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  نفر و به آتش کشیدن سفارتخانه عربستان را  ٤٧اعدام 

  !محکوم می کنیم

 
  !ين حمله، به سریال حمله سفارتخانه ھا پايان دھیدا مھار و طرد راست افراطی و مجازات عاملین و آمرب

 ٤٦جزو اعدام شدگان بود. اعدام شیخ نمر و   نفر را در روزھای گذشته اعدام کرد. روحانی شیعه، شیخ نمر باقر النمر ٤٧دولت رياض 
نفر ديگر در سطح جھانی بازتاب وسیعی پیدا کرد و با اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورھای اروپائی و دولت 

ھای  کننده خوانده و آن را سبب افزایش تنش را نگران ه روبرو شد. اتحادیه اروپا ھم اعدام شیخ نمرامريکا و برخی کشورھای منطق
ھای تندی به این  ھای جمھوری اسالمی از شیخ نمر، سران حکومت ايران ھم واکنش مذھبی در منطقه دانست. با توجه به حمایت

 اعدام نشان دادند.

دولت سعودی، چندان دوام نیآورد. نیروھای افراطی در ايران سفارت و کنسولگری  اعتراض ھای گسترده در سطح جھان علیه 
روابط خود را با تھران قطع   عربستان در تھران و مشھد را به آتش کشیدند. دولت عربستان بالفاصله عکس العمل نشان داد و

بدنبال آن بحرين و جیبوتی ھم روابط ديپلماتیک با ايران را قطع کردند و امارات متحده عربی روابط خود را به سطح کاردار کاھش   نمود.
امنیت سازمان ملل متحد داد. سودان ھم اعالم کرد سفیر ايران را اخراج کرده و کويت سفیر خود را از ایران فراخوانده است. شورای 

بیانیه ای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تھران و مشھد را محکوم کرد. در بیانیه آمده است: "در این زمینه، ضمن   ھم در
خواھند که از اماکن دیپلماتیک و کنسولی و  ھای ایران می ابراز نگرانی عمیق در خصوص این حمله، اعضای شورای امنیت از مقام

  ھا محافظت کرده و به تعھدات بین المللی در این زمینه به طور کامل پایبند بوده و آنھا را رعایت کند". یپلماتد

متوجه ايران کرد و اين ذھنیت را تقويت نمود   به آتش کشیدن سفارت و کنسولگری عربستان، ورق را برگرداند و اعتراضات جھانی را 
پیلماتیک وجود ندارد. حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، پنجمین مورد حمله به ایران کشوری است که در آن مصونیت د

سفارتخانه ھا  در حیات جمھوری اسالمی است. چند سال قبل سفارت انگلیس مورد حمله قرار گرفت و به قطع مناسبات بین دو 
    .کشور انجامید

وارد آورده و به اعتبار ايران لطمه زده است. با اين وجود، حمله به  حمله به سفارتخانه ھا زيان ھای جبران ناپذيری به کشور ما 
نوعی از  سفارتخانه ھا توسط نیروئی که حیات خود را در بحران آفرينی می داند، ادامه دارد. راست افراطی و طیف مخالف برجام، به

ان خشنود است. کیھان نوشت: "ننگ رابطه با عملكرد معترضان به سفارت عربستان دفاع کرده و از قطع مناسبات ايران و عربست
ای به این سازمان، با ابراز تأسف از حمله به  آل سعود از دامن ايران اسالمی پاک شد". اما نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه

امالن حمله فروگذار سفارت عربستان و خسارت به این مکان، اعالم کرد که جمھوری اسالمی "از ھیچ تالشی برای بازداشت ع
 کنندگان را "نیروھای خودسر" نامید. نخواھد کرد". حسن روحانی ضمن غیرقانونی خواندن حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی، حمله

"نیروھای خودسر" را بگیرند. در حالی که تجمع نیروھای   اما او مشخص نکرد که بچه دلیلی پلیس و نیروھای امنیتی نمی توانند جلو 
ترص در کشور با اقدام سريع و سرکوب گرانه نیروھای پلیس و امنیتی مواجه می شود. در جمھوری اسالمی ارگان ھای متعدد مع

اطالعاتی ـ امنیتی و نظامی، کوچکترين حرکت جمعی را تحت کنترل خود دارند. اگر راس حکومت بخواھد، آن ھا قادرند به سھولت 
    بساط "نیروھای خودسر" را جمع کنند.

نیروھای خودسر ھمان نیروھای راست افراطی و بسیج ھستند که از جانب سپاه حمايت می شوند و با ارکان اصلی نظام يعنی  
ولی فقیه و بیت او پیوند نزديک دارند. علی خامنه ای بر انقالبی بودن جمھوری اسالمی تاکید دارد. نیروھائی که در واليت ذوب 

و دست به اقدام انقالبی می زنند. آتش زدن سفارتخانه ھا، نمونه اقدام انقالبی ذوب شدگان در واليت شده اند، به تبعیت از گفته ا
است. خامنه ای تاکنون از موضع گیری علیه "نیروھای خودسر" خودداری کرده است. نیروھای "خودسر" پیاده نظام ولی فقیه ھستند و 

   پیاده نظام خود موضع نگیرد.ولی فقیه مصلحت را در آن می بیند که علیه نیروی 

منطقه خاورمیانه در آتش جنگ ھای قومی ـ مذھبی و جنگ ھای نیابتی بین جمھوری اسالمی و دولت عربستان سعودی می سوزد.  
دولت عربستان می دانست که اعدام شیخ نمر، تنش را در منطقه تشديد کرده و نیروھای افراطی را در ايران تحريک خواھد نمود. 

  ھای افراطی ھم عامدانه به اقدامی دست زدند که به قطع مناسبات ديپلماتیک بین دو کشور منجر گردد.نیرو

نفر از جمله شیخ نمر و سیاست به تنش کشاندن منطقه توسط دولت سعودی و به آتش کشیدن سفارتخانه و  ٤٧ما اعدام 
يم تا زمانی که سپاه، بسیج و راست افراطی يکه تاز صحنه کنسولگری عربستان توسط نیروھای افراطی را محکوم می کنیم و معتقد

سیاسی کشور باشند، سیاست خارجی و منطقه ای نه در وزارت امورخارجه، بلکه توسط سپاه قدس و در خیابان ھا توسط نیروھای 
اھد شد. الزم است دست "خودسر" تعیین شود، حمله به سفارتخانه ھا تکرار خواھد شد و کشور ما زيان ھای سنگینی را متحمل خو

سپاه از سیاست داخلی و خارجی کشور قطع گردد و راست افراطی مھار و طرد شود، عاملین و آمرين حمله دستگیر و مجازات 
    گردند. در چنین شرايطی می توان انتظار داشت که حمله و آتش زدن سفارتخانه ھا تکرار نگردد. 

روبرو است. دشمنی بین دو کشور ایران و عربستان، بحران ھا را حادتر خواھد کرد. اما منطقه خاورمیانه با بحران ھای عديده ای  
ھمکاری و دوستی دو کشور می تواند نقش موثری در حل بحران ھای منطقه ای داشته باشد. سیاست تھاجمی دولت سعودی در 

لح در منطقه است. الزم است که ھر دو دولت از منطقه علیه ايران و سیاست توسعه طلبانه جمھوری اسالمی، تنش آفرين و علیه ص
  سیاست ھای کنونی خود فاصله بگیرند و به سیاست تنش زدائی، گفتگو و مذاکره روی بیآورند.

وضعیت بحرانی منطقه ايجاب نمی کند که به اختالفات بین دو کشور ايران و عربستان دامن زده شود. کاری که برخی کشورھای  
ات با ايران انجام دادند. در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورھای غربی از ھر دو طرف منطقه با قطع مناسب

ھا را کاھش دھند. به سود صلح در منطقه است که دولت ھای عربی ھم به جای قطع رابطه با ايران، از دو کشور  خواسته اند تنش
   منطقه مذاکره کنند.بخواھند که به گفتگو به نشینند و پیرامون بحران ھای 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٦ژانويه  ٥( ١٣٩٤دی ١٥
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ھرچه به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان نزديک تر می شويم، برمیزان تحرکات سیاسی و اقدامات نیروھای نظامی 
زمان ندھند. آخرين و امنیتی افزوده می شود. کمتر روزی است که فرماندھان سپاه در رابطه با انتخابات موضع نگیرند و يا اقدامی را سا

دی در تھران است. به گفته علی سعیدی، نماینده  ٧مورد اقدام سپاه، برگزاری ھمايش سراسری ھاديان سیاسی در روز دوشنبه 
دھی به آرای عمومی" برای "انتخاب اصلح" است. ھادیان سیاسی  افزایی" و "جھت ولی فقیه در سپاه، کارویژه ھادیان سیاسی "بصیرت

کنند. اعضاء  ھای مورد نظر فرماندھان سپاه تبلیغ می ھای مختلف سپاه به صراحت به نفع نامزد مساجد و رده ،ھای بسیج در پایگاه
نقش موثری داشتند. ھاديان گرچه در طول سال  ١٣٨٨و  ١٣٨۴ھزار نفر بود. آنھا در انتخابات سال  ١۴حدود  ٩٢ھادیان سیاسی در سال 

اسفند، دوباره فعال  ٧شود. آن ھا در آستانه انتخابات  ھا دو چندان می ھای آن گزاری ھر انتخاباتی، فعالیتفعالند، اما چند ماه پیش از بر
 شده و ھمايش ھای منطقه ای و سراسری را برگزار می کنند.

در اين مجمع  آذر دومین مجمع عالی خود را در شھر مشھد برگزار کرد. ٢٦و  ٢٥قبل از نشست سراسری ھاديان، "بسیج" در روزھای  
ھم فرماندھان سپاه شرکت داشتند و ھم چھره ھای شاخص راست افراطی. "بسیج" حزب پادگانی سپاه است. حزبی که گسترده ترين 
تشکیالت و پرشمارترين عضو را دارا است. يکی از وظايف بسیج، رای سازی در انتخابات است. بسیج با امکاناتی که دارد، قادر است 

خواست که با توجه به  انتخابات کند. دومین مجمع عالی بسیج در قطعنامه خود از شورای نگھبان  ازمان يافته را واردمیلیونھا رای س
ھا، با "شجاعت" و "قاطعیت" اقدام کند. مجمع عالی  اھمیت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورا، در برخورد با بررسی صالحیت نامزد

ھا را "حق الناس" دانست و از شورای نگھبان خواست که از تائید صالحیت افراد فاقد صالحیت، به  دبسیج ھم چنین تائید صالحیت نامز
  ھر "دلیل و مصلحتی" خودداری کند.

تحرکات در میان نیروھای امنیتی ھم افزايش يافته است. از مدتی قبل مديران میانی وزارت اطالعات با خواست شورای نگھبان دست  
برای فعالین مدنی، اصالح طلبان و اعتدالیون تشکیل داده اند. اخیرأ سخنگوی شورای نگھبان تشکیل پرونده برای  ھزار پرونده ١٥کم 

کانديداھای احتمالی را تائید کرد. فعالین مدنی و نیروھای اصالح طلب، برای عبور از سد شورای نگھبان تصمیم گرفته  بودند که با 
بات شوند تا حداقل عده ای از آن ھا از غربال نظارت استصوابی بگذرند. شورای نگھبان و مديران کانديداھای پرشمار وارد عرصه انتخا

 میانی وزارت اطالعات در ھماھنگی باھم با پرونده سازی قبلی، به مقابله با اين تاکتیک برخاسته اند. سازمان اطالعات سپاه ھم ھمراه با
چھرھھای شاخص اصالح طلب مراجعه کرده و آنھا را تھديد می کند که در انتخابات  وزارت اطالعات به فعالین شناخته شده سیاسی و

  فعال نشوند.

  ھشدار 
انتخابات در جمھوری اسالمی غیرآزاد و غیر دمکراتیک است. موضع گیری ھا و اقدامات فرماندھان سپاه و ارگان ھای امنیتی، نشان 

را می خواھند ھمانند انتخابات سه دوره اخیر مجلس، مھندسی کنند. فرماندھان سپاه  می دھد که آن ھا انتخابات غیرآزاد و غیردمکراتیک
و نیروھای امنیتی نگرانند که در دو مجلس شورا و خبرگان، نیروھای اصالحطلب و اعتدالگرا جای پای قوی پیدا کنند. آن ھا با رد صالحیت 

ردن ھاديان سیاسی و حزب پادگانی، قصد دارند برنامه خود را عملی کنند. کانديداھای رقیب، با تھديد و ايجاد فضای رعب و با فعال ک
الزم است برنامه و اقدامات سپاه و ارگان ھای امنیتی را به آگاھی عموم رساند، نسبت به دخالت آن ھا در انتخابات و عواقب منفی آن 

  ھشدار داد و به اشکال مختلف به اعتراض برخاست.

ت سپاه و بسیج در انتخابات، در سیاست و اقتصاد، اطالعات و امنیت، فرھنگ و ورزش، سیاست خارجی و ما بارھا نسبت به دخال 
سیاست ھای کالن کشور و پیآمدھای مخرب آن ھشدار داده ايم. ما خواھان برگرداندن سپاه به پادگان ھا و عدم دخالت سپاه و بسیج در 

دنی برعدم دخالت سپاه و بسیج در انتخابات و بربازگشت سپاه به پادگان ھا پای امر انتخابات ھستیم. الزم است فعالین سیاسی و م
     فشارند. 

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٥دسامبر  ٣١( ١٣٩٤دی  ١٠

 ھشدار نسبت به تحرکات سپاه و ارگان ھای امنیتی 

 برای مھندسی کردن انتخابات
  

 

 !در غم درگذشت مادر بھکیش
  

فرزندان، یاران و دوستداران او را  دیماه درگذشت. فقدان مادر بھکیش، ١٣   یکشنبه مادران خاوران روز  از مھاجر) مادربھکیش (نیره جاللی
 در اندوه عمیقی فروبرد.

بار سنگین و جانکاه کشته شدن پنج فرزند زھرا، محمود، محمد، محسن، علی و داماد خود  ٦٠  مادر بھکیش که از دھه 
دادخواه بیدادی بود که در مورد عزیزانش روا  بدست جنایتکاران جمھوری اسالمی را باخود می کشید، اسديان سیامک

   داشته بودند. 
ن ھا در جستجوی فرزندانش گذراند و باقی عمر در گورستان خاوران درپی نشانی از سال از عمرش را در مقابل زندا ٧او  

از موثرترین عوامل در  ٦٠ ایستادگی و مبارزه مادر بھکیش و سایر مادران و خانواده ھای جان باختگان دھه عزیزان خود.
  افشای جنایات جمھوری اسالمی در کشتار زندانیان سیاسی شده است.

یاد و خاطره مادر را با تالش برای  ھکیش را به بازماندگان، یاران و ھمه آزادیخواھان ایران تسلیت می گوئیم وفقدان مادر ب 
   می داريم. دادخواھی جان باختگان در راه آزادی و بھروزی مردم ایران گرامی

  یادش گرامی باد! 

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ١٣٨۴دی ماه ١۶

 



                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٤٨ شماره    

  خون ناحق و خون حق!
 پور فرخ نعمت

 
  يادداشت سیاسی کار آنالين

در ھمان روزی ک ائتالف ضد حوثی ب رھبری حکومت عربستان ک با شورشیان حوثی در یمن در حال جنگ است ب آتش بس 
تان، شیخ نمر یکی از روحانیون ژانوی (دوازدھم دی ماە)، دولت عربس ٢اعالم شدە با حوثی ھای یمن پایان داد، یعنی روز شنب 

 بلندپای شیع عربستان را ھمراە با دە ھا تن دیگر در این کشور اعدام کرد.

بی گمان اعدام این روحانی شیعی شھروند عربستان ک معتقد ب خشونت نبود و عمال از کالم در جھت طرح انتقادات و نظرات خود 
بشریست. حکومت عربستان سعودی چنانک در نوع موضع گیری نھادھای  استفادە می کرد، کاری بس ناشایست و ضد حقوق

حقوق بشری دنیا ھم آمدە است یک بار برای ھمیش باید ب اعدام مخالفان و دگراندیشان خاتم دھد، و با پذیرش نرمھای مدرن، 
ایی، محکوم و عملی بشدت غیر انسانی دمکراتیک و حقوق بشری ب جنایات خود نقط پایان بگذارد. کشتار دگراندیشان تحت ھر لو

  ست.

ای شد برای قدرت نمائی بی مسئوالن جناحھای اصلی قدرت و تندروھا از یک طرف، که به نظر می رسد به  در ایران این اعدام بھان
ناح دولت ک طی سفارت و کنسولگری عربستان در تھران و مشھد را نیز سازمان دادند، و برخورد مسئوالن ج   ھمین بھانه حمله به

  آن روحانی ضـمن محکوم کردن این اعدام، دستور شناسائی و دستگیری عوامل حمالت مذکور در تھران و مشھد را صادر کرد.

