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 !کارگران برای افزایش واقعی دستمزد حمایت می کنیم               

  

درصد  ١٤،٥را  ٩٦خود حداقل دستمزد ماھان کارگران در سال  ٩٥اسفند  ٢٤بنابر گزارش ھای منتشرە، شورای عالی کار در جلس 
ھزار تومان افزایش پیدا کرد. سایر سطوح مزدی نیز  ٩٣٠ھزار تومان ب  ٨٢٠افزایش داد. با این افزایش، حداقل دستمزد کارگران از 

حق مسکن و بن خواروبار را شامل می شود   ریال افزایش دادە شد. اما مزایای مزدی ک ٦٧٦٨ رقم روزان ب عالو   درصد ١٢تنھا 
 ثابت ماند و چیزی بر آن افزودە نشد.

ھزارتومان بعنوان حداقل دستمزد ماھان در شرایطی در نظر گرفت شد ک حتی بنا ب دادەھای آماری رسمی ھزین  ٩٣٠تعیین 
میلیون تومان بر آورد شدە است و چند ھفت پیش شورای عالی  ٤،١و  ٣،٣ر چھار نفرە در شھرھای بزرگ بین زندگی یک خانوا

ھزار تومان اعالم و روی این مبلغ ب توافق رسیدە بود. نمایندگان تشکل ھای کارگری  ٤٨٩میلیون و  ٢سبد ھزينه خانوار را   کار
  درصد ب حداقل دستمزد شدە بودند. ٣٠حکومتی در شورای عالی کار، خواھان افزایش 

با این حال، دولت و نمایندگان سازمان ھای کارفرمایی بخش خصوصی امسال نیز ھمان گون ک پیشبینی می شد، مانند سال ھای 
، ب رغم تائید ناچیز بودن دستمزد کارگران حتی حاضر ب افزایش آن مطابق مادە  فزایش قانون کارنشدند و در نھایت با ا ٤١گذشت

دستمزد براساس تخمین رسمی نرخ تورم سال آیندە رضایت دادند. نمایندگان تشکالت کارگری نیز ک طی ماه ھای گذشت گفت 
قانون کار باشد و از آن کوتاە نخواھند آمد، در نھایت تسلیم شدند و زیر قول شان  ٤١بودند افزایش دستمزد بایستی مطابق مادە 

ز قدمی در جھت انجام وعدە وزیر کار دولت مبنی بر افزایش پلکانی دستمزد برای پرکردن تدریجی شکاف زدند. بدین سان امسال نی
 ھا و دستمزد برداشت نشد و ب واقع سطح دستمزدھا بدون افزایش واقعی باقی ماند.        ژرف میان ھزین

صد ب حداقل دستمزد نبودند، اما گسترش موج ب قرار اطالع دولت و کارفرمایان امسال حتی حاضر ب افزایش بیش از دە در
 ھای اخیر و ھمچنین نزدیکی انتخابات، موجب شد تا کمی از این موضع عقب  اعتراضات کارگران، بازنشستگان و معلمان در ھفت

ھترین حالت نشینی کنند. روشن است ک بر خالف گفت وزیر کار و نمایندگان تشکل ھای حکومتی، این مقدار افزایش دستمزد در ب
فقر منجر خواھد شد و   برابر زیر خط ٤تا  ٣ن تنھا بھبودی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نمی کند بل ک ب تثبیت دستمزدھای 

  ب تبع آن ب نارضایتی بیشتر کارگران و گسترش اعتراضات کارگری دامن خواھد زد.

 ھای واقعی زندگی  عدم افزایش ک ظاھرا با ھدف انجماد دستمزدھا و تضمین نیروی ارزان کار برای  دستمزدھا متناسب با ھزین
 گذاران داخلی و خارجی صورت می گیرد مورد حمایت ھم جناح ھای حکومتی قرار دارد و در واقع از این لحاظ   داران و سرمای سرمای

رایطی کارگران و مزدبگیران تنھا در پرتو گسترش تفاوت و اختالف چندانی بین اعتدال گرايان و اصول گرايان وجود ندارد. در چنین ش
ھمبستگی، اعتراضات و تشکل یابی و پیوند خوردن با سایر جنبش ھای اجتماعی و تلفیق مطالبات صنفی با مطالبات دمکراتیک 

رکود و ھم افزایش عمومی است ک می توانند این توازن قوا را برھم بزنند و ھمزمان ھم زمین تغییرات ضرور برای پایان دادن ب 
واقعی دستمزدھایشان را فراھم کنند. انتخابات پیش روی ریاست جمھوری نیز صرف نظر از این ک ب نفع کدام جناح حکومتی 
مدیریت و تمام شود، تغییرات مثبتی در وضعیت معیشتی کارگران و عموم مزدبگیران ب وجود نخواھد آورد. کمااینک سھم کارگران و 

سال دولت روحانی، چیزی جزء افزایش فقر و بیکاری، انجماد دستمزدھا، گسترش تعرض ب قوانین کار و تامین  ٤ز مزدبگیران ا
  اجتماعی نبوده است.

کارگران را در  ٩٦ھئیت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مصوب شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد سال 
کارگری دولت و عامل تثبیت کنندە دستمزدھای زیر خط فقر، مغایر با قانون کار و سطح انتظار کارگران و بی ضد راستای سیاست ھای

ھای واقعی زندگی می داند. ب عقیدە ما این مصوب کمکی ب رفع فقر و فالکت کارگران نخواھد کرد و وضعیت دشوار  ارتباط با ھزین
ھای دولت و کارفرمایان برای تن ندادن ب معیشتی و زیستی مشقت بار خانوادە ھای کار گری را بھتر نخواھد کرد. ب نظر ما بھان

افزایش واقعی دستمزدھا واھی و فرافکنان است و کارگران نبایست ب تنھایی تاوان رکود و سیاست ھای دولت ھا را بپردازند. رکود 
امنه  ای در سوريه و منطقه خرج می کند. ما این مصوب شورای اقتصادی به عوامل متعدد از جمله به ھزينه ھائی برمی گردد که خ

  عالی کار را محکوم و از مبارزات کارگران برای افزایش واقعی دستمزد قاطعان حمایت می کنیم.

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  )٢٠١٧مارس  ١٥( ١٣٩٥اسفندماه  ٢٥

 

 ھم میھنان عزیز!

ما، شورای سردبیران کار آنالین، فرا رسیدن نوروز و بھار را ب شما شادباش می گونیم و برایتان شادمانی و 
سال تدبیر برای پیشگیری از سقوط مجدد کشور ما در و سالمت پایدار آرزو می کنیم. امیدواریم سال پیش رو 

 داری بھبود معیشت مردم، خاصه کارگران و زحمتکشان میھنمان، و سال طالیه و فضای تنش با جھان خارج
ً باز این مبارزۀ شما است که  آزادی باشد. در آمیزۀ موجود از نشانه ھای پرتناقض امیدبخش و امیدسوز، قطعا

مبارزه برای صلح، عدالت و آزادی سخن آخر را خواھد گفت. برایتان سالی سرشار از پیروزیھای بزرگ در 
  آرزومندیم.

را به خوانندگان و ھمکارانی که به ھر طریق ادامۀ کار ما را میسر می سازند، تقدیم می کنیم مان  تبریک ویژه
  و آرزوی بھروزی و بھین روزی شان را داریم.

  شورای سردبیران کار آنالین
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می رود؟اروپا به راه آمریکای ترامپ   
  سھراب مبشری

انتخابات پارلمانی  ٢٠١٧پانزده مارس 
ھلند برگزار می شود. حتی اگر نتایج 
انتخابات، مطابق با نظرسنجی ھای 
حاکی از پیشی گرفتن حزب راست 

به رھبری خرت » برای آزادی«افراطی 
ویلدرز بر ھمه احزاب دیگر نباشد، صعود 
ا این حزب تا حد رقابت شانه به شانه ب

حزب حاکم مارک روته، نخست وزیر ھلند، 
حاکی از تغییر بنیادین فضای سیاسی این 
کشور است. خرت ویلدرز صعود حزب خود 
را بیش از ھر چیز از طریق تبلیغات علیه 
اتحادیه اروپا و سخنان نژادپرستانه علیه 
مسلمانان و سایر اقلیتھا در ھلند میسر 

که  کرده است. او می خواھد مھاجرانی را
از شمال آفریقا به ھلند رفته اند، از ھلند 
بیرون کند، از ممنوع کردن مساجد سخن 
می گوید و مخالف اتحادیه اروپاست. البته 
حزب او به اکثریت الزم برای تشکیل دولت 
دست نخواھد یافت، اما ویلدرز از ھم 
اکنون توانسته است ُمھر خود را بر فضای 

نخست  سیاسی ھلند بکوبد. مارک روته
وزیر ھلند به تأسی از ویلدرز در کارزار 
انتخاباتی خود لحنی تھاجمی علیه 
مھاجرانی برگزید که به ادعای او از 
پذیرش اصول مورد توافق جامعه این کشور 

 .سر باز می زنند

 ٢٣پس از ھلند، نوبت فرانسه است. روز 
آوریل دور اول انتخابات ریاست جمھوری 

اگر ھمان گونه فرانسه برگزار می شود. 
که انتظار می رود، ھیچ نامزدی نتواند در 
دور اول اکثریت مطلق آرا را به دست آورد، 
دور دوم انتخابات روز ھفت ماه مه برگزار 
خواھد شد. طبق پیش بینی ھمه ناظران، 
مارین لوپن رھبر حزب راست افراطی 
جبھه ملی به دور دوم انتخابات راه خواھد 

اکی اند که رقابت یافت. نظرسنجی ھا ح
در دور دوم میان لوپن و امانوئل ماکرون 

نه «نامزد مستقل خواھد بود، که خود را 
  می نامد.» راست و نه چپ

البته این نخستین بار نیست که نامزد  
راست افراطی به دور دوم انتخابات 
ریاست جمھوری فرانسه راه می یابد. در 

 ، ژان ماری لوپن، پدر٢٠٠٢انتخابات سال 
 ١٧مارین لوپن، در دور نخست نزدیک به 

درصد آرا را به خود اختصاص داد اما در دور 
درصد ھم برسد و  ١٨دوم نتوانست به 

مغلوب ژاک شیراک شد. مارین لوپن قطعا 
بسیار بیش از آرای پانزده سال پیش 
پدرش کسب خواھد کرد. آخرین 
نظرسنجی ھا حاکی از این اند که لوپن در 

دود یک چھارم آرا دست دور اول به ح
خواھد یافت. ھر چند بسیار محتمل است 
که او در دور دوم شکست بخورد، اما این 
میزان استقبال از راست افراطی علنا 
نژادپرست در تاریخ معاصر فرانسه 

 بیسابقه است.

در سپتامبر امسال انتخابات بوندستاگ 
پارلمان فدرال آلمان برگزار خواھد شد. بر 

وا اوالند، رئیس جمھور خالف فرانس
فرانسه، که از به رأی گذاشتن مجدد خود 
منصرف شد، آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
نامزد حزب حاکم دمکرات مسیحی در 

انتخابات پیش روست. تا چند ھفته پیش 
انتخاب مجدد مرکل مسجل به نظر می 
رسید. اما حزب سوسیال دمکرات آلمان که 

وانسته است در ائتالف حاکم شرکت دارد، ت
در ھفته ھای اخیر در نظرسنجی ھا به حزب 
حاکم نزدیک شود. این روند بیش از ھر چیز 
مدیون اعالم ورود مارتین شولتز رئیس سابق 
پارلمان اروپا به عنوان نامزد صدارت عظمی از 
سوی حزب سوسیال دمکرات به کارزار 
انتخاباتی است. از رقابت مرکل و شولتز برای 

ارت عظمی که بگذریم، پدیده رسیدن به صد
بیسابقه در آلمان نیز صعود حزب راست 

است. ھر چند » آلترناتیو برای آلمان«افراطی 
نظرسنجی ھای اخیر حاکی از افت میزان 
آرای این حزب است، اما کسی تردید ندارد 
که این حزب به پارلمان راه خواھد یافت. به 

ن احتمال زیاد راستگرایان افراطی در پارلما
سومین فراکسیون بزرگ را تشکیل خواھند 

  داد.

در سالھای گذشته در بسیاری از کشورھای 
اروپا راست افراطی بر میزان نفوذ و آرای خود 
افزوده است. نیروھای ناسیونالیست و مرتجع 
در شماری از کشورھای اروپای شرقی 
حکومت می کنند، از جمله در لھستان و 

و کشور، مجارستان. به ویژه در این د
حکومتھای راستگرا در راستای برقراری 
خودکامگی و محدود کردن حقوق دمکراتیک 
شھروندان اقدام کرده اند. ویکتور اوربان 

 ٢٠١٠نخست وزیر مجارستان که از سال 
برای بار دوم زمام امور را در این کشور در 
دست دارد، رسانه ھای مستقل را محدود 

یه کرده و سیاست سختگیرانه ای عل
پناھندگان اجرا می کند. حزب حاکم لھستان 
می کوشد از اختیارات باالترین مرجع قضایی 
این کشور بکاھد. در اکثر کشورھای اروپای 
شرقی، پناھندگان و اقلیتھای قومی و 

  مذھبی آماج فشار و تبعیض فزاینده اند.

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز بیش از ھر 
گیری ناسیونالیسم و در چیز تحت تأثیر قدرت 

سایه آن نژادپرستی در این کشور صورت می 
  گیرد.

تحوالت امسال و به ویژه انتخابات ھلند، 
فرانسه و آلمان نشان خواھند داد که عروج 
ناسیونالیسم و راست افراطی در اروپا ادامه 
می یابد یا متوقف می شود. اگر روند طی 

وھای شده در سالھای اخیر ادامه یابد و نیر
راست افراطی در شمار بیشتری از 
کشورھای اروپا سھمی از قدرت سیاسی را 
به دست آورند، و به ویژه اگر در میان 
کشورھایی که راست افراطی در آنھا وارد 
حلقه قدرت می شود کشورھای بزرگ 
اروپایی نیز باشند، چنین اروپایی به راھی 
 می رود که آمریکا در دوره زمامداری ترامپ در
پیش گرفته است. در این صورت آینده اتحادیه 
اروپا نامعلوم است. بسیاری از نیروھای 
سیاسی و نه فقط راستگرایان افراطی، این 
اتحادیه را قالبی برای تحمیل اراده قدرتھای 
فائقه اقتصادی و به ویژه آلمان به سایر 
اعضای اتحادیه می دانند. ھر چند قربانیان 

ی آلمان به اتحادیه اصلی سیاستھای تحمیل
اروپا، کشورھای جنوب این قاره اند، اما 
مقاومت علیه این اتحادیه در شرق و شمال 

اروپا نیرومندتر است. در حال حاضر در 
کشورھای شرق و شمال اروپا پرچمداران 
اصلی مخالفت با اتحادیه اروپا، نیروھای راست 
افراطی و ناسیونالیست اند. در این 

روھای راست افراطی زیر کشورھاست که نی
این پرچم یا به قدرت رسیده اند یا برای سھیم 

  شدن در قدرت خیز برداشته اند.

وجه اشتراک ھمه این نیروھا تبلیغ این نظر 
است که با تقویت دولت ملی تا حد ترک 
اتحادیه اروپا، نیروی کار محلی از شر رقبای 
خارجی خالص می شود و تأمین اجتماعی را 

ابد. این تبلیغ در عرصه اجتماعی و باز می ی
فرھنگی با تأکید بر بازگشت به ھویت اروپایی و 
ممانعت از تضعیف این ھویت از سوی مھاجران 
و پناھندگان ھمراه است. نیروھای وابسته به 
این جریان با تفاوتھا و شدت و ضعفھایی، نگاه 
تاییدآمیز به دونالد ترامپ و در مواردی به 

دارند. از نظر بسیاری از آنھا،  والدیمیر پوتین
جوامع اروپایی نیازمند مردان قدرتمندی مانند 
ترامپ و پوتین است که بی توجه به انتقاد از 
خودکامگی، آنچه را اراده و خواست اکثریت می 

  نامند اجرا کنند.
آنچه به این تبلیغات کمک کرده است، آمیزش 
لیبرالیسم سیاسی با نئولیبرالیسم اقتصادی 

ست. ھم نیروھای نئولیبرالی که دست کم در ا
سه دھه گذشته در اکثر کشورھای غربی 
نیروی فائقه بوده اند و ھم راستگرایان افراطی، 
اصرار دارند که بگویند لیبرالیسم سیاسی و 
نئولیبرالیسم جدایی ناپذیرند. قصد نئولیبرالھا 
این است که بگویند اگر آزادی ھای فردی، 

می خواھید، باید آزادی  سیاسی و اجتماعی
بی قید و شرط سرمایه را ھم بپذیرید. نتیجه 
ھمین است که می بینیم: آزادی بی قید و 

 -شرط سرمایه، اقلیتی را فربه و اکثریت را 
فقیرتر می  - حتی اکثریت در جوامع ثروتمند را 

کند. راستھای افراطی از این وضعیت سود می 
اکثریت را تنھا  برند. آنھا می گویند فقر فزاینده

می توان با قربانی کردن آزادی ھای فردی، 
سیاسی و اجتماعی و سپردن سرنوشت ھمه 

  درمان کرد.» مرد قدرتمند«به 
نیروھای چپ تنھا زمانی می توانند بر این 
چرخه معیوب فائق آیند که جنبش ھای 
اجتماعی در دفاع از حقوق اقلیتھا، حقوق زنان 

ھای دیرپای و محیط زیست را با خواست
عدالتخواھانه چپ تلفیق کنند. برنی سندرز که 
در انتخابات داخلی حزب دمکرات آمریکا رقیب 
جدی ھیالری کلینتون بود، در مصاحبه اخیر خود 

بسیاری افراد از حزب «با روزنامه گاردین گفت: 
دمکرات می گویند ما به حقوق زنان معتقدیم، 

ار اصالح به حقوق شھروندی اعتقاد داریم، طرفد
قوانین مھاجرتیم، اصالح قوانین کیفری را می 
خواھیم، و این تأکیدھا به بھای کم توجھی به 
طبقه متوسط کوچک شونده و حد فاحشی از 
نابرابری درآمد و ثروت است. حقیقت این است 
که ما باید ھر دو کار را بکنیم، نه این که یا این 

ده این جمله سندرز، بیان مختصر و سا» یا آن
شده معضل بزرگ جنبشھای چپ و ترقیخواه 
است که نتوانسته اند جنبش ھای اجتماعی 
نوین را به منافع و خواستھای پایگاه سنتی چپ 
پیوند دھند. تنھا چنین پیوندی است که می 
تواند دمکراسی را از گره خوردن سرنوشت آن 
به نظام اقتصادی تأمین کننده منافع یک درصد 

  باالیی نجات دھد.



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٧٧ هشمار    

 

 پیکار زنان علی تبعیض و نابرابری ب رغم ھم موانع ادام دارد
  

 صادق کار

  یادداشت سیاسی کارآنالین

مارس، روز جھانی  ٨در آستانۀ سالگرد 
زن، ایستاده ایم. با وجود گذشت بیش از 
یک قرن ک از تصویب این روز ب عنوان 
روز جھانی زن در کنگرە انترناسیونال 

"كالرا  ب پیشنھادسوسیالیستی 
زتكین" می گذرد و در شرایطی ک زنان 
در بسیاری از کشورھای جھان موفق 
شدەاند در اثر مبارزات شان پیشرفت 
ھای زیاد و ارزشمندی ب دست آورند، 
مرتجعان حاکم بر ایران عرص را از ھر 
سو بر زنان کشورمان تنگ نمودە، 
بخشی از دستآوردھای مبارزاتی آنان را 

بین بردە و مانع مبارزات شان برای رفع از 
ستم جنسی و برابر حقوقی با مردان 

 می شوند.

  

  

  

  

  

  

  

در طی سالھای پس از انقالب بسیاری 
زنان مبارز ب دلیل مخالفت با سیاست 
ھای زن ستیزان رژیم و مقاومت در برابر 
تھاجم ب حقوق و دستآوردھای جنبش 
 زنان و اعتراض ب بیعدالتی و ستم و
سرکوب یا دفاع از حقوق شھروندی 

  متحمل زندان و رنج و شکنج شدەاند.

