
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۲  بهمنارگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

۱۱۶

  از نمایش انتخاباتی رژیم مردم رویگردانی
آنچه که در روز جمعه اول اسفندماه 
به صورت کامالٌ چشمگيری آشکار 
شد، رويگردانی گستردة مردم از 

، »انتخابات«چيزی بود که، تحت عنوان 
توسط رژيم جمهوری اسالمی برگزار 

 در نمايشی که تمامی ترتيبات  .گرديد
 شده آن به وسيلة خود رژيم چيده

بود، اکثريت وسيع مردم، باری ديگر، 
  .گفتند» نه«به اين رژيم 

مهمترين نتيجه مورد انتظار و يا نکتة 
  ابهام نهفته در انتخابات هفتمين دورة 

مجلس شورای اسالمی، ميزان شرکت 
زيرا، . يا عدم شرکت مردم در آن بود

تا جايی که به گزينش نمايندگان و 
گردد،  یتعيين ترکيب مجلس آتی برم

نتيجة آن، به طور عمده، از پيش از 
برگزاری انتخابات و در جريان تدارک 

اما مردم، با . آن، معلوم گشته بود
گيری روز اول اسفند،  تحريم رأی

نشان دادند که نه تنها چنين انتخابات 
نمايشی بلکه تماميت رژيمی را که 
بانی و برگزار کنندة آنست، قبول 

  ۲ه در صفحه بقي           ندارند

  
   مردم پیروز شدند،به جمهوری اسالمی” نه“در رفراندم .

  گفتگو بر سر آینده نقش کلیدی یافته است
  ۳صفحة                                                             رضا اكرمى   

    
  چگونگی تدارک انتخابات مجلس هفتم

 انتخابهای پیش از  انتخابات
   ۴صفحة                                                                                     

    بزرگ  تشکل های دانشجويي»!نه « 
   به کليت رژيم

  ۷                                         صفحة                      همايون فرهادی

    
  خابات  و  سیاست اتحادهاج انتینتا

  
  ۳۰ صفحه                                                                  محمداعظمی

  
 

   »خواهان ايران اتحاد جمهوری«
   حزب جمهوری خواهيک گامی به سوی 

  ۲۳                      صفحه                                     احمد آزاد          

خصوصی سازی، 
دمکراسی و عدالت 

  یاجتماع
کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق 

      ۲۵                                          صفحه ایران 
  ویژه هشت مارس 
  روز جهانی زن
  زنان، دمکراسی و جمهوری

  ملیحه فرهنگ
   زنانتبعیض علیه
  فریبا زندی

  زنان سرپرست خانوار
  ناهید جعفرپور

خشونت پدیده ای اجتماعی تربیتی 
  خانوادگی مسئله ای درونیا 

  مرضیه
  طلب داد ز بیداد خطا است

  محمد اعظمی
  ۲۲ تا ۱۱صفحات 
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رويگردانی مردم از 
  نمايش انتخاباتی رژيم

  ۱بقيه از صفحة
مشاهدات عينی مردم و گزارشهای  

خبرنگاران خارجی، همه حکايت از آن دارند که 
های اخذ رأی خالی و ميزان مشارکت  غالب حوزه

تبليغات و صحنه . مردم بسيار پائين بود
ی رژيم و، مضحکتر از »صدا و سيما«سازيهای 

گيری هم تأثيری در  عات رأیآن، تمديد سا
با اينهمه، . کشاندن مردم به پای صندوقها نداشت

 ٦٠بلندگوهای تبليغاتی حکومت مدعی شرکت 
درصد واجدين شرايط در اين انتخابات شدند و 
وزارت کشور رژيم نيز، دو روز بعد از پايان 

 ٥٠گيری، نسبت مشارکت را اندکی بيش از  رأی
ارقام . (داشتاعالم )  درصد٥٧/٥٠(درصد 

رسمی ميزان مشارکت در انتخابات مجلس پنجم 
 درصد اعالم ٦٧ درصد و برای مجلس ششم ٧١

ولی بسياری از صاحبنظران، با توجه ) شده بود
به تعداد واقعی واجدين شرايط، نسبت مشارکت 

 درصد برآورد ٤٥ تا ٤٠در اين  انتخابات را 
 قدر مسلم اينست که بيش از نيمی از. کنند می

دارندگان حق رأی اين انتخابات را تحريم 
در تهران، حتی بر پاية  گزارشهای . اند کرده

 درصد حائزين شرايط به ٣٠رسمی، کمتر از 
  .اند پای صندوقهای رأی رفته

صرفنظر از ميزان باالی آرای سفيد و 
 درصد کل ١٥باطله، که در اين انتخابات حدود 

ر قشرها شود، اجبا آرای ريخته شده برآورد می
هايی از مردم، به رغم نارضايتی و نفرت  و گروه

آنها از رژيم حاکم، برای شرکت در اين نمايش 
اين اجبار، . انتخاباتی هم، بايد در نظر گرفته شود

واجب «(در شرايط موجود، از مالحظات مذهبی 
و سياسی ) گيری خواندن شرکت در رأی» شرعی

 به مثالٌ مهر خوردن شناسنامه(و اجتماعی 
) منظور شرکت در کنکور و يا استخدام دولتی

خيزد و به ويژه، در روستاها و شهرهای  برمی
  .کند کوچک عمل می

رژيم، طبق معمول، با وقاحت تمام، » رهبر«
مردم در اين انتخابات را » گسترده«حضور 

خوانده و آن را » حماسه اسالمی و ملی«
اما . ديگری برای رژيم قلمداد کرد» پيروزی«

تحريف آشکار واقعيتها از جانب سردمداران 
جمهوری اسالمی، شگردی شناخته شده است که 

بست  اکنون، بيش از هميشه، درماندگی آنها و بن
واقعيت اينست که . سازد حکومتشان را برمال می

اکثريت مردم، با تحريم اين انتخابات، فقدان 
مشروعيت رسمی و علنی کليت رژيم اسالمی را، 

  .گر، نشان دادنديکبار دي
ای و دارودسته آن، با حذف حريفان  خامنه

توانند  های پيش از انتخابات، می چينی و مهره
ديگری برای » موفقيت«تصاحب مجلس هفتم را 

اما . خود در مقابل رقيبان حکومتی بخوانند
مجلسی که به اين ترتيب تعيين و تشکيل 

. شود، کمترين اعتباری در ميان مردم ندارند می
های پيشين در  هرگاه رقابتهای انتخاباتی دوره

، اين توهم را در بين بخشی از »ها خودی«بين 
های خارجی  اقشار در داخل و يا ناظران و رسانه

هم » دموکراسی«زد که، باالخره، نوعی  دامن می
در ايران وجود دارد، اين بار حذف و رد گستردة 

نيز در جريان تدارک انتخابات، » ها خودی«
اهيت اساساٌ ضد دموکراتيک مقولة انتخابات در م

چارچوب جمهوری اسالمی را کامالً عيان 
از چند » انتخابات«نمايشی که زير عنوان . ساخت

ماه پيش شروع شده و در اول اسفند به انجام 
به روشنی نشان داد که آنچه توسط اين . رسيد

شود، هيچگونه  رژيم به نام انتخابات برگزار می
های   با خواست و اراده آزاد تودهسازگاری

  .وسيع مردم ايران ندارد
عدم شرکت اکثريت مردم در اين انتخابات 

برای جناح اصالح طلبان » موفقيتی«نيز، متقابالً، 
شان به وسيله  حکومتی، که نامزدهای انتخاباتی

شورای نگهبان وسيعاً قلع و قمع شدند، محسوب 
اح به روند زيرا که معترضان اين جن. شود نِمی

تدارک انتخابات نيز، نتوانستند حمايت قابل 
شان، از  ا نسبت به حرکت اعتراضیای ر مالحظه

بين مردم جلب کنند و، اساساً، اقشار و 
هائی که در انتخابات گذشته به اين جناح  گروه

رأی داده بودند، از مدتها پيش، اميد و يا توهم 
وانگهی، . اند خود را دربارة آن از دست داده

چنان که ديديم، بخشی از عناصر و جريانات اين 
آنها خود خاتمی، هم نهايتاً به جناح، و در رأس 

برگزاری و شرکت در اين انتخابات ضد 
  .دموکراتيک تن دادند

طلبان  فروريختن توهمات نسبت به اصالح
ای که در  حکومتی و، همچنين، معرکه و مضحکه

» صالحيت«جريان تدارک انتخابات و تأييد 
داوطلبان، بر روی صحنه آمد، روند رويگردانی 

 نمايشها و تحريم انتخابات را، مردم از اينگونه
مسلماً . بيش از پيش، تأييد و تقويت نمود

موضعگيری قاطع اکثريت بزرگ شخصيتها، 
جريانات، احزاب و سازمانهای سياسی 
اپوزيسيون، در داخل و خارج از کشور، هم در 
مورد تحريم انتخابات اول اسفند، در گسترش و 

موثر تقويت رويگردانی مردم از اين رويداد، 
لکن خطاست اگر تصور کنيم که عدم . بوده است

شرکت گستردة مردم در اين انتخابات ناشی از 
تحريم آن به وسيلة جريانهای سياسی 

همان طور که روند ميزان . اپوزيسيون بوده است
مشارکت مردم در چند انتخابات گذشته و، به 

ويژه، نسبت مشارکت بسيار پائين آنها در 
، در »ای اسالمی شهر و روستاشوراه«انتخابات 

دهد، روند  سال گذشته، به روشنی نشان می
رويگردانی و تحريم گستردة انتخابات ساخته و 
پرداختة رژيم، از سالها پيش شروع شده و، رفته 

از اين نظر، موضع . رفته، افزايش يافته است
تر از مواضع و  ها، نه عقب اقشار وسيعی از توده

دموکراتيک و ترقيخواه، سياستهای اپوزيسيون 
بلکه حتی جلوتر از برخی جريانات سياسی بوده  

  .و هست
با آشکارتر شدن معنی و ماهيت ضد 
دموکراتيک انتخابات در شرايط حاکميت 
جمهوری اسالمی و، همراه با آن،  عيان شدن 
هرچه بيشتر فقدان مشروعيت اين رژيم و 

ها نسبت به  مخالفت و انزجار روزافزون توده
گيری  ن، مسئله تالش و مبارزه برای شکلآ

آلترناتيوی دموکراتيک و الئيک در برابر رژيم 
تر  حاکم نيز اهميت و ضرورتی بيشتر و مبرم

  .يابد می
برگزاری به هرترتيب انتخابات و تشکيل 

و (مجلس فرمايشی، همان طور که اشاره شد 
همچنان که تجربه همة رژيمهای استبدادی و ضد 

نه نقطه قوت رژيم )  ان داده استمردمی هم نش
اکثريت . بست و استيصال آنست بلکه نشانة بن

مردم، با عدم حضورشان در پای صندوقهای 
رأی در اول اسفند، باری ديگر، اعالم کردند که 

تابند و  حضور و حاکميت اين رژيم را برنمی
خواستار نظام ديگری برای تأمين حقوق و 

وشت آينده خود خواستهای اساسی و تعيين سرن
دانيم، از نفی و رد رژيم  اما، چنان که می. هستند

گيری آلترناتيوی مبتنی بر اراده  حاکم تا شکل
آزاد و خواستهای مردم، و برقراری آزادی و 
دموکراسی و تأمين عدالت، هنوز راهی دشوار 

  .در پيش است
های مردم، از دانشجويان،  توده

رگران و روشنفکران، معلمان و زنان، تا کا
زحمتکشان، با پيشبرد مبارزات صنفی و سياسی 
خود و با تالش برای ايجاد تشکلهای 

شان، به رغم تحمل فشار و  مستقل
های وحشيانه رژيم، اين راه را  سرکوبگری
جنبشهای اجتماعی جاری، نه . پيمايند پيگيرانه می

گيری  تنها در مقابله با رژيم حاکم بلکه در شکل
 مردم نيز نقش مهمی ايفا آلترناتيو مطلوب

در اين ميان، و از طريق ايجاد پيوندهای . کنند می
ها و با جنبشهای  گسترده با مبارزات توده

اجتماعی موجود، سازمانها و جريانات 
توانند و  اپوزيسيون دموکراتيک و الئيک نيز می

بايد با همکاری بيشتر و متحد کردن صفوف 
رد نظر مردم خود، در جهت ايجاد آلترناتيو مو

  ..تالش و مبارزه کنند
  

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
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به ” نه“در رفراندم 
جمهوری اسالمی 
.مردم پیروز شدند   
گفتگو بر سر آینده 
نقش کلیدی یافته 

.است  
 رضا اكرمي

پس از ماهها كشاكش در صفوف جناحهاي 
حكومت و بحث و جدل بر سر تعيين تركيب 
مجلس آينده ، سرانجام  اول اسفند ماه ، 
انتخابات فرمايشي مجلس هفتم در جمهوري 

  .ار گرديدزاسالمي برگ
 برآورد تخميني سايت انتر نتي رويداد هبنا ب

كه منعكس كننده ديدگاههاي حزب مشاركت 
مي باشد و احتماال اطالعات خود را از منابع 

“ خبري وزارت كشور مي گيرد ميزان 
” صندوقهاي رأي  “مردم در پاي ” مشاركت 

  . بدين قرار ذكر شده است
  . در صد٤٧ تا ٤٥ميزان شركت بين 

  . در صد ٢٠در تهران حدود     
در شهرهاي بزرگي چون اصفهان و تبريز 

  . در صد٣٠كمتر از 
  . در صد١٥ آراء باطله        

هر گاه از رأي خريدنها، تقلبات ، تهديدات 
،تطميها ، معذوريتها ي اداري و شغلي ،بويژه 

مطابق برآورد . در شهرهاي كوچك بگذريم 
زين شرايط به  در صد از حا ئ٣٠فوق ، تنها 

  . كانديداي مورد نظر خود رأي داده اند
البته اين واقعيت مانع خود فريبي علي خامنه 
اي رهبر رژيم اسالمي نشده است كه طي 

حماسه اسالمي “پيامي سراسر تناقض آميز از 
ياد نكند واز اعوان و انصاري كه اين ” و ملي 

رسانه “حماسه را بوجود آورده اند ، بويژه  
وي در پيام خود با ذكر . تشكر ننمايد ” ملي

انتخابات اول اسفند در زير “اين مطلب كه 
بمباران تبليغاتي دشمنان اهميتي فراتر از 
انتخابات سالهاي دفاع مقدس در زير بمباران 

بال فاصله الزم مي بيند تا به ”  شهرها دارد
نگراني ايي پاسخ گويد كه اساس مشروعيت 

. د ترديد قرار داده است چنين انتخاباتي را مور
انتخابات در محيطي “ در همانجا مي گويد 

كامال آزاد و به شيوه كامال سالم و قانوني 
انجام گرفت و نتيجه آن هر چه باشد در نهايت 
اعتبار است و قضاوت آمريكايهاي مستكبر و 

ياوه گو در باب اين انتخابات از نظر مردم و 
  ” .مسئوالن كشور پشيزي ارزش ندارد

اما بر كسي پوشيده نيست كه بيان همين نكته 
، خود به تنهائي كافيست تا بتوان بر دشواري 
اثبات مشروعيت اين انتخابات ، و در پرتو آن 

  .،كل  نظام تحت رهبري وي پي برد
انتخابات هفتمين دوره مجلس البته صحنه 
آزمايش جناح موصوم به اصالح طلب رژيم 

 انتظار مي رفت نه اين جناح چنانكه. نيز بود
توانست سياست روشن و بسيج كننده اي در 
پيش بگيرد و نه از  انشعاب در درون خويش 

  . پيشگيري كند
تا جائيكه به ميزان مشاركت مردم در انتخابات 
مربوط مي شود به احتمال قوي اگر چهره 
هاي  شناخته شده تر اين جناح هم در ليست 

غييري حاصل كانديداتوري باقي مي ما ندند  ت
نمي شد ، چنانكه آراء ريخته شده به نام آنها 

  .از جمله مهدي كروبي نشان مي دهد 
 اما نكته مهم در اين باره درسي است كه آنها 
مي توا نستند و يا مي توانند از اين گذر بگيرند 

حزب “ كه چنانكه مصاحبه دو تن از مسئولين
بعد از ظهر شنبه ” مشاركت ايران اسالمي 

باز قرار است  در مورد اينها . ن مي دهد نشا
  . نيز در بر همان پاشنه به چرخد

به ياد داريم كه پاشنه آشيل اين جناح از 
حكومت اسالمي ،براي تمامي دوران پس از 
دوم خرداد و بويژه از فرداي كسب اكثريت 
كرسي هاي مجلس ششم پيشبرد اهداف و 
شعارهاي وعده داده شده به مردم در زمينه 
اصالحات سياسي ، بر قراري حكومت قانون و 

ست كه تمام تناقض آشكار اين اهداف با قانوني
اختيارات را در يد و قدرت ولي فقيهي قرار 
داده است كه بر فراز هر قانونيست و حاكميت 

اينان به اعتبار همين قانون و . آن مطلق است 
قدرت از صحنه رقابت جناحي نيز حذف شدند 
اما آقايان مصاحبه كننده باز هم دنبال معجزه 
د از همين امامزاده اند و آقاي علي شكوري را

معاون دبير كل حزب مشاركت ضمن وعده 
مصاحبه غريب الوقوع آقاي محمد رضا خاتمي 
دبير كل ، كه قرار است به زودي انجام شود  ، 
خود خطوط اساسي سياست آينده اين جريان 
را با ذكر دو گزينه كه مي تواند در پيش رو 

گزينه ظرفيت قانون “ .باشد چنين بيان مي دارد
 و اعمال دمكراسي در اساسي براي پيشبرد

به ” كشور و يكي ظرفيت اصالح قانون اساسي
در حال حاضر گزينه مطلوب گزينه “ گفته وي 

اول است ، بنا بر اين بايد بر ظرفيت هاي 
قانون اساسي اميدوار باشيم همچنانكه در 

رضايت مندي ) ره(زمان حيات حضرت امام 
مردم ، احساس آزادي در جامعه و محترم 

ون اساسي در جامعه بر اساس همين بودن قان
واگر گزينه جايگزين ”   “قانون وجود داشت 

اين امر در دستور قرار گيرد نتيجه آن 
  ”.مشخص نخواهد بود

البته اين انتخاب و گزينه نه امر جديديست و نه 
براي نيروئي كه خود را به . از سر تصادف 

مورد “همان اندازه پاسدار و وامدار ارزشهاي 
و حتي در . ميداند كه جناح رقيب ” م امام احترا

مواردي كاتوليك تر از پاپ ، بيان چنين 
  .مواضعي دور از انتظار نيست 

 اما نكته گرهي از فرداي اين انتخابات ، 
مواضع آن دسته از احزاب و سازمانهاي 
اپوزيسيون رژيم است كه به نحوي از انحاء 

فاي در كازار پر تحول پس از دوم خرداد از اي
صحنه به . نقشي فعال و مستقل باز ماندند

شدت ضد دمكراتيك اين انتخابات و پيش بيني 
رويگرداني كسترده مردم از صندوقهاي رأي 
و لو در تاكتيك هم شده همسوئي كسترده 
ترين بخش اپوزيسيون رژيم را در عمل به 

آيا چنين همسوئي ايي ميتواند .وجود آورد 
دستيابي به منشأ گفتگوهاي ضرور، جهت 

مشي اي كمابيش همگون در مقابل حاكميت و 
صفبنديهاي جديد درون آن و تقويت مبارزات 
آزاديخواهانه مردم گردد ؟ موضوعيست قابل 

  . تعمق و مي بايست براي آن تالش كرد
اوضاع جهاني ، عليرغم تمام پيچيدگيها و 
بغرنجيهايش به گونه ايست كه هر گاه مردم و 

با حرف مشخصي به صحنه اپوزيسيون رژيم 
بيايند به احتمال زياد در راستا ي اين تمايل 

  . جهت گيري خواهد كرد 
مردم ايران در كثرت ميليوني و در پاي 
صندوقهاي رأي ، حتي بر مبناي آمار رسمي ، 
بر مشروعيت مورد ادعاي رژيم مهر پايان زد 

آنچه امروز مي ماند نه بيان نفي گونه . ند 
به بيان برخي رسانه هاي بين رژيمي است كه 

المللي ، مردم در اول اسفند ماه به تشيع جنازه 
آن رفتند ، بلكه تدوين و توافق عمومي بر 
اهداف و شعارهائيست كه مي بايست به 

  . استقرار نظام جايگزين منجر گردد
  
  

  :کمک های مالی رسيده
   يورو۲۵۰هواداران سازمان در استراليا  

 فرانک ۵۰۰ سوئيس  هواداران سازمان در
  سوئيس

   کرون نروژ۱۶۰۰هواداران سازمان در نروژ  
   يورو۲۴۶کمک مالی ناهيد   

  
  

لی خود با کمک های ما
، مارا در انجام 

  ان یاری رسانیدوظایفم
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  چگونگی تدارک انتخابات مجلس هفتم
  انتخابهای پیش از  انتخابات

دعوای شديد بين جناحهای حکومتی،  در 
جريان تدارک انتخابات هفتمين دورة مجلس 

. ماه شروع شد  دي٢١شورای اسالمی، در 
زير کنترل »  هيأت مرکزی نظارت« روزی که 

شورای نگهبان، فهرست نامزدهای تأييد شده 
بنا به اين فهرست، . مجلس را اعالم کردنمايندگی 

و به قولی، ( نفر ٣٣٠٠نزديک به »  صالحيت«
 نفر از ٨٢از داوطلبان، از جمله )  نفر٣٦٠٠حتی 

  .نمايندگان مجلس فعلی، رد شده بود
اعتراض اصالح طلبان حکومتی، در 
مجلس و دولت، نسبت به رد گسترده صالحيت 

 قديمی ای از دعوای نامزدها، اما اوج تازه
جناحهای عمدة رژيم  بر سر تصاحب کرسيهای 
مجلس بود که از ماهها و سالها پيش جريان 

ای پس از  در واقع، جناح خامنه. داشته است
شکست فضاحتبارش در انتخابات دورة ششم و 
سپردن اکثريت وسيع مجلس به جناح رقيب، بر 
آن شده بود که، ضمن تالش همه جانبه برای 

ين مجلس، از تکرار اين شکست، کردن ا» ناکار«
به هر ترتيب، جلوگيری کرده و مجلس هفتم را از 

و بدين منظور هم، آن جناح، تمامی . آن خود کند
  .تمهيدات الزم را چيده بود

گذشته از تهديدات پنهان و آشکار عليه  
نمايندگان جريان اصالح طلب حکومتی و عالوه 
بر پرونده سازی و يا تکميل و رو کردن 

که طرفين درگيری تعداد فراوانی از (ها  پرونده
در دستگاه قضائی، ) آنها را در اختيار دارند

شورای نگهبان نيز سخت سرگرم تيز کردن تيغ 
خود بود که در انتخابات » نظارت استصوابی«

پيشين نيز برائی خود را در قلع و قمع رقيبان و 
از اوايل سال جاری، . مخالفان نشان داده بود

شورای نگهبان در استانها فعال » اتر نظارتیدف«
شده و، به رغم اعتراضات موردی دولت خاتمی 
نسبت به غيرقانونی بودن آنها، تشکيالت وسيعی 

اين . ای سنگين، به وجود آورده بود را با بودجه
، حتی پيش از آن که مراحل قانونی »دفاتر«

تدارک انتخابات مجلس هفتم آغاز شده و يا اصالً 
 به عنوان نامزد نمايندگی ثبت نام کرده کسی

آوری اطالعات دربارة افراد و  باشد، کار جمع
. جريانها را در شهرستانها شروع شده بودند

ضمناً اين تشکيالت هم عمالً به مجموعه (
دستگاههای اطالعاتی موجود و موازی رژيم 

  ).افزوده شده است
حتی قبل از آن که نوبت به بررسی 

ديداها برسد، در مرحله دعوت از کان» صالحيت«
در » هيأت اجرائی«و تشکيل » معتمدين«

کار اطالعاتی دفاتر »  ثمره«های انتخاباتی،  حوزه
به گفتة : نظارتی شورای نگهبان آشکار گرديد

» معتمد« هزار ٢٩خود وزير کشور، از ميان 
که خانواده «معرفی شده، نزديک به ده هزارنفر 

های فرهنگی و يا  هشهدا و ايثارگران، چهر
، از جانب هيأتهای »روحانيون محترم هم بودند

. شدند» رد صالحيت«نظارت شورای نگهبان 
هيأتهای «مقصود از اين کار، طبعاً، آن بود که 

که زير کنترل فرمانداران و (هم » اجرائی
از آدمهای مورد نظر شورای ) استانداران هستند

مات نگهبان تشکيل شود و همه مراحل و مقد
برگزاری انتخابات، از  ابتدا تا انتها، تحت نظارت 

وزارت کشور دولت . باشد»  شورا«و کنترل اين 
خاتمی هم طبق معمول، عقب نشينی کرده و 
نهايتاً، به خواسته شورای نگهبان در  اين باره 

  .تن داد
رسيدگی به صالحيت داوطلبان نمايندگی 

در مجلس، طبق مقررات موجود، در وهله نخست 
هيأت اجرائی و سپس در هيأت نظارت و، در 

) در صورت اعتراض به نظر هيأت نظارت(نهايت 
افرادی . شود در خود شورای نگهبان انجام می

که به عنوان نامزد نمايندگی در اين دوره از 
انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند بالغ بر 

 ٨٢٠٠و بنا به برخی گزارشها، حدود ( نفر ٨١٤٥
ياس «بر اساس آماری که روزنامة . دندبو) نفر
ارائه کرده، تعداد دواطلبانی که » نو

شان توسط خود هيأتهای اجرائی رد  صالحيت
بخشی از .  نفر بوده است٩٠٠شده است، حدود 

اين عده، ظاهراً، به دليل نداشتن شرايط قانونی 
مثالً سن يا سطح (اوليه انتخاب شوندگان 

رد صالحيت بخشی اند، اما  رد شده) تحصيالت
، »سياسی«ديگر از آنها نيز بنا به مالحظات 

چنانکه مثالً . و نظاير اينها بوده است» اطالعاتی«
و يا وابسته »  مذهبی–ملی «صالحيت داوطلبان 

در شهرستانها به » نهضت آزادی ايران«به 
وسيله هيأتهای اجرائی رد شد و در حوزة 

ر رد و شان يک با انتخابی تهران  نيز صالحيت
مسئلة رد صالحيت . باری ديگر تأييد گرديد

نامزدها توسط هيأتهای اجرائی، که اعتراضاتی 
طلبان  را هم در مطبوعات وابسته به اصالح

حکومتی به دنبال داشت، موجب بروز اختالف 
نظر درون دولت خاتمی و به ويژه بين وزارت 

  .اطالعات و وزارت کشور شد
 مراجع وزارت اطالعات رژيم يکی از

و يا کسب اطالع از » استعالم«چهارگانه » قانونی«
سه مرجع (وضعيت و سوابق داوطلبان است 

ديگر عبارتند از دستگاه قضائی، نيروهای 
پاسخهای وزارت ). انتظامی و ثبت احوال

اطالعات به استعالمهای هيأتهای اجرائی، چنان 
های داخل نوشتند، يکی از  که برخی از روزنامه

صلی رد صالحيت تعداد زيادی از نامزدها داليل ا
بود و ضمناً، از تشکيل » هيأتها«به وسيله اين 

برای تعدادی از نمايندگان » امنيتی«پروندة 
وزير اطالعات، در . داد مجلس کنونی نيز خبر می

 دی، با اعالم اينکه ١٣ای مطبوعاتی در  مصاحبه
در صورت تشخيص اين امر که شخصی «

ی غيرقانونی و (ها  اين گروههوادار و يا عضو
است از ورود او به مجلس جلوگيری ) برانداز

بعد از تشکيل مجلس هم شخص . شود می
ای  مصونيت ندارد و اگر مشخص شود نماينده

عضو گروهی برانداز است قانون اين حق را به 
دهد که بعد از نمايندگی فرد  وزارت اطالعات می

طالعات وزارت ا« : ،  گفت »را دستگير کند
تعدادی از نمايندگان فعلی را به دليل امنيتی و 

رسد  تعداد کمی نيز که به يک درصد هم نمی
دربارة کمتر «: و افزود » اعالم سابقه کرده است

 نفر از نمايندگان فعلی، اعالم سابقه و ٣٠از 
اهللا منتظری هم  ، هواداران آيت»ايم وضعيت کرده

 پرونده از جمله کسانی هستند که مشمول اين
سخنگوی . اند سازی وزارت اطالعات واقع شده

ماه، با اشاره به اينکه وزارت   دي١٥دولت در 
اطالعات، مفلدين و مروجين منتظری را به چند 

با «دسته تقسيم کرده است، اعالم کرد که 
اهللا منتظری طبق نظر  مروجين سياسی آيت

شود و  شورای عالی امنيت ملی برخورد می
 از نمايندگان با استناد به اين امر صالحيت برخی

لکن بحث و . »مورد بررسی قرار گرفته است
صحبتهای درونی مربوط به رد صالحيت حدود 

 تن از داوطلبان توسط هيأتهای اجرائی ٩٠٠
هنوز به جايی نرسيده بود که موج بسيار 
سنگينتر حذف داوطلبان از جانب هيأتهای نظارت 

ستجات حکومتی را از راه رسيد و دعوای ميان د
  .ای بخشيد اوج تازه

 نفر نامزد نمايندگی که از ٧٢٢٨از بين 
طرف هيأتهای اجرائی به هيأتهای نظارت 
شورای نگهبان معرفی شده بود، طبق فهرست 

 ٤٥ نفر، يعنی حدود ٣٢٩٣، صالحيت »ياس نو«
درصد، به وسيله نهادهای وابسته به شورای 

 اساساً ضد هرچند که اين شيوة. نگهبان رد شد
دموکراتيک تقريباً در تمامی انتخابات دوران 
حاکميت جمهوری اسالمی، مورد عمل و رايج 

انجام شده در اين دوره » تصفيه«بوده است، اما 
از انتخابات مجلس هم رکوردی در کارنامة سياه 

در انتخابات مجلس . شود رژيم محسوب می
 نفر از ميان حدود ٢١٠٠پنجم، صالحيت بيش از 

 نامزد ثبت نام کرده، و در انتخابات مجلس ٥٣٦٠
 ٦٨٥٠ نفر از مجموع ٧٥٠ششم، صالحيت حدود 

بايد خاطرنشان . داوطلب نمايندگی رد شده بود
های وسيع نيز، اساساً و »تصفيه«کرد که اين 

غير «هاست، وگرنه »خودی«عمدتاً، متوجه 
ها که در قاموس انتخابات اين رژيم »خودي

  .داردمحلی از اعراب ن
  تحصن نمايندگان

اعالم رد صالحيت گسترده کانديداها، و 
 نفر از نمايندگان مجلس، ٨٠از جمله حدود 

اعتراض شديد عناصر و مقامات و تشکلهای 
جناح اصالح طلب حکومتی در مجلس و دولت را 

 ٢٢(» شرق«به طوری که روزنامه . برانگيخت
 نفر از ١٨٠کند، ابتدا صالحيت  نقل می) دی
 ٢٠٣از مجموع (ندگان وابسته به اين جناح نماي

به وسيله ) نماينده طرفدار خاتمی در مجلس
هيأتهای نظارت رد شده بود، اما در پی 

يابد   نفر کاهش می١٣٥ها، اين تعداد به »رايزنی«
اعتراض شديد آقايان خاتمی و «و سپس در پی 

، تعداد آنها، در »کروبی به مقامات عالی نظام
هلت رسيدگی در هيأت مرکزی آخرين ساعات م
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همه اينان . کند  نفر تقليل پيدا می٨٥نظارت، به 
نيز، بجز دو يا سه نفر، مربوط به جناح  اکثريت 

و » مجلس، يعنی جبهه مشارکت ايران اسالمی
هستند » دوم خردادی«ديگر احزاب و سازمانهای 

و دو نايب رئيس و شش عضو هيأت رئيسه 
اند که  نيمجلس فعلی هم از جمله کسا

  .شان رد شده است صالحيت
 تن از نمايندگان، از روز ٨٠بيش از 

 دی، تحصن نامحدود خود را در ٢١يکشنبه 
ای که در همان روز  در بيانيه. مجلس آغاز کردند

انتشار يافت، نمايندگان متحصن ضمن اعالم 
ما نظارتی را که منجر به حذف اراده و «اينکه 

را با بحران حق حاکمه ملت گردد و نظام 
مشروعيت رو به رو سازد و منافع و امنيت ملی 
را با خطر مواجه بسازد و باالخره  اساس 
انتخابات را مخدوش نمايد، غيرقانونی دانسته و 

، به »دانيم نتيجه آن را نا موجه و غير معقول مي
رفتارهای غيرقانونی هيأت مرکزی شورای «

»  هماعتراض کرده و اين موضعگيری را» نگهبان
در راستای دفاع از حقوق شهروندی و حق 

در پی حرکت . قلمداد کردند» قانونی انتخاب آزاد
اعتراضی نمايندگان، چهارتن از معاونان خاتمی 

 نفر از ٢٧ نفر از اعضای دولت و همچنين ١٢و 
برخوردهای «استانداران هم، با اعتراض به 

غيرقانونی و يکسويه هيأتهای نظارت که عمالً  به 
حذف بخش قابل توجهی از جريانهای وفادار به 
انقالب اسالمی و نظام از عرصه انتخابات منجر 

، از رئيس دولت و رهبر رژيم »خواهد شد
برگرداندن «خواستار اقدام عاجل و دخالت برای 

» روال انتخابات به مسير صواب و طريق قانونی
در صورت عدم حصول «شدند و اعالم کردند که 

در شرايطی که «و » دت يک هفتهنتيجه ظرف م
امکان تأمين سالمت و آزادی انتخابات و حقوق 

از مسئوليت » اساسی شهروندان فراهم نباشد
  .کنند گيری می خود کناره

رئيس مجلس در سخنرانی پيش از 
 دی، ضمن دفاع ٢٤دستور خود در جلسة علنی 

، »بر اساس سند و مدرک«از امر نظارت و حذف 
لکرد هيأتهای نظارت، ارقامی را از در انتقاد از عم

گزارش وزارت کشور به رئيس جمهوری دربارة  
 نفر ١٣٧٠به گفته وی، . رد صالحيتها، ارائه کرد

اند  شده» رد صالحيت« نفری که ٣٦٠٠از مجموع 
اند  شده» عدم احراز صالحيت«کسانی هستند که 

يعنی که هيأتهای . »احراز عدم صالحيت«و نه 
اند و يا فرصتی برای  شناخته  نمینظارت آنها را

اند  شناسائی و يا رسيدگی به سوابق آنها نداشته
 نفر ١٥٨٨! اند ردکرده» ای فله«و بنابراين آنها را 

از حذف شدگان هم افرادی هستند که مراجع 
اند و  چهارگانه چيزی دربارة آنها ننوشته

هم برای رد آنها وجود » مدرکی«بنابراين قانوناً 
طبق اظهارات کروبی، دليل رد . استنداشته 

عدم التزام « نفر از آنان را نيز ١٢٢٤صالحيت 
عدم وفاداری به قانون «و » عملی به اسالم

وی همچنين با اشاره ... اند  ، اعالم داشته»اساسی
هيأتهای نظارت طوری برای يک مجلس «به اينکه 

در اين رد «: ، گفت »اند چينی کرده خاص مهره
 نشستند برنامه ريزی و جدول کردنها قشنگ
کجا اگر دو نفر اصالح طلب باشند . بندی کردند

کجا اگر همه حذف . شود شان پاره می رأی
رئيس . »...شود و  بشوند چه کسی قبول می

مجلس در پايان سخنرانی خود، ضمن تذکر به 
مذاکرات و «نمايندگان متحصن که گفته بودند 

، اظهار »استای نرسيده  چنين و چنان به نتيجه
همين . نخير، مذاکرات خيلی نتايج داشته«: داشت 

اشاره به (» !مجلس ثمره مذاکرات است عزيز
مراجعه کروبی و نبوی و ديگران به رهبر در 

ای در مورد اعالم   و دخالت خامنه٧٩فروردين 
نتايج انتخابات تهران توسط شورای نگهبان پس 

گيری  و نتيجه) از دو ماه معطلی و سرگردانی
از شورای محترم نگهبان انتظار داريم «کرد که 

آنهائی را که سند دارد، ما هم جزو مدافعين 
شويم، آنهائی که سند ندارد، برگرداند و  می

انشااهللا که شورای ... رقابت جدی شروع بشود 
کند، اگر حل نکرد ما به رهبری  نگهبان حل می

  .»کنيم مراجعه می
ن جلسه رئيس جمهوری نيز که در هما

حضور ) برای تقديم اليحه برنامه چهارم(مجلس 
يافته بود، در نشستی غيرعلنی با نمايندگان 
مجلس به بحث و بررسی مسئله رد صالحيتها و 

او نيز با انتقاد از . اعتراضات نمايندگان پرداخت
اقدامات صورت گرفته در مورد رد «اين که 

نکه و اعالم اي» صالحيتها منطبق با قانون نبوده
بايد همه رد صالحيتها بر اساس مدارک و «

دولت از «، قول داد که »مستندات قانونی باشد
همه ظرفيتهای  قانونی خود استفاده و برای 
احيای حقوق از دست رفته همه داوطلبان تالش 

