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    ٢ صفحه  ٧٠ شماره     

 آذر،  ٢١سالگرد 
 مین سالگرد تشکیل حکومت مردمی خودمختار در آذربایجان ایران٧١

                           
عه ایی در تاریخ سیاسی ایران دارای سال ھمچنان بعنوان واق ٧١دمکراتیک آذربایجان به رھبری فرقه دمکرات آذربایجان، بعد از  -جنبش ملی

معنی معین سیاسی است. سلطنت طلبان ھمه ساله شکست آن را جشن می گیرند و سرکوب این جنبش را خدمت به ایران می نامند. 
کژی ھایش و آذر را حرکتی مردمی می دانیم با  ٢١چپ اما در عین تعلق خود به این واقعه تاریخی، بر سر تفسیر آن دچار تفرقه است. ما 

 آذر ھستیم با نگاھی منتقدانه به آن. ٢١نارسایی ھایی که داشت. ما با 

دمکراتیک اذربایجان در شرایط خاص داخلی و بین المللی شکل گرفت و قوام یافت. در داخل بعد از کنارگذاشته شدن رضاشاه  - جنبش ملی
ب مشروطیت به حکومت رسیده وبا اعمال تمرکز شدید و متکی بر با تعطیل شدن دستاوردھای دمکراتیک انقال ١٢٩٩که در پی کودتای 

دیکتاتوری فردی سیاست تجدد آمرانه را پیش برده بود، فضای سیاسی دچار تغییر شد. بر بستر این تغییر فضا فعاالن دوره مشروطه، لیبرال 
نیروھا در اشکال متنوع تحقق خواسته ھا و مطالبات  ھا و ملیون و کمونیستھا و تمامی کسانی که تغییر را می خواستند بپاخواستند. این

انقالب مشروطیت را در پیش گرفتند که کماکان در ذھن و جانشان شعله ور بود. شرایط بین الملی ھم پس از سقوط فاشیسم و تغییرات 
فوذ خود، بطور کلی فضای سیاسی، ناشی از آثار جنگ جھانی دوم تغییر پیدا کرد. متفقین با وارد شدن به ایران و تقسیم ایران تحت ن

  اجتماعی کشور را تغییر دادند.
بر بستر تالقی این دو تحول داخلی و بین المللی حکومت ملی دمکراتیک آذربایجان به رھبری پیشه وری تشکیل شد. فرقه دمکرات 

ه بر زمینه ظلم و ستم فئودالھا و مطالبات آذربایجان در مدت کوتاھی بخاطر شرایط آن زمان آذربایجان و خواسته ھا و مطالبات آن منطق
قومی، توانست توده ھای وسیعی از کارگران، دھقانان و روشنفکران را حول خود جمع -بجامانده از دوره مشروطیت و خواسته ھای ملی

کتمانی داشتند. ھرچند  دمکراتیک آذربایجان پشتیبانی و حضور نیروھای اتحاد شوروی نقش غیر قابل- بکند. در تشکیل و قوام حکومت ملی
جنبش دمکرات آذربایجان بر بستر نیازھا، مطالبات و خواسته ھای داخلی آذربایجان و مردم آن خطه شکل گرفت و قوام یافت، اما بدون 

  پشتیبانی اتحاد شوروی نمی توانست، در حد یک حکومت خودمختار قوام و دوام یابد.

زنان برای اولین بار حق رای داد، قانون   یجان توانست تحوالت و اصالحات زیادی را انجام دھد. به در دوره حکومت یک ساله فرقه دمکرات آذربا
کار مترقی را به تصویب رساند و اجرا کرد. فرقه در آن دوره یکساله تحوالت و اصالحات اداری، سیاسی، ارضی، اقتصادی و عمرانی بسیاری 

دوران مشروطه را به اجرا گذاشت. تمامی ارگانھای سرکوب حکومت مرکزی منحل شدند و جای  را انجام داد. قانون انجمن ایالتی و والیتی
  آنھا را نھادھای مردمی و مدافع دستاوردھای مترقی گرفتند.

ترکی حکومت خودمختار آذربایجان در عین حال که زبان فارسی را بعنوان زبان ارتباطی و مشترک ایرانیان به رسمیت شناخته بود، اما زبان 
را، که زبان مادری آذربایجانیان است، بعنوان زبان رسمی و اداری به رسمیت شناخت. در مدارس و آموزشکده ھا آموزش زبان ترکی شروع 

  شد. از این طریق ھنر و فرھنگ، ادبیات و شعر ترکی شکوفا گردیدند و گسترش یافتند.
ر آذربایجان بودند. اما رھبری فرقه دمکرات آذربایجان این تحوالت را با خوشبینی ھمه اینھا دستاوردھای قابل تقدیر و تأکید حکومت خودمختا

و اتکا بیش از حد به امکانات و توان اتحاد شوروی به اجرا گذاشت. اتحاد شوروی منافع ملی خود و کشورش را داشت و معذور، و نمی 
ی اعتنا باشد. به ھمین خاطر ھم یکی از اشتباھات بزرگ و مھلک به قراردادھای بین متفقین بعد از پایان جنگ جھانی دوم ب توانست 

رھبران فرقه دمکرات آذربایجان اتکاء غیر قابل قبول به اتحاد شوروی بود، که شکست جنبش خیلی سریعتر از آنی رقم خورد، که تصور می 
  رفت.

وی و ایستادگی بر سر نقد ھمین خوشبینی و ارزیابی غیر رھبر فقید فرقه دمکرات آذربایجان، پیشه وری در اختالف با رھبران اتحاد شور
  واقعی از کمکھای اتحاد شوروی و کم بھا دادن به جنبش سراسری مردم ایران جان خود را فدا کرد.

ت بعد از شکست حکومت خودمختار آذربایجان، نیروھای طرفدار محمدرضاشاه و با عدم پایبندی دولت قوام السلطنه که به تمامی توافقا
دمکراتیک آذربایجان پایبند نماند، به شکل وسیع و وحشیانه ایی به سرکوب مردم آذربایجان پرداختند. داگالس، قاضی -خود با حکومت ملی

آمریکایی که خود شاھد رفتار ارتش شاھنشاھی با مردم آذربایجان بود، می نویسد: "... وقتی ارتش ایران به آذربایجان بازگشت، وحشت 
. سربازان قتل و غارت و تاراج به راه انداختند. آنھا ھر آنچه به دستشان می رسید و ھر چه می خواستند را تصاحب می کردند. بر پا نمود

رفتار سربازان اشغالگر روس بسیار برازنده تر از اعمال وحشیانه سربازان نجات بخش ارتش شاھنشاھی بود. طوری که خاطره فوق العاده 
  جان به جا گذاشت."زشت و شومی در آذربای

دمکراتیک آذربایجان با تمامی اشتباھات و خدمات غیر قابل انکارش متعلق به جنبش چپ ایران - فرقه دمکرات آذربایجان و حکومت ملی
می تواند  است. چپی که نه بر بستر نفی و تخطئه تاریخ خود، بلکه با نقد و انتقاد از تاریخ خود، اما در پیوند تاریخی و دفاع از این تاریخ

  پویایی و قوام و دوام خود را رقم بزند.
ما با ھمین نگاه به تاریخ جنبش چپ ایران، خاطره تمامی انسانھای شریفی را که جز بھروزی و سعادت مردم خود ھدفی نداشتند، گرامی 

  وریم.می داریم و در مقابل جانفشانی ھا و فداکاری ھای آنھا برای آرمانھای خود، سر تعظیم فرود می آ

  قومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) -گروه کار ملی

 ١٣٩٥آذر   ٢١یکشنبه 

 

  از متن برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مصوب کنگره چھاردھم
  به نظر ما:

ل متنوع از جمله شکل تواند اشکا ـ الزمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می 
  فدرالیسم را به خود بگیرد.

ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در چھارچوپ ایرانی دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و  
   باید غیرمجاز اعالم شود. خشونت در چالشھای ملی ـ قومی می

از دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین بوده و شکوفایی آن مدیون خالقیت ھمه فرھیختگان ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که 
ھای دولت، زبان مکاتبات اداری بین  این سرزمین از ھر قوم و زبان بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، بايد زبان ھمه ارگان

ھای کشور دارای حقوق برابر ھستند و اعمال ھیچگونه محدودیتی بر سر راه  انایاالت با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که ھمه زب
    ھای غیر فارسی کشور را فراھم نماید. باشد که امکانات الزم برای شکوفائی زبان شکوفایی آنھا مجاز نیست. دولت موظف می

آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش در مناطق  ای ھر ایالتی ھمان زبانی است که اکثریت ساکنان ـ زبان آموزشی، فرھنگی و رسانه
ھای ملی ـ قومی ساکن در مناطق ملی از  ملی، زبان آن منطقه است و در کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری خواھد بود. اقلیت

 حق تحصیل به زبان مادری برخوردارند.



  

  ٣ صفحه  ٧٠ شماره    

 
 

 

 ھدف کدام است: برجام و یا روحانی و یا فراتر ازآن؟
  یامک سلطانیس

  یادداشت سیاسی کارآنالین

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست 
جمھوری آمریکا، دور جدیدی از تھاجم 

و آینده آن، چه    به برجام، گذشته، حال
در ایران و چه در خارج از ایران، بویژه از 
جانب ترامپ در آمریکا آغاز گشت. 
مواضع و سخنان ترامپ را، به عنوان 

ز برنامه انتخاباتی او و تالش بخشی ا
به نمایندگی و پیشبرد خواست 

ھای تندرو و متاثر از البی نیرومند  جناح
اسرائیل در آمریکا ارزیابی می کنند. 
این موضوع که ترامپ وعده "پاره کردن 
توافق برجام" و یا افشای رازھای پنھان 
"پشت تفاھم برجام" با ھدف بی 

است، حتی کردن برجام را داده  اعتبار
در صورت تحقق آن نیز نمی تواند 
تاثیری فراتر از یک واکنش تھییجی 

ھم فقط برای آمریکا و مردم آمریکا را  آن
، »برجام«به عنوان پیآمد، بر خود 

ونقیض در مورد  داشته باشد. اخبار ضد
معامالت تجاری ایران با تعدادی از 

که  المللی، قبل از آن انحصارات بین
"ھرج و مرج" در روابط نشانگر وجود 

آمریکا با کشورھای متحد اش باشد، 
گویای این واقعیت است که دستگاه 
حکومتی آمریکا قادر به تشخیص درک 
حساسیت لحظه نبوده است و امکان 

ھا  تاثیرگذاری بر ایران، در تعیین اولویت
ای و  گذاری منطقه در عرصه سیاست

اش را از دست داده است. این  جھانی
که در ھر قدم، به جای کمک به موضوع 

کردن  تحکیم روابط از طریق برجسته
ھا،  اشتراکات، با تمدید انواع تحریم

تاکید بر نکات افتراق بیشتر شود، قطعا 
ایران را ھر چه بیشتر از مسیر ایجاد 

المللی دور کرده  توازن در مناسبات بین
و به سمت رابطه بیشتر با متحدین 

 دھد. ای سوق می مرحله

ھم  ای، آن روشن است که ھیچ معامله
در چنین سطحی و با حضور کشورھای 
دارای وزن در سیاست جھانی، نمی 

پذیرد؛ اما  صورت» حاشیه«تواند بدون 
در داخل ایران » حاشیه«این موضوع که 

چقدر تاثیرگذار خواھد بود، و این که 
برخی بدون حاشیه ھم، به بھانه ھای 

اند،  الم کردهمختلف "شکست برجام" را اع
کند که  این سئوال را در اذھان مطرح می 

براستی ھدف چیست؟ زدن برجام و یا از آن 
فراتر، تالش به تاثیرگذاری زودرس بر 

  دھندگان انتخابات آتی ریاست جمھوری؟ رای

آذر در دانشگاه که  ١٦سخنان روحانی در روز 
ھیچ قدمی در مسئله برجام «گفت: 

ا مقام رھبری مشورت که ب برنداشتیم مگر آن
، از جانب »کردیم و جلسه گذاشتیم

گونه تفسیر شد: "این دو  الھدی این علم
قطبی سازی از دو جھت نتیجه نداد اول این 

ای نداشت و  که برجام شکست خورد و نتیجه
دوم این که تصمیم داشتند جامعه را 

ای دو قطبی کنند که رھبری را در یک  گونه به
شان دھند قطبی در قطب قرار دھند و ن

جامعه وجود دارد که ضد والیت است تا از این 
طریق والیت و رھبری را تضعیف کنند که در 
برجام به دلیل سیاست و درایت مقام معظم 

  رھبری انجام نشد."

اگر مقدمتا فرض را بر این بگذاریم که 
تصمیمات آمریکا چه در دوران اوباما، بویژه در 

مات احتمالی آتی پایان خط آن، و چه اقدا
دستگاه حکومتی ترامپ، با ھدف تضعیف و یا 

ھای جھانی و  تنبیه ایران به خاطرسیاست
ای آن، از جمله دخالت در سوریه صورت  منطقه

پذیرند، که بررسی نادرستی این تصمیم  می
آمریکا و تاثیرات منفی آن در بھبود مناسبات 
موضوع بحثی است جداگانه، اما سخنان 

ولی فقیه در خراسان ھمراه با نماینده  
ھای مختلف روزنامه کیھان و دیگر  سرمقاله

ھای مخالفین برجام، تصویری که  تریبون
دھند، تالشی است ھمه جانبه  بدست می

که "شکست برجام" را شکست دولت 
روحانی در یکی از مھمترین موضوعات چالش 

  المللی دولت روحانی در جامعه تبلیغ کند. بین

نه خود برجام، و از آن نیز فراتر، نه این تعرض 
خود روحانی و موضوع "تک دوره ای" کردن 
احتمالی ریاست جمھوری او بلکه از این نیز 

زمان  بسیار فراتر، پرتاب تیری است که ھم
  اھدافی بزرگتر را مد نظر دارد.

این اھداف را بطور اجمالی می توان این چنین 
  برشمرد:

ھا و  " بودن تحریمادامه تبلیغ "نعمت الھی -

َس و ناامید کردن میلیون ھا ایرانی  تبدیل به یا
که به درستی برجام و نتایج آن را گشایشی 

دانستند و ھمچنان نیز می دانند، که در  می
بھبود مناسبات با غرب و بویژه آمریکا، می 

  تواند صورت پذیرد.

القلم مبنی  بر خالف نظر آقای محمود سریع 
مخاطبان و جامعه مدنی بر این که "برای 

ایرانی توجیه نشد که برجام، حل و فصل 
مسایل ایران و آمریکا نیست. و حتی 

ای بر گشایش مشکالت ایران و غرب و  مقدمه
ایران و منطقه نیز نیست. نظام تحریم علیه 

ای  ایران بسیار وسیع تر از نظام تحریم ھسته
از خرد است که کالن «است." اگر بپذیریم که 

، ھمین "گام کوچک" برجام »خیزد برمی
توانست و ھنوز ھم این توان را دارد که 

ھا ایرانی را در ابراز نادرستی سیاست  ن میلیو
ھا، با اتکاء به حامیان برجام، به  تداوم تحریم

آمریکا و دیگر مخالفین خارجی و داخلی برجام 
برجام » تداوم«بسیج کند. نگاه مردم به بقا و 

نگاھی "تمام و کمال" بلکه ھا، نه  و برجام
  پیوستگی در روند آھسته آن است.

ادامه چپاول و سرقت ثروت ملی کشور در  -
تر  ھا، به قیمت ھرچه فراگیر سایه تداوم تحریم

شدن فقر در جامعه و اعمال فشار ھرچه 
تر کردن  بیشتر بر کارگران و زحمتکشان با تنگ

امکان معاش و قدرت خرید اقشار میانه به 
ین جامعه، و تحکیم این فشارھا با ھموار پای

کردن راه برای تصویب قوانین بغایت ضد 
  مردمی و ارتجاعی در مجلس.

اعمال فشار بر بخش آگاه و روشن جامعه از  -
طریق انواع تحدیدھا و دستگیری ھمراه با 

  صدور احکام نا عادالنه زندان و تبعید بر آنان.

 و در نھایت: ھموار کردن راه برای -
ظھور"احمدی نژادی" دیگر که بتواند با 

بخش سیاست  پسند، تداوم شعارھای عامه
  فشار و خفقان و تحمیق در جامعه باشد.

