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 خروج از رکود، تنھا راە حل اقتصادی ندارد

  پور فرخ نعمت
 

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

در دو انتخابات مھم درونی مجلس خبرگان 
و مجلس شورای اسالمی برای تعیین 
ریاست، ب ترتیب جنتی یکی از سران 

ریجانی یک تندروھا ب ریاست خبرگان، و ال
'اصولگرای منطقی' (ب توصیف سعید 
حجاریان) ب ریاست مجلس شورای 

 اسالمی رسیدند.
در واکنش ب این دو رویداد، سایت جوان 
نزدیک ب سپاە پاسداران، و روزنام کیھان 
زبان حال تندروھای جمھوری اسالمی، آن 
را در کل یک پیروزی مھم برای اصولگرایان 

قلمداد کردند  و شکست اصالح طلبان
(بدون نگاە ساختار شناسان ب ترکیب و 
چند گونگی اصولگرایان)، و کماکان سکان 
کشتی کشور را در دستان مطمئن و 
مومن ب امر انقالب و والیت فقی توصیف 
نمودند، و در عوض جناح و طیف مخالف 

  ارزیابی ب مراتب دیگری از آن ارائ داد.
 امر در نگاە نخست نمی توان نتیج

ریاست دو مجلسین را یکی دانست. زیرا 
چنانچ گفت شد جنتی مربوط ب تندروھا 
و الریجانی مربوط ب طیفی از اصولگرایان 
است ک در جریان مجلس نھم بیشترین 
درگیریھا را با جناحی داشت ک ب جنتی 
ب عنوان رھبر سیاسی و معنوی خود می 

نوعی نگرد. بنابراین اگر انتخاب جنتی ب 
ب معنای ماندگاری تندروھا در صدر ارکان 
یکی از دستگاھھای مھم درون جمھوری 
اسالمی تعبیر می شود، اما انتخاب 
الریجانی ب معنای انتخاب فردیست ک در 
میان اصولگرایان بیشترین ھمگرائیھا را با 
، و ب عنوان  دولت روحانی داشت
شخصیتی مطرح است ک با پیش بردن 

 برجام ھمدلی داشت، و دارد. توافقنام
بنابراین تصویر پیچیدەتر از آن است ک 
سایت جوان و روزنام کیھان مایل ب 
توصیف آن ھستند. دو منبعی ک مخالفت 

  آنان با برجام اظھر من الشمس است.
اما رابط این دو انتخاب با روند برجام، و 
پروس گشایش سیاسی در کشور 

  چیست؟
کرد ک ھم اکنون با شاید بتوان ادعا 

گذشت نزدیک ب چھار سال از انتخابات 
ھای  ریاست جمھوری و علیرغم وعده

روحانی در مورد آزادیھای سیاسی، 
درگیریھای لفظی وی با بیت رھبری و 
تندروھا، و سخنان سعید حجاریان در باب 

این مجلس (مجلس   یکی از اولویتھای اینک
است، در دھم)، امر اقتصاد و خروج از رکود 

واقع اصل مسئل دولت روحانی و حتی 
گرایش اصلی روندھای سیاسی بعدی، 

تنھا و  بخصوص در انتخابات مجلس دھم،
خروج از بحران اقتصادی و اجرای برجام  تنھا

است و بس؛ اجرائی ک بطور عمدە در نظر 
آنان ب عادی سازی روابط با غرب و نیز با 

است  کشورھای قدرتمند منطق گرە خوردە
و ن بیشتر؛ انتخاب اخیر الریجانی نیز ب 
ریاست مجلس، تاکیدی ست دوبارە بر این 

  حقیقت. 
حتی اگر سخنان اخیر رفسنجانی در باب 
تاکید بر عدم توانائی دولت کنونی در رفع 
حصر را نیز ب عنوان فاکت دیگری بر موضوع 
بیافزائیم، دیگر می توان ب جد گفت ک 

اسی، الاقل در این امکان اصالحات سی
، امکانی توھم گون است و آنچ  مرحل
واقعی ست یک اتحاد و ھمگرائی نوشت و 
نانوشت میان طیفی از اصولگرایان و اصالح 
طلبان برای فرارفتن از بحران و رکود 
اقتصادی ست، و ن گشایش فضای 

سیاسی ب یک معنی. در واقع انتخاب 
تمرکز  الریجانی ب ریاست مجلس ب معنای

بر اجرای برجام و ب فراموشی سپردن 
ای گشایش سیاسی مطروح توسط  مرحل

  دولت جدید است.

اما بحث بر سر این است ک آیا می توان 
جدای از گشایش سیاسی، از گشایش 
مطلوب در بعد اقتصادی گفت؟ رفسنجانی از 
ھائی می گوید ک تعطیل  فراوانی کارخان

میزان باالی شدەاند، و ھمچنین از سطح و 
بیکاری در ایران، و مرتب از طرف بیشترین 
نیروھای اصولگرا و اصالح طلب ھمگرا، این 
امر القا می شود ک گویا باید از طریق 
ھمدلی و ھمگرائی میان بیشترین نیروھا (و 
البت نیروھای دیگری از حاکمیت ک مایلند 
ب این پروس بپیوندند)، اقتصاد کشور را از 

ون آورد. البت یکی از شروط برون رکود بیر
رفت از بحران می تواند مورد مطروح باشد، 
اما ھمگرائی و ھمدلی میان نیروھای 
حاکمیت و پیرامون آن چنانک بعضی از 
نیروھا آن را وفاق ملی می خوانند، در 
حقیقت ن تنھا وفاق ملی نیست، بلک 
وفاقی حکومتی ست و نمی تواند 

ھای سیاسی الز م را برای رشد زمین
اقتصادی و برون رفت از رکود اقتصادی ب 
تنھائی ایجاد کند، و در میان مدت و درازمدت 
ھائی  قاصر از آن است بتواند ب فرض تکان

  چند، دستاوردھای آن را تثبیت کند.
بنابراین ھمانگون ک طیف اصالح طلبان و 
'اصولگرایان منطقی'، با توافق و ھمگرائی 

راندن و ب حاشی فرستادن  خود در پی پس
بیشتر تندروھا در سیاست و ارکان قدرت 

  ...حاکمیت اند، ب ھمان اندازە ھم 
  ١٨ادامه در صفحه 

  

  ... نرگس محمدی
  ١ادامه از صفحه 

مجازات اعدام تدریجی  گام به  گام "گناه" او پشتیبانی از کارزار لغو از نظر کسانی که این پرونده را برای نرگس محمدی ساخته اند، بزرگترین
موسوم به لگام است. اگرچه مشارکت در تأسیس "لگام" جرم نیست، بلکه گویای مسئولیت شناسی مدنی است، اما ادعای ارگان ھای 
مذکور فقط یک دروغ است. نرگس محمدی در حالی مجددا محاکمه شده است که در زندان است و دوره محکومیت قبلی خود را می گذراند. 

  اری و داشتن فرزندان خردسال در حبس به سر می برد.او علیرغم بیم

این حد از کینه توزی عمله استبداد، ناشی از آنست که نرگس محمدی شجاعانه و با پیگیری ستودنی، برای حقوق بشر و کرامت انسانی 
رم نبوده است. بھانه محکومیت مبارزه کرده است. حتی در چارچوب قوانین خود جمھوری اسالمی نیز ھیچ یک از اقدامات نرگس محمدی ج

جدید نیز اقدامی است که ھیچ مغایرتی با قوانین ایران ندارد. نرگس محمدی ھمراه با شماری دیگر از شخصیتھای سیاسی و حقوق 
بشری خواھان آن شده است که موارد صدور حکم اعدام به تدریج کم شود. نرگس محمدی در شرایطی به خاطر این خواست به ده سال 

ندان محکوم شده است که جواد الریجانی سخنگوی قوه قضاییه نیز ھمین ھفته زیر فشار افکار عمومی بین المللی ناگزیر شده است از ز
شمار زیاد و به قول خودش بھمن گونه احکام اعدام سخن بگوید و خواستار تجدید نظر در این فراوانی احکام اعدام شود. سخن الریجانی 

  نرگس محمدی نیز ھیج تخلفی مرتکب نشده است. که جرم نیست،ھم چنان 
اما در جمھوری اسالمی حقوق افراد مساوی نیست. یکی سخنگوی قوه قضاییه و برادر رئیس آن است و دیگری، تنھا به دلیل زن بودن و 

  خارج از دایره صاحبان قدرت بودن، اجازه ندارد لب به انتقاد بگشاید.
حقوق بشری خود، چھره ای شناخته شده است که در خارج از ایران نیز مجامع و نھادھای مدافع حقوق  نرگس محمدی به خاطر فعالیتھای

ما ھم صدا با مدافعان حقوق بشر می گوییم نرگس محمدی باید آزاد شود. ما از ھمه نیروھای آزادیخواه  بشر خواھان آزادی او شده اند.
  بلند کنند.می خواھیم صدای خود را در دفاع از نرگس محمدی 

 اکثریت)( ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران  

  )٢٠١٦ماه مه  ٢١( ١٣٩۵اردیبھشت  ٣١
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  يادداشت سیاسی کارآنالین

مایندگان کنگرۀ امریکا روز چھارشنبه ن
گذشته در قالب متممی به بودجۀ وزارت 

ین از انرژی این کشور، خرید آب سنگ
ایران را ممنوع کردند. ایران، در چارچوب 
توافق ھسته ای، متعھد است که ذخیرۀ 
آب سنگین خود را تقلیل دھد و پیشتر 

تن آب  ٣٢اعالم شده بود که امریکا 
سنگین را از ایران خواھد خرید. گرایش 
راست و مخالف توافق ھسته ای در 
دستگاه حاکمۀ امریکا ابتدا کوشید که در 

نای این کشور ممنوعیت خرید مجلس س
آب سنگین ایران را به تصویب رساند، اما 
در کوشش خود موفق نشد. با این حال 
به این کوشش ادامه داد و در روز 
چھارشنبه گذشته توانست به مقصود 
خود نائل آید. قابل ذکر است که در 
جریان کشمکشھا در سنای امریکا اوباما 

ویب تھدید کرده بود که در صورت تص
ممنوعیت خرید آب سنگین از ایران، این 
مصوبه را وتو کند. اکنون پیش بینی می 

 شود که او چنین کند.

  

  

  

مقدمتاً باید گفت که تصمیم نمایندگان 
امریکا یادآور و نشانۀ دیگری از سیاست 
پردازی شناخته شده ای در ساختمان 
سیاسی این کشور است که جز با 

ناواقع بین، صفاتی چون نابالغ، لجوج، 
متکبر و از این دست قابل توصیف 
نیست. واقعیت این است که توافق 
برجام، شکستی برای این سیاست و 
این نوع سیاست بود. حال این سیاست 
به عوض درنگ بر خود، در کار مشت 
کوبیدن به دیوار است. حتی نوعی 
سیاست امپریالیستی به معنای رایج آن 

و قََدر ھم یعنی گستاخانه، خطرپذیر  –
نیست؛ زبون، بی مایه و از سر یأس 
است. تصمیم به ممنوعیت خرید آب 
سنگین از ایران، ابتدا با توسل ناموفق به 
سنا و اکنون کنگره امریکا، واکنشی به 

  شکست برای انکار شکست است.

اما آیا ھر چه در این تصمیم نمایندگان 
امریکا باریکتر می شویم، به شباھت آن 

ود، با تصمیمی که فقط دو روز در کنه خ
پیشتر از آن در کشور خودمان شاھدش 
بودیم، نمی شویم؟ منظور، تصمیم به 
نشاندن احمد جنتی، منتخب نفر آخر 
تھران برای مجلس خبرگان، بر کرسی 
ریاست این مجلس است. به لحاظ 
نابالغی، لجاجت، واقع گریزی، تکبر ووو، 

اند. این دو تصمیم طابق نعل بالنعل ھم 
"برکشیدن" جنتی به ریاست مجلس 

 ممنوعیت خرید آب سنگین، انتخاب جنتی
  علی پورنقوی

خبرگان، منبعث از سیاستی است که آماده 
نیست بر عواقب تعرضات پیشین خود علیه 
مردم درنگ کند و به عوض آن، چنین زبون، بی 
مایه و از سر یأس عمل می کند. نشاندن 
جنتی بر کرسی ریاست مجلس خبرگان نیز 
واکنشی به شکست برای انکار شکست 

  است.

  

  

  

به نظر می رسد شباھتھا از این نیز بیشتر 
ماه می، عباس  ٢٧باشند. امروز، جمعه 

معاون وزیر امور خارجۀ جمھوری  –عراقچی 
 –اسالمی و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام 

در واکنش به مصوبۀ کنگرۀ امریکا اعالم کرد 
"اھمیتی ندارد که آب سنگین ایران به فروش 

می دھد که "بر اساس  برسد یا نه". او توضیح
مفاد توافق ھسته ای، امریکا یا ھیچ کشور 
دیگری متعھد به خرید آب سنگین از ایران 
نیست. ایران تعھد داده مازاد آب سنگین خود را 

المللی عرضه کند.  برای فروش به بازارھای بین
اگر خریدار پیدا شد، شد و اگر نشد ھم نشد." 

وسط امریکا در و تا آنجا که موضوع نقض برجام ت
میان است، تصریح می کند: " "نه آنھا متعھد به 
خرید ھستند و نه ما متعھد به فروش، ما فقط 
متعھد به عرضه ھستیم. اگر ھم مشتری پیدا 
  نشود در اجرای برجام مشکلی رخ نداده است."

بنابراین برجام در خطر نیست. پس مصوبۀ 
االً نمایندگان امریکا فاقد اھمیت سیاسی و احتم

نظامی است. و مگر ارزش اقتصادی "معاملۀ 
انجام نیافته" بر سر خرید آب سنگین ایران 
توسط امریکا چقدر است؟ علیرغم این که 
عراقچی می گوید: "آب سنگین محصول 
باارزشی است و مشتریان زیادی برای آن وجود 
دارد"، اما دیگر بر این واقعیت نمی توان سرپوش 

تن آب  ٣٢است امریکا آن گذاشت که قرار بوده 
میلیون دالر بخرد. یعنی  ٦/٨سنگین ایران را به 

  دالر.  ٢٧٠کیلوئی کمتر از 

 ٥٠از این قرار کل ذخیرۀ آب سنگین ایران حدود 
برابر این مقدار کل  ٦میلیون دالر می ارزد؛ پس 

ھم ھنوز به درآمد یکروز نفت در زمان احمدی 
ا میلیارد نژاد نخواھد رسید. محصول میلیاردھ

ھزینه برای پروژۀ بی چشم انداز و سرمایه سوز 
ھسته ای، اکنون به بار نشسته است و 
شخص عراقچی که امروز از "ارزش آب سنگین 
و مشتریان زیاد آن دم می زند، از یاد برده است 
که کمتر از یک ماه پیش اعالم کرد "ایران انباری 

ا تا در عمان دارد و می تواند ذخایر آب سنگین ر
  زمان فروش در آنجا نگھداری کند".

حال پرسیدنی است که آیا انتخاب کس دیگری 
به جای جنتی به ریاست مجلس خبرگان، مثالً 
اھمیت سیاسی می داشت؟ صجبت بر سر 
مجلسی است که در چنبرۀ پرتناقض مناسبات 
حقیقی و خاصه حقوقی جمھوری اسالمی، 

به وظیفۀ "انتخاب جانشینی برای رھبر" را 
عھده دارد و صالحیت کاندیداھای انتخابات 
آن باید توسط شورای نگھبان "احراز" شود. 
صحبت بر سر شورای نگھبانی است که 
نیمی از اعضایش توسط ھمان "رھبر" 
منصوب می شود. صحبت بر سر "رھبری" 
است که در ھمان کادر حقوقی جمھوری 
اسالمی ھم دیگر رھبر نیست و دیری 

به مقام رھبر اپوزیسیون  است که خود را
درون نظام تنزل داده است. صحبت بر سر 
انتخاب جانشین به عنوان وضعیت بسیار 
محتملی است که عموم شواھد حاکی از 
آن اند که روزگار ھر جانشین ممکن، به 
انتخاب نرسیده به پایان رسیده است. نتایج 
ھمین "انتخابات" ریاست مجلس خبرگان، 

ست. پس شباھت دیگر آخرین این شواھد ا
انتخاب جنتی با ممنوعیت خرید آب سنگین 
این است که به واقع "انتخاب جنتی به 

  ریاست مجلس خبرگان ھم اھمیتی ندارد".

  

  

  

  

در عین حال این دو رویداد حداقل از یک 
زاویه با ھم متمایز اند، و آن واکنش درون 
دستگاه ھای حاکمه در دو کشور است. 

، اوباما اعالم کرده است چنان که اشاره شد
که مصوبه ای دایر بر ممنوعیت خرید آب 
سنگین از ایران را وتو خواھد کرد. او به 
اتکای اختیار و قدرت قانونی خود در ساختار 
حقوقی نظام امریکا می تواند چنین بگوید و 

  چنین بکند. 

مخالفان درون دستگاه حاکمۀ ایران با 
گان، انتخاب جنتی به ریاست مجلس خبر

فاقد چنین اختیاری در ساختار حقوقی نظام 
جمھوری اسالمی اند، اما نمی توانند 
مدعی باشند که نیز فاقد قدرت حقیقی در 
این ساختار اند. جز این نیست که موقعیت 
امروز آنان در مجلس خبرگان و کیفیتی که 
آنان را به نمایندگی این مجلس رساند، 

به عنوان  چنان بوده است که انتخاب جنتی،
تعرضی به این موقعیت، آن را به تعرضی 
زبونانه، بی مایه و از سر یأس علیه مردم 
تبدیل می کرده است. انتقاد محمدرضا 
عارف، نمایندۀ اول مردم تھران در انتخابات 
شورای اسالمی، از پاره ای نمایندگان دایر 
بر این که ائتالف "لیست امید" را تا درب 

به نمایندگان مورد  مجلس فھمیدند، فقط
نظر عارف وارد نیست. اگر اینان ائتالف خود 
با "لیست امید" را تا درب مجلس فھمیدند، 
مخالفان درون دستگاه حاکمۀ ایران با 
انتخاب جنتی، ائتالف خود با مردم را تا درب 

    مجلس فھمیدند.

 

تصمیم به ممنوعیت خرید 
آب سنگین از ایران، ابتدا با 
توسل ناموفق به سنا و 
اکنون کنگره امریکا، 

اکنشی به شکست برای و
 ار شکست استانک

اگر اینان ائتالف خود با "لیست 
امید" را تا درب مجلس 
فھمیدند، مخالفان درون 
دستگاه حاکمۀ ایران با انتخاب 
جنتی، ائتالف خود با مردم را تا 

 درب مجلس فھمیدند

" جنتی به ریاست "برکشیدن
مجلس خبرگان، منبعث از 
سیاستی است که آماده 
نیست بر عواقب تعرضات 
پیشین خود علیه مردم درنگ 
کند و به عوض آن، چنین 
زبون، بی مایه و از سر یأس 

 عمل می کند

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است

  



 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ٥٨ شماره    

 حکم شالق کارگران " آق دره" ؛ سندی بر توحش جمھوری اسالمی ایران
 ائیفرھاد فد

ھر روز که می گذرد، پوست اندازی رژیم 
جمھوری اسالمی ایران آشکار تر از قبل 
می گردد. طی ده روز گذشته سرکوب 
فعاالن کارگری، مدنی و سیاسی در ابعاد 
به مراتب بزرگ تر نسبت به قبل از 
انتخابات مجلس و خبرگان شدت گرفته 
است، اجرای حکم شالق کارگران شرکت 

رکان آق دره (بزرگترین فرآوری پویا ز
شرکت استخراج کننده و فرآوری طال از 
سنگ معدنی آن در ایران وابسته به سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ایران) گویای 
این واقعیت است که نظام جمھوری 
اسالمی ایران ناتوان از حل مشکالت 
مردم و خصوصا کارگران کشور است، در 

ه رژیم ھم این نظام دیگر قوانین خود نوشت
کارایی ندارد، قوه قضاییه به عنوان یکی از 
قطب ھای عمده فساد به ھمراه متولیان 
چپاول گر نظامی، امنیتی حکومت، حکم 
غیر قانونی صادر و نیروی انتظامی آن را 

 .اجرا می کند
خبر گزاری ایلنا در رابطه با ھمین موضوع  

 ١٧اعالم کرد: "احکام قضایی تمامی
شکایت کارفرمای (معدن کارگری که با 

طالی آق دره) در دادگستری آذربایجان 
  غربی محاکمه شده بودند، به اجرا درآمد.

"وحید یاری" که در جریان رسیدگی 
کارگر وکالت  ١٧  ای این قضایی به پرونده

آنھا را برعھده داشته است، در این رابطه 
براساس دو  کارگران به ایلنا گفت: این

قضایی که به صورت جداگانه علیه   پرونده
آنھا تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 

دادگاه کیفری در شھر تکاب و شعبه  ١٠١
تجدید نظر استان آذربایجان غربی  ١٠

  محاکمه شدند.
وی افزود: بر این اساس ھرکدام از 

 ١۵٠متھمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 
سال حبس تعزیری  ۵ ضربه شالق و

محکوم شدند که این حکم در دادگاه 
ماه  ٣٧ضربه شالق و  ١٠٠تجدید نظر به 

  حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه 
برای سایر متھمان ردیف ششم تا ھشتم 
صادر شده است افزود: پس از احراز 
 مجرمیت این افراد نیز ھرکدام از آنھا به

سال حبس  ۵ضربه شالق و  ٧۴تحمل 
تعزیری محکوم شدند که در نھایت در 

ضربه  ۵٠جلسه تجدید نظر این احکام به 
ماه حبس تعزیری برای ھریک  ٣٧شالق و 

  از متھمان تقلیل پیدا کرد.
دره  وکیل پرونده کارگران معدن طالی آق

در عین حال افزود: جدا از این آراء دادگاه 
ششم به صورت  در مورد متھم ردیف

جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس 
تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در 

  رای تجدید نظر تغییری نکرد.
این وکیل دادگستری ھمچنین در مورد 

تن از کارگران  ٩پرونده دومی که علیه 
دره تشکیل شده  فصلی معدن طالی آق

بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده 

ممانعت و بازداشت مردم از «ب به ارتکا
کسب و کار با ھیاھو و جنجال متھم شده 
بودند که در نھایت ھمگی از سوی دادگاه 

  مجرم شناخته شدند.

وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی 
متھمان ردیف اول و چھارم ھر یک به 

ضربه  ٧۴ماه حبس تعزیری و  ۶تحمل 
شالق محکوم شدند که در مرحله تجدید 

ماھه تعیین شده ثابت  ۶ت حبس مجازا
ضربه  ۵٠ماند اما محکومیت شالق به 

  کاھش پیدا کرد .
یاری ھمچنین در مورد آرایی که برای 

است، گفت:    سایر متھمان صادر شده
مطابق حکم دادگاه بدوی ھرکدام از 

ھای دوم تا سوم و پنجم تا  متھمان ردیف
ھزار تومان جریمه  ۵٠٠نھم به پرداخت 

ضربه شالق تعزیری محکوم  ۵٠نقدی و 
شدند که در نھایت در مرحله تجدید نظر 
محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت 
ماند اما مجازات شالق ھرکدام از متھمان 

  ضربه کاھش یافت." ٣٠به 
تردیدی نیست که از نظر بخش قابل توجه 
ای ازمردم ایران دیگر دولت و قانون به آن 

ود دارد، در صورت که در ھمه جای دنیا وج
کشور ما جایگاھی ندارند، بلکه آن چیزی 
که حرف آخر را می زند، قدرت و نفوذ باند 
ھای مافیایی رژیم است که در بخش 
ھایی از سپاه، اطالعات، آقازاده ھا و آیت 
هللا ھای وابسته به قدرت، به حد کافی 
برای خود ریشه دوانده اند و در ھمه حال و 

منافع غارتگرانه  در ھر مکانی، برای سود
شان با زیر پا گذاشتن حق نان، معیشت و 
زندگی کارگران به تاراج بود و نبود مردم 

  .این سرزمین اقدام می کنند
چنین محاکمات غیر قانونی از سوی دادگاه 
ھای عاری از عدالت در جمھوری اسالمی 
ایران ھر چند که در گذشته وجود داشته، 

شدت ولی امروز شاھد ھستیم که با 
بیشتری تداوم پیدا کرده و دیگر نه تنھا 
رھبران صنفی بلکه در ابعاد عمومی تر 
نسبت به سرکوب کارگران شدت گرفته 

 .است
تو گویی دیگر جایی برای قانون کار و ھیات 
ھای حل اختالف و تشخیص به عنوان 
مرجع رسیدگی به شکایت در روابط کار 
 وجود ندارد. چنین رویه ای در ھمه ارکان
رژیم در حال عمومی شدن است، از این رو 
دیری نخواھد پایید که جمھوری اسالمی 
ایران به طور علنی و تمام قد در برابر ھمه 
اقشار مردم قرار خواھد گرفت و صف مقدم 
درگیری برای رژیم نه تنھا احزاب پیشرو، 
تشکل ھای مستقل و فعاالن مدنی یا 

از  طبقه متوسط نخواھند بود، بلکه انبوھی
میلیونی ایران، رژیم را در  ٨٠آحاد جامعه 

برابرخود خواھند یافت، و در نتیجه چنین 
روندی منجر به تسریع شکاف ھر چه 

 .بیشتر حکومت و ملت خواھد شد
دقیقا با توجه به چنین شرایطی است که 
رژیم تا دندان مسلح جمھوری اسالمی با 
تکیه بر ضرب المثل اعراب:" پیروزی در 

رس است" راه رعب و وحشت و ایجاد ت
تشدید سرکوب را در ھمه ابعاد برگزیده 

 .است
نگاھی به اخبارھفته گذشته در زمینه 
کارگری، که با توجه به سانسور شدید در 
جمھوری اسالمی ایران منتشر شده و 
تنھا قسمتی کوچک از حجم باالی 
اعتراض ھا و درگیری ھای کارگری است، 

ت که ھر چقدر تاکیدی بر این واقعیت اس
حکومت جمھوری اسالمی در تالش است 
که با حربه سرکوب، ندای حق طلبانه 
کارگران را خاموش سازد ولی جنبش 
کارگری و مدنی ایران در ھمه ابعاد استوار 

 .و مطمئن راه دشوار خود را طی می کند

اقدام علیه امنیت ملی “رژیم تحت عنوان  
... و » ممانعت از کسب و کار«   ،” کشور

برای کارگرانی که تنھا مطالبه حقوق 
صنفی خود را داشتند زندان، جریمه نقدی 
و شالق صادر می کند، غافل از این که 
دیری نخواھد پایید که کارگران معترض به 
این پیام می رسند که دیگر چاره کار، برای 
کسب مطالبه صنفی، خود سوزی 
نیست، دیگر نباید امیدی به نمایندگان بله 

بان گو داشت، دیگر نمی توان به جناح قر
ھای معامله گر داخل رژیم امید بست و 
در آخر قطع امید از بازی ھای رنگ و وارنگ 

 .رژیم رقم خواھد خورد
امروز در زندان فریاد اعتراض بھنام عظیم 
زاده در سراسر جھان منتشر شده، 
اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده خود 

گر ستیز مشکلی مضاعف برای رژیم کار
جمھوری اسالمی بوجود آورده است، 

و معلمان ھر روز با ھمکاری   کارگران
بیشتر، عرصه گسترده تری از مبارزه 
صنفی را تجربه و به آن موجودیت می 

 .بخشند
آن چه در افق آینده پدیدار گشته، نا 
امیدی ھر چه بیشتر کارگران از رژیم و 
تقویت ھر چه بیشتر زمینه رشد تشکل 

ستقل کارگران است، دقیقا به ھای م
ھمین خاطر است که رژیم با ساخت 
چھره ھای شبه اپوزیسیون در ھمه ابعاد 
سیاسی، اجتماعی و صنفی در داخل 
کشور قصد دارد، نسبت به کنترل تحرکات 
کارگری دست پیش بگیرد، تا به بقای خود 

 .چند صباحی بیافزاید

از این رو جا دارد، ھمه فعاالن صنفی و 
گری که اعتقاد به آزادی تشکل ھا و کار

 ٩٨و  ٨٧مقاوله نامه ھای بین المللی 
دارند، با تشکیل بستر واحد در فضای 
مجازی، یا انتشار اطالعیه ھای مشترک 
ھمراه با توسعه گفت و گو با رسانه ھای 
جمعی، تاثیر مستقیم خود را بر فضای 
ذھنی جامعه در چنین شرایطی به جا 

 .گذارند
سستی یا کندی در این رقابت ھر گونه 

می تواند، دست حریف را در فریب افکار 
عمومی و صدمه بیشتر بر تشکل ھای 

  .مستقل کارگری گسترده تر از قبل سازد

 

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



  
  

  ٥صفحه  ٥٨شماره     

 به کجا چنین شتابان؟
 محمد اعظمی

پ ھای بخش مھمی از چ  یکی از ضعف
ایران نداشتن جسارت و اتکا به خود برای 
رویاروئی با معضالت سیاسی نظری 

ھای تقدس گرا برای آلوده  است. چپ
نشدن دامانشان، از مواجه با واقعیات 

گریزیند. بیشتر آرمانگرایانه زندگی  می
کنند و به این ھم دلخوشند. قبله  می

اش   سازند تا به سجده گاھی می
جدیدی را فقط در  بنشینند. کلید ھر قفل

مجموعه کلیدھای پیش ساخته قدیم، 
جویند. این ضعف مختص امروز  می

نیست. سالیان درازی است این رفتار جزء 
جدائی ناپذیری از وجودشان شده است. 

ھا اینگونه  به جھان و ھمه پدیده
نگرند: به سیاست، به ایدئولوژی و به  می

ھای مبارزه. به وحدت نیز  ھمه عرصه
گاھی دارند. در سرودن شعارھای چنین ن

کلی پیشکسوتند، اما به عمل که می 
رسند، ھزاران دلیل و توجیه برای روی 
برتافتن از آن در جیب دارند. اکثریت رفقای 
ما در کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان 
خلق ایران یکی از نمونه ھای این تفکرند. 
حتی امروز ھم که به این پروژه مشخص 

زده اند، در حرف، آواز وحدت پا  پشت
سرایند. برای یاران ما، بیش از  می

اشتراکات، تفاوتھاست که برجسته و 
  اند.  جذاب

ھای مشخص  در حالیکه از اتحاد عمل
) ھمزمان برای بحث ١تابند،(  روی برمی

کنند. برای  وحدت اعالم آمادگی می
وحدت چپ تا آنجا که "خطر" عملی 
شدنش وجود نداشت، آغوش 

گشودند، اما به محض جدی شدن  می
آن، پا پس کشیدند. این روش تنھا به 
پروژه وحدت کنونی ارتباط ندارد، شامل ھر 

شود. بی جھت   وحدت دیگر نیز می
نیست که امروز ھیچ متحدی به تاکید 

گویم ھیچ متحد پایداری در بین "چپ  می
ھا" ندارند و با ھیچ چپی قادر نیستند قدم 

ند. منظورم قدم در راه وحدت بگذار
جدیست، وگرنه برخی از رفقا با ھمین 
پروژه وحدت چپ نیز، تا زمانی که "خطر" 
عملی شدن نداشت ھمراه شدند، اما به 
محض نزدیک شدن به روز حادثه، متوجه 

اند" و پا پس  شدند "شیر شکار کرده
 کشیدند.

متاسفانه اکثریت کمیته مرکزی سازمان 
یرا با صدور اتحاد فدائیان خلق ایران اخ

) راه به چاه باز کرده و ٢اطالعیه ای (
ادعاھای نادرستی را در سطح جنبش 
مطرح نموده است، که جز تضعیف کل چپ 
و خود رفقا "دستاوردی" نخواھد داشت. 

اند، از آنھا   اھمیت  بسیاری از ادعاھا، بی
گذرم و فقط به دو مورد   به سکوت می

به  پردازم. اما پیش از ورود مھم آن، می
دانم بگویم که اساسا  این بحث الزم می

تمایلی به پرداختن به این موضوع ندارم. 
ھا نبوده  ھرگز داوطلب گشودن این بحث

رسد  و حاال ھم نیستم. اما به نظر می
این قصه را پایانی نیست. خصوصا اینکه 
دامنه اتھام را از ما طرفداران وحدت در 
سازمان، به دیگران سرایت داده اند. 

بینم و   اینجاست که سکوت را جایز نمی
ناگزیرم به این عزیزان بگویم: به کجا چنین 
شتابان! البته آگاھم که توضیحاتم برای 
سطح وسیعتر چندان جذبه ای نداشته و 

ای ندارد.  ھا، برنده  تداوم این کشمکش
گویم کشمکش، چون در جمع ما فعال  می

گوش ھا بسته و زبانھا گشوده است. من 
نویسم  یادداشت را برای کسانی میاین 

  که مایلند بدانند که قضیه چیست.

مردود اعالم کردن دو ادعای رفقای کمیته 
مرکزی سازمان اتحاد فداپیان، موضوع 

خواھم  مطلب کنونی است. نخست می
ادعای دخالت نمایندگان سازمان فدائیان 

اکثریت در امورمان را رد کنم. - خلق ایران
یگر ادعای کمیته سپس به نادرستی د

  پردازم. مرکزی می

در اطالعیه کمیته مرکزی سازمان ما  
ما انتظار نداریم "  نوشته شده است که:

که ھمراھان ما در این پروژه منتظر نتیجه 
تصمیمات ما بمانند و کامال محقند که برای 
ادامه کار از ھیچ تالشی فروگذار نکنند، 

اخلی ولی حداقل انتظار داریم که در امور د
ھا است با آن رابطه  سازمانی که سال

دوستانه دارند دخالت نکرده و مشوق 
  انشعاب نباشند."

نمی دانم ادعای دخالت نمایندگان 
اکثریت در  –سازمان فدائیان خلق ایران 

امور داخلی ما، به چه معناست و چقدر 
برای خودشان جدی است. آیا اکثریت 

ه داند ک کمیته مرکزی سازمان ما، نمی
ناخواسته با طرح این مساله، در امور 

کند؟   درونی سازمان اکثریت دخالت می
اند که در درون سازمان  رفقای ما مطلع

اکثریت در رابطه با پروژه وحدت 
ھائی وجود دارد. چنین ادعایی   نارضایتی

با ھر ھدفی طرح شده است، در عمل 
تواند به سھم خود در امر  اش می نتیجه

کند. به نظر  وحدت چپ کارشکنی
فھمند:   رسد رفقا دخالت را این می می

چون خود آنھا به این وحدت صراحتاً "نه" 
اند، سخنی جز این را، دخالت معنا  گفته
کنند. اگر سازمان اکثریت بگوید که ما  می

ھمچنان طرفدار این وحدت ھستیم و آن را 
شوند!  گر می گیریم، مداخله پی می

ط زمانی کار یعنی از نظر این عزیزان فق
سازمان اکثریت عدم دخالت است که آنھا 
ھم ادامه پروژه وحدت را تعطیل اعالم 
کنند. از سوی دیگر زمانی که سازمان 
اتحاد فداییان خلق ایران می تواند رسماً 
بگوید که این سازمان حاوی دو نظر در 
زمینه وحدت است، چرا ھمین را اگر 

می نماینده سازمان اکثریت تکرار کند، 
  شود دخالت!

من به عنوان عضو سازمان فدائیان خلق  
ایران که مدتھاست مسول گروه کار تدارک 
و سازماندھی بوده ام، از ھمان ابتدا تا 
کنون با نمایندگان چھار طرف پروژه و از 
جمله با نمایندگان سازمان اکثریت رابطه 

ام. اگر بخواھم نسبت به فعالیت  داشته
یم، نه دخالت مشترک آنھا سخنی بگو

آنان برای دامن زدن به اختالف و انشعاب 

در درون سازمان ما، که حساسیت بیش از 
حد و مالحظه کاری تا حد محافظه کاری این 

دھم.  نمایندگان را مورد انتقاد قرار می
نمایندگان سازمان اکثریت مدتھای طوالنی 
برای اقناع مخالفان وحدت در اتحاد فدائیان آب 

بیدند و عمال کارھا را برای جلب در ھاون کو
آنان به پروژه وحدت، به تاخیر انداختند. با این 
امید که مخالفان را به ادامه گفتگو برای وحدت 
و تداوم این پروژه، ترغیب نمایند. ما طرفداران 
وحدت در سازمان اتحاد فدائیان خلق در این 
دوره بیشترین فشار را به نمایندگان سازمان 

گیری  رد کردیم تا سریعتر موضعاکثریت وا
کنند. چون ھیچ چیز را موثرتر از فعال کردن 
پراتیک مشترک برای اقناع مخالفان نمی 

اند که  دانیم. این رفقا در حد خود کوشیده
اتحاد فدائیان انسجام خود را حفظ نماید. به 
رغم این، روشن نیست این ادعا با چه 

 در سطح جنبش طرح شده است. آیا  ھدفی
این توپ ناشیانه برای تحریک ناراضیان درون 
سازمان اکثریت به میدان پرتاب نشده است؟ 
این شیوه ھا را کنار بگذاریم. "چشمھا را باید 

  شست".
دومین نکته قابل تامل ردیف کردن کلمات 
پشت ھم و چسباندن آنھا به سینه طرفداران 
ادامه پروژه وحدت است. روشن نیست در 

مرکزی به چه دلیل از کلماتی اطالعیه کمیته 
نظیر " خالف اساسنامه" "غیر تشکیالتی" 
"غیر دموکراتیک" "خالف تمام تعھدات و روابط 
درون سازمان اتحاد فدائیان خلق" در ارتباط با 
طرفداران وحدت، استفاده شده است. به نظر 

رسد که این کلمات بدون کوچکترین  می
چرا ما اند.   مکثی روی معنای آن، بیان شده

غیر تشکیالتی و مغایر اساسنامه رفتار 
ایم؟ کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان  کرده

کند. چون:   برای این ادعا چنین استدالل می
"دقیقا ھمین تصمیم به شکل یک قرار در 
جلسه کنگره ارائه شد و رای کافی بدست 

  ."نیاورد
بسیار خوب، تصمیم چه بود که ما خالف آن 

مگر خود ھمین کمیته مرکزی عمل کردیم؟ 
العاده  اعالم نکرده است که کنگره فوق

سازمان نه برای توقف و نه برای تداوم پروژه 
وحدت، نتوانست تصمیمی اتخاذ کند، پس چرا 
کار ما غیر تشکیالتی است، اما کار بخش 
دیگر سازمان و کمیته مرکزی آن، برای توقف 
پروژه مطابق اساسنامه و تشکیالتی است. 
مگر پیشنھاد توقف پروژه وحدت ھم، به شکل 

  یک قرار به کنگره ارائه نشد و رای نیاورد؟

بر این نظرم که به طور کلی ھیچکدام از 
موافقان و مخالفان - اقدامات دو بخش سازمان 

غیر تشکیالتی و غیر اساسنامه ای  -وحدت
نیست. اما ارگان کمیته مرکزی سازمان دقیقا 

مه" "غیر تشکیالتی" رفتاری " خالف اساسنا
و... انجام داده است. چرا؟ چون کمیته مرکزی 
منتخب کنگره و نماینده سازمان است. این 
ارگان در چارچوب مصوبات کنگره، حق دارد 
موضع گیری نماید. اگر در موردی مصوبه وجود 

نماینده کنگره (کمیته  داشته باشد،
در  مرکزی)حق تصمیم مغایر مصوبه را ندارد.

پروژه وحدت چپ، برای تداوم و یا مورد 
  ای ندارد. شکست آن، سازمان ما مصوبه

...  
  ١٨ادامه در صفحه 

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه   ٥٨شماره     

 »دست توی«اما » دست يک«مجلسی نه 
 بھزاد کریمی دز گفتگو با کارآنالین

  
با شروع دور جدیدی از کار و فعالیت 
مجلس دھم شورای اسالمی، تغییراتی 

ریاست و ھیئت  مھم در ترکیب مجلس،
رئیس آن ایجادشدە است. کار آنالین در 
جھت تحلیل و سمت سوی معنای این 
تغییرات با تعدادی از صاحب نظران و 
ھائی ترتیب دادە  فعالین سیاسی مصاحب
ھا بتوانند  است. امیداست که این مصاحب
ما را ب شناخت بیشتری از آنچ در صحن 

  .دسیاسی ایران می گذرد، رھنمون شون

  کار آنالین

 --------------------  
ـ با نتیج انتخابات ریاست و ھیئت 
رئیس مجلس شورای اسالمی ک در 
آن علی الریجانی ب عنوان رئیس 
مجلس و ب ترتیب پنج نفر از اصالح 

نفر  ٢طلبان، پنج نفر از اصولگرایان و 
از تندروھا ب ھیئت رئیس انتخاب 

رد شدند، مجلس شورای اسالمی وا
فاز دیگری شدە ک آن را از مجلسین 
پیشین بویژە بعد از دوران اصالحات 

نفر  ١٠جدا می کند. تغییری ک در آن 
از لیست غیر جبھ پایداری وارد 
ھیئت رئیس شدە (البت با حفظ مرز 
موجود میان اصالح طلبان و 
اصولگرایانی ک سر ب لیست امید 
ھستند). ب نظر شما این موضوع از 

ای مھم است، و اصوال آیا چ  زاوی
می توان مدعی اھمیت تاثیر آن بر 

 اوضاع کشور شد؟

ـ ساختار سیاسی در جمھوری اسالمی، 
نه دمکراتیک و مبتنی بر رقابت آزاد احزاب 
سیاسی است، و نه که بکلی از نوع 
بسته و متمرکز آن. حدی از رقابت در آن 

به وجود دارد، اما فقط و فقط بین وفاداران 
نظام در شکل مھندسی شده و تحت 
مدیریت ھسته اصلی قدرت. در چنین 
ساختاری، مھم تر از خود مجلس، ھیئت 
رئیسه آنست! ریاست مجلس ممکن 
است نتواند ھر نطق پیش از دستور 
مجلس نشینان را کنترل کند، اما 
سرنوشت ھر تصمیم پارلمانی در ھمین 
حلقه ریاست است که رقم می خورد. در 

ع، ھسته اصلی قدرت دوبار و در دو واق
سطح به مجلس نظام جھت می دھد. 
یکبار پیش از انتخابات و در روند برگزاری آن 
توسط نھادھای نظارتی و اجرایی بمنظور 
تعیین کادر عمومی مجلس و دخالت در 

ھای آن و بار دیگر توسط  چینش کرسی
ھیئت رئیسه مجلس پساز تشکیل 

مورد  مجلس! ھسته اصلی قدرت جز
استثنایی مجلس ششم که در آن دچار 
غفلت شد و لذا بعداً بمدت چھار سال 
تمام مجبور به بھره گیری از تھدید 
مستقیم و شمشیر داموکلس "حکم 
حکومتی" گردید در دیگر مجالس خط خود 
را ھمواره از طریق ھیئت رئیسه مجلس 
پیش برده است. به این اعتبار، تحول 

رچه از برخی کیفی در کار نیست؛ اگ

تغییرات می توان سخن گفت. این مقدمه 
   را گفتم تا کادر سخنم روشن باشد.

نفر مجموعه ھیئت رئیسه مجلس  ١٢از 
 ٥نفر از لیست "والیت" است و  ٧دھم، 

نفر از لیست امید. لیست امید ھم که 
می دانیم ائتالف اصالح طلبان است و 
اعتدالیون. به این ترتیب، ھیئت رئیسه 

، پیش از ھمه به والیت متعلق مجلس
است و قرار گرفته زیر نگین آقای 

رای داده شده به آقای  ٢٣٧ای. از  خامنه
الریجانی برای ریاست مجلس ھیچ کس 
به اندازه شخص ولی فقیه خوشحال نشد 
و می توان تصور کرد که او با شنیدن 
نتیجه انتخابات ھیئت رئیسه دائم مجلس، 

ندسی کامیاب خود را بخاطر پیشبرد مھ
انتخابات به گرمی برنده یافته و ستوده 
است! اما دو نفر دیگر ھم ھستند که در 
پی شنیدن نتیجه رای گیری در بھارستان 
از فرط خوشحالی تسبیح انداختند: آقایان 
رفسنجانی و روحانی! آقای الریجانی 
عمالً کاندیدای مشترک "بیت" و رئیس 
 جمھور بود و وفق مشترک دو آیت هللا
راس رسمی و غیر رسمی نظام یعنی 

ای و رفسنجانی! اولی ھمه  آقایان خامنه
زورش را از طریق فقھای شورای نگھبان 
زد تا اصالح طلبان ھر چه کمتری وارد 
مجلس شوند و آنھایی ھم که می آیند از 
جنس مطیع باشند! دومی ھم ھمه 
زیرکی خود را بکار برد تا با بھره گیری از 

امعه و به اتکای بخشی از نارضایتی ج
نیروی اعتراضی در آن، در محدودترین 
ظرف موجود بیشترین ظرفیت ممکن 

  مطلوب خود را بگنجاند!
تاثیر این مجلس بر اوضاع را باید در کادر 
ھمین توافق جست. منطقاً نه خالف اراده 
رھبر خواھد بود و نه شاخی در برابر 

، روحانی را »برجام«دولت. در موضوع 
شتر ھمراھی خواھد کرد، در سیاست بی

داخلی و عرصه فرھنگی عموماً با تمایالت 
ای ھمخوانی خواھد داشت و در  خامنه

ای منفعالنه ناظر  زمینه اقتصادی بگونه
تنازع دومشی "اقتصاد مقاومتی" 

ای و "درھای باز" روحانی خواھد  خامنه
ای ھم این  ماند. در سیاست منطقه
شود که به  پتانسیل در آن دیده می

ھا  ھای قاسم سلیمانی ھوراکش برنامه
بدل نشود. در مجموع، مجلسی تا حدی 

ھای افراطی و در  کش زیاد رھا ازعربده
ھای جسور. تیپی  حال، فاقد آدم ھمان

مانند علی مطھری ھم ھمانا در آزاد 
بودنش از قید و بند ریاست و کمیسیون 
است که می تواند مفید باشد؛ او در 

و اعتراض است که موثر می افتد و انتقاد 
ھا! مجلسی  نه در وصله و پینه کردن

  است نه یکدست اما توی دست!

