
    اطالعیه مشترک
    ٢ صفحه

  معنی آمدن احمدی نژاد
  ٧صفحه 

 Kar – No 79 ٧٩ شماره  ١٣٩٦  فروردین ٣٠ چھارشنبه

 
  

  خوانید: در این شماره می 
  ٤صفحه                                                                                بار دیگر شکستن خط قرمز والیت فقیه   -
  ٤صفحه                                            کاندیداتوری احمدی نژاد، آغاز پایان فصل الخطابی ولی فقیه؟  -
  ٥صفحه                                                                               پشت پرده تھدیدھای مقامھای آمریکایی  -
  ٦صفحه                                      سودجویی کارفرمایان، بی تفاوتی دولت، آمار باالی مرگ کارگران  -
  ٨صفحه                                                                      کمپین درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی   -
  ٩صفحه                                                          یادداشتی از نرگس محمدی در آغاز دوره جدید زندانش -
  ١٠صفحه                                               ، اپوزیسیون و معضل انتخابات انتخابات در جمھوری اسالمی  - 
            ١٦صفحه                                                     اھیم رئیسی نباید تایید شودنسرین ستوده: صالحیت ابر  - 
 ١٧صفحه                                                                         انتخابات یا تثبیت تمامیت خواھی ولی فقیه؟ -
 ١٨صفحه                                                                        فرانسه در آستانۀ انتخاباتی مھم و حساس   - 
  ٢٠و  ١٩ ص ص                                               ھای حقوق بشر المللی جامعه دو گزارش از فدراسیون بین  -  

                                                           

     مرگ"، کانديدای رياست جمھوری شدابراھیم رئیسی عضو "ھیئت                 

 ٣صفحه 

 

 متحد ه به دبیرکل سازمان مللنام    

  

 ملل متحدسازمان به: دبیرکل 

  به: پارلمان اروپا

عضو ھیأتی  ١٩٨٨کانديدا شده است. وی در سال  ٢٠١٧ابراھیم رئیسی در انتخابات ریاست جمھوری ایران در ماه مه سال 
یاسی ظرف چند ھفته را بر عھده بود که روح هللا خمینی منصوب کرده بود. این ھیأت مسئولیت اعدام ھزاران زندانی س

  گرفت.

نامزدی رئیسی که متھم به ارتکاب جنایات باورنکردنی علیه بشریت است، توھین به ھمه آنھایی است که خواھان 
اھانت به جامعه بین المللی و ھمه نھادھای   رسیدگی به خواستھای خانواده ھای زندانیان اعدام شده اند. این کاندیداتوری،

  در ایران حمایت کرده اند. ١٩٨٨و پارلمان اروپاست که از خواست تحقیق درباره اعدام ھای جمعی در سال ملل متحد 

در این مورد   ما موکدا از شما می خواھیم به نمایندگی از سوی نھادھای بین المللی پشتیبان عدالت و حقوق بشر در ایران،
ی مانند رئیسی در مذاکرات بین المللی شخص نامطلوب است. موضعگیری کنید. رئیسی و حامیانش باید بدانند که فرد

  فشار بین المللی می تواند رئیسی و حامیانش را مجبور به لغو کاندیداتوری او کند.

  با احترام

  ت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)ئھی
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  !برای برگزاری متحدانه روز جھانی کارگر، آماده شویم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ! کارگران و زحمتکشان

اردیبھشت)، روز ھمبستگی جھانی کارگران قرار داریم. اول ماه مه روز شما کارگران و زحمتکشان است. در  ١١در آستانه اول ماه مه (
تلف با برگزاری جشن و شرکت در تظاھرات، ھمبستگی شان را در سطح ملی و بین المللی به این روز کارگران در کشورھای مخ

سال از اعالم روز  ١٢٨نمایش می گذارند و مطالباتشان از دولت ھا و کارفرمایان را طرح و خواستار تحقق آنھا می شوند. با وجود گذشت 
ت آوردھایی که برای کارگران در جھان داشته، ھمچنان اعتبار و اھمیتش جھانی کارگر توسط کنگره کارگری پاریس، این روز بخاطر دس

  . را نزد کارگران و نیروھای عدالت خواه حفظ کرده است. در بسیاری از کشورھا، روز کارگر جزو تعطیالت رسمی است

به صورت تظاھرات جمعی برگزار  که مراسم روز کارگر برای نخستین بار ١٣٠١در ایران کارگران و احزاب و سازمان ھای چپ از سال 
شد، تا کنون ھمه ساله متناسب با شرایط سیاسی کشور، روز کارگر را به شکل علنی یا مخفی برگزار کرده اند. گرچه در اثر مبارزات 

لی جمھوری روز کارگر به رسمیت شناخته شد و تعطیل کارگری اعالم گردید، و ١٣٦٩کارگران و سازمان ھای کارگری در قانون کار سال 
اسالمی ھم چنان مانع برگزاری آزادانه مراسم این روز توسط سازمان ھای کارگری غیرحکومتی می شود و تظاھراتی را که توسط 
  . تشکل ھای مستقل برای برگزاری آزادانه روز جھانی کارگر سازماندھی می شوند را سرکوب و سازمان دھندگان را مجازات می کند

بگیران در ایران در شرایطی خود را برای برگزاری روز جھانی کارگر آماده می کنند که سالی دشوار را پشت سر امسال کارگران و مزد
نھادھاند. در سال گذشته رکود اقتصادی تداوم یافت، تعداد دیگری از واحدھای تولیدی از کار باز ایستاد، شمار دیگری از شاغلین به 

انی به حقوق سندیکایی کارگران با تصویب لوایح مناطق آزاد، تالش برای تغییر قانون کار، ارتش بیکاران پیوستند، تعرض دولت روح
تشدید سرکوب نھادھای مستقل کارگری و محاکمه فعالین و رھبرانشان ادامه یافت و دستمزد کارگران ھم چنان زیر خط فقر منجمد 

در مقابل سیاست ھای ضدکارگری جمھوری اسالمی و  ماند. سال گذشته ھم چنین سال گسترش اعتراضات بی سابقه کارگران
اعتصاب و اعتراض و تجمع در سال گذشته تنھا در واحدھای  ٧٠٠زورگویی و زیاده خواھی کارفرمایان بود. طبق اخبار رسمی بالغ بر 

 . بزرگ و متوسط توسط کارگران و سایر مزدبگیران شاغل و بازنشسته صورت گرفت
کارگری در سال گذشته موجب نگرانی سران جمھوری اسالمی و عقب نشینی  موضعی آن ھا شد.  رشد کمی و کیفی اعتراضات

اعتراضات کارگری سبب توقف الیحه ضدکارگری تغییر قانون کار و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در وزارت بھداشت شد. سال 
مزد با خواست افزایش دستمزد و ایجاد اشتغال با شرکت ھزاران گذشته اعتراضات و اعتصابات مھمی علیه بیکاری و پائین بودن دست

ھزار نفر با خواست افزایش دستمزد  ١٠٠نفر از کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر زحمت کشان برگزار و طوماری با امضای بالغ بر 
رای افزایش دستمزد، یکی از رویدادھای توسط معلمان جمع آوری شد. فشرده تر شدن صفوف مزدبگیران یدی و فکری و بازنشستگان ب

 .مھم و نویدبخش سال گذشته بود. یکی دیگر از کامیابی ھای سال گذشته تشکیل کانون ھای صنفی معلمان در شھرھای مختلف بود
...  

 ٣ادامه در صفحه 

 

 ابراز ھمدردی با خانواده قربانیان سیل در شمال غرب ايران                           

  اند. بیشترین خسارات جانی در  نج استان در شمال غرب کشور از روز جمعه دچار سیل و آب گرفتگی شدهپ                     
نفری که در  ٢٠تن و از  ١١مورد مفقودی در آذرشھر تا کنون جسد  ١٧از  شیر بوده است. شھرستان آذرشھر و عجب                     

نفر کشف شده است. در پارک کوثر سقز در استان کردستان رانش زمین سبب مرگ چھار تن  ١٨سد شیر مفقود شده بودند، ج عجب
نفر جان باخته و عده ای زخمی شده اند. گفته می شود  ٣۵شده و یک نفر در بانه به دلیل سیالب جان خود را از دست داد. در مجموع 

روی آن قرار داشته و علی رغم ھشدارھا، تعدادی از این خودروھا حاضر به  در آذرشھر پلی قرار دارد که ھنگام سیل تعدادی از خودروھا
 خارج شدن از آن نشدند و سیل ھفت خودرو را که روی این پل متوقف شده بودند، با خود برده است.

امیدواريم که با اقدامات ما به خانواده قربانیان سیل و رانش در شمال غرب ايران تسلیت می گوئیم، با آن ھا ابراز ھمدردی می کنیم و 
  بجا و به موقع برتعداد قربانیان و زخمی ھا افزوده نشود.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 
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 ابراھیم رئیسی عضو "ھیئت مرگ"، کانديدای رياست جمھوری شد               
 ان، این فاجعۀ انسانی را نخواھد پذیرفتوجدان مردم اير

  با افشاء جنايات "آيت هللا مرگ"، بايد او را وادار به انصراف نمود!
جزو "ھیئت مرگ" بود. رئیسی ھمراه با دیگر اعضاء "ھیئت مرگ" یعنی   ابراھیم رئیسی کانديدای رئیس جمھوری شده است. او 

ندان اوین، مصطفی پورمحمدی، نماینده وزارت اطالعات در کمیسیون مرگ و االسالم حسینعلی نیری، حاکم شرع وقت در ز حجت
  صادر کردند. ٦٧مرتضی اشراقی، دادستان تھران، حکم اعدام ھزاران زندانی سیاسی را در سال 

 ١٣۶۴رئیسی در آستانه بیست سالگی دادیاری کرج و سپس با حکم علی قدوسی، دادستان کل انقالب کرج و ھمدان و در سال 
سپرد و به زندان ھای سنگین محکوم کرد. در   جانشین دادستان انقالب تھران شد. او در مقام دادستانی مخالفین را به جوخه اعدام

  برای ھیئت مرگ انتخاب کرد. ٦٧پاداش به کارھای جنايتکارانه او، آيت هللا خمینی رئیسی را در سال 

الین سیاسی و مدنی آشکار بود. اما نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در کارنامه رئیسی به عنوان عضو "ھیات مرگ" برای فع
بعد از انتشار نوار صحبت آيت هللا منتطری با ھیئت مرگ، در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی وسیعأ انعکاس يافت و گروه ھای  ٦٧سال 

ر توجیه جنايات خود گفت: "فتنه منافقان بسیار گسترده بود به وسیعی از جامعه از آن آگاھی پیدا کردند. رئیسی بعد از انتشار نوار، د
ھزار نفر به شھادت رساندند که رییس جمھور، نخست  ١٧گرفت؛ منافقان در کشور بیش از  ترور صورت می ١٠٠طوری که گاھی روزانه 

ه است. دست او به خون نه ده ھا و صدھا وزیر، رییس دیوان عالی کشور از جمله آن افراد بودند". زندگی رئیسی سراسر با جنايت ھمرا
بلکه ھزاران انسان آغشته است. پرونده سرشار از جنايت او، ھنوز باز است و خانواده قربانیان خواستار محاکمه او و ساير اعضاء ھیئت 

  مرگ اند.
بیت اوست. به بیان ديگر کانديدای  ابراھیم رئیسی کانديدای جريان راست افراطی، نظامی ـ امنیتی ھا، قوه قضائیه، علی خامنه ای و

"نظام". "نظام" در تالش است حسن روحانی را تک دوره ای کند و رئیسی را به پیروزی برساند تا او ھم در مقام اجرائی تجربه به دست 
ین مجموعه می انگارد آورد، شرط "مدير و مدبر بودن" را برای رھبر آينده جمھوری اسالمی کسب کند و ھم قوه مجريه را به دست گیرد. ا

که با برکشیدن رئیسی به ریاست جمھوری، می تواند به چندین معضل بزرگ سیاسی و اقتصادی در جمھوری اسالمی، از بن بست 
  "اقتصاد مقاومتی" تا خالء والیت آینده، به نفع خود پاسخ گوید.

شور برسانند و نمايندگی کشور در رابطه با ساير دولت ھا و خامنه ای و ھمدستان وی می خواھند يک جنايتکار را به مقام رئیس جمھور ک
  نھادھای بین المللی را به او بسپارند. يعنی يک جنايتکار نماينده کشور ما شود. این به سخره گرفتن آشکار شعور مردم ایران است.

داد که "آيت هللا مرگ" و يک جنايتکار، قوه  وجدان مردم ما نمی پذيرد که يک جنايتکار رئیس جمھور و نماينده کشور شود. نبايد اجازه
صرف مجريه را در دست گیرد. بايد جنايت او را به آگاھی مردم کشور و جھانیان رساند و در اين مرحله او را وادار کرد که از کانديداتوری من

رای صیانت از عزت انسانی، بی بدیل ، نه فقط برای دادخواھی بلکه ب٦٧شود. در انجام این مھم نقش بستگان قربانیان قتل عام سال 
  است.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

 ١٣٩٦فروردین  ٢٠یکشنبه 

 

  ... برای برگزاری
  ٢ادامه از صفحه 

 ھا احکام جمھوری اسالمی رھبران سندیکاھای مستقل کارگری و کانون صنفی معلمان را تحت پیگرد قرار داد و برای عدھای از آن
شالق و زندان صادر کرد، اسماعیل عبدی به زندان برگردانده شد، برای ابراھیم مددی و داود رضوی حکم ھای زندان جدید صادر شد، 
محمود بھشتی لنگرودی بار دیگر تحت محاکمه قرار گرفت، محمود صالحی، جعفر عظیم زاده، شاپور احسانی، عثمان اسماعیلی 

ابی به زندان فرا خوانده شد. عالوه بر آن تعداد دیگری از فعاالن و سازمانگران اعتصابات و تجمع ھای محاکمه شدند و رضا شھ
اعتراضی واحدھای تولیدی و حتی برخی از اعضای شوراھای اسالمی کار که جانب کارگران را گرفته بودند، تحت فشار و محاکمه قرار 

  .گرفتند
  !کارگران و زحمتکشان

روز شماست. این حق شماست که در این روز تظاھرات و تجمع برپا کنید، جشن بگیرید، از حقوق تان دفاع کنید،  روز جھانی کارگر،
، مطالباتتان از دولت روحانی و کارفرمایان را مطرح کنید و با نشان دادن مخالفت با تغییر قانون کار به سود کارفرمایان و سرمایه داران

که قانون کار مطابق مقاوله نامه ھای سازمان بین المللی کار اصالح شود. این جزو حقوق بدیھی مانع تصویب آن شوید و بخواھید 
 شماست که در روز کارگر خواھان افزایش دستمزد و پرداخت به موقع و منظم آن، 

  مستمر دارند،  پرداخت مزد دوران بیکاری، ایجاد اشتغال، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادھای موقت در مشاغلی که ماھیت
شوید و از دولت روحانی بخواھید ھمه کارگران را تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دھد و خصوصی سازی در بخش 

آموزش، درمان و صنایع سنگین را متوقف کند. رفع تبعیض جنسیتی، برطرف کردن موانع فعالیت سندیکاھای مستقل، آزادی کارگران و 
اسی و مدنی و لغو احکام زندان آنھا از خواست ھای به حق شماست. شما می توانید به سیاست ھائی که موجب سایر زندانیان سی

تخریب محیط  زیست شده و می شوند و سالمتی و آسایش شما و خانواده ھایتان را سلب می کنند، اعتراض و برای حفظ محیط 
 . زیست بکوشید

  !کارگران و زحمتکشان
سال را به روز برآمد و ھمبستگی، روز اعتراض ھمگانی سراسری کارگران و مزدبگیران و نیروھای ترقی خواه به روز اول ماه مه ام

سیاست ھای ضدکارگری استبداد حاکم تبدیل کنید. امسال شما بیش از گذشته نیاز به متحد شدن دارید. ما نیز به سھم خود در کنار 
ت شما برای برخورداری از یک زندگی بھتر حمایت و برای جلب پشتیبانی و ھمبستگی سایر سازمان ھای چپ و ترقی خواه از مبارزا

 . سایرین با شما کوشش خواھیم کرد
 

  زنده باد اول ماه مه، روز ھمبستگی جھانی کارگران
  زنده باد ھمبستگی کارگران و مزدبگیران ایران

  زنده باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
 

  ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ ھیئت
 )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  کنشگران چپ
 )٢٠١٧آوریل  ١٤( ١٣٩٦فروردین  ٢٥

  



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٧٩ شماره    

 

  بار دیگر شکستن خط قرمز والیت فقیه
  

 سیامک سلطانی
 

  یادداشت سیاسی کارآنالین
نوروزی و با نزدیکتر شدن با پایان تعطیالت 

تاریخ انتخابات ریاست جمھوری در ایران، 
گیری فعالیت احزاب و  شاھد شدت

ھای درون کشور و نیز برآمد  سازمان
ھای مختلف حکومتی و غیر  چھره

ایم. در این میان اما  حکومتی، در این رابطه
جبھه مردمی نیروھای انقالب نشست  

اسالمی (جمنا) بیشترین توجه 
نظران، کنشگران، و ناظرین مسائل  بصاح

ایران، چه حکومتی و چه غیرحکومتی را، 
در داخل و خارج از کشور به خود اختصاص 

  داد. 
جدا از مسائل طرح شده در طول 
نشست، از جمله حمالت آشکار به دولت 
و شخص روحانی، که خود موضوع بررسی 

ای است، مھمترین بخش اجالس  جداگانه
وضوع انتخاب ترکیب "جمنا"، ھمانا م

پیشنھادی برای نامزدی انتخابات ریاست 
جمھوری آتی بود. با صراحت می توان 
اذعان داشت: آنچه که این روزھا سر تیتر 

ھای دنیای  ھا و نیز سایت اکثر رسانه
مجازی را به خود اختصاص داده، اعالم 
کاندیداتوری مستقل ابراھیم رئیسی 

  است.
ئیسی که در اھمیت اعالم کاندیاتوری ر

ابتدا به عنوان نفر اول در لیست جمنا، و 
ای مستقل انتشار یافت،  پس از آن بگونه

به دلیل موقعیت کنونی او به عنوان تولیت 
ھای ضد  آستان قدس رضوی و سیاست

فرھنگ وھنر وی نیست؛ موقعیت قبلی 
وی نیز، یعنی عضویت در دادگاه ویژه 

بر  تر از آن، نشستن روحانیت، و حتی قبل
مسند قضاوت و صدور احکام قطع دست و 
غیره نیز، مد نظر نیستند؛ موضوع این 
نوشته شرکت او در ھیئت رسیدگی به 
وضعیت زندانیان سیاسی در سراسر 
کشور و تعیین تکلیف زندانیان بر اساس 

» مرگ ھیئت«فرمان خمینی، به زبانی دیگر: 
  است.