مبارزات دمکراتیک زنان ایران برای 
اجتماعی  -برخوردای از حقوق سیاسی 

و رفع ستم و تبعیض از اواخر نخستین 
دھۀ قرن حاضر، با تشکیل انجمن ھا و 
سازمان ھای مختص زنان و با تشویق، 

یت ھای حمایت و یاری احزاب و شخص
کارگری و دیگر سازمان ھای ترقیخواە 
وارد مرحل نوینی شد. این انجمن ھا 
توسط پیشروان جنبش زنان در نقاط 
مختلف ایران شکل گرفتند. قبل از آن 
زنان ایران از ھیچ حق و حقوقی برخوردار 
نبودند. در ادام فعالیت این جمعیت ھا، 

سال بعد از  ١٠یعنی  ١٣٠٠در سال 
ز جھانی زن در کپنھاک، انتخاب رو

شوکت روستا، جمیل صدیقی، سکین 
شبرنگ، روشنک نوعدوست و دیگر زنان 
آزادە جمعیت "پیک سعادت" را تشکیل 

"سازمان دمکراتیک  ١٣٢٨دادند. در سال 
زنان ایران" توسط زنان عضو حزب تودە 
ایران و ھمکاری پیشروان ترقیخواە 
جنبش زنان تشکیل شد و توانست با 

زنان ترقیخواە فعالیت ھای  جذب
چشمگیر و مفیدی را ب نفع حقوق زنان 

مارس و اھداف اش را ب  ٨انجام دھد و 
ً وسیع در جامع و میان  شکلی نسبتا
زنان از طرق گوناگون منجمل در نشری 
"بیداری ما" ارگان "سازمان دمکرا تیک 

زنان ایران" اشاع دھد و از میان زنان صدھا 
دھد و کمک زیادی ب تداوم مبارز پرورش 

  مبارزات زنان نماید.

رژیم شاە اگرچه ب خاطر رشد چشمگیر 
جنبش زنان و جنبش چپ و فشار این جنبش 
ھا برای کسب حق رای و رفع تبعیض 

با دادن  ٤٠جنسی و الزامات توسع در دھ 
حق رای ب زنان و انجام پارەای اصالحات 

دشمنی  دیگر در حقوق زنان موافقت کرد، اما
مارس و اھداف این جنبش را  ٨اش با جنبش 

تا پایان سلطنتش حفظ کرد و حاضر ب 
رسمیت شناختن این روز جھانی نشد. ولی 
برای خالی نبودن عریض روز تولد فرح دیبا را 

  ب عنوان روز زن در ایران اعالم کرد.

در نخستین سال پس از سرنگونی رژیم 
روز جھانی مارس ب عنوان  ٨پھلوی دوبارە 

زن با شرکت وسیع زنان برگزار شد و زنان با 
استفادە از این روز علی تدارک تعرض 
حکومت ب زنان و حقوقشان و سیاست ھای 
زن ستیزان رژیم ب مخالفت برخواستند. 
 ً رژیم جمھوری اسالمی نیز ک از ابتدا اصوال
حقوقی برای زنان قائل نبود از ب رسمیت 

جزء خواست ھای زنان مارس ک  ٨شناختن 
ایران بود، سر باز زد و ب جای آن روز تولد 
فاطم را روز زن اعالم کرد. اما زنان در عمل 
زیر بار آن نرفتند و ھرگاە ک فرصت یافتند روز 

مارس را ب عنوان روز زن برگزار و مطالبات  ٨
خودشان را مطرح کردند. یکی از این مطالبات 

مارس به عنوان  ٨ھمانا ب رسمیت شناختن 
  روز زن بودە است.

تعرض ارتجاع حاکم علی زنان و حقوق شان 
از ھمان ماه ھای نخست پس از انقالب، با 
اجباری کردن حجاب، لغو قانون حمایت از 
خانوادە، برقرای حکم سنگسار، سلب حق 
حضانت، محروم کردن از قضاوت، پائین آوردن 
 سن ازدواج و غیرە شروع شد و در سالھای
اخیر دامن آن تا تالش برای جداسازی 
جنسیتی در دانشگاە و جامع و سھمی 
بندی تحصیل در مؤسسات آموزش عالی 

  توسع پیدا کردە است.

  

  

  

  

  

  

  

  

بواسط این سیاست ھای تبعیض آمیز،  
نابرابری و تبعیض میان زن و مرد در تمام 
، سھم زنان از اشتغال  عرص ھا افزایش یافت

رصد رسیدە، نرخ بیکاری در میان د ٢٠ب زیر 
آنان ب رغم پیشی گرفتن شمار و درصد زنان 
فارغ التحصیل، حداقل دوبرابر مردان شدە 
است. رسما ب این بھان که مرد سرپرست 
خانوادە است، ب زنان در کارھای مشاب 

دستمزد کمتری دادە می شود، کارفرمایان از 
نان ب استخدام زنان متأھل طفرە می روند، ز

دلیل ازدواج و بچ دار شدن از کار اخراج می 
شوند، از حق طالق و سرپرستی 
فرزندانشان محروم اند و ب بھان ھا و اشکال 

  گوناگون از بازار کار راندە می شوند. 

با این ھم مسئولین ب جای آن ک ب فکر 
رفع و کم کردن شکاف جنسیتی در بازار کار 

مانند بازنشستگی  باشند، با ارای لوایحی
زودرس زنان با حقوق پائین ب این شکاف 
دامن می زنند تا استقالل اقتصادی زنان را 
ھرچ محدودتر کنند. این در حالی است ک 
ھم می دانند رسیدن ب توسع و پیشرفت 
پایدار بدون مشارکت زنان ناممکن است. عدە 
زیادی از زنان نیز بخاطر بیکاری ھمسرانشان 

ت دیگر طالق می گیرند و چون تحت و معضال
حمایت کافی قرار نمی گیرند در فقر و 
 ً تنگدستی زندگی شان را می گذرانند و بعضا
نیز مجبور ب تن فروشی و روی آوردن ب 
کارھای خالف شدەاند. وجود این تبعیضات و 
قوانین منجر ب فقیرتر شدن زنان ھم شدە 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

در این نبرد نابرابر ب با این ھم زنان ھمچنان 
اشکال مختلف مقاومت می کنند و از ھر 
فرصت و امکانی برای از میان برداشتن این 
تبعیضات و بیعدالتی ھا مبارزە می کنند. اگر 
این پایداری وجود نداشت بطور یقین وضعیت 
زنان می توانست بدتر از این نیز ک ھست، 
 بشود. اما واقعیت این است ک زنان در این
نبرد نابرابرچیزھای زیادی را از دست دادەاند. 
تجرب نشان دادە زنان بدون این ک ھم 
خودشان را سازمان دھند و ھم ب احزاب و 
اتحادی ھای کارگری ک متعھد ب حقوق آنان 
اند، تکیه کنند، ب تنھایی نمی توانند با 
قوانین ارتجاعی و تھاجم لجام گسیخت رژیم 

دشان را از این وضعیت مقابل کنند و خو
دھند. فراموش نباید کرد که روز جھانی  جاتن

زن با تالش این نیروھا بوجود آمدە و اتحادی 
ھا و احزاب کارگری و تشکالت خود زنان در 
پیشرفت زنان در ھم کشورھا و از جمل در 
ایران بیشترین سھم و نقش را داشت و 

 ٨دارند. "كالرا زتكین" ک پیشنھاد اعالم 
مارس ب عنوان روز جھانی زن را داد، خودش 

و عضو فعال حزب  یک سوسیالیست
  سوسیال دمکرات آلمان بود.

امروزە در طی بیش از یک قرن زنان در 
اند تا حد زیادی  کشورھای پیشرفت توانست
ب حق و حقوق شان دست یابند و بسیاری 
از تبعیضات و نابرابری ھا را کاھش دھند یا از 

  ... ند.بین ببر
   ١٥ادامه در صفحه 

امروزە در طی بیش از یک قرن 
زنان در کشورھای پیشرفت 
اند تا حد زیادی ب حق  توانست
و حقوق شان دست یابند و 
بسیاری از تبعیضات و نابرابری 
ھا را کاھش دھند یا از بین 

 ببرند

تجرب نشان دادە زنان بدون این 
ک ھم خودشان را سازمان دھند 
و ھم ب احزاب و اتحادی ھای 

عھد ب حقوق آنان کارگری ک مت
اند، تکیه کنند، ب تنھایی نمی 
توانند با قوانین ارتجاعی و تھاجم 
لجام گسیخت رژیم مقابل کنند و 

 جاتخودشان را از این وضعیت ن
 دھند

مبارزە علی بیکاری، برای دستمزد 
 مناسب، حق تشکل، ایمنی محیط
ھای کار، ممنوعیت کار کودکان و 
بطور کلی داشتن قانون کار 
مناسب، دستمزد برابر و غیرە 
مبارزه برای مطالباتی است ک 
وضعیت دشوار اکثریت زنان نیز 

 معلول نبود آنھاست



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٧٧شماره     

اما آیا با حضور یک نظام 
تئوکراتیک، مذھبی و 
ً انحصارگرا ک  اساسا
دین و البت روایت 
خاصی از آن را بنیان 
ساختار دولتی قرار دادە 
است، می توان ب ایدە 
آشتی ملی، آنگاە ک 
بنیانھای پرنسیپ گون 
آن مطرح اند، در عمل 

  دست یافت؟

 

 ذات گرائی پراگماتیست جمھوری اسالمی

  کردھا و حاکمیت ایران

  پور فرخ نعمت

 مقدم

شتر بر در منطق خاورمیان روزبروز بی
ابعاد مسئل کرد و توان آن افزودە می 
شود. با تضعیف دولتھای مرکزی در 
عراق و سوری و موقعیت ژئوپولیتیک 
خاص پ ک ک در ترکی و نیز دمکراسی 
ای، مسئل کرد در این س کشور  ترکی
ب فاکتور اساسی در تعیین خطوط 
تحوالت این کشورھا تبدیل شدە است. 

عیت مناسب، اگرچ علیرغم این وض
جنبش کرد بنا ب موقعیت جدید خود با 
چالشھای جدی مواج است ک ھم از 
موقعیت درونی آن ناشی می شود و 
ھم از موقعیت بیرونی اش ک راە را 
برای نفوذ و دست اندازیھای دولتھای 
ای و جھانی بنوعی بازکردەاست.  منطق
ای دیگر علیرغم ظھور یک  ب گفت

بھتر برای تامین  موقعیت جدید و شانس
ھای مردم کردستان، اما  خواست
ھمزمان جنبش مردم کرد با چالش ھا و 
مصائبی روبرو شدەاند ک بی نظیراند. 
در یک کالم می توان گفت ک امید جدید 
ھمراە  ھای جدید ب با خود واھم

  آوردەاست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در این میان اما وضع کردستان ایران 
نظر می رسد. من اطق متفاوت ب

کردنشین ایران ھنوز آرام اند، دولت 
مرکزی در آن دارای قدرت بالمنازع و 
ظاھرا چنان جنبش سیاسی خاص و 
قوی ای در آن مشاھدە نمی شود. آنچ 
ما در این بخش از کردستان شاھدش 
ھستیم حضور یک جنبش مدنی و آرام 
است ک در عمق در جریان است و 
 حضور خود را بر اساس وضعیت عمومی
جامع ایران و کردستان تعریف می کند. 
این جنبش اگرچ فاقد حزب و سازمان 
سیاسی خاص خود است، اما در شکل 
نھادھای دیگر مدنی حضور فعال دارد و 
منش سیاسی خود را ن بر مبنای تقابل 
صرف با حاکمیت موجود، بلک از طریق 
بازیافتن فضاھای ممکن و میانی برای 

ھای خ ود جستجو می پیشبرد خواست
کند. واقعیت این است ک جنبش مردم 

کردستان ایران یک جنبش غیر خشونت 
آمیز با پذیرش دیدگاھھای اصالح طلبان و 
مدنی در مرحل فعلی است ک پیشبرد 
ھای خود را منوط ب نفی حاکمیت  خواست

  مرکزی در ایران نکردەاست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

می توان علت افتراق وضعیت در کردستان 
یران را با دیگر کردستانھا در س علت ا

اصلی بازیافت: اول این ک دولت مرکزی در 
ایران ھنوز پابرجاست و حتی روزبروز ب 
یمن ھرج و مرج موجود در منطق قوی تر 
ھم می شود. دولت ایران ھم اکنون ب یک 
ای تبدیل شدە است.  قدرت بزرگ منطق
 دوم این ک احزاب مسلح کرد ایرانی ک در
آن سوی مرزھا در خاک عراق و اقلیم 
کردستان حضور دارند (اگر بعد مسلحان 
جنبش را مورد توج قرار بدھیم)، دارای 
ای نیستند ک امکان  آنچنان پشت جبھ
تحرک نظامی در ابعاد وسیع داشت 
باشند، و بنابراین آنھا نمی توانند بمانند پ 
ک ک چھرە نظامی خود را ب نمایش 

مچنین سومین دلیل می تواند بگذارند. ھ
این باشد ک بدلیل سرکوب شدید و تسلط 
نیروھای امنیتی و نظامی بر کردستان و 
ای، آن تحرکات  نبود دمکراسی نوع ترکی
تودەای ک در مناطق کردنشین ترکی خود 
را ب نمایش می گذارد، دیدە نمی شود. 
در یک کالم، کردستان ایران ظاھرا نسبت 

تانھا دوران آرام و بدون ب دیگر کردس
آشوبی را از سر می گذراند، اگرچ در 

  عمق داستان از نوع دیگری است.

برخورد جمھوری اسالمی ب مسئل  
  کرد

، برخورد نظام حاکم بر ایران  اما جالب توج
با مسئل کرد است. در حالی ک در ترکی 
، جمھوری اسالمی از  و عراق و سوری

ئی برخوردار است و در توان مانور بسیار باال
تماس بسیار خوبی با نیروھای سیاسی 
این مناطق است، اما در ایران کامال از یک 
سیاست جداگان پیروی می کند ک در آن 
نشانی از تماس و ھمدلی با احزاب 
سیاسی آن وجود ندارد. آنچ ما می بینیم 
سیاست سرکوب شدید و بستن بیش از 

  پیش فضای سیاسی است.

  را چنین؟اما چ 

  (جھانبینی ھای مختلف)

در این مورد سئواالت بسیاری مطرح شدە 
و تحلیلگران زیادی در پی کنکاش آن 
برآمدەاند. از یک دیدگاە ھویتی برخورد 
جمھوری اسالمی را می توان نامفھوم 
یافت. ب سخنی دیگر، طبق این دیدگاە 
نمی شود یک رژیم ک خود در مورد 

ست سرکوب را کردھای سرزمین خود سیا
پیش می برد، در مورد دیگران دارای یک 
دیدگاە سیاسی و رفتاری متفاوت باشد. در 
این تحلیل فرض بر این است ک تمام 
سیاستھای جمھوری اسالمی در مورد 
کردستانھای دیگر، بلوف و ریاکاری صرف 
است و نمی توان اساسا بدان اعتماد کرد 
و آن را سیاست و رفتاری دیگر نام 

ذاشت. اما دیدگاە دیگری می تواند وجود گ
داشت باشد ک ذات انگاران نیست، بلک 
ب پدیدەھا از زاوی پتانسیل تغییر و توان 
انطباق خود با وضعیت سیال، برخورد می 
کند. این دیدگاە را می توان بیشتر 
پراگماتیسم خواند. دیدگاھی غیرھویتی و 

وی نفع نافی ذات گرائی ک با پدیدەھا از زا
و نتایج ملموس آن برخورد می کند. طبق 
این دیدگاە، ارتباطی میان رفتار جمھوری 
اسالمی در مورد مسئل کرد در خارج و 

در داخل وجود ندارد. در    دیدگاە و رفتارش
واقع ما در مورد مسئل کرد با دو نوع 
جمھوری اسالمی روبرو ھستیم. یک 
جمھوری اسالمی داخلی و یک جمھوری 

  سالمی خارجی.ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولی دیدگاە دیگری ھمگام می تواند وجود 
داشت باشد ک التقاطی از ذات گرائی و 
پراگماتیسم می باشد. در این بینش، فرد 
یا سیستم، ذات و ھویت خود را فراموش 
نمی کند اما ھمزمان بنابر وضعیت، 
قطعاتی از آن را جابجا می کند. و قطعات 

ند ک اصل تکان نخورد باید چنان جابجا شو
  و ثابت بماند.

جمھوری اسالمی و برخورد آن ب مسئل 
کرد را اساسا باید در این دیدگاە سوم 

  ... بازیافت و بازشناخت.

  ٦ادامه در صفحه 

اگر نقط شروع ما ذات 
پراگماتیست جمھوری 
اسالمی باشد، می توان 
بھتر ب تحلیل و درک رفتار 
جمھوری اسالمی در قبال 
جنبش کردھا پرداخت. این 
نظام در رابط با کردھای 
خود بیشتر ذات گرایان 
برخورد می کند و در رابط 
با کردھای کردستانھای 

 تی، پراگماتیسدیگر

اگر ایران می تواند از کردھا 
بعنوان یک فاکتور در رقابت 
خود با کشورھای منطق و 
نفوذ غرب بھرە بگیرد، اما 
پای قدرت گیری و تثبیت  پاب
موقعیت کردھا، این امکان 
تضعیف می شود و قدرت 
گیری کردھا ب خطری برای 

شان تبدیل پشتیبانان مقطعی ا
 می شود

واقعیت این است ک دولت ایران 
ھمیش از پتانسیل باالی 
مبارزاتی کردھا مطلع بودە و 
سعی کردە بنوعی از این 
پتانسیل علی کشورھای عربی 
و حتی ترکی ھم بھرە بگیرد. و 
درست ھمین دیدگاە است ک 
بعدھا از کردھا بعنوان امکانی 

زە با نفوذ غرب در جھت مبار
 منطق بھرە گرفت می شود
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  ٦صفحه   ٧٧شماره     

  ... ذات گرائی
   ٥ادامه از صفحه 

این دیدگاە، قطعات چنان جابجا می  در
شوند ک در داخل وضع بشیوە رادیکال 
تغییر نکند، اما ھمزمان امکان مانور 
دولت در سیاست خارجی را بحد اعال 
باال می برد. اگرچ الجرم ھمین 
جابجائی قطعات نیز بشیوە معین بر یک 
سری مسائل تاثیر می گذارد و بالکل 

ی کند. در وضعیت داخلی را استثنا نم
این مورد می توان ب فعالیت مشخص 
سایتھائی ارجاع داد ک نوع فعالیت و 
گفتمان آنھا، جمھوری اسالمی را 
نسبت ب سالھای دور بسیار متمایزتر 
می کند.سایتھائی ک تحت مدیریت و 

  ادارە حاکمیت می باشند.

جمھوری اسالمی، ذات (ذات  
گرای) پراگماتیست در مورد 

  مسئل کرد!

اگر نقط شروع ما ذات پراگماتیست 
جمھوری اسالمی باشد، می توان بھتر 
ب تحلیل و درک رفتار جمھوری 
اسالمی در قبال جنبش کردھا پرداخت. 
این نظام در رابط با کردھای خود 
بیشتر ذات گرایان برخورد می کند و در 
رابط با کردھای کردستانھای دیگر، 

  پراگماتیستی.

