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    ٢ صفحه  ۶٩ شماره     

  وبابخش ک در سوگ رفیق فیدل، رھبر انقالب رھایی
 

  جمھور پیشین این کشور در  میالدی) فیدل کاسترو، رھبر انقالب کوبا و رئیس ٢٠١۶نوامبر  ٢۵( ١٣٩۵آذرماه  ۵روز آدینه،                          
 سالگی دیده بر جھان فروبست.٩٠                       

ابرابر با ارتش باتیستا، دیکتاتور نظامی کوبا و پس از فرار او، در میالدی) پس از دو سال نبرد چریکی ن ١٩۵٩( ١٣٣٧فیدل کاسترو در سال 
رزمان او در این نبرد چریکی از جمله انقالبی نامدار آرژانتینی، ارنستو چه گوارا و رائول  این جزیرٔه دریای کارائیب به حکومت رسید. ھم

ً از ریاست جمھوری و  ٢٠٠٨فوریٔه ( ١٣٨۶بھمن  جمھور کنونی کوبا بودند. فیدل کاسترو تا کاسترو، برادر فیدل و رئیس میالدی) که رسما
دار  ھای حکومتی دولت کوبا بود. پیروزی انقالب کوبا این کشور را که درگیر فساد ریشه گیری کرد، دارای باالترین مقام فرماندھی کل قوا کناره

  و دیکتاتوری بود، گام به گام به سوی اقتصاد دولتی سوق داد.

کرد، از آغاز پیروزی انقالب کوبا و به ویژه پس از  جانبه می الت متحدٔه آمریکا که تا سرنگونی دولت کودتایی کوبا از آن حمایت ھمهدولت ایا
ھایی زد که بیش  ھای آمریکایی در کوبا به دشمنی آشکار با دولت انقالبی کوبا برآمد و دست به وضع تحریم ھای شرکت ملی کردن دارایی

افتادگی شدید اقتصاد این کشور شد. حملٔه  امه داشت و منجر به تشدید نامتناسب و غیرقابل انکار فقر در کوبا و تضعیف و عقبدھه اد ۵از 
دھی و پشتیبانی سازمان سیا صورت گرفت، به نماد اقدامات  ھا که با سازمان نظامی گروھی از مخالفان دولت انقالبی کوبا به خلیج خوک

ً در سرکوب این عملیات مشارکت داشت.تدبیر ایاال نظامی بی   ت متحده علیه دولت انقالبی کوبا تبدیل شد. کاسترو شخصا

دھی مبازرات  ھای دولتی و مھاجرت او به کشورھای دیگر برای سازمان گیری چه گوارا از مسئولیت فیدل کاسترو که به ویژه پس از کناره
سوءقصد ناموفق از سوی سازمان  ۶۵٠ھای حکومت خود ھدف نزدیک به  طول ھمٔه سال چریکی، به حاکم بالمنازع کوبا تبدیل شده بود، در

  سیا بود. از جملٔه این سوءقصدھا اجیر کردن سران مافیا برای کشتن رھبر انقالب کوبا بود.

بدیل و  شتی و پزشکی بیآن پیش از ھر چیز در ایجاد نظام بھدا» سوسیالیستی«موفقیت و دستاورد غیرقابل انکار کوبای کاسترو و دولت 
ھای غیرقابل انکار در زمینٔه آزادی بیان  قابل رقابت در سطح جھانی و نیز نظام آموزش و پرورش مردمی است. از سوی دیگر ایجاد محدودیت

ی کار ھای گذشته و با رو و فعالیت سیاسی مخالفان حکومت وجه غیرقابل دفاع سیاست کالن کوبای کاسترو بود، سیاستی که در سال
  آمدن رائول کاسترو از شدت آن به نحو چشمگیری کاسته شده است.

ھای  خواه در سراسر جھان بود. مقاومت در برابر تالش بخش بسیاری از مبارزان عدالت ھا پس از پیروزی خود الھام انقالب کوبا تا دھه
ھای حکومت کاسترو بود. حتی  خاک ایاالت متحده، یکی از ویژگیبراندازانٔه ایاالت متحدٔه آمریکا در فاصلٔه جغرافیایی به این نزدیکی از 

ً موجود«فروپاشی اردوگاه  ترین پشتیبان اقتصادی دولت کوبا بود، بر خالف بسیاری از  و نابودی اتحاد شوروی که مھم» سوسیالیسیم واقعا
ھای  آمد سرنگونی دیکتاتوری گرا در پی ھای چپ گرای کوبا شود. سر کار آمدن دولت ھا نتوانست منجر به نابودی حکومت چپ بینی پیش

  دھه رھاند. ۴نظامی در اکثریت قریب به اتفاق کشورھای آمریکای مرکزی و جنوبی، کوبا را از انزوایی به درازای

شد و تحت  نام و پیکار فیدل کاسترو سمبلی برجسته برای مقاومت در برابر استعمار و دخالت نیروھای بیگانه و مبارزه برای استقالل
مدت قدرت  رغم در دست داشتن طوالنی ای بدل گردید. او علی ھای مبارزاتی کوبا به سبک و سیاق مبارزاتی خود ویژه رھبری او روش

  ھای این کشور نقش بندد. اش بر روی اسکناس گاه اجازه نداد تا عکس یا تندیسی از او در اماکن عمومی نصب شود و یا چھره ھیچ

طلب و استعمارستیز راه آزادی و عدالت در عرصٔه جھانی است.  داشت نسلی بزرگ از مبارزان استقالل کاسترو، بزرگ داشت فیدل بزرگ
تواند بر  نسالن وی، ھرگز نمی ھا و خطاھای فیدل کاسترو و ھم ھای آنان بود. کاستی ترین نمونه مبارزانی که فیدل کاسترو یکی از برجسته

  ھای منتج از آنان سایه افکند. و آن نسل جھانی و جنبشاین جنبٔه برجسته پیکار او 

ھای  ھای سیاسی خود و نظامی که او در کوبا بنیان گذاشت، به عنوان یکی از چھره نام فیدل کاسترو، به کنار از دستاوردھا و ناکامی
عصر و  بخش بسیاری از مبارزان ھم زی که الھامخواه به صفحات تاریخ جھان راه یافته است؛ مبار ساز جھان معاصر و یک انقالبی آرمان تاریخ

  متأخر خود در مبارزه برای جھانی بھتر و عادالنه بود.

و ھمٔه » فرمانده فیدل«داریم و درگذشت او را به مردم کوبا، دوستداران  یاد رفیق فیدل را با این قرائت از شخصیت و مبارزاتش بزرگ می
  گوییم. جھان تسلیت میمبارزان راه استقالل و عدالت در سراسر 

  اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) –ھیئت سیاسی  

  )٢٠١۶نوامبر  ٢٨( ١٣٩۵آذر  ٨ دوشنبه

 

  ... احکام صادره علیه
  ١ادامه از صفحه 

خون برادر ارزش و حرمت «بر اساس حکم دادگاه ویژٔه روحانیت شش سال از زمان این حبس اجرا خواھد شد. دلیل کاھش زمان حبس 
  عنوان شده است. » شھیدش و سن و سال و وضعیت خاص وی و فقد سابقٔه محکومیت کیفری

، او به خلع لباس روحانیت محکوم شده »مجموع اقدامات متھم خالف شأن روحانیت تشخیص داده شده«چنین به دلیل این که  ھم
سال تعلیق شده است.آقای احمد منتظری در اواسط  ٣مدت    خلع لباس او به» انتساب به خانوادٔه شھید«است. اما با توجه به 

تابستان امسال و در یک اقدام شجاعانه فایل صوتی جلسٔه پدر خود با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و 
منتخب آیت هللا  ئت مرگ هللا منتظری، عمل ھی هللا منتظری منتشر کرد. در آن فایل صوتی آیت ابراھیم رئیسی را در سایت رسمی آیت

در تاریخ جمھوری » ترین جنایت بزرگ«را  ١٣٦٧جمعی زندانیان سیاسی در سال  و اعدام دسته» خواری سفاکی و خون«خمینی را 
  نام برده خواھد شد.» کار جنایت«ھا به عنوان  گوید، که در آینده از آن خواند و خطاب به حاضران در جلسه می اسالمی می

کوشد با باال بردن ھزینٔه افشای جنایات رخ داده در طول حیات خود بر بسیاری از رازھای این  چنان می ی اسالمی ھمحکومت جمھور
  جنایات سرپوش بگذارد

اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، ضمن قدردانی و پشتیبانی از اقدام شجاعانٔه آقای احمد منتظری در - ھیئت سیاسی
ایات جمھوری اسالمی که تا کنون در سکوت و تحت اعمال بایکوت خبری قرار گرفته بود، احکام صادره و ھر گونه افشای بخشی از جن

المللی را  اجتماعی و حقوق بشری، ایرانی وبین –ھا و نھادھای سیاسی  کند و تمامی سازمان اعمال فشار علیه ایشان را محکوم می
آھنگ با یکدیگر به این احکام اعتراض بکنند تا صدای رسای خود را به گوش جھانیان  راه و ھم خواند که به طرق مختلف ھم فرامی

  ھای سرکوب جمھوری اسالمی اقدام نماییم. تر نیرو علیه اقدامات ارگان برسانند. بیاییم تا با بسیج ھر چه گسترده

  اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) –ھیئت سیاسی 

  )٢٠١۶ر نوامب ٢٧( ١٣٩۵آذر  ٧
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 فضای پرتنش و وضعیت بحرانی در چشم انداز
  بھروز خلیق

  یادداشت سیاسی کارآنالین  

در ھفته ھا و روزھای گذشته شاھد 
چند رويداد پرتنش و موضع گیری ھای 
علی خامنه ای و فرماندھان نظامی 

سی بوديم که تا حدودی فضای سیا
کشور در ماه ھای آتی و انتخابات 

 رياست جمھوری را نشان  می دھد.

رويداد اول لغو سخنرانی مطھری نایب 
رئیس اول مجلس توسط دادستان 
مشھد در روز اربعین است. دادستان 
بعد از دريافت نامه از فرماندھان سپاه، 
دستور لغو سخنرانی مطھری را صادر 

یس کرد. دفاع ائمه جمعه و نایب رئ
مجلس خبرگان از این اقدام و نامه 
فرماندھان سپاه، نشان داد که تصمیم 
به لغو سخنرانی توسط جريان حاکم 
اتخاذ شده و دادستان مشھد آن را 

  ابالغ کرده است. 
رويداد دوم، محکومیت سنگین احمد 
منتظری و خلع لباس او است. او به 
خاطر انتشار فايل صوتی در مورد 

به  ٦٧سیاسی در سال کشتار زندانیان 
سال زندان محکوم شده ولی "به  ٢١

سال از  ١۵خاطر خون برادر شھیدش" 
اند. به گفته احمد  زندان را کم کرده

منتظری: "قاضی در دادگاه با توضیحات 
من کامال قانع شده بود و قطعا این 
حکم نظر ایشان نبوده و از جای دیگری 
دیکته شده است" مشخص است که 

قه باالی قدرت ديکته شده حکم از حل
  است.

رويداد سوم اقدام قوه قضائیه برای 
دستگیری محمود صادقی است که با 
مقاومت او روبرو شد. پخش خبر در 
شبکه ھای اجتماعی و حضور گروھی 
از فعاالن سیاسی و مدنی و تعدادی از 
نمايندگان فراکسیون امید در مقابل 
منزل او، قوه قضائیه را در دستگیری 

ماينده مجلس ناکام گذاشت. حکم ن

دستگیری محمود صادقی به خاطر سئوال از 
ھای  قوه قضاییه درباره دلیل واریز بودجه رییس

اش بوده  ھای شخصی عمومی به حساب
  است.

در روزھای گذشته، علی خامنه ای علیه 
روحانی موضع گرفته و از عجله دولت برای 
دست یابی به توافق ھسته ای صحبت کرده 

از روشن نشدن تکلیف حقوق ھای نجومی  و
گاليه کرده است. اين در حالی است که او 
نسبت به فساد رئیس قوه قضائیه و شھردار 

  تھران سکوت کرده است. 
به نقل از فرمانده سپاه قدس گفته می شود 

به نظر  که روحانی نباید دو دوره ای شود.
می رسد گرايشی که می خواھد روحانی 

ک دوره ای شود و يا در دوره رئیس جمھور ي
دوم در موقعیت ضعیف قرار گیرد، روزبروز 

ادبیات کانال ھای تلگرامی و  قوی تر می شود.
سايت ھای وابسته به نیروھای امنیتی ـ 
نظامی، اين ظن را تقويت می کند. 
برخوردھای آن ھا با روحانی خصمانه و مشابه 

  برخورد با بنی صدر قبل از عزل اوست.

درت از يکسو با منتقدينی چون احمد بلوک ق
منتظری و محمود صادقی و از سوی ديگر با 
مجلسی و رئیس جمھوری مواجه است که 
مطلوبش نیست. بلوک قدرت با محکوم کردن 
احمد منتظری، از منتقدين زھر چشم 
می گیرد که آن ھا اسرار را برمال نکنند، 
فسادھای حکومتی را به رسانه نکشانند و 

گزينند. با مجلس ھم می خواھد سکوت بر
  چنین برخورد کند.

حلقه اصلی قدرت حتی از مجلسی که ھمه 
نمايندگان آن خاموشند و فقط دو تن از آن ھا 
گاه صدای اعتراض خود را بلند می کنند و يا 
فساد اين و يا آن ارگان را برمال می سازند، 
وحشت دارد و می خواھد مجلس به موجود 

بديل شود و نمايندگان در تمامأ بی خاصیت ت
نگرانی از احضارھا و بازداشت ھا به سربرند تا 
لب به اعتراض نگشايند و گوشه ای از فساد 

  حکومتگران را افشاء نکنند.
و  ٩٢در انتخابات رياست جمھوری در سال 

، جريان حاکم با ٩٤انتخابات مجلس در سال 
باخت روبرو شد و نتوانست کانديدای خود را 

رياست جمھوری بنشاند و مجلس  در مقام
ھمانند مجلس نھم شکل دھد. اکنون 
می خواھد مجلس خاموش بماند، روحانی يک 
دوره ای شود و يا تضعیف و تحت تبعیت 

  خامنه ای در بیآيد.
در ھفته ھای گذشته در سطح بین المللی ھم 
رويدادی بس مھمی رخ داده است. پیروزی 

الت سیاسی دونالد ترامپ که بی ترديد بر تحو
کشور ما تاثیرات جدی خواھد گذاشت. گرچه 
راست افراطی و برخی فرماندھان سپاه از اين 
انتخاب خشنود ھستند و در تعدادی از 
پادگان ھا شیرينی پخش کرده اند. اما شواھد 
نشان می دھد که بلوک قدرت به شدت نگران 
آينده و سیاست ھای ترامپ است. 

ه اش که عمدتأ انتخاب  ھای او برای کابین
وری اسالمی اند، براين نگرانی ھا ھضدجم

  افزوده است. 

ھنوز معلوم نیست که ترامپ چه سیاستی 
نسبت به جمھوری اسالمی اتخاذ خواھد کرد. 
اما با توجه به اين که ھم سنا و ھم کنگره و 
رياست جمھوری در اختیار جمھوريخواھان 
 است و با در نظر گرفتن موضع ترامپ در مورد
ايران و انتخاب ھای او برای کابینه اش، اين 

وجود دارد که جمھوری اسالمی تحت  اختمال 
فشار شديد قرار گیرد. به ويژه اينکه اگر برجام 
توسط ترامپ لغو شود و جمھوری اسالمی 
ھم برجام را بی اعتبار اعالم کند، وضعیت 
بحرانی به وجود خواھد آمد. بی شک اين وضع 

ت جمھوری و فضای سیاسی برانتخابات رياس
  کشور تاثیرات جدی خواھد داشت.

جريان حاکم، وضعیت بحرانی و افزايش 
فشارھای امريکا را در چشم انداز می بیند و به 
ھمین خاطر فضای سیاسی کشور را تنگتر 
کرده و صدای منتقدين در داخل و بیرون از 
مجلس را خفه می سازد. رويکردی که در 

متوسل شده است. به گذشته بارھا به آن 
نظر می رسد که ما در ماه ھای آتی با فضای 

  پرتنش و نگران کننده ای روبرو خواھیم بود.

  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت قرار مصوب کنگرٔه فوقاز متن 

 گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان
ری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا کا کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود مبنی بر گفتگو و ھم     
ھای مشترک چندین  ھای تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامٔه تالش خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان می

گران چپ را  ھا و کنش چنین کنگرٔه سازمان ھمٔه تشکل مشارکت جوید. ھم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  ساله، در بنیان
تشکل مشترک «گذاری  پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان که به پیکار در راه سوسیالیسمی ھم

 خواند؛ فرا می» حزبی

گیری  و اختصاص نیروی الزم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تصمیم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  بنیان       
و » تشکل مشترک حزبی«گذاری  رفت روند بنیان بارٔه چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش بالفصل در

گیرد و برنامٔه  ھای بعدی خود در این زمینه تصمیم می پرسی پیرامون گام وضعیت لحظٔه آن، با برگزاری کنگره یا از طریق ھمه
کند. باز یا بسته بودن دورٔه گذار توسط  شکل جدید را تنظیم و به روز میعملی برای مشارکت دادن نیروھای سازمان در ت

  کنگرٔه سازمان تعیین خواھد شد؛
است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب دیگر » دوعضویتی«الزام دورٔه گذار پذیرش  

شود. کنگرٔه آیندٔه سازمان باید به  آیندٔه سازمان معلق می تا کنگرهٔ » تشکل مشترک حزبی«ایرانی در مورد عضویت در 
  گیری کند؛ صراحت در بارٔه تمدید این تعلیق تصمیم

...  



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٦٩ شماره    

 ھمسویی ھایی ک موقعیت کارگران را تقویت خواھند کرد
 صادق کارگر

  يادداشت سیاسی کار آنالين

آبان، پس از گذشت بیش از دوماە  ٢٥روز 
اعتراض و تجمع مستمر و در پی تجمع 
اعتراضی ک در این روز با شرکت 
تشکلھای مختلف کارگری و جمعی از 
دانشجویان در اعتراض ب استنکاف و تعلل 
دولتمردان برای پس گرفتن پیشنویس 

وتن از "اصالح" قانون کار صورت گرفت، د
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خبر از 
توقف بررسی الیح مذکور دادند. بدنبال 
انتشار این خبر در خبرگزاری ایلنا خبر 
دیگری مبنی بر پس گرفت شدن الیح 
"اصالح" قانون کار برای بررسی مجدد در 
گرایی ک متشکل از  جانب سامان س
نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران 

ت ولی نمایندگان کارگران در آن در اس
اقلیت قرار دارند، توسط ھمین خبرگزاری 
منتشر شد. به این ترتیب اعتراضات 
ھمسوئی ک ھم تشکلھای کارگری در 
آن شرکت داشتند، سبب شدند که دولت 
و مجلس ب رغم اصرار زیادی ک برای 
تصویب الیح داشتند، علی الحساب 

 .عقب بنشینند

  

  

  

  

  

  

  
 اعتراض کارگران محدود ب الیح البت

اصالح قانون کار نماند و وجود این الیح 
موجب شد تا کارگران بتوانند ب شکلی 
وسیعتر و جمعی تر ب صور مختلف 

را با طرح ھائی  مخالفت و نارضایتی شان 
مانند طرح ادغام بخش درمان سازمان 
تامین اجتماعی در وزارت بھداشت و 

 مناطق آزاد اقتصادی، درمان، قانون توسع
و کال مجموع سیاستھای ضد کارگری 
دولت بار دیگر اعالم کنند و خواستار توقف 
و تغییر رویکردھای جاری شوند. ھمچنین 
تشکلھای مستقل کارگری فعال در این 
اعتراضات عالوە بر مخالفت با مطالبات 
فوق الذکر، خواستار افزایش دستمزد، 

ھای  سازمان  ٩٨و  ٨٧اجرای مقاول نام
بین الملی کار، حق تشکل، لغو 
قراردادھای موقت کار، احیاء استخدام 
رسمی، انحالل شرکت ھای پیمانکاری، 
آزادی رھبران سندیکایی زندانی و آزادی 

 فعالیت سندیکایی شدند.
با وجود اعالم پس گرفت شدن الیح 
"اصالح" قانون کار اما بواسط خلف 

ت وزیر و وعدەھا و بدقولی ھای گذش
مدیران وزارتخان تعاون، کار و رفاە، 

جلوگیری از تکرار خلف   اعتراضات برای
وعدە ھای دولت ھمچنان بقوت پیشین 

آبان ب رغم  ٢٩ھزار کارگر در ٣ادام دارند. 
ھم موانع و محدودیت ھا و پیامدھای 
احتمالی شرکت در چنین تجمعاتی، بار 

ب  دیگر در مقابل مجلس تجمع کردند و
مقامات دولتی ھشدار دادند ک اعتراضات 
خود را تا پذیرش کامل مطالباتشان ادام 

  خواھند داد.
الیح موسوم ب "اصالح قانون کار"، در واقع 
توسط دولت احمدی نژاد و ب بھان رفع 
موانع سرمای گذاری و ایجاد رونق اقتصادی 
و اشتغال تھی و جھت تصویب تحویل 

ب رغم آن ک دولت مجلس پیشین شد. 
احمدی نژاد در ھنگام ارسال این الیح 
ارتجاعی و ضدکارگری ب مجلس از اكثریت 
الزم برای تصویب آن برخوردار بود، اما 
مجلس از بررسی الیح سر باز زد. الیحه، 
بدون ھیچ تغییری پس از تشکیل مجلس 
کنونی، بخاطر نگرانی از عکس العمل 

جھت تصویب ب کارگران، بطور بی سروصدا 
مجلس دادە شد. ب احتمال قوی اگر 
اعتراضات فشردە و گستردە تشکلھای 
کارگری نبود، االن این الیح نیز مانند لوایح 
مشاب دولت از تصویب گذشت بود. ھم 
اکنون نیز ب رغم این عقب نشینی، دولت 
سعی خواھد کرد با تعدیالت اندکی در 

شکلھای الیح و انداختن شکاف در میان ت
کارگری ائتالف نانوشت و ثمربخشی را ک 
بین تشکلھای مختلف حول این الیح بوجود 
آمدە، برھم بزند و بدین ترتیب از فشار 
اش را از  اعتراضات بکاھد تا بتواند الیح

  تصویب بگذراند.
لوایح و سیاستھای ضد کارگری دولت 
روحانی و تشدید فشارھای معیشتی 

ب کارگران طی س ناشی از این سیاستھا 
سال و نیم گذشت ب چنان حدی رسیدە 
ک حتی باعث نارضایتی شدید و عکس 
العمل اعتراضی سران تشکلھای وابست ب 
حکومت گردیدە و شکافی را ک از سالھا 
پیش بین گردانندگان تشکلھای مذکور با 
بدن شان وجود داشت بسی عمیقتر کردە 

قرار دادە  و عمال این سران را در موقعیتی
ک سازش ب شکل گذشت با دولت ھا را 
برایشان ناممکن کردە است. این کیفیت 
خواە ناخواە بر مناسبات تشکلھای وابسته 
با تشکلھای مستقل و مناسبات و مبارزات 

  کارگری اثر می بخشند. 

