
هاي وابسته به مجلس رژيم کـه     مرکز پژوهش

درصدي که اواسـط امسـال        ۱۵در مقابل نرخ 

بوسيله بانک مرکزي گزارش شده بـود، نـرخ     

 .درصد اعالم کرد ۲۳واقعي تورم را 

کمبود و اختالل در توزيع کاالهـا و خـدمـات        

هـاي مـخـتـلـف،         ضروري، به عناوين و بهانه

شود که  موجب تقويت و تشديد موج تورمي مي

هاي مالي و پولي و تجـاري دولـت      از سياست

 11صفحه         .. برخاسته است

 

 !قطعنـامه سـوم، تحريـم بيشتـر
 

هاي اعمال شده طي دو        شوراي امنيت سازمان ملل عالوه بر تاکيد بر تدابير قبلي خود و تحريم                

با اين اقدامات، در واقع شوراي      .  داند  قطعنامه قبلي، اقدامات جديدي را عليه دولت ايران ضروري مي          

هاي ايران    دهد که عالوه بر تحريم بانک       هاي ذينفع قرار مي     امنيت امکانات جديدي را در اختيار دولت      

اي به مقصد ايران را بازرسي نموده و           و تنزل فاحش مناسبات اقتصادي با ايران، هرگونه محموله         

مطابق اختيارات حقوقي ملي     ”المللي و     متناسب با تشخيص خود و برداشت خود از قوانين بين            

 .تصميم بگيرند” وقانونگذاريشان

هاي ديگر، تعليق غني سازي اورانيوم، اجراي           خواست اصلي اين قطعنامه نيز هم چون قطعنامه         

 2صفحه             .  المللي انرژي اتمي است پروتکل الحاقي و همکاري کامل با آژانس بين

 ارگـان مـركـزي سـازمـان اتحـاد فـدائيـان خلـق ايـران
 ١۳٨۷    فروردين

١٥۳ 

 

 آمدها انتخابات مجلس هشتم، نتايج و پي
 

کساني که دعوت به .  اکنون در دور نخست انتخابات، تکليف مجلس هشتم تقريبا روشن شده است

بخشي از مدافعان مشارکت، بـه  .  اند مردم را از نتيجه دعوت خود آگاه کنند مشارکت کردند، موظف

ايـنـان   .  روي سخن با آن بخشي است که انتخابات آزاد را قبول دارنـد   .  انتخابات آزاد باور ندارند

اند توضيح دهند که فراخوان به شرکت در انتخاباتي غير دموکراتيک و فـرمـايشـي چـه          موظف

اي به حکومت نامشروع زد و چگونه ايده انتخابات آزاد    چه ضربه.  سودي براي مردم در بر داشت

 4صفحه          محمـد اعظمـي       . را تقويت نمود
 

 در دفاع از حق راي آزادانه مردم
 !تر کنيم به انتخابات فرمايشي مجلس هشتم را پرطنين" نه"

 

اتحاد فدائيان  ايران، سازمانله كردستان  حزب كومهرات کردستان ايران، حزب دمک : بيانيه مشترک

 10صفحه             اکثريت _نايرافدائيان خلق  ازمانن، سايراخلق 

 :تغيير براي برابري
 آرزو يا واقعيت؟

 18صفحه      فـرزانه عظيمـي  
 

 خشونت ساختاري
 و حكومت مذهبي

 19صفحه      مرضيـه دانـش    

 آفريني در تعيين حداقل دستمزد كارگران اغتشاش 
هزار تومان در سال  ١٨۳درصد افزايش نسبت به  ۲٠حداقل دستمزد سال آينده كارگران با محاسبه 

اين درحالي است که خط فقر بنا به اعتراف خود مسئولين            . تومان رسيد   ٦٠٠هزار و     ۲١۹، به   ٨٦

 .هزار تومان ارزيابي شده است ۴٠٠حکومتي، نزديک به دو برابر اين رقم يعني 

 15صفحه ايران          کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق            

 

 3صفحه  در آستانه نوروزي ديگر، بهاران خجسته باد

 دولت، محمـود بهنـام
 عامل عمده
 تشديد گراني

 پايان زمستان و روسياهي جمهوري اسالمي
هاي اين زمستان سخت براي مردم جامعه ما، تعداد قربانيان سرمازدگي  گذشته از همه ديگر دشواري

نگاهي گذرا به آمار توليـد،  .  شود و يا گازگرفتگي ناشي از کمبود و قطع گاز به چند هزار نفر بالغ مي

کنـد،   کفايتي نيست که عمل مي کاري و بي دهد که صرفاً ندانم انتقال و مصرف گاز در کشور نشان مي

بلکه فراتر از آن، دشمني حکومت با اکثريت عظيم مردمي است که شرايط کار و زيست و آسايـش و    

هاي اقتصادي باندهاي گوناگون درون خـود قـرار      آرامش آنها را بازيچه مقاصد سياسي و يغماگري

 13صفحه محمـود بهنـام                   . داده است

 افشان كردند مادران صلح خاوران را گل
 28صفحه          ٦۷دادخواهان کشتار              

چالش جديد 
 ها انترناسيوناليسم توده

 با سمير امين »اومانيته«مصاحبه روزنامه 
 

تمايالت سوسياليستي اگرچه گاهي به صورت          
عام و مبهم ويا برعکس دقيق و روشن است و             

گيرد، ولي نکته      گاه ظاهر دگماتيکي بخود مي       
جالب اين است که در اينجا نيز ضدامپرياليسم و          

 .سوسياليسم از يکديگر جدائي ناپذيرند

 22صفحه     احمـد آزاد: برگردان
 فلسطين، 

 بزرگترين زندان جهان
 Ilan Pappe_ برگردان ناهيد جعفرپور 

 24صفحه 



 ١۵۳اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

طي چند ماه گذشته، کشمکش برسر انتخابات        
اي را از     مجلس هشتم، هر چند بحران هسته       

صدر اخبار مربوط به کشور ما پائين آورد،           
هاي  اما تصويب سومين قطعنامه تحريم            

شوراي امنيت عليه ايران يک بار ديگر نشان           
داد که جامعه ما هر درگيري با جمهوري              
اسالمي داشته باشد، شوراي امنيت سازمان         
ملل، همچنان بر سر توقف برنامه اتمي                
جمهوري اسالمي، اصرار دارد و بحران در           
روابط جمهوري اسالمي با شوراي امنيت در         

 .حال تشديد شدن بيشتر است
شوراي امنيت سازمان ملل روز سّوم مارس         

با آراي موافق      ۱۳۸٦اسفندماه    ۱۳برابر با    
تقريباً همه اعضاي شورا، سومين قطعنامه           

ها عليه ايران را به دليل امتناع اين                  تحريم
هاي حساس    کشور از متوقف ساختن بخش      

به تصويب     رأي     ۱۴ايش، با        برنامه هسته 
رأي     رساند و تنها اندونزي به اين قطعنامه          

شوراي امنيت نيز     ۱۸۰۳قطعنامه  .   ممتنع داد 
با )  ۱۷۴۷و    ۱۷۳۷(همچون دو قطعنامه پيشين     

استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل             
اي  متحد تنظيم شده است واز اين رو قطعنامه         

الزم االجرا براي همه اعضاي سازمان ملل           
نيز دوباره تاکيد شده      ۱۸۰۳در قطعنامه   .  است

هاي مربوط به           است که ايران فعاليت         
هاي مربوط    سازي و بازفرآوري و پروژه      غني

به آب سنگين را بطور كامل تعليق نكرده است          
المللي   و درعين حال، همكاري با آژانس بين         

انرژي اتمي تحت پروتكل الحاقي را از سر             
هاي ديگري را نيز كه مورد               نگرفته، گام  

درخواست شوراي حكام بوده است برنداشته       
وبه شروطي كه براي اعتماد سازي ضروري        

قطعنامه در عين تاکيد    .  است، پايبند نبوده است   
هاي ايران با آژانس بين        بر گسترش همکاري  

خودداري ايران از      «المللي انرژي اتمي،         

 »كند  هايي را سرزنش مي      برداشتن چنين گام  
کند که شوراي امنيت مصمم است         و اعالم مي  

با اتخاذ اقدامات مناسب براي ترغيب ايران در         
ها و مطالبات آژانس،          پايبندي به قطعنامه    

هاي بيشتر درمورد توسعه                  محدويت
هاي حساس در ايران در زمينه              آوري   فن

اي و موشكي اين كشور          هاي هسته   برنامه
اعمال کند وتا زماني كه شوراي امنيت                

ها    تشخيص نداده که اهداف اين قطعنامه           
ها ادامه    برآورده شده است، اين محدوديت       

از همين رو نيز شوراي امنيت         .  خواهد يافت 
سازمان ملل عالوه بر تاکيد بر تدابير قبلي             

هاي اعمال شده طي دو قطعنامه        خود و تحريم  
قبلي، اقدامات جديدي را عليه دولت ايران              

 :داند که ازجمله عبارتند از ضروري مي
 بهخواهد نسبت از همه كشورها مي“دربند نهم 

نتيجه قابل پذيرش سريع و دو جانبه را اجازه           

ايران به طور   “و شورا تشخيص دهد که        »دهد
هاي مربوطه    كامل به الزاماتش تحت قطعنامه      

شوراي امنيت پايبند بوده و مطالبات شوراي          
حكام آژانس آنطور كه مورد تاييد شورا قرار          

در غير اين     .  ”گيرد را برآورده كرده است        
صورت، اگر گزارش بعدي آژانس نشان دهد          
که دولت ايران به اين قطعنامه پايبند نبوده              

شورا بايد اقدامات مناسب بيشتري را        “است،  
منشور سازمان ملل        ۷فصل      ۴۱ تحت بند     

تصويب كند تا ايران را به پايبندي به اين                 
وتاكيد ”  ها ومطالبات آژانس ترغيب كند      قطعنامه

ميكند كه درصورتي كه تدابيرجديدي ضروري       
 .باشد، تصميمات جديدي اتخاذ خواهد شد

ضميمه نيز    ۳همچنين مشتمل بر    ۱۸۰۳قطعنامه  
هست که درآنها تعدادي ديگر از شرکتها و نيز          
افرادي که در ارتباط با برنامه اتمي و موشکي          

 ۱۳جمهوري اسالمي قرار دارند، از جمله از            
نفر نام برده شده است و از          ۱۳شرکت و نيز    

هاي اين    ها خواسته شده است که دارائي        دولت
ها را درقلمرو خود ضبط کرده و مراقب          شرکت

ورود افراد نامبرده به کشورشان بوده و به            
 .تعدادي از آنها مجوز ورود و ويزا اعطا نکنند

پاسخ جمهوري اسالمي به اين قطعنامه نيز مثل        
تر،   تا محترمانه ”  ورق پاره “دوقطعنامه ديگر، از    

موضع رسمي  .  دانستن آن بود   ”  غيرقانوني“
اي توسط وزارت      جمهوري اسالمي، طي نامه    

خارجه جمهوري اسالمي خطاب به دبيرکل           
در اين نامه بعد    .  سازمان ملل اعالم شده است     

ازتالش براي غير قانوني نشان دادن تصميمات       
با “:  شوراي امنيت، نتيجه گرفته شده است که        

عنايت به غير قانوني بودن تصميمات متخذه از        
سوي شوراي امنيت بر اساس داليل مطروحه         
در اين نامه و مغايرت اين تصميمات با اصول           
و اهداف منشور ملل متحد، جمهوري اسالمي         
ايران به هيچ وجه تصميمات مزبور را در زمره         

منشور ملل متحد     ۲۵موارد مطروحه در ماده      
تلقي نکرده و تعهدي نسبت به رعايت و اجراي          

 .”آنها نخواهد داشت
جدا از اين که دولت جمهوري اسالمي از نظر            

رسميت   حقوقي تصميمات شوراي امنيت را به       
بشناسد يا نه، اين تصميمات از نظر حقوق بين          

تنها گزارش مثبت    .  الملل الزم االجرا هستند     
تواند راه را      المللي انرژي اتمي مي      آژانس بين 

. ها هموار کند     براي پايان دادن به اين تحريم       
 3صفحه   سازي جدا از مساله تعليق غني

حمايت وارد شدن به تعهدات جديد براي ارائه          
مالي دولتي در خصوص تجارت با ايران، از         

ها    جمله اعطاي اعتبار صادرات، ضمانت        
هايشان كه در چنين   يابيمه، به اتباع يا شركت

هايي شركت دارند، هوشياري به خرج        تجارت
 دهند تا از چنين حمايت مالي جلوگيري شود        

اي حساس يا      هاي هسته   كه به اشاعه فعاليت    
اي   هاي پرتابي تسليحات هسته      توسعه سيستم 

  اشاره شده،   ۱۷۳۷ همانطور كه در قطعنامه        
 ؛”شود منجر مي

نسبت خواهد    از همه كشورها مي    “دربند دهم   
هاي موسسات مالي در قلمروشان       به فعاليت 

هايي كه اقامتگاهشان در ايران       با تمامي بانك  
است، بويژه بانك ملي و بانك صادرات و            
شعبات آنها و موسسات تابعه آنها در خارج،        

هايي كه    در راستاي جلوگيري از چنين فعاليت      
اي يا      هاي حساس هسته       به اشاعه فعاليت    

اي    هاي پرتابي سالح هسته         توسعه سيستم  
 ۱۷۳۷ شود، آنطور كه در قطعنامه           منجر مي 

 ؛”اشاره شده، هشياري به خرج دهند
دربند يازدهم گامي فراترازقطعنامه هاي پيشين      

مطابق   خواهد  از همه كشورها مي   “برداشته و   
و   و قانونگذاريشان     با اختيارات حقوقي ملي   

الملل، بويژه حقوق درياها       مطابق با حقوق بين    
المللي، از    و توافقات هواپيمايي غيرنظامي بين      

هاي تحت    هاي هواپيماها يا قايق       محموله
وخطوط   Iran Air Cargoمالكيت يا فعاليت     

كه به ايران     كشتيراني جمهوري اسالمي ايران   
در شود،      رود يا از ايران خارج مي               مي

 .”ها و بنادرشان بازرسي كنند فرودگاه
با اين اقدامات، در واقع شوراي امنيت امکانات          

هاي ذينفع قرار      جديدي را در اختيار دولت       
هاي ايران و     دهد که عالوه بر تحريم بانک         مي

تنزل فاحش مناسبات اقتصادي با ايران،              
اي به مقصد ايران را بازرسي         هرگونه محموله 

نموده و متناسب با تشخيص خود و برداشت          
مطابق اختيارات  ”المللي و     خود از قوانين بين    

 .تصميم بگيرند” حقوقي ملي وقانونگذاريشان
خواست اصلي اين قطعنامه نيز هم چون               

هاي ديگر، تعليق غني سازي اورانيوم،         قطعنامه
اجراي پروتکل الحاقي و همکاري کامل با              

در اين  .  المللي انرژي اتمي است       آژانس بين 
هاي ديپلماتيک    قطعنامه در عين حال بر تالش       

تاکيد شده است و اعالم شده است که شوراي          
در صورتي و براي      “امنيت اقدامات فوق را        

هاي مربوط به      مدتي كه ايران تمامي فعاليت      
بازفرآوري، از جمله تحقيق و        سازي و      غني

توسعه راآنطور كه مورد تاييدآژانس قرارگيرد،      
آورد تا      تعليق كند، به حالت تعليق در مي            

 نيت در راستاي رسيدن به  مذاكرات با حسن

 !قطعنـامه سـوم، تحريـم بيشتـر



 ۳صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم

بار ديگر زمستاني را درظلمت جمهوري اسالمي 
 .پشت سرگذاشتيم و نورزوي ديگر از راه رسيد

ها و زايش بـهـاري      نوروز نويد شکفتن شکوفه
روز وداع بـا      .  ديگر در آغوش طبيعـت اسـت    

آفـريـنـي     سرماي زمستان و آغاز باروري و باز
 .دوباره است

نوروز جشن باستاني ايرانيان و نشانه احتـرام  
هزاران ساله آنان بر اين دگرديسي طبيعـت و    
پاسداشت آغازي ديگر و اميد به اين آغـاز، در      

هـا   ها، ويراني يورش.  ها بوده است اعماق هزاره
و ايلغارها بر اين سرزمين، از حمله اسکندر تـا    
خالفت اعراب، از استيالي قبايل ترک آسـيـاي     
ميانه تاحمله مغول، هيچکدام را ياراي آن نبوده 
. است که سنت بزرگداشت نوروز را ملغي کـنـد  

هـاي     آخرين ايلغار بر نوروز باستاني در سال
آغازين استقرار حکومت جمهوري اسالمي بـود    

جائي نبرد و عليرغم اميال بنيانگذاران  که راه به
بهـانـه    آن به  گذاشتن  مسکوت  براي  حکومت  اين

 ، اراده مردم برحفظ نوروز و ...جنگ ويا محرم و

 

 

 در آستانه نوروزي ديگر
 بهاران خجسته باد

هر چند، زمستان سـرد  .  جهان شکوفا خواهد شد
استبداد مذهبي در تقالـسـت تـا داس سـرد           

اي در      زمساني خود را بر باالي سر هر جوانـه 
دارد، اما همـه   اين مرز و بوم همچنان برقرار نگه

قرائن حاکي از آن است که نوروز ميهن ما نـيـز   
 .دير نيست و دور نخواهد بود

نوروز را پاس داريم و پيـکـار بـراي نـوروز         
مان و  هاي بنيادين در زندگي اجتماعي دگرگوني

تر  توان تالش براي رسيدن به چنين روزي را پر
دست دردست هم بانگ اميد را رسـاتـر     .  نمائيم
اميد به روزي کـه نـوروز ديـگـري             :  سازيم

هـائـي کـه بـراي            درجامعه مابشکفد ورنـج   
هائي کـه   فرارسيدن آن برده شده است و تالش

عليرغم کشتارها، زندان و شکنجه و تهـديـد و     
شوند، به مـيـوه      اعدام، هر روز پر شمارتر مي

نشيند، بختک زمستاني استبـداد مـذهـبـي را         
همچون زمستان سرد طبيعـت درخـاک کـنـد،         

هـاي دلشـان      تر، خانه هاي مردمان شکفته چهره
شان سرشار از  آکنده از مهر و دوستي و زندگي

ها بـه افسـانـه       زندان.  اميد و خوشبختي باشد
پيوسته، فقر و گرسنگي و نـابـرابـري بـراي         

 .هميشه رخت بربندد

با آرزوي بهاري شکوفان و سرشار از امـيـد و     
 آرزو براي همه مردمان،

 

 !نوروزتان پيروز، هر روزتان نوروز باد

پاسداشت سنت تاريخي خـود، بـر مـنـاديـان          
وقفه بـزرگ   حکومت الهي پيروز شد و نوروز بي

 .داشته شد
ترين روزهاي تاريخ اين سرزمين نيـز،   در سياه

نوروز، اميد به روزهاي بهتر را در دل مـردمـان   
 .اين مرز و بوم زنده نگاه داشته است

نوروز جشن ملي مردم کشور مـا و بسـيـاري        
ها و اقوام ديگر در همسايگـي کشـور مـا         مليت
فرارسيدن نوروز باستاني را بـه هـمـه        .  است
ميهنان و تمامي کساني که همچنان نوروز را    هم

 .گوئيم گيرند، تبريک مي جشن مي
 

 فشان خواهد شد نفس باد صبا ُمشک
 عالم پير دگرباره جوان خواهد شد

 ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد
 چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد
 زين تطاول که کشيد از غم هجران بلبل
 !تا سراپرده گل، نعره زنان خواهد شد

 

 با فرارسيدن نوروز، طبيعت ميهن ما و سراسر 
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که ديگر فقط درخواست آژانس نيست، مساله         
مبهم اصلي براي آژانس توسط محمد البرادعي       

البرادعي در   .  به صراحت بيان شده است         
سخنراني ماه فوريه خود در جلسه اخير               

در مورد ابهام موجود در          شوراي امنيت     
با اينکه ايران به    “:  برنامه اتمي ايران اعالم کرد    

هاي گذشته    بسياري از سواالت درباره برنامه     
خود پاسخ داده، اما اين سوال جدي در رابطه           

هاي نظامي وبرنامه اتمي      با ارتباط ميان فعاليت   
 .”اين کشور هنوز بدون پاسخ باقي مانده است

شود که هدف از      نفس اينکه از يک سو ادعا مي      
پيگيري برنامه اتمي استفاده صلح آميز و             
اقتصادي از آن است، اما از طرف ديگر کنترل          
پروژه اتمي در دست سپاه پاسداران قرار             

اين امر  .  دارد، خود به خود شبهه برانگيز است      
نقش مهمي در ترديدها در مورد صلح آميز            

 .کند بودن اين پروژه ايفا مي
در ادامه دو قطعنامه قبلي و با          ۱۸۰۳قطعنامه  

هاي قبلي بر اقتصاد       توجه به تاثيرات تحريم    
بيت اين      ايران تنظيم شده است؛ اما شاه            

قطعنامه که در بحبوحه انتخابات در ايران و           
بعد از جشن موفقيت اتمي دولت جمهوري             
اسالمي در استقبال از انتشار گزارش محمد          
البرادعي و بر اساس همان گزارش تنظيم شده         

هاي ذينفع در      است، باز گذاشتن دست دولت      
با .  اتخاذ تدابير دلخواه عليه ايران است             

تصويب اين قطعنامه، در عمل تنظيم کنندگان          
آن يعني دول غربي، از اين امکان برخوردار           

 اند که مستقال و بدون نياز به تصويب  گشته

قطعنامه جديد، دست به اقدامات شديدتر عليه          
همانطور که بالفاصله بعد از         .   ايران بزنند  

، اتحاديه اروپا اعالم کرد     ۱۸۰۳انتشار قطعنامه   
هاي بيشتر عليه      که در تدارک اعمال تحريم       

هايي که اتحاديه اروپا اعالم        تحريم.  ايران است 
کرده است، قبل از همه شامل اقداماتي است که          

بنا به   .  شود   هاي ايران مي        متوجه بانک  
گزارشاتي که منتشر شده است، صحبت از            

هاي مربوط به ايران، از        مسدود کردن حساب  
هاي شعب بانک ملي ايران در            جمله حساب 

هاي مربوط به      خارج از کشور و نيز حساب        
هاي مرتبط با برنامه اتمي و           افراد و شرکت   

 .موشکي ايران در ميان است
هم چون    ۱۸۰۳آنچه که مسلم است، قطعنامه        

دو قطعنامه قبلي در راستاي تشديد همان              
هاي اقتصادي تنظيم شده است که               تحريم

اند و ابعاد آنها تاکنون       تاکنون به اجرا در آمده    
هائي بوده است که       نيز بسيار فراتر از حوزه      

. شوراي امنيت سازمان ملل تعيين کرده است        
هاي قبلي    قطعنامه جديد باتوجه به تاثير تحريم      

بر اقتصاد ايران و براي وارد آوردن لطمات            
 .تر بر آن تنظيم شده است بيشتر و فلج کننده

هاي اقتصادي، در کشور ما که          تشديد تحريم 
دستگاه دولت متکي بردرآمدسرشار نفت، خود      

داند و    را موظف به پاسخگوئي به هيچکس نمي       
حتي انتخابات مجلس را هم به يک انتصاب             

دهد، کمک چنداني به حل بحران اتمي          تنزل مي 
نخواهد کرد و با تشديد تورم و کمبود مايحتاج         
عمومي مردم، بيشترين فشار را بر اقشار و            

 . طبقات کم درآمد جامعه وارد خواهد نمود

تنهامبارزه متحدانه مردم ونهادهاي مدني است      
تواند تغيير در وضعيت فعلي را ميسر           که مي 

سازد و کشور ما را از غرق شدن در گرداب             
 .ها و تهديدهاي ديگر نجات دهد تحريم

هاي ماجراجويانه   جمهوري اسالمي با سياست   
بر .  خود جهان را بر عليه ما متحد کرده است          

خالف تصور سران جمهوري اسالمي،              
هاي شوراي امنيت، مجموعه تدابير و         قطعنامه

. تنبيهاتي هستند عليه کشور ما و مردم آن            
. مجري اين تدابير کشورهاي ديگر هستند           

غيرقانوني اعالم کردن و يا کاغذپاره خواندن         
ها از جانب جمهوري اسالمي، هيچ        اين قطعنامه 

تاثيري بر اعمال اين فشارها، جز تشديد آنها           
ها و کم کردن دامنه تاثير        لغو اين تحريم  .  ندارد

آنها، نيازمند تصميماتي است که بتواند از             
المللي   طريق گسترش همکاري با نهادهاي بين       

در استيفاي حقوق کشور و مردم ايران، از             
تاثير .  تشديد بحران فعلي جلوگيري نمايد         

تصميم جمهوري اسالمي درست خالف اين          
اين تصميم جز تنگ کردن حلقه         .  جهت است 

محاصره بر ايران و فشار بيشتر بر مردم              
 .کشورمان، نتيجه ديگري نخواهد داشت

ما همچنان بر همکاري بدون قيد و شرط با             
المللي انرژي اتمي، شفافيت کامل در        آژانس بين 

مورد پروژه اتمي ايران و نيز پذيرش                  
درخواست شوراي امنيت سازمان ملل در            
مورد تعليق غني سازي اورانيوم تاکيد داريم و        
رهبران جمهوري اسالمي را مسئول عواقب          

هاي بين المللي عليه کشور و مردم         شوم تحريم 
 . دانيم ايران مي



 ١۵۳اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

در روستاها و مناطق کم جمعيت و کـوچـک     
مسائل ديگري عمل مي کـنـد و     .  چنين نيست

بسته به سازماندهي حکومت، مشارکت کم و 
يعني در اين مناطق که عنـصـر   .  شود زياد مي

آگاهي ضعيف است، هر حکومتي، متناسب با 
سازماندهي خود، حدودا مجموعه کم و بيـش  

هـاي راي       يکساني را بـه پـاي صـنـدوق            
با توجه به اين مساله، شرکت ايـن  .  کشاند مي

بخش از مردم را، نـبـايـد در آمـار بـراي              
 .مشروعيت دادن به حکومت منظور کرد

اي    سردمداران اصلي حکومـت، از خـامـنـه        
گرفته تا رفسنجاني و از خاتمي تا کـروبـي،     

دانند و از    انتخابات را يک حرکت سياسي مي
شرکت يا عـدم شـرکـت در انـتـخـابـات،                
مشروعيت و حقانيت حکـومـت را نـتـيـجـه           

حتي اصالح طلبان با وجود اين کـه  .  گيرند مي
شـان، اجـازه شـرکـت در            به افراد شاخص

انتخابات داده نشده است، چون نظـام را از      
دانند و خـود را بـراي نـظـام، در              خود مي

کنند تا مشروعيت نـظـام    انتخابات شرکت مي
بنا بر اين، از ديد گرايشـات  .  زير سئوال نرود

مختلف حکومت، الزم است واکنش کساني مد 
نظر قرار گيرد که با انـتـخـابـات سـيـاسـي          

گر چه مـقـامـات رژيـم از         .  کنند برخورد مي
هـا     مشارکت کساني که خود به پاي صندوق

کنند و آن را بـه     اند، سوء استفاده مي کشانده
رخ مردم ايران و جهان مي کشند، اما بسيـار  
بعيد است ندانند که راي اين نـيـرو را هـر          

تواند بـا خـود      حکومتي تا آستانه سقوط مي
براي ارزيابي حکومت از قـدرت  .  داشته باشد

خود و ميزان نفوذش در ميـان مـردم، راي       
کساني اهميت دارد که براي شرکت يـا عـدم     

کننـد و از راي         شرکت در انتخابات فکر مي
خود با هدف تقويت و يا تضعيف برنامه ها و 
سياست هاي اين يا آن جريان استفـاده مـي     

 .کنند
اپوزيسيون حکومت نيز انتـخـابـات را يـک         

داند و با طـرح فـراخـوان       حرکت سياسي مي
. کنـد  هاي خود يک سياست معين را دنبال مي

اپوزيسيون ممکن است از انتخابات تجزيه و   
تحليل دقيقي نکند، اما در سياسي دانستن آن 

از اين رو از عـدم مشـارکـت          .  ترديد ندارد
با .  فهمد مردم، عدم مشروعيت حکومت را مي

اين توضيحات شرکت مردم در شـهـرهـا و      
بويژه شهرهاي بزرگ، هم براي حکومت مهم 

اين نيرو اسـت    .  است و هم براي اپوزيسيون
که به دليل نقشي که در تغيـيـر و تـحـوالت         

آفريند، حضورش در کنار حکومت  جامعه مي
جلب اين . شود و يا در برابر آن، پر اهميت مي

. نيرو و سازمان دادن آن، بسيار مهـم اسـت    
بدين جهت براي مشروعيت حکومت نـبـايـد      
فقط به ميزان شرکت مردم در انتخابـات يـا     

 5صفحه   .تحريم آن، اکتفا کرد

ام که در جمهوري اسالمي  پيش از اين نوشته
تقلب به سبک و سياق رايج، چـهـره اصـلـي       

تـقـلـب در      .  ساخـتـه اسـت      انتخابات را نمي
انتخابات، بيشتر به صورت دخـالـت انـجـام       

جناح مسلط حکومت عمدتا با .  گرفته است مي
هـاي   پول و زور خود و با تشکيالت و رسانه

انحصاري خود، دخالت ميکـرده و دخـالـت        
اما اين خصوصيت از انتخابـات نـهـم      .  ميکند

رياست جمهوري به اين سـو، دسـتـخـوش         
اي که در انتـخـابـات     گونه به.  تغيير شده است

صورت دستکـاري در     مجلس هشتم، تقلب به
خود گرفت کـه   اي به آراء، چنان ابعاد گسترده

حتي سران و مسئوالن اصلي وفادار به نظام، 
گام .  اند در صف شاکيان، به اعتراض ايستاده

نهادن حکومت در اين مسير، بسيار طبـيـعـي    
چون تا پيش از نهمين انتخابات رياسـت  .  بود

جمهوري، هر چند که اپوزيسيـون و حـتـي        
معترضان راديکـال نـظـام اجـازه حضـور            

هاي حـکـومـت       نداشتند، اما رقابت بين جناح
در نتيجه، آنهـا بـا نـظـارت بـر            .  جدي بود

انتخابات، امکان دستبرد در آراء را دشـوار      
با حذف اکثر نيروهاي اصالح طلب، .  ميکردند

اي کـه     گونه به. امکان نظارت آنها از بين رفت
حداقل در تهران، اجازه حضور و نظارت بـر  

ها را نداشتند و اين، راه را بر تقـلـب    صندوق
افزون بر ايـن، از      .  در انتخابات کامال گشود

يک سو حکومت نيازمند مشارکت مـردم در    
انتخابات است تا با آن کسب مشروعيت کنـد  
و از سوي ديگر، حذف رقبا در اين ابـعـاد و     
فرمايشي شدن انتخابات بر ميزان مشـارکـت   

ايـن  .  مردم تاثير منفي بـر جـاي مـيـگـذارد         
تناقض، ميل به تقلب براي بـاال نشـان دادن       
آمار شرکت کنندگان در انتخابات را تشـديـد   

صـورت دسـت        از اين رو، تقلب بـه   .  کند مي
هائي  بردن در آراء نيز، يکي ديگر از ويژه گي

است که از اين پس بايد بـه خصـوصـيـات         
 .انتخابات در جمهوري اسالمي افزوده شود

 معيار مشروعيت چيست؟

واکنش مردم نسبت به انتـخـابـات مـجـلـس         
هشتم چگونه بود؟ انتخابات تحريم شد و يـا    
مردم مشارکت کردند؟ رابطه شرکـت مـردم     
در انتخابات و يا تحريم آن بـا مشـروعـيـت       

 سياسي نظام، چگونه است؟
در جمهوري اسالمي منبع رسمـي و قـابـل        

تنها منبع ما حـکـومـت    .  اعتمادي وجود ندارد

است که ميزان مشارکت مردم را به طور کلي 
در تـهـران،     .  درصد اعالم نمـوده اسـت     ٦٠

درصد اعالم شـده   ۴٠ميزان مشارکت حدود 
 اين آمار توسط منابع ديگر حکومتي   .است

 محمـد اعظمـي
 آمدها انتخابات مجلس هشتم، نتايج و پي 

بر اساس آمار ديگري  . زير سئوال رفته است
که باز از سوي منابع رسـمـي جـمـهـوري          
اسالمي منتشر شده است، ميزان مشـارکـت     

 ۵٠مردم در سراسر کشور کمي بـيـش از         
. درصدبوده است ۳٠درصد و درتهران حدود

ها و تقلباتي که خود حکومتيان بـه   اگر دخالت
اند را در ايـن     آن اذعان دارند و از آن شاکي

آمار منظور کنيم، ميزان مشارکت مـردم در    
 .انتخابات، بازهم کمتر خواهد بود

ميزان مشارکت مردم در مقياس کل کشـور،    
با تمام اهميتش، موضوع اين نوشته نيـسـت،   

گذرم و براي پـيـگـيـري      آگاهانه از آن در مي
بحث خود، فرض را بر درسـتـي ايـن آمـار         

تـوان     با چنين فرضـي بـاز نـمـي        .  گيرم مي
مشارکت و يا تحريم انـتـخـابـات را بـراي            

خطاي .  مشروعيت سياسي نظام کافي دانست
تاکنوني اين بود که معيار براي مشـروعـيـت    
سياسي نظام با مشارکت عددي افراد جامعـه  

با چنيـن  .  شود شد و هنوز هم مي سنجيده مي 
هاي گذشته، مـيـزان درصـد       فکري، طي سال

تحريم يا مشارکت مردم در انتخابات، نقـطـه   
ستيـز و کـانـون درگـيـري حـکـومـت و                   

تالش حکـومـت ايـن      .  اپوزيسيون بوده است
بوده است که درصد مشـارکـت را بـاال و            
اپوزيسيون کوشيده است غير واقعي بـودن    

