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    ٢ صفحه  ٧٣ شماره     

  !رچه کارگران، دولت را عقب نشاندپا مبارزات يک           
  

 جانب ملی در وزارت کار، وزیر کار با ارسال نام ب کمیسیون اجتماعی مجلس،                                  بنا ب درخواست کمیت س
  رسما الیح اصالح قانون کار را ک چند ماە پیش دولت روحانی جھت تصویب در اختیار مجلس گذاشته بود،                               

 بازگردانده است.                              
الیح ضدکارگری اصالح قانون کار برای نخستین بار توسط دولت احمدی نژاد با ھدف از میان برداشتن مواد حمایتی قانون کار تھی و 

ت از برای تصویب در اختیار مجلس قرار دادە شد. در آن زمان ب دلیل تشدید اختالف بین اصول گرايان و اعتراضات کارگران، مجلس وق
بررسی و تصویب الیح چشم پوشی کرد. اما دولت روحانی چند ماە پیش با وجود آگاھی از مخالفت کارگران، ھمان الیح را بی کم و 

  کاست جھت تصویب ب مجلس فرستاد.
، کارگران و تشکل ھای کارگری با آگاھی بر ضدکارگری بودن اليحه، با تجمع در مقابل مجلس، جمع آوری طومار، انتشا ر اعالمی و بیانی

، به اعتراض علیه الیح ضدکارگری دولت برخاستند و یک پارچ خواستار پس گرفتن آن شدند.  انجام  ھا و نوشتن نام مصاحب با رسان
باالخرە در پرتو اعتراضات کارگران و حمایت ھائی ک توسط احزاب و سازمانھای چپ و افراد و محافل عدالتخواە از کارگران ب عمل آمد، 

 جانب ملی و دولت وادار ب عقب نشینی و پس گرفتن الیح شدند.   کمیت س

کارگران به الیح توسع مناطق آزاد اقتصادی ھم ب دلیل این ک بخش قابل توجھی از کارگران را که از شمول قانون کار مستثنی 
  می کند، ب شدت معترض اند و خواستار پس گرفتن آن اند.

داشت با ارائه اليحه ضدکارگری اصالح قانون کار و تصویب آن در مجلس، مواد محدود حمایتی در قانون کار را از میان بردارد.  دولت در نظر
نفر کارگر را از شمول قانون خارج کردە اند. در صورت تصویب الیح دولت، کارگرانی ک ھنوز  ١٠دولت ھای گذشت کارگران کارگاە ھای تا 

کار قرار دارند از شمول قانون کار خارج و در عمل از ھر نوع حمایت قانونی محروم و اسیر دست کارفرمایان و سرمای تحت پوشش قانون 
  داران می شوند.

ک نخستین قانون کار مدون و مدرن ایران در اثر مبارزات سازمان یافت اتحادی سراسری شورای متحدە ب تصویب رسید،  ١٣٢٧از سال 
قانون کار و حقوق سندیکائی کارگران ب اندازە دو دھ گذشت مورد تاخت و تاز و غارت دولت و سرمايه داران قرار نگرفت  تا کنون ھیچگاە

   بود.
را ک بدون مشارکت آن ھا و پس از  ٦٩تعرض ب قانون کار در حالی دامن می گیرد ک کارگران قانون کار مصوب مجلس خبرگان در سال 

 رغم به رسمیت شناختن پارەای از سرکوب شوراھا، سندی کاھای مستقل و احزاب کارگری ب تصویب رسید، قانونی می دانند ک ب
 ھای   نام دست آوردھای مبارزاتی و حقوق سندیکائی کارگران، بخشأ ناقض حقوق سندیکائی کارگران است و در مغایرت با مقاول

رو، کارگران برخالف کارفرمایان و دولت ک می خواھند ب بھانه "اصالح"، ریش قانون بنیادین سازمان بین المللی کار قرار دارد. از ھمین 
و ابھامات  کار را بکنند و کارگران را از این لحاظ صد سال ب عقب برگردانند، خواستار حفظ و بھبود مواد حمایتی قانون کار، رفع تناقضات

 ھای بنی  نام   ادین کار ھستند.موجود در آن و انطباق قانون با مقاول

سازمان ما به عنوان نیروی چپ از ابتدای انقالب بھمن تا کنون به ھمراە دیگر احزاب و سازمان ھای کارگری، ھموارە برای تامین حقوق 
ی ب زیان سندیکائی کارگران و عموم مزدبگیران و دفاع از مبارزات حق طلبان آنھا دفاع کردە است. ما با تغییر قانون کار و تامین اجتماع

کارگران و با سیاست ھای اقتصادی نئولیبرالی دولت ک حقوق سندیکایی کارگران را آماج تعرض قرار دادە و قصد ریش کردن قانون کار را 
انون بازگرداندن الیح ضدکارگری اصالح ق دارد، مخالفت کردە و از مبارزات و اعتراضات کارگران قاطعان پشتیبانی نموده ايم. از نظر ما 

توسط دولت، نتیج مبارزات وسیع و متحدان کارگران و تشکل ھای کارگری و حمایت احزاب و سازمانھای چپ و افراد و محافل 
عدالت خواە و مخالفین سیاست ھای تعدیل و نئولیبرالیستی است. ما این پیروزی را ب کارگران و ھم تشکل ھا و افرادی ک در وادار 

ینی نقش داشت و دارند تبریک می گوئیم و حضور يکپارچه ھم آنھا در صحن را برای بازگشت ناپذیر کردن این کردن دولت ب عقب نش
عقب نشینی حیاتی می دانیم. برای ما روشن است ک نظر ب رویکردھای ضدکارگری دولت و مجموع حکومت، کارگران و عموم 

تداوم مبارزات صنفی و شرکت فعال در جنبش دمکراسی خواھی است ک  مزدبگیران تنھا در پرتو سازماندھی و ھمبستگی وسیع و
  قادر خواھند شد، دست آوردھای جنبش کارگری را از تعرض نئولیبرال ھا مصون و آنرا ارتقا دھند.

   نام ھای بنیادین کار ما ھمراه کارگران و مزدبگیران کشورمان خواستار آنیم که تعرض ب قانون کار متوقف شود، قانون کار با مقاول
 ھا ب اجرا درآيد و ھم کارگران شاغل در واحدھای خرد و کالن تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.  نام    انطباق دادە شوند، مقاول

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)
  )٢٠١٧ژانويه  ٢٦( ١٣٩٥بھمن  ٧

 

 

 ھم پیرامون مسائل کارگریقطعنامه سیاسی کنگره چھارداز متن 
* عدم افزایش دستمزد کارگران به تناسب رشد ھزینه ھای زندگی در دو دھۀ گذشته، موجب معضالت بسیاری برای کارگران و 
زحمتکشان کشور شده است. از جمله کاھش فزایندە قدرت خرید، بدتر شدن مداوم وضعیت معیشتی و رفاھی خانوارھای کارگری، 

وء تغذی و بیماری ھای ناشی از آن، بازماندن فرزندان  گروھی از آن ھا از تحصیل و تنزل منزلت اجتماعی شان. این رواج بی سابقۀ س
واقعیت با تشدید سرکوب فعالیت ھای سندیکایی، از میان برداشتن امنیت شغلی کارگران از طریق رواج قرادادھای موقت و استفادە 

رفاھی، خارج کردن اکثریت کارگران از شمول قانون کار و پایمال سازی حقوق حق کارگران از شرکت ھای پیمانکاری، حذف قوانین 
ھمراه بوده است. ھدف از این اقدامات ارزان نگاه داشتن نیروی کار و از بین بردن امکان و حق اعتراض کارگران، توسط دولت ھا با 

 ھمدستی کارفرمایان بوده است.

با نرخ واقعی تورم و اجرای مقاوله نامه ھای سازمان بین المللی کار و ایجاد فضا برای فعالیت * وعدە افزایش دستمزد متناسب 
نھادھای مدنی و تشکل ھا و عدم دخالت در فعالیت آن ھا از جمله وعده ھای روحانی و علی ربیعی، وزیر کار دولت او، در جریان 

ر و وعدە ھائی ک دادە اند، عمل کرده و سیاست ھای ضدکارگری دولت احمدی انتخابات و پس از آن بوده اند. اما آن ھا خالف قانون کا
نژاد را ھم چنان پی می گیرند. شورای عالی کار، تحت تسلط دولت و کارفرمایان، در سال گذشت بر خالف قانون و وعدە روحانی، 

سال  ٢٠ترتیب این شورا شکاف ژرفی را ک طی درصد کمتر از نرخ رسمی تورم اضاف کرد. به این  ١٠دستمزد ساالن کارگران را 
 ھا و دستمزدھا بوجود آمدە بود، ژرفتر کرد. در پایان سال گذشت نیز حقوق کارکنان دولت را تنھا  درصد و  ١٤گذشته بین ھزین

االھای اساسی درصد افزایش دادند. این در حالی است ک دستمزدھای زیر خط فقر و گرانی بسیاری از ک ١٧دستمزد کارگران را 
ای از اعتراض و اعتصاب برای  مانند نان، آن چنان عرص را بر اکثریت قریب ب اتفاق کارگران و مزدبگیران تنگ کردە ک موج بی سابق

  افزایش دستمزد سراسر کشور را دربرگرفت است.
...  

 



  

  ٣ صفحه  ٧٣ شماره    

 
  تسلیت ب خانوادە آتش نشانان و ھموطنان جانباخت در فاجع 

 "تمان "پالسکوساخ سوزی آتش 
   

با کمال تاسف و تأثر فراوان اطالع یافتیم ک تعدادی از کارکنان زحمتکش و فداکار آتش نشانی تھران و عدە دیگری از ھموطنان عزیز ک 
ھران، جان عزیزشان را دیماە ساختمان "پالسکو" در خیابان جمھوری ت ٣٠ھنوز شمارشان مشخص نیست، درجریان فاجع آتش سوزی 

از دست دادە و شمار نامعلومی از آنھا مجروح شده اند. عدە دیگری نیز ھنوز از زیر آوار خارج نشدەاند. طبق آخرین گزارشی ک عصر روز 
تعداد نفر رسیدە است. طبق ھمین گزارش  ٣٧دیماە توسط خبرگزاری "ایلنا" منتشر گردید، شمار آتش نشانان مجروح ب  ٣٠پنج شنب 

 نفراعالم شدە است. ٨٧مصدومین تا زمان انتشار آن 

متاسفان ب نظر می رسد ک تعداد جانباختگان این فاجع ک ھنوز علت دقیق وقوع آن از طرف مسئوالن اعالم نشدە، با توج ب 
  کندی پیشرفت کار گروە ھای امدادی ک از طرف ارتش اعزام شدەاند، افزایش بیابد.

العاتی ک تا کنون در مورد این فاجع دردناک در رسان ھا منتشر شدە، مشخص شدە است ک فرسودە و ناکافی بودن از مجموع اط
تجھیزات اطفای حریق، عدم رعایت مسایل ایمنی در ساختمان و افزودن طبقات اضافی بر سازە قدیمی، در فرو ریختن سریع طبقات 

ً اگر مسئوالن شھرداری وظایف نظارتی شان را درست ساختمان و افزایش شمار تلفات این حادث نق اند. مسلما ش اساسی داشت
انجام می دادند و از وظایفشان قصور نمی کردند و اگر سازمان آتش نشانی را خوب تجھیز می کردند، امکان پیشگیری از این فاجع و 

  خسارات جانی و مالی آن ممکن بود.

 ً در جریان حوادث پیشین متوج فرسودگی و کمبود تجھیزات اطفای حریق شدە بودند، ولی  مسئوالن شھرداری با وجود این ک قبال
اقدامی جھت رفع کمبودھا نکردند. قصور شھردار و شورای شھر بار دیگرضعف و ناتوانی مدیریت حاکم بر شھرداری در ادارە پایتخت را 

ین وجود ب نظر نمی رسد ک این فاجع سبب انجام آن چنان تغییراتی در نشان داد و شھروندان تھرانی را نگران تر از گذشت نمود. با ا
  دستگاە شھرداری گردد ک بتواند مانع تکرار فجایع مشابھی در آیندە شود.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تأسف و تأثر عمیق خود را از وقوع این فاجع اعالم می کند و ب ھم خانوادە 
ھای جانباختگانی ک جان ھای عزیزشان را در این فاجع دھشتناک از دست دادند، بویژە ب خانوادەھای آتش نشانان فداکار و 
زحمتکش صمیمان تسلیت می گوید. ما خواھان تأمین زندگی آتی بازماندگان جانباختگان، پرداخت خسارت ب آنھا، تشکیل کمیسیونی 

، رفع عوامل فاجعه و مجازات افراد مقصر در آن ایم. ما ھمچنین از خواست برحق آتش نشانان بیطرف برای رسیدگی ب علل ای ن فاجع
مبنی بر این ک شغلشان جزو مشاغل زیان آور، و تجھیزات ایمنی الزم در اختیارشان قرارگیرد، حمایت می کنیم. آتش نشانان بسیاری 

ای ب تجلیل خشک و خالی از آتش نشانان در جریان آتش سوزیھا ھرسال کشت یا مصدوم می شو ند و مسئوالن بعد از ھر حادث
جانباخت بسندە می کنند، اما ھیچ گاە نشدە ک ب خواستھای آنان ک گاه برای آنھا متوسل ب اعتصاب و تجمع شدەاند، رسیدگی 

از رسیدگی ب خواستھای صنفی حداقلی آتش  کنند. شھردار تھران در حالی ک خان و زمین میان ازمابھتران تقسیم می کند، ولی
  نشانان ک با خطرات جانی دست و پنج نرم می کنند، سر باز می زند.

  گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ١٣٩٥دی  ٣٠

 

  
 

 

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

خاتمه * خاورمیانه با بحران ھای عديده ای روبرو است. راه حل  بحران ھا در خاورمیانه از درون يک سلسله توافق ھا، مصالحه ھا و جراحی ھا و 
يکا و اروپا، عربستان، جمھوری اسالمی و ترکیه بیرون می آيد. گردانندگان حکومت ھای عربستان و دادن به سیاست ھای توسعه طلبانه امر

 قطر، رھبران عراق و سوريه، امريکا و اسرائیل، ترکیه و ايران، برای مصالحه ھا و جراحی ھا بايد آمادگی داشته باشند.

با شرکت بازيگران منطقه و کشورھای قدرتمند جھانی با ابتکار سازمان  * ضرورت دارد که کنفرانس ھای منطقه ای و کنفرانس بین المللی
ملل برگزار گردند و برای پايان دادن به جنگ داخلی در سوريه، عراق و لیبی، نیل به سیاست مشترک و ھماھنگ علیه گروه ھای جھادگر و 

  الش بین قدرت ھای منطقه ای تدابیر الزم را اتخاذ کنند.به ويژه داعش، پايان دادن به کمک ھای مالی و تسلیحاتی به آن ھا و مھار چ

* سیاست  افراطی و تجاوزکارانه دولت اسرائیل، يکی از عوامل بحران در منطقه است. پايان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطین، خاتمه 
اجرای قطعنامه ھای سازمان ملل متحد در زمینه دادن به عملیات تروريستی در داخل اسرائیل، تن دادن دولت نتانیاھو به مذاکرات صلح، 

مسائل فلسطین، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط تمام 
  ه اين بحران خاتمه دھد.، می تواند ب١٩٦٧کشورھا، پذيرش موجوديت دو دولت اسرائیل و فلسطین و عقب نشینی اسرائیل به مرزھای سال 

ھای استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه اند. آنھا جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ  * حکومت
بوده  شیعه و سنی، به حاشیه راندند. تضعیف نیروھای چپ و دمکرات در منطقه بعد از فروپاشی شوروی در رشد روندھای منفی تاثیرگذار

بشر اند. دیکتاتورھای منطقه مخالف  اند که خواھان دموکراسی، آزادی و حقوق است. با اين وجود در منطقه نیروھای جوانی رشد کرده
اند. تقويت گرايش ھا و نیروھای چپ و دمکراتیک می تواند چالش بین شیعی و سنی  ھای سیاسی دموکراتیزه شدن جوامع و به تبع آن، نظام

  کند.را تضعیف 

* سیاست توسعه طلبانه قدرت ھای بزرگ و قدرت ھای منطقه، صدور انقالب اسالمی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تالش 
برای کسب ھژمونی از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تالش برای تحمیل شیعی گری، وھابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، 

سم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خالفت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانی
دمکراتیسم، حکومت ھای دمکراتیک، پذيرش منافع و حقوق کشورھا، عدم دخالت در امور داخلی کشورھا، پیشبرد سیاست فقرزدائی و 

  ن کند و بنیادگرائی را منزوی سازد.برنامه توسعه پايدار می تواند چھره خاورمیانه را دگرگو

... 



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه  ٧٣ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

کی از نمایندگان شورای شھر تھران گفت ی
است ک در جریان سیصد و بیست و 
سومین جلسه شورای شھر تھران ک در 
پنجم بھمن ماە به ریاست چمران تشکیل 
شد، چمران ب عدەای از اعضای شورای 

ە صحبت راجع ب فاجع پالسکو شھر اجاز
را ندادە است. ظاھرا این عدە جزء 
مخالفین قالیباف اند و علت ندادن وقت 
کافی برای صحبت ب آنھا ب ھمین دلیل 
بودە است. آن گون ک از اظھارات 
نمایندگان معترض بر می آید، در جلس 
شورای شھر بیشترین وقت اظھار نظر ب 

طرفداران کسانی دادە شدە ک جزء 
 شھردار محسوب می شوند.

غالمرضا انصاری یکی از نمایندگان منتقد 
پالسکو در   انحصاری کردن پخش اخبار

 ً بخشی از اظھاراتش گفت: "... اخیرا
ای شھردار تھران در  امپراطوری رسانه

شرایطی که دل ملت و خانواده شھدای 
نشان خون است، دست از فرافکنی  آتش

ل یافتن شریک جرم برنداشته و به دنبا
  برای فرار از مسئولیت خود است".

با این وجود اعضای مخالف شھردار در 
شورای شھر تھران، چنان ک در گزارش 
جلس شورای شھر محسوس است در 
ارتباط با این فاجع در جلس مذکور 
انفعالی برخورد کردند و کاری جز طرح چند 
انتقاد و مخالفت نکردند. این در حالی 

ک وظیف نمایندگی شان حکم می  است
کرد ک حداقل خواھان استعفای شھردار 
می شدند. این گروە از نمایندگان ک نقش 
اپوزیسیون در شورای شھر را ب عھدە 
دارند، سر یک بزنگاە دیگر ثابت کردند ک 
در عمل بود و نبودشان در شورای شھر 
نفعی ب حال مردم ندارد و خودشان نیز در 

ع مقصر و سھیم اند و ب ھیچ این فاج
وج نمی توانند نتیج عملکرد انفعالی 
شان را در شورا توجی کنند. یافتن شریک 
ای  برای قالیباف توسط "امپراطوری رسان
قالیباف" حداقل در میان نمایندگان شورای 
شھر کار دشواری نیست. کس چ می 
داند، شاید دلیل اصلی ندادن پیشنھاد 

این عدە ھمین موضوع استیضاح توسط 

  باشد.
وقتی شورای شھر حاضر نمی شود حتی 
شھردار و یا دستگاە شھرداری را ک از نظر 
افکار عمومی، سخن گوی دولت، دادستان 
کل کشور و حتی تعدادی از خود نمایندگان 
شورای شھر مقصر اصلی در این حادث ب 
ً این  حساب می آید استیضاح کند، قاعدتا

و قوە قضایی است ک  وظیف دادستان
پیگیر قضی باشد و بخواھد عوامل فاجع را 
شناسایی و محاکم نماید. اما اظھارات این 
افراد نشان نمی دھد ک آنھا تمایلی برای 
تعقیب و محاکم عوامل اصلی این فاجع را 

  داشت باشند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در 

اێ ک در ارتباط با فا جع پالسکو مصاحب
انجام داد، با این ک شھرداری را مسئول 
معرفی می کند، ولی نامی از شھردار نمی 
برد. موضع اژەای سخنگوی قوە قضائی حتی 
مبھم تر از دادستان کل کشور است. او در 
مصاحب اش طوری حرف می زند ک انگار 
ھیچ کس در این حادث مقصر نیست و 

ی متھمی وجود ندارد. عباس جعفر
آبادی دادستان تھران ھم موضع کم و  دولت

ای با دادستان و سخنگوی قوە  بیش مشاب
قضایی اخذ کردە و فعال ب احضار ھئیت 
امناء ساختمان بسندە نمودە است. خالص 
این ک ھیچ کدام حاضر نشدند ب صراحت 
نامی از مقصرین این فاجع ک ب قیمت 

تن  ٢٠٠جان دەھا تن و محروح شدن بالغ بر 
و خسارات مالی ھنگفتی تمام شد، ب 

  میان آورند.
آن طور ک از محتوای این مصاحب ھا بر می 
آید، قوە قضائی و مقامات دادستانی نیز 
مانند اعضای شورای شھر در تالش اند تا 
قالیباف را ک ظاھرا حداقل تا قبل از وقوع 
حادث پالسکو یکی از امیدھای محافظ 

حانی در انتخابات آتی بود از رو  کاران منتقد
  این مھلک نجات دھند.