  

  

  

  

  

  

ھمسویی ھایی ک در اعتراضات دو س 
ماە اخیر بین تشکلھای مستقل و شوراھای 

المی کار و انجمن ھای صنفی در عمل اس
حول مبارزە علی الیح "اصالح" قانون کار و 
سایر طرح ھای دولت شکل گرفت، نتیج 
این تغییر و تحوالت است. معلوم است ک 
ھرگاە این تشکلھا حول این موضوعات ک 
دغدغ مشترک ھم شان است با ھم 
ھای  ھمراە و ھمصدا نمی شدند و خواست

مشترکی را از دولت طلب نمی کم و بیش 
کردند، دولت مجبور ب عقب نشینی نمی 
شد. اما این عقب نشینی غیرقابل برگشت 

ضامن معتبری ک برای  نیست و حداقل 
برگشت ناپذیر کردن آن وجود دارد، حفظ این 
سطح از ھمسویی و ھم صدایی حول 
مطالبات مشترکی است ک ھم این 

  نشان می دھند. تشکلھا خود را پایبند ب آن

  

  

  

  

  

معلوم است ک این نوع ھمسویی ھا را 
شرایط تحمیل خواھد کرد و لزوما باعث دست 
برداشتن ھیچ یک از تشکلھا از پرنسیب ھا و 
برداشتھایی ک نسبت ب ھمدیگر دارند و یا 
می توانند داشت باشند نیست. منطقا نباید 
مانع این دست ھمسویی ھای مشترک شد. 

تالش کرد در این گون مواقع از طرح  بلکه باید
اختالفات و افشاگری علی ھر یک از تشکلھا 
یا انجام اقداماتی ک کل حرکت را زیر سوال 

  ببرد پرھیز کرد.
 ٢٥یکی از ویژگی ھای تظاھرات مشترک 

آبان مقابل مجلس این بود ک در آن، ھریک از 
تشکلھای شرکت کنندە توانست، در عین 

تشکلھا، استقالل خود را  ھمراھی با سایر
نیز حفظ کند. اما ضعف ھای اساسی نیز در 
این تجمع کم نبود. اعالم نادقیق ساعت 
شروع توسط خان کارگری ھا، عدم تقسیم 
تریبون اصلی میان ھم تشکلھای شرکت 
کنندە و نوعی آنارشی ک ب ھنگام شعار 

و از ھم  دادن و خواندن قطعنام پیش آمد، 
، س تظاھرات می توانستند مھمتر این  ک

بصورت یک    آبان ٢٩بطور مشترک در ھمان 
جا در مقابل مجلس انجام شوند، اما 
متاسفان پارەای انحصارطلبی ھا و 
خودخواھی ھا و رقابتھا و اختالفات ک 
ً شناخت شدە اند، مانع از  رفتارھائی غالبا
اشتراک شدند. اگر این موارد پیش نمی 

رای ھمسویی ھای مشابه آمدند، ھم راە ب
ھموارتر می شد و ھم تاثیر و نتیج اعتراضات 
می توانست بیشتر باشد. در ھر صورت 
ھمین اندازە ھمسویی و ھمبستگی ھمان 
طور ک انتظار می رفت عامل اصلی کامیابی 

  نسبی شد.
از سوی دیگر این تجرب نشان داد ک در ھر 

ی صورت این تشکلھا اگر بخواھند اقدام مثبت
در جھت منافع و حقوق اعضایشان و عموم 
کارگران انجام دھند، چ خوشایند و چه 
ناخوشایند، با وجود اختالفاتشان مجبورند به 
نحوی روی مسایلی ک نظر مشترک دارند 
حداقل در این سطح با ھم ھمسو شوند و 
بتدریج ھم در خواھند یافت ک نفع این 

  ھمسویی بیشتر از ضررش است.
ھمسویی، نمی گویم اتحاد، چون می گویم 

می دانم، بین شوراھای اسالمی و 
سندیکای واحد و بین اتحادی آزاد کارگری و 
خان کارگر وسایر تشکلھای مستقل با آنھا 
وحدتی شکل نخواھد گرفت، ولی ھمسویی 
می تواند شکل بگیرد و در این مقطع بیشتر از 
آن ک خان کارگری ھا را تقویت کند، 

مستقل و طبق کارگر را تقویت  تشکلھای
  خواھد کرد.

 

 

معلوم است ک ھرگاە این 
تشکلھا حول این موضوعات ک 
دغدغ مشترک ھم شان 
است با ھم ھمراە و ھمصدا 
ھای کم و  نمی شدند و خواست
بیش مشترکی را از دولت طلب 

دولت مجبور ب  نمی کردند،
 عقب نشینی نمی شد

منطقا نباید مانع این دست 
ھمسویی ھای مشترک شد. 
بلکه باید تالش کرد در این گون 
مواقع از طرح اختالفات و 

یک از تشکلھا افشاگری علی ھر 
حرکت یا انجام اقداماتی ک کل 
  را زیر سوال ببرد پرھیز کرد

 

به این ترتیب اعتراضات ھمسوئی ک 
ھم تشکلھای کارگری در آن شرکت 
داشتند، سبب شدند که دولت و 
مجلس ب رغم اصرار زیادی ک برای 
تصویب الیح داشتند، علی الحساب 

 عقب بنشینند



  
  
  

  ٥  صفحه  ۶٩شماره     

 پرسش داغ
 

 
  کار آنالین

انکار قضیه تغییری در واقعیت ایجاد 
لد ترامپ دونا ٢٠٠٩نخواھد کرد. سال 

نامه ای را امضا کرد که خواھان مھار 
پخش گازھای گلخانه ای شده بود. در 

او تغییرات اقلیمی را، به  ٢٠١٢سال 
عنوان جعل چینی ھا، انکار کرد. در کارزار 
انتخاباتی اش قول داد که پای امریکا را از 

که در سال گذشته  –توافق بین المللی 
ش جھانی در پاریس برای مقابله با گرمای

بیرون بکشد. در ھفته جاری  - عقد شد 
ھم، به عنوان رئیس جمھور منتخب، 
اعالم کرد که در مورد توافق پاریس موضع 
قطعی ندارد و تأئید کرد که بین فعالیتھای 
بشری و تغییرات اقلیمی ارتباط وجود 

 دارد.

این بندبازی موجب رفع نگرانی نسبی 
ھم خوش بین ھا و ھم بدبین ھا شده 
است. ھستند کسانی که نظر خوشی 
به "رعایت شرایط اقلیمی" ندارند و ھنوز 
انتظار دارند که امریکا توافق پاریس را 
نادیده بگیرد، یا از آن کنار بکشد یا 

سازمان ملل  ١٩٩٢چارچوب مصوب سال 
را، که مبنای توافق را می سازد، ترک 
گوید. خوشبینانی ھم ھستند که 

ف مبارزات انتخاباتی امیدوارند ترامپ، خال
اش، در حکومت متفاوت عمل کند و 
موجب تضعیف مبارزه علیه تغییرات 
اقلیمی نشود. اما واقعیت پیچیده تر 
است. شعار پوپولیستی "اول امریکا"ی 
آقای ترامپ، کمکی به حفظ زمین 
نخواھد کرد، اما نیازی ھم نیست که این 

  وضعیت یک فاجعه تلقی شود.

  

  

  

  

  

  ھوا پس است

ابتدا خبر بد: حتی اگر ترامپ تعھد امریکا 
به توافق پاریس را محترم شمرد، 
نامحتمل است که او و دولت اش این 
تعھد را بی خدشه و مصون به انجام 
رسانند. ھستند بسیاری در ارکان حزب 
جمھوریخواه که توافق پاریس را نمونه ای 
از توافقات جھانی "فرمایشی" می دانند. 

دھندگان به ترامپ تغییرات  بسیاری از رأی
اقلیمی را دست پخت "الیت برج عاج نشین" 
تلقی می کنند. نزد این کسان سوختھای 

گذر از  –فسیلی به معنای سعادت و آزادی 
کوره راه ھای شاق به جاده ھای کوبیده 

نوامبر با  ٢١است. سخنان ترامپ در روز 
اطمینان کافی ابراز شدند. او اعالم کرد که در 

ستین روز ریاست جمھوری اش، نخ
محدودیتھای "نابود کنندۀ فرصتھای شغلی" 

که  –را از سر راه تولید سوختھای فسیلی 
 –درصد گازھای گلخانه ای اند  ٨٠منشأ 

  برخواھد داشت.

  

  

  

این تنھا لفاظی ھا و بیانات نیستند که در 
دورۀ ریاست جمھوری ترامپ تغییر قابل 

ن راه عملی توجھی خواھند کرد. اصلی تری
ً دولت ترامپ دست به تضعیف  که محتمال
توافق پاریس بزند، پرھیز از پرداخت سھم 
سنگین امریکا برای کمک به مقابله با تغییرات 
اقلیمی است. بار مبارزه با گرمایش جھانی 
کمتر بر دوش کشورھای ثروتمند است. تقاضا 
برای انرژی در این کشورھا، در قیاس با 

ُکند شده و بارآوری انرژی کشورھای فقیر، 
  افزایش یافته است. 

این در حالی است که در کشورھای فقیر 
ھنوز میلیونھا انسان از دسترسی به انرژی 
"ارزان" حاصل از سوختھای فسیلی محروم 
اند. توافق حاصله دایر بر این که امریکا و دیگر 
کشورھای ثروتمند برای تقویت مبارزه 

یش جھانی ساالنه کشورھای فقیر علیه گرما
میلیارد دالر به آنھا بپردازد، یک پیروزی  ١٠٠

نسبی برای کشورھای فقیر بود. حمایت 
مالی از اقدامات علیه تغییرات اقلیمی، به 
عھدۀ سرمایه گذاران خصوصی نیز بوده 
است. با پرھیز امریکا از پرداخت سھم [قابل 
توجه]، بار سرمایه گذاران خصوصی نیز 

  ھد شد.سنگین تر خوا

این وضع موجب نگرانی است. اما، با نگاھی 
دقیقتر، راه به سوی آینده ای سبزتر ھنوز باز 
است؛ چه در امریکا و چه در خارج از امریکا. 
آقای ترامپ در داخل امریکا با محدودیتھائی 
برای انجام وعده ھایش در مورد انرژی 
فسیلی روبرو است. کسی با ریسمان ترامپ 

یاردھا دالری که او امیدوار است برای آن تریل
با استخراج نفت و گاز از "زمینھای فدرال" به 
کف آورد، به ته چاه نخواھد رفت، مگر آن که 
این اقدام سودآور باشد. این ھم مستلزم باال 
رفتن قیمت نفت به میزانی قابل مالحظه 
نسبت به قیمتھای فعلی است. زغال سنگ 

یگر از موقعیت نیز، در اثر گاز ارزان شیل، د

پیشن اش برخوردار نیست. حتی اگر 
دولت ترامپ به تعھدات امریکا نسبت به 
توافق پاریس پشت پا بزند، کالیفرنیا 
اختیار اجرای سیاست "انرژی پاک" خود 
را دارد و به وضع استانداردھای ناظر بر 
پاکیزگی و بارآوری انرژی ادامه خواھد 
 داد؛ استانداردھائی که توسط دیگر
ایاالت و نیز صنایع اتوموبیل سازی 
تعقیب خواھند شد. به عالوه سرمایه 
ً سرمایه  گذاری در بخش انرژی اساسا
گذاری دراز مدت است و سرمایه گذاران 
ھم تمایلی ندارند چوب سیاستھای 

  ترامپ را از پرزیدنتھای بعدی بخورند.

ھیچ موجبی برای آن که مبارزه علیه 
ی دیگر، در تغییرات اقلیمی در جاھا

غیبت رھبری امریکا، متوقف شود، 
نیست. منافع معین به این نکته توجه 
دارند. چین آلودگی ھوای شھرھایش را 
حداقل ھمان قدر جدی می گیرد که 

  .]١[تغییرات اقلیمی را

انتقال از زغال سنگ به انرژیھای پاکتر 
وضع را دو برابر بغرنج می کند. ھند ھر 
ساله از توفان، سیل و سوانح طبیعی 
خسارات بسیاری می بیند و مجبور 
است در برابر ھوای منقلب اش دست 

  به اقدامات اقلیمی بزند.

  

  

  

  

  

  

ی دیگری منافع معین تجاری نیز کشورھا
را به کربن زدائی سوق می دھند. 
ھزینه ھای انرژی پاک در نوسان و 

تا کنون ھزینۀ  ٢٠٠٨کاھش اند. از سال 
درصد  ٨٠باتری در اتوموبیلھای برقی 

کاھش یافته است. ھزینۀ تولید انرژی 
سال اخیر  ٣بادی روی دریا فقط در خالل 

در اروپای شمالی از نصف ھم کمتر 
خورشیدی، به عنوان شده است. انرژی 

یک منبع انرژی پاک و ارزان، دارد به 
لحاظ اقتصادی ھم گاز و زغال سنگ را 
پشت سر می گذارد. چین در کار اجرای 

گیگاوات برق  ١٥٠برنامه ای برای تولید 
برابر ظرفیت  ٣یعنی  –خورشیدی 

تا  - بزرگترین ژنراتور خورشیدی موجود 
  پایان دھۀ جاری است.

ھای ویژه انرژی در ھمین چنان که گزارش
ھفته حکایت دارند، این تحوالت تقاضا 
برای نفت و زغال سنگ را در دھۀ پیش 

  رو کاھش خواھند داد.

...   
   ٨ادامه در صفحه 

آقای ترامپ در داخل 
محدودیتھائی  امریکا با

برای انجام وعده ھایش در 
مورد انرژی فسیلی روبرو 
است. کسی با ریسمان 
ترامپ برای آن تریلیاردھا 
دالری که او امیدوار است 
با استخراج نفت و گاز از 
"زمینھای فدرال" به کف 
آورد، به ته چاه نخواھد 
رفت، مگر آن که این اقدام 

 سودآور باشد

خوشبینانی ھم ھستند که 
امیدوارند ترامپ، خالف مبارزات 
انتخاباتی اش، در حکومت 
متفاوت عمل کند و موجب 
تضعیف مبارزه علیه تغییرات 

 اقلیمی نشود

چه در مبارزه علیه تغییرات 
اقلیمی و چه در زمینه ھای 
دیگری که به رھبری امریکا 

بسته شده اند، بھترین وا
اقدامی که باقی کشورھا می 
توانند انجام دھند، پافشاری بر 

 راه طی شده است

 ھای آینده است امروز و بقای نسل  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٦٩شماره     

سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، در مراسم جشنواره مالک 
اشتر، طی سخنانی در رابط با بسیج 

 ب موارد زیر اشارە ویژە داشت:

ـ بسیج نیروئی است که بقای نظام 
  اسالمی به آن وابسته است،

ای  کننده قش اساسی و تعیینـ بسیج ن
ھا نقش  دارد که ... باید در ھمه عرصه

  خود را ایفا کند،

شناخت ضدانقالب امروز  ـ ب گفت وی
ھای  بسیار سخت است و با ضدانقالب
  مسلح اول انقالب تفاوت بسیار دارد.

:   بنابراین تاکید می کند ک

ـ در ھمین راستا رھبری بر تشکیل 
اند.  تأکید کرده ورزی ھای اندیشه ھیأت

مقابله با تھدیدات سخت و امنیتی به 
خوبی انجام شده اما آیا مقابله با 
تھدیدات نرم و سیاسی نیز ھمین گونه 

  بوده است.
بدین ترتیب، بسیج با تشکیل اتاق ھای 
فکر، قرار است ب فاز دیگری وارد شود 
ک ھمانا ھدایت نرم افزاری امنیت 

ا ادعای جمھوری اسالمی است. و ظاھر
بسیج بیست و پنج میلیونی ک با 
ادعای بیست میلیونی دوران خمینی 
فرقی پنج میلیونی کردەاست، امکان 
انسانی ایجاد چنین اتاق ھائی را برای 

  آنان فراھم آوردە است.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چنان ک از سخنان جعفری پیداست، 
نگرانی اساسی وی ن از مخالفان 

ان و یا بقول سخت افزاری، بلک از مخالف
او نفوذیھای نرم افزاریست ک براحتی 
می توانند حتی در ارکان نظام ھم 
رسوخ کنند، رسوخی ک ب ادعای وی 
در خود حامل تغییرات در نگرشھای 
مسلط موجود در نظام است ک می 
توانند از لحاظ ایدئولوژیکی تیزی ھای 
نظام را گرفت و آن را ب سمت آشتی 

یا ترغیب کنند. در واقع با نظام مسلط دن
جعفری در این سخنان، پیام تمرکز 

نیروھای بسیج را بر درون خود نظام ب گوش 
جامع می رساند و می خواھد بگوید ک بعد 
از این ما اساسا بر این نوع دشمن تمرکز 
خواھیم کرد ک از درون، نظام را مثل خورە 
می خورد. پس حتی ای مردم اگر در 

رادی را ب مجلس بفرستید و انتخابات ھم اف
یا بعنوان رئیس جمھور انتخاب کنید ک 
بخواھند بنوعی سازی دگر بزنند، از ھمین 

  حاال آنان را کارت سوخت ارزیابی کنید!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

البت با فاکتھائی چند می توان صداقت 
ھایش اثبات کرد ک  جعفری را در مورد گفت

از  تازەترین آن نقش سپاە در جلوگیری
سخنرانی علی مطھری نایب رئیس مجلس 
در مشھد بود. اتاقھای فکری جعفری، سپاە 
و بسیج این حق را بخود می دھند ک چ 
ھای فکری نظام است و  کسی متعھد ب پای
چ کسی نیست، این در حالی است ک 
بعنوان نمون میان جایگاە فکری و روشنفکری 

اوت خود او با مطھری از زمین تا آسمان تف
ھست، جعفری فردی نظامی و متخصص در 
علوم نظامی و مطھری فردی غیرنظامی با 
توش روشنفکری مذھبی. و درست فاجع 
نظام جمھوری اسالمی این است ک افراد 
جای روشنفکران آن، راستاھای  نظامی ب
ایدئولوژیکی و سیاسی سیستم را تعیین 

  می کنند.
ای ک باید د ر این اما شاید مھمترین مسئل

سخنرانی بدان توج کرد و ظاھرا خود وی 
متوج آن نیست، تاکید او بر بقای نظامی 
است ک اساسا از توان یک نیروی نظامی و 
شب نظامی نشات می گیرد؛ این ک بعد از 
گذشت نزدیک ب چھل سال از تسلط نظام 
جمھوری اسالمی ھنوز ک ھنوز است باید 

و ادام یک نیروی نظامی و امنیتی بقا 
زندگی آن را تضمین کند. یعنی نظامی ک 
علیرغم تاکید و ادعای آن بر توان مردمی 
اش، اما باید بخش مھمی از ھمان مردم را 
مسلح کند تا اکثریت مردم بتوانند کماکان ب 

  نظام وفادار باقی بمانند!