در مورد نوع برخورد افراد و جناحھای تندرو می توان عمدتا ب موارد زیر اشارە نمود: گروھھای خودسر، بسیجی و لباس شخصی ب 
ای این اعدام را "خون به ناحق ریخته" خواند، و گفت که "دست سفارت و کنسولگری  عربستان در تھران و مشھد حمل کردند، خامن

ای اعالم کرد ک انتقام سختی از عربستان  انتقام الھی گریبان سیاستمداران سعودی را خواھد گرفت"، سپاه پاسداران در بیانی
، سپاە این اقد ، تروریستگرفته خواھد شد. در این بیانی ، منفور و ضداسالم خواند، و اعدام شیخ نمر را  ام را جنایتکاران پروران

گونه" توصیف کرد. کیھان، روزنام زبان حال تندروھای جمھوری اسالمی نیز در تیتری بزرگ نوشت "آل سعود گور خود  اقدامی "داعش
  را کند."

ک بتواند با افراد حمل کنندە ب سفارت برخورد کند، البت خود جای سئوال  اینک جناح دولت چقدر در عمل از این توان برخوردار است
دارد، بویژە اینک چنین افرادی عمال ب جاھھائی در ھرم قدرت وصلند ک دست دولت بسختی می تواند بدانھا برسد، و یا شاید اصال 

با توصیفاتی ک در مورد جناحھای تندرو و صاحب اصلی  نرسد، اما بھرحال نوع برخورد روحانی واکنش مثبت و ب موقعی است. اما
ای اگرچ موضعی حوال دادە شدە ب ارادە الھی  قدرت در جمھوری اسالمی مطرح گردید، در وھل اول باید گفت ک موضع خامن

اران باشد، و روزنام ست، اما در عمل بعدا با اعالم موضع سپاە، این دست انتقام الھی ھمانا منطقا می تواند دست سپاە پاسد
کیھان نیز با ب تصویر کشیدن کالمی گور آل سعود، عمال سناریو را در یک توصیف تئوریک و نمایشی کامل کرد. بنابراین بیت رھبری، 

ای برای تقویت سیاستھای تعرضی خود ارزیابی کردە و کماکان تا آیندەای غیرقابل پی ش سپاە و تندروھا، وضعیت پیش آمدە را بھان
بینی آن را ادام خواھند داد. بویژە اینک دو انتخابات مھم در اسفندماە در پیش رویند و ھر نوع تقویت وخامت اوضاع می تواند بشدت 

  ب نفع آنھا باشد.

ای نیز ک از واژگان "خون ب ناحق ریخت شدە" استفادە می کند، درصدد است با بکاربردن چنین کلماتی، زیرکان در پی توجی  خامن
ریختن آن خونھائی باشد ک در ایران بدست سرکوبگران ریخت می شوند. گویا خونھائی ھستند ک ب حق ریخت می شوند ک آن 
ھم توسط جالدان خاصی در جمھوری اسالمی اجرا می شوند، زیرا ک جمھوری اسالمی عین حکومت عدل است و دیگران عین 

! خوب است  حکومت ناعادالن! عادلی ک می تواند بکشد و عمل کشتنش عدل است و ناعادلی ک نباید بکشد و کشتنش ناعادالن
ای ب این امر توج داشت باشد ک ریختن خون انسانھا تحت ھر لوائی عملی ضد انسانی، ضد اخالقی و ضد حقوق  خامن

ای ب ھم کیشان، ھم عقیدەھا و ھم مذھبان خود روا نمی دا    رد خوب است ک ب دیگران ھم روا ندارد. بشریست. آنچ ک خامن

سرانجام در مورد پیامدھای عملی این اعدام و نوع برخورد جناحھای اصلی قدرت در ایران می توان گفت ک علیرغم نوع برخورد مثبت 
م عمال ب ژرفش آن و سیاسی روحانی، باید در انتظار تشدید ھرچ بیشتر بحران رابط میان ایران و عربستان سعودی بود ک آن ھ

صف بندیھای متعارض در منطق منجر می شود ک در یک سویش از جمل ایران و در سوی دیگرش از جمل عربستان قرار دارند. 
چنین امری می تواند ب امر پیشبرد صلح در سوری ھم صدمات جدی برساند، و داستان ادام جنگ و خونریزیھای بی پایان را در 

  ر زند.منطق ورقی دیگ

 
 

  )اکثریت(از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران 
 محیط زيست

  ھای آینده است: امروز و بقای نسل  امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
ـ ھوای اکثر شھرھای بزرگ ایران به شدت آلوده است و ساکنان آنان از تنفس ھوای پاک محرومند. این آلودگی در حدی است که موجب 

سابقه میزان خودروھا و از دور خارج نشدن  گی شھرھای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بیافزایش مرگ و میر انسان ھا شده است. آلود
خودروھای فرسوده و نیز حاکم بودن سودجوئی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شھرھا و پیرامون آنھا 

ژی صنعتی کشور که بر پایه صنعت خودرو سازی ریخته انجامیده است. برای مقابله با چنین فاجعه زیست محیطی الزم است استرات
شده است، تغییر پیدا کند، دولت برای خارج کردن خودروھای فرسوده برای صاحبان آنھا سوبسید دھد و یا تشویق ھائی را در نظر گیرد، 

ھای مسکن و  اید سیاستتکنولوژی پیشرفته در تولید خودرو به کار گرفته شود، وسائل نقلیه عمومی گسترش یابد. ھمچنین ب
  شھرسازی براساس اصول زیست محیطی و سالمت ھوا و آب تنظیم شوند.

  ـ راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بھینه از انرژی و کاھش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردھای زیست محیطی، 
  تشویق و برنامه ریزی شود.

  م زا به خارج از شھرھا انتقال یابد، سیستم مناسب برای جمع آوری زباله شھرھا به اجرا گذاشته ـ ضروری است صنایع شیمیائی و س
  شود، سیستم اکو در شھرھا تاسیس گردد و از آلودگی محیط از فاضالب صنایع و از آلوده شدن رودخانه ھا، دریاچه ھا و آبگیرھا

  کنند. جلوگیری شود. صنایع باید حداقل ھای زیست محیطی را رعایت 
ھای تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. الزم است که سیستم  ـ برای کاھش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی

  گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
...  



  
  

  ٥ صفحه  ٤٨شماره     

  یادداشت سیاسی کارآنالین

یک سال پیش گفتیم وجه اشتراک 
بسیاری از رویدادھای جھان در سال 

مرزبندی ھای فاجعه بار قومی و   ،٢٠١۴
بود که قربانیان بسیاری گرفت.  مذھبی
بشر در جای جای   یک سال بعد،  اکنون،

زمین ھمچنان گرفتار این درگیری ھای 
خونین است. تنھا نیم نگاھی به برخی 

تابلویی   ،٢٠١۵از رویدادھای جھان در 
دھشتناک از این درگیری ھا ترسیم می 

 کند:
، ٢٠١۵در نخستین روزھای سال  -

به دفتر نشریه تروریستھا با حمله 
اکثر نویسندگان   شارلی ابدو در پاریس،

و کاریکاتوریستھای حاضر در محل و 
یک   برخی دیگر از کارکنان نشریه،

نگھبان و یک مامور پلیس را کشتند. ده 
در ھمین شھر بیش از صد نفر   ماه بعد،

قربانی یک رشته عملیات تروریستی 
داعش شدند. در حالی که اندکی پیش 

حمالت، داعش در عملیات  از این
تروریستی در بیروت ده ھا تن را کشته 
بود و مدعی مسئولیت کشتن حدود 
دویست سرنشین یک ھواپیمای 
مسافربری در مسیر آن از مصر به 
روسیه شده بود، ترورھای پاریس بیشتر 
مورد توجه رسانه ھای غربی قرار 

  گرفتند.

  

  

  

  

  

  

 روسیه و فرانسه نیز در ٢٠١۵در سال  -
ابعاد گسترده وارد جنگ سوریه شدند. 
در این سال بر شمار قربانیان این جنگ 
ده ھا ھزار افزوده شد، جنگی که گفته 
می شود تا کنون حدود سیصدھزار تن 

بخشھایی   در آن کشته شده اند. 
وسیع از سوریه و عراق کماکان در 

  تصرف داعش است.

عربستان و متحدانش  ٢٠١۵در سال  -
زار حمله ھوایی به یمن بیش از دو ھ

داشتند. در این سال ھزاران تن در جنگ 
  یمن کشته شدند.

دولت اسالم گرا و شووینیست ترکیه  -
جنگ علیه کردھا را از  ٢٠١۵در سال 

سر گرفت و تا کنون صدھا نفر را در 
یورش به مناطق شرق این کشور کشته 

  است.

در سالی که گذشت طالبان در  -
ای نگران کننده افغانستان پیشروی ھ

روز شھرھایی   گاه برای چند  ای داشتند،
مانند قندوز را تصرف کردند و تقریبا در سراسر 
افغانستان رد پایی خونین از خود به جا 
گذاشتند. ارتش آمریکا که قرار بود از 

در این  ٢٠١۵در سال   افغانستان بیرون رود،
از جمله کشتن ده   کشور فجایع جدیدی آفرید،

فر در حمله ھوایی به بیمارستان پزشکان ھا ن
  بدون مرز در قندوز.

  
  

  

  

  

  

در خود آمریکا پیش از آن که زوجی تروریست  -
در ماه دسامبر در کالیفرنیا چھارده نفر را به 

نژادپرستان در چند مورد اقدام به   قتل برساند،
کشتار مسلمانان و آفریقایی تبارھا کرده 

سالھای گذشته بودند. ھمچنین پلیس مانند 
با استفاده غیرقابل توجیه از سالح گرم به ویژه 

  از میان آفریقایی تبارھا قربانی گرفت.
نژادپرستان در اروپا بسیار    ٢٠١۵در سال  -

فعال بودند. آنھا در شماری از کشورھا مانند 
فرانسه درصد آرای دورقمی خود را تثبیت کرده 

رستان اند. شمار موارد حمله خشونت بار نژادپ
آلمانی به پناھندگان و اماکن اقامت آنھا در 
سالی که گذشت از دویست فراتر رفت. در 
لھستان دولتی روی کار آمد که سیاستھای به 
غایت ارتجاعی و انحصارطلبانه دارد و حاضر به 
پذیرش حتی یک پناھجو ھم نیست. در 
مجارستان دولت ویکتور اوربان سیاستی 

  مشابه را اجرا می کند.

بحران اوکرایین که از ابتدا بر سر مرزبندی  -
ھویتی جعلی میان روس و اوکرایینی آغاز 

نیز کماکان قربانی  ٢٠١۵در سال   شده بود،
  گرفت.

در آفریقا گروه ھایی مانند بوکوحرام و داعش  -
به جنایات خود ادامه دادند. اما  ٢٠١۵در سال 

عالوه بر فاجعه آفرینی توسط تروریستھای 
گرا، این قاره در سالی که گذشت  اسالم

درگیری ھای قومی دیگر نیز   شاھد برخی
مانند سر باز کردن زخم کھنه خصومت   بود،

قومی در بوروندی، خصومتی که بیست سال 
پیش در رواندا کشور ھمسایه میلیونھا کشته 
  و آواره بجا گذاشته بود . در آفریقای جنوبی،

موزامبیک، مھاجران از کشورھای دیگر مانند 
  قربانیان حمالت خونبار بودند.

در ذھن  ٢٠١۵تصویری که از رویدادھای 
از سال پیش از آن پرآشوب تر   خواھد ماند،

در انتظار  ٢٠١۵است. آیا سالھای بدتر از 
  جھان است؟

در سالھای اخیر پیوسته بر عوامل غیرقابل 
کنترل بحران زا افزوده شده است. ھر چند 

ا زاییده توسعه طلبی قدرت بسیاری از بحرانھ
اما در عین حال برخی از این   ھای بزرگ است،

آشوبھا و بحرانھا از کنترل این قدرتھا نیز خارج 
شده اند. از این رو، ھیچ ناظر جدی قادر به 
پیش بینی تاثیر عوامل بحران زا و روندھایی 
  که در جھت تخفیف بحران عمل می کنند،

ھن ما تصویری نیست. اما برای آن که در ذ
یکجانبه منفی از رویدادھای یک سال گذشته 
ماندگار نشود، و برای تکمیل تابلویی که این 

یادآوری برخی   رویدادھا به دست می دھد،
نیز ضروری  ٢٠١۵بارقه ھای امید در سال 

  است:
با توافق ایران و قدرتھای جھانی، بحران  -

اتمی ایران الاقل فعال از فھرست خطرات 
که صلح را تھدید می کند خارج شده  بزرگی
  است.

در شماری از کشورھا نیروھایی که می  -
خواھند به روندھای فاجعه بار و فاجعه زا 
پایان دھند از استقبال و حمایت گسترده تری 
برخوردار شده اند. در یونان ھر چند دولت 

نتوانسته  ٢٠١۵روی کار آمده در سال 
ده کند و تسلیم انتظارات رای دھندگان را برآور

زورگویی نیروھای حاکم بر اتحادیه اروپا و 
نھادھای مالی بین المللی شده است، اما 
الاقل نظام سیاسی این کشور دچار تغییر 
شده و از انحصار دو حزب سنتی بیرون آمده 
است، دو حزبی که ده ھا سال به عنوان 
نماد فساد دولتی شناخته شده بودند. نظیر 

نتخابات اخیر اسپانیا نیز تحقق ھمین روند در ا
یافت. در اسپانیا نیز انحصار سیاسی دو حزب 
سنتی پایان یافته و در سطوح ملی و محلی، 
نیروھایی با استقبال گسترده رو به رو شده 
اند که مسئولیتی در فساد ده ھا ساله 

  نداشته اند.

  

  

  

در ترکیه علیرغم ھمه ترفندھا و جنایات  -
وینیستھای حاکم، حزب اسالم گرایان و شو

دمکراتیک خلقھا حضور خود در پارلمان را در 
 ٢٠١۵دو رأی گیری انجام شده در سال 

تثبیت کرده است. جامعه مدنی ترکیه به 
مقاومت خود در برابر سیاستھای رجب طیب 
اردوغان رئیس جمھور ادامه می دھد. 
نیروھای سیاسی چپ کرد بخش مھمی از 

مقاومتی   دھند، این مقاومت را تشکیل می
که از جمله از پایداری مؤثر نیروھای سیاسی 
چپ کردستان سوریه در برابر داعش الھام 

  می گیرد.
ھر چند کنفرانس اقلیمی پاریس از تعیین  -

مکانیسمھای الزم برای کنترل اقدامات دولتھا 
برای کاھش مؤثر انتشار گازھای گلخانه ای 

ویب کرد که به الاقل پیمانی را تص اما  باز ماند،
  موجب آن

 ...  
  ١۵ادامه در صفحه 

در انتظار جھان است؟ ٢٠١۵آیا سالھائی بدتر از   
 سھراب مبشری

اینکه در آینده از دو نوع 
روند فاجعه بار و 

  کدام غلبه کند،  امیدبرانگیز،
بستگی به میزان دخالت 
خود انسانھا در امور جھان 
و تصمیم و ھمت آنھا در 

خود به گرفتن سرنوشت 
 دست خود دارد

این یک طنز تاریخ است که 
اکنون باید در مبارزه با 

آزادی   از ارزش ھا،  بورژوازی،
ھا و دستاوردھای انقالبھای 
بورژوایی دفاع کرد. اما این 
موقعیت تناقض آمیز تازگی 

 ندارد

در برابر این مشی غیرانسانی 
که پوشاندن چھره آن با انواع و 
اقسام نقابھا ھر روز دشوارتر 

تنھا مقاومت و   می شود،
ھمبستگی ھمه انسانھاست 

 که کارساز است

 

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



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه  ٤٨شماره     

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

با به پایان رسیدن مھلت ثبت نام 
نامزدھای انتخابات دو مجلس خبرگان و 
شورای اسالمی، تعداد قابل توجه 

ھای  داوطلبین ثبت نام، که با واکنش
متفاوتی در کشور ھمراه بود، موجب 
تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور 

دیده است. سایت کارآنالین اقدام به گر
تھیه تعدادی سئوال در این ارتباط و 
پیامدھای آن نموده و به تعدادی از فعالین 
و کنشگران سیاسی ارسال کرده است. 

در اختیار  ھا متعاقب دریافت، پاسخ
خوانندگان محترم سایت قرار خواھند 
گرفت. متن ذیل پاسخ رضا علوی، کنشگر 

 مالحظه می فرمایید. و فعال سیاسی را

    شورای سردبیران کارآنالین

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

چند ماه تا انتخابات مجلس و خبرگان 
باقی است. وضع لحظۀ کنونی را در 
ارتباط با انتخابات، در جامعه [مدنی] 
و در جامعۀ سیاسی و حکومت 

  چگونه می بینید؟

این انتخابات در دوران ویژ ه ای بر گزار می 
 ٩٢ت این دوران با انتخابات شود. خصوصیا

متفاوت است. دوران پس از توافق  ٨٨یا 
ھسته ای و حضور اعتاالیون در دولت 
است. دوران توجه جامعه جھانی (پس از 
بر جام ) به چیدمان مجلس آتی می 
باشد. دوران بیرون آمدن ایران از انزوا و 
حضورش در مجامع بین المللی است. 

