  ت.نابرابراس
آزار جنسی از جمله در محیط کار ممکن 
است رویدادی منفرد یا یک الگوی رفتاری 
پیوسته و ثابت باشد. موضوع آزار جنسی در 

به بعد مورد  ١٩٧٠محیط ھای کاری از سال 
توجه دانش پژوھان غربی قرار گرفت و در 
ادامه تحقیقات کمی و کیفی بسیاری در 

وه بر ارتباط با آن انجام شد، البته عال
کشورھای غربی در سایر کشورھا نیز بحث 
خشونت و آزار جنسی علیه زنان از اھمیت 
خاصی برخوردار است برای مثال در تحقیقی 

در نیجریه صورت گرفت  ٢٠٠٨که در سال 
اکثر پاسخگویان تجربه آزار جنسی از سوی 
رئیس ھا و کارمندان سطوح باالتراز خود را 

   داشتند.

جام شده دو نوع آزار در تحقیقاتی که ان
جنسی در محیط کار قابل تفکیک است 
گاھی این آزار جنسی به منزله پاداش 
محسوب می شود و سرپرست یا رئیس 
تقاضای جنسی را با قول موقعیت شغلی 
بھتر و یا منافع بیشتر به کارمندان زن می 
دھد. در نوع دیگر که از آن به عنوان الگوی 

  ... رفتاری خصمانه یاد می شود،
   ٨ادامه در صفحه 



 
         

   ٨صفحه   ٦٨شماره     

 

  ...  آزار جنسی
  ٧ادامه از صفحه 

فرد آزاردھنده زن را به شدت معذب می 
کند برای او محیط کاری را تحمل ناپذیر 
می سازد، چنان که زن در صورت عدم 
پذیرش در خواست مورد اشاره، با تھدید 

  دن شغل روبرو می شود.از دست دا
در یک بررسی کلی در مورد علت قربانی 

توان به  شدن زنان در محیط کار می
دالیلی مانند عدم تعادل قدرت میان مجرم 
و قربانی، فقدان نظارت کارامد و موثر 
برمحیط ھای کار به خصوص در بخش 
خصوصی، نگرش نادرست به زنان شاغل 

وقوع  ھا در ارتباط با و مقصر دانستن آن
این آزار، توجه به زنان به عنوان ابژه ھای 

  …اشاره کرد… جنسی و
طبق بررسی ھای انجام شده زنانی که 
در مرتبه شغلی پایین تری قرار دارند و با 
محدودیت ھای بیشتری برای انتخاب 
شغل مواجه ھستند بیشتر از زنان دیگر 

  در معرض این نوع آزارھا قرار می گیرند.
ه ھای میدانی صورت بر اساس مصاحب

گرفته در برخی از پایان نامه ھای 
دانشجویی با محوریت این موضوع، آزار 
جنسی علیه زنان تازه کار بیشتر از زنانی 
است که در محیط کار خود از سابقه 
باالتری برخوردارند. در بحث آزار جنسی 
ھمانطور که پیش از این اشاره شد، 
 عواملی مثل تحصیالت، وضعیت تاھل،
مرتبه شغلی، درآمد و نوع محیط کار 

  ازمولفه ھای تاثیرگذار است.

از دیگر سو درتقسیم بندی نوع محیط کار 
به سه بخش دولتی، نیمه خصوصی و 
خصوصی بر اساس تحقیقات انجام شده 
میزان خشونت و آزار جنسی در بخش 

  خصوصی بیشتر از دو بخش دیگر است.
این توان به  در بیان علت این موضوع می

مسئله اشاره کرد که در بخش خصوصی 
بعضا نظارت دقیقی بر رفتار کارمندان 
وجود ندارد. در گزینش کارمندان دقت 

شود و از دیگر سو عواملی  چندانی نمی
مانند ساعت کار طوالنی و تعداد محدود 
کارکنان نیز در این ارتباط موثر است و این 
عوامل ھمه فرصت ھای بیشتری را برای 

کند. چنان که در  ھندگان ایجاد میآزارد
توان به این موضوع  ھمین راستا می

اشاره کرد که بنا بر تجربیات قربانیان، آزار 
جنسی بیشتر در محیط خلوت و درزمانی 
صورت گرفته که آزاردھنده با قربانی تنھا 

  بوده است.
رسد که ھر چه  از دیگرسو، به نظر می

زنان  تعداد مردان در محیط کار بیشتر از
باشد احتمال وقوع این آزار نیز افزایش 
پیدا می کند، چنانکه بر اساس مطالعات 
صورت گرفته زنان در مشاغلی که مردان 
بر آن مسلط ھستند، بیشتر در معرض 
آسیب قرار می گیرند، در این میان بحث 
سلسله مراتب قدرت و تعدد مردان حاضر 

  در محیط کار موثر است.
ده است مردانی که در مواردی گزارش ش

تراجتماع قراردارند و  در سطوح پایین
 ً رتبه  جزو کارگران و کارمندان ھم  عموما

شوند در ارتباط با آزار  محسوب می
جنسی فرد قربانی با یکدیگر ھمکاری 

کنند که نمود آن بیشتر در موضوع  می
صحبت از مسائل جنسی در محیط کار 
تبلور می یابد و به نوعی آنھا درصدد 

قدرتی شان در محیط کار  ھستند خالء بی

را به این نحو جبران کنند. ولی به طور 
ھایی رخ  معمول تجربه آزار جنسی در مکان

دھد که مناسبات قدرت در میان زنان و  می
مردان به شدت نامساوی است. زنان به 
طور معمول این آزارھا را در عوامل 
ساختاری، اجتماعی، فرھنگی و نھادی 

کنند و آن را نمودی از  می وجو جست
نابرابری جنسیتی و قدرت مردانه قلمداد 

  کنند. می
ویژگی ھای رفتاری قربانیان مانند 

نداشتن جرات اعتراض، کوتاه آمدن  سادگی،
و درموارد ی اعتماد کردن بیش از اندازه، درد 
و دل کردن و صمیمی شدن با مجرم 
درافزایش احتمال وقوع چنین آزارھایی می 

  ند موثرباشد.توا
برخی در این قضیه به اشتباه نوع پوشش 
زنان را نیز به عنوان یک عامل مطرح 

توان گفت  کنند در صورتی که می می
پوشش معیار تعیین کننده ای در این زمینه 
نیست چرا که زنانی نیز بوده اند که با وجود 
داشتن پوشش رسمی در محیط کار خود 

  مورد آزار قرار گرفته اند.
توان به  بررسی علل این موضوع می در

موضوع دیگری ھمچون عدم تمایز جنس از 
جنسیت از سوی برخی مردان آزارگر نیز 
اشاره داشت. چنانکه برطبق گفته برخی از 

توانند بین  محققان بعضی از مردان نمی
جنس و جنسیت تفکیک قائل شوند و بر 
اساس نگاه شیء انگارانه زنان را در محیط 

دھند. در ھمین  آزار قرار می کار مورد
چارچوب آنھا به زنان در محیط کار به عنوان 

ھای جنسی و تأمین کننده نیازھای  سوژه
نگرند و از دیگر سو به نظر می  خود می

رسد تفاوت زیادی میان زنان و مردان نسبت 
به درک نوع آزار جنسی وجود دارد و برخی 

ب از رفتارھا که از دیدگاه زنان آزار محسو
می شود در دیدگاه مردان بر اساس ھمان 

  نگاه شیء انگارانه فقط یک شوخی است.

  استراتژی ھای مقابله کدام اند؟
به طور کلی زنان در ھنگام مقابله با آزار 
جنسی تمھیدات فردی و ساختاری 
متفاوتی را براساس موقعیت و شرایطی که 
با آن مواجه ھستند برمی گزینند. در ھمین 

توان استراتژی قربانیان را در  چارچوب می
برابر این نوع آزار به سه دسته فردی، 
خانوادگی و اجتماعی تقسیم کرد که 
بیشترین نوع استراتژی مورد استفاده شده 
مقابله فردی است. درمقابله فردی، زنان از 
شیوه ھایی چون سکوت، مدارا، تغییر رفتار، 
اعتراض، مجاب سازی فرد آزاردھنده و ترک 

  یط کار استفاده می کنند.مح
ھنگامی که قربانی به شغل و درآمد آن 
نیازمند باشد و فرد آزاردھنده در جایگاه 
باالتری از نظر قدرت و سمت قرار داشته 
باشد در این گونه موارد زنان بیشتر از 
استراتژی ناکارامد سکوت و مدارا استفاده 

کنند گرچه ترس از انگ زدن  می
از سوی جامعه در  ومقصردانستن آن ھا

  اتخاذ چنین استراتژی ای موثر است.
متاسفانه برخی از زنان به علت ساختار 
خانوادگی و اجتماعی مردساالرانه موجود 
در جامعه، با این تفکر وارد محیط کار 

شوند که مردان از آنھا بیشترند و آنھا از  می
پایگاه و قدرت باالتری برخوردار ھستند. 

شود که آنھا نگاه  یھمین نگاه باعث م
فرودستی به خود داشته باشند و در برخی 
از مواقع در برابر این نوع آزارھا از خود 

دھند یا در برابر آن  واکنشی نشان نمی
کنند که این موضوع نیز ھمانطور  سکوت می

که پیش از این گفته شد ناشی از ترس از 
  دست دادن آبرو و شغل است.

ذیرشدن دختران از دیگر سو تفاوت جامعه پ
و پسران در جوامعی چون ایران سبب 
شده که زنان دائما مراقب اعمال خود 
باشند و در صورت وقوع آزار جنسی خود و 
ھمجنسانشان را مقصر اصلی این 
خشونت تلقی کنند و در صورتی که آزاری 

می » خود سرزنشی«نیز رخ دھد به 
  پردازند.

در چارچوب ھمین نگرش برخی از زنان 
انی به اشتباه معتقد ھستند که قرب
جنسانشان در این موضوع مقصر  ھم

کنند علل این موضوع  ھستند و سعی می
وجو کنند؛ زیرا  جنسان خود جست را درھم

به گفته آنان رفتارناشایست زنان دیگر، 
زمینه قربانی شدن آنھا را فراھم کرده 
است، در حالی که در این نوع از آزار مانند 

ای دیگر، به دلیل عدم تمام خشونت ھ
موازنه قدرت و تبعیض ھای دامنه دار 
جنسیتی و سلطه جویی روی می دھد و 
  قربانی خشونت در این میان نقشی ندارد.

در بسیار کشورھا، مطابق با قوانین آزار 
جنسی به خصوص در محیط کار به شدت 

ھای سنگینی را به  منع شده و مجازات
ان به سیستم دنبال دارد اما عدم اعتماد زن

شود که آنھا تمایل  کیفری باعث می
چندانی به شکایت نداشته باشند چرا که 
بعضا این سیستم را جزیی از نماد 

  مردساالرانه موجود در جامعه می دانند.

ازدیگر سو طبق تحقیقات انجام شده زنان 
جوان به علت نگرش سنتی حاکم  –مجرد 

م بر جامعه و ترس از متھم شدن کم تر اقدا
به گزارش دھی در مورد این گونه آزارھا 
می کنند و حتی خانواده ھایشان را نیز در 
جریان این موضوع قرار نمی دھند در حالی 
که زنان باالی چھل سال و ھمچنین متاھل 
با تصور بر این که ممکن است حمایت ھای 
بیشتری از انھا در این مواقع صورت گیرد از 

نین شجاعت بیشتری برای گزارش چ
آزارھایی برخوردارھستند و این موضوع 
درآمارھای پراکنده منتشر شده دراین 

  ارتباط در ایران متبلور است.
ای برای مبارزه با  در ایران قوانین ویژه

مزاحمت جنسی وجود ندارد اما در حال 
حاضر افرادی که با این مسئله مواجه 

توانند برای اعاده حقوق خود  ھستند می
قوانین موجود در قانون کیفری به مفادی از 

توانند به  استناد کنند. برای مثال آنھا می
قانون مجازات اسالمی که » ۶٣٧«ماده 

مربوط به مجرمان آزار جنسی است 
استناد کنند. در قوانین ایران در ارتباط با 
رابطه جنسی حتی در روابط زناشویی 

لحاظ نشده » رضایت اجباری«موضوع 
چنینی در قانون ھای این  است و ضعف

باعث سلب مسئولیت از مردان شده و 
آنھا را در قبال ایجاد آزار برای زنان مصون 

رسد این  دارد که البته به نظر می نگه می
ھای  ضعف تا حدود زیادی به وجود ارزش

گردد که بخشی از  متضاد در جامعه برمی
ھا با این تفکر ھمپوشانی پیدا  این ارزش

ان در جامعه ضروری کند که اشتغال زن می
نیست. پس به ھمین دلیل ایجاد آزار و 
مزاحمت در محیط کار علیه آنھا چندان 
مسئله مھمی نبوده ودر صورت وقوع نیازی 

  .به پیگیری نیست

 بیدارزنی  :منبع



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ۶٨شماره     

  
 

  ... نگذاریم اقلیم کردستان
  ٦ادامه از صفحه 

کردستان عراق شاھد بمبارانھای  
خطرناک خواھد شد ک حتی ممکن است 

و مسکونی ھم آسیب    ب مناطق مدنی
  جدی وارد آورد،ھای 

ـ جمھوری اسالمی، نوع برخورد پارتی در 
این رابط را بعنوان دشمنی با خود فرض 
می کند و بدین ترتیب مناسبات آنان وارد 
جو و فضای دیگری خواھد شد. و درست 
از این مسیر، فاصل میان اتحادی میھنی و 
حزب دمکرات کردستان عراق بیشتر از 

امی حزب پیش خواھد شد. عملیات نظ
دمکرات کردستان ایران شرایطی را پیش 
آوردە ک اتحادی میھنی را بیشتر تابع 

  جمھوری اسالمی خواھد کرد،

ھای سفین دزەای چنین ب  ـ طبق گفت
نظر می رسد ک کمیت امنیت دوجانب 
میان ایران و اقلیم کردستان، ک طبق 
گفت ایشان خیلی ھم فعال است، در این 

ان حاضر ب فعال کردن آن مورد خاص، ایر
نیست. پارتی در نظر دارد ک از این طریق 
ب این کمیت رسمیت بیشتر بدھد، امری 
ک ظاھرا جمھوری اسالمی مایل بدان 

  نیست،

ـ تا آنجائی ک ب حزب دمکرات کردستان 
ھای این حزب در  ایران برمی گردد، گفت
مورد تقاضای اتحادی میھنی، نشان از آن 

حزب خود را ن مھمان اقلیم  دارد ک
کردستان، بلک بعنوان جانبی فرض می 
کند ک دارای حقوق خاصی در رابط با 
فعالیتھای نظامی اش علی جمھوری 
اسالمی از خاک اقلیم است! حزب عمال 
ب اتوریت اتحادی میھنی باور ندارد و ب آن 
ب مثاب نیروئی می نگرد ک در این مورد 

وری اسالمی را پیش سیاستھای جمھ
می برد. واقعیت این است ک تشدید 
وخامت رابط میان حزب و اتحادی می 
تواند موجب اقدامات امنیتی علی حزب 
شود و جان و امنیت اعضا و افراد آن را ب 
مخاطرە جدی بیاندازد، امری ک در 
کردستان عراق سابق دارد بطوریک در 

ز کردھای نفر ا ٣٠٠دھ نود میالدی الاقل 
ایرانی در آنجا توسط جمھوری اسالمی 

  ترور شدند،

ـ چنانک می بینیم، بوضوح دو نوع گفتمان 
و برخورد در رابط با مواضع و تھدیدات 
سپاە در میان دو حزب عمدە کردستان 
عراق وجود دارد، موضعی ک سکوت می 
کند و موضعی ک ادعاھای سپاە را رد 

ر دوی این می کند. این در حالیست ک ھ

افراد در پستھای مختلف از جانب حکومت 
  اقلیم کردستان سخن می گویند!

***  
نھایتا اینک باید گفت ک اصرار حزب دمکرات 
کردستان ایران بر مبارزە مسلحان از طریق 
خاک کردستان عراق، موجب آشوب و بلوای 
بیشتر در آن دیار و از این طریق امکان مانور و 

ری اسالمی در اقلیم نفوذ بیشتر جمھو
کردستان خواھد شد. در شرایطی ک اقلیم 
درگیر جنگ با داعش است، و این منطق با 
مشکالت شدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی روبروست، تحمیل فشار دیگری 
بر آن، آن ھم از جانب ایران، ب ھیچ وج 
مسئوالن و عاقالن ب نظر نمی رسد. 

رات انتظار مسئولیت شرایط، از حزب دمک
بیشتری را می طلبد. واقعیت این است ک 
نمی توان انتظار داشتن پشت جبھ را در 
اقلیمی داشت ک با ھمسای خود ن 
ای  دشمن، بلک دوست است. پشت جبھ
ک شرط اساسی پیشبرد مبارزە مسلحان 
است. احزاب کردستان عراق، با توج ب 

در اقلیم  تحولی ک در عراق و ب یمن آن
بوقوع پیوست است، دیگر ھیچگاە ب مانند 
دوران بعث، و در آن ابعاد و گسترە، دارای 
پشت جبھ برای جنگ پارتیزانی نخواھند 

  شد.