ـ ب نظر شما چرا اصالح طلبان در 
مورد ریاست مجلس کوتاە آمدند و 

  راە را برای علی الریجانی بازکردند؟

ـ اصالح طلبان در مورد ریاست مجلس 
یش نبود که کوتاه آمدند، آنھا از مدتھا پ

کوتاه آمدن را به شیوه مرضیه خود بدل 
اند! این رویکرد عملی را ھم زیر تز  کرده

اند! آنھا در کلیت  "نرمالیزاسیون" تئوریزه نموده
خود اگر ھم نگویم از "سبز" شدن تبری 

اند.  اند که فاصله بسیار از آن گرفته جسته
بعالوه در وزن کشی برای ھیئت رئیسه موقت 

ینان در بھترین حالت میان ھم معلوم شد که ا
رای ندارند. اقای  ١٠٣خود خودشان بیش از 

روحانی معتدل، آنھا را برای اعتدال خودش می 
خواھد نه که خود را در خدمت اصالح طلبی آنھا 
بداند. ایشان اصالح طلبان را بیشتر برای حفظ 

ھایی از جامعه و  ارتباط معین خود با بخش
ای از جامعه  رهو گست  مشخصاً اقشار میانی

ھای  مدنی می خواھد. او برای پیشبرد طرح
خود، بیشتر چشم بر راس نظام دارد. پس آقای 
روحانی کی مھره برایی از اھل والیت چون 
علی الریجانی را وا می نھد و سراغ حمایت از 

ھایش  آقای عارف می رود که با ھمه نرم خویی
و اطاعت از "رھبری"، باز برای شخص ولی 

چندان ھم خودی نیست؟! جناح اصالح  فقیه
طلب کار درستی کرد که در دور "موقت" به 
رقابت با کاندیدای "اصولگرایان" برخاست تا 
حضور و وزن خود را به رخ رقیب بکشد، اما با 
دادن رای مثبت به او در دور "دایمی"، آن برآمد 
بجا را ابتر کرد! خطایی که مشابه آن را بارھا 

زیرا که در واقع و اساساً جز این  اند مرتکب شده
نیستند! آنھا می دانستند که الریجانی در ھر 
حال انتخاب می شد، اما چرا خواستند تمام قد 
پشت او بروند؟ حداقل رای ممتنع می دادند تا 
ھم به طرف مقابالین پیام را برسانند که ھر 
توافقی بھاء دارد و باید در مناسبات فیمابین 

سی و پارلمانی بده بستان را خود قانون سیا
جاری کنند و ھم از این طریق نیروی اتکاء به 
نفس را در خود پارلمانترھایش و نیز در بدنه 

اش باال ببرند. اما آنھا این کردند چون  اجتماعی
بیشترینه اصالح طلبان اساساً با اعتدال 
شناخته می شوند تا پذیرش ریسک سیاسی 

  برای اصالح طلبی جدی!

رو و ـ ظا  ھرا رابط اصولگرایان میان
اصالح طلبان وارد فاز جدیدی شدە، 
موردی ک تقریبا با توج ب حوادث 
سالھای اخیر بسیار جلب نظر می 
کند، ب نظر شما علت این مسئل 

  چیست؟
ـ علت مسئله روشن است. بخشی از"اصول 
گرایان" متوجه روند انزوای خود در جامعه 

اند که افراط گری آفت  هاند و به این رسید شده
اند که بدون  جان و وجودشان است. دریافته

حدی از تعامل با جامعه مدنی و جامعه بین 
ھا قرار  المللی، در وضع عالج ناپذیری از بحران

عقل حکومتی آنھا رای به  خواھند گرفت.
اعتدال داده است. از سوی دیگر نیز اولویت 

ل اصالح بیشترینه اصالح طلبان نه اص  نخستین
که حفظ نظام بوده و است. آنھا وضع "نرمال" را 
در حکومت فقاھتی می جویند که در آن ولی 
فقیه تحریک نشود، احساس خطر نکند و علیه 
اصالح طلبان نشورد! این نزدیکی سیاسی، 
نتیجه ھمان روندی است که در چند سال 
گذشته با تز "جلوگیری از شکاف دولت و ملت" 

   تبیین شده است!
 توضیح این تقرب سیاسی را باید در باور به

  ...ھمزیستی والیت با جمھوریت جست!
  

  ١٤ادامه در صفحه 
  



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٥٨شماره     

علیه کارگران معترض و حق طلب را  اجرای احکام زندان،شالق و جریمه،
 !محکوم می کنیم

احکام شالق و زندان و جریمه برای کارگران حق خواه و معترض معدن آق دره در حالی به اجرا در می آید که این زحمت کشان از   اجرای
و با توجه به کارسخت و مشقت آوری که در مقابل مزد ناجیزی انجام   داعماق تونل ھای تنگ و تاریک زمین برای معاش خود تالش میکنن

می دھند باز ھم کارفرما در مقابل اعتراض کارگران نسبت به حق و حقوقشان، دست به اخراج فله ای این کارگران زده و در سال گذشته 
متاسفانه این کارگران در حالی از سوی محاکم قضایی به  د،تن ازاین کارگران را به بھانه تعدیل نیرو از کارشان بیکار شده ان٣۵٠بیش از 

شالق و زندان و جریمه محکوم می شوند که فقط و فقط برای بازگشت بکار خود با ھمان شرایط مشقت بار دست به اعتراضات جمعی 
یتی و قضایی دارد که از طرف دستگاه زده بودند و درخواستی جز بازگشتن به سر کارنداشتند، اما کارفرما بقدری نفوذ در دستگاھھای امن

قضایی این کارگران محکوم به زندان و شالق و جریمه می شوند وضربات شالق چنان بر بدن این زحمتکشان فرود می اید که ھیچکس 
عدن است چنین صدای فریاد و اعتراض این کارگران را نمی شنود. براستی حق کارگرانی که تنھا منبع درآمد زندگیشان ھمین کارگری در م

 حکم ظالمانه ای از سوی محاکم قضایی است؟

متاسفانه این احکام در حالی برای این معدن چیان صادر و اجرا میشود که در کشور ھر روز شاھد اختالس ھای میلیاردی و رانت خواری 
که در دستگاه ھای مختلف اجرایی دارند گسترده از طریق فسادھای گسترده اداری ھستیم، کالھبردارھا و رانت خوارھا با اعمال نفوذی 

اینگونه احکام ناعادالنه را    آزادنه به چپاول و غارتگری قشر زحمت کش جامعه مشغول ھستند و ھیچ باکی از محاکمه و زندان ھم ندارند
  و شالق برای کارگرانعلیه کارگران زحمت کش و حق طلب محکوم میکنیم و از دستگاه قضایی و مسئولین میخواھیم بجای احکام زندان 

و محکوم کردن این زحمت کشان، بھتر است به فکرریشه کن کردن فقر و فساد گسترده ای که ناشی از رانت خواری و رشوه گیری در 
و نیرو و توانی را که برای سرکوب این کارگران معترض و حق خواه می گذارید   سازمانھای دولتی و اجرایی درکشور بوجود آمده باشند

کنند که از چپاول و غارت مردم فرو دست صاحب ثروت ھای باد آورده و چند ھزار میلیاردی شده   رف مبارزه با آقازاده ھاو سازمان ھاییص
اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اینگونه احکام ناعادالنه، زندان و شالق و جریمه را برای کارگران معترض حق طلب معدن آق دره 

صادره کنندگان اینگونه احکام اعالم می کند که صدور احکام زندان و شالق علیه کارگران حکمی است تاریخی علیه خود  محکوم نموده وبه
 که صادر کرده اند. 

تجربه مبارزات کارگری نشان داده، داغ و درفش و زندان نمی تواند کارگران را از  دارد: اعالم می  بار دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد
یابی به مطالباتشان دلسرد کند و تنھا راه دست یافتن کارگران به یک زندگی مناسب را حق داشتن آزادی ایجاد تشکیل سندیکا دست 

 اند.د اند و حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران را حق مسلم ھمه ی کارگران مید ھای کارگری و مستقل کارگری می

  ن و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھرا

  ١٣٩۵خرداد ٨

 جواب مطالب کار شالق است؟

  صادق کار
کام زندان، خرداد در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شدە،وکیل کارگران اخراجی، شرکت پویا زرکانا خبر صدور اح ٥بنا ب گزارشی ک در 

 شالق و جریم نقدی برای تعدادی از کارگران اخراجی معترض این شرکت را تائید کردە

ق و طبق گفت وکیل مدافع دادگاە تجدید نظر این دادگاە احکام دادگاە بدوی را با تعدیالتی تائید نمودە و تعدادی از آنھا را پس از زدن شال
نفرە از کارگران معدن طالی آق درە در واقع شرکت در یک تجمع اعتراضی ب  ١٧م ظالمان برای جریم آزاد کردەاند. دلیل صدور این احکا

صورت گرفت. مالک این معدن در پی تجمع اعتراضی برای این ک بتواند قطعیت ب اخراج  ٩٣نفر از کارگران در دی ماە سال  ٣٥٠اخراج 
آنھا را متھم ب اغتشاش کرد و بیدادگاە ھای نظام نیز این اتھام ناروای کارفرما را کارگران بدھد و دھان کارگران و مردم بومی را ببندد، 

    پذیرفت و وکیل کارگران ب سختی توانست تنھا این احکام را تعدیل کند. 

و واکنش کارگران فصلی از مردم بومی منطقع ک معدن طال در آن قرار دارد ھستند و امکان یافتن شغل در منطق تقریبا صفر است 
 کارگران ک در واقع ھیچ آیندەای در مقابل خود نمی بینند، ب ھیچ وج غیر طبیعی نیست. اما تامل انگیز برخورد کارفرما و دادگاھی است

ر کردەاند کارگر را از کار بیکا ٣٥٠ک ب طرفداری از کارفرما چنین احکامی را بدون توج ب انگیزە اعتراض کارگران صادر کردە است. ب واقع 
و عدەای از آنھا را ک تنھا خواستشان کار بودە، ب جرم این مطالب برحق نیز ب زندان، شالق و جریم ھم محکومشان کردەاند. ظاھرا 

  صدور این احکام و ب اجرا نھادن بخشی از آنھا تامین سلط بی چون و چرای سرمای داران و حفظ امنیت سرمای است.

است ک نداند ریش بحران و رکود اقتصادی در کشور در چندگانگی حاکمیت سیاسی، فساد حاکم بر سیستم و  اما دیگر کمتر کسی
ناروشنی آیندە سیاسی کشور است و واقعیت این است ک خود حاکمیت ھم این را می داند ولی جنگ قدرت و تمایل حاکمان ب حفظ 

ن خاطر حاکمیت تالش می کند با ارزان کردن دستمزدھا و از بین بردن حق و استبدا مانع برون رفت از وضعیت موجود شدەاست. بھمی
  حقوق کارگران سرمای گذاران را تشویق ب سرمای گذاری نماید ک تا کنون ھم رە ب جایی نبردە است. 

ای ک حتی در مغایرت با برخی از قوانین موجودند، ن  تنھا نمی تواند، ب مبارزە کارگران با این وصف چنین اقدامات ظالمان و زورگویان
ترین حقوق سندیکایی و شھروندی  علی بیکاری خاتم دھد بلک ھمچنین نمی تواند امنیت صاحبان سرمای را ک نمی خواھند بدیھی

  کارگران را بپذیرند تامین کند.

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی  
 



 

 

 

   ٨صفحه   ٥٨شماره     

  !منشاء ھراس شدید نظام از مردم
 علی شاکری زند

 
 

 گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
  مشکل حکایتی است که تقریر می کنند

  حافظ
   

  منشاء ھراس شدید نظام از مردم!
  نظامی که مشروعیت ندارد

 ١ھمواره خود را در خطر نابودی می بیند 
  

  بیش از ھزار اعدام در یک سال
دم در مالِء وعمل شرم آور شالق زدن مر  

  عام
ناشی از احساس عدم مشروعیت رژیم 

  است!
   

ناباوری سران نظام به  بخش یکم:
  و به مشروعیت آن  قدرت خود

به قدرت سیاسی    دست یافتن روحانیت
بیش از ھمه برای اعضای خود این گروه 
اجتماعی باورنکردنی بود. چنین رویداد 
غریبی برای خود آنان بیش از ھر عضو دیگر 

عه به یک رؤیای غیرقابل تصور می جام
مانست. سران آنان که بطور نیمه آگاه می 
دانستند که این وضع برای جامعه نیز به 
شدت باورنکردنی و برای ھوشیار ترین مردم 
بھت آور است، برای آنکه خود به واقعیت آن 
باور کنند، به باور جامعه و قبوالندن واقعیت 

دند. آنان از این آن به مردم شدیداً نیازمند بو
رو می بایستی ھر صدایی را که ممکن بود 
کمترین تردیدی را سد راه این باور سازد بی 
تأمل خفه کرده ھر جنبنده ای را بالفاصله از 
سر راه آن بر می داشتند. این رفتار بطور 
نیمه غریزی و نیمه آگاھانه سرکوب بی 

     امان و بالوقفه ای را می طلبید.
این ناباوری سران رژیم  اما علت اصلی

مالیان به قدرتی که به دست آنان افتاده بود 
عدم مشروعیت آن بود. شکل به ظاھر 
عرفی دولت موقت که اکثریت آن از چھره 
ھای سیاسی غیر روحانی بودند نیز نشانه 
ای از ھمین عدم امکان افتادن قدرت 
حکومت به دست روحانیت در وجدان 

نی پوششی عمومی بود، و از سوی خمی
موقت بر آن، برای مستھلک کردن ضربه ی 
فکری آن و کمک به تضعیف مقاومت روانی 

     در برابر آن.
آری، نظام جمھوری اسالمی از ھمان روز 
نخست تاًسیس آن ھیچگاه مشروعیت 
نداشته است و از این حقیقت بیش از ھر 
کس بانیان و سران آن آگاه بوده اند؛ ، 

داد که ھمه ی اندکی دقت نشان خواھد 
اعمال و سخنان آنان بر این اگاھی گواھی 
می دھد. البته این آگاھی از آن نوع نیست 
که آن را خود علناً بیان کنند، یا حتی در 
درون خود نیز مستقیماً بدان معترف باشد. 
این آگاھی از نوع ضمنی و خاموش است؛ 
از آن نوع آگاھی که شخص یا گروه، حتی 

اعتراف بدان بسختی پیش خود نیز، از 
بیمناک است؛ اما نمی تواند صدای خاموش 
آن را در درون خود کامالً خفه کند. مانند 
آگاھی دزد و آدمکش به عمل خالف اخالق 
یا جنایت خویش که خود بیش از ھر کس 
بدان آگاھی دارد و ھمچون دغدغه ای 
خاموش اما سمج در درون او آسوده اش 

ز ھر کس دیگری نمی گذارد، اما معموالً ا

سخت تر آماده ی اعتراف به آن است. علت 
اصلی این احساس عدم مشروعیت غرابت 
شدید آین رویداد است، تا حدی که حتی 
عادت کردن به آن با گذشت زمان ھم، حتی 
برای خود صاحبان جدید قدرت، قابل تصور 

  نیست.
برای کسانی که تا چند روز یا چند ساعت 

ضه خوانی و در بھترین پیش از آن کاری جز رو
حالت منبر رفتن به قصد موعظه برای جمعی 
عامی یا گفتن دروس دینی برای طالب 
بیسواد نداشته اند، و نه از مفھوم قانون 
اساسی و تاریخ و فلسفه ی آن، نه از سیر 
تحوالتی که به پیدایش حکومت ھای مدرن 
جھان و نھادھای پیچیده ی آنھا مانند 

اسی، و دیوان ھای شوراھای قانون اس
عالی کشور انجامیده چیزی می دانسته اند 
و نه از معنی و نقش نھادھای قضایی دوران 
ما و نھاد ھای اقتصادی مدرن چون بودجه ی 
مملکتی، برنامه ھای اقتصادی، نقش بانک 
ھا و باالخص بانک ھای مرکزی خبری داشته 
اند، البته تصور اینکه ناگھان بر کشوری بزرگ 

رای دست کم سابقه ی بیست و پنج که دا
قرن نظام حکومتی پیچیده ای بوده حکومت 
کنند باورنکردنی است. یکی از علل روی 
آوردن خمینی به مھندس بازرگان و دوستان 
او برای تشکیل اولین دولت تحت فرمانش 
نیز، عالوه بر سعی در فریب آنان و جامعه 
درباره ی نیت نھایی خویش، ھمان بود که، 

ن، بدون کمترین پیشینه و تجربه ی چو
حکومتی در مقیاس چنین کشوری و در 
جھان مدرن که آزمون عملی ھم نشان داد 
او از آن سررشته ای نداشت، وی نمی 
دانست، کدام یک از مالیان او می توانند 
چنین مھمی را که دسترسی به آن و.حتی 
وقوع آن در تصورشان نمی گنجید، از امروز به 

. مشاھدات روزمره ٢ھده بگیرندفردا برع
  نشان می دھد اشخاص ناداری که در نتیجه

ی امری تصادفی مانند برنده شدن در بخت 
آزمایی یا دریافت غیرمنتظره ی یک ارثیه ی 
بزرگ به ثروتی ھنگفت دست می یابند 
عالوه بر اینکه در باور بدان دچار مشکل می 
شوند حتی برای استفاده از آن نیز، چه در 
طرز بکار انداختن ثروت بادآورده و چه در 

محتاج راھنمایی   چگونگی ھزینه کردن آن
کسانی ھستند که در این زمینه دارای 

  سابقه و تجربه اند.
اگر باور به قدرتی وسیع که بصورت تقریباً 
غیرمنتظره به دست آمده برای صاحبان آن 
بسیار دشوار است، از آنجا که قدرت 

خست یک نوع رابطه سیاسی در درجه ی ن
است و، برخالف ثروت، جز ُنماد ھای آن، 
شکل مادی ملموسی ندارد، باوراندن آن به 
دیگران که به معنی مشروع نمایاندن آن 

  است، باز ھم دشوار تر است.
وقتی بدانیم که مھم ترین علت وجودی یا 
حکمت تأسیس حکومت ضرورت پیشگیری از 

ضی اجحاف برخی از اعضاء جامعه به بع
دیگر: اعضاء نیرومندتر آن به ناتوانان و اعضاء 
حیله گر آن بر ساده دالن است، اگر 
حکومتی بجای انجام چنین وظیفه ای خود با 
زور فریب به بزرگترین اجحاف کننده علیه 
جامعه تبدیل شد، آنگاه نقش چنین حکومتی 
با حکمت وجودی آن در تناقض آشکار قرار 

بر زورگویی و تعدی و می گیرد؛ نه تنھا در برا

تجاوز، بنا به اصطالح بسیار قدیمی فارسی 
و ھیچ » کسی به داد مردم نمی رسد«

مرجعی از مظلوم حمایت نمی کند، بلکه 
ھمه می بینند که حکومت خود بزرگترین 
متعدی و مخوف ترین متجاوز است، 
ستمگری که برای تظلم از او مرجعی وجود 

    ندارد.
روع این است که نشانه ی قدرت ھای مش

به اعمال خشونت  روزمره  برای فرمانروایی
و توسل به قوه ی قھریه نیازمند نیستند. 
بنا بر این در پاسخ این سؤال که نشانه ی 
اصلی عدم مشروعیت برای یک نظام 
حکومتی در چیست باید بگوییم در این که 
ایجاد یک باور عمیق بدان در جامعه آنچنان 

این قدرت جدید  دشوار است که صاحبان
می دانند آن قدرت جز با توسل به زور، ـ 
شدید ترین اشکال زور ـ و شکل روحی آن 

  که ارعاب است، نمی تواند برقرار بماند.
در اصطالح فلسفه ی سیاسی به زوری که 
حکومت ھا برای مجبور ساختن شھروندان 
به کاری یا پذیرفتن چیزی بکار می برند 

نت (به خشونت گفته می شود. خشو
فرانسه و انگلیسی، با تلفظ ھای متفاوت، 

violence در تاریخ ھمه ی حکومت ھای (
تاریخ جھان یکی از افزارھای فرمانروایی 
بوده است؛ اما نه تنھا افزار آن؛ زیرا کار 
اصلی حکومت نظارت بر وجود صلح و 
آرامش میان اعضاء جامعه است و مناسبات 

کسی  عدالت آمیز، به معنی عدم اجحاف
یا کسانی بر کسان دیگر؛ اجحافی که 
معموالً با توسل شھروندی به زور علیه 
شھروندی دیگر صورت می گیرد، و باید از 
طرف حکومت، حتی در صورت لزوم به 
کمک زور از آن جلوگیری شود، و تنھا مورد 
استعمال قدرت یا زور حکومت باید محدود و 
منحصر به ممانعت از این اعمال 

و اجحاف ناشی از آن باشد.  صیخصو  زور
در ھر جامعه ای که قدرت حکومتی جز در 
این موارد بکار رفت گمان سوء استفاده از 
آن برای اجحاف از سوی حکومت به مردم، 
یعنی تحمیل اراده ی غیر مشروع آن بر 

  جامعه است که به میان می آید.

آیا خشونت می تواند مشروع ھم 
  باشد؟

ت را برای فالسفه ی سیاسی حکوم
برقراری صلح و ھمزیستی در میان مردم، 
که به قوام جامعه می انجامد و به آن دوام 
می بخشد، وسیله ی الزم دانسته اند، و 
بخاطر ضرورت انجام این وظیفه ی اصلِی 
حکومت نیز ھست که تا کنون حکومتی 

  .٣بدون افزار خشونت وجود نداشته است
برای  چون ھدفی که فرمانروایان خود نیز

حکومت شان اعالم می کنند ھمین 
برقراری صلح و ھمزیستی میان اعضاء 
جامعه است که بدون حل و فصل دعواھا و 
اختالفات اعضای جامعه(آنچه ھگل جامعه 
ی مدنی می نامد) ممکن نمی گردد، 
حکومت ناچار است یا مستقیماً، یا به 
وساطت مراکز و نھاد ھای اجتماعی 

وظایف را انجام دھد؛ (عرفی یا مدنی) این 
اما انجام این وظایف، که قبوالندن تصمیمات 
ناظر به عدالت در حل و فصل دعواھا به 

  ...طرف ھای دعوا 
   ٩ادامه در صفحه 

 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩ صفحه  ٥٨شماره     

  
 

  ... منشاء ھراس
  ٨ادامه از صفحه 

ل زور از جزئی از آن است، گاه نیازمند اعما
طرف نھادی حکومتی می گردد. از این 
روست که وجود افزار خشونت (یعنی 

(به اجبار  "زوری" که منشاء
   ؛ به فرانسه coercionانگلیسی

coercition است برای حکومت (به(
فقط  )، وEtatبه فرانسه  ، وstateانگلیسی 

، اجتناب ناپذیر می گردد. و برای حکومت
ه ماکس وبر در باز، این معنی است که ک

(مجموعه ی دو   دانشمند و سیاست  کتاب
قریحه ی   سخنرانی تحت عناوین :

) با فرمول قریحه ی علم ، وسیاست
اجتماعی است که در  ھیئت حکومت تنھا«

قلمرو خود از انحصار مشروع اِعمال 
 le monopole légitime de laخشونت (

violence physiqueبیان » ) برخوردار است
، و در انحصار ت. اما آنچه به اینداشته اس

نتیجه به قدرت حکومت، ثبات می بخشد 
آن است. ماکس وبر در  مشروعیت  ھمانا

کتاب دیگری می گوید نتیجه ی جامعه 
شناختی وجود این اصل در تعریف حکومت 
این است که تنھا نھادی را می توان 
حکومت دانست که متصدیان آن بتوانند این 

شروع استفاده از ادعای حق انحصار م
خشونت برای استقرار نظم (یعنی صلح و 

اخالقی و  عدالت) را با موفقیت
از سوی دیگر با  [توجیه کنند!  عملی

مالحظاتی که مطرح شد، در حکومت 
صراً از آن ، که حق حاکمیت منحمدرن ھای

مردم شمرده می شود و این حق به صورت 
اصل بنیادی در قانون اساسی گنجانده می 
گردد، استفاده از افزار خشونت، که منحصر 
به برقراری صلح وعدالتِ ملزوم برای آن 
خواھد بود باید تابع مقرراتی باشد که قانون 
تعیین می کند. و از اینجاست که آن 

دیل و مھار خشونت انحصاری حکومت تع
می شود. اما در ھمین دنیای مدرن 

ھای حکومتی  نظام حکومت ھایی(منظور
است) نیز بوده اند و ھستند که خواه با 
پذیرش رسمی و قانونی تعلق حق 
حاکمیت به ملت، خواه بدون تصدیق این 
اصل در قوانین کشور، افزار خشونت را 