  است؟اما چرا چنین 

شاید کمی برگشت ب عقب، ما را 
بیشتر در فھم این قضی یاری دھد. 
ھم بیاد داریم مقطع تسلط صدام 
حسین بر عراق را. دورانی ک احزاب 
کرد عراقی مورد پشتیبانی ایران بودند 
و بخوبی تجھیز می شدند. ھم می 
دانیم ک پشتیبانی از احزاب کرد در آن 

ت تقویت مقطع یک برخورد ابزاری جھ
موقعیت دولت ایران در قبال اعراب بطور 
کلی و صدام بطور اخص بود. در 
شرایطی ک بیشترین کشورھای 
منطق را اعراب تشکیل می دھند و 
ایران بشدت تنھاست، یافتن دوست در 
میان کردھای منطق ک جمعیت بسیار 
بزرگی را تشکیل می دھند، می تواند 

یار بمنزل فراھم آوردن شرایط بس
ای  مطلوبی در این رقابت دشوار منطق
باشد. واقعیت این است ک دولت ایران 
ھمیش از پتانسیل باالی مبارزاتی 
کردھا مطلع بودە و سعی کردە بنوعی 
از این پتانسیل علی کشورھای عربی و 
حتی ترکی ھم بھرە بگیرد. و درست 
ھمین دیدگاە است ک بعدھا از کردھا 

مبارزە با نفوذ غرب  بعنوان امکانی جھت
در منطق بھرە گرفت می شود و این 
عمدتا آنگاە مطرح می شود ک مبارزە 
پ ک ک با ترکی و از ھمین منظر با 
غرب ک ترکی متحد ناتوئی آن است 

  گسترش و فزونی می یابد.

لپ کالم اینک علیرغم خطراتی ک 
بقدرت رسیدن کردھا در دیگر 

ایران داشت  کردستانھا برای دولتھا در
است، اما شدت و حدت این خطر از 
طرف مقامات ایرانی ب درجات کمتری 
ارزیابی شدە و در مقایس با خطر 
قدرت یابی بیشتر کشورھای عربی 
ھمسای و ترکی در درج چندم 
قراردادە شدە است. و برای ھمین برای 

ایران راحت تر بودە است ک بعنوان نمون با 
در پارلمان عراق مشکل تصویب فدرالیسم 

نداشت باشد، از خودمختاری کردھای 
سوری در مالقاتی با رھبر آنان در صورت عدم 
جدائی آنان پشتیبانی کند، و در مقابل خطر 
داعش از خود بیشترین مای را در حفظ 

  مناطق کردنشین بگذارد.

اما رقابت و مقابل ایران با کشورھای عربی، 
از دو فلسف جدا ترکی و غرب در منطق 

پیروی می کند. در حالیک رقابت ایران با 
کشورھای عربی و ترکی از منظر قدرت 
ای می باشد، اما رقابت با غرب  منطق
اساسا از فلسف مبارزە با لیبرالیسم و نفوذ 

  فرھنگی آن برمی خیزد.

دقیقتر بگوئیم! اگر در سوری جبھ عربی و 
ای پیروز شود، نفوذ این کش ورھا تقویت ترکی

می شود بدون اینک الزاما ب تسلط مبانی 
غربی منتج شود، اما اگر جانب غرب و بویژە 
آمریکا دست باال را پیدا کند، با حضور بیشتر 
، امکان پیشروی لیبرالیسمی  غرب در منطق
فراھم می آید ک اساسا انقالب اسالمی 
ایران با آن مشکل دارد. پس بنابراین، ایران از 

کردھا بعنوان امکانی جھت توقف و  جنبش
پیشروی غرب در منطق می نگرد و حتی 
نوع نفوذ و دستکاری او در این جنبشھا ھم 
اساسا در این راستا می باشد. تقویت 
نیروھای اسالمی در جنبش کردستان و 
ھمکاری بیشتر با آن طیف از نیروھا ک وجھ 
ضد ناتوئی دارند ازجمل تالشھای حاکمیت 

  ایران می باشد. مذھبی

اما چ چیزی این امکان را ب ایران بطور کلی 
دادە است؟ در این رابط اساسا می توان ب 
موقعیت ژئوپولیتیک ایران اشارە کرد ک با دو 
کردستان ترکی و عراق دارای مرزھای 
گستردە است و نیز بعلت نزدیکی ب پ ک 
ک از امکان مانور بسیار در میان کردھای 

بھرەمند است. در واقع علیرغم ھویت سوری 
ضد کردی حاکمیت ھا در ایران، سیاست 
ایران عمدتا تابع این موقعیت ژئوپولیتیکی 
بودە و بنابراین در بسیاری از مواقع نوع 
سیاست خود را بر اساس ھمین عینیت 
موقعیت جغرافیائی تعریف کردەاست. امری 
ک انتظار می رود کماکان ادام داشت باشد 
و ایران ب این زودی نتواند از دایرە تاثیرات 

  معین آن خود را خارج کند.

  ھویت ویژە جنبش کرد

می توان گفت ک علیرغم تمامی تالشھای 
حاکمیت ھا در ایران برای نزدیکی ب جنبش 
کردھا در کردستانھای دیگر و استفادە معین 
از آنھا، و نیز میل بخش مھمی از نیروھای 

ی ھمکاری با ایران، اما در سیاسی کردی برا
نھایت جنبش کردی از ھویت ویژەای بھرەمند 
است ک ب آن خصلتی فرار می دھد. ب این 
معنی ک اساسا جنبش کردی نمی تواند در 
چھارچوب منافع حاکمیتھا در ایران قرار بگیرد، 
و تمایل ب خروج از آن و ارائ شخصیت 
 خودویژە دارد. و این ھمان پاشن آشیل
سیاست خارجی ایران در رابط با کردھا می 

  باشد.

اگر ایران می تواند از کردھا بعنوان یک فاکتور 
در رقابت خود با کشورھای منطق و نفوذ 
پای قدرت گیری و  غرب بھرە بگیرد، اما پاب
تثبیت موقعیت کردھا، این امکان تضعیف می 
شود و قدرت گیری کردھا ب خطری برای 

ی اشان تبدیل می شود. و پشتیبانان مقطع
نیز از یاد نبریم ک کشورھای منطق و حتی 

غرب نیز ھم اکنون سعی می کنند ب این 
جنبش ھا بیشتر نزدیک شوند و در میان آنان 
متحدینی برای خود دست و پا کنند. از جمل 
ب نزدیکی ترکی ب حزب دمکرات کردستان 

 عراق و نیز نزدیکی آمریکا ب کردھای سوری
  بنگرید ک کل تصویر منطق را بسیار غامضتر

  و پیچیدەتر کردە است.
در یک کالم می توان گفت ک ھویت ویژە 
جنبش کردی، پدیدەای قابل رام کردن نیست 
و درست ھمین ھویت است ک مھر خود را 
بر رویدادھا علیرغم ھم موانع و مشکالت 
می کوبد و حتی باعث تغییرات معین در نگاە 

حاکمان در ایران نسبت ب اقلیت کرد خود 
  خود ھم خواھد شد.

  وضعیت دشوار احزاب کردستان ایران

در این میان، وضعیت احزاب کردستان ایران 
مستقر در کردستان عراق از ھم احزاب و 
جریانات سیاسی دیگر کردستانھا شاید بدتر 
نظر می  باشد. ک این ھم امری طبیعی ب

دی این احزاب رسد. زیرا ک فلسف وجو
ریزی  عمدتا بر اساس یک ساختار نظامی پای
شدە است و این در شرایطی است ک بعلت 
دوستی و نزدیکی ایران ب عراق و دولت 
اقلیم، دیگر از امکان فعالیت مسلحان ب 

  شیوە قبل برخوردار نیستند.

اما دشواری این وضعیت تنھا از این امر 
کاری برنمی خیزد. روابط، نزدیکی و ھم

نسبی و گاھا خوب جمھوری اسالمی با 
احزاب کرد دیگر (بویژە احزاب کردستان 
عراق)، از مانور و قدرت تبلیغی آنان بشدت 
کاست است. جمھوری اسالمی با استفادە 
از روش 'ذات گرائی پراگماتیست' خود، 
خوانش رفتار و ھویت خود را دشوارتر ساخت 

ار است و حتی با توج ب تضعیف ساخت
سیاسی و فکری این احزاب ک نتیج 
اردوگاەنشینی و دوری از وطن و مردم بودە 
است، توان تبلیغی آنان برای تفسیر، تحلیل و 
مقابل با این روش جمھوری اسالمی بشدت 
پائین آمدەاست. متاسفان آنان ھنوز از روش 
سنتی و قدیمی خود برای خوانش رفتارھای 

  ند.جمھوری اسالمی بھرە می گیر

  کالم آخر 

نھایتا می توان گفت ک سیاست یک بام و 
دو ھوای جمھوری اسالمی در خود پدیدەای 
متناقض و پارادوکسال است، و نمی تواند تا 
ابد ادام بیابد. ذات گرائی پراگماتیست این 
رژیم تا ب ابد نمی تواند در مورد کردھای 
درون مرزھای خود ادام یابد و بناچار باید 

ب این پدیدە پارادوکسال موقت خاتم جائی 
  دادە شود.

پای عروج  می توان انتظار داشت ک پاب
مسئل کرد، ذات گرائی در مقابل پراگماتیسم 
عقب بنشیند و جمھوری اسالمی ب نتایج و 
تری برسد. اگرچ این تصور  اعمال جداگان
کمی دشوار است، اما 'ذات گرائی 

است و  پراگماتیستی' انتخاب خود نظام
  خودکردە را تدبیری نیست.

امکان دیگر، ھمانا بیشتر کردن غلظت ذات 
گرائی در مقابل پراگماتیسم است ک البت 
رژیم را با شرایط بمراتب دشوارتری روبرو 
نظر می رسد ک  خواھد ساخت. چنین ب
رژیم در این عرص از امکان مانور باالئی 

ین برخوردار نیست زیرا ک در صورت وقوع چن
امری، از امکان مانور آن در سطح 

    کردستانھای دیگر کاست خواھد شد.



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٧٧شماره     

   تجمعات معلمان: ھمبستگی با محرومان، دفاع از   
 حقوق مدنی                             

  صادق کار                                      

اسفند بار دیگر ھزاران معلم و  ١٩روز 
، در پی یک  فرھنگی شاغل و بازنشست

رشت اقدامات بی نتیج برای جلب نظر 
مسئوالن ب مطالباتشان، ب دعوت عدەای 
از ھمکارانشان برای چندمین بار در تھران 

شھر دیگر تجمع ھای اعتراضی  ٢١و 
تشکیل دادند و با تاکید مجدد و قاطعان 
روی مطالبات معوق شان از دولت و 

الت آن ھا مجلس خواستند تا ب مشک
 ١٩رسیدگی کنند. قبل از انجام تجمعات 

اسفند و در بحبوح بررسی بودج سال 
در مجلس معلمان فرصت را غنیمت  ٩٦

ھزار  ١٤٠شمردند و با گردآوری طوماری با 
امضا، خواستار افزایش بودج آموزش و 
پرورش و در نظر گرفتن تبعات مالی 
مطالبات معلمان در بودج این سال 

البت دولت و مجلس این بار ھمانند شدند. 
ای ب آن نکردند.  موارد پیشین توج

اجتماع معلمان و فرھنگیان در شرایطی 
صورت گرفت ک اسماعیل عبدی رھبر 
کانون صنفی معلمان ھم چنان ب دلیل 
فعالیت صنفی و پیگیری ھمین مطالباتی 

اسفند معلمان مطرح  ١٩ک در تجمع ھای 
ان تازە محکوم شدند، ب شش سال زند

شدە و در زندان ب سر می برد و اکبر 
باغانی، یکی دیگر از رھبران پیگیر و مقاوم 
کانون در بلوچستان، دوران تبعید را می 
گذراند. افزون بر این، ده ھا تن از اعضای 
کانون صنفی و دیگر تشکل ھای مستقل 
معلمان ب دالیل مشاب طی چند سال 

ید شدەاند و یا گذشت روان زندان و تبع
مانند رسول بداقی یکی از پیگیرترین 

 ٦تالشگران حقوق معلمان پس از تحمل 
سال زندان ھمراە با فشارھای مضاعف از 
کار اخراج شدند و تعداد دیگری ک ب 
دنبال اعتراضات ھمکاران شان و مبادرت ب 
اعتصاب غذای تا پای جان آزاد شدەاند، با 

   اند.خطر بازگشت ب زندان مواج
از سوی دیگر دستگاە حاکم جھت تضعیف 
ً نقش یک  کانون صنفی معلمان، ک عمال
اتحادی سراسری را برای معلمان پیدا 
کردە کوشش وسیعی را برای زدودن این 
نقش و تک تک کردن آن در پیش گرفت، 
ک خوشبختان با ھوشیاری معلمان و 
ھای  فرھنگیان آگاە و وجود رسان

رآب شد و آن ھا اجتماعی نقش ب
توانستند اتحاد و یکپارچگی شان را حفظ و 
ھای  اعتراضات شان را با استفادە از رسان
اجتماعی با قوت و ھماھنگی حول 

  مطالباتشان ادام دھند.
اسفند  ١٩اجتماعات اعتراضی گستردە 

نشان داد ک مطالبات برحق معلمان و 
 ً فرھنگیان مانند مطالبات کارگران عمیقا

ر وضعیت ناھنجار زحمتکشان یدی ریش د
و فکری و پیامدھای مخرب سیاست ھای 

نئولیبرالیستی دولت ھا دارند و ریش دارتر از 
آن اند ک مقامات دولتی بتوانند با چشم 
بستن بر آن ھا و مقابل سرکوبگران با 
تشکل ھا و اجتماعات اعتراضی، آن ھا را از 

  میان بردارند.
با وجود عدم انتشار این نارضایتی عمیق را 

گزارش این اعتراض گستردە مدنی و سکوت 
و سانسور اکثریت قریب ب اتفاق رسان 
ھای مدعی اصالح  ھای مجاز و حتی رسان
طلبی، ب عین می شد در شعارھایی ک در 

شھر برگزار شد و در قطعنام ای ک  ٢٢تمام 
  در پایان تجمعات منتشر شد، دید.

ن سکوت و سانسور ب ھر جھت با وجود ای
خبری، اما خوشبختان ب یمن وجود و 
ھای اجتماعی، این  گستردگی نسبی رسان
سانسور ک ب منظور جلوگیری از تبعات 
اجتماعی و سیاسی این اعتراض گستردە در 
ھای سنتی و سراسری اعمال شد،  رسان
شکست گردید و تا حد زیادی بازتاب پیدا کرد 

ن نسبت خواھد و تاثیراتش را ھم ب ھما
گذاشت. در پایان این تجمع ھا، قطعنام ای 
مفصل و جامع، توسط برگزارکنندگان منتشر 
شد. در این قطعنام عالوە بر اعالم مطالبات 
فرھنگیان و دفاع از آزادی ھای مدنی، 
سیاست ھای دولت ھای گذشت و حال، در 
زمین برخورد با تشکل ھای مدنی و صنفی، 

ی مورد انتقاد قرار گرفت آموزشی و اقتصاد
  است.

، تاکید می شود:  در بخشی از قطعنام
دبستانی، فروش  سازی کامل پیش "خصوصی

مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن 
نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم باالی 
دانش آموزان در ھر کالس، کاھش ساعات 
حضور مشاوران در مدارس متوسطه، 

نه مناسب، خشونت در اختصاص نیافتن سرا
مدارس، عدم توجه به نیازھای دانش آموزان 

ای از جمله  در مناطق محروم و حاشیه
ھایی است که تحصیل رایگان را به  سیاست

محاق برده و برای ھمگان دشوار کرده است. 
خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده 

ھا به سمت خیابان و قربانی نمودن  شدن آن
گزاری نادرستی  ، نتیجه سیاستکودکی آنان

است که مبنایش پولی کردن آموزش بوده، 
ھایی که برخالف اصل سی قانون  سیاست

اساسی، زندگی و زیست شرافتمندانه و 
ھای  منزلت اجتماعی معلمان را دچار چالش

جدی کرده است. وضعیت کنونی موجب 
شده که معلمان برای امرار معاش به 

  آورند."  ھای دوم و سوم روی شغل
توج ب آموزش رایگان و طبقاتی شدن ھر 
چ بیشتر حق تحصیل و نگرانی از تبعات و 
پیامدھای خصوصی سازی بخش آموزش 
برای تودە کم درآمد و ضعیف ھموارە در کنار 

  مطالبات صنفی معلمان قرار داشت است.
تاکید ھموارە معلمان بر این مطالب عمومی، 

عی شان نسبت در واقع نشان تعھد اجتما

ب یک مسئل اساسی و مھم جامع است. 
وجود ھمین مطالب و دفاع بی شائب از آزادی 
، حلق ھای واسطی  ھای مدنی در قطعنام
اند ک جنبش مزدبگیران و جنبش مدنی را بھم 
پیوند می زنند و چشم انداز نوید بخشی را 
ھویدا می سازند و در ادامه مدعیان دروغین 

حقوق شھروندی و جامع مدنی را طرفداری از 
  ب چالش می کشند.

افزایش سطح دستمزد و حقوق شاغالن و 
بازنشستگان و کارگران به باالی خط فقر، 
آموزش رایگان و برابر برای کودکان، مخالفت با 
خصوصی سازی مدارس، بھبود وضعیت 
آموزشی در مدارس، حق تشکل صنفی 
سراسری و حمایت از ھم تشکل ھای 

ی، آزادی اسماعیل عبدی و ابطال صنف
محکومیت کلی فعاالن صنفی، اختصاص بودج 
الزم برای تامین و استاندار سازی محیط ھای 
آموزشی مطابق استاندارھای بین المللی، 

تر بر صندوق  نظارت بیشتر و حسابرسی دقیق
ذخیره فرھنگیان، تبدیل وضعیت نیروھای 

رسمی و التدریسی و پیمانی به  قراردادی، حق
تأمین امنیت شغلی آنان، تأمین امنیت شغلی 

دبستانی و نیروھای آموزشی   مربیان پیش
پرداخت پاداش پایان  شاغل در بخش خصوصی، 

طور کامل و بالفاصله   خدمت بازنشستگان به
بعد از بازنشستگی، پرداخت حقوق 
پیشکسوتان ھماھنگ با سایر کارکنان لشگری 

لی آن ھا، و کشوری، عدم حذف رتبه شغ
سازی حقوق بازنشستگان قدیم با  ھمسان

ای  تخصیص بیمه  و ٩۵بازنشستگان سال 
کارآمد و گسترده متناسب با نیازھای پزشکی و 
بھداشتی عموم فرھنگیان مطالباتی اند ک از 

اسفند  ١٩دیرباز وجود داشت و در قطعنام 
اند.   معلمان دوبارە مورد تاکید قرار گرفت

بات ھمان ھایی اند ک در زمان شعارھا و مطال
ریاست جمھوری خاتمی و احمدی نژاد مطرح 
بودند و ب رغم حمایت کانون صنفی معلمان از 
روحانی در انتخابات ریاست جمھوری گذشت 
ھم چنان در دولت روحانی نیز بی پاسخ 

دولتی ھای مدعی اصالح طلبی و   ماندەاند.
تن  جامع مدنی در زمان خاتمی چون مایل ب

دادن ب مطالبات برحق معلمان نبودند، برای 
فریب اذھان عمومی تحرکات اعتراضی معلمان 
را منتسب ب جریان راست و تحریک آن ھا می 

  کردند. 

در زمان احمدی نژاد کانون صنفی معلمان متھم 
می شد ک بازیچ دست اصالح طلبان است و 
بھمین بھان رھبران اصلی اش ب زندان انداخت 
شدند، در دوران روحانی عالوە بر تداوم 
سیاست ھای دولت ھای گذشت نسبت ب 
معلمان، وزیر اطالعات سعی کرد ب بھان 
مذاکرە بر سر آزادی رھبران زندانی کانون، این 
تشکل را از اھدافش منحرف و آن را در خدمت 

  ...اھداف دولت و نظام درآورد، 
   ٩ادامه در صفحه 

  

 



 
 

 

   ٨صفحه    ٧٧شماره     

و اجتماعی با حکومت و حکمرانی   توسعه اقتصادی
  !*سر نیستدیکتاتوری می

  پور مجید عبدالرحیم

 ھا، آقایان، دوستان و رفقای عزیز! سالم به حضار محترم، خانم
  قبل از ورود به موضوع سخنرانی، ھشتم مارس را به زنان و مردان حاضردر این مراسم و ھمه زنان کشورمان تبریک می گویم.

