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  پیرامون انتخابات رياست جمھوری و شوراھای شھر و روستا
 

کانديدا توسط شورای نگھبان، تبلیغات انتخاباتی آغاز و با برگزاری سه مناظره و  ١٣٠٠بیش از  تن از بین ٦با گزينش و چینش 
انجام سخنرانی ھا، فضای انتخاباتی داغ گرديد. شورای نگھبان داوطلبین منتقد و زن را رد صالحیت کرد ولی ابراھیم رئیسی 

، تائید صالحیت به خون ھزاران انسان آغشته استش دست و بودهبا جنايت ھمراه از دوره جوانی تا کنون  اش زندگی را که
صادر کرد. با کنار رفتن قالیباف و اسحاق  ١٣٦٧نمود. او جزو ھیئت مرگ بود و حکم اعدام ھزاران زندانی سیاسی را در سال 

 راست  ھای جريانابراھیم رئیسی به عنوان کانديدای اصلی بلوک قدرت از حمايت جھانگیری، انتخابات دو قطبی شده است. 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برخوردار بوده و افراطی، فرماندھان سپاه و بسیج، صدا و سیما، جامعه روحانیت مبارز و 

سازمان تبلیغات اسالمی و بازوھای میدانی، رسانه ھا و نیروھای انسانی نظامی ـ امنیتی ھا در خدمت او قرار گرفته اند. 
  کومتی به نفع رئیسی، به معنی مھندسی کردن انتخابات است و می تواند مخاطره آمیز باشد. بسیج نیرو و امکانات ح
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  ... پیرامون انتخابات رياست

  ٢ادامه از صفحه 
اند و شعارھائی که  برنامهاما کانديداھای رياست جمھوری فاقد است. احزاب سیاسی  برنامه و رقابت انتخابات محل چالش 

برای جلب مردم ارائه می دھند، پشتوانه حزبی و کار کارشناسانه را ندارند. کانديداھای اصول گرايان به تقلید از احمدی نژاد، 
این در حالی است ک ھای محروم و کم درآمد جامعه را اخذ کنند.  شعارھای پوپولیستی سر می دھند تا رای گروه

   است. وارد کردە کشور سال ریاست جمھوری احمدی نژاد ضربات سنگینی بر اقتصاد  ٨رە پوپولیسم در دو

توانست سنجیده می شود. او   اشـ کانديدای اصالح طلبان و اعتدال گرايان ـ در اين دوره با کارنامه چھار سالهحسن روحانی 
ر حمله نظامی احتمالی، برداشتن بخش قابل موجبات رفع خطبرسر برنامه ھسته ای به توافق برسد و  ١+٥با کشورھای 

 .تورم را مھار کند و به بازار داخلی ثبات بخشدفراھم آورد، تحريم ھا و گسترش مناسبات با کشورھای اروپائی توجھی از 
کارنامه او در اين حوزه ھا مثبت است. اما حسن روحانی مصطفی پورمحمدی جنايتکار را که عضو ھیئت مرگ بود به عنوان 

، حصر رھبران در چھار سال گذشته فضای امنیتی اش را عملی نکرد. اکثر وعده ھای انتخاباتیوزير دادگستری گماشت و 
در مقابل او اعدام ھا و فشار بر فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشر ادامه پیدا کرد.  ،نقض حقوق بشرجنبش سبز، 

لت روحانی در چھار سال گذشته سیاست ھای ضدکارگری را سرکوب ھا سکوت کرد و از حقوق شھروندی دفاع ننمود. دو
پیش برد، اليحه تغییر قانون کار را که علیه کارگران و به نفع سرمايه داران بود، برای تصويب به مجلس ارائه کرد. او برای رفع 

ھم به  . عملی نشدن وعده ھای حسن روحانیتبعیض جنسیتی، مذھبی، ملی ـ قومی و طبقاتی قدم جدی برنداشت
  مانع تراشی بلوک قدرت و ھم به اعتدال گرائی، ناپیگیری و جايگاه طبقاتی او برمی گردد. 

  
  مواضع ما نسبت به انتخابات رياست جمھوری

و حق شھروندی نقض  ، منتقدينحقوق مخالفینو در آن  انتخابات در جمھوری اسالمی، غیرآزاد و غیردمکراتیک است
اسالمی نه برای تامین و تضمین حق شھروندی، که ابزاری برای تنظیم مناسبات قدرت در  می شود. انتخابات در جمھوری

شورای نگھبان با توسل به نظارت استصوابی و برحسب خواست دستگاه درون آن و رقابت بین جريان ھای حکومتی است. 
میان برگزيدگان شورای نگھبان امکان پذير واليت، کانديداھا را برگزيده و معرفی می کند. برای مردم ايران تنھا انتخاب از 

در عین حال انتخابات در مواقعی فرصت ھائی برای مردم فراھم آورده که برنامه جريان حاکم را برھم زنند و مھر خود  است.
  مبارزه می کنیم.انتخابات آزاد ھستیم و برای برگزاری  انتخابات غیرآزاد و مھندسی شدهمخالف را بر آن بکوبند. ما 

ھای منتخب امکان نمی دھند کارکرد ويژه خود را داشته  فقیه، نظامی ـ امنیتی ھا، راست افراطی و قوه قضائیه به ارگان ولی
باشند. به ھمین جھت ظرفیت ارگان ھای منتخب برای حل مشکالت اصلی کشور از جمله غلبه بر بحران اقتصادی و سامان 

ظر که گويا با انتخاب اين و يا آن کانديدا، کشور در دو راه کامأل متفاوت گام اين نبخشیدن به اقتصاد کشور محدود است. 
خواھد گذاشت، با توجه به باالدستی بلوک قدرت، توازن قوای موجود و ظرفیت نیروی اصالحی ـ اعتدالی با واقعیت 

  ا نیست و نبايد آن را ناديده گرفت. ھ ھم خوانی ندارد. در عین حال اين مسئله نافی تفاوت بین کانديداھا و سمت گیری ھا آن

سازمان ما در مقام يک سازمان اپوزيسیون و چپ دمکرات که دارای پرنسیپ ھای برنامه ای در حوزه سیاسی، اجتماعی و  
اقتصادی است و از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی، سوسیالیسم و منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان دفاع 

ند از کانديدائی حمايت کند که فاقد برنامه برای تامین آزادی ھای سیاسی و عدالت اجتماعی است. می کند، نمی توا
ابراھیم رئیسی و حسن روحانی دو کانديدای اصلی در انتخابات ھستند. دست رئیسی به خون ھزاران زندانی سیاسی و 

ه تشديد فضای امنیتی، تعمیق بحران اقتصادی، عضو سازمان آغشته است و پیروزی او در انتخابات ب ١٥٠از جمله بیش از 
تشديد تنش در مناسبات با کشورھای منطقه و جھان و يکدست شدن حکومت خواھد انجامید. ولی حسن روحانی ھم با 
توجه به کارنامه چھار ساله ، نگاه و عملکردش در حوزه حقوق بشر، آزادی ھای سیاسی و عدالت اجتماعی، سیاست 

مرار طلبی اش، کانديدای مورد نطر ما نیست. در اين انتخابات ما از کانديدائی حمايت نمی کنیم و از مردم ضدکارگری  و است
   .می خواھیم که به رئیسی جنايتکار رای ندھند

  انتخابات شوراھای شھر و روستا

به سبب  و روستا انتخابات شوراھای شھر متفاوت از انتخابات رياست جمھوری است.انتخابات شوراھای شھر و روستا 
فقدان نظارت استصوابی شورای اھمیت محلی آن برای شھروندان منطقه و نیز به لحاظ ی، ئگستردگی و تکثر جغرافیا

و آشنا به مشکالت محل وجود کاردان ی نسبتأ مساعد برای تاثیرگذاری و امکان انتخاب عناصر پاک دست، فضانگھبان، 
 یھا خواستهتامین در  یمساعدت ھمگانبرای  یساز زمینهی و م و مديريت شھرتنظیم روابط بین مرددارد. شوراھا در 

در تعدادی از شھرھا کارکرد واقعی خود را از  نقش دارد. شوراھا در برخی شھرھا و روستاھا کارکرد مثبتی دارند. اما یمحل
  .  انددست داده و به مراکز فساد و بندوبست تبديل شده

  
امکان انتخاب افراد پاک دست، کاردان و آشنا به مسائل محلی وجود دارد. از اين رو ما از و روستا انتخابات شوراھای شھر در 

   ھا رای دھند.  مردم دعوت می کنیم در مناطقی که چنین افرادی کانديدا شده اند، در انتخابات شرکت کرده و به آن
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  اھمیت انتخابات ریاست جمھوری در ایران   
 پور فرخ نعمت

   

 
 

  اسی کارآنالینیادداشت سی

انتخابات ریاست جمھوری در ایران بی 
گمان یک رویداد سیاسی مھم ب حساب 
می آید. رویدادی مھم ن صرفا از یک 
زاوی مثبت، بلک از یک نگاە منفی ھم. 
ب بیانی دیگر، مھم است زیرا ک ھم 
جریانات سیاسی، بخصوص اپوزیسیون 
ناچار ب موضعگیری در مقابل آن است، 

چ در جھت نفی آن حال این موضعگیری 
 باشد یا در جھت مشارکت در آن.

اما باز ھم موضوع این نیست. انتخابات 
ریاست جمھوری در ایران مھم است 
ساز ایجاد تحرکات و  زیراک زمین
محور  جنبشھای سیاسی و مطالب
است. و این تنھا ب یمن دو فاکتور امکان 
پذیر می شود: اول بعلت زندەبودن جامع 

ن و مشارکت فعال آن در جریان مدنی ایرا
روندھای انتخاباتی، و دوم بعلت عدم 
یکدست بودن حاکمیت در ایران. و منظور 
از عدم یکدست بودن حاکمیت در ایران 
ھم تنھا وجود جناحھای متفاوت نیست، 
بلک وجود ساختارھای متناقض در آن 
است ک ھرکدام مشروعیت خود را از 

  منابع مختلف می گیرند.

در میان ھم فاکتورھای بیانگر  اما
اھمیت انتخابات، شاید مھمتر از 
محوری مردم  اشان حضور مطالب ھم
می باشد ک بویژە در این سالھای اخیر 
باعث تند و تیزتر شدن مناظرات 
تلویزیونی میان نامزدھای گذشت از 
صافی شورای نگھبان شدە است. 
حضوری ک اگرچ تابحال در فرم اکسترم 

ی خود وجود ندارد و اگرچ مرتب و عال
زیر فشار نیروھای سرکوب و امنیتی 
حاکمیت است، اما آنچنان برجست و 
غیرقابل اغماض است ک می تواند جو 
درون حاکمیت را بشدت متاثر سازد، و 

درست این تاثر است ک توان جامع 
  مدنی ایران را بوضوح نشان می دھد.

یری ولی علیرغم این تاثیرگذاری، پیگ
مردم ایران بعد از نتایج انتخابات یک 
پیگیری ناقص و ناتمام است. واقعیت این 
ھای  است ک مردم بنوعی ب خان
خودشان برمی گردند و عمدتا کار را تنھا 
برای انتخاب شوندە خود باقی می 
گذارند. ما با این پدیدە ھم در دوران 
اصالحات روبرو بودیم و ھم در دوران 

الحی. در واقع می توان اعتدالی ـ اص
گفت ک مردم تنھا از امکانات درون 
حکومتی برای تاثیرگذاریھای کالن 
استفادە می کنند، و در غیر آن ما شاھد 
ادام چنین روندھائی در درون جامع 
نیستیم. این در حالیست ک در جامع 
ایران ما بیش از پیش ب این حضور و 

  ادام آن احتیاج داریم.

ناظرەھای این دور از انتخابات در چنانک م
ایران نشان داد، مسائل بسیار حادتر از 
آن شدەاند ک بتوان از آنھا گذشت. 
واقعیت این است ک کشور بطور کلی 
وارد روندھائی شدە است خطرناک ک 
در صورت عدم ارائ راەکارھای مناسب 
کامال مستعد وارد شدن در سراشیبی 

  بحرانھای خطرناک است.

م ایران اگر فعال راھکار تغییر و مرد
دگرگونی از طریق مقابل رودرو را ترجیح 
نمی دھند و کماکان پایبند روشھای 

اند، باید متوج باشند  اصالحی و تدریجی
ک در صورت عدم حضور پایدار آنان ک 
الزم یک رفتار اصالح گران و تحول 
طلبان است، حضور انتخاباتی آنان ھم 

  انی نخواھد رسید.ب نتایج چند

دولتھا ھمیش ب ماندگاری و ماند یک 
تمایل ذاتی و عمومی دارند. شکستن 

این حالت تنھا ب یمن فشار از پایین 
امکان پذیر است. حال گاھی در صورت 
پایبند بودن مردم ب این حالت، امکان 

  غیراصالحی ھم فراھم می آید. تغییرات 

اد ک مناظرات اخیر میان نامزدھا نشان د
وضعیت در حقیقت بسیار دشوارتر و 
ناپایدارتر از آن است ک در ظاھر تصور می 
شود. دست حاکمیت در واقع زیاد باز 
نیست. حاکمیت نمی تواند خودش را 
بعنوان یک پیکرە واحد جمع و جور کند. 
بخشی از آن سیگنال می دھد ک موافق 
ادام وضع موجود نیست، و ھمین امکان 

ب توان و امکان ادام حضور می دھد ک 
مستمر مردم بر خالف قبل، بیشتر 

  باورداشت باشیم.
امری ک تغییر در ایران را با مشکل جدی 
مواج کردە است ھمین مسئل است. ما 
با انقطاع حضور مواجھیم. نمی شود 
مقامی را ب کسی سپرد و تنھا ب انتظار 
عمل او نشست. در انتخاباتھا، 

وغھا و وعدەوعیدھا زیادند، دروغگوئی، در
ی »راست«اما می شود آنان را ب 

برگرداند، بشرطی ک حضور مردم وجود 
» راستی«داشت باشد. حتی می شود 

را ھم بدون آن دروغگو دوبارە برگرداند! آن 
دروغگوئی ک خود پشتیبان دولت احمدی 
نژاد بود و مسئولیت دارد در قبال تمام آن 

دورە دولت نھم و  ویرانکاریھائی ک در
دھم صورت گرفتند، دروغگوئی ک حال با 
ھا درصدد است برای  تاکید بر ھمان برنام
ھشت میلیون بیکار ایرانی در ھر سال با 
کف یک تا یک میلیون و نیم شغل، کار 
ایجاد کند! آن دروغگوئی ک آمدە تا دوبارە 
ھا و مسکن مھر،  با احیای چند برابر یاران

اد کشور را دچار تورم بار دیگر اقتص
سرسام آور و اغتشاش در امر زمین و 
ساختمان سازی کند. آری! تنھا بشرط 

دار.   حضور ممتد و دامن
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  نگاران بردارند و در نخستین گام، کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را از زندان  باید دست از سرکوب مدافعان حقوق بشر و روزنامه 

 آزاد کنند. 

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨١ شماره    

 

 در رقابت انتخاباتی» سال اعدام ٣٨«
  

 سیامک سلطانی

  اسی کارآنالینیادداشت سی

کشور ما این روزھا شاھد رویدادھائی 
است که تاثیرات معینی در صحنه 
سیاسی کشور، و چه بسا در ابعادی 
وسیعتر به بار خواھند آورد. از جمله این 

ھا سخنان حسن روحانی در  رویداد
شھرھای ارومیه و ھمدان از اھمیت 

باردر  ای برخوردارند. برای نخستین ویژه
می ایران، یک نفر در مقام جمھوری اسال

سال اعدام  ٣٨«ریاست جمھوری، از 
ھای بریده و  زبان«و نیز » وزندان
سخن می گوید؛ » ھای دوخته دھان

ھرچند این اظھارات در عرصه حقوق 
ھا و نیز دیگر  شھروندی و آزادی

 ٤ھای زندگی مردم با تاخیری  عرصه
 ٤گیرند، و در ھمین  ساله صورت می

ی به اتھام طرح ھمین سال نیز بسیار
سال اعدام و  ٣٨«موارد در شمول 

قرار گرفتند و ھنوز نیز در زندان و » حبس
اعتصاب غذا و تحت شدیدترین فشارھا 
بسر می برند. روشن است که روحانی 

تواند از پیآمدھای این سخنان و  نمی
آن در جمھوری اسالمی، » ھزینه«میزان 

که بی اطالع باشد؛ اما به نظر می رسد 
روند وقایع و تاکتبک انتخاب شده از جانب 
ھر دو رقیب اصلی او یعنی رئیسی و 
قالیباف، در جلوگیری از پرتاب شدن 

نبود آزادی و خفقان و «"توپ" به زمین 
و تاکید بر فقر و وضعیت » سرکوب

اسفناک معیشتی اقشار وسیع مردم 
کشور، و تالش آنھا در "منزه" نشان دادن 

آنھا در تمامی فجایع  خود و "عدم نقش"
اقتصادی رخ داده در کشور، روحانی را در 
برابر انتخابی قرار دادند که با قدم نھادن 
در این راه، در جھت تاثیرگذاری بر 

  مخاطبان این سخنان، حرکت کند. 
 ٣مخاطبان این سخنان را می توان به 

  گروه تقسیم کرد.
ھای اپوزیسیون  گروه اول: سازمان 

 ٣٨«ود در زمره قربانیان این حکومت که خ
قرار دارند و سالیان » سال اعدام و حبس

بسیار چه در ایران و چه در جھان، از ھر 
فرصتی برای افشای این جنایات، 

اند. اعتراض وسیعی که به  استفاده کرده

ثبت نام و تائید نامزدی ابراھیم رئیسی از 
جانب شورای نگھبان، صورت گرفت، دقیقا با 

سال  ٣٨«ی فصل خونینی از این ھدف افشا
یعنی فاجعه کشتار زندانیان سیاسی، ...» 