خاتمی با اشاره به ادامه تالشهای . »خواهد کرد
خود و کروبی طی روزهای آينده، از نمايندگان 

  . خواست به تحصنشان پايان دهندمعترض
هرچند که تحصن نمايندگان معترض در 

 تن ٣٠ تا ٢٠روزهای بعد هم ادامه يافت و حتی 
ديگر از نمايندگان هم به آنها پيوستند، ولی اين 

بينی بود، نتوانست  حرکت، همانطور که قابل پيش
واکنش وسيعی در جامعه، و حتی در سطح 

هائی  در   مراسم و سخنرانی.تهران ايجاد کند
اينجا و آنجا برگزار شد، چند صد تن از 

های سياسی، فرهنگی يا دانشگاهی، غالباً  چهره
هائی  وابسته به جريانات دوم خردادی، اعالميه

تهديد به . در حمايت از متحصنان منتشر کردند
لکن ... استعفای جمعی معترضان مطرح شد و 

ايگاه اجتماعی خود اينها نتوانستند پشتيبانی پ
طلبان حکومتی و يا تشکلهای موجود  اصالح

. دانشجوئی را نسبت به اين حرکت جلب نمايند
بار نمايندگان متحصن  های تناقض تکرار بيانيه

هائی که از يکسو همراه  بيانيه. نيز کارساز نشد
با مدح و ستايش بسيار خمينی بود که، در واقع، 

از اصل واليت (خشت اول اين بنای کج و معوج 
مطلقة فقيه گرفته تا شورای نگهبان و نظارت 

را همو گذاشته است، و از سوی ) استصوابی
ديگر، برای حقوق از دست رفته مردم و ناديده 

. کرد گرفتن حقوق شهروندان مرثيه خوانی می
 سال گذشته بطور مستمر ٢٥حقوقی که طی 

نقش گرديده و اگر خود اصالح طلبان حکومتی 
اند، برای   پايمال کردن آنها همدست نبودههم در

. اند جلوگيری از آن نيز کاری انجام نداده
های اينان در اين باره به جايی  گوئی تناقض

گرفتند که  رسيد که به حريفان قلدر خود ايراد می
هستيد، چرا » ذوب در واليت فقيه«اگر مدعی 

  !گيريد ولی فقيه را ناديده می» رهنمودهای«
» باال«ها، از همان ابتدا، به   نگاهاما عمده

بود، اگرچه ناتوانی » زنی در باال چانه«و 
معترضان در بسيج حمايت وسيع در داخل هم، 

زنی آنها در اين زمينه را هم  توان محدود چانه
به دنبال مراجعات و  مذاکرات . کرد محدودتر می

مکرر خاتمی، کروبی و ديگران با مقام رهبری، 
ديدار با اعضای شورای نگهبان،  ای در  خامنه

در » شورا«ضمن تأکيد مجدد بر وظيفه اين 
داوطلبان نمايندگی، گفت » احراز صالحيت«مورد 

احراز يقينی ممکن نيست، در اين «که چون 
مسئله احراز عرفی و عقالئی کافی است که اين 

او . »آيد احراز نيز از قرائن و شواهد به دست می
 داوطلبانی که اکنون دربارة بررسی صالحيت

در مورد «: نماينده مجلس هستند نيز اظهار داشت
اين افراد اگر صالحيت آنان در دوره قبل مورد 
تأييد قرار گرفته است بايد اصل بر صحت 
. »گذاشته شود مگر آن که خالف آن ثابت گردد

 ٦٣٠وزارت کشور، برمبنای اين صحبتها، اسامی 
س ششم و يا نفر از داوطلبانی را که در مجل

مجالس قبلی مورد تأييد شورای نگهبان قرار 
نهاده و » شورا«گرفته بودند، در اختيار دبير اين 

در . خواستار رسيدگی و اعالم صالحيت آنها شد
 نفر بودند ٣٩٠ميان اين فهرست خاص هم حدود 

ای راجع به  گونه سابقه که مراجع مربوطه هيچ
، مطابق اصل آنها اعالم نکرده بودند و بنابراين

شان بايد مورد تأييد  ، صالحيت»استحصاب«
ولی چنان که خود وزيرکشور اعتراف . بود می
متأسفانه شورِای نگهبان  به هيچ نحو اين «کرد

نظر مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار نداد 
و طبق رويه خودش و روالی که داشتند عمل 

  .»کرد
نمايندگان مجلس در تالشی مجدد برای 

رهبری به مواد قانونی، » فرمايشات«ديل تب
 بهمن ارائه کردند که ٥طرحی سه فوريتی در 

طبق آن بايد اوالً تشخيص شرايط انتخاب 
التزام به (شوندگان مندرج در قانون انتخابات 

اسالم، قانون اساسی، واليت فقيه، حسن شهرت 
صورت بگيرد، و » هيأت معتمدين«توسط ...) و 

ه کسانی که در ادوار گذشته ثانياً صالحيت کلي
اند، تأييد  داوطلب نمايندگی بوده و تأييد شده

ارائه چنين طرحی شتابزده، که . شده تلقی گردد
آميز هم بود، نشانه ديگری از  بسيار تبعيض

تصويب آن هم . درماندگی اکثريت مجلس بود
گرهی از کار آنان نگشود و، چنان که انتظار 

هبان به دليل رفت، از جانب شورای نگ می
  .وتو شد» مغايرت با شرع و قانون اساسی«

سران «در پی تشکيل جلسة ديگری از 
ای  ای، خاتمی وکروبی نامه در حضور خامنه» قوا

به رهبر نوشته و پيشنهاد کردند که رسيدگی 
مجدد به صالحيت داوطلبان تأييد نشده، بر 

وزارت » نظر کارشناسی«مبنای پاسخها و 
ای، ظاهراً، با اين  خامنه. پذيرداطالعات انجام 

پيشنهاد موافقت کرده و از دبير شورای نگهبان 
نظر روسای قوای مجريه و مقننه «خواهد که  می

در اجرای همين پيشنهاد، وزارت . کند» را تأمين
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 نفر به شورای نگهبان ٣٦٠اطالعات فهرستی 
اما شورای نگهبان صالحيت فقط . فرستد می

 فهرست را تأييد و بقيه را  نفر از اين٤٠حدود 
کند و، عالوه بر آن، صالحيت چندصدتن  رد می

ای  که قبالً به صورت فله(از داوطلبان گمنام را 
  .کند تأييد و اعالم می) رد شده بودند

با پايان يافتن مهلت رسيدگی نهائی و 
 بهمن، ١٠اعالم ليست کانديداهای تأييد شده در 

تِم در مقابله با و ناکامی همة تالشهای جناح خا
ای در اين زمينه و، به ويژه،  دار و دستة خامنه

اخذ تأييد صالحيت نمايندگان رد شده، حدود 
ای،   نفر از نمايندگان، با صدور بيانيه١٢٥

اين . جمعی خود را اعالم داشتند استعفای دسته
استعفا نيز، چنانکه پيداست، در وضعيتی بسيار 

يندگان معترض نه  که نما حقارتبار و در حالتی
بگيرند و نه » باال«توانسته بودند امتيازی از 

. جلب نمايند، اعالم گرديد» پائين«حمايتی را از 
در چنين شرايطی، تداوم و حتی تشديد تهاجم 

بينی بود، به طوری که  جناح مقابل نيز قابل پيش
طرح انواع اتهامات عليه نمايندگان معترض و 

 به بازداشت و محاکمه همفکرانشان، و تهديد آنها
در کار مجلس و در برگذاری » اخالل«به دليل 

انتخابات نيز، در اين ايام، رواج بيشتری يافته 
  .است

ای، طی يک سخنرانی به مناسبت  خامنه
 ١٥در »  چهلم درگذشت قربانيان زلزلة بم«

انتخابات مجلس حتی «بهمن، با تأکيد بر اين که 

سفند برگزار بدون يک روز تأخير، در اول ا
تواند به  کسی نمی«: ، اعالم داشت»خواهد شد

علت مخالفت با يک روش يا يک پديده، وظايف 
قانونی خود را انجام ندهد و شانه خالی کردن از 
مسئوليت به شکل  استعفا يا به هر شکل ديگر، 

: و افزود » خالف قانون و هم حرام شرعی است
 با زياده و در اين ماجرا، کسانی هم هستند که« 

خواهند کار خود را به  خواهی و گردن کلفتی می
ها، فشارهای زيادی  اين افراد و گروه. پيش ببرند

بر رئيس جمهور، رئيس مجلس و شورای نگهبان 
وارد آوردند اما روسای محترم دو قوه و 

های فشار و  شورای نگهبان در برابر گروه
. »خواه ايستادگی کردند که جای تشکر دارد زياده

 روزه نمايندگان ٢٦فردای آن روز، پايان تحصن 
معترض، رسماً از جانب محمد رضا خاتمی، نايب 
رئيس مجلس، اعالم و، در عين حال، بر تداوم 

دو روز پس از . استعفای آنها هم تأکيد گرديد
آن، خاتمی و کروبی با ارسال نامة مشترکی به 
رهبر رژيم، ضمن تکرار انتقادات خويش نسبت 

سپاس فراوان از اهتمام «شورای نگهبان، و به 
وی، اعالم کردند که انتخابات در روز » دلسوزانه

اول اسفند توسط وزارت کشور و همه همکاران 
. دولت در سراسر کشور برگزار خواهد شد

ای هم، در پاسخ خود به اين نامه، ضمن  خامنه
وحدت و «تشکر متقابل، همه مسئوالن را به 

فراخوانده » ری پرشور انتخاباتبرگزا«و » همدلی
های  ناديده گرفتن برخی گاليه«و خواستار 

در پی اين رويدادها و .شد» ها از يکديگر دستگاه
که » جبهه دوم خرداد«ها، انشقاق در  موضعگيری

از چندی پيش بروز کرده بود، آشکارتر و 
اين ائتالف که عمدتاً حول محور . شديدتر شد

گرفته بود، در انتخابات مجلس ششم شکل 
جريان تدارک انتخابات مجلس بعدی برهم 

در . دو شقه شد» جبهه دوم خرداد«خورده و 
سازمان مجاهدين «و »  جبهه مشارکت«که  حالی

و چند جريان ديگر اعالم کردند » انقالب اسالمی
که در اعتراض به روند برگزاری انتخابات و رد 
گستردة صالحيتها، در اين انتخابات شرکت 

کارگزاران «، »مجمع روحانيون مبارز«کنند،  مین
، »حزب همبستگی«و » خانه کارگر«، »سازندگی

آمادگی خود را برای مشارکت در اين انتخابات 
و ارائة ليست کانديداها، اعالم داشته و ائتالف 

هم بدين » ائتالف برای ايران«جديدی زير عنوان 
  .منظور ايجاد کردند

 گزينشها که ها، حذفها و پس از تصفيه
در جريان تدارک انتخابات هفتمين دوره مجلس  

 هزارنفر ٥اسالمی صورت گرفت، نهايتاٌ حدود 
» رقابتهای«کانديدای تأييد شده برای شرکت در 

انتخاباتی باقی مانده است که از اين تعداد نيز، 
در آخرين روزهای پيش از رأی گيری، بيش از 

اعالم  نفر انصراف خود را از نامزدی ٦٠٠
انتخابات روز اول اسفند برای تعيين . اند کرده

) بدون حوزه بم( کرسی مجلس ٢٨٩صاحبان 
  .شود برگزار می

 

 انتخابات مجلس و موضع ما
انتخابات مجلس هفتم قرار است تا چند هفته  

حکومتيان از محافظه کاران تا . ديگر برگزار شود
  اصالح طلبان با فراخواندن وسيع مردم به پای
صندوق های رای، در نظردارند مشروعيت 
نداشته خويش را در چشم جهانيان به نمايش 

در صفوف اپوزيسيون دمکرات و . بگذارند
جمهوری خواه، بالعکس در اکثريت قاطع، عدم 
مشارکت در انتخابات و خالی گذاشتن صندوق 
ها از آراء، بيش از هر زمان ديگری مقبوليت پيدا 

تالش اند که صفوف خويش اينان در . کرده است
را برای تشويق مردم به تحريم انتخابات فشرده 

  .تر کنند
در جمهوری اسالمی انتخابات از معنای واقعی 

مردم هيچگاه حق اعمال اراده . اش تهی است
. آزاد از طريق صندوق های رای را نداشته اند

اما اين بی حقی برای برگزيدن . بی حق اند
آنچه . مر تازه ای نيستنمايندگان واقعی شان ا

که تازه است محدود کردن و بازهم محدود 
کردن دايره داوطلبانی است که بارها و بارها از 

اين محدوديت . صافی شورای نگهبان گذاشته اند
در شرايطی است که مردم تجربه انتخابات 

آن بار مردم . مجلس ششم را پشت سر دارند
. داکثريت مجلس را به اصالح طلبان سپردن

ساختار حکومت اما، تصويب قوانين و اجرای 
آنها را با سد شورای نگهبان و مجمع تشخيص 

حتی بفرض گذشتن از . مصلحت مواجه می نمود
اين سدها، باز مجلس تيغ حکم حکومتی واليت 

در جريان چند . فقيه را بر روی گردنش داشت
فقره انتخابات که پس از دوم خرداد رخ داده 

 خود را روشن وبی ابهام فرياد است، مردم پيام
از هر انتخابات، رفراندومی عليه . کرده اند

اگر در چند سال . استبداد و بی عدالتی ساختند
گذشته مخالفت با جناح مسلط به ناگزير سودش 
به حساب اصالح طلبان ريخته می شد، امروز 
اصالح طلبان که بند نافشان به کيان نظام بسته 

حکومت به . اجمنداست، خود در معرض ته
شمول هر دو جناح اش ديگر جذبه ای برای 

روی برتافتن مردم را حکومت باور . مردم ندارد
از اينرو در اين انتخابات توجه رژيم . کرده است

بيش ازآنکه به داخل باشد، به بيرون از 
اما افکار عمومی جهانيان به سمتی . مرزهاست

سير می کند که حکومتهای استبدادی نظير 
جمهوری اسالمی، موقعيت گذشته شان را در 

و اين در شرايطی است . جهان از دست داده اند
که در هيچ دوره ای نيروهای خارجی تا بدين حد 

در . در سرنوشت جامعه ما تاثير گذار نبوده اند
اين اوضاع عدم مشارکت وسيع مردم در 
انتخابات زمينه و بستر مناسبی برای افزايش 

حکومت پديد می آورد و امکان فشار جهانی بر 
. تحرک اپوزيسيون را بيش از پيش باال می برد

با چنين نگاهی است که هر دو جناح رژيم بسيج 
مردم برای شرکت در انتخابات را برای 
مشروعيت دادن به جمهوری اسالمی در انظار 

شايد در هيچ دوره ای . جهانيان حياتی می دانند
 تا بدين حد عدم مشارکت مردم در انتخابات

نتيجه اش در سست کردن پايه رژيم موثر نبوده 
  .است

ما احزاب و سازمانهای امضاء کننده اين بيانيه، 
همگان را فرا می خوانيم که با عدم مشارکت در 
انتخابات، با نرفتن به پای صندوق های رای، 
امکان مانور از جمهوری اسالمی که راه هر 

 است، تحولی بسوی دمکراسی را سد کرده
ما بر اين باوريم که امروز حتی آراء . ببندند

سفيد می تواند در خدمت تحکيم موقعيت رژيم 
انتخابات بدون تغيير ساختار و قانون . قرار گيرد

. اساسی جمهوری اسالمی رهگشا نيست
رفراندوم برای تعيين نوع حکومت در يک 
انتخابات آزاد که در آن آزادی احزاب 

آزادی بيان و مطبوعات وسازمانهای سياسی، 
تامين باشد و همه شهروندان با حقوق برابر 
بتوانند در آن مشارکت نمايند،  يکی از راه های 
برون رفت از بحرانی است که جمهوری اسالمی 

اين امر با .  کشور ما را در آن گرفتار کرده است
  .فلسفه وجودی جمهوری اسالمی در تضاد است

   
  ران،حزب دموکرات کردستان اي 

   سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، 
  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران 

  )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
  شورای موقت سوسياليست های چپ ايران

 سازمان انقالبی زحمتکشان -له  ه کوم
  کردستان ايران 

  )برون مرز(سازمان های جبهه ملی ايران  
  ١٣٨٢ بهمن ١٢
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    بزرگ  تشکل های دانشجويي به کليت رژيم»!نه « 
  همايون فرهادی

رژيم جمهوری اسالمی در طول دودهه حيـات         
خود چندين بار بحران موجوديـت خـود را بـا           
استفاده از موقعيت های پيش آمـده  وبـا تکيـه            
بر فريب بخشی از مردم کـه در درجـه اول بـا             
باورهــای مــذهبی خــود نســبت بــه ايــن رژيــم 

بی و سپس به خاطر تامين مـالی از سـوی           مذه
نهادهای مافيايي آن ، پشتيبانان آن بوده اند را         

نيروهای سرکوبگر نظامی   . از سرگذرانده است  
رژيم همراه با بسيچ اين بخش از مردم ناآگـاه          
اما وابسته به آن هرگاه که مخـالفتی در سـطح           
جامعه بروز می نمـود بـا توسـل بـه سـرکوب             

جو رعب و وحشت  بـه قتـل         وحشيانه و ايجاد    
عام مخالفين رژيم در زندان هـا پرداختـه و بـا            
جو بگيروببند سايه وحشتی را ايجـاد کـرده و          
ــی    ــر م ــان را ميس ــه حکومتش ــاه آن ادام درپن

با واردشدن به دوره بن بسـت قطعـی         . نمودند
ادامه حکومت و افزايش جو نارضايتی عمومی       

  بخشی از نيروهای حاکميت    ٧٠در اواسط دهه    
تالش نمود که موجوديت حکومت را بـا شـيوه          
ــا  طــرح شــعارهايي   ــداوم دهــد وب ای ديگــر ت
ديگربه صحنه آمد و  دراين اقدام موفق گرديـد    
که حمايت بخش های وسيعی از مـردم بـويژه          

شـعارهای انتخابـاتی    . جوانان را بدسـت آورد    
 که ميليون ها نفـر را بـه پـای           ٧٦آنها در سال    

بــود ، خيلــی زود صــندوق هــای رای کشــانده 
ــه      ــد ک ــه گرديدن ــردم متوج ــت و م ــگ باخ رن
مجموعه اينان بخشی از کليت نظامی هستند که 
جز مرگ و نابودی برايشان ارمغـانی نيـاورده         

از آنجا که تفاوت در شيوه های تـوحش و          . اند
سرکوب ارتباطی با خواست های مردم نداشت       

اکثريـت  . ريزش ها خيلی سريع شروع گرديـد        
تند که همه جناح های درونی رژيـم        مردم درياف 

از يک جنس و از يک قماشند و توهم نسبت بـه   
ــان از    ــورات زندگيش ــه اصــالحی درام هرگون
سوی آنها دروغ به خود است وبايد کليت نظام         

ــد  ــات خــود بروبن ــدگی و حي ــين . را از زن وچن
  .کردند

رژيـم  !! در اين دوره اگرچه جناح اصـالح طلـب   
 که با ايجاد تشکل     تمام تالش خود را کرده بود     

های وابسته به خود درمحيط های آموزشی و        
کـــاری مســـير مبـــارزات مســـتقل نيروهـــای 
اجتماعی را به بيراهه بکشـاند امـا ماهيـت ايـن         
تشکل ها نيز خيلی سريع برای همگـان روشـن     
شد و کنده شدن از اين عوام فريبی ها هر روز           
بيشتر از پيش گرديدو امـروز شـاهد اوج ايـن           

ــاهی و ــه در  آگ  ١٨ عمــل مســتقيمی هســتيم ک
تيرماه ها آغـاز و خـارج از دايـره جنـاح هـای              

ورشکسـتگان  . رژيم درحال شکل گيری اسـت     
سياسی رژيم به جـايي رسـيده انـد کـه ديگـر             

حتی قادر به دست آوردن دل دوستداران قبلی        
خــود هــم نيســتند و رهبــر نظــام و نيروهــای  
طرفدارش نيز که تکليفشان از خيلی وقت پـيش        

جماعتی آبروباخته و معـرف عـام       . روشن بود 
تبری از نظام و خود را به کوچه علی         . و خاص 

ــاد   ــداران حکومــت ابع ــان طرف چــپ زدن درمي
بحــران موجوديــت . گســترده ای گرفتــه اســت

رژيم را حتی خود حکومتی ها هم پنهـان نمـی           
يک سو مردم اند و سوی ديگر حکومتيان   .کنند

ود راه مــی اگــر تــا ديــروز هــر يــک بــرای خــ. 
پيمودند اما امروز تصادم ميـان ايـن دو گـروه       

  .هر لحظه قابل پيش بينی است
تنهـا  انتخابـات مجلـس هفـتم کـه         در اين ميـان     

ــای    ــاح ه ــدگان جن ــان نماين ــابتی مي ــدان رق مي
ــيتی در    ــه حساس ــيچ گون ــود از ه ــومتی ب جک

برای تنها  جامعه برخوردار نشدو چانه زنی ها       
. ا ادامه يافت  کسب کرسی های مجلس ميان آنه     

نتيجه اين معامالت برادرانه به حکم سه طالقـه         
رهبر انجاميد و بسياری از سرشناسان اصالح       
ــته و     ــان نگذش ــورای نگهب ــر ش ــان از فيلت طلب

 . کانديداتوريشان تاييد نگرديد
مخالفت علنـی بـا موجوديـت رژيـم ديگـر امـر             
روزمره ای شده است که به همـه جـا سـرايت            

ت برگـزاری انتخابــات  نمـوده و امـروز خواســ  
بزرگ به ايـن رژيـم      ! آزاد و رفراندوم برای نه      

در تمــامی بيانيــه هــا و موضــع گيــری هــا بــه 
سرفصلی برای يک اقدام عمـومی تبـديل شـده          

دراين رابطه هر نيرويي نيز کـه بخواهـد         . است
اين تروخشک را نشناسد و بازهم به اين جناح         
و به آن دسته از نيروهـای حاکميـت چشـمکی           

نگاهی بـه   . زند رسوای عام و خاص می شود      ب
بخش هايي از بيانيه های منتشرشده از سـوی         
ــر ،   ــه اخي ــای دانشــجويي در دو هفت تشــکل ه
عنصر جدايي هرچه مشخص تر از جناح هـای         
حکومتی و طرح آلترناتيوهـايي بـرای برچيـدن     

بـه  . بساط کل رژيم را برجسته ترکـرده اسـت        
  :  می کنيمبخش هايي از اين اطالعيه ها نگاه

 ی تبريز اسالم اسالمی دانشگاه آزاد     انجمن
 شايعه هر گونه اعـالم حمايـت خـود را از             ،

ــس    ــدگی مجل ــای نماين ــدا ه ــوراكاندي  یش
اسالمی را به شدت تكذيب نمـوده و مواكـدا          
بر عدم شركت تشكيالتی خود در انتخابـات        

  .  تاكيد می كندمجلس
ــالمی     ــن اسـ ــومی انجمـ ــورای عمـ  شـ

  اه صنعتی اصفهاندانشجويان دانشگ
 مـا معتقـديم کـه سرنوشـت نامزدهـا و            امروز
 به دست مردم تعيين نمـی شـود و ايـن            مجلس

نهادهای انتصابی هستند که به خود اين حق را         
ــد  مــ ــد هــر گــاه اراده کنن ــد و مــی توانن ی دهن

مصوبات مجلس را لغو يا قوانين را بـه ميـل و            
 شخصی و جنـاحی خـود تفسـير يـا رد            سليقه
 نهادها بنابر ماهيت خود بر آن هستند اين. کنند
 نگذارند اراده مـردم در انتخـاب نماينـدگان          که

ی هـا خود و اراده نمايندگان در تصميم گيـری         
اساسی، نظير تغييرات در ساختار قدرت تحقق       

 طلبـان   اصـالح  حال روی سخنمان بـا        و ....يابد
  :است
 شــما حــاکمی جــز مــردم بــر خــود نمــی  اگــر

 بيرونی  مسائله کسی در    شناسيد، به اعتبار چ   
و درونی حاکميت باالخص مسايل مربـوط بـه         

 و  روشـن مجلس و دولت، آن ها را برای ملـت          
شفاف نساختيد؟ مگر سوگند ياد نکرده بوديـد        

 حــال بــه تـا  آياکـه پاســدار حـق ملــت باشــيد؟  
انديشيده ايد که تاوان فرصت سـوزی شـما را          

 خواهنـد چه کسانی پرداخت کرده و می کنند و        
؟ آيا فکر نمی کنيداندکی دير به خود آمـده          کرد

 ننگــی بـزرگ تــر از ايــن  آيـا !یخــاتمی آقاايـد؟ 
وجود دارد که در زمان رياست جمهوری شما،   

 به برگزاری انتخاباتی فرمايشی و يـا بـه      دولت
 دهد؟ و بيان روشن تر انتصاباتی ننگين تن می        

 در پيشــگاه بلندمرتبــه ملــت ايــران و    اينــک
ــه  ــجويان فرهيخت ــی،  دانش ــديش ايران  و آزادان

ی داريـم کـه در انتخابـات اول اسـفند           مـ اعالم  
 شــرکت نخــواهيم کــرد و از ملــت آگــاه  ١٣٨٢

 می کنيم که در ايـن انتخابـات         دعوتايران نيز   
فرمايشی شرکت ننمايند و بدينوسيله مخالفـت       

 با حذف جمهوريـت کـه از اصـلی          راخودشان  
  .ترين ارکان نظام است اعالم کنند

ــن تو ــجویان    انجم ــالمی دانش ــعه اس س
  دانشگاه یزد

مشــکالت اساســی و بنیــادین قــانون اساســی  
 می باشد   اعتناایران که نسبت به اراده ملت بی        

ــا و     ــا اراده نهاده ــت را ب ــر اکثری و رای و نظ
ید مینماید باید   مقاشخاص فراقانونی محدود و     

به خواست مردم و طی یک رفراندوم برطـرف         
ر انتخابات خرداد    ایران با شرکت د     مردم گردد

 ای  گونـه  و آغاز جنـبش اصـالح طلبـی بـه            76
اعتراض خود را نسـبت بـه عملکـرد نادرسـت           

. کردنـد اقتدارگرایان در دو دهه گذشـته اعـالم         
اما متاسفانه به دالیل مختلفی این جنبش نیز از         

یتهـای  واقععـدم درک    .مسیر خود منحرف شد     
موجود جامعه توسـط اصـالح طلبـان در کنـار      

ــت  ــیار در نتیجــه عــدم    فرص ســوزیهای بس
 از پتانسیل مردمی در شرایط حسـاس      استفاده

و حتی بی توجهی به خواسته های مردم هزینه        
ی بسـیاری بـرای اصـالح طلبـان بـه همـراه        ها

داشت کـه نمونـه آن از دسـت رفـتن پشـتوانه             
در کنـار ایـن مسـائل اشــتباهات    . بـود مردمـی  

فــاحش دیگــر اصــالح طلبــان در مماشــات بــا  
ــای جری ــلانهــ ــل مقابــ ــالحات و تحمــ  اصــ
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ساختارهای انتصابی در مردم این تفکر را القا         
ــاحنمــود کــه منازعــات  ــا یــک جنــگ جن ی تنه

زرگری بر سـر قـدرت اسـت و مـردم در ایـن              
 آیـا شـرکت در      .ندارنـد میان کمتـرین ارزشـی      

انتخاباتی که نتیجه آن از قبل مشخص اسـت و        
 ی بودن آن توسط اربابـان قـدرت       رقابتفاکتور  

حذف شـده اسـت کـاری لغـو و بیهـوده نمـی              
 در چنــین انتخابــاتی بــه شــرکتباشــد؟ و آیــا 

معنی مشـروعیت بخشـیدن بـه ایـن حرکـت و            
ی باشد؟ شـرکت نکـردن      نمتایید این انتصابات    

 انتخابات نتایج عینی و ملموس تـری در راه          در
جنــبش دموکراســی خــواهی مــردم بــه همــراه 

ــد ــردن در    خواه ــرکت ک ــین ش ــت همچن  داش
تخاباتی فرمایشی و غیـر عادالنـه خیانـت بـه      ان

 است و هـر کـس کـه در چنـین            ملتآرمانهای  
انتخاباتی شرکت کند باید روزی پاسخگو ملت        

  .  حقـــوق آنهـــا باشـــد   کـــردندر پایمـــال 
ین دانشگاهیان ،   همچن از عموم مردم جامعه و      

 یـم روشنفکران و نخبه گان سیاسی تقاضا دار      
ن یـ د نسبت به ا    خو اعتراضبا تحریم انتخابات    
  . روند اعالم نمایند

  
ی دانشـگاهها ی اسالمی دانشـجويان     انجمنها
  )دفتر تحکيم وحدت(فارس 

 مـردم در يکم اسفند ماه، همه خواهيم ديد که         ...
سرگذشـت  . ما، هوشمندتر از تصور اينـان انـد       

 خاطرهمجلس ششم و نمايندگان آن نه تنها از         
حضـوری  : مردم نرفته که پيش روی آنهاسـت      

 مجلـس  به اميد تشکيل     ٧٨رشور در انتخابات    پ
اصالحات و تغيير وضع کشور با روشی آرام        

 بـا نتيجه چه شد؟ گلوی مجلـس را        . و قانونمند 
شورای نگهبان فشردند، چند پيرمـرد روحـانی        

 کهنشستند و بر مترقی ترين طرحها و لوايحی         
در تاريخ اين کشور بـه تصـويب رسـيده خـط            

ه اينــک در آســتانه ی کــآنهــاي. بطــالن کشــيدند
 و جايگــاه مــردمانتخابــات بــاز از اهميــت رأی 

مجلس سخن می گوينـد پاسـخ دهنـد کـه چـرا             
 و مــردمپــيش از ايــن بارهــا و بارهــا رأی    

مصــوبات مجلــس و نماينــدگان ملّــت را خــوار 
 تکليـف آنانی که اينک بـرای مـردم        . شمرده اند 

تعيين می کنند که شرکت در انتخابـات واجـب          
ــخ د  ــت، پاس ــف   اس ــدام تکلي ــود ک ــه خ ــد ک هن

 را در برابر ملّت بـه جـا آورده انـد؟            واجبشان
 در  مـا ...چرا انتخابات آزاد برگزار نمی شـود؟        

انتخابات فرمايشی يکم اسفند شرکت نمی کنيم       
  . عليه تحقير کنندگان ملّتبسازيم رفراندمی تا
  

بيانيه انجمن اسالمی دانشـجويان دانشـگاه       
  شريف 

گر بايد بر همگان عيان     موج رد صالحيت ها دي    
ساخته باشد که اصالحات ساختاری از طريـق        
تکيه زدن بر قانون اساسی، راهی بس عبـث و          

مگر می توان فشاری از اين      . دوری باطل است  
افزونتر و چانـه زنـی و ريـش سـفيدی از ايـن              
فراخ تر بر حاکميت خشک مغز متصلب اعمـال         

ــاريخی و     ــه ت ــين تجرب ــت از هم ــرد و درس ک
: قراين ديگر است کـه ادعـا مـی کنـيم          بسياری  

» استراتژی فشار از پائين و چانه زنی از بـاال         «
راهبردی سوخته و نخ نما شده است، چـرا کـه        
ويژگی حاکميت خودکامـه چانـه پـذيری درون        

مضـاف بـر ايـن کـه چانـه زنـی            . مرزی نيست 
اصالح طلبـان حکـومتی آن چنـان مـوثر و در            

 بر آن راستای خواست عمومی نيست که بتوان
گرچه به آقـای رئـيس جمهـور         ... اعتماد بست 

ــدمان را   ــه امي نامــه نوشــتيم و جوابشــان خان
ويران کرد و عهد بستيم که ديگر از آن سوراخ         
گزيده نشويم، اما می خواهيم بـازخوانی کنـيم         
سرنوشت وزيـر فرهنـگ و ارشـاد سـابق ايـن       
مملکت را که متن استعفايش هنوز هم خواندنی        

نه تنها از قرب و منزلتش نـزد        استعفايش  . ست
مردم نکاسـت، بلکـه عزيـزش نيـز کـرد و دوم            

آقای رئـيس جمهـور آيـا       .  را رقم زد   ٧٦خرداد  
هيچ از خود پرسيده ايد که اگـر امـروز کوتـاه            

نشـدند، پـانزده مـاه بعـد در         » دشمن«آمدند و   
انتخابات رياست جمهوری پيش رويشـان چـه        
 می کنند؟ آن روز مجلسی نيسـت کـه تحصـن          

کند، کابينه ای وفادار ندارند کـه اسـتعفا دهـد،           
پس چه خواهند کرد؟ اگر مرد عمل اند، امـروز          

تحــريم منفعالنــه ناشــی از ....وقــت عمــل اســت
ــری سياســی   ناچــاری و عجــز در تصــميم گي

انفعال نخبگان جامعه جز ياس و نااميدی       . است
چه روحی در جامعه می دمد؟ تحريم منفعالنـه         

بـر تـاريخ سـپردن و تنهـا         و بی هدف، تن به ج     
نظاره گر بودن است، اما تحريم فعاالنـه عملـی          
از روی آگاهی و اطالع است کـه باعـث ايجـاد            

تحريم آگاهانه  . شور و اميد در مردم می شود      
گفتمان اپوزيسيونی را غالـب خواهـد کـرد کـه           
مطالباتی نـو طلـب مـی کنـد، مطالبـاتی کـه بـه            

کـرده  همراه خواستگاه های نو اجتماعی رشـد        
تحريم آگاهانـه بـه مـردم مـی آمـوزد کـه             . اند

ــوان    ــه عن ــف ب دارای حــق رای هســتند و تکلي
فرمان ايزدی رنگ می بازد، مردم در می يابند         

هر آن  . که می توانند دارای حق حاکميت باشند      
چه مردم تا به حال ديده اند بی تاثيری رايشان     

امــا اينــک بــا . ه اســتدر ســاختار قــدرت بــود
تحريم آگاهانه انتخابات، دری گشـوده خواهـد        
شد که از باز توليد استبداد جلـوگيری خواهـد          

فرامــوش نکنــيم گذشــتگانمان آنگــاه بــه . کــرد
استبداد تن دادند کـه نااميـد و مـايوس در پـی             
. مستبدی بودند که امنيت و خوراک تامين کنـد        

نی تحريم از روی عجز زمينه ظهور خودکامگـا       
اما اگر آگاهانه گزينه    . ديگر را مهيا خواهد کرد    

تحريم را برگزينيم، آنگاه ميدانيم که چگونه می   
تــوان زنــگ اســتبداد را از چهــره ايــن کشــور  

  .زدود
انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه صـنعتی      

 اميركبير 
ــان  ــالح از درون”گفتم ــه   ” اص ــاريفی ك ــا تع ب

اسـت  سيدمحمد خاتمی در آستانه انتخابات ري     

 هـم در    ، مطـرح كـرد    ٧٦جمهوری دوم خـرداد     
بست   عرصه تئوری و هم در عرصه عمل به بن        

عـدم تحقـق مطالبـات دمكراتيـك        . رسيده است 
مردم ايران و روشن شدن ناكارآمدی حاكميت       
دوگانه به خوبی بيانگر وضعيت امروز كشـور        

 ،هفت سال تـالش سـتودنی ملـت       . و نظام است  
تـرين    ه مهـم  دستاوردهای بيشماری داشـته كـ     

های نظام حاكم برای      آنها نمايان گشتن ظرفيت   
ــت   ــوده اسـ ــالح بـ ــلب و  . اصـ ــاختار صـ سـ

ناپذير حـاكم از يـك سـو و نبـود عـزم          انعطاف
جدی در ميان مدعيان اصالحات كـه بـه دليـل            
پيونــدهای ايــدئوژيك بــا ســاختار حــاكم و     
همچنين دل نكنـدن از مواهـب و امتيـازاتی كـه            

 سـاختار قـدرت     بواسطه حضور در بخشـی از     
 باعـث گشـت كـه بخـش         ،بدست آورده بودنـد   

طلب حاكميت حفـظ نظـم موجـود را بـر             اصالح
ملت ....ريسك دفاع از مطالبات ملت ترجيح دهد      

ــران از ايــن پــس هــيچ شــيفته قــدرتی را       اي
 سـلب   ....طلـب بـه شـمار نخواهـد آورد          اصالح

كردن حق بـديهی مـردم يعنـی حـق انتخابـات            
خيانت سياسی است   كردن و انتخاب شدن يك      

ــا     ــاتمی ب ــت اصــالحات خ ــفانه دول ــه متأس ك
 ابزار ايـن    ،فراموش كردن پيمان خويش با ملت     

 با قاطعيت انتخابات مجلس     ...عمل گرديده است  
نمايـــد و آن را  هفـــتم را تحـــريم اعـــالم مـــي

ترين رويكرد به انتخابات اول اسـفند         بينانه  واقع
يـل رد    اين تحريم نه بـه دل      .... نمايد  ارزيابی مي 
ــه    صــالحيت ــراض ب ــه اعت ــترده بلك ــای گس ه

ســاختار قــدرت در نظــام سياســی اســت كــه  
حضور مردم در انتخابـات را عـاری از هويـت     

ــوده اســت ــبش   نم ــوان بخشــی از جن ــه عن ب
ــي   ــالم م ــران اع ــجويی اي ــريم   دانش ــم تح داري

انتخابات نه به معنای انفعال و تسليم در برابـر          
 جديـد   ناقضان حقوق ملت بلكه مبدأ يك تحـول       

