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  اعالمیه مشترک        

 ١٣۶٧شکست تمام عیار انکار و سکوت درباره قتل عام       
  
  

   که سیاست انکار و سکوت رژیم بیست و نھمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران در حالی فرا می رسد                              
این کشتار که از فردای قتل عام در پیش گرفته شد، اکنون به شکست تمام عیار انجامیده است. سران رژیم و  جمھوری اسالمی در مورد 

ه ای ناچار شده اند به این کشتار اشاره کنند. این پیروزی بر توطئه سکوت، نتیجه نزدیک به سه دھه تالش خانواده جان از جمله خامن
باختگان، مدافعان حقوق بشر، فعالین سیاسی و سازمان ھای چپ در افشای جنایت بزرگی است که به دستور خمینی، با ھمدستی 

م سران رژيم در زندان ھای ایران روی داد. این تالش ھا شامل انتشار ده ھا کتاب، صدھا مقاله، عده ای از گردانندگان حکومت و سکوت عمو
  .راه اندازی سايت ھای فراوان، برگزاری کنفرانس ھا و سخنرانی ھا و مراجعه به جوامع بین الملی بوده است

شده است که وانمود کند اوال ھمه جان باختگان اکنون که توطئه سکوت شکست خورده است، مشی تبلیغاتی حکومت بر این متمرکز  
 وابسته به سازمان مجاھدین خلق ایران بوده اند و ثانیا علت اعدام آنھا شرکت در اقدامات مسلحانه بوده است.

تن از اعضا و  این دو دروغ بزرگ نیز بسیار زودتر از آن که سران حکومت گمان می کنند نزد ھمگان رسوا شده و خواھد شد. یاد و نام صدھا 
اغلب پس از تحمل سال ھا زندان اعدام شدند، زنده است و ھیچ کس را یارای به  ١٣۶٧ھواداران احزاب و سازمان ھای چپ که در سال 

فراموشی سپردن آنان نیست. تقریبا ھمه آن ھا در حالی اعدام شدند که قبال در خود دادگاه ھای رژیم به حبس محکوم شده بودند. 
از قتل عام زندانیان مجاھد آن ھا را نیز به قتل رساند. و کیست که نداند ھزاران عضو و ھوادار سازمان مجاھدین خلق ایران نیز حکومت پس 
  اعدام شدند محکومیت ھای زندان داشتند. ١٣۶٧که در سال 

...  

  ٢ادامه در صفحه 

  خانم فدریکا موگرینی به نماینده عالی امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا،نامه 

 ٢صفحه 
 

 وطیت ایران را گرامی می داریممشر مین سالگرد انقالب - ١١١
  

 ٣صفحه 
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 اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) -نامه مسئول ھیئت سیاسی 

 به نماینده عالی امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا، خانم فدریکا موگرینی

 اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - اسی امه مسئول ھیئت سین

  به نماینده عالی امور خارجی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا 

  خانم فدریکا موگرینی 

  ٢٠١٧دوم اوت  

  خانم موگرینی گرامی، 

بدینوسیله مایلم توجه   به نمایندگی از سوی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) که یک سازمان سیاسی مخالف رژیم ایران است، 
  شما را در آستانه سفر شما به تھران به نکات زیر جلب کنم:

در حال حاضر دونالد ترامپ رئیس جمھوری ایاالت متحده ھمراه با نیروھای افراطی در ایران، ایاالت متحده، اسرائیل، عربستان  - ١
ای میان ایران و گروه پنج به عالوه یک متشکل از دولتھا و نیز  سعودی و متحدانشان در سایر کشورھا با زیر سئوال بردن توافق ھسته

برجام) صلح و ثبات در خاورمیانه و کل جھان را به خطر انداخته اند. ما به عنوان یک سازمان   اتحادیه اروپا (برنامه جامع اقدام مشترک،
  ی اھمیت می دانیم.دمکرات و چپ، از برجام پشتیبانی کرده، آن را برای منافع مردم ایران دارا

افزایش تنش در خاورمیانه باعث بروز تھدیدھای جدی علیه ثبات منطقه، تقویت نیروھای افراطی مانند داعش شده، به ضرر  -  ٢ 
بسیاری از کشورھا از جمله اعضای اتحادیه اروپا، در ھر دو عرصه انسانی و اقتصادی است. جنگی جدید، ھیچ پیروزی نخواھد داشت و 

آن بازنده خواھند بود. از این رو کاھش تنش در خاورمیانه و به ویژه عادی سازی روابط میان ایران و عربستان سعودی، اھمیت ھمه در 
  فوری برای امر صلح دارد.

  ما برآنیم که اتحادیه اروپا می تواند نقشی مؤثر در تالش ھای میانجی گرانه برای تقویت صلح و ثبات در منطقه ایفا کند. -  ٣ 

سازماندھی یک کنفرانس در بروکسل مرکز اتحادیه اروپا با دستورکاری برای حل احتالف میان ایران و عربستان سعودی و پایان  - ۴ 
  دادن به جنگ و خونریزی در سوریه و یمن، گامی مھم از سوی اتحادیه اروپا در خدمت صلح و ثبات بین المللی خواھد بود.

  اتحادیه اروپا در این راستا حمایت می کنیم. ما قویا از ابتکاری از سوی -  ۵ 

  با احترام 

  بھروز خلیق

  مسئول ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ... شکست تمام عیار
   ١ادامه از صفحه 

بدون تردید مبارزه آزادی خواھان و بازماندگان جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی تا تحمیل شکست ھای دیگری به رژیم و رسوایی 
جان   ھای خاوران و دیگر اعضای خانواده تن از مادران و خانواده ۵٠  سران حکومت ادامه خواھد یافت. در اين رابطه اخیرأ دروغ ھای

ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق   گر خانم عاصمه جھانگیر، گزارش از سراسر ایران، با سپردن دادخواستی به ۶٠ی  باختگان دھه
در این اعالم جرم، آن ھا بار دیگر خواسته ھای پنجم دی ماه   جمھوری اسالمی ایران اعالم جرم کرده اند.بشر در ایران، علیه مسئوالن 

در مبارزه برای دادخواھی  ما ضمن پشتیبانی از خواسته ھای خانواده ھا،  خود را در مقابل دفتر وزیر دادگستری، تکرار کرده اند. ١٣۶٧
 انی ایستاده ایم که در دھه ھای گذشته به دفاع از حقیقت برخاستند.در کنار خانواده ھای قربانیان و ھمه کس

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧اول آگوست ( ١٣٩۶مرداد  ١٠

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
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  مین سالگرد انقالب - ١١١                                        

 !مشروطیت ایران را گرامی می داریم                                 
  
  
  

انقالب مشروطیت ایران نخستین و بزرگترین خیزش مردم ایران در سال ھای آغازین سده گذشته برای مھار استبداد و تالش برای 
لطنت به زیر پی ریزی حکومت مشروطه، تشکیل مجلس شورای ملی و تاسیس عدالتخانه بود. این انقالب سلطان مستبد را از تخت س

کشید و قانون اساسی مشروطیت را مبنای نظام حقوقی سیاسی کشور قرار داد و روح نوینی در جامعه قرون وسطایی ایران آن روزگار 
دمید. ولی انقالب مشروطیت به اھداف خود دست نیافت و با به قدرت رسیدن رضاخان توسط امپراطوری انگلستان به شکست انجامید. 