حکومت و اپوزيسيون هـر    .  آن را نشان دهد
دو با ميزان آراي شرکت کنندگان، حکـومـت   

. انـد    کـرده    را مشروع و يا نامشروع تلقي مي
شکي نيست که ميزان مشارکت مردم و تعداد 

امـا درصـد     .  آراي آنها بسيار مـهـم اسـت       
طور کلي و در مقياس کـل     مشارکت مردم به

کشور، معـيـار درسـتـي بـراي سـنـجـش               
. مشروعيت سـيـاسـي حـکـومـت نـيـسـت               

مشروعيت سياسـي حـکـومـت، بـا آرائـي             
شود که در آن عنصر آگاهـي و     سنجيده مي

. گيري سياسي راي دهنده مشهود باشد جهت
اين را هـم حـکـومـت قـبـول دارد و هـم                  

امـا در    .  دانـد    اپوزيسيون آن را درست مـي   
ها کـمـتـر روي آن مـکـث             ها و نوشته گفته
 :دهم اين موضوع را توضيح مي. شود مي

انتخابات مجلس و ريـاسـت جـمـهـوري در          
از ايـن رو      .  ايران، يک حرکت سياسي اسـت 

پيش از هر چيز بايد توجه نـمـود کـه کـدام         
هـاي اجـتـمـاعـي،         بخش از مردم و کدام اليه

بينند و بـا   شرکت در انتخابات را سياسي مي
اين نگاه در انتخابات شرکت کرده و يا آن را 

 .کنند تحريم مي
مردم عمدتادرشهرها، بويژه شهرهاي بزرگ، 

 . کنند با موضوع انتخابات سياسي برخوردمي
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اما همانگونه که راي همه شرکت کنندگان در  

انتخابات را نبايد راي مثبت به حکومت تلـقـي   
نمود، آراي تمام تحريميان را نيز نمي تـوان    
. همراهي با اپوزيسيون مدافع تحريم دانسـت   

بين رابطه شرکت کنندگان در انـتـخـابـات و       
. تحريميان با حکومت، تفاوتـي وجـود دارد      

تحريم کنندگان عموما حـکـومـت را قـبـول          
. ندارند و يا حداقل با حکومت موافق نيستـنـد  

در حالي که شرکت در انتخابات الـزامـا بـه        
مشـارکـت در     .  معناي تائيد حکومت نيـسـت  

. تواند داليل مختلفي داشته باشـد  انتخابات مي
هاي غير دموکراتيک و استبدادي،  در حکومت

هميشه آمار موافقان و شـرکـت کـنـنـدگـان         
اساسا نفس غير دموکراتـيـک   .  بسيار باالست

بودن انتخابات خود به تنهائي قاطع تريـن و    
مستدل ترين دليلي است که حکم بر نامشروع 
بودن انتخابات و باطل اعـالم کـردن آمـار          

بنابر اين، مشـارکـت   .  دهد شرکت کنندگان مي
در انــتــخــابــات، بــراي حــکــومــت هــاي           

آورد، اما عدم  غيردموکراتيک مشروعيت نمي
مشارکت، راي منفي به حکومت است و نشان 

از اين رو، اين .  دهد از عدم مشروعيت آن مي
حکم که اکثريت مردم در انتخابات مـجـلـس      
هشتم، راي به عدم مشروعيت حکومت دادند، 

 .حکم نادرستي نيست

 :نتايج شرکت در انتخابات

نيروهائي که دعوت به شرکت در انتـخـابـات    
کرده اند، در مجموع از سه زاويه شرکت در   

 .کنند انتخابات را توجيه مي
گروهي از افراد، شرکت در انتخابات را براي 
تعميق دموکراسي و براي نـهـاديـنـه کـردن        
اشکال دموکراتيک مبارزه و استفاده از حـق    

اشکال اصلـي  .  دهند راي، مورد تاکيد قرار مي
اين فکر اين است که باور کرده است که آنچه 

شـود،     در جمهوري اسالمـي بـرگـزار مـي        
هـر  .  انتخابات مختصاتي دارد.  انتخابات است

. گيري را نمي توان انتخابات نام گذاشـت  راي
در راي گيري مجلس هشتم، نه حق انتـخـاب   
شدن وجود داشت و طبعا، نه حق انـتـخـاب      

شرايط انتخابات يعني آزادي احزاب و .  کردن
حتي از حـداقـل     .  مطبوعات هم وجود نداشت

هاي مختلف حـکـومـت، کـه        رقابت بين جناح
. سياست هاي مختلفي دارند نيز، خبري نبـود 

بنابراين، اگر استفاده از حـق راي مـحـتـرم         
است، در صورتي که مردم نمـايـنـده مـورد       
قبولي را در ميان نامزدها نيافتند، آيـا حـق       

به نظر    دارند راي خودرا به هيچ کس ندهند؟
رسد مدافعان استفاده ازحق راي، استفاده  مي

از اين حق را مشروط به شرکت در انتخابات 
روشـن  .  انـد    فرمايشي مجلس هشتـم کـرده    

نيست اگر فردا در انتخابات رياست جمهوري 
 فقط الريجاني و احمدي نژاد را در برابر ما 

خواهند مـردم هـر      بودن و تصحيح خود، مي
تر در انتخابات شرکت کـنـنـد، تـا          چه وسيع

نفرت از جناح مسلط را پشتوانه کسب کرسي 
 .براي خود کنند

اصالح طلبان با شرکت در انتخابات بازي را   
هم نزدند، در بازي جناح مسـلـط شـرکـت        به

. کرده سوخت انتخابات آنها را تامين کـردنـد  
آنها با شرکت در اين انتـخـابـات، ظـرفـيـت         
اعتراضي و مقابله جويـانـه خـود را بـراي           
انتخابات آينده رئـيـس جـمـهـوري روشـن           

گويند که اقليت نـيـرومـنـدي        آنها مي.  کردند
اند تا مجلس يک صدائي نشود و    تشکيل داده

. صدائي هم در دفاع از مـردم، بـلـنـد شـود         
بسيار خوب، مگر امروز مدعي نيستـنـد کـه      

در برابر اين راهـزنـي آراء،     .  تقلب شده است
گـويـنـد       چه واکنشي نشان دادند؟ مگر نـمـي  

اند؟ چه اعـتـراضـي را       آراي آنها را نشمرده
سازمان دادند؟ جرياني که توان و جـربـزه       
دفاع از حـقـوق خـود را نـدارد، چـگـونـه                

 خواهد مدافع منافع مردم شود؟ مي
سومين گروه از دعوت کنندگان به مشارکـت  
در انتخابات، نيروهاي سکوالري هستند کـه    

اين گـروه در    .  کنند از انتخابات آزاد دفاع مي
که در روز  « :  فراخواني از مردم دعوت کردند

هاي انتـخـابـات     اسفند در هر يک از حوزه ۲۴
که امکان رقابت جدي ميان نامزدهـا وجـود     
دارد، حاضر شده و راي خود را بـه سـود         
کساني به صندوق بريزند که از حق همـگـان   
براي برخوردار شدن از حقوق بشر، از جمله 
حق شرکت در انتخابات آزاد، سالم، عـادالنـه   

کنند؛ به نظارت استصوابـي   و رقابتي دفاع مي
معترض وخواستار لغو آن هستند؛ به کساني 

شعار « راي دهند که خود را به متحقق کردن 
متعهـد و وفـادار        » ايران براي همه ايرانيان

 .»دانند مي
زاويه دعوت اين نـيـرو بـراي شـرکـت در            
انتخابات، با اصالح طلبان حکومتي مـتـفـاوت    

اصالح طلبان حکومتي به انتخابات آزاد .  است
باور ندارند، اما امضا کنندگان اين بـيـانـيـه       

در حالي که در نظر از   .  انديشند گونه نمي اين
کنند، در عمل، دنـبـالـه     انتخابات آزاد دفاع مي

اند که دفتر اعمالشـان بـه      طلباني شده اصالح
دعوت کنندگان بـه    .  روي مردم گشوده است

شرکت در انتخابات بايد بگويند که نـتـيـجـه       
آن شروط طرح شده . دعوتشان به کجا کشيد

کـدام  .  در بيانيه را چرا خود جدي نگـرفـتـنـد    
نامزد در بين همه داوطلبان وجود داشت کـه  

 با شرايط ذکر شده در بيانيه همراه بود؟
اکنون در دور نخست انتـخـابـات، تـکـلـيـف          
. مجلس هشتم تقريـبـا روشـن شـده اسـت           

کساني که دعـوت بـه مشـارکـت کـردنـد،             
اند مردم را از نتيجه دعوت خود آگـاه   موظف
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قرار دهند، چه بايد کرد و از اين حق چگـونـه   
بايد بهره گرفت؟ اساسا چرا بايـد حـق راي       
خود را خرج مشروعيت دادن به حـکـومـتـي     

 نامشروع کرد؟
اصالح طلبان حکومتـي بـراي شـرکـت در           
. انتخابات مجلس هشتم داليل ديگـري دارنـد    

آنها در نظر داشتند بازي جنـاح مسـلـط را        
اين نظر در بيانيه جبهه مشارکت .  هم بزنند به

 :ايران اسالمي چنين بيان شده است
 ١٦٠پيشاپيش تكليف بيش از ...  جناح حاكم « 

كرسي مجلس را روشن كرده و در اخـتـيـار    
همفكران جناحي خود قـرار دادنـد كـه در            

طلبان بـا   مواجهه با اين شرايط ائتالف اصالح
حضـور  « اتخاذ موضع ابتكاري و فـعـاالنـه      

در انـتـخـابـات و دعـوت بـه                » معترضانه
هاي قابل رقابت بـا ارائـه      مشاركت در حوزه

طلـب   فهرستي از نامزدهاي باقي مانده اصالح
با هدف دستيابي به يك اقليت قوي در مجلس 
هشتم بازي اقتدارگرايان را كه در پي حـذف    

سـازي     كامل يك جناح از انتخابات و زميـنـه  
هـاي     جهت حذف آنان از عرصـه فـعـالـيـت       

سياسي در آينده بودند، بر هم زد و به طـور  
فعال وارد عرصه مبارزات انتخاباتي در يـك  
انتخابات غير آزاد و ناعادالنه و نيمه رقابتـي  

 .»شد
ايراد اصلي اصالح طـلـبـان در رابـطـه بـا             
انتخابات، اين است که آنها انتخابات را زماني 

دانندکه خودشان بتواننددرآن شرکت  آزاد مي
چشم آنها فقط دو جناح را مي بيـنـد و     .  کنند
اگر ساير نيروها حذف .  شناسد رسميت مي به

 .شدند، لبي به اعتراضي گشوده نمي شود
اند  اصالح طلبان تا کنون اين گونه تبليغ کرده

که جناح مسلط و رهبر جمـهـوري اسـالمـي       
خواهان تحريم انتخابات و عدم شرکت مردم 

انـد تـا بـا         از اين رو از همه خواسته.  هستند
شرکت در انتخابات، بـازي جـنـاح مسـلـط          

در استدالل اصـالح  .  حکومت را به هم بريزند
طلبان روشن نيست که چرا دستگـاه واليـت     

مگر در هميـن  .  فقيه ميل به تحريم کرده است
بيانيه گفته نشده است تکليف اکثريت کرسـي  

کرسي، قبل از انتخابات روشن  ١٦٠ها، يعني 
شده است، مگر تيغ حذف گردن بقيه از جمله 
نيروهاي شاخص اصالح طلبان را نـبـريـده      
است، بنابراين ترس رهبر و جناح مسلـط از    
مشارکت مردم چـيـسـت؟ شـکـي نـيـسـت             
مشارکت مردم در انتخابات غيردموکراتيـک،  

کـنـد،      براي حکومت اعتبار چنداني کسب نمي
حيثيتي  اما بدون ترديدتحريم انتخابات،جز بي

 .آورد بار نمي اي براي حکومت به نتيجه
واقعيت اين است که اصالح طلبان از مـيـزان   
نفرت مردم از جناح مسلط آگاهند و ايـن را      
براي چنگ انداختن به قدرت براي خود کافـي  

 سال در قدرت  ٨گيري از بجاي درس. دانند مي
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تـوانـد وجـود         يک دستي وجود ندارد و نمي
جمهوري اسالمي از ايـن نـظـر      .  داشته باشد
هر چند که ابعاد اخـتـالف در       .  استثنا نيست

جمهوري اسالمي، به دليل تناقض عميقي کـه  
با واقعيت دارد، بسيـار وسـيـع اسـت، امـا            
وسعت اين اختالف، باز پديده منحـصـر بـه      

آنچه که اين حکومت را ويـژه      .  فردي نيست
کرده است، شيوه برخورد با اين اخـتـالفـات    

در جمهوري اسالمي به دليل حاکمـيـت   .  است
هاي غيردموکراتـيـک و اسـتـبـدادي،           شيوه

اختالفات بجاي يافتن راه حل، بيشتر به عمـق  
رفته به اشکال توطئه آميز با يکديگر روبـرو    

از اين رو در اين حکومت هـمـواره   .  شوند مي
ايـن  .  ايـم  با تصفيه در راس هرم روبرو بوده

حکومت در حالي که عناصري از افـکـار و         
کـنـد، بـر         هاي عهد عتيق را حمل مـي  ارزش

کند که در دنيـاي امـروز      مردمي حکومت مي
طي دو دهه اخير مـردم مـا       .  کنند زندگي مي

اند، اما حکومت عقب رفـتـه      بسيار پيش آمده
اين تناقض، هم يکي از داليل درگـيـري   .  است

هاي محتلف  حکومت با مردم است و هم، اليه
بـنـابـر    .  انـدازد  حکومت را به جان يکديگر مي

اين، فکر يک حکومت يکدست در ايران، خواب 
 .و خيالي بيش نيست

حکومت براي يکدست کردن خود، تيغ تصفيه 
را اين بار بر گردن اصالح طلبان نشـانـد و       
نقريبا تمامي افراد شاخص آنها را از رقـابـت   

مـجـلـس    .  در انتخابات مجلس کنار گـذاشـت    
هشتم، هر چند به ظاهر توسط اصول گرايان 
تسخير شده است، اما همين اصول گرايان به 

 -دليل پشت گرمي که به جريانات امـنـيـتـي      
نظامي دارند، بسيار باتندي بيشتري بايکديگر 

در مجلـس  .  روبرو شده و روبرو خواهند شد
آينده دولت احمدي نژاد بيشترين درگيري را 

چون ازسوئي بحران .  با مجلس خواهد داشت
اقتصادي جامعه را تا پرتگاه سـقـوط پـيـش       
برده است و از سوي ديگر، در نتيجه همـيـن   

اند و حرکـات   بحران، مردم به شدت ناراضي
هاي اعتراضي هرروز دامنه ووسعت  وجنبش

در اين شرايط اعمـال زور    .  گيرد بيشتري مي
وضعيت بحراني جامعه . نيزجواب نخواهد داد

تـوانـد اصـالح         و رشد نارضايتي مردم مـي 
طلبان را براي گرفتن حقوق ضايع شده خود 

رسـد در ايـن دور،          نظر مي به.  جسور نمايد
دولت احمدي نژاد هدف اصلي تهاجم اصـالح  
طلبان و بخشي از اصول گرايان در مجـلـس   

در بيرون از مجلـس نـيـز گسـتـرش          .  شود
ها، کشور مـا     نارضايتي مردم و رشد جنبش

. اي پرتالطم روبرو خواهـد نـمـود      را با آينده
خواه اگر نتوانـد خـود را        اپوزيسيون آزادي

گـر   منسجم کرده به ميدان آيد، باز بايد نظاره
جابجائي و دست به دست شـدن قـدرت در       

 . هاي حکومتي باشد بين جناح
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. حس کند و براي سرکوب با ترديد عمل کنـد 
. تحريم حتي روي اصالح طلبان هم اثـر دارد   

آنها از سوئي در جريان درگيـري خـود بـا        
جناح مسلـط، آنـان را از واکـنـش مـردم                

. ترسانند تا از سرعت تهاجم آنها بکاهـنـد   مي
از سوي ديگر مجبورند خود را با نارضـائـي   

هـايشـان      مردم هماهنگ کرده و به خواستـه 
بـه گـمـان مـن، حـتـي             .  بيشتر توجه کننـد 

را عمدتا سيلي مردم در ” ميانه رو“ رفسنجاني
 .انتخابات مجلس ششم به اين مسير کشاند

تحريم انتخابات همانگونه کـه حـکـومـت را         
کـنـد، روحـيـه          دستخوش ترس و ترديد مي

اپوزيسيون را باال برده، دردل مردم بذر اميد 
تحريم روحيه تهاجم به استبداد را   .  نشاند مي

باال برده و انرژي براي پيشرفت جنبش مردم 
از اين بستـر مـنـاسـب، هـم          .  نمايد توليد مي

توان به سود تقويت جنبش مـردم بـهـره       مي
توان فرصت را از دست داد و  گرفت و هم مي

اپـوزيسـيـون    . به موضوعات ديگري پرداخت
آزاديخواه نيازمند است با حرکتي يک پارچـه  
ضمن افشاي اين حکومت نامشروع، پـرچـم     
. انتخابات آزاد را بلند کرده و زمين نـگـذارد    

شـود،   انتخابات مجلس هشتم بزودي تمام مي
. اما انتخابات رياست جمهوري در راه اسـت   

اي است دموکراتيک کـه   انتخابات آزاد وسيله
آميز قـدرت را فـراهـم         امکان انتقال مسالمت

شکي نيست حـکـومـت جـمـهـوري           .  کند مي
اي، بيش از هر  اسالمي و رهبر آن علي خامنه

ادعـاي  .  تـرسـنـد      چيز از انتخابات آزاد مـي   
مردمي بودن جمهوري اسالمي هم، دروغـي    
است که بيش از همه سران اين رژيـم بـدان     

اين دروغ .  هراسيدند واقفند، وگر نه از آن نمي
حکومت را بايد افشا و خنثي کـرد و بـراي         
. انتخابات آزاد به جمع آوري قـوا پـرداخـت     

جمهوري اسالمي تا بتواند در برابر انتخابات 
اما جنبش مـردم    .  آزاد ايستادگي خواهد کرد

از چنان قدرتي برخوردار است که اگـر اوج      
گيرد هيچ کس را ياراي مقاومت در برابـرش  

 .نخواهد بود
تا کنون در باره انتخابات آزاد زياد گفـتـه و     

کنم با گذشت زمـان ايـن        فکر مي.  ايم نوشته
شعار هر چه بيشتر ملموس شده و در داخـل  

. تواند نـيـرو جـمـع آوري کـنـد             کشور مي
اپوزيسيون با گرفتن اين حلقه و طرح و تبليغ 

تريـن نـيـرو را         تواند در داخل، وسيع آن مي
بسيج کرده، جنبشي حول آن ايجاد کند و در 

المللـي   خارج، حمايت نهادهاي دموکراتيک بين
ايـن شـدنـي اسـت اگـر            .  را جلـب نـمـايـد      

 .آزاديخواهان همراه و همزبان شوند
 چشم انداز چيست؟

جمهوري اسالمي درروياي حکومتي يکدست 
يابي به اين آرزو، هر روزه    براي دست.  است

رانـد،   گروهي را از صفوف خود به بيرون مي
اما باز در درون حکـومـت مـخـالـفـي زاده           

 اساسا در جهان امروز هيچ حکومت  . شود مي

  5صفحه 
بخشي از مدافعان مشارکت، به انتخابات آزاد 

روي سخن با آن بخشـي اسـت     .  باور ندارند
ايـنـان   .  که انتخابات آزاد را قـبـول دارنـد           

اند توضيح دهنـد کـه فـراخـوان بـه             موظف
شرکت در انتخاباتي غيـر دمـوکـراتـيـک و          
فرمايشي چه سودي بـراي مـردم در بـر            

اي به حکومت نامشروع زد    چه ضربه.  داشت
. و چگونه ايده انتخابات آزاد را تقويت نـمـود  

مدافعان شرکت در انتخابات، به سهم خـود،    
سياست اپوزيسيون مدافع انتخابات آزاد را     
با ايجاد شکاف در آن، زير ضـرب بـرده و       

در بهترين حالت با بخشي از .  تضعيف کردند
نامزدهاي اصالح طلب همراه شدند که حـتـي   

آنان تسليـم  .  در دفاع از حق خود نيز ناتوانند
سياست دستگاه واليت شدند تا در انتخابـات  

و باالخـره، بـا تـن        .  بعدي نيز يکه تازي کند
دادن به وضع موجود، روحيه مـردم را در      

 .مبارزه عليه استبداد تضعيف کردند
سئوال و انتقاد بويـژه مـتـوجـه فـراخـوان           

ايـنـان در     .  دهندگان در خارج کشـور اسـت    
شرايط اوج گـيـري صـداي اعـتـراض بـه               

اي،    فرمايشي بودن انتخابات، با انتشار بيانيه
از طرفي، دنباله رو اصالح طلبان داخل بـراي  
گرم کردن تنور انتخابات کامـال فـرمـايشـي       
شدند و از طرف ديگر، به حـکـومـت نشـان       
دادند که مرد ثابت قدم شرکت در انتخـابـات   

 .فرمايشي هستند
 :نتايج تحريم

جريانات مدافع تحريم و عـدم شـرکـت در          
تـر   انتخابات مجلس هشتم، هم بسيار گسترده

تر ظاهر شدند و هـم بـخـش قـابـل           و وسيع
توجهي از آنان در کنار تحريم انـتـخـابـات،       
شعار اثباتي دفاع از انتخابات آزاد را طرح و   

هر چند اين نيرو نتـوانسـت بـه      .  تبليغ کردند
شکل شايسته صداي خود را هـمـاهـنـگ و         
پرطنين نمايد، اما نزديکي و هارموني آهـنـگ   
تحريم، در حدي اثرگذار شـد و از مـيـزان          

نـتـيـجـه ايـن        .  مشارکت در انتخابات کاست
سياست را روي سه بازيگر اصلي سـازنـده     
انتخابات، يعني حکومت، مردم و اپوزيسيـون  

 .توان نشان داد مي
داند کـه   اگر هيچ کس نداند دستگاه واليت مي

نتيجه واقعي مشارکت در شهرهـا چـگـونـه       
حکومـت از بسـيـج مـردم در             .  بوده است

تواند براي باال بردن آمار ميزان  روستاها مي
مشارکت مردم در انتخابات استفاده کند، امـا  

داند سـرنـوشـت جـامـعـه در            خود بهتر مي
درصـدي   ۳٠مشارکت .  خورد شهرها رقم مي

مردم در تهران، بسيار تعيين کننده و نشـان    
اين حد از مشارکـت،  . از انزواي حکومت دارد

براي نيروئي که در قدرت است و پول و زور 
هاي انحصاري را درچنگ  وتشکيالت ورسانه

عـدم مشـارکـت      .  دارد، ضربه سنگيني اسـت 
 شود حکومت خود را منزوي   مردم باعث مي



 ٧صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

. در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داريم
در مجموع، طيف وسيعي از جريانات سياسي 

انـد کـه        داخل و خارج کشور  اعـالم کـرده    
سـود   شرکت در اين انتخابات فرمايشي را به

استبداد و در خدمت تحکيم دسـتگاه واليـت       
با وجود گستردگي و وسـعت      .  دانند فقيه مي

طرفداران سياسـت تحـريم، ايـن بـار هـم              
اپوزيسيون آزاديخواه در برابر اتحاد، جـان    
سختانه مقاومت کرد و ايـن مـشکل مانـع            

گيري کارزاري موثـر عليـه انتخابـات           شکل
رسـد در زمـان          به نظر مـي   .  فرمايشي شد

باقيمانده نيز، باز نتوان از نتايج عدم شـرکت  
سود جنبش دموکراتيـک   مردم در انتخابات به

. گـيري نمـود     زيان استبداد بهـره    مردم و به
توانـد دسـتاويزي بـراي         همين وضعيت مي

کنـد تـا بـا         شرکت نيروهاي مردد را فراهم
شرکت در انتخابـاتي غيردموکراتيـک، راي       
خود را بدون قيد و شرط به کيـسه کـساني     
واريز کنند که نه ديروز عملکرد قابل دفاعـي    

اند و نه امروز سياسـت قابـل قبولـي         داشته
دارند و نه تضميني وجود دارد که فـردا بـر     

شـکي نيـست کـه        .  موضع درستي بايـستند 
سياست عدم شرکت در انتخابـات، زمانـي         

. نشيند کـه بـه جنبـشي فرارويـد           ثمر مي به
هرچند که انتخابات مجلس هـشتم بـه دليـل        
ــي و              ــيات منف ــامي خصوص ــتن تم داش

اضـافه     هـا، بـه       غيردموکراتيک ساير دوره  
هاي منفي ايـن دوره، زمينـه متحـد             ويژگي

کردن جريانات آزاديخواه را به بهترين وجـه  
ممکن فراهم نموده است، اما باز اپوزيـسيون  
ضعيف ظاهر شده و نتوانست از اين امکـان    

برداري  به سود رشد جنبش دموکراتيک بهره
رغم تمـام ايـن        دهد به شواهد نشان مي.  کند

نظرانـه و       ها، به دليل سياسـت تنـگ       ضعف
شدت غيردموکراتيک حکومت، عدم شرکت  به

در انتخابات با استقبال باالئي در شـهرها و      
در .  ويژه در شهرهاي بزرگ روبرو شـود    به

مناطق روستائي و شهرهاي کوچک، حکومت 
بـا  .  ها خواهد کـشاند  مردم را به پاي صندوق

وجود اين که راي اين مناطق به لحاظ عـددي  
بـرد، امـا      آمار شرکت در انتخابات را باال مي

هم براي حکومت و هـم بـراي اپوزيـسيون،        
ويژه شهرهاي بزرگ، از    وضعيت شهرها، به

اين نيروسـت    .  اهميت باالئي برخوردار است
که در ساختن آينده نقش آفرين است و بالي 

موفقيـت  .  جان استبداد و خودکـامگي اسـت      
سياست تحريم و يا شـرکت، بـا چگونگـي          

 .واکنش اين نيرو قابل سنجش است

حذف کانديداها وظيفه شوراي نگهبـان بـوده     
ــان توســط        .  اســت ــار، حــذف داوطلب ــن ب اي
. هاي اجرائي وزارت کشور پيـش رفـت        هيئت

تيغ تصفيه چنان تيز و قلع و قمع بدان انـدازه  
عنوان ناجـي     وسيع بود که شوراي نگهبان به 

ــدادي از            ــد و صــالحيت تع ــدان ش وارد مي
نامزدهاي حذف شـده را بـراي گـرم کـردن            

 .تنور انتخابات تائيد نمود

 شرکت در انتخابات به سود کيست؟

امــروز عمــوم آزاديخواهــان بــه ايــن نتيجــه       
اند که شرکت در انتخابات بـه تحکيـم          رسيده

برخـي از نيروهـا نـيز از         .  انجامد  استبداد مي
مشارکت در انتخابات دفاع کـرده و بـر ايـن          
نظراند که تحريم انتخابات موقعيت جناح ولي   

هـر چنـد کـه توضـيح        _کند  فقيه را محکم مي  
دهند چرا ولـي فقيـه بـا فـشار و تهديـد                نمي
هــا   خواهــد مــردم را بــه پــاي صــندوق         مــي

رغم اين که برخورد اين دو نظر     به.  _بکشاند
با گذشت زمان و به برکت عملکرد جمهـوري   
اسالمي به سود نـيروي تحـريم تمـام شـده            
است، اما اين عدم انـسجام و تفـاوت نظـري           
باعــث شــده اســت کــه اپوزيــسيون نتوانــد        

 .يکپارچه در برابر استبداد ايستادگي نمايد
داليل من براي اين حکم که، روي گرداني از       

انتخابــات مجلــس هــشتم، بــه ســود جنبــش       
دموکراتيک مردم و بـه زيـان اسـتبداد تمـام          

 :شود، چنين است مي
اگر از طرفداران دستگاه واليت بگذريم، حتـي  

طلبان حـامي جمهـوري اسـالمي نيـز            اصالح
امــروز از آزاد نبـــودن انتخابــات ســـخن          

برخـي از آنهـا حـتي انتخابـات را           .  گويند  مي
طلبـان   ائتالف اصـالح  .  دانند  فرمايشي هم مي 

حــزب و تــشکل سياســي و         ۳٠متــشکل از   
معرفـي  "  يـاران خـاتمي   "اجتماعي که خود را    

شايد روا بـود   : "گويند کنند در اين باره مي مي
کرسي  ١۹٠بگذاريم اين بدعت زشت با تعيين 

امـــا .  پيـــش از انتخابـــات، آشـــکار شـــود      
بيني مومنانه به انقالب و باور به اين   مصلحت

که جمهوري اسالمي از خـود ماسـت، حکـم           
کند که تا آن جا که ممکـن اسـت در ايـن             مي

 ".عرصه حضور داشته باشيم
طلبان، که جمهوري اسـالمي    زماني که اصالح

دانند، با اشـاره بـه تعييـن        را از خودشان مي
ــات، فرمايــشي         ١۹٠ کرســي پيــش از انتخاب

انـد، تکليـف سـاير        بودن آن را اعـالم کـرده       

جريانات طرفدار آزادي در رابطه با انتخابات   
تقريبا چـه آنـان کـه مـردم را           .  روشن است 

دعوت به تحريم کرده و چه آناني کـه هنـوز        
انــد، همگــي بــر غيــر       هــم در فکــر مــشارکت   

دموکراتيک بودن و فرمايشي بودن آن اذعان 
بنابراين غير طبيعي نيست اگر افـراد و   .  دارند

جرياناتي که جمهوري اسالمي را ازخودشان  
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 :هاي مجلس هشتم ويژگي 

در انتخابــات غــير دموکراتيــک رژيــم، تنهــا        
هاي طرفدار نظام حق رقابت داشته و تـا   جناح

حـدودي از شــرايط و امکانـات برابــر بــراي          
اين امکان رقابـت،    .  اند  انتخاب برخوردار بوده

در انتخابات مجلس هشتم تقريبا مسدود شده  
ــت ــسياري از        .  اسـ ــت بـ ــون سرنوشـ اکنـ
هاي مجلس روشن شـده و انتخابـات          صندلي

بــا .  هــر چــه بيــشتر فرمايــشي شــده اســت       
فرمايشي شدن انتخابات، نياز نامزدها به راي 

آنهـا بـه تــصميمات      مـردم کـم شـده، چــشم      
از .  هاي حکومتي دوخته شده اسـت  دارودسته

اينرو در اين دوره کـشمکش بـراي گنجانـدن       
هـاي    هـا و گـروه      نام افراد وابسته به گـرايش 

شايد . ها، برجسته شده است مختلف در ليست
اي نقـش ليـست در انتخابـات،          در هيـچ دوره  

براي نخـستين   .  چنين تعيين کننده نبوده است 
هـا    بار  است که در جمهوري اسالمي، ليـست  

از چنين جايگاهي برخـوردار شـده و مرکـز           
اکنـون  .  گيرنـد   کشاکش و درگيري قـرار مـي       

ارائه برنامه در انتخابات رنگ باختـه و طـرح      
ــي     ــي برنمـ ــيزد  آن توجهـ ــوال در   .  انگـ معمـ

کشورهاي دموکراتيک که احزاب مختلـف بـا         
هـا    هويت و با برنامه شناخته شده در رقابـت  

کنند، به دليل روشـني برنامـه      حضور پيدا مي
. ها اهميت بسيار زيـادي دارنـد        احزاب، ليست

اي   هـا هويـت برنامـه       چون براي مردم ليست   
در جمهوري اسالمي که احزابي وجـود  . دارند

انــد،   تــاريخ  هــا ســيال و بــي     نــدارد و ائتــالف  
هـاي   بندي ها بيشتر معرف ائتالف جناح ليست

هـا بـراي ورود بـه         اين ليست .  حکومتي است 
در گذشته براي   .  زنند  مجلس حرف اول را مي

هـاي جريانـات      جلب مردم، شعارها و برنامـه  
اکنـون بـا فرمايـشي      .  حکومتي نقش داشـتند   

شدن کامـل انتخابـات، توجـه بـه شـعارها و            
هــا رنــگ باختــه، جــاي خــود را بــه           برنامــه

ــدها و            ــط بانـ ــاال، توسـ ــصميمات در بـ تـ
هـاي حکومـتي بـراي نشـستن بـر            دارودسته
ــندلي ــت       ص ــس داده اس ــاي مجل ــن   .  ه در اي

انتخابات، ولي فقيه و فرماندهان نظامي که در  
گــيري آشــکار    هــاي گذشــته از موضــع     دوره

شـکل علـني بـه حمايـت از            پرهيز داشتند، به  
هرچند تا کنـون ادعـا     .  گرايان پرداختند اصول

هـاي نظـامي در سياسـت         شد کـه ارگـان      مي
دخالت ندارند و يـا ولـي فقيـه جنـاحي عمـل            

کند، اما در جريان مجلس هشتم، پـرده از     نمي
 .ها هم  برداشته شد اين ظاهرسازي

 افزون بر اين، در جمهوري اسالمي سياست 

 محمـد اعظمـي
 

 !رأي را ارزان نكنيـد
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اين بدعت زشت را الپوشاني کنند، اين نمايش 
مسخره را افشا کنند و بسيار طبيعـي اسـت     

گيري شرکت  تالش کنند که مردم در اين راي
اساسا در يـک انتخابـات غـيرآزاد و          .  نکنند

فرمايشي، براي دعوت به عدم شـرکت، بـه       
بر مـشارکت کننـدگان     .  استداللي نياز نيست

خـود   درانتخابات است که بگويند با شـرکت   
 .کنند چه هدفي را دنبال مي

ويـژه در شـهرها،          در جمهوري اسالمي، به
. انتخابات مجلس قبل از هرچيز سياسي است

