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 ٦٧توطئه سکوت در مورد اعدام نیروھای چپ در کشتار         
  

  نیروھای چپ از تاريخ و از صحنه سیاسی کشور حذف شدنی نیستند        
با انتشار فايل صوتی آیت هللا منتظری وسیعأ به حوزه عمومی و رسانه ھا راه يافت، سپھر سیاسی  ٦٧ار سال سال، کشت ٢٨بعد از گذشت 

ل کشور را تحت تاثیر قرار داد و به عنوان بزرگترين جنايت در حیات جمھوری اسالمی در تاريج تثبیت گرديد. اين جنايت سھمگین ديگر غیرقاب
ر طی نزديک به سه دھه گذشته، نتوانست اين فاجعه ملی را به کنج فراموشی بسپارد. با وجود اينکه انکار است. سکوت سرگردگان رژيم د

 چند ھفته از انتشار فايل صوتی می گذرد، فاجعه ملی ھنوز موضوع روز است و حکومتگران ھم چنان برای توجیه جنايت خود در تالشند.

بپردازند. آن ھا اعدام ھا را تنھا به مجاھدين نسبت دادند،  ٦٧نتوانستند به انکار کشتار فايل صوتی چنان سند گويائی بود که سرکردگان رژيم 
سخنی از کشتار نیروھای چپ به میان نیآوردند و لشکرکشی مجاھدين و سیاست ھای ديروز و امروز آن سازمان را وسیله توجیه کشتار 

کرکشی مشارکت داشتند و نه به اقدامی دست زده بودند که از نظر قوانین زندانیان سیاسی قرار دادند. در حالی که زندانیان نه در لش
جمھوری اسالمی حکم اعدام را داشته باشند. آن ھائی که در بیدادگاھای رژيم حکم اعدام گرفته بودند، مدت ھا قبل از مرداد و شھريور 

گ به چوبه ھای دار سپرده شدند، محکوم به اعدام نبودند. حکم شان به اجرا گذاشته شده بود. ھزاران زندانی که توسط ھیئت مر ٦٧سال 
  عده زيادی از آن ھا محکومیت ھای سبک داشتند و يا دوره محکومیت خود را سپری کرده بودند.

مان تن از اعضاء ساز ١٥٠از سازمان مجاھدين خلق بود، اما صدھا تن از نیروھای چپ اعدام و بیش از  ٦٧گرچه بیشترين اعدام ھا در سال 
ما اعدام شدند. آن ھا نه به اقدام مسلحانه دست زده بودند و نه به آن باور داشتند. کشتار آن ھا به خاطر عقايد و دفاع از موضع 
سیاسی شان بود. سردمداران رژيم عامدانه در مورد کشتار نیروھای چپ سکوت می کنند تا این جنایت را به حمله سازمان مجاھدین نسبت 

  دھند.
سکوت در مورد نیروھای چپ و تالش برای طرح نشدن آن ھا در رسانه ھا، سیاست وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه است. توطئه 

آن ھا به حساب اينکه با فروپاشی اتحاد شوروی و سرکوب شديد احزاب و سازمان ھای سیاسی چپ، جريان چپ در ايران از صحنه 
نیز ھمین  ٦٧رگذار نیست، جلو طرح نیروھای چپ در رسانه ھا را می گیرند. در مورد کشتار سیاسی کشور حذف شده و يا چندان تاثی

  سیاست را در پیش گرفته اند.
در حالی که بیشترين فعالیت در افشاء کشتار دسته جمعی زندانیان، زنده نگھداشتن ياد قربانیان، برافراشتن پرچم دادخواھی و مراجعه به 

نیروھای چپ صورت گرفته است. خاوران به ھمت خانواده قربانیان نیروھای چپ به مدرک جنايت ھولناک جمھوری مجامع بین المللی توسط 
  اسالمی تبديل شده است. چگونه می توان با وجود خاوران، در مورد اعدام شدگان چپ توطئه سکوت را در پیش گرفت.

را کتمان  ٦٧وھای چپ سرپوش بگذارند. ھم چنانکه قادر نشدند کشتار حکومتگران با توطئه سکوت نمی توانند برکشتار صدھا تن از نیر
سال به اين اقدام ھولناک اعتراف کردند. به باور ما، نیروھای چپ از تاريخ و از صحنه  ٢٨سازند و باالخره با انتشار فايل صوتی بعد از 

  سیاسی کشور حذف شدنی نیستند.

  يران (اکثريت)ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ا

  )٢٠١٦اوت  ٣٠( ١٣٩٥شھريور  ٩
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  !را از وزارت برکنار کنیدمصطفی پورمحمدی    
 مصطفی پورمحمدی جنايتکار است و به جنايت خود افتخار می کند    

  
بود. انتشار فايل صوتی آيت هللا منتظری،  ٦٧مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری دولت حسن روحانی، جزو ھیئت مرگ در کشتار سال 

ای  ر سر زبان ھا انداخت. بگونه ای که علی مطھری، نایب رئیس مجلس، در نامهاسم او را به عنوان نماينده وزارت اطالعات در ھیئت مرگ ب
را روشن کند. پورمحمدی در پاسخ گفت که انتشار فايل صوتی "تطھیر دشمنان " ۶٧ھای  خواست که "تکلیف شایعات در مورد اعدام  از او 
ضیح در مورد نحوه حکم آيت هللا خمینی شد. مصطفی پورمحمدی آشام ایران" است. علی مطھری پاسخ او را مغلطه خواند و خواھان تو خون

کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و  با وقاحت اعالم کرد: "افتخار می
 ".مقابله کردیم

ی که وزير دادگستری است و می بايد از قانون، قانونیت و عدالت دفاع مصطفی پورمحمدی به انجام جنايت بی سابقه افتخار می کند. کس
  .کند. کشتار ھزاران زندانی سیاسی با حکم آيت هللا خمینی، حتی مغاير با قوانین خود جمھوری اسالمی است

تبھکاری و کشتار ھزاران حسن روحانی کسی را به عنوان وزير دادگستری برگمارده است که جزو ھیئت مرگ بود و امروز وقیحانه به  
کار و انسان افتخار می کند. چگونه او می تواند پاسدار قانون و قانونیت باشد؟ چگونه او می تواند از عدالت و حق شھروندان دفاع کند؟ او تبھ

  .جانی است و بايد برکنار و به دادگاه سپرده شود

گستری به مجلس شورا معرفی کرد و رای مجلس را اخذ کرد، ما ھمراه با زمانی که حسن روحانی مصطفی پورمحمدی را به عنوان وزير داد
نسبت به اين برگماری معترض شديم. اما حسن روحانی نسبت به اعتراضات بی اعتناء ماند.  ٦٧فعالین حقوق بشر، خانواده قربانیان کشتار 

اریخ جمھوری اسالمی" مسجل شده و او ھم به اعدام امروز که با انتشار فايل صوتی، نقش مصطفی پورمحمدی در "بزرگترین جنایت ت
ھزاران زندانی سیاسی افتخار می کند، حداقل اقدام کنار گذاشتن او از راس وزارت دادگستری است. قرار گرفتن يک جنايتکار در راس وزارت 

ر کابینه و آنھم به عنوان وزير دادگستری، دادگستری، لکه ننگی در کابینه دولت روحانی است. اين لکه ننگ بايد پاک شود. حفظ يک جانی د
  .با ھیچ معیار اخالقی، حقوقی و سیاسی ھم خوانی ندارد

مصطفی   به نظر ما ضرورت دارد که سازمان ھا و فعالین سیاسی، مدافعین حقوق بشر و خانواده قربانیان، يک صدا خواست برکناری 
   .پورمحمدی را طرح و آن را به خواست عمومی فرارويانند

  
 )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت

 )٢٠١٦اوت  ٣٠( ١٣٩٥شھريور  ٩
 

 

 !عامدان فراموش کردن
  پور فرخ نعمت

صوتی سخنان آیت الل منتظری با ھیئت مرگ، مصطفی پورمحمدی،  در سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در ایران و ب دنبال پخش فایل
وزیر دادگستری جمھوری اسالمی در یک واکنش ھیستریک و عصبی، ب جای اینک در باب این جنایت، نکات بیشتری را برای ملت ایران 

داشت باشد، باز با علم کردن مسئل و افکار عمومی جھان روشن کند و الاقل با اظھار معذرت قدمی در راە آسودگی وجدان خود بر
را 'تطھیر کاذب' کند. (اصطالحی ک خود در  ٦٧مجاھدین در سخنانی در ھمدان، در صدد است قتل و عام زندانیان سیاسی در سال 

 ).مورد منتقدان بکار می برد
  

جنگ ایران و عراق به خاطر جاسوسی آنان  ھای انجام شده در زمان پورمحمدی با خون آشام خواندن مجاھدین و اینک بیشتر بمباران
 .دارد ٦٧شدە، باز سعی در توجی کشتار  ھای نیروھای نظامی توسط آنان گزارش می بودە و تمام فعالیت

  
آقای پورمحمدی ھنوز عامدان متوج نیست ک در پروندە ھیچ کدام از کسانی ک اعدام شدند در خصوص ھمکاری با عراق موردی ثبت 

ت (رژیم تا حاال ھیچ مدرکی در این مورد ارائ ندادە است)، او عامدان فراموش می کند ک بیشتر اعدام شدگان دارای حبس نشدە اس
پورمحمدی روشن نمی کند  ھای محدود و چند سال بودند و طبق خود قوانین رژیم می بایست بعد از چند سال از زندان آزاد می شدند. 

اندک افراد ھمکار رژیم بعث چ  !گون ب جای اعدام، حکم محدود چند سال داشت
  

وزیر دادگستری رژیم باز زیرکان با علم کردن و برجست کردن مجاھدین، خاک ب چشم مردم پاشیدە و عامدان فراموش می کند ک 
 .عتقاد داشتندن تنھا مسلح دستگیر نشدەبودند، بلک ب مبارزە سیاسی ا ٦٧عمدە زندانیان چپ اعدام شدە در سال 

، با توسل ب اقدامات دیگران، ن تنھا مسئولیت سران رژیم را در باب این جنایت نمی زداید، بلک سنگین تر ھم ٦٧اصرار ب توجی جنایت 
، انتقام گیری نبود، بلک ریش در تفکر خاص مذھبی ای داشت ک ایران را ملک پدری خود فرض می کرد، و حضور ٦٧می کند. جنایت 

 .ھر دگراندیشی را مضر و خطرناک

  

 ١٣۶٧ جاودان باد یاد قربانیان فاجعۀ ملی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان
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  ارتداد 

 منیره برادران

 
انتشار نوار شنیداری نشست آیت هللا 
منتظری با ھیئت مرگ، مسئولین و 

اندرکاران آن جنایت را وادار به  دست
موضع گیری کرده و تا حدی باعث 
شکستن فضای سکوت شده است. 

از دفاع بیشرمانه   گیری در این موضع
کار و انتقاد، اما طوری گرفته تا ان
شود که قربانیان این فاجعه  وانمود می

اند  تنھا زندانیان ھوادار مجاھدین بوده
و اعدام صدھا زندانی با تعلقات چپ 

شود. حکم  یکسره نادیده گرفته می
آیت هللا خمینی مبنی بر اعدام 

هللا منتظری در  زندانیان مجاھد را آیت
است.  کتاب خاطراتش منتشر کرده

ولی بنا به اطالعات وی باید حکمی 
ھم در مورد کشتار زندانیان چپ صادر 
شده باشد. این حکم کجاست؟ چرا 
اعضای ھیئت مرگ که بنا به آن، حکم 
اعدام مردان زندانی چپ را صادر 
کردند و برای زنان چپ حکم شالق 
دادند، آن را منتشر نمی کنند؟ 

ھای اعدام شدگان از ھمان  خانواده
ه خبر ھولناک اعدام زمانی ک

عزیزانشان را شنیدند، این سوال را 
دنبال کرده اند: کدام قانون اجازه داده 
است که حکم اعدام دسته جمعی 

  صادر کنند؟*"
 --------------------  

فتوای قتل سلمان رشدی و ناشران 
بھمن  ٢۵کتاب آیه ھای شیطانی در 

باعث شوک و ناباوری در افکار  ١٣۶٧
هللا خمینی در این  یتجھانی شد. آ

حکم به صراحتی وقیحانه اعالم کرد: 
"به اطالع مسلمانان غیور سراسر 
جھان می رسانم، مولف کتاب آیات 
شیطانی که علیه اسالم و پیامبر و 
قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده 
است، ھم چنین ناشراِن مطلع از 
محتوای آن، محکوم به اعدام می 

می خواھم  باشند. از مسلمانان غیور
تا در ھر نقطه که آنان را یافتند، 
سریعا آن ھا را اعدام نمایند تا دیگر 
کسی جرأت نکند به مقدسات 
مسلمین توھین نماید و ھر کس در 
این راه کشته شود، شھید است ان 
. ضمنا اگر کسی دسترسی  ّ شاء
به مولف کتاب دارد، ولی خود قدرت 

م اعدام آن را ندارد، او را به مرد
معرفی نماید تا به جزای اعمالش 

    برسد".
اینکه افکار عمومی جھان به صدور 
حکم قتل برای یک نویسنده، آنھم از 

سرزمینی دیگر و به خاطر یک رمان تخیلی 
عکس العمل نشان داد و شدیدا آن را 
محکوم کرد، دفاع از نویسنده و آزادی 
عقیده و بیان بود. ولی در آن روزھا کسی 

اند که وقتی خمینی خود را در نخواست بد
جایگاھی قرار می دھد که فرمان قتل یک 
نویسنده مشھور و شھروند کشوری دیگر 

دھد، با دگراندیشان کشور خود چه  را می
رفتاری دارد؟ کسی نخواست بداند که چند 

صدھا  ۶٧ماه پیش از آن در تابستان 
زندانی را در دادگاه ھای تفتیش عقیده به 

و ھزاران زندانی دیگر را به خاطر ارتداد 
اتھام "منافق"، برداشت دیگری از اسالم، 
به دار آویخته بودند. این ھم به حکم 

   هللا خمینی بود. آیت
پیش از آن ھم خیلی ھای دیگر را به اتھام 
کفر، الحاد و ارتداد اعدام کرده بودند. آنھا 
اعضا و ھواداران گروه ھای چپ بودند. گاه 

خش اعالمیه فراتر نمی "جرم" شان از پ
که قصد حکومت  ٦٠رفت. در آن سال 

ساکت کردن ھر صدای مخالف و دگراندیش 
و ایجاد وحشت در جامعه بود، خبر اعدامھا 
را با اتھاماتی که ھیچ سنخیتی با زبان 
حقوق نداشت، در روزنامه ھا می نوشتند. 
این روزنامه ھا برای ما سندی ھستند 

حکومت سعی افشای روزگاری سیاه که 
در حذف آن از خاطره جمعی و تاریخ ما 
دارد. ارتداد اما، فقط شامل وابستگان به 
سازمانھای چپ و مارکسیستھا نمی شد، 
حکومت اسالمی ھر شخص و گروھی را 
که در مقابل خویش می دید، با چماق 
تکفیر و ارتداد وادار به سکوت می کرد. 

 ٢٥آقای خمینی در سخنرانی خود در 
ی ملی  در پاسخ دعوت جبھه ١٣٦٠ خرداد

پیمایی علیه قانون قصاص، گفت:  به راه
ی ملی از امروز  ھا مرتدند. جبھه "این

  محکوم به ارتداد است..."

   در کتابھای فقھی ارتداد و مجازات آن

بازگشت از اسالم به کفر، ارتداد تعبیر می 
شود و بر آن دو نوع قائل ھستند. فطری و 

تد در تحریرالوسیله ملی. در تعریف مر
خمینی و ھمچنین در جوھرالکالم محمد 
حسین نجفی آمده: "مرتد فطری کسی 
است که یکی از پدر یا مادرش درحال 
انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این 
شخص بعد از بلوغش اظھار اسالم نماید و 
سپس از اسالم خارج شود. مرتد ملی 
کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد 

  طفه او کافر باشند."ن
موضوع ارتداد و پیامدھای حقوقی اش در 

ای روشن و   شریعت و فقه اسالم به اندازه
ترین  بدیھی است که درباره اصل حکم کم

تردیدی وجود ندارد و ھمه فقھا کم و بیش 

اند. البته درباره جزئیات و نحوه   آن را پذیرفته
شود.   اثبات آن اختالف نظرھایی دیده می

ای مثال بر اساس رأی مشھور اھل سنت، بر
بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی 
وجود ندارد. و مجازات ارتداد چنین تعیین 
شده است: "اگر مرتد فطری مرد باشد، 
عالوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ 
پیمان نکاح و جدایی از ھمسر بدون نیاز به 

اعدام  طالق و تقسیم اموال بین ورثه، به
محکوم است و توبه اش بر جریان اعدامش 
تاثیری ندارد." ولی توبه مرتد ملی در صورت 
تشخیص قاضی شرع پذیرفته می شود. و 
در مورد مجازات زنان "زن مرتد، از ھر نوع که 

شود. او را به توبه فرا   باشد کشته نمی
خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش  می
باقی میماند،  کنند؛ و گرنه در زندان می

ھنگام نماز تازیانه میخورد و در تنگنای 
  معیشتی قرار میگیرد تا توبه کند."

آنھائی  –حکم زنان چپ  ١٣٦٧در تابستان 
که به "دادگاه" ھیئت سه نفره منتخب 

شالق در  - هللا خمینی فراخوانده شدند آیت
   وعده ھای نماز بود.

در ایران تحت حکومت جمھوری اسالمی که 
بر مبنای شریعت تعیین می شود،  قانون

مجازات ارتداد رسمیت دارد. گرچه در قانون 
ھیچ  ١٣٧٥مجازات اسالمی مصوب اسفند 

تعریفی از جرم ارتداد نشده بود اما این بدان 
توانند  ھای ایران نمی معنا نبود که دادگاه

شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده 
ھای ایران در  و آنھا را مجازات کنند. دادگاه

تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل 
یکصد و شصت و ھفتم قانون اساسی ایران 

  گوید: کنند که می استناد می
" قاضی موظف است کوشش کند حکم ھر 
دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با 
استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی 

تواند  و نمی معتبر حکم قضیه را صادر نماید
به بھانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض 
قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور 

  حکم امتناع ورزد."

