
   اختالف آری، دشمنی ن

  ٢صفحه 
    

  درباره نامه کروبی
  ٣صفحه 

  

 Kar – No:55  ٥٥  شماره  ١٣٩٥ارديبھشت  ١چھارشنبه 

 
  

 

  
www.kar-online.com 

  
  

  در این شماره می حوانید:

  ٢صفحه                                                                               دستاورد دوحه: دوسئوال -

  ۴صفحه                                           زندان و اعدام، معجزه دی ان ای و شکست اوباما -

  ٥صفحه                         مصوب مجلس؛ میلیون ھا تن ب زیر خط فقر راندە می شوند -

  ٦صفحه                                                      جایی و شانه ھای ضحاکجوانی علیرضا ر -

، جزو الینفک قدرت پایدار  -   ٧صفحه                                                                    مدرنیت

  ٨صفحه                دزدان میلیاردی و قطع انگشت آفتاب ٢٠رابط الپوشانی اختالس  -

  ٩صفحه    ھای اوین بخاک افتادند سرو آزاده بر فراز تپه ٩روزی که » ٥٤فروردین  ٣٠«-

  ١٠صفحه                                                                                   !مردنی نیست» چپ« -

  ١٢صفحه                      یستتاثیر آلودگی مراکز تولیدی بر سالمتی کارگران و محیط ز -

 ١٥صفحه                                                                     کتابی که قلبم را به آتش کشید -

  ١٦صفحه                                                  ی کارگران سندیکای نیشکر ھفت تپه بیانیه -

  

  

  
  

  !کنند ھا زندگی می بام مردم روی پشت

 !به یاری شھروندان سیل زده بشتابیم



 

  ٢ صفحه  ۵۵ شماره     

                                            

  آنالين -يادداشت سیاسی کار

ای میان ایران و  عد از موافقت ھست
کشورھای بعالوە یک موسوم ب 'برجام'، 
این امید وجود داشت ک کشورھای 
ذیربط سریعا وارد مرحل عملی کردن مواد 
مطروح در این توافقنام شوند، اما 

ک پیشبرد سریع حوادث بعدی نشان داد 
کارھا چنانک بویژە طرف ایرانی انتظار آن 
را داشت، متحقق نشد و عمال روند کارھا 
با مشکالت خاص و مھمی روبرو گردید. از 
جمل این موانع می توان در مجموع ب 
عدم دستیابی ایران ب دارائیھای 
مسدودشدە خود و کماکان عدم 
 دستیابی الزم ب تسھیالت بانکی اشارە
کرد. این مشکالت بویژە آنگاە سرعت 
یافتند ک سپاە پاسداران با حک شعار 
'اسرائیل باید برود' بر روی موشک ھای 
نظامی دست ب آزمایش موشکی 
نامسئوالن زد، و زمامداران اقتدارگرای 
رژیم از خواب و خیال بودن فرجام ھای 

  دیگر سخن ب میان آوردند. 
رای مقابل واقعیت این است ک آمریکا ب

با این موج تبلیغاتی و اقدام ھای نظامی 
تندروھای درون نظام، شتاب اجرائی 
کردن موارد مندرج در برجام را کند کردە 
است. آمریکا با این کار خود عمال پیام داد 
ک برجام تنھا یک تعھد اتمی ـ اقتصادی 
نیست، بلک فراتر از آن در ھنجارھای 

و کردار  متعاقب خود ناظر بر منش

 اختالف آری، دشمنی ن

  پور فرخ نعمت
 

 سیاسی ھم ھست.
اما ھمزمان علیرغم ھم این اتفاقات 
ناخوشایند، برجام مھر خود را بر تغییر روند 
رویدادھا کوبیدە است و در این میان عالوە 
بر سفرھای متعدد مقامات ایرانی ب 
کشورھای اروپائی و خریدھای گوناگون، 

مسئول   اخیرا سفر 'فردیکا موگرینی'
پا ب ایران نیز می تواند سیاست خارجی ارو

از اھمیت خاصی برخوردار باشد. واقعیت این 
است ک بیشتر کشورھای غربی و نیز 
بخش مھمی از حاکمیت ایران مایل ب 
پیشبرد برجام علیرغم دشواریھای موجود 
ھستند، و بر اجرای مفاد آن پای می 

  فشارند.
البت کش و قوسھای اخیرا، ضرورت و الزام 

ییر دیگر را بویژە در طرف ایرانی وجود یک تغ
بیشتر از پیش نمایان می کند، ک آن ھم 
ضرورت تغییر در الفاظ و سیاستھای تحریک 
گران و دشمن برانگیزانندە مقامات ایرانی 
ست. ھمین مشکالت مربوط ب مراحل 
ابتدائی اجرای برجام، نشان می دھند ک 
چقدر تحول در این زمین اجباری ست و 

اید مقامات ایرانی از گوش نگاھی چقدر ب
دیگر الاقل برای رفع عملی تحریم ھا ھم ک 
شدە ب تغییر در نگاە، الفاظ و سیاستھا 

  دست بزنند.
با نگاھی ب کل شرایط، چنین ب نظر می 
رسد ک گرایشی قوی در درون نظام و 
پیرامون آن وجود دارد ک ارادەاش معطوف ب 

انی در چنین تغییریست. سخنان روح
خصوص لزوم 'قدرت نرم' خود آخرین 
موردیست ک می تواند فاکتی قوی بر این 
ادعا باشد، و نیز نگرانی آیت الل یزدی 
رئیس کنونی مجلس خبرگان، ک در 
انتخابات ھفت اسفند رای نیاورد، در 
خصوص آیندە نظام و بویژە جایگاە والیت 
فقی در آیندە آن ک مفسران آنرا نگرانی 

از قدرت گیری روزافزون جناح اصالح وی 
طلبان و اعتدالیون و یا مسلط تر شدن 
گرایش اصالحی ـ اعتدالی بر سیاست 
ایران ارزیابی می کنند، خود فاکت دیگری 

  برای پیشبرد این ارادە است.

البت منطقا نمی توان انتظار تحولی 
اساسی و رادیکال در مسیر عادی شدن 

آمریکا را داشت،  روابط بویژە میان ایران و
زیرا ک این تحول منوط ب بسیاری مسائل 
دیگر ھم ھست، اما چنانک قاسم 
محبعلی، مدیرکل سابق خاورمیانه وزارت 

ایران می گوید، می توان در عین  امورخارجه
  اختالفات ارتباطات وسیعی ھم داشت.

بنابراین تغییر لفظ 'دشمنی' ب 'اختالف'،  
تحول در نگاە آن محور مرکزی و اساسی 

حاکمیت است ک در شرایط کنونی می 
تواند ب عنوان یک عامل مھم، در میان 
عوامل دیگر، برای ایجاد شرایط بھتر جھانی 
جھت یک اقتصاد زندە و تحول در زندگی 

  روزمرە مردم ایران کمک کند.

 

 

  دستاورد دوحه: دو سؤال
 علی پورنقوی

قیمت نفت باز سقوط کرد و ھمراه با خود بازار  - به دنبال شکست نشست آخرھفتۀ اوپک در دوحه، پایتخت قطر  -آوریل  ١٨روز دوشنبه 
نت، شاخص بین المللی قیمت نفت، در این روز قیمت ھر بشکه نفت را سھام در بسیاری از کشورھا را نیز دستخوش تالطم کرد. بر

 .درصد کاھش یافت ٤/٣درصدی. شاخص بازار نیکئی در ژاپن نیز  ٥دالر نشان می داد؛ یعنی یک افت  ٨٧/٤٠

دست یابد. ایران نشست دوحه که برای انجماد احتمالی تولید کشورھای عضو اوپک تشکیل شده بود، نتوانست به توافقی در این مورد 
که در این نشست غایب بود، پیشتر اعالم کرده بوده است که تا رسیدن به سطح پیش از تحریمھا، به افزایش سطح تولید خود ادامه 

 .خواھد داد. موضع عربستان سعودی نیز توافق با انجماد سطح تولید، در صورت توافق عموم اعضای اوپک، به شمول ایران، بود

حه کسی را متعجب نکرد: مواضع ایران و عربستان، و غیبت ایران در آن نشست نمی توانستند برآیند دیگری جز شکست نشست دو
شکست به بار آورند. اما این شکست موجب دو سؤال بسیار با اھمیت نیز شده است، یک سؤال با اھمیت میان مدت و دیگری با 

برد"؛ اصطالحی که  –دشمنانه و حتی غیررقابتی اند. نوعی پاسخگوئی "برد اھمیت استراتژیک. این سؤالھا نیازمند پاسخگوئی غیر
ھمان  –گرایشھای راست و افراطی در درون جمھوری اسالمی میانۀ خوشی با آن ندارند، زیرا تداعی "برجام" و لزوم گسترش برجام 

 .به ھمسایگان ایران است -" ١"برجام 

برد" به آنھا، قطعاً موجب رویکرد دیگری -عضو اوپک بر این دو سؤال، و پاسخگوئی "برد مکث مقامات جمھوری اسالمی و دیگر کشورھای
نسبت به وضع کنونی خواھد شد. رویکردی که می تواند بھره گیری بھینه از تجربۀ شکست باشد. صندوق بین المللی پول اخیراً پیش 

به ریاضت کشی حاد، افزایش مالیاتھا و قطع پرداختھای  بینی کرده است که در صورت عدم افزایش قیمت نفت، "عربستان سعودی
دولتی ناگزیر خواھد شد". وضع اقتصاد ایران و گره ھای سنگین برای سامان آن نیز شناخته شده اند. از سوی دیگر، یکی از واقعیتھای 

ی نمی کند: سھم انرژیھای پایدار در آشکار شدۀ دھۀ اخیر این بوده است که "قیمت سوختھای فسیلی باال برود یا پائین بیاید، فرق
 ."تولید انرژی مدام افزایش می یابد

سؤال با اھمیت میان مدت متوجۀ رابطۀ ایران و عربستان سعودی است و امکان دوام این رابطه. و سؤال استراتژیک متوجه نفت است و 
 .ل منفی باشند، مدام افزایش یافته اندامکان اتکاء بلندمدت به آن برای توسعه. شواھد برای این که پاسخ ھر دو سؤا
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 درباره نامه کروبی 

  سھراب مبشری
 

  يادداشت سیاسی کارآنالین

مھدی کروبی نامه سرگشاده ای 
خطاب به حسن روحانی رئیس 
جمھوری اسالمی منتشر کرده است. 

نخستین مکتوبی است که   این نامه،
پس از آغاز بازداشت خانگی میرحسین 
موسوی، زھرا رھنورد و مھدی کروبی از 

. حکومت یکی از آنھا انتشار می یابد
بیش از پنج سال ارتباط این سه نفر با 
جھان خارج را به حداقل رساند و از 
جمله مانع رسیدن ھر گونه موضعگیری 
سیاسی کتبی آنھا به خارج از 
بازداشتگاه شد. ھمین که نامه ای از 
کروبی منتشر شده است و او در این 
نامه بر مواضع پنج سال پیش خود 

ت برای یک شکس  پافشاری می کند،
شخص علی خامنه ای رھبر جمھوری 
اسالمی و کسانی است که بیش از 
پنج سال است می کوشند صدای 
بازداشت شدگان را خاموش یا آنان را 
وادار به تمکین به مواضع استبداد حاکم 
کنند. کروبی در نامه خود بدون این که 
نامی از خامنه ای ببرد پاسخ دشنامی 

» نانجیب«با را داده است که خامنه ای 
خواندن معترضان به نتایج انتخابات سال 

نثار او و موسوی کرده بود. در نامه  ٨٨
کروبی ھمچنین انتقادھایی از عملکرد 
رھبر جمھوری اسالمی گنجانده شده 

انتقادھایی که ھمه می دانند   است،
لبه تیز آن متوجه شخص خامنه ای 

 است.

نامه کروبی علیرغم صراحتش در انتقاد 
رھبری کنونی جمھوری اسالمی،  از

نشانگر تناقض در مواضع کسی است 
که به قول خودش چھار دوره نماینده 
مجلس شورای اسالمی و در دو دوره 
رئیس آن بوده است. کروبی در نامه 

نام می » اندیشه امام«خود ھمچنان از 
برد که به ادعای کروبی مغایر با تنزل 

است. در » زینت«رای مردم به یک 
مین راستاست که کروبی در نامه ھ

خود تنھا به فجایعی اشاره می کند که 
پس از برگماری محمود احمدی نژاد به 

روی داده  ٨۴ریاست جمھوری در سال 
است. در نامه کروبی انتقادی از ستم و 
سرکوب از ھنگام برقراری جمھوری 

، یعنی در طول ٨۴اسالمی تا سال 
  سال، نشده است.  ٢۶بیش از 

ه کروبی به مقاماتی که پیش از اشار
در جمھوری اسالمی عھده  ٨۴سال 

دار بوده است، این ظن را تقویت می کند 
که او ھنوز از کارنامه اش در آن یک ربع قرن 

  دفاع می کند.

کروبی ھمچنین در نامه خود موضع 
تاییدآمیزی در مورد نتایج انتخابات ریاست 

و انتخابات مجلس در  ٩٢جمھوری در سال 
گرفته است. این موضع تاییدآمیز  ٩۴سال 

را اگر در کنار لحن آشتی جویانه او در 
خطاب قرار دادن روحانی و نیز گزارشھایی 
ببینیم که حاکی از تمایل کروبی به رای 
دادن در انتخابات اخیر مجلس بود، تصویری 
که از مواضع امروز کروبی به دست می آید 

  کاملتر خواھد شد.

نج سال بازداشت خانگی و البته پس از پ
عدم دسترسی کروبی به ھمه منابع 
اطالعات، نمی توان انتظار داشت او از 
رویدادھا و روندھایی باخبر باشد که در 
رسانه ھای مجاز ایران بازتاب نمی یابند. 
شاید کروبی نمی داند که در نزدیک به 
سه سال که از ریاست جمھوری روحانی 

ه طبقاتی را می گذرد، دولت جدید فاصل
بیشتر و محرومیت ده ھا میلیون ایرانی را 
شدیدتر کرده است. معلوم نیست اخبار 
افزایش شدید آمار اعدام به کسانی 
رسیده باشد که در بازداشت خانگی بوده 
اند. اما فاصله گرفتن و مرزبندی کروبی با 
استبداد حاکم از نظر بسیاری از ستم 

اعتبار  دیدگان در جمھوری اسالمی زمانی
می یابد که اوال او از نفی و نقد استبداد 
کنونی به نفی و نقد شیوه ای از حکمرانی 
برسد که بنیانگذار جمھوری اسالمی در 
پیش گرفت و ثانیا نقد شرایط کنونی نیز 

ھای » مصلحت«بدون در نظر گرفتن 
امروزی صورت گیرد. کروبی در نامه اش به 

گیری روحانی از ھمه می خواھد در موضع
علیه استبداد حاکم مصلحت اندیشی 
نکنند. ھمین فراخوان را می توان خطاب به 
ھمه کسانی تکرار کرد که طبق ھر 
مصلحتی که برای خود قائل شده اند، از 
نقد عملکرد دولت روحانی و ائتالفی که در 
حمایت از او شکل گرفته است خودداری 
می کنند. شاید بتوان با مسامحه، پذیرفت 

ین مصحلت مورد نظر اصالح طلبان، که ا
تمرکز انتقاد بر جریان مسلط، دستگاه 
استبداد و نھادھایی است که این دستگاه 

  بر آنھا تکیه دارد. 

اما واقعیت این است که بخشی از 
مسئولیت نابسامانی ھا و بی عدالتی 
ھایی که مردم ایران امروز بار آن را بر دوش 

است. این بر عھده دولت روحانی   دارند،

دولت است که ھمین چند ھفته پیش در برابر 
خواست افزایش محسوس حداقل دستمزد از 
سوی کارگران و زحمتکشان ایستاد و مانع آن 
شد. دولت روحانی است که می خواھد 
سیاست خصوصی سازی را ادامه و آن را به 
صنایع بزرگی مانند صنعت خودروسازی 
گسترش دھد. دولت روحانی است که 

ھمترین مسئوالن اقتصادی آن پیرو نسخه م
ھای نئولیبرالیسم و مدافع سیاستھایی اند که 
ھمواره بر فقر و بی عدالتی افزوده است. این 
دولت روحانی است که وزیر خارجه آن منکر 
پیگرد و زندانی شدن شھروندان ایران به علت 
ابراز عقیده شان شده است. روحانی رئیس 

ه اقدام برای پایان جمھوری است که به وعد
دادن به بازداشت خانگی موسوی، رھنورد و 
کروبی عمل نکرده است. اگر مصلحت اندیشی 
اصالح طلبان باعث شود مشی به اصطالح 
  اعتدالی دولت روحانی از انتقاد مصون بماند،
اصالح طلبان نخواھند توانست دامنه حمایت 
اجتماعی از خود را به زحمتکشان گسترش 

نخواھند   ھا بدون حمایت زحمتکشان،دھند. آن
توانست استبداد حاکم را به عقب نشینی 
وادارند. بسیاری از موضعگیری ھای تاییدآمیزی 
که پس از انتشار نامه کروبی در رسانه ھا 
بازتاب یافت، حامل نگاه اصالح طلبان به 
باالست، به امید روزی که مرگ خامنه ای 

گردانی افرادی میدان را برای مھره چینی به کار
مانند رفسنجانی بگشاید. کسی که بدین امید 
دست روی دوست گذاشته و نظاره گر 
روندھاست، از این غافل است که مرگ خامنه 

به فرض صحت گمانه زنی درباره بیماری  -ای 
به خودی خود تغییری در تناسب قوا در  - او 

حاکمیت ایجاد نمی کند. در مقابل استبدادی 
حکمرانی از نیروی نظامی تا قوه  که ھمه ابزار

  قضاییه و رادیو و تلویزیون را در اختیار دارد،
نیروی ضداستبداد تنھا زمانی می تواند 
تاثیرگذار باشد که بتواند حمایت میلیونی 

اعتدال «مردمی را بسیج کند. این حمایت با 
با اجرای   به سبک روحانی،» گرایی

با متوسل سیاستھای نئولیبرالی در اقتصاد و 
شدن به امامزاده ای مانند رفسنجانی به 
دست نمی آید. مردم زمانی برای تعیین 
سرنوشت خود اقدام خواھند کرد که امید یابند 
تحمل ھزینه مبارزه از سوی آنان به تغییری 
واقعی در سیاستھای حاکم می انجامد، به 
تامین آزادی عقیده، بیان و تشکل، به کاستن از 

حش اقتصادی، به احقاق حقوق بی عدالتی فا
اقلیتھای قومی و مذھبی، به گشودن چشم 
اندازھای بھتر برای جوانان، به جھت گیری 

  ...علیه تبعیض و 

  ٥ادامه در صفحه 

  مھدی کروبی پایان دھید!به حصر زھرا رھنورد، میرحسین موسوی و 
 



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٥٥  شماره    

 زندان و اعدام، معجزه دی ان ای و شکست اوباما
  فرد حبیب حسینی

 ٣٣ھفته گذشته فردی در آمریکا پس از 
ه در زندان به سر برد، آزاد گنا سال که بی

ھای  شد. آزمایش دی ان ای که در سال
شناسی به عنوان ابزاری قوی  اخیر در جرم

رود در مورد اثبات قتلی  و دقیق به کار می
که به این زندانی نسبت داده شده بود 
ھم به کار گرفته شد، اما معلوم شد که او 
نقشی در قتل نداشته است و سه دھه 

جھت در  خود و بی را بی اش از زندگی
سالگی  ٢۶زندان به سر برده است. او در 

 ۵٩به زندان رفته بود و حاال که آزاد شده 
 ساله است.

