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  ٢ صفحه  ۵۴شماره     

  خطر از کجاست؟                                              
 سیامک سلطانی

  

  يادداشت سیاسی کارآنالین

د انجام رزمایش موشکی ایران در اسفن
ماه سال گذشته، موضوع چالش بزرگی 
چه در داخل و چه در خارج از ایران 
گشته است. بر اساس گزارشات 

ھا، در این  انتشار یافته در رسانه
ھای بالستیک با برد  رزمایش موشک

کیلومتری مورد آزمایش قرار  ٢٠٠٠
گونه که پیش بینی می  اند. ھمان گرفته

 ای ایران با شد، پس از توافق ھسته
موشکی ایران، به   ، نوبت به برنامه۵+١

مثابه چالش نوبتی ایران با غرب، خواھد 
رسید. بر اساس گزارش بی بی سی، 
آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه در نامه 

ای شورای  مشترکی به رئیس دوره
ھای  امنیت نسبت به آزمایش

ھای دوربرد توسط جمھوری  موشک
و انجام  اسالمی ابراز نگرانی کرده اند

ھا را مغایر قطعنامه شماره  این آزمایش
اند. این  شورای امنیت اعالم کرده ٢٢٣١

قطعنامه در ماه ژوئیه سال گذشته و 
بالفاصله پس از توافق برجام بتصویب 

 این شورا رسید.

ای  امااین چالش در داخل کشور بگونه
دیگر تبلور پیدا کرد؛ آنھم در 

 ھای ھاشمی رفسنجانی گیری موضع
با انتشار   که پنجم فروردین امسال
دنیای فردا «پیامی در تویتر نوشته بود 

» دنیای گفتمان ھاست و نه موشک ھا
ای در برابر مداحان که گفت:  و خامنه

اگر این حرف از روی ناآگاھی گفته «
شده باشد یک مسئله است اما اگر از 

و » روی آگاھی باشد خیانت است.
ال تقویت دشمنان مدام در ح:«افزود 

توان نظامی و موشکی خود ھستند در 
این شرایط چطور می گوییم روزگار 

و بموازات آن در » موشک گذشته است
سخنان یکی از فرماندھان سپاه که 
اعالم کرد: "از حمله خارجی 

  ترسیم، نگرانی ما از داخل است". نمی

شکی در این نیست که تقویت بنیه 
ت دفاعی ھر کشوری در برابر تھدیدا

خارجی، یکی از الزامات مسئولین 

نظامی ھر کشوری است؛ تقویت بنیه 
دفاعی ھر کشوری نیز، نیازمند به تخصیص 
بودجه معین برای تامین ھزینه ھای الزم 
است. میزان بودجه مورد نظر نیز توسط 
کارشناسان نظامی، برآورد شده و از کانال 
مسئولین دولتی جھت بررسی و در نھایت 

به مجلس ارائه می گردد. ھدف تصویب آن، 
از طی کردن تمامی این مراحل، بویژه 
مرحله اتخاذ تصمیم در مجالس کشورھا، 
شفافیت و اعمال کنترل نمایندگان مردم نه 
بر جزئیات تولید و یا خرید این و یا آن سالح، 
بلکه بر مسیز حرکت بودجه تعیین شده از 
محل تامین آن تا مرحله نھائی گزارش 

بنیه دفاعی کشور به مجلس وضعیت 
است. اما در ایران نیز مانند دیگر 
کشورھائی که نظامیان خود را موظف به 
پاسخگوئی در برابر نمایندگان مردم نمی 
بینند، این روند نه شفاف است و نه تحت 

  کنترل نمایندگان مجلس.

اما در این چالشی که در داخل کشور براه 
که از نظر ای وجود دارد  افتاده است، نکته

شفافیت و اعمال «اھمیت نه تنھا کمتر از 
نگاه  ٢نیست، بلکه نشانگر تفاوت » کنترل

به نقش "موشک و گفتمان" در سخنان 
ای و یادداشت رفسنجانی در تویتر  خامنه

ای در بیان این تفاوت، صاحب  است. خامنه
آن نگاه دیگر را مشروط به حد آگاھی، از 

تعبیر کرد. بعد سر ساده لوحی و یا خیانت، 
ای از حمالت که  از این سخنان، موج تازه

فعال بیشتر ھاشمی رفسنجانی را مد نظر 
دارند، آغاز گشت و می توان انتظار داشت 
که با به پایان رسیدن تعطیالت نوروزی، بر 
شدت آنھا افزوده گشته و طیف وسیعتری 

 -از نیروھای پیرامون طیف رفسنجانی
  گرفت. روحانی را در بر خواھد

گیری سخت و  روشن است که چنین موضع 
خشن در قبال رفسنجانی، نشانگر 

ای از تمامی تحوالت و  نارضایتی خامنه
گفتمانی است که از برجام بدینسو در 
کشور بوقوع پیوسته اند؛ اگر در گذشته 
تالش می شد که نتیجه افدامات طیف 

روحانی را به "محدوده" وزارت  –رفسنجانی 
وری اسالمی خالصه کنند، خارجه جمھ

نتایج انتخابات اخیر ھر دو مجلس خبرگان و 

شورا در زمره مواردی بودند که به درستی 
"زنگ احساس خطر" را در طیف مخالفین 

بصدا در آوردند. روشن است که » برجام«
نگاه بخوبی با تجربه  ٢"صاحبین" ھر 

"ساده لوحی" منتظری آشنائی دارند و 
تی که منجر به بروز ھیچیک خواھان وضعی

تشنج در جامعه شود، نیستند. اما روندی 
» برجام«که با انتخاب روحانی آغاز و با 

تداوم پیدا کرد، روندی نیست که در 
محدوده راھروھای حکومتی آغاز شده 
باشد و بتوان در ھمان راھروھای حکومتی 
نیز بدان پایان بخشید؛ در تدوین و تداوم این 

دارد که در بطن جامعه روند نیروئی شرکت 
حضور دارد و با نگرانی چشم به دوران 

  دوخته است.» تدبیر و امید«
قطعا ھم رفسنجانی و ھم روحانی ذره ای 
ھم تردید در این امر ندارند که بنیه دفاعی 
کشور برای مقابله با ھرگونه خطر تجاوز 
بیگانه باید تقویت شود، اما بنظر می رسد 

بنیه نظامی و از  که ھر دو اینان، تقویت
جمله موشکی کشور را بدون داشتن قدرت 
در پیشبرد گفتمان سیاسی چه در داخل و 
چه در خارج از کشور و اتکاء تنھا به 
"موشک" را، ھر چقدر ھم که بر پایه انواع 

پسند صورت گیرند،  سخنان و اقدامات عامه
سست بنیاد و بدون آینده ارزیابی می 

  کنند.

دعا، تجربه اتحاد جماھیر شاھد بزرگ این ا 
شوروی بود که حتی وجود زرادخانه عظیم 
اتمی که در رقابت با آمریکا ایجاد شده بود 
نیز نتوانست مانع فروپاشی این کشور 
گردد. در اتحاد شوروی سابق نیز ترسی از 
حمله نظامی بیگانه وجود نداشت، اما آنچه 
که فروپاشی را موجب گشت و وقوع آن را 

ید، ھمانا وجود پرده آھنین سرعت بخش
پیرامون مقامات حکومتی با مردم کشور و 
نبود گفتمان به معنای واقعی آن در کشور 

درصد در  ٧۵بود که علیرغم رای باالی 
شوروی به » بودن و یا نبودن«رفراندوم 

ماه پس از  ٩بودن آن رای داده بودند، اما 
آن، براحتی تعھدشان را به رای خود کنار 

و در برابر فروپاشی، سکوت  گذاشته
  آمیز اختیار کردند. تائید

 

  ئیان خلق ایران (اکثریت)از برنامه سازمان فدا

 محیط زیست

غارتگرانه، بی برنامه و بدون آينده نگری، با نگرش   بردارى و بھره  نشده شھرھا و صنعت ، رشد کنترل  بر اثر رشد انفجارگونه جمعیت
مورد   در کره زمین  حیات  طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی، الگوی مصرفی موجود، شرایط  از منابع  دارى تولید سرمایه  حداکثرسودآوری

  غارتگرانه  بردارى . در حالیکه جھان و منابع موجود در آن، به نسل ھای آینده ھم تعلق دارد. الزم است بھره است  قرار گرفته  مخاطره جدى
گذاری در   و سرمایه  با طبیعتسازگار   تغییر یابد و تکنولوژى  تولید و مصرف  شود، روش  متوقف  زیست  محیط  و تخریب   طبیعى  از منابع

  به  زیست  محیط  مضر براى  ھاى ھا و فرآورده فعالیت  قرار گیرد و از انتقال  منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاھا مورد استفاده
  شود.  رشد جلوگیرى  در حال  کشورھاى
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  آن سوی تعرض "رھبر"                
 علی پورنقوی                                

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

سخنرانی نوروز امسال خامنه ای در 
مشھد را می توان پس از زدن شاخ و 

رده اش برگھای آن، در تعرض تند و بی پ
علیه روحانی و طرفداران تداوم عادی 
سازی مناسبات با امریکا، برجسته یافت. 
خامنه ای در این سخنرانی با دادن 
آدرسھای متعددی که مشخصاً به شخص 
روحانی راه می بردند، حتی از دادن 
نسبت "احتمال ھمراھی با دشمن" به او 
دریغ نکرد. بی دلیل ھم نبوده است که در 

س از سخنرانی مذکور حمالت روزھای پ
مشابھی با خطاب صریح و کمتر صریح به 
روحانی، به او صورت گرفته اند. گروه 
"انصار حزب هللا"، که روز سوم فروردین به 
تعرض به روحانی دست زد، تقریباً تمام 
مالحظات را به کناری نھاد و با مخاطب 
قراردادن دولت و وزارت ارشاد آن، نسبت 

فریبھای گماشته ھای به "خریداری 
دشمن برای تسلیم پیش پای نظام 
سلطه" و "جار زدن تزویر دشمن 
امریکائی" ھشدار داد و تھدید کرد که این 
اقدامات موجب "اعتراض برحق و اعالم 

 انزجار ملت" خواھند شد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعرض خامنه ای به روحانی، به تعبیری 
ر دور از انتظار و به تعبیر دیگری طبق انتظا

بوده است. اما صرف نظر از این زاویه، 
مضمون تعرض، فضای ایجاد شده پس از 
آن و تعرضات بعدی به روحانی، ھمگی 
  موجب این برداشت شده اند که

کشمکشھا میان خامنه ای و روحانی در 
آینده شدت خواھند یافت و از ھم اکنون 
پیداست که شعار ساالنۀ خامنه ای برای 

د مقاومتی، اقدام و امسال، یعنی "اقتصا
عمل" از سوئی و از سوی دیگر اولویت 
گزاری دولت روحانی برای سامان دادن به 
اقتصاد، تحت تأثیر تنشھای سیاسی در 

  حاکمیت قرار خواھند گرفت.
اظھارات تکذیب نشدۀ قاسم سلیمانی  

در ھفتۀ گذشته در دیدار با ھیئتی از 
سازمان حماس، دایر بر این که "ظریف 

ک ماموریت مشخص داشت و آن فقط ی
توافق ھسته ای بود" قرینۀ قدرتمند 
دیگری برای باالگرفتن تنش سیاسی در 
حاکمیت در آیندۀ بالفصل است. جز این 
نیست که این اظھارات به گونه ای بی 
تفسیر در پی تعیین میدان عمل دولت در 
عرصۀ روابط خارجی، خاصه در خاورمیانه و 

  مشخصاً در سوریه اند.

  

  

  

  

  
برآمدھائی مشابه   باید در آینده نیز منتظر

برآمد انصار حزب هللا بود که با تھدید آشکار 
توأم شد، و اظھاراتی مشابه آنچه سلیمانی 
گفت و به تحدید اختیارات دولت مبادرت کرد. 
ھمچنین باید تصریح کرد که تعرضاتی از آن 
دست که خامنه ای در مشھد به آن دست 

ند شد. اما می توان برای این زد، تکرار خواھ
جز تا آنجا که  -تعرضات و اثر واقعی ای شان 

گرایشھائی را در درون حاکمیت به اقدامات 
مشابه بعدی تشجیع می کنند، اھمیت 
چندانی قائل نشد و بھای بسیاری به آنھا 
نداد، زیرا وضع ابعاد و سویه ھای دیگری نیز 

  دارد.
تری از در آخرین روزھای سال گذشته پوس

ھاشمی شاھرودی انتشار یافت. در این 
پوستر عکس آقای خمینی در وسط و در دو 
سمت او عکس آقایان خامنه ای و شاھرودی 
قرار داده شده بودند. انتشار این پوستر 
اعتراضات و تعرضاتی را علیه شاھرودی و 
دفتر او، البته در ابعاد "طوفان در یک فنجان"، 

دفتر شاھرودی و  برانگیخت. علیرغم تکذیب
ادعای آن دایر بر این که پوستر برای انتشار 
تھیه نشده بوده است، ھمۀ شواھد و حتی 
خود تکذیبیه حاکی از آن بودند که دفتر مذکور 
با تأئید خود آیت هللا، برگزاری انتخابات مجلس 
خبرگان و درھر حال روزھای پایانی سال 
گذشته را "تایمینگ" (تعیین وقت) مناسبی 

  برای انتشار پوستر تشخیص داده بوده اند.

قراردادن شاھرودی در پوستری در کنار 
خمینی و خامنه ای پیام یکه و روشنی دارد: 
تدارکی برای معرفی او به عنوان جانشین 
خامنه ای و ولی فقیه آتی. در جریان انتخابات 
گذشته (پنجمین دورۀ مجلس خبرگان 

در این رھبری) این نکته که مجلس خبرگان 
نوبت وظیفۀ مھم انتخاب رھبر را خواھد 
داشت، تقریباً به یک اطالع رسمی تبدیل 
شد. اشارات خود خامنه ای به دوران 
"پساخامنه ای"، طرح فکر ضرورت ایجاد 
شورای رھبری به جای رھبر توسط ھاشمی 
رفسنجانی، و مواردی دیگر محرز کرده اند که 

اش با ساله  ٨مجلس خبرگان پنجم در دورۀ 
امر انتخاب جانشین برای خامنه ای مواجه 

  خواھد شد.
اما رویداد مذکور، در کنار "اخبار"ی که ھر از 
گاه از سالمت خامنه ای به گوش می رسند 
و اشارات پیشگفته، ھمه و ھمه را می توان 
چنین تلقی کرد که موضوع جانشینی خامنه 

سال  ٨ای نه امر کلی مجلس خبرگان در 
امر مشخص آن در کوتاه مدت دورۀ آتی، بلکه 

آن است. می توان حتی این برداشت را 
داشت که مجلس خبرگان با آغاز کار رسمی 
خود در سه ماه آینده، این امر را در دستورکار 

  روز خود داشته باشد.
اما به راستی این برداشت، درست یا 
نادرست، مگر چه اھمیتی دارد؟ اھمیت این 

ئی که خامنه ای در برداشت را مقدمتاً جا
سیاست امروز ایران اشغال کرده است، 
تعیین می کند. مرسوم است در نظامھائی 
که اشخاص معین و محدودی در آنھا دارای 

خاصه در  –قدرت و نقش بسیار و پایدار اند 
موضوع مرگ  –نظامھای استبدادی و توتالیتر 

این اشخاص وارد محاسبات و معادالت 
آن گمانه زنی و  سیاسی شود، در بارۀ

سناریوپردازی صورت گیرد، و ... و البته ھرچه 
فضای انتشار آزاد اطالعات بسته تر باشد، 
فضای شایعه و "خبر موثق به نقل از پزشک 
مخصوص" این افراد داغتر گردد. این ھمه نیز 
اساساً وابسته به جائی است که آنان در 

  لحظه در سیاست اشغال می کنند.

  

  

  

  

  

  

ن نمونه ھای بسیار، فیدل کاسترو در میا 
نمونۀ خوبی است که رسانه ھا در سالھای 
آخر زمامداری او مکرراً از وخامت سالمت اش 
"خبر" می دادند. اما امروزه در اوج یک رویداد 
فوق العادۀ خبری به مرکزیت کوبا، یعنی 
دیدار اوباما از این کشور، از آن کس که تقریباً 

استرو و وخامت حال خبری از او نمی رسد ک
اگر مکث بیشتری بر جائی که این  اوست.

اشخاص در سیاست لحظه دارند صورت 
گیرد، دیده خواھد شد که اھمیت بودن یا 
نبودن آنان در سیاست لحظۀ جامعه شان 
نیز باز با سؤال مشخصتری گره می خورد: 
این کسان، و فقط اینان، کدام مسئله یا 

انند از میان مسائل بزرگ موجود را می تو
بردارند یا کدام مسائل بزرگ ناموجودی را 
می توانند موجب شوند؟ آخرین سال حیات 
خمینی نمونه خوبی برای لمس چنین 
وضعیتی است. تنھا او بود که می توانست 
جمھوری اسالمی را بدون مواجھه با 
بحرانھای حاد و ای بسا مھلک، از تنگناھای 

چنین چند مسئلۀ بزرگ عبور دھد. در 
موقعیتی نیز بود که مسئلۀ بود و نبود او به 
عنوان رھبر جمھوری اسالمی اھمیت می 

  یافت.

اما واقعیت عمل خود خامنه ای این است که 
او دیگر برای جمھوری اسالمی یک رھبر 
نیست. او خود را، در بھترین حالت، تا حد 
"رھبر قدرتمند اپوزیسیون" تنزل داده است. 

او، و تنھا او، بتواند از  مسائل "بزرگی" که
پیش پای جمھوری اسالمی بردارد، سخت 
دستخوش توازن نیرو و کشاکش درونی اند و 
او خود جزئی از این توازن و کشاکش. قدری 
به مطایبه می توان گفت که دیگر مسئلۀ 
بزرگی که خامنه ای، و تنھا خامنه ای، بتواند 
از عھدۀ حل اش برآید، در جامعۀ ایران و 

ھوری اسالمی باقی نمانده است و جم
"پساخامنه ای" دوره ای از تاریخ ایران را 

  شکل نخواھد داد.
 

اگر مکث بیشتری بر جائی که 
این اشخاص در سیاست لحظه 

گیرد، دیده خواھد دارند صورت 
شد که اھمیت بودن یا نبودن 
آنان در سیاست لحظۀ جامعه 
شان نیز باز با سؤال 
مشخصتری گره می خورد: این 
کسان، و فقط اینان، کدام 
مسئله یا مسائل بزرگ موجود 
را می توانند از میان بردارند یا 
کدام مسائل بزرگ ناموجودی 

 را می توانند موجب شوند؟

قراردادن شاھرودی در پوستری 
در کنار خمینی و خامنه ای پیام 
یکه و روشنی دارد: تدارکی برای 

جانشین  معرفی او به عنوان
 خامنه ای و ولی فقیه آتی

اشارات خود خامنه ای به دوران 
"پساخامنه ای"، طرح فکر ضرورت 
ایجاد شورای رھبری به جای 
رھبر توسط ھاشمی رفسنجانی، 
و مواردی دیگر محرز کرده اند که 

 ٨مجلس خبرگان پنجم در دورۀ 
ین اله اش با امر انتخاب جانشس

 برای خامنه ای مواجه خواھد شد



 

 

 کردستان دیگر جنگ نمی خواھد
  پور فرخ نعمت

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤صفحه ٥٤شماره     

کا کا بکاھد، حزب دمکرات ھم از نفوذ پ 
کردستان ایران ھم با آگاھی از این مسئل در 
صدد استفادە از موقعیت پیش آمدە می 
باشد. ب جرات می توان گفت ک پروژە شروع 
مجدد جنگ مسلحان با ھمکاری پشت 
ای پارتی شروع شدە و ب جلو خواھد  جبھ
رفت. اما اینک پارتی تا چ اندازە استعداد 

این برنام را دارد و اینک می توان نوع ادام 
رابط این حزب را با جمھوری اسالمی ب نوع 
رابط رژیم بعث عراق با ایران تشبی کرد، در 
خود سئوالھای جدی را حمل می کند، بویژە 
اگر این مسئل را مورد توج قرار دھیم ک 
پارتی با ایران دارای تاریخ ھمکاری ویژەای 

رقابت آن با جمھوری اسالمی است و نیز نوع 
تابع فراز و نشیب ھای تناقضات این حزب با 
جریانات دیگر کردستان عراق از جمل با 

  جنبش گوران می باشد.