آغاز شد و ھنوز نیز ادامه دارد؛ این سخنان 
می توانند به عنوان فرصتی تازه در تداوم 

ھا برای ایستادگی در برابر خیز یکی از  تالش
اعضای ھیئت مرگ به مقام ریاست 
 جمھوری، طرح گردند. قطعا این نکته نیز به
درستی مطرح خواھد شد که اعتراف و 

سال اعدام و  ٣٨«اعتراض روحانی به 
، قاعدتا باید وزیر دادگستری خود او را »زندان

ھم که یکی از اعضای ھیئت مرگ بود، 
شامل شود؛ و این پرسش که چرا او به این 
مقام انتخاب شد؟ از جایگاه امروز و با گذشت 

سال از آن تصمیم، یعنی انتخاب  ٤
رمحمدی که البد تصمیمی سیاسی و با در پو

ھای روحانی در انتخاب  نظر گرفتن محدودیت
ھا، و نیز  برخی از وزرا و مسئولین وزارتخانه

اصرار وی در آن مقطع به حفظ اعتدال از 
طریق برھم نزدن توازن سیاسی در باال، 
صورت گرفت، می توان و باید انتظار داشت 

ه حقوق که در مناظره آتی، پرداختن ب
ھای اجتماعی و بررسی  شھروندی و آزادی

، تنھا به رئیسی »سال اعدام و زندان ٣٨«
  محدود نگردد.

گروه دوم: مقامات جمھوری اسالمی در 
اند؛ از جمله رقیب  ھای مختلف حکومتی رده

اصلی روحانی در انتخابات، ابراھیم رئیسی 
که نه تنھا از طریق سخنان روحانی، و نه 

آن، به دلیل مخالفت صریح و حتی پیشتر از
ھا،  ایستادگی آیت هللا فقید منتظری، با اعدام

بلکه به علت حضور مستقیم و نقش 
گیرنده در کشتار زندانیان سیاسی،  تصمیم

ھمراه با آمران و عامالن، در جایگاه یکی از 
  اصلی این جنایت قرار دارد؛ متھمین

گروه سوم: این دسته از مخاطبان در حقیقت 
اند و  ی اصلی شرکت کننده در انتخاباتنیرو

این نیروست که نقش تعیین کننده، نه تنھا در 
ھای آن نیز، خواھد  روند بلکه در نتایج و پیامد

داشت. قابل تاکید است که در تمامی این 
تالش بسیاری از » سال اعدام و زندان ٣٨«

جانب ھم اپوزیسیون و ھم حامیان والیت 

این دسته از مخاطبین،  گذاری بر فقیه در تاثیر
با اھدافی متفاوت، صورت گرفت. اگر تمامی 
تالش اپوزیسیون بر این بود که با روشنگری در 

گرفته، دست آمران و  قبال جنایات صورت
گیری در قبال  عامالن جنایت را از تصمیم

سرنوشت مردم و کشور کوتاه کند، در مقابل 
ت و با اما طرف دیگر با استفاده از تمامی امکانا

، ھرگونه تالش به »خط قرمزی ضخیم«ایجاد 
شکستن دیوار سکوت در ھر سطحی را 
سرکوب کرد با این گمان که خواھد توانست 

  ھا را از میان ببرد. این تالش

به این واقعیت نیز باید اذعان داشت که بخش 
ای از این گروه، به اقتضای سن و سال،  عمده

ی کلیات در جریان نه فقط جزئیات، بلکه حت
قرار  ٦٠جنایات صورت گرفته در دھه سیاه 

چنان درگیر تامین  ندارند. بخش دیگری نیز آن
است   نان و بھبود ھمان حداقل شرایط زندگی

که حتی فرصت آگاھی از آنچه که بر بخش 
است و   آگاه و روشنفکر جامعه رفت را نداشته

اکنون نیز ندارد. این بخش، ھمان نیروئی است 
رو،  و حامیانش در انتخابات پیش  که رئیسی

ھا حساب باز کرده  جدا از امکان تقلب، روی آن
  اند.

مراسم ارومیه و ھمدان و تجمع دیروز مردم در 
استادیوم شیرودی، از یکسو و سفرھای 
استانی رئیسی بویژه به مناطق محروم کشور 
که نشان از اصرار او و حامیانش در ماندن و 

ھای  ارند، گمانه زنیپیروزی در انتخابات د
اند. از جمله این  بسیاری را در جامعه دامن زده

احتماالت می توان به تالش اصولگرایان و 
راست افراطی به بسیج نیرو و یکسره کردن 

ھا به  کار و بیرون آوردن نام رئیسی از صندوق
ھر قیمتی، اشاره کرد. گمانه دیگری نیز وجود 

ت به دور دارد: احتمال کشیده شدن انتخابا
دوم و اعالم نام رئیسی به عنوان پیروز 
انتخابات، به کیفیتی مشابه آنچه که در 

گرفت. در ھر  انتخاب دوباره احمدی نژاد صورت
حال با توجه به وقایع چند روز اخیر و نیز وعده 
اخیر روحانی به سخنان فراتر از آنچه که در 
ارومیه و ھمدان مطرح کرد، می توان انتظار 

روز مانده به انتخابات، شاھد  ١٠که در داشت 
ھای قابل توجھی با اثرات نا معلوم در  تکان

  صحنه سیاسی کشور باشیم.

   

  از متن اطالعیه مشترک 
...  

را بپذيرند. اکنون که اين کشتار به  ٦٧با انتشار نوار صوتی، سران جمھوری اسالمی مجبور شدند که دست از انکار بردارند و کشتار 
معرفی گرديده است، ما به عنوان نیروھائی که صدھا تن از اعضاء آن در  »ھیئت مرگ«از جانب حکومتگران پذيرفته شده و  اجبار 
شده اند، ھمراه با خانواده جان باختگان و نیروھای آزاديخواه، خواستار محاکمه آمران و عامالن فاجعه ملی از جمله اعدام  ٦٧سال 

  .ابراھیم رئیسی ھستیم
  

  پھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چ

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت
 پکنشگران چ



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٨١شماره     

 آزمون رئیسی و آزمون ما
  بیژن اقدسی

سپاس پیشاپیش از ھمٔه کسانی که  با
بھای خود را وقف خواندن این  وقت گران
 کنند. نوشته می

مرداد  ١٩شنبه،  ماه پیش در روز سه ٩) ١ 
آقای احمد منتظری، در اقدامی  ١٣٩۵

مند، نوار گفتگوی پدر  جسورانه و ارزش
علی منتظری  هللا العظمی حسین خود، آیت

ور احکام قتل با ھیئت مرکزی مسئول صد
را از  ١٣۶٧زندانیان سیاسی در سال 

هللا منتظری در  طریق تارنمای رسمی آیت
اختیار عموم مردم قرار داد. از آن ھنگام نام 
ابراھیم رئیسی، که تا آن ھنگام در پس 

ھای آغازین حکومت  نام دیگر جانیان سال
والیی پنھان مانده بود، نام کسی که 

هللا خمینی، رھبر و  روحهللا  الجنایٔه آیت نایب
گذار جمھوری اسالمی ایران در  بنیان

کشتار ھزاران تن از فرزندان آزادٔه این مرز و 
بوم بود، در برابر چشم آزادگان ایران از پرده 
برون افتاد. ھمان ھنگام گمان نه تنھا من 
بر این شد که خطر جانی بزرگی که آقای 

بل احمد منتظری با انتشار نوار گفتگو متق
ای باشد که  است، باید در پیوند با نقشه

برای تحمیل ابراھیم رئیسی به میھن 
ماه  ٩مشترک ما چیده شده است. روند 

گذشته و فراکشاندن قاتل ھزاران ایرانی 
پرداز بیت  آزاده از سوی مھندسان کالن

رھبری، این گمان را تبدیل به یقین کرده 
  است.

 تر شدن به موعد با ھر چه نزدیک )٢
انتخابات ریاست جمھوری نام ابراھیم 

تر از پستوھای بیت به  رئیسی ھر چه بیش
بیرون رسانده شد. این که رئیسی که 
صیغٔه رھبریش خوانده شده است، سبقٔه 
اجرایی ندارد، دارای آن اھمیت قانونی، 
جایگاھی و واقعی نیست که موجبی قابل 

ھای  قبول برای فرستادن او به میدان رقابت
ابات ریاست جمھوری و سوزاندن قریب انتخ

به یقین او به عنوان رھبر آینده باشد. به 
گمان من علت فرستادن رئیسی به این 

تواند دو چیز باشد. نخست این  مصاف می
که رئیسی برای پوشیدن قبای رھبری 

رقیب نیست. در این  اصلح است، ولی بی
شرایط برای تجمیع آرای مجموعٔه بیت بر 

واقعی رئیسی این شرط گذاشته اصلح بودن 
شده است که او باید با تکیه بر 

ھا و تدارکات  ھا، کارپردازی پشتیبانی
ای بیت  نیروھای نظامی، امنیتی و رسانه

رھبری از آزمون ریاست جمھوری سربلند 
بیرون آید تا با از میدان به در کردن رقبا و 

ھای موجود در میان  خوانی خواباندن مخالف
بیت رھبری به عنوان رھبر از ھای  خودی

پیش تعیین شدٔه سوم مورد توافق قرار گیرد. 
شق دوم این که بیت رھبری ھمانند 
انتخابات دور دھم ریاست جمھوری در سال 

عزم بر کودتای انتخاباتی و غارت آرای  ١٣٨٨
مردم کرده است و انتخاباتی که برگزار 

سازی برای مصارف و  خواھد شد، تنھا صحنه
ای و جھانی  ھای داخلی، منطقه نمایی قدرت

  است.

انتخابات ریاست جمھوری دور دوازدھم و ) ٣ 
دار ھزاران فرزند آزادٔه ایران  ورود قاتل سابقه

آزمونی برای ما آزادگان ایرانی نیز است. 
آزمون ما این است که آیا ما توان آن را داریم 

ھای ممکن  که با استفاده قاطع از ھمٔه راه
ترین  فراکشاندن یکی از برجستهمانع از 

ھای کنونی جنایت، استبداد، غارت و  نمونه
فساد در نظام والیی به مقام اگر چه 

االختیار ریاست جمھوری شویم؟ آیا  مسلوب
خواه ایران با فشار  ھمٔه ما مخالفان آزادی

الجمع  منسجم حاصل از ابزار به ظاھر مانعة
از تحریم از یک سوی و رأی سفید و مخالف 

سوی دیگر خواھیم توانست در صورت عدم 
ارتکاب غارت آرای مردم از سوی بیت رھبری 
مانع از جلوس تبلوری مجسم از جرثومٔه 
وجودی حکومت والیی بر تخت ریاست 
جمھوری باشیم، تختی که قرار بوده است، 

  گه نمایندٔه مورد اعتماد مردم باشد. نشستن

نقل است که ھنگامی که پزشک ) ۴ 
ی به قصد ارتکاب قتل محمد فرخی احمد

راه روزبانان رضاشاھی وارد  یزدی به ھم
شود، این شاعر آزادٔه  گاه وی می اسارت

تقال تسلیم سرنوشت این  ایران خود را بی

کند و دست به  مرگ محتوم خود نیز نمی
  زند. مقاومت در برابر جالدان می

آری، این نظام والیتی، نظامی فاسد و 
می استبدادی است که فسادگستر، نظا

بیت رھبری آن از مردم، میھن، دین، شرف، 
وجدان و از ھر آن چه که خوب و مثبت است 
و حتی از امکان ادامٔه حیات منحوس نظام 

گذارد تا قدرقدرتی چند  خود نیز مایه می
صباحین خود را تثبثت کند. و آری، رئیس 

ای  جمھور در نظام والیی اختیارات گسترده
خواھان ایرانی دور باد  ا از ما آزادیندارد. ام

که در برابر حریفی که در برابر مردم خود تا 
به دندان مسلح است، مقاومت نکنیم. اگر 
قرار است بیت رھبری تنھا با تقلب در 

ھای آرای خود نظام امکان منکوب  صندوق
کردن ما را داشته باشد، بگذار چنین شود. 

ای  شتهنباید حالوت نشاندن رئیسی یا گما
دیگر بر سرنوشت این مردم و مرز و بوم را 
بدون مقاومت به جان خرید، حتی اگر 

  شکست در این پیکار نابرابر محتوم باشد.

سال گذشته ھزاران ھزار فرزند  ٣٨در 
سرفراز این مرز و بوم با نه گفتن روی در روی 
و چشم در چشم به حاکمان زورگوی والیی، 

و آبادی مردم و جان و جوانی در راه آزادی 
اند. ھزاران ھزار ایرانی دیگر با  میھن گذاشته

ھای  عزم مخالفت با استبداد پای صندوق
اند. ھزاران ھزار تن  رأی حضور به ھم رسانده

از کارگزاران پیشین خود این نظام استبدادی 
در روندی که کماکان ادامه دارد، به جبھٔه 

اند. پایٔه اجتماعی  مخالفین آن پیوسته
ستبداد تضعیف شده است و این روند ا

گسست جاری است. من شکی ندارم  بی
که بسیاری از جوانان عضو بسیج و سپاه نیز 

  دل در گروی مردم و میھن خود دارند.

دھه  ۴ما برای غلبه بر بختکی که نزدیک به 
است که به زندگی مشترک ما افتاده است، 

ھا، به ھمٔه این نیروھا  به ھمٔه این مقاومت
نیاز داریم. ھر مقاومتی در برابر استبداد ایران 

  بر باد ده فقاھتی مقاومتی خجسته است.

 

 

  جایگاه اقلیتھا ...
  ٩ادامه از صفحه 

ه یا ھر دیوان دیگری که * شاید* روزی تاسیس گردد المللی دادگستری الھ المللی آن را در دیوان بین امید است روزی در سطح جامعه بین
  مشاھده کنیم.

  پایان سخن
ھایی که تا چند دھه پیش حتا وجودشان نه تنھا مورد عالقه  سازد که اقلیت بررسی اسنادبین المللی به درستی این واقعیت را نمایان می

ھا را یک امر  ھا تا پیش از جنگ جھانی اول مسائل مربوط به آن ھا در مواردی می نمودند و دولت دولت ھا نبود، بل، سعی در سرکوب آن
ِ حقوق بین الملل در  سیاسی تلقی کرده و آن را در حیطه صالحیت ھای ملی خود می دانستند. اکنون به عنوان یکی از موضوعات جارِی روز

وری انسان، مانند احترام به مالکیت و حتا حق حیات نیز در آمده اند. اینان کسانی بودند که حتا حق برابری با اکثریت نداشتند و از حقوق ضر
  ھا می شود. اند و امروزه سخن از واگذاری حقوق خاص اقلیتی افزون بر حقوق و برابری به آن مواردی برخوردار نبوده

وضعیت طبیعی آن حفظ اکنون پرسش این است که چگونه محیط زیست این بومیان را طراحی کنیم که برای سالمتی آنان مضر نباشد و 
المللی مانند * پروفسور کاپوتورتی* و زحمات مؤسسات حقوق بشری مانند کمیته منع  ھای حقوق دانان بین ھا مرھون تالش ھمه این گردد.

مللی برای ال ھا دور نماید و با در نظر گرفتن مسئولیت بین نیز نتوانست خود را از اقلیت* ٢٠٠١تبعیض بوده است. حتا * اجالس دوربان، 
دولت ھای اِعمال کننده تبعیض نژادی و حق جبران خسارت برای متضررین (در مواردی اقلیت ھا) بیشترین خدمت را به توسعه حقوق بین 

  ھا نمود. الملل در خصوص اقلیت
ھا نیز مانند  اشیم تا اقلیتالمللی و منطقه ای مربوطه،شاھد این ب ھای حقوق دانان و مؤسسات بین بدین سان امید است که با ادامه تالش

بقیه جمعیت کشور بتوانند در توسعه کشورشان به ویژه در جھان سوم بکوشند و حفظ مرزھای سیاسی و تمامیت ارضی کشورھایی که 
  ھای نژادی، زبانی، ملی و مذھبی خود حراست کنند. ھای خود قرار داده، از ویژگی ھا به زندگی مشغولند را سرلوحه برنامه در آن

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه    ٨١شماره     

 

 !کارگران ب دشمنان طبقاتی شان رای نمی دھند

 صادق کار

 
ھای اخیر در جریان تبلیغات و  در ھفت
مناظرەھایی ک بین کاندیداھای ریاست 
جمھوری انجام شد، کاندیداھا ب ھنگام 

ھایی از  علی یکدیگر بخشافشاگری 
یکدیگر  ھای جنایات، فساد و غارت گرایی

را افشا کردند، و مردم از زبان اشخاصی 
ک طی دەھا سال جزو مسئوالن و 
تصمیم سازان اصلی بودەاند، با بخشی 

چ در پس پردە قدرت گذشت و  از آن
کشور و مردم را ب افالس و فالکت دچار 

ر در گذشت کردە، بیشتر آشنا شدند. اگ
ای از جنایات  نیروھای اپوزیسیون گوش
را افشا می کردند، اما این بار مردم 
ھمان چیزھایی را ک نیروھای 

گفتند را از زبان  اپوزیسیون می
کاندیداھای دو جناح اصلی قدرت 

  شنیدند.

ھای معیشتی،  حاد شدن دشواری 
بیکاری، رکود و مسائل اقتصادی و 

ھا موجب  حساسیت مردم نسبت ب آن
ھایی ک خود آفریدگار این  شد تا ھمان

اوضاع ھستند دوبارە برای ب دست 
آوردن آرای کارگران و مزدبگیران و فقرا 
خود ب جلد منتقدان وضع موجود بروند و 
با فریبکاری چنین وانمود کنند ک گویا به 
خاطر از بین بردن فقر و بیکاری و دادن 

کارگران  یاران و از روی دل سوزی برای
 کاندیدا شدەاند.

رو در دادن وعدەھای دروغ، گوی  از این
سبقت را از ھم ربودند. در حین مناظرە 
آخر ک از تلویزیون رژیم پخش شد، 
رئیسی حتی خود را نمایندە کارگران 
خواند و مدعی شد ک گویا او ب دلیل 
نگرانی از فقر و فالکت کارگران کاندیدا 

رگران و فقرا را از شدە است، تا بتواند کا
فقر نجات دھد! قالیباف نیز با انگشت 
گذاشتن بر بیکاری و فقر، ادعا کرد ک 

ھا ک کنترل  درصدی ٤برای مقابل با 
ثروت و قدرت را ب انحصار خود درآوردە و 

اند و  عدالتی مسبب فقر و فساد و بی
ھا، پا ب میدان  درصدی ٩٦گرفتن حق 

  رقابت گذاشت است!

و جھانگیری نیز مرتب با دادن  روحانی
کردند ثابت  آمارھای کاذب، سعی می

کنند ک در چھار سال گذشت گویا 
سطح زندگی کارگران و کارمندان و 
بازنشستگان را با افزایش دستمزد و 
حقوقشان بھبود دادەاند و کلی اشتغال 
ایجاد کردەاند و قصد دارند در چھار سال 

باال ببرند.  آیندە نیز سطح زندگی مردم را
باوجود اذعان ھم کاندیداھا ب فقر، 
فساد و بیکاری رکود، و ناکار آیی، اما 

کدام حاضر نبودند مسئولیت وضع بد  ھیچ
موجود را بپذیرند و در حالی ک ھم 

ھھا سال گذشت  ھا طی د آن
ھای مھم و کلیدی داشت اند،  مسئولیت

در تالش بودند ک مسئولیت ویرانی 
و فالکت مردم را ب گردن  کشور، فقر

  دیگری بیندازند.