ت ھرچند در تغییر نظام سیاسی ایران ناکام ماند ولی با تثبیت ضرورت تدوين قوانین توسط مجلس بجای اوامر پادشاھان انقالب مشروطی
که  و با تصویب قوانین مربوط به انجمن ھای ایالتی و والیتی، بر استبداد ھزاران ساله ضربه زد، راه دیگری گشود و چنان بیداری بوجود آورد

 .اچار شدند که تظاھر به مشروطیت نمایندحتی پادشاھان پھلوی ن
اینک پس از سپری شدن بیش از یک قرن از آن روزھای پرشکوه، ھم چنان رژيم استبدادی بر کشور ما حکمفرماست. نظام والیت مطلقه  

روطه آنان را نیز به ضدمشروطه، ھواخواه آن بودند و انقالب مش فقھا بر اساس اندیشه ھایی بنا شده است که مرتجع ترین سران روحانی
روحانیون، بلکه برخرد انسانی » شرع«ھمراه محمدعلی شاه از تخت به زیر کشید و منبع قانون را نه براراده سلطان دنیوی، نه بر اساس

 .استوار گردانید. از این روست که آن گفتمان ضداستبدادی انقالب مشروطیت ھم چنان زنده است
ال تاریخ تولد چپ ھای ایران است. تولد نخستین سازمان ھای ترقیخواه یعنی سوسیال دموکرات ھا و انقالب مشروطیت ایران در عین ح 

اجتماعیون ـ عامیون که در پایداری تبریز در برابر شاه و ارتش تزاری، در سرنگونی استبداد و تصویب مواد ترقی خواھانه قانون اساسی و 
ند. چپ ایران زاده سنگرھای رادیکال ترین مبارزان انقالب مشروطیت است که مبارزه در قانون انجمن ھای ایالتی و والیت نقش داشته ا

 .میدان ھای نبرد و اندیشمندی در سازماندھی مقاومت و طرح خواسته ھای ترقی خواھانه را توامان داشتند
چنان برای رھائی کشور از چنگال استبداد، برای چپ ایران که خود را ادامه دھنده راه مبارزان پیگیر انقالب مشروطه ایران می داند، ھم  

 .آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی و برای پی ريزی ايرانی آزاد و آباد تالش می کند
 !مین سالگرد انقالب مشروطیت ایران١١١گرامی باد  
   

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپھیئت ھ

  )٢٠١٧آوگوست  ۶( ١٣٩۶مرداد  ١۵
   

  از بیانی کنشگران حوزە ھای مختلف اجتماعی 
 !علی "طرح کارورزی" حمایت می کنیم

تن از  ٤٦٠ت از این اعتراضات، بالغ بر در ادام اعتراضات و مخالفت ھای وسیع کارگران و عموم مزدبگیران علی "طرح کارورزی" و در حمای
فعالین حوزه ھای مختلف اجتماعی: فعالین سرشناس کارگری، چھره ھای شاخص و صاحب نظر چپ، استادان دانشگاه، پژوھشگران، 

 نگاران کشور، دانشجويان، فعالین جنبش زنان و نھادھای مدنی، فعالین صنفی معلمان، ھنر مندان مترجمین، نویسندگان و روزنام
ای خطاب ب مردم، مغایرت ھای "طرح کارورزی" با قوانین موجود  و سینما و تئاتر، فعالین اجتماعی و فرھنگی و ......... با انتشار بیانی

 تبعات منفی آن بر کار و زندگی نیروی کار را نشان داده و خواستار الغای آن شدند.

اعی، سودمحور، مغایر با کرامت کارگران، دانشجویان و بیکاران دانست و خواستار بیانیه "طرح کارورزی" و طرح ھای مشاب را ضداجتم
غیرانسانی شدەاند. در این بیانی ب درستی تاکید شدە است:  لغو آن و ایستادگی نیروی کار و عدالت خواھان در مقابل این طرح ھای 

موج جدید   رستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واسطه"حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور؛ ھم چون معلمان، پ
دامن نزدن «ساالر، مورد ھجوم قرار گرفته است. سکوت در برابر چنین حمالتی تحت عنوان  ھای سودمحور و زودبازده سرمایه سیاست

چیزی نیست جز » دالتاولویت آزادی بر ع«یا » ھای سیاسی ـ جناحی برای حمله به دولت سوءاستفاده«، »ھای طبقاتی به کشمکش
  چشم بستن بر زندگی اکثریت".

مسئولین دولتی بالفاصل پس از پایان انتخابات ریاست جمھوری از طرح "کارورزی" ب عنوان یکی از اقدامات دولت جھت ایجاد اشتغال 
 حقوق سندیکایی کارگران، ب سود پردە برداری کردند. پس از انتشار جزئیات طرح مذکور، سازمان ھا و فعالین کارگری اين طرح را علی

 ھای سازمان بین المللی کار و طرحی قرون وسطایی استاد ـ شاگردی   نام  داران، متضاد و مغایر با قانون کار، ناقض مقاول منافع سرمای
  خواندند ک ب تشدید بھرە کشی نیروی کار و رواج بیگاری دامن می زند.

ک حمایت از حقوق و مطالبات کارگران و مزدبگیران و عموم زحمت کشان در راس ما بعنوان س جریان چپ سوسیالیستی 
فعالیت ھايمان قرار دارد، طی اعالمیه ای با "طرح کارورزی" مخالفت کرده و نسبت ب آن اعتراض نمودیم. ما در اعالمی مشترکی ک در 

رغ التحصیالن دانشگاھی است" منتشر کردیم، دالیل مخالفت مان با "طرح کارورزی"، بیگاری کشیدن از فا با عنوان " ٩٦خرداد  ١١تاریخ 
  آن را تشریح و بر ضرورت مقابل کارگران و ھم عدالت خواھان با این طرح تاکید نمودیم.

