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   زنان در صف مقدم مبارزه  

  برای آزادی ھای سیاسی، اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند             
                    
ی، اکنون زنان در مارس يادآور مبارزات پیگیر زنان در نیويورک و در بسیاری از کشورھای ديگر است. در پرتو مبارزات يک قرن و اند ٨

اکثر کشورھا در صحنه ھای اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی و سیاسی حضور انکار ناپذير و اثرگذار دارند. زنان در واحدھای تولیدی و 
خدماتی، در پارلمان ھا و مراکز تصمیم گیری در اکثر کشورھا نقش ايفاء می کنند و در حرکت ھای اعتراضی و جنبش ھای اجتماعی، 

ش مردان می رزمند، آگاھی را در جامعه اشاعه می دھند و مطالبات خود را بر حکومت ھا تحمیل می کنند. زنان در طول يک دوشادو
قرن و نیم برای کسب جايگاه شايسته خود کوشیده اند. با وجود این کوشش ھا، در غرب ھنوز برابری کامل بین زنان و مردان تامین 

ن و سازمان ھای مدنی برای تامین برابر حقوقی و افزايش سھم زنان در پارلمان ھا و در بسیاری از تشکل ھای زنا  نشده و 
 مديريت ھای سیاسی مبارزه می کنند.

در ايران، ما شاھد تغییر جدی در موقعیت اجتماعی زنان ھستیم. زنان در حوزه تحصیالت عمومی و تحصیالت عالی به رشد قابل 
بیش از نیمی از پذیرفته شدگان دانشگاه ھا را زنان تشکیل می دھند. زنان در عرصه ھای ھنر و  توجھی دست یافته اند، به طوری که

 ادبیات، ترجمه و تالیف، روزنامه نگاری و کارھای پژوھشی، فضاھای تازه ای را برای خود آفريده اند. اما به رغم تغییرات عینی در شرایط
نان در موقعیت فرودست در جامعه قرار دارند. از جمله در بازار کار و دستمزدھا. زیست و حضور در حوزه ھای مختلف اجتماعی، ھم چ

درصد فراتر نرفته و دستمزد زنان در اکثر مشاغل کمتر از مردان است. حکومت برای بیرون راندن زنان از  ١٦سھم زنان از بازار کار از 
  است.ساله  ٢٠بازار کار، در صدد بازنشسته کردن زنان با سابقه کار 

در کنار قوانین ضدزن جمھوری اسالمی، سنت ھای عقب مانده مذھبی، آداب و رسوم ارتجاعی، فرھنگ مردساالری که زن را 
موجودی درجه دو و در مالکیت و کنترل مرد به حساب می آورد، مانع جدی برای دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان است. 

ا، با قوانین تبعیض آمیز جمھوری اسالمی در آمیخته و وضعیت دشوار و پیچیده ای به وجود سنت ھا و فرھنگ مردساالری در کشور م
  آورده است.

زنان از ھمان سال ھای اول انقالب در مقابل تحمیل حجاب اجباری و قوانین ارتجاعی در محل زندگی و کار، در خیابان ھا، مدارس و 
ن سازمان را پايه گذاری کردند و ھزينه آن را پذيرا شدند. حکومت با راه اندازی دانشگاه ھا ايستادند، مقاومت سراسری ھر چند بدو

  تمام برنامه خود را بر زنان تحمیل کند.  گشت ھای خیابانی، اخطارھا، تھديدھا و دستگیری ھا قادر نشده است 

گذشته جنبش زنان ایران شکل گرفته و  بربستر مقاومت ھای زنان، تبعیض ھا و تناقض ھا، سنت ھا و فرھنگ مردساالری، در دھه ھای
بالیده است. اين جنبش با وجود تھديدھا و فشارھا، بگیر و ببندھا، از فرصت ھا بھره جسته و گسترش يافته است. جنبش زنان 
 منحصر به نیروھای سکوالر نیست و دامنه آن وسیعتر بوده و فمینیست ھای اسالمی را ھم شامل می شود. جنبش زنان در دوره
اصالحات دامن گسترد، بر پويائی خود افزود، کمپین ھای مختلف راه انداخت، برفضای سیاسی کشور تاثیر گذاشت، مطالبات زنان را 
در رسانه ھا مطرح کرد، فعالین زيادی را به سوی خود جلب نمود و به عنوان يکی از جنبش ھای اجتماعی زنده و پويا در بین فعالین 

را باز کرد. با وجود تشديد فشارھا و تھديدھا بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، جنبش زنان ماند و بر  مدنی و سیاسی جای خود
  توانائی خود افزود.

، جنبش اعتراضی ـ جنبش سبز ـ شکل گرفت. مردم به خیابان ھا آمدند و پرچم شعار "رای ١٣٨٨در انتخابات رياست جمھوری سال 
سبز چند ماه در خیابان ھا ماند، حکومت ايران را به چالش کشید و نوک حمله را متوجه ديکتاتور کرد. من، کو؟" را برافراشتند. جنبش 

جنبش زنان در اين جنبش فعاالنه شرکت نمود و از آن تاثیر پذيرفت. اين امر تبیین موقعیت جنبش زنان و پیوند آن با جنبش عمومی را 
استقالل جنبش زنان و فاصله گیری از جنبش سبز و ديگر جنبش ھا پای فشردند و به میان کشید. گروھی با موضع افراطی بر حفظ 

گروه ديگری با تاکید بر جنبش سبز، منکر جنبش زنان شدند و اولويت مطالبات عمومی سیاسی را مبنا قرار دادند. اما گرايش غالب 
ستقالل و پیوند آندو، جنبش زنان را در موقعیت در جنبش زنان بدرستی از تجربه ھای ھر دو جنبش بھره گرفت و با باور به ا

  مساعدتری قرار داد.

افت و خیزھای جنبش عمومی دمکراتیک جدا کرد. اگر جنبش دمکراتیک پیش برود،   واقعیت اين است که جنبش زنان را نمی توان از
خواھد کرد. زمانی که جنبش دمکراتیک براثر جنبش زنان را تحت تاثیر قرار خواھد داد و فضا را برای حضور و تاثیرگذاری آن فراھم 

چنین روندی  ٨٨سرکوب در موقعیت تدافعی و عقب نشینی قرار می گیرد، جنبش زنان ھم از گزند آن مصون نمی ماند. بعد از سال 
مھاجرت پیش رفت و جنبش زنان ایران نیز پس از سرکوب جنبش سبز با رکود نسبی روبرو شد، بسیاری از فعاالن آن مجبور به 

   گرديدند، عده ای از آنان دستگیر و محکوم شدند و با باال رفتن ھزينه مبارزه، از تحرک فعالین جنبش زنان کاسته شد. 

افت نسبی جنبش زنان به معنی مرگ و خاموشی آن نیست. جنبش زنان ريشه در تبعیض جنسیتی، قوانین ضدزن جمھوری 
زنان دارد. انتخابات رياست جمھوری و شوراھای محلی فرصتی است برای فعال  اسالمی، فرھنگ مردساالری و موقعیت فرودست

شدن جنبش زنان. جنبش زنان می تواند مبتکر کارزارھای مختلف برای طرح مطالبات خود و تاثیرگذاری برروند انتخابات باشد. کاربست 
می، مبارزات دانش جویان و جوانان و روشنفکران در ابتکارات مشترک با جنبش کارگری، جنبش دفاع از محیط زیست، جنبش ملی ـ قو

   روند انتخابات، می تواند به تقويت جنبش ھا بیانجامد. 

زنان کشورمان در صف مقدم مبارزه با استبداد برای کسب آزادی ھای سیاسی، اجتماعی و برابر حقوقی ايستاده اند. اين حضور برای 
برای تاريک انديشان در حکومت جمھوری اسالمی چالش برانگیز و غیر قابل تحمل.  نیروھای تحول طلب امید و الھام بخش است و

آن ھا برای خاموش کردن اعتراضات زنان به وسائل مختلف متوسل می شوند. اما زنان به حرکت ھای مبتکرانه روی می آورند و در 
  .حکومت را در اين و يا آن عرصه به عقب می رانندبزنگاه ھای حساس با استفاده از امکانات موجود، پا به میدان می گذارند و 

مارس، روز جھانی زن را به زنان ايران صمیمان شادباش می گوید، مبارزات حق طلبان آن ھا را ارج می نھد و  ٨سازمان ما فرارسیدن 
اورمند به برابر حقوقی زنان، از از جنبش زنان حمايت می کند. امید است که زنان کشور ما در پرتو مبارزات نیروھای آزاديخواه و ب

قوانین ارتجاعی جمھوری اسالمی و فرھنگ مردساالری رھائی يابند و در ساختن ايرانی آزاد، آباد و دمکراتیک و فارغ از تبعیض و 
  .ستم نقش شايسته ايفاء نمايند

  ھیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
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تحول دمکراتیک در کشور ما با دعوت از ترامپ برای اتخاذ 
 !نمی شود سیاست تحريم و تغییر حاصل

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات امريکا، صف بندی سیاسی جديدی را در امريکا و جھان شکل داده است. بخش بزرگ مردم امريکا و طیف  
گسترده ای از نیروھای سیاسی و تشکل ھای مدنی در پھنه گیتی ـ به شدت نگران از روی کار آمدن ترامپ و پیآمدھای احتمالی فاجعه بار 

ـ به مقابله با او برخاسته اند. از سوی ديگر بخش قابل توجھی از مردم امريکا، برخی دولت ھا و نیروھای سیاسی از پیروزی ترامپ آن 
خوشحالند و معتقدند برای پیشبرد سیاست ھا و برنامه ھای آن ھا، شرايط مطلوبی فراھم آمده است. در اين رديف می توان دولت دست 

 سرائیل، عربستان سعودی و نیروھای راست افراطی اروپا را نام برد.راستی نتانیاھو در ا

در کشور ما ھم نیروھائی که در طیف راست قرار دارند، از پیروزی ترامپ ابراز خرسندی کردند. نیروھای راست افراطی در کشور ما در اين 
ش زای پیش از برجام باز گرداند و در نتیجه آن شرايط برای پیروزی توھم بودند که ترامپ "برجام" را پاره کند، مناسبات دو کشور را به دوره تن

 در انتخابات آتی رياست جمھوری را برای آنان فراھم سازد. خوشحالی نیروھای راست افراطی، اما چندان دوام نیآورد. ترامپ برجام را پاره
وریسم در جھان و منطقه خاورمیانه" معرفی نمود، به تھديد و ترین کشور حامی تر نکرد بلکه جمھوری اسالمی را در کلیتش به عنوان "اصلی

آن روی آورد و در سمت شکل دادن به اتحادی از امريکا، اسرائیل، عربستان و برخی کشورھای عربی اقدام نمود. با اين وجود  تحريم 
  کمیت اند.نیروھای مذکور ھنوز در سودای بھره گیری از وضعیت کنونی برای تقویت موقعیت خویش در حا

بخش ھائی از نیروھای اپوزيسیون جمھوری اسالمی بعد از پیروزی ترامپ در پیام ھای شادباش، ابراز امیدواری کردند که ترامپ سیاست 
  تعامل با جمھوری اسالمی را کنار بگذارد و سیاست تحريم و تغییر را پی بگیرد.

ف می کنند، طی نامه ای خواستار افزايش تحريم ھای دولت امريکا علیه جمھوری تن از فعالین سیاسی که خود را در طیف لیبرال ھا تعري ٣٠
اسالمی و کمک به ایرانیان طرفدار دمکراسی شدند. رضا پھلوی ھم ضمن تبریک پیروزی ترامپ، از او خواست که به مردم ایران کمک کند تا 

ود را تکرار کرده و درخواست مالقات با ترامپ را نموده است. مصطفی تقاضای خ  در اين مدت طی چند مصاحبه  او .این رژیم را تغییر دھند
ھجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ايران نیز پیام شادباشی به ترامپ ارسال کرد. سازمان مجاھدين خلق ايران که جای پائی در میان 

ترامپ برای اتخاذ سیاست تحريم و تغییر روی آورد. چندی  نیروھای تندرو امريکا و عناصری از کابینه ترامپ دارد، به سیاست فشار به دولت
بیست و سه تن از مقام ھای ارشد پیشین آمریکائی در نامه ای به دونالد ترامپ، خواستار ھمکاری او با "شورای ملی مقاومت ایران"  پیش

  شدند.
ای فراگیر و فلج کننده، افزايش تنش و حتی اتحاذ وجه مشترک دعوت کنندگان، تالش برای سوق دادن دولت ترامپ به سوی اعمال تحريم ھ

سیاست تغییر رژيم ايران به ھر قیمت است. تجربه تحريم و تغییر رژیم از طریق دخالت نظامی کشورھای خارجی در منطقه خاورمیانه و 
ويژه کارگران، زحمتکشان و اليه ھای  جھان، نشان داده است که تحريم ھا و اتخاذ سیاست تغییر رژيم، بیشترين فشار را روی مردم ايران به

    میانی جامعه وارد خواھد آورد، به ناامنی در منطقه دامن خواھد زد و خطر روياروئی نظامی را افزايش خواھد داد. 

 پرسیدنی است که دعوت کنندگان با چه منطقی از کسی می خواھند به استقرار دمکراسی در ايران کمک کند که خود تھدیدی است علیه
دمکراسی در امریکا؟ کسی که یک نژادپرست است و در تبلیغاتی انتخاباتی و از زمان سرکار آمدن کلمه ای در مورد حقوق بشر و دفاع از 
دمکراسی در کشورھای ديکتاتوری به زبان نیآورده است، کسی که به صراحت از دولت ارتجاعی عربستان حمايت کرده، آشکارا از ضرورت و 

     ال شکنجه دفاع می کند و با رسانه ھائی که از او انتقاد می کنند، سر ستیز دارد. مفید بودن اعم

دولت ترامپ، يک دولت دست راستی، افراطی، نژادپرست، پوپولیست و ناسیونالیست است. اين دولت با گسترده ترين اعتراضات و 
مخالفت ھا در امريکا و جھان از جانب نیروھای صلح دوست و دمکراتیک روبرو است. سابقه نداشته است که جھانیان در چنین ابعادی به 

يکا برخاسته باشند. آن ھا ترامپ را يک بلیه تلقی می کنند. گروه ھائی از اپوزيسیون که داعیه دمکراسی و مخالفت با رئیس جمھور امر
  معجزه دارند؛ معجزه رفع تبعیض و دمکراسی برای ايران.  ملی گرائی دارند، بايد به مردم توضیح دھند که چگونه از چنین دولتی انتظار 

اتکاء به نیروھای تحول طلب و دمکراسی خواه، با نیروی خارجی می خواھند ساختار سیاسی کشور را نیروھای دعوت کننده از ترامپ به جای 
تغییر دھند. اما آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت ھای ديگر و با تحريم ھای فلج کننده در کشور ما پا نمی گیرد. دخالت دولت ھای 

واند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريانی مثل داعش بر بستر زمینه ھای مساعد منجر خارجی برای تغییر رژيم ايران، ھمانند عراق می ت
گردد. دمکراسی امری درون زا و ھم از اينرو جايگزينی جمھوری اسالمی با حکومت دمکراتیک و سکوالر، کار مردم ايران است و با اتکاء به 

ساخته دولت ھای خارجی و يا اپوزيسیون متکی بردولت ھای خارجی برای کشور نیروھا و نھادھای دمکراتیک می تواند تحقق يابد. آلترناتیو 
   ما، استبداد ديگری را جايگزين استبداد کنونی خواھد کرد. 

...  
  ١٢ادامه در صفحه 

 تبريک به اصغر فرھادی، جامعه سینمائی و مردم ايران        
   اسکار بھترین فیلم خارجی شد. اصغر فرھادی دومین باری  فیلم "فروشنده" به کارگردانی اصغر فرھادی، برنده                            
  »ینجدایی نادر از سیم«او پیش از این با فیلم  گیرد. که از آکادمی اسکار جایزه بھترین فیلم خارجی را می است                            

  اصغر به نمايندگی از انوشه انصاری و فیروز نادری ـ دو ایرانی سرشناس در حوزه فضا ـ برنده این جایزه شده بود.                           
پیام فرھادی را خواند. در بخشی از  فرھادی در مراسم اسکار شرکت کردند. انوشه انصاری ھنگام دریافت جایزه                            

کشور دیگری است که به خاطر قانون غیرانسانی ممنوعیت سفر به  ۶ھروندان آمده بود: "غیبت من به خاطر مردم کشورم و ش پیام 
 اند". احترامی قرار گرفته آمریکا، مورد بی

 ساعاتی پیش از برگزاری مراسم اسکار، به ابتکار صادق خان، شھردار لندن، فیلم فروشنده در میدان ترافالگار لندن به نمايش درآمد. اصغر
ھا به حکم ترامپ، جنبشی پویا به  نھایت خوشحال است که واکنش ی که به تماشای فیلم رفته بودند، گفت بیفرھادی در پیام به مردم

بندم تا از این اتحاد پدیدآمده حراست  انداخته است. در این پیام آمده بود: "ما ھمه شھروندان جھانیم و من ھمه تالشم را به کار می راه
  کنم و گسترشش دھم."

کشور از جمله ايران به امريکا را ارج  ٧فرھادی و ترانه علیدوستی به فرمان ترامپ برای ممانعت از ورود شھروندان  ما اعتراض اصغر
  می گذاريم و اخذ جايزه بھترين فیلم خارجی از آکادمی اسکار را به اصغر فرھادی، جامعه سینمائی کشور و مردم ايران تبريک می گوئیم.

