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    ٢ صفحه  ٧٢ شماره     

 ھاشمی برای بقاء جمھوری اسالمی از ھیچ کوششی فروگذار نکرد
 به مناسبت درگذشت علی اکبر ھاشمی رفسنجانی

  
او شخصیتی با کارکرد چند وجھی بود، زندگی چند سويه سالگی چشم از جھان فروبست.  ٨٢علی اکبر ھاشمی رفسنجانی در  

  داشت و برای بقاء جمھوری اسالمی از ھیچ کوششی فروگذار نکرد.
ھاشمی سال ھا علیه رژيم شاه مبارزه کرد، چند بار زندان افتاد، به   مدار، پراگماتیست و اھل زدوبند بود. ، روحانی، سیاست ھاشمی

نی و عزيزترين در نزد او، در قدرت گرفتن روحانیت، در پايه گذاری رژيم استبداد دينی و استقرار ساختار عنوان يار ديرينه آيت هللا خمی
سیاسی مبتنی بر واليت فقیه سھم زيادی داشت. نقش او در جنايات جمھوری اسالمی، در قلع و قمع مخالفان از جمله سازمان ما در 

، برکشیدن علی ٦٧رمشھر، عزل آيت هللا منتظری، کشتار زندانیان سیاسی در سال ، تداوم جنگ ايران و عراق بعد از فتح خ٦٠دھه 
در داخل و خارج از کشور، کشتار نويسندگان  ٧٠تا اواسط دھه  ٦٠خامنه ای به مقام ولی فقیه، سرکوب و ترور مخالفین در اواخر دھه 

کشاندن زندگی کارگران و زحمتکشان در دوره رياست سکوالر، اجرای سیاست تعديل اقتصادی، تعمیق شکاف طبقاتی و به فالکت 
  جمھوری اش، باز کردن پای سپاه به حوزه اقتصادی، شکل دادن دولت رانتیر و گسترش فساد قابل تاکید است.

پیشبرد برنامه  سويه ديگر زندگی ھاشمی به مديريتش در بیرون کشیدن جمھوری اسالمی از گرداب جنگ ـ ھرچند ديرھنگام ـ 
، تالش برای عادی سازی روابط با غرب و ٧٦ساله و رشد اقتصادی، جلوگیری از تقلب در انتخابات سال  ٨زی ويرانه ھای جنگ بازسا

، سخنرانی اش در نماز جمعه و حمايت از آزادی زندانیان ٨٨عربستان سعودی، ھمسوئی با مردم در اعتراض به تقلب در انتخابات سال 
والیی میان دو طرف حکومت و دفاع از جنبش سبز، پايداری بر مواضع  اعتدال گرايانه، مقابله با نیروھای راست افراطی، ايفای نقش لُ

برجام است. رفسنجانی بنیانگذار جريان اعتدا لگرا در درون جمھوری اسالمی بود و برای او حفظ "نظام" در اولويت نخست قرار داشت. 
خامنه ای، فرماندھان سپاه و راست افراطی می توانند به فروپاشی جمھوری  او به اين دريافت رسیده بود که سیاست ھای علی

  اسالمی بیانجامند.
د، انقالب بھمن و حکومت برآمده از آن زندگی ايرانیان را دگرگون کرد و سرنوشت آن ھا را تغییر داد. میلیون ھا ايرانی از کشور رانده شدن

دند و سال ھای طوالنی از زندگی خود را در اسارتگاه ھا گذرانند، ھزاران مخالف به دھھا ھزار فعال سیاسی و مدنی به بند کشیده ش
جوخه اعدام سپرده شدند و صدھا ھزار معلم، استاد، مدير، مھندس، کارمند و ... از کار برکنار گرديدند. او یکی از ستون ھای اصلی 

دو دھه اول بعد از انقالب، در زندگی تک تک ايرانیان و روندھائی که به رژيم فقھا بود و عملکرد او در نزديک به چھار دھه، به ويژه در 
  آن ھا اشاره شد، تاثیرگذار بود.

ھاشمی رفسنجانی يکی از شخصیت ھای سیاسی برجسته جمھوری اسالمی و صندوقچه اسرار جنگ و نظام جمھوری اسالمی بود. 
ستمداری چندسویه خواھد ماند. از سوئی با سھم کلیدی در حیات رژيمی که او امیرکبیر دوم نبود ولی نام او در تاريخ به عنوان سیا

قدرت سیاسی را در دست ولی فقیه، نیروھای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی متمرکز کرد، دين را با دولت در آمیخت، کشور را به 
در اختیار اليه نازکی از جامعه قرار داد و زندگی  فساد و تباھی سوق داد، مخالفان و منتقدان را با بی رحمی سرکوب و ثروت کشور را

میلیون ھا کارگر، زحمتکشان را به فالکت کشاند. از سوی دیگر پراگماتیست واقع بینی که در حفظ منافع ھمین نظام تا واپسین لحظات 
  د، بالنسبه ترمیم بخشد.عمرش، به مھارت عمل کرد و توانست شکاف عمیق میان خود و جامعه را، که حاصل عملکرد پیشگفته بو

آرايش نیروھای درون  گرچه موقعیت ھاشمی در دھه گذشته در ساختار قدرت تضعیف شد. ولی فقدان او در صحنه سیاسی کشور در 
حکومتی، تاثیرات معین خواھد گذاشت. او در چند سال گذشته در مقابل نیروھای افراطی ايستاد و به ھمین خاطر نیروھای افراطی 

گینی را به او آورده و کوشیدند او را از سر راه بردارند. درگذشت ھاشمی به عنوان چھره معتدل در حکومت، می تواند يورش سن
خامنه ای، نیروھای افراطی و سپاه را تقويت کرده و بر میزان تاثیرگذاری آن ھا در ساخت قدرت بیافزايد و کشور ما را با چالش ھای 

  جھان مواجه سازد. زيان بارتری در داخل، منطقه و
در مراسم خاکسپاری آيت هللا رفسنجانی، شعارھای جنبش سبز فرياد شد و زنده بودن آن را نشان داد. حضور وسیع مردم در مراسم و 
شعارھای آنان علیه ديکتاتور، علیه حصر رھبران جنبش سبز و در حمايت از آنان و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، حاکی از وجود 

مت مدنی و زمینه برای برآمد اعتراضی در میان گروه ھای وسیعی از جامعه است که در فرصت ھای مناسب بروز می يابد. می توان مقاو
گفت که امروز مقاومت مدنی در مقابل بلوک قدرت به امر مبرم و ضرور تبديل شده است. بکوشیم آن را گسترش دھیم. زندانیان 

 اند، در وضعیت ناگواری قرار دارند. الزم است در لحظه کنونی بر آزادی زندانیان سیاسی، سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده
  برداشتن حصر و برآوردن مطالبات کارگران و زحمتکشان پای فشاريم.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٧ژانويه  ١١( ١٣٩٥ديماه  ٢٢

 !دانیان سیاسی حمایت کنیماقدامات اعتراضی زن از  
 !حمایت سازمان ھای بین المللی و حقوق بشری را از زندانیان سیاسی جلب کنیم    

زندانیان سیاسی ایران در اعتراض به شرایط حبس و نقض حقوقشان توسط دستگاه قضایی جمھوری اسالمی، دست به اقدامات 
اعتراضی بازتاب گسترده ای یافته است. ھزاران تن از فعاالن مدنی و بازماندگان اعتراضی و از جمله اعتصاب غذا زده اند. این اقدامات 

قربانیان دستگاه سرکوب حکومت از این اعتراضات حمایت کرد ه اند. در عین حال، بی اعتنایی مسئوالن رژیم به خواسته ھای زندانیان به 
ی ھا در مورد وضعیت سالمتی زندانیان سیاسی و به ويژه آرش طوالنی شدن اعتصاب غذای برخی از زندانیان منجر شده و بر نگران

 صادقی افزوده است. الزم به تاکید است که مسئولیت جان زندانیان سیاسی بر عھده قوه قضائیه و گردانندگان حکومت ايران است.
بازتاب مبارزه آنان در داخل کشور و مجامع   ن،مؤثرترین راه برای یاری رساندن به زندانیان و فراھم کردن شرایط پایان اعتصاب غذای زندانیا

بین المللی با استفاده از ھمه امکانات است. ما به سھم خود در این باره اقدام کرده و خواھیم کرد. ھمچنین ما از اقدامات اعتراضی در 
آمادگی خود را برای ھمکاری با   کرده و داخل کشور و را ه اندازی کمپین حمايت از زندانیان سیاسی و عقیدتی در خارج از کشورپشتیبانی 

ھمه تشکل  ھای سیاسی و مدنی که از خواسته ھای زندانیان معترض دفاع می کنند، اعالم می کنیم. تجربه مبارزات زندانیان نشان داده 
دانیان دارد. ما ھمه است که آمادگی عقب نشینی از سوی رژیم در برابر خواسته ھای زندانیان، نسبت مستقیم با ابعاد حمایت از زن

فعاالن حقوق بشر و سازمان ھای سیاسی را به افزودن بر تالش ھا برای رساندن صدای زندانیان سیاسی ایران به گوش  آزادیخواھان، 
ستور دولتھا، نیروھای سیاسی آزادیخواه و سازمانھای بین المللی و حقوق بشری فرا می خوانیم. باید وضعیت زندانیان سیاسی ایران در د

  گفتگوھای دولت ھا با مقامات جمھوری اسالمی قرار گیرد. باید از جھانیان خواست به سرنوشت زندانیان ایران توجه کنند.
  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٧ژانویه  ٣(   ١٣٩۵دی  ١۴

 



  

  ٣ صفحه  ٧٢ شماره    

 
 

 

 زه ھاشمی: جنبش سبز زنده استپیام مردم در تشییع جنا
 

  بھروز خلیق

شت علی اکبر ھاشمی رفسنجانی درگذ
موج بزرگی در جامعه ايران آفريد. موج ھم 
مخالفان او را فرا گرفت و ھم گروه ھائی از 
جامعه را. براثر اين موج، مخالفان ھاشمی 
در درون حکومت که تا ديروز به او 
می تاختند و می خواستند او را به حاشیه 
حکومت برانند، در روزھای گذشته از 

ست کشیده، به تحسین او تخريب د
برخاستند، خدمات او را برشمردند، در 

چون  محسنات او سخن گفتند، القابی ھم
امیر کبیر زمان و سردار سازندگی به او 
اعطاء کردند و او را در شمار برجسته ترين 
شخصیت ھای جمھوری اسالمی به 
حساب آوردند. ولی فقیه که تا ديروز او را 

نه" می نامید، يکباره او "فتنه گر" و رھبر "فت
را در جايگاه رفیق دیرین، ھمسنگر و 
ھمگام دوران مبارزات نھضت اسالمی و 
ھمکار نزدیک سال ھای متمادی نشاند. 
گويا که آن القاب نه زيبنده ھاشمی زنده، 

 بلکه شايسته ھاشمی مرده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گروه ھائی از جامعه ھم، از موج برخاسته 
و ھم خود موج آفريدند.  تاثیر پذيرفتند

صدھا ھزار نفر از مردم به خیابان ھا آمدند 
و مراسم تشییع جنازه ھاشمی را فرصت 
گران بھائی يافتند که خاطره ماه ھای بعد 

را زنده و به علی  ١٣٨٨از انتخابات سال 
خامنه ای و حامیان او نشان دھند که 
جنبش سبز زنده است و آزادی رھبران آن 

لبه عمومی است. مردم در ھم چنان مطا
خیابان ھا و در مقابل بلندگوھای حکومتی 
فرياد زدند: "پیام ما روشنه، حصر باید 
بشکنه"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" 
و "حسین حسین شعار ماست، 

  میرحسین افتخار ماست".

آمدن مردم به خیابان ھا و طنین انداز شدن 
شعارھای جنبش سبر، عمق شکاف بین 

عه و حکومت را بار ديگر آشکار نمود و جام
خشم نھفته در بطن جامعه را نمايان 
ساخت؛ خشم از جريان حاکم که در رأس 
آن علی خامنه ای قرار دارد. او و 

سال گذشته  ٧ھمدستانش در طی 
رھبران جنبش سبز را "فتنه گر" نامیدند، به 
آن ھا ناسزا گفتند، به اعدام تھديدشان 

ه جنبش سبز را دفن کردند، کوشیدند ک
کنند و خاطره آن را از ذھن مردم بزدايند. 
راس قدرت بر اين تصور بود که با حصر 
رھبران، دستگیری و محکوم کردن فعاالن 
جنبش سبز يا راندن به خارج از کشور، 

به پا خواست و  ٨٨آتشی را که در سال 
حکومت را به چالش کشید، خیابان ھا را به 

جمھوری اسالمی را  تسخیر خود درآورد و
در چشم جھانیان بی حیثیت کرد، خاموش 

  خواھد کرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما آمدن مردم به خیابان ھا و شعارھای  
آن ھا، نشان داد جنبش سبز که برخاسته 
از مطالبات دمکراتیک گروه ھای وسیعی از 
جامعه است، آتش زير خاکستر است که 
در فرصت ھای مناسب شعله ور می شود. 

ين آتش با بگیر و ببند، با شکنجه و کشتار ا
و با تحمیل فضای سنگین امنیتی در 
کشور، خاموش نمی شود. چرا که تغییر به 
نیاز جامعه و به خواست گروه ھای 

  وسیعی از مردم تبديل شده است.

حضور گسترده مردم در خیابان ھا و فرياد 
شعارھای جنبش سبز، در عین حال پیامی 

د. پیام نارضايتی وسیع از به رأس قدرت بو
وضع موجود. جريان حاکم بعد از سرکوب 
جنبش سبز، راه ھای انتقال پیام مردم را 
مسدود کرده و با راه اندازی ارگان ھای 
متعدد امنیتی، سرکوب و بھره گیری 
انحصاری از راديو و تلويزيون کوشیده است 
که جامعه را خاموش نگه دارد. جامعه 

نی به جھت سرکوب ممکن است مدت زما
و کنترل گسترده امنیتی خاموش بماند. 
ولی خاموشی به معنی رضايت مردم از 
حکومت نیست، بلکه انباشته شدن خشم 
  مردم است که می تواند روزی منفجر شود.

کسانی که حلقه اتصال حکومت به مردم 

اند، می توانند در ترمز کردن سیاست 
ينه ھای فاجعه بار حکومت، در گذار کم ھز

و مسالمت آمیز از رژيم اسنبدادی به 
دمکراسی نقش بازی کنند. ھاشمی در 
سال ھای گذشته در مواردی نقش ترمز 
کننده در جمھوری اسالمی در مقابل 
سیاست ھای فاجعه بار جريان حاکم را 
داشت. مردم به تشییع جنازه کسی آمده 
بودند که در ترمز کردن پیشبرد 

داشت،  سیاست ھای فاجعه بار نقش
آن ھا را به راس قدرت متصل می  کرد و 
می توانست برای راس قدرت امکانی 
باشد برای کم کردن فاصله با مردم. اکنون 

  آن حلقه اتصال ھم حذف شده است.

جريان حاکم می تواند از درگذشت 
ھاشمی خرسند باشد چرا که او را رقیب 
و مانع پیشبرد برنامه ھای خود می ديد و 

طر می کوشید او را تضعیف و به ھمین خا
به بیرون از حکومت سوق دھد. اما فقدان 
رفسنجانی و حلقه ھای اتصال، می تواند 
به عمیق تر شدن شکاف بین حکومت و 
مردم بیانجامد و فاصله را بیشتر و بیشتر 
کند. افزايش فاصله بین حکومت و مردم و 
تشديد شکاف بین آن دو، می تواند جامعه 

لیان برساند و امکان بروز را به نقطه غ
خشم فروخورده مردم را فراھم آورد. در 
چنین حالتی از امکان تحول مسالمت آمیز 
و کم ھزينه کاسته شده و امکان 
تکان ھائی که ممکن است حکومت 
ديکتاتوری ديگری از آن بیرون بیايد، 

  افزايش خواھد يافت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھسته سخت قدرت گوش خود را بسته و 
واھد به پیام مردم گوش دھد. به نمی خ

نظر می رسد آن ھا درگذشت ھاشمی را 
به منزله تغییر توازن قوا به سود خود 
تلقی کرده و اوضاع را بر وفق مراد خواھند 
يافت. انتخاب رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نوع رويکرد به انتخابات 
آتی رياست جمھوری، سمت گیری بلوک 

تا حدودی روشن  قدرت را بعد از ھاشمی
  خواھد کرد.

 

سخت قدرت  ھسته
گوش خود را بسته و 
نمی خواھد به پیام مردم 
گوش دھد. به نظر 
می رسد آن ھا درگذشت 
ھاشمی را به منزله 
تغییر توازن قوا به سود 

وضاع خود تلقی کرده و ا
را بر وفق مراد خواھند 

 يافت
آمدن مردم به خیابان ھا 
و طنین انداز شدن 
شعارھای جنبش سبر، 
عمق شکاف بین جامعه 
و حکومت را بار ديگر 
آشکار نمود و خشم 
نھفته در بطن جامعه را 

 نمايان ساخت

مردم به تشییع جنازه 
کسی آمده بودند که در 
ترمز کردن پیشبرد 
سیاست ھای فاجعه بار 
نقش داشت، آن ھا را به 
راس قدرت متصل 
می  کرد و می توانست 
برای راس قدرت امکانی 
باشد برای کم کردن 
فاصله با مردم. اکنون آن 
حلقه اتصال ھم حذف 

 شده است

  به حصر زھرا رھنورد، میرحسین موسوی و مھدی کروبی پایان دھید!
  

 



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٧٢ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین
بارک اوباما چھل و چھارمین رئیس جمھور 
آمریکا، بعد از ھشت سال پست ریاست 
جمھوری را به دوالند ترامپ که در نوامبر 

بعنوان چھل وپنجمین رییس جمھور از  ٢٠١۶
اب شد، تحویل خواھد سوی مردم آمریکا انتخ

داد. یادداشت حاضر نگاھی دارد به بخشی از 
سیاست خارجی بارک اوباما، با تمرکز بر 

 جھات خاورمیانه ای آن.
تنھا چند ماھی از استقرار بارک اوباما در کاخ 
سفید نگذشته بود که وی از سوی کمیته 

 ٢٠٠٩صلح نوبل بعنوان برنده جایزه صلح نوبل 
گردید؛ انتخابی که به جھانیان معرفی 

بسیاری را در جھان شگفت زده کرد. بارک 
اوباما چھارمین رئیس جمھور آمریکاست که 
برنده جایزه صلح نوبل می گردد: بعد از تئودور 

، وودرو ویلسون در ١٩٠۶روزولت در سال 
  .٢٠٠٢و جیمی کارتر در سال ١٩١٩سال 

کمیته صلح نوبل که در نروژ مستقر است، 
ای اھدای جایزه صلح نوبل به دالئل خود بر

بارک اوباما را این گونه بیان می کند: "تالش 
ھای چشمگیر وی برای تقویت دیپلماسی، 
مشارکت و ھمکاری در سطح بین المللی و 
نیز چشم انداز ساختن دنیایی بدون سالح 
ھسته ای" از وزن باالیی برای گرفتن این 
تصمیم از سوی کمیته صلح نوبل برخوردار 

  .است
بارک اوباما در سخنرانی خود ھنگام دریافت 
جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ گفت: 
"مھم ترین موضوعی که حول وحوش دریافت 
این جایزه بعنوان حقیقتی می تواند طرح گردد 
این است که، من درعین حال فرمانده کل 
قوای کشوری ام که در حال حاضر درگیر دو 

ستادن ھزاران جنگ است. من مسئولیت فر
سرباز جوان آمریکائی را برای جنگیدن به 
کشورھای دوردست به عھده دارم. از این 
میان عده ای کشته می شوند و عده ای نیز 
می ُکشند. با اشراف کامل با ازخودگذشتگی 
که مجادالت نظامی در بردارد به اینجا آمده ام 
و ھمچنین سئوالت بسیاری که حول جنگ و 

خوش قرار می گیرد. تمام صلح مورد دست
تالش بر این است که جای جنگ را با صلح 

  تعویض کنیم".
سیاست داخلی و  -بارک اوباما حول دو محور

وارد کارزار انتخابات ریاست جمھوری  -خارجی
آمریکا شد. وی توانست با شعار "بله، ما می 
توانیم" و برنامه انتخاباتی اش که خواھان 

بخشیدن به وضعیت  تغییرات بنیانی و بھبود
مردم از جمله طرح درمان و بھداشت رایگان 
برای افراد کم درآمد در عرصه داخلی و نیز 

 -گفتگو با دشمن به جای موضع تھاجمی
در عرصه جھانی   - ھمکاری در سطح جھانی

اما  بود، پیروز انتخابات و وارد کاخ سفید شود.
آیا او توانست در تمامی برنامه ھای خود به 

  یت دست یابد؟موفق
به جرأت می توان گفت که مناقشه ھسته 
ای بین ایران و کشورھای پنج بعالوه یک و در 
رأس آن آمریکا یکی از بزرگترین چالشھای 

کارمند  ۵٣دولت اوباما بعد از گروگان گیری 
بود. علیرغم  ١٣۵٨آبان  ١٣سفارت آمریکا در 

تمامی موانعی که از سوی مخالفان مذاکرات 
و طرف برسر راه ھیئت ھای مذاکره از ھر د

کننده گذارده می شدند، در نھایت ایران و 

دولت اوباما به ھمراه دیگر کشورھای ذینفع 
در این مناقشه توانستند به تفاھم برسند. 