گيـری يـك      در حيات سياسی ايران جهت شـكل      
گفتمان جديد است كه در آن بـا انتقـال جنـبش            

ــول ــه درون   تح ــت ب ــل حاكمي ــه از داخ خواهان
خــواه حــول  جامعــه و تجمــع نيروهــای آزادي

محور حقوق بشر و دمكراسی بدون پيشوند و        
گيری يـك بـديل دمكراتيـك          شكل   زمينه ،پسوند

 از آنجا كه كه دولـت       در پايان و  ....فراهم گردد 
, اصــالحات بــين دو راهــی خيانــت و اســتعفاء 

خيانت را برگزيده و لـذا ممكـن اسـت مصـالح            
پنهان نظام را بـر مطالبـات بحـق ملـت تـرجيح            

های اجرايی به عنوان تنها بخـش          از هيأت  ،دهد
 انتظار داريم در اين     ،مردمی برگزاری انتخابات  

ــوق و آراء رأی     ــدار حق ــديت پاس ــا ج دوره ب
ندهندگان باشـند و عـدم اعـالم ميـزان واقعـی            
شركت كنندگان در انتخابات به واسطه احكـام        

 گناهی نابخشودنی اسـت و مـرتكبين        ،حكومتي
ايــن خيانــت هرگــز در پيشــگاه ملــت بخشــيده 

  .نخواهند شد
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   صفحه  
 
٩

سازمان دانـش آموختگـان ايـران اسـالمی         
 )ادوار تحکيم وحدت(

ممکـن  عدم شرکت در اتخابات را بهترين راه حل         
 نيز می   ايرانمی داند و لذا از ملت شريف و آگاه          

خواهد که با عدم شرکت در انتخابـات فرمايشـی          
 مراقبـت از    دريک اسفند ماه و حفـظ هوشـياری         

رای هايی که اين بار بـرای نـدادن و نـريختن بـه            
ی محکـم بـه     پاسـخ صندوق، نگاه خواهند داشت،     

گردن کلفتـی خودکامگـان و نگهبانانشـان نشـان          
هـای صـورت گرفتـه،         فرای رد صـالحيت    ...ندده

 اصالحات درون حکومـت و راه       سالتجربه هفت   
های اصالح پارلمانتاريستی نشان داد کـه در          حل

و نـه   » نـه ميـزان رای ملـت اسـت        «ی  فعلساختار  
رای ملت و ارادة مردمـان در اداره امـور کشـور            

 گذار و لذا اصـالحات را راهکارهـا و          تاثيرچندان  
 ازايی ديگر بايـد کـه بـا بهـره بـردن             ه  استراتژي

انسجام عمومی و تقويـت هويـت جمعـی جامعـه           
 ودولت  (گرانيگاه اصالحات را از درون حاکميت       

، به بطن جامعه و به سمت نهادهای مدنی         )مجلس
 همراهـان هـا و      سوق دهد تا بـا شـناخت راه حـل         

واقعی خود و بهره بردن از قـدرت ارادة عمـومی          
ــا )حاکميــتور در و نــه قــدرت حضــ(جامعــه  ، ب

تشکيل يک جريان قدرتمنـد و گسـترده در داخـل           
 و مطالبـات    خواسـت کشور، حاکمان را به تمکين      

هــا و ســاختارهای  مــردم وادارد و اصــالح رويــه
 رئـيس   ....  سـازد  ميسرخودکامه پرور کنونی را     

جمهور به عنوان نماينده جمهور ملت وظيفه دارد        
ادی های ملت    از حقوق و آز    دفاعکه شجاعانه بر    

پايمردی کند و مانع از به يغما رفـتن ايـن حقـوق             
 و مصالح قدرت شود، امـا افسـوس         ارادهدر پای   

که خاتمی فرصت سوزانه و مسـامحه کارانـه در         
 سال اميدهای فراوان ملت را نا اميد کرد         چنداين  

 اعتمـاد و پشتوانه گران سـنگ شـور اجتمـاعی و      
مـورد و   عمومی را بـا تعلـل هـای فـراوان و بـی              

ــدر داده و     ــا ه ــای نابج ــنجی ه ــلحت س  درمص
دوراهی تاريخی انتخاب بين مردم و قدرت، حفظ        

 ومصلحت قـدرت را ارجـح دانسـته و بـه شـور              
ها ايرانی پشت کرده و به        شعور و اعتماد ميليون   

جــای صــيانت از جمهوريــت دامــن شــيخوخيت  
ــه خفــت برگــزاری  چســبيده ــا نيــز تــن ب  و نهايت

محتــوای انتصــابات و بــا نمايشــی فرمايشــی بــا 
 انتخابات داده است و اکنـون نيـز چشـمان            جلوه

ی انتخابـات ايرانيان، نگران قلـب و دغـل در چنـين           
است که مبادا خودکامگان با انواع ترفنـدها، اراده         

 بـه زور نمـودار و       وجامعه را بـه بـازی بگيرنـد         
، آرای ريخته نشده به صندوق ها را بی ... جعل و

 انتظاری است که از شخص      داقلحاثر کنند و اين     
ــئووالن     ــان و مس ــت ايش ــور و دول ــيس جمه رئ

 يارای آن ندارنـد تـا ننـگ         اگراجرايی می رود که     
ــل      ــد، الاق ــاتی را نپذيرن ــين انتخاب ــزاری چن برگ

 از آرايــی کــه در روز يــک صــيانتصــادقانه بــر 
اسفند ماه به صندوق ها ريخته نخواهد شد همت         

غل کاران برای هـر      اين هنگامه که د    درگمارند تا   
صندوق به کشتن چراغ آمده انـد نـام ايشـان بـه             

عدم .... خائنين به ملت در تاريخ ثبت نگردد       عنوان
ی مـ شرکت در اتخابات را بهترين راه حل ممکـن          

داند و لذا از ملت شريف و آگـاه ايـران نيـز مـی                
ی فرمايشـ خواهد که با عدم شرکت در انتخابـات         

در مراقبـت از    يک اسفند ماه و حفـظ هوشـياری         
 بـه  نـريختن رای هايی که اين بار بـرای نـدادن و          

صندوق، نگاه خواهند داشت، پاسـخی محکـم بـه          
 نشـان   نگهبانانشـان گردن کلفتـی خودکامگـان و       

  دهند، باشد که اين بار عبرت گيرند
  

ی دانشـجويان دانشـگاه تهـران و        اسالم انجمن
 علوم پزشکی تهران 

که جمهوريت   به سيستم حاکم و بخشی از آن         ما
. داريــم اعتــراض برنــد،نظــام را زيــر ســوال مــی

اعتراضی به اصالح طلبانی داريم کـه زمـانی کـه           
ی در برابـر    کـار مردم روحيه داشتند با مالحظـه       
مــا بــه عنــوان . ســرکوب مــردم ســکوت کردنــد 

دانشجويان اين مملکت که بيشترين حمايت را بـه       
 و نـه    ايـم  حمايت از يک تفکر داشـته      وپاسداشت  

 ۲۰ پـيش    سـال  کـه شـش      کنيم اعالم می  فرد،ک  ي
ميليــون رأی پشــت ســر شــما بــود و شــما ايــن  

ــتيد   ــيچ انگاش ــه ه ــتوانه را ب ــات .... پش در انتخاب
  .  نخواهيم کردشرکتفرمايشی يک اسفند 

  
انجمن اسالمي دانشـجويان دانشـگاه تبريـز و         

 علوم پزشکي 
و اکنون که اميد هاي ملت بـر بـاد مـي رود و     ...

ت جوالنگاه سوداگران قدرت مي شـود و        خانه مل 
 نيز توا ني براي ادامه مقاومت       )خاتمی   ( در شما 

مشاهده نمي شود و اکنون که شما نمي توانيد به          
سوگندتان وفـادار بمانيـد و ملـت سـال هـا بايـد              
کفــاره ســوگند شــما را پــس بدهــد و اکنــون کــه 
خفاشان تاريکخانـه اشـباح در سـردي زمسـتان          

 که بر پرچم اصالحات زده اند       سياست ، با آتشي   
گرم مي شوند ، بگو به ما که پاسخ اين طعنـه هـا       

 هـا را چـه بگـوييم ؟   !) ديديد که گفتيم ( و پاسخ 
وآيا سخني مانده که با ما بگويي ؟ وآيـا سـخني            
  هست که بگوييم ؟ و اندک شرري هست هنوز ؟

  
ــون ــن اســالمی  تريب  آزاد دانشــجويی انجم

 ی طباطبايه دانشجويان دانشگاه عالم
مـا دانشــجويان از جنـبش اصــالحات حمايــت   

كـرديم    صـورتی كـه تصـور مـي     درايـم؛     كرده
هـای    قانون اساسي، پتانسيل پذيرش خواسـته     

يـك از      شـش سـال هـيچ      ايـن ما را ندارد و در      
ــه ــای ديرينـ ــد  آرزوهـ ــرآورده نشـ ــا بـ . ی مـ

ی دوم   جبهـه توانسـتيم پيشـاپيش بگـوييم         مي
 اتفاقـات  ...دخرداد، فرجامی جز شكسـت نـدار      

اخير نشان داد كه مردم بـه آن حـد از آگـاهی             
 ندارنـد   احتياجی كسی     اند كه به توصيه     رسيده

و البته بايد برای فعاالن سياسـی ايـن كشـور            
 ده گـام از     آنهـا اظهار تاسف كرد كه مواضـع       

 تــر اســت؛ بــرای ی مــردم عقــب مواضــع تــوده
 را رقـم    خـود كه اكنون بتـوانيم سرنوشـت         اين

يــد در صــحنه حضــور فعــال داشــته بــزنيم با
ی مــدعطلــب   اكنــون آقايــان اصــالح.... باشــيم

ها يك كودتـای خزنـده        هستند كه ردصالحيت  
 كودتـا بدانيد كـه    ! است؛ در صورتی كه آقايان    

ها پيش از اين شروع شده و شما هـيچ      از مدت 
بـه چـه    .... واكنشی نسبت به آن نشـان نداديـد       

ويد؟ شـ   ی مانع اعتـراض دانشـجويان مـي       اميد
ــن    ــه اي ــا فقــط ب ــراض م ــد كــه اعت ــه بداني البت

ــون ــا تريب ــي ه ــتم نم ــدامات    خ ــا اق ــود و م ش
تری را برای جلوگيری از خطـر اسـتبداد           قاطع

 متاسفانه در ايـن كشـور،       .... داد خواهيمانجام  
يـی    های زنجيـره     با قتل  دگرانديشانتعدادی از   

ــه    ــی از معترضــان ب ــدند و برخ ــركوب ش س
  . انــد حكــوم شــده ممــدت طــوالنيهــای  زنــدان

   
انجمن اسالمی دانشجويان دانشـگاه علـم و        

   صنعت ايران
امــروز همراهمــی و همگــامی شــما مــردم  ....

ــات   ــريم انتخابـ ــت از تحـ ــران را در حمايـ ايـ
پارلمانی و برگزاری رفرانـدمی خواهـانيم کـه         
زيرنظــر ســازمان ملــل و دربرگيرنــده حــداقل 

  :شروط ذيل باشد
ی مصـرح در  گنجانيـدن حقـوق و آزادی هـا    -

  اعالميه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی
بدون دخالـت نهـادی     (برگزاری انتخابات آزاد    

  (انتسابی
جدايی نهاد دين از نهاد حکومت و عدم سـلطه          
روحانيت غيرمنتخب از طريق ابداعاتی از قبيل       
مردم ساالری دينی و يا هر قيد ديگری برپای         

  مردم ساالری جهت مصادره به مطلوب
سميت شـناختن آزادی عقيـده بـه معنـای          به ر 

  واقعی کلمه
برابری کامل ايرانيـان صـرف نظـر از عقيـده،           

  مذهب و جايگاه حکومتی آنان،
  حفظ تماميت ارضی کشور

اعطای حق برابر به مردم ايران در بهره گيری        
از ثروت ملی و منابع طبيعی کشور و تضمين         

  حداقل های زندگی برای هر ايرانی
  مت در زندگی شخصی افرادنفی دخالت حکو

عدم تجويز قانونی اعمـال خشـونت عريـان از          
سوی حکومت در قالب اعدام، شـکنجه عريـان         

  و شکنجه سفيد
اعتقاد به تحول مسالمت آميز جامعه به سوی        
مــردم ســاالری و مبــارزه بــا صــور مختلــف  

  (سلطنتی، دينی(استبداد 
بازگشــت بــه جرگــه جامعــه جهــانی در قالــب 

ــازمان   ــور س ــتقالل و   منش ــظ اس ــل و حف مل
  تماميت ارضی کشور

معرفی متجاوزين به حقوق ملت و رسيدگی به    
  اتهامات آنان در دادگاه صالحه

ــت     ــه از دول ــاری ک ــرين انتظ ــان آخ و در پاي
اصالحات می رود، بازگشت به صـفوف ملـت         
و عدم تمکين به برگزاری انتخابات فرمايشـی        
و نگشتن علت تامه تشکيل مجلس همايونی به        

هانه پاسداری از آرای خاموش و مصادره به        ب
مطلوب نمودن آن بـه نفـع جريـانی اسـت کـه             
هيچگاه صادق در امانت سپرده شده ملـت در         
نزدشان نبوده است و امروز اشک بر مناصب        
از دسته رفته می ريزند و رشـک بـر فرصـت            

  .های سوزانده می برند
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 بهمن،
و اهدافى که بعد از ربع 

 قرن هنوز پابرجا
  هستند

  مسعود فتحى
 سال ۲۵.   گذشت۱۳۵۷ بهمن ۲۲سال از ۲۵

دشوار و تلخ، از پس بهاري کوتاه در آزادي که 
هنوز از راه نرسيده، در زمستان سخت و 

  . طوالني حکومت اسالمي فرو شد
آن شکوفه هاي اميدي که در دل زمستان، در 

تند و در انديشه رستن وريشه  شکف۵۷بهمن 
دواندن در بهار آزادي، شادمان به پيشواز بهار 

در آستانه بهار، در سنندج به . طبيعت شتافتند
 فروردين به تائيد نظامي ۱۲در . توپ بسته شدند

فراخوانده شدند که جز تسليم بر اراده خود راه 
رفته بود، اما " ديو . "ديگري را برنمي تابيد

: امده بود و ديکته مي شد کهفرشته اي ني
جمهوري اسالمي، نه يک کلمه بيشتر و نه يک 

  !کلمه کمتر
آن چه که در آغاز يک شوخي تاريخ تلقي مي 
شد، در ربع قرن گذشته واقعيت تراژيک 

تجربه يک . سرنوشت ملتي کهن سال گشت
استبداد مذهبي با اعدام هاي دسته جمعي، کشتار 

خته تحت عنوان نسل هائي از انسان هاي فرهي
در آستانه قرن بيست و ..  و » مرتد«و » ياغي«

در دنيائي که آزادي عقيده و اعتقاد، آزادي . يکم
وجدان و ديگر آزادي هاي اوليه بشري رسما 
جهانشمول محسوب شده، تخطي ناپذير تلقي مي 

  . شوند

.  مرداد بود۲۸انقالب بهمن پاسخي به کودتاي 
ا به سر نيزه و پاسخي به حکومتي که با اتک

ساواک نفس ها را در سينه ها حبس مي نمود و 
تصور مي کرد تا ابد مي تواند بر سرنوشت يک 

اين کودتا اولين شانس جدي . ملت حکومت کند
ملت ما را براي گذار مسالمت آميز به دمکراسي، 

و در سنت، ادامه به توپ بستن . نابود کرد
 مجلس توسط محمد علي شاه و تبديل آن به

  .حيات خلوت دربار توسط رضاشاه بود
انقالب بهمن به شاه و دربار پهلوي نشان داد که 
هيچ کس قادر نيست، برخالف اراده يک ملت بر 
سرنوشت آن حکومت کند و دير يا زود در برابر 

بزرگ ترين . اراده آن مجبور به تسليم است
زرادخانه ها، حتي اگر به سوي مردم بي سالح و 

بان ها هم شليک شوند، در مقابل معترض در خيا
  .ايستادگي يک ملت راه به جائي نخواهند برد

  . انقالب بهمن نتايج متناقضي داشت
از يک سو نويد سقوط ديکتاتوري و زندگي 

از طرف ديگر در . بدون ديکتاتور و آزادي بود
بطن خود هيوالي ضد آزادي را بر مسند قدرت 

  .نشانده بود
رژيمي که بر ويرانه هاي اما . رژيم سلطنتي رفت

آن سر برآورد، از سلطنت بمراتب دهشتناک تر 
آزادي ها و حقوق . و ضد انساني تر بود

شهروندي را محدود تر و تبعيض هاي بين 
بازگشت به قعر . شهروندان را افزون تر نمود

قرون وسطي را برنامه کار خود نمود و با توسل 
ا چوبه به قهر همه ارکان جامعه را دگرگون و ب

هاي دار و سنگسار و دسته هاي چماقدار زندگي 
  .عادي در جامعه را نيز مشکل تر ساخت

امروز سخن گفتن از امکان انتخاب هاي ديگر در 
آن روزهاي طوفاني تغييري در واقعيت هائي که 

اما راهي را . پشت سر نهاده شده اند، نمي دهد،
که در پيش روي همه ما هست، راه خالصي از 

يوالي حکومت اسالمي را روشن تر مي شر ه
  .سازد

 مين سالگرد ۲۵طرفه اين جاست که در آستانه 
انقالب بهمن، همين حکومت هم به جائي رسيده 
است که در انتخاب بين گردن نهادن به راي و 
نظر مردم و به رسميت شناختن اراده آن ها، و 
سر زدن از خواست مردم، در تالش کودتاي 

حتي حق انتخاب محدود مردم  ديگري براي محو 
حکومتگران فعلي نيز مثل شاه و دربار او .است

 در روياي مجلس گوش به فرمان ۳۲در سال 
ولي فقيه و نورچشمي هاي دربار او شمشير را 
از رو بسته اند، و  انتصاب نمايندگان مجلس را 

  .حق طبيعي خود مي دانند
کودتاي پارلماني جناح مستبد حکومت بي 

ه کودتاي محمد رضا شاه عليه دولت شباهت ب
  .  نيست۳۲قانوني دکتر مصدق در سال 

 است و ۳۲اما اين بار نه جامعه ما، جامعه سال 
نه شرائط  بين المللي و افکار عمومي جهانيان 
اجازه تحمل رژيم هاي کودتاگر و مستبد را مي 

امروز نيروهاي اجتماعي گسترده اي در . دهد
ن، با درس گيري از جامعه ما پس از ربع قر

آموزشهاي انقالب بهمن و تجربه يک حکومت 
مذهبي و اقتدارگرا، بر جمهوريت ، آزادي و 
دمکراسي و جدائي دين از دولت پافشاري مي 

  . کنند
 بهمن، بار ديگر ۲۲در بيست و پنجمين سالگرد 

با الهام از درسهاي اين رويداد تاريخي، بايد تمام 
تالش هاي حکومت اقتدارگرا را براي انجام 
کودتاي پارلماني، با تحريم انتخابات فرمايشي، 
عقيم گذاشت و خواستار آزادي انتخاب مردم ، 
رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و نظام 

  .سي کشورشدسيا
 بهمن را بايد به ديکتاتور ها و مستبدين ۲۲

  .گوشزد نمود

    

 !عليه سرکوب کارگران سکوت را بشکنيم 
 كيلومتري ۲۷در تجمع کارگران طرح مجتمع ذوب مس خاتون آباد،  

 که خواستار تبديل قراردادهای موقت به قراردادهای دايم از  شهرستان بابک،
 شده بودند، با حمله نيروهای انتظامی به خون سوی پيمانکاران اين طرح

  .کشيده شد و ده ها تن کشته و زخمی و تعدادی نيز دستگير گرديدند
به محض اطالع از تصميم پيمانکاران مبنی بر  معدن مس ميروك   کارگران

تسويه حساب و اخراج آنها پس از دوسال ونيم کار ، نسبت به اين تصميم 
 دی ماه با دست زدن به اعتصاب ، خواستار اعتراض کرده و از اواسط
مسئوالن استان با بی توجهی به خواست کارگران . استخدام رسمی خود شدند

 تن از ۱۲٠و با تهديد و ارعاب قصد داشتند که اين اعتراض مشترک، که توسط 
اقدام بعدی کارگران در . کارگران اين مجتمع انجام شده بود، را درهم بشکنند

  . ماه اعالم تحصن تا حصول به خواسته هايشان بوداواخر بهمن 
كه به روزهاي هشتم و نهم ماه   بهمن ۴در تاريخ  کارگران تحصن آرام 

در پی تصميم خود رسيده بود، زماني به اعتراض گسترده تبديل شد كه 
يكان ويژه نيروي انتظامي وارد شهر  شورای تامين استان مبنی بر دخالت، 

ر حمله به متحصنين ، صدهانفر برای ابراز پشتيبانی خود با شنيدن خب. شدند
با تيراندازی مستقيم . از خواست کارگران به سوی محل تجمع حرکت نمودند

 ۲۰ نفر از تظاهرکنندگان كشته و پيش از ۴حداقل به صفوف مردم مامورين 
  نفر در روز دوم۱٠٠براساس گزارشات منتشره بيش از . نفر زخمي شدند

نها در بيمارستان های سرچشمه و شهربابک بستری گرديده و  تتظاهرات
راه های ورودی به شهر مسدود و از ورود مردم . تعدادی نيز دستگير گرديدند

آخرين اخبار نشان از ادامه تظاهرات وتحصن .به خاتون آباد جلوگيری گرديد
  .دارد

ن بحران اقتصادی همه جانبه ای که جمهوری اسالمی جامعه مان را درآ
گرفتار کرده است طی چند ساله اخير باعث شده است که فشار خردکننده ای 

مقابله با اين فشارها طی ماه های . به کارگران و اقشار تهيدست وارد شود
تنها در ماه های آبان ، آذرو دی ماه شاهد ده ها . اخير تشديد شده است

، » گيالن فرش«  شركت ،شرکت احيا گستر ايران خودروحرکت اعتراضی در 
، پتروشيمی اراك،  شرکت نساجی پارس ايران،شرکت ساميکوه صنعت همدان
به خاطر خواست هايي چون پرداخت ..... و شركت لوله سازي خوزستان

حق کار ، حق اعتصاب، تضمين امنيت شغلی ، حقوق و مزايای معوقه ، 
بسامانی جمهوری اسالمی که خود عامل چنين نا. بوده ايم...  وممنوعيت اخراج

از اين رو برای خاتمه . و بحران هايي است نمی تواند به اين وضع پايان دهد
  . دادن به اين اعتراضات به فشاروسرکوب متوسل می شود

سازمان اتحاد فداييان خلق ايران ضمن دفاع قاطع از حقوق کارگران، اين 
. سرکوب خونين را محکوم کرده و خواستار آزادی دستگير شدگان می باشد

تا زمانی که کارگران نتوانند صفوف خويش را متشکل کنند با سرکوب هايي  
مقابله با  ما بر اين باوريم راه . به مراتب خونين تر مواجه خواهند شد 

تعرضات رژيم به حقوق کارگران مجتمع ذوب مس خاتون آباد، حرکت 
ر سازمان يافته و سراسری ساير کارگران و تشکل ها و محافل کارگری د

ما همچنان احزاب ، . واحد های توليدی و خدماتی در پشتيبانی از آنها می باشد
 سياسی که خود را مدافع حقوق کارگران می دانند را فرا می  نيروها و فعاالن

بين المللی  در دفاع از مطالبات کارگران ايران ، کارزاری هماهنگ و  خوانيم تا 
  . راه تالش خواهيم نمودما به سهم خود در اين. را سازمان دهند

  !پيروزباد مبارزات متشکل و مستقل کارگران ايران
 ايران هيات اجرايي سازمان اتحاد فداييان خلق 

 ۱٣٨۲ بهمن ماه ٨
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زنان ، 
  دمکراسي

  و 
  جمهوري

  
  مليحه فرهنگ

  

  
  

پس از يک قرن تالش براي گذار از استبداد به 
دموکراسي که ازمشروطيت آغاز شد، مبارزه 

زنان يکي . سنت با مدرنيته هم چنان ادامه دارد
اين . از حلقه هاي اصلي اين مبارزه مي باشند

 -مبارزه با انقالب بهمن و تثبيت حکومت ديني
. دي شکل خشن تري به خود گرفتاستبدا

رژيم جمهوري اسالمي از فرداي انقالب با 
شعار يا روسري يا توسري حمله به آزادي 
هاي برآمده از انقالب را آغاز کرد و با دستور 
خميني، کار کردن زنان منوط به روسري سر 

بدين ترتيب اولين رودرروئي رژيم . کردن شد
ا زنان آغاز اسالمي با مردم از طريق مبارزه ب

در واقع رژيم اسالمي تثبيت خود بعنوان . شد
يک حکومت ديني و ايدئولوژيک را با حمله به 

از اين زاويه است که مسئله . زنان آغاز کرد
زنان در ايران صرفا مسئله اي حقوقي يا 

سياسي " مسئله زن"  بلکه  اجتماعي نيست
  .است

 چرا جلوتر از  حال اين سوال مطرح است که
 زنان نشانه رفتند؟ آيا اين امر صرفا همه

ناشي از واپس گرايي قدرت جديد برمي 
خاست؟  آيا اهميت حقوق زنان در مبارزه 
براي دمکراسي براي مردم و جريانات سکوالر 

   ملي و غيره شناخته شده بود؟- چپ

براي پاسخ به اين سئواالت اندکي به عقب بر 
روند مدرنيته در ايران با . مي گرديم

روطيت شروع شد و تا انقالب بهمن مش
با ورود انديشه هاي تجدد . گسترش يافت

خواهانه مشروطيت مانند آزادي خواهي و 
دمکراسي و برابري طلبي ، موقعيت نازل زنان 
و بطور کلي مسئله زن در جامعه روشنفکري 

ولي اين روند در . ايران مورد توجه قرار گرفت
پا و جوامع ايران مانند روند مدرنيته در ارو

رشد ناموزون سرمايه داري . غربي پيش نرفت
از طرفي و تسلط مذهب و فرهنگ و افکار 
سنتي و عقب مانده در جامعه، مقاومت هاي 
مضاعفي را در برابر رشد فرهنگ جديد برمي 
انگيخت، نيروهاي اجتماعي مختلف و حکومت 
هاي وقت، در روند کشمکش سنت و مذهب از 

 سوي ديگر، برخوردهاي يکطرف و مدرنيته از
روحانيت مخالفت خود را با . متفاوتي داشتند

موج آزادي خواهي و برابري طلبي زنان در 
زمان مشروطيت با مخالفت با تحصيل دختران 

 ، در زمان رضا خان با "خالف احکام شرعي"
پوشش و حجاب و در دوره محمد رضا شاه 

 و ۱۳۴۲با بسيج عليه حق راي زنان در سال 
از طرف ديگربا شکست .  نشان دادغيره

انديشه هاي تجدد خواهي مشروطيت و تثبيت 
استبداد رضا خاني روند مدرنيته به شکل 
مدرنيزاسيون قيم مآبانه و از باال صورت 
گرفت و در زمان محمد رضا شاه اين روش 

  .ادامه پيدا کرد
جامعه روشنفکري دهه چهل نيز به حقوق و 

مطالبات . ا ندادمطالبات زنان بهاي الزم ر
زنان، تسليم در مقابل اميال امپرياليسم تلقي 

زنان ايراني در ايندوره بدليل . مي شد
ممنوعيت تشکل يابي و منع آزادي بيان از 
سازمان يابي براي دفاع از مطالبات خود 

و به طبع آن دستيابي به . محروم ماندند
تجربيات مبارزاتي دوران کوتاه تنفس تجربه 

زنان وابسته به حزب توده امکان تشکل هاي 
  .پذير نشد

با شروع جنبش چريکي در ايران زنان 
اين استقبال . بسياري به سوي آن جذب شدند

در محيط هاي روشنفکري و دانشگاهي 
حذف عامل جنسيت يکي از . گسترده تر بود

شاخص هاي جنبش چريکي بود که در 
پذيريش نرم هاي رفتار مردانه توسط زنان 

حضور وسيع زنان در اين . دا مي کردتجلي پي
جنبش نقطه عطفي در تاريخ جنبش زنان 

ولي اين مبارزه در چهارچوب . کشور ماست
مبارزه عمومي بود نه در جهت مطالبات خاص 

بنابراين اين حضور مترادف با . زنان
تاثيرگذاري بر سياست سازمان هاي سياسي 

چپ ايران ، مقوله . در مورد مسائل زنان نبود

اي بنام مسئله زن را به رسميت نمي شناخت 
و حل آنرا به برقراري سوسياليزم موکول مي 

به سخن ديگر، نسبت به مسئله زن . کرد
بينشي تقديرگرايانه داشت که انگار با از ميان 
رفتن مالکيت خصوصي اين مسئله خود به 

نتيجتا جنبش زنان را نه . خود حل خواهد شد 
ئله زن ، بلکه جنبشي مستقل براي حل مس

جنبشي در خدمت مبارزه طبقاتي براي رسيدن 
  . به سوسياليزم ارزيابي مي کرد

بدين ترتيب شرکت وسيع زنان در انقالب 
بهمن در نبود جنبش و تشکل خاص آنها 

به همين دليل به تقاضاي . صورت گرفت
خميني در تظاهرات قبل از انقالب براي رعايت 

 مقاومتي حجاب اسالمي تامل کافي نشد و
صورت نگرفت جريانات چپ که در برنامه 
خود مدافع برابري زن و مرد بودند، در اين 
برهه الويت را به مقابله با امپرياليسم و 

بر چنين زمينه اي بود . پيروزي انقالب دادند
که روحانيت به رهبري خميني به قدرت رسيد 
و با شعار يا روسري يا توسري به رويارويي 

اخت که اولين قدم به سوي پايمال با زنان پرد
اين وضعيت، اعتراض . کردن آزادي ها بود

 ۸بخش وسيعي از زنان را برانگيخت و در 
زنان با شعارهاي ) ۵۷ اسفند ۱۷(۱۹۷۹مارس 

مرگ بر " "آزادي نه شرقيه، نه غربيه، جهانيه" 
" استبداد درهرشکل محکوم است" و " مرتجعين

چالش نيرومند به تظاهرات پرداختند و اولين 
زنان . عليه اقتدار خميني را به نمايش گذاشتند

با تظاهرات و اعتراضات خود عليه حجاب 
اجباري آگاهي سياسي شان را به خوبي به 
نمايش گذاردند و دريافتند نوک تيز حمله به 
حقوق آنان اولين قدم در جهت حمله به آزادي 

  .ها و دموکراسي  مي باشد
 چپ با ناخشنودي اما واکنش سازمان هاي

همراه بود و در واقع اهميت چنداني به 
مطالبات و مبارزات مستقل زنان نداده و فاقد 
اين آگاهي سياسي بودند که رويارويي رژيم 
با زنان قدم نخست رويارويي با آزادي 

در ادامه اين روند پاکسازي . همگاني مي باشد
زنان آغاز شده و بدنبال آن قوانين زن ستيز 

ويب رسيدند و زنان سکوالر از صحنه به تص
اجتماعي حذف شده و يا ديار غربت را 

هدف واپس گرايان حکومتي از . برگزيدند
حذف زنان سکوالر، آوردن زنان اقشار سنتي 
بعنوان پايگاه حمايتي خود در صحنه اجتماعي 
وتحميل الگوي هزار و چهارصد ساله از زن 

بعدا هم تا . به جامعه ايران و تثبيت خود بود
همين زنان سنتي را نيزبه پستوي خانه 

ولي رژيم اسالمي در اين امر . هايشان بفرستد
نيز شکست خورد و نتوانست زنان ايراني را 
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اين امر داليل . از صحنه اجتماعي حذف کند
  :متعددي دارد از آن جمله

سطح رشد اجتماعي زنان و حضور آنان در 
ممکن جامعه بحدي است که حذف آنها را غير

  .مي سازد
ايستادگي و مقاومت هاي آشکار و پنهان زنان 
در عرصه هاي مختلف زندگي مانند پوشش، 

 .کار، خانواده و غيره 
فشارها و مبارزات تشکل هاي متعلق به زنان 
در خارج از کشور و ارتباط آنان با زنان 
داخل کشور و رشد آگاهي هاي فمينيستي در 

 .بين آنان
تادگي ها در مواردي رژيم اين مبارزات و ايس

مبارزات . را حتي وادار به عقب نشيني نمود
زنان در جهت احقاق مطالبات و حقوق حقه 
خود در داخل و خارج ايران هم چنان ادامه 

  . داشته و دارد
  :بنابراين

هر تالش در راستاي استقرارآزادي و 
دموکراسي در ايران بدون در نظر گرفتن 

اگر .  غيرممکن استجايگاه و نقش زنان امري
 –حقوق بشر را در چهارچوب کلي آزادي 

برابري و برادري معني کنيم، بنا بر اين حقوق 
  .بشر و حقوق زنان تفکيک ناپذيرند

طرح و اجراي هر پالتفرم سياسي در هر 
که  در جهت جايگزيني ) مثال جمهوري(شکلي

جمهوري اسالمي و استقرار حکومتي 
 ميدارد، بدون دموکراتيک و الئيک گام بر

. مطالبات و حضور زنان امري ناممکن است
چون دمکراسي بدون مطالبات نيمي از جامعه 

همچنين يک . يعني زنان، امکان ناپذير است
حکومت الئيک جايگزين، زنان را نمي تواند 
ناديده بگيرد زيرا که آنان در جمهوري ديني 
يک مسئله ايدئولوژيک براي تثبيت حکومت 

 .اب مي آمدندديني به حس
فقط تشکل هاي مستقل زنان هستند که مي 
توانند تا آخر در مطالبات زنان پيگير باشند و 
امر دفاع از خواسته هاي زنان را موضوعي 
اساسي و مستقل از ساير الويت هاي سياسي 

قدر مسلم است که ديگر نبايد . قرار دهند
اشتباهات سياسي که بعد از انقالب توسط 

 دموکرات در مورد زنان نيروهاي چپ و
ضروريست که . صورت پذيرفت، تکرار شود

نيروهائي که امروز خود را در چهارچوب يک 
جمهوري دمکراتيک و الئيک شکل مي دهند، 
بتوانند، با آگاهي  سياسي بر فرعي بودن 
مسئله زنان فائق آمده و سياست درستي را 

  .در قبال آن اتخاذ نمايند
ن خدشه دار کردن ناديده گرفتن مسئله زنا

دموکراسي يعني خدشه دار کردن بنيان 
  .جمهوري است

  

  از میان نشریات ایران
  زنان سرپرست خانوار  

بنا به گفته یک کارشناس ارشد سازمان بهزیستی در  
 هزار زن سرپرست خانوار 200جامعه ما یک میلیون و 

 هزار نفر 300وجود دارد که از این تعداد کمتر از 
مایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی تحت پوشش ح

 هزار 5این سرپرستان خانوار همچنین حدود هستند 
دانشجوی شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی 

این در حالی است که . کنند کشور را سرپرستی می
 درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش 8/68

ای که امکان دستیابی به  نهادهای حمایتی با هیچ حرفه
ی یا حداقل درآمد را برای آنها فراهم کند آشنا شغل

 83طبق گزارش  سازمان بهزیستی، در ایران  .نیستند
های زن سرپرست به دلیل فوت همسر  درصد خانواده

. شوند  درصد به علت طالق توسط زنان اداره می17و 
احتمال ابتال به فقر برای خانوارهای با سرپرست زن 

 65ر مناطق روستایی  درصد و د35در مناطق شهری 
مطالعات همچنین نشان دهنده احتمال  .درصد است

ی روستایی در  زیاد قرار گرفتن زنان مطلقه یا رها شده
 درصد 29به طوری که . معرض فقر شدید است

های دهک اول درآمدی در ایران،  خانواده
 همچنین .سرپرست یا دارای سرپرست زن هستند بی

 درصد 71رست خانوار سوادی در زنان سرپ درصد بی
سوادی در کل  است که در مقایسه با میانگین بی

منبع اصلی تامین  .کشور اختالف قابل توجهی دارد
 درصد زنان سرپرست خانوار، کار اعضای 65مخارج 

خانواده و یا حقوق بازنشستگی و مستمری بازماندگان 
  .است 

  
 لیست سیاه کتاب های زنان
 در در مورد مسائل زنانبرخی از کتابهای منتشر شده 

قرار گرفته اند  کتاب  سیاه  در لیستاین سال
تابهایی مثل توسعه و چالش های زنان ایران،زنان ک.

