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  اعالمیه مشترک
 !ما خواھان آزادی آتنا دائمی و اسماعیل عبدی ھستیم

آتنا دائمی فعال حقوق مدنی و اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان ھفته ھاست در اعتراض به نقض فاحش  
قوق خود به عنوان زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند. وضعیت جسمانی آنان مناسب نیست و بايد درمان ح

شود. مسئوالن قضائی جمھوری اسالمی از رسیدگی به خواست ھای آنھا سر باز می زنند. با توجه به سوابق حذف 
ھا از خدمات درمانی، ما برخورداری فوری اسماعیل فیزیکی زندانیان سیاسی در جمھوری اسالمی از طریق محرومیت آن

عبدی و آتنا دائمی از خدمات درمانی در مراکز پزشکی مورد اعتماد و برگزیده شده از سوی خود آنان یا بستگانشان را 
 خواستاریم.

نین خود آتنا دائمی و اسماعیل عبدی به جرم فعالیت مدنی برای حقوق شھروندی و فعالیت صنفی که حتی طبق قوا 
جمھوری اسالمی ممنوع نیست، زندانی شده اند. قوه قضائیه جمھوری اسالمی يکی از بزرگترین نقض کنندگان ھمین 

آتنا دائمی و  قوانین است و دامنه برخوردھای امنیتی را به فعالیت ھای صنفی کشانده است. ما با نگرانی از سالمت
  ناگوار نگھداری آن ھا در زندان می شناسیم.اسماعیل عبدی، جمھوری اسالمی را مسئول عواقب 

ما از ھمه سازمان ھای سیاسی، فعالین مدنی و حقوق بشرو نھادھای بین المللی مدافع حقوق بشر می خواھیم که  
  برمبارزه خود علیه جمھوری اسالمی با ھدف آزادی ھمه زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی و آتنا دائمی بیفزايند.

  ن چپکنشگرا 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧ماه مه  ٢٨( ١٣٩۶خرداد  ٧ 

 آتنا دائمی دو فعال لغو اعدام: آزادشان کنیدنگرانی از وضعیت نرگس محمدی و 
 

ای مطبوعاتی خواستار آزادی فوری و بدون قید و  سازمان حقوق بشر ایران در طی بیانیه: ١٣٩۶خرداد  ٩سازمان حقوق بشر ایران، 
 محمدی شد. یکی از دالیل مھم محکومیت این دو زندانی، مخالفت ایشان با مجازات اعدام بوده است.شرط آتنا دائمی و نرگس 

 
و بدون قید و شرط نرگس محمدی و آتنا   سازمان حقوق بشر ایران ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت فعاالن مدنی خواھان آزادی فوری

  دائمی شد.
ایران در این خصوص گفت: "احکام سنگین زندان نرگس محمدی و آتنا دائمی تنھا به محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر 

ھای بین المللی که ایران  صرف ابراز عقیده مسالمت آمیزشان ھم بر اساس قانون اساسی جمھوری اسالمی و ھم بر اساس میثاق
و از جامعه جھانی نیز   شرط این احکام ھستیم لغو بدون قید و  شوند؛ ما خواھان غیر قانونی محسوب می  نیز به آنھا پیوسته

خواھیم که برای آزادی نرگس محمدی، آتنا دائمی و ھمه افرادی که برای ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیان در زندان بسر  می
  کنند."  برند تالش بیشتری می

  کمی جدید برای خود و دو خواھرش در اعتصاب غذاست.ماه در اعتراض به صدور ح فروردین ١٩آتنا دائمی فعال مدنی زندانی از 
ھای مدنی  دادگاه انقالب تھران، به دلیل فعالیت ٢٨در دادگاھی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه  ١٣٩٣اسفند  ٢٣وی در تاریخ 

به بنیانگذار جمھوری اسالمی و تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توھین به رھبری، توھین «آمیز، به اتھام  مسالمت
  سال زندان محکوم شد. ١۴به » اختفای ادله جرم

ھا، دیوارنگاری در  بوک در انتقاد از اعدام ھایی در فیس انتشار پست«مصادیق اتھاماتی که آتنا به خاطر آن به زندان محکوم شده شامل 
  شود. می» رسانی درباره زندانیان سیاسی العو اط ١٣٨٨شدگان انتخابات سال  نقد اعدام، حضور در آرامگاه کشته

سال تقلیل یافت اما فروردین ماه سال جاری دادگاھی در تھران آتنا و خواھرانش انسیه و  ٧حکم وی در نھایت در دادگاه تجدید نظر به 
باعث شروع اعتصاب غذای آتنا ای جدید به سه ماه و یک روز زندان محکوم کرد که اعتراض به این موضوع  ھانیه دائمی را برای پرونده

عنوان شده ولی پیشتر دادگاھی در تھران ھرسه » توھین به مأمورین در حین انجام وظیفه«دائمی شده است. دلیل این محکومیت 
  بود.شخصی حاضر به نشان دادن کارت شناسایی نشده بودند تبرئه و پرونده را مختومه اعالم کرده  نفر را به دلیل اینکه ماموران لباس

برد، حدود یک  یکی از خواھران آتنا دائمی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "آتنا در شرایط بسیار وخیمی بسر می
توانست روزی یک لیوان آب ھم بخورد، اما دو روز است که معده آب و شربت را ھم پس میزند.  ھفته بود که به ھمراه شربت معده می

ایین آمده و به شدت وزن از دست داده. آتنا باید با توجه به دستور پزشک متخصص کلیه بستری و درمان شود فشار خون وی بسیار پ
  کنند." ولی مسئوالن از اعزام وی جلوگیری می

ای از وضعیت نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده  ھمچنین طی روزھای گذشته اخبار نگران کننده
  است.

ریزی شدید رحم، از زندان به  خرداد ماه در پی خون ٧شنبه  ن مدافعان حقوق بشر در این خصوص نوشت، نرگس محمدی روز یککانو
  بیمارستان منتقل و روز دوشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

پیش از این پزشکان متخصص اعالم کرده بودند که خانم محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضالنی مبتال است؛ دو بیماری که در 
  توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. توجھی می زا تشدید شده و در نھایت در پی بی ھای تنش فضای زندان و محیط

بازداشت شده است یکی از فعاالن حقوق بشر سرشناس و از اعضای گروه لگام  ١٣٩٣بھشت ماه اردی ١۵نرگس محمدی که آخرین بار 
  شود. (لغو گام به گام اعدام) محسوب می

 وی به اتھامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) در
شود. وی  قانون مجازات اسالمی اجرا می ١٣۴سال از این حکم بر اساس ماده  ١٠سال حبس محکوم شد که  ١۶به  ١٣٩۵مھرماه 

 به اتمام رسید. ١٣٩۵اسفند ماه  ٢۵سال زندان محکوم شده بود که این محکومیت در تاریخ  ۶پیشتر نیز به 
  

 سایت سازمان حقوق بشر ایران  :منبع
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 !شکست ابراھیم رئیسی در انتخابات، شکست جريان حاکم است                
 

 
 

سی شده رياست جمھوری پايان يافت. خوشبختانه ابراھیم رئیسی جنايتکار در انتخابات شکست خورد. او انتخابات غیردمکراتیک و مھند
 کانديدای بلوک قدرت بود. بلوک قدرت از چند ماه قبل برای تک دوره ای کردن حسن روحانی برنامه ريزی کرده بود. از چند ماه قبل نیروھای

وابسته به آن ھا، صدا و سیما و ديگر نھادھای وابسته به دستگاه واليت برای تخريب  راست افراطی، فرماندھان سپاه و رسانه ھای
حسن روحانی و بسیج نیرو و امکانات حکومتی به نفع رئیسی برنامه ريزی کرده بودند. اما راس قدرت با توجه به وضعیت منطقه، ضديت 

 خواست به ھر قیمتی ابراھیم رئیسی را از صندوق ھای رای بیرون ، نمی١٣٨٨ترامپ با حکومت ايران و تجربه کودتای انتخاباتی سال 
بیآورد و با رد صالحیت روحانی و يا توسل به تقلب کالن تنش بیافريند و موجب برآمد جنبش اعتراضی گردد. راس قدرت به نتیجه 

 .صندوق ھای رای تن داد و با رای مردم، برنامه تک دوره ای کردن حسن روحانی ناکام ماند
شکست رئیسی در انتخابات، شکست آشکار جريان حاکم بود. رشد آگاھی سیاسی در جامعه اجازه نداد که جريان حاکم کانديدای خود 
را بر کشور تحمیل کند. اکثريت مردم ايران به رئیسی جنايتکار "نه" گفتند. کانديداتوری ابراھیم رئیسی موجبی شد که کشتار زندانیان 

انتخابات پیوند بخورد و گروه ھای وسیعی از مردم براين واقعیت واقف شوند که رئیسی جنايتکار که دستانش به با  ۶٧سیاسی در سال 
خون ھزاران زندانی سیاسی آغشته است و می خواھد در مقام رئیس جمھوری کشور بنشنید. افشاگری علیه رئیسی، زمینه ساز بسیج 

 .نیرو علیه او و به نفع روحانی گرديد
فاقد گفتمان ، برنامه انتخاباتی،  ٧۶ت محل چالش گفتمان ھا و برنامه ھا است. انتخابات رياست جمھوری برخالف انتخابات سال انتخابا

مفاھیم و ايده ھای نو بود. سطح چالش ھا به افشا گری و وعده ھای پوپولیستی از جانب کانديدای اصول گرايان تقلیل يافت. خوشبختانه 
با توجه به تجربه دوره احمدی نژاد به پوپولیسم پاسخ منفی دادند. در اين انتخابات اصول گرايان میانه رو حساب خود را اکثريت رای دھندگان 

از راست افراطی جدا کردند. ولی راست افراطی به عنوان يک جريان سیاسی برآمد کرد و رای رئیسی را رندانه به حساب خود گذاشت. 
ز مطرح کردن توسعه سیاسی اجتناب می کنند، در اين انتخابات نیز بدون طرح مطالبه ای از حسن اصالح طلبان که مدت ھاست که ا

روحانی، يک جانبه از او حمايت کردند و در رنگ بنفش عمل نمودند. با اين وجود بخش بزرگی از فعالین سیاسی و مدنی، زنان و جوانان 
عارھای جنبش سبز را فرياد زدند و خواستار رفع حصر و آزادی زندانیان در پای بندی به توسعه سیاسی، در سالن ھای سخنرانی ش

سیاسی شدند. شعارھا و نوارھای سبز نشان داد که خامنه ای و دستگاه سرکوب او قادر نشده است که جنبش سبز را خاموش سازد. 
 جنبش سبز زنده است و در فرصت ھای مناسب برآمد می کند.

مت ايران، ما شاھد دو رويکرد نسبت به انتخابات بوديم. شرکت و عدم شرکت در انتخابات رياست جمھوری. در میان نیروھای مخالف حکو 
اين دو رويکرد گاه به تقابل با ھم برخاستند. بخش اعظم اين نیروھا در مورد آزادی، دمکراسی، جدائی دين و دولت، مبارزه علیه استبداد 

ند. شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات جمھوری اسالمی نه امر استراتژيک، بلکه امر مذھبی و نفی حکومت فقھا اشتراک نظر دار
  تاکتیکی است و نبايد موجبی برای شکاف در میان صفوف نیروھای آزادیخواه و دمکرات باشد.

ز شھرھا از جمله در شھر طلبان در تھران تمام کرسی ھا را به دست گرفتند و در بسیاری ا در انتخابات شوراھای شھر و روستا، اصالح 
جمھوری، بلكه در انتخابات  ھا را به دست آورند. اصولگرايان نه فقط در انتخابات رياست اصفھان و مشھد توانستند اكثريت كرسی

د طلبان به ارمغان آورد. اين پیروزی نشان دا شوراھاي شھر ھم شكست سنگینی را متحمل شدند. شوراھا پیروزی پررنگی را برای اصالح
که تالش جريان حاکم برای حذف اصالح طلبان از صحنه سیاسی کشور بی ثمر بوده است. در عین حال اين پیروزی فرصتی است برای 

 خواری اصالح طلبان که دنباله روی از اعتدال گرايان را کنار بگذارند، پرچم توسعه سیاسی را برافراشته نگھدارند و شوراھا را از فساد و رانت
  پاک کنند.

  تغییر وضع موجود و پاسخ به مطالبات 
گروه وسیعی از رای دھندگان به حسن روحانی و گروه ھائی از جامعه که به داليل مختلف به او رای ندادند، خواھان تغییر وضع موجودند و 

واھان شفاف عمل کردن برانگیخته است. اين گروه ھا خ مطالبات فراوانی دارند. حسن روحانی وعدھھای زيادی داده و امیدھائی را 
  حسن روحانی، تحقق وعدھھا و پاسخ به مطالبات انباشته شده ھستند. ازجمله مطالبات زير:

  ـ شکستن فضای امنیتی، باز کردن فضای سیاسی، تامین آزادی مطبوعات، اطالع رسانی، اجتماعات و احزاب سیاسی 
حقوق اساسی مردم که بخشأ در قانون اساسی ھم آمده است، تالش ـ دفاع از حقوق شھروندان و انجام اقدامات عملی برای تحقق 

  برای رفع حصر از سران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
  ـ پذيرش حق تشکیل سنديکاھای کارگری، تشکل ھای دمکراتیک و سازمان ھای مردم نھاد و به رسمیت شناختن روزنامه نگاران

ئاتر، موسیقی و سینما، حمايت از تولیدات ادبی و ھنری و به رسمیت شناختن تشکل ھای نويسندگان، ـ لغو سانسور در حوزه کتاب، ت
   ھنرمندان و سینماگران 

ـ تغییر سیاست ھای اقتصادی دولت در جھت تقويت بخش تولیدی و برطرف کردن مشکالت آن، برنامه ريزی برای ايجاد اشتغال، کاستن از 
ن معیشت مردم، سوق دادن سرمايه ھای سرگردان به فعالیت ھای تولیدی، اصالح کارکرد بانک ھا، اخذ مالیات از ابعاد فقر و بیکاری و تامی

آستانه قدس رضوی و بنگاه ھای مشابه و بنیادھا، جلوگیری از واگذاری واحدھای تولیدی و بنگاه ھای دولتی به سپاه، بنیادھا و نھادھای 
مبارزه با فساد، رانت خواری و قاچاق کاال، برداشتن موانع گسترش صنعت گردش گری و تمھیدات ضرور اقتصادی وابسته به بیت خامنه ای، 

  برای جلب گردش گران.
ـ پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شمولیت يافتن قانون کار به ھمه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادھای موقت در مشاغلی 

  رار گرفتن ھمه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعیک ماھیت مستمر دارند و ق
ـ اعمال فشار به سپاه به بازگشت به پادگان ھا و عدم دخالت در سیاست، اقتصاد، فرھنگ، امور اطالعاتی ـ امنیتی، ورزش و 

 سیاست ھای کالن کشور
  زنان ـ افزایش حضور زنان در کابینه و پست ھای مدیریتی و برنامه ريزی برای افزايش اشتغال

  ـ برقراری فضای آزاد در دانشگاه ھا و به رسمیت شناختن تشکل ھای مستقل دانشجوئی
  ـ پاسخگویی به مطالبات برحق ملی ـ قومی و اقلیت ھای مذھبی

اقدامات ھمه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای غلبه بربحران خشکسالی و حفظ محیط زيست و حمايت از سازمان ھای مردم نھاد  -
  زیست محیط

رای سپردن ـ اتخاذ تدابیر الزم برای احتراز از رودروئی با دولت ترامپ، اجتناب از اقدامات ماجراجويانه و نابخردانه، اعمال فشار به خامنه ای ب
سیاست ھای منطقه به دستگاه ديپلماسی کشور و کنار گذاشتن سیاست توسعه طلبی برپايه شیعی گری، رويکرد به سیاست 

و تنش زا در منطقه، اجتناب از وارد شدن به جنگ ھای نیابتی، تالش برای برقراری صلح در سوريه و برنامه ريزی برای بیرون صلح طلبانه 
    آمدن از جنگ در سوریه.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٧ماه مه  ٢۶( ١٣٩۶خرداد  ۵

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨٢ شماره    

 

 ل علیه جمھوری اسالمیاتحاد امريکا، عربستان و اسرائی
  

 بھروز خلیق

  یادداشت سیاسی کارآنالین

دونالد ترامپ در دوران تبلیغات 
انتخاباتی، مسلمانان را به صدور 
تروريسم متھم كرد، علیه عربستان 
سخنان تندی به زبان راند و بالفاصله 
بعد از روی كار آمدن، فرمان داد تا 
شھروندان برخی كشورھای عربی و 

ی از ورود به امريكا منع شوند. اسالم
اما او نخستین مقصد سفرھای 
خارجی را کشوری انتخاب کرد که 
کانون صدور تروريسم در سال ھای 
گذشته بود. اين پرسش مطرح است: 
چرا؟ واقعیت اين است که عربستان با 
البی گری و وعده  امضاء قراردادھای 
کالن با رئیس جمھور تاجر امريکا، او را 

کرد که در نخستین سفر راضی 
 اش راھی رياض شود. خارجی

در اين سفر وعده ھا عملی شد و بعد 
از ديدار ترامپ با سلمان بن عبدالعزيز 

ھای تجاری و  پادشاه عربستان، توافق
نظامی عظیمی میان دو كشور امضا 

» مصر العربی«گرديد. پايگاه خبری 
ھای امضا  گزارش داد كه حجم توافق

 ٣٨٠تان و امريكا به شده میان عربس
رسد. از اين مبلغ حدود  میلیارد دالر می

میلیارد دالر سھم خريد تجھیزات  ١١٠
ترين  نظامی است. امريكا بزرگ

كننده تسلیحات نظامی در جھان  صادر
است كه نیمی از آن به خاورمیانه 

شود و عربستان و امارات،  سرازير می
ھای سالح  كننده ترين وارد بزرگ

  روند. به شمار می امريكائی
مناسبات بین امريکا با کشورھای  

عربی به ويژه عربستان در دوره باراک 
اوباما رو به سردی گرائید. سران اين 
کشورھا معتقدند كه اوباما اعراب را 
ناديده انگاشته و تمايل نسبي به 
سمت ايران داشته است. بعد از 

سال ھا سردی روابط میان کشورھای عربی 
ا، اکنون این کشورھا ترامپ را فردی با امریک

می بینند که توانائی بازسازی اتحاد تاریخی 
اعراب با واشنگتن را دارد. ریاض احساس 
می کند که در دولت ترامپ گوش شنوایی 
برای شنیدن نگرانی ھایش در قبال ایران 
وجود دارد، به ویژه اينکه کابینه ترامپ از افراد 

ه و ترامپ مرتبا مخالف رژيم ايران تشکیل شد
تھران را به بی ثباتی در منطقه متھم 

  می کند.

ھدف از مسافرت ترامپ به خاورمیانه تنھا  
توافق ھای تجاری و نظامی کالن بین 
واشنگتن و رياض و بازسازی اتحاد تاريخی 
اعراب و امريکا نبود، بلکه دو ھدف ديگری ھم 

ھای  دنبال می شد: اولی ھماھنگی سیاست
نی خاورمیانه با اسرائیل و کشورھای س

دومی به گفته رکس تیلرسون وزیر خارجه 
آمریکا، تشکیل یک اتحاد در برابر جمھوری 

  اسالمی.