ِ حقوق بشر در ایر تصویب قطعنامه ِ فاحش    ان با رأی باالتر از سال پیشی نقض
ھای حقوق بشر)،  المللی جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین ) ـ به گزارش جامعه٢٠١٦نوامبر  ١٥( ١٣٩٥آبان 

 ٣٥افق، رأی مو ٨٥نوامبر) با  ١۵آبان ( ٢۵ی حقوق بشر) ھفتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز  ی سوم (کمیته کمیته
ِ حقوق بشر در ایران تصویب کرد. در مقایسه با سال گذشته، ( ای را در باره  رأی ممتنع قطعنامه ٦٣رأی مخالف و  ِ فاحش رای  ٧٦ی نقض

رأی ممتنع)، شمار آرا در ھر سه مورد به ضرر رژیم جمھوری اسالمی و روشن است که کشورھای  ۶٧رای مخالف و  ٣٧موافق، 
  ھستند که وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده است. بیشتری بر این نظر 

ی رای گیری  ی کشورھای عضو کمیته سوم عضو مجمع عمومی سازمان ملل ھستند و نتیجه ی بسیار مھم این است که ھمه نکته
ِ معمول برای قطعنامه ھا به  شود.  در مجمع عمومی تکرار می طور

ِ حقوق بشر در   امسال نیز قطعنامه ِ فاحش ھا انتقاد کرده و به موارد پرشماری از  ی اعدام شمار نگران کننده و گسترده  ایران ازی نقض
  نقض فاحش حقوق بشر در ایران پرداخته است، از جمله: 

 اند؛ اعدام نوجوانانی که ھنوز به سن قانونی نرسیده -
 اعدام در برابر چشمان مردم؛ -
 ی و شھروندان دوتابعیتی؛ی فعاالن سیاسی و مدن ھای خودسرانه و شکنجه دستگیری -
 ھای دینی و قومی و کودکان؛ نقض حقوق زنان، اقلیت -
بر آزادی دین علیه پیروان دین ھایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و نیز دین ھایی که به رسمیت   محدودیت -

 اند از جمله پیروان آئین بھایی؛ شناخته نشده
 ده؛محدودیت شدید بر آزادی اندیشه و عقی -
  دسترسی زندانیان به خدمات بھداشتی و درمانی. عدِم  -

  به جمھوری اسالمی    ھای قطعنامه خالصه ای از توصیه

  از جمله از حکومت ایران خواسته است:  قطعنامه

 ھای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در قانون و عمل خاتمه دھد. به شکنجه و دیگر رفتارھا و مجازات  
 آمیز را تضمین کند. یده، تشکل، گردھمایی صلحآزادی بیان، عق  
 ھا و نقض حقوق آنھا خاتمه دھد. ھای قومی، زبانی یا دیگر اقلیت به تبعیض علیه دختران و زنان، اقلیت  
 مند از دستگیری خودسرانه و ناپدیدکردِن قھری فعاالن پایان دھد. ی نظام به استفاده  
  اند پایان بدھد. بازداشت شده ١٣٨٨ریاست جمھوری سال به حبس خانگی مخالفان که پس از انتخابات  
 پذیر سازد. ی عادالنه و داشتن وکیل مدافع را امکان موازین دادرسی پایبند باشد، برخورداری از محاکمه  به  
 .خدمات درمانی در اختیار زندانیان قرار دھد  
  ر کند.سیاسی برگزا» فضای باز«انتخابات آتی ریاست جمھوری را آزادانه و در  
 المللی کشور سازگار کند. قوانین ایران را با تعھدھای بین  
 .به تعھدھای خود بر اساس عھدنامه ھای حقوق بشری که عضو آنھاست عمل کند  
 .با گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و گزارشگران موضوعی سازمان ملل ھمکاری کند و امکان سفر آنھا را به ایران فراھم کند  
 پذیرفته، به اجرا بگذارد. ٢٠١۴و  ٢٠١٠در سال ھای » جھانی  ای دوره  بررسی«که در چارچوب ھایی را  توصیه  
 گر ویژه توجه کند. ھای دبیر کل سازمان ملل و گزارش به دغدغه ھای مورد تأکید در گزارش  

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

E-mail: lddhi (at) fidh.org  



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٦٨شماره 

 فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواھد الیح را پس بگیرد

 صادق کار
 

ی نا ب گزارش خبرگزاری (ایلنا) علب
ربیعی وزیر کار ک اخیرا ب خوزستان 

مالقاتی ک با  سفر کردە بود، ب ھنگام 
، از  "تشکلھای کارگری" این استان داشت
جمل گفت است: "اگر کارگران بخواھند، 

 گردانیم" الیحه اصالح قانون کار را باز می

آبان، یعنی س روز  ١٨جالب اینک در 
ادی در "ابوالحسن فیروزآب  قبل از ربیعی 

بازدید خود از غرفه ایلنا در نمایشگاه 
مطبوعات گفت: از جرئیات مربوط به 
بررسی این الیحه خبری ندارم اما 

دانم که قرار نیست الیحه ارسالی  می
  دولت از مجلس بازگردانده شود"

قبل از آن سیدحسن ھفدەتن، یکی از 
معاونان ارشد ربیعی ک برخی فعالین 

کارچاق کن کارفرماھا کارگری از او بعنوان 
در وزارتخان تعاون، کار ورفاه نام می برند 

عینا ھمین حرف ربیعی را تکرار کردە  ،
  بود.

این سخنان ضد و نقیض مسئولین ارشد 
وزارت کار در شرایطی زدە می شود ک از 
آغاز درز خبر ارسال بی سروصدای الیح 
ضد کارگری دست پخت دولت احمدی 

انی برای تصویب در نژاد توسط دولت روح
مجلس، موج اعتراضی فزایندەای علی 
این الیح توسط کارگران و تشکلھای 
مختلف، حتی تشکلھای وابست ب 
حکومت ک معمارشان، خود ربیعی بودە 
در جریان است و بخشی ذراند اخبار آنھا 
نیز در خبرگزاری (ایلنا) و برخی 
ھای منتقد و مخالف دولت منتشر  رسان

  شدە. 

ینھا چیزھایی نیست ک ربیعی و سایر ا
مسئولین دولتی و حکومتی و محافل 
کارفرمایی از آن بی اطالع ماندە باشند. 
بنا بر این با وجود این ھم طومار و 
، وقتی ک  اعتراض، بیانی و مصاحب
ربیعی و ھفدەتن ھنوز قید "اگر" را بکار 

بی  می برند، ب ھیچ وج نشان 
یا   ان از این موضوع اطالعی و نادانی ش

ندانستن زبان فارسی نیست. آنھا بھتر از 
ھرکس می دانند ک این الیح آنقدر 
ارتجاعی و ضد کارگری است ک حتی 
تشکلھای دولتی نیز بارھا ب اشکال 
مختلف از آن بعنوان سند بندگی کارگر یاد 
کردە و خواھان پس گرفتنش توسط دولت 

د ب شدەاند. ولی چون دولت می خواھ
ھر قیمتی ک شدە این الیح را از 
تصویب مجلس بگذراند، خودشان را ب 
نادانی زدە اند و دارد دودوزە بازی می 

از این یکی ب نعل یکی ب   کند. قصدش 
میخ زدنھا، و دودوزە بازیھا فریب دادن 
کارگران وایجاد صبر وانتظار کاذب برای 

  خرید وقت جھت تصویب این الیح است.

اض. کارگران در واقع برای این اعتر 
جماعت اساسا تا زمانی ک احساس 
نکنند موقعیتشان را متززل می کند ، 

دلیل این واکنش   ارزش و اھمیت ندارد. 
ھایشان بخاطر نگرانی شان از تبدیل این 

حرکت ب جریانی است ک ھرچ طی بیش 
اند را پنب کند. وگر ن مگر  از س دھ رشت

، غیر از زدن از حق و طی دەھ ھای گذ شت
حقوق کارگر و تحمیل فقر و فالکت ب کارگر و 
زحمتکش و سرکوب اعتراضات حق طلبان 
شان کار دیگری برایشان کردەاند، ک این بار 
 ، بخواھند چنین کنند؟ وجود ھمین الیح
تصویب الیح مناطق آزاد اقتصادی و طرح 
ھای متعدد دیگری از این دست ک در ھم 

بدیھی ترین حق و حقوق کارگر مورد  آنھا
، خود گواە شدیدتر شدن و  تاراج قرار گرفت
خشن تر شدن سیاستھای ضد کارگری 

  حکومت است. 

ھمین جھت مبارزە با آنھا نیز بمراتب ه ب
دشوارتر از گذشت و عقب راندن این تھاجم 
وحشیان نیازمند بسیج گستردە ھم 

ارگری ظرفیت ھای بالفعل و بالقوە جنبش ک
است. باید اعتراضات و مبارزات آنقدر وسعت 
دادە شوند، ک حکومت جدا احساس خطر و 
ب تبع آن مجبور ب عقب نشینی شود. در 

آبان در ادام اعتراضاتی ک تا کنون علی  ٢٥
قرار است تجمعی   الیح دولت صورت گرفت 

این الیح در تھران صورت گیرد   در اعتراض ب
رد آن اطالع رسانی کافی ک ھنوز در مو

  نشدە.

ب رغم اینک ممکن است، مسئولین دولتی  
موانعی بر سر تشکیل این تجمع کارگری 
ایجاد کنند و یا سعی کند با تمعھیداتی مانع 
گستردە برگزارکردن آن شوند، برگزار کنندگان 
آن اگر واقعا قصدشان از این کار فشار ب 

ت دولت برای پس گرفتن این الیح اس
بایستی بدون تنگ نظری با اطالع رسانی ب 
موقع زمین شرکت ھرچ وسیعتر کارگران در 
این تجمع را فراھم کنند و ب وزیر کار و سایر 
حامیان این الیح ضد کارگری نشان دھند، 
ک کارگران بدون اما و اگر، خواھان پس 

  گرفتن الیح ھستند.

د بخصوص فعالین و تشکلھای کارگری نیز بای 
بکوشند، فارغ از اختالفات و تفاوتھایی ک با 
جریان برگزار کنند دارند ، از نفوذ شان برای 
تشویق کارگران و سایر عدالتخواھان ب 
شرکت در این تجمع استفادە کنند. ھمزمان 
با آن الزم است امکان تجمع ھای مشاب در 
شھرھای دیگر و حتی در واحدھای تولیدی 

و جمع آوری امضا و  جداگان را برسی کرد
طومار علی الیح را توسع داد و یا در 
واحدھای ک از این پس ب ھر دلیل اعتصاب 
می کنند پس گرفتن الیح را نیز در زمرە 

  مطالبات قرار داد.

اعصابات   واقعیت این است ک محرک انبوە  
در واقع عدم  و اعتراضات کنونی کارگری 

ر است. اجرای بخش ھای رفاھی قانون کا
اگر این قوانین اجرا می شدند، بخش عمدە 
این اعتراضات نیز شکل نمی گرفت. باید این 
را برای کارگر توضیع داد. در آن صورت بسیار 
راحتر می شود اھمیت قانون کار و رابط آن 
با اعتراضاتش را نشان داد و آنھا را ب این 
کارزار کشاند. وقتی کارگر بخاطر عقب افتادن 

د و حقوقش و سایر مطالبات صنفی دستمز
اعتصاب و اعتراض می کند و بصورت  

دستجات چند صدنفرە از شھرھای دور و 
نزدیک برای اعتراض، ب تھران می آید، 
حتمی حاضر ھم می شود برای حمایت از 

اعتصاب و اعتراض کند.    مواد حمایتی قانون
بھر جھت زمان ب سرعت دارد می گذرد و 

عتراضات ب حد کافی ممکن است اگر ا
گستردە نشود، الیح بی حقوق کردن کارگر 
داران و دولت  در مجلس تحت سلط سرمای
حافظ منافع سرمای داران ب تصویب برسد. 
حتی پس گرفتن الیح نیز ب معنی دست 
برداشتن حکومت از پیگیری قضی در فرصت 

  مناسب نیست.

این الیح از ھفت خوان رستم عبور کردە تا 
ب اینجا رسیدە و بھمین جھت مدافعان آن 
حاضر نخواھند شد ب آسانی این فرصت را 
رھا کنند و ب کارگران امان دھند تا خودشان 
را برای ب شکست کشاندن این تعرض آمادە 
کنند. اما پس گرفتنش ولو بطور تاکتیکی ب 
کارگران فرصت می دھد ک برای مقابل با 

ھمین جھت ه ند. بدور آتی تعرض تدارک ببین
فعال بایستی پس گرفتن الیح و گرفتن 
فرصت از دست دولت و مجلس ک ھر دو ب 
یک اندازە از این الیح دفاع می کنند، اولویت 

  نخست سازمان ھای کارگری باشد.

ب دست اندرکاران این الیح باید فھماند ک  
حتی اگر این الیح ب تصویب مجلس ھم 

برای تدوین قانون کار  رساندە شود، مبارزە
بھتر محال است پایان یابد. در صورت تصویب 
ھا دیگر محدود ب مواد  این الیح کف خواست
حمایتی کنونی ک بنا دارند حذفشان کنند 
نخواھد ماند. کارزار کارگران حول یک قانون 
کار پیشرفت مطابق با استاندارد ھای پذیرفت 

اول شدە در جنبش جھانی سندیکایی و مق
نام ھای سازمان بین المللی کار خواھد 

   بود.

 

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

  
  ١٥٧بولتن کارگری شماره 

  
  :در این شماره می خوانید

فرصت دارد از کف می رود،   تحلیل ھفته:
 دولت نمی خواھد الیح را پس بگیرد

پژوھشی دراتحادیه ھای    از تجرب دیگران:
صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ھا و چالش 

  ھای مشترک آینده

چالش بزرگ در برابر  ٦ از جھان کار:
  ادیه ھای کارگری ھلندفدراسیون اتح

اعالم کمپین جھانی برای آزادی  تشکل ھا:
  اسماعیل عبدی

www.kar-online.com  
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   ١١ صفحه  ٦٨شماره     

 ھشدار به اصالح طلبان و دعوت از تحول خواھان
 بھزاد کریمی

 

ای برای وارد  نوشته زیر، نقشه خامنه
دن تغییرات ساختاری در نظام را به کر

 بررسی گرفته است.

گرچه نگاه و توجه نگارنده به موضوع 
ھا در این زمینه  ای شنیده متاثر از پاره

ً به   است، مفاد مقاله اما عمدتا
ھای ساختاری  ھا از واقعیت استنتاج

ھایی که بر  نظام برمی گردد. واقعیت
بستر شرایط سیاسی جاری، در حال 

تر شدن اند. بھمین دلیل  فعال
پیشاپیش تصریح می شود که حتی 

ھا نیز  ناکافی بودن دقت نظر در شنیده
موجب ابطال منطق نوشته نیست و از 

ھای آن  اھمیت ھشدارھا و دعوت
  نمی کاھد. چیزی 

  

  

  

  

  

  

منتقدین جمھوری اسالمی را نیاز به 
گیری از روزمرگی و رفتارھای  فاصله

ه عوض غرق واکنشی است. جا دارد ب
ً حتی  شدن در وقایع لحظه و بعضا

ھای حکومتی و از  تحلیل رفتن در برنامه
جمله پروژه انتخابات ریاست جمھوری 
پیش روی، تمرکز بیشتر بر آن تحوالتی 
صورت گیرد که ھم اینک به ظن قریب 
به یقین در کانون اصلی قدرت برای آنھا 

   ریزی می شود.  برنامه 

ن زمینه ھای مطرح در ای پرسش
اند: مسئله جانشینی رھبر فعلی  چنین

چطور می خواھد حل و فصل شود، 
تکلیف موضوع والیت بعدی چیست و 
ولی فقیه سوم کیست؟ توازن قوا میان 
منابع و ابزار قدرت حکومت والیی، در 

ای به چه نحو می باید  پساخامنه
بازتنظیم گردد تا تداوم نظام در والیی 

یستم والیی بودنش تضمین پذیرد؟ س
ھای  از چه راھی می تواند از ھراس
ھای  ناشی از به جنب و جوش درآمدن

ھای انتخاباتی  نوبتی جامعه در دوره
نجات یابد؟ و سرانجام این که، تغییرات 
ساختاری مطلوب راس نظام به چه 

طریق وارد قانون اساسی جمھوری 
اسالمی شوند و جنبه قانونی به خود 

ایی اند ھم دارای ھ گیرند؟ اینھا پرسش
ً شخص ولی  اھمیت برای نظام و مخصوصا

ای که درگیر  فقیه و ھم مطرح برای جامعه
ای  موضوع نظام والیی در شرایط بعد خامنه

  است.