اظھارات شجاعانه احمد منتظری در باره 
ی رئیسی را باید فراتر از ایستادگی در نامزد

برابر کاندیداتوری یکی از آمران و عامالن کشتار 
زندانیان دید. سخنان احمد منتظری، ھنگامی 

گیری جمھوری  که می گوید: "او از ابتدای شکل
اسالمی در دستگاه قضائی مشغول به کار 

اش عضویت در  ترین فعالیت انگیز بوده و بحث
"ھیئت مرگ" در جریان کشتار گروه موسوم به 

 ۶٧ھزاران زندانی سیاسی در تابستان 
" و چنین ادامه می دھد: .شود محسوب می

"شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار 
ای بسیار بااھمیت است.  مساله ۶٧تابستان

بار به شخصی با چاقو  اگر یکی از کاندیداھا یک
شود از مراجع  حمله کرده باشد موفق نمی

قانونی گواھی عدم سوءپیشینه بگیرد. تکلیف 
ً روشن است " معنای سیاسی .ایشان که کامال

روشنی دارد که نام آن عبور از خط قرمز ترسیم 
شده و تالشی است جدید برای شکستن 
سکوت سنگینی که فقط پدر فقید او، و با 
انتشار نوار یاد شده از جانب خود او، آن را 

  شکستند. 
یی از نسل جوان کنونی، از شاید درصد باال

جزئیات فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در 
،به جز موارد استثنایی مانند  ١٣٦٧سال 

هللا فقید منتظری، و نیز  حرکت شجاعانه آیت
ھیئت «هللا منتظری با  انتشار نوار نشست آیت

، توسط احمد منتظری، بی اطالع »مرگ
باشند؛ اما، موضوع کشتار زندانیان در دھه 

با وجود ترسیم » ٦٧فاجعه«، بویژه ٦٠یاه س
خط قرمز از جانب سران حکومت، بارھا، موضوع 
پرسش جوانان و دانشجویان حاضر در مجالس 

 ٣٠مختلف بوده است. زیرا، ھرچند نزدیک به 
سال از وقوع این فاجعه بزرگ که مصداق 

اما گذرد،   است می» جنایت علیه بشریت«بارز
 ھای قربانیان ايننه جامعه و نه خانواده 

جنايت، ھنوز ھم پاسخی به پرسش بر حق 
  شان: "چرا و به چه جرمی؟" دريافت نکرده اند. 

گیرندگان کشتار  اين تفکر که یکی از تصمیم
ھزاران زندانی در بند را که از بدو دستگیری تا 
لحظه اعدام نیز، تحت انواع شکنجه و سرکوب 

شان ترین حقوق انسانی  و تعرض به ابتدائی
قرار داشتند، برای  کسب مقام ریاست 
جمھوری کاندیدا می کند، ھدفی ندارد به جز 

پاشی به چشمان مردم کشورمان و  خاک
» يگانه سالح«ریشخند به ھمه آنانی که 

ھای پاک انسانی و آرزوی  فرزندانشان، آرمان
بھروزی برای مردم کشورشان بود. ھمان 

ن ھائی که با سه سئوال: "مسلما آرمان
ھستی؟"، "سازمانت را قبول داری؟" و "توبه 

کنی؟"، در ھنگامه انتخاب مرگ يا زندگی،  می
که رئیسی نیز عضو آن » ھیئت مرگی«توسط 

وجود عشق  بود، به چالش کشیده شدند و با
به زندگی، انتخاب مرگ را در پیش پايشان قرار 

  دادند. 
ً "جمنا" راه حل پراکندگی درونی و بی  ظاھرا

گی مردمی خود را در قامت رئیسی به پشتوان
عنوان کاندیدای نخست خود یافت. اما اگر 

ھا در بیت  رئیسی، خواه به دلیل تغییر اولویت
رھبری، و خواه در اعتراض فزاینده ای که 
ً در جھان،  وجدان انسانی، در ایران و تدریجا
متوجه او کرده است، ناگزیر به عقب نشینی 

خود را در »  مناج«شود، پشتیبانان او در 
موقعیت دشوارتری خواھند یافت. بدین معنا که 
با عدم امضای میثاق جمنا از طرف جلیلی، 

مانده، در برابر روحانی، جلیلی  ھای باقی چھره
نژاد و ھمراھان"، وزنی  و حتی گروه "احمدی

  نخواھند داشت. 
گیری رئیسی، این یک پیروزی  در صورت کناره

انی که در تمامی سه خواھد بود برای ھمه آن
لحظات زندگی  دھه اخیر، حتی در شادترین

ھایشان را به ھمراه  نیز، غم نبود عزیزترین
اند؛ ضمن آن که فرصتی نیز برای دیگر  داشته
، ھم »بیداری«ھایی است که در صورت  وجدان

سکوت «شان در زمره  چون احمد منتظری، نام
ثبت ، در تاریخ این مرز و بوم، به نیکی »شکنان

 گردد.    

 کاندیداتوری احمدی نژاد، آغاز پایان فصل الخطابی ولی فقیه؟ 
  نیا منوچھر مقصود

ھای دیگر. قطب ھائی در دایره  در جمھوری اسالمی قطب ھای قدرتمندی وجود و نقش دارند. سپاه، بیت، نھاد روحانیت و خورده قطب
بزرگ قدرتی نظام، با منطقه ھای نفوذ و منافع گروھی شان، با ھمپوشانی ھا و اختالفات شان. تاکنون این قطب ھای قدرتی، نقش فصل 

خامنه ای است؟ اگر  الخطابی ولی فقیه برای زدن حرف آخر را پذیرفته بودند. آیا طغیان احمدی نژاد، آغازی برای پایان یافتن فصل الخطابی
 این فرضیه درست باشد، چرا این رویداد اتفاق افتاده و چه پیامدھائی را بدنبال خواھد داشت؟ آیا این قطب ھا علنن به مخالفت به یکدیگر

خامنه ای  می پردازند؟ آیا مسئله مھم جانشینی خامنه ای یکی از این موارد است؟ آیا با کنارگذاشتن رفسنجانی، دعوا بر سر جانشینی
درونی شده است؟ برای جانشینی خامنه ای چند طیف قدرتی درحال برنامه ریزی اند؟ بیت رھبری و بخشی از سپاه برای مجتبی خامنه 
ای، ھسته ای از سپاه که خواھان سھم شیر در قدرت است، با پشتیبانی مدرسه حقانی برای رییسی، و گروھی دیگر برای صادق 

ی می کنند؟ آیا طیف ھای درونی سپاه، بخش نزدیک به بیت، بخش وابسته به روسیه، طیفی که تمام قدرت را برای الریجانی، برنامه ریز
 سپاه می خواھد، جناح وابسته به مصباح آنچنان با یکدیگر اختالف دارند که در آینده علنی شود؟

ه این طیف ھا ھنوز در ھمدیگر تنیده شده اند، ولی شواھدی اگرچه ھنوز نمی توان بصورت روشن این طیف بندی ھا را متمایز کرد، و اگرچ
دال بر وجود این اختالفات دیده می شوند. عالوه بر این شواھد، خبرھای به بیرون پرتاب شده از درزھای نظام ھم چنین می گویند. آیا می 

آزادی سریع اش نشان از امتداد این رویداد تا درون توان افشاگری احمد منتظری را یکی از این نشانه ھا دانست؟ افشاگری او، دستگیری و 
  بیت و بخشی از سپاه دارد.

در ھر صورت توجه داشته باشیم که نظام با مشکالت عدیده ای روبرو است. از یک سو مشکالت نظام به خاطر ساختار سیاسی عقب 
ه طلبانه در منطقه و در نتیجه باقی ماندن در انزوا و مانده والئی اش، بخاطر فساد گسترده در تمامی ابعادش، بدلیل سیاست ھای توسع

مھم تر از ھمه نداشتن راه حل برای معضل اقتصادی، و از سوی دیگر روحیه و خشم اعتراضی شدید مردم که در اشکال مختلف خودش را 
تمند می تواند بر راھکار خودش بروز می دھد، نشان از وضعیت متزلزل جمھوری اسالمی دارند. در این حالت، ھر یک از قطب ھای قدر

  پافشاری کند و آن را "تنھا راه حل" دانسته و برای یارگیری در بیرون علنی نماید.

  ھرچه که باشد ولی فقیه ستون خیمه نظام است. سست شدن این ستون، تمامی خیمه را با خطر واژگونی روبرو خواھد کرد.



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٧٩شماره     

  پشت پرده تھدیدھای مقامھای آمریکایی
 سھراب مبشری

   یادداشت سیاسی کارآنالین

روز جمعۀ گذشته مایک پومپئو رئیس 
سازمان سیا با اشاره به حملۀ موشکی 

گفت که حکومت ایران   امریکا به سوریه 
باید با توجه به حمله موشکی اخیر آمریکا 

آمریکا با به سوریه بداند اقدامات دولت 
آنچه در ھشت سال گذشته انجام داده 
است تفاوت خواھد داشت. رئیس سیا 
افزود که آمریکا میزان پایبندی حکومت ایران 
ً زیر نظر خواھد گرفت. وی  به برجام را دقیقا
در پاسخ به سئوالی در بارۀ موارد احتمالی 
نقض برجام از سوی تھران گفت ترجیح 

سط سیا را می دھد اطالعات گردآمده تو
در اختیار ترامپ رئیس جمھور آمریکا 

 بگذارد.

برای درک علل اظھارات تھدیدآمیز مقامات 
آمریکایی نگاھی به موقعیت دولت ترامپ 
در سیاست داخلی ایاالت متحده ضروری 

  است.
دونالد ترامپ با جلب آرای بخشی از اقشار 
میانی و پایینی به ریاست جمھوری رسید 

ساله فربه شدن بخش  که از روند ده ھا
کوچکی از جامعه به بھای فقر فزاینده ده 
ھا میلیون آمریکایی آسیب دیده اند. ترامپ 
وعده بھبود وضعیت رفاھی انتخاب کنندگان 
فقیر و متوسط الحال خود را داد. اما تحقق 
این وعده در تضاد با پایگاه اصلی حزب 
جمھوریخواه است که دولت جدید آمریکا و 

ر دو مجلس کنگره این کشور را اکثریت ھ
در اختیار دارد. دیر یا زود این تضاد، دولت 
ترامپ را با دشواری بزرگی مواجه خواھد 
کرد. نمی توان از مالیات باالیی ھا کم کرد، 
بودجه ھای رفاھی و اجتماعی را کاھش 
داد و در عین حال وضعیت اقتصادی پایینی 

  ھا را بھبود بخشید.

م دیگر، ھمه کرسی حدود یک سال و نی
ھای مجلس نمایندگان و یک سوم کرسی 
ھای سنای آمریکا به رأی گذاشته می 
شوند. اگر حزب جمھوریخواه بخواھد در 

اکثریت پارلمانی خود  ٢٠١٨انتخابات نوامبر 
را حفظ کند، باید بدین بیاندیشد که چگونه 
می توان مانع از آن شد که تضاد الینحل 

و برنامه ھای حزب میان وعده ھای ترامپ 
جمھوریخواه، به موضوع اصلی کارزار 

  انتخاباتی تبدیل شود.

ھم اکنون دولت ترامپ برای سال آینده مالی 
که حدود شش ماه دیگر آغاز می شود، طرح 
بودجه ای ارائه داده است که اجرای آن به 
معنای تخریب کم سابقه نظام تامین 
اجتماعی ایاالت متحده است. حزب 

واه از ھم اکنون بدین فکر است که جمھوریخ
چگونه می توان به بھای فقیرتر کردن باز ھم 
بیشتر پایینی ھا، از مالیات باالیی ھا کاست 
و در عین حال رأی دھندگان به ترامپ را باز 
به انتخاب نامزدھای جمھوریخواھان ترغیب 

  کرد.
به نظر می رسد راھی که گردانندگان دولت 

لیتاریسم و ناسیونالیسم ترامپ یافته اند، می
است. آنھا با حمله موشکی به سوریه، به 
یک تجربه ملموس دست یافته اند. پس از 
این نقض حقوق بین الملل و ماجراجویی 
خطرناک، به ناگاه چه در خود آمریکا و چه در 
کشورھای متحد آن در غرب، برخی از 
سیاستمدارانی که به عنوان منتقد ترامپ 

ند تغییر موضع دادند. شناخته شده بود
سناتور شومر رھبر فراکسیون دمکراتھا در 
سنا از حمله موشکی به سوریه حمایت 
کرد. آنگال مرکل صدراعظم آلمان و فرانسوا 
اوالند رئیس جمھور فرانسه نیز به جمع 
توجیه کنندگان حمله موشکی آمریکا به 
سوریه پیوستند. بار دیگر سیاستمداران 

در آمریکا این درس طرفدار نظامی گری 
قدیمی را تجربه کردند که رئیس جمھور در 

  حال جنگ، از بسیاری انتقادھا مصون است.

با توجه به شرایط سیاست داخلی 
آمریکاست که نباید خطر اقدامات دیگر مورد 
اشاره رئیس سیا را دست کم گرفت. 
مقامات ترامپ واکنش روسیه را نیز آزمودند. 

ار بسنده کرد که دولت روسیه به این ھشد
آمریکا نباید سوریه را مورد حمله مجدد قرار 
دھد. نظر به این که موشکھای آمریکایی 
پشت جبھه ارتش روسیه در سوریه را 
مستقیما ھدف قرار دادند، واکنش روسیه را 
باید حمل بر خویشتنداری یا ناتوانی مسکو 
در مواجھه با سیاستھای جدید دولت ترامپ 

  کرد.

حالت، به نفع خود حکومت ایران و در ھر دو 
نیز به سود صلح است که دولت جمھوری 
اسالمی موقعیت ناپایدار دولت ترامپ را 
دریابد و توجه کند که درست با توجه به این 
موقعیت ناپایدار، بھانه ندادن به جنگ طلبان 

  در دولت ترامپ اھمیت فزاینده ای دارد.

امپ را ماجراجویانی که بخشی از اطرافیان تر
تشکیل می دھند، به دنبال یافتن عرصه ای 
دیگر برای قدرت نمایی نظامی اند. دونالد 
ترامپ عرصه ھای احتمالی چنین 
ماجراجویی ھایی را مسائلی نامیده است 
که باید بدانھا پرداخت. از شبه جزیره کره تا 
ایران، از سوریه تا یمن، از افغانستان تا 

شه ھای آبھای جنوب چین، طراحان نق
نظامی آمریکا به دنبال عرصه ھای جدید 
برای آزمودن سالح ھایی می گردند که نظیر 
آن با نام "مادر ھمه بمبھا" تقریبا ھمزمان با 
اظھارات اخیر رئیس سیا، در افغانستان به 

  کار رفت.

ممکن است در درون نظام جمھوری اسالمی 
کسانی باشند که حمله ھوایی و موشکی 

خی اھداف در ایران را به سود آمریکا به بر
خود بدانند. ھمچنین ممکن است برخی از 
نیروھا در جمھوری اسالمی در آرزوی 
بازگشت آمریکا به سیاست تحریم تمام عیار 
ایران باشند. اما پرسش اصلی این است که 
آیا یکی از این دو احتمال، مطلوب برآیند 
نیروھا در جمھوری اسالمی است؟ روی 

ی جمھوری اسالمی به مذاکراتی آوردن رھبر
که حاصل آن برجام بود و پیش رفتن 
سیاست تن دادن به برجام در جمھوری 
اسالمی، این تصور را دشوار می کند که 
گرایش به بازگشت به دوره تحریمھا یا 
گرایش به درگیری نظامی مستقیم با آمریکا 
در نظام جمھوری اسالمی دست باال را 

  داشته باشد.

را بر این بگذاریم که چنین نیست،  اگر فرض
کسانی که نمی خواھند تحریمھای جدید 
علیه ایران اعمال شود یا ایران مورد حمله 
نظامی قرار گیرد، باید بدین بیاندیشند که 
برای جلوگیری از این دو سناریو از دستشان 

  چه کار بر می آید.

 

 

  

 روند انتخابات سیاست مطالبه محوری و کنشگری در از متن اعالمیه
  

و کنشگری در جريان انتخابات تاکید داريم. پیشبرد اين سیاست به معنی شرکت و يا عدم شرکت در ما بر سیاست مطالبه محوری 
انتخابات آتی نیست. امری که در ھفته ھای قبل از انتخابات در دستور تصمیم گیری قرار می گیرد. اما به اين مفھوم است که از فضای 

م، تامین حق ھمه نیروھای سیاسی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن، کوشش با انتخابات برای طرح برنامه، خواست ھا و مطالبات مرد
نیروھای ھمراستا برای کاندیداتوری مستقل و عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن عرصه بھره گرفته شود. از اين رو ما در مختصات 

برای شکستن فضای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی و کنونی، بر مطالبه محوری و کنشگری در روند انتخابات، اعمال فشار به حکومت 
نیروھای آزادیخواه و دمکرات می خواھیم که با   رفع حصر و به میدان آمدن گروه ھای اجتماعی برای طرح مطالبات خود تاکید داريم. ما از

  .اين سیاست ھمراه شوند

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)اجرائی  –ھیئت سیاسی 
  
 )٢٠١٧مارس  ٢٩( ١٣٩٦فروردين  ٩



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه    ٧٩شماره     

فروردین  ٢٤یکی از خبرنگاران "ایلنا" در 
 ٢٨روز تأخیر خبر فوت یک پرستار  ١١با 

کاری را در سایت  سال در حین شیفت
این خبرگزاری منتشر کرد. آن گون ک از 

این  این گزارش بر می آید علت مرگ 
پرستار جوان ک مھدی رضایی نام 
داشت و در بخش مراقبت ھای ویژە 
بیمارستان فیروزگر ب صورت قراردادی 
کار می کرده، ایست قلبی ب دلیل 

 فشار کاری شدید بودە است.