ت، سخنم را با کالمی از حسن ضیاء ظریفی، یکی ازپایه گزاران جنبش فدایی، شروع با درود به فدائیان و دیگرجانباختگاِن راه آزادی و عدال
  می کنم.

مھمترین مسئله در کشور آزادی و دموکراسی است. پیشرفت « سال قبل از انقالب، در داگاه گفت:  ١٠، ١٣٤٧حسن ضیاء ظریفی در سال 
اله آزادی و دمکراسی است. در گرو حل این مسئله است که در اخذ و ترقی واقعی مملکت، تکامل واقعی جامعه ایرانی در گرو حل مس

ً در عمل به حساب آیند   ».تصمیمات، مردم، نه در حرف بلکه واقعا
ً بر یک نکته راھبردی در زمینه توسعه ھمه جانبه در کشورمان انگشت بگذارم. این نکته که  دوستان در این فرصت کوتاه می خواھم صرفا

جتماعی، حفظ محیط زیست و تامین زندگی بھتر در ایران ما با ھیچ نوع حکومت و حکمرانی دیکتاتوری میسر نیست؛ چه توسعه اقتصادی و ا
  از نوع سکوالر دیکتاتور باشد، چه نوعی از حکومت مسلکی و بدترینش البته نوع دینی در الگوی والیت فقیه!

ھای فعلی قوای سیاسی در  ابتدا نگاه گذرایی می اندازم به جھتگیری ٩٦سال برای ورود به این موضوع، با توجه به فرارسیدن انتخابات  
  نظام، حول غلبه بر بحران در اقتصاد کشور.

* * *  
شما واقف اید که حکومت بعد از برجام که دست آوردی برای کشور ما بود، بجای بازکردن فضای سیاسی و فرھنگی کوشش کرد فضا را 

  خود را مستحکم تر کند. محدودتر و به زعم خود، قدرت
سال ریاست خود نتوانست چنین برنامه و بخش  ٤آقای روحانی نیز که بر اقتصاد تولیدمحور و تولید دانش محور انگشت گذاشته بود، طی 

  بزرگی از وعده ھایش را به اجرا بگذارد و عملی کند.
، مسائل اقصادی و معیشتی مردم را بخاطر جلب آرای ١٣٩٦ل سردمداران اصولگرا، مجلس خبرگان و رئیس مجلس در آستانه انتخابات سا

  مردم زحمتکش ھمانند دوره کاندیداتوری احمدی نژاد برجسته کرده اند.
آقای خامنه ای ضمن انتقاد از بی توجھی دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم، سیاست تمرکز رقابتھای انتخاباتی حول راه 

ھای عدیده قلمداد  بد اقتصادی را در پیش گرفته است. او این راھبرد را، راھی برای برونبرد حکومت و جامعه از بحرانھای برونرفت از وضعیت 
  می کند.

رھبران جناح اصالح طلب جمھوری اسالمی نیز که مدتھاست برنامه و سیاست توسعه سیاسی را به کنجی از ذھنشان سپرده اند، بعید 
  سیاسی را به عنوان برنامه عملی خود در انتخابات آتی مطرح کنند. بنظر می رسد بخواھند توسعه

بنظر می رسد رھبران این جناح با کلی گویی ھای درباره توسعه سیاسی، آزادی و حقوق مردم، در انتخابات پیش رو، روی مسایل اقتصادی 
  و معیشتی مردم انگشت بگذارند.

ھای برونبرد اقتصاد از وضعیت بد کنونی چه به پیروزی اعتدالیون و اصالح طلبان در  باتی حول راهاز نظر من این تمرکز تبلیغات و رقابتھای انتخا
 –ھای کم توان و کوتاه مدت اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود  حتی اگر به برخی گشایش - انتخابات بیانجامد و چه به پیروزی اصولگرایان 
ا و فسادھای عدیده و قرار گرفتن در مسیر توسعه ھمه جانبه و زندگی بھتر نیست. پرسیدنی راه و چاره برونرفت جامعه و کشور از بحرانھ

  است که چرا؟
زیرا با اندیشه و الگوی سیاسی توسعه نیافته و روش حکمرانی و مدیریت توسعه نیافته نمی شود و نمی توان جامعه را در مسیر         -

یاسی و فرھنگی در کشور ما از ارکان و ریلھای اصلی توسعه ھمه جانبه و از الزامات پیشرفت و توسعه یافتگی ھدایت کرد. توسعه س
  قرارگرفتن جامعه در مسیر بھبود و توسعه اقتصادی و تامین معیشت و زندگی بھتر است؛

ت که برنامه و سیاستھای توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست و مقابله با رانت خواری و فساد در کشورما در گرو این اس        -
کالن حکومت و حکمرانان مبتنی بر خرد و عقالنیت انسان بنیاد و گیتیانه معاصر، علوم انسانی معاصر و منطبق با نیازھای واقعی و 

  معاصرجامعه و مردم در جھان معاصر باشد.
ً موظف به حفاظت از آزادی ھای ف        - ً و عمال ردی و اجتماعی، عدالت، شفافیت، قانونیت، موظف به دولت، حکومت و حکمرانان، قانونا

پاسخگوئی، مسئولیت پذیری، تقویت گفت وشنود، رعایت رقابت، تعامل، ھمکاری و سازش در جھت توسعه ھمه جانبه، در جھت معیشت و 
  زندگی بھتر برای مردم باشند؛

گرو این است که اھمیت و نقش نیروی انسانی بمثابه ثروت و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه ھمه جانبه و زندگی بھتر، در         -
سرمایه ھای اجتماعی و ملی در تولید و جلب مشارکت جمعیت میلیونی کشور برای تولید و ساختن کشور، به عنوان اصول اولیه برنامه و 

  سیاست توسعه ھمه جانبه، پذیرفته و به اجرا گذاشته شود؛
  کار کردن مھمترین عامل معنا بخشیدن به زندگی انسان است؛پذیرفته شود که کار و         -
پذیزفته شود که باالترین سرمایه و نیروی محرکه کشور برای توسعه اقتصادی و ھمه جانبه، نیروھای کار فکری و فیزیکی و           -

  خالق و تولیدگر و کارآفرین است؛ مدیریت
رشد و  و شرایط کاری مناسب و بھتر برای نیروی ھای فکری و فیزیکی کار از الزامات پذیرفته شود که تأمین مزد و حقوق بیشتر        -

  توسعه اقتصاد تولیدمحور و ساختن جامعه بھتر و زندگی بھتر است؛
، توسعه ھمه جانبه در کشور ما در گرو این است که سیاست خارجی کشورما، در مقطع کنونی مبتنی بر عقالنیت، توان واقعی ملی        -

مصالح ملی، تشنج زدٔایی، ھمزیستی مسالمت آمیز، دوری از توسعه طلبی و زیاده خواھی در منطقه و جھان، تعامل و ایجاد ارتباطات 
  سازنده و مفید اقتصادی با دولتھای منطقه و جھان در جھت توسعه و تأمین زندگی بھتر باشد.

و الگوی سیاسی، فرھنگی، رویکرد به زندگی، روش حکمرانی و مدیریت، بلی دوستان، حکومت و حکمرانان کشور ما به لحاظ اندیشه 
  توسعه یافته نیستند و جامعه را دچار مشکالت عدیده کرده و می کنند.

که البته  -ای به پیشنھاد آشتی ملی آقای خاتمی، رییس جمھوری اسبق جمھوری اسالمی  ھمین دو سه ھفته پیش بود که آقای خامنه
ای جواب رد داد. بدنبال آن مجلس خبرگان نیز در بیانیه خود،  به تندی و در شکل بسیار غیر محترمانه -نه آشتی ملی جناحی بود  آشتی

  خواند و اعالم شد که مردم با فتنه گران آشتی نخواھند کرد.» طرح انحرافی«طرح آشتی ملی را
   

  ای به چند تجربه در کشور ما در زمینه توسعه اقتصادی اشاره
  ه پھلوی دومدر دور

شمسی رژیم شاه پرچم اصالحات از باال را بلند کرد. محمد رضا شاه با نگاه سنتی به دولت و حکمرانی و نفی ضرورت آزادی و  ٤٠در دھه 
دمکراسی و حق مردم برای اداره امور جامعه و کشور می گفت: "آزادی، دمکراسی، دمکراسی، آزادی، ما اینھا را نمی خواھیم." می گفت: 

  من یک نفر برای تصمیم گیری در ھمه مسایل کالن کشور کفایت می کنم و رسالت من ھمین است!""
  ...بقول دکتر ابراھیمیان، کشورما در این دوره با یک جھش و انقالب صنعتی مواجه بود، ولی متأسفانه به دلیل 

   ٩ادامه در صفحه 
   

 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٧٧شماره     

  
 

  ... و اجتماعی  توسعه اقتصادی
  ٨ادامه از صفحه 

ای ھمه جانبه و پایدار منجر شود. اقتصاد شاه محور، دچار رکود و تورم شد و  حکمرانی بد شاه، این جھش صنعتی نتوانست به توسعه
ً تازاندن توسعه اقتصادی یک دھه بعد شکست خورد. مشت آھنین محمد رضا شاه در جلوگیری ا ز توسعه سیاسی و فرھنگی و صرفا

  اقتصاد، به صورت خود و تاج وتختش برگشت.
   

  توسعه اقتصادی ناکام در دوره "سازندگی" رفسنجانی
که تجربه ناکام توسعه آمرانه (شاه محور) بار دیگر توسط رفسنجانی تکرار شد و این بار البته در قالب نظام ولی محور. نوبت او رسیده بود 

ً بشیوه آمرانه و با مشت آھنین پیش ببرد. ایشان به شکل نابخردانه می گفت ت ً در رشد اقتصادی تعریف و محدود کند و ثانیا وسعه را اوال
  ای است متشکل از افراد غیر سیاسی ولی سازنده! خوب، کابینه  کابینه

ھا را ھم بکشد و سیاست سرکوب  مذھبی -ی و ملیاو در این راستا حتی بقول خودش الزم دید تا گوش نیروھایی چون نھضت آزاد
نفر از امضاکنندگن نامه خطاب به  ٩٠نفر از  ٢٣نیروھای سیاسی و فرھنگی مدنی را پیش برد! (اشاره به دستگیری و زندانی کردن 

  رئیس جمھور. مصاحبه تلویزیونی با مھندس سحابی. توطئه به دره فرستادن روشنفکران و...).
  یک بن بست و شکست دیگر شد و این توسعه آمرانه نه پایگاه اجتماعی یافت و نه حتی در درون حکومت والیی جایی!نتیجه کار باز 

  ای رخ داد. در سال ھای آخر حکمرانی بد ایشان، جامعه با تورم چھل و چند در صدی و بیکاری فروان مواجه شد و چندین شورش توده 
   

  توسعه در دوره خاتمی
با شعار و برنامه توسعه سیاسی بر سر کار آمد و در تنگناھای نظام استبدادی والیی  ٧٦قای خاتمی در دوم خرداد دولت اصالحات آ

ھای مثبتی نیز در این جھت برداشت. اما ایشان از برقراری ھماھنگی و تعادل الزم بین دو وجه سیاسی و اقتصادی توسعه بازماند و  گام
ات تبعیت از والیت معرفی کرد. متأسفانه نتیجه کار، سر کار آمدن دولت ضد توسعه احمدی نژاد در وجه سیاسی خود را محصور الزام

  شد.
   

  تکرار ناکامی در دولت تدبیر و امید آقای روحانی
سرنوشت دولت روحانی نیز در زمینه توسعه اقتصادی بھتر از سرنوشت دولت رفسنجانی نبود. روحانی تاکنون نتوانسته است بر اقتصاد 
بیمار جامعه، ھوا و نفس تازه بدمد و خون جدید بدھد. این که دولت آتی دست کدام یک از نیروھای نظام قرار خواھد گرفت و چه برنامه و 

  سیاست اقتصادی در پیش گرفته خواھد شد، ھنوز روشن نیست.
شورمان، این نتیجه کالن را گرفت و تکرارش کرد که ای ک بنابراین الزم است و می توان از تجارب و تکرار چندین باره آن در تاریخ یک سده

  توسعه اقتصادی توسط حکومت توسعه نیافته شاه محور و حکومت توسعه نیافته ولی محور مقدور و میسر نبوده و نیست.
دولت صدق در  دمکراتیک در دوره –در ایران بپاخاسته برای انقالب مشروطیت در صدوده سال پیش، نھضت ملی  الزم است تاکید کنم که

، نیروی چند ده میلیونی کشورما، ١٣٨٨و جنبش سبز  ١٣٧٦ھفتادوپنج سال پیش، درس آموخته از تجارب بزرگ انقالب بھمن، دوم خرداد 
  حق خود می داند تا بطور آزادانه در اداره کشور شریک و سھیم باشد.

فعال در سیاست و انتخابات است. این نیرو خواھان   ی شرکت آزاد وبرا  این نیروی بزرگ و آگاه، مدافع ھموار کردن راه و تسھیل شرایط
سازمانیافتگی جامعه، تقویت و گسترش شبکه ھای اجتماعی جدید (سازمانھای مردم نھاد یا سمن ھا) درجھت نیرومند کردن جامعه، 

  انتقال مسالمت آمیز اقتدار از حکومت به جامعه، نظارت بر و کنترل حکومت است.
ھمین جا بگویم که جامعه و مردم ما این ظرفیت، تجربه، شایستگی و حق را دارند و می توانند کشور و جامعه خود را در الزم است 

  مسیر ارتقاء به توسعه ھمه جانبه و زندگی بھتر قرار بدھند.
لشکرکشی برای ما آزادی، ما برای نیل به جامعه و زندگی بھتر، نیازی به لشکرکشی ھیچ دولت بزرگ یا کوچکی نداریم. از جنگ و 

  اقصاد تولیدمحور، کار و عدالت اجتماعی و زندگی سبز و بھتر در نمی آید.
در این مرحله و مقطع از سطح رشد جامعه و شرایط بحرانی آن، الزم است برای برونرفت جامعه از بحرانھا و خطرات خارجی، ھمه         -

  بگیریم،قلمھا و قدمھا را برای آزادی و دمکراسی بکار 
در سیاست و اداره امور جامعه و کشور، ارکان و ریل ھای مردمی، مناسب و مطمئن برای برونرفت  آزادی و مشارکت ھمگانی        -

کشور و جامعه از وضعیت بد اقتصادی، فساد و استبداد و رفع خطرات خارجی و قرار گرفتن در مسیر بھبود و توسعه اقتصادی و تأمین 
  اجتماعی و زندگی سبز و بھتر است.معیشت و عدالت 

دست در دست ھم در جھت و در خدمت ھمبستگی اجتماعی و ملی قرار بگیریم و کوشنده پیگیر ارتقاء ایران به کشور   باشد که ھمگی
  ای توسعه یافته و برخوردار از زندگی بھتر باشیم. و جامعه

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

 م پور در مراسم یادمان بنیانگذاری جنبش فدائی درتورنتومتن سخنان مجید عبدالرحی  *

                    

  ... تجمعات معلمان
  ٦ادامه از صفحه 

در تمام این سال ھا اما چون ناکام ماندند، رھبران کانون دوبارە ب محاکم کشیدە شدند و ب زندان ھای طوالنی محکوم شدند. 
ای از کسانی ک خودشان را اصالح طلبان غیر دولتی می نامند، و طرفداران پروپاقرص  اصالح طلبان حکومتی و بخش عمدە

حقوق شھروندی و جامع مدنی و ب بھان تضعیف نکردن دولت روحانی، رفتاری  نئولیبرالیسم اقتصادی اند، ب رغم ادعای طرفداری از
آمیز معلمان و کارگران در پیش گرفت و ن تنھا در قبال آن ھا  متناقض با ادعاھایشان را در قبال اعتراضات صنفی و مدنی مسالمت

 ً ً آشکار و پنھان نسبت ب این اعتراضات واکنش منفی نشان دادە و می دھند. این رفتار متناقض عمال سکوت پیش کردەاند، بلک بعضا
دھند تا سرسختی بیشتری درقبال  در خدمت دشمنان جامع مدنی و حقوق شھروندی قرار می گیرد و آنھا ب خود اجازە می

مزدبگیران و مطالبات شان ک جزء بدیھی ترین حقوق شھروندی و مدنی ست در پیش گیرند. این روی ب ھمان نسبت ک ب جنبش 
د، حق طلبان مزدبگیران آسیب می رساند ب آن گروە از این جریانات ک ب راستی دل در گرو جامع مدنی دارند آسیب وارد می کن

آنھا را ب بیراھ دنبال روی بی قید و شرط از این یا آن دولت نامتعھد ب حقوق شھروندی و عدالت اجتماعی سوق می دھد و در 
  میان مدت موجب بی اعتباری سیاسی و اجتماعی شان می شود.

آورند، منطقا الزم است ب جای با این ھم جریانات طرفدار حقوق شھروندی و مدنی اگر بخواھند آیندەای در افق سیاسی بدست 
سکوت و دنبال روی از سیاست ھای دولت ھای نامتعھد ب حقوق مدنی و شھروندی، ب حمایت فعال از جنبش مزدبگیران و سایر 

  جنبش ھای مدنی اقدام کنند.

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه  ٧٧شماره     

  !*مان بود بالندگی ما در خروج از پوسته سنتی

  )مرضیه شغیع (شمسی

  

 سالم به ھمه خانمھا و آقایان، رفقا و دوستان گرامی!

  درود به فدائیان و دیگر جانباختگان و ھمه مبارزان راه آزادی و عدالت.

دوستان! شما واقف اید که ھیچ انسانی دوست ندارد و نباید اجازه دھد که کرامت انسانی خود و دیگر ھموطنانش، مورد توھین و 
  بیحرمتی قرار بگیرد. بدترین توھینھا، کتک زدن و مورد ضرب و شتم قرار دادن انسان است.

صادی مردم بد بود و جامعه دچار مشکالت متعدد بود و ما به اعتراض در آن سالھا که خفقان و سکون بر جامعه ما حاکم بود، وضعیت اقت
برخاستیم، این اعتراضات با شدیدترین برخوردھای رژیم مواجه می شدند. ھرصدای اعتراضی به اتھام براندازی نظام، خیانت به وطن، 

ه باید می کردیم، آیا باید به خفت و خواری و منجر به دستگیری، ضرب و شتم و شکنجه و در نھایت به اعدام مبارزان منجر می شد. چ
  آنھمه بیعدالتی و دیکتاتوری تن می دادیم یا "نه" می گفتیم؟

دوستان! ھمه می دانیم که نیروی جوان نسبت به مسائل پیرامون خود و جامعه حساس است و تن به زور نمی دھد و عکس العمل 
  نشان می دھد.

این زمینه در آلمان اشاره کنم: اگر خاطرتان باشد، چندسال قبل در کشور فرانسه، جوان رنگین می خواھم به تجربه جالب و مھمی در 
پوستی با پلیس درگیر شد و مورد تعقیب قرار گرفت. او به ھنگام فرار، دچار برق گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. این موضوع 

ً سیاه پوستا ن و خارجیھا که شاھد برخورد نژادپرستانه پلیس فرانسه با خود بودند و از عاملی شد که اکثر جوانان پاریسی و مخصوصا
 طرف دیگر از بیکاری و فقر و مشکالت ناشی از آن به تنگ آمده بودند، با پلیس و نیروھای انتظامی درگیر شدند. ماه ھا فرانسه درگیر جنگ

  شھری شد و میلیونھا یورو خسارت ببار آمد.

ھمان ھفته اول که این اتفاق افتاد، دولت المآن جلسه فوق العاده تشکیل داد و تمام مقامات مسئول را من درست یادم است در  
فراخواند. آنھا بودجه ویژه ای برای رسیدگی به مشکالت جوانان و رفع آن، گسترش دوره ھای آموزشی، و دادن کار به جوانان خارجی 

  درنظر گرفتند.