پذیر  مقابله با این اھداف تنھا زمانی امکان
خواھد بود که مردم به جای سخنان و 

زنبیل «شعارھای "دلنشین"، تغییر را از ھمان 
رت وقوع خویش لمس کنند. تنھا در صو» خرید

این تغییر است که می توان به بسیج مردم در 
ھا و به سنگ خوردن تیر  دفاع از برجام و برجام

  .حامیان فقر و سرکوب و خفقان امید داشت

 

  العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از متن قرار مصوب کنگره فوق

 گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان

تر در صفوف  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت ھر چه گسترده کنگرٔه فوق -
راه آنان  راھان کنونی خواھان فعالیت تشکیالتی واحد، ھم کند با تامین توافق ھم وھای چپ ایران نھادھای منتخب خود را موظف مینیر

گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان معطوف به شرکت مجموعٔه سازمان در  اقدام به بنیان
تشکل «گذاری آن (مانند کنگرٔه مٔوسس) است. عضویت در  ھای بنیان به شمول شرکت در اجالس» حزبیتشکل مشترک «روند تشکیل 

به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرٔه سازمان ھمٔه نھادھای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت » مشترک حزبی
  کند. می» ک حزبیتشکل مشتر«گذاری  ھمٔه اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان

... 



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٧٠ شماره    

 رسالت ناممکن ترامپ
 علی پورنقوی

  يادداشت سیاسی کار آنالين

تردیدی نیست که انتخاب ترامپ به 
ریاست جمھوری امریکا وضعیت جھانی را 
نامطمئن تر، پیش بینی ناپذیرتر و، حداقل 
به ھمین دلیل، خطرناکتر می کند؛ کما 
این که در ھمین فاصلۀ یک ماھۀ پس از 
انتخاب او، چنین نیز شده است. ھمچنین، 

بی ھا در میان علیرغم برخی ارزیا
اعم از پوزیسیونی  –سیاستورزان ایرانی 

دایر بر این که انتخاب  –یا اپوزیسیونی 
ترامپ، انتخابِ در کل مساعدتری به نفع 
ایران بوده است، می توان سال و سالھای 
پرتنشی را در مناسبات بین ایران و امریکا 
پیش بینی کرد؛ سال پرتنشی که چنان 

ست، مواضع افراط، که از "بھار" آن پیدا
انزواخواھی و جنگ طلبی را در درون 
دستگاه حاکمۀ جمھوری اسالمی ایران 

 تقویت خواھد کرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ارائۀ الیحه ای توسط کمیسیون اروپا در 
ھفته گذشته دایر بر اختصاص میلیاردھا 
اورو به توسعۀ تسلیحات، اولین واکنش 
اروپا به انتخاب ترامپ در راستای تشدید 
نظامیگری در پھنۀ جھانی نبوده است، اما 
می توان آن را نگران کننده ترین واکنش 
تاکنونی اروپا از جمله به این انتخاب 
دانست. کمیسیون اروپا تصریح کرده است 
که این الیحه پیش درامدی بر یک ارتش 
اروپائی در برابر ناتو نیست. مبالغ 
پیشنھادی در الیحه ھم ھنوز در قیاس با 

جه ای برای ایجاد یک ارتش اروپائی بود
ناچیز اند. با این حال در مجاری غیررسمی 
پنھان گذاشته نمی شود که "موضع 
ناسیونالیستی ترامپ و نگاه مردد او به 
ناتو"، در شکل گیری رویکرد جدید اتحادیۀ 
اروپا، خاصه در بودجه گذاریھای نظامی 
آن، ھمچنان که بر تغییر رویکرد احتمالی 

اتحادیه نسبت به موضوع تغییرات این 
اقلیمی در صورت ترک توافق پاریس توسط 
امریکا، بی تأثیر نبوده است. به عالوه باید 
از تصمیم بسیاری از کشورھای عضو 
اتحادیۀ اروپا برای افزایش قابل توجه 
بودجۀ نظامی در بودجه گذاریھای ملی 
شان، که خارج از کادر اتحادیۀ اروپا انجام 

، نام برد: طرحھای آلمان و می شود
فرانسه برای افزایش بودجۀ نظامی خود 

 ١درصد نسبت به پیش، لھستان تا  ١٥تا 

  درصد از تولید ناخالص ملی خود، و ...

بیشتر از این، ھمانا نخستین اقدام ترامپ 
در ارتباط با چین بوده که به فضای 
نااطمینانی در پھنۀ جھانی منجر شده 

ته ترامپ با انجام است. روز شنبۀ گذش
گفتگوی تلفنی کم محتوائی با خانم تسای 
اینگ ون، رئیس جمھور تایوان، پا بر زمین 
مین گذاری شده ای در مناسبات بین امریکا 
و چین گذاشت؛ اقدامی که رؤسای جمھور 

سال گذشته از  ٣٧و ھیئت حاکمۀ امریکا در 
. مطبوعات دولتی چین ]١[آن پرھیز کرده اند

ً محتاطانه این اقدام را به ناپختگی  فعال
 دیپلماتیک ترامپ نسبت می دھند. اما
گزارشھا، از جمله گزارش دیدار یک روز 
پیشتر ترامپ با جان بولتون، که مشوق 
ترامپ برای مناسبات بھتر با تایوان و حتی 
به رسمیت شناختن آن بوده است، گواه 
انتخاب آگاھانۀ ترامپ برای پیش گرفتن 
سیاق دیگری در مناسبات با چین است. چه 
در دستگاه دیپلماسی عمومی امریکا و چه 

یعنی ھمۀ  –در "سیاست چینی" ترامپ 
اقداماتی که او قصد انجامشان را در ارتباط با 

مواجھۀ رقابت آمیز  –چین اعالم کرده است 
با چین و مھار آن جای مشھودی دارد. به 
عالوه برنامۀ اتمی کرۀ شمالی ھم مطلوب 
امریکا نیست و امریکا انعطاف چین نسبت 

ه ساز به کرۀ شمالی را از عوامل زمین
توسعۀ این برنامه می داند. بنابراین شاید 
ترامپ می خواھد مانند ریگان که در سال 

برخالف "قانون مناسبات با تایوان"  ١٩٨١
یکی از سیاستمداران تایوان را به مراسم 
سوگند ریاست جمھوری خود دعوت کرد 
عمل کند، تا به این ترتیب دست بازتری 

آن ماجرا برای فشار به چین داشته باشد. 
 ً به عقب نشینی ریگان انجامید، اما متعاقبا
مناسبات امریکا و چین در مجرای "بارورتری" 
جریان یافت. اما تفاوت این است که نه 

 ١٩٨١امریکا و نه چین دیگر امریکا و چین 
  نیستند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً بلندباال از  نیازی به ارائۀ لیستی نسبتا
ر فضای اقدامات ترامپ، که بر نااطمینانی د

بین المللی افزوده اند، نیست. روشن است 
که در این فاصله مناسبات جدید امریکا با 
اروپا، چین و ایران بد آغاز شده اند. گفتۀ 
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اش دایر 
بر این که برجام را پاره خواھد کرد، اگرچه 
امروز می توان در جدیت آن تردید داشت، 

االن ھم بدون اثرات منفی بر اما تا ھمین 
ظرفیتھای تنش زدائی از مناسبات ایران و 

امریکا نبوده و به تقویت گرایشھای افراطی در 
جمھوری اسالمی انجامیده است تا از آن، 
دستمایه ای برای تاخت و تاز به امریکا، دولت 
روحانی، نیروھای دگراندیش و ھر آنچه وفق 

ن حال تا آنجا مراد آنان نیست، بسازند. با ای
که محدودۀ مناسبات آتی امریکا با ایران در 
میان است، پرسش اصلی این نیست که "آیا 
مناسبات آتی ایران و امریکا پرتنش تر از، 
ً، دوران اوباما خواھند بود یا نه؟"؛ بلکه  مثال
پرسش اصلی این است که "آیا ترامپ در 
موقعیت اعمال فشار جھت یافته و متمرکز بر 

  ن خواھد بود یا نه؟"ایرا

  

  

  

  

  

  

  

  

اگر مجموعه پرابعاد وعده ھای انتخاباتی 
ترامپ و امکانات و محدودیتھای داخلی و 
ً در  خارجی او را برای تحقق این وعده ھا تماما
نظر آوریم، به نظر می رسد که پاسخ 
پرسشی که مطرح شد، منفی باشد. ترامپ، 
مثل ھر پوپولیست دیگری، فاقد برنامه است 

فاقد برنامه خواھد ماند. اما شعار انتخاباتی  و
محوری او که وعدۀ بازگرداندن قدرت به امریکا 
را می دھد، درست از آن رو طرح می شود 
که امریکا دیگر از قدرت پیشین برخوردار 
نیست و روندھای جاری در پھنۀ جھانی 
ً با شعار یا حتی  نشان نمی دھند که صرفا

زگرداندن اقتدار از داشتن برنامه ای برای با
دست رفته به امریکا، بتوان چنین کرد. یک 
نمونه از محدودیتھای داخلی ترامپ این نکته 

که تعداد  ١٩٧٩را روشن می کند: از سال 
میلیون  ٢٠مشاغل صنعتی در امریکا به اوج 

میلیون شغل در اثر  ٨رسید، تاکنون 
اتوماسیون و انتقال به خارج از امریکا از بین 

اند؛ یعنی در خالل یک سوم قرن، با  رفته
احتساب مشاغل ایجاد شده، بیش از یک 
سوم از کل مشاغل نابود شده اند. قابل توجه 
این است که در ھمین مدت، علیرغم این 
میزان عظیم نابودی مشاغل، بارآوری در تولید 

برابر شده است. ترامپ نخواھد توانست با  ٢
مایه، و مقررات زدائی از بازار کار و سر

امتیازھای مالیاتی این روند شتابنده را مانع 
شود و از طریق کاھش بارآوری تولید شغل 
ایجاد کند. درست در ھنگامه ای که آگاھی 
به پیامدھای جھانی شدن و انقالب صنعتی 
چھارم، ایجاب می کند و در نطفه می رود که 

راه حلھائی که بدون  -به راه حلھائی جھانی 
نقش بی بدیلی در تحقق آن  تردید امریکا

دست یابد، ترامپ شعار  –خواھد داشت 
"بازگشت به خویش" و توسل به نفت و گاز 

  ...به عنوان منابع 

  ٧ادامه در صفحه 

نگاھی به صحنۀ بین المللی نیز حاکی از 

 

ھمان زمان ھم که ستارۀ اقبال 
روسیه و پوتین نزد امریکا 
درخششی نداشت، روسیه از 
بازی با کارت جمھوری اسالمی 

ریکا برای گرفتن امتیاز از ام
لحظه ای پرھیز نکرد، تا چه 
رسد به دوران ریاست جمھوری 
ترامپ که یکی از اولویتھای 
سیاست خارجی خود را تنظیم 

روسیه در  مجدد مناسبات با
معنای مثبت آن، اعالم کرده 

 است

شعار انتخاباتی محوری او که 
وعدۀ بازگرداندن قدرت به 
امریکا را می دھد، درست از آن 

د که امریکا رو طرح می شو
دیگر از قدرت پیشین برخوردار 
نیست و روندھای جاری در 
پھنۀ جھانی نشان نمی دھند 
ً با شعار یا حتی  که صرفا
داشتن برنامه ای برای 
بازگرداندن اقتدار از دست رفته 

 به امریکا، بتوان چنین کرد

بوش و در ابعادی به مراتب 
وسیعتر، اوباما توانستند اجماعی 
] فراگیر را علیه برنامۀ  ً [نسبتا
ھسته ای جمھوری اسالمی ایران 

تحقق کنند. توفیق اوباما برای م
رسیدن به توافق ھسته ای با ایران 
ً مبتنی بر ھمین اجماع  اساسا
فراگیر از جمله با اروپا، روسیه و 

 چین بود



  
  
  

  ٥  صفحه  ٧٠شماره     

 آری، سرکوب دیگر جواب نمی دھد  
 صادق کار

ب تجمع  ٩٥آذرماە  ١٤ماموران امنیتی در 
مسالمت آمیز و صنفی رانندگان شرکت 

ای شھر تھران یورش واحد در مقابل شور
بردند و تالش کردند این تجمع را ک در 
اعتراض ب عدم پرداخت تسھیالت مسکن 
ب تعاونی کارکنان شرکت واحد جھت اتمام 
پروژە ھای ساختمانی سازماندھی شدە 
بود، سرکوب و تجمع کنندگان را پراکندە 

 .کنند

بنا ب گزارش سندیکای کارگران شرکت 
یش پیگیر این قضی واحد ک از مدت ھا پ

بود و قبل از آن نیز چھار بار دیگر تجمعات 
ای را برای اختصاص تسھیالت  مشاب
توسط شھرداری سازمان دادە است، در 
خالل این تجمع س تن از رانندگان شرکت 
کنندە در این تجمع ب نام ھای ناصر محرم 
زادە، حسن سعیدی و ایرج فدایی در اثر 

نفر دیگر  ١٦وم و ضرب و شتم ماموران مصد
  نیز بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند.

  

  

 

  

  

  

  

  

  

با وجود یورش ماموران و بازداشت و مصدوم 
شدن عدەای از رانندگان، اما رانندگان ک از 
فشار ھزین مسکن و یورش ماموران 
امنیتی ب تجمع مسالمت آمیزشان 
خشمگین بودند، اعتراض شان را بصورت 

دادند. گفتنی است ک راھپیمایی ادام 
قبل از این نیز اکثر اجتماعات صنفی 
مسالمت آمیز دیگری ک در مقاطع مختلف 
توسط سندیکای واحد سازماندھی شدە 
بود، مورد یورش نیروھای امنیتی واقع 
شدند و در موارد متعددی عدەای از شرکت 
کنندگان و سازمان دھندگان تجمعات 

ب این دلیل بازداشت و تنی چند از آنان نیز 
  محکوم ب زندان و اخراج شدند.

از قراری ک ایرج فدایی یکی از رانندگان 
شرکت کنندە در تجمع مذکور ک توسط 
ماموران مصدوم شد، ب روزنام ھمشھری 
گفت است، تعاونی مسکن شرکت واحد 

سال پیش ک یکی از مسئوالن آن  ١٤تا 
بنام " آقای بیژنی"کنار گذاشت شد، تا 

ای ب کسی ندادە. یعنی کنو ن ھنوز خان
سال است ک تعاونی ب دلیل  ١٤در واقع 

نگرفتن تسھیالت و احتماال بخاطر ساخت و 
پاخت شورای اسالمی با مقامات 
شھرداری، کارگران را سردوانده و حاال ھم 
ک فغان کارگر بخاطر ھزین سنگین مسکن 

بلند شدە است، مسئوالن چون ھنوز قصد 
وظیف شان عمل کنند و تسھیالت  ندارند ب

الزم را در اختیار تعاونی قرار دھند، ب جای 
پاسخ گو بودن ک شرط مقدم پذیرش ھر 
مسئولیتی است ماموران را برای سرکوب 

  معترضان فرا می خوانند.

  

  

  

  

  

  

  

رفتار شھرداری در ندادن تسھیالت خالف قانون 
است. زیرا ک ایجاد تسھیالت جھت تامین 

مناسب برای شھروندان طبق قانون مسکن 
اساسی جزء وظایف مسئوالن است و بخشی 
از این مسئولیت ب عھدە تعاونی ھای مسکن 
قرار دادە شدە و ھدف از تشکیل این تعاونی 

  ھا در واقع برای اجرای قانون بودە است.

تعاونی ھای مسکن کارگری و کارمندی در 
توسط  ٥٧سالھای نخست پس از انقالب 

ان و کارمندان با ھدف ساختن مسکن کارگر
مناسب و ارزان بواسط تسھیالت دولتی 
تشکیل شدند. در آغاز کار و تا قبل از این ک 
برج سازان کنترل واقعی امور مسکن را ب 
دست بگیرند، بسیاری از تعاونی ھای مسکن 
کارگری و کارمندی موفق شدند با کمک 

ی تسھیالتی ک دولت در اختیارشان قرار م
داد، عدەای از کارگران و کارمندان را صاحب 
خان کنند. اما پس از مسلط شدن طرفداران 
اقتصاد ب اصطالح آزاد و رواج برج سازی و 
سرازیر شدن وام ھای بانکی بسوی برج 
سازان و قطع تسھیالت دولتی ب تعاونی ھا 
بسیاری از پروژە ھای ساختمانی نیم کارە 

ن باقی ماند و روی دست تعاونی ھای مسک
مدیران پیگیر و معترض تعاونی ھا نیز یا اخراج و 
یا بواسط نداشتن امکانات کافی بعضا 
داوطلبان کنار کشیدند. نتیجتا کارگران و 
کارمندانی ک ب امید خان دار شدن با گرفتن 
وام و فروش اثاثی خان شان مبلغی را در 

ای خان اختیار تعاونی ھا قرار دادند، ھم باید کر
اند و ھم تکلیف  و قسط وامھایی را ک گرفت
پولھایی ک ب تعاونی ھا دادەاند پس بدھند تا 
معلوم است. . با این دستمزدھای ناچیز، 
گرانی مسکن و ھزین ھای باالی زندگی و بی 
تفاوتی و بی مسئولیتی مسئوالنی ک حتی 
حاضر ب رعایت قوانین جاری ک خودشان وضع 

م نیستند، معلوم است کارگری ک کردەاند ھ
از ھرسو تحت فشار قرار دارد، نمی تواند در 
مقابل این اجحافات و حق کشی ھا خاموش 
بماند و اعتراض نکند. در چنین حالتی مسئوالن 
شھرداری و شورای شھر ک طبق قانون 
اساسی موجود، موظفند ھم مسکن مناسب 

و برای کارکنانشان مھیا کنند و ھم حق تجمع 
اعتراضات مسالمت آمیز ک آن ھم در قانون 

اساسی ب رسمیت شناخت شدە را 
رعایت کنند، ب چ حقی ھر این دو را زیر 
پا می گذارند و مضاعف بر آن متوسل ب 
اعمال خشونت علی شرکت کنندگان در 
تجمع مسالمت آمیزی می شوند ک 

  حقرف قانونی شان را می خواھند؟

اب و عدالتی در اگر واقعا حساب و کت
میان صاحبان قدرت و ثروت وجود می 
داشت، مامورین امنیتی را بایستی ب 
جای رانندگان ب سراغ شھردار و مدیران 
ھمدستش ک طشت رسوایی اختالس 
ھای مالی نجومی شان این روزھا از بام 
افتادە می فرستادند تا دستگیرشان می 

  کردند و تحویل عدالت دادە می شدند.