لین بار نیست ک چنین متأسفان این او
اتفاق دردناکی در محل کار رخ می دھد. 
قبل از این نیز اخباری از مرگ ھای این 
چنینی در محل ھای کار به خاطر 
خستگی مفرط ناشی از فشار کار و 
اضاف کاری یا عدم رعایت مقررات مربوط 
ب ایمنی کار اتفاق افتادە یا عدە ای ھم 

اما در مورد  معلول و ازکارافتادە شدەاند.
پرستار، آن ھم در بیمارستان، بخصوص 
که متوفی جوان ھم بودە، چیزی است 
ک کمتر کسی انتظارش را دارد. ب نظر 
می رسد با توج ب جو بی قانونی و 
فشاری ک در محیط ھای کار برای 
سوداندوزی ھر چ بیشتر حاکم کردەاند، 
احتماال وقوع چنین اتفاقاتی دور از انتظار 

  خواھد بود.ن
در محیط ھای کارگری، تعداد حوادث کار، 
طی سال ھای گذشته سیر صعودی 
داشت و کمتر روزی است ک خبر مرگ 
یا مصدوم شدن یک یا چند کارگر در اثر 
حوادث کار توسط رسان ھا منتشر 
نشود. دلیل اکثر این حوادث نیز چیزی 
غیر از این نیست، ک کارفرمایان به خاطر 

ھر چه بیشتر، با سودجویی 
چشمپوشی از مسایل ایمنی کار، 
ھمراه با افزایش فشار کار بر کارگران، 
آمار حوادث کار را به قیمت جان کارگران 
باال می برند. بار ھا دیده شده است که 
ب جای استخدام کارگر جدید، کارگران را 

وادار ب اضاف کاری اجباری می کنند و چون 
کفاف ھزین زندگی دستمزدھا پائین است و 

کارگر و کارمند را نمی دھد، کارگران نیز برای 
جبران کسری ھزین ھایشان تن ب اضاف 
کاری در شرایط نامناسب را می دھند. 
پرواضح است، در نتیجه چنین رویکردی، ھر 
از چند گاھی ک خبر تعدادی از این حوادث 
منتشر می شود، مسئوالن ذیربط برای 

 مصاحب می کنند و خالی نبودن عریض
وعدە پیشگیری و پیگیری می دھند، ولی بار 
ھا دیده شده است که این سخنان تنھا برای 
فریب معترضان صورت گرفته و در حد وعدە 
باقی می مانده است، و در آخر اقدامی 
صورت نمی گیرد. ب عنوان مثال ھئیت 
تحقیق علت فاجع پالسکو را ک ب مرگ 

دە دیگری منجر شد، دەھا آتش نشان و ع
عدم رعایت نکات ایمنی، بنیاد مستضعفان، 
کارفرما، شھرداری و ادارە کار اعالم کرد، 
ولی ھیچ کدام از این نھادھا ھنوز اقدامی 
برای تغییری در روی شان انجام ندادند و گویا 
اند. علتش ھم روشن  قضی را جدی نگرفت
است، خیالشان راحت است ک ریش و 

ت خودشان است و مجازاتی قیچی در دس
در انتظارشان نیست. در بعضی از این حوادث 
ً چندین کارگر کشت و مصدوم شدند و  قبال
مشخص شد ک کارفرما مقصر است ولی 
کسی را محاکم نکردند و ماه ھا طول 
کشید تا تأمین اجتماعی با پرداخت مقرری 
ب خانوادە کشت شدگان موافقت و اقدام 

  کند.
یس یکی از شوراھای اسالمی کار ب قول رئ

در شھر قزوین در سال گذشت ھزین درمان 
درصد باال رفت و البد ب جیب  ١٠٠کارگران 

صاحبان بیمارستان ھا سرازیر شدە و درآمد 
بیمارستان ک باال بود، اکنون باالتر رفت و 
ً صاحبان و مدیران شان نمی توانند  قاعدتا

کنند ک درامد  مثل کارخان داران و... ادعا
  کافی برای استخدام پرستار ندارند.

ً از طرف سازمان ھای  طبق اطالعاتی ک قبال
پرستاری منتشر شدە است، ھم اکنون در 

بیمارستان ھا یک پرستار باید کار چند پرستار را 
انجام دھد، تعداد زیادی پرستار بیکار و آمادە ب 
کار ھم ھستند ک عدەای شان بخاطر کار و 

ایط بد کاری مھاجرت می کنند. بنابراین شر
مشکل کمبود پرستار وجود ندارد، اما زیاده 
خواھی صاحبان بیمارستان ھای خصوصی و 
مدیران بیمارستان ھای غیر خصوصی موجب 
می شود ک آن ھا از استخدام پرستار خودداری 
کنند و مانند صاحبان و مدیران صنایع ب جای 

کار و فشار کاری را افزایش نیروی کار، ساعات 
باال ببرند، ک این عمل غیر انسانی، سالمت و 
جان پرستاران را ب خطر می اندازد و می تواند 
عواقب زیانباری برای بیماران بوجود آورد. در 
بسیاری از کشورھا پرستاری از مشاغل سخت 
و زیان آور ب حساب می آید، به ھمین جھت 

غلی ویژەای دارندگان این شغل از امتیازات ش
بھرمند اند و ساعات کاری کمتری دارند، و می 

  توانند بھتر از بیماران پرستاری کنند. 

بر اساس تحقیقاتی ک در برخی مؤسسات 
تحقیقاتی اسکاندیناوی صورت گرفت 
کارشناسان ب این نتیج رسیدەاند ک کاھش 

 ٦ساعات کار روزان کارگران و کارمندان ب 
ن تنھا زیانی برای  ساعت بدون کسر مزد،

کارفرما ندارد، بلک کال ب سود آن ھا و جامع 
است، زیرا باعث سالمت بیشتر نیروی کار، 
ھای  کاھش مرخصی ھای استعالجی، ھزین
درمانی و مراقبتی، ازکارافتادگی زودرس و 
طوالنی تر شدن سالھای کاری و ھم چنین 
تقویت بنی صندوق ھای بیم می شود و در 

ن ک کیفیت و بازدھی کار را بھبود می ضمن ای
بخشند، آمار بیکاری را نیز پائین می آورند، و 
امکان می دھد تا جایگزینی تدریجی بخشی از 
نیروی کار با ربات ھا ب صورت اندیشمندان تری 

ساعت  ٦انجام شود. ب نظر می رسد ک طرح 
کار ب تدریج در این کشورھا ب طور کامل 

ناگفته نماند اکنون این طرح در اجرایی شود و 
از مؤسسات ب صورت آزمایشی در حال   برخی 

  اجراست.

 

 سودجویی کارفرمایان، بی تفاوتی دولت، آمار باالی مرگ کارگران

 صادق کار                                      
 

  ن فدائیان خلق ایران (اکثریت)از متن برنامه سازما

  برنامه اجتماعی
...  

  ران. حقوق کارگران و مزد بگی٢

المللی حقوق اقتصادی و  ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعالمیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین 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 و 

داند و برای عملی کردن برنامه زیر تالش  دگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو اولویت ھای برنامه خود میارتقا ھمه جانبه شرایط زن
  کند: می

  ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ تشکیل سندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل
  ان و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی.ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگر

  ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغلی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند.
  نان.ـ تامین حداقل حقوق برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آ

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

ارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و ھای درمانی، بیکاری، از ک ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه
  ھای آنان. خانواده

ھای کار به منظور حفظ ایمنی و سالمت کارگران و  ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل
  مزدبگیران.

یق اعطای زمین و تسھیالت، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان ھای مسکن و مصرف کارگری از طر ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی 
  ھای کارمندی و کارگری. ھای بازنشستگی به اتحادیه تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق

  نفی.ھای ص ھای واحدھای تولیدی از طریق سازمان گیری ـ فراھم آوردن حق اظھار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم
  المللی کار. ھای اساسی سازمان بین ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون 
 



 
 

    
 

  
ً ھم به این  این البته قطعی است که شورای نگھبان او را رد صالحیت خواھد کرد. خود وی این را بھتر از ھر امید  کس دیگری می داند و اصال

 نیامده که وی را اجازه ورود به گود رقابت دھند

  ٧صفحه   ٧٩شماره     

  معنی آمدن احمدی نژاد                      

 بھزاد کریمی                                              
 

 

ھمیشه نسبت به احمدی نژاد بیزاری 
ام. ھمچنان ھم دارم. او  سیاسی داشته

یک پوپولیست امام زمانی فوق مرتجعی 
ای  است که با ماجراجویی تمام، در برھه

حساس بر سرنوشت یک کشور و مردم 
ن است که دوره چنگ انداخت و باز ھم بر آ

دیگری این چنین کند. اما ثبت نام امروزش 
برای کاندیداتوری محشر بود! این یکی 
کارش را می باید امتیاز داد! او با اعالم 

توصیه چند ماه   ، جسورانه کاندیداتوری
ً به ھیچ گرفت. پس  پیش خامنه ای را علنا

برای نخستین بار و شاید ھم آخرین بار 
نمره خوب داد! او با می باید که به او 

آمدنش در واقع حکم ولی فقیه مبنی بر 
"کنار بکش" را بدل به یک "نه" به 

ای کرد و این نباید کم چیزی گرفته  خامنه
شود! این کار او خوب بود و ضرورت 
داشت! زیرا که ھر حد از درھم شکستن 
تابوی ولی فقیه و گذشتن از خط قرمزھای 

خود اقدامی  اش، در نفس او و عمله و اکره
 .است مثبت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ای او را گفت که نیا چون اگر  اگر خامنه
بیایی فضا دو قطبی می شود، جواب او 
حاال این شده که "نه "آقا"، این نمی شود 
که چیزی را برای خود بپسندی ولی برای 
دیگران نه! و نمی شود که بیایی و زرنگی 
به خرج دھی و فضای سیاسی را در 

ھای خودت دو قطبی  و برنامهسمت اراده 
بکنی اما انتظار این را نداشته باشی که 
یک زرنگ دیگر ھم سر برآورد و اعالم سه 

 قطبی کند!"

این البته قطعی است که شورای نگھبان 
او را رد صالحیت خواھد کرد. خود وی این 

ً    را بھتر از ھر کس دیگری می داند و اصال
اجازه ھم به این امید نیامده که وی را 

ورود به گود رقابت دھند در واقعیت امر 
ھم، این برای سیاست در ایران اھمیت 
چندانی ندارد که او بتواند به ھدفش نایل 

که برای تحقق آن ھم امکان واقعی  –آید 
مھم ھمانا نتیجه مشخص این  - وجود ندارد

اقدام اوست که جز فروریزی باز ھم بیشتر 
او که خود  اقتدار والیت چیز دیگری نیست.

برکشیده والیت در دھه ھشتاد بود، اکنون 
در دھه نود می خواھد در مقام "نه" گفتن 

  عملی به اراده والیت جا بیفتد.

احمدی نژاد خوب فھمیده است که رد 
صالحیت او توسط این نھاد والیی، خود 
نوعی از سرمایه گذاری سیاسی برای 
فرداست. زیرکی او به این است که می 

ای ندارد و  الیتمداری دیگر آیندهداند و
آفتاب آن رو به غروب گذاشته و طشتش 
در حال فروافتادن از بام است. معنی 
آمدن او ھمین است. اگرچه او نسبت 

پوپولیستی خودش   به پایگاه گذشته
دچار توھم است و خوش خیاالنه گمان 
دارد که می تواند زیر علم اسالم 

حریفان ناسیونالیستی ایرانی از دیگر 
اسالم محور خود گوی پیروزی برباید، اما 

اش به انزوای والیت در  در وقوف یابی
ً برحق است. شامه  جامعه انصافا

  سیاسی او اشتباه نمی کند.

راست آن است که احمدی نژاد در 
ھایش  شھامت و ایستادگی

ھایی با موسوی دارد، اگرچه  مشابھت
در دو سمت و در خدمت دو اندیشه و 

ی به دو ھدف. ھر دو اینان جسور وفادار
اند ولی در زمینه نجابت بکلی دو 

اند. احمدی نژاد حتی  شخصیت متفاوتی
ای ھم از کاراکتر اخالقی بودن  ذره

مھندس موسوی محصور ولی فقیه را در 
شخصیت جنجالی خود ندارد. او فقط 
این را می فھمد و بدرستی نیز، که 
ایستادگی سیاسی اگر ھم در کوتاه 

دت ھزینه دارد در دراز مدت اما می م
  تواند مایه ظفر شود.

در این میان اما سئوال مشخص لحظه 
این است که آقای روحانی چه؟ آیا او 
حاضر است برای یک بار ھم که شده 
سیاست را در شجاعت تعریف کند؟ یا 
که ھمچنان سودای طناب بازی دارد و 

ای  کماکان دل به جلب و جذب خامنه
انتظار از او این نیست که  است؟ بسته

با والیت درافتد زیرا که چنین چیزی 
ً با تیپ وی و طرز فکرش خوانایی  اساسا

ً به وجناتش نمی خورد.    ندارد و اصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما پرسیدنی است که آیا می خواھد 
دستکم این آمادگی را از خود نشان 
دھد که در رقابت با رئیسی ھول داده 

ای،  شخص خامنه شده به میدان توسط

بر سابقه جنایات این "آیت هللا قتل عام" 
طی دھه شصت در برابر انقالبیون انگشت 
بگذارد؟ آیا اراده این را دارد که این درشت 
مھره بیرحم دستگاه قضای نظام طی دھه 
ھفتاد بر ضد روحانیت منتقد و این سرکوبگر 
خشن علیه جنبش سبز در دھه ھشتاد را 

نماید؟ آیا اینھا انتظارات به صراحت معرفی 
تر از این ھم  خیلی بزرگی اند؟ مگر حداقل

ھا بزرگ اند یا که دل  می شود؟ آیا خواست
  پاسخ دھنده کوچک است؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کسی از آقای روحانی انتظار ندارد که  
چون احمدی نژاد سر به طغیان نھد و 
ھمچون وی به تحقیر ولی فقیه برخیزد. اما 

شان حداقل می خواھد که رئیس باالخره ای
ھای خود بشود یا نه؟ یا که  جمھور گفته

کماکان قصد دارد تا عادت به تمکین در برابر 
اراده "آقا" را ادامه دھد؟ آقای روحانی و 
بیش و پیش از ایشان، اصالح طلبان 
حکومتی باید بدانند که دیگر وقت مانوور 

  ھای درون والیی سر آمده است. دادن

گر ھم نمی خواھند از دستگاه قدرت آنھا ا 
واقعی در جمھوری اسالمی، این درس را 
بیاموزند که اکنون دیگر زمانه تصمیمات 

ھای بزرگ فرا رسیده است و  کالن و اراده
نمی خواھند دریابند که می باید از الک 

ھای کوچک بیرون زد و با  حقیر بازی
ایستادن در برابر والیت و اھل والیت چھره 

و با جامعه و پایگاه اجتماعی اصالح و کرد 
تحول درآمیخت، حداقل از شھامت 

  سیاسی کردن احمدی نژاد الھام گیرند.

آری زمانه اگر امروز برای ولی فقیه و پیروان 
نظامی و عمامه به سرھای رانت خوار پیرو 

ھای بنیادی برای نجات  او ھنگام تدبیر بینی
ح آن است، برای اصال  نظام و حفظ آینده

طلبان راستین ھم می باید که وقت بیرون 
ھای محصور در قدرت والیی  زدن از حلقه

باشد. اگر طرف مقابل بگونه قانونمند در 
سمت رھایی والیت از کابوس جمھوریت 
است که نقشه می کشد، آلترناتیو آن نیز 

  جز رھانیدن جمھوری از والیت نیست.

اما باالخره ایشان حداقل می 
خواھد که رئیس جمھور 

ھای خود بشود یا نه؟ یا  گفته
که کماکان قصد دارد تا عادت 
به تمکین در برابر اراده "آقا" را 
ادامه دھد؟ آقای روحانی و 

ز ایشان، اصالح بیش و پیش ا
طلبان حکومتی باید بدانند که 

ھای  دیگر وقت مانوور دادن
 درون والیی سر آمده است

احمدی نژاد خوب فھمیده 
است که رد صالحیت او 
توسط این نھاد والیی، خود 
نوعی از سرمایه گذاری 
سیاسی برای فرداست. 
زیرکی او به این است که 

دیگر می داند والیتمداری 
ای ندارد و آفتاب آن رو  آینده

به غروب گذاشته و 
طشتش در حال فروافتادن 

 از بام است

این البته قطعی است که 
را رد صالحیت  شورای نگھبان او

خواھد کرد. خود وی این را بھتر از 
ً   ھر کس دیگری می داند و اصال

ھم به این امید نیامده که وی را 
در اجازه ورود به گود رقابت دھند

واقعیت امر ھم، این برای 
سیاست در ایران اھمیت چندانی 
ندارد که او بتواند به ھدفش نایل 

که برای تحقق آن ھم  –آید 
مھم  -عی وجود نداردامکان واق

ھمانا نتیجه مشخص این اقدام 
اوست که جز فروریزی باز ھم 
بیشتر اقتدار والیت چیز دیگری 

 نیست



 
 

 

   ٨صفحه    ٧٩شماره     

  کمپین درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی
 

  معلمان و فرھنگیان فرھیخته ایران!
  

سط معلمان و فرھنگیان آقای اسماعیل عبدی معلم، فعال صنفی و عضو ھیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تھران است که تو 
  فرھیخته این استان، با مجوز و نظارت کمیسیون ده وزارت کشور انتخاب شده است.

  
او برای گذراندن شش سال محکومیتش، به اتھامھای واھی و به جرمی ناکرده در زندان به سر می برد و حتی دو سال متوالی در سال نو  

 انواده اش محروم شده است.و تعطیالت نوروز از مرخصی و بودن در کنار خ
عبدی فقط برای احقاق حقوق معلمان و دانش آموزان، ارتقای آموزش و پرورش و فرھنگ کشور که اصل سی ام قانون اساسی جمھوری 

  اسالمی بر آن تاکید دارد تالش کرده است و جرمی مرتکب نشده است.
  ھمکاران عزیز،

  
  نیست.جای معلم، فعال صنفی معلمان و وکیلش زندان  

  دربند بودن کنشگر صنفی معلمان یعنی نادیده گرفتن و محروم کردن معلمان، فرھنگیان و دانش آموزان از حقوق مادی و معنوی خود.
  زندانی کردن معلم به معنی بی توجھی به آموزش و پرورش، فرھنگ، علم و دانش است و نتیجه اش بر ھمگان آشکار.

  ھمکاران آزاده و فرھیخته،
  

م با امضای درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، قدمی در جھت احقاق حقوق خود و بیائی 
  اصالح امور آموزشی کشورمان برداریم.

   
  

  متن کمپین
  

  درخواست آزادی آقای اسماعیل عبدی ، دبیر ریاضی

  به نام خداوند جان و خرد

  سماعیل عبدی، دبیر ریاضی دبیرستانھای اسالمشھر، استان تھرانموضوع : درخواست آزادی آقای ا

  ریاست محترم قوه قضائیه
   

  با سالم و احترام
  

به عرض می رسانیم که ھمه ما از دل و جان آرزو داریم به جای آقای اسماعیل عبدی که یک معلم دلسوز به آموزش و پرورش فرزندان و  
  ادی زندان باشیم.فرھنگ کشور است، حتی در سلولھای انفر

  
آقای اسماعیل عبدی نه دزد است، نه آدمکش، نه فروشنده مواد مخدر، نه اختالسگر، نه جاسوس بیگانه و نه وطن فروش. او یک فعال  

صنفی معلمان کشور است که برابر مقررات و آیین نامه کمیسیون ده احزاب و تشکلھای وزارت کشور جمھوری اسالمی ایران توسط 
رھیخته استان تھران به عنوان یکی از اعضای ھیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تھران انتخاب شده، او عاشق تعلیم و معلمان ف

  تربیت راستین، انسانیت و دلسوز فرزندان ایران است که اکنون در زندان اوین در حال گذراندن شش سال محکومیت خود است.
  