) والیت فقیه، "شورایی" نشود ١ 
  فردی بماند!

ساختار والیت فقیه مدتھاست از این گزینه 
که رھبریت در آن فردی باشد یا جمعی 

") گذر کرده است. اگر در فردای ("شورایی
، ایده ١٣٦٨مرگ ولی فقیه اول به سال 

"رھبری شورایی" ھمچنان و کمابیش مطرح 
بود، چنین خیالی حاال دیگر از واقعیت فاصله 
بسیار دارد. در آن زمان در "خبرگان" 
حکومتی، اعتماد به نفس الزم برای انداختن 
ردای خاص خمینی بر دوش یک فرد در مقام 

انشین وی زیر عالمت سئوال قرار داشت. ج
ھایی  بعالوه، قدرت والیی ھنوز ھم با کابوس

ھای "دوم خرداد" و "جنبش  چون پدیده
سبز" مواجه نشده بود که ھر دو آنھا نمادی 
ترکیبی بودند از اعتراض جامعه و بروز 

  نارضایتی در خود سیستم.

  

  

  

  

  

  

  

کز اکنون اما از یکسو بخاطر تکمیل روند تمر 
قدرت در دست ولی فقیه دوم و از سوی 

ھا و نیز  دیگر ناشی از عملکرد اقسام گسل
موجودیت خرده مرکزھا و محافل نفوذ در 
صفوف حکومتی، کانون اصلی قدرت تضعیف 
تمرکز در امر تصمیم گیری اصلی برای نظام 
والیی را تاب نمی آورد. فرادستی ولی 
فقیه، دیگر ناشی از نیروی فرھمندی 

اریزمای خمینی) نیست، بل از نافذیت (ک
ساختاری است که والیت را مدام از طریق 
نھادھای سازمان یافته سیاسی، نظامی و 

  مالی آن بازتولید می کند.

البته صداھای مبنی بر "شورایی" کردن 
رھبری ھنوز ھم در نظام شنیده می شوند، 
اما تقالھای ناشی از چنین تمایالتی را می 

ازتاب آرزو تلقی کرد تا باید بیشتر ب
راھکارھایی که زمینه و امکان تحقق داشته 
 ً باشند. برآورده شدن چنین آرزوھایی، مقدمتا
نیازمند برآمد چنان حرکت توانمندی در "پائین" 
است که با عقب نشاندن ولی فقیه، او را 
وادار به تقسیم قدرت کند. این در حالی است 

یگر که چنین جنبشی اگر شکل بگیرد، د
معلوم نیست در نقطه فردی یا جمعی بودن 
والیت متوقف شود و در گستره وسیع بود و 
نبود خود اصل والیت ورود نکند. از این فرضیات 
که بگذریم مسئله واقعی در آنجایی که به 
صاحب اصلی قدرت بر می گردد عبارت است 
از تصمیم راس والیت و مدافعان سر سخت او 

در فردیت و تمرکز. منطق برای دوام امر والیت 
وجودی والیت و نیز ھمه شواھد نشانگر این 

  اند. گزاره

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  دو پایگاه اصلی والیت )٢

ولی فقیه، مشروعیت خود را از حاکمیت دین 
در شکل شیعه اثنی عشر می گیرد و در 
  واقع امر از مجموعه روحانیت حاکم؛ روحانیتی

ارگان خود که برگزیننده او از طریق باالترین 
 ٢۵یعنی "مجلس خبرگان" است. اما اگر 

سال پیش این روحانیت حکومتی بود که 
توانست در شرایط احساس شخصیت 

در ساختار   مستقل و در موقعیت بی رقیبی
ای را جانشین  قدرت تصمیم بگیرد که خامنه

خمینی کند، طی ھمین مدت در ساختار 
قدرت دستکم دو تغییر اصلی صورت گرفته که 
موجب دوبنه شدن پایگاه والیت شده است. 
  دو بنه روحانیت حکومتی و سپاه پاسداران.

روحانیت حکومتی اکنون فاقد آن ) ١-٢
شخصیتی است که زمانی برای خود قایل 
بود. از روحانیون حکومتی انتخاب کننده ولی 

، بخشی در طول این ۶٨فقیه دوم در تابستان 
ر و یا بیست و پنج سال از طریق مرگ و می

ای از میان  ھا توسط خامنه کنار گذاشته شدن
شان ھم در اکثریت خود بر  اند. بقیه برخاسته

ھای سیستماتیک "بیت رھبری"،  اثر سیاست
به عمله و اکره و مواجب بگیر شخص ولی 

اند. جریان حکومتی معمم  فقیه استحاله یافته
فعلی، دیگر آن روحانیتی نیست که ولی 

نفوذ مستقل آنھا در   ایتفقیه مجبور به رع
  ھا و میان طرفدارانشان باشد.  حوزه

...  
  ١٢ادامه در صفحه 

  

البته صداھای مبنی 
بر "شورایی" کردن 
رھبری ھنوز ھم در 
نظام شنیده می 
شوند، اما تقالھای 
ناشی از چنین 
تمایالتی را می باید 
بیشتر بازتاب آرزو 
تلقی کرد تا 
راھکارھایی که زمینه 
و امکان تحقق داشته 

 باشند

ساختار والیت فقیه 
مدتھاست از این گزینه 
که رھبریت در آن فردی 
باشد یا جمعی 
("شورایی") گذر کرده 
است. اگر در فردای 
مرگ ولی فقیه اول به 

، ایده ١٣٦٨سال 
"رھبری شورایی" 
ھمچنان و کمابیش 
مطرح بود، چنین خیالی 

واقعیت  دیگر ازحاال 
 فاصله بسیار دارد

ای فکر جابجایی  خامنه
سیستم کنونی 
"ریاستی" با سیستم 
"پارلمانی" را ھیچگاه 
کنار نگذاشت. فقط به 
تاخیر انداخت تا اول متاع 
خود را به نظام متبوعش 

ً با فراھم  بخوراند تا بعدا
آمدن شرایط به اجرا 

 بگذارد

 



 
 

   ١٢ صفحه  ۶٨ شماره    

  ... ھشدار به اصالح طلبان
  ١١ادامه از صفحه 

ً کسانی اند مطیع "آقا" و  اینان عموما
وابسته به "بیت" ایشان! اکنون دیگر این 
ولی فقیه است که بر "حوزه" تسلط 

و امکانات پروار می دارد، آن را از نظر پول 
ً به انواع  کند، حتی کسانی را ھم قسما
حیل تا مرجعیت بر می کشد و از ھمین 
طریق ھم بر آنان اعمال کنترل می کند. 
از اینرو جای عجب ندارد اگر روحانیت 
حکومتی ذوب در والیت، در موضوع 

ای نقش  دھی به آینده آن، بگونه شکل
  !ایفاء کند که با طبع "آقا" بخواند

سپاه در مقام بازوی نظامی والیت ) ٢-٢
فقیه، با داشتن قدرت و اختیارات 
نظامی، امنیتی و مالی بسیار، طی این 
سه دھه بدل به چنان منبع مستقلی از 
قدرت شده که تمایالت آن را نتوان در 
ً در  ھیچیک از امور نظام و مخصوصا
موضوع حساس رھبری و جانشینی وی 

ی سال سپاه از نادیده گرفت. در این س
ابزار دست روحانیت حکومتی به نھاد 
شریک آن ارتقاء یافته است. این البته 
حقیقت دارد که سپاه موجودیت خود را 

اش از جمھوری  مدیون پاسداری
اسالمی می داند و در پیوند با رکن 
والیت است که مشروعیت خویش را 
توضیح می دھد، اما اکنون خود 

و دارای منافع ھزارپایی شده ریشه دار 
ً به شکل جدی مستلزم  خاص و نتیجتا
محاسبه در توازن قوای سیاسی درون 
نظام. این درست نیست اگر تصور شود 
که گویا سپاه وارث انحصاری قدرت در 

ای است، زیرا پیامد  دوره پسا خامنه
منطقی جدا افتادن سپاه از روحانیت 
موجب بروز بحران توجیه ناپذیری علت 

واھد شد. از سوی دیگر وجودی آن خ
اما، تصور روحانیت حکومتی بدون سپاه 
  ھم بیشتر وھم را می ماند.

ھا، منطق  با در نظر داشت این واقعیت
ای برای بعد خود  حکم می کند که خامنه

ً فرد  فکر چنان جانشینی را بکند که اوال
ً دارای پایگاه ساختاری از  باشد و ثانیا

وحانیت نوع دو بنه آن. یعنی از جمع ر
حکومتی بیاید اما آن اندازه برخوردار از 
تاییدیه فرماندھان سپاه که نماینده 
منافع این نھاد ھم باشد. ولی فقیھی 
که دست نشانده سپاه نیست، از آن 
.   اوست. یگانه با ھم و ھمدست یکدیگر

ای مشروعیت جانشین خود را در  خامنه
تسھیم مشروعیت او بین این دو نھاد 

  جوید. والیی می

  
) محدودیت زمانی برای ولی فقیه ٣

  بعدی!
ای برای حفظ توازن بین دو منبع  خامنه

اصلی قدرت والیت فقیه و جلوگیری از 
اینکه مبادا جانشین او به سودای سوار 

بر مسند قدرت، موجب    بودن ھمیشگی
بھم خوردن تعادل الزم برای حفظ نظام 
ً باید محدودیت زمانی ولی  شود، منطقا

یه را ھم در نظر داشته باشد! او نمی فق
خواھد در پی جابجایی ولی فقیه، 
ساختار نظام طوری شکل بگیرد که ولی 

ای   نصب شده فقیه منتخب بعدی خود را
برای ھمیشه بداند. نگرانی او اینست 
که در نتیجه ورود ولی فقیه دایمی به 

ھایش  حیطه استبداد رای، یا والیت از پایگاه
دور شود و به جدایی از آنھا بیفتد و یا فقط ھم 

ای  در خدمت یکی از آن دو بن درآید. خامنه
موھبت مادام العمر بودن والیت را فقط برای 

یل است و به اعطای چنین امتیازی خود قا
برای جانشین خود اعتماد ندارد! او تثبیت یک 
چنین امتیازی را موجب به خطر افتادن ثبات 
نظام و بر باد رفتن آن می پندارد. ھم از اینرو 
به احتمال بسیار باال او می خواھد با اعمال 
تغییراتی در قوانین مربوط به فصل والیت از 

ت زمان راندن حکمرانی قانون اساسی، مد
ولی فقیه بعدی فقط به دوره معینی محدود 

  شود.

سیستم پارلمانی بجای ریاستی در  )٤
  کادر والیت فقیه

ای در جریان سفرش به  چند سال پیش خامنه
کرمانشاه چیزی گفت با این مضمون: به این 
نیز می توان فکر کرد که اداره امور از سیستم 

   ر یابد!ریاستی به پارلمانی تغیی
ً دمکراتیک اما به تمامی در  فکری ظاھرا
خدمت یکه تازی قدرت والیی! در سیستم 
پارلمانی، رییس قوه مجریه به اکثریت 
نمایندگان قوه قانونگذاری تعلق دارد و منتخب 
و پاسخگوی آنان است. در سیستم ریاستی 
اما، این جامعه است که با رای خود تعیین 

امور اجرایی می کند چه کسی سکاندار 
  کشور شود. 

در یک نظام مبتنی بر دمکراسی، گزینه 
نخست بمراتب دمکراتیک تر است. زیرا فرد 
دارای باالترین قدرت سیاسی و تصمیم گیری، 
از منشور رقابت احزاب سیاسی و قیاس 

ای می گذرد و ھم منتخب جمع  برنامه
نمایندگان منتخب مردم است و ھم تحت 

ر دومی اما شخص کنترل مداوم آنھا. د
منتخب، از اقتدار فردی باالیی برخوردار است 

ھای مشخص می  و به ندرت از فیلتر برنامه
گذرد. با ھمه اینھا، این دو سیستم اداره امور 
به نظام ھای دمکراتیک مربوط ھستند و نه به 
نظام خود ویژه والیت فقیه که در آن قدرت 

ه واقعی را ولی فقیه دارد؛ کسیکه ھمه کار
  است ولی در برابر ھیچکس پاسخگو نیست.
انگیزه برای تغییر سیستم اداری در نظام از 
ریاستی به پارلمانی، برخاسته از این دو 

   دغدغه است:

انتخاباتی،   رھایی والیت از خطر امواج )١-۴
ای می شوند برای  که ھر از چند گاه عرصه

خیز و مقابله مدنی جامعه در برابر ساختار 
رت. تجربه شاخص دو انتخابات اصلی قد

و حتی در  ١٣٨٨و  ١٣٧۶ریاست جمھوری 
سطح نازلی انتخابات ریاست جمھوری سال 

نشان داد که بخش قابل توجھی از  ١٣٩٢
ھای شورای  جامعه تا از میان فیلتر شده

ھا و  نگھبان، کاندیدایی می یابند با وعده
ای اندک متفاوت و متمایز از ھسته  چھره

ً رای حمایتی نوع سلبی  اصلی قدرت، سریعا
خویش را به حساب او واریز می کنند. و در 
واقع رای به نشانه نه گفتن به والیت! این 

  اند.  خیزھای مدنی، موجب ھراس ولی فقیه

بویژه "جنبش سبز" سر برآورده بر بستر 
، که حکومت والیی به دشواری ١٣٨٨انتخابات 

ن را و فقط با تحمل ھزینه سنگینی توانست آ
مھار کند و ھنوز ھم در ترس و بیم از آتش زیز 
خاکستر آن رھبرانش را در حصر خود دارد. 
نقشه برای حذف انتخاب مستقیم رئیس 
جمھور را باید نوعی از جراحی والیت دانست 
برای جلوگیری از خیزش انتخاباتی جامعه ولو 

  در مختصات مھندسی شدن آن.

س کنترل سیستماتیک و نافذ ریی )٢-۴
جمھور یا در واقع نخست وزیر توسط مجلس. 
مجلسی که، رییس اجرایی کشور، قدرت و 
اعتبار خود را باید از آن بگیرد. و انتخاب 
رئیسی از سوی مجلس، که بدون جلب نظر 
قدرت دار اصلی نظام یعنی شخص ولی فقیه 
ممکن نمی شود. مجلسی که، ھر آن 

را  بخواھد می تواند رییس مجریه برگزیده خود
تر با اشاره  با رای نیمی از اعضایش و دقیق

ولی فقیه کنار بگذارد. مجلسی که، اعضای 
آن با نظارت بیشتر و ھزینه سیاسی کمتری 

اند. و مجلس  از فیلتر شورای نگھبان گذشته
در ساختار قدرتی که، حتی حزبیت 

اش ھم نباید خالف منویات و اراده  حکومتی
مجلسی است ولی فقیه باشد و در نتیجه، 

ً فرا حزبی و تابع والیت. جناب ولی  اساسا
فقیه دوم با این نقشه در پی آنست که ولی 

ای در   فقیه سوم نظام، رییس قوه مجریه
خدمت خود داشته باشد با توانی باز ھم 
کمتر از حاال. طوری که، مصداق تمام و کمال 
ھمانی باشد که زمانی لیدر اصالحات 

را به اختیارات یک  حکومتی، میزان قدرت او
  چی تشبیه کرد. آبدارخانه

  
ای و پدیده  ای بحران منطقه خامنه )٥

   ترامپ را برکت می داند!

ای فکر جابجایی سیستم کنونی  خامنه
"ریاستی" با سیستم "پارلمانی" را ھیچگاه 
کنار نگذاشت. فقط به تاخیر انداخت تا اول 
ً متاع خود را به نظام متبوعش بخوراند تا بعد ا
   با فراھم آمدن شرایط به اجرا بگذارد.

ھای گذشته او نتوانست چنین  در سال
ای برای خود دست و پا  موقعیت و "اتوریته"

کند. در این دوره انگشت اتھام اصلی در 
ھا ھمواره شخص وی را نشانه  خرابکاری

ای  گرفت. بر خالف ھمه آن تبلیغات انحرافی
ود ھا مصیبت را در وج که در این سال

ای چون احمدی نژاد خالصه می  کوتوله
ای  کردند، افکار عمومی بگونه ھوشمندانه

متھم اصلی سیاست ایران بر باد ده 
ای و وخامت اوضاع اقتصادی کشور را  ھسته

  ای دانست. شخص خامنه

اکنون اما او به پشتوانه اوضاع فوق بحرانی 
از به   اش برداری عوامفریبانه منطقه و بھره 

"نتیجه بخش" نمایاندن ماجراجویی اصطالح 
سیاسی مبتنی بر "عمق استراتژیک" در 
عراق و سوریه و لبنان، خود را در شرایط 
تحمیل منویات خویش بر رقباء و کل نظام می 

  بیند.
چشم انداز ناشی از نشستن دونالد ترامپ 
 ً افراطی بر مسند قدرت در امریکا و نتیجتا
 مواجه شدن اجرای "برجام" با دست

ای را برای اجرای  اندازھای بیشتر، خامنه
ھایش بیشتر دلگرم کرده است. پدیده  نقشه

ترامپ فقط موجب دلگرمی سلطنت طلبان، 
مجاھدین خلق و ھر جریان دیگری از 
اپوزیسیون نیست که تحوالت سیاسی در 
ایران و جھان را فقط از زاویه زیر ضربه رفتن 
جمھوری اسالمی می نگرند! افراطیون 

ای امریکا  مھوری اسالمی و از جمله خامنهج
ستیز نیز از اینکه دوره سازنده اوباما رو به 
پایان دارد و ترامپ خرابکار به زودی در کاخ 
سفید خواھد نشست، بسیار به وجد 

  ای که ھشت سال پیش  اند. خامنه آمده
...  