  فدائیان خلق ايران (اکثريت) ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان

  )٢٠١٧فوريه  ٢٧( ١٣٩٥اسفند  ٩

 



 
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٧٦ شماره    

 »ناتوی عربی«تجارت اسلحه نیروی محرکه ایده 

  سیامک سلطانی

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ھای اخیر، صحنه سیاسی  در ھفته
خاورمیانه شاھد تحرکات و دیدارھای 

آرائی  مھمی بود که ھمگی جزئی از صف
جدید کشورھای منطقه در تأثیرپذیری از 
روی کار آمدن دونالد ترامپ و مواضع 

اند. سخنان  آشکارا تھاجمی او علیه ایران
نمایندگان آمریکا، اسرائیل و عربستان 

مونیخ، سفر  سعودی در کنفرانس امنیتی
نتانیاھو به واشنگتن و دیدارش با ترامپ، 
دیدار وزیر خارجه مصر از دوبی و نیز دیدار 
حسن روحانی از کشورھای کویت و 
عمان، و در نھایت سخنان اخیر وزیر دفاع 
اسرائیل مبنی بر پیشنھاد تشکیل 
"ناتوی عربی"، ھمگی نشان از تغییر و 
تحوالتی دارند که "اطاق فکر"ھای 

گزاران اصلی منطقه، با احتساب  یاستس
افول موضوع داعش در منطقه، برای آینده 

 منطقه در نظر دارند.

  ای نه چندان جدید ایده

از آنجایی که اغلب "ایده تازه"، ھمان 
ایده "فراموش شده" قدیمی است، به 

نیز می توان با » ناتوی عربی«ایده ایجاد 
ھمین نگاه نگریست. نخستین بار این 

و سپس در سال  ٢٠١١ه در سال اید
توسط دستگاه اداری اوباما و با  ٢٠١٢

شرکت فعال اسرائیل و با ھدف تشکیل 
سریع از میان ارتش  نیروی واکنش

کشورھای عضو شورای ھمکاری خلیج 
کشور اردن و مراکش،  ٢فارس بعالوه 

 ٢برای مقابله با ایران، طرح گردید. ھر 
مواجه زمان با شکست  این تالشھا در آن

شدند. بار نخست به دلیل اختالفات 
شورای «بسیار در میان کشورھای 

و بار دوم، به دلیل تغییر » ھمکاری
سیاست دولت اوباما در قبال منطقه و 
ایران. در ادامه وقایع پیرامون سوریه و 
عراق و نیز بحرین و در ادامه یمن نیز، 
ایده "ناتوی عربی" را از دستور خارج 

ژنرال  ٢٠١٥ن که در فوریه کردند. تا ای
السیسی، رییس جمھور مصر یک بار 
دیگر ایده تشکیل واحدھای نظامی 
واکنش سریع از میان کشورھای عربی را 
متشکل از مصر، عربستان سعودی، 
بحرین، امارات متحده عربی، اردن و 
کویت که ستاد مرکزی آن در قاھره و 

ھای  فرماندھی کل آن در اختیار ژنرال
  خواھد بود، طرح کرد. سعودی 

جالب است که با وجود تدارکات ھمه 
بار عربستان سعودی بود که  جانبه، این

به دالیل تاکنون ناروشن، از گذاشتن 
امضای خود پای این پیمان نظامی 

گفته نماند که نوعی از  داری کرد. نا خود
ائتالف نظامی با محوریت عربستان و 
شرکت کشورھای عضو شورای ھمکاری 

لیج فارس، به ھمراه واحدھائی از خ
ارتش کشورھای مصر، اردن، سودان و 
مراکش در جنگ یمن بوجود آمد؛ اما 

بار بطور مشخص این ایده با نام  این

  طرح گردیده است.» ناتوی عربی«

و چرا از زبان » ناتوی عربی« چرا 
  اسرائیل؟

پیشنھاد ایجاد ناتو عربی این بار توسط 
دی «در گقتگوی با وزیر دفاع اسرائیل و 

مطرح گردید. روزنامه آلمانی » ولت
 ١٠فوریه/  ٢٨شنبه ( ولت" صبح سه "دی

اسفند) به نقل از آویگدور لیبرمن، دشمن 
مشترک اسرائیل و کشورھای عربی 

رو" منطقه را ایران معرفی کرده و  "میانه
خواستار ایجاد ائتالفی دفاعی مطابق 

ی الگوی سازمان پیمان آتالنتیک شمال
  (ناتو) شده است.

وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که اکنون 
ی کشورھای  زمان آن فرارسیده که ھمه

رو" خاورمیانه به شکل علنی یک  "میانه
  "ائتالف ضد ترور" تشکیل دھند.

مذھب  گوید کشورھای سنی لیبرمن می
اند که  رو" به این واقعیت پی برده "میانه

یل بلکه "خطر بزرگ" برای آنھا نه اسرائ
جمھوری اسالمی ایران است. او افزود: 

روی عربی  به باور من کشورھای میانه«
برای بقا به اسرائیل بیشتر نیاز دارند تا 

  ».اسرائیل به آنھا.

وزیر دفاع اسرائیل با بیان این که وجود یک 
"اتحاد نانوشته" کافی نیست تصریح کرد، 
وقتی یک "ائتالف واقعی" شکل بگیرد، 

ھا تعھدات واقعی خواھند  رفی ط ھمه
  داشت.

پیمان آتالنتیک شمالی بر پایه این اصل 
شکل گرفته که ھر کشور عضو در برابر 
خطرھای احتمالی از دیگر اعضا حفاظت 

کند و از سوی آنھا محافظت  می
شود." (منبع: دویچه وله به زبان  می

  فارسی)

طرح این سخنان از جانب وزیر دفاع 
نکته مھم و قابل اسرائیل، حاوی چند 

تاکید است. نخست این که، انتظار 
این سخنان نه از زبان وزیر دفاع  رفت  می

اسرائیل، بلکه از زبان ترامپ و یا یکی از 
مقامات تیم ترامپ، شنیده شود. علت نیز 
روشن است: شاید برخی مقامات دولتی 
در این یا آن کشور عربی، تمایل به 

یل در قبال نزدیکی و اتحاد عمل با اسرائ
"خطر ایران" داشته باشند، اما برای افکار 
عمومی در کشورھای عربی، حتی در 

رو"  میان آنانی که از نگاه اسرائیل "میانه
شوند نیز، ایران کشوری  محسوب می

است مسلمان و نباید برای مقابله با 
"خطر ایران"، در کنار اسرائیل قرار گرفت. 

 دشمن دشمن من، الزاما دوست من«
  ».نیست

رسد ترامپ  نکته دیگر این که به نظر می
در محاسبات خویش در مورد تعیین 
سیاست در منطقه خاورمیانه متاثر از 
البی اسرائیل در آمریکا، تالش دارد که 
نقش "برتر" در منطقه را به اسرائیل 
واگذار کند. برای رسیدن به این ھدف نیز، 

 ترامپ نیازمند برخی "اقدامات تدارکاتی"
است. از جمله این اقدامات اعالم بررسی 

در » سپاه پاسداران انقالب اسالمی«ثبت 
ھای تروریستی است. در  فھرست سازمان

صورت تحقق این امر، ضربه سنگینی به 
ھا از  ای ایران در ھمه عرصه سیاست منطقه

  جمله نظامی و اقتصادی، وارد خواھد شد.

  توان کرد اما ... آرزو می 

به دلیل وضعیت سپاه چه  روشن است که
ھای  گی در عراق و چه در سوریه و پیچید

گیری و اجرای  کشور، تصمیم ٢موجود در ھر 
این تصمیم در این زمینه برای ترامپ آسان 
نخواھد بود. لذا الزم است که ابتدا نقش 
دولت ایران را در منطقه کاھش دھد و 
سپس به سپاه بپردازد. ھرچند در آغاز 

ی ترامپ میان برخی محافل و ریاست جمھور
ناظران اوضاع منطقه مطرح گردید که آمریکا 
با نزدیکی به روسیه، در سمت انزوای ھرچه 
بیشتر ایران حرکت خواھد کرد، اما ھم 

و ھم » مسئله کریمه«موضع ترامپ در قبال 
آرامش در منطقه قفقاز و مرزھای «نقش 

در استراتژی دراز مدت این » جنوبی روسیه
تردید در مورد درستی این دیدگاه  کشور،

  ایجاد کرده است.

در رابطه با تالش به ایجاد ناتوی عربی مورد 
نظر می رسد که  دیگری نیز وجود دارد. به

در » المسلمین اخوان«تالش به آوردن نام 
ھای تروریستی از طرف  فھرست سازمان

آمریکا، نیز به درخواست مصر و با پشتیبانی 
ته است. این اقدام نیز عربستان صورت گرف

قطعا با مخالفت قطر و ترکیه به مثابه 
حامیان اصلی این تشکیالت مواجه خواھد 

ھای ھر از  شد. باید به این نکات "شیطنت"
گاھی مصر در نزدیکی با روسیه و واکنش 
تنبیھی عربستان در قبال مصر را نیز اضافه 
کرد. تجربه ناموفق جنگ یمن و نیز روابط 

جاری امارات متحده عربی با ایران، تنگاتنگ ت
تاییدی اند بر این امر که تالش به "اتحاد 
اعراب معتدل" با محوریت عربستان و نقش 

باالی" اسرائیل در منطقه را می توان  "دست
  ناموفق اعالم نمود.

ترین و آخرین نکته در سخنان وزیر  اما مھم
دفاع اسرائیل، ھمان "ابراز آمادگی" اسرائیل 

جھیز ارتش "اعراب معتدل" به جھت ت
تکنولوژی پیشرفته نظامی است که مسلما 
رایگان نبوده و دم خروس تجارت اسلحه و 
دیگر تجھیزات نظامی از پشت قبای "خطر 
ایران" و لزوم ایجاد "ناتوی عربی" بیرون می 

  زند.

ھای اخیر دولت ایران در جھت عادی  تالش
 سازی روابط دیپلماتیک با کشورھای عربی

که در   منطقه، ھرچند مثبت اند، اما تا زمانی
شوند و  ھا به آتش کشیده می ایران پرچم

گوھا شنیده  مرگ بر این و يا آن کشور از بلند
ھای موشکی  شود و با چاشنی آزمایش می

تازی  ھمراه می گردند، میدان برای یکه
حامیان جنگ و سوداگران سالح فراھم 

  خواھد بود.

 

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



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٧٦شماره     

 وری اسالمی در "عمق استراتژیک" آنمقابله با جمھ
 نقوی علی پور

 
 

  یادداشت سیاسی کارآنالین

آیا جنگ لفظی اوج گیرندۀ کنونی بین 
ایران و امریکا، به جنگ نظامی بین دو 
کشور خواھد انجامید؟ این پرسشی 
است که این روزھا، یعنی در نخستین 
ھفته ھای پس از آغاز ریاست 

ً م طرح می جمھوری ترامپ، مکررا
شود. این درست است البته که 
مواضع ترامپ نسبت به برجام و 
حاکمیت جمھوری اسالمی ایران، از 
ھمان نخستین روزھای ورود او به 
مبارزات انتخاباتی ریاست جمھوری 
امریکا ھیچ تردیدی را باقی نگذاشته 
بودند که خاتمۀ دوران ریاست 
جمھوری اوباما، خاتمۀ یک دوران 

ً آرام ، و پیروزی ترامپ آغاز فصل نسبتا
تنش آلودۀ دیگری در مناسبات دو 
کشور خواھد بود. ترامپ برجام را 
توافقی ابلھانه و بسیار بد خوانده و 
وعده کرده بود که در صورت پیروزی، 
این توافق را پاره خواھد کرد. او قریب 
یک سال پیش به صراحت برھم زدن 
 برجام را یکی از اولویتھای خود اعالم

 ً ایران را به  کرد. ھمچنین او مکررا
"اصلیترین حامی تروریسم در جھان" 

 منتسب کرده بوده است.

اما واقعیت این است که ترامپ 
بسیاری مواضع جنجالی دیگری را نیز 
اعالم کرده و گاه در فاصلۀ فقط چند 
روز، از این یا آن موضع عقب نشسته 
است. عقب نشینی از مواضع اعالم 

به چین مصداق بسیار شده نسبت 
برجستۀ این نکته است. به عالوه این 
عقب نشینی شامل پاره کردن برجام 
نیز می شود. گذشته از نیروھای 
راست افراطی در حاکمیت ایران، که 
پیروزی ترامپ را دستمایه ای برای 
تقویت موقعیت خود در درون جمھوری 
اسالمی تشخیص داده اند، بوده اند 

با حرکت از منافع  نیروھائی نیز که
در معنای وسیع و واقعی ملی  -ملی 

ترامپ را "تاجرپیشه ای که می توان  –
با او معامله کرد" می پنداشته اند. در 
چشم این نیروھا تھدید "پاره کردن 
برجام" تھدیدی برای پائین آوردن نرخ 

  معامله بوده است.

اما در ھمین چندھفته ای که پیشتر 
ده است که اگر آمده ایم، روشنتر ش

ترامپ اھل معامله با چین، روسیه یا 
اتحادیۀ اروپا باشد، چندان اھل معامله 
با ایران نیست. شاید به این دلیل که 
معلوم نیست ایران کدام امتیاز واقعی 
را می تواند به او بدھد. به عبارت 
دیگر، روشن است که "ترامپ 
تاجرپیشه" در ھر معامله ای دست به 

ک بزند. در این صورت او محاسبۀ ریس
ً در عدم معامله با ھر یک از سه  قطعا
طرف نامبرده، و حتی با مکزیک، به 
دالیل مختلف ریسکھای سنگینی را 
تشخیص خواھد داد. اما اھمیت و 
حدود ریسکھای عدم معامله با 

جمھوری اسالمی برای ترامپ کدام اند، و 
اھمیت استراتژیک ایران برای ترامپ، برای 

ه دست به معامله ای با ایران بزند، آن ک
کدام اند؟ حائز اھمیت است در نظر داشته 
باشیم که گرچه ترامپ در این فاصله برجام 
را پاره نکرده است، اما ھم اظھارات او و 
دیگر اعضای دولت اش، و ھم دیگر اقدامات 
تا کنونی اش در مواجھه با جمھوری 

ای  اسالمی ایران، نه تنھا واجد ھیچ نشانه
از معامله نیستند بلکه ترسیم کنندۀ 
مناسباتی اند که در آن "عدم معامله" 

  کمابیش به معنای مقابله است.

مبتنی بر رویدادھای کانونی ناظر به این 
موضوع در ھفتۀ اخیر، به نظر می رسد 
مجموعه دستگاه سیاست گذاری خارجی 
امریکا به این نتیجه رسیده است که اگرچه 

ھوری اسالمی ایران در درون مقابله با جم
مرزھای آن اقدامی از ھر باره بسیار پرخطر 
برای امریکا خواھد بود، اما مقابله در بیرون 
از مرزھای آن، در آنجاھائی که جمھوری 
اسالمی ایران آنھا را به عنوان "عمق 
استراتژیک" خود تعریف کرده است، ریسک 
چندان سنگین نیست. سخن بر سر مقابله 

ھوری اسالمی در سوریه، عراق و به با جم
اعتباری در یمن و لبنان است. "ایران را باید 
به مرزھای خودش برگرداند"، که از زبان یک 
مشاور نظامی دولت عربستان ابراز شده 

  است، جمعبندی موجز این رویکرد است.