وز خاورمیانه و دوران بحران ھای خانمانس
آغاز  نقش ایران در منطقه است. دوران 

اجرایی شدن بر جام و توجه بیشتر 
ناظران بین المللی به انتخابات پیش رو  

   است. 
انتخابات اسفند ماه، در جامعه مدنی  

نشاط ایجاد خواھد کرد و زمینه را مھیا 
خواھد ساخت که پیرامون محور 

ید این "مطالبات" حرکت انجام شود. نبا 
فرصت را سوزاند. در صورتی که رد 

گسترده شود،  ھا بسیار  صالحیت
ھای مدنی به  ھایی از جامعه و نھاد بخش

" تحریم " روی خواھند آورد و بخش ھای 
جایگزین " تحریم"  دیگر، "تحمیل" را 

   خواھند کرد.
در جامعه سیاسی غیر حاکم، به 

ھای مدنی نزدیک می شوند و  نھاد
خواستگاه شان با آنان ھم سو مطالبات و 

  میشود .
اما در جامعه سیاسی حاکم و بازی داده 
شده در"بازی بزرگان" ھمه نیروھای 

شد ه اند  وارد رزمگاه انتخابات  سیاسی 
و شمشیر ھا را از رو می بندند و رقابت را 

  بسیار جدی و پر جنجال می کنند.

در حکومت (بیت رھبری) شرایط را رصد 
رای نگھبان منتظر اشارت می کند و شو

انگشت رھبر می باشد که چگونه ماشین 
   غربال رد صالحیت ھا را ، راه اندازی کند.

آیا با نوعی رودرروئی کانونی بین   
"نیروھائی مجاز" مواجه خواھیم 

  بود؟

سه جریان شناخته شده "نیروھائی مجاز" 
در میدان گاه انتخابات در تقابل قرار می 

   گیرند:
تدالیون با یاری و مشارکت اصالح یکم: اع

طلبان: اصالح طلبان از چھره ھای نا 
شناخته استفاده خواھند کرد که تیغ رد 
صالحیت را کند نمایند . اعتدالیون از اھرم 
قانون و جایگاه "دولت مدار" بودن خود 

از حمایت روحانیت   کنند. اینان  استفاده می
  اند. عمل گرا بر خوردار

از حمایت بیت رھبر و    -  دوم: اقتداریون
اصلی ترین ارکان قدرت در جمھوری  

اسالمی یعنی قوه قضاییه و نیروھای 
روحانیت (به جز روحانیت عمل  نظامی وکل 

گرا ) بر خوردار اند. بر این گمانم که این 
جریان بیش از سه چھارم مجلس خبرگان و 
بیش از نیمی مجلس شورا در اختیار خود 

  خوا ھد گرفت.

با چراغ  -: "احمدی نژادیسم"ھا سوم
خاموش وارد صحنه می شوند. بر این گمانم 

ھایی بسیار اندک در اختیار  که کرسی
خواھند گرفت. شاید از پشتیبانی بخشی از 
"روحانیت موعود گرا " و طیف "دست دوم 

    سپاه " برخوردار گردند.

شما تعداد قابل توجه کاندیداھا،  -  
ه برای چه برای مجلس شورا و چ

مجلس خبرگان، را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ آیا این می تواند مقدمه 

  ای بر یک حرکت اجتماعی باشد؟

حرف آخر را اول بزنم: خیر . "تعداد قابل 
توجه کاندیداھا " ، " مقدمه ای بر یک 

باشد". مرا فعه، بین  حرکت اجتماعی نمی
باالیی ھا، "نیروھائی مجاز" و نھاد ھای 

یانات با پیشینه قدرت (ھمچون قدرت و جر
"احمدی نژادیسم "ھا) ھست. در نبود  

ھای مدنی و احزاب مردمی و روزنامه  نھاد
ھا (ی غیر زرد ) احتمال "حرکت اجتماعی" 
یا اقال پیش درآمد آن اندک است. اما المنت 
ھای اجتماعی، بی پروا و بدون پیش بینی، 
با یاری نشاط سیاسی ایجاد شده در بستر 

توانند مطالبات را  یش از انتخابات، میپ 
افزایش داده و حاکمان را به عقب نشینی 
وادارند . حضور یازده ھزار کاندید برای 

نامزد برای خبرگان دا ل بر "  ٨٠٠مجلس و 
مقدمه ای بر یک حرکت اجتماعی " در این 

  "ساختار قدرت والیت گرا" نمی باشد .

حرکت اکیداً مشخص مورد  - 
رای این لحظه از روند نظرتان ب

  انتخابات چیست؟

مھندسی انتخابات را  ٨٨حکومت از سال 
کنار گذاشته و "مھنسی پیش از انتخابات" 
را جایگزین کرده است. ھزینه سرسام آوری 

حکومتیان پرداختند آنان را  ٨٨که در انتخابات 
ودآشت که استراتژی "مھندسی پیش از 

یش برده (رد به پ ٩٢انتخابات" را در انتخابات 
نیز به  ٩۴صالحیت ھاشمی) و در انتخابات 

  ھمین منوال عمل کنند.

سه شکل حرکت را می توان پیش بینی 
  کرد:

 - انتخابات» تحریم مطلق«یکم: راھبرد 
راھبرد نیروھای برانداز است. تجربه نشان 
داده است که این شیوه منفعالنه عمل می 

. از گیرد کند و مورد استقبال مردم قرار نمی
سوی دیگر مدافعان این راھبرد در داخل 

کمپین  كشور اجازه فعالیت موثرو برگزاری 
بنابراین نمی  سراسری نخواھند داشت، 

توانند از فضای انتخاباتی بھره گیرند و دیگران 
  را تشویق به عدم مشاركت نمایند .

دوم : راھبرد "شركت بدون تردید و بال شرط 
متعلق به طرفداران  این شیوه  -"در انتخابات 

دولت (اعتدالیون)،  حکومت (اقتداریون)،
استمرارطلبان و بخش بزرگی از اصالح طلبان 

است. اکثرا از این راھبرد استقبال خواھند  
کرد. اگر اعتدالیون، استمرارطلبان و اصالح 

خواھند نماینده شان از گلوگاه  طلبان می
شواری مقتدر نگھبان رد شود و تایید 

بگیرد باید با چراغ خا موش حرکت  صالحیت
نموده و از کاندیداتوری افراد نامور و نامدار و 
پرجنجال پرھیز نمایند و نباید سر بسر 
شورای نگھبان بگذآرند و مو را از ماست 
بکشند تا که کاندیدایشان از پل صراط 

  شورای نگھبان و والیت گذر کند. نگھبانان 

این شیوه  - سوم : راھبرد "مطالبه ساالری" 
تالش خواھد کرد که از فضای پر نشاط 
انتخابات استفاده کرده و مطالبات 
دموكراسی خواھانه را نخست طرح کرده و 

  . سپس نھادینه نماید
دموكراسی خواھان، فعاالن  تحول طلبان، 

مدنی، اندیشه ورزان و پاره ای از اصالح 
طلبان (ناامید از اصالحات) در این گزینه می 

تاکتیک باید بدین گونه باشد که گنجند. 
» حذف«یا » حفظ« تاپس از انتخابات دغدغه 

نظام را به کنار گذاشته و بدنبال تحقق 
مطالبات مدنی و دموکراتیک باشند. اینان 
بدانند که تا انتخابات راستین زمان طوالنی 

مانده است، به امید امید آن روز ننشینند،  
وند؛ از که پیر و چروکیده و فرسوده می ش

ھمین بازار پر ھیاھو و تنور داغ انتخابات 
شعارھا و مطالبات خود را  استفاده کنند و 

در قالب برنامه ھای انتخاباتی مطرح کنند که 
گوش پاره ای از مردم شنوا است و شاید به 
جان دل بخرند؛ و نگذارند این فرصت گوتاه 

  ھم بسوزد.

میان این ھمه مرغان  به قول فرخی یزدی:
جور تو بر باد   که داده        سته پر ماییمب

    ما  آشیانه 

   

  انتخابات و مرغان پربسته
 رضا علوی



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٤٨ شماره    

از خصیصه ھای تمایزبخش این انتخابات حذف غیر خودی ھا و رد    
  صالحیت ھای گسترده

  دکتر عبدالستار دوشوکی
 

پایان رسیدن مھلت ثبت نام با به 
نامزدھای انتخابات دو مجلس خبرگان و 
شورای اسالمی، تعداد قابل توجه 

ھای  داوطلبین ثبت نام، که با واکنش
متفاوتی در کشور ھمراه بود، موجب 
تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور 
گردیده است. سایت کارآنالین اقدام به 

و تھیه تعدادی سئوال در این ارتباط 
پیامدھای آن نموده و به تعدادی از 
فعالین و کنشگران سیاسی ارسال کرده 

در اختیار  ھا است. متعاقب دریافت، پاسخ
خوانندگان محترم سایت قرار خواھند 

آقای دکتر  گرفت. متن ذیل پاسخ 
فعال سیاسی و  عبدالستار دوشوکی،

رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن 
 د.را مالحظه می فرمایی 

    شورای سردبیران کارآنالین
 ------------------------  

ـ تا انتخابات مجلس ایران در اسفند 
ماە امسال چند ماھی باقی ماندە 
است، و شواھد حاکی از تالش 
جناحھای متفاوت حکومتی برای 
حضور برجست و قاطع و تعین کنندە 
در مجلس را دارد. ب نظر شما چ 

یاسی و پارامترھائی در زمین س
اجتماعی انتخابات این دورە را از 
دورەھای ماقبل خود متفاوت می 

  کند؟

شورا و  این انتخابات دوگانه مجلس  
مجلس خبرگان بعد از دوران پسا توافق 
ھسته ای و بر روی سرکار آمدن دولت 
تدبیر و امید و رشد فزاینده تنش و رقابت 
بین جناح ھای درون ساختار حکومتی و 

ه اینکه مجلس شورای اسالمی با توجه ب
باید یاور و ھمسوی دولت باشد و مھم 
تر از آن مجلس خبرگان شاید ناچار شود 
رھبر آینده ایران را تعیین کند، می تواند 
حائز اھمیت باشد. البته فراموش نکنیم 

 ٣٧که بیش از سی انتخابات در طی 
سال گذشته ثابت کرده که نتایج 

زی در تغییر انتخابات تاثیر سرنوشت سا
یا مناسبات بیرونی و    ساختار قدرت و

نداشته   درونی آن بخصوص با ملت ایران
است. و حدس من این است که در 
نھایت با توجه به مھندسی نھادینه شده 
پروسه انتخابات توسط نھادھای مختلف 
حکومتی، بقول معروف "این نیز بگذرد". 
وانگھی به احتمال زیاد یکی از خصیصه 

تمایزبخش این انتخابات حذف غیر ھای 
خودی ھا و رد صالحیت ھای گسترده 
بیش از انتخابات خواھد بود. چون 
جمھوری اسالمی حاضر است ھزینه 
تبلیغاتی رد صالحیت ھای فله ای را 
بپذیرد، اما خطر بقول خودشان ورود 
"نفوذی ھا"، "فتنه گران" و "منحرفین" و 

ت. به "نامحرمان" را ھرگز نخواھد پذیرف
ھمین دلیل علیرغم گمانه زنی ھای 
تئوریک در مورد نقش مجلس خبرگان در 

انتخاب رھبر آینده و ھمرایی بل الفعل 
مجلس با دولت، در عمل دکترین ھمگونی 
نظام و استمرار وضعیت موجود غلبه پیدا 

  خواھد کرد.
با توجه به این شمائی که به دست  -  

ا دادید، چه کیفیت و دامنۀ حضوری ر
برای نیروھای دموکرات ممکن می 

  دانید؟

انتخابات دمکراتیک مستلزم پیش زمینه  
ھای متعددی است که در نظام جمھوری 
اسالمی وجود ندارند. نیروھای دمکرات نیز 
می توانند در یک پروسه دمکراتیک انتخابات 
آزاد تاثیر گزار باشند. البته جمھوری اسالمی 

ات و ی دمکرثابت کرده که از حضور نیروھا
آزادیخواه برای گرم کردن تنور انتخاباتی و 
ایجاد به اصطالح نشاط در جامعه مدنی 
   استفاده، یا بھتر است بگویم سوءاستفاده

کرده و می کند. به ھمین دلیل اعتراف می 
کنم که نیروھای دمکرات بخصوص در داخل 
کشور مسئولیت بسیار عظیمی را بر عھده 

شارکت در نمایش دارند. از یک سو نباید با م
انتخاباتی، به پروسه غیر دمکراتیک انتخابات 
در جمھوری اسالمی مشروعیت بخشید. از 
سوی دیگر نیز نباید با آرمانخواھی مطلق 
گرایانه، مردم را از فرصت طرح مطالبات 
دمکراتیک در فضای انتخابات محروم کرد. در 
نتیجه نیروھای دمکرات می توانند با آگاھی 

ف از فضای موجود که فقط چند رسانی شفا
ھفته در ھر چھار سال ایجاد می شود، 
حداکثر استفاده را برای طرح مطالبات 
خودشان بنمایند. از آنجایی که گزینه عملی 
دیگری، البته به غیر از انفعال و گوشه 
نشینی، در جامعه مطرح نیست، نمی توان 

ی خواه و دمکرات ایراد گرفت  از نیروھای آزاد
را تمایل دارند از فضای انتخاباتی برای که چ

طرح مطالبات خودشان استفاده کنند. حتی 
رد صالحیت ھزاران نفر از کاندیداھای مجلس 
شورای اسالمی و صدھا تن از کاندیداھای 
مجلس خبرگان می تواند برای نظام مایه 
مشروعیت زدایی از انتخابات و "ھزینه بر" 

  باشد.

یداھا، چه برای تعداد قابل توجه کاند - 
مجلس شورا و چه برای مجلس 
خبرگان، را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا 
این می تواند مقدمه ای بر یک حرکت 

  اجتماعی باشد؟

اخیرا یکی از اعضای شورای نگھبان اظھار  
تاسف کرده بود از اینکه چرا حتی نام 
نویسی برای کاندیداھا آزاد است و به نوعی 

گفته بود که "عرض خود به ھزاران کاندید 
داری". در یک  بری و زحمت ما می می

انتخابات آزاد که در آن نظارت استصوابی 
وجود ندارد و کاندیداھای مستقیما خودشان 
را به رای مردم عرضه می کنند، می توان از 
یک حرکت اجتماعی و شور و نشاط 
انتخاباتی صحبت کرد. اما در ایران اینگونه 

یداھا خود را به شورای نیست. بلکه کاند

نگھبان عرضه کرده اند تا از فیلتر تنگ 
استصوابی آن عبور کنند و بعد از آن حق 
انتخاب شدن خواھند داشت. ھمانگونه که 
گفتم انتخابات در ایران یک پروسه مھندسی 
شده است که کنترل آن (به استثنای مرحله 
اول ـ یعنی نام نویسی) در اختیار نھادھای 

و اما اینکه    کومتی می باشد.مختلف ح
بخشی از مردم از حق خود برای انتخاب 
شدن استفاده کرده و نام نویسی کرده اند تا 
بعد از رد صالحیت ھای گسترده به دنیا 
نشان بدھند که انتخابات در ایران آزادی 

مورد  نیست، می تواند با نگاھی مثبت 
استقبال قرار بگیرد. زیرا انتخابات دو مولفه 
مھم و جدایی ناپذیر دارد. اول حق انتخاب 
شدن؛ و دوم حق انتخاب کردن کامال آزاد، 
بدون دست چین کردن استصوابی توسط یک 
نھاد غیر دمکراتیک و ارتجاعی. در نتیجه نفس 
نام نویسی ھزاران کاندید بخودی خود نمی 
تواند از اھمیت خاصی برخوردار باشد. اما رد 

ی تواند منشاء یک صالحیت ھزاران کاندید م
حرکت اعتراضی و کارزار مدنی برای به 
چالش کشیدن فرایند غیردمکراتیک پروسه 

و نفی نظارت استصوابی    گزینشی انتخابات
  باشد.

حرکت اکیداً مشخص مورد نظرتان  - 
برای این لحظه از روند انتخابات 

  چیست؟

متاسفانه قواعد بازی را جمھوری اسالمی  
ای ورود به آن تمکین تعیین می کند و بر

مطلق پیش شرط می باشد. بعنوان مثال 
عبدهللا نوری اخیرا تاکید کرده بود که 

طلبان در صورت رد صالحیت ھای فله  اصالح
نشینی (یا بعبارتی تحریم و یا  ای نباید عقب

اعتراض) کنند و حتی با چند نفر باقی مانده 
در انتخابات شرکت کنند. جمھوری اسالمی 

می داند و به ھمین دلیل نیز چند این را 
"کبریت بی خطر" اصالح طلب از فیلتر 
ھدفمند شورای نگھبان با موفقیت عبور 
خواھند کرد تا ھیزم الزمه اصالح طلبان را 
برای گرم کردن تنور انتخاباتی مھیا کنند. به 
احتمال زیاد انتخابات اسفند ماه صحنه ای 

ھای جدی را برای وزن کشی معنا دار جناح 
مختلف بوجود نمی آورد. وانگھی تصور ایجاد 
تغییر از باال با حضور در الیه ھای مختلف ھرم 
قدرت، آن ھم توسط کسانی که فعال 

بخشی از الیه ھای تحتانی این ھرم  
ھستند و کارنامه درخشانی نیز ندارند، می 

پذیری تغییر در نظام  تواند بر توھم امکان
ھا دامن بزند.  جمھوری اسالمی در بین توده

کمااینکه این امید وھم انگیز نه تنھا حواس 
باطنی توده ھا بلکه آرمان ھای آزدایخواھانه 
و ترقی طلبانه آنھا را به دل بستن به رقابت 
ھای نافرجام بین "بد" و "بدتر" تقلیل خواھد 

و در عمل تغییری در جایگاه مرکز ثقل  داد 
  قدرت ایجاد نخواھد کرد.

