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  ٢ صفحه  ٩٨شماره     

 ! سردار سلیمانی و دغدغ آتش زدن پرچم ایران                                                
  صادق کار                                      

  یادداشت سیاسی کارآنالین

قاسم سلیمانی فرماندە نیروی قدس 
سپاە پاسداران در مراسم ھجدھمین 

ر نشست عمومی "بصیرت و ..." ک د
دی ماە برگزار شد، سخنرانی  ٢٨

نمود. سلیمانی در سخنرانی اش ب 
صحرای کربال زد و حرفھایی زد ک 
ً بسیار سطحی و نازل و تکراری  عمدتا
بود. در این مجلس سخنرانی ک 
ً توسط مسئوالن قضایی و با  ظاھرا
نیات معینی سازماندھی شدە بود، 
فرماندە سپاە قدس، از دستگاە قضایی 

آن ھم تجلیل کرد و تحریم  و رئیس
صادق الریجانی توسط دولت امریکا و 
"ھجم ھای" مخالفان داخلی و 
خارجی ب الریجانی را یک افتخار برای 
وی و نظام خواند. فرماندە سپاە قدس 
در بخشی از این سخنرانی، با اشارە 
ب آتش زدن پرچم جمھوری اسالمی 
گفت: "من وقتی صحنه نابخردانه آن 

زدن پرچم ایران را دیدم  در آتشنادان 
ای کاش   خیلی دلم سوخت؛ گفتم

جای پرچم من را (نه تصویر من را)  به
زدند؛ چرا  بلکه من را ده بار آتش می

که ما برای سرافرازی این پرچم در ھر 
  ایم." ای ده شھید داده قله

  

  

  

  

  

  

 

  

گذشت از این ک جنب مذھبی جنگ 
و  ایران و عراق از نگاە سپاھیان

حکومت بر جنب ایرانیت آن برتری 
داشت و در غالب گزارش ھای تصویری 
مربوط ب جنگ ھشت سال و جنگ 
سوری آنچ مشاھدە می شد پرچم 
ھای یاحسین و نصرومن ال..." بود، 
اشارە سلیمانی ب پرچم ایران ھدفی 
جز تحریک روحی میھندوستی و جلب 
ھمدلی ایرانیان و سوءاستفادە ابزاری 

آن برای توجی یک سیاست ضد  از
ملی ک در منطق دنبال می کنند 
نیست. با این ک خود سردار 
سلیمانی بخوبی می داند ک سنت 
پرچم سوزانی در ایران را، ک امروزە 
اکثریت قریب ب اتفاق مردم از آن 
بریدەاند، جمھوری اسالمی باب نمودە 
و کمتر کشوری را می شود سراغ 

زە طرفداران جمھوری گرفت ک ب اندا
کشورھای دیگر را ب  اسالمی پرچم 

آتش کشیدە باشد. دست بر قضا آن 
اقلیت کوچکی از جامع ک ھمچنان 
مشغول پرچم سوزانی است اعضای 
بسیج، سپاە و گروە ھایی ھستند ک 

ب نحوی از انحا با سپاھیان پیوند 
خوردەاند و یکی از نھادھای عمدە حامی 

ن ھمین دستگاە جماعت پرچم سوزا
قضایی مورد التفات فرماندە سپاە قدس 

  است.

  

  

  

  

  

  

  

واقعیت این است ک پرچم ایران بعد از  
ب  بر اساس دیدگاە ھای رژیم  ٥٧انقالب 

شکل یک طرف تغییر دادە شد و این 
تغییر چون بدون اجماع عمومی صورت 
گرفت، اکثریت ایرانیان پرچم کنونی را ن 

نماد رژیم حاکم می  بلک نماد ایران، 
دانند و برای آن احترامی قائل نیستند. با 
این ھم اصوال آتش زدن پرچم یک کشور 
ب ھر دلیل و انگیزەای انجام شود کاری 
توھین آمیز است و موجب تحریک غرور 
ملی مردم و واکنش شان می شود. این 
موضوع در مورد شھروندان کشورھایی 

شان  ک دوستان قاسم سلیمانی پرچم
را ب آتش می کشند، ھم صدق می 
کند. از سوزاندن پرچم اما تحریک آمیزتر و 
تجاوزکاران تر و آزاردھندتر دخالت نظامی 
در جنگھای داخلی و امور کشورھای دیگر 
ب بھان ھای واھی است ک مردم 
کشورھا را علی کشور مداخل گر می 
شوراند. آیا آقای سلیمانی ک آرزو می 

کی ب جای سوزاندن پرچم کند کاش
جمھوری اسالمی، او را می سوزاندند، 
نمی فھمد ک دیگران نیز وقتی پرچم 
شان سوزانده می شود، احساس 
مشابھی پیدا می کنند؟ اگر این واقعیت 
بدیھی را سلیمانی درک می کند، چرا از 
دوستان سپاھی اش نمی خواھد ک ب 
 سوزندان پرچم دیگران خاتم دھند و چرا
ب دخالت در امور داخلی کشورھای دیگر 

  پایان نمی دھد؟
سلیمانی در این سخنرانی ھمچنین 
مدعی می شود ک دخالت ھای سپاە 
قدس سبب تضعیف موقعیت اسرائیل و 
ھای امریکا گردیدە  خنثی شدن نقش
است. اما سلیمانی بر این واقعیت مکث 
نمی کند که موقعیت فلسطین، درست 

از جمله به دلیل  برعکس ادعای او و
دخالتھای جمھوری اسالمی در منطقه، 
به مراتب ضعیفتر از گذشته شده است. 
حضور مداخل جویان سپاە قدس در 
، ب غیر از این ک تا کنون ھزین  سوری
 ، ھای گزافی را روی دست مردم گذاشت
امنیت کشور ما را نیز ب مخاطرە انداخت 

یکا ب و خطر حمل نظامی اسرائیل و آمر
ایران را تشدید کرده است. اگر بقول 
سلیمانی دخالت سپاە قدس و اقتدار 

برآمدە از آن در منطق موجب امنیت مردم 
ً اعتراض ب دخالتھای  ایران شدە بود، قاعدتا
جمھوری اسالمی ک این روزھا از ھر سو 

شعار  شنیدە می شود شنیدە نمی شد و 
کن" ب "سوری را رھا کن، فکری ب حال ما 

یکی از پر طرفدارترین مطالبات خیزش 
مردمی اخیر تبدیل نمی شد. سخنرانی 
فرماندە قدس سپاە ب دعوت دست 
اندرکاران قوە قضایی و دفاع توجی گران و 
، آنھم در  بی بنیاد وی در این جلس
شرایطی ک ھر روز خبر فرستادە شدن 
جنازە شکنج شدە یکی از تظاھرکنندگان 

ود، نمی تواند متأثر از باال منتشر می ش
گرفتن اعتراضات اخیر و ھول و والئی ک در 
میان مسئوالن ارشد حکومتی ایجاد کردە، 

 نباشد.

ھمین دلیل است، ک سلیمانی  هدرست ب
در پایان سخنرانی اش از قضات و رئیس 
شان جانان دفاع می کند و بطور سربست 

ن آنھا را ب خف کردن صدای اعتراض کنندگا
ً مردم کشورھای  فرا می خواند. طبیعتا
منطق وقتی ب اوضاع و احوال امروز ایران 
نظر می کنند، می دانند ک رەآورد سپاە 
قدس برای آنھا ھرچ باشد، آزادی و عدالت 

  نیست. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چگون ممکن است کسانی ک رەآوردی غیر 
از دیکتاتوری، فقر و فساد و بیعدالتی و 

اند، جنایت برای م لت خودشان نداشت
سوغاتی غیر از اینھا برای مردم ستم دیدە 
، فلسطین، لبنان و... داشت باشند؟  سوری
در عوض بیشترین نفع از دخالت ھای سپاە 
قدس را رژیم ھای دیکتاتوری و مرتجع، دولت 
ناتانیاھو، ترامپ، پوتین و فراملیتی ھای 
فروشندە اسلح یا ب عبارتی کسانی می 

ک سردار سلیمانی مدعی است آنھا را برند 
تضعیف نمودە است. بلند کردن پرچم 
ناسیونالیسم ایرانی خود بخوبی حکایت از 
شکست اسالم گرایی سیاسی و نزول 
قدرت بسیج شعارھای مذھبی، امثال 
"مدافعان حرم"، دارد. با این حال حتی طرح 
شعارھای ملی گرایان دیگر نمی تواند مانع 

ست مداخل گران و تجاوز فروپاشی سیا
ای گردد ک ارتجاعی و ضد ملی  کاران
بودنش بر ھمگان آشکار گردیدە و از ھر 

  جھت زیر ضرب قرار گرفت است.

   

چگون ممکن است 
کسانی ک رەآوردی غیر 
از دیکتاتوری، فقر و فساد 
و بیعدالتی و جنایت برای 
اند،  ملت خودشان نداشت

ی سوغاتی غیر از اینھا برا
 ، مردم ستم دیدە سوری
فلسطین، لبنان و... 

 داشت باشند؟

اقعیت سلیمانی بر این و
مکث نمی کند که موقعیت 
فلسطین، درست برعکس 
ادعای او و از جمله به دلیل 
دخالتھای جمھوری اسالمی 
در منطقه، به مراتب ضعیفتر 

 از گذشته شده است

سلیمانی بخوبی خود سردار 
می داند ک سنت پرچم 
سوزانی در ایران را، ک 
امروزە اکثریت قریب ب اتفاق 
مردم از آن بریدەاند، جمھوری 
اسالمی باب نمودە و کمتر 
کشوری را می شود سراغ 
گرفت ک ب اندازە طرفداران 
جمھوری اسالمی پرچم 

کشورھای دیگر را ب آتش  
 کشیدە باشد
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 با حضور وسیعتر، با مسالمت بیشتر        
  

 سیامک سلطانی                            
 

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ھفته اخیر ایران،  ٢در بررسی رویدادھای 
آنچه بیش از ھمه نظر ھمگان را به خود 
جلب کرد، فرارویی سریع شعارھای 

بار معیشتی  مربوط به وضعیت فاجعه 
ھا انسان که در فقر و فالکت به  میلیون

سر می برند، به شعارھای سیاسی بود 
ای و  نه فقط روحانی، بلکه خامنه که

دستگاه حکومتی جمھوری اسالمی را 
نیز به زیر ضرب بردند. اما شعارھا در ادامه 
اعتراضات و خیزش مردم، به سرعت 
رادیکال شدند و شعارھای مرگ بر ... 
طنین بلندتری یافتند؛ و می توان گفت که 
خرد سیاسی در شعارھا جای خود را به 

. ھنوز زود است که احساس سیاسی داد
ھای   در مورد تمام دستاوردھا و تجربه

آمده از این حرکت، تحلیل کرد و  بدست
ھایی از  توان بر لحظه سخن گفت، اما می

 آن مکث کرد.
آیا می توان ادعا نمود که این حرکت 

ھا از طریق  جھشی در ابراز خواسته
ره صد «شعارھا، حکایت از پیموده شدن 

کند و نشان از  ساله در یک شب" می
خواه  رشد و تعالی جنبش عدالت

کشورمان دارد؟ پاسخ به این سئوال در 
صورتی می توانست قطعا "آری" باشد که 

ھای اعتراضی و به روایتی  این حرکت
از یک رھبری » دستان خیزش تھی«

مند برخوردار بود  منسجم وھدایت سامان
که با تشخیص وضعیت "قدرت" و رابطه 

با مردم، به اتکاء به نظریه متقابل قدرت 
، اقدام به رادیکالیزه »شرایط انقالبی«

کرد. اما  ھا و شعارھا، می کردن خواسته
تقریبا ھمه نیروھای موجود چه در داخل و 
چه در خارج از کشور، جدا از برخی ادعاھا 
که درحد ادعا نیز باقی ماندند، به این 
مورد اذعان دارند که این اعتراضات بدون 

ری معین بوقوع پیوستند. البته آنچه از رھب
ھای  جانب مقامات گوناگون حکومت در رده

مختلف در مورد رھبری این اعتراضات در 

خارج از کشور بیان می شود را می توان 
یک "بیماری" مشترک در ھمه 

ھایی دانست که به ھنگام مواجھه  حکومت
ھا عادت به شکستن آیینه دارند و  با کژی

  تار خود.نه تغییر رف
توان گفت که در صورت ترکیب شعارھا  می

ھای معیشتی با مطالبات  و خواسته
سیاسی متناسب با توازن واقعی قوا، و 
پرھیز از شعارھای رادیکال ضد حکومتی، 
امکان پیوستن اقشار مختلف جامعه به این 
حرکات و درنتیجه امکان تداوم و فرارویی آن 

ً مسالمت واھان جو که خ به حرکتی تماما
شد.  تغییر در وضع موجود است، بیشتر می

در تدارک مواجھه با حرکات آتی که دیر یا 
زود بروز خواھند کرد، جلب حمایت و 

دیگر اقشار مردم، چه کارگران و    پشتیبانی
چه معلمان و دیگر مزدبگیران و از آن نیز 

تر، پیوستن گروه سنی باالتری ازآنچه  مھم
ھد بودیم، برای ھا شا ھای شھر در خیابان

تر و با  ھا در اشکال معقول که حرکت آن
ھای متناسب با میزان رشد جامعه،  روش

  گیرند، دارای اھمیت بسیار است.  صورت

ً مسالمت آمیز و معقول دفاع از  حرکت کامال
توان و باید با  داد که می  دراویش، نشان

ھای معین، با اتکا به روشی  طرح خواست
ھا، ھمچون  ن خواستهآمیز، به ای مسالمت

درویش زندانی، تحقق  ٤خواسته آزادی 
  بخشید.

الزم به ذکر است که نگاه نقادانه به 
رویدادھای اخیر، به معنای فاصله گرفتن از 

ھای  گونه که بخشی از چھره ھا، آن آن
طلب انجام دادند، نیست. این  اصالح

اعتراضات، مردمی بودند و ھستند و 
استگاه و ترکیب خواھند بود، زیرا که خ

اصلی معترضان را بخش تحتانی جامعه و 
دھد، با کمترین  نیروی جوانی تشکیل می

ترین  ای روشن، در سخت امید به آینده
شرایط معیشتی، بدون شغل و 

اندازی برای زندگی بھتر. صحبت بر  چشم

ای  کننده سر نبود نیروی سازمانده و ھدایت
ً  است که با تکیه فقط به  بر تجاربی که لزوما

شوند، امکان  سال اخیر محدود نمی ٤٠
ای از این نوع  گام اعتراضات توده به موفقیت گام

کند. نیاز مبرم جامعه با توجه به  را فراھم می
تری که متوجه فعالیت  ھای سنگین محدودیت

اند، وجود  احزاب سیاسی در شرایط کنونی
ھای مردمی و سندیکاھای واقعی و  سازمان

ست که با دفاع از منافع مردم، ا  نه حکومتی
خواه و  زمینه را برای فعالیت احزاب ترقی

ً چیزی  جو فراھم می عدالت کنند؛ و این دقیقا
است که جمھوری اسالمی از وقوع آن 
درھراس است و خطر اصلی برای ارکان خود 

ھا و  را در وجود و حضور این احزاب و سازمان
  بیند. سندیکاھای واقعی و مردمی می

توجه به وجود پتانسیل باالی رجوع به  با
خشونت که سازمانده و برنده اصلی آن نیز 
خود حکومت جمھوری اسالمی است، لذا 

ھا  پرھیز از خشونت در مقاطع گوناگون اعتراض
ای برخوردار  در صفوف مردم، از اھمیت ویژه

سال زندگی و مبارزه در  ٤٠است. تجربه 
است که  ایران، این را به مردم ما آموخته

میزان رابطه مردم معترض با توسل یا عدم 
توسل به خشونت، در موفقیت یا شکست 

ھای اعتراضی، نقش مھمی در کشور  حرکت
کند. عکس این قرمولبندی نیز در  ما، ایفا می

ارتباط با حکومت و نیروھای سرکوبگر آن صدق 
  کند. می

ھای اعتراضی اخیر،  روشن است که خیزش
ھا در سطور  که برخی از آنبه دالیل بسیاری 

باال شمرده شدند، در آینده به اشکال گوناگون 
ھای  بروز خواھند کرد؛ تالش به پیوند حرکت

اعتراضی و جلب حمایت و پیوستن اقشار 
تر اجتماعی در داخل، و جلب  ھرچه وسیع

حمایت و پشتیبانی افکار عمومی جھان از 
ای است که در برابر نیروھای   ھا وظیفه آن

معتقد به بھروزی مردم چه در داخل و چه در 
  خارج از ایران قرار دارد.

  
  !مأموران اجرای احکام مشھد عدالت اسالمی را اجرا کردند 

  رضاکاویانی
برای تفھیم جامعه برای آنچه که   به بود و نبود آن توجه نشان نمی دھد.تا وقتی که مفاد " قانون" به اجرا نیامده است,جامعه 

بنام  چندی پیش از نیرویی  کرد. تا  به راحتی مردم را نسبت به آن انگیزه دار سیاه بر سفید آمده و قانون نام گرفته, نمیتوان
اسباب  ا در آمد, خشم مردم را برانگیخت و"داعش" کسی نه خبر داشت و نه باور! اما ھمین که قوانین نظام " داعشی" به اجر

مفاد  بند بند  کابوس شان شد. حقیقت این است که سالھاست از طرف حقوق دانان و وکالی آگاه تالش میشود تا مردم را به
 " شریعت" آن, آشنا کنند. برگرفته از  ایران و بویژه متمم قانون اساسی

فر از معترضین جنبش اخیر مردم ایران, توسط نیروھای سرکوب و امنیتی رژیم در اخبار آمده است که رقمی حدود ھشت ھزار ن
  دستگیر شده اند و ھر روز ھم بر جمعیت خانواده ھا و وابستگان دستگیر شدگان در مقابل زندان ھا زیاد تر میشوند و میزان

است. این خیزش غافلگیران فراگیر ک پای  خارج کشور رو به تزاید  بشری در داخل و شکایات مردم به تشکل ھای حقوق  مراجعه و
  ھای ارکان رژیم را ب لزە در آوردە، نتیج بی عدالتی، تبعیض و جباریت رژیم است و قوانین آن ست.

که اقدام به دزدیدن چند  این شھر، دست فردی را ھای منتشرە از زندان مرکزی مشھد، اخیرا مأموران مجری احکام, بنا بر گزارش
نظر  را با گیوتین قطع کردند. دادگاه تجدید سال ھم در زندان منتظر اجرای "عدالت اسالمی" مانده بود ۵ند کرده بود و راس گوسف

دانست.قانون مجازات اسالمی قطع دست و پا را درباره » شرعی و قانونی«استان خراسان با تأیید حکم دادگاه بدوی، آن را 
مفاد چنین قانونی که ریش در شرع و قرون وسطا دارد، یکی از مصادیق بی عدالتی متھمان به سرقت مجاز شمرده است.اجرای 

خود را در حد زدن و سنگسار و اعدام ھا   نوع داعشی است ک در رژیم حقوقی حکومت نھادین شدە، جزقوانین شریعت است که
دی ھای میلیاردی, فرار مدیران و وابستگان بروز می دھد.قطع دست این گون افراد در حالی انجام می شود ک ھر روزە خبر دز

در بانک ھای خارج از کشور برای روز مبادا در جراید منتشر میگردد, اما  دزدان میلیاردی رژیم و سرمایه گذاریھای خانواده ھای آنھا  و
   مطھر" غافل نمانند !از "ضریح  غبار رویی  تا از لھدا ھا باز بماند و دست علم دست مرد بیچاره ای قطع میشود تا در مشھد

 



 

 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤صفحه   ٩٨ره شما    

 !اصل، بر حذف والیت فقیه است نه تغییر ولی فقیه
 بھزاد کریمی

 
 طرح مسئله

ً با به نمایش درآمدن ثبت تصویری  اخیرا
ای در  ماجرای ولی فقیه شدن خامنه

و قرار گرفتن آن در زمره  ١٣٦٨خرداد ماه 
ای  ھای چندگانه   روز، پرسش موضوعات

ھایی ھم  نیز پیش کشیده شد. نوشته
البته در این زمینه انتشار یافت که در 

ھای درنگ پذیری از  ھریک از آن ھا جنبه
اصل موضوع و حواشی آن مورد بررسی 
قرار گرفتند. با اینھمه اما، ھنوز ھم جای 
یک ھشدار جدی در این زمینه خالی 

ر این نگارنده، است. خالیی که از نظ
دربرگیرنده مھم ترین جنبه قضیه نیز 
ھست! اینکه، تعیین کنندگی با کدامشان 
است: با نوع تفکر و رفتار فالن یا بھمان 
ولی فقیه یا که خود اصل و ساختار والیت 
ً پرسشی تجریدی،  فقیه؟ و این، نه صرفا
بلکه حائز اھمیت کاربردی و راھبردی در 

  صحنه سیاسی امروز. 

  

  

  

  

  

  

مسئله اینست که در مبارزه جاری با 
جمھوری اسالمی، آیا تمرکز را باید بر 

ای، بر   افشاگری پیرامون شخص خامنه
"عدم صالحیت" او برای احراز چنین 

ھای  گری  "مقام" و موقعیتی و نیز حیله
آخوندی او و چند صحابه نزدیک خمینی در 
پیوند با مسئله جانشین تراشی گذاشت 

تاکید بر خود والیت فقیه، نشان یا که با 
داد که شر اصلی، ھمانا نھاد والیت است 
و اصل اعمال فقاھت بر سیاست؟ و گفت 
و تکرار کرد که این والیت است که بنا بر 
ماھیت خود، ھر مسند نشین در خود را 
ھضم خویش می کند تا الزامات والیت 
ً پاسخ گیرد! به دیگر  بتواند که تماما

والیت فقیه تخت سخن، در حوزه 
پروتروکوست مشھور را آیا می باید در 
خود آن دید و یا در رفتار ولی فقیه 
برخوردار از والیت؟! نوشته حاضر، به 

  ھمین می پردازد.

ً معنی دار!  یک صحنه   واقعا
. در این ویدئو از یک سو شاھد "امتناع" ١

ای ھستیم از پذیرش والیت امر و از   خامنه
یعت جمعی مشروط سوی دیگر اعالم ب

مجلس خبرگان وقت با رھبری او! یک 
نمایش تام و تمام از دروغ و تزویر و 
بخشی از سناریوی تدارک دیده شده 
توسط صحنه گردانان ماجرا! تکرار ماجرای 
تاج گذاری نادر شاه در قورلتای مغان 
سیصد سال پیش اما به شکل کمیک آن! 
نادر قلی اگر آنجا برای دو قبضه کردن 

لطانی از پیش محرز خود، الزم دید تا س
لبیک مضاعف ھمه سرکردگان ایلیاتی و 

را ممھور سلطنت   دیوانساالران امپراتوری
افشار کند، دومی اما برای آنکه بتواند 
"رھبر" بی منازع در والیت فقیه شود از 
عظام فقھی قول و تعھد قبلی خواست! 
نادر قلی ناز داد تا با آن نازفروشی، بر 

مه اتوریته مذھبی صفویه شیعی نقطه تت
ای اما اینجا مطابق تدبیر  پایان نھد؛ خامنه 

ساکنان اتاق فکر متشکل از چند انصار 
خمینی، مجری خدعه مشترک آنان می 
شود تا ھمه "خبرگان" شیعه، والیت وی 
بر حکومت شیعی را بپذیرند! برنامه اتاق 
تصمیم سازی نظام، کشتن گربه بود 

  له!درست دم حج
این ماجرای اکنون رونما، نشان می دھد 
که چگونه آخوند جماعت، و البته در 
ً ھم بخاطر رقابت با  بیشترینه خود و دقیقا
یکددیگر بر سر داشتن مریدان فزونتر، جزو 

ھایند در میدان بازی   ترین درس آموخته
ی آن! و   ھا  قدرت و نیز در زمره پخته ترین
د با دوختن اینکه حضرات تا کجا حاضرن

چشم در چشم ھم، یکدیگر را ریاکارانه 
صدھا بار دروغ گویند و با توسل به ھزاران 
حیله، رقیب خویش به گوشه رینگ برانند! 
و جالب اینکه ھمگی شان نیز آگاه از دوز 

ھمدیگر گرچه با حفظ ظواھر   ھای و کلک
  شرعی!