حاصل چندین سال مذاکره و   برجام
بزرگترین موفقیت برای اوباما در عرصه 
دیپلماسی بود. او توانست ثابت کند که 

دیپلماسی قادر به گشودن و حل  زبان
معظالت بسیاری است. اگرچه اسرائیل و 
تعدادی از کشورھای حوزه خلیج فارس 
بھمراه دلواپسان وطنی ناخشنود از 
دستاورد مذاکرات بودند. در اینجا الزم می 
دانم این موفقیت را با اشاره به یکی دیگر از 
پیروزی ھای بارک اوباما، یعنی برقرای روابط 

پلماسی با کوبا بعد از پنجاه سال، مورد دی
  تأکید قرار دھم.

منطقه خاورمیانه ھمواره از اھمیت ویژه ای 
برای آمریکا برخوردار بوده، به ویژه با تبدیل 
شدن آمریکا به یک قدرت جھانی بعد از 
پیروزی در جنگ جھانی دوم و پی بردن به 
اھمیت نفت بعنوان یک منبع استراتژیکی 

 -. نفت عاملی بود برای آمریکا ژئوپولیتیک
و نیز   -که دارای بزرگترین مخازن نفتی است

ھمپیمانان غربی اش که خاورمیانه را ھیچ 
گاه از نظر دور نگه ندارند. نزدیکی مخازن 
نفت خاورمیانه به کشور شوراھا عامل 
دیگری بود برای حفظ منطقه خاورمیانه و دور 

  آمریکا.نگھداشتن آن از نفوذ شوروی، توسط 

آمریکا برای حفظ موقعیت خود در منطقه 
خاورمیانه تنھا به یک سیاست متکی شد و 
آن نیز حمایت بی چون و چرا از مستبدان و 
شیوخ مرتجع و تبدیل کردن منطقه به 
زرادخانه سالحھای آمریکایی. اگرچه 
سیاست فوق خوشایند شاھان و رھبران 

مردم خودخوانده بود، ولیکن چھره آمریکا نزد 
منطقه ھرچه بیشتر و بیشتر بعنوان 
کشوری متجاوز و نواستعمارگری تازه نفس، 

  نمود یافت.
پایان جنگ سرد و دور شدن خطر کمونیسم 
از بیخ گوش دیکتاتورھای منطقه، افزایش 
درآمدھای نفتی و در پی آن باال رفتن ذخائر 
ارزی کشورھای فروشنده نفت و گاه توسعه 

ش حس اعتماد و اقتصادی، موجب افزای
پیدایش نوعی استقالل طلبی در عدم 
پیروی و تبعیت از سیاست ھای دیکته شده 
توسط آمریکا، در میان سران کشورھای 
منطقه گردید. سربرآوردن بازیگران 
خودشیفته در صحنه سیاسی و رقابت برای 
در دست گرفتن رھبری منطقه، بخصوص 
 بعد از روی کار آمدن جرج دبلیو بوش (پسر)
بیشتر خود را نشان داد. عربستان سعودی، 
مصر و ترکیه، متحدین آمریکا، بدون توجه به 
سیاستھای دولت بارک اوباما برای 
دستیابی رھبری کشورھای مسلمان سنی 

یکی با پول نفت، دیگری با داشتن  - مذھب 
جمعیت بیشتر و علیرغم کمکھای اقتصادی 
 آمریکا معادل دو میلیارد دالر در سال، و
آخری به پاس موفقیت ھائی که در رشد 

به رقابت  -اقتصادی بدست آورده بود 
  پرداختند.

ایران نیز بعنوان بازیگر دیگر این میدان بدنبال 
  ھژمونی خود در منطقه از بدو انقالب بھمن

بوده و در این راه تالش بسیار نموده تا جای 
  پای خود را در منطقه تحکیم ببخشد.

ولین سفرش به قاھره، بارک اوباما در ا
طی یک  ٢٠٠٩پایتخت مصر، در سال 

سخنرانی در پارلمان این کشور تالش نمود تا 
احساسات ضد آمریکائی مردم منطقه را نسبت 
به عملکرد و سیاستھای جنگ طلبانه و 
کشورگشای آمریکا که توسط جرج بوش (پسر) 
پیش برده شده بود، با اعالم و قول برقراری 

ات جدید با کشورھای اسالمی روابط و مناسب
  منطقه، تخفیف دھد.

تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین در کنار 
یکدیگر از سوی بارک اوباما بدون ارائه برنامه 
مشخصی در چگونگی تحقق آن، تنھا نشان از 
نگاه ساده انگارانه وی به حل مناقشه 

اسرائیل بود. ناتوانی اوباما در حل -فلسطین
ً تسلیم ا -مسئله فلسطین سرائیل و نھایتا

شدن وی به سیاستی که تحت ھیچ شرایطی 
حاضر به پذیرش دو کشور مستقل اسرائیل و 
فلسطین نبود، باز نشانۀ آن بود که وی البی 
ھای قدرتمند موجود در بدنه این ابرقدرت را 

  بسیار دست کم گرفته بود.
وتوی قطعنامه ھای پیشین سازمان ملل در 

وسط دولت اوباما بمعنای محکومیت اسرائیل ت
پیروی از سیاست حمایتی آمریکا از اسرائیل 
تحت ھر شرایطی بود. رای ممتنع دولت اوباما 
به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در 
محکومیت شھرک سازی ھای اسرائیل در 
سرزمین ھای اشغالی فلسطین، اگرچه قابل 
تقدیر است، اما بیشتر شباھت به عمل کسی 

که از سر استیصال سنگی را به سمت  را دارد
  حریف مقتدرش پرتاب می کند.

خروج نیروھای آمریکا از عراق و افغانستان و نیز 
مذاکرات مخفی آمریکا با طالبان موجب برگشتن 
آرامش به دو کشور نشد و حتی اوضاع با رشد 
نیروھای تروریستی "داعش" و "النصرت"، 

مناطق شاخه جدا شده از القاعده، و تسخیر 
وسیعی از خاک عراق توسط داعش، موقعیت 
عراق را به بحرانی ترین شکل خود تبدیل کرد؛ 
ً مجبور گردید تا  تا جائی که بارک اوباما مجددا
مستشاران نظامی آمریکائی را به عراق گسیل 

  نماید.
بھار عربی که نسیم آن به سوریه ھم رسیده 
بود، توسط نیروھای امنیتی و پلیس بخون 

ه شد. تظاھرات مسالمت آمیز مردم بعد کشید
از مدت کوتاھی به جنگ خانمانسوز داخلی 
"تحول" یافت و فرصتی شد برای رقبای منطقه 

  تا تواناییھای خود را به آزمایش بگذارند. 
آقای بارک اوباما بجای پیروی از سیاستی که 
خود تبیین کرده بود، یعنی "حل اختالفات از راه 

"، سیاستی را پیش دیپلماسی و نه جنگ
گرفت که از سوی رؤسای جمھور پیشین آمریکا 
ھمواره در حل اختالفات مورد استفاده قرار می 

چشم بستن آقای اوباما  گرفت، یعنی "جنگ".
به تجھیز نظامی و کمکھای مالی به نیروھای 
تروریستی ھمچون "داعش" و "النصرت" توسط 
عربستان سعودی و قطر موضوعی نیست که 

  گی بتوان آن را به فراموشی سپرد.بساد
بارک اوباما با اخراج دیپلمات ھای روسی در 
روزھای پایانی ریاست جمھوری خود، بزرگترین 
ضعف مدیریتی خودش را آشکار نمود. واکنشی 
که احساس دوران جنگ سرد را در اذھان زنده 

  می کند.
آقای بارک اوباما شروع خوبی داشت اما پایان 

جز تراژدی سیاسی برای آن چیزی نیست 
ایشان. او بدرستی وظیفه خودش را ھنگام 
دریافت جایزه صلح نوبل بیان کرد که گفت: "من 

در  درعین حال فرمانده کل قوای کشوری ام که
 حال حاضر درگیر دو جنگ است".

 پایانی ناموفق برای بارک اوباما
 محمود میرمالک ثانی

 



  
  
  

  ٥  صفحه  ٧٢شماره     

  !طه سیاسی برای نظام بوداو یک واس       
 بھزاد کریمی                                         

داوری پیرامون کارنامه ھاشمی 
رفسنجانی، یعنی قضاوت نسبت به 
تاسیس، شکل گیری و تثبیت جمھوری 
اسالمی. این دو، به تمامی گره خورده 
ھمدیگرند. رفسنجانی نه تنھا از درشت 

ھای این نظام به شمار می رفت که  مھره
از سه نفر اصلی در طول  اگر بخواھیم

حیات آن نام ببریم، بطور قطع او در زمره 
یکی ازآنھاست و از پاسخگویان اصلی این 
نظام در قبال تاریخ. پاسخگو ھم بخاطر 

ای که این نظام تا امروز  جنایات بیرحمانه
مرتکب شده و ھم خسارات ملی که طی 
این چند دھه بر مردم ایران وارد آورده 

آنجا که مکث من در این است. اما از 
نوشته بر سیاست روز است و در واقع تاثیر 
بود و نبود رفسنجانی بر روندھای سیاسی 
ً به  و نه بررسی تاریخی اعمال او، لذا صرفا
جایگاه این اواخر وی در جمھوری اسالمی 

به نقشی که  بسنده می کنم ومی پردازم 
در این نظام داشته   او درون میدان سیاست

سال ١٥بھمین منظور ھم تنھا بر است. 
اخیر آقای ھاشمی تامل خواھم کرد تا 
بتوانم بر کارکرد اصلی و متاخر وی در این 

 حکومت انگشت نھم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

او یک معمار سیاسی برجسته در نظام 
جمھوری اسالمی بود و یک باالنسر (عامل 
تعادل) ماھر در تعادل قوای درون آن. او 

ھمین دوره و  حتی در شرایطی که طی
مرحله به مرحله از قدرت و امکانات 

اش در نظام کاسته شد، باز اما  ساختاری
توانست به اعتبار سوابق استثنایی خود در 
جمھوری اسالمی و نیز حضور موثرش در 
بافتار ھزارتوی قدرت، نقش پررنگی در 

  صحنه آرایی سیاسی این نظام ایفا کند.

صالح طلبی بزرگترین بیعدالتی اما در حق ا
این بوده و ھست که از رفسنجانی به 
عنوان پدر اصالحات در جمھوری اسالمی و 
امیرکبیر این نظام نام برده شود. اگر 
امیرکبیر سلف مصدق بود در عھد ناصری و 
مصدق خلف امیر در دوره پھلوی؛ 

رفسنجانی اما ھیچ یک از این دو شخصیت 
در قالب جمھوری اسالمی نبود. او بیش از 
ھمه، قوام السلطنه حکومت والیی بود و یک 
بندباز سیاسی مجرب برای حفظ حکومت 
والیت. تصادفی نیست که بیشترین مدافعان 
رفسنجانی در بیرون از این نظام را ھم در 
میان آنانی می توان جست که به این کشف 

ً گویا حق با قوام  نائل آمده اند که تاریخا
نه که السلطنه سیاستمدار بوده است و 

  مصدق "لجباز"!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رفسنجانی را در پانزده سال نخست 
جمھوری اسالمی نمی شد مرد اعتدال 
معرفی کرد. او در آن دوره از معماران سرکوب 
و حذف مخالفان حکومت والیی، در زمره 
طراحان ادامه جنگ برای چند سال اضافی، و 

بزرگ در عرصه برنامه   جزو جاه طلبان
ت گیری نظامیان در ساختار ای و قدر ھسته

قدرت بوده است و به ھمین اعتبار ھم، نه 
که قابل تعریف با اعتدال بلکه بیشتر پشتیبان 

ھای خانمان برانداز. در این پانزده سال  افراط
اخیر اما، او بر بستر تثبیت جمھوری 
اسالمی، سمبل اعتدال شد ولی اعتدالی 
که برای تضمین بقای حکومت والیی است! 

ھای حیات خود با این  و در ھمین آخرین ماها
تصور که توانسته برای خط اعتدال نیروی 
قابل توجھی فراھم آورد، این جمع بست را 
به دست داد که اعتدال را در صحنه سیاسی 
ایران جاانداخته و رسالت خویش به فرجام 

  رسانده است!

اما کدام اعتدال؟ و موضوع مرکزی ھم، ھمانا 
درست از این مقوله است. درک و شناخت 

اعتدال او، از یکسو کشاندن بیشترینه اصالح 
طلبان بوده به زیر چتر اعتدال و ممانعت از 
فرارفتن آنان از سطح اصالح طلبی به فاز 
تحول خواھی، و از دیگر سو انداختن شکاف 
بین جبھه اقتدارگرایان و جلب بخشی از آنان 

ی به سوی اعتدال. رفسنجانی متأخر را م
توان پدر اعتدال در جمھوری اسالمی نامید و 
معمار ھمان تز "نرمالیزاسیون" که توسط مغز 
متفکر اصالح طلبان حکومتی تئوریزه شد. اگر 
منتظری براستی به عنوان پدر معنوی جنبش 
سبز جا افتاد، برای آن بوده که با جمعیت 
ً ھمدلی ابراز داشت و با  معترض سبز واقعا

ن جنبش یعنی حق سمتگیری کالن ای
ھای والیی  شھروندی در برابر زورگویی

ھمنوایی کرد. این پیرمرد در ادامه اعتراضات 
ای خود علیه مصادیق حکومت والیی و  دودھه

بر بستر جنبش سبز نسبت به اصل تئوری 
والیت فقیه نیز که خود در برسازی آن نقش 
بزرگی داشت به پرسشگری روی آورد. این 

ت هللا در آخرین روزھای مرجع تقلید و آی
حیات خود از حقوق شھروندی بھائیان دفاع 
کرد. اصالت او در تالش وی بود برای 

ھا. رفسنجانی اما در  ھا از ابطال فرارفتن
پی معتدل کردن اباطیلی بود که روند 
تحوالت چھار دھه گذشته، مھر باطل بر آن 
کوبیده است و بدنبال جاانداختن اعتدال در 

نظام والیی. او نیروی جنبش خدمت حفظ 
سبز را، ھم برای مھار افراطیون می 
خواست و ھم بخاطر مھار خود آن! سقف 
دفاع اعتدالی او از حقوق شھروندی را در 
ابراز عتاب به دخترش خانم فائزه می باید 
دید که چون با رفتن به دیدار ھمبندان 
بھایی خود مرز تشیع بشکست دل پدر 

  ت!"معتدل" را نیز شکس
ای، توامان ھم  رفسنجانی نسبت به خامنه

عشق می ورزید و ھم خشم داشت. 
عشق او به ولی فقیه حاضر، از باور وی به 

این ستون خیمه  –حفظ بارگاه والیت 
اش  آب می خورد و کینه -جمھوری اسالمی
ھای او بود  ھا و دلواپسی ناشی از نگرانی

اش بر  نسبت به خطر افتادن نظام اعتقادی
ای. در  ھای بیش از اندازه خامنه افراط اثر

تمام این سالھا سیاست او در قبال یکه 
ھای"مقام معظم" در این دو خالصه  تازی

می شد: اجتناب از ھرگونه تضعیف جایگاه 
وی در نظام و به ھر قیمت از مایه 

ھا  ھایش و در عین حال تصویرسازی گذاری
ھای  از تمایزات خود با وی بر سر سیاست

گذاری او، روی  ن حکومت. ھمه سرمایهکال
آینده نظام والیی بود ھمسو با آن 

ھایی که در سر داشت. نظامی  سیاست
که، خود در آن مستحیل بود. او تا به آخر 
ھم نخواست بپذیرد که نظام متعرض والیی 

  الزاماتی دارد که با "اعتدال" نمی خواند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ھای رفسنجانی و آنھایی که از زیرکی
ھای او تعریف و تمجید می کنند  تاثیرگذاری

ولی مضمون اصلی رویکرد سیاسی وی را 
مسکوت می گذارند، آگاھانه یا ناآگاھانه 
پیرو مشی و روش اویند. اینان اشخاصی 

ھایی اند بیرون زده از جبھه اصالح  یا جریان
.  طلبی واقعی و پناه برده به دامن اعتدال

ھند نیروی اینان چه بخواھند و چه نخوا
حفظ وضع موجودند اگرچه با تعدیالتی. 

  ...رفسنجانی برای اینان 
  ١٩ادامه در صفحه 

 

به ولی فقیه حاضر، عشق او 
از باور وی به حفظ بارگاه 

این ستون خیمه  –والیت 
آب می  -اسالمی جمھوری

اش ناشی از  خورد و کینه
ھای او  ھا و دلواپسی نگرانی

بود نسبت به خطر افتادن 
اش بر اثر  نظام اعتقادی

ھای بیش از اندازه  افراط
 ای خامنه

ھا بیشتر  این که در این سال
صحبت ھا حول امکان مرگ 

ته ای می رف قریب الوقوع خامنه
و حساب باز کردن روی نقش 

ھای وی در نبود  آفرینی
که ھیچ صحبتی ھم  -ای  خامنه

از مرگ خود این رھبر اعتدال 
در واقع بیانگر آرزوھا  -نمی شد

و تمایالت روانشناسی 
 اجتماعی این جریانات است

آخرین حاصل کار 
رفسنجانی زیرک سیاسی 
مسحور والیت و در نتیجه 
محبوس والیت، چیزی نبود 
و نشد مگر راه انداختن 
کارزار در انتخابات دور 
گذشته مجلس شورا و 
خبرگان که منجر به حذف 

ید و شاگرد دو یزدی گرد
اول شدن او در انتخاب 

 برای خبرگان والیت



 
 

                                                           
 

  

 

 

  ٦صفحه   ٧٢شماره     

ھزار کارگر ١٢٠نمایندگان  ھفت گذشت
پیمانکار شاغل در صنعت نفت با نوشتن 
ای سر گشادە خطاب ب مسئوالن  نام
دولتی خواھان تبدیل وضعیت و یکسان 

 .سازی حقوق شدند

نمایندگان کارگران پیمانی در این نام 
ضمن تشریح وضعیت دشوار شغلی شان 
و اشارە ب وعدەھای پیشین رئیس 

و مدیران ارشد جمھور، رئیس مجلس 
وزارت نفت برای رفع تبعیض دستمزدی 
میان کارگران پیمانی و کارمندان رسمی، 
خواستار اجرای وعدەھای دادە شدە و رفع 
بیعدالتی موجود شدند. چند روز بعد از 
انتشار این نام توسط خبرگزاری "ایلنا"، 

ھزار کارگر قراردادی شاغل در  ٤٠بالغ بر
یگری خطاب ب صنعت نفت نیز در نام د

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه، 
خواستار تخصیص اعتبار در برنامه ششم 
توسعه جھت تبدیل وضعیت و استخدام 
رسمی شدند. عالوە بر این دو مورد، بنا ب 

دی ماە در "ایلنا"  ١٨گزارش دیگری ک در 
منتشر شدە، "جمعی از کارگران ایران 

لنا" از پایین ترانسفو زنجان در تماس با "ای
 بودن دستمزدھای پایه خود انتقاد کردند."