رهبران درجه اول جمهوري اسـالمي بارهـا     
پيرامون شرکت مردم براي مشروعيت دادن   

اي شـرکت     علي خامنه.  اند به نظام سخن گفته
در  اين انتخابات را وظيفـه مـردم مـسلمان        
ايران دانسته و شرکت در آن را مـشروعيت    

با اين توضـيحات، بـه     .  نظام معنا کرده است
چه دليل بايد چشم بر اعمال حاکمان ببنديم و 

چـرا  .  تاثير باشـد  رفتار آنان در واکنش ما بي
بايد خود را موظف کنيم که براي دادن راي     

. ها حاضـر شـويم     به حکومتيان پاي صندوق
ايـم کـه        اي ديـده      در کجاي اين گيتي نمونه

خواهان رفتارشان در يـک انتخابـات        آزادي
آزاد بـا يـک انتخابـات غيردموکراتيـک و               

 فرمايشي يکسان باشد؟
مهمتر از همه اينها، سياست در قبال انتخابات 
. را نبايد محدود به همين مجلس هشتم نمـود   

ما مجلس نهم و انتخابات رئيس جمهـور را      
همـانطور کـه اتخـاذ        .  هم در پيـش داريـم      

اش بر تـصميم   سياست در مجلس هفتم نتيجه
اندرکاران اين انتخابـات قابـل رويـت         دست

بود، اتخاذ سياست در رابطه با ايـن مجلـس     
. نيز، روي انتخابات آينده تاثير خواهد داشـت 

شرکت به هرقيمت، با ايـستادگي در برابـر         
. آورد   انتخابات فرمايشي دو نتيجه به بار مي

اگر در مجلس هفتم انتخابات بطور گـسترده    
شد و اصالح طلبان نيز از زاويـه       تحريم مي

کردند، ولـي     منافع خودشان آن را تحريم مي
توانست  امروز چنين وسيع آنها را    فقيه نمي

به چه دليل بايد دستگاه واليت .  قلع و قمع کند
آنها را براي مجلس نهم و يا انتخابات رئيـس  

مگـر در برابـر       .  جمهوري آينده حذف نکنـد 
سياست حذف چه واکنشي جز چند غرولنـد    

اند که دستگاه واليت در تـصميم       نشان داده
خود تجديد نظر کند؟ استبداد در کجاي دنيـا    
بدون ايستادگي و مقاومت عقب نشسته است 

هـر  .  اي و طرفدارانش عقب بنـشينند  که خامنه
خواه و يا تشکل مدافع آزادي اگـر   فرد آزادي

بخواهد آينده را بسازد، امروز بايـد زحمـت     
بدون تحمل دردورنج، .  خوددهد بذرافشاني به

شود  بذري در زمين سرد ميهنمان کاشته نمي
اگرقراراست هميشه .  ونهالي بارورنخواهدشد

هاي نامطلوب موجود يکي را با  از ميان گزينه
 اراده خود بقدرت برسانيم، گزينه موردنظرما 

به نظارت استصوابي معترض و   "  و"  دفاع کند
قابـل تـصور نيـست      .  باشد"  خواستار لغو آن

که چنين کساني از زير تيغ شـوراي نگهبـان        
اين دوستان بعيـد اسـت      .  سالم گذشته باشند

بگـذريم از   .  بتوانند يک نفر را نمونه بياورنـد      
اين که اگر يک يا چند نفر هـم در بيـن اينهـا            

داشت باز دعوت بـه شـرکت قابـل          وجود مي
من در اينجا آنها را خطـاب قـرار         .  قبول نبود

کنم اگر يک نفـر را، فقـط يـک         داده تقاضا مي
شناسند کـه ايـن      نفر را در ميان کانديداها مي

اگـر  .  شروط را دارا است، آن را معرفي کننـد  
چنين کسي وجود ندارد، دعوت به شرکت در  
انتخابات، جز توهم پراکني چه معنـائي دارد؟    
اين کار هم فريب مردم و هم اخـالل در کـار        

اين دعـوت بـه     .  خواه است  اپوزيسيون آزادي
ايــن .  آيــد  کــام دســتگاه واليــت شــيرين مــي     

انـد کـه در انتخابـات شـرط            دوستان شـنيده 
گذارند، امـا توجـه ندارنـد کـه شـرط بـا                مي

. پذيرشش معنا دارد نه با ناديـده گـرفتن آن         
شود هم شرط گذاشـت و هـم شـرط را             نمي

شرطي که پذيرفتـه نـشده    .  خود ناديده گرفت
روانـه    است، اجراي يکطرفه آن عملـي دنبالـه       

نتيجـــه چنيـــن شـــرط و شـــروط        .  اســـت
. اي، تيزتر شدن تيـغ حـذف اسـت       پشتوانه بي

اساســـا يکـــي از داليـــل عقـــب نـــشاندن         
طلبان حکومتي اين بود که در پس هر    اصالح

يورشي، هيچ مقاومتي شکل نگرفت و کارهـا       
اکنـــون .  بـــه روال هميـــشه پيگـــيري شـــد      

طلبان غيرحکومتي ما هم بدون درس       اصالح
طلبان حکومتي، همان  گيري از شکست اصالح

صادقانه اين بود کـه     .  اند روش را پيشه کرده
امضا کنندگان در خارج کشور، شرطي پيـش   

کشيدند و مردم را دعوت بـه شـرکت در       نمي
ــي    ــات م ــد  انتخاب ــه      .  کردن ــاري ک ــان ک هم

گذاشـتن  .  انـد   طلبـان در داخـل کـرده        اصالح
پرکن اگر خود فريـبي نباشـد،      هاي دهن شرط

 .زند به توهم دامن مي
در دفــاع از شــرکت در انتخابــات، دوســت          

نگار، عيسي سـحرخيز، نـيز مطلبـي           روزنامه
ما و انتخابات، چـالش عقـل و      "دارد با عنوان 

ها بـاال و      در اين مطلب پس از مدت".  احساس
، عيسي  "چالش عقل و احساس "پائين آمدن و 

ــي     ــصميم م ــاالخره در      ســحرخيز ت ــيرد ب گ
آنچه که اهميـت دارد     .  انتخابات شرکت نمايد  

نه شرکت او در انتخابات، بلکه داليلـي اسـت      
او .  که او را بـه شـرکت مجـاب کـرده اسـت            

اوليــن ضــربه را از ســخنان محمــد خاتمــي         
نقـشه  "خـورد، در رابطـه بـا بـرهم زدن              مي

: کنـد   او از خاتمي چنين نقل مي ".  اقتدارگرايان
ما .  برهم زد   اآنر ايدکه ب دوجود دار يا نقشه"
هـر صـورتي      هم بزنيم به    به ابازي ر ينا ايدب

همـه وجـود      اب  ين اساس بر ا.  ستکه ميسر ا
نـشاط شـرکت      ابـ نه اما   در انتخابات مظلوما 
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ايستادگي در برابـر    .  کند امکان رشد پيدا نمي
اش اين اسـت     تهاجم واليت فقيه حداقل فايده

که سرعت تهاجم به مردم را کند و يـا سـد       
از طرف ديگر مگـر بـا شـرکت در          .  کند مي

دست آمد و جمع چنـد ده     مجلس هفتم چه به
آوردي داشـتند     طلبان، چه دست نفره اصالح

که امروز مردم را دعـوت بـه شـرکت در            
 .انتخابات نمائيم

 !راي را ارزان نکنيد
مدافعان شرکت در انتخابات فرمايشي را فقط 

. گـيرد    حکومت تحقير نکرده و ناديـده نمـي      
ترين توهين و تحقير از ناحيه خودشان  بزرگ

کدام توهين باالتر از اين .  شود بر آنها روا مي
ترين حق انـساني مـا را        که حکومتي ابتدائي

لگدمال کند، آنگاه ما به دعوتش براي شرکت 
هاي  در انتخابات وراي دادن به دستچين شده

چه توهيـن  .  شوراي نگهبان پاسخ مثبت دهيم
و تحقيري باالتر از اين که راي خود را بدون 
گرفتن امتيازي، مفت و مجـاني بـه ديگـران        

سياست شرکت در انتخاباتي غير آزاد .  بدهيم
هاي مجلـسش   و فرمايشي که دوسوم کرسي

ولـي  .  پيشاپيش تعيين شده، نابخردانه اسـت   
شود کـه راي     تر مي اين کار زماني نابخردانه

. خود را بدون هيچ امتيـازي واگـذار نمـائيم       
خواهـان     همان کاري که گروهي از جمهوري

اي    آنهـا طـي نامـه       .  انـد    مقيم خارج کـرده   
سرگشاده خطاب به نامزدهاي انتخابـات و      

اند بـراي شـرکت در          مردم، ظاهرا خواسته
انتخابات شرط بگذارند و در برابر دادن راي   

اما .  خود، امتيازي را به سود مردم طلب کنند
اند، مجاني تقديم  آنها راي خود را ارزان نداده

افزون بر اين، تـوهم پراکـني هـم          .  اند کرده
  :اند آنها در فراخوان خود چنين گفته. اند کرده

ما امضاء کنندگان ايـن فراخـوان از همـه            "
ميهنان شريف، در سراسر کشور دعـوت     هم
اسفند در هر يـک از       ۲۴کنيم که در روز  مي

هاي انتخابات که امکان رقابـت جـدي        حوزه
ميان نامزدها وجود دارد حاضر شده و راي   

سود کساني به صندوق بريزند کـه   خود را به
از حق همگان براي برخوردار شدن از حقوق 
بشر، از جمله حق شرکت در انتخابـات آزاد،    

کننـد؛ بـه        سالم، عادالنه و رقابتي دفاع مـي   
نظارت استصوابي معترض وخواسـتار لغـو     
آن هستند؛ به کساني راي دهيد که خود را به 

" شعار ايران براي همه ايرانيان"متحقق کردن 
 ".دانند متعهد و وفادار مي

تنها خاصيت اين شروط غير واقعـي، ايجـاد     
شکافي هر چند کوچک، در صفوف سياسـت    

اين دعوت، اختاللـي اسـت در         . تحريم است
صفوف اپوزيسيون در مبارزه عليه اسـتبداد    

مضا کنندگان خود بهتر از هـر کـس       ا.  حاکم
دانند که بسيار مشکل است بتـوان   ديگري مي

افرادي رادربين نامزدهاي تائيد شده يافت که 
 انتخابات آزاد و سالم عادالنه و رقابتي  "از
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دستگاه واليت اکنون چنين و در ايـن ابعـاد       
شد که بخشي از طرفـداران نظـام      گستاخ مي

بـا ايـن     .  طلبان را قلع و قمع کند يعني اصالح
روش آيا چه دليلي دارد در انتخابات رياست 
جمهوري آينده، کانديـداي دوسـت گرامـي          
عيسي سحرخيز يعني محمد خـاتمي را هـم       

با تحريم همگاني درمجلس هفتم، .  حذف نکنند
بـو و     نماينده بي ٦٠حداکثر مجلس کنوني از 

شـد ولـي        محروم مـي طلب  خاصيت اصالح
کـرد کـه        تحريم به دستگاه واليت ديکته مي

افزون بر ايـن،    .  تواند هر تصميمي بگيرد نمي
اگر در انتخابات رياست جمهور آينده رقابـت  

گـري چـون حـسينيان و           محدود به شکنجه
احمدي نژاد شود، دوست عزيز روزنامه نگار 
. ما با اين متـد خـود کجـا خواهـد ايـستاد             

رفسنجاني در دوره رياست جمهـوريش کـم     
هاي او    ليست جنايت.  سرکوب و توطئه نکرد

عيسي سحرخيز بـه يقيـن از       .  طوالني است
اگراو کمي معتدل .  اعمال او بيشتر اطالع دارد

شده است، اين به برکت واکنـش  "  بين واقع"و 
اي است که مردم  آزاديخواهان و در اثرضربه

. در جريان مجلس ششم به گوشش نواختنـد   
استبداد و نيروهاي مدافع اسـتبداد را فقـط         

پاسخ توهين و .  نشاند قدرت مردم به عقب مي
ناديده گرفتن اراده مردم در اين ابعاد، تمکين 
به آنها و گرم کـردن تنـور انتخابـات آنهـا           

اين استدالل که با شرکت در انتخابات .  نيست
يک کرسي هم از دست اقتـدارگرايان خـارج     
شود، مفيد است، اسـتدالل چنـدان محکمـي        

دراين شکي نيست که خارج کردن يک .  نيست
کرسي هم از دست آنان مثبت است، اما بايـد  
براي هر حرکت سياسي حساب کرد کـه در    

آوريم و چه از دسـت   دست مي مجموع چه به
تر حساب کنيـم،   دهيم و براي اين که دقيق مي

ضروري است که فقط امروزمان را مد نظـر    
نيازمنـديم بـه فردايمـان نيـز           .  قرار نـدهيم 
 .بيانديشيم

دانم چرا دوسـت   و اما سخن آخر اين که نمي
سـال عملکـرد        ٨روزنامه نگار ما چشم بر   

بنـدد و روي کـار آمـدن               طلبان مي اصالح
حـساب تحـريم کننـدگان           نژاد را به احمدي

طلبان بـا ولـي      آيا مماشات اصالح.  گذارد مي
فقيه و مقدس کردن منافع نظام، باعـث افـت       

نژاد شـد   آراي آنها و روي کار آمدن احمدي
و يا سياست تحريم کنندگان؟ آيا چـشم بـه       

هر قيمـتي، باعـث پراکنـده           قدرت دوختن به
ميليون راي مردم شد و يا سياست  ۲۲کردن 

طلبان نتوانستند دريابند که  تحريميان؟ اصالح
گيري آنها از دستگاه واليت فقيه بـراي   فاصله

دسـت     آنها در آن ابتدا اعتبار و محبوبيت بـه 
آنها در قدرت اين نقطه قوت خـود را      .  آورد

درک نکردند و بجاي تکيه به مردم، خودرا به 
ايـن سياسـت     .  تمايل دستگاه واليت آويختند
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در انتخابات    محضور مرد   ااند که ب     کشيده

 ".ودش خنثي مي
دانم عيسي سحرخيز برچه اساسي فکـر     نمي
زننـده     تواند برهم کند که محمد خاتمي مي مي

مليـون   ۲۲خاتمي با .  نقشه اقتدارگرايان باشد
راي و حمايــت گــسترده روشــنفکران و            
فرهيختگان و در شرايطي که اقتدارگرايان در 
بهت و ترس فرو رفته بودند، تـسليم نقـشه       
اقتدارگرايان شد و گام به گام عقب نشـست،    

خواهد نقشه  حاال چه اتفاقي رخ داده که او مي
مگر فراموشمان شده است .  آنها را برهم زند

که محمد خاتمي در جريـان تـدارک مجلـس        
هفتم اعالم کـرد کـه انتخابـات غيررقابتـي           

آيا انتخابات مجلـس هفتـم       .  کنيم برگزار نمي
رقابتي بود که آن را برگزار نکرد؟ مگر همين 
محمد خاتمي نبود که اعالم نمود کـه لوايـح       
دوگانه خط قرمز ما اسـت و از آن کوتـاه           

مگر خط قرمز او ناديده گرفته نشد، .  آئيم نمي
آيا ايستادگي کرد؟ حاال چه شده اسـت کـه       

هـم زدن نقـشه          ايد که او اهل بـه  باور کرده
درثاني، چه کسي گفته است کـه ايـن       .  است

ريـزد؟     هم مي نقشه با شرکت در انتخابات به
آيا نقشه ولي فقيه را تحريم خـاتمي بيـشتر       

ريزد يا شرکت او و دوسـتانش در       هم مي به
انتخابات دستچين شده؟ و اساسا آيـا قابـل     
تصور است که آقاي خاتمي بتواند روزي در 
صف تحريم قرار گيرد که حـاال رهنمـودش       

 .انگيز شود براي شرکت در انتخابات، فکر
گـيري نظـرش بـراي شـرکت در              او شکل

آيا : "دهد انتخابات را بااين سئوال توضيح مي
 هك ستنده يرانا ندوستا هنملت ومي اتنه ينا

گيري  چنين تصميماب سفندا ۲۴انتخابات  يبرا
انـد؟ آيـا        و موردي بديع مواجه شده واردش
در  وددرانتخابات خشورهاديگر ك روندانشه
 اهـي چنـد ر      تييـا حـ     اهيچنين دو ر ربراب
ه اند؟ بعنوان مثال، آنگـا  قرار نگرفته واريدش
جمهـوري پيـشين        ياسـت در انتخـاب ر    که
در فاشيزم راوقتي شبح  مردم   قاطبه،  رانسهف
؟ خاسـتند پا ن به کپارچه، يود ديدندقدمي خ کي

 هـاي    رقابـت ها و  ، اختالفرهبران احزابآيا 
جزم  خود راو عزم  گذاشتندكنار ن راسياسي 
 اسـت رينـده    نما   نمانع ورود لوپو نکردند تا

فرانـسه  جمهـوري       کاخ رياسـت   به فراطي ا
 اي   مـه برنا   ستندتوانـ    ؟ مسلما آنها ميشوند
را كـار       ا ايـن   چـر  ما، ادا سامان دهنرديگر 
منافـع     اخاص در تـضاد بـ       اهيو ر نکردند

 ابديع تـ    اهي؟ ريدندبرگزي را حزبي و گروه
 هانيجنگ ج زبعد ا اترين انتخابات ر سابقه بي

اينده شيراك نم کوژا دشكل دهن سهدوم فران
 ١۷ر در براب در صد آرا ٨۳راستگرايان را با 
 "؟ليزه کنندا اخك اهيها ر درصد فاشيست

دانـم بگـويم کـه           در اين رابطه نيز الزم مي
 فرانسه کشوري است که انتخابات آن 

هم شيراک و هم لوپن ايـن  .  دموکراتيک است
در چنيـن  .  قاعده دموکراتيک را رعايت کردند

شرايطي، اين دو، به دور دوم کـشيده شـده     
باال آمدن لوپن اشـتباه خـود مـردم          .  بودند

دانـستند در صـورت        مردم مي.  فرانسه بود
بـه هميـن     .  شود شرکت، راي آنها منظور مي

خاطر در انتخابات عليه لوپن مشارکت کردند 
. و او را از رسيدن به قدرت محروم نمودنـد   

گيري کامال غيـر     در ايران انتخابات يک راي
دموکراتيک است، براي انتخاب رئيس جمهور 

و سرنوشت آراء هـم    .  و يا نمايندگان مجلس
خصوصا براي مجلس هشتم، چندان روشـن  

 .نخواهد بود
از سوي ديگر، در فرانسه مردم بـا شـرکت       
خود در انتخابات نگذاشتند قدرت بـه دسـت     

در انتخابـات مجلـس، بـه قـول           .  لوپن بيفتد
کرسـي مجلـس يعنـي           ١۹٠اصالح طلبان،   

از ايـن    .  دوسوم آن از پيش تعيين شده است
رو حتي اگر همـه اصـالح طلبـان برگزيـده           

اي  شوند، قدرت در دست حناح طرفدار خامنه
افزون بر اين حتي اگر همـه  .  قرار گرفته است

طلبان هم به مجلس بروند، باز قوانيـن   اصالح
شود و مـشکل     جمهوري اسالمي سد راه مي

ساختار حکومت، امکان اصالح درباالرا بدون 
و اصالح طلبان .  دهد تکيه به جنبش مردم نمي

نشان  هاي گذشته، ما بر اساس عملکرد دوره
 .اند اند که از جنبش مردم در هراس داده

به اينها همه بايد افزود که تا کنـون از ايـن         
کانديداهاي اصالح طلب صدائي در دفـاع از      
مردم و در محکوميت سرکوب و تجـاوز بـه     

شنيده ...  ها و زنان، دانشجويان، اقوام و مليت
بعيد است که اين نيروها پـس از    .  نشده است

دستيابي به کرسي مجلس بتوانند تـازه وارد    
 .ميدان مبارزه عليه استبداد شوند

عيسي سحرخيز بعنوان دليل به عذر بدتر از   
چرا راه   : " گويد او مي.  گناه متوسل شده است

در همين ايران چه شـد کـه در         .  دور برويم
انتخابات رياست جمهوري گذشته، بسـيـاري   

هاي راي قهر کـرده   ها بود با صندوق که سال
خـواهـنـد       بودند، وقتي دريافـتـنـد کـه مـي         

نژاد را به آنان غالب کنند، بـا تـمـام         احمدي
نقدهائي که به هاشمي رفسنجاني و عملـکـرد   

هاي راي نام  وي داشتند، به ناچار روي برگه
اي که در راه بـود،       او را نوشتند تا از فاجعه

راي دهندگان به رفسنجانـي  "  جلوگيري کنند؟
زنند  اکنون دربرابراين وضع اين حرف را مي

ما به او راي نداديم، آنان کـه  که : " گويند و مي
در خانه نشستند با تنور بر سياست تحـريـم   
دميدند، راه را براي ورودش به کاخ ريـاسـت   

 ".گناهيم جمهوري هموار کردند، ما بي
دانم چرا راي دهنـدگان بـه رفـسنجاني         نمي
گناهند؟ اين حکم را عيـسي سـحرخيز از        بي

کجا آورده است؟ آيا اگر همان راي دهندگان 
 کردند،  به رفسنجاني سياست تحريم پيشه مي
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 !ميهنان گرامي هم

انتخابات مجلس هشتم هم چون ديگرانتخابات      
در جمهوري اسالمي، غير دموکراتيک است و       
با معيارهاي يک انتخابات آزاد کامال مغاير           

ويژگي اين انتخابات اما، نه در غير            .  است
تر   دموکراتيک بودن آن، بلکه هرچه فرمايشي      

جمهوري اسالمي از همان      .  شدن آن است   
اي   فرداي بعد از انقالب بهمن، به هر وسيله          

توسل جست تا مخالفان اين نظام را از صحنه         
براي رسيدن به    .  سياسي کشور حذف کند     

چنين هدفي، هزاران نفر از مخالفان و                 
ها شکنجه و اعدام       دگرانديشان را در زندان    

هاي سياسي و اجتماعي را از         کرده و آزادي  
هاي اجتماعي زنان،      بين برده است، جنبش     

طلبانه   کارگران، دانشجويان و نيز جنبش حق      
هاي کشورمان را سرکوب نموده و              مليت

هاي   همواره اعمال تبعيض و فشار عليه اقليت       
 .مذهبي را تشديد نموده است

جمهوري اسالمي در کنار اين همه، همواره          
تالش نموده است که از طريق برگزاري              

هاي راي، به      انتخابات و کنترل بر صندوق      
ادامه حکومت مستبدانه خود مشروعيت            
ببخشد وبا حذف مخالفان از صحنه انتخابات،       

اي براي مشروعيت      راي مردم را به وسيله      
 .بخشيدن به خود تبديل کند

در انتخابات مجلس هشتم، جريان مسلط            
حکومت، از اين هم فراتر رفته، بخش مهمي از         
رقباي درون حکومتي را با تهديد و زور و             

هاي خود، از حق حضور در         استفاده از اهرم  
مستبدان حاکم  .  انتخابات محروم نموده است    

براي قبضه کامل مجلس جديد و مطيع کردن         
کامل آن، اقدامات هماهنگي را به اجرا گذاشته        

اي   علي خامنه :  که در نوع خود بديع است         
رهبر جمهوري اسالمي براي نخستين بار با         
صراحت و با ذکر نام از دولت و جناح حاکم            

فرماندهان نظامي که     .  حمايت کرده است    
تاکنون دخالت خود را در انتخابات انکار             

کردند، پابه ميدان گذاشته، باتهديدمخالفان،       مي
 . به دفاع از يک جناح از حکومت پرداختند

بر اساس جنسيت، مليت، مذهب و نژاد، تنها           
راه دفاع از حقوق اوليه انساني آحاد مردم            

مبارزه و ايستادگي و تالش براي      .  ايران است 
تواند هم      ها، مي     دستيابي به اين خواست      

استبداد حاکم رابه عقب بنشاند وهم شرايط را 
در .  براي اعمال اراده آزادانه مردم مهيا کند        

اي از جهان بدون ايستادگي و              هيچ نقطه  
هاي   مبارزه و بدون مقاومت و جانفشاني، پايه      

خودکامگي لرزان نشده و ديوار استبداد فرو        
 .نريخته است

هاي سياسي امضا کننده      ما احزاب و سازمان   
اين بيانيه، شرکت مردم در اين انتخابات             
فرمايشي را به زيان استقرار دموکراسي و در 

در اين   .  دانيم   خدمت تحکيم استبداد مي       
انتخابات، جمهوري اسالمي گستاخي و تجاوز      
به حريم مردم و حقوق آنان را با چنان شدتي          

است که حتي در خود اين حکومت         پيش برده 
سابقه   وبا همين قوانين ضددموکراتيک آن، بي     

هاي راي و      ما خالي ماندن صندوق       .است
گيري،  هاي استقرارآن رادرروزهاي راي     مکان

سود دموکراسي و گامي در جهت افشاي           به
ما بر اين باوريم     .  دانيم  جمهوري اسالمي مي  

که مردم ايران با نفي گسترده و وسيع اين             
توانند شکاف در ارکان     انتخابات فرمايشي مي

جريان حاکم را تعميق و روحيه مقاومت و            
خواهان تقويت    ايستادگي را در صفوف آزادي    

اين حکومت صالحيت برگزاري چنين        .  کنند
انتخاباتي را ندارد و انتخابات در ايران بدون         
نظارت نمايندگان احزاب و نهادهاي مدني           

المللي،  داخلي و نيز نهادهاي دموکراتيک بين       
 .اعتبار و غير قابل پذيرش است بي

 !هموطنان گرامي

نتيجه انتخابات مجلس هشتم، پيش از                
انتخابات توسط دستگاه واليت فقيه و دولت         

اين نتيجه حتي با معيارها و      .  تعيين شده است  
اعتبار   قوانين موجود خود حکومت نيز بي         

ما همه آزاديخواهان را حول               .  است
هاي دموکراتيک و اعتراض عليه             خواست

انتخابات تحت کنترل رهبران جمهوري             
کوشيم در صفي     خوانيم و مي    اسالمي فرا مي  

مشترک براي اعمال اراده مردم کشورمان بر        
خود، مبارزه کرده و بي اعتباري          سرنوشت

حاکمان و مجلس بر آمده از انتخابات                
غيردمکراتيک و فرمايشي آنها را در داخل و          

 .تر سازيم خارج کشور پرطنين
 

 ۲٠٠٨مارس ١٠_  ١۳٨٦اسفند  ۲٠

دولت گوش به فرمان واليت فقيه، در يک اقدام      
بيسابقه، سياست حذف جريان رقيب راتوسط      

هاي اجرائي وزارت کشور چنان قاطع و         هيئت
عنوان   برد که شوراي نگهبان به       وسيع پيش 

ناجي وارد ميدان شد و تعدادي از رد                  
صالحيت شدگان را براي گرم کردن تنور            

همه اين   .  انتخابات به صحنه بازگرداند        
سو، رقباي    اقدامات براي آن است که از يک        

در   هر ترتيب از ميدان به        درون حکومتي به   
شوند، از طرف ديگر، تنور انتخابات براي            
مشروعيت بخشيدن به حکومت سرکوب، گرم      

 .داشته شود نگه
انتخابات دموکراتيک و آزاد امکاني براي            

مردم بامشارکت در   .  اعمال اراده مردم است    
توانند در اداره کشور دخالت          انتخابات، مي 

اما انتخابات در جمهوري اسالمي فاقد        .  کنند
جمهوري اسالمي، با     .  چنين خصلتي است    

صالحيت کردن    اعمال کنترل بر انتخابات و بي     
مجلس، حق دخالت مردم در سرنوشت کشور       
. را هر روز محدودتر و محدودتر نموده است        

رهبران حکومت مشارکت مردم در انتخابات        
اي براي مشروعيت دادن به               را وسيله  

اند که پيش    هائي تقليل داده انتصابات و گزينش
امروز در  .  از انتخابات صورت گرفته است      

ها تابع    اکثر کشورهاي آزاد جهان حکومت       
با راي آنها به قدرت رسيده و        .  اراده مردمند 

در .  شوند  با همان راي از قدرت برکنار مي         
جمهوري اسالمي شخص ولي فقيه بر فراز          
. سر مردم و حتي قانون اساسي آن قرار دارد        

بنياد اين ساختار چنان غيردموکراتيک و            
تواند   ناعادالنه است که شخص ولي فقيه مي        

عليرغم راي اکثريت جامعه، اراده خود را بر          
 .مردم و کشور تحميل نمايد

 !هموطنان عزيز

به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشي و        "  نه"
تاکيدبرخواست برگزاري انتخابات آزاد، تامين     
شرايط آن يعني لغو قوانين ضد دموکراتيک،         
آزادي زندانيان سياسي، آزادي احزاب و            

 آميز مطبوعات، لغوهمه قوانين نابرابروتبعيض

  :بيانيه مشترک

 در دفاع از حق راي آزادانه مردم
 !تر کنيم به انتخابات فرمايشي مجلس هشتم را پرطنين" نه"
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احمدي نژاد فرزند عملکرد اصالح طـلـبـان و      

 .پروده رفتار آنان است دست
متـد  .  کنم در اشتباهيد تصور مي!  دوست عزيز

هـمـه      اگر آقاي معين که اين.  شما مشکل دارد
در آستانه انتخابات از اراده مـردم سـخـن          

 پذيرفت و  گفت آن حکم حکومتي را نمي مي

ديديد آراي او و      نمود، مي اعالم انصراف مي
او انتخابات .  کرد محبوبيت او چگونه جهش مي

کرد امـا سـرمـايـه عـظـيـمـي                را واگذار مي
توانسـت   اي که امروز مي سرمايه.  اندوخت مي

غـرق شـدن در       .  طلبان شود پشتوانه اصالح
لحظه و نديدن آينده، پاشنه آشيل او و شـايـد   

 پاشنه آشيل فکر شما، دوست گرامي 

اين همان مشکلي است .  روزنامه نگار ما است
که گروهي هم در خارج کـشور بـدان مبتـال        

. سياست کردنشان از آرمان تهي است. هستند
ورزي، واقعيـت بايـد        کنم در سياست فکر مي

راه  غير از اين به کج. مبنا و آرمان رهنما باشد
 . خواهيم رفت

  ۲٠٠٨مارس  ١۳



 ١١صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

موج ديگري از گراني که از حدود دو سـال      
هاي اخير  ها و هفته پيش آغاز گرديده، در ماه

گرانـي شـديـد      .  اي يافته است سابقه شدت کم
مايحتاج عمومي، خصوصاً در آستانـه عـيـد      
نوروز، ارمغان شوم ديگري از جانـب رژيـم     

حاکميت . اسالمي حاکم براي مردم ايران است
دارشان نـه تـنـهـا        ماليان و شريکان سرمايه

اقدام مؤثري جهت تخفيف اين عارضه بحران 
مزمن اقتصادي انجام نداده بلکه خود عـامـل   

اي در تشديد آن طي دوره اخيـر بـوده      عمده
اي    ها شگرد شناخته شـده    تورم قيمت.  است

براي انتقال سنگيني بار بحران بر دوش مـزد  
درآمد، و تحميـل   و حقوق بگيران و اقشار کم

فرساي کار و زندگي بـر آنـان      شرايط طاقت
 .است

ها در اين دوره چنان شتابي  رشد سطح قيمت
گرفته است که حتي مراجع رسمي دولتي نيز 

بـانـک مـرکـزي       :  قادر به کتمان آن نيستـنـد  
جمهوري اسالمي که ميزان نـرخ تـورم در         
آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال پيش را 

درصد گزارش کرده بود، ماه گـذشـتـه     ١۹/۱
اعالم کرد که شاخص بهاي کاالها و خدمـات  
مصرفي در مناطق شهري در آذرماه نسـبـت   

درصـد رشـد      ۱۹/ ٦به مدت مشابه سال قبل 
نـرخ رسـمـي تـورم، طـبـق             .  داشته اسـت   

درصد در  ١٠/ ۳هاي بانک مرکزي، از  گزارش
درصد در پايان همـان   ۱۳/ ٦به  ۱۳۸۵خرداد 

سال رسيده و سپس، با تداوم سير صعودي 
شتابان خود در نـيـمـه اول سـال جـاري،            

بالغ شـده     ۱۳۸٦درصد در شهريور  15/8به

طبق برآورد کارشناسان، نرخ رسـمـي   .  است
درصـد     ۲۲تورم در پايان امسال به بيش از 

 .باال خواهد رفت
 ۲۰قابل توجه است که نرخ تـورم سـاالنـه        

درصدي هيچگونه همخواني با آهنـگ رشـد     
 : ها در اقتصاد جهاني ندارد قيمت

هاي ارزاق و مايحتاج عـمـومـي بسـيـار         قيمت
بيشتر از آن است که ارقام صادره از سـوي      

. کـنـنـد      مراجع گوناگون حکومتي منعکس مـي 
کمبود و اختالل در توزيع کاالهـا و خـدمـات        

هـاي مـخـتـلـف،           ضروري، به عناوين و بهانه
شـود     موجب تقويت و تشديد موج تورمي مـي 

هاي مالي و پـولـي و تـجـاري          که از سياست
 .دولت برخاسته است

چند ماه پيش، اختالل در توزيع مرغ و تـخـم       
هاي زيادي از خانـوارهـا را      مرغ بود که گروه

براي تهيه اين اجناس دچار مشکالت و، نتيجتاً، 
هـنـوز ايـن      .  بهاي آنها را افزونتر ساخته بـود 

اختالل برطرف نشده بود که مسئلـه کـمـبـود       
گوشت قرمز حادث شد و قيمت هر کيلوي آن   

 »مـعـضـل   « ماه بـعـد،     .  تومان رسيد ۸۵۰۰به 
کمبود پودر شوينده بروز کرد و کار بـه درج    

هـا و شـکـايـات در ايـن بـاره در                    گزارش
مسئله سـرمـاي شـديـد و         .  ها رسيد روزنامه