. این صحنه، نمایش تف کردن بود به ٢
د نوشته و خود ھمان قانون اساسی خو

مصوب از سوی کسانی که اقتدار خویش 
! جلوه عریانی از  را با آن توجیه می کنند

چگونگی ذھنیت پایوران این نظام نسبت  
به اعتبار قانون، و اینکه پیش آنھا بازی 
"قانون، بی قانون" عمل می کند! مسئله 
برای اینان، انحصار قدرت است و بس. و 

مقررات نا نوشته  لذا، قرار دادن قانون و
"حوزه" در خدمت تحقق نیاتی که در سر 

  دارند و در کله می پرورانند! 

  

  

  

  

  

  

  

  

چندانی برای خامنه   "حوزه" نه فقط رتبه
ای حائز نبود که او را به آیت هللا بودن ھم  

قبول نداشت! "آسید علی" فقط یک 
حجت االسالم شناخته می شد و برای 

ناگزیر بود از رسیدن به درجه آیت اللھی 
رفتن راھی دراز که البته دیدن دوره 
کوتاھی از تلمذ برای تبحر در فقه پیش 
کسی چون شاھرودی، این دراز راه را 
برایش کوتاه کرد! ھمان استاد معاودی که 
ً در ازاء چنین لطفی، مقام دھساله  بعدا

قاضی القضاتی پاداش گرفت! برای این 
حریص ھای قدرت مھم این نبود که 

شان در ھمان زمان، "رھبری" را  قانون
مشروط به داشتن درجه اجتھاد شرعی 
می کرد، مھم اولش تراشیدن "رھبر" بود 

  و بعد دوختن جامه مرجعیت برای او!

  

  

  

  

  

  

. و این صحنه که قدرتمندی رفسنجانی ٣
در درون نظام آن زمان و معرکه گردانی او 
برای تداوم والیت فقیه را به تصویر می 

در ھمان حال اما وعده دھنده آغاز  کشد
افول قدرت وی نیز بود زیرا بالفاصله و از 
ھمانجا تدارک اعمال قدرت برتر والیی بر 
ھمگان توسط ولی فقیه جدید آغاز شد! 
اھاشمی در آن برھه با خوش خیالی 

ای  گمان می برد که با چنین برنامه 
خواھد توانست این یار دیرین دوره طلبگی 

ً تھی از اتوریته سلف و این شخ ص مطلقا
خود یعنی خمینی را چون موم در دست 
گیرد و به تاخت و تازھای خود ادامه دھد! 
غافل از اینکه والیت فقیه، نه فرم و قالب 
که خود محتوی است! او در نیافته بود که 
ساختار والیت است که ولی فقیه می 
سازد نه اینکه ولی فقیه شاھی قلمداد 

و کوپال! در یک کلمه، حتی شود بی یال 
رفسنجانی فتان و زیرک جمھوری 

  اسالمی ھم، والیت فقیه را نفھمیده بود!

ای در کوتاه مدت و بس  حال آنکه خامنه 
سریع، خود را با الزامات والیت فقیه 
انطباق داد تا گام به گام قدرت والیی خود 
برھمگی این نظام اعمال کند. او بر سپاه 

تی ھا متکی شد، به پاسداران و امنی
حکومتی کردن تمام و کمال روحانیت قم، 
مشھد و اصفھان و ھر جای دیگری از 

ھا رو آورد، در اندک مدتی "بیت" ده  حوزه
ھزار کارکنی راه انداخت، پشتوانه 
اقتصادی بسیار نیرومندی برای دستگاه 
والیت فراھم ساخت و قوه قضاییه را در 

واند مقتضی انحصار مطلق خود درآورد تا بت
والیت مداری، والیت خود بر ھمگان و 
امارت خویش بر ھر نھاد و صاحب 
جایگاھی را اعمال کند. او بگونه قانونمند، 
بر ضرورت والیت مداری ایستاد و به ھمان 
نیز عمل کرد. فقط گذر چھار سال کافی 
بود تا ھمین رفسنجانی ولی فقیه ساز، 
متوجه شود که چه کاله گشادی سرش 

ته است! با اینھمه اما، این "امیر کبیر" رف
والیی تا آخر عمرش ھم درنیافت که ھمانا 
این والیت است تعیین کننده رفتار ولی 
فقیه، نه که بتوان با تغییر رفتار ولی فقیه 

  ...به "نرمالیزه" شدن والیت دست یافت! 

  ٥ادامه در صفحه 

نباید گذاشت چنین فکری در 
اذھان عمومی تقویت شود که 
اگر ولی فقیه تغییر رفتار دھد 
و یا با یک ولی فقیه دیگر 
عوض شود اوضاع گل و بلبل 

 !خواھد شد

ل کافی بود فقط گذر چھار سا
تا ھمین رفسنجانی ولی فقیه 
ساز، متوجه شود که چه کاله 
گشادی سرش رفته است! با 
اینھمه اما، این "امیر کبیر" 
والیی تا آخر عمرش ھم 
درنیافت که ھمانا این والیت 
است تعیین کننده رفتار ولی 
فقیه، نه که بتوان با تغییر 
رفتار ولی فقیه به "نرمالیزه" 

 ت یافت!شدن والیت دس

مسئله برای اینان، انحصار 
، قرار قدرت است و بس. و لذا

دادن قانون و مقررات نا 
نوشته "حوزه" در خدمت 
تحقق نیاتی که در سر دارند 

  و در کله می پرورانند! 

 



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٨ شماره    

  ... اصل، بر حذف
  ٤ادامه از صفحه 

میرزا تقی خان در آخرین روزھای فین 
کاشان الاقل به این رسیده بود که مشکل 
ھمه در ذات سلطنت ملوکانه است، اما 
"اعتدالیون" جمھوری اسالمی که ھیچ، 
حتی اصالح طلبان حکومتی و حتی غیر 

اند که  حکومتی اش نیز ھنوز درنیافته 
قیه، نمی تواند نرم تنی در پیش والیت ف

  گیرد! نرم اگر شود وا خواھد رفت!

والیت است که ولی فقیه می سازد و او 
  را در قالب خویش در می آورد!

. تاریخ را نمی توان باز نوشت اما آن را ١
  می باید باز خواند!

ای جوان آن ھنگام که در مشھد  خامنه 
 ً روضه می خواند و خطبه می گفت انصافا

ر زمره آخوندھای "روشنفکر" وقت به د
ھای حوزه به  حساب می آمد و جزو معتدل

 شمار می رفت! او بساط شعر خوانی 
ھای آن سال ھای مشھد را وا نمی نھاد 

  و در آن جای چپق، پیپ دود می کرد!

او بجای آنکه مانند دیگر روحانیون 
اپوزیسیون شاه مراد خویش در امام 

ید سراغ امام حسین جھادگر کربال بجو
حسن اھل تقیه رفت. کتاب "صلح امام 
حسن" را ترجمه کرد تا از برداشتن 
شمشیر حسینی بی نیاز شود! تصادفی 
ھم نبود که از میان کادرھای ھسته اصلی 

به اینسو، او در  ٤٠خط خمینی از سال 
  ھا و تبعید شده زمره کمتر زندان رفته 

  ھای آنان به حساب می آمد!

تی آن زمان که رئیس جمھور ای ح خامنه 
دوره والیتمداری رھبرش خمینی بود یکبار 
ً در باره والیت فقیه چیزھایی  جایی علنا
گفت بر گرفته از "اصول و مقدمات" و مبنی 
بر اینکه والیت تابع اصول است و باید در 
ذیل آنھا بیاید. اما خمینی بالفاصله 
گوشش را کشید و با بیان زمخت خاص 

ول چنین مواقعی بود، او را خود که معم
تشر زد که: ھنوز ھم والیت فقیه را 

است و متوجه نیست که حکومت   نفھمیده 
اسالم (والیت فقیه) بر ھر چیزی اولویت 
دارد و از جمله اینکه "اگر ھم ھمه امت 
بگویند فالن من اما می گویم بھمان و 
تمام"! و اما ھمین خامنه ای، تا خود به 

نین فرمایش فرمود که: والیت نصب شد چ
"تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی 
که مربوط به مصالح عمومی اسالم و 
مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و 
اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات 

  آحاد امّت مقدّم و حاکم است."!

ای از خشن ترین و  . مراد اینکه خامنه ٢
ھای حوزه نبود  شده تربیت   واپسگراترین

که آمد و با آلوده کردن والیت آن را به این 
روز انداخت، بلکه این والیت بود و ھست 
که وی را به این چھره کریه استبدادی و 
ماجراجویی امروزینش مزین کرده است! 
الزامات والیت فقیه، ھمانی است که 

ای به اجرا در آورده است. والیت،  خامنه 
ست و آن نوع ای ا شگفت پدیده

"اکسیر"ی که ھر "طال"یی را تواند مس 

سازد! این، مسند و منصبی به نام والیت 
است که شر اصلی می باشد و نه کسی 
که بر آن نشسته است. ولی فقیه نیست 
که والیت می آورد بلکه والیت است که 
ولی فقیه می پروراند! بھترین را ھم بر آن 

الیت بنشانند، بدل به ھیوال می شود! و
فقیه، از خمینی شاعر فرمان قتال بیش از 
چھار ھزار زندانی طی چند روز را می گیرد 
و از خامنه ای شعر دوست یک ستمگر 

  اخموی کنونی می سازد.

کمتر به این نکته کلیدی توجه می شود 
ً مشروطه پذیر نیست.  که والیت، اساسا
در رژیم مشروطه پادشاھی، شاه اگر ھم 

ز بماند دربارش را اما و از حکومت کردن با
نیز مال و مکنت و جاه و مقام خود را نگه 
می دارد و بھر حال تمایز با دیگران را حفظ 
می کند! و این به درجاتی او محروم شده 
از اعمال قدرت حکومتی را ارضاء می کند! 
او رقیب دیگری به عنوان شاه ندارد تا 
بخواھد با آن برابری کند و شاه بودنش را 

ر عالمت سئوال ببرد! ولی فقیه اما زی
چنین نیست، تا والیت را از او بگیرند در 
بھترین حالت بدل به یک مجتھد می شود 
در رده دھھا مجتھد دیگر! تازه این وقتی 
ً ھم مجتھد  است که از نظر حوزوی واقعا
باشد نه که بخاطر والیت سیاسی، زمانی 

ً در کسوت آیت هللا  درآمده باشد!  مصنوعا
ولی فقیه درست بخاطر ساز و کار 
سیاسی اش است که ولی فقیه می 
شود! ولی فقیه نصفه کاره نداریم! 

               

ای باید  دو ضربه سیاسی به خامنه 
  در خدمت طرد خود والیت باشد!

. بزرگترین کاری که جنبش "سبز" کرد ١
برمال نمودن چھره ولی فقیه بود در 

و  مقیاس ملی. میر حسین موسوی
مھدی کروبی گرچه با ماندن در رویای 
"دوران طالیی" ولی فقیه اول، خود 
نتوانستند از تار عنکبوتی والیت بیرون 
بزنند اما با به چالش طلبیدن اقتدار مطلق 
ولی فقیه، نقش ماندگاری در بی اعتبار 

ای ایفاء کردند. اعتراض مدنی  کردن خامنه 
شکوھمند "سبز" با پایمردی مھندس 

وی بر نجابت و اصالتی که دارد و موس
از  ٨٨شجاعتی که شیخ کروبی در خرداد 

خود نشان داد ضربه عظیمی بود بر او. 
پس ساده انگاری است ھرگاه که کینه 

ای علیه اینان و اصرار وی برای  خامنه 
ماندن خانم رھنورد و این دو شخص در 
ً به خصوصیت کینه توزانه  حصر را صرفا

که متاسفانه فردی وی فروکاست 
ژورنالیسم سطحی چنین می کند. ریشه 
اینھمه کینه ورزی وی علیه سران جنبش 
"سبز" را می باید در حفاظت از قداست 
والیت توسط این جناب ولی فقیه فھمید و 
در نگھداشت حرمت بارگاه والیت! این ولی 
فقیه نشان داده است که در رابطه با امر 

حتی در والیت از ھیچ جنایت و خباثتی 
برتر از نظر  -سطح روحانیت برتر از خود 

رویگردان نیست: از زنده به  - مقام حوزوی
گور کردن آذری قمی در حصر و سپس ھم 

 ٥محصور کردن آقای منتظری به مدت 
سال! فقط ھم به این دلیل که اینان، 

ای را نه به مرجعیت عظمی قبول  خامنه 

ولی داشتند و نه حتی به آیت هللا بودن! ھر 
ای بود  فقیه دیگری ھم بجای خامنه 

کمابیش ھمینی می کرد که او کرد! شان 
  والیت به ھمین است!

ای ولی فقیه در این  . ضربه دوم را خامنه ٢
جنبش اخیر بود که خورد. زیرا در آن، 
 ً بیشترین شعارھا علیه او داده شد و اساسا
  کلیت نظامی نشانه قرار گرفت که ھمه کاره

اش. "مرگ بر"  و "بیت" والیی آن، اوست 
اینبار نه تنھا مکمل آن چیزی شد که در 
جریان "سبز" رخ داد بلکه تکامل آن بود در 
فرازی بمراتب باالتر. اینجا دیگر از "عصر 
طالیی" ولی فقیه اول ھم خبری نبود! ضربه 
چنان بوده و ھست که حتی خود او نیز از این 

بر ضد ھایش و  طغیان مردمی علیه سیاست 
جا زده و بکلی روحیه  - والیت –بارگاھش 

ای پیش از مرگ  باخته است. خامنه 
بیولوژیکی خود، مرگ سیاسی را طی می 

  کند.

. اما نباید گذاشت که مسئله در خود او ٣
تمام شود! نباید اجازه داد که والیت به برکت 
حذف بیولوژیکی یا فیزیکی یا نرم افزاری وی 

ه نباید در افشای ولی وج ھیچه نجات یابد. ب
ای درجا زد و از نقب زدن به  فقیه خامنه 

والیت فقیه باز ماند! اصل، والیت فقیه است 
و نه این یا آن ولی فقیه نشسته بر راس آن. 
این البته واقعیت دارد که افشای اصل والیت 
فقیه و نشان دادن اینکه چه فجایعی جامعه 

یی تھدید ایران را از رھگذر این ساختار ھیوال
می کند ھمانا از دروازه بی اعتبار شدن ولی 
فقیه حاکم می گذرد. لذا ھنوز ھم باید از به 
نمایش درآمدن ماجرای "ولی فقیه" تراشی 

ای در آن سال "تعیین  از جناب خامنه 
جانشینی" و نیز برمال نمودن عوارض 
سیاست ھا و عملکردھای وی در دوره والیت 

قبال کرد. اما بھیچ اش است  ساله ٢٨مداری 
رو نباید در اینجا متوقف ماند. "رحمانی"ترین 
آخوند مدافع والیت فقیه ھم اگر بر راس 
والیت بنشنید، در کوتاه ترین مدت یا این 
اوست که باید در خدمت والیت رکاب زند و یا 

باید توسط اھل والیت بگونه  این اوست که 
  ای مرخص شود! قاعده، والیت است! 

جه اینکه نباید گذاشت چنین فکری در . نتی٤
اذھان عمومی تقویت شود که اگر ولی فقیه 
تغییر رفتار دھد و یا با یک ولی فقیه دیگر 
عوض شود اوضاع گل و بلبل خواھد شد! 
اصل شر، خود والیت فقیه است! باید تصریح 

ھای اعتدالیون و   کرد آنانی که تمکین کردن
یک امکان  یا اصالح طلبان را از منظر حفظ

ای توسط مثال روحانی  برای جانشینی خامنه
توجیه می کنند، گفته یا نا گفته دل به یک 

اند! اینھا، ھم خود را  ولی فقیه معتدل بسته 
  می فریبند و ھم در کار مردم فریبی اند!

بنابراین، افشای ولی فقیه مشخص، آری؛ 
فراموش کردن خود والیت فقیه اما، نه! تعرض 

فقیه بدون تعرض به خود والیت اگر به والیت 
ھم مشکوک نباشد، یک تاکتیک ابتر و گمراه 
کننده و منحرفی است زیرا از دل آن می 
تواند که توجیه تداوم والیت زیر تئوری 
"حکمرانی خوب" بیرون زند! و مباد چنین 
چیزی! چھل سال فاجعه بس است، تازه اگر 
ا جامعه ایران بتواند سر این چھل سال آن ر

  مھر باطل زند!

 

!ھستیم بر واليت فقیه یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  
  

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ٩٨ شماره    

 

  انقالب مسالمت آمیز، نقط تالقی طبقات پائین و طبق متوسط
 پور فرخ نعمت

 
در بحث مربوط ب انقالب تعدادی از 
فعالین سیاسی بیشتر عالقمنداند ک 

قر، بلک عنصر امید را ن عنصر ف
برجست کنند و ب آن نقش اساسی 
تری را نسبت دھند. این فعالین با 
استفادە از تئوری اندیشمندانی از قبیل 
دوتوکویل بیشتر مایل اند با طرح امید 
تودەھا ب زندگی بھتر، امر انقالب را در 
جوامع انقالبی طرح کنند. طبق این 

تفاق انقالب درست در جائی ا ،تئوری
می افتد ک بعد از دورانی از تجرب 
بحران اقتصادی آنگاە ک وضعیت ب 
نسب رو ب بھبود می رود، این امید در 
تودەھا زندە می شود ک می توان از 
طریق عمل انقالبی دستاورھای بیشتر 
و بھتری را بدست آورد. طبق این تئوری، 
البت امید و حرکت درست در جوامعی 

د ک در آن حکومتھای اتفاق می افت
دیکتاتوری وجود دارند و بنابراین زمین 
نارضایتی عمیقی از قبل بویژە در بعد 

و این  ؛ھا عمل می کنند نبود آزادی
شاید مھمترین بند مشترک میان آنان و 
آن تئوری باشد ک عنصر فقر را برجست 

  می کند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البت نمی توان عنصر امید ب زندگی 
بعنوان یک عامل ذھنی در امر  بھتر را

وقوع انقالب نادیدە گرفت. زیرا ک بدون 
حضور عوامل روبنائی ک می توان آن را 
در عنصر ذھنی فرمول کرد، امر وقوع 
تمایل ب عمل انقالبی ناممکن می 
نماید، اما در ھمان حال باید گفت ک 
بدون فقر و شرایط بد اقتصادی و 

ا نمی اجتماعی (عنصر عینی) اساس
توان تصوری از وجود الزام انقالب داشت. 
و می توان گفت ک در مقایس میان 
عنصر ذھنی و عینی این عنصر عینی 
است ک نقش اساسی تری را ایفا می 
کند. ب بیان دیگر بدون وجود شرایط بد 
اقتصادی و اجتماعی، اساسا تصور و 
میل ب تحول رادیکال بوجود نمی آید و 

گیر نمی ش ود. بگذارید تصور کنیم ھم
ای را ک در آن بیشتر مردم از  جامع
شرایط نرمال زندگی بھرەمنداند، در 
ای حتی ب صرف وجود  چنین جامع
افرادی ک مایل ب انقالب اند اما امر 
انقالب تودەای نخواھد شد و صرفا در 
حوزە محفلھای خاص (روشنفکران) 
باقی می ماند. این شرایط بد اقتصادی ـ 

جتماعی است ک مردم و نیروھای ا
معینی را ب امر انقالب سوق می دھد 
و تحت شرایط خاص آن را ب امری 

  فراگیر تبدیل می کند.
در نظرات این دست از فعالین سیاسی 
این تحلیل وجود دارد ک در شرایط بد 
اقتصادی، مردم بیشتر ب زندگی 

خصوصی، عمل در این حوزە و دوری از 
تماعی متمایل می شوند. حوزە عمل اج

گویا تا شرایط اقتصادی بدتر باشد، گرایش 
مردم ب امر انقالب کمتر و کمتر. زیرا آنان 
بیشتر و بیشتر ب حفظ خود، خانوادە و 
امر امرار معاش متمایل می شوند، اما 
آنان فراموش می کنند ک آنچ این گون 
مردمان را از عمل انقالبی، علیرغم 

دشان از وضعیت موجود، نارضایتی شدی
دور می کند ن ترس از فقر بیشتر 

و  ،خانوادە، بلک سرکوب شدید است
تجرب نشان دادە است ک بمحض ظھور 

ھای  شرایط و از جمل بازترشدن شکاف
درون حکومتی آنان دست ب عمل 

  اجتماعی رادیکال می زنند.
از سوی دیگر، سخنان این گون فعالین 

، مستقیم یا غیر سیاسی در این مورد
مستقیم این امر را ب اذھان متبادر می 
کند ک خوب است دیکتاتورھا ھمیش 
مردم را در فقر نگ دارند، یا اینک امر بھتر 
شدن شرایط زندگی آرامتر صورت گیرد تا 
امر انقالب صورت نگیرد! حتی با وجود 
تولید بیشتر ثروت اجتماعی و بھتر شدن 

برای اینک امر شرایط اقتصادی، گویا 
انقالب از طریق تزریق امید صورت نگیرد، 
خوب است تودەھا کماکان در فقر و 
روزی بسر ببرند! در این تئوری در  سی
حقیقت ما وارد چرخ بیھودەای می 
شویم. از یک سو ثروت اجتماعی رشد 
می کند، و از طرف دیگر باید در بازتوزیع 
 این ثروت، محتاط و فراتر از این کامال
کار بود! معلوم نیست در  محافظ
ای ک از نظر شرایط سیاسی  جامع
بست است، دیکتاتوری حاکم است و از 
طرف دیگر با تولید بیشتر ثروت و امید ب 
بھبودی شرایط زندگی در میان مردم، امر 
تحول در شرف تکوین است، چگون می 
توان ب تحول مورد نظر دوستان ک ھمانا 

ای عادالن   تر است، رسید.جامع

  
  
  
  
  
  
  

بنابراین دوستان ما در پارادوکس شیوە 
تفکر خود زندانی شدەاند. و برای اینک از 
چنین پارادوکسی خارج شوند خوب است 
در توجی امر انقالب، ب جای برجست 
کردن 'امید ب بھبود زندگی در میان مردم 
در شرایط رشد اقتصادی'، ب امر فقر و در 

شدن نیروھای انقالبی کنار آن فعال 
  بیشتر توج نشان بدھند.

ظاھرا برای جلوگیری از وقوع انقالب تنھا 
یک راە باقی می ماند و آن ھم رفرم 

شیوە  هتدریجی است. اینک بتوان ب
مدیریت شدە، گام ب گام چنان تغییراتی 
را ایجاد کرد ک بتوان ب اھداف رسید 
بدون انقالب. بدون اینک امر تغییرات 
تدریجی را کم اھمیت جلوە بدھیم، اما 
تجرب نشان دادە است ک تحول در 
دیکتاتوری بدون انقالب ناممکن است. 
دیکتاتورھا بدون فشار از پائین، آن ھم در 

فرم حضور تودەھا در خیابان، حاضر ب عقب 
نشینی نیستند. البت و می توان در مورد 
 انقالب در فرم خشونت آمیز آن محتاط بود و
آن را مورد نقد قرار داد، اما می توان و باید ب 
انقالب مسالمت آمیز اعتقاد داشت و برای 

  آن کار کرد.
  