  

  

  

  

  

درخواست افزایش دستمزد در واقع یکی از 
مطالبات اصلی عموم کارگران در تمام سال 

بودە است و در  ٥٧ھای پس از انقالب 
سالھای اخیر ب دلیل تورم و افزایش مداوم 
قیمت ھا و سرباز زدن دولت ھا و 

ش دستمزدھا متناسب کارفرمایان از افزای
ھای واقعی زندگی بیش از پیش  با ھزین
برای کارگران اھمیت پیدا کردە و تالش ھا 
و مبارزۀ وسیعی پیرامون آن شکل گرفت 
است ک ب رغم تمام فشارھا ھم چنان 
در حال گشترش است. با این حال سطح 

ھای گذشت ب اعتراض ھا در سال 
فزایش ک منجر ب ا اندازەای نبودە است

واقعی دستمزده شود و مسئوالن را وادار 
  ب انجام وعدەھایشان کند.

در ھفت گذشت شورای عالی کار پس از 
سال ھا مقاومت در مقابل درخواست 
کارگران و مسئوالن سازمان بین المللی 

 ١٤٤کار برای اجرای مقاول نام شمارە 
سازمان بین المللی کار، مجبور شد آن را 

نحوە مراودە مناسبات کارگری  ک مربوط ب
و کارفرمایی است (س جانب گرایی) و 
موضوع مذاکرە بر سر دستمزد از طریق 
تشکل ھای کارگری و کارفرمایی را نیز 
شامل می شود، تصویب کند. قبل از این 

ای وعدە  تصویب، وزیر کار نیز با صدور بیانی
اجری این مقاول نام و سایر مقاول 

ھای بنیا دین کار را دادە بود. با این وصف نام
شورای عالی کار اجرای این مقاول نام را 
منوط ب تصویب آن در ھئیت دولت و مجلس 
شورای اسالمی نمودە و ھمچنان در مورد 

ک جزو  ٩٨و  ٨٧اجرای مقاول نام ھای 
مقاول نام ھای بنیادین کار است و کارگران 
سالھاست ک خواستار اجرای آن اند 

  خودداری می کند.

ً دولت و حکومت ھمان  با وجودی ک اساسا
طور ک در عمل نشان دادەاند، قصد ندارند 
نام ھای بنیادین را بطور داوطلبان ب  مقاول
اجرا بگذارند و اجرای آنھا مغایر با الیح 

مناطق آزاد   اصالح قانون کار دولت و قانون
تجاری است و حتی رھبران تشکل ھای 

 صراحت تصویب آن در شورای دولتی ب
عالی کار را ترفند و ظاھرسازی می دانند، با 
، ھمین ک مجبور ب این کار  این ھم
شدەاند، معلوم می کند ک در مقابل 
فشارھا نمی توانند برای ھمیش مقاومت 
کنند و ھرچ را ک دلشان خواست انجام 

  دھند.

درخواست رفع تبعیض مزدی ب این خاطر ک 
درصد کارگران استخدام رسمی  ٩٠قریب 

نیستند و بصورت پیمانی و قراردادی اند و به 
ھمین خاطر دستمزد و مزایای کمتری می 
گیرند، پشتوان عظیمی است ک با اتکاء ب 

دولت و  آن کارگران قادر خواھند شد
کارفرمایان را ھم وادار ب اجرای مقاول نام 

ن کار و سایر مقاول نام ھای بنیادی ١٤٤
کنند و الیح ضدکارگری اصالح قانون کار را 
ک مغایر با ھم این مقاول نام ھاست 
خنثی نمایند. حاال ک زمان تصمیم گیری در 

است، فرصت  ٩٦مورد دستمزد سال 
مناسبی است ک سایر کارگران قراردادی و 
پیمانی نیز ب مانند کارگران نفت ب ھر 

عتراض ترتیبی ک میسر است دست ب ا
بزنند و خواستار افزایش دستمزدھا متناسب 
با ھزین ھای واقعی زندگی و رفع تبعیضات 

  مزدی شوند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اظھارات مسئوالن مختلف وزارت کار گویای 
آن اند ک امسال دولت ب رغم وعدەھای 
پیشینه اش در نظر دارد ب بھان کاھش تورم 

د دستمزدھای سال آیندە را بیش از دە درص
افزایش ندھد و ترکیب شورای عالی کار نیز 
ای است ک مانعی بر سر راە دولت  ب گون
ایجاد نمی کند و اگر کارگران نجنبند، ممکن 

 رفع تبعیض مزدی، مستلزم تالش پیگیران ھمگانی است
  صادق کار                                      

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!   
 

است میزان افزایش دستمزد حتی نازلتر از 
  سال ھای گذشت باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

افزایش دستمزد بر مبنای تورم ولو این ک 
د، در واقع مطابق نرخ واقعی تورم صورت گیر

تحمیل سطح زندگی زیر خط فقر ب کارگران 
است. دستمزد و مزایای کارگران بایستی 
باعث ارتقاء سطح و کیفیت زندگی کارگران و 
مزدبگیران شود. به ھمین لحاظ معیار 
افزایش بر اساس تورم ب ھیچ وج نه سطح 
کنونی زندگی کارگران را بھتر می کند و ن 

یرند. دستمزدھا کارگران آن را می پذ
ھای واقعی  بایستی متناسب با ھزین
زندگی افزایش یابند و این مستلزم تالش و 
پیگیری ھمگانی کارگران و سایر گروە ھای 

  مزدبگیر است.

  

 

بنای افزایش دستمزد بر م
تورم ولو این ک مطابق نرخ 
واقعی تورم صورت گیرد، در 
واقع تحمیل سطح زندگی زیر 

 خط فقر ب کارگران است

سطح اعتراض ھا در سال 
ھای گذشت ب اندازەای 
نبودە است ک منجر ب 
افزایش واقعی دستمزده 
شود و مسئوالن را وادار ب 

 انجام وعدەھایشان کند

حاال ک زمان تصمیم گیری 
 ٩٦در مورد دستمزد سال 

است، فرصت مناسبی است 
ک سایر کارگران قراردادی و 

گران پیمانی نیز ب مانند کار
نفت ب ھر ترتیبی ک میسر 
است دست ب اعتراض بزنند 
و خواستار افزایش 
دستمزدھا متناسب با ھزین 
ھای واقعی زندگی و رفع 

 تبعیضات مزدی شوند

  ١۶٧بولتن کارگری شماره 

: رفع تبعیض مزدی،  تحلیل ھفته
  مستلزم تالش پیگیران ھمگانی است

: پژوھشی دراتحادیه از تجرب دیگران
ای صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ھا و ھ

  )چالش ھای مشترک آینده (بخش نھم

: تجمع کارگران فرانسه در دیگر کشورھا
 ت -ور -برابر گروه صنعتی" وی

 از جھان کار : پنج تغییر در آیندۀ جھان
  )٣کار(

: بیانیه کانون صنفی معلمان تشکل ھا
  استان تھران

: تعدیل ساختاری و اقتصاد ملی
  صندوق ھای باز نشستگیورشکستگی 

www.kar-online.com 

http://www.kar-online.com
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 زندانی اعدام شدند ٢۶طی روزھای گذشته دستکم 
 

زی کرج با اتھامات مربوط به مواد مخدر اعدام زندانی در زندان ندامتگاه مرک ١۴بنابه اطالع سازمان حقوق بشر ایران، طی روز جاری دستکم 
 .شدند

محمد سلیمانی، علی عبادی، علیرضا مرادی، مجید بدرلو، امید گرشاسبی، علی  ھویت ده تن از زندانیان اعدام شده عبارت است از:
 علی محمد لرستانی و محسن جلوخانی.  یوسفی، سیدعلی سروری، ابراھیم جعفری،

دی ماه از بندھای مختلف زندان ندامتگاه مرکزی به سلول انفرادی منتقل شدند و  ١٩نفری صبح روز یکشنبه  ١٢ه این زندانیان در یک گرو
"سازمان حقوق بشر ایران" در یک بیانیه جداگانه از مقامات  بان حقوق بشر" و "عفو بین الملل" در یک بیانیه مشترک و "دیده  سازمانھای

  م اعدام ایشان را متوقف کنند.ایرانی خواسته بودند تا اجرای حک
ً از زندان زنان  ٢زندانی  ١٢خانواده یکی از اعدام شدگان به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "به ھمراه این  زن نیز اعدام شدند که احتماال

ظیم این خبر مشخص قرچک ورامین (شھر ری) جھت اجرای حکم به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شده بودند". ھویت این دو زن تا لحظه تن
  نشده است.

زندانی به اجرا درآمد. این زندانیان با اتھامات قتل عمد و محاربه  ۵ھمچنین در ھمین روز در زندان رجایی شھر کرج نیز حکم اعدام دستکم 
است از: سیامک  از طریق سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند. ھویت چھارتن از اعدام شدگان در زندان رجایی شھر کرج عبارت

  شفیعی، ابوذر علیجانی، سعید تیموری و رضا نقی زاده.

دی ماه، یک زندانی در زندان مرکزی ھمدان با اتھامات مربوط به  ٢٣در گزارشی دیگر بنا به اطالع سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه 
  م داشته و اھل قروه استان کردستان بوده است.ساله "بابک اصغری" فرزند ھوشنگ نا ٣٧مواد مخدر اعدام شد. این زندانی 

در دادگاه ھمدان  ١٣٩١بازداشت و اردیبھشت ماه سال  ١٣٩٠یک منبع موثق در این باره به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "بابک تیرماه 
  کیلو حشیش به اعدام محکوم شد." ٣کیلو شیشه و  ۴به اتھام حمل و نگھداری 

زندانی در زندان مرکزی قزوین (چوبین  ٣دی ماه نیز دستکم  ٢٣در یک گزارش جداگانه خبر داد، روز پنجشنبه  تارنمای حقوق بشری ھرانا
ه در) اعدام شدند. این منبع ھویت یکی از اعدام شدگان را "اکبر کبیری" عنوان کرده و نوشته وی با اتھامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد

  دیگر مشخص نشده است.است. ھویت و اتھامات دو زندانی 
  اند. ھای رسمی آنھا را اعالم کرده ھمچنین در طی روزھای گذشته سه اعدام در رشت و ساری به اجرا در آمد که رسانه

دی ماه دو زندانی با اتھامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی رشت (الکان) از  ٢۵به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صبح روز شنبه 
  به دار اعدام شدند.طریق چو

کیلوگرم شیشه به اعدام محکوم شده بود. اعدامی  ٢ساله اھل سوادکوه مازندران بود که به اتھام حمل  ٣١یکی از اعدام شدگان مردی 
  گرم شیشه به اعدام محکوم شده بود. ٧۶۶دیگر نیز اھل شھر رشت بود که به اتھام حمل یک کیلو 

دی ماه در زندان شھر ساری داد که به اتھام قتل عمد در طی یک نزاع  ٢٢یک زندانی در روز چھارشنبه  تارنمای رکنا ھمچنین خبر از اعدام
  سال سن داشته است. ٢١خیابانی به اعدام محکوم شده بود. بنابه گفته این گزارش زندانی اعدام شده 

 

 

  
  )سند سیاسی مصوب کنگره چھاردھم سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريتاز 

  
 . مطالبات و سیاست ھای ما٨

اعدام ھا افزوده شده است. ما مخالف حکم اعدام ھستیم و از "کمپین به اين سو بر میزان  ١٣٩٢ـ از انتخابات رياست جمھوری سال 
  لغو گام به گام اعدام" حمايت می کنیم.

  ـ ما خواھان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانم زھرا رھنورد و آقایان میرحسین موسوی و مھدی کروبی ھستیم.

ن، معلمان و پرستاران و ساير مزدبگیران کشورمان اعالم و از مطالبات و ـ ما ھمبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشا
سازمان يابی آن ھا، تشکیل سندیکاھای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی برای 

  کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاھی آن ھا حمایت می کنیم.

ض جنسیتی جمھوری اسالمی و فرھنگ مردساالری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می ـ ما علیه قوانین ضدزن، تبعی
  کنیم و پشتیبان جنبش زنان ھستیم.

...  
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 تشدید روند سیاستھای دگرگون در ترکی       
  پور فرخ نعمت

 

تقادھا از دنبال نزدیکی ترکی ب روسی و ایران، ک خود را در نشستھای س جانب در مسکو، اعالم آتش بس در سوری و تشدید ان
ایاالت متحدە یافت، این بار قرار است ک نخست وزیر این کشور، بن علی یلدرم، ب عراق سفر کردە و با مقامات این کشور مالقات کند. 
نخست وزیر ترکی ھدف از این سفر را چنین اعالم کرد: "عادی کردن روابط میان دو کشور ک در دو سال و نیم اخیر تیرە شدە بود، 

". او حتی این بار برخالف دفعات  گسترش روابط اقتصادی و گفتگو در بارە فعالیتھا و عملیاتھای 'پ ک ک' از خاک این کشور علی ترکی
قبل در مورد حضور نیروھای این کشور در باشیق، منطق شمالی نزدیک ب موصل، گفت ک این حضور ب معنی نقض تمامیت ارضی 

 دف از این حضور مبارزە علی داعش است.این کشور (عراق) نیست، بلک ھ

، اما آنچ ک در این سفر دارای اھمیت است ھمانا عادی کردن و  فراتر از راستی و درستی تمامی ادعاھای نخست وزیر ترکی
، بویژە با گسترش روابط ترکی با اقلیم کردستان و پیشروی ھا ی داعش گسترش رابط این کشور با عراق است ک در سالھای گذشت

اما چ شدە است ک این بار دولت ترکی   بشدت تیرە شدە بود و حتی گاە کار ب جدالھای لفظی و تھدیدھای ضمنی ھم می کشید.
  دارد ساز دگری می زند؟

د، و بعنوان بی گمان اولین مورد مھم ھمانا نزدیکی این کشور ب روسی و ایران است ک عراق نیز در جنگ ضد ترور در کنار آنھا قرار دار
متحد نزدیک آنان عمل می کند. عامل مھم دیگر می تواند گرویدن اتحادی میھنی کردستان ب طیف نیروھائی باشد ک خواھان خروج 
نیروھای 'پ ک ک' از منطق شنگال است ک برای اولین بار یکی از مسئوالن این سازمان ضمن سپاس از کمک این نیروھا برای دفع 

، از 'پ ک ک' داعش و دفاع ا ھای ترکی برای حضور در این منطق ز مردم مدنی، برای جلوگیری از غامض تر شدن اوضاع و قطع بھان
خواست ک نیروھایش را از شنگال خارج کند. این عمل و درخواست اتحادی میھنی بعنوان نیروئی ک نسبت ب حزب دمکرات کردستان 

 ١ق دارد، می تواند نشان روندھائی باشد ک دارند ب نفع ترکی در عراق تمام می شوند.عراق (پارتی)، روابط بھتری با دولت عرا
نخست وزیر ترکی بی گمان با سفر خود سعی در استفادە از این روندھای جدید و بھرەبرداری بیشتری از آنھا دارد. ھمچنین روند 

است تا با پیشروی ارتش عراق در موصل و روند رو ب تعمیق شکست داعش، آن  فاکت مھم دیگری است ک ترکی را بر آن داشت
، از امکانات این کشور بیشتر جھت  تقویت حضور دولت عراق در مناطق مختلف عراق و بویژە تسلط دوبارە آن بر مناطق مرزی با ترکی

  منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود استفادە کند.
، مھمترین مورد، مورد حضور 'پ ک ک' در شنگال است ک ترکی نسبت بدان در مورد طرح مسئل امنیتی از طرف نخست وز یر ترکی

حساسیت ویژەای دارد، زیرا عالوە بر این ک این حضور خودبخود ب معنای گستردەتر شدن حضور جغرافیائی 'پ ک ک' در مناطق 
ردی در منطق قندیل با مناطق زیر کنترل نیروھای بیشتری است، از سوئی دیگر ب معنای حلق مھمی در اتصال نیروھای این حزب ک

'ی پ گ' در کردستان سوری است. ترکی از حضور الینقطع نیروھای 'پ ک ک' در یک خط جغرافیائی طوالنی در خارج از مرزھای جنوبی 
  خود بشدت واھم دارد.

است ک موضوعات مورد مناقش بسیار جدی اند. از جمل  اما آیا روند کارھا چنان ک ترکی در نظر دارد، جلو خواھد رفت؟ واقعیت این
در این مورد می توان ب کمک ترکی ب داعش اشارە کرد، ھم چنین ب روابط نفتی این کشور با اقلیم کردستان ک حکومت عراق 

  ھمیش نسبت ب آن انتقاد جدی داشت و از آن بعنوان دخالت در امور داخلی عراق نام بردە است.

  ی راە نسبتا درازی در پیش دارد.ترک

  زیرنویس:

ـ طبق توافقی ک میان پارتی و 'پ ک ک' منعقد شدە، قرار است ک 'پ ک ک' نیروھایش را از منطق شنگال خارج کند و تنھا آن ١
  نیروھائی باقی بمانند ک 'پ ک ک' از خود ایزیدھای منطق تشکیل دادە بود.

 

  ی سنگالخ در پیش روی آقای روحانیراھ
 ثانی محمود میرمالک

مانع بزرگی که قادر بود تاثیرگذار در گزینش رھبر آینده نظام و ھمچنین مانعی بر سر راه تصمیمات یکسویه بیت رھبری باشد، 
، بعھده گیرد. عمال از میان رفت و در این میان کس دیگری نیست که بتواند نقش رفسنجانی را که دیگر در حیات نیست

رفسنجانی و شخصیت ھایی نظیر او تنھا در حکومت ھای بسته قابلیت ھای تاثیرگذاری می یابند، یعنی آنجا که مردم نقشی 
  در فرایند تصمیم گیریھای حاکمیت ندارند.

ی نیست. بخصوص باید اعتراف کرد که آقای روحانی حامی سنگینی را در این میان از دست داده است و جبران آن کار ساده ا
این که انتخابات ریاست جمھوری در بھار سال آینده نیز در پیش رو قرار دارد. حال باید دید که چگونه آقای روحانی از ظرفیت و 
توان خود و نیز توانائیھای نیروی گردآمده (خودی) بدور خود بھره وری الزم را خواھد کرد تا از زیر چرخھای ارابه بیت رھبری جان 

  بدربرد.سالم 
شاید بتوان گفت انتخابات ریاست جمھوری سال آینده بزرگترین چالش برای نیروھای اصالح طلب و اعتدال با مرجعیت آقای 
ً بطور منسجم به بقاء خود در درون حاکمیت و با پیگیری مطالباتش در چھارچوب  روحانی است؛ نیروئی که تاکنون توانسته نسبتا

  نظام والیت فقیه ادامه دھد.

  آقای روحانی!
استفاده ابزاری از مردم تاکنون نشان داده که ره به جایی نبرده و نخواھد برد. تکیه و چانه زدن با بیت رھبری جز تحقیر و حذف، 
حتی برای فرد قدرتمندی ھمچون رفسنجانی، نتیجۀ دیگری در بر نداشت. بنابراین تصور نمی توان کرد با تجربه تلخ ھفت سال 

  رھبری راه را برای شما ھموار کند. در آنجا گوشی برای شنیدن یافت نخواھید کرد.گذشته، بیت 

  آقای روحانی!