در اين سفر نوک تیز حمله ترامپ متوجه  
جمھوری اسالمی بود. او جمھوری اسالمی 
را حکومتی توصیف کرد که "لنگرگاھی امن به 

بانی دھد و از آن ھا پیشتی ھا می تروریست
ثباتی در منطقه  کند و مسئول بی مالی می

است". به گفته ترامپ جمھوری اسالمی از 
لبنان تا عراق تا یمن، با تأمین مالی، تسلیح 

نظامیان  ھای تروریستی، شبه و آموزش گروه
ھای افراطی انتشار دھنده   و دیگر گروه

ویرانی و ھرج و مرج در منطقه است و برای 
ای و  ھای فرقه درگیری چند دھه، ایران آتش

تروریسم را دامن زده است. ملک سلمان، 
پادشاه عربستان نیز از ایران به عنوان 

دار تروریسم" نام برد و گفت:  "طالیه
"مسئولیت ما در مقابل خدا، مردم مان و کل 
جھان این است که با اتحاد خود با نیروھای 

  شیطانی و افراط گرایی مقابله کنیم."
سرائیل ھم موضع تندی علیه ترامپ در ا 

جمھوری اسالمی اتخاذ کرد و نتانیاھو ھم با 

او ھمراھی کرد. اين مواضع نشان می دھند که 
تالش ترامپ، سران دولت عربستان و دولت 
دست راستی نتانیاھو ايجاد ھماھنگی بین 
ً عربستان سعودی،  اعراب و اسرائیل خصوصا

ژيم ايران مصر و اردن با اسرائیل و جا انداختن ر 
به عنوان دشمن مشترک آن ھا و نھديد اصلی 

  در خاورمیانه است.

در صورت تشکیل اتحاد سه کشور علیه  
جمھوری اسالمی و صف آرائی اکثر کشورھائی 
عربی در مقابل ايران و تلقی کردن رژيم ايران به 
عنوان نھديد اصلی در خاورمیانه، کشور ما با 

شکل گیری  وضعیت دشواری روبرو خواھد شد.
اتحاد سه کشور لزومأ به معنی اقدام نظامی 
علیه ايران نیست، ولی به منزله اعمال 
تحريم ھای بیشتر از جانب واشنگتن، منزوی 
کردن ايران در منطقه و فشار علیه رژيم ايران در 
مناطق نفوذ آن است. برنامه آن ھا برگرداندن 
جمھوری اسالمی به مرزھای درون خود است. 

ناخواه پیشبرد اين برنامه با تنش ھمراه خواه 
خواھد بود. در چنین فضائی، يک رويداد اتفاقی 

  می تواند به روياروئی نظامی کشیده شود.

حسن روحانی در دوره دوم رياست جمھوری  
خود با وضعیت جديدی در سطح جھانی و 
منطقه روبرو است. ترامپ و متحدين او دنبال 

ست به اقدامات بھانه اند تا علیه ايران د
تالفی جويانه بزنند. الزم است جمھوری 
اسالمی برای احتراز از رودروئی از اقدامات 
ماجراجويانه و نابخردانه خودداری کند، به 
جنگ ھای نیابتی پايان دھد، با کشورھای 
ھمسايه به ويژه عربستان وارد گفتگو شود، از 
سیاست ھای تنش زا فاصله گیرد، برای بیرون 

نیروھای نظامی در سوريه برنامه ريزی آوردن 
کند، شعار مرگ بر امريکا و مرگ براسرائیل را 
کنار بگذارد و سیاست تنش زدائی را در منطقه و 
در سطح جھان پیش برد. استقرار صلح در 

  منطقه به نفع کشور ما است.

   

 از متن برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 
 ھای اقتصادی بخش. ٢

 بخش تجاری، خدماتی و داللی

الزم است که رشد ناھنجار بخش تجاری، خدماتی و داللی را مھار کرد و ساختار تجاری و داللی را به ساختار تولیدی ـ صنعتی تبدیل  
نمود. در این رابطه عالوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش تجاری، خدماتی و داللی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه 

مالی و اقتصادی محدود کرد، در جھت شفاف نمودن و تحت نظارت درآوردن فعالیت آن گام برداشت و با ابزارھای ھای  حقوقی، سیاست
 ھای تجاری و سرگردان را به سوی تولید سوق داد. تشویقی سرمایه

  
  بخش صنعتی

وری  با کیفیت و بدون باال بردن بھره صنعت در اقتصاد نقش استراتژیک دارد. ما بدون بخش صنعتی مدرن و قوی، بدون تولید کم ھزینه و
تولید و کار، قادر نخواھیم شد که بر تنگناھای اقتصادی غلبه کنیم و اقتصاد کشور را سامان دھیم. الزم است موانع را از جلو این بخش 
  برداشت، در جھت رفع مشکالت آن برنامه ریزی کرد و تسھیالت ضرور را برای رشد این بخش در نظر گرفت.

ویت بخش تولیدی ـ صنعتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است. استراتژی صنعتی باید مشخص کند که در کدام رشته ھا با توجه تق 
گذاری صورت گیرد. با  ای و جھان و سمت تحوالت تکنولوژیکی، سرمایه ھای کشور و با در نظر گرفتن بازارھای منطقه به منابع و توانائی

ترھائی که برشمرده شد، الزم است که استراتژی صنعتی ما بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش محور و توسعه توجه به مجموعه پارام
  صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.



  
  
  

 
 

  ٥صفحه  ٨٢شماره     

 !تفاوت آری، تقابل نه
  بھزاد کریمی

 یک خیز دیگر از سوی جامعه مدنی!

دوازدھمین انتخابات ریاست جمھوری 
اسالمی پایان گرفت و حسن روحانی 
برای چھار سال دیگر با رایی بیشتر از 
دوره قبل بر جای خود باقی ماند. این، 
حاصل خیزی بود سنجیده از سوی جامعه 

گیری ملی آن از یک فرصت  مدنی و بھره
   استثنایی انتخاباتی. من از این برآمد

ای که در پی آورد  یجهانتخاباتی و نت
خرسندم بی آنکه نه بر غیر دمکراتیسم 

چشم بپوشم و نه که آقای روحانی  آن 
نئو لیبرال پایبند به والیت را کاندیدای خود 

  انتخابات  گونه  بشناسم. نه خصلت بیعت
در این نظام از یاد نھادنی است و نه 
شایسته نیروی دمکرات است که بخواھد 

ھایی شود که بر  نتخابا -خوگیر انتصاب 
تبعیضات ساختاری، حقوقی و حقیقی 

میان   استوارند. آلترناتیو "رقابت
ھا"ی جمھوری اسالمی فقط و  خودی

فقط انتخابات آزاد می تواند باشد. 
بدانگونه که، مطلوبیت یک کاندیدا نیز تنھا 

ای سنجیدنی است. از اینرو،  با متر برنامه
ت که درست در اوج ھمین ھیجانات اس

به تکرار باید گفت انتخابات اخیر نیز مانند 
ھا غیر دمکراتیک بود و نیروھای  قبلی

شان فاقد  ای  تحول خواه با تنوع برنامه
  کاندیدا در آن.

  

  

  

  

  

  

  

شادی من از زمین خوردن ابراھیم 
رئیسی است. از شکست خوردن این 
قاتل برکشیده و برگماشته والیت. از 

از دل جامعه به  برخاستن یک "نه!" بزرگ
ً در  رھبر  نظام! از اینکه ولی فقیه فعال

اش برای کوبیدن  پیشبرد برنامه مقطعی
آخرین میخ بر تابوت جمھوری و تقویت باز 
ھم بیشتر والیت ناکام ماند. دلشادم از 
اینکه جامعه ایرانی نه فقط یکبار دیگر 
نشان داد که زیر پوست خود از 

ت که نیز سکوالرترین جوامع منطقه ماس
از فاصله گرفته ترین آنھاست نسبت به 

ھای پوپولیستی. رضایت خاطرم  اغواگری
از اینست که نزاع بین اقتدار و اختیار، 
میان انتصاب و انتخاب، بر سر اعمال 
تبعیض و تبعیض ستیزی، گزینه "عمق 

ھا در منطقه یا که تعامل  استراتژیک" سازی
 با جھان، و جدال رانت پروری و صدقه
  گستری از یکسو و سمتگیری برای توسعه
از سوی دیگر جامعه را تا اعماق آن شیار زده 
است. شیاری ژرف از مرکز تا پیرامون و از 
کالن شھرھا تا روستاھای دور افتاده. 

جوشان ما در   خرسندی بخاطر آنکه جامعه
برابرسازمانیافته ترین استبداد دینی پرچم 

ترین  مدنانهایستادگی برافراشته و به مت
شکل در سمت محاصره مدنی والیت گام بر 
می دارد. آری شادمانم از یک برآمد و خیز 
دیگر از سوی مردم جمھوریت خواه علیه 

  والیت و جماعت ذوب در والیت.

  

  

  

  

  

  

  

  خصوصیت متناقض این انتخابات

این انتخابات از یکسو چون ھمیشه غیر 
تر از  دمکراتیک بود و حتی مھندسی شده

ھای پیش، از سوی دیگر اما دو قطبی  ورهد
تر از ھر انتخابات قبلی و حتی شدیدتر  شده

ای  . عرصه٨٨و سبز خرداد  ٧٦خرداد  ٢از 
برای بروز رویارویی ملی جامعه ایرانی علیه 
والیت فقیه و مخالفت آن با منویات جناب 

که سودای والیت باز ھم بیشتر در   حاکمی 
ه غیر سر می پرورد. انتخاباتی ک

اش مشوقی بوده جھت فاصله  دمکراتیسم
گرفتن از صندوق، و دو قطبی شدنش 

ای برای ورود مداخله جویانه در آن. و  انگیزه
برخاسته از ھمین دو خصوصیت، پدید آمدن 

ای دیگر در سطح نیروی اجتماعی  تجزیه
  سکوالر دمکرات کشور بر سر نوع واکنش
و نسبت به انتخابات در جمھوری اسالمی 

.   اش تر از ھر ھمانند پیشین اینبار البته نمایان
تقسیم این نیروی اجتماعی بیگانه با 
جمھوری اسالمی بر سر شرکت در انتخابات 
یا اجتناب از رای دادن را باید که نمادی 
فھمید از یک تناقض ملی. تجلی یک کلیت 

  اجتماعی در دو راھکار!

انتخابات در زندگی مردم ھمه چیز 
  نیست!

ر این تجزیه ملی بر سر نحوه استفاده از د
رای، یک بخش از مردم با ورود در انتخابات بر 
این شدند که از رای خود اھرمی سازند در 
سمت ممانعت از تعبیر خواب ولی فقیه برای 
اقتدار والیی باز ھم بیشتر و بخش دیگری از 

  آن نرفتن به پای صندوق رای را یک "نه!"
اسالمی. در واقع، کردند علیه جمھوری 

گری  جملگی مخالف این حکومت اما با جلوه
در دو رویکرد و دو ترفند سیاسی. ھر دو به 
درجات متفاوت بیزار از بختکی به نام 
جمھوری اسالمی و معترض به آن، یکی اما 
از درون و جنب و دیگری فقط از برون ولی ھر 

ای که  دو در قامت نیروی میلیونی! دو رویه
ن را نمی توان و نباید به دوگانه مجریان آ

"آری" یا "نه" در برابر ھمدیگر تقلیل داد. آنھا، 
اند از یک تنه واحد بنام "نه!" به  ھایی شاخه

حکومت. طیفی واحد از رنگ ھای گوناگون 
رفتاری اما مشترک در سمتگیری عام. که 
اگر پیش از انتخابات را در ھمه شھر و کشور 

ھمراه یکدیگر منتقد و درونمرز و برونمرز ب
اند،  اند و با آن مخالفت داشته حکومت بوده

بعد انتخابات نیز باز در نقد و نفی جمھوری 
اسالمی کماکان ھمصدای یکدیگر خواھند 
ماند! دوشادوش ھم خواستار رھایی از قید 
و بندھای مدنیت ستیزانه در محل زندگی و 
کار. گره خورده باھم در آرزوی مشترک برای 

رفت خود و کشور از این وضع شوم! اینھا برون
در مجموعه خودشان است که جامعه 
ناراضی از جمھوری اسالمی را می سازند. 
اینان ھمان مردمان بسیارند که خواستار 

اند. جبھه و پشت جبھه  آزادی و امنیت و رفاه
   ھستند برای نھضت مدنی رای دادن و نیز
ابر نیرو و پشتوانه جھت مقاومت مدنی در بر

  انتخاب. –تحمیل انتصاب 

انتخابات، برای اپوزیسیون مردمی نیز 
  باید یک راھکار فھم شود!

تمایز و تشابه در رفتار انتخاباتی در سطح 
اپوزیسیون مخالف و منتقد را می باید که در 
کادر سیاست تبیین کرد. با اینھمه اما در 
جوھر خود از ھمانی باید تبعیت کند که در 

دارد. تاکتیک متفاوت نباید  جامعه جریان
موجب نفاق و نقار شود! انتخابات یک تاکتیک 
باید ارزیابی شود و نه چیزی بیشتر از آن. 
 ً چرا که راھکار شرکت در انتخابات لزوما
بمعنی ھم راھبرد بودن ھمه شرکت 

  کنندگان در انتخابات نیست. 

  

  

  

  

ای  شرکت در انتخابات ھم می تواند حلقه
تحقق استراتژی اصالح نظام  باشد در خدمت

و تامین وفاق بین والیت و جمھوری زیر تز 
وحدت دولت و ملت، و لذا از نوع ساختاری؛ و 
ھم می تواند به عنوان یک تاکتیک تلقی 
شود برای استراتژی تحول خواھی جھت 

ھای درون  ورود سیاست ورزانه در شکاف
سیستم برای تعمیق شکاف بین والیت و 

  ... ذا جنبشی.جمھوریت، و ل
  ١۵ادامه در صفحه 

 

جملگی مخالف این حکومت 
گری در دو رویکرد  اما با جلوه

و دو ترفند سیاسی. ھر دو 
به درجات متفاوت بیزار از 
بختکی به نام جمھوری 
اسالمی و معترض به آن، 
یکی اما از درون و جنب و 
دیگری فقط از برون ولی ھر 

در قامت نیروی میلیونی! دو 
ای که مجریان آن را  دو رویه

نمی توان و نباید به دوگانه 
"نه" در برابر  "آری" یا

 .ھمدیگر تقلیل داد

شرکت در انتخابات ھم می 
ای باشد در خدمت  تواند حلقه

تحقق استراتژی اصالح نظام و 
تامین وفاق بین والیت و 
جمھوری زیر تز وحدت دولت و 
ملت، و لذا از نوع ساختاری؛ و 
ھم می تواند به عنوان یک 
تاکتیک تلقی شود برای 
استراتژی تحول خواھی جھت 
ورود سیاست ورزانه در 

درون سیستم ھای  شکاف
برای تعمیق شکاف بین والیت 

 .و جمھوریت، و لذا جنبشی

نباید اجازه کمترین خلف  
یا تعویق به محال را به   وعده

رئیس جمھور منتخب داد. 
نباید گذاشت که فاجعه دور 
دوم خاتمی تکرار شود که 
جمھوریت مدام پس نشست 
 و والیت قدرت بیشتری گرفت



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٨٢شماره     

 

 !اولین اقدام در دولت روحانی؛ قانونی کردن بیگاری کلید خورد
 صادق کار

در آخرین روزھای تبلیغات انتخاباتی  
 ریاست جمھوری سر انجام پس از آن ک

کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تحت 
ھای کارگران الیح ضد   فشار اعتراض 

کارگری موسوم ب اصالح قانون کار دولت 
روحانی را کنار گذاشت، روحانی نیز 
مجبور شد، رسما این الیح را پس بگیرد. 
او در عین حال تالش کرد تا با اعالم خبر 
اش در آستان انتخابات  پس گرفتن الیح

ران را ک از سیاست ھای ضد رای کارگ
کارگری دولتش ناراضی و ب آن معترض 

 ھستند، از آن خود کند.

 

 

 

 

 

 

ب محض پایان انتخابات،  با این احوال اما
مقامات وزارت کار بالفاصل بقول خودشان 
پردە برداری از طرح "کار ورزی" ب بھان 
ایجاد اشتغال مناسبات ب مراتب ستم 

ران تری را وضع کردند، گران و استثمار گ
ک اگر اجرا شود ب نوعی بیگاری را 

  قانونی می کند.

گفتنی است، ک طرح "کار ورزی" نیز 
مانند الیح "اصالح قانون کار و طرح قرون 
وسطایی "استاد شاگردی"توسط دولت 

با اھداف مشاب  ٨٦احمدی نژاد در سال 
 لتھی شدە بود، اما اجرای آن ب عل

آن جمل مخالفت شدید  گوناگون از
کارگران معوق ماند. ظاھرا منظور از "طرح 
کارورزی" از یک سو مساعدت ب 
کارفرمایان برای جایگزین کردن فارغ 
التحصیالن دانشگاھی از لیسانس ب باال 
با کارگرانی ک ب سن بازنشستگی می 
رسند و از سوی دیگر کاستن از فشار 

  است. انبوە فارغ التحصیالن جویای کار

اما ھمان طور ک ب درستی گفت 
اجرای این طرح در عمل امنیت  شدە

شغلی کارگران را ک روحانی در روز کارگر 
وعدە آن را داد از بین می برد، شرایط 

ک سابق کار دارند  اخراج کارگران عادی 
را تسریع می کند و عمال قوانین کار را ب 

  حاشی خواھد راند.

ن دولت روحانی این پس از روی کار آمد
طرح نیز مانند دو طرح دیگر دولت احمدی 
نژاد از بایگانی وزارت کار جھت اجرا بیرون 
کشیدە شد. ولی اجرای آن ب بعد از 
روشن شدن تکلیف الیح "اصالح قانون 
کار و انتخابات دورە دوازدھم ریاست 
جمھوری موکول شد. با شکست الیح 

ن شکست قانون کار دولت برای جبران ای
بالفاصل اجرای "طرح کار ورزی" را ک 
درآستین داشت بیرون آورد، تا بلک اثر 
بازپس گرفتن الیح قانون کار را جبران 
کند. این خلف وعدە دولت ک بالفاصل 
پس از انتخابات صورت گرفت، البت برای 
کارگران و فعاالن کارگری دور از انتظار نبود 

ما ب نگرانی و کسی را غافلگیر نکرد، ا

ھای موجود و بی اعتمادی کارگران ب مقامات 
  دولتی دامن زد.

نگرانی از عواقب اجرای این طرح چنان است 
ک حتی صدای تشکل ھای دولتی ک در 
انتخابات اخیر ریاست جمھوری ب روحانی رای 
دادند را نیز درآوردە است. علی خدایی، 

در نمایندە خان کارگر در شورای عالی کار 
واکنش ب این تصمیم دولت با اشارە ب این 
ک دولت در این زمین اصول س جانب گرایی 
را رعایت نکردە و این تصمیم بدون مشورت با 
آن ھا گرفت شدە، خواستار تشکیل جلس 
شورای عالی کار و بررسی این موضوع در 
شورا شد. حسن حبیبی (دبیر کانون 

ستان ھماھنگی شوراھای اسالمی کار ا
تھران) در گفت و گو با خبرنگار ایلنا طرح "کار 
ورزی" مطرح شده را مغایر قانون کار و در تضاد 
با قولی که رئیس جمھور در یازده اردیبھشت 
(روز جھانی کارگر) در حرم خمینی مبنی بر 
ایجاد امنیت شغلی داده بودند "دانست و در 
بخش دیگری از این گفت و گو بیان داشت: 

بارتی باید گفت طرح کارورزی حاکمیت "به ع
اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نفی کرده، 

کند،  افزایش حداقل دستمزد را نفی می
کند، کارگران را از  تشکالت کارگری را نابود می

حمایت ھای حقوقی در مراجع تشخیص و حل 
کند، توافق و پیمان ھای  اختالف محروم می

کرد و نه تنھا  دسته جمعی را مختل خواھد
امنیت شغلی وعده داده شده توسط رئیس 
جمھور ایجاد نمی شود، بلکه دامنه عدم 

  امنیت شغلی گسترش خواھد یافت.