  

  

  

ھا  البته از این موارد در آمریکا در این سال
کم نبوده است. دانشکده حقوق دانشگاه 
میشیگان آمریکا در گزارش تحقیقی که دو 

ل ماه پیش منتشر کرد نوشت که سا
نفر از زندان آزاد  ١۴٩مجموعا  ٢٠١۵
اند که ھر کدام از آنھا به طور متوسط  شده

گناه در زندان به  ماه را بی ۶سال و  ١۴
سر برده بود. دو سوم از این عده به 

پوست وابسته  ھای غیرسفید اقلیت
  پوست. اند و نیمی ھم سیاه بوده

اشتباه در صدور حکم در مورد زندانیان 
روزی ثابت شود و زندانی  شاید باالخره

گناه سرانجام رھا شود. ولی حکم  بی
اشتباه به خصوص در مجازات اعدام 

توان به  بارتر است و زندگی را نمی فاجعه
شده بازگرداند. در واقع،  گناه اعدام فرد بی

مجازات اعدام ھم به لحاظ حقوق 
انسانی، ھم به لحاظ کارایی و بازدارندگی 

ھایی بیشتری در سطح روز به روز با تردید
شود. یک عامل منفی  جھان روبرو می

دیگر به ضرر مجازات اعدام ھمین احتمال 
اشتباه در صدور حکم است که شاید 
گریبان فردی بیگناه را بگیرد، امری که نه 

مصداق  در آمریکا و نه در ایران و در ... بی
  نبوده است.

اوباما، ھم ناکامی در گوانتامو، ھم 
  اصالح قانون مجازاتناکامی در 

حاال که صحبت از زندان است بد نیست 
اشاره بشود که در کنار ناکامی اوباما در 
بستن زندان گوانتانامو، پروژه او برای 
کاھش شمار باالی زندانیان آمریکا یا 
اصالح قانون مجازارت این کشور ھم ، 

 ٢٠١۴نتیجه مانده است. او سال  تقریبا بی
ندانی را داده بود، ھزار ز ١٠قول آزادی 
  اند. نفر آزاد شده ٢۴٢ولی تاحاال 

اوباما اولین رئیس جمھور آمریکا بود که از 
یک زندان دولتی دیدار کرد و گفت که روزی 
(در جوانی که دست به مواد مخدر 

شده است) ممکن بود که سر و کار  می
من ھم به اینجا بکشد. او ھنوز ھم خسته 

دھنده زندان و  شود که از آمار تکان نمی
  زندانیان در آمریکا سخن بگوید:

دور باطلی از فقر و بزھکاری و حبس به 
ھا بدل  سرنوشت بسیاری از آمریکایی

ھای اجتماعی  شده و موجبات تضعیف بنیان
را فراھم آورده. شمار زیادی از شھروندان 

ھای مدید در زندان به سر  آمریکا مدت
ای این برند بدون آن که دلیل مقنعی بر می

امر وجود داشته باشد. مجرمان 
ھا  پوست پوست در قیاس با سفید سیاه

تری دریافت  ھای سخت اغلب مجازات
   کنند که ابدا قابل قبول نیست. می

ھسته اصلی اصالحاتی که اوباما در نظر 
ھای  گرفتن از مجازات داشت، فاصله

سختی است که در دھه ھشتاد و نود و از 
برای جرائم    لینتونجمله در دوران بیل ک

کوچک مواد مخدر در نظر گرفته شده 
است. به موجب این قانون که حاال خود 
کلینتون ھم به نادرستی آن اذعان 

سال  ۵گرم کراک  ۵حتی داشتن    دارد،
تواند مشمول  زندان در پی دارد که نمی

وثیقه ھم بشود. کراک عمدتا ماده مخدر 
الی مورد استفاده اقشار فقیر است. در ح

که در مورد کوکائین که بیشتر افراد متمول 
گرمش  ۵٠٠کنند داشتن  استعمال می

مجازات یادشده را در پی دارد. این عدم 
ھای عمده شمار باالی  تناسب یکی از علت

افراد برخاسته از اقشار فقیر در میان 
  ھای آمریکاست. زندانی

  

  

  

به موجب اصالحات مورد نظر اوباما، انجام  
ھای زندان بیش  ھای سخت و سال مجازات

از آن که به نوع و مقدار ماده مخدر بستگی 
داشته باشد عمدتاً شامل کسانی خواھد 
شد که در ارتباط با داشتن یا حمل مواد 
مخدر به جنایت دست بزنند یا با باندھای 

یافته مرتبط باشند.  قاچاق و جنایات سازمان
 ھای قدیمی آزادکردن پیش از موعد زندانی

  نیز بخشی از اصالحات یادشده است.

دو میلیون و دویست ھزار نفر زندانی در  
ھای  آمریکا وجود دارد که یک چھارم زندانی

برابر  ۴جھان است. رقم صدور حکم حبس 
میلیون نفر ھم به  ۴باالتر از چین است. 

اند، ولی مشروط یا به  حبس محکوم شده
قید ضمانت آزادند. در حالی که از دھه 

شتاد تا کنون جمعیت آمریکا یک سوم ھ
ھا اما از  بیشتر شده، افزایش شمار زندانی

درصد ھم فراتر رفته. در حال حاضر به  ٨٠٠
زندانی  ٧١۶ازای ھر صدھزار آمریکایی 

وجود دارد که باالترین نرخ در جھان 

سال گذشته در آمریکا بیش از  ٢۵در  است.
مدرسه و بیمارستان و کودکستان زندان 

  خته شده است.سا

 ٨٠ھای آمریکا بر  ھزینه زندان ٢٠١٠سال 
درصد  ۴٠میلیارد دالر بالغ شده است. 

ھای مربوط به  ھای آمریکا به دالیل جرم زندانی
  مواد مخدر در حبس ھستند.

   

  

  

جالب این که اصالحاتی را که اینک دولت اوباما 
در سطح فدرال مصمم به تصویب و اجرای 

یکا که در دست آنھاست دو ایالت آمر
قسما به  ٢٠١٠کاران است از سال  محافظه

اند. در  اند و نتایج مثبتی ھم گرفته اجرا گذاشته
ایاالت آرکانزاس و تکزاس با کاھش مجازات 
برای داشتن مواد مخدر و ترخیص پیش از 

ھای قابل  جویی موعد زندانیانی قدیمی صرفه
اعتنایی شده که عمدتا در زمینه ادغام 

آمیز مجرمان در جامعه به کار گرفته  موفقیت
شده است. ھمزمان نرخ جرم و جنایت نیز در 

ھای گذشته  ای نسبت به دھه سابقه حد کم
  کاھش یافته است.

ھزار نفر و ھم اصالح قانون  ١٠ھم طرح عفو 
گرفتن تدریجی دوره  مجازات آمریکا با پایان

اوباما و با باالگرفتن کارزار انتخاباتی که به 
نامزدھای جمھوریخواھان و بعضی از  خصوص
و ... » امنیت«ھا روی تشدید مجازات و  دمکرات

تاکید دارند تا اطالع ثانوی در کشو میز 
ماند. تنھا برنی ساندز است که آشکارا  می

ھا در آمریکا را بزرگترین موضوع حقوق  مجازات
  داند. بشری عصر کنونی در آمریکا می

نیست که حتی  البته بعد از انتخابات بعید
ھای اوباما را  ھم دوباره طرح خواھان جمھوری

داشتن زندان  زنده کنند، به خصوص که بار نگه
و زندانی در ھمه ایاالت آمریکا به معضلی 

  اساسی بدل شده.

صرفا آمریکا با معضل شمار باالی زندانیان روبرو 
نیست. ایران ھم از جمله این کشورھاست. 

ی مربوط به کاھش و قرارھا  ھا و قول طرح
شوند و  ھایی که مشمول حبس می جرم

نسبی از قانون مجازات ایران، » زدایی زندان«
رود. اخیرا  به دالیل مختلف به خوبی پیش نمی

ھایی در باره حذف شماری از  در ایران صحبت
جرائم از فھرستی که مشمول مجازات اعدام 

شود ھم، در جریان است، از جمله حمل  می
ھا در صورتی که جنبه  . این بحثمواد مخدر

عملی به خود بگیرد، ناظر بر کاھش شمار 
ھا در ایران است. آیا با توجه به  باالی اعدام

تجربه ضعیف اصالحات در ساختار، کارکرد و 
در ھمان   ھا ھم قوانین قضایی ایران این بحث

  حد بحث باقی خواھد ماند؟

 گشت ھا  :نبعم 

 

در حال حاضر به ازای ھر 
 ٧١۶صدھزار آمریکایی 

زندانی وجود دارد که 
باالترین نرخ در جھان 

شته در سال گذ ٢۵در   است.
آمریکا بیش از مدرسه و 
بیمارستان و کودکستان 

 زندان ساخته شده است

اوباما اولین رئیس جمھور 
آمریکا بود که از یک زندان 
دولتی دیدار کرد و گفت که 
روزی (در جوانی که دست 

شده  به مواد مخدر می
است) ممکن بود که سر و 

 ا بکشدکار من ھم به اینج

بعید نیست که بعد از انتخابات 
ھم  خواھان حتی جمھوری

ھای اوباما را زنده  دوباره طرح
کنند، به خصوص که بار 

داشتن زندان و زندانی در  نگه
ھمه ایاالت آمریکا به معضلی 

 اساسی بدل شده



  
  

  ٥  صفحه ٥٥ شماره    

 ب مجلس؛ میلیون ھا تن ب زیر خط فقر راندە می شوندمصو               
  صادق کار        

 

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

اکثریت نمایندگان مجلس در روز س شنب 
ئیات طرح برنام ب ھنگام برسی جز

دولت، ب حذف یاران کلی  ٩٥بودج سال 
 ٣٥اشخاصی ک درآمد ساالن شان بیش 

میلیون تومان باشد رای داد. بنا به 
گزارشات دولت ظاھرا با حذف این تعداد و 

میلیونی مخالف بودە و قصد  ٣٥سقف 
میلیون نفر از  ٧میلیون،  ٢٤داشت ب جای 

ن را از لیست یاران پردرآمدترین یاران بگیرا
 .را حذف کند ٩٥بگیران در سال 

در این میان مخالفین و رقبای حکومتی 
دولت، ک طراح و مدافع طرح قطع یاران 

میلیون  ٣٥کلی اشخاصی ک بالغ بر 
میلیون تومان ھستند و سخنگویان 
کسانی ک در مجلس ب طرح رای 
دادەاند، عطف ب انتقادات شدید دولت 

، دولت را  روحانی از پرداخت نقدی یاران
متھم ب فریب کاری و دو دوزە بازی در این 
ارتباط نمودەاند. بطور کلی از فحوای کالم 
کسانی ک دولت را ب این خاطر مورد 
انتقاد و حمل قرار دادەاند، چنین بر می 
آید، ک آنھا معتقدند، دولت با زیرکی تمام، 

وب دلیل کاری را ک آرزو داشت انجام دھد 
عواقب اجتماعیش نمی خواست مستقیما 
انجامش دھد، ب کمک مخالفین اش در 
مجلس انجام دادە و از آن ھم زیرکان تر 

سیون را بازی کردە و وزیخودش نقش اپ
 . عواقبش را ھم ب گردن مخالفین انداخت
در واقع انتقاد و اتھام مخالفینحکومتی 
دولت، چندان ھم بی ربط و بی مای 

  یست. ن

واقعیت این است ک حداقل یکی از دالیل 
طرح پرداخت نقدی یاران توسط دولت 
احمدی نژاد، خرید حمایت اقشار و طبقات 
کم درآمد و فقیر ب منظور درست کردن 
پایگاە اجتماعی برای این جریان بود. این 
ترفند ھواخواھانی برای دولت احمدی نژاد 

 
حتی حداقل در کوتاە مدت ایجاد کرد و 

عدەای از میان اپزوسیون و طرفداران دولت 
کنونی نیز با وجود مخالفت ھایی ک با 
جریان احمدی نژاد داشتند ب بھان ھای 
مختلف از آن استقبال و حمایت کردند و 
بعضا نیز ب مخالفانی ک آن را ترفندی برای 
حذف تدریجی سوبسیدھا می دانستند 

 تاختند

ھوادارانشان از روحانی و مقامات دولتی و 
ابتدا تا کنون از ھر فرصتی برای حمل ب 
پرداخت نقدی یاران ھا بھرە گرفتند و بھمین 
بھان بدون این ک دستمزد و حقوق کارگران 
و کارکنان را افزایش دھند مانند دولت 
احمدی نژاد شروع ب باال بردن قیمت نان 
سوخت، لبنیات... نمودند و در واقع حرکت 

کامل سوبسیدھا را ادام  بسوی قطع
دادند. مقامات دولت روحانی بارھا از ضرورت 
قطع یاران افراد مرف دفاع کردند و در تالش 
اش را فراھم کنند. اما پس از آن  بودند، زمین
ک طرح پرجنجال شان مبنی بر انصراف 
داوطلبان مردم از گرفتن یاران ب سختی 

ر شکست خورد و دانستند ک کار سخت ت
از آن است ک تصورش را می کردند ب 
دنبال راھی بودند ک منجر ب تضعیف 

  موقعیت اجتماعی شان نشود.

ین دالیل منطقا دولت نمی توانست ابنا ب  
حتی با قطع یاران کسانی ک درآمد ساالن 

میلیون تومان سقف مورد  ٣٥شان از 
درخواست مجلس است مخالف باشد. 

تمزدھا زیر خط سیاست منجمد کردن دس
فقر نیز ک توسط دولت تا کنون پیش بردە 
شدە، این نظر را ک دولت در واقع مخالف 
مصوب دیروز مجلس نبایستی باشد و دارد 
نقش مخالف آن را بازی می کند تائید می 

  کند.

در کشوری ک ھم مسایل اقتصادی و  
سیاسی توسط سیاست مداران حکومتی 

بر سر قدرت  وجه المصالح جنگ جناح ھا

قرار می گیرد و اصل قضایا قربانی فرعیات 
می شود، گزاف نیست اگر ک گفت شود 
در این کشمکش ھم دعوا ن بر سر یافتن 
یک راە حل منطقی و معقول برای مسئل 
، بلک بر سر موقعیت ھای اجتماعی،  یاران
سیاسی و اقتصادی جناح ھاست. اکثریت 

این طرح ضد مجلس در این بازی با تصویب 
مردمی در واقع در شرایطی ک خط فقر بالغ 

میلیون تومان در ماە است با منظور  ٣بر 
کردن این سقف عمال میلیونھا نفر دیگر از 
شھروندان را ک ھم اکنون در مرز بین خط 
فقر قرار دارند ب زیر خط فقر راندە خواھند 
شد. ب نظر می رسد آنھا با این ترفند می 

از کسانی ک در انتخابات ب خواھند ھم 
جناح شان پشت کردند انتقام بگیرند و ھم 
  موقعیت حریف دولتی اشان را تضعیف کنند. 

ین روی در این موش و گرب بازی جناح ااز 
ھا آنان ک ب طرح یاران رای دادند و 
تصویبش کردند اینک ب اقتضای جنگ قدرت 
علی طرح دولت رای دادند و آنھایی ک در 
ظاھر مخالفش بودند و از ھرفرصتی برای 
حمل ب بانینیان نقدی کردن یاران بھرە می 
گرفتند، اینک ب نوعی طرفدار حفظ اش 

  شدەاند!

اما در این میان بازندە اصلی باز ھم مردم 
ھستند. دالیل مخالفت ظاھری دولت با 
سقف درآمدی یاران بگیران کامال موج 

لت در تضاد و است، اما با رفتار عملی دو
تناقض قرار دارد. اگر دولت واقعا پایبند ب 
حرفھایی ک در مخالفت با سقف درآمدی 
یاران بگیران می زند داشت، می بایستی 

ھزارتومان بلک  ٨٠٠حداقل دستمزد را ن 
و آن  میلیون تومان تعیین می کرد. ٣حداقل 

حساب و کتابی را ک راجع ب یاران طرح 
نگام تعیین دستمزدھا نیز ک کردە بود در ھ

نیازی ب تصویب مجلس ھم نداشت ملحوظ 
می کرد. این است آن تفاوت اصلی میان 

 .اصولگرایان و جریان موسوم ب اعتدالگرا

 

  در باره نامه ...
  ١ادامه از صفحه 

ستم جنسی، به روابط صلح آمیز و عاری از تنش با ھمه ھمسایگان ایران، به توقف ماشین اعدام در جمھوری اسالمی، به اقدام عاجل و 
سال است کشور ما را از مصیبتی به  ٣٧ر یک کالم، به فاصله گرفتن از ھمه سیاستھایی که فوری برای نجات منابع طبیعی کشور و د

  مصیبتی دیگر کشانده است. انتقاد از استبداد حاکم زمانی برنده و کارساز است که چنین چشم اندازی را بگشاید.