  آقای آملی الریجانی،
  

که دزدھا، اختالسگران میلیاردی اموال مردم و بیت المال، فروشندگان و پخش کنندگان مواد مخدر خانمان برانداز و آسیب بسیار شاھدیم  
ً در جامعه جوالن می دھند. اما فعاالن صنفی معلمان که برابر قانون اساسی جمھوری  زنندگان به ملت و مملکت آزاد می شوند و مجددا

  لم و دانش و اھداف انسان وستانه کار می کنند به بند کشیده می شوند !اسالمی ایران برای پیشرفت ع
  

  آقای الریجانی،
  

   ما معلمان ایران از شما انتظار داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا ھر چه زودتر آزادی آقای اسماعیل عبدی محقق شود
ً اقدام به موقع شما باعث دلگرمی جامعه معلمان و جلوگیری از تداو  م دلسردی و نگرانی ھای موجود این بخش از جامعه خواھد شد قطعا

و مانع خواھد شد تا معلمان کشور در جلوی درھای زندانھا، برای داوطلبانه رفتن به زندان تجمع یا صف بندند که در خور و شأن جمھوری 
  اسالمی ایران و ملت ایران نیست.

  با سپاس و احترام
  

  جمعی از معلمان ایران 
  ه:رونوشت ب

  
   ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران - ١

  
  رئیس محترم مجلس شورای اسالمی ایران - ٢

  
  جھت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. 
  

  آدرس لینک:
  

-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep 
uOJkHMfVPZhwkBQnvtTnLOWAsvGP_MFC1mfP9X6LbBvCg/viewform?c=0&w=1&fbzx=-2677257448022299600  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep


  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٧٩شماره     

  
 

  یادداشتی از نرگس محمدی در آغاز دوره جدید زندانش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پایان  ٩۵اسفند  ٢۴سال حبس من در این زمستان سرد در  ۶د. حکم رس انگیز می رود و بھاری دل آید. زمستانی سرد می بوی بھار می
رسد. لحظه پایان حکم پیشین قالب به آغاز محکومیت جدید انداخته و  ساله از راه می١۶پذیرفته و در ھمان لحظه آزادی، محکومیت 

 دھند. ی یک روزه برای تنفس آزادی نمیبندند. به خیال خودشان فرصتی حت کند. زنجیر به زنجیر می زنجیره طویل حبس را محکم می

توانند  پذیری زندانی و ماحصل آن درد و رنج است. نمی سازی و برگشت برند که کارکرد زندان پشیمان عقل و دلباختگان قدرت، گمان می
اده اوست و اینجاست که خواه، بارور شدن باورھای او و محکم شدن ار باور کنند که روی دیگر رنج ناشی از سلب آزادی از انسان آرمان

یابد و با  ھای مفقوده زندگی و انسان بودنش را می رغم باختن آزادی تنزل یافته انسان به بودن در خیابان و خانه، حلقه فرد زندانی، علی
  د.گیر ایی که به ازای از دست دادن آزاد بودنش به دست آمده، آرام می پوشد و با آزادگی رضایت، از آزادی کاذب چشم می

اراده  دھم به جای انسان بی روم. آرام ام. در این لحظه و در این مکان ترجیح می به پیشواز بھار و نو شدن و آغاز محکومیتی دیگر می
  ھا باشم. اسیر به ظاھر آزاد، انسان بااراده آزاد ھرچند محکوم به اسارت در زندان

کرده در مقابل انقیاد و سلطه، زن معترض، ھرچند زندانی  سکوت پیشه جای زن محروم از حقوق انسانی و تسلیم و دھم به ترجیح می
  باشم.

جای مادر ھمنشین با دختر و پسر به خاکستر نشسته در فردای ایران، مادر ایستاده بر تضمین حقوق انسانی فرزندان  دھم به ترجیح می
  فردای سرزمینم، ھر چند محبوس در اوین باشم.

ن سرزمینم در تقالی آزادی و عدالت اند، و در ھر زمان و مکان رنج این تالش را متحمل اند و زندانیانی چون دانم زنان و مردا ھرچند می
  پردازان دموکراسی و آزادی نیستیم. من، تنھا قربانیان و ھزینه

سرمست از بوی بھار ای سپری نشده که صدای پرندگان  نشینم. ثانیه کنم و در گوشه حیاط زندان می در خیالم عقل و دل، آرام می
ھای  ھا و جوانه ای نسیم بھاری، زمانی غنچه کنند. گویی دل به دنبال بھانه است. لحظه قرار پرندگان مھاجرم می اختیار دلم را بی بی

  کنند. میگردند و چشمانم تر و دلم خون  ام می سرزده، روزی صدای دلنشین پرندگان و دمی ابر و بوی باران، بھانه یاد عزیزان سفر کرده
  آری یک روی این ره، صبر است و عزت و ایمان و روی دیگر آن، رنج است و عصیان.

  راه روشن است،

  
  ایمانم شعله ور، چشمانم پر اشک،

  
  قامتم ایستاده، قلبم پردرد و پرتپش،

  
  ھایم استوار، دستانم پرانتظار، گام

  
  در انتظار صلح و آزادی و انسانیت.

  

  نرگس محمدی
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  ١٠ صفحه   ٧٩شماره     

ون نیز کم کم شعله آتش بحث سازند. اپوزیسی جمھوری در راه است و مقامات جمھوری اسالمی خود را برای آن آماده می انتخابات ریاست
ھای اپوزیسیون خارج از حکومت ھیچ نقش قابل توجھی در  جاودانه شرکت یا عدم شرکت را تندتر خواھد نمود، ھر چند که احزاب و گروه

طبق معمول  روند این انتخابات، ھمچون بسیاری از انتخابات پیشین، بازی نخواھند کرد، اما این امر مانع از شدت این بحث نخواھد شد.
سنوات گذشته، بحث رابطه مشروعیت جمھوری اسالمی و انتخابات نیز ھمچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. ھدف این نوشته، 
بررسی نقش انتخابات در جمھوری اسالمی است. چرا انتخابات و مشارکت مردم برای ھمه نیروھای سیاسی، و بویژه طرفداران جمھوری 

 ادی برخوردار است؟اسالمی، از اھمیت زی

  نکته در باره مشروعیت چند

شود و این  مشروعیت ارزشی است که یک فرد یا نھاد به خاطر داشتن ان به طور گسترده توسط مردم به رسمیت شناخته می
اختیار دارند، اما ھا(ی قدرتمند) حق انحصاری استفاده از قدرت را در  دانیم که ھمه دولت گردد. ما می مشروعیت موجب اقتدار و قدرت می

گاه سر و کارمان با نیروھای خشن نظامی نخواھد افتاد یا فقط به  واقع اکثر ما ھیچ این تنھا دلیل تبعیت ما از نھادھای دولتی نیست. در
د را ببندیم. گیریم که موقع نشستن در اتومبیل کمربند ایمنی خو کم یاد می پردازیم. ما کم خاطر ترس از قانون دست به تبعیت از آن نمی

شاید در ابتدا، وقتی قانون وضع شد، از ترس جریمه و بتدریج به خاطر حفظ امنیت شخصی و نه ترس از قانون، از کمربند ایمنی استفاده 
ری به رفتار کنیم. در ھر حال، ما به خاطر امنیت، منافع خود، ترس از دولت یا ھر دلیل دیگ” به درستی“گیریم که  کنیم. به عبارتی یاد می

شود (تعریف وبری)، بلکه باید بتواند باعث  دھیم. دولت فقط به خاطر در انحصار داشتن زور دولت نمی دولت اجازه استفاده از قدرت را می
  رشد و توسعه در جامعه، نظم و قانون،... نیز گردد.

تواند  کند)، مشروعیت می نجا به آن محدود میھای اساسی مشروعیت چیست؟ بنا به تعریف وبر (که نوشته حاضر خود را در ای اما پایه
ً سلطنت، خانواده پادشاه یا ملکه بنا به سنت حکومت را در اختیار دارد.   -سنتی، کاریزماتیک و عقلی قانونی باشد. در نمونه سنتی مثال

ً نماینده خدا بر زمین باشد یا بنا بر سنت خاصی ھمه می پادشاه، می ان ملکه اجازه حکومت کردن را دارند. نوع پذیرند که فرزند تواند مثال
سی دیگر مشروعیت کاریزماتیک است. در این مورد فرد بر تاریخ، تداوم و رفتار بر طبق روال گذشته تکیه ندارد، بلکه او بنا بر قدرت مغناطی

انست با کاریزمای خود جمھوری اسالمی تواند مردم را بسیج نماید و از این طریق به عنوان رھبر مشروعیت بیابد. مثال، خمینی تو خود می
ً متکی بر شخص است و با مرگ رھبر از بین می رود، البته اگر  را جایگزین سلطنت نماید. در این مورد مشروعیت نھادینه نیست و کامال

زماتیک از طریق سنت، یا حتی را ایجاد کنند. در این صورت، مشروعیت کاری” عادت کاریزما“طرفداران وی نتوانند به طرق دیگری، به قول وبر 
-دھنده راه خمینی است. در نھایت مشروعیت عقلی و قانون، ادامه” سنت اسالمی“یابد. در ایران ولی فقیه، از طریق  قانون ادامه می

مانند  شود، قانونی است. این مشروعیت بر پایه قوانین و فرایندھای انتخاباتی است و فرد منتخب بنا به رأی مردم صاحب قدرت می
  جمھور. این شکل، بر خالف مشروعیت کاریزماتیک که بر نھادھای بسیار ضعیفی تکیه دارد بشدت نھادینه است. رئیس

ً به صورت درھم تنیده توانند وجود داشته باشند. در انگلیس یا سوئد، ما شاھد  ای به طور ھمزمان می نکته مھم این که این اشکال معموال
ھا،... در ایران، در زمان  قانونی با نھادھایی مانند مجلس، وزارتخانه-ملکه یا پادشاه ایم و ھم عقلی ھم مشروعیت سنتی به شکل

خمینی اگرچه نھادھای جدید جمھوری اسالمی ایجاد و بسیاری از نھادھای رژیم قبلی حفظ شدند، اما تا مدتی طوالنی حضور خمینی 
زمان بودیم. امروز، اگر چه  . در آن زمان ما شاھد ھر سه شکل مشروعیت به طور ھمباعث تضعیف بسیاری از نھادھای جدید و قدیمی بود

باشد. در ایاالت متحده  فقیه می ای از قدرت زیادی برخوردار است، اما این قدرت نه نتیجه شخص خودش بلکه به خاطر نھاد والیت خامنه
جمھورھای  گردد، اما رئیس کند صاحب قدرت می حراز میجمھور به خاطر پستی که ا قانونی است و طبعا رئیس- مشروعیت عقلی

اند مانند روزولت. قانون اساسی ایاالت متحده نیز در میان مردم از اھمیت بیشتری نسبت به بسیاری از  کاریزماتیک ھم وجود داشته
این رو، تغییر در آن امری بسیار  بفرد بدل گشته است. و شاید از کشورھای دیگر برخوردار است و به نوعی به یک نماد مقدس و منحصر

اید. بدین جھت برخی معتقدند که قانون اساسی ایاالت متحده، خود دارای یک مشروعیت سنتی است که ھمه عناصر  مشکل به نظر می
  کند. دیگر سیاسی آمریکا را به ھم متصل می

قانونی یاد کرد. طبعا ما در اینجا صحبت از -ن از مشروعیت عقلیتوا شود از آنجا که در ایران انتخابات آزاد و دمکراتیک نیست، نمی گفته می
توان صحبت از روش تجربی و  کنیم. به عبارتی می کنیم. ما بنا بر این معیارھای عمومی نوعی قضاوت ارزشی می معیارھای معینی می

باشد و در روش تجربی تئوری تجربی  گوید سیاست بایستی چگونه ھنجاری مشروعیت سیاسی نمود. در روش ھنجاری، تئوری به ما می
ھای جامعه، و  دانیم که زبان مورد استفاده ما و نیز پژوھشگران ھمه متأثر از نرم گوید سیاست چگونه است. اما به خوبی می به ما می

موکراتیک باشد، ھای د اعتقادات شخصی اند. از سوی دیگر در روش ھنجاری اگر ما بپذیریم که مشروعیت سیاسی باید مبتنی بر ارزش
کنند. از  ھا را به طور کامل دنبال می ھا این ُنرم آن گاه باید نھادھای موجود جامعه را به طور تجربی بررسی نموده و نتیجه گرفت که آیا آن

ً از ھم جدا نمود اما می این رو نمی   ود.توان میزان وابستگی این دو به ھم را کم نم توان دو روش ھنجاری و تجربی را کامال

کنیم. اگر فقط در موارد بسیار نادر  اخالقی نموده، و ازعدالت اخالقی استفاده می  طور که گفته شد ما در شیوه ھنجاری فضاوت ھمان
شناسی در مقابل حکومت سیاسی موجود نمایند.  توان به نیروی زور تکیه نمود، آنگاه مردم جامعه باید بتوانند احساس وظیفه می

ھا مدعی حق  کنند بلکه آن ی نتیجه ثبات و استمرار سیاسی است. از نظر وبر، صاحبان قدرت فقط حکومت نمیشناس احساس وظیفه
  کردن، و تبلیغ و ترویج این حق در جامعه به اشکال متفاوتی اند. افراد باید مشروعیت سیاسی را باور کنند. حکومت

چیزی متفاوت از مجموع اعمال فردی آحاد متشکله آن اند و  ھای اجتماعی و سیاسی ھای سیاسی، نظم در جامعه شناسی سیستم
ً قانون حجاب در جمھوری  زندگی مستقلی دارند. نظم سیاسی وقتی ایجاد می شود که از نظر اجتماعی نھادینه و معتبر گردد. مثال

تواند وجود قانون  دھد نمی ین کار را انجام میاسالمی را در نظر بگیریم، اگر خانمی تصمیم بگیرد این قانون را زیر پا گذارد، او حتی وقتی ا
را نادیده بگیرد. به عبارتی قانون از نظر اجتماعی معتبر، چه ما بخواھیم از آن سرپیچی کنیم یا اطاعت، وجود دارد و به عمل ساختار 

ً ای می ن که بسیاری قانون حجاب را زیر پا دھد. اما از طرف دیگر کارایی اجتماعی یک قانون ربطی به اعتبار اجتماعی آن ندارد. مثال
گوید بلکه آن را به عنوان یک واقعیت اجتماعی معرفی  گذارند. در نتیجه، اعتبار اجتماعی قانون چیزی در مورد اعتبار ھنجاری قانون نمی می
و ” یاسِی قدرت نیستمشروعیت سیاسی... چیزی به جز انتظارات نھادینه شده در مورد مشروعیتِ س“در نھایت باید گفت،  کند. می

  ... کند. شده تعریف می مشروعیت سیاسی را بر اساس ا نتظارات ھنجاری اجتماعی نھادینه“ھای سیاسی،  شناسی نظام جامعه

  ١١ادامه در صفحه 

  انتخابات در جمھوری اسالمی            

  اپوزیسیون و معضل انتخابات                

 رضا جاسکی
  

 



 
 

   ١١ صفحه   ٧٩شماره     

  ... انتخابات در
  ١٠ادامه از صفحه 

ھای سیاسی به صراحت دولتی را مشروط و  امشناسی نظ توان بر اساس جامعه بعد از ھمه این تعاریف سؤال اساسی این است، آیا می
دیگری را نامشروط اعالم نمود؟ کارشناسان در این مورد نظرات متفاوتی دارند. اما بروس گیلی که در مورد مشروعیت سیاسی مطالعات زیادی 

ً مشروعیت س توان چنین پاسخ صریحی داد. بنا به نظر او می دارد معتقد است که نمی یاسی کره شمالی کمتر از نروژ توان گفت که مثال
ً مشروعیت ندارد. مسأله دیگر، این که اگر امروز دولتی مشروعیت دارد، چیزی در مورد چند  است اما نمی توان ادعا نمود که آن کشور اساسا
ً در ایران در اوایل دھه پنجاه رژیم سلطنتی از مشروعیت سیاسی باالیی برخوردار بود، سال بعد نمی اما دیدیم که چگونه سریع  گوید. مسلما

  به جزیره انقالب بدل گشت.” جزیره ثبات“از 

در ھر حال با وجود ان که مشروعیت سیاسی اھمیت سیاسی فراوانی دارد، اما ھمه در مورد مفھوم و منابع آن توافق ندارند. گیلی در سال 
پرداخت. او در گزارش خود، ھر چه شھرونداِن یک کشور ھای ھفتاد و دو کشور جھان از جمله ایران  ، به بررسی مشروعیت دولت٢٠٠۶

تر تلقی نموده بودند، مشروعیت ان دولت را بیشتر ارزیابی کرد. در این بررسی، دانمارک،  نگھداری و اعمال قدرت سیاسی یک دولت را بحق
فت. جالب این که کشورھای ھند و ترکیه بعد از ایران را یا ۴۴و ایران مقام  ۴١، اردن ۴٠، مصر ٢٧، ژاپن ١٣نروژ و ھلند مقام اول تا سوم، چین 

رسیدند، در این بررسی مصر باالترین رتبه را در کشورھای خاورمیانه کسب کرد اما چند سال بعد بھار عربی چھره مصر را  ۶٢و  ۴٩به رتبه 
ً نه مشروعیت قانون اساسی. بنابراین دگرگون نمود. الزم به تذکر است که در این بررسی، او فقط به مسأله مشروعیت دولت پرداخت ه و مثال

توان از مشروعیت سیاسی برای مقایسه یک کشور با کشورھای دیگر یا مقایسه یک کشور با گذشته خود استفاده کرد. دیگر این که  می
  تواند به سرعت تغییر کند. مشروعیت سیاسی می

  انتخابات

پس از انحالل احزاب و ایجاد حزب رستاخیز بدون رونق زیادی برگزار شد. تا قبل از انقالب ، ١٣۵۴آخرین انتخابات دوران رژیم پھلوی در سال 
شد، اما پس از آن استفاده از انتخابات، احزاب و دیگر نھادھای دمکراتیک  کشور تخمین زده می ۴٢” ازاد“تعداد کشورھای  ١٩٧۴پرتغال در سال 

کشور افزایش یافت. در این میان  ١١٨به  ٢٠٠۴در سال ” ازاد“طوری که تعداد کشورھای  در کشورھای دیکتاتوری به سرعت افزایش یافت، به
بسیاری از کشورھا از جمله کشورھای سابق کمونیستی و کشورھای کمتر توسعه یافته، انتخابات را به عنوان راھی دموکراتیک به منظور 