ت ھای ما ضمن حمايت از بیانی صدھا تن از کنشگران حوزە ھای مختلف اجتماعی علیه "طرح کارورزی"، از اعالم مخالفت آن ھا با سیاس
ضد کارگری و سودمحور دولت روحانی استقبال می کنیم و امیدواريم که نیروھای چپ و دموکرات در داخل و خارج از کشور در ھمسوئی 

  و ھمراھی با ھم دولت را وادار سازند که "طرح کارورزی" را ملغی اعالم کند.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ولین کنشگران چپھیئت مسئ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧دوم آوگوست ( ١٣٩۶مرداد  ١١

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٨٧ شماره    

 عنوان وزير کار  معرفی علی ربیعی به
 ھای ضد کارگری دولت حسن روحانی است به معنی تداوم سیاست

  بھروز خلیق

 

  یادداشت سیاسی کارآنالین

 را ابتدا باھم مرور کنیم: چند خبر روز

تپه روز اول مرداد با درخواست  تپه با خواست کارفرما تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. کارگران نیشکر ھفت تن از کارگران نیشکر ھفت ٧٠ـ 
انه و توقف کارگر بازنشسته این کارخ ٢٠٠ھای بیمه درمانی، تعیین تکلیف بیش از  پرداخت سه ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه

  واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند. روند

 ٢٩مرداد مقابل شعبه مرکزی بانک ملی در اھواز تجمع کردند. آنان از روز  ١۶واقع در اھواز روز دوشنبه » گروه ملی فوالد ایران«ـ کارگران 
اند. گروه ملی فوالد  وقه دوساله و از سر گرفته شدن تولید، دست به اعتراض زدهتیر با درخواست پرداخت دستمزد و مطالبات مزدی مع

ھزارمیلیاردی در اختیار دادستانی قرار گرفت و  سازی و پرونده اختالس سه ھزار کارگر دارد. این شرکت در پی خصوصی ایران حدود چھار
  سپس به بانک ملی واگذار شد.

  ھا انجامید. کارگر این کارخانه ١۵٠طبس به بیکاری بیش از » ھای لبنی شیر و فرآورده«ردستان و ک» بستنی عسل«ـ تعطیلی دو کارخانه 

  ـ یک کارگر پتروشیمی فارابی و یک کارگر ساختمانی در دو حادثه کار جان خود را از دست دادند.

ھا کارگر کشور ما در وضعیت  دھد. میلیون می ھا را نشان ای از وضعیت دشوار کارگران ايران و برخورد حکومت با آن اين اخبار گوشه 
  شماری روبرویند: کنند و با معضالت بی فالکت باری زندگی می

شده است. این امر باعث روی آوردن  دھد درآمد پنج دھک نخست خانوارھای کارگری ایران کمتر از حداقل دستمزد اعالم ـ آمارھا نشان می
ای جز روی آوردن به مشاغل  درصد کارگران کشور برای تأمین ھزینه زندگی، چاره ۶٠شود  کارگران به شغل دوم شده است. گفته می

  عنوان شغل دوم ندارند. کاذب به

ھای زندگی در دو دھه گذشته، موجب کاھش فزایندە قدرت خرید، افت مداوم وضعیت  ـ عدم افزایش دستمزد کارگران متناسب با ھزینه 
ھا از تحصیل و تنزل  ھای ناشی از آن، بازماندن فرزندان  گروھی از آن ی، گسترش سوء تغذی و بیماریمعیشتی و رفاھی خانوارھای کارگر

  شان شده است. منزلت اجتماعی

ھای پیمانکاری، حذف قوانین رفاھی، خارج  ـ امنیت شغلی کارگران به خاطر رواج قراردادھای موقت و سفید امضاء، استفاده از شرکت 
  شده است. سازی حقوق حق کارگران از میان برداشته ان از شمول قانون کار و پایمالکردن اکثریت کارگر

پیوندند و در واحدھای تولیدی داير،  ھا اخراج و به خیل بیکاران می ـ کارگران به خاطر تعطیلی واحدھای تولیدی و کاھش ظرفیت تولیدی آن 
  شود. نمی موقع پرداخت دستمزد کارگران خیلی از واحدھای تولیدی به

تنھا گام جدی برای حل مشکالت برشمرده  عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزيد. او نه دولت روحانی در دوره قبل علی ربیعی را به 
میان شده بود، به مجلس ارائه داد. اليحه باھدف از  نژاد تھیه برنداشت، بلکه الیح ضد کارگری "اصالح قانون کار" که در دوره احمدی

نژاد به خاطر مقاومت کارگران و  برداشتن باقی ماندە قوانین رفاھی و تثبیت و قانونی کردن ھم آن اقداماتی بود ک دولت احمدی
 ھا را در چھار سال گذشته مزدبگیران موفق ب قانونی کردن آن با حذف مواد حمایتی ب  ھا نشدە بود. ربیعی بسیاری از مقررات و آئین نام

ارگران تغییر دادە است. مثل بیم بیکاری، بازنشستگی پیش از موعد، لغو اجبار بیم کارگران در کارگاە ھای کوچک، حذف کارگران زیان ک
  مناطق آزاد از قانون کار و حذف اجباری بودن بیم کارگران.

فارغ التحصیالن از لیسانس به باال را ارائه کرد که بعد از انتخابات رياست جمھوری، ربیعی "طرح کارورزی" را ب منظور ایجاد اشتغال، برای  
ھای کشور است. الیح ضد کارگری "اصالح قانون کار" با مقاومت جدی فعالین کارگری و  التحصیالن دانشگاه طرح بیگاری کشیدن از فارغ

ھا و فعالین  ت جامعه کارگری و سازمانھا و فعالین چپ مواجه شد و دولت آن را از مجلس پس گرفت. "طرح کارورزی" ھم با مخالف سازمان
  چپ روبرو است.

دھنده به روحانی، بلکه برای جلب  میلیون رأی ٢۴ای که نه برای تأمین خواست  اش را به مجلس معرفی کرد. کابینه حسن روحانی کابینه 
وان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عن ای چیده شده است. حسن روحانی در کابینه خود باز علی ربیعی را به نظر مساعد علی خامنه

تنھا ازنظر فعالین کارگری منفی است، بلکه از جانب نمایندگان  مجلس معرفی کرده است. کارنامه علی ربیعی در چھار سال گذشته نه
ِ ھمسو با دولت ھم موفقیت تالش گسترده روی آورده آمیز نیست. ربیعی با آگاھی بر اين وضع، برای اخذ رأی اعتماد نمایندگان به  مجلس

شده  دھد که ربیعی از کلیه معاونین و مدیران زیرمجموعه وزارتخانه خواسته ، نشان می»انتخاب«است. سند منتشره توسط پایگاه خبری 
  را برای اخذ رأی اعتماد حداکثری علی ربیعی انجام دھند.» ھر اقدامی«است که 

ھای ضد کارگری  و رفاه اجتماعی به مجلس توسط حسن روحانی نشانگر تداوم سیاستعنوان وزير تعاون، کار  معرفی علی ربیعی به 
ھا است. در چھار سال  بار آن جمھور کشور نسبت به مطالبات کارگران و وضعیت فالکت توجھی رئیس دولت يازدھم در دولت دوازدھم و بی

تنھا به مطالبات کارگران پاسخ مثبت نداده و  ست. دولت روحانی نهدارترین اعتراضات توسط کارگران صورت گرفته ا گذشته بیشترين و دامنه
ھا را جلب کند و با تشديد استثمار کارگران بر  داشتن نیروی کار، سرمایه اعتنا مانده، بلکه کوشیده است که با ارزان نگاه به اعتراضات بی

  رکود اقتصادی غلبه کند.