...  

  ١۶ر صفحه ادامه د

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 



 
         

   ٨صفحه  ٤٨ شماره     

 ادامه پروژه وحدت با تاکید بر اشتراکات و تکمیل آن ھا ممکن است!

  مسعود فتحی –پرویز نویدی 

اکنون ماه ھاست که پروژه وحدت چپ 
عمال بالتکلیف مانده است. گزارشی که 
گروه کار تدارک و سازماندھی داده 
است، نشان دھندۀ دو گرایش در مورد 
سرنوشت این پروژه است. از یک سو 

دامه کار و رسیدن به برگزاری تاکید بر ا
کنگرۀ مشترک و از سوی دیگر عدم 
امکان ادامۀ این پروژه. کنگرۀ فوق العاده 

ما نیز با وجود دو دیدگاه موازی  سازمان 
در مورد پروژه وحدت چپ، ادامه یا توقف 
آن، از رسیدن به یک تصمیم مشترک 
جمعی بازماند. اکنون با توجه به اعالم 

ین پروژه، زمان تصمیم موضع نیروھای ا
  گیری فرارسیده است.

  

  

  

  

  

  

  

ما ھمان طور که در کنگرۀ فوق العادۀ 
سازمان ھم تاکید کردیم، ادامه پروژۀ 
وحدت چپ را ممکن و عملی می دانیم. 
اما به ھیچ وجه خواستار تحمیل این نظر 
بر رفقائی که به ھر دلیل، قصد دارند از 

ز ھمان این پروژه کنار بکشند، نیستیم. ا
گام ھای نخست ھم روشن بود که ھمۀ 
ما نسبت به اھمیت این پروژه و چشم 
انداز آن نظر واحدی نداریم. ما ھم چنین 
باز بینی روندی را که پیش رفته است، 
مشکالتی را که بر سر راه آن تا رسیدن 
به نقطه کنونی وجود داشته است، به 
فرصت دیگری موکول می کنیم و گزارش 

ک و سازماندھی را که توافق گروه تدار
عمومی روی آن وجود دارد، در لحظۀ 
فعلی کافی می دانیم. اما اشاره به 
نکاتی را برای توضیح اھمیت ادامۀ این 
  پروژه ضروری می دانیم:

   
انتخاب نیروھا و دعوت از آن ھا بر  -١

خطوط «اساس نزدیکی ھای معین در 
برنامه ای و سیاسی بود. » مشترک

کنشگران چپ و نیروھای دیگر  مراجعه به
ھم از این امر تبعیت می کرد. این خطوط 
مشترک ھم اکنون نیز معتبر است و در 

سال اخیر،  ٢این سال ھا، به خصوص در 

از نظر ما مھمترین 
دستاورد این پروژه برای 
ھمگرائی و وحدت چپ، 

اشتراکاتی است که به  
توافق ھمه اعضای گروه 
کار منشور، که در آن 
نظرات متفاوت از چھار 

ه حضور طرف پروژ
داشتند، رسیده است. ھر 
چند این اشتراکات برای 

، اما کافی اندوحدت الزم 
 نیستند

بحث ھای ما بسیار فراتر از این خطوط رفته 
است و به تنظیم اسناد مختلف منجر شده 
است که در عین حفظ چارچوب این خطوط 

فتراق بین این نیروھا را ھم مشترک، نقاط ا
روشن تر نموده است. اما فراموش نکنیم 
نقاط افتراقی که در تنظیم منشورھای 
مختلف برجسته تر شده اند، از ھمان 
نخست ھم وجود داشته اند. ما با وجود این 
اختالفات به ھمان خطوط مشترک رسیده 
بودیم. این نوع اختالفات در درون ھر کدام از 

یرو (سه سازمان و کنشگران) این چھار ن
  ممکن است.

  
ما بار دیگر تاکید می کنیم که تالش  -٢

فعاالن، گروه ھای کار و مسئوالن پروژۀ 
وحدت چپ در این چند ساله را، به رغم 

ھای آن، مثبت می دانیم و نفس  کاستی
گام برداشتن ذر راه وحدت بخشی از 
نیروھای چپ را دستاوردی ارزشمند در 

ی و وحدت چپ ارزیابی جھت ھمگرائ
کنیم. سازماندھی مباحثی در مورد  می

مبانی برنامه ای و استراتژی سیاسی چپ، 
یک تالش ارزنده و حاصل آن یعنی تنظیم 
خطوط برنامه ای و سیاسی متفاوت یک 
دستآورد ارزنده بود. ھمۀ ما در این مبانی 
دارای یک نظر نیستیم. این امر از آعاز ھم 

میق اشتراکات میان نگاه روشن بود. ھدف تع
ھای متفاوت در درون ما به برنامه و 

  استراتژی سیاسی چپ بود. 

  
از نظر ما مھمترین دستاورد این پروژه  -٣

اشتراکاتی   برای ھمگرائی و وحدت چپ، 
است که به توافق ھمه اعضای گروه کار 
منشور، که در آن نظرات متفاوت از چھار 

است. ھر  طرف پروژه حضور داشتند، رسیده
چند این اشتراکات برای وحدت الزم ھستند، 

  اما کافی نیستند.

  

  

  

  

  

   

به خصوص در رابطه با روند گذار به یک 
جمھوری دموکراتیک، شعار انتخابات آزاد و 
نوع رابطه با نیروھای درون و پیرامون 

این پروژه تاکنون از نقطه 
نظر جلب نیروھای وحدت 
ھم موفقیت ھای مھمی 
داشته است. نیروھای 

را درگیر بحث  وسیعی
وحدت ساخته است. 
شکل گیری جمعی از 
کنشگران چپ در جھت 
پیشبرد این وحدت یکی از 

 این موفقیت ھاست

حکومت، کاستی ھا و ابھاماتی دارد که 
برای تضمین موفقیت کنگره مشترک و ایجاد 
یک سازمان واحد ضروری است. ما معتقدیم 
باید با تاکید بر ھمین اشتراکات، وارد مذاکره 
برای دستیابی به یک منشور قابل اتکا برای 
وحدت شد و بر اساس اشتراکات و توافقات 
پیرامون مضامین پیشنھادی، تدارک کنگره 

  مشترک را در دستور کار گذاشت.
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 جلب نظر نقطه زا تاکنون پروژه این - ۴ 

ھای وحدت ھم موفقیت ھای مھمی نیرو
داشته است. نیروھای وسیعی را درگیر 
بحث وحدت ساخته است. شکل گیری 
جمعی از کنشگران چپ در جھت پیشبرد 
این وحدت یکی از این موفقیت ھاست. 
کنشگران چپ اکنون به یکی از طرف ھای 
پیگیر و جدی این پروژه تبدیل شده اند. 

را نیز خارج از چارچوب نیروھای  امیدھائی
شرکت کننده زنده کرده است. توقف این 
پروژه عالوه بر ھدر دادن تالش ھای 
تاکنونی، قبل از ھمه به فکر نزدیکی و 
وحدت نیروھای چپ لطمه ای جبران ناپذیر 
خواھد زد و تاثیرات سوئی بر مناسبات 
نیروھای این پروژه خواھد گذاشت. ھمان 

کرده ایم اولویت ما ادامه این  گونه که اعالم
پروژه است. تصمیم خود را در این مورد، ھم 
به رفقای سازمان و ھم به اطالع گروه کار 
تدارک و سازماندھی ھم رسانده ایم. تنھا 
آلتراناتیو برای ما ادامه و به ثمر رساندن این 

  پروژه است.

   
  با آرزوی موفقیت

  مسعود فتحی –پرویز نویدی 

  ٢٠١۵دسامبر  - ١٣٩۴دی ماه 

 

  
ما بار دیگر تاکید می کنیم 
که تالش فعاالن، گروه 
ھای کار و مسئوالن پروژۀ 

در این چند  وحدت چپ
ساله را، به رغم 

ھای آن، مثبت  کاستی
می دانیم و نفس گام 
برداشتن ذر راه وحدت 
بخشی از نیروھای چپ را 
دستاوردی ارزشمند در 

گرائی و وحدت جھت ھم
 کنیم چپ ارزیابی می

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
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در ھفت گذشت مسئولین دولتی خبر 
از تک رقمی کردن تورم دادند و مدعی 

درصد تقلیل  ٩،٨شدند ک تورم را ب 
دادەاند. اما  تازەترین دادەھای آماری 

روز قبل از این  مراکز رسمی ک چند
ادعا منتشر شدند، ھمگی حکایت از 
افزایش شدید قیمت مواد غذایی، 
مسکن، پوشاک، آموزش، آب و برق، 

درصد در  ٥٥تا  ١٠درمان و غیرە ذالک از 
  .سال گذشت دارند

دیگر خبرگزاری "ایسنا" در  یاز سو 
ھفتم دیماە، نتیج یک پژوھش ک 
توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان 

ران (ایسپا) در ارتباط با عوامل موثر بر ای
ایجاد فشار روانی بین مردم ایران توسط 
پریسا بذرافشان تھی شدە را منتشر 

 ٢٢کرد. طبق این پژوھش "از میان 
عامل تاثیر گذار بر استرس شھروندان، 

 ١تورم وھزین ھای زندگی با میانگین 
موثرترین عامل فشار روانی بر  ٥از ٤

  است. مردم کل کشور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"براساس ھمین پژوھش گرانی مسکن 
، نگرانی در مورد پیداکردن  و اجارە خان

مشکالت مربوط به شغل مناسب و 
 ازدواج خود یا یکی از اعضای خانواده
بعد از تورم جزء مھمترین عوامل 
استرس مردم ھستند. بنا ب گفت 

 ٩٣پژوھشگر، این چھار عامل در سال 
ترین نقش نیز ب ترتیب ذکر شدە، موثر

اند.    را بر استرس شھروندان داشت
نتیج تحقیقات این محقق ب وضوح 
نشان می دھند، ک طی دوسال 
گذشت ب رغم تبلیغات دولت راجع ب 
کاھش قیمت ھا و بھبود شاخص ھای 
اقتصادی این تبلیغات، بخاطر مغایرت 
شان با تجربیات روزمرە مردم، سبب 

ر عامل کاھش نگرانی مردم در مورد چھا
اصلی ک ھمگی شان در واقع اقتصادی 
است نشدە. ک اگر شدە بود منطقا 
نتیج پژوھش می بایست متفاوت می 

  بود. 
با این وصف اما در شرایطی ک 
مجموع دریافتی اکثریت کارگران و 
سایر مزدبگیران، در حال حاضر حداقل 

ھای اولی زندگی آن ھا را تامین نمی  ھزین
ھا حتی ب روایت آمارھای  کند و غالب آن

رسمی زیر خط فقر و خط فقر مطلق قرار 
دارند، و عدە زیادی از کارشناسان و 
مطلعین مستقل پائین بودن دستمزد 
کارگران و کارمندان را یک از مھمترین عوامل 
رکود و بحران اقتصادی می دانند، اما 
ای ک از زبان برخی  خبرھای جست گریخت

این روزھا شنیدە می مسئولین دولتی در 
شوند، حاکی از آن ھستند ک دولت قصد 
ندارد دستمزدھا را حداقل متناسب با رشد 
قیمت ھا در یک سال گذشت نیزافزایش 
دھد و اندکی از فشارھای معیشتی 
فزایندە بر مزدبگیران را کاھش یا حداقل از 
افزایش بیشتر آن ھا جلوگیری کند. بدتر از 

شارھای معیشتی آن این ک با وجود ف
ھای  طاقت فرسا، صحبت از قطع یاران
نقدی نیز در ھفت ھای اخیر قوت گرفت و 
دور از انتظار نیست ک ب زودی عملی 

  شود. 
پرھیز دولت از افزایش دستمزدھا عالوە بر 
آن ک مغایر با قوانین موجود کار و وعدەھای 
روحانی در انتخابات گذشت است، در 

بنا ب گزارشی ک شرایطی است، ک 
، اعتماد وب نقل از سازمان  اخیرا در روزنام

سازمان ھمكاري ھای جھانی، مانند، 
اقتصادي و توسعه و بانک جھانی منتشر 

ھزار  ٧٤٥شدە، مطابق حداقل دستمزد 
، معادل یک  تومان ماھان در سال گذشت
چھارم دستمزد متوسط کارگران در بیشتر 

  کشورھاست. 
ی منابع دولتی و نزدیک مطابق برسی ھا

ب دولت، سھم دستمزد در قیمت تمام 
درصد و  ١٠تا  ٧درصد بین  ٢١شدە کاال، از 

درصد تقلیل دادە  ٥،٥بنا ب برخی منابع، 
شدە و در مقابل افزایش شتابان قیمت ھا 
  بدون وقف ادام یافت و کماکان ادام دارد .

  
  
  
  
  
  
  
  

اما ب رغم ھم این ھا، دولت ب جای 
این حقایق و تن دادن ب خواست  پذیرفتن

افزایش متناسب دستمزد مورد تقاضای 
کارگران و کارمندان، در طی دوسال گذشت 
کوشش کردە است، ھمانند دولت احمدی 
نژاد با دست کاری آمارھا و تغییر مبناھای 
آماری، از افزایش دستمزدھا حتی متناسب 
با رشد قیمت ھا سر باز زند، ک این خود در 

سایر اقدامات ضد کارگری دولت سبب  کنار
گسترش فقر و شکاف طبقاتی و راندە 
شدن شمار کثیر دیگری از کارگران و 
مزدبگیران ب زیر خط فقر مطلق و نگرانی و 

  استرس آن ھا گردیدە. 
ھای واقعی  اختالف فاحش  میان ھزین

زندگی و آمار دولت، ب قدری روشن و آشکار 
ل ھای است، ک حتی سرکردگان تشک

وابست ب قدرت در شورای عالی کار را نیز 
بخاطر حفظ ظاھر، مجبور ب اعتراض نمودە و 
ھای کارفرمایی متمایل ب دولت  برخی رسان
مانند، "جھان صنعت"، ارگان رسمی 
کارفرمایانی ک خودشان در تحمیل دستمزد 
ھای زیر خط فقر در شورای عالی کار نقش 

اظھارات، وی را  تعیین کنندە داشت و دارند
  منتشر می کنند!

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
ھر جھت میزان افزایش دستمزد کارگران و ه ب

کارمندان امسال نیز آنطور ک از قراین موجود 
بر می آید، حتی کمتر از سال گذشت در نظر 
است ک افزایش یابد. اعالم تک رقمی شدن 
نرخ تورم توسط دولت قبل از پایان سال جاری 

در سال نیز موید ھمین موضوع است، 
گذشت و سال قبل تر نیز دولت با ھمین 
مستمسک از افزایش دستمزدھا سرباز زد و 
امسال نیز با این مستمسک شناخت شدە، 
ھمان ھدف را سعی دارد پیش ببرد. حکومت 
حتی ب این حد از تعرض قانع نیست و 
ھمانگون ک در الیح برنام ششم آمدە، 

ن جویای قصد دارد، عدەای از فارغ التحصیال
کار را از شمول قانون کار حذف و ب 

درصد  ٢٥کارفرمایان اجازە دھد آن ھا را با 
کمتر از حداقل دستمزد استخدام شان کنند. 

نا اگر در مقابل سیاست ھای ئمطم
ضدکارگری دولت و حکومت مقاومت بیشتری 
صورت نگیرد، دامن اقدامات ضد کارگری و 

داماتی ک نئولیبرالیستی شان محدود ب اق
تا کنون علی کارگران و مزدبگیران و ب واقع 
اکثریت بزرگ شھروندان کشور انجام دادەاند 

  نخواھند ماند.
نمایندگان تشکل ھای وابست ب قدرت نیز  

ھموارە در عمل نشان دادەاند، ک ب رغم 
مخالفتھایی ک ھم سال پیش از تصویب 

 نھایی میزان افزایش دستمزد می کنند، ب
لحاظ این ک جزئی از چینش کارفرمایی 
شورای عالی کار ھستند، در تصمیم گیری 
ی مانند گذشت ب کارگران خیانت  نھا
خواھند کرد و با دولت و کارفرمایان علی 
کارگران سھیم خواھند شد. از ھمین روی در 
پی تجربیات ،ناخوشایند متعددی ک از این 

توان جماعت ھست، انتظاری از آن ھا نمی 
 داشت.