  ١٦ادامه در صفحه 



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۶٨ شماره    

روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان 
قدر که در دنیای  جمھور آمریکا ھمان رییس

سیاست شوک به ھمراه داشت، دنیای 
حقوق بشر را نیز نگران کرده است. به 

بان حقوق بشر با  که سازمان دیده طوری
ای از ترامپ خواست تا به  انتشار بیانیه

مسایل حقوق بشری احترام بگذارد. 
 ٬شعارھای دونالد ترامپ پیش از انتخابات

گران و حتی مردم عادی  بسیاری از کنش
را نگران کرده بود، شعارھایی که بوی 

دھد و حقوق زنان،  پراکنی می نفرت
ا مورد مھاجران و حتی مردم خود آمریکا ر

تھدید قرار داده است. کنت روث، مدیر 
بان حقوق بشر گفته است  اجرایی دیده

وجه مشخص «که ترامپ با سخنانی که 
ستیزی، نژادپرستی و  آن زن

بوده، توانست پیروز این » ھراسی بیگانه
 .انتخابات شود

دنیای حقوق بشر بعد از ترامپ به چه 
شکل در خواھد آمد؟ آیا توجه نسبی 

به وضعیت حقوق بشر ایران با جھانی 
جمھور جدید آمریکا  روی کار آمدن رییس
شود؟ با توجه به  کنار گذاشته می

ساختارھای سیاسی حقوقی آمریکا، 
ترامپ تا چه اندازه قدرت اعمال شعارھای 

ھای  اش را دارد؟ آشفتگی انتخاباتی
منطقه خاورمیانه به کدام سمت خواھد 

باتی آمریکا را رفت؟ آیا اصوال ساختار انتخا
توان دموکراتیک و منصفانه ارزیابی  می

  کرد؟
ھایی   این سواالت، بخشی از پرسش

است که با عبدالکریم الھیجی، رئیس 
ھای  المللی جامعه افتخاری فدراسیون بین

تصویر   حقوق بشر مطرح کردیم تا 
تری از دنیای حقوق بشر پس از  جامع

  روی کار آمدن ترامپ داشته باشیم.

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

  

  

  

  

دونالد ترامپ پیش از انتخابات 
شعارھای ضد حقوق بشری 
بسیاری ابراز داشت، حاال او 

جمھور شده است. به نظر  رییس
چقدر  ٬شما با توجه به ساختار آمریکا
تواند به  از شعارھای انتخاباتی او می

  اجرا برسد؟
درصد مردم  ۴٩باید توجه داشت نزدیک به 

اصال در انتخابات شرکت نکردند و آمریکا 
با توجه به نتایجی که به دست آمده، 

درصد مردم  ٢۶ترامپ حداکثر نماینده 
آمریکاست. جریان مبارزه انتخاباتی او از نظر 

ھا، شعارھای نژادپرستانه، ضد  میزان توھین
زن، ضد مسلمان و ضد حقوق بشری نه 
فقط در آمریکا بلکه در بسیاری از کشورھای 

سابقه بود. با وجود این،  وکراتیک بیدم
ای  ساختار قانونی سیاسی آمریکا به گونه

گونه اختیار  جمھور ھمه نیست که رییس
داشته باشد. ترامپ عضو حزب 

خواه نیست اما کاندیدای آن بود،  جمھوری
اگرچه این حزب اکثریت را در مجلس سنا و 

قانون  ٬نمایندگان داراست اما در گام نخست
و نظام حقوقی آمریکا دایره اساسی 

اختیارات و عملکرد ترامپ را خصوصا در 
سیاست داخلی و مسایل حقوق بشری 

  کند. محدود می

  

  

  

  

کنم در روابط دولت آمریکا با سازمان  فکر نمی
ملل اتفاق جدیدی بیفتد. مسلما ھیات 
نمایندگی آمریکا در این سازمان تغییر خواھد 

ه حزب کرد و ھیات جدیدی که بیشتر ب
خواه و ترامپ گرایش دارد، انتخاب  جمھوری

خواھد شد. اما در این حوزه تغییرات کلی 
  .صورت نخواھد گرفت

به عنوان مثال ترامپ در جریان مبارزه 
اش گفته بود شکنجه را به ویژه در  انتخاباتی

مبارزه با تروریسم برقرار خواھد کرد، در 
که این ادعا مخالف قانون اساسی  حالی

یکا و رویه قضایی این کشور است. در آمر
زمان جورج بوش پس از حمله و اشغال 
عراق و فجایعی که نظامیان در آن کشور 
مرتکب شدند، مرکز قانون اساسی آمریکا 
که سازمان حقوق بشری عضو فدراسیون 

ھای حقوق بشر در این  المللی جامعه بین
 کشور است، به دادگاه فدرال شکایت کرد.

ھای زمان  نامه ز بسیاری از تصویبدادگاه نی 
خالف  ھای نرم، بوش را از جمله شکنجه

قانون اساسی اعالم کرد. متاسفانه در زمان 
ھا ممکن است با  ترامپ حقوق و آزادی

رو شود ولی با توجه به بافت و  خطراتی روبه
ساختار قانون اساسی آمریکا و حضور جامعه 

ھد مدنی و اکثریت مردم فعال، ترامپ نخوا
اش که  توانست به شعارھای انتخاباتی

ھای سرخرمن بود، جامه عمل   بیشتر وعده
  بپوشاند.

ھایی که اشاره  در خصوص شکنجه
کردید، ترامپ گفته بود به عنوان مثال 
روش غرق شدن مصنوعی را احیا 
خواھد کرد، یا در خصوص زنان 
مواضعی چون نقض قانون سقط جنین 

معتقدید که را پیش کشید، در واقع شما 
این ساختار حقوقی اجازه اجرایی شدن 

 این شعارھا را به ترامپ نخواھد داد؟

البته موضوعی را که باید اشاره کنیم، 
وضعیت دادگاه عالی است که باالترین مرجع 

قاضی است. بنا  ٩قضایی آمریکا و مرکب از 
چھار تن از این قضات به  ٬به سنتی دیرینه

ر به حزب نف ۵یا  ۴حزب دموکرات و 
خواه گرایش دارند. چندی پیش  جمھوری

که  رییس این دادگاه فوت کرد و با توجه به این
جمھوری اوباما بود، سنای  سال آخر ریاست

خواھان با یک صندلی  آمریکا که جمھوری
بیشتر در آن اکثریت را به دست آورده بودند، 
این پست را تا انتخابات آینده متوقف کردند. 

تردیدی نیست که او  ٬آمدن ترامپبا روی کار 
کار و مرتجع را به عنوان  ای محافظه چھره

نھمین قاضی دادگاه عالی انتخاب کند. قانون 
سال پیش در  ۴٠اجازه سقط جنین نزدیک به 

آمریکا به تصویب رسیده است. اگر این قانون 
لغو شود و به دادگاه عالی برود، با توجه به 

مرتجع ممکن کار و  که قضات محافظه این
  است اکثریت را در اختیار داشته باشند،
نسبت به حقوق زنان در آمریکا بازگشتی 
قھقرایی را شاھد خواھیم بود. ممکن است 
حداقل طی دو سال آینده که اکثریت سنا و 

خواه  ری جمھو  مجلس نمایندگان با حزب
خواھد بود، چنین اتفاقاتی در حوزه حقوق 

 د.داخلی آمریکا صورت بگیر

  

 

 

 

 

در خصوص مناسبات آمریکا با 
ھای جھانی مثل سازمان ملل  سازمان

تواند تاثیرگذار  چطور؟ انتخاب ترامپ می
باشد؟ به عنوان مثال بخشی از بودجه 

  کند. سازمان ملل را آمریکا پرداخت می
آمریکا نقش ھمیشگی خود را در سازمان 
ملل به عنوان عضو دایمی شورای امنیت و 

قدرت سیاسی خواھد داشت. ترین  بزرگ
دوران جورج بوش بدترین دوران روابط آمریکا با 
سازمان ملل بود. آمریکا که سھم بزرگی در 
تامین بودجه سازمان ملل دارد، مدتی این 

اش را به  بودجه را بلوکه کرده و بدھی
کرد تا بتواند آن را  سازمان ملل پرداخت نمی

با  تضعیف کند. چراکه برای حمله به عراق
نتوانست   حق وتویی که فرانسه اعمال کرد،

 از شورای امنیت مجوز بگیرد. 
…  

  ١۴ادامه در صفحه 

 رو خواھد داشت آمریکا دوران پرآشوبی پیش
  

  عبدالکریم الھیجی

ھا  در زمان ترامپ حقوق و آزادی
رو  ممکن است با خطراتی روبه

توجه به بافت و شود ولی با 
ساختار قانون اساسی آمریکا و 
حضور جامعه مدنی و اکثریت 
مردم فعال، ترامپ نخواھد 
توانست به شعارھای 

اش که بیشتر  انتخاباتی
ھای سرخرمن بود، جامه   وعده

 عمل بپوشاند

وضعیت خاورمیانه به یک قرن 
پیش یعنی پس از فروپاشی 
امپراطوری عثمانی برگشته 
است. در حال حاضر کشورھای 

راس آنھا دو قدرت منطقه و در 
بزرگ یعنی ایران و عربستان 

زافزون سعودی در پی گسترش رو
 مناطق تحت نفوذ خود ھستند

ھای سنتی و طبقه پایین  گروه
جامعه به لحاظ فشار اقتصادی 
بیست سال اخیر، خصوصا 

سال پیش که  ٧بحران مالی 
دنیا و جامعه آمریکا را به لرزه 
درآورد، نسبت به آینده اظھار 

کنند. متاسفانه  رانی مینگ
ھمیشه در شرایط بحران 

ای به دنبال آن  اقتصادی، عده
ھستند که علت را بر سر 

ھایی آوار کنند  ھا و گروه اقلیت
که به قول خودشان مالکان 
واقعی جامه نیستند و از بیرون 

 اند آمده

 



  

   ١۴ صفحه ۶٨ شماره    

  ... آمریکا دوران
  ١٣ادامه از صفحه 

کنم در روابط دولت آمریکا با  من فکر نمی
اتفاق جدیدی بیفتد. مسلما سازمان ملل 

ھیات نمایندگی آمریکا در این سازمان 
تغییر خواھد کرد و ھیات جدیدی که بیشتر 

خواه و ترامپ گرایش  به حزب جمھوری
دارد، انتخاب خواھد شد. اما در این حوزه 

 تغییرات کلی صورت نخواھد گرفت.

به سیاست داخلی ترامپ اشاره 
اثیری کوتاھی کردید. این انتخاب چه ت

بر حقوق بشر در داخل آمریکا خواھد 
یکی از شعارھای انتخاباتی   داشت؟

ترامپ درباره کاھش مالیات از 
داران بزرگ بود. از طرفی بعد  سرمایه

ھایی در  از انتخابات شاھد تظاھرات
شھرھای بزرگ آمریکا ھستیم با 

شان ترامپ  اکثریت جوانی که رای
د نبوده. آیا در آمریکای ترامپ شاھ

شکاف طبقاتی و نسلی بیشتری 
  خواھیم بود؟

سال اخیر شکاف  ٢٠متاسفانه طی 
عمیقی در جامعه آمریکا اتفاق افتاده 
است. به عقیده من انتخاب ترامپ انتقامی 

ھای سنتی و نژادپرست  است که گروه
از انتخاب   که به زبان بیاورند، آمریکا بدون آن

ا، سال پیش اوباما گرفتند. جامعه آمریک ٨
ای است که مھاجران سفیدپوست  جامعه

اند اما طی سه چھار دھه  آن را ساخته
اخیر به دلیل مھاجرت، به مرور اکثریت خود 

دھند. در  را در جامعه آمریکا از دست می
درصد مردم آمریکا مھاجرانی  ٣٠حال حاضر 

اند و به  ھستند که از آمریکای التین آمده
در کنند.  زبان اسپانیولی صحبت می

پوست در  میلیون سیاه ۶ – ۵حال  عین
پوست از  آمریکا ھست و انتخاب یک سیاه

ترین  اقلیت جامعه به عنوان باالترین و عالی
جمھور  مقام سیاسی آمریکا که رییس

باشد، شوک بزرگی در جامعه به وجود 
آورد. از سوی دیگر متاسفانه به لحاظ 
سیاست اقتصادی لیبرال افراطی که در دو 

ھه اخیر در دنیا با توجه به جھانی سه د
شدن و سیاست دادوستد کاالی بدون مرز 
اعمال شده، اقتصاد آمریکا به شکل 
وحشتناکی در اختیار کشورھای 
غیرآمریکایی به ویژه چین و کره درآمده 
است. در نتیجه صنایع آمریکا به تمام 
معنی سقوط کرده. به این اعتبار، بخش 

ست سنتی ھای فرود بزرگی از گروه
جامعه آمریکا، چه کارگران و چه 

  بورژوازی لطمه بسیاری دیده است. خرده

دھد که فارغ از  نتایج انتخابات نشان می
کالیفرنیا، نیویورک، واشنگتن و مناطق 

ھای  بزرگ آمریکا، در مرکز آن و ایالت
ھای سنتی و طبقه  کوچک ھمین گروه

پایین جامعه به لحاظ فشار اقتصادی 
 ٧اخیر، خصوصا بحران مالی  بیست سال

سال پیش که دنیا و جامعه آمریکا را به 
لرزه درآورد، نسبت به آینده اظھار نگرانی 

کنند. متاسفانه ھمیشه در شرایط  می
ای به دنبال آن  بحران اقتصادی، عده

ھا و  ھستند که علت را بر سر اقلیت
ھایی آوار کنند که به قول خودشان  گروه

ه نیستند و از بیرون مالکان واقعی جام
جاست که جامعه با این توھم  اند. این آمده

که در  دار بزرگ به لحاظ آن که یک سرمایه

حوزه کاری خود موفق بوده و میلیاردھا 
کند  میلیارد ثروت به دست آورده، فکر می

تواند معجزه کند و جامعه و  چنین آدمی می
بار نجات  ھا را از موقعیت فالکت اوضاع آن

جمھوری  برای ھمین به سمت رییس دھد.
کند که نه تنھا تجربه  گرایش پیدا می

سیاسی ندارد بلکه ھرگز حتی به عنوان 
فرماندار ھم انتخاب نشده بود. متاسفانه 
این وضعیت فقط مختص به آمریکا نیست 
بلکه در انگلیس ھم دیدیم در پی رفراندوم 
ھمین قشر از جامعه به خروج انگلیس از 

روپا رای داد. در کشورھای اروپای اتحادیه ا
ھایی که به دنبال  شرقی ھم ناسیونالیست

خواھند  شان ھستند، می گذشته طالیی
قدرت بیشتری به دست آوردند و این نظم 
جدید جھانی را در ھم بکوبند. این گروه فکر 

کند در گذشته موقعیت بھتری داشته و  می
  در پی اعاده آن است.

کردید. ترامپ  به اروپای شرقی اشاره
اش وعده  در شعارھای انتخاباتی

ھمکاری با روسیه و حمایت از پوتین 
داده است. برخی معتقدند که این 

ھای اروپای  تواند از تنش ھمکاری می
طور سوریه در تقابل با  شرقی و ھمین

داعش بکاھد و حتی آن را از میان 
تواند  برچیند. آیا چنین تحلیلی می

  عملی شود؟

گونه آشنایی و تجربه از  ون ھیچترامپ بد
کند طی دو  سیاست خارجی آمریکا فکر می

دوره ریاست جمھوری آمریکا با توجه به 
وضعیتی که در بخش بزرگی از دنیا از جمله 
خاورمیانه، شمال آفریقا، لیبی، مصر، سوریه 
و بیشتر کشورھای منطقه به وجود آمده، 

الف آمریکا بازنده بوده است. دولت اوباما مخ
دخالت نظامی آمریکا در سوریه بود. پوتین 
ھم از این عدم اقدام نظامی آمریکا 
سواستفاده کرد و با توجه به قرارداد 

ای که با سوریه داشت، به کمک  دوجانبه
  نظامی حکومت بشار اسد پرداخت.