  مردم در کنار شما خواھند بود اگر به آنان باور داشته باشید.
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در ایران: نه ھر اقلیت ھا و حق تشکیل گروه 
 اقلیتی، نه ھر فعالیتی

 نعیمه دوستدار
 

کشورھای عضو سازمان ملل متحد در 
اعالمیه مربوط به حقوق اشخاص  ١٩٩٢

متعلق به اقلیت ھای ملی یا قومی، 
دینی و زبانی را به اتفاق آرا تصویب کردند. 
این اعالمیه ضابطه ھای ضرور برای 
تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیت 

ا را تعیین کرده و مرجعی کلیدی برای ھ
کار سازمان ملل متحد است. بر اساس 
این اعالمیه، اشخاص متعلق به گروه ھای 

حق دارند به گونه ای مؤثر در «اقلیت 
زندگی فرھنگی، دینی، اجتماعی، 

حق » ،»اقتصادی و عمومی مشارکت کنند
دارند به طور کامل در ھمه مسایل اجتماع 

نجمن ھای خود را ا«و » شرکت کنند
این اعالمیه ». تشکیل دھند و حفظ کنند

تاکید می کند که اقلیتھا برای حفظ و 
ادامه زندگی فرھنگی یا دینی خود می 
توانند انجمن ھا، باشگاه ھا یا مراکز 
فرھنگی، از جمله نھادھای آموزشی یا 

 دینی تشکیل دھند و تأسیس کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجمن اقلیتھای در ایران ھم حق تشکیل ا
دینی به رسمیت شناخته شده است اما 

 ١٢تنھا برای برخی از این گروه ھا. اصل 
اسالم و مذھب «قانون اساسی ایران 
را به عنوان دین » جعفری اثنی عشری

رسمی کشور معرفی کرد و به این که 
دیگر مذھبھای اسالمی ھمچون حنفی، 
مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی می 

فقه خود عمل کنند، بسنده  توانند مطابق
  شد.

اصل سیزدھم قانون اساسی ایران ھم 
اقلیتھا را این گونه تعریف کرده است: 

ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی تنھا «
اقلیتھای دینی شناخته می شوند که در 
حدود قانون در انجام مراسم دینی خود 
آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی 

این به ». د عمل می کنندبر طبق آئین خو
معنای آن است که اقلیت ھای خارج از 
این سه دین، امکان تشکیل انجمن و گروه 

نخواھند داشت؛ به ویژه بھائیان به عنوان 
بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از 
مسلمانان از حق تشکیل ھرگونه انجمن و 

  گروھی محروم اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ھمه باورھا قانون اساسی  ١٣و  ١٢اصول 
را به استثنای مذھب اکثریت شیعه 
غیررسمی می داند و در عمل حق 
برخورداری از پرستشگاه مذھبی و 
برگزاری آیین ھای مذھبی و تبلیغ 
مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاھب و 
آیینھا به کلی سلب می کند. به ھمین 
دلیل است که در سایه این عدم رسمیت، 

اماکن مورد احترام امکان تخریب تمامی 
آیین بھائیت، برخی از مکانھای مقدس 
زرتشتیان، تخریب حسینیه دراویش نعمت 
اللھی گنابادی در قم فراھم شده و برای 
احداث مسجد برای اھل تسنن در تھران و 

  سایر شھرستانھا مجوز صادر نمی شود.

بر اساس گزارش ھای موجود، اقلیتھای 
. حق انجمن دارند ۶٠دینی در ایران 

تشکیل انجمن اقلیتھای دینی، بر اساس 
قانون اساسی، عبارت است از  ١٣اصل 

مرکب از اعضای «ایجاد تشکیالتی 
داوطلب ھمان اقلیت دینی که ھدف آن 
حل مشکالت و بررسی مسائل دینی، 
فرھنگی، اجتماعی و رفاھی ویژه آن 

  ».اقلیت باشد

فعالیت احزاب، «بر این اساس قانون 
سی و صنفی و انجمنھای جمعیتھای سیا

» اسالمی یا اقلیتھای دینی شناخته شده
می گوید که متقاضیان تشکیل  ٣٧در ماده 

 ١٣انجمن اقلیتھای دینی موضوع اصل 
قانون اساسی باید ھمگی از اعضای یک 

  اقلیت شناخته شده باشند.

این قانون، در مرامنامه  ٣٨بر اساس ماده 
ً مش خص تشکیل انجمن باید اھداف کامال

و دربرگیرنده حل مشکالت و مسائل 
دینی، فرھنگی، اجتماعی و رفاھی ویژه 

  آن اقلیت باشد.

تبصره این ماده مشخص می کند که 
منظور از مسائل دینی چیست. این 
مسایل عبارت اند از برگزاری مراسم 

مذھبی عادی، برگزاری جشنھا و اعیاد و 
مراسم سوگواری مذھبی، برگزاری سخنرانیھا 

مینارھای تبلیغی، نشر کتب و مقاالت و یا س
مجالت مذھبی، دعوت از مبلغان مذھبی 

  سایر کشورھا و تعمیر معابد و امکنه مقدسه.

این قانون ھم به تعیین مسایل  ٢تبصره 
فرھنگی قابل طرح در این انجمن ھا می پردازد 
که بر اساس آن، بررسی مسائل فرھنگی 

طریق  شامل نشر زبان خاص مربوط به خود از
تشکیل کالس ھای خصوصی و نشریه، ایجاد 
مدارس و سایر مؤسسات فرھنگی مانند 

  چاپخانه، زبانکده و ھنرکده است.

عالوه بر اینھا، این انجمنھا می توانند به 
فعالیتھایی بپردازند که جنبه اجتماعی دارند و 
شامل کارھائی اند مثل ایجاد صندوق و 

نی، ایجاد مؤسسات خیریه، ایجاد مراکز درما
تعاونیھای تولید و توزیع، ایجاد مھد کودک و 
مراکز نگھداری سالمندان، ایجاد باشگاه ھای 
ورزشی و تفریحات سالم و برگزاری مراسم و 
اعیاد قومی و انجام گردشھای علمی، 

  تفریحی و مذھبی.
این قانون ھم تأکید می کند که کلیه  ٣٩ماده 

جام یعنی ان ٣٨موارد مطرح شده در ماده 
فعالیتھای مذھبی، اجتماعی و فرھنگی و 
تبصره ھای ذیل آن، نباید ناقض قوانین و 
مقررات مملکتی باشد و تشخیص انطباق یا 

قانون  ١٠عدم آن، به عھده کمیسیون ماده 
  احزاب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

اساسنامه انجمن اقلیتھای دینی عالوه بر 
 آیین نامه ٣ماده  ٣شرایط قید شده در تبصره 

اجرایی قانون احزاب، باید دربرگیرنده رابطه 
انجمن با سایر اقلیتھای دینی، رابطه انجمن با 
ھمکیشان سایر کشورھا، رابطه انجمن با 
ھمکیشان خارجی مقیم ایران، رابطه انجمن 

  با ھمکیشان ایرانی مقیم خارج نیز باشد.

...  
 ١٠ادامه در صفحه 

 

مه  ١۴روز چھارشنبه 
شش نفر از گروه  ٢٠٠٨

امور جامعه یاران که به 
بھاییان در ایران رسیدگی 
می کنند بازداشت شدند. 
این اتفاق در ادامه 
دستگیری مھوش ثابت 
یکی دیگر از یاران ایران، 
گروه جایگزین محفل ملی 
ایران پس از تعطیلی 
نظام اداری بھائی به 
دستور حکومت جمھوری 
اسالمی ایران، در اسفند 

 صورت گرفت ١٣٨۶ماه 

اھل سنت با این که 
ر مسلمان اند اما د

سالھای پس از انقالب 
در ایران، ھمواره از نظر 

آموزشی  تبلیغی و
تحت فشار و محدودیت 
بوده اند و فعالیتھای 
آنھا از نظر گروھی 
تحت فشارھای امنیتی 

 بوده است

گروه ھای دیگری مانند 
اھالی فرقه ھای دینی 
برآمده از اسالم، دراویش و 

، بھائی، )اھل حق( یارسان 
ان آئین ھندو یا صابئین، پیرو

بودایی بر اساس قانون 
اساسی، حتی حق اجرای 
مناسک دینی، تعلیمات دینی 
در حوزۀ شخصی نیز داده 
نشده است و به تبع اولی، 
امکان رسمی تشکیل گروه و 
فعالیت ندارند و با 
برخوردھای امنیتی روبه رو 

 می شوند



 

    

  
  

  ١٠ صفحه    ٧٢ شماره

 
  ... اقلیت ھا و حق

 ادامه از صفحه 

مروری بر فعالیتھای انجمنھای متعلق به 
اقلیتھای دینی در ایران، نشان می دھد 
که اغلب این انجمنھا برای سازش با 
فضای سیاست زده و بسته ایران، به 
انجمنھا و گروه ھایی محدود به خود تبدیل 

و اثر آنھا ھم به دایره  شده اند و نقش
معتقدان و اعضا محدود است و بیشترین 
گروه ھای تشکیل شده متعلق به 

  مسیحیان است.

به عنوان مثال در حوزه شورای خلیفه گری 
انجمن و باشگاه در زمینه  ٢۵ارامنه تھران، 

ھای مختلف فرھنگی، امور خیریه و ورزش 
فعالیت می کنند. این انجمنھا و باشگاه ھا 

ً تحت پوشش شورای خلیفه گری ع مدتا
اند و با آن ھمکاری نزدیک دارند. این 
انجمنھا مانند انجمن خیریه بانوان ارامنه 
تھران، انجمن چھارمحال، انجمن فرھنگی 
ارامنه نائیری، انجمن جامعه فارغ 
التحصیالن ارامنه دانشگاه ھای ایران، 
انجمن اجتماعی فرھنگی ارامنه ایران و 

ھنگی آرارات تنھا به برگزاری سازمان فر
برنامه ھا و جشنھایی برای اعضای خود 
می پردازند یا کارھای خیریه مثل تشکیل 
بازارچه، مراقبت از سالمندان و نظایر آن 

  انجام می دھند.
، باشگاه )(ھای گین» زن ارمنی«انجمن ٩
و انجمنھای شعرا و » سردارآباد«

نویسندگان ارمنی، انجمنھای معلمان، 
» وان واسپوراگان ،«شکان، معماران، پز

جامعه » انجمن زنان دوستدار کلیسا ،
نیز تنھا برای  و... » صنعتگران ارمنی ایران

  اعضای خود فعالیت می کنند.
سال  ٨۵ھای تھران حدود  یانجمن آشور

پیش، تأسیس شده و متولی امور 
فرھنگی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی 

حاضر،  آشوریھای تھران است. در حال
ھزار نفر آشوری در ایران  ٣٠تا  ٢۵حدود 

زندگی می کنند که امور فرھنگی و 
اجتماعی شان در این انجمن و از طریق 

زیرمجموعه ھایی مانند کمیته بانوان، کانون 
ملی فرھنگی جوانان، گروه ھمسرایان، 
روابط عمومی، واحد مھندسان، خیریه، واحد 

می ھنری و کمیته بین کلیسایی انجام 
  شود.

چنین شرایطی در مورد انجمنھای زرتشتیان 
ایران ھم وجود دارد: انجمنھایی که اغلب در 
مناطق محل زندگی زرتشتیان تشکیل شده 
و به فعالیتھای عمومی اجتماعی یا برگزاری 

مراسم و جشنھای ملی و مذھبی مشغول  
  اند.

اما آیا امکان تشکیل ھیچ گونه گروه و 
یی غیر از مسیحیان، انجمنی برای گروه ھا

  کلیمیان و زرتشتیان ایران وجود دارد؟

اھل سنت با این که مسلمان اند اما در 
سالھای پس از انقالب در ایران، ھمواره از 

آموزشی تحت فشار و  نظر تبلیغی و
محدودیت بوده اند و فعالیتھای آنھا از نظر 
گروھی تحت فشارھای امنیتی بوده است. 

ی آنان با اعمال گفتارھا و نوشته ھا
سانسور مضاعف مواجه شده و بارھا 
مساجد و محافل دینی آنھا ویران یا بسته 
شده و حتی مراسم خاص مذھبی آنھا 
مانند نمازھای جمعه و جماعت و عیدھای 
قربان و فطر جز در چھارچوب سیاستھای 

  مشخص و مقرر و حکومتی مجاز نیست.

در مورد بزرگ ترین گروه مذھبی پس از 
لمانان که پیروان آیین بھائیت اند نیز، این مس

پاسخ منفی است. جمھوری اسالمی این 
آئین را ضاله می داند و با تشکیل ھرگونه 
گروه و جمعی که متشکل از پیروان این آئین 
باشد برخورد می کند. مشھورترین برخورد 
دستگیری گروھی از بھائیان ایران در سال 

 ٢٠٠٨ه م ١۴است. روز چھارشنبه  ٢٠٠٨
شش نفر از گروه یاران که به امور جامعه 
بھاییان در ایران رسیدگی می کنند بازداشت 
شدند. این اتفاق در ادامه دستگیری مھوش 
ثابت یکی دیگر از یاران ایران، گروه جایگزین 
محفل ملی ایران پس از تعطیلی نظام اداری 
بھائی به دستور حکومت جمھوری اسالمی 

  صورت گرفت. ١٣٨۶ماه ایران، در اسفند 

گروه ھای دیگری مانند اھالی فرقه ھای 
دینی برآمده از اسالم، دراویش و یارسان 

، بھائی، صابئین، پیروان آئین )اھل حق( 
ھندو یا بودایی بر اساس قانون اساسی، 
حتی حق اجرای مناسک دینی، تعلیمات 
دینی در حوزۀ شخصی نیز داده نشده 

ن رسمی تشکیل است و به تبع اولی، امکا
گروه و فعالیت ندارند و با برخوردھای 

  امنیتی روبه رو می شوند.

به عالوه، بر اساس قانون تشکیل گروه ھا، 
برخی تخلفات می تواند منجر به تعطیلی و 
برخورد با گروه ھا شود که از آن جمله می 

دریافت ھر گونه کمک مالی و «توان به 
لی و تدارکاتی از بیگانگان، نقض وحدت م

ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه 
کشور، تالش برای ایجاد و تشدید اختالف 
میان صفوف ملت با استفاده از زمینه ھای 
متنوع فرھنگی و مذھبی و نژادی موجود در 
جامعه ایران، نقض موازین اسالمی و 
اساس جمھوری اسالمی، تبلیغات ضد 

» اسالمی و پخش کتب و نشریات مضره
ه کرد. در سایه چنین اتھامھایی، با اشار

فعالیت بسیاری از گروه ھا به اتھام تبلیغ 
علیه نظام، که در قانون مجازات اسالمی 

آمده، برخورد می  ۵٠٠بخش تعزیرات ماده 
 شود.

ھر کس علیه نظام «به این عنوان که  
جمھوری اسالمی ایران یا به نفع گروه ھا و 

و فعالیت سازمانھای مخالف نظام به ھر نح
تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک 

و از آنجا که » سال محکوم خواھد شد
کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور 
مذھبی شیعه است، ھر نوع فعالیت 
تبلیغی سایر ادیان و مذاھب نفی مذھب 
تشیع تلقی می شود. بنابراین فعالیت 
تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب می 

ضوع به ویژه در پرونده ھای شود و این مو
مربوط به زندانیان عقیدتی نظیر بھائیان، 
دراویش، نوکیشان مسیحی، یارسان و اھل 

  .تسنن دیده می شود

 ٤٢حقوق ما، شمارۀ   :منبع
 

  ن قرار کنگره فوق العاده سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)تاز م
...  
کاری با سازمان اتحاد فداییان خلق ایران، این سازمان را فرا  مبنی بر گفتگو و ھم کنگرٔه سازمان با تاکید بر ارادٔه خود -

ھای مشترک  ھای تاریخی جنبش فداییان خلق و در ادامٔه تالش خواند تا برای فعالیت مشترک در راستای آرمان می
ھا و  ان ھمٔه تشکلچنین کنگرٔه سازم مشارکت جوید. ھم» تشکل مشترک حزبی«گذاری  چندین ساله، در بنیان

گذاری  پیوند با آزادی و دموکراسی باور دارند، به مشارکت در بنیان گران چپ را که به پیکار در راه سوسیالیسمی ھم کنش
 خواند؛ فرا می» تشکل مشترک حزبی«

گیری  میمو اختصاص نیروی الزم از سوی سازمان برای پا گرفتن آن به معنای تص» تشکل مشترک حزبی«گذاری  بنیان - 
تشکل مشترک «گذاری  رفت روند بنیان بالفصل در بارٔه چند و چون فعالیت سازمان نیست. سازمان با توجه به پیش

ھای بعدی خود در این زمینه تصمیم  پرسی پیرامون گام و وضعیت لحظٔه آن، با برگزاری کنگره یا از طریق ھمه» حزبی
کند. باز یا بسته بودن  یروھای سازمان در تشکل جدید را تنظیم و به روز میگیرد و برنامٔه عملی برای مشارکت دادن ن می

  دورٔه گذار توسط کنگرٔه سازمان تعیین خواھد شد؛

است. با تصویب این قرار بند ناظر ممنوعیت عضویت اعضای سازمان در احزاب » دوعضویتی«الزام دورٔه گذار پذیرش - 
شود. کنگرٔه آیندٔه سازمان باید  تا کنگرٔه آیندٔه سازمان معلق می» شترک حزبیتشکل م«دیگر ایرانی در مورد عضویت در 

  گیری کند؛ به صراحت در بارٔه تمدید این تعلیق تصمیم

شود. کنگرٔه سازمان با توجه به بار تاریخی و اجتماعی،  برپایٔه توافق ھمگانی برگزیده می» تشکل مشترک حزبی«نام  - 
  کند. نھاد می را پیش» تشکل مشترک حزبی«در نام » فدایی«وجود شکلی از نام 

 



 
 

   ١١ صفحه   ٧٢شماره     

انتخابات ریاست جمھوری آمریکا با پیروزی 
فردی راست افراطی  دونالد ترامپ، 

ارج از متمایل به دوستی با روسیه و خ
احزاب حاکمه دموکرات و اکثریت 
جمھوریخواھان پایان یافت. رئیس جمھور 
جدید آمریکا نه تنھا متعلق به راست 
افراطی است، بلکه شخصی است که از 

کاراکتر شخصی، برنامه و استراتژی   ثبات 
سیاسی جھانی برخوردار نیست و بر پایه 
رای اعتراضی اکثریت میانه طرد شده مردم 

کار آمده است. ویژگی دیگر ایشان  بر روی
صف ارائی و مقابله گری ایشان با نھادھای 
سیاسی و امنیتی کشور در کنار تمایل 

  دوستی ایشان با روسیه است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ایشان در شرایطی این پست را تحویل می 
گیرند که دنیا با پدیده ھای نوین جنگ ضد 
اطالعاتی، جنگ تبلیغاتی و جنگ 

عاتی سایبری به موازات نبردھای اطال
نظامی، سیاسی و اقتصادی روبرو است. 
طبل ھای جنگ سرد با شدت تمام توسط 
آمریکا و غرب به میزانی نه کمتر از دوران 
ظاھرا پایان یافته جنگ سرد به صدا در 

 آمده اند.
بحران پناھندگان در غرب که یکی از بازتاب 

خ ھای جانبی جنگ آمریکا و غرب در شا
آفریقا، سوریه و عراق است، در کنار بازتاب 
ھای سنگین و منفی اجتماعی، اقتصادی 
و فرھنگی ویژه خود بخصوص در اروپا، 
موجب قدرت یابی جریان ھای سیاسی 
اولتراناسیونالیستی گردیده است که 
بازتاب مشخص آن را در جدائی انگلستان 
از اتحادیه اروپا و انتخاب شدن دونالد ترامپ 

ریاست جمھوری امریکا می توان  به
سلفی  -مداری وھابی  نمشاھده کرد. دی

از یک طرف و شیعه گری سیاسی از طرف 
دیگر بر شانه ھای ناسونالیسم عربی و 
عجمی به افراطی گری اجتماعی نوینی 
که ترکیبی از عناصر ناسیونالیستی و 

دینی اند، ابعاد بی سابقه ای بخشیده اند.  
ا ارتباطی با کشیده شدن آیا این پدیده ھ

خط لوله گاز قطر با حمایت عربستان و غرب 
"آمریکا" از مسیر خاک سوریه به سمت 

  اروپا دارد؟
جا دارد در اینجا به پدیده دیگری در منطقه 
اشاره کرد و آن کودتای خفته و ریاکارانه 
اردوغان در ترکیه است که در حال پیاده 

یک کردن خزندۀ یک دیکتاتوری اتوکرات
اسالمی ناسیونالیستی در ترکیه است. 
غرض از طرح این مساله اشاره به تاثیرات 
ویژه و مشخص پدیده اردوغانیسم در جنبش 
ّی دموکراتیک کردھا در خاورمیانه از یک  مل
طرف و تاثیرات خزنده و مسموم دینی 
ّی در  ناسیونالیستی آن بر حرکت ھای مل

ی آذربایجان و رشد اسالمیستھای مساواتچ
در جمھوری آذربایجان است. جمھوری 
اسالمی ایران در این زمینه نشان داده است 

  که دست کمی از اردوغانیسم ندارد.