حمالت تند و پرخاشگران برخی از رسان 
ھای متعلق ب جریان موسوم ب "اقتدار گرا" 
ب "اعتدالیون" و کوششی ک آنھا برای 
انحصار خبری این فاجع ب عمل می آورند و 
تالششان در دفاع از قالیباف معطوف ب این 

قضائی در جریان قضی بذل و ھدف اند. قوە 
بخش امالک شھرداری توسط قالیباف با 
وجود محرز شدن خالف، ب جای محاکم او 
خبرنگار بیگناھی را ک پردە از این فساد 

برداشت، ب زندان انداخت. از این دستگاە 
ک خودش از صدر تا ذیل آلودە ب فساد 
است و سابق طوالنی در مجازات 

و تبرئ اھل فساد دارد،  شھروندان بیگناە
نمی توان انتظار داشت ک اھل فساد را ب 

  محاکم بکشاند.
با این اوصاف متاسفان ب نظر نمی رسد ک 
اگر مردم قضی را پیگیری نکنند، ھیچ یک از 
عوامل واقعی این فاجع ھولناک ب دست 
عدالت سپردە شوند، زیرا ک عدالت خود در 

  است. زندان قوە قضایی محبوس

فاجعۀ پالسکو باز، و پس از ده ھا و صدھا 
بار، پلشتی ھای بسیاری را در جامعۀ ما، 
خاصه در میان اھالی حکومت، آشکار کرده 
است. سوء مدیریت یکی از این پلشتی 
ھاست، که به درستی از جوانب گوناگونی 
مورد انتقاد قرار گرفته است. با این حال این 

سرتاسری در  نه سوء مدیریت، بلکه فساد
حکومت است، که به فاجعۀ پالسکو ابعاد به 
مراتب ھولناکتر و دردناکتری می بخشد. 
منظور فساد اقتصادی و فقط فساد اقتصادی 
ً فساد ناشی از  نیست. منظور مقدمتا
مشارکت در رانت قدرت است که بی اغراق 

چه در  –تمام شئون ھستی جامعه ما 
و اخالق اقتصاد و سیاست و چه در اجتماع 

  را درنوردیده است. –
تشیع جنازەھای جانباختگان فاجع ک قرار  

بھمن انجام شود به  ٨بود روز پنج شنب 
دلیل ادامۀ "عملیات آواربرداری" ب تعویق 
افتادە و گفت می شود ک مراسم تشییع 
قرار است ب صورت نمادین باشد. ب احتمال 

انی نگر ،زیاد اما، دلیل واقعی این تعویق
مسئولین از ازدحام جمعیت و واکنش مردم 
، پنھان کردن شمار واقعی  نسبت ب فاجع
جانباختگان، و تالش ھائی باشد ک از ھر 
سو برای تبرئ عامالن فاجع صورت می 

  گیرند.
در تشیع جانباختگان فاجع پالسکو شرکت 
کنید، با خانوادە جانباختگان ھمدردی کنید و 

واقعی جانباختگان، خواستار اعالم شمار 
محاکم و مجازات و برکناری عوامل این 
فاجع شوید. نگذارید ک این بار نیز قوە 
قضایی ھمدستان فاسد و ناالیقش در 
شورای شھر و قالیباف را تبرئ کند و آنھا با 
سوء مدیریت شان فجایع دیگری بیافرینند و 
جان و مال و امنیت شھروندان را ب خطر 

  .بیاندازند

 

 
 

 اجماع برای تبرئ عوامل فاجع پالسکو
 

  صادق کار

 !سرمای معنوی ھم فرو ریخت
  فرخ نعمت پور

جائیک منطق سرمای و پول حاکم است، ب گاە بحرانھای اقتصادی و اجتماعی، یکی از اولین سنگرھائی ک فرو می ریزد، اخالق 
است، و ظھور است. اغلب ھمراە با این فروریزش اخالقی، پوپولیسم راست است ک سر برمی آورد. آلمان نازی نمون تاریخی آن 

ترامپ نمون جدید و نوین آن. نازی ھا، یھودی ھا را مقصر شناختند و ترامپ مسلمانان و مھاجران را. نازی ھا اسم خود را سوسیال 
ناسیونالیست گذاشتند و ترامپ ھم از عظمت آمریکا از طریق بازگشت ب ناسیونالیسم و لوکالیسم می گوید. ھویت مشترکشان 

 .ناسیونالیسم است
اما یک فرق کماکان وجود دارد. جامع مدنی آمریکا زندە است و دارد بشدت واکنش نشان می دھد و ترامپ ابزار سرکوب آن را ندارد، 
ای آسان نخواھد بود. و  زیرا ک برای این سرکوب احتیاج ب ایجاد سیستم دیکتاتوری دارد، ک حتی بفرض میل ب ایجاد آن ھم، پروس

  مکن.شاید اساسا غیرم
ھنگامی ک این چنین مشکالت فراافکنی می شوند و ژست ھای کالسیک سربر می آورند، قدرت معنوی کشور مذکور ھم فرو می 
ریزد. بالئی ک امروزە حقیقتا بر سر آمریکا آمدە است. آمریکائی ک دارد کم کم جدیت سابق خود را در افکار عمومی و در پیش دولتھا 

  ھم از دست می دھد.
ھای قدرت و نفوذ در جھان است. او دارد آن را بیشتر ترا مپ متوج نیست ک سرمای معنوی، ھمپای اقتصاد و سیاست، یکی از پای

  ویران می کند.
 



  
  
  

  ٥  صفحه ٧٣شماره     

 انتخابات در کشاکش انتخاب ترامپ و مرگ رفسنجانی

 علی پورنقوی

  یادداشت سیاسی کارآنالین
فضاھا و موضوعات مسلط بر روند انتخابات 
دوازدھمین دورۀ ریاست جمھوری، که تا 
چندی پیش تعیین شده به نظر می 
رسیدند، در مقطع اخیر دستخوش 
دگرگونی محسوسی شده اند. این 
ً ناشی از انتخاب ترامپ به  دگرگونی مقدمتا

ذشت ریاست جمھوری امریکا و درگ
ھاشمی رفسنجانی است. تا پیش از این 
دو رویداد، تدارک گرایشھای درون حکومت 
برای حضور در روند و صحنۀ انتخابات به 

 اختصار از این قرار بود:

گرایش "اصولگرای راست": این گرایش     -
ً در مجموع خود، تداوم نابسامانیھای  تقریبا
بی شمار در اقتصاد ایران پس از برجام را 

مایۀ حمله به دولت روحانی قرار داده دست
بود. این که آیا این گرایش ھدف "یک دوره 
ای کردن روحانی" را تعقیب می کند یا از 
ھمان زمان در کار تضعیف روحانی در دورۀ 
دوم ریاست جمھوری او است، موضوع 
مرکزی گمانه زنی ھا نسبت به تاکتیکھای 
 این گرایش و خرده گرایشھای درون آن بود.
پراکندگی درونی، فاصلۀ فزایندۀ این 
گرایش از حرکت جامعه در عموم جوانب و 
محرومیت از شخصیتھای صاحب وجھۀ 
توده ای، موجب موضع آشکارا انفادی 
(غیراثباتی) این گرایش نسبت به انتخابات 

  بوده اند.

گرایش اعتدالی، به شمول "اصولگرایان   -
از اعتدالی": این واقعیت که برجام زودتر 

آنچه انتظار می رفت به فرجام رسیده 
است، نقطۀ قوت این گرایش و ھمزمان 
نقطه ضعف آن بوده است. پایان دادن به 
تنش پرھزینه ای برای ایران، زودتر از آنچه 
انتظار می رفت، نقطۀ قوت این گرایش 
ً نقطۀ ضعف آن، زیرا ھرچه  بوده و تواما
بیشتر از عمر برجام می گذرد، دشواریھای 
ً مسلم مردم ایران، و  واقعی، حقوق واقعا
ناتوانی در رفع این دشواریھا و تحقق این 
حقوق در بافتار کلی نظام جمھوری 
اسالمی آشکارتر می گردند. این وضعیت 
گرایش مذکور را در موقعیتی تدافعی و در 

  عین حال امیدوار قرار می داده است.

اصالح طلبان: این گرایش در دو دھۀ اخیر   -
اریخ کشورمان از باد مساعدی در جامعه ت

برخوردار است که در بادبان آن می وزد، 
یعنی روند تبدیل گفتمان اصالحات به 
گفتمان ھژمون در جامعۀ سیاسی و به 
ابزار مسلط تعامل جامعه با قدرت 
سیاسی. این روندی جاری است که ھنوز 
ً یک  نه نھائی و نه تثبیت شده است. طبعا

ع مساعد، یعنی پیشرفت وجه از این وض
   در برابر - گفتمان اصالحات در "پائین" 

گفتمانھای محافظه کارانه و نیز گفتمانھای 
زمینه را برای توفیق  -تحول و انقالب 

نسبی سیاستھای اصالح طلبان فراھم 
می آورد. اما آنان وجه دیگر این روند را، که 

مستلزم سیاستورزی فعال برای احراز و تثبیت 
اصالحات در "باال"ست، از دست نھاده لزوم 

اند. رضایتمندی به دورۀ دوم ریاست جمھوری 
روحانی، بدون برنامه ای برای تعریف محتوای 
آن و برای ارتقاء محتوای آن، خطوط اصلی 

  اصالح طلبان را ترسیم کرده است. سیمای

چنان که اشاره شد انتخاب ترامپ به ریاست 
جانی تغییر جمھوری امریکا و درگذشت رفسن

محسوسی را در صحنۀ فوق به بار آورده اند. 
 -عمده ترین تغییر، ایجاد دو فضای التھاب 

خواه از سر منفعت اندیشی و خواه از سر 
است.  –خیراندیشی نسبت به "منافع ملی" 

فضای التھاب نخست، ترسیم موقعیتی به 
اغراق از خطراتی است که متوجه برجام و در 

اند. اظھارات ترامپ در  نتیجه متوجه کشور
جریان کارزار انتخاباتی اش، دایر بر این که 
"برجام را پاره خواھد کرد"، یگانه زمینۀ این 
فضا سازی ملتھب اند. فضای التھاب دوم 

 –باز ھم به اغراق  –ترسیم موقعیتی متزلزل 
برای روحانی در کارزار انتخاباتی پیش رو 

شی است. درگذشت رفسنجانی و واقعیت نق
ً در  که او در برآمد روحانی داشته و ظاھرا
حرکت آیندۀ او نیز می توانست داشته باشد، 

  نیز یگانه زمینۀ این دومین فضاسازی است.

در ارتباط با فوت رفسنجانی و اثرات آن بر 
فضاھا و موضوعات سایه انداخته بر روند 
انتخابات، به زاویۀ دیگری نیز باید اشاره کرد: 

ملی. کم نبودند شخصیتھائی آشتی و وحدت 
اعم از اعتدالگرا، اصالح طلب و حتی  –

که بالفاصله پس از اعالم خبر  –تحولخواه 
ً پس از  درگذشت رفسنجانی، اما غالبا
مشاھدۀ مراسم تشییع او، از لزوم آشتی و 
وحدت ملی سخن گفتند. البته با تعابیر 
متفاوتی از وحدت ملی، که دامنۀ آن گاه حتی 

ا ھم شامل نمی شد و گاه به "سبز" ر
فراسوی آن نیز نظر داشت. این رویکرد، جدا از 
ارتباط آن با روند انتخابات پیش رو، رویکردی 
است که برحسب آمادگی برای دیدن واقعیتی 
چون بازداشته شدن خاتمی از حضور در ھمان 
مراسم تشییع و ابتنای خود بر این دست 

ودغرض یا واقعیتھا، می تواند به رویکردی خ
  آرزواندیش یا مسئوالنه تعبیر گردد.

ً برجام در خطر است و به تبع این  آیا واقعا
خطر، دور دیگری از تنش و تشنج ویرانگر در 
مناسبات ایران و امریکا را پیش رو داریم؟ 
شکی نیست که ھم به مالحظات روشی و 
ھم به مالحظات تحلیلی نمی توان و نباید به 

خ قطعی داد. در این دست پرسشھا پاس
ً سروکار با "محتمل ترین سیر  سیاست عموما
رویدادھا"ست. گذشت فقط چند ھفته از 
پیروزی ترامپ، معرفی کاندیداھای مورد 
نظرش که تیم امنیت ملی امریکا را تشکیل 
خواھند داد، تمایزات آشکار مواضع تک تک 
اعضای این تیم با مواضع او از جمله و 

ً در برخورد به  برجام، مواجۀ برخی از مشخصا
طرحھای ترامپ با موانع قطعی بروزیافته در 
ھمین مدت کوتاه که خیالی بودن آنھا را 
آشکار کرده اند، ... ھمگی حاکی از 

دشواریھای بیشتر ایران، و نه فقط ایران 
ً تمام دنیا، برای تعامل با ترامپ  بلکه تقریبا
اند. ھمین واقعیت که ترامپ، ھنوز کارش را 

عنوان رئیس جمھور آغاز نکرده از اروپا به 
 ھشدار گرفته است، برای لمس دشواری
کافی است. اما ھمان موارد گفته شده 
ھمچنین و به قوت بیشتر حاکی از آن اند 
که دامنۀ این دشواریھا برای ایران چندان 
نیست که در ماه ھای آتی بتواند و بباید که 
فضای حاکم بر انتخابات را رقم زند. 

مچنین است اثر فقدان رفسنجانی در ھ
انتخابات. غیرواقعبینانه است اگر تصور شود 
که نبود رفسنجانی بر سیر رویدادھای آتی 
 ً به طور کلی و در نتیجۀ انتخابات آتی مطلقا
ً بی تأثیر منفی خواھد  بی تأثیر و مشخصا
بود. اما مقدم بر ھر عاملی، این را می توان 

زیافته در تعامل در بلوغ و در قوتھای برو
جامعۀ ایران با قدرت سیاسی دید که عدم 
حضور رفسنجانی در عرصۀ عمومی 
انتخابات آتی، رقم زنندۀ نتیجۀ آن نخواھد 

  بود.
روز سه شنبه گذشته روحانی به مناسبت 
سالگرد برجام یک کنفرانس خبری داشت. 
حسین شریعتمداری پیشاپیش در روزنامۀ 

میان گذاشته  پرسش را با او در ١٢کیھان 
بود، که چیستی آنھا به مراتب شاخص 
قویتری از سیاستھای "اصولگرایان افراطی" 
را در کارزار انتخاباتی شان به دست می 
دھد. گفتن ندارد که موضوع ھیچ یک از این 
پرسشھا خطر احتمالی متوجۀ برجام نبود، 
ً نیمی از آنھا بر دشواریھای  اما مشخصا

یکاری جوانان و از اقتصاد، معیشت مردم، ب
این دست مسائل تمرکز داشت. پس بی 
تناقض نیست اگر خطر اصلی در انتخابات 
پیش رو ظھور پوپولیست دیگری دانسته 
شود که با انگشت گذاشتن بر مشکالت 
مردم بتواند بر بلوغ پیشگفته غلبه کند. با 
حصول برجام موضوع سامان اقتصاد کشور 

ی می شد ما فعلیت یافته است. پیش بین
که دولت روحانی در صدد "سامان 
نئولیبرالی" اقتصاد، به قیمت تداوم 
دشواریھای معیشتی برای توده ھای ده ھا 
میلیونی کشورمان برآید. اما به گواھی 
دوران پس از برجام، اقتصاد ایران ھمچنان 
بدون سامان مانده است و پرسش "برای 
سامان اقتصاد ایران چه می توان کرد؟" 

از پرسشھای مھمی است که در ماه  یکی
ھای آتی که به انتخابات راه می برند، باید 
به پرسش مرکزی و گفتمانی بدل گردد. 
گره ھا و تنگناھای سیاسی در حاکمیت 
جمھوری اسالمی زمینه ای نه برای 
"اقتصاد مقاومتی" و نه برای "سامان 

با ھر قرائتی از این دو  –نئولیبرالی اقتصاد" 
نمی آورند. زمینۀ مقدم حضور در  فراھم -

روند انتخابات برای نیروھای سکوالر، 
دموکرات و عدالتخواه، نه مشارکت در 
فضاھای ملتھب پیشگفته، بلکه ارائۀ بدیل 
ایدەھای نئولیبرالی و اقتصادھای بسته، بر 
پایۀ ایده ھای "توسعۀ پایدار" و "ارتقاء 

  کیفیت زندگی" است.
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  ٦صفحه   ٧٣شماره     

ای  خشونت علیه زنان پدیده بیدارزنی:
ی خصوصی  است گسترده که ھم حوزه

ی عمومی را دربرمی گیرد.  و ھم حوزه
ترین انواع خشونت علیه  یکی از شایع
ی عمومی، آزار خیابانی  زنان در حوزه

است. آزار خیابانی طیف وسیعی از رفتار 
ھای جنسی تا  آمیز را در از نگاه خشونت

پرانی و پیشنھادھای  لمس بدن و متلک
گیرد، کمتر زنی است  برمی… آور شرم

ی عمومی  که حضور مستمر در حوزه
داشته باشد و با آزار خیابانی مواجه 
نشده باشد. آزار خیابانی ھمچون دیگر 
انواع خشونت، تأثیرات مخربی بر جسم 

گذارد که  و روان زن خشونت دیده می
شده است؛ اما  حث گذاشتهبارھا به ب

این تأثیرات مخرب جسمی و روانی بر 
فرد خشونت دیده، تنھا پیامد خشونت 

انگیزترین پیامدھای  نیست، یکی از بحث
ً و آزار خیابانی به ویژه،  خشونت عموما

 .گری خشونت است خصلت کنترل

 کنترل ابزار مثابه به خشونت

تجربه خشونت، در یک فرایند بال واسطه 
زند، اما  د خشونت دیده آسیب میبه فر

شود،  جا متوقف نمی این آسیب در ھمین
فرد خشونت دیده طی یک مکانیزه 

االمکان  کند حتی درک، سعی می قابل
خود را از وقوع مجدد خشونت دورنگه 

این حزم و احتیاط، تنھا به فرد   دارد.
شود، بلکه در  خشونت دیده منحصر نمی

ه برای زنان، ھایی خیرخواھان قالب توصیه
زنان از … شود در جامعه منتشر می

ھا، از  حضور در برخی محالت و خیابان
اینکه سوار خودروھای شخصی شوند، 

در ساعات تاریک و   از خروج از خانه
رسد  به نظر می… شوند خلوت منع می

ھا به مصونیت زنان کمک  این توصیه
کند اما از سویی دیگر زنان را از  می

کند.  ا مردان محروم میزیستی برابر ب
اینکه منع  دیگر، زنان بی عبارت به

ای وجود داشته باشد، خود را از  قانونی
برخی حقوق قانونی خود محروم 

یکی از   کنند تا مصون بمانند. می
سازی  ھا، محروم بارزترین این محرومیت

ھا،  سازی از خیابان از شھر، محروم
سازی از اماکن عمومی،  محروم
ی از حق بدیھی شھروندی ساز محروم

برای حضور در کوچه و خیابان در ھر 
 .است…ساعت و زمان

شود که  تر می موضوع وقتی پیچیده
سازی  کسی مسئول مستقیم محروم

ھایی  زنان مشخص نیست، اگر خشونت 
چون نابرابری قانونی در قانون مدنی یا 
حتی خشونت خانوادگی مسئوالن 

را ھا  شود آن مستقیمی دارد که می
سازی  مورد خطاب قرارداد، در محروم

شخصی زنان از حقوق شھروندی خود و 
سادگی  به   خصوص حق خود بر شھر، به

توان مقصر و مسئول را شناسایی کرد  نمی
تردید مسئول اصلی این وضعیت  (گرچه بی

ی خشونت علیه زنان به شکل عام  پدیده
 )است

 کنترل ابزار مثابه به زنان علیه خشونت
 سیاسی

این واقعیت که خشونت علیه زنان، در سطح 
اجتماعی ابزار کنترل زنان است، از دید 

بارھا و   تمامیت خواھان به دور نمانده و
شده است. یکی از  بارھا از این ابزار استفاده

برانگیزترین این موارد به بھار عربی و  جنجال
شود. بھار عربی در  انقالب مصر مربوط می

» اسماء محفوظ«یی مصر با پیام ویدیو
دانشجوی جوانی که مردم را به حضور در 

ور  خواند شعلهمیدان آزادی (التحریر) فرامی
شد. حضور در التحریر، به تصرف میدان منجر 
شد. مردم با برافراشتن چادرھا در میدان، 
عزم خود در سرنگونی مبارک را به ظھور 
رساندند، حضور میلیونی مردم در التحریر 

با سازماندھی مردمی برای  مقارن شد
و توسط زنان و مردانی که در » میدان«
ھایی که از التحریر  بودند. گزارش» میدان«

داد زنان و مردان  شد، نشان می مخابره می
اند و مبارزه  در کنار ھم در میدان ایستاده

کنند، آزار خیابانی به کمترین حد خود  می
ت در رسیده بود و زنان انقالبی در کمال امنی

بردند، اولین گزارش  کنار مردان به سر می
حاد خشونت جنسی علیه زنان، در ھمان 

ای زنی  شب سقوط مبارک مخابره شد، عده
خبرنگار را دوره کرده و او را مورد آزار و اذیت 
جنسی قرار دادند، این خبر ھمچون بمبی در 

گیری جھان منفجر شد و سرآغاز اوج
لیه انقالب مصر ھایی اورینتالیستی ع تحلیل

ھایی که مرکز ثقل خود را بر  شد، تحلیل
بدویت مردم مصر و عدم شایستگی آنان 

 .برای حکومتی دمکراتیک نھاد بود

خشونت علیه زنان انقالبی، گاه نمودھایی 
یابد. زنانی که برای رسوایی برانگیز می

مارس در التحریر گرد ھم  ٨گرامی داشت 
آنان آزمایش  آمده بودند بازداشت شده و از

بکارت گرفته شد. یکی از افسران در 
کنفرانسی خبری که به مناسبت بازداشت 
این زنان برگزار شده بود با به زیر سوال بردن 

شدگان، سعی کرد انجام  بازداشت» نجابت«
آزمایش بکارت را توجیه کند، اما شرایط 

کردند پیش گونه که نظامیان طلب می آن
یکی از زنان  »سمیرا ابراھیم«نرفت، 

بازداشت شده علیه نظامیان اعالم جرم کرد، 
او برخالف ھنجارھای جامعه با صدای بلند از 
خشونتی که به او روا شده بود سخن گفت 

پیش برد  و دعوای حقوقی خود را تا پیروزی به
و نھایتا توانست حکم غیرقانونی بودن 

ھای پلیس را  ھرگونه آزمایش بکارت در زندان
 .وردبه دست آ

در بزنگاه دیگری زن باحجابی که در تظاھرات 
شدت  علیه نظامیان شرکت کرده بود به
سرعت  مضروب شد، در ویدیویی که به

 حذف زنان سازی سیاست خنثی
 زھره اسدپور

  

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

ھا بیننده یافت، زن جوان بر روی  میلیون
خورد و  شود، لگد میزمین کشیده می

انتشار … شودلباس از تنش کنده می
ی این ویدیو منجر به تظاھرات  گسترده
خصوص زنان و  ی مردم مصر بهگسترده

اعتراض به خشونت نظامیان شد. متعاقب 
ی داخلی و جھانی،  ھای گسترده اعتراض

 .نظامیان مصر مجبور به عذرخواھی شدند

ازآنجا که روند رو به رشد و مشکوک آزار 
تفاوتی نظامیان  خیابانی علیه زنان و بی

حاکم به این مقوله، ظن سازماندھی شده 
کرد، مردم خود  ارھا را تقویت میبودن این آز

ال «دست به مقابله زدند، کمپین 
سرعت در  آزار جنسی ممنوع) به»(تحرش

شھرھای بزرگ مصر فراگیر شد، 
ھای فراوانی در حمایت از این  گرافیتی

کمپین بر دیوارھا جای گرفت، مردم تصمیم 
ی حکومت،  گرفته بودند در غیاب مداخله

ان جنسی بپردازند، خود به اقدام علیه آزارگر
مزاحمان جنسی، توسط مردم شناسایی و 

 .شدندموقتا بازداشت می

مرور آنچه که در مصر گذشت، به باور من 
سازد. توسل ی مھم را نمایان می چند نکته

به خشونت علیه زنان از سوی نظامیان 
عنوان ابزاری برای کنترل زنان و  حاکم، به

شد، گرچه  حذف آنان از خیابان به کار گرفته
توان با قطعیت از میزان موفقیت  ھنوز نمی