  

  

  

  

  

  

بنا ب گفت اکبرنیا مدیرکل ھدایت نیروی کار 
وزارت کار، مطابق طرح "کارورزی" دولت ھزینه 
آموزشی این افراد را به کارفرمایان پرداخت 

ماه، این افراد ۶تا  ۴پس از گذشت کند و  می
ای  ھا از معافیت بیمه پس از جذب در کارگاه

 ٢سھم کارفرما برخوردار خواھند شد و تا 
سال این معافیت برای کارفرمایانی که این 

  افراد را جذب کنند ادامه خواھد داشت.

ب عبارتی این طرح راە استثمار شدید و 
نشگاھی گرفتن بیگاری از فارغ التحصیالن دا

جویای کار توسط کارفرمایان را باز می گذارد. 
دستمزدی ک ب این افراد دادە می شود،   زیرا

معادل کمتر از یک سوم حداقل دستمزد 
است. این ب اصطالح دستمزد در شرایطی 
ک حداقل دستمزد معادل یک چھارم خط فقر 

معلوم است ک ب سختی ممکن  است،
آمد کارورزان ب  است تنھا کفاف ھزین رفت و
طرح بیگاری از   محل کارشان را تامین کند.

از یک سو  نیروی کار تحصیل کردە در واقع
نشان دھندە ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال 
واقعی برای میلیون ھا جوان جویای کار است 

 و از دیگر سو تحقیر نیروی کار.

از ھم اکنون پیداست ک اجرای این طرح با  

ن کمک چندانی ب ایجاد  کیفیت کنونی
اشتغال می کند و ن با استقبال جوانان 
جویای کار رو به رو خواھد شد. اما ھمان طور 
ک حسن حبیبی نیز اذعان نمودە، موجب از 
دست رفتن بیشترحق و حقوق کارگر خواھد 
شد و کارفرمایان نیز نھایت سوء استفادە از 

  آن را خواھند کرد.

غات انتخاباتی خود به روحانی در جریان تبلی
طور مکرر وعدە آزادی ب مردم داد، اکنون 

او رئیس جمھور شدە موظف است ب  ک
وعدە ھایش عمل کند و نباید از این پس مانع 
بر سر راە تشکیل و فعالیت سندیکاھای 

 .کارگری ایجاد کند

  

  

  

  

  

  

  

  

االن با توج ب وعدەھای دادە شدە و تعمیق 
ان و عموم مزد کارگر،شکاف در حاکمیت

بگیران باید با استفادە از این شرایط در ھر 
کارخان و ادارە و حتی در محل ھای زندگی، 
مبادرت ب سازماندھی خودشان در سندیکا 
ھا و تشکل ھای کارگری و محلی 

دولت بدون فشار سازمان یافت کارگران  .کنند
، ن از سیاست  و مزدبگیران بطور داوطلبان

ش دست خواھد کشید و ن ھای ضد کارگری
ب ھیچ کدام از وعدەھایش عمل خواھد کرد. 
مشکل بیکاری و رکود اقتصادی با از میان 
برداشتن حق و حقوق کارگران و ب بیگاری وا 
 .داشتن جوانان و بیکاران بر طرف نخواھد شد

ظرفیت رشد و اشتغال در کشور ما بطور   
 بالقوە درر حد باالیی وجود دارد. با دست
برداشتن از دخالت نظامی در سوری و دیگر 
کشور ھا و قطع بودج ک بخش بزرگی از 

می بلعد و با برقرای  درآمدھای کشور را 
مناسبات متعارف با ھمسایگان و دیگر 
کشورھا و ملی کردن موسسات اقتصادی 

 ٤٠تحت تسلط نھادھای مختلف ک بیش از 
درصدد اموال عمومی را غصب کردەاند، با 

یافت مالیات سنگین از نھاد ھای حکومتی، در
امثال آستان قدس رضوی، بنیاد جانبازان و ده 
ھا نھاد حکومتی که نقشی در دادن مالیات 
ندارند، و دریافت مالیات عادالن از ثروت و 
درآمد ثروتمندان و توزیع عادالن درآمدھای 
کسب شده، در استان ھا می شود، رونق، 

ر، رفاە نسبی و اشتغال مناسب و پایدا
زندگی شایست را برای مردم تامین کرد. 
تردیدی نیست که ب رسمیت شناختن حق 
فعالیت آزادان تشکل ھای کارگری شرط 
نخست و معیار اصلی وجود دمکراسی و 
آزادی در ھر کشوری است. در کشوری ک 
سندیکاھا از حق فعالیت محروم می شوند، 

نی بر نمی توان ادعای مقامات دولتی مب
وجود دمکراسی را تا خالف آن ثابت نشود، 

  .جدی تلقی کرد

 

دولت بدون فشار سازمان یافت 
کارگران و مزدبگیران بطور 
، ن از سیاست ھای  داوطلبان
ضد کارگریش دست خواھد 
کشید و ن ب ھیچ کدام از 

 وعدەھایش عمل خواھد کرد

تردیدی نیست که ب رسمیت 
دان شناختن حق فعالیت آزا

تشکل ھای کارگری شرط نخست 
و معیار اصلی وجود دمکراسی و 

 آزادی در ھر کشوری است

طرح "کار ورزی" نیز مانند الیح 
"اصالح قانون کار و طرح قرون 
وسطایی "استاد 
شاگردی"توسط دولت احمدی 

با اھداف مشاب  ٨٦نژاد در سال 
تھی شدە بود، اما اجرای آن ب 

مل مخالفت گوناگون از آن ج لعل
 شدید کارگران معوق ماند



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٨٢شماره     

  !تبدیل اپوزیسیون دولت ب اپوزیسیون مردم
 پور فرخ نعمت

  
انتخابات اخیر ک در طی آن روحانی دوبارە 
ب ریاست جمھوری ایران رسید، ن تنھا از 
جنب ب عقب راندن اصولگرایان در ایران و 
تشدید بحران در صفوف آنان ( ک بعضی ھا 

ند حذفشان در سیاست کشور را حتی رو
بعلت تحجرشان پیش بینی می کنند)، بلک 
از جنب نوع برخورد اپوزیسیون تحریمی ک 
کار را ب توھین ب مردم، یعنی ب شرکت 
کنندگان در انتخابات رسانیدند، خود 
انتخاباتی قابل توج بود ک آن را از انتخابات 
ریاست جمھوری در نظام جمھوری اسالمی 

 ر دورەھای پیشین جدا می کند.د

در این مطلب ما از تاثیرات این انتخابات و 
نتیج آن بر اصولگرایان کشور می گذریم و 
توج را بر اپوزیسیون تحریمی متمرکز می 
کنیم، و در این بخش ھم ن بر نقد 
سیاست متخذە تحریم از جانب آنان، بلک 
بر نوع واکنش آنان ھم در جریان برگزاری 

  خابات و ھم بعد از آن می پردازیم.انت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

واقعیت این است ک رادیکالیستھای 
سیاسی از ھر نوع آن معموال از لحاظ 
روانشناسی و نوع ارائ تفکر و برنام 
سیاسی خود بسیار با اعتماد ب نفس 
ظاھر می شوند، و این بدان منجر می شود 
ک در وھل اول در انظار عمومی چنان ب 

برسند ک گویا نیروی اصلی و پیش  نظر
برندە روند رویدادھا ھستند و آنان اند ک 
نتایج را از قبل تشخیص دادە و حتی بنوعی 
ھم تعیین می کنند. اصرار بر مشکالت 
عدیدە جامع و طرح شعارھای رادیکال و 
جذابیت آن برای خودشان، ظاھرا آنان را 
بالفاصل ب این نتیج می رساند ک چون 
آنان بر مشکالت اساسی انگشت 
اند و عامل آن را نیز کشف کردەاند  گذاشت
و آن را در پیشگاە مردم ھم معرفی 
کردەاند، پس مردم ب حسن ھمین امر ب 
فراخوان آنان جواب می دھند و روند مبارزە 
ب مسیری می رود ک آنان پیش بینی 
کردەاند. در واقع آنان قدرت خود را از 

رد اخالقی خود استخراج احساس و برخو
  می کنند.

اما تجرب نشان دادە است ک میان 
مشکالت و عمل سیاسی مردم الزاما 
رابط مستقیم وجود ندارد و ب صرف اشارە 
ب مشکالت و معرفی عامل یا عوامل آن 
نمی توان ب جذب تودەھا پرداخت. در واقع 
عمل جذب مردم در مسیر بسیج سیاسی 

ت ک تنھا از طرح یک روند پیچیدە اس

گرفتاری ھا و معرفی عامل آن گذر نمی کند، 
بلک ھمزمان تابع شرایط سیاسی روز، نوع 
آرایش نیروھای درون حاکمیت، شرایط 
ای و بین المللی و نیز روانشناسی  منطق
تودەای نیز ھست. ھمچنین میزان حضور 
اپوزیسیون و حدود و ثغور تاثیرات آن بر 

نیز یکی دیگر از  شرایط و اذھان عمومی
فاکتورھای مھم تعیین کنندە در امر 
رفتارشناسی مردم است. در واقع تمامی 
این عوامل است ک باھم و ھمراە ھم می 
توانند مسیر سیاسی در یک جامع را در 

  مورد حادث خاصی تعیین کنند.

  

  

  

  

اما چنانک اشارە شد بعضی از نیروھای 
مامی رادیکال در کشور ما بی توج ب ت

مسائل مطرح شدە، بیشتر از زاوی طرح 
مشکالت و معرفی عامل آن برای تعیین 
سیاست روز استفادە می کنند و بدون ھیچ 
، ب  ھای دیگر مسئل نگاە عمیق بر جنب
سیاست گذاری در مورد خاصی (مثال 
مسئل انتخابات) می پردازند. و درست آنگاە 
ک عکس العمل مناسبی جھت فراخوانھای 

د از جانب مردم و جامع دریافت نمی خو
کنند، معموال دچار بحران در اندیش و رفتار 
خود می شوند و یا دست ب توجی مسئل 
می زنند و دوبارە با قرارگرفتن در پشت 
تئوریھای خود (ک البت ھمین تئوری ھا 
خودبخود و بدون ارتباط کنکرت با جامع و 
شرایط مشخص درست اند)، سعی در 

جی عمل ناموفق سیاسی خود می تو
  نمایند.

ولی در انتخابات اخیر ما شاھد آن بودیم ک 
مسئل از این جنب فراتر رفت و شاھد نوعی 
رفتار از جانب ھمین نیروھای رادیکال، حال از 
ھر طیف آن، بودیم ک ب اسم مردم ب 
مصاف ھمان مردم رفتند و حتی ب توھین 

ن رفتار در نیز دست یازیدند. البت ای
ھای رسمی بروز نیافتند،  ھا و بیانی اعالمی
ھای اجتماعی از طرف  بلک بیشتر در شبک

  ھواداران و اعضای آنان پی گرفت شد.
اما چرا چنین شد؟ چرا افرادی ک ب نام 
مردم ب مواضع خود مشروعیت می دادند، 
این چنین ب تحقیرکنندگان مردم تبدیل 

فت شد باید شدند؟ بی گمان چنانک گ
بخش مھمی از روانشناسی این نوع برخورد 
را ب نوع خود رادیکالیسمی ارجاع داد ک 
این دوستان حاملش ھستند. رادیکالیسم 
آنان یک رادیکالیسم کتابی و ایدەئولوژیکی 
است ک بیشتر، مبانی در مکاتب فکری 
مطرح شدە از جانب آنان دارد تا یک 

مشخص روز. رادیکالیسم مرتبط با شرایط 
این نوع رادیکالیسم مانند ایدەئولوژی ھمان 
سیستمی ک آنان ادعای مبارزە با آن را 

  دارند، 

  

  

  

  

  

مدعی ھدایت و روشنگری مردم است و 
ھمیش برخوردی از باال با مردم دارد، این نوع 
رادیکالیسم مردم را معموال بی سواد و بی 
شکل توصیف می کند و مسیر درست 

ان را تنھا در حضور خود و پذیرش مبارزاتی آن
خود از جانب مردم می بیند. برای او، روشھای 
دیگر اساسا نمی توانند وجود داشت باشند و 
اگر ھم وجود داشت باشند، تقلبی و غیر 
اصیل ھستند. و درست ھمین روانشناسی 
است ک در ھنگام شکست ھا از یک زاوی 
روشنگران و ن سیاسی ب برخورد 

ەمنتظرە مردم برخورد می کند و ب تحقیر غیر
آن می پردازد. در حقیقت، سیاسی رادیکال ما 
این بار ن بعنوان یک سیاسی بلک بعنوان یک 
روشنگر ظاھر می شود. و چنانک می دانیم 
معموال روشنگران برخالف سیاسیون ب 
روحیات مردم وقعی نمی نھند، زیرا آنان 

یا جذب ھوادار  اساسا در پی جمع کردن رای و
برای خود نیستند. روشنگران بر خالف 
سیاسیون تنھا ب اندیش و واقعییاتی 
متعھدند ک در یک پروس خوداندیشگی بدان 
رسیدەاند و بس، اما برای سیاسیون چگونگی 
تماس با مردم برایشان از اھمیت خاصی 
برخوردار است. در واقع چنین سیاسیونی در 

سیون رژیم ب اپوزیسیون چنین مواقعی از اپوزی
مردم تغییر ماھیت می دھند! و این در خود 

  نقض غرض است.
یک علت دیگر چنین وضعیتی، ماندن در یک 
نگرش سیاە ـ سفیدی است ک معموال 
مختص دوران مدرنیسم و ن پست مدرنیسم 
است. چنانک می دانیم در دنیای مدرنیسم 

است، ک دنیای ایدەئولوژیھا و روایتھای بزرگ 
مجزا صحن ب دو قسمت آشتی ناپذیر و کامال 

ک ھیچگون قرابتی با ھم ندارند  از ھم
تقسیم شدەاست. اما در دنیای پست 
مدرنیستی علیرغم باقی ماندن روایتھای 
بزرگ، اما صحن کامال و در خطوط برجست ب 
دو جبھ کالن تقسیم نشدە است، بلک در 

و گرایشھائی ھر دو طرف مشابھت ھا، نیروھا 
وجود دارند ک صحن را پیچیدەتر می کنند و 
بنابراین نمی شود بر اساس ھمان تئوریھا و 
مواضع مدرنیستی ب پیشواز مسائل رفت. در 
واقع بر بستر یک دنیا و گرایش پست 
مدرنیستی، ما شاھد آن ھستیم ک 
ای از مردم سر  رفتارھای سیاسی دگرگون

ھنی قبل را می زند ک تمام معیارھای ذ
درھم فرو می ریزد و بسیاری را متعجب می 
کند. و در ایران درست ما شاھد چنین 
پدیدەای ھستیم. شاید منتقدان بگویند ک 
جامع ما ک فعال حتی کامال ب مدرنیسم نیز 
فرانروئیدە است چگون از خود تجلیات پست 
مدرنیستی بروز می دھد؟ باید گفت ک مسیر 

ی نیست و نباید برای پیشروی جوامع خط
ظھور پست مدرنیسم ابتدا منتظر ظھور 
مدرنیسم بود. خود ھمین شکستن روایت 

  ...بزرگ در درون نظام جمھوری اسالمی و 
  ١٥ادامه در صفحه 

یک علت دیگر چنین وضعیتی، 
ماندن در یک نگرش سیاە ـ 

وال مختص سفیدی است ک معم
دوران مدرنیسم و ن پست 
مدرنیسم است. چنانک می دانیم 
در دنیای مدرنیسم ک دنیای 
ایدئولوژیھا و روایتھای بزرگ 
است، صحن ب دو قسمت آشتی 

ک  جدا از ھمناپذیر و کامال 
گون قرابتی با ھم ندارند  ھیچ

 تقسیم شدەاست

شاید منتقدان بگویند ک جامع 
فعال حتی کامال ب  ما ک

مدرنیسم نیز فرانروئیدە است 
چگون از خود تجلیات پست 
مدرنیستی بروز می دھد؟ باید 
گفت ک مسیر پیشروی جوامع 
خطی نیست و نباید برای ظھور 
پست مدرنیسم ابتدا منتظر 

 ظھور مدرنیسم بود

تجرب نشان دادە است ک میان 
مشکالت و عمل سیاسی مردم 

مستقیم وجود ندارد و  الزاما رابط
مشکالت و  ب صرف اشارە ب

معرفی عامل یا عوامل آن نمی توان 
 ب جذب تودەھا پرداخت



 
 

 

   ٨صفحه    ٨٢شماره     

 زخم ناسور جنگ
 نیره انصاری

ً مردان بودهقھرمانان جن اند و  گ عمدتا
مانند ھر مفھوم دیگری در جامعه 
مردساالر، تصویر زنان در جنگ، تصویری 

 ای است. حاشیه
جنگ ایران و عراق اما از این حیث یک 
تفاوت دارد، این جنگ یک جنگ ایدئولوژیک 
نیز بوده است و در آن بیش از آنکه بر 

تأکید شود، بر » ملی، میھنی«ھای  جنبه
استوار » اعتقادی و ایدئولوژیک«ھای  جنبه

  است.
از این منظر، حضور زنان نیز به عنوان عنصر 

حامیان یک جریان « تأثیرگذار و تحت عبارت
اھمیت ویژه ای یافته است و » اعتقادی

به ھمین جھت تعریف و توصیف جریان 
ھای رسمی از حضور زنان توصیف شده 

حمایت گر پشت جبھه ای « یک نیروی 
نه توصیف، قھرمانی دالور در خط است و 

  »مقدم!
آنان زنانی بودند که از پشت پنجره 

مصادره ای و ھتل ھای «ھای  خانه
شده، لباس پھن می کردند. نام » تعطیل
بود. در حیاط مسجد » جنگ زده«شان

محل، نخود و عدس و... پاک می کردند، 
ژاکِت پشمین می بافتند به قامت مرداِن 

آنان روی جلد  راھی جبھه ھای جنگ.
مجله ھا، زیر چادرھای خون آلودشان 
ردیف می خوابیدند با چادر سیاه، آر، پی، 

زدند و پیشانی اشان را نواری  جی می
  سرخ فام در بر گرفته بود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجاوز جنسی
خشونت جنسی در صورتی که به عنوان 
یک شیوه تاکتیِک جنگی یا بخشی از یک 

تماتیک علیه گسترده و به طور سیس
جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از 

  المللی می شود. ادعای صلح و امنیت بین
در این باره نھاد زنان سازمان ملل متحد در 

شورای ) ٢٠١۶خصوص تصویب قطعنامه (
امنیت درباره خشونت جنگی در زمان 

  جنگ ابراز خشنودی کرد.
این قطعنامه ششمین قطعنامه سازمان 

» زنان، صلح و امنیت« ورد ملل متحد در م
و چھارمین قطعنامه در خصوص خشونت 
ھای جنسی مرتبط با مخاصمات است. با 

ھای  این تفاوت که در این قطعنامه، جنبه
عملیاتی با جزئیات بیشتری مورد بررسی 

  قرار گرفته اند.
شورای امنیت که در ) ٢٠١۶در قطعنامه (

به تصویب رسید، تأکید شده ) ٢٠١٣ژوئن (
خشونت جنسی در صورتی که « ت:اس

به عنوان یک شیوه یا تاکتیک جنگی یا 
بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک 
علیه جمعیت غیرنظامی صورت گیرد، مانع از 

المللی می گردد. و  ادعای صلح و امنیت بین
تواند در شرایطی  نیز خشونت جنسی می

خیانت علیه بشریت تلقی گردد. ھم چنین 
گر اشکال جدی خشونت جنسی تجاوز و دی

در مخاصمات مسلحانه به منزله جرائم 
  جنگی ھستند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در این خصوص از دولت ھای عضو خواسته 
شده تا جرائم مرتبط با خشونت جنسی را 
به طورکامل در قوانین و مقررات داخلی خود 

نمایند تا بتوانند » جرم انگاری « وارد و 
تحت پیگیری قرار ھای یاد شده را  اقدام

  دھند.
ھمچنین مقابله با بی کیفری در مورد جدی 

المللی که علیه زنان و  ترین جنایات بین
دختران صورت می گیرد، دادگاه ھای ویژه و 

المللی کیفری مورد  مختلط توسط دیوان بین
  تأکید قرار گرفته است.