ھای کارگری دولت روحانی صورت  به ھمان پاشنه خواھد چرخید و تغییر جدی در سیاستکارگران بايد بدانند که در دولت دوازدھم در  
توانند دولت و کارفرمايان را در اين و يا آن عرصه به  یافته، می نخواھد گرفت. کارگران با اتکای به نیروی خود و در پرتو اقدام جمعی و سازمان

  افته، تنھا راه مقابله باسیاست ضد کارگری دولت روحانی و وزير کار او است.ی نشینی وادار سازند. مقاومت و اعتراض سازمان عقب

  

  

  

 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
 



  
  
  

 
 

  ٥صفحه    ٨٧شماره     

 

  ترکیب کابینه و معاملۀ تک موضوعی
 

 علی پور نقوی

  یادداشت سیاسی کارآنالین
یست وزرای دومین کابینۀ اگرچه ھنوز ل

روحانی اعالم نشده، اما از اظھارات و 
خواه واکنش  -واکنشھای متعدد بروزیافته 

این نکته  -اصالح طلبان و خواه دیگران 
آشکار است که ترکیب احتمالی وزرا از 
انتظار اصالح طلبان و به طریق اولی از 
مطالبات رأی دھندگان به روحانی فاصلۀ 

ً ترجمان ملموسی دارد. ا ین ترکیب مقدمتا
امتیازات ناالزمی است که روحانی در 
عرصۀ برنامه و سیاست چھارسال آینده به 
اصولگرایان، اعم از راست و راست افراطی، 
و بیش و پیش از ھمه به خامنه ای 
بخشیده است. اگرچه اعالمیۀ دفتر خامنه 
ای دایر بر عدم مداخلۀ او در تعیین لیست 

ای بر این مداخله و  وزیران درست صحه
زمینه سازی برای تداوم این مداخله بود، با 
این حال کزارشھا حاکی آز آن اند که دامنۀ 
مداخلۀ خامنه ای از تک تک وزیران نیز فراتر 

   رفته است.
فاصلۀ ترکیب احتمالی کابینه، یا کلی تر 
گفته شود، فاصلۀ اقدامات کنونی روحانی 

است که، تنھا  با انتظار اصالح طلبان چندان
به عنوان یک نمونه بارز، عبدهللا نوری را به 
ھشدار به روحانی واداشته است. نوری به 
روحانی ھشدار می دھد که "اخباری که از 
قابلیت و توانمندی بخشی از ترکیب کابینه 

رسد، چنانچه  پیشنھادی به گوش می
صحت داشته باشد، نگران کننده است." 

خود اصالح طلبان اما ھشدار نوری متوجه 
نیز ھست. او در دیداری با اعضای شورای 
مرکزی و شورای عمومی انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه تھران و علوم پزشکی 

طلبان این  از جمله می گوید: "نگرانی اصالح
ھا و شعارھای انتخاباتی  است که اگر وعده

آقای روحانی فراموش و به بایگانی سپرده 
دم آسیب می بیند و شوند، اعتماد مر

کند" و می افزاید: "قدرت  کشور ضرر می
عموم   اصالحات، به بدنه آن، که ھمانا

جامعه ھستند تعلق دارد و نبايد این بدنه 
طلبان  گسترده اجتماعی فكر كند که اصالح

رسیدن عده ای به  از آن بعنوان ابزاری برای 
  قدرت بھره می برند."

جه اند که "بدنۀ از این قرار اصالح طلبان متو
گستردۀ اجتماعی" دارد به این نتیجه می 
رسد که اطالح طلبان از آن به عنوان ابزاری 

ً "رسیدن"  –برای "رساندن"   –و نه الزاما
 –عده ای به قدرت بھره می برند و روحانی 

که اصالح طلبان در به قدرت رساندن او 
سھیم بوده اند، با به فراموشی سپردن 

رھای انتخاباتی اش، موجب وعده ھا و شعا
آسیب به اعتماد مردم نسبت به حاکمیت و 

  نیز نسبت به اصالح طلبان می گردد.
ً موضوع موافقت یا مخالفت با ترکیب  طبعا
کابینۀ روحانی، چنان که نوری ھم بر آن 
اشاره دارد "از زاویۀ تحقق یا عدم تحقق 

ھای انتخاباتی او مطرح است". پس  وعده
"کدام وعده ھا؟"  پرسش این است:

واقعیت این است که وعده ھا و شعارھای 
انتخاباتی روحانی نیز بری از پوپولیسم 
نبوده اند. اگر صبغۀ پوپولیستی را از این 
وعده ھا بزدائیم و آنھا را از غربال مقدمترین 
الزامات تغییر در وضع موجود در راستای 
بھبود آن بگذرانیم، دشوار است که آنچه 

ماند، غیر از سامان نسبی باقی می 
اقتصاد از طریق سیاست زدگی زدائی از آن 
و ایجاد تحرک در آن با جلب سرمایۀ "کار 

چه  –بنیان"، عادی کردن مناسبات خارجی 
در منطقه و چه در سطح جھانی، کوتاه 

 –کردن دست سپاه در حیات اقتصادی 
سیاسی، ... و تسھیل فضای فعالیت 

  .]١[جامعۀ مدنی باشد

را نمی توان ھیچ لیستی از این الزامات 
فشرده تر کرد، مگر تنش زدائی در 
مناسبات منطقه ای و جھانی را در آن 
گنجاند. اما اعالم "پایان دوران انتخابات و 
آغاز فصل ھمدلی و ھمکاری" توسط 
روحانی، پس از گفتگو با سران قوۀ مقتته و 
ً گزارشی که او از عرصه  قضائیه، و مشخصا

داد،  ھای این ھمدلی و ھمکاری به دست
گویای امتیازدھی روحانی در مسیر خالف 

  .]٢[الزامات گفته شده اند

با توجه به آنچه گذشت و با اتکا به 
ترکیبھای اعالم شده از کابینۀ روحانی، 
می توان از ھم اکنون انتھای بن بستی را 
که روحانی از نیمۀ دوم دورۀ نخست 
ریاست جمھوری اش، یعنی پس از توافق 

ورۀ برجام، با آن مواجه شد، در ھمین آغاز د
دوم ریاست جمھوری اش در برابر او دید؛ اال 

به  –این که مناسبات ایران و امریکا 
پیشقدمی تھاجمی ھیئت حاکمۀ امریکا و 
مقابله به مثل غیرمسئوالنۀ جمھوری 
ً تنش آلوده تر شده و اکنون  اسالمی، دائما
به مرزھای ھراس آور پا گذاشته است. با 