برای تداوم بخشیدن به  بیش از ھر چیز
  بکار برده اند. ودیت خودادامه ی موج

دیکتاتوری ھای نظامی، از آن نوع که ژنرال 
فرانکو، پس از جنگ داخلی خونین اسپانیا، 
در این کشور برقرار کرده بود، و نیز از نوع 
دیکتاتوری ھای نظامی آمریکای التین در 
سالھای دراز پس از جنگ جھانی دوم، و 

   یم،باالخره، برای آنکه به راه دور نرفته باش
دیکتاتوری رضاشاھی و دیکتاتوری محمد 

   مرداد، از نوع ٢٨رضاشاھِی پس از کودتای 
اول بوده اند. در این نوع دیکتاتوری ھا 

نظام  معموالً دیکتاتورھا در اصل
کشور تغییر چندانی نمی  قانونی

دھند(البته فرانکو تصویب قانونی نظام 
جمھوری را نادیده گرفت و کشور را به نظام 

دشاھی بازگردانید)، و بویژه، اگر اصل پا
حاکمیت ملت در آن نظام قانونی گنجانده 

این   ٤شده باشد، را حذف نمی کنند
دیکتاتوری ھا که، درست به ھمین دلیل 

می نامیم و  دیکتاتوری اخیر، ما آنھا را تنھا
دیکتاتوری، چه آنھا دیکتاتوری را بر   نظام   نه

ود و موج نظام قانونی از پیش اساس یک
معموالً دموکراتیک، اما با تخطی از مبانی و 
قوانین و اعمال نظر در طرز اجرای آنھا، 
برقرار کرده اند، و زور را ـ معموالً زور پلیس 

سیاسی و ارتش راـ به صورت غیرقانونی به 
نفع حاکمان بکار می برند؛ بویژه با ارتکاب 
اعمالی غیرقانونی چون بازداشت ھای خالف 

کنجه، و تشکیل دادگاه ھای قانون و ش
غیرقانونی به از میان برداشتن مخالفان و 
معارضان می پردازند، و در نتیجه به مھم ترین 
حقوق شھروندان، یعنی حق اعمال نظر 
قانونی آنان در امور کشور خود که در قانون 
اساسی و قوانین مبتنی بر آن پیش بینی و 
تضمین شده دست اندازی ھای ناروا می 

حکومت  غیرمشروع  د. نوع دوم اعمال زورکنن
بر مردم در حکومت ھایی است که می 

بنامیم، و بطور  دیکتاتوری نظام  توانیم آنھا را
، زیرا فقدان حقوق قانونی مردم نظام خالصه

برای اعمال نظر در امور کشور و جامعه ی 
خود، یا محدودیت شدید آن، جزو ذات این 
حکومت ھاست و جوھر 

آنھا را تشکیل می دھد.  نظام یکغیردموکرات
ھا ھمان ھایی ھستند که توتالیتر   نظام  این

می نامیم. البته برای نظام ھای توتالیتر باید 
تعریف دقیق تری ارائه داد؛ اما ما اینجا تنھا بر 
تفاوت اساسی شکل قانونی آنھا با 
دیکتاتوری ھایی انگشت می نھیم که در پایه 

میت ملت ھستند دارای قانون مبتنی بر حاک
اگرچه این اصل قانون اساسِی آنھا از راھھای 

. در نظام ٥گوناگون زیرپا گذاشته می شود
ھای توتالیتر از آنجا که ملت دیگر دارای آن 
حق انحصاری حاکمیت نیست، در استفاده از 
خشونت به عنوان افزاری در خدمت اجرای 
قانون، که پیش از آن بدان اشاره شد، حقی 

ندارد، و حق استفاده از خشونت و نقشی 
که ھمچنان در انحصار حکومت است، در 
خدمت منافعی بکار می رود که پاسداری 

حکومتی در برابر مخالفت جامعه در  نظام  از
رأس آنھا قرار دارد. به ھمین جھت اعمال 
خشونت برای تأمین این ھدف، اعمال 
خشونتی که به رابطه ی اصلی میان حکومت 

دیل می شود، اگرچه از دیدگاه با جامعه تب
حاکمان مشروع باشد، اما از دیدگاه حاکمیت 
ملی یا حکومت مردم بر مردم نامشروع 

  است.

  اعمال خشونت برای تداوم نظام،
  به ھر بھا که باشد

ھنگامی که مشروعیت نظام سیاسی در 
اذھان خود حاکمان مشکوک می نماید و آنان 

ه می بینند که ھر زمان بخش ھای ھرچ
بیشتری از مردم به این عدم مشروعیت پی 
می برند و با رفتار خود، ھرچند کامالً 
مسالمت آمیز، این آگاھی خود را به ظھور 
می رسانند، حاکمان اگر نخواھند قدرت را به 
جامعه باز گرداننَد، در برابر خود چاره ای جز 
اعمال خشونت باز ھم بیشتر و افزودن بر 

  شدت آن نمی بینند.
ید توجه داشت که این شک در مشروعیت با

حکومت ھای زورگو، اعم از دیکتاتوری ھای 
نظامی یا نظام ھای توتالیتر با خشونت 
شدیدی که از ھمان آغاز برقراری خود بکار 
می برند نمایان است. تفاوت عمده میان این 

حکومت در این است که نوع اول یا در   دو نوع
در اثر اندک مدتی سرنگون می شود یا 

مبارزات مردم، و به دلیل وجود ضمانت ھای 
قانونی در قوانین اساسی آنھا که مخالفان و 
معارضان بطور منظم به آنھا متوسل می 
شوند، تحول می یابد، و در آنھا وضع قانونی 
پیش از شروع دیکتاتوری، وضعی که در آن 
قوانین به معنی صحیح و کامل آنھا رعایت 

ر می شود؛ در حالی که می شد، از نو برقرا
در نوع دوم، نظام ھای توتالیتر، که قوانین 
اساسی آنھا ضمانت ھای الزم برای اعمال 

نظر ملت را در دسترس شھروندان قرار 
نداده و اساساً حق حاکمیت را صریحاً از 
آن مردم ندانسته است، مردم در برابر آنھا 
از لحاظ استناد به قانون وسیله ی چندانی 

ندارند و آنچه که دارند بسیار  در دست
محدود و ناکارآمد است، و حاکمان تازه از 
قبول ھمان ھم، با ھمان روش ھای ھمه 

  ی دیکتاتوری ھا عدول می کنند.
بد نیست وضع قدرت در برابر مردم را، در 
چھار مورد نھضت مشروطه، کودتای 

مرداد، و باألخره  ٢٨رضاشاھی، کودتای 
سریع و فقط از انقالب اسالمی بسیار 

  ھمین یک دیدگاه با ھم مقایسه کنیم.
در نھضت مشروطه با اینکه در بازگشت 
محمدعلی شاه به استبداد او مجلس را 
به توپ بسته بود، عده ای از نمایندگان 
مجلس و مدافعان بھارستان را کشته بود و 
در خارج از بھارستان نیز عده ای از 

بویژه در  آزادیخواھان را اعدام کرده بود و
قیام مردم تبریز که به جنگ داخلی تبدیل 
شد عده ی زیادی از مدافعان مشروطه 
کشته شدند، اما پس از پیروزی مشروطه 
و آزادیخواھان که مشروعیت آنان، که 

بازگشت  ناشی از اراده ی جامعه برای
مبتنی بر قانون   و در نتیجه حکومت قانون
 ، نمی توانست مورد تردیدمشروطه بود

کسی قرار گیرد، ھیچ اعدام خودسرانه ای 
صورت نگرفت، احکام مجازات ھای اعدام 
پس از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرائم 
مستبدینی که دخالت آنان در قتل 
آزادیخواھان مسلم گردید صادر شد و 
شمار آنھا بسیار محدود بود و پس از دو 

  ھفته نیز پایان یافت.
سلطنت در در قضیه ی خلع قاجاریه از 

مجلس پنجم به منظور انتقال آن به 
رضاخان و خاندان او یک نوع ظاھر قانونی 
رعایت شد، که در جو ترس حاکم بر آن 
مجلس، که بخشی از نمایندگان آن را 
ساکت کرده بود، به صورت موافقت عده ی 
زیادی از آنان، و مخالفت علنی گروه 
کوچک تری که دکتر مصدق با سخنرانی 

خود در رأس آنان قرار داشت، تاریخی 
صورت گرفت. البته نمی توان گفت قضیه 
به ھمین جا خاتمه یافت. با اینکه رضاخان 
مشروعیت خود را از مجلس گرفته بود، از 
آنجا که در عدم ھمکاری بخشی از 
آزادیخواھان بزرگ جامعه چون مصدق و 
مدرس با سلطنت او، و گردن کشی ھای 

مراکز قدرت جامعه مورد به مورد بعضی از 
مانند رؤسای بعضی از ایالت کشور یا 
انتقادات روشنفکران و روزنامه نگاران عمالً 
اشاراتی به عدم مشروعیت سلطنت خود 
و نشانه ھایی از عدم استحکام آن را می 
دید، بسیاری از مخالفان بالفعل یا بالقوه 
ی خود را بطور کامالً غیر قانونی کشت، با 

وعیت سلطنت او به معنی اینکه عدم مشر
عدم مشروعیت کل نظام نبود؛ نظامی که 
در اساس ھمان مشروطه ی سلطنتی 
بود، که با توسل به ارعاب از اصول آن 
تخطی شده بود. این قتل ھای سیاسی 
گرچه در مجموع محدود بود و تا حدی ھم 
از بدبینی دیکتاتور، که در ھمه ی 
دیکتاتورھا دیده می شود، ناشی می 

، با اینھمه نمی توانست بیانگر اعتماد شد
کامل دیکتاتور به مشروعیت خود باشد. در 
این ماجرا، ھمانطور که کودتای محمدعلی 
شاه مشروعیت مشروطه را مخدوش 
نکرده بود، البته تخطی ھای رضاشاه از 

  ...قانون اساسی نیز 
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  ١٠ صفحه  ٥٨شماره     

 ھوش جمعی و عملکرد گروھی
  جمشید

در مورد   در این مقاله نتیجه تحقیقاتی
ھوش جمعی، با تعریف توانایی گروه در 
انجام وظایفی گسترده، ارائه می گردد. 

ط چندین دانشگاه در تحقیقاتی که توس
آمریکا (واز جمله دانشگاه ام آی تی) 

این مطالعه با تمرکز بر  انجام شده است.
بر ھوش گروھی   دو فاکتور تاثیر گذار

انجام شد: اول ترکیب گروه (از جمله 
ی گروه ، تنوع و  ھای اعضا مھارت
ھوش اعضا) و دوم روابط بین   میزان

). ھا ھا و ارزش گروھی (ساختار، پروسه
عواملی چون روابط اجتماعی و ابزار 

که استفاده از آن به رشد ھوش   تکنیکی
کند نیز باید مد نظر قرار  گروھی کمک می

 بگیرند.

از گروھھا بھتر از دیگر   برخی چرا عملکرد
از عوامل مھم در این   گروھھا است؟ یکی

باشد. اما  باره مھارت اعضای گروه می
ه، اعضای که در مقایس  ھایی حتی گروه

از   با مھارتی دارند اساسا سطح مختلفی
  بازدھی را از خود بروز میدھند.

ھمچون   ھایی رشته در چارچوب
اجتماعی، رفتار سازمانی و   روانشناسی
مطالعات قابل   صنعتی  روانشناسی

ای با تمرکز بر روی عوامل متعدد  مالحظه
کند  می  ی که کارایی گروه را پیش بینی

ست؛ که در ھمه این موارد، انجام شده ا
تحفیقات بر روی انجام وظیفه مشخص 
یک گروه متمرکز بوده و تالش شده تا 
مشخص شود چه چیزی باعث بازدھی 
باالی یک گروه در یک مورد خاص می 
شود. در اینگونه مطالعات تفاوت بین 
اعضای گروه در شرایط خاص و در جریان 
آزمایش غالباً به عنوان اشتباھات 

  واسته در نظر گرفته می شد.ناخ

در این مطالعه، تمرکز بروی توانایی 
عمومی یک گروه خاص در ارائه عملکرد 

از   ی بھینه در میان طیفی گسترده
وظایف مختلف قرار دارد. توانایی که آنرا 

نامند، که این  ھوش گروھی می
نامگذاری بیشتر بخاطر شباھت ھوش 
گروھی به تعریف ھوش در سطحی 

باشد. ھنگامی که افراد طیف  یفردی م
ای از وظایف شناختی را انجام  گسترده

دھند، روانشناسان به تکرار شاھد آن  می
بوده اند که فاکتور ھایی مشخص امکان 
پیش بینی گوناگونی در کیفیت عملکرد 

  فراھم می کند.  فرد را 

ھوش گروھی را  چه عواملی
  کند می  بینی پیش

که ھوش این تحقیقات اشاره میکند 
گروھی ظاھراً ویژگی است که از برآیند 
دو پروسه پائین به باال و باال به پائین 

ھای پائین به باال در  پدیدار میشود. پروسه
اعضای   مجموعه ویژگی ھای  بر گیرنده
بین   باشد و به ارتقا ھمکاری گروه می

ھای باال به پائین در بر  گروھی. پروسه

ھایی  ا و روالھ گیرنده ساختار گروھی، ارزش
است که رفتار گروھی را به نحوی که کیفیت 
ھمکاری و ھماھنگی را رشد (یا کاھش) 

کند. ھر دو جنبه  می دھد وتنظیم آن کمک
پائین به باال و باال به پائین در  پروسه
تعاملی و ترکیبی ھوش جمعی   قالبی

را رقم می زنند. وھر کدام از این دو  گروه  یک
  ی قرار می گیرند.مجزا مورد بررس بطور

  پائین به باال  ھای ترکیبی ویژگی

ھوش یک  میزان پیش از این، اگرسنجش  تا
مورد آزمایش قرار داشت، بیشتر  گروه

عملکرد ھوش تک تک اعضای گروه به عنوان 
ھوش جمعی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
میگرفت. بدنبال یک رشت تحقیقات محققان 

یشان از پی بردند که گروه ھایی که اعضا
میزا نی باالتر از میانگین ھو شی برخوردار 
بودند، توانایی بھتری در سازگاری باتغییرات 

و یادگیری اطالعات جدید از خود   محیطی
نشان می دھند. اما این تاثیرات بطوری ک 
مشاھدات آزمایشگاھی نشان داد فاقد ثبات 

  پایدار کافی بود.
 در این مطالعه، مشاھده گردید که سطح
ھوش میانگین و یا باال ی اعضای یک گروه بر 
برآورد میزان ھوش جمعی گروه در حدی 
محدود تاثیر می گذارد. بنا براین وجود 
تعدادی ھوشمند در میان یک گروە سبب 
ھوشمندی یک گروە ب صورت واحد نمی 

  شود.

اما اگر صرف داشتن افرادی باھوش برای 
نیست، پس   تشکیل گروھی باھوش کافی

  گون این امر میسر می شود؟ چه

یک عامل مھمتر درپیش بینی ھوش جمعی، 
میانگین بینش اجتماعی اعضای 

میباشد، که در این مطالعه به کمک  گروه
تست خواندن ذھن افراد از طریق چشم 

افراد در    انجام شد. تستی که در آن توانایی
قضاوت عواطف دیگران بر اساس بررسی 

اندازه گیری می حرکات صورت و چشم آنھا 
ھا یی که در این آزمایش میانگین  شود. گروه

امتیاز بھتری داشتند از ھوش گروھی بھتری 
  برخوردار بودند.

به ھم چنین مشاھدات محققین نشان داد، 
که تناسب میزان حضور زنان در گروه در 

میزان ھوش جمعی قابل   توانای پیشبینی
به تاً و  توجه بود. ھر چند این نتیجه عمد

لحاظ آماری به کمک این واقعیت توضیح داده 
شد که زنان، در مقایسه با مردان، بطور 
میانگین نمرات بھتری در تست خواندن ذھن 

  افراد کسب می کنند.

بنابر ممکن است برای تشکیل گروھی  
ھوشمند حضور تعدادی از اعضا که دارای 
بینش اجتماعی باالیی ھستند ضروری 

که  باشد شامل افرادیباشد. و اگر گروھی 
از نظر شناخت اجتماعی توانایی باالیی 
دارند، در آن صورت مرد و زن بودنشان 
تفاوتی در نتیج کار ندارد. ھنگامی که 
تالش شد تا میزان ھوش جمعی با ملحوظ 
داشتن سه عامل سطح میانگین بینش 

اجتماعی، درصد حضور زنان در گروه و 
شود، محاسبه   تقسیم نوبت صحبت کردن

مشاھده شد که ھر سه عامل توانایی 
ھوش جمعی را دارا ھستند.   بینی پیش

اما تاثیر شناخت اجتماعی نسبت ب 
  عوامل دیگر برجست تربود.

ھای  ای دیگر راجع به گروه در مطالعه
آنالینی، کشف شد که سھم بینش 
اجتماعی و میزان حضور زنان در ھوش 
 گروھی به اندازه گروھھای حضوری از
اھمیت برخوردار است. این نکته مخصوصا 
در پرتو این واقعیت قابل توجه است که 
گروه ھای آنالینی صرفاً از طریق چت ارتباط 
میگرفتند و حتی قادر به مشاھده حاالت 

دھد  ظاھری یک دیگر نبودند. این نشان می
که ھرچند تست خواندن ذھن افراد بر 
اساس مشاھده نشانه ھای بصری بنا 

کننده   بینی  است، اما میتواند پیششده 
ھای فردی باشد  ای از مھارت طیف گسترده

که حتی در مواردی که افراد ھم دیگر را 
بیند میتواند مفید واقع شود. از آنجائی  نمی

  دانستند چه کسانی که اعضای گروه نمی
رسد  در گروه عضویت دارند، به نظر نمی 

رفتار اعضا از جنسیت دیگر اعضا   که آگاھی
  افراد را تغییر داده باشد.

جنبه دیگر ی از ترکیب بندی گرو ھی که  
به ھوش گروھی مرتبط دانسته شده، 
سطح تنوع در یک گروه است. بطور کلّی، 
گروه ھا یی که وظایف خالقانه و نوآورانه را 

دھند غالباً از وجود تنوع سود می  انجام می
که گروھایی که به   برند. در حالی

کارایی باال ھستند، تنوع اعضا    دنبال
موجب اخالل در کار شان می شود. تنوع 

از جمله طرز فکر و   درتوانایی شناختی
از تاثیر بسزایی برھوش گروھی  دیدگاه

ارتباط  برخوردار است. مخصوصا از آنجاییکه
کند به توانایی اعضای گروه در  پیدا می

  ارتباط گیری با یک دیگر.

که به تازگی انجام دیگر  در مطالعه ای
بین تنوع سبک   که  شده، مشاھده شد

و ھوش جمعی. ارتباط وجود دارد.   شناختی
به عبارت دیگر، گروه ھایی که سطحی 

را در خود   نسبی از تنوع در سبک شناختی
داشتند، بھتر از گروه ھایی که بسیار 
مختلف بودند عمل کردند. این نتیج نشان 

ش از حد به دھد که گروه ھایی که بی می
ھم شباھت دارند دارای تنوع فکری و 
مھارت برای انجام وظایف مختلف نیستند. 
اما در عین حال، گروه ھایی که اعضا یشان 
بیش از حد متفاوت ھستند، نیز در زمینه 
ارتباط گیری با ھم و ھمکاری موثر به 
مشکل بر میخورند. در نتیجه حدی متوسط 

ن حالت برای ظاھراً بھتری  از تنوع شناختی
  باشد. رشد ھوش جمعی می

ھا  با در نظر گرفتن ھمه این نکات، این یافته
ھای  کند که آن دسته از مھارت مطرح می

فردی که بیشترین تاثیر را بر ھوش جمعی 
  .گذارد می
...  

 ١١ادامه در صفحه 
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  ... ھوش جمعی
  ١٠امه از صفحه اد

ھایی ھستند که باعث رشد  آن مھارت
توانایی اعضای گروه در جھت ھمکاری 

ھایی که به کمک عرضه  موث، یا مھارت
سطحی از تنوع دیدگاه ھا ی فکری باعث 

  تقویت ھمکاری می شوند.

  ھای باال به پائین پروسه

در ایجاد ھوش   عالوه بر عامل اصلی
د، که ھمانا مھارت فردی باش جمعی

ارتباط  آنگونهھوش جمعی به کمک 
ھای   گروھی توانمند میشود که توانایی

مناسب برساند. اما   فردی را به اثر دھی
بیشتری راجع به  تا به اینجا صرفا اطالعات

ھای فردی که در این امر دخیل  مھارت
ھستند داریم و تا حد کمتری راجع به 
پروسه ارتباط بین گروھی. در واقع 

بی بین ھوش فردی و گروھی شباھت جال
وجود دارد. روانشناسان مدتھا قبل از آنکه 
بدا نند چه تفاوت ھایی بین کارکرد مغزی 
افراد عادی و ھوشمند وجود دارد، عامل 
آماری مرتبط به ھوش فرد را کشف کرده 

  بودند. 

از   با این حال امروزه ھنوز درک درستی
  فرآیندھای عصبی که باعث میشود برخی

اد ھوش بیشتری از دیگران داشته افر
باشند نداریم. مشابه این وضعیت، در مورد 
ھوش عمومی نیز وجود دارد، چیزھای در 

ھای گروھی گروه ھای باھوش  باره پروسه
دانیم، اما از وجود تئوری کامل در  می
  ای که توضیح دھد چرا بعضی پروسه مورد

گروه ھا از دیگر گروھھا با ھوش ترند ھنوز 
  له بسیار ی داریم.فاص

که تا به حال مشاھده   تنھا مورد مھمی
ھای  شده این است که گروه

بیشتر با ھم ارتباط میگیرند و  ھوشمندتر
به نسبت دیگر گروه ھا بطور مساوی تری 
در امورات شرکت می کنند. برای مثال، 
مشاھده شد که میزان ھوش جمعی 
بطور چشمگیری به کمک آگاھی از میزان 

گفتاری و حضوری اعضای گروه و یا  ارتباط
  بینی ارتباط آنالینی بین گروھی قابل پیش

بود. به ھم چنین مشاھده شد که میزان 
ھوش گروھی به کمک ارتباط برابر و سھم 

توزیع شده در گروه ھای آنالینی و   کاری
بود.به عبارت   حضوری قابل پیش بینی

دیگر گروه ھایی که در آن یک یا دو نفر 
یت دیگر اعضای گروه را تحت تسلط فعال

دارند، به طور عمومی، ھوش جمعی 
کمتری را به نسبت گروھی که فعالیت در 
  بین اعضای آنھا بطور برابر تری تقسیم

  شده بود نشان دادند.

به نظر   ھا منطقی از لحاظ نظری این یافته
ھا یی که در  میرسند. از آنجائی که گروه
با ھم دارند و آن افراد ارتباط بیشتر ی 

بطور مساوی تری در امور مشارکت 
و   میکنند در استفاده بھینه از آگاھی

مھارت اعضای گروه در وضعیت بھتری قرار 
میگیرند اما بر خالف مطالب غالب در 
ارتباط با کارایی گروھی مبنی بر اینکه 

ھوش جمعی یک گروه به کمک   پیشبینی
عواملی چون رضایت گروه، انسجام 

عی و سالمت روانی ممکن میباشد، اجتما
کند که ھوش  این مطالعه مطرح می

چیزی است متمایز از کیفیت روابط  جمعی

  بین گروھی.