در این قطعنامه، رابطه میان خشونت 
ابتالء به  جنسی در مخاصمات مسلحانه و

است. و این » اچ، آی, وی، ایدز«ویروس 
مساله زنان و دختران را در جریان مخاصمات 
با مشکل مواجه نموده و برابری جنسیتی را 
به چالش می کشاند. و بر این پایه از ارگان 
ھا و نھادھای گوناگون سازمان ملل 
درخواست شده تا در جھت حمایت از زنان و 

دز در وضعیت جنگی و دختران مبتالء به ای
پس از آن، نھایت ھمکاری و حمایت را داشته 

  باشد.
نکته برجسته و نظر گیرنده در ارتباط با 
قطعنامه شورای امنیت آن است که تعداد 
قطعنامه ھای سازمان ملل که تاکنون در این 

وجود «باره صادر شده شده اند، حاکی از 
نقض شدید و گسترده حقوق زنان و دختران 

عرض به تمامیت جسمانی و روانی آنان در و ت
ھایی است که طی سالیان  جریان جنگ

به وقوع پیوسته است. و بر این اعتبار » اخیر
این انتظار وجود دارد که دولت ھا نیز به 
تعھدات خود در راستای مقابله، پیشگیری و 
مجازات چنین جرائمی پایبند باشند و 

  ھای مقتضی را انجام دھند. اقدام

رات و آسیب ھای جنگ بر زنان بسیار خط
گسترده اند و یکی از ددمنشانه ترین و غیر 
انسانی ترین خشونت ھا و تجاوزجنسی 
است که از آسیب ھای بسیار جدی و فاجعه 

ھایی که در  باری است که در اغلب جنگ
دھد، بر زنان اِعمال  سراسر جھان رخ می

  می گردد.

اوز جنسی حتا اما از نابختیاری، ابعاد مساله تج
ً به وقایع  در روند پژوھش ھایی که مشخصا
خشونت آمیز نسبت به زنان در ایران پرداخته 
شده نیز مورد بررسی قرار نگرفته و یا به نحوی 
بسیار کوتاه و گذرا بوده و بر این پایه این پدیده 
فاجعه بار ناخواسته و یا آگاھانه در ابھام فرو 

  رفته است.
ن اعالم خودمختاری آذربایجان برای نمونه در زما

ھا و  که در پی درگیری) ١٣٢۴در سال (
ھایی که توسط نیروھای ارتش روسیه با  جنگ

ارتش ایران به وقوع پیوست و در نھایت با 
حمایت شوروی، آذربایجان طی دو سال 

ھای بر  ... دست نوشته خودمختاری اعالم کرد
 جای مانده و یا گفتار زنان در این خصوص، به
وضوح بیانگر این است که در آن زمان نیز از 
سوی نیروھای قزاق، تجاوز به زنان صورت 

« گرفت. و زمانی که درباره وحشت زنان از 
در تاریخ را مطالعه می نماییم، » ارتش روس ھا

تجاوز «و یا با اسنادی تاریخی مبنی بر 
شویم که ھمه  به زنان مواجه می» جنسی

ه تجاوز به زنان در حکایت از این امر دارد ک
مخاصمات مسلحانه یک تاکتیک بشمار می 

  آید.
توان بیان کرد که چھار سال  در حقیقت می

پیش از آن یعنی در زمان آشغال ایران توسط 
مسأله تجاوز به زنان ) ١٣٢٠متفقین در سال (

یکی از دغدغه ھای جدی زنان بود، بدون آنکه 
 در این خصوص صراحتی در بیان وجود داشته

  باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً در میان بسیاری از فرھنگ ھا و  اساسا
کشورھا، تجاوز به زنان برای کشورھای فاتح در 
جنگ، به عنوان یک روش، حکایت از برتری 
فاتحان و توھین و حقارت بیشتر کشور مغلوب 

  قلمداد می شود.
در جنگ ھشت ساله ایران و عراق نیز این 

ما به موجب ھمان مساله وجود داشته است، ا
در سطح عمومی،  ... سنِت آبرو داری، تابو و

نشریات و ھم چنین در پژوھش ھا پنھان و 
توان  مانده است. برای نمونه می باقی» التِنت«

به حمله بیرحمان سربازان ارتش عراق برای 
در ھمان دوران نخستین جنگ » ھویزه«گرفتن 

اشاره کرد. در آن زمان زنان بسیاری که در 
شھر مانده بودند مورد تجاوز سربازان عراقی 

  قرار گرفتند.
...  

   ٩ادامه در صفحه 
  

  

 

ً در میان بسیاری  اساسا
ھا و کشورھا،  از فرھنگ

تجاوز به زنان برای 
کشورھای فاتح در جنگ، 
به عنوان یک روش، 
حکایت از برتری فاتحان و 
توھین و حقارت بیشتر 
کشور مغلوب قلمداد می 

 شود

رسد این نگاه  به نظر می
محدود کننده، افزون بر 

و ابزاری  استفاده تبلیغاتی
از ُبعد عاطفی زن در پشت 
جبھه و مانور دادن بر این 

ادامه «حمایت ھا به منظور 
، تأئید کننده نگاه »جنگ

سنتی و مذھبی به زن بوده 
 است

اند زنانی که دچار  بوده
نابسامانی ھای روحی 
گشته و عوارض جنگ، روح و 
جسمشان را نابود کرده 

اند کسانی که  است. بوده
اند و  انی یافتهخود را قرب

ھیچ نوع حمایت دولتی را 
دریافت نکرده اند. این دسته 
ً از صحنه  از زنان اساسا
جامعه حذف شده اند. آنان 
ھمواره محکم و بدون تََرک 

 به تصویر کشیده شده اند



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٨٢شماره     

  
 

  زخم ناسور ...
  ٨ادامه از صفحه 

بکی از دالئلی که افکار عمومی و 
نشریات در این خصوص سکوت اختیار 

را حتا » تجاوز به زنان«کرده اند، ھمانا 
تلقی می » شکست نظامی«بدتر از 

نمایند و بر این پایه ھیچ گونه آمار 
زمان  تحقیقی از میزان تجاوز به زنان در

اِشغال آذربایجان شوروی و یا اِشغال 
ً در جنگ ایران  ایران توسط متفقین و ایضا
و عراق وجود ندارد. اما از میزان وحشت 
عمومی زنان در این دوره ھای جنگ 

توان به عمق این جنایت علیه  می
  بشریت پی برد.

رسد این نگاه محدود کننده،  به نظر می
ابزاری از افزون بر استفاده تبلیغاتی و 

ُبعد عاطفی زن در پشت جبھه و مانور 
ادامه «دادن بر این حمایت ھا به منظور 

، تأئید کننده نگاه سنتی و »جنگ
مذھبی به زن بوده است. بدین معنا که 

  جای زن را به عنوان
ً در  به عنوان موجود ضعیف تر، اساسا

بیند یا از منظری دیگر  میدان جنگ نمی
ِملِک «عنوان خواھد به زنان به  نمی

تجاوز شود. به ھمین » ارزشمند مردانه
جھت است که در آغاز غافلگیرانه جنگ، 
پیش از حاکم شدن این نگاه، زنان به 
شکل خودجوش در دفاع از شھر و 
زندگی اشان وارد عمل شدند و سپس، 
پس از حوادثی چون تجاوز جنسی به 
زنان ھویزه، سوسنگرد، سردشت و دیگر 

ورود زنان به میدان ھا  مناطق جنگی راه
  بسته و محدود گردید.

  
بندی وضعیت زنان در جنگ  تقسیم

  ایران و عراق
بررسی وضعیت زنان در این جنگ ابعاد و 

ھای گوناگونی دارد. بخشی از آن  الیه
شود به شرایط زنانی که از  مربوط می

مناطق جنگ زده به دیگر شھرھای ایران 
اک و... مانند تھران، شیراز، اصفھان، ار

مھاجرت کردند. این گروه از زنان که 
ً در خانواده ھای پدرساالر و سنتی  عمدتا

(تسلط کامل مردان بر خانواده) زندگی 
می کردند، پس از آغاز جنگ در نوع 
زندگی اشان تغییراتی ناشی از جبر 
بیشتر ایجاد گردید. به این معنا که اکثر 
این زنان به سرپرست خانوار تبدیل 

زیرا ھمسران و پدرانشان در شدند. 
شھرھای جنگی باقی ماندند و این زنان 
به ھمراه کودکانشان در دیگر شھرھا 
نوعی از بی خانمانی را آغاز نموده و 
ناگزیر از تأمین معاش روزانه و به طریق 
اولی بدست آوردن یک موقعیت اقتصادی 

  شدند.

و بر این اساس سیستم اقتصادِی 
ئوالن جمھوری که از سوی مس» کوپنی«

 ً اسالمی، بنیان نھاده شده بود عمال
ھا گسترش یافت.  توسط زناِن این خانواده

را مورد خرید و » ُبن ھا و کوپن ھا«ھا  آن
فروش و تبادل کاال قرار داده (سیستم 
پایاپای) و به مصارف دیگر ضروریات 

رساندند و بدین سیاق زنان  خانواده می
ردونه به منظور حفظ خانواده وارد گ

  اقتصاد شدند.
بخش دیگری از زنان درگیر جنگ، از یک 
فراز زنانی بودند که ھمسران، برادران و 
مردانی در جبھه جنگ داشتند. آنان 

افزون بر سرپرستی خانواده، در پشت جبھه 
و حتا به طور مستقیم در جبھه کار می 
کردند، به عنوان پزشک، پرستار، کسانی که 

ک، پوشاک، دارو به مسئولیت فرستادن خورا
جبھه ھا را داشتند و یا به عنوان افرادی که 
پیکر جان باختگان را تسلیم خاک می 

واقع بخش گسترده ای از مواد  نمودند. در
خوراکی و دارویی و دیگر کاالھای ضروری 
توسط این زنان بسته بندی و به جبھه 
، اقتصاد جنگی  ً فرستاده می گردید و اساسا

  و مدیریت می شد. توسط زنان اداره
و از دیگر سو زنانی که تحت عنوان ھمسران 

در تمام … و » شھدا، جانبازان، ایثارگران«
ھای مرگی با تحمل فشارھای  سال

اقتصادی، بازماندگان جنگ را روی تخت ھای 
بیمارستان و یا در خانه پرستاری و تیمار 
نموده و یا با مردانی تحت عنوان 

از آسیب ھای  جانباز...درصدی که ناشی
فیزیکی و روانی جنگ، زیر یک سقف زیسته 

  اند.
اما در کنار این موارد، مسئولیت ھای 

تری نیز وجود دارد که ھمواره پنھان  سنگین
نادیده انگاشته » عمد«ماند و یا به  می
شود و مجال طرح نمی یابد. این زوایای  می

ھایی اند که فرھنگ و  تاریک، آن بخش
ھا فرو می  دیده بر آنایدئولوژی رسمی، 

 ِ » دلخواه تبلیغاتی«بندد. به موجب این تصویر
کس از عوارض جنگ اظھار نارضایتی  ھیچ

این » الھی«نمی نماید. ھمه با دیدگاھی 
  کوله بار خون و جنون را بر دوش می کشند.

ھای  ھمسران رزمندگان کماکان در برنامه
شوند و از اینکه تنھا چند  تلویزیونی ظاھر می

اند  وز یا چند ماه با ھمسرشان زندگی کردهر
رسد این  ابراز رضایت می کنند! به نظر می

ً تحت تأثیر  » جو عاطفی«ازدواج که عموما
دوران جنگ صورت می گرفته، بدون بررسی 
ِ پسین شان ھمواره مورد  و نقد عوارض

  تحسین واقع می شود!

ھای این نگاه ھمانا تأکیدی  یکی از نشانه
فاداری زنان شھید و فداکاری است که بر و

اشان می شود. با ھمین نگاه، شمار 
اند تا  بیشماری از این زنان محکوم بوده

مانده زندگانی اشان را وقف پاسداری از  باقی
کنند و اگر به ھر دلیلی در این » نام شھید«

اند و یا به آن  مسیر راه دیگری پیش گرفته
یگاه تردید داشته اند، نه تنھا افتخار و جا

احتمالِی اجتماعی اشان را از » پذیرفتهِ «
اند که از حقوق قانونی و رسمی  دست داده

  خود نیز محروم گشته اند.

در این سال ھا، فشار اجتماعی نشأت یافته 
از نگاه جامعه به زِن شھید و یا سرباز 
ً ازدواج نموده به  مفقوداالثری که مجددا

ی ھای اقتصاد تر از محرومیت مراتب سنگین
بوده است. و وجود پرونده و دوسیه ھای 
انبان شده در مجتمع ھای قضایی 
دادگستری حکایت از گستردگی این مشکل 

  دارد.
به استناد یک پرونده، ھمسر یکی از اسرای 
مفقوداالثر به دلیل ُعسروَحرَج ناشی از فقر 
اقدام به ازدواج مجدد نمود که مورد خشم 

رپرستی خانواده ھمسرش واقع شده و از س
و حضانت فرزندش محروم و از خانه رانده 

  شد.
که مسئول و » بنیاد شھید«دراین میان 

متولِی رسیدگی به امور اقتصادی، پزشکی 
ھای کسانی بود که به  و درمانِی خانواده

جبھه رفته و یا جان باخته بودند، با پیگیری و 
جدیت این زناِن زخمی ناگزیر از ایجاد 

ھای مربوطه  و آئین نامه تغییراتی در قوانین
  در این خصوص و به نفع زنان گردید.

  این تغییرات دو موضوع را در بر می گرفت:

حق ازدواج مجدد زنان در صورت  الف:
شھید و یا غایب مفقوداالثر شدِن ھمسر 
بدون آنکه سرپرستی کودکان از آنان سلب 

  گردد.
که در این خصوص قانون حق حضانت 

ھا،  جور به مادران آنفرزندان صغیر یا مح
تصریح می دارد: ماده ) ١٣۶۴،۵،۶مصوب (

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری  –واحده 
که پدرانشان به مقام واالی شھادت رسیده 

ھا خواھد  و یا فوت شده باشند با مادران آن
بود و ھزینه متعارف زندگی این فرزندان 
چنان چه از اموال خودشان باشد در اختیار 

عی است و اگر از طریق بودجه ولِی شر
شود در  دولت یا از بنیاد شھید پرداخت می

گیرد مگر آنکه  اختیار مادران شان قرار می
دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صالحیت 

  »مادر حکم به عدم صالحیت بکند.

مقصود از محجور در این قانون  – )١تبصره (
مجنون و سفیه است که حجرش متصل به 

  د.ِصَغر باش

ازدواج مادرانی که در ماده  – )٢تبصره (
واحده ذکر شده است، مانع از حق حضانت 

  ھا نمی گردد. آن

حدود ھزینه متعارف توسط  – )٣تبصره (
دادگاه معین و به مادر یا نماینده قانونی او 

  پرداخت خواھد شد.

در مواردی که تعیین حدود  – )۴تبصره (
به ھزینه متعارف یا عدم صالحیت مادر 

فرزندان شھدا در دادگاه مطرح باشد بنیاد 
شھید موظف است کارشناس خود را به 

  داگاه معرفی نماید.

البته شایان یادآوری است که این ماده 
واحده حاوی مطلب جدیدی نیست زیرا 

ای است برای بقیه آنکه مربوط است  مقدمه
به پرداخت ھزینه متعارف زندگی اطفال به 

مادر که حضانت را  طور مستقیم به حضانت
به عھده دارد. در حقیقت به جای آنکه در 

دخالت نماید مادر » ولی یا قیم«این زمینه 
با شرایطی که قانون تعیین می نماید 

ً اقدام می ً قانون  مستقیما کند و اساسا
  تأثیر در والیت یا قیمومیت ندارد.

تفسیر قانون تأمین رفاِه وراث خانواده  ب:
لح جمھوری اسالمی شھدای نیروھای مس

شورای انقالب و ) ١٢۵٨،٨،٢٩مصوب (
تصویب ماده واحده قانونی رفاِه وراٍث 
خانواده شھدای قوای انتظامی و پاسداران 

که تصریح می نماید: ) ١٣۵٨،٩،١٠مصوب (
منظور از وراث قانونی یاد شده در این «... 

قانون وراث مستمری بگیر می باشد، یعنی 
بت با شھید در درجه کسانی که از حیث قرا

نخست باشند (ھمسر و فرزندان) و نه وراث 
مورد نظر در باب ارثِ مقرر در قانون مدنی 
و... این تفسیر و تصویب این ماده واحده به 

ُن ھا«این جھت صورت گرفت که اوائل،  و » ب
مستمری که به خانواده درجه نخست تعلق 
می گرفت، اما نه به پدربزرگ ھای (جد 

زندان این شھداء؛ که این موضوع پدری) فر
ھای فراوانی را فراھم  خود موجبات درگیری

نمود، به نحوی که پدربزرگ ھای کودکان 
شھداء عروس شان (مادراِن کودکان) را از 

  خانه بیرون می راندند!
...  

 ١٦ادامه در صفحه 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه   ٨٢شماره     

سال  ٦معلم زندانی که به   اسماعیل عبدی
اردیبھشت در  ١١شده است، از  زندان محکوم

ی برد،اسماعیل عبد اعتصاب غذا بسر می
ای از معلمانی است که در این سالیان  نمونه

ھای صنفی و  ھمواره برای تحقق خواسته
سیاسی خود تالش کرده و ھزینه پرداخت 

   امضا برای آزادی ١٥٠٠٠آوری اند ،جمع کرده
ای از ھمبستگی در  اسماعیل عبدی نشانه
 حال رشد معلمان است.