سرمازدگي بخشي از محـصـوالت مـرکـبـات        
کشور نيز مزيد بر علت شد، بطوري که بـهـاي   
هر کيلو پرتقال و يا سيب وارداتي هم در بازار 

... هزار تومان بالغ گرديد و ۲خرده فروشي به 
اما قبل از اينها، و از سال پيـش، در ارتـبـاط        

هاي جاري دولـت احـمـدي       مستقيم با سياست
چنانکـه در    .  نژاد، بحران مسکن آغاز شده بود

اي کوتاه، قيمت زمـيـن و مسـکـن در            فاصله
درصـد افـزايـش         ۵۰شهرهاي بزرگ بيش از 

يافت و اين نيز به نوبه خود، رونـد صـعـودي      
بـعـد از آن،       .  اي بخشيد ها را شتاب تازه قيمت

بندي بنزيـن   شروع اجراي طرح نسنجيده جيره
و در نتيجه، افزايش شديد بهاي خدمات حمل و 

 .نقل، باعث تشديد روند گراني موجود شد
بايد يادآور شد که تورم گريبانگيـر اقـتـصـاد       
ايران همراه با رکود، يا حاکمـيـت وضـعـيـت        

است که از سالها پيش وجـود   » رکود تورمي« 
. تري يافته است داشته و اکنون هم دامنه وسيع

در اين وضعيت، ضمن آنکه اکـثـريـت مـردم،       
خصوصاً کارگران و زحمتکشان، از گـرانـي       

برند، بيکاري گسترده و فزاينـده   شديد رنج مي
هاي کثيري از جوانان و خانوارها را    نيز گروه

اساساً از دسترسي به اشتغال و ممـر درآمـد     
در اين شرايط، تنها و يا عمدتـاً  .  کند محروم مي

آفريند بلکـه   نيست که تورم مي » تقاضا« فشار 
نيز غـالـبـاً بـه آن          » عرضه« اختالل و کمبود 

داري وابسـتـه        اقتصاد سرمايـه .  زند دامن مي
هـا و       ايران آکنده از اينگونه ازهم گسيختـگـي  

اختالالت در عرصه توليد و توزيع است که بـه  
ي را جـهـت       » مسـاعـد  « سهم خود، عرصـه    

هاي بسـيـار      بازي، احتکار و سودجويي بورس
داران و      گزاف بوسيلـه دالالن و سـرمـايـه          

چـنـانـکـه     .  کند شرکاي حکومتي آنها فراهم مي
شـرکـت   « مثالً به اعتراف خود مديـر عـامـل        

 12صفحه  ، »دخانيات ايران

الملـلـي، ايـن نـرخ در            طبق آمار مراجع بين
 ۳تا    ۲داري بين  کشورهاي پيشرفته سرمايه

درصد درسـال مـيـالدي       ۵درصد و حداکثر 
سابقه  در چين، با رشد بي.  گذشته بوده است

 ۵اقتصاد آن، نرخ تورم در همان سال حدود 
حتي در جـوامـع مشـابـه       .  درصد بوده است

ايران در منطقه خاورميانه و از جـملـه در           
خيز اين منطقـه، نـرخ تـورم         کشورهاي نفت

اعالم شده کمتر از نصف رقم رسمي مربوط 
 .به ايران است

درصدي نـيـز    ۲۰با همه اينها، نرخ کم سابقه 
واقعيت گراني گريبانگير جامعه ما را بازتـاب  

دهد و اين نيز نه تنها ناشـي از شـيـوه         نمي
ها بوسـيلـه    محاسبه رشد ساالنه سطح قيمت

بانک مرکزي، بلکه برخاستـه از سـيـاسـت         
مـرسـوم حـاکـمـيــت اسـت کـه هـمــواره                 

هاي کالن اقتصادي مانند نرخ تـورم   شاخص
يا نرخ بيکاري را کمتر از ميزان واقعي آنـهـا   

بطوري که گاهي حتي بـرخـي   .  دهد نشان مي
ديگر از مراجع حکومتي نيز ارقام اعالم شده 

. دانـنـد     توسط بانک مرکزي را غيرواقعي مي
هاي وابسته بـه مـجـلـس        مثالً مرکز پژوهش

درصـدي کـه        ۱۵رژيم که در مقابـل نـرخ       
اواسط امسال بوسيله بانک مرکزي گـزارش    

درصـد     ۲۳شده بود، نرخ واقعي تـورم را        
در جريان تشکيل اجـالس اخـيـر      .  اعالم کرد

وابسته به دولت، بـراي     » شوراي عالي کار« 
بررسي حداقل دستمزد نيز، برخي از اعضاي 
آن اظهار داشتند که نرخ تورمي که دولـت و    

و    » صحت ندارد« کند  بانک مرکزي اعالم مي
تورم واقعي همان تورمي است که در سـبـد     

 .هزينه خانوارها وجود دارد
و يـا       » سبد هزينه خـانـوار  « اما آنچه که به 

گذران زندگي روزمره و ملمـوس اکـثـريـت       
شود ايـن   عظيم خانوارهاي ايراني مربوط مي

 است که فشار ناشي از رشد افسار گسيخته 

 دولت، محمـود بهنـام
 عامل عمده
 تشديد گراني



 ١۵۳اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

نخستين عامل بروز موج جـديـد و تشـديـد         
هاي مردم  ها بر توده تحميل تورم شديد قيمت

و بي اعتنايي و يا درماندگي رژيم در مقـابلـه   
هايي اسـت     با تورم، در واقع، معلول سياست

اجرا در آمده و يا در    که در ساليان گذشته به
حال اجرا است و طي دوره دولت نـهـم نـيـز       
. تبعات شوم آنها رو به شدت نـهـاده اسـت       

نخستين عامل بروز موج جـديـد و تشـديـد         
سابقه گراني در دوره اخير، همانا سياست  کم

حساب و کتاب و همراه با حـيـف و        خرج بي
است  » بادآورده« ميل فراوان درآمدهاي نفتي 

. که دولت احمدي نژاد در پيش گرفـتـه اسـت     
تزريق نسجيده و بي مالحظه عوايد حاصل از 

کـه در ايـن دوره بـه            _ صادرات نفت خام 
هاي جهاني نـفـت،    واسطه افزايش سريع قيمت

به طـوري کـه     _  العاده يافته است حجمي فوق
تجربه خود جامعه ما هـم در گـذشـتـه بـه            
روشني نشان داده است، همواره هـمـراه بـا      

اما اين تزريق .  ها بوده است تورم شديد قيمت
نسنجيده، برخالف نظر برخي اقتصاد دانان و 
کارشناسان مستـقـل، نـه صـرفـاً زايـيـده              

دولتمردان، بـلـکـه     » خردي بي« و  » ناآگاهي« 
مبتني بر تصميماتي عامدانه براي تصاحب و   

هاي عمومي و تأمـيـن    ها و دارايي تاراج ثروت
اغراض سياسي و اقتصادي حکومتگران بوده 

 .است
هاي ساالنه دولت، مربوط به سالـهـاي    بودجه
که بوسيله همين دولت تدويـن   ۱۳۸٦و  ۱۳۸۵

و بعد از تصويب مجلس حـامـي دولـت، بـه         
هاي روشني از  مورد اجرا گذاشته شده، نمونه

ريخت و پاش و خاصه خرجي و حاتم بخشي 
در زمان تهيه و تصويـب  .  رايج بوده و هستند

بودجه نيز، کارشناسـان مسـتـقـل        حاين لواي
نسبت به عواقب شديداً تورمي آنـهـا هشـدار      
داده بودند ولي طبعاً، گردانندگان حـکـومـتـي     

 .وقعي به اين هشدارها ننهادند
حساب و    هاي بي اعطاي تسهيالت مالي و وام

هـاي بـانـک         کتاب و فارغ از حداقل کـنـتـرل   
که ظـاهـراً در       ( مرکزي طي دو سال گذشته 

مصاحبه تلويزيوني احمدي نژاد هم يـکـي از     
هـاي وي       موارد انتقادات و در واقع، فرافکني

، در روز روشن و پيش چشم هـمـگـان،      ) بود
هاي دولتي و مـؤسـسـات     بوسيله همان بانک

مالي وابسته به نهادهاي حـکـومـتـي انـجـام         
گرفت که هدف اصلي آن چپاول و تصـاحـب     
بخشي ديگر از امکانات عمومي در اخـتـيـار      

لکن در آن هنگام کسي مـانـع از     .  ها بود بانک
اجراي اين اقدامات مخرب نشد و هيچکدام از   
مسئوالن دولتي هم زبان به انتقـاد از آنـهـا        
نگشودند، زيرا که سياست غالب دولت در آن 
زمان، به بهانه حمايت از تـولـيـدات داخـلـي،        
اعطاي هرچه بيشتر اعتبارات و حتي پـايـيـن    
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اي از سيگـارهـاي خـارجـي کـه           بخش عمده

منظور ترانزيت وارد کشور و از آن خـارج   به
شود، باري ديگر به صـورت قـاچـاق از         مي

مرزهاي شرقي و غربي به کشور بازگشته و   
يا به گفته دست انـدرکـاران     .  گردد توزيع مي

صنعت چاي کشور، در شرايط حاکم، بـخـش   
زيادي از محصول داخلي چاي خارج شده و   
پس از اسانس زدن و بسته بندي به عـنـوان     

يـا غـيـر         » قانوني« چاي خارجي از مجاري 
قانوني وارد گرديـده و در داخـل تـوزيـع             

هـاي     مثال ديگر در اين باره حـرف   .  شود مي
بازرگانـي اسـتـان      )  مدير کل( رئيس سازمان 

مـاه     راجع به کمبود پودر شوينده، در بهـمـن  
فضاي روانـي  « آن را  » علت اصلي« است که 

 »مـوج سـرمـاي دوم       « و    » حاکم بر جامعه
وجود برخي موانـع  « قلمداد کرده و ضمناً، به 

گمرکي بر سر راه ترخيص مواد اوليه تولـيـد   
اشاره کرده و در انتها نيـز يـکـي از         » پودر

مشکالت « پودر شوينده را  » معضالت فعلي« 
قابـل تـوجـه      .  کند معرفي مي » خرده فروشي

ها و اخـتـالالت        است که اين قبيل نابساماني
فراوان در اقتصاد کشور، در پي طرح بحث و 

هاي اقتصادي عليه ايران  تهديد اعمال مجازات
هـا، بـاز      و تأثيرات بالفعل و بالقوه اين تحريم

 .هم بيشتر شده است
پاسخ دولت نهم در مورد اعتراضـات مـردم     
نسبت به گراني روز افزون و بـه انـتـقـادات       

ها، عناصر و جريـانـات رقـيـب        برخي رسانه
درون حکومتي در اين باره، در آغاز، انـکـار     

تـوانـد    خواهد و نمي دولتي که نمي.  قضيه بود
اين مسئله را حل کند و حتي از تخـفـيـف آن      
نيز عاجز مانده است، طبق معمول، به انـکـار     

بطوري که رئيـس  .  پرداخت » صورت مسئله« 
دولت، رسماً و علناً، گـرانـي را سـاخـتـه و            

 »هـا    رسانـه « و برخي  » بدخواهان« پرداخته 
اما بعد، هنگامي کـه اعـتـراضـات       .  اعالم کرد

مردمي باال گـرفـت و مـنـازعـات درونـي               
حکومتگران نيز شدت يافت، دولت و بـانـک       

ها  مرکزي هم ناگزير به اعتراف به تورم قيمت
لکن در اينجا نيز تالش اصـلـي آنـهـا         .  شدند

معطوف بدان بوده که گريـبـان خـود را از          
مسئوليت اين گراني کم سابقه رهـا کـرده و       

 .را به گردن ديگران بيندازند »تقصير«
احمدي نژاد، در مصاحبه تلويزيوني خود در   

آذر گذشتـه، ضـمـن طـفـره رفـتـن از                 ۲۵
هاي مستقيم دولت خود در مـورد       مسئوليت

تشديد گراني حاکم، کوشيد که آن را متـوجـه   
و از جمله تورم وارداتـي،     » عوامل خارجي« 

سلسله قوانيـن و مـقـررات        « مجلس رژيم و 
بـانـکـهـا و       « ، برخـي    » خارج از اراده دولت

يک جنگ رواني « ، و باالخره » مؤسسات مالي
 . ، نمايد»سازمان يافته عليه دولت

هايي  ديگر مسئوالن دولتي نيز، کمابيش، حرف
در همين قالب عنوان کردند که بـا انـتـقـادات       
متقابل از سوي نمايندگان مجلس و بـعـضـي      
. ديگر از نهادهاي حکومتي روبـرو گشـتـنـد        

حاصل همه اينها، شانه خـالـي کـردن هـمـه          
مسئوالن حکومتي از مسئوليت مشخص خـود  

شان در زمـيـنـه تـورم        هاي جاري و سياست
کـي  « ها و تکرار همان حکايت معـروف     قيمت

 .بوده است »!بود، کي بود، من نبودم
ها که اخيراً در عـرصـه      بجز برخي محدوديت

هـا     پولي، در مورد اعطاي برخي از انواع وام  
ها و مؤسسات اعتـبـاري    براي بخشي از بانک

برقرار گرديده، اقدامات دولت براي مهار تورم 
: کـنـد     فزاينده جاري، از دوچيز تجـاوز نـمـي     

بـه  .  توصيه کاهش مصرف و افزايش واردات  
عبارت ديگر، عالوه بر وعـده و وعـيـدهـاي         

اوضاع در آيـنـده،    » بهبود« هميشگي مبني بر 
به مـردم در       »امام زمان«اولين پاسخ دولت 

: مورد گراني مايحتاج عمومي ايـن اسـت کـه       
وزراي نفت ونيرو، در برابر !  » مصرف نکنيد« 

دارنـد کـه        کمبود و قطع گاز و برق اعالم مي
. » از اسراف پرهيز کنيـد ...  جويي کنيد  صرفه«

وزير جهاد کشاورزي نيز براي حـل مشـکـل      
کـمـتـر    « کمبود و گراني ميوه، مردم را بـه        

وزير بازرگاني هـم    .  کند توصيه مي » خوردن
که مشکل کمبود و گراني گوشـت و مـرغ و         
تخم مرغ را متوجه وزارت جهـاد کشـاورزي     

تـقـاضـاي    « داند، کمبود پودر را نيـز بـه        مي
 .دهد بازار نسبت مي »کاذب

اما افزايش واردات به منظور مقابله بـا تـورم     
همانطور که رئيس بانک مرکزي و گـروهـي     ( 

کنند و اخيراً هم  ديگر از مسئوالن سفارش مي
ميليارد دالر ديـگـر از حسـاب          1/2برداشت 

ذخيره ارزي براي واردات برخي از کاالها از   
توانـد   هرچند مي)  تصويب مجلس گذشته است

گشايشي مقطعي فراهم آورد، مسلـمـاً چـاره      
ها نبوده و نـخـواهـد         ساز مسئله تورم قيمت

 .بود
الزم به يادآوري است که گرانـي امـروز در       
شرايطي پديدار شده است که حـجـم واردات     

ميـلـيـارد دالر در         ۴۵کشور به رقم بيسابقه 
گذشته از اين، توسل به .  سال بالغ گشته است

هـا،     واردات افزونتر براي تخفيف تورم قيمـت 
هـايـي از        عالوه بر تداوم وابستگي، بـخـش    

صنايع و توليدات داخلي را با رکود بـيـشـتـر     
نـوبـه خـود،         سازد و اين نيز، بـه    مواجه مي

 .کند تر مي وضعيت رکود تورمي را وخيم
هاي مـردم   ها بر توده تحميل تورم شديد قيمت

و بي اعتنايي و يا درماندگي رژيم در مقابله با 
هايي است کـه     تورم، در واقع، معلول سياست

اجرا در آمـده و يـا در          در ساليان گذشته به
حال اجرا است و طي دوره دولت نـهـم نـيـز       

 . تبعات شوم آنها رو به شدت نهاده است
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ها بـود کـه        دراثر مجموعه اين سياست

طي کمتر از دو سال، حجم نـقـديـنـگـي        
موجود با رشدي سرسام آور به بـيـش   
از دو برابر ميزان آن در پـايـان سـال        

اي نيز که براي سال  بودجه.  رسيد ۱۳۸۴
تدوين و تصويب شده اسـت، بـه      ۱۳۸۷

رغم همه ادعاهاي مقامات حکومتي براي 
جلوگيري از تورم، از اين قاعده مستثني 

غالب صاحبنظران اقتصادي، ايـن  .  نيست
زا ارزيـابـي        بودجه را نيز شديداً تـورم 

نه تنها به دليل افزايش عـوارض  :  کنند مي
و ماليات و بهاي کاالها و خدمات دولتي 
که در آن گنجانده شده و نه فـقـط بـه        

هاي  العاده سنگين هزينه خاطر حجم فوق
جاري آن، بلکه حتي به واسطـه مـيـزان      

کـه در     » عمراني« هاي  خيلي زياد هزينه
آن منظور شده است که چون در عـمـل     

به علت مجموعه اختـالالت و شـرايـط        ( 
قابليت اجرا ندارند، )  اقتصادي و سياسي

هاي جاري و اداري و      عمالً جذب هزينه
هـزاران طـرح     .  شـونـد     يا تشريفاتي مي

هـايـي    عمراني، با ميلياردها تومان هزينه
هـاي   که صرف آنها شده، از زمان دولت

صورت نيمه کاره  سابق و فعلي، هنوز به
 . و ناتمام بر زمين باقي مانده است
هـاي     آشکار است که خرج همه اين پول

ها و امکـانـات    گزاف، بدون ايجاد ظرفيت
هـاي تـورمـي         جديد توليدي، گـرايـش    

. نـمـايـد    موجود در اقتصاد را تشديد مي
جدا از هر چيز ديگر، کارنامه اين دولـت  

هـا کـامـالً       در مورد عارضه تورم قيمت
صحبت بر سر ايـن    :  منفي و سياه است

نيست که اين دولت براي مقابله با تـورم  
کاري نکرده است، بلکه اينست کـه ايـن     
دولت نيز، به سهـم خـود، نـرخ تـورم           

درصد و تا جايـي   ۲۰رسمي را به باالي 
که به ارزاق و مايحتاج عمـومـي مـردم      

برابـر آن     ۲شود، به بيش از  مربوط مي
 .افزايش داده است

دار و دسته احمدي نژاد در آغـاز کـار       
دادند که پول نفت را بـر       خود وعده مي

در آن   .  آورنـد    هاي مردم مـي  سر سفره
زمان هم کمتر کسي اين حرف را بـاور    

اکنون، با حاکم شدن گـرانـي و     .  کرد مي
ها و اقـدامـات      تورمي که نتيجه سياست

اين دولت است، باقيمانده سفره نـاچـيـز    
حال کامالً عيان .  شود مردم نيز خالي مي

شده است که اين دار و دسته در واقـع      
براي ربودن نان سفره مردم به مـيـدان     

اند و رژيمي که آنها را بـه مـيـدان       آمده
آورده است، هيچ پروايي جز حفظ بساط 

 . ننگين خود ندارد

در چنين شرايط استثنايي و غالـبـاً غـيـرقـابـل         
بيني، در همه جوامع طبعاً کمبودهايي بـروز   پيش
. گـردد    عمومي مخـتـل مـي      کنند، حمل و نقل  مي

پاسخگويي به نيـازهـاي ضـروري دشـوارتـر          
طور کلي، اختـالالتـي در جـريـان          شود و به مي

وقـوع     هاي اقتصادي و اجتماعي به عادي فعاليت
پيوندد که مشکالت مضاعفي براي مردم پديد  مي
آورد و خساراتي مادي و معـنـوي بـرجـاي        مي
اما پرسش اساسي که در هنگام وقوع .  گذارد مي

شـود،     اين حوادث و شرايط استثنايي مطرح مي
پيش از هرچيز، ميزان آمادگي و چگونگي تدارک 

تر، نـظـام اجـتـمـاعـي و            طور دقيق جامعه و به
اقتصادي حاکم بر آن براي مقابله بـا تـبـعـات         

سؤال ايـن    .  رويدادها و سوانح غيرمترقبه است
است که نهادها ومراجع مسئول کـه در اصـل         

اند، تا چه  براي چنين اموري ايجاد و موظف شده
اندازه براي پيشگيري و يا مواجهه با اين گـونـه   

هايي را جـهـت    حوادث آمادگي دارند و چه تالش
در .  دهـنـد     تقليل تلفات و لطمات آنها انجام مـي   

پرتو اين مالحظات و با توجه به خسـارات بـر       
جاي مانده از اين زمستان سخت، بايد گفت کـه    
رژيم حاکم بر ايران صفحه سياه ديـگـري بـر        

صرفـنـظـر از      .  کارنامه ننگين خود افزوده است
همه خسارتهاي مادي و معنوي ناشي از قـطـع     

ها، تعطيلي مدارس و    ارتباطات و بسته شدن راه
هـاي     ها و بسياري از ادارات، خاموشي دانشگاه

هـا، يـخ      برق در اثر قطع گاز تحويلي به نيروگاه
هـاي آب، سـرمـازدگـي            بستن و ترکيدن لولـه 

بخشي از محصوالت، خـوابـيـدن بسـيـاري از          
صنايع در نتيجه کمبود گاز و برق و سـوخـت،     

، بايد پرسيد که چرا و چگونه در سرزميـنـي   ... و
که ثروت سرشار آن از حيث منابع نفت و گـاز    
شهره جهان است، در عرض چند هفته هـزاران    
نفر از ساکنان آن در اثر کمبود و قطع گاز جـان  

 دهند؟ خود را از دست مي
نگاهي گذرا به آمار توليد، انتقال و مصرف گـاز  
در کشور، پاسخ بـه سـؤال بـاال را روشـن               

دهد کـه     اين بررسي اجمالي نشان مي.  سازد مي
درمورد گاز نيز همانندبسياري ديگراز نيازهـاي  
اوليه و ضروري مردم مانند آب، برق، مسـکـن،   

، آنچه عمالً مطمح نـظـر     ... آموزش و بهداشت و
گردانندگان حکومتي نبوده و نيست، همانا تأمين 

در اين عـرصـه نـيـز، صـرفـاً           .  آن نيازها است
کـنـد،      کفايتي نيست که عمل مي کاري و بي ندانم

بلکه فراتر از آن، دشمني حکومت بـا اکـثـريـت       
عظيم مردمي است که شرايط کار و زيسـت و      
آسايش و آرامش آنها را بـازيـچـه مـقـاصـد             

هاي اقتـصـادي بـانـدهـاي         سياسي و يغماگري
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 محمـود بهنـام
 پايان زمستان و روسياهي جمهوري اسالمي 

زمستان امسال هم، که همراه با سرماي شـديـد،   
چـنـد روز     .  يخبندان و بارش برف فراوان بـود   

رسد و روسياهي بـيـشـتـري        ديگر به پايان مي
. مـانـد     براي رژيم جمهوري اسالمي برجاي مـي 

هاي اين زمسـتـان    گذشته از همه ديگر دشواري
سخت براي مردم جامعه ما، تعـداد قـربـانـيـان        
سرمازدگي و يا گازگرفتگي ناشي از کمـبـود و     

 .شود قطع گاز به چند هزار نفر بالغ مي
درباره اين فاجعه نيز، مانند ديگر فجايعي که در 

دهد، البته آمار و    اين سرزمين به دفعات رخ مي
اطالعات رسمي در دست نـيـسـت و مـراجـع            
مسئول هم، طبق معمول، براي کتمان و يا انکـار  

هـاي     اما بر پايه ارقام و گـزارش .  کوشند آن مي
تـوان     پراکنده و منتـشـر شـده مـوجـود، مـي            

. برآوردي از گستردگي اين فاجعـه ارائـه کـرد       
طبق اين منابع، در حالي کـه آمـار قـربـانـيـان           

 ۲۵۰در استان تهران  ۱۳۸۵گازگرفتگي طي سال 
بوده، تـنـهـا در        )  نفر ۹۷۳و در کل کشور ( نفر 

ماه گذشته، در اين استان حـدود     هفته سوم دي
در هـمـيـن      . اند نفر قرباني گازگرفتگي شده ۲۷۰

امـام  « رابطه، بر اساس گزارش بـيـمـارسـتـان        
تهران، مرگ و مير ناشي از گازگرفتگي  » خميني

تا پايان نيمه اول زمستان امسال، نسبت به سال 
بايد يادآور شد .  قبل، بيش از دوبرابر شده است

که اين آمار مربوط به استان تهران است که در   
ها و مـنـاطـق کشـور، بـا           قياس با ديگر استان

کمترين حد دشواري در مورد کمبود و قطع گاز 
چنانکه سايت خبـر  .  و سوخت روبرو بوده است

به نقل از کارشـنـاسـان وزارت       » روز« رساني 
هزار نـفـر   ۴دهد، امسال بيش از  نفت گزارش مي

. اند ميهنان ما در اثر گازگرفتگي جان باخته از هم
به گفته اين کارشناسان، علت اصـلـي افـزايـش       
تلفات گازگرفتگي، قطع مکرر و مستمر گـاز در      
بسياري از شهرها و روستاهاي ايران بوده کـه    
افراد و خانوارها را در سرماي سخت، ناگزير به 

هـاي     کار انداختـن بـخـاري      استفاده از ذغال، به
غيراستاندارد، دستکاري در رگالتورهاي گاز و   

جدا از مرگ و .  کرده است...  هاي گازي و بخاري
که آماري درباره ( مير ناشي از خود سرمازدگي 

چنان رقـمـي از تـلـفـات،            )  آن در دست نيست
 .سابقه است سابقه وگرنه کم بي

واقع ايامي سخت و نـاگـوار        زمستان امسال به
چهار موج پـيـاپـي    .  براي مردم ايران بوده است

سرما، در فاصله دو ماهه دي و بهمـن، بـخـش      
بسياربزرگي ازشهرها و روستاهاي کشـور را      
در برگرفت که طي آن برودت هـوا در بـرخـي        

درجه زير صفـر و     ۲۰مناطق معموالً معتدل، به 
درجه  ۳۰در بعضي از نواحي سردسير حتي به 

 .پايين صفر رسيد



 ١۵۳اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

هاي نفتي جـهـت      براي تزريق به چاه( طبيعي 
بازيابي نفت باقيمانده، به عنوان مـاده خـام       
صنايع پتروشيمي، مصارف سوخت صنعتـي  

) و خانگي، صادرات به صورت گاز يا مـايـع    
وجود نداشت، بحث و جدل ديگري در مـيـان   

هاي حکومتي در مورد صادرات يا عـدم   جناح
گروهي از آنها، کـه    .  صادرات گاز باال گرفت

کاله مانده بود و  ظاهراً سرشان از اين نمد بي
پروراندنـد،   هاي ديگري را در سر مي يا نقشه

اند که همه توليدات گـازي     خواستار آن بوده
قطعـاً يـا     _ در داخل مصرف و از صدور آن 

گروهي ديگر، برعکس، .  پرهيز شود_  ترجيحاً
در پي آن بوده و هستند که سـهـم هـرچـه         
بيشتري از توليدات گاز صادر و تبـديـل بـه      

دسته اخير، غالباً همان عناصر و   .  دالر شود
مصرف « نهادهايي هستند که همانگونه که از 

نفت و بـنـزيـن در داخـل کشـور               » زيادي
مصرف بيش از « و  » اسراف« اند، از  ناراضي

 »ارزان بـودن زيـادي    « خاطر  به » اندازه گاز
کـوشـنـد کـه، اگـر           آن نيز انتقاد کرده و مي

بتوانند، آن گازي را هـم کـه خـانـوارهـاي            
شهري و روستايي براي گرم کردن منازل و   
يا آشپزي، با بهاي مترمکعبي حدود دو سنت 

کنند، از دست آنها گرفتـه و بـه        مصرف مي
بازارهاي جهاني صادر نمايند تا بـراي هـر       

 .سنت به چنگ آورند ۵متر مکعب آن مثالً 
هـاي     با همه اينها، بواسطه استمرار کشمشک

ماندگي، ناهماهنگي و نابساماني  دروني، عقب
گذاري  شديد طرحهاي توليدي، کمبود سرمايه

هـا     و تکنولوژي خارجي و اخيراً تشديد تنش
المـلـلـي رژيـم و تـهـديـد               در مناسبات بين

هـاي     هاي افـزونـتـر، هـمـان پـروژه           تحريم
صادرات گاز طبيعي هم غالباً دچار تأخير يـا  

در حال حاضـر، حـجـم      .  توقف گرديده است
جمـهـوري   ( اندکي از توليدات گاز به نخجوان 

شود که هميـن   و ترکيه صادر مي)  آذربايجان
مورد اخير هم، به دليل کمبود شديد گـاز در    
داخل، در زمستان امسال دو بـار بـا قـطـع         

در همين حـال،    .  صادرات مواجه گشته است
در جريان کمبود و بحران شديد گاز آشـکـار   
گرديد که ايران با اينهمه مـنـابـع سـرشـار          
گازي، حتي فاقد حداقل ذخاير اسـتـراتـژيـک     
گاز بـراي مصـارف داخـلـي و شـرايـط                 

در يک کالم، تحت حاکمـيـت   .  غيرمترقبه است
جمهوري اسالمي، نه ظرفيت توليـدي کـافـي      
گاز براي پاسخ دادن به نيازهاي روز افـزون  

هاي صادرات آن  داخلي ايجاد شده و نه طرح
به بـهـاي   .  تاکنون به سرانجامي رسيده است

تحميل فشار بيشتر بـراي مـردم و عـقـب             
هـا و       ماندگي شديدتر اقتصاد جامعه، ثروت

هاي طبيعي و انسـانـي فـراوان آن             دارايي
سان در معرض نابودي، حيف و ميل و    بدين

 . غارت حکومتگران قرار گرفته است

هاي رسمي، هم اکنون تنها در           طبق گزارش 
در خليج فارس،         »سلمان«ميدان گازي      
ميليون فوت مکعب گاز        ۱۰۰روزانه حدود    

عالوه بر اينها،    .  رود  دود شده و به هوا مي       
بخش بزرگي از منابع گاز طبيعي ايران،              
خصوصاً در خليج فارس، مشترک يا                

با کشورهاي جنوبي آن بوده و            »مشاع«
برداري به موقع و يا            بنابراين، عدم بهره    

مشترک از آنها، موجب هدر رفتن سهم متعلق        
مهمترين اين ذخائر      .  شود   به ايران مي     

مشترک، همان ميدان گازي معروف به              
است که به ايران و قطر            »پارس جنوبي «

اي که رژيم      لکن در همان دوره     .  تعلق دارد 
جمهوري اسالمي سرگرم جنگ ويرانگر هشت      

برداري   ساله با عراق بود، دولت قطر بهره          
يکجانبه از آن را آغاز کرده و در اين باره              

اما وقتي هم   .  هفت سال از ايران پيشي گرفت      
که اقدامات دير هنگام براي اکتشاف، حفاري         

برداري از برخي مخازن، و بويژه            و بهره 
هاي خارجي    پارس جنوبي، با جلب سرمايه      

شروع شد، خود اين امر نيز در بستر                  
هايي که همواره در مورد منابع نفتي و           رقابت

در وزارت نفت رژيم جاري بوده است، موجب 
اي در بين     هاي تازه   ها و کش و قوس      کشمکش

تأسيس .  دستجات درون حکومتي گرديد        
نه دولتي  (  »شترمرغي«هاي اقماري      شرکت

، ورود برخي بنيادهاي           )نه خصوصي   
حکومتي به اين عرصه، تغيير و تعويض مکرر        

، ضمن آنکه زمينه             ...ها و         مديريت
هاي مالي کالني را فراهم ساخت،        سوءاستفاده

ها در عرصه توليد        موجب تداوم نابساماني   
هاي ميدان  »فاز«چنانکه از مجموعه     .  گرديد

فاز را در بر        ۲۵که حدود    (پارس جنوبي    
فاز آن به مرحله       ۵، تا کنون تنها       )گيرد  مي

توليد رسيده و چند فاز ديگر نيز که قرار بود           
برداري   قبالً يا طي سال جاري آماده بهره          

در .  شود، با تأخير مجدد مواجه گشته است        
اين ميان، دار و دسته رفسنجاني که آغازگر          
اين اقدامات بودند، سهمي به چنگ آورده و           

اينان .  هاي خاتمي دادند    جاي خود را به آدم     
نيز بعد از تصاحب بخشي ديگر از قراردادها         

نژاد   را براي باند احمدي     »صحنه«و امکانات،   
اين دسته نيز در همان گام اول،        .  خالي کردند 

ميليارد دالري احداث خط لوله        ۲/۱اي    پروژه
را به سپاه پاسداران اعطا کرده و سپس              

پارس   ۱٦و    ۱۵برداري فازهاي     هاي بهره   طرح
جنوبي را هم به سرکردگان همين نهاد واگذار        

  .نمود
ها و منازعات جناحي،       در زمينه همين رقابت    

هاي توليد چندان        در حالي که نه برنامه         
هاي صادرات گاز،     پيشرفتي داشت و نه طرح     

و اساساً هيچ برنامه جامع و منسجمي در             
 زمينه نفت و گاز و بويژه مصارف متنوع گاز 

  13صفحه 
بر پايه آمارهاي موجـود، ايـران نـه تـنـهـا             
چهارمين کشور صادرکننده نفت جهان اسـت،  

تـريـلـيـون      ۲۸بلکه با برخورداري از بيش از 
درصد کل  ۱٦حدود ( متر مکعب ذخيره طبيعي 

، از حيث اين منبع مـهـم و       ) ذخائر گاز جهان
استراتژيک انرژي در رديف دوم جهاني جـاي  

اين منابع از ساليان پيش شناخته شـده    .  دارد
طوري که صادرات گاز طبيعي ايـران   بوده، به