در   جمع بندی این نکات، اینکه مطالعات فعلی
مورد ھوش جمعی مطرح میکنند که تر کیبی 

روند پائین به باال به    ترکیبی   از خصایص
الزمه تاثیر ھای باال به پائین  ھمراه پروسه

گذاری و ظھور ھوش جمعی میباشند اما 
تحقیقات بیشتری نیاز است تا به درک 

  ھای تأملی برسیم. جزئیات پروسه

  ھوش جمعی چه چیزی را پیش بینی
  میکند؟

ھمانگونه که در باال دیدیم، ھوش گروھی 
چگونگی عملکرد یک گروه را در انجام وظایف 

تا پیش از این که  -تر  و بو یژه پیچیده -مختلف 
در محاسبه توانایی امتیاز گیری ھوش جمعی 

کند. شاید  می  شد، پیش بینی استفاده نمی
نکته جالب این تشابه قابل توجه این است 
که چگونه ھوشمندی ارتباط پیدا میکند با 
توانایی یادگیری در افراد و گروه ھا. این ثابت 
شده که افراد ھوشمندتر موضوعات جدید را 

ر یاد میگیرند. تحقیقات اخیر نیز نتایج سریعت
دھند که ارتباطی بین  مشابھی را نشان می

ھوش جمعی و توانایی یادگیری گرو ھی 
  وجود دارد.

در این تحقیقات، ھوش جمعی گروھی از 
از  دانشجویان و عملکرد آنھا در یک سری

در دوره ای دو    ھای گروھی تست
 که از ھوش   تیمھا یی  آزمایش شد. ماھه

جمعی باالتری برخوردار بودند امتیازات قابل 
توجه و باالتری به دست آوردند. حتی اگر 
اعضای این تیمھا در انجام وظایف فردی 
توانایی باالیی نشان نداده بودند. بعالوه 

ھا ی مسلح به ھوش جمعی باالتر  تیم
پیشرفت ثابتی را در عملکرد تیمی در گستره 

کند  ه اشاره میتمام تست ھا ارائه کردند، ک
به اینکه این تیمھا بطور جمعی در کسب 
اطالعات بھتر عمل کردند و این اطالعات را در 

  مورد وظایفش بھتر به کار گرفتند.

دیگر ابتدا ھوش جمعی گروه   در آزمایشی
مورد اندازه گیری قرار گرفت و سپس از  ھا

بر اساس   آنھا خواسته شد تا در آزمایشی
کت کنند. آزمایشی بنام اقتصاد رفتاری شر

.در این    و ھمکاری ضمنی لبازی تالش حداق
ھر کدام از اعضای گروه ھا  آزمایش

را از میان لیستی میبایست   ھایی  گزینه
راجع به  انتخاب می کردند. آنھا اجازه نداشتند

که انتخاب کرده بودند با دیگران  ھای  گزینه
ارتباط برقرار کنند، نتیجه نھایی ب کمک 

اب انتخ  ترکیب آنچه که افراد بطور شخصی
کرده بودند و آنچه که گروه انتخاب کرده بودند 

  مشخص می شد. 

آنچه که دیگر   بینی  گروه ھایی که در پیش
بھتر عمل  اعضای گروه انتخاب کرده بودند

انتخابشان را بر آن   و بطور ضمنی کرده
اساس ھمگام کردند، امتیاز بھتری به دست 

که میزان ھوش جمعی  شد آوردند. مشاھده
پیشرفت    پیش بینی زیادی امکان به میزان

گروه در نوبت ھای مختلف آزمایشات و کسب 
  مربوطه را فراھم آورد. امتیازات

  نتایج

، این  ھمه موارد ذکر شده با در نظر گرفتن
تحقیقات وجود ھوش جمعی قابل اندازه 

دھد که چیزی است  گیری را نشان می
معادل با ھوش عمومی در افراد. ھوش 

ھای پائین به باال و  یب پروسهجمعی از ترک

و  گروه بروز کرده  یک باال به پائین در داخل
و توانایی   عملکرد آتی کننده  بینی پیش

ھای مختلف می   در محیط یادگیری گروه
باشد. ھمانگونه که مفھوم ھوش 

عمومی ابزاری است برای درک بھتر  
تحصیل، عملکرد کاری و دیگر  کیفیت

د، مفھوم ھوش یک فر  ھای زندگی جنبه
جمعی میتواند کمکی باشد به درک 

ھای مختلف عملکرد یک گروه. برای  جنبه
مثال میتواند به محققان یاری رساند 

مطالعه گروه ھایی که عملکرد ویژه  در
روشھای  یا ای از خود به نمایش میگذارند

بھتر ی برای کنترل اختالف میان 
  را فراھم کند. گروھی

ات بسیاری در اما در عین حال موضوع
است که باید   مورد ھوش جمعی باقی

  درک شود.برای مثال پروسه اساسی
ھوش جمعی چیست و که باعث میشود 

گروھھا دارای ھوشی جمعی   برخی
بیشتری باشند؟ و میزان ثبات ھوش 

  باشد؟ جمعی تا چه حد می

یک موضوع مھم برای تحقیقات آتی در 
توان  آیا می  مربوط است به اینکه  این باره

ھوش جمعی را افزایش داد؟ با در نظر 
ھوش فرد را (حد   داشت اینکه بطور کلی

اقل پس از دوران کودکی) بسختی 
رسد  به نظر می  توان افزایش داد، اما می
ممکن   کار در مورد ھوش گروھی  این

  باشد. 

این نکته چندین سوال را برای آینده به 
ھمراه میاورد، برای مثال چگونه تغییرات 

یا ھنجارھای   در ساختار گروه
میتواند به افزایش ھوش جمعی  گروھی

و   کمک کند؟ چگونه ھمکاری الکترونیکی
باعث رشد ھوش جمعی   ابزار ارتباطی

می شود؟ آیا اجبار اعضای گروه به 
برابر به باال رفتن  شرکت درارتباط گیری

کند؟ به نظر  ھوش گروھی کمک می
ماعی سیستمھای اجت میرسد در زمینه

از باال   برای حمایت  ساختاری که امکانات
بردن ھوش جمعی را فراھم می آورد، 

  کمبودی وجود ندارد.
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   ١٢ صفحه  ۵٨ شماره    

 تری در پیش است؟ آیا روزھای سیاه
 م ایران در تبعید درباره اوضاع ایرانگزارش انجمن قل

موج جدیدی از سرکوب، سانسور، 
شالق، اعدام و... در ایران زیر حاکمیت 
جمھوری اسالمی ایران، راه افتاده است. 
انجمن قلم ایران در تبعید، به ناگزیر، به 
گوشۀ کوچکی از سیاست سرکوب و 
تشدید اختناق و پیگردھای وحشیانه 

خواه،  نیروھای آزادی پردازد تا رژیم می
اندازۀ امکان خود، برای آزادی  به

ھنرمندان، نویسندگان و در یک کالم برای 
 تر بکوشند. آزادی اندیشه و بیان، بیش

دھنده شالق   اقدام غیرانسانی و تکان
زدن بر پشت کارگران معترض ایرانی و  

چنین اجرای حکم شالق علیه  ھم
د را تحصیلی خو  دانشجویانی که پایانه

جشن گرفته بودند، با اعتراض شدید 
  المللی مواجه شده است. مجامع بین

ھا با کنشگران حوزه مد،  دامنه برخورد
سینما، موسیقی، ھنر و تلویزیونی در 

ھای  یک ماه اخیر و در پی سخنرانی
ای، افزایش  هللا علی خامنه آیت

ای در  چشمگیری پیدا کرده است. خامنه
ت تند و تیزی در یک ماه گذشته، اظھارا
ھای خارجی و  نفی مد، برند، سفر

آموزش زبان انگلیسی در دبستان ھا و 
  ھا داشته است. آموزشگاه

در چنین شرایطی، این روزھا آمد و شِد 
ھای غربی و  دیپماتیک حکومت

ایران و بالعکس بسیار  ھایشان به  شرکت
سنگین است. در این دیدارھا و 

می و ھای سران حکومت اسال مالقات
ای و انعقاد  ھای غربی و منطقه دولت

قراردادھای مبھم در دوره پسا برجام با 
ایران و...،  ھدف جذب سرمایه خارجی به 

ھمچنان ادامه دارد. اما آنچه که در این 
شود، تشدید  زبان آورده نمی دیدارھا به 

سرکوب و اختناق و شالق و شکنجه و 
اعدام در ایران است. این وضعیت نشان 

داری  ھای سرمایه دھد که دولت می
، تنھا در »حقوق بشر«جھانی، از واژه 

جویند؛ در حالی  ھایشان بھره می رقابت
که در شرایط عادی اھمیت چندانی به 

دھند.  حرمت و موجودیت انسان نمی 
آنچه که برایشان اھمیت دارد 
دادوستدھای اقتصادی، سیاسی، 

  شان است. امنیتی و نظامی

اجتماعی و  - اقتصادی تشدید بحران
درماندگی بیش از پیش حکومت اسالمی 
در حل دشواری ھای اقتصادی و 
اجتماعی جامعه، فقر و محرومیت شدید، 

رشد  ھای روبه  بیکاری فزاینده و آسیب
ھا  اجتماعی، که زندگی را برای میلیون

کابوسی وحشتناک و  شھروند ایرانی به 
دھنده بدل کرده است، بار دیگر  تکان

ھای سرکوب حکومت اسالمی  دستگاه
خبرنگاران، ھنرمندان، نویسندگان، فعاالن 
کارگری و شھروندی کشور را ھدف قرار 

کنشگران فرھنگی،   اند. یورش به داده
ھنری، اجتماعی و سیاسی، ھمواره در 

بار و ارتجاعی اسالمی،  دوران حکومت فاجعه 
پیش درآمد تشدید سرکوب و اجرای 

ھای ضدانسانی  و برنامه سناریوھای سیاه
است که حاکمان مافیایی، تبھکار و تاریک 

اندیش در تدارک آنند. ھدف خاموش کردن  
ھرگونه صدای اعتراضی بر حق و عادالنه 

توانند بر سر راه اجرای  مردمی است که می
ھای حکومت، دشواری و اخالل  ھا و برنامه طرح

  پدید آورند.

بانی اصلی حکومت اسالمی ایران که عامل و 
ھای جامعه  ھمه سختی ھا و دردھا و رنج

ایران از گرانی و بیکاری گرفته تا تشدید 
سانسور و اختناق و عدم وجود حداقل 

ھای فردی، اجتماعی، سیاسی و  آزادی
ھای جدیدی را  فرھنگی است، ھر روزه طرح

مرحله   نیز برای تشدید سرکوب و اختناق به
  گذارد. اجرا می

طرح تشديد مجازات «الیحه پس از این که 
در مجلس » اخالل در امنیت روانی جامعه

ستادی  جانیان، مورد بررسی قرار گرفت،
برساخته از فرماندھان نیروی انتظامی، بسیج  

ھمراه دیگر مسئوالن قضایی   و سپاه، به
با  شناسایی، ساماندھی مبارزه   موظف به

  جرم و اجرای احکام تشکیل شده است.

، برای فعاالن سیاسی، اجتماعی و در این طرح
ھا با مضمون  اندرکاران وبالگ فرھنگی، دست

مجازات مرگ در نظر گرفته شده » ترویج الحاد«
است. سران حکومت اسالمی و در راس ھمه 

ای، رھبر حکومت جھل و جنایت  علی خامنه
عنوان دشمن  اسالمی است که در جھان به

بر  درجه یک آزادی معروف شده است. عالوه
سرکوب اعتراضات بر حق زنان،  تاکید به 

ھا و  دانشجویان، کارگران، تعطیلی روزنامه
زندانی کردن و تحت پیگرد قرار دادن روزنامه 

نویسان و ھنرمندان  نگاران، اکنون برای وبالگ  
و با  نیز مجازات سنگین در نظر گرفته است

ستیز و ضد انسانی، بار دیگر  قانون ھای آزادی
شان را به اوج  گری حکومت شیاوج وح
  اند. رسانده

ھای اجتماعی و  ھا و عرصه در کلیه جنبش
فرھنگی از عرصه جنبش دانشجویی، جنبش 
زنان و جنبش کارگری گرفته تا عرصه 
مطبوعات، سانسور کتاب، فیلم، ترانه و... 

جا  سرکوب با شدت بیشتری ادامه دارد. در این
گری و  یھای وحش ترین نمونه تازه تنھا به

  کنیم: بربریت حکومت اسالمی اشاره می

کم ھفت زندانی سیاسی و عقیدتی در  دست 
ھای مختلف از جمله، احسان مازندرانی،  زندان

زاده، مریم نقاش زرگران،  جعفر عظیم 
محمدصدیق کبودوند، رسول رضوی، 

هللا طبرزدی و محمد عبدالھی در  حشمت
سر  به شان در اعتصاب غذا  وضعیت اعتراض به 

برند. در این میان، وضعیت جسمانی  می
شدت وخیم گزارش شده  تعدادی از آنان به 

است. افزون بر این زندانیان، آرش مکری و 
محمدامین آگوشی نیز در ماه گذشته اعالم 
اعتصاب غذا کرده بودند، اما از تداوم اعتصاب و 

  یا پایان آن اطالعی در دست نیست.

ھیات مدیره اتحادیه آزاد زاده، دبیر  جعفر عظیم 
در زندان اوین در اعتراض به   کارگران ایران،

ھای کارگران و معلمان از  سرکوب فعالیت«
در » ھای امنیتی طریق پرونده سازی

برد.  سر می ودومین روز اعتصاب غذا به  سی
کم دوبار به  این کارگر زندانی تاکنون دست

بیمارستان منتقل  دلیل وخامت حالش به  
و بدون رسیدگی کامل و بدون درمان  شده

  زندان بازگردانده شده است. به 

زندانی سیاسی محکوم به  محمد عبدالھی
اعدام در زندان مرکزی ارومیه که چندی پیش  

اجرای حکمش نیز ھشدار داده  نسبت به 
و نحوه » عادالنهنا«حکم  شد، در اعتراض به 

اعتصاب  پرونده خود دست به  رسیدگی به
  غذای نامحدود زده است.

***  
، ٩٤آبان سال  ١٢نیروھای سپاه در تاریخ 

عوامل شبکه « نگار را با عنوان پنج روزنامه 
اقدام علیه امنیت ملی در «با اتھام  »نفوذ

» ای نگار و فعال رسانه  قالب روزنامه 
ن افراد در دادسرای بازداشت کرد و برای ای

  امنیت پرونده قضایی تشکیل شد.
متھمان این پرونده، شامل احسان مازندرانی 
مدیر مسئول وقت روزنامه فرھیختگان، 
عیسی سحرخیز، داود اسدی، احسان 
صفرزایی و آفرین چیت ساز بودند که 

 ٢٨   شعبه  اتھاماتشان برای رسیدگی به
ریاست قاضی مقیسه  دادگاه انقالب به 

  ارسال شد.
بر اساس حکم دادگاه انقالب، آفرین 

قصد   اتھام اجتماع و تبانی به ساز به چیت
ھای بیگانه  برھم زدن امنیت و ارتباط با دولت

سال حبس، احسان مازندرانی  ١٠تحمل  به 
اتھام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع   به

سال حبس  ٧تحمل   و تبانی علیه امنیت، به
ود اسدی و احسان صفرزایی نیز تعزیری و دا

اتھام اجتماع و تبانی علیه امنیت،   به 
سال حبس محکوم  ٥تحمل  ھرکدام به 

  شدند.
احسان مازندرانی و محمدصدیق کبودوند، دو 

نگار زندانی که در روزھای اخیر  روزنامه 
اند، در شرایط  اعتصاب غذا زده دست به

برند و در مورد  سر می جسمانی وخیمی به 
حاکی از انتقال او  ھا کبودوند گزارش

  بیمارستان است. به
روز  ٢١در گزارش ھا آمده است که پس از 

خطر مرگ محمدصدیق «اعتصاب غذا، 
نگار و   و این روزنامه» کند کبودوند را تھدید می

مه  ٢٩شنبه  کنشگر حقوق بشر، روز یک
ھوش  دلیل تداوم اعتصاب غذا، بی  ، به٢٠١٦
  منتقل شده است. بیمارستان و به 

سازمان  دلیل تأسیس  کبودوند که از جمله به
 ١١تحمل   دفاع از حقوق بشر کردستان، به

در  ١٣٨٦سال حبس محکوم شده، از تیرماه 
برد و تاکنون چند بار  سر می  بازداشت به

  اعتصاب غذا زده است.  دست به
از سوی دیگر، احسان مازندرانی، 

شت امسال پس نگاری که در اردیبھ  روزنامه
تحمل ھفت سال   ھای بازداشت، به از ماه

حبس محکوم شده بود، در اعتصاب غذا 
برد و شرایط جسمی مناسبی  سر می  به

  ندارد.
 رادیو  یکی از بستگان احسان مازندرانی به 

  ...نگار زندانی به فردا گفته که این روزنامه 
  ١٣ادامه در صفحه 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٥٨شماره     

  آیا روزھای ...
  ١٢ادامه از صفحه 

شرایط بد نگھداری، دچار عفونت «دلیل  
شده و در اعتراض به » ریه و رودهنای، 

اش و  پرونده در رسیدگی به» عدالتی بی«
روز گذشته، در  ١٢حکم صادر شده از 

  برد. سر می  اعتصاب غذا به

پیشتر ملیحه حسینی، ھمسر احسان 
اردیبھشت، در صفحه  ٣١مازندرانی، روز 

اینستاگرام خود نوشته بود که احسان 
د ھشت مازندرانی پیش از انتقال از بن

نوشته و » ای نامه وصیت «زندان اوین 
  کرده است.» پست«برای او 

نویس  حسین رونقی ملکی، این وبالگ 
عدم رسیدگی «زندانی، در اعتراض به 

عدم برخورداری از درمان «، »پزشکی
ممانعت مسئولین از اعزام «و » تخصصی

، »مرخصی درمانی در خارج از زندان وی به
، دست ١٣٩٥ماه   فروردین ٧از روز شنبه 

چنان نیز در  اعتصاب غذا زده و ھم به
  اعتصاب است.

در اثر شکنجه و «این زندانی سیاسی 
بدرفتاری طی حبس طوالنی پیش از 

ھای خود را از دست  محاکمه یکی از کلیه
داده و دچار نارسایی کلیۀ دیگر است. وی 

ھای گوارشی،  چنین دچار مشکل ھم
  ».استدیسک، آرتروز گردن و زانو 

جمھوری اسالمی ایران بر اساس  
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، با 

نگار و شھروند خبرنگار   روزنامه ٣٤«
، یکی از پنج زندان بزرگ جھان »زندانی

ای است. چین، مصر،  برای فعاالن رسانه
ترکیه و اریتره، دیگر کشورھایی ھستند 

نگاران را در   ترین روزنامه که بیش
  ی خود دارند.ھا زندان

***  

، گارد ١٣٩٥خرداد  ١٠صبح روز دوشنبه 
ویژه زندان گوھردشت کرج، زیرعنوان 

بند  بازرسی، ھمراه با یورش وحشیانه به 
تخریب   ، اقدام به٤اندرزگاه شماره  ١٠

ھا  وسایل زندانیان از جمله یخچال و... آن
نحوی که بسیاری از وسایل  کرد. به

  است. دیده شخصی زندانیان آسیب 

***  
تشدید   رییس نیروی انتظامی اصفھان، به

مردم تأکید کرد. با اعالم   سرکوب و اعدام
اجرای طرح سرکوبگرانه موسوم به 

از روز اول خرداد ماه » امنیت اجتماعی«
جاری، پاسدار آقاخانی رییس نیروی 
انتظامی حکومت در اصفھان، از مرحله 
جدیدی در اجرای احکام اعدام توسط 

  ه قضایی خبر داد.دستگا

در اجرای طرح ارتقای امنیت، «او گفت: 
مبارزه با اراذل اولویت نخست است و با 

عفاف و حجاب،  ھای مربوط به ناھنجاری
باغ تاالرھا و واحدھای صنفی متخلف، 

ھا و خودروھای شیشه دودی  سگ گردان
درصد شفافیت برخورد  ٢٠با بیش از 

  ».شود می
نصیحت دیگر فرصت ھرگونه «او افزود: 

تمام شده، حرکت جدیدی در سیستم 
قضایی آغاز شده و در چند روز آینده نیز 

  ».شوند چندین نفر اعدام می
  

در ھمین رابطه سه روز پیش کرمی دادستان 
درس عبرتی «ھا  اعدام«یاسوج نیز گفته بود: 

برای سایر افراد جامعه است و دستگاه 
… قضایی با شدت، حدت و اقتدار کامل

  »!ورد خواھد کردبرخ

***  
این روزھا خبرھای زیادی از بازداشت افراد در 

شود؛  جشن و سرورھای شبانه منتشر می
 ٧مشھورترین این بازداشت ھا، بازداشت 

بازیگر بسیار معروف در یک جشن شبانه بود 
ھمراه با صرِف مشروب ھای الکلی. انگار، 

پای ثابت برای جرم » مشروبات الکلی«وجود 
  شبانه است. ھای جشن

خرداد  ٦شنبه  روز پنج» میزان«سایت  وب 
نقل از اسماعیل  به  ٢٠١٦مه  ٢٦  - ١٣٩٥

صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقالب 
بدون داشتن «قزوین افزود که این افراد 

بھانه شرکت در جشن  ای به گونه رابطه ھیچ
» التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند فارغ

  ازات شدند.که دستگیر و مج

دختر و پسر دانشجو در شھر قزوین  ٣٥
ادعای مقام قضایی شھر  شالق خوردند. به 

صورت  قزوین، این دختران و پسران جوان به 
عریان و در حال مصرف مشروبات الکلی   نیمه

  اند. و اعمال منافی عفت دستگیر شده
او تصریح کرد دستگاه قضایی قزوین، ظرف 

کار بازجویی، انجام ساعت  ٢٤زمانی کمتر از 
تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رای و 

   انجام رسانده است. اجرای حکم را به
چنین  ھم«دادستان قزوین تھدید کرد: 

ھا و تاالرھا و مراکز پذیرایی که  رستوران
شکل مختلط  برگزاری مراسم به  اقدام به 

نمایند یا در صورت کشف و مشاھده 
  ».واھند شدمشروبات الکلی پلمپ خ

محسن برھانی، ھمونِد ھیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

ضربه شالق  ٣٤٦٥زدن «تھران در واکنش به 
ضربه) در قزوین  ٩٩(نفری  دختر و پسر ٣٥به 
دلیل شرکت در جشن مختلط شبانه و   به

دستور قاضی و توسط   رقص و پایکوبی، به
در شرکت «پلیس امنیت اخالقی نوشت: 

پارتی مختلط در مکانی خصوصی، نه مصداق 
رابطه نامشروع است و نه مصداق عمل 
منافی عفت و براساس قانون مجازات 
اسالمی اساسا این رفتار جرم محسوب 

  ».شود نمی
***  
کوچه بی «کنندگان سه فیلم سینمایی   تھیه

به » کیلو آلبالو ٥٠«و » ابد و یک روز«، »نام 
دسرای فرھنگ و شعبه چھار بازپرسی دا 

  رسانه احضار شدند.
 ١٠خبرگزاری حکومتی ایسنا، روز دوشنبه 

دلیل  ، گزارش داد که این افراد به ١٣٩٥خرداد 
ھایشان در  پخش تیزرھای تبلیغاتی فیلم«

دادسرا احضار  به» ای ھای ماھواره شبکه
  اند. شده

ابد و یک «کننده فیلم   سعید ملکان، تھیه 
  تھیه کننده فیلم، مرتضی شایسته، »روز
و لشگری قوچانی تھیه » کیلو آلبالو ٥٠«
  ھستند.» نام کوچه بی «کننده  

آبادی دادستان عمومی  عباس جعفری دولت
و انقالب تھران، روز ھشتم خرداد از تحت 

ضد «کننده فیلم  پیگرد قرار گرفتن چند تھیه 
  خبر داده بود.» انقالب خارج از کشور

پخش «اد نسبت به این افر آبادی به  دولت
ھای  تیزرھای تبلیغاتی فیلم خود در شبکه

چنین از  ھشدار داده بود. او، ھم» ای ماھواره

ھای  کننده کلیپ ھشت تھیه   بازداشت
» مبتذل و غیر مجاز«ھا را  که آن  موسیقی

  توصیف کرد، خبر داد.
ھای موسیقی این افراد در  او گفته بود کلیپ

» د انقالبض«یک شبکه معروف که آن را 
  شده است. خواند، پخش می

  دادسرای فرھنگ و رسانه، مامور رسیدگی به
کننده کلیپ موسیقی   پرونده این ھشت تھیه

  شده است.
ساعتی پس از انتشار این خبر، سعید 

گوی نیروی انتظامی،  منتظرالمھدی، سخن
ھای  ھم اعالم کرد پلیس با سازندگان کلیپ

شود،  و تولید می ای که در تھران تھیه ماھواره
  برخورد خواھد کرد.