  

  

  

  

گر مسئوالن شھرداری و شورای شھر ا
خود را پاسخ گو می دانستند، باید ب 
مردم توضیح دھند ک ب چ دالیلی از 
انجام تعھداتش نسبت ب کارگرانش سر 
باز می زند و بدتر از آن دستور سرکوب 
شان را می دھند؟ مسلما بخاطر 
نداشتن پول نیست. حداقل افشای 

ی بخشی از سوء استفادە ھای نجوم
اخیر نشان می دھد ک پول ھست، ولی 
در جاھای نابجا خرج از ما بھتران و 
دارودست شھردار می شوند. کارگران 
باید بی مسکن بمانند و اعتراض شان در 
سین ھایشان خف شود تا زندگی 
اشرافی شھردار و ھم پالکی ھای مثل 
او بچرخد. اگر درآمدھای شھرداری 

مشکل د، درست و عادالن ھزین می ش
مسکن رانندگان مدتھا پیش حل شدە بود 

آذر رانندگان  ١٤و انگیزەای برای اعتراض 
وجود نمی داشت. در ھر صورت کارگران 
چارەای ب غیر از ادام مبارزاتشان تا 
رسیدن ب مطالباتشان ندارند. اگر 
سرکوب و امتناع از رسیدگی ب مطالبات 

راضات راە حل بود، ک روز ب روز تعداد اعت
بیشتر نمی شد. ھر بار پس از سرکوب 
اعتراضی چند اعتراض دیگر شکل نمی 
گرفت و بدنبال بازداشت عدەای عدە 
دیگری جایشان را نمی گرفت. آری 

چون از  ،سرکوب دیگر جواب نمی دھد
طرفی شرایط غیر قابل تحمل شدە و 
مردم زحمتکش دیگر اطمینانی ب وعدەھا 

رند و از طرف و توجیھات ھیچ مسئولی ندا
دیگر مسئولین چنان غرق در فساد و 

ک قدرت  مقھور قدرت و ثروت شدەاند
 دادەاند. تشخیص شان را ھم از دست

  ...ایرج فدایی
  ١٠ادامه در صفحه 

اگر مسئوالن شھرداری و 
شورای شھر خود را پاسخ 
گو می دانستند، باید ب 
مردم توضیح دھند ک ب 
چ دالیلی از انجام 
تعھداتش نسبت ب 
کارگرانش سر باز می زند 
و بدتر از آن دستور 
سرکوب شان را می 

 دھند؟

اگر واقعا حساب و کتاب و 
عدالتی در میان صاحبان قدرت 
و ثروت وجود می داشت، 
مامورین امنیتی را بایستی ب 
جای رانندگان ب سراغ 
شھردار و مدیران ھمدستش 
ک طشت رسوایی اختالس 
ھای مالی نجومی شان این 

می  روزھا از بام افتادە
 فرستادند

ان شھردار و شورای شھر تھر
بھتر است بجای سرکوب و 
تحمیل تشکل ھای حکومت 
فرمودە ب رانندگان 

شرکت، فعالیت  این
سندیکای واحد را بعنوان 
تشکل قانونی و مورد حمایت 
رانندگان شرکت واحد ب 

 رسمیت بشناسند

 



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٧٠شماره     

 مقدم
د از پایان جنگ سرد، اتمام جھان دوقطبی بع

و بسر آمدن موجودیت بلوک شرق ک 
ایدئولوگھای طرفدار کاپیتالیسم بسیار عالقه 
مندند آن را پایان کمونیسم بنامند (ایدە 
کمونیسم، و ن یک فرم از تالش برای ایجاد 
)، از ھمان ابتدای دھ نود  جامع عادالن

ھانتینگتون'  میالدی در قرن گذشت 'ساموئل
ایدە جنگ تمدنھا را مطرح کرد. طبق این 
ایدە، قرار بود جھان آیندە، یعنی جھان بعد از 
جنگ سرد، جھان تقابل و جنگ میان تمدنھا 
باشد ک البت ب گمان وی ھست اصلی 
این تمدنھا را ادیان تشکیل می دادند. 
بنابراین کروکی اصلی بحث وی در رابط با 

د بر تقابل جھان اسالم خاورمیان تاکی
  (شرق) و جھان مسیحی (غرب) بود.

  ارزیابی ایدە
ھم اکنون بیشتر از دو دھ از آن سالھا 
گذشت است و می توان با چشمان بازتر و 
با فاکتھای تاریخی ک در دست اند بھتر ب 
ارزیابی و صحت و سقم این تئوری پرداخت، 
 و کل موضوع را در واقع با این سئوال شروع
کرد ک "آیا واقعا ما در این دو دھ با جنگ و 
منازع میان تمدنھا روبرو بودەایم؟"، ب 
عبارتی دیگر و دقیق تر "آیا خصلت اساسی 

  منازعات دنیا را تمدنھا تشکیل می دھند؟"
بگذارید در رابط با کشورھای مسلمان 
نشین خاورمیان و شمال آفریقا ب فاکتھا 

  نگاە کنیم:
نستان. آیا این جنگ و حمل ـ جنگ افغا

امریکا ب طالبان را می توان در چھارچوب 
ایدە ھانتینگتون گنجانید؟ طالبان خود نتیج 
سیاست و گرایش آمریکا در مرحل خاصی 
بود، ھم چنین با سرنگونی طالبان دولتی در 
افغانستان ب قدرت رسید ک اسمش 
'جمھوری اسالمی افغانستان' است ک 

  حمایت آمریکاست!بشدت مورد 
ـ جنگ عراق. آیا جنگ با صدام را می توان در 
چھارچوب جنگ تمدنھا ارزیابی کرد؟ صدام 
یک دیکتاتور سکوالر بود با مختصات ضد گروه 
ھای اسالمی شیعی و سنی. و اتفاقا 
درست بعد از سرنگونی صدام است ک 

  گروه ھای اسالمی ب قدرت می رسند.
دیکتاتور سکوالر  ـ جنگ لیبی. قذافی ھم یک

بود با خصوصیات ضد گروه ھای اسالمی. و 
درست بعد از سرنگونی او، اسالمی ھائی 
ب قدرت می رسند ک بیشترین ھمکاری را 

  با آمریکا دارند.
. تا مقطع کنونی ک در آن بعلت این  ـ ترکی
ک ترکی از سیاستھای آمریکا در سوری 

و ناراضی است، و کمی کدورت میان این د
کشور پدید آمدە است، آمریکائیھا رابط 
بسیار خوبی با دولت اردوغان ک یک دولت 
اند  ای آن است داشت اسالمی از نوع ترکی
و کماکان علیرغم ضرباتی ک بدان خوردە 

  است، دارند.

  نادرستی ایدە
چھار فاکتی ک در باال بدان اشارە شد 
اصطالح اسالمی  درست از قلب جھان ب

اند. چھار فاکتی ک بشدت انتخاب شدە
ناقض ایدە و تئوری ساموئل ھانتینگتون اند، 

تئوری ک در دھ نود نظرات بسیاری را بخود 
جلب کرد و کماکان طرفداران خوبی ھم دارد! 
نوعی می توان علل این موفقیت را  البت ب
ھم درک کرد، بویژە این ک اگر ب میراث 
ذھنی و فکری سالھای جنگ سرد 

شیم ک در آن اذھان طوری قالب گرفت بیاندی
بودند ک می بایستی در سطح بین المللی 
ھمیش دو نیروی معارض را برای درک روند 
تاریخ در مقابل ھم قرار داد، و یا شاید علت، 
داربودن درک دوآلیستی ذھن انسانی  ریش
است ک ریش قوی در تاریخ معرفت بشری 

ریکی در میان دارد (ب ایدە جنگ میان نور و تا
زرتشتیان توج شود، یا ب جنگ میان 
شیطان و فرشت در ادیان تک خدائی و ب 

  یمن آن در مسیحیت).

  ھواداران اسالمی تئوری ھانتینگتون
اما تئوری سطحی ھانتینگتون ک جنبی 
ترین پدیدەھا را ب جایگاە مرکزی می راند 
تنھا در میان نیولیبرالیستھا، نیوکانھا و عادت 

رفتگان ب قالبھای ذھنی گذشت طرفدار گ
، ھم چنین در میان آن  نداشت. این اندیش
نیروھای مذھبی ھم طرفداران پروپاقرصی 
داشت ک دوست داشتند جانشین شوروی 
در سطح بین المللی شوند و بدین ترتیب از 
طریق دشمنان، ب ھواداران و رقبای 
داخلیشان، قدرت خود را اثبات کنند. این ک 
آنھا ھم اقرار کردند، پس ھم باید نھایتا 
اقرار کنند ک ھم اکنون تنھا آنانند ک در 
اند، و این ک  مقابل نیروی غرب قرار گرفت
مسیر تاریخ آیندە تنھا از طریق این جنگ و 

  رقابت مشخص می شود.
  این چنین بیشتر نیرو گرفتند.

  تفسیر تازە
می باید تاکید دوبارە کرد ک ھواداران اسال

، تئوری ھانتینگتون را می  این اندیش
پسندند چون ک جایگاە آنان را تقویت می 
کند، ن این ک نوع نگاە ساموئل را آن چنان 
ک او دوست داشت، بپسندند. یعنی با آن 
یک ارتباط ابزاری برقرار می کنند. ب بیان 
دیگر، آنان زیرکان می گویند: "ببینید، 

نند، پس ما چرا خودشان اعالم جنگ می ک
نباید بجنگیم؟" ب این ترتیب اگرچ آنھا ھم 
ھوادار این نزاع اند، اما بھرحال از لحاظ 
اخالقی وجدانشان می تواند راحت تر باشد 
زیرا ک این غرب است ک یک بار دیگر اعالم 
جنگ می کند (و این بار در قالب اندیش ک 
البت حتما پیامدھای مادی ھم خواھد 

  داشت).
اما تفاسیر اسالم سیاسی از ھانتینگتون 
می تواند اشکال تازەای بپذیرد. تازەترین نگاە 
این است ک می گویند غربی ھا بخشی از 
جنگ و نزاع اعالم شدە را با ایجاد نیروھائی 
ب پیش می برند ک ظاھر اسالمی و ضد 
غربی دارند، اما در اساس دست نشاندە 

چنددستگی و  آنان اند و جھت ایجاد نفاق،
جنگ داخلی میان مسلمانان درست 
شدەاند. این بدین معنی است ک اگر قبال 
جنگ رودررو بود، اما حال پیچیدەتر شدە 

  است.
خودی خود می تواند بحث  البت این ب
درستی باشد. ھمیش رقیبان سعی می 
کنند از ابزارھای داخلی ھم استفادە کنند، 

  توج داشت: اما در این جا باید ب دو نکت

ـ اول این ک کسانی ک غرب را متھم می 
کنند (ک معموال اسالمی ھای دارای قدرت 
سیاسی در کشور خودشان اند)، خود معقتد 
ب شعب خاصی از اسالم اند و با رسمی 
کردن و دادن امتیازات فوق العادە ب آن، عمال 
ب دیگر شعبات در سطح بسیار گستردە و 

ی دارند. در واقع رسمی وسیع اجحاف روا م
کردن زیرگروە خاصی از اسالم، بشیوە 
اتوماتیکی پیشبرد ھمان سیاست غربی 
ایجاد نفاق است ک این افراد در مورد آن می 

  گویند.
، با کمال تعجب این ھمیش  ـ دوم این ک
غرب بودە ک توانست در جوامع اسالمی 
نفاق ایجاد کند، اما اسالمی ھای سیاسی 

نتوانستند در غرب نفاق بین مثال ھیچ گاە 
ھای مختلف مسیحی ایجاد کنند تا از  شعب
طریق آن بتوانند جنگ را ب میان خان دشمن 

  بکشانند.

  دور باطل

اعتقاد نوین اسالمی ھای سیاسی ب روش 
نوین طرفداران ھانتینگتون، در واقع عمال 
جوامع مسلمان نشین را وارد یک دور باطل 

ە است، حتی خطرناک تر بسیار خطرناک کرد
. مشخص این دور باطل ھم این  از گذشت
است "از اجحاف ب اجحاف بیشتر". اجحاف 
اولی ک ریش در رقابتھای میان گروھی 
ھای درون اسالم دارد، در اجحاف دوم  شعب
ترس از دشمن ھم بدان اضاف می شود و ب 
این ترتیب وضعیت بسیار وخیم تر از آنی می 

. از طرفی دیگر، اجحاف اول شود ک ھست
باعث می شود ک دست رقیب برای ضرب 
زدن بازتر باشد. بیھودە نیست ک 
روانشناسی اسالم سیاسی بسیار بر ایدە 
توطئ بنا شدە و حتی ب طریقی، عمدە 
انرژی خود برای تھییج طرفدارانش را از این 

  طریق تامین می کند.

  نتیج

ً این ک اسالم سیاسی ی ک شمشیر نھایتا
دولب است، شمشیری ک خودی را ب ھمان 
اندازە دیگری (غیر) می برد. اگر تئوری 
ھانتینگتون، زیربنای ذھنی نبرد آیندە را برای 
طرف مقابل آمدە می کند، اما در ھمان حال 
اعتقاد بخش مھمی از اسالم سیاسی ب 
این تئوری و ارائ تفاسیر تازە از آن، لب رو ب 

ا تیزتر می کند. تئوری ساموئل مسلمانان ر
شاید بتواند برای حامالن اصلی آن نتایج 
درازمدت داشت باشد، اما برای طرف مقابل 
. پس مھمترین کار معتقدان ب اسالم  ن
سیاسی (اگر واقعا ب اسالم می اندیشند)، 
ای است ک در آن ھیچ  درست کردن جامع

ار برخورد  شعب خاصی از امتیازات فوق العادە
  نباشد.

این یعنی اسالم سیاسی بودن، اما در یک  
بطن سکوالر و مدرن. اسالم سیاسی نمی 
تواند در غرب جنگ مذھبی براە بیاندازد چون 
ک ھم ادیان از حقوق برابر برخوردارند، اما 
براە انداختن جنگ مذھبی در جھان اسالم 
امری زیاد مشکل نیست. بیھودە نیست 

در غرب تنھا در  تحرکات اسالمی سیاسی
قوارە تعدادی تروریست ظاھر می شود و ھیچ 
گاە نمی تواند چنان ب درون اجتماع رسوخ 

  کند ک شاھد شکاف عمیق مذھبی باشیم.
  

 اسالم سیاسی، شمشیر دو لب
 پور فرخ نعمت

 



 
 

         
        

 

  
 

  ٧فحه ص   ٧٠ شماره    

  ... رسالت ناممکن
  ٤ادامه از صفحه 

بی محدودیت مشاغل زا و "آوردن پول 
نفت به روی سفرۀ مردم" را سر داده 

لی نیز نگاھی به صحنۀ بین الملاست.
حاکی از دست بسته ترامپ برای اعمال 
فشارھای ھماھنگ شده، جھت یافته و 
ً ھم  متمرکز بر این و آن کشور است. اوال
اکنون او خود را با چین و اروپا درگیر کرده 
ً ھمان زمان ھم که ستارۀ  است، ثانیا
اقبال روسیه و پوتین نزد امریکا 
درخششی نداشت، روسیه از بازی با 

ھوری اسالمی برای گرفتن کارت جم
امتیاز از امریکا لحظه ای پرھیز نکرد، تا 
چه رسد به دوران ریاست جمھوری 
ترامپ که یکی از اولویتھای سیاست 
خارجی خود را تنظیم مجدد مناسبات با 
روسیه در معنای مثبت آن، اعالم کرده 
است. دیدار الورنتیف، نمایندۀ ویژۀ رئیس 

رمیانه، با جمھور روسیه در امور خاو
روحانی در روز شنبۀ گذشته و اظھارات او 
دایر بر "موضع ثابت و مستحکم روسیه در 
قبال برجام" و این که "ھیچ دلیلی برای 
تضعیف برجام وجود ندارد"، قرینه ای بر 
تدارک پیش ھنگام روسیه برای ادامه 
بازی با کارت ایران در بده بستان با امریکا 

  است.