اما توليد .  سال دارد ۴۰اي نزديک به نيز سابقه
گاز طبيعي قابل مصرف ايران، طـبـق ارقـام        

ميليون مترمـکـعـب در       ۴۷۰رسمي، از حدود 
درصد گـاز   ۵۰نزديک به .  رود روز فراتر نمي

طور متوسط بـه مصـرف        توليدي روزانه، به
رسد،  مي)  جهت پخت وپز وايجاد گرما( خانگي 
درصد آن بعنوان سوخت، در صنايع  ۱۵حدود

مصرف )  عمدتاً آهن و فوالد و سيمان( کشور 
شود و باقيمانده آن نيز براي مصرف خود  مي

ها و يا صنايع پتروشيمي و نيز بـه     پااليشگاه
هاي توليد برق اختصاص داشـتـه و        نيروگاه

در .  شـود    سهم اندکي از آن هم صـادر مـي      
همين حال، مقاديري گاز از ترکمنستـان هـم،     

هاي شمـالـي کشـور       جهت مصرف در استان
درصـد مصـرف        ۵گردد که حدود    وارد مي

 .کند داخلي گاز طبيعي را تأمين مي
هاي گذشته، چوب، تپاله و زغـال، و     در دوره

سپس نفت سفيد و مازوت و گازوئيل و گـاز    
مايع، بخش عمده نـيـازهـاي خـانـوارهـا و             

هاي اقتصادي براي سوخت را فـراهـم    فعاليت
ولي از حدود چهاردهه پـيـش کـه        .  کردند مي
کشي گاز در شهرها و برخي از روستاها  لوله

شروع شد و گسترش يافت، تدريجاً مصـرف    
گاز جايگزين زغال، نفت و گـازوئـيـل شـد،           
عادات مصرفي مردم نيز نتيجتاً دچار تغـيـيـر    
گرديد و سهم گاز در تأمين سوخت روز بـه      

چنان کـه بـرآورد بـرخـي         .  روز افزونتر شد
دهد، براي پاسخگـويـي    کارشناسان نشان مي

اعم از خانگـي و    ( به احتياجات فزاينده داخلي 
 ۱۵تا    ۱۰، توليد گاز بايد ساالنه بين ) صنعتي

 .درصد افزايش يابد
با وجود شناسايي اهميت منابع گاز طبيعي و   

صرفنظـر از    ( همچنين نياز روز افزون داخلي 
، بـه دلـيـل کـمـبـود و             ) مسئله صادرات گاز

هاي شديد تأسيسات زيربنايي توليـد   نارسايي
و انتقال گاز، احتياجات اقتصاد کشور به ايـن  

که ضمناً آلودگي کمتري هـم از    ( منبع انرژي 
) کـنـد     هاي فسيلـي ايـجـاد مـي         ديگر سوخت

برآورده نشده ودرهمين حـال، بـخـشـي از         
توليدات گاز طبيعي همراه با استخراج نفت نيز 

اين مسئله که از .  رود سوزانده شده و هدر مي
ساليان گذشته گريبانگير صنعت نفت ايران و   
همچنين مورد توجه افکار عمومي بوده، هنوز 

 . هم کمابيش به قوت خود باقي است
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جهرمي وزير کار دولت احـمـدي نـژاد در          
در گفتگـو   ۱۳۸٦شهريور ماه سال  ۲۵تاريخ 

با خبرگزاري فارس از طرح جديد وزارت کار 
. براي تأمين معاش و مسکن کارگري خبر داد

در ”  عـلـمـي   “ نتايج يک ارزيـابـي     « :  وي گفت
هزينـه خـانـوار کـارگـران کـه از سـوي                  
کارشناسان وزارت کار و امور اجـتـمـاعـي       

 ۵۰دهد کـه بـيـش از             انجام شد، نشان مي
درصد درآمد اکثر کارگران صرف هـزيـنـه      

شود، برخي از کارگران حتي بيش  مسکن مي
درصد درآمدشان را صـرف هـزيـنـه        ٦۰از 

: وي تصريح مي کـنـد کـه       .  » کنند مسکن مي
) معاش و مسـکـن  ( اگر براي حل اين مشکل « 

دستمزدها را افزايش دهيم، بـه نـحـوي بـا           
شويم که بـيـشـتـر        مشکل تورمي روبرو مي

موجب زيان و ضرر کارگران و اقشار آسيب 
پذير جامعه خواهد بود، از يک طرف ما براي 
کمک به کارگران يک مقدار دستمزدها را بـاال  

خـاطـر تـورم         بريم، اما از طرف ديگر به مي
حاکم برفضاي اقتصادي جامعه، قدرت خريد 

جهرمي تاکيد دارد   .  » يابد کارگران کاهش مي
متاسفانه افزايش تورم و کاهش قـدرت    « :  که

دهد که افزايش  خريد کارگران، عمال نشان مي
دستمزد هيچ نقش مًوثر و کارآمدي در تأمين 

هاي کارگران و کاهش سهم مسکن در    هزينه
وي اضافه .  » هزينه خانوار آنان نداشته است

بنابراين مجموعه وزارت کاروامور « :  مي کند
اجتماعي بررسي چند موضوع را در دستـور  
کار خود قـرار داد و در اولـيـن گـام از                 
کارفرمايان خواستيم در تأمين جيره و بـن      

 .»غير نقدي، خودشان اقدام کنند
البته تمام طرح واقدامات خيرخواهانه و چاره 

وزيـر و وزارت      ”  علمي“هاي  انديشي و يافته
چرا که .  يابد مطبوعش به همين جا خاتمه نمي

ما براي اين مشـکـل دو       « :  افزايد جهرمي مي
 ۲کار انجام داديم اول آنکه بن کارگران را از 

هزار تومان در    ۴و  ۸۳هزار تومان در سال 
  ۸۵هزار تـومـان در سـال             ۱۰به  ۸۴سال 

دوم آنکه از کارفرمايان خواستـيـم   .  رسانديم
  .»اين مبلغ را خودشان ماهانه بپردازند

کوشد تا بر اساس آنـچـه خـود         جهرمي مي
دستمزد هيچ نقش موثر ( خواندش  مي”  علمي“ 

... و کارآمدي در تأمين هزينه هاي کارگران و
نتيجه گيري کند که نيـازي بـه     )  نداشته است

. تعيين حداقل دستمزد و يا افزايش آن نيسـت 
کوشد اين موضوع را پنهان کـنـد    جهرمي مي

که چنين وضعيتي حاصل کدام راهبردهـا و    
هائي و بر اسـاس مـنـافـع چـه           چه سياست

 .کساني فراهم آمده است
ابراهيم نظري جاللي مـعـاون روابـط کـار           

آبان مـاه   ۲٦وزارت کار و امور اجتماعي در 
کتابچه « :  سال جاري به خبرگزاري مهر گفت

مزد براي طرح در شوراي عالي کـار آمـاده     
شود و بر اين اساس در نيمه دوم اسفـنـد    مي

ماه سال جاري مزد جديد کـارگـران اعـالم        
مـنـظـور       به« :  وي همچنين گفت. »خواهد شد

آماده کردن برنامه اوليه کتابچه مـزد بـراي     
طرح در شـوراي عـالـي کـار، از تـمـام                   

هاي تـولـيـدي،     نظران اقتصادي، بنگاه صاحب
، کارفرمايان در ايـران و غـيـره،        ” کارگران“ 

 .»نظرخواهي شده است
اما در ديماه سال جاري جهرمي در کفتگو بـا  

تـعـيـيـن حـداقـل         « :  گـويـد   نامه آتيه مي هفته
. » دستمزد منوط به تعيين نرخ بيکاري اسـت   

ديـمـاه سـال جـاري در              ۲٦وزير کار در 
گفتگوئي ديگر با خبرگـزاري فـارس اعـالم        

کارگران بر  ٨۷حداقل دستمزد سال « :  کند مي
 .»شود اساس تورم پايان بهمن تعيين مي

ديماه سال جاري خبرگزاري مهـر در     ۲۴در 
گزارشي از تشکيل ستاد مزد براي تـعـيـيـن       
حداقل حقوق و دستـمـزد در سـال آيـنـده            

بر اساس اين گزارش، يکي .  کارگران خبر داد
از اهداف تشکل ستاد مزد، تعـيـيـن حـداقـل        

بر اساس اطالعات  ٨۷حقوق و دستمزد سال 
اين سـتـاد پـس از          « .  فراگير و واقعي است
ها براي تعييـن حـداقـل       نظرخواهي از کارگاه

دستمزد کارگران و بررسي آن، پيشنـهـادات   
. » کنـد  خود را به شوراي عالي کار ارسال مي
گروه «: گزارش بر اين موضوع تاکيد دارد که

هاي مطالعاتي وزارت کار و ستاد مزد نتيجه 
بررسي هاي خود در باره سبد هزينه خانوار 

 .»را به شوراي عالي کار ارائه خواهند کرد
موسي الرضا ثروتـي عضـو کـمـيـسـيـون            

ديماه در مورد تعييـن   ۲٦اجتماعي مجلس در 
حداقل دستمزد کارگران و چـگـونـگـي آن،         
ضمن اشاره به عواملي در ايـن مـورد بـه          

توجه به مـواردي    «: گويد خبرگزاري مهر مي
چون نرخ تورم، هزينه هاي زندگي کارگـران،  
توانائي پرداخت کـارفـرمـايـان، وضـعـيـت          
اقتصادي جامعه و فروش و توليد محصوالت 

 .»مختلف ضروري است
بايد بررسي شود بـا  «  : وي همچنين اظهار داشت
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اما پيش از دنبال کردن موضوع، تاهمين جـا    
هاي ضد کارگـري   بايد گفت که عمق سياست

هـا و       از بافتـه .  جناب وزير روشن مي شود
توان چـنـديـن نـتـيـجـه           هاي ايشان مي يافته

البته جهـرمـي بـر      .  و اخالقي گرفت » علمي« 
سياق مألوف خود بخش بسيار کوچـکـي از     

کند تا قسمت اصلي  حقيقت را ناچارأ بيان مي
اعـتـراف   .  و مهم آن را کتمان و پنهـان کـنـد     

وزير کار به وضعيـت دردنـاک مـعـاش و           
هاي خـانـوار آنـان         مسکن کارگران و هزينه

افشاء حـقـايـقـي     .  اي نيست ابداً موضوع تازه
تـوانـنـد     است که هيچيک از مقامات رژيم نمي

آنرا کتمان کنند و مهم تر آنـکـه، امـروز در        
ايران مردم، کارگران و مزد و حقوق بگيـران  
اين موضوع را با تمام وجود خود حس مـي    
کنند و از آن آگاهند و داليل و تحليـل آن را      

تر از جهرمي ارائـه   تر و حقيقي تر، واقعي دقيق
مي کنند و انگشت اشاره آنان بسـوي رژيـم     

 .رود جمهوري اسالمي نشانه مي
دانند، در حالي کـه   کارگران بخوبي اين را مي

حقوق آنان تا چند برابر زير خط فقر تعيـيـن   
شود، چرا جهرمي تعيين حداقل دستمزد و  مي

بـه کـارگـران         » کـمـک  « يا افزايش آن را       
نماياند و يا اينکه جهرمي چگونه حـداقـل      مي

دستمزد را با مجموع دريافتي کارگران ماننـد  
... مندي، بن و کمک هزينه مسکن و   حق عائله

را که خود بخشي از دستمزد پرداخت نشـده  
کارگران است با حداقل دستمزد مخـدوش و    

 .کند تحريف مي
امروز براي همه مـزد و حـقـوق بـگـيـران             

روشني آفتاب ملموس و قابل درک اسـت       به
که دستمزد و حقوق آنان فقط در حد بقا در   
لحظه و يا همان بخور و نمير است و از ايـن    
رو با چنين دستمزدهائي، موضوعاتي ماننـد  
معنويات و خودسازي، فرهنگ، سينما، تفريح 
و شادي، مطالعه و مسافرت، آينده خـود و      
فرزندان، تأمين اجتماعي و بيـمـه درمـان و        
بازنشستگي و خـالـصـه زنـدگـي انسـانـي            

داران و      کارگران، به بازيچه دست سرمـايـه  
 .رژيم حامي آنان تبديل شده است

 کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 آفريني در تعيين حداقل دستمزد كارگران اغتشاش
هاي جمهوري اسالمي بطـور   رشته تحرير در آمده است و اساسا سياست مطلب حاضر مدتي پيش به

عام و همچنين وزارت کار و امور اجتماعي رژيم را به صورت اخص در عرصه تعيين حداقل دستمزد، 

هاي ناظر بر آن، دامنه شمول، ضوابط ومعيارهاي تعيين آن و چگونگي تعيين ميزان حداقل  سياست

اسفندماه روابط عمـومـي وزارت کـار و امـور              ۲٦در تاريخ .  دهد دستمزد، مورد بررسي قرار مي

درصد افزايش  ۲٠( ريال  ۷۳۲٠٠به ميزان روزانه  ١۳٨۷اجتماعي حداقل دستمزد کارگران را براي سال 

به اين ترتيب ميزان حداقل دستمزد سال آينده كارگـران بـا     .  اعالم نمود)  ٨٦نسبت به دستمزد سال 

. تومان رسـيـد   ٦٠٠هزار و  ۲١۹، به ٨٦هزار تومان در سال  ١٨۳درصد افزايش نسبت به  ۲٠محاسبه 

اين درحالي است که خط فقر بنا به اعتراف خود مسئولين حکومتي، نزديک به دو برابـر ايـن رقـم        

 .هزار تومان ارزيابي شده است ۴٠٠يعني 



 ١۵۳اتحـاد کـار     ١۶صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

اي    گـونـه   رونق اقتصادي به.  شود واگذار مي
خواهدبود که اشتغال مولدافزايش يافته ونرخ 

) ۲(».يابد بيکاري کاهش مي
 ).آذر١۲خبرگزاري فارس(

هاي راهبردي وزارت  در ادامه تعيين سياست
کار، علي هاشمي دبير ستاد تدوين بـرنـامـه      

 ١۴پنج ساله پنجم در حوزه بـازارکـار در         
آذرماه سال جاري در گفتگو با خـبـرگـزاري    

سـالـه پـنـجـم         مهر خبر از تدوين برنامه پنج
تـدويـن بـرنـامـه        « :  وي مي گـويـد    .  دهد مي
ساله پنجم در حوزه بازارکار با نـگـاهـي     پنج

هاي فعال، حمايتـي   جامع و مبتني بر سياست
و تنظيمي اقتصاد کالن در وزارت کـار و          

وي تصـريـح مـي      .  » امور اجتماعي آغاز شد
با توجه به نقاط ضعف و قوت و نـيـز     « :  کند

هاي اول تا چهارم توسـعـه و      عملکرد برنامه
هاي ناشي از معضل بيکاري در کشور  دغدقه

هاي چـنـداليـه       و همچنين پيچيدگي و ويژگي
بازار کار، ساختار سازماني تدوين برنامه در 

وي .  » گيري است اين وزارتخانه درحال شکل
فرابخشي بـودن مـاهـيـت       « :  تصريح مي کند

بازار کار و تمايل چند وجهي سياست هـاي    
گـذاري     مذکور در اين حوزه و نيـز تـأثـيـر      

ها، دقت نظر  اجتناب ناپذير آن بر ساير حوزه
هاي پنج سـالـه    مضاعفي را در تدوين برنامه

 .»پنجم در حوزه بازار کار نياز دارد
هـايـي،      بر اساس چنين راهبردها و سياسـت 

وزيرکار و وزارت کار و امور اجتماعي براي 
هاي اقتصادي کـه شـرح آن          پيشبرد برنامه

رفت و همچنين فراهم کردن کارگـران ارزان    
بـهـره وري     « قيمت و مطيع و برخوردار از   

، تعرض و تهاجم جديدي را علـيـه   ) ۳( » رقابتي
کارگران و مزد و حـقـوق بـگـيـران آغـاز             

حوزه تعيين حداقل دستمزد يکي از   .  اند کرده
 .هاي اين تعرض و تهاجم است عرصه

يادآوري اين نکته نيز خالي از اهميت نخواهد 
بود که با توجه بـه اوضـاع و مـوقـعـيـت               

هـا و       کارگران و انباشته شـدن خـواسـت       
مطالبات آنان و هـمـچـنـيـن ادامـه رونـد                
اعتراضات و اعتصابات کارگران، اغـتـشـاش    
آفريني وزيرکار در تعييـن مـيـزان حـداقـل          

اي سنجش و سنداژ واکـنـش      دستمزد، بگونه
کارگران نسبت به اين موضوع نيـز خـواهـد      

اغتشاش آفريني وزير کار در تـعـيـيـن       .  بود
 ٨۷ميزان حداقل دستمزد کارگران در سـال    

را با رويکردي ديگر نيز بايد مـورد تـوجـه        
اش برآنند تـا   وزير کار و وزارتخانه.  قرار داد

ظاهري مورد قبول در عرصه بين الـمـلـلـي       
هـائـي مـانـنـد           بطور مثال در نزد سازمـان ( 

از خـود بـه مـعـرض           )  سازمان جهاني کار
بدين منظور آرايـش چـهـره      .  نمايش بگذارند

در  » قانوني« رژيم و وزارت کار وارائه شيوه
تعيين ميزان حداقل دستمزد، آنان را مجبـور  

 17صفحه  شکلي فرمايشي،  سازد تا به مي
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اگر حقوق کارگران را افزايش وياکاهش دهيم 

در اين رابطه متاسفانه در   .  افتد چه اتفاقي مي
هائي را داريم که به دليـل   حال حاضر کارگاه

ثروتي تاکيـد  .  » اند برخي فشارها تعطيل شده
با توجه به اينـکـه افـزايـش نـرخ          « :  دارد که

دستمزد براي کارمندان و بازنشستـگـان در     
درصد در نظر گرفته شده است،  ٦سال آينده 

افزايش بيش از حد نرخ حـداقـل دسـتـمـزد          
کارگران و عدم تطابق با نرخ ياد شده، خـود    

شود که بـايـد در ايـن         موجب نارضايتي مي
 .»ها را متناسب در نظر گرفت ارتباط افزايش

يادآوري اين موضوع اهميت فراوان دارد کـه  
جهرمي طي دو سال گذشته سياست تعيـيـن   
حداقل دستمزد را در دو سطح متفاوت بـراي  
کارگران قراردادي و دائم و همچنين تعـيـيـن    

. اي را دنبال کرده است حداقل دستمزد منطقه
ديماه گذشته به خـبـرگـزاري مـهـر           ۲۴در 
عنوان حداقـل   اعالم يک نرخ پايه به« :  گويد مي

هـاي     دستمزد، به معني تبعيت هـمـه گـروه       
کارگران از آن نيسـت و در ايـن ارتـبـاط             

توان براي تأمين انگيزه و در مواردي کـه   مي
هاي زندگي کارگران بيـشـتـر از حـد          هزينه

 .»معمول است، نرخ را متغير در نظر گرفت
در همين حال محمد تقي حاج قاسمي رئـيـس   

ديـمـاه بـه       ١٨سازمان کار استان تهران در 
سازمان کار اسـتـان     « :  خبرگزاري مهر گفت

 ۵٠٠تهران توانسته است بـا جـمـع آوري            
کاربرگ حاوي سئواالت مختلف در زمـيـنـه      
نحوه تعيين حداقل دستمزد کارگران و ارائـه  
آن به وزارت کار و امور اجـتـمـاعـي، ايـن          
وزارتخانه را در تصميم گيري در تـعـيـيـن         

وي يـادآوري    .  » حداقل دستمزد ياري کـنـد    
هـاي     توجه به پايـداري بـنـگـاه      « :  کند که مي

اقتصادي و تـوان پـرداخـت آنـهـا امـري               
و در نتيجه تعيـيـن حـداقـل        » ضروري است

تابعي از دو متغـيـر يـکـي تـورم          « دستمزد 
موجود در کشور و ديگري تـوان پـرداخـت      

 .»کارفرمايان است
هاي عريض و طويلي که به آنـهـا      نقل و قول

اشاره رفت بيانگر اغتشاش آفريني وزيـر و    
وزارت کار و اموراجتماعي رژيم در حـوزه      

هاي ناظـر   دستمزد و سياست ) ١( تعيين حداقل
بر آن، ضوابط و معيارهاي تـعـيـيـن آن و         
همچنين چگونگي تعيين ميزان و حوزه تأثيـر  

 .و دامنه شمول آن است
هاي اخير اشاراتي از سوي وزير  حتي در ماه

کار در باره احتمال عدم افزايش دستمـزدهـا   
مربـوط  .  براي سال آينده صورت گرفته است

دانستن ميزان حداقل دستمزد کـارگـران بـه      
تـوان پـرداخـت      “ و يـا    ”  تعيين نرخ بيکاري“ 

” وضعيت اقتصادي جامعه“ و يا ”  کارفرمايان
 تعيين “و يا ” فروش و توليد محصوالت“و يا 

و يا همچنين ”  دونرخي ميزان حداقل دستمزد
تعيين منطقه اي حداقل دستمزد، عـالوه بـر       

هاي ضد کارگري  آنکه اساساً بيانگر سياست
اين نظام است که برآيند و منتج راهبردهائـي  
است که در عرصه اقتصادي و مـنـاسـبـات       
بازار کار بوسيله کل نظـام بـطـور عـام و           
وزارت کار و اموراجتماعـي بـطـور خـاص         

 .شوند تدوين، اجرا و پيگيري مي
ها تصويرگر تمـهـيـدات رژيـم        اين سياست.  

براي حذف قانون کار، حاکم کـردن قـانـون      
جنگل و حاکميت بي قانوني در مناسبات کـار  

تـر بـه        و تعرض و تهاجم جديد و گسـتـرده  
انتقال هر چه بـيـشـتـر بـار          .  کارگران است

بحران ساختار اقتصادي ايران بر دوش مـزد  
. و حقوق بگيران يکي ديگر از اهداف آن است

داران خصـوصـي و      در شرايطي که سرمايه
دولتي از همه تسهيالت و امکانات اقتصـادي،  

هـاي   سياسي، حقوقي از جمله استفاده از وام
هاي مالياتي، تقليـل نـرخ حـق         کالن، بخشش

السهم بيمه کارگران، حق اخـراج کـارگـران        
بـرخـوردارنـد،    ...  بدون ارائه هيچ دلـيـلـي و     

کارگران حتي از دريافت حقوق معوقه چندين 
ها در  اين سياست.  ماهه يا ساله خود ناتوانند

درجه اول تأمين امنيت سـرمـايـه، امـنـيـت           
داران داخلي و خارجي، خصوصي و    سرمايه

هاي بانک جـهـانـي و       دولتي، اجراي سياست
المللي پول و پيوستن به سازمان  صندوق بين

هـاي     تجارت جهاني و پيـگـيـري سـيـاسـت        
هـاي     نئوليبرالي آنها و خصـوصـي سـازي       

گسترده در صنايع راهبردي و مادر، بانک ها 
بي دليل نبوده و   .  کند را دنبال مي...  و بيمه و

ماه گذشتـه جـهـرمـي بـا           نيست که در آبان
تکذيب خبر استعفاي خود، از تدويـن چـارت     

هاي  سازماني وزارت کار بر اساس ماموريت
ضـمـن   « :  گـويـد     وي مـي .  دهد جديد خبر مي

همساز کردن بدنه وزارت کار با مـامـوريـت    
جديد به دنبال ايجاد اشتغال پايدار هستيم و   
از اين رو ضمن روآوردن به مشاغل جديد و 

توانند کسب و کـار   نوآوري، از افرادي که مي
وي .  » کنيـم  جديدي را تعريف کنند حمايت مي

وزارت کــار شــمــاي     « :  شــود   يــادآور مــي  
سازماني خود را بر اساس ماموريت جـديـد     

دنـبـال جـهـش در            تعريف کرده است و بـه 
 .»اقتصاد و مولد کشور است

اين ماموريت جديد را جهرمي چنـيـن بـيـان       
گستـرش سـهـم وزارت کـار در             « :  کند مي

هاي اقتصادي دولت، تدويـن و     تصميم گيري
هائـي کـه ارتـبـاط          اجراي برنامه و سياست

هاي ابالغي اصـل     مستقيم با اجراي سياست
: افـزايـد   جهرمي مي.  » قانون اساسي دارد ۴۴
اگر کامال اجرا  ۴۴هاي ابالغي اصل  سياست« 

شود تنها به معني واگذاري صنايع نيسـت و    
 کارها به بخش عمومي، تعاوني و خصوصي 
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  16صفحه 
جانبه گـرائـي را درايـن بـاب              مضحکه سه

بخصوص بـا تـوجـه بـه         .  نمايش بگذارند به
و  ٨۷هاي بنيادين کار مانند مقاوله  نامه مقاوله

هاي دسـتـه    در مورد عقد قرارداد و پيمان ۹٨
هاي مستقـل کـارگـري و         جمعي ميان تشکل

از اين رو جهرمـي از زمـان       .  سرمايه داران
گماشته شدن به وزارت کار کوشيـده اسـت     

هاي دست ساز خود را چه در عرصـه   تشکل
داران را    هاي سرمايه و چه تشکل » کارگري« 

در شرايط فعلي دو کانون عالي .  بوجود آورد
کارفرمائي، خود را صاحب رأي و نـمـايـنـده     

همچنيـن دو کـانـون        .  دانند داران مي سرمايه
عالي هماهنگي شوراهاي اسـالمـي کـار در        

ساز جـهـرمـي     يکي دست.  کشور وجود دارند
از ميان جوامع اسالمي کار و نيروهاي بسيج 

امنيتي طرفـداران دولـت     _  و باندهاي نظامي 
ساز خانه کارگـر   احمدي نژاد و ديگري دست

هـاي     از ميان اين تشکل.  و وزيران سابق کار
ساز قرار است يکـي بـه نـمـايـنـدگـي             دست

داران و ديگري به نمايندگي از سـوي   سرمايه
در شوراي عالي کار جهت تعيين  » کارگران« 

 .ميزان حداقل دستمزد شرکت کنند
مبارزه براي افزايش دستمزد در شرايطي که 
حداقل دستمزد کارگران در ايران چندبار زير 
خط فقر قرار دارد، ضرورتي انـکـارنـاپـذيـر      

 طور طبيعي مقاومت و  اين وضعيت به. است

زمان محکوميت يک سال      ۲٠٠٨مارس    ۲۳در
رسيد و    پايان مي   زندان محمود صالحي به    

طور که گزارش      آن.  شد  بايست آزاد مي     مي
ارتباط با  «شده است، محمود صالحي به          

منظور انتشار    افرادي در خارج از زندان به       
با ديگر زندانيان در حال       »هاي همبستگي   پيام

اعتصاب غذا و دانشجوياني که در بازداشت        
آيد که    نظر مي   به.  هستند متهم شده است     

اتهامات جديد با هدف توجيه ادامه بازداشت        
 . محمود صالحي انجام شده است

عفو بيِن الملل، کنفدراسيون بين المللي              
و )  سي.  يو.  تي.  آي(هاي کارگري      اتحاديه

. آي(فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل         
نگران هستند که اتهام جديد اقامه         )  اف.  تي

شده عليه محمود صالحي واکنشي باشد به         
 ۲٠٠٨مارس      ٦المللي در روز          بسيج بين 

توسط اعضاي اتحاديه کارگري و عفو             
الملل در سراسر دنيا که خواستار آزادي          بين

او و منصور اسالو، يک فعال ديگر اتحاديه           
 .کارگري مثل او شدند

محمود صالحي، رئيس سابق اتحاديه              
 کارگران خباز شهر سقز، بعد از يک تظاهرات 

 ۲٠٠۴مناسبت اول ماه مه         آميز به   مسالمت
او بعد از آخرين دادگاهش در        .  دستگير شد 

اقدام عليه  «، به اتهام     ۲٠٠۷مارس    ١١روز  
، ۲٠٠۷آوريل    ۹زنداني شد و در       »امنيت ملي 

او يک سال محکوميت را همراه با سه سال           
 .حبس تعليقي شروع کرد

محمود صالحي يک زنداني عقيدتي است و          
تفاضاي ماه  .  نيازهاي پزشکي درازمدت دارد   

توسط دکترش مبني بر معالجه          ۲٠٠۷مه  
تخصصي در خارج از زندان، ناديده گرفته          

او از بيماري شديد کليه رنج          .  شده است 
خاطر آن به عمل دياليز نياز           برد که به     مي
همچنين به او گفته شده است که دچار         .  دارد

گزارش  ۲٠٠۷در دسامبر. نارسايي قلبي است
شد که او ورم روده خطرناکي دارد که ممکن         

سالمتي .  است به بيماري کليوي مربوط باشد     
وي در معرض خطر جدي است، و گزارش           
شده است که او در نتيجه مشکل فشار خون،         

 .شود در زندان مکررا بيهوش مي
گفته   »سي.  يو.  تي.  آي«دبير کل   "  گاي رايدر "

اين اسفناک است که محمود صالحي       «:  است
 براي شرکت در يک تظاهرات اول ماه مه 

بايستي زنداني مي شد، يک نمايش همبستگي         براي آزادي محمود صالحي
کارگري که بيشتر بايد باعث جشن وشادماني       

 .»باشد تا سرکوب
عفو بين الملل، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه       

و فدراسيون  )  سي.  يو.  تي.  آي(هاي کارگري   
) اف.  تي.  آي(جهاني کارگران حمل و نقل          

خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط             
محمود صالحي و منصور اسالو و اطمينان از        
دسترسي فوري محمود صالحي به معالجه         
پزشکي تحصصي که به آن احتياج دارد،             

 .هستند
اظهار   »اف.  تي.  آي«ديويد کرالفت، از طرف      

رسد که مقامات ايران      نظر مي   به«:  کرده است 
خواهند محمود صالحي را در رابطه با             مي

تظاهرات اول ماه که در پيش است به سکوت          
اگر چه ممکن است بتوانند که او را  . وادار کنند

درزندان نگاه دارند، اما صداي صدها هزار          
هاي کارگري که      فعال حقوق بشر و اتحاديه      

اي   خواهان برسميت شناخته شدن حقوق پايه      
کارگران در ايران هستند را خاموش نخواهند        

هرسه سازمان به تالش    «:اواضافه کرد .  »کرد
خستگي ناپذيرشان در کنار جنبش مستقل          

هاي کارگري ايران براي خواست             اتحاديه
رسميت شناخته شدن حقوق انساني مردم         به

 . »دهند شاغل در ايران ادامه مي

انگيـزد   اعتراضات و مبارزه کارگران را برمي
تحقق مطـالـبـات    .  دهد و گسترش و شدت مي

کارگران، سدکردن تعرضات وتهاجم رژيم و 
عقب راندن آن، بدون متشکل شدن کارگـران  
در سطح کارگران ايران در جنبش سراسري، 
آگاهانه و مستقل و همچنين در تشکـل هـاي     

 . مستقل در محيط کار، غير ممکن است
 

جـمـهـوري       ١۳٦۹قانون کار مصـوب       ۴١ماده   -)  ١(
اسالمي، شوراي عالي کار رژيم را موظف به تـعـيـيـن     
ميزان حداقل دستمزد براي کارگران در نقاط مخـتـلـف    

 :سازد کشور يا صنايع مختلف برپايه معيارهاي ذيل مي
حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمي که از   -١

سوي بانک مرکزي جمهوري اسـالمـي ايـران اعـالم           
 .شود مي
حداقل مزد کارگران بدون آنکه مشخصات جسـمـي     -۲

هاي کار مـحـول شـده را         و روحي کارگران و ويژگي
اي باشد تا زنـدگـي      اندازه مورد توجه قرار دهد بايد به

يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمـي  
بانک مـرکـزي    ٨۵در سال .  شود را تأمين کند اعالم مي

درصد اعالم کرد، چند ماه بعـد    13/6ابتدا نرخ تورم را 

همين بانک در گزارشي با بررسي اقالم و خدماتي کـه    
به سبد جديد شاخص محاسبه تورم اضافه شدند اعالم 

با به روز آوري سالپايه، نرخ تـورم در سـال         « :  کرد
درصد بر مبناي سالپايـه قـديـم        13/6که معادل  ١۳٨۵

درصد بر مبناي سالپايه جديد  ١١/ ۹اعالم شده بود، به 
از اين رو، در تعيين حـداقـل دسـتـمـزد        .  » کاهش يافت

داران و      بوسيله گروه باصطالح سه جانبه سـرمـايـه     
هاي دست ساز جهرمـي از مـيـان         تشکل(   » کارگران« 

امنيـتـي     -جوامع اسالمي کار و بسيج و باندهاي نظامي
وگروه دولت توافق کردند ) وابسته به دولت احمدي نژاد

 که بطورسرجمع، سطوح مزدي مطابق تورم اعالم شده 

در حـالـي کـه      .  از سوي بانک مرکزي رژيم تعيين شود
هـاي     ديگر مراکز رسمي دولتي از جمله مرکز پـژوهـش  

مـنـابـع    .  درصد اعالم کردند  22/4مجلس، تورم را برابر 

 ۵٠داران تورم را بيـش از       مستقل و حتي خود سرمايه
هم اکنون بر اساس اطالعات منابـع  .  درصد اعالم کردند

رسمي جمهوري اسالمي نرخ تورم در دوازده مـاهـه         
درصد رسـيـده و      ١۷/ ۲به بيش از  ٨٦منتهي به آذرماه 

تورم رکـودي    .  درصد هم گذشت ۲٠ماه گذشته از مرز 
در ايران موجب بحث ميان نمايندگان مجلس از جـملـه       
احمد توکلي و الياس نادران و حتي غالمعلي حداد عـادل  

درصدي و يـا       ۳۵در اين مجادالت از نرخ تورم .  گرديد
 .بيشتر صحبت شده است

و  ۴۴نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني در باره اصل  -) ۲(
آنچه درشرايط کنوني « : گويد سياست هاي ابالغي آن مي