  

  

  

  

  

عامل دیگر حرکت حزب دمکرات کردستان ایران 
ب وضعیت درونی این حزب برمی گردد. 
واقعیت این است ک در ماھھای اخیر نیروھای 

حزب و ھمچنین جریانات دیگر زیادی از این 
(بویژە نیروھای مجرب آنان) ب طرف اروپا کوچ 
کردەاند (ابقای رھبری حزب دمکرات کردستان 
'جریان انشعابی' در کنگرە شانزدھم خود 
ای جدی از وضعیتی بحرانی و عدم  نشان
نیروی مجرب برای کاندیداتوری آن در رھبری 

و یا دارد). حرکت مسلحان در شرایط کنونی 
حداقل تبلیغ حول آن و فراخواندن جوانان برای 
پیوستن ب آن ب نوعی برای جبران صدماتی 

  ست ک ب قوارە این حزب خوردە است.

اما آیا براستی کردستان ایران در شرایط فعلی 
  ب جنگ مسلحان دیگری نیاز دارد؟

اگر ب دو دلیل اول ضرورت نیروی پیشمرگ 
مقال بدان اشارە  برگردیم ک در شروع این

شد، باید بگوئیم ک ن تنھا این نیاز وجود 
ندارد، بلک مبارزە مسلحان بشدت ب جنبش 
در کردستان ایران ک در شرایط فعلی از طرق 
مدنیت ب جلو می رود ضرب خواھد زد. 
مدنیتی ک ھر روز بر ابعاد آن اضاف می شود 
و مردم اعتماد ب نفس بیشتری می یابند. 

یگر خوشبختان ن ب نیروی مسلح برای د
حفظ خود در حین تبلیغات و جول سیاسی 
نیازی ھست و ن دیگر موجودیت و ھویت 
کردی در معرض خطر و انقراض قرار دارد. ب 

  ...یمن دنیای اینترنت و سایبرنتیک 

  ١۶ادامه در صفحه 

کردستان ایران در مناطق مرزی میان ایران و 
ک در آن ھم »سیدەکان«اقلیم کردستان در

رھبری حزب مشارکت گستردە داشت ھم 
ھایشان، ھم خانوادەھا و ھم  پیشمرگ

از اعضای تشکیالت مخفی حزب. تعدادی 
مصطفی ھجری دبیرکل حزب در این نشست 

  علنا از آغاز دوبارە مبارزە مسلحان گفت.

  

  

  

  

  

  

؟   اما چرا دوبارە مبارزە مسلحان

واضح است ک احزاب کرد ایرانی در زمین 
واقعی مناسبات نیرو در منطق خود را بنوعی 
 مورد بی مھری دیگر جریانات از جمل احزاب
کرد عراقی می یابند. این احزاب ک پیشین 
مبارزاتی کمتری از احزاب اقلیم ندارند امروزە 
علیرغم ھم کمکھا و ھمدلی ھائی ک با 
اند خود را بیش  تجرب اقلیم کردستان داشت
از پیش ایزول شدە و در معرض 
سواستفادەھای منافع دیگر جریانات می 

تجرب  یابند. کمکھا و ھمدلی ھائی ک اگر
اقلیم ب بار می نشست و اقلیم کردستان 
می توانست سرانجام بر مشکالت درونی و 
ای خود غالب بیاید، عنصر مھمی ھم  منطق
در تثبیت آن و ھم در نیرو گرفتن از آن می 
بود. اما متاسفان ن تنھا اقلیم نتوانست 
تاکنون یک دولت عرفی در معنای حداقلی آن 

کان ھم چیز میان احزاب ایجاد کند، بلک کما
قدرتمند تقسیم شدە و کردستان ھمچنان از 
نبود یک قوارە معقول سیاسی ـ اداری رنج 

  می برد.
در چنین شرایطی ک چنین ب نظر می رسد 
ک ھم چیز تابع نوعی ھرج و مرج و منافع 
حزبی و گروھی شدە است، بدیھیست ک 

 جریانات کرد ایرانی ھم درصدد احیای خود ب
شیوە کالسیک باشند و از این منظر در صدد 
تقویت مجدد نیروی نظامی از طریق گسیل 
بیشتر آنان ب داخل کشور. و این طور ھم ب 
نظر می رسد ک چنین شرایطی در وضعیت 
فعلی نسبت ب سالھای قبل بیشتر مھیا 
شدە است. بیشتر مھیا شدە است از این 
 منظر ک با نزدیکی بیشتر حزب دمکرات
کردستان عراق (پارتی) ب ترکی و رقابت 
بیشتر این حزب با جمھوری اسالمی، بنوعی 
شرایط بھتری برای تحرک نظامی از طریق 
استفادە از امکانات پارتی مھیا شدە است. از 

با مناطق » سیدە کان«یاد نبریم ک منطق 
تحت نفوذ پارتی ارتباط جغرافیائی دارد و 

 این حزبند ک از عمدتا کانالھای وابست ب
تحرکات اخیر حزب دمکرات کردستان ایران 
رونمائی خبری می کنند (حتی در جریان 
مناقش و درگیری حزب با پ کا کا در چندین 
ماە پیش). پارتی در حقیقت از این طریق می 
خواھد با روکردن کارتھای بیشتر ھم از 
فشارھای جمھوری اسالمی بر خود بکاھد و 

ل در مقطع انقالب بھمن و سالھا قب
بعدھا در ھنگام ھجوم نیروھای نظامی 
جمھوری اسالمی ب کردستان برای 
سرکوب خلق کرد، نیروی پیشمرگ 
احزاب سیاسی کرد ایرانی برای مقاومت 
در برابر این حمل شکل گرفت و قدرت 
یافت. نیروی پیشمرگ ک ابتدا در درون 
کردستان ایران مقاومت مسلحان را 

کل داد و بعدھا در اثر فشار جمھوری ش
اسالمی پشت جبھ خود را ب آن سوی 
مرزھا انتقال داد، با استفادە از دشمنی 
دو دولت ایران و عراق علی ھمدیگر از 
امکانات دولت عراق توانست بھرەمند 
شود، و تا مقطع قیام مردم کردستان 
عراق علی نظام بعثی و حتی چندین 

تحرکات نظامی خود سال بعد از آن ب 
علی جمھوری اسالمی ادام بدھد، اما 
بعدھا بعلت تثبیت قدرت سیاسی کردھا 
در کردستان عراق و عادی شدن بیشتر 
روابط آن با دولت ایران، شکل مبارزە 
مسلحان عقب نشینی کرد و در حقیقت 
احزاب کرد ایرانی پشت جبھ خود را تا 

یب حدود زیادی از دست دادند. بدین ترت
داستان مبارزە مسلحان بنوعی یا 
بشدت تضعیف شد و یا خاتم یافت، 
اگرچ احزاب کرد ایرانی ھمچنان شکل و 
 قوارە نظامی خود را توانستند حفظ کنند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در آن زمان، دو دلیل اصلی برای ایجاد و 
تداوم نیروی مسلح از طرف احزاب 
سیاسی مسلح مطرح می شد: اول 

تنھا وسیل دفاع از خود بود  اینک اسلح
در حین فعالیت سیاسی، و دوم اینک 
مبارزە مسلحان ھویت و موجودیت کردی 
را حفظ می کرد ک ب ظن این احزاب 
این ھویت و موجودیت در معرض نابودی 
و انقراض بود. در واقع مبارزە مسلحان 

ای بود برای اھدافی دیگر.   وسیل

ھای حال بعد از سالھا دوبارە زم زم
برافروختن دوبارە مبارزە مسلحان ب 
گوش می رسد، و این بار با برگزاری 
مراسمی وسیعی از طرف حزب دمکرات 

 

باید بگوئیم ک ن تنھا این 
نیاز وجود ندارد، بلک 
مبارزە مسلحان بشدت ب 
جنبش در کردستان ایران 
ک در شرایط فعلی از 
طرق مدنیت ب جلو می 
رود ضرب خواھد زد. 
مدنیتی ک ھر روز بر ابعاد 
آن اضاف می شود و 
مردم اعتماد ب نفس 

 یابندبیشتری می 

حرکت مسلحان در شرایط 
کنونی و یا حداقل تبلیغ حول آن 

ندن جوانان برای و فراخوا
پیوستن ب آن ب نوعی برای 
جبران صدماتی ست ک ب 

 قوارە این حزب خوردە است

متاسفان ن تنھا اقلیم 
نتوانست تاکنون یک دولت 
عرفی در معنای حداقلی آن 
ایجاد کند، بلک کماکان ھم 
چیز میان احزاب قدرتمند 
تقسیم شدە و کردستان 
ھمچنان از نبود یک قوارە 

قول سیاسی ـ اداری رنج مع
 می برد



  
  
  

  ٥  صفحه  ٥٤ شماره    

 ٩٥دین رخبر گزاری (ایلنا) در چھارم فرو
سرگردانی  طی گزارشی ک با عنوان "

معلمان آزاد میان وزارت کار و آموزش و 
پرورش ب نقل از یک فعال صنفی منتشر 

اسبات حاکم بھرە کرد، از من
صاحبان مدارس خصوصی از کادر  کشان

  آموزشی شان پردە برداشت.

گو پس از و  "محمد حبیبی" در این گفت
اشارە ب وضعیت بسیار نابسامان 

ی سرگردانھم چنین معلمان شاغل و 
و وزارت کار و  پرورش بین آموزش و آن ھا

دستمزد پایین معلمان ب رغم درآمدھای 
ارس خصوصی و ھرج و کالن صاحبان مد

مرج و بی قانونی حاکم بر این مدارس 
این خبرگزاری در قسمتی از  . وخبر داد
 "ب نقل از حبیبی نوشت: خود گزارش

تا   اشتغال معلمان در مدارس خصوصی
 ."کنون سازماندھی نشده است

وی افزود: میزان دستمزد و مزایای 
معلمان آزاد کامال وابسته به شکل 

وع نگاه سرمایه گذاران ن  قرارداد و 
مدارس است و ھیچ روال قانونی 

  مشخصی ندارد.
حبیبی با بیان این مطلب که میزان 
پرداختی به معلمان مدارس خصوصی 
نسبت به شھریه ھای دریافتی بسیار 
پایین است گفت: این مدارس منابع 
درآمدزایی در سطح انبوه، برای صاحبان 

اما به  ،سرمایه محسوب می شوند
نصیب آنھا می  ت سود انبوھی کهنسب

 شود بھره کادر آموزشی بسیار ناچیز
  است."

این عضو کانون صنفی معلمان در بخش 
دیگری از اظھاراتش با تشریح تعمیم قرار 
دادھای موقت و سفید امضا ب میان 

معلمان و نداشتن حق اعتراض  و نپذیرفتن 
ھیچ گون مسئولیتی از طرف وزارت خان 

موزش و پرورش در قبال معلمان ھای کار و آ
مدارس خصوصی خواھان رسیدگی ب 
وضعیت معلمان شاغل در این مدارس ک ب 
عقیدە او در اثر این شرایط " به یکی از 

تبدیل بگیر  آسیب پذیرترین اقشار دستمزد
  .گردیداست"  شده

گزارش ب اندازە کافی گویاست و گوش 
کوچکی از پیامدھای سیاست خصوصی 

دولت و حکومت بر زندگی زحمت سازی 
کشان یدی و فکری را ب وضوح در عمل 

وعدھای فریب کاران و  نشان می دھد
را ک مدعی است گویا با  روحانی دولت

وضعیت برای ھم   خصوصی کردن ھم چیز
  شود را افشا می کند. بھتر می

خصوصی سازی آموزش و پرورش ک ھمراە 
، آزاد با حذف قوانین اجتماعی و حمایتی

سازی دستمزدھا و سپردن سرنوشت 
کودکان و نوجوانان سرنوشت کادرآموزشی و 

دار  معنی پیدا در دستان مشتی سرمای
عالوە بر دامن زدن ب بی کرده است، 

عدالتی و طبقاتی کردن آموزش، ک این خود 
نیز افزودن بر امتیازات اقتصادی و طبقاتی 
داران است، سطح رفاە و زندگی  سرمای

علمان و کادر آموزشی را مانند کارگران و م
 ه سایر مزدبگیران یدی و فکری  ب قھقرا برد

و آنان را نیز "به یکی از آسیب پذیرترین 
  .بگیر مبدل نموده است" اقشار دستمزد

حقوق شھروندی، انسانی و در نتیجه، 
با سیاست ھای خود را  انسندیکایی معلم

نافع ولی آنجایی ک پای م ،دنمی کن حذف
است خالف آن رفتار می  در میان سرمای
  کنند.

می شوند تا در  بدون پشتوانه رھا"معلمان 
این بازار مکارە ک بی شباھت ب بازار 
بردەفروشان نیست با نرخ و شرایطی ک بردە 

خود را کار داران نوین تعیین می کنند 
بفروشند، اما حق اعتراض از معلم و کارگر 

صدایی ب جز صدای گرفت می شود و ھر 
صاحبان سرمای در گلو خف می شود تا این 

در این بازار از ھر گزندی در امان باقی بماند، 
و زنان تن  ، فقرکودکان خیابانی سیستم

فروش بیشتر شوند، کودکان زحمتکشان از 
ھای مدیریتی در  تحصیل باز بمانند، پست

انحصار فرزندان اعیان و اشراف بمانند، زندان 
 ءپرتر شوند و عدە بیشتری در اثر سوھا 

تغدی ب انواع بیماری ھا دچار شوند،...تا 
  حرمت سرمای و بازار محفوظ بماند.

از  داری جمھوری اسالمی ایران سرماینظام 
حقوق و  رفتار کردهآغاز در ھم جا چنین 

ابتدایی مردم را در ھمه ابعاد نقض کرده 
  . است

بیات مبارزاتی طبق کارگر ایران در پی تجر
ب خوبی می داند ک نباید  ، اش اینکتگذش

بدھد و حکومت مافیایی تن ب این ظلم و جور 
مین خاطر است ک با وجود تمام ھ به

چنان در  ھم ،سرکوب ھا و بگیر و ببندھا
استوار ایستادە و تا زمانی ک ، سنگر مبارزە

این نظم جھنمی را بر ھم نزدە از پای نخواھد 
گواھش، ھمین موج اعتراضاتی است افتاد، 

ک روز ب روز بلندتر و خروشان تر می شود و 
 مطالبات و اعتراضات به حقنمون دیگرش 

، ھمه سرکوب ھااست ک ب رغم  انیمعلم
بی محابا چنین جسوران ب اعتراض بر می 

می د و خواب ظالمان ستمگر را آشفت نخیز
 کنند.

  رژیم ترکیه ...
  ١٢ادامه از صفحه 
بتدریج مبنای نقدی رضایت حزب  ٢٠٠٨ھای اجتماعی را راضی نگه دارد، تا اینکه رکود اقتصادی اقتصاد جھانی پس از سال  بسیاری از گروه
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  دادند.
رنگ حزب  ھای امپریالیستِی کم طلبی یافته (این فرصت توسط بھار عربی فراھم گشت)، جاه ای جسارتدر نتیجه افزایش فشار کادرھ

العاده مشکالت کاھش رشد اقتصادی اسالمی  رسید راه حل فوق بیشتر تقویت گشته و در نھایت از کنترل خارج شد. در ابتدا به نظر می
  وس داد.ی سیاسی نتیجه معک شدن بیشتر باشد، اما چنین گزینه

تکه  ای نیست. در ابتدا ''رھبر'' طبقات تکه ھایی بین رژیم ترکیه و ایتالیای بین دو جنگ وجود دارد، جای شک و شبھه در این که شباھت
اد، ھای آز ھای از باال به پایین، بلکه با بسیج سوسیالیست داری راکد ایتالیا را، نه فقط از طریق سیاست ایتالیا را متحد نمود و سرمایه

ھای گذشته، افسران پیشین و قشر میانی در مسیر کارآمدی قرار داد. به ھمان سیاق توانمندی کادرھای اسالمی در طی  سندیکالیست
را بازسازی نمود. در ابتدا؛ لیبرالیسم اقتصادی، کنسرواتیسم  ١٩٨٠- کنسرواتیوِ پسا-توسط حزب توسعه و عدالت، رژیم لیبرال ٢٠٠٠دھه 

 ١٩٨٠) در دھه ANAPکنسرواتیو (- آغاز کرده بود توسط حزب لیبرال ١٩٨٠اد سیاسی که رژیم نظامی در دھه فرھنگی و استبد
  ای را نیز بیزار کرد. لیبرال کنسرواتیسم اقشار گسترده ١٩٩٠گشت. با وجود شور و شوق اولیه مردم، در دھه » دموکراتیک«

را نجات دھند. اسالمگرایان  ١٩٨٠-گیری ترکیه پسا توانستند جھت یمی خود میکنشگران نئولیبرال تنھا در صورت ھمگرایی با دشمنان قد
ھای رادیکال اصالح نمودند. بتدریج معلوم گشت که  ھا و گفتمان بسته کامل این آکتورھای از رمق افتاده را به ارث گرفتند و آن را با سیاست
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  ٦صفحه  ٥٤شماره     

سالی پر از فراز و نشیب برای  ٩۴سال 
زنان ایرانی بود. سالی که برابری دیه زن 
و مرد در آن به تایید شورای نگھبان رسید 
و از دیگر سو، زنان نتوانستند چھره 

تر کنند.  مردانه مجلس را اندکی زنانه
نان افزایش آمار ازدواج کودکان و ز

خواب از سویی به گوش رسید و  کارتن
ھای  ھای ورزشی زنان در عرصه موفقیت

المللی از سوی دیگر. این گزارش  بین
سعی کرده است مروری کوتاه باشد بر 

برای زنان  ٩۴وقایع مختلفی که در سال 
  در ایران رخ داده است

  برابری دیه زن و مرد
با تایید شورای نگھبان، دیه زن و مرد که 

تر در الیحه بیمه شخص ثالث مطرح  شپی
شده بود، برابر شد. رحیم زارع، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

وگو با  اسفند در گفت ٢۴اسالمی روز 
:  خبرگزاری صدا و سیما اعالم کرد

تر در الیحه  برابری دیه زن و مرد پیش«
بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و 

الیحه را خوشبختانه شورای نگھبان این 
او در توضیح این الیحه گفت: ». تأیید کرد

توجیه ما درباره برابری دیه زن و مرد این «
بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده 

شوند  ھستند و زمانی که دچار حادثه می
ھا به  بازماندگان آن روند، و از بین می

زارع در پایان تاکید ». خورند مشکل برمی
ی قانون بیمه شخص پس از اجرا : « کرد

ثالث و با نظر شورای نگھبان، این موضوع 
روز پس از  ١۵شود و  به دولت ابالغ می
 «.ابالغ قابل اجراست

  علیه زنان خشونت ھای قانونی

 ٩۴آماری از خشونت علیه زنان در سال 
ھا  که صفحات روزنامه وجود ندارد درحالی

حاکی از افزایش خشونت علیه زنان به 
ون است. در این گزارش به اشکال گوناگ

دلیل نبود آمارھای رسمی خشونت علیه 
ھای قانونی  زنان صرفا بلکه به خشونت

گیر بسیاری از زنان است،  که دامن
پردازم. برای مثال نمایندگان مجلس  می

مھر  ۵ایران در نشست علنی یکشنبه 
رأی  ٧۴رأی مخالف،  ٨۴سپتامبر) با  ٢٧(

یات طرح رأی ممتنع با کل ١٢موافق و 
اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی 

  .مخالفت کردند

گفتند که  نمایندگان مخالف طرح می
تصویب آن مھاجرت غیرقانونی به ایران را 

کند، به مخاطرات مرزی و  تشویق می
اختالفات قومی، مذھبی و نژادی دامن 

زند و به یک عمل غیرقانونی  می
شور دھد. نماینده وزارت ک مشروعیت می

ایران ھم با این طرح مخالفت کرد و گفت 
که تصویب آن باعث تشویق مھاجرت به 

شود و برای دولت بار مالی  ایران می
 .زیادی دارد

آبان معاون  ٢۴از دیگر سو یکشنبه 
اجتماعی ناجا تصریح کرد: بر اساس مواد 

مجازات اسالمی، ضابط  ۶٣٩و  ۶٣٨
تواند کسانی را که عفت  قضائی می

کنند و مبادرت به  را رعایت نمیعمومی 
کنند جریمه کرده و با  کشف حجاب می

ھا برخورد کند. سردار منتظرالمھدی از  آن
ایجاد سامانه ثبت تخلفات در این زمینه 
خبر داد و افزود: این سامانه در اختیار 
برخی از مسئوالن لشگری و کشوری و 
مأموران نامحسوس در سطح کشور 