ر به این حال و درست به ھمین دلیل، اگ

اصطالح بخواھیم "امتیاز تردید را به روحانی 
 -بدھیم" در سناریوھای ممکن برای بده

و دیگران، خاصه شخص خامنه   بستان او
ای، یک سناریو را نیز می توان متصور 

  دانست.
روحانی نشان داده است که اھل معاملۀ 
"تک موضوعی" است. موضوع یگانۀ معامله 

خست ریاست بین او و خامنه ای در دور ن
جمھوری اش سامان دادن به مسئلۀ 
برنامۀ ھسته ای جمھوری اسالمی بود. 
علیرغم انواع تاخت و تازھائی که خامنه 
ای، چه پیش و چه پس از نیل به برجام به 
این توافق داشت و دارد، تردیدی باقی 
نمانده است که او خواھان به ھم خوردن 
این توافق نیست. سناریوی معاملۀ تک 

ضوعی روحانی در دور دوم ریاست اش، مو
می تواند گرفتن اختیار تحرک بیشتر 
دستگاه دیپلماسی در منطقه باشد. 
 ً الزامات چنین رویکردی بسیار اند، اما فعال
قرینۀ مستقیمی برای تأئید این سناریو جز 
مواجھۀ دوستانۀ ظریف و جبیر، وزرای امور 
خارجۀ ایران و عربستان سعودی، در 

ھای اسالمی و  ازمان ھمکاریاجالس س
اظھارات بعدی ظریف وجود ندارند. ظریف، 
که ابتدا از "اقدامی عادی و حرکتی در 
عرف دیپلماتیک" در توضیح این مواجھۀ 
ً اعالم کرد که  دوستانه گفته بود، بعدا
"اولویت دولت آینده ایران ارتباط با 

  ھمسایگان" است.
 

از زمره صبغه ھای پوپولیستی وعده  -]١[
 دادن به حصر است. ھای روحانی پایان

سه محور "ھمدلی و ھمکاری" به  -]٢[
قوای مقننه و قضائیه که روحانی برشمرد: 

"وحدت و ھماھنگی بیشتر دولت  -١
دوازدھم با مجلس شورای اسالمی و قوه 

"راه ھای مقابله به مثل با  - ٢قضائیه"، 
تحریمھای امریکا مشابه اقدامی که مجلس 

 -٣شورای اسالمی در دست اقدام دارد" و 
قوه از ارتش جمھوری "حمایت سه 

اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، بسیج مستضعفین، نیروی 
انتظامی و سایر نیروھای امنیتی". شایان 
توجه است که روحانی در محور نخست از 

مجلس  با وحدت و ھماھنگی بیشتر دولت
و قوۀ قضائیه می گوید و نه ھماھنگی سه 

  قوا با ھم.

 

  )العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ب کنگرٔه فوققرار مصواز متن  
 گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی برای بنیان

  
تر در  العادٔه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در راستای عزم سازمان ناظر بر تأمین وحدت ھر چه گسترده کنگرٔه فوق

راھان کنونی خواھان فعالیت تشکیالتی  کند با تامین توافق ھم را موظف میصفوف نیروھای چپ ایران نھادھای منتخب خود 
گذاری یک تشکل مشترک سیاسی با مضمون حزبی نماید. ارادٔه کنگرٔه سازمان معطوف به  راه آنان اقدام به بنیان واحد، ھم

گذاری آن (مانند  بنیانھای  به شمول شرکت در اجالس» تشکل مشترک حزبی«شرکت مجموعٔه سازمان در روند تشکیل 
به صورت فردی است و نه سازمانی. کنگرٔه سازمان ھمٔه » تشکل مشترک حزبی«کنگرٔه مٔوسس) است. عضویت در 

تشکل «گذاری  نھادھای مسئول سازمان را موظف به تأمین امکان مشارکت ھمٔه اعضای سازمان در تمامی مراحل بنیان
  کند؛ می» مشترک حزبی

... 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٨٧شماره     

  منبع: رادیو زمانه

ی دیگر در پرسی در صورتِ موفقیت، تشکیل یک دولتک نفتی−دودمان مد ھمهآ پی  محمد رضا شالگونی:
 منطقه خواھد بود

قبل از ھر چیز باید یادآوری کنم که من از طرفداران حق تعیین سرنوشت ملی ھستم که یکی از اصول مسلم حقوق بشر است و نادیده گرفتن 
ً ناممکن می ویژه در کشورھای چندملیتی) دست آن (به ق تعیین سرنوشت سازد. ھمچنین باید یادآوری کنم که ح یابی به دموکراسی را عمال

ماند که آزادی بیان مردم را به این شرط بپذیریم که علیه اعتقادات ما حرفی نزنند. البته (برخالف  معناست و به آن می ملی بدون حق جدایی بی
ھای  ) ا قومیت(ی  طلبی نیست، بلکه برعکس، دفاع از شرایط ھمزیستی داوطلبانه ملیت تصور شایع) پذیرش این حق به معنای دفاع از تجزیه

  برد. ھا را از بین می ریزی میان آن ھای دشمنی و خون دھد و زمینه مختلف است که گرایش به جدایی را کاھش می

ً ” اقلیم کردستان“پرسی استقالل در  اندازی ھمه کنم راه پرسی استقالل در اقلیم کردستان عراق: فکر می اما درباره پرسش درباره ھمه اساسا
  اش این خواھد بود که: ھا؛ و نتیجه ای تحکیم موقعیت خاندان بارزانی و منزوی و مرعوب کردن رقبای آناقدامی است بر

ً بی ً شکل اوال   گیری دموکراسی را در اقلیم کردستان ناممکن خواھد ساخت؛ ھیچ تردید، فعال

ً به اختالفات بیشتری در میان جریان   ھای مختلف جنبش ملی ُکرد دامن خواھد زد؛ ثانیا

ً در صورتِ موفقیت، یک دولتک نفتی  جای ھمسویی با  دیده ما به وجود خواھد آورد که به دودمانی دیگری در منطقه استبدادزده و مصیبت –ثالثا
  ھای بزرگ جھان خوار خواھد بود؛ ھای مرتجع منطقه و قدرت ھای مترقی و دموکراتیک منطقه، نیازمند ائتالف با رژیم جریان

ً تالشی کشو ً بعضی پاکرابعا ً بر سر مالکیت کرکوک یا حتی دوروبر موصل) اجتناب سازی ر عراق و احتماال ناپذیر خواھد  ھای قومی را (مثال
  تر. ھای کل منطقه ما را طوالنی ساخت و مصیبت

ً در دوره حکومت ھا درگذشت باوجوداین، فراموش نباید کرد که میل به استقالل در میان کردھای عراق آشکارا نیرومند است، زیرا آن ه (مخصوصا
اکنون  که در قانون اساسی عراق ھم اند. اما با توجه به این ھای ھولناکی را از سر گذرانده ھای قومی مکرر و مصیبت سازی صدام حسین) پاک

ارزش و دست آورد مھمی  تواند تنھا نمی شده است، اصرار بر خواسِت استقالل از عراق دیگر نه  عنوان یک اصل حکومتی پذیرفته فدرالیسم به
ھای حکومت غیر دموکراتیک را در خوِد  ھا و زمینه ھای دیگر بکشاند و پایه ھا را به رویارویی با ملیت تواند آن زیاد می احتمال داشته باشد، بلکه به

  تر سازد. قوی” اقلیم“

 -----------------------  
 سنجی است! بھزاد کریمی: کامیابی رفراندوم کردستان عراق در گرو دمکراسی و سیاست

خواھند یا نه. اما  پرسی بگویند که جدایی از عراق را می بر آن شده تا کردھای کردستان عراق کمتر از دو ماه دیگر و طی یک ھمه” اقلیم“دولت 
ً محدود به درون مرز عراق است که جنبه برون” ردمسئله ک“ازآنجاکه این رفراندوم متوجه  ای نیز  مرزی و منطقه است، موضوع دیگر نه صرفا

اندرکار سیاست در ایران. مواجھه با این رفراندوم، آزمونی است برای محک زدن  شود برای ھر دست یابد و ازجمله یک موضوع جدی می می
  زمان صلح و امنیت در منطقه. و ھم” مسئله کرد“مکراتیسم در قبال میزان پایبندی ھر کوشنده سیاسی در ایران ما به د

  رفراندوم یک حق است!