براي اقتصاد ايران اهميت دارد، تعامل دولت بـا بـخـش      
ها به بخـش   خصوصي براي انتقال آرام و تدريجي بنگاه

خصوصي است که اگرتحقق يابد،ضريب موفقيت اجراي 
 .»کند هاي اقتصادي نظام را چند برابر مي سياست

داري از جـملـه اتـاق           برخي تشکل ها ي سرمايه  -)  ۳( 
بازرگاني و همفکران آنها در دولت و از جمله حتي وزير 

ها و مـبـانـي اقـتـصـادي          کار، بر اساس باور به ديدگاه
نئوليبرالي و از اين رو براي حاکم کردن بازار در حـد      

 :مطلق در تعيين ميزان دستمزد، بر اين نظراند که
وري    افزايش دستمزد واقعي منوط به افزايش بـهـره    -١

تـوانـد      نيروي کار و آن هم در شرايط رقابت کامل مـي 
 .صورت گيرد

تعيين حداقل دستمزد بـر اشـتـغـال و نـابـرابـري                -۲
دستمزدها تأثير مستقيم دارد و موجب افزايش کسـري    

 .شود و آثار تورمي به همراه دارد بودجه دولت مي
تعيين حداقل دستمزد يک مانع جـدي بـر سـر راه            -۳

 .سازوکار بازار است
تعيين حداقل دستمزد مهمترين مانع در فضاي کسب   -۴

  .و کار شده است
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مارس   ۸امروز زنان سر اسر جهان سالگرد        
را درحالي جشن ميگيرند که يک قرن مبارزه         

اند؛ مبارزه براي     سر گذاشته   و تالش را پشت   
اما .  نمود  هدفي که در آغاز دست نايافتني مي       

ها مبارزه و کوشش زناني که در سراسر          دهه
جهان هر يک در بارور کردن درخت تنومند           
آزادي و برابري نقش داشتند، امروز به تحقق        

هاي آنان انجاميده و       بخش مهمي از خواست    
تحقق پيوستن حداقل بخشي      خود نشان از به   
آرزوئي که در هر گوشه از       .  از اين آرزوست  

جهان، به تبع جايگاه زنان در جامعه و ميزان          
پيشرفت دمکراسي، با شدت يا ضعف به             

 .واقعيت پيوسته است
در کشور ما نيز گرچه فرهنگ مردساالر             

ها حاکم بوده، اما در طول حاکميت                قرن
جمهوري اسالمي و با اجراي قوانين اسالمي،        
تبعيض عليه زنان هرچه بيشتر گسترش يافته       

ها مبارزه    حقوقي که زنان در اثر سال      .  است
دست آورده بودند، با پيروزي انقالب و با            به

اهللا خميني در لغو قانون خانواده، يک         حکم آيت 
روزه از آنان پس گرفته شد و پس از آن،               
زنان براي رسيدن به تک تک حقوق جزئي که         

هاست که جاري     در بسياري از کشورها سال    
در اين  .  است، دوباره  مبارزه را ازسر گرفتند      

تالش آنها پيروزي هاي کوچکي را نيز در            
تغيير قوانين خانواده نصيب خود ساختند، اما       
هنوز تا رسيدن به مقصد نهائي راه درازي در         

 .پيش است
که با همياري و      "  ميليون امضا   کمپين يک "

کوشش بسياري از فعالين زنان در ايران با           
آغاز شد و      "  تغيير براي برابري     "شعار   

پشتيباني بسياري از فعالين و روشنفکران در       
خارج از کشور را نيز برانگيخت،  با کوشش           

سازي زنان و مردان از            پيگير براي آگاه    
يابي به    سو و تغيير قانون براي دست           يک

حقوق برابر براي زنان از سوي ديگر، نقطه           
فعالين اين کمپين   .  عطفي در اين مبارزات بود     

، موضوع   "چهره به چهره    "با ابتکار تماس       
حقوق زنان را به ميان مردم از هر قشر و              
طبقه، در هر کوي و برزن و در شهرها و               
روستاهاي مختلف کشور برده و تالش             

هاي خود و اهميت      نمودند آنان را با خواست     
اين کمپين  .  آنها در زندگي مردم آشنا نمايند       

امروز به يکي از سنگرهاي اصلي فعاليت زنان 
شدت مقابله حکومت با       .  بدل گشته است    

براي برخي  "  کمپين يک ميليون امضا    "فعاالن  
تغيير "اين سوال را پيش آورده است که آيا            

 آرزوئي بيش نيست؟" براي برابري

اتريش اين بود که کار خانگي، سرپرستي و           
مواظبت از فرزندان و افراد سالمند خانواده،          

از وظيفه خاص زنان خارج شده و بعنوان            
مسئوليت زن و مرد هر دو، در چهارچوب            

زنان سوسيال  .  خانواده درنظر گرفته شود     

بر اين واقعيت    "  نيمه، نيمه "دمکرات با شعار     
انگشت گذاشتند که مردان نيز همچون زنان          

بايدموظف به انجام کارهاي خانه وپرستاري       
از فرزندان و سالمندان خانواده شوند و در           

صورت عدم انجام آن، اين امر دليلي براي            

درخواست طالق از طرف زن نيز محسوب           
هاي   اين درخواست در کنار خواست      .  گردد

ديگر، ازجمله گسترش امکانات گوناگون براي      

حمايت از مادران شاغل، موضوع مبارزه           
بسياري از فعالين زن و بخصوص زنان             

استدالل آنان نيز اين     .  سوسيال دمکرات بود  
بود که زني که تمام وظايف سرپرستي از             

داري را به تنهائي انجام دهد،         کودکان و خانه  

هرگز قادر نخواهد بود در خارج از خانه              
شغلي را بعهده گرفته و از اين طريق نه تنها            

امنيت اقتصادي وي در طول زندگي و دوران         
تواند   پيري، از جمله در اثر طالق از همسر، مي        

به خطرافتد، بلکه اصوال امکان دخالت در امور        

اجتماعي ورشد شخصيتي خودرا تاحد زيادي      
مخالفين اين پيشنهاد نيز    .  از دست خواهد داد   

معتقد بودند که تقسيم کار در خانه امري              
خصوصي است و در حيطه دخالت دولت            

گنجد و قانون بايد خود را از حوزه                نمي

در نهايت، مباحث   .  خصوصي به دور نگهدارد   
زياد، بسياري را قانع کرد که اين امر نيز               

مانند خشونت در خانواده امري خصوصي         
گردد و تنها دخالت قانون مي          محسوب نمي 

تواند ضامني براي اجراي برابري حقوق در         

 .حيطه خانواده باشد
وزير زنان از حزب     "  هلگا کنراد "گرچه خانم   

سوسيال دمکرات اتريش بخاطر طرح اين           

هاي شديد اوليه در حزب        موضوع و مخالفت  
خود و بخصوص احزاب ديگر مجبور به             

استعفا شد، اما اوال طرح اين موضوع به بحث         
عمومي و روشنگري در باره حقوق زنان            

ها بحث،    دامن زد و ثانيا، باالخره بعد از مدت        

پيشنهاد وي با تعديل در قانون خانواده به            

 19صفحه  نحوي گنجانده شد که در نتيجه 

دار   رسيدن به برابري امري نسبي و ادامه          
يک قرن براي درهم شکستن فرهنگ         .  است

ها دارد،    مردساالرانه که قدمتي به وسعت قرن     
امروزه عليرغم رسيدن زنان به      !  کافي نيست 

بخشي از حقوق خويش، ما شاهديم که آنان          
ترين کشورهاي دنيا نيز، هنوز به        در پيشرفته 

هاي اجتماعي    برابري کامل حقوق و موقعيت     
زنان هنوز هم از عدم برابري      .  اند  دست نيافته 

سهم زنان در    .  برند  حتي دستمزد رنج مي     
هاي مهم اقتصادي و دولتي بسيار               پست

هنوز ما در بسياري از اين          .  ضعيف است 
براي "  خانه هاي امن   "کشورها شاهد وجود     

زناني هستيم که با خشونت همسرانشان            
بسياري زنان بايد بيشتر وقت     .  روبرو هستند 

داري کنند،    خود را صرف کار خانه و بچه          
بدون اينکه قادر باشند تمام وقت يا نيمه وقت          
به دنبال شغلي براي دستيابي به استقالل و           
امنيت اقتصادي خويش، بخصوص در              

هاي کهولت، بگردند؛ و بسياري زنان که          سال
شوند عليرغم برعهده داشتن وظايف       موفق مي 

خطير مادري و همسري، شغلي نيمه وقت يا          
تمام وقت را نيز به عهده بگيرند، بايد به قيمت          
فشار بيش ازحد به خويش و به خطر انداختن         
سالمت روحي و جسمي خود، همه اين               

 .ها را همزمان پيش ببرند مسئوليت
اما با اين همه، وجود دمکراسي در بعضي از          
کشورها، دستيابي به بسياري از حقوق را           

پذير ساخته    براي زنان اين کشورها امکان       
حقوقي مثل حق طالق، حق سرپرستي        .  است

از فرزندان به هنگام فوت يکي از والدين يا             
که ...  طالق، حق برابر در ارث، حق ديه برابر و        

امروزه از جمله در کشور ما زنان هنوز براي         
اما رسيدن به    .  کنند  رسيدن به آن تالش مي      

اين حقوق در اين کشورها نيز تنها حاصل            
. ها فعاليت زنان براي برابري بوده است         سال

تالشي که نتيجه آن تغيير قوانين به نفع زنان          
تغيير قوانيني که البته به دنبال         .  بوده است 

مباحث طوالني بين احزاب مختلف موافق و          
اما همين  .  مخالف آنها صورت گرفته است       

مباحث و طرح مسئله در سطح افکار عمومي،         
به باال بردن سطح آگاهي مردم اعم از زن و            
مرد و موشکافي مشکل زنان به عنوان يک            

مشکلي که در   .  مشکل اجتماعي دامن زده است  
صورت عدم حل آن، تمام جامعه متضرر            

مشکلي که حل آن امکان پيشرفت      .  خواهد شد 
اقتصادي و اجتماعي را در جامعه بطور              

 .تري ميسر خواهد ساخت گسترده
 ها در کشور  بطور مثال يکي از اين خواست

 فـرزانه عظيمـي
 آرزو يا واقعيت؟: تغيير براي برابري 

 مارس، روز همبستگي جهاني زنان ۸مناسبت صدمين سالگرد  به
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 مرضيـه دانـش  
 خشونت ساختاري و حكومت مذهبي 

ميل به حمله داشتن و خود را نزديك ساختن         
آمده و    »Adgredi«ريشه اين لغت از      .  است

به معني به طرف كسي رفتن و يا به كسي             
پرخاشگري در     .  نزديك شدن است        

هاي قديمي و ارتشي به معني حمله            فرهنگ
حمله كننده      ،آمده، بطوري كه پرخاشگر       

  .تعريف شده است
آيد كه در گذشته      از اين تعاريف چنين برمي     

كلمه پرخاشگر باري مثبت داشته و داراي           
معاني خوبي، چون خود را به ديگري و يا             
چيزي نزديك كردن بوده است و تنها زماني         
كه مسئله خشونت در جامعه طرح و مورد           
بررسي قرار گرفت، پرخاشگري معنائي كامال 
منفي به خود گرفت و عمل پرخاشگري عملي        

 Godenziپرفسور  .  نامطلوب ارزيابي گرديد   
استاد دانشگاه زوريخ، معتقد است كه               
پرخاشگري يك حالت رفتاري است كه با            

شود تا كسي را مورد        كار برده مي    هدفي به 
در واقع پرخاشگري   .  آزار و اذيت قرار دهد     

خواهد   يك امر هدفمند است كه پرخاشگر مي       
اين .  به طرف مقابل خود صدمه وارد كند          

تواند فيزيكي و يا روحي و        صدمه و آزار مي   
كارگيري   بروز پرخاشگري و به   .  رواني باشد 

آن به عنوان حربه، وابستگي شديدي به             
جدا   »Godenzi  ١۹۹٦«.  محيط پرخاشگر دارد  

از اين بايد بين پرخاشگري كه بعنوان ابزاري        
شود و يا پرخاشگري كه         كار گرفته مي     به

رود   كار مي   جهت دشمني و كينه توزي به        
زماني كه شخصي پرخاشگري    .  فرق قائل شد  

خواهد با    گيرد، مي   كار مي   را به عنوان ابزار به    
توسل به آن، طرف مقابلش را مرعوب سازد        
و تحت كنترل خويش درآورد و از اينجا              

گيريم اين نوع پرخاشگري      است كه نتيجه مي   
هدفمند بوده و يا اهداف مشخصي را دنبال          

 20صفحه  . كند مي

  18صفحه 
اين تعديل اگرچه صريحا عدم همکاري در          
امور خانه و سرپرستي کودکان بعنوان دليلي  
براي طالق طرح نشد، ولي مردان موظف            
شدند که با همسران خود دراين امر همکاري        

هائي براين    همچنين پس ازآن در تبصره    .  کنند
قانون، پرداخت هزينه به زنان مطلقه را که           
بخاطر انجام وظائف همسري و مادري از           

 .داشتن شغل محروم بودند، تضمين گشت
تجربه فعاليت زنان در کشور ما که دامنه آن         

گردد از يک سو و         تر مي   هر روز گسترده   
دهند   تجارب جهاني از سوي ديگر نشان مي        

که رسيدن به برابري گرچه امري مشکل و           
پذير است و به تناسب تالش        نسبي، اما امکان  

و مبارزه از يک سو و وجود دمکراسي و             
حمايت قانوني از خواست هاي زنان از سوي        
ديگر، نه يک هدف دست نايافتني، بلکه               

نگاهي به تاريخچه     .  واقعيتي جاري است    
مبارزات و دستاوردهاي زنان در ايران و           

هاي بسياري از تحقق اين             جهان، نمونه  
ها از يک سو و تالش مستمر براي            خواست

ها از سوي ديگر را       رسيدن به ساير خواست   
فعاليت و کوششي که هر      .  دهد  به دست مي  
هاي   تر شده وحتي حمايت سازمان  روزجهاني

بين المللي را به خود جلب کرده است،                
ارتقا برابري جنسيتي و توانمندي    "بطوري که 

بعنوان يکي از هشت هدف سازمان         "  زنان
ملل متحد در آستانه هزاره سوم تعيين گشته        

دولت عضو سازمان ملل  ۱۹۲است، هدفي که 
 .اند متحد متعهد به اجراي آن گشته

فعالين زن و کنشگران کشور ما نيز امروز،          
پا به پاي همراهان خود در سراسر جهان،           

روندکه براي تحقق اين هدف هزاره سوم،         مي
براي ارتقا برابري جنسيتي، عليرغم همه           
فشارها و تهديدها، مهر خود را بر جنبش            
برابري طلبانه درايران کوبيده و همپاي ساير       

هاي اجتماعي، براي حقوق        مبارزان جنبش 
اي که گاهي        مبارزه.  انساني تالش کنند    

هاي بسيار سنگيني را نيز به همراه             هزينه
اما هيچ دستاورد بزرگ بشري، بدون        .  دارد

شماري در گوشه     هاي بي   هزينه دادن انسان  
هائي   انسان.  پذير نيست   گوشه جهان، امکان   

اطالع باشيم و     که ما شايد از وجود آنان بي       
نام و نشان آنان را هرگز ندانيم، اما اثر               
حضور و کوشش آنان در وجود هر پديده           

راه .  انساني در اين جهان، ابدي شده است         
هاي کوچک تک     بلند رسيدن به آزادي، با گام     

تک تالشگران آن طي خواهد شد و هر تغيير          
حتي کوچکي در راه برابري، قدمي است به          

 .سوي آزادي و برابرحقوقي زنان
! پيوست  آرزوي ما روزي به واقعيت خواهد       

به اميدآنروز وبا اميدبه موفقيت براي کساني       
 .کنند که دررسيدن به اين اهداف تالش مي

پرخاشگري، خشونت ومحيط هاي    :  تعاريف

 .كوچك

امر خشونت يك ارزش قضاوتي است، حتي        
اگر پژوهشگران تعريف از خشونت را به            

در .  كننده و قرباني آن خالصه نمايند         اعمال
اين رابطه تنها راه حل ساده براي تعريف            

رم هاي اجتماعي    خشونت، عيان ساختن نُ     
تعاريف )  علمي(در ادبيات تحقيقي       .  است

گوناگون ومتنوعي در رابطه با خشونت و           
ارائه تعريفي دقيق و    .  پرخاشگري وجود دارد  

زيرا كه،    .قطعي از اين واژه مشكل است         
 نوع نگاه هاي مختلف بر اساس نياز و         تئوري

اند و به     ها پرداخته   خويش به تعريف اين واژه    
همين دليل در اكثر موارد مرز بين خشونت و         
پرخاشگري بسيار كمرنگ و نا مشخص            

افراد ميتوانند در زندگي روزمره خود       .  است
متفاوت    خشونت و پرخاشگري را كآل           

بررسي كنند و برداشت متفاوتي از اين دو           
داشته باشند، گرچه برداشت شخص و يا           

ها كامال متفاوت است       اشخاص از اين واژه    
ولي براي ارزيابي از اين دو واژه و براي             
تميز دادن اين دو از هم و يا رفتارهاي                
برخوردي مشخص، معيارهاي سنجشي          
قوانيني وجود دارد كه براي هر دو مورد             
معتبر است و با توجه به اين قاعده و قوانين           

توان تعريف قابل قبولي از اين          است كه مي  
در طي بررسي و يا         .  دو واژه ارائه داد      

جستجو براي ارائه تعريفي از اين دو واژه،           
امر   ،ام از منظرگاه فيمينيستي       سعي كرده 

خشونت و يا پرخاشگري را متناسب با              
موضوع مورد نظر، مورد تحقيق و تفحص          

 .قرار دهم

درفرهنگ لغت جامعه شناسي      :  پرخاشگري

لغت پرخاشگري، يك كلمه          »هارت فيل  «
 التين معرفي شده و اين كلمه به معني حمله، 

اينک يکصد سال از    .  ايم  در آستانه يکصدمين سالروز هشتم ماه مارس، روز جهاني زن قرار گرفته             

گذرد، با  اين وجود،  هاي جنسيتي و انواع تبعيضات مي يافته زنان برعليه نا برابري مبارزات سازمان

تبعيض و اعمال خشونت در ابعادي گسترده و به اشکالي گوناگون برعليه آنان در سراسر جهان                   

خورد، اما در اين ميان در کشورهاي اسالمي، اعمال خشونت ساختاري در قالب                چشم مي   همچنان به 

نظام مردساالر و با تغذيه از مذهب، تبعيضي غير قابل تصور را به زيان زنان موجب گرديده و اين                    

 .نوع خشونت را نهادينه کرده است

در محيط اجتماعي نزديک و کنکاش در مورد علل بروز            خشونت عليه زنان  «در اين مقاله که از کتاب       

آمده و توسط     »صداي زن «هائي از آن در سايت اينترنت          به همين قلم، که پيش از اين بخش          »آن

نيز در آلمان به زبان آلماني انتشار يافته است، بهره گرفته شده و تالش شده                    »دکتر مولر «نشر  

 .است تا نگاهي گذرا به انواع خشونت ها و از جمله خشونت ساختاري داشته باشيم
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بيند كه    طور كلي محيط خانه را محلي مي          به
نقطه .  گيرد  زن در آن تحت فشار قرار مي          

اشتراك و يا وجه مشترك اين دو تئوري در           
اين است كه عامل خشونت را در وحله اول            

ها و    ساختار جامعه، نقش جامعه و ارزش        
 .بينند هاي موجود در جامعه مي رمنُ

از اين بحث مي توان اينچنين نتيجه گرفت كه          
تئوري فمينيستي تمام ساختار جامعه را            

دهد و تئوري يادگيري از       مورد انتقاد قرار مي   
كوشد رفتار فرد را      مدل، ابزاري است كه مي     

 .در اين رابطه شرح و توضيح دهد

نظروياديدگاه فمينيستي نسبت به خشونت     

 در جوامع كوچك چيست؟

قبل از هرچيزي بايد گفت كه خشونت بين زن         
و مرد در جوامع كوچك بيشتر بين زنان و            

پيوندد كه در آن زنان از         وقوع مي     مرداني به 
اند و    نظر اجتماعي و يا مالي به مردان وابسته       

نقش رئيس و يا مافوق را         ،يا مردان در خانه   
علت ديگر اعمال خشونت از نظر       .  كنند  ايفا مي 

باشد كه    ها، ديدگاه سنتي زنان مي        فمينيست
مردان را قيم خود دانسته وبه همين خاطر هم         

 .باشند در جستجوي مردان قوي مي
از ديدگاه محققين فمينيست، خانواده يكي از         

ها در ساختار اجتماعي در         مهمترين جايگاه 
جامعه مردساالر است كه به رشد و بقاي اين         

بنابرعقيده .  رساند  جامعه مردساالر ياري مي    
يكي از محققين فمينيست، هانتسيدر                 

Hanetseader        شكل و نُرم خانوادگي قسمتي ،
از ذهنيت جامعه مردانه است كه پايه و اساس         

در .  آورد   جامعه مردساالر را بوجود مي        
جوامع  مردساالر در نگاه اول، تقسيم قدرت          

صورت )  جنسيت(و كار، از زاويه بيولوژيكي       
گيرد، چيزي كه در اين جوامع به                    مي

بندي مسائل ومالكيت فردي و يا عمومي         دسته
 .شود منجر مي

توان گفت اعمال خشونت در خانواده          آيا مي 
يك مسئله خصوصي و خانوادگي است و يا          
آيا ميتوان وجود خشونت درخانواده را ناشي       
از موقعيت و جايگاه زنان و مردان در جامعه          
و خانواده دانست؟ در اين مطلب تالش خواهد        

 .سئوال پاسخ داده شود اين شد به

 چيست؟ ...)خانواده و(جوامع كوچك 

مهمترين مشخصه خانواده، تقسيم كار در بين 
زن ومرد است كه در آن مرد مسئوليت كار            
بيرون و كارهاي رسمي را بعهده دارد و زن          
مسئول انجام امور خانه و روابط خانوادگي         

خوبي   در اينگونه تقسيم وظايف به    .  شده است 
كارگيري خشونت    گردد كه چرا به      روشن مي 

مدت زمان زيادي به عنوان مسئله شخصي          
زماني كه از خشونت در         .  گرديد   تلقي مي  

شود، عمدتا منظور     جوامع كوچك صحبت مي   
. از خشونت درچارچوب خانه و خانواده است      
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در صورتي كه، پرخاشگري كه ناشي از كينه         

خواهد به طرف      توزي است، در نهايت مي       
مقابل خويش صدمه وارد كند و اين هدف             

در رابطه با امر     .  نهائي فرد پرخاشگر است    
پرخاشگري، تئوري فيمينيستي تاكيد بر            
تئوري يادگيري از مدل داشته و معتقد است          
كه اين امري اكتسابي و متاثر از محيط بوده           
و فرد، عمل پرخاشگري را از مدل خويش             

. گيرد  يعني از پدر و مادر و يا ديگران فرا مي          
تواند   بر اساس اين تئوري، رفتار اكتسابي مي       

بر اثر تنبيه و يا تشويق از بين رفته و يا                 
بدين ترتيب، تئوري فيمينيستي     !  تشديد شود 

خود را از تئوري فرويد و لورنس جدا                 
سازد، چرا كه اين دو نفر معتقد هستند كه            مي

 .پرخاشگري امري مادرزادي است

 خشونت
خشونت و پرخاشگري اغلب يكسان و هم            

رسند در صورتي كه خشونت       نظر مي   معنا به 
طور سيستماتيك،    داراي ساختاري است كه به    

پيگير و يا نسبتا طوالني مدت مورد استفاده          
طور عمده نتيجه     پرخاشگري به .  گيرد  قرار مي 

فشاردروني است، دررابطه باتعريف خشونت،     
كند و آن     اي ايفا مي    جامعه نقش تعين كننده    

تواند يك    بدين معنا است كه جامعه ما مي          
حالت رفتاري را به عنوان خشونت تعريف           
كند و آن را به عنوان خشونت به افراد جامعه          

يعني بر اساس چه معياري            .  بشناساند
توان رفتاري را به عنوان خشونت تلقي            مي

. كرد، اين امري است كه به جامعه برميگردد         
مثابه پرخاشگري، با     رفته، خشونت به    هم  روي

بر اساس  .  شود  منظور و هدفمند شناخته مي     
هارت «آنچه كه در لغتنامه جامعه شناسي           

آمده، خشونت، يعني قدرت، تسلط              »فيل
داشتن، آقائي و اجازه آقائي داشتن و وزنه           

آيد كه    از اين تعريف چنين برمي     .  بودن است 
خشونت هميشه با ساختار قدرت و تناسب          

يعني ساختاري قوي در     .  قدرت همراه است   
در .  گيرد  برابر ساختاري ضعيف قرار مي       

رابطه با تعريف از خشونت به دو نكته بايد            
خواستگاه تعريف كننده خشونت     :  توجه كرد 

دوم اينكه چه هدفي را از تعريف             ؟چيست
كند؟ به همين دليل است        ارائه شده دنبال مي    

كه دررابطه با خشونت و تحقيقات انجام يافته        
در اين رابطه، اغلب خشونت فيزيكي مورد كار   

گرچه تعريف از   .  گيرد  پايه تحقيقات قرار مي    
اي است، ولي     خشونت داراي معاني گسترده    

در رابطه با اين امر مورد          آتعريفي كه عمدت  
: گيرد به قرار زير است           استفاده قرار مي    

خشونت يعني اينكه، شخص آنچنان تحت           
تاثير قرار گيرد كه، قدرت واقعي جسمي و            
روحي خود را واقعأ كمتر از آنچه كه هست            

 خشونت تضاد : توان گفت در نتيجه مي. ببيند

بين توانائي واقعي فرد و آن تواني است كه            
دهد، اين امرگاهأ ميتواند      فرد ازخود بروز مي   

بيني فرد گردد، همين امر        كوچك  موجب خود 
موجب بغرنجي و پيچيدگي بيشتر تضاد             

 .گردد موجود مي

 مرزبندي بين پرخاشگري و خشونت
واژه هاي پرخاشگري و خشونت به        ،تا اينجا  

طور مجزا شرح داده شده و مرزبندي                
رفته نتايج بدست       هم اند، ولي روي      گرديده

آمده، در هر دو مورد به شكل زير ارائه                
پرخاشگري، حالت و يا يك رفتار         :  گردد مي

تحريكي خاص است كه در يك چارچوب             
گيرد و اين بدين     فرهنگي مشخص صورت مي   

ست كه از طرف گروهي و يا از طرف           ا  معنا
اي پذيرفته شده و به نُرم تبديل شده             جامعه
پرخاشگري بستگي به حالت رفتاري        .  باشد

شخص پرخاشگر داشته و متاثر از موقعيت         
در .  اجتماعي بوده و يك رفتار واقعي است         

تواند يك      كه خشونت برعكس مي         صورتي
حالت رفتاري مجرد و مطلق باشد كه در اين           

توان به خشونت ساختاري اشاره         رابطه مي 
كرد كه در برگيرنده يك ساختار ثابت و جا            

كه در ارتباط        ...)مثآل فقر و    (  افتاده است  
تواند هم    مي.  مستقيم با تناسب قدرت است      

. شخصي باشد، مثل صدمه رساندن به كسي       
اين تعاريف و اختالفات بعنوان كارپايه مطلب        

اند، به همين دليل، عمدتا در اين          ما قرارگرفته 
كار واژه خشونت مورد استفاده قرار گرفته         

دانيد واژه پرخاشگري     همانطور كه مي  .  است
براي حالت رفتاري كوتاه مدت و يا تحريك           

 .گيرد كننده مورد استفاده قرار مي

تئوري هاي مختلف دررابطه با خشونت در        

 جوامع كوچك

همانطور كه قبال اشاره شد، براي پرداختن به        
 Bandoraمسئله خشونت، تئوري يادگيري از        

روانشناس و تئوري فمينيستي مورد بحث و         
ناگفته نماند كه، اين دو      .  گيرد  گفتگو قرار مي  

تئوري الزم و ملزوم يكديگر بوده و عمدتأ با          
تئوري .  گيرند   هم مورد استفاده قرار مي         

يادگيري رفتار فرد را مورد مطالعه قرار داده         
و حالت رفتاري فرد را از طريق تئوري                

. دهد  توضيح مي   »يادگيري از مدل  «معروف  
كه، تئوري فمينيستي فرد را مستقل        درصورتي

دهد و معتقد     از جامعه مورد بررسي قرار نمي     
است افراد جزئي از جامعه و محصول آن             

تئوري فمينيستي بشدت مخالف    .شمارميآيند  به
است،   Familyviolenceواژه خشونت خانوادگي    

زيرا كه خانواده را از يك طرف كانون گرمي          
اين تئوري    ،شناسد و از طرفي     و صميميت مي  

كند كه چگونه در يك كانون گرم          استدالل مي 
توان خشونت اعمال كرد؟          و صميمي مي    

بنابراين واژه خشونت وخانواده را دركنار هم       
 ازسوئي ديگر اين تئوري . بيند كامال متضادمي
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به مفهوم خانواده توجه و دقـت بـيـشـتـري        
داشت، چرا كه خانواده يعنـي، زن، مـرد و         

شكـلـي    در اين مطلب به.  احتماال فرزندان آنان
اختالفات « كامال آگاهانه از بكار بردن عبارت 

پرهيز شده است، زيرا استفاده از  » خانوادگي
تواند اين امـر را در اذهـان،          اين عبارت مي

اي خصوصي و شخصي متبادر سازد،  مسئله
امري كه با موازين حقوقي در جوامع مـدنـي   
پيشرفته در تضاد قرار دارد، به همين دلـيـل     

خشونت در جوامع « است كه در اينجا عبارت 
مـگـر در     .  قرار گرفتهاستفاده  مورد » كوچك

مواردي كه ناچـار بـه اسـتـفـاده از واژه              
 .ام بوده »خانواده«

 خشونت فيزيكي

يكي از كارشناسان پديده خشونت، خشونـت  
 Dutten. فيزيكي را بدين صورت تعريف ميكند

خشونت فيزيكي عـبـارت از        : گويد مي دوتن
رفتاري است كه در آن، فرد مهاجم در طرف 

انـگـيـزد كـه          مقابل، اين احساس را بـرمـي    
خواهد به او ضربه وارد كند و يا ايـنـكـه       مي

بطور واقعي به جسم فرد مورد خشونت قرار 
 . كند گرفته، صدمه وارد مي

 خشونت روحي

 گونـه خشـونـت      اين همانگونه كه اشاره رفت
داراي انواع و اقسام مختلفي است، به همـيـن   
دليل هم هست كه ابعاد و تاثيرات آن بـراي      
اشخاص غيرقرباني ويا غيرزنداني به سختي 

اثرات و نتايج شكنجه . قابل درك و باور است
روحي روي افراد آنچنان ماندگار اسـت كـه     
اثرات ناشي از آن ممكن است تا چندين نسل 

 .باقي بماند

 اعمال خشونت جنسي

خشونت جنسي بدين صورت تـعـريـف مـي       
اسـتـفـاده       هرگونه تجاوز و يـا سـوء      :  شود

جنسي كه چه به صورت زور و يا تهديد چـه  
در ايـن    .  لفظي و يا چه در عمل انجام پذيـرد 

رابطه نكته حائز اهميت در اين است كـه تـا       
چند سال اخير، مسئله تجاوز جنسي از نـظـر   
سياسي و قضائي، بعنوان نوعي از خشونـت  

شد و در واقع، اين قوانين حـقـي    شناخته نمي
براي زن به عنوان اختياردار روح و جسـم        

خوشبختانه امروز در اكـثـر     .  خود قائل نبود
كشورهاي پيشرفته جهان، تجاوز جنسي در   

شـود     خانواده به عنوان يك جرم شناخته مي
و فرد متجاوز، خواه همسر و يا فردي بيگانه 
 .باشد مورد تعقيب قانوني قرار خواهد گرفت

 خشونت ساختاري

در رابطه با خشونت هاي خانوادگي بطور           
: هائي چون   عمده همواره از انواع خشونت       

ميان   روحي، جسمي و يا اقتصادي سخن به        
اگرچه از نظرگاه تئوري فمينيستي،       .  آيد  مي

 ها درپيوندباهم قرار دارند  تمامي اين خشونت

و اغلب باهم بر روي فرد قرباني اعمال               
شوند، ولي خشونت ساختاري يك نوع           مي

 .تر آن است يافته و سازمان تر پيشرفته
خشونت ساختاري همانگونه كـه از نـامـش        
پيداست، يك نوع تجاوز به حقوق افراد اسـت  

عدم تساوي :  گردد به شكل زير تعريف مي که
مثل نداشتن حق برابر در ( حقوقي بين دو فرد

و تفاوت  ...) امر طالق  ويا حضانت کودکان و
). ... رئيس و مرئـوس و   ( بين موقعيت دو فرد 
نوعي به نظام و ساخـتـار    اينگونه خشونت به

 بين افـراد  ،گردد كه قدرت در آن جامعه برمي
 جامعه و يا بين حکومتگران و شـهـرونـدان       

 .است بطور نامساوي و ناعادالنه تقسيم شده
همانگونه که پيش از اين اشاره شد، در               
تمامي جوامع، خشونت ساختاري در ابعادي       

در .  شود  متفاوت عمل کرده و ديده  مي           
داري نيز        کشورهاي پيشرفته سرمايه      

خشونت ساختاري، غالبآ خود را در وجود         
اختالف بين دستمزدها براي انجام کاري           

رفته در اين     هم  ولي روي .  دهد  برابر نشان مي  
دليل تصويب قوانين حمايت       کشورها، هم به  

از زنان و هم وجود نهادهاي مدني که                
ها   اند، اعمال اين گونه خشونت      نهادينه گرديده 