ت اخیر جنگ داخلی در با توجه به تحوال 
سوریه، خاصه پیروزیھای ارتش بشار اسد 
ً برتری که اکنون  در آلِپو، و موقعیت اکیدا

چندان که  - روسیه در سوریه یافته است 
بسیاری از رسانه ھا از "آغاز پایان" 
مسئلۀ سوریه و از شکست غرب در 

 –سوریه در برابر روسیه سخن می گویند 

ه روسیه خود را با ھیچ دلیلی وجود ندارد ک
دو راھی "یا ایران یا امریکا" مواجه بیند. 
نامحتمل است که روسیه در تنشھای 
احتمالی آتی بین ایران و امریکا، در راھی جز 

  امتیازگیری دوجانبه گام بگذارد.

گفتۀ ترامپ در مبارزات انتخاباتی اش دایر بر 
این که "برجام کاغذ پاره ای بیش 

، و انتصاب [احتمالی] جیمز ]٢[نیست"
ماتیس به سمت وزیر دفاع، مایکل فلین به 

امنیت ملی، مایک پومپئو به  سمت مشاور
سمت رئیس سازمان سیا و ... که ھمگی 
دارای مواضع تندی علیه جمھوری اسالمی 
ایران اند، موجب سرراستی برای این ارزیابی 
بوده اند که ترامپ در تدارک اعمال فشار ویژه 
ای علیه جمھوری اسالمی است. در این 
فاصله موضوع "پاره کردن برجام" توسط خود 

امپ مسکوت گذاشته شده و "ھرگونه تر
عقب نشینی از برجام" توسط برخی از 
نامبردگان اقدامی که امریکا را در موقعیت 
ضعیفی در سطح بین المللی قرار خواھد 
داد، ارزیابی شده است. برای مجلس ایران 
که در اقدامی بسیار ناپخته در واکنش به 
تمدید تحریم ھای امریکا طرح سه فوریتی را 

رای "پایان دادن به توافق برجام و از سر ب
گرفتن مسیر فعالیت صلح آمیز ھسته ای" به 
میان کشیده است، توجه به اظھارات 
ماتیس، یعنی ھمان کاندیدای ترامپ برای 
وزارت دفاع، ممکن است آموزنده باشد. او 
پیش از انتخابات آمریکا، ضمن انتقاد تندی از 

. اگر ایران ای، گفته است: ".. توافق ھسته
توافق را نقض نکند، من فکر نمی کنم ما 

چه  -بتوانیم از آمدن رئیس جمھور جدید 
استفاده کنیم و  -جمھوریخواه و چه دموکرات 

بگوییم خوب، ما دیگر به تعھدمان در قبال 
توافق وفادار نیستیم. من فکر می کنم که 
اگر ما این کار را بکنیم، تنھا خواھیم ماند و 

ی یکجانبه از طرف ما به ھیچ وجه ھا تحریم
ھای جمعی موثر نخواھد  به اندازه تحریم

بود". به عالوه نباید از نظر دور داشت که 
ترامپ این شعار انتخاباتی خود را پس از 
پیروزی اش نیز تکرار کرده است که 
سیاست براندازی حکومتھا را متوقف خواھد 
کرد؛ شعاری که سیاستورزی خردمندانه 

کوشید ترامپ را وادارد که به آن خواھد 
  وفادار بماند.

بوش و در ابعادی به مراتب وسیعتر، اوباما 
] فراگیر را علیه  ً توانستند اجماعی [نسبتا
برنامۀ ھسته ای جمھوری اسالمی ایران 
متحقق کنند. توفیق اوباما برای رسیدن به 
ً مبتنی بر  توافق ھسته ای با ایران اساسا

از جمله با اروپا، روسیه ھمین اجماع فراگیر 
و چین بود. اما ترامپ، چنان که تاکنون نشان 
داده است، قادر به ایجاد چنین اجماعی 
نیست. برآیند امکانات و ناممکنات ترامپ 
مناسباتی با تنشھای بیشتر و پیش بینی 
ناپذیرتر، اما ھمچنین پراکنده تر در سطح 
جھانی، از جمله در مناسبات بین ایران و 

  یکا خواھد بود.امر
 

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

ن مناسبات با تایوان" "به موجب "قانو -]١[
، به دنبال ١٩٧٩که کنگرۀ امریکا در سال 

شناسائی چین توسط امریکا تصویب کرد، 
مناسبات امریکا و تایوان "اساسی اما 

 غیردیپلماتیک" تعریف شده است.

این عین گفتۀ ترامپ نیست. او از این  -]٢[
گفت که "توافقنامۀ برجام را پاره خواھد 
کرد".اما مشابھت گفته ھا و رفتار ترامپ با 
گفته ھا و رفتار احمدی نژاد گاه شگفت 

  یز است.انگ

ی سنگین بی حقوقی    روز جھانی حقوق بشر زیر سای
شدت  به  در کشورھای ترکیه، ایران، عراق و سوریه  ویژه و به  نقض اصول و مبانی حقوق بشر در مناطق مختلف جھان و خاورمیانه  که درحالی

ً ب شھرھا و دارد و درحالی  ادامه زده و ویران مبدل شدە و ساکنان آن مناطق  مناطق جنگ که بیشتر مناطق شمال و غرب کردستان تقریبا
که دولت جمھوری اسالمی ایران  برند و نیز درحالی نیز در بدترین شرایط انسانی و معیشتی و بھداشتی ممکن به سر می  زده جنگ

امنیت ملی و   باخدا و یا اقدام علیه  حاربهشھروندان کرد را تحت عناوینی ھمچون قاچاق و م  ویژه شھروندان خود و به  طور روزانه ھمچنان و به
پای چوبه…ضدیت با نظام مذھبی حاکم و  .شد  کشاند، سالی دیگر بر عمر اعالمیۀ جھانی حقوق بشر افزوده ی دار می ، ب

از  میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالمیه جھانی حقوق بشر را تصویب کرد. دو سال بعد، ١٩۴٨روز دھم دسامبر سال 
، در ردیف اولین  بپیوندند. دولت  جمع امضاکنندگان آن اعالمیه  کشورھای عضو این سازمان خواسته شد تا به ، سوری ھای ایران، ترکی

سال از تصویب اعالمیه جھانی حقوق بشر، نقض و پایمالی  ۶٩و امضا نمودند. اینک بعد از   ی مذکور را پذیرفته اعالمیه  کشورھایی بودند که
 دارد.  و ایران ھمچنان ادامه  و سوریه  ھای ترکیه و از سوی دولت  در خاورمیانه  ویژه ول و مبانی حقوق بشر، در سرتاسر جھان و بهاص

ھای  عدالتی و بازداشت دار تبعیض و بی ھای ناقض حقوق بشر و ب عنوان پرچم ترین حکومت عنوان یکی از بزرگ جمھوری اسالمی ایران به
بعد از   دھد. اگرچه به خود اختصاص می  حبس و شکنجه و اعدام مخالفان و منتقدانش، ھرسال عناوین نخست را در این زمینه و  خودسرانه

ھا بر آن بود ک شاید حکومت ایران وضعیت حقوق بشر در این کشور را بھبود  ای میان ایران و کشورھای غربی، برخی از گمان توافق ھسته
و غیرواقعی بوده   بینانه بینی و انتظاری، بسیار خوش چنین پیش  ، مشخص گردید که از امضای این توافقنامه بخشد، اما باگذشت مدتی

ی  است، بلکه ھرروز برشدت عمل و گسترش دامنه  است. جمھوری اسالمی ایران ن تنھا در نحوه نگرش و رفتار خود تغییری ایجاد ننموده
ای از وخامت رسیده است، ک بسیاری از  افزاید. شرایط و وضعیت حقوق بشر در ایران ب درجه شھروندان می  رفتارھای قھرآمیزش علیه

ازپیش در جستجوی راھی برای  ھای دینی و مذھبی، بیش مردم، بخصوص در میان ملل تحت ستم کرد، آذری، عرب و بلوچ و نیز اقلیت
  خروج و مھاجرت و فرار از این کشور اند.

ی  ی آحاد جامعه، با گرامیداشت سالروز اعالمیه عنوان یک نھاد پیشرو در دفاع از حقوق انسانی ھمه تان بهجمعیت حقوق بشر کردس
تمامی کنشگران و کوشندگان این عرصه و تمامی زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر و  جھانی حقوق بشر و ضمن تبریک آن به

المللی مدافع حقوق بشر و از تمام کشورھایی ک دمکراسی منشأ  ھا و نھادھای بین ازمانھایشان، بار دیگر در چنین روزی از س خانواده
و این   فشار قرار دھند تا این اعالمیه ازپیش تحت ھاست تقاضا دارد ک دولت جمھوری اسالمی ایران را بیش سیستم و اقتدار سیاسی آن

ی ملل و مذاھب و تمام افراد  با رعایت اصول و مبانی آن، ب حقوق انسانی ھمهو   ی احترام نگریسته دیده  دستاورد مھم تمدن بشری را به
  در ایران احترام بگذارد و مفاد آن را رعایت نماید.

  جمعیت حقوق بشر کردستان

 



 
 

   ٨صفحه    ٧٠شماره     

 ٦٧گزارشی از نشست بررسی اعتراض آیت هللا منتظری به کشتار سال 
  

در آستانه ھفتمین سالگرد درگذشت 
آیت هللا منتظری، جمعی از ایرانیان از 
شھرھای مختلف اروپا گردھم آمدند تا 
پیامدھای اعتراض او به کشتار زندانیان 

در این  را بررسی کنند. ٦٧تابستان 
ر شھر شنبه شب گذشته د نشست که 

کلن آلمان برگزار شد ابتدا ویدئویی از آن 
واقعه به نمایش درآمد که روایت 

ھایی از فایل صوتِی  بازماندگان و بخش
 .کرد هللا منتظری را یادآوری می آیت

سپس پیام تصویری احمد منتظری،  
هللا به این نشست پخش شد.  فرزند آیت

پور از  منیره برادران و جھانگیر اسماعیل
ی شصت، دو  یان سیاسی دھهزندان

سخنران این برنامه بودند و رضا 
میزگردی بود که   ی کننده علیجانی، اداره

با حضور حسن فرشتیان، کاظم کردوانی 
و رضا معینی برگزار شد؛ در این میزگرد، 

کنندگان به محورھایی چون  شرکت
اھمیت نوار صوتی آیت هللا منتظری و 
بررسی محتوای آن پرداختند و 

اھکارھای دادخواھی برای کشتار سال ر
، چگونگی پیگیری آن و تاثیرش بر ۶٧

  .ی ایران را بررسی کردند آینده
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  

  »پرونده سازی«گزارشى از یک 
احمد منتظری در پیام خود به این  

نشست، گزارش کوتاھی از دفاعیاتش 
در دادگاه ویژه روحانیت ارائه کرد و آن را 

هللا  یتخواند. فرزند آ» سازی پرونده«
منتظری که به تازگی به اتھام انتشار 
فایل صوتی پدرش در دیدار با ھیئت 

سال زندان و  ٢١، به ۶٧کشتار سال 
خلع لباس روحانیت محکوم شد گفت: 

از جمله ایرادھای من به دادگاه این بود «
که چون اتھام "اقدام علیه امنیت ملی" 

یک اتھام سیاسی است و مطابق قانون 
گی به جرائم سیاسی علنی اساسی رسید

است و با حضور ھیئت منصفه در محاکم 
گیرد بنابراین اتھام  دادگستری صورت می

وارده به من باید در دادگاه علنی و با حضور 
ھیئت منصفه صورت گیرد و از این جھت، 

  ». دادگاه قانونی نیست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او در بخش دیگری از گزارش دفاعیاتش تاکید 
یاست دادسرای با توجه به این که ر«کرد 

ویژۀ روحانیت، آقای سید ابراھیم رئیسی، 
یكی از متصدیان اجرای حكم اعدام زندانیان 

وھفت است، در واقع قاضی،  در مرداد شصت
تحت امر مّدعی است و این نزد ُعقال پذیرفته 

آقای منتظری با اشاره به انتشار ». نیست
وھشت  فایل صوتی پدرش پس از بیست

ھا  تکباِن این اعداماگر مر«سال، گفت: 
اند پس  مدعی ھستند حکم خدا را اجرا کرده

ی حکم خدا سزاوار تشویق است  افشاکننده
  ».نه محکومیت

 
  یانتخابی در یک بزنگاه تاریخ

پور، نخستین سخنران  جھانگیر اسماعیل 
نشست ُکلن بود؛ او که خاطراتش از زندان 

تر در  ی شصت را پیش آباد شیراز در دھه عادل
منتشر کرده درباره » رنج ماندگار«کتاب 

در «هللا منتظری گفت:  اھمیت رفتار آیت
ی ھر روزه  ھا زیست قھرمانانه زندگی آدم

نادرند که ھای تاریخی  ممکن نیست، بزنگاه
آن ھم بستگی به قرار گرفتن و انتخاب ما 

مان وارد  دارد؛ آن وقت است که بر سر جان
  »شویم معرکه می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را رویارویی  ۶٧٧ھای  او اعتراض به اعدام
توصیف » قاتالن روز و زاھدان شب«با 

در فایل صوتی، شرکت «کرد و گفت: 
هللا منتظری در  کنندگان در دیدار آیت

کنند که از  م یاد میشان قس ھای حرف
تر یک اعدامی  ھایی که پیش خانواده

اند.  اند شخص دیگری را اعدام نکرده داده
اما بر خالف این سوگند دروغ، دھھا 

 ۶٧ھای  خانواده بودند که قبل از اعدام
شان اعدام شده  یک یا دو نفر از اعضای

از آنھا  ۶٧بودند اما باز ھم در سال 
ی، قربانی گرفته شد که حبیب

ی  زاده و دھھا خانواده جھانگیری، حاجی
  ».اند دیگر از این جمله

پور ھمچنین به نقش  آقای اسماعیل
هللا منتظری در تغییر شرایط زندان  آیت

  :آباد شیراز اشاره کرد و گفت عادل
فشارھا در پیش از آن مقطع، آنقدر « 

ھای  سنگین بود که عالوه بر آسیب
خودکشی روانی، حتی گروھی اقدام به 

کنند؛ این وضعیت آنقدر ادامه داشت  می
االسالم صمدی به  تا زمانی که حجت

هللا منتظری به زندان  ی آیت عنوان نماینده
آباد شیراز آمد و اعالم کرد این  عادل

فشارھا غیرشرعی و غیراسالمی 
است؛ من شاھد بودم که این آدم ھر 
چه توانست کرد تا این وضعیت را تغییر 

یغ اینھا در برابر آن سیستم دھد اما ت
سرکوبگر، چه در قوه قضاییه و و چه در 

ُبرید و حتی مدتی  وزارت اطالعات نمی
سوزی مشکوکی  اش دچار آتش بعد خانه

  ».شد
ھای  سخنران تاکید کرد که اعتراض

هللا منتظری توانست جلوی  آیت
ھای بیشتر و پاک کردِن کامل  اعدام

  .صورت مسئله را بگیرد
...  