که رانندگان  صورتیقرارگرفته است تا در

خاطی مشاھده شدند کسانی که در 
خودروی خود کشف حجاب کردند شماره 

ھا را احضار  ھا ارسال و پلیس امنیت آن آن
ھا در  ای که برای آن کند. کمترین جریمه می

شود ممنوع الخدمات شدن  نظر گرفته می
است. پلیس راھور و امنیت اخالقی نیز اگر با 

شده است  ایط اعالمخودرویی که دارای شر
توانند خودرو را به پارکینگ  برخورد کنند، می

ھای الزم را انجام  منتقل کرده و بررسی
دھند. پلیس راھور با توجه به حکمی که از 
دادستانی گرفته است، اجازه دارد به محض 

ھا را به  مشاھده خودروھای خاطی آن
پارکینگ منتقل کند. خودرو به مدت یک ھفته 

شود. برخی نیز جریمه  نگ متوقف میدر پارکی
شوند و برخی دیگر نیز تحویل  نقدی می

شوند ھمچنین با  مراجع قضائی داده می
  .شود مصادیق بدحجابی برخورد مقتضی می

این در حالی است که نماینده معاونت 
برابری  ٢راھبردی قوه قضائیه از افزایش 

مزاحمت برای زنان در ایران خبر داده است. 
ژاد گفته است بر اساس آمار ناجا قنبر ن

درصدی و دو برابر شدن  ٩٨شاھد افزایش 
 .ھای خیابانی برای زنان ھستیم مزاحمت

یکی دیگر از قوانینی که خشونت ساختاری 
زند طرح جامع جمعیت  علیه زنان را دامن می

و تعالی خانواده است که کلیات آن آبان ماه 
 سال جاری در مجلس به تصویب رسید. طرح

ماده  ۵۵جامع جمعیت و تعالی خانواده دارای 
است که پس از تصویب کلیات آن با اختیار 

منظور بررسی بیشتر  رئیسه مجلس به ھیئت
به کمیسیون فرھنگی مجلس ارجاع شد تا با 
تشکیل کارگروھی در این کمیسیون، بررسی 

 ٩بیشتری روی آن صورت گیرد. مطابق ماده 
نواده، در کلیه کلیات طرح جمعیت و تعالی خا

ھای دولتی و غیردولتی، اولویت  بخش
استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و 
سپس مردان متأھل فاقد فرزند و سپس زنان 

  .دارای فرزند است

این طرح،  ٢٧ماده  ١از دیگر سو طبق تبصره 
سال با  ۵ساعت کار مادران دارای فرزند زیر 

درصد و در صورت رعایت  ١٠میزان 
گذاری مناسب بین فرزندان به ازای ھر  صلهفا

درصد  ۶٠درصد و حداکثر تا سقف  ٢٠فرزند 
یابد. این تبصره این نگرانی را به  کاھش می

آورد که زنان دارای این وضعیت کار  وجود می
 .خود را به طور کلی از دست بدھند

فصل سوم این طرح به کاھش طالق 
ر اختصاص دارد و برای رسیدن به این منظو

تواند فرایند  راھکارھایی در نظر گرفته که می
طالق گرفتن زنان را کش دارتر کرده و 

سال را  ۴٠ھمچنین تعداد زیاد وکالی زن زیر 
 ١۶نیز از کار کردن بازدارد، چراکه طبق ماده 

کانون وکالی دادگستری و مرکز امور مشاوران 
اند برای صدور مجوز وکالت  قوه قضائیه مکلف

ادگی به وکال، شرط تاھل، دعاوی خانو
سال  ۵سال سن و نیز  ۴٠داشتن حداقل 

سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق 
ھای خاص و  خانواده و یا گذراندن آموزش

منظور کمک به اولویت  مطلوب قوه قضائیه به
صلح و سازش در دعاوی طالق را اعمال 

کانون وکالی  ١٩عالوه طبق ماده  نمایند. به
و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه  دادگستری

ای  اند تعرفه دعاوی طالق را به گوشه مکلف
اصالح و تعیین نمایند که تالش وکال و قضات 

برای برقراری صلح بین زوجین اولی تر از 
آن آمده  ١طالق باشد. ھمچنین در تبصره 

ھای  ای که پرونده است در ھر مرحله
ل خانواده منجر به صلح و سازش شود. وکی

الوکاله تا  استحقاق دریافت تمامی حق
  آخرین مراحل رسیدگی را خواھد داشت. 

ذکرشده بر اساس  ٢ھمچنین در تبصره 
ھای مختومه منجر به صلح و  تعداد پرونده

سازش امتیاز در پرونده ارزیابی عملکرد 
وکیل ثبت و به نحو مقتضی برای ترفیع و 
 .ارتقای شغلی آنان منظور خواھد شد

چھارم طرح جامع جمعیت و تعالی  در فصل
خانواده که به فرزند آوری اختصاص دارد، 

، مدت مرخصی شیردھی ٢۴طبق ماده 
ھای اجرایی،  برای کارکنان زن در دستگاه

ھای غیردولتی و مشمولین قانون کار  بخش
ماه تمام با  ٩از ھنگام تولد کودک به مدت 

ھای مربوطه  العاده پرداخت حقوق و فوق
. از آنجا که قانون کار ایران به باشد می

صراحت مانع تبعیض جنسیتی نیست ، 
کارفرمایاین به راحتی می توانند با توجه به 
این ماده زنان را استخدام نکنند، این ماده 
می تواند بدون ضمانت اجرایی، انگیزه ای 
 .باشد برای عدم استخدام زنان شود

ھمچنین کاھش ساعات کار کردن زنان از 
ھایی بود که مجلس علیه زنان  طرحدیگر 

در دستور کار خود قرار داد. محمد 
رئیسه  اسماعیل سعیدی، عضو ھیئت

اردیبھشت  ٢٨کمیسیون اجتماعی مجلس 
از تنظیم طرحی از سوی نمایندگان مجلس 

کند  خبر داد که کارفرمایان را موظف می
ساعت در  ٣۶ساعات کاری زنان را به 

ت زندگی ھفته محدود کنند. او اھمی
ترین دلیل  خانوادگی برای زنان را مھم

نمایندگان برای تنظیم این طرح دانسته و 
تصریح کرده: بانوان شاغل باید فرصت 
کافی برای زندگی شخصی و در کنار 
فرزندان و ھمسر بودن را داشته باشند. او 

در حال حاضر طرح «در این زمینه گفت: 
 ۵٠شده و به امضای  طور کامل تصویب به

نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و در 
نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار 

  ».دارد

  ھای اجتماعی زنان و آسیب

ھای  زنان بیش از مردان در معرض آسیب
اجتماعی ھستند و ضرورت دارد مسئوالن 
توجه بیشتری داشته باشند به قشرھایی 
از زنان که در وضعیت دشوارتری نسبت به 

د اما در زمینه زنان سرپرست بقیه قرار دارن
خانوار ھنوز طرحی جامع جھت 

 ٩٢توانمندسازی آنان وجود ندارد. از سال 
تاکنون آمار تعداد زنان سرپرست خانوار 

ھای  اعالم نشده است و بر اساس گفته
درصد این زنان  ٨٢شھیندخت موالوردی 

  .بیکار ھستند
ھایی که با  به گفته او مجموعه دستگاه

اده در دولت تدبیر و امید فعالیت عنوان خانو
ھای متعددی را  ھا و برنامه کنند، طرح می

دار، طرح  مانند الیحه بیمه زنان خانه
گذاری کار خانگی زنان، بسته  ارزش

اجرایی اشتغال زنان که یکی از  -سیاستی
ھای ھدف آن زنان سرپرست خانوار  گروه

   ... است،
  ٧ادامه در صفحه 

  

 ٩۴راز و فرودھای زنان در سال نگاھی به ف
  مریم رحمانی



 

  
 

  
 

   ٧ صفحه ٥٤شماره     

  نگاھی به فراز و ...
  ٦ادامه از صفحه 

ھای  ھی زنان در سکونتگاهساماند
نامه با  غیررسمی که در قالب تفاھم

ھای اجرایی در حال پیگیری  دستگاه
است و ھمچنین طرح تحول نظام 
سالمت، برای حمایت از این گروه از 

اند. این  زنان در دستور کار خود قرار داده
رسد  در حالی است که به نظر می

ھا در حد حرف باقی  تمام این برنامه
 .ده استمان

مھرماه معاون امور زنان و  ٢١ھمچنین 
خانواده ریاست جمھوری در مورد آمار 

خواب در کشور گفت: آمار  زنان کارتن
رسمی در این ارتباط نداریم، اما آمار 

ھزار  ١۵سوم  گوید؛ یک غیررسمی می
خواب تھران را زنان تشکیل  کارتن

دھند. به گزارش فارس، شھیندخت  می
ع خبرنگاران و در موالوردی در جم

 ١٠حاشیه دیدار با وزیر بھداشت گفت: 
دھند  درصد معتادان را زنان تشکیل می

درصد مبتالیان به ایدز نیز بانوان  ١٢و 
 .ھستند

ھایی  ازدواج کودکان نیز از دیگر آسیب
ھا را بیشتر از  است که زندگی دختربچه

کند. شھیندخت  پسران متاثر می
یسنا، بیان وگو با ا موالوردی در گفت

کرد: از وزارت دادگستری درخواست 
ھای  ایم گزارشی درباره ازدواج کرده

زودھنگام و زیر سن قانونی دختران به 
معاونت امور زنان و خانواده ارایه دھد 
که این موضوع به مرجع ملی حقوق 
کودک برای بررسی و پیگیری ارجاع 
 .شده است

کننده  موالوردی پیش از این با نگران
یف کردن ازدواج برخی از دختران توص

پیش از رسیدن به سن قانونی گفته 
بود: در یکی دو سال اخیر آمار 

ای از ازدواج دختران پیش از  کننده نگران
ھا به  رسیدن به سن قانونی و ثبت آن

دست ما رسیده است و حتی شاھد 
سال نیز  ١٠ازدواج دختران کمتر از 

ایم. در این شرایط از وزارت  بوده
ایم گزارشی درباره  دادگستری خواسته

ازدواج دختران در زیر سن قانونی به ما 
  .ارائه دھد

این در حالی است که امسال مسئوالن 
شھرستان پارسیان در استان 
ھرمزگان، از جشن سراسری ازدواج 

آموز این شھر خبر  دانش ۵٠بیش از 
اند. شھرستان پارسیان یکی از  داده

زگان واقع در ھای استان ھرم شھرستان
رابطه،   غرب بندرعباس است و در این

آذر خسروانی، دبیر کمیته ازدواج امور 
بانوان شھرستان پارسیان، با ادبیات 
افتخارآمیزی درباره ھدف از برگزاری این 
جشن گفت: این امر برای اولین بار در 
سطح شھرستان با ھدف تسھیل امر 

 –ازدواج مطابق با آداب و فرھنگ ایرانی 
 اسالمی اجرا شد

گونه اقدامات و  آذر خسروانی افزود: این
تواند آثار فراوانی در ترویج  جلسات می

ازدواج آسان و اسالمی، تحکیم بنیان 
خانواده و نیز پرھیز از اسراف به دنبال 

 ۵٠داشته باشد. او ادامه داد: تمامی 
زوجی که امروز در این جشن شرکت 
داشتند، از مدارس متوسطه دوم 
شھرستان بوده که به ھمراه 

ھای خود به این جشن دعوت  خانواده
 .شدند

دبیر کمیته ازدواج امور بانوان شھرستان 
ادامه داده است ھمه ادارات دولتی 
سطح شھرستان، در اجرای این امر 

سزایی داشته و  خداپسندانه نقش به
در تھیه ھدایا ھمکاری و مساعدت 
 کردند که جا دارد از ھمه مسئولین

 !ربط صمیمانه تشکر و قدردانی کنم ذی
ازدواج زودرس دختران با ترک تحصیل آنان 
نیز مرتبط است. دوم اسفندماه، سوسن 

ھای راھبردی  باستانی معاون بررسی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمھوری با بیان اینکه آمارھای کشور ما 

دھد در مقطع ابتدایی به عدالت  نشان می
ایم، گفت: از مقطع  ت یافتهجنسیتی دس

راھنمایی تا دانشگاه نیازمند توجه بیشتر 
ھستیم. متاسفانه تعداد دختران بازمانده 
از تحصیل در مقطع متوسطه اول باالست 

ھای زودھنگام و بعد مسافت  که ازدواج
محل سکونت تا مدرسه از جمله دالیل آن 

 .است
ھرچند او آمار دقیقی ارائه نداده است و 

گویی کرده است اما خبرگزاری  کلی صرفا
قولی از  ھرانا به نقل از ایلنا در نقل

ھزار دختر در سراسر  ٣۵جلودارزاده گفت 
اند. آموزش یکی  کشور از تحصیل بازمانده

ھای ارتقای آگاھی زنان است که به  از راه
بھبود وضعیت زندگی، بھداشت و 
سالمتی و حتی تربیت بھتر نسل آینده 

ھای  رساند، اما با تبلیغ ازدواج نیز یاری می
آموزی معلوم نیست سرنوشت  دانش

  .دختران این مرز و بوم چه خواھد شد

  دار وضعیت بیمه زنان خانه
ھایی است  دار نیز از برنامه بیمه زنان خانه

دار از  منظور بھبود وضعیت زنان خانه که به
سوی دولتمندان اتخاذ شده است. 

فنی سیروس نصیری مدیرکل امور 
شدگان سازمان تامین اجتماعی در  بیمه

مورد بیمه زنان خانه داری که در تحت 
پوشش تامین اجتماعی ھستند گفت: بر 
اساس آخرین آمار خرداد امسال، در حال 

دار در بیمه  زن خانه ۴١ھزار و  ٢٧حاضر 
مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفتند که 

 ۴۶اند و ھمچنین  درمان نیز انتخاب کرده
دار نیز بدون درمان  زن خانه ۵۴۵ار و ھز

  .تحت پوشش قرار گرفتند
ھای مشاغل آزاد  او گفت: در قرارداد بیمه

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی وجود 
ھا را  توانند آن طور دلخواه می دارد که به

انتخاب و بر اساس آن حق بیمه پرداخت 
 .کنند

شدگان سازمان  مدیرکل امور فنی بیمه
تماعی تصریح کرد: این زنان باید تامین اج

درصد  ١۴درصد برای بازنشستگی،  ١٢
درصد برای  ١٨برای بازنشستگی و فوت و 

بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی حق 
بیمه پرداخت کنند که درنھایت عالوه بر 
حق بیمه عنوان شده، دو درصد نیز دولت 

ھا کمک  عنوان حق بیمه به ھرکدام از آن به
ھای دیگری  زنان در حرفه کند. این می

اشتغال دارند … مانند خیاطی، آرایشگری و
و به اعتبار آن، تحت پوشش سازمان قرار 

ھزار و  ۶۶اند. نصیری از بیمه بیش از  گرفته
داری که شغلی ندارند و  زن خانه ٢١۴

دار ھستند خبر داد و افزود: این  صرفا خانه
اند و از ھیچ کمکی  زنان خود قرارداد بسته

جز دو درصد حق بیمه دولت برخوردار  به
نیستند و مابقی حق بیمه را خودشان 

 .کنند پرداخت می
او به بیمه نویسندگان زن نیز اشاره کرد و 
گفت: زنان نویسنده در دو گروه تحت 

گیرند یکی از طرف  پوشش بیمه قرار می
وزارت ارشاد و دیگری از محل ھدفمندی 

ھزار و  ۶کنون ھا. به گفته نصیری، تا یارانه
زن نویسنده از سوی وزارت ارشاد و  ۵٨٧

زن نویسنده از محل  ٧٣٣ھزار و  ٢
ھا تحت پوشش بیمه  ھدفمندی یارانه

حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار 
اند. این اظھارات در حالی است که  گرفته

دار  زنانی که قصد داشتند از بیمه زنان خانه
عبات تامین استفاده کنند با مراجعه به ش

اجتماعی از عدم بیمه شدن توسط آنان 
  .اند خبر داده

 
نگاھی به وضعیت زنان فعال مدنی و 

 سیاسی
وضعیت فعاالن مدنی بھتر از  ٩۴در سال 

ھای گذشته نبود و شاھد  سال
ھای بیشتری با فعاالن اجتماعی  سختگیری

بودیم. زنان فعال مدنی نیز مستثنا از این 
  .وضعیت نبودند

ھشت ماه سال گذشته مجددا نرگس اردیب
محمدی فعال حقوق بشر دستگیر شد. در 
حال حاضر فرزندان او در خارج از ایران ھمراه 

کنند و محمدی حتی  با پدرشان زندگی می
 .امکان صحبت تلفنی با آنان را ندارد

مرداد امسال آتنا فرقدانی، کارتونیست 
شجاعِت کشیدن  جایزه زندانی، برنده

المللی مدافع  بین از سوی شبکهکاریکاتور 
شد. ھمچنین آتنا  حقوق کاریکاتوریست

دائمی، فعال حقوق کودک، اسفندماه 
میلیون تومانی تا  ۵٠٠امسال با قرار وثیقه 

  .زمان دادگاه تجدیدنظر، آزاد شد
این در حالی است که وضعیت جسمانی 

به حبس ابد) مناسب  زینب جاللیان (محکوم
بدون مرخصی و ھاست  نیست و او سال

دسترسی به درمان مناسب در زندان به سر 
برد. مسئوالن زندان خوی، اعزام او به  می

بیمارستان را مشروط به گروگان نگھداشتن 
 .اند اش کرده یکی از اعضای جوان خانواده

یکی از اعضای نزدیک خانواده زینب جاللیان 
اواخر «به عدالت برای ایران گفته است: 

از اطالعات آمدند خواستند بھمن ماه باز 
زینب اعتراف کند، یعنی خواستند اعتراف 

برداری کنند. گفتند که ھم جزای  کند و فیلم
بریمت دکتر. زینب  کنیم ھم می تو را کم می

خواھید این معامله را با من  ھم گفته اگر می
خواھم، نه مالقات  کنید من نه دکتر می

ب زین». خواھم خواھم، نه خانواده می می
جاللیان در آستانه نھمین سال بازداشت 

بیماری ناخونِک چشم،   خود به دلیل ابتال به
اش است. او  دادن بینایی در معرض از دست
ھای بازداشت به عفونت  ھمچنین طی سال

شدید روده و خونریزی داخلی مبتال شده و 
  .نیاز به درمان فوری و تخصصی دارد

  زنان و مشارکت سیاسی
چھره مردانه مجلس  ٩۴سال ھرچند که در 

تغییر نکرد اما آمار نھایی ثبت نام کنندگان 
انتخابات دھمین دوره مجلس شورای 
اسالمی و پنجمین دوره مجلس خبرگان 
رھبری عالوه بر رکوردی که در زمینه تعداد 

رکورد حضور   ثبت نام کنندگان برجا گذاشت،
زنان به عنوان کاندیداھای بالقوه این دو 

نفر از زنان  ١۶شکست. ثبت نام  مجلس را
در انتخابات مجلس خبرگان و حضور ھزار و 

نفری  ١٢٣ھزار و  ١٢زن در میان خیل  ٢٣۴
ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس دھم 
رخدادی است که از خیز بلند زنان برای 
حضور بیشتر در نھادھای تقنینی و نظارتی 

داد. ھرچند با رد صالحیت ھای  کشور خبر
زن به  ١۴ه زنان در نھایت تاکنون گسترد

مجلس دھم راه یافتند ھرچند وضعیت مینو 
با رد صالحیت شورای نگھبان بعد از  خالقی 

ھنوز در ھاله ای  انتخابات و رای آوردن وی 
   .از ابھام قرار دارد

  زنان ورزشکار خوش درخشیدند
با وجود مشکالت  ٩۴زنان ورزشکار سال 

دارد باز در زیادی که سر راھشان قرار 
 المللی خوش درخشیدند.  ھای بین عرصه

 ...  
 ٨ادامه در صفحه 



 
 

   ٨صفحه   ٥٤شماره     

  نگاھی به فراز و ...
  ٧ادامه از صفحه 

معاون امور بانوان وزارت  به گفته شھریان 
ورزش حدود یک میلیون بانوی ورزشکار 

یافته در کشور فعالیت ورزشی  سازمان
دارند. او با بیان اینکه آمار ورزشکارھای 

کننده نیست،  یافته راضی سازمان
درصد جامعه ورزش  ٢۴خاطرنشان کرد: 

درصد این آمار را  ١۵تا  ١٠کنند که  می
دھند و در برنامه  ھا تشکیل می خانم

ششم توسعه برای تحقق درصد بیشتر 
بانوان ورزشکار نیاز به تالش بیشتری 

 .داریم
شھریان با اظھار نارضایتی از کمبود 

ورزش  اسپانسر و بخش خصوصی در
بانوان، تصریح کرد: برای این مشکل باید 

درصدی  تمھیداتی بیندیشیم که بحث یک
ھا مجاز به کمک ورزش ھستند  که دستگاه

را مطرح کردم تا سھمی از آن به ورزش 
بانوان اختصاص داده شود. معاون امور 
ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در 

ھای جودو و کوراش  سمینار بانوان ھیئت
ھای کشور گفت: برخی گمان  ستانا

کنند اگر به فکر ورزش بانوان باشند  می
که  اند درحالی برای زنان امتیازی قائل شده

ھا  ریزی گونه نیست و در تمامی برنامه این
باید سھم ورزش زنان ادا شود. باوجود 
موانعی که برای زنان ورزشکار در ھمه 

 ویژه زنان توان یاب ھا وجود دارد به حوزه
بتول مشرف جوادی نایب رییس بانوان 
فدراسیون جانبازان و معلوالن درباره 

گفت: در  ٢٠١۶ھای پارالمپیک سال  رقابت
 ٧٧ھای پارالمپیک از بین  بت قا این دوره از ر

چھارم سھمیه  سھمیه کسب شده یک
  متعلق به زنان است. 