در چنین شرایطی روابط آمریکا با روسیه در 
خصوص اشغال کریمه و بخشی از اوکراین 

کند با توجه به  بدتر شد. ترامپ فکر میبد و 
تواند  شباھت شخصیتی بین او و پوتین می
حلی  با مذاکره و توافق بیشتر با روسیه، راه

گوید در صورت  برای سوریه پیدا کنند. او می
توانند ظرف دو ماه  توافق با روسیه می

  کن کنند.  داعش را ریشه

که نه او و نه ھیچ دولت بزرگ و  در حالی
تواند داعش را در  چکی به این زودی نمیکو

ھای  کن کند. چراکه زمینه منطقه ریشه
پیدایش داعش پس از اشغال عراق توسط 
آمریکا بیش از یک دھه است که به وجود 

توان داعش را از  آمده و به این راحتی نمی
شھری مثل موصل با بیش از یک میلیون 

که بخواھند تمام شھر  جمعیت راند. مگر آن
ا تخریب کنند و صدھا ھزار انسان را ر

تواند بدون اشغال و  بکشند. ترامپ نمی
ھم چندین ھزار نیرو  اعزام نیروی نظامی آن

مثل افغانستان و عراق، چنین کاری کند. به 
جا ھم اظھارات ترامپ بیشتر  نظر من در این

شعار است. او بیشتر با ھدف سیاستی 
ست غیر از سیاست کنونی که طی دوره ریا

جمھوری اوباما جریان داشته، چنین 
حلی ندارد  چالشی را عنوان کرده وگرنه راه

که بتواند فاجعه سوریه یا داعش را در 
  منطقه پایان دھد.

پس به نظر شما مناسبات خاورمیانه، 
ھا تغییر نخواھد  پیمانی ھا و ھم ائتالف

کرد و ادامه دوران قبل خواھد بود یا 
  م بود؟شاھد تغییراتی ھم خواھی

به نظر من وضعیت خاورمیانه به یک قرن 
پیش یعنی پس از فروپاشی امپراطوری 
عثمانی برگشته است. در حال حاضر 
کشورھای منطقه و در راس آنھا دو قدرت 
بزرگ یعنی ایران و عربستان سعودی در پی 
گسترش روزافزون مناطق تحت نفوذ خود 
ھستند. البته قدرت سومی به نام ترکیه ھم 

ت که خود را وارث امپراطوری عثمانی ھس
کنم فاجعه  داند. بنابراین فکر نمی می

خاورمیانه به ویژه عراق، سوریه و شاید 
بتوان کم و بیش گفت لبنان، فارغ از فاجعه 
بزرگ فلسطین که تا چند ماه دیگر 
پنجاھمین سالگرد اشغال این سرزمین 

ھای آینده و  توسط اسراییل است، طی سال
قابل پایان باشد. متاسفانه  به راحتی

دورنمای بسیار تاریکی مقابل چشمان ما 
  خواھد بود.

ھای بزرگ منطقه از اسراییل  در قدرت
اسمی نبردید. البته در دو سال اخیر 
رابطه آمریکا و اسراییل به سردی 
گراییده و کلینتون ھم که حامی بزرگی 
برای اسراییل بود رای نیاورد. البته پیام 

انیاھو برای ترامپ صمیمانه و تبریک نت
ھا بود، اسراییل  امیدوارکننده برای آن

حال ھشدار داد که با وجود  در عین
 ٬جمھوری آمریکا ترامپ در ریاست

ھا بدتر خواھد شد.  وضعیت فلسطینی
ھای نتانیاھو مورد  بینی چقدر این پیش

  حمایت ترامپ قرار خواھد گرفت؟
ھا و به  با توجه به البی قوی که اسراییلی

ھا در آمریکا دارند، در دوران  طور کلی یھودی
اوباما ھم تغییر کلی در حمایت اقتصادی، 
مالی، نظامی آمریکا نسبت به دولت 
اسراییل به وجود نیامد. از طرفی اوباما 
کوشید تا بتواند نتانیاھو را متقاعد کند که 

وگوھا بین اسراییل   دوباره دور جدیدی از گفت
حلی  برای پیدا کردن راه ھا و فلسطینی

سیاسی آغاز شود. دولت نتانیاھو 
ترین دولتی است  راست ترین و دست افراطی

که از زمان تاسیس اسراییل در این کشور 
کند و متاسفانه این فرصت به  حکومت می

ھای مداوم و مستمر دولت  خاطر کارشکنی
  اسراییل از بین رفت.

در نتیجه به مرور مناسبات شخصی و 
سی بین نتانیاھو و اوباما تیره شد و سیا

اوباما نیز که در دومین دوره 
اش ھر روز جبھه جدیدی در  جمھوری ریاست

شد،  عراق و سوریه مقابلش گشوده می
پرونده فلسطین از حوزه حساس 

اش کنار رفت. در حال حاضر  سیاسی
کند مثل ھمیشه با  نتانیاھو فکر می

زب تواند نظر ح سیاست فرار به جلو می
خواه و ترامپ را بیشتر جلب کند تا  ری جمھو

ھا برای ھمیشه بگویند مساله فلسطین  آن
ھای سیاست خارجه آمریکا نیست  از اولویت

حلی برای آن وجود ندارد. در نتیجه  و راه
نتانیاھو با گرفتن چراغ سبزی از دولت جدید 

تواند ھمچنان به سیاست اشغال  آمریکا می
سازی در  شھرک ھای اشغالی و سرزمین

  فلسطین ادامه دھد.

کنید  گریزی ھم به ایران بزنیم. فکر می
  ... روی کار آمدن ترامپ تاثیری

  ١٧ادامه در صفحه 



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۶٨ شماره    

تشکیل فراکسیون "ترک زبانان" در 
مجلس و اقدام در تشکیل فراکسیون 
"کردزبانان" و احتماال فراکسیون بلوچھا و 
عربھا و لرھا و غیره باعث بروز واکنش 
ھای متفاوتی شده است که شوربختانه 
عمدتا نشان از "بدگمانی" و نگاه سلبی 

صطالح "دائی جان و دشمن محور و به ا
ناپلئونی" بسیاری از ایرانیان نسبت به 
مؤلفه و حقوق اقوام تاریخی ایران دارد. 
بعقیده نگارنده این بظاھر "وطن پرستی" 
و جبرگرایی تاریخی برخی از متعصبان 
"زورساالر" ھمانند دوستی "خاله 
خرسه" با وحدت درازمدت ایرانیان است. 

زبان قومی نه تنھا اصرار بر حفظ ھویت و 
در عرصه ھای مختلف جرم نیست، بلکه 
بومی گرایی استانی، منطقه ای یا 
قومی و زبانی بخش بسیار مھمی از 
وظایف نمایندگان مجلس در کنار "وظایف 

  ملی" است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نفی یک روی این سکه ایران، به خودی  
خود نفی آن روی دیگر سکه است. اما 

گرایی دریغا در جمھوری اسالمی تام
مطلق، غوغاساالری و مخالف با حقوق 
اقلیت ھایمختلف سکه رایج روزگار شده 

 است.

تعدادی از پژوھشگران و اساتید دانشگاه 
ھا نیز بعد از تشکیل فراکسیون ترک 
زبان به تشکیل چنین 

نشان   واکنش منفی  فراکسیونھایی
د و آن را واگرایی قومی در خالف دادن

ھمگرایی ملی دانستند. جامعه 
محققان، اساتید و تاریخ دانان ایرانی نیز 
در نامه ای به رئیس مجلس مخالفت 
شدید خود را با تشکیل فراکسیون ھای 
قومی و زبانی اعالم داشتند. حتی وب 

" چنین آذری ھاسایت تحلیلی خبری "
حرکتی را آغاز "قاجاریزه" کردن کشور 
لقب داد. بسیاری از تحلیلگران جمھوری 
اسالمی با استناد به سند آزمایش رژیم 

پھلوی که با ھر نوع قومگرایی و ھویت 
طلبی اقوام و ملیت ھای ایرانی مخالف بود، 
نوشته اند که رژیم گذشته اجازه واگرایی 

را به برنامه ریزان نمی داد، اما مناطق 
نمایندگان مجلس بعد از گذشت چندین دھه 
از سابقه تھیه طرح آمایش سرزمین در 
کشور، چاره کار توسعه متعادل منطقه ای را 

  ایجاد واگرایی در کشور می دانند.

  

  

  

  

  

  

  

  

تئوریسن ھا و تحلیلگران مخالف تشکیل  
 فراکسیون اقوام در مجلس از عملکرد رژیم
پھلوی و بخصوص رضاشاه که با شقه شقه 
کردن مناطق قومی و تبدیل آنھا از "ممالک 
محروسه ایران" که بعد از دوره ایلخانان 

، یا "ممالک  مغول در ایران رواج داشته
محروسه ھمایونی" عصر قاجار به "ایالت 
ھا" و سپس به "استان ھا" در دوران 

را پھلوی، دفاع کرده و عملکرد رژیم گذشته 
در نفی ھویت اقوام ایرانی بعنوان الگو 
پیشنھاد نموده اند. حتی انجمن تاریخی 
ایران ھنوز ھم مجله ای پژوھشی بنام 

" منتشر می کند و این ممالک محروسه"
واژه تاریخی در لغت نامه دھخدا نیز بخوبی 

ویکی   ده است. بر اساسمعنی ش
تقسیم بندی سرزمین ایران به ایاالت   پدیا

مختلف از زمان ھخامنشیان سابقه داشته 
  است.

اصالح طلبان از جمله ابوتراب بسیاری از 
فاضل عضو ھیات مدیره خبرگزاری کار ایران 

، در ایلنا وگو با خبرنگار سیاسی در گفت
فراکسیون کرد وترک  واکنش به تشکیل

ھای قومی نژادی و  زبانان آنھا را فراکسیون
زبانی خطرناک تلقی کرده و گفت: "کارکرد 
مجلس باید در چارچوب منافع ملی باشد و 

ھای قومی زبانی در حقیقت  این فراکسیون
تنزل دادن مقام مجلس درحد یک قوم و زبان 
است وھمچنین با انسجام ملی و ایجاد یک 

تفاوت دارد". وی تاکید کرد "  دولت ملی
کردیسم در ایران در  ترکیسم و پان ظھور پان

قالب فراکسیون پارلمانی کار بیھوده و بر 
خالف وحدت ملی است و بزرگان مجلس 
باید در این راستا موضع گیری کرده و 

ھای قومی جلوگیری  ازتشکیل فراکسیون
کنند." وی گفت "تشکیل فراکسیون 

ھای قومیتی  ھا انگاره زبان ھا و ترک کردزبان
ایرانیان مسلمان را ھدف قرا داده است و 
سھوا دارند بر کوره ناسیونالیسم کور و پان 

دمند." بر  کردیسم می ترکسیم و یا پان 
منصور حقیقت  عصر امروز اساس گزارش

مجلس نیز شدیدا با تشکیل مشاور رییس 
این گونه فراکسیونھا مخالفت ورزیده و ادعا 
کرده است که جمھوری اسالمی ایران 
ظرفیت بسیار معتبر و گرانقدری برای چیدمان 

ای که ھمه ادیان در  قومی است به گونه
کشور ما از حقوق مساوی و منزلت مادی 

  برخوردار اند".

زبانان مجلس شورای  فراکسیون ترک 
نشین"  اسالمی که "فراکسیون مناطق ترک

با  ٩۵آبان  ٩ھم خوانده شده است، در تاریخ 
نماینده مجلس اعالم موجودیت  ١٠٠حضور 

عضو شورای مرکزی  ٢۵کرد. این فراکسیون 
دارد. خبرگزاری مھر به نقل از یکی از 
نمایندگان نسبت به تشکیل فراکسیون 

ن امر زبانان در مجلس اخطار داد و گفت ای ترک
قانون اساسی مغایرت  ٨۴و  ٢٠، ١٩با اصول 

دارد. وی گفت: "سایت ھای تروریستی این 
اقدام را مورد تقدیر قرار دادند". نماینده 

دژ و تکاب در بھارستان  میاندوآب، شاھین 
درباره دالیل تشکیل فراکسیون کردھا گفت: 
"کردزبانان در مجلس خواستار تشکیل این 

ا حقوقی که متعلق به اند ت فراکسیون شده
ھاست برای کردھا ھم لحاظ شود".  دیگر زبان

اگرچه نمایندگان بلوچ و عرب تا کنون عکس 
العمل نشان نداده اند. اما مسلما بعد از 
تشکیل فراکسیون کردھا، نوبت فراکسیون 
بلوچھا و فراکسیون عربھا و غیره خواھد 

  رسید.

  

  

  

  

  

  

  

  

ندگان تشکیل فراکسیون از حقوق حقه نمای
مجلس است. نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی از فیلترھای متعدد محلی، منطقه 
ای و سراسری رد شده اند و بعنوان "کبریت 
بی خطر" مورد تائید نھایی شورای نگھبان 
قرار گرفته اند. در نتیجه اینان کسانی نیستند 
که بخواھند مطالبات قومی را در منافات با 

" مورد نظر نظام مطالبات "ملی ـ اسالمی
مطرح کنند و یا حس ھمگرایی ملی را 
تضعیف بکنند یا بعبارتی "انسجام ملی" را 
نشانه بروند. اما سوال اساسی این است 
که چرا بسیاری از به اصطالح فرھیختگان، 
محققان، تاریخدانان، اساتید دانشگاه ھا، 
نمایندگان مجلس و دیگر شخصیت ھا و 

سالمی با حتی نھادھای مختلف جمھوری ا
تشکیل فراکسیون ھای صوری این گونه 
واکنش ھیستریک و عصبی از خود نشان می 

  ...دھند و 
  ١٨ادامه در صفحه 

 دلیل مخالفت با فراکسیون اقوام در مجلس چیست؟

  *دکتر عبدالستار دوشوکی

چرا بسیاری از به اصطالح 
فرھیختگان، محققان، 
تاریخدانان، اساتید دانشگاه 

مایندگان مجلس و دیگر ھا، ن
شخصیت ھا و نھادھای 
مختلف جمھوری اسالمی با 
حتی تشکیل فراکسیون 
ھای صوری این گونه واکنش 
ھیستریک و عصبی از خود 
نشان می دھند و سیل 
اخطارھا و ھشدارھا علیه 
تشکیل "فراکسیونھای 
اقوام" بسوی مجلس 

 سرازیر شده است

جالب اینجاست که این مسببان 
اصلی اما رد گم کن "تجزیه 

(واپیوستگی)  طلبی" و الیناسیون
که در ھرم قدرت جای دارند، 
دیگران را متھم به تجزیه طلبی 
می کنند. در صورتی که ظلم و 
تبعیض و ستم مضاعف علیه 
دیگران و نفی حقوق آنھا باعث 
جدایی می شود و نه طرح 

 مطالبات حقه

اگر بپذیریم که ترک آذری ایرانی 
ت نفی ھویت، است، در آن صور

زبان و حقوق آذری یعنی نفی 
بخشی از ایران. اگر بپذیریم که 
بلوچ، عرب، کرد، ترکمن و غیره 
ایرانی اند، در آن صورت نفی ھویت، 
زبان و حقوق این مردمان یعنی نفی 

 بخش ھای بزرگی از ایران
 

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

 



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه  ۶٨ شماره    

  ... ھشدار به اصالح طلبان 
  ١٢ادامه از صفحه 

دراز شدن دست دوستی اوباما را به 
ای  چدنی پنھان میان دستکشی پنبه

سال گذشته مدام  ۴تشبیه کرد و در 
تکرار نمود که اعتمادی به امریکا ندارد، 

ھور حاال می خواھد فریبکارانه رئیس جم
شدن ترامپ و پیامدھای آن را دلیل 

ھای خود جا  درستی نگاه و سیاست
    بزند!

او ھمواره مترصد شرایطی بوده تا بتواند 
از موضع"حق بجانب" نمایاندن خویش و 

گری در قامت "رھبری محق" در امر  جلوه
ھای کالن، جماعت  سیاست گذاری

"فاقد بصیرت" در نظام را وادار به سکوت 
ر برابر منویات خود کند! به نظر و تمکین د

می رسد که حاال لحظه مناسب را فرا 
  رسیده می بیند.

ترین بستر برای  اوضاع بحرانی مناسب
او   ای است! ارزیابی ھای خامنه سیاست

اینست که بار دیگر موسم باز تولید ھارت 
ھای سیاسی بوش دوم و اینبار در  و پوت

ه سطحی دیگر از راه رسیده و برآنست ک
بدون نگرانی از درگرفتن جنگ، از وضع 
بحرانی و آشفته بازار "جنگ سرد" 
بیشترین استفاده را برای اجرای منویات 
خود در درون کشور ببرد. او به پختن نان 
  در تنور بحران عادت دارد!