 .تا حد قابل توجهي مهار گرديده است
با به قدرت رسيدن حکومت اسالمي،                
خشونت ساختاري نه تنها در سطح جامعه به     

ها و      شکلي قانوني اعمال گشته و عرصه        
زواياي زندگي فردي و اجتماعي را در بر            

هاي کوچک   گرفته است، بلکه درعرصه محيط    
ستيزي     هم باتصويب قوانين زن     )  خانواده(

وگرفتن حق طالق     »حمايت از خانواده  «چون  
، با آنان همانند ...وحضانت کودکان از زنان و

اجباري .  شود  شهروندي درجه دو رفتار مي     
ستيز،   کردن حجاب اسالمي تدوين قوانين زن     

رسميت شناخته شدن حق صيغه براي            به
ها   ها، جدا سازي    مردان، سهميه بندي دانشگاه   

حتي تا جدا سازي متون کُتب درسي، از              
 .هاي روشن اعمال چنين خشونتي است  نمونه

نظام هاي مرد ساالر و مذهبي، به دليل               
توانند با    ساختار ايدئولوژيک آن ماهيتآ نمي     

. بعنوان نوع انسان برخورد نمايند    »زن«جنس
العقل و    در نگرش آنها، زن موجودي ناقص       

رود که بايد تحت تکفل مرد        صغير بشمار مي  
جزئي   »زن«در ايدئولوژي آنان     .  قرار گيرد 

از مايملک مرد بحساب آمده که حتي از              
بنابراين، .  انتخاب پوشش خود محروم است     

طبيعي است که با داشتن چنين تفکر و اتکاء           
به چنين ايدئولوژي، حضور زن در جامعه از        

بشمار رفته و برايشان          »تابو«ديد آنان     
ساز گردد و از همين        نگران کننده و مشکل    

روي هم هست که چنين ساختاري تالش            
ها و    دارد تا با توسل به اعمال انواع خشونت        

نهادينه ساختن آن و با قانوني ساختن انواع         
ها، مانع حضور آنان       تبعيضات و محدوديت  

 .در جامعه شود

همانگونه که در باال اشاره شد، در جامعه            
مردساالر و بخصوص از نوع مذهبي آن، زن        
بعنوان شهروندي درجه دو شناخته شده و         

ها، امکانات، قدرت     از همين زاويه هم، موقعيت    
و ُپست و مشاغل دولتي، براساس اينگونه           

بندي، در درجه اول به مردان اختصاص         طبقه
در اين جوامع، نابرابري مطلق وجود        .  دارد

توان   داشته و از برابري زن و مرد سخن نمي        
در چنين جوامعي، قوانين مردساالر و       .  گفت

ضد زن، حامي مرداني است که به اعمال             
 .شوند عليه زنان متوسل مي انواع خشونت بر

اعمال خشونت و بخصوص خشونت              
شود و يا از       ساختاري زماني تضعيف مي    

بين مي رود که ساختار اجتماعي جامعه             
شکلي بنيادي دگرگون گرديده و برابر             به

رسميت شناخته    حقوقي زنان و مردان به       
در نظام مرد ساالري     .  گردد  شده و تضمين  

که در راس آن حکومتي مذهبي از نوع                
جمهوري اسالمي قرار داشته باشد، انتظار         
تحول بنيادين داشتن، روياي عبثي بيش            

تنها راه گام نهادن در راستاي تحول        .  نيست
بنيادين در ساختار جامعه مردساالر ما،            
برچيدن بساط نظامي است که ريشه در             

 . ارتجاع مذهبي دارد



 ١۵۳اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

شما چگونه بحران اقتصادي و مالـي  :  سوال

 کنيد؟ کنوني در سطح جهان را تحليل مي

کردن سيستم لـيـبـرالـي      » مالي« :  سمير امين
داري که به نـظـر بسـيـاري          اقتصاد سرمايه

شکل جديدي است، به نظر من چيزي به جـز    
يک امکان موقت براي سرمايه در جهت غلـبـه   

افزايش درآمـد  .  بر تضادهاي دروني آن نبود
تـوانسـت    نمي » کار« سرمايه و کاهش درآمد 
بخش مالي سيسـتـم،   .  طوالني مدت ادامه يابد

دليـل ايـن      » سو پرايم« .  پاشنه آشيل آن بود
بحران نيست، چـرا کـه بـحـران سـرمـايـه              

اي بـود       سيستماتيک است، بلکه صرفا حادثه
بدنبال خصـوصـي   .  که اين بحران را دامن زد

کردن سود، نيروهاي مسلط مـوجـود تـالش      
کنند تا زيان را اجتماعي يا عمومي کـنـنـد،     مي

يعني زيان را کـارگـران و زحـمـتـکـشـان              
 .کشورهاي جهان سوم بپردازند

سرمايه به مثابـه يـک سـيـسـتـم           :  سوال

قـرار  ”  افـول “ تاريخي، به نظر شما در فـاز    

 کند؟ چه چيزي اين نظرشمارا ثابت مي. دارد

داري، هـمـچـون       سيستم سرمايه:  سمير امين
يک سيستم تاريخي دوران رشد طـوالنـي را     

برعکس، دوران اوجش کـه بـه       .  داشته است
لحاظ سياسي با انقالب فرانسه و بـه لـحـاظ      
اقتصادي با انقالب صنعتي به راه افتاده بـود،  
تنها در قرن نوزدهم متمرکز شد و به بـيـان     

ايـن  .  ديگر، دوران بسيار کـوتـاهـي داشـت        
کـمـون   « دوران اوج خيلي زود بـا واقـعـه            

و اولين انقالبـي کـه      ۱۸۷۱در سال  » پاريس
در روسـيـه      ۱۹۱۷بنام سوسياليزم در سال 

برخالف بسـيـاري از     .  رخداد، به پايان رسيد
داري وارد يـک       نظرات، از اين زمان سرمايه

در قـرن    .  شـد  » افول« دوران بسيار طوالني 
بيستم به عنوان يک سـيـسـتـم اقـتـصـادي،          

هـاي     اجتماعي و سيـاسـي تـوسـط پـروژه         
 مورد ) سوسياليستي و کمونيستي(آلترناتيو 

 احمـد آزاد: برگردان
 ها چالش جديد انترناسيوناليسم توده 

 با سمير امين »اومانيته«مصاحبه روزنامه 

بين موجي که قدرتش را از دست : سمير امين
داد و موج جديد، که الزم و ممکن اسـت، در    

در .  قرن بيست و يکم، يک شکافي وجود دارد
اين شکاف توازن قواي اجتماعي و سيـاسـي   

اين نابرابري تـا حـدي       .  بسيار نابرابر است
است که به سرمايه، بر بستر تـوهـم پـايـان       
تاريخ و پاک کردن کامل موج اول، اجازه يک 

ايـن وضـعـيـت بـه          .  ضدحملـه داده اسـت      
دهد تا يک گـفـتـمـان        نئوليبراليسم اجازه مي

ايـن  .  را به کار گيـرد  » ليبرال« ارتجاعي و نه 
گفتمان بازگشت به قرن نوزدهم است که بـر  
پايه مدل گفتمان بازگشت سلطـنـت، کـه در        
فرانسه بازگشت به پيش از انقالب را تـداعـي   

رئيس جمهور ( سارکوزي .  کرد، قرار دارد مي
نمونه کامـل ايـن گـفـتـمـان           )  کنوني فرانسه

 »رفـرم « آنـچـه کـه او          .  ارتجـاعـي اسـت     
خواند، در واقـع از بـيـن بـردن تـمـام                مي

امتيازاتي است که کارگران در قرن بيـسـتـم    
ما در اين وضـعـيـت جـزر       .  اند بدست آورده
ولي در افـق اقـيـانـوس، امـواج          .  قرار داريم

کوچکي از آنچه که در آينده موج خواهد شد، 
آنچه که من آن را پيشرفت انقالبـي  .  بينيم مي

 .نامم امريکاي التين مي
کـنـد      قـاره طـي مـي           اي که اين نيم پروسه

از يک طرف ضد امپرياليسـت  .  شاخص است
بـويـژه ضـد امـريـکـايـي چـرا کـه                  (است 

امپرياليست امريکا در اين بخش قاره مسـلـط   
و ازسوي ديگر تمايالت سوسياليستـي  )  است
اين تمايالت سوسياليستي تائيـد شـده     .  دارد

است، اگرچه گاهي به صورت عام و مـبـهـم      
ويا برعکس دقيق و روشن است و گاه ظاهـر  

گيرد، ولي نکته جالب ايـن   دگماتيکي بخود مي
است که در اينجا نيز ضدامـپـريـالـيـسـم و         

 .سوسياليسم از يکديگر جدائي ناپذيرند

را در مـورد   » پيشرفت انقالبي« شما :  سوال

امريکاي التين طرح کرديد؟ دقيقا منظورتان 

چيست و چه تفاوتي بيـن آن و انـقـالب          

 بينيد؟ مي

من فکر ميکنم که اين دوره افـول  :  سمير امين
تواند دوران طوالني  داري مي طوالني سرمايه

. انتقال به سـوسـيـالـيـزم جـهـانـي بشـود             
بدين معني که اين پروسه تاريخي  » طوالني« 

تواند چندين قرن طول بکشد، ايـن دوران     مي
درپـي هـمـراه       هاي پي تواند با موج انتقال مي

کرد کـه   سنت کمونيستي چنين فکر مي.  باشد
انقالب و ساختمان سوسياليزم در يک دوران 
تاريخا کوتاه، در فاصله چند سال يـا چـنـد        

مـن تـرجـيـح       .  دهه، سريعا ممکن خواهد بود
دهم که امروز از پيشرفت انقالبي صحبت  مي

ايده نادرستي را القاء  » انقالب« .  کنم تا انقالب
توانـد بـه      کند که گويا تمامي مشکالت مي مي

. آني در فـرداي انـقـالب بـرطـرف شـود                

 23صفحه   به نظر من  »پيشرفت انقالبي«

داري همـچـنـيـن در        سرمايه.  نقد قرار گرفت
مقابل يک تضاد و تقابل فاحش و رشديابنـده  
بين مرکز مسلط و پيرامونيان تحت سـلـطـه،    

اين .  که خود باعث و باني آن بود، قرار گرفت
ها، عدم پذيرش مردمان تحـت   تضاد، شورش

سلطه در همراهي با آن، قبول آن و نـتـايـج      
بار آن در زندگي اجتمـاعـي آنـهـا را          فاجعه

 .کرد تغذيه مي

چگونه اين دو بعد، ايدئولـوژيـک و     :  سوال

ژئوپوليتيک، با يکديگر در زير سوال بـردن  

 کردند؟ داري عمل مي سرمايه

. اين دو از هم جدائي نـاپـذيـرنـد    :  سمير امين
داري واقعا موجود، همـچـون    چرا که سرمايه

يک سيستم جهاني، بطور طبيعي امپرياليسـت  
اين جدائي ناپذيري، در قرن گذشته بـا    .  است

انقالبات سوسياليستـي کـه در پـيـرامـون            
داري شکل گرفتند، رسمـيـت    سيستم سرمايه

منظور من انقالب چين، ويتنام و کـوبـا   .  يافت
اين مشارکت و پيوند، در قرن بيسـتـم،   .  است

داري را زير  بين دو بعدي که سيستم سرمايه
را    » مـوج « بردند، به نوعي اوليـن     سوال مي

ايجاد کرد، همچون انقالبـاتـي کـه بـه نـام            
هاي بزرگ  سوسياليزم صورت گرفت، جنبش

بخش ملي بـا درجـات مـخـتـلـف از              رهائي
. راديکاليسم، غيرمتعهدها و ضدامپريالـيـسـم   

اول خيلي زود به سر حد ظرفيت  » موج« اين 
بويـژه در    .  از نفس افتاد.  تاريخي خود رسيد

کشورهاي جهان سوم که به تازگي از مرحله 
رهائي ملي عبور کرده بودند و بـا سـرعـت        
کمتري در کشورهايي که به نام سوسياليـزم  

ولي نتيجه يکسان اسـت،    .  انقالب کرده بودند
فروکـش کـرد و سـپـس            » موج« اين اولين 

 .خاموش شد

 »دومـيـن  « کنيد که  شما ارزيابي مي:  سوال
داري در حـال       موج منتقد سيستم سرمايه

 اما چگونه؟. تولد است

هاي فعال جنبش کمونيستي جهان       سمير امين اقتصاددان، محقق اجتماعي و سياسي و يکي از چهره           

تحصيالت عالي خود را در علوم       .  دنيا آمد   هدر قاهره ب    ۱۹۳۱وي در سال    .  در چند دهه اخير است     

او تحقيقات بسياري در     .  هاي فرانسه به پايان رسانيد       اقتصاد، علوم سياسي و آمار در دانشگاه        

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، ژئوپليتيک و مباحث سوسياليستي منتشر کرده                زمينه

هاي پاريس، پواتير و داکار است و همزمان، عضو شوراي             وي در حال حاضر استاد دانشگاه     .  است

وي يکي . باشد مي) مصر( »فوروم جهاني آلترناتيوها«و رئيس  »فوروم اجتماعي جهاني«المللي  بين

فرناندو هانريک  «به همراه     ۱۹٦۰-۷۰ترين اقتصاددانان مارکسيست است که در دهه            از برجسته 

کار کرده و به      »اقتصاد وابسته «و چند تن ديگر، بر روي تئوري          »آندره گوندر فرانک«و  »کاردسو

در چند سال اخير تحقيقات متعددي در        .  شود  هاي اين نظريه شناخته مي      عنوان يکي از تئوريسين   

زمينه سرمايه جهاني شده، امپرياليسم و مسائل کشورهاي پيراموني، بويژه کشورهاي افريقائي،              

 .عربي و اسالمي منتشر کرده است



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

مطابقت دارد با پروسه جايگزيـنـي مـنـطـق        
ايـن شـرايـط      .  داري   ديگري غير از سرمايـه 

هـاي   گيري موج تواند به نوبه خود به شکل مي
اما در اينجا جبـر تـاريـخـي       .  ديگر کمک کند
هاي عينـي، در وجـه        ضرورت.  وجود ندارد

کامال هگلي آن، وجود دارند اما قـدرگـرائـي      
اگر اين انتقال به سـمـت     .  مطلقي وجود ندارد
بايد صورت گيرد، سـنـاريـو     سوسياليزم نمي

عبارت خواهد بود از يک انتقال طـوالنـي بـه      
هر دو امکـان بـا هـم        .  سمت بربريت بيشتر

 .وجود دارند

شما معتقديد که اين شـکـاف بـيـن       :  سوال

ها زمينه مناسبي براي پروردن انـواع   موج

. داري اسـت      ها در مورد سرمايـه » توهم« 

 منظورتان چيست؟

: نـويسـد     آنتوني گـرامشـي مـي     :  سمير امين
دنياي جديد با تـاخـيـر    . ميرد دنياي قديم مي«

روشـن،  _ در اين فضاي سايـه .  شود ظاهر مي
اين جمله هميشه در   .  »آورند ديوها سر برمي

توان گفت که جـهـان      مي.  ذهن من زنده است
قديمي، همان جهان اولـيـن مـوج مـنـتـقـد              

دومـيـن مـوج در        .  داري، مرده است سرمايه
روشـن،  _ در ايـن سـايـه       .  حال زايش اسـت 

هاي واقعي هـمـچـون بـوش،        ها چهره» ديو« 
سارکوزي يا برلوسکوني از يک سـو و از        

الدن و شرکايـش بـه      سوي ديگر همچون بن
روشـن  _ اما همچنين اين سايه.  گيرند خود مي

هاي بزرگ است کـه   بهترين زمان براي توهم
توان آن را در سه خانواده دستـه بـنـدي       مي

اند و بسته بـه     کرد که در تمام جهان پراکنده
 .موقعيت، يکي يا دوتاي آنها مسلط هستند

بناميم   »سوسيال دمکراسي «اولين توهم را     
داري با سيماي انساني          که توهم سرمايه    

اين توهم توانست زماني در برنامه          .  است
سياسي سرمايه داري، آن زمان که توازن          
قوا بيشتر به سمت طبقات زحمتکش بود،            

وجه دستاوردهاي    من به هيچ   .  وارد شود 
هاي رفاه پس از جنگ جهاني دوم را             دولت
ولي اين   .  کنم   اعتبار نمي     ارزش و بي       بي

توانست، بدون وجود تهديد       دستآوردها نمي 
اش بر روي بورژوازي       که سايه   »کمونيزم«

اين تهديد از    .  کرد، بدست آيد     سنگيني مي 
اتحاد جماهير   «چشم قدرتهاي مسلط، در         

اما بطور  .  متبلوربود  »شوروي سوسياليستي 
واقعي، تهديد کمتر از سوي کمونيزم يا              

 .شوروي بود تا از سوي مردم خودشان
در فرداي جنگ جهاني دوم امتيازاتي چون          
بازنشستگي همگاني، ترتيبات ويژه                

هاي اجتماعي، بدون        بازنشستگي يا تامين    
وجود يک قدرت داخلي، که در مورد فرانسه         
بايد از حزب کمونيست نام برد، غير قابل            

اين تقريبا در تمام جهان به           .  تصور بود  
  .اشکال مختلف جود داشت

اين بازگشت به گذشته، به راحتي سـيـمـاي      
خود را در پس مذهب و وابستگـي بـه يـک        

 »قومـي « هاي  مذهب، و همچنين مطالبه ريشه
اين توهم مـتـکـي      .  کند اي، پنهان مي» قبيله«و

است بر يک به اصطالح اصالت ساختگي کـه    
 .هيچ ربطي به واقعيت ندارد

کنيم که ايـن     اي زندگي مي ما امروز درزمانه
 .کنند سه توهم در جوامع گوناگون عمل مي

شما در آخرين کتابتان بـا عـنـوان      :  سوال

، پيشـنـهـاد    » براي پنجمين انترناسيونال« 

کنيد که دومين موج منتقد سرمـايـه را      مي

 چگونه؟. تسهيل کنيم

زمان نااميدي نيروهاي مـردمـي،   :  سمير امين
شـکـسـت قـطـعـي         « همراه شدن بـا ايـده         

پـايـان   « داري  و اين که سرمايه » سوسياليزم
قرن گذشـتـه    ۹۰، در پايان دهه » تاريخ است

به سر آمد و جاي خود را به دعـوت بـراي       
هاي اجتماعـي   فوروم.  جهاني ديگر و بهتر داد

از )  براي جهـاي ديـگـر     (   » آلترموندياليست« 
هايي بود که به اين مبارزه روشني  جمله محل

اما هنوز راه طوالني در پيش است تـا  .  داد مي
همگرايي اين مبارزات در يـک اسـتـراتـژي         
هماهنگ و موثر متمرکز شود، که بـه تـوانـد      
نقشه کنترل نظامي جهان توسط امـريـکـا و      
متحدينش را خنثي کند و راه جـديـدي بـراي      
سوسياليزم قرن بيست و يکم، که نسبت بـه    
سوسياليزم موج قـرن بـيـسـتـم بـه واقـع              

هـمـراه کـردن      .  تر باشد، بگشـايـد   دمکراتيک
مبارزه دمکراتيک با پيشرفت اجـتـمـاعـي و         

ها بـر روي       بازسازي انترناسيوناليزم توده
اين پايه در مقابل سرمايه جهاني شـده، ايـن     
چالشي است که چپ در تمام جهـان بـا آن       

 . مواجه است

داري با سيماي انساني، جـز در       اين سرمايه
. موقعيت ضعف سرمايه، غير قابل تصور بود

اما درمقابل، زماني که قدرت سرمايه مسلـط  
است، هيچ سيماي انساني ندارد، بلکه سيماي 

اش را که بسيار وحشي است به خـود     واقعي
. ما امروز دراين موقعيت قرار داريم.  گيرد مي

در چنين شرائطي فکر حرکت به سمـت يـک     
داري با سيماي انساني توهمي بيـش   سرمايه
اين در عين حال توهمي است بسـيـار   .  نيست

ها را خلع سالح کـرده   خطرناک، چرا که توده
توانند بـه     و با اين توهم که بدون مبارزه مي

يابند، آنها را از تالش  هاي خود دست خواسته
. دارد براي تغيير توازن قوا به نفع خود بازمي
 .اين توهم در اروپاي غربي مسلط است

در کشورهاي صنعتي نـوخـاسـتـه، تـوهـم           
اين نـوع از تـوهـم          .  گرايي مسلط است ملي

عبارت از اين است که کشـورهـايـي چـون         
برزيل، چين و هند چنان قوي هسـتـنـد کـه         

توانند همچون شريک با سهم بـرابـر، در      مي
هـاي قـديـمـي وارد سـيـسـتـم                کنار قدرت

ايـن تـوهـم بـا         .  داري جهاني شونـد  سرمايه
، » هژموني چيني رو به رشـد « ادبيات تبليغي 

اسـت،     » خـطـر زرد    « که تقريبا نسخه بدلي 
در مـقـابـل ايـن         .  شـود  وسيعا دامن زده مي

تبلـيـغـات، ادبـيـات ديـگـري بـا گـرايـش                   
ناسيوناليستي وجود دارد که تحوالت چـيـن     
وديگر کشورهاي نوخاسـتـه را تـحـسـيـن           

اما بـطـور واقـعـي تـوازن قـواي               .  کنند مي
المللي، تسلط سرمايه مالي و امپريالـيـزم    بين

جمعي امريکا، ژاپن و اروپا، اجازه نـخـواهـد    
داد تا اين کشورها نقش برابري با آنـهـا در     

زبان بـيـش از       .  المللي بازي کنند صحنه بين
پيش تند و تهاجمي در مقابل چين، نشـان از    

اين زبان قبل از اين ترجمان واقعـي  .  اين دارد
خود را در تهاجـم خشـن بـه کشـورهـاي            
ضعيف، بطور مثال عراق و تهديد کشورهاي 
کمتر ضعيف ولي به هر حال صاحب قـدرت    

در پشـت    .  متوسط همچون ايران، يافته است
اين تـهـاجـمـات، اراده و عـزمـي درحـال                

گيري است که حتي آماده حمله به چيـن   شکل
خواهد بود اگر که چين منافع امريکا را تهديد 

در چنين شرائطي ايـن فـکـر کـه ايـن            .  کند
کشورها خواهند توانست خـودشـان را بـه        
سيستم تحميل کنند براي آنکه منطق سرمايه 

 .قطع شود، يک توهم است
سومين سري از توهمات، بـدتـريـن آنـهـا،          

اين توهم مردمي را .  بازگشت به گذشته است
اند هـدف قـرار        که در تاريخ شکست خورده

اين مورد کشورهاي عـربـي و در         .  دهد مي
تر، کشورهاي اسالمي و افريقاي  سطح وسيع

حل را در  کنند تا راه شمالي است که تالش مي
اي که هرگـز وجـود      بازسازي گذشته افسانه

 . ها پيدا کنند»ريشه«نداشت و در 
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 .و به جوخه اعدام سپرده شدند

 



 ١۵۳اتحـاد کـار     ۲۴صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

تـريـن      در اينجا مشخص شد که حتي راضي
اعضاي فلسطين آماده نيستند کـه واقـعـيـت       

و يا اصـوال     » صلح« زندان بزرگ را بعنوان 
حماس و   .  بپذيرند » پيمان دو دولت« بعنوان 

هاي  شکل موشک جهاد اسالمي اين تمرد را به
سـازنـد و        قسام به سوي اسرائيل روان مي

اينچنين، وضعيتي خطرناک در اين مـنـطـقـه       
يابد در حالـيـکـه هـردو طـرف           گسترش مي

متقابال وعده رسيدن به يک پيمان در غـالـب     
رونـدي  ( دهند    محتوا را مي يک روند صلح بي

که در سطح جهان از کـمـتـريـن جـذابـيـت            
برخوردار است و همزمان در کنارش مبارزه 

رهبران اين اسـتـراتـژي    ).  اي در جريان است
در ارتش و دولت، خود را بر قواعد بسـيـار     

انـد،     درازمدت سيستمي که برقـرار نـمـوده     
 .سازند متمرکز مي

 فلسطين، بزرگترين زندان جهان
 

 Ilan Pappe_ برگردان ناهيد جعفرپور 

طرح نقشه اين بناهاي جديد، نشانه استراتژي 
باشـد و      جديد در کرانه غربي و نوار غزه مي

همچنين بيانگر اين است که دولـت يـهـودي        
در حال ساختـن بـنـاي دو زنـدان            ۲۱قرن 

بسيار عظيم است که در نوع خود بزرگتريـن  
ايـن دو،    .  هاي تـاريـخ بشـري اسـت         زندان
کرانه غربي به : شان با هم متفاوت است پيکره

گتو و نوار غزه به بزرگترين زندان تـبـديـل      
تفاوت ديگري هم بـيـن ايـن دو          .  شده است
اکـنـون از سـوي           نوار غزه هم:  وجود دارد
اي کـه سـاکـنـيـن           ها بعنوان حوزه اسرائيلي

بـرنـد، مـعـرفـي           خطرناک در آن بسر مـي   
از سوي ديگر کرانه غربي هنوز هـم  .  شود مي

هـاي در       اي عظيم از زنـدان  بعنوان مجموعه
هاي مـعـمـولـي،        هواي آزاد، در شکل مسکن

روستاها و شهرها که به هم مرتبط نيستـنـد،   
تحت کنترل قرار داشته و وظيفه اين کنترل و 

ها را يـک قـدرت هـيـوالئـي           اداره اين زندان
 .دار است نظامي عهده

گـردد،     هـا بـرمـي        تا آنجائي که به اسرائيلي
توانست به عنوان  زندان عظيم کرانه غربي مي
 .يک کشور نام گذاري شود

ياسر عبدرابو مشاور محمود عباس رئـيـس     
جمهور فلسطين در روزهاي آخر فوريـه بـا     

اي که برخاسـتـه از      بيانيه استقالل يک طرفه
در .  وقايع اخير کوسوو بود، تـهـديـد نـمـود       

رسد که هيچـکـس    ها بنظر مي طرف اسرائيلي
اين پيامي اسـت کـه       .  بر ضد اين ايده نيست

احمد قوراي منتخب محمود عباس بـعـنـوان      
شخص طرف مذاکره فلسطين با اسـرائـيـل،      
زماني که با زيپي ليويني وزير امور خـارجـه   

کرده اسـت و بـه        اسرائيل تلفني صحبت مي
داده است کـه عـبـدرابـو از          وي اطمينان مي

جانب محمود عباس صحبت نـکـرده اسـت،        
احـمـد   .  متحيرانه از وي دريافت کرده اسـت   

قوراي بعد از اين مذاکره بـه ايـن احسـاس        
رسيده است که خانم وزيـر امـور خـارجـه         
بيشتر نگران اين است که رئـيـس جـمـهـور        
محمود عباس موافقت نکنـد کـه در آيـنـده           
نزديک اين زندان بزرگ نام يـک کشـور را         

 .خود بگيرد به
به همراه خـواسـت     _ اين تمرد محمود عباس 

بخش بـرعـلـيـه      حماس که با يک جنگ آزادي
، اسرائيلي _سيستم زندان بزرگ مبارزه نمايد

سازد که در باره استراتـژي   ها را مجبور مي
جديد خود در مـقـابـل نـوار غـزه از نـو                 

 .بيانديشند

  من در بسياري از مقاالتم که از سوي انتفاذه
ام کـه       اند، ادعا نموده  الکترونيک منتشر شده

اسرائيل درحاليکه در کرانه غربي همـچـنـان    
دهد، در نـوار       پاکسازي انساني را ادامه مي

 .نمايد کشي را اجرا مي غزه سياست نسل
آمد  من ادعا نمودم که سياست نسل کشي پي

منطقم هم اين .  عدم وجود يک استراتژي است
از آنجا که رهبران سياسي و نظامي : است که

دانستند که چگونه با نوار غـزه     اسرائيلي نمي
برخورد کنند، از اين رو تصميم گرفتنـد کـه     

هاي نوار غزه به خـود اجـازه        اگر فلسطيني
دهند در مقابل زندانـي شـدن و يـا خـفـه              
شدنشان اعتراض نـمـايـنـد، بصـورت يـک           

العمل ناگهاني، ساکنين اين منـظـقـه را       عکس
نتيجه نهائي .  قتل برسانند شکلي گسترده به به

ها  تا کنون به افزايش کشتار آگاهانه فلسطيني
تنها در روز هاي اول سـال    _ انجاميده است 

. _ بيش ازصد نـفـر کشـتـه شـدنـد             2008
را  » نسل کشي« اي که متاسفانه صفت  مسئله

که من و ديگران به ايـن سـيـاسـت نسـبـت           
امـا هـنـوز هـم         .  نـمـايـد      ايم، تائيد مـي  داده

 .اي درکار نبود استراتژي
هاي گذشته، اسرائيل بـراي آيـنـده،         در هفته

اي روشن در مقابل نـوار غـزه از        استراتژي
اين استراتژي بخـشـي   .  خود نشان داده است

از طرز تفکـر جـديـد اسـرائـيـل در بـاره                
اساسـا  .  سرنوشت کليت مناطق اشغالي است

اي    موضوع بر سر بهبود سياست يکجـانـبـه   
است که اسرائيل از زمان شکست مـذاکـرات     

 ۲۰۰۰در تابستان سال    » کمپ ديويد« صلح 
نخست وزير اسـبـق   .  به اجرا در آورده است

اسرائيل آريل شارون و آهود المرت نخسـت  
اند کـه   وزير جانشينش به روشني بيان نموده

: فـهـمـنـد     آنها از اين سياست يکجانبه چه مي
درصد کـرانـه غـربـي را            ۵۰اينکه اسرائيل 
هـا،     يعني تمامي منطقه شـهـرک  .  تصرف کند

پـارک هـاي     « هاي نظامي و      ها، پايگاه جاده
که فلسطيني ها اجازه ورود بـه آن را       » ملي

سال گذشته کم و بيـش   ۸ندارند و تقريبا در 
اين فضاي يـهـودي،   .  اند اين کار را انجام داده

بلوک کوچک و بـزرگ       ۱۱کرانه غربي را با 
هـا هـمـه از طـريـق               اين بلوک.  کند قطع مي

حضوراستعماري دولت يهودي از يـکـديـگـر     
هـاي     شـکـل     ديوار جداسازي به.  اند جدا شده

مختلف در ميان مجموعه کرانه غربي کشيـده  
هـاي     ها، بخـش  تک مکان شده است وگاها تک

 . شهري و شهرها را احاطه نموده است

تـريـن      نوار غزه هم اکنون بعنوان خطـرنـاک  
شـود وآنـهـم         بخش اين مجموعه ديده مـي   

تـريـن      بخشي که بر عليه آن بايد وحشيـانـه  
اين  » ساکنين« .  اقدامات تنبيهي صورت پذيرد

منطقه را توسط حمالت هـوائـي و حـمـالت         
زميني و يا از طريق تحريمات اقتصـادي بـه     

آمد اجتناب ناپذيـر ايـن      قتل رساندن، تنها پي
اقدامات تنبيهي نيست، بـلـکـه ايـنـهـا هـمـه             

آمدهاي خواسته و آگاهانه ايـن اقـدامـات       پي
بمباران منطقه سدروف هم همچنين .  باشد مي

اجتناب ناپذير است و از آنجا که بخـشـي از     
نحـوي آگـاهـانـه        باشد، به اين استراتژي مي

 25صفحه  . پذيرد صورت مي

!توانست به عنوان يک کشور نام گذاري شود زندان عظيم کرانه غربي مي  
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از آنجا که اين اقدامات تنبيهي مقاومت را در   

هاي  تواند نابودکند، غالباصحنه اين منطقه نمي
آورد    انتقامي اجتناب ناپذير را هم بوجود مي

هاي انتقامي مجـددا مـنـطـق و          و اين صحنه
بستري را براي اقدامات تنبيهي بعدي فـراهـم   

آيا ديگر کسي از افکار عـمـومـي      .  سازند مي
بايد به هوشمندي اين استراتژي جديد شـک    
نمايد؟ اگر در آينده نزديک مقاومت مشابهـي  

هاي زندان بزرگ کرانه غربي بوجود  دربخش
همين شکل با آن مقـاومـت بـرخـورد        آيد، به

احتمال قـوي در     خواهد شد و اين اقدامات به
 .اي بسيار نزديک رخ خواهند داد آينده

سومين انتفاذه در راه است وپاسخ اسرائيلي، 
. تزکيه مجدد سيستم زندان بزرگ خواهد بود

هر دو زنـدان بـزرگ      » ساکنين« تقليل تعداد 
در استراتژي پاکسازي انسانـي و کشـتـار        
سيستماتيک و تحريمات اقتصادي، از اولويت 

امـا در ايـنـجـا         .  بسيار باال برخوردار است
مـوانـعـي کـه ايـن          .  موانعي هم وجود دارند

. ماشين انهدامي را همچنان به جلو مـيـرانـد     
سـي ان    « طبق همه پرسي کوتاهي که اخيرا   

انجام داده است، تعداد يهوديان اسرائيلي  » ان
که خواهان آغاز مذاکرات دولت اسرائيـل بـا     

 . باشند، همواره درحال رشد است حماس مي
اي ظريف است اما اگر  يک زندان عظيم مسئله

در آينده، مناطق مسکوني زندانبانان به آتـش  
زمان اين سيستم شـکـسـت        کشيده شد، آن
متاسفانه من در اين شک دارم   .  خورده است

بـطـور واقـع         » سـي ان ان     « پرسي  که همه
روحيه فعلي اسرائيلي را بيان کند، اما به هـر  

پرسي نشان دهنده گرايشـي   صورت اين همه
اميدوار کننده است که سرسختي حمـاس را    
در اين مسئله که اسرائيل تنها زبان خشونـت  

اما هنوز هم کـافـي     .  کند فهمد، تائيد مي را مي
نيست و توانائي سيستم زندان بزرگ تقلـيـل   