در جوامعی که بر اساس اصول دموکراتیک 
قشر   مثابه  وند، معلمان به ش اداره می

ای  توانند نقش برجسته ساز جامعه می فرھنگ
وپرورش و  و آموزش   در پیشرفت جامعه

ھای آینده را به عھده  سازندگی نسل
بگیرند.اما در جوامعی مانند جامعه ما که 

وپرورش بر  خودکامگی حاکم است و آموزش
ھای دینی استوار است ،معلمان  اساس آموزه

توانند نقش خود را در آموزش  نمیتنھا  نه
ھا و مطالبات  .پرورش ایفا کنند ،بلکه خواست

شوند، معلمان  آنان نیز نادیده گرفته می
ھمچنین از داشتن نھاد صنفی خود نیز 

  اند. محروم

با تمام مشکالتی که این قشر آگاه و پیشرو 
شوند، اما ھمواره در دشوارترین  متحمل می

ق صنفی و بھبود شرایط ھم برای کسب حقو
اند. و در  تالش بازنایستاده  شیوه آموزشی از

عرصه مبارزات سیاسی نیز ھمواره از 
پیشگامان مبارزه برای کسب آزادی و عدالت 

ھایشان  اند و معلمانی نیز در راه آرمان بوده
و ھنری  ھای ادبی  اند و در عرصه باخته جان

  اند. خلق کرده نیز آثاری جاودان

ای از تاریخ کشورمان  ز برھهج معلمان به
ھای صنفی خود  ھمواره از داشتن کانون

یکی از  ١٣٤٠اند.اردیبھشت  محروم بوده
فرازھایی است که شاھد مبارزه گسترده و 
فراگیر معلمان بوده که در آن روزھا در برابر 

بنام   یکی از معلمان  مجلس تجمع کردند که
خانعلی با ضرب گلوله ،کشته شد با قتل 

نعلی مبارزات صنفی معلمان از خا
ھای سیاسی  ھای صنفی به خواسته خواسته

فرارویید و معلمان یکپارچه خواھان استعفای 
عنوان وزیر  وزیر و انتخاب یک معلم به نخست

نشینی کرد  فرھنگ شدند. دولت عقب
وزیر استعفا داد و محمد درخشش  ،نخست

رئیس باشگاه مھرگان که وابسته به معلمان 
 ١٢ه وزارت فرھنگ برگزیده شد، و روز بود ب

عنوان  اردیبھشت روز کشته شدن خانعلی به
جنازه  روز معلم رسمیت یافت.تشییع

   وسیله معلمان و دانش آموزان باشکوھی به
برای خانعلی برگزار شد و در روز پایان اعتصاب 

آموزان معلمان را  و باز گشایی مدارس، دانش
  گلباران کردند.

معلمان از داشتن کانون  ٥٧تا  ٤١از سال
مستقل محروم بودند، با آغاز مبارزه ضد 
استبدادی علیه رژیم شاه،معلمان جزو اولین 

ھای خود و  اقشاری بودند که با ایجاد تشکل
ای در  آموزان نقش برجسته دھی دانش سازمان

اعتالی جنبش ضد دیکتاتوری ایفا کردند.اولین 
در  ٥٧ مھرماه ١٦در   کانون مستقل معلمان

   کرمانشاه تشکیل گردید،بنیان گزار این کانون
به  ٥٨مرداد ٢٩ھرمز گرجی بیانی بود که در 

ھمراه چند معلم دیگر به جوخه اعدام سپرده 
  شد.

پس از انقالب در روز بازگشایی مدارس که باید 
ھا ھزار معلم که در پیروزی انقالب  یکی از ده

  نگاھی به مبارزات ومطالبات معلمان در نظام جمھوری اسالمی
 یداله بلدی

پیام بازگشایی مدارس را   نقش داشتند
کرد، رفسنجانی بر پرده تلویزیون  عالم میا

ظاھر شد و آغاز فعالیت مدارس را اعالم و 
آموزان را  با موعظه و نصیحت معلمان و دانش
  به عبادت و تبعیت از رژیم فراخواند.

حاکمیت که معلمان مترقی و دگراندیش را 
ھای اسالمی سازی  مانع پیشبرد برنامه

ھزاران   پنداشت در اولین اقدام مدارس می
معلم دگراندیش را اخراج و تبعید و حتی ترور 
کرد،علی فدائی معلم ھنرمند و فعال کانون 

ترور شد، در  ٥٨معلمان کرمان در مھرماه 
معلم از ٤٠  ٥٨اولین اقدام در مھرماه

وپرورش بندرعباس اخراج شدند. پس  آموزش
از اخراج معلمان دگراندیش، فضای خفقان 

و زنان معلم ملزم به   را در برگرفت   مدارس
رعایت حجاب شدند. مدارس جوالنگاه 

آموزان حزب الھی و بسیجی  معلمان و دانش
تدریس    ھا و احکام اسالمی گردید و آموزه

گردید و مراسم مذھبی در مدارس برگزار 
ھا  شد. امور تربیتی که از طلبه می

شده بود بر کار مدارس نظارت  تشکیل
و   ان احکام آموز کردند و به دانش می

 ٣٨باورھای دینی را میاموختند.اما پس از 
ھای دینی با واقعیات  سال چون آموزه

زندگی و دستاوردھای دانش بشری انطباق 
نداشت نتیجه مطلوب را برای برنامه ریزان 
آموزشی ببار نیاورد و رژیم در القای باورھای 

  خود به دانش آموزان، ناموفق بود.
آمدن دولت خاتمی با روی کار  ٧٦در سال 

گشایش اندکی در فضای سیاسی جامعه 
کانون ٤٥پدید آمد و معلمان موفق شدند

مستقل در سراسر ایران برپا کنند اما 
ھمواره با کارشکنی و فشار نیروھای 

  امنیتی روبرو بودند.
نژاد تھدید و ارعاب معلمان  درزمان احمدی

تدریج منحل شدند.در  ھا به آغاز شد و کانون
بیست ھزار معلم برای تحقق ٨٥سال 

ھای خود در میدان بھارستان به  خواسته
روز اجتماع کردند،مقامات تعھد دادند ٣مدت 

ھای آنان رسیدگی خواھند  که به خواسته
اسفند نیروھای انتظامی  ٢٣کرد اما در روز 

به اجتماع معلمان یورش بردند و سخنگوی 
اصغر ذاتی و اعضای کانون  کانون، علی

ای رسول باقی، محمود بھشتی ھ بنام
اکبر باغانی،حمید پور وثوق،  لنگرودی، علی

اصغر شیخی  محمدرضا گرگانی، علی
دستگیر و زندانی شدند و روزھای عید را در 

نژاد  زندان گذراندند وعیدی خود را از احمدی
سال زندان تعلیقی ٣دریافت کردند و حکم 

نیز  ٨٦برای آنان صادر شد. در شھریور
شورای ھمبستگی معلمان مورد جمعیت 

و ضرب و شتم نیروھای انتظامی  تھاجم 
  معلم باز داشت شدند. ٤٠قرار گرفت و

جامعه معلمان ما با کادراداری حدود 
  نفر است، این قشر عظیم نه  میلیون یک

  تنھا از داشتن یک کانون مستقل محروم
ھای  است، بلکه با در نظر داشت ھزینه

ورم روزافزون، میزان آور زندگی و ت سرسام
تنھا متناسب با   حقوق دریافتی ناچیز، نه

وظایف و مسئولیت سنگین معلمان نیست 
بلکه پاسخگوی نیازھای اولیه یک خانواده 

رو معلمان برای جبران کمبود  نیست؛ ازاین
مالی ناچارند به کارھای دیگر روی بیاورند و 

ھایی مانند  با توجه به امکانات خود به حرفه
ھای خصوصی  افرکشی، کار در شرکتمس

ھای اتومبیل و مسکن  و یا داللی در بنگاه
ً این کارھا با روحیه معلمان می   پردازند، معموال

ساز گاری ندارد و به ھمین علت توان معلمان را 
دھد و موجب افت سطح  در تدریس کاھش می

شود. وضعیت مالی معلمان  تحصیلی می
است،معلمان مراتب اسفبارتر  بازنشسته به

  سالی، توان بازنشسته که دوران جوانی و میان
اند، در  خود را صرف آموزش فرزندان میھن کرده

سالی بجای برخورداری از آرامش و  دوران کھن
  برند. آسایش، در تنگدستی بسر می

در جنبش    نقطه عطفی ٩٥روز نھم اسفند
دادخواھانه معلمان بود، در این روز، معلمان در 

برای مطالبات   ھایی زیادی گردھماییشھرھای 
ترین و  خود تشکیل دادند ، این حرکت گسترده

ھای اخیر بود که در  فراگیرترین تجمع در سال
شھرھای سنندج ، مشھد، کرمانشاه، دھگالن، 
المرد، شیراز، کامیاران ، اصفھان، شھر کرد، 

دیواندره، خارک بندر  اھواز ، اراک، اردکان، 
اھرود، تربت حیدریه، عباس، کوھدشت، ش

قزوین، خرم آباد، فردوس، ساری، زنجان، 
بجنورد و تبریز برگزار شد. در این تجمعات 

ھای صنفی خود اکتفا  معلمان فقط به خواسته
و سیاسی را  ھای آموزشی  نکردند و خواسته

  ھا عبارت بودند از: نیز مطرح کردند، این خواسته
زینه افزایش حقوق معلمان با توجه به ھ -١

  زندگی و متناسب با تورم
آزادی معلمان زندانی و دیگر زندانیان  -٢

  سیاسی
ریزی برای بھبود وضعیت نابسامان  برنامه  -٣

  وپرورش آموزش
توجه به مناطق محروم و اختصاص بودجه  -٤

  گلی برای مدارس کپری و کاه
  ارتقای سطح کتابھای درسی   -٥
  مبارره با اعتیاد وشرارت درمدارس   -٦
  افزایش بودجه کلی آموزش وپرورش -٧
عدم دریافت شھریه از دانشاموزان وحق  -٨

  رایگان  تحصیل
  احیای مقام ومنزلت معلم -٩

  برخورداری از آزادی اندیشه وبیان - ١٠
به رسمیت شناختن فعالیت صنفی و  - ١١

  برخورداری از انتشار روزنامه مستقل
ھای  مشارکت معلمان در نوشتن کتاب - ١٢

  درسی
  رفع تبعیض از نظام آموزشی.  - ١٣

 ١٥بندی بودجه کل کشور سھم  در سھمیه
درصد جمعیت  ٢٠آموز که  معلم و دانش  میلیون

درصد بودجه به  ٩گیرد، فقط  کشور را دربر می
  وپرورش اختصاص دارد. آموزش

ھای عادالنه معلمان تنھا با اتحاد و  خواسته
 ھمبستگی معلمان و ھماھنگی با دیگر اقشار
و طبقات جامعه مانند پرستاران، رانندگان و 
کارگران و دیگر اقشار میانی و فرودست جامعه 

آوری طومار امضا برای  یابد، جمع تحقق می
ھای  آزادی اسماعیل عبدی و پیگیری خواسته

ساز یک  تواند زمینه اسفند می ٩گردھمایی 
ھای معلمان  حرکت فراگیر برای تحقق خواسته

  گردد.

کنیم از معلمانی که در راه  یادی میدر خاتمه 
یادان صمد،  ھایشان جان باختند: زنده آرمان

خانعلی، یحیی رحیمی، داریوش نیک گو، بھمن 
عزتی، غالمرضا اشترانی، غالم گرگین، رئوف 
بلدی، قربان حسینی، ھرمز گرجی بیانی، فرزاد 

ھایی از معلمانی  کمانگر و آدرنوش که نمونه
یعنی آزادگی را به  بودند که آخرین درس

آموزان خود آموحتند وجاودانه  دانش
              شدند.

   



 
 

   ١١ صفحه   ٨٢شماره     

دولت ھا حاصل بر آیند نیرو ھایی ھستند  
که از خواستگاه ھای متفاوت و نا ھمگون 
مجتمع شده اند و به ھمین دلیل علیرغم 
تفاھم نسبی شکل دھندگان دولت، در 

توانند درک نا  مشارکت می فرمولبندی نوع 
تجانسی داشته باشند که در اعالم صدور م

برنامه حول سیاست گذاری کالن، منافع 
بودجه، امنیت،   ملی،تمامیت ارضی، 

دستمزد و حقوق کار، آموزش، رفاه و عدالت 
نشان   اجتمایی، خود را بروز داده و

که چه جناح ھایی را نمایندگی   میدھند
 کنند. می

نه شده اما ما در برابر یک رژیم ایدولوژیک کھ 
از یک انقالب بزرگ  و فاسد و برخاسته

اجتمایی قرار گرفته ایم که به ھیچیک از 
آرزوھا و شعارھای خود پایبند نمانده است و 
حتی در حفظ و نمایش اسالم گرایی و 
تعاریف کالسیک آن فاصله گرفته است، و این 
ھمه در حضور و حیات بنیان گذاران این رژیم 

ستند انجام گرفته که ھنوز فعال مایشاء ھ
اذعان دارند که گرچه به  است و ھمگی

ھیچیک از آن شعارھا و اھداف خود دست 
نیافته اند، اما از بیکران تا بیکران از خود 
خرابی و ویرانی به جا گذاشته اند. امروز دیگر 

و   می توان این رد پای ویرانی و تباھی ھا
ترس را ھمان رد پای حکومت ایدولوژیک 

  عریف کرد.اسالمی ت
امروز دعوای بین نیروھای بخش تجاری و  

ھسته قدرتمند راست و رانت خواران آنچنان 
عیان است که برای بازپس زدن یکدیگر و در 
چنگ گرفتن قدرت و سھم بردن ھر چه 

ھای  بیشتر، به نمودار اصلی مناظره
انتخاباتی کاندیداھای ریاست جمھوری به 
شمول آقای حسن روحانی رییس 

ورگردید. "... مناظره ای که به یکی از جمھ
بزرگترین افشاگری ھای تاریخ جمھوری 

ھا بیننده تلویزیون  اسالمی در برابر میلیون
تبدیل شد. مناظره ای که برگزیدگان حکومت 

ھای فساد، دزدی، زد و  تا توانستند پرونده
ھای یکدیگر را به میان  بندھا و جنایت

ئیس جمھور کشیدند، مناظره ای که در آن ر
کشور، رسما زد و بند با رفیق سابق و رقیب 

پوشی بر پرونده ی جنایت و  امروز خود و پرده
دزدی ھای او در شورای امنیت ملی را 

  خود خواند." *» مردانگی«
در برابر ھجوم این ھیوالی افسار گسسته  

جا خوش کرده رانت خوار، سرمایه داری 
به  ھسته ھای نیرو ھای متمایل  لیبرال و

ھای دموکرات و  ھا و چپ سوسیال دموکرات
اقشار مختلف روشنفکران و بویژه نیروھای 

ھای کارگری به عنوان موتور مولد  کار و تشکل
کنند و  مطالباتی، در برابر آنھا صف آرایی می

با  خوشبختانه اتحادھا و ھمبستگی خود را 
اھرم ایدئولوژی و چھار چوب ھای آن تعریف 

تواند  فاقا ھمین امر میکنند. و ات نمی
خصیصه اصلی جنبش ھایی گردد که در برابر 
یک رژیم ایدولوژیک پا به میدان بگذارد و طرف 

  مقابل را خلع سالح کند.
اما ما در دوران پایانی رقابت ھای پیدا و  

پنھان تیم رفسنجانی و آقای خامنه ای 
ھستیم. رفسنجانی در استخر شنا از دور 

و آقای خامنه ای ھم رقابت ھا بازماند 
تواند تند تر از این بتازد و تیم او ھم به  نمی

این نتیجه رسیده است که در یک شیب تند 

باال، از نفس خواھد افتاد.این امر در مذاکرات 
ھای مقامات دو  پیش از " برجام " و مالقات

طرف در " عمان " مشھود گشت. بنابر این 
د ما به عنوان سازمان مطالبه محور بای

خودمان را برای جمھوری اسالمی پس از 
آقای خامنه ای آماده کنیم. و اتفاقا سازمان 
ما با موضع گیری خود از ترد و افشاگری 
سید ابراھیم ریسی از عوامل اصلی کشتار 

و عدم ١٣۶٧زندانیان سیاسی ایران در سال 
شرکت در رای گیری در انتخابات و حمایت از 

ی با حمایت از آقای حسن روحانی، و از طرف
شوراھای شھر و روستا، باید از منتقدین 

برخی از اعضاء و ھواداران   خود از جمله 
خود بپرسد که چطور و چگونه و با چه پیش 
شرطی به روحانی رای داده اند و از 
نیروھای راست امنیتی و نئولیبرا ل فاسد و 
مبتذل دولت او حمایت کردند و از این 

طالبات و خواسته مشارکت به کدامیک از م
چه  ھای خودشان رسیدند و در دوره جدید 

عایدشان خواھد شد! اینکه حق رای دادن 
برای ھمه محفوظ است درست، اما شما 
به کاندید ھای دست چین شده رژیم رای 

اید و حق کاندید شدن را نا دیده گرفته  داده
   اید.

ما شاھد این بودیم که بخشی از نیروھای  
تحریم بودند و بخشی ھم  سیاسی، طرفدار

اصوال تصمیم دائمی دارند که باید از 
و حق   انتخانات به عنوان یک اصل 

دموکراتیک استفاده کرد و شرکت کرد و 
شود توازن قوا را بر ھم زد. بنابر این  می

چشم انداز یک سیاست منسجم متصور و 
یا امکان پذیر نبود. ما مجبور به تحلیل از 

یک از کاندیدھا ،  ھیچ شرایط موجود بودیم.
توانیم  ما نبودند و ما نمی کاندید مطلوب

حامی منزه کردن آقای روحانی و دنده عقب 
و فاصله گرفتن دولتش از مطالبات انبار    او

  شده مردم باشیم.
ما مردم را به تحریم دعوت نکردیم اما برای  

 -ھا، ما سازمان فداییان خلق ایران  ما چپ
قابل قبولی   گزینه  اکثریت، ھیچ دلیل و

پیش روی ما نبود که خودمان را به آن قانع 
کنیم و در رای دادن به کاندید مشخصی 
اقدام نماییم. ما یک نیروی چپ ھستیم و 
انتخاب اجتمایی معینی داریم و پایبند به 
رعایت پرنسیب ھای سیاسی و حزبی، و 

تواند داشته باشد که  دلیلی نداشت و نمی
گاه دولتی، جنبه ھم سیاست ما با دست

پوشانی به خود بگیرد و جامعه را به این 
پرونده نیروھای اپوزیسیون و  و شبه برساند

چنین ھیچ  دولت و حکومت را یکی ببیند! ھم
دلیل موجھی وجود ندارد که نگران این 
باشیم که بین نیروھای آپوزیتسیون و 

  دستگاه دولتی ھیچ قرابتی وجود ندارد!

ن شرکت در انتخابات از طرفی پذیرفت 
ریاست جمھوری به عنوان یک سازمان 

ھای کاندیدا  سیاسی آپوزیسون، تایید برنامه
مذکور بود. به این مفھوم که برنامه  ھای

تواند برنامه ما ھم تلقی گردد، در  آنھا می
که بطور مشخص آقای روحانی طی  حالی

چھار سال گذشته به ھیچ یک از گفته  
مه عمل بپوشاند. ما ھای خود نتوانست جا

مدافع حقوق بشر ھستیم در حالیکه پرونده 
دولت روحانی در این زمینه از سیاه ترین 
ھاست. دستگیری ھای روزانه و سلب 

حقوق شھروندی به شدت در زیر سایه دولت او 
و وزیر عدالت کسترش مصطفی پور محمدی 
ادامه دارد. کابینه آقای روحانی امنیتی ترین 

ایران است، وجود مصطفی پور  کابینه تاریخ
محمدی یکی از عاملین اصلی کشتار زندانیان 

در کابینه او،  ١٣۶٧سیاسی ایران در سال 
ھای احزاب، خانواده ھای  علیرغم اعتراض

زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و بازماندگان 
حقوق بشری   جانباختگان و فعالین مستقل

نان داخل و خارج و نھادھای بین المللی، ھمچ
کند و رای دھندگان  دھن کجی می ادامه دارد و

به آقای حسن روحانی، با این ھمه 
نسبت به عدم  سرخوردگی در خور! حق ندارند

حمایت ما مخالفین حمایت از دولت دولت 
  منتخبشان، اعتراض کنند.