  
تمھیدات مدنظر ولی فقیه اما از  )۶

  چه طریق؟

بطور جسته و گریخته خبرھایی از خیز 
ای راه انداختن بساط بازنگری ای بر خامنه

در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم 
  ناظر بر آن به گوش می رسد.
او برای انتخابات پیش روی ریاست 

چندانی در خود   جمھوری دغدغه
احساس نمی کند. از نظر او شق 
حداکثر و حتی به احتمال قوی، این 
خواھد بود که روحانی کماکان رییس 

درست است که  جمھور باقی بماند.
ای و روحانی در یک رشته مسایل  خامنه

مھم و کلیدی به دو نگاه و سیاست 
متعلق ھستند و این دو سیاست نمی 
توانند ھمزمانی داشته باشند، اما این به 
معنی رودررویی ناگزیر آنھا نیست. 

ای خالف اراده  ای نگران بروز اراده خامنه
ً محاف ظه کالن خود از طرف روحانی تاریخا

کار و اکنون معتدل نیست. مشی 
ای به تمکین واداشتن اوست. لذا  خامنه

ً با انعطاف معینی ترجیح می دھد  فعال
که دور آتی ریاست جمھوری انتخاباتی 
نیز بھمین روال بگذرد و در عوض او قادر 
شود که فارغ البال از اوضاع انتخابات 

    اش را بر پیشبرد نقشه آتی، نیروی
   تاری متمرکز کند.تغییرات ساخ

مھم ترین موضوع در رابطه با امر انتخابات 
ای، نه این یا آن کاندیدا  آتی برای خامنه

که ھمانا حفظ اختیارات شورای نگھبان 
منصوب خود اوست در امر مھندسی 
شدن انتخابات آینده و یا ھر انتخابات 
دیگر! در برخورد با مصوبه اخیر مجمع 

ن انتخابات، تشخیص مصلحت نظام پیرامو
او قلم در دست گرفت و ھر چیزی را در 
آن که بوی محدود کردن اختیارات شورای 
نگھبان تحت امر ولی فقیه می داد خط 
زد! مرز مقدم برای والیت در رابطه با 

انتخابات جمھوری، ھمین است. ھم از 
اینرو، وقتی مصوبه دستپخت رفسنجانی از 

ار توشیح ایشان گذشت معلوم شد که ابتک
مورد حمایت اصالح طلبان و تھیه شده 
توسط آن مجمع، باد ھواست با گنجایش 

ای  وقوع طوفان در فنجان! در تمھیدات خامنه
برای کنترل والیی ھر حد از جمھوری، حفظ 
قدرت و اختیارات شورای نگھبان به مثابه 
نھادی از والیت و با سازوکار کنترل 

ی کاندیداھای نھادھای انتخابی و مھندس
   کردن انتخابات، در زمره خط قرمزھاست!

بدینترتیب می توان بازخوانی نقشه او را 
تکمیل منطقی نمود و متصور شد که در 
مرکز تغییرات قانون اساسی مد نظر او دو 
نکته وجود دارد: اولی تضمین جایگاه والیت 
فقیه و دومی تضعیف بیش از پیش الزامات 

 ً والیت فردی جمھوری. با این تغییرات، اوال
می ماند با اتکاء بر ھر دو منبع فقھی و 
نظامی قدرت، با حفظ ھمه اختیارات کنونی 
 ً و فقط مشروط به محدودیت زمانی؛ و ثانیا
از سوی دیگر، امکان تاثیر گذاری جامعه 
مدنی در تعیین رئیس قوه مجریه منتفی 
می شود و نھادھای انتخابی ھر چه فزونتر 

ای در کار  رد! خامنهزیر کنترل قرار می گی
ھم زدن نھایی آشی است که برای نظام 
پسا خود تھیه دیده است. و این، چیزی 

ھای والیت  نیست مگر بازتاب قانونمندی
   وبرخاسته از منطق وجودی این ساختار.

و در چنین چارچوبی است که به عنوان یک 
ای  احتمال جدی، "آقازاده" مجتبی خامنه

جانشین پدر پیش ھم می تواند به عنوان 
کشیده شود! کسی که ھم اعتماد کامل 
فقھی و سیاسی ولی فقیه دوم نسبت به 
خود را دارد، ھم از ھسته اصلی روحانیت 
حکومتی ذوب در والیت می آید و ھم مورد 

ً ھم  ھا و نظامی وثوق امنیتی ھاست! حتما
گذاری این ولیعھد توسط  الزم نیست که تاج

رت گیرد! کسانی از پدر و در قید حیات او صو
میان روحانیت حکومتی سر برخواھند آورد 

ھا، مبتکر به اصطالح  تا با باال زدن آستین
کشف ولی فقیه سومی از دل روحانیت 

ای است برای  شوند که یار غار خود ویژه
  ھا! ھا و امنیتی سپاھی

)ھشدار به اصالح طلبانی که دل در ٧
گرو تقویت جمھوریت در این نظام 

  دارند!والیی 

که "جمھوری اسالمی  ١٣۵٨فروردین  ١٢از 
ایران" به تصویب عمومی رسید و رسمیت 
یافت، رابطه جمھوری و الزامات آن با رھبری 
فقھی و اقتدار دینی، چونان "پربلماتیک" 
محوری این ساختار ھم رو آمد. در جریان 
تھیه قانون اساسی و بویژه در واپسین 

قانون  ماھھای دوران تنظیم و تدوین
اساسی بود که زیر ساخت این قانون، 
سرانجام بر والیت مداری قرار گرفت و 

 –محوریت و سلطه در دوگانه والیت 
جمھوریت در اولی تثبیت شد تا واقعیت 
انقالب و نظام پوشش حقوقی یابد! قدم به 
قدم از نقش جمھوریت در این نظام کاسته 
شد و ھر تناقضی که در ھمین رابطه طی 

له نخست جمھوری اسالمی سر دھسا
برآورد، بیش و پیش از ھمه به زور اقتدار 
خود ویژه خمینی به سود والیت حل و فصل 

  گردید.
آیت هللا خمینی بموقع و پیش از مرگش با 

قانون اساسی،  ١٣۶٨بازنگری سال 
موقعیت ولی فقیه جانشین خود را تحکیم و 
تثبیت کرد و چندین ارگان مھم دیگر تحت 

دولت را به تیول ولی فقیه درآورد و آنھا  کنترل
ھای زیر مجموعه والیت کرد.  را جزوی از نھاد

خمینی با این تمھیدات، خطر فقدان اقتدار 
خاص خود را با افزایش اختیارات ساختاری 

اش جبران نمود. در این بازنگری، با  جانشین
حذف نھاد نخست وزیری، در رابطه با گردش 

انتخابی، تسھیل باز ھم امور میان نھادھای 
بیشتری به سود اعمال نفوذ ولی فقیه بر 

ھای اجرایی فراھم آمد. با این بازنگری،  مقام
جمھوریت در نظامی که زاییده انقالبی بود 

تر  متناقض، به نفع قوام و تقویت ھرچه وسیع
   والیت فقیه آسیب بازھم فزون تری دید.
رو از نیمه دوم دھه ھفتاد خورشیدی، گرایش 

به گسترشی در جمھوری اسالمی پدید آمد 
تحت عنوان اصالح طلب که اگرچه از حکومت 
دینی طرفداری می کرد و میزانی از وفاداری 
کامل تا التزام به والیت را در خود داشت، اما 
عمده اتکایش بر جمھوری خواھی بود. آنان 
با ھمین گزینش ھم خود را از والیت مداران 

دند و به یاری تعیین کننده دو آتشه متمایز کر
نیروی جمھوریت جامعه بود که توانستند در 
یک لحظه تاریخی نھاد انتخابی ریاست 
جمھوری را در دستان خود گیرند و دو سال 
بعدش با پیشروی بیشتر نھاد انتخابی دیگر 
این نظام یعنی مجلس را نیز به چنگ آوردند. 
این آستانه دوگانگی قدرت والیت را به 

ت انداخت و بحران آفرینی ھمه روزه وحش
  والیت مداران میدان گرفت.

اصالح طلبان برخوردار از حمایت اکثریت 
جامعه اما نتوانستند این پایه اجتماعی را قدر 
بدارند و با درجا زدن در توھمات خود برای راه 
آوردن حکومت فقھی، خود را از پشتیبانی 
  جمھوریت و منبع قدرت اجتماعی

خواھی محروم کردند. بجای تعرض  جمھوری
روشمند، در دفاع درجا زدند. و بدینسان با 
ماندنشان در اسارت دنیای خود ساخته 
خویش، نه تنھا نبرد سیاسی بلکه گفتمانی 

  را نیز باختند.
"جنبش سبز" تولدی دیگر بود در گره 
خوردگی مجدد نیروی گسترده جمھوری خواه 
 جامعه و آن بخشی از حکومت که بر
ھمزمانی اجرای جمھوریت در شرایط 
قدرقدرتی والیت انگشت می گذاشت و وعده 
احیای جمھوریت فراموش شده را می داد. 
این دیگر بکلی از تحمل ولی فقیه و ظرفیت 
والیت خارج بود! سرکوب بی امان جنبش و 
بھر قیمتی ھم که بخواھد تمام شود، در 
دستورکار سپاه والیت قرار گرفت و این 

اش از بسیج  ش برحق، به دلیل ناتوانیجنب
ھای جمھوریخواھی و دمکراسی  ھمه ظرفیت

در کشور ناکام ماند و زمین خورد.   خواھی
اگرچه به تاکید باید گفت که در وفاداری 
روزافزونش به جمھوریت، توانست خود را در 
  خاطره سیاسی کشور ثبتی سرفرازانه کند.
 از آن پس با فراز و فرودھایی شاھد
 ً مانوورھای والیت فقیه شدیم و مخصوصا

گرا، شاھد  اکنون در پی تثبیت "بنفش" تقلیل
قصد جراحی آن برای تضمین بقای والیت در 

ای که اکثریت مردمش خواستار  جامعه
برقراری نظام جمھوری عرفی در کشور 
ھستند. جمھوریتی بی ھیچ قید و شرط و 
مبری از تحمیل منویات بخشی از جامعه بر 

کثریت مردم، به دیگر کالم برقراری ا
دمکراسی. و اکنون ھر وجدان آگاه می داند 
که والیت برآنست تا "نوسازی" بعد خود را به 
  ضرر باز ھم بیشتر جمھوری پیش برد!
که آژیر خطر را بمراتب بلندتر از ھرکس دیگر 

  ...بشنوند. 
  ١٧ادامه در صفحه 

  



  
  

   ١٧ صفحه  ۶٧ شماره    

  ... ھشدار به اصالح طلبان
  ١٦ادامه از صفحه 

را بمراتب بلندتر از ھرکس دیگر  می باید که آژیر خطراصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی اگر بخواھند به مصالح خود وفادار بمانند می باید 
بشنوند. و بسیار پیشتر از تحول طلبانی که بی ھیچ لکنتی تصریح دارند تحول دمکراتیک در کشور ما ھمانا در جایگزینی صریح والیت با 

می کشند که می کنند. اگر اصالح طلبان این گزاره را بدرستی پیش   دمکراسی ممکن و میسر می شود. آنھا برای ھمین ھم مبارزه
ً موجب تضعیف بقایای جمھوری در آن است، اما بیش از گفته خود این نکته را  فروکاستن موقعیت سیاسی آنان در جمھوری اسالمی قطعا
نیز می باید بشنوند که ھر گام در راستای ابتر کردن جمھوری، نه فقط تضعیف بیشتر اصالح طلبان حکومتی بل راندن آنھاست بسوی 

  .نیستی سیاسی

قایای کم اصالح طلبان اگر از ھمین حاال با گفتمان سازی و راه انداختن کارزار مقتضی آن نتوانند به مقابله با تعدیات باز ھم بیشتر والیت به ب
والیت  تری از توجیه سیاسی "نرمالیزاسیون" را علم کنند و سرباز پیاده نقشه توان جمھوری برآیند، در فردای دیر مجبورند که یا سطح نازل

  شوند برای مات شدگی خود و یا صحنه مبارزه را بی پیشبرد حداقل نبرد، دودستی تقدیم اھل ذوب در والیت کنند.
اصالح طلبان حکومتی مبادا که توان خود را به محفوظ ماندن نام جمھوری در نظام مبتنی بر والیت فقیه محدود بسازند. آنھا مطمئن باشند 

ر این نیستند که سکان را به واپسگراترین تمایالت میان خود بسپارند که از ھمان دھه ھفتاد خورشیدی تعطیلی که خود عقالی والیت ھم ب
کامل جمھوری و برقراری والیت مطلقه فقیه تحت نام حکومت اسالمی را پیشنھاد می دھند! عقل حکومتی آنھا برای اعمال حاکمیت 

ونی ما، آن اندازه ھست که نخواھند جمھوری را بالکل حذف کنند. حضرات در جھت از فقاھتی بر کشوری چون ایران در زمانه جھان کن
اند با حفظ نام آن و تھی کردن ھرچه بیشترش از حداقل جمھوریت. دعوا اینست و نه بر سر شکل و نام! اصالح  خاصیت انداختن جمھوری

   دن بر دفاع از جمھوری و جمھوریت.طلبان بدانند که فقط زنده به جمھوریخواه بودن ھستند و وفادار مان

   انتخابات آزاد و رفراندوم در باره اصل والیت فقیه! )٨

  در برابر این نقشه از والیت فقیه، ما تحول طلبان چه باید بکنیم؟

ً مشروطه آن نیستیم و نمی شو یم. والیت ما ھمواره علیه والیت ھستیم و ھیچگاه موافق ھیچ شکلی از والیت چه نا مشروط و چه مثال
شرط پذیر نیست؛ مشروط اگر شود کارایی خویش از دست می دھد و از میان بر می خیزد! این را بیشتر و بھتر از ھمه، خود اھل والیت 
می فھمند! اما در وفاداری به مبارزه سیاسی روشمند و مسالمت آمیز، ما می توانیم بر بستر این گفتمان که تعیین نوع حکومت حق مردم 

  بر پیشنھادھای مبنی بر انتخابات آزاد و رفراندوم آری یا نه به والیت فقیه اصرار ورزیم!است، 

جریان تحول طلبی در اساس بر برآمد نیروی مردمی و جنبش اجتماعی متکی است و مبارزه خود را فقط می تواند از دل مبارزات جاری مردم 
وند مستقیم با اقسام اعتراضات آزادیخواھانه و دمکراتیک علیه دیکتاتوری والیی است که علیه انواع تبعیضات پیش براند. این جریان تنھا در پی

در عدم می تواند خود را به عاملی موثر در معادالت سیاسی فرا برویاند. بدون فراروئیدن به نیرو، در فقد بسیج امکانات مبارزاتی در جامعه، و 
مکن نیست. در حال حاضر عمده انرژی نیروی تحول خواه الزم است صرف پیوند خوردن آن با اعمال نیرو بر قدرت حاکم، تغییر دادن اوضاع م

  مبارزات جاری پراکنده باشد و نیز متحد شدنش بر بستر عمل و اقدام کنشگرایانه.
ند. طرح چشم ھای سیاسی، گفتمان سازی سیاسی ک نیروی تحول خواه سیاست ورز اما وظیفه دارد که از ھمین حاال برای گشودن افق

در انداز سیاسی فراگیری چون انتخابات ازاد و رفراندوم برای آری یا نه به والیت فقیه، می تواند مبارزه جامعه علیه دیکتاتوری والیی را 
 راستای جمھوری مبتنی بر دمکراسی سمت دھد. این رویکردھای سیاسی می توانند و باید تقویت کننده روحیه کنشگری در برابر والیت

  شوند.
گیری مبارزه برای دمکراسی می توانند پرچمی باشند برای مطالبه ملی جمھوری واقعی  ھا اگر امروز نسیم را مانند، اما با اوج این خواست

  بجای والیت سیاه. پرچمی جھت پوشش دادن ھمه آسمان کشور.