شود دلیل اصلی پیگرِد این سه  گفته می
توھین به «و » تبلیغ علیه نظام«ھنرمند که به 

اندازی یک  اند، راه متھم شده» مقدسات
برگ «تارنمای موسیقی زیرزمینی، با عنوان 

تولید، انتشار و معرفی «برای » موزیک
  است.» موسیقی زیرزمینی ایرانی

  ھایی از بازداشت تھیه از این ھم نمونه پیش
ھای موسیقی در ایران منتشر  کنندگان کلیپ

با   زمان و ھم ١٣٩٣شده و از جمله در تیرماه 
ھای جام جھانی، انتشار  برگزاری مسابقه

از گروه » گل ایران«کلیپی بر روی آھنگ 
ای،  ھای ماھواره عجم، توسط یکی از شبکه

در شھرستان بازداشت سه ھنرمند جوان 
  دنبال داشت.  شاھرود را به

در آن زمان، فرمانده نیروی انتظامی شاھرود 
ھایی از این کلیپ در  گفته بود که صحنه

شاھرود تھیه شده و پس از چند روز بررسی 
ھمراه  ساله فیلم به  ٢٣سرانجام دو بازیگر 

ساله آن شناسایی و دستگیر  ٢٦کارگردان 
  اند. شده

، از ٩٣ا نیز در بھمن تارنمای موسیقی م
بازداشت اردشیر احمدی در اصفھان خبر داد 

ھای  کارگردان«عنوان یکی از   که از او به
» ھای زیرزمینی سرشناس حوزه ویدئوکلیپ

نام برده شده که کار ساخت کلیپ برای 
  برخی از آثار امیر تتلو را بر عھده داشته است.

ھای  ھای قضایی و وزارت ارشاد در سال مقام
اند، ھمکاری با  اخیر، بارھا اعالم کرده

ھا  ای و تبلیغ در این شبکه ھای ماھواره شبکه
  بر خالف قانون ھای حکومت اسالمی است.

اند با کسانی  آنان، ھمچنین بارھا ھشدار داده
ای خارج  ھای ماھواره ھر نحوی با شبکه  که به

  از ایران ھمکاری کنند، برخورد خواھند کرد.
ھای حکومت اسالمی، از  امبسیاری از مق

عنوان   ای به ھای ماھواره ھای شبکه برنامه
یکی از مھمترین عوامل تغییر سبک زندگی در 

  برند. ایران نام می
ھای  استفاده از گیرنده  با وجود ممنوعیت

ھا از  ای در ایران، بسیاری از گزارش ماھواره
گسترش گرایش مردم کشور به  روند رو به

ای حکایت  ھای ماھواره کهھای شب برنامه 
  دارند.
***  

کنسرت شھرام و حافظ ناظری در   کننده تھیه 
نیشابور گفته است که در پی تدارک برگزاری 
کنسرت در نوبتی دیگر، دادستان نیشابور 
تھدید کرده که در صورت ھرگونه اقدامی، با 

  کند. شھرام ناظری برخورد می
رت باره گفت: مجوز کنس  جواد فرجی در این

ھای  نیشابور پس از حواشی مختلف در ھفته
 خردادماه ١١و  ١٠گذشته، بار دیگر برای تاریخ 

برای اجرا در این شھر اخذ شد و برای تامین 
  امنیت برنامه، نشست ھایی با فرمانداری و

...  
  ١٤ادامه در صفحه 

مسئوالن انتظامی داشتیم و ھمکاری خوبی 



  
  

   ١۴ صفحه  ٥٨ه  شمار    

  آیا روزھای ...
  ١٣ادامه از صفحه 

مسئوالن انتظامی داشتیم و ھمکاری 
بی با ما شد و ھمه چیز درست و خوب خو

  پیش رفت.
اخذ تمام مجوزھای قانونی  من با اشاره به

استاد ناظری برای   و قولی که فرماندار به
برگزاری این برنامه داده بودند، تاکید کردم 

مجوزھا را دارد ولی   که این برنامه ھمه
برخورد با   دادستان خیلی واضح تھدید به

ر صورت برگزاری شخص شھرام ناظری د
  کنسرت کرد.

وی ادامه داد: اصرار ما در این باره 
لغو این کنسرت  نتیجه بود و تصمیم به  بی

  گرفتیم.
***  
اکنون پس از دوره پسابرجام نیز  ھم

روز نادارتر   به بیشترینه مردم ایران، روز
شوند و حتا دستمزدھای ناچیز  می

ھنگام پرداخت   مزدبگیران نیز به
این در حالی است که براساس  شود. نمی

آمار، درآمد حکومت اسالمی ایران، تنھا از 
منبع فروش نفت خام در سه سال 

میلیارد دالر  ٢٠٠گذشته، رقمی در حدود 
ھای  عالوه بخشی از دارایی بوده است. به

مسدود شده ایران در کشورھای مختلف 
اند. اما سھم مردم از  نیز برگردانده شده
روزی و  ن، جز فقر و سیهاین درآمدھای کال

سرکوب و سانسور چیز دیگری نبوده 
  است.

ھا و اختناق حکومت  ھمه این سرکوب
ھای اقتصادی و  اسالمی و دشواری
اند که خودکشی در  اجتماعی، سبب شده

گیری پیدا کند. برای   ایران افزایش چشم
نمونه جسد یک خواننده راک که در 

پس  خودکشی زده بود،  اش دست به خانه
ساله،  ٣٤ساعت پیدا شد. مردی  ٢٤از 

ای نوشته  اش وصیت نامه روی دیوار خانه
ھایی گفته بود که در گوشی  بود و از کلیپ

  تلفن او وجود دارند.
(خنافره)، کارگر  اسماعیل شاوردی

(شادگان)   شھرداری در شھر فالحیه
دلیل مشکل مالی و  استان خوزستان به 

خودش را عدم دریافت شش ماه حقوق، 
  سپرد.  آتش کشید و جان  به

پیش از این نیز کارگران دیگری در استان 
دالیلی ھماننِد بیکاری و   خوزستان به

خود  ھای معیشتی، دست به مشکل
، ١٣٩٤اند. در فروردین ماه  سوزی زده

ساله و اھل خرمشھر  ٣٤یونس عساکره 
اش  فروشی  تخریب دکه میوه در اعتراض به 

مان شھرداری خودسوزی کرد و در مقابل ساخت
جان خود را از دست داد. ھمچنین امید راشدى 

مھر  ١ساله از شھروندان رامشیر  ٣٦امیرى 
اخراج از کار و رد  دلیل اعتراض به ، به ١٣٩٤ماه 

تقاضای بازگشت، در داخل ساختمان اتحادیه 
آتش زدن خود   اصناف شھر رامشیر، اقدام به

، مھدى ١٣٩٠روردین ف ٢٧کرد و جان سپرد. روز 
دلیل  ساله شھروند اھوازى، به  ٣٢مجدم 

بیکارى در برابر دِر استاندارى اقدام به 
  خودسوزى کرد و بعد از دو روز جان سپرد.

از « ، نوشت:١٣٩٤دی  ٢٧اتفاقیه  روزنامه وقایع 
سال  ١٨آموز زیر  دانش ١٢تاکنون  ٩٤آغاز سال 
د را اند. ھشت نفر خو کشتن داده  خود را به

اند، سه نفر از ساختمان خانه و  آویز کرده حلق
اند و یک نفر با سالح گرم،  پل عابرپیاده پریده

زھر مرگ را سرکشیده است. فقط در ماه 
دو مورد خودکشی  ) اقدام به ٩٤(دی ماه  جاری

مرگ خودخواسته   در یزد و یک مورد در تھران به
را » خودکشی«این سه نفر انجامیده و خبر 

  ».ن اخبار روزانه پررنگ کرده است...میا
 ١٩، درتاریخ »تابناک«سایت حکومتی 

، درباره خودکشی در ایران ١٣٩٥ارديبھشت 
گویند شرایط ایران از نظر  ای می عده«نوشت: 

   ».خودکشی بحرانی است
ساله با حضور در  ٣٥... اوایل اردیبھشت مردی 

  پارکینگ بیمارستان عرفان و پیوستن به
ه کارمند این بیمارستان بود، با ھمسرش ک
  ، خودش و ھمسرش را کشت. شلیک گلوله

، مردی خود را  گزارش شرق، اردیبھشت ماه به 
دار   زیر پل عابر پیاده واقع در خیابان میرداماد به 

که از   ، مردی در حالی آویخت. دوم اردیبھشت
پیچید، راھی بیمارستان  خودش می  درد به

اما وقتی شنید تا زمانی  میالد در تھران شد؛
حساب بیمارستان واریز   ھزار تومان به ٣٠٠که 

نکند، پذیرش نخواھد شد، خودش را از طبقه 
  پایین پرت کرد. سوم این بیمارستان به 

ای پس از  ساله ٣٠، جوان ٩٤اسفند ماه سال 
طبقه ھای باالیی پاساژ پایتخت در  رفتن به 

با حضور  خیابان پرید. خیابان میرداماد، به
نیروھای اورژانس در محل، مشخص شد جوان 

ھا جانش را از  علت شدت جراحت  ساله به ٣٠
جان  دست داده است. در آن روزھا، جسد نیمه 

ساله در اتوبان نیایش پیدا شد و  ١٣دختری 
پلیس اعالم کرد، دختر پس از جروبحث با 
مادرش از خانه خارج شده و خود را از پل نیایش 

  ن پرت کرده است.پایی به 
این فھرست ناخوشایند، خودسوزی زنان   باید به

ویژه در کردستان و ایالم، خودسوزی سه   به
دره، خودکشی شھروندان  کارگر معدن طالی آق

  در مترو و... را نیز افزود.
دره تکاب  شده معدن طالی آق سه کارگر اخراج 

 ١٣٩٢دی  ٦واقع در آذربایجان غربی، روز شنبه 

از دست  ، در اعتراض به ٢٠١٤سامبر د ٢٧-
شان در محوطه معدن اقدام  دادن شغل

خودکشی کردند؛ اما از سوی ھمکاران   به
  بیمارستان انتقال یافتند. خود نجات و به

ھایی  عامل  روانشناسان بر این باورند که
چنین  چون عدم آزادی و وجود سرکوب، ھم

ھای مختلف اجتماعی، اقتصادی،  عامل
جسمی، خانوادگی، ابتال به  فرھنگی،

ھای روحی و جسمی درازمدت،  بیماری 
افسردگی کھنه شده، اسکیزوفرنی، 
خستگی و فرسودگی، ناامیدی و... در اقدام 

  خودکشی نقش دارند. به 
***  

(در تبعید)، در چارچوب  انجمن قلم ایران
اھداف و منشور خود، ضمن محکوم کردن 

زدن،  شالق سانسور و اختناق، آزار و اذیت، 
کردن   پیگرد، دستگیری، محاکمه و زندانی

  نگاران، وبالگ  نویسندگان، ھنرمندان، روزنامه
چنین فعاالن جنبش زنان،  نویسان و ھم

دانشجویان، کارگران، فعاالن آزادی زبان 
مادری، محیط زیست، کودکان کار، 

ھای ملی و مذھبی، مصرانه خواھان  اقلیت
و شرط تمامی آزادی فوری و بدون قید 

زندانیان سیاسی و اجتماعی و نیز، خواھان 
  آزادی اندیشه و بیان و تشکل است.

انجمن قلم ایران در تبعید، ھمگام با ھمه 
خواه ایران و جھان،   نیروھای مترقی و آزادی

ھای سرکوب حکومت  تھاجم دستگاه
ھای فردی و ھمگانی  اسالمی بر علیه آزادی

کند و  محکوم میشدت  ایران را به   جامعه
خواھان لغو سانسور و اختناق، شالق، 

  شکنجه و اعدام است.
انجمن قلم ایران در تبعید، در عین حال از 

ھای فرھنگی، اجتماعی و  ھمه سامانه
» انجمن جھانی قلم «ویژه از  سیاسی، به 

اعضای   که ما ھم ھمونِد آن ھستیم، از
  کشوری خود در ھمه کشورھای جھان،

تری داریم که در این وضعیت  شانتظار بی
کننده، از مبارزه بر حق و   خطیر و نگران

عادالنه کنشگران فرھنگی، اجتماعی، 
سیاسی و مدنی ایران دفاع کنند و به 

ھایشان فشار بیاورند تا در دیدارھای  دولت 
خود با سران و مقامات حکومت اسالمی 

معامالت اقتصادی، سیاسی  به «ایران، صرفا 
نپردازند و کمی » و منافع خودشان و نظامی

ھایشان با سران و  ھم در دیدارھا و مھمانی
مسئوالن حکومت اسالمی ایران، مسئله 
حقوق بشر و حرمت انسانی در ایران را نیز، 

ھای حکومت اسالمی  زبان بیاورند و جنایت  به
  علیه بشریت را محکوم کنند.

   
 
 

  مجلسی نه ...
   ٦ادامه از صفحه 

ن  ظر می رسد ک مورد اصلی این ھمگرائی میان اصولگرایان و اصالح طلبان مسئل برجام و نگرانی از تندروھا باشد، آیا ب ـ ب
  نظر شما تنھا این موارد می تواند ادام این ھمگرائی را ضمانت کند؟

عیت دارد که در باال توضیح دادم. اما اگر قرار باشد که ھا ھم البته واق یک نمود از روندھاست، اگر چه نمودی مھم. نگرانی از تند روی» برجام«ـ 
درگیر  در سطح حوادث نمانیم و عمق آب را بکاویم، ھم پیوندی اینھا در حفظ این نظام ریشه دارد! اینھا می توانند برسر این یا آن مسئله با ھم

ای اینھاست.  "تضمین" است ھمانا تعلقات مشترک پایهشوند و بنابراین ھمگرایی بر سر موارد مشخص اصالً تضمین شده نیست، آنچه که 
ھا از اقتصاد تا سیاست و از  واقعیت اینست که ھمین حاال در سطح جمھوری اسالمی ما شاھد دو مشی متمایز و قسماً متنافر در ھمه زمینه

ا نباید فراموش کرد که ھر دو این و فرھنگی ھستیم که با ھم سخت درگیرند ام  ھای اجتماعی سیاست داخلی تا خارجی و دیگر عرصه
ھا برای پیشبرد الگوی حکومت دینی است! الگویی که یک رشته الزامات دارد و ھر مولفه از آن ناگزیر از تطبیق خود با آنھا. برای جامعه  مشی

اما اختالف آنھا را نباید تا سطح دو  و در نتیجه برای ما، مبارزه این دو رویکرد طبعا اھمیت دارد و ما بھیچوجه در برابر آن بی طرف نیستیم
ای شوند و چنین چیزی منوط است به نضج  ساختار باال برد. اصالح طلبان زمانی در مسیر تحول می توانند قرار بگیرند که خود دچار تحوالت پایه

باید سنجید که مستقیم یا غیر  یک جنبش مدنی فراگیر علیه حاکمیت ضد دمکراسی و حکومت والیی. ھر حمایتی از "ھمگرایی" را با این
  مستقیم در خدمت گشایش فضا برای چنین نضج یافتنی است یا نه!

  ـ این ھمگرائی می تواند متضمن نتایجی مثبت در زمین گشایش سیاسی و نگاە فرھنگی رژیم ب جامع باشد؟ 
حکومت اگر در جھت رفع این یا آن نقطه بحرانی از جامعه باشد و ـ من در نگاه به اختالفات در حکومت از منظر جامعه تاکید دارم. ھر توافقی در 

ھا و  جویی گشایشی در سپھر جامعه، می تواند و باید مورد تایید باشد و در غیر اینصورت نه. معیار برای ما برنامه کالن ماست و نیز چاره
برای رفع این یا آن معضل نباید ما را از این اصل راھنما دور کند  مشخصی که معضالت جامعه اقتضاء دارند. استقبال از ھمگرایی   ھای دیدن تدبیر

که شرط قرار گرفتن جامعه در ریل توسعه دمکراتیک، ھمانا رھایی جمھوریت است از والیت. واگرایی این دو از ھم، به سود تقویت و تثبیت 
  جمھوریت است و برای ما یک خط راھبردی.

  راتیک کشور با این وضعیت نوین چگون باید باشد؟نیروھای دمک ـ ب نظر شما برخورد 
            ـ در سئوال پنج، به بنیان رویکرد ضرور نیروھای دمکراتیک کشور در قبال وضع موجود بگونه گذرا اشاره کردم.

 



  

  

   ١۵ صفحه  ٥٨شماره     

  منشاء ھراس ...
  ٩ادامه از صفحه 

نه فقط از اعتبار آن چیزی نکاسته بود، که 
ن تر نیز ساخته ارزش و اھمیت آن را نمایا

بود. در حمله ی نیروھای متفقین ارتش به 
سرعت از ھم پاشید و مقاومت ھای 
جزئی شمار اندکی از افسران ارتش 
کمترین تأثیری در پیشگیری از پیشرفت 
آنھا نداشت. مردم نیز به اشکال گوناگون 
رضایت خود از رفتن دیکتاتور را که نشانه 

نشان ی دیگری از عدم مشروعیت او بود 
دادند: با حمالت وسیع و افشاِء اعمال 
خالف قانون و جنایات دیکتاتور معزول در 
مطبوعات تازه یا آزاد شده از سانسور، 
محاکمه ی مجریان اصلی آن جنایات و 
مجازات ھای سنگین برخی از آنان(مانند 
اعدام پزشک احمدی، مسئول قتل ھای 
 پنھانی مخالفان) و باألخره پیدایش ادبیاتی
مانند رمان ھا، کتاب ھای تاریخ و تحلیل 
درباره ی دیکتاتور و دوران او و اشعار ادبی 
یا عامیانه در مورد وضع پیشین و آزادی 
بازگشته. در این دوران ھواداران رضاشاه و 
سلطنت او می توانستند در یک چارچوب 
قانونی این ھواداری خود را بیان دارند و از 

بی آنکه این  پادشاه سابق دفاع کنند،
     عمل آنان جرم شناخته شود.

محمد رضاشاه که با سوگند به رعایت 
قانون اساسی، و سوگند وفاداری مردانی 
چون دکتر مصدق به سلطنت او، ـ ھمان 
مصدقی که به سلطنت پدرش سوگند 
نخورده بود ـ پادشاه شده بود، بدنبال 

مرداد، که با شکستن آن  ٢٨کودتای 
بود، از دیدگاه  سوگند صورت گرفته

آزادیخواھان و قاطبه ی مردم، دیگر آن 
پادشاه مشروع وفادار به مشروطیت نبود، 
ھرچند که او خود را مشروع تر از ھمیشه 
اعالم می کرد. با اینھمه از این زمان به 
بعد او خود نیز می دانست که در نظر 
جامعه پادشاھی کودتاچی است، 
پادشاھی که با آن عمل خاطره ی 

حمدعلی شاه مستبد را به یاد ملت می م
آورد. دلیل دستگیری ھای وسیعِ پس از 
این کودتا نیز ھمین احساس جدایی 
پادشاه از جامعه ای بود که طرح 
غیرقانونی برکناری دولت قانونی کشور و 
بازگرداندن پادشاه فراری در مراکز سری 
دو قدرت بیگانه، در پشت سر آن و دور از 

  ریخته شده بود.  انظار مردم آن،
این چنین بود که شاه، با علم به این که 
سلطنت مجدد او در این کشور بدون 
مقاومت جامعه صورت نخواھد پذیرفت، 
مقاومتی که از ھمان مقابله ی نظامی 
مدافعان خانه ی نخست وزیر در برابر 
نیروھای کودتا شروع شده بود، و نمی 
توانست در اعماق جامعه و به اشکال 

تلف ادامه نیابد. پس از آنکه مصدق و مخ
گروھی از یاران او که ھمراه با او خانه ی 
نخست وزیر را از راه دیوار ترک کرده بودند 
خود را به مرکز دولت جدید معرفی و 
تسلیم کردند، نه تنھا آنان آزاد نشدند، که 
حتی تعقیب و بازداشت وسیعی در 

در جامعه به راه افتاد تا آنھمه مردمی که 
نھضت ملی شدن صنایع نفت کشور و 
مبارزه برای استقالل و آزادی کشور از 
نفوذ ویرانگر انگلستان سالھا کوشیده 
بودند و ھر روز بیدارتر و درباره ی حقوق 
خود ھشیارتر شده بودند به صرافت 
مطالبه ی آن حقوق نیافتند. از اینجا بود 
که عالوه بر انتقامجویی کوته نظرانه ی 

ه نسبت به دکتر حسین شخص شا
فاطمی که موجب محکومیت او به اعدام 
شد، و قتل ھای فجیعی چون کشتن 
کریمپور شیرازی در زندان به دستور خواھر 
شاه و قتل بیرحمانه ی رییس شھربانی 
آزادیخوه کرمان سرگرد سخایی رییس 
شھربانی آن شھر بدست کودتاچیانی که 

در  پیکر او را به خودروی ارتشی بستند و
شھر گرداندند، صدھا نفر نیز زندانی و 
محاکمه و به زندان ھای طوالنی محکوم 
شدند که حتی یک روز آن ھم ظالمانه بود. 
از جمله و زننده تر از ھمه زندان و محاکمه 
ی کوته نظرانه ی مصدق و محکومیت او به 
سه سال زندان و تصمیم شخص شاه به 

گیری و تبعید او به قلعه ی احمد آباد. دست
اعدام گروه بزرگی از سران حزب توده و 
اعضاء سازمان نظامی این حزب نیز فصل 
خونین دیگری از این فجایع بود که ھمگی 
بیش از آنکه مجازاتی قانونی باشد تنھا 
برای اثبات مشروعیت کودتاچیان نخست 
به خود آنان و سپس به ملت ایران بود. در 

ھمه ی  حالی که از یک دیِد باریک بینانه
این جنایات و زشتکاری ھا در درجه ی 
نخست نشانه ھای عدم مشروعیت آنان و 
شخص محمد رضاشاه بر کرسی 
دیکتاتوری بود که با زیر پا گذاشتن اصول 
مشروطیت برای خود برپا کرده بود. به 
عبارت روشن تر این زھرچشم ھایی که از 
مردم گرفته می شد ھمانقدر که اھمیت و 

شروطه و قانون اساسی آن ارزش نظام م
را که بدین ترتیب به محاق تعطیل می رفت 
نشان می داد عدم مشروعیت حاکمان روز 
را نیز بیش از آن که خود آنان دریابند برمال 
می ساخت. آن دیکتاتوری که با فشار 
سرنیزه در پی کسب مشروعیت برآمد 
ناچار شد تا به پایان با ھمان فشار سرنیزه 

د را، که عدم مشروعیت مانع نیز تداوم خو
از آن بود، تأمین کند؛ اما بار دیگر تجربه 
نشان داد که عدم مشروعیت با زور و 
سرنیزه منتفی نمی گردد. اگر مفھوم 
انقالب را موقتاً نه به معنی تغییر نظام، 
بلکه به معنی دگرگونی در رأس قدرت 
بدانیم می توانیم بگوییم از ھمان بعد از 

د که کودتاچیان سقوط دولت مردا ٢٨ظھر 
مصدق را از رادیوی دولتی کشور اعالم 
کردند ایران در حال "انقالب" بود، یعنی 
حاضر نبود زیر بار قدرتی که می خواست 
خود را بر آن تحمیل کند برود؛ به قول 
شخص صاحبنظری این انقالب بال وقفه در 
بطن جامعه در جریان بود بدون اینکه با 

توانستندی آن را دید.  نظاره ای سطحی
این حقیقت عمیق را، لنین که سیاستمدار 
بسیار ھوشمندی بود، پیش از این که خود 
به قدرت دست یابد با این فرمول دقیق و 

با سرنیزه می توان به « زیبا بیان کرده بود: 
قدرت رسید اما نمی توان روی آن نشست 

البته توجیه او برای دیکتاتوری » (تکیه کرد)
او  لحاظ نظری بلشویک این بود که از حزب

تنھا قدرت سیاسی کارگران و دھقانان را 
مشروع می دانست، و به تصور او که رھبر 
بالمنازع حزب بلشویک (که بعداً با تغییر نام 
به حزب کمونیست تبدیل شد) بود، این 
حزب پیشآھنگ و در نتیجه نماینده ی 
سیاسی واقعی این دو طبقه بود و قدرت 

نیز از مشروعیت قدرت آنھا سرچشمه  آن
  می گرفت.