  الیحه جدید قانون مجازات اسالمی
در الیحه جدید قانون مجازات اسالمی مصوب 

، نویسندگان و تصویب کنندگان ١٣٩٢سال 
آن با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث 

کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون ارتداد 
برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان 
بردارند و بر مجازات اعدام در مورد ارتداد 

الیحه مصوب  ٢٢۴تصریح کرده اند. در ماده 
مجلس شورای اسالمی آمده، "مجازات 
سب النبی، توھین و دشنام دادن به پیامبر 

را اسالم و قذف، دشنام گویی به فاطمه زھ
و امامان شیعه" را اعدام تعیین کرده است و 

  ...این الیحه،  ٢٢۵ماده 
  ١٠ادامه در صفحه 

 



 

  

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٦٤  شماره    

  "پرسش اصلی در کمترین وج آن "چرا و ب چ دلیل؟
 با رفیق سیامک سلطانی، در سالگرد فاجع ملیگفتگو 

  
گذرد. با گذشت زمان ن تنھا سای  ـ بیست و ھفت سال از کشتار زندانیان سیاسی توسط حکام جمھوری اسالمی می١

سنگین این جنایت بر تاریخ میھن ما محو نشدە است، بلک ھر بار ققنوس وار، ابعاد دیگری از آن در پیشگاە افکار عمومی 
 ب نمایش گذاشت می شود. ب نظر شما ریش و عوامل این مسئل در کجاست؟

اد این کشتار، که ھنوز ھم تعداد واقعی قربانیان این جنایت معلوم نیست، نکته بعدی دالئل بسیاری را می توان برشمرد، از جمله: ابع 
ھا، و یکی از  بدر برده گان از اعدام تالش بازماندگان قربانیان در شکستن سکوت حکومت در قبال این جنایت، افشاگری ھای مدام جان

ھمه  است. این» چرا و به چه دلیل؟«گان مبنی بر:  اعدام شده ھا، عدم پاسخ حکومت به این پرسش برحق بازماندگان مھمترین علت
ھای گوناگون سران حکومت  حکایت دارند از زخمی که بر پیکر اجتماع وارد آمده است و حتی گذر زمان نیز قادر به التیام آن نیست. واکنش

ز فردای علنی شدن این فاجعه درجھت افشای آن بويژه دست اندرکاران اصلی این جنایت، در توجیه آن، در واکنش به حرکتی است که ا
   .یابی آن صورت گرفته است و ھمچنان ادامه دارد در جامعه و با ھدف ریشه

ـ به دنبال انتشار فایل صوتی سخنان آیت الل منتظری، امسال سالگرد این فاجع شرایط ویژەای بخود گرفت است، ٢ 
ن جنایت بر طیف متنوع نیروھای درون و پیرامون آن است. آیا ب نظر شما شرایطی ک از جمل حاکی از تاثیرات خاص ای

موضع گیری منتظری و تالش اطرافیان وی برای آگاەکردن جامع حول آن، از چ ریش می گیرد، و چ تاثیرات خاصی می 
 تواند ھم بر رژیم و ھم بر افکار عمومی داشت باشد؟

ھا با شجاعت  هللا منتظری فقید در بحبوحه اعدام ھا از این که آیت ت و نیز بازماندگان قتل عامبخش وسیعی از نیروھای اپوزیسیون حکوم
 تمام نارضایتی و مخالفت خود را با این جنایت ابراز و اعالم کرده بود، آگاھی داشتند. این بار اما انتشار این فایل صوتی موجب آن گشت

مطرح گردد. سخنان اخیر مسئولین گوناگون » چرا و به چه دلیل؟«جه آن، پرسش اصلی: که برای طیف وسیعتری از جامعه، در کمترین و
شان در  ھا در توجیه اعدام زندانیانی که اکثریت یازی به انواع دروغ شان در دست ، و تالش مذبوھانه٦٧ھای تابستان  حکومت در مورد اعدام

ھنوز در زندان بسر می بردند، انعکاس حساسیتی است که در بخش آگاه  حال گذران احکام خود و یا حتی بعد از طی دوران محکومیت،
ھائی از حکومت بروز داده شده است و این مقامات را در مقام دفاع از آن جنایت قرار داده است. سخنان تاجزاده و در  جامعه و نیز بخش

  .ن آنندترین نوع بروز این حساسیت در دوایر حکومتی و پیرامو ادامه علی مطھری واضح
ھا در تفاوت نوع نگاه او به حکومت و قدرت و ابزار حفظ و تداوم آن در جامعه بود.  هللا منتظری به این اعدام به نظر من ریشه برخورد آیت

از تائید این مدعا نیز، شجاعت او بود در طرح این اعتراضات، با آگاھی کامل از عواقب آن که ھمانا مورد غضب قرار گرفتن و طرد شدن 
دستگاه حکومتی بود. بسیاری از حکومتیان در آن زمان با "دوراندیشی"، ھمانند کبک سر در برف فرو کردند و خود را "بی اطالع" اعالم 

ای که آمرین و عاملین و مجریان این جنایت، موفق به ترسیم خط قرمزی حول اخبار و اظھارنظرات پیرامون این اعدام ھا و  کردند؛ بگونه
، گشتند. روشن است که نمونه علی مطھری و تاجزاده در داخل و نیز بیانیه پنج وکیل سابق مجلس »سکوت«دن پوسته سختتر کر

شورای اسالمی، که در خارج از کشور انتشار یافت، را ھنوز نمی توان به مثابه حرکتی فراگیر در درون و پیرامون حکومت به حساب آورد. 
  .ھا، ایجاد خراش در پوسته ضخیم سیاست سکوت در برابر این فاجعه است گیری اما کمترین تاثیر این موضع

ـ اپوزیسیون دمکرات و معتقد ب مبارزە مسالمت آمیز، چگون می تواند از شرایط نوین، حول فاجع ملی ب نحو احسن 3 
  استفادە کند؟ پیشنھاد مشخص شما چیست؟

در  ، ٦٧و بويژه فاجعه کشتار تابستان ٦٠آمرین و عاملین کشتار زندانیان در دھه اندرکاران و  ھا و سخنان برخی از دست موضع گیری 
اپوزیسیون از  روزھای اخیر، بدین معناست که انتشار فایل صوتی، تاثیرات معینی ھم در میان حکومتیان و ھم در جامعه، داشته است. 

این حرکت روشنگرانه در جامعه، تالش کند. در این ارتباط توجه به چند  ھر طیف آن، باید با استفاده از ھمه امکانات موجود، در جھت تداوم
نکته مھم است: نخست این که قربانیان این فاجعه ھمگی فرزندان و ثروت ملی کشورمان بودند، بنابراین نباید اجازه داد که تفاوتی در 

رفتار » اسرای جنگی«حتی با اسرای جنگی عراقی نیز بمثابه  که گان قائل شوند. نکته دیگر این محکوم کردن این جنایت، میان اعدام شده
شد، ھرچند آنان در شرایط جنگ با ایران به اسارت درآمده بودند. اما اکثر قریب به اتفاق قربانیان فاجعه ملی را زندانیانی تشکیل می 

ای،  ھای چند دقیقه ھای ھیئت مرگ در دادگاه قرابتی نداشتند. کما اینکه پرسش» مقاومت مسلحانه«دادند که به ھیچ عنوان با واژه 
  .کامال در جھت تفتیش عقاید تنظیم شده بودند و نه در پذیرش و یا رد مقاومت مسلحانه

 

 
 

 

 کین خمینی ب زندانیان سیاسی
  محمد صادق

تقدند که چون ھنوز کشتار شروع شد. بعضی ھا مع ١٣٦٧ه گفته بسیاری از شاھدان عینی، قتل عام زندانیان چپ از ھفت شھریور ماه ب
زندانیان چپ شروع نشده بود در فایل صوتی اقای منتظری اشاره ای به این موضوع نشده است. سکوت سران نظام در مقابل جنایت قتل عام 

 .زندانیان سیاسی به خصوص زندانیان چپ، اگاھانه برای توجیه این جنایت ضد بشری است

المی ایران که به قتل عام زندانیان سیاسی منجر شد، گذشته است. در اين مدت خانواده قربانیان جمھوری اس سال از جنابت سبعانه  ٢٨
 این جنایت علیه بشريت علی رغم شرایط استبدادی حاکم برکشور تالش کردەاند تا ضمن اعتراض به این اقدام تبھکارانه، آثاری ازعزیزان خود

ا پاسخ نداده اند. از اعدام شدگان نیروھای چپ تنھا خاوران مانده است که در آنجا به طور بیابند. ولی تاکنون حکومتگران به خواست آن ھ
دسته جمعی دفن شده اند. ارگان ھای امنیتی و نظامی تا کنون چندين بار خیز برداشته اند که خاوران را به عنوان مدرک جنايت دھشتناک 

  .پاک کنند
ی برای افشاء آمران و عامالن این جنایت و زنده نگھداشتن یاد قربانیان صورت گرفته است. اين سال در خارج از کشور تالش ھای مستمر ٢٨ 

به طور وسیع به رسانه ھا راه نیافتاده بود. اما، انتشار فایل صوتی آفای منتظری در  ٦٧تالش ھا به ثمر نشسته است. با اين وجود کشتار 
درون نظام و چه در جامعه مواجه شد، و موضوع را به حوزه عمومی و رسانه ھا کشاند. نشست با ھیئت مرگ با انعکاس گسترده ای چه در 

مسئوالن نظام در رده ھای مختلف به دفاع از این جنایت که با حکم مستقیم آقای خمینی صورت گرفت، پرداختند. اگر قبال جھره اقای خامنه 
مردم ھویدا شد، امروز "قداست" آقای خمینی است که در بین مردم زير  ای با تالش ھای جنبش سبز و قبل و بعد از آن برای بخشی از

سئوال رفته است. برای مردم مشخص شده است که او با چه کینه ای حکم به اعدام چند ھزار زندانی سیاسی داده است. اقدامی که در 
 .کمتر مکاتب عقلی، دینی، نظری و اعتقادی می گنجد

ه بر اعدام زندانیان چپ سرپوش می گذارند، و می خواھند، جنایت خود را به حمله سازمان مجاھدین وابسته مسئولین نظام با سکوت آگاھان 
  .کنند. این دروغی بیش نیست. صدھا زندانی نیروھای چپ اعدام شده اند

این جنایت، نقش وافعی آقای  امروز بیش از پیش شرایط برای دادخواھی چه درعرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی فراھم است. با افشا
 .کنیم  خمینی و آمران را برمال 

  



 
  
  

  ٥  صفحه  ٦٤ شماره    

  آنالين -يادداشت سیاسی کار
  

 آنچه که در مشھد و تھران گذشت
ام جمعه مشھد در جناب علم الھدی ام

نماز جمعه این کالن شھر، فریاد "وای 
اسالما" راه انداخت و در پی آن، دولت 
آقای روحانی عقب نشست. نماینده ولی 
فقیه با توسل به این تحریک که برگزاری 
ھر نوع کنسرت در مشھد خالف شان 
"آستان قدس رضوی" است، مردم ھنر 
دوست این کالن شھر و نھادھای دولتی 

تھدید نمود که اگر در این ملک را 
"مقدس" کنسرت برگزار شود، بدانند که 
"اھالی مشھد" ساکت نخواھند 
نشست! سمبه بقدری پر زور بود و 
تھدیدھا برای لشکرکشی "بسیج" تحت 
فرمان سپاه، آنسان پشتگرم به ارکان 
اصلی قدرت والیی، که آقای جنتی وزیر 
ارشاد بالفاصله علیرغم غرغری بی رمق 
در زیر لب، دستان را به عالمت تسلیم 
باال برد و دستور به لغو کنسرتی داد که 
مجوز از وزارت خانه خود ایشان داشت! 
البته آقای روحانی رییس جمھور که 
سوگند خورده برای پاسداشت ارج و قرب 
قوانین خود حکومت و دستکم متعھد به 
اجرای مقررات رسمی و اعالم شده 

این جازدن وزیر کابینه خویش ھست، 
اش را به مذمت نشست و برای  برگزیده

حفظ آبرو ھم که باشد موضع تندی در این 
زمینه گرفت. ھیچکس اما و حتی خود 
شخص ایشان ھم کمترین تردیدی 
نداشتند و ندارند که این سخن گفتن 
برای آن بوده تا دولت در عمل با علم 

ھا و آمران وی در نیفتد و مجبور به  الھدی
ھا نشود!  اقدام در برابر این قلدریضد 

ھا، اگرچه در ھمین حد  چنین موضع گیری
حرف زدن و اعتراض لفظی ھم نامفید 
نیستند، اما بیشتر مصرف اطالع رسانی 

 !به افکار عمومی دارند
قریب به اتفاق اصالح طلبان عادت دارند 
وقایعی از ایندست را در کادر محدود 

سی کنند، اختالفات جناحین حکومتی برر
و با بزرگ کردنشان در نمودھا و نرفتن در 
ً با  جوھر آنھا، اینگونه اتفاقات را مثال

ھا برای ورود در فالن یا بھمان  دستگرمی
انتخابات حکومتی توضیح دھند. حال آنکه 
ورود این چنینی به مسائل و موضوعات، 
ھر اندازه ھم که خالی از این یا آن 

ا از آنجا که ھای واقعی نباشند، ام جنبه
ماندن در نمودھا ھستند و لغزیدن در 
سطح و نرفتن به ژرفای مسایل، گمراه 

اند. و نه فقط انحرافی، که در تحلیل  کننده
نھایی و در بعد استراتژیک، به کژراه 
کشاندن مبارزه نافذ سیاسی علیه 

 .حکومت والیی
  

 نگاه به موضوع از منظر جامعه
یست. مسئله، فقط محدود به مشھد ن

ً نیز دعوای برگزاری کنسرت یا لغو آن  قبال
ایم، و اکنون  در چند شھر دیگر را شنیده

بدنبال تھدیدھای علم الھدی در "مشھد 
طغیانی"، پیش چشم خود شاھد به 

 لغو کنسرت در والیت؛ اصل و پشت مسئله چیست؟
  !جنبش اجتماعی با چراغ خاموش و وظیفه دمکرات سکوالر در قبال آن

 بھزاد کریمی

ھای اصفھان و شیراز  شوق آمدن امام جمعه
در تاسی جستن به او ھستیم. اینھمه، 
حاکی از موجودیت و فعال بودن یک ستاد 

رماندھی مرکزی در این ماجراست، و اینکه ف
با داستانی مواجھیم دراز دامن با داشتن 
ریشه در واقعیت تحمیالت عقیدتی حکومت 

ای  والیی بر جامعه. پس مسئله، نه حادثه
ً در محدوده جغرافیا، که نشانگر وجود  صرفا
حرکت اجتماعی است در سطح ملی. 
موضوع از این قرار است که جامعه ھست و 
می خواھد نفس بکشد و چون حس و عاطفه 
دارد و شعور و عقل، لذا نمی تواند آنھا را بروز 
ندھد. کنسرت موسیقی، از نیاز جامعه بر 
می خیزد و بر آنست که حتی تحت شرایط 

ھای شرع و فقه نیز برآمد  حاکمیت شرطه
کند. جماعت ذوب در والیت اما، شنیده شدن 

مکین جامعه و به نوا در آمدن نت را عدم ت
عرفی به مقررات والیی می یابند و به حکم 
منطق وجودی والیت، علیه آن بر می آشوبند. 
واقعیت پایدار،ھمین تعطیل ناپذیری جامعه و 

 !به صدا درآمدن آنست
از حق حیات و  جامعه امروز ایران اما، فقط 

موجودیت خود دفاع نمی کند، بل به تعرض 
اینھمه  مدنی برخاسته است. رمز و راز

غوغاساالری نیز در ھمین است. بلوای 
ھای ھدایت شده  بسیجیان و حزب اللھی

نظام در پایین آن، سر و صدای مداحان و امام 
ھایش در الیه میانی، به صحنه آمدن  جمعه

رییس قوه قضاییه و نمایندگانی از مجلس و 
ھای نمایندگان  فرماندھان سپاه و یقه درانی

حساس و باالی نظام و ولی فقیه در نھادھای 
ھایی از قبیل کیھان و  دھن کف کردن روزنامه

رسانه "ملی" صدا و سیما و غیره، و در راس 
ھمه اینان خود شخص ولی فقیه که ھر از 
چندی به صحنه می آید تا به مقاومت جامعه 
و عرف در برابر حکومت شرع دندان نشان 
دھد، بیانگر وحشت نظام است از مقاومت 

جامعه علیه تحمیالت شرع  متعرضانه
حکومتی. اگر در دو دھه نخست حیات 
جمھوری اسالمی، این حکومت والیی بود که 
به جامعه تعرض می کرد تا در آن مقررات 
شرعی جا بیفتد و تثبیت شود، طی 

ھای اخیر اما، این جامعه است که در  سال
شکل خود ویژه به ضد حمله رو آورده است. 

ماعی در شکل ما شاھد یک جنبش اجت
مدنی ھستیم. جنبشی با چراغ خاموش که 
وقفه نمی شناسد و ھر روز ھم از جایی سر 
برآورده و سر ریز می شود. ھضم این روند، 

 .دارای اھمیت استراتژیکاست
  

طرح خطر "نفوذ فرھنگی"، بازتاب 
 !مقابله جامعه علیه حکومت دینی

احساس خطر پایوران نظام والیت فقیه از 
ً پدیده " نفوذ فرھنگی" را می باید عمیقا

شناخت و به عمق آن پی برد. این البته 
شگرد آنھاست که با توسل به شیطنت 
آخوندی، آدرس این خطر را رندانه در خارج از 
کشور می دھند! خودشان اما بھتر از ھمه 

شان جامعه عرفی  می دانند که طرف حساب
است."ھجمه" آنھا به تمامی متوجه خود 

ست و البته زیر نام مستعار مقابله با جامعه ا
"نفوذ فرھنگی" دشمن خارجی! خصم و آفت 

بالی جان والیت، ھمین جامعه است و ھمین 
فرھنگی"،  ملت. ھراس حکومت از "نفوذ 

چیزی نیست جز وحشت آن از شنیدن ندای 
پرشور"نه!" سنجیده جامعه به معیارھا و 
مقررات شرعی حکومت دینی. این نظام 

ً متکی بر زور قدرت،  دیر وقتی است که عمدتا
سازمان یافته و امکانات مالی و رانت نفتی بر 
کشور حکم می راند، نه که از جایگاه 
عقیدتی مسخر قلوب بخش عظیمی از 
جامعه بر آن حکومت کند. والیت فقیه، 
نیشتری است بر دل دردمند و آرزومند جامعه 
 ما و نه بازتاب دھنده تمنیات و روانشناسی
اکثریت جامعه. مردم ما در اکثریت خود می 
خواھند موسیقی بشنوند تا به تلطیف رسند. 
جوانان ما بر آنند تا بخوانند و برقصند و 
بدینسان جوانی شان را پاسخ گویند. 
بیشترینه زنان ایرانی و اکثریت قاطع آنان 
دستکم در جامعه شھری ما، می خواھند 

ندند و نه بدانگونه جلوه کنند که خودمی پس
که برایشان تعیین کنند. دختران و پسران ما 
به عاطفه متقابل و لمس جسمی و روحی 
ھمدیگر نیازمندند و محتاج برآوردن آن 
نیازھای طبیعی ھستند که چونان پتانسیل 
انفجاری فیزیولوژیک و پسیکولوژیک در درون 
آنان می جوشد و می خروشد. این "نه!" 