شواھد بسیاری از این رویکرد وجود دارند، 
د: جزء که دو مورد از آنھا برجسته ترین ان

جزء گزارشی که چندی پیش روزنامه وال 
استریت ژورنال منتشر کرد و نیز اظھارات 
عادل الجبیر، وزیر امور خارجۀ عربستان، در 

) Lyse Doucetمصاحبۀ خود با لیز دوست (
خبرنگار بی.بی.سی. مؤید این رویکرد 
امریکا و متحدان منطقه ای آن نسبت به 

مقابله با جمھوری اسالمی ایران و کیفیت 
فوریۀ  ٢١آن اند. مصاحبۀ عادل الجبیر دیروز، 

، یک روز پس از مصاحبۀ ھمین ٢٠١٧
خبرنگار با محمدجواد ظریف انجام شده 

  است.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال 
"کشورھای عربی حوزه خلیج [فارس] قرار 
است با ھمکاری امریکا و با مشارکت 

ناتو را در اسرائیل، ائتالفی نظامی شبیه به 
منطقه تشکیل دھند. ائتالف مذکور 
کشورھای عربستان، امارات، مصر و اردن را 
شامل خواھد شد... این روزنامه از قول دو 

یمن اولین آزمون «مقام عرب می افزاید که 
ائتالف جدید خواھد بود. آمریکا کمک نظامی 
به کارزار علیه یمن را تشدید و دریای سرخ 

  .»را امن خواھد کرد

انتخاب یمن به عنوان "اولین آزمون ائتالف" 
انتخابی بسیار بدیھی است: ھم ائتالف 
ھنوز در ابتدای کار خواھد بود، ھم یمن از 
زمره نقاط "کم عمق استراتژیک" جمھوری 
اسالمی است و ھم این که نیروھای آن در 
این کشور حضور ندارند. اما چنان که اشاره 

اش با  شد، عادل الجبیر در مصاحبه
بی.بی.سی. در واقع آشکار می کند که 

رویکرد مذکور محدود به یمن نخواھد بود و از 
جمله عراق و سوریه را ھم شامل خواھد 
شد. او به این سؤال که "آیا بدون توسل به 
زور می توان ایران را از سوریه و عراق بیرون 
کرد؟"، پاسخ مستقیمی نمی دھد، بلکه 

ی اسالمی به عراق اعزام نیرو توسط جمھور
و سوریه را اقداماتی بی ربط به ایران می 
نامد. اینھا سخنان قابل توجھی نیستند. 
سخن قابل توجه در این مصاحبه، که اھمیت 
دارد بدون "عصبیت و تعصب ناسیونالیستی" 
به آن نگاه شود، تصریح او بر این نکته است 
که "اگر ثبات به سوریه برگردد نقشی برای 

جود نخواھد داشت". روشن است که ایران و
خواه  - مقامات جمھوری اسالمی ایران 
الجبیر  -سیاسی و دیپلماتیک، خواه نظامی 

را از جمله در این گفته اش نیز تخطئه کنند. 
اما در مجموعه معامالتی که ترامپ ممکن 
است پیش ببرد، معاملۀ بزرگی با روسیه 

د متصور است که یکی از اجزاء آن وضعیت مور
اشارۀ الجبیر است؛ معامله ای به مراتب 
بزرگتر از آن که جمھوری اسالمی در رقابت با 
امریکا و معامله با روسیه قادر به ھمآوردی با 
آن باشد. چرخش حیرت آور ترکیه در ھفته 

 ٩٠از ابراز ھمکاری و "توافق  -ھای اخیر 
درصدی با ایران" در آستانۀ "آستانه" (پایتخت 

اظھارات رئیس جمھور و وزیر  قزاقستان) تا
امور خارجۀ این کشور در انطباق کامل با، و 
حتی مقدم بر، اظھارات الجبیر دایر بر "ترویج 

 -فرقه گرائی توسط ایران در سوریه و عراق" 
باید به کفایت گویا باشد. گویاتر از این ھم، 
تمام رفتار روسیه با جمھوری اسالمی در 

  تح حلب.سیاست سوری اش از پس از ف

 

  ١٧۵بولتن کارگری شماره     
 گروه کار کارگری سازمان فدائیان

  )خلق ایران (اکثریت
 حقوق ھای نجومی مدیران، تحلیل ھفته:
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  شرکت واحد
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 )مارس ٨٨زن (



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه   ٧٦شماره     

 مناسبات ایران و امریکا بر محور برجام
  گفتگوی کارآنالین با بھروز بیات

ر زیر گفتگوی کار آنالین را با در سطو
بھروز بیات در باره سیاستھای ترامپ در 
ارتباط با ایران، با تمرکز بر تھدیدات او 
برای "پاره کردن برجام"، در بافتار کلی تر 
مناسبات امریکا با دیگران می خوانید. 
بھروز بیات فیزیک پیشه و کارشناس 
ھسته ای است که در کنار مسائل 

به ویژه به تفصیل به  عمومی سیاسی
مناقشه ھسته ای میان ایران و غرب 

 پرداخته است.

انتخاب ترامپ، اظھارات او و چھره 
ھای کانونی دیگری در دولت او در 
بارۀ برجام از سوئی، و از سوی 
دیگر اظھارات متقابل مقامات ایران 
ً مناسبات  و تست موشکی، مجددا
ایران و امریکا را تنش آلوده و به 

ً حاد جھانی یکی  از موضوعات نسبتا
ً در ابتدا  تبدیل کرده است. لطفا
توضیح دھید وضع برجام و رفتار 
طرفھای مختلف نسبت به آن تا حال 
حاضر چگونه بوده است. به عبارت 
دیگر آیا ھیچ محمل واقعی یا بھانه 
ای در رفتار این یا آن طرف وجود 
داشته است، که طرف دیگر بخواھد 

پاره کردن برجام یا  آن را دستاویز
 ً آتش زدن آن کند، یا این که مجموعا
طرفھای برجام به تعھدات خود 

  وفادار بوده اند؟

پیشگفتارانه در خور یادآوری است که  
اختالفات جمھوری اسالمی با غرب به 
ویژه امریکا بسیار فراتر از آن اند که به 
مناقشٔه ھسته ای فروکاسته شوند. با 

شتیبان جدی رژیم وجود اینکه غرب پ
شاه در ایران بود و از این روی در 
مراحلی از انقالب در برابر جنبش قرار 
داشت، اما تجربه نشان داده است که 
غرب انعطاف کافی دارد که خودش را 
پس از پیروزی با رژیم جدید تطبیق دھد، 
به ویژه ھنگامیکه سیستم اقتصادی و 
اصل مالکیت خصوصی مورد تعرض واقع 

امری که در جمھوری اسالمی  -نشود
صورت نگرفت. اما جمھوری اسالمی از 
آغاز برپا شدن اش با رفتار خصمانه و 
انعطاف ناپذیر در برابر غرب به ویژه ایاالت 
متحده و اسرائیل شرایطی را به وجود 
آورده بود که امریکا را باورمند کرده بود 
که باید به تغییر رژیم در ایران دست یازد. 

پس از ناکامی ایاالت متحده در اما 
فاجعٔه حمله به عراق این گرایش به 
تغییر رژیم دگرگونه شد و در وجه غالب 
به کوشش در تغییر رفتار جمھوری 
  اسالمی مبدل شد.

غرب در تاکید و فراتر از آن گزافه گوئی  
در مورد برنامٔه ھسته ای جمھوری 
  اسالمی دو ھدف را پیگیری میکرد:

یری از مسلح شدن ایران نخست، جلوگ

به جنگافزار ھسته ای و دوم دستآویزی 
برای تجھیز افکار عمومی و ایجاد اجماع 
جھانی برای تغییر رفتار رژیم ایران. از این 
روی ھر دولتی که در امریکا زمامدار باشد 
در جھت تغییر رفتار جمھوری اسالمی 
خواھد کوشید: اوباما با مالیمت و امیدوار به 

ی اقتصادی و سیاسی و در پی آن گشایش
آمیختن با جھان که منجر به تغییر رفتار رژیم 
شود و جرج دبلیو بوش و اکنون دونالد ترامپ 
که میخواھند با شتاب و شدت بیشتر به 
این ھدف برسند و چنانچه موفق نشوند 
حتی تحت شرایطی با به کاربردن نیروی 
نظامی در جھت تغییر رژیم عمل کنند. به 

ان من این رویه ھا ادامه خواھند یافت و گم
تا حدودی مستقل از وفای به عھد ایران در 
برجام اند. و گرنه آنچه که شواھد عینی 
نشان میدھند این است که تا کنون ھیچیک 
از دو سوِی متعھد به توافق جامع ھسته 
ای موسوم به برجام پیمان را نشکسته 

  است.

کا، بر در انعطاف و قابلیت تطبیق امری 
"عدم تعرض به سیستم اقتصادی و 
اصل مالکیت خصوصی" تأکید کردید. 
آیا سیاستھای جمھوری اسالمی در 
این زمینه اند که امریکا را به "تعییر 
رفتار" یا حتی "تغییر رژیم" جمھوری 

که  –اسالمی ترغیب می کنند 
جمھوری اسالمی تعرضی به مالکیت 
ا اقتصادی و سیستم اقتصادی ندارد، ی

"رفتار خصمانه و انعطاف ناپذیر" 
جمھوری اسالمی نسبت به امریکا و 
اسرائیل، به عبارتی کلیتر سیاست 

  خارجی آن؟

انعطاف غرب در روبروئی با رژیم ھای نوینی  
که در اثر سقوط رژیم ھای طرفدار غرب 
زمام امور را در دست گرفته اند سابقه 
 تاریخی دارد: از افریقای جنوبی تا رودزیا
(زیمبابوه کنونی)، نظامیان اندونزی (دولت 
سوھارتو) و در دوران اخیر مصر (مبارک) و 
 ً ً و اصوال تونس و بسیاری موارد دیگر. تاریخا
غرب و امریکا تنھا ھنگامی کم یا بی 
انعطاف میشوند که سیستم اقتصادی 
مبتنی بر مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار 

  گیرد.
به ویژه امریکا  حاال چرا با این وجود غرب 

ابتدا گرایش به تغییر رژیم و سپس تغییر 
رفتار رژیم داشته است، ناشی از کنش 
جمھوری اسالمی است. عدم اعتماد به 
نفس از یکسو و بی اعتمادی به غرب از 
دیگرسو رژیم انقالبی را به دشمنی با غرب 
سوق داد. پس از آن عداوت با غرب ابزاری 

می معتدل از برای راندن گرایشھای اسال
اشغال سفارت امریکا و  –حاکمیت شد

گروگانگیری دیپلمات ھا به مثابه انقالب 
  دوم.

پیرِو برآورده نشدن وعده ھای اولیه رھبری  
زایل شدن   جمھوری اسالمی و نتیجتا 

مشروعیت اجتماعی رژیم، ستیزه جوئی با 
غرب و اسرائیل تحت عنوان مبارزه با 

لوژی جایگزیِن تبدیل به ایدئو» استکبار«
فرادست در جمھوری اسالمی شد. بر پا 
نگھداشتن این ایدئولوژی و تحرکات معطوف 
بدان طبیعتأ دشمنی امریکا و اسرائیل را 
برانگیخته است. بازداشتن امریکا و اسرائیل 
از اقدام نظامی بر ضد جمھوری اسالمی از 
یکسو انگیزٔه برنامٔه ھسته ای شد و از دیگر 

ا کردن و تسلیح حزب هللا در بیخ سوعامل بر پ
گوش اسرائیل به مثابه تھدیِد این کشورشد، 
اما برای روزگار اضطرار. فرستادن سپاه قدس 
به فراسوی مرزھای کشور تکمیل کنندٔه این 
سیاست بوده است. تحریک اقلیت ھای 
شیعه در کشور ھای عربی را نیز میتوان 
بسان وسیلٔه فشار بر متحدان مستبد و 

ً ناپایدار غرب در منطقه از جانب سا ختارا
  جمھوری اسالمی نامید.

بدین ترتیب عداوت پیگیر با منافع امریکا و  
اسرائیل در منطقه دو کشور را بر آن داشت 
که به سیاست ھائی روی آوردند که یا به 

  تغییر رفتار یا به تغییر رژیم منجر شوند.

ً می شنویم که  این استدالل را مکررا
برای مھار برنامۀ کنونی ھسته برجام 

ای جمھوری اسالمی مناسب است، اما 
برای مھار برنامۀ بعدی آن نه! آیا چنین 

  است؟

به گمان من برجام در شرایط متعارف ھمٔه راه 
ھا را برای نظامی کردن برنامه ھسته ای 

تا  ١۵و  ١٠ایران بسته است. زیرا که برای 
نده سال محدودیت ھای شدیدی را پذیرا ٢۵۵

است. فراتر از این با پذیرش و اجرای پروتکل 
ِ جنگافزارھاِی  ِ گسترش الحاقِی قرارداِد منع

برای زمانی  ھسته ای و پاره ای مقرراتِ دیگر
نامحدود راه ھای نظامی کردن بسته شده 
اند. به ویژه نظارت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر زنجیرٔه پشتیبانی از استخراج تا 

سال راه را  ٢۵اورانیوم برای مدت  پسمانداری
برای ھرگونه سوء استفاده فرضی میبندد. 
منظور از شرایط متعارف در باال ھمانا 
شرایطی است در حد پائین تر از تصادم 

  شدید یا گذر از آستانه یک جنگ.

به این ترتیب می توان گفت که مخالفت  
ترامپ با برجام ناشی از "تمرد" 

جام نیست و جمھوری اسالمی از بر
علت و انگیزۀ پایه ای تری دارد. این 
انگیزه کدام است و با توجه به موضع 
ترامپ نسبت به روسیه و نیز شعارھای 
او برای "سامان داخلی" امریکا، چگونه 

  آن را توضیح می دھید؟

ً میتوان گفت که مخالفت ترامپ  بله، قطعا
ناشی از بدعھدی ایران در مورد برجام 

ر آنچه در پاسخ به پرسش نیست. فزون ب
نخست بیان کردم، دو گونه انگیزه میتوان در 
گام ھای ترامپ انگاشت: یکم مخالفت 
تاریخی جمھوریخواھان و متحدانشان 
اسرائیل و سعود ی ھا با ھر گونه توافقی با 

  ... ایران
  ٧ادامه در صفحه 

 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه   ٧٦شماره     

  ... مناسبات ایران و
  ٦ادامه از صفحه 

برای حفظ فشار بر جمھوری اسالمی در 
سویٔه تغییر رژیم یا تغییر رادیکال رفتارش و 

در  دوم اجرای تعھدات اسالم ستیزانه اش
برابر آن بخش از طرفدارانش که این جنبه 
خارجی و اسالم ستیزی برایشان انگیزٔه 
ً کم  پشتیبانی بوده است. ایران عجالتا
ھزینه ترین و ضعیف ترین حلقٔه زنجیره 
کشور ھای اسالمی است، که درافتادن 
با آن، در درون امریکا نشانۀ برآورده کردن 

ل وعدٔه اسالم ستیزی است. در عین حا
این امکان را به متحدان امریکا مانند شیوخ 
عرب و دیگر کشور ھای ھمسویه شان 
می دھد که با برجستن جنبٔه ایران 
ستیزانه اش روی اسالم ستیزی آن 

یعنی برای این رژیم ھا  -سرپوش بگذارند
جنبٔه ایران ستیزی اش از اھمیتی بیشتر 

  برخوردار است.

ه در اظھارات مقامات امریکا نسبت ب 
رویکرد متفاوت و حتی متضاد  ٣برجام 

 -٢پاره کردن برجام،  - ١وجود دارند: 
رعایت اکید آن.  -٣بازنگری در آن، 

بیائید لحظه ای رفتار جمھوری 
اسالمی را در اثرگذاری بر ھر یک از 
این رویکردھا نادیده بگیریم. با توجه 
به عقب نشینیھائی که در روزھای 

دیده  اخیر در برخی مواضع ترامپ
ایم، فکر می کنید کدام یک از این 

  رویکردھا تفوق یابد؟

به گمان من، نظر به اینکه نقض مستقیم  
برجام مشکالت زیادی در گسترٔه بین 
المللی از جمله و به ویژه با اتحادیه اروپا 
ایجاد میکند، ترامپ به این مھم دست 
نخواھد یازید. ھمانگونه که در این مدت 

ده ایم، دولت ترامپ کوتاه مشاھده کر
خواھد کوشید در عرصه ھای دیگر فشار 
را به جمھوری اسالمی افزایش دھد و با 
نامساعد و نامطمئن کردن جو تجارت با 
  ایران، اثرات مثبت برجام را محدود نگھدارد.

ً بیشتر توضیح دھید منظور از  لطفا
"افزایش فشار در عرصه ھای دیگر" 

الی آن چیست و ابزارھا و اثرات احتم
ً اعمال تحریمھائی در  کدام اند، مثال

  خارج از چارچوب برجام؟

توان با دقت کافی گفت که  یھنوز نم 
ترامپ چه سیاستی را در قبال ایران 
اعمال میکند. اما میتوان برایش چند 
رھیافت را تصور کرد: ممانعت از گسترش 
بازرگانی ایراِن پسابرجام با کم کاری یا 

ناگون به بھانه ھای وضع تحریم ھای گو
واھی و واقعی معطوف به سیاست ایران 
در منطقه، مانند تحریم ھائی که متعاقب 
آزمایش موشکی وضع کردند. این نوع 
ِ پسابرجام را به سوی ناامنی  اقدامات جو
و بی اعتمادی به وضع موجود دگرگون 
میکند و مانع سرمایه گذاری ھای کالن در 

ش ھای مھم عرصٔه گاز و نفت و دیگر بخ
  ود.ش صنعتی می

دوم، با تقویت و ارائٔه پشتگرمی و  
پشتیبانی به جبھٔه مخالفان جمھوری 
اسالمی در منطقه مانند اسرائیل، 
عربستان سعودی، شیخ نشینان حاشیه 
خلیج فارس، شرایط را برای دخالت 

نظامی مستقیم شان یا تھدید به آن 
فراھم کنند یا به میانجی گروه ھای 

جوی قومی در خوزستان، ستیزه 
بلوچستان، کردستان ھمچون گروه ھای 
ِ سرنگونی طلب مانند  افراطی مسلح
مجاھدین، با ایجاد آشوب جمھوری 
اسالمی را تحت فشار شدید قرار دھند. 
در ھر حال چند رژیم با سابقه ای سیاه 
به جان ھم میافتند و تاوان آن را مردم 

  منطقه باید بپردازند.

ت مستقیم ارتش ایاالت سوم، با دخال
متحده از طریق بمباران ھوائی مراکز مھم 
نظامی، صنعتی و زیرساختی، کشور را 

این رھیافت ھر  –سال ھا به پس برانند 
چند که کمتر محتمل است اما منتفی 

   نیست.
آنچه که به احتمال بسیار زیاد انجام  

نخواھد شد اشغال ایران است. افراطیون 
ن امر که سیادتشان رژیم با علم به ای

ً به خطر نمیافتد ممکن است  مستقیما
دست به ماجراجوئی ھای بزنند که منجر 
به جنگ و نتیجه اش ویرانی ایران خواھد 

  بود.