اما سئوال این است ک آیا این ھم تاکید بر 
د نشان از نیروھای نظامی و امنیتی، خو

ھراس جعفری از انقالب و مردمی ندارد ک 
ب نام آنان سخن می گوید؟ آیا این ک بعد از 
نزدیک ب چھل سال، سازوکار سیستم 
جمھوری اسالمی اساسا وابست ب یک 
نیروی شب نظامی است، خود نشان از آن 
ندارد ک این یک نظام نامتعارف است ک ھر 

اض قرار دارد؟ لحظ در معرض ریزش و انقر
این چ نوع نظامی است ک مدام از طریق 
بازوی نظامی و امنیتی می تواند ب بازتولید 
خود بپردازد؟ واقعا چرا وضعیت طوری است 
ک جعفری ھمیش خطر را در یک قدمی 
خود احساس می کند و ھمیش بوی آن ب 
مشامش می رسد؟ آیا می توان اسم چنین 

  ت گذاشت؟سیستم و نظامی را باثبا

در این روزھا اخبار شمارە حسابھای وابست 
ب الریجانی مسئول قوە قضائی را شنیدیم. 
شمارە حسابھائی مخفی و غیرقانونی ک 
پولھای واریز شدە ب آن از جمل اساسا 
صرف نیروھائی می شود ک امثال جعفری 
دوست دارند آن را نیروی مردمی بسیج 

نیروی مردمی نامگذاری کنند (معلوم نیست 
چرا باید مزدور باشد)، پولھائی ک از خزان 
عمومی مردم و از ثروت ملی برداشت شدە 
و ب جیب افرادی سرازیر می شوند ک از 
اند با پیشزمینه و  طبقات پایین جامع
پیشین مذھبی. نیروئی ک ب یمن ھمین 
پولھا از ثروت عمومی بھرەمند شدە و سپس 

وژی مذھبی نظام و از طریق القای ایدئول
تحت شرایط خاص حاضر ب ھر جنایتی علی 

  اپوزیسیون و مردم خود می شوند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما تجرب نشان دادە است ک ھمین نیرو در 
خود نظام ھم در معرض تحوالت قرار دارد و 
نمی شود تا ابد نگاە یک جناح خاص را بر 
آنان تحمیل کرد. این نیرو ھم، از تحوالت 

مع ایران تاثیر می پذیرد و قادر ب از درون جا
ھم سواکردن دروغھای سران رژیم و 
واقعییات تلخ درون جامع است. اگر واقعا 
بیست و پنج میلیون بسیجی وجود دارند، 
پس باید بخش مھمی از آنان جزو بیکاران و 
فقرای جامع باشد ک با بدبختی و 
تیرەروزی موجود در جامع ایران دست ب 

  انند گریب

...  
  ٢٠ادامه در صفحه 

 !بی راحت احتیاج داردسردار جعفری ھم ب خوا

 پور فرخ نعمت

 

اگر واقعا بیست و پنج 
میلیون بسیجی وجود 
دارند، پس باید بخش 
مھمی از آنان جزو 
بیکاران و فقرای 
جامع باشد ک با 
بدبختی و تیرەروزی 

در جامع ایران موجود 
 دست ب گریبانند

آیا این ک بعد از نزدیک 
ب چھل سال، سازوکار 
سیستم جمھوری 
اسالمی اساسا 

ت ب یک نیروی وابس
شب نظامی است، خود 
نشان از آن ندارد ک این 
یک نظام نامتعارف 

لحظ در  ھراست ک 
معرض ریزش و انقراض 

 قرار دارد؟

بیگمان آقای جعفری ھم 
ب یک شب خوابیدن با 
خیال راحت احتیاج دارد. 
این خیال راحت را تنھا می 
توان در سای تامین کردن 
خواب راحت دیگران برای 

 .خود ھم میسر کرد



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه   ۶٩ شماره    

 زن ستیزی کھن ترین تعصب جھان
  نوامبر روز جھانی منع خشونت علیه زنان٢٥

 نیره انصاری

ی عبرانِی گناه  در حالی که افسانه
نخستین، حوا را متھم می کرد که دچار 
وسوسه ی شیطان شده و به نوبه ی 
خود کوشیده است تا شوھر خویش، 

، قرآن گناه را به ھر دو آدم، را بفریبد
نسبت می دھد. یعنی برابری در 
خطاکاری (به استناد روایات و به نقل از 

اما به رغم  مدافعان این نظریه قرآنی).
این برخورِد ھمسان به دو جنس در برابر 
وسوسه ھای شیطانی، خدای قرآن نیز 
زن را فرودست شمرده است. پس از این 

س با زمانی که آئین آسالم در تما
مسیحیان و زرتشتیان قرار گرفت، 

ھای دینی و افسانه اِی اینان که  دریافت
در بافتار دین جدید وارد شد، پس از اندک 

ھای اسالمی دوباره جان  زمانی در قالب
گرفت. چنین بود که گفتند موسی طی 
گفت و گو با ابلیس، توصیه ی زیرا را از او 
شنید که ھرگز با زنی در مکانی تنھا 

شود، زیرا شیطان در آنجا حاضر خواھد ن
شد تا او را به وسوسه بیفکند (محمد 

 ).٧٣، ص ٣غزالی، احیاء العلوم، ج. 

به استناد قرآن، در میان اعراب پیش از 
اسالم رسم بر این بود که از روی 
"غیرت" یا بیم از فقر و گرسنگی دختران 
خود را در درون خاک پنھان می کردند 

یا در تفسیر سورآبادی  ) و١٥١:٦(قرآن 
نوشته شده است: "عرب در جاھلیت 
دختران را زنده در خاک کردندی، از بیم 
آن که ضایع مانند و ھمی نمودندی که از 
حمیت می کنیم" (تفسیر سورآبادی 

٧٢١:١.(  

نیز در جوامع الحکایات آمده است که 
ربیع بن خثیم "یکی از پیشوایان دین و 

سه ساله مردان راه یقین" دختری 
شد به  داشت. ھر زمان دختر گرسنه می

گفتند که برود و سجده به جای  او می
آورد و روزی اش را از خدا در محراب پدر 
گیرد. به این ترتیب بر آن بودند تا او را این 
گونه تربیت نمایند که "خدا را تنھا روزی 
رسان بداند" و آن عبارت مشھور که ابتنا 

دندان دھد نان ھر آن کس که   دارد بر"
  دھد" برگرفته از این حکایت است.

روزی مادر دختر مشغول به کار بود. دختر 
به جای این که منتظر دستور مادر شود، 

رود و از خدا خوراک  خود به محراب می
می طلبد، وقتی مادر کارش پایان 

کند که در پیش  یابد مشاھده می می
گاه توان  کودک خوراکی است که او ھیچ

آوردن آن را نداشته است. سال  فراھم
بعد مادر دختر از دنیا می رود. ربیع دختر 

برد و به سر کوه ابوقیس  را به مکه می
گوید که  گذارد و خطاب به خدا می می

اگر مشغول کار دختر شود از خدمت او 
  ).٣٠٤/٣٠٥باز می ماند (جوامع الحکایات

از این بیش با خوانش آثار نویسندگان و 
توان به تفکر  روشنی می شاعران به

مردساالر و ضد زن پی برد. به عنوان 
نمونه، در قرن دوم ھجری یک نویسنده 

ایرانی که تازه اسالم آورده و چنان بر ادبیات 
عرب مسلط گشته بود که او را یکی از 
بھترین نویسندگان به شمار می آوردند، به 

کند که مواظب حفظ  مردان توصیه می
ن باشید. زیرا به گفته ی ھا و دوستا دوستی

ھا  او "دوستان مانند زنان نیستند تا بتوان آن
  را بنابر اراده ی خویش طالق داد."
البته این نویسنده (ابن مقفع) در دوره ای 

ای افراطی رواج  می زیست که طالق به گونه
ھای وسیع و  داشت. آثار او سرشار از بینش

ه از آراء آزادی طلبانه است؛ اما تحقیر زن ک
ھای قومی وی و محیط نشو و نمای او  ریشه

نشأت یافته بود، ھم چون امری جزمی بر 
آثارش تسلط داشت. او می گفت: "برای 
دین، برای تن، برای مال، برای ذھن ھیچ 
چیز فاجعه آمیزتر و برای روح ھیچ چیز ویرانگر 

  از عشق به زنان نیست."

ھای  ھم چنین قرن پنجم، شاھد بروز ایده
لف امام محمدغزالی است. در نظر این مخت

متصوف غیرعادی که از عرفان مسیحی تأثیر 
پذیرفته بود و نفوذ در تاریخ فکری اسالم 

ای نباید برای  داشت، زن به ھیچ حد و اندازه
مرد مشغولیتی به شمار رود. ازدواج باید 
مردود شناخته شود، چه به حیث دالئل 

  اقتصادی و یا به دالئل عرفانی.
روشن است که دالئل اقتصادی نظریه او از  -

وضعیت زن در آئین اسالم ناشی می شود، 
زیرا که زن در وضعیت اجتماعی ای قرار دارد 
که قادر به تأمین زندگی خود نیست و بر این 
ً بر عھده  اساس وظیفه تأمین معاش تماما
شوھر قرار می گیرد و چون غزالی بی تردید 

می کرد، دیدگاھش زندگی را دشوار ارزیابی 
این بود که زن چیزی جز باری گران نیست که 

  بھتر است بر دوش خود ننھاد.

دلیل عرفانی آن این است که نگرانی  -
نسبت به وضعیت خانواده ممکن است دل و 
ذھن آدمی را به سوی خود کشد و به خود 
مشغول دارد، حال آنکه "ھرچه مانع از آن 

خانواده  شود ما به خدا بپردازیم چه می
ً شوم  باشد، چه مال دنیا و چه فرزندان قطعا

  است".
حیرت آور و عجیب است که این عالم الھیات 
و متکلم حاضر نیست ھیچ عشقی جز 
عشق روحانی و عرفانی را درک نماید. وی 
با صراحت اعالم می نماید که "تنھا دیوانگان 

توانند عشق به ورزند" در حقیقت داوری  می
ق به میزان زیادی شباھت او نسبت به عش

به متالھی از قرن ھجدھم است به نام * 
). تو پنداری عبارت زیر Girardکشیش ژیرار (

متعلق به ھر دو آنان است: "در اغلِب زنان، 
ھر ھوشمندی که داشته باشند یا ھر 
حماقتی که مرتکب شوند، از عشق مایه 
می گیرد. مردانی که نبوغی عظیم دارند به 

ً خود  ر عشق میندرت گرفتا شوند؛ اما غالبا
را با عشق و ھوس ھای گذرا سرگرم می 

  کنند".

در حقیقت سخن غزالی از سخن کشیش 
یاد شده ھم بسیار سختگیرانه تر است؛ آنجا 

توانند  که می گوید: "شور و شھوت می
شکل عشق به خود گیرند و در این حالت 

چیزی نیست جز نیازی جنسی که خود از آن 
  ..."غافل است

غزالی پس از آن که نظر خود را در خصوص 
زن بیان می کند، بسان "اخالقیون قدیم" در 

جوی آن است تا طرحی ارائه دھد  و جست
که ابتناء دارد بر قاعده مند نمودن زندگی زن. 
بر این اساس می گوید: "زن باید در خانه 
بماند و ھرگز از زاویه محدود خود خارج 

د بر بام خانه بر شود و نه نشود. او باید نه زیا
اجازت دھد که او را ببینند. او نباید به گپ و 

  گفت و گوھای مکرر با ھمسایگان بپردازد".

او در جای دیگری می گوید: "زن باید ھر 
کند برای خوشایند شوھرش  کاری که می

باشد و ھیچ خیانتی نه به شخص او و نه به 
ید از مال او مرتکب نشود. جز به اجازه او نبا

خانه خارج گردد و یا از مال او بدون کسب 
اجازه به مصرفی برساند..." این عبارات 
محمدغزالی یادآور جمالت آقا[ی] خامنه ای 
اند که در پرسشی نسبت به نذر کردن زن و 
ادای نذر اعالم کرد: "زن بدون اجازه 
شوھرش نباید برای ادای نذور از مال 

  شوھرش استفاده نماید".

مقایسه سیمای زن در اشعار دو شاعر یا به 
قرن ششم ایران، خاقانی و نظامی می 
پردازیم. این دو شاعر در روزگار و جامعه ی 
یکسانی می زیستند. مطالعه ی تطبیقی 
آثار این دو شاعر از منظر نقد زن گرا نشانگر 
این است که نظامی شاعر گنجه، انسانی 

به  روشنگر و باورمند به اصالت زنان و مؤمن
وجود زنانی شایسته و کاردان است. او در 

کند که در  آثار داستانی اش زنی را خلق می
ادبیات فارسی کمتر داستان سرایی قادر به 

  آفریدن آن شده است.

اما در شعر خاقانی زن منزلتی ندارد. به 
موجب سنت کھن شعر پارسی که دنیا را به 
زنی دلفریب و رعنا تشبیه می کردند، دنیای 

وِن زن ستیزی دارد. خ اقانی نیز چنین رنگ و لُ
خاقانی نیز ھم چون دیگر شاعران که عقل 
را مذکر و نفس را مؤنث می دانستند، وی 

  نیز نفس را به زن تشبیه می کند.

فراتر از موارد یاد شده در باال، در خصوص 
مجازات زن به دلیل عدم تمکین افزون بر 

رگراف قوانین که زن ستیزی را در قالب پا
ھای قانونی و به موجب مواد و تبصره ھای 
حقوقی به رسمیت شناخته و از منظر قانون 
گزاران واجد وجھه و اعتبار حقوقی است، نیز 

ھای بسیاری در این باب نوشته  افسانه
  شده است.

به عنوان نمونه در "ارداویراف نامه" آمده 
است: "اگر زنی از شوھرش تمکین نکند یا 

ز فرمان او سر پیچد در دوزخ باید به ھر دلیل ا
با زبانش اجاق داغ را بلیسد، دستش زیر 
اجاق سوخته شود و با شانه ای آھنین 
گوشت و پوستش از ھم دریده شود 

  ).٦٣و  ٦٢(ارداویراف نامه فصل 
آید  یا در تفسیر طبری در داستان تونس می

که زن پادشاھی ھنگامی که آواز جرجیس 
  ...شنود  را می

  ٨در صفحه  ادامه

به دین او می گرود. ھنگامی که پادشاه 

 



 
         

   ٨صفحه    ٦٩شماره     

  ... زن ستیزی
  ٧ادامه از صفحه 

به دین او می گرود. ھنگامی که پادشاه 
خواھد جرجیس را بدنام نماید و زنش  می

از جرجیس دفاع می کند، پادشاه دستور 
دھد که زن را بیاورند و با شانه ی  می

ست اورا فرو آورند آھنی گوشت و پو
  ).٣-٧٠٣(ترجمه ی تفسیر طبری، 

نمونه دیگر، داستان سمک عیار است. 
دختِران پادشاھی به طور پنھانی دزدیده 

شوند و به قصر پادشاھی دیگر  می
فرستاده می شوند. ھنگامی که یکی از 
ً از زناشویی با پادشاه  آن دختران رسما
تمرد می جوید و ابا می کند، پادشاه 

را به سخت ترین شکل ممکن  دختر
زند و به سیاھچال می اندازد.  شالق می

گورخان، آباندخت، ھمسر خورشیدشاه را 
در پس دوازده پرده در غل و زنجیر زندانی 
می کند، تا به این وسیله او را با خود 
موافق سازد. در داستان سمک عیار، 
ھرگاه زنی به خواسِت جنسی مردی نه 

دش ھمسر مرد بگوید ولو این که خو
دیگری باشد، سخت ترین آزار و شکنجه 

  انتظار او را می کشد.

بر اساس آنچه گفته شد، و از بررسی 
ھای فلسفی و دینی حاکم بر  نگرش

توان  ذھنیت جامعه ھا در خصوص زن، می
دریافت که با توجه به سلطه تفکر 
مردساالری بر ذھن و ضمیر مردمان در 

اگون طول تاریخ، و خوانش ھای گون
فلسفی و دینی سخنگویان ادبیات نگاه 
تک ُبعدی مردساالر، زن برای مرد آفریده 
شده و ھویتی مستقل ندارد. از منظر 
اینان در ساختار آفرینش، زن موجودی 
است منفعل، حساس، مقھور و مغلوب. 
حال آن که مرد درنقطه مقابل آن، 
 ً موجودی فعال، عاقل، قاھر و غالب و ایضا

ازی ادب فارسی عقل و آسمان در نمادپرد
  "مذکر" و نفس و زمین "مؤنث" اند.
در حقیقت پردازش زمین به صورت جنس 
مؤنث خود این نتیجه را به ھمراه دارد که 
دنیای دون را ھم با صفت زنانگی تصور می 
کنند. فراتر از این، باورمندی به مؤنث بودن 

گردد که در سروده  نفس نیز منتج به این می
ِ پلیِد نفس (نفس ی شاعر ان عرفانی بخش

  اماره) زن بشمار رود.

با توجه به آنچه بیان گردید چه غمگنانه است 
که [ھنوز باید] ھر سال بزرگداشت روز 

 ٢٥جھانی مبارزه با خشونت علیه زنان (
َشکال  نوامبر) برگزار شود. زنانی که به ا
ِ داشتن  گوناگون در ھمه نقاط جھان شانس

ت از آنان سلب شده زندگی سالم و راح
است. اعالمیه حذف خشونت علیه زنان، 

 ٤٨/١٠٤مصوبه مجمع عمومی و قطعنامه 
و قطعنامه  ١٩٩٣دسامبر ٢٠مربوط به 

، تحت عنوان ١٩٩٧دسامبر  ٥٢/٨٦/١٢
پیشگیری از جنایت و گام ھای عدالت 
خواھانه به منظور حذف خشونت علیه زنان و 

المللی حقوق مدنی،  نیز میثاق بین
یاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی... س

ھمه و ھمه سخن از ممنوعیت خشونت 
  علیه زنان دارند.

در اغلب جوامع امروزی خشونت در خارج از 
محیط خانواده جرم تلقی می گردد، اما 
ھمین جرم زمانی که در درون خانواده صورت 

شود که البته این  می گیرد، جرم تلقی نمی
ر فرھنگ و اخالق معیارھای دوگانه ریشه د

مردساالر دارد. به عنوان نمونه: در حالی که 
ھنوز در ایران ضرب و جرح و شتم 
(ناسزاگویی) زن، توسط شوھر، دلیل 
محکمه پسندی برای صدور حکم طالق 
محسوب نمی گردد، در کشور ھندوستان یا 
بنگالدش ضرب و جرح و شتم خانگی به 

ن عنوان یک جرم قانونمند شده است. در ای

دو کشور قوانین فراتر از این پیش رفته اند. 
به این معنا که حتا درخواست جھیزیه از 
سوی مرد و اِعمال خشونت به منظور 

ھای  دریافت آن، این امر را در جرگه اقدام
  مجرمانه بشمار آورده اند.

در کشور مسلمان مالزی ماده واحده ای 
مصوب گردیده و به مرحله ی اجرا گذاشته 

به موجب آن خشونت ھای خانگی  شده که
به عنوان جرم شناخته می شوند. در 
حقیقت این ماده واحده یکی از عوامل 
کلیدِی موفقیت در تصویب قانون "کنترل 

  خشونت در خانواده" گردید.

در مراکش نیز که یکی دیگر از کشورھای با 
نظام اسالمی است ازدواج با اجازه قیم در 

که البته این امر ) منسوخ گردید ٢٠٠٦سال (
شود به جامعه ی شھری مراکش  مربوط می

ھا و فرھنگ ویژه  که به دلیل داشتن سنت
  در این زمینه موفق عمل کرده است.
حال آن که در ایران ھرگز آماری به تحقیق در 
خصوص خشونتی که در خانه بر زنان اِعمال 

گردد به نشر سپرده نشده است. از  می
الر به نوعی این دیگر سو باورھای مردسا

داند. اگرچه  خشونت را طبیعت مرد می
خشونت علیه زنان در ُبعد زمان و مکان نمی 

تواند در خانه، خیابان و یا محل  گنجد، و می
  کار توسط مرد/ مردان انجام گیرد.

این در حالی است که در بسیاری از 
ھای امن"  کشورھا مراکزی با نام "خانه

ت دیده را تا وجود دارند که زناِن خشون
زمانی که خطر تھدیدشان می کند، مورد 
حمایت ھای حقوقی و اجتماعی قرار می 

ھا و یا  دھند. در ایران ھنوز چنین خانه
  ھا وجود ندارند. اماکنی با این ویژگی

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

  منبع: فیسبوک نویسنده

  

  ... پرسش داغ
  ٥ادامه از صفحه 

نخستین سالی بود که در آن انرژیھای تجدیدپذیر زغال سنگ را به عنوان بزرگترین منبع تولید انرژی برق پشت سر  ٢٠١٥سال 
ھا تحوالتی تاریخی  گذاشتند؛ البته گاز طبیعی، به دلیل نوسانات انرژی خورشید و باد، به عنوان مکمل این دو منبع باقی می ماند. این

ً چین امیدوار است که با تولید ارزان پانل خورشیدی، توربین بادی،  اند، که فرصتھای اقتصادی فوق العاده ای را به ھمراه دارند. مثال
  باتری، ماشینھای برقی و ھمچنین سیستمی که این مجموعه را به ھم پیوند می دھد، به ابرقدرت انرژی پاک تبدیل شود.

  دون امریکا در راه طی شدهبا یا ب

روشن بگوئیم: دالیل برای تأسف از عقب نشینی رھبری امریکا از مبارزه علیه تغییرات اقلیمی بسیار اند. اعالم قصد این دومین کشور 
ربن بر آالینده محیط زیست، در تقابل با تالش دیگران، برخی از کشورھا را به ضد حمله ترغیب کرده است. پیشنھاد اعمال تعرفۀ ک

صادرات امریکا می تواند به یک جنگ ویرانگر تجاری بیانجامد. ھمواره این نگرانی وجود داشته است که توافق پاریس به ھدف خود دایر 
درجه نسبت به دوران پیشاصنعتی، نائل نشود. یک امریکای متمرد چشم اندازھای کربن زدائی از  ٢بر محدود کردن گرمایش زمین به 

  کدرتر خواھد کرد و این که امریکای آقای ترامپ از ایفای نقش جھانی خود کنار خواھد کشید، موجب نگرانی است. محیط زیست را

چه در مبارزه علیه تغییرات اقلیمی و چه در زمینه ھای دیگری که به رھبری امریکا وابسته شده اند، بھترین اقدامی که باقی کشورھا 
راه طی شده است. میزان پخش کربن چین ممکن است به نھایت مجاز رسیده باشد. بھبود در می توانند انجام دھند، پافشاری بر 

میلیون بشکه در روز شد. چین،  ٣/٢به میزان  - یعنی در زمان ارزانی بنزین  – ٢٠١٥کارآئی سوخت، موجب کاھش مصرف نفت در سال 
با  –ژیھای پاتر اند. اگر این کشورھا با ھم ھمکاری کنند، خواھند توانست ھند، اتحادیۀ اروپا، کانادا و دیگران در صدد به کار گرفتن تکنولو

  وضع را تغییر دھند. –یا بدون امریکا 

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

 میلیون نفر در چین سھیم است. ٦/١ساالنه نزدیک به  طبق یک تحقیق اخیر، آلودگی ھوا در چین در مرگ  -  ]١[

 اکونومیست  :منبع
 

  زمان استھای اصلی برنامه سا تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  
 



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ۶٩شماره     

  
 

اجبار قربانیان به سکوت، یکی از موانع اجرای عدالت 
 ی گذشته درباره

   گفتگوی آسو با عبدالکریم الھیجی

و مؤسس دان  در این گفتگو حقوق
به » ی دفاع از حقوق بشر در ایران جامعه«

شرایط تحقق عدالت انتقالی و موانع 
المللی  استفاده از ساز و کارھای بین

پردازد. به نظر او، پیگیری حقوقی  می
از  ۶٠ی  ھای دھه مواردی ھمچون اعدام

طریق نھادھای سازمان ملل مشروط به 
تقاضا و شکایت قربانیان است و برای 

ی چنین مواردی باید شاکی خصوصی پیگیر
  وجود داشته باشد.