  ز انقالب پرتغال، انقالب ایران نیز به وقوع پیوست.تقسیم قدرت در بین نیروھا و احزاب سیاسی پذیرفتند. کمی پس ا

کند، خمینی قصد بازگشت به احکام دوران اولیه اسالم را نداشت و جمھوری اسالمی را حکومتی بھتر از  طور که ابراھامیان تأکید می ھمان
به لحاظ ساختاری ما با یک تشکیالت  کرد. مختصات این حکومت از نامش، جمھوری اسالمی، پیداست. از این رو، حکومت محمد تلقی می

کند، اما از سوی دیگر برای آن که امکان برپایی  التقاطی روبرو ایم. از یک طرف، حکومت مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا دریافت می
وعده آزادی و جمھوری است، فرم و چنین حکومتی در دنیای امروز وجود ندارد، و نیز آن که حکومت اسالمی برخاسته از یک انقالب بزرگ با 

  ھای غربی اخذ نمود. طرح اولیه قانون اساسی با الھام از قانون اساسی فرانسه نوشته شد. ساختار تشکیالتی خود را از دموکراسی

ھادھای انتصابی توانیم ساختار مختصر شده فرانسه، ایران و سپس چین را در زیر مقایسه کنیم. در این نمودار بسیاری از ن در اینجا می
  اند. جمھوری اسالمی، مانند شورای مصلحت نظام، حذف شده

  شود، نظام حکومتی جمھوری پنجم فرانسه، یک نظام نیمه ریاستی است. در این نظام : طور که دیده می ھمان
  ؛شود رئیس جمھور با رأی مردم انتخاب می -
 ؛ار استرئیس جمھور به موجب قانون اساسی از قدرت زیادی برخورد -
  ، رئیس دولت نقشی فرادست احزاب دارد، اما نقش آن بر خالف ملکه در بریتانیا، نقشی نمادین نیست و ١٩۵٨بنا به قانون اساسی سال  -      

 .جمھور آمریکا نیست از قدرت زیادی برخوردار است، اما این قدرت به اندازه قدرت رئیس        
 ؛شود و محدودیتی برای انتخاب دوباره رئیس جمھور وجود ندارد انتخاب میرئیس جمھور برای پنج سال  -      
ً حق حکومت ندارد و آن را به نخست -        ؛سپارد ووزیر می رئیس جمھور مستقیما
  دولت را  تواند جلس میشود. م دھد که متکی به رأی مجلس است و با رأی اعتماد آن انتخاب می ای را تشکیل می وزیر کابینه نخست -      

 ؛اما مجلس حق استیضای رئیس جمھور را ندارد  - استیضاح کن       
 .جمھور وظیفه ھدایت ارتش و توشیح ھمه قوانین، برپایی رفراندوم... دارد رئیس  -      
    ٩د دارد. اعضای آن به مدت بست بین قوه مجریه و قوه مقننه، شورای قانون اساسی متشکل از نه عضو وجو به خاطر جلوگیری از امکان بن -      
  شوند. این شورا در صورت تقاضای قوه مجریه، مجلس یا سنا به داوری در مورد قانون  جمھور. مجلس و سنا انتخاب می سال از طرف رئیس    

  .روند پردازد. به عبارت دیگر قوانین به طور خودکار به شورای قانون اساسی نمی می       
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 ١٢ادامه در صفحه 

 



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٧٩ شماره    

  ... انتخابات در
  ١١ ادامه از صفحه

 ساختار حکومتی فرانسه
قانون اساسی جمھوری اسالمی با الھام از نظام حکومتی فرانسه، ساختار حکومتی جمھوری اسالمی را تعیین کرد. البته طرح اولیه قانون 

نون اساسی گشت و شباھت اولیه این دو پایان پذیرفت. از ھمان آغازکار، اساسی بالفاصله دچار تغییرات زیادی در مجلس خبرگان قا
ً ھمان نقش رئیس روحانیون والیت فقیه را به ساختار حکومتی اضافه کردند. در ابتدا چنین تلقی می جمھور در  گشت که والیت فقیه تقریبا

نمودند، زیرادوگل ده  جمھور می قانون، صحبت از سلطنت رئیسفرانسه را خواھد داشت. در فرانسه نیز بسیاری، خصوصا در ابتدای تصویب 
  جمھور بودند. سال (او خود استعفا داد)، ژیسکاردستن چھارده سال، و ژا ک شیراک دوازده سال رئیس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساختار حکومتی ایران

پرسی بازنگری قانون  ساختار حکومتی تا ھمهوزیر وجود داشتند. (در  جمھور و ھم نخست از طرفی ھمزمان با والیت فقیه، ھم رئیس
وزیر حفظ گشت). به جای مجلس سنا، مجلس خبرگان رھبری با ھدف تعیین ولی فقیه اضافه شد. الزم به تذکر  اساسی، نقش نخست

امحدود آن، نقش است که در طرح اولیه نه مجلس خبرگان و نه والیت فقیه وجود نداشتند. تفاوت بزرگ دیگر، به جز ولی فقیه و قدرت ن
که با توجه -کند شورای نگھبان ایران را با شورای قانون اساسی فرانسه  شورای نگھبان است. جمھوری اسالمی حتی امروز نیز سعی می

ھای زیادی  مقایسه کند. در صورتی که در طرح اولیه قانون اساسی شباھت - به قدرت بسیار محدود آن در شرایط عادی ھیچ قدرتی ندارد
ً ھیچ ھمه نقاط  بین شورای نگھبان و شورای قانون اساسی فرانسه وجود داشت، اما با تغییر آن در مجلس خبرگان قانون اساسی تقریبا

  ھا را دنبال کنیم. دھنده بخشی از قدرت والیت فقیه است جھت فلش مشترک بین این دو از بین رفت. کافیست در این نمودار که نشان

  توانیم ساختار حکومتی چین را ببینیم. یک زاویه دیگر با نظام حکومتی چین مقایسه کنیم. در شکل زیر می اما بیائید موضوع را از

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساختار حکومتی چین
شود در ساختار حکومتی چین، دو دنیای موازی وجود دارد. نھادھای حزبی و نھادھای دولتی. نھادھای دولتی  ھمان طور که دیده می

کنند. وظیفه نھادھای دولتی مدیریت اقتصاد کشور، روابط خارجی، تحصیالت، علوم،  ی دولتی ھر دولت دیگری عمل میدرست مانند نھادھا
 ً   تکنولوژی، بھداشت و دیگر وظایف عادی دولتی است. اما در جوار نھادھای دولتی، نھادھای حزبی نیز وجود دارند که تقریبا

...  
  ١٣ادامه در صفحه 

  

 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ هصفح  ٧٩شماره     

  ... انتخابات در
  ١٢ صفحهادامه از 

دار اند. با این تفاوت که این نھادھای نامریی وظیفه ھدایت نھادھای دولتی را دارند. از آنجا که ھدف  ھمان وظایف نھادھای دولتی را عھده
ھای دولتی  ھای کنترل دولت از سوی حزب به اندازه دستگاه مشی حزب و کنترل دولت است، دستگاه مشی دولت بر اساس خط تعیین خط

شود که امکان انتخاب مستقیم  شده است و دستگاه بوروکراسی چین دو برابر گشته است. از سوی دیگر به خوبی دیده میبزرگ 
  مقامات از سوی مردم ھم وجود ندارد.

م را توان ھم مردم را دعوت به رأی دادن نمود و ھم رأی مرد در جمھوری اسالمی، خمینی تأکید زیادی بر رأی مردم داشت. اما چگونه می
مشی اسالمی را تضمین نمود؟ در واقعیت امر چند راه بیشتر وجود ندارد. یا این که سیستم  توان پیروی از خط کنترل نمود؟ چگونه می

ً سیستماتیک تقلب  حکومتی مانند چین ایجاد نمود (در اینجا منطور سیاست ھای کلی نظام و نه محلی است)، یا در انتخابات به طور کامال
این که سیستمی مانند جمھوری اسالمی ابداع نمود تا بتوان باکنترل مقامات انتخابی کشور از میزان تقلب در انتخابات جلوگیری  نمود، یا

  کرد.

  در جمھوری اسالمی از ابتدا سعی شد از چند طریق سیر حوادث را کنترل نمود.

  پاسداران برای   ھای اسالمی ایجاد شدند. سپس بسیج و سپاه و کمیتهھا  ، انجمن”ضد انقالب“از ھمان فردای انقالب ابتدا از ترس  -      
  .کنترل ارتش و شھربانی درست شدند        

  جود    و  نھاد والیت فقیه، مجلس خبرگان، و شورای نگھبان با قدرت گسترده و غیرقابل مقایسه با اصل دوم قانون اساسی مشروطه به  -      
 ؛امد        

 کند، مانند شورای مصلحت نظام که در قانون فقیه بنا بر ضرورت خود نھادھای موازی جدیدی را اضافه کرده و می یج ولیبتدر -      
 .ھای نامرئی بیت رھبر که سعی در کنترل روند جریانات را دارند اساسی وجود نداشت یا ھمه زیر مجموعه       
  موارد مختلف، عزل رئیس جمھور، تقلب، تطمیع و تھدید در انتخابات استفاده در صورت لزوم، از حکم حکومتی ولی فقیه در  -      

 .شود می       
   ھای عمومی، مدارس، مساجد و غیره نیز  ھای معمول بکارگیری زور، سانسور یا ھدایت افکار عمومی توسط رسانه طبعا از کانال  -     

 .شود استفاده می      

 انتخابات؟ چرا 
پردازد، پس ھدف  کنند، انتخابات به معنی انتخاب نیست، مجلس به تصویب قوانین مھم نمی ری اسالمی، احزاب رقابت نمیاگر در جمھو 

بازی است؟ پاسخ قطعی به سؤال آخر نه است، انتخابات در جمھوری اسالمی تاکنون   شب از انتخابات چیست؟ آیا انتخابات فقط یک خیمه
  کند. ف بسیار مشخصی را دنبال میشب بازی نبوده است و اھدا خیمه

ھای دیکتاتوری ھم دست به استفاده از نھادھای مشابه  گرایی، تقریبا تمام حکومت واقعیت امر این است که پس از موج سوم دمکراسی
رھا پارلمان، کشورھای دمکراتیک زدند. یکی از دالیل این امر این است که به قول الن بدیو دموکراسی طلسم دوران ماست. در ھمه کشو

شود که نقش مھمی در جامعه بیابند، اما رسما غیرقانونی  انتخابات، دادگاه، احزاب،... وجود دارند. در ایران اگرچه به احزاب اجازه داده نمی
نیز ھستند. نیستند. در جمھوری اسالمی دو نھاد نقش کلیدی دارند، والیت فقیه و انتخابات که ھر دو بازتاب دھنده نام جمھوری اسالمی 

شود، اما تصور جمھوری اسالمی بدون انتخابات منظم غیرممکن  انتخابات ھمیشه برای جمھوری اسالمی خطری بزرگ محسوب می
  است.

اید، وقتی که محتوی درونی یک نھاد خالی شود، چرا باید آن را حفظ کرد؟ برای آن که فرم اھمیت زیادی دارد.  در اینجا این سؤال پیش می
ً د ً یکه تاز میدان گشت، ھمه میمثال ھا نقش  دانستند که احزاب و رقابت انتخاباتی آن ر اواخر دوران سلطنت شاه، پس از آن که شاه کامال

کنند، و شاه با توجه به ھمین واقعیت احزاب را منحل کرد. این یکی از بزرگترین اشتباھات شاه بود. ھر چند که  زیادی در جامعه بازی نمی
کرد، اما از بین بردن احزاب و مبارزه انتخاباتی انان به معنی برھنه کردن  ھای کلی جامعه ایجاد نمی تغییری در تغییر سیاستوجود احزاب 

بازی انتخابات خبر داشتند نیز از اعتراف به وجود خیمه شب  شب رژیم شاه در مقابل چشم ھمگان بود. حتی کسانی که از ماجرای خیمه
  ک شدند.بازی و حذف آن دچار شو

رد اگر دو نھاد انتخابات و والیت فقیه از مھمترین نھادھای جمھوری اسالمی اند، حدس زدن در باره آن که کدام نھاد بیشترین محبوبیت را دا
روز نما شود و اعالم کند که انتخابات امسال بنا به دالیلی برگزار نخواھد شد،. حتی کسانی که ام فقیه خواب کار مشکلی نیست. اگر ولی

شوند. آیا این خود به معنی اھمیت  معنی است دچار شوک بزرگی می کنند که انتخابات در جمھوری اسالمی بی با قاطعیت عنوان می
  انتخابات نیست؟

گزاری گفتمان حاکم در میان روشنفکران ایرانی بود، بدون تردید امروز بر” غربزدگی“اگر در گذشته، پیش از سقوط شاه، استقالل و مبارزه با 
شود. اما شرکت در انتخابات، درست مانند نقش سیاسی روحانیت  ھا محسوب می ھای آن یک انتخابات سالم در ایران از مھمترین دغدغه

کند. در میان اپوزیسیون، اگر چه ھمه شرکت در انتخابات را یک تاکتیک  در جامعه آینده ایران، روشنفکران را به دو دسته مجزا تقسیم می
است. اما بیائید به قضیه از جانب سران رژیم نگاه کنیم. چه ” ھم استراتژی و ھم تاکتیک“کنند، اما در واقعیت برای برخی، آن  یعنوان م

  شب بازی بودن یا نبودن آن پاسخ صحیح دھیم. توانیم به خیمه نیازی به برگزاری انتخابات است؟ فقط از این طریق می

کنندگان اند. پرسش اصلی ھمه صاحبان قدرت،  در کشورھای دمکراتیک و چه دیکتاتوری، انتخاباول، مشکل اصلی ھمه انتخابات، چه 
تایمز  است. برای ھمین پس از انتخابات چند سال پیش یونان یکی در روزنامه فاینشنال” درست“کنندگان به سوی انتخاب  ھدایت انتخاب

این موضوع نه تنھا در اروپا در برگزیت، بلکه در ایاالت متحده نیز خود را ”. دگان اندکنن ترین حلقه زنجیر اتحادیه اروپا، انتخاب ضعیف“نوشت، 
نشان داد. البته وجود نگرانی تنھا نقطه مشترک بین کشورھای دموکراتیک و دیکتاتوری است، زیرا شیوه برخورد با این نگرانی از زمین تا 

  آسمان با ھم تفاوت دارد.
گردد. خطایی  ھای انقالب محسوب می ھای اصلی انقالب بود و حذف آن به معنی خیانتی نابخشودنی به وعده جمھوری و انتخابات از وعده

انتخابات از اھداف مھم رژیم جمھوری اسالمی است. جمھوری ” تر با شکوه“بزرگ، درست مانند حذف احزاب در زمان شاه. برگزاری ھر چه 
مردم تغییر داده است. نظر کسانی چون مصباح یزدی، گلپایگانی و ” ھدایت شده“نتخاب اسالمی تمام دستگاه حکومتی خود را بر پایه ا

جوادی املی و غیره در مورد انتصابی بودن ولی فقیه با توجه به سنت امامان، تاکنون به جایی نرسیده است. خمینیسم به ھیچ وجه 
ً به چھارده قرن پیش برگردد از طرف دیگر شخص خمین نمی ی دغدغه جانشین بعدی را نداشت (در مورد مسأله ولیعھدی خواست دقیقا

ھا در این مسأله نیز ھم عقیده  منتظری ھم روایات متناقض زیادی وجود دارند). اما ھمه انان در مورد قدرت ولی فقیه اتفاق نظر دارند، آن
کنند، عالمان  ھا پاپ را انتخاب می نان که کاردینالترین مقام جمھوری اسالمی را ندارند (ھمچ اند که مردم توانایی انتخاب مستقیم عالی

گیرند. خمینی به عنوان فردی عملگرا، صدارت اسالم  ھای متفاوتی را برای رسیدن به آن در نظر می فقیه را کشف نمایند). اما راه باید ولی
دانست که رھبر نیاز  ار تو خالی نبود، او میدانست. میزان، رأی مردم است برای او فقط یک شع بدون حضور و حمایت مردم را ناممکن می

  تری بود. مردم در زمان حیات خمینی، کار بسیار ساده” ھدایت“به بیعت مردم دارد. فقط مسأله بزرگ این است که 

دید امیز و رقابت در میان طرفداران جمھوری اسالمی است. بزرگترین عامل تھ دوم، ھدف انتخابات حل مسأله قدرت ار طریق مسالمت
ھای رقیب درونی قرار  جمھوری اسالمی خارج از مرزھای کشور و در میان اپوزیسیون برانداز کنونی آن نیست. بزرگترین خطر در میان جناح

  ...گشت،  دارد. در زمان حیات خمینی حل اختالفات و رقابت به وسیله او تا حدی کنترل می
   ١٤ادامه در صفحه 



  
  

   ١۴ صفحه  ٧٩ه  شمار    

  ... انتخابات در
  ١٣ ادامه از صفحه

  ھا به عھده رأی مردم گذاشته شده است. اما پس از مرگ وی، در نبود شخصیتی قوی، سرنوشت جناح

اختالفات ھای طوالنی مدت، منسجم، و کشیده شدن پای مردم به جریان  بندی سوم، از نظر مقامات جمھوری، وجود احزاب باعث دسته
دھد و ھم فرصتی برای تخلیه خشم  ھای پایدار نمی بندی گردد. ولی فرجه کوتاه انتخابات ھم فرصت زیادی برای ایجاد دسته می

ھای رقیب و حتی اپوزیسیون  کند. در نبود احزاب، دوره کوتاه تبلیغات انتخابات، دارای اھمیت زیادی برای ھمه جناح شده ایجاد می انباشته
  است.