ھمه آنھایی که پیشاپیش، بدون ھیچگونه  
و مرز بندی برنامه ای در رای دادن   پیش شرط

ھاست که این نوع  کت کردند، سالشر
مشارکت با چک سفید را قاعده ھمکاری در 
برآمد اصالح طلبی و دموکراسی نمایش 

دھند و در حفظ ساختار موجود تالش و  می
ھا سر انجام به  تبلیغ می نمایند و در ھمه دوره

افراد دست چین شده رھبری و اتاق فکر " 
نتخب از میان م نھند. ھمیشه  نظام" گردن می

شده ھایش یکی را لولوی سر خرمن جلوه 
زنند و  و بقیه ھم آستین ھا را باال می دھند می

در برنامه از پیش تدارک شده، انگشت تایید را 
و وزن سیاسی خود را ھم با  دھند نشان می

گذارند!  به تماشا می  ھمان انگشت ھای رنگین
فعال بنفش، حوصله نگاھی  این رای دھندگان 

ذشت را ندارند، آنھا کودکان "کار" را به آنچه گ
بینند، آنھا تن فروشی به ازای گرسنگی را  نمی

نمی بینند، آنھا کارگران معدن را نمی بینند که 
در اعماق زمین جان باختند و در پی اعتراض به 
قطع دستمزد ھایشان به شالق جریمه شدند! 

و دری  ھا، ری شھری ھا آنھا به پور محمدی
یی را که با رای شان در مسند ھا نجف آبادی

نمی بینند! رای دھندگان به دولت   قدرتند
نیرو   روحانی تا امروز نیامده اند علیه مداخله

ھای نظامی ایران در خارج از مرز ھای کشور 
دست به افشا و اعتراض بزنند، مداخله نظامی 

و یمن،  ایران در کشور ھای عراق، سوریه
ه نیست و ھمه چیزی جز تولید بحران در منطق

دانیم که این جنگ ھای نیابتی بویژه  می
ایران، چیزی جز ادامه ھمان شعار کذایی  توسط

میگذرد" نیست و امروز ھم  راه قدس از کربال  "
دولت  بیشتر از ھر چیز جنبه ایدولوژیک دارد.

در کشتار مردم این سر زمین ھا  ایران
  مسئولیت مستقیم دارد.

صله فقر و ثروت نیستند، آنھا مدافع کم کردن فا 
آنھا از تعطیلی صد ھا کارخانه با قدمت نزدیک 
به صد سال و بیکار شدن کارگران آنھا به یمن 

زنند، آنھا از  نمی  گرمی بازار آقا زاده ھا حرفی
خصوصی کردن آموزش، چیزی نمی گویند، آنھا 
از ھجوم دولت به تغییر قانون کار در جھت منافع 

ن در نمی آید، آنھا بر ھمه رانت خواران صدایشا
وقاحت پر ظرفیت "نظام" چشم می پوشند و 

زنند. آنھا از زندانی شدن کارگران در  حرفی نمی
اعتراض به حقوق خود، از معلمان، دانشجویان، 
وکالی شریف که وکالت زندانیان را به عھده 

شوند چیزی  افکنده می  میگیرند و خود به زندان
رند تا ھمه ما بر این نمی گویند، اما اصرار دا

مصائب چشم بپوشیم و در رای گیری ھا 
  ... شرکت کنیم.

  ١٦ادامه در صفحه 

  یژهانتخابات در شرایط و
 رضا کاویانی

 



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٨٢ شماره    

دوران مشروطه در باره رفتار روشنفکران و نخبگان ایرانی گفت: عجیب است که در ایران بر سر آزادی عقاید جنگ زمانی طالبوف در 
 القتل است. گذارد، سھل است اگر کسی اظھار رأی و عقیده کند، متھم و واجب کس به عقیده دیگری وقعی نمی کنند، ولی ھیچ می

القتل  نشان داد. ھر چند که اوضاع نسبت به دوران طالبوف کمی بھتر شده و کسی واجب این موضوع بار دیگر خود را در انتخابات اخیر
شود اما متأسفانه گاھی اوقات فقدان مدارای سیاسی در میان ما غیر قابل انکار است. در این انتخابات اگر چه طیف وسیعی  شمرده نمی

را سازشکاری، تسلیم و خیانت و عملی غیردمکراتیک ارزیابی کردند تا  از عقاید وجود داشت، از کسانی که ھر نوع رأی به دولت مصالحه
بود » مصالحه«الیه دیگر طیف نظرات، که عدم رأی به دولت مصالحه را پشتیبانی از رئیسی تلقی نمودند. اگر چه دعوا بر سر دولت  منتھی

و ھم مصیبت است. به خاطر مبارزه با فجایع طبیعی و  شود که در ھلند، آب ھم یک نعمت کس حاضر به مصالحه نبود. گفته می اما ھیچ
ھای سیاسی از زمان پیدایش احزاب جدید به خاطر  ھا پیش، و احزاب سیاسی و جریان روی اب، ساکنین آن کشور از قرن جلوگیری از پیش

ً این  اند. البته ھمه می مبارزه با یک بالی دائمی طبیعی مجبور به مصالحه گشته تساھل در دوران جنگ دوم جھانی شامل دانیم که مثال
ای  حال یھودیان این کشور نگشت، اما به ھر حال نوعی فرھنگ مدارا و مصالحه وجود دارد. از سوی دیگر در ایران بر ھر گونه مصالحه

زتولید شده است ناشی گرایی و عدم تسامح که در تاریخ ایران با شود. آیا این بدبینی، ستیزش بالفاصله مھر خیانت و سازشکاری زده می
اعتمادی ماست؟ چیزی که ما  روی و بی گریزی و تک انتھا در میان زمانداران، قانون گرایی، توطئه و تزویر بی از قدمت طوالنی استبداد، تمرکز

  جواب قطعی برای آن نداریم.
یر شد. بنا به گفته جیسون برنان، فیلسوف آمریکایی اما اگر به انتخابات کنونی نگاه کنیم مساله رأی دادن اخالقی باعث ایجاد اختالفات اخ

  توان به این صورت خالصه کرد: برانگیزی در مورد انتخابات و حق رأی دادن دارد، تئوری مردمی در مورد انتخابات را می که نظرات جنجال

ً استثنایی شھروند می   .رأی دادن معاف شودتواند از  ھر شھروندی وظیفه مدنی رأی دادن را دارد. در شرایط کامال
دھنده در موقع رأی دادن است.  انکار ناپذیر است که نامزدھای خوب و بد، بھتر و بدتر وجود دارند، اما مھم حسن نیت رای این یک حقیقت

 .رأی دادن به ھر کاندیدایی بھتر از رأی ندادن است
ً امر نادرستی است و ھیچ  .دکس نباید به آن دست زن خرید و فروش رأی ذاتا

ً در استرالیا و برزیل  توان گفت که برخی از کشورھا تفسیر سختی از شرط اول نموده بندی برنان را بپذیریم آنگاه می اگر این جمع اند، مثال
شرکت در انتخابات امری اجباری است. در حالی که در اکثر کشورھا، از جمله ایران، شرکت در انتخابات امری دلبخواھی است اما در ھمه 

شود بلکه حقی است که ھمه  شود. بنابراین رأی دادن یک وظیفه شھروندی محسوب نمی ھا بر اھمیت مشارکت در انتخابات تأکید میان
 شوند. بزرگساالن از آن برخوردار می

را در نظر گیرد. در دانیم که برای خیر عمومی ھمه باید در انتخابات شرکت کنند و دولتی را برگزینند که مصالح مردم  با وجود این ھمه می
ً در انتخابات اخیر  اینجا بالفاصله ما با اصل دوم سر و کار داریم زیرا مشکل اصلی نه رأی دادن بلکه به چه کسی رأی دادن است. مثال

بات شرکت شد. اگر افرادی در انتخا شود، بلکه به چه کسی باید رأی داده می مسأله اصلی فقط رأی دادن نبود، بر خالف آنچه که گفته می
ً رأی سفید می می داند، نیز محکوم بودند. زیرا با این کار خود  دادند، و یا اینکه به آقای ھاشمی طبا و یا میرسلیم رأی می نمودند و مثال

ً بیایید فرض کنیم که اگر در انتخابات جاری، ھمه آن حتی می ت نکردند ھایی که در انتخابات شرک توانستند مانع پیروزی روحانی شوند. مثال
گرفتند که رأی خود را به آقای ھاشمی طبا دھند، آنگاه ما شرایط زیر را داشتیم: آقای  میلیون نفر شرکت نکردند) ، تصمیم می ١۶(در حدود 

 ً انیم در د کردند. از آنجا که می درصد ارا را کسب می ٢٧درصد ارا و رئیسی  ٢٨درصد ارا ، ھاشمی  ۴٣میلیون رأی فقط  ٢۴روحانی با تقریبا
تر نمود. اگر حتی نیمی از کسانی که در انتخابات  توان آن را کمی واقعی ھیچ انتخابات واقعی مشارکت صد در صدی وجود ندارد، می

دادند، امکان پیروزی آقای روحانی در دور اول از بین  شرکت نکردند رأی خود را نه به رئیسی یا روحانی بلکه به ھر کاندید دیگری می
  به عبارتی این امکان وجود داشت که ضد رئیسی بود اما در عین حال مانع پیروزی روحانی نیز گشت!رفت.  می

ً رای دادن به   بنابراین مسأله اصلی نه مشارکت در انتخابات، نه حتی مخالفت با رئیسی از طریق رأی دادن به فرد دیگری، بلکه دقیقا
ً ا تری از روحانی داشت، یا اینکه یک نماینده  بسیار مترقی  طبا برنامه ینکه آقای ھاشمیروحانی بود. حال بیایید فرض دیگری کنیم مثال

کرد، در این صورت شاید ھیچ دلیل منطقی برای عدم مشارکت بخش  مستقل و ملی دیگری با برنامه شبیه چپ در انتخابات شرکت می
شھروندی خود عمل » وظیفه« ه روحانی مجاز بود؟ تحریمیان امروز، بهماند، آیا باز ھم از نظر اخالقی رأی ندادن ب چپ تحریمیان باقی نمی

دادند، آیا  کرده و در انتخابات بنا بر عقیده و میل خود و نه به اجبار، به فرد مستقلی که احتمال رئیس جمھور شدن آن وجود نداشت رأی می
  قابل قبول بود؟ از طرف کسانی که به روحانی رأی دادند، این رفتار انتخاباتی تحریمیان،

دھد، از آنجا که این درک  بنابراین، با وجود سیستم انتخاباتی ایران که امکان انتخاب بر اساس نیت پاک در دور اول و عقل در دور دوم را می
در باال ھم  شد، در بخشی از چپ ریشه گرفته بود، حتی اصل دوم  که انتخابات بایستی در دور اول و با پیروزی چشمگیر روحانی تمام می

که دیگری و نه رأی دھنده اصلح بودن آن » اصلحی«رسد که فقط حسن نیت در رأی دادن کافی نیست بلکه باید به کاندیدای  به این جا می
ً آزادتر دوره اول ریاست جمھوری در سال کند، رأی داد.  را تعیین می یم، ھای اول انقالب بازگرد حتی اگر فرض کنیم که ما به شرایط نسبتا

طلبان و  ھا با با اصالح نامزدھای مستقل و رادیکالی خود را نامزد ریاست جمھوری نمایند، شورای نگھبان ھمه انان را تائید نماید، و آن
ماند. آیا ما باید به یک نامزد مستقل که امکان ضعیفی برای انتخاب شدن  اصولگرایان رقابت کنند باز ھم مسأله باال به قوت خود باقی می

ً از نماینده میانه دارد رای طلبان حمایت کنیم ؟ از نظر نویسنده این سطور ما وارد اتحادھای انتخاباتی  رو اصالح دھیم، یا اینکه مستقیما
توانیم این اتحادھا و  ھا اعتراف کنیم. آیا می ایم، اتحادھایی که به طور غیررسمی وجود دارند بدون آنکه گاھی بخواھیم به ان شده
  ای سیاسی را معین کنیم؟ھ بلوک

  ھا بلوک
طلب و اصولگرا  در مورد ارای خاکستری، اصالح ھا را مشخص کرد.  توان این بلوک اگر به تاریخ انتخابات ایران نگاھی بیفکنیم به راحتی می

  کنم. ھا را نقل می ھای آن تر یافته اند و من فقط از زاویه کمی متفاوت افراد زیادی نوشته
 ٩٠تا  ٨٠کنندگان در بھترین حالت کمی بین  در کشورھایی که انتخابات نه اجباری بلکه امری اختیاری است، میزان شرکتدر ھمه دنیا، 

درصد دارد. در  ٩١با حدود  ١٩٧٣درصد است. اگر به میزان مشارکت در سوئد نگاه کنیم، این کشور باالترین میزان مشارکت را در سال 
درصد بود. بنابراین حتی در صورت برگزاری ازادترین انتخابات در ایران نیز ما  ٨۶، میزان مشارکت در حدود آخرین انتخابات مجلس این کشور

شاھد بخش قابل توجھی از شھروندان خواھیم بود که در انتخابات شرکت نخواھند کرد. بیائید سقف و کف انتخابات ریاست جمھوری در 
  ایران را حدس بزنیم.

انتخاباتی که به خاطر تقلب انتخاباتی ، درصد مشارکت است ٨۵در انتخابات مربوط به انتخابات جنجالی دھم با  باالترین درصد مشارکت
باالترین انتخابات در  درصد مشارکت کننده داشته است. ٨٠منازعات زیادی را در بر داشت. ھفتمین انتخابات ریاست جمھوری در حدود 

شته اما به نظر نویسنده و درصد مشارکت دا ٩٨جمھوری اسالمی، رفراندوم جمھوری اسالمی است که بنا به روایات جمھوری اسالمی 
  ...بسیاری دیگر این رقم طرفداران جمھوری اسالمی، رأی بلی، در آن رفراندوم بود و نه میزان مشارکت.

  ١٣ادامه در صفحه 

  اتحادھای انتخاباتی ما
  مروری بر رفتار ما در انتخابات جاری

  رضا جاسکی



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٨٢شماره     

  ... اتحادھای
  ١٢ادامه از صفحه 

اید. باید به یاد داشته باشیم که عده کثیری از شرکت در  درصد بود که به نظر منتطقی می ٨۶بنا بر برخی از منابع میزان مشارکت 
د. بنا بر آمار رسمی، باالترین میزان مشارکت در انتخابات در ایران، رفراندوم انقالب سفید در دوران شاه بود که در آن رفراندوم خودداری کردن

درصد از مردم در بھترین شرایط از حضور در انتخابات  ١٠توان گفت در ازادترین انتخابات، در حدود  درصد شرکت نمودند. بنابراین می ٩١
طبعا، در رفراندوم جمھوری اسالمی در ابتدای انقالب، به خاطر شرایط انقالبی میزان این گروه بسیار کمتر بود، اما  خودداری خواھند نمود.

  درصد واجدین شرایط تخمین زد. ١٠توان این گروه را در حدود  در حالت طبیعی می
تند. اگر انتخابات ھفتم (دور اول خاتمی) و دھم (انتخابات ھا ھس گروه دوم، که بالفاصله در ابتدای انقالب حضور خود را اعالم نمود، تحریمی

به خاطر تقلباتی که میزان آن نامشخص است،  ٨٨درصد بود. اگر از انتخابات  ٨۵و دومی  ٨٠را در نظر بگیریم، میزان مشارکت در اولی ) ٨٨
  درصد واجدین شرایط ھستند. ١٠ھا در بھترین حالت  نظر کنیم، تحریمی صرف

 ۵١، و ۵۵، ۵۴،  ٧۴،  ۶۴،  ۶٨بیایید انتخابات اول تا ششم ریاست جمھوری در ایران را در نظر بگیریم، میزان مشارکت به ترتیب  در نھایت،
درصد بوده است، اگر انتخابات سوم را که پس از ترور رجایی و باھنر صورت گرفت و باعث مشارکت زیادی گشت، را نادیده بگیریم، آنگاه 

رسد. از این میزان اگر ارا  درصد می ۵١گر به حدود  گرا و مصالحه طلب، اصول روپا قرص جمھوری اسالمی اعم از اصالحمجموع طرفداران پ
درصد خواھد  ٢٠گرایان به حدود  درصد و اصول ٣٠طلبان و شرکا به حدود  ھاشمی را در انتخابات ششم مالک قرار دھیم، کف ارا اصالح

  ھا را تخمین بزنیم: ا اغماض بسیار زیاد، این بلوکتوانیم ب رسید. به عبارتی ما می
  درصد ٢٠گرایان  اصول      

        درصد ٣٠کارگزان –طلبان طیف اصالح
 درصد ١٠ھا  تحریمی

 درصد ٣٠ارا سیال ، مستقل یا خاکستری 
 درصد ١٠نشینان  خانه

با احتساب (١٢ین کنیم، میزان رأی کارگزاران حدود طلبان و کارگزان را در انتخابات ششم تعی توانیم میزان طرفداران اصالح در صورت لزوم می
 درصد است. ١٨طلبان  ارا رفسنجانی) و اصالح

طور که گفته شد این ارقام فقط بر اساس نتایج انتخابات در ایران و به ویژه انتخابات ریاست جمھوری و به شکل بسیار تقریبی تخمین  ھمان
  ھا نیست. مورد احزاب یا گرایشات سیاسی آن زده شده است و به ھیچ وجه نتیجه نظرخواھی در

ھا احساس  نشینان دارای ھیچ نماینده سیاسی نیست بلکه در اکثر موارد نیازی به انداختن رأی خود در صندوق اما از آنجا که گروه خانه
ن آن گروه را خارج از صحن انتخابات در توا کند، و یا امکان رأی دادن ندارد، و ...، واز طرف دیگر دارای ھیچ نماینده سیاسی نیست، می نمی

ً استثنایی و یا اجباری کردن مشارکت در انتخابات است. به عبارتی دیگر،  نظر گرفت چرا که به میدان کشیدن آن ھا مستلزم شرایط واقعا
  ھا را گروھی بدون تأثیر سیاسی ارزیابی کرد. توان آن می

اند به قدرت برسند و امکان کسب آن را به لحاظ قانونی  یی ھستند که بعد از جنگ توانستهھا طلبان و اصولگرایان، تنھا گروه بلوک اصالح
اند اما بعد از تثبیت جمھوری اسالمی این دو جناح سیاسی حضور سنگینی در  دارند. برخی از افراد معروف این دو جناح تغییر موضع داده

طلبان دو دوره و اصولگرایان دو  اعتدالیون چھار دوره، اصالح - اه کنیم، کارگزاران اند. اگر به نتایج انتخابات نگ صحنه سیاسی کشور داشته
اند (دارند) اما دو گروه دیگر، گروه مستقل و تحریمی امکان داشتن نماینده یا نمایندگان خاصی را  دوره سکان قوه مجریه را در دست داشته

ً در  تند که امکان کسب قدرت را ندارند و در انتخابات شرکت نمیھای سیاسی ھس ھا گروه از آنجا که تحریمی  اند.  نداشته کنند، معموال
قدرت ھستند. گروه خاکستری طیف وسیعی از  نشینان خواھان کسب  ھا بر خالف خانه گیرند، اما ان معادالت قدرت نیز قرار نمی

ھا حق گرفتن  ا نماینده سیاسی ندارند و یا اینکه نمایندگان آنھا ی ھا را مستقل نھاد، آن گیرد که بایستی نام آن دھندگان را در بر می رای
شوند. اگر به انتخاب دور اول  ھا تقسیم می طلبان، اصولگرایان و تحریمی قدرت را ندارند. ارا مستقل بین سه بلوک موجود دیگر یعنی اصالح

در رقابت با رفسنجانی بدست اورد، یعنی  ١٣٨۴دوم انتخابات درصد از ارا را در دور  ٣٧نژاد نگاه کنیم، او توانست  ریاست جمھوری احمدی
درصد از ارا خاکستری را کسب نماید.  ٨در انتخابات جاری، رئیسی توانست   درصد از ارا مستقل/خاکستری را کسب کند.  ١٧در حدود 

درصد این ارا را به سوی  ٢۴وانست در حدود طلبان را داشت، ت درصد ارا اصالح ٣خاتمی در انتخابات ھشتاد، البته ھمراه با شمخانی که  
  درصد ارا مستقل را توانست کسب کند. ١٢و  ٧خود جلب نماید. آقای روحانی در دو انتخاب اخیر به ترتیب 

ً  در انتخابات اخیر با افزایش اختالفات، اصالح ً به شکل جناحی عمل کرده و اتحادھای انتخاباتی شکل کامال  طلبان و اصولگرایان کامال
توان گفت، اگر چه در انتخابات مجلس و شوراھای اسالمی ما دارای سه جناح مستقل،  در نتیجه می  مشخصی به خود گرفتند. 