تلفیق مطالبات سندیکایی با مطالبات سیاسی، تشکیل 
 بلوک نیروھای دمکراتیک

 صادق کار
 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
 

حکومت حتی ب این حد از 
تعرض قانع نیست و 
ھمانگون ک در الیح 
برنام ششم آمدە، قصد 
دارد، عدەای از فارغ 

ن جویای کار را از التحصیال
شمول قانون کار حذف و ب 
کارفرمایان اجازە دھد آن ھا 

درصد کمتر از  ٢٥را با 
حداقل دستمزد استخدام 

 شان کنند

بھر جھت میزان افزایش دستمزد 
کارگران و کارمندان امسال نیز 
آنطور ک از قراین موجود بر می 
آید، حتی کمتر از سال گذشت در 

 نظر است ک افزایش یابد

ی منابع مطابق برسی ھا
دولتی و نزدیک ب دولت، 
سھم دستمزد در قیمت تمام 

تا  ٧درصد بین  ٢١شدە کاال، از 
درصد و بنا ب برخی منابع،  ١٠

درصد تقلیل دادە شدە و  ٥،٥
در مقابل افزایش شتابان 
قیمت ھا بدون وقف ادام 

 یافت و کماکان ادام دارد



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٤٨شماره 

فعالیت اطالعاتی و امنیتی جمھوری 
اسالمی در میان نیروھای اپوزيسیون در 
خارج از کشور، تاکنون برعھده وزارت 

العات بود. وزارت اطالعات از بدو اط
، فعالیت اطالعاتی ١٣٦٣تشکیل در سال 

و امنیتی در خارج از کشور را با توجه به 
تمرکز حضور نیروھای اپوزيسیون در اروپا و 
امريکا و برخی کشورھای ھم جوار، در 
راس وظائف خود قرار داد و برای تضعیف و 

 ی ھای وسیعضربه زدن به آن ھا، برنامه 
  تدارک ديد. ا ر

از جمله: انتشار کیھان ھوائی، ايجاد 
پايگاه ھای تدارکاتی، اطالعاتی و امنیتی 
در برخی کشورھا، سازماندھی برای 
نفوذ در صفوف نیروھای اپوزيسیون، 
راه اندازی شرکت ھای اقتصادی 
پوششی، اجیر کردن عناصری از حزب 
هللا لبنان، تفرقه انداختن در میان نیروھای 

يسیون، تبديل کردن برخی اپوز
سفارتخانه ھای رژيم در اروپا به مراکز 
سازماندھی ترور مخالفین، ترور بیش از 
صد تن از مخالفین در خارج از کشور و 

  ده ھا اقدام ديگر. 
  
  

  

  

  

  

  

  

 ،با تشکیل وزارت اطالعات، امکانات
اطالعاتی سپاه در اختیار اسناد و مراکز 

عاون وزارت اطالعات قرار گرفت و م
با محدوديت زيادی در اطالعاتی سپاه 

عرصه داخلی و خارجی روبرو گرديد و 
جريان اطالعات در سپاه مدت ھا به ركود 

. سال ھا طول کشید تا كشیده شد
اطالعات سپاه با حمايت خامنه ای جان 
تازه ای بگیرد و در کودتای انتخاباتی سال 

نقش جدی ايفاء نمايد. علی  ١٣٨٨
جلیل از اقدامات اطالعات خامنه ای در ت

سپاه در کودتای انتخاباتی، جايگاه آن را 
از معاونت اطالعاتی به سازمان اطالعات 
ارتقاء داد و حسین طائب را به عنوان 
رییس سازمان اطالعات سپاه منصوب 

حسین طائب با اتکاء به حمايت  نمود.
توانست خامنه ای تا جائی که می 

رش داد و سازمان اطالعات سپاه را گست
سازمان اطالعات . بر قدرت خود افزود

است که وزارت کوشیده سپاه ھمواره 
اطالعات را عقب بزند و در جايگاه سازمان 
اصلی اطالعات و امنیت قرار گیرد و نشان 
دھد که کاراتر و توانمندتر از وزارت اطالعات 

سال ھا است که رقابت بین دو  است.
جريان سازمان اطالعاتی در داخل کشور 

 دارد و گاه به درگیری بین مامورين آندو 
در اطالعات سپاه انجامیده است. سازمان 

در سايه حمايت ھمه سال ھای گذشته 
در سرکوب فعالین مدنی و جانبه ولی فقیه 

کنشگران سیاسی، روزنامه نگاران و 
تصمیم سازی ھا و در شبکه ھای اجتماعی 

داشته راس قدرت نقش قابل توجھی برای 
 ست. ا

بعد از توافق وين، سازمان اطالعات سپاه 
مورد توجه ويژه خامنه ای قرار گرفته و برای 
فعالیت آن میدان فراخ تری فراھم آورده 

در غرب است. خامنه ای براين باور است که 
و "نفوذ" سیاست به دوره پسابرجام 

روی آورده است. او  "استحاله نظام از درون"
به سازمان  رصد کردن "نفوذ" غرب را

اطالعات سپاه واگذار کرده است. سازمان 
اطالعات سپاه در چند ماه گذشته تحت 
عنوان مبارزه با "نفوذ"، روزنامه نگاران و 
فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر و روانه 

  اسارتگاه ھا ساخته است.   

ولی فقیه در تداوم گشايش راه برای 
 يکه تازی سازمان اطالعات سپاه در داخل

مرزی را بر وظائف آن کشور، فعالیت برون
افزوده است تا در خارج ھم ھمانند داخل 
کشور کار اطالعاتی و امنیتی کند. اکنون ھر 
دو سازمان اطالعاتی و امنیتی در خارج از 
کشور فعالند و برای ضربه زدن به سازمان

سیاسی اپوزيسیون، فعالین سیاسی  ھای
ران شبکهنگاران، کنشگو مدنی، روزنامه

  کنند. ريزی میھای اجتماعی برنامه

  

  

  

  

  

  

حوزه ھای بر در طی چند دھه گذشته سپاه 
متعدد داخل کشور چنگ انداخته و دولتی بر 
باالی دولت تشکیل داده است. اکنون 
دست دراز سپاه و ارگان اطالعاتی و امنیتی 
آن به خارج از کشور ھم رسیده است. 

ن ھای افزوده شدن بر تعداد سازما
به معنی در داخل کشور اطالعاتی ـ امنیتی 

نقض ھرچه بیشتر حقوق شھروندی، 
تشديد سرکوب، فشار و تھديد، افزايش 
زندانیان سیاسی و زندان ھا، کنترل بیشتر 
فعالین سیاسی و مدنی، مسدودتر شدن 
حوزه ھای عمومی و تشديد جو اختناق در 

در دانشگاه ھا و در سطح کشور است. 
کشور ھم افزوده شدن بر تعداد  خارج از

به معنی  سازمان ھای اطالعاتی ـ امنیتی
، اطالعات بیشتر از مخالفینآوری جمع

ھا ھا و تھديدھا، تشديد تالشافزايش تلفن
برای نفوذ دادن عناصر اطالعاتی در صفوف 
سازمان ھای سیاسی اپوزيسیون، دامن 

ھای درون زدن به اختالفات و کشاکش
د اخالل در مناسبات بین آن ھا، ايجا

جريان ھای اپوزيسیون و تفرقه انداختن میان 
ھای مختلف ھا، درست کردن پوششآن

ھای اطالعاتی و امنیتی و غیره برای فعالیت
  است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھشیاری و آگاھی رسانی 

اکنون دو ارگان اطالعاتی و امنیتی در خارج 
ان از کشور فعالند. بالطبع بعد از اين بر میز

فعالیت اطالعاتی و امنیتی رژيم ايران در 
خارج از کشور افزوده خواھد شد. سازمان 
اطالعات سپاه که در داخل کشور رفتار 

، تندتر و ناپخته تر از وزارت اطالعات  ترخشن
با منتقدين و مخالفین دارد، در خارج از 

تواند به اقدامات خشن کشور ھم می
ر مخالفین دست بزند. اين امر به معنی ترو

نیست. چرا که رژيم  ٧٠و  ٦٠ھمانند دھه 
در وضعیتی نیست که بتواند به چنین 
اقداماتی به ويژه در اروپا دست بزند. با اين 
وجود ضروری است نیروھای اپوزيسیون بر 
فعال شدن سازمان اطالعات سپاه در خارج 
از کشور وقوف داشته باشند، نسبت به 

دھند، فعالیت ھای آن ھشیاری نشان 
اقدامات آن را رصد کنند، تھديدھا را در 

ھای عمل دو  ھا فاش سازند و شیوهرسانه
ارگان اطالعاتی و امنیتی را به آگاھی 

    فعالین سیاسی و مدنی برساند. 
 

 

ولی فقیه، پای سازمان اطالعات سپاه را به خارج 
  ! از کشور کشاند

  بھروز خلیق

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

در طی چند دھه سپاه 
حوزه ھای متعدد بر گذشته 

داخل کشور چنگ انداخته و 
دولتی بر باالی دولت تشکیل 

دست دراز داده است. اکنون 
سپاه و ارگان اطالعاتی و 
امنیتی آن به خارج از کشور 

 ھم رسیده است

 خامنه ای براين باور است که
به در دوره پسابرجام غرب 

"استحاله و "نفوذ" سیاست 
روی آورده  نظام از درون"

رصد کردن "نفوذ" است. او 
غرب را به سازمان اطالعات 
سپاه واگذار کرده است 
سازمان اطالعات سپاه در چند 

ضروری است نیروھای 
اپوزيسیون بر فعال شدن 
سازمان اطالعات سپاه در 
خارج از کشور وقوف داشته 
باشند، نسبت به فعالیت ھای 
آن ھشیاری نشان دھند، 
اقدامات آن را رصد کنند، 

ھا فاش تھديدھا را در رسانه
 سازند

 



 
 

   ١١ صفحه ٤٨شماره     

شورای نگھبان، مھمترین » نظارت استصوابی«چالش در برابر 

 موضوع برای تحرک سیاسی در جامعه

  حسن نایب ھاشم

با به پایان رسیدن مھلت ثبت نام 
نامزدھای انتخابات دو مجلس خبرگان و 
شورای اسالمی، تعداد قابل توجه 

ھای  داوطلبین ثبت نام، که با واکنش
متفاوتی در کشور ھمراه بود، موجب 
تحرکات نوینی در عرصه سیاسی کشور 

ن اقدام به گردیده است. سایت کارآنالی
تھیه تعدادی سئوال در این ارتباط و 
پیامدھای آن نموده و به تعدادی از فعالین 
و کنشگران سیاسی ارسال کرده است. 

در اختیار  ھا متعاقب دریافت، پاسخ
خوانندگان محترم سایت قرار خواھند 

آقای دکتر حسن  گرفت. متن ذیل پاسخ 
فعال حقوق بشر و کنشگر  نایب ھاشم،

 را مالحظه می فرمایید.  سیاسی،

    شورای سردبیران کارآنالین

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

ـ تا انتخابات مجلس ایران در اسفند 
ماە امسال چند ماھی باقی ماندە 
است، و شواھد حاکی از تالش 
جناحھای متفاوت حکومتی برای 
حضور برجست و قاطع و تعین کنندە 
در مجلس را دارد. ب نظر شما چ 

ائی در زمین سیاسی و پارامترھ
اجتماعی انتخابات این دورە را از 
دورەھای ماقبل خود متفاوت می 

  کند؟
مھمترین تفاوت این "انتخابات" نسبت به  

دوره ھای قبل، تجمیع انتخابات مجلس 
خبرگان و مجلس شورا است که بر 
تاثیرگذاری این دو انتخابات بر ھم به 
شدت می افزاید. جمھوری اسالمی 

ی برای اینکه کمتر با چالش ھای زمان
انتخاباتی مواجه باشد، انتخابات شوراھا 
و ریاست جمھوری تجمیع کرد و اکنون با 
انتخابات تجمیع شده جدید مواجه 

  ھستیم.

  

  

  

  

  

  

به این ترتیب پنانسیل جمع شده و  
مطالبه خواھی پاسخ داده نشده مردم 
در فاصله ھای بیشتر نسبت به قبل، 

تخابات" توسط مدیریت و مھندسی "ان
برگزارکنندگان انتخابات را دشوارتر می 
سازد و امکان رویدادھای پیش بینی 

  نشده در آن افزایش می یابد.
ويژگی دیگر این "انتخابات" در مورد 
مجلس خبرگان این است که با توجه به 
شرایط جسمی و روانی خامنه ای، حتا 
اگر نظارت پذیری، پاسخگویی و عزل وی 

بی «ھا و » عدالتی بی«به خاطر 

ھای وی مطرح نشود، بسیار بعید » تدبیری
، ١۴٠٢سال دور بعدی تامی نماید که وی تا 
پوشی ھای عدیده،  بتواند حتا با چشم

را حفظ کند و یافتن جانشینی » رھبری«
برای وی در دوره پنجم مجلس خبرگان تقریبا 
قطعی به نظر می رسد. بنابراین چالش و 

گان، سوال اصلی "انتخابات" مجلس خبر
تشکیل مجلسی است که نظارت پذیری و 
پاسخگویی رھبر را قطعی بداند و به وظیفه 
اش در این ارتباط، عمل کند و یا منتظر زمان 
مرگ و نسیان قطعی وی باشد و یک رھبر 
غیرپاسخگو و نظارت ناپذیر چون او را انتخاب 

  کند.

  

  

در مورد مجلس شورا، می توان گفت که 
ان در این روزھا حداقل روحیه اصالح طلب

نسبت به مقاطع "انتخابات" مجالس ھفتم، 
ھشتم و نھم تغییر کرده و ھم ایشان و ھم 
تعدادی از فعاالن جامعه مدنی به امید تغییر 
توازن در ارگان ھای حکومتی به میدان آمده 

کمپین به سوی «اند که از جمله می توان از 
ھمبستگی «و » تغییر چھره مردانه مجلس

نام » کراسی و حقوق بشر در ایرانبرای دمو
  برد.

به طور خاص فکر می کنید  -  
موضوعات محوری برای تحرک سیاست 

ھای پیش رو در ارتباط  و اجتماع در ماه
با انتخابات چه ھا خواھند بود؟ آیا با 
نوعی رودرروئی کانونی بین "نیروھائی 

  مجاز" مواجه خواھیم بود؟
در مھمترین موضوع برای تحرک سیاسی 

جامعه را در ماه ھای پیش رو، چالش در برابر 
شورای نگھبان و ھیئت » نظارت استصوابی«

ھای نظارت وابسته به آن می دانم. در ارتباط 
با "انتخابات" مجلس خبرگان، کاندیداتوری 

نفر به رغم نداشتن تحصیالت کافی  ۶٠حدود 
کاندیدای  ١۴٠حوزوی با ثبت نام خود و حدود 

حوزوی که شاخص ترینشان  دارای تحصیالت
حسن خمینی می باشد، با عدم شرکت 
خود در "آزمون" فرمایشی رقبای شورای 
نگھبانی شان، نظارت غیرمتعارف و طبعا 
غیرقانونی شورای نگھبان را به چالش 

  کشیده اند.
در ارتباط با "انتخابات" مجلس شورا ھم 
چالش ھا به اشکالی دیگر در ھمین راستا 

ایی که در پاسخ به سوال است. کمپین ھ
قبلی اشاره کردم، کوشش می کنند که به 
رغم سنگ اندازی ھای شورای نگھبان و 

ایشان، کاندیداھای » نظارت استصوابی«
مخالف نظارت استصوابی را به ایشان تحمیل 

ی را که از آن »نیروھای مجاز«کنند. این امر 
یاد کردید، تحت تاثیر قرار می دھد و بسته به 

ایشان به این مسئله می توانند از  پاسخ
حمایت بخش ھای بزرگتر یا کوچکتری از 

    جامعه برخوردار شوند. 

آیا با نوعی رودرروئی کانونی بین  -
  "نیروھائی مجاز" مواجه خواھیم بود؟

ھم در » نیروھای مجاز«رودررویی کانونی  
این مقطع در مورد حدود اختیارات شورای 
نگھبان و نھادھای نظارت می باشد. ایشان 
از ھم اکنون در ارتباط با مجلس خبرگان، 
بیش از ھمه بر روی حسن خمینی و 
ھاشمی رفسنجانی و سرنوشت قبول 
صالحیت و یا رد صالحیت قطعی شان تا 

از انتخابات متمرکز شده اند و چند روز پیش 
سعی می کنند یکدیگر را به عقب نشینی 
وادار کنند. یک طرف دارای امکان زورگویی 
بیشتر است و طرف دیگر از پشتیبانی گروه 

  ھای وسیعتری از مردم برخوردار است.
در ارتباط با مجلس شورا که در یازده سال 

مجلس شورای «نخست پس از انقالب ھم 
با » نیروھای مجاز«ده می شد، نامی» ملی

رودر رویی ھای مشابھی مواجه ھستند. با 
اینکه در این لحظه نزدیک یازده ھزار کاندیدا 
از بیش از دوازده ھزار ثبت نام کننده از 
سدھای خوان نخست ھیئت ھای اجرائیه، 
به سالمت گذشته اند، ولی ایشان خوان 
ھای ھیئت ھای نظارت شورای نگھبان و 

رای نگھبان را پیش رو دارند و خود شو
بودن یا نبودن تعداد کثیری از ایشان » مجاز«

  بھمن ماه قطعی نمی شود. ٢٩تا روز 

  

  

  

از میان ایشان، آنانی که از ھم اکنون 
بودن خود را قطعی فرض می کنند، » مجاز«

مدافعان » مطالبه محوری«مواجه با موج 
حقوق بشر و دموکراسی و فعاالن جامعه 

عرصه ھای مختلف ھستند که با مدنی در 
طرح مطالبات خود، خواھان گرفتن قول و 
تعھد از ایشان ھستند که عالوه بر نظردادن 
در مورد عملکرد شورای نگھبان و نظارت 
استصوابی، خواست ھای عدیده اقتصادی، 
اجتماعی، فرھنگی، مدنی و سیاسی را 

   شامل می شود.