دیشانه برای این که از سرایت خشم جوانان فرانسوی به آلمان جلوگیری کند، در صدد چاره جویی و یعنی دولت بشیوه عقالنی و دوران
  درس گرفتن از جنگ شھری در فرانسه بر آمد و جلوی چنین حرکاتی را در آلمان گرفت.

انان و مردم، با مشت آھنین و ھدف من از طرح این مثال این است که بگویم رژیم محمد رضا شاه بجای توجه به نیاز ھا و خواستھای جو
  خشن بر طبل سرکوب و خشونت می کوفت. ما در ان شرایط بود که بپاخاستیم و به رژیم دیکتاتوری شاه "نه" گفتیم.

گفته می شود که ما مشتی جوان پرشور و ناآگاه و عاشق سالح بودیم. این یک قضاوت نادرست است. متأسفانه تعداد زیادی از افراد 
یز این موضوع را تأیید و کوشش می کنند جنبش ما را مورد تحقیر قرار دھند و بی ارزش جلوه دھند. رفقا و دوستان! اگر ما ھر جنبش چپ ن

برگردیم،  ٤٠پدیده را خارج از زمان و مکان مورد بررسی قراردھیم، آن بررسی و قضاوت نادرست از آب درمی اید. اگر کمی به سالھای دھه 
درصد شھری ھا  ٣٠در صد روستاییان بیسواد و فقط  ٧٠یلیون جمعیت داشت. تعداد باسوادان کشور بسیار کم بود. م ٣٢کشور ما حدود 

درصد شھری درصد زیادی از دسترسی به رادیو و تلویزیون و رسانه ھای گروھی محروم بودند. درصد کسانی که  ٣٠باسواد بودند. از این 
ھزار شرکت کننده در کنکور دانشگاه ھا داشتیم که درصد زیادی پشت  ٨٠فقط  ١٣٥٠ما در سال به دانشگاه ھا راه می یافتند کم بود. 

درھای بسته دانشگاه ھا می ماندند. روشنفکران ما ھم از دسترسی به کتابھا و اطالعات که از نظر رژیم ممنوعه بود، محروم بودند. 
د. جامعه در آن زمان دچار فقر اندیشه و فقر فرھنگی بود و این پدیده طبیعی بود که دانش و اطالعات ما از جھان معاصر محدود باش

متأسفانه ھمچنان ادامه دارد. از طرف دیگر جامعه ما دچار خفقان سیاسی و فرھنگی بوده و این خود اندیشه و عملکرد ھر جریان 
  سیاسی را محدود می کند.

داشت و علیرغم تجربه کم و جوان بودن، رفقای ما این شجاعت اخالقی و این اما علیرغم وجود مشکالت متعددی که سر راه مبارزان قرار 
ای زیادی را ھ سال با رژیم شاه مبارزه کردیم و فراز و نشیب ٨مدت ه بگویند. ما ب »نه«آگاھی را داشتند که به ستم و زور و دیکتاتوری 

. علیرغم این ھمه تالش، عده ای تالش می ندین راه از دست رفتجانھای شیفته در ابسیاری پیمودیم. رفقای زیادی را از دست دادیم و 
کنند نشان دھند که ما نتوانستیم در میان مردم راه پیدا کنیم، بی ریشه و بی بوته بودیم و ھیچ نقشی در تاریخ مبارزاتی کشورمان 

کارخانه ھا و محیط کار و زندگی مردم، به نداشتیم. ولی واقعیت این است که ما در ھمان مدت ھشت ساله به دانشگاه ھا و مدارس و 
راه یافتیم و نیرو گرفتیم. البته این به ان معنی نیست که ما از ھرگونه  -از کردستان و ترکمن صحرا تا جنوب و شمال  -سراسر کشور 

ه کشورمان در آن زمان ھر چقدر اشتباه و راه و روش سنتی و خطا مبرا بودیم. واقعیت این است که ما نیز مانند نیروھای سیاسی آزادیخوا
اگاه و ھر چقدر نسبت به جامعه خود، مدرن و پیشرفته بودیم، ولی نگاه و عملکرد ما نسبت به امر مبارزه، آزادی و دمکراسی که الزمه 

یک جریان بالنده  پیشرفت و رفاه یک کشور است، آمیخته با فکر و فرھنگ سنتی بود. با این وجود، علت رشد و ماندگاری ما و روییدن به
 این بود که در خود و پوسته سنتی خود باقی نماندیم. توانستیم تا آنجا که مقدور بود و ھست با زمان معاصر پیش برویم. نگاه انتقادی ما

ی قرار بدھیم و نکات بخود و پیرامون خود، این امکان را به ما می داد که بتوانیم افکار، گفتار، رفتار و اعمال خود را در ھر گامی، مورد بررس
 منفی و مثبت انھا را از ھم تفکیک کنیم و نقاط مثبت را تقویت و بکار بگیریم.

در تاریخ ھمیشه فداکاری و از جان گذشتگی در راه زندگی بھتر برای مردم و پیشرفت جامعه و میھن، مورد ارج و احترام بوده و ھست.  
. جانمایه حرکت ما شود استند، نامشان در تاریخ ماندگار شده و از انھا با احترام یاد میتمام قھرمانانی که بخاطر آزادی و عدالت بپاخ

  عشق به آزادی و عدالت و مردم و تالش برای یک جامعه پویا و رشدیافته و زندگی بھتر برای مردم کشورمان بوده و ھست.

   ارزه کردند و جان باختند گرامی باد.یاد ھمه آنان که در راه آزادی، پیشرفت کشور، عدالت و زندگی بھتر مب
 ---------------------  

 فدائی درتورنتو متن سخنان مرضیه شفیع در مراسم یادمان بنیانگذاری جنبش*
  

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
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 به یاد نیِک ماسیس عزیز خانیان

  

   لود... درگاه و فرش خون ا

  گواھی می دھند

    که از جاده ای 

  پر از شمشیر

 گذشته ایم!   

ِ ھمراه و ھمبنِد زندان ھای شاه، از پس دست و پنجه نرم کردن دشوار با بیماری،  با اندوه فراوان آگاه شدیم ماسیس عزیزخانیان، رفیق
زدیک او را می شناختند از خصائل انسانی، از سادگی و سرانجام زندگی نه چندان آسوده را واگذاشت و از میان ما رفت. دوستانی که از ن

 صمیمیت، از صداقت و پاکدلی او یاد می کنند. ماسیس از دوران نوجوانی در دیبرستان به مبارزه با رژیم شاه پیوست. در ارتباط با مبارزه
فضیلت کالم به مبارزه ی چریکی روی آورد.  فعال بود. وی سپس در ارتباط با مھدی ١٣٤٨مردم در مورد گران شدن بلیط اتوبوس در سال 

چندی بعد از این شیوه مبارزه گسست و ھنگامی که برای باز پس دادن اسلحه ی خود به فضیلت کالم مراجعه کرد، مھدی اسلحه را به 
ه اعتماد ممکن درآن این باالترین نشان» تو ھمچنان شایسته ترین کسی ھستی که باید آنرا پیش خود نگھداری.«او برگرداند و گفت: 

شرائط بود. او به آرمان ھای ترقیخواھانه وفادار ماند و در زندان شاھی با تحمل شرائط سخت، استوار ایستاد. فروتن بود. نمونه ای از 
ِ درونی دوراِن جوانی و مبارزه جوئی. صمیمی و شوخ بود و با خنده ھای شیطنت  آمیز با فروتنی خالص چشم نواز ھمراه با غروِر سرخوش

ھمبندان سلوک می کرد. ماسیس، خاطره ھای خوب بسیار برای ھمبندان از خود به جای گذاشت. داستان زندگی وی پس از سال ھا 
رار از ایران جمھوری اسالمی در امریکا ادامه داشت. در این سال ھای آخر، ماسیس عزیز خانیان گرفتاِر سرطان  تحمل زندان شاھی و ف

  یت سرطان رفیق و یار دیرین ما را از پای در آورد.شد و سر انجام عفر

ن ما جمعی از یاران ھمبند و ھمرزم قدیمی، ھمدردی خود را به بازماندگان و عزیزان ماسیس عزیزخانیان ابراز داشته، خود را در اندوِه آنا
  شریک می دانیم. یادش گرامی باد.

ی، ابراھیم آوخ، داود ابراھیمی، رضا ابراھیمی، باقر ابراھیم زاده، مھدی ابراھیم زاده، ناصر آذرافروز، رسول آذرنوش، محمد آزادگر، فرج آلیار
فریدون احمدی، جواد اسکوئی، محمد اعظمی، تقی اغنیا، رضا اکرمی، حسام امام، بھمن امینی، مھرداد باباعلی، رضا بدیعی، علی 

ودی، علیرضا بھتوئی، اژدر بھنام، مھدی پرویز، حسین پورجانکی، احمد برزو، بیژن برھمندی، یداله بلدی، فرامرز بھار، امیر حسین بھب
پورمندی، علی پورنقوی، تقی تام، اسداله ترابی، ایرج تقی زاده، مریم تنگستانی، مھدی جباری، حسن جعفری، عاطفه جعفری، فردوس 

قی حمیدیان، اسماعیل ختائی، اصغر جمشیدی، رضا جوشنی، ناصر جوھری، محمد حدادپور، محسن حرمتی پور، زینال حقانی، ن
خرسند، بھروز خلیق، عباس خلیلی، مجید دارابیگی، رضا دقتی، اکبر دوستدار، ناصر رحمانی نژاد، ناصر رحیمخانی، فرھمند رکنی، 
 رحمت رنجبر، سالمت رنجبر، حسین سازور، علی ستاری، فرج سرکوھی، فاطمه سعیدی (مادر شایگان)، ھدایت سلطانزاده، اکبر
سوری، فریدا سھرابیان، محمد تقی سیداحمدی، اکبر سیف، بھمن شریعت، اسفندیار صادق زاده، عیسی صفا، حسن صمدیان، نبی 
صمیمی، جمشید طاھری پور، علی طلوع، مجید عبدالرحیم پور، حسن عزیزی، نادر عصاره، رضا عالمه زاده، مھدی فتاپور، اصغر فتاحی، 

فروزش راد، محسن فومنی، پرویز قلیچ خانی، قدرت قلی زاده، عبداله قوامی، اسفندیار کریمی،  مسعود فتحی، حسن فخاری، مسعود
بھزاد کریمی، فرزاد کریمی، حسن گلشاھی، روبن مارکاریان، عفت ماھباز، مھناز متین، احمد محمدی، مرتضی محیط، ضرغام محمودی، 

اھری، امیر ممبینی، ناصر مھاجر، حمید نعیمی، فرخ نگھدار، پرویز نویدی، منوچھر مختاری، سیرون مرادیان، بھروز مطلب زاده، عباس مظ
  پروین واحدی پور، محسن یلفانی -ایرج نیری، ایرج واحدی پور

 

 از متن برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
 . حقوق کارگران و مزد بگیران٢

المللی حقوق اقتصادی و  است که در اعالمیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین ترین حقوق کارگران و مزدبگیران حق کار اساسی 
اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری 

داند و برای عملی کردن برنامه زیر  لویت ھای برنامه خود میو ارتقا ھمه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو او
 کند: تالش می

 ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ تشکیل سندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل

 ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی.

  ین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغلی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند.ـ تضم

  ـ تامین حداقل حقوق برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.

ا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراھم آوردن ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتق 
  ھاى شغلى برابر برای زنان و مردان. منابع، امکانات و فرصت

یران و ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگ ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه
  ھای آنان. خانواده

...  
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 به احترام مبارز نامدار ویدا حاجبی تبریزی
 رفیق ویدا حاجبی از مبارزان پر آوازه جنبش چپ و تاریخ معاصر ایران در شھر  ١٣٩٥اسفند ماه  ٢٣روز دوشنبه                          

 سال زندگی سراسر رور  ٨١درگذشت و با ترک دوستدارانش بسیارانی را در سوگ فقدان خود نشاند. ویدا پاریس                          
اش در  برانگیز خود را در شرافت و انسانیت زیست. او بلند آوازگی برحق خود را مدیون مبارزه آزادیخواھانه و عدالتخواھانه                        

 ت بود.درازای شصت و پنج سال فعالی

به زور و ستم، "نه" بود که بر ھمان "نه" ھم تا آخرین لحظه حیات خود ایستاد. ویدا حاجبی انسانی   اش گزینش ویدا از ھمان نوجوانی
ر ھای زیاد برای حضور در جرگه قدرت و بھره مندی از مواھب آن برخوردا ھای استثنایی و توانایی آزادیخواه و دمکرات منش بود. او از موقعیت

را  بود، اما جسورانه و احترام بر انگیز به ھمه آنھا پشت کرد. زیرا که سنگر آرمانخواھی در سمت منافع محرومان و نیازمندان ایران و جھان
برگزیده بود. او مبارزی ضد امپریالیست شناخته می شد و تا آخرین نفس ھم شورشگری ماند بر ضد استبداد. ویدا از پاریس پرشور تا 

عد غلبه بر فاشیسم، از ھاوانای انقالبی تا کاراکاس ملتھب امریکای التین، از شغل کوتاه مدت در موسسه تحقیقات اجتماعی مسکو ب
، از فعالیت در کنفدراسیون بین المللی دانشجویان ایرانی تا ٥٧ھای تھران و رھایی از زندان قصر به دست مردم در سال  ایران تا زندان

اش از کشور و حتی آنھنگام که در اواخر عمر  ھای فدایی خلق، و در طول سی و پنج سال مھاجرت ناخواسته عضویت در سازمان چریک
خود دست به تجدید نظرھایی جدی پیرامون بخشی از باورھای پیشین خود زد، بی ھیچ تزلزلی بر سر یک نکته استوار ایستاد: آزادی 

ای که در خود  سر ھمین باور! ویدا با آن پشتوانه فرھنگ متعالی و نیز مدنیت پرورش یافتهانسان از ھر نوع تبعیض و پایداری و پایبندی بر 
داشت و با ھمه متانت و خوش قلبی که ھمه ما در او سراغ داشتیم، ھر آنجا که اعمال تبعیض را حس می نمود مالحظه ھیچ زبری در 

ر اینجاھا بود که ھمگان شاھد سرکشی ویدا و تسلیم ناپذیری وی گیری قاطع علیه آن باز نمی ایستاد. د سخن نمی کرد و از موضع
  می شدیم.

ھای آن دوره را  ھر ایستادگی در برابر رژیم شاه در آن سال ھای تیره سلطه ساواک، احترام برانگیز بود و الھام بخش. اما برخی ایستادگی
ای از  ھا که در واقع شاخصه خود بزرگ. ھر کدام از این برخیای داشتند و برخوردار از جایگاھی خاص و بجای  داشتیم که معنی ویژه

موقعیتی خاص در سطح بین المللی یا ملی بودند، پرچمی شدند برای مقاومت جنبش اعتراضی زمانه خود علیه دیکتاتوری. مقاومت ویدا 
ھا بود. این دو جالد مزدور از ویدا  ین نوع ایستادگیحسین زاده در ساواک برای به زانو در آوردن او، از ا - ھای رھبری ثابتی در برابر برنامه

ھای  اش در برابر این گزمه فقط این را می خواستند که او مبارزه رادیکال علیه وضع موجود را امری بیھوده اعالم بدارد. ولی او با ایستادگی
ً بر خود اصل مبارزه علیه دیکتاتوری و صحت و ضرورت آن پای ف شرد. او ترفند تحقیر مبارزه برحق علیه دیکتاتوری را با شاه دیکتاتور، اساسا

  اش پاسخ داد و ھمین ثبت تاریخ معاصر شد. به حقارت نشاندن ماموران بلند رتبه

ھای فدایی خلق، بیدرنگ فعالیت در  ویدا حاجبی تبریزی پس از انقالب و در ادامه ابراز تعلق خاطر خویش طی دوره زندان به جنبش چریک
ھای فدایی خلق ایران را برگزید و صمیمانه ھر مسئولیتی را که در رابطه با کار نگارشی و یا فعالیت با جوانان و  مان چریکصفوف ساز

نوجوانان ھوادار سازمان به او سپرده شد، پیش برد. او در جریان وقوع جدایی بین سازمان و "جناح چپ اکثریت" دچار رنجش شدید از 
و ھمراه با این "جناح"، به فاصله گیری از آن رو آورد. ما از این بابت متاسفیم و بیش از آن، از این متاثریم که رھبری وقت سازمان ما شد 

ویدا گالیه مندی سیاسی و رفتاری از سازمان ما را کمابیش تا به آخر عمرش در دل خود نگھداشت. ھم از اینرو در این لحظه دردناک فقد 
می دانیم تا به تاکید اعالم بداریم که علیرغم ھمه اینھا، احترام به نام و زندگی ویدا حاجبی در سازمان ما نه این بزرگ بانو، بر خود الزم 

  تنھا ھرگز از میان برنخاست که ھمواره و در طول زمان بر آن افزوده ھم شد.

مفید نگارشی او شدیم. طی دوره مھاجرت  ھای احترام ما به ویدا از جمله به این دلیل نیز بگونه مدام فزونی گرفت که شاھد فعالیت
سیاسی وی چه در زنده نگھداشتن اعتراض دادخواھانه زنان مبارز به بیدادھای استبداد وقت، چه یادھایی که وی از مبارزه علیه جور و 

آن وفادار ماند. تداوم روحیه ای که خود تا به پایان بر   ھایش در باورھا ضمن حفظ موضع آزادیخواھانه استبداد می کرد، و چه بازاندیشی
مبارزاتی ویدا حاجبی تبریزی علیه جمھوری اسالمی مبتنی بر انواع تبعیضات، موجبی است برای انگیزش و ماندگاری احترام به نام و یاد 

  ماندگار وی.

 اد پرافتخار او را گرامی می داریم.ما درگذشت این بزرگ بانوی مبارز را به ھمه بازماندگان و دوستداران وی صمیمانه تسلیت می گوییم و ی

 

  )دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  )٢٠١٧مارس  ١٤( ١٣٩٥اسفند ماه  ٢٤

 

 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه ٧٧شماره     

 چه کسی خط قرمزھا را تعیین کند؟ 
 جلوه جواھری

 پرده سوم

گذارم خوابی  تا چشم بر ھم میاین روزھا 
بینم انگار دوباره در ھمان  می  از گذشته

کنم. در چرت نیمروز بودم  ھا سیر می سال
زنده. وقتی این گونه   که به خوابم آمد،

آید احساسم مبھم است. انگار خواب  می
ام که مرده و حاال در خواب از خواب  دیده
ام که زنده است و من  ام و فھمیده پریده

رخوش از این اتفاقی که ھنوز نیافتاده. س
این بار اما از خواب نپریدم. ھمه چیز خیلی 
  روشن بود، به روشنی یک خوابِ میاِن روز. 

در زد، در را باز کردم و او را دیدم که پشت 
در ایستاده با روسری سفت و سختی که 
فقط گردی صورتش از آن پیدا بود. ما 

اداری کرده ھا عز خبر از زنده بودن آن بی
سال به زندگی  ١۵بودیم و حاال بعد از 

کردن بدون او سخت عادت. احساسم 
گانه بود؛ عصبانی از این که بدون ھیچ  دو

ھایش را رھا کرده  احساس مسئولیتی بچه
و رفته بود و خوشحال که حاال باالخره 
ھست. حس عصبانیتم را نتوانستم در 

ھایی  پشت شوقم پنھان کنم. از سختی
بر دختر و پسرش رفته بود گفتم. که 

 پرسیدم کجا بودی این ھمه وقت؟

روح و صامت به من نگاه  ای بی با چھره
کردی. به یادم آوردی که این اواخر چطور 

خواستی رھا باشی، دوباره  می
ھایت را از سر گرفته بودی، به سفر  فعالیت

رفتی و برای خودت کاسبی راه انداخته  می
با خود برد و در این  بودی. اما او تو را

ھا به تو اجازه نداده بود با کسی  سال
ارتباط داشته باشی. تازه متوجه شدم که 

ای  او ھم پشت سرت ایستاده با چھره
زنیم.  عصبانی از این که با ھم حرف می

حس خفگی داشتم، در خواب بغض کردم، 
  فکر کردم چطور نفھمیده بودم؟

ی ورود  قصه او، قصه تو، نزدیکترین انگیزه
  من به این عرصه بود.