  

  

ھایی  ھا و جناح اما کیست ک نداند ھم این
کنند، ب یک  اش می ھا نمایندگی ک آن

اندازە در کشاندن اوضاع کنونی نقش داشت 
ھا  و دارند؟ و کیست ک نداند اگر این

 ٣٨توانستند، کاری برای مردم بکنند، در  می
اگر نتوانستند از  کردند و سال گذشت می

  توانند؟ این ب بعد ھم نمی

کاری و دادن وعدە ھای  ھایی ک با فریب آن
کنند با ب دست آوردن  شیرین سعی می

جمھور شوند،  رأی کارگران و فقرا رئیس
شان بدون استثنا در ایجاد فقر و  ھمگی

بیکاری و دھھا معضل دیگر، در از میان 
ر وحقوق کارگران و سای برداشتن حق

، در فساد و غارت اموال  زحمتکشان جامع
ھای کارگری  عمومی، و در سرکوب سازمان

ھا  اند. این سال گذشت سھیم ٣٨طی 
  چیزی نیست ک کارگران و مردم ندانند.

کدام از این کاندیداھا ھرگز، سابق  ھیچ 
ندارند ک در گذشت اعتراضی ولو کوچک ب 

شند. وحقوق کارگر کرده با سازی حق پایمال
از زمان دولت رفسنجانی تاکنون، ھر دولتی 
ک روی کارآمدە، اعم از محافظ کار، 

گرا ھمگی تالش  طلب و اعتدال اصالح
وحقوق کارگران را  اند بخشی از حق کردە

کار ک  سلب کنند. رئیسی کاندیدای جنایت
ً بیش از کاندیداھای دیگر مورد عنایت  ظاھرا

ای قرار دارد، دھھا سال  است ک در خامن
اندرکار کشتار و  دستگاه قضایی رژیم، دست

  سرکوب مخالفین بودە. 

عام زندانیان سیاسی در سال  در جریان قتل
ھای  صدھا کادر و رھبر برجست سازمان ٦٧

کارگری را ب جرم حمایتشان از حقوق 
زحمتکشان ب ھمراە ھزاران تن از مبارزان 

و آزادی خواە به جوخه اعدام سپرد. فساد 
ھا و  فالکت امروزی نتیج ھمین سرکوب

با چنین  کشتارھاست. حال این جانی،
ای خود را سخن گوی کارگران و فقرا  سابق

سایر کاندیداھا نیز ک در گذشت   خواند. می
ھای کلیدی امنیتی و دولتی داشت و  پست

دارند در مقام باالدستی در جنایت رئیسی 
  شریک ھستند.

ھای  در میتینگ روحانی اینک در حالی
انتخاباتی اش فریب کاران وعدە آزادی می 
دھد و سربست از گذشت رئیسی انتقاد 

دست  اش ھم می کند ک وزیر دادگستری
بودە است و ب  ٦٧رئیسی در جنایت سال 

وعدەھایی ک چھار سال پیش دادە بود ھنوز 
عمل نکردە است. او ب درستی از اعمال 

کند،  یباف انتقاد میگران و فساد قال سرکوب
حال سخنرانی حمایتی خودش  ولی درعین

کند.  از سرکوب دانشجویان را الپوشانی می
کند ک پروندە قالیباف در دست  اذعان می

خودش بودە، ولی اقدامی علی او نکردە 
است! در چھار سال گذشت دولت روحانی 
نھایت تالشش را برای از بین بردن قوانین 

اشتن دست کارفرماھا در حمایتی و باز گذ
زورگویی و تشدید استثمار کارگران ب کار 

گرفت است. او ب دروغ در مناظرە سوم 
میلیون  ١،١گوید دستمزدھا را ب  می

رساندە این در حالی است ک دستمزد 
ھزار تومان تعیین شدە و این  ٩٣٠کنونی 

  چھارم خط فقر است. مبلغ یک
  

رانی ک طی چھار سال گذشت تعداد کارگ
درصد  ٣٠کنند  با قرارداد موقت کار می

، تعویق در پرداخت دستمزدھا  افزایش یافت
دو برابر شدە، صدھا ھزار کارگر از شمول 
تأمین اجتماعی خارج شدەاند، حق بیم 
پزشکی دو برابر شدە، آمار بیکاری حداقل 

درصد باال رفت و شمار تلفات حوادث  ٢
ادعا   ت. شغلی ھمچنان در حال صعود اس

کند با کاھش تورم سرعت گرانی را  می
مانع شدە، اما طبق آمارھای رسمی طی 

ھا  چھار سال گذشت ھزین غذای خانواده
درصد رسیدە؛  ٤٠درصد کل درآمد ب  ٣٢از 

گوید فروش نفت را دو برابر کردە ولی  می
تقسیم درآمد سران ناعاالن تر از دوران 

مدھای نژاد شدە و افزایش درآ احمدی
نفتی ب جیب ثروتمندان سرازیر شده 

  است.
روحانی و جھانگیری ھر دو ب رئیسی و 

دادند  قالیباف به خاطر وعدەھایی ک می
کدامشان کالمی در مورد  تاختند، ولی ھیچ

ھای کار و بھبود  قانونی حاکم بر محل بی
شرایط شغلی و معیشتی کارگران ب زبان 

ی جز آن نیاوردند. این سکوت معنی دیگر
ک در چھار سال آیندە ھمین روال توسط 

  دولت ادام خواھد یافت ندارد.

ھای فریب کاران بسیاری در این  تالش 
ایام برای رأی گرفتن از کارگران و فقرا 
توسط کاندیداھا و ھوادارانشان صورت 

گیرد. کارگران نباید فریب این وعدەھای  می
ی ھا کدام از جناح دروغ را بخورند. ھیچ

حکومتی ب راستی قصد اجرای 
دھند ندارند. این خود  وعدەھایی را ک می

توانند با تداوم  کارگران ھستند ک می
طور ک  ھمان اعتراضات و مبارزاتشان 

توانستند دولت را وادار ب پس گفتن الیح 
ضد کارگری و ارتجاعی تغییر قانون کار 

وحقوقشان را از سرمای  کنند، بقی حق
  بگیرند. داران 

رأی دادن ب ھر یک از کاندیداھا درواقع رأی 
دان ب بقای حکومتی است ک تاکنون 
ثمری جزء فقر و سرکوب برای زحمتکشان 
در بر نداشت است. رأی دادن ب روحانی 
یعنی رأی دادن ب الیح ضد کارگری، ب 
قراردادھای موقت، ب دستمزدھای زیر خط 

رگری، ب فقر، ب سرکوب سندیکاھای کا
سازی مدارس ...  بیکاری و فقر ب خصوصی

و رأی دادن ب قالیباف و رئیسی یعنی رأی 
دادن ب فساد و سرکوب، سانسور، ب 
غارتگران و قاتالن ، ب ماجرا جویان و 

طلبان. رأی ندھید تا ھم از رأی  خشونت
شما علی خودتان استفادە نکنند و ھم 

قوقتان را وح مجبور شوند درازای رأیتان حق
  ب رسمیت بشناسند.

   



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٨١شماره     

 زنان و انتخابات شوراھا          
  مریم رحمانی                                 

نام در انتخابات شوراھای  : ثبتبیدارزنی
حکایت از رشد  ٩۶شھر و روستا در سال 

نام نسبت به انتخابات  درصدی ثبت ١۴
ابق گذشته دارد. این در حالی است که مط

شدگان  نام آمارھای اعالم شده تعداد ثبت
درصدی  زن نیز نسبت به دوره قبل رشد یک

  .داشته است

نام تا  بر طبق آمار وزارت کشور از ابتدای ثبت
ماه،  یکشنبه ششم فروردین ٢۴ساعت 
زن، زنان معادل ١٧٨٨۵نفر شامل  ٢٨٧۴٢۵

۶ ٩٣مرد معادل  ٢۶٩۵۴٠درصد و ٣ ٧ 
انتخابات شوراھا  نام و برای حضور در ثبت

  .اعالم آمادگی کردند

بر اساس این آمار تعداد کل داوطلبان زن 
نفر و تعداد ٧۴٣ھزار و۶برای شوراھای شھر 

 ۴٨کل داوطلبان مرد برای شوراھای شھر 
نفر است. ھمچنین تعداد کل  ١۴۵ھزار و 

ھزار  ١١داوطلبان زن برای شوراھای روستا 
رد برای نفر و تعداد کل داوطلبان م ١۴٢و 

نفر  ٣٩۵ھزار و  ٢٢١شوراھای روستا 
  .است

 
  

  

  

  

  

  

  

  

کنندگان در  نام ھمچنین تعداد نھایی ثبت
شورای شھر در استان تھران از سوی 

نفر اعالم شد،  ۴١٧ھزار و  ١٠وزارت کشور
تن  ۴٣٣ھزار و  ٨که در دوره گذشته  درحالی

نام کرده بودند. در حقیقت در پنجمین  ثبت
 ٢٨٢نفر برای  ۴١٧ھزار و  ١٠دوره شوراھا 

کرسی در  ١٧٢١کرسی در شھرھا و 
نام  روستاھا در کل استان تھران ثبت

 .اند کرده
نفر در    ۴٣۴١نفر در حوزه شھری و  ۶٠٧۶

حوزه روستایی استان تھران داوطلب 
نفر از  ١٣٣٧اند؛  انتخابات شوراھا شده

 .نفر نیز مرد ھستند ٩٠٧٩داوطلبان زن و 
کننده در این دوره نشان  نام تافزایش زنان ثب

از این دارد که بخشی از فعاالن مدنی و 
کنند سدھای پیش رو  سیاسی تالش می

را بشکند و موانع حضورشان را در ساختار 
سیاسی کشور پشت سر بگذارند. در 

زمان  ھمین حال، شھین دخت موالوردی ھم
نام انتخابات شوراھا در  با آغاز ثبت

زنان بر شھر نام  یادداشتی از تحقق حق
برد و از زنان برای شرکت در انتخابات 
شوراھا دعوت کرد. در بخشی از این 

رای تحقق حق زنان «یادداشت آمده است: 
بر شھر؛ در سطح مدیریت دموکراتیک 
محلی، شھر نیازمند قوانینی است که 

سازی محلی  حضور زنان در سطوح تصمیم

زه گذاری و ھم در حو را ھم در حوزه قانون
اجرایی تضمین کند و از سوی دیگر طراحی 

ھای جنسیتی برای کیفیت زندگی،  شاخص
ضرورت … ھا و امکانات شھری و  فرصت

  ».یابد می
رغم موارد ذکر شده تعداد زنان در  علی

ھای انتخاباتی که از سوی احزاب و  لیست
ھای مختلف منتشر شده است، بسیار  گروه

نفر  ٢١طور مثال از  اندک بوده است به
نفر زن  ۶اسامی لیست امید در تھران تنھا 

درصد از کاندیداھا.  ٢٨٫۶ھستند یعنی حدود 
وضعیت حضور زنان در لیست جبھه آزادی و 

گونه  شھروند مسئول نیز وضعیت به ھمین
زن حضور  ۵است. در لیست گام سوم تنھا 

درصد سھم زنان از لیست  ٢۴٫۴دارند که 
 ۶گری از مذکور است. در لیست شھری دی

شده مستقل دو نفر زن ھستند  فرد معرفی
گیری لیلی ارشد این تعداد به یک  که با کناره

رسد. در لیست  درصد می١۶٫٧نفر یعنی 
شود یعنی  ه می اصولگرایان فقط دو زن دید

درصد از افراد حاضر در لیست زن  ٩٫٢
ده زن و » شھر برابر«ھستند. تنھا در لیست 

ر این لیست قرار طور مساوی د ده مرد به
دارند که خود گام مثبتی است برای رسیدن 
به برابری و حداقل شکستن تابوی حضور 

  .برابر زنان در یک لیست انتخاباتی
بنا به تجربیات گذشته، رویکرد مردان 
سیاست نسبت به مشارکت سیاسی زنان 
تنھا در حد مشارکت صوری در کسب رای 
است نه مشارکت دادن زنان در مناصب 

ھای مختلف  مختلف. این تفکر در جناح
طور  سیاسی به اشکال مختلف نمود دارد. به

مثال در انتخابات مجلس دوره گذشته و در 
ای به  ارتباط با حذف مینو خالقی شایعه

ھای خصوصی  گوش رسید که افشای عکس
ھایش سبب حذف او از  جناحی او توسط ھم

طلب  نمایندگی مجلس شد و یک مرد اصالح
زین او شد. ھمین رویه در انتخابات جایگ

گیری  شورای شھر پیشرو نیز در مورد کناره
رسد که مشخص  لیلی ارشد به گوش می
  نیست چقدر درست است.

  

  

  

  

  

ای که  گیری وی با بیانیه ھرحال کناره به 
منتشر کرد و شایعاتی مبنی بر فشار 

طلب بر کاندیداھای مستقل  ھای اصالح گروه
که جامعه مدنی باید  به این معنی است

حساسیت بیشتری در این زمان به خرج دھد 
صدایی شدن فضای شورای شھر  و مانع تک

شود. جامعه مدنی باید مانع از فشار آوردن 
ویژه زنان شود و با بلندکردن  بر فعاالن خود به

ھای ھر جناحی را  صدای خود ناراستی
 .نشان دھند

لیلی ارشد از نظر من صدای بخشی از 
ای بود که ھمیشه توسط آنان که  معهجا

ھا را در اختیار دارند، نادیده گرفته  تریبون
اند. این حذف معنادار است و گویا  شده

پیامی است به جامعه مدنی که نمایندگان 

ساختار قدرت در شوراھا فقط مشارکتی 
صوری از شھروندان تھرانی و فعاالن جامعه 

خواھند. مردان سیاست تالش  مدنی می
ھاست  اند نماینده کسانی که سال ردهک

ھای اجتماعی ھستند را از گود  درگیر آسیب
خارج کنند. و این امر در حقیقت نادیده گرفتن 

پذیر ھمچون زنان معتاد است  اقشار آسیب
که بنا بر آمارھای رسمی روز به روز 

ھای  شود. گروه تعدادشان بیشتر می
پذیری که مشکالتشان به  آسیب

گردد. روزگار  نابرابر برمیساختارھای 
عدالتی موجود  سیاھشان پیوند در فقر و بی

  .در بطن جامعه دارد

نام شوراھا و افزایش تعداد زنان  با شروع ثبت
کاندیدا این تصور به وجود آمد که شورای این 

ای متفاوت از  تواند چھره دوره شھر تھران می
شوراھای گذشته داشته باشد. از دیگر سو 

کننده کسانی ھستند  نام زنان ثبتبرخی از 
که به برابری زن و مرد اعتقاد دارند و تالش 

کنند شھر تھران شھری مھربان با زنان،  می
یابان و سالمندان باشد اما  کودکان ، توان

ھای انتخاباتی منتشر شده خط  لیست
بطالنی بود بر این تصور.. باید پرسید چرا 

ھاست  ای از سمن زنی که به نوعی نماینده
و بخشی از جامعه مدنی، از دور رقابت 

شود؟ آیا این روش با آنچه  حذف می
  طلبان ادعایش را دارند ھمخوانی دارد؟ اصالح

  
  
  
  
  
  
  
  

طلبان اسامی  ھمچنین در لیست اصالح
ھای مختلف وجود  فعاالن مدنی در حوزه

ندارد، اسمی از افراد سایر مذاھب نیست، 
ھای  و اقلیت یابان گویا مسئله زنان، توان

مذھبی برای این گروه ھمانند جناح روبرو 
  .مھم نیست

رسد مردان سیاست از  به نظر می
طلب و اصولگرا گرفته تا برخی از  اصالح

طورکلی باوری به برابری زن  دوستان چپ به
و مرد و مشارکت بیشتر زنان در شورای 
شھر و عرصه سیاست ندارند. لیست 

به سایر  طلبان که در آن سھمی اصالح
ھای سیاسی مستقل داده نشده  جریان

شھری «دھد تا رسیدن به  است نشان می
که صدای زنان و نمایندگان جامعه » برابر

مدنی در آن شنیده شود راه طوالنی مانده 
است. رسیدن به این برابری با تالش بیشتر 

ویژه زنان در آینده  فعاالن جامعه مدنی به
دنی فضاھای میسر خواھد شد. اما جامعه م

سیاسی و شھری را کنار گذاشته است و 
با تاکید بر استقالل نه وارد این فضاھا 

شود نه حاضر است این فضاھا را به  می
پرسشگری بگیرد. امید است که جامعه 
مدنی در قبال تصمیمات شورای شھر آینده 

پذیری بیشتری داشته باشد و  مسئولیت
ان تالش کند فارغ از سرکار آمدن ھر جری

ھایش را مطرح  سیاسی در این نھاد مطالبه
 .و پیگیری کند

 

 

ھمچنین در لیست 
طلبان اسامی فعاالن  اصالح

ھای مختلف  مدنی در حوزه
وجود ندارد، اسمی از افراد 
سایر مذاھب نیست، گویا 

یابان و  مسئله زنان، توان
ھای مذھبی برای این  اقلیت

ند جناح روبرو مھم گروه ھمان
 نیست

اما جامعه مدنی فضاھای 
سیاسی و شھری را کنار 

تاکید بر  گذاشته است و با
استقالل نه وارد این فضاھا 

شود نه حاضر است این  می
 فضاھا را به پرسشگری بگیرد

بنا به تجربیات گذشته، رویکرد مردان 
سیاست نسبت به مشارکت 
سیاسی زنان تنھا در حد مشارکت 
صوری در کسب رای است نه 
مشارکت دادن زنان در مناصب 

 مختلف



 
 

 

   ٨صفحه    ٨١شماره     

  ھا از منظر حقوق بین الملل جایگاه اقلیت     
 نیره انصاری

 

 ھا تاریخچه حقوق اقلیت

نخست بدانیم که این بحث از چه زمانی 
آغاز شده، زیرا که تعریف اقلیت و انواع آن 
و حقوق آنان، تمام رشد و نمو خود را در 

ِستر تاریخ پیموده است.   ب
ام * اقلیت * در دوران دور تاریخ بحثی به ن

جایگاھی نداشته است. تنھا اثر برجای 
مانده موجود در این زمینه آن است که 
کوروش بزرگ به ھنگام ورود فاتحانه به 

ِل در سال ( پیش از میالد ) ۵٣٨شھر باب
 ً طی فرمانی تمام مللی را که احتماال

و در اسارت بابلی ھا   تمامی اقلیت بوده
  دند را آزاد نمود.بر بسر می

در اروپا پیمانی به امضاء ) ١۵۵۵در سال (
وگسبورگ *  ُ رسید که به پیمان صلح * ا
معروف است و این پیمان حمایت از 

ھای مذھبی را مطرح می کند. که  اقلیت
در آن برھه از تاریخ از ارزش خاصی 

  برخوردار است.
ھا از قرن  اما شروع بحث حمایت از اقلیت

ست و سه معاھده معروف میالدی ا) ١٧(
، * اولیواد )١۶۴٨* وستفالی *،(

، را )١۶٧٨، و * نیحمگان*()١۶۶٠*(
ِ حمایت  بسیاری از حقوق دانان شروع

  رسمی از این افراد می دانند.
معاھده وستفالی به عنوان مشھورترین 
معاھده در نوع خود، پایان دھنده 

ساله بین ) ٣٠ھای طوالنی ( جنگ
ھا بود که ھر کدام  پروتستان و کاتولیک

خواھان تحمیل عقاید مذھبی خود به 
گروه رقیب بودند. این معاھده حاوی 

ھا کاتولیک ھا  قواعدی بود که به موجب آن
در کشورھای پروتستان و پروتستان ھا در 
کشورھای کاتولیک مورد حمایت قرار 

  گرفتند.
در حقیقت دوره تاریخی به منظور حمایت 

د؛ دوره نخست از ھا وجود دار از اقلیت
میالدی شروع و تا ) ١٧میانه ی قرن (

، کنگره وین) ادامه دارد. دوره دوم: ١٨١٢(
شروع و تا پایان جنگ اول ) ١٨١٢از (

جھانی ادامه دارد و دوره سوم در جنگ 
ادامه ) ١٩۴۵گردد و تا سال ( اول آغاز می

شروع و ) ١٩۴۵می یابد. دوره چھارم از (
پرده فیزیکی پرده  تا شکستن دیوار برلین(

آھنین) ادامه دارد و دوره پنجم از زمان 
  شکستن دیوار برلین تا به امروز است.