  
  
  
  
  
  
  

در ایران، ھم اکنون بعلت تمرکز مردم در 
شھرھا (بنابر اعتراف خود رژیم بیش از 
ھشتاد درصد روستاھای کشور از سکن 
خالی شدەاند و ب شھرھا کوچیدەاند)، 

تراض در فرم تودەای ـ خیابانی آن امکان اع
بیش از پیش فراھم شدە است. واقعیت این 
است ک ھم اکنون از نظر توپوگرافی جمعیت 
کشور در شھرھای بزرگ و کوچک متمرکز 
شدەاند ک در آن حضور طبقات و اقشار 
ضعیف و فقیر بسیار بارز است، و این ھمان 
ساختاریست ک امکان عمل تودەای را در 

اعتراض خیابانی امکان می دھد. اعمال فرم 
آن    سیاست تودە در فرم خیابانی

فاکتوریست ک بدون آنک ب خشونت دست 
یازد می تواند با طرح خواستھای خود بر 
ساختار قدرت سیاسی تاثیرات معین و 
مھمی بجا بگذارد. تداوم این شکل از 
اعتراض، در کنار حضور نھادھای مدنی و 

ن حکومتی می تواند کشور حضور اصالح طلبا
  را وارد مرحل تغییر نھادھای قدرت کند.

است ک می  ١در فرم انقالب مسالمت آمیز
توان ب تفاھم میان اقشار و طبقات پائین 
جامع با طبق متوسط رسید و شاھد عمل 
اجتماعی ھر دو در جھت تحول اساسی در 
جامع و قدرت سیاسی شد. در این فرم بر 

قالب خشونت آمیز ک در آن ھر خالف فرم ان
نوع گرایش رفرمیستی ھم در درون آن ب 
کناری زدە می شد و نفی می گردید، 
رفرمیستھا امکان حضور می یابند. انقالب 
مسالمت آمیز در خود حامل گرایشات 
رفرمیستی ھم ھست در آن حد ک بتواند با 
تلفیق امر حضور خیابانی با خود، امر انقالب 

  ز را ب منص ظھور برساند.مسالمت آمی

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

ـ سازمان اکثریت در برنام خود با دوری 
گزیدن از امر انقالب و رفرم ب گزین تحول 
خواھی رسیدە است. باید گفت ھمانطور ک 
اعتدالخواھی یک گفتمان مستقل نیست و 
بیشتر یک روش است، تحول طلبی ھم از 

ت اعتدالخواھی بھرەمند است. ھمان سرش
یعنی بیشتر یک روش است تا یک گفتمان 
مستقل. شاید انقالب مسالمت آمیز آن 
گفتمانی باشد ک در حقیقت تحول خواھی 
بدنبال آن است. گفتمانی ک در آن می توان 
گفتمان اصالح طلبی را ھم جای داد. زیرا ک 
انقالب مسالمت آمیز در روش ب اصالح 

یک می شود، اما در ماھیت ب طلبی نزد
  تغییرات اساسی.

 ١در فرم انقالب مسالمت آمیز
است ک می توان ب تفاھم 
میان اقشار و طبقات پائین 
جامع با طبق متوسط رسید 
و شاھد عمل اجتماعی ھر دو 
در جھت تحول اساسی در 

 جامع و قدرت سیاسی شد

بدون اینک امر تغییرات تدریجی 
را کم اھمیت جلوە بدھیم، اما 
تجرب نشان دادە است ک تحول 

بدون انقالب در دیکتاتوری 
 ناممکن است

بیان دیگر بدون وجود شرایط بد 
اقتصادی و اجتماعی، اساسا 
تصور و میل ب تحول رادیکال 
گیر نمی  بوجود نمی آید و ھم

 شود



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه   ٩٨شماره     

 

  تبانی دولت و مجلس برای غارت سازمان تامین اجتماعی

 صادق کار                                           
 

(نائب رئیس ھیات مدیره   علی حیدری،
دی  ٢٣سازمان تامین اجتماعی) در 

ماە در یادداشتی، از نقش تازە دولت و 
مجلس برای مالخور کردن بخشی از 
بدھی ھای کالن دولت ب سازمان 
تامین اجتماعی پردە برداشت و نسبت 

ری ھشدار دادە ب عواقب چنین کا
است. از قرار معلوم دولت و مجلس بر 
سر ندادن سود قانونی بدھی ھای 
کالن دولت تبانی کردە و می خواھند 
ب صورت تدریجی بخشی از دیون 
خالص دولت ب صندوق تامین اجتماعی 

 را بپردازند.

بنا ب گفت نایب رئیس ھیات مدیرە 
سازمان تامین اجتماعی،مبنای 

ھا قرار است، از این محاسب بدھی 
پس تغییر کند و اگر قرار بر اجرای آن 
شود، زیان سنگینی را بر سازمان 
تامین اجتماعی و بیم شدگان وارد 

  می کند.

ب گفت حیدری،در اثر اجرای این طرح، 
و  ٩۴ھای سال ھای  "از ارزش بدھی

ھزار میلیارد  ٣٨دولت به ترتیب  ٩۵
کاسته ھزار میلیارد تومان  ٨۴تومان و 

ب عبارتی دولت با این  ".خواھد شد
ھزار میلیارد تومان، از بدھی  ١٢٢ترفند 

اش ب صندوق  ٩٥و  ٩٤ھای سالھای 
تامین اجتماعی را پرداخت نمی کند 
(باال می کشد!) و اگر این طرح عطف 
ب ماسبق گردد، نظر ب این ک بدھی 

ھزار  ١٥٠ھای گذشته دولت حدودا ب 
یدە، دزدی دولت از میلیارد تومان رس

  صندوق سر ب فلک می زند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشکیالت دولتی خان  اکبر شوکت دبیر
کارگر قم و یکی از "نمایندە ھای" 

کارگران در ھیات امنای  فرمایشی
سازمان تامین اجتماعی ک تا پیش از 
این، در مقابل چپاول سرمای ھای 
صندوق لب فرو بست بود، نیز ھم زمان 

یب رئیس تامین اجتماعی سکوتش را با نا
شکست و نسبت ب این طرح اعتراض کرد 
و ضمن تائید حرف ھای حیدری، گفت: 
"شما فرض کنید دولت بیست سال پیش 
برای سھم بیمه کارگران به سازمان بدھکار 

درصِد  ٧بوده و بدھی خود را نپرداخته؛ 
بیست سال پیش، امروزه یک درصِد حق 

؛ بنابراین پرداخت بیمه کارگر ھم نیست
اصل بدھی بدون پرداخت فرع و سود آن، 

ربطی است و براساس ھمه  کامال حرف بی
  اصول و ضوابط اشتباه است".

ادام غارت اندوخت ھای کارگران در صندوق 
تامین اجتماعی در حالی ب شیوە ھای 
مختلف ھم چنان ادام دارد ک عالوە بر 

مجلس  خود روحانی و وزیرکارش نمایندگان
نیز در چھار پنج سال اخیر، ب کرات در مورد 
وضعیت مالی بحرانی صندوق ھای 
اند و از آن به عنوان  بازنشتگی سخن گفت
یکی از ابر چالش ھای دولت یاد کردە بودند. 
در یک چنین وضعیتی منطقا انتظار می رود 
دولت حداقل بدھی ھایش را ک از عوامل 

امین اصلی بحران مالی در سازمان ت
اجتماعی ست بپردازد، و ن این ک برای 
پرداخت نکردن شان طرح بدھد و نقش 
بکشد. ب این ترتیب وضع ب مراتب بحرانی 
تر خواھد شد و مغایر با حرف ھایی ست 
ک دولتیان می زنند. وانگھی، سازمان 
تامین اجتماعی مگر دولتی است ک 
مجلس و دولت ھر از چند گاھی برای ربودن 

  ای ھایش نقش می کشند؟سرم

، باید گفت ب  با این ھم بر حسب تجرب
رغم این گون اعتراض ھای حساب شدە ی 
برخی از مسئوالن تامین اجتماعی و 
نمایندگان فرمایشی کارگری امثال شوکت، 
باید گفت، تصمیم در این بارە از پیش اخذ و 
قطعی گردیدە و مخالفت ھای نایب رئیس و 

سازمان تامین اجتماعی  عضو ھئیت امنای
حتی اگر واقعی پنداشته شود و برای فریب 
صاحبان سرمای ھای تامین اجتماعی این 
کار صورت نگرفته باشد، در تغییر نظر دولت 
و نمایندگان مجلس ھیچ اثری ندارد و اگر 
داشت اساسا ن حیدری و ن شوکت، 
دارای چنین مسئولیتی ھایی در چنین رده 

خیال مسئوالن دولتی و کاری نداشتند. 
نمایندگان مجلس ھم از این بابت راحت 
است و مخالفتی با اعتراض ھایی از این 
دست ندارند. اصوال این یکی از شگردھای 
کار دولتیان و تشکل ھای وابست ب قدرت 

  است ک حفظ ظاھر می کنند.

برخی از این واکنش ھا نیز ب رقابت بین  
ابزار این  د و جزو جناح ھا و وزرا ارتباط دار

رقابت ھاست. به عنوان مثال بین وزیر کار و 
بھداشت و درمان بر سر کنترل سرمای 
ھای تامین اجتماعی مدتھاست ک رقابت 
شدید وجود دارد و ربیعی از خان کارگری ھا 
برای حمل ب وزیر بھداشت استفادە ابزاری 
می کند. در عوض این خدمت ربیعی با مانع 

سر راە تشکیل و فعالیت  تراشی بر
سندیکاھای واقعی کارگری، ب خان کارگر 

امکان می دھد ک انحصار و امتیازات 
اش را در عرص  ٤٠منحصر ب فرد  سال

کارگری حفظ کند. ب دلیل ھمین 
وابستگی متقابل است ک در غیاب 
سندیکاھای مستقل کارگری، سرمای 
ھای صندوق ھای بازنشستگی و تامین 

عی نیز ھمانند دست آوردھای اجتما
مبارزاتی کارگران ب یغما بردە می شود و 

 ٤٠تشکل ھایی امثال خان کارگر طی 
سال گذشت نقشی فراتر از جادە صاف 
کن غارتگران نداشت و ندارند و نقش روض 

  خوانان سر قبر را بازی می کنند و بس.

طی یکی دو سال اخیر تظاھرات و  
نسبت ب غارت و اعتراض ھای گستردەای 

ب افالس کشاندە شدن صندوق ھای 
بازنشستگی و پرداخت نشدن ب موقع 
مستمری ھای بازنشتگی توسط شاغالن 
و بازنشستگان در شھرھای مختلف انجام 
شد که در نھایت در اثر فشار ناشی از این 
اعتراض ھا، دولت مجبور ب عقب نشینی 
 ھای معینی گردید. این اعتراض ھا باید در
ابعاد گسترده تر، سازماندھی شود و با 
ھماھنگی بیشتر، ب تشکل ھای موثر 
فرابرویند تا کنترل صندوق ھا را از دست 
دولتیان و تشکل ھای دولتی کارگری خارج 

  کنند.
  

  

  

  

  

  

  

ب روشنی  ٩٦خیزش مردمی دی ماە 
سال جریانات  ٢٠نشان داد ک کاری را ک 

ش سازش کار اصالح طلب نتوانستند پی
ببرند و سنگر ب سنگر از آن ھا عقب 
نشینی کردند، مردم طی یک ھفت زمین 

جنبش کارگری در پرتو  اش را بوجود آوردند.
این جنبش و درس ھای آن و با در آمیختن 
ھرچ بیشتر در این جنبش ک خود بخش 
مھمی از آن است، می تواند ھم ب 
مطالبات بر حق خودش برسد و ھم ب 

ی جنبش در راە رسیدن ب دیگر نیروھا
خواست ھای دمکراتیک شان یاری رساند. 
اکثریت بزرگی از شرکت کنندگان در این 
جنبش جوانان تحصیل کردە و بیکار و نیروی 
کار آیندە کشورند. ک آیندە جامع را رقم 

   خواھد زد. 

ب  ٩٦خیزش مردمی دی ماە 
روشنی نشان داد ک کاری را 

سال جریانات سازش  ٢٠ک 
کار اصالح طلب نتوانستند پیش 
ببرند و سنگر ب سنگر از آن ھا 

ردم طی عقب نشینی کردند، م
یک ھفت زمین اش را بوجود 

 آوردند

بین وزیر کار و بھداشت و درمان بر 
سر کنترل سرمای ھای تامین 

مدتھاست ک رقابت  اجتماعی
شدید وجود دارد و ربیعی از خان 
کارگری ھا برای حمل ب وزیر 

 بھداشت استفادە ابزاری می کند



 
 

   ٨صفحه      ٩٨شماره     

 

  در باره وحدت سه جریان فدایی و جنبش چپ   
 »به پیش«در گفتگو با  امیر ممبینی                         

 

ھمانگونه که میدانید در  به پیش:
ماه ھای آتی کنگره مشترک برگزار 
می شود. می دانید که اين کنگره  توسط 

ن خلق ایران (اکثریت)، سازمان فدائیا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ 
طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ 
تدارک می شود. اين سه جريان 
می خواھند وحدت کنند و سازمان واحدی 
پی بريزند. نظر شما در مورد وحدت سه 
جريان و پايه گذاری سازمان واحد چیست 

  و چه ارزيابی از آن داريد؟

کاریست بسیار مثبت و  :امیر ُممبینی
در درون یک   بخش. رفع پراکندگی امید

جریان ھمگون از جنبش فدائیان خلق 
ایران و گرد آمدن آنھا در یک سازمان یگانه 
خواست ھمه دوستان است. روشن 

ی جریانھای فدایی  است که وحدت ھمه
خلق بعید است. اما، رفع پراکندگی در 
درون یک جریان امکان پذیر است. 

راکندگی درون جریانھای ھمگون پ
سرمشق بدی برای مردم است. حال، 
ببینیم که این وحدت به معنی راستین 
وحدت، یعنی یکی شدن سه شاخه در 
یک سازمان واحد و پایان موجودیت 
مستقل سازمانھای وحدت کننده است، 

و فرھنگ رایج در ایران،   یا طبق روحیه
درست شدن یک تشکیالت جدید در کنار 

ھای موجود و  ا باالی سر تشکلی
ھای ساختاری  تر شدن البیرنت پیچیده

ی اتحاد جمھوریخواھان  است، مثل تجربه
ایران. امیدوارم که دوستان با توجه جدی 
به خواست منتقدان این وحدت آنھا را 
قانع کنند که در این شرایط بحرانی به 

ھا دامن نزنیم و در حد امکان  تعدد گروه
ک سازمان واحد صف کنار ھم در ی

بکشیم. نگاھی به گذشته نشان میدھد 
که عالوه بر مسایل فکری موانع مھم 
دیگری ھست که میتوانند وحدت را 

  دشوار کنند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آذر  ١۶اقلیت،   در تاریخ سازمان، انشعاب
و جناح چپ ھیچکدام به لحاظ فکری و 
سیاسی ناگزیر نبودند. عامل دیگری 

ھا بود.  ھا و انشعاب ابلباعث تشدید تق
فرھنگی. در انشعاب  -عامل رفتاری 

اقلیت دالیل فکری بیشتر بود. اقلیت در 
دو موضوع تعیین کننده با اکثریت اختالف 

  داشت:
ارزیابی از نیروھای خمینیست و  - ١

لیبرال و تعیین کانون ستیز (به قول آن 
  زمان جھت اصلی ضربه).

ستراتژی ناظر ارزیابی از ایدئولوژی و ا - ٢
ی جنبش فداییان خلق ایران پیش  بر مبارزه

  از انقالب.
در نخستین کنفرانس وسیع سازمان 
چریکھای فدایی خلق ایران، که در واقع 

ھا بود، اقلیت کانون  یکی از مھمترین کنگره
ستیز را ارتجاع حاکم میدانست. اکثریت 
نیروھای لیبرال را آماج عمده میدانست. در 

یشتر حق با اقلیت بود. حسن آن زمینه ب
نظر اقلیت به لیبرالھا مھمترین حسن نظر 
آن بود. موضعگیری اکثریت کنفرانس به 
زیان لیبرالھا یک خطای جدی و عجیب بود 
که پیامدھایی مثل افتادن در دام 

ی ایران  ھای نادرست حزب توده سیاست
  در آن زمان را داشت. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ری از رھبران سیاستی که عالوه بر بسیا
پیشین حزب کسانی مثل پورھرمزان و 
بھرام دانش و حیدر مھرگان نیز با آن زاویه 
داشتند. علت این که اکثریت کنفرانس و 
سپس سازمان اکثریت برخورد 

ای با حکومت داشت در آغاز  کارانه محافظه
ی انقالبی و  ناشی از شرایط عینی جامعه

 وضعیت سازمان بود. وضعیت یک سازمان
بسیار پھناور که در مناطق قومی نیروھای 
آن یا نیروھایی به نام آن با قوای حکومتی 

توانست  در گیر بودند و ھر اشتباھی می
پیامد خونینی داشته باشد. خشونت و 

ی ھر حزب و  خونریزی دم در خانه
سازمانی کمین کرده بود. مھار این 
خشونت توسطه احزاب و سازمانھای مورد 

گرفت، چرا که  صورت میتھدید باید 
حکومت چندان مسئولیتی احساس 

کرد. رھبری سازمان در این شرایط  نمی
الزم بود مراقب باشد و کاری نکند که 
تھاجم سراسری و خشن به نیروھای آن 
رایج شود. اکثریت به نسبت نیروی خود و 

ھا آسیب جانی  در قیاس با دیگر گروه
کمتری دید. برخی کارھا مثل ادامه و 
گسترش جنگ در کردستان یا گستردن 
جنگ در ترکمن صحرا و باز کردن جبھه در 

توانست به قتل  جنوب نادرست بود و می
عام وسیع نیروھای چپ و غیرچپ منجر 
شود. اکثریت کنفرانس، اگر فشار بر 

گرفت و نگران  سازمان را در نظر نمی
کرد  امکان بیشتری پیدا می ،خونریزی نبود
ی ستیز را خمینیسم  نقطه ،تا مثل اقلیت

انتخاب کند. اما، تعیین خمینیسم و 
ی ستیز در آن  حاکمیت به عنوان نقطه

وضعیت، یعنی اعالم جنگ یک سازمان 

ای ترین حکومت  ھزارنفری به توده ھا  ده
  برآمده از انقالب. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روشن است که رھبری سازمان باید برای 
ابرابری تدبیر پرھیز از چنین تقابل خشن و ن

کرد که از  به کار میبرد. این تدبیر حکم می
اعالم ستیز به حکومت پرھیز شود. اما 
ھیچ حقیقت و منطقی در این وجود 
نداشت که تدبیر برای دفع شر حاکمیت با 
برخورد ناخیرخواھانه به لیبرالھا ھمراه 
شود. لیبرالھا نه تنھا متحد و دوست ما 

آنھا برای نجات  بودند بلکه امید دیگری جز
ایران وجود نداشت. بخش بزرگی از آن چه 
امروز فداییان خلق شکوفایی فرھنگی خود 
میدانند از لیبرالھا کسب شد. اکثریت در 
مسیر توضیح و توجیه سمت مبارزه خود و 
برخورد غیر قبل قبولش با لیبرالھا به تکیه 
ھر چه بیشتر بر مبارزه ضد امپریالیستی 

ی رھنمای  ن رشتهروی آورد و ھمی
ضدامپریالیسم آن را به جھانبینی و جنبش 
حزب توده نزدیک کرد و منجر به اتخاذ یک 
سیاست نامطبوع دیگر شد. اقلیت نیز، 

ی  ی خود، رشته مثل موتور جداشده از بدنه
رھنمای ستیز را گرفت و رفت تا ماجراھای 
بسیاری که جای بیان آنھا اینجا نیست. ھر 

در آن کنفرانس افراط  دو جناح چریکھا
کردند. در رابطه با اختالف بر سر مشی 
گذشته، اکثریت سمتگیری قاطعی برای 
نفی مشی چریکی به سود حرکت حزبی 
با قاعده داشت که در این زمینه اقلیت با 
آن ھمراه نبود. در این وجه، از دید من 

تر بود، اگر چه باید  سمتگیری اکثریت مثبت
چرا نفی مشی  بر این تأسف خورد که

ی گذشته دو سه سالی  ماجراجویانه
کارش به مشی ماجراجویی با آزادی 

  کشیده شد.
نظرھا، که در ھر حزبی   علیرغم این تفاوت

میتواند پیش بیاید، اقلیت و اکثریت 
میتوانستند وحدت سازمانی خود را حفظ 

 ١۶کنند. این موضوع در رابطه با انشعاب 
  تر بود. سوسآذر و جناح چپ به مراتب مح

اما، چرا تضادھای فکری و سیاسی حدتی 
بیش از حد یافتند؟ چرا در این تضادھا 

ھا گردیدند؟  دمیده شد ومنجر به انشعاب
مفید میدانم کمی به این مسأله بپردازم، 

  ی اکنون و آینده ھم ھست. چون مسأله
 … 

   ٩ادامه در صفحه 
 

این نام روزگارش به پایان 
رسیده است. این نام بیان 
نوعی اقدام است که امروزه 

میدھد و کسی نه آن را انجام 
نه تحسین میکند. فاقد 
محتوای قابل قبول است. 
متکی بر احساسات است. 
ماجراجویانه است. حفظ آن 
مانع موفقیت علیه 

 سکتاریسم است

ان، به شرطی که وحدت فدائی
این وحدت از تعداد تشکلھا 
ً تأثیر مثبتی برجای  بکاھد، قطعا
میگذارد و تأثیر فدائیان در جنبش 
چپ را بیشتر میکند. شرط 
 افزایش این تأثیر درک نوین از

 چپ است

استفاده از عنوان وحدت چپ، 
یا تشکیالت واحد چپ، که گاه 
از آن استفاده میشود، نه تنھا 
توسط این سه جریان بلکه 
توسط مجموع نیروھای چپ 
 برخاسته از جنبش کمونیستی
نیز دقیق نیست. وحدت چپ نه 
ممکن و نه مفید است. آن چه 
ممکن است اتحاد میان احزاب 

 گوناگون است



 
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه    ٩٨ شماره     

  
 

  ... در باره وحدت
 ٨ادامه از صفحه 

بسیاری از تضادھا و اختالفات فکری و 
یاسی حزبی، در چارچوب روابط س

رعایتگر و حرمتمدار و برابرنگر میتوانند 
کنترل شوند، به سازش برسند و حل 

  شوند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روابطی که فاقد چنین خصوصیاتی باشد 
ی تقابل ایجاد میکند  برعکس فضا و روحیه

و راه انشعاب را ھموار میکند. ھم در 
و  آذر ١۶انشعاب اقلیت و ھم در انشعاب 

اند.  جناح چپ، روابط نقش جدی ایفا کرده
بینیم، شماری از  در انشعاب اقلیت می

چریکھا که تا دیروز قھرمانان شعر 
شاملوھا بودند و سیانور زیر لب برای 

کردند به  سازمانشان جانبازی می
ھای پایین تشکیالتی سوق داده  رده

شدند و در مقابل کنشگران شرایط 
گفتاری و  ھای خطر که توانایی کم

سازماندھی بیشتری داشتند باال آمدند. 
ھا خود را زیر سقف  برخی از آن چریک

سازمان محبوب خود احساس 
کردند روشنفکران و  کردند. فکر می نمی

کسانی که فداکاری یا سابقه کمتری 
مھار و  ،اما متبحرتر بودند ،داشتند

گیرند و  مقدرات سازمان را به چنگ می
کارھای آنھا را  کسی نیست که ارزش

بشناسد. اگر اشرف دھقانی را که قبل 
از آن سمت جدایی گرفته بود در نظر 

بینیم که تنھا اختالفات با او را  بگیریم می
ای شده  آوریم. او مثل بیگانه به یاد می

بود که سازمان باید نظریاتش را مدام نقد 
شد  کرد. اگر توجه کافی می می

نی بایست این احساس در کسا نمی
شد. اشرف  چون اشرف ایجاد می

دھقانی معروف به تندروی و چپ روی، 
در سفر من و او و مستوره احمدزاده 
برای برقراری صلح و جلوگیری از جنگ در 
گنبد، با خلوص نیت و حداکثر مسئولیت 
برای جلوگیری از جنگ تالش کرد. 