باید از بازگشت   نامه کروبی تنھا یک نموته از آن است،با این حال، علیرغم تناقض ھا و ناپیگیری ھایی که در نامه کروبی مشھود است و 
مھدی کروبی به عرصه عمومی و رسیدن صدای او به گوش مردم استقبال کرد. کروبی یک زندانی سیاسی است که ھمه باید از حقوق او 

گسترده ای دارد. به ویژه این امر که دفاع کنیم و صدایش را بازتاب دھیم. او چھره شناخته شده ای است که صدای اعتراض مجدد او پژواک 
به ھمه کسانی روحیه می دھد که مقابل استبداد ایستاده اند. ھمه   حکومت با پنج سال بازداشت خانگی نیز نتوانسته است او را بشکند،

می متحمل شده اند می دانیم فشاری که حکومت بر کروبی وارد آورده است با قساوتی که ده ھا ھزار زندانی سیاسی در جمھوری اسال
  و می شوند قابل مقایسه نیست. 

  اما پایداری در مقابل دستگاه سرکوب به ھر مقدار که باشد ستودنی است.

  



 

 

                                                                

  

 

 

  ٦ صفحه  ٥٥ شماره     

نتشار دو عکس از علیرضا رجایی مربوط ا
زندان گویاترین  سال چھار  به پیش و بعد از

تصویری است که بیان می کند در این 
چند سال چه بر سر اقلیم و مردم ایران 
آمده است. تصویر اول جوانی رشید از 
مردم ایران است که می تواند نماد 

شادابی و آگاھی در قامت    سالمتی و
یک پدر، یک ھمسر یا یک فرزند شایسته 
ایرانی باشد. عکس دوم بدون 

ر آن چیزی است که از تصوی توضیح،
علیرضا رجایی باقی مانده است. یعنی 
نویسنده و روشنفکر بیمار و شکسته ای 
که پیش از زندان مدیریت انتشاراتی گام 
نو را بر عھده داشت، اما آثار چھار سال 
زندان دردناک شاید ھرگز از زندگی او پاک 

  .نشود
مقایسه دو تصویر علیرضا رجایی قبل و  

یادآور آن افسانه ایرانی  ،نبعد از زندا
است که اھرمن پس از بوسه ای بر شانه 
ھای ضحاک، او را نماینده خویش در اقلیم 
ایران ساخت و آن دو ماری که بر شانه 
ھای ضحاک روییدند روزانه با مغز دو جوان 
ایرانی، تو بخوان امثال علیرضا رجایی 
تغذیه می شدند تا مارھا خود ضحاک را 

ھر ملکی که امثال علیرضا  ھالک نکنند.
رجایی ھاو ضحاک ھای مار به دوش 

بی تردید در ضمیر خود کاوه   داشته باشد،
ھای آھنگری دارد که دیر یا زود ظھور 
خواھند کرد و بساط ظلم را بر خواھند 
چید. امید است کاوه آھنگر دوران جدید 
مردم ایران، این بار از صندوق آرا ظھور 

 .کند
ایی از انجاست که در شھرت علیرضا رج

انتخابات مجلس ششم با دست بردن در 
آرای مردم تھران، حداد عادل را جای او به 
مجلس فرستادند. رجایی از آن فعاالن 
سیاسی بود که بازجوھا برای آزار و اذیت 
و شکنجه روانی بیشتر از ھیچ فشاری بر 
خانواده و ھمسرش دریغ نکردند. بازجوھا 

سیختن شیرازه بویژه برای از ھم گ
چنان مزاحمت ھایی برای  ،خانوادگی

کردند که به توصیه خود  ھمسر او ایجاد 
علیرضا رجایی، ھمسر و فرزندان او برای 
در امان ماندن از آزار بازجوھا کشور را ترک 

 .کردند
برنامه ریزی دستگاه اطالعات در قوه 
قضاییه برای فروپاشی شیرازه خانواده 

یدتی در شرائطی زندانیان سیاسی و عق
با  است که نظام ھای حقوقی پیشرقته 

مالحظه حقوق بشر، ھر چه بیشتر تالش 
می کنند تا اگر برفرض جرمی ھم صورت 
گرفته باشد امنیت خاطر زندانی و خانواده 
او ھر چه کمتر مختل شود و ھنگامی که 
او دوران محکومیت خود را به اتمام می 

او به رساند مانعی بر سر راه بازگشت 
زندگی عادی وجود نداشته باشد. نه 
اینکه شرایطی را برای زندانی فراھم کنند 
تا سالمتی روحی و جسمی او چنان 
دچار آسیب شود که در مورد علیرضا 

 .رجایی اتفاق افتاد

مقایسه نظام قضایی ایران و یک نظام 
 * قضایی مدرن

ده سال پیش به یک آرشیتکت اتریشی 
بر اساس بندی از یک ماموریت داده شد تا 

اعالمیه مشھور حقوق بشر یک مجتمع 
قضایی و زندان در اتریش بسازد. آن بند 

ھمه انسان ھا «حقوق بشری این بود که 
آزاد به دنیا می آیند و از بدو تولد از حقوق و 

 ».برابر برخوردارند ھویت انسانی
زندانی که ساخته شد جدیدترین 

حاظ شد و استانداردھای حقوق بشر در آن ل
مسووالن دادگستری اتریش اصرار داشتند 
ساختمان آن بتواند تحقق عینی یک جمله 

ھر «دیگر از این اعالمیه نیز باشد. یعنی 
انسانی که به ھر دلیلی از آزادی محروم 
می شود مستحق رفتاری انسانی و 
مستحق احترامی است که در شأن نوع 

  .»بشر است
را دو جمله بر اساس ایده یی که بنیان آن 

فوق بنا گذاشت بدون استفاده از سیم 
خاردار زندانی ساخته شد که بیشتر از دیوار 
بتونی و فوالد، در آن از شیشه و چوب 

   .استفاده شد
معماری زندانی که یک آرشیتکت به نام 
جوزف ھو ھنسین ساخت به شکلی بود که 
در روز، از ھر طبقه آن می توان افق شرق و 

در شب، از ھر افقی می توان غرب را دید و 
  .به درون زندان نگاه کرد

سال پیش پس از فروپاشی دیوار برلین  ٢٠
و نابودی حکومت کمونیستی آلمان شرقی 
آرشیتکت ھای آلمانی برای تاکید بر مبارزه 
با استبداد و اصرار بر دموکراسی و نھایت 
شفافیت سیاسی بنای بوندستاگ یا 

ساختند که  پارلمان آلمان را در برلین
سراسر از شیشه و آینه بود. از شیشه 
برای مخالفت با باندبازی درون حکومتی و 
تاکید بر اینکه نباید چیزی در پارلمان پنھان 
بماند و از آینه با این عنوان استفاده شد که 
پارلمان باید انعکاس تام و تمام گرایش ھای 

 .فکری جامعه باشد
آلمان  پس از ساختمان شیشه یی پارلمان

متحد، زندان لئو بن دومین بنای معروفی 
است که طی چند دھه گذشته در تاکید بر 
حقوق انسانی آحاد بشر ساخته شده 
است. ساختن زندان شیشه یی لئو بن 
نماد بروز انقالبی در نحوه نگرش به جرم و 
رابطه حکومت با مجرم در دوران جدید نیز 

آنچه  ھست، زیرا زندانیان این زندان برخالف
مرسوم و پذیرفته شده است از اتاق ھای 

  .بسیار پرنور بھره می برند

دیوارھای شیشه یی تمام قد زندان به 
زندانیان فرصت می دھد به طلوع و غروب 
آفتاب خوب بنگرند و بیندیشند و برخالف 
آنچه در دیگر زندان ھای این کره خاکی 
مرسوم است، زندانیان تنھا نمی مانند و 

نمی شوند زیرا در صورت تمایل  دلتنگ ھم
ساعت خانواده خود را  ٢۴می توانند برای 

  .در زندان میھمان کنند

مسووالن زندان ھمچنین به آنھا اجازه داده 
اند رادیو و تلویزیون و تلفن ھمراه داشته 
باشند. زندانیان فضای ورزشی خوبی دارند، 
می توانند درس بخوانند و به اینترنت ھم 

ند. معمار این زندان معتقد دسترسی دار
است من در بنا گذاشتن این ساختمان فقط 
یک ایده داشتم و آن اینکه تکه ھایی از ابنای 
بشر که خداوند خالق آنان است قرار است 
برای مدتی در ساختمانی که من ساخته ام 
زندگی کنند. بنابراین تا حد امکان سعی 

م. کرده ام برای آنھا رفاه و امنیت ایجاد کن
البته رفاه و امنیتی که کمی آن طرف تر با 
اقدامات امنیتی حفاظت می شود. یعنی 
حداکثر آزادی زندانی در درون و حداکثر 

 .حفاظت از بیرون
سیاری از کسانی که ساخت این زندان آنھا ب

را متعجب کرده آن را ھتل پنج ستاره نامیده 
اند. ھتل پنج ستاره یی که اکثر ساکنان آن 

اندک زمانی بی تردید درمی یابند در پس از 
ھر حال زندان، زندان است و فلسفه بنا 
نھادن آن سلب آزادی یک نفر است به خاطر 

 .نقض یا نادیده گرفتن حقوق دیگران
ثمره یا اوج  ،ساختن زندان ھتل پنج ستاره

دستاورد نھادھای حقوقی و مدافعان حقوق 
بشر است که معتقدند آزادی نوع بشر و 

ام به انسان اصلی است که تفسیر و احتر
برنمی دارد. دستگاه ھای قضایی و حاشیه 

نھادھای مدنی در اتریش معتقدند ارتکاب 
جرم از سوی ابنای بشر و اعمال مجازات 
مدنی و محرومیت نباید عاملی باشد برای 

  .پایمال شدن یک حق انسانی دیگر

بر اساس استانداردھای جدید حقوق بشر و 
نکه شمار زندانیان سیاسی در به لحاظ ای

کشورھای در حال توسعه و زندانیان عادی 
در کشورھای پیشرفته در حال افزایش است 
باید راھی پیدا کرد تا اعمال مجازات و حبس 
و تادیب سبب انکار حقوق انسانی 
شھروندان نشود. و حتی در بدترین شرایط، 
یک زندانی باید ھمچنان عضوی از اجتماع یا 

ی تلقی شود که پس از گذراندن شھروند
دورانی از محکومیت، بی واسطه به اجتماع 

  .بازگردد و زندگی عادی خویش را از سر گیرد

ساختن زندانی که دیوارھای آن تمام قد از 
شیشه ساخته شده برای تاکید بر این اصل 
است؛ کسی که بازداشت یا زندانی می 
شود یکی از آحاد محروم اجتماع است که 

شدن او از زندگی عادی و دوستان و جدا 
اقوام مجازات او را آغاز می کند. منطبق بر 
معیارھای جدید حقوق بشر، وقتی جرمی 
واقع شده و با جدا کردن افراد از جامعه 
مجازات را آغاز می کنیم ضرورتی ندارد با 
معماری ھای خشن و اتاق ھای دربسته و 

شدید تاریک یا سلول انفرادی این مجازات را ت
  .کنیم

تئوری ھای جدید ھمچنین معتقد است 
جنس و حقوق کسی که محکوم می شود و 
کسی که فرمان محکومیت را صادر می کند 

  ...یکی است. 
  ٨ادامه در صفحه 

 

  جوانی علیرضا رجایی و شانه ھای ضحاک

 فرزانه روستائی
 

 



 
 

 

 
 

  
 

  ٧صفحه   ٥٥شماره     

در کتب تاریخی آمدە است ھنگامیک در 
د از استالین خواست ش ١٩٣٥سال 

ازکیش کاتولیک در روسی حمایت کند تا 
دل پاپ را بدست آورد، جواب داد "پاپ! این 

 پاپ چند ھنگ در اختیار دارد؟"

از این مثال استفادە می شود برای 
می آورد و   کسانی ک معتقدند قدرت حق

اگر طرف قدرت نداشت پس حق ندارد، و 
معموال تصور این افراد نیز از قدرت یک تصور 

ی است. بنابراین اگر فرد، دارای فیزیک
ارتش، سپاە بطورکلی نیروی قھری بود، 
پس قدرت یعنی حق دارد، وگرن در صورت 

  عدم آن، دارای ھیچگون قدرتی نیست.

اما قدرت تنھا ریش در نیروی فیزیکی و یا 
ب قولی دیگر بعد نظامی ندارد. چنانک در 
بحثھای جامع شناسی سیاسی و یا 

سی مطرح می شوند، بخش فلسف سیا
دیگر قدرت و یا نیم دیگر آن در حقیقت در 
اتوریت یا بخش غیرفیزیکی قدرت قرار دارد 
ک ریش در گرایش مردم و انتخاب آنان و 
یا ریش در گفتمان مسلطی دارد ک میان 
مردم یا قبول کنندگان قدرت موجود رایج 

  است.
در واقع قدرت را تنھا نمی توان با زور 

یزیکی ایجاد کرد، بلک ایجاد آن منوط ب ف
یک اتوریت (معنوی و روانی) ھم دارد، 
اینک پذیرش گران قدرت، از لحاظ روانی 
ھم، آمادە پذیرش چنین قدرتی باشند. در 
دولتھائی ک تنھا اھرم قدرت فیزیکی کار 
می کند و حاکمان اتوریت معنوی ندارند، 

ھای حکومت ھ ستند. دارای لرزانترین پای
بنابراین امر اتوریت معنوی، ھمیش امری 
مھم در قدرت سیاسی و بازتولید آن 
است، امری ک حتی حاکمان مستبد ھم 
ب آن نگاە یا نیم نگاھی دارند و تالش می 
ھای قدرت خود را تنھا بر زور  کنند ک پای
شمشیر بنا ننھند. در واقع قدرت سیاسی 

قدرت پایدار و مستحکم از ھر دو پای 
فیزیکی و قدرت معنوی بھرەمند است و 
ھر روز ک می گذرد بیشتر ب پای قدرت 
معنوی (یعنی نفوذ در میان مردم و اتکای 
بر رای آنان متکی می شود). از طرفی 
دیگر با زور می توان ب قدرت سیاسی 
دست یافت، اما بدون داشتن اتوریت 
معنوی نمی توان آن را نگ داشت، و البت 

جھتی دیگر، علیرغم داشتن قدرت  از
معنوی نمی توان بدون بازوی قدرت 
فیزیکی ب قدرت دست یافت و آن را حفظ 

  کرد.

  وضعیت قدرت سیاسی رژیم موجود

بعد از انقالب بھمن، رژیم جدید در ایران بر 
پای قدرت معنوی خود دست ب ایجاد یک 
نظام سیاسی زد ک در آن از قدرت 

شد. جمھوری  فیزیکی ھم بھرەمند
اسالمی علیرغم ھم فراز و نشیبھائی 
ک بویژە در ابتدا گذراند یک رژیم متکی بر 
ھر دو عنصر قدرت فیزیکی و معنوی بود. 

وجود کاریزمائی شخصی ب مانند خمینی، 
توانست حتی عنصر معنوی آن را در دھ اول 
ای  عمرش ژرفتر ھم بکند. اتوریت نظام اتوریت

م ریش در اتوریت الھی داشت دوگان بود ک ھ
و ھم در اتوریت رضایت ک مستقیما محصول 
انقالب و ھیجانات حاصل از آن بود. اما واقعیت 
این است ک اتوریت رضایت بر شرایط خاص 
ھای  دوران انقالب تکی داشت و اساسا از پای
ھائی ک خود  یک نظام دمکراتیک بدور بود، پای

دی بیان و تجمعات و غیرە را در آزادی احزاب، آزا
تعریف می کنند. البت جمھوری اسالمی سعی 
کردە بنوعی تئوری رضایت را در تمامی 
سالھای قدرتمداری خود رعایت کند ک آن نیز 
بویژە خود را در انتخاباتھای مجلس و ریاست 

   جمھوری ب منص ظھور می رساند. 
اما با گذشت سالھا و برجست شدن بیشتر 

زیکی در حفظ حاکمیت و سایش عنصر فی
تدریجی ایدەئولوژی حاکم بر اثر ناتوانیش در 
تحقق آرمانھایش و نیز بعلت ھرچ بزرگتر شدن 
گفتمان مدرن و پوست مدرن ک درھای 
مرزھای کشور را بسختی می کوبید و حتی در 
ھا ھم ناخواندە مھمان شدە بود،  بسیاری زمین

(اتوریت پای نفوذ معنوی قدرت سیاسی جدید 
آن) دچار چالشھای جدی شد. چالشھائی ک 
تاکنون ھم بشدت ادام دارند و کل سیستم را 
با مشکالت جدی و عدیدە روبرو ساخت است. 
جمھوری اسالمی سعی می کند با استفادە 
ویژە خود از اتوریت رضایت، و تلفیق آن با تئوری 
اتوریت الھی، خود را با الزامھای جھان مدرن 

ق دھد. اما این تلفیق در ذات خود تشنج تطبی
  ١زاست و نمی تواند تا ابد ادام داشت باشد.

  پاتک قدرت سیاسی

در تمامی سالھای زمامداری قدرت سیاسی 
جدید، برای پایداری مداوم قدرت معنوی، 
بشدت کار شدە است. در این خصوص می 

ـ تربیت ١توان ب چھار مورد اشارە کرد: 
بی مسلط بر فلسف غرب، و ایدەئولوگھای مذھ

ـ دست بردن ٢خوانش و نقد آن در حوزە نظری 
ـ ترور اندیشمندان ٣در کتب درسی و آموزشی، 

 ، ـ و سرانجام تھییج مداوم وضع ٤حامل مدرنیت
  سیاسی و ناثباتی رابط با غرب.