  پرده اول
آیند و  زنند. به خانه می در خانه را می

شود.  سناریویی آشنا بار دیگر تکرار می
اند. وسایل را  حکم بازرسی به نام من زده

ریزند. ھر چه به نظرشان  به ھم می
رسد مرتبط یا نامرتبط به اتھامی که  می

از  خواھند در آینده به من بزنند، شاید می
دارند تا دست پر  وسایل من یا کاوه، برمی

ای را ھم به دستم  رفته باشند. احضاریه
زنند که اگر  دھند. تعارف می می

خواھی به کارت برسی ھمین حاال بیا تا  می
دھم  گویم ترجیح می وگو کنیم. می گفت

مراحل را به صورت قانونی طی کنم و به 
  دادسرای اوین رفتم.

  پرده دوم
چرا کارزار منع خشونت خانوادگی؟  پرسیدند:

ات چه بود؟ سوال عجیبی بود؛ خواھان  انگیزه
پایان یافتن خشونت خانوادگی علیه زنان بودن 

  به انگیزه نیاز داشت؟

ام. در  نوشتم: "من در جوادیه بزرگ شده
ام دختران در سن  ای که زندگی کرده محله

آیند." وقتی  آمدند و می پایین به ازدواج در می
  چرخیدند. ھا ھم در ذھنم می نوشتم چھره می

مان، برادرش با برادرم،  دختر ھمسایه ته کوچه
کالس  خواھرش با خواھرم و خودش با من ھم

داد دخترانش بیش از  بود. پدرش اجازه نمی
پنجم دبستان درس بخوانند و بالفاصله به عقد 

آمدند، به سن بلوغ  شان درمی خواستگاران
با حمایت برادر، و با اصرار رسیده و نرسیده. 
گفتند دختر پررو و خودرایی  خود مریم که می

است توانست تا سوم راھنمایی درسش را 
ی مریم در جنگ  ساله ١۶ادامه دھد. برادر 

کشته شد و مریم به عقد مردی از 
  خواستگارانش درآمد.

سالگی او را به  ۵لیال بود یا صغری یا اکرم؟ در 
. به قدری کوچک بود مدرسه فرستاده بودند

ماند. فقط زبان  ھا جا می که ھمیشه از درس
توانست  فھمید و معلم ھم نمی ترکی را می

به او درس یاد دھد. برای ھمین او را به 
نیمکت آخر فرستاده بود تا مزاحم یادگیری 
درس باقی شاگردھای کالس نشود. به 
پیشنھاد معلم مدتی پیش او نشستم تا او را 

توانست آرام بگیرد  کمک کنم. نمیھا  در درس
ھا و صورت خودش و دفترچه  و با مداد قرمز لب

ھایش را  ھای بغل دستی ھا و کتاب مشق
کرد. بعد از مدتی با ھم دوست  رنگی می

  شدیم. 

یک بار موقع برگشتن به خانه، به اصرار او به 
شان رفتم. پدر و مادر نداشت و پیش  خانه

کرد.  دگی میاش زن عمه مسن و شوھر عمه
در تنھا اتاقی که داشتند یک سماور بود و یک 
زیرانداز و چند وسیله خرده ریز مثل بشقاب و 

ای در کار نبود. به نظر  قاشق. آشپزخانه
آمد آنجا انبار یا مغازه است. یک گوشه  می

اش  آنجا ھم وسایل خواب و درس او بود. عمه
توانست فارسی حرف بزند و  مثل خود او نمی

د خواندن و نوشتن نداشت. آن سال او رد سوا
شد و سال بعد دوباره در کالس اول دبستان 
ثبت نام کرد. وقتی دبیرستان بودم از یکی از 

ھای سابقم حال دوستان قدیمی  ھمکالسی
 ١۶پرسیدم که به او رسیدیم. در سن  را می

ھای آخر بارداری بود  سالگی زمانی که ماه

شده و مرده ھا پرت  توسط شوھرش از پله
  بود.

ام  ای که من زندگی کرده نوشتم: "در محله
ھای دیگر، سوءاستفاده  مثل بسیاری از محله

یابی  جنسی افراد خانواده از کودکان اتفاق کم
  نبود."

ھای  اوایل ھمسایه دور بودیم اما سر شیطنت
ھای دیگر، آشنا و  من برای رفتن به کوچه

ان دوست شده بودیم. بعدھا شدیم ھمسایگ
ھا را بر  دستی ھم که بسیاری شب بغل
کردیم. قھر و  ھای ھم سر می ھای خانه بام

آشتی بسیار کرده بودیم، اما در نھایت به ھم 
اعتماد داشتیم و در مقابل دیگراِن مزاحم 
حامی ھم بودیم. یک روز به خانه ما آمد. حس 

ی پشت آن گیر  کردم زھرا را بین در و پرده
دھد. پرده را کنار کشیدم، با  انداخته و آزار می

غیض دست او را کنار زدم و زھرا را به سمت 
داند چرا در این  خود آوردم. زھرا گفت نمی

تواند از خود دفاع کند. فکر کردم  ھا نمی لحظه
طور  خودم ھم تا دو سال پیش از آن ھمان

بودم. برای ھمین شاید امثال او دختران تازه 
دانند  به تجربه می روند چون بالغ را نشانه می

خواست  توانند از خود دفاع کنند. زھرا می نمی
  از صدایش فھمیدم مھم است. چیزی بگوید.

به خرپشته رفتیم تا حرف بزنیم. گفت چند روز 
پیش، دامادشان نیمه شب در میان ھمه 
خواھرھا که در یک اتاق خوابیده بودند به 

دانم چطور  رختخواب او آمده بود. گفت نمی
کشیدم و دھانم  را بگویم، خجالت می حسم

شد تا به او بگویم ادامه ندھد. وقتی  باز نمی
باالخره صدایم درآمد گفت نگران نباش کاری 

کنم مشکلی برایت پیش بیاید که یعنی  نمی
بکارتت محفوظ است! فردای آن روز به زن 
برادرش گفته بود و رفته بودند دکتر. بعد زن 

برادر زھرا به باقی خانواده برادر به برادر زھرا و 
  گفتند. 

برادرھا پی داماد گشتند اما فرار کرده بود. 
خواھر زھرا را خواستند و سوال پیچ کردند. 

تواند بکند وقتی در  اکرم گفته بود چه کار می
ھای خودش ھم  ھا با بچه ھمه این سال

ھمین کار را کرده است و اکرم ھیچ وقت 
ش بگوید. گفته جرات نداشته به خانواده خود

برد  ھا را می ھا یکی از بچه بود بعضی شب
بندد. زھرا در ھم  داخل اتاق و در را می

ی  گفت وقتی با خواھرزاده شکسته بود. می
بزرگم درددل کردم تعریف کرد که پدرش حاال از 

شان را  ساله ٨قبل بدتر شده، بار آخر خواھر 
تا به اتاق برده و در را بسته بود و ھمه نگران 

  صبح بیدار ماندند اما ھیچ کاری نکردند.

   
...  

  ١٦ادامه در صفحه 

 

 



  
  

   ١۴ صفحه ٧٧ه  شمار    

 !مستاجرخانه گنده الت تھرانی          
  

 ابوالفضل محققی                                

که در سال ھای دھه پنجاه  خانه ای بود دو طبقه آجری که روی آجر ھا را سیمان سفید کشیده بودند، از نوع تیپیک خانه ھای دو طبقه ای
ن مد شده بودند. یک کوچه بن بست در خیابان صفا (ایران مھر) میدان فوزیه. خانه بزرگ بود. طبقه دوم آن را ما اجاره کرده بودیم. یک سال

را ھم با پرده دراز با سه اطاق خواب بزرگ. یکی از سه اطاق در اختیار صاحب خانه بود. ھمیشه قفل شده وتاریک، حتی پنچره اطاق 
د. ضخیمی پوشانده بودند. کوچه بسیار آرام بود و خانه آرام تر. تنھا یک مادر پیر ھمراه با پیردخترش که معلمه بود، در آن زندگی می کردن

 خانه ایده آلی به نظر می رسید طوری که بعد از مدتی محل جلسات و قرار ھای سازمانی شد.

وز فضا به شدت تب وتاب انقالب را داشت. تب وتابی که جنگ تازه شروع شده آن را بیشتر می کرد. دو سالی از انقالب گذشته بود و ھن
مساجد محلی و کمیته ھا فعال تر شده بودند. مسجد محل ما انتھای خیابان قرار داشت که ھمیشه پر بود از جماعتی که برای گفتگو با 

و از جوان ھا و نوجوان ھای محل. مادر پیر که صاحبخانه بود ناراحتی آسم آخوند مسجد آن جا جمع می شدند، ھمراه کمیته ای ممل
داشت. من ھر بار که اتفاقی او را می دیدم به سختی نفس می کشید و ھمان جا روی صندلی راحتی که در ھال طبقه اول گذاشته 

ر آدم ھای عجیبی بودند. صحبت نمی کردند و بودند به پشتی تکیه داده تسبیح می چرخاند، ذکر می گفت و آه می کشید. مادر و دخت
حضورشان حس نمی شد. کوچکترین نشانی از غوغای بیرون در این خانه نبود. مھجور و گرفته. دختر صاحبخانه ھفته ای چند بار باال می 

اھی نیز دست مادرش را آمد در اطاق را باز می کرد به داخل اطاق می رفت در را می بست و ساعتی آن جا بود و برمی گشت. ھر از گ
  می گرفت و به سختی او را باال می آورد. ھر دو به داخل اطاق می رفتند و من گاه صدای گریه آرام مادر را می شنیدم.

ر د اطاق برایم جنبه اسرار آمیزی یافته بود. در آن اطاق چه بود؟ چرا گریه می کردند؟ چرا این ھمه پنھانکاری و سکوت؟ تنھا یک روز اتفاقی
اطاق را باز دیدم. گویا دختر صاحبخانه فراموش کرده بود آن را ببندد. اطاقی نسبتا بزرگ بود با وسایلی عجیب، یک عکس نقاشی شده 
بسیار بزرگ از حضرت علی در قابی طالئی که دور آن چراغ ھای رنگی کشیده شده بود. دو دمبیل بزرگ چوبی ھمراه با کباده آھنی که 

ی کرد، ھمراه عکسی از یک مرد جوان قوی ھیکل که لباس باستانی کار ھا را پوشیده بود. اطاق لبریز از وسایل گوناگون نصف اطاق را پر م
بود. نمی دانستم در اطاق را ببندم یا بروم پائین و بگویم که در اطاق باز مانده است. نھایت تصمیم گرفتم و پائین رفتم. در شیشه ای 

صاحبخانه در را باز کرد. خواستم صحبت کنم به آرامی بیرون آمد. "مادر سخت مریض است، بفرمائید کاری طبقه پائین را زدم. دختر 
داشتید؟" گفتم: "امیوارم حالشان خوب شود. شما فراموش کرده اید که در اطاق باال را ببندید." رنگ از رخسارش پرید. به عجله به داخل 

اطاق را بست وگفت: "ممنون، این اطاق برادرم بود لطفا چیزی به کسی نگوئید!" و با سرعت  بازگشت و ھمراه دسته کلیدش باال آمد. در
  برگشت.

 اطاق با آن دمبیل ھا، آن کباده، آن عکس و تاکید دختر که چیزی نگوئید، کنجکاویم را بیشتر کرده بود. اما سرعت تحوالت روزانه انقالب،
پنجره ھا با چسب ھای اسکاچ، خاموشی ھای شبانه، صدای آژیر ھای جنگی و حضور قابل لمس جنگ، شیشه ھای ضربدر خورده 

نخستین حجله ھای جوان ھای محل که سر کوچه ھا در حال ظاھر شدن بودند، شیون مادران، و صف ھای طویل برای گرفتن ارزاق جائی 
  برای این کنجکاوی نمی نھاد.

ببند ھا به اوج رسیده بودند. خبر اعدام ھای دسته جمعی مجاھدین و برخی از افراد درگیری مجاھدین، ترورھای روزانه، انفجار ھا، بگیرو
سایر گروه ھا صفحات روزنامه ھا را پر کرده بود. مادرم که با ما زندگی می کرد تمام وقت دعا می خواند. ھر زمان جلسه ای در خانه بود 

می کرد. معتعقد بود که دعاھایش مانع از دیدن شدن این خانه می  پشت پنجره می ایستاد و آیت الکرسی می خواند و به کوچه فوت
گردند. ھنوز تصویر او را که ساعت ھا درست به اندازه جلسات طوالنی ما پشت پنجره می ایستاد و دعا می خواند بیاد دارم. یک خانه 

در دیگر که در طبقه پائین در سکوتی مرموز سیمانی سفید با مادری ترس خورده که پشت پنجره طبقه دوم دعا می خواند. دختر و ما
  زندگی می کردند و آن ھا نیز دعا می خواندند.

سر انجام روزی از بقال محل که حال اندکی آشنا شده بودم، پرسیدم: آقا قدرت چه به سر صاحبخانه ما آمده که این مادر و دختر این طور 
"واقعا نمی دانی کجا زندگی می کنی؟ این خانه مال حسین فرزین است. یک گوشه گیری می کنند؟" با تعجب به من خیره شد و گفت: 

زمان از اول این خیابان تا در این خانه نوچه ھای او گوش تا گوش می ایستادند. گنده الت محل بود. تو ھمان طبقه که شما می نشینید، 
ھم پاتوقش بود. دسته عزاداری راه می انداخت. ھرشب الت ھای محل جمع می شدند. برای خودش زورخانه داشت. این مسجد محل 

َمش تو مسجد باشد. دمدمای ای انقالب با دارودسته خود طرفداری شاه می کرد. چماقدارھاش  َم می گرفت. فکر کنم ھنوز َعل خودش َعل
ی دانم چه کرد که گرفتنش و به تظاھرات حمله می کردند. بعد از انقالب انقالبی شد، یک شبه رفت کمیته و لباس کمیته پوشید. اما نم

  چند ھفته بعد ھم اعدام شد.

دروغ نگفته باشم کمیته از ھمین خانه یک تاکسی بار اسلحه کشف کرد. ھم ناکس بود ھم لوطی! به من بدی نکرد اما خوب یه الت بود، 
یک روز پشت حسین فرزین صف می  نمی دانم چرا کشتندش. تمام نوچه ھایش ھمین افراد کمیته محل اند. زمان عجیبی است آن ھا که

  کشیدند و یقه پاره می کردند حاال از دوفرسخی خانه اش ھم رد نمی شوند وحالی از مادر پیرش نمیگیرند!"

وقتی به خانه بر گشتم حس عجیبی داشتم. فکر می کردم خانه عوض شده است. انگار روح حسین فرزین در آن اطاق بسته در حال 
پشت در به این مستاجر تازه نگاه می کرد و زیر لب چیزی می گفت. چه خانه عجیبی! یک روز خانه حسین فرزین و  کشیدن کباده بود و از

یک روز خانه یک فدائی و مرکز جلسات. مدتی بعد آن خانه را تخلیه کردم و در پاسخ یکی از بچه ھای انتشارات که پرسید "امنیت خانه 
خانه حسین فرزین است! یک النه زنبور که مادرم با دعاھای خودش از دیده ھا پنھانش کرده بود. چگونه بود؟" به شوخی گفتم: "میدانی 

اما تمامی کمیته محل این جا را می شناسند و روزی آویزان و جیره خوار این خانه بودند. یک ماشین سالح از این خانه مصادره شده است. 
ه کند." او به ظاھر قبول کرد، اما گویا برای یکی از مسئوالن محلی سازمان آن خانه را من صالح نمی دانم کسی از بچه ھا این جا را کرای

اجاره کرد و ماه ھا بعد در یورش به سازمان یکی از بھترین کادر ھای سازمان فدائی داخل ھمان خانه دستگیر شد و چند ماه بعد اعدام 
  بن بست؛ تجسمی از تاریخ یک سرزمین.گردید. خانه دوطبقه سیمانی! خانه ای در انتھای یک کوچه 

 

 



  

  

   ١۵ صفحه  ٧٧شماره     

  خوانش ضد شادی از اسالم   
  فرخ نعمت پور   

  
اخیرا آقای پرویزی استاندار خراسان جنوبی گفت بود ک "در خراسان شمالی که مراسم                                                       

 شود." قصند. اماکنی ھم وجود دارند که خیلی به اسالم و مسلمین لطمه وارد نمیر رقصند، مردان می زنان می شود، سنتی برگزار می

  بدنبال این سخنان تعدادی از روحانیون خراسان جنوبی از جمل امامان جمع دست ب تحصن زدند و سخنان او را نافی دین خواندند. 

ای در این استان از تحصن علی استاندار حمایت کردەاست   .نمایندە خامن

سخنان تند و تیز علی کنسرتھای موسیقی و شادی و رقص و پایکوبی مردم در خراسان بزرگ، داستان تازەای نیست. اما آنچ   داستان
ای نزدیک اند و اساسا در تقسیم  مھم است و باید ب آن توج کرد، تشدید مخالفتھای روحانیون و مراجع و مراکز دینی است ک ب خامن

ن نظام خود را در جناح اصولگرایان، تندروھا و بیت رھبری باز می یابند. روحانیون و افرادی ک اسالم را در یک کالم ضد بندی جناحی درو
  رقص و پایکوبی و شادی معرفی می کنند، و سنتی ترین قرائت را از آن رائ می دھند.

ا و اختالفات درون حاکمیتی پیوند می زنند، این ک این گون بسیاری از تحلیل گران پیدایش و صعود این پدیدە را ب مسئل تضاد جناحھ
 افراد اساسا مخالف دولت روحانی و اقدامات آن اند و بنابراین از ھر فرصتی برای ضرب زدن ب آن استفادە می کنند. سخنان پرویزی ھم از

  جمل موارد و فرصتھائی بود ک شرایط را برای ھجم جناح مقابل فراھم ساخت.

ای ک در طول زمامداری حاکمیت جمھوری اسالمی وجود دارد، باید گفت ک این رژیم از ھمان ام ا فارغ از تمامی این موارد، طبق تجرب
ابتدا مخالفت خود را در کل با موسیقی، رقص و شادی اعالم کرد، ولی آنچ در تمامی این سالھا توانست علیرغم سرکوبھای رژیم تداوم 

تی و محلی در مناطق ایران بودە ک برخالف موسیقی از جمل پاپ و راک ک صادراتی غرب بودە چنان با فرھنگ و یابد، موسیقی سن
گذشت مردمان این سرزمین جوش خوردە ک ستاندن آن از مردم برای رژیم غیرممکن بودە است. برای ھمین در تمامی این سالھا 

تی و محلی تحت عناوین مختلف بودەایم. در واقع مخالفت حاکمیت با موسیقی و علیرغم اعمال محدودیتھا، شاھد حضور موسیقی سن
رقص عمدتا از دریچ ایدئولوژی ضد غربی انجام می گیرد و بنابراین بنوعی آن موسیقی ای ک وارداتی غرب نیست از ھجوم مغول آسا در 

  این سالھا بدوربودەاست.

این تصور بوجود می آید ک کم کم تحولی دیگر در درون رژیم در شرف وقوع است ک این بار اما با اتفاقاتی ک در خراسان روی می دھند، 
سراغ موسیقی سنتی و محلی مردمان این دیار ھم می رود. آن بخش از موسیقی محلی ک با دردھا و خوشیھای مردم آمیخت است و 

نامھربانیھای روزگار با تشویق ب رقصی ب سراغشان می رود، بازتاب دھندە رنج و محنت و شادیھای آنھا است و در وقت مشکالت و 
مرتجعین مذھبی را بشدت آشفت ساخت است. اگر آنان قبال ب موسیقی محلی بعنوان امکانی جھت ممانعت از ورود فرھنگ غربی می 

ر واقع نگرش مذھبیون مرتجع از موسیقی نگریستند، حال خود ب مصاف آن می روند و نیت و عمل را برای برانداختن آن بسیج کردەاند. د
  محلی، یک نگرش مخدوش و تابع شرایط سیاسی روز است ک حتی ربطی ب مبانی مذھبی ندارد. آنان ھر روز سازی می زنند.