رفت باالی برج گنبد و زیر بارش تیر به  می
در ھیچ شرایطی گفت که  ترکمنان می

شلیک نکنند تا صلح برقرار شود. او 
کوشید تا خلق مسلح گنبد را خلع سالح 
کند تا در آن ستیز کسی آسیب نبیند و 

  صلح برقرار شود.
مستوره نیز ھمینگونه عمل کرده بود.  

کسی که این تجربه را داشت چگونه 
ممکن بود تنھا به خاطر اختالف فکری 

  دست به انشعاب بزند.
ی دیگر در مورد رفیق علی کشتگر  نهنمو

ی انشعاب شانزده آذر،  بود. در آستانه
پور، توسلی،  ای با شرکت طاھری جلسه

نگھدار و من و با حضور آقای کیانوری 
ی ما برگزار  رھبر حزب توده ایران در خانه

گی، یک از این سازمانھا باعث اندوه، بیگان
حسادت، شکاکیت، دسته بندی و غیره 

شود. از این رو، نظر من این است که در  می
روند وحدت، باید برای بازسازی و بھسازی 
مناسبات رفیقانه و دوستانه بین افراد و 

ھا تالش شود. روشن است که وحدت  جناح
اما بسیار آزاردھنده  ؛مفید و مثبت است

ان ما خواھد بود که در مسیر وحدت دو جری
شاھد پیدایش پنج جریان شویم. اگر خاصیت 
اصلی این وحدت ھموار کردن مسیر وحدت 

تر و ایجاد امید به وحدت نیروھای  گسترده
سوسیالیست دموکرات باشد، پیدایش چند 

ی وحدت دو جریان نقض  جریان در نتیجه
  غرض خواھد بود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اگر سازمان اکثریت و اتحاد فدایی و 
ی وحدت تشکیل بدھند و  شگران کنگرهکن

شورایی برای وحدت ایجاد کنند و پس از 
کنگره سازمان اکثریت و اتحاد فدایی و 
کنشگران مثل قبل تشکلھای خود را حفظ 
کنند و در آن اتحاد سھیم باشند، این میشود 
کاری مثل تشکیل اتحاد جمھوریخواھان، این 

اوم بار با شرکت فقط فدائیان. حاصل کار تد
حیاط سازمانھای موجود، صوری شدن وحدت 
و اختصاص تالش آن به یک سری موضعگیری 
سیاسی است. برای من قطعی است که در 
آن صورت ھرگونه موضع سیاسی بیرونی از 
سوی شورای وحدت بیدرنگ با 

ھای  ھای موازی و متفاوت گروه موضعگیری
اصلی ھمراه خواھد شد، که در آنھا لجاجت 

ت عمده خواھد بود. ھمچنین نمایش تفاو
ھای پیشین خواھند  مدافعان حفظ تشکل

کوشید اعضای شورای مرکزی اتحاد سه 
جریان را در رھبری تشکلھای اصلی شرکت 
ندھند. اگر این فکر پیش برود فاصله ھا زیاد 
خواھد شد و زیر پای بخشی از اعضای این 
تشکلھا خالی خواھد شد و میتواند به 

جامد. پس، با دید روشن جدایی کامل بیان
  نسبت به پیامدھا به سوی وحدت برویم.

   
چپ در ايران از سابقه تاريخی  به پیش:

طوالنی برخوردار است و يکی از جريان ھای 
اصلی جامعه ما به حساب می آيد. با اين 
وجود چپ در حال حاضر در پراکندگی به سر 
می برد. از نظر شما وحدت سه جريان تا چه 

اند به نزديکی و وحدت نیروھای حد می تو
  چپ کمک کند؟

دانم اشاره کنم که،  الزم می امیر ُممبینی:
  ...استفاده از عنوان وحدت چپ، 

   ١٠ادامه در صفحه 

 به پیش!» تشکل مشترک حزبی«گذاری  به شوق بنیان
 

شد تا مسأله انشعاب را بررسی کند. در 
جلسه کیانوری پرسید که کشتگر به عنوان 

ز مغزھای اعتراض چه وظایفی در یکی ا
سازمان دارد. یکی از دوستان، گویا آقای 
طاھری پور، گفت که ایشان در ھیات 
سردبیری نشریه کار ھستند و شماری از 

ھای کار را   مقاالت و تحلیل ھا و سرمقاله
اند. کیانوری پرسید، موقعیت او  ایشان نوشته

در سازمان چیست. گفته شد که او عضو 
کمیته مرکزی است. کیانوری با حیرت مشاور 

ی  مکثی کرد و بعد گفت، کسی که سرمقاله
ارگان مرکزی شما را مینویسد و سیاست 
تعیین میکند عضو ھیأت سیاسی شما 
نیست؟ ای بابا! حق دارد اعتراض کند. اگر 

  من جای او بودم ده بار انشعاب میکردم.
ی اینھا بارزتر برخورد با رفیق مدنی و  از ھمه

ی  کننده انشعاب جناح چپ بود. فضای خفه
گرد مدنی غیر قابل تحمل بود و کامال به یک 

  ارزید. انشعاب می
ھا در خدمت این نظر ھستند که،  این نمونه

چگونگی روابط، چگونگی پیوند ضابطه با 
رابطه، چگونگی احساس انسانھا در یک 

تواند نه تنھا باعث  ی روابط، اینھا می شبکه
تواند به  بلکه می ،اب شودتنش و انشع

ی عامل فکری و سیاسی واقعی و  اندازه
حقیقی و برحق باشد. حتی بدون اختالف 
اساسی فکری نیز گاه انسان حق دارد که 
به یک تشکل پشت کند. روابط و ضوابط 

ھا مھمتر  نادرست اغلب در انگیختن جدایی
  از تفاوتھای فکری عمل میکنند. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گویم که انشعاب بر اساس  می با تأکید
اختالف در روابط و ضوابط و نوع برخورد با ھم 

تواند کامأل بر حق و ضروری باشد، آنگونه  می
که انجام ندادنش جای انتقاد داشته باشد. 
دو ھفته پیش از این الرش اولی رھبر 

ی قبل از این حزب چپ سوئد،  محبوب دوره
زب با ی ح تنھا به دلیل عدم برخورد شایسته

او حزب را ترک کرد. این در شرایطی بود که 
ھا از جدایی او بسیار ناراحت و  حزبی اکثر ھم

غمگین شدند. کی میتواند بگوید او حق 
  نداشت؟
ی ھمین ارزیابی معتقدم، اساس  بر زمینه

اختالفات درونی سازمان فداییان اکثریت و 
ریشه  ،سازمان اتحاد فدائیان بر سر وحدت

مناسبات درونی دارد. مثال، در روابط و 
احساس رعایت نشدن حق و حقوق، 
احساس خطر پایین کشیده شدن، احساس 
خطر کنار رفتن سقف سازمانی خودی و 
غیره. حتی احساس دوستی و نزدیکی 
ناگھانی دو طرف مدافع وحدت به زیان 
احساس دوستی بین طرفین نظریات در ھر 

اما بسیار آزاردھنده خواھد بود 
که در مسیر وحدت دو جریان 
ما شاھد پیدایش پنج جریان 
شویم. اگر خاصیت اصلی این 
وحدت ھموار کردن مسیر 

تر و ایجاد امید  وحدت گسترده
به وحدت نیروھای 
سوسیالیست دموکرات باشد، 

ی  پیدایش چند جریان در نتیجه
نقض غرض  وحدت دو جریان

 خواھد بود

ینیسم و حاکمیت به تعیین خم
ی ستیز در آن  عنوان نقطه

وضعیت، یعنی اعالم جنگ یک 
ھزارنفری به  ھا  سازمان ده

ای ترین حکومت برآمده از  توده
انقالب. روشن است که رھبری 
سازمان باید برای پرھیز از چنین 
تقابل خشن و نابرابری تدبیر به 
کار میبرد. این تدبیر حکم میکرد 

به حکومت  که از اعالم ستیز
 پرھیز شود

ی ھمین ارزیابی  بر زمینه
معتقدم، اساس اختالفات 
درونی سازمان فداییان 
اکثریت و سازمان اتحاد 

ریشه  ،فدائیان بر سر وحدت
در روابط و مناسبات درونی 

 دارد



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه     ٩٨شماره     

  ... در باره وحدت
 ٩ادامه از صفحه 

یا تشکیالت واحد چپ، که گاه از آن 
استفاده میشود، نه تنھا توسط این سه 
جریان بلکه توسط مجموع نیروھای چپ 

از جنبش کمونیستی نیز دقیق برخاسته 
نیست. وحدت چپ نه ممکن و نه مفید 
است. آن چه ممکن است اتحاد میان 
احزاب گوناگون است. مثل اتحاد سوسیال 
دموکراسی با دیگر حزبھای چپ برای 
تشکیل دولت در اروپا. اما، حزب 
سوسیالیست، حزب سوسیال دموکرات، 
حزب چپ، حزب سبزھا، حزب کمونیست، 

ھمه چپ ھستند. وحدت اینھا نه اینھا 
ممکن است نه الزم. پس، کاربرد واژه 
وحدت چپ یا حکایت از یک امر ناممکن و 
غیر ضرور دارد و یا گویای خودمحوری برخی 
جریانھای درون چپ است که فکر میکنند 

  وحدت خودشان یعنی وحدت کل چپ.
  پس، فکر میکنم با دو روند روبرو میشویم:

ی ھمگون درون جنبش یک: وحدت جریانھا
  فداییان خلق.

دو: وحدت جریانھای ھمگون درون جنبش 
  سوسیالیستی تحول طلب.

ً برای  واژه غیر دقیق تحول طلب موقتا
متمایز کردن دموکراتھای سوسیالیست از 
سوسیال دموکراسی و کمونیسم مورد 

  استفاده قرار میگیرد.
وحدت فدائیان، به شرطی که این وحدت از 

ً تأثیر مثبتی تعداد تشکل ھا بکاھد، قطعا
برجای میگذارد و تأثیر فدائیان در جنبش 
چپ را بیشتر میکند. شرط افزایش این تأثیر 

ھای موجود  درک نوین از چپ است. گروه
بازمانده از قبل از انقالب در تصور 
تشکیالتی خود تا حدی سکتاریست 
ھستند. آنھا ھنوز آماده نشدند تا حتی 

ھای  بیانگر ایدئولوژی نامھای خود را که
سپری شده است تغییر بدھند و استاندارد 
حزبی ایران را با استاندردھای جھان 
دموکراسی ھماھنگ کنند. امروزه فدایی 
خلق و مجاھد خلق یعنی چه؟ کی امروزه 
از فدایی خلق شدن حمایت میکند؟ اگر 
فداییان بتوانند در مسیر این وحدت به 

دموکراسی  سوی حزبیت معمول در جھان
پیش بروند و نامی درخورد جنبش چپ 
ً تأثیر مثبت بیشتری  انتخاب کنند قطعا
خواھند گذاشت. حزب سوسیالیست ایران 
مناسبترین نام برای تشکل فراگیر 
سوسیالیستھای تحول طلب است. دو 
حزب سوسیالیست و سوسیال 
دموکراسی بزرگترین نیاز سیاسی ایران 

  ھسند.
   

ا باور به پیوند عمیق سه جريان ببه پیش:
توسعه پايدار با تامین آزادی، استقرار 
دموکراسی و عدالت اجتماعی، 
جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، 
برای ايجاد یک تشکل چپ دموکرات و 
سوسیالیستی گام برمی دارند. از نظر 
شما شکل گیری تشکلی با باورھای فوق 
 پاسخ به الزامات جامعه است؟ آيا جامعه

  ما به وجود چنین تشکلی نیازمند است؟

دوقلوھای به ھم  امیر ُممبینی:
ی سوسیالیسم و دموکراسی در  چسبیده

بیان شما باید عمل شوند و از ھم جدا 
شوند و ھر یک شخصیت بیولوژیک و 
سوسیولوژیک خود را پیدا کنند تا بعد 

ھای  ی چپ به صورت دوقلو بتوانند در خانه
چسباندن این دو به سالم ھم خانه شوند. 

ھم و مشروط کردن آنھا به ھم چه ھدفی 
را دنبال میکند؟ اعالم جدایی ناپذیری 
سوسیالیسم از دموکراسی به چه منظور 
است؟ یعنی ھمزمان با استقرار دموکراسی 
 ً باید سوسیالیسم را ھم مستقر کنیم؟ فعال
دموکراسی به صورت جدا شده از 

قعیت سوسیالیسم در جھان بورژوازی وا
یافته است و سوسیالیسم بدون 
دموکراسی در جھان شرق تجربه شده 

ھایی است که  است. ایران نیازمند حزب
ھای ھر چند کوچک را در تمایز  بتوانند ھدف

ھا پی بگیرند و  و حتی جدایی با دیگر ھدف
شرط تحقق ھیچ ھدف مثبتی را تحقق 
ھدف دیگری قرار ندھند. اینگونه برداشتھا را 

ح کنیم چنین مسیری و چنین که اصال
تشکلی، ھمانگونه که قبال نوشتم، یک 
ضرورت است. این ضرورت متحقق نمیشود 
مگر با نامی که یک تاریخ متفاوت گروھی 
پشت آن نیست. حزب سوسیالیست. بدون 

ی دیگر. این شاید مناسبترین  عناوین افزوده
  باشد برای تحول طلبان سوسیالیست.

   
ی اول انقالب چند در سال ھا به پیش:

انشعاب در جريان فدائی رخ داد. اکنون سه 
جريانی که می خواھند سازمان واحد را 
تشکیل دھند، از طیف جريان فدائی 
ھستند. از نظر شما اين وحدت می تواند 

  بدرجاتی غلبه بر آن انشعابات باشد؟
  

بستگی دارد به این که این  امیر ُممبینی:
ر تعداد وحدت چگونه انجام شود. اگ

تشکلھای موجود کم شود، مثال سه جریان 
در یک تشکل جمع شوند، پاسخ مثبت 
است. اما اگر تشکل ناشی از وحدت، به 
تشکلھای موجود افزوده شود، کماکان در 
راه وحدت دشواری وجود خواھد داشت. 
تأکید من بر این است که دوستان تشکلھای 
موجود را حفظ نکنند. ھمه در یک تشکل 

شوید. اگر جمعی خود را منتقد  متحد
سیاست اتحاد میدانند در درون ھمان 
تشکل نظر خود را پیش ببرند. درون یک 
تشکل بزرگ خیلی بھتر میتوان ھدفھای 

گرفت. آرزوی من این است که   متفاوت را پی
انشعاب و تفرقه صورت نگیرد. این کار 

  آور است. یأس
   

به نظر شما در امر وحدت و  به پیش:
یل سازمان واحد بايد در محدوه جريان تشک

فدائی ماند، يا اينکه از آن فراتر رفته و 
سازمان چپ دمکرات و سوسیالیست که 
نیروی وسیعتر از جريان فدائی را در 

  برمی گیر، را تشکیل داد؟
  

در این لحظه و با این ھمه  امیر ُممبینی:
تالش و تدارک بھتر است ھدف قابل 

و بعد به کمک  دسترسی را متحقق کنید
  ھم به سوی ھدف بعدی بروید.

   
جريان فدائی، جريان تاريخی  به پیش:

است و دارای ارزش  ھای معین. از نظر شما 
چه برخوردی بايد با اين بار تاريخی داشت؟ 

تاريخی تامین  اين بار آيا با حفظ نام فدائی
خواھد شد؟ اگر نام ديگری برای سازمان 

بین سازمان جديد و  واحد برگزنیم، آيا رابطه
جريان فدائی قابل تعريف خواھد بود؟ 

  چگونه؟

قبال نوشتم. این نام  امیر ُممبینی:
روزگارش به پایان رسیده است. این نام بیان 

نوعی اقدام است که امروزه کسی نه آن را 
انجام میدھد و نه تحسین میکند. فاقد 
محتوای قابل قبول است. متکی بر 

جویانه است. حفظ احساسات است. ماجرا
آن مانع موفقیت علیه سکتاریسم است. 
میراث تکه تکه شده ایست که تا ھست باز 
ھم بیشتر تکه تکه میشود، چرا که بر سر 
آن ستیز میراث جریان دارد. تا این نام 
ھست سکتاریسم تشکیالتی ھم ھست. 
ھیچ وحدتی چنانچه جرئت عبور از این 

با یک  سکتاریسم را نداشته باشد و آن را
نام حزبی رایج در جھان مدرن عوض نکند 

  موفق نخواھد شد.
در رابطه با تاریخ و میراث فدایی، متأسفانه 

ای مثل ایران جریانھای  باید بگویم در جامعه
ی دیگری که بخواھند با جریان  با سابقه

فدایی در یک تشکل واحد سوسیالیستی 
وحدت بیابند بعید است بپذیرند که آن 

د تاریخ و میراث فدایی یا دیگران تشکل جدی
را یدک بکشد. خاصه این که، برخی میراثھا 
به تمامی قابل دفاع نیستند. اعتبار 
جریانھای گوناگون شرکت کننده در وحدت 
با اندیشه و فرھنگ و حضور مادی نیروھای 
ھر جریان به آن منتقل میشود. روشن 
است که در تدوین تاریخ یا شاید در 

ی چنین تشکل واحدی به  امهی برن مقدمه
جریانھای تشکیل دھنده ی آن اشاره 
خواھد شد و اگر حسن نظر باشد کوشش 
خواھد شد ھمه ی اعتبارھای معنوی نقد 
شود و در تشکل جدیدت مادیت بیابد. 

ی کالم، حل شدن فدایی در یک  خالصه
وحدت مرگ آن نیست بلکه شکوفایی آن در 

  یک سطح نوین است.
   

نظر شما سازمان برآمده از  از :به پیش
کنگره پیش رو چه مشخصاتی به جھات 
برنامه ای، سیاسی و ساختاری می تواند 

  داشته باشد؟

این را شما میدانید. ھیچ  امیر ُممبینی:
حد و مرز یا مشخصات مطلقی وجود ندارد. 
ھمه چیز به توافقھای شما بستگی دارد. 

نه  تأکید میکنم که باید بر توافقھا تکیه کرد
این که تالش کنیم نوعی از برنامه و 

  مشخصات را به این وحدت تحمیل کنیم.
   

شما چه توصیه ای در رابطه با  به پیش:
برگزاری کنگره و تشکیل سازمان واحد 

  داريد؟
کنگره برای تصویب اسناد  امیر ُممبینی:

ی وحدت باید  بررسی شده و آماده شده
ت باشد نه برای بحث پیرامون وحدت. وحد

به معنی یکی شدن چند تشکل باید باشد 
نه اضافه شدن یک تشکل جدید. کنگره 
برای اضافه کردن یک تشکل جدید نمیتواند 

ً معلوم  کنگره ی وحدت باشد، چون اصال
نیست عاقبت کار چیست. این سه جریان، 

ی ھمراه با احترام و  اگر فضای دوستانه
رعایت وجود داشته باشد، کمتر دلیلی برای 

ھمه از وحدت بیدرنگ و انحالل وا
سازمانھای قبلی خود نمیتوانند داشته 

افتد؟ ھمه  باشند. مگر چه اتفاقی می
فدایی ھستید و از یک جریان فکری ھستید 
و نام فدایی ھم حفظ میشود. آیا درست 
نیست به خاطر دادن یک سرمشق نیک به 
مردم کمی فدایی بشویم و از برخی عالیق 

وارم که این کار صورت خود بگذریم؟ امید
  بگیرد.
 »ب پیش« تار نمای  :منبع

 



 
 

   ١١ صفحه    ٩٨شماره     

 افسانه طبقه متوسط            
  

 رضا جاسکی                           

ترین جامعه سیاسی آنست که  آل "ایده
فرمان در اختیار طبقه متوسط باشد، چرا 

اجتماعی  که افراد آن از ھر دو طبقه دیگر
 »بیشتر است

  ارسطو

ھای کارل مارکس و  اگر بخواھیم گفته
فردریش انگلس در مانیفست حزب 
  کمونیست را در مورد شرایط امروز ایران

شبحی بر   توان گفت: قرض بگیریم می
فراز ایران در گشت و گذار است. شبح 
انقالب. ھمه نیروھای مخالف این 
اعتراضات برای تعقیب مقدس این شبح 

نیفست، در اند. بر خالف ما متحد گشته
ایران ما به طور واقعی فشار شبح انقالب 

ھای خود احساس  بھمن را بر شانه
ھا و  کنیم. صدای زجرآور شلیک گلوله می

فریادھای اعتراض.انقالبی که در خون 
غلتید و به بسیاری از آرزوھایش نرسید. 
امروز این فقط نیروھای قرون وسطایی 
جمھوری اسالمی نیستند که مخالف 

ات ھستند، بسیاری از نیروھای اعتراض
مترقی با توجه به تجربه گذشته، در مورد 
آینده این اعتراضات با شک و تردید 

دھندگان به  نگرند. تنھا، برخی از رای می
روحانی نیستند که امروز از دادن رأی به او 

کنند، بسیاری از  اظھار پشیمانی می
کسانی که در انقالب گذشته فعاالنه 

ھاست از کرده خود  نیز سالشرکت کردند 
اند و البته دالیل  اظھار پشیمانی کرده

بسیاری برای اتخاذ چنین تصمیمی وجود 
دارد. کافیست فقط یک لحظه چشمان 
خود را فرو بندیم و به ھیوالی جمھوری 

ھای فراوانی  اسالمی فکر کنیم، تا صحنه
از جلو چشمانمان رژه روند. حتی 

از سوی ھا  سی فارسی که سال بی بی
طرفداران سلطنت به طرفداری خمینی در 
جریان انقالب بھمن متھم شده است، 
پشیمان از کرده خویش و در حال پرداختن 

است. در طی » کفاره گناھان سابق«
ھای اخیر، در بخش اخبار خود و  تظاھرات

ای که  در پایان ھر خبری، بجا و بیجا، جمله
حکایت از طرفداری تظاھرکنندگان از 

کرد. نویسنده  نت بود را اضافه میسلط
این سطور به ھیچ وجه وجود طرفداران 

ماه را  در میان معترضین دی   سلطنت
کند اما قصدم فقط تأکید بر این  کتمان نمی

سی حتی در  بی نکته است که بی
مواردی که بنا به متن خبر کسی شعاری 
در دفاع از سلطنت نداده بود، باز جمله 

کنندگان از حکومت ثابت، حمایت تظاھر
کرد و این خود نیز  پیشین را اضافه می

نشانی است از اظھار ندامت این رسانه 
فقیه نیز از باز  خبری. طبعا طرفداران ولی

طلبان و بالعکس  گذاشتن دست اصالح
نشینی خود در مقابل  طلبان از عقب اصالح
گرایان نیز پشیمان ھستند. به  اعتدال

ھمه به » لزمانا مملکت امام» عبارتی در
  شکلی پشیمان ھستند.