قدرت سیاسی از این طریق دو موضوع را دنبال 
یق می کند، ایجاد جو متخاصم ( و از این طر

ایجاد حساسیت منفی نسبت ب رقیب در میان 
افکار عمومی، بدین ترتیب تشویق خودبخودی 
مردم در دوری گزیدن از متون غربی)، و دوم، 
تالش برای جایگزینی اندیش دینی مختص 

.   ٢بخود ب جای مدرنیت

  آیا پاتک موفق بود؟

، نبود! ب یک  در یک کالم می توان گفت ک ن
در شرایطی ک گفتمان  دلیل خیلی سادە.

رقیب از چنان ظرفیتی برخوردار است ک می 
تواند دین طرف مقابل خود و حتی نوع قرائت 
آنان از غرب را ب بخشی از فلسف وجودی 
خود تبدیل کند و با آن بزید، جمھوری اسالمی 
نمی تواند مدرنیت را بعنوان بخشی از وجود 

ھمین امر خود بپذیرد و آن را در خود ھضم کند. 
باعث می شود ک بر خالف وضعیت رقیب، 
چنین نظامی مرتب خود را در معرض خطر و 

بویژە خطر فروپاشی ببیند و مدام در پی برخورد 
و بازسازی قوای خود در مقابل آنان باشد. و 
ھای پیشرفت در  واضح است ک یکی از نشان
بازتولید قدرت، امنیت روحی است، امنیتی ک 

ین دست بدشواری از آن بھرەمند نظامی از ا
است. در واقع پاتک نظام ھیچگاە نتوانست ب 
جایگزینی یک گفتمان جدید و با ثبات در مقابل 

   گفتمان حریف منتھی شود. 

  وضعیت موجود

چنانک در اول مطلب اشارە شد، قدرت باثبات 
سیاسی، ھم ریش در قدرت معنوی و ھم در 

دیگر قبل از در قدرت فیزیکی دارد. ب بیانی 
دست گرفتن قدرت سیاسی باید اتوریت داشت 

  و از قابلیت بازتولید این اتوریت بھرەمند بود.

با گذشت سالھا آنچ می بینیم این است ک 
جمھوری اسالمی روزبروز بر توان پای قدرت 
فیزیکی خود می افزاید، اما از قدرت و استحکام 

دو پای پای معنوی اش کم می شود. رشد این 
داشتن خان  ھمتراز نیست، و این ب معنای نگ

  بر یک ستون است و ن دو ستون.

در درون نظام، البت نیروھای جدیئی وجود دارند 
ک این امر را دریافت و در صدد ترمیم آن از 
طریق نوعی انطباق یافتگی با مدرنیت ھستند. 
اصالح طلبان و اخیرا نیروھای موسوم ب 

رو از   جمل چنین جریانھائی ھستند. میان

البت نگاە اصالح طلبان ب آیندە یک نگاە 
التقاطی ست، یعنی اینک آنان تصور یک نظام 
جمھوری اسالمی را دارند برگرفت از ھر دو 
 . گفتمان، گفتمان اسالمی و گفتمان مدرنیت
کاران چنین امری را غیرممکن می  اما محافظ

وجود یکی از این دو دانند و در آخرین نگاە تنھا 
را امکان پذیر می پندارند. کنسرواتیوھا سعی 
می کنند تنھا از مزایای مدرنیسم بدون مدرنیت 

  بھرەمند شوند.

شاە در زمان خودش ھم ھمین تصور را داشت، 
مدرنیسم بدون مدرنیت و یا الاقل با انتخاب 
، و در مورد خاص نظام  بخشھائی از مدرنیت

دھای سیاسی آن ک پھلوی بدون دستاور
عبارت بودند از فضای باز سیاسی، آزادی احزاب 
و آزادی بیان. تناقضی ک نظام پھلوی را با بن 
بست ویرانگر روبرو ساخت و باعث انھدام 

  نھائی نظامش شد.

جمھوری اسالمی می تواند با ادام مناقش با 
غرب، پروارساختن نیروھای نظامی و امنیتی و 

ت، امر مدرنیت را ب گسترش ترس و وحش
عقب بیاندازد، اما نمی تواند آن را برای ھمیش 

  از حافظ تاریخ آیندە بزداید.

 -------------------  
  زیرنویس: 

ـ تئوری' اتوریت الھی' منشا اعطا فرمانروائی ١
ب حاکم را ب خدا ارجاع می دھد، و نظری 

  'اتوریت رضایت' ب مردم.
ت بخش مربوط ب اخالق ـ در مواجھ با مدرنی٢

جنسی و روابط سنتی خانوادگی در توج ویژە 
قرار دارند، زیرا ک این بخشھا می توانند بشدت 

  در میان عام حساسیت برانگیز باشند.

، جزو الینفک قدرت پایدار   مدرنیت
 پور فرخ نعمت

 



 

   ٨صفحه    ٥٥ شماره     

حسین آقا پاسبان که ھمسایه ی 
قدیمی ماست امروز اسباب کشی دارد. 
اواخر خد متش است و دو سه سالی 
بیشتر به باز نشستگی اش نمانده 

تعجب کردم وقتی شنیدم به   است.
ھرستانھای دور وبد آب وھوا یکی از ش

منتقل شده است. از اداره مرخصی 
گرفتم تا در حمع و جور کردن و بار گیری 
وسایل منزلش کمک دستش باشم. 
صبح زود به منزلشان رفتم وشروع به 
جمع آوری اسباب و اثاثیه وبسته بندی 
آنھا نمودیم. به گوشم خورده بود که 
انتقال محل خدمت حسین آقا انتقالی 
معمولی نیست وتبعیدش کرده اند. ولی 
فکر کردە بودم شایع است. چون وی 
فرد درست کاری بود واصال بھش نمی 
آمد خالفی ازش سر بزند. از بدو 
استخدامش درتنھا زندان شھر کوچکمان 
نگھبان شده بود. کسانی که به ھر 
علتی گذرشان به زندان افتاده بود 

و  ھمیشه از خوبی و ادب وی می گفتند
اینکه ھیچگاه به زندانیان نه تنھا 
سختگیری نمی کند بلکه کاری اگر ھم 
از دستش بر آید از انجامش مطلقا 

 مضایقه نمی نماید.
در سکوت محض کار می کردیم. غمی 
گنگ بر چھره اش نشست بود. عرق از 
سرورویش می بارید که ھر از چندی با 
دستمالی آنرا از پیشانی اش پاک می 

برایمان چای آورد و رفت به  کرد. زنش
راننده ی کامیون که دم در وسایل را با 
سلیقه خاصی درون ماشین می چید و 
آب خواسته بود، پارچ آبی را به او بدھد. 

  میلیاردی و قطع انگشت آفتاب دزدان ٢٠رابط الپوشانی اختالس 

 صادق شکیب

  جوانی علیرضا رجائی ...
  ٦ادامه از صفحه 

به لحاظ انسان و شھروند بودن ھمه افراد اجتماع، تفاوتی بین مجرم و متھم و نیز قاضی صادرکننده حکم وجود ندارد. اگر اینچنین است، 
چه ضرورتی دارد مجرم یا متھم را به صرف ارتکاب یک جرم در شرایطی نگه داریم یا در جایی حبس کنیم که به لحاظ شکل و امکانات تفاوت 

  .ندگی قاضی صادرکننده حکم داشته باشدفاحشی با ز
بر اساس تئوری ھای جدید حقوق بشر و در توضیح محکومیت ھای جرائم عادی، حتی به فرض ارتکاب یک جرم، باید شرایطی برای 

یا پس از  ل نسازد.نگھداری زندانی فراھم شود تا فشار اقامت در زندان و دوری از اقوام، وی را به خالفکاری غیرقابل اصالح و کینه جو مبد
  .آزادی از زندان زندگی و خانواده اواز ھم نپاشد

عالوه بر این، حتی اگر در نحوه دادرسی و رسیدگی به پرونده یک زندانی خالفی صورت نگرفته باشد حقوق زندانی حداقل برای احترام به 
امکانات و تسھیالت برابر و یکسان برخوردار بودند که دیگر  نوع بشر باید به صورت تمام و کمال رعایت شود زیرا اگر ھمه آحاد اجتماع از

  .جرمی صورت نمی گرفت و کسی خالفکار نمی شد
یعنی وقتی در جامعه ای می توان برای سارق و خالفکار زندان شیشه ای ساخت تا ھنگام غروب دلتنگ نشود دیگر زندانی سیاسی یا 

اعتقادھا و باورھای خود بر امر یا تغییری اجتماعی یا موضوعی سیاسی مرتبط با عقیدتی وجود نخواھد داشت زیرا کسی که بر اساس 
روابط قدرت حاکم به جدل می پردازد یا اصرار می کند، راھکار برخورد با او دعوت از قضاوت افکار عمومی و توسل به صندوق آرا و شفافیت 

طر انسان بودن و برای رعایت احترام به انسان باید مورد مراقبت قرار و اگر یک مجرم و سارق به خا سیاسی است نه زندان یا محکومیت. 
  .عقیده یی متفاوت از باورھا و آرمان حاکم اصرار می ورزد باید مورد مدارا قرار گیرد و تکریم بی تردید کسی که  ،گیرد

 ---------------------------- 
در روزنامه اعتماد نوشته بودم و گویا ھیچ وقت بنا نیست کھنه شود و  این بخش از یادداشت تکرار حکایتی است که شش سال پیش *

  .نامکرر

 منبع: سایت زیتون

وقتی نشستیم چای را بنوشیم، بی مقدمه 
گفت : از سیمایت پرسشی را که در ذھنت 
می چرخد می خوانم. بگذار موضوع را از تو 

م. من بیست واندی سال است پوشیده ندار
که از سوی نیروی انتظامی مامور خدمت در 
زندانم وشرافتم را گواه می گیرم ک ھمواره 
به پاکی و صداقت انجام وظیفه نموده ام. 
خالفھایی را که بعضی از ھمکارانم می 
کردند نه تنھا تایید نمی نمودم بلک ھمیشه 
ھم سعی می کردم آلوده نشوم. مثال 

مواد مخدر به زندانیان معتاد واخذ  رساندن
تا اینکه روزی جوانی   پول از آنان و......

روستایی را به اتھام دزدی انگشترطالیی که 
فوقش ده ھزار تومان می ارزید به زندان 
آوردند. محکوم به قطع دو انگشت دست 
شده بود. طفلک قسم می خورد از روی نیاز 

بادرت مبرمی که به پول داشت به اینکار م
کرده است وگرنه ذاتا دزد نیست وبار اولش  

ھم است. با ھمه ی اصرار عده ای خیر 
بود   خواه، شاکی که فرد ثروتمند و با نفوذی 

رضایت نداد که نداد. باالخره روزی رئیس 
به زندان آمد.   دادگستری برای اجرای حکم

جوانک را که از ترس ووحشت سیمایش از 
به حیاط زندان  زرد چوبه زردتر شده بود

آوردند. اسباب و اثاث اجرای حکم را در حیاط 
  چیدند. آنھم چه وسایل دھشتناکی.

انگشتان بیچاره را به تختی بستند. رئیس 
دادگستری با بی شرمی و وقاحت رو به 
ماموران که به صف ایستاده بودند گفت: 

یکی از شما تبر را بردارد ودو انگشت سارق  
یچکدام از ماموران حاضر را از ته قطع کند. ھ

به انجام اینکار نشدند. جوان را ترس ولرز 
وصف ناپذیری فرا گرفته بود. رئیس یکبارگی 

رو به من کرد وگفت: تو باید اینکار را بکنی. 
من که از کوره در رفته بودم با لحنی محکم 
گفتم: نه جناب اینکار از من ساخته نیست. 

ین کار شما ھم نمی توانید مرا واداربه ا
نمایید چون در حکم استخدام بنده نیامده 
که جالدم بلکه یک مامور ساده ام وبس. 
رئیس دادگاه که خشم حیوانی وجودش را 
فرا گرفته بود با نگاه کین توزانه ای به من، 
تبر را برداشته خود ش انگشتان آن مظلوم 
را با ضربه ای قطع کرد. جوان بیھوش شد و 

الی سرش آورده بودند به دکتر که از قبل با
گفتند تا دستانش را که خون از آن فوران 
می زد پانسمان نماید. انگشتان قطع شده 
نیزبسان مرغ سر کنده اینور و آنور می 

  پریدند.

خالصه این باصطالح گستاخی را جناب 
رئیس به بنده نبخشید و فرمود که مابقی 
خدمتت را باید در یکی از شھرستانھای دور 

جنوب کشور که فوق العاده بد آب  افتاده ی
  وھواست بگذرانی.

در این حین راننده با صدای بلند گفت: یاهللا 
عجله کنید. حسین آقا که پا شد من دیگر 
نتوانستم آنجا بمانم. وبه بھانه اینکه کار 

خانه   واجبی دارم گیج و پریشانحال بسوی 
می رفتم و مدام خبر ورد زبان مردم در آن 

یتر اکثر روزنامه ھا بود با روز که سر ت
سماجت خاصی در مغزم می چرخید: به 
علت مصلحت نظام جمھوری اسالمی و 
جلوگیری ازسواستفاده ی تبلیغاتی(( 
دشمن)) پرونده اختالس بیست میلیارد 

پیگیری نخواھد  تومانی از بانک صادرات 
  شد.



 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٥٥ شماره     

  به یاد حسن ضیاء ظریفی
ھای البرز و در جوار دھکده زیبای اوین قرار دارد، یکی از مخوف ترین زندانھای جھان است و شھرت آن بمثابه  زندان اوین که در کوھپایه

گردید در این سالھا ھمواره شاھد اسارت،  نماد شکنجه از مرزھای کشور فراتر رفته است. زندان اوین که در اواخر دھه چھل احداث
شکنجه و اعدام فرزندان میھن بوده است. این زندان که فعالیت خود را با به زنجیر کشیدن وشکنجه بنیانگذاران جنبش فدائی و 

گران و دیگر تالشگران سال اسارتگاه و شکنجه گاه مبارزینی مانند دانشجویان، معلمان، کار ٤٠مجاھدین خلق آغاز کرد، اکنون نیز پس از 
دیل راه آزادی وعدالت است. زندان اوین در روزھای اول انقالب مورد بازدید مردم قرار گرفت ومردم آرزومند بودنند که این زندان به موزه تب

در نظام جمھوری گردد و بعنوان نمادی از بیدادگری رژیم شاه در معرض دید ھمگان قرارگیرد. اما این آرزو نه تنھا تحقق نیافت بلکه 
ھا به چندین ده برابر رسید و میزان زندانیان نیز بشدت  ھای طاقت فرسا از رژیم گذشته فراتر رفت و نعداد اعدام اسالمی ابعاد شکنجه

 افزایش یافت.
ضای برجسته سازمان یکی از فاجعه بارترین وقایعی که در این زندان روی داد اعدام ھفت نفر از بنیانگذاران جنبش فدائی و دو نفراز اع

ھای طبیعت جلوه گر میشود، برای جنبش آزادی و عدالت  مجاھدین خلق در سال پنجاه چھار بود. در واپسین روزھای فروردین که زیبائی
رگبار ھای اوین با  خواھی ایران روزھای دردناکی است. زیرا در روز سی فروردین پنجاه چھار، نه نفر از کوشندگان راه آزادی برفراز تپه

مسلسل شکنجه گران ساواک به کاروان جان باختگان راه بھروزی مردم پیوستند. این اقدام جنایتکارانه، بعنوان ضایعه بزرگی بر پیکر 
  جنبش چپ ایران ماندگار خواھد ماند.

برجسته کردن نقش  در مورد این فاجعه تاکنون مطالب زیادی نوشته شده است که اکثرا در یک مورد دارای وجه مشترک ھستند. آن
زنده یاد بیژن جزنی است. واقعیت اینست که جزنی از نظر تئوریک و سابقه مبارزاتی، مطالعات تاریخی و فلسفه و احاطه بر مسائل 
اجتماعی و سیاسی و ھم چنین شناخت او از ھنر موسیقی کالسیک و نقاشی او را در موقعیت ممتازی قرار میداد، اما دیگر یاران او 

  ھای مردم نیز از برجسته ترین فعالین سیاسی آن نسل بودند. ام از نظر تئوریک و روحیه مبارزه جوئی و عشق به تودهھر کد
یکی از چھرھای شاخص این گروه زنده یاد حسن ضیاء ظریفی است که از پایه گذاران محفلی بود که جنبش فدائی از درون آن فراروئید. 