ن نیازھایی در فراگیر اجتماعی، غلیان آ
جامعه و بویژه جامعه جوان ایرانی است که 
امکان ندارد بروز نیابند. این نیازھا برای 
برآورده شدنشان، سرانجام و بی ھیچ برو 
برگردی راه خود پیدا می کنند و در خویشتن 
خویش چھره می نمایند. و امروز، ھمان 
سرانجام را فرا رسیده می یابیم با گردنی 

ھای شرع  چشم شرطه افراشته پیش
  .حکومتی

ھای دوره نخست حکومت  اگر از مشخصه
یکی  -دوره تھاجم آن به جامعه  - والیت فقیه 

ھم این بوده که بر سر زنان روسری بیفتد و 
" مدام پایین تر  این موسوم به "توسری

کشیده شود، شلوار اسالمی جای دامن 
ھای مردانه  عرفی گیرد و یقه بسته

طلبانه عرصه را بر پیراھن  فرصت –فرمایشی
یقه باز و آستین کوتاه و کراوات عرفی تنگ تر 

ھا در جامعه  کند، اکنون اما جھت چالشگری
ما عوض شده و جای مھاجم و مدافع تغییر 

ھای فعلی جامعه ما،  کرده است. از مشخصه
ھای  حاال یکی ھم این شده که گزمه

حکومتی به ناگزیر به ھمین رضایت دھند که 
ھایشان را دیگر باالتر از  ز دختران ما روسرینا

ھاشان زیادتر از این  این نبرند و نرم طره
افشان نشود! اگر ھم رنگی می پوشند 
خیلی رنگارنگش نکنند! اینک در کالن 

دارد عادی  شھرھای کشور شلوارک پوشی 
می شود و پسران جوان ما در مقیاس 

د دار میلیونی، گرمای تفتان تھران و آبادان
عادی می شود و پسران جوان ما در مقیاس 
میلیونی، گرمای تفتان تھران و آبادان و شیراز 
 و ... را با پیراھن یقه باز و آستین

جامعه در  ھایشان به پیشواز می روند! کوتاه
حکومت  دفاع از خود، به ضد حمله علیه

  ... چرخیده است.
    ٦ادامه در صفحه 

    

 



 
 

 
                                                                

  

 

 

  ٦صفحه   ٦٤ شماره     

  ... لغو کنسرت
  ٥ادامه از صفحه 

کشور "امام زمانی" ایران امروز، نه فقط 
ھمان  –در صیغه ترویجی حکومت

بل در برابر و خالف   - فحشای شرعی
اج سفید" یعنی ھمان آن، پدیده "ازدو

زندگی مشترک معتبر به انتخاب آزادانه 
زوجین و نه مستند به این یا آن کاغذ 
رسمی فقھی و دولتی را تجربه می 
کند. اگرمشتریان "بیکینی اسالمی" را 

ھای بسته اسالمی درون جوامع  در گروه
غربی سراغ باید گرفت،عریان ترین 

و  ھا در سواحل دریای مرمره و اژه بیکنی
مدیترانه شرقی اما، موضوع رقابت شده 
بین دختران ایرانی با زنان روس! یورش 
  دن کیشوتی نیروی انتظامی به ماھواره

ھاست  ھا در ایران ما، سال و ساته لیت
ھا را به  مضحکه جنگ با آسیاب بادی

نمایش می گذارد و در امروز ایران 
برعکس، این ضد یورش مسلح به فیلتر 

ھای اینترنتی، تلگرام و  ارهھا، ماھو شکن
ھا  واتس آپ و ایسناگرام و فیس بووک

توسط جامعه خواھان مدرنیزاسیون و 
مدرنیته است که در برابر شحنه شرع، 

 !راھی جزعقب نشستن باقی نمی نھد
  

ایم که  اکنون دیگربه جایی رسیده
ھای مختلط  دستگیری جوانان در جشن

تیتر ھای چندین ده نفره، بدل به  از جمع
ھا شده است. خبرھایی  عادی روزنامه

ھای اطراف  از ایندست یک روز از باغ
اصفھان می رسد و دیگر روز از چمنزاران 

از جوار  ھای کرج، زمانی  دره
ھای قزوین وآنگاه ازگل عذاران  تاکستان

بجا مانده از حافظ مست شیراز و یا که 
بطور رایج از گوشه و کنار تھران بزرگ و 

از این یا آن شھرستان کوچک نیز حتی 
مھجور دور افتاده. اینھا رامی شنویم تا 
در یابیم که نھضت نفس کشیدن و سر 
بر آوردن جامعه به گستردگی ادامه 
دارد؛ و تا بدانیم که حکومت، عاجز از 
مقابله با این موج پیش رونده است. 

ھای مجازی، این  نگاھی گذرا به شبکه
کوبد تا  داغ را بر پیشانی حکومت می

این پرسش را پاسخ گوید که کی در 
جامعه ما، دین و آخوند اینھمه زیر لغز 

اند؟! یک  ھا و طنز و طعنه بوده خوانی
ھا و  مکث گذرا بر مجالس شعر خوانی

ھای جان بدر برده از  ظریف گویی
تحمیالت حکومت هللا، نشان می دھد 
که تم اصلی و جذاب برای عمده 

ر تعرضات فکری و جماعت ایرانی،ھمانا د
است بر ضد ریاکاران  تولیدات فرھنگی 

. علیه آنانی که، با لم دادن بر  دینی
مسند حکومت منافع، مذبوحانه برآنند تا 
بساط قدرت مداری خویش به قصد 
اعمال تحقیر بر ملت را ھمچنان حفظ 
کنند. آن جو فروشان گندم نمایی که، 

ھا شھروند ایرانی را صغیر و  میلیون
ه" پنداشتند ولی پته شان ھر روز "رم

بیش از پیش بر آب می افتد. به 
ھای دست به دست شده  انیمیشین

ھا، تا نیروی  بنگریم و به ویدئو کلیپ
متعرض اجتماعی را بشناسیم و تا 
بفھمیم بی نتیجه بودن تشبثات مدام 

ھایی را، که  بی اثرتر حکومت کننده
بخاطر بلند شدن امواج مقابله گفتمانی 
و اجتماعی مردمان، سخت دچار 

 .اند و پیچیده در خود ھراس

  
کالفگی راس نظام ھم، ازجامعه به انکار 

 !برخاسته است
ای در ھیچ  ھمه می دانند که آقای خامنه

ای خود راعصبانی تر از خطر "نفوذ  عرصه
فرھنگی" دشمن در تار و پود نظام نشان 
نمی دھد. جناب "آقا" تا به اینجا می رسد، 

خت گر می گیرد و دندان قروچه می رود. او س
به زمین و زمان فحش می دھد و ھر اھل 
تساھل و مسامحه در نظام را ھم به "بی 
بصیرتی" و حتی متھم به ارتکاب"خیانت" در 
حق "اھداف مقدس حکومت اسالم" می کند. 
به این دلیل که او در مقام راس نظام و 
مشرف بر معضالت نظام، از دست جامعه 
تمکین ناپذیر و به مقاومت برخاسته دچار 

ای که ایستادگی  است! از دیدن جامعه  خشم
پیشه کرده و دیگرحاضر نیست خود را در 
قامت این حکومت درآورده و به دراز کشیدن 

آن تمکین  Procrustes بر تخت پروکروستسی
ورزد! تختی که بنا به اساطیر یونان قدیم، 

ی آن چنان شخص مخالف حاکم وقت رابر رو
دراز یا کوتاه می کردند که فرد زجرکش 
سرانجام در ھمان اندازه دلخواه وضع موجود 

 !ازتخت برخیزد
پاسداران والیت به چشم خود می بینند که 
الگو سازی و الگو پذیری اسالمی شکست 
خورده و برنامه حکومت والیی در ارایه "الگوی 
اسالمی" ناکام مانده است. ناراحتی ولی 

ه، از ناھمخوانی جامعه عرفی ایران امروز فقی
است با نیات این حکومت.عصبیت از دست 
ھمان جوانان طاغی که در زمانه جمھوری 

اند و نیز از  و قد کشیده  اسالمی زاده شده
عصیان زنان جوان یاغی پرورده شده در ھمین 
نظام. غضب او از موسیقی غذای روح 

ھاست و از رقص و شادی جمعی  انسان
رخاسته از درون مردمان. از خلوتی روز افزون ب

ھای دینی مرتبط با حکومت  مراسم و مناسک
ھا. از  و نیز از رکود چشمگیر در نماز جمعه

شان  اینھمه گرفتار شدن "ایران اسالمی"
است در "منجالب فساد"، که روزگاری قرار 
بود "ام القراء" نمونه "عفاف" و "حجاب" در 

لی اینک بر اثر "جھان اسالم" باشد و
گسترش فقر در این کشور نشسته بر دریای 

ای" شده زیر  نفت و گاز، بدل به "عشرتکده
چادرو چاخچور اسالمی برای زوار متمول از 
جمله از خلیج فارس! خشم رھبر نظام، از 
شکست نظام است و از رواج و سلطه بدترین 
اقتصاد و اخالق مرکانتلیستی (سوداگرایانه) 

ً محصول زیر بنا و روبنای  در کشور که دقیقا
خود ھمین نظام می باشد. مضحکه "اقتصاد 
مقاومتی" وی، محصول نا فرجامی سیاست 

ای" آن، و سیاست بدفرجام  ضد ملی "ھسته
اش، تشبثی برای حفظ   "عمق استراتژیک"

آن. نظام اکنون در حالی در   حکومت شیعی
خود فرو می کاھد که جامعه راه خود از کوره 

ھا می گشاید. این دو در ارتباط تنگاتنگ با  اهر
ھمند. اینست حقیقت خشم ولی فقیه و 

 .حکومت والیت از امروز ایران
  

ھای حکومتی، در تحلیل  صف بندی
نھایی انعکاس غیر مستقیم چالش 

 !اند جامعه با حکومت
ھای در نظام، با واقعیت حرکات  تصمیم گیری

روبرو با  مطالباتی گسترده جامعه مواجھند و
جنبش اجتماعی جاری با چراغی خاموش! 

ھا در حکومت، نه فقط متاثر از  صف بندی
اند که در تحلیل نھایی،  تحوالت در جامعه

محصول و بازتاب ولو غیر مستقیم آن چالش 
محوری و فراگیری ھستند که در کشورجریان 

ھا در حکومت،  دارد. عمومی ترین صف بندی
ه مخدوش، از مقابله ولو که با واسطه و بگون

جامعه با ھسته اصلی و رویکرد اصلی حکومت 
است که رنگ و بو می گیرند. شنیده شدن 
صداھایی خالف رویه حاکم در مجلس و غیر 
مجلس را، نتیجه فریادی باید دانست که در 
جامعه علیه زور و تحمیل بلند شده است. 
حکومتیان، ضربات تعرضات مدنی را بر پیکر 

کنند و خود را در برابر  خویش حس می
ای می بینند که در آن، حرکت مدرنیته  جامعه

خواه با مطالبه سکوالریستی، جریان طبیعی 
خود می پیماید. ھمه اینان خود را رو در رو با 
مردمانی می یابند به چالش برخاسته برای 
آزادی و دمکراسی، برای رفع تبعیض از انواع 

برای عدالت آن در کشور، با تحرکات متنوع  
خواھی در ایران، با اعتراض فزاینده ملی علیه 
سیاست خارجی ماجراجویانه جمھوری 
اسالمی و نیز این خواست که سیاست ایران 
در قبال جھانیان بر محور صلح و دوستی ملل 
بچرخد و نه که برآورنده تمایالت ایدئولوژیک 

ھا با امتداد  حکومت شیعی شود. این چالش
حکومت، آن را شیار زده و اینجا و  یافتن تا درون

ھای مثبت  آنجا کسانی از آن را به موضع گیری
وا می دارد و گام بگام نیز حکومت را وادار به 

ھایی می کند. عمومی ترین و  عقب نشینی
توضیح دھنده ترین صف بندی در حکومت، 
ً اینست که نجات نظام از کدام طریق  مشخصا

آموزی از  باشد؟ حکومتگران دینی با درس
تجربه بزرگترین، نیرومندترین و پایدارترین 
حکومت ایدئولوژیک قرن بیست یعنی "شوروی 
سوسیالیستی"، ھرچه بیشتر در پشت یکی 
از دو رویکرد صف می کشند: آیا در برابرجامعه 
بیایستند (مشابه رویه ابتدا استالینی و بعدش 
ً استحکام ایدئولوژیک نظام  برژنفی) تا مثال

شان پابرجا بماند، یا که بین نظام و  فقھی
ھایی صورت دھند بلکه حکومت  جامعه آشتی

 ً بتواند خویش را سرپا بدارد (رویکرد مقدمتا
خروشچفی و سپس گارباچفی)؟!حکومت میان 

ای در  خود، به عرصه تقابل دو سمتگیری برنامه
کشور نزدیک می شود. تقابلی ولو در ظرف 

با مظروفی چنین  سترون والیت و ھم از اینرو،
 !مغشوش و درھم ریخته
ای در جامعه  ھای برنامه این، ھمانا صف آرایی

ایران امروز است که با گذاشتن اثر مھر و زدن 
ھای حکومتی، دو  برصف بندینشان خود 

رویکرد عمومی زیر پرچم جمھوری اسالمی را 
در جھاتی متضاد تولید کرده و شکل می دھند؛ 

به   ھا مکین کردنیکی متقاعد به برخی ت
جامعه ایران و دیگری  الزامات اھداف امروز

متخالف با آن. نه که برعکس باشد به این 
اند  ھا در حکومت بندی معنی که گویا این صف

سرنوشت جامعه را رقم زنند؛  که می توانند 
ھمانی که، باور بسیاری از اصالح طلبان است 

عه در و راھنمای عمل آنھا! از ایندو بازتاب جام
حکومت، یکی در خدمت حفظ و تثبیت نظام 

اش با ھرگونه رفرم جدی،  است در مقابله
وحتی خودکشی تلقی کردن اصالح طلبی و 
تجدید نظر خواھی و عقب نشینی، و دیگری 

ھای معین  جستن مصالح نظام در آشتی یابی
    .آن با جھاتی از جمھوری مبتنی بر مدنیت

 که بر تجربه برای آن بخش گسترده از جامعه
و نیمه خود متکی است، اصالح   سه دھه

 حکومت والیی کاری است ابتر. مسئله، عقب 
 نشاندن نظام است در نھایت امر برای تعطیل
 شدن آن و به حاکمیت رسیدن حکومت مردم بر
مردم. از نظر این نگاه و این بخش از جامعه، 
 سرنوشت سیاست در ایران با نتیجه چالش

وندی علیه تحمیالت گری جنبش شھر
  ...حکومتی

  ١٦ادامه در صفحه 
  



 
 

 
 

 

  
 

  ٧صفحه   ٦٤شماره     

 
مدت ھاست که حقوق کار در ایران به 
عنوان مانع جدی در روابط و مناسبات 

 ھای تا کنونی در ایران تولید از سوی دولت
بیان شده است، و به شیوه ھای گوناگون 

شود تا این حقوق به  کوشش شده و می
نازلترین و کم ھزینه ترین و در عین حال 
سودآورترین وضع آن برای سرمایه داری در 

 .ایران تغییر یابد
  

در مقاطع مختلفی این مقررات زدایی به 
 شیوه ھای گوناگون طرح و دنبال شده
است که متاسفانه از سوی کسانی که 
خود را مدافع و یا به نوعی نمایندگان 
حقوق کارگران می دانند، به این تھاجمات 
به دالیلی بی توجھی شده است. برای 
نمونه برخوردھایی را که در برابر مبارزه با 
طرح به شدت وایس گرایانه استاد 
شاگردی از جانب این گونه از مدافعین 

در ایران در نظر بگیریم، شاھدی حقوق کار 
است بر این بی توجھی که به بھانه حضور 
فعال ائتالف برجی از فعاالن مستقل با یک 
تشکل رسمی صورت گرفت. در آن زمان 
نسبت به این گونه برخوردھا پاسخ ھایی 
از سوی نگارنده داده شد و بی پایه بودن 
توجیھات انفعال آمیز به بوته نقد گذاشته 

پوسته سخت دارندگان  ما ظاھرا شد، ا
این اندیشه ھا جامدتر از آنست که دریابد 
ھجوم ھمه جانبه، ھماھنگ و مستمر به 
حقوق کار بزرگتر از آنست که آنرا به بھانه 

ھای ¬ھایی از جمله مواضع تشکل
 .رسمی نادیده گرفت

ھا ¬از جمله مواردی از این دست تحلیل  
ایش مصوبه افز«ایست باعنوان ¬ مقاله

مناطق آزاد اقتصادی، توسعه، عمران و 
» آبادانی یا استثمار وحشی طبقه کارگر

به قلم آقای نسان نودینیان که در اخبار 
منتشر گردید. این  ١٣٩٥مرداد ١٧روز 

مقاله کوشش دارد که مبارزه علیه حقوق 
کار در ایران را به مبارزه برای ارتقاء سطح 

د مھم دستمزدھا تقلیل داده و سایر موار
حقوق کار را که از قضا ھم در عرصه ملی 
و ھم در جھان مورد ھجوم سرمایه داری 
قرار دارد به تحزب و تشکل یابی کارگران 
که اساسا پروژه ای دراز مدت می داند، 
موکول کند و دلیل این موضع گیری را در دو 

برای «نکته بیان می کند: اول اینکه 
کار کارگران مسجل شده است که قانون 

جمھوری اسالمی حامی منافع کارگران 
در شرایط کنونی «، و دیگر اینکه »نیست

مبارزه برای افزایش دستمزدھای باالی 
خط فقر و دور انداختن حداقل دستمزد 

مصوب شورای عالی کار به شکل مبارزه 
عرصه ھای مبارزه کارگران  سراسری 

 ».است
  

 :را بخوانیم فرازھایی از این تحلیل 

انجمن ھای «و » خانه کارگر«خودیھا اگر »
به اصطالح نگران "قانون کار" » صنفی

ھجوم «ھستند و نگرانند که مناطق آزاد 
از جانب دولت » چندگانه به قانون کار است

برای کارگران مسجل (ثابت   روحانی! اما، 
شده) است که "قانون کار" جمھوری 
اسالمی حامی منافع کارگران نیست. برای 

ھن است که مواد زیادی از قانون آنھا مبر
کار جمھوری اسالمی موانع و سدھایی 
ایجاد کرده که نتوانند به دستمزد مکفی 
مطابق استانداردھای زندگی امروز 

و  ٤١دسترسی پیدا کنند. برای آنھا ماده 
تعیین حداقل دستمزد(الزام کارفرمایان به 
رعایت حداقل دستمزد) آشنا و در نزدیک به 

ذشته با این ماده و مذاکرات چھاردھه گ
سه جانبه دولت. کارفرما و تعدادی از حلقه 
بگوش ھای نظام اسالمی که نماینده خود 
گمارده کارگران شده اند، درگیر و در مبارزه 