- این ابزار در حذف زنان سخت گفت، اما می
توان حدس زد ھرچقدر ایدئولوژی جنسیت 

تر باشد و ھرچقدر ای قوی در جامعه
موجبی   ھنجارھای اجتماعی آزار جنسی را

دار شدن حیثیت زنان بدانند،  برای خدشه
رآمدتری برای آزار جنسی خیابانی، ابزار کا

ی  کنترل سیاسی زنان خواھد بود. نکته
مھم دیگری که در رابطه با آزار 

ی جنسی زنان در مصر قابل  یافته سازمان
زنان مصر    توجه است، این است که

اند، مواردی  قربانیان خاموش این ابزار نبوده
چون طرح دعوا علیه آزمایش بکارت و یا 

به  ی زنان در اعتراض تظاھرات گسترده
خشونت نظامیان علیه زنان و یا حتی 

ھای امیدبخشی  جنبش التحرش، نشانه
ھستند که نشان از عزم زنان و البته مردان 
برای غلبه بر سالحی است که از سوی 
نظامیان برای حذف نیمی از جامعه از 

 .شداعتراضات خیابانی به کار گرفته می

 داد روی آنچه

ھفته گذشته در پی درگذشت آقای 
ی مردم در  فسنجانی و حضور گستردهر

ھای  سپاری، گزارش مراسم تشییع و خاک
ی آزار  یافته فراوانی مبنی بر وقوع سازمان

جنسی در طول مراسم منتشر شد. اخباری 
شد، این ظن را که از این حوادث نقل می

کرد که این آزارھای جنسی فراتر تقویت می
مواره ای بود که در خیابان ھاز حوادث روزمره

زنان شاھدند. (البته باید توجه داشت، با 
توجه به رواج آزار خیابانی در ایران، قضاوت 

ی سازمان یافته بودن حوادث رخ داده  درباره

 



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه    ٧٣ شماره    

 

 ھزار تومان ٥٣٧میلیون و  ٤برابر  ٩٥خط فقر در دی ماه                      
  حمید ترابی          

  نفره در دی ماه  ٤شان می دھند که ھزینه خوراکی یک خانوار محاسبات انجام شده بر طبق جدول زیر ن                                        
  .ھزار تومان است ٢٤٠قلم کاالی اساسی به نرخ ھای در سطح شھر حدود یک میلیون و  ١٨برای   ٩٥                                        

اثاثیه، بھداشت و درمان، حمل و ش و پوشاک، بخش از خوراکی ھا، دخانیات، مسکن، کف ١٢به صورت کلی محاسبات صورت گرفته در  
  صورت گرفته است. و خدمات متفرقه  ارتباطات، امور فرھنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و ھتل و کاالھا نقل،

                                         
درصد،  ٦٫٩٨درصد، سھم بھداشت و درمان  ٣٢٫٨٢درصد، سھم مسکن  ٢٧٫٣٨سھم خوراکی ھا در سبد ھزینه ھای خانوار کشور دارای 

درصد است. سھم مابقی اقالم به مراتب کمتر از ارقام  ٤٫٩٥درصد و کفش و پوشاک نیز  ٥٫١٣درصد، خرید اثاثیه منزل  ٩٫٨٧حمل و نقل 
  ذکر شده است.

ک واحد مسکونی استاندارد با بر طبق استاندارد در محاسبه ھزینه مسکن، ھزینه متوسط اجاره به ھمراه کلیه ھزینه ھای جنبی ی
» خط فقر«بادوام، در محاسبات  مترمربع، داشتن یک آشپزخانه، یک حمام و... ساخته شده با مصالح با دوام یا نیمه  ٦٠حداقل زیربنای 

  مورد استفاده قرار می گیرد.
ھزار تومان   ٨١٢حداقل دستمزد   ٩٥در سال  ھزار تومان است که ٥٣٧میلیون و  ٤در حالی حداقل ھزینه یک خانواده چھار نفره ماھانه 

یک پنجم این میزان) تعیین شده است و حقوق یک معلم یک میلیون و سیصد ھزار تومان و حقوق یک معلم بازنشسته حدود یک  (کمتر از 
  میلیون تومان است.

  ارائه شده است. ٩٥در جدول زیر سھم ھر یک از اقالم مورد نیاز خانوارھا در دی ماه 
                                

                                   )٩٥حداقل سبد ھزینه خواروبار یک خانوار چھار نفره در یک ماه (دی 

 نام کاال  
مصرف روزانه فرد 

 در جھان (گرم)
مصرف روزانه فرد 

 در ایران (گرم)
مصرف ماھیانه 

 فرد (کیلو)
 ٤مصرف ماھیانه 

 نفر
ـ  ھزینه به کیلو

 ریال - ٩٥دی

جمع ھزینه 
 ٩٥ماھیانه دی

 ریال -
 ٨٤٤٨٠٠ ٢٢٠٠٠ ٣٨٫٤٠ ٩٫٦٠٠ ٣٢٠ ٦٨ نان

 ١١٧٦٠٠٠ ٩٨٠٠٠ ١٢٫٠٠ ٣٫٠٠٠ ١٠٠ ٦٠ برنج
 ٨٤٠٠٠ ٣٥٠٠٠ ٢٫٤٠ ٠٫٦٠٠ ٢٠ - ماکارونی

 ٤٠٨١٤٨ ١٠٢٠٣٧ ٤٫٠٠ ١٫٠٠٠ ٣٣ ٦٠ حبوبات
 ١٤٧٠٠٠ ١٧٥٠٠ ٨٫٤٠ ٢٫١٠٠ ٧٠ - سیب زمینی

 ٧٨٩٦٠٠ ٢٣٥٠٠ ٣٣٫٦٠ ٨٫٤٠٠ ٢٨٠ ٣٥٦ سبزی
 ١٠٠١٢٨٠ ٢٩٨٠٠ ٣٣٫٦٠ ٨٫٤٠٠ ٢٨٠ ٣٥٦ سایر سبزیجات

 ١٤٩٧٦٠٠ ٤٨٠٠٠ ٣١٫٢٠ ٧٫٨٠٠ ٢٦٠ ٤٠٠ میوه
 ٢٣٧٤٢٠٠ ٣٩٥٧٠٠ ٦٫٠٠ ١٫٥٠٠ ٥٠ ١٠٠ گوشت قرمز

 ٥٨٩٥٠٠ ١٩٦٥٠٠ ٣٫٠٠ ٠٫٧٥٠ ٢٥ ٥٠ گوشت ماھی
 ٥٥٨٧٨٠ ٦٩٥٠٠ ٨٫٠٤ ٢٫٠١٠ ٦٧ - گوشت مرغ

 ١٦٢٠٠٠ ٥٤٠٠٠ ٣٫٠٠ ٠٫٧٥٠ ٢٥ ٦٦ تخم مرغ
 ٨٣٤٣٣٦ ٢٨٩٧٠ ٢٨٫٨٠ ٧٫٢٠٠ ٢٤٠ ٨٢٢ شیر

 ٢٧٥٢٤٩٫٤ ٣٤٢٣٥ ٨٫٠٤ ٢٫٠١٠ ٦٧ - ماست
 ٩٣٩٢٠٠ ٢٣٤٨٠٠ ٤٫٠٠ ١٫٠٠٠ ٣٣ - پنیر
 ٢٩٢٠٠٠ ٢٩٢٠٠٠ ١٫٠٠ ٠٫٢٥٠ ٨ - کره

 ٢٣٩٧٥٠٫٤ ٤٩٩٤٨ ٤٫٨٠ ١٫٢٠٠ ٤٠ - روغن
 ٢٠٩٠٨٨ ٣٨٧٢٠ ٥٫٤٠ ١٫٣٥٠ ٤٥ ١٤ قند و شکر

 ١٢٤٢٢٥٣٢           ریال –جمع کل 
   
   

 ریال - ٩٥دی درصد از کل ھزینه ھا شرح
 ١٢٤٢٢٥٣٢ ٢٧٫٣٨ سھم خوراکی
 ١٥٨٧٩٨ ٠٫٣٥ سھم دخانیات
 ١٤٨٩٠٧٠٥ ٣٢٫٨٢ سھم مسکن

 ٢٢٤٥٨٥٦ ٤٫٩٥ سھم کفش و پوشاک
 ٢٣٢٧٥٢٣ ٥٫١٣ سھم اثاثیه

 ٣١٦٦٨٨٤ ٦٫٩٨ سھم بھداشت و درمان
 ٤٤٧٨١٠٠ ٩٫٨٧ سھم حمل و نقل

 ١٠٧٩٨٢٦ ٢٫٣٨ ارتباطات سھم
 ١٢٩٣٠٦٩ ٢٫٨٥ سھم امور فرھنگی و تفریح

 ١٠١٦٣٠٦ ٢٫٢٤ سھم تحصیل
 ٨٤٣٨٩٧ ١٫٨٦ سھم رستوران و ھتل

 ١٤٥١٨٦٦ ٣٫٢ سھم کاالھا و خدمات متفرقه
 ٤٥٣٧٠٨٢٥ ١٠٠  نفره در یک ماه ٤سھم کل سبد خانوار 

   
  منابع:

  بانک مرکزی ایران 
 نرخنامه ھا 
 جراید کشورروزنامه ھا و  
 وب سایت اقتصاد آن الین 

  
 سایت ملیون ایرانبرگرفته از: 

 

 



 
 

   ٨صفحه    ٧٣شماره     

   فاجع پالسکو:  
 دولت، شھردار و کارفرمایان مقصر اند          

 صادق کار

در س روزی ک از فاجع ساختمان 
، در حالی ک ھنوز تالش  "پالسکو" گذشت

روە ھای امداد برای نجات کسانی ک زیر گ
آوار ماندەاند ادام دارد و شمار جانباختگان 

تا  ٢٠این فاجع بنا ب گفت مسئوالن بین 
تن برآورد شدە و تعداد مجروحان، بنا ب  ٤٠

تن رسیدە،  ١٥٧روایت منابع رسمی ب 
روانی شدیدی از طرف  -جنگ تبلیغاتی 

ای انداختن جناح ھا و نھادھای حکومتی بر
تقصیر این فاجع ب گردن رقبایشان ادام 
دارد. قالیباف و ھمدستانش ک در وقوع 
این فاجع بیشترین سھم را دارند، در 
تالش اند تا تقصیر را ب گردن بنیاد 
مستضعفان ک مالک ساختمان است و 
کارفرمایان بیاندازند. مسئوالن دولتی در 

رفع وزارت کار کوشش می کنند از خود 
مسئولیت کنند و تقصیر فاجع را ب گردن 
شھردار تھران و دارودست ھوادار وی و 
کارفرمایان بیاندازند. دستگاە قضایی 
انگشت اتھام را بسوی ھئیت مدیرە 
ساختمان نشان رفت و حکم احضاری 
برایشان صادر کردە است. کارفرمایان 

تن ذکر  ٤٠٢پالسکو ھم، ک تعدادشان 
ب در حسینیه فاطمه الزھرا شدە، روز شن

سپاه برای رسیدگی ب وضعیت شان 
اند. آنان در این اجتماع،  اجتماعی داشت
 ، که در اثر تشنج بی نتیج خاتم یافت
بنیاد مستضعفان را مقصر دانست و 
خواھان جبران خسارت ھایی ک متحمل 

 .شدەاند، از این بنیاد گردیدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن است ک ھرکدام از این ولی واقعیت ای
عوامل در وقوع این فاجع و خسارات 
انسانی و مالی بزرگی ک از خود بجا 

 گذاشت، سھیم و مقصر اند.
شھردار تھران و دستگاە شھرداری مقصر 
اند، چون با وجود اطالع از آسیب پذیری 
ساختمان، درعمل مالک را وادار ب ترمیم 

الع از ساختمان نکردە بودند، و ب رغم اط
کمبود تجھیزات اطفای حریق سازمان آتش 
نشانی اقدامی جھت تجھیز آن نکردەاند. 
س سال پیش درجریان آتش سوزی در 
یک کارگاە خیاطی در خیابان ابوریحان 
تھران دو زن کارگر بخاطر نداشتن نردبان 
بلند ب طرز فجیعی کشت شدند. اما با 
وجود گذشت س سال ھنوز این کمبود بر 

 
  ف نشدە است.طر

وزارت کار مقصر است، بخاطر این ک در 
عمل وظیف نظارتی اش بر رعایت شرایط 
ایمنی و بھداشتی بودن کارگاە ھا را تعطیل 
کردە و ب اذعان علی اصالنی، عضو شورای 
عالی حفاظت فنی و بھداشت کار، با وجود 
قابل پیش بینی بودن واقعه آتش سوزی در 

ھای گذشته ب  ساختمان پالسکو در سال
نام حمایت از تولید (بخوان حذف کارگاە ھای 

تن شاغل از شمول قانون کار)  ١٠دارای تا 
جلوی انجام وظیفه ضابطان قانون در ھر 
لباس، ولو بازرس تأمین اجتماعی را گرفتند. 

ھای  به این ترتیب، وضع ایمنی در کارگاه
  کوچک به دست فراموشی سپرده شده بود. 

  

  

  

  

  

  

  

 این بھان برای توجی بی تقصیر بودن البت
وزارت کار کافی نیست، زیرا دەھا مورد آتش 
سوزی در واحدھای بزرگ صنعتی، مشمول 
، از جمل در  قانون کار طی سال گذشت
واحدھای پتروشیمی با تلفات انسانی باال 
رخ دادە، ک علت اصلی اکثر آنھا عدم رعایت 

است.  اصول و ظوابط ایمنی محل کار بودە
ھمین عدم نظارت و عدم مجازات کارفرمایان 
خاطی در حوادثی ک ب مرگ یک تا چند 
کارگر منجر شدە، نقش زیادی در افزایش 
فزایندە حوادث کار داشت و دارد. آمار حوادث 
کار در حالی رو ب افزایش نھادە ک طبق 
یکی از وعدەھای ربیعی قرار بود روند آن 

  معکوس شود.

نیز که بخاطر کسب سود بیشتر و  کارفرمایان
به دلیل باز گذاشت شدن دستشان توسط 
ً قانون کار  نھادھای مسئول نکات ایمنی کال
را رعایت نمی کنند و بدون نگرانی از عواقب 
کار ھم قوانین و مقررات را زیر پا می 
گذارند، با وجود این ک خودشان نیز در این 

یر را فاجع خسارت دیدەاند، سھمی از تقص
  ب عھدە دارند.

اما بازندگان واقعی و بی تقصیران این 
، کارگران شاغل در پالسکو، آتش  فاجع
نشانان و مردمی اند ک بخاطر سوء مدیریت 
و زیادە خواھی مسئوالن و کارفرمایان و رواج 
بی قانونی جانشان را از دست دادە یا 
مجروح، مصدوم و بیکار شدەاند و برای 

التشان کلی اما و اگر از رسیدگی ب مشک
طرف مسئوالن دولتی سر راھشان قرار 
دارد. بعنوان مثال اکثر سه ھزار کارگری ک 
در این محل مشغول کار بودەاند، بر خالف 
میلشان تحت پوشش ھیچ بیم ای نیستند 
و بھمین سبب تکلیف شان نامعلوم است و 
مدیر کل تأمین اجتماعی با وجود این ک 

دن این کارگران را بھتر از ھر علت بیم نبو
کسی می داند، پرداخت مقرری بیکاری ب 
آن ھا را مشروط ب پرداخت حق بیم آنھا 
و داشتن پروندە در تأمین اجتماعی کردە 

  است.
در این میان اما برخورد دادستانی موذیان 
تر از ھم است. آن ھا با گرفتن انگشت 
 اشارە ب سوی ھئیت مدیرە ساختمان، در
تالش اند تا قالیباف و بنیاد مستضعفان را 
ک در جناح خودشان قرار دارند، از زیر ضرب 
خارج کنند. اما از نظر مردم پنھان نیست 
ک در وقوع این فاجع ھم نھادھای 
حکومتی مقصر اند و ھیچ کدامشان بی 
تقصیر نبودە و نیست، و ھم با ھم باید 

  مسئولیت این فاجع را بپذیرند.

تمام کشورھائی ک قانون در 
حکمفرماست و مسئوالن دولتی در قبال 
مسئولیت شان پاسخ گو اند، وقوع چنین 
ای دستکم سبب استعفای بی چک  فاجع
و چان چند مسئول اصلی دولتی می 
شود، ولی در ایران می بینیم ک ھیچ 
مسئول مقصر و ناالیقی ن استعفا می 

شود دھد و ن از مسئولیت اش برکنار می 
و حتی بقول یکی از نمایندگان شورای 
شھر در جلس این شورا کسی تقاضای 

  استعفای شھردار را ھم نمی دھد.
وزیر کار و مدیر سازمان تامین اجتماعی نیز 
ھرگز ب خاطر مبارک شان خطور نمی کند 
ک از مقام شان استعفا دھند و ھیچ 
کارفرمایی نیز مورد بازخواست قرار نمی 

ج این می شود ک ھر از چند گیرد. نتی
گاھی فجایع بزرگ و کوچکی از این دست 

  رخ دھند و آب از آب تکان نخورد.
  

  

  

  

  

  

  

فاجع پالسکو اما ضعف مفرط، ناکارآیی و 
فساد سیستم حاکم و مسئوالن آن را بار 
دیگر در اذھان مردم برجست کرد و نشان 
، حذف قوانین رفاھی و حمایتی ب  داد ک

رمایان و نھادھای دولتی نیز خود کارف
آسیب وارد می کند و قدرتمندان نمی 
توانند ھر کاری ک دلشان خواست علی 

  کارگران انجام دھند.

س سال پیش دو کارگر زن خیاط در خیابان 
ابوریحان بخاطر کمبود تجھیزات اطفای 
حریق و عدم رعایت اصول و ظوابط ایمنی 

رت محل کار کشت شدند. شھرداری و وزا
کار قضی را اغماض کردند، اما س سال 
بعد حادث در ابعاد بزرگتری در پالسکو تکرار 
گردید. اگر در آن موقع موضوع جدی گرفت 
می شد و مسئوالن بفکر رفع علل واقعی 

  ... آن بر می آمدند،
  ٢٠ادامه در صفحه 

اکنون نیز حداقل انتظار این 
است، ک مسببان این 

، بجای فرستادن  فاجع
پیام ھای ھمدردی بی 
ھزین و گرفتن انگشت 
اتھام بسوی ھم دیگر، به 
فکر رسیدگی واقعی ب 
وضعیت خانوادە ھای ھم 
قربانیان بیگناە این فاجع و 
برکناری و محاکم عوامل 

 دخیل در آن باشند

از نظر مردم پنھان نیست ک 
در وقوع این فاجع ھم 
نھادھای حکومتی مقصر اند و 
ھیچ کدامشان بی تقصیر 
نبودە و نیست، و ھم با ھم 
باید مسئولیت این فاجع را 

 بپذیرند

این ھا ھم تاوانی است ک 
مردم باید بخاطر سیاست 
ھای غلط و ضعف مدیریت 
دولت و زیادە خواھی 

ن و حکمروایی بی کارفرمایا
قانونی در محل ھای کار 

 بپردازند



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٧٣شماره     

  
 

 نگاھی به وضع سیاسی کشور در برش کنونی
  استچیز زیادی تغییر نکرده 

 بھزاد کریمی

مرگ رفسنجانی نباید عاملی برای 
چرخش در سمت تحوالت قدرت تلقی 
شود. او در شرایطی مصلحت نظام را 
"تشخیص" می داد که دستش از مواضع 
کلیدی قدرت کوتاه شده بود! نقش وی 
طی دھه گذشته از تاثیرگذاری یک زمان 

اش در سیستم حاکم، به  تعیین کننده
و جامعه فرو کاسته وساطت بین نظام 

شد. وی، در زنده بودنش از تخت قدرت 
فرو افتاد وشخصیتی شد درون سیستمی 

 بی پشتوانه نافذ ساختاری.

مدیریت تحوالت ساختاری در نظام، با ولی 
کالن آن، در   ھای فقیه است و سیاست 

حلقه "بیت" و نھادھای قدرتمند مرتبط با 
اوست که رقم می خورند. کنشگر واقعی 

ھای اصلی حکومتی، خود  ر ھمه عرصهد
ای و دستگاه والیت اوست. در برابر  خامنه

تحمیالت وی، رفسنجانی جز ابراز 
ھایی کم اثرچیز دیگری از خود  واکنش

نشان نمی داده تا اکنون جا داشته باشد 
  که در نبودش از خالء جدی سخن گفت.

تاثیر نبود وی، چیزی فراتر از اندک بھم 
وا به ضرر جریان اعتدال در خوردن توازن ق

رژیم نیست. بعالوه در حال حاضر، 
ھای کالن رژیم مستقیم تر از ھر  سیاست

وقت دیگر متاثر از تحوالت برونمرزی اند تا 
فعل و انفعاالت درون سیستمی و یا حتی 
درون کشوری و لذا بیش از پیش متمرکز 
در کانون قدرت. وزیر خارجه واقعی، سردار 

ف دارد نه جناب ظریف سلیمانی تشری
  ذوب در رفسنجانی متوفی!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ای کماکان اسب خود می تازد خامنه

برنامه کنشگرایانه مربوط به تحوالت 
ای  ساختاری برای دوران پساخامنه

ھمانی است که بود. تدابیر محوری او در 
این رابطه عبارتند از: تبدیل شیوه کارکرد 

یستم "ریاستی" به "پارلمانی" در س
والیی و بازتاب آن در قانون اساسی، حفظ 
فردی بودن والیت با داشتن کلید ھمه 

قدرت به دست او و پایان دادن به توھمات 
  توزیع قدرت والیی و شورایی شدن والیت.