رود و اقدامات مـجـازاتـي     نايافته به پيش مي
مسئولين، زندگي بسياري از زنان و کودکـان  

 .گيرد و مردان را در نوار غزه مي
مثل هميشه بسيار مهم است بخاطر آورد کـه  

تواند همين فردا به اين وحشيگري و  غرب مي
. نظير و اين جنايت، پايانـي دهـد     نامردمي بي

اما تا کنون هيچ اتفاقي در اين رابطه رخ نداده 
هـاي بـزرگـي         است و با وجود اينکه تـالش 

شود تا اسرائيل را بـعـنـوان يـک دولـت           مي
مطرود معرفي کنند اما اين مسئله هـنـوز در     

اميد اينـکـه ايـن      :  جامعه متمدن محدود است
مسئله روزي از سوي سياست دولتي خـود    

توانيم تنها دعـا     ما مي.  اسرائيل پذيرفته شود
کنيم و اميدوار باشيم که اين مسـئلـه بـراي        

زنـدان  ( قربانيان اين اختراع صيهونـيـسـتـي       
 . دير نباشد) بزرگ فلسطين

 ۲۰۰۸مارس  ۵

ها در کوسوو زندگي        ها پيش صربستاني     قرن
کردند و طبق تعبير خودشان، فرهنگ آنان در           مي

در آنجا    ١۳٨۹در سال   .  اين سرزمين ريشه دارد   
وقايع تعيين کننده تاريخ آنان صورت پذيرفته           

اينکه .  هاي عثماني   جنگ بزرگ بر عليه ترک    :  است
ها در اين جنگ شکستي فاحش                صربستاني

داشتند و بعد از آن ملتي با اصل و نسب آلبانيائي   
در اين سرزمين ريشه دواندند، از اين تعبير               

در .  کاهد و به اين مسئله ربطي پيدا نمي کند            نمي
هاست در آن سرزمين      چشمان آنان ملتي که قرن    

کند، ملتي بيگانه است و اين سرزمين           زندگي مي 
متعلق بما است زيرا که       "و  "  ميراث اجداد آنان   "

". گويد  اين را مي  )  ارتودوکس_صربستاني(دين ما   
 آيد، اينطور نيست؟ اين ادعا بنظر آشنا مي

در جنگ جهاني دوم احساس همبستگي ميان            
. ها پرورانده شد        ها و يهودي        صربستاني

هاي شجاع بود      همبستگي ما طبيعتا با پارتيزان      
هائي که موفق شدند به مناطق آزاد           زيرا يهودي 

ها   صربستاني.  تيتوبرسندازهلوکاست نجات يافتند  
ها در    هاي نازي   ها با هم در بازداشتگاه      و يهودي 

هائي که      بازداشتگاه.  کورواسي بقتل رسيدند    
آنچنان وحشتناک بودند که حتي خود افسران اس 

ها ديدن      اس، زماني که از اين بازداشتکاه            
مرگ تيتو و   .  آمد  کردند، تنشان به لرزه درمي      مي

فروپاشي رژيمش به اين احساس همبستگي             
هاي ما عاشق      خاتمه نداد بلکه برعکس، راست       

آريل شارون از وي علنا         .  ميلوسوويچ شدند  
شايد او عالقمند به مخلوطي از      .  نمود  پشتيباني مي 

 .رحمانه بود فرهنگ عميق فداکاري و خشونت بي
تمامي اين مسائل توضيح دهنده احساس مشترک       

ها در مقابل     ها با صربستاني    بسياري از اسرائيلي  
من بيم دارم از اينکه     .  بيانيه استقالل کوسوو است 

ها   در اين مسئله نظر من با نظر ساير اسرائيلي           
من هم با جمعيت آلبانيائي       .  تفاوت داشته باشد   

هاي پريستينا    کوسوو که در اين هفته در خيابان       
آنها مرا بياد    .  رقصيدند هم احساس بودم       مي

سال پيش، زماني که      ٦٠انداختند که     جمعيتي مي 
اجالس سازمان ملل متحد تصميم گرفت کشوري       

آويو جشن    هاي تل   يهودي را بنيان کند، در خيابان     
البته اين اجالس تصميم گرفت که              (گرفتند   

کشوري عربي ـ فلسطيني بنيان کند که بزودي به         
 ).دست فراموشي سپرده شد

هاي گذشته در سراسر جهان اين سئوال          در هفته 
ها اين حق را دارند که  مطرح شد که آيا کوسووئي

کشوري براي خود داشته باشند يا نه؟ حقوق             
ها تحليل و بررسي شد، سوابق بررسي شد           ملت

اين .  هاي موافق و مخالف بيان گرديد        و استدالل 
زماني که مردمي   .  اهميت بود   مسئله بنظر من بي    

مانند يک    گيرند که يک ملت باشند، به        تصميم مي 
مانند يک ملت مبارزه کنند، در  ملت رفتار کنند و به

اين صورت آنها يک ملتند وازاين حق برخوردارند 
اين مسئله را من    (که يک کشور ملي داشته باشند       

 او چون هميشه موجوديت  . ماير گفتم يکبار به گلدا

کرد و جمله معروفش را        ملت فلسطيني را رد مي     
"بيان نمود که   من به  ".  چنين چيزي وجود ندارد    : 
خانم نخست وزير شايد شما حق      : "او جواب دادم  

کنند که باور دارند      ها اشتباه مي    داريد و فلسطيني  
ها انسان      که يک ملت هستند، اما اگر ميليون            

مانند   اشتباها اعتقاد دارند که يک ملت هستند و به        
مانند يک ملت مبارزه      کنند و به    يک ملت رفتار مي   

اين ").  کنند، در اين صورت آنها يک ملت هستند  مي
تنها آزموني است که تاريخ مصرف دارد و مردم         

از اين رو    .  کوسوو در اين آزمون قبول شدند        
ملتي کوسووئي وجود دارد و از اين حق                  

اميد .  برخوردار است که يک کشور داشته باشد        
 !که جمهوري کوسووا عمري طوالني داشته باشد

قابله جمهوري مستقل کوسووا همان ميلوسوويچ      
زماني که وي تصميم گرفت که        .  قاتل مردم بود  

يک پاکسازي انساني کشنده را به اجرا درآورد و         
ها نفر از مردم کوسوو را از سرزمينشان           ميليون

هااين حق راگرفت که همچنان       براند، ازصربستاني 
اين مسئله بار ديگر      .  بر کوسوو حکومت کنند     

حق   »جفرسون  توماس«کند که تا چه حد        ثابت مي 
داشت زماني که خواهان اين بود که در بيانيه              
استقالل آمريکا بعدي شايسته از احترام به عقيده        

مانند    ميلوسوويچ دقيقا به    .  انساني داده شود    
اش شارون، تنفر از عقيده انساني          تحسين کننده 

درست مانند  .  آنها هر دو حق نداشتند       .  داشت
پاپ چه  : "استالين که زماني تنفرآميز سئوال نمود     

 ".تعداد لشکر دارد؟
اي بود براي      تاسيس جمهوري کوسوو جريمه     

مانند تاسيس کشور اسرائيل      ميلوسوويچ، دقيقا به  
با وجود  (که عملي انتقامي بود براي آدولف هيتلر        

ها هستند که بهاي آنرا             اينکه اين فلسطيني    
وجدان انساني برآشفته از اين راندن      ).  پردازند  مي

بار لشکرها و يا حداقل فروندها         مهيب بود و اين   
نيروي هوائي آمريکا صربستان را . هواپيما داشت

بمباران نمود و ميلوسوويچ را مجبور کرد که به          
کوسووئي ها به   .  عمليات وحشتناکش خاتمه دهد   

اي است    هاي خود برگشتند و استقالل مسئله       خانه
بسياري از دوستان من    (خواهد    که تنها زمان مي   

زماني که من از اين بمباران پشتيباني نمودم،             
براي آنها از همان ابتدا          .  شوکه شده بودند    

دادند، بد    ها انجام مي    هرآنچه که ناتو و آمريکائي    
قتل (کشي    گفتم که من به نسل      من به آنها مي   .  بود
کشي را خدا     حتي اگر اين نسل   .  آلرژي دارم )  عام

براي اينکه از . هم مقرر کند باز هم مخالفش هستم
يک نسل کشي جلوگيري شود من حاضرم حتي          

 ).از شيطان هم پشتيباني کنم
درسي که ازماجراي کوسوو گرفته شداين بود که 

تواند   از جنگ جهاني دوم به بعد، ديگر کسي نمي         
عام بزند بدون اينکه وجدان جهان          دست به قتل   

. بلند شود و تالش براي جلوگيري از آن نمايد            
افتد و حتي     برخي اوقات اين مسئله دير اتفاق مي       

اما در نهايت، قرباني     .  به طوري وحشتناک دير    
 . مجددا روي پاهاي خويش خواهد ايستاد



 ١۵۳اتحـاد کـار     ۲۶صفحـه     ١۳٨۷فروردين    

به اين صورت که قبرس ترکيه در شمال             
جدا شده بود،      ١۹۷۴قبرس را که از سال         

. مجددا با بخش ديگر متحد سازند                  
کاسوئوليدس و کريستوفياس هردو خواهان      

 .باشند يک دولت با دو مرز مي
اين جزيره واقع درياي مديترانه، از سال            

از طريق حمله نظامي ارتش ترکيه، به          ١۹۷۴
به لحاظ حقوقي،   .  دو بخش تقسيم شده است    

عضو    ۲٠٠۴تمامي اين جزيره از سال             
اتحاديه اروپا شده اما اين امر در بخش               
شمالي که از سوي ارتش ترکيه اشغال گشته        

جمهوري ترکي   .  هيچ تاثيري نداشته است     
بطور يکطرفه    ١۹٨۳شمال قبرس که از سال      

استقالل خود را اعالم نموده، تا کنون تنها از          
سوي دولت آنکارا به رسميت شناخته شده         

 .است
هاي   در حدود دوسوم ترک      ۲٠٠۴در سال    

قبرس، در يک همه پرسي، به برنامه                 
دبيرکل آنزماني سازمان ملل     _  عنان    کوفي

. براي اتحاد مجدد، راي مثبت دادند       _  متحد  
هاي    هاي قبرس برعکس ترک         اما يوناني  

چهارم آراء در مخالفت با اين          قبرس، با سه  
آنها يکي از دالئل مخالفت       .  طرح برخاستند 

خود را چنين ابراز نمودند که در اثر اجراي           
اين طرح، راه برگشت اکثريت بزرگي از              

اند به    هاي قبرس که آنزمان رانده شده       يوناني
مناطق تولدشان در شمال قبرس بسته              

 . خواهد شد

در ساعت يک بعدازظهر، تظاهرات کارزار بـا  
اجتماع در برابر سفارت آمريکا در بروکسـل  

ايرانياني که از سايـر کشـورهـاي      .  آغاز شد
هلـنـد    نروژ و فنالند و اروپايي مانند سوئد و

فـرانسـه بـه       اسکاتلند و انگليس و آلمان و و
در کنار  بعداز ظهر ٦بروکسل آمده بودند، تا 

هم، عليه قوانين زن ستيز و مرگبار جمهوري 
  .پيمايي کردند اسالمي ايران راه

اکثريت ايرانيان شرکت کننده را زنان تشکيل مي         
پيمايي   دادند ولي مردان بسياري هم براي راه          

آمده بودند، حضور جوانان فعال دانشجو از             
اي به جمع ايرانيان      تازه دختر و پسر نيرو و اميد     

بلژيکي هاي شرکت کننده، اکثراً جوان و         .  داد  مي
در صف کردها و      .  در سنين دانشجويي بودند     

ترکها که با لباس محلي خود در تظاهرات شرکت          
کرده بودند همه نوع گروه سني به چشم                  

ايرانيان، زني با چادر       در جلو صف   .  خورد  مي
سياه در زنجير ايستاده بود و جوانان با سازهاي         

پيمايي را همراهي         اي مانند طبل، راه          ساده
 .کردند مي

امسال سومين سالي است که کـارزار زنـان     
عــلــيــه قــوانــيــن زن ســتــيــز جــمــهــوري         

اي را در مرکز يکي  تظاهرات گسترده اسالمي
از کشورهاي اروپايي سـازمـانـدهـي کـرده        

هـاي   فعاالن کارزار را زنان فعال گروه.  است
چهـره  .  دهند  چپ سياسي در تبعيد تشکيل مي

هفتـم   هاي اصلي کارزار، در نشستي که روز
انـتـقـادات و       داشـتـنـد،    مارس در بروکسـل 

خـود را بـراي        نـظـرهـا و مشـکـالت          نقطه
سـمـيـنـار     .  شنوندگان توضيح داده بـودنـد      

کارزار توسط هفت نفر با حدود صـد نـفـر        
شرکت کننده در سالـن کـوچـکـي بـرگـزار           

جمعـبـنـدي از      مضمون اصلي سمينار  . شد

ساله کـارزار   ۳نقاط قوت و ضعف فعاليت 

بود و مـديـريـت     زنان و موانع پيشروي آن

جلسه را خانم جميله ندايي بعهده داشت کـه    
مناسبت صدمـيـن سـالـگـرد         در سخنانش به

هشت مارس، به نظرگاه سيـمـون دوبـوا و        
 .ارتباط نظراتش با سوسياليسم پرداخت

 در صدمين سالگرد هشتم مارس

 همراه كارزار زنان در بروكسل
 سايت کارزار زنان_ خالصه گزارشي از مهستي شاهرخي 

هـاي   هاي حمايت گروه مراسم با خواندن پيام
هـاي     و سخـنـرانـي چـهـره        مختلف خارجي

کارزار، يک افغاني، يک عراقي، دو نفر از دو   
کشور اشغال شده توسط آمريـکـا، طـاهـره       
ميالني از سـازمـان زنـان هشـت مـارس              

حـوزن مـحـمـود از فـعـاالن              افغانستان و
. سازمان رهايي زن از عـراق آغـاز شـد             

تظاهرات کنندگان کارزار را زنان و برخي از 
دادند کـه بـا      هاي چپ حامي تشکيل مي گروه

همراهي حزب چپ سوسياليست بـلـژيـک و      
فدراسيون زنان ترک و کرد ترکيـه جـمـعـي       

بعد  ۳تر پيدا کرد ودرساعت تر و گرم گسترده
ازظهر جمعيتي حدود هزارنفر ازجلو سفـارت  

 .آمريکا به سوي پارلمان اروپا به راه افتاد
غير از ايرانيان و فعاالن کارزار، آنيا يـکـي    به

از فعالين حزب سوسياليست چـپ بـلـژيـک       
آنيا درپيام خود رژيم زن ستيز .  پيامي خواند

جمهوري اسالمي ايران را مـحـکـوم و از            
آنيـا در    .  هاي کارزار زنان دفاع کرد خواست

هـاي     به افشاگري در زمينه سـيـسـتـم     پايان
 .داري اروپايي عليه زنان پرداخت سرمايه

اين راهپيمايي در برابر سفـارت جـمـهـوري       
ستيز  هاي زن اسالمي و بااعتراض به سياست

 . جمهوري اسالمي ايران پايان يافت

 گزارش از ناهيد جعفرپور
 

 ديمتري کريستوفياس از حزب کمونيست قبرس

 .عنوان رئيس جمهورانتخاب شد به

درصد، اکثريت آراء     ٠٨/۵٨کريستوفياس با   
وي بعد از اين همه پرسي      . را در دست داشت

"در نيکوزيا گفت   من پيامي خوشحال کننده     : 
فرستم و آرزوي مبارزه       به قبرس ترکيه مي   

مشترک براي اتحاد مام وطن را دارم تا بدين         
وسيله بتوانيم معضالتمان را بدون دخالت از       

ساله   ۵۹همچنين رقيب    ".  خارج حل نمائيم   
وي کاسوئوليدس اعالم کرده بود که بعد از          

خواهد به اين مسئله        اين انتخابات وي مي     
پاسخ دهد که آيا قبرس عضوي از اتحاديه           
اروپا با برخورداري از تمامي حقوق اعضا          
خواهد بود؟ تاسوس پاپادوپلوس دست           
راستي، در همان اولين دور انتخابات با             

کريستوفياس در دور    .  شکست روبرو شد   
راي از رقيب خود کمتر داشت اما           ۹٨٠اول  

در دور دوم با تکيه بر آراء سوسيال                 
ها، گوي سبقت را ربود و برنده              دمکرات

 .انتخابات شد
کريستوفياس و کاسوئوليدس چه در              
انتخابات دور اول و چه در انتخابات دور            
دوم رقابتي شديد داشتند و هر دو اين                
کانديداها وعده تغيير سياست خارجي قبرس      

 : شان داده بودند را در صورت پيروزي

در دور دوم مبارزات انتخاباتي قبرس،             
هاي قبرس، ديميتري کريستوفياس را        يوناني

دبيرکل .  بعنوان رئيس جمهور انتخاب کردند     
 ۵۳/۹۴ساله حزب کمونيست قبرس             ٦١

درصد آراء را در اين انتخابات بدست آورد          
و لئوانيس کاسوئوليدس رقيب انتخاباتي          

درصد آراء را به        ٠٦/۴٦محافظه کار وي      
با اين نتيجه آراء، حزب      .  خود اختصاص داد  

کمونيست در رقابت دور دوم انتخابات             
رياست جمهوري پيروز شد و ديميتري            
کريستوفياس توانست پست رياست              

کريستوفياس .  جمهوري را از آن خود سازد      
قبل از انتخابات اعالم کرده بود که در                

اش در انتخابات قصد دارد        صورت پيروزي 
رئيس .  سياست شمال قبرس را تغيير دهد        

سال در    ۵جمهور جديد قبرس که به مدت          
اين پست خواهد بود، امکانات بسياري را در         

وي رئيس دولت و       :  اختيار خواهد داشت    
همچنين باالترين مقام در اين کشور خواهد         

هزار نفر داراي      ۵٠٠در اين انتخابات     .  بود
 .حق راي شرکت نمودند

طبق يک همه پرسي که مستقيما از کانال             
 پخش گرديد، ” سي بي سي“تلويزيوني 



 ۲۷صفحـه    ١۳٨۷فروردين    ١۵۳اتحـاد کـار     

 :خاکسار  نسيم
 

کردم براي همدردي و همرائي بـا   داشتم فکر مي

در دانشجويان دربند وطنم چيزي بنويسم که   

عـبـداالـطـيـف      " چشمم به شعري از دفترهايم، 

افتاد که چند سال پيـش   شاعر مراکشي"  لعابي

و هنوز جائي انتشار نيافته .  ترجمه کرده بودم

اين شعر گوئي زبان گوياي رنجي است که . بود

رود کـه   هم اکنون بر زنان و مردان مبارزي مي

زيـر سـايـه تـبـر             در ايران يا در زندانند يا

سانسور و اختناق حکومت جمهوري اسـالمـي   

هرروز و هرلحظه خطر بازداشت و اعدامشـان  

 .است
 

 آيند شكار تو نيز مي براي
 )شاعر مبارزوتبعيدي مراکش(عبدالطيف لعابي

 

 .آيند براي شكار تو نيز مي
 آنان

 بخشند هرگز بر تو نمي
 كه همسر شاعري ياغي باشي

 و دوست داشته باشي انساني رانده را
 .كه در تو پناهگاهي يافته است

 شب چشم بندان را
 بيني مي

 .و جهان پنهان بازجوئي را
 صداهايي

 ،خواهي شنيد
 .نه از آن انسان

 اي تحقيره قرچه  هاي تهديد و دندان زوزه
 آدمياني خواهي ديد

 ،پوشالي
 كمتر از آدم

 برابرت  و آدمكشان را  گران شكنجه
 و آدمياني ديگر در كنارت
 معمولي  هاي كمي متفاوت تر از آدم

 جزغاله از شوك الكتريكي و شالق
 هايي مطمئن اما با قلب

 ،،بعد و 
 براي پنهان كردن از تو

 .است  ديگر چيزي باقي نمانده
 

 "زير دهان بند"نام  از مجموعه شعرهاي اين شاعر به

مارس، سازمان گزارشگـران بـدون      ۱۲روز 
مرز، به مناسبت روز جهاني آزادي بيـان در    
اينترنت، بررسي خود در بـاره وضـعـيـت           
. سانسور اينترنت در جهان را منتـشـر کـرد     

کشـور جـهـان، از         ۱۵طبق اين بررسي، در 
شـدت     جمله در ايران، سانسور اينترنتي بـه   

محمدرضا معينـي، مسـئـول      .  شود اعمال مي
بخش ايران سازمان گزارشگران بدون مـرز    

 :وله گفت در گفتگو با دويچه
اين روز عمال براي مـا و      :  محمدرضا معيني

شود  سازمان گزارشگران تبديل به روزي مي
که در آن بايد دشمنان آزادي بيان بـر روي    

در همين رابـطـه مـا      .  اينترنت را معرفي کنيم
کنيم و منـتـشـر     روز مي ليستي را هرساله به

کنيم، يعني ليـسـت کشـورهـاي دشـمـن            مي
در سال گـذشـتـه    .  کنيم اينترنت را معرفي مي

 ۱۵کشور بود، امسال به  ۱۳اين ليست شامل 
 .اند کشور ارتقاء پيدا کرده

متاسفانه همچنان صدرنشيني ايران در ايـن    
در گزارش، در کشورهـاي  .  ليست ادامه دارد

بارز، ما ايـران    هاي خاورميانه، از جمله نمونه
اقتصادي بـه دلـيـل        ايم که توسعه طرح کرده

سودآوري اين بخش از تکنولوژي مدرن، رو 
در ايران، بنابر آمار رسمي .  به گسترش است

اند و تقريبا واقعي هـم هسـت،        که ارائه داده
تا کنون  ۱۳۸۴تعداد کاربران اينترنت از سال 

به همـيـن دلـيـل       .  برابر شده است ۱۸حدودا 
کشورهاي خاورميانه و از جـملـه ايـران،            
تسهيالتي را براي دسترسي بـه ايـنـتـرنـت          

گيرند، اما به همان ميزان هم مهـار   درنظر مي
ها، بر روي اينترنت و  اطالعات بر روي سايت

در .  کنترل و مسدودسازي آنهـا ادامـه دارد      
اين رابطه ما بر ايـران، عـالوه بـر ايـنـکـه             
سانسور اينترنت ادامه دارد، ولي به عـنـوان     

ي وبـالگسـتـان و         کشور پويايي در عرصه
 . ايم نگاري تاکيد کرده وب

اسفند، شمـاري از فـعـالـيـن           ۱۷روز جمعه 
منظور حمايت از    کارگري مراسم گلگشتي به

فراخوان بين المللي در دفاع از کارگران ايران 
فدراسيون جهاني کارگران حمل .  ترتيب دادند

هاي آزاد    و کنفدراسيون اتحاديه)  ITF( و نقل 
دلـيـل بـازداشـت          به)  ITUC( کارگري جهان 

منصور اسانلو و محمود صالحي، در اقدامـي  
دارانـه، روز شـشـم         مشترک و ضد سرمايه

را بعنوان روز همبستـگـي   )  اسفند ۱٦( مارس 
. جهاني با کـارگـران ايـران اعـالم کـردنـد            

حمايت از اين فراخوان، در بيش از چـهـل      به
 .کشور جهان مراسم اعتراضي، برگزار شد

در گلگشت تهران، شماري از فعالين زنـان و    
تني چنـد از    .  فعالين کارگري حضور داشتند

شرکت کنندگان در اعتراض بـه بـازداشـت        
محمود صالحي و منصور اسانلو و سـايـر       
کارگران زنداني سخنراني کرده و خـواهـان     

تر و بي قـيـد و شـرط           آزادي هرچه سريع
 کارگران دستگير شده و کليه فعالين اجتماعي 

برخي از سخـنـرانـان ضـمـن        .  زنداني شدند
برشمردن مطالبات کارگران، همچنين مطالبي 

 .در گراميداشت روز جهاني زن بيان داشتند
عده اي از شرکت کـنـنـدگـان پـالکـارد بـا              
شعارهايي در دفاع از طبقه کارگر و همچنيـن  
. گراميداشت روز جهاني زن در دست داشتند

اسانلو و _ :  برخي از شعارها عبارت بودند از
به اعتراض عـلـيـه    _ .  صالحي آزاد بايد گردند

ما خواهان _ .  حکم شالق به کارگران بپيونديد
آزادي تمام فعالين کـارگـري، دانشـجـويـي،        
معلمان، زنان و کليه فعاليـن اجـتـمـاعـي از          

تشکل کـارگـري امـر خـود         _ .  زندان هستيم
تشکل کارگري حق مسـلـم     _ .  کارگران است
پيش بـه سـوي بـرگـزاري         _ . کارگران است
 .تر اول ماه مه هرچه با شکوه

ظـهـر ادامـه         ۱۲اين مراسم تا حدود ساعت 
داشت و با تاکيد بر گراميداشت روز جهـانـي   

پايـان   زن و با خواندن سرود انترناسيونال به
 ۱۳۸٦اسفند  ۲۰  . رسيد

 ها و فعالين کارگري شوراي همکاري تشکل
 

 مناسبت ششم ماه مارس برگزاري مراسم درتهران به

 روز فراخوان بين المللي در دفاع از کارگران ايران

 

 روز جهاني آزادي بيان در اينترنت
 دويچه وله

 همبستگي با دانشجويان دربند
 

 هلند -نيميخن
 

فوريه، گروهي از ايرانيان          ۱٦روز شنبه     
هاي   ساکن شهر نيميخن، به همراه حرکت         

مشابه در شهرهاي ديگر هلند، به حمايت از          
دانشجويان دربند در ايران و در اعتراض به         

هاي اجتماعي، از جمله جنبش       سرکوب جنبش 
کارگران، زنان و دانشجويان و دستگيري و        
شکنجه نمودن آنان، در مرکز شهر تجمع            

 جمعيت حاضر، با در دست داشتن . کردند

دانشجويان زندانـي    پالکاردهائي شامل عکس
و مبارزات دانشجويان و با شعارهائي به اين 

دانشـجـوي   “ :  مضمون بر روي پـالکـاردهـا     
زنداني سياسي آزاد “ ، ” زنداني آزاد بايد گردد

رژيم جمهوري اسالمي رژيمي “ و ”  بايد گردد
هائي در    و با پخش اعالميه”  تروريستي است

همين رابطه در بين مردم، به افشاگري علـيـه   
در .  هاي رژيم اسالمي پرداخـتـنـد    جنايتکاري

طول مدت برگزاري اين حرکت، توضيحـاتـي   
نيز به عابرين ارائه و به سئواالت آنان پاسخ 

 . شد داده مي
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 يورو  1/5:   بها معادل

 

هم   همراه جمع کثيري از مردم، در گورستان خاوارن گرد   هاي جانباختگان، به مناسبت نوروز، خانواده به
. هاي گل، جلوه زيبايي به اين گلستان داده بود  حضور گسترده مردم، بخصوص جوانان، با دسته.  آمدند
بـه سـينه      )١(جا غرق گل بود، مادران جانباختگان، مادران بهترين فرزنـدان آفتـاب کـه مـدال صـلح            همه

گفتنـد و بـا       اند، با دلي آکنده از اندوه و درد، اما سري افراشته و مغرور، به حاضران خوش آمد  نشانده
چـه  .  افـشان کردنـد     بـاران و گـل      هائي که با ياد عزيزانشان کاشته بودند، آرامگاه آنـان را سـبزه        سبزه

 .زيباست غرور و سرافرازيشان و چه دلنشين است متانت و استواريشان
مناسبت نوروز توسـط يـک از اعـضاي خـانواده              مراسم با يک دقيقه سکوت و خواندن قطعه شعري به 

ها با خواندن شعر و مقاله، مراسم    جانباختگان شروع شد و پس از آن چندين تن از اعضاي اين خانواده
ها بودند، قطعات موسيقي زيبايي نواختند و  اي از جوانان که از اعضاي همين خانواده عده.  را ادامه دادند

فرزنـدان  .  اي از آنهـا بـه ذهنـشان مانـده اسـت، سـرودند              هائي به ياد آن عزيزان، که کمتر خاطره ترانه
جانباختگان، با حضور فعال درگلزار، تمام لحطات در تالش و تکـاپو بودنـد تـا ايـن مراسـم بـه نحـو                     

افـشاندند و     آنان با دقت، ظرافت و وسواس خاصي، گل و سبزه بر خـاک مـي      .  اي برگزار شود پسنديده
 .نشاندند مي

شکوه و عظمـت   .  در اين مراسم تقريبا هيچ مامورحکومتي حضور نداشت و مراسم به آرامي ادامه يافت
چندين مقاله و شعر خوانده شـد و در پايـان مراسـم،            .  داد آن بقدري بود که همه را تحت تاثير قرار مي

باران  اند، گل رسم هميشه، همگي با خواندن سرود، سرتاسر خاوران را، آنجائي که دلبندانشان آراميده به
شدند تا بتوانند اين مسير را طي کننـد، آميختـه      هاي خود کمک مي حضور مادراني که توسط نوه. کردند

 .اند ها کشيده آخر آنان براي حفظ اين خاک مرارت. از غرور و صالبت و پايمردي بود
 .ي تابناک تمامي جانباختگان راه آزادي و دمکراسي باد خاطره باد آزادي، زنده زنده

 ۲٠٠٨مارس  ١۴برابر  ١۳٨٦اسفند  ۲۴جمعه 
 

 : مناسبت اين روز در مراسم سروده است خواهر يکي از اين جانباختگان قطعه زير را به

 افشان كردند مادران صلح خاوران را گل ٦۷دادخواهان کشتار 

 منـاسبت بيستـمين نـوروز به
 

 تان را فراموش كنيم خواهند تاريخ حماسه مي
هاي يادبود همسرانتان     خواهند يادمان برود كه از حلقه        مي

 هم گذشت نكردند
 هايتان راهم ندادند نامه هاووصيت ها ،عكس ها، نوشته لباس

 جانتان را با آهك متالشي كردند گويي بس نبود كه پيكر بي
 تان را مخفي كنند خورده هاي شالق خواهند، استخوان مي
 تان را نياز به كفن خواهند تاريخ، جسم بي مي

 كرد فراموش كنيم هاي سپيد مصممش مي كه انديشه
 خواهند گلستان را گورستان كنند مي

پيراهن چهارخانه، اندام استخواني، موهاي سياه، سفيد و           
 جوگندمي

 كه از البالي دوغاب ماسه و آهك
 هاي باران بيرون زده بود فراموش كنيم با سيالب

را بر فراز گلستان        67هاي نفريني تابستان      و قار قار كالغ   
 وران خا

هـاي فرورفتـه در زميـن آهكيـن بـراي سـيرابي چنـد                   بطري
 هاي گلستان ي گل ساعته

تان را در آن بيابان بـي آب     و عطش فرزندان مات ومبهوت
 و علف
گشتند تا به تكه زميني حس يابنـد و بـر آن سـنگي           كه مي

 نشان كنند و گور خيالي بابا را عالمت بزنند
 خواهند اين سند خاكي را از ما بگيرند مي

 را )2(خاك پر از بركه و زر
 تا تبديل به گورستاني عادي نمايند

خفتگـان گلـستان تـا        خـون   آنها غافلند كه ما نزديكـان بـه       
 ايم زنده

 آ رزوي اين رذالت را بر دل سياه كور دالن باقي خواهيم نهاد
ما امسال هم بهار را با تجديـد عهـد بـا عزيزانمـان شـروع            

شـان   كنيم و با درسي كه از مقاومت، شهامت و پايداري مي
 نشينيم شان از پاي نمي گناهي ايم، تا اثبات بي آموخته

 .ها در تاريخ تكرار نگردد باشد كه ديگر اين جنايت
 .دليل شرکت اين مادران در انتشار قعطنامه صلح به آنان اهدا شده است ها به اين مدال_ ) ١(
 .برکه و زر، اشاره به شعر خاوران است_ ) ۲(

 

 !بهاران خجسته باد
 كانون نويسندگان ايرانپيام نوروزي 

 !بهاران خجسته باد
 

 زده  شگفتا از اين خاک خزان
 !رويد ترش بسيار مي هاي گلگون که هر بهار الله

 

 مردم شريف و آزاده، 

بريم که مدارِ     پايان مي   را در شرايطي به     ۸٦سال  
ي سرکوب، اختناق و        جامعه همچنان بر پايه     

 .چرخد فشارِ هرچه بيشتر مردم مي
 ها از  گردند، کتاب نويسندگان به زندان محکوم مي

شوند، کـارگـران شـالق         مي"  وجين" ها  کتابخانه
شوند، فـعـاالن    خورند، دانشجويان شکنجه مي مي

اجتماعي، حتي براي استفاده از زبـان مـادري         
گردند، زنان از هـمـان      خود، به حبس محکوم مي

فضاي اندکي هم که در چند سـال اخـيـر بـراي         
مارس، روز جهاني زن، از آن  ۸برگزاري مراسم 

ها نيـز   شوند و اعدام برخوردار بودند محروم مي
 .همچنان ادامه دارد
 توان فضاي اجتماعي و  خوبي مي از اين اوضاع به

بـيـنـي     سياسي سالِ پيشِ رو را پيش
اما هرجا فشار است، مـقـاومـت    .  کرد

ما با الهام از مقـاومـت و     .  نيز هست
ايستادگي شما در برابر سـرکـوب و     
اختناق، هيـچـگـاه مـنـادي يـاس و             

. يم و نخـواهـيـم بـود      ا نوميدي نبوده
هـاي     ضمنِ محکوم کردن تمام اقـدام 

ي باال، با اميد پايدار بـه     سرکوبگرانه
بهبوِد اوضاع و بهروزي مـردم، بـه       

رويـم و       استقبالِ سال آيـنـده مـي       
همچنان با تکيه بر منشور خـود، بـر     
تالش و مبارزه در راِه آزادي بيان و   

 .کنيم مخالفت با سانسور تاکيد مي
 ۱۳۸۷نوروز  -کانون نويسندگان ايران 