زد، اما در  ھای فرانسه استعماری بود که گرچه در خدمت توجیه تصمیمات سیاسی پاریس علیه مستعمرات قلم می ارنست رنان از ایدئولوگ
ً ھمگون انسانی است که در ، به دیگر ”پرسی روزانه است ملت، ھمه“گفت:  تعریف ملت می سخن، ملت ھمانا این یا آن گروه اجتماعی نسبتا

دارد تا خود را در قامت یک ملت تعریف کند. یعنی فرارویی پتانسیلی نھفته در وجود به یک  ای از بلوغ تاریخی خویش عزم بر این می مرحله
ان فازی از تکوین یک جامعه انسانی براثر مجموعه عوامل عینی تجسد سیاسی موجود. معیار ملت شدن، ھمین اراده ملی است و بس، و چن

شناسیم. برخالف تفکرات  می” حق تعیین سرنوشت“المللی معروفی است که آن را بانام  بین –و ذھنی. و این، ھمان مقوله حقوقی
المللی، این مقاوله  ھای رسمی بین میثاقشده توسط  کنند به رسمیت شناخته گرایانه ناسیونالیسم غالب که ملت را چیزی قلمداد می توجیه

نمایند تا ابراز بدارند ملت بودن خود را. به  اند که اعالم اراده ملی می کنند ملت کیست بلکه این خود ملت شدگان ھا نیستند که تعیین می نامه
صورت  آورد، گرچه به ت سر برمیای پسادولتی نیست که با دولت شدنش چون یک مل دیگر سخن، ملت فقط محصول تشکیل دولت و پدیده

ً ھم در شکلی از دولت سر برمی   آورد. بنیادی با دولت ھمراه است و نھایتا

دست به بحث آن  کنم. انگیزه ورودی ازاین تعجب نکنید که چرا من سخن بر سر یک موضوع مشخص سیاسی را با این مبانی نظری آغاز می
” کثیر الملله“و ” حق تعیین سرنوشت“که مقوالتی چون  نالیسم مرکز محور مد شده است است که در این دوره شلتاق راست جھانی ناسیو

ً ھم با استناد به مطرود بودن استالینیسم، از طریق استدالل” ھای استالین بدآموزی“بودن به نام  ھای سرسری مھر ابطال  خوانده شوند تا بعدا
ً در ١٧ساله اروپای مرکزی قرن  ھای سی ریان جنگدر ج” حق تعیین سرنوشت“آنکه اصل مدرن  بخورند. حال میالدی بود که نطفه بست و بعدا

ای تلقی شود که مراجع قدرت در آن،  بود که مصداق عینی یافت. مطابق این قرارداد پذیرفته شد که استقالل، حق ھر واحه” وستفالی“قرارداد 
اشند. تحول بعدی در این زمینه با انقالب کبیر فرانسه رخ داد و در پی آن، مرجع سرزمینشان اراده کرده ب  یعنی اشراف و کلیسا بر خود بودگی

ھا به توده  ، مردمان خود آن سرزمین دانسته شد. البته انتقال حق تصمیم برای تعیین سرنوشت از باالیی”حق تعیین سرنوشت“تشخیص 
ً یک قرن و نیمه برد، آن ً زمانی حدودا دارند. اما درھرصورت  ھایی که ھنوز ھم ادامه ھا و رفرم ه انواع انقالبات، جنگھم به ھزین مردم (ملت)، عمال

، یک دستاورد ”حق تعیین سرنوشت“الملل شد و تثبیت قانونی و حقوقی یافت.  ھمچون حقی ملی وارد منشور بین” حق تعیین سرنوشت“
  عموم بشری و دمکراتیک است و حق ھر ملتی است برای داشتن دولت خودی.

رشته از جغرافیاھای سیاسی نیز از ھمین نوع  بودن و یا برخورد تقلیل گرایانه در قبال آن پیرامون یک” کثیر الملله“حقیقت  نفی
مسئله مطالبات  ھاست. درواقع اصرار در پایین آوردن سطح بلوغ ملی به خصلت اتنیکی را باید در تحلیل نھایی پاک کردن صورت ”سازی پاک“

  یرالملله دانست.ملی در یک کشور کث

کم از زمانی که  و یک مطالبه تاریخی فھمید، دست” مسئله“کنم که تحقق حقوق ملی کرد را باید در راستای حل یک  با این مقدمه تصریح می
  ...امپراتوری عثمانی تجزیه شد و از دل آن چندین دولت در خاورمیانه نوین و اروپای شرقی سر برآورد. 

   ٧ادامه در صفحه 

 پرسی استقالل کردستان عراق درباره ھمهنظرپرسی 

   پور فرخ نعمت –بھزاد کریمی –محمد رضا شالگونی 
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  پرسی در باره ... نظر
  ٦ادامه از صفحه 

به  –نصیب و بی کشور ماندند. بخش بزرگی از سرزمین کردی  فرانسوی، فقط کردھا بودند که بی – با فرمول انگلیسی” زایش ملی“در این 
میان سه کشور ترکیه، عراق و سوریه تقسیم گردید و قول تشکیل دولت  –و جزو مستملکات عثمانی ” جنگ چالدران“ ارث رسیده از بعد

ملتی در محدوده آرارات جنوبی تا غرب زاگرس و شرق فرات برای کردھا در نظر  -  ، تشکیل دولت”پیمان سور“کردی به ھوا رفت. اگر در 
کلی فراموش گردید و به بایگانی سپرده شد. اما کردھای این سه کشور طی صدسال گذشته  به” نلوزا“شده بود ولی این وعده در  گرفته

ھا جریان دارد. آری، پیش از ھر  برای تحقق حقوقی ملی در کردستان   ھرگز این باخت تاریخی را فراموش نکردند. یک سده است که مبارزه
  اشت.انگشت گذ” مسئله کرد“باید بر واقعیت و عینیت  چیز می