 -------------------- 
آسو: آیا اصول مورد تأکید در عدالت 
انتقالی ھمچون حق دانستن حقیقت، 
حق دستیابی به عدالت، جبران 
خسارت و تضمین عدم تکرار، فقط در 
دوران گذار به دموکراسی کاربرد 
دارند یا پیش از دوران گذار نیز 

توان برای اجرای عدالت به آنھا  می
  استناد کرد؟

: عدالت انتقالی یا عبدالکریم الھیجی
دادگستری در دوران انتقال، به این معنا 
است که بعد از تحوالت منتھی به تغییر 

ھای دولت، چه  دولت یا سیاست
ھایی باید وجود داشته باشد تا  مکانیسم

ھا بتوانند به  قربانیان نقض حقوق و آزادی
دالت برسند و حق خودشان را مطالبه ع

کنند و بگیرند. اما مسئله فقط نوع حکومت 
نیست بلکه موضوع اصلی شرایطی است 
که باید محقق شوند تا بتوان به آیین 
رسیدگی، عنوان عدالت در دوران گذار را 

ای نباشد. برای ھمین  داد و چیز فرمالیته
ً در بعضی کشورھا مثل مراکش  مثال

یابی به  ه کمیسیون حقیقتبینیم ک می
دستور شاه تشکیل شده و شروع به کار 

اند  ھم کرده اما بیشتر سعی کرده
ھایی که زیاد خشم حکومت را در  پرونده

نداشته باشد، بررسی کنند و ھنوز  پی
بسیاری از قربانیان منتظر تحوالت بیشتری 

نیامده و  ھستند چون تغییر اساسی پیش
ست. ساختار حکومت عوض نشده ا

درست است که حرکت به سمت 
دموکراسی در مراکش آغاز شده اما در 

ی رسیدگی به تظلمات و احقاق حق  زمینه
ی قربانیان، اقداماتی که انجام شده  ھمه

ھنوز به صورتی نیست که بتوانیم بگوییم 
ً عدالت در دوران گذار تحقق پیدا  که واقعا

  کرده است.

 ای است که ممکن است در واقع، پروسه
ھا طول بکشد تا این چھار  ھا و دھه سال

اصل اساسی محقق شود و وقتی 
گوییم دانستن حقیقت، یعنی کل  می

  حقیقت مشخص شود.

در واقع، برای تحقق کامل این چھار اصل 
اساسی مدنظر عدالت انتقالی باید 
دادگستری مستقل و سیستمی وجود 
داشته باشد که اگر حکومت یا مأمور 

ردم تجاوز کرد، بتوان با حکومت به حقوق م
مراجعه به نھادھای مستقل، از دولت 
شکایت کرد و به دنبال دادخواھی بود. 

ھمچنین قوانین ھم باید تغییر کنند و باید 
قوانینی وضع شود که شناسایی حقوق و 

ھای  ھای اساسی مردم و تضمین آزادی
جزایی برای مرتکبان نقض حقوق بشر را 

  پوشش دھند.

از وقوع این تغییرات، قوانین آیا تا قبل 
ای وجود دارد که حکومتی  المللی بین

به مواجھه با گذشته   مثل ایران را
مجبور کند و بتوان از آنھا در 

المللی برای بررسی  ھای بین دادگاه
موارد قبلی نقض حقوق بشر 

  استفاده کرد؟

ھا و  المللی نه دولت دادگاه جزایی بین
ھا  این جنایت ھا بلکه افراد مرتکب حکومت

کند. عالوه بر این، فقط  را محاکمه می
شود که  کشورھایی را شامل می

اند اما  اساسنامه این دادگاه را پذیرفته
بسیاری از کشورھا از جمله آمریکا، 
روسیه، اسرائیل و ایران ھنوز این 

اند. البته یک استثناء  اساسنامه را نپذیرفته
 ھم این است که شورای امنیت سازمان
ملل از دادگاه جزایی بخواھد به جنایتی 
که در کشوری صورت گرفته رسیدگی 

ھای قبل از  کند، مثل مورد لیبی در ماه
سقوط قذافی یا مورد محمد بشیر، رئیس 
جمھور سودان که با تقاضای شورای 

المللی رفت.  امنیت به دادگاه جزایی بین
المللی دیگری ھم برای  دادگاه بین

در  ۶٧ی مثل کشتار رسیدگی به موارد
  ایران وجود ندارد.

با این حال، شورای حقوق بشر سازمان  
ای دارد که به طور  ھای دوره بررسی  ملل

ی  منظم نقض حقوق بشر را در ھمه
کند. ھمچنین  کشورھا بررسی می

ی  ھایی مثل گزارشگر ویژه مکانیسم
سازمان ملل در مورد یک کشور خاص و 

ملل نیز گزارشگران موضوعی سازمان 
توان به آنھا مراجعه کرد. با  ھستند که می

وجود این، حتی وقتی شورای حقوق بشر 
سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در 

کند، فقط  یک کشور، قطعنامه صادر می
تواند به کشور ناقض حقوق بشر  می

توصیه کند و فشار بیاورد که نسبت به 
ی خودش تجدیدنظر کند و در واقع،  رویه
  ھا ضمانت اجرایی ندارد. قطعنامه این

ی اخیر، فعاالن ایرانی تا  در سه دھه
چه اندازه از این ساز و کارھای 
سازمان ملل برای رسیدگی به موارد 
فاحش نقض حقوق بشر در گذشته، 

اعدام زندانیان سیاسی و   از جمله
نقض حقوق بھائیان، استفاده 

  اند؟ کرده

 من به عنوان یک فعال حقوق بشر تا
ی یک قربانی یا خود  زمانی که خانواده

قربانی نقض حقوق بشر با من تماس 
نگیرد و موافقتش را اعالم نکند، خودم را 

دانم که در سازمان ملل  مجاز نمی
ای برای او باز و موضوع را پیگیری  پرونده

  کنم.
با توجه به تعطیلی و سرکوب نھادھای  

ھای نخست پس از  حقوق بشری در سال
ھا برای دفاع از  ، متأسفانه تا سالانقالب

نھادی وجود   حقوق بشر در ایران دیگر ھیچ
ھای بعد، چند نھاد دفاع از  نداشت. در سال

حقوق بشر در خارج از ایران تشکیل شد 
  اما با توجه به جنگ ایران و عراق و قطع

المللی،  ی بین رابطه بین ایران و جامعه
این، دوران بسیار سختی بود. افزون بر 

ھای جمعی به شکل فعلی، اینترنت  رسانه
و حتی فکس ھم وجود نداشت و ما به 
عنوان فعاالن حقوق بشر، باید به صورتی 

آوردیم و  دست می اخبار را از داخل ایران به
ی ایران  در اختیار گزارشگر ویژه

ھای ریاست  گذاشتیم. در آخرین سال می
ی  جمھوری ھاشمی و خاتمی در ادامه

  ھا بود که الشھمین ت
گزارشگرویژھوگزارشگران موضوعی به ایران 

  رفتند و گزارش دادند.

ی  بله، این کارھا انجام شد ولی ھمه
اینھا به موارد نقض حقوق بشری 
توجه داشته و دارند که اکنون رخ 

ای از  گونه توانیم به می  دھد. آیا می
ساز و کارھای سازمان ملل استفاده 

ارد نقض حقوق کنیم که بتوان به مو
   بشر در گذشته پرداخت؟

به این صورت نیست که فقط اطالعاتی 
داده شده باشد و از این نھادھا و 

ھا استفاده نشده باشد. بخشی  مکانیسم
از تحوالتی که در دوران رفسنجانی و 
خاتمی در وضعیت حقوق بشر در ایران به 

ھای فعاالن و  ی فعالیت وجود آمد، نتیجه
ا نھادھای سازمان ملل و ارتباط آنھا ب

  گزارشگران سازمان ملل بود.

ولی آیا موفق شدید که ھمین شیوه 
ھای  ی اعدام عنوان مثال درباره را به
ھم اِعمال کنید تا برخی از  ۶٠ی  دھه

گزارشگران سازمان ملل در 
خود به این مسائل ھم   ھای گزارش

  بپردازند؟

شدگان را به گزارشگران  ما لیست اعدام
ھای مختلف و  ی سازمان ملل در دوره ویژه

ایم اما  ه ھای خودسرانه داد گزارشگر اعدام
ی  فعالیت درباره  ی مشکلی که در زمینه

داشتیم و ھنوز ھم داریم این  ۶٧کشتار 
ویژه آنھا  ھا، به است که بسیاری از خانواده

که در ایران ھستند، به دلیل شرایط 
سرکوب و خفقان حاکم بر ایران حاضر 
نیستند که اسم خودشان را پای یک 
شکواییه بگذارند. در خارج از ایران البته این 

ی  کم خود ما در جامعه اتفاق افتاده و دست
سال اخیر،  ١۵دفاع از حقوق بشر در 

شدگان را به  نفر از اعدام ۴٠تا  ٣٠اسامی 
دانید که  ایم چون می نھادھای مربوطه داده

اکی برای پیگیری این مسئله باید ش
  خصوصی وجود داشته باشد.

...  
  ١٧ادامه در صفحه 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٦٩شماره 

  مھوری اسالمی ایرانپس لرزه ھای عقب نشینی دولت، در شبکه اول سیمای ج
 فرھاد فدایی

عد از این که اتحاد و مقاومت کارگران 
برای پس گرفتن الیحه اصالح قانون کار در 

ھای مبارزه مجلس نتیجه داد، پس لرزه 
کارگران ھمچنان توجه رسانه ھا را به 

آذر  ٥خود معطوف داشته است. جمعه 
برنامه تلویزیونی مناظره ھفته با ١٣٩٥

موضوع بررسی اصالح قانون کار از شبکه 
صورت زنده پخش شد. در  اول سیما به

این برنامه که علیرضا محجوب دبیرکل 
خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری 

اتفاق علی خدایی عضو   بهمجلس 
مدیره کانون عالی شوراھای  ھیات

اسالمی کار کشور به عنوان میھمانان 
رئیس  ورزی نائب کارگری و حسین سالح

اتاق بازرگانی ایران، ھمراه با جمال 
مدیره کانون  جھرمی از اعضای ھیات رازقی

ھای صنفی کارفرمایی ایران  عالی انجمن
فرمایی به عنوان میھمانان بخش کار

حضور داشتند، ھریک از این افراد پازل 
 نمایشی شبکه یک را کامل کردند.

دست اندر کاران این پازل در طول حیات 
خود بارھا و بارھا با سردادن سخنان عوام 
فریبانه در طول حیات تشکل ھای وابسته 
به خود، سعی داشته و دارند از یک سو 
به عنوان شوھای نمایشی وابسته به 

ت اسالمی، کارگران را فریب دھند حاکمی
و از سوی دیگر تک تک قراردادھا و توافق 
نامه ھای ظالمانه ای که امروز زندگی 
کارگران را به جھنمی در رژیم اسالمی 
تبدیل کرده تا تضمین منافع سرمایه داران 

  را رقم زنند، به اجرا گذاشته اند.
علیرضا محجوب در این برنامه چنین می 

شرکای اجتماعی  ٨٣ال گوید:"در س
توافق کردند تا جھت جبران شکاف میان 
مزد و تورم طی مدت چھار سال عالوه بر 
تورم ساالنه، میزان مشخص و ثابت از 
  تورم را بابت افزایش مزد اختصاص دھند."

اگرچه این اتفاق در سال اول این توافق 
صورت گرفت، اما از سال بعد شرکای 

ھای مختلف  نهکارفرمایی و دولتی به بھا
از عمل به توافق یاد شده طفره رفتند و 
در نھایت ھرگز مرحله دوم آن عملیاتی 

  نشد.
محجوب افزود: "وقتی شرکای اجتماعی 
کارگران این طور با فرافکنی جلوی اجرای 

گیرند،  جمعی را می  یک توافق دسته
توانند از بابت افزوده  چگونه کارگران می
ھر لحظه به  تواند در شدن بندی که می

نام شرایط اقتصادی امکان افزایش مزد 
  ساالنه آنھا را بگیرد، ناراضی نباشند."

برای جناب محجوب دستمزد یک سوم زیر 
خط فقر کارگران (در خوش بینانه ترین 
حالت)، اخراج ھای دسته جمعی، 
بیکاری، از ھم پاشیده شدن بنیادھای 
خانوادگی، اعتیاد و ... که از بستر 

ظالمانه جمھوری اسالمی ایران سیستم 
سر باز زده است، فقط یک نارضایتی 
است و گویا ایشان وظیفه ای فراتر از 
بیان این کالم برای برخورد عملی با چنین 
رویه ای ندارد؛ آن ھم در زمانی که وی 
ریاست فراکسیون کارگری مجلس را در 

  اختیار دارد.

چنین موضعگیری ضعیفی از طرف محجوب 
خ می دھد که دولت امید را در کنار زمانی ر

دارد و مجلس فعلی ھمراه دولت منتخب 
  اوست.

در زمانی که سندیکای شرکت واحد اعالم 
تجدید حیات کرده بود، با دستور مستقیم وی 
بخشی از شوراھای اسالمی کار شرکت واحد 
با تحریک عیوضی و جمعی از شورای مرکزی 

گران شرکت خانه کارگر و اعضای آن با فریب کار
واحد که گویا "شما را برای مطالبه دستمزد 
سازماندھی کرده ایم" به سوی دفتر سندیکا 
که آن روز در یک حسینیه قرار داشت، حمله 
بردند و به قیمت بریدن زبان فعاالن سندیکایی 
و راھی کردن آن ھا به سوی زندان و شکایت 
از آنان .... عکس المعل نشان داد، چرا که 

بود آن ھا به زمین بازی وی وارد شده معتقد 
اند، پس چگونه است که محجوب اکنون خود را 
در پس پرده پنھان نگه داشته است، و آن چنان 
که باید در دفاع از منافع کارگران وارد نمی 
شود و نھایتا در حد سخنان بسیار مالیم در 

  مجلس و رسانه ھا بسنده می کند؟

یتی برای او آیا اکنون زندگی کارگران اھم
ندارد؟ اگر دارد آیا توان و برخورد واقعی و نھایت 
عکس العمل خانه کارگر و شوراھای اسالمی 
کار با آن چه بر سر سندیکالیست ھا آوردند 

  برابری می کند؟
پرواضح است که چنین نیست. محجوب قبل از 
ھدفمندی یارانه ھا می گفت:"با اجرای طرح 

لی ھم ھدفمندی کارگران حتی نان خا
گیرشان نخواھد آمد." ولی در آن زمان ھم در 
نھایت چشم خود را به واقعیت ھا و فالکت 
کارگران بست، چرا که می بایست در نھادھای 
قدرت حکومت اسالمی جایگاه خود را حفظ 

  می کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به 
پرسش یکی از مخاطبان برنامه مبنی بر این 

در اداره منابع انسانی خود تا چه که کارفرما 
تواند آزادی عمل داشته باشد، گفت:  اندازه می

"قطع یقین مدیریت منابع انسانی در حکم 
اختیار کارفرمایان است،   یکی از ابزارھای تحت

تاکنون تالش شده بر  ٤٦کم از سال  اما دست
ھای بنیادین حقوق کار از  نامه اساس مقاوله

صنفی برای کارگران نیز طریق ایجاد نھادھای 
  امکان آزادی عمل در نظر گرفته شود."

محجوب باز ھم خاک به چشم کارگران می 
پاشد، وی به خوبی می داند که در پس 

و ملغی کردن  ٦٠سرکوب ھای خونین دھه 
فعالیت سندیکاھای کارگری و دستگیری 

سال  ٣٧فعاالن مستقل کارگری در طول این 
المی می گذرد و که از موجودیت انقالب اس

حتی بعد از این که تشکل ھای دولت ساخته 
با رنگ و لعاب شوراھای اسالمی کار به خورد 
کارگران و مردم داده شد، ھیچ وقت براساس 

ھای بنیادین حقوق کار از طریق  نامه مقاوله
ایجاد نھادھای صنفی برای کارگران امکان 
آزادی عمل وجود نداشته و اکنون نیز وجود 

  .ندارد
وقتی کارگران را به خاطر فعالیت صنفی 
دستگیر می کنند، وقتی برای کارگران حکم 
شالق صادر می شود، وقتی از دبیر کانون 
معلمان گرفته تا رھبران اتحادیه کارگران آزاد و 
رھبران سندیکای کارگران شرکت واحد و ده ھا 
کارگر دیگر فقط به جرم مطالبه حقوق صنفی 

و زندان می شوند، باید از خود شکنجه، تحقیر 
جناب محجوب پرسید کدام آزادی عمل؟ تا کی 
مردم باید به پای شعارھای توخالی شما 

  بنشینند و گوش فرا دھند؟
جناب محجوب کی می خواھید برای یک بار 
ھم که شده با خود و مردم روراست برخورد 

  کنید؟
در ادامه این برنامه تلویزیونی علی خدایی 

ره کانون عالی شوراھای عضو ھیات مدی
اسالمی کار کشور گفت: "کارگر ھمواره به 
حمایت دولت نیاز دارد و این حمایت باید 
براساس شرایط روز بازار کار اصالح و تکمیل 

  شود."
جناب خدایی ھمچنان چشم امید به دولتی 
دارد که اصالحیه قانون کار را به مجلس ارسال 

ه از زمان کرد. او توقع از دولت ھایی دارد ک
دولت رفسنجانی با اجرای برنامه ھای صندوق 
بین المللی پول و سیاست ھای نئولیبرالی 
عدم امنیت شغلی، خصوصی سازی و غارت 
سرمایه ھای این کشور را رقم زدند و با 
ساختن تشکل ھای وابسته به سرکوب ھرچه 
شدیدتر کارگران و پایمال کردن حقوق آن ھا 

یازش به دولتی است اقدام کردند. او چشم ن
  که خود ارایه کننده اصالحیه قانون کار است.

ھر چند وی در گفت و گوی خود در نھایت 
تاکید می کند که راه ھمکاری با کارفر باز 
است، ولی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که 
تضاد کار و سرمایه بر سر منافع است، از این 

خود را رو در چنین موقعیتی سرمایه دار منافع 
می بیند، چون سود بیشتر را دنبال می کند و 
کارگر نیز حق رفاه بیشتر را دارد، بنابراین 
ھمکاری سرمایه داران صنعتی با کارگران در 

سرمایه داری داللی، "برادران   مبارزه علیه 
قاچاقچی" سپاه و امنیتی ھا و باند ھای 
مافیایی موضوعی است که برای حمایت از 

د تحقق پیدا کند، ولی توافق بر صنعت می توان
سر منافع کارگران و سود سرمایه داران 
خصوصا در شرایط امروز ایران شدنی نیست، 
چرا که سرمایه داران با حمایت دولت ھای 
وقت، با قدرت پول خود و استخدام وکیل و 
کارشناس در عمل ابزار الزم را برای کسب 

وم موقعیت برتر دارند، ولی کارگران حتی محر
از داشتن ابتدایی ترین تشکل ھای مستقل 

  خود اند.
علی خدایی عضو ھیات مدیره کانون عالی 
شوراھای اسالمی کار کشور به خوبی می 
داند که اگر کمی جدی تر نسبت به حق و 
حقوق کارگران برخورد کند، اداره کار پس از 
دوسال که از زمان تمدید اعتبار نامه وی می 

ایید نمی کند و او اجازه گذرد، دیگر وی را ت
  فعالیت شورایی ھم نخواھد داشت.

امید به سرمایه داران یا دولتی که خود طراح و 
مجری چنین لوایحی بوده از اساس کژراھه ای 
بیش نیست، برای کارگران راھی به غیر از 
ادامه مبارزات مدنی و فشار ھر چه بیشتر بر 
دولت و مجلس برای تحقق مطالبات خود وجود 

  ندارد.
واقعیت این است که تشکل ھای مختلفی با 
اسم ھا یا رنگ ھای گوناگون در کشور وجود 
دارند که در خیلی از مواقع دارای مطالبات 

  واحدی اند.
...  

  ٢٠ادامه در صفحه 
ھر چند دولت اسالمی ایران خود نه به عنوان  



 
 

   ١١ صفحه  ٦٩شماره     

 نامۀ نرگس محمدی به نمایندگان مجلس دھم

 کانون مدافعان حقوق بشر

گذارند، در پی انتشار دو نامه جداگانه که توسط چند تن از نمایندگان دوره  مینرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان 
 .ای به آنان نوشت دھم مجلس شورای اسالمی خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نوشته بود، نامه

نرگس محمدی را از این مقام عالی این نمایندگان در نامه اول خود به رییس قوه قضاییه، تقاضای نقض حکم و رسیدگی مجدد پرونده 
قضایی کرده بودند که با واکنش دادستان کل کشور مواجه شد. او در جواب نمایندگان مجلس گفت که آنان قبل از نوشتن نامه در 

ده نماین ١٧ھا را بررسی کنند. در پی بیان این سخنان از سوی دادستان کل کشور،  ، وضعیت پرونده آن»عناصر مطرود«حمایت از 
ای به او از این مقام قضایی خواستند تا محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دھد تا  مجلس شورای اسالمی در نامه

 افکار عمومی قضاوت کند.
 ھای عمومی داخل کشور، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در با انتشار دو نامه چند تن از نمایندگان در رسانه

اش در مجلس شورای اسالمی و  ای به آنان، با تشکر از احساس مسئولیت این نمایندگان، خواستار بررسی و رسیدگی پرونده نامه
  این مجلس شد تا از این طریق مورد قضاوت مردم قرار گیرد. ٩٠کمیسیون اصل 

  لس شورای اسالمی به شرح زیر است:به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی به نمایندگان مج

  نمایندگان محترم ملت سرافراز ایران

  با سالم و احترام
ھایتان ابراز ننمایم. خرسندی نه از باب نوشته شدن نامه اعتراضی علیه حکمی ظالمانه و غیر  ام را از خواندن نامه توانم خرسندی نمی

ده شدن صدای نمایندگان "ملت" از خانه "ملت" که مدتی است به گوش قانونی برای شھروندی به نام نرگس محمدی، بلکه از شنی
ای که برای روشن نگاه داشتن چراغش،  ای که محل پژواک صدای پرخروش مصدق و مدرس است. خانه رسد. خانه صاحبان خانه می

رد و رنج از مشروطه تا دوران اعتدال، خواه خاموش شده است و تاریخ این سرزمین پر د جوی آزادی چراغ خانه ھزاران ھزار مبارز عدالت
  گواه این ادعا و برای شما زنان و مردان این سرزمین مسئولیت آفرین است.