زیر سایه پدرخوانده ها، جنس دوم، جامعه شناسی 
. زنان و رفع تبعیض از زنان در این فهرست قرار دارند

همچنین نام بسیاری از مجموعه داستانها و رمانهایی 
. نویسندگان آن زن هستند نیز در لیست قرار داردکه 

 نوشته زویا "چراغها را من خاموش می کنم"رمان 
پیرزاد که برنده کتاب سال جمهوری اسالمی شد نیز 

نام و . در این فهرست مروج فساد اعالم شده است
مشخصات برخی از کتابهای مربوط به مسائل زنان که 

زنان زیر سایه :در این لیست آمده به شرح زیر است
پدرخوانده ها، نوشین احمدی خراسانی، نشر توسعه 
زنان و رمان، رزالیندامایلز، علی آذری، انتشارات 
روشنگران فصل زنان، نوشین احمدی خراسانی، نشر 

زنان . جنس دوم، سیمون دوبوار، نشر توس . توسعه 

 نمادهای .همیشه، پوران فرخزاد، انتشارات نگاه
نشناسی زنان، ترجمه آذر یوسفی، اسطوره ای و روا

 زن شاداب، ناتالی راجرز، .انتشارات روشنگران
 جامعه شناسی زنان، ترجمه .انتشارات نقش و نگار

مردانه بازی کن، زنانه . منیژه نجم عراقی، نشر نی
 .پیروز باش، ترجمه ویدا اسالمیه، انتشارات تندیس

یقی زنان موس. قدرت ما زنان، انتشارات نسل نواندیش
 آزادی زنان، ایولین .ایران، توکا ملکی، نشر خورشید

رید، گل آذین زنان از دید مردان، ترجمه محمد 
 روح زن، ترجمه پری .جعفر پوینده، انتشارات جامی

 توسعه و چالش های زنان ایران، ژاله شادی .حسام
طلب، انتشارات قطره رفع تبعیض از زنان، مهرانگیز 

ریر قدرت، محمود طلوعی، زن بر س. کار، نشر قطره
زن ایرانی در سفرنامه نویسان فرنگی، میترا . نشر علم

اسرارس در مورد مردان، . مهرآبادی، نشر آفرینه
زن مثبت، . باربارادی آنجلین، نشرفراگیر، راه روشن

کارنمای زنان، .گیل لیندن فیلد، انتشارات نقش و نگار
  پوران فرخزاد، نشر قطره

  
  خود سوزی زنان

 مورد خودسوزی که طی سه سال به تنها 318تعداد  از
مرکز سوختگی استان مازندران ارجاع شده بودند 

خودسوزی .  مورد آنها منجر به مرگ شد242
 17( مرد 54و )  درصد83(  زن 246کنندگان شامل 

 سال اقدام 29 تا 20بودند که در گروه سنی ) درصد
 داری بیشتر از سایر به خودسوزی به طور معنی

 درصد اقدام کنندگان متاهل 48های سنی بود،  گروه
 درصد آنها تحصیالت متوسطه داشتند و 57بودند، 

 52دادند،  دار تشکیل می  درصد آنها را زنان خانه75
 درصد ساکن مناطق 48درصد موارد ساکن شهر و 

 7/16اعتیاد به سیگار در همچنین . روستایی بودند
 درصد موارد و 2/2 درصد موارد، اعتیاد به الکل در

 درصد و 7/4اعتیاد به تریاک و هرویین به ترتیب در 
بر پایه نتایج  .  درصد موارد گزارش گردیده است9/1

) تکانشی( درصد موارد به طور ناگهانی 62تحقیقات، 
 درصد موارد 39اقدام به خودسوزی کرده بودند و در 

، پیش از اقدام در این باره صحبت کرده بودند و در 
 درصد موارد، قصد خود را به صورت یادداشت 9

 درصد موارد با یک یا 4/7کتبی مطرح کرده بودند، 
چند نفر دیگر طرح خودکشی را ریخته و با هم اقدام 

 درصد 27کرده بودند، سابقه اقدام به خودکشی در 
 درصد موارد 2خودسوزی کنندگان وجود داشت، 

بودند، در کشی کرده  پیش از خودسوزی اقدام به آدم
 درصد موارد سابقه خودکشی در بستگان درجه 7/8

 درصد خودسوزی کنندگان 47یک بیمار بود و 
  . مرگ یکی از عزیزان خود را تجربه کرده بودند

  



 ۱۱۶   1382 بهمن -ویژه نامه روز جهانی زن                        اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

13

  
  تبعيض عليه زنان

  
  فريبا زندي 

 عليه زنان و نابرابري عميقي که در تبعيض
 و در زير تيغ دو رژيم پهلوي و جامعه ي ما
 در عرصه ي حقوق سالمي جمهوري ا

 خود زنان و از تنها دارد را داشته ووجود
کشف حجاب . پايين مي توانند ريشه کن کنند

ي نتوانست شاهفرمايشي و اجباري رضا 
خدمتي به جنبش برابري خواهي زنان ايران 

 و بدبيني مقاومتکند و در مقابل حتي به ايجاد 
به آزادي هاي زنان و ميدان گيري مرتجعان 

 و هم چنين دولتمردان جمهوري نجر شدم
اسالمي هم که گاه با وعده هاي دروغين و گاه 
با سنگسار و زندان و شکنجه و اعدام تالش 
در جلب و يا ايجاد ترس در زنان نمودند قادر 
نشدند صداي آزاديخواهي زنان را خاموش 

 ماه دي به مناسبت دروارثان رضا شاه . کنند
ب از مبارزات سال روز کشف اجباري حجا
 دهه ها تاوانزناني که در داخل کشور 

ديکتاتوري رژيم پهلوي ها را پس مي دهند 
 زبانآنها در تجليلشان با . تجليل کردند

امروزين و نرم تري که آموخته اند مي گويند 
 زنانکه اگر بر سر کار بيايند بهشت را به 

آنان نيز چون بسياري ديگر ! ارزاني مي کنند
 ي لهئمسبا استفاده ي ابزاري از مي خواهند 

زنان در ايران شايد از اين نمد کالهي براي 
 درست هم جمهوري اسالمي. خود بسازند

کمي قبل از انتخابات تالش داشت باز هم بر 
سر جنبش عظيم زنان کاله شرعي بگذارد و با 
هزاران حيله خود را مدافع حقوق زنان معرفي 

ديگر جامعه   نيروهايسياري ديگر ازب. نمايد
هم که دل به نجات از جانب قدرت هاي 

و خيال جايگزيني را در سر خارجي بسته اند 
 حکومتبه جاي مردم "مي پرورانند تا نظام 

را بقا بخشند، نيت سواستفاده از جنبش " کردن
 هر کدام بهروکردن . رو به رشد زنان را دارند

از اين نيروها يک بار ديگر زنان ايران را ابزار 
 ي تجربه. کندبه قدرت رسيدن ديگران مي 

تاريخي جنبش زنان در جهان نشان مي دهد 
ي سيستماتيک ستيزکه جز ادامه ي افشاي زن 

و مطابق قانون و افزايش فشار بر زن ستيزان 
ي که  اپدرساالرانهحاکم و مبارزه با فرهنگ 

در تار و پود ما و نهاد هاي اجتماعي النه کرده 
ي سازمان يابي مستقل و رابو ادامه ي تالش 

غير سلسله مراتبي حول خواست هاي انساني 
ي برابر حقوقي واقعي برازنان، هيج تضميني 

مبارزه ي برابري . زنان در ايران وجود ندارد
ي همواره نبردي نابرابر و ايرانطلبانه ي زنان 

هم طرفداران رژيم . طاقت فرسا بوده است
 مي ي پهلوي و هم مزدوران جمهوري اسالم

خواهند به نام زن و با استفاده از بي حقوقي 
 جيب زنند و پايه  قدرت خود را بهاو سودي 
 وبالگ زنانه و ۱۵۰۰اما بيش از . تحکيم کنند

تعداد بسيار بيشماري سايت هاي زنانه کتاب 
 ۲۵۰و سينما و ادبيات و وجود بيش از 

همه و همه ....  .. سازمان غير دولتي زنان و
به  ن واقعيت است که زنان ايرانبيانگر اي

بيداري رسيده اند و ديگر فريب کارگزاران 
ورشکسته دو رژيم پهلوي و آخوندي را 
نخواهند خورد و اينبار قصد دارند سرنوشت 

   . خود را خود در دست بگيرند
      

  
  زنان در ايران

مبارزه شجاعانه بر عليه 
  ناعدالتي

 
  فريبا زندي

، ۵۷از انقالب بهمن با گذشت بيش از دو دهه 
زنان ايران هنوز در انتظار رهائي از چنگال 
رژيم مرد ساالر و قرون وسطائي جمهوري 

اگر چه زنان ايران . اسالمي بسر مي برند
دوشادوش مردان در همه نهاد هاي اجتماعي 

از % ۶۰مشغول بکار هستند و بيش از 
دانشجويان دانشگاههاي ايران را زنان تشکيل 

ا در تعيين سياست جامعه نقشي ميدهند، ام
حتي در پارلمان فرمايشي . ايفا نمي کنند 

 نفر ۱۳ نماينده فقط ۲۸۷جمهوري اسالمي از 
.                                                             زن مي باشند

طبق آخرين مشاهدات در درون جامعه، زنان 
بخاطر قوانين ضد زن در بحران روحي شديد 

" قوانين شريف اسالم مانند . بسر مي برند
هنوز براي مردان دو " حق خون " " بهاي خون 

.                                                 برابر حق زنان مي باشد
فرهنگ مرد ساالرانه همراه با تبعيض جنسي 
در نظام جمهوري اسالمي عرصه زندگي را 
                                                          . براي زنان ايران تنگ کرده است

حجاب اجباري يکي از نمونه هاي بارز توهين 
به مقام زن و تبعيض جنسي در ايران امروز 

وضعيت زنان در شهر هاي کوچک . مي باشد
و روستا هاي ايران بسيار اسفناک تر از شهر 
هاي بزرگ است چرا که فرهنگ سنتي حاکم بر 

 محيط امکان و اجازه هيچگونه رشد را به اين
.          زنان نمي دهد

سنت هاي عقب افتاده وقتي که با شونيسم 
مردانه عجين مي گردد، منجر به توليد سم 
کشنده اي مي گردد که در درجه اول روحيه و 

بعد مرگ شخصيت زنان را در هم مي شکند و 
.          تدريجي آنان را باعث ميگردد

خشونت و تجاوز بر عليه زنان حتي در 
خانواده هاي ايران تبديل به عملي طبيعي شده 

تعداد زناني که در اثر اين فشار ها دست . است
به خودکشي ميزنند، مرزهاي عادي را گذرانده 

فروش زنان به کشور هاي خليج فارس . ستا
براي هوس راني شيوخ عرب يکي از نشانه 
.            هاي تجاوز به حقوق انساني زنان ايران است

 پايمال مبارزه زنان براي دست يافتن به حقوق
مي " خود "  به شده شان نوعي هويت بخشيدن

چه شکل اعتراضات زنان ايراني اگر . باشد
برخا شکل سازمانيافته ندارد و همراه با شعار 
هاي سياسي و راديکال نمي باشد، اما هويتي 
است دوباره بر عليه ظلم و ستم موجود در 
.           نظام زن ستيز و مرد ساالر جمهوري اسالمي

جمهوري اسالمي نتوانست بعـد از بـيش از دو          
. ور ، زنان را خانه نشين نمايددهه حکومت و ز

زنان در عرصه جامعه حضور فعـال داشـته و          
با اعتراضات خود با تمـامي اشـکال گونـاگون          
بسيار متفکرانه عرصـه را بـر ايـن نظـام تنـگ             

آنان ديگـر حاضـر نيسـتند بعنـوان         . نموده اند 
بلکه بر عکس در مسير     . سايه مردان عمل کنند     

به عناصر آگاه و اين راه پر پيچ و خم تبديل به 
.                               غير وابسته و مستقل گشته اند

برابــري حقــوق زنــان يکــي از خواســته هــاي  
واقعي جنبش مستقل و مترقي زنان ايـران مـي          

.                                                                 باشد
ارزه زنان بـراي دسـتيابي بـه حقـوق برابـر           مب

اجتماعي ، اقتصادي و سياسي  همچنان ادامـه         
  . خواهد داشت
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  زنان سرپرست خانوار
  ناهيد جعفرپور                               

  
 اي وضـــعيت زنـــاني کـــه مقايســـهبررســـي 

ــد   ــده دارنـ ــه عهـ ــانواده را بـ ــتي خـ  سرپرسـ
شـود كـه    سرپرست خانوار به فردي گفته مـي   (

ــأمين امنيــت اقتصــادي،  مســتقيممســؤوليت  ت
با  )اجتماعي و تربيتي خانواده را به عهده دارد       

زنـان زيـر سرپرسـتي      ( زنان غيـر سرپرسـت      
 بـين ميـزان      در ايـران   :نشان ميدهد که  ) همسر

 و وضـعيت زنـدگي      اني و روحـي   روفشارهاي  
زنان سرپرست خانوار ارتباط مسـتقيم وجـود        

 زنان سرپرست خـانوار،     به اين مفهوم که   دارد  
نسبت به زنـان غيـر سرپرسـت، ميـزان فشـار            

كنند و از كيفيـت زنـدگي         بيشتري را تجربه مي   
ــازل  ــرين ــدت ــات  . برخوردارن ــين مطالع همچن

دهد كـه زنـان       وسيع جامعه شناسان نشان مي    
ي  هـاي نوظهـور در كليـه      چون سـاير اقليـت      مه

و هــاي متعــدد   كشــورهاي جهــان، تبعــيض  
ايـن   .كننـد    را تجربه مـي    خشونت هاي بسياري  

چنين حاكي از آن است كـه برخـي          مطالعات هم 
 ي ديگـر هـا  هاي زنان، بيش از ساير گروه      گروه

.  قـرار دارنـد   داوري در معرض تبعيض و پـيش   
 ناميــده »زنــان سرپرســت خــانوار«ايــن زنــان 

 يتزنان با سرپرست شدن، در وضع     . شوند  مي
د كه معموال بـا     نگير  و موقعيت جديدي قرار مي    

وحي و روانـي    ، ر قتصادي ا  و معضالت  مسايل
غيـر از زنـان     .  متعددي همراه است   و اجتماعي 

ترين و    رسد، اصلي   مطلقه و بيوه كه به نظر مي      
هــاي زنــان سرپرســت    تــرين نمونــه  عمــده
هـا در      ديگري از اين خانواده    شارقاند، ا   خانواده

بــه طــور خالصــه زنــان  ."ايــران وجــود دارنــد
هـاي    سرپرست خانوار در ايران شـامل دسـته       

 معتـاد،   ا همسـري  ، بـ  يـوه زنان مطلقـه، زنـان ب     
، ن جنــگ، مهــاجراشــته شــدگان درهمســران ک

ــداني   ــان داراي همســران زن  زنــان داراي ،زن
 مريض، زنان ازدواج نكـرده      وكار     بي مسرانه

ــان داراي ه ــولمســرانو زن ــي   مجه ــان م المك
 که از سخت ترين شـرايط اجتمـاعي بـر           باشند

خوردارند وبرخا براي تامين زنـدگي فرزنـدان        
به پست ترين مشاغل با نازل ترين دستمزد ها         

هــايي كــه زنــان  تعــدد نقــش .تــن مــي ســپارند
سرپرست خانوار به عهده دارند، به عنوان يكي       

توانـد مـورد توجـه        يزا، م شار ف  عمده از عوامل 
هاي باليني و مطالعات      نتايج گزارش  .قرار گيرد 

حـاكي از آن اسـت كـه        تـا کنـوني     كنترل شده   
ــدادهاي ف ــارروي ــي  ش ــدگي م ــد در  زاي زن توان

ــي و    ــم در تشــديد اخــتالالت روان شــروع و ه
 نقش   در اين دسته از زنان     هاي جسمي   بيماري

مسـايل و مشـكالتي كـه        .كليدي داشته باشـند   
رپرست خانوار با آن مواجهند در ابعاد       زنان س 

اقتصـادي، اجتمــاعي، روانــي ـ عــاطفي و بعــد   
خـــانواده . دنشـــو بنـــدي مـــي حقـــوقي طبقـــه

 اجتماعي اسـت و از افـرادي        احدترين و   كوچك
تشكيل شده كه از رهگذر عواطـف و عاليـق و           
وظيفه شناسـي و صـداقت متقابـل بـا يكـديگر            

 سخن به   هنگامي كه از خانواده   . كنند  زندگي مي 
آيــد، عمومــا قــالبي در نظــر مجســم  ميــان مــي

شود كه متشكل از يك زن و يـك شـوهر و              مي
احتماال يك يا چنـد فرزنـد اسـت و بـه تناسـب              

تـوان روابـط    فرهنگ به مليت، مكان و زمان مي  
هاي اصـلي خـانواده       خاصي را ميان اين مؤلفه    

بافت خـانواده در سـطح كـالن،        .  در نظر آورد  
 بافـــت روابـــط اجتمـــاعي، بســـيار متـــأثر از

  .اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه است

     
در سطح خرد نيز اين بافت تحت تأثير عـواملي      

ي خانوادگي زوجين، شغل و       چون سن، پيشينه  
ــي   ــاعي و فرهنگـ ــادي، اجتمـ ــعيت اقتصـ وضـ

بافـت روابـط درون خـانوادگي       .  خانواده است 
ممكن است تحت تـأثير عوامـل متعـددي قـرار           

زا    به لحاظ روانـي و اجتمـاعي آسـيب         گيرد كه 
زاي متعــددي  عوامــل آســيب. شــوند تلقــي مــي

حيات خـانوادگي فـرد را در معـرض مخـاطره           
آنچه مسلم اسـت ايـن اسـت كـه          . دهند  قرار مي 

ي اصـلي و اساسـي        خانواده به عنـوان هسـته     
ترين نهاد    ي اجتماع به عنوان اصيل      شكل دهنده 

جوامـع  اجتماعي، به موازات رشـد و پيشـرفت         
لذا با داشتن چنـين مـاهيتي       . بشري، پويا است  

پـذيري    بيش از پيش در معرض عوامـل آسـيب        
 .اجتمــاعي و خطــرات گونــاگون آن قــرار دارد

 امـروزي  در بين تمام جوامع      متاسفانه تا کنون  
، بــه عنــوان عنصــر اصــلي و محــوري » پــدر«

ــانوار    ــي شــده و سرپرســت خ خــانواده معرف
ظــر هــر نــوع شــود و از ايــن من محســوب مــي

 زن و شـوهر      اي كـه بـه مفارقـت رابطـه          حادثه

 اين شکل   منجر شود، ساختار، عملكرد و حيات     
بـق يـک    ط. "ه هم مـي زنـد      خانواده را ب   مرسوم
 درصد  ٧١ : در دانشگاه عالمه طباطبايي      تحقيق

 بابـت نگهـداري    مـورد بررسـي  از زنان جامعه 
كنند، ايـن در      اي دريافت نمي    فرزندان خود نفقه  

 درصد از ايـن زنـان فاقـد         ٣/٣٣  است كه    حالي
 درصد زنان تحت پوشش     ٨/٤٥ شغل مي باشند  

ــاعي     ــات اجتم ــدام از موسس ــيچ ك ــدمات ه خ
ــتند،  ــت   ٣/٣٣ نيس ــه تح ــرادي ك ــد از اف  درص

پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، تنها از       
 .گيــرد لحــاظ درمــاني تحــت حمايــت قــرار مــي

ران  نفر از زنان شـهر تهـ       ٧٢ بر روي   تحقيقات  
 سال داشته و داراي حداقل يـك        ٤٥ كه حداكثر   
 مـاه از    ٦ اند و حـداقل        سال بوده  ١٨ فرزند زير   

 شان داده اسـت   ها گذشته است ن     مدت طالق آن  
 درصد اين زنان خود درخواست كننـده        ٧٥  که

اند كه با عدم دريافـت حقـوق خـود            طالق بوده 
يعني در واقع درخواست طالق     . اند  مواجه بوده 

 زنان برابر است با عدم دريافت حقوق    از طرف 
واقعي آنان، كه خود اين امر بسيار جاي بحـث          

اي كه مردان از اين مورد استفاده         دارد به گونه  
كرده و با توجه به اين امر با فشـار آوردن بـه            
زنان، عرصه زندگي را آنچنـان بـر آنـان تنـگ            

كنند و    كرده كه خود زنان درخواست طالق مي      
 بـراي    مسـر وردن رضـايت ه   براي بـه دسـت آ     

در اكثـر   .  پوشند  طالق از حقوق خود چشم مي     
 قـوانين مختلفـي در       به اصـطالح   موارد با اينكه  

زمينه حقـوق زنـان تصـويب شـده اسـت، امـا             
هاي الحاقي،    دربسياري از موارد وجود تبصره    

دست زنان را از رسيدن به حقوق خود كوتـاه          
يه عسـر و  ا بر پا ه  با وجود اينكه دادگاه   . كند  مي

ري از نابســاماني وضــع يگحــرج و بــراي جلــو
ــوانگر و زن    ــوهر ت ــه ش ــواردي ك ــان در م زن
نيازمند است مـرد را بـه پرداخـت حقـوقي كـه             
براي آنـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت مكلـف              

د تا در هنگـام طـالق دچـار تنگدسـتي           ننماي  مي
 تنها   دادگاه ها هم همواره    ولي در عمل  ،  نشوند  

تـامين امنيـت    . "نـد نك   مـي  رعايت حال مردان را   
ــام و     ــاعي، ابه ــاتي و اجتم ــوق حي ــاني، حق ج
نااميدي نسبت به آينده و بخصوص پيامـدهاي        
ــرين   ــوميتي از مهمتـ ــهاي قـ ــي از نگرشـ ناشـ

در  سرپرسـت خـانوار      مشكالت كنـوني زنـان      
اقصا نقاط ايران بخصوص در منـاطق عشـيره        

ــان از اهميــت  . ايســت ــامين امنيــت جــاني زن ت
تعداد زيـادي از    مثال  . ر است بسياري برخوردا 

زنان سرپرست خـانوار مهـاجر در خوزسـتان     
 اسـتان   اينها در   امنيت خانواده . برند  به سر مي  

الشـعاع ايـن امـر قـرار گرفتـه و             به شدت تحت  
ــوق و     ــه حق ــتيابي ب ــواري دس ــفانه دش متاس
ــان    ــدادي از زن ــمي، تع ــي و رس ــتغال دولت اش

سرپرسـت و سرپرسـت خـانوار را گرفتـار            بي
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هــاي  افســردگي ت اجتمــاعي از جملــه معضــال
 كـرده    و خود سـوزي    رواني و حتي خودكشي   

  . است
   

( تغییــر قــانون سرپرســتی فرزنــدان
  )قانون حضانت

ن براي تغيير   سال هاي سال است که زنان ايرا      
)  سرپرســتي فرزنــدانحــق( قــانون حضــانت 
طبق قانون تـا کنـوني زنـان        . مبارزه مي نمايند  

ند قيوميـت فرزنـدان     در شرايط طالق ميتوانست   
 ٧ذکور را تا دو سالگي و فرزندان دختر را تـا            

قـانوني کـه تنهـا      . سالگي بعهده داشـته باشـند     
برتــري مــردان را در نظــر داشــته و نــابرابري 
اجتماعي و حقـوقي را عليـه زنـان تشـديد مـي             

در مواردي هم که مرد بتواند ثابـت کنـد          . نمود
ا که زن سلب عفت خانوادگي نموده اسـت و يـ          

معتاد و محجور مي باشـد از همـان بـدو تولـد       
قـانون  . نوزاد در اختيـار پـدر قـرار مـي گيـرد           

خانواده ايران نهايت تبعيض را سال هاي سال        
ايـن  . بر عليه زنان بـه اجـرا نهـاده و مـي نهـد             

ــاري از    ــودي ع ــوان موج ــان را بعن ــانون زن ق
صالحيت و عاري از تشـخيص صـحيح بـراي          

ا متالشـي نمـودن     آينده فرزنـدان دانسـته و بـ       
رابطه مـادر و فرزنـدان بـه توليـد فشـار هـاي            
ــه     ــر ب ــدتا منج ــه عم ــن تالشــي ک ناشــي از اي
ناهنجاريهاي بعدي اجتماعي ميشود دامـن مـي        

فرزندان درست زماني که شـروع ميکننـد        . زند
به شناخت دنياي اطـراف خـود از دامـن مـادر            
بريده شده و به دنياي خشـن نفـرت و رنـج و             

بررسـي  . اري پرتاب مي گردنـد    جدائي و ناهنج  
آماري بر روي ايـن چنـين کودکـان هشـداري           
است دردناک، زيرا کـه نتـايج تحقيقـات نشـان           
داده است که اين عمل قانون گذار نسـلي را بـا            
معضالت عاطفي و رواني و بي هـويتي بجـاي          

طبق گزارش روزنامه همبسـتگي     . گذاشته است 
 سـاله ايـي    ١١دختر بچـه    ١٣٨٢در خرداد سال    

که قصـد خودکشـي داشـت ، توسـط مـادرش            
 ٤ اين دختـر کـه بـه همـراه بـرادر             .نجات يافت 

در کنـار پـدر      ساله خود پس از جدايي والدين،     
زندگي مي کرد، به علت آزار و اذيت وي قصـد           

او در آخرين لحظه به مادر       .خود کشي داشت    
دختــر از  خـود اطــالع داد و بــا حضـور مــادر،  

آن، پدر از مادر به پس از . مرگ نجات پيدا کرد 
دادگاه جنايي شکايت کرده که همسر سابق من        

قاضــي بــا مطالعــه . فرزنــدانم را ربــوده اســت
پرونده ، به دليل نداشتن صـالحيت پـدر بـراي           

موقتـا سرپرسـتي     ادامه سرپرسـتي کودکـان،    
نکتـه   .کودکان را به مـادر محـول کـرده اسـت          

جالب اينست که پدر خانواده معتقـد اسـت کـه           
مي تواند در اين جامعـه از عهـده بـزرگ    مادر ن 

دختـر در   .کردن بچه برآيد و صـالحيت نـدارد      

مـن وقتـي     :اظهاراتش در محضر قاضـي گفـت      
هفت سال داشتم مجبور شدم برادر چند ماهـه         

هـر  . پدرم به ما اهميت نمـي داد       .ام را نگهدارم  
يک مشت قرص بـه مـا        گاه مريض مي شديم ،    

يـا خـوب مـي      مي داد و مي گفت يا مي ميريـد          
                               .شويد

ــرار      ــاعي، ف ــالت اجتم ــي از معض ــار ناش فش
کودکان از خانـه و تحقيقـات روانشناسـان بـر           
روي ايــن گونــه کودکــان ، فشــار زنــان آگــاه  

قـانون  ...... جامعه ، فشـار هـاي بـين المللـي و            
گذار را مجبور مـي سـازد تغييراتـي هـر چنـد             

 وسـطائي بـه وجـود       کوچک در قـوانين قـرون     
آورد و بعد از مـدت هـاي طـوالني در مجلـس             
فرمايشي ، تصويب مي نمايد که فرزنـد ذکـور          
هم مي تواند تـا هفـت سـالگي در دامـان مـادر              

با در نظر گرفتن قانون حضـانت       . پرورش يابد 
  :  و تبصره کنوني آن خواهيم ديد که 

 پس  از هم کودکان  ق هر دو قانون ب    ب بر ط  -لفا
زندگي با مادر در بد ترين شرايط       ل  از چند سا  

سني و عاطفي که وجود مادر در زندگي آنـان          
 مجبور به تغيير    نقش مهمي را ايفا خواهد نمود     

. دنخانه و زنـدگي و روابـط خـانوادگي ميشـو          
امــري کــه از نقطــه نظــر روحــي روانــي بــراي 
کودک بسيار مضر بوده و وي را بـدون اينکـه           

 داشته باشـد    خود نقشي در اين تغيير و تحول      
در شرايطي قرار ميدهد که مجبور به تـن دادن          
بــه يــک زنــدگي ديگــر و شــايد هــم در محــيط 
زيستي کامال متفاوت از گذشـته ميکنـد کـه تـا            

مجبــور بــه تحمــل آن مــي هنگــام بزرگســالي ب
 هر دو قانون بر اصـل نـابرابري زن       - ب .باشد

بــري از کليــه  و زنــان را تهو مــرد تکيــه داشــ
زم براي تربيـت فرزنـدان مـي     صالحيت هاي ال  

 و چون زمان بـرده داري فرزنـدان را بـه            .داند
زور از مادر گرفته و در اختيار نامادري قـرار          

 بدون توجه به ايـن امـر کـه آيـا پـدر              .مي دهد 
صــالحيت تربيــت فرزنــدان را دارا بــوده و يــا 
همسر جديد مرد ميتواند جانشين شايسـته اي        

قـانون گـذار    . براي مادر اين نوع کودکان باشد     
ــت در  ــه   نهاي ــانده ک ــا رس ــه آنج ــار را ب در ک

صورت نبود پدر فرزندان را از مـادر گرفتـه و          
در اختيار پدر بزرگ و در نبود پـدر بـزرگ در    
اختيار فرزندان بـالغ خـانواده درجـه يـک پـدر            

 روزنامه هاي ايران    .يعني عمو ها قرار مي دهد     
 از اخبار ربوده شدن فرزندان توسـط مـادر          پر
ــدر و    و ــه پ ــان از خان ــن کودک ــرار اي ــا ف ....  ي

قانون گذار بـا اجـراي قـانون         در واقع    .ميباشد
 در رشد ناهنجاري    حضانت و الحاقي جديد آن    

دوش مي  رهاي اجتماعي مسئوليت مستقيم را ب     
کـه   تاکيد ميگـردد     هر دو قانون    در   - س .کشد

ــانت  ــدد مادرحضــ در صــــورت ازدواج مجــ
و در ايـن     .ردداز وي سلب مي گ    فرزندان فورا   

صــورت قــانون گــذار زنــان بــي سرپرســت را 
مجبور مي سـازد بـراي نگهـداري از فرزنـدان           

همسر گزيني مجدد در طول اين دوران خود        از
  و اخبار روزانـه    مختلفتحقيقات  . دنداري ورز 

 نشان داده است که چند درصـد        نشريات زنان 
از ازدواج هاي موقت و چند درصد از زنان تن          

 از زنان مـي     اجتماعيبه اين قشر  فروش متعلق   
باشند که از آنجا که در فقر مالي بسر بـرده و            
اجازه تجديد زندگي دوباره و انتخاب همسر را        

ــود  ــا وج ــد و ب ــعيتندارن ــار و   وض ــازار ک  ب
، براي حفظ کودکـان و گـذران زنـدگي          بيکاري

سـياري  ب. تنها دارائيشان را بحراج مي گذارنـد      
ن و از تـرس از  از زنان با توجـه بـه ايـن قـانو          

دست دادن فرزندان در بدترين شرايط زنـدگي        
با همسر به سر برده و با تمـامي تبعيضـات و            
انواع شکنجه هاي ناشي از خشـونت همسـران         
دم بر نيـاورده و عمـري را در محنـت و ذلـت              

ــا - د .ســپري خواهنــد نمــود  هــر دو قــانون ب
مضامين حقـوق بشـر متضـاد هسـتند و آنـرا            

ــد اصــل عــدم تبعــيض يکــي از  . نقــض مينماين
مواردي است که در منشور حقوق بشر بـه آن          

انســانها صــرف نظــر از  . اشــاره شــده اســت 
اما اين هـر    . جنسيت داراي حقوق برابر هستند    

بـراي يـک    . دو قانون اين امر را ناديده ميگيـرد       
 قائــل ميشــود در حاليکــه جــنس حقــوق ويــژه

جنس ديگر را از نوع جـنس دوم ميدانـد و وي            
ــه اي و در اينجــا از حــق   ــوق پاي را از هــر حق

مطـابق بـا ايـن      . نگهداري کودک محروم ميکند   
قوانين مـردان اجـازه همسـرگزيني دوبـاره را          
دارند بدون اينکه خطر از دست دادن اختيارات        

و وصـي   مردان وکيل   . فرزند آنها را تهديد کند    
فرزندانشان ميشوند و قانونا مجاز هسـتند کـه      

هـر دو   . از هرگونه دخالت مادر جلوگيري کنند     
قانون حقوق مادر و پدر را بر اساس جنسـيت          

يعني اگر حتي اصل    . آنها بر آنها تفويض ميکند    
را بر اين بگذاريم که به محـض ورود بـه سـن             
قانوني ديگر انسان اختيـار خـود را دارد و در           

 قانون يـک شخصـيت حقـوقي محسـوب          برابر
 سال  ١١ الي   ٩ميشود بر طبق قانون جديد پدر       

 سال  ٧اختيار وي را دارد در حاليکه مادر فقط         
بنـابراين حـق پـدر      . از اين حق برخوردار است    

 و دقيقا اين هر . قانونا بيش از مادر خواهد بود 
دو قانون با قوانين حقوق بشر در تناقض قرار         

گذار با وضع هـر دو قـانون        مي گيرد و قانون     
حقوق بشر را زير پاي نهـاده اسـت و تبعـيض            

.                              جنسيتي را به حد اعال ميرساند
  

  زنان همسرکش
 نبود حمايتهاي جدي و قانوني، شكنجه و آزار        
جسمي ، ارتباط نامشروع ، تجاوز به فرزند يـا          

 ،درسي و دشواري طالق   فرزندان خود، اطاله دا   
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 يط کنـون  ي در شـرا   يهمسر کش از داليل عمده    
 گذشـته   در از زنـان کـه       ياري بسـ  .ران اسـت  يا

 زدنـد   ي مـ  ي و خودسـوز   يدست به خود کشـ    
ان خشـم   يـ  ب ي را بـرا   يگـر يوه د يامروز اما ش  

سـعيد مـدني، روانشـناس     :ش گرفته انديخود پ 
وگو با خبرنگـار اجتمـاعي خبرگـزاري          در گفت 

يران با اشاره به اين كه در سـطح         دانشجويان ا 
كالن، تفاوتي بين علـل جـرايم مـردان و زنـان            

ساختار ناكارآمـد اجتمـاعي   : وجود ندارد، گفت 
و اقتصــادي، شــيوع فقــر، كــاهش مشــاركت و 
ــه عوامــل    ــي انجــام جــرم از جمل ــع درون موان

وي بـا بيـان      .پذيرش جرم زنان و مردان است     
 بارزي  اين كه در سطح مياني و خرد تفاوتهاي       

در اقدام به جرم زنان و مـردان بخصـوص در           
روش نامناسب  : همسركشي وجود دارد، افزود   

اعمال قوانين در تقاضاي طالق از سوي زنـان         
عامل حيـاتي در اقـدام بـه همسركشـي برخـي            

   .زنان تحت آزار بوده است
  
  

در وي با اشاره به اين كه بيشترين گروه سني          
: ه اسـت، گفـت     سـال بـود    ٢٤ تـا    ١٨ ان زنان يم

ارتكاب به قتل همسران تنها خاص زنان طبقات        
سواد جامعه نبوده، امـا بـر اسـاس           پايين و بي  

تحقيقات صورت گرفته، بيشتر زنان مجرم، كم       
« مدني با بيان اين كه       .سواد هستند   سواد يا بي  

تــاخير در اجابــت درخواســت طــالق از ســوي 
زناني كه به شـدت تحـت آزار همسـران خـود            

در ارتكاب به قتـل همسـر يـك عامـل           » ندا  بوده
روش اعمـال قـوانين     : حياتي است، اظهار كـرد    

براي انجام طالق در استانهاي مختلـف متغيـر         
مهمي در اقدام به قتل همسران از سـوي زنـان           

به عبارتي در استانهايي كـه امكـان        . بوده است 
تـر    طالق و رسيدگي به دادخواهي زنـان سـهل        

 كاهش چشمگيري   بوده، ميزان همسركشي نيز   
اين روانشـناس همچنـين پـايين        .داشته   است   

بودن سن ازدواج زنان همسـركش را از ديگـر          
عوامل مؤثر در متفـاوت بـودن اقـدام بـه قتـل             

بــر اســاس : زنــان خوانــد و خاطرنشــان كــرد
تحقيقات صورت گرفته بيشتر زنان همسركش      

 سالگي ازدواج كـرده و بـه        ٢٥در سنين قبل از     
 سـال زنـدگي مشـترك       ١٠ا  طور متوسـط تنهـ    

وي نابرابري حقوقي مـردان و زنـان        .اند  داشته
در اين زمينه را عامل مهمي در ارتكاب به قتـل           

زنان با ازدواج اجباري در : زنان دانست و گفت
هــاي بســيار   ســال بــا ســختي١٢ســنين زيــر 

رو بوده و هزينـه كالنـي بـراي رهـايي از       روبه
 بـر ايـن     .انـد   زندگي تحميل شده به خود كـرده      

اساس تنها راه رهـايي از محروميـت، فشـار و           
نابرابري تحميلي را اقدام به قتـل همسـر خـود           

 درصـد   ٨٠وي با اشـاره بـه ايـن كـه            .اند  يافته
: انـد، بيـان كـرد       دار بـوده    زنان همسركش خانه  

دار   متاسفانه تمايل به قتل همسر در زنان خانه       
دهـد كـه آنهـا        بيشتر بوده و اين امر نشان مـي       

شار مضاعفي را تحمل كرده و با ايـن كـار از            ف
ــا آن    ــه ب ــه و جامع ــه در خان ــايي ك محروميته

ايــن پژوهشــگر  .گيرنــد انــد انتقــام مــي مواجــه
اجتماعي با اشاره به ايـن كـه الگـوي جنسـيتي         

عالوه : جرم در جامعه تغيير كرده است، افزود      
ــفانه     ــان متاس ــرايم زن ــيوع ج ــزايش ش ــر اف ب

ــه   ــوي مردان ــا الگ ــايي ب ــان  جرمه ــه زن ــز ب  ني
اختصاص يافته است؛ بـه نحـوي كـه در حـال            

 درصد از مراجعين به مراكز درمان       ١٥حاضر  
ــكيل     ــان تش ــتي را زن ــاد بهزيس ــرپايي اعتي س