نکته برجسته این است که در بعضی از 
ھا  این دوره ھا، تنھا از نوع خاصی از اقلیت

حمایت به عمل آمده است و نسبت به 
ھا بی توجھی شده است. به  بقیه اقلیت

اقلیتی به ) ١٧و١۶عنوان نمونه: در قرن(
نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته 
بود و نیازی به حمایت از آن دیده نمی 
شد. از دیگر فراز در جھان امروز مباحث 

ھای ملی بیشترین  مربوط به حقوق اقلیت
توجه را به خود معطوف نموده اشت؛ زیرا 

ھا در معرض  که امروز این نوع از اقلیت
  .بیشترین خطر قرار دارند

در ) ١٧٨٩در زمان انقالب فرانسه (
فرانسه به آزادی مذاھب و عبادت در مالء 

عام اشاره می شود. به این جھت که در این 
ھای مذھبی در سخترین شرایط  زمان اقلیت

ھا به  بودند. اما به ھر روی، بحث اقلیت
عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 

 ھای سیاسی آغاز با رشد تئوری) ١٩(
به اوج شکوفایی ) ٢٠شود و در قرن ( می

خود می رسد. در حقیقت در این زمان است 
ھا و حقوق آنان از یک مساله  که بحث اقلیت

سیاسی که تنھا در صالحیت داخلی دولت 
ھاست خارج شده و به یک مساله حقوق 
بشری که در صالحیِت عاِم جھانی است بدل 

  می گردد.
جدیدی  اگرچه معاھدات ورسای، مرزھای

بین دولت ھا ایجاد کرد و از این رو موجب 
ھایی در کشورھای مختلف  ایجاد اقلیت

مانند: اقلیت ُکرد در ایران، عراق، ترکیه و 
دولت ھای ) ١٩۴۵سوریه شد. در سال (

ھا از یک  فاتح با کوچ [اجباری ] اقلیت
سرزمین به سرزمین دیگر تصمیم در 

د. به ھای قوی شدن جلوگیری از بقای اقلیت
میلیون آلمانی تبار ) ٢٠ھمین جھت بیش از (

به دلیل حفظ تجانس ملی به کشورھای 
  مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به ھر روی منشور ملل متحد به تصویب 
ھا  ماده را به بحثِ اقلیت) ٢رسید، اما تنھا (

اختصاص داد که ھر دو بسیار کلی اند. این 
حث ھا را به عنوان ب منشور بحص اقلیت

حقوق بشری مطرج نمود. افزون بر این 
نیز ) ١٩۶۶میثاق حقوق مدنی و سیاسی (

ھای  ، اقدام به حمایت از اقلیت)٢در ماده (
و  ۶٠مذھبی، نژادی و زبانِی ُکرد از دھه (

میالدی به این سو با گسترش نھضت ) ٧٠
ھای سیاسی، فرھنگی و اجتماعی، 
اتحادیه ھای تجاری، رشد افکار عمومِی 

ھا  المللی به اقلیت المللی و توجھات بین بین
  گسترش یافت.

  تعریف اقلیت

یکی از نخستین مشکالت مربوط به حقوق 
اقلیت ھا، مبھم بودن واژه ی اقلیت است که 
تاکنون مورد تعریف و تبیین رسمی قرار 
نگرفته است. در نخستین گام، دبیر کل 

در ) ١٩۴٩دسامبر  ٢٧سازمان ملل متحد در (
ی تحت عنوان: * تعریف و دسته یادداشت

ھا * سعی در تعریف این واژه  بندی اقلیت
توان به ارائه  نمود و گفت:* در عمل نمی

مفھومی ادبی برای تعریف اصطالح اقلیت 
  اکتفا کرد.*

در حقیقت باید تمامی اجتماعاتی را که در 
داخل کشور زندگی می کنند، از جمله 

 ھای خانواده، طبقات اجتماعی، گروه
ھای محلی  فرھنگی، اشخاصی که به زبان

ھای مشابه را  گویش دارند و سایر گروه
ای در بر  اقلیت نامید و چنین تعریفی فایده

  نخواھد داشت.*
ھر چند واژه اقلیت به نحوی کسترده است 

ھا را  که تواِن در برگرفتن بسیاری از گروه
  داراست!

در این خصوص آقای * فرانچسکو کاپوتورتی* 
به عنوان گزارش مساله ) ١٩٧١ال (در س
ھا در کمیته میثاق حقوق مدنی و  اقلیت

ھای زیادی را به منظور تبیین  سیاسی تالش
این اصطالح به انجام رساند. ایشان براین 
باورند که در تعریف اقلیت باید سه نکته را 

  ملحوظ نظر داشته باشیم:
ھا نسبت به بقیه جمعیت  قلت عددی اقلیت -١

  کشور
  عدم تسلط بر جامعه -٢
قصد عمومی گروه اقلیت در حفظ  -٣

  ھای خاص خود. ویژگی
اگرچه در این تعریف و دسته بندی چند نکته 

  وجود دارد:
نخست آنکه این تعریف کارگران مھاجر و 

  پناھندگان را در بر نمی گیرد.
دوم: اینکه در دنیای امروز ھمیشه گروه اقلیت 

عددی بسر نیازمند حمایت جھانی در قلیت 
نمی برند و ای بسا اکثریت را تشکیل دھند؛ 

  اما حالت اقلیتی به خود گرفته باشند.
ھای ملی به  سوم: عدم توجه مطلق به اقلیت

عنوان یکی از بزرگترین و پر خطرترین انواع 
  اقلیت ھاست.

المللی  و در آخر با بررسی کنوانسیون ھای بین
ای که بدست  و اسناد سازمان ملل نتیجه

آید آن است که با توجه به وجود انواع  می
ھای مذھبی،  ھا شامل اقلیت گوناگون اقلیت

ھای ملی، یک دسته از  نژادی، زبانی و اقلیت
ھا قابلیت اجرایی  حقوق در خصوص کلیه اقلیت

ھا  دارد و منحصر به یک نوع خاص از اقلیت
نیست. حال آنکه بعضی حقوق تنھا منحصر به 

ھاست که البته این نوع خاصی از اقلیت 
  حقوق محدودترند.

  ھا حقوق اقلیت

حق برابری با اکثریت، این ابتدایی ترین حق  -١
ھا  اقلیت ھاست. توجه داشته باشیم که اقلیت

نیز تمام افراد تابعیت کشور خود را دارند و 
ھموطن آنان محسوب می شوند. در این باره 

کنوانسیون مربوط به رفع ھر نوع ) ١ماده (
ِ نژادی آمده است:* تبعیض نژادی به ھر تبعی ض

نوع تمایز، ممنوعیت، محدودیت یا رجحانی که 
به اساس نژاد، رنگ، سبب یا منشاِء ملی یا 
قومی مبتنی بوده و ھدف یا اثر آن از بین 

ھای سیاسی  بردن... حقوق بشر و آزادی
  باشد اطالق می شود.*

حقوق برخورداری از تحصیالت بر اساس  -٢
  ھای اقلیتی ویژگی

تحصیل حق تمامی مردم و ھمه اتباع یک 
کشور است. با این تفاوت که تحصیل در 

ھای خود  ھا باید دارای ویژگی خصوص اقلیت
باشد؛ از جمله استفاده از زبان اقلیت ھا، 
آموزش تاریخ و فرھنگ اقلیت ھا، آموزش 
مذھبی آنان و... به ھر روی واضح است که 

به منظور حمایت  تحصیالت یک عنصر برجسته
  ھای شخصیتی اقلیت ھاست. و تعمیق ویژگی

  ھا حق ارتباط با سایر اقلیت -٣
مرزھای سیاسی بزرگترین عامل در ایجاد گروه 

ھایی به نام اقلیت در کشور ھستند.  یا گروه
اقلیِت ُکرِد ساکن در کشورھای ایران، ترکیه، 
عراق و سوریه تنھا به دلیل ایجاد خطوط مرزی 

جنگ اول جھانی به گروه اقلیتی تبدیل پس از 
شده اند. از این رو با ھم در ارتباط بوده و در 
مراسم یکدیگر مشارکت داشته باشند. این 

در ) ١٩٨٩کنوانسیون () ٣٢حق در ماده (
خصوص حقوق مربوط به افراد متعلق به 

ای برای نخستین بار  ھای بومی و قبیله گروه
  ... مورد شناسایی قرار گرفت.

   ٩ادامه در صفحه 
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  ... ھا جایگاه اقلیت
  ٨ه ادامه از صفح

حق مشارکت در اداره منطقه محل  -۴
  زندگی
ھا به عنوان افرادی که از لحاظ  اقلیت

نژادی، زبانی و مذھبی از سایر افراد 
کشور متفاوت ھستند. زمانی احساس 
آرامش خواھند کرد که در اداره منطقه 
محل زندگی اشان مشارکت داشته 
باشند و تصمیم گیری ھای منطقه ای بر 

آنان باشد. این  ھای اساس ویژگی
کنوانسیون ) ٣٣ماده () ٣مساله در بند(

در خصوص حقوق مربوط به افراد ) ١٩٨٩(
ای به  ھای بومی و قبیله متعلق به گروه

این صورت مورد اشاره قرار گرفته است:* 
بومیان باید در قانون گذاری و انتخابات 
مقامات محلی خود مشارکت داشته 

  باشند.*

  حق ُمدارا و تحمل -۵
این حق که زیربنای شناخت و احترام به 
حقوق اقلیت ھاست عبارتند از: دولت ھا 

ھا ُمدارا را پیشه کنند ھرگز  اگر با اقلیت
ھا نادیده گرفته نخواھد  حقوق اقلیت

شد. تحمل و ُمدارا پیش شریط است که 
جامعه جھانی برای رسیدن به صلح بین 
المللی، عدالت اجتماعی و روابط 

ن افراد و ملل بودن نیازمند دوستانه، بی
است. بدون تحمل و بردباری، بیم بروز 

رود و  جنگ و نقض حقوق بشر باال می
قربانیاِن تعصب، جان و حقوق شان را از 
دست می دھند.* (کنوانسیون رفع 

ھای مذھبی  ھا گروه تبعیض علیه اقلیت
١٩٩٨(  

  حق برخورداری از محیط زیست سالم -۶
حقوق اقلیه  این بحث جزو جدیدترین

کنوانسیون ) ۴بند () ١٧ھاست در ماده (
ھای  مربوط به حقوق افراد متعلق به گروه

ای بدین صورت آمده است  بومی و قبیله
که دولت ھا موظفند با تدابیر مناسب 

ھای ھمکاری بومیان را در جھت  زمینه
حفاظت از محیط زیست محلی زندگی 

  اشان فراھم آورند.

نه با اکثریت حق یکسان داوطلبا -٧
  جمعیت کشور

این حق در پیش نویس کنوانسیون 
ھا و  المللی به منظور حمایت از گروه بین

ھای نژادی و ملی مورد توجه قرار  اقلیت
گرفته. بنابراین حق اقلیت ھاست که ھر 
زمان تمایل پیدا نمود با از دست دادن 

ھای اقلیتی خود داخل در اکثریت  ویژگی
  ممانعتی بعمل نیاید. شوند و از ورود آنان

  ھا انواع اقلیت
ھای دینی از  اقلیت ھای دینی: اقلیت -

ھای شناخته  قدیمی ترین انواع اقلیت
شده و مورد حمایت قرار گرفته توسط 

ھای صلیبی  دولت ھا می باشند. جنگ
به عنوان یکی از عوامل مھم در برخورد 
ادیان، سبب سکونت اقلیت مسلمان در 

اقلیت مسیحی کشورھای مسیحی و 
  در کشورھای مسلمان گردید.

پس از قتل عام ھای مذھبی و نژادی در 
، در )١٩۴٨طول جنگ دوم در سال (

اعالمیه جھانی حقوق بشر، آزادی تفکر، 
عقیده و مذھب به طور دقیق مورد 
حمایت قرار گرفت. آزادی تغییر مذھب 
یکی از مسائل مشاجره آمیز، ھنگام 

اعالمیه جھانی  تدوین این اعالمیه بود.

که به باور بسیاری از حقوق دانان، ھم اینک 
  به عرف تبدیل شده است.

قانون اساسی ) ١٣افزون بر این در اصل (
جمھوری اسالمی نیز آمده است:* ایرانیان 

ھای  زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنھا اقلیت
شوند که در حدود قانون  دینی شناخته می

د و در احوال در انجام مراسم دینی خود آزادن
شخصیه ایرانیان غیرشیعه نیز ضامن 
مناسبی برای رعایت حقوق این اقلیت 

ھمان قانون نیز از دولت ) ١۴ھاست. اصل (
خواھد که با غیر مسلمانان با اخالق  می

حسنه و عدل اسالمی رفتار نماید.* که به 
رسد که این اصل در خصوص آن  نظر می

ین ھای مذھبی است که د دسته از اقلیت
به ) ١٣ھا را در قانون اساسی، اصل ( آن

  رسمیت شناخته نشده است.
قانون یاد شده تصریح ) ١۵ھمچنین اصل(

می دارد:* زبان و خط رسمی و مشترک 
مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و 
متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان 

ھای  و خط باشد. ولی استفاده از زبان
ھای  در مطبوعات و رسانه محلی و وقومی

ھا در مدارس، در  گروھی و تدریس ادبیات آن
  کنار زبان فارسی آزاد است. *

ھای زبانی: یکی از شناخته شده  اقلیت -
ھای زبانی  ھا در تاریخ اقلیت ترین انواع اقلیت

است. تا پیش از قرن بیستم کسانی که 
دارای زبانی متفاوت از بقیه جمعیت کشور 

نوان اقلیت محسوب نمی گردیدند بودند به ع
ھا وجود داشته  تا نیازی به حمایت از آن

ھایی که  به این سو زبان) ١٩باشد. از قرن (
شوند به  به وسیله دولت ھا حمایت می

تدریج روبه گسترش گذاشته و غیر از حمایت 
ھای دولتی، حمایت ھای فکری در قالب 
 ناسیونالیسم و لیبرالیسم نیز راه را بر این

  گسترش ھموار نمود.
در این میان دو عامل موجب گسترش یک 
زبان به عنوان زبان استاندارد دولتی (زبان 

  رسمی) گردید:
  اجباری شدن تحصیالت در برخی کشورھا -١
  جھانی شدن خدمت اجباری نظامی -٢

امروز اتحادیه اروپا یکی از پیشگامان حمایت 
ھای زبانی است. به نحوی که در  از اقلیت

سازمانی به نام سازمان ) ١٩٨٢ال (س
ھای کمتر استفاده شده در اروپا  اروپایی زبان

ایجاد گردیده است که ھدفش حمایت از 
  ھای زبانی و اروپای غربی است. اقلیت

پیشنھاد ) ١تحصیل به زبان مادری ماده (
ھای  نامه الھه در خصوص تحصیل اقلیت

  ملی.
اده آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه م

  ھمان منبع) ١٢(
امکان تاسیس مؤسسات آموزشی زبان 

  )۴اقلیتی ماده (
تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت 

  )١٩ماده (
حق کاربرد زبان اقلیت در محافل عمومی و 

پیش نویس کنوانسیون ) ٣اخصوصی ماده (
ھا و  المللی برای حمایت از اقلیت بین

  ھای ملی و نژادی گروه
زبان مادری در برابر مقامات اداری حق کاربرد 

) ١۴پیش نویس و ماده () ٢٠و قضایی ماده(
  میثاق حقوق مدنی و سیاسی

ھا به عنوان  و نیز حق اعالم شدن زبان اقلیت
زبان رسمی در مناطقی که درصد این 

  ... پیش نویس) ٢٠ھا باالست. ماده ( اقلیت

ھای ملی به افرادی  اقلیت ملی: اقلیت -
ود که در عین اینکه تابعیت ش اطالق می

کشور محل سکونت خود را دارا ھستند؛ 

ھای ملی مشترکی با  دارای ریشه
  کشوردیگری باشند.