باید که با به رسمیت شناخته شدن در حوزه  ھاست و می پذیرش حق ملی کردھا، مقدم بر ھر مالحظه سیاسی است. رفراندوم حق آن
ای که در پی داشته باشد. این حق کردھاست که بخواھند رفراندوم برگزار کنند تا تصمیم بگیرند که  ھا تعریف گردد با ھر نتیجه اختیارات آن

ل داشته باشند یا که زیست سیاسی خود را در ترکیب یک دولت فدرال دمکرات ادامه دھند. چنین تصمیمی فقط حق خود دولتی مستق
ھا تعریف شود و تصمیم راجع به استقالل کردستان مربوط به ھمه  ھمه عراقی” حق مشاع“باره  گیری دراین ھاست، نه اینکه تصمیم آن

  ھا قلمداد گردد. عراقی

ً بر این حق ” حق تعیین سرنوشت“در رابطه با این رفراندوم که نخواھد با تائید حق مسلم گیری  ھر موضع شروع کند و نخواھد که صراحتا
طلبی نخواھد  تنھا به گوش ھیچ کرد حق ھای درست در این زمینه انگشت نھد، سخنش نه رشته واقعیت صحه بگذارد، ھراندازه ھم بر یک

خیزد  ھم به این دلیل ساده که، از دمکراتیسم برنمی آن  ز این یا آن تعصب ملی ھم معتبر نخواھد بود، رفت که برای ھیچ دمکرات فارغ ا
  گیرد. بلکه از تعلقات معین نشات می

  اما آیا شرایط برای این رفراندوم در حد مکفی فراھم است؟

دارد اما برای آنکه به زندگی جاری بدل گردد و در خود نیز اھمیت  خودی نفسه و به حق در خالء، فاقد اھمیت عملی است. حق البته فی
واحوال  بینانه حداقل از اوضاع واقعیت عینی متحقق شود، نیازمند شرایط الزم برای تحقق خود است. مبتنی بر ھمین نگاه، ارزیابی واقع

  مده باشد.دھد که شرایط الزم برای یک رفراندوم کامیاب فراھم آ کنونی مرتبط با کردستان عراق نشان نمی

باید که بر بیشترین انسجام ملی در درون خود  برداری کند، می ) این رفراندوم برای آنکه بتواند از نتیجه حاصله خود پاسداری و بھره١
کردستان عراق متکی باشد. برای برگزاری کامیاب آن، رعایت حداکثر دمکراسی درون کردی، یک نیاز حیاتی است. متأسفانه اما شرایط 

ھا از وجاھت قانونی در ھمه  به رھبری از نوع طایفه ساالر بارزانی” دولت اقلیم“اینک  دھد. ھم د، چنین وحدت عملی را نشان نمیموجو
(جنبش تحول ” جنبش گوران“برخوردار نیست. این دولت از مدتی پیش پارلمان کردستان را خودسرانه تعطیل کرده و حرکت مدنی ” اقلیم“

  سالمی کردی را در برابر خود قرار داده است.ھای ا طلبی) و جریان

اکنون از شکاف سیاسی بزرگی رنج  که رفراندوم برای تعیین اراده ملی نیاز به بیشترین اتحاد ملی را دارد، کردستان عراق ھم درحالی
دانند و انجام رفراندوم  حق خود می ، اتخاذ تصمیم یا عدم تصمیم برای استقالل را”اقلیم“برد. درست در موقعیتی که اکثریت قاطع مردم  می

(حزب دمکرات کردستان عراق) به ” پارتی“گویند  شناسند، اما کم ھم نیستند کسانی که می توسط مردم کردستان را یک امر بدیھی می
ند قدرت انحصاری خود را وسیله بتوا تا بدین  گرایانه پیش کشیده رھبری آقای مسعود بارزانی، رفراندوم را برای راه انداختن گردوغبار ملی

  تثبیت کند. و این، ھشداردھنده است.

ً خیال باطلی است. زیرا که چنین توافقی ھرگز٢ رخ  ) اینکه تصور شود رفراندوم را باید مشروط به موافقت تمام و کمال بغداد با آن کرد، طبعا
حامیانی برای اقدام از نوع دمکراتیک خود ” مرکز“بکوشند تا در ھمین اند  موظف” اقلیم“حال اما برگزارکنندگان رفراندوم در  نخواھد داد. درعین

شان این باشد که مرکز در شرایطی نیست که بتواند با نتیجه رفراندوم درگیری حاد داشته باشد و یا با آن  بیابند و یا اینکه دستکم ارزیابی
ھای جبونانه از دست  توان از وضعیت ھزیمت و فرار است و نه می طرفی حداقل در بین خبری از وجود بی” مرکز“آنکه نه در  درافتد. حال

  داعش ھمچون سه سال پیش موصل سخن گفت.

ً به سود کردھا پایان گیرد. گرچه چندی پیش نخست ً به جنگ منجر شود معلوم نیست که حتما ” اقلیم“وزیر  رفراندومی که بخواھد احتماال
گفتند که نتیجه رفراندوم معطوف به استقالل کردستان را نباید به معنی جدایی ما از عراق دانست؛ آقای نیچروان بارزانی و نیز آقای زیباری 

  ھای لفظی دل بندد؟! تواند به چنین وعده کی می” مرکز“اما آن 

ای ھم از  هسیاسی درون ساختار فدرال، ذر  زنی خواھیم اھرم فشاری به دست آوریم برای اعمال فشار در چانه گفتن اینکه ما فقط می
توان مطمئن بود که  کاھد که عبارت است از تأمین پشتوانه حقوقی برای جدایی. بر این اساس است که نمی اھمیت اصل موضوع نمی

  اوضاع کشوری عراق برای برگزاری رفراندوم نامناسب نباشد.

ً در ذات خود زمان است.  ، یک فرصت و تھدید ھم”مسئله کرد“المللی برای  ) استفاده از عامل بین٣ ً و تاریخا زیرا که این مسئله، اصوال
ً مرکزگرای سرکوبگر  گونه که چھار کردستان در چھار کشور به ای است. بنابراین درحالی منطقه ً و یا عمال ای نابرابر با چھار دولت رسما
ً در خود بمانند، ا المللی و منطقه ھای بین اند، انتظار اینکه کردھای ھر چھار کشور نخواھند از فرصت مواجه ی بھره برگیرند، و برعکس صرفا

ای را ھم سراغ نداریم که محض رضای خدا موش بگیرد و لذا ھیچ دولتی ھم این یا آن  بینی سیاسی است. اما ھیچ گربه نشانه عدم واقع
  خواھند. دھند و خدمت می ھا سرویس می برد. آن طوری زیر چتر حمایت خود نمی بخش از کردھا را ھمین

المللی ھمراه باشد تا بتوان امنیت  ای و بین تأمین حداقل شرایط مناسب منطقه  در رابطه با برگزاری رفراندوم الزم است که این اقدام با
ً متأسفانه چنین به نظر نمی بعدی آن را تأمین رسد. تا اینجا، ھم امریکا و ھم روسیه از برگزاری آن ابراز نارضایتی  شده یافت. اما فعال