وي با بيان اين كه مردان قاتل زودتـر        .دهند  مي
: اند، گفـت    از زنان اعتراف به اقدام به قتل كرده       

دهد كـه زنـان پـس از انجـام            اين امر نشان مي   
ــ ــارتي    قت ــه عب ــته، ب ــداني نداش ــارض چن ل تع

وضعيت بغـرنج و نـاگوار آنهـا شـرايط را بـه             
نحوي توجيـه كـرده كـه زنـان، خـود را محـق              
دانسته، دچار تعارض دروني يا احساس گنـاه        
نشده و همچنين تمايل بـه اقـرار بـه قتـل پيـدا              

ــد نكــرده ــان   .ان ــاد وي همسركشــي زن بــه اعتق
ــداي آن از  دواج انتهــاي مســيري اســت كــه ابت

ــارها،     ــل فش ــيرش تحم ــول مس ــته، ط ناخواس
هاي بسيار و رسـيدن بـه         ها و نابرابري    سختي
ــه راه   نقطــه حــل  اي كــور و عــاري از هــر گون

قــوانين و رييتغمــدني در پايــان  .منطقــي اســت
مقررات در حمايت از زنان تحـت آزار يـا رفـع            

ر سـاختار   ييتبعيض و نابرابريهاي جنسيتي، تغ    
ش فقـر و نـابرابري و       اقتصادي به منظور كـاه    

ارتقــاي رشــد فرهنگــي جامعــه را از جملــه     
ــت    ــد و گف ــرايم خوان ــاهش ج ــاي ك : راهكاره

سرپرسـت، مطلقـه،      همچنين حمايت از زنان بي    
پــذير، تــدوين   سرپرســت خــانوار و آســيب  

هايي در قالب نظام تامين اجتماعي، بـاال          برنامه
هاي مشاركت اجتماعي و سياسـي        بردن زمينه 

اختار سياســي، اجتمــاعي در  ســرييــغزنــان، ت
جهت دموكراسي كردن جامعه و به خصـوص        
ايجاد شرايط برابر برخورداري زنان و مردان        
ــاهش     ــي در ك ــش مهم ــاعي نق ــت اجتم از امني
پيامـــدهاي افـــزايش جرايمـــي نظيـــر قتـــل و  

      .همسركشي دارد

    

  
خشونت پديده اي اجتماعي 
تربيتي و يا مسئله اي درون 

   خانوادگي؟–
  

 يه مرض

خشــونت تقريبــا در همــه جــا و در بــين تمــام  
خشــونت داراي . اقشــار اجتمــاعي وجــود دارد

اشكال و فرمهاي گوناگوني اسـت كـه ميتوانـد          
مثل ضرب و شتم و يا      ) خشونت فعال (جسمي  
مثل تهد يد،  ترور ) خشونت غير فعال  ( گفتاري  

همچنين خشونت مي تواند به  . باشد... رواني و   
 اعمال قدرت، حكـم رانـي،       اشكال مختلفي چون  

غارت، حـق سـكوت گـرفتن، تجـاوز جنسـي و            
در شـكل پچيـده تـر و     . ترور شخصـيت باشـد    

خشن تر، خشونت مي تواند با اسـلحه و خطـر            
در هـر صـورت     . تهديد به مـرگ همـراه باشـد       

خشونت چه به صورت پيچيده و يـا سـاده آن           
به عنـوان ابـزاري  اسـتراتژيك و يـا راه حلـي              

ت از يك بحران و يا يـك مشـكل   براي برون رف 
  .مورد استفاده قرار مي گيرد

تقريبــا تمــام افــراد بخصــوص مردانــي كــه در 
خانواده خشونت را بعنوان يك استراتژي براي       

اعمـا ل و بكـار       شبرد مقاصد و اهداف خـود     يپ
مي گيرند در كودكي خود مورد خشونت قـرار         
گرفته و با آنها بطور يك نواخت برخورد نشده  

در نتيجه عمـدتا داراي ثبـات شخصـيت         . است
نبوده و يا  در خانواده هميشـه شـاهد و نـاظر             

و يـا   . دعوا و كشمكش هـاي روانـي بـوده انـد          
اغلب آنها، در كودكي نظا ره گر مورد اذيـت و           
آزار قرار گرفتن مادران خود توسط پدرانشان       

به همين دليل مسئله خشونت و كتـك        . بوده اند 
ن به يك امـر طبيعـي و        به مرور زمان براي آنا    
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نرمال بدل گشته و خـود، نـا آگاهانـه و بطـور             
اتوماتيك وار آن را بعنوان حربه اي در زندگي         
ــدان و   ــا فرزن ــه همــان روش ب ــه و ب ــرا گرفت ف

  . همسران خود رفتار مي نمايند
آمار و تحقيقات انجـام يافتـه نشـان مـي دهـد،           

زنــدگي اجتمــاعي و خــانوادگي افــرادي كــه در 
خشـنود هسـتند بيشـتر بـه        ي و نا  خود ناراضـ  

خشونت متوسل ميشـوند تـا افـرادي كـه مـثال          
داراي وضعيت شغلي و يا آينده و چشم انـداز          

بخصوص (هچنين افرادي كه  . مشخصي هستند 
بطور مشخص بيكاراند  و بطـور دائـم         ) مردان

دچار مشكالت اقتصادي اند بالطبع بيشـتر بـه          
  . خشونت روي مي آورند

و پـر خاشـگر داراي عـدم        معموال افراد خشـن     
موفقيــت در شــغل،  در خــانواده و در روابــط  
اجتماعي اند و هميشه از نظر روحـي احسـاس          
نا امني و نا خشنودي كرده و داراي تصـويري    

اين نـوع افـراد، دچـار       . منفي از خود مي باشند    
. خــود كــم بينــي و عــدم اعتمــاد بــه نفــس انــد 

ت بنابراين براي رفع اينگونه حاالت و احساسـا       
خويش بـه خشـونت و ضـرب وشـتم ديگـران            

  . متوسل مي شوند
يك عامل ديگر خشونت مردان، ميتواند سن كم        
ــانواده و در    ــكيل خ ــراي ازدواج و تش ــان ب آن

در اين صـورت    . نتيجه كم تجربگي اشان باشد    
اينگونه افراد قدرت و تحمل انتقاد و يا فرهنـگ          
ديالوگ را نداشته و در صورت پيش آمدن يك         

خانوادگي قادر به حل و فصل مشـكالت      مسئله  
از طريــق بحــث و گفتگــو نبــوده و بــه ســرعت 
كنتــرل خــود را از دســت داده  و بــه خشــونت 

  . دست مي زنند
يكــي ديگــر از عوامــل خشــونت، فرهنــگ مــرد 

مرداني كه در خانواده و جوامع      . ساالري است 
مرد ساالر تربيت شـده انـد، داراي شخصـيتي          

د محــور بــين قــدرت طلــب، ســلطه جــو و خــو
هستند و به هيچوجه قادر به قبول و نظريه نـه           
. تنهــا همســران خــود بلكــه هــيچ زنــي نيســتند

اينگونــه افــراد، بــر ايــن باورنــد كــه زنــان بــه  
هيچوجه با مردان برابر نبوده و نتيجتـا داراي         

زنان، از نظـر  . حق و حقوق مساوي نمي باشند     
اينان، بايد هميشه موجودي مطيع و فرمانبردار     
باشند آنها، وجود و احترام نسبت بـه خـود را           
مساوي با اعمال قـدرت و فشـار و زورگـويي           

در نتيجــه، گــاه و بيگــاه بــه عنــوان . مــي بيننــد
گوشزد و يا ياد آوري سعي مي كنند خشـونت          
را كه حكم زنگ خطر و ابراز وجـود، برايشـان           
دارد را بصدا در آورند كه نشان دهند همچنان         

قدرت كنترل خـانواده را در      ميدان دارهستند و    
افرادي كه داراي اينگونـه تفكرنـد،       . دست دارند 

زن را شهروندي درجه دوم محسوب نموده  و       

نه بعنـوان انسـاني برابـر بـا خـود، و  جـدا از                
  . تمامي معيار هاي ارتجاعي و سرمايه داري

عامل ديگر خشونت مي تواند طرز تفكر كاالئي        
 كــه داراي كــه در ايــن حــا لــت مردانــي. باشــد

اينگونه روش و باورند اعتقاد دارند كه زن يك         
بنـابراين  . شئي و يا كااليي است متعلق به آنان       

با آن هر آنگونه كه مي خواهند ميتوانند بـا آن           
  .رفتار كنند

بـل اعتمـاد     اين مردان زن را موجودي غيـر قا  
شه بايد مواظب آن يد هممي دانند و فكر مي كنن 

به همين خاطر   .  سر نزند  خطائیباشند كه از او   
مادام، هرگونه رفتار زن را زير ذره بـين قـرار           

ر مـي   داده و آن را مورد تجزيـه و تحليـل قـرا           
نظـر و   وی مورد و در صورتي كه رفتار   . دهند

مطلوبشان نباشد همسر خود را مورد اذيـت و         
اينگونـه مـردان بـا مـرور        . آزار قرار مي دهنـد    

ــرل سيســتماتيك همســ  ــان بخــاطر كنت ران زم
خويش بسيار حساس و حسـود مـي شـوند و           
هر گونه رفتار غير قابل قبول و دلخـواه را بـه            
ســرعت و طبــق نظــر خــود مــورد بررســي و  
  .قضاوت قرار مي دهند و حكم صادر مي كنند

طبق تحقيقات و مصاحبه هاي انجـام شـده بـا           
مردان همسرآزار مشخص شده است، كه آنان       

 تشـديد  اصال كتك و خشـونت را عـاملي بـراي     
مشكالت خانوادگي خـويش نمـي بيننـد و تنهـا           
ــران     ــتالف و بح ــل اخ ــود را عام ــران خ همس

همچنين اين مـردان    . خانوادگي قلمداد كرده اند   
متذكر شـده انـد كـه اگرهمسرانشـان خـود را            
اصالح كنند موردي براي اخـتالف و خشـونت         

و جـو سـالمي     .  خانوادگي وجود ندارد   -درون
اهد شـد كـه بـه نفـع         در خانواده حكم فرما خو    

همه، بخصـوص همسـران و فرزندانشـان مـي          
  .باشد

 طبق همين تحقيقات، نكته ايي كه جاي تعمق و         
تاسـف دارد ايــن اسـت كــه، همسـران اينگونــه    
مردان عمدتا اين امر به آنان مشـتبه شـده كـه            
داراي ارزش كمتــري نســبت بــه مــردان خــود 
هستند و بايد براي رفـع اختالفـات و خشـونت           

خــانواده بيشــتر بــه خواســته هــاي     -درون
همسران خـود توجـه كننـد تـا كشـمكش هـاي             

ايـن نـوع زنـان عمـدتا از     . كمتري داشته باشند  
نظر روحي كـامال بـه همسـران خـود وابسـته            
هســتند و بشــدت از جــدائي و طــالق وحشــت  

به همـين خـاطر بـه محـض اخـتالف بـا             . دارند
همسران خود سريع احساس گناه و پشـيماني        

بـدون  . د را عامـل اخـتالف ميداننـد       كرده و خو  
در ايـن   . اينكه به علت و معلول قضيه بپردازنـد       

صورت سعي ميكنند دوباره روابطشـان را بـا         
همسران خود بهبود بخشـيده و هميشـه بـراي          

  .آشتي كردن پيش قدم مي شوند

متاسفانه اين نوع زنـان از نظـر روحـي دچـار            
 خود كم بيني اند و خود را داراي عـدم اعتمـاد           

به نفس و صالحيت مـي پندارنـد و هميشـه از            
 جسمي مثل، كمر درد و معده       -دردهاي روحي 

درد رنج مي برند و دچار بيخوابي و افسردگي         
  .پوشيده و مزمن هستند

تقريبا در تمام جوامع، خشونت توسـط مـردان         
در مقابل زنان به ابزاري تبديل گشته تـا آنـان           
 را از نظر روحي خـرد كـرده و مطيـع خـويش            

متاسفانه تا به امروز مسئله خشونت در    .سازند
 -اكثر جوامع بشـري بـه عنـوان مسـئله درون          

خانوادگي جـا افتـاده نـه بـه عنـوان يـك جـرم         
قانوني كه حيثيت و حقوق و ارزشهاي انسـاني   

. ال مـي كنـد    را ناديده گرفتـه و آنهـا را لگـد مـ           
 بشر كامال در     حقوق منشورچيزي كه با اصل       

 كه بر اساس منشور حقوق      چرا. تضاد ميباشد 
بشــر هــيجكس حــق نــدارد حيثيــت، احتــرام و  
حقوق ديگري را خدشه دار كند و يـا بـه آنـان             

  . صدمه وارد سازد
 خــانوادگي، از -تــا زمــاني كــه خشــونت درون

طرف جامعه بـه عنـوان يـك مسـئله طبيعـي و             
ــه    ــه شــده و ن ــاده و پذيرفت خــانوادگي جــا افت

يسـت مجـرم    بعنوان يك جرم قانوني، كه مي با      
در آن تحت پيگرد و تعقيب قانوني قرار گيـرد،           
برابري زن و مرد  بي مفهوم بوده و رسما زن           
ــي شــود   . شــهروندي درجــه دوم محســوب م

چيزي كه در جوامع ارتجاعي و سـرمايه داري         
به نرم و يا وسيله اي تبديل گشته تا توسط آن           
به طبقه بنـدي و دسـته سـازي و جـدا سـازي              

ند تا بيشر از اين طريق به بهـره         انسانها بپرداز 
كشــي و اســتثمار انســانها پرداختــه واز ان در 

زيرا هر گونه   . جهت منافع خود بهره وري كنند     
جدا سازي انسانها تحت عنوان زن، مـرد و يـا           
سفيد و سياه و غيره ، چيزي نيست، جز انگيزه        

 كه انسـانها    جنسيت گرايانه پليد نژاد پرستي و     
زشـهاي انسانيشـان طبقـه      را بدون توجه به ار    

  .بندي مي كند
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  ازمیان نشریات ایران
  ...........آمار طالق، همسر آزاری و   

   
ها و شوهرهای تهرانی  در بین زن فیزیکیزن آزاری

 بر اساس نتایج .شیوع بیشتری پیدا نموده است
 پزشکی ین انجام شده از سوی متخصصاتتحقیق

 زندگی در دوران وضعیتدر سال گذشته ، قانونی 
کودکی، اعتیاد به مواد مخدر، تعدد زوجات و تهرانی 

ی همسر های مرتبط با پدیدهبودن شوهر از مولفه
 هدف از این .آزاری فیزیکی در پایتخت بوده است

 همسر آزاری و عوامل ظهور تحقیق ، شناخت پدیده
 گروه نمونه از بین زنانی انتخاب .آن در ایران است

 به دلیل ضرب و جرح همسرانشان به شده اند که
مقامات قضایی یا انتظامی شکایت کرده و جهت 

های پژوهش یافته. معاینه به پزشکی قانونی آمده اند
نشان داده که در متغیرهای سن، نوع شغل، تحصیالت 

های داری بین گروهو سابقه ازدواج قبلی تفاوت معنی
انیان زن  درصد از قرب10. وجود نداردشاهد و نمونه 

 درصد از زنان گروه شاهد شاغل بوده12آزاری و 
ررسی وضعیت شغلی مردان همسر آزار نیز نشان ب .اند

 درصد دارای شغل 54 درصد آنها بیکار، 12داد که 
اند  درصد کارگر بوده17 درصد کارمند و 17 آزاد،

 29 و 22، 42، 5که این ارقام در گروه شاهد به ترتیب 
 در مورد وضعیت سواد و .درصد بوده است

های نمونه و شاهد، نیز جز در مورد تحصیالت گروه
سواد در سایر سطوح تحصیلی اختالف معنیزنان بی

نکته جالب در این بخش تعداد . داری مشاهده نشد
ی زنان قربانی زن آزاری سواد در جامعهکمتر زنان بی

 مهمترین نتیجه .ی طبیعی استدر مقایسه با جامعه
 تاکید بر نقش اساسی زمینه های سال گذشتههشپژو

ی همسر آزاری وز پدیدههای تربیتی فرهنگی در بر
بوده است، به طوری که مردانی که در کودکی شاهد 

اند، در کتک خوردن مادران خود در خانواده بوده
بزرگسالی گرایش بیشتری به خشونت علیه همسران 

هایی ن خانوادهخود داشته اند، دخترانی نیز که در چنی
اند پس از ازدواج تمایل بیشتری به تحمل تربیت شده

های پژوهش های سال  یافته.همسر آزاری دارند
 درصد مردان همسر 46گذشته نشان داده است که 

آزار در خانواده پدری خود با این پدیده مواجه بوده
 درمورد میزان اتفاقی بودن یا تکراری بودن پدیده .اند

 درصد از 28 حاکی از این است در شواهد زن آزاری
ت ی مراجعااند سابقهزنانی که قربانی زن آزاری شده

و شکایات قبلی از شوهر وجود داشته است، همچنین 
 درصد از این زنان قبال به علت ضرب و شتم از 20

. سوی شوهرشان حتی در بیمارستان بستری شده بودند
 14ق ی اول سال جاری، آمار طال در شش ماهه

درصد رشد داشته است که این افزایش در کالن 
 درصد را نشان 30شهرهایی نظیر تهران رشدی معادل 

 نرخ رشد طالق در این در حالی است که   .دهد می
 درصدی 7  افزایشی 1381 تا75های  فاصله سال

داشته است و شواهد نشان می دهد که در سال اخیر 
 در .ته استاین روند با سرعت بیشتری افزایش یاف

 درصد موارد درخواست طالق از 85 سال گذشته
سوی زنان صورت پذیرفته است و آنان هنگام طالق 

ما در شرایطی با روند رو به  .بخشند  خود را می مهریه
رشد آمار طالق در کشور به ویژه در کالن شهرها 

ی اول سال  ایم که نرخ ازدواج در شش ماهه مواجه
همچنین آمار  .داشته است درصد رشد 4جاری تنها 

 17/4 اخیر افزایش یافته و از  جرائم زنان نیز در سال
 1382 درصد در سال 11 به 1376درصد در سال 

 18رسیده که بیشترین گروه سنی زنان مجرم را گروه 
 رفاه  سردبیر فصلنامه . سال گزارش شده است34تا 

اجتماعی در این مقاله با اشاره به این که به دلیل 
اختار مبتنی بر نابرابری جنسیتی موجود، زنان در س

پذیری بیشتری در برابر  مقایسه با مردان آسیب
ی اجتماعی دارند،  پیامدهای منفی تخریب سرمایه

نمودهای روند نامطلوب افول این سرمایه، را در سه 
ی روسپیگری، اعتیاد و خودکشی زنان مورد  زمینه

ی اخیر  طی یک دهه .بحث و بررسی قرار داد
ی شیوع مصرف مواد در بین  تغییرات مهمی در زمینه

، شیوع 1379زنان و دختران به وقوع پیوسته در سال 
 4/93سو مصرف مواد در بین مردان و زنان به ترتیب 

این در حالی است .  درصد بوده است6/6درصد و 
 تنها حدود سه درصد از جمعیت 1376که در سال 

روری کشور را زنان پذیرش شده توسط مراکز بازپ
 درصد از معتادان 1/3، 1382اند،  در سال  تشکیل داده

   .اند تزریقی  را زنان تشکیل داده
همچنین در این سال آمار زنان روسپی فقط در سطح 

 هزار نفر تخمین 300 تا 250شهر تهران چیزی حدود 
براساس پژوهش سازمان بهزیستی ،  .زده شده است

 در این مرکز به سر می  درصد روسپیانی که7/52
 درصد 7/12بردند،  مواد مخدر مصرف می کرده و 
 درصد 50. آنها احتماال چنین عملی را انجام داده اند

آنها حداقل یک بار از خانه فرار کرده و برای بیش از 
.  اتفاق افتاده استن بلوغ درصد آنها فرار قبل از س47
 نوشتن  درصد بی سواد بوده و یا در حد خواندن و56

 درصد این زنان بیکار یا 65پدران . سواد داشته اند
 درصد در رده های شغلی کارمندی 32کارگر بوده و 
 درصد از پدران آنها معتاد و 7/27.قرار داشته اند

 درصد از 55. درصد سابقه زندان داشته اند7/18
.  پدران زنان روسپی همسران خود را طالق داده اند

د زنان روسپی کسی اقدام به  درص6/16در خانواده 
 درصد آنها شوهران معتاد 15. ستخودکشی کرده ا

در سالی که .  درصد ، مطلقه بوده اند7/74داشته و 
 استان کشور 15گذشت ، با بررسی همسر کشی در 

 درصد همسر کشی ها در 80معلوم شد که در حدود 
. این سال توسط زنان خانه دار انجام پذیرفته است 

 همسر کشی در تهران و کرج و بعد خراسان باالترین
آذربایجان شرقی و کرمانشاه بوده و کم ترین میزان 
در سیستان و بلوچستان و نیز کردستان و هرمزگان 

و در استانهائی که امکان طالق بیشتر بوده . بوده است 
متوسط سنی جرم همسر . همسر کشی کمتر داشته ایم 

ماری بوده  درصد کل جمعیت آ8 سال و 38کشی 
آمار فرار دختران از .  سال داشته اند25که کمتر از 

خانه در سالی که گذشت فقط در تهران بیش از 
 و 12سن دختران فراری عمدتا .  نفر بوده است 8000

تجاوز پدر ، :  سال بوده که دالیل آن را می توان 15
برادر و دایی به دختران در خانواده ،آزارهای جسمی 

  در خانواده و فقر و عدم امنیتنی، روحی و روا
  .یافت

    

  رویارویی زنان کرد با ستم چندگانه
  

  نويسنده کارين لويکفلد
  ناهيد جعفرپور: ترجمه

  
)  ايران ، عراق و ترکيـه     ( زنان مناطق کردنشين    

نزديک به يک قرن است که روزانه  فشار جنگ          
ها، سرکوب ها، رانده شدن ها و مناسبات عقب 

. ي پـدر سـاالر را بـر دوش ميکشـند          مانده سنت 

مضاف بر اينکه روابـط و مناسـبات اجتمـاعي          
و عقب مانده اسـالمي      تحت تاثير فرهنگ سنتي   

البته . هم اين فشار ها را دو چندان نموده است        
نبايد فراموش نمود که  در برخي از مـوارد در           
ــوت     ــد از ف ــان بع ــا زن ــيره ه ــياري از عش بس

. ده داشته انـد   همسران مسئوليت عشيره را بعه    
زنان سالمند بخصوص از جايگـاه خاصـي در         

امـا زنـان در ايـن       . ميان خانواده برخوردارنـد   
مناطق تا قبل از برقـراري جمهـوري مهابـاد از        
ــور دار     ــر خ ــيلي ب ــوزش  تحص ــه آم هيچگون

تنها خانواده هـاي ثروتمنـد و خـوانين         . نبودند
ــراي     ــود را ب ــور خ ــدان ذک ــد فرزن ــادر بودن ق

ــ  ــه مراک ــبانه روزي آموزشــي  تحصــيل ب ز ش
اما دختران  حتي    . شهرهاي بزرگ راهي نمايند   
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در چنين خانواده هائي هم همواره از اين مزايا         
بي بهره بودنـد زيـرا کـه خانـه داري و فـرش              
بافي و آموزش صنايع دستي سـنتي و و بچـه           
داري کاري در خور دختران شمرده مي شد و         

اج بهتـر   هنگام ازدواج از وزني باال به نفع ازدو       
تولد اولين فرزند و جنسيت آن      . برخوردار بود 

نقش اساسي را در زنـدگي زناشـوئي دختـران      
چرا که تولد فرزند ذکوراز     . جوان بازي مينمود  

سالها بعد و بعد    . ارزش خاصي برخوردار بود   
ــه و   ــرات سياســي و اجتمــاعي در ترکي از تغيي
ايران و عراق به طـور طبيعـي شـرايط زنـدگي            

در بخش .  کردنشين هم تغيير نمودزنان مناطق
هاي کرد نشين ايران و عراق مراکز آموزشـي         

 تحصيل داير گرديد و در خـانواده        برایدولتي  
هاي مرفه دختران هم چون پسران  در اين دو          
منطقه از آموزش هـاي تحصـيلي بـر خـوردار           

دولت مرکزي عراق بـا وجـود فشـار         . گرديدند
مـردم  هاي اجتماعي و ستم هـاي مختلـف بـر            

کرد اما استفاده از زبـان مـادري را در مراکـز            
در بخـش کـرد     . آموزشي اين منطقه آزاد نمود    

نشين ترکيه به لحاظ وجـود کـوه هـاي بلنـد و             
قرار گرفتن روستا ها  در ميان اين کـوه هـا و             
دوري به شهر ها و عدم رفت و آمد به شهرها           
ــزرگ    ــان خــانواده ب ــدگي در مي ــاالخره زن و ب

ر با خـود موقعيـت خاصـي را         سنتي مرد ساال  
براي زنان به همراه داشت که هنوز هـم تـا بـه             

در اين منطقه ازدواج دختران . امروز ادامه دارد  
کم سن و سال با مرداني کـه برخـا از فاصـله             
سني سـه برابـر بـر خوردارنـد مسـئله ايسـت             
عادي و در حقيقت پـدر خـانواده تصـميم مـي            

تـري بـر    گيرد که چه کسي از توانائي مـالي به        
ــرش     ــا دخت ــراي ازدواج ب ــت و ب ــوردار اس خ

در واقع دختران جوان با     . مناسب تر مي باشد     
شير بها و مهريه هـر چـه بيشـتر معاملـه مـي              
شوند و با تکيه بر احکام اسالم امـر طـالق در            
اين منطقه تنها در قدرت و اختيار مـردان قـرار           
دارد و زنان از هيچگونه حقـي بـراي اعتـراض           

مردان موظف بـه پرداخـت      .  ستندبرخوردار ني 
نفقه بوده و در صورت عـدم پرداخـت نفقـه از            
ــا   ســوي همســر، از آنجــا کــه زنــان عمــدتا  ب
ــه   ــور ب ــد مجب خــانواده همســرزندگي مــي کنن

مخالفـت دختـران بـا سـنت        . سکوت مي شـوند   
هاي خانوادگي اغلب به از دست دادن جان اين         

سرگذشـت هـا و     . دختران ختم گرديـده اسـت       
هاي کوتاه نويسنده توانا و بـزرگ کـرد         داستان

ياشار کمال نمونه بسيار واقعـي از زنـدگي در          
روستا هاي کردستان ترکيه را بـه تصـوير در          

از سوي ديگـر در سـالهاي اخيـر         . آورده است 
در منــاطق مختلــف کردنشــين وجــود شــرايط 

نابرابر ناشي از اين مناسبات عقب افتاده سنتي 
سـياري بـر عليـه      باعث گرديده است تا زنـان ب      
بطـور مثـال در     . اين مناسبات شـورش نماينـد     

جنوب کردستان ترکيه زنان بسـياري در قتـل          
هاي ناموسي با  جرم  لکه دار کـردن نـاموس            

مســئله اي کــه در . خــانواده بقتــل رســيده انــد
احکام جزائي اسالمي و قانون قصاص اسالمي       

طبـق ايـن احکـام       . امري عادي و طبيعي اسـت       

د از ناموس خود دفـاع نمايـد و لکـه           پدر ميتوان 
در برخي .  ننگ را از دامان مرد مسلمان بزدايد  

مواقع قاتالن هيچگونه پيوند خوني و يا سـببي         
و نسبي با مقتولين نداشته و تنها زنان به اتهام          
ترويج بي بنـدو بـاري در عشـيره در خفـا بـه              

ايـن امـر    . مرگي وحشتناک محکـوم گشـته انـد       
که هر جا زنـان در مقابـل        ديگر پوشيده نيست    

ــيره اي     ــه عش ــم رفت ــبات در ه ــنت و مناس س
. ايستادگي نموده اند به مرگ محکوم گشته انـد        

بسياري از سازمانهاي زنان کرد تالش نمـوده        
اند براي جلو گيري از اين گونه فجايع و بـراي           
آگاهي مردم اين منـاطق اقـدامات افشـاگرانه و          

ه تـاثيرات   آگاهي دهنده انجام دهنداما متاسـفان     
 کشـيش  »توماس بوئيس«. چنداني نداشته است 

ــان    ــال در مي ــالهاي س ــروف فرانســوي س مع
کردهاي سه منطقه ايران و ترکيـه و عـراق در           
رفت آمد بوده و در تحقيقـاتي وسـيعي کـه در            
باره وضعيت زنان اين مناطق نموده اسـت بـه          

او مـي   . نتايج بسيار جالبي دسـت يافتـه اسـت        
نها و اشــعار مــدون تــا تمــامي داســتا: نويســد

ــانگر، روحــي    ــان نشــانه و بي ــرد زب ــوني ک کن
دردها و  . استمتفاوت از ملت هاي ديگر جهان       

شادي ها و شورش هـا و ظلـم هـا و بـاالخره              
تمـامي حــاالت و روحيـات چنــدين صـد ســاله    
زنان کرد را ميتوان از البـالي اشـعار و قصـه            
. هاي عاميانه و مثل هاي روزمره بيرون کشيد       

که براي اين محقـق بسـيار حيـرت انگيـز           آنچه  
است روحيه زنان کرد با وجود تمـامي سـتمي          
اســت کــه در خــانواده و اجتمــاع بــه آنــان روا 
ــردان   ــا م ميشــود در همــدردي و همدوشــي ب

بطـور  ( خانواده در مقابله و ستيز بـا دشـمنان        
مشخص مبـارزات زنـان و دختـران پيشـمرگه          

ي آن  کرد در تمامي مناطق کرد نشين که بررس       
وي بــراي مثــال ). در جــاي ديگــر خواهــد شــد

چندين داستان نوشته شده توسط نويسـندگان       
کــرد را مبنــاي تحقيقــاتش قــرار داده و نشــان 
ــامي     ــا تم ــرد ب ــوان ک ــران ج ــه دخت ــد ک ميده
محــدوديت هــاي خــانوادگي چگونــه در مقابــل 

او همچنـين در    . دشمنان ايستادگي نمـوده انـد     
اسـت کـه چنـد      تحقيقاتش به اين نتيجه رسيده      

همسري در ميان مردان قشر متوسط و پـائين         
اجتماع کرد چون ساير مناطق مسـلمان نشـين         
رايج نبوده و عمدتا خان ها و روساي قبيلـه از           

او سـپس اذعـان     . اين قاعده پيروي مي نماينـد     
مينمايد که راه خالصي زنان کرد از مناسـبات         
دست و پا گير سنتي و خانوادگي راهـي اسـت           

در واقـع وضـعيت     . ر فـراز و نشـيب       بسيار پـ  
زنان کرد با امروز آغاز  و خـتم نگشـته اسـت             
  .بلکه سابقه اي چندين صد ساله را بدنبال دارد

 زنــان کــرد  ترکيــه کــه عمــدتا روســتا نشــين 
ميباشند خارج از مناسبات خـانواده و عشـيره         

برخـا  . داراي هيچگونه هويت اجتماعي نيسـتند     
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ي کردستان ترکيه و    بسياري از زنان روستاها   
عراق هيچگاه فرصت بيرون رفتن از روستا ها        
و آشنا شدن با دنياي زنان شـهري را نداشـته           

و هيچگاه زباني ديگر جـز زبـان کـردي را           . اند
در واقع حاملين و حافظين زبـان       . نياموخته اند 

کردي در درجه اول زنان کرد مـي باشـند کـه            
. نماينـد سينه به سينه به فرزندان خود منتقل مي       

تمامي امکانات ابتدائي انساني چون دکتر و دوا    
از دسترس زنان روستا هاي کردستان      ........ و  

ترکيه بدور مي باشد زيرا که برخا براي رفـتن          
به نزديک ترين بيمارستان بـيش از چهـار روز      

زنــان بــدون  . ميبايســت پيــاده روي نماينــد  
همراهي مردان خـانواده هرگـز اجـازه رفـت و           

يان دو روستا و يا بين روستا و نزديـک          آمد م 
ترين شـهر را حتـي بـراي مالقـات بـا پزشـک              
نداشته و تـرجيح داده ميشـود تـا از ماماهـاي            
محلـي کـه اکثـرا آمــوزش تجربـي دارنـد و يــا      
پزشکان زن براي معالجات مختلف کمک گرفته       

در دهــه گذشــته  در حاليکــه نيروهــاي . شــود
يشان بيرون ارتش ترکيه  کردها را از روستاها

رانده و خانـه هـاي آنـان را بـا خـاک يکسـان               
نمــوده انــد و خــانواده هــا را از هــم متالشــي  
نموده انـد و در حاليکـه ارتـش عـراق زنـان و              
مردان را از يکديگر جدا نمـوده ومـردان را بـه            

سياه چال هـا سـپرده بـود  و يـا مـردان کـرد                 
پيشمرگه که در مبارزه با ارتش به قتل رسيده         

جبور شده بودند به خـارج فـرار نماينـد،          و يا م  
اين تنها زنان بودند که بار تمامي اين محنت ها          

بـار  . و رنج ها و دربدري ها را به جان خريدند         
گذران امورات خانواده و کودکان و سـالمندان        
در اين فاز زندگي و کـوچ اجبـاري اجبـارا بـر             

بـه آتـش   . دوش زنان کـرد محـول گشـته بـود      
ــي   ــي ب ــيدن و خراب ــده  ۳ش از کش ــزار دهک  ه

درکردستان ترکيه توسط ارتش ترکيـه رنـج و         
مکنت و فشـار خـارق العـاده اي را بـر روح و              

جنـگ  . روان و جسم زنان کـرد بـاقي گذاشـت         
هاي متوالي در عراق ضـربه مسـتقيمش را بـه           
. زندگي زنان ستم ديده کرد عراقي وارد نمـود         

ســالهاي ســال قتــل و کشــتار کردهــاي ايــران 
جمهـوري اسـالمي تمـامي فشـار        توسط رژيم   

مضاعفش بر دوش زنان کرد ايراني  بود که تا          
به امروز هم ايـن سـتم هـاي ملـي و اجتمـاعي               

زنان کرد قربانيان مستقيم جنگ ها      . ادامه دارد 
و خانه بدوشي ها و ستم چندگانه اي ميباشـند        
که طي سالهاي متمـادي از جانـب رژيـم هـاي            

تم پــدر ديکتــاتور منطقــه از يــک ســو و سيســ 
ساالر رايج در اجتماع و مناسبات سنتي حـاکم         
بر خانواده و ايل و عشيره از سـوي ديگـر بـر             

  .اين زنان  مبارز  وارد آمده است

مبارزه زنان کرد                                      
ر  به مناطق کرد نشـين و يـا بهتـ        ، من  به عراق   

بگويم منـاطقي کـه سـازمانهاي سياسـي کـرد           
مقرشان را بر پا نموده انـد سـفر نمـودم و در             
آنجا با تعداد بسـياري از زنـان جـوان روبـرو            

پزشـکان جـوان    . شدم که در رفت و آمد بودند      
و پرســتاران و زنــان پيشــمرگه کــه بــا وجــود 
خطــرات بيشــمار در حــال معالجــه کودکــان و 

جا من با وکالي    درآن. چريک هاي زخمي بودند   
زن جواني روبـرو شـدم کـه بـار هـا و بارهـا               
ــداني شــده    ــاطر فعاليتشــان دســتگير و زن بخ

ــد ــازان زن و  . بودنـ ــدان زن و آهنگسـ هنرمنـ
ــاالت     ــتن مق ــاطر نوش ــه بخ ــاران زن ک خبرنگ
. مختلف بارها دستگير و شـکنجه شـده بودنـد         

کار و مبارزه مشخصه اصلي زنان سياسي در        
راي من غيـر قابـل فهـم        آنچه ب . اين مناطق بود  

بود اينکه در تمامي مالقات هـا و مصـاحبه هـا            
تنها مردان سياسي کرد طرف صـحبت بودنـد         
ويکي از سئواالتي که مـن هميشـه مطـرح مـي            
نمودم اين بود کـه چـرا زنـان سياسـي طـرف             
صحبت نيستند و هميشه تالش ميشد به نحوي        

در سـليمانيه بـا     . از اين سـئوال گذشـته شـود       
ان جـوان پزشـک آشـنا شـدم کـه           بسياري زنـ  

. اعضاي اتحاديه زنان مستقل کردستان بودنـد      
زناني که عمدتا در شـهرها بـزرگ شـده و در            
اينجا تالش داشـتند زنـان روسـتائي را بسـيج           

مــن در کنفرانســي شــرکت نمــودم کــه . نماينــد
"  زن شرکت نموده بودند و در باره  ٣٠٠حدود  

ــان ــي " زن کشــي" و " کشــتار زن ســخنراني م
ــدک ــاي     .ردن ــل ه ــالبي از قت ــام ج ــار و ارق آم

من در اين مسافرت ها بـه  . ناموسي داده ميشد 
مناطق کردستان با بسياري از زنان پيشـمرگه        

زنان پ او ک    آشنا شدم با پيشمرگان سازمان      
و ک پ ) حــزب دمکــرات کردســتان(و ک د پ 

ــران( ــه ايـ ــازمان پ ک ک ) کوملـ ــان سـ و زنـ
ه وبســـياري ديگـــر از زنـــان چريـــک کـــه بـــ

سازمانهاي زنان متفـاوت وابسـتگي داشـتند و     
همگي دوش به دوش مردان در تـالش و رفـت           