دھد که ما نسبت به  این امر نشان می
رشد بسیار لندن از نظر کمی و کیفی 

خوبی داشتیم. امیدوارم به تعداد 
ھای کسب شده جایگاه خوبی را  سھمیه

آوری در مسابقات پارالمپیک  نیز از نظر مدال
 .ریو داشته باشیم

در مسابقات المپیک ریو نیز لیال رجبی، 
پوش دوومیدانی ماده پرتاب وزنه که در  ملی

مسابقات دوومیدانی جام کازانف موفق به 
ریودوژانیرو  ٢٠١۶المپیک  کسب سھمیه

برزیل شد، از جمله زنان ورزشکاری است 
که توانست نخستین سھمیه بانوان ایران 
را به نام خود ثبت کند. او عالوه بر 
قھرمانی، اولین زِن دو و میدانی کار ایران 

  .است که پایش به المپیک باز شده است
ھمچنین در سال گذشته شاھد قھرمانی 

ن ایران در آسیا بودیم. در فو زنا تیم کونگ
فو زنان در آسیا  بخش زنان، مسابقات کونگ

کننده از سراسر قاره در  نفر شرکت ٣٠که 
، ۵٢آن حضور داشتند و در سه وزن منفی 

کیلوگرم با ھم مبارزه کردند.  ۶۶و  ۵٨
کیلوگرم الناز  ۵١درنھایت در وزن منفی 
کیلوگرم زھرا  ۵٨نریمانی، در وزن منفی 

کیلوگرم نیز  ۶۵در وزن منفی  دھقان و
سمیه زند اقطایی از ایران مقام اول را 

  .کسب کردند

  گیر ھم به عرصه آمدند زنان کشتی

برای کشتی زنان نیز سالی خوب  ٩۴سال 
بود چرا که کشتی کمربند زنان برای اولین 

توسط فدراسیون کشتی ایران  ٩۴بار سال 
اندازی شد تا حرکتی در جھت حضور  راه

ایرانی در ورزش کشتی انجام شود.  زنان
اتحادیه جھانی کشتی در این باره نوشت: 
این اولین بار است که زنان ایرانی در 

کنند.  مسابقات کشتی جھانی شرکت می
گیر ایرانی به مسابقات  اعزام زنان کشتی

جھانی آنتالیا در حالی اتفاق افتاد که 
تابستان امسال زنان ورزشکار در ایران در 

قات کشتی با کمربند آسیا شرکت مساب
کردند. پیش از اعزام شدن به مسابقات 
جھانی گراپلینگ، زنان ایرانی در یک کمپ 

که زنان  روز تمرین کردند. با وجود این ١٢
گیر ایرانی تجربه زیادی ندارند  کشتی

توانستند از این موقعیت برای پیدا کردن 
مند شوند. میمنت  تجربه بیشتر بھره

کیلوگرم  ۶۴آور نقره وزن  دی، مدالآبا قاسم
عنوان  کنم که به ایران گفت: من افتخار می

ملی ایران در مسابقات  عضوی از تیم 
قھرمانی جھان شرکت کردم. حریفان بسیار 

ھا به دلیل کم بودن  خوبی داشتم. آن
ام توانستند مرا شکست دھند. با این  تجربه

حال خوشحالم که شانس شرکت کردن در 
سابقات را داشتم. تیم گراپیلینگ زنان این م

ھا حاضر  ورزشکار در این رقابت ۵نیز که با 
شده بود توانست توسط میمنت 

کیلوگرم، سعیده  ۶۴آبادی در وزن  قاسم
کیلوگرم و شھربانو  ٧١ملکی در وزن 

کیلوگرم صاحب + ٧١دامغانی نژاد در وزن 
  .سه مدال برنز شود

  ک و تیراندازی زنان سھمیه پارالمپی
  المپیک گرفت

تیراندازان زن نیز سال گذشته را با موفقیت 
که بتول مشرف  طوری پشت سر گذاشتند به

جوادی نایب رییس فدراسیون جانبازان و 
وگو با خبرنگار  معلوالن در امور زنان در گفت

ورزشی ایسنا، در ارزیابی از عملکرد 
ھای  تیراندازان معلول زن و مرد در مسابقه

کرواسی اظھار کرد: در این  جام جھانی
سھمیه  ٣ما موفق به کسب  مسابقه

 P4 و P2 ھای مستقیم پارالمپیک در ماده
توسط سمیرا ارم، عالیه محمودی و ساره 
جوانمردی در تپانچه بادی و خفیف شدیم. 

موفق به  (P2) سمیرا ارم در تفنگ بادی
کسب مدال طال و سھمیه مستقیم 

در تپانچه  پارالمپیک شد، عالیه محمودی
 .متر را به نام خود ثبت کرد ۵٠بادی خفیف 

(P4)  در ھر دو ماده سھمیه را کسب کرد و
ساره جوانمردی نیز با کسب مدال نقره در 
تپانچه خفیف، سھمیه این ماده را از آن خود 

  .را به نام خود ثبت کرد P4 .کرد
در آخرین رنکینگ اعالم شده از سوی 

، الھه احمدی فدراسیون جھانی تیراندازی
ھای گذشته در صدر رنکینگ  ھمچون ماه
متر زنان قرار دارد. به گزارش  ١٠تفنگ بادی 

خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران 
(ایسنا)، فدراسیون جھانی تیراندازی 
رنکینگ تیراندازان را در سال جدید میالدی 
اعالم کرد. در رنکینگ ماه ژانویه الھه 

 ١٠شین تفنگ بادی احمدی ھمچنان صدرن
متر بانوان است. برای چھارمین ماه پیاپی 
است که احمدی جایگاه نخست را از آن 
خود کرده است. تیرانداز المپیکی ایران 
اولین تفنگداری است که در جایگاه نخست 

عنوان تنھا بانوی  قرارگرفته و ھمچنین به
ورزشکار ایرانی است که توانسته به مکان 

ی برسد. ھمچنین او در اول رنکینگ جھان
شھریور ماه امسال در رقابت فینال 

ھای جام جھانی تیراندازی در  فینالیست
متر بادی زنان توانست در  ١٠ماده تفنگ 
در مکان  ۴١٧نھایی با شلیک  مرحله نیمه
  .دوم بایستد

با توجه به فینالیست شدن و امتیاز کسب 
شده توسط الھه احمدی در مسابقات جام 

 ١٠بایجان در رشته تفنگ بادی جھانی آذر
متر بانوان، این ورزشکار از سوی فدراسیون 

ھا  جھانی به مسابقات فینال فینالیست
دعوت شد. ھمچنین تیم تیراندازی زنان 
ایران در تراپ مسابقات آزاد ھندوستان نایب 
قھرمان شد. نواب نوری دبیر فدراسیون 
ا تیراندازی اعالم کرد: زنان تیرانداز ایران ب

کسب مدال نقره تیمی در رشته تراپ زنان 
در مسابقات آزاد تیراندازی اھداف پروازی 
آسیا در ھندوستان، به مقام نایب قھرمانی 

  .در این رشته رسیدند
 

  قھرمانی تیم فوتسال زنان
عنوان  به ٩۴تیم ملی زنان ایران در سال 

قھرمانی مسابقات فوتسال زنان آسیا رسید 

نوان ایران را در و اولین قھرمانی با
ھای تیمی در آسیا به دست آورد. به  رشته

ھای ملی فوتسال بانوان  گزارش ایسنا، تیم
ایران و ژاپن در دیدار نھایی مسابقات 

مالزی به » نیالی«قھرمانی آسیا در سالن 
 ٨مصاف ھم رفتند که تیم ایران با گل دقیقه 

یک بر صفر از سد ژاپن گذشت و قھرمان 
شد. این در حالی است که  ھا این رقابت

پوش  کاپیتان این تیم نیلوفر اردالن، ملی
باسابقه ایران برای باال بردن آمادگی خود 

ھای  جھت حضور در نخستین دوره جام ملت
آسیا در اردوھای تیم ملی شرکت و 

داد، به دلیل  ای را انجام می تمرینات فشرده
مخالفت ھمسرش با خروج وی از کشور 

به لوفر اردالن در این خصوص مواجه شد. نی
ھای آسیا  نسیم گفت: مسابقات جام ملت

شود و من ھم  برای نخستین بار برگزار می
تیم ملی تمرینات خوبی را زیر  در اردوھای

، اما به دلیل مسلیمانی انجام داد نظر خانم
ھمسرم برای سفر به خارج از  مخالفت

ھا را از دست دادم. وی  این رقابت ایران
کاش مسئوالن قانونی برای بانوان  ای  :افزود

ورزشکار بگذارند تا در چنین مواقعی بتوانیم 
پوش تیم  به مملکت خود کمک کنیم. ملی

ملی فوتسال اظھار داشت: این مسابقات 
برای من اھمیت زیادی داشت و من 

خواستم برای  عنوان یک زن ایرانی می به
باال بردن پرچم کشورم تالش کنم، نه اینکه 
 .برای گردش و تفریح بروم

از دیگر سو تیم ملی ساندای بانوان ایران در 
مسابقات قھرمانی ووشو جھان با سه 
نماینده شرکت کرده بود که ھر سه نماینده 
تیم ایران موفق به دریافت مدال طال شدند. 
این بھترین نتیجه تاریخ ووشوی بانوان ایران 

در  ٩۴است. ھمچنین اردیبھشت سال 
دوره مسابقات تکواندو نونھاالن  نخستین

تکواندوکار دختر  ١٠آسیا تیم ملی ایران با 
مدال  ٧شرکت داشت، که موفق به کسب 

امتیاز مقتدرانه  ٧۴طال و یک نقره شد و با 
  .بر سکوی قھرمانی ایستاد

نگاھی به کارنامه زنان نویسنده و  
 مترجم

» سیدعباس صالحی«تیرماه سال گذشته 
زیر فرھنگ و ارشاد معاون فرھنگی و

، از »خانه کتاب«ی آمار  اسالمی، با ارائه
ھای  ھزار اثر ادبی در حوزه ٣خلق نزدیک به 

نویسی و شعر توسط بانوان در  داستان
رسد زنان در  خبر داد به نظر می ١٣٩٣سال 

ھای خود و واگویه کردن  حال نشر تجربه
توان به  می ٩۴ھا ھستند. در سال  آن

نتشر شده توسط نویسندگان برخی از آثار م
زن اشاره کرد، به گزارش خبرنگار ادبیات و 

به » اند ھا در راه مرده«کتاب ایسنا، رمان 
صفحه با  ٣۶٠قلم ناتاشا امیری در 

 ١٨٠٠٠نسخه و قیمت  ١۶۵٠شمارگان 
تومان در انتشارات ققنوس منتشر شده 

این «به گزارش خبرنگار مھر رمان  .است
نوشته لیلی » اردھیوال تو را دوست د

مجیدی به تازگی با ھمکاری نشر چشمه و 
نشر چرخ منتشر و راھی بازار نشر شده 
است. این کتاب ھفتاد و سومین عنوان 

ھای قفسه آبی است.  مجموعه کتاب
شخصیت اصلی این رمان، یک زن است که 

کند و دچار  ای کوچک زندگی می در خانه
 شود؛ زنی که تنھایش ماجراھای بزرگ می

الی  خواھد البه می اند و حاال گذاشته
 اش امیدی برای زندگی پیدا کند. روزمرگی

شمارگان ھزار  صفحه، ٢٢٢این کتاب با 
ھزار ریال منتشر شده  ١۶٠نسخه و قیمت 

مانند «مھر، رمان  است. به گزارش خبرنگار
» کسی که آوازش را فراموش کرده است

 نوشته آنیما احتیاط نیز توسط نشر داستان
  .منتشر شده است

  زاده، به گزارش خبرگزاری کتاب ژیال تقی
...  

   ١٤ادامه در صفحه 



 
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه ٥٤ شماره     

  
 

از پرداخت خسارت طفره می روند و آن را 
این خبر نشان دھنده این  .نمی پذیرند

واقعیت تلخ است که چنین سرمایه داران و 
آموزش ایمنی کار،  کارفرمایانی در بخش

مستمر  کنترل تامین امنیت محل و ابزار کار،
نین جبران خسارات پس از ایمنی و ھمچ

وقوع حوادث ھیچ گونه مسئولیت و تعھدی را 
نمی پذیرند و با اتکا به حاکمان اسالمی 
شرایط امنی برای خود ایجاد کرده اند که 
حتی با توجه به صدور حکم دادگاه از اجرای 
آن شانه خالی می کنند و در نتیجه روزانه با 

ھا به جان ھزاران کارگر و آینده خانواده آن 
سوداگری خود ادامه می دھند بدون این که 

شھرام  .پاسخ گوی جان کارگران شوند
دمحمی با سیزده سال سابقه کار بخوبی 

  .واقف بود
که در موقع وقوع حادثه، اولین مسئولیت 
ایشان نجات جان خویش است، اما با گوش 
سپردن به ندای انسانی و با به خطر 

مکار خود انداختن جانش به نجات ده ھا ھ
عمل کرد، اما نتیجه آن از دست دادن گوھر 
گران بھای زندگی وی بود و برای ھمسر و 
چھار فرزند بجای مانده از ایشان آینده ای 

ه دنبال افزایش چھارده درصدی به حقوق ب
کارگران، ظاھرأ یکصد ھزار تومان به قدرت 
خرید کارگران افزوده شد. این افزایش در 

 ٩٤خوشبینانه ترین برآورد، در حد تورم سال 
اقعی خرید بود. به واقع چیزی به قدرت و

 کارگران افزوده نشد.
نوروز را کارگران شاغل این ھفته بر سر 
سفره ی ھفت سینی که فقر بیش از سال 
پیش بر آن سایه افکنده بود به پیشباز 
رفتند. بر طبق محاسبه ی کمیته ی مزد 
کارگری، ھزینه ی سبد معیشت یک خانوار 
چھار نفره ی کارگری دو میلیون و 

رزیابی شده بود. انتظار ھفتصدھزار تومان ا
میرفت گروه کارگری بتواند نمایندگان 
کارفرمایان و نمایندگان دولت را قانع کند که 
نرخ افزایش حقوق حداقل را برمبنای ماده 
ی چھل و یک قانون کار و تبصره ی یک و دو 
ی آن یعنی نرخ تورم اعالمی و سبد 
معیشت یک خانوار چھار نفره ی کارگری 

مزد بر   . نه تنھا افزایشمحاسبه کنند
مبنای قانون صورت نگرفت، بلکه نماینده ی 
دولت با اخراج تعدادی از نمایندگان تشکالت 
کارگری فرمایشی از جلسات شورای عالی 

تحقیر کارگران امر تعیین نرخ   کار از موضع
  افزایش مزد را پیش برد.

این بار ھم شیوه ی مرسوم ھر ساله ی 
بخش خصوصی و دولت، ائتالف کارفرمایان 

نمایندگان تشکالت مجاز و وابسته به قدرت 
را ناچار به تسلیم به تصمیم   حاکمه

  صاحبان سرمایه وقدرت نمود.
نگاھی کوتاه به علل ضعف و ناتوانی 
نمایندگان تشکالت کاری مجاز در مقابل 
تعرض صاحبان ثروت و قدرت به قانون 
کارنشاندھنده ی آنست که اینان قادر 

تند در امر تعیین نرخ افزایش مزد نیس
را    ساالنه، ائتالف سرمایه داران و دولت

از قانون نمایند. در چند دھه    وادار به تمکین
اخیر انسجام ھمین تشکلھای کارگری 

کمرنگ شده است. بخش بزرگی از طبقه ی 
کارگر از شمول قانون کار اخراج شده اند. این 

خود کمترین نمایندگان در قبال چنین امری از 
  واکنش را از خود نشان داده اند.

سکوت و بی تحرکی در قبال قرارداد ھای 
پیمانی و اخیرأ    و قرارداد ھای موقت  موقت

قرارداد ھای حجمی با دستاویز قراردادن تفسیر 
قانون کار  ٧من درآوردی وزارت کار از ماده ی 

وتبصره ھای آن. حد و مرز پایمال شدن حق 
به ھمین چند مورد محدود  وحقوق کارگران

نمیشود. در اینجا مختصرا به علل این ضعف 
 ٢٦اشاره خواھد شد. علیرغم اینکه طبق اصل 
 ٨٧قانون اساسی که منطبق بر مقابله نامه ی 

 سازمان جھانی کار است "احزاب، جمعیتھا،
 ھیچ فردی را انجمنھای سیاسی و صنفی ... و

ا به شرکت نمیتوان ازشرکت در آنھا منع کرد و ی
طبق تبصره ی   در یکی از آنھا مجبور ساخت".

قانون کار " کارگران یک واحد  ١٣١چھارم ماده ی 
فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسالمی 
کار, انجمن صنفی یا نماینده ی کارگران را داشته 
باشند". قانون کار دیگر اشکال تشکلھای کارگری 

  را قانونی نمی شناسد.
ه ی قانون کار، قانون اساسی را نقض این ماد 

شاغلین شرکتھای بزرگ  ١٣٧٧می کند. تا سال 
دولتی از قبیل شرکتھای تابع وزارت نفت و 
شرکت ملی فوالد ایران و شرکت ملی صنایع 

از حق تشکل یابی برخوردار نبودند.   مس ایران
آئین نامه ی انتخابات قانون «طبق ماده ی یک 

واحدھایی از حق   قطف» شوراھای اسالمی کار
تشکل شوراھای اسالمی برخوردار بودند که 

نفر شاغل استخدام دائمی داشتند.  ٣٥بیش از 
ھرچند قانونا شاغلین شرکتھای بزرگ دولتی 

  .مجاز به تأسیس شوراھای اسالمی شدند
ولی قراردادھای استخدامی کارکنان این واحدھا 

به قرارداد استخدام موقت    قبل از این تاریخ

تبدیل شده بودند و کارکنان عمال قادر به راه 
اندازی شورا ھای اسالمی نبودند. یکی از 
نقاط ضعف مھم این تشکالت وابستگی به 
کارفرمایان و دولت (( بطور قانونی 
واساسنامه ای)) است که اعتبار آنھا را نزد 
کارگران به حق خدشه دار می کند. اصلی 

ران ترین علت ضعف جنبش کارگری در ای
فرھنگ تشکل گریزی مردم به ویژه طبقه ی 
کارگر ایران است. درد آور است که سال 

سندیکای کارگری  ٢٥فقط در تھران  ١٣٠٠
فعال بوده است. چند سال بعد به رأی و اراده 
ی رضا شاه ھمه ی تشکالت کارگری در 
سراسر کشور منحل میشوند. بی آنکه نظام 

پرداخت  استبدادی ھزینه ی چندانی بابت آن
نموده باشد. یا در بحبوبه ی انقالب با 
کوشش فعالین کارگری تعداد سندیکا 

  نزدیک به ھزار و سیصد سندیکا رسید.   ھا
در آخرین سال اعتبار قانون کار سابق در سال 

تعداد سندیکاھا به دو عدد کاھش یافته  ٦٩
بود. اکنون و از مدتھا پیش اصالح طلبان با 

سعی در نابودی ھمدستی جناح مقابل 
قانون کار و تشکیالت کارگری حتی وابسته 
به خود را دارند. بخش بزرگی از فعالین 
کارگری چپ با انگشت گذاردند به نقایص و 
ضعف ھای واقعی قانون کار از مواضع کامال 
انقالبی حاضر به دفاع از قانون کار موجود و 
دستاورد صد ساله طبقه ی کارگر نیستند. 