 «.ای دائمی و پیگیر بوده اند
  

این تحلیل دفاع از حقوق کار در دو سطح 
محدود می کند سطح اکنونی آن و 

ح پایه ای نام گذاری سطحی که آنرا سط
 :می کند. بخوانیم

در شرایط کنونی مبارزه برای افزایش "
دستمزدھا باالی خط فقر و دور انداختن 

 ٨١٢حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار
ھزار تومان، سراسری کردن حداقل 
دستمزد باالی سه و نیم میلیون تومان، 
مبارزه برای بیمه بیکاری، عرصه ھای 

کارگران است." و ادامه  مبارزه سراسری
می دھد: "در سطح پایه ای؛ دولت و نظام 
جمھوری اسالمی به شکل سازمانیافته و 
آگاھانه ای برای اسیر کردن کارگران در 
چارچوب قوانین اسالمی ــ سرمایه قدم بر 
میدارد. تحمیل دستمزد چھار برابری زیر خط 
فقر، سلب حقوق و بیمه بیکاری از چند 

ر و جوانان تحصیلکرده بیکار، میلیون کارگ
سلب آزادی تشکل ھای کارگران مستقل 
از دولت، امنیتی کردن اعتراضات و مبارزه 
کارگران، دستگیری و زندانی کردن فعالین 
کارگری اقدامات شاخص ھستند، چاره پایه 
ای طبقه کارگر و فعالین کارگری تالش برای 
تحزب سیاسی و ایجاد سازمانھای کارگری 

 ".از دولت است مستقل
برای نادرستی نتایج چنین تحلیل ھایی 

ناگزیر از بررسی اجمالی تاریخی و منطقی 
وضعیت حقوق کار در ایران پس از انقالب 
ھستیم، اما پیش از آن نمی توان از این ادعا 

برای ھمه کارگران مسجل شده است «که: 
» که "قانون کار" حامی منافع کارگران نیست

آن جھت که مخالف آن باشیم درگذریم نه از 
که قانون کار در کلیت خود نتوانسته است 

حقوق کارگران باشد، بل که از این   مدافع 
بابت که ادعا شود ھمه کارگران دریافته اند و 
برایشان سندیت دارد که قانون کار چنان 
است که نویسنده می گوید، و به آن رسیده 

  است. 
نسبت به واقعیت آنست که اکثریت کارگران 

حقوق کار به طور کلی و قانون کار به طور 
اخص شناخت ندارند و از رھگذر ھمین عدم 
شناخت ھمه روزه دچار مشکالت می 
شوند؛ که اگر این شناخت وجود داشت 
قاعدتا باید حتی المقدور نسبت به نقض 
آشکار حقوق خود از جمله در موضوع حداقل 
 دستمزد واکنش ھای الزم را نشان دھند؛
چگونه است که کارگران آگاه به موقعیت 
حقوقی خود چنین در برابر تھاجماتی از 
جمله نقض قانون در اکثر مواردی از ھمین 
قانون کار بی انگیزه و بی تفاوت زیست می 
کنند؟ و چرا نه تنھا به دستمزدی پایین تر از 
خط فقر تن می دھند و طی سالیان با 

ی مبارزه تصویب و برقراری چنین دستمزدھای
سراسری نکرده اند، بلکه در برابر تھاجماتی 
که ھمین حداقل دستمزد را نشانه گرفته 
است مقاومت بالفعلی از آنان دیده نمی 

 شود؟

بسیاری از کارگران حتی برای یکبار ھم کتاب 
قانون کار را ندیده اند تاچه رسد که از مطالعه 
آن به نتایج مورد انتظار ما دست یابند؛ 

ی در مراجعه به ادارات کار به دلیل بسیار
ھمین عدم شناخت در دفاع از خود ناتوان 

اند و در بیشتر موارد از شکایت و پناه ¬ بوده
بردن به قانون سرخورده شده اند. تقریبا 
ھمیشه با فراوانی پرسش در باره حقوق و 
مزایای حین کار از سوی کارگران برخورد 

تند که داشته ام و ھنوز ھم کارگرانی ھس
تنھا مرجع آنان ھمان سازمان ھای رسمی 
کارگری است که از نظر فعاالن مستقل به 

تشکل ھایشان دولت فرموده  درستی 
ارزیابی می شود. اما این واقعیت انکار ناپذیر 
است. بسیاری از کارگران به ویژه درمیان 
تحصیل کرده ھا ھنوز به ماھیت طبقاتی خود 

ته از کارگران به ناآگاھند و از قضا این دس
  ...دلیل داشتن سواد بیشتر 

   ٨ادامه در صفحه 
  

 وظیفه ای ھمگانی است ،دفاع از حقوق کار
  

  تقلیل گرایی در دفاع از حقوق کار ؛ رویگردانی از ضرورت حفظ حقوق شناخته شده کارگران است

 حسین اکبری

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
 



 

   ٨صفحه   ٦٤ شماره     

  ... دفاع از حقوق کار
  ٨ادامه از صفحه 

مورد توجه کارفرمایان بوده و متاسفانه به 
دلیل شرایط ناگواری که بر بازار کار حاکم 

دی برابر یا حتی کمتر از است آنھا به مز
حداقل دستمزد مصوب تن می دھند و 
برای استخدام گاه دیده شده است که 
مدرک تحصیلی خود را پنھان می کنند این 
اجبار و گریز ناگزیر را برمی تابند تا از 
شرایط کنونی عبور کنند و دقیقا به دلیل 
ھمین شناخت کارفرمایان از موقعیت 

ی از ارزان کنونی آنھا است که بخش
 می سازی نیروی کار شامل این نیروھا 

 .شود
شود به استناد پاره ای از مبارزات  می 

کارگران بخش ھایی چون کارگران بافق، 
طالی آق دره، نیشکر ھفت تپه و یا 
کارگران حمل و نقل شرکت واحد 
اتوبوسرانی به این رسید که کارگران از 

ی پاره ای از حقوق خود آگاھی دارند که ب
تردید این آگاھی نتیجه در گیر شدن آنھا 
با موضوع و شناخت از حقوق کار ملی و 
بین المللی است اما در برابر این نمونه ھا 
موارد بسیاری ھم وجود دارد که تعدیل 
نیرو ھا و بیکار شدن بسیاری از کارگران 
اساسا رسانه ای ھم نمیشود چون 

د نمودی که برپایه مبارزه آنان با این رون
روبه افزایش دیده نمی شود و ما آماری 
که نشان دھد چه تعداد از کارگران ھر 
ماھه به صف گیرندگان حق بیمه بیکاری 
می پیوندند در دست نداریم. در صورت 
شناخت کارگران آنگونه که دوستان 
مدعی می پندارند باید سطح مبارزه برای 
دفاع از حقوق کار و به تبع آن دفاع 

کار با ھمه اشکاالتش  ازھمین قانون
خیلی فراتر از آنچه که شاھد ھستیم 

 .باشد
البته چرایی این موضوع قابل بررسی و  

آسیب شناسی است از ھمین رو نیازمند 
چندباره بررسی تاریخی و منطقی 
وضعیت حقوق کار در ایران خواھیم بود. در 

 :این جا اجماال به این یررسی می پردازیم
کارگران در ایران در  وضع حقوق کار مدافع 

قالب قانون کار پس از انقالب تنھا و 
محوری ترین مطالبه و انتظاری بود که 
کارگران از انقالب داشتند (در حوزه وضع 
قوانین) و چگونگی پاسخ به این انتظار نیز 
مھمترین عرصه مبارزه کارگران برای 
برقراری میزانی از آزادی و عدالت در 

برپایی و استقرار  نظامی بود که خود در
آن نقش اساسی و بی تردید تعیین کننده 
ای داشتند. اگر از تحریف تاریخ انقالب 

به سوی یک وافع بینی  ١٣٥٧بھمن 
تاریخی این رویداد عبور کنیم و فارغ از 
نتایج بدست آمده پساانقالبی به قدرت 

اقتصادی منجر  –کارگران در فلج سیاسی 
ه تحلیل به فروپاشی سلطنت منصفانه ب

بپردازیم؛ بدیھی ترین نتیجه آن اینست که 

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است

 

کارگران انتظاری برحق در کسب حقوق 
کاری فراتر از آنچه پیش از انقالب زندگی آن 
ھا را رقم می زد، داشته باشند. ھم از آن 
رو مبارزه بر سر تصویب قانون کار به عرصه 
ای برای سنجش وفاداری و یا پشت کردن 

اسی آن روز بدل به انقالب در فضای سی
گشته بود و بدیھی ترین نتیجه این مبارزه 
را شرایط آن روز ایران رقم زد شرایطی که 
نوعی مھار انقالب و خواست ھای انقالبی 
را ھدف قرار میداد. این شرایط را عوامل 
گوناگونی آفریدند و رخداد ھای متفاوتی 
زمینه ھای آن را فراھم کردند که مھمترین 

د می توان جنگ ھشت ساله آنھا را به ج
دانست چرا که تا پیش از آغاز جنگ 
مھمترین موضوع داخلی در ایران برای 
کارگران بی تردید جنبش قانون کار بود و 
جنگ در فرسایش این جنبش نقش 
اساسی داشت و آن را از متن به حاشیه 
برد. اما دراین حاشیه ھم ھیچ نیرویی را 

کارگران و  توان و یارای نادیده گرفتن نقش
زحمتکشان در دفاع از میھن و استقرار 
شرایط پسا انقالبی نیود و چنین شد که 
تصویب قانون کار به طوالنی ترین پروژه 
سیاسی _حقوقی در حاکمیت برآمده از 
انقالب بدل گردید و از قضا به مصلحت 
گرایی سازمان یافته ای انجامید تا تصویب 

دت بین آن (قانون کار) از کشمکش دراز م
موافقین و مخالفین آن دریک فرایند زمانبر 

) ١٣٦٩تا سال  ١٣٥٧(در طی سال ھای 
به محمع تشخیص مصلحت نظام سپرده 
شود و نتیجه آن قانونی شد که حقوق کار 
را در عرصه ھایی از آن به گونه ای بپذیرد 

و در عرضه ھای دیگر به گونه ای نقض  
پیش از  کند. این قانون قرارداد ھای کار که

قانون کار گذشته  ٣٣انقالب بر اساس ماده 
شد؛ را منتفی کرد و  یک جانبه فسخ می

با سپردن تصمیم در باره چگونگی فسخ 
قرار داد به آرای شورای ھای اسالمی کار 
در ھیات ھای حل اختالف امتیازی برای 
کارگران در نظر گرفت در عین حال ھمین 

ینی شوراھا بنا به عدم استقالل پیش ب
شده در قانون و آیین نامه ھای مصوب در 
اغلب موارد خود به مانع جدی برسر اجرای 
مواد حمایتی قانون از کارگران تبدیل می 
گردید و این تناقض در جای جای قانون کار 

 .موجود است
ان کار بھر حال آنچه که تصویب شد نه پای

بل که آغاز و عرصه ای شد تا جامعه ھرچه 
بیشتر از مقاصد عدالتخواھانه مورد انتظار 
از انقالب محروم تر گردد و ھرچه بیشتر 
کارگران را از تعیین سرنوشت خویش دور 
سازند؛ این محرومیت و دوری با حذف 
تدریجی اعمال این قانون و سپس با عدم 

بھانه اینکه اجرای فصول و موادی از آن، به 
قانونی سخت گیرانه و مانعی بر سر راه 
فعالیت ھای اقتصادی کارفرمایان است؛ 
ھمچنان ادامه دارد. آنجا که توانسته اند از 
ظرفیت ھای منفی در نگارش قانون به 

سود سیستم کارفرمایی بھره برداری 
کرده اند و آنجا که این کار بنا به دالیلی ممکن 

) و ١٩١مواد(مانند ماده   نبود به اعتبار برخی 
تبصره ھا و آیین نامه ھا و دستور العمل ھا و 
شیوه نامه ھا گرفته تا بکارگیری شیوه ھای 
اقتدارگرایانه قانون را دور زده اند. نقض قوانین 
در شرایط اسفبار ناشی از ناکارآمدی 
سیاست ھای اقتصادی، اعمال سیاست 
ھای نادرستی چون تعدیل ساختاری، بحران 
ھای اقتصادی جھانی وتاثیر آن بر سیاست 
ھای اقتصادی داخلی، اعمال تحریم ھای 
طوالنی از پس از انقالب و افزایش تحریم 
ھای دھه اخیر بواسطه کشمکش ھای 
ناشی از سیاست ھسته ای در روابط ایران 
با جھان و به ویژه غرب بر بازار کار درایران، 

ویه رویکرد به سیاست اقتصاد وارداتی بی ر
موجب گردیده است تا تولید ات داخلی روز به 
روز کاھش یابد و کارگران این عرصه به صف 
ارتش بیکاران رانده شوند. کارخانه ھا و بنگاه 
ھای اقتصادی قدیمی در یک فرایند ناسالم 
به نام خصوصی سازی با ارزان ترین قیمت 
حراج شوند که عمدتا با فروش تجھیزات 

ت نوسازی از گردونه تولید قدیمی و نبود قابلی
ارزش خارج و تجھیزات آنان به حراج و زمین 
ھایشان در بورس مسکن و مستغالت و 
ساختمان ھای تجاری زنجیره ای و جز آن 

 .وارد گردد
بی تردید صنعت و کشاورزی و تولیدات دراین  

عرصه ھا دچار رکودی گردیده اند که اولین 
 آن رویکرد سرمایه نتایج 

اردات افسار گسیخته و بی رویه و به و  -١
غیر قابل کنترل (چه به صورت رسمی و چه 
قاچاق آن) جھت رفع نیازمندیھای مصرفی 
مردم و سوداگری بی قاعده و قانون از وادی 

 این نیاز ھا،
به مستغالت برای تامین سود به واسطه  -٢

فراوانی متقاضی مسکن و در عین حال 
مھمترین دسترسی به رانت موجود در کسب 

 موضوع آن که زمین است؛
به بازارھای مالی به خاطر فعالیت  -٣

سوداگرانه و سیالیت پول و اعتبار بانکی و 
امکاناتی که این شکل فعالیت ھا برای جذب 
اعتبارات از منابع موجود در کشور (از محل 
فروش نفت) از سویی و جذب نقدینگی 
موجود در جامعه از سوی دیگر به دست می 

؛ بوده است. این رویکرد سرمایه ھمراه دھد
با تنش ھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
موجود در جامعه تبعاتی را نیز به ھمراه 
داشته است که از رھکذر آن فساد دامن 
گستر رانتی و ویژه خواری و دزدی و اختالس 
را حاصل گردیده و رواج یافته است. به این 

واھد بود ترتیب بدیھی است آنچه ناسودآور خ
فعالیت اقتصادی در تولیدات صنعتی و 

 . کشاورزی است
با وجود چنین شرایطی شاھد گوناگونی  

تحلیل ھا برای توضیح علل ھجوم به حقوق 
  . ...کار در ایران ھستیم

   ٩ادامه در صفحه 
 



 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٦٤ شماره     

 ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 

اقتصادی و یا طرح ھایی نظیر استاد 
شاگردی و خروج کارگران ار شمول برخی 
موادقانون کار؛ ھیچگاه به مبارزه برنخاسته و 
بدتر از آن در مواردی نمایندگان وابسته زیر 
لوایح و دستور العمل ھایی چون طرح استاد 

این تحلیل که متولیان شاگردی امضا زده اند. 
آن در خانه کارگر،حزب اسالمی کار و سایر 
تشکل ھای وابسته به جناح ھای حکومتی 
پیرامون آن متمرکز ھستند ھمواره به دنباله 
روی از سیاست ھای کالن در تعدیل 
ساختاری و نقض مقررات در روابط کار بی 
تفاوت بوده است و در مواقعی که سران ھر 

وابسته به آنھا در ھرم  یک از تشکل ھای
قدرت جایگاھی یافته اند، در کمک به 
سرکوب جنبش کارگری و تھی سازی 
تشکل ھای مختلف از مقاومت در برابر 
سیاست ھای ضدحقوق کار فعال مایشاء 

 .عمل کرده اند

اما دسته دیگری از تحلیل ھا در نزد فعاالن 
کارگری اعم از اینکه در جایگاه نمایندگی 

ر رسمی تشکل ھای موجود رسمی و غی
باشند یا نباشند و یا مستقل از این تشکل 
ھا به کار آگاھی بخشی به کارگران می 
پردازند؛ وجود دارد که این تحلیل ھا تالش 
دارند ھم به زمینه ھای تاریخی و ھم منطق 
این ھجوم و دالیل کنونی آن توجه کنند. این 
تحلیل در یافته است که سیاست مقررات 

در عرصه جھانی از اھداف دولت ھای  زدایی
سرمایه داری اعم از اینکه سیاست 
نئولیبرالی را آشکارا دنبال کنند یا به 
نمایندگی از احزاب سوسیالیست مانند آنچه 
در فرانسه حکومت می کند؛ باشند در 
مجموع مخالفت آشکار خود را با نقض حقوق 
کار در عرصه ھای گوناگون پنھان نساخته 

ر جا نیاز به مقررات زدایی را حس اند و ھ
کنند از طریق تغییر قانون کار و یا حذف اقتدار 
اتحادیه ھای کارگری در روابط کار و ھر شیوه 
ممکن دیگر اھداف خود را دنبال خواھند کرد. 
ھمین اھداف از سوی سه نھاد بین المللی 
سرمایه که عبارتند از صندوق بین المللی 

نی و بانک جھانی پول، سازمان تجارت جھا
به کشورھای پیرامون و توسعه نیافته یا در 
حال توسعه دیکته میشود و دولت ھای آن 
کشور ھا ھرجا که توانایی حذف مقررات کار 
را داشته باشند لحظه ای درنگ نخواھند 

 .کرد
ھمه دولت ھا در ایران گرچه در موضوعاتی 
چون سیاست و فرھنگ و اقتصاد اختالف 

ه و یا دارند اما در برابر نظرھایی داشت
موضوع حقوق کار و کارگران بی ھیچ تردیدی 
ھم نظر ھستند. در ھیچ یک از دولت ھای 
پس ازجنگ ھشت ساله اراده ای در رعایت 
حقوق به رسمیت شناخته شده در مقاوله 
نامه ھای بین المللی، قانون اساسی و 
قانون کار وجود نداشته است. اما درعین 

ھا تالش داشته اند تا  حال ھمه دولت
ھمبستگی و  کارگران را از استعداد و توان 

  ... دفاع از حقوق کار
  ٨ صفحه ادامه از

یک در طرف تحلیل مدافعین لغو مقررات 
کار و نقض آشکار حقوق کار در ایران 
است که از سوی صاحبان سرمایه ارایه 
میشود و تکیه اساسی آن به دور از 
ارزیابی موقعیت کنونی، تنھا به نقش 
حقوق رسمیت یافته در قانون در 
ناسودآوری فعالیت ھای اقتصادی می 