ديدم کـه چگونـه دختـران     من مي. و آمد بودند 
کــرد درمقابــل رژيــم هــاي ديکتاتورمنطقــه     
وهمزمــان در مقابــل پــدر ســاالري موجــود و 
فرهنگ سنتي دسـت و پـا گيـر و عقـب افتـاده              

ک ضرب المثل   آنها همگي از ي   . مبارزه مينمايند 
 هيچ کبوتري   کردي برايم مثال مي آوردند که     

با بال شکسته نمي تواند پرواز کنـد و هـيچ           
انقالب و تغيير و تحولي بدون حضور زنـان         

  امکان پذير نخواهد بود
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  !خطاست

 
 محمد اعظمی
 

نگاهی به طومار حمایت از کارزار زنان 
 ایرانی علیه خشونت

متنی ” ایران امروز“مدتی است که در سایت 
 در پشتیبانی از“برای جمع آوری امضاء 

کارزار زنان ایرانی در مبارزه با خشونت علیه 
   .درج شده است” زنان

، با عنوان تنظیم شده است متن بشکل نامه
طومار حمایت از کارزار زنان ایرانی علیه "

به رهبر " و خطاب "کنید خشونت را امضاء
سیدعلی اله  آیتجناب «جمهوری اسالمی ایران 

جناب حجت االسالم  ای، رئیس جمهور خامنه
خاتمی، رئیس قوه محمد  و المسلمین سید

هاشمی شاهرودی، اله  آیتجناب  قضائیه
در .  نوشته شده است»مجلس شورای اسالمی

بیان دقیقتر در این تقاضانامه،  این نامه یا به
ند ا هنویسندگان خواست خود را چنین بیان کرد

میخواهیم که تالشهای الزم را به  از شما": 
  :منظور انجام اقدامات زیر انجام دهید 

حقوق زن و مرد در برابر   تضمین برابری
ای قانون و اجرای قانون، تصویب لوایح بر

و خشونت خانگی به  برخورد با کودکĤزاری
عنوان جرائم جنائی، انجام اقدامات الزم به 

قتلهای ناموسی، شناختن  منظور پایان دادن به
حق اشتغال زن و منع آزار جنسی در محیط 

 8امضاء قرار است تا  آوری  کارزار جمع"کار
  ..مارس ادامه پیدا کند

یک  یتب تنظیم و امضای نامه و طومار برا
دوره برخی از فعاالن سیاسی خارج از کشور 

حکومتی  بویژه دلبستگان به راه اصالح طلبان
را به خود مبتال کرده بود، آن تب گرچه امروز 

هنوز در این  تا حدودی فرونشسته است، اما
در آن . یا آن مورد گرمای آن محسوس است

دربارۀ این  زمان در نظر داشتم یادداشتی
م، از رونق افتادن نسبی این شیوه کار بنویس
تقاضانامه . کرد م را سستا هشکل کار، انگیز

کنونی از رهبر جمهوری اسالمی و رئیس قوه 

مرا به تنظیم  م شد وا هقضائیه، محرک انگیز
 این یادداشت، واداشت

چندی است جمعĤوری طومار و امضا بویژه 
از کشور بصورت شکلی از مبارزه  در خارج

گرچه اینگونه اقدامات در ا. رایج شده است
و معین میتواند تا حدودی مؤثر  مواردی ویژه

واقع شود، اما اگر قرار باشد به روشی عام 
نتیجه حاصل از آن همواره  تبدیل شود و

نامشخص بماند، بگمان من چندان نمیتواند 
ی ا هدیده شده است نام بارها. مؤثر باشد

المللی در  خطاب به مقامات و نهادهای بین
روزی بر روی اکران  چند. سایتها درج میشود

میماند بعد بدون اینکه بینندگان و خوانندگان 
دست اندرکاران چه بر سر آن  نامه بدانند که

تنها مورد . ند از سایت برداشته میشودا هآورد
من اطالع دارم، متن پشتیبانی از  استثنائی، که

ناصر زرافشان بود که همزمان بصورت 
سایت اخبار روز، ایران امروز  همĤهنگ در سه

این متن که دهها سازمان . و عصر نو درج شد
و دمکراتیک و بیش از هزار  و تشکل سیاسی

امضاء داشت، ترجمه شد و در اختیار نهادهای 
گرفت و در پایان، گزارش  المللی قرار بین

. چگونگی پیشرفت کار به اطالع همگان رسید
 از جمع نیست که هدف در موارد دیگر روشن

آوری امضا چیست و برای تاثیرگذاری روی 
  .است نیرویی چه

آوری طومار اعتراضی در ردیف  جمع
  .سهلترین و بیدردسرترین واکنشها قرار دارد

ولی پیش از هر چیز می بایست دید برای چه  
 منظوری این طومار تهیه می شود و نتیجه و

اثر بخشی آن چگونه است درغیر اینصورت و 
 شن ماندن نتیجه و حاصل کار، طبعاًبا نارو

تهیه . امضاء کنندگان هم هرروز کاهش مییابند
که  - طومار در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی

در همین خارج از کشور دهها هزار پشتیبان 
  با دویست یا سیصد امضاء میتواند-دارد 

زندانبانان را با این توهم مواجه کند که 
ی ها  با مخالفتشان سیاستهای سرکوبگرانه

اینگونه اقدامات نه شوری . روبرو نیست جدی
 انگیزاند و نه مانعی بر سر در موافقان آن برمی

. راه کسانی که در مسند قدرتند، مینشاند
مینمایاند  دادخواهان را ضعیفتر از آنکه هستند

و قدرت بیدادگران را بیش از آنچه هستند، 
ه این است ب من فکر میکنم الزم. نشان میدهد

آشفتگی و فرمالیسم در کار طومارنویسی 
   .پایان داده شود

می بایست تحت تاثیر قرار  طومارها منطقا
دادن و زیر فشار گذاشتن قدرت ها را پی 

مواردی که افکار عمومی مردم،  حتی در. گیرند
نهادها و مجامع ملی و بین المللی مورد 

 طریق اینها، فشار بر حکومت ها خطابند، باز از
در این حالت بمیزانی که طومار . مدنظر است

نیروی وسیعتری را جلب نماید، به همان  بتواند
 در. میزان اثر گذاری اش می تواند افزایش یابد

تهیه طومارها اهمیت دارد توجه شود تا اوال 
تضمین های حداقلی برای صحت امضاها 

داشته باشد ثانیا مراحل پیشرفت کار تا  وجود
 برای مثال نامه. آن پیگیری شودگزارش نتایج 

ای که خطابش عفو بین المللی یا سازمان ملل 
 متحد است الزم است ترجمه و برای آنها

ارسال و پاسخ آن پیگیری شود سپس 
چگونگی پیشرفت کار و نتیجه آن به اطالع 

  .شود عموم رسانده
اما جمع آوری امضا همواره زیر فشار 

 رد، درگذاشتن حکومت ها را مد نظر ندا
مواردی در پی تحت تاثیر قرار دادن مردم 

آشفتگی و فرمالیسم در این حالت بیش . است
تهیه طومار .  خوردسایر موارد بچشم می از

 نتخابات یکی از نمونه هایدر رابطه با ا
روشن نیست که برای تحریم یا . گویاست

شرکت در انتخابات چرا باید امضا جمع آوری 
ی روی مردم است، اگر هدف اثرگذار .کرد

سیاهی لشکر کارایی اش در چیست؟ مردم را 
سیاسی، فرهنگی و علمی  شخصیت های

شناخته شده تحت تاثیر قرار می دهند نه دهها 
آیا در چند سال اول . ناشناس هزار تن از افراد

انقالب موضع گیری خمینی بیشتر روی مردم 
یا نظر صدها هزار تن از  تاثیر می گذاشت

  .جامعهشهروندان 
 در گذشته نگرشی بر نیروهای اپوزیسیون

مترقی و چپ حاکم بود که از باال با مردم 
نیروها و احزاب سیاسی . برخورد می کرد

کارشان . ای جدا بافته از مردم بودند تافته
این درک امروز . صدور فرمان بود

. بمیزان زیادی ضربه خورده است خوشبختانه
فته است که اما در مقابل آن تفکری شکل گر

مکانیکی همه را می خواهد در تمام  بشکلی
بین اثر موضع گیری . زمینه ها برابر ببیند

روشنفکر و صاحب نام سیاسی با  دهها
جایگاه حقوق . دیگران تفاوتی قائل نیست

توانایی ها و اثر گذاری آنان  شهروندان را با
حقوق برابر را اثر گذاری . اشتباه می گیرد

 به نظر می رسد تفکری که .فهمد یکسان می
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در رابطه با انتخابات درپی سیاهی لشکر است، 
 .از چنین نگرشی زاده شده است ناخودآگاه

اما در تنظیم این طومارها مشکل فقط در آنچه 
. نیست، بسیار بیشتر و جدیتر است گفته شد

نامه اخیر جمعی از فعالین سیاسی و فرهنگی 
ی و دیگر ا هو خارج از کشور به خامن در ایران

مقامات جمهوری اسالمی از زوایای دیگری 
دراین نامه مواردی از . است قابل بحث

خواستها، از نظر مضمون، با طرز فکر 
به این . همخوانی دارد ارتجاعی مخاطبان نامه

تضمین برابری حقوق زن و ": جمله توجه کنید
 در این "و اجرای قانون مرد در برابر قانون

له برخالف ظاهر آن که از برابری حقوق جم
است، نابرابری، اجحاف  زن و مرد سخن گفته
رهبر جمهوری اسالمی "و ستم را بر زنان از 

 . تقاضا کرده است"یا هخامن علیاله  آیتایران 
گویا تنظیم کنندگان این نامه، حتی این پرسش 

ند که، در برابر کدام ا هخود نکرد ساده را از
قانونی که در آن زنان سنگسار قانون؟ همان 

قانونی که زن مسلمان نصف مرد  میشوند،
زنان غیرمسلمان که (مسلمان محسوب میشود 

، قانونی که در آن )پاک است دیگر حسابشان
زن حق قضاوت ندارد، قانونی که زنان از حق 

فرزندانشان برخوردار  کامل سرپرستی
نیستند، حق کار و مسافرت بدون اجازه شوهر 

  ندارند  پدر رایا
تنظیم کنندگان این تقاضا نامه، توجه به این 

حقوق زن و مرد  ند که برابریا همسئله نداشت
. در برابر چنین قانونی، عین نابرابری است

قانونی که خواست  گذشته از این، اجرای چنین
امضاء کنندگان است چه سودی برای زنان 

چنین  دلیل نیست که یک دارد؟ شاید بی
ی از کسانی تقاضا شده که ا هناعادالنخواست 

  !اند خود سمبل بیعدالتی
این موضوع از اینرو اهمیت دارد که  تأمل بر

در قانون اساسی جمهوری اسالمی، مشابه 
بدین معنا که در . چشم میخورد به همین جمله

قانون اساسی جمهوری اسالمی، در برابر 
برابر به رسمیت شناخته شده  قانون، حقوق

در واقع خود قانون به . ه در خود قانوناست، ن
تنظیم شده است که بر اساس شریعت  یا هگون

اسالم، به تبعیض و نابرابری از نظر جنسی 
، )مسلمان و غیر مسلمان(، مذهبی )مرد زن و(

 …و ) روحانی و غیر روحانی(مرتبه مذهبی 
  .داده شده است رسمیت

تقاضا کنندگان با زبانی روشن و شفاف 
ضد زن   لغو قوانین و مقرراتخواستار

مگر میشود که بدون ذهن و زبان . ندا هنشد
 دمکراتیک و شفاف از دمکراسی و برابری

مبارزه و مقابله با واپسگرایی و . دفاع کرد
الکن  ریاکاری جمهوری اسالمی با ذهن و زبان

 .و مبهم، امکانپذیریش زیر سؤال جدی است
رامون پی افزون بر این امروز بحثهای زیادی

ظرفیتهای استفاده نشده قانون اساسی از 
 جانب هواخواهان جمهوری اسالمی مطرح

اینان با چنین درکی اجرای قانون را به . است
 .ندا هشعار و خواست مطالباتی خود بدل کرد

با توجه به این بحثهاو نظرات است که تأکید بر 
تقاضانامه،  اجرای قانون توسط مسئوالن این

.  کننده و سؤال برانگیز باشدمیتواند مخدوش
امضاءکنندگان هستند  بویژه اینکه در میان
. ندا هطلبان حکومتی داد کسانی که دل به اصالح

فکری، دمکراسی در ایران  در نگاه این گرایش
میتواند با جناحی از این حکومت ساخته شود 

برای این جناح نقش معمار   پیش از این حتی- 
 از اینرو در - ! دندبنای دمکراسی هم قائل بو

اشکالی از حرکتند که با مبهم کردن  پی یافتن
، راه همکاری ها  و رقیق نمودن خواسته هاواژه

  جناحی از حکومتیان باز و هموار شود با
 با توجه به این مالحظات است که این

بایست  تقاضانامه، سؤال برانگیز شده و نمی
 آسان بر آن چشم پوشید، وگرنه، در میان

ء کنندگان هستند کسانی که از مدافعان امضا
. سخت کوش برابری حقوق زن و مردند

این، بار مسئولیت این افراد در امضای  علیرغم
 .چنین طوماری همچنان سنگین است

اندازه که مسئوالن و امضاءکنندگان  به همان
 این نامه در تنظیم این خواست میتوانند بیدقتی

طب قرار کرده باشند درست بر عکس، از مخا
 ها و دادن کسانی که خود مدافع این نابرابری

احجافات علیه زنان بوده و هستند نمیتوانند 
 رئیس قوۀ"کیست نداند که . اطالع باشند بی

 افکار "هاشمی شاهرودیاله  آیتقضائیه جناب 
 و عقایدش تا چه حد بر قانون اساسی و

قوانین ضد زن و تبعیض آمیز جمهوری 
 و تا کنون در مقام اسالمی منطبق است

چه اجحافاتی علیه زنان روا  القضات قاضی
رهبر "مگر میشود ندانست که . نداشته است

سیدعلی اله  آیتایران جناب  جمهوری اسالمی
 مشروعیت فرمانروائی والیتش را بر "یا هخامن

ناموس زن و مرد ایرانی از کدام  جان و مال و
 بوده ای در جامعه کمتر توطئه. قوانین میگیرد

مستقیم یا تائید رهبر جمهوری  که فرمان
اسالمی و همفکرش رئیس قوه قضائیه را 

از دفاع از مواد نابرابر . است بهمراه نداشته
قانون اساسی علیه زنان گرفته تا بستن 

مطبوعات و به بند کشیدن   وها روزنامه
نگاران و فعاالن سیاسی همه به  روزنامه

 تقاضای .است دستور آنان صورت گرفته
 و دادخواهی "پایان دادن به قتلهای ناموسی"

نابکاریها و مدافعین  از مسئوالن اصلی این
سرسخت این بیدادگریها برای گستراندن داد، 

ی که جامعه در ا هدور چه مفهومی دارد؟ در
آستانه عبور از کل رژیم و به ویژه ارگانهای 

حتی بحشی از  غیر انتخابی است و
ی نیز در مواردی حداقل اصالحطلبان حکومت

را طلب  در حرف حذف ارگانهای غیرانتخابی
میکنند، مسئوالن اصلی نظام را به دادرسی 

اهدافی است؟  فراخواندن برای دستیابی به چه
در توهم پذیرش تقاضایتان و اجرای آن 

سر  ید یا قصد نامه سرگشاده درا هنشست
  ید؟ کدامیک را میجوئید؟ا هداشت

ابریها در خود قانون اساسی بنیاد تمام نابر
 برای تغییر قانون "رهبر"توسل به .است

اساسی که میبایست با رأی و اراده مردم 
 به دادگری "رهبر"حتی اگر آن  دگرگون شود،

آن . شهره باشد، خودکامگی پدید میĤورد
بتواند و یا بدتر، ما از او  رهبری که امروز

ای بخواهیم، با نادیده گرفتن حقوق مردم و ور
قانون را تغییر دهد و اجرا نماید،  اختیاراتش،

اگر دیکتاتور و مستبد هم نباشد، ره به جائی 
برد که پایانش جز استبداد و  خواهد

  .دیکتاتوری نیست
در این  .جنبه دیگر، سر گشاده بودن نامه است

حالت نیز تنظیم کنندگان نامه، به کجراه رفته 
که آن نامه سرگشاده بیش و پیش از. اند

. مخاطبش باال باشد، مردم را مورد نظر دارد
مردم  به کسانی نوشته می شود که بخشی از

هدف از اینگونه نامه . را توانسته اند جلب کنند
فشار از پائین  ها توهم زدائی از سوئی و ایجاد

اما زبان الکن نامه به هیچ . از سوی دیگر است
در رو قرار دادن  روی مناسبتی با ایده رو

مات جمهوری اسالمی با خواستهای مقا
اینکه رهبر  به ویژه. دمکراتیک مردم را ندارد

جمهوری اسالمی و رئیس قوه قضائیه کسی 
به نظر می  .را جز مزدورانشان، با خود ندارند

رسد پشت چنین نامه هایی، این نقشه نیزنهفته 
رهی باید  است که در دل دوست بهر حیله

 .جست
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  حزب جمهوری خواه يک  گامی به سوی ،»خواهان ايران اتحاد جمهوری«
    احمد آزاد

در » اتحاد جمهوری خواهـان ایـران  «همایش سراسری   
 2004 ژانویـه    10 تا   8 دیماه، برابر با     20 تا   18روزهای  

هشت ماه قبل از برگـزاری ایـن        .  در برلین برگزار شد   
مهــوری بــرای اتحــاد ج« بیانیــه ای بــا عنــوان ، نشســت

ء از  و بـا نزدیـک بـه یـک صـد امضـا            »  خواهان ایران 
. ه بود  ، منتشر شد   2003 ه م 15فعالین سیاسی در تاریخ     

امضاء کنندگان اعالمیه هـدف خـود را متحـد کـردن            
جمهوری خواهان ایران بر پایـه سـند سیاسـی  منتشـره             
اعالم کرده و خواستار پیوستن جمهـوری خواهـان بـه           

له یـک مـاه از انتشـار ایـن          در فاصـ  . دندبواین حرکت   
شورای موقتی بـرای    . بیانیه، امضاها به یک هزار رسید     

ش سراسری  هماهنگی تشکیل شد وتدارک یک همای     
 همزمان  تبلیغات وسـیعی       و در دستور کار قرار گرفت    

 وعده برگزاری همایشی بزرگ و بی       گردید که   آغاز  
  . می دادسابقه 

کننـدگان،  همایش برلین نیـز از زاویـه تعـداد شـرکت      
ســازماندهی برگــزاری و انعکــاس وســیع خبــری آن،  
حداقل در سال های اخیر در خارج از کشور بی سابقه           

ولی متاسـفانه برکنـار از تـدارکات فنـی موفـق و             . بود
ــدارک نظــری    ــن همــایش، نحــوه ت وجــه نمایشــی ای
اجالس و مصـوبات آن، هـیچ عنصـر خـارق العـاده و              

ی مصــوبه نــه ســند سیاســ.  جدیــدی در خــود نداشــت
نویدبخش نوآوری در سیاست بود و نه همـایش گـام           
موفقی بود در شکلگیری اتحـاد وسـیعی از جمهـوری           

  . خواهان
  

  پروسه تدارک اجالس
امضــاء کننــدگان اولیــه هــدف خــود را اتحــاد وســیع  
جمهــوری خواهــان ایــران اعــالم کــرده بودنــد، ولــی  

سند کارپایه سیاسـی بـر      د که   می ده مطالعه بیانیه نشان    
اســاس نظــرات یــک گــرایش از جمهــوری خواهــان  

 پیش بـه ایـن       دهه یکگرایشی که از    . تنظیم شده بود  
، تحقــق اهــداف خــود را از طریــق اصــالح رژیــم ســو

 عمدتا متوجـه    کند و نگاهش  حاکم بر ایران دنبال می      
بـویژه  در سـال      . ن اسـت  آحکومت وتحوالت درونی    

 های اخیر، سیاست عمومی این گرایش بر همکاری و        
بیانیـه  . تقویت جناح اصالح طلب حکومت  می باشـد        

ــود   ــین نگــاهی تنظــیم شــده ب ــه چن ــز از زاوی ــه نی . اولی
انتقادات بر مضمون بیانیه از همان ابتدا عمدتا حول سه 

  :محور بود
پیشـبرد سیاسـت    تداوم سیاست نگاه بـه قـدرت و          -1

 نگـاه  -2   و انتقاد با اصالح طلبان حکـومتی     اتحاد
 تاکیـد یـک     -3ئله ملیتهـا،    غیر دمکراتیک به مسـ    

جانبــه بــر نقــش محــوری ایــن حرکــت در اتحــاد 
  جمهوری خواهان ایران

ضمن  برخی از امضاء کنندگان       ،در پاسخ به انتقادات   
تاکید داشـتند کـه بیانیـه اولیـه سـند           ،  انتقاداتپذیرش  

ــن     ــری ای ــایش سراس ــان هم ــت و در جری ــایی نیس نه
ــر پا . انتقــادات برطــرف خواهــد شــد  ــز ب ــه برخــی نی ی

جمهــوری خــواهی، عــدم خشــونت، جــدائی دیــن از  
دولت و دمکراسی،  امکان همکـاری همـه جمهـوری           
خواهان در یک اتحاد وسیع را تبلیغ می کردند، بدون          

اسـتراتژی  (آن که بـه نقـش محـوری راهبـرد سیاسـی             
  . توجه داشته باشند) سیاسی

علنـی و شـفاف     علیرغم انتظـار،    جریان تدارک اسناد،    
بجـز گــروه  ( ی گــروه هـای تــدارک  بحــث هـا . نبـود 

در جلســات درونــی صــورت مــی )  کارپایــه ســازمانی
از . گرفــت و هــیچ ســند و پیشنویســی منتشــر نشــد     

چگونگی روند تدارک اسناد سیاسی و مباحـث درون         
گــروه هــای کــار و بــویژه نقــاط گرهــی اختالفــات و  
چگــونگی بازتــاب انتقــادات بیرونــی در تغییــر اســناد، 

پانزده روز مانده به برگزاری همایش،    تنها  . خبری نبود 
سند ها یکـی پـس از دیگـری منتشـر شـد و در عمـل                 
زمان کافی برای نقد و بررسی اسناد نـه بـرای شـرکت       

  .ماندکنندگان و نه برای ناظران بیرونی باقی ن
 داد که تغییرات چنـدانی را، نـه         اسناد منتشر شده نشان   

طـرح  «. تدر سیاست و نه شیوه کار، نباید انتظار داشـ         
در کلیت خود همچنان در چارچوب  »  راهبرد  سیاسی  

کمیسـیون تـدارک سـند      . سند اولیـه بـاقی مانـده بـود        
سیاسی از صراحت بخشیدن به سیاست ایـن تجمـع در           
قبال حکومت اسالمی ایران خودداری کرده و ترجیح        
داده بود تا با کلی گویی های مبهم، سیاست گرد شده 

ییر کل نظـام را هـدف قـرار         ، که در عین حال تغ     ای را 
برد سیاسی،   مسئول کمیسیون راه  .  تنظیم کند  نمی داد،   

های طـرح    ها و نارسائی   بیژن حکمت، در توضیح ابهام    
کننــدگان در ایــن  برخــی از شــرکت«گویــد کــه  مــی

پذیرند که   دانند و نمی   طلب می  همایش خود را اصالح   
ــت      ــالمی شکس ــوری اس ــالح جمه ــالحات و اص اص

در برابــر کســان دیگــری هســتند کــه خــورده اســت و 
ناپـذیر اسـت و      معتقدند نظام جمهوری اسالمی اصالح    

برد سیاسی برای دستیابی به توافق       بهمین دلیل طرح راه   
ها تا حدودی بـه مـبهم سـاختن اسـناد            بر روی دیدگاه  

شود که باید بتدریج و با زمان در جهت حـل            منجر می 
  . »آن اقدام کرد

ای مـبهم ، امـا در  جابجـای          بر کنار از کلی گـویی هـ       
ــاحی از  »دم خــروس«ســند  ــا جن  سیاســت همگــامی ب

پایـه سیاسـی   رسـند کا . حکومت به وضوح آشکار بود   
صحبت  »بن بست استراتژی اصالحات دوم خرداد     «از  

از نظـر   . سیاست اصالح رژیم  می کند و نه از شکست       
سند استراتژی اصالح طلبان دوم خـردادی، بـه عنـوان           

ه بن بست رسیده است، بدون آن کـه  یک استراتژی، ب 

. الزاما امکان اصالح رژیم از درون منتفـی شـده باشـد           
دقیقا همینجا اسـت کـه ایـن اتحـاد خـود را آلترنـاتیو               

می بینـد و قصـد بـر        » اصالح طلبی به بن بست رسیده     «
 اصالح سند از کاهش نفوذ و اقتدار    . ادامه آن راه دارد   

ما  «:می گوید و همزمان    طلبان دولتی صحبت می کند    
ــا همــه    ــا در داخــل و خــارج از کشــور، ب میکوشــیم ت
جمهوری خواهانی که طرفدار دمکراسی، جدائی دین   
از ساختار حکومت و روشهای مسـالمت آمیـز مبـارزه          
هستند اتحادی گسترده برپا سازیم و با تمام نیروهـایی          
که خواهان تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی        

، بـه همکـاری و اتحـاد عمـل         در نظام سیاسی کشورند   
در حالیکه در تمام سند اشاره ای به لزوم         » .دست یابیم 

 اتحاد و حکومت اسالمی در کلیت آن نیست، از      تغییر  
همکاری با کسـانی کـه خواهـان تقویـت عناصـری از             

که، یقینا اصالح طلبـان     جمهوری و دمکراسی هستند،     
 .سخن به میان می آید    حکومتی را نیز شامل می شود،       

به شرائط مساعد برای شکلگیری آلترنـاتیو اشـاره مـی         
چه نیروهایی را شامل مـی      شود، ولی روشن نیست که      

شود و آیا آلترناتیو کل حکومت است یا تنهـا مبـارزه             
  .با اقتدارگرایان را هدف خود قرار می دهد

طرح گروه کارپایـه سـازمانی،       در زمینه ساختاری نیز     
جدیـد متشـکل از     بر محور شـکلگیری یـک سـازمان         

اعضاء دور می زد و حضور فعـالین سیاسـی در دیگـر             
تشکل ها را به صفت فردی مـی پـذیرفت و اساسـنامه             
ای، مشابه اساسنامه های متداول احزاب سیاسی، بـرای       
. گردش امور داخلـی ایـن تشـکل تـدوین کـرده بـود             

گروه کار مسئله ملی موفق بـه تهیـه یـک سـند نهـایی               
ــا دو ســند  ــه کــرد نشــد و نهایت ــه همــایش ارائ  ســند .ب

اکثریت کمیسیون، همچنان نگاهی غیر دمکراتیـک و        
ملیتهای . از زاویه تمامیت ارضی به مسئله ملیتها داشت       

رانـی انـد و     یاقـوام ا  «به این صورت که     ساکن ایران را    
» ل می دهند  یران را تشک  یوسته ملت ا  یبخش های بهم پ   

ان و  زبـ مسـئله   و مشکل کنونی را به سطح       . می شناسد 
نیز با  » تدقیق دیدگاه ها  « سند    .فرهنگی تقلیل می دهد   

  . تغییراتی نسبت به بیانیه اول ارائه شده بود
  

  همایش سراسری
همایش سراسری در شرائطی که زمان کافی برای نقد         

برطبـق  . و بررسی اسـناد بـاقی نمانـده بـود، آغـاز شـد             
تصمیم شورای هماهنگی تنها امضاء کنندگان بیانیه از        

 رای برخوردار بودند و در بـین مهمانـان نیـز اگـر              حق
کسی بیانیه  را در بدو ورود امضاء می کـرد، صـاحب             

با این تصمیم، این همایش در عمـل        . حق رای می شد   
اولین جلسه کنگره کسانی بود که با امضاء بیانیه اتحاد          
جمهوری خواهـان بـه عضـویت ایـن سـازمان فرضـی             

ــد  ــده بودن ــا   . درآم ــزارش س ــق گ ــر طب ــاد «یت ب اتح
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بـیش از یـک هـزار نفـر تـا کنـون             » جمهوری خواهان 
از ایــن تعــداد تنهــا . بیانیــه فــوق را امضــاء کــرده انــد 

نزدیک به سیصد نفر در اجالس شرکت کردنـد، کـه           
بر طبق گزارشات، شرکت افراد در رای گیری ها نیـز           

 تعـداد اعضـاء     بسیار نامنظم بوده و به مراتـب کمتـر از         
بطور مثال  ماده پیشـنهادی دربـاره        . شرکت کننده بود  

 رای مخـالف،    103تغییر نظام جمهوری اسالمی که با       
 رای ممتنع رد شد و یا پیشنهاد عدم       5 رای موافق و     65

 رای  120موضعگیری درباره انتخابات مجلس هفتم با       
  .به تصویب رسید

. مـود دو گرایش در جریان برگزاری همایش چهـره ن        
دو گرایشــی کــه بیــژن حکمــت بخــوبی آن را ترســیم 

ــرد ــه     . ک ــود ک ــت ب ــرایش اکثری ــک گ ــود را « ی خ
پذیرنـد کـه اصـالحات و        دانند و نمـی    طلب می  اصالح

. »اصالح جمهـوری اسـالمی شکسـت خـورده اسـت            
ــه اول و ســند    عمــدتا همــان گرایشــی اســت کــه بیانی

 و در پـی همراهـی و        هکارپایه سیاسـی را تنظـیم کـرد       
گــرایش اقلیــت، .  اری بــا اصــالح طلبــان اســتهمکــ

ح کسانی را شامل می شود که عمدتا این نظام را اصال       
 کرده و در پـی تغییـر        یناپذیر دانسته و کلیت آن را نف      

درگیـری ایـن    . کامل نظام جمهوری اسالمی هسـتند         
دو گرایش در طول همایش بسیار آشکار بود، چه آن          

 تـن بـرای تصـمیم       زمان که پیشنهادی با امضـاء پنجـاه       
گیری در مورد انتخابات مجلس هفـتم داده شـد، چـه            
آنزمان که دو سند درباره مسئله ملـی ارائـه شـد و چـه       
آنزمان که در کنار سند کارپایه سیاسی، بند دیگری با          
مضمون تغییر نظام جمهوری اسـالمی و اسـتقرار یـک        
نظام دمکراتیـک در کشـور از طریـق رفرانـدوم ارائـه             

  . شده بود
همین درگیـری دو گـرایش و کوشـش اقلیـت در بـه              

، اجـازه داد    نقطه نظرات خـود   تصویب رساندن برخی    
اتحـاد جمهـوری خواهـان      «تا روحیه حـاکم بـر جمـع         

رای گیری در مـورد انتخابـات،       . آشکار گردد » ایران  
بـر عهـده شـورای      !! به بهانـه نیـاز بـه کـار کارشناسـی          

 بـه سیاسـت     هماهنگی گذاشته شد تا در آینده با توجه       
در مورد مسـئله ملـی      . اصالح طلبان، موضعگیری شود   

توافقی حاصل نشد و ظاهرا  گرایش اکثریـت تـرجیح           
داد در این مرحله، ایـن مسـئله را مسـکوت گذاشـته و           

سند تدقیق دیدگاه ها بـه     . حل آن را به بعد حواله دهد      
دلیل حل نشدن مسئله ملی و برخـی دیگـر اختالفـات              

سـند کارپایـه سـازمانی،    .  خارج شدکال از دستور کار  
علیرغم اختالف بر سر برداشت از این تجمع، با تاکید          

از اعضـا تشـکیل     » اتحاد جمهوری خواهان  «بر این که    
 از سـوی دیگـر بـدلیل       . می شـود، بـه تصـویب رسـید        

عضـو حقیقـی و   (اختالف بر سر پذیرش دو نوع عضو     
 اکثریــت اجــالس تــرجیح داد بــرای حفــظ ،)حقــوقی

 سند کارپایه سازمانی را فعال موقت اعـالم         ،  »وحدت«
کرده و بحـث شـرکت سـازمان هـای سیاسـی در ایـن        

   .تجمع را به اجالس بعدی واگذارد

    اتحاد جمهوری خواهان حزب
با انتخاب شـورای همـاهنگی، همـایش بـه کـار خـود              

ــوان     ــا عن ــدی ب ــکیالت جدی ــان داد و تش ــاد « پای اتح
اسنامه موقت، یک با یک اس »  جمهوری خواهان ایران  

. سند کارپایه سیاسی و یک رهبری منتخب متولد شـد         
یاســـی نـــوزادی کـــه همزمـــان دارای دو گـــرایش س

  . سازمانی استمشخص و چندین فراکسیون 
راهبرد سیاسی این سازمان متکی است برسند مصوبه و   

سند راهبرد سیاسـی بـه      .  سیاسی اکثریت این جمع    نظر
 مـورد نظـر خـود را     اکثریت امکان می دهد تا سیاست     

در اتحاد و انتقاد با جناحی از حکومـت اسـالمی و در             
ــیش   ــان، پ ــرد حــال حاضــر اصــالح طلب ــان . ب در جری

همایش، اکثریت اعضـاء از تحـریم انتخابـات مجلـس       
هفتم خودداری کـرده و تصـمیم در ایـن مـورد را بـه               

این زمـان مقتضـی شـش     . زمان مقتضی واگذار کردند   
 شـدن نتیجـه شکسـت بسـت         هفته بعد و پس از روشن     

ــدم   ــینان مجلـــس شـــورای اســـالمی و اعـــالم عـ نشـ
 در انتخابـات، تشـخیص داده       » مشارکت جبهه«شرکت

جلس از  اعالم حمایت از نمایندگان متحصن در م      . شد
ی با آنـان از طریـق       بستگسوی شورای هماهنگی و هم    

بست نشستن یک روزه در مجلس ملی آلمان از دیگر          
  .  بوداقدامات این سازمان جدید

 این نوزاد، در جهت تشکیل یک        نیز در زمینه سازمانی  
 جمهوری خواهـان پـیش مـی رود، اگـر چـه              از حزب

بسیار بر جنبشی یا جبهه ای بودن این تجمع تاکید مـی      
ایـن  . شود، ولی با ادعا نمی توان واقعیت را پنهان کرد         

تجمعی است که از افراد تشـکیل مـی شـود، سیاسـت             
 _ند، تصمیمات بر اسـاس اقلیـت     معینی را دنبال می ک    

اکثریت گرفته می شود و شورای هماهنگی در فاصـله   
 و اساسـنامه  دو همایش عمـومی سیاسـت گـذار اسـت      

ی، در  ترتیباتچنین  . مشخصی را نی تدوین کرده است     
. معیار های شـناخته شـده، یـک سـاختار حزبـی اسـت         

میزان گسترش دمکراسـی در روابـط درونـی، مـوازی           
ا، داوطلبـی بـودن مسـئولیت هـا، ایجـاد           بودن ارگان ه  

گروه های کـار و غیـره، هـیچ یـک در مضـمون کـار          
تجمـع افـراد در     .  ایجاد نمی کند    ماهوی حزبی تغییری 

یــک ســاختار ســامان یافتــه، اگــر معطــوف بــه قــدرت 
ــد، یــک انجمــن دمکراتیــک اســت   ــر . نباش ــی اگ ول

  . معطوف به قدرت باشد، یک حزب سیاسی است
  

  پایان سخن
بـه سـمت    در حـال حاضـر      عمـومی ایـن جریـان       روند  

شکلگیری یـک حـزب جمهـوری خـواه، بـا سیاسـت             
. همگامی و همراهی با جناحی از حکومـت مـی باشـد           

 با دو تنـاقض   ، در ابتدای راه،     اتحاد جمهوری خواهان  
  :معین روبرو هستند

وجود اقلیتی که چه در زمینه راهبرد سیاسـی و چـه            -1
ابـل اکثریـت آن قـرار       در زمینه سـاختاری در نقطـه مق       

فقـدان تجمـع دیگــری از جمهـوری خواهــان را    . دارد

شاید بتوان دلیلی بر حضور این اقلیت توجیه کرد، امـا           
تا کی؟ این تجمع فعال یک سازمان سیاسی نیست کـه           
اقلیت امید به اکثریت شدن داشته باشد، بلکه تجمعـی          
. است از جمهوری خواهان با یـک سیاسـت مشـخص          

 سیاسـت، ایـن تجمـع را متالشـی خواهـد           تغییر در این  
از سوی دیگر اقلیت با تبدیل این جمـع بـه یـک        . کرد

اتحـاد  «به این ترتیـب     . مخالف است نیز  حزب سیاسی   
دایــره بســته ای اســت بــرای » جمهــور یخواهــان ایــران

اقلیت کنونی، که تنها وقت و انرژی خود را در اختیار           
  . سیاستی قرار می دهد که با آن موافق نیست

 راهبرد سیاسی یا به عبارت دیگر استراژی سیاسـی          -2
این تجمع بر امکان اصالح رژیم متکی است و از ایـن           
رو مــداوما در پــی یــافتن متحــدینی در حکومــت مــی 

این تفکر در گذشـته از خمینـی آغـاز کـرد، بـه             . باشد
رفسنجانی امید بست و نهایتـا خـاتمی و دوم خـردادی         

آینده چه تحفـه ای بـرای       ها را گمشده خود یافت، تا       
مشکل این سیاسـت، همـراه      . داشته باشد به همراه   آنها  