در عین حال منطقه جو سیاسی امنیتی بی 
ثباتی را طی می کند. ھنوز دامنه دست 
اندازیھای عربستان سعودی و اقمارش از یک 

ف طرف، امریکا و غرب در حمایت از آنھا از طر
دیگر و در مقابل آنھا روسیه و ایران از طرف 
سوم در سوریه، عراق و یمن معلوم نیست 
در سال جدید در چه راستائی حرکت کند. 
ھنوز بصورت روشنی معلوم نیست 
ً از  سیاستھای تیم دونالد ترامپ که اکثرآ
افراطیون نظامی امنیتی اند در مورد منطقه 

ه بصورت عام و کشور ایران بطور خاص چ
سمت و سوئی به خود بگیرد. آیا آنھا به لغو 
توافقنامه برجام دست خواھند زد، یا این که 
به واسطه گری روسیه به بسط مناسبات 
  اقتصادی سیاسی با ایران ادامه خواھند داد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چندین ماه دیگر انتخابات ریاست جمھوری در 
ایران برگزار می گردد، آقای رفسنجانی یکی 

و ستون پایه ای نظام جمھوری اسالمی از د
ایران فوت کردند، کھولت سنی آقای خامنه 

ای و ھم دوره ھایشان و تضعیف وسیع پایگاه 
مردمی روحانیت زمینه را برای وارد شدن 
نسل ھای نوین بعد از انقالب به صحنه 
سیاسی جمھوری اسالمی ایران فراھم می 

الب را کند که قابلیت تکیه بر سابقه دوران انق
نخواھند داشت. چالش ھای کارگری و پویش 
ھای سکوالر دموکراتیک و مدنی در کشور 
گستره و ارتقاء ویژه ای یافته اند، اعتصابات 
زندانیان سیاسی با وسعت تمام انعکاس بین 
المللی می یابند، جنگ فرسایشی غرب در 
سوریه به نفع حکومت اسد و دولت ھای 

خاتمه یافتن در ایران و روسیه در راستای 
  حرکت است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایران در   گرچه تالش ھای چپ دموکراتیک
ھمراھی و ھمگامی با پویش ھای مدنی 

ایران بسط و    دموکراتیک داخلی مردم
گسترش ویژه ای یافته است، ولی ھنوز چپ 
دموکراتیک ایران بصورت طیف ھای سیاسی 
پراکنده ای در خارج از ایران حضور دارند و 

د است که حضور مستقل، واحد و مشھو
سنگینی در صحنه سیاسی داخلی کشوری 
را نه به تنھائی و نه در ائتالف با دیگر 

  نیروھای سکوالر دموکراتیک ندارند. 
این وضع خصوصا بعد از رفتن آقای رفسنجانی 
و در شرایطی که آقای خامنه ای ھم در 
کھولت سنی است، خالء ھای سیاسی ویژه 

رشد پویش ھای سکوالر  ای به موازات
دموکراتیک بوجود می آورد، و آینده نامعلوم و 
خطرناکی را برای تامین دموکراسی، تضمین 
مستقر شدن ارزش ھای حقوق بشری و 
استقرای نظامی بر پایه ھای عدالت و تعالی 

  ارزش ھای انسانی به بار می آورد.

شاید یکی از محوری ترین راھکارھای پیش 
یک برای سال جدید روی چپ دموکرات

گسترش دادن ھر چه بیشتر و پیوندیابی ھر 
چه ارگانیک تر با پویش ھای مدنی 
دموکراتیک مردمی داخل کشور در راستای 
استحکام بخشیدن ھر چه بیشتر به ارگان 
ھای ساختاری مدنی دموکراتیک باشد. از 
این طریق ھم چپ دموکراتیک قادر می شود 

خود را در این  تا حضور دموکراتیک و مردمی
پویش ھا استحکام بخشد و ھم این که 
چالش ھای سکوالر دموکراتیک و حقوق 
بشری می توانند ساختارھای مستحکم تری 

  ... به خود گیرند.
   ١٩ادامه در صفحه

 چپ ایران سال جدید میالدی را چگونه آغاز می کند؟

  دنیز ایشچی

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

 

راھکار دیگری که ھمچنان 
بصورت یکی از گرھی ترین 
مشکالت حل نشده چپ ایران 
مطرح است، غالب آمدن بر 
ناکارائی و نبود یک استراتژی 

ھدایت موثر پروژه کارا جھت 
 وحدت چپ ایران است

ھنوز چپ دموکراتیک ایران 
بصورت طیف ھای سیاسی 
پراکنده ای در خارج از ایران 

ه حضور دارند و مشھود است ک
حضور مستقل، واحد و سنگینی 
در صحنه سیاسی داخلی 
کشوری را نه به تنھائی و نه در 
ائتالف با دیگر نیروھای سکوالر 

 دموکراتیک ندارند

دیگری در  جا دارد در اینجا به پدیده
منطقه اشاره کرد و آن کودتای 
خفته و ریاکارانه اردوغان در ترکیه 
است که در حال پیاده کردن خزندۀ 
یک دیکتاتوری اتوکراتیک اسالمی 

 ناسیونالیستی در ترکیه است



 
      

   ١٢ صفحه    ٧٢ شماره    

 مقدمه

مدیران مدارس در آموزش و پرورش به 
عنوان حلقه ھای واسط بین معلمان، 
دانش آموزان و اولیای آنھا، کادر اداری و 
خدماتی مدارس از یک سو و قوانین و 

پرورش از  آئین نامه ھای اداره آموزش و
سوی دیگر اند. این نقش بینابینی 
بالطبع برای آنھا حمایت و حساسیت 
خاص شغلی به وجود آورده است. 
چنانچه آنھا نقش خود را بدرستی انجام 
دھند و به عنوان یک پل ارتباطی بتوانند 
در شفاف کردن قوانین و آئین نامه ھا و 
اجرائی کردن دمکراتیک آنھا از سوی 

کاس مشکالت و معضالت اداره و انع
مدارس و نابسامانی ھای معیشتی، 
صنفی معلمان و دانش آموزان از سوی 
مدرسه، دقیق و صادقانه عمل کنند، چه 
بسا بار بسیاری از مشکالت و نارضایتی 
ھای موجود در مدارس از دوش مردم و 
دانش آموزان و اولیای آنھا و حتی اداره 

  آموزش و پرورش برداشته می شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما متاسفانه واقعیت ھای عینی و تجربه 
سال اخیر آموزش و  ٣٧٧زیسته حداقل

پرورش نشان می دھند که فساد فراگیر 
و فرصت سوزی در ھمه ابعاد دامن گیر 
آموزش و پرورش به طور عام و مدیران 
ابتدائی تا دبیرستان و ھنرستانھا به طور 
خاص شده است. این مقاله سعی دارد 

ر سه بخش، نخست به تعریف که د
ھای  فساد مدیران با اشاره به شاخص

فساد، مصادیق فساد مدیران، بررسی و 
یابی علل فساد مدیران بپردازد.  زمینه

سپس در بخش میانی تاثیر گسترده این 
فساد را بر روند آموزشی معلمان و نیز 

آموزان بعنوان نسل آینده کشور  دانش
راھکارھائی تحلیل کند و در بخش نھائی 

را به اشتراک بگذارد که شاید با تفکر و 
اندیشی در جھت اجرائی شدن آن  ھم

راھکارھا بتوان قدمی برای پاک سازی 
یا حداقل کردن فساد مدیران مدارس در 

  آموزش و پرورش برداشت.

  بررسی ابعاد فساد در مدیران مدارس آموزش و پرورش 
 و راھکارھای پیشنھادی جھت مقابله با آن

 محمود مژدھی

 

 

  بخش اول:

تعریف فساد مدیران بر مبنای شاخص 
  ھا، مصادیق و علل فساد

مقاله پیداست ھمان طور که از عنوان  
وجود فساد در مدیران مدارس آموزش و 

فرض گرفته شده است، که  پرورش پیش
ممکن است در بدو امر با تامل ھائی مواجه 

توانند  شود مبنی بر آن که ھمه مدیران نمی
فاسد باشند و اندک مدیرانی وجود دارند که 
شاید اطالق فساد بر مدیریت آنھا تندروی و 

بندی  اما با تقسیم …بی انصافی باشد و 
فساد مدیران مدارس به دو حوزه فساد 
فردی/ شخصیتی و فساد سازمان یافته و 
ھدایت شده در سطوح مدیریت مدارس 

توان چنین پاسخ داد  آموزش و پرورش می
که تقبل پست مدیریتی در مدارس و 
دبیرستانھا و ھنرستانھا مستلزم قبول 

ست که روند یک  منویات و خط قرمزھائی
مدیریت دمکراتیک، مدرن و آزادمنش را 

تابد و البته ضمن آن که در نفس  برنمی
ھا و  خودش فسادآفرین است، سرسپردگی

تعھدات پذیرفتن جوانب و مجاری ھمکاری 
با اداره آموزش و پرورش بدلیل ساختار بیمار 
آن به صورت خودبنیاد فاسد و مطرود است. 

ھای فساد در  مدیران به عنوان سرپنجه
اند. چرا که اگر انتخاب  آموزش و پرورش

مدیران مدارس به صورت دمکراتیک و مطابق 
با اصول انسانی و اخالقی و مدرن آموزشی 

توانستند در  گرفت آنھا می انجام می
سازی وضعیت مدارس و اوضاع  شفاف

معلمان و ھمچنین دمکراتیک کردن وضع 
ھا یا حداقل در سطح  نامه قوانین و آئین

ن به درستی نقش بسزائی در اجرای آ
بھبود و توسعه روند آموزش و پرورش داشته 

  باشند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اما اندک نگاھی به سطح مطالبات معلمان 
در دو دھه اخیر و نیز وضعیت اسفناک 

دھد که مدیران مدارس  مدارس نشان می
ای  نه در سطوح سازمانی برای چنین وظیفه

ضعیت شوند که منعکس کننده و انتخاب می
بار مدارس باشند و نه در  انگیز و رقت غم

ای برای دفاع از ھمکاران  سطح فردی اراده
آموزان دارند. بلکه در  معلم و حقوق دانش

اکثر مواقع مدارس برای مدیران بنگاھی 
برای خوش خدمتی به معاونان اداره، 
باندبازی با معلمان سودجو و تحمیل عالئق 

  فردی و شخصی است.
  

ھائی  از ھمه انتقادھا یا مخالفت صرف نظر 
که بر قوانین وزارت آموزش و پرورش وارد 
است، حتی اگر ھمدالنه با ھمان قوانین 

توان به یک تعریف حداقلی  پیش برویم می
از فساد رسید. در این تعریف ھر آنچه مانع 
تحقق اھداف عالیه آموزشی از جانب 
مدیران گردد، فساد مدیران آموزش و پرورش 

  شود.  سوب میمح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دالنه با قوانین  حتی با این تعریف ھم
آمیز و ناعادالنه مصوب  غیردمکراتیک، تبعیض

ای طوالنی از  در آموزش و پرورش، سیاھه
توان فھرست  مصادیق فساد در مدارس می

کرد. و برای آن که بتوان این مصادیق و 
ھای فساد را بھتر و بیشتر درک کرد  نمونه
ھای فساد ارائه  فھرستی از شاخصابتدا 

گردد تا مستمسکی برای آنچه فساد  می
  شود در دست داشته باشیم. نامیده می

  :مھم ترین شاخص ھای فساد مدیران
  

مجموعه اعمالی که خالف وظایف  - الف
  .مدیران است

برداری شخصی از  سودجوئی و بھره -ب
  پست مدیریتی

شده دار بین آمارھای ارائه  فاصله معنی - ج
ھای مختلف مالی،  توسط مدیران در زمینه

  ھای موجود مدارس با واقعیت… آموزشی و 

ترسو، متعصب، دروغگو و ریاکار بودن  - د
  مدیران مدارس

توان  شاخص فوق می ٤با توجه به حداقل 
ھای زیر برای فساد  ھا و شاخص به نمونه

  مدیران در مدارس اشاره کرد:

ظایف مجموعه اعمالی که خالف و الف:
  .مدیران است

این اعمال در مدیران به صورت فردی  
ای و غیر قانونی بوده و با  وشخصی، سلیقه

ھر مدیری قوانین خود ساخته و پرداخته آن 
ای جدید از قوانین  مدیر ملغی و مجموعه

گردد.  دست و پاگیر مدیر جدید وضع می
اکثر این قوانین خالف وظایف مدیران است و 

مدیریتی آنھا ندارد مثل  ارتباطی به حوزه
 دخالت کردن مدیران در کارھای معاونین، 

...  
 ١٣ادامه در صفحه 

دستکاری مدیران در 
دارس، فاکتورھای مالی م
آموزان  اخاذی از تعداد دانش

و اولیا در مسائل مالی برای 
برگزاری اردوھا، تامین 

ھا و  قطعات کاری آزمایشگاه
ھا، اجبار معلمان به  کارگاه

حساب و کتاب  نمره دھی بی
ھای مخفیانه،  و نمره فروشی

حداقل نشان دادن مشکالت 
مدارس و امکانات و تجھیزات 
از موارد متعدد چنین 

 ست ارھائیآم
سیاست ھای نئولیبرالی با آوردن 
منطق سود به محیط ھای 
آموزشی که از وظایف اصلی 
اشان شده است به مرور آموزش 
و پرورش را به سمت و سویی 

 می کشانند

پیداست که در چنین وضعیتی 
ھا برای  گیری عمده سخت

درآوردی  اجرای قوانین من
مدیران در بھترین شرایط 

ھا و  یتاعتماد بر انھا، از ذھن
ھای انباشته شده  فرض پیش

از تعصبات سنتی، دینی، 
غیرعلمی و غیردمکراتیک 

 باشد می



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه    ٧٢ شماره    

  ... بررسی ابعاد فساد
  ١٢ادامه از صفحه 

مشاورین، دفتردارھا، تعین تکلیف برای 
ھای جبرانی و کنکور به صورت  کالس

اجباری، برگزاری اردوھای اجباری، 
کاھش غیر استاندارد و غیر قانونی 
پرسنل اداری و آموزشی برای خود 
شیرینی در نزد روسا و معاونین اداره 

جوئی و کاھش  ی چون صرفهتحت عناوین
کشی از  بار مالی و در واقع برای بھره

ھمکاران و معلمان فنی جھت کارھای 
ھا نمونه دیگر  جانبی خود و مدرسه و ده

 توان نام برد.  از این قبیل می
یک نمونه از این مصادیق اینگونه است 

ھا به اداره  که وقتی ھنرآموزان ھنرستان
د که اداره شون کنند متوجه می رجوع می

از عدم وجود انباردار یا سرپرست یا 
استادکار برای کارگاھھای ھنرستان 

اطالع بوده و مدیر خودسرانه از اینکه  بی
ھا کند  درخواست نیرو برای این قسمت

خودداری نموده است و در برخی موارد 
آید که عمال کار  کاشف به عمل می

انباردار یا استادکار را خود دبیر ھنرآموز 
خبر از وی مدیر به صورت  انجام داده و بی

صوری اسم افراد دیگری را به عنوان 
استادکار یا انباردار یا استادکار رد کرده 
حال آنکه معلم چیزی از این موضوع 

دانسته است و حقوق دریافتی بین  نمی
مدیر و کسی که اسم او رد شده است 
و از باند مافیای اوست، تقسیم 

  گردد. می

  

  

  

  

  

  

برداری شخصی/ گروھی از  : بھرهب
  پست مدیریتی

ست  ھائی این شاخص از جمله شاخص 
ھا و مصادیق فساد  که عمده نمونه

توان در آن لیست کرد. از  مدیران را می
تحمیل لباس فرم و لباس کارگاه به 

آموزان (جھت گرفتن رشوه و  دانش
درآمدزائی برای فرد مدیر یا مافیای او) تا 

از اولیای دانش قانونیپول گرفتن غیر
آموزان تحت عناوینی چون ھمیاری و 
کمک به مدارس در مواقع مختلفی 

از … نام، دادن کارنامه و  ھمچون ثبت
ھای کنکور و جبرانی با  برگزاری کالس

ھا و  باند مافیای مدیر تا پذیرش آقازاده
ھا به عنوان سرباز معلم، از  نورچشمی

سوء استفاده از اموال ھنرستان، 
کشی از  ھا و مدارس تا بھره دبیرستان

معلمان برای آموزش خصوصی به اقوام 
خودش و از دستکاری در حساب 

ھای مالی مدارس که کم کم دارد  کتاب
افکار عمومی را به این مساله حساس 
می کند. در کنار این فساد ھای علی 
الظاھر پذیرفته از طرف اداره صرفا سوء 

برای ترقی  استفاده مدیران از پست خود
در اداره و دخالت در انتخابات و صف بندی 

ھای سیاسی است که ممکن است منجر 
به برخورد با مدیران گردد و عزل و نصب آنھا را 

  نتیجه دھد.

ج: ترسو، متعصب، دروغگو و ریاکار 
  بودن مدیران

از آنجا که اکثر مدیران مدارس افرادی ترسو  
کرنش و شوند تا در مقابل اداره  انتخاب می

یافته  نرمش داشته باشند، به صورت سازمان
ھای ضمن خدمت مدیریتی، نحوه  در کالس

دروغ گفتن به صورت غیر مستقیم به آنھا 
شود. مدیران مدارس ھر آنجا  آموزش داده می

که به سود آنھاست و پای منافع مالی و 
صنفی معلم در میان است از حربه دوستی و 

و اولیای رفاقت و حسن ھمکاری معلم 
آموزان حرف  آموز و حتی خود دانش دانش

زنند و ھرجا که پای نظم و مقررات و  می
وظیفه معلمان به میان آید قوانین را به رخ 

ند.   کشانند و مدافع نظم و انظباط معلمان می
عموما ھم نظم و انظباط را در چند کار 
سطحی مثل زود آمدن معلم به مدرسه، تا 

آموز را در کالس نگاه  شآخرین لحظه زنگ دان
داشتن، امضا کردن دفاتر حضور و غیاب و 
ھرچه زودتر دادن سواالت امتحانات دی و 

کنند و اینکه  خرداد و شھریور تعریف می
آموزان  ھا ساکت و تعداد دانش کالس

  مرجوعی به معاونت کم باشد.

آموزان ھم کوتاه بودن موی سر و  برای دانش 
س و اندکی کارھای نیاوردن موبایل به مدار

فانتزی و سمبولیک ورزشی و شرکت فعال 
در مراسم بی خاصیت صبحگاه در نظر می 
گیرند. در این میان توان مدیریت و معاونین او 

گردد به  به اجرای ھمین موارد خالصه می
کنند مثال  طوری که بر روی آن تعصب پیدا می

آموزان از مصادیق  بلند بودن موی سر دانش
بتذال و بد بخت شدن نوجوان بوده و فساد و ا

ھا و مشکالت مالی و  دیگر مسائل و بحران
آموزان مھم نیست و یا اگر  خانوادگی دانش

  ھست ربطی به مدیر و معاونین وی ندارد.

ناگفته پیداست که در چنین وضعیتی عمده  
درآوردی  ھا برای اجرای قوانین من گیری سخت

بر انھا، از مدیران در بھترین شرایط اعتماد 
ھای انباشته شده از  فرض ھا و پیش ذھنیت

تعصبات سنتی، دینی، غیرعلمی و 
باشد و در بدترین شرایط  غیردمکراتیک می

شک و عدم اعتماد به آنھا، ناشی از ریاکاری 
و دو روئی مدیران مدارس است. این 

ست که اوضاع مدارس بخاطر ھمین  درحالی
ست. و  یھا به شدت بحران تعصب و ریاکاری

ھای آموزشی و  کامال در زمینه سیاست
فرھنگی غلط القا شده بر مدیران از این لحاظ 
آموزش و پرورش عمال ورشکسته شده 

  است.