ارم، ھر نظامی نیاز به نخبگان و کادرھای ماھر دارد. کادرھا نیز مایلند که مدارج ترقی را طی کنند. انتخابات زمانیست که کادرھای چھ
  تواند توانایی کادرھای خود را به آزمایش گذارد. ایست که جمھوری اسالمی می گذارند و وسیله ھای خود را به نمایش می جدید قابلیت

ت دوران تجدید عھد با والیت فقیه است. در انتخابات، ھمه مخالفینی که در درون طیف جمھوری اسالمی قرار دارند، و پنجم، انتخابا
گردند که برای شرکت در رقابت، با رھبری تجدید میثاق کنند و برخی از موارد مورد اختالف را  خواھان شرکت در رقابت اند، مجبور می

ً قسمتی از نظرات خود را مسکوت میکمرنگ نمایند. رھبری نیز برای  ھا را  گذارد (اما آن برگزاری انتخابات رقابتی به انان نیاز دارد و قطعا
  کند!). تعدیل نمی

ھا نیست، بلکه آن وظیفه ایجاد  فقیه و شورای نگھبان، انتخابات فقط وسیله چرخش قدرت در میان خودی ششم، با توجه به قدرت ولی
طلبان ھمیشه  جمھوری اسالمی و نیز اپوزیسیون مخالف جمھوری اسالمی را نیز دارد. در میان اصالح” ون داخلیاپوزیسی” تشتت در میان

دھد. به طور  طلبان قرار می ھا را در مقابل دیگر اصالح کسانی وجود دارند که تنھا ھدفشان کسب قدرت به ھر قیمتی است، این امر آن
کار فقط  گردد. در جمھوری اسالمی، نیروھای محافظه جلب نظر مردم موجب تنش در احزاب میکلی در جھان، رقابت انتخاباتی و نحوه 

فقیه ھم نظر اند، در حالی  دغدغه جلب نظر مردم را دارند، زیرا عمدتا ترسی از رد شدن فیتلر شورای نگھبان ندارند و در اکثر موارد با ولی
  گردد. طلبان می را جلب کنند و این مایه تشتت بیشتری در میان اصالح طلبان ھم باید نظر مردم و ھم نظر رھبری که اصالح

ھفتم، انتخابات مایه تشتت در میان نیروھای اپوزیسیون خارج از قدرت نیز ھست. مجادالت طوالنی طرفداران تحریم و مشارکت، بین 
  گذارد. ھای خود را بر جا می زخمطلبان/اصولگرایان،  گرایان و طرفداران مشارکت اعم از اپوزیسیون و اصالح تحریم

ھشتم، انتخابات تثبیت ھر چه بیشتر فرایندھا و نھادھای انتخاباتی نیز ھست. ھمه نیروھای طرفدار جمھوری اسالمی قواعد بازی را 
از وظایف آن  قبول دارند. برخی ممکن است با ولی فقیه مشکل داشته باشند، یا اعضای شورای نگھبان را قبول نداشته باشند، یا برخی

ای برسند، در طیف  ھا به چنین نتیجه پذیرند و قصد برداشتن آن را ندارند. زمانی که آن ھا این نھادھا را می را زیر سؤال ببرند، اما ھمه آن
ن نیست، کند، دعوا بر سر اصل حذف کرد گیرند. بنابراین حتی وقتی که شورای نگھبان عده زیادی را حذف می اپوزیسیون خارجی قرار می

برد اما ھیچکدام از  بلکه دعوا بر سر فرد حذف شده است. در زمین فوتبال، بسیاری به ویژه تیم مغلوب، تصمیمات داور را زیر سؤال می
داور توانند با حمایت از تیم خود در طی بازی، کمی به  دھند. این تماشاچیان (مردم) اند که می ھا لزوم وجود داور را مورد سؤال قرار نمی آن

کنند،  طلبان ھمیشه در زمین رقیب بازی می فشار وارد کنند (البته ھمیشه این به معنی تسلیم داور نیست). مشکل اینجاست که اصالح
  کنند. گاه تماشاچیان خود را به تماشای بازی و حمایت فعال از خود دعوت نمی با این حال ھیچ

شورای نگھبان را بپذیرند. ھر بار که ” شده غصب“ن موضوع باعث شده که ھمه قدرت نھم، خود حذف رقبا توسط شورای نگھبان و تکرار ای
قبلی خود ” غصب شده“گیرد، مواضع  کند، در عین آن که به خاطر مواضع جدید خود مورد حمله قرار می شورای نگھبان بدعت جدیدی می

چرخد. اگر کسی بعد از انتخابات  ود، به سمت ماجرای جدید میھا به جای آن که متوجه اصل قضیه ش نماید. زیرا ھمه نگاه را تثبیت می
  گیرد. دھد بلکه حذف بعد از انتخابات مورد پرسش قرار می حذف شود دیگر کسی اصل حذف شدن را مورد سؤال قرار نمی

دارد. ھیچ نظرخواھی اوری اطالعات در مورد نظرات و تمایالت مردم  دھم، حکومت برای ھدایت مردم و حفظ قدرت خود نیاز به جمع
  یابد. تواند جایگزین نظر واقعی مردم شود. در شرایط نبود احزاب، این امر اھمیت بیشتری می نمی

یازدھم، جمھوری اسالمی باید بتواند چھار دسته از مردم را ھدایت کند: توده عادی مردم، نخبگان خودی، اپوزیسیون داخلی و اپوزیسیون 
ھا ھمپوشانی وجود دارد). مسأله اصلی نظام، حفظ این نیروھا در درون یا حتی آوردن کسانی که در  ن گروهخارج از نظام (طبعا بین ای

ھای رأی بکشد، به معنی آن است  باشد. ھر چه انتخابات افراد بیشتری را به پای صندوق خارج از دایره نظام قرار دارند به درون نظام می
  اند. کشیده شده” درون“که از این چھار گروه عده بیشتری به 

ھای رأی بروند، تعداد  درصدی وجود دارد. ھر چه تعداد بیشتری به پای صندوق ٨٠درصدی  ۵٠دوازدھم، از این رو تفاوت زیادی بین انتخابات 
ک انتخابات با شوند. طبعا برگزاری آرام ی شود، روحیه طرفداران نظام تقویت، و مخالفین تصعیف می افراد خارج از دایره نظام کمتر می

المللی دارد. انتخابات با مشارکت زیاد، فرستادن سیگنال به  اورد بلکه تأثیر بین مشارکت فراوان مردم فقط صدای اپوزیسیون را پایین نمی
  ھمه اعم از موافق و مخالف است.

شود.  فاوت این کشورھا مقایسه میسیزدھم، در خیلی از مباحث اخیر، میزان مشارکت مردم در کشورھای مختلف بدون در نظر گرفتن ت
ً استرالیا. در آمریکا به طور متوسط بین  درصد از مردم در انتخابات شرکت  ۵٠–۶٠در برخی از کشورھا، دادن رأی اجباری است، مثال

. اگر در سوئد توان به طور ساده با ھم مقایسه کرد دھند. این کشورھا را نمی درصد رأی می ٨٠کنند در حالی که در سوئد بیش از  می
شود، در حالی که در ایاالت متحده،  برسد، آن کشور دچار بحران سیاسی می ٧٠به  ٨۵دھندگان پارلمان در سال آینده از  تعداد رای
  درصدی یک رؤیای شیرین برای ھمه عالقمندان سیاسی آن کشور است. ٧٠مشارکت 

” عادل“در جمھوری اسالمی، متاع ولی فقیه ھمیشه به مردم به عنوان شود.  چھاردھم، انتخابات موجب ایجاد توھم در میان مردم می
ً در موارد سیاست فروخته می کنند،  فقیه نقش کمتری بازی می ھای کالن در مقایسه با ولی شود. اگرچه، رئیس جمھور و پارلمان مجموعا

جمھور و نمایندگانشان را انتخاب  مردم خود رئیس گناه است، چرا که فقیه است که در ھمه خطاھای نابخشودنی بی اما ھمیشه این ولی
جمھور زمینی و نماینده  اند. یکی از وظایف انتخابات در جمھوری اسالمی ایجاد چنین توھمی است. در جمھوری اسالمی، رئیس کرده

  قدرت زودگذر و ناچیز مردم و ولی فقیه آسمانی و نماینده قدرت بیکران خدا و ثبات کشور است.

قصد مقامات عالی جمھوری اسالمی برگزاری انتخابات بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی است. سران رژیم خواھان یک  پانزدھم،
انتخاباتی بر پایه قواعد بازی غیردموکراتیک اما مورد قبول خودشان اند. اگرچه در جمھوری اسالمی تقلب در انتخابات پیش ” رقابت سالم“

، سران کنونی خواھان ٨٨ف اصلی استفاده از شورای نگھبان به عنوان فیلتر اصلی است. بعد از حودث سال آمده و خواھد آمد، اما ھد
یک بحران مشابه نیستند. حذف رقبا از طریق شورای نگھبان، حتی کسانی مثل ھاشمی رفسنجانی، اگر چه مشکالت زیادی ایجاد 

عقلی است که به جای استفاده از شورای نگھبان از حربه  ناچیز است. کمال بی ھای دیگر بسیار کند، اما این مشکالت در مقابل گزینه می
انگیز است، خصوصا آن که  تقلب استفاده نمود. طبعا، باالتر نشان دادن ارقام مشارکت مردم، و حذف رقبای پردردسر ھمیشه وسوسه

شرایطی وجود دارد که بخشی یا ھمه مسئوالن چاره دیگری  ھا، ھمه وسایل مورد نیاز این کار را در اختیار داشته باشید. به جز وسوسه
  ... بینند. جز تقلب به منظور حفظ صدارت اسالم نمی

  ١٥ادامه در صفحه 



  

  

   ١۵ صفحه  ٧٩شماره     

  ... انتخابات در
  ١٤ ادامه از صفحه

را شکستن ارا بسته به شرایط و نظر رھبر است. شانزدھم، شورای نگھبان فقط وظیفه حذف و رد صالحیت را ندارد. یکی از وظایف این شو
  است به جدول زیر در مورد آمار رد صالحیت شدگان ریاست جمھوری نگاھی افکنیم. کافی

  

تعداد کاندیدادھای تایید  تعداد کاندیداھا انتخابات ریاست جمھوری
 صالحیت شده

ھای شاخص رد  چھره
 صالحیت شده

درصد مشارکت مردم رئیس جمھور منتخب

الدین  مسعود رجوی، جالل ٩٦ ١٢٤ دور اول
 فارسی

 ٧٨صدر ( ابوالحسن بنی
 درصد)

٦٧ 

 ٨٨محمد علی رجایی (   ٤ ٧١ دور دوم
 درصد)

٦٤ 

 ٩۴ای ( سید علی خامنه ابراھیم یزدی ٤ ٤٦ دور سوم
 درصد)

٧٤ 

 ٨۶ای ( سید علی خامنه مھدی بازرگان ٣ ٥٠ دور چھارم
 درصد)

٥٥ 

ھاشمی رفسنجانی  اکبر   ٢ ٧٩ دور پنجم
 درصد) ٩۵(

٥٥ 

اکبر ھاشمی رفسنجانی    ٤ ١٢٨ دور ششم
 درصد) ۶٣(

٥١ 

 ٨٠ درصد) ٧٠محمد خاتمی (   ٤ ٢٣٨ دور ھفتم
 ٦٧ درصد) ٧٧محمد خاتمی ( ابراھیم اضغرزاده ١٠ ٨١٤ دور ھشتم

ھوشنگ امیراحمدی،  ٨ ١٠١٠ دور نھم
مصطفی معین، محسن مھر 

با  علیزاده (معین و علیزاده
ای در نھایت تأیید  حکم خامنه

 شدند)

 ۶٢نژاد ( محمود احمدی
 درصد)

٦٠ 

اکبر اعلمی، رفعت بیات،  ٤ ٤٠٠ دور دھم
 قاسم شعله سعدی

 ۶٣نژاد ( محمود احمدی
 درصد)

٨٥ 

 ٧٣ درصد) ۵١حسن روحانی ( ھاشمی رفسنجانی ٨ ٦٨٠ دور یازدھم

  
شورای نگھبان وجود نداشت و خمینی در مورد رد صالحیت کاندیدادھا تصمیم گرفت). (الزم به تذکر است که در دور اول ریاست جمھوری، 

ای در دور سوم پس از ترور رجایی) را پس از  درصد، کمی بیش از ارا خامنه ٩۵شود تاکنون رفسنجانی باالترین درصد ارا ( طور که دیده می ھمان
کننده داشت کسب نموده است (ھر چند که  درصد شرکت ۵۵ند و نیز فقط مرگ خمینی در انتخاباتی که فقط دو نفر تائید صالحیت شد

کنند). شورای نگھبان در دور دوم ریاست جمھوری خاتمی بیشترین تعداد کاندیداھا را تأیید نمود  ای این مقام را به وی اعطا می طرفداران خامنه
نی معتقد بود که علت حذف وی در دوره قبلی احتمال آوردن رأی باالی (ده نفر)، ھر چند که خاتمی ھمچنان رأی باالیی را کسب کرد. رفسنجا

قدر زیاد شود تا این که بتواند به عنوان رقیبی خطرناک ولی فقیه را به چالش بکشد.  او در انتخابات بود. محبوبیت ھیچ رئیس جمھوری نباید آن
سیاسی بلکه تعداد کاندیداھای سرشناس در ھر دوره است که حقیقت شدگان نه وابسته به اوضاع  شود که تعداد رد صالحیت البته گفته می

زاست، اما تأیید و عدم تأیید ھر فرد و تعداد افراد تائید شده بر اساس  ندارد. حذف برخی از افراد سرشناس توسط شورای نگھبان طبعا مشکل
 شود. تحلیل از شرایط موجود اتخاذ می

  نتیجه 
برای سران نظام یک ” ھای مھندسی شیوه“رگزاری ھر انتخاباتی در جمھوری اسالمی با وجود به کار گرفتن ھمه در نھایت باید گفته شود که ب 

ھا به این موضوع واقفند که عدم  را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر آن ١٣٨٨تواند خطراتی چون وقایع  شود که می ریسک محسوب می
، ”با شکوه“ھا محسوب شود. جمھوری اسالمی به عکس، دالیل زیادی برای برگزاری یک انتخابات  رای آنای ب تواند گزینه برگزاری انتخابات نمی

ترین راه برای حل تضادھای درونی با توجه به ساختار حکومتی آن است. حل تضادھای درونی و  ھزینه و آرام را دارد. انتخابات کم” رقابتی“
  شود. فقیه بھترین سناریو محسوب می ز ولیچرخش ادواری قدرت در صورت تبعیت نخبگان ا

در ساختار درونی حکومت جمھوری اسالمی یک تضاد غیرقابل حل وجود دارد. این تضاد خود را به شکل تضاد بین مقام والیت فقیه و 
کرد تا بتوان در مورد دوره صدر وجود داشت. رجایی کمتر از آن عمر  دھد. حتی در زمان خمینی منازعات ولی فقیه و بنی جمھور نشان می رئیس

ای نشان داد، اما حمایت خمینی  وزیر (موسوی) و خامنه ای، اگر چه این تضاد خود را به شکل درگیری بین نخست وی نظری داد. در دوران خامنه
تالش انان برای پس زدن ای و  قدرت بین رفسنجانی و خامنه” عادالنه“ای نگردید. بعد از مرگ خمینی و تقسیم  از موسوی موجب شادی خامنه

با خاتمی،  داشت اما پایان این دوستی دیرین نیز پس از مدت کوتاھی رقم خورد. درگیری ھا را تا حدی متحد نگه خطرات و رقبای دیگر، آن
  نژاد و عدم رضایت از روحانی نیز دنباله ھمین ماجراست. احمدی

ھای درونی رژیم ندارد تا ساختار حکومتی.  جمھور، بیشتر حکایت از درگیری و رئیسفقیه  سؤال مطروحه در اینجا این است که آیا درگیری ولی
شود. طبعا در ایران به دلیل عدم وجود سنت تحزب و  اختالفات بر سر قدرت مختص ایران نیست و در ھمه جای دنیا امری عادی محسوب می

جمھور وجود دارد که حتی در صورت  رئیس- کومتی ایران، دوگانه ولی فقیهیابد. اما در ساختار ح ھای سیاسی این مشکل ابعاد دیگری می ازادی
فقیه قدرت  وزیر در انگلیس نیست. ولی جمھور در ایران مانند رابطه ملکه و نخست فقیه و رئیس شدنی نیست. رابطه ولی وجود احزاب نیز حل

جمھوری  ، نه به خاطر عنایت ولی فقیه بلکه رأی مردم به مقام ریاستجمھور نیز به عنوان مقام انتخابی مردم اجرایی بسیار زیادی دارد، رئیس
ھای ولی فقیه  جمھور به خاطر برنامه خود توسط مردم انتخاب شده است و تالش دارد که برنامه خود و نه سیاست برگزیده شده است. رئیس

ً زمینی است. زمینی نه بر سر مسائل الھی -”اسمانی“را به اجرا گذارد. رقابت این دو مقام    ... که قدرتی کامال

   ١٧ادامه در صفحه 
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 اھیم رئیسی نباید تایید شودنسرین ستوده: صالحیت ابر               

 کمپین حقوق بشر در ایران
 

، با حضور در ساختمان وزارت کشور، برای شرکت در انتخابات ریاست جمھوری به عنوان ٩۶فروردین ماه  ٢۵ابراھیم رئیسی روز جمعه 
 کاندیدا ثبت نام کرد.

نیز دادستان کل کشور شد. وی  ١٣٩۴تا  ١٣٩٣سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال  ١٠به مدت  ١٣٩٣تا سال  ١٣٨٣سال  او از
ای به تولیت آستان قدس رضوی یکی از  هللا خامنه  با حکم آیت ١٣٩۴  اسفند ماه ١٧  ھمچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت است و

ابراھیم   ھای اداری  ادھای غیرشفاف در جمھوری اسالمی منصوب شد. بیشترین بخش از دوران مسئولیتثروتمندترین و قدرتمندترین نھ
امنیتی مشغول به کار بود. -ھای قضائی رئیسی در قوه قضائیه جمھوری اسالمی سپری شده است. او از ابتدای دھه شصت در سمت

بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی » ھیات مرگ«گروه موسوم به او از اعضای  ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال   در جریان اعدام
     کرد. تصمیم گیری می

نسرین ستوده، وکیل سرشناس ایرانی در مصاحبه با کمپین به کارنامه ابراھیم رئیسی در دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرد و 
ب بیشتر و شدیدتر از دادگاه انقالب نقض می کند. دادگاھھای ویژه دادگاه ویژه روحانیت، موازین حقوقی و قانونی را به مرات« گفت:

 ۴٠شوند و به ھمان میزان اندکی که در دادگاھھای انقالب بعد از  روحانیت بیش از دادگاھھای انقالب در پشت درھای بسته تشکیل می
شود این امکان در دادگاه  ده اعضای خود داده میسال تالش فعاالن حقوق بشر به خانواده ھا اجازه حضور در دادگاھھا و پی گیری پرون

ھا  ویژه روحانیت اصال وجود ندارد. ورود بستگان متھم به این دادگاه با موانع بسیار شدیدی مواجه است به طوری که بسیاری از خانواده
  »گیری پرونده عضو خود امکان ورود به دادگاه ویژه روحانیت را ندارند. برای پی

از طرف دیگر وکالیی که حق وکالت در دادگاھھای ویژه روحانیت را دارند وکالی خاصی ھستند که حتما ھم باید « ت:خانم ستوده گف
کند. مجموعا احکامی که از این دادگاھھا در پشت درھای بسته و  روحانی باشند و دادگاه ویژه روحانیت، خودش این وکال را انتخاب می

احکام نوعا سنگینی بوده مثل حکمی که برای آقای یوسفی اشکوری صادر شد یا حکم آقای مطلقا غیرعلنی دادگاھھا صادر شده 
برای آقای احمد منتظری صادر کرده اند. این دادگاه به ویژه نشان داده که در مسائل    کاظمینی بروجردی و در ماھھای اخیرھم حکمی که

پروایی نقض می  د و کلیه معیارھای مربوط به معیارھای حقوق بشر را با بیکن سیاسی به مراتب سختگیرانه تر از دادگاه انقالب رفتار می
  »کند.