ئی بنابراین اگر سگگ نشان مرتجعین مذھبی قبال بیشتر متوج مظاھر غربی (بخوان مدرن) موسیقی بود، ھم اکنون متوج آن بخشھا
  از فرھنگ این سرزمین است ک حتی ب پیش از ظھور اسالم بر می گردد. این سگگ حال اعصار را نشان گرفت است.

   این چ سیستمی است ک چنین از گذشت و از حال و از آیندە می ترسد؟

 

  ... پیکار زنان
  ٤ادامه از صضفحه 

این واقعیت به میزان بسیاری بخاطر فعالیت سازمانی و با برنام در اتحادی ھا و سازمانھای کارگری بوده است. طلب درخواست حق رای 
توسط زنان کارگر نساج ١٩٠٧مارس  ٨میالدی ب زنان دادە نمی شد، برای نخستین بار در  ٦٠ک در برخی دمکراسی ھای غربی تا دھ 

آمریکا در حالی ک پلیس مشغول ضرب و شتم آنان بود، خواست شد. حمایت از حقوق واقعی زنان ھموارە در برنام ھا و قطعنام ھای 
  سازمان ھای کارگری در ھم جای جھان حائز اھمیت بسیاری بودە است.

وضعیت زنان صورت گرفت است. زندە یاد "سلطان  از آغاز پیدایش احزاب و اتحادی ھای کارگری در ایران تالش زیادی برای شناساندن
زادە"، یکی از پیشگامان جنبش کارگری، در شرایطی ک مخالفت با حقوق زنان حتی در مجلس شورا حاکم بود و دفاع از حقوق زنان می 

اش ب مسئل زنان،  ای تحقیقی با عنوان توانست عواقب سختی داشت باشد، در آن دورە جزء اولین کسانی بود ک ب خاطر توج مقال
"موقعیت زن ایرانی در آغاز عصر پھلوی" نوشت است. ب جرأت می توان گفت ک ھیچ قطعنام کارگری در روز جھانی کارگر را نمی توان 

در سال  سراغ داشت ک حداقل یک بند آن مربوط ب دفاع از حقوق زنان نباشد. در بند چھارم قطعنام روز کارگر شورای متحدە مرکزی
این اتحادی خواستار تساوی دستمزد زنان با مردان شد. زنان ایران خود بخشی از نیروی کار اند و در عرص کار مطالبات و منافع  ١٣٢٥

یکسانی با عموم کارگران دارند. وجود این فصل مشترک بیش از ھر عامل دیگری جنبش کارگری و زنان را ب ھم پیوند می زند. مبارزە علی 
یکاری، برای دستمزد مناسب، حق تشکل، ایمنی محیط ھای کار، ممنوعیت کار کودکان و بطور کلی داشتن قانون کار مناسب، دستمزد ب

ر برابر و غیرە مبارزه برای مطالباتی است ک وضعیت دشوار اکثریت زنان نیز معلول نبود آنھاست. ب عبارتی یکی از میدان ھای اصلی کارزا
کار و جنبش کارگری است، مبارزە در این میدان زنان و کارگران را ب ھدف ھای مشترکشان نزدیک می کند و کمک فمینیستی حقوق 

موثری ب استقرار دمکراسی خواھد کرد ک برای پیشبرد مبارزات دمکراتیک کل جامعه الزامی است. عدم کامیابی برخی از کمپین ھا و 
  مبارزات با ھم باشد. در سالھای اخیر نمی تواند بی ربط با فقدان پیوند اینسازمان ھای زنان در رسیدن ب اھدافشان 

، مورد مخالفت و بیزاری زنان و نیروھای ترقیخواە، و مخل  قوانین ارتجاعی و تبعیضات جمھوری اسالمی علی زنان در تضاد با روح زمان
بین بردنشان مستلزم ھمبستگی میان جنبش زنان با جنبش کارگری و  توسع و پیشرفت اند. از ھمین روی ناکارآ و ناماندگار اند، اما از

سایر جنبش ھای ترقیخواھان است ک از حقوق زنان نیز بطور پیگیر حمایت کردە و می کنند. ى طور کلی مبارزات زنان ھرگز نمی تواند از 
دسترسی زنان ب حقوق شان در یک حکومت غیر  اجتماعی مردم برای استقرار یک حکومت دموکراتیک جدا باشد و - مبارزات سیاسی 

دمکراتیک و استبدادی امری نامتصور است، اما این نافی مبارزە سازمان ھای مختص زنان و اھمیت آنھا نیست. مسائل خاص زنان ک در 
  ھر حال ایجاب می کند.طوالنی روابط پدرساالران در جامع ب وجود آمدە اند، ضرورت تشکیل چنین سازمان ھایی را در   اثر تسلط

 

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
  

 



  

  

   ١۶ صفحه   ٧٧شماره     

  ... چه کسی خط
  ١٣ادامه از صفحه 

نوشتم: "چند بار شاھد خودکشی 
دوستان و اطرافیانم به دلیل رھایی از 

با ھم دوست  خشونت خانوادگی بودم."
بودیم، دوستانی بسیار صمیمی. پدرش 
در مجموع رفتار خشنی داشت؛ گاھی 

رسید مصرف  ھم مھربان بود. به نظر می
باعث شده بود رفتار متغیری داشته مواد 

باشد. او و خواھرھا و مادرش را بارھا زده 
آمد نداشتند، برای ھمین  و بود. اجازه رفت

کاری یکی از کارھای اساسی آنھا  مخفی
بود که مادر با آنھا در این کار ھمراه بود. 

بست در  ھر دری را به روی دخترھا می
گرم کردند. از دوستان دی دیگری پیدا می

وآمد آزاد بودند، به امور بیرون از  که در رفت
خانه آشناتر بود. سال آخر دبیرستان بود 
که به دلیل حبس خانگی توسط پدرش 
خودکشی کرد. اما خودکشی او باعث 

ای تغییر در رفتار پدر حاصل  نشد که ذره
شود و یک سال بعد از مرگ او، خواھر 

اش به عقد مردی درآمد تا شاید  ساله١۵
  فرمانبردار شود.

نوشتم: "دالیل دیگران ھر چه باشد امثال 
ایم مبارزه با  من خشونت را زندگی کرده

آن دلیلی بود که به فعالیت در جنبش زنان 
  عالقمند شدم."

سال  ۴٠روی صورتش جای سگک کمربند 
ای که  پیش پدر ھنوز پیداست. لکه

ھا را زنده نگه  خاطرات سیاه آن سال
گر از او بپرسی چطور بود ھنوز ادارد.  می

کند و گریه  زندگی با او، طوری بغض می
دھه پیش مرده است.  ۴که انگار نه انگار 

گوید در یک کوچه با مادرش ھمسایه  می
بود. مادر اما ھر وقت به دیدن دختر 

آمد و صدای کتک زدن او را از پشت در  می
اش  شنید آھسته به خانه می

زدواج سال داشت که ا ١٣گشت.  برمی
کرده بود با زور و تھدید چاقوی پدر که آن 

  موقع خواستگارش بود.
گفت با این حال دوست داشتم لباس  می 

عروسی به تن کنم، لباسی که ھیچ وقت 
به تنش نکرد. پدر با دختران دیگر دوستی 

آورد  کرد، دختران را به خانه می می
خرید که از  ھایی را می برایشان لباس

 ٢٠کرد. اما تا  ریغ میھای خودش د بچه
داد حتا برای  سالگی به مادر اجازه نمی

خرید ماست و شیر و نان تا سرکوچه 
گفته تو بچه ای و  برود. به او می

توانی از خودت مراقبت کنی. در  نمی
شیراز با یکی از ھمین دخترھا ھمخانه 

خواست به تھران بیاید و او را  بودند. می
کرد و مرد.  به عقد خود درآورد که تصادف

ھا به زور پدر  مادر که در تمام این سال
نتوانسته بود درسش را ادامه دھد، 
شغلی داشته باشد، به دور از چشمش 

کرد و پولش را ذخیره. وقتی  خیاطی می
ی تازه بزرگ شده که دیگر  مرد این بچه

بچه  ۵اجازه داشت خودش به بیرون برود 
به خواستند او را  قد و نیم قد داشت. می

  کرد.  عقد عمویم دربیاورند اما مخالفت می

از برادر شوھرش خواسته بود برایش 
شغلی در بھزیستی جور کند اما گفته بود 

ھا نیست. به  ھا فاسد اند و جای زن اداره
ھای  ناچار به خیاطی ادامه داد، زن

ھمسایه ھم او را یاری کردند و 
شان را برای دوخت به پیش او  ھای پارچه

دند. سرانجام با پول خیاطی توانست آور می
ھای  ای برای بچه دو اتاق کوچک باالی مغازه

خودش بگیرد تا از خانه پدربزرگ خارج 
شویم. بعد به عقد مردی در آمد که یک زن 

بچه داشت تا شاید خانواده ھمسر  ٩و 
سابقش دست از سرش بردارند. ولی تازه 

  فشارھا شروع شدند. 
شد  یک روز دادگاھی ھر روز داستانی تازه. 

ھا را ندارد چون  که صالحیت نگھداری بچه
ازدواج کرده، روز دیگر حقوق پدرم را از او 
گرفتند و به قیم ما پدربرزگم دادند تا ھر ماه 

ھایش را از او  سر کج کند و مستمری بچه
شب بود که با صدای بلند تھوع  بگیرد. نصفه

ده او از خواب پریدیم. در حمام وایتکس خور
بود تا شاید از این وضعیت رھا شود. ھنوز 

رفتم، ترسیده بودم، ترسیده  مدرسه نمی
بودیم و در بالکن جمع بودیم تا بلکه زنده 
بماند. خواھر بزرگم دستش را در دھان او 

کرد باال بیاورد؛  کرده بود و مجبورش می
گفت خودم را  اش را. بعدھا می شاید زندگی

نھا گذاشته بخشیدم اگر شما را ت نمی
  بودم.

  پشت پرده
کنند،  روند، بازخواست می آیند، می می

کنند، راه  دھند، حکم اجرا می حکم می
دھند،  کنند، تغییر راه نشان می تعیین می
کنند، اخراج  کنند، بازداشت می تھدید می

کنند... ھمه این کارھا را به استناد  می
کنند. قانون  قانون نانوشته خود می

ھا  ی قانون نھانی که بر ھمهی پ نانوشته
ھای  شاید بخواھید روایت«… سوار است. 

ھای  خشونت خانوادگی را به سازمان
… کنید نمایی می حقوق بشر بدھید، سیاه

دانید داستان اعظم ھم ساختگی بود؟  می
«…  

چه کسی مسئول تعیین خط قرمزھاست؟ 
یک روز به ما گفتند تجمع نکنید ھر کار 

د به مردم آموزش بدھید، دیگری بکنید، بروی
بروید امضا جمع کنید اما تجمع نکنید در 
حالی که برگزاری تجمع طبق قانون 

گفتند اگر تجمع  اساسی آزاد است. می
شود و در  کنید از شما سوءاستفاده می

آیند و شعارھایی  تجمع شما افرادی می
دھند که با منافع ملی در تضاد اند.  می

به راه انداختیم و  کمپین یک میلیون امضا را
آوری امضا برای تغییر  شروع کردیم به جمع

آمیز. تا چند ماه با عناوین  قوانین تبعیض
  آوردند.  مختلف به ما فشار می

گفتند این کار را نکنید، اما  مستقیم نمی
گفتند در مترو امضا جمع نکنید مترو یک  می

مکان امنیتی است؛ ھمان مترویی که ھم 
زند و تعداد  پرسه می اکنون فقر در آن

ھایش از مسافرانش بیشتر  فروش دست
است. گفتند در پارک امضا جمع نکنید 
نیروی انتظامی مسئول حراست از 

ھا را به  ھایی که تن ھاست؛ ھمان پارک پارک
برند و در روز روشن ھر نوع موادی در  حراج می

رسد. حاال به روشنی  ھا به فروش می آن
ھا  از دو نفر در خانهگویند اجتماع بیش  می

شود و به حکم  محفل غیرقانونی محسوب می
شان، حکومت نظامی را نه در  قانون نانوشته

کنند. البته  ھا برقرار می ھا که در خانه خیابان
ھا حفاظت  ادعا دارند که دلیل این مرز گذاشتن

خواھند از  از خوِد ماست، چون دائما دیگران می
مراقب مایند. درست  ما سوءاستفاده کنند و آنھا

مانند پدران، شوھران و برادران که به بھانه 
حراست از دختران، ھمسران و خواھرانشان آنھا 

کنند.  آمد و تحرکی منع می و را از کوچکترین رفت
خواھند با ریاست  ھایی که خانه را امن می قیم

خود بر آن به حکم قواعدی یک طرفه و دست 
از دل ساکنان  ی خود نه به بارنشسته ساخته

  خانه.
گویم چرا ما باید برای اقدامات به  من اما می

حقمان پاسخ بدھیم، این شمائید که باید 
پاسخگوی این شرایط باشید و راه را برای ما 
ھموار کنید تا بتوانیم خانه را جای بھتری برای 
زندگی بسازیم. چه کسی این قدرت را به شما 

کنید؟ شما در  تنفیذ کرده که مردم را بازخواست
قبال این قدرتی که دارید و خودسرانه از آن 

ھای یک جانبه وضع  کنید و قاعده استفاده می
کنید، به چه کسی پاسخگوئید؟ خط قرمزھا  می

را مردم به واسطه نھادھای مدنی تعیین 
  کنند نه دولت.  می

ً مجری اند و مسئول در برابر قدرتی  دولتیان صرفا
شود؛ مجریان اجرای  که به آنھا سپرده می
خواھند نه قواعدی  قانونی که مردم می

کنند. مردم  خودسرانه که بر مردم تحمیل می
حق تعیین قواعد حاکم بر خود و به نقد کشیدن 
ھر روز آن را دارند. قانون باید به صورت 

ھای ھمین مردم بیرون بیاید.  مشارکتی و از دل
این قدرت تنھا زمانی مشروع است که برای 

ھیم شدن اعضای این خانه در سرنوشت س
شان به کار  شان، اعضای خانه خودشان، خانه

برود نه سرکوب و منکوب کردن ساکنان و از آن 
خود کردن خانه و منافع زیستن در آن. قدرتی که 

ی مردم نباشد و  مطیع قواعد برساخته
خودسرانه اعمال زور کند، مشروعیت ندارد. 

ر کنند، باید ما ساکنان قواعد این خانه باید تغیی
این خانه بتوانیم برای بھروزی این خانه و 

  ساکنانش تالش کنیم.

من ھنوز امید دارم به روزی که مادران و دختران 
و ھمسران و زنان، قواعد این خانه را تغییر 

دھند، حتی اگر رسیدن به آن نزدیک نباشد. آن  
شان  روز قدرت نامشروعی که بر سقف خانه

زنیم و بین ساکنان آن  نده کنار میسایه افک
شدن مستقیم  کنیم، از طریق دخیل تقسیم می

مردم در فرایند تصویب قانون. برای رسیدن آن 
روز الزم است بدانیم که قدرت واقعی در دستان 
ماست. الزم نیست در برابر خشونتی که بر ما 

رود سکوت کنیم، باید کنار ھم بایستیم و  می
با صدای بلند بگوییم. این  مان را ھای داستان
  سازند. ھا قصه این خانه را می داستان

 ----------------  
 بیدارزنی  :منبع

 



  

  

  ١٧ صفحه  ٧٧شماره     

  

 انتخابات پارلمانی ھلند و احزاب مطرح آن
  

  سیامک کلھر
  

  مواقعیه می شود که جز در ، برگزار می شود. گفت٢٠١٧مارس  ١٥انتخابات پارلمانی کشور ھلند در تاریخ                                     
  کانون ھلند را تا این میزان در تاکنون ھیچ واقعۀ ملی دیگری طغیانھای بزرگ آب شده، که ھلند دستخوش                                    
ً اتفاق نظر وجود دار                                       البته نه با  انتخابات ھلند، د که نتایجتوجه جھانی قرار نداده است. در این باره تقریبا
  شاخصی (اندیکاتوری) از نتایج انتخابات در فرانسه و آلمان، و تا حدودی آیندۀ اتحادیۀ اروپا تناسب خطی،                                  
  ۀ اروپا بلکه حتی از ژاپن نیز خبرنگارانی به ھلند این روزھا نه فقط از کشورھای مختلف اتحادی خواھد بود.                                  

  اعزام شده اند تا روند و نتایج این انتخابات را گزارش کنند. 
 

  احزاب حاضر در عرصه انتخابات، سر لیست ھا و چکیده برنامه ھای آنھا
                                            

ر حسب تعداد کرسیھائی که طبق آخرین نظرسنجی ھا در انتخابات روز جھارشنبه کسب بزرگترین حزب ھلند به اختصار و ب ٧در زیر 
  .خواھند کرد، معرفی شده اند

  
  (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie(حزب لیبرال نام: حرب مردمی برای آزادی و دموکراسی 

 (Mark Rutte) نام رھبر حزب: مارک روته
تاسیس شده است و تا کنون یکی از احزاب اصلی ھلند بوده و پس از جنگ  ١٩۴٨کراسی " در سال حزب مردمی برای آزادی و دم"

 .بار در ائتالف حکومتی شرکت داشته است ١۵دوم جھانی تاکنون 
تا کنون عھده دار پست نخست وزیری کشور ھلند است. شعار  ٢٠٠۶می باشد و از سال  ١٩۶٧آقای مارک روته، متولد سال 

این حزب "قطعا ھلند" بوده و بر محورھای مھاجرت، تطبیق مھاجران بر جامعه ھلند، تسھیل قوانین بازار کار و تمرکز و انتخاباتی 
  سرمایه گذاری در عرصه ھای امنیت، دادگستری و دفاع متمرکز است

  
 (Partij voor de Vrijheid  (حزب پوپولیست راست نام: حزب برای آزادی 

 (Geert Wilders) رزنام رھبر حزب: خرت ویلد
 .تاسیس شده است. رھبری این حزب از ھنگام تاسیس تا کنون بر عھده آقای خیرت ولدرز بوده است ٢٠٠۶حزب آزادی در سال 

از حزب لیبرال  ٢٠٠۴از طرف حزب لیبرال نماینده مجلس بود. در سپتامبر  ٢٠٠٤تا سال  ١٩٩٨است. او از سال  ١٩۶٣ویلدرز متولد سال 
 .به چھره ای جنجالی با افکار راست افراطی تبدیل شدجدا شد و 

اکنون آقای ولدرز نه تنھا در اروپا بلکه در دنیا بمثابه یکی از رھبران سیاسی اسالم ستیز شناخته شده است. ویلدرز چھره ای 
 .جنجالی و گستاخ است. او ریشه اصلی مشکالت ھلند را در اسالمیزه شدن ھلند می داند

 .ن حزب دست راستی در انتخابات پیش روی ھلند "ھلند دوباره از آن ما" استشعار محوری ای
 ویلدرز برنامه مقدم خود را مقابله با ھجوم مسلمانان و اسالم زدایی از ھلند، توجه و ارتقاء بودجه در زمینه ھای تأمین اجتمایی، دفاع

ادیه اروپاست، که برای رسیدن به این ھدف، برگزاری ھمه و پلیس می داند. سیاست خارجی مقدم آقای ویلدرز، ترک ھلند از اتح
 .پرسی الزامی است

ویلدرز را می توان در زمره آن دسته از بازیگران حوزه سیاست دنیا دانست که بر بستر تبلیغات پوپولیستی و عامه پسند، اما بشدت 
 .ب کندسطحی و غیر واقعی توانسته است توجه مثبت بخشی از جامعه ھلند را بخود جل

ویلدرز را ترامپ ھلند و اروپا می نامند. این نسبت ناروا نیست، اما در عین حال می تواند مشخصه ھای ھلندی پوپولیسم و شخص 
 .ویلدرز را ناداده گیرد

  
 (Christen-Democratisch Apeal)  نام: حزب دموکرات مسیحی

 )Sybrand van Haersma Bumaنام رھبر حزب: سیبراند بوما (
حزب و سازمان با گرایشھای عدالتخواھانه، محافظه  ٣پایه گذاری شد. این حزب نیز با ادغام  ١٩٨٠ب دمکرت مسیحی در سال حز

کارانه و مذھبی ایجاد شده است. از آن تاریخ تا کنون این حزب ، و پیشتر از آن نیز "پیشینیانش"، توانسته است بدفعات در ائتالف ھای 
  حکومتی شرکت کند.