اما موضوع این نوشته نه این پشیمانی 
بلکه ندامت از چیز دیگری است. خواسته 

شاید به جز عده    ھمه مردم ایران،

معدودی، بدون در نظر گرفتن جا و مقام، 
خواھان رسیدن به دموکراسی است. این نه 
فقط شامل کارگران، بیکاران، اقشار گوناگون 

متوسط، بلکه حتی مھاجرین طبقه 
باشد. در این کشور پھناور   غیرایرانی نیز می
ً ھیچ کس خشونت را تقدیس  نیز تقریبا

کند و به جز عده معدودی ھمه خواھان  نمی
تغییرات سیاسی بدون ریختن یک قطره خون 

پرست ھستند،  ھستند. در اینکه ھمه میھن
به دور از ھر عقیده و مرامی، نیز شکی 

در شرایط کنونی، در مورد   ارد. اماوجود ند
شکل تغییرات، رفرم و انقالب، اشکال مبارزه، 
نیروھای محرکه دموکراسی و البته گاه 

شکل حکومت آینده اختالف نظر وجود   حتی
در این نوشته فقط به رابطه   دارد.

دموکراسی و طبقه متوسط اشاره خواھد 
  شد.

، ھگل در کتاب فنومنولوژی ١٨٠٧در سال 
وح، داستان معروف ارباب و بنده خود را ر

مطرح کرد. این روایت با تفسیر الکساندر 
دوباره در سطح  ١٩٣٠کوژف (کوژو) در دھه 

وسیعی، به ویژه در میان چپگرایان، طرح 
شد. بنابر این تفسیر، ھم ارباب و ھم بنده 
قبل از اینکه به مرتبه اجتماعی خود رضایت 

گذرانند.  سر میدھند، مبارزه طوالنی را از 
  شود اما ارباب در انتھای مبارزه پیروز می

کشد بلکه با تبدیل کردن  رقیب خود را نمی
کند که ارباب  رقیب به بنده او را وادار می

بودنش را به رسمیت شناسد. از سوی دیگر 
ارباب با اتخاذ چنین تصمیمی خود نیز 

شناسد،  موجودیت بنده را به رسمیت می
ای بیش نباشد. در  نظرش بنده حتی اگر او از

روایت کوژف، بنده فرودست محسوب 
شد اما از آنجا که با کار خود جھان را  می

واقع نوعی برتری اخالقی  داد، در تغییر می
یافت. کوژف، این روایت ھگلی را به  می

مبارزه طبقاتی در جامعه تفسیر نمود. کارگر 
به خاطر موقعیت ویژه خود در تولید، به 

  یی انقالبی تبدیل گشت.نیرو

یکی از بزرگترین مورخان انگلیس، ای پی 
تامپسون سعی نمود که تفسیر مارکس از 
انقالبی بودن طبقه کارگر را در کتاب خود 

نشان دھد. از » تکوین طبقه کارگر انگلیس«
نظر تامپسون، طبقه کارگر حتی در زمینه 
فرھنگی یک رقیب جدی طبقه حاکمه و از 

رتر از استثمارگران است. طبقه نظر اخالقی ب
صنعتی است و به خاطر   کارگر زاده تکنولوژی

نقش مھم خود در جامعه، ھمبستگی 
طبقاتی و عدم ایفای   طبقاتی، استثمار

نقشی سیاسی متناسب با موقعیت خود در 
تواند فرھنگ سیاسی حاکم را  جامعه، می

  به مبارزه بطلبد.
پردازان  تا قبل از مارکس، بسیاری از نظریه

سوسیالیستی، به نقش فقر در مبارزات 
سیاسی و اجتماعی پرداختند. از نظر آنان، 
عامل مھم انقالبیگری طبقه کارگر فقر آن 
بود. در حالی که از نظر مارکس طبقات و 
اقشار دیگری در جامعه وجود داشتند که از 

فقیرتر بودند اما او برای انان   طبقه کارگر
رگر قائل نبود. انتقاد او نقشی در حد طبقه کا

داری بر پایه تضادھای درونی  از سرمایه

داری بود. او به ھمین دلیل، مخالف  سرمایه
برخی از رھبران    سوسیالیسم اخالقی که

کردند،  سوسیالیستی آن زمان مطرح می
بود. بر پایه نظرات برخی از 

ھای اخالقی، اقشار و طبقات  سوسیالیست
بی بودند، ھر چه فقیر به طور ذاتی انقال

تر. اما این درک مارکس نبود.  فقیرتر انقالبی
از نظر او، برای سرنگونی نظام استثماری 

داری و رھایی انسان، طبقه کارگر  سرمایه
طبقه خود را   بایست قبل از ھر چیز می

داران نبود،  ملغی کند. ھدف، الغای سرمایه
داری و طبقه  ھدف، الغای نظام سرمایه

ز این طریق الغای طبقات دیگر و کارگر و ا
رھایی انسان بود. او ستایشگر طبقه کارگر 

ھای ذاتی  به این معنا که در این طبقه ارزش
بسیار عالی وجود دارند که به خاطر آنھا، این 
طبقه را باید حفظ کرد، نبود. او خواھان الغای 

دار و  طبقه کارگر بود، از آنجا که سرمایه
باب و بنده را دارند، کارگر ھمان رابطه ار

الغای یکی به الغای دیگری منتھی 
شود. اگر چه در عمل نشان داده شد که  می

تر از آنی  چنین رھایی در عمل بسیار مشکل
ھا، از جمله  است که رھبران سوسیالیست

کردند. اینکه آیا  مارکس و انگلس فکر می
گاه در آینده چنین چیزی ممکن است یا  ھیچ

  ری است.نه خود بحث دیگ
داری جھانی  به خاطر تحوالت درونی سرمایه

ً موجود و  و نیز شکست سوسیالیسم واقعا
نقش و اھمیت طبقات » پایان تاریخ«اعالم 

دیگری در جامعه اھمیت پیدا نمودند: 
طبقات متوسط «، »طبقات متوسط جدید«

یا خیلی خالصه طبقه متوسط. در »جھانی
 این نگاه جدید، به طبقات متوسط نقش
ذاتی نویی داده شد. طبقه کارگر با 
ً آن  دیکتاتوری پرولتاریا پیوند داده شد، ضمنا

، در حالی که »حال زوال«ای است در  طبقه
طبقه متوسط جدید، طبقه مدرن و در حال 
رشدی است که حامل دموکراسی نیز 

  باشد. می
آنچه که در این میان اھمیت داشت، تکیه بر 

ر کارگران به جز دو نکته بود. اول اینکه اگ
زنجیرھای خود چیزی برای از دست دادن 
ندارند، و از این رو آماده پذیرفتن ھر ایده و 

توانند به راحتی  آرمان خیالی ھستند و می
مورد حمله قرار   موجود جامعه را ثبات و نظم

در حالی که طبقه متوسط به خاطر    دھند،
مالکیت خود، در اشکال متفاوت از زمین، 

برای نظم و ترتیب ت گرفته تا سھام مستغال
جامعه احترام قائل است. از سوی دیگر، بنا 

ھای حکومت  به درک برخی، این طبقه پایه
تواند خود را از  دھد و می ملی را تشکیل می

بالیای ایدئولوژیکی و افراط و تفریط دور 
ای از  نگھدارد. ھمچنین، در نگاه عده

نظران آن به عنوان یک طبقه مستقل  صاحب
شود.  ذات در نظر گرفته میو قائم به 

پرسش اصلی که باید پاسخ داده شود این 
خواھی طبقه متوسط  است: آیا دموکراسی

یک واقعیت است یا افسانه؟ شواھد تاریخی 
  گویند؟ جدید در این باره به ما چه می

 

 



  
 

   ١٢ صفحه    ٩٨شماره     

  ... افسانه طبقه
  ١١ادامه از صفحه 

  طلبی دموکراسی

پس از  ٢٠١٣فرانسیس فوکویاما در سال 
ای به نام  بش بھار عربی در مقالهجن
در نشریه » انقالب طبقه متوسط«

استریت ژورنال، به بررسی نقش طبقه  وال
متوسط در تحوالت معاصر، و حتی انقالبات 
بزرگ فرانسه، روسیه و چین، پرداخت. از 
نظر او از آنجا که اعضای طبقه متوسط 
تمایل به پرداخت مالیات دارند، منافع 

ِ  ایجاب می ھا مستقیم آن کند که طرفدار
دولت پاسخگو باشند. از طرف دیگر، طبقات 
فقیر جامعه درگیر امرار معاش خود ھستند 

توانند درگیر مسائل سیاسی جامعه  و نمی
شوند، در عین حال، انتظارات طبقه متوسط 
ً در حال افزایش است. مطابق نظر نظر  دائما
ساموئل ھانتینگتون، به خاطر شکست 

برآورد کردن انتظارات آنھا، نوعی  جامعه در
بین واقعیت موجود اقتصادی و » شکاف«

اجتماعی و انتظارات این طبقه، نوعی 
خوردگی به وجود می آید که آن را به  سر

عامل تحوالت و کنشگر سیاسی بدل 
  سازد. می

نگاھی به «آقای عباس میالنی در کتاب 
کند. از  ، این نظر فوکویاما را تائید می»شاه

سابقه انتظارات طبقه  ظر او افزایش بین
متوسط که خود زائیده دستگاه دولتی شاه 
بود، و عدم توانایی رژیم شاه در پاسخگویی 
به این انتظارات یکی از عوامل اصلی، یا 
حتی مھمترین دلیل، انقالب ایران بود. او 

ای با مجله عصر  ھمجنین در مصاحبه
 در مورد نقش طبقه) ١٣اندیشه (شماره 

متوسط دربرقراری دموکراسی چنین 
گویند طبقه  گوید: "..از زمان ارسطو می می

متوسط به لحاظ اینکه مکنتی دارند، ھم 
خواھد وضع موجود ادامه پیدا  دلشان می

کند و ھم منادیان نوعی دموکراسی 
ھا  توانند از آن ھا نمی ھستند و دولت

دانم که از این  استفاده ابزاری کنند....می
شود، ولی اساس  سواستفاده میکلمه 
گوید طبقه متوسط اسب  ای که می تئوری

ً ھمین  تراوای دموکراسی است، دقیقا
است و فقط ھم مربوط به ایران نیست. در 

طور است. امید  ترکیه ھم ھمین
دموکراسی آینده برای چین ھم مبتنی بر 

، ١٣این است." (عصر اندیشه شماره 
  انقالب یا سلطنت).

دانند که طبقه متوسط مدرن  میالبته ھمه 
در کشورھایی چون ایران، ترکیه، مصر، یا 
حتی کشورھای سوسیالیستی سابق 
چون اتحاد شوروی یا چین ساخته و 
پرداخته دولت است و از این رو از آن 

نسبت داده   استقالل عملی که به آن
شود برخوردار نیست. اما میالنی معتقد  می

ی است که آن ھمچون اسب تراو
  کند. ممکن است دموکراسی عمل می

ھای توتالیتر باشد، اما  ساخته دست دولت
با این وجود منادی دموکراسی است. او 

شکست جنبش   معتقد است که
ھای  مشروطیت در دستیابی به خواسته

خود به خاطر عدم وجود طبقه متوسط در 
ایران بود. میالنی در این میان تنھا نیست. 

پردازان  بسیاری از نظریه  نظرات او با عقاید
و مورخین جریان اصلی لیبرال دموکراسی 
ً دیوید لندس در کتاب  مطابقت دارد. مثال

، در مقابل این پرسش »ثروت و فقر ملل«
که چه چیزی باعث شد که انگلستان 

رھبری جھان را در قرن نوزدھم بدست 
دھد: به خاطر  گیرد؟ پاسخ روشنی می

  ».نگلیسطبقه متوسط بزرگ ا«وجود 
اما در گذشته نیز در مورد نقش طبقه 
متوسط اتفاق نظر وجود نداشت. در ابتدای 

داری رشد طبقه متوسط تاجر  تکوین سرمایه
با ظھور جامعه مدنی خودمختار ھمراه بود. 
از ھمین رو متفکرین اروپایی طبقه متوسط 
شھری را با حکومت قانون پیوند زدند. طبقه 

آزادیخواه بود. در ای فعال و  متوسط طبقه
طی قرن نوزدھم متفکرین لیبرالی چون 
میل و دوتوکویل این دیدگاه را مورد شک و 

ھا متوجه تکوین یک  تردید قرار دادند. آن
شدند که   طبقه متوسط ضدلیبرالی

قواعد یکسان و یکنواخت    خواھان تحمیل
ھای ممکن و غیرممکن بودند  در ھمه عرصه

ال چینی  ایده«یل، و به جای تنوع به گفته م
را در سر » سازی ھمه مردم یکسان

داشتند. اما این نظرات در قرن بیستم به 
  فراموشی سپرده شد.

پس از جنگ دوم جھانی به ھنگام بررسی 
ماندگی کشورھای آسیایی به  دالیل عقب

گذشته اروپا مراجعه شد و این نتیجه گرفته 
ماندگی سیاسی و اقتصادی  شد که عقب

توان با عدم رشد  سیایی را میکشورھای آ
طبقه متوسط پیوند زد. ماکس وبر در کتاب 

، عدم وجود جامعه مدنی در »مذھب چین«
ھای شرقی را ریشه دپتویسم  جامعه

شرقی قلمداد کرد. سیمون مارتین لیپست 
» انسان سیاسی«در کتاب معروف خود 

ای معرفی  طبقه متوسط را به مثابه پدیده
وسعه. و در رھبری نمود که در پروسه ت

جامعه از سنت به شرایط عقالنی، 
بوروکراتیک و مدرن نقش مھمی دارد. 
بنابراین علوم سیاسی قرن بیستم، سوظن 
قرن نوزده را کنار گذاشته و طبقه متوسط 
به نیرویی ارزشمند در تحول جامعه و 
  توسعه دموکراسی در نظر گرفته شد.

ظھور طبقه متوسط، نشانه رشد جامع 
ی و پایان اقتدارگرایی و دسپوتیسم مدن

آسیایی تلقی گشت. و در نھایت، آن موتور 
  تغییرات در نظر گرفته شد.

جان مینارد کینز در کتاب خود  ١٩٣۶در سال 
رابطه » تئوری عمومی اشتغال، بھره و پول«

مستقیمی بین رشد اقتصادی و طبقه 
متوسط قائل شد. از نظر او مصرف ثابت 

گذاری  تحریک سرمایه طبقه متوسط برای
امری ضروری بود. از سوی دیگر رشد 
اقتصادی و دمکراسی الزم و ملزوم یکدیگر 

شدند. با شکست سیاست  شمرده می
دمکراسی و کنار گذاشتن مدل  سوسیال

اقتصادی کینزی، در دوران نئولیبرالیسم 
ھای دیگری قائل  برای رشد اقتصادی اولویت
فشار   اھشھا ک شدند. یکی از این اولویت

طرفداران   مالیاتی بر طبقات مرفه بود.
کاھش مالیات، نظریه نشت اقتصادی 

)trickle-down را طرح نمودند که بر پایه آن (
ھای مالیاتی برای طبقات مرفه به  کاھش

گذاری آنھا  خودی خود باعث افزایش سرمایه
شود. به  ھای شغلی می و افزایش فرصت

مرفه، ناگزیرا  عبارتی بھبود اقتصادی طبقات
به بھبود وضع طبقات فرودست منتھی 

واقع فقط یک حیله  خواھد شد، چیزی که در
داران بزرگ برای بھبود وضع  و مکر سرمایه

اقتصادی خود بنام کمک به طبقات فرودست 
ھای ریگان و تاچر،  بود. در مقابل سیاست

برای   بخشی از نیروھای مترقی تالش خود
اقتصادی، را در  سیاست نشت  مقابله با

گرایی طبقه متوسط  تأکید بر اھمیت مصرف

و نقش آن در رشد اقتصادی نھادند. رشد 
اقتصادی در کشورھای کمتر رشد یافته و 
کشورھای استبدادی منجر به دموکراسی 

واقع در اینجا نیز ما با  گشت. در بیشتر می
شکل دیگری از نشت اقتصادی روبرو 

سط به معنی ھستیم. بھبود وضع طبقه متو
  بھبود وضع ھمه طبقات دیگر است.

نکته مھم و اساسی که باید در نظر گرفت 
اینکه ھر طبقه و یا قشر اجتماعی برای آنکه 
بتواند در صحنه سیاست نقش مھمی ایفا 

بایستی بتواند از نظر اخالقی برای  کند، می
ای را در رشد و تکامل جامعه  نقش ویژه  خود

فکران آن طبقه نیز قائل شود. وظیفه روشن
در سطح   ای تبلیغ و اثبات چنین نظریه

ناپذیر و  جامعه به عنوان یک حقیقت کتمان
  باشد. بدیھی، می

بسیاری رابطه توسعه دموکراسی در   امروز،
کشورھای کمتر رشدیافته و طبقه متوسط 

ً  بعنوان اصلی مسجل در نظر می گیرند. مثال
 چرا«آقای علی حاجی قاسمی در مقاله 

طبقه متوسط موتور محرک دموکراسی 
کند:  ، سخن خود را چنین آغاز می»است؟

اندرکاران امور اجتماعی و   در میان دست”
صاحبنظران سیاسی ھمواره بر نقش طبقه 

ترین  متوسط به عنوان یکی از اصلی
ھایی که در توسعه اجتماعی و  گروه

سیاسی جوامع مدرن، بویژه در استقرار و 
اند، تأکید  ھا نقش داشته اسیپایداری دموکر

شده است. بسیاری از پژوھشگران علوم 
ً شکل گیری مطالبات  سیاسی اصوال

دموکراتیک را ناشی از رشد این طبقه در 
(علی حاجی ” دانند. عصر مدرن می

  قاسمی، ایران امروز)
آقای قاسمی در مقاله یاد شده، به مانند 

ِ ویژه طبقه متوس ط، اکثر دیگر طرفداراِن نقش
با شروع از نظریات ارسطو در باره طبقه 

گیری  در نھایت به چند نتیجه  متوسط
به بھبود وضع  رسد: رشد این طبقه به می

طبقات فرودست و نیز ھدایت این طبقات به 
  انجامد: پذیرش رفرمیسم می

یکی از مھمترین پیامدھای گسترش طبقه ” 
به گام سطح زندگی  متوسط، روند بھبود گام

ھای تحتانی جامعه است که موجب  هدر گرو
ً به ھمین دلیل  شود این گروه می ھا، دقیقا

تجربه بھبود تدریجی سطح زندگی، به تدریج 
با دنیا و ذھنیت مبارزه طبقاتی، روحیه 

ھای مسلط  شورشی و درافتادن با گروه
فاصله بگیرند و به رفرمیسم و تحول تدریجی 

قاد به عموان ایدئولوژی و باور سیاسی اعت
پیدا کنند....گسترش طبقه متوسط گذار به 

” کند. ناپذیر می دموکراسی را اجتناب
  (ھمانجا)

آقای قاسمی در تائید نظرات خود به تجربه 
جنوبی و چین  برخی از کشورھا از جمله کره

ھا نظری  پردازد.بیائید به این نمونه می
  افکنیم.

  کره جنوبی
پس از جنگ کره و تقسیم کشور، کره  

داری را  بی اشکال متفاوتی از حکومتجنو
تجربه کرد. استراتژی عمومی این دوره 
افزایش مرکزگرایی و اتوکراسی بود، چیزی 
که اغلب مقاومت مردم در مقابل این الگوی 
سنتی و خشونت حکومت در برابر مردم را 

  به ھمراه داشت.
دیکتاتوری نظامی  ١٩٧٩تا  ١٩۶١از سال 

ب را از طریق پارک چونگ ھی نظم و ترتی
  سرکوب و سواستفاده از سنت برقرار نمود. 

...  
  ١٣ادامه در صفحه 

 



 
  

   ١٣ صفحه    ٩٧شماره     

  ... افسانه طبقه
  ١٢ادامه از صفحه 

ھمراه با استراتژی سرکوب، در کشور 
ای ایجاد شد،  بوروکراسی مؤثر و گسترده

چیزی که ھم منجر به توسعه اقتصادی و 
ھم رشد طبقه متوسط گشت. در این دوره 

فق به جلب حمایت طبقه متوسط پارک مو
از خود شد، به طوری که در انتخابات 

اکثریت آرا را به خود  ١٩٧١، و ١٩۶٧، ١٩۶٣
اختصاص داد. بنا به گفته ھندرسون، 
اکثریت جامعه با جان و دل از استبداد، تا 

رشد اقتصادی، ثبات اجتماعی و «زمانیکه 
امنیت در مقابل تھدیدات خارجی را تأمین 

پشتیبانی کردند. در این زمان، رژیم ، »نمود
پارک درست مانند رژیم شاه دست به 

ھا ی مستبدانه در دوره یوشین  اقدام
 ١٩٧٩زد. ھمزمان در سال ) ١٩٧٢–١٩٧٩(

پارک ترور شد و مجموعه این عوامل منجر 
  ای شد. به مقاومت بسیار گسترده

یکی از مقامات بلندمرتبه  ١٩٨٠در سال 
 Chun Dooھوان ( ارتش، ژنرال چون دو

Hwan از فرصت خالء قدرت استفاده کرد و (
   دست به یک کودتای سیاسی زد. ھدف

دوھوان سرکوب اعتراضات بود. عده زیادی 
چند صد  ١٩٨٠دستگیر شدند و در اوریل 

نفر در گوانکجو به قتل رسیدند. پس از آن، 
مجبور به مصالحه با اپوزیسیون به   دوھوان

گشت. در این منظور کسب مشروعیت 
ھایی  نشینی زمان بود که او مجبور به عقب

در عرصه قانون اساسی گشت. در سال 
قانون اساسی جدیدی به رفراندوم  ١٩٨١

گذاشته شد. قانون جدید تا حدی بھتر از 
قانون قدیمی بود که فقط نه سال قبل از 

در دوران یوشین به  ١٩٧٢آن در سال 
به رئیس تصویب رسیده بود. اما این قانون 

جمھور فقط اجازه یک دوره ریاست ھفت 
داد. ھمچنین رئیس جمھور به  ساله را می

طور غیرمستقیم توسط ھئیت انتخاب 
) electoral collegeجمھور ( کنندگان رئیس 

انتخاب شود. حاکمین کشور برای آنکه 
دارند، قبل  بتوانند قدرت را در دست خود نگه

وی که از قانون جدید، یک حزب بزرگ و ق
قرار بود قدرت را در دستان خود حفظ کند، 
را تشکیل دادند. دولت حزب بزرگ 
حکومتی، حزب دمکراتیک عدالت، و ھفده 
حزب کوچک را ایجاد کرده، یا به رسمیت 
شناخت. با وجود این حزب عدالت 

درصد از آرا را  ٣۵دمکراتیک توانست فقط 
کسب کند. اما بنا بر سیستم انتخاباتی 

 ۵۵درصدی قادر شد    ٣۵بی، حزب کره جنو
ھای مجلس را کسب کند.  درصد کرسی

این شیوه ناعادالنه در دوره دوم انتخابات در 
نیز به اجرا گذاشته شد. در    ١٩٨۵سال 

این زمان اعتراضات مردم باعث شد که دو 
ھوان مجبور به اعالم تغییرات تدریجی در 
قانون اساسی گردد. ھنگامی که 

نمود تا تحت رھبری کیم  اپوزیسیون تالش
دا یونگ و کیم یانگ سام حزب دموکراتیک 
اتحاد مجدد را ایجاد کند با فشار و آزار حزب 

ھای  حاکم روبرو شد. این اختالفات با بازی
ھمزمان گشت و دو  ١٩٨٨المپیک در سال 

نظر را متوقف کرد  ھوان ابتدا بحث و اختالف
ر و اعالم کرد به عھدھای قدیمی خود وفادا

است و به ھمین منظور دوست خود، رو تا 
وو، که یک ژنرال بازنشسته بود را به عنوان 

  جانشین خود معرفی کرد.
پس از این یازی کثیف بود که کاسه صبر 

و در سال  طبقات متوسط نیز به لبریز شد 
به نیروھای معترض دیگر پیوسته و  ١٩٨٧

جمھور جدید،  ھا ریختند. رئیس به خیابان
و با توجه به وسعت تظاھرات مجبور ژنرال و

ھای مردم، که  به پذیرش برخی از خواسته
جمھور  مھمترین آن انتخاب مستقیم رئیس

توسط مردم بود، گشت. در این زمان، با 
ھای تابستانی  توجه به فشار مردم و بازی

حکومت قدرت مانور  ١٩٨٨المپیک در سال 
زیادی نداشت. با توجه به این سازش، 

به  ١٩٨٧و تا وو توانست در دسامبر ژنرال ر
جمھور انتخاب شود. در قانون  عنوان رئیس

ً توسط  اساسی جدید رئیس جمھور مستقیما
شد.  سال انتخاب می مردم و برای مدت پنج

انتخابات مجلس ملی نیز به نفع حزب 
دموکراتیک عدالت (حزب حاکم) ختم گشت. 
پس از انتخابات، حکومت تالش نمود که قوم و 

بازی را کم کند و نفوذ ارتش در صحنه  ویشخ
سیاسی را حذف نماید. اصالحاتی در عرصه 
قضایی صورت گرفت. اما کنترل مطبوعات و 
رادیو و تلویزیون پابرجا باقی ماند. ھمچنین 

ھای پلیسی نیز  فشار بر دانشجویان و سرکوب
گرایانه  باقی ماند. بسیاری از قوانین تبعیض

باقی ماندند. برای  به قوت خود ١٩۵٣سال 
آنکه احزاب بزرگ بتوانند قدرت را در دست خود 

دارند، حزب حاکم و بزرگترین حزب  نگه
دمکراتیک لیبرال را تشکیل   اپوزیسیون، حزب

دادند. رھبر حزب اپوزیسیون، کیم یانگ سام 
در انتخابات   جانشین ژنرال رو تا وو گشت.