تجزیه و انضمام سرزمین ھا و مھاجرت، از 
ھا  عوامل تشکیل این دسته از اقلیت

ھستند به بیانی دیگر اگرچه آنان امروزه 
تابعیت کشور محل اقامت را دارند، اما شاید 

ھا تابعیت کشور دیگری را  پدران یا اجداد آن
اند و عوامل مختلفی سبب تغییر  دارا بوده

  تابعیت این افراد شده است.
ھای ملی از  اکنون بحث حمایت از اقلیت

مبحث ھای بسیار جدی است که در سایه 
تحوالت ایجاد شده پس از جنگ سرد به 

  رشد و شکوفایی رسیده است.
ن اروپایی حمایت از کنوانسیو) ١در ماده (

آمده است که ) ١٩٩۵ھای ملی ( اقلیت
ھای ملی و آزادی  حمایت از حقوق اقلیت

آنان یکی از اصول مھم حقوق بین الملل 
  بشر است.

ای که در  از این بیش مساله برجسته
ھای ملی وجود  خصوص حمایت از اقلیت

دارد، گرایشی است که دولت ھای ملی به 
ل دولت ھای محل ھا در داخ حمایت از آن

اقامتشان دارند که این حمایت گاه از راه 
مداخله در کشور مورد نظر و حمایت 

ھا به عمل می آید.  مستقیم از آن اقلیت
این مداخله در حال حاضر در حوزه مسائل 

  فرھنگی و تحصیالت متمرکز است.

ھا به  : این دسته از اقلیتنژادی  اقلیت -
ا از سده ھای ھ عنوان ُکھن ترین نوع اقلیت

اند و رعایت  گذشته مورد حمایت قرار گرفته
مھمترین حقوق آنان که حق برابری با 

ھا در برابر نسل  اکثریت و حق حفاظت از آن
رسد که جنبه  ُکشی است؛ به نظر می

عرفی یافته است. کنوانسیون رفع ھرگونه 
از جمله مھمترین ) ١٩۶۵تبعیض نژادی (

یت از کنوانسیون ھا در زمینه حما
ھای نژادی است. از دیگر حقوق این  اقلیت
ھای  ھا حق حفظ فرھنگ و ویژگی اقلیت

سنتی خود و تکلیف دولت ھا در جھت حفظ 
  فرھنگ و سنن اینان است.

کنوانسیون یاد شده مربوط به ) ٣١ماده (
ای  ھای بومی و قبیله افراد متعلق به گروه

ھا  تصریح گردیده است:* کتاب) ١٩٨٩(
ِ ا ھا باید بر اساس واقعیات  قلیتتاریخ

ھا باشد.*  تاریخی، اجتماعی و فرھنگی آن
اما به رغم اینکه احترام به اقلیت نژادی و 

ھا عرفی به نظر می اید؛ از  حفظ حقوق آن
بد اقبالی در جھان شاھد موارد فراوان نسل 

ھای نژادی  ُکشی و نقض حقوق اقلیت
  ھستیم.

ی از بحران یوگسالوی، مساله کشور بوسن
موارد حاد نسل ُکشی[ ژینوساید] در 

میالدی و یا بحران کوزوو ) ٩٠ابتدای دھه (
و ھم چنین کشتار ارامنه به دست ) ١٩٩٩(

عثمانیان، ما شاھد یک نسل ُکشی 
  گسترده بوده ایم.

المللی در راستای  مکانیزم ھای بین
  ھا حمایت از حقوق اقلیت

نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در این 
ن مساله ای نیست که بتوان آنرا نادیده میا

انگاشت. ھر گروه اقلیتی حق دارد در 
صورت نقض حقوقش توسط یکی از دولت 
ھای عضو اتحادیه اروپا، اقدام به اقامه دعوا 
علیه دولت خاطی نماید و محاکمه آن را از 

  دادگاه اروپایی حقوق بشر بخواھد.
الگوبرداری از نقش دادگاه اروپایِی حقوق 

ھا مساله  بشر در حمایت از حقوق اقلیت
ای است که امید است روزی در سطح 

المللی  المللی آن را در دیوان بین جامعه بین
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 تعاریف

انقالب تحولی است که در زمانی کوتاه 
به تحوالت پایه ای در ساختار سیاسی و 
روابط اجتماعی بیانجامد. عموما چنین 
تحولی با برآمد جنبش توده ای، در ھم 
شکستن قدرت سیاسی و کسب قدرت 

مراه توسط مخالفین ساختار موجود ھ
  است.

رفرم تحولی است که توسط نیروھای 
حاکم در چارچوب ساختار سیاسی 

  گیرد موجود صورت می

ھر چند انقالب و رفرم دو شیوه کامال 
متفاوت از تحول است ولی رو در روی 
یکدیکر نیستند. بخش عمده انقالب ھا با 
رفرم آغاز شده و ھر انقالبی پس از تغییر 

حات قدرت سیاسی به رفرم و اصال
انجامد. از سوی دیگر کم نیستند  می
ھایی که در تداوم خود در یک پروسه  رفرم

طوالنی به تحوالت بنیادین در ساختار 
سیاسی اجتماعی کشور بیانجامند. 
تحوالت کشورھایی نظیر انگلیس، ھلند و 
ژاپن در قرون ھیجده و نوزده از این 

  شمارند.

انقالب حاصل ترکیب معینی از موقعیت و 
وانایی قدرت حاکمه، روانشناسی و ت

آمادگی مردم و شرایط بین المللی است. 
گیرد در  ترکیبی که بندرت شکل می

حالیکه انجام رفرمھای محدود و گسترده 
  پدیده ایست متداول.

تواند محرک تصمیم  عوامل متعددی می
نیروھای حاکم بر کشور به انجام رفرم 

  گردد.

کشور رفرم ھایی که با ھدف پیشرفت  ١
و یا کارآمدی سیستم حاکم انجام 

شود. در این حالت رژیم توسط مردم  می
شود.  و نیروھای اپوزیسیون تھدید نمی

ھای عباس میرزا وامیرکبیر در ایران  رفرم
  از این نمونه ھستند.

ھایی که بدلیل احساس خطر  رفرم ٢
نیروھای حاکم از گسترش نارضایتی و 
 بخطر افتادن سیستم حاکم و جھت

شود.  پیشگیری از این شرایط انجام می
فشارآمریکا به ایران وبرخی کشورھای 
مشابه در اوایل دھه شصت میالدی که 
در ایران به رفرم اوایل دھه چھل انجامید 

  از این نوع می باشد.

رفرم ھایی که در اثر فشار جریانھای  ٣
متکی به مردم و یا فشارھای بین 

دیگر رژیم گیرد. بعبارت  المللی صورت می
در اثر فشارداخلی یا بین المللی عقب 

کند. عقب نشینی رژیم در  نشینی می
  از این نوع بود. ٥٧سال 

در این نوشته انقالب با مفھوم دگرگونی 
بنیادین در ترکیب و ساختار سیاسی 
اجتماعی بکار گرفته شده و قضاوت مثبت 
و منفی در مورد راستای چنین تحوالتی 

  مبنا نیست.

  انقالب، اصالحات                  
 مروزبرداشت از راھھای گذار قبل از انقالب و ا    

 مھدی فتاپور                                  
  

نیروھا از رابطه رفرم وانقالب در تصور 
  ھای قبل از انقالب سال

نیروھای چپ در آنزمان بیش از دیگران به 
ھای مربوط به دوران گذار و تحوالت  ایده

سیاسی اجتماعی پرداخته و اکثریت قریب به 
اتفاق نوشته ھا و ترجمه ھای آنزمان در این 
رابطه توسط نیروھای چپ تدوین گردیده 

شناسان و تحلیل گران وابسته است. جامعه 
ھایی که  به رژیم کمتر به بررسی تئوری

کرد  تحوالت اجتماعی سیاسی را بررسی می
پرداختند و سایر نیروھای اپوزیسیون تحت  می

 تاثیر ادبیات و کار نیروھای چپ بودند.

از نظر تحلیل گران آنزمان مرز پررنگی انقالب و 
ور تحلیل کرد. رئوس تص رفرم را از ھم جدا می

گران آنزمان از رابطه رفرم و انقالب و راھھای 
  تحول عبارت بودند از:

تحول از رژیم ھای ماقبل    اگر در گذشته
سرمایه داری به سرمایه داری در برخی 
کشورھای سرمایه داری نظیر انگلیس و ژاپن 

صورت گرفته بود، فرارفتن از   از طریق رفرم 
ومت نیروھای جامعه سرمایه داری با قھر و مقا

حاکم مواجه شده و در ھم شکستن این 
مقاومت بدون یک انقالب توده ای و اعمال 
قھرمردم امکان پذیر نیست. تحول از رژیم ھای 
استبدادی به دمکراسی بدون یک انقالب 

تواند  بورژوادمکراتیک ناممکن است. رفرم نمی
در تداوم خود به تحوالت بنیادین بیانجامد و تنھا 

تواند مورد استقبال قرار گیرد که  ی میدر صورت
بتواند تغییراتی را موجب شود که راه انقالب را 
بگشاید. در غیر این صورت تدبیر نیروھای حاکم 
برای ممانعت از انقالب و کند کردن چرخ تاریخ 

  است.

ھای اوایل دھه چھل  در این چارچوب رفرم
توسط بخش عمده نیروھا مورد استقبال قرار 

ھا  ا تحلیل آنان این بود که این رفرمگرفت ام
نمی توانند تا تغییر ساختار و شیوه اداره کشور 
ادامه یابند و ضرورت مبارزه با دیکتاتوری شاه 

  موضوعیت خود را از دست نخواھد داد.

سایر نیروھای اپوزیسیون و بطور مشخص 
نیروھای مذھبی نیز تحت تاثیر افکار چپ بوده 

ده ھا را فرمول بندی و بنوع دیگری ھمین ای
کردند. جریان ھای لیبرال نظیر جبھه ملی  می

و نھضت آزادی با چنین تقسیم بندی زاویه 
کوشیدند مسیر تحول از رژیم  داشتند و می

استبدادی به یک رژیم ملی و استقرار 
ھای سیاسی را از طریق اصالحات، بدون  آزادی

انقالب سیاسی و در ھم شکستن 
ش برند. شعار این نیروھا ساختارھای رژیم پی

مبنی بر اینکه شاه باید سلطنت کند نه 
حکومت و ضرورت اجرای قانون اساسی 
تالشھایی در این راه بود اما سیاست این 
نیروھا بیش از آنکه به یک دیدگاه تحلیلی 
متکی باشد از پراگماتیسم سیاسی نشات 

گرفت. آنان بندرت در مباحث استراتژیک و  می
  نمودند. ین عرصه مشارکت میتئوریک در ا

ھای دھه پنجاه میالدی جھان به  پس از سال

دو اردوگاه تقسیم شده بود. تمامی کشورھا 
مجبور بودند در جھان دو قطبی آنروز در 
نزدیکی به این یا آن اردوگاه سمت گیری 
نمایند. در اکثریت قریب به اتفاق کشورھای 
غیر اروپایی و امریکای شمالی رژیم ھای 

کردند. کشورھایی  یکتاتوری حکومت مید
نظیر ھند استثنا بودند. بخش عمده تحلیل 

کردند که  گران در ایران (و در جھان) تصور می
شکل گیری رژیم ھای بورژوایی لیبرالی در این 
کشورھا ناممکن است و لیبرالیسم سیاسی 
روبنای سیاسی کشورھای پیشرفته اروپایی 

ِیژن و آمریکای شمالی است. برای  مثال ب
جزنی با وجود طرح ضرورت مبارزه با 

تواند  دیکتاتوری، معتقد بود که این مبارزه نمی
به دمکراسی لیبرال منجر شود و روبنای 
سیاسی در کشورھای وابسته دیکتاتوری 
است. او معتقد بود مبارزه علیه دیکتاتوری در 
این کشورھا راھی جز فرارفتن از سیستم 

ت گیری اجتماعی موجود و سم
سوسیالیستی ندارد. حزب توده ایران ھر چند 
در نشریه دنیا در مقاالتی بقلم ایرج اسکندری 
و کیانوری امکان غلبه نیروھای عاقلتر در درون 

کند ولی در  رژیم و بازشدن فضا را طرح می
ھمان نوشته ھا این احتمال را ضعیف ارزیابی 

نماید. براساس ھمین برداشت است که  می
ھای پس از انقالب فداییان به تالش در روز

نیروھای لیبرال در درون رژیم بی اعتمادند و 
کنند. سیاست فداییان در دو ماه  آن را رد می

ادامه سیاست مبارزه علیه    اول پس از انقالب
دیکتاتوری است. این سیاست تا نامه به 

تداوم می  مھندس بازرگان وبرخورد مثبت با او 
قاطع کادرھا و نیروھای  یابد ولی با مخالفت

وابسته به این سازمان مواجه شده و کنار 
شود. در حزب توده بدلیل برخورد  گذاشته می

منعطف تر نظری با این پدیده، یک جناح معتقد 
ھا برای برقراری  به ھمراھی با لیبرال

دمکراسی که چھره شاخص آن ایرج 
اسکندری است وجود دارد ولی این جناح در 

کرفته و حزب توده نه تنھا به  اقلیت قرار
ھا بی اعتماد است بلکه حذف آنان از  لیبرال

حاکمیت را برای پیشروی انقالب ضرور 
  کوشد. تشخیص داده و در این راستا می

این مطلق گرایی و تحلیل از ایران و  
کشورھای مشابه بر پایه واقعیات جھان آنروز 
شکل گرفته بود و پایه ھای استداللی قوی 

ت. بجز استثناھایی در تمامی کشورھای داش
غیر اروپایی و آمریکای شمالی رژیم ھای 
دیکتاتوری حاکم بودند. رفرمھای اجتماعی که 
در مواردی به تغییرات مھمی در ساختارھای 
اجتماعی اقتصادی این کشورھا انجامیده بود، 
صورت گرفته بود ولی نمونه ای از تغییر 

رای مردم  ساختار سیاسی و متکی شدن به
از طریق رفرم وجود ندارد. استقالل ھندوستان 
قبل از این دوران صورت پذیرفته بود ولی با 
وجود مشی مسالمت جویانه رھبری مبارزات 

  ھا نفر کشته شدند. در پروسه استقالل ملیون

...  

   ١١ادامه در صفحه 



 
 

   ١١ صفحه   ٨١شماره     

  ... انقالب، اصالحات
  ١٠ادامه از صفحه 

بدلیل سابقه استعمار در کشورھای آسیا 
و آفریقا و یا نوع مناسبات شرکت ھای 
بین المللی با این کشورھا مثال در 

ت مخالف غرب بین امریکای التین تمایال
روشنفکران و تحصیل کردگان این کشورھا 
غالب است. بازشدن فضای سیاسی و 
تاثیرگذار شدن رای مردم و یا افکار 
عمومی به غلبه نیروھایی که خواھان 

انجامید  فاصله گرفتن با غرب ھستند می
و در جھان دو قطبی آنروز فاصله گیری با 

ن غرب به نزدیکی به شرق انجامید. ای
سمت گیری قابل تحمل نبود. کودتاھای 
نظامی و غلبه دیکتاتورھای متمایل به 
غرب و سرکوب مقاومت، پایان چنین 
روندھایی بود. ایران (مصدق)، کنگو 
(لومومبا)، پاکستان (بوتو)، اندونزی 
(سوکارنو)، شیلی (آلنده)، آرژانتین 

از این شمارند. در  .(ایزابل پرون) و ..
دیگری ھمین روند جریان  آنسو نیز بگونه

دارد و ھر کشور متمایل به آن اردوگاه که 
خواھان راھی مستقل است با شرایط 

شود دخالت  مشابھی مواجه می
مستقیم در مجارستان، چکسلواکی و 
کودتاھای متعدد نظامی در کشورھای 
آفریقایی متمایل به اردوگاه 

  سوسیالیستی از این شمارند. 

استثناھایی بر  توان در این زمینه می
شمرد. مثال تالشھای جیمی کارتر در 
ابتدای دوران ریاست جمھوریش در اعمال 
فشار به حکومت ھای دیکتاتور متمایل به 
غرب جھت اتخاذ سمت گیری لیبرالی یا 
تمایز برخورد کشورھای اروپایی در این 
رابطه. مثال اعمال فشار به آفریقای 

ید و جنوبی برای پایان دادن به آپارتا
حمایت از کنگره ملی چپ گرا از این 
شمارند. ولی این نمونه ھا محدود و 
موقتی بوده و روند عمومی ذکر شده را 

  زیر سوال نمی برد.

مطلق کردن راه انقالب و گذار قھرآمیز بر 
بستر چنین شرایطی در جھان آنروز 
شکل گرفته بود. روشنفکران و تحلیل 

مال قھر گران آنزمان معتقد بودند که اع
شیوه نیروھای حاکم است. قھر نیروھای 

توان به اتکا قھر متکی  حاکم را تنھا می
به توده ھا در ھم شکست. جنگ ھای 
رھایی بخش، مبارزات پارتیزانی و چریکی 
و کودتاھای افسران جوان ناسیونالیست 

ھا بودند. بخش  نمونه ھایی از این تالش
 عمده نیروھایی که مثال مبارزات چریکی

دانستند، به  را در این راستا مفید نمی
ضرورت اعمال قھر توده ای برای گذار 

  معتقد بودند.

  اشکال گذار در سی سال اخیر

با تضعیف و سپس در ھم شکستن بلوک 
شرق، پایان یافتن جنگ سرد و جھان دو 
قطبی، راھھا و امکانات گذار سیاسی 
دگرگون شد. اگر در گذشته یافتن تحوالت 

با جنگ و کودتا و خونریزی  سیاسی که
ھمراه نباشد دشوار بود، در سی سال 

ھا تحول در جھان رخ داده که با دو  اخیر ده
گانه انقالب و رفرم قابل توضیح نیستند. 
ھانتیگتون تحوالت سی ساله آخر صده 

نامد.  گذشته را موج سوم دمکراسی می
در این دوره تعداد کشورھایی که 

اتیک (یا سیستم سیاسی آنان دمکر
کمابیش دمکراتیک) است از سی به بیش 
از دو برابر افزایش می یابد. وی تحوالت 
پرتقال را بعنوان شروع این دوران در نظر 

ھای دھه ھفتاد ما  گیرد. در سال می
شاھد تحوالت در کشورھای ایران و 
نیکاراگوئه ھستیم که در چارچوب انقالبات 

موضوع  اند. از آنجا که کالسیک قابل توضیح
بحث این مطلب اشکال گذار است، مبنای 
این نوشته بر تحوالتی است که از دھه 
ھشتاد ببعد یعنی دورانی که با تضعیف و 
سپس فروپاشی بلوک شرق مشخص 

  شود. می

بخش عمده جامعه شناسان تحوالت این 
دوران را در چھار گونه کلی دسته بندی 

  کرده اند:

ی تدریجی تحوالتی که از طریق رفرم ھا   -
و در یک دوره نسبتا طوالنی صورت گرفته 

ھا توسط نیروی حاکم با  است. این رفرم
دالیل متفاوت و عمدتا بدلیل عدم کارآیی و 
مشکالت سیستم یا بدلیل فشارھای بین 
المللی و داخلی پیش برده شده اند و در 

ھای اولیه تنھا تغییراتی محدود در  گام
گرفت  میچارچوب ھمان سیستم را در بر

ولی بتدریج دامنه آن گسترش یافته و با 
غلبه بخش ھای اصالح طلب در درون 

ھای متعدد به تحوالت  ھیات حاکمه در گام
بنیادین در ساختار سیاسی و گذار از 
سیستم دیکتاتوری انجامید. ترکیه، کره 
جنوبی و تایوان نمونه ھایی از این توع 

  تحولند.