  ... آمریکا دوران پرآشوبی
  ١٤ادامه از صفحه 

خواھد داشت؟ آیا باعث خواھد شد با توجه به مناسبات سیاسی آمریکا با دنیا، تمرکز نسبی بر وضعیت حقوق بشر ایران 
  که روی وضعیت حقوق بشر ایران به وجود آمده بود، کنار رود؟

فق فقط با که در خصوص توافق معروف به برجام تجدیدنظر خواھد کرد، شعارھای انتخاباتی او بود. این توا بود مبنی بر آن  چه ترامپ گفته آن
کشور عضو دایمی شورای امنیت، آلمان و آمریکا صورت گرفته و سپس به تایید شورای امنیت سازمان ملل  ۵آمریکا صورت نگرفته بلکه با 

یی در ھا نامه را لغو کرده یا در آن تجدیدنظر کند. ولی خارج از این توافق، محدودیت تواند این توافق رسیده است. بنابراین دولت آمریکا نمی
ھای نظامی و سیاسی ایران و سایر کشورھا در ارتباط با نقض مستمر و فاحش حقوق بشر وجود خواھد  خصوص یک سری از مقام

دولت آمریکا نسبت به نقض حقوق بشر در  ٬حلی در سوریه داشت. ممکن است در صورت تفاھم میان روسیه و آمریکا برای پیدا کردن راه
پیمان سوریه ھمیشه و خصوصا در جنگ داخلی اخیر  باشد. خصوصا که جمھوری اسالمی به عنوان ھم ایران حساسیت کمتری داشته

مردان  چه دولت ھای آینده خالف آن کنم به این زودی و طی ماه ھای نظامی و اقتصادی به آن داشته است. اما فکر نمی کمک ٬سوریه
  سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران صورت بگیرد. کنند، تغییری در جمھوری اسالمی از جمله رھبر آن تصور می

شود که انتخابات آمریکا از  می  گردم که از ساختارھای آمریکا صحبت کردید. گفته به پاسخ شما به سوال اول برمی
ی از رساند. در ھمین انتخابات اگرچه کلینتون رای بیشتر ھای دنیاست و امکان تقلب را به صفر می ترین انتخابات دموکرات

توان این سیستم را منصفانه و دموکرات ارزیابی  ترامپ آورد اما آرای الکترال کالج نتیجه انتخاب مردم را تغییر داد. آیا می
  کرد؟

ھای داخلی و  حلی بوده در پی جنگ ھای بسیار قدیمی در آمریکا است که راه این سیستم نه فقط دموکرات نیست بلکه یکی از سیستم
پندارند مستقیم نیست. یعنی مردم آمریکا  ھا می چه خیلی که پیدا کردند. انتخابات ریاست جمھوری در آمریکا برخالف آن طلبانه استقالل

گویند و  ترین نمایندگان می ھا عالی کنند. در ھریک از ایاالت تعدادی نماینده وجود دارند که به آن  جمھور را مستقیما انتخاب نمی رییس
کنند. این اتفاق برای دومین بار است که طی  جمھور را انتخاب می ت متفاوت است. این نمایندگان ھستند که رییستعدادشان در ھر ایال

ھزار رای  ٢٠٠ھای اخیر رخ داده. یکی در انتخابات اول جورج بوش که کار به دادگاه فدرال رسید و دیگری انتخابات اخیر که مردم آمریکا  سال
درصد افرادی که  ٢۶طور که گفتم کم و بیش  رتبه بیشتر به ترامپ رای دادند. در واقع ھمان دھندگان عالی ی رایبیشتر به کلینتون دادند ول

کار، متحجر و به تمام معنی کھنه و  اند. اوال این سیستم بسیار محافظه شود به ترامپ رای داده رتبه گفته می دھندگان عالی ھا رای به آن
توان گفت ترامپ نماینده و رییس جمھور منتخب مردم آمریکا  نیای امروز سازگاری ندارد. به سختی میبیمار است که با ساختارھای د

در بیشتر شھرھای بزرگ آمریکا تظاھرات ضد انتخاب ترامپ » جمھور ما نیستی تو رییس«است. مردم بسیاری از فردای انتخابات با شعار 
و به راحتی بتواند این جنبش را   شود به این زودی روز دیگر آغاز می ۵٠اش از  وره ماموریتکنم ترامپ که د اند. من فکر نمی به راه انداخته

ھای آینده دوران پرآشوبی را  ھا و ھفته اش را آغاز کند. به نظر من جامعه آمریکا طی ماه ھای سرکوب و ساکت کرده و دولت خود و برنامه
  در پیش خواھد داشت

 ر در ایرانجامعه دفاع از حقوق بش  :منبع
 
 



  
  

   ١٨ صفحه  ۶٨ شماره    

  انتخابات پیش رو و رویکرد ما
 

 )گروه خرداد ـ گروه ھوادار داخل کشور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت

د. احزاب، سازمان ھا و شخصیت حدود ھفت ماه دیگر انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای اسالمی شھر و روستا بر گزار می شو
ھای سیاسی بویژه جناح ھای درون نظام با اعالم نظر در رسانه ھا از چند ماه پیش به استقبال آن رفته اند. آیت هللا خامنه ای که در 

فعالیت ھای  گذشته به تبلیغات زودھنگام انتخابات و حتی بحث پیرامون آن معترض بود، این بار با ھدف متحد کردن اصولگرایان به
احمدی نژاد که با رنگ و بوی انتخاباتی انجام می شد، دستور توقف داد. آیت هللا خامنه ای توصیه خود مبنی بر عدم شرکت و حضور 
احمدی نژاد در انتخابات را برای پرھیز از دو قطبی شدن جامعه اعالم کرده است، اما واقعیت چیز دیگری است. دستور وی با نیت 

تشتت آراء و دو قطبی شدن بلوک اصول گرایان و تقویت موقعیت آنان در برابر نیروھای اصالح طلب و اعتدالی صادر شده  جلوگیری از
که اخیرا پس از اعمال نظرات وی ابالغ  -مصوبه مجمع تشخیص مصلحت  - است. ھمچنین سیاست ھای کلی نظام در باره انتخابات 

ای برای مدیریت فرایند انتخابات و مانع شدن از اتفاقاتی که افراطیون طراحی و قصد اجرای شد، حاکی از آن است که آیت هللا خامنه 
اوضاع از کنترل وی خارج نشود، و افزون بر آن شورای نگھبان نیز اعمال نظارت  ١٣٨٨آن را دارند، برنامه ریزی کرده تا مانند سال 

 ه برای طول دوره نمایندگی تفسیر می کند.استصوابی خود بر آن را نه برای تا پایان انتخابات، بلک

در شرایطی که اصولگرایان چھره شاخصی برای انتخابات ریاست جمھوری نشان نکرده اند، اصالح طلبان بر انتخاب مجدد آقای روحانی 
ر و کاھش نرخ تورم تاکید می کنند. وی که انعقاد قرارداد اتمی با شش کشور بزرگ جھان (برجام) و دور کردن سایه شوم جنگ از کشو

و افزایش نرخ رشد اقتصادی را در کارنامه خود دارد و آن را پشتوانه حضور خود در انتخابات می کند، منتقدان عملی نشدن وعده ھای 
انتخاباتی چون صیانت از حقوق شھروندی، حل مشکالت معیشتی مردم، آزادی ھای سیاسی، اجتماعی، فرھنگی، مخالفت با بگیر و 

بی حساب و کتاب، برداشتن حصر رھبران جنبش سبز، خانم رھنورد و آقایان موسوی و کروبی را یاد آور و از عملکرد دولت  ببندھای
روحانی اظھار ناخوشنودی می کنند. واقعیت این است، گر چه وی توانسته امور مھمی را سرانجام بخشد، اما ھمچنان وعده ھای 

تبعیض، فساد و گسترش فقر، زندگی را بر مردم سخت و سخت تر کرده است. فعالیت نیمی از  زیادی بر زمین مانده اند. فراگیر شدن
واحدھای تولیدی متوقف شده و نیمی دیگر نیز با ظرفیت کامل کار نمی کند و اساسا بخش تولید در کشور زیر سایه سرمایه ھای 

دولتی، شبه دولتی و نظامی و بنگاه ھای اقتصادی زیر نظر  مالی و تجاری ھر روز کوچک تر و رنجورتر شده است، و به موازات بخش
رھبری، با کاستن از وزن بخش خصوصی تسلط خود را بر اقتصاد نیمه جان کشور بویژه در دو بخش مالی و تجاری با استفاده از رانت و 

ولین قربانیان این سیاست مورد تبعیض که زمینه ساز اصلی فسادی است که ھم اکنون در کشور نھادینه شده، کامل کرده اند. ا
حمایت آیت هللا خامنه ای و اصولگرایان، زحمتکشان، مزدبگیران، کارمندان و بازنشستگانی اند که ھر روز درآمدشان کمتر از روز پیش و 

  جمعیت بیشتری از آنان به کام فقر گرفتار می شوند.

امنیتی آنان سھم زیادی دارند، اما تساھل دولت در مبارزه با فساد و  – گرچه در این نابسامانی اقتصادی اصولگرایان و ھمراھان نظامی
رانت خواری که دامن برخی از افراد نزدیک به آن نیز آلوده به آن است، سبب شده تا مردم انتظارات خود را از دولت برآورده نبینند و 

انتظامی پشتیبان آنان  –عالوه نظامیان و نھاد ھای امنیتی منتقد وی باشند. در چنین فضایی است که نیروھای افراطی و اصولگرایان ب
برای درھم شکستن مقاومتی که در برابر آزمندیھای آنان انجام می گیرد، می خواھند در میدان مسابقه غارت کشور، بی رقیب باشند. 

مجریه و استمرار حضور فعال خود در  با این اعتقاد است که ھمه توان خود را برای به شکست کشاندن برجام و تسلط دوباره بر قوه
شوراھای شھر و روستا متمرکز کرده اند تا ماموریت ناتمام خود را که ویرانی بیشتر این سرزمین است به انجام رسانند. از این رو برای 

بات، یک روز مشکالت اجرای رویگردان کردن مردم از اقبال به رقبای خود و ناامید کردن آنان در دستیابی به مطالباتشان از طریق انتخا
برجام را فریاد می زنند و بدعھدی ھای امریکا و مخالفت ھای کنگره را تسلیم شدن دولت روحانی به فزون خواھی آن تعبیر می کنند و 

ات روز دیگر برگزاری کنسرت ھا و یا قراردادھای نفتی را وسیله حمله به دولت و اصالح طلبان قرار می دھند، و روزی ھم تحرک
دانشجویان بھانه حمله به دولت و اصالح طلبان می شود. امروز آنان ھر صدای حاکی از مطالبه آزادی ھای سیاسی و حقوق 

را درخواست و حتی خود حکم صادر می کنند. آنان دولت ” فتنه گران”مربوط ساخته و مجازات  ١٣٨٨شھروندی را، به حوادث سال 
  ا ھم نه بخشی از نظام بلکه در مقابل آن معرفی می کنند.روحانی و اصالح طلبان درون حکومت ر

در این فضای سیاسی، مردم ایران بویژه طرفداران آزادی، دمکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی در بیست سال اخیر دریافته اند 
و طبقات اثرگذار در مقابل بلوک اصول که برای رویارویی با سیاست ھای مخرب اصولگرایان و افراطیون نیازمند اتحاد وسیع ترین اقشار 

بوده که، برغم ھزینه ھای سنگینی  ١٣٨٨تا کنون پی گرفته می شود. اوج این ھمکاری در سال  ١٣٧٦گرایان اند؛ رویکردی که از سال 
باور به درستی راھی  که برای اتحاد با ھم پرداختند، ھمچنان آن را، تنھا وسیله دستیابی به اھداف خود می دانند، و با ھمان روحیه و

نیز ھمراه ھم شدند. شیرین شدن کامشان با پیروزی در این سال و اطمینان از  ١٣٩٢که برگزیده بودند، درانتخابات خرداد ماه سال 
 نتایچ مطلوب اتحاد و ھمکاری با ھم و ارتقاء کیفی این ھمکاری با بھره مندی از شبکه ھای اجتماعی و سامانه ھای اطالع رسانی که

سال ریاست جمھوری اصولگرایان نقطه پایان گذاشت، آنان را متقاعد کرده که اتخاذ سیاست اتحاد با ھم، پرھیز از تفرق و  ٨بر 
پراکندگی، مبارزه مسالمت آمیز، استفاده از مجاری قانونی و کسب موقعیت ھای بھتر از پیش و توسعه این مجاری، بویژه در انتخابات 

برگزارکننده آن است و امکان دخالت غیر قانونی برای تاثیر بر نتایج انتخابات به حداقل می رسد، افق  پیش روکه دولت روحانی
ً این که بھره مندی از شبکه ھای اجتماعی و اطالع رسانی، که نسبت به  سیاسی، امید بخش تر از دو دھه گذشته خواھد بود. مضافا

ت ھای چندوجھی تاثیرگذاری بر عھده می گیرند، به طور اجتناب ناپذیر شرکت گذشته و در غیاب احزاب و سازمانھای فعال ماموری
  گسترده تر مردم را موجب شده و شانس پیروزی نامزدھای مقابل اصولگرایان و افراطیون را افزایش می دھد.

ل، مبارزه برای آزادی ھای سیاسی در انتخابات پیش رو مبارزه با تبعیض و فساد، تالش برای فعال کردن واحد ھای تولیدی، ایجاد اشتغا
و حق آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن و آزادی ھای اجتماعی فرھنگی، و توسعه پایدار که متضمن توسعه ھمه جانبه در کشور 
است از یک سو، و تاکید بر اتخاذ سیاست تنش زدایی را در سطح منطقه ای و جھانی از دیگر سو می بایست به عنوان مھمترین 

  البات روز مردم در نظر گرفته، و حمایت از نامزدھای انتخاباتی، به میزان نزدیکی آنان با این مطالبات انجام گیرد.مط

و طرح مطالباتی که اشاره شد و انجام آنھا  ١٣٩٦ما مردم ایران را به اتحاد و ھمبستگی و شرکت فعال در مبارزات انتخاباتی سال 
در کشور، بویژه در تھران  ١٣٩٤نان داریم آن بلوغ سیاسی که بازتاب آن را در انتخابات اسفند ماه سال فوریت دارد فرا می خوانیم. اطمی

  شاھد بودیم، این بار نیز تکرار آن را که زمینه ساز تحقق عاجل ترین مطالبات مردم است، در انتخابات سال آینده شاھد باشیم.

  داخل کشور گروه خرداد ھواداران  - )اکثریت(سازمان فدائیان خلق ایران 

  ١٣٩٥اول آبان ماه



  
  

   ١٩ هصفح  ۶٨ شماره    

  ...ادلیل مخالفت ب
  ١٥ادامه از صفحه 

محمد  سیل اخطارھا و ھشدارھا علیه تشکیل "فراکسیونھای اقوام" بسوی مجلس سرازیر شده است. این در حالی است که
ھا و ساير  سخنگوی دولت از تشکیل چنین فراکسیونھایی دفاع کرده و گفته است: "چه ايرادی و اشكالي دارد كه كردھا، بلوچ باقرنوبخت

ھای  مان در مجلس شورای اسالمي فراكسیون داشته باشند؟". وانگھی در بسیاری از دموکراسی میھنان آذری  ھا نیز مانند ھم قومیت
ھای قومی و نژادی و زبانی وجود دارند که در نھایت در تکامل دمکراسی و حس ھمبستگی نقش بسزایی دارند. اما  یونجھان فراکس

  متاسفانه در کشور استبدادزده ما، تحکم و زور و نفی حقوق دیگران اساس نگرش سیاسی است.

ا اقوام گوناگون و زبانھای متعدد بوده و است، پس باید بدون تعصب و اگر بپذیریم که ایران در روند تاریخ و تا به امروز یک کشور "کثیرالمله" ب
شوونیسم به جایگاه و ھویت تاریخی این اقوام شناخته شده تاریخی ارج بنھیم. بسیاری از کشورھای دنیا از جمله کشورھای غربی نظیر 

اند که در آنھا ھویت و زبان اقوام مختلف برسمیت شناخته  بریتانیا و کانادا یا کشورھای جھان سوم نظیر نیجریه و ھندوستان "کثیرالمله"
شده است. اما متاسفانه در ایران این کژپنداری و بدگمانی نسبت به اقوام ایرانی تبدیل به پارانویا و دشمن پنداری بیمارگونه شده است 

دیش از جانب کسانی جستجو کرد که با تظاھر ھاي میھني و ملی را باید در این رفتارھای کج ان که در حقیقت ریشه اصلی گسست علقه
  خود را کاسه داغ تر از آش می پندارند.

اگر بپذیریم که ترک آذری ایرانی است، در آن صورت نفی ھویت، زبان و حقوق آذری یعنی نفی بخشی از ایران. اگر بپذیریم که بلوچ، عرب، 
و حقوق این مردمان یعنی نفی بخش ھای بزرگی از ایران. نفی اقوام یعنی  کرد، ترکمن و غیره ایرانی اند، در آن صورت نفی ھویت، زبان

 نفی حدود نیمی از ایران. اتفاقا "تجزیه طلب" و دشمنان ایران کسانی اند که با استفاده از رانت ھای رسانه ای و تبلیغات خودپسندانه و
  و با آنان در عمل دشمنی می ورزند. تامگرایانه علنا ھویت و حقوق حدود نیمی از ملت ایران را نفی کرده 

جالب اینجاست که این مسببان اصلی اما رد گم کن "تجزیه طلبی" و الیناسیون (واپیوستگی) که در ھرم قدرت جای دارند، دیگران را 
ی شود و نه متھم به تجزیه طلبی می کنند. در صورتی که ظلم و تبعیض و ستم مضاعف علیه دیگران و نفی حقوق آنھا باعث جدایی م

رند طرح مطالبات حقه. باید ھمگرایی و پیوند ملی را در احترام به یکدیگر جست و نه در انگ و انکار. سؤال آخر این که چرا نمایندگان حق دا
ند، اما هللا و فراکسیون حمایت از "بیگانگان" از جمله محور مقاومت (حزب هللا لبنان و حماس و غیره) تشکیل بدھ فراکسیون ائتالف حزب

  مثال نمایندگان کرد حق ندارند "فراکسیون کردھا" را تشکیل بدھند.