که ھزینه ھای پردازد و مدعی است 
ناشی از سھم نیروی کار در ھزینه ھای 
تمام شده باالست و تعھدات در باره 
نیروی کار نیز سختگیرانه است و برای 
نیل به سرمایه گذاری ھای جدید 
الزمست این ھزینه ھا از راه ارزان 
سازی نیروی کار کاھش یابد و تعھدات 
نیز صرفا در رابطه با میزان بھره وری کار 

وی کارفرما تعیین شود. آنھا از س
معتقدند که سپردن تکلیف نیروی کار به 
دست تعھدات قانونی الزام آور حق 
آزادی فردی را از سرمایه گذاران سلب 
می کند و در خرید نیروی کار (که از نظر 
آنان مانند سایر عوامل تولید قابلیت 
کاالیی دارد) نباید آزادی و اختیار از 

د. آنھا دلیل رشد صاحبان کار سلب شو
نایافتگی اقتصادی را در نیود این آزادی و 

 .اختیار می دانند و الغیر
در سوی دیگر تحلیل ھای گوناگونی  

است که از سوی مدافعین حقوق کار 
بیان می شود . این تحلیل ھا سه 

 :دسته اند
تحلیلی که ظاھرا ناب نگر است و حقوق 
کار را در قالب قانونی رادیکال می 

دد لذا این گرایش در بھترین حالت پسن
مبارزه برای افزایش مزدساالنه را 
مھمترین موضوع طبقه کارگر ایران در 
شرایط کنونی می داند و مبارزه علیه 
سایر مطالبات اجتماعی و اقتصادی 
کارگران را به تحقق تحزب سیاسی و 
تشکل یابی آزادانه کارگران موکول می 

 .کند
زد تشکل ھای تحلیل دوم بیشتر در ن 

پیرامون و درون خانه کارگر است این 
تحلیل در بھترین حالت محدودیت را در 
ارزان سازی نیروی کار ارزیابی و محکوم 
کرده و خواھان ارتقاء سطح معیشت 
کارگران بر سر میز مذاکره است که 
معموال بنا به ویژگی ھایی که از ساختار 
شورای عالی کار و ھمچنین ماھیت 

بسیاری از نمایندگان تا کنونی وابسته 
شوراھای اسالمی کار سراغ داریم در 
این خواسته ھمواره کارگران را نومید 

ھم مانند تحلیل   کرده اند. این تحلیل 
اول چشم را بر روی سایر ترفندھای 
مقررات زدایی از روابط کار می بندد و 
اساسا نسبت به آنچه که به مطیع 

ی چون سازی نیروی کار از راه ھای
قرارداد موقت کار، طرح ھای مناطق آزاد 

مقاومت در برابر سیاست ھای مقررات 
زدایی تھی کنند و شرایطی را که موجبات 
این ھمبستگی می گردد از میان بردارند و 
ھمراه با آن، با ترفند ھایی بخشی از حقوق 
کار را از آنان بازستانند. موارد نقض حقوق 

تھاجمات ھمه جانبه ھماھنگ و  کار و
مستمر را در مقاالت پیشین برشمرده ایم 
ولی ضرورت دارد تا براین نکته تاکید دوباره 
داشته باشیم که تقلیل گرایی در مبارزه به 
سود شعار افزایش دستمزدھا تا نرخ مورد 
نظر باالی خط فقر زمانی امکان پذیر است 

تن که مبارزه ھمه جانبه برای در ھم شکس
این ھجوم ھمه جانبه، ھماھنگ و مستمر 
سازمان یابد و سراسری شود. وقتی ضرورت 
سازمان یابی کارگری با ویژگی ھای 
مستقل و آزاد برای دفاع از حقوق کار را به 
تحزب گرایی کارگران موکول کنیم، زمانی که 
عقد قراردادھای اسارت بار را که در مناطق 

ود به آزاد و ویژه اقتصادی باسکوت خ
رسمیت بشناسیم، آنگاه که به طرح ارزان 
سازی نیروی کار و شیوه ھای برآوردن چنین 
اھدافی دیده اغماض ببیندیم و در ھنگامه ای 
که ھمه ساز و کار ھای سیستم کارفرمایی 
اعم از دولتی و خصوصی حمایت ھای 
قانونی از نیروی کار و از آن جمله نفی تعیین 

ھدف گذاری  حداقل دستمزد سنواتی را
کرده شده است؛ به درستی برای کارگران 

و سطح آگاھی و  توضیح داده نشود 
ھوشیاری کارگران در این موارد و در دفاع از 
حقوق کار به رسمیت شناخته شده ارتقاء 
نیابد؛ امکان سازمانیابی کارگران نه تنھا 

یابد بل که ھمین بخش از -تحقق نمی 
زان از کارآمدی سازمان یافتگی آنان با ھر می

شان نیز از دست خواھد رفت. تکرار مکرر 
خطا در ارزیابی موقعیت کنونی با این عبارت 

اگر خودیھا « پردازی ھای خالف واقع که : 
به » انجمن ھای صنفی«و » خانه کارگر«

اصطالح نگران "قانون کار" ھستند و نگرانند 
ھجوم چندگانه به قانون کار «که مناطق آزاد 

جانب دولت روحانی! اما، برای  از» است
کارگران مسجل (ثابت شده) است که 
"قانون کار" جمھوری اسالمی حامی منافع 

ھیچ مشکلی را از طبقه » کارگران نیست. 
کارگر ایران حل نمی کند و تنھا او را در برابر 
این ھجوم لجام گسیخته بی دفاع رھا 
می سازد. دفاع از حقوق کار؛ وظیفه ای 

ست وتقلیل گرایی در دفاع از ھمگانی ا
حقوق کار؛ ناتوانی در درک واقعیت زندگی 

رویگردانی از  امروزین کارگران است و این 
درک ضرورت حفظ و اشاعه حقوق شناخته 
شده کارگران را به دنبال خواھد داشت. 
امروز ھیچ انسان اندیشمند مدافع حقوق 
کارگران را گریزی از تالش بی دریغ برای دفاع 

حقوق کار نیست. این میدانی است که  از
بار دیگر ھمه را به محک تجربه خواھد 

 .سنجید
  

 از وبالگ کار در ايران
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  گسست ھای اجتماعی ...
  ١٤ادامه از صفحه 

یز قانون اساسی مشروطیت) آرام آرام از جامعه ما رخت آم ھای تبعیض رغم ماده ھای سنتِی مذھبی میان شیعه و سنی (به درگیری
تبع آن استقرار حکومت دینی در ایران، برخالف تبلیغات حکومتی،  و به ٥٧کم بروز بیرونی چندانی نداشت. با انقالب سال  بربست یا دست

ات ھم نه مردم عادی که خود ھای مذھبی شده است. و سرمنشأ این اختالف کشور ما دوباره شاھد رشد تعصبات دینی و اختالف
شود. اینکه در عمر  تنھا قانون حکومتی بر این اساس بنیان گذاشته است بلکه در عمل بسیار فراتر از قانون رفتار می حکومتگرانند. نه

 ھای گوناگون ایران حضور نداشته است، برای حکومتیان ی جمھوری حکومت اسالمی یک وزیر اھل سنت در دولت وھشت ساله سی
ھا ایرانی  وطنان اھل سنت ما چیزی جز تبعیض و سرکوب نیست که گویا در میان میلیون است اما در چشم ھم» بدیھی تر از بدیھی«

برگذار » ھفته وحدت«برخوردار باشد! در حکومتی که با تبلیغات فراوان ھمه ساله » لیاقتی«سنی یک نفر نبوده است که از چنین 
ی تھران یک مسجد متعلق به اھل سنت وجود ندارد، یک نفر از اھل سنت به ریاست حتی یک دبیرستان شود، در شھر چند میلیون می

  ...شود و ھم دست نیافته است. تنھا مسجد اھل سنت در مشھد تخریب می
  .ن خود نیستای، چیزی جز خشم و بیگانگی با کاشانه و وط   ھای سرکوبگرانه و سیاست   نتیجه چنین نگاه تحقیرآمیز و ضدانسانی

ھا را به فرصت دیگری  کنم (و شرح آن در اینجا به علت طوالنی شدن مقاله تنھا به فھرست کردن چند گسست دیگر بسنده می 
 )گذارم وامی
رشد مسایل قومی و ناتوانی حکومت در ترویج مفھوم شھروندی و  - ٤توان به شش گسست مھم دیگر اشاره کرد:  کم می دست

 - ٦ھای فرھنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه و حکومت؛  گسست میان ارزش -٥عرصه نمایان شده است؛ گسستی که در این 
گسست میان حکومت و نخبگان فکری و  - ٧گسیخته تضادھای طبقاتی و فقر و ثروت؛  ھای حوزه اقتصاد و رشد فزاینده و لجام گسست

  .میان حکومت و اپوزیسیون گسست دشمنانه - ٩گسست میان مرکز و غیرمرکز؛  -٨متخصصان جامعه؛ 

 کالم آخر
ھاست.  ھایی وجود دارد اما، کوشش حکومتگران خردمند آن جامعه در پی ترمیم و کم کردن این گسست ای ھمواره گسست در ھرجامعه 

آشکار طور  ھایی است که به سکانداران اصلی ممکت ما برای کاھش گسست  شود کوشش اما در کشور ما تنھا چیزی که کم دیده می
  .کنند بنیاِن جامعه ما را تھدید می

ھا کنار ھم قرار بگیرند و  ی این گسست ھا را مھار کند اما، در فردا روزی که مجموعه امروز سریش قدرت توانسته است این گسست
  رو شود آیا تاب خواھد آورد؟ کشور ما با وضعیت بحرانی بزرگی روبه

 ---------------------- 
 ١٣٩٥، مرداد و شھریور ١٠شریه میھن، شماره برگرفته از ن*

 

  ارتداد ...
  ٣ادامه از صفحه 

مقامات قضایی ایران، "بر که به گفته 
اساس حدود شش آیه صریح قرآن در 
شش سوره مختلف، روایات، احادیث و 
کردار پیامبر اسالم و امامان شیعه و 
فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتھدان 
شیعه تدوین شده، ارتداد را به دو مقوله 
"ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و 

و  برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ
برای زنان مرتد مجازات حبس دایم 
  تعیین کرده است.
  چماق ارتداد بر سر ھمه

ھای گسترده مخالفان و  بعد از اعدام
دگراندیشان به اتھام "ارتداد" و "نفاق" و 

، حذف فیزیکی آنھا ۶٠غیره در دھه 
عمدتا به روش قتل و ترور تغییر یافت. 
گرچه حقایق زیادی در ترور پیروز دوانی، 

وش و پروانه فروھر، محمدمختاری، داری
محمدجعفر پوینده، مجید شریف و ده ھا 
قتل سیاسی دیگر در پرده ابھام مانده 
اما واقعیتی که جای انکار ندارد این 
است که اعدام فراقانونی آنھا به اتھام 

به احتمال قریب  –ارتداد و با حکم دینی 
 -به یقین با حکم سیدعلی خامنه ای

ت. چرا که طبق ماده صورت گرفته اس
الیحه مجازات اسالمی فتوا در وھله  ١٢

اول بر عھده ولی فقیه است و تنھا "در 
مواردی که رھبری فتوایی ندارد" و 
قضات معموال به تحریرالوسیله خمینی 

  استناد می کنند.
برگشت از اسالم و گرویدن به مذھبی 
دیگر ھم با اتھام ارتداد مجازات 

نمونه  - شود. چندین کشیش  می
و نوکیشان مسیحی در  -کشیش دیباج

ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان 
برای یوسف  ١٣٩٠صادر شده است. در سال 

ندرخانی حکم اعدام صادر شده که با 
ھای آلمان و  اعتراضات اتحادیه اروپا، دولت

  آمریکا و نھادھای حقوق بشری متوقف شد.
ارتداد بری  حتی مسلمانان ھم از اتھام کفر و

نیستند. ھر تفسیر دیگری که در چارچوب 
تفسیرھای اسالم فقاھتی حاکم نگنجد، با 
مھر ارتداد مواجه می شود. از جمله ھاشم 
آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی که 

اندرکاران حکومت  زمانی از مدافعان و دست
   اسالمی بودند، با اتھام ارتداد مواجه شدند.

دین، یا انکار اصلی از اصول آن و نه فقط انکار 
یا انکار پیغمبر، بلکه ھر انتقاد و طنزی به دین 
و نسبت به کسانی که خود را نماینده خدا بر 
زمین می پندارند، مکافات مرگ دارد. در 
رساله ھای فقھی در موجبات ارتداد آمده 
است: "دشنام دادن و تمسخر کردن خدا، 

ھر یک از کتاب ھای آسمانی، مالئکه، یا 
ضروریات دین، اگر چه مستلزم انکار ھم 

  نباشد."
فریدون فرخزاد، که در برنامه ھای طنز 
خویش، احکام رساله ھای دینی و به ویژه 
احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به 

در آلمان  ١٣٧١تمسخر گرفته بود، در سال 
به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال 

نجفی، خواننده  حکم ارتداد شاھین١٣٩١
موسیقی رپ توسط چند تن از آیت هللا ھای 
قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد 
مرزھای جغرافیائی و ملی نمی شناسد (آن 
دو ساکن آلمان بودند و سلمان رشدی اصال 
ملیت ایرانی نداشت)، خارج از روند دادگاه 

شود و  کند، غیابی صادر می عمل می
مسلمانان الزم االجرا متفاوت با فتوا، برای 

   است و به شیوه قتل و ترور اجرا می گردد.

  اتھام ارتداد سرکوب آزادی عقیده و بیان
باید پرسید چرا به انسان به محض تولد 
برچسب مسلمان می زنند و با انواع 
فشارھا او را وادار می کنند تا پایان عمر 
مسلمان باقی بماند؟ چرا پیروان مذاھب 

رجه دو محسوب می شوند و دیگر شھروند د
بھائی ھا حتی از حقوق اندک شھروندی 
ھم محروم ھستند؟ چرا کسانی که به خدا 
باور ندارند، نباید حق بیان داشته باشند؟ چرا 

   دادگاه ھای تفتیش عقیده؟
انتخاب دین و نیز بی اعتقادی به دین یک امر 
خصوصی است و خارج از حوزه نھادھای 

در کشورھائی است که حکومت. ایران جزو نا
قانون ارتداد دارد و برای قتل دگراندیشان 

شود. اتھام ارتداد و  حکم رسمی صادر می
مشابه آن، کفر و الحاد، ابزار سرکوب 
سیاسی و مقابله خشن با ھر نوع 
دگراندیشی و خاموش کردن صدای مخالفان، 

نگاران است.  منتقدان، خبررسانان و روزنامه
ار به دیگران، ارعاب قتل دگراندیشان ھشد

افکنی و حامل پیام شومی  آنھا، دھشت
رسد. مرتد خواندن  است: نوبت شما ھم می

انسانھا ھمچنین نازا کردن ھنر و اندیشه 
آزاد و خالق است و به سانسور خشنی در 
جامعه دامن می زند که پیامدش 
خودسانسوری ھنرمندان، نویسندگان و 
   گزارشگران است.

  
ھا خطاب به وزیر  امه خانواده*برگرفته از ن

  ١٣٦٧دادگستری در دی ماه 
علی کدخدائی، سخنگوی شورای  ** عباس
نگھبان، 

https://www.radiozamaneh.com/۵٣١٨٢ 
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در شرایطی ک مسئوالن دولتی بطور 
جدی در پی حذف ھم قوانین حمایتی 
موجود در قانون کار ھستند و بنظر می 
رسد ک اگر واکنش جمعی موثری در 
مخالفت با آن توسط کارگران و دیگر عدالت 

مورد نظر  خواھان صورت نگیرد، تغییرات
دولت بزودی از تصویب مجلس خواھد 
گذشت و کارگران بطور کامل از ھرنوع 
حمایت قانونی محروم خواھند شد. اما 
متاسفان در ارتباط با این مسئل اساسی 
در مقطع کنونی، سطح و وسعت 
اعتراضات در حدی ک انتظار می رود 
نیست. در واقع بخشی از احزاب و 

می توانند نقش  سازمان ھای کارگری ک
مشوق و محرک اعتراض ب تغییر مواد 
حمایتی قانون کار را داشت و موثر عمل 
کنند، فعال برخردشان با این قضی 

  منفعالنه است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای این انفعال البت دالیل بسیاری را 
میتوان برشمرد. یکی از مھمترین دالیل 
 آن، در واقع و ب نادرست نظر منفی اکثر
احزاب و تشکل ھای کارگری نسبت ب 
قانون کار است. بھمین جھت وقتی ب 
رسان ھای اكثر این احزاب و تشکل ھا ک 
از آنھا انتظار می رود با این موضوع فعال 
برخورد کنند، مراجع می شود، یا کمتر 
اثر و نشانی از موضعگیری نسبت ب این 
موضوع وجود دارذ، و یا اگر موضعی ھم 

شود، حاکی از بی توجھی و اھمیت یافت 
  قایل نشدن نسبت ب آن است. 

خان کارگری ھا و دیگر تشکل ھای 
وابست ب جناح ھای قدرت، نیز با وجود 
اینک قانون کار فعلی را دربست تائید می 
کنند و گاە و بی گاە بعضی از اعضای شان 

انتقاد می کنند،     دست اجرا از تغییرات در
تغییرات مذکور در صورت ب رغم آن ک 

تصویب از لحاظ رسمی موقعیت آنھا و 
تضعیف می کند، اما را منافع گروھی شان 

معھذا بخاطر این ک شریک ائتالف دولت 
تدبیر و امید ھستند و "وزیر کار" نیز از 
اعضای شورای مرکزی خانه کارگر است، 
کماکان با مسئل انفعالی برخورد می 

ھا و تشکل ھای کنند. از خان کارگری 
مشاب طبیعتا انتظاری بیش از این نمی 
رود، ولی از احزاب و سازمان ھای کارگری 

       چنین برخورد انفعالی قابل انتظار نبود.
چرا؟ زیرا با تمام نارسایی ھا و ایرادات جدی 
ک نسبت ب قانون کار فعلی وجود دارد، با 
این وجود در بخش ھایی از این قانون نکات 

ی وجود دارند ک تا حدودی با حق و مثبت
حقوق کارگر قرابت دارند و اتفاقا جای گرفتن 
این قوانین در قانون، بیش از ھر چیز نتیج 
مبارزات دشوار خود کارگران در شرایط 
اختناق و محصول توازن قوا در یک شرایط 
معین است. تصمیم ب برداشتن شان نیز 

  است.نتیج تغییر توازن قوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بھمین دلیل، درست ھمان موادی از قانون، 
مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته اند ک 
جنب حمایتی دارند و ھموارە مستمسکی 
بودەاند در دست کارگران برای اعتراض ب 
کارفرمایان و دولت ھا. اگر ھم قانون کار ب 

دوستان )ارتجاعی و  زعم عدەای،(از این 
رغم مخالفت  غیر قابل دفاع است، و ب

کارگران با تغییرات مورد نظر دولت و اتحادی 
ھا و احزاب کارفرمایی و سرمای داری، 
نبایستی این تغییرات را جدی گرفت و 
کارگران را علی آن سازماندھی کرد، پس 
دلیل این ھم شور و شوق دست اندرکاران 
برای از میان برداشتن مواد حمایتی برای 

   ؟چیست
ی شود قانونی ارتجاعی شگفتا، مگر م

باشد، اما ھم مرتجعان بخواھند آن را از 
و  میان بردارند! آیا این دوستان نمی بینند

نمی خوانند، ک مقامات دولتی و 
با چه خشم و غضبی در مورد   کارفرمایی

 و حمایتی قانون کار سخن می گویندمواد
چ شتابی برای یکسرە کردن تکلیف کار از 

   ؟خود نشان می دھند
آری قانون کار اشکاالت زیادی دارد ک 
بایستی برای رفع شان و انطباق ھر چ 
بیشترشان با حقوق کارگر، کارگران را آگاە و 
سازماندھی کرد. ولی آغاز کار را بایستی 
با دفاع از مواد حمایتی ک مورد تعرض قرار 

اند شروع کرد و ن با برخورد انفعالی  گرفت
.                    منزل طلبان

بودند فعاالنی در داخل کشور ک قبال درک و 
رفتار مشابھی نسبت ب قانون کار با این 
دوستان داشتند، اما در کوران مبارزات، راە 
درست را فرا گرفتند و از ھمین قوانین نیز 
برای طرح مطالبات کارگران و پیگیری آن ھا 
در موارد مقتضی بھرە گرفتند و می گیرند. 