تحوالتی که با اصالحات در سیستم    -
موجود در شرایطی که اپوزیسیون ضعیف 
بوده آغاز گردیده و در مدتی کوتاه به 
دگرگونی کامل سیستم سیاسی 
انجامیده. مجارستان و شیلی نمونه ھایی 
از این نوع تحولند. در مجارستان تشکل 
ھای اپوزیسیون صاحب نفوذ وجود ندارند. 

مات در باال و در درون ھمه تحوالت و تصمی
حزب کمونیست صورت می پذیرد. 

گیرند تا به  کمونیست ھا خود تصمیم می
سیستم سیاسی موجود پایان دھند. پس 
از تحول نیز حزب سابق کمونیست با چھره 
جدید سوسیالیستی در اولین انتخابات 

شود. در شیلی پس از  برنده می
ھای دھه ھفتاد اپوزیسون ناتوان  سرکوب

. اقتصاد شیلی بر خالف برزیل و بود
آرژانتین موقعیت مستحکمی داشت. ولی 
خود حاکمان تشخیص دادند با تحوالتی که 
در جھان و سایر کشورھای آمریکای التین 

تواند خیلی سریع  رخ داده، شرایط می
تغییر کند. آن ھا خود پیشگام تحول و 
واگذاری قدرت به یک حکومت منتخب غیر 

ھا و نمایندگان  با شخصیت نظامی گردیده و
حزب سوسیالیست وارد مذاکره شده و 
پس از آغاز این روند بود که احزاب 
اپوزیسیون مجددا نیرو گرفتند و در روندھا 

  مشارکت نمودند.

تحوالتی که توسط حاکمیت در شرایط  -
وجود یک اپوزیسیون نیرومند آغاز گردیده و 
 در مذاکره نمایندگان حکومت و برپایه یک

توافق ملی پیش رفت. لھستان، آفریقای  
جنوبی و آرژانتین نمونه ھایی از این 
تحولند. در این کشورھا حکومت در اداره 
کشور دچار مشکل است. شرایط بین 
المللی بزیان حکومت است، مشروعیت 

حکومت نزد مردم زیر سوال رفته و اپوزیسیون 
نیرومند وصاحب نفوذ وجود دارد. در این 

نیروھای معتدلتر و خواھان تحول در کشورھا 
حکومت دست باال پیدا کردند. روند ھا در 
مذاکره آنان با نیروھای معتدل اپوزیسیون پیش 
رفت. در اپوزیسیون بخشی مخالف این 
مذاکرات بوده و آنرا ترفند حاکمان برای فرار از 

دانستند. در درون حکومت  می  شرایط بحرانی
ین روند مخالف بوده بخشی از نیروی حاکم با ا

دانست.  و آنرا تسلیم شدن به اپوزیسیون می
در این کشورھا نیروھای معتدل اپوزیسیون 
موفق گردیدند تندروھا را در اپوزیسیون و 
نیروھای رفرمیست حاکم موفق شدند 
جریانھای تند را درون ھیات حاکمه یا نظامیان 
کنترل کنند. در اکثر این کشورھا تحوالت به 

بات منجر گردید و در انتخابات نیروھای انتخا
معتدل اپوزیسیون برنده شدند ولی در جریان 
مذاکرات و توافقی که صورت گرفته بود امکان 

ھا و احزاب حاکم  فعالیت سیاسی جریان
برسمیت شناخته شد و با عدم پیگرد حقوقی 
آنان توافق گردید. در اکثر کشورھای اروپای 

احزاب راست پیروز  شرقی در دور اول انتخابات
شدند ولی در اکثر این کشورھا احزاب سابق 
کمونیست با چھره و برنامه سوسیال 
دمکراسی خود را بازسازی کرده و در دور دوم 

  انتخابات چھارسال بعد برنده شدند.

تحوالتی که با سرنگونی نیروی حاکم و  -
فروپاشی سیستم و جایگزینی آن با نیروھای 

ت گرفت. پس از انقالب خارج از حکومت صور
بھمن و نیکاراگوئه که نمونه ھای تیپیک از 
انقالبات کالسیک، سرنگونی و فروپاشی 
سیستم اند، ما با نمونه مشابھی در دوره 

توان  مورد بحث مواجه نیستیم تنھا می
سرنگونی حکومت نجیب بدست مجاھدین و 
سپس طالبان را در این چارچوب بررسی کرد. 

انی و تونس نیز نیروی حاکم در دو کشور روم
بزیر کشیده شد. در ھر دو کشور نیروھای 
خواھان رفرم که در ارتش دست باال را داشتند 
نقش تعیین کننده در این تحوالت پیدا کردند. 
بخش دیگری از تحوالتی که در چارچوب اخیر 

شود مواردی است که تغییر و  دسته بندی می
خارجی سرنگونی نیروی حاکم باتکا دخالت 

انجام شده است. عراق، افغانستان و لیبی از 
  این دسته ھستند.

 رداشت از دوگانه انقالب، اصالحاتب

انقالب بھمن و نتایج آن صف بندی نیروھا را در 
ھای پر  درون کشور دگرگون کرد. پس از سال

تالطم بعد از انقالب، سرکوب نیروھای 
اپوزیسیون و تثبیت جمھوری اسالمی، 

ه گذشت و راھجویی برای تحوالت بررسی آنچ
آینده در برابر بازمانده نیروھای اپوزیسیون که 
عمدتا در خارج از کشور ساکن بودند قرار 

ھای قبل از انقالب در پاسخ  گرفت. اگر در سال
به دوگانه اصالحات، انقالب اکثریت قاطع 
نیروھا ضرورت انقالب را تایید کرده، تصور 

رآمیز بودن آنرا مانع توان قھ کردند که نمی می
شد، در این دوران بخش عمده نیروھا به این 
نتیجه رسیدند که نتیجه یک انقالب قھر آمیز 
ھمان نتایج انقالب بھمن خواھد بود و نیرویی 

گیرد خواھد  که با قھر قدرت را در دست می
کوشید با قھر آنرا حفظ کند و از سرکوب سایر 

زرگی از نیروھا ابایی نخواھد داشت. بخش ب
نیروھا به این نتیجه رسیدند که مناسب ترین 

  راه تحول در ایران پیشبرد اصالحات است. 

...  

  ١٢ادامه در صفحه 
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  ... انقالب، اصالحات
  ١١ادامه از صفحه 

دوگانه انقالب و اصالحات که در دو 
استراتژی سرنگونی و پیشبرد اصالحات 

ا کرد کماکان پابرجا بود و تنھ نمود پیدا می
موضع نیروھا نسبت به این دوگانه تغییر 

  کرده بود.
بررسی نزدیک به چھل تحول سی سال 
اخیر خط بطالنی بر این دو گانه است. تنھا 
تعداد انگشت شماری از تحوالت در 
چارچوب انقالب و سرنگونی یا اصالحات 
(تدریجی) قابل تبیینند. در اکثریت قاطع 

و تحوالت (شقوق دوم و سوم) اصالحات 
انقالب در ھم تنیده شده اند. راھھای 
اصالح طلبانه در زمانی وکوتاه به تحوالت 
بنیادین (انقالبی) انجامیده. حاکمیت ھای 
استبدادی نه از راه انقالب و سرنگونی و 
نه از راه اصالحات تدریجی، در زمانی کوتاه 
جای خود را به حاکمیت ھایی برآمده از 

  انتخابات داده اند.
ھای اخیر بخشی از نیروھا با  در سال

بررسی تجربیات سی ساله گذشته 
کوشیدند بر دو گانه اصالحات و انقالب 

در  واژه اصقالب فائق آیند. بکارگیری
که بخشی از  سیونترولو ترجمه واژه

تحلیل گران بکار گرفته اند و یا تحول طلبی 
نمودھایی از این کوشش است. کوشش 

  ھای آغازین. ھایی در گام

  کال گذاراش

سیاست از پروسه ھایی است که تصمیم 
و عملکرد شخصیت ھا، نیروھای 
اجتماعی، موقعیت اقشار و طبقات و 
شرایط بین المللی بر نتایج آن تاثیر 

گذارد. به ھمین دلیل "گیم" محسوب  می
شده و از قوانین حاکم بر گیم تبعیت 

نماید. نتیجه تصمیم گیری در گیم بدون  می
، عملکرد و موقعیت سایر محاسبه واکنش

  نیروھا، شکست است.
در پروژه ھای ساده، کوتاه مدت با 
فاکتورھای ثابت این امکان وجود دارد که 
ھمه عوامل از پیش محاسبه شده و 
برنامه کاملی برای تمام مراحل کار از پیش 
تعیین شود. در چنین پروژه ھایی ھدف، 
امکانات، نیروی انسانی، بودجه، روش و 

توان پیشاپیش معین  ل کار را میمراح
ریزی شده  نموده و بر اساس نقشه طرح

  در زمان تعیین شده به ھدف دست یافت.

در پروژه ھای پیچیده دراز مدت با 
پارامترھای متغیر امکان محاسبه ھمه 
فاکتورھا وجود ندارد. در چنین پروژه ھایی 
ھدف و سیاست پیشاپیش تعیین 

نست که آیا شود. منظور از سیاست ای می
در جریان کار از نیروھای مشاور و 
یاھمکاری با دیگر موسسات استفاده 
خواھد شد، آیا بخشی از کار در خارج از 
کشور پیش خواھد رفت آیا از سرمایه 
خارجی و یا وام استفاده خواھد شد و از 
این قبیل.در چنین پروژه ھایی مراحل اولیه 
کار با ھمان دقت پروژه ھای ساده 

و مراحل بعدی پس از  ریزی شده طرح
پایان ھر مرحله و جمعبندی از جلسات 
تحت عنوان درس اموزی از تجربیات، برنامه 

  ریزی میشود.
در گیم محاسبه واکنش و عملکرد نیروھا 
در درازمدت ناممکن است. استراتژی و 
تصمیمات تاکتیکی در گیم بر اساس 

محاسبه موقعیت و عملکرد ھمه نیروھا 
ت. از آنجا که در اینجا نیروھا ھر ممکن اس

کوشند و  یک برای تحقق اھداف خود می
کنند مانع از پیشبرد برنامه ھای  تالش می

مخالفین شوند، تعیین برنامه کار از نوع 
پروژه ھای ساده و یا پیچیده ناممکن است. 

ریزند، بر اساس واکنش  نیروھا نقشه می
. دھند گیرند و مانور می دیگران تصمیم می

پیش بینی تصمیمات و واکنش نیروھا در 
قبال شرایطی که ھنوز شکل نگرفته 

  ناممکن است.
متاسفانه در ایران تصور بر این است که 
تدوین استراتژی معادل است با تعیین راه 
گذار و نیروھای سیاسی ھر یک 

کوشند بر اساس منش سیاسی و یا  می
ارزیابی خود به این سوال پاسخ داده، بر 

اساس با دیگران مرزبندی کرده و در این 
برابر آنان واکنش نشان دھند. دو استراتژی 
سرنگونی و اصالح طلبی بعنوان دو 
استراتژی بدیل در تمامی سی سال اخیر 
کوشیده اند به چگونگی گذار در ایران 
پاسخ داده و بر این اساس سیاست و 

  تاکتیک ھای عملی خود را تعیین نمایند.

سرنگونی مجموعه شرایطی  برای انقالب و
الزم است که خارج از اراده نیروھای 

تواند شکل گیرد. شرایط  اپوزیسیون می
عینی انقالب پدیده ایست نادر و در شرایط 

دھد. شرایطی که حاکمین  خاصی رخ می
بدلیل ناتوانی در اداره کشور، حدت 
اختالفات قادر به مقابله با اعتراضات و 

نارضایتی در سطح شرایط بحرانی نیستند، 
توده ای به اقدامات معین اعتراضی که کل 

گیرد فرا روییده، مردم  سیستم را در برمی
آماده مشارکت در اعتراض ھمگانی و 
پرداخت ھزینه در این راه ھستند و شرایط 
بین المللی ھم برای تحول در آن کشور 

  مساعد است. 

اگر بپذیریم که امروز و یا در چشم انداز 
کل گیری چنین شرایطی در ایران نزدیک ش

وجود ندارد، پیش بینی شکل گیری آن در 
ھای دورتر ناممکن است. پیش بینی  زمان

شکل گیری شرایط انقالبی و سرنگونی 
رژیم تنھا با ثابت فرض کردن عمل ھمه 
نیروھا ممکن است ولی نیروھا بخصوص 

دھند و  نیروھای حاکم واکنش نشان می
طی نمی مانند. منتظر بروز چنین شرای

واکنش ھایی که از پیش نامعین است. 
مشخص نیست ایا این واکنش ھا در 
راستای گشوده شدن افق ھای جدیدی 
برای تحوالت است یا در راستای تسریع 

  شرایط فروپاشی.

استراتژی اصالحات (تدریجی) بر این فرض 
بنیان گذاشته شده که امکان مبارزه برای 

زه برای اصالحات اصالحات وجود دارد. مبار
تنھا در صورت وجود نیروھایی در ھیات 
حاکمه برای ھمراھی با اصالحات ممکن 
است. آیا ممکن نیست که در ھمین کشور 
ما در شرایط معینی جناحی از تندروھای 
نظامی امنیتی قدرت را در دست گیرند و 

شوند،    ھر گونه حرکت اصالحی را مانع
دل را ھمه نیروھا منجمله نیروھای معت

سرکوب کرده و رژیم را بسمت فروپاشی 
  ھدایت کنند.

اگر در یک پروژه ساده تمام مراحل رامی 
توان برنامه ریزی کرد، تعیین دقیق راه 
پیروزی در یک گیم ناممکن است. مسیر 
پیروزی در ھر مرحله با واکنش مساعد به 

شرایط جدید و عملکرد سایر نیروھا عملی 
بر اساس اھداف، تواند  است. یک نیرو می

نیروھای اجتماعی که بر آن تکیه دارد و 
تاریخ خود منش معینی در برابر حوادث 
داشته باشد مثال در ایران نھضت آزادی 
بعنوان نیرویی که تحوالت آرام را به تغییرات 

دھد شناخته شده و  انقالبی ترجیح می
تواند  ھمواره آنرا تعقیب نموده ولی نمی

برنامه خود را برای  پیشاپیش راه گذار و
  شرایطی که ھنوز شکل نگرفته معین نماید.

سیاست ساختن یک پل یا سقوط به قله 
کوه نیست که بتوان نقشه موفقیت در آن را 

ھای دور طرحریزی کرد. اگر در  برای سال
توان مسیر کلی را از  صعود به یک قله می

ھمان ابتدا معین نمود و حداکثر برای 
راه آلترناتیو داشت،  تغییرات آب و ھوا

موقعیت سیاسی در ھر مرحله تغییر 
کند و نیاز به واکنش ھای جدید را  می

سازد. مثال این ادعا در بازی  الزامی می
شطرنج که استراتژی کسی مات کردن 
حریف در گوشه قلعه وی است، از نظر ھر 
شطرنج بازی مضحک است. چرا که طرف 

خواه ریزد و مطابق دل مقابل ھم نقشه می
کند. در یک شروع بازی  حریف بازی نمی

تواند این باشد  شطرنج مثال استراتژی می
که با ساختن یک مرکز قوی امکانات حمله 
به قلعه حریف را ممکن ساخت اما بقیه 
مسیر تنھا با توجه به واکنش حریف در برابر 

تواند طرحریزی شود. شطرنج  این تھدید می
اشد مثال تواند یک منش داشته ب باز می

ھای طوفانی پیچیده باشد یا  خواھان بازی
در پی بازی ھای آرام پوزیسیونی و برای 
گذار با موقعیت بھتر به آخر بازی بکوشد. 
بازی شطرنج که تنھا دو عامل و سی و دو 
مھره در ان نقش دارند بمراتب ساده تر از 
عرصه مبارزه اجتماعی است که دھھا عامل 

در آوردن مخالفین برای موفقیت و بزانو 
کوشند و اقشار و طبقات اجتماعی و  می
ھا سازمان و نھاد و تشکل حکومتی و  ده

کنند. تعیین  مدنی در آن نقش آفرینی می
راه گذار و مطلق کردن آن یعنی بکارگیری 
قوانین پروژه ھای ساده در مبارزه پیچیده 

  اجتماعی.

توان واکنش نیروھا در جریان  برای مثال می
ب ایران در برابر شرایط جدید را مورد انقال

بررسی قرار داد. رژیم شاه که دو سال قبل 
از آن با تشکیل حزب رستاخیر راه بسته تر 
کردن استبداد فردی را در پیش گرفته بود و 
به نظر میرسید که آماده ھیج گونه نرمش و 
منطبق کردن ساختار سیاسی با تغییراتی 

نیست، که در سطح جامعه صورت گرفته 
گام به گام در برابر اوج گیری جنبش عقب 
نشینی نمود. روحانیت که ھمواره نیروی 
اعمال فشار به رژیم بود، نمایندگان آن با 
ساواک مذاکره کرده و از رژیم برای مقابله 

گرفتند، در راس  باکمونیست ھا بودجه می
مبارزه برای سرنگونی رژیم قرار گرفت. 

ه استراتزی نھضت آزادی و جبھه ملی ک
اصالح طلبانه داشتند ضمن حفظ منش 
سیاسی خود مبنی بر تحوالت آرام از بختیار 
جدا شده و به اردوی انقالب و سرنگونی 

کابینه   پیوستند و نحست وزیر و وزرای
انقالب گردیدند. فداییان و مجاھدین که 
استراتژیشان توده ای کردن مبارزه 

داده  مسلحانه بود تغییر شرایط را تشخیص
و به انقالبی که از جای دیگری آغاز شده 

  بود پیوستند. 
...  