  دکتر عبدالستار دوشوکی

  مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

 

 
 

 
 

 به بھانۀ بنیانگذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی
 گروه شھید ھمایون کتیرایی  - )جمعی از اعضا و ھواداران سازمان فداییان خلق ایران (داخل کشور

نشست فوق العادۀ سازمان فداییان خلق 
بنیان گذاری  ایران (اکثریت) با موضوع

تشکل سیاسی مشترک با 
،در آبان ماه سال جاری، ما حزبی مضمون

جمعی از اعضا و ھواداران سازمان فداییان 
وه شھید ھمایون کتیرایی در خلق ایران گر

تا سخنی کوتاه   داخل کشور را بر آن داشت
 با رفقای خود در میان نھاده باشیم.

  رفقا و یاران
دھه ھای پایانی قرن بیستم شاھد تحولی 
معنادار در حوزه ھای سیاسی، اجتماعی، 
فرھنگی و علوم انسانی بوده است. 
مضمون این تحول، تضعیف دیدگاه ھا و 

ھای ساختار محور ھمچون گفتمان 
فونکسیونالیسم و ساخت گرایی بخصوص 
پوزیتیویسم بود، اما در عوض دنیا شاھد 
چرخش محسوس به سوی گفتمان 
ساختارشکن، کنش محور بوده است و این 
چرخش به تدریج تمام نھاد ھای مدنی را 
تحت تاثیر قرار داد و خود بخود تمامی 

ار نھاد ساختارھا و نھادھای سنتی را به کن
و نگرشی جدید به جھان و مسائل آن پدیدار 
گشت. امروزه سیاست و حرکت سیاسی 
دارای جنبه ھای علمی و اجتماعی است و 
از یک سو در حوزه نھادھای قدرت رسمی 
قرار دارد و از سویی دیگر با کنش گران 
علمی سروکار دارد و سرانجام حاصل 
سیاست ھای علمی در زندگی روزمره 

می یابد. ھمان گونه که فرھنگ بازتاب 
ھدایتگری در نھادھای مدنی موثر بوده در 
تمامی رفتارھای ما به عنوان مجموعۀ 

  سیاسی نیز تاثیر خود را دارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پیشینه مبارزاتی جنبش چپ در ایران در 
زمینه آموزشی و پژوھشی بیانگر آن است 
که سیاست ھا ابتدا با ھدف تامین نیروھای 

تدوین شده بود؛ اما بعدھا و به  متخصص
مرور زمان جنبش دستخوش بحرانھای 
عدیده گشت و نتواست به نحو موثر در 
خدمت اعضا و ھواداران خود باشد و 
 فشارھای داخلی از یک سو و جھانی شدن
و به روز بودن از دیگر سو با معضلی تحت 
عنوان ناھمزمانی و عدم تعادل بین سیاست 

نبش ھمراه شد و لذا ھای نظری و عملی ج
ھمین امر باعث گردید تا جنبش به جای این 
که به سمت و سوی اتحاد و ھمبستگی 
گام بردارد، روزبروز از ھم گسیخته تر و دچار 
بحران تشتت و ناھمگرایی گردد. ھر جریان 
چپ کوچکی که در کشور شکل گرفت در 
پی این بود که که به ایده ھا و اھداف خود 

نظرش جنبه عملی بدھد و در حوزه مورد 
چنین تمایلی موجب شد از فرایند درست 

حفظ و تعمیق روح 
سوسیالستی، از خواسته ھای 
واقعی و جدی معتقدین به 
سوسیالیسم علمی است و بار 
اصلی این مسئولیت بر دوش 
بدنه و پیکر جنبش چپ است و 

رسالت نیز جز از راه وحدت و این 
تقویت جریانات تاثیرگذار بر جنبش 

 پدید نخواھد آمد

تصمیم گیری در مسائل مختلف اجتماعی و 
سیاسی کشور دور بمانند و ھمین امر سبب 
گردید که راه به بیراه برند و روند مشارکت 
دمکراتیک در جنبش چپ سمت و سوی 
  منفی یابد که تا کنون این روند نیز ادامه دارد.

  

  

  

  

  

  

  

کت به سمت و سوی ایجاد تشکل وحدت حر
چپ یکی از اصیل ترین شاخه ھای فعالیت 
جنبش به حساب می آید، بویژه با اوج گیری 
حرکت ھای توده ای در داخل و گسترش 
بیشتر و روزافزون اختالف شدید طبقاتی در 
جامعه امروز ایران، نقش مضاعف یافته و بار 
اصلی و ھدایت آن بر عھدۀ جنبش چپ 

ی است. تبلور نقش ھدایتگری توده ھا واقع
از آغاز شکل گیری این جنبش در کشور تا 
کنون یکی از اصلی ترین شعارھای گروه 
ھای چپ واقعی بوده اما با کمال تاسف 
حرکت ھای انفرادی نتوانست نقش 
چشمگیری در ھدایت اجتماعی داشته 
باشند و حتا این گروه ھای چپ در محیط 

وانستند موفقیتی کوچک ارتباطی خود نت
چشمگیر به دست آورند؛ اما وقتی که دامنه 
تاثیرگذاری بر ھدایت توده ھا افزون تر و 
گسترده تر طلب کند، چاره ای جز پدیدۀ 
تشکل وحدت چپ باقی نمی ماند. با شکل 
گیری این تشکل است که جنبش چپ قادر 
خواھد بود اندیشه ھا و ارادۀ فردی را در 

شد و نقش ھدایتگری درون جنبش تمرکز بخ
  جنبش چپ را در داخل موثرتر و بارزتر سازد.

حفظ و تعمیق روح سوسیالستی، از خواسته 
ھای واقعی و جدی معتقدین به 
سوسیالیسم علمی است و بار اصلی این 
مسئولیت بر دوش بدنه و پیکر جنبش چپ 
است و این رسالت نیز جز از راه وحدت و 

جنبش پدید تقویت جریانات تاثیرگذار بر 
  نخواھد آمد. 

البته باید یادآور شد که متاسفانه در موارد 
پیش آمده برای وحدت بخشی به جنبش 
چپ، به واسطه کم توجھی به نقش جنبش 
و درگیر شدن با سیاستبازی ھا، طرد و 
جذبھای قدرتمندانه برخی افراد در درون 
سازمان ھای چپ، تا کنون پروسه وحدت در 

و در قالب شعار و بیانیه که  ھاله ای از ابھام
تنھا دلیلش سطحی نگری است باقی بماند. 
اکنون بھانۀ دیگری پیش رو است و آن حذف 
نام پر افتخار فداییان خلق ایران و نادیده 
گرفتن نزدیک به نیم قرن مبارزه و خون 
شھدای فدایی است و این یعنی به 
فراموشی سپردن تاریخ یک عمر مبارزه در 

سخت مبارزاتی و تالش برای پاک کورانھای 
نمودن حافظۀ تاریخی توده ھا از فداییان خلق 
ایران. افرادی که در پی حذف نام فدایی در 
تاریخ مبارزاتی کشور اند از روی آگاھی یا 
ناآگاھی نمی خواھند بفھمند که یکی از 

عمده ضمانت ھای مانایی، بقا و پایداری 
نام  جنبش چپ در داخل کشور در گرو وجود

سازمان سترگ فداییان خلق ایران است، 
چرا که جوان ایرانی دھه ھای پنجاه و 
شصت به یمن برکت وجود این سازمان با 
سوسیالیسم علمی و مبارزه برای رھایی 
توده ھا آشنا گردید و امروزه سرمایه ھای 
مبارزاتی از دامن این سازمان است که 
شالوده جریانات کوچک چپ را پایه ریزی 

رده و بی توجھی به این مھم یعنی از ک
دست دادن پایگاه توده ای در داخل و پدید 
آوردن مشکالت و مخاطراتی که وحدت در 
جنبش را مورد تھدید جدی قرار می دھد و 
نیاز به بازنگری مجدد برای دستیابی به 
تشکل سیاسی قدرتمند در داخل کشور 
دارد. جنبش چپ ایران، با تکلیفی بزرگ 

است و این تکلیف ھمانا ایجاد روبرو 
سازمانی بزرگ و انقالبی است و این میسر 
نمی گردد و راه به جایی نخواھد برد و 
عینیت نخواھد یافت مگر با وجود فداییان 

  خلق ایران.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بایستگی ھای تشکل وحدت چپ

بی تجربگی و نوظھور  جاذبه و دافعه:    -
راتی را بودن برخی سازمان ھای چپ، مخاط

در برابر جذب و دفع ھای جنبش پدید آورده 
است. گاه به بھانه ھای واھی، عناصر 
مستعد، زمینه دار و پر انرژی از حضور در 
جنبش یا محروم شده اند و یا به حاشیه 
رانده شده اند و گاه برخی عناصر قدرت 
طلب، ماجراجو و مشکوک در راس این 

تسویه سازمانھا باقی می مانند و دست به 
ھا و جابجایی نیروھای صادق در سازمانھا 

  می زنند.

  تعھد به جنبش    -
فرزندان پاک این سرزمین برآمده از اندیشه 
ھای آزاد سوسیالیستی و میراث دار بیش از 
ھفتاد سال مبارزه اند و نباید به آسانی این 
ریشۀ سترگ از یاد برده شود و سمت و 

کالت سویی خنثی و بی تعھد در برابر مش
جنبش ایجاد کرد. متاسفانه این روزھا با 
شکل بندی جریانات کوچکی که از این 
آبشخور ھفتاد ساله ھویت و مشروعیت 
خود را یافته اند، به موضع انفعالی و طلب 
کارانه فرو غلتیده اند و با افکار و اندیشه 

در قالب آرایه ھای گوناگون ھای متفاوت 
یروھای معتقد و کرده اند که ن چنان فضا را پر

بیان عقاید خود باز می مانند و  باورمند از
  برای این که

...  
   ٢٠ادامه در صفحه 

  

جریانات چپ که خود را در 
خدمت سوسیالیسم علمی می 
دانند ھرگز نمی توانند به روح و 

یسم بی منشور سوسیال
توجھی نشان دھند و با کمرنگ 
جلوه دادن آن ھمچنان دعوی 

م را در انقالبیگری و سوسیالیس
 جامعۀ ایران داشته باشند

فرزندان پاک این سرزمین 
برآمده از اندیشه ھای آزاد 
سوسیالیستی و میراث دار 
بیش از ھفتاد سال مبارزه اند 
و نباید به آسانی این ریشۀ 

گ از یاد برده شود و ستر
سمت و سویی خنثی و بی 
تعھد در برابر مشکالت جنبش 

 ایجاد کرد
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  ... به بھانۀ بنیانگذاری
  ١٩ادامه از صفحه 

به دھھا برچسب ضد روشنفکری متھم نشوند، 
از بیان استدالل و منطق دیدگاه و عقاید خود 
فاصله می گیرند و ھمین امر باعث گردیده که 
طیف خنثی و بی گرایش روزبروز جنبش چپ را 

  ند.بیشتر تھدید ک
  
  اعتقاد به سوسیالیسم علمی     -

پیشینیان جنبش چپ با دفاع از سوسیالیسم  
علمی، این اندیشۀ دیرین انسانی را حیات عینی 
بخشیده اند و تالش بی وقفه نمودند تا زمینه 
عملی آن را فراھم آورند. جریانات چپ که خود را 
در خدمت سوسیالیسم علمی می دانند ھرگز 

وح و منشور سوسیالیسم بی نمی توانند به ر
توجھی نشان دھند و با کمرنگ جلوه دادن آن 
ھمچنان دعوی انقالبیگری و سوسیالیسم را در 
جامعۀ ایران داشته باشند، باید با ایجاد تعامل و 
گفتگوی سازنده میان جریانات مختلف جنبش 
چپ برای شکل دادن به پارادایم ھای مشترک و 

مشکالت  ایجاد تشکل سیاسی مشترک بر
موجود در درون جنبش فایق آمد. آنان که به 
وحدت در جنبش چپ دل نبسته اند، از ھمان 
ابتدا تکلیف خود را با این اصل روشن کرده اند، 
اما آنان که دل و جان در گرو وحدت جنبش چپ 
نھاده اند انتظار آن را دارند در تدوین و تصمیم 
گیری سیاست ھای بنیان گذاری تشکل 

به ابھام ھای موجود در مورد نقش و سیاسی 
تاثیر وحدت در درون جنبش چپ پایان دھند و 
سیاست حمایتی از این موضوع را در عرصه ھای 
مختلف شفاف تر بیان نمایند و با آسیب ھای 
ناشی از جزیره ای شدن جنبش چپ ایران 

  مقابله نمایند.

  زنده باد اتحاد دمکراتیک جنبش چپ ایران

  یالیسمزنده باد سوس  

جمعی از اعضا و ھواداران سازمان فداییان 
گروه شھید  - خلق ایران (داخل کشور)

  ھمایون کتیرایی

 العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) قرار مصوب کنگرٔه فوق

العادٔه سازمان فداییان خلق ایران  در بازٔه زمانی میان کنگرٔه چھاردھم و کنگرٔه فوق  
ھای چپ ایران پایان مشارکت خود در  ت(اکثریت)، شورای موقت سوسیالیس

ً اعالم کرد و در سازمان اتحاد فداییان » دھی تشکل بزرگ چپ پروژٔه شکل« را رسما
زمان  اتفاق نظر وجود ندارد. ھم» پروژٔه چپ«خلق ایران بر سر مشارکت متشکل در 

گرایی و عزمی مشترک  ھم» پروژٔه چپ«ھایی از نیروھای سھیم در  در میان بخش
گویی به نیاز به وحدت در صفوف نیروھای چپ ایران و ادامٔه تالش در این  ای پاسخبر

  راه وجود دارد.

 گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان

العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان  کنگرٔه فوق   )١ 
فوف نیروھای چپ ایران نھادھای تر در ص ناظر بر تأمین وحدت ھر چه گسترده

راھان کنونی خواھان فعالیت  کند با تامین توافق ھم منتخب خود را موظف می
گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با  راه آنان اقدام به بنیان تشکیالتی واحد، ھم

مضمون حزبی نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان معطوف به شرکت مجموعٔه سازمان در 
گذاری  ھای بنیان به شمول شرکت در اجالس» مشترک حزبی تشکل«روند تشکیل 

به صورت » تشکل مشترک حزبی«آن (مانند کنگرٔه مٔوسس) است. عضویت در 
فردی است و نه سازمانی. کنگرٔه سازمان ھمٔه نھادھای مسئول سازمان را موظف 

گذاری  به تأمین امکان مشارکت ھمٔه اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان
  کند؛ می» کل مشترک حزبیتش«

تشکل مشترک «گذار  نھاد دارد کنگرٔه بنیان العادٔه سازمان پیش کنگرٔه فوق  )٢ 
ً در » حزبی بھمن سال جاری، سالروز  ١٩حداکثر تا شش ماه آینده، و ترجیحا
  گذاری جنبش فدایی، برگزار شود؛ بنیان

کاری با سازمان اتحاد  و ھم کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود مبنی بر گفتگو   )٣ 
خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای  فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا می

ھای مشترک چندین ساله،  ھای تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامٔه تالش آرمان
چنین کنگرٔه سازمان  مشارکت جوید. ھم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  در بنیان

پیوند با  گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی ھم ا و کنشھ ھمٔه تشکل
» تشکل مشترک حزبی«گذاری  آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان

  خواند؛ فرا می

و اختصاص نیروی الزم از سوی سازمان » تشکل مشترک حزبی«گذاری  بنیان   )۴ 
فصل در بارٔه چند و چون فعالیت سازمان گیری بال برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم
و » تشکل مشترک حزبی«گذاری  رفت روند بنیان نیست. سازمان با توجه به پیش

ھای بعدی  پرسی پیرامون گام وضعیت لحظٔه آن، با برگزاری کنگره یا از طریق ھمه
گیرد و برنامٔه عملی برای مشارکت دادن نیروھای  خود در این زمینه تصمیم می

کند. باز یا بسته بودن دورٔه گذار  ن در تشکل جدید را تنظیم و به روز میسازما
  توسط کنگرٔه سازمان تعیین خواھد شد؛

است. با تصویب این قرار بند ناظر » دوعضویتی«الزام دورٔه گذار پذیرش    )۵ 
ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی در مورد عضویت در 

شود. کنگرٔه آیندٔه  تا کنگرٔه آیندٔه سازمان معلق می» تشکل مشترک حزبی«
  گیری کند؛ سازمان باید به صراحت در بارٔه تمدید این تعلیق تصمیم

شود. کنگرٔه  برپایٔه توافق ھمگانی برگزیده می» تشکل مشترک حزبی«نام     )۶ 
ام در ن» فدایی«سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی، وجود شکلی از نام 

  کند. نھاد می را پیش» تشکل مشترک حزبی«
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