  

  

  

  

  

  

دار بین آمارھای ارائه  د: فاصله معنی
  ھای موجود شده و واقعیت

دستکاری مدیران در فاکتورھای مالی  
ولیا در آموزان و ا مدارس، اخاذی از تعداد دانش

مسائل مالی برای برگزاری اردوھا، تامین 
ھا، اجبار  ھا و کارگاه قطعات کاری آزمایشگاه

حساب و کتاب و  معلمان به نمره دھی بی
ھای مخفیانه، حداقل نشان  نمره فروشی

دادن مشکالت مدارس و امکانات و تجھیزات 
  ست. از موارد متعدد چنین آمارھائی

ت کلی و موارد مطرح شده فقط اشارا 
فھرست وار از مصادیق فساد مدیران در 
قالب چھار شاخص فوق است. البته ھم در 
جنبه شاخص دھی و ھم ذکر مصادیق و 
نمونه چه به صورت جزئی و چه به صورت 
کلی موارد متعددی وجود دارد که از آنھا 

  صرفه نظر شده است.

  

  

  

  

  

  
  علل فساد مدیران

  قوانین -١
ھا مربوط به  نهبرخی از این علل و زمی 

ھای مصوب ادارات و  قوانین و آئین نامه
سازمان و وزارتخانه آموزش و پرورش است 

گرا،  که ایدئولوژیک، تبعیض آمیز، قومیت
جنسیتی، طبقاتی، نابرابر،غیرعلمی، 
غیراستاندارد و غیر دمکراتیک است. 

انگاری  ھمچنین قوانین مصوب از ذھنیت
در سطوح  مدیران و مشاوران و کارشناسان

ھاست که  باالی وزارتی و اداره کل
گیری  ھا و معیارھای تصمیم ترین مالک عینی

آنھا آمارھای غیرواقعی و دستکاری شده و 
مند ھمان  دار و ھدف غیر دقیق و جھت

آموزان  مدیران است. معلمان و اولیاء دانش
در وضع یا تصویب قوانین نقشی ندارند و 

  صرفا باید مطیع آن باشند.
  
عدم اطالعات کافی معلمان و دانش  -٢

  اولیای آنھا از حقوق قانونی اشاناموزان و 

ترین قشر در  اکثر معلمان به عنوان مسول 
مجموعه آموزش و پرورش از نگاه مردم 

شوند، حال آنکه نه تنھا  شناخته می
ھا در وضع قوانین شرکت و دخالتی  معلم

ندارند بلکه آنھا و ھمچنین اولیاء 
موزان حتی از ھمان قوانین یکسویه و آ دانش

دیکته شده مطلع نیستند و لذا امکان سوء 
کنند.  استفاده و فساد مدیران را فراھم می

این امر بخصوص در بین مدیران مدارس کارو 
دانش به وضوح مشھود است و مدیران به 
دلخواه حتی قوانین خیلی آشکار را به سود 

  کنند. خودشان تفسیر می

گرانه اداره از مدیران در  سرکوبحمایت  -٣
  مقابل اعتراض معلمان

خوار بودن شخصیت  خوارمایه و رانت -٤
  فردی مدیران

سوء استفاده اداره از حماقت،  -٥
  طلبی مدیران کاری و قدرت خالف

ھای نئولیبرالی ساختار  سیاست -٦
اقتصادی موجود که دست مدیران را برای 

  ...سودجویی بیشتر باز می گذارد 

  ٢٠ادامه در صفحه 

 

صرف نظر از ھمه انتقادھا یا 
ھائی که بر قوانین  مخالفت

وزارت آموزش و پرورش وارد 
است، حتی اگر ھمدالنه با 
ھمان قوانین پیش برویم 

توان به یک تعریف  می
 حداقلی از فساد رسید

برای آن که بتوان این مصادیق و 
ھای فساد را بھتر و بیشتر  نمونه

درک کرد ابتدا فھرستی از 
ھای فساد ارائه  شاخص

رای گردد تا مستمسکی ب می
شود در  آنچه فساد نامیده می

 دست داشته باشیم

فساد مدیران اگرچه در نفس  
خود مخرب و ویرانگر است اما 
برای حاکمیت کار راه انداز و 
گرداننده نظام عقیم آموزشی 

 است



  

   ١۴ صفحه  ٧٢ شماره    

 

  !چ خوب ک رشد جمعیت منفی شد   
 صادق کار   

ھای  دی ماە، ب نقل از "محمد جواد محمودی" رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست ٢٣خبرگزاری "فارس" روز                          
جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی، خبر از منفی شدن نرخ جمعیت داد. آن طور ک از گفت محمودی بر می آید، نرخ رشد 

ش مثبت بودە، ولی امسال وارد مرحل منفی شدە است. بنا ب پیش بینی این مقام مسئول نرخ رشد جمعیت در جمعیت در سالھای پی
است و در آینده ھم نه تنھا افزایش نرخ  ١٫٢٩سالھای آیندە نیز منفی خواھد بود. ب گفت وی: "اکنون نرخ رشد جمعیت در کشورمان 

ً منفی شدن نرخ رشد، از نظر رئیس کمیته رشد جمعیت نداریم، بلکه شاھد کاھش نرخ رشد  جمعیت در کشورمان خواھیم بود." ظاھرا
ھای جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقالب فرھنگی مطلوب نیست و بھمین خاطر او دست ب دامن مرکز  مطالعات و پایش سیاست

این گزارش البت ب دالیلی ک چندان برای عموم  ھای علمیه شدە تا چارەای برای برگرداندن این روند بیاندیشند. در مدیریت حوزه
 ناشناخت نیستند، اشارەای ب علل منفی شدن نرخ زادوولد نشدە است.

ای و  تعدادی از مسئولین ارشد  نرخ رشد جمعیت در حالی وارد مرحل منفی شدە ک طی سالھای گذشت چند نوبت علی خامن
  ە بودند و تبلیغات شدیدی برای تشویق مردم ب بچ دار شدن ب راە انداخت اند وحکومتی نسبت ب خطر کاھش جمعیت ھشدار داد

فروش و عرض وسایل جلوگیری از بارداری را محدود و تحت نظارت قرار دادەاند. با این ھم این اقدامات نتیج عکس دادە اند. بسیاری از 
، از ھمان آغاز برنام ریزی مسئ والن برای افزایش جمعیت، اساسا بھان مقامات دولتی برای افزایش نرخ رشد کارشناسان ذیربط با مسئل

اند، با تشویق مردم ب افزایش   را نامربوط و اند ناکارا دانست و ھر یک ک جرات اظھار نظر داشت روش ھایی را ک مسئوالن در پیش گرفت
زیادە از حد تحمل و توانایی ھای آن می دانند    ر، جمعیت کنونی را نیززادوولد مخالفت کردە اند و بسیاری با اشارە ب شرایط اقلیمی کشو

  و طرفدار کنترل نرخ رشد جمعیت اند.

زمانی ک آمار طالق سال ب سال بیشتر و عمر زندگی زناشویی کوتاھتر می شود، نزدیک ب دە میلیون نفر جمعیت کنونی کشور، 
میلیون زیر خط فقر و یا خط  ١٠ود دارند ک فاقد حداقل امکانات اولی زیست اند، بالغ بر میلیون نفر حاشی نشین وج ١٢بیکاراند، حداقل 

مطلق فقر ب سرمی برند، ھزاران نفر شبھایشان را در کارتن ب صبح می رسانند و دەھا ھزار زن برای تامین معاش ب تن فروشی روی 
ود و دریاچ ھا و سفرەھای زیرزمینی در حال خشکیدن اند... ب فرض این ک تأمین آب مردم ھر روز دشوارتر می ش  آوردەاند، زمانی ک 

حتی دالیل مسئوالن برای تشویق افزایش جمعیت درست باشد، کجای این تشویق با عقل سلیم جور در می آید؟ از آن گذشت ازدواج 
دار شدن امر خصوصی ھر انسانی است و بخصوص در شرایطی ک مردم می بی نند زندگی کردن در این شرایط این ھم کردن و بچ

نکنند. امروزە حتی در کشورھایی ک مردم از وضعیت رفاھی  دشوار و پرھزین است، معلوم است ک از این خواست مسئوالن پیروی
فی یا بسیار نسبی و امنیت اجتماعی برخوردارند، نرخ رشد جمعیت با وجود این امکانات و پیری جمعیت ک یک واقعیت است، غالبا من

ناچیز است. مسئوالن جمھوری اسالمی در حالی ک سعی می کنند آمار جمعیت را باال ببرنند اما حاضر ب پذیرش ھیچ تعھدی در قبال 
  آن نیستند.

ران برای کشور، مردم و طبیعت ن تنھا نگ -حداقل برای یک دورە دە سال  - با این اوصاف ب نظر می رسد منفی شدن نرخ رشد جمعیت 
کنندە نیست بلک ب خیر و صالح ھم است و البد مردم نیز این را خوب تشخیص دادەاند ک ب حرفھای مسئوالن گوش نکردەاند. جمعیت 
ایران ھنوز جوان است و با وجود این ھم جوانان تحصیلکردە جویای کار کشور ما حداقل در یک دورە دە سال برای تامین نیروی کار کافی 

واھد داشت. از ھمین روی برای مسئوالن شاید بھتر باشد ک بجای کمک گرفتن از روحانیان قم برای افزایش جمعیت و ھدر مشکلی نخ
ای علمی بر اساس  دادن پول، ب عدم اقبال مردم از طرح افزایش جمعیت توج کنند و ب کارشناسان روی بیاورند و با کمک آنھا برنام

ط کشور برای کن " رھبر ھزین نکنند و نیازھا و شرا ترل معقول نرخ رشد جمعیت تدوین کنند و بیش از این برای اجرای "فرمایشات ملوکان
  معضل روی دست مردم نگذارند.

 

  از متن برنامه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
 حقوق کارگران و مزد بگیران

المللی حقوق اقتصادی و  اعالمیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در حق کار اساسی 
اجتماعی برآن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری 

داند و برای عملی کردن برنامه زیر  رنامه خود میو ارتقا ھمه جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو اولویت ھای ب
 کند: تالش می

  ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ـ تشکیل سندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکل

 ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی.

  غلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغلی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند.ـ تضمین امنیت ش
 ـ تامین حداقل حقوق برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.

وق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و فراھم آوردن ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حق 
  ھاى شغلى برابر برای زنان و مردان. منابع، امکانات و فرصت

ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و  ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه
  ھای آنان. وادهخان

ھای کار به منظور حفظ ایمنی و سالمت کارگران و  ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار و ایمنی وسایل و محل
  مزدبگیران.

ھای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسھیالت، دمکراتیزه و کار آمد کردن  ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی 
  ھای کارمندی و کارگری. ھای بازنشستگی به اتحادیه زمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوقسا

  ھای صنفی. ھای واحدھای تولیدی از طریق سازمان گیری ـ فراھم آوردن حق اظھار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم
  المللی کار. سازمان بین ھای اساسی ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون 

... 



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ٧٢ شماره    

با وجود آن که سه سال از ریاست 
گذرد، او ھنوز   جمھوری حسن روحانی می

به وعده ھایش برای تالش در جھت احترام 
بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم 

شمار زیاد  عمل نکرده است. در این سال،
ھا به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر   اعدام

ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه مه 
با انتخابات دوره دوم ریاست  ٢٠١٧

ھای تندرو که   جمھوری روبرو است، جناح
ھای امنیتی و قضایی کشور    بر دستگاه

تسلط دارند، با بی احترامی آشکار نسبت 
وری و بین به معیارھای حقوقی کش

  المللی به سرکوب شھروندانی که می
خواستند از حقوق حقه خود برخوردار 
گردند، ادامه دادند. آن دسته از اتباع 
ایرانی که دارای تابعیت دوگانه اند و نیز 
شھروندانی که از خارج به ایران بازگشته 
بودند به ویژه در معرض خطر دستگیری 

» غربعوامل «مقامات ایران که آنھا را 
  خواندند، قرار داشتند. می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
اعدام، مصونیت از شکنجه و 

 رفتارھای غیر انسانی

ھای   ھا در ماه  علیرغم کاھش اولیه اعدام
اکتبر  ٢٥، مقامات ایران تا ٢٠١٦نخست 
تن را اعدام کردند. اما به  ٢٠٣حداقل 

ھای حقوق بشر شمار اعدام   گزارش گروه
تن بالغ گردد  ٤٣٧شدگان ممکن است به 

که اکثر این افراد در نیمه دوم سال اعدام 
اند. به گفته مقامات دولتی، افرادی  شده

که به تخلفات مواد مخدر محکوم شده 
بودند، اکثر اعدام شدگان را تشکیل 

  دھند. می

بر طبق قانون ایران، بسیاری از جرائم بدون 
، ارتداد، روابط »سب النبی«خشونت مانند 

انه، زنای محصنه، و تخلفات ھمجنسگرای

  بان حقوق بشر گزارش ساالنه سازمان دیده    
 درباره ایران 

 
مواد مخدر، مجازات اعدام دربر دارند. در 

ای را  اعضای مجلس الیحه ٢٠١٥دسامبر 
برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات 
بدون خشونت مواد مخدر تقدیم مجلس 
کردند. اما با وجود آن که این ابتکار مورد 
توجه چندین تن از مقامات قرار گرفت، ھنوز 

نه اقدامی بر روی آن صورت نگرفته ھیچ گو
  است.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اوت مقامات اعالم کردند که حداقل  ٢در روز 
شد از اعضای گروھی  تن را که ادعا می ٢٠

اند که ایران آنھا را یک سازمان تروریستی به 
آورد، به جرم محاربه اعدام  حساب می

ھای حقوق بشر معتقدند که   اند. گروه کرده
تن مردان کرد و اھل سنت  ٣٣جزء  این افراد

 ٢٠١٠و  ٢٠٠٩ھای   اند که طی سال
اند و پس از تحمل آزار و اذیت  دستگیر شده

و شکنجه در حین بازداشت، طی محاکماتی 
ناعادالنه به اعدام محکوم شدند. در ماه اوت 
مقامات در استان خوزستان سه شھروند 
ً به اتھام اعمال تروریستی  عرب را ظاھرا

  م کردند.اعدا

اصالحات جدیِد انجام شده در قانون مجازات 
دھد با به  اسالمی ایران به قضات اجازه می

کار گرفتن اختیارات خود، خردساالن را به 
اعدام محکوم نکنند. با وجود این ایران در 

به اعدام افراد خردسال ادامه  ٢٠١٦سال 
ژوئیه سازمان عفو بین الملل  ١٨داد. در روز 
که مقامات ایران حسن افشار را  گزارش کرد

سالگی  ١٧اند. وی در سن  به دار آویخته
دستگیر گردیده و به لواط به عنف محکوم 

زندانی که در صف اعدام  ٤٩گردید. حد اقل 
شوندگان قرار دارند، در ھنگام ارتکاب جرم، 

  اند. سال داشته ١٨کمتر از 

در ماه مارس کمیته حقوق کودکان سازمان 
شد که شالق زدن ھنوز برای  ملل متذکر

پسران و دخترانی که جرائم بخصوصی را 

شوند، مجازاتی قانونی به شمار  مرتکب می
ھایی اشاره   رود. این کمیته به گزارش می
» درمان«دارند برای  کند که اظھار می می

زنان و مردان ھمجنسگرا، دوجنسگرا، 
دگرجنسیتی و دو جنسه، به آنان شوک 

  شود. میالکتریکی داده 

مه گزارش کردند که  ٢٥ھای ایران در   رسانه
کارگر را در استان  ١٧مقامات آن کشور 

اند زیرا کارفرمای  آذربایجان غربی شالق زده
ایشان، آنھا را به دلیل اعتراض نسبت به 
اخراج چند تن از ھمکارانشان، تحت تعقیب 
  قانونی قرار داده است.

  
ا محاکمات عادالنه و نحوه رفتار ب

  زندانیان

ھای انقالب   ھای ایران و به ویژه دادگاه  دادگاه
ً در برگزار کردن محاکمات عادالنه، قصور  مرتبا

ھا در   شود که این دادگاه اند و گفته می ورزیده
کنند  محاکمات خود، به اعترافاتی استناد می

که تحت شکنجه گرفته شده اند. قانون ایران، 
ل، به ویژه حق متھم برای دسترسی به وکی

  سازد. در طی مرحله بازجویی را محدود می

  

  

  

  

بر طبق قانون آئین دادرسی کیفری ایران، 
افراد متھم به جرایم امنیت ملی، بین 

ای، و نیز  المللی، جرایم سیاسی و رسانه
متھمان به جرایمی که مجازات آنھا اعدام، 

توان تا یک  حبس ابد یا قصاص است را می
به مشاورۀ حقوقی در  ھفته بدون دسترسی

بازداشت نگاه داشت. به عالوه، آنھا مجبورند 
وکیل مدافع خود را از میان فھرست وکالِی از 

ای انتخاب نمایند که توسط  پیش تأئید شده
  اند. رئیس قوۀ قضائیه تعیین گردیده

چندین زندانی سیاسی و افراد دیگری که به 
جرایم امنیت ملی متھم شده بودند، به علت 

ھای   دم دسترسی کافی به مراقبتع
پزشکی در طی دوران بازداشت خود، دچار 
رنج فراوان گردیدند. در ماه آوریل، امید 

 ٢٠١٢کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال 
سال حبس محکوم شده بود، پس از  ١٠به 

آن که مسئوالن بدون ھیچ گونه دلیلی 
دسترسی وی به معالجات پزشکی الزم را به 

  ...نداختند، تأخیر ا

   ١٦ادامه در صفحه 

ھای فرھنگی و   دولت فعالیت
ھای   سیاسی در میان اقلیت
چ را آذری، کردی، عرب، و بلو

محدود نمود. اما در ماه اوت، 
شرکت کنندگان در 

ھای کنکور سراسری   آزمون
ھای کشور، اجازه   دانشگاه

ھای کردی و   یافتند زبان
ترکی را به عنوان رشته 
تحصیلی اصلی خود در 
مقطع کارشناسی انتخاب 

 نمایند

در ماه مارس کمیته حقوق 
کودکان سازمان ملل متذکر 

نوز شد که شالق زدن ھ
برای پسران و دخترانی که 
جرائم بخصوصی را مرتکب 

شوند، مجازاتی قانونی  می
رود. این کمیته  به شمار می
ھایی اشاره   به گزارش

دارند  کند که اظھار می می
زنان و » درمان«برای 

مردان ھمجنسگرا، 
دوجنسگرا، دگرجنسیتی و 
دو جنسه، به آنان شوک 

 شود الکتریکی داده می
 

ی برجسته مخالف ھا  چھره
دولت، میرحسین موسوی، 
زھرا رھنورد، و مھدی کروبی 
بدون ھیچ گونه اتھام یا 

تا  ٢٠١١ای از فوریه  محاکمه
کنون در حصر خانگی به سر 

 برند می

 ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
 

 



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه     ٧٢ شماره    

  گزارش ساالنه
  ١٥ادامه از صفحه 

قرار گرفت تا کلیه  تحت عمل جراحی
راستش را که به علت ابتال به سرطان 
دچار اختالالتی شده بود، از بدن وی 

  خارج کنند.

  
  آزادی بیان و اطالعات

آزادی بیان و ابراز عقاید مخالف، کماکان 
دچار محدودیت شدید بود و مقامات به 
دستگیری و متھم کردن روزنامه نگاران، 

ھای   وبالگ نویسان و فعاالن رسانه
خواستند از حق خود  اینترنتی که می

برای آزادی بیان استفاده کنند، ادامه 
  دادند.