 ١٣ادامه در صفحه 
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فداییانی بودند که بر استراتژی خود 
ایستادگی کرده و تا چندماه قبل از انقالب 

کردند. تنھا  شرایط جدید و قیام را باور نمی
د پابرجا ماندند. دو نیرو بر استراتژی خو

بختیار مسیر اصالح طلبانه پیشین را 
پیگیری کرده و شکست خورد و بخشی از 
نیروھای موسوم به خط سه در تعقیب 

ھا  مشی توده ای کارگری خود به کارخانه
رفته و در شرایطی که کارگران در خیابانھا 
بودند، کوشیدند مبارزه سندیکایی کارگران 

  ناموفق بودند. را گسترش دھند که طبیعتا

مبارزه سیاسی خود در ھر چرخشی نیروھا 
سازد. شکل  را با شرایط جدید مواجه می

گیری جنبش سبز بخش بزرگی از نیروھایی 
را که در چھارسال قبل از آن از شکست 
اصالح طلبان و ناممکن بودن شکل گیری 
نیروھای اصالح طلب در درون حکومت 

و گفتند به پذیرش این جنبش  سخن می
دفاع از ان وادار کرد. تعیین و مطلق کردن 

تواند  راه برای شرایطی که شکل نگرفته می
به تصمیماتی مھلک منجر شود. نمونه 
برجسته آن خطای سازمان مجاھدین در 
مھندسی کردن سرنگونی رژیم و تعیین 
مراحل در این مسیر با متد تعیین مراحل در 

ش پروژه ھای ثابت بود که ھر بار با واکن
نیروھای رژیم با تلفات سنگین خنثی شد. 
اوج خطا مطلق کردن این تحلیل بود که رژیم 

تواند با عراق صلح کند و اگر صلح با  نمی
عراق عملی شود، رژیم فروخواھد پاشید. 
عملیات نظامی بر اساس این تحلیل به 
کشته شدن صدھاتن از برجسته ترین 

  کادرھای این سازمان انجامید.

بازی تنھا یک نوع بازی است که در تئوری 
به بررسی واکنش در برابر شرایطی 
میپردازد که پارامترھای آن ناروشن است. 
به این نوع بازی شرط بندی یا بازی رولت 

گویند. در این نوع گیم فرد در شرایطی  می
قرار گرفته است که امکان تحلیل پارامترھا و 
شقوق را ندارد ولی مجبور به اقدام است. 

حلیل چگونگی اقدام در چنین شرایطی و ت
انتخاب یکی از شقوق و تالش برای تقویت 
آن در چارچوب بازی رولت یا بازی متکی به 

گیرد. تدوین  احتماالت و شانس قرار می
استراتژی بر اساس راه گذار در آینده 
نامعلوم، آینده ای که پارامترھای آن 

ازی تنھا میتواند در چارچوب این ب   ناروشنند،
تحلیل شود. ھر چند متکی شدن به بازی 
رولت و یا شرط بندی در تمامی پروسه یک 
تحول اجتماعی خطاست ولی حتی اگر بر 

صورت اوال   این اساس تحلیل کنیم در آن
درست است که نیروھا بدانند ادعاھایشان 
تنھا یک فرضیه و یا احتمال است و ثانیا 

خته و قوانین حاکم بر این نوع بازی را شنا
  رعایت کنند.

دربازی شرط بندی دو پارامتر نقش مھمی 
دارد اول احتمال پیروزی است. اگر امکان 
بررسی پارامترھا در شرایط معین وجود 

شود با بررسی پدیده  ندارد کوشش می
ھای مشابه امکانات موفقیت را محاسبه 
کرد. مثال فردی پول در ایران در اختیار دارد و 

ده که باید آنرا سرمایه به این نتیجه رسی
گذاری کند ولی ھیچ اطالعی از شرایط 
اقتصاد ایران در شرایط کنونی ندارد، در 

تواند با بررسی روندھای  چینن حالتی می

گذشته به این نتیجه برسد که مسکن و 
مستغالت در بیست سال اخیر بیشترین 
سود را داشته و بر این اساس پولش را در 

ی کند. این سرمایه این راه سرمایه گذار
گذاری ممکن است با شکست مواجه شود 
ولی امکان موفقیتش بیشتر است. دومین 
پارامتر مقدار سود است. مثال خرید بلیط 
بخت آزمایی از نظر احتماالت امکان موفقیت 
کمی دارد ولی در صورت موفقیت سود 

  زیادی برای برنده دارد

انتخاب دوگانه اصالحات و سرنگونی بر 
س مقدار سود مردود است. سرنگونی اسا

پرھزینه ترین و نامشخص ترین راه تحول 
است و طبیعتا انواعی از تحول که تحت 
عنوان شق دوم و سوم در بخش پیشین 
توضیح داده شد ھم از راه خطرناک 
سرنگونی و ھم از راه طوالنی مدت و پر فراز 
و نشیب اصالحات تدریجی کم ھزینه تر 

   است.
تحول سی سال اخیر تنھا چند در چند ده 

کشور نظیر کره و ترکیه از طریق اصالحات 
تدریجی و دراز مدت به دمکراسی دست 

تعداد کشورھایی که از طریق   یافتند و
سرنگونی تحول یافتند از این ھم کمتر 
است. بجز افغانستان دوره نجیب تنھا 

توان از عراق و لیبی و افغانستان در این  می
د که ھر سه از طریق دخالت رابطه نام بر

خارجی سرنگون شدند. در رومانی و مصر و 
تونس ارتش نقش اصلی را در تحول داشت 
و با آنچه تحت عنوان سرنگونی در ایران 
مطرح میشود که بزیر کشیدن کل حاکمیت 
توسط نیروھای بیرون حاکمیت و مردم است 

  متفاوت است.

که تفاوت رومانی و آلمان شرقی در این بود  
نیروھای خواھان اصالحات در آلمان موفق 
شدند در مبارزه درون حزبی ھونکر را کنار 
گذاشته و مقاومت نیروھای سرسخت را 
خنثی کنند و در رومانی چائوشسکو 
مقاومت کرد و ارتش با حمایت مردم موفق 
شد مقاومت نیروھای مدافع چائوشسکو را 
درھم شکند. حتی اکر این سه کشور را 

سرنگونی در نظر گیریم کماکان تعداد  بعنوان
مواردی که در جھان امروز تحول از راه 
سرنگونی یعنی از طریق متشکل شدن 
مردم حول نیروھای اپوزیسیون و پایین 
کشیدن کل نیروی حاکم و جانشین شدن 
نیروی اپوزیسیون صورت گرفته محدود 
است. دو گزاره سرنگونی و اصالحات در 

رط بندی روی خانه چارچوب بازی رولت ش
  .ایست که احتمال بردش ناچیز است

ھر چند بازی رولت تنھا در موارد خاصی بکار 
گرفته می شود و بکارگیری آن بعنوان مبنای 
سیاستگزاری و تدوین استراتژی خطاست 
ولی حتی در چارچوب این بازی نیز دوگانه 
اصالحات و سرنگونی مردود است. در دوران 

بزرگی از نیروھا تنھا راه  قبل از انقالب بخش
تحول را سرنگونی رژیم و قھر آمیز 

دانستند. ھر چند آنزمان ھم این  می
استراتژی بر خالف ادعاھای آن روز تنھا یک 
احتمال بود و نه یک قطعیت ناشی از تحلیل 
شرایط ایران ولی این تصمیم در شرایط 
آنزمان جھان صورت گرفته بود. شرایطی که 

از  ی غیر اروپایی که کشورھا  تعداد 
ھایی بحز انقالب و اعمال قھر تحول یافته  راه

باشندانگشت شمار است. در چارچوب بازی 
رولت شرط بندی فداییان و مجاھدین و 
سازمان انقالبی و دیگران در قھر آمیز بودن 

گذار قابل تبیین است. خطای فداییان و 
مجاھدین در تعمیم این قھر به تمامی 

دیگریست خارج از چارچوب پروسه مبحث 
  این نوشته.

اگر در آن زمان خطای تحلیل گران در مطلق 
کردن یک نوع گذار در شرایط آنروز جھان 
قابل فھم و توضیح است تداوم ھمان مطلق 
گرایی بمدت سی سال پس از انقالب در 
شرایطی که تمامی تحوالت جھان خالف 
این مطلق گرایی حکم می کنند خطایی 

ابل تبیین. متاسفانه سی سال است غیر ق
پس از انقالب متدھا و ابزار تحلیلی آنزمان 
با وجود نقدھای گاھا تند و کوبنده نسبت 
به پیشینیان تداوم یافته و بازسازی شده با 
این تفاوت که عدم تطابق آن با تجربیات 
سی سال اخیر و شرایط جھانی به آن خطا 

  ابعاد گسترده تری بخشیده

وجود سیاست ھا و  طبیعی است که
استراتژی ھای متفاوت در برخورد با شرایط 
ایران واقعی است. مبارزه برای گسترش 
اصالحات و یا بی فایده و یا حتی منفی 
دانستن ان و بر این اساس برخورد ھای 
متفاوت با نیروھای اصالح طلب درون و 
حاشیه حکومت، تمایز موضع در قبال نقش 

یران واقعی عوامل خارجی در تحوالت ا
است ولی بررسی و توضیح این مواضع 
موضوع بحث این نوشته نیست بلکه تبیین 

تمایزات با عنوان استراتژی معتقد به    این
این یا آن نوع گذار و مطلق کردن راه انتخاب 

  شده موضوع نقد این نوشته است

در سالھای گذشته تالشھایی بعمل آمده 
گونی، که استراتژی ھایی بجز دو گانه سرن

اصالحات نیز طرح کردد. استراتژی انتخابات 
آزاد، استراتژی رفراندوم و استراتژی تحول 
طلبی و اصقالب نمونه ھایی از این تالشھا 
ھستند. دو استراتژی انتخابات آزاد و 
رفراندوم عینا ھمانند دو استراتژی غالب 
سرنگونی و اصالحات تالش نمودند که 

ا بعنوان سناریوی معینی برای گذار ر
استراتژی معرفی نمایند و صرف نظر از 
نکات مثبتی که در توضیح و ترویج ضرورت 
انتخابات آزاد در استراتژی اول وجود دارد 
ولی از نظر متدیک از چارچوب رایج فراتر 

  نرفته اند.

طرح استراتژی بوجود آوردن تعادل نیرویی  
که نیروی حاکم انتخابات ازاد یا رفراندوم را 

رند، بر این اساس بنا شده که طرف بپذی
مقابل در تمام پروسه مطابق دلخواه 
اپوزیسیون عمل کند و قبل از بوجود امدن 
چنان شرایطی خود پیشقدم گامھایی که 
نوع دیگری از تحول را رقم زند نخواھد شد 
یا در برابر خواست توده ای در چنان 
شرایطی مقاومت نکرده و راه درگیری و 

فروپاشی و سرنگونی را سرکوب و یا 
    انتخاب نکند.

طرح تحول خواھی تالشی است مثب برای 
توضیح امکانات متعدد برای گذار. طبیعتا 

ھایی در فاصله گرفتن از مطلق  چنین تالش
گرایی پیشین مثبت و قابل تایید است ولی 
اگر تحول خواھی خود بعنوان یک راه گذار 
 بعنوان استراتژی سیاسی معرفی گردد از
چارچوب متدیک پیشین فراتر نخواھد رفت. 
بررسی تحول خواھی و برداشت ھای 
متفاوت از آن نیازمند کاریست مستقل که 

  در چارچوب این نوشته نمی گنجد.

  



  
  

   ١۴ صفحه   ٨١ه  شمار    

 ی انتخاباتی کنشگران زن در ایران تصویر ناکامل زنان در بیانیه
  مریم حسین خواه

 

بود که  ١٣٨۴تخابات اولین بار در ان
ھای زودگذر  کنشگران جنبش زنان از آزادی

ھای  در دوران انتخابات برای طرح خواسته
برداری کردند، و از آن پس در  زنان بھره

ھای انتخابات ریاست  ی دوره ھمه
ھای مختلف  جمھوری، این ایده به شیوه

ی اخیر  اجرا شد. اما این استراتژی و بیانیه
ی تصویر کاملی از  ندهدھ تا چه حد نشان

شان  وضعیت جنبش زنان ایران و مطالبات
در شرایط فعلی است، و چه تأثیری در 

ھا  عمومی شدن و تحقق این خواسته
ی این حرکت  دارد؟ مروری بر تاریخچه

تری به این  شاید بتواند پاسخ دقیق
 .  پرسش بدھد

  

  

  

  

  

  

  

  

   

شروعی    ،٨۴ خرداد ٢٢ تجمع
قوانین دیگر برای اعتراض به 

  آمیز تبعیض

، یک روز قبل از نھمین ١٣٨۴خرداد  ٢٢
انتخابات ریاست جمھوری در ایران، بیش از 

نقض حقوق «پنج ھزار تن برای اعتراض به 
در مقابل دانشگاه » زنان در قانون اساسی

بودی    کردند. این اولین باری تجمع  تھران
ھای مختلف جنبش زنان، در  که طیف

اندیشِی  ائتالفی برآمده از جلسات ھم
ھای قبل، تصمیم به استفاده از  سال

ً باز انتخاباتی برای اعالم  فضای نسبتا
  شان گرفته بودند. ھای خواسته

اصلی این تجمع انطباق دادن  ی خواسته
قانون اساسی و ديگر قوانین كشور با 

المللی، از جمله  ھای بین كنوانسیون
ی جھانی حقوق بشر و  اعالمیه

كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به 
منظور به رسمیت شناخته شدن برابری 

شان  زنان با مردان و رعایت حقوق انسانی
مواردی ی پایانی به  نامه بود. در قطع

ھمچون ممنوعیت ازدواج اجباری 
ھا، حق حضانت و والیت مادران  دختربچه

شان، ممانعت از تعدد زوجات و  بر فرزندان
طرفه، کاھش  ھای ظالمانه و یک طالق

ھای  اندازی خانه خشونت علیه زنان، راه
ھای ناموسی و  امن، و مقابله با قتل

  خودسوزی زنان اشاره شده بود.

ت مشارکت و اعالم این حرکت توانس
ھمبستگِی فعاالن حقوق زنان در 
  شھرھای مختلف ایران، حمایت جنبش

کارگری و دانشجویان، و ھمراھی بسیاری از 
ھنرمندان و روشنفکران را جلب کند و 

ی عمومی  مطالبات زنان را به عرصه
چه زنان در این تجمع  بکشاند. آن

خواستند از چندین ھفته قبل، از روز  می
و در کوران اخبار انتخابات، محور بحث تجمع 
ھای مھمی از جامعه  وگوھا در بخش و گفت

خرداد در سال  ٢٢بود. تجمع اعتراضی 
برای » کمپین یک میلیون امضا«و آغاز  ١٣٨۵

آمیز، از دیگر نتایج این  تغییر قوانین تبعیض
  تجمع، در چھار سال بعد از آن بودند.

، ٨٨ ھمگرایی جنبش زنان در سال 
  و تغییر تاکتیک فعاالن زن

ی دوران  ، در فضای بسته١٣٨٨سال  
ریاست جمھوری محمود احمدی نژاد، 

ی خیابانی  تجمع گسترده امکانی برای
ی عمومی  و طرح مطالبات زنان در عرصه

وجود نداشت. اما شماری از فعاالن زن 
ی کار، بار دیگر دو  با تغییر شیوه

تالش در جھت تغییر قوانین «ی  خواسته
آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری  تبعیض

و اصالح اصول ناقض برابری جنسیتی در 
ن به پیوست«و » قانون اساسی

کنوانسیون رفع ھرگونه تبعیض علیه 
ھمگرایی جنبش «را با عنواِن » زنان

» زنان برای طرح مطالبات در انتخابات
  مطرح کردند.

  

  

  

  

  

  

  

  

زنان فعال در این ھمگرایی، با بھره گرفتن از 
ین یک میلیون کمپ«ھایی ھمچون  تجربه
کردند  ، از دو ماه قبل از انتخابات تالش »امضا

ھا با نامزدھای  تا، عالوه بر طرح این خواسته
ی عمومی  انتخاباتی و کشاندن آن به عرصه

ھا، با مردِم کوچه و خیابان ھم  و رسانه
ی آن صحبت کنند. اما عالوه بر  درباره
کننده  ھای مشارکت ی کار، ترکیب گروه شیوه

این ھمگرایی نیز متفاوت با حرکت فعاالن در 
زن در چھار سال پیش بود. برخی زنان 

مخالف آن تجمع  ٨۴طلب که در سال  اصالح
بودند، و ھمچنین فعاالن سیاسی زن در 

مذھبی و دانشجویی که  - ھای ملی  گروه
ھمگی از کاندیدای مشخصی حمایت 

کردند، نیز به این ھمگرایی پیوسته  می
  بودند.