مواضع فعالین اصالح طلب خارج از بدتر از آن 
حاکمیت است که سابقه ی چپ دارند در 
چند ساله ی ریاست جمھوری رفسنجانی و 
آقای خاتمی و اخیرا دوره ریاست جمھوری 
آقای روحانی که عامدانه تیشه به ریشه ی 
قانون کار زده میشود سکوت کامل اختیار 

  کرده اند.
 

 8114طبق اخبار منتشرشده، نھم تیر ماه 
واحد پتروشیمی  بدنبال آتش سوزی در

مارون شھرستان بندر ماھشھر شھرام 
ساله این مرکز جھت  ١٤دمحمی کارگر 

جلوگیری از توسعه آتش سوزی و نجات 
جان کارگرانی که مشغول کار بودند، با به 
خطر انداختن جان خود، میان آتش می 
رود، فلکه اصلی مخزن گاز را می بندد و از 

ز یک فاجعه که می توانست به قیمت ا
دست رفتن جان ده ھا تن شود، جلوگیری 
کند. بدنبال این حادثه شھرام دمحمی با 

درصد در بیمارستان بندر امام  ١٠سوختگی 
بستری گردید اما با وخامت حال ایشان 
برای ادامه معالجات به تھران منتقل می 
شود، که پس از یازده روز بر اثر شدت 

این خبر و اقدام  .جراحات وارده درگذشت
شجاعانه شھرام دمحمی انعکاس گسترده 
ای در جامعه و وسائل ارتباط جمعی یافت 
و مقامات مختلف حکومتی به تقدیر از 
ایشان پرداختند، اما واکنش ھا مثل 

  .ھمیشه از حرف فراتر نرفت
بعد از گذشت حدود نه ماه از واقعه علی 
رغم اینکه دادگاه دو بار حکم پرداخت 

باخته را صادر کرده خسارت به خانواده جان 
است، کارفرمای اصلی و کارفرمای پیمانکار 

وقتی با شھرام دمحمی که به حق  .نامعلوم
مورد توجه و تمجید ھمگان قرار می گیرد این 
گونه رفتار می شود و حقوق بازماندگانش را 

مال می کنند با ھزاران مورد دیگر این چنین پای
که ھیچ انعکاسی ندارند و در شرایطی که از 
کمترین پشتیبانی قانونی برخوردارند، چه می 

این شرایط و برخوردھا با زندگی و . کنند
سرنوشت زحمتکشان ادامه خواھد یافت، و تا 
وقتی قوانین به نفع کارگران تغییر نکند، تشکل 

ل نشود و در قوه ھای واقعی کارگران تشکی
ھای سه گانه، نمایندگان منتخب کارگران 
حضور نداشته باشند چنین سرنوشت شومی 
 ھر روز و ھر لحظه در کشور ما ادامه پیدا می
کند و آمار حوادث کار و ناقوس مرگ کارگران به 

بی جھت نیست که  .صدا در خواھد آمد
حاکمان میھن ما که خود نوکیسه گان بعد از 

تند و دستی در تجارت و چپاول انقالب ھس
مردم دارند، منافع طبقاتی شان با بخش ھای 
مختلف گروه ھای مافیایی سرمایه داران گره 
خورده و در ھمه حال در خط مقدم سرکوب و 
جلو گیری از تشکل یابی مستقل کارگران 
عمل می کنند و فعاالن این عرصه را بطور 

 قرار می سیستماتیک مورد پیگرد و سرکوب
دھند تا از پیگیری حقوق کارگران و زحمتکشان 

 .به ھر نحوی جلوگیری کنند
  

  آینده ای مبھم در انتظارخانواده قربانیان حوادث کار
 بھروز فدائی

 

 قابل تعرض ب حقوق کارگرسکوت اصالح طلبان غیر حکومتی در م
 رضا کریمی



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه ٥٤شماره     

زیادی بین ترکیه و ایتالیای بین   شباھت
دو جنگ جھانی وجود دارد و نتایج 

تواند  ھای کنونی ترکیه نیز می سیاست
میزان خطرناک گردد. چه چیزی به ھمان 

باعث گشت که بخت و اقبال سوگلی 
ھای خاورمیانه در مدتی  غرب و لیبرال

توان با  کوتاه برگردد؟ آیا ھمه چیز را می
طلبی شخص اردوغان توضیح داد؟  قدرت

در مقاله زیر جھان توغال به بررسی 
چرخش ترکیه از یک رژیم اقتدارگرای نرم 

اریسم سخت در دھه قبل به توتالیت
 پردازد. کنونی می

شناسی در  جھان توغال، استاد جامعه
باشد. وی  دانشگاه کالیفرنیا می

جذب  انقالب منفعل:«نویسنده کتاب 
» داری گردنکشی اسالمی به سرمایه
مدل «است. او بزودی کتابی به نام 

ھای عربی  ترکیه: چگونه جنبش
را » لیبرالیسم اسالمی را ساقط نمودند

  ترکیه منتشر خواھد کرد.در مورد 

 -------------------  
ھای  ''باید فورا اجازه رساندن کمک

بشردوستانه به غیرنظامیان داده شود. 
''تسلیم یا مرگ'' دقیقاَ خالف   تاکتیک

 قانون جنگ است'' [توئیت جان کری]

شاید ھر رھبر غربی به راحتی از این 
کلمات برای سرزنش دولت ترکیه در 

به شھرھای کردستان در  گرسنگی دادن
جنوب شرقی کشور استفاده کند. اما 

رسد  چنین امری بسیار بعید بنظر می
توئیت جان کری درواقع در رابطه با رژیم 

  سوریه است، نه ترکیه.
اما چرا رھبران آمریکا استراتژی ''تسلیم 
یا گرسنگی'' اسد را جنایت جنگی 

دانند، درحالی که اردوغان را نادیده  می
  گیرند؟ می

  

  

  

  

  

  

  

  

شاید به این دلیل که ترکیه متحد 
امریکاست چنین ریاکاری موجه بنظر 
برسد. اما با نگاھی به مھمترین 
مطبوعات آمریکا واقعیت به مراتب 

  گردد. مجله نیویورک تایمز تر می پیچیده
سرمقاله احساساتی  ٢٠١۵در نوامبر 

''رویای یک اتوپی در حیاط خلوت داعش'' 
کرد که در آن مقاله کردستان را منتشر 

ی تحقق آرزوھای بھار  غربی را تنھا نمونه
عربی در کسب خودمختاری و برابری 
جنسیتی معرفی کرد. تصاویر زنان در 

حال جنگ برای روجاوا صفحات مجله را پُر 
ی شیفتگی  کرده بود که منعکس کننده

ھای زن، از زمان  مطبوعات عمده به چریک
  .سربرآوردن داعش بود

  

  

  

  

  

  
خودمختاری در غرب کردستان بدست 

ترکیه، جنبش چریکی   بزرگترین دشمن رژیم
کردستان پ.ک.ک. و طرفداران سوری و 
دیگر حامیانش ایجاد شده است. چنین 

ای از دشمنان مسلح  حمایت مشتاقانه
دولت ترکیه در ھیچ جا؛ در طی پنجاه سال 

ی تفکر غالب  گذشته ھیچ قرابتی با شیوه
ھایی در خط  یی نداشت. امروزه جریانآمریکا

کوشند که دیپلماسی  فکری غالب می
آمریکا را در جھت طرفداری بیشتر از کردھا 

  سوق دھند.
سکوت مقامات آمریکایی در مورد 

گری ترکیه در شمال کردستان، نه  وحشی
فقط نتیجه دورویی (که مسلم است)، بلکه 

  باشد. به خاطر سردرگمی نیز می
کردھا تنھا نیروی زمینی مؤثر در از آنجا که 

مبارزه با داعش اند و رژیم ترکیه به تغییر 
دھد،  مواضع در جھت فاشیستی ادامه می

کنسرواتیوھای آمریکایی کامالَ در - لیبرال
اینکه چه کسی متحد بلند مدت واقعی 

اند. (این  آنھاست، سردرگم شده
سردرگمی و ریاکاری وقتی به اوج رسید که 

غرب از بمباران کردھای سوریه  تمام دنیای
به جوش وخروش درآمد، در حالی که 
مطبوعات لیبرالی وقتی که ترکیه تنھا چند 

کرد،    روز قبل از آن کردھای خود را سالخی
سکوت اختیار کردند. (این سردرگمی تنھا 
حاصل پیچیدگی اوضاع در لحظه کنونی 
نیست. به لحاظ ساختاری، دینامیسم 

ای در حال تکوین  بگونه درونی خاورمیانه
ھای  ی ارزش است که پاکس آمریکانا و ھمه

آن را از درون منفجر کرده است. دیگر نه 
طلب،  ھا و نه کنسرواتیوھای صلح لیبرال

ھیچکدام رویکرد مناسبی برای منطقه 
خاورمیانه در کلیت خود به سمت   ندارند.

کاری واشکال گوناگونی از  محافظه
ای  واژه-یا فاشیسمگری، خشونت  افراطی

-کنم که من با احتیاط از آن استفاده می
  شود. سوق داده می

استفاده از کلمات مشتق شده از 
شود، و  ''فاشیسم'' بدسلیقگی اطالق می

شود که از این  فرض بر این گذاشته می
برچسب به عنوان دشنام استفاده شده تا 

  یک مقوله تحلیلی.
اری از اما با توجه به اینکه امروزه بسی

ھا در سرتاسر جھان به سمت راست   رژیم
افراطی در حال تغییراند، چنین کاربردی نه 
تنھا ممکن، بلکه الزم است تا بین 

ای دارند و دیگرانی  ھایی که پایه توده رژیم

  که ندارند، تمایز قائل شد.

چرخش اردوغان به سوی اقتدارگرایی با  
 ناپلئون بناپارت مقایسه شده - ظھور لویی

است. اما اگر ما (پوالنزاس را سرمشق 
ھای غیرلیبرالی  توانیم رژیم قرار دھیم)، می

ال  کاپیتالیستی را در سه تیپ ایده
گرا،  بناپارتیسم یا پوپولیسم راست
بندی  دیکتاتوری نظامی و فاشیسم طبقه

کنیم. در این صورت مشابھت حزب جدید 
عدالت و توسعه با فاشیسم بسیار زیادتر 

اشیسم بر خالف اشکال دیگر است. ف
گرا، مبتنی بر حزب  دیکتاتوری راست
ای  ی توده  ھای گسترده سیاسی با شبکه

است. اگرچه بناپارتیسم ھم نیازمند حدی 
از بسیج مردمی است، اما پیوندھای 

ای که بسیج  ارگانیک دیکتاتور با توده
تر است. احزاب   کند، بسیار ضعیف می

ی سنت  بر پایه فاشیستی ایتالیا و آلمان
طوالنی از مشارکت مدنی و بسیج 

ھای  تر از شبکه ای، که بمراتب عمیق توده
ضعیف جناح راست بودند، ایجاد شدند 
(قابل توجه این که فاشیسم ایتالیا تلفیقی 
از نوکیشان سندیکالیسم و جناح چپ 

  سوسیالیسم بود).

  

  

  

  

  

  

  
با توجه به این موارد، اما مسیر جدیدی که 

کند قطعاً با بیشتر  طی می ترکیه
ھای بعد از جنگ دوم جھانی  دیکتاتوری

متاکساس -(مانند ساالزار پرتغال و پست
یونان، و ھمچنین پینوشه شیلی )، که در 
درجه نخست متکی بر نھاد نظامی بودند 

ھایی از تجربه  ھا نیز جنبه (ھر چند که آن
کردند) متفاوت  فاشیستی را تقلید می

ت حتی شامل فرانکوی است. این تفاو
ھای فاشیستی آن به  اسپانیا که ریشه

  گردد. مرور زمان پژمرده شد نیز می
علیرغم این مسیر کنونی حزب عدالت و 

توان به این سادگی با  توسعه را نمی
فاشیسم مشخص کرد، چرا که این حزب 

نھد.  قطعاَ شالوده جدیدی را بنا می
 ھای ای که نه تنھا بدلیل ویژگی شالوده

ی تاریخی کنونی  ترکیه، بلکه متأثر از دوره
باشد. تجربه فاشیسمی را که  نیز می

توان  مناسب دوران بین دو جنگ بود را نمی
انقالبات جھان  امروز مستقیماً تکرار کرد

سوم، مائوئیسم، و در نھایت انقالب 
اسالمی ایران ھمه وقایعی تاریخی بعد از 

ھا را  نھای جنگ بودند، که ما ردپای آ سال
جدید ترکیه (یا حداقل، واکنش به  در رژیم

  بینیم. ھا را) می آن
....  

   ١٠ادامه در صفحه 

 لغزد رژیم ترکیه از توتالیتاریسم نرم به سخت می
  جھان توغال

علیرغم این مسیر کنونی 
حزب عدالت و توسعه را 

توان به این سادگی با  نمی
فاشیسم مشخص کرد، چرا 
که این حزب قطعاَ شالوده 

نھد.  جدیدی را بنا می
ای که نه تنھا بدلیل  شالوده
بلکه متأثر ھای ترکیه،  ویژگی

ی تاریخی کنونی نیز  از دوره
 باشد می

برای نمونه، معلوم شد معضل 
اسرائیل چالش اصلی در ارتباط با 

ای  جامعه گولن بود. از قبل مبارزه
ولن و کادرھای بین جامعه گ

قدیمی اسالمی در رابطه با 
چگونگی تقسیم مزایای قدرت در 

 جریان بود

اگر رژیم ترکیه اسپانیای فرانکو 
ھم  نیست، دقیقاً آلمان ھتیلری

نیست. قدرت پ.ک.ک. و روابط 
توان  پیچیده ترکیه با غرب را می

به عنوان دو دلیل اصلی در نظر 
گرفت که چرخش به 
توتالیتاریسم سخت را متزلزل و 

 غیر قطعی نموده است
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   ١١ صفحه ٥٤شماره     

  ... رژیم ترکیه
  ١٠ادامه از صفحه 

نکته مھم این است که نئوفاشیسم حزب 
نما شدن نئولیبرالیسم  پاسخی به نخ

جھانی است که دینامیسم کامالً متفاوتی 
رمق شدن لیبرالیسم  در مقایسه با بی

دارد. چشمگیرتر از  ١٩٢٠کالسیک در دھه 
یافته و  چیز، عدم وجود یک چپِ سازمانھر

یافتِه نسبتاً  نیز یک نیروی کارسازمان
ھای  ضعیف، دال بر این است که رژیم

پسالیبرالی امروز تحت فشارھای متفاوتی 
  نسبت به گذشته قرار دارند.

ھای تاریخی و  علیرغم ھمه این تفاوت
ساختاری، حزب عدالت و توسعه در 

منابعی تغذیه  چرخش اقتدارگرایی خود از
ھا را با فاشیسم  توان آن کند که می می

  بین دو جنگ جھانی مقایسه کرد.

- حزب در اولین دھه حیات لیبرال
ی پوپولیسم  مانده کنسرواتیواش با ته

اسالمی خود (معروف به سیاست 
انداز ملی) تسویه حساب کرد.  چشم

گران در دوران جوانی  برخی از این تصفیه
ملی را به این دلیل که انداز  سیاست چشم

به اندازه کافی رادیکال نبود، مورد ھدف 
قرار داده بودند. معھذا، گفتمان تصفیه در 

بر پایه تفکر  ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٢ھای  طی سال
لیبرالیسم اسالمی قرار داشت. حزب پس 

ی پوپولیسم  مانده از تصفیه حساب با ته
اش به بلوک قدیمی قدرت ترکیه  اسالمی

ھا رھبری  حذف کمالیستپیوست و ضمن 
  ساختار قدرت را در دست گرفت.

رویکرد حزب بسیج  ٢٠٠٠از اواسط دھه 
گرایان رادیکال و انقالبی بود. دو  اسالم

اجتماعی که شاه کلید -سازمان سیاسی
توانند به درک و  این بسیج بودند می

شناخت ما از مضمون رویکرد جدید حزب 
ن ھا کمک کنند. انجم پس از این تصفیه

سوز که ریشه در انقالب اسالمی ایران  حق
دارد، بخشی از نیروی ضد رژیم در 

ھا و اعتراضات خیابانی در ده ساله  حرکت
اول بود. نیروھای این جریان حال در حمایت 

  آیند. از رژیم به خیابان می

مھمتر از آن یک سازمان نسبتاَ بزرگ 
ست که به انجمن ماالتیا معروف  قدیمی

نگاران به عنوان  ه روزنامهاست، آنچه ک
کنند.  نسخه پرولتری اسالم از آن یاد می

انجمن ماالتیا که دارای سابقه 
ناسیونالیسم اسالمی است (ھواداران این 

ی فاشیسم  انجمن چنان تحت تأثیر تجربه
ھای  ایتالیا قرار داشتند که وقتی در اردوگاه

ھای  کردند پیراھن شبه نظامی تمرین می
ی خود دوخته بودند و بر تن ای برا قھوه
کردند)، از ناسیونالیسم خود توبه کرده  می

وتحت تأثیر انقالب اسالمی ایران 
گیری انقالبی اجتماعی اتخاذ کرد. اما  جھت

تعدادی از اعضای  ٢٠٠٠از میانه دھه 
ھای مرکزی در  انجمن ماالتیا پُست

ھای  بوروکراسی دولتی و ھمچنین رسانه
ھا  گرفتند. حال آنعھده  تفکر غالب به

شعارھای انقالبی خود را در خدمت یک 
  اند. داری قرار داده نظام سرمایه

ھای اجتماعی؛  افزون بر این شبکه
ھای قرآن،  ھا، محافل بحث، دوره روزنامه
باشند که از حدود  ھا و غیره می روزی شبانه
فعالیت خود را با گفتمانی صریحاً ضد  ٢٠١٠

اند.  شدت بخشیدهداری و ضد غربی  سرمایه
-ھای زیرمجموعه جنبش بسیاری از شاخه

رژیم بیشتر شبیه انقالبیون جھان سومی 
گشته اند. تمرکز  ١٩۶٠–١٩٧٠ھای  دھه

بیش از حد بر شخص رھبر، حتی اگر رھبر 
شباھتی با پیشوا در اینجا، و برادرزاده 
بناپارت در آنجا نداشته باشد. این 

حرکه رژیم ھای ساختاری که نیروی م پویایی
  سازند. جدید ترکیه است را مبھم می

گری در سراسر  در نھایت، برآمد سلفی
جھان را باید به عنوان عاملی ویژه در نظر 

ای بر نئوفاشیسم  گرفت که مھر خودویژه
زند. چرخش تند و تیز ترکیه به  ترکیه می

توان به دور از  سمت اقتدارگرایی را نمی
بش المللی نوین جن گیری بین سمت

اسالمی تجزیه و تحلیل کرد. در نتیجه 
شکست لیبرالیسم اسالمی در ترکیه و 

ھای انقالب اسالمی در ایران؛  کاستی
جھادیسم سلفی به عنوان تنھا گزینه 

-ھای ضد تواند انرژی پویایی که می
گری اسالمی را کانالیزه کند، ُرخ  سلطه
  نمود.