گرا و  اعتدال -طلب  ھا) ھستیم، اما در انتخابات ریاست جمھوری دو بلوک قدرت اصالح گرا ( در ھمه اشکال متفاوت آن طلب و اصول اصالح
گیرد. گروه تحریمی دارای رھبری و برنامه  لوک تحریمی وجود دارد. که در خارج از حیطه کسب قدرت قرار میاصولگرا ھمراه با یک ب

ً در پی کسب قدرت نیست و خارج از  گیرد. گروه خانه ھای سیاسی بسیار متفاوتی را در بر می مشخصی نیست، بلکه گروه نشین اساسا
ھای اجتماعی ھستند که ارا  ھا، احزاب، منفردین سیاسی و نیز گروه مستقل طیفی از گروهطلب دیگر قرار دارد. طبعا گروه  سه بلوک قدرت

  کنند. خود را بین این سه بلوک، در حال حاضر، پخش می

  چپ در اتحادھای انتخاباتی جایگاه
باشد. حتی نباید  خودشان می طلبان در انتخابات ریاست جمھوری به میدان کشاندن اراء خاکستری به نفع استراتژی اصولگرایان و اصالح

به کنار  ٨٨ھا در پی کسب قدرت به ھر قیمتی ھستند. اگر امکان تقلبات بزرگ انتخاباتی را پس از  یک لحظه نیز از نظر دور داشت که آن
ھای  شخصیت گذاریم، ھیچکدام از دو جناح تنھا با تکیه بر ارا خود امکان کسب ریاست جمھوری را ندارند. بدون برنامه حساب شده،

در مناظرات، و افشای ھمدیگر امکان » حساب شده«ھای تبلیغاتی، شعارھای مناسب، استفاده از کلمات و عبارات  شده، فیلم شناخته
جلب اراء خاکستری در حد نیاز وجود ندارد. ھر گروه بنا بر محاسبات خود در مورد نقاط ضعف و قوت گروه رقیب، سعی به استفاده از ھمه 

ً به سخنان آقای حسین دھباشی در مورد فیلم ھ کارت ای مجاز، و گاه غیر مجاز، برای جلب اراء سیال به سوی خود را دارد. اگر مثال
توانیم ببینیم که در ایران، مانند  گوش کنیم، البته با در نظر گرفتن اینکه او اکنون منتقد روحانی است، می ١٣٩٢تبلیغاتی روحانی در سال 

ی از کشورھای دیگر، تبلیغات، بکار گرفتن اصطالحات و شعارھای مناسب چه اھمیت بسزایی در روند انتخابات یافته است. آمریکا و بسیار
یابیم که چگونه او  از طرف دیگر اگر برنامه کروبی در انتخابات نھم و سیر تحول آن در انتخابات دور دھم را در نظر بگیریم، به خوبی درمی

نامه خود، مخاطبین بیشتری بیابد. با توجه بر تکیه برنامه کروبی بر مسائل اقتصادی و موفقیت نسبی ان، سعی نمود در آخرین بر
نژاد نیز مجبور به تبعیت از آن برنامه شدند و در دور دوم انتخابات نھم، بر مسائل اقتصادی تکیه بیشتری نمودند. برنامه  رفسنجانی و احمدی

دھد که در روند سخت رقابت انتخاباتی ممکن است دوستان دیروز  تری به خود گرفت. این نشان می کالکروبی در انتخابات دھم شکل رادی
آنچه که  ھای مختلفی رادیکالیزه شوند. کروبی یک نمونه بارز آن است. ھا در جھت به رقبای امروز بدل شوند و احزاب، رھبران، و گروه

تری در جامعه، به ویژه در میان جوانان گسترش بیشتری یافته است.  ر ھر چه گستردهھای غربی و مادی به طو مسلم است در ایران ارزش
ھای اقتصادی  تر جامعه با توجه به برنامه در ایران به جز شکاف اقتصادی، شکافی فرھنگی و ارزشی در جامعه وجود دارد. اقشار پایین

اقشار متوسط میانه و رو به باال و  ولگرایان داشته باشند و به عکساصولگرایان و نیز تمایالت فرھنگی خود شاید تمایل بیشتری به اص
اما در ھمه این اقشار و  طلبان شوند ھای بیشتر فردی، سیاسی و اجتماعی جلب اصالح طبقات باالی جامعه به خاطر امکان کسب ازادی

آنچه که مسلم است اینکه ھیچکدام از این دو  نند.ک طبقات مسائل اقتصادی، جایگاه بسیار مھمی را در ھمه انتخابات اخیر اشغال می
ھا به خاطر مقابله با نیروی مخالف خود مجبور به اتحادھای انتخاباتی اجباری  آن بلوک حاضر به تقسیم قدرت با گروه سومی نیستند.

ً اصالح شده   ... ایان بر سر رئیسی به توافق رسیدند.طلبان با نامزد اعتدالی در دو دوره وارد صحنه شدند و اصولگر اند. به ھمین جھت مثال
   ١٤ادامه در صفحه  

 



  
  

   ١۴ صفحه   ٨١ه  شمار    

  ... اتحادھای
  ١٣ ادامه از صفحه

ً بسته و به شکلی غیر دموکراتیک به معرفی کاندیداھای اصلی و پوششی  شوراھای انتخاباتی اصولگرایان و اصالح طلبان به طور کامال
آنکه ھمه مایلند به قوانین  بایست انتظار تغییری در شیوه انتخاباتی کشور داشت، به جز پرداختند. بنابراین از ھیچکدام از این دو گروه نمی

  است. ١٣٨٨موجود احترام گذارند و شیوه بازی را بھم نزنند. خط قرمز ھمه کشیدن مردم به خیابان و تکرار ماجرای 
ھای سیاسی و سازش بر سر نامزدھای انتخاباتی اصلی  نکته مھم دیگری که در این انتخابات به اثبات رسید، کم شدن اھمیت شخصیت

توان گفت که  دھند، می ک است. بر خالف گفته آقای حجاریان، که در ایران مردم رأی خود را نه به احزاب بلکه به افراد میاین دو بلو
ھای سیاسی و برنامه  ای چون رئیسی توانست رأی قابل توجھی جلب کند، که خود نشانه رأی مردم به بلوک شخصیت ناشناخته

کند. اما، ناشناخته بودن یک نامزد به معنی ناشناخته  د، روحانی و حتی خاتمی نیز صدق مینژا این موضوع در مورد احمدی انھاست. 
ھا  ھا نیست. ھر نامزد انتخاباتی برای پیروزی خود نیاز به حمایت وسیع جناحش دارد. البته ھمه این بودن در میان رھبری ھر کدام از جناح

کننده  قدر تعیین به ویژه در جلب ارا خاکستری اھمیت زیادی دارد اما امروز آنبه معنی آن نیست که اشخاص نقشی ندارند. این امر 
در این انتخابات بزرگترین کمک به روحانی از سوی اصولگرایان با انتخاب فردی نامناسبی چون رئیسی صورت گرفت که باعث  نیست. 

توانست ارا  ه دستور رھبر حذف شد، سپس قالیباف که مینژاد توسط شورای نگھبان و ب گرایان گشت. ابتدا احمدی تقویت جبھه اصالح
  بیشتری را به سوی خود جلب کند، به خاطر توافقی که از قبل وجود داشت، از صحنه کنار رفت.

ر توان گفت این است که تاکنون این تغییرات ب ھا و گذر از برخی خطوط قرمز می آنچه که در مورد قطبی شدن انتخابات، دادن برخی از قول
گردد.  ھای جدیدی می پایه وضع ارا خاکستری بوده است. اگر یک طرف خود را در موقعیت نامناسبی ببیند، آنگاه مجبور به دادن قول

شوند، از این رو  طلبان گذاشته می بخشی از ارا سیال مربوط به جناح چپ و یا دموکراتیک است، و این ارا را فقط در سبد اصالح
ھا مطمئن ھستند که این ارا به حساب رقیب ریخته  شوند. آن» تر رادیکال«تند که تا حدی در جریان انتخابات طلبان مجبور ھس اصالح

توانند  از این رو، نیروھای چپ و دموکراتیک می  دانند که ممکن است انھا نیز این ارا را کسب نکنند.  نخواھد شد، اما این را به خوبی می
که بتوانند به طور رسمی سھمی در قدرت داشته باشند از این  طلبان داشته باشند، بدون ان با اصالح بدون آنکه اتحاد رسمی انتخاباتی

  موقعیت خود برای رادیکال کردن انتخابات استفاده کنند.
روز شویم و توانستیم در چنین انتخاباتی پی داشتیم، نمی جمھوری را می ما حتی اگر امروز نیز امکان داشتن نامزدی در انتخابات ریاست

ً مجبور به مذاکره با اصالح ای  کنند به خاطر نقش ویژه شدیم. در بسیاری از کشورھای اروپایی، احزاب کوچکتر سعی می طلبان می احتماال
یک در ای خود استفاده کنند. موقعیت نیروھای چپ و دموکرات بابند، از این موقعیت برای پیش بردن برخی از مواد برنامه که در انتخابات می

ھا در داخل کشور (و حتی خارج) نامعلوم است،  تر است، زیرا این نیروھا رسما وجود ندارند، میزان طرفداران ان شرایط ایران بسیار ضعیف
کنند،  ھا به صورت پراکنده فعالیت می توانند در انتخابات ریاست جمھوری شرکت نمایند، آن ھا در خارج از کشور فقط می طرفداران آن

ً ریاست جمھوری ندارند،...  مه مشخص و قابل بحثی برای دورهبرنا آنچه مشخص است اینکه این نیروھا وجود دارند و  ھای کوتاه مثال
توانند تاثیرگذار باشند.تنھا اسلحه این نیروھا مشارکت و یا عدم مشارکت در انتخابات است. طبعا، سالح تھدید به درد ھیچ اتحاد  می

توان دل  ھای این دو بسیار دور از ھمدیگر قرار دارند و به جز اتحادھای موقت در شرایط فعلی نمی ز سوی دیگر برنامهخورد، ا پایداری نمی
  به چیز دیگری بست.بنابراین مھمترین نکته توافق این نیروھا بر سر چند نکته مھم قابل اجرا و حداقلی در جمھوری اسالمی است وبس.

ھای مدنی بزرگی در  دموکراتیک در مجلس و دیگر نھادھای مھم جمھوری اسالمی حضور ندارند و جنبشاما از آنجا که نیروھای چپ و 
ھا را عملی  ھایی زد و آن ھایی داد، حرف ھا به طور ابزاری در انتخابات استفاده کرد. قول توان از آن اند، می پشت سر انان قرار نگرفته

ً وجود دارد، اما تنھا   راه مقابله با ان، افشاگری و انتظار برای انتخابات بعدی است. ننمود. این خطر کامال
ھا را بر اساس  حل کند؟ از آنجا که این نیروھا ، برنامه و راه آیا این امر چپ را به یک نیروی کمکی انتخاباتی بدون ھدف تبدیل نمی

طلبان نه  وضوع دفاع کرد. این به معنی حمایت از اصالحتوان از این م کنند، می ھای خودشان بدون وابستگی به دیگری تعیین می استراتژی
  تواند قسمتی، و نه ھمه، مشکالت امروز ما را حل کند. باشد. داشتن برنامه می تحت ھر شرایطی، بلکه شرایط مشخصی می

م جمھوری اسالمی است. ھا نه به خاطر خواسته خود انان بلکه رفتار رژی باید توجه داشت که یکی از دالیل پایدار شدن گروه تحریمی
حذف بخش عمده نیروھای سیاسی، اعم از مذھبی و غیرمذھبی علت اصلی استمرار تحریم از سمت بسیاری از نیروھای سیاسی 

شود. یا با تکرارامار مشارکت چھل میلیونی یا  شود که بار این پدیده ناپسندیده بر عھده اپوزیسیون گذاشته می است. گاھی دیده می
یابند  ھا را سرزنش نمود. مشارکت در انتخابات فقط به دلیل آنکه چھل میلیون نفر در ان حضور می دی مردم در انتخابات اخیر آنھفتاد درص

توان گفت درصد بسیار بیشتری در رفراندوم جمھوری اسالمی شرکت نمودند، خیل کثیری  ھیچ دلیل مناسبی نیست. زیرا در مقابل می
تواند تحریم را با مشارکت ترکیب نماید. نه تحریم و نه  مشکل این جاست که بخشی از اپوزیسیون نمی ... گوش به فرمان خمینی شدند،

  مشارکت در انتخابات اگر منجر به نتایج مشخص مفیدی نشود، دارای ارزش خاصی نیستند.
دھند. یکی آن را  مضر تشخیص میمشکل جدید چپ در انتخابات جاری این است که دو بخش ان، تحریم و مشارکت در انتخابات را 

اند یکی دیگری را متھم  کند. از آنجا که این دو گروه در عمل وارد اتحادھای انتخاباتی مختلفی شده سازشکاری و دیگری حماقت تلقی می
رد. این پدیده نه او چرکی از دیگری را به ھمراه می نماید.این اتحادھای سیاسی چون ھر جای دیگری با خود دل به عملی نابخشودنی می

 ۵٣٧در فلوریدا، جایی که بوش با اختالف  ٢٠٠٠مختص ایران است و نه ایرانیان. در ایاالت متحده پس از شکست ال گور در انتخابات سال 
ومن او شود. در حالی که اولن نادر نماینده سبزھا بود، د رأی بر ال گور پیروز شد، گناه ھمه چیز بر عھده رالف نادر گذاشته شد و می

ھا، را به سوی خود جلب نمود ، سومن دادگاه عالی مانع بازشماری ارا شد،  ھا، و نه فقط دموکرات خواھان و دموکرات بخشی از جمھوری
-کنند  از گھواره تا گور می»رقابت آزاد«ھایی که سخن از بینی کند. اما ، امروز لیبرال توانست بالیای آینده را پیش کس نمی چھارمن ھیچ

کنند. رقابت در انتخابات دمکراتیک یعنی  گور معرفی می ھمچنان رالف نادر را مسئول شکست ال -بته به جز وقتی که در رقابتی ببازندال
  جلب رأی و گرفتن رأی از ھمدیگر.

باشند رأی بخشی از چپ طلبان مطمئن  دھند باید بدانند که تا زمانی که اصالح طلبان رأی می ھایی که بدون برنامه و مطالبه به اصالح آن
واقع ھستند، نخواھند شد. این نیز  تر از آنی که در ای و بدون اما و اگر دریافت خواھند کرد، حتی در حرف نیز رادیکال را بدون ھیچ مطالبه
جلس آن دمکرات تا زمانی که مطمئن بود اراء حزب کمونیست را در م طلبان ایرانی نیست. در سوئد حزب سوسیال فقط مختص اصالح

گذاشت، تا  گرایانه خود را به اجرا می کشور دارد، بدون توجه به نظریات حزب کمونیست (حزب چپ کنونی) قوانین ناخوشایند و راست
ھا خواھان لغو موقت حق اعتصاب کارگران شد، فقط در این موقع بود که حزب کمونیست مجبور  دمکرات جایی که وزیر دارایی سوسیال

ھا را خالی کند تا دولت سقوط نماید. در شرایطی که ھمه درھا به روی چپگرایان بسته شده است، تنھا راه  مکراتد شد پشت سوسیال
  استفاده از حربه عدم مشارکت در انتخابات در صورت لزوم است.

ھای کسانی که در این  استهطور که از طرف دیگر دوستان نیز تذکر داده شده، تفاوت زیادی بین خو ای که باید در نظر داشت، ھمان نکته
کننده و  ھایی که شرکت ننمودند، برای آینده نزدیک ایران وجود ندارد. از طرف دیگر بدون یک لشکر متغیر تحریم انتخابات شرکت کردند و آن

از نیروھای چپ نیز کردند. اگر کسی  طلبان حتی شعارھا و نحوه گفتار خود را در انتخابات نیز عوض نمی دھنده چپ و مستقل، اصالح رای
طلبان دلسرد از بردن انتخابات با سرعت ھر چه بیشتری به  کرد، باز ھم این امکان وجود داشت که اصالح ھیچگاه در انتخابات شرکت نمی

 تری اختیار نمایند. برای عده زیادی فاصله تحریم و مشارکت در شرایط کنونی بسیار کم سمت اصولگرایان حرکت کنند و مواضع راست
ھای مختلف  عملی متھم کرد، بلکه باید در مورد نحوه اجرای تاکتیک است، ھیچ نیازی نیست که یکی را به سازشکاری و دیگری را به بی

  بحث نمود.
ر آنچه مسلم است، در حال حاضر ما با این سه بلوک و اتحاد انتخاباتی، ھر کدام با ترکیبات متفاوتی، روبرو ھستیم. و دیگر آنکه اگر چه د

ھا و  گذارد، بلکه رأی گروه شود، اما این رأی افراد به شکل تک تک نیست که در برنامه دولت آینده تأثیر می انتخابات ھر رایی شمرده می
  نیروھای سیاسی متشکل چه در خارج و چه در داخل است که بیشترین اھمیت را دارد.