  

در ماه آوریل یک دادگاه انقالب روزنامه 
نگاران آفرین چیت ساز، احسان 
مازندارانی و سامان صفرزایی را به 
ترتیب به ده، ھفت، و پنج سال حبس 
محکوم نمود و داوود اسدی، برادر 

روزنامه نگاری که  ھوشنگ اسدی،
ساکن فرانسه است، را به پنج سال 
حبس محکوم کرد. محکومیت مازندرانی 
و چیت ساز توسط دادگاه تجدید نظر به 
ترتیب به دو و پنج سال کاھش یافت. 
شاخه اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
چھار تن را به ھمراه عیسی سحرخیز، 
 روزنامه نگار، دستگیر و آنھا را متھم کرد

اند و با » شبکه نفوذی«که جزء 
  اند. ھای خارجی تبانی کرده  رسانه

در ماه ژوئن، ایران اجرای قانون جرم 
سیاسی را آغاز نمود که در عین حال 
که در انجام محاکمات عادالنه گامی به 

تواند  پیش گذاشته، اما ھنوز ھم می
آزادی بیان را محدود نماید. بر طبق این 

ھای   حرمتی به مقام قانون، توھین یا بی
اگر با انگیزه اصالح امور «رسمی دولت 

کشور باشد و نه به قصد ضربه زدن به 
اصل نظام، جرم سیاسی محسوب 

اما زندانیان سیاسی باید » شود. می
جدا از مجرمان عادی محبوس شوند و 
محاکمه آنان باید عمومی و در حضور 
ھیئت منصفه انجام شود مگر آن که 

مل به زیان اختالفات انجام این ع
ھای   خانوادگی، امنیت ملی، یا آرمان

  مذھبی و قومی تلقی گردد.

ھای   صدھا وبسایت از جمله رسانه
اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر 
کماکان در ایران مسدود اند. دستگاه 

ھای شھروندان بر   امنیت کشور فعالیت
ً زیر   روی رسانه ھای اجتماعی را شدیدا

. صدھا تن کاربر این نظر داشت
ھای اجتماعی به ویژه تلگرام و   رسانه

اینستاگرام به دلیل اظھار نظر در مورد 
موضوعات بحث برانگیز از جمله مد، 
توسط سپاه پاسداران انقالب، احضار و یا 

  دستگیر شدند.
در سال گذشته پلیس و قوه قضائیه از 

ھا کنسرت موسیقی در   اجرای ده
کشور، به ویژه ھای مختلف   استان

آنھایی که دارای خوانندگان و نوازندگان زن 
  بودند، جلوگیری نمود.

  آزادی انجمن، تجمع، و رأی دادن

ھا ایرانی در انتخابات   در ماه فوریه میلیون
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
شرکت کردند. در زمان پیش از انتخابات، 
شورای نگھبان، ارگانی که مسئول تأئید 

مزدھاست، اکثریت نمایندگانی که به نظر نا
رسید وابسته به جنبش اصالح طلبان  می

باشند را بر اساس یک سلسله معیارھای 
تبعیض آمیز و خودسرانه، رد صالحیت نمود. 
پس از انتخابات، در یک حرکت بی سابقه، 
شورای نگھبان مینو خالقی را که از شھر 

ه با اصفھان انتخاب شده بود، به اتھام آن ک
  یک مرد دست داده است، رد صالحیت کرد.

ھای   مقامات به تعقیب اعضای اتحادیه
صنفی ادامه داده و آزادی تجمع و انجمن 

  ایشان را کماکان محدود کردند.

  

  

  

  

  

  

فوریه یک دادگاه انقالب اسماعیل  ٢٢در روز 
عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان را که از 

به سر تا کنون در بازداشت  ٢٠١٥ژوئن 
سال حبس محکوم نمود. این  ٦برد، به  می

حکم تا حدی به دلیل آن بود که وی در روز 
مه تجمع اعتراضی معلمان در برابر  ١٥

  ساختمان مجلس را سازماندھی کرده بود.

ھای دانشجویی یا   به دنبال ابطال برنامه
ھای غیر قانونی مقامات غیر   دخالت

ھا، در  هدانشگاھی در دستور کار این برنام
سازمان دانشجویی  ٩٢ژوئیه،  ٢٧روز 
ای خطاب به رئیس جمھور روحانی  نامه

فضای رعب «منتشر نمودند که در آن تداوم 
ھای ایران را مورد   در دانشگاه» و تھدید

انتقاد قرار دادند. در حالی که بھاره ھدایت، 
فعال حقوق دانشجویی و زنان، پس از 

زاد شد، شش و نیم سال حبس از زندان آ
ضیا نبوی یکی از فعاالن برجستۀ 

برد.  دانشجویی ھنوز در زندان به سر می
به دنبال  ٢٠٠٩ھر دوی این افراد از سال 

انتخابات ریاست جمھوری آن سال و برای 
ھای حقوقی مسالمت آمیز شان   فعالیت

  محبوس گردیدند.

  
مدافعان حقوق بشر و زندانیان 

  سیاسی

قوق بشر و شمار زیادی از مدافعان ح
فعاالن سیاسی از قبیل عبدالفتاح سلطانی 

ھای مسالمت آمیز خود در   به دلیل فعالیت
زندان باقی ماندند. در ماه مه یک دادگاه 
انقالب، نرگس محمدی، فعال ایرانی 

برجسته حقوق بشر را که اکنون یک سال 
برد، به دلیل  است در بازداشت به سر می

گام به گام  عضویت در کمپین ممنوعۀ لغو«
  سال حبس محکوم نمود. ١٦به » اعدام

یک دادگاه انقالب محمدی را  ٢٠١٠در سال 
ھای حقوقی اش به شش   به علت فعالیت

سال حبس محکوم نمود اما مقامات او را به 
دلیل وضعیت پزشکی خطرناکی که از آن 

برد و کماکان به آن مبتالست، آزاد  رنج می
کبودوند،  کردند. در ماه مه محمد صدیق

مدافع برجسته حقوق بشر و رئیس سابق 
سازمان حقوق بشر کردستان در سال نھم 
حبس خود در اعتراض به اتھامات جدیدی که 
علیه وی مطرح گردیده بود، دست به 

   اعتصاب غذا زد.

ھای برجسته مخالف دولت، میرحسین   چھره
موسوی، زھرا رھنورد، و مھدی کروبی بدون 

 ٢٠١١ای از فوریه  ا محاکمهھیچ گونه اتھام ی
برند.  تا کنون در حصر خانگی به سر می

ھا را از انتشار   دادستان تھران که رسانه
اسم رئیس جمھور سابق ایران محمد 
خاتمی، ممنوع ساخته است، وی را از 
حضور در چندین گردھمایی عمومی نیز 

  ممنوع ساخت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  حقوق زنان

حوال شخصیه زنان ایران در موضوعات ا
مربوط به ازدواج، طالق، ارث و حضانت فرزند 
با تبعیض روبرو اند. زنان صرف نظر از 
سنشان برای ازدواج باید رضایت ولی مذکر 

توانند ملیت خود  خود را داشته باشند و نمی
را به شوھرشان که متولد کشور دیگری 
باشد و یا به فرزندان خود منتقل نمایند. زنان 

وانند بدون داشتن اجازه کتبی ت متأھل نمی
شوھرشان، پاسپورت دریافت کرده و یا به 

  خارج از کشور سفر کنند.

کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد در 
ماه مارس گزارش کرد که سن ازدواج برای 

سال است و مقاربت جنسی با  ١٣دختران 
سال قمری باشد،  ٩دخترانی که سنشان 

ضات اختیار و شود و نیز ق جرم محسوب نمی
ھای   اجازه دارند برخی از مرتکبان قتل

  ناموسی را بدون مجازات آزاد نمایند.
...  

   ١٧ادامه در صفحه 

ھای ایران و به ویژه   دادگاه
ً در   دادگاه ھای انقالب مرتبا

ت برگزار کردن محاکما
اند و  عادالنه، قصور ورزیده

شود که این  گفته می
ھا در محاکمات خود،   دادگاه

به اعترافاتی استناد 
کنند که تحت شکنجه  می

 گرفته شده اند
 

دولت ایران بھائیان را از 
داشتن آزادی مذھب 

کند و علیه آنان  محروم می
شود. از  ئل میتبعیض قا

 ٨٥حداقل  ٢٠١٦اکتبر 
ھای ایران   بھایی در زندان

اند. ھمچنین  محبوس بوده
نیروھای امنیتی به تعقیب 
افرادی که از اسالم به 
مسیحیت گرویده بودند، و 

کلیساھای «اعضای جنبش 
که در منازل » خانگی

خصوصی برای عبادت گرد 
 آیند، ادامه داد ھم می

شده اصالحات جدیِد انجام 
در قانون مجازات اسالمی 
ایران به قضات اجازه 

دھد با به کار گرفتن  می
اختیارات خود، خردساالن 
را به اعدام محکوم نکنند. 
با وجود این ایران در سال 

به اعدام افراد  ٢٠١٦
 خردسال ادامه داد



  
  

   ١٧ صفحه    ٧٢ شماره    

 آزادی زندانیان سیاسی را به خواستی ھمگانی تبدیل کنیم
 

  گزارش ساالنه
  ١٦ادامه از صفحه 

سالگی و پسران در سن  ١٣سن دھد که دختران در  گیرد زیرا قانون اجازه می اما صورت می –اگرچه متداول نیست  –ازدواج با کودکان  
ً اگر قاضی اجازه دھد، ازدواج می ١٥   تواند در سنین کمتر از آن ھم انجام شود. سالگی ازدواج کنند و ضمنا

دھند.  مقامات به منع دختران و زنان از شرکت در یک سری وقایع ورزشی بخصوص، از جمله مسابقات فوتبال و والیبال مردان، ادامه می
ھای استخدامی برای اشتغال در مشاغل دولتی را به حال تعلیق در آورد تا در مورد   رئیس جمھور روحانی آزمون ٢٠١٦ژوئیه  ٣١در 

  ھای آشکاری که علیه زنان در بازار کار وجود دارد تحقیق نماید.  تبعیض

  نحوۀ برخورد با اقلیت ھا
بھایی در  ٨٥حداقل  ٢٠١٦شود. از اکتبر  ه آنان تبعیض قائل میکند و علی دولت ایران بھائیان را از داشتن آزادی مذھب محروم می

اند. ھمچنین نیروھای امنیتی به تعقیب افرادی که از اسالم به مسیحیت گرویده بودند، و اعضای جنبش  ھای ایران محبوس بوده  زندان
  آیند، ادامه داد. که در منازل خصوصی برای عبادت گرد ھم می» کلیساھای خانگی«

اوت، احضار شده و مورد  ٢تن در روز  ٢٠ھای اھل تسنن در مناطق کردنشین، پس از انتقاد از اعدام حد اقل   ه اوت، تعدادی از چھرهدر ما
  بازجویی قرار گرفتند.

گان در ھای آذری، کردی، عرب، و بلوچ را محدود نمود. اما در ماه اوت، شرکت کنند  ھای فرھنگی و سیاسی در میان اقلیت  دولت فعالیت
ھای کردی و ترکی را به عنوان رشته تحصیلی اصلی خود در مقطع   ھای کشور، اجازه یافتند زبان  ھای کنکور سراسری دانشگاه  آزمون

دانشجو را برای تحصیل در زبان کردی در مقطع  ٤٠شود سال گذشته دانشگاه کردستان  کارشناسی انتخاب نمایند. گزارش می
  کارشناسی پذیرفت.

  ران اصلی در صحنه، بین المللیبازیگ

ای را اعالم نمودند که به برنامۀ جامع اقدام مشترک معروف  توافق ھسته» روز اجرای«اش  ژانویه ایران و شرکای بین المللی ١٦در روز 
مان رسیدن به این ای ایران قرار است برداشته شوند. از ز ھای ھسته  ھای اقتصادی و مالی مربوط به فعالیت  است و متعاقب آن تحریم

  اند. توافق، چندین ھیئت نمایندگی تجاری بین ایران و کشورھای دیگر، به ویژه در اروپا، در آمد و شد بوده
ھای   بان حقوق بشر یک برنامه حمله ھای نظامی به سوریه ادامه داد. سازمان دیده  دولت ایران به فراھم کردن کمک ٢٠١٦در سال 

ای  ھای رسانه  اوت، گزارش ١٥ظامیان و نیز شکنجه افراد توسط دولت سوریه را مستند نموده است. در روز عمدی و یکپارچه به غیر ن
  ھای ھوایی به سوریه استفاده کرده است.  ھای نظامی ایران در شھر ھمدان برای حمله  حاکی از آن بودند که روسیه از پایگاه

تحادیه اروپا و معاون رئیس کمیسیون اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران طی آوریل فدریکا موگرینی، نماینده ارشد ا ١٦در روز 
ھای حقوق بشر، مھاجرت، و مواد مخدر با یکدیگر ھمکاری   صدور یک بیانیه مشترک اعالم داشتند اتحادیه اروپا و ایران قصد دارند در زمینه

  متقابل داشته باشند.
ای صادر  تحادیه اروپا گزارش این اتحادیه را در مورد خط مشی این سازمان نسبت به ایران پس از توافق ھستهاکتبر، پارلمان ا ٢٥در روز 

  ھا در ایران ابراز نگرانی شده و درخواست شده تمامی زندانیان سیاسی آزاد شوند.  کرد که در آن نسبت به میزان دلھره آور اعدام
لل متحد عاصمه جھانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در ماه سپتامبر شورای حقوق بشر سازمان م

  برگزیده شده بود اجازه نداد از این کشور بازدید به عمل آورد. ٢٠١١انتخاب کرد. ایران به احمد شھید، گزارشگر پیشین که در سال 

 سازمان دیدبان حقوق بشر  :منبع
 

 !احش حقوق بشر را متوقف کنیداین ھمه سرکوب و نقض ف
  جبھه ملی ایران

ھائی اند که  اسیران وجدان، واژه ایست که به زندانیان سیاسی اتالق شده است. سبب بکار بردن این واژه این است که آنان انسان
ش گذاشته و به بند اسارت ھای جامعه و نه به لحاظ منافع شخصی یا امیال مادی پای پی به ندای وجدان خود برای مبارزه با ناھنجاری

ای از انسانیت در قلبش پرتو افکن باشد، نمی تواند جز به دیده احترام و تکریم به این  اند. ھر آن کس که کمترین شراره گرفتار آمده
نیان اسیران وجدان نگاه نماید. اما متأسفانه صاحبان قدرت در جمھوری اسالمی با برخوردھای خشونت آمیز و غیر قانونی، زندا

ھای سنگین و قرار دادن در شرایط طاقت فرسای جسمی و روحی تحت فشار قرار می دھند. برابر اصل  سیاسی را با محکومیت
حقوقی به ویژه حقوق کیفری ھر مجازاتی باید متناسب با جرم باشد، این اصلی است که مورد پذیرش تمام قوانین جزائی 

ھای  تأسف دستگاه قضایی جمھوری اسالمی برای جرائم سیاسی که از نظر اندیشهکشورھای پیشرفته جھان است. ولی با کمال 
دھد.  ھای سنگین تعیین کرده و حکم می ھای قضائی بین المللی نباید مجازات داشته باشد، مجازات جھانی و سیستم

سرقت مسلحانه باید تعیین سال حبس که برای جرائم قتل عمد و خرید و فروش مواد مخدر و  ١۵ سال حبس یا ٢٠  ھای مجازات
شوند، متأسفانه برای جرائم سیاسی وضع می شوند که ھیچ تناسبی میان شدت جرم و مجازات وجود ندارد. تا آنجا که امروز 

ھای چندین شھر ایران به گوش می رسند که به این  ای از زندانیان سیاسی عقیدتی از زندان اخباری دردناک از اعتصاب غذای عده
اند. این  گین و شرایط زندان و عدم توجه به سالمتی زندانیان و درمان زندانیان بیمار دست به اعتراض و اعتصاب غذا زدهاحکام سن

بدان معنی است که این پیشقراوالن مطالبات جامعه به تنھا وسیله مبارزه که در زندان می توانند در اختیار داشته باشند، یعنی 
اند و اکنون  روز است که از خوردن غذا خود داری کرده  ٧٠ اند. برخی از آنان تا بیش از اقدام نموده نخوردن غذا و دست شستن از جان

 .جان آنان در خطر است

سال زندان محکوم شده است جرم او ایستادن در کنار  ١۶  ھای سنگین به خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر با داشتن بیماری
ھای خود و اظھار عقیده در مورد  نی بر سر مزار آن کارگر وبالگ نویس است که در راه آرمانمادر سالخورده ستار بھشتی و سخنرا

وطنش در زندان جان خود را از دست داد. آقای احمد منتظری فرزند آیت هللا حسینعلی منتظری به جرم منتشر کردن فایل صوتی از 
سال زندان محکوم شده است. بسیاری   ١۶ به ۶٧  ھای تابستان عدامپدر خود آیت هللا منتظری مبنی بر اعتراض آن انسان صادق به ا

ھای دینی،  از فعاالن سیاسی، وکالی دادگستری، دانشجویان، فعاالن حقوق بشر، فعاالن حقوق زنان، کارگران، معلمان، اقلیت
 اند. غیر قانونی به بند کشیده شده ھای ناعادالنه و ھا در سرتاسر کشور با محکومیت روحانیون و دیگر اقشار مردم ایران در زندان

ھا و حصرھای غیر قانونی و اعمال تھدید و فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی را محکوم می کند و ھمه  جبھه ملی ایران بازداشت
اسالمی  خواند و به حاکمیت جمھوری ھای مدافع حقوق بشر در سراسر را به اعتراض به این رفتارھای سرکوبگرانه فرا می سازمان

  دھد که از این ھمه سرکوب و نقض فاحش حقوق انسانی ملت ایران دست بردارد. ھشدار می



  
  

   ١٨ صفحه   ٧٢ شماره    

 نامه اعتراضی شھرداری مادرید به حسن روحانی           
  در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران      

  
یت و تماس گیری فعالین حقوق بشر، شھرداری مادرید نامه زیر را در ارتباط با وضعیت زندانیانی که در اعتصاب در پی فعال

غذا ھستند و سالمتشان در معرض خطر قرار دارد بویژه آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید شیرزاد برای 
 آقای روحانی ارسال داشت.

  متن نامه بقرار زیر است:

٢٠١٦ -١٢ - ٢٨  

  خیابان فلسطین

  کاخ ریاست جمھوری

  تھران

  ؛آقای روحانی رئیس جمھوری محترم جمھوری اسالمی ایران 

گزارشھایی که از طریق ھرانا (مجموعه فعالین در دفاع حقوق بشر در ایران) بدست ما رسیده اند، بیانگر وضعیت خطیر سالمتی تعدادی 
ا بسر می برند. از میان آنھا بویژه وضعیت آرش صادقی، مرتضی مرادپور، علی شریعتی، سعید از زندانیان سیاسی اند که در اعتصاب غذ

  شیرزاد، بسیار نگران کننده است.

از این طریق الزم می دانیم مراتب نگرانی عمیق خود را از وضعیت بسیار خطرناک سالمت این زندانیان که زندگیشان را در معرض تھدید 
  ع شما برسانیم. آنھا به خاطر اعتراض به مجموعه شرایطشان در زندان در اعتصاب غذا ھستند.قرار داده است، به اطال

ایران از جمله امضاکنندگان منشور جھانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل است، انتظار ما آن است که جمھوری اسالمی ایران به وظایف 
  خود در این زمینه عمل کند.

حداقل به بخشی از  رخواست می کنیم در این مورد اقدام کرده و کمک کنید تا زندانیان اعتصابی بتوانند آقای رئیس جمھور، ما از شما د
  خواسته ھایشان دست پیدا کنند تا از این طریق سالمت کاملشان تأمین و از ھر گونه خطری در امان باشند.