راستی، آیا برجام از روشنی کامل 
برخوردار است، به نحوی که مورد 
تعبیرھای متفاوتی از وظایف 

  طرفھای آن نباشد؟
شده است،  برجام در مجموع خوب تھیه 

اما پشت ھر متن سیاسی تمایل 
سیاسی طرف ھای درگیر نیز نھفته 
است. به عبارت دیگرھیچ متنی وجود 
ندارد که قابل تعبیر و تفسیر نباشد. در 
ضمن باید در نظر داشت که ترامپ تا چه 
اندازه حاضر است به قرارداد ھای بین 
المللی احترام بگذارد. آنچه که تا کنون 

است داللت بر اعمال زور  اظھار کرده
عریان دارد و رفتار مشخص اش تا کنون 
امیدوار کننده نیست ـ برای نمونه 
برخوردش با قانون اساسی امریکا، قوه 
قضائیه و رسانه ھای این کشور در داخل 
و ساختن دیوار در مرز مکزیک و به ھزینه 
این کشور یا بیاناتش در مورد ضرورت 

ه ای که گسترش زرادخانه ھای ھست
ناقض قرارداد منع گسترش جنگافزارھای 

  ) است.NPTھسته ای (

با توجه به موضع ترامپ خاصه در دو  
مورد محیط زیست و ناتو، که وجوه 
اختالف حساس او با اروپایند، فکر 
نمی کنید این امکان ھست که اروپا 
  بر سر ایران با ترامپ معامله کند؟

که  به باور من ابعاد زیان و ضایعه ای
میتواند در اثر اعمال سیاست ترامپ در 
اروپا و جھان متوجه اتحادیه اروپا باشد، در 
سنجش با مورد ایران بسیار گسترده تر 
است. از این روی ایران به تنھائی نمیتواند 
برای وجه المصالحه قرار گرفتن کافی 
باشد، مگر بر سر دادوستدی کالن که 

ست. تصوِر چند و چون اجزاء اش مشکل ا
من چنین امری را بعید میدانم اما بر این 
ً در حالت  گمان ھم نیستم که اروپا الزاما

  اضطرار پشت ایران بایستد.

قدری ھم بر نقش احتمالی روسیه 
[و چین] مکث داشته باشیم. حسن 
نظر ترامپ نسبت به روسیه چه 
وزنی می تواند در پیشگیری از لغو 

ً توسل به "گزینۀ"  برجام و نھایتا
نظامی داشته باشد؟ در زمان اوباما 
گاه صحبت از "معاملۀ بزرگ" بین 
ایران و امریکا می شد. اکنون، در 
زمان ترامپ، موضوع معاملۀ بزرگ 
امریکا و روسیه به میان می آید. 
 ً "ورقھای"ایران برای یک بازی نسبتا

  دوجانبه با روسیه کدام اند؟

نخست روسیه: محافل راست افراطی در 
با ھر عنوانی » انترناسیونالیسم«با  امریکا

حتی اگر جھانی شدن سرمایه داری 
ورزند. روسیٔه پوتیِن  یباشد، دشمنی م

واند متحدی ت روی آورده به ملی گرائی می
  برای آن ھا تلقی شود.

در عرصٔه اقتصادی روسیه تقریبا توان  
ھیچگونه رقابتی با امریکا را ندارد، مگر تا 

فزار. رقابت آنان در ا حدودی در بازار جنگ
سپھر ژئوپلیتیک است که در برگیرنده 
ایران نیز ھست. از سوی دیگر ھم ترامپ 
ً شخصیتی  و ھم پوتین که ھر دو ظاھرا
اقتدارگرا دارند، ھمراه با دیگر جریانات 
راست افراطی عالقه به ناپایدار کردن 
اتحادیه اروپا به عنوان مدلی فراملیتی و 

ه امید اینکه توسط رژیم دمکراتیک دارند، ب
ھای اقتدارگرا یا به عبارت دیگر 
دموکراسی ھای غیر لیبرال جایگزین 
شوند مانند مجارستان، لھستان و ترکیه. 
ھمکاری میان این دو ابرقدرت ھسته ای 
میتواند تحت شرایطی کمک کند به 
خاموش ماندن روسیه در مورد پیشبرد 

  سیاست مبتنی بر اعمال زور در جھان.

اما نزدیکی با روسیه چند مانع اساسی  
در سر راه خود دارد: یکم، دشمنی با 
شوروی و پس از آن باروسیه جزء شکل 
دھندٔه سیاست جریانات تعیین کننده از 
دوحزب مسلط در امریکا بوده است که 
غلبه بر آن آسان نخواھد بود و دوم اینکه 
این خصومت توجیه کنندٔه وجود ناتو بعنوان 

مھم برای پیشبرد سیاست امریکا  ابزاری
در اروپا و فراتر بوده است. ترامپ میخواھد 
بودجٔه نظامی خود و متحدانش را در ناتو 
افزایش دھد و برای توجیه این کار نیاز به 
وجود یک تھدید جدی دارد. دوستی با 

  ند.ک روسیه این توجیه را ناممکن می
حال چنانچه نزدیکی ای میان امریکای  

و روسیه پوتین صورت پذیرد به نظر  ترامپ
می آید که در وھلٔه نخست متوجه چین 
به عنوان رقیب اقتصادی کنونی و ابرقدرت 
آینده جھان و پس از آن معطوف به اروپا 
باشد. اتحاد میان امریکا و روسیه برای 
نابودی داعش البته مثال در سوریه تبعاتی 
دارد که میتوانند با پذیرش ابقاء موقت 

شاراسد تا حدودی به نفع جمھوری ب
اسالمی تلقی شوند. این ھمکاری شاید 
بتواند در جھت آشوب زدائی از خاورمیانه 

  مؤثر باشد.
ً به   چنانچه روابط امریکا با روسیه واقعا

که چندان محتمل –شیوه ای پاینده 
نیست ـ به گرمی بگراید، جمھوری 
اسالمی اھمیتش را برای روسیه از دست 

از یک تکیه گاه ھر چند ھم لرزان  میدھد و
محروم خواھد شد. تنھا راِه جمھوری 
اسالمی برای عبور از مخمصه ای که خود 
در ایجادش سھمی بسزا داشته است 

  اند.م تغییر رفتار می
 ...  

  ١٦ادامه در صفحه 



 
 

 

   ٨صفحه    ٧٦شماره     

  پنج مکث
  ماندانا زندیان

  

  

  

  

 

 

  

 یک

 ـ افشین یداللھی» ھا دیدند ھا را در آینه ترین ناگفته آنان که در آیینه از ھیچ نترسیدند«

تمام زندگی  باختٔه انسانی با قدرت که در بستر روابط رنگ   زن در مركز دايرۀ ھستی نقطۀ نخستین و نیروی زایندٔه زندگی است. حضوری
شود، به گفتۀ یونگ،  خوانده می» آنیـما«، تصویر شد و اينك »نامو«پراکند. نیروی زايندۀ زن كه نخستین بار در كالبد ایزدبانوی سـومـری،  می

زھا به آرامش رو تا به جای نخستین خود كه حضور توأمان زنانه و مادرانه در جان ھستی است باز نگردد، جھاِن آكنده از خشم و خشونِت این
باز نخواھد گشت؛ چرا که نیستی خشن است، گزاف است، درشت است؛ و درشتی تنھا به منطق ھستی است که خواھد باخت. 

چنان   جا به شکل دریا تصویر شده، ، آفرینندٔه زمین و آسمان، که ھمه»نامو«ای و نمادین نیز حضور بخشندٔه  که در شکل اسطوره چنان
ای است از اندیشه و سخن ایزدبانوی  انداز، آینه شود، و ھستی از این چشم برد، آن نام موجود و ھست می نام می است که تا از وجودی

 .ازلی
ھا و  ھا، و امیدھایمان را ھمراه پرسش ایم. ما در کمپین یک میلیون امضا خواست ھا را بر روان جھان نشانده است آینه ما زنان دیری

ھایمان دیدیم؛ و دیگر  ترین چھرۀ خود را در آیینٔه دست ای شھر بردیم، رساترین صدای خود را شنیدیم، و حقیقیھ ھامان به کوچه نگرانی دل
 .بازنگشتیم

 دو

  ـ سیمین بھبھانی» شد با زالل نگاھش برکه سرشار می      شد ھای کولی دشت بیدار می با قدم«

شود، آبستن  کند، بالغ می ھایش جنبش زنان و جنبش سبز، ھویتی زنانه و پویا دارد؛ رشد می ھای اجتماعی ما، نمونه روحیۀ جنبش
است که جمع. ما  ھا ھمان اندازه مھم  ای دیگر. فرد انسانی در این حرکت یابد ـ در ھیأتی دیگر و به شیوه زاید، و ادامه می شود، می می

ھا  کفایتی حکومت گران و دولتیان نخواھیم، اگر مسئولیت فردی را پشت بی اگر اندیشۀ دگرگونی و بھکرد را تنھا از سیاست ایم که دریافته
پذیری، احترام، رواداری، امید،  حرمتی، خشونت، ناامیدی، اندوه و مرگ را با برابری، مسئولیت پنھان نکنیم، اگر نابرابری، سرزنش، بی

اش احترام گذاشتن به  ای که در فرھنگ سیاسی تر برای ھمه. جامعه تر خواھیم شد؛ خوب کنیم، جامعه ای خوب شادی و زندگی جایگزین
تر و  حقوق شھروندان، مسئولیت مدنی ھر شھروند، و به سود اوست. آنسان که در فلسفٔه اخالق نیز درک و درنظر داشتن سود بزرگ

انجامد؛ و این ھمان شکست درشتی به  ه آن تعلق دارد، در نھایت به سود شخصی فرد میای که فرد انسانی ب تر گروه یا جامعه درازمدت
 .گوید منطق زایندۀ ھستی که یونگ می

 سه
 ـ صائب تبریزی» که آزاد است مرغی کز قفس خود را جدا بیند«

و خردمندترین رواداری را به مبارزات مدنی   ترین پایداری را آفریده اند، مانند زنان ایرانی، انسانی آنان که بیشترین تبعیض و آزار را تاب آورده
  .اند ایران آموخته

ا بھاری بود که ھای م عشق به رھایی، عشق به آزادی، برابری، زیبایی ـ عشق به انسان و انسانیت در معنای فراگیر آن ـ در دست
ھای ممنوع شکل  ھا، و چھره ھا، صداھا، موسیقی ھا، رنگ نمود. ما در واژه گذاشتند فاش شود؛ آرزویی ناب که تنھا در ذھن ما رخ می نمی

   ھا و پیکارھای ممنوع ھا، انتخاب ایم ـ تردیدھا، پرسش گرفته

العین تا صدیقه  از طاھره قرة- خواھی ره شده است، ولی صدای آزادیپا ھای استبداد پاره در سرزمین ما، حنجرۀ آزادی بارھا در مشت
ای است که زورگویان ھرگز  ھای فارسی آب خورده و باز به خیابان پرکشیده است. واژه گستره ھای واژه آبادی، و از قمر تا ندا از دست دولت

کوشیم تا ھر  ھا جدا ماندیم، خود را دریافتیم و کوشیدیم و می قفساند بر آن چیره شوند. ما با واژه، با نوشتن، با سخن گفتن، از  نتوانسته
 .که پالوده شدن فرھنگ است و باقی خواھد ماند-توانیم به واژه دعوت کنیم، به بالیدِن ھر فکر و ھر بحث و ھر کنش که را می

 چھار

 نیره توحیدی». حق نداریم ناامید شویم«

دھد. کژراھه ندیدِن امید است، ندیدن روشنایی و بیداری  اور است و ھر باور به ھزاران نگاه امید میشود. ھر واژه یک ب امید از واژه آغاز می
   .گذارد از جراحت به ناامیدی رھسپار شویم، اگر در مسیر درست بمانیم با طول و عرض شگفت که نمی

ای با حقوق  سیاره«ات برابر برای زنان و مردان، را به امید جھانی متعھد به حقوق و امکان ٢٠١۶سازمان ملل متحد ھشتم مارس سال 
  .است گذاری کرده نام» ٢٠٣٠تا سال  ۵٠/۵٠
...  

  ١٥ادامه در صفحه 

  ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه
 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٧٦شماره     

  
 

 !لطفأ این بار تا دیر نشده جام زھر را بنوشید
 منوچھر مقصودنیا

 
در نشست امنیتی مونیخ سه وزیر 
امورخارجه منطقه لبه تیز حمله شان به 
سوی جمھوری اسالمی ایران نشانه 
گیری شد. این سه قدرت منطقه ای، 
اگر چه در خیلی از مواضع با ھم اختالف 

جمھوری اسالمی دارند، ولی در مقابل 
ایران و سیاست ھای منطقه ای اش 
ھمسوئی و منافع مشترک پیدا کردند. 
اختالف و درگیری ھای لفظی بین ایران 
و اسرائیل روشن است، ولی چرا کشور 
ترکیه که در چند سال گذشته با 
اسرائیل سرشاخ شده و تا حد قطع 
رابطه پیش رفته بود، و عربستان با نقش 

جھان عرب، درگیری رھبری کننده در 
تاریخی بین اعراب و اسرائیل را موقتأ 
فراموش کرده و ھردو با اسرائیل ھمسو 
شده اند؟ چقدر ایران جمھوری اسالمی 
برای حداقل دو کشور ترکیه و عربستان 
خطر ایجاد کرده است؟ در چه جھت و در 
کدام عرصه ایران برای این دو کشور 

  خطرناک شده است؟

  

  

  

  

  

  

  

س خطر این دو کشور مھم آیا احسا
ھمسایه مان، برای ایران ھم خطرآفرین 
است؟ آیا این اختالفات و پرخاش ھای 
تند لفظی تنھا در حد حرف باقی خواھد 
ماند؟ آیا خطر جنگی ھمه جانبه و 

  خانمانسوز، منطقه مارا تھدید می کند؟

پاسخ به سمت آری تمایل پیدا می کند 
ریکا اگر توجه داشته باشیم که در ام

دولت دیگری، دولت ترامپ، بر سرکار 
است. دولتی که جمھوری اسالمی را 
حامی تروریست دانسته و می خواھد 
با زیاده خواھی ھایش در منطقه به 
مقابله برخیزد. ارزیابی دولت جدید 
امریکا این است که سیاست ھای 
گذشته امریکا بعد از جنگ عراق و 
 بخصوص در دوره اوباما بنفع جمھوری
اسالمی تمام شده اند، و حاال باید آن 
سیاست را تصحیح کرد. ترامپ نمی 
خواھد مانند دولت اوباما "نظاره گر" و 

  "تماشاچی" در منطقه باشد.

توجه داشته باشیم که امریکا در زمان 
اوباما رابطه سرد و غیر دوستانه ای با 
تمام دوستان مھم و دائمی خودش در 

 قدرتی منطقه داشت. آن سیاست خأل
را ایجاد کرده که روسیه با قدرت نظامی 
جھانی اش از یک طرف و جمھوری 
اسالمی با قدرت بسیج نیروھای طرفدار 
خودش در منطقه آن را پر کرده اند. این 
روند مورد قبول امریکای ترامپ و دستگاه 

دولتی اش نبوده و از نظر آنھا باید تغییر 
  نماید.

ه کنیم: به گزارش از نشست مونیخ توج
"خبرگزاری رویترز به نقل از الجبیر نوشت: 

شود با کشوری که ھدفش   چگونه می«
نابودی ما است، ارتباط داشته باشیم. تا 
زمانی که رفتار ایران تغییر نکند، ارتباط 

  ».داشتن با آن بسیار مشکل است
سابقه لیبرمن و  سخنان توامان و کم 

ای  الجبیر، تالشی تازه برای تشکیل جبھه
آوایی با سیاست  متحد علیه ایران در ھم

است.   دولت ترامپ ارزیابی شده
گیری مشترک  خبرگزاری رویترز موضع

عربستان و اسرائیل علیه ایران را یک 
"جبھه متحد" بالقوه نامید که با حمایت 
  ترکیه توأم بوده است.

پیش از این، مایک پنس، معاون اول  
در رئیس جمھور آمریکا در سخنرانی 

کنفرانس امنیتی مونیخ، ایران را 
ترین کشور حامی تروریسم در  "اصلی

جھان و منطقه خاورمیانه" معرفی کرده 
  بود.

وزیر خارجه ترکیه ھم از این موضع 
نمایندگان عربستان و اسرائیل حمایت 

  کرد.
شش کشور عضو شورای ھمکاری خلیج  

فارس به ویژه عربستان سعودی، ایران را 
ای در  به مناقشات فرقه به دامن زدن

  کنند." منطقه و خاورمیانه متھم می

ً این سه نیروی منطقه ای از یک   ظاھرا
سو و امریکا با قدرتی جھانی، بر روی 

ه سیاست حداقلی "مھارکردن" ایران ب
  توافق رسیده اند. 

  

  

  

  

  

  

  

  

چرا حداقلی؟ برای این که اسرائیل و 
عربستان خیلی بیشتر از مھار جمھوری 

المی، یعنی تضعیف ایران حتی تجزیه اس
اش را خواھان اند. عملی شدن این 
سیاست می تواند خطری جدی برای 
کشورمان ایجاد کرده و برای ھزاران نفر 
ایرانی و دیگر ساکنان منطقه گران تمام 
شود. اگرچه جناح ھای قدرتمندی در نظام 
جمھوری اسالمی، برای ثابت کردن این تز 

"شیطان بزرگ" و دشمن  که، امریکا ھنوز
ایران بوده و ایران تنھا کشوری است که با 
این قدرت جھانی و توسعه طلب می 
جنگد، به استقبال این تقابل می روند. 
اگرچه روسیه از این درگیری و شدت 
گرفتن آن در منطقه استقبال می کند. 

استقبال می کند برای این که ایران را 
چرا که می بیشتر به خود وابسته نماید، 

داند با حاکمان فعلی در ایران راھی جز باقی 
ماندن در دامن روسیه ندارند. استقبال می 
کند تا از برگ ایران برای امتیازگیری از امریکا 
در مناطق دیگر استفاده نماید و در نھایت 
بعنوان میانجی و قدرتی که توان مھار کردن 

ید. بحرانھای بین المللی را دارد به میدان بیا
نقشی که در حال حاضر در سوریه و این 
اواخر برای افغانستان برای خودش قائل 

  شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما چرا این سه کشور در منطقه با این 
شدت با جمھوری اسالمی مخالفت می 
کنند؟ بیائیم با مسئولیت تمام یک شھروند 
ایرانی و بعنوان یک ناظر بیطرف به قضیه 

از بیرون، و با جدا کردن  نگاه کنیم؛ بیطرف و
منافع نظام حاکم بر ایران از منافع کشورمان 
ایران. چرا که منافع ایران با منافع حاکمان 

سال  ٣٨ایران یکی نیستند. آنھا در این 
حکومت شان نشان داده اند که منافع 
شخصی، "دینی" و فرقه ای شان را بر ھمه 

  چیز ترجیح می دھند.