جمھور  ، کیم یانگ سام اولین رئیس١٩٩٢
جنوبی پس از سی و یک سال  رنظامی کرهغی

  بود. ١٩۶١یعنی بعد از 
اما، موتور اصلی اصالحات قبل از ھر قشر 
دیگری دانشجویان بودند. از یک قرن پیش، 
نھضت دانشجویی در صحنه سیاست 

جنوبی ھمیشه حضوری جدی داشته  کره
ھا  آن١٩۶٠است. در تقلبات انتخاباتی سال 

د. مبارزه برای دست به تظاھرات وسیعی زدن
اصالحات سیاسی در دھه ھفتاد نیز ادامه 

ھا در دھه  یافت، اما نقطه عطف مبارزات آن
ھشتاد بود. این نسل در کره جنوبی به 

، ٣۶٠معروف است. منظور از «  ٣۶٠نسل «
) ٣٦٠اشاره به پروسسورھای معروف اینتل (

است که در ھمین زمان وارد بازار شد. پس از 
ھای دانشجویی  ھوان، اتحادیهکودتای چون دو 

خواھان لغو حکومت نظامی که پس از مرگ 
ھا ھمچنین  پارک برقرار شده بود، گشتند. آن

ھای سیاسی، لغو سانسو و  خواستار آزادی
حداقل دستمزد بودند. در ماه مه در سئول 

ھزار نفر شرکت کردند. دولت حکومت  ١٠٠
در  ١٩٨٠نظامی را گسترش داد و در ماه مه 

نفر را به قتل   ۶٠٠ر گوانجو بیش از شھ
رسانید. حوادث گوانجو دانشجویان را به این 

توان از آمریکا انتظار  نمی  نتیجه رسانید که
خواھی را داشت  حمایت از جنبش دموکراسی

و از این رو این جنبش بشدت رادیکالیزه شد. 
ھای جنبش  یکی از مھمترین ویژگی

کسیستی تمایالت مار ١٩٨٠دانشجویی دھه 
جنبش و نزدیکی آن با جنبش کارگری بود. در 

سه جنبش متفاوت دانشجویی در   این زمان،
ھای متفاوت شکل گرفتند.  کشور با استراتژی

ھا توانستند که ضمن  با وجود اختالف نظر، آن
با ھمکاری با یکدیگر عده زیادی، از جمله 

ھا بکشانند. در  طبقه متوسط را به خیابان
ش از یک میلیون نفر از مردم در بی ١٩٨٧سال 

تظاھراتی غیرقانونی شرکت کردند. تظاھراتی 
که حکومت را مجبور به تغییر قانون انتخابات 

  جمھوری نمود. ریاست
بنابراین در تحوالت سیاسی کره جنوبی 
بایستی به چند نکته توجه نمود. اول، تحوالت 
و تغییرات سیاسی در اثر مبارزه طوالنی 

ژه دانشجویان کسب شد. رشد مردم، به وی
اقتصادی در طی چند دھه باعث گسترش 
جنبش کارگری گردید و در این میان 
دانشجویان موفق شدند حلقه واسطه بین 
طبقه کارگر و طبقه متوسط شوند و اتحاد 

ھا باعث شد که دولت در مواردی  آن
نشینی نماید. دوم، راه رسیدن به  عقب
ً صلح  رفرم آمیز و عاری از  ھای سیاسی کامال

خشونت نبود. در این میان عده زیادی به قتل 
رسیدند. سوم، طبقه متوسط نه تنھا موتور 
اصلی تحوالت نبود بلکه مدتھا حامی اصلی 

ھا  شد. آن دیکتاتورھای نظامی محسوب می
وقتی که شرایط غیرقابل تحمل گردید و ثبات 

رسید  کشور بسیار دور از دسترس به نظر می
ه مبارزه گشتند. این به معنی نفی وارد جبھ

اھمیت این طبقه نیست و بایستی برای ھر 
تحول دمکراتیکی این طبقه را به صحنه مبارزه 

کشاند. چھارم، تحوالت از باال یا انقالب آرام 
ً به معنی تغییرات حساب شده از باال  دقیقا

تر و  نبود. بسیاری از تغییرات بسیار متفاوت
بود که طراحان اولیه در نظر تر از آنچه  رادیکال

داشتند، ھر چند که ما با یک گسست 
انقالبی در آن جا روبرو نیستیم. در طی 
مبارزه طبقه حاکم مجبور گشت سنگرھای 
قدیمی خود را یکی پس از دیگری تحویل 
دھد. پنجم، برخی از حوادث نامترقبه، مانند 

توانست نقش  ١٩٨٨ھای المپیک  بازی
بازی   یروزی اصالحاتمھمی در سیاست و پ

کند. ششم، اگرچه کسانی چون فوکویاما 
تغییرات تدریجی در برخی از کشورھای 
آسیای دور را به فرھنگ کنفوسیوسی آنجا 

ً  ارتباط می توان با میزان  نمی  دھند. مسلما
نقشی که کسانی چون او برای نفوذ چنین 
فرھنگی قائل ھستند، موافقت نمود، چرا که 

توجیه فاشبسم و ھم تقدس  از آن ھم برای
شود، ولی در عین  دموکراسی استفاده می

توان نقش آن در توجیه  حال، نمی
ساالری توسط نیروھای مترقی را  شایسته

نیز نادیده گرفت. ھفتم، حتی پس از 
داشتن  اصالحات تالش نیروھای حاکم نگه

قدرت در دست خود به کمک ھمه ترفندھای 
باشد.  و میسیاسی ممکن و ناممکن بوده 

ھایی در کشورھای با  اگر چه چنین بازی
  سابقه طوالنی دمکراسی نیز وجو دارند، اما

ً احزاب برای کسب قدرت، خود را در  معموال
کنند بلکه اتحادھای بزرگ  یکدیگر ادغام نمی

  دھند. سیاسی و موقت تشکیل می
یکی از نکات جالب در این رابطه مقایسه 

بی و تایوان رشد دموکراسی در کره جنو
ھای فراوان این دو  است. با وجود شباھت

جنوبی رشد  کشور، دموکراسی در کره
 ً بیشتری یافت. چرا؟ ھر دو کشور تقریبا

ھای بزرگ را نابود  ھمزمان با ایران، فئودال
ساختند. در ھر دو کشور، یک نیروی خارجی 
تھدیدکننده وجود داشته/دارد. تایوان در 

جنوبی ھمیشه در  معرض تھدید چین و کره
معرض خطر جنگ با کره شمالی قرار داشته 
است. ھر دو کشور به لحاظ صنعتی رشد 
ً مشابھی  زیادی نمودند و از فرھنگ تقریبا

دستگاه   در ھر دو کشور،  برخوردار ھستند.
ً آزاد از جامعه مدنی در  دولتی خود را کامال

کس نبود.  گرفت و پاسخگوی ھیچ نظر می
ز به خاطر رشد دستگاه طبقه متوسط نی

دولتی رشد زیادی نمود. از جمله اختالفات 
توان بر دو نکته  اساسی این دو کشور می

انگشت گذاشت. اول، سطح تمرکز باالتر 
صنعتی در کره جنوبی، باعث رشد بیشتر 

ھای کارگری  جنبش کارگری و تقویت اتحادیه
گشت. در کره جنوبی کارگران نه فقط با یک 

دار  دی بلکه با طبقه سرمایهدولت استبدا
تر و قویتری روبرو بودند (ھستند). اتحاد  بزرگ

  دار باعث گشت که دولت و طبقه سرمایه
مبارزه برای دموکراسی اھمیت بیشتری 
برای کارگران یابد. دوم، جنبش رادیکال 
ً از  دانشجویی در کره جنوبی آن را کامال
تایوان و نیز دیگر کشورھای مجاور متمایز 

  ساخت. یم
  چین

ھای آقای قاسمی چین  یکی دیگر از مثال
روند گسترش طبقه متوسط و ”است: 

متعاقب آن پیدایش مطالبات 
خواھانه در این طبقه تنھا به  دموکراسی

جوامعی مانند کره جنوبی که در آن دست 
داری برای فعالیت آزاد در عرصه  سرمایه

اقتصادی باز گذاشته بود، محدود نشد بلکه 
ھای مقتدر  در جوامعی که در آن دولتحتی 

مدیریت سرمایه را بر عھده داشتند، نظیر 
چین، رشد طبقه متوسط به افزایش مطالبات 

خواھانه در این طبقه انجامید.  دموکراسی
چنانچه  شود به این نتیجه رسید ابراین میبن

ای پا گرفته باشد،  طبقه متوسط در جامعه
اسی در جھت ناپذیر مطالبات سی بطور اجتناب

  ... توسعه آزادی سیاسی و
   ١٤ادامه در صفحه 

  



  
  

   ١۴ صفحه     ٩٨ شماره    

  ... نه طبقهافسا
  ١٣ادامه از صفحه 

گیری سیاسی  مشارکت در امر تصمیم
مطرح شده و دینامیسم مطالبات 
دموکراتیک در طبقه متوسط آنچنان پویا 
بوده است که تا حصول به دموکراسی 

(علی حاجی قاسمی، ” تداوم یافته است.
چرا طبقه متوسط موتور محرک «

  ، ایران امروز)»دموکراسی است؟
، جی چن استاد علوم ٢٠١٣در سال 

سیاسی دانشگاه ایداھو و دارنده چند 
کتاب و مقاالت علمی متعدد در مورد چین، 

طبقه متوسط بدون «کتابی بنام 
بر اساس تحقیقات میدانی » دموکراسی

خود منتشر کرد. او در این کتاب، در پی 
پاسخ به این پرسش است: برای تغییرات 
 سیاسی در جھت دموکراسی، از طبقه

توان در این  متوسط چه نقشی را می
تحوالت انتظار داشت؟ آیا این طبقه 
اجتماعی جدید، دارای ظرفیت فکر و عمل 
دموکراتیک به میزانی که بسیاری در غرب 
از ان انتظار دارند، است؟ خالصه پاسخ او 

  چنین است.
طبقه متوسط نو که در دوران اصالحات 
شکل گرفت، طرفدار حق کار، آموزش، 

ادی اقامت، آزادی مذھبی، آزادی آز
وجدان، اطالعات عمومی سانسور نشده، 

باشد، با این حال، این طبقه  می… 
ای به بسیج سیاسی و مشارکت در  عالقه

ھای  اعتراضات خیابانی و تشکیل سازمان
ندارد. نکته جالب در   خارج از قدرت دولتی

ھای چن این است که مشارکت  بررسی
ھای  معه در بسیجھای پایینی جا الیه

عمومی برای مسائل سیاسی بسیار 
باالتر از طبقه متوسط چین بوده است. 
طبقه متوسط چین در مقایسه با طبقه 
پایین در مورد مسائل مھم دموکراسی 
یعنی مشارکت مردم در تصمیمات حیاتی 

ً پروسه تصمیم ھای  گیری کشور و کال
  ھای سیاسی، سیاسی، تأکید بر رفرم

یک نظام چند حزبی، و گزینش  لزوم ایجاد
رھبران کشور در انتخابات رقابتی 
حساسیت کمتری از خود نشان داده 
است. در مقابل بنا به گفته چن، طبقه 

به میزان بسیار    متوسط آن کشور
بیشتری از حزب کمونیست چین و 

تر  تصمیمات آن در مقایسه با طبقه پایین
کند (چن در کتاب خود از  خود حمایت می

برد  ه طبقه باال، متوسط و پایین نام میس
که من در اینجا وارد این بحث نخواھم شد 

  و به طور جداگانه به آن خواھم پرداخت) .
یکی دیگر از نتایجی که چن در کتاب خود 

پردازد، این مسأله قدیمی و مورد جدل  می
است: آیا طبقه متوسط جدید که خود زاده 

» حبصا«به   و جیره خوار دولت است،
کند و یا اینکه بنا به گفته  خود خیانت می

» اسب تروای«میالنی طبقه متوسط 
دولت. » خوار جیره«دموکراسی است و نه 

بنا به چن، کسانی که در بخش دولتی کار 
کنند در مقایسه با کسانی که در  می

کنند، از دموکراسی  بخش دولتی کار نمی
کنند.  به میزان بسیار کمتری حمایت می

ایی که نگران جا و مقام خود در ھ آن
کار  دستگاه دولتی ھستند، بسیار محافظه

بوده و تمایل کمتری در مشارکت در 
ھای عملی برای دفاع از دموکراسی  اقدام

دھند. (کافیست انقالب  از خود نشان می
فقط در آخرین مرحله    ایران را به یاد آوریم.

انقالب بود که اعتصابات کارمندان دولت در 
  صورت گرفت).  طح وسیعیس

طبقه متوسط چین تمایل بیشتری به الس 
زدن با مقامات و ارتباط مستقیم با 
مسئولین حزبی و دولتی دارد. به عبارتی 

ھای غیر  اعضای آن استفاده از کانال
ھای  رسمی حل مشکالت را بر کانال

دھند. با توجه به اینکه  ترجیح می  رسمی
ول به کار ھا خود در بخش دولتی مشغ آن

ھای  ھستند و طبعا با این کانال
غیررسمی، بیشتر از ھر کس دیگری 
آشنایی دارند، تمایل برخی از آنان، و نه 
ھمه کارمندان دولت، به استفاده از چنین 

ھایی برای حل مشکالت خود  کانال
رسد. طبعا چنین  به نظر می» طبیعی«

امری در کشورھایی که افشاگری 
)whistle blowing ( امری مذموم شمرده

شود و افشاگران نه تشویق بلکه تنبیه  می
تواند خیلی عجیب و  گردند، نمی می

نامعقول به نظر رسد. این به معنی آن 
نیست که طبقه پایین جامعه دست به 

زند، بلکه تأکید بر گسترده  چنین کاری نمی
بودن چنین تمایلی در میان طبقه متوسط 

ر است. حال، ت در مقایسه با اقشار پایین
اگر اقشاری از جامعه نه در پی تحدید 
فساد بلکه خود در آن مشارکت داشته و 

ھای غیررسمی را  یا اینکه استفاده از کانال
توان به طور  تلقی نکند، چگونه می   حرام

ھا را پرچمدار مبارزه راه  ذاتی آن
دموکراسی قلمداد نمود؟ آیا تالش ھمه 

متیازھای ھای استبدادی در دادن ا دولت
فراوان به کارمندان بخش دولتی را باید به 

خبر از  ھا بی معنی این قلمداد نمود که آن
نتایج کردار خود، در حال پروراندان مار در 
آستین خود ھستند و با وجود آشنایی با 

شناسان در مورد  نظریات برخی از جامعه
دست به   دموکراسی،» اسب تروای«

ھا با  د؟ آیا آنزنن چنین بازی خطرناکی می
وجود آگاھی از چنین ریسکی، مجبور به 
گسترش بخش دولتی ھستند و به منظور 

به » خیانت کارمندان دولتی«جلوگیری از 
ھا امتیازھای بیشتری در  حکومت، به آن

دھند؟ یا اینکه  مقایسه با دیگر اقشار می
خود » پرورده«ضمن احساس خطر، به 

خود را  شاید  اعتماد بیشتری دارند؟ یا
کنند که  کنند و فکر می تن قلمداد می روئین

مره آنان است؟ یا  گذر از خطرات، کار روزه
  نگر نیستند؟ شاید آینده

  تفرق نظرات
در این نوشته فقط به بررسی برخی از 
نظرات آقایان حاجی قاسمی و میالنی 
پرداخته شد، اما این به معنی منحصر به 

فیست به ھا نیست. کا فرد بودن نظرات آن
ھای اپوزیسیون سری بکشیم تا  سایت

نظرات مشابھی را در سطح وسیعی 
ھای محترم  بیابیم. از جمله، در سایت 

سی فارسی، رادیو فردا  بی ایران امروز، بی
ً ھر روز مطلبی در ستایش  می توان تقریبا

نقش طبقه متوسط در گسترش 
دموکراسی را یافت. اما واقعیت این است 

حققین در این مورد که در میان م
نظر جدی وجود دارد. از این رو  اختالف

ھای متفاوت  برخی از کارشناسان، تئوری
و » تک خطی«در این عرصه را در دو مقوله 

دھند. الزم به توضیح  قرار می» مشروط«
از سوی » خطی تک«است که اصطالح 

مخالفین آن نظر (یعنی ھاتوری و فوناتسو 
ط آسیایی و در مقاله ظھور طبقات متوس

  ھای آنان) مطرح شده است. ویژگی
» خطی تک«از طرفداران بزرگ نظریه 

توان از لیپست، دال، ھانتینگتون،  می
گالسمن، بیردزال(مثال نگاه کنید به مقاله 

طبقه متوسط، بھترین تضمین حکمرانی ”
در سایت ایران امروز) نام برد. آنچه ” خوب

فقط  کنند که طرفداران این نظریه مطرح می
ھای  ھای ارسطو در مورد ویژگی تکرار گفته

مثبت طبقه متوسط نیست بلکه این تئوری 
بر چند پایه قرار دارد: اول، رابطه 

گرایی اقتصادی و  مستقیمی بین مدرن
دموکراسی سیاسی وجود دارد. با 

ھای  شدن جامعه، افزایش آزادی مدرن
گذاری بر  فردی، و سطح تحصیالت ارج

شود. در نتیجه در  می دموکراسی بیشتر
کشورھای استبدادی با گسترش نھادھای 
دمکراتیک به تدریج راه برای گسترش 

شود. چنین روندی در  دمکراسی باز می
کشورھای دمکراتیک موجب تحکیم ھر چه 

گردد. دوم، طبقه  بیشتر دموکراسی می
متوسط نو، زاده چنین شرایطی و فرزند برحق 

طلبانه زمانه  یھای دموکراس و وفادار آرمان
خویش است. سوم اینکه بر خالف طبقات 
فوقانی جامعه که از امکانات مادی و نیز روابط 
گسترده با مقامات کشور برخوردار ھستند، 
طبقه متوسط از چنین امکانی برخوردار 
نیست (بر خالف نظر چن در باال) و در نتیجه 

ھا مجبور  بنا بر منافع شخصی خود، آن
وق فردی تأکید کنند، ھستند که بر حق

پردازان،  چھارم، بنا بر نظر برخی از این تئوری
تر  طبقه متوسط در مقایسه با اقشار پایین

جامعه از تحصیالت باالتر و وقت فراغت 
بیشتری برای درک مسائل جامعه و مشارکت 
فعال در فشار برای توسعه دموکراسی، 
برخوردار ھستند. پنجم، رابطه مستقیمی 

داری وجود دارد. به  اسی و سرمایهبین دموکر
ھا تأکید بر درستی تز بارینگتون مور  عبارتی آن
بدون بورژوازی، دموکراسی در کار «دارند که 

خالصه چنین نظری این است: ».نیست
سازی موجب گسترش طبقه  گسترش مدرن

گردد که این طبقه به نوبه خود  متوسط می
گسترش دموکراسی را با خود به ارمغان 

  اورد. می
ضمن » تک خطی«برخی از مخالفین نظریه  

شک در مورد نقش گذشته این طبقه در 
سازند:  تحوالت اروپا، این پرسش را مطرح می

ممکن است که در بررسی گسترش 
دموکراسی در غرب بتوان بر محوری بودن 
نقش طبقات متوسط در آنجا تأکید نمود، اما 
 آیا چنین نظری در مورد کشورھای در حال

ای  توسعه کنونی نیز درست است؟ عده
نیز، اگر چه بر اھمیت طبقه متوسط در    دیگر

گسترش دموکراسی در غرب تأکید دارند، اما 
حاضر نیستند چنین نقش تاریخی را برای این 
طبقه قائل شوند و یا مشارکت فعال آنان را در 

  ھای ضد دموکراتیک نادیده بگیرند. حکومت
بر مشروط بودن » تک خطی«مخالفین تز  

مشارکت طبقه متوسط در مبارزه در راه 
ھا رابطه  دموکراسی تأکید دارند. اول، آن

مستقیم بین رشد اقتصادی و توسعه 
کنند و این رابطه را مشروط  سیاسی را رد می
  کنند.  و پویا ارزیابی می

دموکراتیزه شدن «بنا به گفته دیکسون، 
آن نتیجه طبیعی رشد اقتصادی نیست، بلکه 

یک پروسه سیاسی مملو از اختالف، مذاکره 
تجربه ” ای از اوقات شکست است. و پاره

اروپای شرقی نشان داد که رشد و توسعه 
ً به برقراری دمکراسی  اقتصادی ضرورتا

گیری سیاسی طبقه  انجامد. دوم، جھت نمی
متوسط در حمایت یا مخالفت با دموکراسی 

تصادی رابطه نزدیکی با شرایط اجتماعی و اق
ھا بطور کلی بر این نکته تأکید  جامعه دارد. آن

ھای  ھا و زمان دارند که این شرایط در مکان
ً متفاوت است. ھمچنین این  مختلف کامال
شرایط فقط منوط به وابستگی یا عدم 
وابستگی طبقه متوسط از دولت نیست. این 
طبقه، وابسته به درکش از شرایط اقتصادی، 

یی یا پایینی جامعه، با طبقات باال   اتحاد
تضادھای درونی خود، و ترس از عدم ثبات و 

تواند برای دموکراسی و یا در  امنیت، می
مخالفت با آن مبارزه کند. سوم، از این رو 

توان طبقه متوسط را به طور ذاتی  نمی
کار تلقی نمود،  طلب یا محافظه دموکراسی

زیرا بسته به تغییر شرایط، ممکن است 
یا مخالفت با،  در طرفداری از  ودگیری خ جھت

حکومت استبدادی را عوض کند و یا اینکه بر 
در لحظات تعلل و دودلی خود فایق آمده و 

حساس جبھه خود را انتخاب نماید. چھارم 
اینکه طرفداران نظریه مشروط دالیل خود را 
ً نه بر پایه تاریخ توسعه دموکراسی در  معموال

اسی در غرب، بلکه نحوه گسترش دموکر
  دھند. می قرار  کشورھای در حال رشد

،...  
   ١٩ادامه در صفحه 

  



  
 

   ١۵ صفحه    ٩٧شماره     

  شدگان اخیر را اعالم کند ایران اسامی بازداشت         

  در گفتگو با رادیو فردا ی سازمان ملل عاصمه جھانگیر گزارشگر ویژه      

 مھتاب وحیدی راد
ھا جان خود را از  کم دو تن دیگر نیز در زندان تن کشته شدند و دست ٢٢شھر ایران،  ١٠٠ھای اخیر در حدود  در جریان اعتراض

اعالم کردند. عالوه بر این موارد، ھزاران تن نیز در جریان این » خودکشی«ھای ایران این دو مورد را  دست دادند که مقام
  اند. ھای قضایی ایران، تعداد دقیق و اسامی این افراد را اعالم نکرده ھا بازداشت شدند که مقام اعتراض

معترض کشته شده در  ٣١رد آمار و ارقام نگاه کنید به گزارش ما با عنوان ی دفاع از حقوق بشر در ایران: در مو [توضیح جامعه
  https://fidh.org/22636تن بازداشت شده در اینجا ٣٧٠٠ھا؛ بیش از  ھا و بازداشتگاه اعتراض

ھای جمھوری اسالمی خواستار انجام  بشر در ایران، از مقامعاصمه جھانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
  ھای اخیر در ایران شده است. شدگان اعتراض شدگان و رسیدگی به وضعیت بازداشت تحقیقات درباره کشته

ایران وگویی اختصاصی با رادیو فردا، خانم جھانگیر از جمله به تشریح دیدگاه خود درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در  در گفت
  پرداخته است.