ا حذف قوانین حمایتی در مخالفت ب
شرایطی ک مقررات زدایی از مناسبات 
کارگری _ کارفرمایی یا بعبارتی، حکم روایی 

داران قرار  بی قانونی در دستور کار سرمای
دارد، تالشی است در جھت مبارزە فعال با 
بی قانونی و قانونمند کردن مناسبات میان 

 .  کار و سرمای

 

 

 

 

داران سود خودشان را در بی  سرمای
قانونی می بینند، چون بدین ترتیب می 
توانند، از برسمیت شناختن ھر حقی برای 

با توج ب پیامدھای  کارگر طفرە بروند
بسیار منفی این تغییرات در وضعیت 
معیشتی و امنیت اجتماعی کارگران و 
دشواریھایی ک بر سر راە اعتراضات و 

ذر اعتصابات حق طلبان کارگران از این رھگ
بوجود می آید، انتظار می رود ک این دست 
از دوستان در این مورد بیشتر بیاندیشند و 
با برخورد فعال با این قضی سھم درخور و 
موثری ب عھدە بگیرند. ناگفت پیداست ک 
گزین انفعال در قبال تغییر قوانین حمایتی 
ولو از موضع رادیکال، کار تغییرات را برای 

            داران روانتر می کند.دولت و سرمای

 انفعالی ک کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند
 صادق کار

 

آیا این دوستان نمی 
نمی خوانند، ک و  بینند

مقامات دولتی و 
با چه خشم و   کارفرمایی

غضبی در مورد 
حمایتی قانون کار مواد

چ  و سخن می گویند
شتابی برای یکسرە کردن 

خود نشان  تکلیف کار از
  می دھند؟

از خان کارگری ھا و تشکل 
ھای مشاب طبیعتا انتظاری 
بیش از این نمی رود، ولی 

اب و سازمان ھای از احز
کارگری چنین برخورد 

 دانفعالی قابل انتظار نبو

بودند فعاالنی در داخل 
کشور ک قبال درک و رفتار 

انون مشابھی نسبت ب ق
کار با این دوستان داشتند، 
اما در کوران مبارزات، راە 
درست را فرا گرفتند و از 
ھمین قوانین نیز برای طرح 
مطالبات کارگران و پیگیری 
آن ھا در موارد مقتضی 

 بھرە گرفتند و می گیرند

 ١٤٩بولتن کارگری شماره 
 :در این شمارە می خوانید

 
 کانون ھای ھماھنگی ل ھفته:تحلی

شورا ھای اسالمی کار؛ شعار بدون  
 عمل

 فدراسیون اتحادیه  از تجرب دیگران:

 نفت و دموکراسی  - ھای کارگران

  )درعراق (بخش ششم

  اخبارخارجی

ھند: بیش از یک میلیون کارگر دست به 
  اعتصاب خواھند زد

 جھان
  - از وضع زنان در بازار کار جھانی امروز -

  ان حقوق بشردیدب

 مھاجرت و توسعه -

online.com-www.kar 

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



 
 

   ١٢ صفحه  ۶۴  شماره    

ناسیونالیسم، مفھومی خنثی، اما در عمل متاثر از              
 نگرش چپ یا راست

 پور فرخ نعمت

ناسیونالیسم بعنوان یک ترم سیاسی، 
ناظر بر ایدە ایجاد دولت و یا دولت ـ ملت 
: مرز مشخص، ترتیبات  با چھار مشخص
ارگانی، حق حاکمیت رسمی و آمیختگی 

غام اجتماعی میان آحاد مردم تشکیل و اد
دھندە آن است. ب بیانی دیگر 
ناسیونالیسم در معنای مجرد خود با این 

 .خصوصیات شناخت می شود
اما آنگاە ک این ایدە یا ایدەھا می  

خواھند در جھان واقعی عملی و پراکتیزە 
شوند، بنابر واقعییات سیاسی جوامع ک 

ست وجود در آن دو ایدە اصلی چپ و را
دارند، ناسیونالیسم می تواند در 

لباس چپ یا   عمدەترین خطوط خود 
 .راست بپوشد

ھای تاریخی در این خصوص   نمون
فراوانند. در ویتنام ناسیونالیسم ویتنامی 
با پذیرش ایدەھای چپ توانست ب جنگ 
امپریالیسم آمریکا برود، و استقالل خود را 

دیدە بازیابد. در چین ھم ما با ھمین پ
روبرو ھستیم. در نروژ، ناسیونالیسم و 
ایدە تشکیل دولت بر خالف ناسیونالیسم 
سوئدی، متاثر از ایدەھای چپ و 
دمکراسی خواھان بود. در واقع بدون 
ایدەئولوژیھای مسلط دوگان در جوامع 
طبقاتی کنونی، تصور ناسیونالیسم در 

 .عرص عملی غیرممکن است
ان تشکیل ناسیونالیسم ایرانی از زم

دولت، بر اساس کاریکاتوری از ایدەھای 
راست شکل گرفت است (یعنی یک 
ھای این ایدە، از  شب تقلید)، و مشخص
جمل عدم اعتقاد ب حقوق عمومی بویژە 
در زمین آزادی بیان، حق اجتماعات، حق 
تشکیل سازمانھا و احزاب بود (عدم 
اعتقاد ب دمکراسی). در زمان پھلوی ھا 

شخص ادام یافت و در زمان این م
جمھوری اسالمی با آمیخت شدن ایدە 
ناسیونالیسم با ایدەئولوژی مذھبی و در 
عمل تفوق مذھب، حق عمومی ک 
 ، ریش در ایدەھای دمکراسی خواھان
لیبرالی و چپ داشت، باز بیشتر ب کنار 

 .نھادە شد
در کتاب "ناسیونالیسم چیست؟" می  

، خوانیم ک "از زمان ان قالب فرانس
سیاسیون فرانسوی بر دو بلوک تقسیم 
شدە بودند: چپ و راست. این دو بلوک 
دارای دو نگرش متفاوت ب ایدە 
ناسیونالسیم بودند: ایدە جمھوری 
خواھان و سکوالریستی ک متعلق ب 

 راسی در ایران برقرار نخواھد شدغلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکبدون 
 

 
چپ ھا بود از یک طرف، و ایدە سنتی و 
کاتولیکی ک راست ھا حاملش بودند. ایدە 

درک ناظر بر حقوق از اول با یک 
ناسیونالیسم، و ایدە دومی با ایدەھای 

کاران و ھیرارشی.   ١محافظ
ناسیونالیسم ایرانی و تشکیل دولت مدرن 
در ایران ک بر بستر دشمنی با شوروی، 
داری غرب برای  کمک کشورھای سرمای
محاصرە کشور شوراھا و جلوگیری از رشد و 

بشدت  نفوذ چپ شکل گرفت، از ھمان ابتدا
ضد چپ و چپ گریز بود و بر خالف 
کشورھای اروپائی ک ھیچگاە و یا بندرت ب 
حذف چپ ھمت گماشتند، از ھمان اوائل 
پیدایش خود در فرم دولت، ب دشمنی و 
حذف چپ پرداخت و بدین ترتیب این 
ناسیونالیسم (در قرق راست)، بشدت 

 .سرکوبگر و ضد دمکراتیک شد
انی با ایدە چپ دشمنی ناسیونالیسم ایر 

تاریخا بدان منجر شدە ک ایجاد دولت ـ ملت 
و ادام آن عمدتا از طریق دولتھای مستبد و 
سرکوبگر و نافی حقوق مردم ب پیش بردە 
شدە است. حتی این ناسیونالیسم 
نتوانست ایدەھای لیبرالی را ک منشا 
راست داشتند، فراگرفت و بعدھا بعد از 

ی در عمل در مرحل کنترل قدرت سیاس
جامع پیادە کند. 'ستین رکان' می گوید 
"پروس ساخت ملت، تاریخا از چھار مرحل 
عبور کردە است: مرحل کنترل قدرت 
سیاسی، استانداریزەکردن فرھنگ، 
مشارکت سیاسی و سرانجام توزیع 

   ٢اقتصادی."
یعنی اینک ناسیونالیسم در کشورھای 

سیکی اروپائی و در منشا استاندارد و کال
خود، بعد از کنترل قدرت سیاسی، یکی دیگر 
از مراحلی ک از آن گذر کردە است، حق 
مشارکت سیاسی آحاد جامع در 
ھای سیاسی بودە است، و حتی در  پروس
مرحل پایانی، توزیع اقتصادی ک ناظر بر 
نوعی اعتقاد ب عدالت. اما ما در ایران و 

می  ھنگامیک با مقول ناسیونالیسم روبرو
شویم ن تنھا شاھد چنین روندھائی 
نیستیم، بلک ناسیونالیسم ایرانی (قدرت 
مسلط)، ھموارە از حق مشارکت عمومی 
گریخت و آن را خطری برای یکپارچگی کشور 

 .ارزیابی کردە است
می توان گفت ک ناسیونالیسم ایرانی، 
ای استفادە کنیم،  تاریخا اگر از واژگان نیچ

عطوف ب قدرت بودە است و تنھا یک ارادە م
بس. در واقع این تنھا صفت مسلط و رایج 

این ترم و وجود سیاسی در ایران بودە است. 
وجودی ک ھیچگاە نتوانست ن با خاستگاە 
اصلی خود ک چھارچوب و ایدەھای لیبرال ـ 
بورژوازی بودە تماس برقرار کند، و ن وجود 
چپ را تحمل کند. این در حالیست ک در 
خاستگاە اصلی این ترم سیاسی، یعنی در 
ھای دیگری با آن  غرب، خصوصیات و مشخص

  .تماس برقرار کردە و آن را غنا بخشیدەاند

پس یکی از تحوالتی ک در بطن سیاست در 
ایران باید رخ دھد این است ک مقول 
ناسیونالیسم (اگر کماکان ناچار ب استفادە از 

ی با دو رکن این ترم ھستیم)، باید با آشت
اساسی سیاست در جامع تن دردھد، 
یعنی ھم رکن ایدەھای لیبرالی و ھم 
ایدەھای چپ. و اگر ب ایران و ایران گرائی 
حقیقتا معتقد است، باید این وابستگی را 
لباس ایدەئولوژیکی خاصی از جنس راست 
مدرن یا چپ بپوشد برای اینک حقیقتا نشان 

است. تماس  دھد ک ایران و ایرانی دوست
ناسیونالیسم ایرانی با مفھوم حقوق مدرن، 
از جمل بدان منجر می شود ک در راە حقوق 
اتنیکھای ایرانی گام برداشت و در پایان دادن 
ب این معضل تاریخی نقش مثبت خود را ایفا 

 .کند

متاسفان ناسیونالیسم ایرانی، 
 : ناسیونالیسمی ست با س مشخص

و با یک نوستالژی عظمت طلب، خاک پرست 
ای ک در آن مشخص  تاریخی. س مشخص
مردم داری و مردم گرائی چنان ضعیف می 
شود ک انسانھا (ایرانیھا) تنھا ب وسیل 

   .تبدیل می شوند و بس
  

 --------------------------  
  :زیرنویس

1- Hva er nasjonalisme? Av. Øyvind 
Østerud. Universitetsforlaget AS, 1994. 

Oslo. Side 33. 
2- Hva er nasjonalisme? Av. Øyvind 
Østerud. Universitetsforlaget AS, 1994. 

Oslo. Side 106. 
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   ١٣ صفحه  ٦٤ شماره     

امنیت و منافع ملی ما در بستری از 
ھای داخلی و خارجی تعریف  عامل

ھای داخلی سنگِ  شوند. ھرچند عامل می
ھای خارجی  بنای امنیت ما ھستند، عامل

ای و جھانی کشور ما  و وضعیتِ منطقه
ھایی نقش تعیین  توانند در لحظه می

علت حساسیت  ای داشته باشند. به کننده
ای و جھانی ایران  امروزیِن موقعیت منطقه

نخست دو عامل دخیل در این امر را مطرح 
ھای درونی  کنم و سپس به گسست می

  .پردازم جامعه ایران می

 یک: در وضعیت ما در منطقه و جھان

ست در حوزه منطقه و روابط میان گس -١
 ما و ھمسایگان

چه در زمان حکومت شاه و چه امروز،  
ھای فراوانی در منطقه و  کشور ما با چالش

رو بوده است که  حوزه خلیج فارس روبه
ھا دشمنی با ایران و نپذیرفتن  یکی از آن

منافع ملی آن از سوی برخی از 
ھمسایگان ما بوده است. پس از انقالب، 

ھای دیگری درھم تنیده  ین امر با عاملا
شد که یک سوی آن ناشی از 

خواھی جریانی در درون حکومت ایران  زیاده
ترین نماد آن خواست  بود که شاید روشن

و ادعای رھبری مسلمانان » صدور انقالب«
جھان (از سوی حکومتی شیعی در دنیای 
اکثریت عظیم اھل سنت جھان!) بود. آن 

نگ شدید مذھبی نیز به دشمنی این بار ر
ھایی نظیر  خود گرفت. ھرچند در دوره

ھای رفسنجانی و خاتمی (و امروز در  دولت
دولت حسن روحانی شاھد آن ھستیم) 

زدایی در پیش گرفته شد و  سیاست تنش
آمیز به  آرامش نسبی در روابط مخاصمه

علت تعدد مرکزھای قدرت  وجود آمد اما، به
ً ھای تندروا و حاکمیت نگاه نه و صرفا

سیاسی (بدون توجه به منافع - ایدئولوژیک
واقعی ملی ما) در مرکزھای اصلی قدرت، 

ھا تداوم نیافت. امروز ما با  آن سیاست
ھای دوران  ترین چالش یکی از مھم

معاصرمان در روابط خود با دنیای عرب و 
رو ھستیم. اگر  کشورھای خلیج فارس روبه

ی ھا خواھی یک سوی این چالش زیاده
برخی ھمسایگان ما و برنتافتن ایرانی 
قدرتمند است، سوی دیگر آن سیاست 
حکومت ایران است که نتوانسته است در 

ای با احساس  قدوقامت ھمسایه
مسئولیت به سرنوشت ملی و حکومت 
ھمسایگان خود ظاھر شود و شریکی قابل 
اعتماد برای آنان باشد. و با تبلیغات 

تر از آن،  دانهخر خردانه و کارھایی بی بی
ی  ترمیم روابط خصمانه و تبدیل آن به رابطه

ی متقابل را بسیار دشوار کرده  دوستانه
کنیم،  ای که ما زندگی می است. در منطقه

ایم. امنیت ما از  نشسته» میانه آتش«در 
ی ما جدا نیست. اگر برای  امنیت منطقه

با احساس » آتش«فروخواباندن این 
ت ملی و مسئولیت نسبت به امنی

مان  ھای ھمسایگان حاکمیت حکومت
مان)  (درعین پافاشاری بر منافع ملی

دامان ما » آتش«کوشش نکنیم، روزی این 
  .را نیز خواھد گرفت

  

 گسست در رابطه ما با جھان-2
  

ای که در  به قدرت رسیدن جریان مذھبی
جریان انقالب ایران به حکومت رسید، بدون 

طور خاص  هھمراھی و پذیرش غرب (و ب
آمریکا) ممکن نبود. برخالف انقالب 

پیچیدن  ی درھم بلشویکی روسیه که داعیه
نظام سرمایه داری جھانی را داشت، 
انقالب ایران چنین ادعایی نداشت. و نظام 
جھانی ھم برای ھمکاری با حکومت جدید 

تنھا مشکلی نداشت که مشتاق ھر نوع  نه
بختی ترین  ھمراھی با آن بود. و این بزرگ

توانست حتی  بود که یک حکومت نوپا می
برای منافع خود از آن استفاده کند و 
مملکتی مرفه و با اقتدار (در ھمان چارچوب 

-منافع خود) برپا کند اما، توھمات سیاسی
ایدئولوژیک حاکمان جدید و درک ابتدایی 
آنان از نظام پیچیده جھان جدید، مملکت ما 

ظام حاکم بر آن را به راه ستیز با جھان و ن
عنوان مثال کافی است که با  کشانید (به

رسمیت شناختن  مراجعه به تاریخ، زمان به
شدن دولت چین از سوی کشورھای غربی 
و دیگر کشورھای جھان را با وضعیت 
حکومت جدید ایران پس از انقالب مقایسه 

المللی حاکم بر جھان،  کنیم!). اگر نظام بین
لتی و اعمال زور عدا نظامی است پر از بی

ھای  تواند موضوع بحث و این امر می
سیاسی و اجتماعی فراوانی باشد، در 

المللی موضوع  سطح حکومت و روابط بین
به لون دیگری مطرح است. در مقام 
حکومت و سکانداران رسمی اداره مملکت 

توجه  توان به ھر کاری دست زد و بی نمی
 المللی ھر ھای بین به مالحظات و قانون

کاری را مجاز دانست. و بعد ھم انتظار 
تالفی نداشت (اشغال سفارت آمریکا در 

ھای آمریکایی  گیری دیپلمات ایران و گروگان
ناپذیری که این اقدام  ھای جبران و صدمه

آمیز به منافع ملی و حیاتی کشور ما  جنون
وارد کرد که تا به امروز ملت ایران تاوان آن 

ن آن است). در دھد، نمونه روش را پس می
 ایران  ِمقام مثال نمادیِن این سیاست

درنگِ  گذاری بی توان به نام بربادده می
خیابانی در تھران به نام قاتل انور سادات ! 