ع را ھمسان بداند، ھر نگاھی که این مناف 
خطری را که کشورمان را تھدید می کند 
جدی نگرفته و فضا را برای جوالن سیاست 
ھای مخرب و توسعه طلب جمھوری 
اسالمی در منطقه باز گذاشته و آدرس غلط 
به مردم و جھان می دھد. بیائیم یک لحظه 
سیاست ھای تھاجمی وھابیون عربستان 

ر من این سعودی را ندیده بگیریم، که بنظ
سیاست ھا آنچنان در ایرانی که چند دھه 
است دولتی مذھبی را با پوست و گوشت 
خود مزمزه کرده، بلعیده و در مرحله دفع آن 
است، خریداری ندارد. وھابیون بیش از ھمه 
در فکر نفوذ و محکم کردن جای پای 
خودشان در کشورھای سنی نشین اند تا 

عیین کننده در ایران. بیائیم عامل اصلی و ت
این خطر و گرداننده اصلی شبح جنگ در 

  منطقه را بشناسیم.

جمھوری اسالمی سیاستی تھاجمی و 
توسعه طلبانه در منطقه دارد. سیاست 
شکل دھی ھالل شیعه و در نھایت کسب 
رھبری جھان اسالم با تفکر شیعه ای اش. 

...  
  ١٠ ادامه در صفحه

جمھوری اسالمی برای اجرای این سیاست 

رژیم جمھوری اسالمی پایه 
ھای اصلی استخوان بندی 
ھالل شیعه مورد نظر خودش را 
در منطقه فرو کرده است. با 
نابودی داعش، این ھالل که از 
بخشھائی از افغانستان و حتی 
پاکستان شروع و با مرکزیت 
تھران از عراق و سوریه گذشته 

ئی خودش در لبنان، و با لبه انتھا
شکل و ساختاری قوام یافته و 

 محکم خواھد یافت

اما سیاستی که با "شعار ملی 
و میھنی" می خواھد با فشار 
به امریکا جلوی جنگ را بگیرد، 
الجرم نوک تیز حمله اش را نه 
بسوی جمھوری اسالمی، بلکه 
به بخشی از اپوزیسیون که 
خواھان ایرانی آزاد، دمکراتیک 

نھاد دولت  ازو جدائی نھاد دین 
 است نشانه خواھد گرفت

وھابیون بیش از ھمه در فکر نفوذ 
و محکم کردن جای پای خودشان 
در کشورھای سنی نشین اند تا 
در ایران. بیائیم عامل اصلی و 

ن خطر و گرداننده تعیین کننده ای
صلی شبح جنگ در منطقه را ا

 بشناسیم

 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه  ٧٦شماره     

  ... لطفأ این بار
  ٩ادامه از صفحه 

جمھوری اسالمی برای اجرای این 
سیاست تنھا به حرف بسنده نمی کند. 
جمھوری اسالمی سالھاست که با برنامه 

ھای زیرکانه، با صرف ده ھا  ریزی
میلیاردی دالرھای نفتی، آموزش و 
سازماندھی نیروھای تندروی شیعه از 
سراسر دنیا در داخل کشور و حمایت ھای 
تسلیحاتی وسیع از آنھا، عزم خودرا در 
جھت عملی کردن سیاست تشکیل ھالل 
شیعه جزم کرده است. جمھوری اسالمی 

ی و با حمایت نظامی، تسلیحاتی، مال
سیاسی از حزب هللا لبنان، با شرکت در 
جنگ داخلی سوریه در کنار بشار اسد 
دیکتاتور، با تشکیل گروه ھای شبه 
نظامی طرفدار خود در عراق، و با گسترش 
نفوذش در بین شیعیان یمن، به خیلی از 
اھداف توسعه طلبانه خودش جامعه عمل 
پوشانده است. رژیم جمھوری اسالمی 

ی استخوان بندی ھالل پایه ھای اصل
شیعه مورد نظر خودش را در منطقه فرو 
کرده است. با نابودی داعش، این ھالل که 
از بخشھائی از افغانستان و حتی 
پاکستان شروع و با مرکزیت تھران از عراق 
و سوریه گذشته و با لبه انتھائی خودش 
در لبنان، شکل و ساختاری قوام یافته و 

مه بعدی ھم محکم خواھد یافت. برنا
پیوستن یمن و بحرین به این ھالل خواھد 
بود. در چنین نقشه سیاسی ـــ 
جغرافیائی شکل گرفته در منطقه، 
احساس خطر کشورھای سنی نشین، 
مانند عربستان قابل تصور خواھد بود. 
خطری که حتی ترکیه ھم آن را احساس 
کرده و نمی خواھد در این تحولی که در 

ست، بعنوان بیخ گوشش درجریان ا
بازگیری دست سوم در منطقه بوده و 
نقش نظاره گر را ایفا نماید. آنھا خود را در 
محاصره بلوک شیعه به رھبری جمھوری 

  اسالمی می بینند. 

محاصره ای که ھرسال حلقه اش تنگاتنگ 
تر شده و خطر ھجوم به داخل این 
کشورھا را در آینده نزدیک بصدا در آورده 

لحظه "تضاد منافع است. بیائیم یک 
تاریخی" بین ایران و کشورھای عربی 
منطقه را فراموش کنیم. البته در این تضاد 
ما مدافع منافع ملی کشورمان ایم. ما 
مدافع منافع ملی مان بوده ولی با ھرگونه 
تشنج آفرینی و ایجاد خصومت ھای دینی، 
فرقه ای مخالف ایم. ولی درگیری حاضر 

ه و خطرناکی ابعادی وسیع، ھمه جانب
بخود گرفته است. طرفین در نقاط مختلفی 

  در حال مقابل یکدیگر و جنگ باھم اند. 

اگرچه ھنوز جنگ نیابتی است، ولی در 
ھمین جنگ نیابتی ھم تاکنون ھزاران نفر 
جان خود را از دست داده و خسارت ھای 
جبران ناپذیری به مردم منطقه وارد شده 

گ نمی است. خطر این جاست که این جن
تواند در شکل نیابتی اش باقی بماند. چرا 
که جفرافیای سیاسی در منطقه در ابعاد 
وسیع و یکطرفه به نفع یک کشور در حال 
تغییر است. تأکید کنم که این شرایط به 
نقطه ای سیر خواھد کرد که یکی از دو 
طرف باید شکست جدی ای متحمل و 
مجبور به عقب نشینی شده و به تقسیم 

دیگری در منطقه تن بدھد. باور کنیم  قدرت
این جمھوری اسالمی ایران است که می 
باید تن به شکست بدھد. غرب و بخصوص 
امریکا با تمام نیروی خود در نقطه فوران 
آتش فشان جنگ، در کنار مخالفان ایران قرار 
خواھند گرفت. در یک جنگ کالسیک، 
مستقیم ، روبرو و با شرکت ارتش ھای 

توان مخالفان جمھوری اسالمی کالسیک، 
آنچنان است که ھیج شانس نظامی برای 
جمھوری اسالمی باقی نمی ماند. 
جمھوری اسالمی در جنگھای چریکی و 
غیر منظم است که از توان و برتری بیشتر 
برخوردار بوده و می تواند به پیروزی برسد، و 
برعکس در جنگی کالسیک این سالح ھای 

که نقش تعیین کننده مدرن و پیشرفته اند 
دارند. توان جمھوری اسالمی در این زمینه 
از کشورھای دیگر منطقه خیلی پائین تر 

  است و توان و قدرت مقابله ندارد.

اما جنگی که می تواند روی دھد، شبیه 
جنگ عراق و پیاده کردن نیرو در ایران 
نخواھد بود، بلکه زدن ضربه به ساختار 

عمال تحریم اقتصادی و نظامی کشور، ا
ھای اقتصادی و در نھایت ضعیف کردن 
ایران، آنچنان که با کشیدن دندان جنگی و 
محدود کردن توان دالری اش، قدرت عمل در 
بیرون از کشور و در منطقه را از دست داده 
و امکان حمایت از نیروھایش را در منطقه از 

  دست بدھد.
این جاست که خطر برای تمام کشور و 

می گردد. برای جلوگیری از  مردمش ایجاد
این خطر باید با تمام نیرو به نظام جمھوری 
اسالمی فشار آورد تا به سیاست ھای 
ماجراجویانه و توسعه طلبانه خودش پایان 
داده و سیاست ایجاد تنش و متزلزل کردن 

  کشورھای منطقه را کنار بگذارد.

اکنون که جمھوری اسالمی در موقعیتی  
زنی و گرفتن قرار دارد، مناسب برای چانه 

باید عقب نشینی کند. نه این که یکبار دیگر 
و بعد از دادن ھزینه ھای سنگین و خسارات 
جانی و مالی از کیسه مردم کشورمان، 
برای ادامه حیاتش، جام زھری دیگر نوشیده 
و تن به عقب نشینی بدھد. غرب و 
کشورھای مخالف جمھوری اسالمی در 

می ضعیف شده و منطقه با جمھوری اسال
درگیر مسائل داخلی کنار آمده و دلشان 
برای مردم ایران و نقض حقوق بشر در 
کشورمان نمی سوزد. اگر نیروئی برای 
چنین روزی، یعنی ضعیف شدن جمھوری 
اسالمی و باز شدن میدان برای آنھا حساب 
باز کرده، باید توجه داشته باشد که 

جای جمھوری اسالمی قبل از این که کار ب
باریکی برسد، جام زھر دیگری نوشیده و 
لبه تیز شمشیر حکومت اسالمی اش را به 
سمت داخل و نیروھای داخلی و مخالف 

  خواھد گرفت.

ولی مخالفین جمھوری اسالمی در منطقه 
و امریکا، در کجا می توانند سیاست ھای 
توسعه طلبانه جمھوری اسالمی را مھار 

رین کنند؟ بنظر می رسد یمن مناسبت
جاست. در دیگر نقاطی که جمھوری 
اسالمی "خانه " کرده است، مانند سوریه، 
لبنان و عراق مشکل بتوان مستقیم و 
قطعی با جمھوری اسالمی درگیر شد. در 
سوریه عالوه بر ایران "ابرقدرت نظامی" 
روسیه ھم حضور دارد، بخصوص غرب 

خواھان درگیری با روسیه در سوریه نیست. 
ار اسرائیل نشسته است. ھرگونه لبنان در کن

ناآرامی در لبنان مستقیمأ به اسرائیل تسری 
پیدا می کند. عالوه بر این لبنان وضعیت ویژه 
ای دارد. لبنان با چند دھه ناآرامی تازه چند 
سالی است که ثبات نسبی دارد، با زدن 
حرب هللا متحد جمھوری اسالمی، تمام لبنان 

داخلی آن متشنج و شعله ھای آتش جنگ 
می تواند سالھا ادامه یابد؛ عراق ھم نه. 
مسئله اصلی در عراق مبارزه با داعش 
است. در این جنگ حتی ایران "درکنار" غرب 
با داعش می جنگد. ضربه به ایران یعنی 
ضربه به دولت حاکم عراق و فرو بردن عراق 
در آنچنان ھرج و مرجی که آن سرش 

. جائی که ناپیداست. پس تنھا می ماند یمن
ایران بدلیل نبود ارتباط زمینی، نمی تواند 
حمایت تسلیجاتی و لجستیکی الزم را از 
شعیان یمن انجام دھد. در صورت مداخله 
امریکا با قدرت دریائی اش، ھرگونه ارتباط 
آبی ایران با یمن ھم قطع خواھد شد. 
شکست طرفداران جمھوری اسالمی در 

می ھا و یمن، می تواند از گسترش ناآرا
جنبش شیعیان بحرین کاسته و حتی جلوی 
آن را بگیرد. آما اینده بھتر نشان خواھد داد 
که غرش توپ و تانک و موشک ابتدا در کجا 

  آغاز می شود؟
تنھا یک ھمبستگی ملی و گسترده در  

سطح کشور است که می تواند صدای 
دیگری را ندا داده، به گوش مردم ایران و 

خطر را از کشورمان دور جھانیان رسانده و 
نماید. در این لحظه تاریخی دو سیاست می 

آن  - تواند به این استراتژی ضربه بزند. الف
سیاستی که مسبب اصلی ایجاد تشنج در 
منطقه را اسرائیل، امریکا و عربستان دانسته 
و خواسته یا نخواسته در کنار جمھوری 
اسالمی قرار می گیرد. این که این کشورھا 

اس منافع ملی خود عمل کرده و حتی بر اس
سیاست ھای توسعه طلبانه ای را در منطقه 
اجرا می کنند، سرجایش مھم بوده و در جای 
دیگر می توان به آن پرداخت. اما سیاستی 
که با "شعار ملی و میھنی" می خواھد با 
فشار به امریکا جلوی جنگ را بگیرد، الجرم 

ی نوک تیز حمله اش را نه بسوی جمھور
اسالمی، بلکه به بخشی از اپوزیسیون که 
خواھان ایرانی آزاد، دمکراتیک و جدائی نھاد 
  دین از نھاد دولت است نشانه خواھد گرفت. 

آن نیروھائی که بدون حضور مردم در  -ب
صحنه و وجود جنبشی مردمی و دمکراتیک، 
فکر می کنند تنھا با کمک کشورھای بیگانه 

پایان داد. این می توان به عمر این نظام 
نیروھا ھم به اپوزیسیون مستقل و دمکرات و 
مخالف حکومت حمله می کند. این جاست 
که حفط ھمبستگی و ھمکاری بین تمامی 
نیروھای مستقل و دمکرات و مخالف 
حکومت، برای جایگزینی جمھوری اسالمی 
با نظامی دمکراتیک و سکوالر منتخب مردم، 

  وظیفه ای تاریخی است.

ھمبستگی گسترده در سطح ملی  تنھا یک
است که توان دارد تا با بعقب نشاندن 
جمھوری اسالمی برای تغییر سیاست 
منطقه ای اش، خطر را از ایران دور نماید. 
نظام تا کنون نشان داده حاضر است از کیسه 
مردم ھزینه دھد، و ھر آنگاه که نوبت ھزینه 
دھی خودش برسد جام زھر را بسر کشد. 

ین بار حکومت را مجبور کنیم که بیائیم ا
  ھرچه زودتر جام زھر را نوش جان کند.
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  حقوق ھای نجومی مدیران، فقر و فالکت
 برای کارگران و مزد بگیران

  صادق کار

در ھفت گذشت سرانجام پس از ھفت ھا 
بحث و جدل در مورد "سبد ھزین خانوار 
کارگری" علی خدایی نمایندە کانون 
شوراھای اسالمی وابست ب خان کارگر 
و عضو شورای عالی کار از توافق شورای 
عالی کار بر سر تعیین ھزین "سبد 
خانوار" خبر داد. بنا ب گفت خدایی، شورا 

ھان سبد "معیشت خانوارھای قیمت ما
ھزار تومان  ٤٨٩کارگری" را دومیلیون و 

 تعیین و بر سر آن توافق کرد.

با وجود این ک تعیین و پذیرش این مبلغ 
بین یک تا یک و نیم میلیون تومان کمتر از 
برآورد ھزین ھای خانوار توسط نھادھای 
رسمی است، معھذا پذیرش این مبلغ در 
شورای عالی کار ب معنی اذعان 
نمایندگان دولت و کارفرمایان ب دستمزد 
ھای یک سوم خط فقر است و این اذعان 

یطی صورت می گیرد ک دولت در شرا
درصد  ٨مدعی است تورم را ب حدود 

تقلیل دادە است. با این وصف ب رغم این 
"توافق" اظھارات مقامات دولتی و 
کارفرمایی نشان می دھند ک آن ھا در 
عمل ب بھان ھای مختلف حاضر ب اجرای 
آن نیستند. برای مثال یکی از نمایندگان 

پس از اعالم این خبر کارفرمایان بالفاصل 
گفت: "ما در وضعیتی نیستیم ک حتی 

درصدی  ٧بتوانیم ب اندازە تورم 
دستمزدھا را افزایش دھیم." (نقل ب 
معنی) روزنام "جھان صنعت" نیز ضمن 
اذعان چند بارە ب ناکافی بودن سطح 
دستمزد کارگران و عدم انطباق آن با 
ھای زندگی، اجرای مصوب شورای  ھزین

لی کار را موجب نابودی تولید خواند و با عا
این موضعگیری، نشان داد ک حتی ب 
توافقاتی ک نمایندگان کارفرمایی در 

  شورای عالی کار دارند، متعھد نیست. 

سخنگوی دولت ھم ب نوب خود بی 
تفاوت نماند و در واکنشی غیر مستقیم 
ھای  تقصیر شکاف بین دستمزدھا و ھزین

ن دولت ھای گذشت نھاد زندگی را ب گرد
ً گفت ک دولت حاضر ب افزایش  و تلویحا

درصد ب دستمزدھا نیست.  ١٠بیش از 
علی ربیعی، وزیر کار، ھم بعد از این 
توافق بدون این ک آن را تائید یا تکذیب 
کند تصمیمگیری در مورد افزایش دستمزد 

را ب معاونش، سید حسن ھفدە  ٩٦سال 
در سرسپردگی اش تن، سپرد و وی را ک 

ای نیست،  ب کارفرمایان شک و شبھ
  سپر بال کرد!