 ٩ادامه در صفحه 
  

 

چرا « :کاظم کردوانی 
وقایعی از این دست، به 

ن عمومی جامعه وجدا
شود و به عبارت  تبدیل نمی

دیگر چرا ما یکدیگر را 
چه اتفاقی  دوست نداریم؟

بیفتد که من از رنج  باید
 »ام متاثر شوم؟ ھموطن

آنھا خشم را : «منیره برادران
تبدیل به حرکت کردند و 

ھایی که به مراجع  نامه
المللی نوشتند  داخلی و بین

زبانی  عالوه بر لحن خشم،
حقوقی و دادخواھانه 
داشت؛ آنھا از آن پس 
موجودیتی مستقل یافتند و 
خود سوژه شدند و به 

زاده  تعبیری از فرزنداِن خود
 »شدند

چرا به جای «رضا معینی: 
ھای  ھمبستگی با خانواده

قربانیان در دادخواھی، به 
ود در حالی ش آنھا ترحم می

که آنھا نیازی به ترحم ندارند 
 ی آنھا ترین مسئله و مھم

 »دادخواھی است



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٧٠اره شم    

  
 

  ... گزارشی از نشست
  ٨ادامه از صفحه 

پور در پایان سخنانش  گیر اسماعیلجھان 
ھمزمان با تالش جمعی ما، زمان «گفت: 

یگانه داور حقیقت، ھمه چیز را آشکار 
خواھد ساخت و تا آن ھنگام ما جزو صفوف 

  ».امیدوارانیم
  

  اھ موجودیت مستقل خانواده
منیره برادران دومین سخنران این نشست 

تر کتاب خاطرات او از  بود که پیش
حقیقت «ی شصت با عنوان  دھه ھای زندان
  .منتشر شد» ساده

خانم برادران به نسبت خانواده و زندان در  
آن مقطع تاریخی پرداخت؛ او تالش 
حکومت برای تحمیل سکوت بر جامعه و 

در آن «ھا را ناموفق خواند و گفت:  خانواده
سالھای سیاه که فضای جنگ بر 

ھای زندانیان  افزود خانواده اش می سیاھی
ھا و  کدیگر را شناختند، در سختیی

ھا یاور یکدیگر بودند، خبر رسانی  پناھی بی
کردند، به مراجع قضایی و سیاسی  می

کردند محل  نوشتند، تالش می نامه می
ھا را پیدا کنند و جلوی  زندان گمشده

شدگان را ثبت  ھا را بگیرند. نام اعدام اعدام
رھا و اسناد این وقایع را حفظ کردند. آنھا با

هللا منتظری رفتند و بعدھا  به دیدار آیت
 .»ھای خاوران را برگزار کردند گردھمایی

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منیره برادران پس از این توصیف از وضعیت 
آنھا «ھای قربانیان گفت:  مادران و خانواده

خشم را تبدیل به حرکت کردند و 
ھایی که به مراجع داخلی و  نامه
 المللی نوشتند عالوه بر لحن خشم، بین

زبانی حقوقی و دادخواھانه داشت؛ آنھا از 
آن پس موجودیتی مستقل یافتند و خود 
سوژه شدند و به تعبیری از فرزنداِن خود 

  ».زاده شدند
 

محاربه و «تسویه حساب در پوشش 
  »ارتداد

حسن فرشتیان، حقوقدان و از شاگردان  
هللا منتظری در میزگرد این نشست،  آیت

اوینی چون تمسک به دالئل فقھی و عن
محارب و مرتد را ابزاری برای تسویه 

خواند و گفت:  ۶٧حساب با قربانیان سال 
شان با منطق حکومت،  حتی اگر اتھامات«

نه  ۶٧ارتداد یا محاربه بود آنھا در سال 
ناگھان محارب و نه ناگھان مرتد شدند؛ آنھا 

ھر چه که بودند و به ھر اتھامی بازداشت 
مه و به زندان تر محاک شده بودند پیش

محکوم شدند و اعدام ناگھانی آنھا بر خالف 
حکمی که سالھا پیش صادر شده بود ھیچ 

  ».توجیھی نداشت
آقای فرشتیان با اشاره به سکوت روحانیان،  

ی خدا  هللا منتظری را حجت و نشانه رفتار آیت
من «و زایشی مجدد توصیف کرد و گفت: 

فرزندش استقبالی که از بیانات او و عملکرد 
شود را به فال نیک  آقای احمد منتظری می

      ھا و تداوم قدم قدردانی از اینو  گیرم می
تواند برای مجریان  این پرسشگری می 

ی  کنونی درسی باشد که ھیچ کس حاشیه
امن ندارد؛ در شرایطی که ما در دولت کنونی 
ھنوز وزیری داریم که جزو این ھیئت کشتار 

ش از ھمیشه نیاز بوده است ما بی ۶٧سال 
ھایی  به آگاھی بخشی داریم تا چنین جنایت

چه به نام دین و چه به ھر نام دیگری عادی 
  ».یا تکرار نشود

 
  نضرورت آزادی وجدا

کاظم کردوانی، پژوھشگر و عضو کانون  
نویسندگان، در بخشی از این میزگرد به طرح 

چرا وقایعی از این «این پرسش پرداخت که 
ن عمومی جامعه تبدیل دست، به وجدا

شود و به عبارت دیگر چرا ما یکدیگر را  نمی
دوست نداریم؟ چه اتفاقی باید بیفتد که من 

  »ام متاثر شوم؟ از رنج ھموطن
 

حضور مردم برای تماشای «او با اشاره به  
ما صرف نظر از مسئله و «گفت: » اعدام

نقش حکومت، نیازمند نھیب به خودمان 
فاقی به این وسعت و ھستیم؛ زیرا وقتی ات

عظمت در سکوت جامعه و روشنفکران 
 «.افتد یک جای کارمان ایراد دارد می

آزادی «آقای کردوانی بر اھمیت و ضرورت  
در تمام جریان «تاکید کرد و گفت: » وجدان

روشنفکری ایران از جنبش مشروطیت تا 
امروز یک بحث روشنفکری درباره آزادی 

وی افزود: ». دبینی وجدان و ضرورت آن نمی
ی سکوت وجدان  ما نیازمند بررسی پدیده«

طلبان و جامعه  در میان روشنفکران و اصالح
ھستیم تا دالیل این غمخوار نبودن و حساس 

  ».نبودن را دریابیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
نه ترحم، نه انتقام، فرصتی برای 

 یدادخواھ
رضا معینی، رئیس میز ایران، افغانستان و  

ران بدون مرز تاجیکستان در سازمان گزارشگ
از دیگر شرکت کنندگان در این میزگرد بود؛ او 

ی  اش از قربانیان دھه که سیزده عضو خانواده
شصت ھستند با اشاره به سکوت 

المللی و تنھا ماندن قربانیان، این پرسش  بین
چرا به جای ھمبستگی با «را طرح کرد که 

ھای قربانیان در دادخواھی، به آنھا  خانواده

ود در حالی که آنھا نیازی به ش ترحم می
ی آنھا  ترین مسئله ترحم ندارند و مھم

  ».دادخواھی است
اگر بخواھد پیگیری این «او افزود که  

فجایع، بر جامعه اثر بگذارد و به روشن 
شدن حقیقت کمک کند ما نیازمند 
دادخواھی ملی ھستیم؛ ممکن است بر 
سر چگونگی به وجود آمدن این جنایت با 

ف داشته باشیم اما در اینکه یک ھم اختال
جنایت سازمان یافته اتفاق افتاده اختالفی 
نداریم و ما نیازمند نوعی انسجام 
اجتماعی در رسیدن به این نقطه 

ترین  مھم«به نظر آقای معینی ». ھستیم
شود  ھدف از دادخواھی آنجا محقق می

که مردم این امکان را داشته باشند که 
  ».ندمانع تکرار جنایت شو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
را برای این دادخواھی » فرصت امروز«او  

احمد منتظری «مھم دانست و گفت: 
ھای ما تنھا بماند و  نباید مثل خانواده

توان و باید از این اقدامش حمایت  می
در دراز مدت «معینی ھشدار داد که » کرد

اگر فاجعه، پیاپی بر سر جامعه فرود آید ما 
به برخی کشورھای خاورمیانه تبدیل 

دانند برای چه و  شویم که دیگر نمی می
  ».که و چه زمانی بگریند

 
ای  خشونت پس از انقالب، پرونده

  عبزرگتر و جام
رضا علیجانی، پژوھشگر و فعال ملی   

ی این میزگرد را بر عھده  مذھبی، که اداره
داشت نیز گفت که ھر یک از 

کنندگان در این میزگرد به سکوت  شرکت
روحانیت و دینداران، سکوت جامعه و 
روشنفکران و سرانجام سکوت جھانی 
اشاره کردند. او با اشاره به اینکه پرونده 

نده ملی و نیازمند یک پرو ۶٧اعدام ھای 
احساس مسئولیت ملی است نسبت به 

به «انکار و تحریف آن ھشدار داد و گفت: 
تازگی آقای علی مطھری گفته که در 

اند که ما در آن  پاسخ پیگیری او گفته
ھا را اعدام نکردیم و فقط  واقعه چپ

شان به ما حمله  مجاھدین را چون سازمان
ان کرد اعدام کردیم؛ این یعنی مرتکب

جنایت در حال انکار و تحریف این واقعیت 
  ».اند تاریخی

 
توان این  می«علیجانی در پایان گفت:  

ی بزرگتر و  پرونده را در ذیل یک پرونده
جامع تحت عنوان "خشونت پس از 

ی کسانی که  انقالب" تعریف کرد تا ھمه
در این روند نقش و سھمی دارند طرح و 

دیگر  نقد شوند و از حکومت گرفته تا
ھا فرصت دفاع از خود را داشته  جریان

باشند ھرچند مسئولیت حکومت در این 
یافته با نقش ھیچ طرف  خشونت سازمان

 ».دیگری قابل مقایسه نیست
 

: پور گیر اسماعیلجھان
ھمزمان با تالش جمعی «

ما، زمان یگانه داور 
حقیقت، ھمه چیز را آشکار 
خواھد ساخت و تا آن 
ھنگام ما جزو صفوف 

 »امیدوارانیم

آنھا ھر  :حسن فرشتیان
چه که بودند و به ھر 
اتھامی بازداشت شده 

مه و به تر محاک بودند پیش
زندان محکوم شدند و 
اعدام ناگھانی آنھا بر 
خالف حکمی که سالھا 
پیش صادر شده بود ھیچ 

  »توجیھی نداشت
 

توان این  می: «علیجانی
ی  پرونده را در ذیل یک پرونده

بزرگتر و جامع تحت عنوان 
"خشونت پس از انقالب" 

ی کسانی  تعریف کرد تا ھمه
که در این روند نقش و 
سھمی دارند طرح و نقد 
 شوند و از حکومت گرفته تا

ھا فرصت دفاع از  دیگر جریان
خود را داشته باشند ھرچند 
 مسئولیت حکومت در این

یافته با  خشونت سازمان
نقش ھیچ طرف دیگری قابل 

 مقایسه نیست



 

    

  
  

  ١٠ صفحه   ٧٠شماره

 االن محکومشان کردندکودک بودند، اما چون بزرگس

 بنیاد عبدالرحمن برومند

 محمدرضا حدادی» ام ھم در خطر بود. کشند. حتی خانواده ه اگر قتل را گردن نگیرم، مرا میبه من گفتند ک«

و فریب واداشتند تا مسئولیت قتلی را به عھده بگیرد که   ساله کازرونی (در استان فارس) را با تھدید  ١۵محمدرضا حدادی، نوجوان 
ویدیوی ساخته شده توسط   اش که در قاعدگی در بازجویی و محاکمه ھای جدی در باره قصور و بی رغم پرسش مرتکب نشده بود. علی

سال  ٨ساله است، طی  ٢٧ام محکوم کردند. او که اکنون به قتل عمد و اعد ١٣٨٣، او را در سال بنیاد برومند برجسته شده است
المللی است اما مقامات تقاضای  گذشته ھر روز را با اضطراب طناب دار بیدار شده است. محکومیت او نقض قوانین ایران و قوانین بین

 گیرند. با این حال ھنوز برای نجات او فرصت ھست. اعاده دادرسی که حق اوست را نشنیده می

اند. سیستم  ھا را محاکمه و به مرگ محکوم کرده سال آن ھای ایران ھمچون یک بزرگ درضا تنھا یکی از نوجوانانی است که دادگاهمحم
دھد و بنیاد برومند  اند را تحت فشار روحی و جسمی غیرقابل قبولی قرار می قضائی ایران نوجوانانی که متھم به ارتکاب جرمی شده

  ا به چنین مواردی جلب کند و یاد قربانیان را زنده نگھدارد.کوشد تا توجه عموم ر می

ھای اعدام کننده مجرمان نوجوان قرار دارد.  سال پس از امضای کنوانسیون حقوق کودک، جمھوری اسالمی ایران در صدر دولت ٢۵۵
ند، یعنی افرادی که قانون بین الملل ا سال داشته ١٨کنوانسیون حقوق کودک مجازات اعدام را برای کسانی که ھنگام ارتکاب جرم زیر 

دھد که قوه قضائیه ایران از  نشان می» یادبود امید«ھای بنیاد برومند در  کند. با این حال، یافته آنھا را کودک می داند، قاطعانه منع می
ارتکاب جرمی که   ن در زمانتن از این نوجوانا ٢۵نوجوان متھم به جرم را اعدام کرده است.  ١٢۶تا کنون، حداقل  ١٣٧٨اواخر سال 

تن نیز با جرائم  ١۴تن به اتھام جرائم جنسی و  ٢٢تن به اتھام قتل عمد،  ۶٧اند.  تر بوده ساله و یا جوان ١۵اند،  بخاطرش اعدام شده
مورد، بیشترین موارد  ١٠و اصفھان با  ١٢، فارس با ١٩مورد، ھرمزگان با  ٢١ھای تھران با  اند. در استان مرتبط با مواد مخدر اعدام شده

ای  کننده ھای اخیر شتاب نگران ھا در سال اعدام مجرمان نوجوان اجرا شده است. با وجود اعتراضات در داخل و خارج ایران، روند اعدام
  داشته است.

ت کودکان ایجاد کرده بانی حق حیا برای دیده» برای مرگ خیلی جوان بودند«بنیاد برومند یک منبع اینترنتی حیاتی و اختصاصی به نام  
شمارد از دیگر  است. روشن کردن چگونگی نقض حیات کودکان در قوانین و روند قضایی که کودکان را به اندازه بزرگساالن مسئول می

ھای  المللی، بھترین شیوه ای شامل حقوق بین ھای این منبع است. این منبع با ارائه اطالعاتی با تنوع موضوعی و و رسانه ویژگی
  کند: مجرمان پیشنھاد می- تری به مسئله اعدام کودک تار با مجرمان و اظھارات زندانیان محکوم و در انتظار اعدام نگاه درونی و عمیقرف

میالدی) مستند کرده، به ھمراه  ٢٠٠٠ژانویه ( ١٣٧٨که بنیاد برومند از دی ماه سال  نقشه تعاملی موارد اعدام مجرمان نوجوان -
  .امید  لینک آن در یادبود

، دو نوجوان ایرانی که بھرام احمدیو بھنود شجاعی که اکنون در خطر جدی اعدام قرار دارد و محمدرضا حدادی ویدئویی ھای روایت
 .محاکمه و اعدامشان نمایانگر وضعیت وخیم عدالت برای نوجوانان در ایران است

ھای مکرر و فرساینده  ، جایی که تالشالمللی حقوق کودک ویدئویی درباره نحوه تعامل نمایندگان ایران با کمیته کنوانسیون بین گزارشی
 .ر، مذاکرات را به بن بست کشانده استھای کشو نمایندگان ایران در توجیه سیاست

الملل بشر  بنیاد که بیشتر به جایگاه نوجوانان در حقوق بین» کتابخانه حقوق بشر و دموکراسی«ترجمه و آرشیو شده در  اسناد
 .پردازد می

به حق حیات و تضمین  سایت خود را به قصد معطوف کردن توجه بیشتر وب  به مناسبت روز جھانی حقوق بشر، بنیاد برومند این بخش
  ھای مداوم در داخل و خارج از کشور برای توقف اعدام کودکان، راه اندازی می کند. آیین دادرسی کودکان و تقویت تالش

المللی مربوط به  احترامی به قوانین بین سازمان ملل در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از اینکه دولت ایران بی 
کرده است. در این پروژه بنیاد برومند » ابراز نگرانی جدی«دھد  ادامه می» تعالیم مذھبی و فرھنگی«کودکان را با استناد به  حقوق

کند. به عنوان نخستین  شان را یادآوری می المللی وضعیت بغرنج مجرمان نوجوان در ایران و لزوم احترام مقامات ایرانی به تعھدات بین
جرای حکم اعدام نوجوانان به اعدام محکوم شده را متوقف کند و با اصالح قوانین از اجرای چنین احکامی تحت ھر گام، ایران باید ا

 شرایطی جلوگیری به عمل آورد.

  http://www.iranrights.org/fa/projects/juvenile دسترسی به وبسایت: 

 

  آری سرکوب ...
  ٥ادامه از صفحه 

ماە در جبھ جنگ جنگیدە و مصدوم شیمیایی است  ١٤آذر رانندگان توسط ماموران مصدوم شد، کسی است ک  ١٤ک در جریان تجمع 
 جایی رسیدە ک امروز ب اعتراض خیابانی رو آورده است، برادرش در جنگ کشت شدەاند، با این احوال اما، وضعیت این رانندە ب ٤و 

 حال و روزبسیاری از مجروحان و مصدومان جنگی امروز اگر بدتر از ایرج فدایی نباشد، بھتر از او نیست و اگر آنھا ب خیابان بیایند، ک
گلرخ ھمسر آرش صادقی ک فرزند یک جانباز دوران جنگ  آمدەاند و خواھند آمد، با آن ھا بھتر از ایرج برخورد نخواھند شد، کما این ک با

است و مدتھاست ک خودش و ھمسرش در اعتصاب غذا بسر می برند، بھتر از سایر زندانیان رفتار نمی کنند. و نکت قابل تامل در این 
می دانند در حالی تظاھر ب  امثال قالیباف ھا ک خود را صاحب و اختیاردار مملکت جاست ک سرداران صاحب مقام و ثروت سپاە

حمایت از جانبازان و مصدومان جنگ ھشت سال می کنند و بنام آنھا بر مردم حکم می رانند، که در سرکوب و بستن اتھامات واھی ب 
 آنھا تردید بخود راە نمی دھند.