این طبعا کارنامه کسی مثل آقای « دانسته و گفت:» دلیل این بی پروایی را پنھان بودن ھمه فعالیت ھای این دادگاه«نسرین ستوده 
ک تاریکخانه ای قرار داده که از دید و انظار افکار عمومی کامال شود که ھیچ ابایی ندارد و این دادگاه را کامال در ی رئیسی محسوب می

برکنار باشد. شما ھرگز برخورد نکردید به اینکه وکیل یا کسی بیاید نکات حقوقی که در آرای حقوقی این دادگاه وجود دارد را به نقد 
  »ھا شوند. هحقوقی بگذارد برای اینکه اساسا ھرگز نگذاشته اند وکالی مستقل وارد این دادگا

را اضافه کنیم ایشان ھرگز نخواسته که در قبال  ۶٠این کارنامه آقای رئیسی است و اگر به این کارنامه سابقه دھه »  خانم ستوده گفت:
 کارھایش پاسخی بدھد اما بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری، ایشان آمد و از آن کارھا دفاع ھم کرد و به ھیچ عنوان مداخله خود

صالحیت ایشان با ھیچ منطقی نباید تایید    در آن جریان را انکار نکرد. ھمه اینھا روی ھم کارنامه خیلی بدی را برای ایشان رقم می زند و
رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان دست نداشته است. چون االن ما یک فایلی داریم  ۶٠شود تا وقتی دست کم به مسائل دھه 

شان دستی دارد. تا بی اعتباری این مدارک و برائت ایشان صادر نشود نمی توان فکر کرد ھیچ اتفاقی نیفتاده و آبی که نشان می دھد ای
  »بیاید کاندیدای ریاست جمھوری شود.  از آب تکان نخورده و ایشان

آیت هللا  ١٣۶٧مرداد  ٢۴جلسه به    یک فایل صوتی منتشر کردند که ١٣٩۵مرداد ماه  ١٩سایت و کانال تلگرام بیت آیت هللا منتظری 
مربوط » ھیات مرگ«حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت هللا خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به 

یتی که در بزرگترین جنا«را جنایت خوانده و گفته است:  ١٣۶٧ھای مرداد ماه  است. آیت هللا حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام
» کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند. جمھوری اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می

در آن جلسه چھار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراھیم رئیسی حضور داشتند و 
 ١٣۶٧تظری بودند. این چھار تن اعضای گروھی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین ھزار زندانی سیاسی در سال مخاطب آیت هللا من
  تصمیم گیری کردند.

در فایل صوتی است که انتشار آن پس از  ١٣۶٧ھای سال  ابراھیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت هللا حسینعلی منتظری به اعدام
 ١٣۶٧جاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراھیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال  المرداد س ١٩سال در  ٢٨

یعنی ھمان دادگاھی است که فرزند آیت هللا منتظری را به خاطر انتشار » دادستان دادگاه ویژه روحانیت«بود، اکنون » ھیات مرگ«عضو 
  فایل صوتی به زندان محکوم کرد.

یک شوخی شبیه و    فروردین ماه در مصاحبه با کمپین کاندیداتوری ابراھیم رئیسی در انتخابات ریاست جمھوری را ٢٠ احمد منتظری
این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز ھم تجربه کار اجرایی «توھین به ملت ایران دانسته و گفته بود: 

  ی شود؟خواھد رئیس دستگاه اجرای ندارد چطور می

ً دھھا سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا  ھای فراوانی از جناح در قوه مجریه شخصیت ھای مختلف سیاسی وجود دارند که بعضا
ھا و توھین به ملت ایران است. شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار  شدن آقای رئیسی توھین به تمامی آن شخصیت

شود از مراجع  ار بااھمیت ھست. اگر یکی از کاندیداھا یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمیمساله ای بسی ۶٧تابستان
ً روشن است.   »قانونی گواھی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کامال

 

 



  

  

  ١٧ صفحه  ٧٩شماره     

  ... انتخابات در
  ١٥ ادامه از صفحه

فقیه از سوی مردم و کاھش قدرت یا حذف  امور اجرایی یا انتخاب ولیفقیه و عدم دخالت در  این تضاد فقط در صورت کاھش قدرت ولی
جمھور فقط خطی  فقیه و رئیس پذیر نیست. اگر اختالف بین ولی جمھور میسر است، چیزی که در جمھوری اسالمی امکان مقام رئیس

  داشتند. نژاد در دور قبل روابط بھتری می ای و احمدی بود آنگاه خامنه
ود چنین تضادی باعث شده که تاکنون امکان احراز ریاست جمھوری بیش از دو دوره میسر نشود. نه از طریق تغییر از طرف دیگر، وج

نژاد. با تعویض  ھای روسای جمھور گذشته از رفسنجانی و خاتمی گرفته تا احمدی قانون در زمان رفسنجانی و نه پس از آن در تالش
فقیه را به صورت جدی به چالش بکشد.  ماند تا این که بتواند ولی قام باال باقی نمیکس انقدر در این م مرتب روسای جمھور ھیچ

ً از نظر خامنه ای تعویض رئیس جمھور پس از یک دوره با جناح رقیبی که گاھی ممکن است فقط در حرف با قبلی تفاوت داشته  احتماال
  باشد، بھترین حالت است.

خواھند از نھاد انتخابات نه به شکل متعارف ان، نه به عنوان یک نھاد  است که میمشکل ھمه کشورھای دیکتاتوری امروز این 
پردازند، بلکه به شکلی دیگر با وظایف متفاوتی  دموکراتیک آزاد که ھمه نیروھای سیاسی به شکل آزاد و برابر با یکدیگر به رقابت می

ھای  ھای داخل، جلوگیری از ریزش توده ه رقابت در درون جناحاستفاده کنند. در جمھوری اسالمی این نھاد نه فقط برای حل مسأل
مردم، جلوگیری از پیوستن نخبگان به اپوزیسیون، بلکه از آن برای ایجاد شکاف در میان مخالفین داخلی و بیرونی نظام استفاده 

وبی و مھارت استفاده کرده است. از شود. جمھوری اسالمی تاکنون از کارت انتخابات برای انشقاق در میان نیروھای مخالف به خ می
جمھور  جمھور را حل کرد، مگر آن که رئیس رئیس-فقیه توان تضاد ولی جمھوری نمی سوی دیگر در مھمترین انتخابات کشور یعنی ریاست

ً تشریفاتی گردد و کسانی این مقام را در دست گیرند که فقط پادوی ولی ناپذیر  امکان فقیه گردند، چیزی که به نظر یک مقام کامال
  رسد. می

در ھر حال، برگزاری ھر انتخابات بزرگ و پرشور به معنی افزایش مشروعیت نظام جمھوری اسالمی است. این مختص ایران نبوده و 
شود.  ای و رفسنجانی، برای کل نظام یک شکست محسوب می جمھوری به سطح دوران خامنه نیست. ریزش ارای انتخابات ریاست

یوستن مردم به اپوزیسیون نیست، بلکه گریز از جمھوری اسالمی است. با توجه به افتضاحات تقلبات انتخاباتی قبلی، این به معنی پ
ً  المللی قرار می داند که اتخاذ چنین سیاستی آن را در شرایط بسیار نامساعد داخلی و بین رژیم می دھد. اما در این جمھوری تقریبا

  بل ناممکن تلقی کرد.توان از ق  ای را نمی ھیچ گزینه
ً خیر. نیروھای  در اخر، وظیفه نیروھای اپوزیسیون چیست؟ تحریم انتخابات به خاطر کاھش مشروعیت جمھوری اسالمی؟ مسلما

گذارند. چیزی که در مقاله دیگری به آن خواھم  ھای مستقل خود را دنبال کنند وگرنه پا در تله دیگری می سیاسی باید سیاست
  پرداخت.

  بعمنا  
  ویکیپدیاذ    
 ای ھایی از سیاست مقایسه پاتریک اونیل و دیگران، نمونه       
 گیری مشروعیت دولت بروس گیلی، معنا و اندازه       

 
 

 انتخابات یا تثبیت تمامیت خواھی ولی فقیه؟              
  ثانی مالک محمود میر  

  
) با حمایت و تقلبات ویژه از سوی بیت رھبری، کشور را تا لبه پرتگاه جنگ و ١٣٨٨و ١٣٨٤دو دوره ریاست جمھری احمدی نژاد (

با کمک رفسنجانی، اصالح طلبان و اندک نیروھای خردگرای باقیمانده  ١٣٩٢ورشکستگی کشاند. پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 
با توجه به ریاست جمھوری بارک اوباما در آمریکا که خواھان حل اختالفات از راه ھای سیاسی بود، توانست در درون و بیرون حاکمیت و 

ً جنگ بدرآورد. برجام حاصل توافق بین  بعد از یک دوره مذاکرات طوالنی به نتایجی دست یابد که کشور را از رفتن به ورشکستگی و نھایتا
 و در راس آن آمریکا است. ١+٥ایران و 

خامنه ای و اصولگرایان که کمترین حمایت اجتماعی را با خود دارند، می توان از دو منظر مورد   انتخابات پیش رو را، با توجه به موقعیت
  ارزیابی قرار داد:

کاندیداتوری ابراھیم رئیسی، که روی دیگر سکه احمدی نژاد است، بمعنای شفافیت آشکار در نگاه ولی فقیه برای تثبیت  - یک
تمامیتخواھی حکومت فقاھتی است. انتخاب و نشاندن فردی در جایگاه ریاست جمھوری که بتواند تضمینی برای آینده جایگاه فقاھت 
باشد بسیار مھم و حیاتی است و برای رسیدن به ھدف فوق ابائی نیست تا فردی ھمچون رئیسی با دست داشتن در قتل عام ھزاران 

شد. این بار آقای خامنه ای شمشیر را از رو بسته و مھندسی انتخابات را نبایستی دور از انتظار زندانی سیاسی مجری این نقش با
دانست. انتقاد وی از سیاست ھای اقتصادی دولت روحانی در عدم پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم دو ھدف را دنبال می کرد: 

اقتصادی کشور و معرفی روحانی بعنوان عامل مشکالت  -بحرانی سیاسیاول، از زیر ضرب خارج کردن نقش خود در بوجود آمدن وضعیت 
فعلی جامعه. دومین ھدف وی، زمینه سازی حذف (عدم تائید از سوی شورای نگھبان) روحانی و در بھترین حالت تضعیف وی در انتخابات 

  آتی ریاست جمھوری برای انتخاب مجدد.
رئیسی در انتخابات ریاست جمھوری ھر روزنه ای را برای مصالحه در درون حکومت مسدود اخیر خود و کاندیداتوری    خامنه ای در مواضع

  بسیار روشن است: با وی بودن یا بر او بودن. -اصالح طلبان و اعتدالیون -نمود. پیام وی به نیروھای درون حکومت

االری" نیاز به چنین انتخابات نمایشی و خامنه ای برای نشان دادن چھره حکومت فقاھتی خود تحت عنوان "دمکراسی دین س -دو
مھندسی شده ای را دارد. چه برای ھواداران متوھم خود در درون کشور و چه برای معرفی در عرصه بین المللی برای مشروعیت 

مکراتیک جمھوری اسالمی ایران. ترفندی که ھمه مستبدان به درجاتی آن را در کشورھای خود اجرا می کنند. ساختار حقوقی غیر د 
حکومت فقاھتی در ایران راھی برای حضور نیروھای دگراندیش را در انتخابات باز نگذاشته است. اما این بدان معنا نیست که نمی توان از 

  این ابزار غیر دمکراتیک بھره نبرد و از آن بعنوان فرصتی برای حضور در میان جامعه استفاده نکرد.

م" موجب باالرفتن پرستیژ و محبوبیت وی و نیز آقای ظریف در میان مردم گردید. حاصل این موفقیت موفقیت آقای روحانی در حصول "برجا
به سایه رفتن خامنه ای بود و چیزی جز تحقیر برای وی بھمراه نداشت. تجربه تلخ نخست وزیری میرحسین موسوی برای او، در دوره 

از دوره رھبری وی که با کمک رفسنجانی به تحقق پیوست، سرآمدی ریاست جمھوری اش که از سوی خمینی به او تحمیل شد و آغ
شد برای استفاده بھینه از جایگاه خود در برآورده کردن آرزوھای خود. دوره ھای ریاست جمھوری رفسنجانی و خاتمی تجربه ھای تلخ 

چیزی نبود که موجب خشنودی او شود.  وی در رھبری جمھوری اسالمی ایران. عدم تمکین رفسنجانی از وی  دیگری اند برای جایگاه
رفسنجانی تا پایان مرگ خود این آرزو را برای وی ناممکن ساخت. اما خاتمی در موقعیتی نبود که بتواند در مقابل وی بایستد و در پایان 

منوع التصویر کردن خاتمی و مجبور شد که به "تدارکاتچی" بودن خود اعتراف کند. این برای خامنه ای پیروزی بود در مقابل رفسنجانی. م
  حصر رھبران جنبش سبز اقدامات دیگری بودند برای دندان نشان دادن به رفسنجانی و یادآوری مقام خویش به او.

  .شاید بتوان گفت که ابراھیم رئیسی آخرین برگ بازی آقای خامنه ای در این دور از انتخابات و پیش از مرگ وی است

 



  

  

   ١٨ صفحه  ٧٩شماره     

 فرانسه در آستانۀ انتخاباتی مھم و حساس                
  

  احمد نسامی
  

 

و روزھاى خیلى مھم و فرانسه ھفته ھا 
حساسى را در تاریخ دھه ھاى اخیر خود 

آوریل  ٢٣می گذراند. حدود یك ماه دیگر (
اردیبھشت) دور اول و دو ھفته بعد  ٣برابر 

 ١٧ماه مى ( ٧از آن، یعنى در تاریخ 
اردیبھشت) دومین و آخرین دور انتخابات 
ریاست جمھوری در این كشور برگزار می 

 شود.
ھاى مھم و حساس، می گوئیم روز

ً به این خاطر كه براى اولین بار  مقدمتا
رئیس جمھور ساكن قصر الیزه، فرانسوا 
اوالند (ھوالند) از حزب سوسیالیست، با 
وجود امكان قانونی حضور مجدد، از 
شركت در انتخابات اعالم انصراف کرده 
است. او چندین بار اعالم كرده بود كه در 

ھاى صورت عدم موفقیت در وعده 
انتخاباتى خود، از جمله كم كردن تعداد 
بیكاران و بازگرداندن رشد اقتصادى و 
بھبود وضع معیشت مردم و... در انتخابات 

  شرکت نخواھد کرد.
 ً با این حساب بعد از دو دوره نسبتا
طوالنی ریاست جمھوری چھره ھاى 
برجسته و پرقدرتى مانند فرانسوا میتران 

) و ژاك ١٩٩٥ - ١٩٨١سال (١٤به مدت 
) ٢٠٠٧ -١٩٩٥سال ( ١٢شیراك به مدت 

فرانسه دو رئیس جمھور مستعجل را 
 ٢٠٠٧تجربه كرده است: نیكوال ساركوزى(

) و فرانسوا ھوالند كه ھر دو با ٢٠١٢-
كارنامه ناموفق به كار خود پایان داده و 

  می دھند.

 ً در فرانسه طبق سنت گذشته معموال
یم دبیران اول احزاب، كاندیداى مستق

انتخابات ریاست جمھوری می شدند 
 - ولى از حدود ده سال پیش احزاب راست

لیبرال و حزب سوسیالیست از سیستم 
انتخاباتى" برأى گزینش كاندیدا  -"پیش

  ھاى خود استفاده می كنند.
انتخابات این دو حزب ما شاھد - در پیش

حوادثى بودیم كه كمتر قابل پیش بینى 
زب رأست بودند. به این شكل كه در ح

لیبرال (جمھوریخواه) فرانسوا فی یون در 
میان شگفتى ھمگان، با شكست دادن 
چھره ھایى مانند نیكوال ساركوزى و آلن 
ً كاندیداى این حزب شد. او كه  ژوپه رسما
خود را لیبرال می داند، خواھان اخراج 

ھزار كارمند دولت است. او که با ٥٠٠
نون چھره اى پاكدامن نمایان شده بود، اک

درگیر دستگاه قضائی شده است. دادگاه 
علیه او پرونده اى را به جریان انداخته 
است كه مربوط به سوء استفاده مالى از 
أموال دولت به نفع ھمسر و دو پسرش 
است. او اولى را به عنوان ھمكار خود با 
حقوق ماھانه بیش از چھارھزار یورو و دو 
پسرش را كه در زمانی که دانشجوی 

ه حقوق بودند، به عنوان وكیل با رشت
ھمین حقوق استخدام كرده بوده است. 
فی یون در نظرخواھى ھای اولیه حدود 

درصد آرا را داشت، ولى بعد از افشای ٢٥
درصد ٢٠سوء استفاده ھاى مالى آش به 

سقوط كرده است. او در سیاست خارجى 
خواھان نزدیكی و گفتگو با روسیه، ایران و 

  .رژیم سوریه است

انتخابات حزب سوسیالیست ھم  -در پیش
ما شاھد شگفتى دیگرى بودیم كه در 
میان بھت ھمگان چھره اى جوان و كمتر 
شناخته شده كه نماینده معترضان و چپھا 
در حزب سوسیالیست و منتقد جدى 
سیاستھاى دولت بود به اسم بنوا ھامون 
با شكست دادن نخست وزیر این دولت، 

داى ریاست جمھورى مانویل والس، كاندی
از حزب سوسیالیست شد. قابل توجه 

-است كه این براى اولین بار در بیست
سى سال اخیر است كه جناح چپ در این 
حزب دست باال را می آورد. بنابراین جناح 
میانه و راست و لیبرال درون حزب كه از 
پشتیبانى ھوالند و والس برخوردارند و 

ودند، پیش بینى این روزھا را كرده ب
شخص دیگرى را به اسم امانوئل ماكرون، 
را كه بانكدار بوده و در مقام مشاور عالى 
ً وزیر اقتصاد و بودجه او شد،  ھوالند و بعدا
خارج از سیستم انتخابى حزب و به عنوان 
این كه عضو ھیچ حزب و دسته اى نیست 
و با شعار "نه چپ، نه راست" به میدان 

از حمایت بخشى انتخابات روانه كردند. او 
از مطبوعات و محافل بانكى و مالى 
فرانسه و اروپا ھم برخوردار است (ماكرون 
فعال در نظرخواھى ھا بیشترین رأى را 
دارد). نیروھای گفته شده در عمل پشت 
كاندیداى رسمی حزب سوسیالیست را 

  خالى كرده اند!