علی خدایی و سایر رھبران خان کارگر و 
کانون ھای شورای اسالمی کار نیز ک 

خودشان بھتر از ھر کسی از مسایل پشت 
پردە خبر دارند، کوشش می کنند با 
بزرگنمایی در مورد این توافق ک ب قول 

ر است و ن ب بار"، ب معروف "ھنوز ن ب دا
کارگران بقبوالنند ک گویا ب وظیف 
نمایندگی شان خوب عمل کردەاند و 
اند. در ھر  دستاوردی برای کارگران داشت
صورت اعالم میزان افزایش دستمزد در 
روزھای آتی محکی خواھد بود برای ارزیابی 
دقیق تر از این توافق شورای عالی کار در 

دھای چند مرتب زیر مورد سرنوشت دستمز
  خط فقر کارگران.

البت این توافق و باالتر از آن می توانست با 
نظرداشت ظرفیتی ک برای افزایش دستمزد 
در میان کارگران وجود دارد، از فروردین سال 

عملی گردد، مشروط ب آن ک اخبار و  ٩٦
اطالعات مربوط ب مذاکرات پشت پردە 

که توسط  شورای عالی کار ھمان طور بود
آقای خدایی و دوستانش در این شورا ب 
اطالع کارگران رساندە می شد و از آنان 
تقاضای حمایت می شد. اما امسال نیز 
درست بخاطر نگرانی از تاثیر حضور کارگران 
در تصمیمات شورای عالی کار، آقای خدایی 
ب رغم ھشدار ھای پیشین از انجام آن 

د. نمایندگان طفرە رفت و فرصت ھا را سوزان
کارفرمایان نیز با تظاھر ب نگرانی راجع ب 
پائین بودن دستمزدھا و افت قدرت خرید 
کارگران سعی کردند با دادن امید کاذب ب 
کارگران مانع اقدامات اعتراضی ب موقع و 
مؤثرشان در فرایند تعیین دستمزد شوند و 

  آن ھا را در مقابل کار انجام شدە قرار دھند.

د این ھم دوز و کلک ک برای تن با وجو
ندادن ب افزایش واقعی دستمزدھا صورت 
گرفت، ھم زمان با آن، مجلس با ھمدستی 
شورای نگھبان ب یک بارە تصمیم ب افزایش 

درصدی حقوق ماھان مدیران دولتی  ٦٠
 ٢٤گرفت و حقوق رسمی آنان را ابتدا ب 

میلیون رساند، و سر انجام در پی واکنش 
عتراضی گستردەای ک ب این تصمیم ھای ا

 ٣٠صورت گرفت ب ناچار عقب نشست و 
درصد از آن کاست و فاصل دستمزد بین 

برابر  ٣٠حداقل بگیران با مدیران دولتی را از 
  برابر تقلیل داد. ٢٠ب 

حدود یک ھفت قبل از آن نیز شورای نگھبان 
با حذف بند مربوط ب ضمانت اجرایی اعالم 

مات در کمیسیون تلفیق برنامه دارایی مقا
ً امکان اطالع از درآمد و ثروت  ششم، عمال
مقامات حکومتی را منع کرد. مجموع این 
اقدامات مؤید آن است ک جار و جنجالی ک 
تحت عناوینی مانند مبارزە با فساد و حقوق 
ھای نجومی توسط جناح ھای مختلف 
حکومت ب راە انداخت شدە بی اساس 

ناح ھا چنان ب فساد و است و ھم ج
حقوق ھای نجومی آلودەاند ک نمی توانند 

  از آن دل بکنند.
نظام مجبور است عدەای از مدیران را با  

دادن حقوق ھای نجومی و انواع امتیازات 
اقتصادی دیگر برای خود نگ دارد تا با کمک 

شان بتواند نظم ناعادالن کنونی را حفظ 
ن ک خیلی کند. انگیزە حمایت این مدیرا

ھایشان از چند جای مختلف حقوق کالن 
می گیرند و درآمدھای غیر رسمی اغلب 
شان چند برابر حقوق ھای رسمی شان 

  است، چیزی غیر از پول نیست.

اصوال در یک نظامی ک مسئوالن اصلی اش 
سراپا آلودە ب فساد اند، توقع نمی رود ک 
مدیران ارشدش با حقوق ھای پائین کار 

به ھمین جھت از اعضای شورای کنند. 
نگھبان ھم ک خودشان از ھم این امتیازات 
برخوردارند و بواسط نظارت استصوابی بر 
اعمال نمایندگان مجلس کنترل دارند، انتظار 
نباید داشت ک خالف منافع و امتیازات 
خودشان برخورد کنند یا مانع نظارت و 
حسابرسی دارایی ھای مقامات ک ناشی 

اد و غارت اموال عمومی است، از فس
نشوند. نتیجتا ادام این وضع مستلزم آن 
است ک حقوق کارگران و مزدبگیران در زیر 
خط فقر باقی بماند، تا ھم سودبری صاحبان 
سرمای تضمین شود و ھم بخشی از ھزین 
فساد و ثروت مقامات را جبران کند. برای 
ھمین است ک ب ھنگام تعیین 

ر خط فقر، ھیچ اعتراضی از دستمزدھای زی
میان مجلس نشینان، شورای نگھبان، دولت 

  و رھبر ب گوش نمی رسد.

متاسفان ب رغم تبلیغات فریبندەای ک بر 
سر توافق بر سر سبد ھزین خانوار از طرف 
تشکل ھای دولتی ب راە افتادە، ھم چنان 
ک ما در یادداشت ھای پیشین پیش بینی 

ز میزان افزایش می کردیم، امسال نی
دستمزد کارگران توفیر چندانی با سال ھای 
قبل نخواھد داشت و توافق ظاھری شورای 
عالی کار بر سر سبد ھزین ھای زندگی 

ھا و نیازھای امروزین زندگی  ن با ھزین
انطباق دارد و ن تضمینی برای عملی کردن 
آن است. مادامی ک کارگران ب ھمراە دیگر 

کل گستردە و در ابعاد مزدبگیران ب ش
سراسری ب صحن نیایند، تحول واقعی در 
تعیین سقف دستمزد کارگران تحقق نخواھد 

  یافت. 

نمایندگان تشکل ھای وابست امسال نیز ب 
عین نشان دادند ک بخاطر منافع و 
وابستگی ھایی ک ب حکومت و 
داران دارند، حاضر ب به میدان آوردن  سرمای

ان پشتوان مذاکرات مربوط ب کارگران ب عنو
دستمزد نشدند و نیستند و توافق شان در 
شورای عالی کار حکم ھمان حلوای نسی 
را دارد. ب ھر جھت با این دستمزد ھا ن 
می شود زندگی کرد و ن آن ھایی ک ب 
شکلی، برای تحمیل آن ب کارگران نقش 
داشت و دارند ب ھدف شان رسیدەاند. 

که مبارزە علی دستمزدھای  تردیدی نیست
زیر خط فقر با قوت بیشتر ادام خواھد یافت 
و ھیچ قدرت و نیرویی نمی تواند مبارزە 

  گرسنگان برای نان را از میان بردارد.

 

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

 



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه  ٧۶ شماره    

ھمین  نمایندگان مجلس در روز شنب  
، ب ھنگام رسیدگی ب برنام بودج  ھفت
دولت برای سال آیندە، سقف مالیات 
کارمندان و کارگران را تعیین کردند. طبق 
گزارشھای منتشر شدە، در جلس شنب 
مجلس سقف معافیت مالیاتی کارگران یک 

 ٢میلیون و پانصد ھزار تومان و کارمندان 
میلیون تومان تعیین شد. این تصمیم 

جلس بالفاصل توسط تعدادی از م
نمایندگان تشکل ھای دولتی تبعیض آمیز 

 خواندە شد و محکوم گردید.

البت افراد معترض تنھا صرف عمل را تبعیض 
آمیز نامیدند و نسبت ب این مصوب اعتراض 
کردند، ولی ھیچ کدام در مورد انگیزە پشت 
این مصوب چیزی نگفتند. ھم چنین آن ھا 

بستن مالیات ب دستمزدھای  ھیچ کدام ب
زیر خط فقر اعتراضی نکردند و ب نوعی 
عامدا یا ناآگاھان در مسیری ک نمایندگان 
دنبال آن بودند، درغلطیدند و کارگر و کارمند 
را ب انگیزە حمایت از کارگر درمقابل ھم 

  قرار دادند.
منطقا سقف معافیت مالیاتی حداقل  

یعنی  بایستی در حد سطح خط فقرکنونی
میلیون تومان در نظر گرفته می شد و ھر  ٤

حقوق بگیری با کمتر از این مبلغ دریافتی 
، شامل این معافیت می گردید. بنا  ماھان
براین قاعدتا ھیچ کارگری اساسا مشکلی 
با این ک سقف مالیاتی کارمندان اندکی 
بیشتر شود، ندارد و اگر اعتراضی ھست، 

ب درآمدھای اعتراض ب این است ک چرا 
ماھان زیر خط فقر مالیات بست می شود، 
وگرن ھم دلیل واقعی این برخورد دوگان 
مجلس نشینان را می دانند. وجود این 
مصوب باعث می شود ک ھمان مقدار 
اندکی ک ب دستمزدھا افزودە می شود و 

بخشی از دستمزد ک ب صورت حق مسکن، 
، دوبارە ب اوالد و سابق ... دادە می شود

عنوان مالیات از درآمد کارگر کسر و ب صندوق 
دولت برگرداندە شود، و این در حالی است 
ک دولت و کارفرمایان از افزایش واقعی 

  دستمزدھا ھم چنان طفرە می روند.
با این اوصاف ھدف از اعمال چنین تبعیضی 
توسط نمایندگان مجلس در شرایط کنونی 

ذر تفرق در میان چیزی نیست جز افشاندن ب
بخش ھای مختلف مزدبگیران ک حول 
افزایش دستمزد مشغول فشردە تر کردن 

  صفوف خود اند. 

برای اجتناب از تعیین سقف معافیت مالیاتی 
برمبنای خط فقر، آن ھا سقف معافیت 
مالیاتی کارمندان را ک تعدادشان بسیار کمتر 
از کارگران است، نیم میلیون باال بردەاند، تا 
سقف معافیت کارگران را ھم چنان پائین و در 
حد یک دوم و یک سوم خط فقر نگ دارند و از 
فشار فزایندە کارگران، معلمان و بازنشستگان 
ک در ھفت ھای گذشت با تجمع ھای 
چندھزار نفری در مقابل مجلس و گردآوری 

ھزار نفری و ارسال نام ھای  ١٠٠طومار 
، دوش ب جمعی و اشکال دیگر اعتراضی

دوش و ھمصدا با ھم ب سطح دستمزدھای 
زیر خط فقر اعتراض کردند و خواھان افزایش 
ھای  دستمزد ھایشان متناسب با ھزین
واقعی زندگی شدند، اخالل ایجاد کنند. در 
غیر این صورت ن دولت و ن نمایندگان 
مجلس ھیچ کدام دلشان برای کارمند 
 نسوخت ک بخواھند با اندکی تخفیف
مالیاتی ب آنان کمک کنند، و اگر موج اعتراض 
ھا برای افزایش دستمزد نبود، محال بود ک 
این ب اصطالح نمایندگان ک اکثر قریب ب 
اتفاق شان یا خودشان و بستگانشان صاحب 
سرمای اند یا حقوق نجومی بگیر و چاکران 
صاحبان سرمای اند، حاضر ب چنین کاری 

ین تبعیض نیز از نتایج می شدند. ب واقع ھم
  ھمین اعتراضات است!

کارمندان ھم می دانند ک عامل افزایش 

دستمزدھایشان بیش از ھر چیز منوط ب 
تدوام اعتراضات و ھمراھی با سایر مزدبگیران 
اعم از کارگر، معلم، پرستار و غیرە بوده و این 
ترفند نمایندگان مجلس برای مقابل با افزایش 

ە ھای مزدبگیر است. دستمزد ھم گرو
اعمال چنین تبعیض ھای قانونی علی کارگران 
و کارمندان در حالی انجام می شود ک 
سرمای داران و کسانی ک حقوق ھای 
نجومی می گیرند، مقدار مالیاتی ک نسبت 
ب درآمدھای غیر رسمی شان در مقایس با 
کارگران می پردازند، بسیار کمتر است و 

ب جای رفع این تبعیض  مجلس نشینان نیز
سطح معافیت ھای مالیاتی خود و ارباب 

  ھایشان را باال می برند.

راە مقابل با این ترفند مکاران و تفرق افکنان 
مجلس سرمای داران و رانت خواران، ادام 
تالش ھای ارزشمند، مؤثر و مشترک ھفت 
ھای گذشت گروە ھای مختلف جنبش 

 آن ب میان تعداد مزدبگیران و توسع دامن
ھرچ بیشتر زحمتکشان یدی و فکری است. 
تبعیض اصلی ن بین سطح معافیت مالیاتی 
داران و  کارگر و کارمند بلک تبعیض بین سرمای

  ھم مزدبگیران است.

رھبران کارگری می توانند با تالش خود از بروز 
چنین تفرق ھایی میان گروە ھای مختلف 

ان جلوگیری کنند و جنبش مزدبگیران ھوشیار
اھداف مجلس سرمای داران، برای ایجاد 
شکاف در بدنه اجتماعی زحمتکشان حول 
تفاوت افزایش دستمزد را خنثی کنند. تردیدی 
نیست، با گسترش اعتراض ھا و ھمبستگی 
فزایندە مزدبگیران، از این پس رژیم در کنار 
تداوم سرکوب ھای فیزیکی، از روش ھای نرم 

چنینی بیشتر استفادە خواھد کرد.  این افزاری
از ھمین روی الزم است ک ھوشیاران با 
تاثیرگذاری و آگاھی بخشی در بین کارگران، 
در خنثی سازی چنین ترفندھایی پیگیر تر از 

  .گذشته تالش کنیم

 

  نترفند مجلس برای تفرق در میان جنبش مزدبگیرا

 صادق کار
 

 

  ... تحول دمکراتیک در کشور
  ٣ادامه از صفحه 

برای نیروھای اپوزيسیون ايران، تعیین جايگاه در منازعه بین جمھوری اسالمی و دولت ترامپ اھمیت زيادی دارد. ما نه بر اين باوريم که 
ل تھديدھای دولت ترامپ و خطر روياروئی نظامی باید در کنار جمھوری اسالمی ايستاد و زیر عنوان دفاع از میھن در خدمت در مقاب

ذ برنامه ھای ضددمکراتیک خامنه ای و ھمدستان وی قرار گرفت و نه بر اين نظريم که بايد از ترامپ دعوت کرد که با اعمال تحريم ھا و اتخا
  مکراسی برای کشور ما صادر کند.سیاست تغییر رژيم، د

ما تھديدات دولت ترامپ، اعمال تحريم ھای فلج کننده اقتصادی و خطر روياروئی نظامی بین تھران و واشنگتن را جدی تلقی کرده و 
و  سیاست ھای جنگ افروزانه ترامپ را محکوم می کنیم و به سران جمھوری اسالمی ھشدار می دھیم که با اقدامات ماجراجويانه

نابخردانه، کشور ما را به ورطه تحريم ھای گسترده و برخورد نظامی نکشانند. ما خواستار آنیم که جمھوری اسالمی سیاست 
دشمن تراشی و دشمنی با برخی کشورھای خاورمیانه، سیاست ضدامريکائی و ضداسرائیلی و سیاست توسعه طلبی در منطقه بر 

  تنش زدائی را اتخاذ کند.پايه شیعیگری را کنار بگذارد و سیاست 

ما دعوت از دولت ترامپ برای اعمال تحريم ھای فلج کننده و دخالت در تحوالت سیاسی کشور را اقدامی مخرب و علیه مردم ايران 
ر شود. ما از می دانیم. فاجعه سوريه در مقابل ما است. نبايد اجازه داد که چنین ماجراجوئی و با ابعاد به مراتب بزرگ تر در ايران ما تکرا

نیروھای دعوت کننده می خواھیم که در کنار جريان ھای آزاديخواه و دمکرات کشور قرار گرفته و ھمسو و ھمراه آن ھا علیه رويکرد 
خصمانه و تھاجمی دولت ترامپ و نیز علیه شعار نابودی اسرائیل، دشمنی با امريکا و سیاست ھای تنش آفرين جمھوری اسالمی در 

  ه کنند.منطقه مبارز

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

  )٢٠١٧فوريه  ٢٧( ١٣٩٥اسفند  ٩

   



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٧٦شماره     

 من او را چنین ب یاد دارم          
  پور فرخ نعمت          

 
  ر جریان تظاھراتھای خیابانی بار دیگر دیدم. باری ک آن سال بارھا تکرار شد. د ٥٧من او را در سال                                               

  اوئی ک مثل اوھای دیگر نبود. با آن نگاە، با آن قامت و با آن او را دوبارە دیدم. اوئی ک او بود. من                                             
  سکوت ک بخشی مھم از شخصیت اش شدە بود.                                           

یادش دارم و می خواھم ک ھمیش باشم، تا دنیا دنیاست و تا من باشم و تا این روح لعنتی در من ھنوز ک ھنوزە ب یادش داشت  ھم ب
. اگرچ لطف و معنای زندگی ب مردنش است. و زندگی  یادداشتن چنین آدمھائی زندە بماند. برای ھمیش بدن ک دوست دارد بخاطر ب

ک زندگی را بیشتر با سکوت و با عمل می گذرانند. و من  ھرچ کوتاھتر، لطف و معنایش بیشتر، البت برای چنین آدمھائی. آدمھائی
 نمی دانم ک در دورانی ک من حاال درش زندگی می کنم، ھمگامی این دو خصوصیت چقدر می تواند دیگر معنا داشت باشند.