دین به عنوان محل تالقی ھمه این عوامل از 
د و ملیت سبقت گرفته و رشته اصلی نژا

(و متحدانش)   فرآیند اقتدارگرایی رژیم
  باشد. می

با این وجود، پیوستگی با فاشیسم تاریخی 
را نباید کامالً کم اھمیت جلوه داد. بند نافی 
که نئوفاشیسم ترکیه را با فاشیسم 

ھای بین دو جنگ جھانی پیوند  سال
ھای  ی گرگ دھد، بسیج دوباره می
پارلمانی   ستری است.سازمانخاک

ھای  گرا که به گرگ ناسیونالیستی راست
خاکستری معروف اند، در مبارزه با برآمد 

مؤثر  ١٩٧٠پرخروش چپ ترکیه در دھه 
بودند. سازمان و ایدئولوژی این نیرو بطور 
مستقیم بر اساس مدل فاالنژھای 

 ١٩٨٠اسپانیایی بود. کودتای نظامی 
دو جناح اسالمی  ھای خاکستری را به گرگ

و کمتر اسالمی تقسیم کرد. حزب اقدام 
ملی در طی سه دھه گذشته موفق به 

ھای  متفرق کردن جناح کمتر اسالمی گرگ
ای که اکنون خود  گونه خاکستری شد، به

بخش پرجمعیت آن است. (ائتالف بزرگ 
شامل  ٢٠٠٠حزب توسعه و عدالت در دھه 

ی  ھای جدا شده ی شخصیت و در برگیرنده
  جناح لیبرالی اقدام ملی بود).

کننده  ھای استراتژیک و خیره یکی از موفقیت
  حزب عدالت و توسعه در طی چند سال
گذشته انرژی دوباره بخشیدن و بسیج ھر 

ھا از  باشد. جدا کردن آن دو جناح می
گرا  ھای خشونت احزابشان؛ و ایجاد سازمان

قلوب عثمانی بر پایه بقایای    به نام
ھا (اوکو ُاکالری و الپرن  ھای آن سازمان

است. این  ٢٠١۵ُاکالری) بویژه پس از ژوئن 
ھای عوام ساختمان حزب کردستان  سازمان

را به آتش کشیدند و به معترضان ُکرد 
  ور شدند. حمله

ھای روآوردن حزب عدالت  یکی دیگر از جلوه
و توسعه به سنت راست افراطی را نیز 

افیایی برجسته توان در اتحاد رھبران م می
ونیروھایشان با این حزب دید. یکی از این 

ھا، سدات پکر است که به تازگی  شخصیت
استادان دانشگاه را که خواھان پایان جنگ 

اشان''  ''ُغسل در خون  بودند را با اعالم
  تھدید نمود.

این نیروھای شبه نظامی در مبارزه با ُکردھا 

و ھا  تنھا نیستند و ظاھراَ مرز بین آن
نیروھای امنیتی رسمی محو شده است. 
اخیراً نیروھای نظامی ترکیه و پلیس در 
محاصره چند شھر کردستان ھنگام کشتن 

ھای قرآن و ھم  نظامیان ھم از آیه شبه
شعارھای ناسیونالیستی افراطی استفاده 

ی پایین به باال'' که در  کردند ''روحیه می
 تقریباَ  ١٩٩٠دوران جنگ ضد ُکردی در دھه 

  وجود نداشت.

ھمانگونه که اشاره کردم، تغییرات 
ساختاری رژیم جدید ترکیه و ظھور داعش 

خواھم سه  با ھم تقاطع دارند. من می
مورد از چنین تقاطعی را که بین رویکرد 
جدید رژیم ترکیه و تشدید بسیج عمومی 

المللی  ی بین سلفی در عرصه-جھادیسم
ن وجود دارد؛ که من در سطور باال به آ

  اشاره اکنون کردم، را برجسته کنم.

ترکیه به خاک حاصلخیزی برای رشد و نمو 
داعش تبدیل شده است. داعش در دو 

ھای ژوئیه و اوت  انفجار عظیم در ماه
عام کرد.  نفر را قتل ١٣۶، در مجموع ٢٠١۵

نکته قابل اھمیت این که در انفجار دوم 
آور به بازماندگان حمله  پلیس با گاز اشگ

ھا را سد کرد. مھمتر از  و راه آمبوالنس کرد
ھمه این که، شیفتگان فوتبال در یک بازی 
ملی یک دقیقه سکوتی را که برای احترام 
به قربانیان اعالم شده بود را ھو کردند. 

المللی توجه چندانی به این  مطبوعات بین
رویداد نکردند، تا اینکه طرفداران فوتبال بار 

ظه سکوت برای دیگر در ماه نوامبر لح
قربانیان پاریس را ھو کردند. در طی ھر دو 
بازی، یک دقیقه سکوت نه فقط با ھو کردن 
بلکه ھمچنین با شعارھای اسالمی قطع 

  شد.
این نشانه چه چیزی است؟ فرایند 
استبدادی اخیر در ترکیه به مراتب فراتر از 
تغییر صرفاَ رژیم است، بلکه نشان از بسیج 

ھای رادیکال راست  یدهای به نفع ا توده
  است.

تشکیل رژیم توتالیتر در ترکیه در مقایسه با 
استقرار فاشیسم در آلمان و ایتالیا مسیر 
کامالً متفاوتی را دنبال کرده است. جالب 

- اینکه ھمان حزب ابتدا یک نظم لیبرال
کنسرواتیو (بر اساس الگوی امریکایی) را 

ھای خود ساخت، و سپس ھمان  با دست
را از طریق پاکسازی عناصر لیبرال  سیستم

کار خالق درون حزب را (مھمتر از  و محافظه
 کار گولن و  ھمه جامعه محافظه

وشنفکران لیبرالی را که توتالیتاریسم نرم ر
حزب را در دھه نخست رھبری کرده بودند 

تفاوت قابل مالحظه دیگر آن  ) تخریب نمود.
ھای بین دو جنگ، شدت بسیج  با سال
که توتالیتاریسم حزبی ھنوز با آن  مردمی

مواجه است. وقتی تروتسکی و گرامشی 
بورژوازی  فاشیسم را به عنوان جنبش خرده

کارگر  در تنگنا قرار گرفته بین طبقه
جو و طبقه سوداگر انحصارگر تئوریزه  ستیزه

نمودند، در مورد یک عنصر کامالً اشتباه 
کردند: فاشیسم بین دو جنگ از خاکستر 

ھای انقالبی در  ھای سرخ'' (خیزش ل''سا
سر بر ) ١٩١٩–١٩٢١ھای  اروپا در سال

بورژوازی  مھمترین سھم و نقش خرده آورد.
ھای قدرت پراکنده  در این برآمد تحکیم بلوک

فرونشاندن جنبش  و آشفته بود تا اینکه
در  که در آن موقع کارگری و کمونیسم،

  ...  بسیاری از
  ١٢ادامه در صفحه
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   ١٢ صفحه  ۵۴شماره     

  رژیم ترکیه ...
  ١١ادامه از صفحه 

ھای اروپای مرکزی و غربی در حال  بخش
  نزول بود.

ه به صورتی مشابه حزب عدالت و توسع
بردوش بورژوازی تازه به دوران رسیده در 

بورژوازی ظھور کرد و بلوک  اتحاد با خرده
تکه شدن نجات داد.   قدرت ترکیه را از تکه

یابد.  ولی شباھت در ھمین جا خاتمه می
شاید بتوان گفت، جنبش کردستان یکی 

اش در کل تارخ را از سر  ترین دوران از قوی
ین فاشیسم عجیبی است گذراند. ا می

که در وسط یک جنگ داخلی جاری و 
  دائمی در حال تکوین است.

از آنجا که رژیم فرانکو نیز از طریق یک 
توان ترکیه  جنگ داخلی مستقر شد، می

را با اسپانیا مقایسه نمود. اما جنگ 
داخلی اسپانیا بسیار شدید بود، کل 
جامعه را در بر گرفت، و فقط سه سال 

ناپذیری جنبش  . شکستطول کشید
کردستان (و گسترش پایگاه کردی و 

شدت  ترکی آن) توتالیتاریسم ترکیه را به
از تمام توتالیتارھای بین دو جنگ جھانی، 
که مدعی قوی مانند پ.ک.ک. نداشتند، 

سازد. با وجود این، مقاومت  متمایز می
ای و قومی پ.ک.ک. تنھا یک وقفه  منطقه

از کامل جزیی در تکمیل ساخت و س
  فاشیسم در ترکیه است.

بعد دیگری نیز وجود دارد که نباید کم 
اھمیت جلوه دھیم. من قبالً به تمایز 
اصلی اسپانیا با ایتالیا و آلمان اشاره 

دیکتاتوری نظامی مستقر در - کردم 
اسپانیا مدت کوتاھی روی بسیج وسیع 

ھا تکیه کرد، اما ابزار مدنی  توده
بسیج را تداوم وسیاسی که بتواند این 

بخشد، را در اختیار نداشت (و 
اش را ھم نداشت). در نتیجه،  اشتیاق

برخالف آلمان و ایتالیا، بطور مداوم با 
ھای بسیج شده مواجه نبود.  توده

ھای آلمانی و ایتالیایی قدرت  فاشیست
نمودند،  ھا کسب می خود را از این توده

اما ھمان قدرت در نھایت به ضد خود و 
ی ویرانگر تبدیل شد: عطش و نیروی

ھای بسیج شده در درون  آرزوھای توده
ء نبود.  داری،قابل ارضا مرزھای سرمایه

تنھا راه ارضاء و فرونشاندن چنین عطشی 
طلبی امپریالیستی بود که به نوبه  توسعه

داد که بروز  ھا امکان می خود به این رژیم
ھا را بتعویق انداخته و  نارضایتی توده

نند (که چنین رویکردی علیرغم منحرف ک
داری فاشیسم  دیسکورس ضدسرمایه

داری داشت). با وجود  مضمونی سرمایه
ھا انگیزه شدیدی در  آن که این رژیم

گیری جنگی داشتند، اما بسیج  جھت
فشار   داری ای دائمی ضد سرمایه توده

ھای  ساختاری را در پی داشت که تالش
به  ھا را بیش از پیش امپریالیستی آن

نظمی و ھرج و  چالش کشید و باعث بی
بینی شد. بدیھی است   مرج غیرقابل پیش

اسپانیای پس از جنگ با چنین مشکالتی 
مواجه نشد، و به رژیمی بدل گشت که 

توانست آن را  داری جھانی می سرمایه
  تحمل نماید.

حزب عدالت و توسعه در حال بنا 
ای خالق و تجدید نظر  نھادن نسخه

  شیسمشده از فا
ای  رژیم جدید ترکیه برعکس، بسیج توده

را شدت بخشیده است. مطبوعات رژیم به 
اند که ھر روز بیش از پیش  گفتمانی روآورده

گیرد.  داری بخود می رنگ و لعاب ضد سرمایه
ھا و  طلبی ایجاد شده در روحیه توده جنگ

ھای غربی  رژیم موجب بروز نگرانی قدرت
  شده است.

ترکیه بصورتی پارادوکسال، در عین حال رژیم 
تالش دارد غرب را متقاعد سازد که بھترین 

داری جھانی برای صلح در  شانس سرمایه
خاورمیانه است، ھرچند که رژیم برعکس چند 

کننده به  سال پیش از این جھت چندان قانع
رسد. اما چنین تمایلی نشان  نظر نمی

داری جھانی  اش با سرمایه دھد که رابطه می
متفاوت از فاشیسم بین دو جنگ  بسیار

است. ھمچنین رژیم ترکیه چماق غرب در 
مقابل پناھندگان خاورمیانه است. به ویژه 
اتحادیه اروپا که به ترکیه برای جلوگیری از 
جریان مھاجرین نیاز دارد و از ھمین رو انواع 

  گیرد. سواستفاده در آن کشور را نادیده می

کو نیست، دقیقاً اگر رژیم ترکیه اسپانیای فران
آلمان ھتیلری ھم نیست. قدرت پ.ک.ک. و 

توان به  روابط پیچیده ترکیه با غرب را می
عنوان دو دلیل اصلی در نظر گرفت که 
چرخش به توتالیتاریسم سخت را متزلزل و 

  غیر قطعی نموده است.
خالصه، حزب عدالت و توسعه در حال برپایی 

از یک نسخه بسیار خالق و تجدیدنظر شده 
فاشیسم است. الزم است تا بر خصوصیات 
استثنایی این حزب تمرکز نمائیم: حزبی 

کنسرواتیو - است که توسط یک حزب لیبرال
ھای  قبلی که زمانی عزیز غرب و لیبرال

خاورمیانه بود، ساخته شد. چرا این دگرگونی 
  اتفاق افتاد؟

ھای متداول و غالب کماکان دو دوره اول  روایت
الت و توسعه (حداقل دوره حاکمیت حزب عد

کننده در  اول آن) را به عنوان یک موفقیت خیره
گیرند. اقتصاد شکل و شمایل عالی  نظر می

ھا افزایش یافتند. سپس،  داشت. آزادی
وزیر قدرت بیش از حدی اندوخت.  نخست

ھای  شود. (به عنوان فاکتور قدرت فاسد می
جانبی، تفکر غالب معتقد است که انسداد 

اروپا و بھار عربی نیز به پندارھای بیھوده روند 
  وی اضافه شدند).

گیرد دو تاست:  آنچه که این روایت نادیده می
سرکوب علویان، کارگران اعتصابی، طرفداران 

ھا، و گاھی  محیط زیست، سوسیالیست
اوقات کردھا در طی اولین دو دوره حزب 

ھای گاھگاھی  عدالت و توسعه؛ و حمایت
ھای ترکیه از این سرکوب  رالجھان غرب و لیب

ھا ھمه قبالً در توتالیتاریسم نرم،  است. این
-ھای ضد آن جایی که ھر نوع سیاست

سیستمی به عنوان غیرمنطقی و ''غیر 
شد (و در سکوت با آن  دموکراتیک'' درک می

  شد)، جمع شده بودند. برخورد می
ھای فاینشیال تایمز  عنوان یکی از سرمقاله

ای از تحلیل لیبرالی  مونهن ٢٠١۴در سال 
معضل ترکیه است: ''تکبر مدل ترکیه را تباه 

کند''. طبق نظر طرفداران پر و پا قرص  می
پیشین حزب عدالت و توسعه، مشکل واقعی 
این است که حزب عدالت و توسعه به اندازه 
کافی حزب عدالت و توسعه نبود: حزب بخش 
زیادی از فرھنگ سیاسی و ایدئولوژیک 

ا ناسیونالیسم ترکی) را که از رژیم (عمدت
  تر به ارث برده بود، حفظ کرد. قدیمی

من یک قدم جلوتر رفته توضیح بدیل دیگری را 
کنم: لیبرالیزه کردن (برداشتن کنترل  اقامه می

داری نقاط تنش را تکثیر  دولتی) سرمایه
جز اشکال ویژه غیرفاشیستی  کند (به می

ای  ونهباوری و کورپوراتیسم که بگ صنف
اند که بتوانند  طراحی و شکل داده شده

ھای تنشی را تحمل کنند).  چنین گره
[نمونه ھای فاشیستی آن اسپانیا، پرتغال 

ھای  و غیر فاشیستی مانند دموکراسی
سوئد و اتریش. م] تنھا چند کشور وجود 
دارند که به اندازه کافی قوی اند که 

 ھای ایجاد شده توسط[ نئو] توانند تنش می
لیبرالیسم را فرونشانده و یا جذب کنند. من 
معتقدم که ریشه سقوط اخیر ترکیه به 

ھای کامالً  توتالیتاریسم اقتدارگرا در مکانیزم
عامی نھفته است تا شخصیت اردوغان و 

  یا فرھنگ ترکی.
ھا کدام اند؟ لیبرال  اما این مکانیزم

دمکراسی بر علیه دشمنان لیبرال 
ند. که چنین امری ک دموکراسی مبارزه می

اصالً قابل تعجب نیست. بنابراین، ھم غرب 
ھای ترکیه از سرکوب نیروھای  و ھم لیبرال

ی اول  مخالف بازار آزاد در دو دوره
(حاکمیت) حزب عدالت و توسعه حمایت 
کردند (و برای چنین حمایتی یا بھانه 
تراشیدند و یا آن را نادیده گرفتند). آنچه که 

ر کرد، چرخش این ماشین ھا را غافلگی آن
  سرکوب برعلیه خودشان بود.

رژیم حزب عدالت و توسعه در طول چند 
سال گذشته از توتالیتاریسم نرم به 
توتالیتاریسم سخت تغییر کرده است. 
چنین تھاجمی (که اکنون بطور علنی و با 

شود) از علویان؛ کارگران  افتخار انجام می
اعتصابی، طرفداران محیط زیست و 

ھا و جامعه گولن  ھا به لیبرال سیالیستسو
(یک گروه اسالمی لیبرال) گسترش یافته 
است. (دالئل مقطعی معینی برای چنین 
تھاجمی وجود داشت). برای نمونه، معلوم 
شد معضل اسرائیل چالش اصلی در ارتباط 

ای بین  با جامعه گولن بود. از قبل مبارزه
جامعه گولن و کادرھای قدیمی اسالمی 

رابطه با چگونگی تقسیم مزایای قدرت  در
ای ھرگز از کنترل  در جریان بود. چنین مبارزه

خارج نشد تا اینکه روابط اردوغان با 
اسرائیل دچار تنش شد. بعد از آن نقطه، 
دو مولفه رژیم سابق حزب عدالت و توسعه 

  بتدریج از ھم فاصله گرفتند.
تری نقش  در اینجا اما دینامیسم گسترده

بود. لیبرال دمکراسی ھمیشه  آفرین
کند ( کافی  دشمنان خود را سرکوب می

است به وحشت سرخ در آمریکا نگاه 
تواند با چنین  کنید). جھان پیشرفته، می

استثناھایی زندگی کند. اما در ''بازارھای 
نو ظھور (در حال رشد)'' دشمنان متعددی 

کارتیسم  برای سرکوب وجود دارند و مک
  خواھد شد. دیر یا زود رھا

دموکراسی آمریکایی توانست با وجود 
ھا و  سرکوب سنگین سوسیالیست

کارگران رادیکال ھمچنان چون یک لیبرال 
دمکراسی باقی بماند. ولی در بسیاری از 
نقاط اروپا این نیروھا آنقدر قوی بودند که 
دستگاه سرکوبگر دولتی توانست به طور 

ه نامحدودی گسترش یابد و وقتی که باز ب
اندازه کافی مؤثر واقع نشد، غیرنظامیان 

  بسیج شدند و فاشیسم زاده شد.
ی  آنچه که روشن است با توجه به پیشینه

ترکیه این است که در کشورھای از نظر 
  تر؛ برداشتن کنترل به ساختاری ضعیف

توانند  شیوه نئولیبرالی، و دموکراسی نمی
برای مدتی طوالنی دست در دست ھم 

ُپر - مانی مزایای یک مدل نیمهپیش روند. ز
  ... بار توانست

  ٥ادامه در صفحه 
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   ١٣ صفحه ٥٤شماره     

 ھم میھنان آزاده و انساندوست!