توان از قاتل رئیس  اشاره کرد. چطور می
جمھور یک کشور، چنین تجلیلی کرد و بعد 
ھم انتظار دوستی از آنان را داشت! حاصل 

ً معیارھای جویی  آن ستیزه با غرب و اصوال
المللی برای کشور ما  شناخته شده بین

ھای بزرگ  چیزی جز از دست رفتن فرصت
ھای بزرگ اقتصادی،  تاریخی و ضربه

ترین  سیاسی، فرھنگی (در یکی از بزرگ
ھای جھان و سر برآوردن دنیایی  چرخش

جدید) و انزوا در سطح جھان نبوده است 
رغم  . و بهکه تا به امروز ادامه دارد

ھای عاقل حکومتی  ھای جناح کوشش
جویی کوبیده  ھمچنان بر طبل این ستیزه

توانست به  شود. کشور ما که می می
پیشتیبانی تاریخ و فرھنگ دیرینه و 

ھای عظیم فکری و متخصص و  ظرفیت
امکانات اقتصادی و موقعیت حساس 
ژئوپلیتیک خود، یکی از کشورھای مطرح 

چنان انزوای سیاسی جھان باشد، دچار آن 
ھا حتی  شده است که در قضیه تحریم

(چین و روسیه) ھم » دوست«کشورھای 
ھا و  ھیچ اعتنایی به این دوستی

ھای رنگارنگ حکومت ایران  دستی گشاده
نکردند و ھمراه با دیگر کشورھای غربی به 

ھای سازمان ملل رأی  ی قطعنامه ھمه
ت موافق (حتی نه رأی ممتنع) دادند! و دول

بزرگی مانند ایران توانایی انتقال یک دالر! از 
  !طریق نظام بانکی را نداشت

  
 ھای درونی جامعه گسست -٢

در ھر کشوری، ازجمله ایران، ھمواره 
ھای  ھای اجتماعی یکی از عامل گسست

ی امنیت و منافع ملی  ی تھدید کننده بالقوه
کنیم به  اختصار مروری می آن کشور است. به

ی که زندگی آینده ایران و ایرانی چند گسست
  :ھا وابسته است به کاستن و ترمیم آن

ھا در  ترین آن خستین گسست و اساسین 
جامعه ما، گسست گفتمانی مفھومی 

است که میان حکومت و جامعه و » ملیت«
 .مردم به وجود آمده است

جمھوری حکومت اسالمی از بدو تولد خود 
که آن این گسست را پایه گذاشت. بی

ھای متضاد درون  ھا و رویکرد بخواھیم تفاوت
ھای آن را دراین زمینه  ھیئت حاکمه و جناح

کننده،  نادیده بگیریم، جھت غالب و تعیین
ِ نگاھی  رویکردی است که براساس

توجه به تاریخ ایران  ایدئولوژیک و بی-سیاسی
ھای تعریف شده جھاِن امروز، از  و بنیان

برده شده سوی مرکزھای قدرت به پیش 
است. جمھوری حکومت اسالمی مشروعیت 
خود را تنھا بر یک عنصِر ھویت تاریخی ایران 

وغم  بنا کرد و آن ھم مذھب بود. و تمام ھم
- حکومت در بازسازی ھویتی اسالمی

  ایدئولوژیک خالصه شد.
طور رسمی  ھای ھویتی به گذاری و سیاست 

حتی در دوران  –و با شدتی اعجاب انگیز 
روی به کاھش  –اق علیه ایران جنگ عر

ی ملِی ایران و میراث کھن آن  شدید وزنه
اند و دارند . طرفه آنکه حکومت نوع  داشته

دینی برخاسته از انقالب ایران ، نه تنھا با 
حتی  –ی تاریخی کشور ما  پیشینه و تجربه

سازگاری ندارد؛ که  –در ُبعد مذھبی آن 
است تر به نوع حکومت خالفتی نزدیک  بیش

که فقه شیعی با آن در ستیز بوده است. اگر 
جای  به» خلیج اسالمی«گذارِی  نھاِد نام پیش

خلیج فارس و قصد جدی خراب کردن تخت 
جمشید با بولدوزر، نمادھای تصورات حقیرانه 
برخی علمای درجه دوم و سوم دینی (اما 
صاحب مقام) بعد از انقالب در باره دین و 

ن دو بود، مبارزه با ملیت و رابطه میان ای
آن در زبان  و مذموم دانستن» گرایی ملی«

سیاسی کشور، آن - باالترین مقام مذھبی
ھم در گرماگرم جنگ و تجاوز دشمن خارجی 
به کشور و حاکمیت ارضی ایران، بسیار 

در » ای ایران«پرمعناست! (و پخش سرود 
توانست بر حقیقت  تنگناھای جنگ، نمی

ی کالن کشور در راھبرد  حاکم بر سیاست
اگر عالمان دینی  این زمینه سرپوش بگذارد). 

ً از لحاظ  بین را مجزا کنیم، روشن اصوال
تاریخی نگاھی میان عالمان دینی ایران رواج 

  ...داشته است
   ١٤ادامه در صفحه 

   

 *ھای اجتماعی و ملی، چشم اسفندیارمنافع و امنیت ملی ایران گسست

 کاظم کردوانی



  
  

   ١۴ صفحه   ٦٤  شماره    

  ... ھای اجتماعی گسست
  ١٣ادامه از صفحه 

که عالقه به ایران از نگاه تنھا مملکت 
شیعه جھان برای آنان مطرح بوده است و 

ای از  امروز نیز این نگاه در میان عده
ھای  علمای دینِی مؤثر در سیاست

ن نگاه، با درک حکومتی پابرجاست. و ای
تاریخی ایرانیان از ایران و ایرانی بودن 

 .خویشاوندی ندارد
ایم که در دوران دولت موقت،  از یاد نبرده

آنگاه که مھندس بازرگان در صحبتی گفت 
من اول ایرانی ھستم و بعد «که 

رو  با چه موجی از ناسزا روبه» مسلمان
شد. آن جریان فکری دیرپای جامعه ما که 

ود را با ھویت توأمان ایرانی ھمیشه خ
بودن و مسلمان بودن تعریف کرده است، 
مطرود بسیاری از علمای دینی امروز و 

و   ای از حاکمان بوده کننده بخش تعیین
ھست. و این امر در تضاد آشکار با تاریخ 

ای  طورکلی رابطه ایران است که به
سازگارانه میان دین و ملیت ایرانی برقرار 

ایم که وزیر علوم  ز یاد نبردهبوده است. ا
مملکت، دکتر گلپایگانی (در دولت 
ھاشمی رفسنجانی) در سخنانی گفت 

اگر امروز سعدی و فردوسی زنده «که 
آمدیم   بودند، با سعدی یک طوری کنار می

اما فردوسی را از دانشگاه اخراج 
نگاه متولی اصلی »! کردیم می

ترین  ھای کشور به یکی از بزرگ دانشگاه
ھای زبان فارسی و حفظ ھویت  رکن

خود ما را از بیان مطلب  خودی ایرانی به
ً کینه نیاز می دیگری بی ای که  کند. اصوال

بسیاری از عالمان دینی حکومتی و 
ھای مکتبی به فردوسی دارند  ایدئولوگ

انگیز است. در ھمین گذشته بسیار  حیرت
بار دولت احمدی  نزدیک، در دوران فاجعه

اه که برخی مشاوران نزدیکش نژاد، آنگ
فریبی و برای  (مشائی و ...) از سِر عوام

ھای سیاسی خود از ایرانی بودن  ھدف
جای آنکه به افشای  سخن گفتند به

ھای آنان بپردازند، در منبرھا و  فریبی عوام
ھای نماز و گفتارھای رسمی از  خطبه

» مکتب ایرانی«ھیچ ناسزایی به ایران و 
چه بود!) ابایی نکردند. اما (که معلوم نبود 

چون نام ایران و ایرانی مطرح شده بود و 
مقابل » ایرانیت«تعبیر این گروه از آقایان  به
است، برای آقایان نام ایران و » اسالمیت«

 !بروز یافت» کھیرزدگی«ایرانی در حد 

ایدئولوژیک حاکم در -این نگاه سیاسی
سیاست راھبردی و ایدئولوژی حکومتی 

ت و امر ملی، تأثیرات فراوان و به ملی
بسیار فراگیری در تمام شئون فرھنگی، 
اجتماعی، سیاسی، فکری مملکت ما 

 .داشته و دارد
ترین و مؤثرترین  مدرسه یکی از مھم 

ھای جامعه  ھای فکر و تربیت نسل کانون
است. آنگاه که کودکان امروز و زنان و 

جای آنکه با مھر  مردان فردای کشور به
بزرگ » ما فرزندان ایرانیم«و با نگاِه  ایران

شوند، ھیچ آموزشی در این زمینه 
بینند که سھل است، اگر نگوییم با  نمی

کم بیگانه با این عنصر  نگاه خصمانه دست
شوند، چه نوع تعھد  می حیاتی بزرگ 

اخالقی در برابر میھن و سرنوشت آن در 
میان آنان پرورش خواھد یافت؟ آنگاه که 

و آموزش عمومی کشور  در مدرسه
ھای  ھای آموزشی، رسانه (مؤسسه

ھای رسمی، گفتارھای  جمعی، سخنرانی
حکومتی و ...)، فرزندان این سرزمین با تاریخ 

ھا و فرھنگ و  ھای تاریخی و اسطوره و خاطره
نمای کشور  ھنر و زبان و ادبیات و تمدن جھان

ً به  یابند، چگونه می پرورش نمی توانند اصوال
از ملت ایران و ھویت ایرانی دست درکی 

یابند؟ و چگونه از مھر میھن و منافع آن 
پاسداری خواھند کرد و برچه اساسی 

  توانند یکدیگر را دوست بدارند؟ می
ھرچند شاید نیازی به بیان نباشد، برای رفع 

برداشتی باید بگویم که آنچه  ھرگونه سوءِ 
صاحب این قلم در باره اھمیت امر ملی و 

گوید، ھیچ ارتباطی با  دوستی می میھن
به معنای منفی رایج در » ناسیونالیسم«

 .جھان علم و سیاست غرب ندارد
  

ً ھیچ جامعه ای بدون حاکمیت اصل یا  اصوال
 ھای فراگذرنده یا تَراگذرنده اصل

(Transcendance) تواند پابرجا  در آن، نمی
ھایی نظیر حقوق بشر،  باشد. اصل

ھای  تی ازجمله اصلدوس دموکراسی، میھن
ھا و مھر  ای ھستند که قوام جامعه فراگذرنده

افراد ھر مملکتی به یکدیگر وابسته به 
ھا ھستند که ھر  ھاست و این اصل آن

ھای گاه  مملکتی را در فرازونشیب
برانداز از گزند حوادث ناخوشایند ملی  خانمان

باید  کنند. البته مذھب ھم را می حفظ می
ھا دانست اما، مذھب  یکی از ھمین اصل

دارای ُبعد فراگیر میھن نیست. تعدد 
ھا در ھر کشوری (ازجمله ایران) و  مذھب

 ِ وجود ناباوران، مانعی است برای ُبعِد فراگیر
 .ی آن برای ھمه اھالی کشور فراگذرنده

ھا فراوان صدمه دیده   آنچه در این سال 
ِ انسانی  است، سرشت گرم احساس

شت گرم تعلق به دوستی است (سر ایران
ی قوام آن کشور  یک کشور، ھر کشوری، پایه

تنھا این امر در  است). در مدرسه و جامعه نه
شود که سھل است،  مردم برانگیخته نمی

ھر درک و تصویر ایرانی بودن (ورای تعلق به 
ھا  ھا و ایدئولوژی حکومتی) در ذھن سیاست

شود. برای بسیاری از  مخدوش و نابود می
ما، میھنی که قرار است خانه و  وطنان ھم
شان باشد، به ھر چیزی شبیه شده  پناه

است جز خانه و پناه. اگر نبود واکنش جامعه 
و قوه خود مردم در مھر به مملکت، معلوم 
نبود که امروز چه سرنوشتی داشتیم! در 

-حقیقت، در برابر این راھبرد سیاسی
ی گاه و برا به ایدئولوژیک حکومتی (تبلیغات گاه

برخی مقصدھای آشکار و نگاه برخی 
دوست را کنار بگذاریم)،  مداران میھن سیاست

تنھا واکنش خود مردم و فرھنگ طبقه 
متوسط جامعه و فرھنگ دیرپای ایرانی و 

ھای مشترک تاریخی مردم این  خاطره
سرزمین است که تا به امروز توانسته است 
 در برابر این موج بالخیز مقاومت کند و پاسدار

  .مھِر ایران باشد

دومین گسست، گسست حکومت با مفھوم 
آمدھای ناگواری که تا  است و پی» مردم«

 .بار آورده است امروز به
در نخستین نماز جمعھی قم پس از نوروز  

، آیت هللا جوادی آملی در تعریِف ١٣٧٩سال 
مردم یعنی «چه کسانی مردم ھستند، گفت:

لی فقیه ھا که خداپرستند و در مقابل و آن
چند سال بعد آیت هللا مصباح ». اند خاضع

ً مردم را به گونه ای دیگر تعریف  یزدی اساسا
گویند که مردم  اینکه می«کرد. او گفت: 

اند یکی را برای ریاست جمھوری  تعیین کرده

اند  کاره و ... مردم چه حقی داشتند؟ مردم چه
که به کسی حق بدھند؟ مگر خودشان چه 

» چو حقی را بدھند ؟ اند که ھم کاره
ِ زالل والیت، درباره ی نقش معظم  (ھمایش

 ).، مشھد١٣٨٩والیت فقیه، فروردین 
این سخنان، تنھا سخنان (ھرچند ناصواب)  

ای چند عالم دینی در دنیای  منبری و حوزه
ی  تنھا اینان در دایره ی خود نیست. نه بسته

قدرت و سیاست امروز ایران صاحب نفوذ 
ھای  و نظرشان در رکن ھستند و حکم

ی گردش حکومتی (ازجمله قوه  کننده تعیین
تواند  قضائیه) اثر مستقیم دارد، بلکه می

تعبیری از قانون اساسی جمھوری حکومت 
اسالمی ھم باشد. قانون اساسی امروز 
ایران از روز نخست و در بطن خود با یک تضاد 
آشکار متولد شد و این تضاد در بندبند 

ھای آن دیده  و تقابل اصل ھای آن ماده
روز کفه  شود و در عمل ھم روزبه می

تر شده است. اگر  آن سنگین» والیتی«
سخنان در حِد تعارف به مردم را کنار بگذاریم، 
در نظریه والیت فقیه و عمل حکومتی مردم 
منشأ قدرت حکومت نیستند. در این نگاه 

سوژه «تنھا مردم  ایدئولوژیک نه-سیاسی
شان تنھا در »حق«تند که نیس» سیاسی
شان در برابر حکومت والیت »تکلیف«چارچوب 

شود. از ھمین روی است  فقیه سنجیده می
که مردم حق انتخاب رھبر حکومت را ندارند، 

کنند تا این  بلکه آنان کسانی را انتخاب می
رھبر را (که از پیش و بدون نظر » منتخبین«

مردم و از قرار از سوی منبعی بیرون از 
کشف «دسترس آدمیان تعیین شده است) 

 ».کنند
مردم آشکار » حق بودن بی«در عمل ھم  

ی راھبردی،  است. براساس ھمان نظریه
حقوق واقعی نیمی از جمعیت ایران، زنان، 
انکار شده است. حقوق ایرانیان دارای مذھب 

کم ده درصد جمعیت ایران)،  سنی (دستِ 
ند، تنھا به این دلیل که از اھل سنت ھست
ھای  پایمال شده است. وضعیت دیگر اقلیت

مذھبی ھم روشن است. تکلیف دگراندیشان 
و ناباوران ھم که از پیش تعیین شده است. 

تنھا شیعیان دوازده امامی و » مردم«از این 
ً مردان باقی می مانند که از میان آنان  عمدتا

نیز کسانی صاحِب حق ھستند که طرفدار 
ھم در چارچوب والیت فقیه باشند، آن 

 .شان»تکلیف«
توان کشوری را در جھان  سختی می امروز به 

ای  ای و قبیله یافت (جز کشورھای عشیره
نظیر عربستان و...) که در نظریه حکومتی 
خود، چنین آشکارا اکثریت مردم را از حق خود 

نداند و چنین گسست » مردم«محروم کند و 
عظیمی در نظریه و عمل میان حکومت و 

ی »مردم«م وجود داشته باشد در تعریف مرد
کند و بنا به تعریف  که بر آنان حکومت می

 .باید نگھبان آن باشند می» مردم«ھمان 
  

ھای حاِد ناشی  سومین گسست، گسست
 از تعلق دینی است

ھرچند در بحث پیشین اشاره شد اما، 
بایست در مدخلی  دلیل اھمیت موضوع می به

ھایی که  گسستجداگانه نیز مطرح کرد که 
ھای مذھبی  امروز در کشور ما پیرامون تعلق

ھای ناشی از آن به وجود آمده است،  و بحران
ھای امروز و  ترین گرفتاری یکی از حساس

فردای ایران است. از زمان انقالب مشروطیت 
  ...به این سوی، 

  ١٠ادامه در صفحه 
 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم شتال متحدا
 



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٣٢ شماره                             

 

زند دیگر از آن شادابی چیزی  موج می
بینم. چه سخت است تحمل شکستن  نمی

که چگونه آرزوھای انسانیت  رزوھا دیدن اینآ
شکند، و کسی که دل بر او  در ھم می

آید که  بستی مستبد خودخواھی درمی
دروغ جامه مصلحان پوشیده است. کسی  به

که بر دوشت نشست ونھایت خنجر بر کتف 
  تو و این ملت نھاد.