با این تمھیدات قرار است ولی فقیه 
جایگزین، یک جمھوری باز ھم تضعیف 
شده تری تحویل گیرد و چنان والیتی اداره 
کند که در آن رئیس اجرائیات امور جاری، 
دیگر منتخب مستقیم "امت" نباشد. 
مطابق این نقشه، نظام می خواھد ضمن 
برخورداری از عمده پایه اجتماعی کنونی 
خود (انواع دین محوران و ھمه سودبران از 
حکومت دینی) از شر آن تھدیدھایی 
راحت شود که جامعه از طریق منفذ 

 ختار قدرت می کند!جمھوری متوجه سا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رفسنجانی با نقشه "رھبر" ھمخوانی
ً  نداشته است اما ناھمخوانی ھایش صرفا

در حد ابراز عدم رضایت بوده و نه خالف 
تصور اھل اعتدال، ایفای نقشی توانمند 
برای سد کردن این نقشه. او فاقد اھرم 
الزم و کارا جھت چنین سد کردنی بوده 

ر وی در این زمینه شاید است. عمده ابزا
موجودیت روحانیت نیرومند مستقل از 
"بیت" بود که آن نیز از مدتی پیش وزن 
سابق خود را از دست نھاده و حالتی ابتر 

  یافته است.

  دو نگاه در نظام به انتخابات آتی
انتخابات ریاست جمھوری آینده، از نگاه 

ای چیزی بیشتر از ایستگاھی در  خامنه
ھای او نیست که در ھمان   مسیر نقشه

حال نمی خواھد از نتیجه آن در جھت رفع 
و رجوع اقتضاھای وضع سیاسی موجود 

ھا با روحانی و فشار  غافل بماند! مخالفت
برای برکناری او پیش بخش ذوب در والیت 
نظام البته سنگین است و روز بروز ھم رو 
به افزایش دارد. اما تشخیص مصلحت 

مروز چنین می گوید که نظام حداقل تا به ا
ای تکرار یک دور دیگر  عمده ترجیح خامنه

او باشد. او روحانی را می خواھد در 
ھمان حال اما چونان رئیس جمھور ضعیف 
با رفتاری تسلیم طلبانه تر؛ ھمچون کار 

ھا با  چاق کنی جاافتاده در زمینه چالش
جھان خارج و در خدمت کاستن از 

ه مننقد و فشارھای وارده از سوی جامع
ناراضی بر حکومت. رویکرد وی در قبال 

روحانی، به احتمال زیاد به تمکین واداشتن 
  اش. بیشتر اوست تا برکناری

انتخابات ریاست جمھوری آینده در باور "اصالح 
طلبان" و اھل اعتدال، فرصتی ارزیابی می 
شود که اگر از دست رود کار دیگر تمام است. 

ور بعدی را نه فقط یک آنان نبود روحانی برای د
ناکامی تاکتیکی بل رودررو شدن با باخت 
استراتژیک می فھمند و رانده شدن خود به 
گوشه رینگ و حاشیه نشینی کامل. این 
برداشت "اصالح طلبان" و نیز تاکتیک 

ً در تناسب با ظرفیتی    متخذه شان که طبعا
است که آنھا از خود نشان می دھند، چندان 

  ھم غلط نیست! 

اشکال کار آنان را نباید در ورود به کارزار 
انتخابات ریاست جمھوری جست، بلکه می 

شان با قلع و   توان در کیفیت مواجھه مطیعانه
تر در  ھای شورای نگھبان و رفتار مطیعانه قمع

خود مجلس دید. مشکل بنیادی آنان، ابھام در 
ھدف است و نبود استراتژی نافذ و نگشودن 

  ن پیش پای خود.چشم انداز روش

  اند؟ چرا فاقد پرچم

"اصالح طلبان" به شوق آمده از حضور 
مشارکتی کل حکومت در جریان مراسم 

اند  خاکسپاری رفسنجانی، اکنون بر آن شده
که از "رھبر" برای پذیرش مدیریت "آشتی 
ملی" زیر لوای والیت خود او دلجویی کنند! این 

د ای است از این که نمی خواھن خود نشانه
پرچم خود داشته باشند. آنھا در اعتیاد به 
شیوه عمل "از این ستون به آن ستون یک 
فرج" و مبتنی بر خلق و خوی آویزان شدن به 
حوادث، راه حل خود را در تمکین ھرچه بیشتر 

  به والیت می جویند. 

  

  

  

  

  

  

  

متعلقان به این جریان بجای کنشگری و 
افراشتن پرچم اجتماعی جمھوریت بیشتر 
چونان بدیلی در برابر برنامه والیت بیشتر و به 
عوض بازتاباندن سازمانیافته و مداوم شعار 
"رفع حصر" و "آزادی زندانی سیاسی" که 
توسط بدنه سبز در این مراسم نیز طنین یافت، 

اند. آنھا  بیعت فزونتر با ولی فقیه در پیش گرفته
برآنند که زیر پرچم کسی پناه گیرند که 

 –برای آشتی در سطح حکومتی استعدادش 
  از ممانعت خاتمی -   و نمی گوییم در ابعاد ملی

برای ورود به مراسم رفسنجانی فراتر نمی 
رود. معلوم است که با یک چنین نگاھی نتوان 

  پرچم مستقل خود را برافراشت.
...   

  ١٠ادامه در صفحه 

رمز واقعی موضع گیری 
ای که  چندی پیش خامنه

ز طی آن اعالم داشت ا
انتخاب دونالد ترامپ نه 
خوشحال است و نه 
ناراحت، در ھمین 
سرگشتگی او و اتاق 
فکرش نھفته است. او 
ھنوز ھم نمی داند که از 

ھا و  کالف متناقض گفته
ھای ترامپ  مھره چینی

 چه چیزی بیرون خواھد زد

راز این که "اصالح 
طلبان" خود را در ضعیف 
ترین موقعیت سیاسی 
می بینند، در وفاداری 
آنھاست نسبت به اس و 
اساس ساختار موجود و 
دور افتادن ھرچه 
بیشترشان از ھویت بروز 
داده از خود طی دوره 

  !١٣٨٠-١٣٧٦زمانی 

بکارگیری زبان اعتراضی صریح 
خط   تر علیه تسلیم طلبی

"اعتدال" و شفافیت فزونتر در 
نقد پیگیرانه "اصالح طلبان"، 

مبارزه  نیاز مبرم این دور از
 برای آزادی است

 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه    ٧٣ شماره

 
  ... نگاھی به وضع

 ٩صفحه ادامه از 
"اصالح طلبان" کنونی از آن رویکرد 
موسوی مبنی بر "اجرای بی تنازل قانون 

 –ھای ولی فقیه  اساسی" علیه یکه تازی
  جدا از این که

خود این رویکرد حاوی تناقض ھمزیستی 
فاصله بسیاری  -والیت و جمھوریت است

  اند. گرفته

دغدغه آنھا محدود به پروژه 
ک مراحل "نرمالیزاسیون" شده که این

فرجامین خود را طی می کند! و این 
باصطالح "واقع بینی" در آنھا، چیزی 

  گیری سیاسی نیست مگر نمود فاصله
آنان از جایگاه خویش در مقام یک جریان 

سیاسی. وقتی نتوان توازن  –اجتماعی 
قوا را از منظر جامعه دید، گریزی ھم 
نیست از مرعوب و مسحور قدرت 

راز این که "اصالح ھا شدن.  باالدستی
طلبان" خود را در ضعیف ترین موقعیت 
سیاسی می بینند، در وفاداری آنھاست 
نسبت به اس و اساس ساختار موجود و 
دور افتادن ھرچه بیشترشان از ھویت بروز 

  !١٣٨٠-١٣٧٦داده از خود طی دوره زمانی 

  ترامپ و جمھوری اسالمی

ھای کالن، تغییرات تا  در عرصه سیاست
ادی تابع آنند که مناسبات جمھوری حد زی

اسالمی با جھان و منطقه چه شکل و 
ھای   موقعیتی به خود گیرند. برنامه

ھم که در حال حاضر اھمیتی   اقتصادی
اند، خود در گرو  بیش از ھر وقت دیگر یافته

خارج و حکومت با   نوع و نتیجه چالش
ً منتظر روشن  ھمدیگر و این یکی نیز، فعال

سمت و سوی اراده شدن تکلیف 
سیاسی در کاخ سفید نسبت به ایران و 
اعراب و اسرائیل و منطقه. مسئله مبرم 
"بیت رھبری"، شرایط پسااوبامای امریکا و 
رویکردھای رئیس جمھور جدید این کشور 
است. رمز واقعی موضع گیری چندی پیش 

ای که طی آن اعالم داشت از  خامنه
است و انتخاب دونالد ترامپ نه خوشحال 

نه ناراحت، در ھمین سرگشتگی او و اتاق 
فکرش نھفته است. او ھنوز ھم نمی داند 

ھا و مھره  که از کالف متناقض گفته
ھای ترامپ چه چیزی بیرون خواھد  چینی

  زد.
شواھد اما نشان می دھند که 
رویکردھای امریکای فعلی در قبال ایران، 
در جھتی سیر خواھد کرد تا ھرچه بیشتر 

شود که ولی فقیه تعیین کننده روشن 
جھتگیری سیاست خارجی کشور، طی 

کم   ساله اوباما چه فرصت ٨حکومت 
مانندی را در برقراری مناسباتی معقول 

 بین ایران و امریکا سوزانده است. 
گرچه بعید به نظر می رسد که با آمدن 

ای بالکل بھم  ترامپ توافقنامه ھسته
" بخورد، اما شانس این که "برجام

فرجامی خوش بیابد ھم چندان زیاد 
نیست. درست است که جدا از ترامپ یا 
اوباما جھتگیری پایدار و تازه در سیاست 
خارجی کنونی امریکا ھمانا تمرکز بر قدرت 
گرفتن چین و خاور دور است و از تقدم 
انداختن خاورمیانه نفتی، اما واقعیت 

  مقطعی را ھم نباید از یاد انداخت.

ً متشکل از   ینهترکیب کاب ترامپ را که عموما
ای تنگاتنگ با  مدیرانی است دارای رابطه

تندروھای اسرائیل و سعودی و دیگر شیوخ 
عرب، میتواند کابوسی باشد برای جمھوری 
اسالمی. اکنون بر زمینه افکار متناقض 
رئیس جمھور تازه و فقدان یک سیاست 
خارجی روشن در امریکا، شرایط برای 

ای جمھوری اسالمی برای  طقهدشمنان من
خوراندن تمایالتشان به خورد سیاست 
خارجی کاخ سفید، مھیاتر از ھر زمان دیگری 
است! نیز خطر ترامپ را در دمیدن او بر 
شیپور ناسیونالیسم امریکایی باید یافت که 
ً انحصارات تسلیحاتی  از نفیر آن مقدمتا

 اند. صنایعی که حیات آنھا امریکا به وجد آمده
 ً گره خورده با جنگ و تشنج است و مخصوصا
در منطقه بالخیز ما. شعار "تمرکز بر داخل" 
ترامپ به احتمال قوی بیشتر در حد حرف 
باقی خواھد ماند و واقعیت ترامپیسم، 
بیشتر تعرض در بیرون خواھد شد. این که از 
اولین اسناد امضاء شده توسط ترامپ 
بمحض ورودش به کاخ سفید، یکی ھم 

ندی شده مختص تولید سامانه ضد س
ای برای مقابله با  موشک و با توضیح رسانه

  ایران، معنی دار است و ھشدار دھنده!

  دیپلماسی والیی

واقعیت این است که والیت در مناسبات 
ای  کشور با جھان خارج، چنان کالف پیچیده

ریسیده که به نظر می رسد رھایی از آن تا 
خود آن گره  حد زیادی با تعیین سرنوشت

خورده باشد. نگاه "ام القرایی" شیعی 
برتری در منطقه و "امریکا ستیزی" و غرب 

ای  ستیزی در جھان سرشته وجود خامنه
شده و دشمن تراشی و دشمن ھراسی 

ای ناگسستنی یافته با بود و نبود خود  رابطه
او شده است. رھبری   او یافته و شناسنامه

اوست و این تز "عمق استراتژیک" با خود 
"بیت" وی است که تمام قد از حضور سپاه و 

ھای شیعی" دفاع می  بسیج در "سرزمین
کند. این "رھبر" که حاضر شد زیر فشار 

ای تا  سنگین جھانی بر سر موضوع ھسته
حد انصراف از آن کوتاه بیاید و حتی 
پیشاپیش بر حرام بودن بمب اتمی فتوا 

ی دھد، برای دست برداشتن از جاه طلب
"ھالل شیعی" و دست شستن از تخاصم 
با امریکاحتی کمترین آمادگی از خود نشان 
نمی دھد. تا او ھست تصورش ھم دشوار 
می نماید که وفاقی سر برآورد وھمزیستی 
سازنده رخ نماید. با چنین مختصاتی، 
طبیعی است اگر او بخواھد آمدن ترامپ را 

جلوه دھد برای اثبات به   ای کارت برنده
طالح "صحت" نگاه خود به امریکا و اص

کوشش در سمت تثبیت موقعیت سیاسی 
ھایی بیشتر  خویش بی آن که تحمیل تنش

  بر ایران اھمیتی برای اش داشته باشد.

اکنون با چرخش اوضاع در سوریه به سود 
ای، و تشدید تضاد  خامنه -اسد -ائتالف پوتین

بین مسکو با غرب و بویژه رقابت حاد پکن با 
نگتن و از این راه فراھم آمدن منافذ واش

تنفسی قوی برای جمھوری اسالمی طی 
ای و سپاه خود را در  دوره اخیر، بلوک خامنه

 تری می بینند. موقعیت بازھم قوی

حاال والیت می خواھد دیپلماسی خود را باز  
ھم بیشتر بر بازی میان شکاف رو به تعمیق 
 بین غرب و شرق سوار کند که این بار در

مفھوم جنگ سرد بر سر منافع اقتصادی و 
منازعات ژئوپولتیکی سر برآورده است و نه 
دیگر در پوشش ایدئولوژیک دوقطبی پیشین. 
دیپلماسی والیی بر این خیال است که بازی 
در این شکاف را خواھد برد! حال آن که 
خواھیم دید که چگونه بعد یک دور از 

وبت ای وقتی ن ھای جھانی و منطقه کشاکش
ھای اصلی فرا  دوران تعادل ولو سرد بین قدرت

برسد، یکی از بازندگان ماجرا ھمین حکومت 
ای خواھیم  خواھد شد و ما شاھد معامله

  شد از سوی پوتین با غرب به زیان ایران.

  اپوزیسیون دست افزار

در این میان باید بر واقعیت سربرآوردن 
 برآمدھای تازه در اپوزیسیون نیز مکث داشت.
چرخش قدرت در امریکا، ھم سیاست سازان 

ھای اسرائیل و عربستان و  نئوکان و البی
رقبای مخالف سرسخت جمھوری اسالمی را 

ھایی از اپوزیسیون  فعال کرده و ھم آن بخش
اند. بازار اپوزیسیون   را که "خبر خوب" شنیده
ھایی از  ھا به جریان تراشی و رو آوردن قدرت

 ر داغ می بینیم.اپوزیسیون را بار دیگ

ھای مقتدر اپوزیسیون  مسئله برای کانون 
ساز و اپوزیسیون پرور چه در غرب و چه در 
منطقه، البته فراتر از کادر مخالفت صرف با 
جمھوری اسالمی است. موضوع در آنجایی 
که به غرب و امریکا برمی گردد، مدیریت جنگ 
سرد درگرفته بین روسیه و غرب بر سر 

لتیک است و سربرآورده میان اکرائین و با
امریکا و چین در حوزه پاسیفیک و شرق دور. 
در ھمین رابطه ھم است که ایجاد جای پا 
برای طرفین منازعه در ھر نقطه از منطقه 
نزاع از جمله ایران ما ضرورت می یابد. 
منادیان جنگ سرد در واشنگتن و ھمنوایان 
 دارای منافع خودی آنان در منطقه، اکنون به
چنان اپوزیسیونی نیازمندند که بخواھد و 
بتواند دست افزار رویکردھایی شود که 
کمترین نام برای آنھا ویرانگری ھمه سویه 

که،   است. اپوزیسیون سرنگونی طلبی
اش فقط رفتن جمھوری اسالمی  دغدغه

است به ھر قیمت، توسط ھر نیرو و در ھر 
ھا، عکس برگردان  شیوه ممکن. این وصلت

دن بیش از پیش پوتین است با چفت ش
  ای ھالل شیعی! خامنه

  مھار داخل و نوع آن

ً که  با توجه به آنچه گفته شد نه فقط منطقا
ای شرط  مبتنی بر شواھد موجود، خامنه

مدیریت اوضاع بحرانی کنونی و تبدیل 
تھدیدھای خارجی به فرصت برای بقای والیت 

ید را در مھار داخل می داند. مھار از طریق تول
ارعاب در عین اجتناب از خشونت فزاینده. پیام 
او به "اصالح طلبان" و اھل اعتدال این است 
که می توانند بمانند، مشروط به اطاعت کامل 

 از او و منویات وی. 

در واقع آنچه که اینک از آن به عنوان فضای 
تفاھم و ھمدلی در نظام یاد می شود چیزی 

طلبان" از نیست مگر تفسیر وارونه "اصالح 
ای بر اوضاع! آنچه آنھا و  مدیریت والیی خامنه

اھل اعتدال نامش را "آشتی ملی" زیر چتر 
  می نامند،   "رھبری"

...  
  ٢٠ادامه در صفحه 

  

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



 
 

   ١١ صفحه   ٧٣شماره     

یکی از شش دانشجوی بھایی که طی 
ھای اخیر به دلیل بھایی بودن از  ھفته

دانشگاه آزاد رودھن اخراج شده است به 
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران 

حدود سه ھفته پیش من به ھمراه «گفت: 
سه پسر و دو دختر بھایی که در مقطع 

ھای معماری  کاردانی و کارشناسی رشته
کردند توسط حراست  تحصیل میو عمران 

دانشگاه اخراج شدیم. اخراج ھمگی ماه 
طی روند مشابھی با کمی تفاوت در 

 «.جزییات اتفاق افتاد

این شھروند بھایی که به دلیل تبعات 
امنیتی، خواست نامش فاش نشود در 
توضیح چگونگی روند اخراجش از دانشگاه 

پنج ھفته «آزاد رودھن به کمپین گفت: 
تماسی به من گفته شد که پیش طی 

پرونده تحصیلیم ناقص است و باید به 
بایگانی مراجعه کنم. اما در دفتر بایگانی به 
من گفته شد باید به حراست بروم، 
حراست ھم مرا به رییس آموزش دانشگاه 
ارجاع داد و در آنجا شخصی که مسئول 
بود گفت شما مسلمان ھستید؟ گفتم من 

ف اسالمی دادم برای کنکور امتحان معار
اما بھایی ھستم. گفت پس بیا روی فرمت 
بنویس که بھایی ھستی. من ھم نوشتم. 

کنم در واقع با نوشتنم  اما االن فکر می
مدرک برای اخراجم به آنھا دادم. چند روز 
بعد وقتی وارد سایت دانشگاه شدم، دیدم 

ھایی که برای ترم جدید انتخاب  درس
ین اتفاق است. ا بودم، حذف شده کرده

برای بقیه دوستان بھاییم نیز افتاد. در 
مراجعه به بخش آموزشی دانشگاه به ما 

اید.  شد شما انصراف از دانشگاه داده گفته
در واقع خودشان ما را حذف کردند و گزینه 
انصراف را انتخاب کرده بودند تا گفته نشود 

ترین و  که اخراج شدیم. در واقع این دردناک
ترین حرکت  یرقانونیترین و غ عجیب

 »مسئوالن دانشگاه است.

این دانشجوی بھایی اخراج شده در ادامه 
به مالقات با رئیس حراست دانشگاه نیز 

رییس حراست از ھمه «اشاره کرد و گفت: 
ما خواست تا قبل از رفتن به اتاقش 

مان را خاموش کنیم. در  ھای تلفن گوشی
زد که  اتاق ھم به قدری آرام حرف می

یش قابل شنیدن نبود. به نظرم فکر صدا
کنیم. ما  کرد داریم صدایش را ضبط می می

مرتب دلیل اخراج مان را می پرسیدیم اما 
گفت خودتان  داد و می جواب صریحی نمی

دانید، از روز اول نباید ثبت نام  دلیلش را می
  کردید.  می

گفت از ورود مجددتان به دانشگاه 
مراجع ھم کنم و پیگیری به  جلوگیری می

برایتان فایده ای ندارد. گفت خیلی لطف 

کردیم که وسط ترم و پس از اخذ شھریه 
تان نکردیم. وقتی پرسیدیم منظورتان  اخراج

این است که چون بھایی ھستیم؟ سرش را 
دانید. حتی  تکان داد و گفت خودتان می
مان را که به  وقتی خواستیم تا مدرک دیپلم

یم، گفت مدرک دانشگاه سپرده بودیم بگیر
  »دیپلم ھم به ما تحویل داده نشود.

این دانشجوی بھایی که در آستانه ورود به 
ترم چھارم از دانشگاه اخراج شده درباره 
اینکه چطور مسئوالن دانشگاه متوجه بھایی 
بودن او و بقیه دانشجویان دیگر شده اند، به 

در فرم دانشگاه گزینه مذھب «کمپین گفت: 
ای است که از  ط گزینهوجود ندارد. فق

ھای  متقاضی می پرسد مایل است سئوال
دینی مربوط به کدام مذھب را پاسخ دھد. 

کنند  بھاییانی که در کنکور شرکت می
ھمگی می نویسند معارف اسالمی چون 

اند. من و  درسی است که در مدرسه خوانده
بقیه گزینه معارف اسالمی را زدیم تا از این 

دانم  شویم. من نمیطریق وارد دانشگاه 
چطور متوجه شدند اما تشخیص آن ھم 

  »سخت نیست.

این دانشجو با اظھار اینکه شکایتش نسبت 
به اخراج از دانشگاه به جایی ختم 

ھر ساله سازمان «شود، گفت:  نمی
سنجش وقتی متوجه شود دانشجویی 

ھایی شبیه نقص  بھایی است با گزینه
کند.  پرونده او را از دانشگاه اخراج می

دانشجویان اخراجی بھایی به جاھای 
مختلفی مانند مجلس، بیت رھبری، دفتر 
ریاست جمھوری، وزارت علوم و سازمان 
سنجش و ھر نھاد دیگری که فکر کردند 

عدالتی باشد  تواند پاسخگوی این بی می
است.  ای نداشته اند اما فایده مراجعه کرده

این روندی است که در طی سی و ھفت 
است. من ھم به  شته ادامه داشتهساله گذ

نوبه خود شکایت خواھم کرد تا به خودم 
دانم از ھمین  حداقل بدھکار نباشم اما می

  »حاال که شکایتم راه به جایی نخواھد برد.