ام، تصریح شده  سال حبس محکوم شده ١۶به  -بدوی و تجدیدنظر -در صفحه ھفت حکمی که به موجب آن در دو محکمه قضایی
اش می گوید: "تحقق دموکراسی و حقوق بشر بدون جامعه مدنی  مصاحبه است که متھم اصرار بر تحقق جامعه مدنی داشته و در

ھای مدنی داشته است و این امر را مصداق اقدام  فعال و پویا امکان پذیر نیست" و در مالقات با کاترین اشتون اصرار بر تداوم فعالیت
  اند. علیه امنیت ملی مفروض داشته

توسط محاکم قضایی برای ابراز تأسف و بھتر بگویم برای اعالم ھراس و زنگ خطر نسبت به  ای در کارنامه احکام صادره وجود چنین رأی
ھا و نھادھای مردمی از جمله حقوق اساسی ملت و  ھا و جمعیت قضایی کافیست. چراکه تشکیل انجمن -رویکرد نھادھای امنیتی

و عامالن غیر مستقل قضایی، فعالیت مدنی، اقدام علیه  آید، اما از منظر آمران امنیتی مصرح در قانون اساسی کشور به شمار می
  نامند. امنیت ملی است و چه دردناک است که نام ابزار سرکوب جامعه مدنی و نقض حقوق اساسی ملت را صدور رأی قانونی می

ی حکومت شھروندان از ای ضروری برا روشن و واضح است که با صدور چنین آرائی و اعمال چنین رفتاری در واقع "قانون" که وسیله
قانونی  سیاسی را در فضایی مبھم و تاریک در چنبره بی -اند و فعاالن مدنی خاصیت کرده اثر و بی طریق "حکومت قانون" است را بی

  باشد. داند چه اقدامی، اقدام علیه امنیت و چه بیانی، تبلیغ علیه نظام می کس نمی اند آنچنان که ھیچ گرفتار کرده

نجاست که واگذار کردن تفسیر "تھدید علیه امنیت ملی" و تشخیص "تبلیغ علیه نظام" و تعیین حقوق اساسی ملت از اما سؤال ای
ھای غیر علنی و بدون  ھای انفرادی و در دادگاه ھا و ..." به یک نھاد نظامی یا امنیتی و کشف آن در سلول جمله "حق تشکیل انجمن

  می، در جھت "حکومت قانون" است یا عکس آن؟ھرگونه نظارتی و به دور از افکار عمو
وسیله قانون" مرزی است که اولی را متضمن  شما بزرگواران و اساتید محترم نیک مستحضرید که بین "حکومت قانون" و "حکومت به

  نماید. حقوق شھروندان و دومی را ممکن برای پایمال کردن آن می

اند که رأفت اسالمی  نمایندگان محترم از قوه قضاییه، سخنگوی این قوه اظھار نموده ھمانطور که اطالع دارید در مقابل درخواست شما
  گردد و تخفیف در مجازات مستلزم عفو و توبه یا ھمکاری یا جبران خسارت پیش از صدور رأی است. شامل حال اینجانب نمی

بند و متعھد ھستم، بلکه با اصرار بر  ام، پای ل نمودهاینجانب به شما برگزیدگان مردم اعالم می دارم که نسبت به آنچه بیان یا عم
احقاق حقوق انسانی و اساسی یک شھروند ایرانی مطابق با قانون اساسی کشور و با باور به ظالمانه و غیرقانونی بودن حکم 

  ام ھستم. صادره، خواھان رسیدگی و بررسی پرونده
جدید نظر در حکم صاره گردد، اما قابل رسیدگی در خانه ملت و موجب روشن گردد که موجب ت اگر این امر در قوه قضاییه محقق نمی

بخشی و قضاوت در جامعه، نه تنھا کمتر از کوتاه شدن ایام حبس من  شدن افکار عمومی و قضاوت مردم است و ارزش این آگاھی
رتر از قدرت حاکمان است. لذا با احترام به جایگاه باشد بلکه ارزشی فراتر از آن دارد، چرا که باور دارم قدرت افکار عمومی ب حقیر نمی

نمایم و  مجلس شورای اسالمی ایران می ٩٠ام تقدیم کمیسیون اصل  خانه ملت، شکایت خود را جھت بررسی و رسیدگی به پرونده
سال حبس) اعالم  ١۶سال حبس و پرونده مربوط به محکومیت  ۶ھایم (پرونده مربوط به محکومیت  انتظار دارم پس از بررسی پرونده

 بفرمائید آیا احکام صادره مطابق با قانون بوده است یا خیر؟ و آیا محاکم قضایی، الزامات دادرسی عادالنه، منصفانه و قانونی را رعایت
  کنند یا خیر؟ می

ھای ملت که  رای آرماناید تقاضا دارم ب به این ترتیب از شما که بر کرسی باشرف نمایندگی ملت رنج کشیده این سرزمین تکیه زده
شدن جامعه مدنی است از ھیچ تالشی فروگذار نکنید، چراکه الزمه برخورداری  تحقق دموکراسی، حقوق بشر و نھادینه و گسترده

  مدنی است. -شھروندان از حقوق اقتصادی و رفاه و توسعه، برخورداری آنان از حقوق سیاسی
کنم که پس از ھجرت ھمسرم و به حبس کشیده شدنم و رفتن فرزندان  تان عرض می در پایان با کالمی صمیمانه و خواھرانه خدمت

ھای ھموطنانتان، خاموش شده است. این رنج را با صبوری تحمل خواھم کرد اما  ام چون بسیاری از خانه خردسالم از ایران، چراغ خانه
  د و نگذارید چراغ خانه ملت را خاموش کنند.اید وفادار باشی از شما نمایندگان ملت تقاضا دارم به سوگندی که خورده

  گویم، سپاس. به زبان زنانه یک زن، با مھر مادرانه یک مادر و شرف انسانی یک انسان در سرزمینی به نام ایران، سپاس می

  نرگس محمدی
  زندان اوین

  ١٣٩۵آبان 

 

 



 
 نشان ی بی  حسین ساعدی، واھمه غالم     

 

   ١٢ صفحه   ۶٩ شماره    

گوھر «حسین ساعدی معروف به  غالم
در تبریز به  ١٣١۴ماه  ، سیزدھم دی»مراد

دنیا آمد. عبدالحسین دستغیب منتقد 
» گوھر مراد«ادبی بر این نظر است که 

نام اثری عرفانی است از حزین الھیجی 
گوید که این نام را زمانی  اما ساعدی می

اش در  گورستان نزدیک خانه که در یک
زده از روی سنگ مزاری که  تبریز قدم می

به دختری جوان تعلق داشت برداشته 
است که بر روی سنگ نوشته شده بود 

ساعدی «گوھر ِ مراد. ساعدی در کتاب 
ای  نامه که زندگی» به روایت ساعدی

من در ماه «نویسد:  خودنوشت است می
م. روی خشت افتاد ١٣١۴اول زمستان 

ی اولی  ی دوم پدر و مادرم بودم. بچه بچه
ماھگی مرده بود و از  که دختر بود در یازده

ھمان روی که دست در دست پدر، راه 
قبرستان را شناختم، ھمیشه سر خاک 

در منزل درندشت و گل … رفتم خواھر می
ای داشتم.  و گشادی زندگی ِ فقیرانه

پدرم کارمند ساده دولت بود با مختصر 
اصغر،  پدرش علی» بخور و نمیر...حقوق 

دار  کارمند دولت و مادرش طیبه، زنی خانه
  بود.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ی دبستان را در دبستان بدر  ساعدی دوره

درس خواند و پس از آن به دبیرستان 
آموز دبیرستانی بود  منصور رفت. او دانش

ی  نامه ھایش را در ھفته که اولین داستان
ھمان زمان  آموز منتشر کرد. در دانش

نوشت » ھا از پا نیافتاده«داستانی با نام 
ی کبوتر صلح منتشر شد. او  که در مجله

سن و سال چندانی نداشت که به 
سازمان فرقه دموکرات آذربایجان پیوست 
و ھفده ساله بود که مسئولیت انتشار 

ھای فریاد، صعود و جوانان  روزنامه
دار شد. در سن  آذربایجان را عھده

به  ١٣٣٢الگی و در تابستان س ھجده
کاری با فرقه دموکرات آذربایجان،  اتھام ھم

برای مدتی در زندانی شھربانی تبریز 
دیپلم خود  ١٣٣٣زندانی شد. او در سال 

را گرفت و یک سال بعد و در 
سالگی در دانشگاه تبریز به  بیست

ی پزشکی پرداخت. ھنوز  تحصیل در رشته
د ی چھل نیامده بو ھای دھه سال

و   به عنوان نویسنده ساعدی  که
ھا  نویسی مطرح بر سر زبان نامه نمایش
پنج «و » ھای ورزیل دست به چوب«افتاد. 

نام » ی انقالب مشروطه نمایشنامه درباره
نویسان  ساعدی را در ردیف نمایشنامه

ی  مطرح ایران مطرح ساخت. نمایشنامه
ی دوم  بار در شماره که برای اولین» ھا گرگ«
اش  منتشر شد به زبان مادری» ب ماهکتا«

  یعنی ترکی نوشته شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساعدی به روایت «حسین ساعدی در  غالم
در مورد نوشتن به زبان فارسی » ساعدی

آنقدر توی سر من زدند «نویسد:  چنین می
نثری … که مجبور شدم به فارسی بنویسم

خواھم  که انتخاب کردم خشک نیست. می
ی را بار بیاورم. من ُترک حتمن زبان فارس

باید این کار را بکنم. زبان ستون فرھنگی 
ساعدی در دوران » یک ملت عظیم است.

اش در تبریز با صمد بھرنگی  دانشجویی
شود. در این دوران ساعدی  آشنا می

تری  نوشتن داستان کوتاه را با جدیت بیش
، »شکایت«ھای  کند. داستان دنبال می

ھای  سایه»  مایشنامهو ن» غیروان شب«
ی  ھای این دوره حاصل فعالیت» شب

ساعدی است. در ھمین زمان ساعدی 
نشینی  شب«ی داستان کوتاه  مجموعه
را در تبریز منتشر » باشکوه

در سال  حسین ساعدی غالم کند. می
گذاران کانون نویسندگان  یکی از پایه ١٣۴۶

از تبریز به تھران  ١٣۴١ایران بود. او از سال 
ده بود و به موجب این سفر با بسیاری از آم

فکران و ھنرمندان زمان خود آشنا  روشن
راه برادرش  شده بود. او در تھران به ھم

روزی دایر کرد و در ھمین زمان  مطبی شبانه
به کار با نشریاتی مانند کتاب ھفته و آرش 
پرداخت. ساعدی داستان ترس و لرز، 

ی  نامهنگاری قراداغ، رمان توپ، نمایش تک
ی گاو را بین  نامه پرواربندان، جانشین و فیلم

نوشت. ساعدی  ١٣۵٣تا  ١٣۴۶ھای  سال
کاری برخی نویسندگان  با ھم ١٣۵٣در سال 

ی الفبا را منتشر  نام آن روزگار، مجله صاحب
سال را در  کرد که بازداشت شد و مدت یک

زندان سپری کرد. ساعدی بعد از آزادی از 
ی  نامه ور و گھواره، فیلمزندان سه داستان گ

گاه و داستان کالته نان را نوشت. او  عافیت
به دعوت انجمن قلم آمریکا  ١٣۵٧در سال 

به  ۵٧به این کشور سفر کرد و زمستان 
  کشور بازگشت.

انقالب که پیروز شد ھر روز بیش از گذشته 
گوید که  عرصه بر او تنگ شد. ساعدی می

اشته است گاه قصد خروج از کشور را ند ھیچ
ای جز  ای شد که او چاره اما شرایط به گونه

این تبعید خودخواسته نداشته است. 
ساعدی به روایت «ساعدی در کتاب 

من به ھیچ صورت «نویسد:  می» ساعدی
خواستم کشور خودم را ترک کنم ولی  نمی

ی  رژیم توتالیتر جمھوری اسالمی که ھمه
ھای سیاسی و فرھنگی را به  احزاب و گروه

کرد، به دنبال من ھم بود.  شدت سرکوب می
ابتدا با تھدیدھای تلفنی شروع شده بود. در 

تر از  روزھای اول انقالب ایران بیش
نویسی که کار  نامه نویسی و نمایش داستان

اصلی من است مجبور بودم که برای سه 
ی کشور مقاله  ی معتبر و عمده روزنامه

دی نامه ھم به نام آزا بنویسم. یک ھفته
تک  اش با من بود. در تک مسئولیت عمده

ھا من رو در رو با رژیم ایستاده بودم.  مقاله
ھا، بعد  و نابودکردن روزنامه  پیش از قلع و قمع

ھای تھدیدآمیزی  از نشر ھر مقاله، تلفن
جا که مجبور شدم از خانه فرار  شد تا آن می

کنم و مدت یک سال در یک اتاق زیر 
مخفی داشتیم و باز  شیروانی زندگی نیمه

» ماموران رژیم در به در دنبال من بودند...
ساعدی با چشمی گریان و خشم فراوان 

شود که از راه کوه و دره از مرز  مجبور می
پاکستان فرار کند واز طریق سازمان ملل و 

دان فرانسوی به پاریس بگریزد.  چند حقوق
گاه نتوانست خود را با محیط  ساعدی ھیچ

ساعدی به «ار کند. او در کتاب جدید سازگ
االن نزديک به «نویسد:  می» روایت ساعدی

ام و ھر چند  دو سال است كه در اين جا آواره
روز را در خانه يكی از دوستانم به سر 

كنم كه از ريشه كنده  برم. احساس می می
بینم. تمام  ام. ھیچ چیز را واقعی نمی شده

ر ھای پاريس را عین دكور تئات ساختمان
كنم كه داخل كارت پستال  بینم. خیال می می

ترسم: يكی از  كنم. از دو چیز می زندگی می
خوابیدن و ديگری از بیدار شدن. سعی 

كنم تمام شب را بیدار بمانم و نزديک  می
ی چند ساعت خواب،  صبح بخوابم و در فاصله

بینم. مدام به فكر  ھای رنگی می مدام كابوس
 وطنم ھستم. 

 
 
 
 
 
 
 

ھای  قع تنھايی، نام كوچه پس كوچهموا
كنم  شھرھای ايران را با صدای بلند تكرار می

كه فراموش نكرده باشم. حس مالكیت را به 
ای  ام. نه جلوی مغازه طور كامل از دست داده

كنم؛ پشت و رو  ايستم، نه خريد می می
ام. در عرض اين مدت يک بار خواب  شده

وطنم را  ام. تمام وقت خواب پاريس را نديده
چند بار تصمیم گرفته بودم از ھر بینم.   می

راھی شده برگردم به داخل كشور. حتی اگر 
به قیمت اعدامم تمام شود. دوستانم مانعم 

كنم. از روی لج  اند. ھمه چیز را نفی می شده
حاضر نیستم زبان فرانسه ياد بگیرم و اين 

دانم. حالت  حالت را يک مكانیسم دفاعی می
 قرار است و  آدمی كه بی

...  
   ١٩دامه در صفحه ا

 

حسین ساعدی در  غالم
» ساعدی به روایت ساعدی«

در مورد نوشتن به زبان 
نویسد:  فارسی چنین می

آنقدر توی سر من زدند که «
مجبور شدم به فارسی 

نثری که انتخاب … بنویسم
کردم خشک نیست. 

خواھم زبان فارسی را بار  می
بیاورم. من ُترک حتمن باید این 

. زبان ستون کار را بکنم
فرھنگی یک ملت عظیم 

 »است.

كنم كه داخل كارت  خیال می
كنم. از دو  پستال زندگی می

ترسم: يكی از خوابیدن  چیز می
و ديگری از بیدار شدن. سعی 

كنم تمام شب را بیدار بمانم  می
و نزديک صبح بخوابم و در 

ی چند ساعت خواب،  فاصله
 ھای رنگی مدام كابوس

ام به فكر وطنم بینم. مد می
 ھستم

زندگی در تبعید یعنی «گفت:  می
  زندگی در جھنم. بسیار بداخالق

دانم دیگران چگونه  نمی ام و شده
 »کنند. مرا تحمل می



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ۶٩ شماره    

  بخش اول

تی بینش ھای نظری، برنامه ای، تشکیال
و منش ھای گوناگونی را چپ   و کنش

ایران در تاریخ بلند خود تجربه کرده، و ھم 
، »پروژه وحدت چپ«اکنون بروز می دھد. 

که در راستای وحدت چپ دموکرات ایران 
حرکت کرده و به دستاورد ھایی رسیده، 
با انتخاب بینش نظری، سیاسی، برنامه 
ای، سازمانی و کنش و منش روبرو 

از آغاز تا کنون، » ژه وحدت چپپرو«است. 
در طرف ھای چھارگانه آغازین آن و نیز 
فراتر از آن در خارج از این جمع، نیرویی را 
ایجاد کرده است که خواھان وحدت و 
ایجاد سازمانی واحد از چپ دموکرات 

، با مباحثات »پروژه وحدت چپ«است. 
نظری، برنامه ای، سیاسی و سازمانی 

به ھمگرایی ھایی  دامنه دار و گسترده
دست یافته و آن ھا را تا حدی تدوین 

  کرده است. 

سند تھیه شده، گرچه ھنوز نھایی 
نیست، ولی در ھمین حد نیز، محصول 
مھم و ارزشمند بحث ھا، گفتگوھا، 
مذاکرات و توافقات جمع ھایی است که 
تا پیش از این پروژه و بدون تالش ھای 

، ولی ناشی آز آن، با ھم اگر نه بیگانه
، با »پروژه وحدت چپ«نزدیک نبوده اند. 

کار و تالش مشترک، تمایل و اراده ای را 
شکل داده است که با عبور از نیروی ماند 
و حفظ وضع موجود، ھمبستگی میان 
نیروھای ھمراه این پروژه را ببار آورده 

  است. 

  

  

  

ھمبستگی برای ایجاد سازمان واحدی 
  ان، درراستای وحدت چپ دموکرات ایر

سازمان واحدی پلورالیستی، سازمان 
واحدی رھا از بازی قدرت درونی و 
معطوف به فعالیت سیاسی تاثیر گذار در 

را » پروژه وحدت چپ«برون از خود. اینھا، 
در استانه تشکیل کنگره مشترک وحدت 
قرار داده و تدارک و برگزاری آن برای ایجاد 
سازمان واحد، مورد تایید طرف ھای 

رار گرفته است. این پروژه، اکنون وحدت ق
با تدارک و برگزاری کنگره وحدت، تداوم و 
به سرانجام می رسد. این امر، نیازمند 
پرداختن به مسائل اصلی فرا روی وحدت 

 است.

  بینش نظری سیاسی 

بینش نظری سیاسی غالب در چپ 
ایرانی، برای مدت ھای طوالنی در تاریخ 

ت بوده آن، معطوف به کسب انقالبی قدر
است. سرنگونی حکومت، از طریق انقالب 
برای رسیدن به سوسیالیسم سیمای این 
گفتمان بوده است. ھنگامی که جمھوری 
اسالمی، چپ ایران را با سرکوب بی رحمانه 
از صحنه سیاسی حذف کرد و جان به 
دربردگان را پراکنده و یا به خارج از کشور 

یل راند، این سیما، به فصل مشترک چپ تبد
شد با ھمه تفاوت ھایی که داشتند. ھم 
اکنون نیز ھمین سیما را بخشی از چپ 

  حامل است.

  

  

  

  

  

   

اما، بخش دیگر آن طی دوره حدودا سی 
ساله اخیر، بر این بینش نظری سیاسی 
نماند و برای انتخابی دیگر، متاثر از تحوالت 
کشور و جھان، به جستجو پرداخت. برای 

رج از کشور، کسب این بخش، در داخل و خا
قدرت بعنوان ارزش اصلی مبارزه، بمرور زیر 
سئوال رفت. از این بینش، آمدن و رفتن این 

  یا آن رژیم، دیگر پاسخگو نبود.