من مقابل ھیئت مرگ ایستادم از آرمانم «
نی که دفاع کردم. درد کشیدم زما

ھای خود را  بندی دسته بدار آویختن ھم دسته
رفتند.  دیدم که چه مظلومانه بر سردار می

کنید! رئیسی،  فریاد کشیدم جنایت می
پورمحمدی، اشراقی، و نیری در چشمانم 

جنایت نه! حکم امام و «نگریستند و گفتند: 
و چنین شد که من ». کنیم خدا را جاری می

ھا در  باید در این اتاق بر سر دار رفتم. آیندگان
ھای بینام بگردند  ھا و در گورستان این سلول

خیزد  و صدای ما را که از اندروِن زمین برمی
بشنوند. جنایتی بس بزرگ و سھمگین در 
این حکومت به وقوع پیوسته است. ھنوز 

شدگان بسته نشده و آرام  چشمان اعدام
اند! تا زمانی که این ملت به  نگرفته

برنخیزد این چشمان بسته  دادخواھی
شدگان آرام نخواھند  نخواھند شد و کشته

  ».گرفت
از میان چشمان روشن اما غمگینش 

گذرم بدانسان که از میان رؤیا.  می
پایان خاطره درھایی باز به  ھای بی داالن«

ھایی خالی. آنجا که گوھرھای عطش از  اتاق
ھایی که چون به  سوزند چھره درون می

جویم  شوند. می رم محو میآو یادشان می
ھا  باز اینجا در اتاق...» آنکه بیابم  بی

کس نیست گوئی ھر گز کسانی در این  ھیچ
اند. ھر سلولی  ھای مرگ نزیسته سلول

یادآور انسانی است که در آن زیسته است. 
ھایی ایست که زندان  یادآور سبعیت حکومت

ھای آزاد را به بند کشیدند و  ساختند. جان
آویزشان کردند. آه سرزمین  حلقنھایت 

محبوب من پس در کدامین ھنگام کودکان تو، 
ھراس خواھند زیست و مادران  جوانان تو بی

شادمانه ببالیدن فرزندانشان را نظاره خواھند 
کرد؟ در کدامین ھنگام این غم، اندوه و گرد 
پاشیده شده مرگ بر چھره مردمان زدوده 

د خواھد شد و شادی جای گزین خواھ
گردید؟ تا کدامین ھنگام این گورھای 

ھای یک ملت سنگینی  نشان بر قلب بی
خواھد کرد؟ روز داوری کدامین ھنگام خواھد 

ھا تا چه میزان  رسید؟ آستانه صبر ملت
گناھی وجدان جامعه  است؟ با قتل ھر بی

بیند و تکرار آن کرختی وبی  آسیب می
 تر زند. ھیچ امری خطرناک تفاوتی را دامن می

از روح کرخت شده یک ملت نیست! زمانی 
که آه مظلومان مویه مادران در تن جامعه 
ننشیند سخنی از عدالت و آزادی نخواھد 
بود. اگر مردان وزنان دالور پای در میدان 
مبارزه نگذارند عاشقی شیوه خود از دست 

ھای عاشق در تنھائی خود  خواھد داد و جان
  ...کشته خواھند شد. 

    ١٦فحه ادامه در ص

 

ای در میان  زده گردم چونان خواب می
ھای اثیری در  اصوات، در میان چھره
ھا یکی بعد از  فضائی الیتناھی. چھره

شوند. در چشمانم خیره  دیگری ظاھر می
گذرند. از دھلیزی به  گردند و می می

قی روم از اتاقی به اتا دھلیزی می
کنم! صدایی نیست.  صدایشان می

گردی در این  سکوت! سکوت! بیھوده می
ھای تنگ و تاریک! یاران تو ھمه  سلول

اند. در راھرویی را  دیرگاھی است که رفته
گشایم تنگ و تاریک. در انتھای آن در  می

دیگری است. دری که ھزاران زندانی در 
سال ھای دور از آن گذشتند تا به دیدار 

 روند. ھیت مرگ

اتاقی بزرگ که ھنوز وحشت در آن موج  
زند. تمامی اتاق غرق در خون است.  می
بینم صدھا زندانی ردیف شده بر  می

ھای داری که در فضا  کناره دیوار و طناب
اند. این پیکر کدام دخترک کم سن  معلق

چنین در فضا  مجاھد است که این
چرخد؟ چقدر کوچک است! حتی  می

معصومیت او را بگیرد. مرگ ھم نتوانسته 
آه دخترک کوچک چگونه ترس از طناب دار 

ات  را طاقت آوردی؟ چگونه صدای کودکانه
را خدائی که به او ایمان داشتی نشنید؟ 
وحشت کردی زمانی که خدا را در 

ھای کریِه ھیئت مرگ دیدی. چه  چھره
مظلومانه تن به مرگ سپردی. نام ترا 

م! نامت شناس ات را نمی دانم! چھره نمی
چه بود؟ جگرگوشه کدام مادر بودی؟ در 
کجای این خاک ھمیشه عزادار زاده 

دانم  رفتی؟ می شدی؟ کدام مدرسه می
قدر کوچک بودی که ھنوز گل عشقی  آن

درون تو نشکفته بود. ھنوز زیبایی جھان 
را تجربه نکرده بودی. ھنوز در کنار این 
زیبایی زشتی، پلیدی و ابتذال را 

خواری  صفتی و خون . از گرگفھمیدی نمی
دانستی. چه  حاکمان چیزی نمی

ای داشتی. شاید  باوری کودکانه خوش
ھای تو بر طاقچه خانه بود  ھنوز عروسک

و خدا را با یک شیرینی بر دست تجسم 
سوزد. چراکه  کردی؟ دلم برای تو می می

توانم نفس بکشم.  من نیز یک پدرم. نمی
ه من بده! نامت را به من بگو! دستت را ب

  ات دھم! تا دررفتن از راه یاری

من  ھایم دیگر از آن نامی ندارم! دست«
ھا قبل در  دانی ماسال نیستند! مگر نمی

نام  این اتاق کشته شدیم. در گورھای بی
ای بیش  دفنمان کردند! حال خاطره

صورتی محو در مقابلم ظاھر ». نیستیم
تر بروم.  کنم نزدیک شود تالش می می

ست! پژواکی است از جسمی نی
رفیق! من را «ھای دور. زمان
شناسی! من رضا گل پایگانی  می

ھستم. ھمان دبیر ریاضی اخراجی. آن 
آوری؟ به  نخستین دیدار را به خاطر می

آوری آن روزھای پرشوری را که  یاد می
کردیم در کار انداختن طرحی نو  فکر می

برای یک جامعه انسانی ھستیم. به یاد 
ای را که در مقابل  ن پیرمرد تودهآوری آ می

فروشگاه کوروش دستش را به دستم دادی و 
ھا رنج  گفتی: "مواظبش باش بسیار سال

سری  کشیده غربت دیده و حال در این پیرانه 
اش  خواھد این روسپی حاکمان به خواری نمی

اش در کار و حسرت یک  کشند. تمام زندگی
  جامعه انسانی بوده است".

زند. با صدای  نم حلقه میاشک در چشما
پرسم: "چگونه گذشت آن روزھای  بریده می

آفرین؟ چه دیدی در این اتاق سرد  تلخ وحشت
ھای  گرداند به طناب و دلگیر"؟ رویش را برمی

دار به آن میز بزرگ آھنی که ھیئت مرگ در 
کند. جانیانی  اند نگاه می پشت آن نشسته

دیدم در سیمای انسان! که حکم مرگ 
کاشتند.  ادند و بذر کینه و نفرت مید می

کیسه بذری که به نام خدا و خمینی 
ممھورش کرده بودند. دیدم که چگونه شھوت 

ای سھمگین  تواند انسان را به درنده قدرت می
ھای ھستیریک  بدل سازد. من ھنوز خنده

مجریان مرگ را زمانی که چھارپایه از زیر پای 
ی هللا و کشیدند به یاد دارم. صدا محکوم می

اکبری که با خرخر آخرین صدای اعدامی در 
پیچید. نه شما! نه آیندگانی که براین  ھم می

جنایت قضاوت خواھند کرد! ھرگز قادر 
عدالتی، تلخی و  نخواھید بود وحشت، بی

پناھی ما را درک کنید. ھرگز ھیچ قلمی،  بی
ھیچ زبانی قادر به نوشتن و باز گوئی آن 

در این اتاق بر ما  لحظاتی نخواھد شد که
تواند وحشت آن  گذشت. چه کسی می

ساله را بیان  دخترک نوجوان، آن پسر چھارده
کند که قرار بود چند ماه دیگر آزاد شوند. گریه 

ھا را چه کسی خواھد شنید زمانی که  آن
ما ھیچ کاری «گفتند.  عاجزانه از توبه خود می

  ».نکردیم تنھا چند جزوه و کتاب خوانده ایم

ن در کنج ھمین دیوار نشستم و عدالت م
اسالمی را نظاره کردم. در مقابل ھمین میز 
ایستادم چشم در چشم جانیان دوختم. مگر 
نه که من محکمه شده بودم و دوران زندان 

کشیدم؟ این حکم جدید چه بود که  خود را می
ھای گروه مرگ  فراتر از قانون در دست

پای  به دسته زندانیان را چرخید و دسته می
   ؟»برد ھای دار می چوبه

شود. گوئی زمان  چھره دیگری ظاھر می
شناسمش آن  خوبی می ایستاده است. به

ھای  سیمای ھمیشه خندان آن چشم
کنجکاو. نامش اصغر محبوب است استاد 
دانشگاه. ھمیشه او را با آن موتور و کاله 
کاسک در خاطر دارم. ھرگز از خاطرم نرفته 

ی که مھرداد فرجاد او را به است. نخستین بار
من معرفی کرد بیاد دارم. گوئی سالھا 

 ھمدیگر را می شناختیم.

جا؛ در دانشگاه، در  ام "؟ "ھمه "کجا تو را دیده
گوید: "  تئاتر، در محالت کارگری". به خنده می

کل  ھای خیابانی که باھم کل شاید در آن بحث
زه ھا به مبار کردیم؛ اما دیدی که تمام راه می

رسد". باز  مشترک برای زحمت کشان می
خندد به پوستری که بر دست دارد اشاره  می
آه که » بند جیم ودال را اجرا کنید!«کند.  می

چه قدر به این حکومت، به این خمینی باور 
نی چشمانش  داشت! غمی عمیق در نی

  شوند چشمانی که بسته نمی

 ابوالفضل محققی
  

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
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  ٦ ادامه از صفحه

 ً است که رقم خواھد خورد؛ یعنی اساسا
از مبارزه ھمه سویه جامعه و حکومت 
والیی با ھمدیگر و نه از تعیین کننده 
ً سترون داخل  پنداشتن منازعات اساسا

  .امنظ
سیاسی خرمن بردار  - ای  چه جریان برنامه

 این جنبش اجتماعی خواھد بود؟
ھر جنبش اجتماعی، سرانجام در خدمت 

ای معین در می آید  تحقق گفتمان و برنامه
و بسترساز استراتژی سیاسی کالن 
، سئوال  ً مشخصی می شود. نتیجتا
مرکزی و گرھی ھم این باید باشد که در 

فتمان و سمتگیری ایران ما، این چه گ
ای و این کدامین راھبرد سیاسی  برنامه

کالن است که می تواند بھره بردار اصلی 
مدنی  –چالش میان جنبش اجتماعی 

جاری با حکومت والیی جامعه ستیز، 
  خالف عرف، ضد مدرنیته و آزادی کش

 شود؟
در ایران کنونی، جدا از انواع پاره 

ه ھای تبعیض ستیز قایم به ذات ک جنبش
نیز اھمیت زیادی برای جنبش دمکراسی 
خواھی عمومی دارند و جنبش عام 
شھروندی نمی تواند بی اتکاء بر آنھا و 
بدون پیوند یافتن با آنھابه کامیابی رسد، 
سه رویکرد عمومی سیاسی بیش نداریم 
که برای رقم زدن آینده برنامه و سیاست 
در ایران، در کار رقابت با ھمند. گفتمان 

طلب دین محور درون و برون نظام،  اصالح
که یا فقط در سیاست و یا ھم در سیاست 
و ھم در برنامه بدنبال جمھوری اسالمی 
بدون ولی فقیه است و یا که ولی فقیھی 
مشروط؛ گفتمان رجعت به پیش از انقالب 
با رنگ و طعم "ناسیونالیسم" پادشاھی و 
"شوینیسم" آریایی؛ و گفتمان سکوالر 

ا ھر دو بال چپ عدالت خواه و دمکراسی ب
ای که در خود دارد. این  راست رشد محوری

ھا در درون و عمق جامعه حیات  گفتمان
دارند و نفوذ. وجود و حضور آنھا را در 

ھای مجازی ھمه گستر به وسعت و  شبکه
قدرت می توان دید. ھر سه اینان در این 

ھا، استبداد والیی را به زبان خود و  شبکه
خویش پس می زنند و تجلیات آن را ادبیات 

ً با  زیر ضربه می گیرند اما ھر یک ھم طبعا
  آرم و آدرس خود. 

ھایی از اسالم سیاسی  یکی با پیام
رحمانی، دیگری با سیمرغ آریایی و 

ای اما عاری از  سومی در معانی برنامه
نشان و نماد خاص! گرچه اینان در مخالفت 
با وضع موجود، دارای مشترکات و 

ھایی با یکدیگرند که در  ھمسویی
سیاست عملی می باید در محاسبه آید، 

ً ھر یک  آنان از متکی شدن بر   اما نھایتا
جنبش شھروندی و جنبش اجتماعی چراغ 
خاموش جاری، تحقق اھداف خویش پی 
می گیرند و اجرای برنامه خود می جویند. 
این، رقابتی است طبیعی بین آنان، و 

ایه پلورالیستی شان نیز پ موجودیت
ای و سیاسی برای ساختار  برنامه

دمکراتیک ایران پسا والیت. ھرگونه رویکرد 
مبنی بر حذف ھر یک از آنھا از صحنه 
سیاسی ایران امری است ضد دمکراتیک، 
زیرا آنھا ھستند و باید ھم باشند ھمانگونه 

ای و  که ھر پاره گرایش فکری و برنامه

باشد. اما سیاسی دیگر نیز ھست و باید 
ای ھم بجای خود باقی  ھای برنامه رقابت

این سه رویکرد کالن بر سر  ھستند. ازاینرو، 
اینکه ایران آینده از چه نوع باشد نه فقط 
متمایز از ھمند که در عمده موارد در مخالفت 

 .بایکدیگرند
و نکته پایانی اینست که در وانفسای نقد 
شکست الگوی جمھوری اسالمی در اکنون 

شور ما که در آن، عرصه عمومی و ک
ھای  ھای اجتماعی جوالنگه گفتمان شبکه

ھایی از جنس  رقیب با رساندن پیام
نوستالوژیک "باستانی" پادشاھی و اسالم 

ھستند، جریان سکوالر   سیاسی اصالح شده
دمکراسی باید بیشتر از اینھا به خود آید و بر 
فردای نھفته در دل امروز بسی فزونتر تامل 
کند. باید متوجه یک تناقض بزرگی شد که ما 
نیروی سکوالر دمکراسی با آن درگیریم! این 
تناقض که، در حالیکه جنبش اجتماعی 
شھروندی جاری بیش از ھمه با رویکرد کالن 
سوم یعنی جریان سکوالر دمکراسی انطباق 

ای و سیاسی دارد، ولی در حرکت  برنامه
ت عمومی و فراگیر مردمی علیه تحمیال

والیت، حضور این جریان ھنوز ھم چندان 
چشمگیر نیست.در متن این جنبش 

ای را  شھروندی، ما آن ترویج و تبلیغ روزانه
نداریم که باید داشته باشیم. حال آنکه به 
تکرار باید گفت که ترجمان سیاسی یک 

، ھمانا  چنین جنبش اجتماعی شھروندانه
 مبارزه خشونت پرھیزبرای استقرار سکوالر
دمکراسی در کشور است در وجود ساختار 
سیاسی جمھوریت و از طریق 
پیشبردسیاست انتخابات آزاد. و ھمانا نھفته 
در مبارزه برای حکومت قانون و پایبندی 
ھمگان به قانون که در ایران تحت سلطه 
ً در مقاومت مدنی علیه  والیت البته، مقدمتا
 قوانین ضد مدنی و تغییر قوانین ضد دمکراتیک
معنی می یابد و نه بر وفق آن گفتمان اصالح 
طلبی که بر اجرای قانون اساسی مبتنی بر 
تحقیرو تبعیض شھروند و التزام یکسویه به آن 

  پای می فشارد. 
ما باید بدیھی ترین مطالبه ایرانیان برای شاد 
بودن، آزادی در آواز خوانی و شنیدنش، در 
 رقصیدن، در نوع پوشش و نوشیدن، در سفر
کردن و بر گزینی ھرنوع از ورزش توسط ھر 
جنسیت، پویش فرھنگی به زبان مادری، و 
داشتن ھر باور دینی و عقیدتی، وھمه اینھا 

ھای سیاسی و الزامات و  را با آزادی
ھای دمکراسی خواھی برای ایران گره  مولفه

بزنیم که ھمانا ضروری ترین و طبیعی ترین 
دمکراسی ھاست. نیروی سکوالر  گره خوردن

و جریان چپ دمکرات درون آن، باید دریابد که 
واقعیت فردا، ھمانا از دل گفتمان پروری روبه 

 .رشد امروز است که سر بر خواھد آورد
الزم است که با حضور بر متن حرکت جاری 
برای عقب نشاندن حکومت، این پیام را در 
آگاھی سیاسی شھروندان معترض و متعرض 

: رویکرد اصالح نظام نشاند که بنا به آن
اسالمی به سود ایرانی دمکراتیک، وھمی 
بیش نیست؛ و تاکید کرد که: حکومت مبتنی 
بر سلطه دین، اصالح از نوع استحاله 
دمکراتیک را نمی پذیرد و ناگزیر از تغییر است 
و از میان برخاستن. جنبش اجتماعی جاری، 
می تواند گام به گام حلقه محاصره مدنی 

یی را تنگ تر نماید و وادار به عقب حکومت وال
اش کند، اما نه به امید دگردیسی آن  نشینی

  .بل برای وداع گفتن با آن

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ... چشمانی که
 ١٥ادامه از صفحه 

بدانسان که کشته شدند و کشته 
  شوند. می

بینم با آن دو چشم  ستار بھشتی را می
سیاه و درشت که چگونه زیر مشت و  

آورد اما   میلگدھای جانیان خون باال
باک در چشمانشان خیره  ھمچنان بی

آنکه ھراسی داشته باشد او  شود بی می
تداوم نسلی است که در سال شصت 

ھای اعدام  دسته به جوخه ھفت دسته
شدگان سال  سپرده شدند. کشته

ھشتادوھشت که سرودخوان سینه 
برگلوله گشودند تا از آزادی از سرشاری 

این سرزمین زندگی دفاع کنند. مردمان 
بسیار روزھای تلخ دیده اشک ریخته 

اند. اما طاقت آورده و در  کشیده سختی
اند.  بزنگاھی سرودخوان به میدان آمده

علف خوردند اما برای مشروطه جنگیدند. 
بردار شدن آزادیخواھان خود را در باغ 
شمال تاب آورده اما عاقبت کار شیخ 

مین اند. این سرز ھا را نیز دیده هللا فضل
ھمیشه ھم آوردگاه نور و ظلمت بوده 
است! ھم آوردگاه نیکی و بدی، راستی و 
ناراستی عدالت وبی عدالتی. اما ھمیشه 

ھای آزادی بودند که جان خویش بر تیر  جان
نھادند تا از ھستی او دفاع کنند. تا زمانی 

ھا بر سر پیمان خود  که نرگس محمدی
اند مردمان این سرزمین را  ایستاده

راسی نیست, اگرچه رخ زرد شده اما ھ
    پای آھنین دارد.

مبین تو ناله ام تنھا که خانه «... 
   موالنا» انگبین دارم 

 
 