  کنم: برادرش دکتر ضیاءظریفی در تھران انتشار یافت که به بخشھائی از آن اشاره میدر سال ھشتاد و یک کتابی به ھمت 
در الھیجان بدنیا آمد. او از ده سالگی روزنامه خواندن را آغاز کرد و از دوران کودکی عشق عمیقی به  ١٣١٨حسن ضیاءظریفی در سال 

کردن نفت به اوج رسید، حسن به سازمان دھی دانش آموزان  ورزید و در سالھائی که نھضت ملی زحمتکشان و تھیدستان جامعه می
ھای حزب را توزیع میکرد.  سالگی به عضویت سازمان جوانان حزب توده در آمد و روزنامه ١٤کرد. در  پرداخت و برای آنھا سخنرانی می می

در دانشکده  ٣٨دید. حسن در سال بعلت سازماندھی فعالیتھای صنفی در دبیرستان دستگیر و بزندان رشت اعزام گر ٣٥در سال 
باتفاق زنده یاد جزنی رھبری سازمان دانشجوئی جبھه ملی را  ٤٢تا  ٣٨حقوق به تحصیل ادامه داد و در دوران دانشجوئی از سال 

س از بعھده داشت. در دوران دانشجوئی ھمواره مورد تعقیب ساواک بود و چند بار به ساواک احضار شد و مورد تھدید قرار گرفت. پ
ھای سیاسی مدت دو سال خدمت نظام را با درجه سربازی بپایان  دریافت لیسانس به خدمت نظام فرا خوانده شد و بعلت فعالیت

  رسانید.
دیماه دستگیر میشود و شدیدا مورد شکنجه قرار میگیرد و  ٢٥مخفی و در  ٤٦دیماه ١٩حسن بعد از دستگیری جزنی و سورکی در 

یمارستان ارتش بستری میشود. اخبار شکنجه او توسط دانشجویان خارج از کشور و مراکز حقوق بشر افشا بعلت عوارض شکنجه در ب
در دادگاه محکم و استوار از آرمان و مواضع سیاسی اش دفاع میکند او در بخشی از دفاعیاتش چنین  ٤٧حسن در اواخر سال میگردد.
و بعنوان راھنماٍی من در کارھای سیاسی واجتماعی مطرح بوده و خواھد بود و  یک امر بعنوان نیت من و بعنوان نیت مقدسم« میگوید 

  ».آن آزادی و سعادت وطنم سرفرازی و خوشبختی مردم زحمتکش و رنج دیده ای است که بنام ملت ایران خوانده میشود
...  

   ١٦ادامه در صفحه 

 ین بخاک افتادندھای او سرو آزاده بر فراز تپه ٩روزی که » ٥٤فروردین  ٣٠«
  یداله بلدی

 



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه   ٥٥ شماره     

دموکراسی از یک طرف به رای اکثریت و 
از سوی دیگر به تضمین حقوق اقلیت 
استوار است. این حقوق باید از سوی 

 دستگاه مستقِل قضایی تضمین شود.

سکوالریسم یکی از مھم ترین ارکاِن 
دموکراسی است. عدم جدایی مذھب از 

یک دولت مذھبی  دولت به معنی ایجاد
است، و دولت مذھبی ذاتا غیر 

  دموکراتیک است.

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

از سئوالی ساده اما به غایت 
برانگیز آغاز کنیم: آیا امروز در  چالش

؟ اگر بله، »وجود دارد«ایران چپ 
ھا و نمودھای آن چیست و اگر  تعین

  نه، چرا؟

در اینجا ناچار باید اول  سعید رھنما:
ا تعریف کرد. چپ در مفھوم وسیع، چپ ر

ھر شخص و جریانی که خواستار تغییر 
وضع موجود به وضعیتی بھتر و در جھت 
پیشرفت و تعالی جامعه است و در 
جھت آن فعالیت می کند، به نوعی و 
درجاتی چپ است. در این جا بر سه 
عامل تاکید می کنم؛ یکی خواستِ 
تغییر، دیگری جھت تغییر، و سومی 

یت در جھت تغییر. قبال جھِت تغییر فعال
یک چیزِ فرض شده بود و پیشرفت در آن 
مستتر بود، اما در دنیای امروز با رشد 
واپسگرایانه ی بنیادگرایی مذھبی و نیز 

افراطی دیگر چنین نیست چرا که  راسِت 
  جریاناتی ھستند که خواستار تغییر،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یر اما در جھت عقبگرد جامعه اند. تغی 
ترقی خواھانه جنبه ھای سیاسی، 
فرھنگی، اقتصادی و زیست محیطی را 
در بر می گیرد، یعنی خواست جامعه ای 
آزادتر، با توان رشد امکانات مادی و 
اقتصادی، عدالت اجتماعی، و مشارکت 
مردم در تصمیم گیری ھا. و این طیفی را 
تشکیل می دھد که در یک حد آن 

محدود و در طرفداران اصالحاتی بسیار 

نھایت دیگِر آن چپ طرفدار تغییر بنیانی 
جامعه و اقتصاد و گذار از سرمایه داری یا به 
عبارت دیگر چِپ سوسیالیستی قرار دارد. در 
ھر دو مورد جواب به سئوال شما مثبت 

  است، بله البته در ایران چپ وجود دارد.

باید تاکید کنم که اصوال مقوله چپ ھمیشه 
ود داشته و خواھد داشت و و در ھم جا وج

علی رغم ھمه دشمنی ھا و سرکوب ھای 
حکومت ھا و جریانات دست راستی، و نیز 
خطاھای درونِی خوِد جریانات چپ، ھمیشه 
باقی خواھد بود، چرا که جامعه ایستا 
نیست و مدام در حال تحول است و ھمراه 
با این تغییراتِ عینی، نیروھای ذھنی یا 

مدام خواستار تغییر فزاینده  عامالِن تغییر نیز
وضع موجودند. به طور خالصه چپ مردنی 
نیست. ممکن است رژیم ھای ارتجاعی، 
نیروھای چپ را در یک مقطع تاریخی نابود 
کنند یا ساکت کنند، و از این موارد در جھان 
کم نداشته ایم، اما زمینه و تفکر چپ را 

  نمی توانند از بین ببرند.

  

  

  

  

  

  

  

  

دمه نسبتا طوالنی، به ھدف اصلی با این مق
سئوال شما که به نظر من چپ 
سوسیالیستی است برمی گردم. علی 
رغم ھمه ضرباتی که بعد از انقالب به آن 
وارد آمد، بسیاری کشته و زندانی و انبوه 
عظیمی که به تبعید رفتند، یا آنھا که از تفکر 
و فعالیت سیاسی کناره گیری کردند، این 

است که  حضور دارد، اما واضح چپ در ایران 
به خاطر نبود آزادی ھای سیاسی، امکان 
فعالیت وسیع و آشکاِر آن در میان مردم و 
زحمتکشان بسیار محدود است و بیشتر در 
حوزه تفکر و باال بردن سطح دانش، آگاھی 
سیاسی و فعالیت ھای انتشاراتی فعال 
است. البته این به این معنی نیست که در 

کار، در محالت، در جنبش ھای  محل ھای
مختلِف زنان، دانشجویان، و محیط زیست 
فعال نیست. در تمامی این عرصه ھا چپ 
وجود دارد، اما به دالیل روشن این نقش 
بسیار محدود است. آنچه که برای من، البته 
با مشاھده از دور، جالب است، سطح باالتر 
تفکر و تحلیل به نسبت دوران انقالب است. 

نظر من چپ ھای امروز داخل ایران، بجز  به
معدودی که در ھمان جای قدیمی خود 
ایستاده اند، درک و سواد باالتری از چپ 
دوران انقالب، و بسیاری از چپ ھای 
ھموطِن خارج از کشور دارند. چپ دوران 
انقالب عمدتا، بجز معدودی استثناھا، چپِ 

متاثر از تجربه سوسیالیسِم روسی و 
و از بسیاری از تحلیل ھای  چینی بود

مارکسی و مارکسیسِم پیشرفته بی خبر 
و یا به آنھا بی اعتنا بود. امروز به خاطر 
فعالیت ھای واقعا ارزشمنِد روشنفکران 
چپ داخل ایران ــ و نیز بخشا پاره ای از 
چپ ھای در تبعید و تسھیالت اینترنتی ــ 
کمتر متفکِر مھم مارکسیست جھانی 

حافل چپ ایران شناخته است که در م
شده نباشد، و آثارش ترجمه نشده باشد. 

است که این پیشرفت ھای ذھنی،   واضح
ھمراه با تجاربِ تلخ و دردناِک گذشته در 
  داخل و در سطح جھان، چپ متفاوتی را
  با پتانسیل ھای متفاوتی عرضه می کند.

به چه معناست؟ » بودن چپ«امروزه  
مسائلی  ھا و به نظرتان اھم پرسش

که چپ در شرایط تاریخی حاضر با 
  آنھا روبروست از چه قرار است؟

به نظر من معنای چپ، ھدف ھا و خواست 
ھای چپ ھمان است که بوده، اما تاکیدھا 
و نحوه رسیدن به این آمال ھا تغییر کرده. 
ھدف نھایی چپ عدالت اجتماعی و رفع 
استثمار انسان از انسان و زدودِن از خود 

گی است. تصور قدیمِی و قالِب چپ بیگان
این بود که با تدارک یک قیام به رھبری 
طبقه کارگر می توان به این ھدف دست 
یافت، اما امروز مساله را به این سادگی 
نمی بیند. در اینجا بحث من درباره چپ 
رومانتیک که مستقل از شرایط عینی و 

و جھانی این ذھنِی محلی، منطقه ای، 
طور بالفاصله می خواھد خواست را به 

  نیست. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این رومانتیسیسم در حوزه ھنر، ادبیات و 
تبلیغِ دنیایی متفاوت و جامعه آرمانی 
بسیار مفید است، اما در حوزه عملکرد 
سیاسی بی فایده است. به طور واقع 
بینانه در دنیای امروز چپ با واقعیاتی 
متفاوت و بسیار مشکل تر از گذشته 

این مسایل را الاقل در سه  روبروست.
حوزه مختلف می توان مطرح کرد که 
عبارتند از قدرت گرفتن فزاینده سرمایه؛ 
تضعیف فزاینده جبھه کار؛ و رشد نیروھای 
 واپس گرای مذھبی در عرصه جھانی.

  توضیح ھر یک از این ھا زمان زیادی

 ...  
  ١١ادامه در صفحه 

را می طلبد و من در اینجا به طور خیلی 

امروز به خاطر فعالیت ھای 
نفکران واقعا ارزشمنِد روش

چپ داخل ایران ــ و نیز بخشا 
پاره ای از چپ ھای در تبعید و 
تسھیالت اینترنتی ــ کمتر 
متفکرِ مھم مارکسیست 
جھانی است که در محافل 
چپ ایران شناخته شده 
نباشد، و آثارش ترجمه نشده 

 باشد

برای رسیدن به آرمان ھای خود،  
چپ به تاکتیک ھا و استراتژی 
متفاوتی نیاز دارد. مھم ترین گام 
در راه رسیدن به ھدف ھا، مبارزه 

 برای استقرار دموکراسی است

به اعتقاد من، ما به یک فازِ 
ه تدارکاتی در درون نظام سرمای

داری، که من آن را سوسیال 
دموکراسِی رادیکال می نامم، نیاز 

 داریم

  !نیستمردنی » چپ«
 گفتگوی فرح طاھری با سعید رھنما

 
 



 
 

   ١١ صفحه  ٥٥ شماره     

  » ...چپ«
  ١٠ادامه از صفحه 

را می طلبد و من در اینجا به طور خیلی 
  ر کدام اشاره ای کوتاه می کنم.خالصه به ھ

اول در جبھه سرمایه ھمانطور که می دانید، 
با رشد نیولیبرالیسم از دھه ھفتاد میالدی و 
با تشدید جھانی کردن سرمایه، این جبھه با 
حالتی تھاجمی گسترش بسیار وسیعی 
یافت. ابعاد مختلف سرمایه ھای تولیدی، 
تجاری و پولی گسترش یافت و با کمک 

ت ھای بزرگ سرمایه داری، شرکت ھا و دول
بانک ھای چند ملیتی و نھادھای مالی بین 
المللی، سیاست ھای نیو لیبرالی را ــ که از 
یک سو ھرگونه محدودیتِ عملکرِد 
افسارگسیخته ی سرمایه را از میان برده و 
از سوی دیگر با کاھش یا حذف خدماتِ 
دولتی، ریاضت ھای اقتصادی را بر اکثریت 

حمتکشان تحمیل نموده ــ بر جھان مسلط ز
کرده. از نظر سلطه سیاسی نیز قدرت ھای 
امپریالیستی با سقوط نظام شوروی و 
اقمارش، یکه تازی ھای خود را در جھان 
گسترش دادند و رژیم ھای دست راستی را 

  در قدرت حفظ کردند.

دوم، ھمزمان با قدرت گیری فزاینده سرمایه، 
با گسترش امکاناتِ  جبھه کار تضعیف شد.

تحرک سرمایه و حرکت فراسوی مرزھای 
ملی در جستجوی کار ارزان تر، دسترسی 
به منابع طبیعی و بازارھا، اتحادیه ھای 
کارگری در کشورھایی که سابقه تاریخِی 
طوالنی داشتند، قدرت چانه زنی خود را به 
طرز فزاینده ای از دست دادند. تغییرات 

رگ سرمایه داری و سازمانی شرکت ھای بز
کنارگذاشته شدن ساخت ھای فوردیستِی 
تولید انبوه در یک محل و ایجاد شرکت ھای 
کوچک تر و پراکنده در شبکه جھانِی شرکت 
ھای چند ملیتی، امکان مقابله نیروی کار 
برای حفظ حقوق خود را بسیار محدود 
ساخت. به عالوه با افزایش فزاینده 

تولید و کاھش تکنولوژی و روباتیزه شدن 
سھِم کاِر زنده، نیروی کاِر صنعتی رو به 
کاھش گذاشت. رشد کارکنان خدماتی و 
طبقه متوسِط جدید ترکیب طبقاتی نیروی 
کار را بسیار ناھمگن ساخت. مجموعه این 
عوامل و بسیاری عوامل دیگر، طبقه کارگر را 

  در موقعیت ضعیف تری قرار داده است.

و بنیادگرایی  سوم، رشِد فزاینده خرافه
مذھبی در منطقه و جھان، اعم از یھودی، 
مسیحی و اسالمی، که خود دالیل بسیاری 
دارد که از بحث ما خارج است، ھمراه با 
سلطه ایدئولوژی و تفکِر نیولیبرال، مشکالت 
و موانع فراوانی را در مقابل تفکر ترقی 

  .خواھانه و چپ به وجود آورده است

زه با مسایل به طور خالصه چپ امرو 
بسیار پیچیده تری روبروست. حال 

دیگر سئوال شما این است که   بخش
  پی آمد ھای این واقعیات چیست؟

به طور خالصه، اول اینکه طبقه کارگر، بویژه 
طبقه کارگر صنعتی دیگر در اکثریت نیست و 
دیگر تنھا سوژه انقالب و تحول نیست و به 

یه داری تنھایی قادر به مقابله با نظام سرما
نیست. سرمایه داری بویژه در شکل عریان 
امروزی اش بخش ھای وسیع مردم را 
صدمه زده و می زند. امروزه جنبش ھای 
زنان، جوانان، اقلیت ھای قومی، نژادی، و 
مذھبی، طرفداران محیط زیست، ضد جنگ، 

و بی ثبات   ھمراه با خیل عظیم بی کاران

ه اند و کاران، بخش بسیار عمده ای از مبارز
ھمراه با نیروی کار سوژه ھای تحول و 
تغییرند، و چپ عالوه بر نیروی کار با حمایت 
و جلب ھمبستگی این گروه ھا و اقشار 
است که می تواند با سرمایه داری و نظام 

  حاکم مقابله کند.

دوم آنکه، مقابله چپ تنھا با سرمایه 
نیست و با واپس گرایی نیز ھست و 

را در روبرو دارد. ابعاد دشمن دو گانه ای 
فجایع بنیادگرایان مذھبی در منطقه 
خاورمیانه، و یا نیروھای نیوفاشیست در 
کشورھای غربی خطر این دشمن جدید 
تحول و پیشرفت را به خوبی نشان می 
دھند. ھر چند که یکی از تراژدی ھای زمان 
ما این بوده و ھست که بخشی از چپ در 

والنه و بی توجه مقابله با امپریالیسم، خج
به تجاربی که ما داشتیم، ھنوز از نیروھای 

  بنیاد گرا به نوعی حمایت می کند.

سوم این که، سوسیالیسم در یک کشور 
قطعا ناممکن است، ھرگز ممکن نبوده، و 
امروز با سلطه سازمان یافتِه سرمایه در 

  جھان به مراتب سخت تر شده.

ای به طور خالصه برای رسیدن به آرمان ھ 
خود، چپ به تاکتیک ھا و استراتژی 
متفاوتی نیاز دارد. مھم ترین گام در راه 
رسیدن به ھدف ھا، مبارزه برای استقرار 
دموکراسی است. چپ برای اشاعه و 
پیشبرد افکار ترقی خواھانه خود و مقابله 
با ایدئولوژی ھای ارتجاعی نیاز به آزادی 

ر بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و دیگ
آزادای ھای سیاسی و اجتماعی دارد. 
طبقه کارگر و به طور کل نیروی کار برای 
کسب حقوق صنفی خود نیاز به تشکل 
دارد. بیکاران، نیمه کاران، بی ثبات کاران، 
نیاز به نوعی سازماندھی دارند. زنان، 
دانشجویان، جوانان، اقلیت ھای قومی و 
مذھبی نیاز به سازمان دارند. تشکل ھای 

نفی، گروھی و محلی بدون دموکراسی ص
و تضمین حقوق شھروندی ناممکن است. 
دموکراسی نیز بدون ھمکاری ھای 
فراطبقاتی میسر نیست و به تنھایی 

چپ قابل دسترسی نیست و   توسط
ھمکاری با ھمه نیروھایی که خواھان 
دموکراسی اند را می طلبد. فراموش نیز 

ھنوز نباید کرد که بر خالف نظر سنتی که 
نیز در اذھان بسیاری از چپ ھا عمل می 
کند، چِپ سوسیالیستی خود یک طیف 
است و نه فقط یک جریان. این بحث پیچیده 
  ای است که بعدا می توانیم به آن بپردازیم.