در شـرائطی   . کردن سرنوشت خود با حکومـت اسـت       
که حکومت و جناح های آن روز بـه روز در انـزوای             
بیشــتر فــرو رفتــه و روز بــه روز بــرای حفــظ خــود بــه 
خشونت رو می آورند، سیاسـت تحـول از درون ایـن             

بطـور  . یشـتری روبـرو خواهـد شـد       رژیم با مشکالت ب   
آخـرین جریـانی    » اتحاد جمهوری خواهان ایران   «مثال  

اســت کــه نســبت بــه انتخابــات مجلــس هفــتم موضــع 
درحالیکــه مــردم از مــاه هــا قبــل یــا شــاید از . گرفــت

انتخابات شوراهای شهر روستا، موضـع خـود در قبـال           
سیاسـتمداری کـه    . این انتخابات را روشن کرده بودند     

 دیرتــر تصــمیم بگیــرد، محکــوم بــه شکســت از مــردم
سیاســت اصــالح ایــن رژیــم، در شــرائطی کــه . اســت

اکثریت مردم ایران خواهان تغییر این رژیم هستند، راه     
  . بجایی نخواهد برد

بسیار بر مسالمت آمیز بودن     » اتحاد جمهوری خواهان  «
جدا از مصـرف سیاسـی آن       . سیاست خود تاکید دارد   

مسـالمت  « سیاسـت    حکومـت،   در رابطه با جنـاحی از       
نیست تا تمـام درهـا رابـر روی ایـن           شاه کلیدی   » آمیز

بخش محدودی از اقشار    تنها می تواند    . تجمع بگشاید 
 که از هر گونه تحول رادیکـال        جامعه،و مرفه   متوسط  

ولـی بـرای بخـش      . وحشت دارند، را بخود جلب کند     
، حقوق   مردم ایران، کارگران ، زحمتکشان     وسیعی از   

 و اقشــار محــروم جامعــه، کــه روزمــره  ان ثابــتبگیــر
طـرح و   خم می کننـد،     شان را    این رژیم کمر   خشونت

  .  نخواهد بودفریبندهچندان » مسالمت آمیز« تبلیغ
حـزب  یـک   نهایتـا   » اتحاد جمهوری خواهـان ایـران      «

جمهوری خواه  اقشـار متوسـط شـهری اسـت کـه در              
ــه مقتضــای پایگــاه    ــران ب تالطــم تحــوالت سیاســی ای

تحوالت رادیکـال   در وحشت دائم از     تماعی خود،   اج
آویزان خواهـد   » قویتر«وبا توجه به تعادل قوا، به دامن        

  .شد
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  الت اجتماعيدموكراسي و عد ،ي زخصوصي سا
   سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانىکميسيون کارگر

  
  :مقدمه

     موضوع  مخالفت ها ، اعتصاب غذا و 
اعتراضات کارگران و کارکنان صنايع 

 اراک ، خارک و ي  در واحدهايپتروشيم
 و انتقال اين ي سازيبه خصوص اصفهان ،

 از يصه جديد عريواحدها به بخش خصوص
مبارزات کارگران و زحمتکشان در مقابله با 

 دهد که ي را نشان مي اسالميتعرض جمهور
 برخوردار يبه يقين از اهميت و اعتبار ويژه ا

 دولت اصالح ي مقابله با سياست هايبرا. است
 به بنياد و بستر يطلبان و کليت رژيم نگاه

 رژيم و ي اعمال شده از سويسياست ها
  . نمايدي ميآن ضرور ياستراتژ

 ينکه هم اکنون بخش هاي     اشاره ا
 بر اساس قانون ي که حتيک اقتصادياستراتژ
ز ممنوع است، درحال يم نين رژي همياساس
 وشرکت ي وانتقال  به بخش خصوصيواگذار

 يخارج  -  يراني اي وشرکت هاي اقماريها
جتا کارگران متخصص وشاغل ينت.  باشديم

رفته بعنوان متشکل شيع بزرگ و پيدرصنا
ن بخش طبقه کارگر يافته ترين ، سازمان يتر

 از يهم دچار تالطم، تعرض وصدمات ناش
ع ين صناي اي و واگذاري سازيخصوص

  .خواهند شد
ن، مبارزات کارگران وزحمتکشان ي  عال وه برا

د که به ي گشاي را مين عرصه چشم اندازيدرا
 هير بودن، مبارزه علي وفراگييل توانايد ل

 تواند زدودن نقاط ضعف ي ميخصوص
 مبارزات کارگران از جمله مساله يکنون

 ي ازتشکل هاي وعدم برخورداريپراکندگ
د روزافزون در ي را با تاکيمستقل کارگر

  .دستور کار خود قرار دهد
 ي در جمهوري سازي      گر چه خصوص

 يله اصالح طلبان حکومتي امروز بوسياسالم
 يياست هايز جمله س اي شود،وليش برده ميپ

 مختلف ياست که با توافق همه جانبه جناح ها
و اشک تمساح جناح . ده استيم اتخاذ گرديرژ

 يم را رسوا ميت رژيشتر کلي ب چهراست هر
   .کند

 ي سازي خصوصي             سياست جار
 مختلف مورد  نقد و ي زوايا تواند ازيرژيم م
ت از جمله اين که سياس. رد ي قرارگيبررس
 رژيم در اين عرصه بيش از آن که يجار

 » ي سازياختصاص«  باشد ي سازيخصوص
 آن چه تا به حال پيش رفته ، ييعن. است

 ي به مشتي عمومي اموال و ثروت هايواگذار
بستگان و وابستگان و مقامات و مد يران 

 به ثمن ي حکومتي و عوامل و نهادهايدولت

  بوده ويبخس و يا به صورت مفت و مجان
  هست

 ي بر مبناي سازيگر خصوصي از نگاه د 
تجربه و عملکرد گذ شته آن و مقاصد اعالم 

 اخراج و يشده درباره اين سياست ، به معنا
 کار شاغل، ي از نيروي بخش بزرگيبيکارساز

 آن ا قبو عماهر و کارآموزده، همراه با تمام
  .است

 ي خصوصياجرا  اين که گريه ديو از زاو 
ر مدعيان و مدافعان و  برخالف نظيساز

مجريان اين سياست ،  نه تنها به توسعه 
 نخواهد کرد و نه تنها ي جامعه کمکيصنعت

به »  سرگردان يسرمايه ها« موجب هدايت 
 نخواهد شد ، بلکه ي توليديسمت بخش ها

 ي مانده بخش ها و واحدهايبرعکس باق
 و ي کشور را دستخوش دالل بازيصنعت

 مدار ا زآنها را اساسا  کرده  ويا يبورس باز
توليد خارج ساخته و عرصه و اعيان کارخانه 
ها را تبد يل به پاساژ ، بازارچه و مستغالت و 

خواهد » تبديل به احسن « يا به قول خودشان 
 کشور را ي صنعتيکرد و نهايتا عقب ماندگ
  .بازهم تشديد خواهد نمود

 ينکته ديگر اين که در بحث و نقد خصوص
 ي و خواه ناخواه بحث دولتيبيع بطورطيساز

 ي بودن موسسات هم طرح ميشدن و يا دولت
 وزدن چوب ي سازيمخالفت با خصوص. دشو

 به ي عمومييي ها و ثروت ها را حراج به دا
 ا ادارهيودن و ي يدولت تاييد اين شيوه يمعنا
 صنايع و شرکت ها که موجب ضايع يدولت

ت با   موافقيشدن و اتالف منابع و يا به معنا
حيف و ميل کردن و يا راکد نگهداشتن همين 

 ي در بخش دولتي ملينات و ثروت ها امکا
 که خود از ي ايژه بخش دولتيبه و  .نيست

  . سرتاپا فاسد شده است
 يگر همانگونه که خصوصيبعبارت د       
د گفت ي دارد  بايران سابقه طوال ني در ايساز

رد ران سابقه داي کردن هم در ايکه دولت
 وکشمکش هم وجود يوبهمراه ان سردرگم

  .داشته است
 نما ي مين موضوع ضروري اياد آوري         

ه ي در چار چوب منا سبات سرمايد که حتي
 وکارآمد نه تنها ي قويک بخش عمومي،يدار
 از يان آور نباشد ، بلکه بخش مهمي تواند زيم

 ضرور ي هايه گذاري سرمايانباشت الزم برا
ن يا. را فراهم آورد ياقتصاد ملجهت توسعه 
ن ي تامي برايني تواند تضمي ميبخش عموم

از ي مورد نيحداقل کاال ها وخدمات ضرور
مانند آب ، برق ، پست ، حمل (ت مردم  ياکثر

 يو ب.باشد .....) ، و يمه درماني ،بيونقل عموم
د که از ي ابزار توليت عموميتا مالکيد نهايترد

سم است ، ياليس سويجمله الزاما ت اساس
 ير وتضاد هايان ناپذ ي مشکال ت پايپاسخگو

  . باشد ي ميه داري  جامعه  سرمايحل ناشدن
  

  خصوصي سازي:              نئوليبراليسم 
  

زار ا بيبحران در اقتصاد سرمايه دار       
زاد در اوائل قرن بيستم ، که خود را با نماد آ

 ي ، ورشکستگي سابقه بيکاريافزايش ب
ترده ، سقوط روزافزون قيمت سهام گس

 ي خارجيشرکت ها و کاهش سرمايه گذار
 ضرورت تحول در ساخت .  داديبروز م

دولت و موجبات افزايش دخالت دولت ها را در 
از جمله مداخله دولت در سياست ( اقتصاد 

فراهم  )   ي در سطح ملي اقتصادي هايگذار
  .کرد

  "خود در کتاب يکينز اقتصاددان انگليس    
 )۱۹۳۶ در ("غال پول ، بهره و اشتينظريه عموم

ت اساس اين نظريا را  ارائه  کرد تا برياصول
 ترين ياصل.  را مهار کنديبتوان بحران اقتصاد

بر بنياد اين نظريه استوار بود » کينز« رويکرد 
 يذاتا ب  بازار آزاد  اصوال ويکه سرمايه دار

بين   در حوزه کالن توانديثبات است و نم
دولت .  پايدار برقرار کند يل تعاد،عرضه و تقاضا

ن  بر سر کار آمد ي که پس ازايه داري سرمايها
م بازار آزاد يند و خواستار د خالت ، کنترل وتنظ

.                 ده شد ندي رفاه ناميشتر دولت هايشد ند ،ب
ه  اين دولت ها به درجات مختلف در زمين

توزيع عادالنه تر درآمدها ، ايجاد اشتغال ، 
 ، ي و اصالح ساختار نظام بانکيسرمايه گذار

هزينه الت و ي تسه  ،ي بخش عمومگسترش
 و تامين ي و خدمات رفاهي عموميها

 ، گذراندن قانون کار ، ي ، بيمه بيکارياجتماع
 ياقدامات...  کردن صنايع ، تثبيت قيمت ها ويمل

و در همين سال ها بود که را انجام دادند 
 که به ي پول و بانک جهانيصندوق بين الملل

  . گفتند بوجود آمدندي  مي کينزيآنها دوقلوها
 و ي توان با تاکيد گفت که کنترل اقتصادي م

 به درجات مختلف جزو اصول يبرنامه ريز
    " نو طرح" وي دولت رفاه سرمايه دارياساس
   .بود

ن بيستم ، بحران و پيش از آغاز دهه هفتاد قر
.  رفاه پديدار شديرکود در اقتصاد دولت ها

اين بحران خود را در شکل اشباع سرمايه و 
 بروز ندهي فزايکاري ، تورم وبکاهش نرخ بهره

 برون شد از بحران يراه حل برا.  داديم
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و » سياست کاهش هزينه ها« : عبارت بود از
 ياين تنها از طريق اعمال کاهش  دستمزد واقع

موزش و آ ، ي ، رفاهي اجتماعينه هايهز،
  .پرورش و بهداشت اجرا گرديد

 به عبارت ديگر عقب گرد به شرايط پيش از 
و بدين .  رفاه صورت گرفتيپيدايش دولت ها

 ي اقتصاديگونه نئوليبراليسم بمانند ايدئولوژ
 تبديل ي که به برنامه سياسيبه عنوان مذهب

ليبراليسم نئو. شده پا به عرصه وجود گذاشت
 و از نقطه نظر ي و نظري فکريدر زمينه ها

و » کينز «  ، نظريه ي اقتصاديراهبردها
 رفاه را به عنوان عامل يکارويژه دولت ها

 قرارداد و ي مورد انتقاد و نفيتنظيم اقتصاد
  نظام  بازارآزاد ييا ن  و فوايد و توايبر ويژگ

 تعادل وتوازن خود ي وبرقراريابيوسا مان 
به عبارت ديگر .  کردي مي پافشار يخودبه  
 توان گفت که نئوليبراليسم اصوال و عمدتا يم

 در مقابله يچرخش در سياست و تفکر اقتصاد
دخالت دولت ه  يبر علو بر عليه دولت رفاه و 

  .در اقتصاد است
ئل  به باور نئوليبرال ها بازار بايد درباره مسا

م  تصميي و اقتصادي ، سياسي اجتماعياساس
دولت بايد داوطلبانه نقش خود را در . بگيرد

به شرکت . اقتصاد کاهش داده و محدود کند
 ي و کنسرن ها و شرکت هاي فرامليتيها

 مطلق داد و ي بايد آزاديبزرگ و انحصار
 بايد ي کارگريهمچنين اتحاديه ها

امکانات محدودومحدودتر و جامعه بايد از 
 يهايارانه .  برخوردارشودي کمترياجتماع
  . بايد حذف شودياجتماع

 ترين رويکرد نئوليبرال ها گرايش ياصل
 در اقتصاد ، ي سازيفزاينده به خصوص

 شده و ي صنايع ملي سازيخصوص
 بازار در تعيين يئآزادگذاشتن دست نامر

  .سرنوشت جامعه است
 نئوليبراليسم يارزش مرکز« رقابت به عنوان 

يد اقتصاد با« : کند که يحکايت از اين م» 
» .قواعدش را بر جامعه ديکته کند و نه برعکس

چه «  : د گوييو باالخره  بازار و رقابت م
 فاقد اين حق ي حق حيات دارد و چه کسيکس

  »است 
 عليه ي گسترده ايبر همين روال محدوديت ها

 همراه با قوانين ي کارگرياتحاديه ها
 در مناسبات کار ي و انعطاف پذيريضدکارگر

» ک يفريدريک ها«  که ي بگونه ا.اعمال  گرديد
 يبدون سلب امتيازات« : در انگلستان گفته بود

 ي کارگري به اتحاديه هايکه از نظر حقوق
 ي خوشيداده شده است ، انگلستان رو

  ».نخواهد ديد
  اصول نئوليبرال ها با ي اقتصاديراهبردها
  جريان آزاد سرمايه  - ۱
  تجارت آزاد خدمات و کاالها  - ۲
 ي گذار سرمايهي آزاد - ۳

 وحذ ف ي بخش عموميکوچک ساز -۴
 ي بيان منقش دولت در اقتصاد ،

نام ديگر نئوليبراليسم همان . گردد 
 است ي تعديل ساختاريسياست ها

 يکه توسط نئوليبرال ها ، بانک جهان
 ي پول دنبال ميو صندوق بين الملل

 .شود
  

                راهبرد خصوصي سازي در ايران
  

 ديدگاه ناظر بر يسالم ايدر جمهور       
 يتدوين برنامه اول و دوم و سوم اقتصاد

دولت که به شکست انجاميد همان سياست 
 تعديل ي و يا سياست هاي نئوليبراليها

روح و مضمون برنامه سوم .  استياقتصاد
 سياست ي بر اجراي اسالمي جمهورياقتصاد

 نمونه يبرا.  استوار استي تعديل اقتصاديها
 کردن يانحصارات و رقابتدر فصل تنظيم 

  .  برنامه سوم آمده استي اقتصاديفعاليت ها
  

 ي و نهادهاي اصالحات ساختاريبطور کل
 بر نظام بازار بايد حول ي مبتنيسياست
  : ذيل متمرکز شوديمحورها

   قيمت هاي آزادساز: ا لف 
   مقررات زدايي و انحصارزدايي: ب    
  ي سازي خصوص: پ    
   يتجار ي آزادساز: ج    

 مستقيم ي سرمايه گذاري آزادساز:  د    
  ». يخارج

، اسم رمز » يبخش خصوص« اصطالح 
، اسم » نظام بازار«  و سرمايه داران بزرگ

 ي بازارآزاد يا نئوليبراليستيشب سرمايه دار
 است که ي گفتماني سازياست و خصوص

حداقل از يک ديدگاه به مفهوم بازتوزيع ثروت 
و المحاله بايد کامال . د خواهد بوياجتماع

مستدل و روشن نمود که اين بازتوزيع و 
تقسيم مجدد ثروت به نفع کدام طبقه يا قشر و 

 صورت ي و با چه راهبردي اجتماعينيرو
د کامال  ي ؟  باخواهد گرفت و با کدام هدف

 ي سازيروشن سا خت که کدام نوع خصوص
نه و با چه يزا ن،در چه زميآن هم به چه م

. رد يتواند مورد استفاده قرا ر گي  مياهداف
ر ي مد ينجا منظور حاکم کردن ضرورت هايا
 مد نظر يک واحد اقتصادي بر يت خصوصي

  .ت آن  ياست نه انتقال  مالک
  

 ي در جمهوري سازيخصوص             
 آغازشده و با ۱۳۶۸ عمدتا بعد از سال ياسالم

توجه به تنوع شيوه ها و اشکال گوناگون در 
 ، عمدتا با ي سازيينه سياست خصوصزم

 که يانتقال مالکيت واحدها به بخش خصوص
 باشد ، ياز کامل ترين و مهم ترين نوع آن م

  .صورت گرفته است

 دراين ي سازيساير اشکال و انواع خصوص
 يرژيم اگرچه مستقيما زير عنوان خصوص

 ي طرح نشده ، بلکه تحت عناوين ديگريساز
و يا مقررات زدايي و مانند کوچک کردن دولت 

  . انجام گرديده استهريغ
 شبه يجاد شرکت هاي  ا توان بهياز جمله م

  ي اقماري و يا شرکت هاي و نيمه دولتيدولت
که عمال روشن نبوده و نيست که اين شرکت 

 و در واقع يک ي هستند و يا خصوصيها دولت
 اختالس و غارت اموال و يشيوه و شگرد برا

 مديران و مسئوالن ي از سويمنابع عموم
 باشد، اشاره يم و وابستگان آنها يحکومت
 ي تبديل کردن شرکت هان يهمچن.   کرد
 مثل پست و مخابرات به شرکت هايي با يدولت

وه يش.....  قوانين و مقررات قانون تجارت و يا 
 يا ن مي را بي سازي از خصوضيگري ديها
  کند
 ي سازين چه که امروز به نام خصوص  آ 

 گيرد انتقال ثروت و منابع يت مصور
 ي هاي سرمايه گذاري يعني و عمومياجتماع

 و صنايع و ي اقتصاديعظيم زيرساز
 مجانا و يا تقريبا يکارخانجات ، به گونه ا

 به کيسه سرمايه داران بزرگ و کوچک يمجان
                                       . شودينوخاسته واريز م

ن چه تاکنون درعرصه آبه عبارت ديگر 
 يرانت ها«  با استفاده از ي سازيخصوص
امتيازات « و »  طاليي يامضاها« و » مختلف
 يصورت پذيرفته موجب واگذار » يحکومت

 ي به مشتيوم عمياموال ، ثروت و سرمايه ها
از وابستگان حکومت ، آقازاده ها ، مديران 

 به گونه ي حکومتي و مسئوالن نهادهايدولت
  . شده استي کامال اختصاصيا

 ، ي از داليل مهم اين چنين پديده ا        
 ايران در اقتصاد يجايگاه نظام اقتصاد

 از اين ي و بعنوان بخشي جهانيسرمايه دار
 آن نقش و موقعيت   و عالوه برينظام جهان

 يويژه دولت در چنين ساختار اقتصادي م
 مولد يدر ايران هيچگاه بخش خصوص. باشد

 ي توان مديريت و راهبردبا  )ي مليبورژواز( 
 و يا موثر ي قويو کاراکتر و خاصيت توليد

 و .ده استم ، پديد نيايدر ساختار اقتصاد
 به ي که بوجود آمده عمدتا در وابستگنچهآ

 نظام ي سياست هاييسم  و مجرامپريال
به همين دليل .  بوده استي سرمايه داريجهان

 و مستقل ي ملي اقتصادياز پيشبرد راهبردها
 پايدار ي کار و توليد و توسعه ايو سازمانده

 ايران چه يبخش خصوص. ناتوان بوده است
 و چه بطور مشخص ، اين ياز نقطه نظر تاريخ

  .خواهد داشت را نداشته و نيتوانايي و پوياي
 يبورژواز ( ي تجاري درايران بخش خصوص

 بيشتر در عرصه خدمات و تجارت) کمپرادور 
 به ، فعال بوده استعدا در صنعت مونتاژيو 
 توان گفت که اصوال اقتصاد ي من اعتباريا
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 بازارآزاد  از زمينه بروز و يسرمايه دار
  .تحقق و رشد در ايران برخوردار نيست

 و ي سازيحث خصوص بيدر چنين شرايط
 تحت مالکيت دولت عمدتا يفروش واحدها

 خواهد بود و يبستر سواستفاده و رانت خوار
 ، با ي اقتصادي تواند در راستاياصوال نم
 توليد ي درون زا و بر شالوده هايمحرکه ها

تالش و انگيزه خريداران صرف . استوار باشد
اين خواهد شد که از زمين ، ماشين آالت ، 

 و تسهيالت ي ، شرايط و موقعيت تجارامکانات
 واگذارشده به بخش ي واحدهاي و ارزيبانک

 ييوسود ج«  در جهت يخصوص
کسب حداکثرسود « و يا » افسارگسيخته

  .استفاده شود» درکوتاه ترين مدت 
 از بخش يبا توجه به چنين مشخصات   

 ي توان گفت که خصوصي ، ميخصوص
 يميو ش پتري و واحد ها در صنعت نفتيساز

 يبه داليل افزون و بويژه اصوال به دليل ناتوان
 و ي، عدم صالحيت ، فقدان تجربه و دانش فن

  و مشخصا حجم و وزن سرمايهيتخصص
 ي بخش خصوصع ، ين صناي در ايوتکنو لوژ

 برخوردار يدر ايران از چنين نقش و مسئوليت
  .نيست و محکوم به شکست است

نعت نفت و  در صي سازيتاکيد بر خصوص
 بدون ي ، راه را بر سرمايه خارجيپتروشيم

حل معضالت گريبان گير و از جمله مساله 
  .اشتغال باز خواهد کرد

 با  امروز ظاهرا اگرچهي سازيخصوص     
 دولت و کوچک ي از قبيل ناکارآمديداليل
 گيرد يصورت م...  آن ، اشتغال زايي ويساز
ر برنامه   اصوال از آنجا که رويکرد حاکم بيول

 است  "  پول گرايانهي رويکرد "توسعه سوم ،
 ي سازيو با توجه به ابعاد گسترده خصوص

 ي بانک ها و شرکت هاي سازي خصوصييعن
 يبيمه ، موجب ايجاد و گسترش بازارها

  . خواهد شدي و يا شبه انحصاريانحصار
 ي خصوصيا ست هاي سيجه عملي    نت
 ي شب وتالي جز تخري اسالميجمهور يساز
 و چه ي چه دولت( راني ايان صنعتيبن

 که يه ايانباشت سرما. ست ين)يخصوص
 ي از عوامل و شرکايتوسط گروه محدود

رد  ، امکانات وثروت ها يپذ يم انجام ميرژ
 دهه ها به هر ي که طييه هايومنابع وسرما

ق يب انبا شته شده را ، اکنون از طريترت
  ي  ورانت خواري سازياست خصوصيس
 يان مشتيدر م.....ب بودجه دولت وير کوت

ده به صورت يه دارتازه به دوران رسيسرما
ن ي کند ، وبر ايع ميم وتوزي تقسيغنائم جنگ
ن انباشت از نوع برداشت و انباشت ياساس ا

  . استيکامال بد و
 ين طرق وطي انباشت شده به ايه هايسرما

ع يجاد وتوسعه صناين دوره اساسا صرف ايا
، يبلکه عمدتا صرف دالل. ود  شيد نميجد

،  قاچاق و ي   ومستغالت بازيبورس باز

جه يدر نت.  شوديه به خارج ميانتقال سرما
م واز ي رژي اقتصادياست هايمجموعه س

 سال ۱۰_۱۵ ي درطي سازيجمله خصوص
 از ثروت يعيم و وسي عظييک جابجاير ياخ

. واموال ومنابع در جامعه صورت گرفته است 
 معدود يه را در دست گروهياو انباشت سرم

 که اشاره يبي به ترتيفراهم آورده است، ول
رت ي ودر مغا يشد به صورت کامال بدو

قا به ي دقيد و صنعت وحتيآشکار با رشد تول
ن يدر ا.(ب آن اتجام گرفته است يمت تخريق

      ۱۰۸ه اتحاد کار شماره يد به نشريباره نگاه کن
ر نابود و ده  کشويع نساجيمقاله چگونه صنا 
  .  )        کار شدند يهاهزار کارگر ب

است انباشت قادر ين سي          از آنجا که ا
 ي جامعه کمکينخواهد بود به توسعه صنعت

 ي صنعتيمانده  بخش ها و واحدهايکند ،  باق
ن تر يار پائيد بسيکشور را دچار  رکود وتول

 يجه  نمي ساخته  ، و در نتيت رسميازظرف
ت يبه مساله اشتغال پاسخ دهد ودر نهاتواند 

 را از مدار ي صنعتين بخش ها و واحد هايا
 ين رو خصوصيار ا. سازديد خارج ميتول
که  (  يت از بخش دولتي و انتقال مالکيساز

 ومتعلق ي واجتماعيت آن عموميد مالکي ترديب
 تواند ينتوانسته ونم) به آحاد جامعه است  

د  درون زا  ، يد تولجا د رونيشا لوده و بستر ا
تا يبا برنامه ، قا بل رقابت با جهان خارج ونها

 ي ودر راستاييش اشتغا ل و کارايبا توان افزا
ن اسا س يتا برا. دار را فراهم آورديتوسعه پا

 درون ي و شکا فها يختگيبتواند  از هم گس
 مختلف ي بخش هاين بخشي و بيبخش

ختلف  ميمثال بخش ها( ران يساختار اقتصاد ا
.                                                                                                             را کاهش دهد ) صنعت  

 ي اول ، دوم وسوم اقتصاديتجربه برنامه ها
 بخش ي و نااليقيبيش از بيش ناکارآمد

)  متوسط سرمايه داران بزرگ و ( يخصوص
 کار و توليد نمايان ي اجتماعيرا در سازمانده

 سازد و بعبارت ديگر اصوال تفکر انتقال يم
 شکست خورده و يمالکيت به بخش خصوص

 اين مطلب نيز اهميت ييادآور.  حاصل استيب
 در سطح ي سازيدارد که اساسا خصوص

  روبرو ي نيزبا اعتراضات گسترده ايجهان
  .شده است

ه ها و کارخانجات بخش درايران بنگا
 ي از کمک هاي با برخورداري حتيخصوص

مستقيم دولت نيز قادر به حل مسائل و از 
   .جمله دخل و خرج خود نيستند

در برنامه سوم ضمن بازگذاشتن دست بانک 
 و صنعت و معدن بدون اين که ي کشاورزيها

 ارائه شود اجازه يهيچ پروژه و هدف مشخص
 يتهايي از مبابع خارج انيداده شد تا يک حد ب
 چک سفيدو مطلقا ي نوعياستفاده کنند و بقول
 مجلس اصالح طلبان يفاقد برنامه از سو

  . صادر گرديديحکومت

 ي است که بانک هاي اين نکته ضرورييادآور
 کار يبانک خصوص (   ايجادشدهيخصوص

ان ، بانک ي پارسين ، بانک خصوصيآفر
 ي در تملک اشخاص) سامان  يخصوص

ند که صاحبان آنها قبال در دولت از هست
 و ممتاز و ي عاليمناصب و موقعيت ها

حساس برخوردار بوده اند و يا هم اکنون از 
مشاورين برجسته دولت و يا برخوردار از 

  .شند  باي قدرت ميرابطه نزديک با اهرم ها
 ي در ايران يعني سازيبه اين ترتيب خصوص
عده  مردم به دست يسپردن اقتصاد و زندگ

 ي براي معدود و محدود که اصل اساسيا
آنان ، سودجويي افسارگسيخته خواهد بود ، 

 ي بي به چنين سودياست و لزوم دستياب
 و ي به سرنوشت عمومي توجهياعتنايي و ب

  . ت  اسياجتماع
 صرف نظر از شکل ، ي اسالميدر جمهور

 يشبرد خصوصي ، ونحوه  پيزان ، چگونگيم
 بارز شکست است نشانهين سي ايساز
 يم در عرصه اقتصادي کالن  رژياست هايس
  .باشد يم

 و يبراساس آنچه در باال آمد بيکار
 ي گسترده در تمام سطوح ، اصليبيکارساز

 ي خصوصي برنامه هايترين نتيجه اجرا
مهم ترين انگيزه در اين .  در ايران استيساز

کسب حداکثر   « ي بخش خصوصيبرنامه برا
خواهد بود و »  مدت سود در کوتاه ترين

.  دهدي اشتغال را کاهش ميبصورت طبيع
 اين برنامه تحت طرح تغيير يگرايش اصل

 ي ، حذف نيرويساختار و يا تعديل ساختار
کار را مدنظر دارد که در واقع اجراو اعمال 

  . استي نئوليبراليهمان سياست ها
 ، بيمارستان ي اجتماعيواگذارکردن بيمه ها

ن ارتباطات و مخابرات  ، سپردي دولتيها
 دانشگاه ها و ي سازيکشور و خصوص

 مختلف صنايع يآموزش و پرورش ، بخش ها
 ي سازيو کارخانجات و همچنين خصوص

 ، بانک ها و شرکت يصنايع نفت و پتروشيم
 در ي سازي بيمه و در يک کالم خصوصيها

 دادن به عامل يايران با رويکرد تکيه و برتر
 کار ، مفهوم و ي نيروسرمايه در برابر عامل

 از ي بسيار زيادي اش بيکارسازينتيجه منطق
کارگران ، کارمندان ، پرستاران ، پزشکان ، 
فارغ التحصيالن و اساتيد دانشگاه ها  خواهد 
بود و به يقين لغو و محدودکردن حقوق و 

 ي را که حتيامتيازات کارگران و کارکنان
 مانند را به همراه خواهد ي ميشاغل باق

  .داشت
 کارخانه هايي که ي در  بعضي  حتبطورمثال

 آن عده از  اند واگذارشدهيبه بخش خصوص
کارگران که در کار خود ابقا شده اند با امضا 

 شوند که حق بيمه خود يقرارداد جديد ملزم م
 و خويش فرما ، خود يرا بصورت اختيار

  .بپردازند
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 رژيم تاثير ي نئوليبرالي سياست هاياجرا
 و سرنوشت ي برزندگيگسترده اعميق و 

 چون کارگران ، يطبقات و اقشار وسيع
کارمندان ، پرستاران ، معلمان ، دانشجويان ، 
دانش آموزان ، دانشگاهيان ، زنان و جوانان 

 آنان را مستقيما به يخواهد داشت و زندگ
  . دهدي سوق ميمخاطره و به ورطه نابود

زه بر بستر چنين سياست ها و اهداف ،  مبار
 ي و سياست هاي سازيعليه خصوص

 رژيم و سرمايه داران از توان و ينئوليبرال
 ي کامال ملموس و بي و وواقعيت هايانرژ

 برخوردار يواسطه ، همه جانبه و فراگير
  . خواهد بود

لت ا  به سرعت از ح تواندي ماين مبارزات
 و ي ، موضعي اقتصاد– يمبارزات صنف

و کليت رژيم  خارج  شود ي و يا گروهيمورد
اين مبارزات به ابزار ق يتعم. رديگرا هدف 
 ي در خدمت تحول در جنبش مبارزاتينيرومند

 تواند زمينه يمردم عليه رژيم خواهد بود و م
 زدودن ضعف جنبش ي را برايبسيار مناسب

 که ي در لحظه کنوني و جنبش توده ايکارگر
 ي مستقل مي و فقدان تشکل هايهمانا پراکندگ

  .فراهم آوردباشد ، 
گسترش اين مبارزات از آنجا که بالفاصله 

 و کالن ي ، اصلي راهبرديکليت سياست ها
 و امتزاج با ي رژيم را که در پيوستگياقتصاد

 ي نظام سرمايه داري نئوليبراليسياست ها
 دهد به گام يبروز يافته است ، هدف قرار م

 از ي براي جهت آمادگي استوار و محکميها
 هر نوع ي  که  مانع اصلين رژيمميان برداشت

 يم مبدل   است،يتحول دموکراتيک و بنياد
  .شود

 در ي سازيعالوه بر اين مبارزه با خصوص
.  استراتژيک خواهد بوداهداف وند بايارتباط وپ

 بايد به ي سياسي و دموکراسيچرا که آزاد
به .  پيدا کند ي تسري اقتصاديدموکراس

قلمرو  بايد در يعبارت ديگر دموکراس
 ، شيوه تامين معاش ، شيوه توليد و ياقتصاد

 حول مالکيت ابزار ي بنيادي هايتصميم گير
  .توليد و توزيع پاسخ گو و معمول شود

 سرمايه داران يو از آنجا که مالکيت خصوص
 يبر ابزار و وسايل توليد و خصلت اجتماع

 و از ي جامعه سرمايه داريتوليد تضاد اصل
باشد و به دليل آن که  يجمله در کشور ما م

 ي سياست هاياين تضاد امروز در فاز اجرا
 هرچه بيشتر ي نظام سرمايه دارينئوليبرال

 دهد ، ي نشان مي سازيخود را در خصوص
 اوال هر چه ي سازيمبارزه عليه خصوص
 ، ملموس و بسيج کننده يبيشتر فراگير ، عموم

  در خواهد بود و ثانيا خود بيانگر مبارزه
 بر ي و اجتماعيت عمومين حاکميتام يراستا
   . د استيل و ابزار توليوسا

 ي ديگر انتقال مالکيت دارايي هاياز سو
 به سرمايه داران بزرگ و ي و عمومياجتماع

 اصوال ي سازيمتوسط تحت عنوان خصوص
غيردموکراتيک و برعليه منافع توده ها و مانع 

  .  خواهد بودي دربرابر دموکراسيو سد
 ي به مانعي سازيديگر خصوص به عبارت 

 تعيين يدربرابر مشارکت ميليون ها انسان برا
 آنان يو ساختن سرنوشت و آينده و زندگ

 شود و آنان را از عرصه توليد و يتبديل م
امروز .  راندي به حاشيه مي اجتماعيزندگ

 دانند که يمردم  کشورمان بهتر از هميشه م
 و ي سازي مستقيم ميان خصوصيرابطه ا

 کار ، ي ميليون نفر از نيرو۴ بيش از يکاربي
وجود  ..  فارغ التحصيالن ، پزشگان ويبيکار
  .دارد 

 ي خواهند ثروت هايامروز ،هم آنها که م
 توده هارا به بخش ي وعمومياجتماع

 يز مانع مي منتقل کنند ،هم آنها نيخصوص
 ،معلمان ي مستقل کارگريشوند تا تشکل ها

تا توده ها . برپا شوند.....ان وي،زنان ،دانشجو
 ي موثر در سر نوشت اقتصاديبتوانند بگونه ا

 خود مشارکت داشته ي واجتماعياسيو س
  باشند

کارگران و زحمتکشان ايران دريافته اند که 
 با مبارزه ي سازيمبارزه عليه خصوص

 مستقل و مبارزه ي برپايي تشکل هايبرا
 صفوفشان ، ربطه ي غلبه بر پراکندگيبرا
 که اين رژيم ي دارد و تا زمانيستن ناگسيا

 و آينده آنان بازيچه دست يبرپاست زندگ
 آنها خواهد بود يسرمايه داران و دولت حام

 ي دفع سياست هايو باالخره اين که برا
 رژيم و سرمايه داران و ي و تعرضيتهاجم

 و تحقق ي سازياز جمله مقابله با خصوص
 از ي خود گريزي و سياسيمطالبات صنف

  مستقليد تشکل ها ايجايرزه برامبا
 .وجود ندارد  يگرکار

 
ن چپ و ي فعاليش اعتراضيگزارش هما
  يرانيدمکرات ا

   دراسلوي اسالميدر مقابل سفارت جمهور
 ٢٠٠٤ه ي فور– اسلو ينيرحمان  رام

  
 يروز جمعه اول اسفند ، همزمان با برگزار

ک مجلس ي و ضد دمکراتيشيانتخابات فرما
 ياسين سي از فعاليعي؛ جمع وسي اسالميشورا

ش يم نروژ، با هماي مقيرانيچپ و دمکرات ا
 يکپارچه خود درمقابل سفارت جمهوريبزرگ و 

ران ؛ به ي، همگام و همصدا با مردم اياسالم
ن انتخابات، به ي و ضد دمکرات بودن ايشينما

 ساله، ٢٥ران و به عملکرد ي در ايفقدان آزاد
  . تراض نمودندت اعيم جهل و جنگ و جنايرژ
 ين تظاهرات ، شرکت کنندگان ضمن همبستگيدر ا