ف دیگر، شمار قابل توجھی از از طر
ریزان و  ھای سکوالری که از برنامه فمینیست

بودند ،  ٨۴کنندگان در تجمع سال  مشارکت
ی کار ھمگرایی و نوع نگاه  با انتقاد از شیوه

ھای زنان، از این حرکت  آن به طرح خواسته
این  منتقدانِ   حمایت نکردند. برخی

مگرایی معتقد بودند که، برخالف تجمع ھ
، که با اعتقاد به تغییر ٨۴خرداد  ٢٢زنان در 

از پایین، مردم را مخاطب خود قرار داده بود، 
چاره برای   راه ٨٨٨این ھمگرایِی سال 

گشایش فضا را تغییر از باال و تغییر رئیس 
  اند. د جمھوری می

  

  

  

  

     
  
  
  

برای طرح  ٩٢ اندیشِی سال ھم
  مطالبات زنان و تغییر آرایش نیروھا

با وجود این انتقادات، آن بخش از فعاالن 
جنبش زنان که ھمچنان معتقد به استفاده 
از فضای انتخاباتی برای طرح مطالبات زنان 

ی ریاست  بودند، در انتخابات یازدھمین دوره
 نیز ھمان شیوه را ١٣٩٢جمھوری در سال 

ادامه دادند. اما محدودتر شدن فضای 
فعالیت مدنی امکان چندانی به زنان نداد، و 

ھا فقط سه روز قبل از انتخابات توانستند  آن
اندیشی پیرامون مطالبات  ھم«نشست 

را برگزار کنند: نشستی که این بار » زنان
طلب  ی آن بیشتر به سمت زنان اصالح کفه

مذھبی و حتی برخی  - و نیروھای ملی 
کاران سنگینی  زنان نزدیک به محافظه

کرد، و جای خالی فعاالن سکوالر و  می
مستقل جنبش زنان بیشتر از چھار سال 

  خورد. پیش در آن به چشم می

در راستای ھمین تغییر، مطالبات 
یز اندیشی ن شده در این ھم مطرح
وسویی دیگر داشت، و سھیم کردن  سمت

بندی  زنان در قدرت از طریق سھمیه
جنسیتی در ساختار مدیریتِی جامعه از 

ترین مطالبات مطرح در این  ی پررنگ جمله
اندیشی، پس از  نشست بود. این ھم

انتخابات، دو ماه دیگر ھم ادامه یافت. در دو 
 ِ که پس از  ،اندیشی ھم نشست دیگر

آمیز  انتخابات برگزار شد، رفع قوانین تبعیض
ای که جنبش زنان ایران  به عنوان مطالبه

ھا بر سر آن به توافق رسیده  پس از سال
بود، در کنار مطالباتی ھمچون رفع فضای 
امنیتی در جامعه مدنی، بھبود وضعیت 

جویانه و بازگشت  فتمان آشتیاقتصادی و گ
المللی به  ی بین به عقالنیت در عرصه

  ھا مطرح شد. منظور رفع تحریم

...  
  ١٥ادامه در صفحه 

ی  در انتخابات یازدھمین دوره
 ١٣٩٢ریاست جمھوری در سال 

. نیز ھمان شیوه را ادامه دادند
اما محدودتر شدن فضای 
فعالیت مدنی امکان چندانی به 

ھا فقط سه روز  زنان نداد، و آن
قبل از انتخابات توانستند 

اندیشی پیرامون  ھم«نشست 
 را برگزار کنند» مطالبات زنان

زنان در یکی از فعاالن حقوق 
» آسو«داخل ایران نیز به 

گوید، بخشی از مطالبات  می
شده در این بیانیه  اعالم

ھایی حداقلی و ناقص  خواسته
ھای دیگری از  ھستند و به بخش

 مطالبات زنان نیز در آن اشاره
 نشده است

 

در فضایی که جنبش زنان و 
ی آن امکانی  شده فعاالن شناخته

ی  برای اعالم آزادانه
گیری  ھای زنان و پی خواسته

ھا  ھا ندارند، زنانی که دغدغه آن
ھای  و نگاه خود را در تریبون

ھای  یابند راه جنبش زنان نمی
 کنند وجو می دیگری را جست
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  ... تصویر ناکامل

  ١٤ه ادامه از صفح

در نھایت پس از برگزاری سه نشست، 
اندیشی با  کننده در این ھم فعاالن شرکت
اندیشی زنان برای طرح  ھم«تغییر نام به 

، به صدور »معیار انتخاب وزرای آینده
ای اکتفا کردند که در آن معیارھای  بیانیه
ی جنسیتی برای انتخاب وزرا و برابر

  ی کشور مطرح شده بود. مدیران آینده

ھای  و خواسته  ٩۶  انتخابات 
  حداقلی زنان

برخالف انتظار، در دوران ریاست جمھوری 
طلبان را  حسن روحانی که حمایت اصالح

نیز داشت، شرایط برای فعالیت جنبش 
تر نشد و جنبش زنان ھمچنان  زنان امن

یتی باقی ماند. بسیاری زیر فشارھای امن
از فعاالن زن با اتھاماتی ھمچون فعالیت 
در رابطه با منع خشونت علیه زنان یا 

ی  تغییر چھره مشارکت در کمپین
ازجویی شدند. احضار و ب  ی مجلس مردانه

در   تھدیدھا و  احضارھا  اینی  در سایه
منتھی به انتخابات، در این دوره   ھای ماه

نیز فعالیت جنبش زنان در فضای 
انتخاباتی به صدور یک بیانیه و اعالم آن 

  در یک نشست خبری تقلیل یافته است.

آمده  بیانیه  از جمله مطالباتی که در این
بازار کار و یابی برابر زنان به  دست
ھای جنسیتی  مزد برابر، رفع تبعیض دست

ھای تحصیلی، توقف  در انتخاب رشته
ھای ارشاد در سطح  فعالیت گشت

شھرھا، رفع ممنوعیت ورود زنان به 
ھا، اصالح برخی قوانین مدنی و  ورزشگاه

مجازات اسالمی در مورد زنان، تجمیع 
ی مقابله با  قوانین موجود در زمینه

ی  زنان، تدوین و ارائهخشونت علیه 
ی جامع تأمین امنیت زنان در برابر  الیحه

خشونت، و ھمچنین اختصاص دادن 
ی دولت   درصد از کابینه ٣٠حداقل 

  دوازدھم به وزرا و معاونان زن است.

، »آسو«وگو با  نژاد، در گفت پروین بختیار
گرد ھم آمدن فعاالن جنبش زنان و طرح 

را مثبت  شان در این بیانیه  مطالبات
توجھی به  کند، و کم ارزیابی می

آمیز را از  ی تغییر قوانین تبعیض خواسته

داند. رفع قوانین  نکات قابل بحث آن می
ی محوری  آمیز به عنوان خواسته تبعیض

ی  فعاالن جنبش زنان در بیش از دو دھه
گذشته و مقابله با خشونت علیه زنان به 

 ھای ترین فعالیت عنوان یکی از اصلی
ھای جنبش زنان در چند سال اخیر،  گروه

ی مفصل  کمترین سھم را در این بیانیه
نژاد، که در فرانسه  اند. پروین بختیار داشته

بھتر بود در این «گوید:  اقامت دارد، می
بیانیه از فشارھای امنیتی که در این چھار 
سال اخیر به فعاالن حقوق زنان وارد شد 

جمھور شد، و از رئیس  نیز صحبت می
ی  تقاضای تأمین امنیت برای ادامه

  »کردند. ھای خودشان می فعالیت

یکی از فعاالن حقوق زنان در داخل ایران 
گوید، بخشی از  می» آسو«نیز به 

شده در این بیانیه  مطالبات اعالم
ھایی حداقلی و ناقص ھستند و  خواسته

ھای دیگری از مطالبات زنان نیز  به بخش
کند  ست. او اشاره میدر آن اشاره نشده ا

که حتی برخی شعارھای انتخاباتی 
نامزدھای ریاست جمھوری تندتر و 

ھستند، و اضافه   روتر از این بیانیه پیش
کند که جای خالی برخی مطالبات  می

ھای جنسی،  مثل رعایت حقوق اقلیت
دست کم با تأکید بر حقوق افراد 
تراجنسی ھمچنان در این بیانیه دیده 

  شود. می

کرمی، فعال  سوی دیگر، لیال علی از
حقوق زنان که در لندن اقامت دارد، با 

ھای حسن  اشاره به محقق نشدن وعده
، ٩٢روحانی در رابطه با زنان در انتخابات 

به نظرم فعاالن زن در این بیانیه «گوید:  می
اند كه  ھا را طوری مطرح كرده خواسته

زنی وجود داشته باشد، و با  امكان چانه
ه به شرايط ايران شايد اين راه را توج

  »اند. مؤثرتر تشخیص داده

راه سوم: صدای مستقل و  
  راھکارھای جدید

ھا، این بیانیه تنھا مجرای  ی این با ھمه
ی این  شنیده شدن صدای زنان در آستانه

انتخابات نیست. در فضایی که جنبش زنان 
ی آن امکانی برای  شده و فعاالن شناخته

ھای زنان و  ی خواسته هاعالم آزادان
ھا  ھا ندارند، زنانی که دغدغه گیری آن پی

ھای جنبش زنان  و نگاه خود را در تریبون
وجو  ھای دیگری را جست یابند راه نمی
  کنند. می

، که به نظر »درصد از جامعه ۴٩«ی    بیانیه 
رسد از سوی بخشی از فعاالن جوان  می

نوشته شده و برای امضا در اختیار عموم 
  گذاشته شده است، شاید یکی از این

  ی راھکارھا باشد. این بیانیه، به گفته
اش، بخشی از مطالبات  نویسندگان

ی زنان  و کنشگران حوزه کنشگران مدنی
وگو با مردم و ارتباط با  را از طریق گفت

آوری کرده،  ھای زنان جمع ھا و گروه انجمن
ی این مطالبات به دولت  و با ھدف ارائه

  آینده آن را منتشر کرده است. 

ی رفع  این بیانیه عالوه بر توجه به خواسته
آمیز، خواستار اختصاص دادن  قوانین تبعیض
کابینه، مناصب عالی و نیمی از 

ھای ارشد به زنان، و بازنگری در  مدیریت
مفھوم رجل سیاسی برای نامزدی در 
انتخابات ریاست جمھوری شده، و 
ھمچنین حقوق افراد تراجنسی را به طور 
مبسوط مورد توجه قرار داده است. بلند 

شان در  کردن صدای زنان و مطالبات
ھایی  ھای اجتماعی و با ھشتگ شبکه

و پرداختن به  »درصدیم۴٩ما« مچونھ
اجباری،   ھایی ھمچون لغو حجاب خواسته

بخشی دیگر از این تالش است که به 
تر از مطالبات  نشان دادن تصویری کامل

  کند. زنان ایرانی کمک می

از سوی دیگر نیز بخشی از فعاالن مستقل 
جنبش زنان، که صرف نقد و نفی شرایط 

دانند، به دنبال  موجود را کافی نمی
گویند که  ھای ایجابی ھستند و می  برنامه

بندی  فرا رفتن از اولویت الزم است با
ھا، به سمت تدوین  مطالبات و خواسته

اندازھای بدیل  ھا و ترسیم چشم برنامه
ای بھتر حرکت کنیم، حرکتی  برای جامعه

ھای  که شروع آن را در سلسله مصاحبه
ی بخشی از  (رسانه بیدارزنی سایت

ی  و مستقل زنان) دربارهفعاالن سکوالر 
» ھای ایجابی و متقاطع برساختن برنامه«

  مشاھده کرد.توان  می

 -------------------------  
 منبع: آسو

 

  ... سال ٢٩
  ١٦ادامه از صفحه 

روحانی نیز بخشی از ھمین حاکمیت ارتجاعی است. کسی که  ھا،  تبا واقع گرائی گره خورده کاری ندارم! چرا که در کنار این تفاو
نمی کند؛  ٦٧تنھا به خاطر محدودیت ھای رژیم نیست که لب ازلب نمی گشاید، وحداقل اشاره ای به زخم عمیق کشتارھا سال 

ی وندادن رای به او مانع از باال آمدن لیکن در این بازی صرف افشای جان  است و رشد یافته آن.  بلکه بن مایه خود او نیز از ھمین رژیم 
و ممانعت از باال آمدن چنین موجود ی دادن رای ناگزیر به روحانی است. رای باالئی که بتواند راه  او نیست. تنھا راه نشان دادن نفرت 

  نسل بل، نفرت  را،   یھنتقلب را ببندد ومیزان نفرت یک ملت را نشان دھد. نفرت نه تنھا نسل پیر شده در غربت و زجر دیده در م
ندارد؛ تنھا منافع خود را دنبال می کند و فاقد   نسلی که می گویند بی تفاوت است؛ حافظه تاریخی جوان امروز را نیز نشان دھد. 

ھا  خواھی است. حال آن که در وجه غالب این چنین نیست. این نسل حماسه سبز را با خود دارد و دنبال رای خود تا کھریزک آرمان
ھا نیز این رای دادن ھا ھرگز اید آل نیست. اما برای حذف رئیسی این تنھا راه است چه برای  ھا شھید داده است. برای آن رفته وده

  ھا. آن منافع کوتاه مدت وچه برای طوالنی مدت
نه! به «، »نه! به سرداران«، »نه! به منتخب ولی فقیه» «رای من این است!«، بلکه با شعار:»رای من کو؟«این بار نه با شعار 

؛ درست »نه! به جنگ افروزی ودشمن پروری«، »نه! به تن پروران حوزه ھای علمیه«، »نه! به امامان جمعه«، »جمنائیان دلواپس
که در بطن خود نفرت از نظام و ارگان نظام رادارد. نه به رئیسی! نبخشیدن   بزرگی است » نه!«است که رائی است به روحانی، اما 

  است وجنایت کارانی چون رئیسی. ٦٧فراموش نکردن جنایت ھولناک سالو
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 سال بعد از آن کشتار، رو در رو با قاتل! ٢٩
  ابوالفضل محققی

در سازمان برعھده ام  ھای فعالیت سیاسی ام  سال شصت وھفت، کابل، رادیو زحمتکشان. شاید سخت ترین کاری که در تمام سال

  ١٨٥بولتن کارگری شماره 
  ر این شماره می خوانید:د

  دھند شان رأی نمی کارگران آگاه به دشمنان طبقاتی ته:تحلیل ھف - 

 ھای کارگری در گفتمان نقش فدراسیون اتحادیه از تجربه دیگران: - 
   ١٠ –اجتماعی 

   شراط سندیکاھای اسپانیا به دولت ١١ دیگر کشورھا: -

   ١ - جھان بدون کار از جھان کار: -

   در ایران سرکوب فعاالن سندیکایی و حقوق کارگران تشکلھا: -

 تاوان معلمی، من فریاد سر خواھم داد (بخش پنچم و خاطرات زندان: -
  )ششم

 )گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت
 

سال شصت وھفت، کابل، رادیو 
زحمتکشان. شاید سخت ترین کاری که در 

در   ھای فعالیت سیاسی ام  تمام سال
مسئولیت اند،  سازمان برعھده ام نھاده

نوشتن زندگی نامه و یادبود اعدام شدگان 
کشتاربزرگ سال شصت ھفت بود! مرتب 
گزارشھا از ایران می رسیدند. ھمراه با 

اعدام   عکس، یادداشت و وصیت نامه ھای
بسیاری را  و نامه برخی مادران.   شدگان

ھا چه روزھائی را  می شناختم با آن
سپری کرده بودم؛ روزھای شور 

اوایل انقالب، با آرزوھای بزرگ وسرمستی 
مردم سرچشمه  که از عشق عمیق به 

ھای جوان وعاشقشان  می گرفت. سیما
ھا خاطره از مقابل چشمانم می  با صد

 گذشتند.

ھا می نوشتم.  حال من باید در سوک آن 
ھای تاریک، در  با تک تکشان در دھلیز

ھا می چرخیدم؛ به اطاق ترسناک  سلول
فریاد   تم. می لرزیدم،می رف» ھیئت مرگ«

می کشیدم وسرانجام تلخی درد، رنج 
وستم وترس طناب دار را برگلو، ویا گلوله را 

حس می کردم. روزھائی که  بر سینه ام 
با کوچکترین تلنگر، اشگ در چشمانم می 
نشست ھمین گونه که اکنون. باور 

نوشتم. بغض و کینه  کردم اما می نمی
المی، از عمیق از خمینی، از حکومت اس

تمامی آمران این کشتار قلبم را لبریز می 
کرد. ُبغضی که ھنوز با ھر یاد آوری بر 

گاھم احساس می کنم. در تمامی این  گلو
گز تصویر این جانیان از ذھنم  ھا ھر سال

پاک نشده است وھرگز پاک نخواھد شد. 

وقتی برای نخستین بار عکس ھیئت پنج 
دی نفره را دیدم، از سیمای پورمحم

چندشم شد. چھره یخ زده وچشمان بی 
احساس رئیسی، ترسی مبھم را در دلم 

ھا  نی آن ریخت! چشمانی که در نی
به یاد چشم   بیرحمی النه کرده بود. 

زیر یوغ «  شیشه ای افسر آلمانی رمان 
و ترسناک   افتادم: مات چون چاھی ژرف »

   بی ھیچ حسی! 

ھا چندین چھره است  در تمامی این سال
ھرگز از مقابل چشمانم کنار نرفته اند که 

ورئیسی یکی از آنان است. مردی که بعد 
خود به تنھائی در ھیئت مرگ   ھا از آن قتل

ادامه داد و ھرگز قلم خون  به کار خویش 
بار خود را بر زمین ننھاد. حال به قولی او 
کاندیدا برای والیت است. از شنیدن آن 

بود. چرا تعجبی نکردم! زیاد برایم سخت ن
که برای والیت فقیه که درنام، نماینده خدا 

است، ودرعمل برگزیده   و امام زمان
ھارترین وسرکوبگرترین جناح حاکمیت، 
چنین چھره ای بایسته! امری که فرا تر از 
اراده مردم صورت می گیرد ودرآن قبول یا 
عدم قبول نظر مردم مطلقا محلی از اعراب 

نوان نماینده اما زمانی که به ع ندارد. 
جدا از وقاحت  جمھور مردم مطرح شد،

نھفته در این گزینش، تحقیر ملتی را دیدم 
خواھان رای دادن مردم به  که حکومت

خس «ھا را جز اوست. مردمی که آن
تحقیری که روحانی ». وخاشاک نمی داند

نیز با انتخاب پورمحمدی به وزارت برمردم 
سی حال با کاندیدا کردن رئی   روا داشت.

ریشخند و سیلی حکومت و فرد جانی را 

  برچھره مردم و خود می بینم.

چه می توان کرد؟ در این سرزمین که 
بیشترین بخش تاریخ آن یا حتی تمامی 
تاریخ آن، داستان مستبدین است. درد 
است! اندوه وطاقت آوردن زیر شمشیر 
خون ریز جباران و غازیان! شنیدن ناله 

  مادران:

    جده در نماز وحشت خودمادری آنک بر س

خسته می ساید برخاک کودکان خود 
   جبینش را

   مرد چوپان ونی اش افتاده خون آلود جائی

  می نوازد باد آھنگی خزین را  خسته دردی

ھاست که این آھنگ حزین در این  قرن
سوخته نواخته می شود. حزنی  سرزمین

تاریخی که جان وروح مردم را فرسوده 
کومت، سرآمد این ساخته است و این ح

فرسوده کنندگان روح ملت. این انتخابات 
ھیچ رضایت وھیچ حسی   نیز ھیچ نشاط

ازتغییر ودیدن سیمای کاندیدایی که 
نماینده واقعی مردم باشد، درخود ندارد. 
اما بازی چنان پیچیده است که تورا مجبور 

بد وبدتر، بل، میان  می کند این بارنه میان 
و تحمیق  ریشخند  آمر جنایت و یادآور

مردم، و روحانی که حداقل مستقیم چنین 
نقشی نداشته، یکی را انتخاب کنی. من 

ھای  به وابستگی  به تفاوت ھای این دو،
ھا، به نگاه تخصص گرای  جناحی آن

روحانی که تا حد زیادی در این شرایط 
  ... پیچیده جھانی

    ١٥ادامه در صفحه 
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