اگر مسئله بر سر بازسازی چپ باشد  
چه از حیث   به نظرتان این بازسازی

چگونه   نظری و چه از حیث تشکیالتی
ھا ممکن  أکید بر کدام مؤلفهو با ت
  است؟

تردیدی نیست که چپ نیاز به بازسازی 
دارد، چه از حیث نظری و چه از نظر 
تشکیالتی. از حیث نظری تجارب تاریخی و 
شکست ھا و دالیل آنھا را باید جدی 
گرفت. این تصور که اقلیتی پیشتاز بتواند 
طبقه کارگرِ (آنھم عمدتا کارگران صنعتی) 

کشور از طریقِ یک انقالب قھرآمیز را در یک 
به قدرت برساند و دیکتاتوری پرولتاریا را 
بالفاصله جایگزین نظام سرمایه داری 
سازد، در دنیای واقعی عملی نبوده و 
نیست. چپ ضمن حفظ آرماِن 

سوسیالیستی باید به طور واقع بینانه و  

عملی در جھت انقالبِ اجتماعی 
اکثریِت  جنبش خودآگاهِ “مارکسی، یعنی 

، یعنی جنبشی که اکثریت مردم را ”عظیم
در جھت استقراِر تدریجی و فزاینده یک 
نظام بدیِل سرمایه داری آماده و بسیج 
کند، حرکت نماید. از ھمین روست که به 
اعتقاد من، ما به یک فاِز تدارکاتی در درون 
نظام سرمایه داری، که من آن را سوسیال 

مم، نیاز داریم. در دموکراسِی رادیکال می نا
این فاز که ھنوز نمی تواند سوسیالیستی 
باشد، وظیفه چپ مبارزه برای استقرار 
دموکراسی و عمدتا آموزش، آگاھی 
رسانی، سازماندھی و بسیج است. تأکید 
چپ نه تنھا بر طبقه کارگر صنعتی و دیگر 
اقشار کارگری در دیگر بخش ھای 
اقتصادی، بلکه بر طبقه متوسط حقوق 
بگیر، بیکاران، و جنبش ھای زنان، 
دانشجویان، و اقلیت ھا است. بطور خالصه 
سوسیالیسم بدون دموکراسی، و 
دموکراسی بدون سوسیالیسم حرف ھای 
تو خالی اند. به عالوه از حیث نظری حتی 
در بسیاری از دیدگاه ھای مارکسی نیز باید 
تجدید نظر کند. مھم ترین آن، تصور مارکس 

پیشنھادی اش در دوران مابعِد ”فاز“از دو 
سرمایه داری است. به تصور او حتی در 

کار مزدی، کار انتزاعی، تولید ”فاز پایینی“
ارزش اضافی، حتی تولید ارزش، از خود 
بیگانگی و بسیاری دیگر جنبه ھای باقی 
مانده از نظام سرمایه داری باید بالفاصله از 
 بین برود. این واقعا ایده آلیستی است و
من در این مورد بیشتر با لنین موافقم تا 
مارکس. به طور خالصه، آن چپی موفق 
خواھد بود که با توجه به متدولوژی 
مارکسی، با توجه به واقعیاتِ متغیِر موجود 
استراتژی و تاکتیک خودش را معین کند و 
مدام با تغییر واقعیات، و با ھدِف 
تغییربخشی از آن واقعیات، سیاست ھای 

را به طور انعطافی تغییر دھد. اخیرا در خود 
جایی بررسی ای را خواندم که در سال 

میالدی دانش بشری ھر یکصد سال  ١٩٠٠
سال و  ٢۵ھر  ١٩۴۵دو برابر می شد، در 

، ھر سیزده ماه دانش ٢٠١۴در سال 
بشری دو برابر می شود، و این روند با 

ادامه دارد. انطباق با این   شتابی تصاعدی
سام آورِ تغییرات، آدم ھای سرعت سر

جدیدی را می طلبد. بین این دید و 
خوانشی مذھبی از متون کالسیک ــ که 
خود سخت با متِد مارکسی در تضاد است 

  ــ تفاوت فراوانی وجود دارد.

اما از نظر تشکیالتی، که به درستی در 
سئوال تان آمده، نیز باید تجدیدنظرھای 

ازمانی فراوانی کرد. غالب ترین شکل س
چپ در گذشته حزب لنینی طراز نوین طبقه 
کارگر، نظام تک حزبی متمرکز و خاصِ الیت 
انقالبیون حرفه ای بود. این ساختار با آن که 
عنوان سانترالیسم دموکراتیک را با خود 
یدک می کشید، ساختاری بسیار متمرکز 
بود، و در عمل به دیکتاتورِی حزبی و 

ی انجامید. واضح سرانجام به دیکتاتوری فرد
است که چنین سازمانی مناسب نیست و 
باید شکل ھای سازمانی جدید را جستجو 
کرد. در یک نظام دموکراتیک ھر جریانی 
حق تشکیل حزب و سازمان دارد و در 
عرصه و فضای عمومی حق فعالیت دارد. 
چپِ سوسیالیستی که به درستی ادعای 

  ...  دفاع از حقوق 

  ١٣ادامه در صفحه 



 
 

   ١٢ صفحه  ۵۵  شماره    

 تاثیر آلودگی مراکز تولیدی بر سالمتی کارگران و محیط زیست
 بھروز فدائی

طی آخرین کنفرانس حفظ (در واقع نجات) محیط زیست در پاریس، ایران جزء کشورھای که بیشترین آلودگی محیط زیست را داردند 
یئت نمایندگی ایران خواسته شد که در اجرای معاھده ھای بین المللی مرتبط با حفظ و بھبود محیط زیست کوشا معرفی گردید و از ھ

 باشد.
ب عقیدە کارشناسان، اتومبیلھای فرسوده و دود زا و سوخت غیر استاندارد و کارگاه ھا و کارخانجات تولیدی فرسودە و بازسازی نشدە، از 

  محیط زیست در ایران ھستند.جمله عوامل و دالیل آلودگی 
علی رغم اینکه جمھوری اسالمی در برنامه ھای پنجگانه توسعه اش، جدا سازی مناطق صنعتی از محیط شھری را در برنامه خود 

این صنایع  گنجانده، اما این مورد نیز مانند موارد دیگر برنامه ای روی کاغذ مانده و به دالیل متعدد از جمله وابسته بودن بخشی از صاحبان
به حاکمیت، بویژه باند نظامی امنیتی و بطور کلی مخالفت و اھمیت ندادن ب این معضل مھم در کشور تاکنون موارد پیشبینی شدە در 

  این زمین عملی نشده اند.
رگران در این نوشت کوشش می کنم با مکث روی واحدھای سنتی آجرپزی، پیامدھای این بی توجھی برمحیط زیست و زندگی کا

  مشغول ب کار در این واحدھا را توضیح دھم.
درصدشان ھنوز بصورت سنتی بکارشان ادامه میدھند و بیش از نیمی از  ٧٥از ھفت ھزار واحد آجرپزی در کشور  ١٣٩٣طبق آمار سال  

رت صنایع و معادن طرح صنعتی این گروه کماکان از نفت سیاه برای پخت آجر استفاده می کنند. این در حالی ست که چندین سال قبل وزا
  کردن تولید آجر یا حداقل در گام نخست جایگزین نمودن گاز با نفت سیاه را تصویب نموده است.

، اما، با نگاھی به آمارھای موجود متوجه میشویم ک این وزارت خان توفیق چندانی در  با گذشت سال ھای بسیاری از تصویب این برنام
. حذف یارانه سوخت واحد ھای تولیدی، صنعتی و تفاوت قیمت نفت کوره با گاز طبیعی، باال بودن ھزینه اجرای آن بدست نیاوردە

ه تاسیسات مورد نیاز، ملزم نکردن مالکان این واحد ھا به استفاده از سوخت پاکیزه تر از دالئل عمده اجرای این برنام بوده است. استفاد
  ر ایجاد میکند و تاثیر مخربی را در شعاع دھھا کیلومتر بر محیط زیست وارد می کند.از نفت سیاه آلودگی بسیاری در محیط کا

کارگران واحدھای تولید آجر ساعات طوالنی از روز با کار در محیط آلوده با مخاطرات بسیاری دسته و پنجه نرم می کنند. خطر ابتال ب 
شد ک در میان کارگران کورە پزخان ھای سنتی بسیار شایع است. اما بیماری ھای تنفسی، پوستی و گوارشی از جمله این موارد میبا

متاسفان ھیچ گاە آمارموثقی در زمینه تاثیرات مخرب آلودگی کارگاە ھای آجر پزی بر طول عمر و بیماری ھای رایج در میان کارگران کوره 
ن کار خارج ھستند دادە نشدە. ھمین محرومیت ھا سبب ھای آجر پزی ک جز محرومترین کارگران ھستند و اکثرشان نیز از شمول قانو

  می شوند ک آنھا و خانوادە ھایشان در وقت بیماری، از کار افتادگی و مرگ بر اثر حوادث کار از ھرگون حق و حقوقی محروم بمانند.

در این محل   ری گسترده از کودکان و زناندر کوره ھای آجرپزی قوانین و آموزش جھت جلوگیری از حوادث کار محلی از اعراب ندارد. بکار گی
  آلوده عوارض دراز مدتی را برای آنھا ببار می آورد.

با توجه به روند رو به فزونی نابودی روستاه ھا و افزایش بی رویه جمعیت حاشیه نشین شھری، حضور گسترده مھاجرین افغان، عدم 
ی حل معضالت این گروە از کارگران باشد ب نظر نمی رسد ک مسئولین وجود یک برنامه منسجم متناسب با شرایط موجود که پاسخگو

  ذیربط تمایلی ب برنام ریزی در این زمین داشت باشند.

باید زمینه تبدیل سوخت کارگاه ھای تولید آجر و در مرحله بعدی شرایط تولید صنعتی آجر را فراھم   ارگان ھای مسئول در گام نخست
کاھش آلودگی محل کار این واحد ھا به پاکیزه شدن محیط زیست یاری میرساند. کارگران شاغل در این واحدھای آورند. ھر تالشی جھت 

تولیدی تحت پوشش قوانین کار و بیمه اجتماعی قرار گیرند، کنترل مستمر جھت جلوگیری از بکار گیری کودکان توسط ارگانھای مسئول 
  صورت گیرد.

کارگران کوره ھای آجرپزی تشکیل تشکلھای صنفی و اتحادیھای کارگری میباشد که حقوق خواسته اما اساسی ترین تحول در شرایط 
ھای کارگران این واحدھا را پیگیری نمایند. ھر چند ک مقاومت سختی از طرف ارگانھای حکومتی و سرمایه داران برای جلوگیری از 

  مین را با مشت آھنین پاسخ دادەاند.سازمانیابی کارگران وجود دارد و تاکنون ھر تالشی در این ز
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که کارگران و کارمندان خود نقش صاحب و مالک موسسه را بر عھده داشته باشند، امکان پذیر است، اما برای شرکت ھا و نھادھای 
نترل کارگری، کارکنان ھر واحد به درجات ملی، مثل شرکت نفت، صنایع سازمان گسترش، یا وزارت خانه ھا بی معنی است. به جای ک

کارگاه، واحد   سازمانِی مختلف یعنی سطح مختلِف مشارکت، یعنی اطالع رسانی، مشاوره، و تصمیم گیری مشترک، در سطوح 
  سازمانی، و کِل شرکت فعالیت می کنند.

ی یک نیروی چپگرا تبدیل  رنامهبه نظرتان آیا موضوعیتی دارد که دفاع نظری و سیاسی از سکوالریسم به بخشی از ب
  شود؟

سکوالریسم یکی از مھم ترین ارکاِن دموکراسی است. عدم جدایی مذھب از دولت به معنی ایجاد یک دولت مذھبی است، و دولت 
ب فرقه مذھبی ذاتا غیر دموکراتیک است. جامعه ای در جھان وجود ندارد که تمام اعضایش پیرو یک مذھب باشند، به عالوه تمامی مذاھ

ھای متعدد و آن فرقه ھا نیز درک ھای متفاوتی از مذھب خود دارند. بر این اساس ھر یک از این جریانات که به ھر دلیلی دولت را در 
دست بگیرند و درِک فرقِه خاصِ مذھبی خود را به شکل قانون بر کل جامعه تحمیل کنند، پیروان دیگر فرقه ھا، مذاھب، و نیز شھروندان 

  ب مبدل به شھروندان دست دوم می شوند.بی مذھ
البته باید به تحوالت دید سکوالرسیم در جھان و تفکر سیاسی ھم توجه داشت، که خود بحث مفصل دیگری است و من در این جا به 
 طور خیلی فشرده به آن اشاره ای می کنم. نظریه ھای سکوالریسم یک طیف وسیع را شامل می شود که یک سوی آن الئیسیته
رادیکال و سوی افراطی دیگرش دولت مذھبی است. سکوالریسم امروزی تحت عنوان مدل ھای توافقِی که در آثار کسانی چون 
ھابرماس، کاسانووا، سالواتوره، تیلور و دیگران مطرح است، بر خالف سکوالریسم اولیه ضد مذھب نیست، و تنھا آن را از دولت و قانون 

  ھمگانی جدا می کند.
ظر داشتن این نکات، جواب به سئوال شما کامال مثبت است و دفاع از سکوالریسم بخشی از برنامه ی یک نیروی چپ گرا باید با در ن
  باشد.

 ---------------------  
  دکتر سعید رھنما، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا*

 شھروند  :منبع 
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و مردم را دارد، در اکثریت نیروی کار 
فضای آزاد و دموکراتیک می تواند 
بیشترین حمایت را به خود جلب کند. 
اگر چپ این واقعیت را نپذیرد و و بخواھد 
به زور و به طور انحصاری خود را نماینده 
اکثریت اعالم کند، در اذھان عمومی 
خود را به عنوان طرفدار دیکتاتوری 

  منزوی خواھد کرد.

روزه علم سازماندھی به عالوه ام 
تحوالت بسیار یافته و ما باید از آن 
دستاوردھا استفاده کنیم. امروزه به 
جای سازمان ھای عریض و طویل با 
سلسله مراتب فراوان و ساخِت متمرکز، 
سازمان ھای کوچک با سلسله مراتب 
بسیار محدود و ساخت غیرمتمرکز را 
داریم. سازمان ھای کوچک و پراکنده ای 

ر شبکه ھای خوشه مانند با ھم که د
می شوند. امروزه سازمان ھای  مرتبط 

(اَجایل) برای اجرای ” چاُبک“به اصطالح 
ماموریتی خاص ایجاد می شوند و 
ساختی انعطاف پذیر دارند و با تغییر 

خود را منطبق می کنند. نوع   شرایط
” ھوالکراسی”دیگر سازماندھی جدید

است که تسلسلی از ُکل ھای 
گردان و محفل ــ محور تشکیل می خود

شود. چپ می تواند و باید از تمامی این 
اشکال سازمانی به طور انعطاف پذیری 

محالت، استفاده  در محل ھای کار و در 
است ایجاد چنین  کند. البته واضح 

سازمان ھایی به فضای باز سیاسی 
نیاز دارد که در نظام ھای غیر دموکراتیک 

رفه آن که ھمین نوع وجود ندارد، اما طُ 
سازماندھی ھا برای مبارزه برای 
استقرار دموکراسی و کسب آزادی ھا 

  بسیار ضروری است.

چپ «اگر بنا باشد از چیزی چون 
حرف بزنیم این چپ » دموکراتیک

ھای مشخصی با  چه تفاوت
  سوسیال دموکراسی دارد؟

باید دید منظور از سوسیال دموکراسی 
ید تاریخا از چیست. ھمانطور که می دان

زمان خود مارکس جریانات مختلفی به 
این نام وجود داشته اند. بسیاری احزاب 
رادیکال اولیه خود را سوسیال 
دموکراتیک می نامیدند، اما آنچه که 
امروز به عنوان سوسیال دموکراسی 

می شود، عمدتا به تجربه  مطرح 
کشورھای اروپایی اشاره دارد. ھمانطور 

بحث کرده ام اینھا  که در جای دیگری
ھم طیفی را در حوزه میانی جریانات 
سیاسی کشورھای اروپایی، یعنی 
راسِت مرکز، مرکز، چِپ مرکز تشکیل 
می دھد. سمت راسِت مرکز به عنوان 

داری  یعنی نه راه سرمایه  ــ” راه سوم“
در مقابله با   سوسیالیستی ــ  و نه راه

جریانات راستِ افراطی مثل تاچریسم و 
ریگانیسم از یک طرف و جریانات چپ از 
سوی دیگر خود را مطرح کرد. نمونه 
اصلی آن در انگلستاِن دوراِن تونی بِلر 
بود که در جریان جنگ عراق بسیار بی 
آبرو شد. طیف میانه، جریانات سوسیال 
دموکراتیِک تاریخی اروپا ھستند. مثل 
حزب سوسیال دموکراتیک سوئد یا 

سِت ھای بسیار آلمان که زمانی سیا

مترقی و قاطعانه ای داشتند و بعد به 
سمت راست گرویدند. در سمت چپ، 
جریاناتی ھستند که از این جریانات مرکز در 

ھای قاطعانه  واقع جدا شدند و سیاست
مثل حزب چپ آلمان   تری را مطرح کرده اند؛

حزب نوین “سوئد، ” چپ“(دی لینک)، حزب 
ه سیرزا در فرانسه، و البت” ضدکاپیتالیست

یونان، اما چیزی را که من تحت عنوان 
کنم  سوسیال دموکراسی رادیکال مطرح می

ھا ھم متفاوت است، چرا که  باز از این
مبتنی بر سازماندھی و بسیج رادیکال تر در 

  جھت اصالحات فزاینده است.

در واقع خود یک طیف را ” چپ دموکرات“
تشکیل می دھد و نه یک جریان واحد، و 

  تواند مشابه جریانات فوق را در برگیرد.می 

باید ھمچنان از » چپ آینده«به نظرتان 
قسمی سیاست طبقاتی پرولتریستی 

بایست در پی تدوین  دفاع کند یا می
تر و  قسمی سیاست بیناطبقاتِی کلی

  فراگیر باشد؟

بدیھی است که جامعه سرمایه داری 
جامعه ای طبقاتی است. احزاب سیاسی 

بقاتی دارند. احزاب چپ نیز ماھیت ط
سیاست دفاع از حقوق نیروی کار (پرولتر در 

محدود به  مفھوم بسیار وسیع و نه فقط 
کارگران صنعتی) را دنبال می کنند، 
ھمانطور که احزاب غیرچپ مدافع خواست 

باید دید    ھای دیگر طبقات ھستند. اما
منظور از طبقات، تحلیل طبقاتی، و سیاست 

ین خود بحث مفصل و طبقاتی چیست، و ا
جداگانه ای است. در اینجا تنھا اشاره می 
کنم که ِصرف تعریف وسیع از طبقه کارگر، 
که طیف وسیعی از نیروی کار، اعم از 
صنعتی، تجاری، خدماتی، یقه آبی، یقه 
سفید، و مزد و حقوق بگیر، و بی کاران را با 
خواست ھای متفاوت و گاه متناقض شان، 

سیاست ھای احزاب چپ را در بر می گیرد، 
  از احزاب سنتی متفاوت می سازد.