مرتضی اسماعیل پور، سردبیر سایت بھایی 
نیوز در گفتگو با کمپین نیز گفت که به غیر از 

اه آزاد اخراج شش دانشجو بھایی از دانشگ
نفر از دانشجویان بھایی دیگر نیز  ٩رودھن، 

ھای صنعتی  ھای اخیر از دانشگاه طی ھفته
اصفھان، دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، 
دانشگاه فنی و حرفه ای بیرجند و دانشگاه 

  صنعت تھران نیز اخراج شده اند. و علم

مدیر سایت بھایی نیوز به کمپین گفت که 
از کنکور سال  شھروند بھایی پس ٢١٩

از ورود به » نقص پرونده«با گزینه  ١٣٩۵
نفر در  ۴٠دانشگاه محروم شدند. ھمچنین 

پس از ورود به دانشگاه ) ٩۵طی سالجاری(
ھای مختلف به دلیل اعتقاد به دیانت  در ترم

  اند. بھایی اخراج شده

به گفته آقای اسماعیل پور از جمله این 
با رتبه دانشجویان نیما ایقانیان است که 

کنکور سراسری، در روزھای آغازین ترم  ١۵۵
اول دانشگاه اخراج شد. ھمچنین مائده 

راد از رشته آمار دانشگاه  سادات حسینی
صنعتی اصفھان و درنا اسماعیلی از رشته 
گرافیک در ترم ھفت مقطع کارشناسی از 
دانشگاه غیرانتفاعی ارم شیراز، و فریناز 
مختاری از دانشگاه دخترانه فنی و حرفه ای 
بیرجند اخراج شدند. ثنا ھوربخت و جھانگیر 

شده  ھدایتی دو نفر از دانشجویان اخراج
شگاه آزاد رودھن ھستند. این تعداد دان

کسانی ھستند که طی ھفته ھای اخیر از 
ھای مختلف در ایران اخراج شده و  دانشگاه

اند، اما  ای شدن نام خود بوده مایل به رسانه
بسیاری از دانشجویان اخراج شده مایل به 

  رسانه ای شدن نام خود نیستند.

به گفته مدیر سایت بھایی نیوز جھانگیر 
ایتی، یکی از دانشجویان بھایی اخراج ھد

شده در رشته مھندسی کامپیوتر نرم افزار از 
دانشگاه رودھن، پیش از اخراج در تاریخ ھفتم 

از سوی مدیر گروه ) ٩۵دی ماه امسال(
کامپیوتر و رییس بخش فنی مھندسی 
دانشگاه و در حضور نماینده ولی فقیه و 
 نماینده ولی فقیه در دانشگاه به عنوان

  بود. دانشجوی نمونه مورد تقدیر قرار گرفته

بر اساس بند سوم مصوبه شورای عالی 
  انقالب فرھنگی تصویب شده در اسفند ماه

که به تایید علی خامنه ای، رھبر ایران  ١٣۶٩
در دانشگاه ھا چه در «رسیده، آمده است: 

ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد 
ممانعت » وم شوند.بھایی اند از دانشگاه محر

از تحصیل پس از کنکور و یا اخراج پس از ورود 
به دانشگاه که از سوی حراست دانشگاه ھا 
و سازمان سنجش اتفاق می افتد به 
پشتوانه این مصوبه که به امضای رھبری 

  رسیده است اتفاق می افتد.

المللی  کمپین بین ١٣٩١در سوم اسفند ماه 
عداد دیگری از حقوق بشر درایران به ھمراه ت

ھای حقوق بشری بیانیه ای مشترک  سازمان
در مورد حق تحصیل و آزادی علمی در ایران 
منتشر کردند و با انتقاد از مصوبه شورای 
عالی فرھنگی برای محرومیت از تحصیل 
بھاییان فقط به دلیل اعتقاد مذھبی اظھار 

، مقامات ایرانی به ٢٠١١کردند حتی در سال 
، که (BIHE) لی بھاییانموسسه آموزش عا

ای آنالین در  به عنوان یک دانشگاه مکاتبه
تاسیس شده، یورش بردند و  ١٩٨٧سال 

سی مدرس آن را بازداشت و زندانی کردند. 
در این بیانیه آمده است که حداقل نه تن از 

  این مدرسین با اتھاماتی مرتبط با استفاده
مسالمت آمیز از آزادی بیان، تشکل و 

  .یی، محکوم شدندآ گردھم

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

بھائی نیوز، کمپین بین المللی حقوق   :منبع
 بشر در ایران

 

 ھا موج جدید اخراج دانشجویان بھایی از دانشگاه

  

  تیمھسخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
  

 



 
      

   ١٢ صفحه   ٧٣ شماره    

 

علی اکبرھاشمی رفسنجانی آخرین 
حلقه در راس حاکمیت بود که با مواضع 
ناھمسوی خود ھمواره موی دماغ 
خامنه ای بود. وی تالش می نمود تا از 
رادیکال شدن ھرچه بیشتر آقای خامنه 

جلوگیری نماید. تالش   ای و بیت وی
وی بیشتر در جھت متعادل کردن نگاه 

رب و در رھبری در تعامل با دنیای غ
راس آن آمریکا و نیز ھمکاری و برقراری 
مناسبات دوستانه با کشورھای منطقه 
برای حل اختالفات سیاسی که قدمتی 
به طول عمر نظام جمھوری اسالمی 
دارد، بود. وی در مقام سیاستمداری 
پراگماتیست در تالش دوجانبه خود برای 
حفظ نظام و نیز منطبق و ھمراه کردن 

وز قدم برمی داشت. آن با سیاست ر
وی تا آخرین روزھای عمر خود ھمچنان 
به این سیاست باور داشت و آن را 

ُرد.    پیش می ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نمی توان به یقین گفت که وی در 
پیشبرد نقطه نظرات خود و تاثیرات آن بر 
 ً سیاست ھای کالن نظام ناکام یا تماما
موفق بود. حمایت وی از مذاکرات 

با دول غربی و ماحصل ان ھسته ای 
"برجام" را نمی توان نادیده گرفت. اما 
دیگر نه رفسنجانی است و نه کس 
دیگری در حاکمیت که از جایگاه و نفوذ 
وی برخوردار باشد تا بتواند بمانند وی 
  در سپھر سیاسی ایران تاثیرگذار باشد.

انتقادات و موضعگیری افرادی چون علی 
رد با مقامات مطھری و نظیر او در برخو

جمھوری اسالمی، که به بیت رھبری 
متصل اند، را نمی توان ھم وزن با تاثیر 

مواضع رفسنجانی در ھنگام زنده بودنش 
دانست. اثر انتقادات این افراد نیز یکسان 
نبوده و نخواھد بود، چرا که اینان از پایگاه 
و نفوذ کافی ھمچون رفسنجانی برخوردار 

ت که در برخورد نیستند. تعجبی ھم نیس
با این افراد ھیچ گاه دیده و شنیده نشده 
که فرد خامنه ای خود بطور مستقیم اقدام 

  کرده یا چیزی گفته باشد. 

برخورد با کنش این افراد، بیشتر توسط 
افراد درجه دو و سه درون حاکمیت صورت 
می گیرد. افراد منتقد به سیاست ھای 

ی کالن، که از سوی بیت رھبری دیکته م
ً به "بازی در زمین دشمن"  شوند، عموما
یا "خیانتگر" متھم می گردند. علی 
مطھری که در مورد برنامه ھای موشکی 
ایران گفته بود "با ضرورت تقویت صنایع 
موشکی" مخالف نیست ولیکن مقامات 

شناس بوده،  جمھوری اسالمی باید "زمان
محاسبه و تدبیر" داشته باشند، توسط 

"بازی در میدان دشمن"  معاونت سپاه به
  متھم شده بود.

آقای خامنه ای (ولی فقیه) در مقام 
رھبری (رئیس کشور) و طبق اصل پنجاه 
وھفتم قانون اساسی جمھوری اسالمی 
ایران ناظر بر قوای سه گانه (مقننه، 
مجریه و قضائیه) است. وی عالوه بر 
نظارت بر قوای سه گانه کشور وظیفه 

عفای عالی ترین نصب و عزل و قبول است
مقام قوه قضائیه (رئیس قوه قضائیه) 

طبق اصل صد و ده قانون اساسی را نیز  
بر عھده دارد. تعیین اعضای ثابت و متغیر 
مجمع تشخیص نظام، انتخاب رئیس صدا 
و سیما، عزل و نصب فرماندھان نظامی 
نیز بر عھدۀ او است و افزون بر اینھا 

که نام  بسیاری از نھادھا و سازمانھائی
شان در قانون نیامده است، زیر نظر 
رھبری اداره می شوند. این نظارت از 
طریق انتصاب نمایندگان رھبری صورت 

  می پذیرد. 

نھادھائی مانند بنیاد مستضعفان و 
جانبازان، کمیته امداد خمینی، سازمان 
حج و زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه، 

ھاد ھای دادگاه ویژه روحانیت و بسیاری ن
  دیگر در این حوزه قرار دارند.

با توجه به اختیارات قانونی که در قانون 
اساسی به رھبری داده شده است، 
بایستی حکم حکومتی را نیز به آن اضافه 

  کرد.

حکم حکومتی مدلولی است که در قانون 
اساسی به آن ھیچ اشاره ای نشده 
است. برای فھم آن بایستی به متون 

جوع کرد. حکم حکومتی فقھی و شرعی ر
طبق اصل والیت فقیه، از اختیاراتی است 
که بر اساس مبانی حکومت اسالمی 
برای ولی فقیه به رسمیت شناخته شده 
است. برای "حکم حکومتی" تعریف 

  حقوقی نمی توان یافت.

قانون  ١١٠اگرچه یکایک بندھای اصل  

اساسی بعنوان پایه حقوقی برای توجیه 
اختیار گرفته شده اند، "حکم حکومتی" در 

اما تعریف واقعی آن تنھا امتیاز ویژه ای 
است که روحانیت برای خود در نظر گرفته 
است تا از آن بتواند در مواقع الزم و ضرور 
استفاده ببرد. مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و دادگاه ھای ویژه روحانیت از 

  محصوالت حکم حکومتی اند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اختیارات حقوقی و با توجه به حجم 
شرعی که آقای خامنه ای بعنوان ولی 
فقیه در اختیار دارد، و فقدان رفسنجانی 
بعنوان ترازوی موازنه، ساده انگارانه خواھد 
بود اگر تصور شود که وی با حسن روحانی 
و مجلس از خود ھمراھی نشان دھد. 
رفتاری که وی حتی در زنده بودن 

  رفسنجانی از خود نشان نداد.

قای خامنه ای با توسل به سه اھرم آ
قدرت که در زیرفرمان اویند، یعنی نیروی 

-سپاه پاسداران، نیروھای امنیتی
اطالعاتی و قوه قضائیه ، و نیز در نبودن 
مزاحمت ھای رفسنجانی، فرصت طالئی 
در اختیار دارد تا حکومت فقاھتی خویش را 

  یک صدا سازد.

ای اولین اقدام عملی آقای خامنه ای بر
تحقق بخشیدن به آرزوی دیرینه اش، 
ھاشمی زدائی در بدنه قدرت است. 
بستن دفاتر مشاوران رفسنجانی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، منصوب 
کردن والیتی بعنوان رئیس ھیئت موسس 
دانشگاه آزاد و نیز بستن دھان کسانی که 
خود را وارث راه و منش رفسنجانی می 

کردن رئیس  دانند. دومین قدم سربه زیر
قوه مجریه، آقای حسن روحانی، و تبدیل 
او به یک تدارکاتچی مقبول است، یا حذف 
او و رقم زدن سرنوشتی برای او ھمچون 

قدم به معنای   خاتمی. موفقیت در این
  قفل زدن بر درب مجلس ھم خواھد بود.

 

 

 فوت ھاشمی آغاز یک صدا شدن قدرت؟
 محمود میرمالک ثانی

اولین اقدام عملی آقای 
خامنه ای برای تحقق 
بخشیدن به آرزوی دیرینه 

، ھاشمی زدائی در اش
بدنه قدرت است. بستن 
دفاتر مشاوران رفسنجانی 
در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، منصوب 
کردن والیتی بعنوان رئیس 
ھیئت موسس دانشگاه 
آزاد و نیز بستن دھان 
کسانی که خود را وارث راه 
و منش رفسنجانی می 

 دانند

حمایت وی از مذاکرات 
ھسته ای با دول غربی و 
ماحصل ان "برجام" را 
نمی توان نادیده گرفت. 
اما دیگر نه رفسنجانی 
است و نه کس دیگری در 
حاکمیت که از جایگاه و 
نفوذ وی برخوردار باشد 
تا بتواند بمانند وی در 
سپھر سیاسی ایران 

 دتاثیرگذار باش

  ه دمکرات و سکوالر تالش می کنیمما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخوا
 



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٧٣ شماره    

 اعالم جنگ ب اروپا
  پور فرخ نعمت

  
جمھور جدید آمریکا در گفتگو با روزنامه بیلد آلمان، موج جدیدی از انتقادھا و البت این بار از طرف اروپائیھا را سخنان ترامپ، رئیس 

برانگیخت. او در این گفتگو سیاست مھاجرتی آنگال مرکل را 'اشتباه فاجعه بار' خواند. ترامپ ھمچنین گفت که ناتو یک سازمان 'کھنه' 
رانی در میان رھبران ناتو شده است. به عالوه او شرکت ھای اتومبیل سازی آلمانی را تھدید به اعمال است؛ اظھار نظری که باعث نگ

تعرفه ھای سنگین در صورت ایجاد خط تولید در مکزیک کرد. او در مصاحبه با روزنامه ھای بریتانیایی و آلمانی گفت که اتحادیه اروپا 
ً وسیله حملی برای آلمان شده است."  "اساسا

انم مرکل در پاسخ ب این اظھارات گفت که اتحادیه اروپا خود سیاست ھایش را تعیین می کند. او گفت به نظر او صحیح نیست که خ
ً مستقیم در سیاست داخلی سایر کشورھا دخالت کند.   رئیس جمھور منتخب آمریکا به شکلی کامال

دارد که بگویند چکار باید بکند. او انتقاد گزنده دونالد ترامپ از سیاست آقای اوالند ھم در پاریس گفت اروپا نیازی به مشورت دیگران ن
  مھاجرت آلمان را رد کرد.

  حتی در یک برخورد شدیدتر، مانوئل والس، نخست وزیر سابق فرانس گفت ک سخنان ترامپ اعالم جنگ ب اروپاست.

) ک نقش مھمی در اتحادی اروپا سخنان ترامپ و واکنشھائی از این دست از طرف سران دو کشور بزرگ ار وپائی (یعنی آلمان و فرانس
دارند، حاکی از جدیت تناقضھا و سرآغاز بدی است ک با ریاست جمھوری ترامپ در آمریکا شروع می شود. واقعیت این است ک اروپا و 

، از جنگ دوم جھانی ب این سو ک دشمنی با ا تحاد شوروی آنھا را بھم نزدیک کردەبود، وارد فاز آمریکا برای اولین بار بعد از چندین دھ
اگرن تشنج، اما بروز اختالفات جدی می شوند. اختالفات بر سر منافع اقتصادی، دفاع و سیاستھای امنیتی (بویژە در بعد پناھجویان)، 

ً برای ب ازسازی وضعیت دشوار اقتصادی آمریکا آن مواردی اند ک اختالفات را بروز می دھند. ترامپ بعنوان یک تیپ اقتصادی ک اساسا
آمدە است و برای این کار آمادە است حتی ارزشھای آمریکائی را ھم بنوعی فدا کند، ھر آنجائی ک رقیبی در برابر خود می بیند بی 

، طرف را در موضع تدافعی قرار دادە و ب این ترتیب جای گاە خود را بیشتر تحکیم مھابا بدان حمل می کند تا بتواند با اتخاذ موضع حمل
  کند.

در مورد چگونگی ادام این روند در آیندە می توان دو پیش بینی انجام داد. پیش بینی اول حاکی از آن خواھد بود ک ترامپ تنھا ب 
ً این رابط را فدای گسترش رابط  با کشورھای تغییراتی چند در روابط خود در حوزەھای گوناگون با اروپا بسندە خواھد کرد و اساسا

 دیگر و یا نگاە ناسیونالیستی خود ب اقتصاد نخواھد کرد. نگاە دوم این ک این تغییرات چنان ماھوی خواھند بود ک بتوان سخنان مانوئل
  والس را جدی گرفت و از آغاز دورانی گفت ک بیشتر ب مناسبات جنگی شبی است تا مناسبات دوستان و دیپلماتیک.

ت ک ظھور ترامپ ب معنای ظھور لوکالیسم در پھن سیاست کشوری است ک نقش مھمی در امر جھانی شدن واقعیت این اس
داشت. ترامپیسم ب معنای برگشت بیشتر ب دولت ملی و خوانش جھان از این منظر است. در این خوانش، ارزشھا دیگر ھمان نقش 

  پیشین را در یارگیریھای جھانی ایفا نمی کنند.

 

  خنثی سازی ...
  ٦ادامه از صفحه 

ی سازمان یافته بودن حوادث رخ داده در مراسم تشییع  (البته باید توجه داشت، با توجه به رواج آزار خیابانی در ایران، قضاوت درباره
فرض را بپذیریم که اقتدارطلبان اوباش را برای ایجاد جو ناامنی و حذف زنان از ھرگونه حضور  ت) اگر این پیشرفسنجانی ساده نیس

 اند، باید بپرسیم چه باید کرد؟ دھی کرده خیابانی بسیج و سازمان

 کرد؟ باید چه

ی آزار سخن  نند و کمتر حاضرند دربارهکای مانند ایران، قربانیان آزار جنسی اغلب احساس شرم می واقعیت این است که در جامعه
سوی زن قربانی  اند که انگشت اتھام را به قدر مترقی نشده بگویند و یا در برابر آن واکنش نشان دھند. ھنجارھای اجتماعی ھنوز آن

ومی را کمتر کرده و این ی عمیافته برای آزار جنسی زنان به ھدف حذف زنان از حوزه ی اقدام سازمان نشانه نروند. چنین شرایطی ھزینه
 .برانگیز برای اقتدارگرایان جلوه دھد ای وسوسه عنوان شیوه تواند بهشیوه را می

یقین شدن ظن  ناکارآمد کردن این سیاست، تشویق زنان به سخن گفتن از آن است. ممکن است تبدیل به   به باور من اولین گام برای
اول موجب ایجاد ھراس از حضور خیابانی شود، اما سویه دیگر ماجرا این است که این ی  دھی شده بودن آزار جنسی، در وھله سازمان

ی  ھایی برای مواجھه با این معضل را نیز دارد. عالوه بر این گفتگوی جمعی درباره گفتگوی جمعی و طرح سوال جمعی، در دل خود پاسخ
توان به طرح موضوعاتی  دھد و در دل این گفتمان می ارتقا می آزار جنسی زنان، موضوع مکتوم آزار جنسی را به سطح گفتمان عمومی

 .ی زنان با خشونت پرداخت و مواجھه طور عام  ھمچون حق زن و خشونت علیه زنان به

راه  تواند نویدبخش این باشد که زنان بسیاری یافت خواھند شد که از سالح آزار جنسی مرعوب نخواھد شد، شاید بی تجربه مصر می
ر امیدوارم باشیم که این زنان، پیشگامان ارائه رویکردی جدید در مقابله با خشونت و آزار خیابانی باشند؛ و البته ظن نباشد اگ

خصوص  تواند مردان بسیاری را در مقابله با آزار جنسی ھمگام زنان کند، ھمگامی این مردان به یافته بودن آزار جنسی اخیر، می سازمان
کند. تبدیل فضای کنونی به  ی آزار جنسی را برای آزارگران باالبرده و توسل به آن را دشوار می ی، ھزینهدر ھر حضور خیابانی دیگر

گویند و ھمدستان فراوانی از میان مردان برای مقابله با آزار دارند،  فضایی که در آن زنان علنی و با صدای بلند از خشونت سخن می
خشونت علیه زنان در وجوه   کند بلکه گام بلندی برای مقابله با پدیده عمومی را خنثی می تنھا سیاست حذف و کنترل زنان در فضای نه

 .مختلف است

https://t.me/bidarzani 

  

 

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

https://t.me/bidarzani
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حقوق بشر مشتمل بر سلسله آزادیھا و 
حقوق انسانی مشروع، از جمله حقوق 
مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرھنگی است. اما تمام این حقھای بشری 

حیات به یک قاعده بنیادین به نام حق 
انسان می رسند. در واقع، تمام حقھا و 
آزادیھا مقوّم ذات حق بر حیات اند. 
برخورداری از حداقلھای بھداشتی، الزمه 
حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می 
رود و عدم برخورداری از این حداقلھا به 
 منزله انکار واالترین ارزشھای انسانی است.

درمان و بنابراین، حق بر داشتن بھداشت، 
سالمتی را می توان حقی بنیادین قلمداد 
کرد. زیرا حق بنیادین در نظام حقوق بشر به 
حقی اطالق می شود که برای تحقق و 
بھره مندی از سایر حقھا و آزادیھا ضرورت 
دارد. به ھمین جھت، از آنجا که بسیاری از 
حقوق و آزادیھا بدون برخورداری از سالمتی 

ھند بود، لذا حق و بھداشت بیمعنا خوا
بھداشت، درمان و سالمتی، حقی بنیادین 

  محسوب می شود.

» حق بر سالمتی«البته باید میان دو مفھوم 
تفکیک قائل شد، » حق بر سالم بودن«و 

زیرا حق بر سالمتی به معنای حق بر سالم 
بودن نیست. سالم بودن به فقدان بیماری 
داللت دارد، اما حق بر سالمتی فراتر از 

ف نبود بیماری است و دارای ابعاد صر
مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ 
حقی است که مستلزم برخورداری از 
فرصتھای برابر برای ھمه است تا بتوانند از 
امکانات، تسھیالت، خدمات و شرایط الزم 
برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. در 
واقع، سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی 

حق بر بھره «حق بر سالمتی است و از 
، »مندی از عالیترین استاندارد سالمتی

مجموعه ای از پیش شرطھا و استلزامات را 
  در بر دارد که الزمه تحقق آن اند.

بنیادین حق بر  ھای مؤلفه اول:
  سالمکتی

به طور کلی در مورد حق بر سالمتی باید به 
  چھار مؤلفه اساسی اشاره کرد.