اما انتخابات فرانسه از لحاظ بین المللی 
حساس است. بعد از نیز بسیار مھم و 

پیروزى دونالد ترومپ در انتخابات ریاست 
جمھورى امریكا، ھواداران و ھمفکرانش در 
سمت راست و افراطى احزاب فرانسه و 
بطور مشخص حزب جبھه ملى و نماینده 
اش خانم مارین لوپن (دختر ژان مارى 
لوپن، كه این مقام را از پدر به ارث برده) 

. آنھا با شعارھاى تحرک تازه ای یافته اند
ً ضد  پوپولیستى، مردم فریبانه و عمدتا

شعارھایی  - خارجى و اسالم ھراسانه 
نظیر "اول فرانسویان و فرانسه براى 
فرانسویان"، خروج از اتحادیه اروپا و خروج 
از پول یورو (كه لوپن آن را مسئول ركود 
اقتصاد فرانسه معرفى می كند) و باز 

 -رانسه گشت به فرانك پول ملى ف
بخشى از زحمتكشان و ناراضیان از دولت 
ھاى راست و چپ را ھم به ھوادارى از 
 ً خود جلب كرده و در نظرخواھى ھا فعال
ً به دور دوم  یكى از دو نفری است كه حتما

  انتخابات راه خواھد یافت.

البته گریبان لوپن ھم به اتھام فرار 
مالیاتى، استفاده غیر قانونی از بودجه 

ه اروپا براى منافع شخصى و حزبى، اتحادی
و گرفتن وام از یك بانك روسى در دست 
دادگاه و قوه قضاییه است. البته او ھم 
بقیه رقبا را دزد و شریك قافله و خود را 

  پاكدامن اعالم می كند!

لوپن و حزبش كه ھمیشه شعار استقالل رأى 
و سیاست نسبت به امریكا را سر می دادند 

ً و با و خواھان استقال ل از ناتو بودند، اخیرا
پیروزى ترامپ در آمریكا خواھان نزدیكی 
سیاسى با او شده، و دوستى و نزدیكی با 

  روسیه را ھم جزو سیاستھاى خود كرده اند.

اما، ژان لوك مالنشون كاندیداى مورد حمایت 
حزب چپ و حزب كمونیست و "معترضان" و 
"تسلیم نشدگان" است، كه با شعار "پیش 

سوى جمھورى ششم" به میدان آمده  به
است. ھمه او را در قدرت بیان با جورج مارشه 
رھبر فقید حزب كمونیست و ژان ژورس، 
مؤسس روزنامه اومانیته ارگان حزب 
كمونیست مقایسه می كنند. او در 

در صد آرا را  ١٥تا  ١٢نظرخواھى ھا بین 
صاحب است. برنامه او كه با انتقاد از دولت 

ت و با شعار حمایت از سوسیالیس
زحمتكشان و كارگران و عدالت اجتماعى و 
داشتن سیاست مستقل در ناتو و اتحادیه 
اروپا و دفاع از تولیدات ملى... است، 
نزدیكیھاى زیادى با "بنوا ھامون" كاندیداى 
حزب سوسیالیست دارد، كه در نظرخواھى 

درصد آراء را داراست، و محافل  ١٥-١٣ھا بین 
رات در فرانسه خواھان وحدت این چپ و دمك

دو جریان و كناره گیرى یكى به نفع دیگرى 
است. اگر این اتحاد عملى شود، شانس 
زیادى براى كاندیداى واحد براى حضور در دور 
دوم انتخابات را خواھىم داشت. آیا این آرزو 

  عملى می شود؟

فعال نظرسنجى ھا ارقام زیر را اعالم می 
  كنند:

  درصد ٢٧- ٢٥ماكرون  -١

  درصد ٢٦-٢٥مارین لوپن  -٢

  درصد ٢١- ٢٠فى یون  -٣

  درصد ١٦-١٥ھامون  -٤

  درصد ١٥- ١٢مالنشون  -٥

به قول معروف این سكه باید چند دور دیگر 
آوریل به نام  ٢٣ھم بچرخد، تا قرعه در روز 

  كدام دو نََفر خواھد افتاد؟

آیا بعد از اتریش و ھلند، ما شاھد شكست 
فرانسه ھم خواھیم بود؟  راست افراطى در

در ھر حال، بنابر ھمین نظرخواھى ھا 
ماكرون، فى یون یا ھر کدام دیگر، در مقابل 
مارین لوپن قرار گیرد، برنده انتخابات خواھند 

  بود.
گفتنی که برابر قانون انتخابات فرانسه، برای 
کاندیداتوری ریاست جمھوری، جمع آورى 

مردم   نتخب حداقل پانصد امضا از نمایندگان م
در مجلس ملى، سنا، فرمانداری، بخشدارى 
یا شھرداری الزامى است. برای این دور 
ً یازده نفر توانسته اند از این معیار و  مجموعا
مانع قانونی عبور كنند. در این مجموعه از 
نماینده چپ افراطى تا نماینده ھواداران شكار 
و ماھیگیرى و طبیعت حضور دارند؛ که ھر یک 

بر نظرسنجیھا از کمتر از یك تا حدود سه بنا 
  .درصد آرا می تواند کسب کند

 



  

   ١٩ صفحه  ٧٩شماره     

  ھای حقوق بشر المللی جامعه دو گزارش از فدراسیون بین

  

  

  
  
  
  
  
  
 

 المللی جزایی در باره افغانستان شدند ھای حقوق بشر خواھان گشایش تحقیقات دادگاه بین گروه
ی ارتکاب  المللی جزایی در باره دادستانی دادگاه بین بررسی مقدماتی پس از آغازده سال  -٢٠١٧آوریل  ١٣کابل، نیویورک، الھه، 

ی  ھای ما از دادستان دادگاه درخواست کردند تحقیقات کامل در باره ، سازمان٢٠٠٣المللی در افغانستان پس از ماه مه  ھای بین جنایت
) با FIDH( ھای حقوق بشر المللی جامعه فدراسیون بین شد که ھیأتوضعیت در افغانستان را شروع کند. این درخواست در پی آن انجام 

المللی  با نمایندگان دادگاه بین ٢٠١٧آوریل  ٧تا  ٣ی مدنی افغانستان و یک مدافع حقوق بشر آمریکایی در سفر به الھه از  شرکت جامعه
ھا در افغانستان، از جمله در  ی طرف المللی به دست کلیه ھای بین گویی در مورد تداوم ارتکاب جنایت جزایی دیدار کردند و خواھان پاسخ

 چارچوب درگیری جاری، شدند.

ایم  ی صلح بوده سال گذشته شاھد تصویب شش توافقنامه ۴٠در «)، گفت: TJCG، عضو گروه ھماھنگی عدالت انتقالی (حوریه مصدق
است. امروز ھزاران قربانِی امواج خشونت و سرکوب در ھای فجیع به نام صلح ھمراه بوده  که ھر یک با عفو کلی مرتکبان جنایت

  ».ھا فرارسیده است گویی به این جنایت افغانستان نه از صلح برخوردارند و نه از عدالت. زمان پاسخ

تشر شد، من ٢٠١۶ی بررسی جاری مقدماتی که در نوامبر  المللی جزایی، در آخرین گزارش خود در باره سودا، دادستان دادگاه بین فاتو بن
ِ از شعبه در باره» زودی به«اعالم کرد که دفتر دادستانی  ی اتھام ارتکاب  محاکمه برای گشایش تحقیقات در باره   ـ   ی پیش ی درخواست مجوز

مردان افغان، اعضای نیروھای  ھای مسلح وابسته به آن، دولت ھای جنگی به دست طالبان و گروه ھای علیه بشریت و جنایت جنایت
المللی جزایی در افغانستان است  ـ که تاریخ آغاز صالحیت دادگاه بین ٢٠٠٣آمریکا و سازمان مرکزی اطالعات (سیا) پس از ماه مه  مسلح

  ـ تصمیم خواھد گرفت.

ی  اراده با توجه به نبوِد قانون قابل اجرا، جبران قضایی و«، گفت: OPEN ASIAشھر  بنیاد آرمان گیسو جھانگیری، معاون فدراسیون و رئیس
المللی ارتکابی و فرھنگ آشکار معافیت از  ھای بین مردان افغان برای تحقیق واقعی و پیگرد قضایی مسئوالن جنایت سیاسی دولت

  ».ھای خود از قربانیان در پیگیری طوالنی عدالت پشتیبانی کند المللی جزایی باید با گسترش اقدام مجازات در کشور، دادگاه بین

المللی جزایی  نویس قانونی را برای ھمکاری مسئوالن افغان با دادگاه بین پیش ٢٠١۶حقوق بشر افغانستان در اکتبر کمیسیون مستقل 
: ٨ی  ھای علیه بشریت، و ماده جنایت: ٧ی  ُکشی، ماده نسل: ۶ی  ی ُرم (ماده ھای مندرج در اساسنامه تھیه کرد و وزارت عدلیه جنایت

ھا تصویب شوند، شامل  س قانون اصالح قانون مجازات افغانستان گنجانده است. حتا اگر این قانوننوی ھای جنگی) را در پیش جنایت
ویژه با توجه به قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی که  ھای گذشته نخواھند داشت، به گذشته نخواھند بود و تأثیری بر جنایت

ی زمانی عفو کلی و مصونیت اعطا کرده است. این قانون  المللی بدون محدوده بینھای  ھا در مورد جنایت ی طرف به کلیه ٣ی  در ماده
  کند. المللی محروم می ھای بین خاطر جنایت قربانیان را از ھرگونه جبران قضایی داخلی به

ا از ارتش، سازمان سیا یا ی آمریک ھیچ یک از مسئوالن بلندپایه«) آمریکا، افزود: CCR( مرکز حقوق اساسی  کاترین گاالھر، وکیل ارشد در
ی شکنجه در افغانستان یا در نقاط  ھای علیه بشریت ارتکابی در چارچوب برنامه ھای جنگی و جنایت خاطر جنایت پیمانکاران خصوصی به

المللی جزایی در  اند. تحقیق دادگاه بین شدند، مورد پیگرد قرار نگرفته دیگر، از جمله در اروپای شرقی که زندانیان برای شکنجه اعزام می
ھا، از جمله مرگ غیرنظامیان، این پیام بسیار ضروری را به دولت کنونی ایاالت  ھای دیگر به دست آمریکایی ھا و جنایت ی این جنایت باره

  ».دھد که ھیچ کس باالتر از قانون نیست متحده آمریکا و دیگران در سراسر جھان می

المللی ارتکابی پس از ماه  ھای بین ی افغانستان باید به جنایت المللی جزایی در باره ت دادگاه بینکنند که تحقیقا ھای ما تأکید می سازمان
مند،  ھای قھرِی نظام ھای قھری و جابجا کردن ھای جاری ھمچون ناپدیدکردنِ  ھای مربوط به جنایت توجه کنند، از جمله به اتھام ٢٠٠٣مه 

ویژه از  ھای جنسی و جنسیتی که به ھای قومی و دینی، اھداف غیرنظامی و جنایت اقلیتھای عمدی به غیرنظامیان از جمله به  حمله
ھای  ی نظریات و دغدغه المللی جزایی ھمچنین باید منابع کافی را برای مشارکت و ارایه گیرند. دادگاه بین زنان و دختران قربانی می

  ھای دادگاه در افغانستان تخصیص دھد. ی اقدام سترهالمللی جزایی و نیز گ قربانیان در روند تحقیقات دادگاه بین

          )FIDHھای حقوق بشر ( المللی جامعه فدراسیون بین 

  Armanshahr/OPEN ASIAشھر / آرمان  

   )TJCGگروه ھماھنگی عدالت انتقالی (

  )CCRRمرکز حقوق اساسی آمریکا (

...  

  ٢٠ادامه در صفحه 

   

 



 
  
 

  ٢٠ صفحه  ٧٩شماره     

 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    

  ١٨١شماره  بولتن کارگری

  سود جویی کارفرمایان، بی تفاوتی دولت، آمار باالی مرگ  حلیل ھفته:ت

  کارگران                  

  ٦نقش فدراسیون اتحادیه ھای کارگری در گفتمان اجتماعی  از تجرب دیگران:

  اسپانیا: مبارزه کارگران برای زندگی بھتر دیگر کشورھا:

   ه کار اجباری کودکانروز جھانی مبارزه علی کودکان کار:

  ، آیندۀ کار روبوتی، آیندۀ سرمایه داری١ –فرا فردای کار  از جھان کار:

  بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی به مناسبت اول مه:  روز جھانی کارگر:

  برای عدالت و آزادی، علیه ستم و استثمار                          

 ن خلق ایران (اکثریت)گروه کار کارگری سازمان فدائیا       

  ... دو گزارش
  ١٩ه ادامه از صفح

ِ ارشد ارتباط پلیس با قتل   ھای قھری را فاش کرد ھای فراقضایی و ناپدیدکردنِ  بنگالدش: افسر
ی مشارکت مستقیم  ھای تازه در باره ھای حقوق بشر امروز اعالم کرد: رازگشایی المللی جامعه ـ فدراسیون بین٢٠١٧آپریل  ١٠پاریس، 

طوِر کامل، غیرجانبدارانه و مستقل مورد تحقیق قرار  ھای قھری باید به یی و ناپدیدکردنِ ھای فراقضا یک واحد پلیس بنگالدش در ارتکاب قتل
  گیرد.

ی  طوِر جدی به مسأله زمان آن رسیده که دولت به«ھای حقوق بشر، گفت:  المللی جامعه دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین
ھای قھری توجه نشان دھد و مأموران اجرای قانون را بدون توجه به درجه  ناپدیدکردنِ ھای فراقضایی و  معافیت از مجازات برای مرتکبان قتل

  ».گو سازد ھای جدی پاسخ خاطر این جنایت شان به و مقام
توضیحات  ) RABی ُگرداِن اقدام سریع پلیس بنگالدش ( رادیو سوئد پخش کرد، یکی از افسران باالرتبه ٢٠١٧آپریل  ۴در گزارشی که روز 

ھا قتل  گفت در ده می ھا مورد قتل فراقضایی و ناپدیدکردِن قھری ارائه کرد. این افسر که  ی مسئولیت این واحد در ده حی در بارهمشرو
  وگو شرکت داشت. نگار رادیویی بدون اطالع از ضبط شدن گفت وگویی با یک روزنامه مشارکت کرده، در گفت

ی او،  شود. به گفته ی محافظت از او می کرد که اغلب شامل ربودن قربانی به بھانه افسر مورد اشاره روش عمل واحد پلیس را تشریح
گذارند تا وانمود کنند که قتل در اثر دفاع از خود رخ داده است. این افسر  ھای فراقضایی، سالحی را در دست قربانی می اغلب پس از قتل

باید «ھای مأموران ُگرداِن اقدام سریع را بازگو کرد و توضیح داد:  بوط به اقدامفرایند دقیق پرھیز از به جا گذاشتن ھر گونه رد و مدرک مر
ھای شناسایی را نباید گم کرد. باید دستکش بپوشیم؛ نباید جای پایمان  مطمئن شویم که ھیچ سرنخی به جا نماند. به ھیچ وجه کارت

  ».توانیم سیگار بکشیم ت نمیھایمان را بپوشانیم. طی عملیا بماند و برای این کار باید روی کفش
شود و از ناپدیدکردِن  رباید در سطح باال گرفته می می ی سرنوشت اشخاصی که ُگرداِن اقدام سریع  این افسر ادعا کرد که تصمیم در باره

روحی از ھای مش وگوی ضبط شده، افسر مورد اشاره ھمچنین نمونه شود. در این گفت قھری برای حذف مخالفان سیاسی استفاده می
  شکنجه افراد ارایه کرد.

است، نبایستی تعجبی ایجاد کند، زیرا با روال نقض جدی  گرچه این گزارش تأیید نشده«ِدبی اسُتوتارد، دبیر کل فدراسیون، نیز افزود: 
وق بشر ثبت ھای حق ھای حقوق بشر و دیگر سازمان المللی جامعه حقوق بشر که ُگرداِن اقدام سریع مرتکب شده و فدراسیون بین

  ».اند، سازگار است کرده
            

کم شش تن از  ثبت کرده است. دست ٢٠١٧مورد قتل فراقضایی را از ژانویه تا مارس  ۵٣ھای حقوق بشر  المللی جامعه فدراسیون بین
  قربانیان را ُگرداِن اقدام سریع کشته است.

ھای  اند، یکی از دغدغه ، سربازان و اعضای ُگرداِن اقدام سریع مرتکب شدهھای قھری که افسران پلیس ھای فراقضایی و ناپدیدکردنِ  قتل
المللی  ) طی بررسی گزارش ادواری مقدماتی بنگالدش بر اساس میثاق بینCCPRی حقوق بشر سازمان ملل ( اساسی بود که کمیته

ایبندی کشورھای عضو به تعھدات قانونی بر ی حقوق بشر بر پ مارس در ژنو، سوئیس، مطرح کرد. کمیته ۶ـ٧حقوق مدنی و سیاسی در 
  المللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت دارد. اساس میثاق بین

ھای قھری  ھای فراقضایی و ناپدیدکردنِ  تصویب کرد، نگرانی خود را از قتل ٢٠١٧مارس  ٢٢این کمیته در مالحظات پایانی خود که در تاریخ 
ھا در کار نیست و دولت بنگالدش وقوع  گویی در مورد مرتکبان این جنایت تحقیقات و پاسخ در بنگالدش ابراز کرد. کمیته تأکید کرد که

» انگاری مؤثر جرم«خاطر قصور از  ی حقوق بشر قوانین بنگالدش را به پذیرد. به عالوه، کمیته ناپدیدکردِن قھری را در این کشور نمی
  ناپدیدکردِن قھری مورد انتقاد قرار داد.

ی موارد قتل خودسرانه، ناپدیدکردِن قھری و  بشر به بنگالدش توصیه کرد که ناپدیدکردِن قھری را جرم انگارد؛ در مورد کلیهی حقوق  کمیته
ی حقوق بشر ھمچنین از  ی افراطی از خشونت تحقیق کند؛ مرتکبان را تعقیب کند؛ و به قربانیان غرامت کامل عرضه کند. کمیته استفاده

ھای فراقضایی و  ی قتل ھای کمیته در باره ی اجرای توصیه ف یک سال از تصویب مالحظات پایانی، در بارهدولت بنگالدش خواست ظر
  ھای قھری اطالعات ارایه کند. ناپدیدکردنِ 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