ی  به نظرتان در راستای پروژه
دموکراتیزاسیون ایران، چپ ایرانی با 

ای  چه نیروھای سیاسی و اجتماعی
تواند یا باید ائتالف کند و ھمراه  می

شود؟ متحدان بالقوه و بالفعل چپ در 
  این میان چه نیروھایی ھستند؟

جای دیگری اشاره کردم، در  ھمانطور که در
بحث از نیروھای سیاسی و ائتالف بین آنھا 
معموال بسته به موضوعِ تحلیل تنھا بر یک 
ُبعد تاکید می شود ــ مثال نیروھای 

یا   به عنوان چپ یا راست،  سیاسی
مذھبی و غیر مذھبی، و یا تندرو و میانه رو 
تقسیم بندی می شوند. این روش دقیقی 

است که این ابعاد   درست آننیست و راه 
را در ارتباط با ھم مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داد. چرا که ما ھم جریانات سکوالرِ چپ و 
ھم سکوالر راست، و نیز مذھبی راست و 
مذھبی چپ داریم، و در میان ھر کدام آنھا 

چنین ارتباطی را   نیز تندرو و میانه رو داریم.
ان تجسم ماتریس چند بُعدی می تو  در یک

کرد و توزیع و پراکندگی جریانات سیاسی را 
حول چند محورِ چپ/راست، 
سکوالر/مذھبی، و میانه رو/تندرو با درجات 
مختلف نشان داد. موقعیت ھر جریان را در 

)، سکوالرِ SLسکوِالرچپ (   دروِن چھار گروهِ 
)، و مذھبِی RL)، مذھبِی چپ (SRراست (
و ” مرکز“و در حد فاصل بین   )،RRراست (

انتھا، یا حد فاصل بین صفر و یک، که بیانگرِ 
میانه روی/تندروی است، نشان داده می 
شود. واضح است که تعیین محل جریانات 
مختلف در این نمودار، تقریبی و نسبی 
است و نمی تواند دقِت ریاضی داشته 

  باشد.
بسته به خواست سیاسی و موقعیت 

رد نیروھا، جریانات چپ می توانند وا
ھمکاری ھایی شوند. این امر بویژه در 
جھت استقرار دموکراسی و بسط آزادی 
ھای سیاسی حایز نھایت اھمیت است، 
چرا که چپ به تنھایی نخواھد توانست 
تحولی دموکراتیک را بنیان گذاری کند. با 

جریانات سیاسی در   نگاه به پراکندگی
ماتریس مورد بحث می توان دو دایرِه 

و دایره ” مرکز“یره کوچک در فرضی، یک دا
بزرگتری که چھار گوشِه نمودار را از بقیه 
تفکیک می کند، در نظر مجسم کرد. در 

، حرکت ”صفر“دایره کوچِک نزدیک به 
چندانی صورت نمی گیرد. افراد و جریاناتی 
که خارج از دایره بزرگتر در چھار گوشه 
نمودار قرار می گیرند، نیز در این ھمکاری 

در منتھاعلیه ھر   جند، چرا کهنمی گن
گوشِه جریانات تندرویی ھستند که نظام 
  سیاسی مورد نظر خود را از ھمین مرحله

پی گیری می کنند و نه حاضر به ھمکاری 
با جریانات غیر خودی اند، و نه جریانات 
دیگر حاضر به ھمکاری با آنھا ھستند، اما 

قرار    جریاناتی که مابین دو دایرِه فرضی
گیرند، بویژه در میان سکوالر چپ،  می

سکوالر راست، و مذھبی چپ، پتانسیل 
ھمسویی و ھمکاری با یکدیگر را دارا 
ھستند. این ھمکاری به ھیچ وجه به 
معنی کنار گذاشتن تفاوت ھای سیاسی و 
ایدئولوژیک نیست. تمام جریانات با حفظ 
ایده آل ھای خود حول یک خواست مرحله 

ق می رسند و اِی مشخص، به تواف
  ھمکاری می کنند.

دموکراسی را چگونه باید فھمید که 
  به پارلمانتاریسم تقلیل پیدا نکند؟

پارلمانتاریسم قطعا از مھم ترین جنبه ھای 
دموکراسی است، اما ھمانطور که به 
درستی در سئوال شما آمده، نباید به آن 
محدود شود. دموکراسی از یک طرف به 

دیگر به تضمین رای اکثریت و از سوی 
حقوق اقلیت استوار است. این حقوق باید 
از سوی دستگاه مستقِل قضایی تضمین 
شود. از سوی دیگر عالوه بر شرکت در 
انتخابات پارلمان و مجلس ملی، در سطوح 
منطقه ای و محلی نیز نھادھای انتخابی 
وجود داشته باشند. در یک نظام 
دموکراتیک تشکل ھای مختلِف حرفه ای و 
محلی آزادانه فعالند و از حقوق اعضاِء خود 

ُبعد دیگِر دموکراسی،   دفاع می کنند.
مشارکت در تصمیم گیری ھا در سطوح 
مختلف است، اعم از کارکنان و از سرویس 
گیرندگان. این مشارکت اشکال مختلفی 
به خود می گیرد که یک نمونه آن شوراھا 
است. البته در مورد شوراھا بحث ھا و 

ھای بسیاری وجود دارد که من در  توھم
جاھای دیگر به تفصیل به آن پرداخته ام و 
در این مبحث نمی گنجد. تنھا می توانم 
بگویم که نظر قدیمی که شوراھا را به 
مثابه کنترل کارگری می دید نادرست 
است. البته کنترل کارگری در موسسات 

  ... کوچک

   ١٢ادامه در صفحه 



  
  

   ١۴ صفحه   ٥٥  شماره    

چھار گوش که با ردیفی از دندان ھای سفید 
ھمیشه به تو لبخند می زد .ھر زمان که در 

انوانش کنارت می نشست بی اختیار روی ز
ضرب میگرفت چه روحیه سرشاری داشت! 
چگونه باز مقاومت کرد؟ چگونه سینه بر گلوله 
داد؟ گلوله به کجای بدنش خورد؟ بر دھان 
ھمیشه خندانش؟ بر چشمھای فروزان 
وکنجکاوش؟ آه نمی دانم! نمی دانم! رضای 

جام عشق را در سحر گاه    گلپایکانی چگونه
ی نوشید و سر کشید؟ چرا که او جز عشق نم

جز راه عشق نمی رفت.عاشق شمالی! گیله 
  مرد! کتاب ما را به دیدار تک تک آن ھا می برد .

از رضی می گوید از جواب ندادنش به او! در 
ھراسی واقعی وانسانی . ھراس می افتد

حتی  چرادر آن جھنم ھر چیز امکان پذیر است.
اگر رضی تابان باشد!" گفتم جمشیدم" جوابی 

(فکر کردم  ام گفت میدانم جمشیدی.نداد و آر
بریده است) بار دیگر وقتی از زیر زمین باال می 

گفتم جمشیدم! رضی خنده ریزی کرد   آمدیم
وگفت" میدانم جمشیدی .حال من ھم خوب 
است مواظب باش دارند نگاه می کنند" من 
ساکت شدم اما بعد از مدت کوتاھی آمد.و 

ھفته گفت"تو سه ماه پیش دستگیر شدی یک 
ھم بھداری بودی ." فورا فھمیدم که رضی خود 

با شیطنت وتیزی ھای گاه    خودش است
کودکانه اش. نه تنھا نبریده بلکه با آن که زیر 
فشار بوده به آب وآتش می زند تا اطرافش را 

شاید   بشناسد و از اوضاغ رفقا مطلع باشد
روایتی  بتواند کمکی بکند". (از متن کتاب).

ترس ونھایت ؛ شک دلھره؛یباصادقانه و ز
تصویری دلنشین از مردانی که در برابرتندر 

  ایستاده بودند تا خانه روشن کنند.

از مھرداد پاکزاد می گوید از ایستادگی جانانه او 
در برابر بازجویان و عزم جزمش برای مصاحبه 

 ٦٤نکردن .رضی ومھرداد ھر دو در مرداد سال 
مھرداد! من  مھرداد آی  اعدام می گردند. آی

پائیز در  برخی روزھای تنبل  بیاد می آورم 
ه که دلم نمی خواست از تخت یزندان جمشید

زبر و مجعد سر   خواب برخیزم .موھای سیاه
خود را به صورتم می کشید جلوی نفس 
کشیدنم را سد می کرد و بعد به خنده می 
گفت" تا بلند نشوی سمباده کشی داریم 

ندم می کرد به ودستم را می گرفت و بل
مھربانی یک برادر! با چشمانی درخشان به 
معصومیت یک کودک نام او مھرداد پاکزاد 

  بود در زندان شاه . ٥٣بود!"این سال 
رنج و سختی نویسنده درد می کشد و درد 

زمانی که فکر می  ؛ زندان را نشان می دھد
کنی دارد از پای می افتد. چونان تابلوھای 

جائی که انتظار نداری نور رامبرند! درست از 
کوچکی می تابد و در دل سیاھی نقطه ای 

را نشان می  مرکز ثقل تابلو است    روشن که
دھد. نوری زیبا وامید بخش ." ھمین جا در این 
تنھائی برای خودم عید می گیرم واین کار را 
کردم قند ھا را که ھرروز چھار یا پنج حبه بود 

از یک نایلون که  در روز مفروض عید جمع کردم. 
کنارش با نخ دوخته شده بود ودر ھمان سلول 

  پیدایش کرده بودم سفره ای درست کردم .
...  

  ١٥ادامه در صفحه 

.فکر کنم    سی وسه سال قبل اورا دیدم
خرداد سال شصت و دو بود. درست بیاد 
نمی آورم گذر زمان برخی دیدار ھا را کم 

 رنگ می کند.
ر من در تاکسی نشسته بودم او منتظ

تاکسی بود یا او نشسته بود من منتظر 
بودم .نه او منتظر بود! چرا که قامت بلند 
وسیمای ھمیشه خندان اورا با آن دو چشم 
پرشور به خاطر دارم .نام سازمانیش 
جمشید بود .روزھای سخت دربدری وپنھان 
کاری .ھیچ کس نمی خواست ردی بدھد 
.(شاید در تور باشد .)در ھمان زمان کوتاه 

یستادن تاکسی فرصت کردم سرم را از ا
پنجره بیرون بیاورم وبپرسم: چطوری؟ 
لبخندی گذرا وصدائی آرام در بیخ گوشم 

"دنبال جائی برای مخفی شدن!" دیگر  
خبری از او نداشتم ماه ھا بعد خبر 

  دستگیریش را شنیدم .

حال بعد از سی واندی سال کتابش را 
دیدم!خواندم! نوشیدم! وگریستم .به 
عکسش نگاه می کنم .زمان چه سنگین بر 
او گذر کرده است آن چشمان پر فروغ 

نظاره گر چه لحظات تلخی بوده وآن پیکر    
چاالک چه شکنجه ھای سختی دیده 
است!حال مردی دیگر گونه مقابلم ایستاده 
است .مردی که دستم را می گیرد با خود 
به دوزخ جمھوری اسالمی میبرد و می 

  گرداند.

تلخ ودھشت انگیز! بیاد سفر دانته  سفری 
ھادس بر  به دزوخ می افتم. دوزخی که

دروازه آن نشسته است. "در این جا 
ھیچ امیدی نیست!" کلمه ای که از 

خود می لرزد. بر  بر وحشت آن دانته 
دروازه اوین الجوردی را می بینم . با آن 
عینک سیاه وچفیه فلسطینی که می گوید 

از پیج اوین رد شود "امیدی نیست ھر کی 
عوض می شود .چیز دیگری می گردد. "، 

  وارد سلول شد.
ما سی ودو نفر بودیم .با وجودیکه صورتش 
را بسته بود بال فاصله شناختیمش، 
الجوردی بود. نخست ھشت نفر را جدا کرد 
وبا خود برد. لحظاتی بعد صدای رگبار وبعد 
تک تیر. برگشت وھشت نفر دیگر را جدا 

ه از ترس می لرزیدیم ولحظاتی نمود ھم
بعد باز صدای گلوله وبازگشت مجد د او! 
وقتی در سلول را باز کرد گوئی مرگ با آن 

  چھره کریه بر در ایستاده بود .
ھشت نفر دیگر! ما آخرین گروھی بودیم، 
که در آن تاریکی شب به دنبال او به قتل 
گاه می رفتیم .آنجا جنازه ھا بر روی ھم 

بودند. از ھیچ کس صدائی در  تلنبار شده
نمی آمد .گفت جنازه ھا را به آن گوشه 

.از گروه   ببرید وخودتان به صف شوید 
ھشت نفری ما دو تن را اعدام کرد وگفت 
شما شیش نفر ھنوز وقتتان نرسیده است 

  .و به سلولمان بر گرداند 

یکی از بچه ھا تا صبح بخشی از موھایش 

ھیچوقت  سفید شد ھذیان می گفت ودیگر
سالمت خود را باز نیافت .(نقل قول یک 

  زندانی سال شصت ویک).

حال کتاب امیر بھبودی را می خوانم. 
چگونگی دستگیر شدن وبه صالبه کشیده 
شدنش .باز قصه کف پاست وکابل لعنتی! 
قصه تلخ خوایبدن بر تخت آھنی وکابلی که 

پیچیدن درد است از نوک   ھر بر خوردش به پا 
نوک بینی .ترکیدن پوست، لخته انگشت تا 

ھای خون، واین که ھیچ کس صدای ترا نمی 
شنود .احساس بی پناھی کامل .ایستادن 
در چنین لحظاتی چیزی فراتر از مقاومت 
جسم را طلب می کند. روح ھای بزرگ رانیز 
سرانجام نھایتی است .سخن از ھمین 
ایستادن تا نھایت ممکن است وریختن زھر در 

  با ناکام کردنش.کام بازجو 

یکی از شب ھای اواخر آبان شصت وچھار 
بیست نفری می   راھروی دویست ونه .

شدیم طبق معمول چشم بند در چشم 
.برخی اجازه داشتند به خوابند. کنار دیوار با 
یک پتوی سربازی روی موزائیک .بقیه آویزان 
بودند بیخوابی می کشیدند .پا ھا ورم کرده! 

ز آویزان شده ھا زیر لب چرکی!ناگھان یکی ا
زمزمه کرد؛ "قسم خوردم بر تو من ای 
عشق! که جان بازم در رھت ای عشق! نی 
رزد جان در رھی واال! که ناچیز است ھدیه 

مو بر تنم راست شد. اولین     ای ای عشق!"
امید بخش وشورانگیزی بود   صدای انسانی 

که می شنیدم .صدائی که در شکنجه گاه 
ندی از حلقوم یک اسیر بیرون آخو   اصلی رژیم

می آمد .چه به روز این خواننده می آمد؟ او 
جھانگیر بھتاجی بود! کسی که بازجویانش را 
نا کام نھاد و در سال شصت چھاراعدام 
گردید. (از متن کتاب) نویسنده دست ما را 
می گیرد سلول به سلول می چرخاند.در ھر 
 سلول مردی از تبار عشق خوابیده است. از
آن مردانی که در افسانه ھا گویند!" این ھا 
ھیچی نیستند .ھمه قدرتشان توی این کابل 
است!" "بھروزفتحی" (از اتحادیه کمونیست 
ھا) او طاقت آورد چرا که قدرتی فراتر از کابل 
داشت .در سلول دیگر را می گشاید پیر 
مردی تکیه داده بر دیوار .نه! دیواری تکیه 

باس حجری است! از داده بر او! نامش ع
توده ای زندانی زمان شاه که باز در   افسران 

زندان است .الجوردی مقابلش ایستاده است 
.او را از زندان سال ھا قبل می شناسد ." 
عباس آقا حالتون چطوره ؟"ھمه سلول از 

خودشان را  دیدن الجوردی یکه خورده اند، 
جمع وجور می کنند. ھمه منتظرند! که 

بدھد. اما او با قیافه ای پر حجری جوابی 
صالبت که حتی تنفر را ھم نشان نمی دھد! 
لبخند تحقیر آمیزی به الجوردی می زند وھیچ 
نمی گوید. الجوردی در سکوتی سنگین 
سرش را پائین می اندازد ومی رود وما کیف 
می کنیم. او آدم شجاعی بود ! (نقل قول یک 

  زندانی از متن کتاب).

ھا وبارھا گریسته ام! با یاد در خلوت خود بار 
میداشتم ومی دارم!  کسانی که دوستشان 

  با یاد انوش آن سیمای زیبای انسانی! با یاد
رضی تابان آنکه سرا پا شور بود .با آن چانه 

 کتابی که قلبم را به آتش کشید
  یک جنگل ستاره داره به قلم امیر بھبودی

 ابوالفضل محققی

 



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه   ٥٥ شماره                      

  ...کتابی که قلبم
  ١٤ادامه از صفحه 

قند را داخل لیوان کرده روی سفره 
گذاشتم . چند شاخه ظریف کھربائی که 
یک گنجشک چند روز پیاپی از پنجره به 
داخل انداخته بود به ھم بستم. بایک نخ 
که از شورتم جدا کرده بودم .حاصل کار 

انی! بسیار زیبا بود . شبیه گنجشک و زند
خوشه گندم رسیده که اواخر تابستان زرد 
می شود. آن ھا را روی طاقچه گذاشتم 
.بعداز نھاراز آن قند ھاو آب شیر شربتی 
درست کردم وکنار سفره ھفت سین 
خودم که ھیچ سینی در آن نبود 
نشستم. به سالمتی سال نو وبھار که 

کتاب) فرا می رسید نوشیدم. " (از متن 
گوارای وجود! وجودی که در اوج درد 
وشکنجه زندان از آمدن بھار می گوید 
وشاید نادرترین وزیباترین سفره ھفت 

نوروز   سین بدودن سین را در پیشواز از 
می گشاید. عکسی از سنگ نوشته ای 
از انوشیروان لطفی را دارم که با سوزن 
بر سنگی کوچک در زندان حک کرده 

وعشق امید و کار ." آنان است ." اندیشه 
چگونه زیستند؟ چگونه قربانی شدند؟ 
این کتاب درد نامه یک ملت است نه یک 
زندانی .درد نامه ملتی که زیباترین 
فرزندان او ھمیشه قربانی حکومت ھای 

  جبار وخون ریز بوده است .