عام  و فراگیر حقی ،یسالمت بر حق 
  است الشمول

ھرگاه از سالمتی صحبت می شود، اولین و 
ابتدایی ترین مفھومی که از آن به ذھن 
متبادر می شود، دسترسی به مراقبتھای 
بھداشتی و مراکز بھداشتی و درمانی 
است. بدون شک مراقبتھای درمانی و 
بھداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن 

عنصری مھم در تحقق حق بر این امکانات، 
  سالمتی اند.

   از یکسری متضمن المتیس بر حق 
  زادیھاستآ

در این مفھوم آزادی به این معناست که 

 

 حق بھداشت، درمان و سالمت در اسناد بین المللی

 محمد اولیایی فرد

رضایت خود تحت  ھیچ کس نباید بدون
انجام آزمایشھا یا معالجات پزشکی اجباری 
قرار گیرد. پیشرفتھای علمی که در زمینه 
بھداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت 

ی گیرند، در کنار منافع آنھا، می توانند م
آثاری منفی بر سالمتی انسان نیز داشته 
باشند؛ به ویژه آن گاه که انسان، موضوع 
انجام انواع آزمایشھای بالینی برای ارزیابی 
میزان کارآیی داروھا و شیوه ھای درمانی 
جدید قرار می گیرد. ھرگونه آزمایش و 

ممنوع  تحقیق پزشکی اجباری می بایست
شمرده شده و رضایت فرد در ھر مورد باید 

 ٧از قبل اخذ شود. با استناد به ماده 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره 

ھیچ کس نباید به شکنجه و «داشته 
رفتارھا و مجازات ظالمانه و غیرانسانی 
محکوم شود، به ویژه این که ھیچ فردی 
نباید بدون رضایت خود محکوم شود که 

، »زمایش علمی و پزشکی قرار گیردتحت آ
می توان گفت که اقدامات یا آزمایشھای 
پزشکی اجباری و تحمیلی به سان 
شکنجه یا دیگر رفتارھای غیرانسانی، 
ظالمانه و تحقیرکننده به شمار می روند. 
در نتیجه واضح است که به نام پیشرفت 
علم و دانش پزشکی، نمی توان آموزه 

ی ھمچون حیات و ھای بنیادین حقوق بشر
که ریشه در حیثیت  سالمتی انسان را 

  ، نادیده گرفت.)ذاتی او دارند
 فردی استحقاقات شامل سالمتی بر حق 

  است

انسان حق دارد که در محیط و جامعه ای  
سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری 
از محیط زندگی و اجتماع سالم، الزمه ی 

لتھا رشد و بالندگی انسان است. دو
محیطی سالم را  موظف اند تا حد امکان

فراھم کنند تا شھروندان آنھا بتوانند در 
چنین محیطی، حیاتی ھمراه با سالمتی و 
رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، دولت 
مکلف است برای تحقق بھداشت و 
سالمت ھمگانی سیستم بھداشتی 
برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در 

ّی تأسیس نماید. البته این  سطح مل
سیستم بھداشت ھمگانی باید به گونه 
ای استقرار یابد که ھمگان بتوانند از 
فرصتھای برابر جھت بھره مندی از عالی 
ترین سطح سالمتی برخوردار باشند. از 
جمله این فرصتھا می توان به دسترسی 
به داروھای اساسی، خدمات و مراقبتھای 

، پیشگیری، درمانی و بھداشتی اساسی
  درمان و کنترل بیماریھا اشاره کرد.

ت در انصاف و تبعیض عدم اصل رعایت
 امکانات  عادالنهو  مناسب وزیع

   خدمات و 
  بھداشتی

این امر نقش مھمی در نیل به استاندارد  
باالتر سالمتی دارد. اصل منع تبعیض، از 
اصول بنیادین در نظام بین المللی حقوق 

 ٢ه که در ماده بشر است و ھمان گون
میثاق ھم اشاره شده است، دولتھای عضو 
باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از 
ھر حیث برای ھمه تضمین کنند. در این 
میان برخی گروه ھا مستحق رفتار ترجیحی 
نیز می باشند و نیازھای آنھا باید مورد توجه 
خاص قرار گیرد؛ از جمله زنان، کودکان، افراد 

  رده و معلوالن.سالخو

  درمان، از حمایتالمللی بین دوم:اسناد
  عمومی سالمت و بھداشت

سالمتی، بھداشت و درمان به عنوان 
بنیادین ترین حق بشری اولین بار در منشور 
ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و الزاماتی 
را برای دولتھا در جھت فراھم ساختن 
بھداشت و سالمت در جامعه ایجاد کرد. 

ساسنامه سازمان بھداشت جھانی نیز به ا
این موضوع پرداخته و تعریفی را از سالمت 
ارائه می دھد. پس از آن در اسناد بین 
المللی و منطقه ای متعددی اعم از خاص و 
عام و ھمچنین چند اعالمیه، این حق به 
رسمیت شناخته شده است. از جمله 
اسناد بین المللی که تأکید زیادی بر مسأله 

ھداشت و سالمت دارد، میثاق حقوق ب
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و نیز اعالمیه 

  ھزاره سوم توسعه است.

  سازمان  -  متحد ملل منشور -١
  بھداشت جھانی

اولین اشاره به مسئله بھداشت و سالمت  
منشور ملل متحد آمده  ۵۵عمومی در ماده 

است که طبق بند ب این ماده، دولتھا 
راه حلھایی برای مشکالت متعھد به ترویج 

مربوط به سالمت اند. اما سالمتی به عنوان 
در  ١٩۴۶یک حق بشری اولین بار در سال 

اساسنامه سازمان جھانی بھداشت به 
رسمیت شناخته شد. در مقدمه اساسنامه 

رفاه «سازمان بھداشت جھانی، سالمتی 
 ً کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفا

تعریف » یماری و ناتوانیعدم وجود ھرگونه ب
بھره مندی از باالترین «شده است و 

استانداردھای سالمتی قابل دسترس، یکی 
از بنیادی ترین حقوق ھر انسان بدون در نظر 
گرفتن تفاوتھای نژادی، مذھبی، باورھای 
سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی 

تحقق «ھمچنین ماده یک آن نیز ». است
بھداشت برای عالی ترین سطح ممکن 

را به عنوان رسالت اصلی » ھمه افراد
  سازمان معرفی می کند.

  بشر حقوق جھانی اعالمیه -٢
اعالمیه جھانی حقوق بشر نیز به  ٢۵ماده  

حق برخورداری از سالمتی پرداخته است. 
این ماده، ھر کس حق بر تأمین  ١طبق بند 

زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، 
خدمات اجتماعی را  مراقبتھای پزشکی و

دارد؛ این ماده حق بر زندگی آبرومند را بیان 
می کند که یکی از لوازم زندگی شایسته و 
آبرومند تأمین نیازھای اولیه ای مثل سالمت 

  ... است.
  ١٥ادامه در صفحه 

 

  ھای آینده است امروز و بقای نسل  پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل امر توسعه
 



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ٧٣ شماره    

  ... حق بھداشت
   ١٤ادامه از صفحه 

  حقوق  المللی بین میثاق -٣
  و فرھنگی اجتماعی اقتصادی، 

برخورداری از بھداشت و سالمت عمومی  
میثاق بین المللی حقوق  ١٢در ماده 

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نیز ذکر شده 
است. بر اساس این ماده، کشورھای طرف 

حق ھرکس را به تمتع از بھترین میثاق 
حالت جسمی و روانی ممکن الحصول به 
رسمیت می شناسند و تدابیری که دولتھا 
باید برای استیفای کامل بھداشت و 
سالمت اتخاذ کنند، عبارت اند از: انجام 
اقداماتی در جھت توسعه سالمت کودکان و 
کاھش مرگ و میر آنھا، بھبود بھداشت 

تی، پیشگیری و محیط و بھداشت صنع
معالجه و کنترل بیماریھای ھمه گیر بومی، 
حرفه ای و سایر امراض و تأمین خدمات و 

  مراقبتھای پزشکی در مواقع بیماری.

  سیاسی و مدنی حقوق میثاق -۴

میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شامل 
مقرراتی است که بر بھداشت و سالمت 
عمومی تأثیر می گذارند. برای مثال، می 

ن حق بر حیات، حق بر آزادی از شکنجه، توا
حق بر آزادی و امنیت شخصی، حق بر رفتار 
انسانی با زندانیان، آزادی فکر، وجدان و 
مذھب و حق بر مطالبه، دریافت و انتقال 
اطالعات را نام برد. این حقوق به افراد برای 
دستیابی به سالمت و برخورداری از این 

  حق کمک می کنند.

   رفع  المللیبین  نکنوانسیو -۵
  تبعیض نژادی اشکال ھمه

سند دیگری که باید در این رابطه بررسی  
شود، کنوانسیون بین المللی رفع ھمه 
اشکال تبعیض نژادی است که بر اصول عدم 
تبعیض و برابری موجود در میثاقین تأکید می 

این کنوانسیون، دول عضو  ۵کند. طبق ماده 
در ھر شکل و  متعھد اند تبعیضات نژادی را

صورتی ممنوع و ریشه کن سازند و حق ھر 
فرد را به مساوات در برابر قانون و به ویژه در 
تمتع از حقوق برشمرده شده بدون تمایز از 
لحاظ نژاد، رنگ، ملیت یا قومیت تضمین 

این ماده به حق استفاده از  ٤کنند. بند 
بھداشت عمومی و مراقبتھای پزشکی، 

و خدمات اجتماعی بیمه ھای اجتماعی 
  اختصاص دارد.

   علیه  تبعیض رفع کنوانسیون  -۶
  زنان

از اسناد بین المللی خاص می توان 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نام برد 

خود، حق بر حفظ سالمتی و  ١١که در ماده 
رعایت ایمنی در محیط کار از جمله حمایت 
از وظیفه تولید مثل را به رسمیت می 

نوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، شناسد. ک
بارداری و تولید مثل را به عنوان یکی از ابعاد 
سالمت تلقی می کند و بر مراقبت زنان به 
ھنگام بارداری و زایمان و توانمندسازی آنان 
برای اشتغال تأکید می کند و محتوای 
خاصی برای حق بر سالمت، بر اساس 
جلوگیری از تبعیض علیه زنان در زمینه 
مراقبت بھداشتی با تأکید بر خدمات مراقبت 
بھداشتی تنظیم خانواده، عالوه بر 
دسترسی برابر زنان به خدمات بھداشتی 

  ارائه می دھد.

این کنوانسیون،  ١٢طبق پاراگراف دوم ماده 
دولتھا متعھد به تضمین ارائه خدمات 
مناسب در ارتباط با بارداری، بستری شدن 

از زایمان و در برای زایمان و دوران پس 
موارد لزوم، در اختیار قراردادن خدمات 
رایگان و تغذیه کافی در دوران بارداری و 
شیردھی مادران اند. عالوه بر این 
کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان در سال 

، توصیه نامه ای تحت عنوان زنان و ١٩٩٩
سالمت را تصویب کرد. از نکات مھم این 

منوعیت تبعیض توصیه نامه می توان به م
علیه زنان در دسترسی به خدمات درمانی 
و بھداشتی، توجه خاص به نیازھا و حقوق 
زنان، گروه ھای آسیب پذیر و محروم و زنان 
روستایی و تضمین دسترسی زنان به 
اطالعات و آموزش مربوط به سالمت 
جنسی و تولید مثل از سوی دولت اشاره 

  کرد

  کودک حقوق کنوانسیون -٧
خود،  ٢۴سیون حقوق کودک در ماده کنوان 

حق کودک را در برخورداری از باالترین 
سطح استاندارد سالمت و تسھیالت الزم 
برای درمان بیماری و توانبخشی به 
رسمیت می شناسد. طبق این ماده، 
دولتھا باید روشھای مناسب را در زمینه 
کاھش مرگ و میر نوزادان و کودکان و ارائه 

مراقبتھای بھداشتی مشاوره پزشکی و 
اولیه، مبارزه با بیماریھا و سوء تغذیه و 
تضمین مراقبتھای قبل و پس از زایمان 

  مادران اتخاذ کنند.

  معلوالن حقوق کنوانسیون -٨

کنوانسیون حقوق معلوالن مصوب  ٢۵ماده  
نیز به موضوع سالمت اختصاص دارد.  ٢٠٠۶

به موجب این ماده، دولتھای عضو 
معلوالن برخورداری از  کنوانسیون حقوق

عالی ترین استاندارد سالمتی را بدون 
تبعیض بر اساس معلولیت، به رسمیت می 
شناسند و باید برای معلوالن خدماتی مانند 
خدماتی که برای افراد دیگر فراھم کرده 
اند، تدارک ببینند و با توجه به معلولیتشان، 
خدمات الزم را برای تشخیص اولیه و درمان 

ی پیشگیری و به حداقل رساندن و برا
معلولیت) بیشتر در میان کودکان و   ناتوانی 

اشخاص مسن فراھم کنند و در تدارک 
خدمات به نواحی روستایی توجه خاص 

  شود.

   حقوق   از حمایت کنوانسیون -٩
  مھاجر کارگران

کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق 
کارگران مھاجر و اعضای خانواده ھای شان 

مجمع  ١۵٨/  ۴۵صوب قطعنامه شماره م
است. مواد  ١٩٩٠دسامبر  ١٨عمومی در 

این کنوانسیون به بیان  ۴۵و  ٢٨،  ۴٣
مطالبی در رابطه با بھداشت و سالمت 

، کارگران ٢٨عمومی می پردازد. طبق ماده 
مھاجر و اعضای خانواده ھایشان حق بر 
دریافت مراقبت پزشکی که برای حفظ 

از آسیب غیر قابل جبران حیات یا جلوگیری 
به سالمتشان ضروری است را به گونه ای 
برابر با اتباع دولت مربوطه دارند و از ارائه 
این خدمات به دلیل بی نظمی کارگران در 
رابطه با اقامت یا استخدام نباید خودداری 

به ترتیب دسترسی  ۴۵و  ۴٣شود. مواد 
کارگران مھاجر و دسترسی اعضای خانواده 

ان مھاجر به خدمات اجتماعی و کارگر
بھداشتی به گونه ای برابر با اتباع دولت را 

  مقرر می دارند.

  دوستانه بشر حقوق معاھدات  -١٠
  المللی بین 

معاھدات چھارگانه ژنو نیز از جمله 
معاھداتی اند که به مسئله بھداشت و 
سالمت پرداخته اند. معاھده اول ژنو در مورد 

و بیماران نیروھای  بھبودی شرایط مجروحان
 ٢٢مسلح در میدان جنگ است. طبق ماده 

معاھده سوم ژنو که به مداوای اسیران 
جنگی اختصاص دارد، اسرای جنگی فقط 
باید در مکانھای مشخصی که ضامن 
بھداشت و سالمت آنھا باشد، نگھداری 

ھر اردوگاه باید مجھز  ٣٠شوند. طبق ماده 
ن به به درمانگاھی مناسب باشد که در آ

اندازه کافی به درمان وسالمت اسرای 
جنگی توجه شود. اسرای جنگی که از 
بیماری خطرناک رنج می برند یا شرایط شان 
به گونه ای است که نیازمند درمانی خاص 
مانند عمل جراحی یا مراقبت بیمارستانی 
اند، حتی اگر بخواھند آنھا را در آینده ای 

اید در واحد نزدیک به میھن خود بازگردانند، ب
پزشکی شھری یا نظامی که می تواند 

  چنین درمانی را ارائه کند، بستری شود.

ھمچنین نباید از این که آنھا برای معاینه، 
خود را به مراجع پزشکی نشان دھند، 
ممانعت به عمل آید. ھزینه ھای درمان را، از 
جمله ھزینه ھای وسایلی که برای حفظ 

باید دولت  سالمت اسیران جنگی می شود،
بازداشت کننده متقبل شود. بر اساس ماده 

باید حداقل یک بار در ماه از اسرای  ٣١
جنگی بازدید پزشکی به عمل آید. ھدف از 
این بازدید نظارت بر وضعیت عمومی 
سالمتی، تغدیه و بھداشت اسیران و 
تشخیص بیماریھای مسری و مقاربتی 
است. معاھده چھارم ژنو نیز در رابطه با 
حمایت از حقوق درمانی و بھداشتی افراد 
غیرنظامی و بازداشت شدگان در زمان جنگ 

  است.

  اروپا اجتماعی منشور -١١

عالوه بر اسنادی که مطرح شد، برخی 
اسناد منطقه ای نیز در زمینه درمان، 
بھداشت و سالمت عمومی وجود دارند. از 

» منشور اجتماعی اروپا«جمله این اسناد، 
شور، عبارت حق بر سالمت را است. این من

به کار می برد و مقرر می دارد که دولتھای 
عضو، متعھد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای 
ارتقاء سالمت از طریق آموزش و مشاوره 
برای جلوگیری از بیماریھای مسری و سایر 
بیماریھا و رفع اسباب بیماری تا حد ممکن 
اند. منشور بر خالف میثاق بین المللی 

قوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی و ح
اساسنامه سازمان بھداشت جھانی، 
تعریفی از سالمت ارائه نمی دھد. منشور 
حق برخورداری از بھداشت و سالمت را 
فراتر از حق بر مراقبت پزشکی می داند و بر 
اقدامات پیشگیرانه و آموزش برای پاسخ به 
مشکالت پزشکی و دیگر مشکالت مربوط به 

  سالمت تأکید می کند. درمان و

بر خالف رویکرد مضیق و محتاطانه منشور 
منشور افریقایی حقوق بشر و «اروپایی، 

مقرر می دارد که ھر فردی حق » مردم
برخورداری از بھترین وضعیت قابل حصول 
سالمت فیزیکی و روانی را دارد. منشور 
افریقایی یک تعھد کلی و یک تعھد خاص 

ر می گیرد. تعھد برای دولتھای عضو در نظ
  ... کلی دولتھا، اتخاذ اقدامات

   ١٦ادامه در صفحه 



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه     ٧٣ شماره    

  ١٧٠بولتن کارگری شماره 

این گوی و این میدان، :  تحلیل ھفته
  ادعایتان را ثابت کنید!

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

شترک آینده (بخش چالش ھای م
  )دوازدھم

درخواست جبھه چپ : دیگر کشورھا
ھفته مرخصی  ١٦ – اسپانیا از پارلمان

  برابر، برای کارگران زن و مرد

  درصد ٩٩اقتصادی برای از جھان کار: 

 نگاران انجمن صنفی روزنامه: ھاتشکل 
آزاد تھران: خانواده ی آتش نشان ھا جان 

  شوند باخته مادام العمر تامین و تکریم

www.kar-online.com 

  ... حق بھداشت
  ١٥ادامه از صفحه 

تعھد ضروری برای حمایت از سالمت مردم و 
خاصشان، تضمین ارائه مراقبت پزشکی و 
درمان به ھنگام بیماری افراد است و منشور 
بر اساسی بودن مراقبت پزشکی بدون 
محدود کردن تعھد کلی دولتھا، تاکید می 

  کند.

   رفاه و  حقوق آفریقایی منشور   -١٢
  کودک

از دیگر اسناد منطقه ای می توان به 
» کودکمنشور آفریقایی حقوق و رفاه «

اشاره کرد. این منشور که مصوب سال 
سازمان اتحاد آفریقایی است، در ماده  ١٩٩٩

خود به بیان سالمت و خدمات بھداشتی  ١۴
می پردازد. طبق این ماده، ھر کودک حق بر 
برخورداری از عالیترین حالت قابل حصول 
سالمت جسمی و روانی را دارد و دولتھای 

باید تدابیری عضو برای اجرای کامل این حق 
اتخاذ کنند. از جمله این تدابیرعبارتند از: 
کاھش مرگ و میر نوزادان و کودکان، تدارک 
خدمات بھداشتی برای کودکان و توجه به 

  بھداشت و درمان مادران باردار و شیرده.

  بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون -١٣
منشور سازمان دولتھای امریکایی به طور 

درمان و سالمت را  خاص برخورداری از حق
به عنوان یک حق بشری بیان نمی کند، 
بلکه حق رفاه مادی و شرایط سالم کاری را 
به کار می برد. پروتکل الحاقی به کنوانسیون 
امریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سان 

خود، حق  ١٠سالوادر، به طور خاص در ماده 
سالمت را مقرر می برخورداری از بھداشت و 

دارد. این پروتکل عبارتی شبیه دیباچه 
  سازمان بھداشت جھانی به کار می برد.

طبق این پروتکل، ھر کس حق برخورداری از 
سالمت به معنی برخورداری از باالترین 
سطح سالمت فیزیکی، روانی و اجتماعی را 

اعالمیه امریکایی «دارد. به نحو مشابه 
ر وجود و اھمیت ب» حقوق و تکالیف بشر

درمان، بھداشت و سالمت عمومی تأکید 
می کند. اعالمیه مقرر می دارد که ھر کس 
حق بر حمایت از سالمتی اش از طریق 
اقدامات بھداشتی اجتماعی مرتبط با غذا، 
پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی در حد 
منابع جامعه را دارد. این اعالمیه بخشی از 

  می شود.کنوانسیون امریکایی تلقی 

  زیست و بشر حقوق   کنوانسیون – ١۴
  شورای اروپا یپزشک 

کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی 
شورای اروپا، گام مھمی در جھت ھماھنگی 
معیارھای اروپایی و بین المللی در حوزه 
زیست پزشکی برداشته است. به موجب 

این کنوانسیون مساوات در دستیابی  ٣ماده 
ضروری و منحصر به به مقررات بھداشتی 

فرد است و بدین ترتیب تعریف می شود که 
ھمه افراد باید برای نیازھای بھداشتی «

خود به منابع کافی دسترسی داشته باشند 
و این منابع باید با کیفیت مناسب و به طور 

مفاد این ». یکسان در اختیار ھمگان باشند
کنوانسیون به وسیله چھار پروتکل پیگیری 

سال یکبار مورد بازنگری  ۵ر می شود و ھ
قرار می گیرد. پروتکل تحقیقات زیست 
پزشکی به وسیله کمیته ای از وزرای 

در استراسبورگ  ٢٠٠۴پارلمان اروپا در ژوئن 

تأیید شد و با رضایت چھار عضو به اجرا 
گذاشته شد. بر خالف دستورالعملھای 
اخالقی منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون 

زیست پزشکی نوعی ابزار حقوق بشر و 
حقوقی است. مدعیانی که معتقدند حقوق 
آنھا پایمال شده ممکن است به این 
کنوانسیون متوسل شوند. کنوانسیون این 
صالحیت را دارد که تعیین کند آیا کشورھای 
عضو الزامات کنوانسیون را نقض کرده اند یا 
خیر. بنابراین کنوانسیون حقوق بشر و 

حقوقی قابل توجھی زیست پزشکی بار 
   دارد.