رژیم ھا چه بخواھیم چه نخواھیم، می آیند 
و می روند. با بھره گیری از کارھای علمی 
انجام شده از جمله کارھای محقق گرانقدر 

ی دکتر حسین بشیریه، علوم سیاسی آقا
می دانیم فروپاشی رژیم ھای غیر 
دموکراتیک، ناشی از بحران ھای درونی آن 
ھاست. بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، 
بحران در ھمبستگی کادرھا و کارکنان 
سیاسی با طبفه حاکم، نارضایی عمیق 
ھمگانی از شرایط اجتماعی اقتصادی و 
سیاسی به فروپاشی رژیم ھای غیر 

موکراتیک منجر می شوند. کسی نمی د
تواند شک کند که رژیم جمھوری اسالمی با 
انباشت بحران ھا و نارضایی ناشی از آن 
ھا، و ناتوانی ایدئولوژیک و طبقاتی آن در 
تغییر اوضاع، پایدار بماند. عمر این رژیم به 
پایان می رسد، گرچه ھنوز با تکیه بر ابزار 

  وردار است. سرکوب از سلطه و استیال برخ

رژیم غیر دموکراتیک می تواند بیفتد ولی 
گذار به دموکراسی صورت نگیرد. گذار به 
دموکراسی، به بینش دموکراتیک و بسیج و 
مدیریت مبارزه مردم توسط فرزندان مبارز و 
دموکرات و چپ آنان بستگی دارد. وجود 
احزاب و سازمان ھا و تشکل ھای سیاسی 

ف، توافق و سازش و مدنی مبارزین که ائتال
برای تامین شرایط دموکراتیک را فراھم می 

کنند و استعداد چنین فعالیتی را دارند، برای 
گذار به دموکراسی تعیین کننده است. 
استبداد دینی و سرکوب، کمترین فعالیت 
متشکل و مستقل مبارزین دموکرات و چپ را 
در کشور تحمل نمی کند. در چنین شرایطی، 

ی، خاتمی که طرفدار ادامه موسوی، کروب
نظام جمھوری اسالمی با پیامدھای غیر 
دموکراتیک آن اند، اصالحاتی را مطالبه کرده 
اند که انعکاسی از برخی مطالبات موجود در 

  جامعه است. 

روشن است که آن ھا از سرکوب بی نصیب 
نمانده اند. با این وجود بر مطالبات خود 

، موقعیتی »جنبش سبز«و در   پایداری کرده
در حد رھبر را یافتند. این سابقه در آینده 
سیاسی ایران نمی تواند تاثیر نداشته باشد. 
بعالوه، نیروھای سیاسی دیگری نیز وجود 
دارند که با تکیه به امکانات خارجی یا بدون 
آن، در میان افکار عمومی ایرانیان پایگاھی با 
اھمیت یافته اند. در این میان، اپوزیسیون 

موکراتیک، با تعداد پرشمار و کیفیات و د
صالحیت ھای گوناگون، پراکنده و کم اثر 
مانده است. در چنین شرایطی، اگر ارزش 
اصلی مبارزه پایان عمر این رژیم باشد، صرف 
رفتن این رژیم، و امدن رژیمی دیگر، 
دموکراسی، آزادی، عدالت و پیشرفت 
اجتماعی را ببار نمی آورد. پس، کسب قدرت 
و آن ھم بیشتر در وجه سلبی که ارزش 
اصلی مبارزه تلقی می شد، بمرور در میان 
بخشی از چپ اھمیت خود را از دست داد. 
به جای آن، گذار به دموکراسی بعنوان ھدف 
قرار گرفت که می تواند بشیوه ھای مختلفی 

  صورت بگیرد. 

  

  

  

  

گذار به دموکراسی می تواند با گسست 
د و یا با تغییرات تدریجی ناگھانی از رژیم باش

و طوالنی که نھادھای رژیم غیر دموکراتیک 
مدتھا باقی می مانند و تغییرات تدریجی را در 
جامعه شاھد ایم. در اولی بسیج قوی ولی 
سازمان ھای مدنی و سیاسی بدلیل سابقه 
این سازمان ھا در نتیجه عملکرد بسته رژیم، 
ضعیف اند، اما در دومی بسیج ضعیف تر 
است اما سازمان ھای مدنی و سیاسی 
بمرور قوی تر می شوند. در اولی مطالبات 
کلی تر و ضد کلیت رژیم مطرح می شوند و 
در دومی مطالبات حداقلی تر و از جزئی رو به 
قوی تر شدن اند. دیده شده است که این 
شیوه ھا و مطالبات بدون توجه به شرایط 

  واقعی مطرح می شوند.
 ...  

   ١٤صفحه ادامه در 

 انتخابی از میان انتخاب ھای ممکن»: پروژه وحدت چپ«

  نادر عصاره

سوسیالیسم مورد نظر ما 
امری است آگاھانه برای 
دستیابی به جامعه مطلوب 
و انسانی که به مثابه یک 
فرایند با ایجاد و گسترش 

ھای سوسیالیستی و  ارزش
مشارکت دمکراتیک و آزادانه 
نیروھای ذینفع در تحول 
سوسیالیستی شکل 

 گیرد می

نمی توان موافق بود با آن 
گرایشی که با رد بینش 
نظری سیاسی گذشته 
چپ، به قناعت به تغییر 

والیت فقیه نزدیک  روش
شده یا رسیده است. برای 
گذار به دموکراسی در ھر 
یک از شیوه ھای گذار، 
وجود اپوزیسیون بخصوص 
اپوزیسیون دموکراتیک و 

ز جناح ھای اصالح مستقل ا
 طلب اھمیت دارد

، محصول »پروژه وحدت چپ«
ھمگرایی نیروھایی از چپ 
ایرانی در خارج از کشور بوده 

اصله گیری از است مبتنی بر ف
شیوه گذار بعنوان ھدف و 
جایگزینی آن با گذار به 
دموکراسی بعنوان ارزش 

 اصلی مبارزه

 



  

   ١۴ صفحه ۶٩ شماره    

  ... پروژه وحدت چپ«
  ١٣ادامه از صفحه 

برخورد احساسی و واکنشی به این 
شیوه ھا و مطالبات، که عمدتا ناشی از 
شرایطی خارج از اراده نیروھای 
سیاسی اند، می تواند به مواضع و 
برنامه ھایی بیانجامد که با سیر واقعی 

ض باشد. گذار به جامعه متناق
دموکراسی می تواند از باال، یا از 
توافقی میان باال و اپوزیسیون و یا با 
گسست ناگھانی انجام شود. براین 
اساس، نمی توان موافق بود با آن 
گرایشی که با رد بینش نظری سیاسی 
گذشته چپ، به قناعت به تغییر روش 
والیت فقیه نزدیک شده یا رسیده است. 

به دموکراسی در ھر یک از برای گذار 
شیوه ھای گذار، وجود اپوزیسیون 
بخصوص اپوزیسیون دموکراتیک و 
مستقل از جناح ھای اصالح طلب 
اھمیت دارد. اپوزیسیونی که به پیش 
کشیدن مطالبات ملی دموکراتیک 
(حقوق و ازادی ھای فردی و سیاسی) 
نه صرفا خواسته ھای خاص می پردازد، 

دارد، از بینش و ساختار باز و روشنی 
سیاست دموکراتیک برخوردار است و 
باالخره نتیجتا از نیروھای مختلف درون 
حکومت و دولت ھای خارجی مستقل 
می باشد. در گذار به دموکراسی قدرت 
اپوزیسیون دموکراتیک امتیازی به 
حساب می اید در صورتی که نیروی 
شبه اپوزیسیون و یا اپوزیسیون غیر 

انند موانعی باشند، دموکراتیک می تو
بی ان که نقش ھر یک در گذار نادیده 

  گرفته شود.

  

  

  

  

  

توان اپوزیسیون دموکراتیک در  
سازماندھی، برخورداری از حمایت 
گسترده اجتماعی، برخورداری از برنامه 
روشن، برخورداری از رھبری نیرومند و 
بسیج امکانات با فعالیتی مطالبه محور و 

ی شود نه بصرف برنامه محور تامین م
فعالیتی آرمانگرایانه و یا افشاگرانه. با 
ائتالف پذیری اپوزیسیون و با صف بندی 
تمام نیروھای سیاسی دموکراتیک در 
مقابل رژیم، قدرت مبارزه و مذاکره آن در 
مقابل رژیم تقویت می شود. رژیم 
کنونی ایران، تا کنون و با شدت و ضعف 

ه ھای مختلف، با جامعه مدنی و شب
اپوزیسیون برخورد نیمه بسته می کند. 
این باعث می شود که در جامعه مانند 
رژیم ھای کامال بسته نارضایی به تراکم 
و به حالت انفجاری نرسد. وجود شبه 
اپوزیسیون در جامعه و شرکت آن در 
انتخابات باعث شرکت مردم در انتخابات 

برای تامین خواسته ھای خود می شود. 
کراتیک با استفاده از فضا اپوزیسیون دمو

ھای سیاسی امکان گذار به دموکراسی را 
باال می برد. در حالی که در رژیم ھای 
بسته، اپوزیسیون به شیوه ھای رادیکال و 

  انقالبی ترغیب می شود.

  

  

  

  

  

  

با چنین نظری، گذار به دموکراسی جایگاه 
ارزش اصلی را یافته است و مسئله مرکزی 

از سلب و کسب  در بینش نظری سیاسی
قدرت سیاسی به سوی تامین، تقویت و 
تحکیم شرایط گذار به دموکراسی عبور کرد. 
عناصر، محفل و تشکل ھایی از چپ، که با 
ھمه تنوع خود، از ھدف شمردن شیوه گذار 
و صرف برانداختن رژیم فاصله گرفته و به 
گذار به دموکراسی و تامین شرایط آن 

افته اند، چپ بعنوان ارزش اصلی تمایل ی
دموکرات نامیده شده اند. این نیرو در داخل 
و خارج از کشور، بعنوان یکی از نیروھای 
سیاسی کشور و بخشی از مخالفین رژیم 
جمھوری اسالمی، بر بینش نظری سیاسی 
تامین شرایط گذار به دموکراسی، پای می 
فشرد. چپ دموکرات، مبارزه برای گذار به 

رای تامین ارزش دموکراسی را با تالش ب
ھای خاص یا عام دیگر، برای آزادی، برابری، 
عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، مھار 
سرمایه داری تا رسیدن به آلترناتیو جایگزین 
آن که سوسیالیسم نامیده شده است، 

  ھمراه می کند.

آسمان جھان ما را ابرھای سیاھی فرا 
گرفته و شواھد نشان می دھد که انبوه این 

ا، بازھم انباشته می شود. انتخاب ابرھ
دونالد ترامپ، به ریاست جمھوری در ایاالت 
متحده امریکا، کسب قدرت سیاسی است 
توسط راسیسم، سنت گرایی و مخالفین 
حفظ محیط زیست. کسب قدرت سیاسی 
توسط این نیرو در کشوری روی داده است 
که بنا به موقعیت آن نقش مھمی را در 

ند. بعالوه، ھمین جھان ما بازی می ک
گرایش سنتی راسیستی و مخالف حفظ 
محیط زیست در اروپا در حال رشد است. 
انتخابات ریاست جمھوری در فرانسه که پنج 
ماه دیگر برگزار می شود، تا کنون نشانه 
ھای خطرناکی را بروز داده و راست با 
گرایش راسیستی سنتی و غیر اکولوژیک از 

ن کشور از یکسو و حزب راسیستی در ای
سوی دیگر، ھم اکنون قدرتمند در صحنه 
سیاسی این کشور ظاھر شده اند. در 
منطقه خاورمیانه، داعش و امثال داعش و 
تعصب مذھبی سلفیستی و شیعی گری و 
طرفداران جنگ مذھبی سنگربندی می 

کنند. باالخره، کشور ما، در شدیدترین بحران 
ر اقتصادی تحت استبداد دینی و فساد فراگی

قرار دارد. گلوبالیزاسیون و ایجاد بازار آزاد 
جھانی بدون وجود مکانیزم ھای الزم 
جھانی، امنیت را از ھمه سلب و در اختیار 
سرمایه قرار داده است. ناامنی و ھراس در 
ھمه جا، به رشد راست و راسیسم در افکار 
عمومی انجامیده است. دموکراسی، آزادی، 

ی بسیاری از عدالت، صلح و ھمزیستی برا
مناطق جھان دور از دسترس و در منازل 
خود، ضعیف و در خطر قرار دارند. بحران 
وحشت زایی که در حال فرا گرفتن جھان 
است، طرفداران عدالت و آزادی و 
دموکراسی را به مقاومت فرا می خواند. این 
انتخابی است در مقابل چپ ھا، دموکرات 

س، از ھا و تمامی انسان دوستان جھان. پ
نظر روندھای و مبارزات آتی در جھان بعنوان 
یک کل و در کشورھای گوناگون جھان نیز، 

  دموکراسی جایگاه ویژه ای می یابد.

، محصول ھمگرایی »پروژه وحدت چپ«
نیروھایی از چپ ایرانی در خارج از کشور 
بوده است مبتنی بر فاصله گیری از شیوه 

گذار به گذار بعنوان ھدف و جایگزینی آن با 
دموکراسی بعنوان ارزش اصلی مبارزه. این 
بینش نظری سیاسی از میان بینش ھای 
دیگر، انتخاب این پروژه بنظر می رسد. 
سیاست، امر جمعی است و نه کسر شدن 
از ھم. چپ که از انسان آغاز می کند و حق 
زندگی شایسته انسان را برای مردم می 

نشا خواھد، باید تبدیل به نیرو شود تا م
تغییر گردد. پس، با مردم خواھان تغییرات 

  باید پیوند خورد. چگونه؟

  

  

  

  

با عمل به برنامه و مطالبات مشخص خود و  
نشان دادن این که راه سومی، فراتر از این 
یا آن جناح حکومتی ممکن است. انتقاد و 
افشاگری صرف و سپردن برنامه و عمل به 

پس گذار  بعد، به پیوند با مردم نمی انجامد.
به دموکراسی مضمون فعالیتی است که 
مطالبه محور و برنامه محور می باشد. 

، که سال ھاست آغاز و »پروژه وحدت چپ«
به راه خود برای کمک به وحدت چپ 
دموکرات ایران ادامه داده و افت و خیزھای 
بسیاری را پشت سر نھاده تا به نقطه امروز 

ای رسیده است، گامی است در حد خود بر
جمع شدن نیروھای مشترک در این بینش. 
نتیجه گیری من، با این پرسش روبرو می 
شود که آیا دیدگاه ھای متضاد با این بینش 

وجود ندارند؟ آیا » پروژه وحدت چپ«در 
براستی بینش مشترکی در پروژه وحدت 
چپ یافت می شود؟ پروژه وحدت چپ، در 
جمعبندی از مباحث خود سندی را تحت 

  ...اشتراکات و عنوان 
   ١٥ادامه در صفحه 

تالش برای نزدیک کردن 
نیروھای جمھوری خواه، 

ـ الئیک  دموکرات و سکوالر
و فراھم آوردن زمینه ھای 
الزم جھت شکل دادن به 
یک ائتالف گسترده 
سیاسی میان آنان، از 
مولفه ھای اصلی 
استراتژی (راه کار) 
سیاسی ما محسوب می 

 شود

در این میان، اپوزیسیون 
دموکراتیک، با تعداد 
پرشمار و کیفیات و 
صالحیت ھای گوناگون، 
پراکنده و کم اثر مانده 

در چنین شرایطی،  است.
اگر ارزش اصلی مبارزه 
پایان عمر این رژیم باشد، 
صرف رفتن این رژیم، و 
امدن رژیمی دیگر، 
دموکراسی، آزادی، عدالت 
و پیشرفت اجتماعی را ببار 

 نمی آورد

سیاست ما در این راستا بر 
اتحاد گسترده و ممکن با 
دیگر نیروھای چپ و 
سوسیالیست؛ ائتالف با 
نیروھای دموکراسی خواه 
و آزادی طلب حول 
جمھوریت، جدائی دولت و 
دین و رعایت حقوق بشر 

  است



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۶٩ شماره    

 !به پیش »تشکل مشترک حزبی«به شوق بنیان گذاری 

  ... پروژه وحدت چپ«
  ١٤ادامه از صفحه 

اختالفات منتشر کرده و در دسترس 
است. بخش اشتراکات آن، که گروه 
منشور مرکب از نمایندگان ھر 
چھارطرف وحدت تھیه کرده است، 
ضمیمه می شود(*). این سند یک 
دستاورد تلقی شده است که می 
تواند تکمیل شود و کمبودھای آن نیز 
مورد تاکید واقع شده اند. این سند با 
بینش گذار به دموکراسی سازگار 
است و تکمیل شدن آن نیز به این 

یروی اصلی، موثر و جھت تمایل دارد. ن
محرک وحدت با رسیدن به این بینش 
شکل گرفته و خواھان وحدت در این 
سمت است، ضمن این که بینش ھای 
دیگری نیز در میان جمع ھای مشارکت 
کننده در پروژه وحدت وجود داشته، که 

  باقی نمانده و یا باقی مانده اند.
بینش ھای سازمانی و کنش و منش  

پروژه وحدت «تخاب ھای گوناگون و ان
، در بخش دوم این مقاله بزودی »چپ

  منتشر می گردد.

پروژه «گروه کار منشور که در  (*) 
، با مسئولیت ھشت نفر »وحدت چپ

از نمایندگان چھار طرف آغازین تشکیل 
شده بود، تھیه سند واحدی را برعھده 
داشت. این گروه نظرات مشترک 
موجود در چھار طرف را استخراج و 

الفات موجود را نیز در ذیل آن طرح اخت
کرد. در اینجا اشتراکات درج می شوند. 
اصل سند در آدرس اینترنتی زیر در 

  دسترس است :
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  اشتراکات

ما، بخشی از سازمان ھای  .١
سیاسی چپ و جمعی از کنشگران 

ایران، دست به وحدت و ایجاد یک چپ 
تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی 
می زنیم. نقطه عزیمت این حرکت از 
جمله بر پایه گسست از سیستِم 

سوسیالیسِم “فکرِی و عمل کردی 
ٌ موجود و اعتقاِد به جدائی ” واقعا

ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی 
  است.

در   اکنون  ھم  که  اى ما در مبارزه  .٢
کار و   میان  جھانى  دارى سرمایه  امنظ

کار قرار   دارد، در جانب  جریان  سرمایه
داریم؛ بر رفع تبعیض ھای طبقاتی، 

و   جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی
تاکید داریم. ما به آزادی،   مذھبى

دموکراسی، برابری، عدالت اجتماعی 
و سوسیالیسم باورمندیم و برای 

می کنیم  تحقق آن ھا در ایران مبارزه
حقوق بشر، دموکراسی، برابر حقوقی 
زن و مرد و حفظ محیط زیست، از اصول 
پایه ای برنامه ما و جزو ارزش ھای ما 

  می باشند.

ما مخالف و ناقد مناسبات  .٣
 داری ھستیم و براین باوریم که  سرمایه

سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ 
اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی 

یابی به  تالش بشریت برای دستنیست. 
ھای  جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران

داری ھمراه با  ادواری و ساختاری سرمایه
گستر  نیاز حیاتی آن به توسعه ی جھان

برای سودآوری ھر چه بیشتر، از دھه 
ھشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در 

داری، ھمراه با سلطه بیشتر  سرمایه
وده است که به سرمایه مالی، گش

نئولیبرالیسم مشھور است. این روند با 
شتابی روز افزون بر نابرابری و شکاف 
اجتماعی و انباشت ثروت در دست الیه 
نازکی از جمعیت می افزاید، از میزان 
خدمات عمومی و تامین اجتماعی 
می کاھد و سلطه سرمایه مالی و 
انحصارات را بر تمام وجوه حیات سیاسی، 

فرھنگی و خصوصی گسترش  اجتماعی،
  دھد. می

داری و برقراری  با جھانی شدن سرمایه
المللی،  نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین

ماندگی نسبی،  نه تنھا فقر و عقب
ھای  ھا و نابرابری میلیتاریسم، انواع تبعیض

اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه 
در بین کشورھا (شمال وجنوب)، ابعاد 

ه خود گرفته است، بلکه ای ب سابقه بی
ای  تغییرات ناشی از تراکم گازھای گلخانه

در جو زمین، تخریب اکوسیستم، 
ھای فزاینده محیط زیست که  آلودگی

محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در 
داری گلوبالیزه است، به بحران  سرمایه
داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع  سرمایه

انداز آینده  میک فاجعه اکولوژیک را در چش
بشریت قرار داده است. از یک سو در پرتو 
فرآیند جھانی شدن، دستآوردھائی حاصل 

توانند در خدمت انسانی  شوند که می می
ھا و  کردن زندگی در راستای آرمان

ھای انسانی قرار گیرند و از سوی  ارزش
دیگر این دستآوردھا به جھت خصلت 

ھای  گری دولت سرمایه دارانه، سلطه
المللی و به ویژه  زرگ، انحصارات بینب

انحصارات مالی بین المللی و سپردن 
فرآیند جھانی شدن به بازار به عنوان 

عدم مشارکت و  دھنده روندھا،  سامان
مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان 
جھان، این فرصت ھا را در معرض خطر قرار 

  می دھد.
ما مخالف جھانی سازی نئولیبرالیستی  

تیم که از جانب جریان ھای راست نو، ھس
دولت ھای محافظه کار، شرکت ھای 
فراملیتی، بانک جھانی و صندوق بین 
المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان 
اکثریت جامعه بشری به پیش برده 

ھای  می شود. ما ھمراه با جنبش
اجتماعی و نھادھای غیردولتی، به عنوان 

لی المل جزئی از جنبش بین
سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای 

  کنیم. جھانی دیگر مبارزه می

از نگاه ما سوسیالیسم به معنای  .۴
رھائی انسان از طریق نقد و نفی 
مناسبات سرمایه داری است. 
سوسیالیسم مورد نظر ما امری است 
آگاھانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و 

د و انسانی که به مثابه یک فرایند با ایجا
ھای سوسیالیستی و  گسترش ارزش

مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروھای 
ذینفع در تحول سوسیالیستی شکل 

گیرد. برای ما نظام سوسیالیستی  می

مبین یک تحول بنیادی و دموکراتیک در 
ھای اقتصادی و اجتماعی و نیز در  عرصه

مناسبات انسان امروز با طبیعت است. 
آزادی در پیوند سوسیالیسم با دمکراسی و 

تنگاتنگ قرار دارد. سوسیالیسم بر پایه 
دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در 
جھت دمکراسی مشارکتی و مستقیم و 

در اداره جامعه و در   مردم  حداکثر مشارکت
ھای اقتصادی، سیاسی و  گیری  تصمیم

اجتماعی، با سازماندھی دمکراتیک اقتصاد و 
ا و اطالعات برای ھ توزیع قدرت، ثروت، فرصت

ھمگان استوار خواھد بود. سوسیالیسم 
ی  به جای جامعه“مورد نظر ما در یک کالم 

کھن بورژوازی، با طبقات و تناقضات 
اش، اجتماعی از افراد در مشارکت  طبقاتی

با ھم شکل می گیرد که در آن تکامل 
ی ھمگان  ی ھر فرد شرط تکامل آزادانه آزادانه
  یست).(مانیفست کمون” باشد

ما طرفدار دموکراسی و مخالف ھر گونه  .۵
را   استبداد و دیکتاتوری ھستیم. حاکمیت

توسط مردم و برای مردم   از اراده مردم  ناشى
  ، به آزادانه مردم  و انتخاب  راى  دانیم. به مى

و پلورالیسم سیاسی   قدرت  زمانى  محدودیت
پای بندیم. ما به عنوان نیروی چپ و 

برای تعمیق و گسترش  سوسیالیست
دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی 
و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و 

  خود مدیریتی مبارزه می کنیم.