  با احترام

  شھرداری مادرید

  ماوریسیو والینته

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

 ترجمه: حمید حسینی

  نامه مسئول روابط بین الملی جبھه متحد چپ اسپانیا                 

  در حمایت از زندانیان سیاسی، عقیدتی در ایران                

 
 قای روحانیآ

  رئیس جمھور محترم جمھوری اسالمی ایران

دھند که تعدادی از زندانیان سیاسی بخاطر اعتراض به شرایطشان در زندان و  مجموعه فعاالن دفاع از حقوق بشر در ایران اطالع می
دفاع ازحقوق اولیه انسانی شان بیش از دو ماه است که در اعتصاب غذا بسر می برند. در این ارتباط وضعیت خطرناک سالمت علی 

  یشان را تھدید می کند.شریعتی، سعید شیرزاد، محمد علی طاھری و حسن رستگاری مجد در حدی است که زندگ

ً بعھده دولت جمھوری اسالمی ایران است.   ما بر این باور ایم که مسئولیت حفاظت از زندگی و سالمت این زندانیان منحصرا

از شما تقاضا می کنیم در این موضوع دخالت کرده تا به درخواستھای این زندانیان پاسخ داده شده و مطابق معاھده ھای بین المللی، 
  شور شما از جمله امضاکنندگان آنھاست، بحقوقشان احترام گذارده شود.که ک

ھمچنین اطالع داریم که در کشور شما متھمان از کمترین ضمانتھای حقوقی در طول بازپرسی و دادرسی خود برخوردار نیستند و اعمال 
ت. الزم به یادآوری است که ایران از جمله امضاکنندگان شکنجه در زندانھا امری متداول برای گرفتن اعتراف به خالفھای انجام ناگرفته اس

  منشور جھانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل است و پایبندی به مفاد آن از وظایف جمھوری اسالمی ایران است.

  امیدواریم این سطور جواب مناسبی از جانب شما داشته باشند.

  با احترام

  ول روابط بین المللی جبھه متحد چپ اسپانیامارینا آلبیول، نماینده پارلمان اروپا و مسئ

 

 

 



  
  

   ١٩ صفحه  ٧٢ شماره    

  ... او یک واسطه
  ٥ادامه از صفحه 

از اینرو شخصیت جذاب و بزرگی است که 
نقش اعتدالی و به اصطالح مھار کننده او 
را در خدمت حفظ و تداوم وضع موجود می 
پسندند. بنابراین، آن که سودای پایان 
، دادن به این نظام در دل داشته باشد

ً نمی تواند در حسرت فقد این  منطقا
مرحوم بنشیند! برعکس اما، ھمه 
اعتدالیون و تمامی اصالح طلبان درون 
نظام و برون نظام جمع شده زیر عبای 
اعتدال او حق دارند که در سوگ سیاسی 
وی بنشینند، زیرا خود را مواجه با از دست 

  دادن یک پشتوانه سنگین می ببینند.

ھا بیشتر صحبت ھا  سالاین که در این  
ای  حول امکان مرگ قریب الوقوع خامنه

می رفته و حساب باز کردن روی نقش 
که ھیچ  -ای  ھای وی در نبود خامنه آفرینی

صحبتی ھم از مرگ خود این رھبر اعتدال 
در واقع بیانگر آرزوھا و تمایالت  -نمی شد

  روانشناسی اجتماعی این جریانات است.

عیت اھمیت دارد که اما تصریح این واق
رفسنجانی حتی در زنده بودنش ھم آب 
در ھاون می کوبید. چون این والیت نبود 
که می بایست خود را در قد و قواره 
اعتدال درآورد، این "اعتدال" در جمھوری 
ً به والیت خدمت  اسالمی است که نھایتا
می کند. نظام والیی نمی تواند در اعتدال 

ً  تضمین سیاسی یابد. وجود والیت اصال
برای تحمیل یک گرایش تنگ نظرانه و 
دگرستیز معینی است بر کل جامعه و به 
ھمین دلیل، نظام والیی نمی تواند رو به 
نرمالیزه شدن بگذارد. این نھاد ایدئولوژیک 

ً و گریزناپذیر  - سیاسی – اقتصادی منطقا
در جھت خالف الزامات جامعه مدرن پیش 

ای غیر طبیعی می رود و مدام ھم در راست
شدن رو به انزوا و انفراد دارد. نظام والیی 
نمی تواند در خدمت اعتدال باشد زیرا در 

ای  ستیز است با حق شھروندی در جامعه
  با باالی ھشتادمیلیون نفر جمعیت. 

این "اعتدال" است که در خدمت آن در 
می آید و با به ھرز بردن بخشی از نیروی 

خیزد. اعتدال تغییر به توجیه آن برمی 

میراث رفسنجانی جھتگیری علیه والیت 
نبود و نمی توانست ھم باشد، سقف 
حداکثر آن تولید مسئله بود نسبت به 
برخی رفتارھای ولی فقیه فعلی. 
"اعتدال" او را بھیچ وجه نباید از جنس 
مقوله مبارزه سیاسی مسالمت آمیز 
مردمی علیه والیت فقیه فھمید. سیاست 

مدنی برای عقب راندن خشونت پرھیز 
بساط دیکتاتوری ولی فقیه در راستای 
برچیدن نظام والیی، تفاوت ماھوی دارد با 
"اعتدال" رفسنجانی اینک خوابیده در کنار 

  خمینی.
از نظر سیاسی نیز این که، رفسنجانی در 
بودنش موثر بوده و در ھمان جھتی ھم 
که شرحش رفت و نه که اکنون در 

چیز زیادی عوض  نبودش. در غیاب او
ً او تار "اعتدال" را رشت و  نخواھد شد. اوال
رفت و از ھمین منظر بود که خود نیز 
پنداشت که کار خود کرده است و بر این 
گمان افتاد که دیگر نسبت به "ادامه 
انقالب" جای نگرانی نیست. او کوشید 
جبھه امتناع گشوده شده در برابر والیت 

رون به جبھه فقیه را با خوردن آن از د
ً ھم موفق شد. او  اعتدال بدل کند و قسما
بخش بزرگی از نیروی جنبش سبز را 

  معتدل کرد و در خدمت سیستم قرار داد. 

فقط یک احتمال وجود داشت که او بتواند 
در زنده بودنش مفید افتد و آن انتخاب 
شدنش بود به عنوان رئیس جمھور. چرا؟ 

ز سرشاخ زیرا که، اینجا و آنجا ناگزیر ا
شدن می شد با ولی فقیه بر سر 

ھا. و این  ھا و سمتگیری سیاست
ھا، تضاد درون ساختاری و مزمن  درگیری

جمھوری با والیت فقیه را عمق بیشتری 
می داد و بدین ترتیب کمک می کرد تا 
شعور سیاسی جامعه ضد والیی دامنه 

  بیشتری به خود گیرد.

ا و آنجا تنھا در چنین حالتی بود که او اینج 
و البته ناخواسته می توانست که در 
خدمت مطالبات جنبش اجتماعی 
شھروندی و جمھوریخواھی قرار گیرد؛ 
یعنی بجای این که او پتانسیل جنبش 
سبز را وسیله قرار دھد، این ظرفیت 
جامعه مدرن بود که او را وسیله خود می 
کرد. این می توانسته خدمت ناخواسته 

مھوری و اصالحات و رفسنجانی باشد به ج
ای که در بیست سال  تحول. اما خامنه

گذشته کوشیده است او را مدیریت کند و 
مقطع به مقطع نیز مناصب کلیدی وی در 
ساختار قدرت را از او باز ستانده، سد 
راھش شد و نگذاشت که یک رئیس 

  جمھور مقتدر در برابرش تراشیده شود.

که در آری، این رفسنجانی "مدیر بزرگ" بود 
ھمین پانزده سال اخیر، توسط دارنده 
اصلی قدرت در والیت فقیه مدیریت شد نه 
که او ولی فقیه را مدیریت کند. مدیریتی 
که حتی نوع کفن و دفن و مراسم او را ھم 
شامل می شود. دستاورد بزرگ "اعتدال" 

این جانشین و  –او سرکار آمدن روحانی
بوده است که  -جایگزین رویکردی وی

تری نیز  اکنون حتی در سطح بسیار پائینت
نتوانسته و نخواسته ھیچ حدی از رفتار 

ای ولی فقیه را به نمایش  مقابله با خامنه
بگذارد. به نمایش ھم نمی گذارد زیرا که، 
او نیز در خدمت نظام والیی رکاب می زند 

  البته با قد و قامتی کمتر. 

و آخرین حاصل کار رفسنجانی زیرک 
حور والیت و در نتیجه سیاسی مس

محبوس والیت، چیزی نبود و نشد مگر راه 
انداختن کارزار در انتخابات دور گذشته 
مجلس شورا و خبرگان که منجر به حذف 
دو یزدی گردید و شاگرد اول شدن او در 

  انتخاب برای خبرگان والیت. 

او که خود نیز از شاھکار انتخاباتی خویش 
ھیچ گاه ھم سخت به ذوق آمده بود، اما 

به روی خود نیاورد که ریاست بر خبرگان 
ً سھم جنتی شد. او بر زمینه ھمین  نھایتا

ھای اعتدالی بود که با مصادره  سیاست
رای بخش بزرگی از اصالح طلبان و مردم 
ضد والیت فقیه، بخش بزرگی از جامعه را 

ھا و  پشت کسانی چون دری نجف آبادی
درھای ھا قرار داد که از کا پورمحمدی

برجسته دوره ریاست و زعامت خود وی در 
ھای بزن و بکوب مخالفان و  آن سال

  اند. منتقدان نظام بوده

آقای رفسنجانی مرحوم، پیش و بیش از 
ھمه، یک واسطه سیاسی بود برای حفظ 

  نظام والیی.

 

 
  ... چپ ایران

  ١١ادامه از صفحه 
مان فوت آقای رفسنجانی، از کسانی که وی را یکی از جنایتکارترین مھره ھای این وضعیت موجب می گردیده است تا در ز  بطور مثال

نظام جمھوری اسالمی می شمارند، تا کسانی که فقدان ایشان را در این شرایط ضربه بزرگی برای کشور می شمارند، خود را در درون 
  ئی را در بر می گیرد؟چپ دموکرات ایران جای دھند. چھارچوب محور سیاسی منشور وحدت چپ چه فراخنا

این وضعیت موجب می گردیده است تا در زمان فوت آقای رفسنجانی، از کسانی که وی را یکی از جنایتکارترین مھره ھای    بطور مثال٢
نظام جمھوری اسالمی می شمارند، تا کسانی که فقدان ایشان را در این شرایط ضربه بزرگی برای کشور می شمارند، خود را در درون 

  چپ دموکرات ایران جای دھند. چھارچوب محور سیاسی منشور وحدت چپ چه فراخنائی را در بر می گیرد؟

راھکار دیگری که ھمچنان بصورت یکی از گرھی ترین مشکالت حل نشده چپ ایران مطرح است، غالب آمدن بر ناکارائی و نبود یک 
تدوین برنامه مشخص و رھبری مؤثر در این زمینه و قابلیت تنظیم استراتژی کارا جھت ھدایت موثر پروژه وحدت چپ ایران است. 

استراتژی کارا از طرف وسیع ترین تشکل سیاسی چپ دموکراتیک ایران در رابطه با چگونگی گرد آوردن طیف ھای مختلف چپ ھای 
شد، یکی از گرھی ترین وظایف انجام دموکراتیک حول محور منشور واحدی که بازتاب دھنده چکیده آرمان ھای نسل ھای امروز و فردا با

  نشده چپ دموکرات است.
منشوری که در برگیرنده محوری ترین باورمندی ھای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، زیست محیطی و انسانی و دیگر  

این پراکندگی دامنه ھر چه  ارزشھای بالنده روز است. عدم وجود چنین سندی و استراتژی کارای اجرائی الزم در این زمینه نه تنھا به
در شرایط بحرانی امروز نتواند نقش تاریخی و ضرور چپ دموکراتیک و نیروھای   بیشتری می دھد، بلکه موجب می شود تا چپ ایران

ود سکوالر دموکرات را ھنگام بوجود آمدن خالء ھای سیاسی ایجاد شده آن طور که شایسته است ایفا نماید. چپ دموکرات ایران با وج
واحد و ویژه  چنین موضع گیریھای پراکنده ای در مورد مسائل حساس سیاسی روز، طبیعتا نمی تواند حضور سیاسی مستقل، مؤثر، 

  خویش را در صحنه سیاسی کشور به نمایش بگذارد.
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  ... بررسی ابعاد فساد
  ١٣ادامه از صفحه 

سیاست ھای نئولیبرالی با آوردن منطق 
ی که از وظایف سود به محیط ھای آموزش

اصلی اشان شده است به مرور آموزش و 
پرورش را به سمت و سویی می کشانند 
که آنچه اھمیت می یابد نه تربیت و 
آموزش درست کودکان بلکه کسب سود 
بیشتر است گو اینکه از جمله وظایف 
مدیران تامین ھزینه ھای مدارس با روش 
ھای در آمد زائی است که قبال به آن 

  .اشاره شد

سیستم ناکارآمد ورانتی در اختصاص  -٧
  ھا ھا و سمت پست

عدم انتخاب مدیران توسط ھنرآموزان،  -٨
  آموزان معلمان، دبیران و دانش

کنکوری شدن و مخروطی شدن  -٩
  آموزش و پرورش

تاکید حاکمیت بر طفیلی کردن و  - ١٠
وابسته کردن نسل آینده به حکومت و لذا 

ظ ظاھر و تاکید و سرمایه گذاری بر حف
اجرای مناسک و عدم اھمیت به مسائل 

  درسی

عدم تخصیص بودجه کافی و الزم از  - ١١
سوی وزارت برای مدارس و اقدام جھت 
  خصوصی کردن آموزش و پرورش

عدم نظارت جدی بر کار مدیران و  -١٢٢
  کنترل مالی آنھا

  بخش دوم

تاثیر فساد مدیران بر روند آموزش، 
  آموزان معلمان و دانش

اد مدیران اگرچه در نفس خود مخرب فس 
و ویرانگر است اما برای حاکمیت کار راه 
انداز و گرداننده نظام عقیم آموزشی 
است. ھمچنین وجوه مثبتی برای آن 
دسته از معلمان سودجو دارد که در باند 
مافیای مدیر منافع مالی را به ھر دلیلی 

اند و معلمی را  انداز خود کرده چشم
دور زدن شرافت و  مستمسکی برای

ارزش کار معلمی دانسته و خواسته یا 
ناخواسته بر خوان گسترده مدیران 

ھای مشروع  نشیند و از سفره دزدی می
که تحت حمایت و ھدایت غیر مستقیم 

  چینند.  اداره است لقمه بر می
اما در بعد منفی بررسی فساد مدیران 
رشد افراطی فردگرائی در معلمان، نا 

گیری  ردگی آنھا، شکلامیدی و افس
باندھای فساد و مافیای آموزشی در 

گریزی،  مدارس، ایجاد ذھنیت قانون
ستیزی در  شکنی و قانون قانون
آموزان و کاھش اعتبار و منزلت   دانش

اجتماعی معلمان و امر آموزش و پرورش 
از نتایج و تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم 

  فساد مدیران است. 

معلمان شریف و زحمت  در این میان اکثر

کش جزء پیمودن طریق نا امیدی و 
سکوت و خون به دل خوردن راه دیگری 
ندارند و معلوم است که در نبود تشکل 
ھای صنفی مستقل و نھاد ھای ناظر 

نه تنھا انگیزه و امیدی برای  ...دمکراتیک 
ماند، بلکه  آموز باقی نمی معلم و دانش

ن نسل آموز به عنوا حتی مناسبات دانش
ھای موجود  ای با واقعیت آینده به گونه

گردد که مدرسه برای او فقط  تنظیم می
یک زندان کوتاه مدت خواھد بود و البته 
آنچه اکنون در نسل ھای منقطع از تاریخ 
سیاسی و آرمانی امان می بینیم، با 
توجه به آمارھای خشونت و اعتیاد و 

  ..دستاورد ان است.

  بخش سوم

  ارزه با فساد مدیرانراھکارھای مب
ھای نخست و میانی  آنچه در بخش 

مقاله ذکر شد، ھر معلم آگاه و آزاداندیش 
جوئی و مقابله و مبارزه با این  را به چاره

حجم گسترده فساد دعوت می کند. 
اگرچه در مقطع فعلی از تاریخ حیات 

روزی و  سیاسی مردم ایران، تیره
اسفناکی شرایط اقتصادی، فرھنگی، 

ماعی و سیاسی جامعه و کشور به اجت
ای شده است که راھکارھای مبارزه  گونه

با این فسادھای ملی و فراگیر تقریبا به 
رسند، اما ھمین معلم  بست می بن

تواند در  داند و می آزاداندیش و آگاه می
سطح خودش و کاراکترھای اجتماعی که 
از او در جامعه وجود دارد راھکارھای 

ی و سیستمی فردی، موضعی، جمع
  اتخاذ کند.

راھکارھای فردی شامل حداقل کردن  
روابط دوستانه با مدیر و رعایت قانون از 
طرف معلم است تا مدیر مدرسه مجبور 

شک عدم ورود  به رعایت قانون گردد. بی
و دخول به باند مافیای مدیر، حفظ فاصله 
از مدیر، نگاه و موضع انتقادی/ اعتراضی 

جایگاھی در مدرسه به او، معلم را در 
دھد که امکان دزدی و فساد را  قرار می

در سطوح فردی و مافیائی در مدرسه 
  کند. ناممکن یا حداقل می

تواند منوط به فاز  راھکارھای موضعی می 
اطالع رسانی باشد. این اطالع رسانی 
در وجه ایجابی خود شامل مطلع ساختن 

آموزان و اولیاء آنھا  سایر ھمکاران، دانش
شان است و در  ز حق و حقوق قانونیا

وجه سلبی شامل عدم ھمکاری 
ھای معلمی با مدیر مدرسه در امور  گروه

  غیر قانونی است.

تواند از  ھای جمعی معلمان می حرکت 
ھای  ھای دسته جمعی، تجمع نگاری نامه

اعتراضی به مشکالت صنفی، آموزشی، 
آموز تا تحصن در  حقوقی معلم و دانش

  منجر گردد.…. ادارات و  مدارس، جلوی

راھکارھای سیستمی منوط به  
ھای مستقل صنفی،  گیری تشکل شکل
ھای مستقل دفاع از حقوق  شکل

آموز، فعال کردن  آموزشی معلم و دانش
اجتماعات صنفی معلمان، شورائی کردن 
مدیران مدارس، درگیر کردن شورای دبیران، 

 آموزی انجمن اولیا و مربیان و شوراھای دانش
  با فساد مدیران است.

  نتیجه گیری

آنچه در بخش پایانی مقاله به عنوان  
راھکارھا در چھار سطح فردی، موضعی، 
جمعی و سیستمی بیان گردید، اگرچه ممکن 
است در صورت اجرائی شدن با موانع و 
مشکالت زیادی مواجه شود اما حداقل 

خواه و  تواند تالش مستمر ھر معلم آزادی می
باشد که از وضعیت فساد عمیق طلب  عدالت

و وحشتناک مدیران مدارس آموزش و پرورش 
برد. در میان راھکارھای فوق به نظر  رنج می

توان با استفاده از ابزارھائی  رسد می می
ھای مجازی (تلگرام، فیس بوک  چون رسانه

رسانی ایجاد  ھائی را برای اطالع کمپین…) و
د فساد کرد و حداقل با افشای مصادیق و موار

مدیران از حساسیت افکار عمومی در جھت 
مبارزه با این فساد گسترده بھره جست. 
ھمچنین از طریق نامه نگاری ما به مسئولین 
و نمایندگان مجلس در صورت امید به انجام 

توان برای شورائی شدن  کار از طرف آنھا، می
انتخاب مدیران تالش کرد. اما راھکار اصلی و 

ج واقعی کار است، ھمانا آنچه به نظر عال
ھای مستقل صنفی و  تشکیل تشکل

آموز  آموزشی است که از حقوق معلم و دانش
دفاع کند و به عنوان یکی از ھمین حقوق بر 
روند تعیین مدیران و نحوه کار آنھا کنترل و 
نظارت کند. این امر البته مستلزم مداوا شدن 
 بیماری ترسو بودن معلمان، از انزوا در اوردن
معلم ھائی که در مقطعی از خدمتشان 
فعالیت فردی ناکام داشته اند، حساس کردن 
اولیای دانش اموزان به بی ثباتی، بیھودگی و 
بی ھویتی اموزش و پرورش موجود و فساد 

  .مدیران و مواردی از این قبیل است

 ---------------------  
 حقوق معلم و کارگر  :منبع

 

mailto:karrooznamehi@gmail.com