م ي  رژيران، چهره استبداديبا مبارزات مردم ا
 را در ي اسالمي و انسان کش  جمهوريآزاد

ام ي نروژ افشاء نمودند و پيانظار افکار عموم
ران را به گوش مردم و يخواهانه مردم ايآزاد
  .  نروژ رسانندي مترقيروهاين

 ي به زبان هاييندگان؛ با دادن شعارهاتظاهرکن
ان يرانيق ايام اعتراض، عمي؛ پي و فارسينروژ

اد ي را فريت حکومت اسالميرا نسبت به موجود
  . زدند

ن ي برگزار کنندگان اين روز، از سويدر هم
 يه و براي ؛ تهي مطبوعاتيه ايانيتظاهرات، ب

ن کشور؛ ي اي گروهيدولت نروژ؛ رسانه ها
  . ن پارلمان نروژ ارسال شدياحزاب و همچن

 تظاهرات يه ، ضمن خبر برگزاريانين بيدر ا
ه انتخابات يم نروژ عليان مقيراني اياعتراض
ک در مقابل سفارت ير دمکراتي و غيشيفرما

، از نهادها ؛ دولت و احزاب ي اسالميجمهور
نروژ، خواسته شده بود که ضمن محکوم کردن 

م ي رژيک و ضد بشري ضد دمکراتيعملکرد ها
 مردم ي و ملي عموميران ؛ از خواست هايا
ک ي آزاد و دمکراتي انتخاباتي، برگزاريعنيران يا

د و شرط ي قي بي ؛ آزاديم مذهبيت رژي کلي، نف
  .ت کنندي ، حمايدتي و عقياسيان سيه زندانيکل

ان در مقابل سفارت، جمع يرانيهمزمان با حضور ا
اضر شده  نروژ در محل حيستهاي از ژورناليريکث

ون يزيو و تلوين تظاهرات در راديخبر ا. بودند
ن ي از پرشنونده تريکين ي نروژ و همچنيسراسر

ن و بشنو و در ي بنام ببي سراسريوهايراد
 يعي نروژ انعکاس وسينترتي ايروزنامه ها

 ين تظاهرات آقاي اي سخنگويمصاحبه ها. داشت
 نامبرده باال ي رسانه هاي در تمامييرزاير ميام
  .نعکس شدم
  
 فعال اعضا و يبانين تظاهرات مورد پشتيا

ر يروها ؛ تشکالت و احزاب نامبرده زيهواداران ن
  : قرار گرفت

  ته نروژي کم–ران يحزب دمکرات کردستان ا
 زحمتکشان کردستان ي سازمان انقالب–کومه له 

   واحد نروژ –ران يا
 واحد -  راه کارگر–ران ي کارگران ايسازمان انقالب

  نروژ
   واحد نروژ–ران يحزب توده ا

 ي براي و دمکراسي آزادي برايجنبش همبستگ
    نروژ- ران يا

   باباي علي  نروژ– يراني اينترنتيت ايسا
   منفرد در اسلوياسين سي از فعاليتعداد

  ته نروژي کم–ران يان خلق ايسازمان اتحاد فدائ
  
  

 حزب چپ نروژ با يرهبر پارلمان
 از جامعه ي مطبوعاتيه ايانيانتشار ب

   و دولت نروژيجهان
ک يخواست انتخابات ضد دمکرات

  .ت نشناسنديران را به رسميا
  

 حزب چپ يه؛ رهبر پارلمانيستم فوريروز جمعه ب
 يه اياني گرانده ،  با انتشار بينه شينروژ خانم تر

 و دولت نروژ خواست ي از جامعه جهانيمطبوعات
ت يران را به رسميک ايانتخابات ضد دمکرات

  .نشناسند
ه خود نوشته ياني حزب چپ، در بيرهبر پارلمان

 به يستي از جمله نروژ، باياست، جامعه جهان
ران آشکارا اعالم کنند که ، به ي ايدولت مذهب
 در يو.  و حقوق بشر احترام بگذارديدمکراس

ک ين انتخابات يا: ه خود اعالم کرده است که يانيب
ن حزب يتر که بزرگيهنگام. هوده بوديمسخره و ب

 کند يکوت مين انتخابات را بايطرفدار اصالحات ا
  .ندين مسئله فکر کند و آنرا را ببيد به ايا باي، دن

ن ي گرانده ، اعالم کرده است که اينه شيخانم تر
  . گذارديان ميشنهاد را با دولت نروژ در ميپ

د کرده يه خود تاکياني گرانده در بينه شي خانم تر
م ي تواني که مين باره کارير اد ديما با:  است که
ت و يشنهاد حمايم و پيانجام ده, ميانجام ده

برال و طرفداراصالحات ي ليروهاي  از نيبانيپشت
  .ران نموده استيدر ا

  



 ۱۱۶  1382 بهمناتحاد كار  
 

   صفحه  
 

٢٩

نظر خواهي از احزاب نروژ 
 پيرامون انتخابات ايران

فضاي افشاگري و مخالفت با جمهوري  
اسالمي فقطا در رسانه هاي گروهي نروژ 
محدود نماند و اکنون با موضعگيري هاي 
مختلف احزاب و سياستمداران اين کشور، رو 

در همين راستا به ابتکار .  به تعميق مي رود
  نروژي -  ايراني فعال سياسي و  ژورناليست

" آقاي امير ميرزايي ، سردبير سايت اينترنتي 
و يکي از همکاران ايشان، خانم " علي بابا 
 هولمبو، در روز - گروون- کريستين

 فوريه با تمامي احزاب نروژ، ۲۵چهارشنبه 
تماس گرفته شد و نظر رسمي احزاب را در 
باره چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم 

 .        ويا شدنددر ايران ج
آقاي ميرزايي در نامه خود سه پرسش را 
پيش روي احزاب نروژي قرار داد  و تا  اين 

 حزب نروژي به اين پرسش ها پاسخ ۵هنگام 
قبال حزب چپ نروژ نيز خود با . کتبي داده اند

انتشار بيانيه اي مطبوعاتي اعالم موضع کرده 
 . بود

در زير پاسخ احزاب نروژي به فارسي 
برگردانده شده است که نظر خوانندگان اين 

همچنين جهت . مطلب را بدان جلب مي کنم
آشنايي خوانندگان با احزاب نروژي، تالش 

شده است، اطالعاتي کلي و خالصه در مورد  
 .  اين احزاب به خواننده گان داده شود

 : پرسش ها عبارتند بودند از  
نحوه   ـ آيا حزب شما،  رژيم کنوني ايران و ۱

برگزاري انتخابات  مجلس هفتم در ايران  را  
 به رسميت مي شناسد؟

 ـ آيا از پيشنهاد خانم ترينه گرانده ، رهبر ۲
پارلماني حزب چپ نروژ مبني بر عدم به 
رسميت شناختن انتخابات اخير  ايران حمايت 

 مي کنيد؟
 ـ آيا حزب شما از برگزاري انتخاباتي آزاد ،  ۳

هاي بين المللي که تامين تحت نظارت سازمان
کننده ، حق راي مردم ايران براي تعيين 
سرنوشت خود وانتخاب  نوع حکومت آينده با 
شرکت همه نيروهاي سياسي ؛ قومي و مذهبي 

 باشد حمايت مي کند؟
 حزب راست 

 اين حزب دومين حزب نروژ مي باشد و در 
حال حاضر جزو دولت ائتالفي نروژ است و 

 چند وزير مهم از جمله  وزير در دولت؛  داراي
 . امور خارجه مي باشد

 : پاسخ حزب راست
مهمترين نشانه اينکه ما دولت جمهوري 
اسالمي را به رسميت ميشناسيم وجود روابط 

از . ديپلماتيک دولت ما با کشور ايران ميباشد
آنجايي که انتخابات مجلس در ايران  به شيوه 

خاباتي آزاد انت. هاي غير دمکراتيک تحقق يافت 
و عادالنه نبود ودراين انتخابات تقلب هاي 
گسترده اي به ثبت رسيده است؛  به همين دليل 

در . نمي توان اعتمادئ به اين انتخابات داشت

نتيجه انتخابات اخير ايران از نظر ما رد مي 
مخصوصا شيوه هاي انحصارگرانه . شود

شوراي نگهبان و تاثير گذارئ آن در سياست 
حزب راست . از نظر ما مردود مي باشدايران 

از بايکوتي که در مورد انتخابات اخير ايران به 
چرا . مرحله اجرا گذاشته شد حمايت مي کند

که نمي توان انتخابات انجام شده را انتخاباتي 
حزب ما با  مواضع خانم . دموکراتيک نام نهاد

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل موافق 
 .  است

 دليلي براي مخالفت با نظارت بر ما هيچ
انتخابات در ايران براي کنترل کيفيت و 
دمکراتيک بودن آن نداريم  و بر اين باوريم که 
براي هر چه بيشتر به رسميت شناختن آن 
بهتر است که اين کنترل از سوي سازمان ملل 

 . متحد صورت بگيرد
در همين رابطه مي توان از سازمان اروپايي، 

مکاري در اروپا که نقش ناظر در امنيت و ه
انتخابات کشورهاي ديکتاتوري و گذار اين 
کشورها به دمکراسي از طريق انجام انتخاباتي 

 .دمکراتيک را دارد ، استفاده نمود
حزب ما کامال براين باوراست که انتخابات 
انجام شده در ايران مي تواند شرايط ايران را 

ي محافظه کار نيروها. از بد به بدتر ارتقا دهد
مذهبي ؛ موضع خود را قويتر نموده اند و اين 
مسئله اي است که نمي توان به آن با توجه به 
شرايط حقوق بشر،  در ايران مثبت ارزيابي 

 . نمود
بيورن   اوالو کنوتسن مشاور سياسي : امضا

 حزب راست نروژ در کميته امور خارجه
 حزب ترقيخواه   

حزب ترقيخواه از احزاب بزرگ و پر نفوذ  
نروژ است که در سالهاي گذشته با اتخاذ 
سياستهاي خارجي ستيز خود توانسته است 
خود را به يکي از احزاب مطرح و پر قدرت اين 

 .  کشور تبديل سازد
 هوگلوند سخنگوي سياست خارجه - مرتن

حزب ترقي خواه نروژ، در پاسخ به پرسش ها،  
 :  د را چنين  عنوان ميکندنظر حزب خو

 حزب ترقي خواه نروژ با توجه به پرنسيپ - ۱
حقوق قانوني انسانها  نه رژيم جمهوري 
اسالمي و نه انتخابات غير دموکراتيک  انجام 
شده ، توسط  اين رژيم را که اخيرا  برگزار 

 .شده است  را به رسميت نمي شناسد
م  ما از پيشنهاد حزب چپ نروژ مبني بر عد- ۲

به رسميت شناختن انتخابات غير دمکراتيک 
 .انجام شده اخيردر ايران حمايت مي کنيم

 ما از برگزاري انتخاباتي آزاد در ايران با - ۳
شرکت و نظارت،  ناظرين بين المللي  بر 

 .انتخابات در ايران حمايت خواهيم نمود
 حزب اتحاد انتخاباتي سرخ    

حزب منشي .   راسموسن-  مونچ-جوزه فينه
اتحاد انتخاباتي سرخ نروژ، در پاسخ پرسش 

 : ها ؛ نظر اين حزب را چنين اعالم ميکند

 حزب اتحاد انتخاباتي  سرخ ،  نه رژيم - ۱
جمهوري اسالمي و نه انتخابات اخير را  به 

 .رسميت نمي شناسد
 نظر ما در مورد پيشنهاد حزب چپ نروژ - ۲

مبني به رسميت نشناختن انتخابات اخير در 
 .يران مثبت مي باشدا
 ما با نظارت بر انتخابات ايران توسط - ۳

ارگان هاي بين المللي موافق هستيم به شرطي 
که اين نظارت توسط ارگان هاي وابسته به 

 .سازمان ملل متحد صورت پذيرد
                          

 .  حزب  سوسياليست چپ  نروژ 
 اين حزب يکي از جوانترين احزاب اين کشور
است که در سالهاي گذشته توانسته است 
درانتخابات شهرداريها و پارلمان  موفقيت 
. هاي چشمگيري را نصيب خود کند

سوسياليستهاي چپ از حمايت نيروهاي جوان 
و محافل روشنفکري و چپ نروژ برخودار مي 

 . باشد 
اين حزب طي نامه اي در پاسخ پرسش ها 

تقد حزب سوسياليستهاي چپ مع: نوشته است
است که انتخابات اخير ايران انتخاباتي 
دموکراتيک نبوده و نظرات رسمي اين حزب 

ياکوبسن نماينده - بزودي  توسط  بيورن
پارلماني اين حزب براي شما ارسال خواهد 

 .شد
 
 حزب مردم مسيحي نروژ 

اين حزب نيز يکي از بزرگترين احزاب نروژ 
 است که بيشترين پايگاه را در ميان مسيحيان

اين حزب در . بويژه ميانساالن اين کشور دارد
دولت ائتالفي نروژ سهيم است و چند تن از  
وزراي دولت از جمله نخست وزير اين کشور 

 . متعلق به اين حزب مي باشد
 : پاسخ حزب مردم مسيحي نروژ

 حزب مردم مسيحي نروژ نيز با توجه به اينکه 
ا بزرگترين حزب اصالح طلب، انتخابات اخير ر

بايکوت کرده بود و از شرکت کردن بسياري 
از کانديداهاي آنها جلوگيري به عمل آمد و با 
توجه به شواهد و نکات کامال روشن ديگر، 
معتقد است که اين انتخابات محتواي 

 .دموکراتيک نداشته و قابل پذيرش نيست
حزب ملت مسيحي نروژ با نظر حزب چپ 

 است که نروژ در مورد انتخابات ايران موافق
انتخابات اخير دموکراتيک نبوده است و 
نميتوان به آن به عنوان انتخاباتي آزاد و 

 .دموکراتيک نگاه کرد
ما از انتخاباتي که در آ ن تمامي اقليتهاي 
قومي و مذهبي وسياسي در آن شرکت داشته 
باشند حمايت ميکنيم و به گفتگوهاي خود هم 

مه خواهيم با دولت وهم با اپوزيسيون ايران ادا
داد با هدف اينکه انتخابات بعدي آزاد و 
دموکراتيک بر قرار شود و امکان نظارت 

 .ارگانهاي بين المللي در آن مهيا باشد
ليله تن رئيس فراکسيون حزب –از طرف جان 

مردم مسيحي در مجلس و سخنگوي سياست 
مگارد ، -اوالو-خارجي مجلس نروژ و بيورن

 حزب مردم مشاور سياسي فراکسيون مجلس
 . مسيحي
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  خاباتج انتینتا

   و
   سیاست اتحادها

  
  محمداعظمی

  
به مناسبت سی و سومین سالگرد بنیان گذاری جنبش 

 اکثریت ، جشنی –فدایی ، سازمان فداییان خلق ایران 
. آلمان برگزارنمود/ فوریه در شهربن28درتاریخ شنبه 

« بخش نخست این مراسم به گفتگوی سیاسی حول 
وجمهوری خواه اتحاد برای شکل گیری یک آلترناتی

 .اختصاص داشت» ، دموکراتیک و سکوالر 
متن سخنان محمداعظمی ، نماینده سازمان 

 را به آگاهی  در این مراسم اتحادفداییان خلق ایران
  .می رسانیم

  
پیش از آغاز سخنانم ، بجا می دانم یاد بنیان گذاران 
سازمان فدایی و همه یاران و آزادیخواهانی راکه برای 

ان ها جان باختند، گرامی دفاع از حیثیت و حرمت انس
  .بدارم

صحبت امروز من نگاهی است به انتخابات از زاویه 
تاثیر آن برسیاست اتحادها و مالحظاتی است درباره 

  .شکل گیری آلترناتیو جمهوری اسالمی
نمایش انتخابات همان گونه که پیش بینی می شد 
باتسخیر قاطع کرسی های مجلس توسط محافظه 

از آنجا که این موضوع چهره . یدکاران به پایان رس
جامعه را تغییر می دهد از زاویه تاثیر آن برسیاست 
اتحادها که موضوع بحث امروز است بدان می 

  :پردازم
انتخابات درجمهوری اسالمی به جز یک دوساله -1

علیرغم این ، شرایط . نبوده است اول هیچ گاه آزاد
کان برای نیروهای معتقد به نظام تاحدی مناسب و ام

شرکت نیروهای خودی در شش دوره پیشین مجلس 
دراین انتخابات تیغ شورای . وجود داشته است

نگهبان گردن نیروهای شاخص اصالح طلبان رابرید 
و برای نخستین بار این نیرو از شرکت درانتخابات 

بدین ترتیب باردیگر حکومت جمهوری . محروم شد
روت با اسالمی نشان داد که ظرفیت تقسیم قدرت و ث

این مساله بویژه برای . نزدیکان خود را هم ندارد
نیروهایی که تحول دموکراتیک از درون نظام را پی 

  .می گرفتند قاعدتا باید حاوی درس هایی باشد
بخشی از اصالح طلبان که درانتخابات شرکت -2

شواهد حاکی از آن است . کردند ، به حریف باختند
فت اجازه برای که سایر اصالح طلبان درصورت دریا

. شرکت درانتخابات ، بازهم بازنده صحنه بودند
نتیجه انتخابات شوراهای شهر و عدم حمایت مردم از 
حرکت اخیر نمایندگان مجلس ، از دالئل چنین 

به اصالح طلبان نه تنها رای » نه « رای . ادعایی است

منفی مردم به عملکرد آنان ، بلکه نفی توهم تغییر از 
 .وسط اصالح طلبان هم بوددرون رژیم ت

طبق آمار رسمی دولت جمهوری اسالمی ، میزان -3
مشارکت مردم درانتخابات کمتر از تمامی دوره های 

هرچه از روستاها به سمت شهرها ، . پیشین بوده است
بویژه شهرهای بزرگ می رویم میزان مشارکت مردم 

رژیم این حد از مشارکت را دلیل . کمتر است
این ادعا ی . مدادکرده استمشروعیت خود قل

 درصد 15دروغین چون طبق آمار رسمی خودرژیم ، 
بنابراین مشارکت با احتساب . آرا، باطله بوده است

افزون . این آرا کمی از چهل درصد درمی گذرد
براین کوس رسوایی تقلبات رژیم برسرهرکوه و 

فقط درچندین حوزه میزان مشارکت . برزنی است
. دین شرایط بیشتر شده استمردم از صددرصد واج

اما مهم تر از همه اینها مشروعیت رژیم با میزان 
مشارکت سنجیده نمی شود ،باآرای کاندیداهایی که 

که . رژیم را نمایندگی می کنند ، قابل سنجش است
 درصد 15البته آرای این کاندیداها هم عموما زیر 

یعنی رژیم رای . حائزین شرکت درانتخابات است
فاصله میزان . انش کمتر از آرای باطله استنمایندگ

مشارکت مردم با آرای نمایندگان قدرت حاکم ، کم 
این نیرو که به دلیل تهدید، شایعه پراکنی، . نیست

به پای صندوق های رای آمده اساسا ...فریبکاری و
بدلیل نبود آلترناتیو و نداشتن چشم انداز به چنین 

 جمهوری خواه اپوزیسیون. اقدامی وادار شده است
می بایست بادیدن این مشکل ، موقعیت حساس و 
مسئوالنه خویش رادریابد و برای فشردن صفوف 

 .خود از تمامی توان و ظرفیتش بهره گیرد
تسخیر قوه مقننه توسط محافظه کاران، اولین نتیجه -4

بیرون رانده شدن . اش تضعیف کل حاکمیت است
ف و اصالح طلبان از قدرت کل حکومت را تضعی

چون زمانی که دو . اپوزیسیون را تقویت می کند
نیرودرگیرند، تضعیف یک طرف ، خودبخود تقویت 

از سوی دیگر درشرایطی . طرف مقابل را درپی دارد
که  بخشی از حکومت به صفوف اپوزیسیون رانده 
شده است و درصورتی که اگر اپوزیسیون برنامه و 

 بخشی مشی سیاسی روشنی داشته باشد امکان جذب
افزون براینها با حذف اصالح . از این نیرو وجود دارد

طلبان از این پس ، حکومت بدون ضربه گیر درمقابل 
 .مردم قراردارد

پس از دایرشدن مجلس هفتم، شکاف دربین -5
محافظه کاران دررابطه با مردم جامعه و جهان غرب 
. پدیدارشده و با گذشت زمان عمق خواهدگرفت

دخالت . اقتصادورشکسته است.جامعه بحرانی است
حق کشی ها ، . درزندگی خصوصی مردم زیاداست

باندبازی ها مردم را به ستوه آورده و فشار 
برمطبوعات و رسانه ها روشنفکران را عاصی کرده 

زنان و جوانان بویژه ، از مجموعه اجحافات و . است
بخشی از حکومت با . و فشارها آماده انفجارند 

ن وضع در پی تعدیل برخی فشارها مواجه شد ن با ای
و رعایت حداقل هائی در عرصه حقوق  مدنی است 
اما در مقابل ، خشک مغزانی که تا کنون از جانب 
همین نیروها حمایت می شد ند ، با اجرای این 

و . سیاست ، دین و ایمانشان را بر باد رفته می بینند 
کنون باندهائی که تا . می خواهند بر فشارها بیفزایند 

یکه تاز میدان بود ند از میدان خارج کردنشان ساده 
 . و این یکی از کانون های درگیری است . نیست

       در رابطه با جهان بیرون هم برخی از محافظه 
کاران مصلحت اند یش ، در پی عادی سازی روابط 

پس از تسخیر مجلس قول و .   با جهان غرب هستند 
پذ . ز دولت ها گذاشته اندقرارهای خود را با برخی ا

یرش و رعایت برخی نرم های جهانی از جمله پذ 
یرش لفظی و اجرای سر و دم بریده معا هدات و 
میثاق های بین المللی و دست برداشتن از حمایت 
برخی گروه های تند رو از الزامات چنین رابطه 

اما خشک مغزان این سیاست را تهاجم به . ایست 
جمهوری اسالمی تا کنون . ند مقدسات خود می دان

نت سازش را بشکل د یگری کوک کرده است و 
گوش شنوندگانش را با آهنگ دیگری عادت داده 
است ، نمی تواند براحتی در دستگاه دیگری بنوازد و 
اگر بنوازد نمی تواند با مقاومت و اعتراض مواجه 

  .نشود
با دهان گشودن شکاف در باال دو نتیجه از آن 

 گرفته شود اول اینکه بخشی از ممکن است
نیروهای اپوزیسیون که تاکنون یکی از 
افشاکنندگان  محافظه کاران بوده اند با دیدن 
این وضع باز ممکن است گرانیگاه تحول را در 
باال جستجو کنند با این تفاوت که امثال حسن 
روحانی و رفسنجانی را در جایگاه اصالح طلبان 

اپیش برای مقابله با می بایست پیش. قرار دهند
  .چنین تفکر انحرافی هوشیار بود

دومین نتیجه ای که از بروز این شکاف توجه بدان 
باید داشت نوع برخورد حکومت با جنبش مردم 

محافظه کاران که همواره میل به سرکوب و . است
تشد ید خفقان داشته اند و امروز هم دارند در این 

شکاف . ه نیستند دور قادر به سرکوب در ابعاد گذشت
ولی امروز . در باال تیغ سرکوبشان را کند می کند

رشد اگاهی و شعور مردم ایران در قیاس با ده سال 
مردم اجازه . پیش تفاوت چشمگیری کرده است 
افزون بر این . رفتار ده سال پیش را به رژیم نمی دهند

شرایط جهانی نیز برای پیشبرد سیاست سرکوب 
  .مناسب نیست 

  . این توضیحات به موضوع اتحاد ها می پردازم  با
  :اتحاد های سیاسی  

موضوع مورد بحث  اتحاد برای شکل گیری یک 
آلترناتیو جمهوری خواه دموکراتیک و سکوالر است 

نه ما و نه هیچ نیروی دیگری طرح روشن و آماده . 
فکر می کنم سازمان دادن . ای در این رابطه نداریم 
 تواند ما را در رسید ن به راه دیالوگ و گفتگو می

درک من از اتحاد  ، همکاری . حل یاری رساند 
گرایشات ونحله  های گوناگون حول یک برنامه 
سیاسی است که در آن نوع نگاه به قدرت حاکم و 

بنا براین . مختصات آلترناتیو مساله مرکزی است 
همکاری براساس برنامه و مشی سیاسی شکل می 

یز از دل نیازوسطح خواسته های مردم گیرد و برنامه ن
در این چارچوب اتحاد می . جامعه بیرون می آید 
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. بایست حول عام ترین اهداف مشترک شکل گیرد 
نمی » اتحاد «به بیان دیگر هیچکدام از نیروهای 

  بایست مفادی از برنامه را مغایر با اعتقادات خود ببینند 
ظر من برای با این درک از اتحاد ، در طرح مورد ن

شکل گیری یک آلترناتیو اهمیت دارد به چند 
  :موضوع توجه شود

اول اینکه اکثریت افراد و جریاناتی که در خارج از 
کشور برای شکل گیری یک آلترناتیو جمهوریخواه 

اینان می . تالش می کنند نیروهای یک حزب واحدند
بایست برای فعالیت دریک حزب واحد ره جویی 

ن مشکل اصلی این نیرو برنامه برای اتحاد بنابرای. کنند
نیست، کما این که اغلب برنامه تجمعات مختلف به 

مشکل این نیرو عمدتا به . یکدیگر بسیارنزدیک است
برمی ... روش ها و منش های ، به بی اعتمادی ها و

راه حل نیز از دل .مشکل و موانع روانی است . گردد
اضر به نظر عبور از این سد می گذرد که درحال ح

می رسد گفتگو و تبادل نظر برای نزدیکی ، موثر 
باشد چراکه داوری ها و پیش داوری های بجا و نابجا 

  .بر روابط این مجموعه سایه انداخته است
دوم این که نیروی موردنظر ما درداخل کشور و 

طرح موردنظر ما درصورتی . خارج مستقرند
ند و در پاسخگوست که بتواند این واقعیت را ببی

امروز .سازماندهی خود هردوبخش را مدنظرقراردهد
امکانات ارتباطی به حدی است که فاصله فکری 

فکر . داخل و خارج  می تواند به حداقل ممکن برسد
می کنم امکان پذیر است که نیروها درداخل و خارج 
از کشور حول یک برنامه و مشی سیاسی متشکل 

 توانند دریک درخارج جریانات و افراد می. شوند
درداخل نیز حول این برنامه می . تشکل گردهم آیند

این . تواند واحدها و تشکل های متعددی شکل گیرد
اما به اعتبار داشتن . واحدها مستقل عمل خواهند کرد

یک خط سیاسی حدودا واحد مجموعه نیروهای 
داخل و خارج درچند تشکل یک عملکرد حدودا 

  .واحد جبهه ای خواهند داشت
سوم این که درخارج کشور نیروهای سیاسی بخشی 
درتشکل ها و انبوهی نیز خارج از تشکل های سیاسی 

طرح سازماندهی یک آلترناتیو نمی . فعالیت می کنند
  .تواند هیچ کدام از این دورا نادیده گیرد

باتوجه به سه مالحظه فوق من می کوشم با نگاهی به 
بیانیه  ( تجمع جمهوری خواهان الئیک و دموکرات

و برای اتحادجمهوری خواهان ایران ، نکات ) پاریس 
موردتاکیدم را دررابطه با اتحاد تشکل های سیاسی ، 
که تعدادی از آنها درکمیته اتحادعمل برای 

 .دموکراسی فعالند، بیان کنم
 ):بیانیه پاریس( جمهوری خواهان الئیک و دمکرات 

هوری با این نیرو در مقطع انتخابات دوم ریاست جم
مرزبندی روشن با هر دو جناح حاکمیت طی بیانیه 
ای که به امضای نزدیک به دویست نفر رسید، اعالم 

افراد اصلی و موثر این جریان هم در . موضع نمود
آنزمان روشن نبود چه می کند و هم اکنون اعالم 

گرچه هر چه زمان . نکرده است چه می خواهد
روهای این بیانیه از نی. گذشته است، روشن تر شده اند

نیروی وسیعی در . امضاء کنندگان آن بسیار فراترند

کشورهای مختلف وجود دارد که خود را متعلق به 
طیف نظری تشکیل دهنده این . این فکر می داند

جریان بسیار گسترده است که در سه گرایش فکری 
یک گرایش اساساً . می توان آنها را دسته بندی نمود

این گرایش خود را ضد . اعتقاد نداردبه آلترناتیو 
قدرت معرفی می کند و وظیفه طرح و تبلیغ برخی 
ارزش های دمکراتیک و عام حقوق بشری برای 

گرایش دیگر آلترناتیو سوسیالیستی . خود قائل است
اما چون زمینه طرح آن وجود ندارد با . را قبول دارد

گرایش اول در مخالفت با فعالیت برای طرح 
گرایش سوم، گرایشی . تیو هم کالم می شودآلترنا

است که برای یک آلترناتیو جمهوری الئیک و 
این گرایش قوی ترین . دمکراتیک مبارزه می کند

ویژگی این . نیروی این تجمع را تشکیل می دهد
تجمع این است که نیروی غیر تشکیالتی در ایجاد 

مشارکت افراد . آن نقش تعیین کننده را داشته است
یالتی در این تجمع تاکنون بسیار ضعیف بوده تشک
البته اخیراً تعدادی از افراد جریانات مختلف . است

سیاسی برای همکاری و همفکری با نیروهای این 
  . تجمع، بحرکت درآمده اند

مشکل اصلی این تجمع این است که نیروهای 
. موثرش هنوز به هدف و نقشه واحد نرسیده اند

. ای سیاسی آرمانی می نگرندهمچنین به امر اتحاده
بدین معنی که ضوابط سخت گیرانه ای برای امر 

چرخ حرکت این نیرو . اتحاد ها در نظر می گیرند
بسوی آینده توسط عاطفه اش به گذشته، بازداشته 

افزون بر اینها، در این طیف نیروها و . می شود
شخصیت های سیاست ساز و سیاست شناس به اندازه 

  .ردکافی وجود ندا
 تشکلی است : برای اتحاد جمهوری خواهان ایران

که کمتر از یکسال است با یک بیانیه ای که به 
امضای حدود هزار نفر رسیده، اعالم موجودیت 

نکته قوت این نیرو این است که جمعی . کرده است
برای شکل دادن به آن نقشه کشیده و هم کالم بوده 

تجمع از افراد موتور اصلی و استخوان بندی این . اند
این گرایش در ابتدا برای اتحاد . تشکیالت هاست

اما . وسیع همه جمهوری خواهان پا به میدان گذاشت
به الزامات آن توجه نداشت و برنامه و مشی یک 

پس از اولین همایش . گرایش را فراروی خویش نهاد
اش در برلین بیشتر روشن شد که این نیرو هم به 

لحاظ ترکیبی که برای شورای لحاظ برنامه و هم به 
همĤهنگی آن برگزیده شده است، یک گرایش 

تلقی . جمهوری خواهی را نمایندگی می کند
نیروهای تشکیل دهنده این تشکل از اتحاد جمهوری 

در ابتدا سه گرایش در آن . خواهان یکسان نیست
پس از . یکی آنرا جنبش می دانست. وجود داشت

ایش از میدان خارج برگزاری همایش برلین این گر
. امروز دو گرایش در آن وجود دارد. شده است

یکی آنرا جبهه می پندارد و دیگری در جایگاه 
بنظر می رسد این گرایش که کمتر . حزبش می نشاند

بصورت علنی بمیدان آمده است، میدان دار واقعی و 
در خط مشی سیاسی این . خط دهنده اصلی است

 طلبان حکومتی گرایش، توهم نسبت به اصالح

بدلیل حضور اقلیت نیرومندی که . وجود داشت
جمهوری اسالمی را در کلیتش رد می کند و آنرا 
مانع استقرار دمکراسی در ایران می داند، برنامه این 

به لحاظ مضمون برنامه، . جریان متناقض شده است
. شکل اصلی، نوع نگاهش به حقوق ملیت هاست

سئله بسود نظری که به بنظر می رسد در آینده این م
حقوق خلق ها بی توجه اند و در این تجمع چیره اند، 

اما به لحاظ مشی سیاسی در قبال . حل  شود
جمهوری اسالمی، ایده امکان تحول دمکراتیک در 
درون رژیم هرچه بیشتر تضعیف و غیرقابل دفاع می 

تمامی شواهد نشان دهنده این است که این . شود
ل یک حزب جمهوری خواه، جریان به سمت تشکی

نیروهای ناهمساز نیز برخی جذب و . پیش می رود
  .حل می شوند و برخی دفع خواهند شد

نکته دیگری که بعنوان یک تفاوت می توان روی 
آن تاکید کرد، نوع نگاه آنها به امر مسالمت و عدم 

این گرایش بدرستی بر مخالفت خود . خشونت است
من تا آنجا که به . تبا عدم خشونت تاکید کرده اس

بیان نوع نگاه ما به این امر بر می گردد، با این 
مشکل من با این گرایش این . تاکیدات کامالً موافقم

است که مخالفت ما با عدم خشونت را جایگزین 
ارزیابی از شکل تحول می کنند که در اساس به 

در جامعه ما، . قدرت حاکم مربوط می شود
شکل تحول را خشونت جمهوری اسالمی تاکنون 

  .آمیز کرده است
این تشکل تنها :  کمیته اتحاد عمل برای دمکراسی

کانون تجمع سازمان های سیاسی اپوزیسیون 
 سال 8برنامه عمل آن که . جمهوری خواه ایران است

پیش نوشته شده است، گرچه محدودیت های زمان 
. خود را دارد، اما مضمون عمومی آن قابل دفاع است

شرایط و مساعد شدن زمینه فعالیت مشترک تغییر 
باعث شد که این کمیته هم فعالتر در عرصه سیاسی 
حضور پیدا کند و هم در جهت گسترش گام هایی 

ما فکر می کنیم می بایست حول مضمون . بردارد
آنچه . پالتفرم کمیته اتحاد عمل، آنرا گسترده نمود

 که برای ما اساس است، شکل دادن به آلترناتیوی
برای شکل گیری آلترناتیو نیز می . دمکراتیک است

بایست سازمان هایی که برنامه اشان به یکدیگر 
شکل . نزدیک است، گام هایشان را همĤهنگ کنند

دادن به یک اتحاد وسیع از سازمان های جمهوری 
خواه بسهم خود راه را بر اتحاد سازمان ها و افراد و 

لیت سیاسی شخصیت هایی که در اشکال دیگری فعا
مضمون برنامه گرایش . دارند، هموار می نماید

فکری ما با مضمون برنامه جمهوری خواهان الئیک 
همانطور . و دمکرات در یک چارچوب قرار دارد

من فکر می . که مشکالت مان نیز از یک جنس اند
کنم زمان آن فرا رسیده است تا سازمان های سیاسی 

ند، در جهت و افرادی که به صورت دیگری فعال
. متحد شدن در یک تشکل نوع جبهه ای گام بردارند

از اینرو ما می بایست این سیاست را هم در بین 
احزاب و سازمان های سیاسی و هم در تجمع هایی 
که در جهت سامان دادن و همĤهنگ کردن خود 

  .فعالند، فعاالنه پی بگیریم
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  وسومین سالگرد  قیام سیاهکل سی
  آغازگران جنبش فدایی ، یاد رفیقانمان  و 

  گرامی باد  
  

  شفیعی کدکنی
  

  آن عاشقان شرزه ،
   كه با شب نزيستند

  رفتند و شهر خفته ندانست كيستند
  فريادشان تموج شط حيات بود

  چون آذرخش در سخن خويش زيستند
  مرغان پرگشوده توفان كه روز مرگ

  ...وج و صخره بريشان گريستنددريا و م
****  

  زخمی
  

  هر كوي و برزني را
  مي جويند

  هر مرد و هر زني را
  مي بويند

  !بشنو
  اين زوزه سگان شكاري ست

  در جستجويش اكنون
  و خاك ،

  خاك تشنه
  و قطره هاي خون ،

#  
  آن گرگ تيرخورده آزاد

  در شهر شهرها
  امشب كجاپناهي خواهد يافت

  يا در خروش خشم گلوله
  .كي سوي بيشه راهي خواهد يافت

  
  سعيد سلطانپور

  
  هال ستاره پويان
  ستاره سوزان

  ...ستاره سحر انقالب ايراني
  كنون حماسه آزادي تو را، با خون

  و با دهاني
  از عشق و آفتاب و جنون

  ميان خرمن خاكستر و تهاجم باد
  براي خلق تواناي بسته مي خوانم

  و با دو بازوي خون
   شعر و شور و خرددرون قايق سوزان

  بر آبكوهه سانسور و قتل ، مي رانم
  اگر بريزد خون دل از دهانه سرب

  اگر ماند دل
  

  
  اسماعيل خويي

  
  و زادروز من اكنون

  برادرانم 
  .ردايي از آتش برتن دارند

  برادرانم هستند؛
  و بامدادَوش ،
  از پرده نهفتن ،

  خاموش اما فريادَوش
  بيرون مي آيند؛

ه ، چو شبگير، در مسير و، پيش از آن ك
  گشايش ،

  جان بسپارند،
  بلند نخل برومند آفتاب را،

  تا باغ هاي شكفتن ،
  بر دوش خويش مي آرند؛

اين خاك )) هميشه((و ريشه هايش را در بيشه 
  مي نشانند؛

  و خود، همانا، بادوار مي گذرند؛ 
  .اما، يادوار، مي مانند
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