ت و این گون اعمال کوچکترین خللی سرکوب تجمع مسالمت آمیز رانندگان شرکت واحد و بازداشت و مصدوم کردن کارگران محکوم اس
در ارادە کارگرانی ک برای حق و حقوق شان تالش می کنند بوجود نخواھد آورد. شھردار و شورای شھر تھران بھتر است بجای سرکوب 

رانندگان  شرکت، فعالیت سندیکای واحد را بعنوان تشکل قانونی و مورد حمایت و تحمیل تشکل ھای حکومت فرمودە ب رانندگان این
شرکت واحد ب رسمیت بشناسند و با آن بر سر خواست ھا و مطالبات کارگران مذاکرە کنند و با دادن تسھیالت موانع خان دار شدن 

  رانندگان را رفع کنند. در غیر این صورت باید در انتظار تجمعات و اعتراضات وسیعتری در آینده نه چندان دور بمانند.

http://www.iranrights.org/fa/projects/juvenile


 
 

   ١١ صفحه   ٧٠شماره     

  پایانی دوم و بخش

از آغاز تا کنون، در » پروژه وحدت چپ«
طرف ھای آغازین آن و نیز فراتر از آن در 
 خارج از این جمع، نیرویی را ایجاد کرده
است که خواھان وحدت و ایجاد سازمانی 

پروژه وحدت «واحد از چپ دموکرات است. 
، با مباحثات نظری، برنامه ای، »چپ

سیاسی و سازمانی دامنه دار و گسترده 
به ھمگرایی ھایی دست یافته و آن ھا را 
تا حدی تدوین کرده است. سند تھیه 
شده، گرچه ھنوز نھایی نیست، ولی در 

محصول مھم و ارزشمند ھمین حد نیز، 
بحث ھا، گفتگوھا، مذاکرات و توافقات 
جمع ھایی است که تا پیش از این پروژه 
و بدون تالش ھای ناشی از آن، با ھم اگر 

پروژه «نه بیگانه، ولی نزدیک نبوده اند. 
، با کار و تالش مشترک، »وحدت چپ

تمایل و اراده ای را شکل داده است که 
و حفظ وضع موجود،  با عبور از نیروی ماند

ھمبستگی میان نیروھای ھمراه این 
  پروژه را ببار آورده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھمبستگی برای ایجاد سازمان واحدی  
در راستای وحدت چپ دموکرات ایران، 
سازمان واحدی پلورالیستی، سازمان 
واحدی معطوف به فعالیت سیاسی 

پروژه «تاثیرگذار در برون از خود. اینھا، 
را در استانه تشکیل کنگره » وحدت چپ

وحدت قرار داده و تدارک و برگزاری آن 
برای ایجاد سازمان واحد مورد تأیید طرف 
ھای وحدت قرار گرفته است. این پروژه، 
اکنون با تدارک و برگزاری کنگره وحدت، 
تداوم و به سرانجام می رسد. این امر، 
نیازمند پرداختن به مسائل اصلی فرا روی 

 .وحدت است

)، به بینش ١در قسمت اول این مقاله (
نظری سیاسی پرداخته شد. در اینجا 
بخش دوم و پایانی مقاله، به بینش 
سازمانی و کنش و منش سیاسی 
پرداخته می شود، که پروژه وحدت چپ 

  با آن روبروست.

  بینش سازمانی
بینش سازمانی غالب در بین ایرانیان و از 

تاریخ، جمله چپ ایرانی، تا مدت ھا طی 
بینشی فرقه گرایانه، غیر دموکراتیک، 
مرکزیت ساالر و مبتنی بر وحدت 
ایدئولوژیک بوده که گرایشھای متفاوت را 

کم و بیش تحمل نمی کرد. پراکندگی و بروز 
انشعابات غیر ضرور، با چنین بینشی ناگزیر 
بودند. تحوالت بینشی در چپ طی سه دھه 
 اخیر، تغییراتی کم یا بیش در بینش

  سازمانی ایجاد نموده اند. 

  

  

  

  

  

ھیچ بخشی از چپ، از پذیرش تغییرات 
دموکراتیک به زیان بینش سازمانی سابق 
گریزی نداشته است. اما این تحول در آنجا 
به سرانجامی رسیده که به بینش سازمانی 
پلورالیستی فراروئیده است. تنوع در عین 
برخورداری از بینش نظری سیاسی معین، و 

در ارزش اصلی و عمل مبارزاتی  وحدت
مشترک کم یا بیش از سوی چپ دموکرات 
مورد پذیرش قرار گرفته است. در این بینش 
سازمانی، قاعده دموکراتیک یعنی رابطه 
اکثریت و اقلیت، در نھایت حاکم است. اما 
عالوه بر این، یک عامل مھم دیگر نیز وارد 
می شود. یعنی صدای متنوع، شنیده می 

مسئله تفاھم میان گرایشھای  شود و
گوناگون را پیش می کشد و جایگزینی این 
یا آن گرایش از میان گرایشھای با ھم را در 
ھدایت سازمان ممکن می داند. بی تردید، 
تنوع و تفاھم میان گرایشھا، ضمن تاثیر 
مثبت آن از صراحت می کاھد. این بھایی 
است که حزب پلورالیستی می پذیرد. جمع 

دین معنا، یک رنگ شدن و وحدت شدن ب
  کلمه نیست.

جمع در ارزش و روش اصلی مشترک است  
و پذیرش این ارزش و روش برای جمع شدن 
و فعالیت کافی است. در این جمع، در کنار 
اشتراک در موضوع اصلی، اختالفات گوناگون 
دیگری موجود و باز تولید ھم می شوند. 

و تحول حتی ارزش و روش اصلی نیز از تغییر 
معاف نیست و دگم نمی باشد. بینش 
سازمانی بخشی از چپ، که چپ دموکرات 
نامیده می شود، تا حد زیادی، مبتنی بر 
حزب متنوع و در عین حال متحد در ارزش و 
روش اصلی و عمل مبتنی بر آن شکل گرفته 

  است.
اگر با وحدت کلمه و یک رنگ شدن نظری 

وافق سیاسی حزب مرزبندی، و از تنوع و ت
گرایشھای مختلف متحد در اھداف و ارزش و 
روش اصلی طرفداری شود، حد توافق 
کجاست تا از تبدیل شدن حزب به جمعی 
آشفته و با چھره ای مغشوش جلوگیری 
شود؟ آیا با اجتناب از تمایلی که وحدت 
ایدئولوژیک و وحدت کلمه را برای حزب الزم 
 می دانسته و می داند، می توان با تمایلی

موافق بود که توافق بی حد و مرز را جایگزین 
، تمایل »پروژه وحدت چپ«آن کند؟ در ھمین 

اول، خود را آن جا نشان داد که وجود بینش 
ھای نظری سیاسی را که در جریان بحث ھا 
مطرح و به چھار منشور منتھی شدند، 
انتھای پروژه دانست. این تمایل وحدت حول 

سیاسی مورد منشور خود یعنی بینش نظری 
نظر خود را می خواست و تالش و کوشش 
برای استنتاج مشترکات این چھار منشور را 
عمال مسکوت می گذاشت. این بینش تنوع و 
توافق را عمال نفی کرد. از طرف دیگر، پس از 
سال ھا که بحث وحدت مطرح بوده، کنگره 
ھای این یا آن تشکل نسبت به آن مصوبه 

برای وحدت برگزار، داده اند، جلسات جمعی 
انتشارات متعدد در توضیح وحدت و ایجاد 
تشکل چپ مطرح شده و حتی سایت این 

بوده و ...، پس از » وحدت چپ«پروژه با نام 
این ھمه، تمایل دیگری درون سازمان اکثریت 
بروز کرد که مخالفت خود را با وحدت ابراز، و 

  خواستار اتحادی یا جبھه ای از چپ شد. 

  

  

  

  

  
ت یک امر است و جبھه امر دیگر. وحد

نیروھایی که سال ھا برای وحدت انرژی 
صرف کرده اند، و بر وحدت و نه اتحاد یا جبھه 
چپ پای فشرده اند، اتحاد یا جبھه چپ را 
الزم و مفید نمی دانستند. آیا اختالف میان 
وحدت طلبان و آنانی که جبھه را پیش می 

آیا کشیدند، اختالف توافق پذیری است؟ 
توافقی میان این دو می توانست شکل گیرد 
که حاصلش امر مبھم و ممتنع نه این و نه 
آن، نه وحدت و نه جبھه چپ، نباشد؟ آیا 
توافقی بر مبنای نه وحدت و نه جبھه، در 

  صورت وقوع، زیانمند نیست؟
نشانه ھایی وجود دارند که این ارزیابی را  

می دھند که خوشبختانه ھم طرفداران 
دت و ھم نگاه مبتنی بر اتحاد و جبھه وح

بجای وحدت، در کنگره اخیر "اکثریت" بر 
دستاورد روند چندین ساله وحدت ایستاد و 
به تشکیل کنگره مؤسس برای تاسیس 
تشکل واحد حزبی رای داد. اگر این ارزیابی 
درست باشد، کار تدارک کنگره وحدت توسط 
گروه ھای تدارک و سازماندھی شامل 

گان طرف ھای وحدت و بر مبنای نمایند
تصمیمات این گروه ھای کار و بدون مانع پیش 
خواھد رفت و از ھر گونه حرکت یک جانبه 
اجتناب خواھد شد. روشی که با نتیجه نه 
وحدت و نه جبھه که عمال خنثی است و در 
ھر گامی مانعی توسط این یا آن طرف 

  تراشیده می شود، تفاوت دارد.
...  

  ١٢حه ادامه در صف
   

  انتخابی از میان انتخاب ھای ممکن»: پروژه وحدت چپ«

  نادر عصاره

دموکراسی، تنھا ارزش در 
بینش سازمانی نیست. 
عمل متحد حزبی برای 
دموکراسی، آزادی، عدالت و 
پیشرفت اجتماعی تا 
سوسیالیسم، آنگاه موفق 
است که با اقدامات متناقض 
و موازی گرایشھای درون 

 حزبی نقض نشود

نشانه ھایی وجود دارند که 
این ارزیابی را می دھند که 
خوشبختانه ھم طرفداران 
وحدت و ھم نگاه مبتنی بر 

بجای وحدت، اتحاد و جبھه 
در کنگره اخیر "اکثریت" بر 
دستاورد روند چندین ساله 
وحدت ایستاد و به تشکیل 
کنگره مؤسس برای 
تاسیس تشکل واحد حزبی 

 رای داد

فعالیت سیاسی در خارج از 
کشور، عوارضی دارد که به 
حساب نیاوردن و راھجویی 
نکردن آن ھا، تاثیرات مخربی را 

. محیط ببار آورده و ببار می آورد
خارج کشور، شناخت، تجربه، 
اطالعات و ارزیابی ھای فعال 
سیاسی را نسبت به اوضاع و 
سیاست و ثمرات آن در کشور 

 خود، ذھنی می کند

 



 
      

   ١٢ صفحه    ٧٠ شماره    

  ... پروژه وحدت چپ«
  ١١ادامه از صفحه 

پس در پاسخ به این پرسش که حد 
است باید توافق در حزب پلورالیستی کج

گفت تشکیالت و توافق، در خود ھدف 
نیستند. توافق تا حدی قابل پذیرش است 
که در خدمت ھدف باشد. توافقی که 
ھدف را حذف کند، توافقی که وحدت را از 

پاک کند، ابزار را » پروژه وحدت چپ«
ھدف می کند و این امری است زیانمند. 
توافق در چارچوب اصول و ارزش ھا و 

سی مشترک امکانپذیر است اھداف اسا
و میان اھداف اساسی سازش ناپذیر 

  توافق نمی تواند صورت گیرد.
دموکراسی، تنھا ارزش در بینش 
سازمانی نیست. عمل متحد حزبی برای 
دموکراسی، آزادی، عدالت و پیشرفت 
اجتماعی تا سوسیالیسم، آنگاه موفق 
است که با اقدامات متناقض و موازی 

بی نقض نشود. این گرایشھای درون حز
امر، بدون رھبری واحد و متمرکز و 
سازمان یا حزب ھمبسته با رھبری، 
عملی نیست. بنابراین، رھبری واحد و 
متمرکز، ارزش دیگری در بینش سازمانی 
است. چه تناسبی میان رھبری و 
دموکراسی سازمانی برقرار است؟ 
دموکراسی سازمانی، بحث و گفتگو و 

ایجاد خط راھبردی مکانیزمی است برای 
  و دستگاه رھبری سازمان یا حزب.

  

  

  

  

  

  

  

  

   

مکانیزم و موازین و حاکمیت و تکامل آن 
ھا، برای شکل دادن به خط و دستگاه 
رھبری، حیاتی است. دموکراسی، بحث 
و گفتگوی دائمی و بی پایان نیست. 
چنین امری حزب را از پای در می آورد. 

رھبری آنگاه که خط راھبردی و دستگاه 
حزب بنحو دموکراتیک تعیین شدند، این 
خط و دستگاه رھبری، صاحب اختیار 
کامل است که بدون مانع و اقدامات 
موازی و متناقض تضعیف کننده، در 
تمامی دوره مسئولیت خود در چارچوب 
حقوق و اختیارات تعیین شده، فعالیت 

  کند.

این شرط موفقیت مبارزه سیاسی چپ  
ت اجتماعی و است که از طرف راس

استبداد مورد حمله واقع می شود و تنھا 
حزبی موفق است که ضمن برخورداری از 
مکانیزم و موارین دموکراتیک و پایبندی 
عملی به آن ھا، ھمبستگی خود را با 
حمایت از رھبری و فعالیت متحد حفظ 
کند. ھم دموکراسی و ھم رھبری برای 
 حزب ضرور اند و مطلق کردن این یا آن با

  حزبیت دموکراتیک و مؤثر تضاد دارد.

ممکن نمی شود، » پروژه وحدت چپ«

مگر این که نیروھای ایجادگر آن از نظر بینش 
سازمانی، ھمگرا شوند. و این انتخابی است 
از میان بینش ھای ممکن دیگر. چپ دموکرات 

با انتخابی در مورد » پروژه وحدت چپ«و 
  بینش سازمانی روبروست.

  اسیکنش و منش سی
ھمگرایی در بینش نظری سیاسی و 
سازمانی در میان چپ ھای دموکرات با ھمه 
اھمیتی که می تواند بعنوان زمینه داشته 
باشد تا تبدیل شدن به اقدام و عمل سیاسی 
تاثیرگذار، که مستمر و پویا باشد، فاصله دارد. 
اقدام و عمل عالوه بر ارزش و روش، به 

صبر و  شناخت، تجربه، ھوش، اطالعات،
شکیبایی و ھزینه کردن نیاز دارد. این امر 
پیچیده را باید در یک جمع با افرادی دارای 
کیفیت ھای گوناگون و در شرایط کنونی 
بخصوص تحت تاثیر مھاجرت و دوری بخشی از 

  فعاالن از کشور انجام داد.

اپوزیسیون و چپ که با سرکوب پراکنده گشته 
ً به خارج از کشور رانده شده است،  و بخشا

ضمن تالش قابل احترامی که در مھاجرت 
برای نوسازی، حفظ مبارزه و تقویت مقاومت 
انجام داده است با دشواری ھای بزرگی نیز 
برای فعالیت روبرو بوده است. دشواری ھا به 
فرسایش انجامیده و کار سیاسی و ھمت 
مستمر را در خارج از کشور با این که از 

د دینی دور است، دسترس سرکوب و استبدا
تا حدی ناممکن کرده است. نه تنھا سازمان 
ھای قدیمی که سازمان ھای جدیدی که در 
دھه ھشتاد شمسی در خارج از کشور تحت 
عنوان جمھوریخواھی تشکیل شدند، مدتی 
نه چندان دراز بعد از تشکیل، به شکاف و 

  فرسایش دچار آمدند.
فعالیت سیاسی در خارج از کشور، عوارضی 

ارد که به حساب نیاوردن و راھجویی نکردن د
آن ھا، تاثیرات مخربی را ببار آورده و ببار می 
آورد. محیط خارج کشور، شناخت، تجربه، 
اطالعات و ارزیابی ھای فعال سیاسی را 
نسبت به اوضاع و سیاست و ثمرات آن در 
کشور خود، ذھنی می کند. بر سر نوسازی 

عات و شناخت، جمعبندی از تجارب، اطال
ارزیابی از آن ھا، مشارکت و ارزیابی از 
محصول کار اختالف ایجاد می شود. اختالف 
به شکاف می انجامد و در نبود امکان تجربه 
کردن در عرصه اصلی مبارزه و عدم امکان 
آزمون و خطا، اختالفات غیر قابل حل و شکاف 

  ھا مزمن شده و رو به تعمیق می روند. 