داستان بر دارکردن مزدک ومزدکیان بر 
دروازه ھای شھر. داستان گریاندن قلم 

یھقی است بر صفحه تاریخ در حسرت ب
بردار کردن حسنک وزیر. داستان پوست 
کندن نسیمی است بر میدانی در 
دمشق، عروج سھروردی وگشودن 
رگھای امیر است در حمام فین .سربدار 
شدن ھزاران زندانی است در زندان ھای 
خمینی ." آن یار کز او گشت سر دار 

ا جرمش این بود که اسرار ھوید     بلند!
می کرد"تا کتاب را تمام نکردم بر زمینش 
نگذاردم .ھمراه امیر بھبودی داد زدم، 
گریستم، برای عید شادی ؟زندانیان در 
توالت ابراز انزجارمی کند به ریش حکومت 

آمد محل   خندیدم ." قھوه چی پاسدار
توالت وگفت یزدان کیه ؟"یزدان گفت:" 
جاج آقا منم" قھوه چی گفت"حاضری در 

جمع انزجار بدی وبری خونه|"  ھمین
یزدان به ما نگاه می کند. ما به او. بعضی 

ایما واشاره به او می   از بچه ھا با
فھمانند که بگو بله. یزدان گفت؛" بله حاج 
آقا حاضرم "وپاسدار گفت:"خب بیا بیرون 
برو وسایلت را جمع کن"بعد فھمیدیم که 

خالصه این که مصاحبه  آزادش کرده اند.
ن در جمع زندانی ھا به صورت بله یزدا

گفتن در مستراح بین بیست نفر از ھم 
اطاقی ھایش مورد پذیرش واقع شد. !" 
"پذیرش توسط پاسدار بند!" (از متن 

تلخ    کتاب) در کنار این خنده! قصه تلخ
وتلخ فرشید تواب را بیان می کند از امام 
زمان شدن او از باال رفتش از درخت 

لوده کردن خود به ولخت شدنش. از آ
کثافت توالت و کشان کشان بردن او به 
زیر ھشت. در حالی که کثافت گلوله 
گلوله از سر وصورتش می ریزد وصدای 
فریاد او اززیر ھشت .بغض در گلو می 
شکند .چه کردند با جوانان این سرزمین 
.نگاه بھبودی به توابان نگاه واقع بینانه به 

یانه کسانی است که شکنجه ھای وحش
در ھمشان شکسته است. او به شکنجه 
گر می نگرد مقصر اوست! ودستور 
دھندگان او! در صفحه صفحه کتاب چھره 
ھای انسانی گونا گون ظاھر می شوند با 
حدیث ھای خود.از آقای محجوبیان می 
گوید از آموزگار ھفتاد ساله از افسران توده 
ای که مسائل نظری را در زندان برای 

می گوید .از بلند شدنش در زندانی ھا 
ساعت پنج صبح، مرتب کردن سرو وضع 

که کت وشلوار می   خود، از تنھا کسی  
  پوشد وحساب دقیقه ھا را دارد.

از برادران بھکیش از اکبر صادقی تراش کار 
که نامش در جای جای کتاب تکرار می 
شود. حضوری عمیق وتاثیر گذاردر 

مرداد نویسنده. فاجعه آغاز می شود! پنج 
شصت وھفت! جمعه تلویزیون ھا را   سال

بر داشتند .شنبه ھواخوری قطع شد. 
مالقات ھا رسید اما مالقات ھا ھم قطع 
می شود. ھمه در سکوت وبی خبری 
کامل! قلب انسان بی اختیار شروع به 
تپیدن می کند .درد نا شناخته درونش می 
پیچد.بی خبری وکرکسی در جماران حکم 

ند و بال ھای خود را بر مرگ صادر می ک
فراز سر زندانیان می گشاید. کینه حیوانی 
مردی که در جنگ شکست خورده است 
.ترسان از لرزان بودن پایه ھای حکومت 
وآگاه از بھترین زمان برای قتل وعام. "اواخر 
مرداد از بند روبرو این خبر ھا به ما رسید" 
"دریک فرعی که صرفا مجاھدین زندانی 

وقت شب یک آخوند (بعدا معلوم  بودند دیر
شد نیری بوده) زندانی ھا را که حدودا 

به خارج   بیست نفر می شدند یک به یک
از بند برده واز آن ھا سواالتی کرده، بعد 
ھم زندانی ھا را با خودش برده است ." 
(از متن کتاب) ھنوز کسی از ابعاد فاجعه 
خبر ندارد! روزھا می گذرند در بی خبری 

شب حدود یک ونیم یا دو بعداز  محض!"
صدای یک تریلی را شنیدیم   نیمه شب بود

که به عقب وجلو میرفت. سعی کردیم از 
سوراخ کوچک کرکره فلزی که درست کرده 
بودیم به بیرون نگاه کنیم.من خودم این 
تریلی با کانتینر سفید را دیدم که سعی 
میکرد وارد آمفی تئاتر بشود. دو پاسدار به 

بیا بیا. چند نفر که  ه فرمان می دادند رانند
بیدار بودیم در مورد تریلی به حدس وگمانه 

زنی پرداختیم اما ھیچ چیزی دستگیرمان  
نشد. رفیق کرمی را که راننده تریلی بود از 
خواب بیدار کردیم تا شاید با دیدن تریلی 
حدس واقغی تری بزند. او به شوخی گفت 

آوردن!" آخه ؛"شاید گوشت یخ زده برامون 
از کانتینر سفید برای حمل گوشت یخ زده 
استفاده می شد. یکی گفت:" فکر می 
کنی جنازه دارن می برن، خنده تلخی بر 
لبانمان نشست" (از متن کتاب). و این 
کانتینر شب ھا وشب ھا می چرخد 
وجنازه حمل می کند . از سوراخی کوچک 
کرکره شاھد جنایت بزرگی ھستند. بنز 

که محموله آن جنازه زندانیان است. خاوری 
از ھمان سوراخ شاھد آنند که چگونه 
جنازه ھا را به زور در کامیون جای می 
دھند دستی بیرون می افتد به زور دست 
 ؛را به داخل می نھند. دستانی بی گناه

شاید ھمان دستی است که از خاک 
خاروان بیرون آمد وپرده از راز جنایتی 

تی بر آمده از خاک ھولناک برداشت .دس
ودھانی انباشته از خاک که فریاد داد 

د جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آبادگرامی باد نام و يا  
 

  خواھی می کشد.
به کدامین گناه چنین فاجعه بزرگ انسانی رخ 
می دھد .فاجعه ای که فاصله تا مرگ را یک 
کلمه! وچپ و راست تعیین میکند. ھزاران 
انسان در زمانی کوتاه قتل عام می شوند .در 

شالق وادار ھم می شکنند. به نماز اجباری با 
می گردند. حتی قلم نیز قادر به گریه نیست 

ھزاران . .چرا که فاجعه ای عظیم رخ داده است
انسان با چشم ھای بسته و زندانی در زندان 
ھای جمھوری اسالمی به خاک وخون کشیده 
شده اند. وحشت بر سرتا سر زندان ھا سایه 
افکنده .کتاب این روزھای تلخ ووھم انگیز را به 

ی نشان می دھد و وجدان ھای بیدار را به خوب
قضاوت ودادخواھی فرا می خواند. نویسنده از 
رنج عمیق خود در از دست دادن یاران می گوید 
وچگونگی جستن خود از داس مرگ.صحنه ھای 
تکان دھنده روزھای بعداز اعدام ھا. از ساک 
ھای بدون صاحب و درد تلخ آن لحظه که با این 

شود. "اسامی ساک ھا  ساک ھا روبرو می
اکبر   بھمن رونقی، جلیل شھبازی،  واضح بودند

محسن  حاج محسن،   مدنی، بھکیش،
با آلبوم ھای کوچک عکس  حسینی، ...

  فرزندان.

ناگھان کت وشلوار اطو شده آقای محجوبیان را 
دیگر  ؛تنھا کسی که کت وشلوار داشت   دیدم

اب) جلوی اشکم را نتوانستم بگیرم." (از متن کت
امیر بھبودی ما را با حس ھای غریبی روبرو می 
کند که در شرایط عادی ھرگز تجربه نمی شوند 
." این احساس غریب در ما پدید آمده بود که از 
صدای ضجه ھای زندانیان که کابل می خوردند 
دیگر ناراحت نمی شدیم. حتی میل داشتیم این 
صداھا را بیشتر بشنویم .چرا که دیگر فھمیده 

ودیم ھر چه صدا ھا بیشتر باشند پس رفقای ب
بیشتری زنده مانده اند. " (از متن کتاب) چنین 
است فضای تلخ ودھشت آور زندان بعد از روزھا 
ی قتل عام! ونھایت قتل عام پایان می یابد وبعد 
از ماه ھا بی خبری مطلق، اولین تماس با بیرون 

 پیچیده در اندوه   و مالقات ھا .ھیجان لحظاتی
وشادی دیدار.نھایت آزادی از زندان! از در آھنی 
اوین می گذرند ." ناگھان با وضعی مواجه 
شدیم عجیب! جماعت واتوبوس ما با دنده یک 
حرکت می کرد. دیدم چندین دست از پنجره 
داخل اتوبوس وارد شد. سیگار شکالت 

  .حتی پول برای ما می ریختند  شیرینی 

را ببندبد! اما پاسدارھا می گفتند پنجره ھا 
مادران دیگر    کسی اعتنائی نمی کرد. ھمسران

یکی   راگرفته بودند .   اقوام دور تا دور اتوبوس
شیرینی می انداخت! یکی نشانی فرزند 
خویش را می داد و سراغ او را می گرفت .یکی 
به ما نگاه می کرد ومی گریست .یکی دست 
تکان می داد .یکی کف می زد. یکی می 

غض گلوی ھمه مان را گرفته بود .وقنی خندید. ب
ھمسر یکی از اعدام شدگان را دیدم که من را 
می شناخت واز من پرسید، "علی کجاست ؟" 

. نمی دانستم   قلبم به شدت فشرده شد
وھنوز نمی دانم چه حالتی داشتم. "و کتاب با 
زیبائی و عظمت دیدار مادر و خروج به اجبار از 

خانواده ھا صمیمانه از ما ایران پایان می یابد ." 
گوئی آنھا پی برده بودند که  استقبال کردند 

زنده ماندن حتی یک زندانی سیاسی خاری 
است در چشم رژیم خون خوار خمینی که 

  "کشتار ھمه زندانیان را در سر می پروراند.

با احترام به امیر عزیز و تعظیم در مقابل اعدام  
  .شدگان
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ... »٥٤فروردین  ٣٠«
  ٩ادامه از صفحه 

پس از  ٤٨و به زندان قزل قلعه منتقل میشود و در سال  او به ده سال زندان محکوم میشود
ظریفی در زندان رشت از  اش به زندان رشت منتقل میگردد. ضیاء تن از یاران گروه ٤فرار ناموفق 

محبوبیت زیادی در بین زندانیان عادی برخوردار بود و برای زندانیان الیحه دفاعی تنظیم و برای 
یان پول جمع آوری میکرده است. بھنگام زلزله خراسان مبلغی پول آزادی زندانیان از دیگر زندان

زنده یاد غفور حسن پور به مالقات او  ٤٩برای کمک به زلزله زدگان ارسال میدارد. در سال 
میرود و ورود صفائی فراھانی را از فلسطین به ایران به اطالع او میرساند. پس از دستگیری 

کنند و او را بعنوان یکی از عوامل  وپتر به تھران منتقل میحسن پور، ضیاء ظریفی را با ھلیک
مجدداً او را تحت محاکمه  ٥٠دھند و در خرداد  ھا قرار می سیاھکل تحت شدیدترین شکنجه

کنند. حکم اعدام در دادگاه دوم بعلت اعتراضات خارج از کشور  قرار داده و به اعدام محکوم می
ندان کرمان تبعید و مجدداً به زندان قصر منتقل میشود. در به حبس ابد تبدیل میگردد و او به ز

در ارتباط با جنبش لرستان برھبری دکتر اعظمی مجددا تحت شکنجه قرار میگیرد. بر  ٥٣سال 
طبق گفته یکی از ھم سلولیھایش (تھرانی شکنجه گر معروف ) به او گفته بود "این بار باید به 

  کنم." ھمه چیز اعتراف کنی وگرنه شھیدت می
ھای طاقت  سال زندان در سلولھای انفرادی، تحمل شکنجه ٨او سرانجام پس از گذراندن 

در کنار دیگر یاران جان باخت. اما عشق  ٥٤فروردین سال  ٣٠فرسا در زندانھای مختلف در 
  ھای تھیدست ھمواره در یادھا خواھد ماند. آتشین او به توده

بنام سوسیالیسم آفریقائی و دیگری نوشته ای مفصل از ضیاء ظریفی دو اثر، یکی ترجمه ای 
درباره شعر و مارکسیسم مانده است که در یکی از دفاتر انتشاراتی مورد دستبرد ساواک قرار 

  گرفت و امکان انتشار نیافت.

   یادش گرامی باد!

  ی کارگران سندیکای نیشکر ھفت تپه بیانیه

  در دفاع از جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

یش از سه دھه است که کارگران ایران در یک مصاف دائم و ھمیشگی از طرف قوانین سرمایه داری حاکم ، معیشت و زندگی شان تحت 
ا وتنگناھای مختلف قرار داشته است. از تحمیل دستمزدھای چندبرابر زیرخط فقرگرفته تا پرداخت نکردن بموقع دستمزدھا، به فشارھ

ھای  مخاطره انداختن امنیت شغلی ودغدغه ھمیشگی با قراردادھای موقت و سفید امضاء، بوجودآمدن شرایط نا ایمن و قربانی دادن
گسترش پیمانکاریھا و شرکتھای واسطه ای وتسلط آنھا بر معیشت کارگران، بیکارکردن روزافزون  ناشی از حوادث درمحیط ھای کار،

کارگران و ایجاد یک لشکر بیکاری چندمیلیونی با تبعات ویرانگراجتماعی، بوجودآمدن نسلی از کودکان کار و خیابان برای استثماری 
 مصائب طاقت فرسای دیگر ، نمونه ھائی ھستند از آنچه که طی این دوران بربیرحمانه در شرایط بی پناھی و بیحقوقی کامل، وبسیاری 

  .سر طبقه کارگر ایران آمده است
 

ھمچنین درسالھای اخیر فشارھا و تنگناھای معیشتی بر بخش بزرگی از معلمین تحت عناوین مختلفی چون معلمان آزاد، حق التدریسی، 
مل قانون نظام ھماھنگ پرداخت، مصوبات ناعادالنه دولت درمورد فرھنگیان شاغل و شرکتی، پیمانی وپیش دبستانی، عدم اجرای کا

بازنشسته، دستمزدھای پائین معلمین، نابودی تدریجی آموزش و تحصیل رایگان ازطریق رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و ھیئت امنائی 
  .ز تنگ کرده استمراکز آموزشی و دھھا مورد دیگر عرصه را بر زندگی و ھستی معلمین نی

 
این وضعیت کارگران ومعلمین را درتقابل و مقاومت دربرابر تعرض و دست اندازی به سطح زندگی ومعیشتشان کرده است وسالھاست به 
مقاومت واعتراض برخواسته اند. از تھیه نامه ھا و طومارھای اعتراضی تا اعتصابات بسیارگسترده و راھپیمایی و تجمعات مختلف در محیط 

  .کار و مجلس و وزارت کار وسایر اشکال اعتراضی که درجای جای این جامعه ھمچنان ادامه دارد
برو گرچه نتایج این مقاومت ھا و اعتراضات، موفقیتھا وپیروزی ھا و تجارب ارزشمندی را ببارآورده اما ھمواره با فشار و تھدید و سرکوب رو 

  .ده ھا رھبر مبارز کارگران ومعلمین است بوده که حاصل آن پرونده سازیھای امنیتی برای
 

اکنون دو تن از این رھبران زندانی جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان در حرکتی 
و تبانی به قصداقدام علیه امنیت متحدانه علیه این فشارھای امنیتی به پاخواسته و در اعتراض به وارد کردن اتھاماتی از قبیل " اجتماع 

ملی کشور" به فعالیتھای صنفی وتجمعات و اعتصابات و اعتراضات کارگری ،اعالم کرده اند که از روز دھم اردیبھشت و درآستانه روز 
  .جھانی کارگر اعتصاب غذای خودرا آغاز میکنند

 
رھبر کارگری و معلمان پس از آغاز اعتصاب غذا، از خواست بحق و  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه ضمن ابراز نگرانی از سالمت این دو

انسانی وقانونی آنھا در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت ھای صنفی وتجمعات و اعتصابات وبا رد اتھامات واھی از قبیل " اجتماع و تبانی 
خواستار محاکمه مسببینی است که با اقدامات خود زندگی به قصداقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغ علیه نظام" قاطعانه دفاع کرده و 

  .و آسایش و امنیت اکثریت جامعه را با تبعات ناھنجار اجتماعی ناشی از آن، به مخاطره انداخته اند
 

  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 
 ٩۵فروردین  ٢٩
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