ھمراه با فرستادن شادباش ھای 
ن به مناسبت فرارسیدن صمیمانه ما

سال نو خورشیدی و جشنھای فرخنده 
ی نوروز میھنی و با امید به لغواحکام 
ظالمانه ی اعدام در سال پیش رو، 

را   خورشیدی لگام ١٣٩٤گزارش سال 
درباره ی وضعیت مجازات اعدام در ایران 
و فعالیتھای آن را به شرح در پی آمده به 

  آگاھیتان می رسانیم:
دو سال پیش، کارزار لغوگام به افزون بر 

گام مجازات اعدام (لگام) به ھمت 
شماری از کنشگران حقوق مدنی و 
شھروندی ایران با صدور بیانیه ی 
تأسیس خویش، آغاز به کارکرد. در متن 
بیانیه از جمله آمده بود: " در فردایی 
محتوم، ضرورتھای تربیتی، ما مردم ایران 

وادارخواھد را به پذیرش این اصل بدیھی 
کرد که از اجرای حکم اعدام مجرمان و 
متھمان، ازھر سنخ وگروه، دست برداریم 
و به جای آن به اعمال شیوه ھای 

  سازنده ی تربیتی بپردازیم."
کنشگران کارزار لگام برپایه ی این اصل 
مسلم مندرج در بیانیه ی آغازین خود، 
ھمواره کوشیده اند که به اندازه ی 

در پیشبرد ھدف  توانایی خویش
انسانیشان گامی به پیش بردارند واین 
کارزار را با کوششھای مردم دوستان 
جھان در پیشبرد این خواست بحق خود 

  پیوند دھند.
اعضای کارزار لگام در این مدت کوتاه 
کوشیده اند که با صدور بیانیه ھا و 
گزارشھا، شرکت در کارزارھای مخالفت 

ام در مدخل با صدور و اجرای احکام اعد
زندانھا و مراجع قضایی، دیدار با خانواده 
ی مقتوالن برای تسلی خاطرآنان و جلب 
رضایتشان برای بخشوگی متھمان به 
قتل، و برپاکردن گلریزان برای فراھم 
کردن امکان پرداخت دیه مقتوالن که این 
اقدام گاه با موانعی که مسئوالن پدید 

ست آورده اند با بن بست مواجه شده ا
درجھت تجقق آرمانھای حقوق بشری  

خود پیشروی کنند؛ اما چنین به نظرمی 
رسد که به رغم ھمه ی کوششھا ی 
انجام شده در این باب، در مقیاس ملی 
وبین المللی، جز درمورد بخشایش 
متھمان به قتل که خانواده ھای مقتوالن 
و نیز کنشگران، به سان نیروی مردمی 

ده اند، در رسیدن مؤثر دراین کار دخیل بو
به این ھدف واالی انسانی توفیقی 
حاصل نشده و سیر صعودی صدور و 
اجرای احکام اعدام، به رغم دگرگونیھای 

انتخاب رئیس قوه ی    پدید آمده از راه
مجریه، به عنوان ناظر بر اجرای قانون 

، ھمچنان تداوم ٩٢اساسی در سال 
  یافته است.

ته اعالم ما، کنشگران کارزار لگام، پیوس
کرده ایم که اکثریت قریب به اتفاق 
جرمھای منجر به صدور حکم اعدام در 

کشورما بنا به دالیلی چون فقر و تنگدستی و 
بی بھره ماندن بخشی درخور توجه از 
شھروندان میھنمان ازحد اقِل زندگی آبرومندانه 
و کاستیھای تربیتی، در دوره ی شکلگیری 

درست برخورد منش فرد، رخ می دھد؛ و راه 
با این مسئله ارتقای سطح زندگی و تعلیم و 
تربیت عمومی است، نه گرفتن جان افرادی که 

ھائی در این پھنه ھا  خود دستخوش کاستی
بوده اند. ما بارھا اعالم کرده ایم: آنکس که 
دردوره ھای پیش از بلوغ دست به جنایت می 
آالید ھنوز از رشد عقلی الزم برای دریافت 

ھای اقدام خود و نیز شناعت آن بھره مند پیامد
نبوده است؛ و راه درست نیزاین نیست که 
پس از رسیدن به سن بلوغ حکم اعدام در باره 
ی او اجراشود؛ بلکه این نکته را باید دریافت که 
او در عمل، به عنوان انسانی بالغ و کامل، 

  مرتکب جرم نشده است.
ھد متأسفانه ما در یکی دو سال گذشته شا

اوج گرفتن صدور و اجرای احکام اعدام بوده 
ایم. اینک خالصه ای از گزارش ساالنه سازمان 
حقوق بشر ایران در باره ی مسئله ی اعدام 

را نقل می کنیم  ٢٠١٥در کشورمان در سال 
  که به درک این موضوع یاری می رساند:

، جمھوری اسالمی ایران به ٢٠١٥. در سال ١
نفر را به دار آویخته  ٣تا٢طور متوسط درھر روز 

  است ( نقل به مضمون)؛
نفر درایران اعدام شده  ٩٦٩، ٢٠١٥. در سال ٢

 ٢٠١٤اند که این تعداد نسبت به سال 
در صدی داشته است ( نقل به  ٤٩افزایشی 
  مضمون)؛

در صد اعدامھا در مناطق غیرفارس  ٩٥. ٣
نشین به طور رسمی اعالم نشده است ( 

  نقل به مضمون)؛

نفر از اعدام شدگان اتھامھای مرتبط  ٦٣٩. ٤
درصد کل اعدامھا)  ٦٦با مواد مخدر داشته اند(

( نقل به مضمون). الزم است به این نکته 
توجه کنیم که اعدام این شماراز مجرمان 
مرتبط با مواد مخدر در شرایطی رخ داده است 

الیحه ای در باره ی لغو      که در مجلس 
ارتکاب این گونه جرمھا مجازات اعدام به دلیل 

پیشنھاد شده است و این پیشنھاد دلیل بر 
  اھمیت موضوع آن است؛

نفر ازاعدام شدگان از در این سال کمتر از  ٣. ٥
  سال داشته اند ( نقل به مضمون)؛ ١٨

فقره از اعدامھای این سال در مأل عام  ٥. ٦
  اتفاق افتاده است (نقل به مضمون)؛

حسن روحانی برای . از زمان انتخاب آقای ٧
نفر اعدام  ٢١٦٢تصدی مقام ریاست جمھوری

شده اند که این رقم در مقایسه با سالھای 
درصدی داشته است( نقل  ٦٧پیش ازآن رشد 

  به مضمون)؛

  . نکته ی مھم فزونی گرفتن شمارمتھمان٨
( ٢٦٢مقتوالن  بخشوده شده به ھمت خانواده 
 نفر) است ٢٠٧نفر) بر متھمان اعدام شده (

که به طور ضمنی ثمربخش بودن کنشھای 
وجه مردمی و نھادھای حقوق بشری را که در 

اشاره کرده است نشان می      گزارش به آن 
  دھد (نقل به مضمون)؛

  نه به اعدام را به خواستی ھمگانی تبديل کنیم

نفر به اتھام  ٤٠دست کم  ٢٠١٥. در سال ٩
افساد فی االرض اعدام شده اند که اعدام 

نفر از آنان برپایه ی اتھامھای سیاسی و  ١٣
بوده است (نقل به مضمون).  امنیتی

کنشگران کارزار لگام تا کنون بارھا اعالم 
بر اساس    کرده اند که اتھامھای سیاسی

نص صریح قانون اساسی (درباره ی آزادی 
عقیده و بیان) جرم به حساب نمی آید که 
نیازمند مجازات باشد؛ تاچه رسد به اینکه 

  این مجازات اعدام باشد؛

صد از اعدامھای گزارش  در ٤٠. نزدیک به ١٠
شده در این سند را منابع رسمی کشور 

  گزارش نکرده اند (نقل به مضمون)؛

ما کنشگران کارزار لگام برپایه ی وظیفه ای 
که در مبارزه برای لغو گام به گام اعدام به 
عھده گرفته ایم، بار دیگر درخواست لغو 
مجازات اعدام برای متھمانی که سنشان 

ل بوده است، صدور احکام سا ١٨کمتر از 
جانشین مجازات اعدام برای متھمان مواد 

 -مخدر، لغو مجازات اعدام زندانیان سیاسی
عقیدتی، و اعالم برائت این گونه زندانیان، و 
تعیین مجازاتھای جایگزین برای اینگونه 
متھمان ، در صورت صدورحکم در دادگاه ھای 

  علنی، را به پیش می کشیم؛
نرگس   ادی ھرچه سریعترخانم ما، خواھان آز

محمدی، فعال حقوق بشر و عضو کارزارلگام 
را که دوره ی محکومیت خویش را، در شرایط 
بیماری و دوری از فرزندان خردسال خود، و 
بی بھره از مراقبت مؤثر بھداشتی می 

  گذراند ھستیم؛
بازداشت موقت خانم فریده مرادخانی از  

پس از مدت دوھفته،   کنشگران لگام به
دستگیری ایشان در تاکسی و انتقال ایشان 
به زندان قرچک ورامین، و به سربردن در 
شرایط بازداشت به ھمراه مجرمان عادی به 
سبب فعالیت در عرصه ی حقوق مدنی، از 
جمله در کارزار لگام، تشکیل دادگاه برای 

اسفند که ھنوز حکمی  ١٨ایشان در روز 
، یکی از صادرنشده است نیز     درپی آن 

واکنشھا به فعالیت کنشگران لگام در 
پیشبرد آرمانھای حقوق بشری آنان بوده 
است که ما تأسفمان را از این بابت اعالم 
می کنیم و خواستار صدور ھرچه سریعتر 

  حکم برائت برای ایشانیم.

ما باردیگر مراتب سپاسگزاری خود را از  
عالیجناب، پاپ فرانسیس، مقام عالیرتبه ی 

یسای کاتولیک که کوششی جھانی را کل
برای لغو مجازات اعدام، از طریق سلسله 
مراتب آن کلیسا پی می گیرند، اعالم می 

  کنیم.

ما، کنشگران کارزار لگام با تمام توان و با 
امید به روزی که مجازات اعدام در ایران و 
سراسر جھان منسوخ شود، به کارزار 

شوار و انساندوستانه ی خود در این راه د
  برخوردار از اھمیت حیاتی ادامه خواھیم داد.

کنشگران کارزار لغو گام به گام مجازات  
  اعدام ( لگام)

  ١٣٩٥فروردین 
 

  گزارش ساالنه در باره ی وضعیت اعدامھا در ایران در سال گذشته

 



  
  

   ١۴ صفحه  ٥٤ شماره    

  ...و نگاھی به فراز 
  ٨ادامه از صفحه 

ژیال  ،به گزارش خبرگزاری کتاب
وان زاده، ھفتمین رمانش را با عن تقی

که سرگذشت » به اندازه یک نقطه«
 ١۵مبارزه او با سرطان است، را در 

بھمن ماه روز جھانی مبارزه با سرطان 
زاده  رونمایی کرد. ژیال تقی

آموخته رشته گرافیک از دانشگاه  دانش
الزھرا است. او عالوه بر 

نویسی به کار نویسندگی برای  داستان
رادیو نیز مشغول است و ھمچنین در 

ھای  اشی و تئاتر دستی دارد. رماننق
» کھنه رباط«، »جیبی پر از بادام و ماه«

لباس آبی «ھای  و مجموعه داستان
ھای  خودنویس«، »روی بند رخت

و » من با یک پریزاد دوستم«، »بیچاره
ھای  نام کتاب» سھم من از دریا«

» به اندازه یک نقطه«اوست. رمان 
ھفتمین کتاب این نویسنده محسوب 

  .شود می
والس » به گزارش خبرنگار مھر، رمان

نوشته ماه منیر کھباسی به » یک نفره
تازگی توسط نشر ققنوس منتشر و 
راھی بازار نشر شده است. این کتاب 

نویس است  سومین رمان این داستان
که در کنار یک داستان بلند و دو 
مجموعه داستان کوتاه در کارنامه او 

و بیست و گیرد. این رمان صد  قرار می
داستان «نھمین کتاب از مجموعه 

و ھفتاد و نھمین رمان از » ایرانی
ھای ایرانی این ناشر است که در  رمان

فصل نوشته شده است. داستان  ۵۶
ھای  درباره واکنش» والس یک نفره«

ھا ھنگام  مختلفی است که انسان
رویارویی با عشق از خود نشان 

دھند. از کھباسی پیش از این  می
خط تیره، «، »اوج پرواز«ھای  نرما

و دو » مھربانم سالم«و » آیلین
» یک کاله بھارنارنج«مجموعه داستان 

به چاپ » گو باشم با تو باید دروغ«و 
سال » خط تیره آیلین«رسیده است. 

 .توسط نشر ققنوس چاپ شد ٨۵
ھمچنین نیلوفر الری پور نیز برای دو 

عشق «کتابش مجوز انتشار گرفت. 
نام » من یھودا نیستم«و  »کوچک من

  .این دو کتاب است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران نشر 
ثالث، اثری از االھه علیخانی با عنوان 

را روانه » پاھای آویزان آن زن«
ھا کرد. این  فروشی پیشخوان کتاب
ھای  داستان با نام ١٠مجموعه شامل 

پاھای «، »ھا جگر دوست ندارند زن«
، »گ و برزوبزر«، »آویزان آن زن

، »چوری«، »چیز مثل رویا بود ھمه«
، »چیزی که ھست و نیست«
، »عاقلی از قفس پرید«، »قفس«
و » دویدن از ایرانشھر تا خود انقالب«
است. ریشه بسیاری از » ھا شھاب«

این بازگشت به خویشتن در 
چون  ھای او، انتخاب موضوعاتی داستان

خیانت، تردید، حسرت و امثال آن 
  .است
» پاھای آویزان آن زن«وعه داستان مجم

ھزار تومان با  ۶صفحه به قیمت  ١٠٣در 
نسخه به تازگی  ١٠٠شمارگان ھزار و 

 .از سوی نشر ثالث منتشر شده است
نوشته » رازھای زنان سرزمینم«کتاب 

پور با مقدمه عبدالحسین  زینب ناطق
فرزاد که نقد تطبیقی دو رمان 

پور و رضا براھنی  شھرنوش پارسی
ھا راه  فروشی است به ویترین کتاب

پور در این کتاب  یافت. زینب ناطق
ھای  پژوھشی تالش کرده است دیدگاه

طوبی و «پور در رمان  شھرنوش پارسی

و رضا براھنی در رمان » معنای شب
را در مورد زن پیش » رازھای سرزمین من«

از انقالب و زن پس از انقالب مورد بررسی 
  .قرار دھد

اضطراب «برگزاری کتاب ایرانبه گزارش خ
» در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمّان

نوشته پروین پناھی است که به نقد 
پردازد.  تطبیقی آثار این دو شاعر می

پژوھش این کتاب بر آن است تا افکار و 
ھای دو شاعر روشنفکر، فروغ  اندیشه

فزخزاد و غاده السمّان را با محوریت 
بررسی قرار  اضطراب در آثارشان مورد

خوانیم:  دھد. در بخشی از این کتاب می
رسد که این دو شاعر  به نظر می«

اشتراکات بسیاری با ھم داشته باشند 
زیرا ھر دو زن ھستند و ھر دو در جامعه 

ھا  اند. آن مردساالر شرقی، متولد شده
ھای  برای بیان عقاید خود دشواری

اند و ادبیات تطبیقی با  بسیاری کشیده
تر  برشمردن این اشتراکات و نزدیکھدف 

ھا، سعی دارد این دو را با ھم  کردن ملت
مقایسه کند. یکی از اھداف ادبیات 

ھاست زیرا صدای  تطبیقی یافتن وحدت
آور  تواند پیام ھا می مشترک بین انسان

صلح و درد مشترک باشد و بشریت را به 
این کتاب با شمارگان ». ھم نزدیک کند

ھزار تومان به  ١۵یمت ھزار نسخه به ق
تازگی از سوی انتشارات روشنگران و 

  .مطالعات زنان منتشر شده است
نھمین رمان شیوا ارسطویی » نا نی«رمان 

است که امسال منتشر شده است. 
ارسطویی به مناسبت چاپ این کتاب 
گفته است کتاب دیگر دارم که از دولت 
قبل در وزارت ارشاد مانده و مجوز دریافت 

ھا نیز مجوز  ه است. امیدوارم این کتابنکرد
» کوژ«دریافت کنند و منتشر شوند. رمان 

یکی از این آثار است. ھمچنین رمان 
نیز یکی » ای در بوداپست برای بوسه«

ھا  ھای من است که از سال دیگر از کتاب
پیش مجوز دریافت نکرده است. او توضیح 
داد: در حال حاضر مشغول بازنویسی 

شاید زنی شبیه به «تان مجموعه داس
ھستم. ارسطویی شاعر و نویسنده، » من

توان به  متولد تھران است. از آثار وی می
آمده بودم با دخترم چای «عناوینی چون 

من دختر «، »آفتاب مھتاب«، »بخورم
او را که «، »بی شھرزاد بی«، »نیستم

، »آسمان خالی نیست«، »دیدم زیبا شدم
اشاره » وفخ«و » نسخه اول«، »افیون«

 .کرد
ھمچنین در حوزه ترجمه ھم زنان آثار 
خوبی ارائه کردند. به گزارش خبرنگار مھر، 

نوشته دیوید آلموند به » وحشی«رمان 
تازگی با ترجمه نسرین وکیلی توسط 
انتشارات آفرینگان منتشر و راھی بازار 
 .نشر شده است

به گزارش خبرنگار مھر مجموعه داستان 
رادی دویل، به تازگی با نوشته » گاوبازی«

ترجمه آرزو مختاریان توسط نشر افق 
منتشر و راھی بازار نشر شده است. 

 ٢٠١١نسخه اصلی این کتاب در سال 
چاپ شده و نشر افق با توافق و عقد 
قرارداد با نویسنده اثر، حق امتیاز چاپ آن 

عنوان  را در ایران خریده است. این کتاب به
از » موعه داستانمج«پنجاه و یکمین کتاب 

 .چاپ شده است» ادبیات امروز«مجموعه 
ھای  نامه«نجمه شبیری، مترجم 

وسومین  ، کتاب برگزیده سی»تاب و تب پر
دوره کتاب سال جمھوری اسالمی ایران، 

وگو  نوشته خورخه لوئیس بورخس در گفت
با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) عنوان کرد: 

 ٧۶شامل » تاب و تب ھای پر نامه«کتاب 
شود. بورخس این  نامه از بورخس می

سه  و دو تا بیست و ھا را از بیست نامه
ھای  سالگی نوشته است. وی افزود: نامه

بورخس در این مقطع زمانی، پس از مرگ 

او توسط ھمسرش گردآوری و منتشر شد. 
ھا از این جھت مھم است که  این نامه

کند بورخس خالق مکتب  مشخص می
 ۵٠است. این کتاب حدود  »اولتراییسم«

ام.  ھا را نوشته پاورقی داد که خودم آن
بورخس در این کتاب نیز تقریبا مانند دیگر 
 .آثارش قلمی سنگین دارد

قم، از  ١٣۴٣نجمه شبیری، مترجم، متولد 
دانشگاه مادرید دکترای ادبیات اسپانیایی 
گرفت و ھم اکنون عضو ھیئت علمی و 

خاله «رمان مدرس دانشگاه است. ترجمه 
بیست سال «نوشته اونامونو، » توال

ای  مقدمه«و » شناسی ایران در اسپانیا کتاب
 .نام برخی از آثار اوست» بر زبان اسپانیایی

ھمچنین به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، 
آبان ماه شماره » کتاب ھفته خبر«نامه  ھفته

ای ویژه فرزانه طاھری،  خود را به پرونده ٨٠
 .ر و پیشکسوت اختصاص دادمترجم پرکا

وگوی  گفت«، »کتابشناسی فرزانه طاھری»
، »سعید برآبادی با فرزانه طاھری

ھای فرزانه طاھری از کودکی تا به  عکس«
نوشته » بھتر شکست بخور«و مقاله » امروز

زیدی اسمیت با ترجمه فرزانه طاھری از 
ھای این پرونده است.  ترین بخش جمله مھم

جمعی از اھالی فرھنگ و ھایی از  یادداشت
ادبیات درباره فرزانه طاھری بخش دیگری از 

 .دھد این پرونده را تشکیل می
نیز درایه درخشش  ٩۴از دیگر سو در سال 

نشان شوالیه دریافت کرد. دولت فرانسه 
ترین نشان فرھنگی خود را به درایه  عالی

درخشش، استاد ایرانی زبان و ادبیات 
ای که به امضای  نامهفرانسه، اھدا کرد. در 

ھای  موفقیت«وزیر فرھنگ فرانسه رسیده، 
» گیر قابل تقدیر، و خدمات فرھنگی چشم

خانم درخشش در ترویج زبان، فرھنگ و 
ادبیات در سراسر جھان، دلیل شایستگی 
این استاد ایرانی در دریافت نشان شوالیه 
عنوان شده است. نشان شوالیه ادب و ھنر، 

ی، و با ھدف تقدیر از میالد ١٩۵٧از سال 
کسانی که در ارتقای فرھنگ و ھنر و ادبیات 

  .شود در سراسر جھان نقش دارند، اھدا می
 

  ھای زنان ھنرمند کامیابی
زنان ھنرمند نیز سال پرباری  ٩۴سال 

داشتند. به نقل از روابط عمومی تاترشھر از 
نویس داخلی و خارجی  نمایشنامه ٣١مجموع 

اجراھای عمومی و که آثارشان در قالب 
جلسات نمایشنامه خوانی میزبان مخاطبان 

اند، نوشین تبریزی با نگارش  بوده
و » موش توی پیت حلبی«ھای  نمایشنامه

از جمله ھنرمندان پرکار تئاترھای » گنجفه«
به صحنه رفته در مجموعه تئاتر شھر بوده 

 .است
به » باغ آلبالو«ھای  نگار عابدی بازیگر نمایش

مضحکه شبیه «آتیال پسیانی و  کارگردانی
به کارگردانی حسین کیانی در تاالر » قتل

به کارگردانی افروز فروزند » بھمن«اصلی و 
» نمایشنامه خوانی –مکبث «در تاالر سایه، 

به » نمایشنامه خوانی –عروسی خون «و 
هللا جعفری در تاالر چھارسو با  کارگردانی روح

ن پرکارترین عنوا بازی در چھار اثر نمایشی به
بازیگر زن آثار نمایشی مجموعه تئاتر شھر 

 .معرفی شده است ٩۴طی سال 
ھایی که سال جاری در  از مجموع نمایش

مجموعه تئاتر شھر روی صحنه رفت نزدیک به 
عنوان طراح لباس در فھرست  ھنرمند به ١٩

گروه طراحی آثار نمایشی قرار گرفتند که از 
لباس دو این بین پگاه ترکی با طراحی 

به کارگردانی » مضحکه شبیه قتل«نمایش 
مجلس «حسین کیانی در تاالر اصلی و 

به کارگردانی حسین » جویی ھملت انتقام
جمالی در تاالر سایه، الھام شعبانی با 

به » کوپن«طراحی لباس دو نمایش 
کارگردانی سید جواد روشن در تاالر سایه و 

  ...به کارگردانی » گنجفه«
   ١٥حه ادامه در صف

  



  
 

   ١۵ صفحه ٥٤شماره     

  .نگاھی به فراز و ..
  ١٤ادامه از صفحه 

نوشین تبریزی در تاالر سایه و نگار 
نعمتی با طراحی لباس دو نمایش 

به کارگردانی امیررضا » شنیدن«
به کارگردانی » چمدان«کوھستانی و 

فرھاد آییش در تاالر اصلی سه ھنرمند 
ھای  پرکار حوزه طراحی لباس نمایش

معرفی  ٩۴مجموعه تئاتر شھر در سال 
زارش خبرنگار مھر، به گ .شوند می

در سی و » تقدیربازان«نمایشنامه 
سومین جشنواره تئاتر فجر دیپلم افتخار 
بھترین متن نمایشی را از آِن خود کرد. 