  

  

  

  

  

  

  

، دور از مبارزه مستقیم با ظلم و خارج از کشور
استبداد، زمینه ای می گردد که فشردگی 
صفوف فعاالن، گذشت فعاالن سیاسی 
نسبت به ھم و ھمبستگی را کاھش می 

نبود امکان تجربه مستقیم و کاھش  دھد.
ھمبستگی فعاالن سیاسی، اختالفات را 
موضوع مباحث بی پایان درون گروھی می 

سیاسی به جنبه ھایی نماید. بمرور فعالیت 
از بازی قدرت درون گروھی آغشته می شود. 

در چنین کشاکشی، فعالیت سیاسی و 
نتایج بیرونی، تجربه اندوزی و آموزش از 
خطا، نو آوری و سازماندھی بر اساس 
صالحیت ھا نقش کمتری می یابند. فعالیت 

  کم اثر یا بی اثر، فرساینده می شود. 

ا فاصله می گیرند، کادرھا و افراد از تشکل ھ
گرچه انفراد نیز، راه حلی نبوده است. 
مسلم است که تشکلی که در حفظ کادر و 
اعضای خود ناتوان باشد از جلب نیروھای 
سابق خود و نیز جذب افراد جدید ناتوانتر 
است. روند ریزش از تشکل ھا که شروع و 
تا کنون تغییر سمت نداده و نپیوستن عضو 

کل، بروز می کند. این جدید و جوان به تش
وضعیتی است که به نسبت ھای مختلف در 
گروه ھایی که به خارج از کشور رانده شده 
و فعالیت در مھاجرت را علیرغم میل خود 

  قبول کرده اند، بوجود آمده است. 

  

  

  

  

  

  

نیز ممکن است از » پروژه وحدت چپ«
تاثیرات شرایط خارج از کشور و نیز از بازی 

ل ھای ھمراه بی نصیب قدرت درون تشک
پروژه وحدت «نماند. مخالفت خوانی با 

، می تواند نشانه ای باشد از »چپ
رویکردھای مخالفت خوان درون گروھی با 
پروژه ھا و برنامه ھای سیاسی، که انرژی 
ھا را بر باد می دھد. ھیچ شمردن چند 
سال کار و تالش تعداد زیادی از کادرھای 

ردھای آن را در چپ در این پروژه و دستاو
صورت وقوع، چه می توان نامید؟ می توان 

و خواست » پروژه وحدت چپ«با مخالفت با 
حفظ وضع و سازمان ھای موجود، در راه این 

پروژه وحدت «پروژه مانع ایجاد کرد. موفقیت 
، با تالش و ابتکار کسانی که خواستار »چپ

تغییر این وضعیت اند، انتظار می رود. خروج 
ت فرساینده ناشی از تاثیرات خارج از وضعی

از کشور، راھجویی عبور از وضعیت خنثی 
سازی نیرو در کشاکش ھای درونی بسوی 
برآمد سیاسی موثر در برون از تشکل، 

نمی » پروژه وحدت چپ«انتخابی است که 
  تواند نسبت به آن بی تفاوت بماند.

***  
ھمگرایی نظری سیاسی و سازمانی در 

آن گذشت، محصول  راستاھایی که شرح
سه دھه تحول و درس آموزی از تجارب 
گذشته بمرور فراھم آمده است. 
گرایشھایی که در این تحول پیش قدم 
بودند، دلیلی برای جدائی خود نمی دیدند. 

، محصول »سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران«
بود. » فدائیان«دو وحدت میان نحله ھایی از 

، »ان شانزده آذرفدائی«از  ئیکادر ھا و اعضا
فدائیان «و از » فدائیان جناح چپ«از 

سازمان اتحاد «، گرد ھم امده و »اقلیت
  را ساخته بودند. » فدائیان خلق ایران

...  

   ١٤ادامه در صفحه 

خروج از وضعیت فرساینده 
ناشی از تاثیرات خارج از 
کشور، راھجویی عبور از 

یرو وضعیت خنثی سازی ن
در کشاکش ھای درونی 
بسوی برآمد سیاسی موثر 
در برون از تشکل، انتخابی 

پروژه وحدت «است که 
نمی تواند نسبت به » چپ

 آن بی تفاوت بماند

ھمگرایی در بینش نظری 
سیاسی و سازمانی در میان 
چپ ھای دموکرات با ھمه 
اھمیتی که می تواند بعنوان 
زمینه داشته باشد تا تبدیل 
شدن به اقدام و عمل 
سیاسی تاثیرگذار، که 
مستمر و پویا باشد، فاصله 

 دارد

، که شکل گیری »فدائیان«
شمسی، آن در دھه چھل 

ھمراه با برش قاطع با نسل 
پیشین چپ بود، ھزینه 
سنگینی در محرومیت از 
تجارب پدران خود پرداخته 
اند. این ھزینه دردبار را ھیچ 
چپ یا دموکراتی، برای نسل 

 ھای بعدی نمی خواھد



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٧٠ شماره    

دان نظری ساکن  به عنوان یک فیزیک
، من بخش عمده عمرم را در ’کمبریج‘

العاده  حبابی با امکانات و امتیازات فوق
ام. کمبریج شھر خاصّی است  سپری کرده

ھای  که پیرامون یکی از بھترین دانشگاه
دنیا شکل گرفته است. در ھمین شھر 

ای که من  کم جمعیّت ھم، جامعه علمی
ام وارد آن شدم،  ھه بیست زندگیدر د

 .تر ھم است تر و کم جمعیّت حتّٰی کوچک

تری از  در این جامعه علمی، گروه کوچک
ّیت فیزیک  –ھای مختلف  دانان نظری از مل

ام را با آنھا سپری  که من تمام دوران کاری
اند که  حتّٰی تا آنجا پیش رفته -ام کرده

 خودشان را رأس ھرم بشریت تصوّر کنند.
در چنین شرایطی شھرتی که تألیفاتم 
برای من به ھمراه داشته به ھمراه 

ّم را از  –ام  بیماری که قدرت حرکت و تکل
دست به دست ھم  - من سلب کرده

اند تا دیوارھای قلعه عاجی که در آن  داده
  کنم، بلند و بلندتر شوند. زندگی می

  

  

  

  

  

  

  

توانم ادّعا کنم که عدم  برای ھمین می
وازنی اخیر نخبگان در امریکا و  پذیرش و

بریتانیا، شخص من را ھم ھدف قرار 
دھد. ھر دلیلی که برای تصمیم  می
ّحادیه  رأی دھندگان بریتانیا برای خروج از ات

اروپا و رأی دھندگان امریکایی برای 
انتخاب دونالد ترامپ قائل شویم، 

توان منکر این واقعیّت شد که این  نمی
د اعتراض مردمی تصمیم در واقع فریا

است که رھبرانشان آنھا را فراموش 
  اند. کرده

در واقع ھمه منتقدین بر این موضوع  
ّفاق نظر دارند که نتیجه این انتخابات  ات

شدگانی است که نصایح و  فریاد فراموش
ھای متخصّصین و نخبگان را پس  راھنمایی

  زنند. می
آنچه در حال حاضر اھمیّت حیاتی دارد،  

، بلکه رویکرد ’برگزیت‘ی ترامپ و نه پیروز
آتی نخبگان است. من ھم از این قاعده 

قبل از رأی  مستثنٰی نیستم. حتی 
ّحادیه اروپا ھم،  بریتانیا به خروج از ات
ھشدار داده بودم که رأی مثبت به این 

پرسی، به مثابه قدمی رو به پس در  ھمه
زمینه تحقیقات علمی برای بریتانیا خواھد 

ن که واجدین شرایط رأی دادن بود، و ای
دیگر نه تنھا اھمیّتی به من و امثال من 
نخواھند داد، بلکه ھیچ رھبر سیاسی، 
ھنرمند، تاجر، یا ھنرپیشه ای که 

ثمر پر کند، برایشان  گوششان را از نصایح بی
  ارزشی نخواھد داشت.

  

  

  

امّا واقعیّت این است که در زمان حاضر، آنچه 
انتخابی که این دو  حائز اھمیّت است، نه

اند، بلکه واکنش  گروه از رأی دھندگان کرده
نخبگان و فرھیختگان جامعه به این انتخابات 
است. آیا ما ھم باید به نوبه خودمان، این آرا 

ای  رابه مثابه تراوشھای پوپولیستی ناپخته
ھای موجود را نادیده  تصور کنیم که واقعیّت

و مرزبندی گیرند و تالش در محدود کردن  می
ھایند؟ از نظر  ھایی دارند که نماینده آن گزینه

  من این اشتباه فاحشی خواھد بود.
ھا است، عدم  ساز این انتخاب آنچه زمینه

سازی  اطمینان و نگرانی از پیامدھای جھانی
آسا است  و تغییرات فنی و تکنولوژیکی برق

که البتّه به راحتی قابل درک است. تا به 
دکار شدن صنایع و کارخانه جا ھم، خو ھمین

ھا، بسیاری از مشاغل موجود در شیوه 
سنّتی تولید را از بین برده است، و استفاده 
از ھوش مصنوعی، خطر سرایت این ویرانی را 
حتّٰی تا اعماق طبقه متوسط گسترش 

ای نزدیک، آنچه به جا  دھد و در آینده می
خواھد ماند، تنھا مشاغل رده باالی نظارتی و 

  یدی خواھد بود.تول
این تغییرات به نوبه خود، نابرابری اقتصادی را 

که درحال حاضر ھم در سرتاسر جھان به  –
دامن خواھند  -شود طرز محسوسی دیده می

ھای جھانی، این امکان را  زد. اینترنت و شبکه
کنند که با به  برای عّده معدودی فراھم می

خدمت گرفتن نیروی انسانی بسیار اندک، 
ّفاقی است که سودھ ای کالن ببرند. این ات

الجرم با توسعه جوامع انسانی رخ خواھد داد 
ای نابودی و زوال اجتماعی را ھم به  و به گونه

  دنبال خواھد داشت.

به تمام این شرایط، باید رکود اقتصادی را ھم 
اضافه کرد که با مکانیسم مشابھی، باعث 

 شود عّده معدودی، به ھزینه دیگر افراد می
ھای کالنی از این وضعیت ببرند.  جامعه بھره

کنیم  پس به وضوح، ما در جھانی زندگی می
عدالتی اقتصادی نه رو به  که در آن بی

کاھش، که رو به گسترش است تا جایی که 
آمدن سطح  برخی مردم، نه تنھا نگران پایین

زندگی و رفاه خودشان اند بلکه مطمئن 
ن دور بتوانند ای نه چندا نیستند که در آینده

شان  حتّٰی از پس تأمین مایحتاج اوّلیه زندگی
بر بیایند. بنابراین جای تعجب نیست که به 
ھر عاملی که ممکن است تغییری را به نفع 

حتّٰی اگر این عامل  -آنھا در پی داشته باشد
  چنگ بزنند. -باشد’ برگزیت‘ترامپ یا 

ھمچنین نباید فراموش کرد یکی دیگر از تبعات 
اثرات ناخواسته دسترسی جھانی به شبکه و 

ھای اجتماعی، این است که  اینترنت و شبکه
در زمان حاضر ماھیت زشت و خشن این 

عدالتی اقتصادی بیش از پیش قابل رؤیت  بی
است. برای شخص من، امکان استفاده از این 

ای مثبت و  تکنولوژی در برقراری ارتباط، تجربه
سترسی به بخش بوده است. بدون د رھایی

آن، ممکن نبود بتوانم این ھمه سال به 
  ھای علمی خودم ادامه بدھم. فعالیّت

اما این امکان در عین حال به این معنی است 
که زندگی پرتجمل مردمان ثروتمند در 

ترین و ثروتمندترین نقاط جھان، برای  پررونق
ھرکس، ھرچند فقیر که به یک تلفن ھوشمند 

ل رؤیت است. از دسترسی داشته باشد، قاب
آنجایی که در حال حاضر در صحرای وسیع 
افریقا، دسترسی به این تلفن ھا حتٰی بیشتر 

پذیر  از دسترسی به آب آشامیدنی سالم امکان
توان به جرأت گفت که دیگر کمتر  است، می

تواند از این  کسی روی سیاره ما می
  عدالتی فرار کند. بی

 پیامدھای این وضعیت به روشنی قابل
اند: طبقه روستایی کم بضاعت، به امید  رؤیت

ھای شھرھای بزرگ  زندگی بھتر، به حاشیه
شود؛ و بعد از آنجایی که این  سرازیر می

ھا شباھتی با تصاویر زیبا و آرمانی که در  بیغوله
دیده ندارد، آن ھم به خیل صدھا ’ اینستاگرم‘

پیوندد که در  ای می ھزار مھاجر اقتصادی
دگی بھتر کشورشان را ترک جستجوی یک زن

  می کنند.

  

  

  

حضور این مھاجران در کشور مقصد به نوبه  
خود، نیازھای زیربنایی و اقتصادی جدیدی را 

کند که ظرفیت تحمّل کشورھا را  ایجاد می
پایین آورده و به پوپولیسم سیاسی دامن 

اما آنچه بیش از ھرچیز برای من مایه  زند. می
ست که در حال نگرانی است این موضوع ا

حاضر ما در دورانی به سر می بریم که بیش از 
ھر زمان دیگر، نیاز به ھمکاری و وحدت بین 

ّت ھای  ما با چالش شود. ھا احساس می مل
محیطی بزرگی روبرو ایم: تغییرات جوّی،  زیست

مشکل تولید مواد غذایی، انفجار جمعیّت، از 
 ھای ھای جانوری، بیماری بین رفتن برخی گونه

ھا  تمام این ھا. شدن اقیانوس گیر، اسیدی ھمه
ترین  یادآور این واقعیّت تلخ اند که ما به خطرناک

ایم؛ چرا  نقطه در مسیر پیشرفت بشر رسیده
که در حال حاضر به سطحی از تکنولوژی دست 

  ... ایم که پیدا کرده

  ١٩ادامه در صفحه 

 ترین دوران ھا برای سیّاره ما است زمان حاضر یکی از خطرناک

  کینگستفن ھاوا

اما آنچه بیش از ھرچیز برای 
من مایه نگرانی است این 
موضوع است که در حال 
حاضر ما در دورانی به سر 
می بریم که بیش از ھر زمان 
دیگر، نیاز به ھمکاری و 

ّت وحدت بین ھا احساس  مل
 شود می

در واقع ھمه منتقدین بر این  
ّفاق نظر دارند که  موضوع ات
نتیجه این انتخابات فریاد 

شدگانی است که  فراموش
ھای  نصایح و راھنمایی

متخصّصین و نخبگان را پس 
  زنند می

 

در دنیایی که نه تنھا مشاغل، 
بلکه به طور عمده صنایع در حال 
ناپدید شدن اند، وظیفه ما است 

ای این نوع جدید از که مردم را بر
زندگی آموزش بدھیم و آماده 
کنیم و البته در این دوران گذار از 

 ھا حمایت اقتصادی کنیم آن

 قدرتمند جھانی ھستیم  کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع



  

   ١۴ صفحه  ٧٠ شماره    

دسامبر روز جھانی حقوق بشر) در حالی جایزه حقوق بشر وایمار را به نمایندگی از نرگس محمدی  ١٠آذرماه (برابر با  ٢٠تقی رحمانی 
 برد. ماه سال گذشته در زندان اوین به سر می دریافت کرد که او از اردیبھشت

شده بود.  محکوم زیریسال حبس تع ١١دادگاه انقالب به  ٢۶سوی شعبه  تر از این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر پیش
ساله خود، به دلیل  ۶ماه از محکومیت  ۵سال حبس تعزیری تغییر یافت. نرگس محمدی پس از گذراندن  ۶این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 

  وضعیت بد جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

کند، در مراسم اھدای جایزه تأکید کرد  پاریس زندگی میشان در  ساله تقی رحمانی ھمسر نرگس محمدی که ھمراه با فرزندان دوقلوی ده
بار در   این اجازه را پیداکرده است که یک روزه ٢٠و او تنھا پس از یک اعتصاب غذای  اند که با او صحبت کند که تاکنون به نرگس اجازه نداده

  دقیقه تنھا با فرزندانش تلفنی حرف بزند. ١۵ھفته به مدت 

بقه ھفده سال زندان در جمھوری اسالمی را دارد، حکم شانزده سال زندان برای نرگس محمدی را که ده سال آن تقی رحمانی که خود سا
ھای نرگس برای تغییر قوانین ظالمانه علیه زنان و اعتقاد راسخ او به آزادی  در برابر تالش» گیری امنیتی انتقام«شود، یک  اجرا می

  ھای حقوق بشری دانسته است. فعالیت

ً دستگیر شد و شعبه  به به دلیل عضویت در لگام (کارزار لغو گام ٩۴س محمدی اردیبھشت ماه سال نرگ دادگاه انقالب  ١۵گام اعدام) مجددا
  سال زندان محکوم کرد. ١۶اسالمی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، او را به تحمل 

ای آھنین و  شرایطی روز جھانی حقوق بشر ده دسامبر را با اراده از سوی دیگر نرگس محمدی و سایر زنان زندانی سیاسی در اوین در
روز است که در انفرادی  ٢٠ساز و فعال حقوق زنان بیش از  استوار و ایمان به اھداف خود جشن گرفتند که عالیه مطلب زاده عکاس، فیلم

  برد. به سر می ٢٠٩بند 

نتقل شد. صدرا عبدالھی روز گذشته در ارتباط با بازداشت این فعال حقوق زنان به اوین م ٢٠٩آذرماه بازداشت و به بند  ۶عالیه مطلب زاده 
شده عالیه مطلب زاده  سایت بیدارزنی گفت که یک ھفته است که نتوانسته با عالیه صحبت کند و از وضعیت عالیه خبری ندارد. به او گفته

اد خواھد شد. او در این گفتگوی کوتاه از وضعیت ھمسر خود ابراز شده است و مشخص نیست که چه زمانی آز به دالیل امنیتی بازداشت
  نگرانی کرد.