 تمام» برجامیزه کردن«به نظر من موضوع 
امور که ترجمان آن خروج از انزوای جھانی 
جمھوری اسالمی یا تداوم و تعمیق آن می 
باشد که نمودی از آن را در واکنش ھا 
نسبت به اشغال و آتش زدن سفارتخانه و 
کنسولگری عربستان سعودی در تھران و 
مشھد در پاسخ به اقدام ناقض حقوق 
بشری این کشور با اعدام نمر باقر النمر و 

  نفر دیگر دیدیم. ۴۶
...  

  ١٢ادامه در صفحه 

 

نیروھای دموکرات و مدافع 
حقوق بشر، حداقل در 

بر » گفتمان مطالبه محور«
مبنای اصول دموکراسی و 
حقوق بشر، می توانند 

و بسیار  حضوری با کیفیت
تاثیرگذار در ھفته ھای پیش رو 

 داشته باشند

» نیروھای مجاز«رودررویی کانونی 
ھم در این مقطع در مورد حدود 
اختیارات شورای نگھبان و نھادھای 

 نظارت می باشد

حال که امکان تجمعات به شدت 
محدود است، شبکه ھای 
اجتماعی مجازی به خصوص 

که محمل  آنھایی مانند تلگرام 
اصلی شان، گوشی ھای 
ھوشمند می باشد، می توانند 
نقش بیسابقه ای در "انتخابات" 

 یفا کنندپیش رو ا
 



 
 

   ١٢ صفحه  ۴٨ شماره    

  ...چالش در برابر 
  ١١ادامه از صفحه 

با توجه به این شمائی که به  -  
دست دادید، چه کیفیت و دامنۀ 
حضوری را برای نیروھای دموکرات 

  ممکن می دانید؟

چنانکه گفتم نیروھای دموکرات و مدافع 
گفتمان مطالبه «حقوق بشر، حداقل در 

بر مبنای اصول دموکراسی و » محور
 حقوق بشر، می توانند حضوری با کیفیت
و بسیار تاثیرگذار در ھفته ھای پیش رو 

است که ایشان ھر  داشته باشند. الزم 
کاندیدای ثبت نام کرده برای  ٨٠١یک از 

کاندیدای ثبت  ١٢١٢٣مجلس خبرگان و 
نام کرده برای مجلس شورا را مورد خطاب 
قرار دھند و با توجه به وضعیت ایشان، 
خواست ھای خود را با آنھا مطرح کنند و 

اساس توافقات تامین شده، تعھدات بر 
قطعی و مستند از آنان بگیرند و از 
کاندیداھایی که مواضعشان به 
دموکراسی و رعایت حقوق بشر نزدیک 

  است حمایت کنند.

تعداد قابل توجه کاندیداھا، چه  -  
برای مجلس شورا و چه برای مجلس 
خبرگان، را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

دمه ای بر یک آیا این می تواند مق
  حرکت اجتماعی باشد؟

به نظر من بی شک این یک حرکت  
اجتماعی تاثیرگذار است. مطلوب مدیران و 
مھندسان "انتخابات" شاید این بود که 

کاندیدای نھایی برای مجلس  ٢٠٠حدود 
کاندیدای نھایی برای  ٧٠٠خبرگان و حدود 

مجلس شورا، به طوری که تناسب ھای 
ییر چندانی نکند، کنونی این مجالس تغ

داشته باشند. ولی اکنون با تعدد 
وسیع » رد صالحیت«کاندیداھا، توجیه 

توسط ایشان بسیار دشوار به نظر می 
رسد و از این رو است که چند تن از 
اعضای شورای نگھبان در روزھای اخیر 

خود را بروز داده اند. با رد » دلواپسی«
صالحیت نسبتا محدود ھیئت ھای 

کار ایشان دشوارتر از پیش ھم اجرایی، 

شده است. ھمه این عالئم گواه آن 
است که ما ھفته ھا و روزھای پر 
التھابی را در پیش و پس از مقطع 
انتخاباتی ھفتم اسفند شاھد خواھیم 
بود. حال که حدود ھفت ھفته به این 
"انتخابات" مانده است، شاید بد نباشد 
 که بیش از ھمه به رویدادھای ماه ھای
پیش از "انتخابات" مجلس پنجم، ششم 
و ھفتم نگاھی دوباره داشته باشیم و با 
بررسی آن، راھکارھای مناسبی را به 
مدافعان حقوق بشر و دموکراسی 

  پیشنھاد کنیم.

حرکت اکیداً مشخص مورد  -  
نظرتان برای این لحظه از روند 

  انتخابات چیست؟

چه باشد. من به » لحظه«تا منظور از  
ود سعی می کنم روزنگار سھم خ

کوتاھی از مسائل و شرایط روز داشته 
باشم و تاکید و تقاضا می کنم که در 
تمام ھفت ھفته پیش رو که حرکات 
اجتماعی ھر روز در آن شتاب بیشتری 
می گیرد، رویدادھا را از نزدیک تعقیب 
کنند و در شرایطی که جامع گوش 
شنواتری برای مسائل مدنی و سیاسی 

عالوه بر ارائه خواست ھایشان، دارد، 
راھکارھایی را که به نظرشان می رسد، 
ارائه دھند. حال که امکان تجمعات به 
شدت محدود است، شبکه ھای 
اجتماعی مجازی به خصوص آنھایی مانند 

که محمل اصلی شان، گوشی   تلگرام 
ھای ھوشمند می باشد، می توانند 
نقش بیسابقه ای در "انتخابات" پیش رو 

مشخص، امروز » لحظه«یفا کنند. در این ا
روز به "انتخابات" می  ۵١دی که  ١۶

باشد، من نظرم را اینگونه فرموله کرده 
  ام:

جوان «و » زن ستیز«شورای نگھبان  
موفق شد که آزمونی را با حضور » ستیز

نفر از کاندیداھای  ٨٠١تقریبا نیمی از 
نفر  ١۴٠مجلس خبرگان برگزار کند. حدود 

کاندیدای دعوت شده از شرکت  ۵٣٧از 
در » آزمون شدگان«آزمونی که صالحیت 

آن در تشخیص میزان برخورداری خامنه 

، »عدالت«ای و جانشین احتمالی او از 
، »بینش صحیح سیاسی و اجتماعی«
» شجاعت«، »تدبیر«، »آگاه بودن به زمان«
به مراتب » آزمون کنندگان«از » مدیریت«و 

ه و عمال آن را بی بیشتر است، سرباز زد
کاندیدای دیگر  ۶٠اعتبار دانستند و حدود 

به این بھانه که تحصیالت حوزوی کافی 
ندارند، اساسا به این آزمون دعوت نشدند و 
عمال از ھم اکنون از جانب رقیبان شورای 

به » رد صالحیت شده«نگھبانی شان، 
حساب آمدند. شاخص ترین فرد در میان 

نی است و نحوه نفر، حسن خمی ٢٠٠این 
کاندیدای  ٢٠٠برخورد شخص وی و حدود 

مشابه او و شیوه واکنش رقبای شورای 
نگھبانیشان با ایشان، در تصمیم گیری 
نھایی مردم نسبت به "انتخابات" مجلس 

  خبرگان نقش اساسی خواھد داشت.

با پایان زمان بررسی "صالحیت" داوطلبان 
مجلس شورا در ھیات ھای اجرایی، 

کاندیدا در این  ١٢١٢٣اندیدا از ک ١٠٩۵۴
مرحله تایید صالحیت شدند و پرونده شان 
برای رد صالحیت ھای بعدی به ھیئت ھای 
نظارت شورای نگھبان و اعضای شورای 

کاندیدا یا راسا  ١١۶٩نگھبان سپرده شد. 
توسط ھیئت ھای اجرایی رد صالحیت 
شدند و یا عمدتا به توصیه ایشان از 

» رد صالحیت«اف دادند. کاندیداتوری انصر
عمدتا با استناد » غیرخودی«کاندیداھای 
 ۴و  ٣و بندھای  ٢٨ماده  ٣و  ١به بندھای 

قانون نامتعارف انتخابات بوده  ٣٠ماده 
است. ایشان تا سه روز دیگر فرصت دارند 
که شکایت خود را به صورت کتبی و 
مستدل به ھیئت نظارت استان مربوط 

باشیم که ایشان  تسلیم نمایند. امیدوار
عالوه بر پیگیری معمول حقوقی این امر، 
بیش از پیش رو به صاحبان رایی که به 
پشتوانه آنان، کاندیداتوری خود را اعالم 
کرده اند، کنند و در این مرحله "قانون" 
نامتعارف و غیرقانونی انتخابات را به چالش 
کشند و یکی از اھداف خود را در صورت 

الی تغییر این "قانون" و انتخاب شدن احتم
"قانون" ھای غیرقانونی و غیر متعارف 

  مشابه اعالم کنند.

  ... افراط گرایی و
  ١٤ادامه از صفحه 

ان و که به بھتر شدن گفتمان سیاسی نھادھا کمک خواھد کرد برای آنھا امری غیر قابل پذیرش است؟ آیا مشارکت سیاسی زن
جایگزینی قوانین بھتر، فضای روشن تری را در اجتماع برای گفتمان ھای سیاسی باز نخواھد کرد؟ آیا مخالفت با حضور برابر زنان، 
نوعی تقویت تسلط گرایی و دیکتاتوری در نظام سیاسی نیست؟ چه تفاوتی میان این نگاه و نگاه افراطی گروه ھایی مثل داعش وجود 

 الیت زنان را در اجتماع بر نمی تابند؟دارد که ھر نوع فع
با این حال به نظر می رسد که مخالفت و سنگ اندازی برای حضور گسترده زنان دلیلی به جز بسط و تقویت گفتمان خشونت، تسلط 

امی انحصاری بر ھمه ارکان کشور ندارد. ھمین امر، یعنی قدرت انحصاری نیروھای محافظه کار و تالش برای حذف زنان از تم
ساختارھای سیاسی و مدنی، بار دیگر اھمیت کمپین تغییر چھره مردانه مجلس را ُپر رنگ تر می کند. به نظر می رسد که زنان نه تنھا 
در ایران بلکه در کل منطقه خاورمیانه با آگاه شدن به این اھمیت، رفته رفته مشارکت سیاسی خود را توسعه می بخشند. آن ھا 

دلیل قدرت گرفتن محافظه کاران تندرو و حضور گروھای چون داعش در سطح منطقه، اھمیت مشارکت سیاسی برا دریافته اند که به 
ی پیش گیری از ھمین اقتدارگرایی، دو چندان می شود. طبعاً کمپین ھایی چون کمپین تغییر چھره مردانه مجلس که ھمین ھدف را 

رفته اند و امید می رود که با توسعه ی اھداف شان بتوانند بر سرنوشت زنان دنبال می کنند نقش مھمی را در این میان بر عھده گ
 .ایرانی و سایر زنان در منطقه خاورمیانه تاثیر مثبتی بگذارند

 :منابع
http://www.theguardian.com/world/20... 

http://www.bbc.com/persian/iran/201... 

https://www.facebook.com/women4parl... 
 

 منبع: مدرسه فمینیستی

http://www.theguardian.com/world/2015/dec/11/saudia-arabia-elections-it-will-be-enough-even-if-one-woman-wins
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151227_l39_molaverdi_yalasarat_sexual_insult
https://www.facebook.com/women4parliament/photos/a.1687898078090319.1073741828.1687572074789586/1703599039853556/?type=3&theater


 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۴٨  شماره    

 رفع تبعیض در ساختار مردانه سیاست؟
 مریم میھمنی

خواسته رفع تبعیض جنسیتی در ساختار 
سیاسی، که به ویژه در یک قرن گذشته 
در اکثر کشورھا توسط جنبش زنان 
پیگیری شده، ھدف اش آن نیست که 

رویکرد سیاسی «فقط برای زنانی با 
، حق برابر »خودش«و ھمسو با » خاص

در مشارکت سیاسی به دست آورد. 
برای نمونه دستاورد جنبش زنان در 

نسه برای تبعیض زدایی از ساختار فرا
سیاسی لزوماً باعث نشده که زنانی به 
مجلس شان راه یابند که ھمگی ھمسو 
با فمینیست ھا باشند یا لزوماً دارای یک 
گرایش خاص سیاسی باشند. در 

پارلمان ملی  ٢٠١٢انتخابات سال 
فرانسه، زنانی که به مجلس فرانسه راه 

حزب درصدشان ھمراه با  ٣٧یافتند 
درصد از زنانی  ١٤سوسیالیست بودند و 

که به مجلس راه یافتند از حزب طرف دار 
آقای سرکوزی یعنی از جناح محافظه کار 
و دست راستی جامعه سیاسی فرانسه 
بودند. در واقع ھمین امروز ھم در مجلس 
ملی فرانسه به رغم این ھمه سال 
مبارزه فمینیست ھای فرانسوی برای 

 ٤٠مجلس، بیش از کسب صندلی ھای 
زن با گرایش سیاسی محافظه کار حضور 

 .دارند
از سوی دیگر، چنین توقعی که فقط زنان 
ھمسو و ھمفکر به مجلس راه یابند 
عمال ھم قابل تحقق نیست چرا که زنان 
نیمی از جمعیت ھستند و در طبقات، 
اصناف و احزاب و تفکرات سیاسی 
گوناگون پراکنده اند. ولی آنچه تمامی 
زنان در آن سھیم ھستند آن است که 
زنان در ھمه این عرصه ھا و در تمامی 
این طبقات، گروه ھا و اصناف گوناگون و 
با وجود تفکرات سیاسی مختلف، در رتبه 
ای پایین تر از ھمتایان مردشان قرار 
دارند. بنابراین ھنگامی که جنبش ھای 
زنان برای حقوق و مطالبات زنان در 

نفی یا در محیط ھای اتحادیه ھای ص
شغلی و یا در عرصه ورزشی، 
دانشگاھی، و... مبارزه می کنند، در 
واقع برای پر کردن شکاف جنسیتی قدم 
بر می دارند، شکافی که میان ھر یک از 
این گروه ھای زنان با ھمتایان مردشان 
در ھمان گروه وجود دارد. از این روست 
که مثال رفع تبعیض جنسیتی از زنان 

گر بدان معنا نیست که زن کارگری که کار
فمینیست نیست (حتا ممکن است به 

 ١٥- ١٤خاطر مشکالت مالی دخترش را 
سالگی به زور به عقد مردی درآورد و یا 
حتا علیه حقوق زنان ھم صحبت می 
کند)، نباید در زمینه اشتغال با ھمتای 
مردش، برای دریافت دستمزد، یا 

یگر مزایای استفاده از بیمه درمانی، و د
شغلی، شرایط مساوی داشته باشد. به 
ھمین قیاس تالش جنبش زنان برای رفع 
شکاف جنسیتی در قانون و در حوزه 
ھای مدیریت سیاسی، در واقع تالشی 
برای پر کردن شکاف جنسیتی میان زنان 
در این عرصه با ھمتایان مردشان است. 
بنابراین تالش مدافعان حقوق برابر و 

در سراسر جھان برای رفع  فمینیست ھا

تبعیض و بی عدالتی، به معنای ایجاد فرصت 
برابر میان زنان و مردان در تمامی گروه ھا و 
طیف ھای سیاسی و عقیدتی و اجتماعی 
مختلف است که خواھان برخوردی از قدرت 
سیاسی و مشارکت در سرنوشت شان 

 .ھستند
تفکیک «آیا تأکید بر رفع تبعیض به معنی 

 است؟ »جنسیتی
در طول تاریخ، نظام مردساالری، زنان را 
ھمواره از مردان، تفکیک کرده تا آنان را به 
عقب براند. در مقابل، فعاالن برابری خواه و 
کنشگران حقوق زن نیز برای کاستن از فشار 
نظام مردساالری، تأکید ویژه بر حقوق و ایجاد 
فرصت ھایی خاص برای زنان را ضرورتی 

ناپذیر دانسته اند. ولیکن رویکرد عاجل و انکار
زنان برابری خواه، توسط برخی، مورد انتقاد 