نمایش  ٩۴اردیبھشت و خرداد 
به کارگردانی سیما » تقدیربازان«

تیرانداز با بازی ھومن کیایی، فرناز 
رھنما، بھاره مشیری، روزبه حصاری، 

 .ی و نورا ھاشمی اجرا شدیمین آتش
ھمچنین در عرصه سینما نیز فیلم 

به کارگردانی آیدا پناھنده » ناھید«
موفق شد یکی از جوایز بخش نوعی 

دست آورد. به  نگاه جشنواره کن را به 
گزارش خبرگزاری خبرآنالین، این جایزه 

صورت  که آینده روشن نام دارد به
ج ساز ایرانی و نیرا مشترک به این فیلم

 .گایوان کارگردان ھندی تعلق گرفت
ھمچنین در جشنواره فیلم فجر سیمرغ 
زرین بھترین فیلم با نگاه ملی به نرگس 

تقدیم شد. » نفس«آبیار برای فیلم 
» ابد و یک روز«پریناز ایزدیار برای فیلم 

سیمرغ گرفت و شبنم مقدمی برای 
جایزه » نفس«و » زاپاس«ھای  فیلم

ا از آن خود بھترین نقش مکمل زن ر
 .کرد

در حوزه عکاسی نیز زھره صابری وند 
نخستین زن ایرانی برنده جایزه عکس 

شد. تک عکس این  ٢٠١۶ورلدپرس 
» به سوی نور«عکاس جوان با عنوان 

ھای تلخ و سیاه  در میان تمام عکس
این مسابقه موفق شده رتبه سوم را 

صابری وند پیش از  .کسب کند
کاسی ورلدپرس در ھیچ مسابقه ع

دیگری شرکت نکرده و ورلدپرس اولین 
ھای داخلی  تجربه حضور او در مسابقه

عکاسی خبری را دو «و جھانی است. 
سال است که شروع کردم و در این 

صورت مستمر عکاسی  مدت ھم به
ام. خیلی عجله نداشتم برای  نکرده

کردم بیشتر کتاب  عکاسی و سعی می
ھای خوب را  بخوانم و مجموعه عکس

ینم. قبل از ورلدپرس ھم در ھیچ بب
ای شرکت نکردم و این اولین  مسابقه

ام بوده است. من پروژه  مسابقه زندگی
این مجموعه را اواخر مھرماه امسال 
شروع کردم و اواسط آذرماه گزارش 
تصویری من در خبرگزاری مھر منتشر 
شد. دو نفر از دوستان عکاس من که 
مجموعه عکس را دیدند، مرا برای 
شرکت در مسابقه تشویق کردند. با 
اینکه در نوشتن کپشن و انتخاب عنوان 
تمام تالشم را کردم؛ اما اصال فکر 

ای به دست  کردم که بتوانم رتبه نمی
 ».بیاورم

 ھا در عرصه موسیقی محدودیت
خوانی زنان  ھا برای تک اعمال محدودیت

ربط و  ربط و بی از سوی مراجع ذی
مانند  ٩۴ل ھای خودسر! در سا گروه

گذشته ادامه داشت. بر پایه 
ھای رسیده به آژانس  گزارش

خبررسانی ُکردپا، یلدا عباسی که به 
دعوت رسمی مسئوالن جشنواره ملی 
فرھنگ و ھنر اقوام ایران به سنندج 
رفته بود، پس از قطع صدای وی به 

رغم اصرار مدیر  ھنگام اجرا، علی
جشنواره، سالن جشنواره را ترک و به 

تل محل اقامتش بازگشت. این ھ

خواننده جوان اھل شھرستان شیروان در 
استان خراسان شمالی، ھمچنین از 
 .دریافت لوح تقدیر جشنواره خودداری کرد

باره به آژانس کردپا گفته  یلدا عباسی دراین
است: من تنھا به احترام حاضرین در 
جشنواره، در میانه اجرا سالن را ترک 

ھا به عشق من  ی از آننکردم، زیرا بسیار
ھا را  توانستم آن آمده بودند و من ھم نمی

 .نادیده بگیرم
وزیر  ،آبان ماه علی جنتی ٢٣ھمچنین 

ارشاد در دیدار با حسین وحید خراسانی در 
ھیچ مجوزی «دیدار از مراجع تقلید قم گفته 

خوانی زنان داده نخواھد شد و جلو  به تک
یز انگ ھای مبتذل و تفرقه چاپ رمان

جنتی در دیدار با وحید ». شده است گرفته
وظیفه ما در این وزارتخانه «خراسانی گفته 

این است که توسعه فرھنگ ناب و 
اسالمی سرلوحه کارھای خود قرار دھیم 
که مورد تایید رھبر معظم انقالب اسالمی 

  ».است
امسال در کنسرت ساالر عقیلی در شھر 

نده شاندیز مشھد حریر شریعت زاده، نواز
دف، پس از اجرای یک قطعه از سن پایین 
آورده شد و دیگر اجازه حضور در صحنه را 

زمان کنسرت عالم قاسموف  ھم .پیدا نکرد
در تاالر وحدت نیز با مشکل روبرو شد. این 

آور جمھوری آذربایجان که  خواننده نام
ماه در کنار دخترش  دی ٢٢و  ٢١ھای  شب

رت (فرغانه قاسمووا) به اجرای کنس
پرداخته بود، در شب سوم و با تاخیر 
بسیار، بدون ھمراھی دخترش به اجرای 
 .کنسرت پرداخت

کنسرت گروه کامکار در اصفھان نیز بدون 
حضور نوازندگان و اعضای زن این گروه 

که با اجرای جشنواره  برگزار شد، درحالی
موسیقی شھناز در اصفھان که نوازندگان 

شد  بینی می زن در آن حضور داشتند، پیش
مسئله کنسرت ندادن زنان در اصفھان تا 

  .حدودی حل شده باشد
 

  ٩۴ در گذشتگان سال
تنی چند از زنان  ٩۴متاسفانه سال 

 .فرھیخته ایرانی را از دست دادیم
 ٩۴خرداد ماه سال  ۶سھیال بسکی 

دارفانی را وداع گفت. سھیال بسکی در 
به دنیا آمد. پس از اتمام  ١٣٣٢سال 

ی مدیریت شروع  دبیرستان در رشتهی  دوره
به تحصیل کرد. وی پس از اتمام دوره 

ی  شناسی برای تحصیل در رشته کار
اقتصاد به دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا 

به ایران بازگشت  ١٣۵۶رفت. وی در سال 
و در دانشگاه بوعلی ھمدان مشغول به کار 
شد. پس از انقالب به تھران نقل مکان کرد 

نشگاه علوم تربیتی تدریس اقتصاد و در دا
را آغاز کرد. در این ایام ترجمه کتاب را 

نیز  ١٣۶٩شروع کرد و در سال 
نویسی را آغاز کرد. پس از مدتی  داستان

در بخش اقتصادی مرکز مطالعاتی و 
تحقیقاتی شھرسازی و معماری مشغول 
به کار شد در ھمین مرکز بود که مسئول 

 ١٣۶٩و از سال ی آبادی شد  انتشار مجله
مسئولیت انتشار این مجله را  ١٣٧۶تا 

برعھده داشت. پس از خروج از مرکز 
مطالعاتی و تحقیقاتی شھرسازی و 

ی شخصی در تیرماه  معماری با سرمایه
مجله معمار را منتشر کرد و در سال  ١٣٧٧
ی شھر را  زمان مجله صورت ھم به ١٣٨٠

ی بازار مطبوعات کرد. او مدیر  ھم روانه
ی  ی معمار نشر و برگزارکننده مؤسسه

 .ی بزرگ معمار نیز بود جایزه
با مجموعه  ١٣٨٢سھیال بسکی در سال 

ی جایزه  ی کوچک برنده داستان کوتاه پاره
گلشیری شد. دومین مجموعه داستان او 

نامزد  ١٣٨۵بی پیک نیز در سال  به نام بی
به  ١٣٩۴خرداد  ۶ھمین جایزه شد. او در 

اش در  اعضای خانواده وقت دیدار با
 .استانبول درگذشت

مھرماه در سالروز  ۴ ھما روستاھمچنین 
متولد  ١٣٢٣مھرماه  ۴تولدش درگذشت. او 

شد. روستا که بازیگری و کارگردانی تئاترھای 
اش داشت، ھمسر  مختلفی را در کارنامه

مرحوم حمید سمندریان، کارگردان نامدار تئاتر 
از  ١٣٩١نیز سال  ایران بود. استاد سمندریان

دنیا رفت. روستا در کارنامه ھنری خود ایفای 
و » باغ آلبالو«ھایی ھمچون  نقش در نمایش

و ھمچنین » پی سی سی ازدواج آقای می«
پرنده کوچک «ھایی نظیر  بازی در فیلم

را ثبت کرده » از کرخه تا راین«و » شبختی خو
 .بود

نیز که از پوراندخت سلطانی شیرازی 
ران کتابداری علمی و نوین ایران به گذا پایه

آمد و طی نزدیک به نیم قرن زندگی  شمار می
ای، برای ارتقاء فن جدید کتابداری در  حرفه

آبان  ١۶ھای کشور تالش کرد، در  کتابخانه
بر اثر بیماری ریوی چشم از جھان  ١٣٩۴

در ھمدان بود  ١٣١٠فروبست. او متولد سال 
گذاری کرد و به  هکه مرکز ملی کتابداری را پای

عضویت ھیئت علمی آن درآمد. خانم سلطانی 
ھمچنین عضو ھیئت علمی دانشگاه تھران شد 
و در گسترش آموزش عالی کتابداری در سطوح 
کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکترا نقش مؤثری ایفا کرد. تأسیس انجمن 

این انجمن نیز از   کتابداران ایران و نشریه
سازی  ری سلطانی بود. او در دیجیتالکارھای پو

کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران نیز ھمکاری 
 .داشت

ی  رسانی ایران، جایزه انجمن کتابداری و اطالع
ترویج علم ایران را به سلطانی اھدا کرده و 

ی این انجمن به  چندی پیش، ھیئت مدیره
ی  پیشنھاد کارگروه مدیریت کتابخانه

پوری «را به نام  ای دانشگاھی، جایزه
ی علوم  ی نوآوری در حوزه در زمینه» سلطانی

اطالعات تصویب کرد که قرار است به کتابدار و 
 .ی نوآور اعطا شود کتابخانه

نویسنده، پژوھشگر و استاد  ھما ناطق
دی ماه در  ١١ی تاریخ نیز  دانشگاه در رشته

پاریس درگذشت. او با سابقه تدریس در 
نشگاه سوربن، تحقیقات دانشگاه تھران و دا

ی تاریخ مشروطیت و دوران  فراوانی در زمینه
  .قاجار انجام داده است

در ارومیه زاده شد. در  ١٣١٣ھما ناطق در 
کودکی به ھمراه خانواده به تھران نقل مکان 

با  ١٣٣٣کرد. پس از اتمام دبیرستان در مھرماه 
ی  بورس دولت فرانسه به پاریس رفته و دوره

ی تا دکترای خود را در آنجا گذراند. شناس کار
ی احوال و تفکر  اش درباره نامه ی پایان رساله

زمان با  الدین اسدآبادی بود. ھم سیدجمال
ھمکاری ژیلبر الزار اقدام به ترجمه اشعار 

  .شعرای معاصر ایران کرد
به تھران بازگشت، ابتدا در  ١٣۴٧ناطق در 

د مؤسسه مطالعات اقتصادی مشغول به کار ش
که چندان ربطی به عالئق و تحصیالتش 

ی ادبیات دانشگاه  نداشت. رئیس دانشکده
تھران سید حسین نصر که کتاب زندگی 
سیاسی سیدجمال اسدآبادی تألیف ناطق را 
دیده بود، درخواست استخدام وی را در 
دانشگاه مطرح کرده بود و به این ترتیب ھما 

در  به تدریس ١٣۵٩تا سال  ١٣۴٨ناطق از سال 
دانشکده تاریخ دانشگاه تھران پرداخت. در طول 

به دانشگاه  ١٣۵٢این مدت یک بار در سال 
سال در  ١پرینستون دعوت شد و به مدت 

بخش تحقیقات خاورمیانه آن دانشگاه تدریس 
به فرانسه  ١٣۵٩پس از انقالب در سال  .کرد

عنوان استاد  به ١٣۶٣بازگشت و در سال 
ھای ایرانی  ھشوقت در مؤسسه پژو تمام

دانشگاه سوربن مشغول به کار شد. ناطق در 
عنوان دکتری افتخاری مؤسسه  ٢٠٠۵سال 

ھای شرقی را کسب کرد.  ھا و تمدن ملی زبان
در آرو (روستایی  ٢٠١۶ھما ناطق روز اول ژانویه 

کیلومتری جنوب غربی پاریس)  ١۵٠در 
 .درگذشت

 بیدارزنی  :منبع
 
  



 
 

  ١٦صفحه  ٥٤شماره     

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  کردستان دیگر  ...
  ۴ادامه از صفحه 

جنبش در بخشھای  می توان پیام خود را رساند و نیز جنبش کردستان ایران خودبخود از وجود
  دیگر کردستان نیرو می گیرد، و ضمن استفادە کردن از آنھا بر طبق شرایط خود جلو می رود.

کردستان ایران دیگر نیازی ب جنگ و درگیریھای بیشتر ندارد. کشتن اگر کاری از پیش می برد، 
شد، و می بایست سالھا پیش از پیش می برد. جمھوری اسالمی ب اندازە کافی آدم می ک

دیگر نیازی نیست ک نیروھای دمکراتیک و معتقد ب حقوق بشر از این وسیل برای پیشبرد 
اھداف خود استفادە کنند. مردم ایران ب تازەگی کم کم دارند از محاصرەھای کمرشکن 
قدرتھای جھانی بیرون می آیند و کمر راست می کنند. جنگ در کردستان باعث میلیتاریزە 

دستان و تقویت جناحھای تندرو درون نظام جمھوری اسالمی و بازشدن بیشتر کردن بیشتر کر
دست سپاە و نیروھای امنیتی در کردستان خواھد شد. ب جای کمک ب رشد چنین 
نیروھائی خوب است احزاب کرد ایرانی با پیشبرد سیاست ھمگامی بیشتر با جنبش مدنی 

، آستین باال زدە و توان و کمکھای خود را مردم کردستان ک بطئی اما محکم ب پیش می رود
معطوف بدان کنند. کردستان دیگر جنگ نمی خواھد. خشم مردان خشمگین دشت کویسنجق 
ای خود شود برای پی  قابل درک است، اما قابل درکتر آنگاە اگر این خشم متوج نقد ریش

جنگھای متعدد  افکندن سقفی دیگر و ن برای تکرار گذشت سترون. خاورمیان در آتش
ای می سوزد، جنگھائی ک در آن مردم کردستان عراق بیشتر از دیگران در آن ضرر  منطق
کردەاند. بیائید از توان خود برای پیشبرد اھداف مردم کردستان از طریق صلح آمیز استفادە 
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   عفوبین الملل:

  سھراب زاده نیاز مبرمی به افشین

 رسیدگی پزشکی دارد 
 

بیانیه ای ضمن درخواست اقدام فوری در مورد درمان زندانی  سازمان عفو بین الملل در  به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:
نیاز مبرمی به رسیدگی «شھروند کورد در زندان ایران  »افشین سھراب زاده «اعالم کرد. » افشین سھر اب زاده«سیاسی کورد 

افتاده  را در یک زندان دورساله خود  ٢۵  محکومیت  در حال حاضر و از سرطان روده ومشکالت تنفسی رنج می برد. وی» پزشکی دارد
 .می گذراند  ایران در جنوب » میناب«

ساله و زندانی سیاسی کورد که از سرطان روده رنج می برد، اکنون نیز دچار  ٢۴افشین سھراب زاده، «  در این بیانیه آمده است
فوری به رسیدگی تخصصی به خاطر مشکالت پزشکی و وضعیت بد جسمی نیاز  مشکالت تنفسی و خونریزی داخلی شده است و

 «.پزشکی دارد اما تاکنون به درخواست وی توجھی نشده است

صد میلیون ریال جھت  و در آنجا مسئولین زندان از خانوادە وی ھفت شده است. ب زندان اوین در تھران انتقال دادە دو بار برای مداوا  وی
کنند و او را ب زندان میناب  ین ھزین سنگینی نبودەاند لذا او را مداوا نمیمداوای وی خواست بودند ک خانوادەی وی قادر ب پرداخت چن

 .گردانند بازمی

کند ک حکومت ایران مسئول پرداخت ھزین معالج زندانیان است و دولت حق ندارد ک از  الملل اضاف می در ھمین رابطه عفو بین
ای طلب کن  .دخانوادە زندانیان جھت معالج زندانیان ھزین

ای الریجانی و حسن روحانی اعتراض خود را نسبت ب عدم معالج  خواھد ک با ارسال نام ب خامن الملل از مردم می در پایان عفو بین
 .افشین نشان دھند

- در نزدیکی سد گاوشان واقع در جاده سنندج ١٣٨٨خرداد  ١٨در شرق کوردستان است وی در  ١٣۶٩افشین سھراب زاده متولد 
توسط اداره اطالعات کامیاران  ران در اتوبوس در حال حرکت به اتھام فرار از کشور جھت عضویت در یکی از احزاب کوردستانیکامیا

 .بازداشت شد

اطالعات شھر کامیاران، به زندان مرکزی سنندج منتقل و پس از آن در اسفندماه   افشین سھراب زاده بعد از اتمام بازجویی ھا در اداره
 .تبعید شد» زندان میناب«به » زندان مرکزی سنندج«از  ،١٣٩٠سال 

دادگاه سنندج به ریاست قاضی طیاری به اتھام محاربه از طریق عضویت در  ٢ای در شعبه  دقیقه ۵افشین سھراب زاده در یک دادگاه 
کم وی توسط دیوان عالی کشور سال زندان ھمراه با تبعید به زندان میناب محکوم شده است. ح ٢۵احزاب اپوزیسیون کوردستانی به 

 .تایید شد

  جمعیت حقوق بشر کوردستان
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