اینھا، البته، مشتی چشم بندی تئوریک  
بود که حتی مردی به ھوشمندی لنین نیز 
می توانست خود را با آنھا بفریبد. البته باید 

تکرار کرد، چنانکه در باال نیز اشاره شد کودتای 
مرداد نظام مشروطه را از جا نکنده بود و  ٢٨

اخته بود، بلکه با این کودتا محمد نامشروع نس
رضاشاه دیکتاتوری خود را بر این نظام تحمیل 
کرده بود و به ھمین دلیل نیز خواست عمیقی 

ساله ی پس از کودتا در  ٢٤که در تمام طول 
اعماق جامعه عمل می کرد بازگشت به 
مشروطه بود. و محمدرضاشاه زمانی فرمول 

خطاب به مردم  زیبای لنین را به تجربه دریافت و
که » من صدای انقالب شما را شنیدم«گفت 

بازگشت به مشروعیت دیگر برای او خیلی دیر 
شده بود و تنھا نظام مشروطه بود که از 
خطری که در کمینش بود می توانست نجات 
یابد، اما او در این کار ھم چندان تعلل کرد که 
انجام این مھم بسرعت به مرزھای ُمحاالت 

  نزدیک شد.

توسل منظم به اعدام و حربه : بخش دوم
از لحظات آغازین جمھوی  ی سرکوب

  اسالمی
بدیھی است که واژه ی ھای مشروع و  -١

مشروعیت در این کاربرد ما از آنھا به معنای 
منطبق با شرع و انطباق با شرع نیستند؛ ولو 
آنکه از این لغت اخیر مشتق شده باشند. 

ز اینگونه ابھامات بعضی از مؤلفان برای اجتناب ا
ترجیح می دھند بجای مشروعیت از واژه ی 
مقبولیت یا حقانیت استفاده کنند. در این 
نوشته ما واژه ی مأنوس مشروعیت را که با 
توضیح مختصری می توان از ھرگونه سوِء 
تفاھمی درباره ی مفھوم آن که در زمینه ی 
متن فھمیده می شود دوری جست رجحان 

یک نظر   مشروعیت ھر زمینه ایدادیم. زیرا در 
یا ادعا زمانی محقق است که مورد تأیید 

  صاحبنظران در آن موضوع باشد.
ھمانگونه که اظھار نظر یک معمار یا رویگر یا 
جامعه شناس در مورد یک بیماری که تشخیص 
آن به حوزه ی دانش پزشکی مربوط می شود 
مورد اعتراض است یعنی از قبول عام (نه عامه 

خوردار نیست، و در مورد آن می !)بر
، درباره ی یک گروه مشروعیت ندارد  گویند

عنوان اجتماعی نیز که (عده ای از آنھا) به
با ادعاھایی مخصوص یک صنف اجتماعی  گروه

امر حکومت را تنھا در صالحیت خود می دانند و 
ھیچ دلیلی برای موافقت رسته ھا و گروه ھای 

ن، که بسیاری اجتماعی دیگر و عموم شھروندا
از آنھا حتی صالحیت بیشتری نیز برای این امر 
دارند، با ادعای آنھا وجود ندارد، و درباره ی آن 
می توان با قاطعیت گفت که ادعای آن گروه 

  مشروعیت ندارد.
ھم، زمانی که برای   جمھوری اسالمی حتی

قبول یا رد آن (و بیشتر برای قبول تا رد آن!) 
ندم شد، ھنوز صدفی خالی اقدام به انجام رفرا

بود که تنھا رنگ اسالمی آن دیده می شد نه 
محتوی آینده ی آن، که بعداً به صورت والیت 
فقیه درآمد و در جوی استثنائی از سردرگمی 
کامل اکثریت و رعب حاکم بر جامعه ی 
سیاسی، بر کشور تحمیل شد، به ھیچ وجه 

سرپرستی  قبول عام به معنای
، و به عبارت ف این صنفکشور از طر سیاسی

دیگر مشروعیت والیت فقیه نیست و ھیچگاه 
  نخواھد شد.

فاتحان بیگانه، از اسکندر تا اعراب، و از  -٢
ھالکو تا تیمور، پس از گشودن مرزھا و 
شھرھای ایران در ابتدا قادر به کاری جز قتل و 
غارت و به اسارت بردن زنان و کودکان نبودند. 

به اداره ی این کشور اما ھنگامی که نوبت 
وسیع با سازمان اجتماعی و اقتصادی پیچیده 
ی آن می رسید ناچار به سراغ دبیران و 
دھگانان ایرانی، تنھا کسانی که از کشور داری 
ومدیریت ایرانی سررشته داشتند، می رفتند. 



  

  

   ١۶ صفحه   ٥٨شماره     

 »ابراھیم یونسی«ین جایزه ادبی کتاب کردی نخست
 

نخستین جایزه ادبی کتاب کردی 'ابراھیم خان یونسی' بعد از سه روز برگزاری در شھر بانه، با حضور جمع کثیری از عالقمندان و مھمانان 
راق، چھارشنبه شب با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. این ھمایش در پنج پانل برگزار شد و در از نقاط مختلف کشور و کردستان ع

ھر پانل آثار ارسالی در بخش ھای رمان، شعر، داستان، نقد و ترجمه توسط داوران ھر بخش نقد و کاستی ھا و ضعف ھای ھر بخش به 
 صورت کلی تحلیل و بررسی می کردند.

اثر به مرحله داوری راه پیدا  ١٣اثر ارسالی از اقلیم کردستان  ٢٠٠اثر و از  ١٠٩اثر ارسالی از ایران  ١٤٧ر این ھمایش از برای شرکت د
  کردند.

در پایان این ھمایش از بھترین ھای ھر بخش که به تایید ھیات داوران در بخش مربوطه رسیده بود با اھدای لوح تقدیر و تندیس ویژه 
  جایزه نقدی، تقدیر شد.ابراھیم خان و 

 در این مراسم به انتخاب ھیات داورن در بخش ترجمه به ترجمه کتاب 'کلیله و دمنه' اثر محمد قاضی لوح تقدیر، تندیس ویژه ابراھیم خان و
  جایزه نقدی تعلق گرفت.

' اثر مارگارت دوراس و ترجمه کافیه در بخش ترجمه ھم از کتاب 'نردبانی از غبار' اشعار بختیار علی و ترجمه عباس محمودی و 'عاشق
  جوانرودی تقدیر شد.

  داوران این بخش دکتر رحمان ویسی، امید ورزنده، رضا شجیعی، احمد مالخ و دکتر نزند بیگخانی بودند.
رسام' اثر فرخ نعمت پور لوح تقدیر، تندیس ویژه ابراھیم  در ادامه این ھمایش در بخش رمان به اثر برگزیده 'بالندەی بریندار، ماسی س

  خان یونسی و جایزه نقدی اھدا شد.

  داوران بخش رمان نیز عبدهللا کیخسروی، دکتر محمد رحیم احمدی و رحیم عبدالرحیم زاده بودند.
ت' به قلم پری کریمی نیا و 'پاسای ته نیایی' به طور مشترک جایز ه در بخش داستان کوتاه نیز به اثر ' ک له من و ڤیرجینیا ولف دەترس

  نقدی لوح تقدیر و تندیس ویژه ابراھیم خان اختصاص داده شد.
  داوری ویژه این بخش نیز با دکتر محمد رحیمیان و جبار جمال محمد غریب بودند.

بوورده یی' به نویسندگی خالد  ی سماییل ئاغا سمکو' به نویسندگی احمد چوپانی و 'ل ل س در بخش تحلیل و پژوھش نیز کتاب 'م
  طور مشترک جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس ویژه جشنواره ابراھیم یونسی را از آن خود کردند.علیزاده به 

  داوران بخش تحلیل و پژوھش ھم دکتر مسعود بیننده، دکتر کمال خالق پناه و دکتر رھبر محمود زاده بودند.

رد' به یکرتاش' به قلم بھمن حبیبی، 'ب د له مردنم' به  در بخش شعر نیز به سه اثر برگزیده 'پ واو ق کی ت کس قلم فریدون ارشدی و 'ع
  قلم جمال مالیی تندیس ویژه جشنواره ابراھیم خان، لوح تقدیر و جایزه ویژه تعلق گرفت.

  داوران بخش شعر ھم ھاشم احمد سراج، یونس رضایی و رضا علیپور بودند.
ی در این آیین در بخش ادبیات داستان کودک به انتخاب ھیات داورا ن 'بیری زستان' به قلم سروه خرم و در بخش شعر کودکان شعر 'ف

ی' اثر سۆران حسینی لوح تقدیر، جایزه نقدی و تندیس جشنواره اختصاص یافت.   ف

   ھمچنین در بخش کودکان نیز اثر 'دیالله' به نویسندگی اوین میکایلی به انتخاب ھیات داوران رسید.
انتخاب ھیات داوران به وتار 'کارشناسی جنبش کرد از دیدگاه ابراھیم یونسی' به قلم خالد توکلی تعلق اولین جایزه ادبی در بخش وتار به 

   یافت.
بر اثر بیماری آلزایمر  ١٣٩٠بھمن سال  ٢٣از خانوادەای خان زاده در بانه به دنیا آمد و در  ١٣٠٥خرداد سال  ١٢دکتر ابراھیم یونسی در 

  زندگانی را وداع گفت.
اثر ارزندە را ترجمه و نوشته است و آثار بسیار از نویسندگان بزرگ جھان را به زبان فارسی ترجمه کرده  ٩٨ان حیات بیش از وی در زم

  است.
مھمترین آثار یونسی 'مادرم دو بار گریست، گورستان غریبان، دعایی برای آرمین، خوش آمدی و داده شیرین' است و ھمچنین کتاب 

  اثر سیسل جی ادکوندزه، طوفان اثر ویلیام شکسپیر و داستان دو شھر اثر چارلز دیکنز را ترجمه کرده است. کردھا، عرب ھا و ترک ھا

  تبعیض زبانی، ھم ستیز با انسان است و ھم یک فرھنگ کشی آشکار
 



  

  

  ١٧ صفحه ٥٨شماره     

ھر چی داری از من داری. اگر اجازه "
دادم درس بخونی که االن این ھمه  نمی

شی مثل  ر ھم میادعا نداشتی . آخ
وقت   ات. لیاقت نداری آن مادر فاحشه

و من که بارھا و  "خوای. احترام ھم می
بارھا از ھمسرم، از مردی که سرم را با 

گذاشتم چنین  او روی یک بالشت می
شنیدم از او نفرت پیدا  ھایی می حرف
کردم و جرات نداشتم که حتی یک  می

 بار پاسخ او را بدھم.

تند و تحقیرآمیز او را ھا من کالم  سال
ھای بسیار رکیک، و  تحمل کردم. فحش

شدم. او  ھر بار مثل دستمالی مچاله می
عادت به قھرھای طوالنی داشت و وقتی 

داند که من  کرد فقط خدا می آشتی می
شدم.  با چه حالی با او ھمبستر می

متعصب بود و ھمه غیرتش در حجاب 
شد ولی  سفت و سخت من خالصه می

ای از  کرد و بھره ھمه فحاشی میمقابل 
  اخالق نداشت.

  

  

  

ھایم افسرده بودند چرا که ھمین  بچه
گرفت و امروز ھر  کالم را با آنھا به کار می

کدام به یک شکل بیمارند. من پس از 
سال ھا توانستم از پیله خودم بیرون 
بیایم و زندگی کوچک و مستقل و آرامی 
تشکیل دھم ولی واقعیت این است که 
سالیان سال تحت شدیدترین خشونت 

کنم که  کالمی و روانی بودم و فکر می
واقعا چرا باید آن ھمه سال را با تحقیر 

کردم. چرا باید سالمت روانی  زندگی می
کردم  ھایم را فدای ضعف خودم می بچه

توانستم خیلی زودتر به  که می در حالی
انسانیت خودم احترام بگذارم و از چنین 

  شوم. زندگی خارج

  نزن حرف و باش صبور

بدون شک خشونت کالمی که تبعات 
سنگین روانی برای قربانی در پی دارد 
چھره پنھان و حتی روی دیگر سکه 
خشونت خانگی است. رفتاری که اعتماد 

دھد و  به نفس قربانی را ھدف قرار می
دار  ھویت، شرافت و غرور او را خدشه

کند. افرادی که از این شکل از  می
ونت علیه طرف مقابل استفاده خش
کنند کلمات رکیک و دشنام و  می

ھایی چون اتھام زدن و رفتار آمرانه  روش
گیرند. قھر  آمیز را به کار می و تحکم

گیرند. فریاد  کنند و مدام بھانه می می

کنند تا قربانی را  زنند و تھدید می می
  مرعوب و تسلیم کنند.

گوید:  مریم در گفت و گو با خانه امن می
ام را  سالگی ازدواج کردم. درس ١۵من در

رھا کردم و مثال به خانه بخت رفتم. خانواده 
من مذھبی سنتی بود و خانه آرامی 
داشتیم ولی پس از ازدواج آن ھم در آن 
سن کم انگار به جھنم پرت شدم.ھمسرم 
من را به شدت محدود کرد تا جایی که حق 

ن بروم. نداشتم برای خرید نان از خانه بیرو
حتی مسجد محل و جلسات قران را که 
خیلی عالقمند بودم قطع کرد و پدر و مادرم 

گفتند صبور باش و حرف  ھم ھمیشه می
شود. شاید به مرور  نزن تا ببینیم چه می

بھتر شد. من شدم زندانی که اگر مراسم 
ختمی بود حق داشتم با خودش شرکت 

  کنم.

لیاقتی و  کم کم احساس کردم زن بی
ای ھستم. مغزم از کار افتاده بود  عرضه یب

ام مثل جسد شده بود. اجازه  و قیافه
داد حتی توی خانه آرایش کنم و  نمی
ھایم را به دکتر و مدرسه ببرم.  بچه

گیر شده بودم و ساکت، جرات حرف  گوشه
. خانواده شوھرم ھم ارزشی  زدن نداشتم

 ھای که باید را برایم قائل نبودند با اینکه آدم
بسیار خوبی بودند ولی من واقعا ھیچ 
شده بودم. اگر اعتقادم به آخرت نبود خودم 

  کشتم. را می

مصرف  حاال داماد دارم و یک زن خسته و بی
ھستم. مادرم از دنیا رفت و من تنھا پشت 
و پناه خود را از دست دادم. جالب این 
است که یک عمرھم شوھرم نشست و 

لیاقت.  یعرضه ب بلند شد به من گفت بی
کنم. ترجیح  من امروز فقط مرگ را آرزو می

  دھم بمیرم. می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آبرو از ترس و زدن اتھام

یکی از اشکال شایع خشونت کالمی اتھام 
ای مانند ایران که آبرو  زدن است. در جامعه

و حیثیت از عوامل مھم زندگی اجتماعی 
ھای اخالقی  گر با اتھام است، خشونت

بار و احترام و آبروی کند اعت تالش می
قربانی را از میان ببرد. به خصوص در زمان 
اختالف و یا دعواھای خانوادگی فوری 

کند تا  قربانی را به موارد اخالقی متھم می
او را خفه و منفعل کند. خانواده او را به باد 

کند  گیرد و یا استھزا می چنین اتھاماتی می
  شود. و قربانی از ترس آبرو تسلیم می

ھایی قربانی را ناتوان و عاجز  چنین روش

و صدمات    راند کند و به حاشیه می می
زند  ناپذیری به ھمه اعضا خانواده می جبران

که اگر زنان قربانی خشونت کالمی  در حالی
و روانی به دادگاه مراجعه کنند مقررات الزم 
برای حمایت از چنین قربانیانی وجود ندارد و 

ی قانونی و نقشی ھا ھمین فقدان حمایت
که باید سیستم عدالت کیفری بازی کند و 

کند موجب گسترش چنین  نمی
ھایی در خانواده و رواج و عادی  خشونت

  شود. سازی چنین رفتارھایی در جامعه می

  

  

در واقع آنچه حلقه مفقوده حل پدیده 
خشونت در خانه و جامعه ماست استراتژی 

برای والن دولتی و قضایی و قوه مقننه ئمس
کاھش خشونت خانگی در ابعاد مختلف 

مردان به آن  است که توجه سریع دولت
گذاری منطبق با  ضرورت دارد. سیاست

واقعیات که بر پایه تحقیقات تبین شده و از 
ھای اجرایی  پشتیبانی قانونی الزم و ضمانت

  برخوردار باشد.

و به   نگاری است  سعید دانشجوی روزنامه
گوید  ت، او میاس تازگی ازداج کرده

ھمسرش مرتب او را به طالق و اجرای 
کند. آنھا  مھریه و حتی خودکشی تھدید می

اند و روانشناس  به روانشناس مراجعه کرده
به ھمسرش گفته که چنین تھدیدھایی از 

ھای روانی است که سالمت  جمله خشونت
  روانی سعید را به خطر انداخته است.

ستر توجھی ، جدا کردن ب بدون شک بی
، دیر آمدن و  ، تھدید به تعدد زوجات زناشویی

، تھدید به گرفتن  یا شب نیامدن بدون اطالع
ھا و حتی کشتن آنھا، تھدید به کشتن  بچه

ھا ،  حیوانات خانگی و حتی صدمه زدن به آن
بیرون کردن از خانه، لجبازی و شکاکی نیز از 
جمله موارد خشونت روانی است و طیف 

تارھا از جمله چنین ای از رف گسترده
  شود. ھایی محسوب می خشونت

محدودیت و منع دیدن اقوام و فامیل، ممانعت 
ھای رایج  از اشتغال و یا تحصیل از خشونت

روانی است که مردان به دلیل قدرت بیشتر 
مالی و جسمی و قانونی آن را به کار 

  گیرند. می

یکی از کاربران فیسبوکی خانه امن برای ما 
کوبد و  رم سرش را به دیوار مینوشته: شوھ

کند. از ھر اتاقی  یا وسایل خانه را پرتاب می
کوبد و من  گذرد در را به شدت به ھم می می

ھمیشه در ترس و نگرانی از رفتارھای 
ناگھانی او ھستم. به من اتھام خیانت 

کند و جلوی  زند و تھدید به مرگ می می
کوبد.  ھا به شدت به سر و صورتش می بچه

دھد  ن رفتار را با مادر پیرش ھم انجام میای
  و این زن به شدت از او می ترسد.

یک بار نیمه شب که مادرش بیمار شده بود 
گفت دروغ  ھا می با وجود التماس من و بچه

  شوی می فاحشه مادرت مثل آخر
  فریده موسوی

 

در واقع آنچه حلقه مفقوده حل 
پدیده خشونت در خانه و 
جامعه ماست استراتژی 

والن دولتی و قضایی و ئمس
قوه مقننه برای کاھش 
خشونت خانگی در ابعاد 

 مختلف است

محدودیت و منع دیدن اقوام و 
فامیل، ممانعت از اشتغال و یا 

ھای رایج  تحصیل از خشونت
روانی است که مردان به دلیل 

شتر مالی و جسمی و قدرت بی
 گیرند قانونی آن را به کار می

بدون شک خشونت کالمی که تبعات 
سنگین روانی برای قربانی در پی 
دارد چھره پنھان و حتی روی دیگر 

 سکه خشونت خانگی است

  ھای اصلی برنامه سازمان است ابر حقوقی زن و مرد یکی از پایهتامین بر
 



  

  

   ١٨ صفحه  ٥٨شماره     

  به کجا چنین ...
  ٦ادامه از صفحه 

ر برای بنابراین کمیته مرکزی سازمان اگ
توقف و یا ادامه آن، موضع اتخاذ کند، 
کارش غیر تشکیالتی و غیر اساسنامه ای 
است. کمیته مرکزی سازمان ما چنین 

  گیری نموده است: کرده و اینگونه موضع

" شکست این پروژه، با ھمه صدمات و 
تبعات آن، البته به معنی پایان کار نیست. 
ھمه ما از پریشانی و پراکندگی چپ رنج 

بریم و در حد توان خود برای غلبه بر آن  می
  )٣کوشیم." ( می

پرسش این است بر مبنای کدام مصوبه، 
کمیته مرکزی اتحاد فدائیان، شکست 
پروژه را اعالم نموده است؟ من وارد 

شوم تا بیگانگی درک این  اساسنامه نمی
رفقا از اساسنامه را توضیح دھم. این 

د انتقاد رفقای عزیز به جای اینکه از خو
کنند، به سوی حریف شلیک می کنند. در 
دو کنگره قبل طرفداران وحدت در کمیته 
مرکزی اکثریت داشتند. اگر این دوره ھم 
آنان مسول بودند، آیا حق داشتند به نام 
کمیته مرکزی تداوم وحدت را اعالم کنند؟ 

  روشن است پاسخ منفی است.

نکات نادقیق و نادرست در اطالعیه کمیته 
رکزی سازمان کم نیست. در رابطه با م

نقش گروه تدارک و سازماندھی و جایگاه 
آن در پروژه وحدت چپ، سیر رویدادھا و 
..... مسائل زیادی را درست منعکس 
نکرده اند. پرداختن بدین موارد را در این 

دانم و از آن  مطلب چندان جایز نمی
گذرم. فقط پرسشم از کمیته مرکزی  می

کنم: آیا در سراسر  رار میسازمان را تک
ایران ھیچ نیروی شناسنامه داری را برای 

شناسید؟ اگر آری کیست؟ اگر  وحدت می
کنید اشکال در  وجود ندارد، فکر نمی

شناخت شما، در منش و روش 
شماست؟ آیا انتظارتان از متحدان خود 

  غیر واقعی نیست؟ 

به جای اینکه چپ را در سطح ارزش ھای 
بندی کنید، "جور دیگر ذھنی خود بسته 

باید دید". بھتر است ذھن و روحیه و منش 
و روش خود را تغییر دھید تا امکان 

اندازی برای کار مشترک با نیروی  چشم
ھر چه وسیعتری، برای داد، علیه ستم و 

  بیداد و استبداد، گشوده شود.
اکنون سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در 

داختن به فعالیت وضعیتی قرار دارد که از پر
سیاسی تا حد زیادی باز مانده است. برای 
برون رفت از آن، راھی نداریم جز اینکه 
کلیشه ھای ذھنی را به نفع واقعیت 
زندگی تغییر دھیم. آن کلیشه ھا، ما را به 

خوانند، اما  صف جدا کردن از یکدیگر فرا می
ھای بی تجربه چھل سال پیش   ما جوان

وله بار تجربه خواھیم ک نیستیم. می
  سالیان دراز گذشته را، توشه راه کنیم. 