 در چنت داشت با سیاست من او را البت از سالھا قبل می شناختم. ھنگامی ک ھنوز خیلی جوان بود و ھنوز رؤیاھایش را ک ھمیش
قاطی نکردە بود. آن سالھائی ک او تحت تاثیر فیلمھای کابوئی و ھندی، خواب داشتن یک مزرع بزرگ با اسبان، گاوان و چراگاه ھای 

نشست و بزرگ را می دید، و یا خواب یک داستان عاشقان پراحساس را با یک دختر معصوم زیبا ک ھر روز کنار پنجرە رو ب کوچ می 
زندگی را از خالل بوی گلھا مزەمزە می کرد. او خواب می دید ک روزی سوار بر اسب کابوئی، دختر منتظر را از پشت پنجرە می رباید و 

  برای ھمیش در آن مزرع جادوئی با ھم زندگی خواھند کرد.

ی توانست بکشد و یک عاشق پیش ک او شخصیتی بود متشکل از یک کابوی شریف و یک عاشق پیش محجوب. یک کابوی ک نم
  نمی تواند علیرغم فوران عشق سوزان در آتشفشان روحش، ب معشوق دست یابد.

ک حاال دیگر یک انقالبی شدە بود، قسم خوردە بود ک تا آخر راە را ادام بدھد؛ و ادام ھم داد. اگرچ ن خودش و  ٥٧او در ھمان سال 
نظور اصلی او از ادام راە تا ب آخر چ بود: منظورش رسیدن ب ھدف بود یا بقول خودش شھید ن من بدرستی نمی دانستیم ک م

  شدن (و مردن بقول من)، ک او این آخری را ھم بسیاری اوقات آخر راە تعبیر می کرد؟!

گین بشناسم. او ھمیش می توانستم صدای فریادزدنھایش را در میان صدای غریو آسای جمعیت خشم ٥٧در جریان تظاھراتھای سال 
جوری فریاد می زد ک گوئی یگان کسی بود ک می بایست فریاد بزند. برای ھمین صدایش برای من در میان ھم صداھا بخوبی قابل 

ای تشخیص بود، ھرچند پدرم می گوید ک این بعلت عالق وافر من ب او بود و ن صدائی ک در میان ھزاران صدا، در حقیقت تنھا یک صد
گم بود و بس. اما من قسم می خورم ک می شنیدمش،... قسم می خورم! صدا را می شناختم چون ک او عمیق فریاد می زد. من 
معتقدم ک صداھائی ک دارای عمق اند بھتر شنیدە می شوند تا آن صداھائی ک می توانند ھزاران صدای دیگر را بعلت دامن بردشان 

!... ن دھانش را مثل دیگران می تحت تاثیر قراردھند. من ح تی یکبار ھنگام فریادکشیدنھایش ب او خیرە شدم، در صورتش دقت کردم. ن
گشود، ن رگ گردنش مثل دوروبریھا بیرون می زد و ن چشمانش در حدق چنان عرص برشان تنگ می شد ک ناچار شود نگاه ھا را ب 

سوئی از د !... او کامال عادی بود، با صورتی کامال آرام. گوئی صدا از عمق یک کنج کنج، ب آنجاھائی براند ک ت یدن باقی می ماند. ن
چاە می آمد، یک چاە عمیق. از آن چاه ھائی ک در مناطق بیابانی می زنند برای این ک ب آب برسند. چاه ھای چند صد متری و شاید 

  ری در تظاھراتھا شرکت می کرد.ھزارمتری. و او با عمق چند صد متری و شاید چند ھزار مت

ک سال عمل و جنبش و بیا و برو بود، قاطی کتب فلسف شد. البت در کنارش ب تئولوژی ھم پرداخت.  ٥٧او در ھمان سال، یعنی سال 
اش را ب یک کتابخان کوچک تبدیل کرد و بوی کتاب با کاھگلی درآمیخت ک بوی کالسیسم از آن ب مشام  می رسید. او تنھا اتاق خان

را با تئوریھای درون کتابھا دمج کردە و یک بار برای ھمیش وجود خدا را برای آنھائی اثبات کند ک  ٥٧سعی می کرد ک رویدادھای سال 
وطن ھنوز مردد بودند، و خدا را ن کشف، بلک اختراع می دیدند. من متعجب بودم ک چطور چنین آدمی، در اوج حوادث و رویدادھا ک یق 

  نکبت را گرفت بودند، بتواند ب آن سکوت و آرامشی دست یابد ک الزم و شرط اساسی یک مطالع و تفکر جدی بود.

او آن سال در ھم تظاھراتھا بود. جلو جلو. ن یک بار ترسید و ن یک بار علیرغم صدای وحشت زدە مردم ک "سربازھا آمدند!" عقب 
تنھا. این چنین اسمش ورد زبانھا شد و ھم او را ستودند. او قھرمان شد و ھم می خواستند مثل او کشید. او آنجا می ماند. تنھای 

ھا را شنید و باز مثل او بود؟   باشند. اما مگر می شد؟ مگر می شد صدای پای سربازان و شلیک گلول

  من فکر می کنم تنھا فلسف است ک در چنین مواردی پا را از فرار بازمی دارد.

ھا پرتش کردند. اما او آرام و در  او را چندین روز زندانی کردند، با تن خونین و لباسی ک از چرک خاک و خون ب تن می چسبید، توی کوچ
. و روز و روزھای بعد دوبارە در تظاھرات! کم کم مردم سعی می کردند جائی در میان صف باشند ک او بود.  سکوت بلند شد و راھی خان

  جائی ک او بود، فشردەترین محل صفوف مردم شد. و این چنین،

 او در میان ھم تئوریھا آنی را بیشتر می پسندید ک می گفت ھر چیزی در این دنیا آغاز و پایانی دارد، و ب تبع آن پس خود دنیا ھم می
ھم برای دنیا بمانند یک کل، ھمین آغاز و پایان بایست آغاز و پایانی داشت باشد. یعنی او ھم برای جزئیات دنیا آغاز و پایانی قائل بود و 

را. بعد می گفت ھر آغازی ک نمی شود از 'ھیچ' بیاید و ب 'ھیچ' ختم شود. پس باید چیزی باشد ک بشر اسمش را خدا نھادە، و این 
  چنین جز و کل محدود، در کلی نامحدود برای ھمیش آرام می گرفتند.

ھم خرید و ھر روز غروب سوار بر آن، راھی مناطق و روستاھای اطراف شھر می شد. ب نظر او،  ١٢٥ی او در ھمان سال یک موتور ھوندا
، و ھمراە آن اثبات ھمیشگی خدا از طرف او، الزم بود ک انسان بیشتر ب طبیعت خو بگیرد، زیرا ب زعم او زندگی ٥٧در اتفاق بی نظیر 

ورش می شد و در جادەھای خاکی با سرعت بسیار می راند. او دوست داشت از آین بغلی فرم طبیعی خود را بازیافت بود. او سوار موت
جا می گذاشت.   آن خط ممتد و طوالنی از گردوغباری را ببیند ک موتورسیکلت زردرنگش از خود ب

دست یافتن ب آنھا را منوط ب بعد ، با آن ک ھنوز رویای مرزع و دختر پشت پنجرە را فراموش نکردە بود، اما خیلی سادە، ٥٧او در سال 
از اتفاق افتادن رویداد بزرگ کردە بود، منظورم رویداد ایجاد یک جامع عادالن ک آن ھنگام بعضی ھا بھش می گفتند سوسیالیسم و 

لب ک سابق بعضی دیگر، جامع بی طبق توحیدی. فکر کنم ک او این اصطالح آخری را بیشتر پسندید و این چنین با لبخندی بر 
نداشت، خودش را برای یک زندگی آمادە کرد ک قرار بود ھم چیز در آن ن صرفا برای او، بلک برای ھمگان تغییر کند. او بشدت معتقد 
ای بودە. می گفت خدا ھنگامی ک کلم 'برابری' را بنیان نھاد، خودش ھم از این  بود ک ھدف از خلقت پیش خدا، ایجاد چنین جامع

 ک البت اختراع خودش ھم بود بشدت متاثر شد و حتی مدتی ھم گریست. پس از آن معتقد شد ک باید موجودی بیافریند تا بر کلم
ای را ب واقع تبدیل کند. و این چنین انسان را آفرید.   روی یک کرە خاکی چنین کلم

  ب غیبت حوادث بزرگ پیوند زند. فیلسوف انقالبی ما یادگرفت بود ک علت عدم موفقیت در کارھای کوچک را
...  

  ١٤ادامه در صفحه 

 



  
  

   ١۴ صفحه  ٧٦ه  شمار    

  ...من او را 
  ١٢ادامه از صفحه 

گاھی وقتھا من فکر می کنم ک او در رویاھایش، بسیاری اوقات با ھمان دختر پشت پنجرە ک نگاھش را از میان گلھا عبور می داد، سوار 
،... من مطمئنم. من بر اسب، در مرغزارھای سرسبز جامع بی طبق توحیدی، در زیر آفتاب درخشان در گشت و گذار بودە. البت ک بودە

  این داستان را از لبخندھایش شنیدەام؛ بارھا.

ای ک داشت، سال  یاد دارمش:  ٥٧یادم است در دفترچ ای قید کرد ک ھنوز ک ھنوزە بخوبی ب را با خطی درشت نوشت و زیر آن، جمل
ای ک ھمیش  در جیبش بود و گاھگاھی جمالت قصار ب ذھن "بعضی سالھا تنھا شمارە نیستند، بلک خود شروع و انتھایند." دفترچ

  آمدە خود را در آن می نوشت.

اما ھم می دانیم ک سالھا ھر چقدر مھم باشند و ھر چقدر پر از رویدادھا و حوادثی ک حتی جھان را ھم بنوعی تغییر می دھند، باز 
می گذرند و تنھا بمانند شمارەای در خاطرەھا و یادھا می مانند. حقیقت تلخی ک تصور می کنم او از آن بکلی غافل بود. او نمی دانست 

یشتر زمان، سالھا بیش از پیش ب شمارە تبدیل می شوند. شمارەھای تھی،... تھی از جوانی، از رؤیاھا و تھی از انتظار و ک با گذشت ب
  ھیجان.

، سالی بود ک می خواست بماند، سالی جان سخت ک خیال عبور از گذر زمان را نداشت. سالی ک می خواست ٥٧ولی انگار سال 
ل بودند. برای ھمین، من این امکان را تقریبا تا بی نھایت داشتم ک ھر روز صبح از خواب بیدار بشوم، پنجرە آدمھا ھمانی بمانند ک آن سا

اتاقم را بگشایم و از خاللش ب دوردستھا خیرە شوم، و ب دوردستھا خیره می شدم. دوردستھائی ک بعلت تکرار و شاید یک اتفاق، ب 
البت آن را از سالھای دیگر جدا و سوا کرد. و این چنین  ٥٧تا حاال ھم. و ھمین ماندگاری سال فلسف ھم زندگی من تبدیل شدند،... 

، موتورسواریھای اطراف شھر و تفکرات جدی اش متوج این فاجع شدە بود،  سالی شد علی خود ھم. دوست ما ک بعلت کتب فلسف
او ھم مثل ھم سالھای دیگر زندگی، علیرغم اھمیتش، روال طبیعی را در یک دیالوگ مھم و جدی متقاعد کند ک  ٥٧سعی کرد سال 

خود را از لحاظ زمانی طی کند و برود. ب او گفت ک حتی بعلت روی دادن حوادث بزرگ درش، مردم بیشتر تاسف رفتنش را خواھند خورد 
ر این یک گفتگوئی بود دوطرف ک دوست ما دوست گوش کرد؟ مگ ٥٧و برای ھمین بھتر در اذھان باقی خواھد ماند. اما،... اما مگر سال 

  داشت اسمش را دیالوگ بگذارد؟ ابدا! و این چنین او ماند.

ھمان سال دوبارە بعد از یک غیبت طوالنی (ک بعلت تفکرات بی حد و حصر او و گردشھایش در کوە و دشتھای اطراف شھر روی دادە 
ای مالقات کردم ک چند دق یق قبلش در آن کسی بر اثر ترکش خمپارە جان سپردە بود. من او را با یک کالشنیکوف و با بود)، او را در کوچ

خشابھای بسیار دور کمرش دیدم. من ک تصورم این بود ک او یکی از آن آدمھای انگشت شماری ست ک ب رؤیای جامع بی طبق 
ھا ب ادام افکار فلسفی و تئولوژیکش و البت در امتداد آن ب توحیدی خود دست یافت است و دستانش را زیر سرش گذاشت است و تن

  مزرع و دختر میان گلھا فکر می کند، از دیدنش در این شکل و شمایل شوک شدم.

، چ سال خامی!" ٥٧دیدمش ب جسد نزدیک شد، دستی بر پیشانی اش کشید و با ھمان صدای عمیق ھمیشگی اش گفت ک "سال 
، از درک تغییر ناگھانی آن حادث بزرگ در ھمان سال و من ماندە بودم ک  آیا باالخرە در جامع بی طبق توحیدی زندگی می کنم یا ن

  ماندە بودم. او جسد را بلند کرد، بر دوش گرفت و رفت. صدای خمپارەھا از ھر کوی و برزنی شنیدە می شد.

 ٥٧رویای مزرع و عشق دخترک پشت پنجرە رویائی بود و بس، و سال ھمان وقت بود ک فھمیدم جامع بی طبق توحیدی او، ھمانند 
  دروغی بود ک او خود در ساختنش شریک بود.

اما او از آن تیپ ھائی نبود که دست بردارد. او ب این نتیج رسیدە بود ک چون نتوانست بود رؤیای اول و دومش را متحقق کند، پس 
محکوم ب شکست بودە. او بر اثر یک تفکر فلسفی ب این نتیج رسیدە بود و آن را این چنین فرمول بناچار رؤیای سوم ھم از ھمان ابتدا 

می کرد: "حوادث ک ابتدا در شکل اتفاق ظاھر می شوند، بعدھا بعد از گذشت زمان ب حوادث محتوم تبدیل می شوند. این تکرار اتفاق، 
ای، تصمیم گرفت ک دیگر ن دنبال رؤیاھا بلک دنبال ھمین زندگی ای برود ک سرانجام ب قانون تبدیل می شود." بعد از چنین  نتیج

  وجود داشت.

***  
ز پدرم ک متوج افکار انقالبی من است، از این ک من تحت تاثیر یک آدم وازدە انقالبی ام، پوزخند می زند و می گوید این ھم یکی دیگر ا

آنی بود ک بود، آنی ک ھنوز آنجا وجود دارد و می شود بھش مراجع کرد.  ٥٧ست ما در سال شوخیھای روزگار! اما او نمی داند ک دو
  آنی ک ھنوز می شود صدای عمیق، عشق واال و تفکر گردشگرش را شنید و احساس کرد و دید.

  البی نیاز دارند!پدرم نمی داند ک گاه انقالبیھا، آن ھم در دورانی ک انقالبی بودن رؤیائی است، ب وازدەھای انق

 

  از متن برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
...  

ھا و فضاھاى اجتماعى، آموزشى و مھارتى، بھداشتى،  ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت
  .ھائیم ورزشى، فرھنگى و ھنرى از ابتداى تولد باید تضمین گردد. ما مخالف ھر گونه جدائى جنسى اجبارى در این عرصه

مى اقتصاد به شمول تولیدات خانگى در شھرھا، صنایع خانگى روستایى و مزارع خانوادگى به کار ھاى غیر رس ـ زنانى که در بخش 
ھاى رسمى از حقوق و  مشغولند و نیز زنان شاغل در واحدھاى تولیدى کوچک باید مشمول قوانین کار بوده و مانند کارکنان سایر بخش

  .مند باشند مزایا بھره

 ھاى فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسى، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. براى مقابله با تضییقاتى ـ در تمامى عرصه  
ھاى جبرانى به شکل  سیاسى و اجتماعى زنان تاکنون وجود داشته است، ما معتقدیم که در یک دوره انتقالى سیاستکه در مشارکت 

   .امتیاز مثبت براى زنان در نظر گرفته شود

 ـ ارتقاء فرھنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت علیه زنان" است. ھمه نھادھاى 
ھاى طبع و نشر و نظایر آن باید در ترویج فرھنگ  ھاى جمعى، سازمان فرھنگى، ھنرى، آموزش رسمى و غیر رسمى، رسانهاجتماعى، 

  .برابرى زن و مرد بکوشند

کنیم و تقویت آنھا را به  ھاى مستقل زنان حمایت مى ھاى غیردولتى زنان" و جنبش گیرى، گسترش و تحکیم "سازمان ـ. ما از شکل 
ھاى غیردولتى  ھاى سازمان پیوندى شبکه دانیم. ما تقویت ارتباط و ھم قوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مىسود تامین ح

 ھاى غیردولتى در سطح منطقه و در سطح جھان را امرى موثر و ضرورى در پیشبرد اھداف و پیروزى جنبش زنان ایران با سازمان
 .دانیم مى



  

  

   ١۵ صفحه  ٧٦شماره     

  

  !بھار زیبا نبود، او زیبا بود         
  ابوالفضل محققی            

  
  

نامش حمید بود. پسری ریز نقش با صورتی سبزه که جفتی چشم سیاه وبا ھوش چھره اش را خواستنی تر می کرد. یکی از بھترین 
ادرش ھمه کار محصالن کالس پنجم ابتدائی بود. چندین کوچه پائین تر از ما در یک اطاق اجاره ای با خواھر و مادرش زندگی می کردند. م

می کرد. در روضه خوانی ھای خانگی چائی می داد. حلوا می پخت. گاه مادر او را می دیدم که تشت بزرگی از لباس ھای ھمسایه ھا را 
برای شستن به رختشویخانه می برد. نزدیکی ھای زمستان برای ھمسایه ھا کلوخ ھائی از خاکه ذغال درست می کرد که زیر کرسی 

ند. ذغال را خرد می کرد، ذغال خرد شده را با آب مخلوط می نمود و مالت حاصل شده را داخل کاسه مسی می ریخت و گذاشته می شد
کپه کپه کنار ھم گوشه حیاط یا ایوان صاحب کار می چید تا خشگ شود. من ھرگز سیمای مادر او را با آن دست ھای سیاه شده و 

نشسته بود، فراموش نمی کنم. چشمان زیبا و درخشانی که بین سیاھی برق می زد. قد صورتی که الیه ای نازک از گرد ذغال بر آن 
متوسطی داشت و مانند پسرش ریزنقش بود. ھیچ وقت موقع کار در خانه ای برای نھار نمی ماند و غذای کسی را قبول نمی کرد. کار می 

ختند از مناعت طبعش می گفتند و سخت حرمت او را نگاه می کرد و مزد خود را می گرفت. آزاده زنی بود! کسانی که او را می شنا
 داشتند. می گفتند "بعد از مرگ ھمسرش او دست پسر و دختر خود را گرفته و از روستائی دور به این شھر آمده بود."