جمھوری اسالمی دولتی است سرمایه . ۶
داری و استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، 
حقوق بشر، دموکراسی که فساد در تاروپود 

س با تکیه به آن ریشه دوانده است و در اسا
رانت نفتی، ارگان ھای امنیتی و نظامی و 
گروه ھای سازمان یافته که از رانت حکومتی 
بھره می گیرند، به سلطه سیاسی خود 
تداوم می بخشد. جمھوری اسالمی دولتی 
دین ساالر است و با تلفیق دین و دولت و 
ساختار مبتنی بر والیت فقیه و قانون 

ر شیعه اثنی اساسی تبعیض آمیز مبتنی ب
عشری، مانع اعمال اراده مردم، حق 
حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین 

باشد و در واقع وجوِد  سرنوشت خویش می
آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و 
  تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

. از ویژگی ھای سرمایه داری ایران در دوره ٧
سیخته، جمھوری اسالمی، رشد لجام گ

تقویت خصلت تجاری و داللی، تشدید 
ی اقتصاد  رانت خواری و فساد، رواج گسترده

زیرزمینی، شکل گیری بنیادھای خارج از 
نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، 
تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک کارتل 
بزرگ اقتصادی است. در این دوره مداوما 

ا استفاده از الیه ھای جدیدی از بورژوازی ب
قدرت و رانت خواری، پا به حیات گذاشته اند 
که برسر بھره گیری از رانت حکومتی و 
تصاحب سھم بیشتر، در چالش با یکدیگر 

  ھستند. 

بورژوازی ایران از الیه ھای مختلف تشکیل 
شده است: بورژوازی تجاری و داللی سنتی، 
صنعتی، مالی، مستغالت، نظامی و گروه 

ازی تجاری و داللی. اتکا به نوظھور بورژو
اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و 

  ...کتاب، 

   ١٥ادامه در صفحه 
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   ١۶ صفحه   ۶٩ شماره    

  دوستان گذشته

سال  ٣٥با نگاھی به جغرافیای سیاسی 
قبل، می بینیم که امریکا دوستان قدرتمندی 
مانند ایران محمد رضا شاه پھلوی با تیتر 
ژاندارم منطقه و با قدرت نظامی ی بزرگش، 
مصر زمان سادات، بزرگترین قدرت نظامی 

ھای عربی با سیاست ھای گرایش کشور
به غرب و نزدیکی به اسرائیل، ترکیه قوی 
ترین نیروی نظامی منطقه و عضو ناتو، 
پاکستان با ارتشی قوی و متحد اصلی 
امریکا در مقابله با نفوذ روسیه شوروی در 
شرق خاورمیانه، و سرانجام اسرائیل متحد 
استراتژیک امریکا، در منطقه خاورمیانه 

  ست. داشته ا

  

  

  

  

  

  

  

  

حتی بعد از سقوط شاه و قدرت گیری 
طالبان درافغانستان، با پایان جنگ سرد و 
شکست استراتژیک ابرقدرت روسیه شوروی 
و تبدیل آن به روسیه ای ضعیف و درگیر 
مسائل داخلی، امکانات امریکا بعنوان تنھا 
ابرقدرت برای تاثیرگذاری و ایجاد تغییر در 

بوده اند. آن چنان منطقه و جھان چشمگیر 
که بدون مخالفتی جدی ازسوی نیروھا و 
قدرت ھای بین المللی و با ائتالفی گسترده 
دست به ماجراجوئی حمله نظامی به عراق 

 زد.

  "دوستان" کنونی

اما چینش سیاسی کنونی در منطقه و 
رابطه قدرتمندان فعلی اش با امریکا چگونه 
 است؟ ژیم شاه، ژاندارم منطقه، فرمانده
جزیره ثبات و دوست صمیمی غرب و 
بخصوص امریکا جای خود را به نظام 
جمھوری اسالمی و یکی از مخالفان 
سرسخت امریکا با چھار دھه شعار مرگ بر 
امریکا داده است. ترکیه عضو ناتو، نظامی با 
حرف شنوائی زیاد از متحد اصلی جھانی 
خود امریکا، سپر دفاعی ناتو مقابل روسیه 

انه، بزرگترین دوست اسرائیل در در خاورمی
بین کشورھای اسالمی، دارای نظامی 
سکوالر و باورمند به ارزش ھائی سیاسی و 
حقوقی غرب، ولی ترکیه اردوغان با سمت 

گیری به اسالمی گرائی و نزدیکی به روسیه و 
مخالفت با دولت اسرائیل، ھمراه با رؤیای احیاء 

ی درھم امپراطوری عثمانی و برنامه ھائی برا
ریختن مرزھای جغرافیائی درمنطقه، جھت 
گیری ھای ناروشن، غیرقابل پیش بینی و 
خطرناکی را شروع کرده که می توانند به نتایج 
فاجعه آمیزی بیانجامند. رابطه عربستان 
سعودی، این دوست استراتژیک امریکا در بین 
کشورھای عربی، با حمایت آشکار و پنھان 

بنیادگرائی سنی، با میلیاردی عربستان از 
سیاست کجدار و مریزش با داعش و با 
استراتژی سیاست خارجی مقابله با بلوک 
شیعه به رھبری ایران جمھوری اسالمی، و در 
نھایت بدلیل نزدیکی امریکا با ایران و ھمکاری 
ھای وسیع نظامی اش با جمھوری اسالمی 
درعراق، بسردی و کدورت کشیده شده است. 

و متحد نزدیک امریکا، مشغول  پاکستان دوست
الس زدن با طالبان بوده و خاکش تبدیل به النه 
انواع و اقسام اسالمیون رنگارنگ و رادیکال 
شده است. حتی اسرائیلی متحد استراتژیک 
امریکا و غرب در منطقه ھم رابطه سرد و پر 
تنشی را در دوران اوباما با امریکا تجربه می 

  کند.
  

  نی یا شیعهانتخاب بین داعش س

در چنین شرایطی امکانات امریکا برای 
سیاست ورزی و تاثیرگذاری درمنطقه چیست؟ 
توجه داشته باشیم که دیگر آن زمانی که 
امریکا بعنوان یکی از دو ابرقدرت جھان دو 
قطبی مطرح بود و به ھمین دلیل بسیاری از 
کشورھا برای مقابله و جلوگیری از سیاست 

وروی و کمونیست ھا ھای تھاجمی روسیه ش
به آن احتیاج داشته و سیاست ھایشان را با 
آن ھماھنگ می کردند، گذشته است. با پایان 
جھان دو قطبی، با مرگ ابرقدرت شوروی، 
اگرچه با تاخیر ولی ابرقدرت دیگر ھم مرده و 

  جھان به دوران چند قطبی وارد شده است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رگترین قدرت اکنون در کنار امریکا بعنوان بز
اقتصادی و نظامی دنیا، جھان شاھد چند 
قدرت بزرگ با عملکرد بین المللی مانند چین، 
روسیه، اروپا و چندین قدرت کوچک، در منطقه 
ھای مختلف جھان است. در دنیای جھانی 

شده که یکی از نتایج آن قدرت گیری اقتصادی 
دنیای دوم است، آن چنان که در شاخه ھای 

عت، یا جایگزین دنیای اول شده و یا زیادی از صن
از آنھا سبقت گرفته و برتری اقتصادی دنیای 
اول را به چالش کشیده است. نقش این 
کشورھا درجھان کنونی غیرقابل چشم پوشی 
است. جھان اول دیگر نمی تواند مانند گذشته 
سیاست ھایش را به بقیه دنیا دیکته کند. 

بزرگترین قدرت  بعبارت دیگر، اگر چه امریکا ھنوز
نظامی دنیا است، ولی از توان و قدرت 
مانورش، در عرصه اقتصادی و نظامی در دنیا 
کاسته شده و ھر آن جائی که خواست قدرت 
مخوف نظامی اش را بکار گیرد و "سیاست 
دیکته کند" نتایج معکوس و منفی بدست آورده 
است. برای مثال می توان از حضور نظامی در 

ج شتابزده از آن کشور گرفته تا سومالی و خرو
لشگرکشی ماجراجویانه به عراق و نتیجه آن، 
یعنی شکل گیری "جمھوری اسالمی عراق" و 
باال بردن توان جمھوری اسالمی برای کامل 

  کردن پازل امپراطوری شیعه در منطقه نام برد.

  

  

  

  

جھانی چند قطبی، که اقتصاد و دانش نو در آن 
نیائی است که دیگر حرف اول را می زنند، د

نمی توان تنھا با حربه و قدرت نظامی به 
سیاست ورزی در آن پرداخت. چین مناسبترین 
شاھد چنین جھانی است. کسب قدرت دوم 
اقتصادی جھان و افزایش نقش اش در دنیا 

  بدون "بکارگیری اسلحه".

اما چرا امریکا دیگر در منطقه دوستی ندارد، و 
ست؟ چرا امریکا بر سر دوستانش چه آمده ا

نتوانست دوستان تازه ای را بجای دوستان از 
دلیل اصلی را می  دست داده جایگزین نماید؟ 

توان راھکار بلند مدت امریکا در دوران جنگ 
سرد، یعنی مبارزه با کمونیسم بھر قیمت 

  دانست. 

سیاست "ھر چه ضد کمونیست تر دوست تر و 
نیست به امریکا نزدیک تر"، و "ھر که با ما 

دشمن ماست"، در عمل منجر به این شد تا 
بین مصدق مخالف کمونیسم، شاه ضد 
کمونیسم، بین شاه ضد کمونیست، اسالمیون 
بنیادگرای شیعه، و بین رژیم چپ افغانستان، 
وحشی ھای بربر طالبانی را انتخاب کند. امریکا 
نه تنھا به دشمنی با ھر کسی که با او نبود 

ستانش را خالی کرده و پرداخت، بلکه پشت دو
در زمانی که از قدرت به بیرون پرتاب شدند، 
حتی از پناه دادن به یکی از بھترین دوستانش 

  ... در منطقه،
   ١٧ادامه در صفحه 

 !امریکای بدون دوست در منطقه
  نیا منوچھر مقصود

جھانی چند قطبی، که 
اقتصاد و دانش نو در آن 
حرف اول را می زنند، 
دنیائی است که دیگر نمی 
توان تنھا با حربه و قدرت 
نظامی به سیاست ورزی 
در آن پرداخت. چین 
مناسبترین شاھد چنین 

 جھانی است

امریکا برای مبارزه با 
کمونیسم، غول 
اسالمگرائی، چه از نوع 
شیعه و چه از نوع سنی و 
داعشی و یا طالبانی اش را، 

تدا برای ایجاد کمربند سبز اب
دور اردوگاه کمونیستی، و در 
مرحله بعدی با ھمراھی و 
کمک اروپا، به سیاست 
حمایت از اسالمیست ھای 
"الیت" یا میانه رو در مقابل 
اسالمگرائی رادیکال، از 
شیشه بیرون آورده و آن را 
تبدیل به معضلی جھانی 

 کرده است

در چنین شرایطی است که 
امریکا به زبونی افتاده و چاره 

انتخاب بین داعش شیعه  ای جز
و داعش سنی ندارد. چاره ای 
جز ھمکاری با جمھوری 

بر  گاسالمی که شعار "مر
امریکایش" گوش فلک را کر می 

 کند، علیه داعش در عراق ندارد

 قدرتمند جھانی ھستیم  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع

 



  
  

   ١٧ صفحه  ۶٩ شماره    

  ... امریکای بدون
  ١٦ادامه از صفحه 

امریکا نه تنھا به دشمنی با ھر کسی که با او نبود پرداخت، بلکه پشت دوستانش را خالی کرده و در زمانی که از قدرت به بیرون پرتاب 
تانش در منطقه، یعنی شاه، خودداری کرد. امریکا برای مبارزه با کمونیسم، غول شدند، حتی از پناه دادن به یکی از بھترین دوس

 اسالمگرائی، چه از نوع شیعه و چه از نوع سنی و داعشی و یا طالبانی اش را، ابتدا برای ایجاد کمربند سبز دور اردوگاه کمونیستی، و در
یست ھای "الیت" یا میانه رو در مقابل اسالمگرائی رادیکال، از شیشه مرحله بعدی با ھمراھی و کمک اروپا، به سیاست حمایت از اسالم

بیرون آورده و آن را تبدیل به معضلی جھانی کرده است. در دو دھه گذشته، وقتی در ایران، که بخش قابل توجه از مردمانش بخصوص اقشار 
علیه رادیکال ھای اسالمی نوع شیعه اش قیام کردند،  جوان سکوالر، متمایل به غرب و ارزشھای شناخته اش می باشند و در جنبش سبز

امریکای اوباما به جای حمایت از این جنبش سکوالر به فقیه و خلیفه حکومت اسالمی شیعه نامه نوشت و با تمام امکانات خود بدفاع از 
نی که "شورای ملی سوریه" علیه بشار اسالم الیت اردوغان برخواسته و پشت نیروھای دمکرات و سکوالر ترکیه را خالی کرده است. زما

 اسد دیکتاتور قد علم کرد، امریکا بجای حمایت از نیروی سکوالر و طرفدار غرب در نقش یک نظاره گر از راه دور، به تماشا ایستاد. نتیجه
عیان در یمن و چنین سیاستی از یک سو جری تر شدن ولی فقیه برای ادامه سیاست شکلدھی امپراطوری شیعه، با مسلح کردن شی

مداخله در بحرین، سمت گیری روشنتر تبدیل جمھوری الئیک ترکیه به "جمھوری اسالمی ترکیه" از سوی اردوغان، پرکردن خالء قدرت بوجود 
آمده در سوریه توسط داعش بربر و رشد سرطان گونه اسالم گرائی در منطقه و بسیاری از کشورھای اسالمی، و از سوی دیگر پر کردن 

  ء قدرت ایجاد شده توسط روسیه است.خال

در چنین شرایطی است که امریکا به زبونی افتاده و چاره ای جز انتخاب بین داعش شیعه و داعش سنی ندارد. چاره ای جز ھمکاری با 
ً اقدام نظامی بر امریکایش" گوش فلک را کر می کند، علیه داعش در عراق ندارد. نه می تواند مستقیم گجمھوری اسالمی که شعار "مر ا

کند و نه دیگر نیروی سکوالر و دمکرات ھمسو با ارزشھای غرب در منطقه باقی مانده است تا با کمک و مسلح کردنش متحدی استراتژیک و 
  بلند مدت در منطقه داشته باشد.

  کتر".سیاست کنونی امریکا در منطقه را می توان چنین فورموله کرد: ھرچه کمتر دشمنتر، به آمریکا "نزدی

  ترامپ و آینده امریکا

 ترامپ که شعار "امریکای قدرتمند" یا "اول امریکا" را می دھد، و در مخالفت با روند جھانی شدن، خواھان پاره کردن توافقات بین المللی
ور و کم کردن نقش و وزن اقتصادی و محیط زیستی است، چه خواھد کرد؟ آیا با کنار کشیدن از توافقات اقصادی چندجانبه با اروپا و آسیای د

شورھا امریکا در ناتو، امریکا را حتی در اروپا و آسیای دور ھم منزوی کرده و خالء قدرت را در این دو منطقه ایجاد می کند؟ در آن صورت چه ک
ند؟ در ھر صورت نباید فراموش آیا چین در آسیای دور و آلمان در اروپا یکی از این کشورھا ھست   و نیروھائی می توانند این خالء را پر کنند؟

  کرد که ترامپ یک تاجر ھم است. شاید نرخ باالئی برای کاالی سیاست ھایش گذاشته تا به حداکثر قیمت ممکن بتواند بفروش رساند؟

 اوبامای دمکرات دست دوستی نیروھای سکوالر و دمکرات را در منطقه و بخصوص ایران پس زده و برعکس دست دوستی بسوی جمھوری
 اسالمی دراز کرد. آیا ترامپ جانشینش، که با شعار مخالفت با اسالم رادیکال انتخابات ریاست جمھوری امریکا را برد، سیاست دیگری را در

  منطقه به پیش خواھد برد؟

 

  ... اجبار قربانیان به سکوت
 ٩ادامه از صفحه 

ری کنند و در بعضی از موارد، از جمله گروه کاری توانند خودشان این مسئله را پیگی اما نھادھای حقوق بشری ھم می
ً خود خانواده وارد عمل شود. اگر یک نھاد حقوق بشری اطالعات  ناپدیدشدگان قھری سازمان ملل، الزم نیست که حتما

  ت.پذیرفتنی اس  تواند آن را ثبت و پیگیری کند و از طرف کمیته ھم پرونده مورد نظرش داشته باشد می  ی موثقی درباره

ھا بر اثر فشار و  دانید که در ایران بسیاری از خانواده اینجا فقط مسئله حقوق نیست، اخالق ھم است. حتی در مورد بازداشت، می
ھای خبری مطرح  شان در رسانه خواھند که بازداشت یکی از اعضای خانواده ھای اول نمی اختناق و ارعابی که وجود دارد در روزھا و ھفته

  شدگان ھم به ھمین صورت است. المللی گزارش شود. متأسفانه این وضعیت وجود دارد و در مورد قربانیان و اعدام ی بین یا در جامعه

خواھند.  شود و از ایران جواب می گیرد، به دولت ایران مخابره می المللی از طریق سازمان ملل صورت می در این موارد، وقتی اقدام بین 
شود یا تھدید به اخراج از محل کار  شان قطع می اند که اگر اقدامی کنند حقوق بازنشستگی ھا و بارھا تھدید شدهھا بار بسیاری از خانواده

ی یک قربانی یا خود  شوند و ھمه حاضر نیستند که این ریسک را قبول کنند. من به عنوان یک فعال حقوق بشر تا زمانی که خانواده می
ای برای او باز و  دانم که در سازمان ملل پرونده یرد و موافقتش را اعالم نکند، خودم را مجاز نمیقربانی نقض حقوق بشر با من تماس نگ
ی یک فعال حقوق بشر تسویه حساب با حکومت یا تشکیل یک گروه بررسی نیست که فقط  موضوع را پیگیری کنم. در واقع، وظیفه

ِ  ی قربانی تقاضا نکند، نمی شاکی به عنوان قربانی یا بازمانده ھا را در بیاورد. بنابراین، تا وقتی که بخواھد آمار کشته توان کاری کرد. حق
 دانستن حقیقت که بر آن تأکید داریم اول مختص خود قربانیان است و بعد مختص مردم، جامعه، تاریخ، و آثار و نتایج حاصل از این بررسی و

  رسیدگی در دوران گذار.

ً از این ساز و  ھا، چون خانواده بشر خودشان بروند سراغ خانواده شود که فعاالن حقوق ولی آیا نمی ھا ممکن است اصال
  کارھا اطالع نداشته باشند؟

ھا دربیاید و به  نام و با عنوان جمعی از طرف خانواده ھای بی ھا از شکایت ھا خبر ندارند. باید این شکایت شود گفت که االن خانواده نه نمی
وجود نیامده  دھد. متأسفانه ھنوز این شرایط به گزارشگریانھادسازمانمللبھآنترتیباثرنمی   صورت،  در غیر این شکایت علنی تبدیل شود.

خواستند از این مقوله به عنوان سرقفلی استفاده کنند و ھر زمانی که صدایی بلند  ھای سیاسی ھم می ھا گروه است. در تمام اینسال
توانند وارد چنین ماجرایی شوند. ھمچنان بر این موضع ھستم  ھای حقوق بشری نمی سازمان ھای سیاسی بوده و شده از طرف گروه می

دھم که  که تا زمانی که قربانی یا بازماندگان قربانی شکایت نکنند، من به عنوان فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری به خودم اجازه نمی
بشری در کشورھای دیگر و ھمچنین کشورھایی که به دنبال عدالت انتقالی ھای حقوق  وارد چنین ماجرایی شوم. ھمین رویه در سازمان

ی کار  بودند وجود داشته است. به ھرحال، ھرکسی یک سیستمی دارد و ما به این شیوه عمل کردیم و خواھیم کرد و این چارچوب و رویه
  ی گذشته بوده است. ما در سه دھه

 ---------------------  
  خواه حسینمصاحبه کننده: مریم 



  
  

   ١٨ صفحه   ۶٩ شماره    

 فروھر جزئیات جلوگیری از برگذاری مراسم سالگرد فروھرھا از زبان پرستو
  

 شما نیازی به مجوز ندارید، ولی ما ھم حق داریم که نگذاریم کسی بیاید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

به گزارش خبرگزاری ھرانا، ارگان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پرستو فروھر که از چند روز پیش برای برگذاری مراسم 
روھر و پروانه اسکندری، در ایران به سر می برد اعالم کرد که با وجود اعالم ھجدھمین سالگرد کشته شدن پدر و مادر خود، داریوش ف

عدم ممنوعیت برگذاری مراسم سال جاری، در تماس او با پلیس امنیت به وی اعالم شده است که "ھمان طور که شما به لحاظ 
 ".داریم که نگذاریم کسی بیایدقانونی حق دارید در خانه مراسم برگذار کنید و نیازی به مجوز ندارید، ما ھم حق 

ً من امید داشتم که ما  ً و حقیقتا پرستو فروھر در ارتباط با امید وی برای برگذاری مراسم امسال به خبرنگار ھرانا گفت: "امسال واقعا
ه ھم آگھی ما را در بتوانیم این مراسم را برگذار بکنیم. شواھد و قرائن ھم نشان می دادند که این امیدواری بیجا نیست. برای این ک

روزنامه چاپ کردند ھم احضار نشدم و حتی از نیروی انتظامی ھم که کسی مراجعه کرد به من گفتند که ھیچ دستوری مبنی بر 
 ممنوعیت به ایشان داده نشده است."