تعبیر » تفکیک جنسیتی«قرار گرفته و به 
شده است. در حالی که اگر بی طرف نگاه 
کنیم می بینیم که سازمان ملل نیز ھمین 

اعالمیه «کار را کرده است! یعنی عالوه بر 
ده ، به این نتیجه رسی»جھانی حقوق بشر

» کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان«که سند 
را ھم به تصویب رساند، اما آیا این عمل 
سازمان ملل به معنی تفکیک جنسیتی بین 
زنان و مردان است؟ مطمئناً جواب منفی 
است زیرا سازمان ملل در کارزار تصویب این 
سند، به واسطه تجربه ھای جھانی اش 

اعالمیه « احتماالً متوجه شده که با انتشار
و تأکید صرف بر این » جھانی حقوق بشر

اعالمیه و حقوق عام بشر، نمی تواند لزوماً 
حقوق گروه ھای حاشیه ای ھمچون زنان را 

 .نیز به نحوه شایسته، تأمین کند
و » کلی«اگر اقدامات بازدارنده و قوانین 

کنوانسیون «(پیش از تصویب » عموم بشری«
مه گروه ھای برای ھ») رفع تبعیض از زنان

اجتماعی، کافی و کارساز بود و می توانست 
ھمه مسائل بشری را حل و فصل کند، به 

حقوق «یقین ما نیاز نداشتیم که مثال برای 
حقوق «، »حقوق معلمان«، یا »خاص کارگران

حقوق «، »اقلیت ھای قومی و مذھبی
و... به طور مجزا به قانون نویسی و » کودکان

ی دستیابی فرصت ھای یا اقدامات عملی برا
 .برابر برای آنان، بپردازیم

از ھمین رو زنان که به لحاظ دستیابی شان 
به فرصت ھای برابر نسبت به مردان، جزو 
گروه ھای حاشیه ای محسوب می شوند، 
برای آن که بتوانند به فرصت ھای برابر دست 
یابند نیاز دارند که حقوق شان، ھم در 

ص قرار بگیرد و ھم قانونگذاری مورد تأکید خا
با اقداماتی خاص (با تأکید بر جنسیت شان)، 
برای آنان فرصت ھایی ویژه فراھم شود تا 
بتوانند در جھانی که نابرابری میان زنان و 
مردان تثبیت شده، اندکی (و فقط اندکی) از 
موانع سترگ موجود در مقابل پیشرفت شان 
کاھش یابد. بنابراین، پیگیری خواسته ھا و 

طالبات از سوی گروه ھای اجتماعی و م
صنفی مختلف، ارتباطی به تفکیک جنسیتی 

 .ندارد بلکه حاصل تجربه ھای بشری است
زندگی به ما نشان داده است که خواسته 
ھای عمومی، در عمل اگر برآمدی از 
خواسته ھای گروه ھای اجتماعی و صنفی 

خواسته ھای بخشی از «مختلف نباشد، به 
می یابد. در واقع این تجربه ھای تنزل » مردان

تاریخی، امروز باعث شده که در سطح 
جھانی، جنبش ھایی معطوف به گروه ھای 
مختلف اجتماعی شکل بگیرد (خرده جنبش 
ھا) تا شاید بتواند مطالبات آن دسته از گروه 
ھای مختلف اجتماعی که ھمواره در حاشیه 
ی خواسته ھای عمومی باقی می مانند را 

 .کندتأمین 

امروز دیگر اغلب روشنفکران به این نتیجه 
، »ملت«و » مردم«رسیده اند که واژه 

مفھومی کلی و انتزاعی است که می تواند 
کاربردھای خاص داشته باشد و یا صرفاً 
دستمایه ای برای پیروزی رھبران پوپولیست 
باشد. اما وقتی پای حقوق مشخص اقشار و 

ه میان می طبقات و گروه ھای واقعی مردم ب
آید، آن گاه ھر یک از این گروه ھای اجتماعی 
می تواند منافع گروھی خود را در خرده جنبش 
ھا و حرکت ھای مستقل خود پیگیری کند. 
طبعاً برآیندی از انبوه مطالبات و خواسته ھای 
این گروه ھای متکثر اجتماعی و صنفی است 
که در نھایت می تواند معنای عینی آنچه از آن 

یاد می کنیم را » مطالبات ملت«عنوان کلی  با
تحقق بخشد. در این میان مطالبات و خواسته 
ھای زنان، ھر چند مانند مطالبات گروه ھای 
صنفی مثل معلمان، پرستاران، کارگران و... در 
یک صنف مشخص قرار ندارد (چون زنان در 
گروه ھای مختلف پراکنده اند) ولی به عنوان 

ی صنف ھا و گروه ھای گروھی که در تمام
اجتماعی از قدرت و منزلت و ثروت کمتری 
برخوردارند، می توانند به عنوان یک گروه اقلیت 
و حاشیه ای به حساب آیند که پیگیری 
خواسته ھایشان نیازمند توجه و اقدامات خاص 

 .است

 مدرسه فمینیستی  :منبع
 

 

  ١١۴بولتن کارگری شماره 

تلفیق مطالبات سندیکایی با : تحلیل ھفته
مطالبات سیاسی، تشکیل بلوک نیروھای 

 دمکراتیک

کار کودک، آموزش و  :از تجربه ديگران

  )٧بخش ( ھای سیاستگزاری گزینه

  اخبار خارجی:

  ورد اعتراضات پلیسآ دست - : ھلند
ورشکستگی، ھا میان سه شر:  اتحادیه -

  تر یا اخراج دستمزد کم

  کارگران ايران

کارگری جنبش اخبار و رويدادھای از میان 
  ھفته گذشتهدر

اطالعیه کانون صنفی معلمان ایران(تھران)  -
  پیرامون دادگاه فعاالن صنفی

تشكر و قدر داني محمد : صدای کارگر
كه از ايشان  جراحي از كلیه نھاد ھا و كساني

  حمايت كرده اند
 و ...

www.kar-online.com 

http://www.kar-online.com/taxonomy/term/1933


  

   ١۴ صفحه  ۴٨  شماره    

  »مشارکت سیاسی زنان«افراط گرایی و کابوس 
  آزاده دواچی

ثبت نام از کاندیداھای مجلس دھم 
. آن چیزی که با باالخره به پایان رسید

سال ھای گذشته متفاوت بود حضور 
چشمگیر زنان در شھرھای مختلف برای 
شرکت در دھمین دوره ی انتخابات 

کمپین تغییر «مجلس بود. در ھمین حال 
که از ماه ھای » چھره مردانه مجلس

گذشته فعالیت خود را برای حمایت از 
زنان در کاندیداتوری مجلس شروع کرده 

نیه ای از حضور بی سابقه است، با بیا
زنان برای کاندیداتوری مجلس تقدیر به 
عمل آورده است. در این بیانیه آمده 

طبق اعالم رسمی وزارت کشور «است 
اند از مرز  نام کرده تعداد زنانی که ثبت

نفر ھم گذشت و افزون بر آن  ١٤٣٠
طلب ھم با  تعدادی از مردان برابری

مردانه استقبال از کمپین تغییر چھره 
نام کردند.  مجلس به عنوان کاندیدا ثبت

افزایش نزدیک به چھار برابری تعداد زنان 
کننده نسبت به دوره قبل، در  نام ثبت

سابقه  سی و ھفت سال گذشته بی
است و باالترین میزان مشاركت زنان در 
کلیه ادوار مجلس شورای اسالمی به 

رود. این تعداد از زنان درحالی  شمار می
کارزار انتخابی مجلس شدند که نه  وارد

تنھا شرایط کاندیداشدن نمایندگی 
به طوری  -تر شده  گیرانه مجلس سخت
به این سو، شرایط  ١٣٩٠که از سال 

کاندیداتوری مجلس از مدرک لیسانس 
(و پنج سال کار اجرایی) به داشتن 
مدرک فوق لیسانس برای عموم زنان 
 (به جز نمایندگان سابق مجلس) تغییر

بلکه طی چند ماه گذشته،  -کرده است 
برخی كه گويا خود را مالكان انحصاری 

دانند، با بیان مطالبی  اين سرزمین می
تھديدآمیز نسبت به مشارکت گسترده 
زنان، فضای انتخاباتی را به فضایی 

 ».اند امنیتی تبدیل کرده
نگاھی به کارزار انتخاباتی و فعالیت 

ه مجلس از ھای کمپین تغییر چھره مردان
یک سو و از سوی دیگر مشارکت باالی 
زنان در این کارزار، در واقع پاسخ مثبت 
دادن به مشارکت سیاسی زنان و باال 
بودن انگیزه آنان برای تغییر در قوانین 
تبعیض آمیز موجود است. این مساله در 
حالی است که با سخت گیری ھایی که 
در تعیین صالحیت نمایندگان زن وجود 

د، ھمچنان بسیاری از آنان ممکن دار
است رد صالحیت شوند، اما این حضور 
گسترده برای ثبت نام و ورود به کارزار 
انتخاباتی، پیامی برای قانون گذاران 
است که زنان برای ایجاد تغییر در حوزه 
مشارکت سیاسی و بھبود شرایط شان، 

 .جدی ھستند
افزایش مشارکت سیاسی زنان در 

ل درحالی است که در انتخابات امسا
چند ھفته گذشته، زنان در عربستان 
سعودی ھم برای اولین بار قادر به 
شرکت در انتخابات شوراھا شدند. با 
وجود سختگیری ھای قانونی و عرفی، 
تعدادی از زنان در عربستان سعودی 

کمپینی را برای حمایت زنان در انتخابات 
تشکیل دادند. ھمین امر موجب شد که با 

ود موانع زیادی که زنان برای سھم وج
داشتن در مشارکت سیاسی داشته اند، 
از جمله: ھمراھی مردان ھنگام 
سخنرانی زنان کاندیدا، محروم بودن از 
تبلیغ در مکان ھای عمومی، و یا سخن 
گفتن از پشت پرده، و نظایر این محدودیت 
ھا. با این وجود اما میزان تالش آنھا برای 

ابات، نشان از افزایش مشارکت در انتخ
ایستادگی شان است. تحلیل گر 
واشنگتن پست در خصوص مشارکت 
سیاسی زنان در انتخابات بر این باور است 
که در بافت عربستان سعودی ھر قدمی، 
حتا اندک، اھمیت دارد و یا در آینده 
اھمیت خود را نشان خواھد داد. 
عبدالخالق عبدهللا یکی از تحلیل گران 

اراتی بر این باور است که سیاسی ام
حضور زنان در انتخابات عربستان روزی 
تاریخی را رقم زده است او می گوید که 
حتا اگر یک زن ھم در انتخابات رأی بیاورد، 

 .ھمین کافی است

با این که فعالیت زنان در ایران متفاوت از 
عربستان است اما مشارکت سیاسی 
زنان به خصوص در تغییر چھره مردانه 
مجلس نیز بدون ھزینه نبوده و نخواھد 
بود. با وجود آن که در سال ھای گذشته 
فعاالن زنان تالش خود را برای تغییر در 
سطح مشارکت سیاسی زنان بدون وقفه 
ادامه داده اند، که البته دستاوردھای 
زیادی ھم داشته است، اما ھمچنان با 
موانع زیادی به خصوص در سطح مشارکت 

اند. وارونه جلوه دادن  سیاسی مواجه
فعالیت زنان و تعریف این فعالیت ھای 
مدنی و قانونی به عنوان اھداف براندازانه 
و متکی به ایادی استکبار، نمونه ای از 
سنگ اندازی ھای اخیر جناح اقتدارگرا 
بوده است. این مانع تراشی ھا تنھا 
محدود به فعاالن حقوق زن و انجمن ھای 

نھادھای مربوطه نبوده مدنی زنان و دیگر 
است بلکه این بار معاون رئیس جمھوری 

را ھم نشانه » شھیدخت موالوردی«خانم 
رفته است تا جایی که اعتراض ایشان را 
ھم برانگیخت. در مطلبی که در روزنامه ی 

معاون رئیس «یالثارات منتشرشده است، 
جمھور "ھمپالگی" برخی از فعاالن حقوق 

ن نشریه آنھا را با زنان معرفی شده که ای
لفظ "فاحشه" مورد خطاب قرار داده است. 
یالثارات در این مطلب، با تیتر "دیوار 
شکسته و زن سلیطه"، از حسن روحانی 
رئیس جمھور به خاطر "مسلط کردن" 
چنین مسئولی بر "گردن زنان" انتقاد کرده 

 ».است
در پاسخ به این نشریه خانم موالوردی در 

نوشته است که ادبیات  کانال تلگرام خود
یالثارات نشان می دھد "مشارکت 
سیاسی و اجتماعی زنان برای تعیین 
سرنوشت خود و کشورشان چه 

ھایی به ھمراه دارد و زنان به  ھزینه
ھایی  استقبال چه مخاطرات و ھزینه

 ."روند می

اما روزنامه یالثارات که ظاھراً حتا از توھین به 
باید از لحاظ  معاون رئیس جمھوری که قطعاً 

قانونی خالف باشد، ابایی ندارد و حتا در پاسخ 
به جوابیه خانم موالوری، به تھمت زنی ھای 
خود ادامه می دھد و در مطلبی که چند 
ساعت بعد از واکنش معاون رئیس جمھور در 
ارگان انصار حزب هللا منتشر شد، به وی توصیه 

اگر از توھین ھای این نشریه به «کرد که 
الگی" ھای خود ناراحت است، از کشور "ھمپ

در »! خارج شود و به نزد آنھا به لندن برود
ھمین نشریه فعالیت و حمایت خانم موالوردی 
با فعاالن زنان برای ارتقای مشارکت سیاسی 
زنان را نوعی متعلق بودن ایشان به گروه 
برانداز معرفی کرده است! نکته جالب 

رفتن خانم  اینجاست که این نشریه با نشانه
موالوردی و دیگر فعاالن زنان خشم خود را از 
مشارکت سیاسی زنان در انتخابات با توھین و 
تھمت و مواجھه غیرقانونی نسبت به معاون 
رئیس جمھور به علت زن بودن و دیگر زنان به 
دلیل تالش برای حضور در نمایندگی مجلس 

 !است
و نگاھی به قدرت داشتن این گروه ھا در ایران 

خشم آنھا از فعالیت ھای زنان به خصوص در 
کاندیداتوری مجلس نشان می دھد که به دلیل 
مردانه بودن ساختار سیاسی و نظام قدرت در 
ایران، ھر نوع مشارکت و فعالیت زنان و خارج 
شدن از این روابط تبعیض آمیز برای زنان ھزینه 
ھای زیادی را در پی خواھد داشت. از سوی 

زنان در کشورھای دیگر خاورمیانه، دیگر مشابه 
به خصوص در کشورھایی که ھنوز بنیادگرایی 
دینی در نظام و ساختار سیاسی کشور 
فرمالیزه شده است، مشارکت زنان در به ھم 
زدن این نظم به منزله ی ایستادگی در برابر 
گفتمان مسلط ساختار سیاسی مردانه است. 

در  در کشورھایی که انحصار طلبی مردانه و
دست گرفتن قدرت به خصوص از سوی گروه 
ھای تندرو و محافظه کار، با ھدف تسلط بر کل 
جامعه صورت می گیرد طبعاً فعالیت زنان در این 
ساختار، یعنی شکستن نظم موجود و ورود به 
صحنه مبارزات سیاسی، و در نھایت، ایجاد 
توازن قدرت در این بافت متصلب و تبعیض آمیز 

ساختارھایی، گروه ھای  است. در چنین
محافظه کار کابوس حضور فعال زنان را دارند، 
چرا که این حضور می تواند به معنای خاتمه 
انحصارطلبی و سلطه گرایی بر گروه ھای 
مختلف جامعه به ویژه زنان و فرودستان باشد. 
خشم نیروھای محافظه کار در خصوص فعالیت 

ھم از  زنان در ایران و برای کاندیدتوری مجلس
این امر سرچشمه می گیرد. به خصوص که با 
مربوط کردن گروه ھا و فعالیت ھای آنان به 
مسایل حساس امنیتی، سعی در حذف زنان 
از فرایند این مشارکت ھا دارند. از دیدگاه این 
نوع از گروه ھا حتا حمایت معاون رئیس جمھور 
از مشارکت زنان، که از قضا به بھتر شدن 

ای سیاسی کمک خواھد کرد، گفتمان و فض
نوعی حمایت از دشمنان و گروه ھای برانداز 

 !خارجی است
حال باید از این گروه ھا پرسید که چرا مساله 

  مشارکت زنان در چھارچوب قانونی کشور
...   