  انتخابی برای ھلند بھتر" است." ٢٠١٧مرکزی این حزب در انتخابات شعار 
رھبر حزب دمکرات مسیحی در مجلس نمایندگان ھلند  ٢٠١٠نماینده مجلس و از اکتبر  ٢٠٠٢است و از سال  ١٩۶۵آقای بوما متولد 

  است.
   

  )GroenLinksنام: حزب سبز چپ (
  (Jesse Klaver) نام رھبر حزب: یسه کالفر

است. در انتخابات پیش رو، رھبری حزب چپ سبز  ١٩٩٠حزب، از جمله حزب کمونیست ھلند، در سال  ٤چپ حاصل ادغام  حزب سبز
رھبری  ٢٠١۵نماینده حزب چپ سبز و از ماه مه  ٢٠١٠ھلند را جوانی آگاه و جسور بنام یسه کالفر ھدایت می کند. کالفر از سال 

 مان جوانان این حزب بود.حزب را بر عھده دارد. او پیشتر مسئول ساز
  

زمان برای تغییر" است. این برنامه بر ھمبستگی مدرن، توانمندسازی، آموزش و پرداختن به " ٢٠١٧شعار چپ سبز در انتخابات 
  نابرابری درآمدھا تمرکز دارد. حزب سبز چپ در عرصه سیاست خارجی از مدافعین اتحادیه اروپا است.

ی ھا پیداست، حزب چپ سبز برای نخستین بار در رده چھارم قرار گرفته و جزو جریانات پیشتاز در چنان که از نتیجه آخرین نظرسنج
  انتخابات است.

  )Democraten 66( ٦٦نام: دموکرتھای  
  )Alexander Pechtoldنام رھبر حزب: الکساندر پختولد (

اروپا در  ٦٠روشنفکری سالھای دھۀ  –وئی تاسیس شده است. این حزب ماحصل جنبشھای دانشج ١٩۶۶در سال  ۶۶حزب دمکرات 
از بدو تأسیس، خود را حزبی دموکراتیزه کردن نظام سیاسی ھلند تعریف کرده است. شعار مرکزی  ٦٦ھلند است. حزب دموکراتھای 

  با ھم قویتر و ایجاد شانس و موقعیت برای ھمه" است." ٢٠١٧این حزب در انتخابات 
...  

  ١٨ادامه در صفحه 
                          

 



  

  

   ١٨ صفحه  ٧٧شماره     

  ... نتخابات پارلمانیا
  ١٧ادامه از صفحه 

                  
، رھبری حزب در مجلس نمایندگان را به عھده دارد. پختولد پیش ٢٠٠۶است. او از نوامبر  ١٩۶۵رھبر این حزب آقای الکساندر پختولد متولد 

  از ورود به عرصه سیاست، در مقامھای شھردار و وزیر خدمت کرده است.
ً بر امر آموزش و اشتغال زایی و مدافع بالمنازع اتحادیه اروپا است. ۶۶نگاه و توجه دمکراتھای    اساسا

   
  )Socialistische Partijنام: حزب سوسیالیست (
  )Emil Roemerنام رھبر حزب: امیل رومر (ٍ 

ً خود را  ١٩٧٢حزب سوسیالیست در سال  تاسیس شده است. زمانی دارای برخی تمایالت تروتسکسیتی بوده است. اما اکنون کال
  ایدئوۀوژیک تعریف نمی کند. این حزب مدافع ھمبستگی اجتماعی، برابری، کرامت انسانی و عدالت اجتمایی است.

یکالیزه کردن سازمان بیمه و تامین اجتماعی کشور و برداشتن قانون پرداخت بخشی از ھزینه درمانی از جانب مردم، کاھش فقر، راد
  افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی دولتی و جدایی از اتحادیۀ اروپا از اھم رئوس برنامه حزب سوسیالیست ھلند اند.

حضور در قدرت پرھیز دارد، بنامند. اما به نظر می رسد سوسیالیستھا این بار با نگاه به قدرت وارد  مرسوم است این حزب را حزبی که از
  عرصه انتخابات شده اند.

نماینده حزب  ٢٠٠۶است، با سابقه آموزگاری و عضو حقوقدان شھرداری بوکسمیر. از نوامبر  ١٩۶٢امیل رومر، رھبر حزب، متولد 
  بر و سخنگوی حزب است.رھ ٢٠١٠سوسیالیست و از مارس 

   
 (Partij van de Arbeid (حزب سوسیال دموکرات نام: حرب کار  

 (Lodewijk Asscher) نام رھبر حزب: اودویک آشر
حزب کار در واقع ھمان حزب سوسیال دمکرات است. این حزب با ادغام سه حزب و سازمان با گرایشھای سوسیال دموکراتیک، در سال 

 .تاسیس شده است ١٩۴۶
برنامه انتخاباتی این حزب "جامعه متحد و منسجم ھلند بر پایه ھای: سھم عادالنه، کار ثابت، زندگی خوب و سالم، آموزش، آزادی و حق 

 .کنترل" است
بر دسام ٩یکی از معاونان نخست وزیر و وزیر امور اجتمایی و از  ٢٠١٢حقوقدان شھرداری آمستردام و از  ٢٠١۶تا  ٢٠١٢آقای آشر از سال 

 .رھبری حزب کار را بر عھده دارد ٢٠١۶

  آخرین نظر سنجی ھا
  انتخابات روز چھارشنۀ آینده ھلند دارای اھمیتی ویژه برای ھلند و اتحادیه اروپا است.

اند به برخالف انتخابات پیشین ھلند که اساسا نبرد نھایی بین حزب لیبرال یا دمکرات مسیحی با حزب کار بود، اکنون این انتخابات می تو
حزب لیبرال و حزب راست افراطی ویلدرز بر سر این که کدام یک قدرتمندترین حزب است، تبدیل گردد. نمای زیر نتایج آخرین  ٢صحنه نبرد 

  نظرسنجی ھا را نسان می دھد.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ود، حلقه ترامپ، برکزیت قویتر شده و می تواند روز پیش در صدر نظر سنجیھا ب ١٠در صورت پیروزی حزب راست افراطی ویلدرز که تا 
 تأثیری جدی بر روند جدایی دیگر کشورھا از اتحادیه داشته و از طرفی به تقویت ناسیونالیسم و جلوگیری از ورود مھاجران، بویژه آوارگان

پیروزی جبھه ھردم گسترده مخالف مارس برای مردم ھلند آزمون بزرگی است،  ١۵انتخابات  کشورھای ویران و جنگ زده مسلمان گردد.
   ویلدرز و پیروزی چپھا می تواند تاثیری ویژه بر روند انتخابات آتی کشورھای فرانسه و آلمان داشته باشد.

جزء دیگری از این قسمت می تواند  مضاف بر این که به ھر حال تا لحظۀ اعالم نتایج ھم ممکن است پیش بینی ھا درست از کار درنیایند.
دشواریھای تشکیل کابینه و سناریوھای ممکن شود. مھمترین وجه، پرداختن به اثرات احتمالی این نتایج در عرصۀ اروپائی و سپس  متوجه

ایان" جھانی است: برخیھا "آرزومندانه" فروپاشی اتحادیۀ اروپا را در آینۀ پیروزی ویلدرز پیش بینی می کنند، برخیھا باز آرزومندانه "آغاز پ
گرایش به راست و برآمد چپ را پیش بینی می کنند و برخیھا، گزینۀ "ترمز در بسط اتحادیه و روی آوردن به "غلیظ کردن رنگ ویلدرز و 

  ملی" در تعادل میان "ملی یا اروپائی؟" را.
  
 

 

 

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

 



  

   ١٩ صفحه  ٧٧شماره     

  چالشھای انتخابات پارلمانی ھلند
  جمشید راد –وز فدائی بھر

  .فتر خواھند دیگر شھروندان ھلند برای انتخاب پارلمانی جدید به پای صندوقھای رای یک ھفته ا کمتر ازت   
 انتخابات و سپس رفراندوم در انگلیس و پیروزی طرفداران خروج از اتحادیه اروپا ، ابتدا٢٠١۶نتایج دو رفراندوم/انتخابات جنجالی سال   در پی

تواند  مریکا که منجر به ظھور رئیس جمھوری پوپولیست شد، انتخابات ھلند اولین میدان محکی است که به گفته بسیاری میدر آ
ای از ادامه یا توقف روند تضعیف اتحادیه اروپا یا پتانسیل رشد نظرات پوپولیستی در اروپا را به دست دھد. با در نظر داشت دو  نشانه

کند.  ادامه این روند اھمیت بیشتری پیدا می  شور مھم اروپایی، ابتدا فرانسه و سپس آلمان، برآوردی از چگونگیانتخابات پیش رو در دو ک
 باشیم. از انتخابات ھلند می  ھای جھانی غیر معمول شاھد پوشش گسترده رسانه  از ھمین رو و در اتفاقی

کرسی تشکیل شده که با روش تناسبی  ١۵٠مجلس سفلی) از نظام سیاسی ھلند دموکراسی سلطنتی پارلمانی است. پارلمان (یا 
رسد که بیشترین آرا  وزیری به رھبر حزبی می شوند. به طور سنتی مقام نخست در یک حوزٔه انتخابیٔه سراسری توسط مردم برگزیده می

  دست آورده باشد. را در انتخابات به

  ر این کشور مختصات خاص خود را دارد.انتخابات ھلند بنا به تاریخ، فرھنگ و فضای سیاسی حاکم ب

که در آن نبود مانعی به نام حد اقل آرا   خاص خود برخوردار است؛ سیستمی  ھمان گونه که سیستم انتخابات نیز در این کشور از ویژگی
زب مدافع حقوق حیوانات احزابی تک موضوعی و ایده ھایی حتی غیر متعارف را فراھم کرده است، نمونه آن دو ح  امکان ظھور و نمایندگی

تشکیل   اند. حزب و گروه وارد عرصه رقابت شده ٢٨در این دوره از انتخابات  سال، که در پارلمان صاحب کرسی اند. ۵٠و حزب افراد باالی 
  آید که یک حزب حائز اکثریت مطلق شود. دولت درھلند معموال ائتالفی است. به این معنا که پیش نمی

حزب دمکرات  از جنگ جھانی دوم با قدرت گرفتن ساختار حزبی متکی بر نیروھای اجتماعی انسجام یافت. تاریخ سیاسی ھلند پس
با اوج گرفتن فشار و اعتراضات  می کرد.  مسیحی سالھای متمادی آرا و منافع کشاورزان، دامداران و دیگر اقشار سنتی ھلند را نمایندگی

..) و فعال شدن در عرصه سیاسی، حزب سوسیال دمکرات ھلند در میدان سیاسی این اقشار مدرن شھری (کارگران، اقشار میانه و.
  کشور قدرت گرفت و برای چندین دھه به یکی از دو حزب قدرتمند تبدیل گردید.

وسه با پایان دوران جنگ سرد و ضعیف شدن احزاب چپ، بحران ھویت گریبان حزب سوسیال دمکرات ھلند را نیز گرفت. این حزب در یک پر
بصورتی که در ائتالف با احزاب راست بسیاری از قوانین  گام به گام از خواستگاه خود فاصله گرفته و رسالت گذشته را برای خود قائل نبود.

چرخش فکری به ریزش نیروی وسیع اجتماعی حزب سوسیال  این حمایتی را، که خود در بوجود آمدن آنھا نقش داشت، تغییر دادند.
ھمچنین بر اثر تحوالت  د و قدرت و نیروگیری چند نیروی چپ مختلف را ممکن ساخت (حزب سوسیالیت، حزب چپ سبز).دمکرات منجر ش

  اجتماعی یکی دو دھه اخیر، حزب دمکرات مسیحی نیز تضعیف شده و شرایط رشد احزاب لیبرال و راست میانه فراھم گردید.  - سیاسی

انتخابات در این کشور برگزار شده، که در نتیجه  ٢٨دوم   ره قدرت، از زمان پایان جنگ جھانیبه سھم افکار سیاسی از دای  کلی  در نگاھی
بار امکان حضور در دولتی ائتالفی را پیدا  ٧لیبرال  - و حزب سوسیال  ١۴، سوسیال دموکرات ١۵، حزب لیبرال ٢٠  حزب دموکرات مسیحی

  کردند.

  ): ازیگر اصلیتصویری از زمین بازی سیاست در ھلند (با ھفت ب

 

نیروھایی  ٢٠٠٢ادامه پیدا کرد. در جریان انتخابات سال  ٢٠٠٢روند انحصاری ائتالف و تشکیل دولت بین این چھار نگرش سیاسی تا سال 
  جدا شده از احزاب ھمیشه در قدرت با شعار نمایندگی کردن اقشار پایین جامعه و ھمه کسانی که خواست ھای خودشان را برآورده 

...  
 ٢٠ادامه در صفحه 

 

 



 
  
 

  ٢٠ صفحه  ٧٧شماره     

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

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

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

  ١٧٦بولتن کارگری شماره 

  تجمعات معلمان: ھمبستگی با محرومان، دفاع از حقوق مدنی  تحلیل ھفته:

  نقش فدراسیون اتحادیه ھای کارگری در گفتمان اجتماعی  از تجرب دیگران:

   OCDE  مخالفت سندیکاھای کلمبیا با ورود این کشوربه دیگر کشورھا:

   ٢ -قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار :از جھان کار

جعفر عظیم زاده: فقر و فالکت میلیون ھا کارگر، ھیچ کارگری سر سازش  اندیشه:
  ندارد 

  سازماندھی و پیکار علیه استثمار و تبعیض  ترجمه منتخب:

  بار با کارگران شرکت واحد برخورد خشونت گزارش:

 ریت)گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکث

  ھای انتخابات ... چالش
   ١٩ادامه از صفحه 

شده نمی دیدند، با طرح شعار ھای پوپولیستی پا به میدان گذاشتند. خارجی ستیزی، محدود کردن ورود و فعالیت مسلمانان، بازگشت 
روندی که به  در میدان سیاست ھلند انجامید.سقوط و دوران عدم ثبات   به شرایط پیش از قرداد ماستریخت شعار مرکزی این جریان بود.

  مدت ده سال ادامه پیدا کرد.
و  با ترور رھبر آنان پیم فورتان (توسط یک فعال محیط زیست) طیف وسیعی از ناراضیان جذب این نیرو شدند. با پیروزی این گروه در انتخابات

بعد بخاطر   شکیل شد. ائتالفی که پایدار نماند و کوتاه زمانیت  دولتی دست راستی  در ائتالفی با حزب لیبرال و دموکرات مسیحی
به سقوط و دوران عدم ثبات در میدان   بعد بخاطر اختالفات داخلی  تشکیل شد. ائتالفی که پایدار نماند و کوتاه زمانی به  اختالفات داخلی

 روندی که به مدت ده سال ادامه پیدا کرد.  سیاست ھلند انجامید.

ھا در میانٔه راه استعفا دادند و ھیچ کدام نتوانستند دورٔه چھارسالٔه دولت را تکمیل کنند. تنھا در ھمین  ھمٔه کابینه ٢٠١٢تا  ٢٠٠٢از سال 
نیز دوباره دولتی ائتالفی را با حمایت  ٢٠١٠در سال   ھا پنج انتخابات برگزار شد. جالب این که دو حزب لیبرال و دموکرات مسیحی سال

  نصیبشان نکرد. ٢٠٠٢ستی ( این باربا رھبری خرت ویلدرز) تشکیل دادند، که سرنوشت بھتری از سال جریان پوپولی

طبق نظرسنجیھای جدید حزب (راست افراطی) آزادی با رھبری خرت ویلدرز پس از حزب لیبرال ھلند بیشترین کرسی را در انتخابات از آن 
ادی، بیکاری و دیگر مشکالت جامعه ھلند جایی ندارند و شعار اصلی آن محدود خود می کند. در الویت بندی این حزب حل بحران اقتص

کردن مسلمانان و پایان دادن به قوانین مھاجرتی کشور است؛ برنامه ای که مورد پذیرش بخشی ازاقشار پایین و عوام جامعه واقع شده 
  نند.که مسبب ھمه نابسامانیھا را مھاجران در کل و مسلمانان بطور اخص می دا

دیگر احزاب راست تالش دارند تا سوار بر شعارھای حزب آزادی بخشی از رأی دھندگان این   و با شروع مبارزات انتخاباتی، حزب لیبرال
این نکته نشاندھنده شرایط پس از انتخابات است، که دولت   از تعداد کرسیھای احتمالی آن بکاھند. و حزب رابه سوی خود جلب کنند

میانه ولی به خاطر این که حزب سوسیال دموکرات بخش عمده ای از کرسی ھای خود را  و  شد نسبی دیگر احزاب چپبعدی، علیرغم ر
راست میانه فراھم   یک دولت از دست خواھد داد، امکان تشکیل دولتی چپ یا حتی چپ میانه ممکن به نظرنمیرسد، فضا برای تشکیل

  است.

رد. بعضا تحت تاثیر برنامه حزب آزادی قرار گرفته و به یکی از چالشھای انتخاباتی منجر گردیده رویکرد احزاب با دوره ھای قبلی تفاوت دا
آغاز گردید، شعار تعدیل اقتصادی این بار کاھش یافته و اکثر احزاب با   ٢٠٠٨ است. با توجه به کاھش تبعات بحران اقتصادی که از سال

شرایط حاکم بر مبارزات انتخاباتی، احزاب   سعی در جلب آرای رای دھندگان را دارند. توسعه حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد و میانه
چپ را اسیر شرایط نموده بصورتی که بدنبال فضای ایجاد شده می دوند و قادر نیستند که روندھا را در دست بگیرند، بخش عمده 

شدن مطالبات خود را در برنامه آنھا می جویند، نیروی تاریخی  نیروھای اجتماعی که بدنبال احزاب راست افراطی افتاده اند و برآورده
ً موجود"، احزاب چپ ھنوز خود را بازنیافته  احزاب چپ اند. تمامی شواھد نشان دھنده آن است که پس از فرو پاشی "سوسیالیسم واقعا

خواھند و نه قادر به حل مشکالت اند، احزاب اند. علی رغم این که با انباشت مطالبات اقشار مختلف مواجه ایم و احزاب راست نه می 
  چپ نتوانسته اند خواسته ھای نیروھای اجتماعی را سازماندھی کرده و سمت و سو بدھند.

پرھیز از تغییرات الزمه، در طول سالھا منجر به تبدیل این   و عدم پاسخگوی به خواسته ھای جامعه و توجھی روند نارضایتی ناشی ازبی
که نمود آن را در انتخابات می توان شاھد  در بخشی از جامعه به عصبانیت رای دھندگان شده است. و  نگرانینارضایتی ھا به 

روابط درون جامعه را خواستار  .نارضایتی که در ھمه بخشھا ضرورتا به مسائل اقتصادی برنمی گردد، بلکه بھبود کیفیت زندگی و  بود
  است.

است.   آمده  افکار فراھم و حتی نصف شدن میزان رأی سه حزب عمده، فضایی برای رشد دیگر احزاب و  با کوچک و در این دوره از انتخابات
نیز ھستیم. از جمله جلوگیری از روند تضعیف   مترقی و محافظه کارانه، شاھد گفتمان مثبت و  نظرات پوپولیستی در کنار گفتمان منفی و

  ی و گرم شدن کره زمین.مشکالت محیط زیست حل اتحادیه اروپا، اولویت بخشی به
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