  حق گستره در  دولتھا تعھداتسوم: 
  در سالمتی و ، بھداشتن درما بر 
  بشر حقوق  المللی بین نظام 

حق بر بھداشت، درمان و سالمت به عنوان  
اجتماعی بشر، به   -یکی از حقوق اقتصادی

منزله حقی قلمداد می شود که تحقق آن 
ً مستلزم مداخله دولت است. در این  ضرورتا

زمینه به طور کلی در نظام بین المللی 
حقوق بشر و به ویژه درخصوص حق بر 
سالمتی، سه دسته تعھد کلی برای دولتھا 
قابل شناسایی اند. تعھد به رعایت، حمایت 
و اجرا. تعھد به رعایت و احترام به حق بر 
سالمتی مستلزم این است که دولتھا به 

از  طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم
مداخله در بھره مندی از حق بر سالمتی 
اجتناب کنند. تعھد به حمایت، دولت را ملزم 
می کند که از بھره مندی از حق بر سالمتی 
در برابر مداخالت و مزاحمتھای طرفین ثالث 
حمایت به عمل آورد و در نھایت تعھد به اجرا 
در بردارنده طیف وسیعی از اقدامات قانونی، 

ھت اجرا و پیشبرد حق بر قضایی، مالی ج
  سالمتی است.

ً به  با این حال تحقق حق بر بھداشت ضرورتا
صورت تدریجی و با استفاده حداکثری از 
منابع در دسترس دولتھا صورت خواھد 
پذیرفت. دولتھای عضو متعھدند که تالش 
حداکثر داشته باشند تا ھرچه بیشتر به 
سوی عالی ترین استاندارد قابل حصول 

جسم و روان گام بردارند. میثاق  سالمتی
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در بند 

در خصوص ماھیت کلی تعھدات   ٢ماده  ١
دولتھای عضو «دولتھای عضو مقرر می دارد 

میثاق متعھد می شوند که با سعی و 
اھتمام خود و از طریق ھمکاری و تعاون بین 
المللی به ویژه در زمینه ھای اقتصادی و 

و با استفاده از حداکثر منابع موجود به فنی 
منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق 
شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل 
مقتضی به خصوص با اقدامات قانون گذاری 

  ».اقدام نمایند
بنابراین به نظر می رسد که اگر دولتی به 
جھت فقدان ابزار و منابع، در تحقق حق بر 

ناتوان از تأمین عالی ترین  بھداشت و درمان
استاندارد قابل حصول سالمتی جسم و روان 
باشد، نمی توان او را مسئول دانست. با این 
وجود در حوزه حقوق بشر، پذیرش این توجیه 
ِ ناتوانی  با تردید ھمراه است؛ چرا که مطلق
دولت نمی تواند مجوّزی برای عدم اجابت 

له تعھدات بین المللی حقوق بشری از جم
تعھدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرھنگی باشد. در واقع اگر 
دولتی ادعا داشته باشد که به علت 
محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، 
نتوانسته تعھدات ناشی از میثاق در زمینه 

تحقق حق بر بھداشت، درمان و سالمت 
را به صورت عالی ترین استاندارد قابل 

تی، اجرا نماید، باید ثابت کند حصول سالم
که کلیه تالشھای خود را به کار گرفته 
است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از 

  اجرای کامل تعھدات بازمانده است.

  منابع:

 -کاتارینا و روساس، حقوق اقتصادی -١
اجتماعی و فرھنگی، ترجمه اردشیر امیر 

  ارجمند

زمانی، سید قاسم، شبیه سازی  -٢
و حق بر سالمتی در قلمرو حقوق درمانی 

  بین الملل بشر

سادات اخوی، سیدعلی ، پیش نویس  -٣
 -پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی

  اجتماعی و فرھنگی 

شایگان، فریده ، تقویت ھمکاریھای  -۴
  بین المللی در زمینه حقوق بشر

قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق  -۵
  بشر در جھان معاصر

ن، قلمرو حق بر سالمتی جاوید احسا -۶
  در نظام بین الملل حقوق بشر

نیاورانی صابر، حق بر سالمتی در  -٧
  نظام بین الملل

دكتر عباسی محمود ، الزامات حقوقی  -٨
اسناد بین المللی در قبال بھداشت و 

  سالمت عمومی

دھقانی غزاله، اسناد بین المللی  -٩
  حمايت از بھداشت و سالمت عمومی

حله، الزامات حقوقی اسناد رضايی را - ١٠
بین المللی در قبال بھداشت و سالمت 

  عمومی

 ٤٤حقوق ما"، شماره "  :منبع
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   ١٧ صفحه    ٧٣ شماره    

   فن آوری اطالعات به مثابه ابزار سلطه
 سھراب مبشری

حدود پنج ھفته پس از پیروزی دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمھوری آمریکا، این 
افراد در جلسه ای که در برج ترامپ برگزار 
شد با وی و نزدیکانش (اعم از اعضای 

 :کردندخانواده و مشاورانش) دیدار 
مدیر عامل و رئیس شرکت مایکروسافت: - 

مایکروسافت از ده ھا سال پیش بزرگترین 
عرضه کننده نرم افزار برای کامپیوترھای 
 .شخصی است

مدیرعامل آمازون: آمازون از بزرگترین - 
فروشگاه ھای اینترنتی و نیز عرضه کننده 
بزرگ خدمات مربوط به مراکز محاسبه و 

  .تتمرکز کامپیوتر اس
مدیرعامل و رئیس اجرایی آلفابت: آلفابت - 

شرکت مادر گوگل، بزرگترین ارائه دھنده 
خدمات جستجو و نیز بزرگترین سازنده 
سیستم عامل برای تلفن ھای ھوشمند 

  .است
دو نفر از مدیران ارشد فیسبوک: - 

فیسبوک با نزدیک به دو میلیارد کاربر، 
 .بزرگترین شبکه اجتماعی اینترنتی است

مدیر عامل اپل: اپل از بزرگترین سازندگان - 
  .تلفن ھای ھوشمند و تبلت است

یکی از دو مدیر عامل آرکل: آرکل از - 
بزرگترین عرضه کنندگان نرم افزار برای بانک 
 .ھای اطالعاتی است

مدیر عامل تسال: تسال سازنده اتومبیل - 
 .ھای ھوشمند برقی است

این مدیر ارشد اجرایی گلدمن َسکس: - 
شرکت از بزرگترین موسسات سرمایه 

  .گذاری است
مدیر عامل آی بی ام: این شرکت از - 

بزرگترین ارائه دھندگان سخت افزار، نرم 
 .افزار و خدمات کامپیوتر است

مدیر عامل سیسکو: این شرکت بزرگترین - 
سازنده تجھیزات شبکه ھای کامپیوتر 

  .است
 مدیر عامل پاالنتیر: این شرکت عرضه- 

کننده نرم افزار برای بررسی داده ھای 
  .انبوه است

مدیر عامل اینتل: این شرکت از بزرگترین - 
سازندگان نیمه ھادی ھا یعنی قطعات 

  .الکترونیک کامپیوتر است
 

ترامپ در این دیدار پیشنھاد کرد که در دوره 
ریاست جمھوری اش ھر سه ماه یک بار 

روند. این جمع با ھمین ترکیب به دیدار او ب
ھیچ کس مانند «ترامپ در این دیدار گفت: 

افرادی که در این اتاق اند نیست. ما ھر 
کاری که الزم باشد برای ادامه کار شما 
انجام خواھیم داد. یا به افراد من یا به خود 

  ».من تلفن کنید
 

************** 
از حدود بیست سال پیش که با پیدایش 

دن شبکه جھانی وب، روند ھمه گیر ش
استفاده از اینترنت آغاز شد، بسیار این 
نظر را خوانده و شنیده ایم که فن آوری 
اطالعات، به انحصار ارائه اطالعات پایان 
می دھد و از این طریق، جھان را دمکراتیزه 
می کند. طیف مدافعان این نظر کمابیش 
ھمپوشانی با کسانی دارد که می گویند 

برای به  صندوق رأی، ابزار اصلی انسانھا
دست گرفتن سرنوشت خود است. و ترکیب 
این دو نظر، این می شود که در عصر جدید، 
انسانھا با استفاده روزافزون از فن آوری 
اطالعات، آگاه تر می شوند و از طریق 
صندوق رأی، ھر چه بیشتر حاکم بر 

 .تقدیرشان
اشتیاق و استقبال از فن آوری اطالعات تا 

نع توجه به کارکرد حدی گسترده است که ما
این تکنولوژی به عنوان ابزار سلطه شده 

 .است

************* 
خوش بینی تاریخی، نیاز طبیعی انسانھایی 
است که زندگی خود را وقف ھدفھایی فراتر 
از نیازھای شخصی خود می کنند. این 
خوش بینی گاه چشمھا را به روی موانع 
دستیابی به ھدفھا می بندد. بزرگترین 

یشمندان ھم از خوش بینی گمراه کننده اند
مصون نیستند. فریدریش انگلس در مارس 

، در سال قبل از خاموشی اش، در ١٨٩۵
مبارزات طبقاتی در «مقدمه ای بر کتاب 

ما «نوشت: » ١٨۵٠تا  ١٨۴٨فرانسه از 
با وسایل » سرنگونی طلبان«و  »انقالبیون

قانونی بسیار بھتر رشد می کنیم تا ابزار 
نونی و براندازی. آنھایی که خود را غیرقا

احزاب نظم و قانون می نامند، با مناسبات 
قانونی ایجاد شده توسط خودشان، زوال 

امید انگلس و به تبع او، امید » می یابند.
بسیاری از سوسیال دمکراتھا این بود که با 
حق رأی عمومی، پرولتاریا که در اکثریت 

دست است، از طریق صندوق رأی به قدرت 
  .یابد

  .چنان که می دانیم این امید محقق نشد
بعدھا آنتونیو گرامشی در زندان فاشیسم 
به مطالعه در این مورد پرداخت که چرا 
علیرغم عقب رانده شدن مکانیسم ھای 
سرکوب قھرآمیز در غرب، نظام سرمایه 
داری حاکم توانست از موجودیت خود دفاع 
کند. کلیدواژه پاسخ گرامشی به این 

  پرسش، ھژمونی است. 

از نظر گرامشی، ھژمونی به معنای 
مجموعه وسایلی است که با کمک آنھا 
قدرت حاکم، موافقت کسانی را که بر آنھا 
حکومت می کند، به دست می آورد (به 
نقل از تری ایگلتون، مارکسیست 

را » جامعه مدنی«بریتانیایی). گرامشی 
 عرصه ای می نامد که در آن ھژمونی اعمال
می شود. از نظر گرامشی، که شاھد 
پیروزی انقالب اکتبر در روسیه و شکست 
تالشھای مشابه در غرب بود، وجه تمایز 
کشورھای غربی، ایجاد شبکه ای پیچیده از 
دیوارھای دژ قدرت در قالب جامعه مدنی 

  .است
تئودور ویزنگروند آدورنو و  ١٩۴۴در سال 

سم ماکس ھورکھایمر که با قدرت گیری نازی
در آلمان از این کشور به آمریکا مھاجرت 

را » دیالکتیک روشنگری«کرده بودند، کتاب 
منتشر کردند. یک گزاره این کتاب این است 
که روشنگری به حاکمیت مذھب قرون 
وسطایی بر اندیشه انسان پایان داد اما 

را ایجاد کرد » صنعت فرھنگ«زمینه پیدایش 
دوگانه  (تیتر کتاب اشاره به این کارکرد

روشنگری دارد). به نظر آدورنو و ھورکھایمر، 

بر ھمه چیز از طریق «فرھنگ معاصر آنھا 
شباھت فائق می آید. فیلم، رادیو و مجالت 

  » اجزای یک سیستم اند.
آدورنو و ھورکھایمر می نویسند مظاھر صنعت 
قرن بیستمی فرھنگ در کشورھای دارای 
حکومت ھای خودکامه و سایر کشورھا 

به انسانھا امکان  سانند. این صنعت،یک
   .می دھد» انتخاب بین مشابه ھا«

بیش از نیم قرن پس از گرامشی، آدورنو و 
ھژمونی «ھورکھایمر، نوام چامسکی نظریه 

را بر شرایط گذار جوامع » مبتنی بر رضایت
پیشرفته سرمایه داری و به ویژه آمریکا از قرن 

بیق داد ناآرام بیستم به قرن بیست و یکم تط
در دمکراسی، «نوشت:  ١٩٩٨و در سال 

کسانی که بر آنھا حکومت می شود حق 
موافقت دارند، اما ھیچ حقی فراتر از آن 

 ») سود باالتر از انسانھا«(به نقل از » ندارند.
  

************ 
باز گردیم به امروز و ببینیم کسانی که روز 

در محل سکونت  ٢٠١۶چھاردھم دسامبر 
آمدند کدام صنعت را نمایندگی ترامپ گرد 

  .می کنند
امروز در برابر » انسان آزاد و آگاه«وقتی 

سری به «صفحه کامپیوتر می نشیند تا 
، متنی بنویسد یا مکالمه »اینترنت بزند

سکایپی با دوستانش داشته باشد، در 
اکثریت قریب به اتفاق موارد از نرم افزار 
ا مایکروسافت استفاده می کند. کسی دقیق

نمی داند که این نرم افزار کدام اطالعات را 
کجا ثبت می کند. مایکروسافت در حال 
ساخت و توسعه شتابان ساختاری است که 

موسوم است. آن را ابر  (Cloud) «ابر«به 
می نامند از آن رو که ناظر خارجی، جزئیات 
ساختار درونی آن را نمی بیند. کاربر این 

یکروسافت او را از ساختار، تنھا می داند که ما
زحمت فکر کردن و سامان دادن به نحوه 
دسترسی، پردازش و نگھداری اطالعات 
خالص کرده است. مایکروسافت سخت در 
تالش است که مشتریانش از نسلھای جدید 

یعنی برنامه ھایی مانند » آفیس«نرم افزار 
مایکروسافت » ابر«صرفا در ارتباط با » ورد«

تعداد کاربران در این استفاده کنند. ھر چه 
بیشتر شود، اطالعات بیشتری روی » ابر«

سیستمھای تحت کنترل مایکروسافت قرار 
  .می گیرد

آمازون، حلقه واسط دنیای مجازی با جھان 
واقعی صدھا میلیون انسان است. آنھا دیگر 
الزم نیست برای خرید مایحتاج خود به مراکز 
خرید نزدیک یا دور بروند. کافی است به 
سایت آمازون مراجعه کنند و کتاب، وسیله 
برقی و اخیرا حتی مواد غذایی مورد نیازشان 
را سفارش دھند. آمازون می داند که ھر 
کدام از صدھا میلیون مشتری اش چه 
چیزھایی را خریده اند، کدام اجناس را مکرر 

  .سفارش می دھند و دنبال چه می گردند
و شما  گوگل، جستجو در اینترنت را برای من

بسیار ساده کرده است. نقطه ورود اکثر 
کاربران به وب،جستجوگر گوگل است. گوگل 
می داند شما به چه اطالعاتی نیاز دارید، ھر 

چه سایتھایی مراجعه می کنید و چند  روز به
  ساعت را به گشت و گذار در وب می گذرانید.

 ...  
 ١٨ادامه در صفحه 

 

 



  
  

   ١٨ صفحه   ٧٣ شماره    

  ... فن آوری اطالعات
  ١٧فحه ادامه از ص

مناسب با این عادات شما، گوگل تبلیغاتی 
مخصوص خود شما به شما نشان می 
دھد، تبلیغاتی که به علت ھدفمند 
بودنشان بسیار موثرتر و برای ارائه کنندگان 
کاالھا و خدمات جذاب ترند. این شرکتھا ھر 
ماه میلیاردھا دالر به گوگل می پردازند تا 

صدھا تبلیغاتشان را پخش کند. گوگل 
میلیون تلفن ھوشمند مجھز به سیستم 
عامل اندروید را در کنترل دارد، از طریق 
دنبال کردن محل این تلفن ھا می داند که 
کجا ترافیک بند است و این اطالعات را در 

  .اختیار شما ھم قرار می دھد
فیسبوک، برای صدھا میلیون انسان 
جایگزین شبکه ارتباطات واقعی با 

شده است. فیسبوک محرم  انسانھای دیگر
اسرار و شریک حریم شخصی کاربرانش 
است. کامپیوترھای فیسبوک، میزبان 
عکسھای خصوصی، مجادالت شما با 
دوستان و رقبا و شاھد و ھمراه ساعات 
 .بسیاری از زندگی شماست

عالقه و وابستگی میلیونھا نفر از خریداران 
محصوالت اپل به این محصوالت، ابعاد 

رد. آنھا شب قبل از ورود ھر مذھبی دا
نسل از تلفن اپل به بازار، پشت درھای 
فروشگاه ھای اپل صف می کشند تا گاه 
معادل درآمد یک ماه خود را برای تھیه 
آخرین محصول اپل ھزینه کنند. و وقتی 
محصولی به این گرانی می خرند، می 
خواھند با صرف ساعتھا از وقت روزانه خود 

استفاده کنند. اگر  از ھمه امکانات آن
مایکروسافت تنھا ساعاتی را که با کامپیوتر 
می گذرانید ھمراه شماست، اپل با شما 

  .ھمه جا می رود
نامھایی مانند آرکل، پاالنتیر و سیسکو 
شاید برای اکثر مردم ناشناخته باشد. 
بانکھای اطالعاتی و شبکه ھای کامپیوتری 

ا، و نرم افزار برای پردازش انبوه داده ھ
اجزای زیرساختی است که شرکتھای بزرگ 
و دولتھا از آن استفاده می کنند اما از نظر 
کاربران غیرمتخصص پوشیده می ماند. اینھا 

است که لزومی نیست » ابر«ھمان اجزای 
مورد توجه انبوه کاربران باشند. اما انبوه 
کاربران، انبوھی از داده ھا به درون این ابر 

  می فرستند. 
ده ھا برای اقتصاد قرن بیست و این دا

یکمی، اھمیتی در ردیف منابع مالی و 
 Big) «داده ھای انبوه«طبیعی دارد. 

Data)  مورد توجه ھمه شرکتھای فعال در
فن آوری اطالعات است. برای اینکه از نفت 
خام داده ھا، بنزینی تھیه شود که موتور 
اقتصاد امروزی سرمایه داری بدان نیاز دارد، 

افزاری مورد نیاز است که مثال از ھمه نرم 
اطالعات به دست آمده از تلفن ھای 
ھمراه، دریابد که در کدام کشور کدام کاال 
فروش زیاد خواھد داشت، یا برای کسب آرا 
 .در یک ایالت باید کدام شعارھا را تبلیغ کرد

انبوه داده ھا مانند منابع مالی در دستان 
ر کس به قدرتمندان انباشته می شود. ھ

این انبوه داده ھا دسترسی یابد، کنترل 
را نیز به دست می گیرد. » جامعه مدنی«

راست یا دروغ، یک شرکت پس از پیروزی 
ترامپ ادعا کرد از طریق بررسی داده ھای 
انبوه، به کارزار انتخاباتی ترامپ کمک تعیین 
کننده کرده است. یکی از معدود پیش بینی 

رفراندوم برکزیت  ھای درست درباره نتایج
در بریتانیا، منسوب به کسانی است که 
گفتند از بررسی داده ھای انبوه به این 

 .پیش بینی رسیدند

*************** 
وقتی صاحبان و کنترل کنندگان صنعت اطالعات 
و پرسنل سیاسی جامعه سرمایه داری پشت 
یک میز می نشینند، قدرتی در یک اتاق جمع 

بوه اطالعات دسترسی می شود که ھم به ان
دارد و ھم ابزار استفاده از آن در اختیارش 
است. ترامپ به درستی گفت که نظیر این 
جمع کمیاب است. در کل تاریخ بشر، ھیچ 
قدرتی تا این حد به اطالعات و حریم خصوصی 
انسانھای تخت انقیادش دسترسی نداشته 
است. و کل تاریخ بشر گواه است که ھیچ 

ست که به اعمال این قدرت تمرکز قدرت نی
 .نیانجامد

پیش از انتخابات آمریکا، شماری از صاحبان و 
مدیران صنایع بزرگ در آمریکا که انتظار پیروزی 
ترامپ را نداشتند، از ھیالری کلینتون حمایت 
می کردند. به ویژه در شرکتھای فعال در فن 
آوری اطالعات، حمایت از کلینتون گسترده بود. 

این شرکتھا پس از پیروزی ترامپ به  اما مدیران
سرعت کوشیدند تا روابط خود با ترامپ را که 
در جریان کارزار انتخاباتی تیره شده بود ترمیم 
کنند. قولی که ترامپ به آنان در مورد 
دسترسی ساده این مدیران به رئیس جمھوری 
آمریکا داده است، بدون چشمداشت نیست. 

ور جدید دیدارھای منظمی که رئیس جمھ
آمریکا می خواھد با مدیران شرکتھای 
تکنولوژی پیشرفته داشته باشد، دستور کاری 
فراتر از صرف قھوه و شیرینی خواھد داشت. 