ً کت و شلوار کھنه اش وصله داشت، وصله ھائی که با دقت دوخته شده بودن د. کمتر بازی می پسرش حمید ھم کالسی من بود. اکثرا
کرد. لب ایوان می نشست و بازی بچه ھا را تماشا می نمود. من نیمکت پشت سر او می نشستم و ھرازگاھی آرام به شانه اش می 
زدم. بر می گشت لبخندی می زد "باز جنی شدی!" و من می خندیدم. قرآن را به صوتی زیبا و بی غلط می خواند. زمان اصل چھار ترومن 

خشک مجانی با دو عدد بیسکویت که در فاصله دو ساعت مانده به ظھر می دادند. دیگ ھای مسی در گوشه حیاط از ساعتی  بود و شیر
ً آخر  قبل می جوشیدند و فراش مدرسه مالقه به دست سخت گرم ھم زدن آن. ھیاھوی بچه ھا، زمان گرفتن شیر دیدنی بود. او معموال

اشت. لیوانش را می گرفت با دو بیسکویت خود به ھمان کنج ایوان می رفت و می نشست به صف می ایستاد و شتابی برای گرفتن ند
ستون چوبی تکیه می داد. آرام شروع به خوردن می کرد. با وجود کوچکی خود می دانستیم که باید احترام او را نگاه داریم! ما ھیچ گاه 

د نزدیک می شد و از دوردست بوی بھار می آمد. فضائی طرب انگیز و نسیمی وصله ھای لباس او را نمی دیدیم. چه زمانه زیبائی بود! عی
که سوز زمستان را پس زده بود، به آرامی گونه ات را نوازش می کرد. ھمه در پیشواز عید بودند. یک روز مدیر مدرسه، آقای قائمی، به 

 ّ   رین می خواھند برایشان لباس تھیه کنند."کالس آمد و به معلم کالس گفت: "لیست شاگردان بی بضاعت را بنویسید! خی

 معلمان اسامی تعدادی از بچه ھا را که فکر می کردند بضاعت مالی ندارند نوشته و داده بودند. چند روز بعد ھمه ما را در حیاط مدرسه به
صف کردند. روی میز بزرگی تعداد زیادی لباس چیده شده بودند. روی ھر کدام نامی را نوشته بودند، از تمام کالس ھا. کسی که که نامش 

کف می زدند. او می آمد کت و شلوار خود را می گرفت و در صفی که برایشان درست کرده بودند، می  ی شد محصالن برایش خوانده م
ایستاد. وقتی نام او خوانده شد من در کنار او ایستاده بودم با تعجب برگشت در چشمان من خیره شد. من نخستین بار چشمان اشگ 

گذشت. مقابل مدیر مدرسه ایستاد و با صدائی که به زحمت شنیده می شد گفت: "ما فقیر نیستیم!"  آلود او را دیدم. آرام از کنار ھمه
مکثی کرد به تلخی به ما به معلمان و حیاط مدرسه نگاه کرد. به آرامی از برابر چشمان متعجب مدیر و معلمان گذشت، بطرف درب مدرسه 

ع او شود. برای لحظه ای زمان ایستاد. مدیر مدرسه مات به در خروجی به معلمان رفت و خارج شد بی آن که فراش مقابل در بتواند مان
می نگریست. چند تنی از دانش آموزان که لباس گرفته و در صف ایستاده بودند آرام از صف خارج شدند. برنامه توزیع لباس ھای عید بر ھم 

  بود. درد تلخی آرام قلب من را نیشتر می زد. بھار زیبا نبود، او زیبا بود!خورد. ما به کالس ھای خود برگشتیم. جای او در نیمکت اول خالی 

 

  پنج مکث ...
  ٨ادامه از صفحه 

شود. زمستان دیر پاییده است، ولی  روید و صدا می بارد، می ھای شھر آسمان است، این آسمان می ھای ما بر خیابان سایۀ گام
خبرھای بد زیاد است، اما ما حق «  ت. کسی از میان ما گفت:ھای ما مجبور نیستند ابدی باشند. ما را رھی جز رسیدن نیس زخم

 ...ھاست و این ھمٔه اعتراف»* نداریم ناامید شویم

 پنج
 ...یادآر

فکری و   پیش رو برآمده از امیدواری و نتیجٔه ھمٔ ھای گردآوری شده در مجموعه ھا و طرح متن   ھشتم مارس روز جھانی زنان است.
دستی و دریادلی نویسندگان، ھنرمندان و کوشندگانی است  نگار، مترجم و دوست، سپیده جدیری، و گشاده ھمکاری با شاعر، روزنامه

ای نمادین در پنج بخش طرح، فیلم، یادداشت یا گفتاورد، مصاحبه،  مان کردند. این مجموعه به شیوه غایت کوتاه ھمراھی که در فرصتی به
اش،  ھای زندانیان سیاسی زن، از جمله زھرا رھنورد و حبس غیر انسانی پنج ساله سو شعر تنظیم شده است ـ پنج پنجره به سوی قف

   .که به یاد داریم
روی خانم رھنورد بنشیند، برای یک مصاحبه؛ ھر دو  راه روزی که بر خاک خانه، روبه این ھمه ھست و کسی در من ھمچنان چشم به

ھایش کنار بزند، دیگری موھایش را از صورتش، بعد برخیزند، لبخند  را از شانهاش  ھای درشت روسری خواھند بگویند و یکی گل ھرچه می
ھای  بزنند و دست بدھند سبز و یکی از کوچٔه اختر به دانشگاه برود، درس بدھد، نقاشی کند، مجسمه بسازد، و از نقش زنان در جنبش

ھای  ھای پس از آن از قدم استن بر جای مانده تا برخاستنھنری جھان بنویسد و از باورش به نقش زینب در ثبت پیامی که از یک برخ
دنیای معاصر با دنیای گذشته وداع گفته و تعریف انسان، نگاھش، قرائتش به ھستی و ابزاری که در اختیار «جلوتر آغاز شوند و بگوید که 

جھان «ری به یاد فخرآفاق پارسا بیافتد و تالشی که ؛ و آن دیگ»**ای به جھان داشته باشد او قرار گرفته باعث شده تا او بازخوانی دوباره
روی زنی دیگر بنشیند برای مصاحبه و ھر دو لبخند بزنند و فکرکنند که  کرد تا او اینجا روبه در آشنا کردن جامعه با حقوق زنان » زنان

رؤیاھای خود باور دارند، آنسان که النور  است که به زیبایی تردید، از آِن کسانی و آینده، بی»*** عصر بشر باشد ھا باید ھم قرائت«
 .ای نگران روزھای پس از انتشار مصاحبه نباشند کدام ذرّه گفته است، و ھیچ  (Eleanor Roosevelt) روزولت

—————————————— 
  ٢٠١۴مارس  ١۴سخنرانی دکتر نیره توحیدی در کانون کتاب تورنتو، *

http://www.shahrvand.com/archives/48970 
 ٣٨تا٣٢، صص١٣٨٢، آذر و دی ۶۴و  ۶٣،، مصاحبه با زھرا رھنورد، کتاب ماه ھنر، شماره »گرایی و خداگرایی در آثار بھزاد انسان»**

، خرداد ۴۴و  ۴٣با زھرا رھنورد، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارٔه  ، مصاحبه»رویکرد تجاری و تبلیغاتی در بررسی مسائل زنان» ***
  ٨٢تا  ٨٠، صص ١٣٨٠

  )در سایت ایران امروز انتشار یافته است. ١٣٩٤در اسفند  بار این مطلب نخستین (
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  ... مناسبات ایران و
  ٧ادامه از صفحه 

فشار امریکا بر جمھوری اسالمی نیز 
الزامأ از مسیر برجام نمیگذرد، بلکه با 
توجه به اینکه ھدف ترامپ تأمین منافع 
امریکا با استفاده از زور و نیروی قھریه 
اش است، میتواند بھانه ای برای اعمال 

  ھم کند.فشار به جمھوری اسالمی فرا
در مورد چین ھم به دو دلیل، نخست  

درھمتنیدگی اقتصادیش با غرب و امریکا 
و دوم دور بودنش از خاورمیانه و از اینرو 
محدود بودن اثرمندی نظامی اش، 
نمیتواند به تنھائی تکیه گاھی برای 

  جمھوری اسالمی باشد.

فکر می کنید دیدار نتانیاھو و ترامپ  
  موازنه را تغییر دھد؟

از نگاه من دیدار این دو تن در رفتار شان 
نسبت به برجام چندان تاثیری نخواھد 
داشت، بلکه ھمانگونه که خبرھا اشارت 
دارند، کوشش خواھد شد مستقل از 
برجام جبھه ای واحد مرکب از اسرائیل، 
عربستان، شیوخ امارات در ھمراھی با 
امریکا تشکیل شود که در صورت رفتار 

ناشیانه از سوی رژیم ایران نابخردانه و 
حتی بتوانند آتش جنگی را شعله ور 
کنند. میدانیم که درون این کشور ھا نیز 
یک نظر واحد در مورد سود و زیان برجام 
  وجود ندارد.

دولت راست افراطی نتانیاھو در اسرائیل  
و شیوخ به غایت مستبد عربستان بسان 
جمھوری اسالمی به دلیل ھای مختلف 

داشتن یک دشمن خارجی برای  نیاز به
حفظ تنش در منطقه دارند که حاکمیت 
جمھوری اسالمی نیز با زیاده خواھی یا 
ندانم کاری اش تجسم این دشمن شده 
است. ریاض و تل آویو پس از اینکه 
دریافتند که از انعقاد برجام جلوگیری 
نتوانند، کوشش خود را بر این متمرکز 

جام با کردند که نظارت بر اجرای بر
منتھای وسواس و سختگیری صورت گیرد 
و اکنون دولت ترامپ ھم بدان پیوسته 

  است.

صرف نظر از مقابله جوئی و تفوق 
پنداریھای ایدئولوژیک، انگیزۀ 
جمھوری اسالمی برای "آتش زدن" 
برجام یا نقض آن چه می تواند 

  باشد؟
من بسیار بعید میدانم که جمھوری  

مت گمارد، اسالمی به چنین اقدامی ھ
زیرا که ھدیه آسمانی خواھد بود برای 
 افراط گرایان امریکا و متحدان منطقه ای
اش که نه تنھا ھستی جمھوری 
اسالمی بلکه کیان کشور را دستخوش 
ویرانی و نابودی کنند. متأسفانه به نظر 
میآید که درون جمھوری اسالمی حتی 
میان پشتیبانان برجام، بسان علی اکبر 

 ر خارجٔه پیشین و رئیسصالحی وزی

سازمان انرژی اتمی کنونی، این توھم وجود 
دارد که گویا ترامپ برای جمھوری اسالمی 

ن آسانتر وکلینت«بھتر باشد زیرا که گویا 
بر ضد جمھوری » میتوانست اجماع جھانی

  اسالمی ایجاد کند.

صرف نظر از خودغرضی و کوته بینی  
ً ترامپ [ نسبت این رویکرد، اما آیا واقعا

به کلینتون] برای ایجاد یک اجماع 
جھانی علیه جمھوری اسالمی، با 

  دشواریھای بیشتری مواجه نیست؟

در اینکه ھیالری کلینتن با ارتباطات گسترده 
ای که با کشور ھا، احزاب و شخصیت ھای 
تعیین کننده و جدی جھان داشت میتوانست 
آسان تر اجماعی جھانی پیرامون سیاست 

نسبت به ایران ایجاد کند، تردید اش از جمله 
نیست. اما خود روند ایجاد اجماع منجر به 
تعدیل و تلطیف آن میشد. مشکل اما این 
جاست که دولت ترامپ که مبنای کارش را 
بر اعمال زور گذاشته است به احتمال زیاد 
در بند ایجاد اجماع نخواھد بود، حتی بسیار 

ِ پسر در تدا رک بی توجه تر از آنچه بوش
حمله اش به عراق به نمایش گذاشت. از 
اینروی پرسش اساسی این نیست که آیا 
ترامپ با مشکالت بیشتری برای اجماع 

که چنین است ـ  –سازی روبرو خواھد بود 
بلکه این است که تا چه اندازه میتواند 

  خودسرانه به اقدامات یک جانبه روی آورد.

با این ترتیب فکر می کنید سیاست  
برای تقویت متعادلترین رویکرد  مناسب

  در دولت امریکا کدام است؟

  دو نوع پاسخ متصور است:

یکم، آنچه که با توجه به تناسب نیرو ھا در  
جمھوری اسالمی و تسلط افراطیگری در آن 
بالفاصله شدنی است: در چنین حالتی باید 
امیدوار باشیم که حاکمیت جمھوری 

خود درک  اسالمی خطیر بودن اوضاع را برای
کند و تحریک را با تحریک پاسخ ندھد. از 
رجزخوانی ھا و گزافه گوئی ھائی که در ھر 
حال پایه واقعی مادی ندارند بپرھیزد، به 
امید اینکه دورٔه آغازین زمامداری ترامپ 
سپری شود. ترامپ نظر به سیاست 
عوامفریبانه اش بعید نیست که برای اثبات 

رابر طرفدارانش کارآمدی و مصمم بودن در ب
ماجراجویانه دست زند.  با شتاب به اقدامات

جمھوری اسالمی میتواند با کنترل عوامل 
بشدت افراطی اش به ویژه در سپاه و انتقال 
تصمیمگیری در سیاست منطقه ای از سپاه 
و نیرو ھای امنیتی به وزارت خارجه از عرضٔه 

  چنین بھانه ای جلوگیری کند.

از مدت در جھت دوم، آنچه که در در 
پاسداری از منافع ملی ایران و فراتر از آن 
کیان کشور و ملت میتوان انتظار داشت و 
مطلوب است، رویگرداندن جمھوری اسالمی 

  از ستیز با امریکا و اسرائیل، پرھیز از دخالت
مخرب در بسیاری از کشور ھای ھمسایه، 
رفع دشمنی با ھمسایگاِن عربِ پیراموِن 

ِ فارس ا ست. میدانیم که دولت راست خلیج
افراطی نتانیاھو در اسرائیل در ھمدستی با 
پاره ای از کشور ھای استبدادی منطقه که 
بالقوه ناپایدارند، مانند عربستان سعودی که 
ھم اکنون نیز شاید مخرب تر از جمھوری 

  اسالمی عمل میکند، نیاز به دشمن دارند. 
  

، این نیاز نباید برآورده شود. وارونه آن
شایسته است که دورنمای گسترش 
ھمکاری ھای ھمه جانبه منطقه ای، ھر چند 
که بسیار دور مینماید، اما به عنوان بھترین 
راه برون رفت از این فرقه گرائی ویرانگر و 
آشوبگرا مدنظر گرفته شود. تجربه اروپای 
بلوکبندی شدٔه دوران جنگ سرد در فراخواندن 

ن دو سوی کنفرانس ھمکاری و امنیت میا
متخاصم در گسترش دادوستد و تأمین صلح 
میان طرف ھائی که عداوت شان آشتی 
ناپذیر مینمود، آزمون گرانبھائی بود که میتواند 

  سرمشق خاورمیانه قرار گیرد.

بدیھی است که اتخاذ سیاستی مبتنی بر  
تنش زدائی پیگیر و رفع دشمنی با غرب و 

ن اسرائیل و دیگر کشور ھای منطقه بدو
دگرگونی در سیاست درونکشوری جمھوری 
اسالمی عملی نیست. مبنای مشروعیت 
رژیم جمھوری اسالمی که اکنون دشمنی با 
امریکا، اسرائیل و متحدان عرب امریکا تعریف 
میشود باید تغییر کند. پایه مشروعیت باید 
بدرون منتقل شود، امری که تنھا از طریق 

ائی گشایش سیاسی، پایانیدن سرکوب، رھ
 ً زندانیان و محصوران سیاسی و نتیجتا
مشارکت آزادانه شھروندان در سرنوشت خود 
مقدور است. جمھوری اسالمی بدون 
مشروعیتی که از شھروندان اش نشأت 
گرفته باشد نیاز به مشروعیت بیرونی دارد که 

  مایٔه ماجراجويی است.

 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم
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