بعد از بیست روز بازداشت غیرقانونی عالیه در بند «آذر عبدالھی خبری کوتاه از وضعیت عالیه در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد:  ٢۴روز 
آمیزی داشتیم، طوری که  طبق روال قبل، مکالمه خیلی کوتاه و احتیاطزندان اوین و بعد از چندین روز فاصله امشب زنگ زد.  ٢٠٩انفرادی 

  …ای چیزی من نپرسم تا عالیه نتواند جواب بدھد! پرسیدم حالت چطور است؟ کمی سکوت کرد، فھمیدم چه سوال بیھوده
  …!»ام، خیلی خسته گفت: خسته 

ھا زنان این سرزمین برای  پایانی نیست اما چه باک که با ھمه خستگیرفتارھای غیرقانونی مسئوالن وزارت اطالعات و قوه قضاییه را گویی 
ھای  ھای غیرقانونی علیه ھمه گروه کوشند تا لغو قوانین نابرابر، لغو اعدام و تبعیض احقاق حقوق خود و ھم نوعانشان ھمچنان می

کنند وضعیت جامعه را  ند. زنانی که تالش میکدام مستحق حبس نیست ھیچ… ای. نرگس محمدی، عالیه مطلب زاده، آتنا دائمی  حاشیه
گذاشتند مرھمی بگذارند بر  جای دربند کردنشان می دانستند. کاش به ھا را می بھبود بخشند، دشمن نیستند کاش مسئوالن قدر آن

ند در کاھش و خواست ھای کارشناسی می ھایی که این زنان با روش ھای اجتماعی که این سرزمین سخت به آن مبتالست. آسیب آسیب
ھای مدنی را به زنان و  جای ترسیدن از فعاالن مدنی اجازه فعالیت حذفش بکوشند. زندان جای فعاالن مدنی نیست. مسئوالن محترم به

با دارند تنھا  مردان این کشور بدھید تا ایران جایی بھتر برای زندگی ھمه افشار باشد. فعاالن مدنی ھرگز گامی برخالف مصالح مردم برنمی
  کن کرد. ھای اجتماعی را ریشه توان آسیب ھاست که می حضور آن

 بیدارزنی  :منبع

 

  ... »پروژه وحدت چپ«
  ١٢ادامه از صفحه 

ته نوسازی شده ، اندوخته ای در خود داشت که با افزودن بر اندوخ»فدائیان«این سازمان، با توجه به گرد آمدن تجاربی از روند ھای مختلف 
، محدود به این دو گروه نبود. تعدادی از »پروژه وحدت چپ«، به کیفیتی دیگر دست می یافتند. »سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)«

 نیز» شورای موقت«و » کنشگران چپ«و یا جدا از آن تحت عنوان » فدائیان«کادرھا و فعاالن سیاسی با پیشینه ھایی از فعالیت در میان 
داد. که اھمیت اساسی دارد، مستقل » فدایی«در این روند شریک شدند. تنوعی که بدین طریق ایجاد شد، به این ھمگرایی خصلتی فرا 

، ھمراھان نیمه راه باشند. بینش نظری »سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران«و در » شورای موقت«از این که بخشی از نامبردگان در 
ده و نیز فعالیت در راه وحدت که سابقه ای قریب ده سال دارد، مرزھای گروھبندی ھای گذشته را که محصول سیاسی و سازمانی نامبر

زمانه سپری شده ای ھستند، در نوردیده است. دید کالن بین، نمی تواند با دید محدود حفاظت از گروه بندی ھای زمانه سپری شده 
، »فدائیان«رب گذشته برای تالش مؤثر در جلوگیری از گسست میان نسل ھا الزم است. سازگار باشد. بعالوه، ایجاد کیفیتی غنی از تجا

که شکل گیری آن در دھه چھل شمسی، ھمراه با برش قاطع با نسل پیشین چپ بود، ھزینه سنگینی در محرومیت از تجارب پدران خود 
بعدی نمی خواھد. ایجاد سازمانی واحد با کیفیت و مؤثر که با پرداخته اند. این ھزینه دردبار را ھیچ چپ یا دموکراتی، برای نسل ھای 

فعالیت خود، انتقال تجارب به نسل بعدی را میسر می سازد، نسلی که ادامه دھنده و عامل اصلی جنبش چپ خواھند بود، انگیزه 
  مضاعفی بود برای وحدت که تحوالت نامبرده، زمینه ھای آن را فراھم کرده است.

ی شفاف برای گذار به دموکراسی، جمھوری بیطرف نسبت به مذھب و نجات کشور از جمھوری اسالمی، بینش بینش نظری سیاس
سازمانی پلورالیستی و متحد در عمل، صالحیت ساالری، و کنش و منش معطوف به تاثیر بیرونی، با سیاستی مستقل، مسئوالنه، واقع 

پروژه وحدت «بدیھی است که این وحدت، بدون مبارزه برای آن تامین نخواھد شد.  می رود.» پروژه وحدت چپ«بینانه، انتظاری است که از 
، انتخابی است از میان انتخاب ھای ممکن. ضمن احترام به آنانی که انتخاب دیگر کرده اند، خوب است اگر پروژه ای و پیشنھادی »چپ

    ھست، علنا ارائه شود.

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

 نرگس و عالیه سزاوار زندان نیستند
  



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۶٩ شماره    

  سد، فاکتوری نوین در منطق
ھای بسیاریست دست ب  در طی سالھای اخیر، جمھوری اسالمی در غرب کشور، در سلسل جبال زاگرس ک سرچشم رودخان

وسیعی زدە است. در واقع می توان ب جرات ادعا کرد ک پروژە سدسازی ب یکی از ارکان اصلی سیاستھای  سدسازی در سطح
اقتصادی رژیم در غرب کشور تبدیل شدە ک مسئوالن تحت عنوان 'طرح جلوگیری از خروج آبھای کشور' از جمل دو ھدف اساسی را 

اند، اولین ھدف اعالم شدە توسع کشاورز سد در  ١٢ی است، و دومین آن مبارزە با کم آبی. ھم اکنون در استان کردستان مدنظر گرفت
دست احداث است و ب ھمان طریق در استان کرمانشاە و آذربایجان غربی نیز ک عمدتا مناطق کردنشین ھستند، دھھا سد دیگر در 

 ەھای دیگری در این خصوص در دست بررسی ھستند.دست احداثند. الزم ب یادآوریست ک ھم اکنون دھھا سد ساخت شدەاند، و پروژ

  انتقادات
بی گمان سدسازی می تواند نقش مھمی در پیشرفت اقتصادی یک کشور ایفا کند، اما ظاھرا این سدسازیھا ک عمدتا توسط شرکتھای 

نائل نیامدەاند و حتی  منحصر ب سپاە انجام می گیرند (امنیت این سدھا ھم توسط سپاە تامین می شوند)، ب ھم اھداف خود
از یک گفتگو ک با س صاحب  ٩٥سرچشم مشکالت مھمی ھم شدەاند. بعنوان نمون اگر ب گزارش خبرگزاری مھر در اردیبھشت سال 

نظر دانشگاھی صورت گرفت توج کنیم، می بینیم ک در زمین سدسازی ب مشکالت عدیدەای اشارە دادە می شود، از جمل مشکالت 
ھای متفاوتی بھرەبرداری می شود)، تخریب طبیعت و سرانجام دست  ای و نشت،سازه  چندمنظوره ای (اینک از یک سد در زمین

انداریھای غیر علمی بر مدل سدسازی از طرف مسئولین سیاسی. حتی یکی از این متخصصان بصراحت می گوید ک "ما در زمینه سد 
  سازی خوب عمل نکرده ایم."

  و فعالین مدنی توج کارشناسان
پروژە سدسازی البت مورد توج جامع مدنی در این مناطق بودە و از طرف کارشناسان و فعالین مدنی مورد بررسی قرار گرفت است. از 

  جمل مسائلی ک این فعاالن بدان توج نشان می دھند موارد زیرین اند:
گیرد. ب نظر آنان صدھا و ھزاران ھکتار از مراتع و جنگلھا ب زیر آب ـ ساخت این سدھا بدون توج ب آسیب شناسی طبیعت صورت می 

کشی و سیستمھای آبرسانی و آبیاری، باز بخش بیشتری از طبیعت در معرض  رفت و تخریب شدە و می شوند، و عالوە بر آن بعلت لول
  نابودی قرار می گیرد،

اھد بود ک عمال روستائیان نمی توانند از عھدە ھزین آن برآیند، ک این عمال ـ ھزین ھر مترمکعب آب تولید شدە در این سدھا در حدی خو
ب معنی حضور دولت از طریق سوبسیدھا برای کمک ب روستائیان خواھد بود. ب نظر آنان سطح سوبسیدھا آنقدر باال خواھد بود ک 

  عمال مشکالت عدیدەای برای دولتھا در ایران ایجاد خواھد کرد،
دند ک آب این سدھا اساسا علیرغم ادعاھای دولت در خصوص رشد کشاورزی، برای تامین آب شرب شھرھای بزرگ در خارج از معتق   ـ

  مناطق کردنشین خواھد بود.

  بعد خارجی
، اما مسئل سدسازی در غرب کشور تنھا پیامد و تاثیرات داخلی ندارد، بلک بشدت دست ایران را در تاثیرگذاری بر عراق، کشور  ھمسای

ای اشارە شود ک اخیرا اتفاق افتاد. حدودا چند ھفت پیش، ایران با بستن آب  باز خواھد کرد. تنھا در این مورد کافی است ب نمون
رودخان سیروان ک ب سد دربندیخان در حلبچ می ریزد (گویا دوازدە سد بر روی این رودخان ساخت شدەاند)، عمال باعث کم آبی شدید 

لبچ و مناطق پیرامون آن شد. مردم این شھر طی اعتراضی مسئولین اقلیم را ب واکنش ناچار کردند، و مسئولین اقلیم کردستان نیز در ح
  ک حل مسئل را از توان خود خارج می دیدند، بناچار موضوع را ب دولت عراق ارجاع دادند.

کردن موض   ع خود بر کشور ھمسای و بوژە کردھای عراق را بشدت افزایش خواھد داد.پس آب بعنوان یک عامل مھم، قدرت ایران در دیکت

  پیامدھا سیاسی برای مردم کرد
اما پیامدھای سیاسی پروژە سدسازی در داخل کشور چ خواھد بود، بویژە برای مناطق کردنشین؟ در این مورد می توان ب نکات زیر 

  اشارە کرد:
کشور تبدیل خواھد شد. از این لحاظ کردستان و یا مناطق کردنشین بتدریج از خوزستان ھم نقش ـ کردستان ب منبع مھم آب آشامیدنی 

  حیاتی تری برای ایران خواھد داشت،
  ـ تاروپود مناطق کردنشین بیش از پیش با مناطق دیگر ایران بھم گرە خواھد خورد،

اھد شد. و این با توج ب سیاست ھای رژیم در خصوص ـ امنیت کردستان برای دولت مرکزی بیش از پیش از اھمیت برخوردار خو
  کردستان، یعنی گسترش حضور نیروھای امنیتی و نظامی.

  ... زمان حاضر یکی از
  ١٦ادامه از صفحه 

، جوامع ایم. شاید در چند صد سال آینده تواند به راحتی کره زمین را نابود کند، امّا ھنوز راھی برای فرار از این سیاره پیدا نکرده می
  ھا ساخته شوند، امّا در حال حاضر یک سیاره بیشتر نداریم و وظیفه ما است که از آن محافظت کنیم. انسانی جدیدی در بین ستاره

برای رسیدن به این مقصود باید به جای ساختن موانع جدید، مرزھا و دیوارھای درون و برون مرزی بین ملل مختلف را از میان برداریم. و 
اند و بسیاری را از خودشان ناامید  ن که این امر محقق شود، رھبران دنیا باید به این واقعیّت اعتراف کنند که شکست خوردهبرای ای

کردن را یاد  شدن و قسمت تر از حاال سھیم ای معدود، باید بسیار بیش اند. با انباشت ھرچه بیشتر منابع محدود در دستان عده کرده
  بگیریم.

ه تنھا مشاغل، بلکه به طور عمده صنایع در حال ناپدید شدن اند، وظیفه ما است که مردم را برای این نوع جدید از در دنیایی که ن
ھا حمایت اقتصادی کنیم. اگر جوامع و اقتصاد کشورھا بیش از این  زندگی آموزش بدھیم و آماده کنیم و البته در این دوران گذار از آن

ھا  ندارند، باید راھی برای تشویق توسعه جھانی پیدا کنیم، چرا که این تنھا راھی خواھد بود که میلیونھا را  تحمل بار سنگین مھاجرت
  شان بنا کنند. مھاجر را راضی خواھد کرد آینده خودشان را در سرزمین مادری

که نخبگان و رھبران از سالی که ام. اما برای این منظور الزم است  من به نسل بشر ایمان دارم و به امکان انجام این مھْم خوشبین
  ھایی بگیرند؛ و بیش از ھرچیز اندکی درس تواضع و فروتنی. گذشت، درس

 گاردین  :منبع

 مترجم: زیتون

 سدسازی در غرب کشور
 پور فرخ نعمت

 



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه    ٧٠شماره    

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33  آدرس تماس با پست الکترونیک    : karrooznamehi@gmail.com 

  ١٦٣بولتن کارگری شماره 
  

  آری، سرکوب دیگر جواب نمی دھد تحلیل ھفته:

دراتحادیه ھای صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ھا و پژوھشی  از تجرب دیگران:
  )چالش ھای مشترک آینده (بخش پنجم

 برای جلوگیری از تعطیلی " INESTA " مقاومت کارگران بلژیک دیگر کشور ھا:
  کارخانه

  "کار" در زمانۀ ترامپ از جھان کار:

www.kar-online.com 

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  
 این منم که در"َحلب"، دوباره کشته می شوم

  رضا مقصدی
  
  

 ...نه
 .نمی توان به شیوِن زنانه ،چشم بست

 ...نه
 نمی توان به کودکاِن مرگ

 .انه، دل نبستعاشق
 

 !اشک را زچھره ی کبوتراِن زخمدیده، پاک کن
 آرزوی آبی ِ سپیده را

ِ درد ِ چشِم دختراِن نورسیده ِی دیار  -پیش
 !سینه ریز ِ خاک کن

 مرگ
ِ ماست   .ماجرای تلخ ِ روزگار

 .این منم که در "َحلب"، دوباره کشته می شوم
 خانه ام خراب

 .سینه ام ُپراز ُبراده ھای اضطراب
 رزوی آبگونه ام به ناگھانآ

 .شعله، درد می شود -شعله
 

ِ من است  .می روم به سوی سرنوشتِ تیره ای که در برابر
ِ من است  .می روم به سوی آن جھنمی که رنگِ مرگِ باور

** 
 ! ای فروغ ِ سالھای دور دست

 :این منم که در" دمشق" ھای دل، دوباره مشق می کنم
 شعرھای عاشقان ِ این دیار را

 .شعر ھای عاشقانه ی" نزار" را
 

 !اشک را زچھره ی کبوتراِن من بیا ُو پاک کن
 جاِن ناشکفته ی مرا

 !ھمنشین ِ ھرچه تاک کن
 .این منم که در "َحلب"، دوباره زنده می شوم

در دمشق به دنیا آمد ١٩٢٣نزار قبانی شاعر عشق َو شراب ُو زن بسال
 .چشم از جھان فرو بست ١٩٩٨ودر سال 

mailto:karrooznamehi@gmail.com
http://www.kar-online.com