شھر ایران تظاھرات اعتراضی برگزار شد و  ١٠٠دانید طی روزھای گذشته در حدود  خانم جھانگیر، ھمان طور که می
ھایی را نسبت به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح کردند، اما این  شھروندان ایران در این تجمعات اعتراض

ھا را آشوب و اغتشاش توصیف کردند.  ھای ایران این اعتراض انتظامی مواجه شد و مقامتجمعات با واکنش نیروھای امنیتی و 
  نظر شما در این باره چیست؟

ھمه ما در شورای حقوق بشر سازمان ملل و ھمین طور من به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران معتقدیم که 
ھا حاکی است که حکومت ایران در قبال معترضان  برگزار کنند اما گزارشآمیز  مردم ایران حق دارند تجمعات اعتراضی مسالمت

  ھای ایران خواستیم که از اِعمال خشونت پرھیز کنند. با خشونت رفتار کرده. ما از مقام
ت ھا جان خود را از دس گاه کم دو تن دیگر ھم در بازداشت ھا در ایران کشته شدند و دست تن در جریان این اعتراض ٢٢حدود 

  ھای ایران چیست؟ اعالم کردند. درخواست شما از مقام» خودکشی«ھای ایران این دو مورد را  دادند که البته مقام
ھای  شدگان اعتراض ای که در ھمین باره صادر کردیم توضیح دادیم که خطر خشونت و بدرفتاری ھمه بازداشت ما در بیانیه

اند ما به طور مشخص  افرادی که گزارش شده در زندان جان خود را از دست دادهکند. اما در مورد  اخیر در ایران را تھدید می
  خواستار انجام تحقیقاتی دقیق در این باره شدیم.

اعالم کردند و گفتند در این باره فیلمی ھم موجود است که از » خودکشی«ھا را  ھای ایران این دو مورد مرگ در زندان مقام
  شر شوند و در دسترس عموم قرار گیرند.نظر ما این ویدئوھا باید منت

عالوه بر این موارد، ھزاران تن از معترضان در جریان این تجمعات در شھرھای مختلف ایران بازداشت شدند که آمار و اطالعات 
  اید؟ دقیقی از این افراد موجود نیست. شما برای به دست آوردن اطالعاتی از این افراد اقدامی انجام داده

ھای ایران اسامی افراد  ایم که مقام ھا ھستیم و درخواست کرده شده ید بگویم که ما نگران ھمه بازداشتابتدا با
شدگان ھستیم که قوه قضاییه آنان را به سازماندھی و  شده را منتشر کنند. ما ھمچنین نگران آن دسته از بازداشت بازداشت

  اد باید مجازات شوند.رھبری این تجمعات متھم کرده و اعالم کرده که این افر
ھای خودسرانه در ایران ابراز  ھا و بازداشت ھایمان نگرانی خود را درباره تھدید و بدرفتاری در زندان ما ھمواره در گزارش

  ایم. کرده
  سایت شورای حقوق بشر منتشر شده است. ای صادر کردیم که روی وب درباره وقایع اخیر در ایران ھم بیانیه

ھایی  ھا کردند و گزارش رسان ھای ایران اقدام به فیلترینگ پیام ھا در ایران شروع شد، مقام اول که اعتراضاز ھمان روزھای 
ھای ایران تماسی داشتید یا اقدامی  ھم از محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران منتشر شد، شما در این باره با مقام

  اید؟ کرده
ھای ھمراه و نیز ایجاد محدودیت برای دسترسی  ھای تلفن رسان اجتماعی و پیامھای  ما چندین بار درباره فیلترینگ شبکه

ھا پایان دھند و آنھا در پاسخ  ایم که به این محدودیت ھای ایران خواسته شھروندان ایرانی به اینترنت صحبت کردیم و از مقام
  ھا به تدریج برداشته خواھد شد. اند که این محدودیت گفته

شدگان و چگونگی مرگ  ای برای سفر به ایران دارید که از نزدیک وضعیت بازداشت ع اخیر، شما برنامهبا توجه به وقای
  ھا را بررسی کنید؟ شدگان این اعتراض کشته

ھای ایران به من ویزا بدھند تا بتوانم به ایران سفر کنم اما این درخواست مجددا رد  بله من مجددا درخواست کردم که مقام
اند که دولت ایران سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران را به رسمیت  پاسخ به ما گفته شده است و در

  خواھند در این باره با ما وارد تعامل شوند. شناسد و آنھا حتی نمی نمی
  

  برگرفته از: رادیو فردا

 

 آزادی زندانیان سیاسی را به خواستی ھمگانی تبدیل کنیم
 

https://fidh.org/22636


 
  

  ١٦صفحه    ٩٨شماره     

 آیا دیکتاتورھا قادر به شنیدن ھستند؟
 فضل محققیابوال

ھای فردی او پرداخت شده است. بھای ھر قانون تازه  زمان درازی الزم است تا ملتی دریابد که بھای تقویت یک دیکتاتور از کیسه آزادی
 حاکم مستبد به قیمت از بین رفتن یک آزادی دیرین است.

تواند  داند! نمی راند و خود را فراتر از ھمه می حکم می توانند جز از طریق قھر حکومت کنند. چرا که عقل کلی که بر جامعه مستبدان نمی
خواھان  تواند ھر صدای مخالف را سرکوب ننماید. شکنجه، زندان، کشتن و نابود کردن آزادی تواند امر و نھی نکند. نمی مستبد نباشد. نمی

  در ذات ھر حکومت استبدادی و شخص حاکم است.

کرد، امروز مانند سلف خود  گفت و به قول خود خون گریه می ود برای گرفتن زمام امور سخن میای، فردی که دیروز از ناتوانی خ خامنه
نشاند و چشم بر دزدی، فساد و جنایت  کاران را بر صدر می بندان و جنایت دھد. چاپلوسان، قداره ھا می خمینی حکم بر زدن و بستن دھان

مرگ  چون انسان را بی داند. چرا که قدرت بی مرگ می تمامی مستبدان، خود را بیکند. او ھم مانند  بندد و خدا را نیز بندگی نمی می
  خیزاند. سازد، چنان که حتی سنگ لحد نیز آنان را از خواب سنگین تلخ ناشی از قدرت بی سوال و بی جواب برنمی می

دید. اما  ای در خود توان حکومت کردن نمی هشاھنشاه "آریامھر" نیز زمانی که در شھریور بیست حکومت را به دست گرفت، به سان خامن
زمانی که آرام آرام خود را تثبت کرد و تکیه بر دستگاه سرکوب و پول باد آورده نفت داد مھر آریائی بر خود یدک بست و به قول یکی از 

کرد و مشورت  میرفتیم و از ما سئوال  وزرای نزدیکش "شاھنشاه دیگر آن شخصی نبود که ما سال چھل و دو به حضورش می
  گرفت و دیدن ایشان مشکل شده بود." خواست. بعد ازسال پنجا ه و دو دیگر از کسی مشورت نمی می

و چنان شد که صدای ھیچ کس را نشنید و زمانی که صدای ملت را شنید بسیار دیر شده بود. "درون کانتر که برای شاه نھاده بودند گرم 
بود. موجودی عادی! من سرگرم مصاحبه بودم. اما زمانی که یکی از فرماندھان ارتش در را باز کرد و بود. او وارفته در مقابل من نشسته 

ھای فرنج نظامی خود را بست.  ، قیافه او عوض شد. برخواست. دکمه»ھای ارتش برای سان حاضرند اعالحضرت یگان«اعالم نمود که 
ر کانتر زیر آن لباس بزرگتر و بزرگتر شد و از در خارج گردید! او دیگر آن شخصی شق و رق، گوئی که بادش کرده باشند. از فاصله مبل تا د

  کرد. مردی رفته در پوست شیر." نقل از مصاحبه اوریانا فالچی با شاه. نبود که با من مصاحبه می

ھای قدرت و سرکوب.  ارگاناین سیمای تمامی دیکتاتورھاست. باد شده توسط چاپلوسان و باد شده توسط ، تا آن جا که در ذھن دارم
ورزی، قساوت،  ای در کار نیست. صرف سخن از ویژگی عمومی دیکتاتورھاست. وگرنه در وجه مشخص نخوت، خودخواھی، کینه مقایسه

ای است، به مراتب بیشتر از دیکتاتورھای ماضی این سرزمین ھمیشه گرفتار در چنگ شاه و  پذیری که در خامنه سوادی و عدم تحول کم
  جوئی پیچده در عبای استبداد مذھبی! استبداد تلخی که دمار از روزگار ملت برآورده است. مایه، کینه خ است. کمشی

گاه مردم، به  ھا را از بین برده و ھیچ ارزش واقعی که تکیه ای، امروز تمامی ارزش چھل سال حکومت اسالمی تحت لوای خمینی و خامنه
گری بوده و بس. شکستن تمام مرزھای عرفی و اخالقی، خودی و  ھر چه بوده تزویر، ریا و ستمخصوص نسل جوان باشد، وجود ندارد. 

شکنان حکومتی، مفسدان، دزدان،  الحمایه قرار دادن قانون ناخودی کردن و ایجاد شکاف عمیق بین آحاد ملت، به زیر عبا کشیدن و تحت
  ود و آنان.ھای خ کاری گان و سرپوش نھادن بر تمام کثافت پیشه جنایت

  روسپی نامردمان در کار ،گرم رو آزادگان در بند

توانست باشد و چه شد!!" حاصل چنین حکومتی زھرآگین شدن  ای می انداز و خفته در فقر وحقارت "چه جامعه چشم نشاط، بی جامعه بی
  گریز از مذھب است. گریز از ھر نوع اجبار!جامعه، ناامیدی و فرو ریختن تمام باورھا و عدم پایبندی نسل جوان به ھر قانون حکومتی و 

آید! چه  به راستی چه میزان تلخ است آگاھی و دانستن این که حقیقت آن چیزی نیست که از دھان حکومتیان و حاکم مستبد بیرون می
کنند! چه میزان  دعه" میی خدا! و نمایندگان خدایی که تزویر و "خ ی سایه انداز در سایه چشم دشوار است تن دادن به زندگی تنگ و بی

دردآور است طاقت آوردن در استبداد حکومتی که حتی اجازه دفن مردگان به نام، ھنرمندان یک ملت و شھیدان را آن طور که شایسته آنان 
تروریست آید و به نادرست جگر گوشه خود را  دھد. چه تلخ است دیدن چھره پدری که با تھدید و شکنجه بر پرده تلویزیون می است نمی

ارزش کردن ملت تا کجا ادامه خواھد یافت؟ ملتی که گاه "خس وخاشاک" است و گاه "آشغال" و گاه  ھویت کردن و بی خواند. این بی می
  "بزغاله"!

کج و ریزی این بنای  ھا و نیازھای ما مستولی شود. با تاسف نسل ما به پایه نظام جباری که خود اجازه دادیم فاسدمان کند و بر خواسته
فاسد یاری داد. چشم بر خدعه و جنایت خمینی، حداقل برای مدتی بست و آزادی را در پای شعار دروغین عدالت اجتماعی خمینی قربان 

ھا و انقالب فرھنگی قرون وسطائی را دیدیم و چه ساده از آن  ھا، بگیر و ببندھا، تحمیل چادرھای سیاه بر زنان، بستن دانشگاه کرد. اعدام
! نھایت خود نیز قربانی شدیم. دسته دسته به کشتارگاه رفتیم! تحقیر شده در گورھای جمعی به خاکمان سپردند. در گریزی تلخ گذشتیم

ھا، گاه بر  مان کردند. تمامی عواطف انسانی ما را سرکوب نمودند. مادران گاه بر در زندان فرسا مجبور به ترک وطن و تبعید ناخواسته و جان
  شوند... ام و گاه در چشم انتظاری فرزندان رفتند با داغ بزرگی بر دل خویش و دل فرزندانی که حال در غربت پیر میسر گورھای گمن

  
ای  ھای حوزه حال بعد چھل سال این نسل سوم! این نسل دیجیتالی و تلگرامی آگاه و مرتبط با چھار سوی جھان که از دایره تنگ عقل

گیرد! سر به طغیان برداشته  بندان آن قرار نمی ر فراتر رفته و در چھارچوب تنگ جامعه اسالمی و قدارهھشتاد ساله منجمد در قرون و اعصا
ای که ھیچ چیز ارزشمندی را حکومت اسالمی به او نداده است. از روز نخست فقر دیده و نابرابری چشیده و حرف  است. نسل سوخته

اند! برای ھر چیز کوچک، ھر نیاز انسانی، مجبور به جنگ و  را راحت و آزاد نگذاشته زور شنیده است. حتی درون چھاردیواری خانه نیز او
گریز با گزمگان حکومتی شده است. بسیار زودتر از آنکه کودکی و جوانی کند، به درون سیاه چاله اسالم ناب محمدی سقوط کرده. 

آوری که تنفس را بر او مشکل ساخته  صادر. فضای خفقان گناھی که از روز نخست محکوم بوده و حکم حکومتی در موردش قربانی بی
است. بخشی با سختی به ھر در زده، با نداری به قیمت فشار بر خانواده درس خوانده به امید تغیری در زندگی. بخشی جان کنده از 

ساخته دیده! جائی  ھای شب بیغولهآبادھا، در  ھای کودکی تا شاید فرجی یابد. بخش وسیعی چشم باز کرده، خود را در حلبی ھمان سال
گیرد! لشگر عظیم قربانیان فقر! فرزندان  کند و قربانی می درمان اجتماعی در آنجا بیداد می که فقر، اعتیاد، دزدی، فحشا و ھزاران درد بی

اند، در نھایت کار، تعدادی  دهھا بزرگ شده و تحصیل کر روزی پدر و مادر و با دقت و ھراس دائم آن بخش متوسط نیز که با جان کندن شبانه
اند و الباقی نیز بخشی اندک، جذب  تر دست از یار و دیار کشیده به ھر طریق که شده ترک وطن کرده و به آرزوی تحصل و زندگی انسانی

  اند. کار و بخش وسیع در خیل بیکاران درآمده

رای افزایش زاد و ولد بود. ملیون در ملیون. نسلی که به راستی سرنوشت این نسل چه خواھد شد؟ نسلی که محصول اصرار حکومت ب
گناه. به قول ھمان  نشید اگر پدر را توان نان نھادن بر سفره باشد. چه باید بکنند این قربانیان بی ھنوز بر سفره کوچک خانه پدری می

  اده است؟ چه باید بکنیم؟"جوانی که که در روزھای نخست شورش جوانان گفت "آیا جز شورش، این حکومت راھی برای ما نھ
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 از مرگ ناگھانی و نابھنگام "عمی سیف" سخت متاثریم         
  
  
  

رو به خاموشی گذاشت. این  ھنوز برندمیده بود که چراغ جان انسان واال سیف هللا اکبری ١٣٩۶دی ماه  ١٩آفتاب بامدادی روز سه شنبه 
م کوبیده که به سختی می توان از اندازه آن سخن گفت. رفقا و دوستانش و وی خبر شوم، آنانی را که می دانستند وی کیست چنان درھ

 ایم. اش را به اندوه نشسته را انسان واال و یاری کم ھمتا می دانستند. ھمه ما، اکنون از دست دادن غیرمترقبه او در پنجاه و ھفت سالگی

اصل "گوی مچید دالیسی"( پشت مسجد کبود) و توت زاران "قولالر ای از "کھنه خیاوان" تبریز حد ف اش در محله کودکی و نوجوانی 
ای کم درآمد بزرگ شده و خود نیز ناگزیر از ھمیاری با  کوچه سی" از محوطه عملیاتی "ساالر مشروطیت" گذشت. او در دامن خانواده

حاشیه تھران جان سپرد. از اعماق جامعه   سالگی بود. آخرش ھم در یک اتاق کارگری، جایی در ١۵خانواده برای تامین معاش از ھمان 
تا به آخر عمرش با زیستی وفادار بر متن آرمان رھایی محنت کشان. کارگری آگاه و اندیشمند با نگاھی تیز به صحنه و قلمی  می آمد و

با سیاست و   ھا اش و کوھپایه سالگی در محله١۵توانا. کوھنوردی توانمند و تاثیرگذار در زمینه جلب جوانان شھر به این ورزش جمعی. از 
  جنبش فداییان خلق در آمیخت.

را پرشور و جسور از صبح تا شب آن شرکت جست. بعد از انقالب بھمن  ١٣۵۶بھمن  ٢٩ساله بود که پا در خیابان انقالب گذاشت و  ١۶
سازمان گذاشت و تا آخرین دم حیات، فدایی اش را در اختیار  ، خود را به ستاد تازه تاسیس فداییان خلق ایران معرفی کرد و انرژی١٣۵٧

  خلق ماند.

بود که از پیشگام دانش آموزی و دانشجویی به تشکیالت شھری تبریز سازمان منتقل شد و در کوتاه مدت  ١٣۶٠در جریان تحوالت  
ش. برادرش که فعال در سازمان   ا ای شد برای او و خانواده ھای سازمانگرایانه خود را نشان دھد. ھمین سال اما فاجعه توانست توانمندی

 مجاھدین خلق ایران بود در تور افتاد و بالفاصله سرش بردار رفت و "سربازان گمنام امام زمان" خواھر ھمسرش را نیز ربودند و آن نوجوان
 ً دمندانه از دل شکستگی مادر سر به نیست کردند. تا آخر عمرش از تاثیر اعدام برادرش بر پدر زحمتکش و متواضع خود گفت و در را سریعا

ای شعورمند  بسیار مھربان و با صالبت خویش یاد کرد. ھیچگاه از داغ این درد جانگزا رھایی نیافت اگرچه ھمیشه ھم چاره را در مبارزه
  جستجو کرد.

اندی ماندن در زندان شد. اش منجر به دو سال و  بود که دستگیری ١٣۶۵ داشت اما در  ۶٠و  ۵٩ھای  تجربه بازداشت را دوبار در سال 
هللا اکبری در بازداشتگاه سپاه تبریز به سختی شکنجه شد و آزمونی درخشان پس داد. گزمگان می دانستند که او بسیار  رفیق سیف

ھایش نگفت. سنجاق قورت داد تا در سلول خودکشی کند و از شکنجه  می داند. کمرش زیر شالق و لگد آسیب دید اما چیزی از دانسته
مسئولیت پیک  ۶۴ھا و دادستانی انقالب بود، سال  رھایی یابد ولی خوشبختانه نجات یافت. با آنکه مورد سوء ظن و کینه اطالعاتی

جان سالم بدر برد و از زندان بیرون آمد. فعالیت دوباره او از  ۶٧سازمانی بین داخل و خارج کشور را پذيرفت. او از کشتار وسیع تابستان 
زادی از زندان بین کارگران و دانشجویان شروع شد و بعدھا در ھمکاری با مبارزان علیه تبعیض ملی و نیز نھادھای مدنی ھمان فردای آ

برای آزادی  ٨۴و از سازمانگران تحصن در خرداد ماه سال  ١٣٧٨ادامه یافت! او آرام نمی گرفت! از ھمیاران فعال جنبش دانشجویی تیر ماه 
  دکتر ناصر زرافشان بود.

ن تا آخر عمرش ھیچگاه از فراخوانده شدن به بازجویی و انواع تھدیدات در امان نماند. ھر حرکتی که در تبریز رخ می داد نام او جزو متھمی
، مراسم خاکسپاری و بزرگداشت شاھرخ زمانی زنده ١٣٨٨، جنبش اعتراضی "سبز" در ١٣٨۵ردیف نخست بود! تظاھرات مردم تبریز در 

جمع و محفلی که برای نھاد اطالعات بوی تجمع آزادیخواھان چپ را می داد، ھمگی موجبی بودند برای فراخوانده یاد و نیز ھر ت
سیف به اطالعات و تھدید شدن وی. کارد که به استخوان رسید، دوستانش به او توصیه کردند حتی به قیمت ترک ھمسر و  شدن

  شان بود تبریز را ترک گفته و تھران برود. که عاشق جان شیفتهدخترش که باشد و دست شستن از بودن در کنار آنانی 

تر بودند! و  صدا می زدند. نه فقط ھمساالنش و آنانی که سنی کمتر از او داشتند، بلکه آنانی نیز که از او مسن  "عمی سیف" او را ھمگان
گذار برای اطرافیان. این رفیق با دانش سیاسی،  ایهفداکار و م ھمین ھم بود رمز و راز شخصیت دوست داشتنی و مورد احترام این رفیق

رو و لبخند بر چھره با یاران و مردم.   ترین لحظات گشاده مجرب در سیاست، استوار بر باور و آرمان خویش، و ھمیشه ھم حتی در سخت
د برای تعطیل کردن مبارزه! او مبارزه را، اش بود که ھیچ حدی از استبداد خونریز و ھیچ میزان از تھدیدات نباید دستاویزی باش این اندیشه

  خود زندگی می دانست و زندگی را در مبارزه کردن می فھمید.

متاثریم و بسیار ھم متاسفیم. ھرگز ھم نقش این فرزند شریف و شایسته آذربایجان ایران در مبارزه آزادیخواھانه  "عمی سیف" از رفتن 
از کوشندگی سرفرازانه وی در مبارزه سخت کنونی چپ ایران برای سر برافراشتن دیگر بار آن مردم کشورمان را از یاد نخواھیم برد. ما 

  تقدیر می کنیم.