 ١٢ادامه در صفحه 
 

 

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  
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  ١٥ صفحه ۴٨ شماره    

  از سند سیاسی مصوب کنگره چھاردھم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  انتخابات
سیاسی رسوخ شعار انتخابات آزاد وجھی از استراتژی سیاسی ما است و در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای 

کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوشش دھنده بخش بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی 
فعالیت احزاب سیاسی و تأمین آزادی ھای مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق ھای رای و پذيرش رای 

ی می فشاريم. این رویکرد راھبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر، فضا و فرصت ھای آزادانه مردم پا
مختلفی که در جامعه ایران در مقطع انتخابات ایجاد می شود، پیگیری کرد. بنظر ما الزم است تالش نیروھای آزادیخواه و دمکرات متوجه 

شرط  فرا رویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم، منصفانه و دمکراتیک به خواست ھمگانی مردم باشد. شکستن فضای غیردمکراتیک و
مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراھم بودن فضای باز و امکان فعالیت برای احزاب سیاسی اپوزیسیون، تشکل ھای صنفی و دمکراتیک، 

غییر قوانین تبعیض آمیز و برخورداری ھمه گروه ھای مردم با ھرگونه اعتقاد جنبشھای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردھمائی ھا و ت
  .دینی، مذھبی و فلسفی و ھر گونه طرز تفکر سیاسی از حقوق انسانی و سیاسی خود است

زا جمھوری اسالمی ھمانند حکومت ھای استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران 
باشد. تعیین جانشین علی خامنه ای، معضل جدی جمھوری اسالمی است. تا کنون عالئمی از حل اين معضل مشاھده نمی شوند. در 
قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعھده مجلس خبرگان است. به ھمین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمھوری اسالمی از 

میت است. اين احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش جدی جناح ھای حکومتی تبديل جمله نظامی ـ امنیتی ھا حائز اھ
شود. منافع نظامی ـ امنیتی ھا در اين است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند 

 .که تحت نفوذ آن ھا باشد

  بدتر ... آیا سالھائی
  ۵ادامه از صفحه 

الاقل پیمانی را تصویب کرد که به 
دولت متعھد  ١٩٠موجب آن بیش از 

شده اند افزایش میانگین دمای زمین را 
در قیاس با دوران قبل از صنعتی شدن، 

  درجه سانتیگراد نگه دارند. زیر دو

ھمه دولتھایی که مسئولیت وخامت   -
اوضاع سوریه در سالھای گذشته را بر 
عھده دارند و در جنگ این کشور از این 
یا طرف حمایت می کنند، وارد روند 
مذاکراتی برای پایان این جنگ شده 

روندی که با توجه به مواضع آشتی   اند،
جنگ، فعال  ناپذیر نیروھای سوری درگیر

  تنھا راه برای قطع جنگ است.

صدھا ھزار پناھجو از کشورھایی  -
افغانستان، عراق، ایران و   مانند سوریه،

اریتره موفق شده اند خود را به قلمرو 
کشورھای ثروتمند اروپایی مانند آلمان 
برسانند. حضور آنھا، این توھم در برخی 
از کشورھای ثروتمند را در ھم شکست 

توان دور خود حصار کشید و با که می 
تحمیل و صدور انواع و اقسام بحرانھا به 
بقیه جھان، از بابت تبعات این بحرانھا 
آسوده خیال ماند. ھر چند ممکن است 
بحران پناھندگی نیروھای فاشیست و 
نژادپرست را در آینده از حد کنونی نیز 
نیرومندتر کند، اما الاقل در مورد اتحادیه 

د حصار غیرقابل نفوذ در اروپا ایجا
مرزھای خارجی آن به حدی پرھزینه و 
نیروی ضدفاشیست و پشتیبان 
ارزشھای انسانی به حدی فعال است 
که می توان امید داشت نیروھای حاکم 
بر این اتحادیه ناچار شوند از 
سیاستھایی برای تخفیف بحران در 

  کشورھای پیرامونی حمایت کنند.
از جنگ جھانی برای نخستین بار پس    -

دوم، در آمریکا کاندیدایی که خود را 
سوسیالیست معرفی می کند توانسته 
است در کارزار انتخاباتی برای ریاست 
جمھوری حمایت میلیونھا نفر را جلب 
کند. صرفنظر از نیات و امکانات برنی 

صرف پشتیبانی میلیونی از   سندرز،
سوسیالیسم آن ھم در کشوری که 

  اری جھانی است،کانون سرمایه د
اھمیت دارد. در بریتانیا نیز جرمی کربین 

که توانسته است با بسیج توده ای، رھبری 
حزب کارگر را بر عھده گیرد از موضع چپ به 
تقریبا ھمه سیاستھای اجرا شده در ده 

  ھای اخیر انتقاد می کند.

* * *  
اینکه در آینده از دو نوع روند فاجعه بار و 

بستگی به   ام غلبه کند،کد  امیدبرانگیز،
میزان دخالت خود انسانھا در امور جھان و 
تصمیم و ھمت آنھا در گرفتن سرنوشت خود 
  به دست خود دارد. برای رسیدن به این

جھان   ارزیابی که نظام سرمایه داری حاکم،
بحرانھای   را به سوی بی عدالتی بیشتر،

ھای جبران ناپذیر بیشتر به  خونین تر و آسیب
دیگر   انی حیات بر روی کره زمین می برد،مب

الزم نیست که کسی پیرو اندیشه ھای چپ 
باشد. عواقب کارکرد نظام حاکم در سالھای 
اخیر آنچنان آشکار شده است که دیگر کمتر 
کسی می تواند خصلت و جھت آن را انکار 

نیروھای   کند. اما در برابر روندھای فاجعه بار،
و نوع سیاست را در تاثیرگذار می توانند د

  پیش گیرند.
یکی، پیروی آشکار و دیگر غیرقابل  

الپوشانی از این اندیشه است که امیدی به 
نجات اکثریت انسانھا از ورطه سیه روزی 
بیشتر نیست و باید به فکر حفظ موقعیت 
برتر، امنیت، آسایش و ثروت اقلیت بود. البته 

لیت خود این ایده نیز درجات دارد. یکی این اق
را تنھا در اقشار ممتاز در یک کشور که 
فاصله کافی از کانونھای بحران جھان دارد، 
مانند آمریکا یا استرالیا، خالصه می کند. 
  دیگری (که بیشتر در اروپا طرفدار دارد)
مدافع تبانی کشورھای ثروتمند برای حفظ 

  امتیازات و برتری آنھاست.
ندن در برابر این مشی غیرانسانی که پوشا

چھره آن با انواع و اقسام نقابھا ھر روز 
تنھا مقاومت و   دشوارتر می شود،

ھمبستگی ھمه انسانھاست که کارساز 
سیاست دیگری که   است. سیاست بدیل،

  متضمن تنھا امید به نجات نوع بشر است،
تنھا می تواند از بطن این مقاومت و 

نیاز به   ھمبستگی فرا روید. این سیاست،
القیت و تولید اندیشه نو دارد اما می تولید خ

تواند و باید به ارزشھایی تکیه کند که 
دستاورد قرنھا تفکر و مبارزه بشر برای 
  جھانی آزادتر، عادالنه تر و انسانی تر است.

نیروھای سیاسی مدافع سیاست از نوع 

کسانی که تنھا کمر ھمت به نجات   نخست،
ا دارند، و حفظ موقعیت برتر یک اقلیت ممتاز ر

به طور فزاینده مجبورند پرچم ھای دروغینی 
را که ده ھا و حتی قرنھا به دست گرفته 
بودند وا نھند. آنھا دیگر ناچارند بگویند بازار 
آزاد با جھت گیری اجتماعی مغایر است. 
ناچارند نقاب دمکراتیک را از چھره برگیرند. 
ماموریت دارند که آزادی ھای فردی را ھر چه 

تر کنند تا قدرت اقشار ممتاز به خطر محدود
نیافتد. این یک طنز تاریخ است که اکنون باید 

آزادی ھا و   از ارزش ھا،  در مبارزه با بورژوازی،
دستاوردھای انقالبھای بورژوایی دفاع کرد. 
اما این موقعیت تناقض آمیز تازگی ندارد. در 
تاریخ صد و پنجاه سال اخیر، ھمواره باید 

رترین مدافعان آزادی را در میان سراغ پیگی
آنھایی جستجو کرد که در دفاع از 

نخواسته   دستاوردھای انقالبھای بورژوایی،
  اند در چارچوب بورژوایی محدود بمانند.

بحران سیاست بورژوایی، در عین این که 
جھان را دچار خطرات و بحرانھایی کرده است 

فرصتی است برای نیروھای   که می بینیم،
این اتھام به نیروھای چپ که آنھا در چپ. 

سرمایه داری بدیلی » موفق«برابر نظام 
با ورشکستگی نظام   ندارند که ارائه دھند،

سرمایه داری به گونه ای فزاینده بالموضوع 
می شود. در شرایط بحرانھای حادترشونده 
سرمایه داری، ارائه جزئیاتی از مشخصات 

ندارد.  نظام جایگزین سرمایه داری ضرورتی
تنھا کافی است از چیزھایی دفاع کرد که تا 
ھمین چند دھه پیش، مدافعان سرمایه داری 
وعده آن را می دادند. این اتھام که 
سیاستھای چپ قابل اجرا نیست از نظر 
شمار ھر چه بیشتری از انسانھا بی پایه 

چرا که چپ، مبارزه برای تحول   است،
ی پیش اجتماعی را با برافراشتن پرچمھای

می برد که مدافعان سرمایه داری از کف می 
دولت در سند  ١٩٠نھند. ھمین که بیش از 

نھایی کنفرانس پاریس پذیرفته اند نجات 
اقلیم زمین مستلزم سرمایه گذاری ساالنه 

اعالم   صد میلیارد دالر از سوی دولتھاست،
ورشکستگی سیاست ده ھا سال اجراشده 

کردن دولت  خصوصی سازی و کوچک و ناتوان
در اقتصاد است. ھیچ استدالل چپ نمی 
توانست بدین گونه نمادین اعالم کند که 
نجات نوع بشر در گرو اجرای سیاستھایی 
است که چپ ده ھا سال است از آنھا دفاع 

  می کند.
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 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
 

     

  ھما ناطق،نگین درخشان حلقه تاریخ نگاری ایران درگذشت           

  ھما ناطق نویسنده، پژوھشگر، تاریخ نگار دوران قاجار و مشروطه و استاد دانشگاه سوربن پاریس، روز جمعه یازدھم                          
، رخت به جھان دیگر کشید. وی تحصیالت آکادمیک را در فرانسه گذراند و پس از اخذ مدرک دکترا در سال ١٣٩۴دی ماه                          

که به دلیل فشارھای سیاسی مجبور به ترک کشور شد در دانشکده تاریخ دانشگاه  ١٣۵٩زگشت. پس از بازگشت تاسال به ایران با١٣۴٧
 .تھران تدریس می کرد

او که سالھا در فرانسه عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود، در بازگشت به ایران فعالیت ھای سیاسی خود را به موازات فعالیت ھای 
یف و ترجمه آثاری ارزشمند ادامه داد و به عنوان یک فعال سیاسی با گرایش چپ نامی آشنا در میان روشنفکران و مبارزان آکادمیک، تأل
 .سیاسی بود

دانش و تفکر منتقدانه او نسبت به وقایعی که مسیر تاریخ را به سوی نابرابری و استبداد ھدایت می کرد از او روشنفکری مدرن و روزآمد 
ھشیاری وی نسبت به آنچه در جامعه روشنفکری رخ می داد، موجب شد که نه فقط به آنچه گذشته بلکه به آنچه در پیرامون ساخته بود. 

در مجله » عقب ماندگی و انحطاط زن ایرانی«مقاله ای تحت عنوان  ١٣۴٧می گذرد نیز موضع گیری نشان دھد. به ھمین دلیل، در سال 
در باره زنان ایران بود. وی در نقد و تحلیل رویکرد ھوشنگ » ھوشنگ وزیری«له پاسخی به یادداشت آرش به قلم او منتشر شد. این مقا

وزیری نسبت به زنان، از سیمون دوبووار فاکت می آورد و گناه این عقب ماندگی و انحطاط را به نگاه مردانه جامعه نسبت می دھد که در 
 .فت باز می دارندتحمیل نقش ھای منفعل به زنان، آنان را از پیشر

و حقوق برابر برای » آزادی ضدامپریالیستی«و » استبدادامپریالیستی«، در بازار داغ معامله ١٣۵٧ده سال پس از انتشار این مقاله در سال 
ھم سر اگر نظام شاھنشاھی برگردانده نشود عیبی ندارد روسری «اسفند از قول ھمو می نویسد که:  ٢١زنان، روزنامه کیھان در تاریخ 

 «می کنیم. فقط به نام ما توطئه نشود
ھرچند چنین رویکردھایی برآیند تفکر و گرایش سیاسی او و دیگر ھمفکرانش بود اما حمایت او از تظاھرات زنان علیه حجاب اجباری و 

را در کنار دیگر مدافعان  نام او» اتحادملی زنان« سخنرانی معروفش در مقابل ساختمان نخست وزیری در ھمان دوران و سپس ھمکاری با 
 .آزادی و برابری ثبت می کند

ھما ناطق را نمی توان ھمچون تاریخ نگاران جنسیتی متعلق به حوزه تاریخ نگاری زنانه دانست اما صداقت برخاسته از دانش، استقالل 
زنان توانمند ایران آویخته است. شاھد این مثال، رأی و بی نیازی از قدرت، تصویر او را در قاب زیبای زنی مستقل و فرھیخته به دیوار تاریخ 

ھرچه که بود و نبود شما این را «... است:  ١٣۵٧انتقاد جسورانه، صریح و صادقانه او از گفتار پیشین خود در باره حجاب اجباری در سال 
اید ما را محاکمه کنید. خواھش می کنم بنویسید که من خیلی بی جا کردم که این حرف را زدم. اصالً ما به زن ھا خیانت کردیم. شما ب

 [١»[بنویسید که من خودم از شما می خواھم که مرا محاکمه کنید...
الحق که ھما ناطق نگینی درخشان بر حلقه زنان تاریخ نگار ایرانی است که تا تاریخ به جاست می درخشد. مدرسه فمینیستی فقدان 

 .وھشگران ایران تسلیت می گویدچنین زن بزرگی را به جامعه تاریخ نگاران و پژ
 :پانوشت

بیان شده است به  ١٣٩٠برای مطالعه نقد ھما ناطق از مواضع پیشین خودش که در بخشی از گفتگوی منصوره شجاعی با وی در سال 
 http://www.feministschool.com/spip.php?article6824 :این لینک رجوع کنید

 :برخی آثار و کتاب ھای ھما ناطق

  کارنامه فرھنگی فرنگی در ایران -
  بازرگانان در داد ستد با بانک شاھی و ژری تنباکو -
  ارمنیان در سده نوزدھم -
  زمیندوزخ سازان روی  -

  و ...
 منبع: مدرسه فمینیستی 

  ...از خصیصه ھای
  ٧ادامه از صفحه

وانگھی تصور ایجاد تغییر از باال با حضور در الیه ھای مختلف ھرم قدرت، آن ھم 
بخشی از الیه ھای تحتانی این ھرم ھستند و کارنامه  توسط کسانی که فعال 

ری تغییر در نظام جمھوری پذی درخشانی نیز ندارند، می تواند بر توھم امکان
اسالمی در بین توده ھا دامن بزند. کمااینکه این امید وھم انگیز نه تنھا حواس 
باطنی توده ھا بلکه آرمان ھای آزدایخواھانه و ترقی طلبانه آنھا را به دل بستن به 

و در عمل تغییری در جایگاه  رقابت ھای نافرجام بین "بد" و "بدتر" تقلیل خواھد داد 
  رکز ثقل قدرت ایجاد نخواھد کرد.م
در نتیجه با توجه به توضیحاتی که ارائه کردم، باید اذعان نمود که پیش بینی وقایع  

اجتماعی، بعنوان مثال آنگونه که پیدایش انفجاری جنبش سبز نشان داد، مشکل 
است. اما می توان سناریوھایی مختلفی را متصور شد. از جمله اینکه رد صالحیت 

مالی ھزاران کاندیدا توسط شورای نگھبان را مستمسکی مشروع برای ایجاد احت 
حرکت اعتراضی علیه انتخابات غیر دمکراتیک، قبل از آغاز آن نمایش و تحریم 
انتخابات بکار گرفت. یا وگرنه تکرار مکررات و شرکت جستن در ھلھله و رقص و 

خرد آن داغ دالنی است که شادی دو ھفته قبل از انتخابات توھینی است آشکار به 
سی بار از ھمان سوراخ و توسط ھمان مار گزیده شده   گذشته  سال  ٣٧در طی 

سال  ٣٧اند و بقول حافظ باز ھم به امید دوا بر در آن سوراخ باز آمده اند، و در این 
   عارفی پیدا نشد که کند فھم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد.

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.feministschool.com%2Fspip.php%3Farticle6824&h=3AQH_cE0dAQGy0wzHaD-fy2ShQhkHBuYqpCmWFB33gNuVqg&enc=AZO0E2oKmHN05SoSfW6ZI0J7bJMIeO6i6vy2MJptAOb7mdDUjymn6HPGpxyF3vrTt04ArKtT6kMRRmTLwg8QPbTUO-mjip1CEhhlUC5T_FT_poEJ-5oBwKfHFuwXiGQdGGRc-jHqEdhilCEAxCZpmrTIt2ADLhk8hHvS6PuD3FmofULIK9UYvKGhaqb8DoAeHYvveDZSbfh9LqGvEaWMW-Ql&s=1
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