ماموران انتظامی و امنیتی در کوچه و پرستو فروھر با اعالم این که ما امروز را با امیدواری آغاز کردیم، گفت: "ولی از صبح تا ظھر تعداد 
محله زیاد شد. ھمان صبح ھم از چند تن از اقوام که یکی از ایشان خانم بسیار مسنی بود، با وجود این که گفته بودند از اقوام اند، 

  کارت شناسایی خواسته بودند."

  موریت دارند."وی ھمچنین گفت که "ھیچ کس را نگذاشتند که به این خانه بیاید و گفتند که ما

خانم فروھر در ادامه با ذکر این که به این ممانعت برای برگذاری اعتراض کرده است گفت: "من با پلیس امنیت تماس گرفتم و به این 
  روند اعتراض کردم و خواستم بپرسم که این تغییر تصمیم از کجاست و به چه دلیل است، ولی طبق معمول جوابی نگرفتم."

ر ارتباط با تماس خود با پلیس امنیت و حرفھایی که گفته و شنیده است اظھار داشت: "حرفی که شنیدم و بسیار مایه او در ادامه و د
تعجب و البته بیش از آن تاسف و درد است این است که گفتند درست است که شما به لحاظ قانونی حق دارید در خانه مراسم برگذار 

  ھم حق داریم که نگذاریم کسی بیاید." کنید و نیازی به مجوز ندارید، ولی ما

او با اعتراض به این روند نیروھای امنیتی اعالم کرد: "انگار که ما اصال محلی از اعراب نیستیم. ھیچ چیز به حساب نمی آییم. حتی این 
  که به ما اعالم نکردند که مراسم ممنوع خواھد بود. حتی در این حد ھم ما را به حساب نمی آورند."

و فروھر با ذکر این که در طول روز و در خارج از خانه و در خیابان منتھی به خانه نیز نیروھای امنیتی از مردم فیلم می گرفتند و با پرست
برخوردھای نادرست اقدام به ھل دادن و برخورد خشن با مردم کرده اند گفت که با وجود اعتراضات در برابر این حرکات نیروھای امنیتی، 

  درستی به آنھا داده نشده است.ھیچ پاسخ 

که از زبان نیروھای امنیتی شنیده است و با ذکری از پرونده قتل پدر و مادر ” مامور ھستیم و معذور“پرستو فروھر با اشاره به جمله 
م و معذور. من خود گفت: "جمله ای که من واقعا دیگر نمی توانم بشنوم و قلب آدم را آتش می زند این که دائم بشنویم که مامور ای

ھفده سال پیش به این خانه آمدند و پدر و مادر نازنین من را آن  نمی فھمم این به چه معناست. من به ایشان گفتم که کسانی که 
  گونه سالخی کردند، ھمین را در پرونده شان نوشته اند که مامور بودند و دستور داشتند."

م و عدم برگذاری مراسم را این گونه بیان کرد که "این چه شیوه ی برخوردی با شھروندان او در پایان اعتراض خود به این برخورد با مرد
  این جامعه است؟"

گفتنی است که نسرین ستوده که قرار بود در این مراسم پیرامون پرونده ی دادخواھی خانواده ھای قربانیان سخنرانی کند، به ھمراه 
  ی به محل مراسم متوقف شده اند.شرکت کنندگان در مراسم در خیابان ھای منتھ

  آخرین گزارشھا نیز از حضور نیروھای امنیتی تا پاسی از شب در مقابل و خیابان منتھی به خانه فروھرھا حکایت دارند.

  الزم به ذکر است که آگھی برگذاری مراسم بزرگداشت، چند روز پیش در روزنامه اطالعات به چاپ رسیده بود.

در منزلشان کشته  ١٣٧٧در سال ” قتل ھای زنجیره ای“اسکندری در جریان قتل ھای سیاسی موسوم به  داریوش فروھر و پروانه
  شدند.

ھای سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمھوری اسالمی در دھٔه ھفتاد خورشیدی در  ، به قتل برخی از شخصیت”ای ھای زنجیره قتل“
منابع با صدور فتوای روحانیون بلندپایه و پرسنل وزارت اطالعات در زمان وزارت  شود که به گفتٔه برخی داخل و خارج از ایران گفته می

  علی فالحیان و دری نجف آبادی صورت گرفت.

  داریوش فروھر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و مجید شریف از جمله قربانیان این قتل ھا بودند.

 



  
  

   ١٩ صفحه  ۶٩ شماره    

  ...دلیل مخالفت با
  ١٥ادامه از صفحه 

محمد  کهسیل اخطارھا و ھشدارھا علیه تشکیل "فراکسیونھای اقوام" بسوی مجلس سرازیر شده است. این در حالی است 
ھا و ساير  چسخنگوی دولت از تشکیل چنین فراکسیونھایی دفاع کرده و گفته است: "چه ايرادی و اشكالي دارد كه كردھا، بلو 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  جھان فراکسیون

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

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

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

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

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

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

ه در ھرم قدرت جای دارند، دیگران را جالب اینجاست که این مسببان اصلی اما رد گم کن "تجزیه طلبی" و الیناسیون (واپیوستگی) ک
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 

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

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

  دکتر عبدالستار دوشوکی

  ندنمرکز مطالعات بلوچستان ـ ل

 
  ... »پروژه وحدت چپ«

  ١٥ادامه از صفحه 
ھای مستقِل کارگری)، پائین نگھداشتِن حداقل  تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادیھای دمکراتیک و ممانعت از تشکیِل گروه

ھای آن به شمار  دستمزدھا و گسترش قراردادھای موقت و سفید امضا و تحدید ھر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مھم ترین مشخصه
  روند. می

جمھوری اسالمی به یک جمھوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست با ما برای گذار از  .٨
یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم ، کارگران و  چشم انداز سوسیالیستی مبارزه می کنیم. برکناری جمھوری اسالمی نیازمند سازمان

اقشار و نیروھای آزادی خواه و دمکرات است. روش راھبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و 
منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. ما بر تدوین قانون اساسی جدید 

  توسط مجلس موسسان تاکید داریم.
میز ھستیم از تمامی ابتکارات مبارزاتی مردم متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش آن ھا بھره می ما طرفدار مبارزه مسالمت آ .٩

  گیریم. ما کاربسِت دیگر اشکال مبارزاتی برای گذر از جمھوری اسالمی را حق مردم می دانیم.
  
ترش نھادھای مدنی و حق طلبانه است. اھرم ایجاد تحوالت بنیادین در جامعه، مبارزات مردم بر بستر جنبش ھای اجتماعی، و گس .١٠

باشند، جنبش کارگران و  جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواھان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در ھر شکلی می
کارگری ثباتی شغلی، قراردادھای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل ھای مستقل  حقوقی و بی زحمتکشان که علیه بیکاری، بی

ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  ھا و اقوام ساکن ایران که خواھان حقوق برابر در عرصه کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت مبارزه می
توانند توازن قوای کنونی را در ھم ریخته، گذار به یک  فرھنگی ھستند، به ھمراه نیروھای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می

  دالنه را ھموار سازند.جامعه آزاد و عا
جمھوری پیشنھادی ما جمھوری ای دمکراتیک است و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقالل رسانه ھا، تناوب  .١١

قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، و پلورالیسم متکی است. در این 
وری مذھب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما جمھ

  با تاکید بر منشور جھانی حقوق بشر و ملحقات آن، مدافع لغو حکم اعدام و مجازات ھای مغایر با کرامت انسانی ھستیم.
  
ی جمھوری خواه، دموکرات و سکوالر ـ الئیک و فراھم آوردن زمینه ھای الزم جھت شکل دادن به یک . تالش برای نزدیک کردن نیروھا١٢

ائتالف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه ھای اصلی استراتژی (راه کار) سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر 
ائتالف با نیروھای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمھوریت، جدائی اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروھای چپ و سوسیالیست؛ 

  دولت و دین و رعایت حقوق بشر است.
ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی و فعالیت  ھای اجتماعی، تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل ما از آزادی سازمانیابی گروه .١٣

ی اطالعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذھب، ھنر، ادبیات،  نهآزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ھا، گردش آزاد
ھای  برگزاری اجتماعات و تظاھرات، تامین حقوق کار، تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه

آمد جامعه، برابر حقوقی زن و مرد، مقابله با خشونت علیه زنان و درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه ھای کم در
  تامین حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم.

ھا و  در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاسِت خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان ملت .١٤
ِ جھان. م عدم تعھد به پیمان ھای خارجی در امور  ھا و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت خالفت با دخالتھای نظامی در سطح

ھای کشتار جمعی در سطح منطقه و جھان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواھانِه و  داخلی ایران. تالش و مبارزه برای ایجاِد صلح و منع سالح
  عدالتجویانه در سراسر جھان.

محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ھا، رودخانه ھا، تاالب ھا و آب ھای زیرزمینی رو ایران با یک بحران بزرگ زیست . ١۵
به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی ھای زیست محیطی، به ویژه آلودگی ھوا حیات مردم 

  .ترا به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده اس
 

  .برای خروج از این بحران، ایران به اقدامات بنیادین نیاز مند است که در مرکز آن، تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است
 

  ... حسین ساعدی غالم
  ١٢ادامه از صفحه 

اش  ھرلحظه ممكن است به خانه
برگردد. بودن در خارج بدترين 

ھاست. ھیچ چیزش متعلق به  شكنجه
ھا  من نیست و من ھم متعلق به آن

كردن برای من  نیستم. اين چنین زندگی
كه در سلول  ھايی بود بدتر از سال

   »بردم... انفرادی زندان به سر می
بھروز شیدا، منتقد و پژوھشگر ادبی در 

وگویی با رادیو زمانه تصویر یاس و  گفت
گونه  ساعدی اینھای بحران را در داستان

غالمحسین ساعدی «کند:  توصیف می
تصویری از فضای پر از یأس و تصویری از 

دھد. بحران در  ھا به دست می بحران
قابل با مدرن آمرانه از زاویه تھی بودن ت

زندگی شھری و نیز بحران رابطه بین دو 
شود.   ھای او مطرح می جنس در داستان

ھا در  ھا و بسیاری از عبارت فضاھا، مکان
ھای او جنبه نمادین دارند و  داستان

» اند. ھا نیز تمثیلی برخی شخصیت
گاه نتوانست با خارج از  ساعدی ھیچ
تنھا «گفت:  ر شود. میکشور سازگا

نوشتن باعث شده که من دست به 

او در غربت بسیار » خودکشی نزنم.
  بداخالق شده بود.

زندگی در تبعید یعنی زندگی در «گفت:  می
دانم  ام و نمی شده  جھنم. بسیار بداخالق

سه » کنند. دیگران چگونه مرا تحمل می
ھای  نامه فیلم سینمایی بر اساس فیلم

شده است که ھر سه از ساعدی ساخته 
ھای مطرح ایران بوده و ھستند. گاو و  فیلم

دایره مینا با کارگردانی داریوش مھرجویی و 
آرامش در حضور دیگران با کارگردانی ناصر 

توان به وای بر  تقوایی. از آثار ساعدی می
 -مغلوب، مار در معبد، ماه عسل، ضحاک 

چنین مجموعه  و ھم - که نمایشنامه اند 
نشینی باشکوه، عزاداران  ھای شب انداست

نشان و ترس و لرز  ھای بی بیل، واھمه
حسین ساعدی در  اشاره کرد. غالم

پس از یک  ١٣۶۴سحرگاه دوم آذرماه 
آنتوان  ریزی داخلی در بیمارستان سنت خون

گورستان  ٨۵ی  پاریس درگذشت و در قطعه
گاه صادق ھدایت به  پرالشز در نزدیکی آرام

  د.خاک سپرده ش
 --------------  

  توانا  :منبع
  

 توانا

  ١٦١بولتن کارگری شماره 
  
پس لرزه ھای عقب  حلیل ھفته:ت

نشینی دولت در شبکه اول سیمای 
  .ج.ا.ا

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

  )بخش سوم(مشترک آینده
   ھزار کارگر در ٢٠ دیگر کشورھا:

  بلژیک به خیابان ھا آمدند
 
  تبعیض سنی در کار جھان کار:از 

  
www.kar-online.com 

http://www.kar-online.com


 
 

   ٢٠ صفحه  ۶٩ شماره    

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    ره حساب بانکی:شما 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33  آدرس تماس با پست الکترونیک    : karrooznamehi@gmail.com 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  ... پس لرزه ھای
  ١٠ادامه از صفحه 

ھر چند دولت اسالمی ایران خود نه به 
عنوان یک شریک در فرمول سه جانبه 
گرایی بلکه به عنوان حافظ منافع 
باندھای کالن قدرت در حاکمیت 

می ایران که ریشه در جمھوری اسال
  سیستم غارت و چپاول

اقتصادی دارند، ھمیشه و در ھمه 
دوران ھا نقش خود را در سرکوب 
کارگران ایفا کرده و در نتیجه، امروز آمار 
کل عضوھای تشکل ھای موجود 
کارگری به زیر یک در صد جمعیت 
کارگران می رسد، با این حال معادالت 

ی قدرت در جمھوری اسالمی به شکل
است که می توان با توجه به یک دست 
نبودن حاکمیت و جنگ قدرت بین جناح 
ھای مختلف، نھایت بھره را با گسترش 
مبارزات مدنی، تھیه طومار، تجمع در 
برابر مجلس یا دفتر ریاست جمھوری و 
استفاده گسترده از رسانه ھای 
اجتماعی، و با وسعت بخشیدن به 

حاکمیت ابعاد مبارزه خواست خود را به 
اسالمی تحمیل کرد. عقب نشینی 
دولت در این زمان خود گویای این 
واقعیت است که با تحلیل درست و 
پیوند تشکل ھای مختلف کارگری و 
فعاالن مدنی می توان به خواسته خود 

  دست یافت.

در بخش دیگری از این مناظره تلویزیونی 
حسین سالح ورزی، که به عنوان یکی 

کارفرمایی در برنامه از میھمانان گروه 
حضور داشت، با اشاره به کش و قوس 
ھای تصویب قانون کار گفت: "قانون کار 
مثل ھمه قوانین ساخته دست بشر 
نیاز به اصالح دارد و حاال باید با در نظر 
داشتن مشکالت اقتصادی پیش روی 

  تولید اصالح شود."
این دلیل حسین سالح ورز بسیار 

لیل اصالح روشن و آشکار است. وی د
قانون کار را مشکالت اقتصادی می 

سال سیاست خصوصی  ٣٧نامد، گویا 
سازی، تعدیل، ھدفمندی یارانه ھا، 
واردات بی رویه کاال، قاچاق 
سیستماتیک توسط "برادران قاچاقچی" 
سپاه و دیگر ارگان ھای امنیتی و 
حاکمیتی و ساختار اقتصادی متکی بر 

ایع درصد صن ٦٠منافع تجار نیست که 
درصد باقی  ٤٠تعطیل شده اند، و از 

درصدش دچار بحران ھای  ٢٠مانده ھم 
  مالی اند. 

گویا او فراموش کرده که بگوید ساختار 
اقتصاد متناسب با منافع تولید نیست و 
فساد در تاروپود حکومت ریشه دوانده، 
گویا او فراموش کرده که چگونه ھم 
صنفان وی با گرفتن وام ھای میلیاردی 

ک شبه راه صد ساله رفتند و وام را ی
پشت وام به عنوان حمایت از تولید 
گرفتند و پول ھا را در دبی یا کشورھای 
اروپایی با بازگشایی حساب برای خود 

ملک و ... خریدند و ده ھا میلیون خانوار 
کارگری، زندگی نکبت بار در جامعه سرمایه 
داری لجام گسیخته ایران اسالمی را زیر 

  ر تجربه کردند.خط فق
اکنون فقط کینه او و ھم صنفان وی برای 
اخراج بیشتر کارگران باید گوارای وجودشان 
شود که آن ھم با امید به دولت روحانی در 
ارایه اصالحیه قانون کار به مجلس در جھت 
تحقق اھداف او و ھم صنفان اش اقدام 

  عملی صورت گرفته است.
ه جمال رازقی جھرمی، عضو ھیات مدیر

کانون عالی کارفرمایان که به عنوان یکی از 
دو نماینده گروه کارفرمایی در برنامه مناظره 
شبکه یک حضور داشت با اشاره به ضرورت 
اصالح قانون کار گفت: "کارفرمایان موافق 
دستمزد مکفی، تامین ایمنی کارگران در 
محیط کارگاه و حفظ کرامت انسانی 

این اھداف کارگران اند، به منظور تامین 
  قانون کار باید اصالح شود."

جمال رازقی نماینده انجمن ھای صنفی 
کارفرمایان است و بخش صنعت در مجموع 
در این تشکل حضور پر رنگ تری دارد، اما 
متاسفانه نه تنھا او نگاه و تفکر صنعتی و 
حتی مدرن به روابط و ضوابط کار ندارد، 

چھره  بلکه با واژگونه جلوه دادن واقعیت ھا
خود را در پشت دروغ ھایش پنھان می 
کند. در حالی که اصالحیه قانون کار به 
دنبال ھموار ساختن اخراج کارگران و باز 
گذاشتن دست کارفرمایان در پایمال کردن 
حقوق کارگران است، او با بیان شعارھای 
عوام فریبانه به نوعی به شعور مخاطب 

  توھین می کند.

طه تشکل خود در دوستان او که به واس
ھمه دوره ھا در اجالس سازمان جھانی 
کار در شھر ژنو حضور داشه اند، به خوبی 
از استانداردھای کار و تولید اطالع دارند و 
می دانند که معادالت کار و سرمایه در 
کشور ھای صنعتی چگونه تعریف می 
شود، ولی وی نیز با دنباله روی از حسین 

بازرگانی چشم سالح ورزی نماینده اتاق 
خود را بر روی واقعیت ھا می بندد و قصد 

  فریب مردم را دارد.

تردیدی نیست که اقتصاد ایران اکنون در 
گردابی گرفتار است که بدون تغییر شرایط 
قدرت سیاسی در ایران امکان ھیچ گونه 
تحول مثبتی در کوتاه مدت متصور نیست، 

ابزار اما مبارزه کارگران ایران اکنون، با وجود 
رسانه ھای اجتماعی و حمایت تشکل 
ھای جھانی و فعاالن خارج از کشور، این 
امکان را به وجود آورده است که صدای 
کارگران را بازتاب جھانی دھد و رژیم را 
بیش از گذشته آسیب پذیر تر کند، از این رو 
با توجه به تجربه ای که در مبارزه برای پس 

کردیم،  گرفتن اصالحیه قانون کار کسب
بر ھمین اساس، دیگر   می توانیم 

مطالباتی که جنبه عمومی تر دارند را 
مطرح کنیم و با مبارزه مدنی، حول خواسته 
ھای خود به سازمان دھی کارگران اقدام 
کنیم، تا گام به گام احقاق حقوق خود را 

  رقم زنیم.

  ... سردار جعفری ھم
  ٦ادامه از صفحه 

(در جامع حداقل ھشتاد میلیونی ایران طبق 
ھای خود مسئولین رژیم بیش از ھشتاد  گفت
درصد آن زیر خط فقر زندگی می کنند، ب 
ای دیگر یعنی شصت و چھار میلیون نفر از  گفت

شانزدە  ٨٠تا  ٦٤صل مردم ایران فقیر اند. فا
است. یعنی اگر حتی فرض را بر ھمین فاصل 

بگیریم و فرض کنیم ک ھم این  ٢٥و  ١٦میان 
 ٩میلیون بسیجی جزو طبقات مرف اند، باز  ٢٥

میلیون نفر از ھمین جمعیت بیست و پنج 
میلیونی مورد ادعای رژیم، بشیوە خودبخودی 

ط ب درون جمعیتی راندە می شوند ک زیر خ
  فقر زندگی می کنند!)

اند  واقعیت این است ک چنان ک از قدیم گفت
می توان بر سرنیزە تکی کرد، اما نمی توان بر 
نوک آن نشست، اگرچ این نوک دریائی ھم 
باشد. نمی توان تا ابد یک جامع را در شرایط 

داشت. جامع میل ب  کردن  عادیالتھاب نگ
م جائی تضاد شرایط زندگی خود دارد و سرانجا

میان 'تزریق مصنوعی التھاب' و 'میل طبیعی 
عادی شدن زندگی' ب جائی می رسد ک 
علیرغم ھم تدابیر امنیتی و نظامی، ب چنان 
شکافی تبدیل می شود ک دیگر غیرقابل 

  بازگشت خواھد بود.

آقای جعفری ب جای واردکردن این ھم فشار 
ز عصبی ب خود، ب ھمکیشان و ب مردم ا

 ، طرق نظامی و امنیتی کردن بیشتر جامع
خوب است در فکر فرمول دیگری برای ھدایت 
ھمین نظام مورد نظر خود باشد، ھدایتی ک 
نوک آن در مسیر عادی کردن شرایط زندگی چ 
در داخل و چ با جھان خارج است. بیگمان آقای 
جعفری ھم ب یک شب خوابیدن با خیال راحت 

یال راحت را تنھا می توان در احتیاج دارد. این خ
سای تامین کردن خواب راحت دیگران برای خود 

  .ھم میسر کرد
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