شرکتھای » مترقی«آنھا که به خصلت 
تکنولوژی پیشرفته امید بسته اند، بسیار زود 
خواھند دید که رابطه سرمایه داران و پرسنل 

قاعده ای جز منطق سیاسی سیستم، از ھیچ 
 .قدرت و سودجویی پیروی نخواھد کرد

آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، ھمگرایی 
روبنای شبه فاشیستی و زیربنایی است که 
نقش صنایع اطالعات در آن از دو دھه اخیر 
پیوسته رو به افزایش بوده است. تلقی عامیانه 
از رابطه زیربنا و روبنا این است که پرسنل 

از نوکران بی اختیار طبقه حاکم  سیاسی
تشکیل شده است. اما این رابطه، پیچیده تر 
است. روبنا، دارای استقاللی نسبی بدین 

انتخاب «معنی است که در چارچوب ھمان 
، رقابت میان پرسنل سیاسی »میان مشابه ھا

از جریانات مختلف وجود دارد. گاه این رقابت به 
میم یکپارچه گونه ای است که نمی توان از تص

طبقه حاکم به سود یک جناح رقیب سخن 
گفت. گاه روبنا از زیربنا سبقت می گیرد و 
طبقه حاکم با تأخیر با روبنا ھمراه می شود. در 

در آلمان چنین شد. ھیتلر پیش از  ١٩٣٣سال 
انتصاب به صدارت عظمی، از حمایت یکپارچه 
طبقه حاکم برخوردار نبود. اما پس از قدرت 

ازی ھا، و ھنگامی که آنھا به سرعت گیری ن
میخ خود را کوبیدند و رقبای و مخالفان 
سیاسی خود را از میدان بدر بردند و به 
بازداشتگاه ھا فرستادند، ھمه صاحبان صنایع و 

  .بانکھای آلمان به حامیان ھیتلر تبدیل شدند
ھژمونی در شرایط کنونی نیز بر اساس ھمان 

ل می شود. قواعد اصلی قرن بیستم اعما
فاشیسم قرن بیست و یکم که اکنون در آمریکا 
در حال تحکیم قدرت خود است، عینا ھمان 
فاشیسم قرن بیستم نیست. به احتمال زیاد 
آوشویتس بر پا نخواھد کرد. بیشتر به فرانکو و 
ساالزار شباھت دارد تا به ھیتلر. عقالنیتش از 
نازیسم بیشتر است. و چه بسا با معیارھای 

شود. شاخص سھام » موفق«ه حاکم، طبق
  .نیویورک رکورد شکسته است

نئولیبرالیسم برای اعمال ھژمونی، باورھایی 
به معزھا فرو کرده بود که امروز در حال 
فروپاشی اند. ده ھا سال گفتند تجارت آزاد 
تنھا راه پیش روی اقتصاد جھانی است. و این 

حرفھا را به اسم علم اقتصاد به خورد ھمه 
دند. اکنون رئیس جمھوری در آمریکا روی دا

کار آمده است که می خواھد ھمه 
قراردادھای تجارت آزاد را زیر پا بگذارد. و 
بورس سھام چه می کند؟ این رویکرد جدید 
را جشن گرفته است. ھنوز جزئیات 
مکانیسمھای انباشت ثروت (از جمله 
اطالعات) در شرایط فاشیسم و شبه 

یکم مشخص فاشیسم قرن بیست و 
نیست. اما ھمگرایی صاحبان و مدیران 
صنایع تکنولوژی پیشرفته با رئیس جمھوری 
که سوار بر یک موج فاشیستی به کاخ 
سفید رسیده است، نشانگر آن است که دو 
طرف به سرعت نقاط اشتراکی یافته اند. 
مدیران اقتصادی دریافته اند فاشیسم آمده 

ریق است تا بماند و سود حداکثر، از ط
ھمراھی با آن به دست می آید. و قدرت 
سیاسی مستبد جدید، می داند که 
اطالعات و تکنولوژی اطالعات، ابزار اصلی 
اعمال ھژمونی است. از ھمگرایی این دو، 
مجتمعی تشکیل می شود مشابه مجتمع 

نظامی. ھمه تصمیم ھای دولت  -صنعتی 
جدید آمریکا را این مجتمع ھمراه با مجتمع 

نظامی و صنایع انرژی فسیلی  - صنعتی 
خواھد گرفت که نماینده آن در کابینه ترامپ 

  .وزیر خارجه است
*********** 

دوستی این انتقاد را به برخی نوشته ھای 
من داشت که ناامیدکننده اند. من ھنگامی 
که به نوشتن مطلب حاضر فکر می کردم و 
مشغول جمع آوری فاکتھا برای آن بودم، 

این انتقاد افتادم. پاسخ چپ،  مکرر به یاد
پاسخ کسانی که می خواھند علیه 
فاشیسم قرن بیست و یکم مبارزه کنند، به 
 شرایط حاضر چه باید باشد؟
تظاھرات میلیونھا نفر علیه دولت جدید 
آمریکا تنھا یک روز پس از ادای سوگند 
ترامپ، نشانگر آن است که نیروی اجتماعی 

فاشیسم وجود مصمم به ایستادن در برابر 
دارد. این نیروی اجتماعی چگونه می تواند 
 سالح اعمال ھژمونی حاکمان را ُکند کند؟
در کنار شیوه ھای مرسوم مبارزه، از جمله 
تظاھرات خیابانی، اعتصاب و نافرمانی 
مدنی، بازپس گیری حق کنترل اطالعات از 
صاحبان قدرت و ثروت اھمیت دارد. ھمه ما 

ده از فن آوری اطالعات، می توانیم در استفا
آگاھانه تر و ھشیارانه تر عمل کنیم. ھمه 
ما می توانیم در انتخاب سخت افزار و نرم 
افزار، به این توجه کنیم که کدام اطالعات را 
در اختیار چه کسانی قرار می دھیم. ھمه 
می توانیم در مورد تالشھایی آگاھی کسب 
کنیم که از ده ھا سال پیش برای تولید و 
پخش نرم افزار خارج از کنترل صنایع بزرگ 
جریان دارد. ھمه می توانیم از اسرار و حریم 
شخصی خود در مقابل دست اندازی مجتمع 

سیاسی دفاع کنیم. سبک  -اطالعاتی 
زندگی دگرگون، اگرچه جای تالش جمعی 
برای مقاومت علیه قدرت حاکم و مبارزه 
سیاسی متشکل و توده ای را نمی گیرد، 

به سھم خود در محدود کردن قدرت موثر  اما
 .است

دفاع از حریم شخصی و اطالعات شخصی، 
از جمله اصولی است که منادیان ده ھا 
ساله لیبرالیسم در حال خیانت به آنند. حق 
حریم شخصی از حقوق بشر است. اکنون 
دفاع از این حقوق، خصلتی انقالبی و 
شورشی می یابد. پرچم این حقوق را باید 

  .دست گرفت به

 منبع: اخبار روز
 



  
  

   ١٩ صفحه  ٧٣ شماره    

 "آری، ھمه کودکان بازنده اول و آخر جنگ اند"        
 روان شھناز نیکو 

  
صبح سحر با صدای موشکھای دوربرد عراق از خواب پریدم، پریدن که چه عرض کنم مث جن زده ھا گیج و منگ در حالی که دھنم مزه 

لحظه قادر به درک موقعیت و پیدا کردن خانواده ام نبودم. ھرچه بود گیجی و صدای  باروت و خاک می داد آن چنان پرت شدم که تا چند
مھیب وپشت سر آن صدای بلندگوھای نماز آخرین جمعه ماه رمضان روز قدس بود که فریاد می زد: "راه قدس از کربال می گذرد." بعد از 

تک ما دست می کشد تا مطمئن شود ما ھمه نفس میکشیم. چند لحظه به خودم آمدم. مادرم را دیدم که پریشان بر روی سر تک 
 پرسیدم مامان کجا را موشک زد؟ گفت نمی دونم ولی خیلی نزدیکه، احتماال کوچه روبرویی بود.

ت در حالی که مادرم به دنبال تھیه چیزی برای خوردن ما بود، از اتاق بیرون رفتم. ما ھمگی در یک اتاق می خوابیدیم. مادرم خیالش راح
بود که اگر اتفاقی بیفته ھمه با ھم ایم. چه قیامتی! اول از ھمه خانه ی خودمان بود که با ترکھای جورواجور سقف و دیوارھا نشان از 
نزدیک بودن خطر می داد. سری به کوچه زدم. ھمه چیز عین یک تل خاک بود، خانه ای نبود مگر با درھای آھنی که کج وکوله که از ھر 

ود و سگھای گرسنه ای که سرگردان کوچه وخیابانھا بودند. ھوا ھنوز کمی تاریک بود. بعد از چند دقیقه آرام چادرم را سر طرف آویزان ب
کردم و از خانه بیرون زدم. خیابان پر بود از بوی مرگ. ھمه از فاجعه خبر داشتیم. صدام دیشب اعالم کرده بود:"ھشداردھنده معذور است. 

  رکت کند ھمراھی با آخوندھاست و بدانید موشکھا فرستاده می شود."ھر کس در نماز جمعه ش

او وعده کرده بود و موشکھایش را فرستاده بود... در میانه این ھمه ویرانی، تشخیص کوچه ھا، حیاطھا، خانه ھا و اتاقھا مشکل بود. تا 
شه ما حتی قادر به یافتن یک زخمی ھم نشدیم و طبق کیلومترھا بذر مرگ پاشیده شده بود و نشانی از موجود زنده نبود. برخالف ھمی

سنت ھمیشگی صدام باید منتظر حمله دوم می بودیم. ھمیشه بعد از ھر حمله وقتی مردم ھراسان و دستپاچه برای کمک جمع می 
ین اتفاق افتاد و ما شدند. حمله دوم فرق نمی کرد ھوایی یا زمینی انجام می گرفت، این دفعه ھم به روال روزھای و شبھای گذشته ا

  گیج و سرگردان بودیم. ھم از موج موشکھا و ھم چون محله ھای دیگر را موشک باران کرده بود.

ج خالصه آن روز به ویژه برای خانواده ی آقای کربالیی، کربال بود. آنھا مدت کمی بود که توسط دولت عراق به دلیل اصالت ایرانی شان اخرا
مردم آنھا را رانده شده صدا می کردند. گرچه اصطالح تلخ و گزنده ای بود ولی حقیقت داشت. پیرمرد و پیرزنی  شده بودند و به ھمین دلیل

با بیش از یازده پسر و دختر و نوه در نھایت فقر و نداری. دولت عراق ھمه ماحصل مادی زندگیشان را مصادره کرده بود. ھمیشه معتقدم که 
واقعا فقیرانه است. بعد از خاکھا و ویرانی ھا، خانه ھایی بودند که ھنوز می شد تشخیص داد خانه اند.  مرگ ھم خیلی از وقتھا برای فقرا

یکی از این خانه ھا منزل کربالیی ھا بود که گویی صدام برای خداحافظی تا رختخواب فقیرانه شان آنھا را بدرقه کرده بود. در گرمای 
با شکم ھای ورم کرده بر روی تشکھای ابری مندرسی انگار به خواب رفته بودند، انگار ھرگز کودک دختر و پسر لخت به ردیف  ٥تابستان 

  بیدار نبوده اند و ھرگز صدای مھیب موشکھا را نشنیده اند، شاید ھم شنیده اند و خود را به خواب زده بودند.

د. چند نفر از مردھا صدا زدند: "خواھرھا بیایید! این صدای ھق ھق گریه ام با دیدن این صحنه ھر لحظه بلندتر می شد. ھمه جیغ می زدن
  جا زنان زخمی زیاده کمک الزمه".

به دومین خانه از کوچه اول رفتیم. زنی در حالی که بچه اش در آغوشش شیر می خورد، ھر دو جان داده بودند. مادر زخمھای زیادی 
کنم وقتی جنازه را روی برانکار گذاشتند تن مادر و بچه ھنوز گرم بود. داشت و امداد قادر به ھیچ گونه کمکی نبود. ھرگز فراموش نمی 

دست مادر از برانکارد بیرون افتاده بود و صدای جیرینگ جیرینگ النگوھایش ناخودآگاه جلب توجه می کرد. با خودم فکر کردم حتما بچه 
نھا تخت روانشان را تا سردخانه ھمراھی می کرد. خاک زیاد و موقع خواب با النگوھای مادرش بازی می کرده تا خوابش ببرد و حاال صدای آ

ً مانند خود من دوره خاصی ندیده بودیم. فقط فکر می کردیم آن چه د ر امکانات کم بود و نیروھای امداد بیشتر از مردم عادی بودند و اکثرا
از بیل مکانیکی و غیره نبود، ھمه چیز طاقت فرسا بود. گرما و توان داریم باید انجام دھیم. کوچه ھا باریک و طوالنی بودند و امکان استفاده 

نورسوزان خورشید جنوب که مستقیم تا اعماق وجود انسان را به آتش می کشید، حجاب و تشنگی اجباری ماه رمضان، ھمه ھمزمان، 
ده ای که در زیر آوار مدفون شده اند، طاقت انسان را طاق می کرد. لحظه ای نبود که با شنیدن صدای شیون و گریه از پیدا شدن خانوا

  باخبر نشویم.
سالھاست از آن روزھای سیاه می گذرد و ھر بار با دیدن بچه ھا در جنگ به قعر جھنم آن روزھا سقوط می کنم و بیقراری امانم را می 

  برد.
  ممن با جنگ و در جنگ زیسته ا                                      از جنگ می گویی!   

  طعم ھراس و فرار را                                   من طعم باروت و خون را
  چون ھوا بلعیده ام                          نه یک لحظه یک روز که سالھا

  خانه درب آبی پشت نانوایی است                               کودک سوری ھمان کودک
  رانده شده عراقی ساکن کوی فالح است              ککودک غرق در خون عراقی ھمان کود

  ھمان نوه پنج ساله رحیم باغبان ته کوچه است               کودک یمنی بر پاشنه در لت و پار شده
  دختربچه اوکراینی چشم آبی سوخته در آتش بمب                                     فراموش کردم بگویم

  که ھنگام برگشتن به ده با گله اش                 چالی استدختر عشایر روستای چی
     در آتش خشم ھواپیماھای مردان بزرگ سوخت                    

  مرا به سکوت وا می دارد                        شرم گفتن از کودکان فلسطین
   را می شمارند و...کودکان بمب ھا                 به راستی چند بار در روز در خاورمیانه

  ھنگام بازگشت به خانه                                                 و من بارھا
  و این پرسش من سالھا ادامه داشت      از خود پرسیدم بمب زودتر خواھد رسید یامن؟
  چند لحظه جا می گیرد؟       سالھا ھیچ می توانی فکر کنی در چند سال

  مزه دھنم مزه خون و باروت است        ن کلمه جنگ و اخبار جنگھنوز ھم با شنید
  این بازنده بودن ھمیشه خواھد ماند            آری ھمه کودکان بازنده اول و آخر جنگند

  ساحل امن حرکت کند                   چه بر روی دریا جنازه ات با امواج تا
  خارجی نفس بکشی.                    چه در اروپا و امریکا با حس شرم

  منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  ... نگاھی به وضع
  ١٠ادامه از صفحه 

ً فاز دیگری از ھمان برنامه  عمال
"نرمالیزاسیون" است با این تفاوت که، 
منبع الھام نسخه جدید آن این بار "بیت 
رھبری" است! تفکر زیربنایی نسخه 

ری پیچیده شده نیز این چنین: جمھو
اسالمی از خارج تھدید می شود، پس در 
داخل ھمدل بیشتر ھمدیگر بشویم حول 

 !خیمه ولی فقیه و زیر سایه او

بنابراین فضا ھمچنان امنیتی باقی خواھد 
ً جھت و جنبه  ماند بی آنکه لزوما
سرکوبگری علیه "اصالح طلبان" بر خود 

 .گیرد

تیغ قوه قضائیه و اطالعات سپاه اما، علیه 
اجتماعی و مدنی کماکان تیز باقی  فعاالن

خواھد ماند و اگر الزم افتد تیزتر نیز خواھد 
ھای  شد. تحمیل برخی عقب نشینی

ناگزیر به حکومت ھمچون پس نشستن 
اخیر آن در قبال اعتراضات کارگری علیه 
تغییرات در قانون کار منتفی نیست و می 

ای از تشخیص مصلحت نظام  تواند جنبه
زنجیره حرکات اعتراضی و  پیدا کند، اما

مدنی دارای جھتگیری علیه قدرت تحمل 
نخواھد شد. با این ھمه، بعید است که 

ھای حکومت بتوانند از دامنه  سرکوبگری
اعتراضاتی بکاھند که بر متن دامنگستر 

و تبعیض جریان   جامعه سرشار از شکاف
  دارند.

  جایگاه امروزین نیروی تحول خواه

که با وضع دشوار و به تاکید باید گفت 
بغرنجی روبرو ایم. در وجه کلی، ما 
ھمچنان در مرحله گفتمان سازی 
ھستیم؛ گفتمانی دمکراتیک و توسعه 
محور برابر حکومتی ضد دمکراتیک. ما 
ً در برھه شناساندن  ھنوز ھم عمدتا
استراتژی تحول طلبیم بمنظور استقرار 
دمکراسی در کشور بجای حکومت دینی 

ست خشونت پرھیز، متکی که راھبردی ا
ھای مدنی و مبتنی بر تحول از  بر جنبش

  نوع درونزا.
در ھمین راستا الزم است تا پیگیرانه تر بر 
جمھوریت تاکید به عمل آید و صدای 
مخالفت با والیت فقیه و دستگاه قدرت 

ای بلندتر یابد. باید در عین  والیی آوازه
بر "رفع حصر" از سران "سبز" و   پافشاری

ر بستر مخالفت باز ھم صریح تر با ھر ب
تجلی ساختاری و سیاسی والیت، 

ھای شھروندانه بر زمین مانده  خواست
این جنبش را بیشتر از پیش و در قالب 
ارایه برنامه بدیل روی دست گرفت. 

 ظرفیت این جنبش ھمچنان برجاست.
  

بکارگیری زبان اعتراضی صریح تر علیه 
شفافیت خط "اعتدال" و   تسلیم طلبی

فزونتر در نقد پیگیرانه "اصالح طلبان"، نیاز 
مبرم این دور از مبارزه برای آزادی است. 
این رویکرد مشی تحول خواھی در مقابله 

با تصور اصالح والیت را تقویت خواھد کرد؛ 
که در آن اولی بر تعمیق شکاف بین 
جمھوریت با والیت پای می فشرد و 

ردن دومی با خوش خیالی سودای پر ک
  شکاف میان والیت و ملت را دارد.

تاکید بر چند وظیفه مقدم در این 
  مقطع

از حفظ "برجام" باید دفاع کرد و با ھر 
طرفی از امضاکنندگانش که قصد از رمق 
انداختن آن را داشته باشد مخالفت نمود. 
در ھمان حال اما با تاکید بر این که الزمه 
حفظ "برجام" از سوی جمھوری 

ً در ترک گفتن اسالمی،  مشخصا
ھایی است که در کشورھای  ماجراجویی

دیگر مرتکب می شود. مخالفت بی چون 
وچرا با مشی "عمق استراتژیک" رژیم و 
تصریح مکرر این که، ایران نباید در ھیچ 
  کشور دیگری حضور نظامی داشته باشد.

تحریم اقتصادی ایران امروز دیگر ھمان 
ادر معنی و باری را ندارد که در ک

استراتژی اعمال فشار اوباما برای رسیدن 
به توافق داشت. راھکار تحریم اقتصادی 
جدا از مصایبی که ھمیشه برای مردمان 
در پی دارد، اکنون اما از دیدگاه سیاسی 
بویژه باید زمینه سازی فھمیده شود برای 

ھا و ورود تدارکاتی  ارتقاء سطح تنش
  جنگ طلبان به راھبرد جنگ.

ھا و افرادی از  ی آن جریانرویکردھا
اپوزیسیون را که بخواھند دست افزار 

ھای منطقه  ھا و دست راستی نئوکان
شوند باید نقد سازنده کرد. امروز، روزی 
است که مرز اپوزیسیون تحول خواه 
دمکراتیک باید به صراحت ھم با ھر نوع 
توھم نسبت به اصالح والیت ترسیم شود 

ا آنھایی در در تمایز ب ای  و ھم چھره
اپوزیسیون به خود گیرد که سودای 
بازیچه شدن به دست برونمرزان را دارند. 
نیرو و خط سوم، نیاز مشخص ایران 

  کنونی است.
تمرکز سازمانگرایانه نیروی تحول، می 

ای و  باید تالش برای ارتباط گیری برنامه
معنوی باشد با فعاالن جنبش مدنی و 

لیه ھر معترضان در حرکات اعتراضی ع
نوع از تبعیض. این نه تنھا پایگاه سازی 
است برای گذار دمکراتیک، که وصل کردن 

ھای تبعیض ستیز است حول  انواع جنبش
محور جنبش بمنظور استقرار دمکراسی 

  در کشور برای ھمه شھروندان.

پایداری بر تبلیغ و ترویج دو رویکرد 
انتخابات آزاد و رفراندوم ملی برای تغییر 

اساسی، یک نیاز راھبردی است قانون 
برای ارتقای شعور ملی در سمت 
دمکراسی. باید پیشاپیش افق ھدفمندی 
را در مسیر مبارزات اعتراضی جامعه 
مدنی علیه استبداد والیی در کشور 
گشود تا بتواند بموقع در جامعه جا بیفتد. 
در حین مبارزه علیه اقتدار والیی، می 

  .یز تدارک دیدباید که آینده دمکراسی را ن

 

  فاجعه پالسکو ...
  ٨ادامه از صفحه 

ب احتمال زیاد ن فاجع پالسکو، ک جان 
دەھا آتش نشان فداکار و زحمتکش و کارگر و 
عدە دیگری از ھموطنان ما را گرفت و جامع 
را عزادار کرد، پیش می آمد و ن مسئوالن 

 ٤٠٢این ھم بی اعتبار و آبرو می شدند، ن 
ا طی چند ساعت سرمای و محل ھای کارفرم

کارشان را از دست می دانند و ن ھزاران 
  کارگر بیکار می شدند.

این ھا ھم تاوانی است ک مردم باید بخاطر 
سیاست ھای غلط و ضعف مدیریت دولت و 
زیادە خواھی کارفرمایان و حکمروایی بی 

  قانونی در محل ھای کار بپردازند.
این است، ک مسببان  اکنون نیز حداقل انتظار

، بجای فرستادن پیام ھای  این فاجع
ھمدردی بی ھزین و گرفتن انگشت اتھام 
بسوی ھم دیگر، به فکر رسیدگی واقعی ب 
وضعیت خانوادە ھای ھم قربانیان بیگناە این 
فاجع و برکناری و محاکم عوامل دخیل در 
آن باشند و بدانند ک پیشگیری از چنین 

پایان دادن ب فرمانروایی بی فجایعی بدون 
قانونی در محل ھای کار و بدون حضور و 
نظارت تشکل ھای کارگری بر رعایت قوانین 

  کار و ایمنی ممکن نیست.

ھم کارگران ب شمول کارگران پالسکو باید 
تحت پوشش بیم ھای اجتماعی قرار گیرند 
و در مواقع الزم از مزایای بیم بھرمند شوند و 

رفرمایان و مسئوالن از بیم کردن سرپیچی کا
کارگران نباید مانع پرداخت حقوق بیکاری ب 
کارگران بیکار شدە فاقد بیم در پالسکو 

  شود.
قانون حذف کارگران کارگاه ھای دارای تا دە 
تن شاغل از شمول قانون کار بایستی ملغی 
شود و کارگران شاغل در آن ھا تحت پوشش 

رند. دولت وظیف دارد، بیم و قانون کار قرار گی
کار فرمایان را وادار ب رعایت قانون کار در 

  ھم کارگاە ھای خرد و کالن کند.
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