تو برای ما یادآور ھم شھری زحمتکش مبارز  "عمی سیف"! نام و یادت برای ھمیشه با ما خواھد بود و ثبت تاریخ است. یولداش سیف! 
  بودی. تو ادامه آن نسل پرشور در زمانه خود بودی. ١٣۵٠تو، فدایی خلق اصغر عرب ھریسی اعدامی سال 

شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ھمه به سوگ نشستگان این مرگ ناگھانی را تسلیت می گوید. آرزوی ما شرکت در  
یز از دست رفته سنگ تمام خواھند مراسم خاکسپاری او بود که دریغا عملی نشد. ولی می دانستیم که خیل دوستداران او برای این عز

اند! آنھا خواستار  گذاشت و آگاه شدیم که چنین نیز کردند. اما معلوم شد بدخواھان این مبارز آزادی و عدالت، حتی از مرگ او نیز در ھراس
گزار کنند بی آنکه اجازه مراسم به سبکی شدند که خود می خواستند و آخرش ھم مجبور به اینکه خود به تنھایی برای او مراسم نماز بر

برگزاری مراسم بزرگداشت برای "عمی سیف" در مجامع آزاد را دھند! البد بنا به شناختی که از چھل و دو سال سابقه مبارزاتی او 
شود برای داشتند می دانستند که از چه محبوبیتی برخوردار است. از گردآمدن جمعی کثیر به احترام او ترسیدند تا مبادا که پرچم دیگری 

  آن را بر زمین نگذاشت.   کوشندگان راه دمکراسی و عدالت اجتماعی که "عمی سیف" ھیچگاه

شان داغدیده و اندوھناک.  با فرھیخته اقدس خانم و مھرنوش عزیز ھمدردیم. "عمی سیف" دوستداران بسیاری داشت و اکنون ھمگی
 ً اند، چه می گذرد. دوستان، ما را  انی که غمخوار و یار و یاور ھمیشگی او بودهبرعزیز  نیک بر این آگاھیم که ھم اینک بر آنان و مخصوصا

  ھمدرد خود بدانید و در کنار خود ببینید.

    دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٨ژانويه  ١١( ١٣٩۶دی ماه  ٢١

 



 
 
  

  ١٨صفحه    ٩٨شماره     

  ن ھای صنفی فرھنگیان ایرا بیانیه شورای ھماھنگی تشکل
  پیرامون اعتراضات سراسری مردم     

  
در روزھای اخیر شاھد اعتراضات سراسری مردم ایران به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد سیستماتیک، فقر و شکاف 

  .طبقاتی بودیم. وضعیتی که در جامعه رو به فزونی دارد و نتیجه سوٕ عملکرد مسئوالن حکومتی و قوای سه گانه است
ریزی ھای غیر اصولی و نامتناسب، سوءاستفاده ھای فراوان از موقعیتھای شغلی و امکانات  مدیریت ھای ضعیف در سطوح مختلف، برنامه

عمومی، نبود بازرسی ھای اساسی و ھمچنین عدم رسیدگی عادالنه به تخلفات و درنھایت رواج فساد در سطوح مختلف، در اکثر الیه 
خیلی از پستھا توسط افرادی خاص، موجب بروز نارضایتی ھای فراوان شده است و سالھاست که فعاالن  ھای مدیریتی و قبضه شدن

مدنی و تشکلھای صنفی فرھنگیان در قالب بیانیه ھا و اعتراضات مدنی گوناگون نسبت به پیامدھای این بی عدالتی ھا ھشدار داده اند. 
ی به این اعتراضات نکرده و با برخورد ھای قھری باعث دلخوری و نگرانی بیشتر شده اما متاسفانه در بسیاری موارد صاحب منصبان توجھ

اند و اکنون که مردم معترض با حضور در خیابان، فریاد اعتراضشان بلند شده است، مسئوالن صحبت از غافلگیری می کنند و بر ضرو رت 
  .اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز تاکید می کنند

لین درحالی از حق قانونی و مسلم ملت برای برگزاری تجمعات قانونی سخن می گویند که سالھاست درخواستھای در این روزھا مسوو
تشکلھای صنفی فرھنگیان برای صدور مجوز فعالیت، ھمچنین برگزاری تجمعات صنفی، پاسخ درستی دریافت نکرده اند و با بی توجھی 

 .کل یابی مستقل آنھا به اشکال مختلف نادیده گرفته شده استفرادستان در دولت ھای مختلف مواجه شده و حق تش
در یک چنین شرایطی سوال ما از مسئوالن این است که مگر اعتراضات معلمان بازنشسته و شاغل در سالھای گذشته، مدنی و صنفی و 

لتی گفته اند؟ آیا مطالبه آموزش با مسالمت آمیز نبوده است؟ مگر فعاالن صنفی فرھنگی چیزی جز حق، در راستای رفع تبعیض و بیعدا
 کیفیت و برابر و پیگیری بودجه عادالنه جرم است؟ اگر نیست پس چرا زندان و تبعید و تعلیق و اخراج را به فعاالن صنفی تحمیل کرده اید؟

  چگونه باید این دوگانگی در گفتار و رفتار حاکمیت را باور نمود؟

دی از ھموطنان در اعتراضات اخیر جان باخته اند که بیشتر آنان جوان یا نوجوان بوده اند. در این بنابر اخبار منتشر شده متاسفانه تعدا
اعتراضات نفرات زیادی بازداشت شده اند که بنا به برخی گزارشات تعدادی از آنان دانش آموز، معلم، بازنشسته و دانشجو و برخی نیز از 

  .اقشار ضعیف جامعه بویژه کارگران ھستند

نظر شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران، راه برون رفت از شرایط موجود، سرکوب معترضان و بازداشت ھای گسترده از 
نیست، بلکه راه حل دعوت مردم به آرامش و پیگیری جدی مطالبات برحق …مردم و نسبت دادن ھمه ی این جریانات اعتراضی به بیگانه و

ی ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگیان ایران ضمن دفاع از حق اعتراضات مسالمت آمیز مدنی مردم و با در ھمین راستا شورا .آنھاست
تاکید بر حقوق ملت، یاد و خاطره جانباختگان حوادث اخیر بویژه دانش آموزان را گرامی می دارد و خواھان برچیده شدن شرایط امنیتی در 

  .جامعه و دانشگاه است
ھای ایجاد شده در فضای مجازی و رسانه ای و آزادی ھر چه سریعتر بازداشت شدگان روزھای اخیر ھستیم. ما خواھان رفع محدودیت 

دانش آموزان و دانشجویان در فصل امتحانات خویش بوده و نیازمند آرامش ھستند، بایستی سریعا زمینه ھای آزادی آنان فراھم گردد و 
 .ن فراھم شودفضای امنی برای فعالیت شوراھای صنفی دانشجویا

ما خواھان پایان دادن به فقر و بیکاری و تبعیض در شکل ھای مختلف ھستیم و معتقدیم کسانی که شرایط فالکت بار امروز را بر مردم و 
جامعه تحمیل کرده اند باید محاکمه شوند. ھمان افرادی که در لباس خدمت، از موقعیت خویش سوءاستفاده کرده و با رانت و رشوه و 

الس باعث گسترش فقر و بیکاری درجامعه شدند. غارت و چپاول صندوق ذخیره فرھنگیان و بانک سرمایه یک نمونه آشکار از این فساد اخت
 .است که طی سال ھای گذشته افرادی در دولت ھای مختلف در بروز آن نقش داشته اند

افزایش قیمت مایحتاج عمومی، افزایش قیمت حامل ھای ما خواستار توقف سیاستھای تبعیض آمیز از قبیل خصوصی سازی(خصولتی)، 
و در یک کالم جلوگیری از فساد اداری و مالی ھستیم و ضمن تاکید بر حق  ٩٧انرژی، زیر خط فقر نگه داشتن دستمزد و بودجه ناعادالنه 

تیکه مطالبات فرھنگیان بازنشسته تشکل یابی صنفی و مستقل و پیگیر مطالبات صنفی حوزه ی آموزش و پرورش، اعالم می کنیم در صور
و شاغل باز ھم از سوی نھادھای مسئول نادیده گرفته شود، #شورای_ھماھنگی_تشکلھای_صنفی_فرھنگیان_ایران حق اعتراض و 

 .نمود تجمع را برای خود محفوظ می داند و برای تحقق مطالبات انباشته شده فرھنگیان و دانش آموزان، از تمام توان خود استفاده خواھد
  

 ١٣٩٦دی ماه  -شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگیان ایران

 حقوق کارگر و معلم  :منبع
 

  از متن برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
  دگرگونی نظام آموزشی. ۵

  برای گذر به جامعه مدرن و نوسازی کشور، الزم است نظام آموزشی کشور متحول شود. براین پایه:
  

آموزش از دین تفکیک شود، تدریس اجباری دروس مذھبی در کلیه موسسات آموزشی لغو گردد و تبعیض برپایه جنسیت، زبان، ـ امر 
  عقیده و مذھب برچیده شود.

دوستی، پایبندی به حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد و تفکر علمی را اشاعه  ـ نظام آموزشی به گونه ای اصالح شود که فرھنگ انسان
  ھای آموزشی حذف شود. کلیه مطالب ضدعلمی و خرافی باید از کتاب دھد.

بایست  ـ نظام آموزشی باید به نیازھای اقتصاد صنعتی و اقتصاد دانش محور پاسخ گوید. فراگیری و آموزش کامپیوتری در ھمه سطوح می
  دنبال شود.

سران را تا باالترین سطوح تحصیلى فراھم نماید. آموزش ھا و تمھیدات مناسب و کافى براى تحصیل دختران و پ ـ دولت باید تشویق
  سال) اجبارى گردد. ١٧ھمگانى رایگان تا پایان دوره متوسطه (

ھای فنی ـ  ـ نظام آموزشی باید جوانان اعم از زن و مرد را برای ورود به بازار کار آماده کند و نظام اموزش تخصصی کشور برپایه آموزش
  گردد. موسسات تحقیقاتی کاربردی دایر و به کار پژوھشی بپردازد و اطالعات علمی و فنی را تھیه نماید. ریزی ای کاربردی پی حرفه

  
ریزی شود. برای امر آموزش و تامین زندگی  ـ برای جلوگیری از فرار مغزھا و جلب و جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور برنامه

 شود. معلمان و استادان بودجه الزم اختصاص داده

  ـ برنامه ریزی و ایجاد مکانیزم ھای الزم برای حمایت از استعدادھای درخشان و نخبگان به عمل آید.
...  



 

  ١٩صفحه    ٩٨شماره     

  افسانه طبقه ...
   ١۴ادامه از صفحه 

دھد که  پنجم، این مطالعات نشان می
اقشار متفاوت طبقه متوسط در کشورھای 
ً متضادی را  در حال رشد، مواضع گاه کامال
بنا بر شرایط اجتماعی و اقتصادی اتخاذ 

  کنند. می
شخص به روند رشد در باال به طور م
جنوبی و چین اشاره  دموکراسی در کره

شد. اما آیا روند رشد دموکراسی در 
کشورھای دیگر نیز داللت بر نقش مشروط 
و گاه مبھم طبقه متوسط در تحوالت 
سیاسی و گسترش دموکراسی دارد؟ 

تکیه بر نوشته جی چن، رفتار   توان با می
طبقه متوسط در دوران معاصر در 

در حال توسعه را به شرح زیر کشورھای 
  خالصه کرد:

اکثریت طبقه متوسط، تا  سنگاپور:  - 
زمانی که نیازھای مادی آنان برطرف 

شد، حکومت غیر دمکراتیک راپذیرفتند.  می
ھا ی براون، الم، و  (نگاه کنید به نوشته

  ١رودان)
طبقه متوسط در حال شکوفایی  مالزی: -

ای از  مردم ماالیی، به طور فعاالنه  به ویژه
دولت مستبد حمایت کردند و یا در بھترین 
حالت موضع بیطرفانه اتخاذ نمودند. (نگاه 

  ھای بل، جونز، توری) کنید به نوشته
ً اندونزی: طبقه متوس - ط به طور کامال

جدی خواھان حفظ وضع موجود بود (بل، 
  جونز)

ً  تایلند: -  طبقه متوسط جدید، موضع کامال
نامشخص و مبھمی در مورد توسعه 

  دموکراسی اتخاذ نمود. (انگلھارت)
از آنجا که منافع طبقاتی طبقه    تایوان: -

مقامات   متوسط به سختی با منافع
موارد  حاکمه گره خورده بود، در اغلب

طبقه متوسط فعالیت ناجیزی در گسترش 
دموکراسی نمود.(براون و جونز؛ لو؛ 

  ھسیاو؛ ھان)
بنا به گفته گوپتا تعھد طبقه  ھند: -

متوسط به دموکراسی ضعیف و در بھترین 
حالت نامشخص است. بنا به نوشته 
باویسکار، طبقه متوسط ھم خواھان آزادی 

ب و ھم اقتدارگرایی و حفظ سلسله مرات
طبقه متوسط،    به طور ھمزمان است.

ھای اقتصادی، پشت  حتی در دوران رفرم
خود را به دموکراسی حاضر نموده و 

گشته است. چنین » یک دیکتاتور«خواھان 
ھا  ای به ویژه در زمانی که آن خواسته

منافع شان از سوی   کنند به احساس می
شود و  دولت و سیاستمداران خیانت می

از سوی طبقات پایین مورد  امتیازھای انان
گیرند ، بیش از پیش مطرح  تھدید قرار می

دولت    گردد. بنا به گفته این محققین، می
  مواضع  گیری نقش مھمی در شکل

سیاسی طبقه متوسط جدید بازی 
  کند. می

آیا نیازی به بازگویی  امریکای التین: -
دوباره روایت حمایت طبقات متوسط از 

ر شیلی، ارژانتین، و ھای نظامی د حکومت
وجود دارد؟ آیا این طبقات در موارد   برزیل

زیادی، اما نه ھمیشه، به تثبیت 
ھای استبدادی در برزیل، ارژانتین و  حکومت

سایر کشورھای امریکای التین کمک 
  نکردند؟

توان چنین نتیجه گرفت که  بنابراین می
رفتار و مواضع طبقه متوسط در توسعه 

شرایط مکانی و  دموکراسی بسته به
فقط    کند. این تغییر موضع زمانی تغییر می

دھنده این نکته است که  و فقط نشان
به طور ذاتی طرفدار   طبقه مزبور

ویژگی   دموکراسی نبوده و در دوران ما ،
اصلی این طبقه ھمین ابھام و دوگانگی 
رفتار آن در مقابل دموکراسی است. نقش 

جدید و گیری طبقه متوسط  دولت در شکل
نیز رفتار آن بسیار پر اھمیت است. از 
  سوی دیگر، ھمچنان که در باال گفته شد،

اگر منافع طبقه متوسط بنا بر فرایندھای 
قانونی مورد تھدید قرار گیرند، حتی اگر این 
تھدید بر اساس قانون و یا نھادھای دموکراتیک 

ً ھند ) آن ھا تردیدی به خود  گرفته شود (مثال
و یا   کراسی و حمایت از مستبدیندر رد دمو

  اتحاد با طبقات باالی جامعه نخواھند داد.
ماندگی ساختار  در ایران، با توجه به عفب

و تکامل   جمھوری اسالمی که مانع رشد
ھای فراوانی است، طبقه  جامعه در عرصه

متوسط ایران یکی از متحدین مبارزه در راه 
گسترش سیاسی کشور است. اما مسأله 

  ی ایجاد یک جبھه مشترک و بزرگ میھنیاصل
برای   و طبقه متوسط  طبقات فرودست،   از

برقراری دموکراسی در ایران ھستند. جنبش 
خواھی ایران فقط با ایجاد پیوند  دموکراسی

برای    ھای کارگری، زنان، ملی میان جنبش
ھای سیاسی، اجتماعی، برابری  کسب ازادی

ر و بھبود حقوق ھمه شھروندان، عدالت بیشت
ھای  وضع اقتصادی اقشار پایین جامعه، ازادی

  تواند موفق گردد. می… مذھبی 
یکی از مشکالت اصلی ستایش غلوامیز از 

نسبت دادن خصوصیات  - طبقه متوسط 
   ان ،   و ذاتی شمردن  طلبانه دموکراسی

بدون در نظر گرفتن واقعیات تاریخی چه در 
ن طبقه به برگزیدن ای   -  ایران و چه در جھان

عنوان رھبر پیشاھنگ تحوالت دموکراتیک در 
ایران است. رھبری مبارزات کنونی، اعم از 

به ھیچ وجه از پیش -انقالبی    طلبانه یا اصالح
تعیین نشده و فقط در صحنه مبارزه شکل 

گیرد. این موضوع ھمانقدر در مورد  می
چپگرایانی که طرفدار طبقه کارگرند و فکر 

ھا نوشته شده  آن در اسمانکنند رھبری  می
صادق است که ھواداران طبقه متوسط. 
مشکل اصلی طرفداران طبقه متوسط این 

ھای  ھا حمایت خود از جنبش است که آن
اعتراضی دیگر را منوط به حضور فعال طبقه 

و یا نتیجه  -اند. در نظر انان متوسط در آن کرده
ای  عملی رفتار انان، حتی اگر با چنین نتیجه

ھر اقدامی که ممکن  - افقت نداشته باشندمو
  است موجب ترساندن این طبقه و ترک

  شود، از آنجا که  احتمالی وی از صحنه مبارزه
گردان  آن بایستی میداندار اصلی و صحنه

ھا  تحوالت کشور باشد، محکوم است. آن
تر  اقشار پایین جامعه را به خاطر سطح پایین

نند. غافل از دا شایسته رھبری نمی  تحصیالت
و متوسط   آنکه زمانی در اروپا نیز طبقات پایین

جامعه در مقابل اشراف از سطح تحصیالت 
  تری برخوردار بودند. در آن زمان، بسیار پایین

از نعمت نوشتن و گاه   اگر چه اکثریت مردم،
این مردم    خواندن محروم بودند، با این حال،

د. ساده بودند که خواھان دموکراسی گشتن
بسیاری از اشراف نه دموکرات بودند و طرفدار 
برقراری دموکراسی. مشکل اصلی این 
دوستان این است که ھر گونه درخواست 

شمارند، بسیاری از  اقتصادی را مذموم می
ً   اقشار پایین فقط به   را به دالیل ناکافی، مثال

انان از کاندیدای   ھایی از خاطر حمایت گروه
  یاست جمھوری،خاصی در انتخابات ر

کنند (ھر چند که  اطالق می» خور ساندیس«
ای را  نویسنده این سطور وجود چنین پدیده

اگر کسی به اشکال دیگر   کند)، کتمان نمی
مبارزه، به جز رأی دادن و صندوق انتخابات، 

  طلبی و طرفداری از مھر خشونت   روی آورد
شود. فقط  اش زده می تجزیه کشور بر پیشانی

ھای این طبقات ،  ھا و ظرفیت ویژگی با درک
بررسی شرایط کشور، تکیه بر تجربه دیگران به 

سازی در مورد  دور از ھر گونه افسانه
ھای این یا آن طبقه، به منظور ایجاد  ظرفیت

توان  یک جبھه بزرگ در راه دموکراسی می
را اتخاذ نمود    ھای مناسب استراتژی و تاکتیک

  و نه تکیه بر فرضیات غلط.
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 ! آنان باز خواھند گشت؛ ھمین فردا         
  

  فرخ نعمت پور    
  

و در مورد آن ھشدار می دھند. در حالیک مطھری از زیانھا و فشارھای سپاە و کارشناسان دوبارە از روند صعودی تورم در ایران می گویند، 
اند و ھر  ارگانھائی مانند بنیاد مستضعفان و غیرە بر اقتصاد ایران می گوید، بخشھائی ک از توان رقابتی بخش خصوصی بشدت کاست

ھای خود را بر دولت و بخش دولتی اقتصاد تحمیل ک اند خواست ردەاند، روزنام شرق طی گزارشی از بازگشت تورم دو آنگاە خواست
رقمی ب اقتصاد ایران می گوید، بازگشتی ک از آذرماە شروع شد. این روزنام بویژە از تاثیرات خطرناک باالرفتن قیمت دالر و تاثیرات 

ان د و در مورد تاثیرات بیشتر آن در آیندە بر شدید آن بر بازار خوراک، پوشاک و مسکن می گوید. تاثیراتی ک از ھم اکنون نمایان گشت
زندگی اقشار و طبقات پائین جامع ھشدار می دھد. این گزارش معقتد است ک اقتصاد ایران بشدت دالریزە است و گرایش اقتصاد ایران 

 بر خالف دوران دولت یازدھم ک در آن تورم مھار شد، دوبارە ب سمت افزایش تورم تمایل نشان می دھد.

ر دی ماە ما شاھد خیزش ھای مردمی علی وضعیت بد اقتصادی کشور بودیم ک در جریان آن شعارھا ھم چنین کل ساختار نظام د
  جمھوری اسالمی را نشان گرفتند.

، لحاظ کردن بخش بسیار مھمی از بودج کشور ب نھادھای  ھای سرسام آور جنگی در منطق واقعیت این است ک ب علت ھزین
و فرھنگی، آشفتگی در ساختار اقتصادی کشور ک در آن بخش نظامی و ارگانھای موازی ک حساب پس دە نیستند، و البت با نظامی 

پائین آمدن قیمت نفت ک منبع اصلی درآمد ایران محسوب می شود، کشور علیرغم تغییرات مثبتی ک دولت یازدھم بعد از پایان دوران 
یط بسیار دشواری مواج شدە است. در این میان، افزایش فشارھای حساب شدە دولت ترامپ بر ایران ک احمدی نژاد انجام داد، با شرا

لت برجام را ب گروگان و یا بھتر بگوئیم ب بازی گرفت است و از این طریق علیرغم ادام کجدار و مریض آن، اقتصاد ایران را بنوعی در حا
  آنچ ک ھست بدتر کردەاست.انتظار قرار دادە است، بازشرایط را از 

ظاھرا جمھوری اسالمی برای خالصی از این وضعیت، بویژە احتمال دوبارە خیزشھا، باید راە چارە بیاندیشد ک می توان در صورت ارادە ب 
  انجام آن، این راە چارەھا را ب کوتاە مدت و دراز مدت تقسیم کرد.

از گران تر کردن حاملھای انرژی، تخصیص بیشتر بودج ب بخش عمرانی، تخصیص بیشتر در کوتاە مدت ظاھرا باید از جمل ب خودداری 
ای، از جم ل یاران ب ضعفا بپردازد، و در دراز مدت از جمل در دو حوزە کالن تغییر ایجاد کند، ک یکی بازنگری در سیاستھای کالن منطق

اد ایران از طریق تحت کنترل درآوردن بخش نظامی و ارگانھای غیر رسمی گسترش نفوذ خود از طریق جنگ، و نیز ب یکدست کردن اقتص
  بپردازد.

ھنوز البت می توان گفت ک مورد اول امکان پذیر است اما مورد دوم تقریبا بویژە در شرایط حال امکان ناپذیر. زیرا ن جنگ در سوری و یمن 
نظامی و غیر رسمی اقتصاد ھست. حتی می توان گفت ک بعلت ادام دخالتھای پایان یافت است و ن نظر رھبر نظام بر کنترل نیروھای 

، تنش در روابط با آمریکا، و چند گانگی مراکز اقتصادی از لحاظ نیروی سیاسی کنترل کنندە آن، حتی راە کارھای کوتاە  ایران در منطق
  مدت ھم تاثیرات آن چنانی نخواھند داشت.

الزام تغییر در ساختارھای کالن قرار گرفت است. جمھوری اسالمی یا آن را می پذیرد، یا    ایران در آستانواقعیت این است ک ھم اکنون 
اینک بیشتر ب منجالب بحران ھا فرو خواھد رفت. ورود نیروی سوم ب عرص سیاست ایران، ک در اعتراضات اخیر شاھد آن بودیم، 

و گفتمان دیگری را در شعارھایش انعکاس داد را ن می توان نادیدە گرفت و ن با سرکوب برای  ورودی ک خیابان را جوالنگاە خود قرار داد
  ھمیش خف کرد.

  ھمین فردا! ؛با این وضعیت، آنان باز خواھند گشت
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