ای  راه حل شناخته شده و تدوین شده
وجود ندارد. اساسنامه ما و دیگر جریانات 
سیاسی برای شرایط دشوار کنونی، راه 

بینی نکرده اند. با وضعیت جدید  حلی پیش
و ویژه ای روبرو ھستیم. از اینرو اھمیت 

نیم و خالقانه در ھا را پس بز دارد کلیشه
ترین  پی یافتن راھی نو باشیم. آسان

حاصل ترین آن، جدائی  واکنش، اما بی
فوری است. ما در گام نخست، داوطلب 
اینگونه صف جدا کردنی، نیستیم. این راه 
نیست، پرتگاھی است، که ما را به سقوط 

کشاند. برخی برای برون  در عمق دره می
ه دیگری را، رفت از این وضع، برگزاری کنگر

  پیشنھاد دارند. 

پاسخگو، نیست. فضای   از نظر من این ھم
حاکم بر ما اجازه گفتگو و تبادل نظر را 

دھد و آزرده و فرسوده، بدون   نمی
دستیابی به نتیجه، با روابطی تخریب 

زنیم. فرض  تر، از کنگره بیرون می شده
کنیم چنین رفتار نشود، چه ادامه پروژه 

و چه توقف آن، خطاست  وحدت رای بیاورد
اکثریت تشکیالت، از اقلیت بخواھد در این 
مورد تابعیت کند. برای این موضوع، بحث 

دھد. راه حل  اکثریت و اقلیت پاسخ نمی
دموکراتیک، رسمیت دادن به ھر دو نظر 
است. ما دو بخش ھستیم که به لحاظ 
حقوقی، حدودا یک وزن در تشکیالت داریم. 

بر ما چندان آرام ھمچنین، فضای حاکم 
نیست. پیرامون ھر سوژه جزئی نیز، صف 

  کنیم.  بندی می

ھا را به   اھمیت دارد اشترکات و تفاوت
صورت گفتگو روشن کنیم و در این چارچوب، 
راه حل برای مبارزه مشترک پیدا نمائیم. اگر 

بایست  ای ھم فرا می خوانیم می کنگره
ھا و  دستور کارش فرموله کردن تفاوت

اکات و بر این اساس، یافتن پاسخی اشتر
به چه باید کرد، باشد. مشخص کردن تعداد 
مدافعان و مخالفان این یا آن نظر، 

حاصل است. فقط فضا را سنگین و  بی
دستیابی به نتیجه را تقریبا ناممکن 

کند. خطاست امروز ھمدیگر را به  می
اطاعت یک نظر از نظر دیگر، فرا بخوانیم. 

ر کجا که تفاوت اساسی اجازه دھیم در ھ
وجود دارد، ھر بلوک خود حرکت کند. در 

ھائی که موضع مشترک است، کار   زمینه
مشترکمان ادامه یابد. این راه حل ھم برای 

ھائی  پروژه وحدت و ھم برای دیگر عرصه
تواند  ھا اساسی است، می  که تفاوت

  کارائی داشته باشد. 

در صورتی که وضعیت کنونی دستخوش 
اساسی شد، دو طرف به شکل تغییر 

دوستانه، رابطه خود را در شرایط جدید 
تنظیم می کنند. میدانم این پیشنھاد ھم، 

ای دموکراتیک   بدون نقص نیست. اما جوھره
دارد. در عمل ممکن است ما را با 

ھائی روبرو کند. اگر کلیت آن  پرسش
توان برای پرسش ھا به  پذیرفته شود، می

  ھاپی رسید.  کمک ھمدیگر به پاسخ

تردید نکنیم جز چنین راھی، چاھی در 
گشاید. ھمان چاھی که   برابرمان دھان می

رسیدیم،   پیش از این، ھر گاه به تفاوت می
کردیم. در آن فضای  درون آن سقوط می

تدبیر، شمشیر  ھا بی  مسموم، قلم
شدند و ھست و نیست یکدیگر را  می

رفتند. "دست آورد" چنین نبرد  نشانه می
ای، تضعیف کل چپ و تضعیف و  یرانهحق

تجزیه ھر چه بیشتر ھر کدام از دو طرف " 
دعوا "، در جامعه بود. این روش ناپسند، به 
سھم خود ما را زمین گیر کرد. از فرو 

  غلطیدن در آن چاه، آگاھانه پرھیز کنیم.

*********  

) برای نمونه در حالی که به طور کلی با ١(
کنند، برای  می گفتگو برای وحدت موافقت

شرکت در جشن اومانیته در فرانسه که 
سالھاست به شکل مشترک برگزار می 

  اند. شده است اعالم کناره گیری کرده

اطالعیه کمیته مرکزی سازمان اتحاد  )٢(
 گفتگو پیرامون«فدائیان خلق ایران درباره 

پروژه "شکل دھی تشکل بزرگ 
  سایت اخبار روز »چپ"

ارزیابی ما از روند آغاز، پیشرفت و حاصل )٣(
» / شکل دھی تشکل بزرگ چپ«کار پروژه 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق 
  . سایت عصر نوایران

  ...ودخروج از رک
  ٢ادامه از صفحه 

، موفقیت این پروس را باید در پیشروی در فضای سیاسی تکمیل کرد. ب حاشی راندن تندروھا تنھا با سیاست  در وج دیگر قضی
وفاق مابین اصولگرایان منطقی و اصالح طلبان میسر نیست، بلک تثبیت آن تنھا از طریق فعال شدن آن بخش از نیروھای سیاسی 

  مکان پذیر است ک معتقد ب کار سیاسی مسالمت آمیز برای نھادین کردن خصلت ھای مدرن و امروزین در کشورند.کشور ا

با توجه به مواضع بسیار تند سپاه و حمایت بیت رھبری از این مواضع، نگرانی نیروھای اصالح طلب و اصولگرای میان رو و اعتدال گرا 
دن و فھم رئالیستی، نباید ب عقب نشسینی در بعد سیاسی منجر شود. امنیت و رشد در بعد قابل درک است، اما این قابل درک بو

اقتصادی، در سطح باالئی منوط ب امنیت و رشد در بعد سیاسی ست. تضمین اجرای برجام ب برجامھای دیگر نیز نیاز دارد، و این نیاز 
 این دو شخص را ب ریاست مجلسین رسانیدند از یک جنس و قماش را باید در بعد عملی آن ھم برجست کرد. اگرچ حرکتھائی ک

نیستند، اما در واقع یکی از پیامدھای انتخاب جنتی بعنوان رئیس خبرگان، و الریجانی بعنوان رئیس مجلس، بنوعی به معنای تداوم 
  بخشیدن به محافظه کاری سیاسی در این دو نھاد است ولو با درجات متفاوت.

 

  مکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیمما برای ھ

  
 



  

   ١٩ صفحه  ٥٨شماره     

  ... آخر مثل مادرت
  ١٧ادامه از صفحه 

خواست که او را به  گوید. شوھرم نمی گفت دروغ می ھا می بچه یک بار نیمه شب که مادرش بیمار شده بود با وجود التماس من و
  بیمارستان ببرد تا باالخره من مجبور شدم به اورژانس زنگ بزنم.

  نیست مقصر قربانی

امن   شود. دکتر فربد فدایی روانپزشک در گفتگو با خانه گر می دالیل متنوعی موجب اعمال خشونت کالمی و روانی از سوی خشونت
کنند تا فرد دیگری را کنترل کنند. حسادت ، فقدان اعتماد به  خواھند و یا احساس نیاز می : چنین افرادی به دالیل مختلف میگوید می

تر مرد  ھای روانی، فقدان آموزش و حتی احساس جبران موقعیت پایین نفس، ناتوانی در مھار خشم و ھیجانات شدید، ابتال به بیماری
خدر، افسردگی و بیکاری و فقر و بسیاری عوامل دیگر در اعمال خشونت و خشونت روانی و کالمی موثر نسبت به زن، مصرف مواد م

ھای مردانه نیز  است. البته موقعیت فرھنگی جوامع و آموزش در اندازه بکارگیری خشونت روانی موثر است و حفظ برتری و موقعیت
  تواند از جمله دالیل چنین رفتارھایی باشد. می

کنند باید بدانند مستحق چنین رفتارھایی نیستند و  ھایی زندگی می د است که افرادی که در خانه و جامعه با چنین شخصیتوی معتق
تواند به افراد حق دھد که  نیز می  تواند اعمال خشونت را توجیه کند و یادگیری و تربیت و آموزش خود را مقصر ندانند. ھیچ دلیلی نمی

تواند موجب تغییر رفتار تعداد بسیاری از  ن اعمال کنند و به ھمین دلیل من معتقدم آموزش و رسانه میخشونت را نسبت به دیگرا
  خشونت گران شود.

در این خصوص یک فوق تخصص روانکاوی با بررسی علل روانشناختی گرایش به خشونت اظھار داشت: گاھی خشونت توسط فرھنگ ، 
شود. دکترتورج مرادی در این باره  واده به رسمیت شناخته شده و یک رفتار نرمال تلقی میشود و حتی توسط خان تایید و یا تشویق می

کنیم و این به معنای آن  توانیم حرفمان را به کرسی بنشانیم توسط خشونت آن را اعمال می گوید: روانکاوان معتقدند ھنگامی که نمی می
  اش را محقق کند. شده است ناچار است توسط خشونت خواسته اش از بین رفته یا کم رنگ است که کسی که اقتدار درونی

ایم به دیگران نیز  ایم و از کودکی با احساس تحقیر زندگی کرده خود را یاد نگرفته این استاد دانشگاه بر این باور است که وقتی احترام به
احترامی مثل  این بی  کنیم. ت مثل کودکمان اعمال میاحترامی را بر فردی که از خودمان ضعیف تر اس گذاریم و این بی طبعا احترام نمی

شود آن را به شکل  ماند و ھنگامی که فرد توسط عوامل بیرونی تحریک می ی حل نشده در درون فرد باقی می یک عقده سرکوفته
  ریزد. پرخاشگری و خشونت بیرون می

داشته باشد این عدم کنترل را دلیل ضعف و ناتوانی خود تلقی این محقق ضمن اشاره به این که وقتی انسان قادر نباشد بر محیط کنترل 
کند که دوست داشتنی نیست و غیرقابل احترام است و در چنین حالتی حتی  کند معتقد است: در چنین شرایطی فرد بیمار فکر می می

شرم بوسیله کتک زدن و تحقیر یابد و در چنین شرایطی است که تخلیه کردن احساس  احساس شرم نھفته در درون آدمی افزایش می
  ]١[ شود. کننده است لذا این تجربه به کرات تکرار می العاده ارضاکننده و تخلیه است ،فوق کردن کسی که ما را خشمگین کرده

شکال مختلف آن حساس باشیم و برای پیشگیری و مقابله با آن فعال باشیم . ما در نھایت باید گفت ھمه ما باید در مقابل خشونت و ا
کنیم به  باید بدانیم خشونت ھمیشه باز تولید می شود بنابراین اگر مادر یا پدری ھستیم که از یکی از اشکال خشونت استفاده می

د. کودکان از ما یاد می گیرند و از ما تقلید می کنند و ھمان دھیم که آن ھا نیز مجاز به چنین رفتاری ھستن کودکان خود این پیام را می
  کنند. پیام را به جامعه منتقل می

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

  ایران آفتاب ]١[

 منبع: خانه امن
 

  منشاء ھراس ...

  ١٥ادامه از صفحه 

ناچار به سراغ دبیران و دھگانان ایرانی، تنھا کسانی که از کشور داری ومدیریت ایرانی سررشته داشتند، می رفتند. ھیچیک از آنان بدون 
ی یک منطقه ی این کشور برنمی آمدند. بدیھی است که ایرانی تبار بودن ھم برای به دست گرفتن این یاری ایرانیان از عھده ی اداره ی حت

دین مھم کافی نیست؛ برای این کار باید ایرانی و مدیر مجرب ایرانی بود. در این زمینه نگاه کنید به : آیین کشورداری در عھد وزارت رشیدال
؛ تاریخ و فرھنگ ایران در انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی، دکتر محمد ١٣۵۵رات توس، ، انتشاھاشم رجب زاده فضل هللا ھمدانی،

  .١٣٧٩محمدی مالیری، شش مجلد، انتشارات توس، تھران 
) اولین کسی است که تألیف مھمی به نام Thomas Hobbes, 1588-1669در تاریخ فلسفه ی سیاسی فیلسوف انگلیسی، توماس ھابز(  ٣

) را به ضرورت حکومت و علت وجودی آن اختصاص داده است. او در این اثر خود چنین استدالل می کند که چون مردمان در Léviathan(لِویَتان 
ی "وضع طبیعی" نمی توانند از درگیری و زدوخورد بر سر منافع خود برکنار بمانند ناچارند برای اجتناب از چنین وضعی قدرتی را مافوق ھمه 

) می نامد که ما اینجا به حکومت ترجمه می کنیم. souverainرا سووَرن(  وجود آورند و به اطاعت از آن گردن نھند. او این قدرتاعضاء گروه ب
آنچه ھابز "وضع طبیعی" می نامد از دید او حالت، یا دورانی است که بنا بر فرض او پیش از پیدایش دولت وجود داشته است و در آن ھیچ 

) برخوردارند droit naturel» (حق طبیعی«ر روابط مردم حاکم نبوده است. در نظریه ی ھابز در چنین وضعی مردمان از این قاعده و ھنجاری ب
که از خود دفاع کنند. منشاِء این مفھوم حق طبیعی ابتدا در بحث ھایی بوده که در ُرم باستان سنخی از قاضیان بر سر علت 

م یا اھالی کشورھای تابع آن به قوانین این حکومت داشته اند. این قاضیان، که "سوگند خوردگان" مردم، اعم از شھروندان رُ   ھمگی  تمکین
این قوانین بوده است. اینگونه نظریات بعد ھا، » طبیعی بودن«نام داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که آنچه موجب این تمکین می شده 

سیحی قرون میانی، منشاِء بحث ھای دیگری در حوزه ی دانشگاھی َسلـَـمانک ھمراه با نظریات قدیس توماسِ آکینو فیلسوف م
)Salamanque" حق طبیعی) در اسپانیای قرن شانزدھم می گردد و در مباحثات فالسفه ی این مکتب است که مفھوم   "

بار از سوی برخی از آنان مطرح  گسترش می یابد، و تعلق حاکمیت به مردم نخستین تعلق آن حاکمیت و پرسش در باره ی منشاءِ   وبحث
می گردد. این نباید با "حقوق بشر" که نخستین بار در انقالب بزرگ فرانسه ، در" اعالمیه ی حقوق انسان و شھروند"، مطرح شد اشتباه 

  شود.
ر مغالطه ی آنھاست، به ھمین جھت، و به منظور اجتناب از ملغمه ھای مفھومی و حقوقی، که به سود حاکمان کنونی و تبلیغات سراس ٤

محمد رضاشاھی" آگاھانه خودداری می کنیم و ھمه   رژیمشاه" یا " رژیمما در این نوشته و نوشته ھا ی دیگر از بکاربردن اصطالحاتی چون "
 جا برای نام بردن 
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کشورھای غربی ای که به "اسالم معتدل" 
امید بسته بودند و ترکیه اردوغان را در 
بسته بندی مدرن بعنوان نمونه برخ می 
کشیدند، حال که دولت اردوغان، گام به گام 

ی کردن ترکیه را دنبال می مسیر اسالم
کند، چه پاسخی خواھند داشت؟ برای 
خیلی ھا، انتھای مسیر انتخاب شده توسط 
دولت ترکیه روشن بود. و پاسخ مناسب آنھا 
برای کشورھائی با اکثریت جمعیت 
مسلمان، سکوالریسم و جدائی نھاد دین از 
نھاد دولت بوده است. برای آنھا روشن بود 

الم که در حاکمیت و که ھر نوعی از اس
دولت، قدرت را بدست گیرد، راھی جز 
نوعی اسالمی کردن ارکانھای سیاسی، 

 فرھنگی و اجتماعی جامعه ندارد.
آقای اردوغان ھم از این قاعده مستثنی 
نیست. او با زیرکی تمام، با کسب قدرت 
سیاسی شروع کرد. و بعد از محکم کردن 

لت، جا پای خود و "کاشتن" خودی ھا در دو
تعرض را به دیگر نھاد ھای سکوالر حکومتی 

  و جامعه مدنی امتداد داد.
او سپس ارتش ترکیه را متھم به کودتا 
کرده، و از آن طریق دست به تسویه شان 
زد. در دور بعدی با حمله، جابجائی و 
برکناری "غیر خودی ھا" در قوه قضائیه و 
پلیس کنترل شانرا در دست گرفت. در این 

ز یک سئو با کردھا به سیاست فاصله ا
کجدار و مریض دست زد و از سوی دیگر 

  فشار به رسانه ھا را افزایش داد. 
چنانکه اکنون ترکیه از نظر داشتن روزنامه 
نگاران زندانی در لیست اولین ھا در جھان 
قرار دارد. اردغان قصد دوختن لبان خبرنگاران 
و شکستن قلم ھایشان را دارد. او مانند 

دیکتاتورھا می داند برای باقی ماندن  ھمه

  !ال سلطان اردوغان اول
 منوچھر مقصودنیا

 
در قدرت باید صدای روزنامه نگاران آزاده را  

  خاموش کرد. 
او در آخرین تالش خود برای کامل کردن پازل 
"جمھوری اسالمی ترکیه" در برنامه دارد تا 
قانون اساسی الئیک ترکیه را تغییر داده و 
قانون اساسی ای بر مبنای احکام و قوانین 

را جایگزین نماید. و برای اینکار باید  اسالمی
مجلس را ھم تسویه و ذر اختیار بگیرد. در خبر 
ھا آمده است"پارلمان ترکیه با تصویب متمم 
موقت قانون اساسی به لغو مصونیت 

نماینده رای داد و به این ترتیب  ١٣٨پارلمانی 
زمینه برای پیگرد قضایی این نمایندگان فراھم 

ر جدید، مھمترین شود." نخست وزی می
وظیفه اش را تدوین و تصویب قانون اساسی 
ای دانسته که رئیس مجلس ترکیه جھتگیری 

  اسالمی آنرا قبلن اعالن کرده بود.
آقای اردوغان که مانند تمام دیکتاتورھا، بر 
صندلی قائم اعظم تکیه زده؛ در قصر افسانه 

اطاقی سکنی گزیده؛ دھان  ١٠٠١ای 
و زبان شان را بریده؛  منتقدین خودرا دوخته

حسابھای بانکی خودرا پرکرده و برای آینده 
ھم کیسه دوخته؛ خانواده خودرا به مقام و 
مسند نشانده؛ خودرا ھمیشه بحق دانسته؛ 
قدرت خودرا ابدی و تنھا برازنده اندام خود 
دیده؛ با رویای زنده کردن امپراطوری بززگ 

طین عثمانی از خواب بیدار شده و جا پای سال
او ھم سرتوشتی  عثمانی گذاشته؛ اما:

ھمانند بیشتر دیکتاتورھا پیدا خواھد کرد؛ یا 
مانند شاه و بن علی از کشور فراری شده؛ یا 
مانند صدام حسین و معمر قذافی جان خودرا 
از دست داده؛ یا ھم سرنوشت با پینوشه، تن 
به عقب نشینی داده؛ و یا درچھره ای 

عزلت گزیده؛ و در ناشناخته در غربت کنج 
بدترین حالت ترکیه را به مرز فروپاشی سوق 
خواھد داد. فروپاشی ترکیه، با وزن و 
موقیعتی که در منطقه دارد، نتیجه ای بمراتب 

دردناکتر و خونین تر از سوریه خواھد 
داشت. یک ترکیه دستخوش ناآرامی، ھرج 
و مرج و جنگ داخلی، می تواند تاثیرات 

ھای ھمسایه خود مخربی را در کشور
داشته باشد. که کشورمان ایران ھم یکی 

  از این ھمسایه ھاست.

مدت زمان طوالنی ای نگذشته است که 
اروپا و امریکا دولت اردوغان را در ویترین 
سیاسی شان بعنوان مدل یک دولت 
"اسالمی دمکراتیک" عرضه می کرده اند. 
سیاست مداران "اسالم شناس" و اطاق 

ھا تمام سعی خود را برای ھای فکر غربی 
جا انداختن دولت اردوغان، بعنوان دولت 
"معتدل اسالمی" در مقابل دولت ھای 

  رادیکال اسالمی منطقه، بکار بردند.

تالشی در جھت جا انداختن "دو نوع  
اسالم"! یکی "اسالم رادیکال و تروریستی" 
و دیگری "اسالمی معتدل و میانه!"آنھا 

اردوغان در ترکیه کاالی دیگری جز دولت 
برای عرضه نداشتند. حال با آخرین تحوالت 
صورت گرفته در ترکیه،آیا حاضر به تغییر 
سیاست خود ھستند؟ آیا آنھا کماکان تمام 
تخم مرغ ھای خودرا در سبد نیروھای 

  "معتدل مذھبی" خواھند گذاشت؟
ترکیه نشان داد که چنین سیاستی آینده  

غرب کی نخواھد داشت. سیاست مداران 
خواھند فھمید که تنھا نیروھای دمکرات و 
سکوالر در جوامع اسالمی (بخصوص در 
کشورمان ایران.) ھستند که آلترناتیو 
نیروھای "رادیکال اسالمی"بوده و می 
توانند بجای سیاست غرب ستیزی و ترور، 
رابطه ای بدون تشنج، ھمطراز و برایر را با 

این عرب چایگزین نمایند. آینده از آن 
  نیروھاست.

  منشاء ھراس ...
   ١٩ادامه از صفحه 

محمد رضاشاه یا نظایر آن سخن خواھیم گفت، چه  دیکتاتوری مرداد از ٢٨از اوضاع پس از 
ی ایران، اما با تجاوز به بسیاری از ی سلطنت نظام مشروطه  در چارچوب دیکتاتوری  این

  ]١اصول و نھادھای قانونی مھم آن عمل می کرد. [

چنانکه می دانیم در جمھوری اسالمی ایران از لحاظ صوری حق حاکمیت تنھا در انحصارِ  -٥
هللا است (هللا که مقوله ی اصلی الھیات اسالمی است، نه مقوله ای حقوقی!) و ولی 

دگی از طرف امام غائب، که نماینده ی اصلی هللا بر روی زمین است فقیه آن را به نماین
(مقوله ی دیگری از الھیات شیعه)، بر جھان(و نه فقط ایران) اعمال می کند. در کشورھای 

قدرت حکومت متعلق به دیکتاتوری کارگران و دھقانان (اتحاد این دو  ١٩١٧کمونیست پس از 
شوراھای آنھا، و به دست شورای کمیسرھای "خلق" طبقه بر روی کاغذ) بود که از طریق 

که اسماً منبعث از آن شوراھا بود اعمال می شد؛ و اینکه بر سر خود این شورا ھا چه آمد 
موضوعی است که ھر کس باید در تاریخ ھای بی طرف اتحاد جماھیر شوری سابق بخواند. 

ملت آلمان به عنوان تجسم  ) ھزارساله یReichدر آلمان نازی ھیتلر پیشوای امپراتوری(
نژاد برتر ژرمنی (نژادی خیالی که ھیچگونه مبنای علمی نداشت) بود، و نه فقط یک ملت 
خاص که بتواند این دیکتاتوری را از او سلب کند؛ ملت آلمان تنھا وسیله و نیرویی بود در 

  خدمت افتخارات این نژاد خیالی و نمایندگان آن در حکومت رایش.
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