   



  

  

   ١۵ صفحه   ٨٢شماره     

  ... تفاوت آری
  ٥ادامه از صفحه 

یک راھکار در خدمت دو راھبرد! ھمانگونه که 
ھای رای نیز،  امتناع از حضور در پای صندوق

تعلق به یک استراتژی واحد را معنی نمی 
دھد؛ در آن یک استراتژی رای نمی دھد به 

وضاع جنگ در امید اینکه با "رادیکالیزه" شدن ا
گیرد بلکه او در قصر به آتش کشیده قیصر به 
دستمالش رسد تا آن راھبردی یا دقیق تر ان 
آرمانی که سیاست نمی کند مبادا که از 

  پاکدستی به آلودگی رسد!
ھم از اینروست که شرکت یا عدم شرکت در 
انتخابات برای نیرویی که با اساس و موجودیت 

ً با غیر  این نظام مبتنی بر دین مرز دارد، صرفا
دمکراتیسم آن انتخابات قابل توضیح نیست. 
چرا که در ھر دو مواجھه، بر سر غیر دمکراتیک 
بودن آن کمابیش توافق است. مسئله، با 
چگونگی سیاست کردن و امر دخالت ورزیدن 
ربط پیدا می کند. به این مربوط می شود که 

ی ھا در سر بزنگاه منازعه چگونه باید از شکاف
ً آیا حدی از  درون سیستم بھره گرفت و اصال

ھا با یکی در برابر آن دیگری مورد  ھمسویی
پذیرش است یا نه؟ برای تحول خواه برنامه 
محور سیاست ورز، قھر کردن ھمیشگی با 
صندوق رای در جمھوری اسالمی یا حل شدن 
ھمیشگی در آن بی معنی است. این، ھمانا 

کند او خود  وضعیت لحظه است که تعیین می
     را وارد قضیه بکند یا نه؟ 

این البته درست است که یک تاکتیک می 
تواند سرآغازی باشد برای افتادن در یک 
ً ھم چنین  استراتژی که در استمرارش حتما
می شود، اما نه ھر عدم شرکت در انتخابات 
ً مقوم دمکراسی است و نه که ھر  الزاما

خطر   ل شرکت کردنی، واکسیناسیونی در قبا
       ھای حکومت. تحلیل رفتن در برنامه

از تفاوت در تاکتیک نباید تقابل را نتیجه 
  گرفت!

نتایج این انتخابات را باید بررسید که با خود 
ھای بسیار زیادی برای اپوزیسیون جھت  درس

ھایی ارزشمند  سیاست کردن نافذ دارد. درس
چه در شناخت از موقعیت کنونی جمھوری 

در فھم خصلت بندی  اسالمی، چه
ھای درون آن و چه سطح مبارزاتی  شکاف

ترین  مردم علیه نظام حاکم. نگران کننده
برخورد میان تحول طلبان منقسم بر سر رای 
دادن یا رای ندادن اما این خواھد بود که بجای 

ھا، بر منطبق کردن  گیری از واقعیت نتیجه
واقعیت با تصورات ذھنی اصرار صورت گیرد! نه 

باحثاتی سازنده و رھگشا، که "مبارزه م

ایدئولوژیکی" در دفاع از خود و یھودا سازی 
از ھمدیگر! حال آنکه بجای اینھا، از 

ھای سر برآورده بر سر تاکتیک می  تفاوت
باید کمک گرفت برای شکوفا کردن بحث در 

ترین نوع گذار از  اپوزیسیون بر سر محتمل
    جمھوری اسالمی. 
ً بر ھمین دعوت  من در این نوشته عجالتا

بسنده می کنم و وارد نقد رفتارھای 
انتخاباتی مختلف از جمله آنچه خود می 
ً بدان عمل کردم و  اندیشیدم که قسما
ً ھم از عمل به آن متاسفانه  قسما
بازماندم، نمی شوم. این را می گذارم به 
فرصتی که دوری از بحث عمومی در این 

ار می رابطه گشوده شود. فقط اشاره و
گویم که فکر من این بود که با شروع روند 
انتخابات، ما تحول خواھان می باید یک روند 
چند فازی را پی بگیریم: ابتدا متمرکز شدن 

ھا در  بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات
جمھوری اسالمی و بویژه افشای 

ً  قلدری تبلیغ   ھای شورای نگھبان و متقابال
این فضای و ترویج انتخابات آزاد در 

انتخاباتی؛ سپس شناساندن سوابق و 
کاندیداھای   ای ھر یک از ھای برنامه دیدگاه

گذشته از صافی شورای نگھبان و در این 
دور بویژه عملکرد سیاه رئیسی قاتل 

؛ ھمزمان طرح مطالبات ٦٧تابستان 
ای برای برنامه محوری کردن  حداقلی برنامه

ً درآستانه و بست ر فضای سیاسی مخصوصا
ھا و تبلیغات انتخاباتی؛ آنگاه اعالم  مناظره

عدم شرکت اعتراضی در انتخابات از جایگاه 
ای اما با این پیش آمادگی  ارزشی و برنامه

که اگر شرایط دو قطبی شدن انتخابات 
پیش آید ورود در انتخابات از موضع مخالفت 
با ولی فقیه و برای طرد کاندیدای مطلوب 

ی توانست ھم او. این نحوه رفتار م
  رساننده پیام اعتراضی ما نسبت به

انتخابات غیر دمکراتیک باشد و ھم تامین 
کننده دخالت ورزی ما. من این را خطاب به 
دوستانی، "تاکتیک دو پیام مکمل" نام 
نھادم. اگرچه اعتراف می کنم که بخاطر 
ملحوظاتی متاسفانه موفق به اجرای کامل 

ا مھم آنست این پیشنھاد نشدم. اکنون ام
که بحث در این زمینه گشوده شود و بویژه 

ھای ضرور  ھم بر استراتژی گذار و تاکتیک 
برای تحقق آن تمرکز بیابد. ما را به 

  مشارکت در بحثی فعال نیاز است.

  و اما یک وظیفه مبرم در لحظه فعلی

در پایان باید بگویم که در عین حال 
مھمترین مسئله در لحظه کنونی ھمانا 

نست که نیروی تحول چگونه بخواھد و بتواند ای
در پراتیک سیاسی کنونی ایفای نقش کند. 
باید یقین داشت که جامعه نگران انباشته از 
مطالبات برآورده نشده و در نتیجه به جوش و 
خروش آمده از ھمین نگرانی، در درون خود 
بسیار آتشین است. و تا آنجا تفتان که زیر پای 

ار را چنان داغ کرد که او در روحانی محافظه ک
این روزھای انتخاباتی نه فقط از خط قرمزھا 
بگذشت بلکه در موارد نه چندان کمی وارد 

نیز شد! آری این ھمان   مناطق ممنوعه
ای است که بیست سال پیش خاتمی  جامعه

را علمدار توسعه کرد و ھشت سال قبل ھم 
موسوی و کروبی را به موقعیت ایستادگی در 

بر ولی فقیه و رھبران جنبش مدنی برا
برکشید با این تفاوت که اکنون پیشتر نیز آمده 

اش و ھم در عزم  است: ھم در مبارزه مدنی
برای تعیین تکلیف با والیت و اقتدار. بیاد باید 
داشت که مردم در جریان انتخابات از 

ھا  ھای جانانه کرده و وعده کاندیدایی حمایت
بر حق از ھمین خریدند و حال، طلبکار 

  اند! برکشیده خویش

ای ولی فقیه را داریم  از سوی دیگر ھم خامنه 
سخت ناکام در برنامه انتخاباتی خود و مفتضح 

قرار گرفتن در  در افکار عمومی جامعه و حتی 
طرفدارانش.   معرض سئواالت بسیار از سوی 

ای را می ماند نشسته در کمین  او تیرخورده
اقتدار و ذوب در والیت و  انتقام. و نیز جریان

ھمه رانت خواران نظامی و امنیتی و اقتصادی 
را داریم که از خشم به خود می پیچند. 
بنابراین انتخاب مجدد روحانی را نه پایان 

ھای درون حکومت  ھا که باید آغاز تقابل رقابت
دانست در سطحی بمراتب باالتر و با حدتی 

  فزونتر!

ر طریق ممکن پس اکنون وقت آنست که به ھ
کوشش شود تا این تقابل ارزشمند جامعه و 
والیت نتواند جا به تسلیم و تمکین دھد. نباید 

یا تعویق به محال را   اجازه کمترین خلف وعده
به رئیس جمھور منتخب داد. نباید گذاشت که 
فاجعه دور دوم خاتمی تکرار شود که 
جمھوریت مدام پس نشست و والیت قدرت 

در ایران دو دوھه گذشته ما با  بیشتری گرفت.
پارادکسال بدنه دمکراسی خواه با رھبری 
گرفتار در تعلقات والیی و در نتیجه ناپیگیر آن 
آشنا ھستیم. این چشم اسفندیار جنبش 

اش علیه والیت  اعنتراضی جامعه ما در مبارزه
است. راه گذر از این تناقض اما، نه کناره 

ر آنست برای گرفتن از آن، که ھمانا ورود د
ھمراھی با مردمی که فقط از تجربه خود می 
توانند بیاموزند تا متکی بر آن، سرانجام رھبری 

  شکل دھند!   اصیل خود را

  تبدیل اپوزیسیون ...
  ٧ادامه از صفحه 

گرویدن بخش مھمی از آن ب روایتی دیگر، یعنی پیدایش روایتھای کوچکتر در درون خود نظام، ک مدارگریزند، نشانگر تاثیرات 
مع ما است ک اتفاقا تعیین کنندە رفتار انتخاباتی مردم نیز در مقاطع انتخاباتی شدە است. فرھنگی و روانی پست مدرنیسم بر جا

واقعیت این است ک باید دیدگاە سیاە ـ سفیدی دھ شصت را رھا کرد و جور دیگری نگریست. مغزھا را باید ترکانید و آنھا را از نو 
  موجود در کشور پی برد. بازسازی کرد، برای اینک بتوان ب کن و ماھیت شرایط

ھوبز زمانی در توجی تئوری قرارداد اجتماعی خود معتقد بود ک انسانھا برای گریز از شرایط طبیعی ک در آن انسانھا ھم گرگ 
ھمدیگرند، با ھم عھد می بندند ب شرط تامین امنیت خود توسط فردی مستبد از بخش مھمی از آزادی خود دست بشویند. پیش او 

ت انسانھا علت اساسی تشکیل جامع سیاسی و فرار از شرایط طبیعی بود. البت نمی شود شرایط ایران و منطق را کامال با امنی
این تئوری سنجید، اما این تئوری توج ما را ب یک مورد جلب می کند، ک آن ھم ھمانا شرایط بد منطق و جھان است ک در آن 

بی گمان در چنین شرایطی مردم ب حداقل آزادی خود تن می دھند تنھا بدان شرط ک امنیت ھم ب گرگ ھم تبدیل شدەاند، و 
آنان از بین نرود. دوستان رادیکال ما ب چنین شرایطی ک در کشور وجود دارد و بطور اساسی تعیین کنندە نوع روانشناسی 

ر بخش مھمی از مردم در پای صندوقھائی رای سیاسی تودەای است توجھی نشان نمی دھند. و این درست یک علت دیگر حضو
  ھستند ک ن تنھا در شرایط دمکراتیک برگزار نمی شود بلک بنوعی و در مرحل معرفی نامزدھا مھندسی شدە ھم ھست.

  زیرنویس:
این مقال بدان ـ رادیکالیسم، چھرە اصلی ھر نوع نیروی چپ و تحول خواھی در جامع است. بنابراین نقد نوع رادیکالیسمی ک در 

اشارە شدە است ب معنی نفی رادیکالیسم در مبانی خود نیست، آنقدر ک نقد خوانش خاصی از رادیکالیسم است ک نمی تواند 
با شرایط مشخص روز رابط برقرار کند. در واقع این نوع رادیکالیسم تنھا در حرف رادیکالیسم است و نمی تواند در صحن سیاسی، 

ازای عملی   و سیاسی داشت باشد. ماب
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  انتخابات در ...
  ١١ادامه از صفحه 

کاندیدای ما نبودند  ھا، ایک از کاندید ھیچ 
اکثریت به  -اما سازمان فداییان خلق ایران 

و از ھمان آغاز انتشار  درستی تصمیم گرفت
دفتر زنده یاد   توسط » ھای صوتی نوار «

گیری کرد و دست  آیت هللا منتظری، موضع
و زیر   به تبلیغات شدیدی زد و با ترجمه 

نویس نوارھا و انتشار ان در صفحه اصلی 
نشریه "کار"،اقدام نمود. و سپس در 

در  با ھمه توان و نیرویش ھنگامه انتخاباتی
ی آیت هللا ریسی سنگ تمام ترد و افشا

شورا ھا ی  انتخابات گذاشت. سازمان در
در انتخابات  کرد:" روستا تاکید شھر و

شوراھای شھر و روستا امکان انتخاب افراد 
پاک دست، کاردان و آشنا به مسائل محلی 
وجود دارد. از اين رو ما از مردم دعوت 
می کنیم در مناطقی که چنین افرادی 

ند، در انتخابات شرکت کرده و کانديدا شده ا
  به آن ھا رای دھند." **

در حال   اما سیستمی که از درون 
رویش  دست بر سر و پاشیدن است،   فرو

به نام "شرایط   کشیدن و بزک نمودن آن
ویژه"! به معنای حفظ آن در شرایط موجود 
است، و نیروھای سیاسی که امروز در فرو 
پاشیدن یک سیستم دیکتاتوری 

سھمی داشته باشند، در آینده گم   ندنخواھ
  خواھد شد!

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

 * http://www.akhbar-
rooz.com/article.jsp?essayId=79917  

** http://kar-online.com/node/13397  

 

 

  زخم ناسور ...
  ٩ادامه از صفحه 

  بحران آمار

ربه معروف بنیاد به موجب آماری شورای ام
شھید جمھوری اسالمی به شکل رسمی 

در جنگ ایران و » ھزارتن ٢٣٠« اعالم کرد:
عراق کشته شدند. این تنھا آماری است 
که در میدان ھای جنگ جان باختند و در 
میان نیروھای نظامی بودند. از میان این 

ھه ھای جنگ ھشت ساله ٠)۶۴٢تعداد (
  را در بر می گیرد.

شیمیایی روز ھفتم تیرماه سال در بمباران 
ھمه سوختند، ھمه، اما این بار ھم؛ ) ۶۶(

چون ھمیشه، زنان بیشتر سوختند، ژرف 
تر، نه یک بار در یک بمباران شیمیایی، بل، 
بارھا در شھری که مانند خیل دیگر 
شھرھای مرزی ایران، ھنوز فضای سنتی 
و بسته دارد و زن را کمربستِۀ خدمت به 

  د و بس!خواھ خانه می
تا آنجا که از آمارھا روشن است، تعداد 
ِ شیمیایی از مردان کمتر است،  زنان جانباز

عثمان مزین، دبیر انجمن دفاع از «اما 
به » حقوق مصدومان شیمیایی سردشت

عنوان یک شاھد درجه اول آن روزھا و 
درست است که آمار « ھا می گوید: شب

ارائه شده تعداد مردان شیمیایی جنگ 
از زنان است، اما این ھمه واقعیت  بیش

شیمیایی، « ھا می گویند: نیست. خیلی
شیمیایی است، جانباز، جابناز است و زن 

واقع زن و مرد  و مرد ندارد. در حالی که در
دارد، اگر زن باشی و جانباز شیمیایی، 
ھمه چیز برایت جور دیگری خواھد بود، 

  »جور بدتری.
کند  یاد میدبیر انجمن یاد شده از زنانی 

» معرفی و ثبتِ «که حتا شھامت یا جرأت 
خود را به عنوان یک مصدوم شیمیایی 

اند اما  جنگ ندارند یا اینکه معرفی شده
ھرگز به رسمیت شناخته نشده اند. وی 

تعداد قابل توجھی از « تصریح می کند:
مردان مصدوم شیمیایی جنگ معرفی و 
پرونده اشان ثبت و ضبط شده ولی ھنوز 

از این ھمه سال زنان شناسایی  پس
بدین معنا که این ابتدایی ترین » نشده اند.

مرحله کار و تشکیل پرونده درباره آنان 
  صورت نگرفته است!

ھزار  ۴حدود « از این بیش وی می افزاید:
زن شیمیایی شده توان پرداخت 

ھای گزاف بیماری و تھیه دارو را  ھزینه
توان  میبنابر آمار ارائه شده » ندارند.

گونه بیان کرد که تعداد مرداِن جانباز  این
اند  شیمیایی جنگ که شناسایی شده

  بیش از تعداد زنان است.
بندی ھا  مرز این مالک و معیار تقسیم

  کجاست؟
آیا تنھا مردان جانبازند که از مشکالت 
  تنفسی، چشمی و پوستی رنج می برند؟

آن تشنج ھای مکرر در مکرر، آن تب و 
ھمیشگی، سرفه ھای خشک، لرزھای 

عوارض قلبی، اضطراب، استرس و 
افسردگی که در زنان بیش از مردان 
وجود دارد، تومورھای پوستی، ریه ھای 
آسیب دیده، آیا زنان پس از بمباران 

  شیمیایی از این عوارض مصون ماندند؟
وقتی که چشمانشان می سوزد، 
سوزشی تیز و مداوم، چشم ھاشان 

یر گشته، آنقدر پیر شده، یکشبه پ
فرسوده که به خاطر ندارند، آخرین باری 
که بمانند یک زن در برابر آئینه ایستادند 
و زیبایی خود را یک بار دیگر به رخ آئینه 
کشیدند، چگونه آئینه از بی رونقی خود 
در برابر آن چشمان خجل گشت، کی 

  بود؟
اما اکنون باید برای کاستن حجم این 

ھای اشک  سوزش ھمیشگی از قطره
مصنوعی استفاده نماید که ھر بسته آن 

روز و ھر بار بیش از ) ٢٠برای کمتر از (
  ھزارتومان!)١٢تا  ١٠(

نخستین بارداری برای زناِن قربانی سالح 
شیمیایی، توفان شادی نیست، بل، 
صاعقِۀ رنج است و نگرانی. زنان نوزادان 
مرده به دنیا می آورند، زیرا پیش از این 

از آسمان تیرۀ شھر خردل می وقتی که 
بارید، اینان دخترکانی شاد و سرشار از 
طراوات و نوجوانی بودند. اینان ھمان 

بودند که ھنوز در » دختران دشت«
سالح «گنجینه واژگان کودکی اشان نام 

وجود نداشت، پس تنفس » شیمیایی
کردند و فاجعه را به درون بلعیدند تا در 

شد کنند و ھا ر ھا با آن تمام آن سال
  بزرگ شوند.

اکنون دخترکان آن روزھا، زنانی ھستند 
که مادر شدن را در رویاھایش می یابند، 

دانند که نارسایی قلبی و دیگر  می
ھای مادر بر جنین اثر گذار است  بیماری

  ».تولد مرگ!«و حاصل این ھمه یعنی 
زن سردشت که باد دیوانِه یال بلند اسب 

ا ھنوز رؤیای تمنایش را آشفته کرد، ام
برای و «سوخته خود را نفس می کشد. 

  »به خاطر نوزاد دشمنش شاید!

  سخن پایانی

اند زنانی بازمانده از جنگ  بی تردید بوده
که پس از مدتی دیگر نتوانسته بودند 
خود را با معیارھای جامعه ھماھنگ کنند 
و راه دیگری برای زندگی پس از دوران 

اند زنانی  جنگ در پیش گرفته اند. بوده
که دچار نابسامانی ھای روحی گشته و 
عوارض جنگ، روح و جسمشان را نابود 

اند کسانی که خود را  کرده است. بوده
اند و ھیچ نوع حمایت دولتی  قربانی یافته

را دریافت نکرده اند. این دسته از زنان 
ً از صحنه جامعه حذف شده اند.  اساسا

ََرک به تصویر  آنان ھمواره محکم و بدون ت
  کشیده شده اند.

بیش از یک چھارم قرن از پذیرش 
سپری شده است. اما ) ۵٩٨قطعنامه (

  جنگ ھنوز برای آنان پایان نیافته است.
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