ً در مورد ” اقلیم“اند و سازمان ملل متحد نیز تأیید انجام آن را منوط به توافق  دهکر با دولت عراق نموده است. رھبر جمھوری اسالمی رسما
ً کردستیز ترکیه ھم نمی تواند با به وجود آمدن یک دولت مستقل کردی  آن ھشدار داده و با انجام آن ابراز مخالفت کرده است. دولت سنتا

سوی جیھان مست شده باشد. بنابراین علیرغم اینکه  مدت از جریان بوی نفت به ب شرقی خود کنار بیاید، ھرچند که در کوتاهدر جنو
برای انجام این ریسک باشد، سؤال ” اقلیم“ای شرایطی به وجود آورد که مشوق  تغییرات طی این چند سال توانسته در توازن قوای منطقه

ً رسیده بپندارند. تصور نمی-اندازه ھم پیش رفته که رھبری بارزانی اما اینجاست که آیا تا آن ً به  طالبانی میوه را تقریبا رود که اوضاع فعال
  ای رسیده باشد. چنین نقطه

تواند برای کردھا  ھای مطرح در فوق، برگزاری این رفراندوم را باید قمار بزرگی دانست که می ) در چنین شرایطی و با توجه به مؤلفه٤
ھایی کرده که قصد  ھایی شنیده است و حساب وعده” اقلیم“بیشتر خطرزا باشد تا مایه برد سیاسی. تصورش دشوار نیست که دولت 

ورود در این ریسک را دارد. اما ھیچ معلوم نیست که توانسته باشد کمی دورتر را ھم ببیند و این واقعیت را در نظر گیرد که یک کردستان 
ً نیز مستقل فاقد ھرگونه  راه آزاد به دنیای بیرون از خود، دست به نقد در محاصره چھار دولت مرکز محور کرد ستیز قرار خواھد گفت و دائما

  ... ھای مھلک از این چھار پایتخت: تھران، آنکارا، بغداد و دمشق. در معرض فشار

  ٨ادامه در صفحه 



  
 

  

   ٨صفحه      ٨٧ شماره    

  پرسی در باره ... نظر
  ٧صفحه ادامه از 

پس بحث بر سر این نیست که رفراندوم در کردستان عراق و یا ھر کردستان دیگر برای ھمیشه منتفی است. در این نوشتار بر حقانیت این 
مردم کردستان تأکید به عمل آمد؛ سخن بر سر تأمین حداقل شرایط الزم برای برگزاری کامیاب آن ” حق تعیین سرنوشت“عنوان  حق به

ً مھیا باشد. یک از آن رسد ھیچ ساپاسداری از این کامیابی که به نظر نمیاست و نیز پ   ھا فعال

پرسی موفق، مقدم بر ھمه تأمین بیشترین دمکراسی در درون خود کردھا نیاز است و نیز مکمل این دمکراسی، محاسبه  برای یک ھمه
  ”.اقلیم“المللی  ای و بین تر شرایط درون کشوری و منطقه سنجیده

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

  فرخ نعمت پور: مسعود بارزانی جامع کردستان را در شرایط متناقضی قرار دادەاست!
پرسی، از طرف مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان بودە ک ادام ریاستش به علت پایان یافتن دورە قانونی ریاستش  اعالم برگزاری ھم

ً شانزدە و عدم برگزاری انتخابات مجدد، وجھ قان اند نظر احزاب دیگر را جلب کنند و ظاھرا ونی ندارد. اما، ایشان و حزب متبوعش توانست
اند و از آن پشتیبانی می کنند. در این میان تنھا دو حزب ھستند ک ب صراحت، اگرچه با اصل  حزب کردستانی در پشت این پروژە قرار گرفت

کنند  اعالم و برگزاری آن مخالفت کردەاند و آن را عملی ضد دولت اقلیم کردستان ارزیابی می رفراندوم مشکل پرنسیپی ندارند، اما با شیوە
برند. ب نظر آنان،  اصطالحاتی ھستند ک آنان به کار می’ رفراندوم زرد‘و یا ’ رفراندوم غیرقانونی‘برد.  ک وجھ قانونی آن را زیر سئوال می

پرسی باید از طریق پارلمان کردستان  تعطیل شدە است، اعالم ’ جنبش تغییر‘ک از طرف بارزانی و حزب متبوعش به علت اختالفات با ھم
  و ب پیش بردە بشود.

ً باوجود حمایت شانزدە حزب کردستانی از رفراندوم، روند اعالم و اجرای آن دارای وجھ دمکراتیک است، اما ب نظر من در شرایطی  ظاھرا
است وجود دارد و از طرف ھمین احزاب بدان اذعان شدە است، شیوە روند کار شیوەای است رو ب عقب  ک حکومت اقلیم سالیان متمادی

و مربوط ب دورانی ک ھنوز دولتی وجود نداشت است. شاید بتوان آن را با دوران جبھ کردستانی در زمان مبارزە با حزب بعث و دوران 
کنند. از جمل حزب شیوعی  ھایی مھم مطرح می میان برخی از این احزاب، خواستانتفاض در کردستان عراق مقایس کرد. در این 

کردستان ک خواھان عادی شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کردستان قبل از اجرای رفراندوم شدە است و نیز اتحادی میھنی کردستان 
مندی اش ب این پروژە، خواھان عادی شدن وضعیت سیاسی کردست ان و حل اختالفات میان پارتی (حزب دمکرات ک علیرغم عالق

  کردستان عراق) و جنبش تغییر شدە است.

  توان ب س انگیزە در این مورد اشارە کرد: اند ک می گمان انگیزەھای بارزانی در اعالم این رفراندوم متفاوت بی

 اینک بارزانی احساس می ً ً و طی یک برنام مدون، اما اعالم نشدە کند ک اقلیم کردستان از طرف حکومت مرکزی عراق  اوال عمدا
کنار گذاشت می عنوان بخشی از نیروی  کند، موضوع عدم تجھیز نیروی پیشمرگ به شود. او در این مورد از جمل ب دو موضوع اشارە می ب

  نظامی عراق ک در قانون اساسی ھم بر روی آن تأکید شدە است،

  پرسی در مورد کرکوک و مناطق اطراف آن است. انگیزە دوم در قانون اس ١۴٠دوم، عدم اجرای بند اسی عراق ک مربوط ب ھم
تواند ھم روی پای خودش  مربوط ب استخراج نفت توسط اقلیم است ک این احساس را ب اقلیم دادە ک از طریق فروش نفت و گاز می

ز این منظر معامل سیاسی مستقل با اقلیم کردستان به دست بایستد و در این مسیر، پشتیبانی جھانی را برای معامل اقتصادی و ا
 .بیاورد

  انگیزە سوم عبارت است از استفادە ابزاری از رفراندوم جھت فشار بر رقبای داخلی از جمل جنبش گوران و تغییر وضیعت به نفع
عنوان نیروی اصلی تعیین کنندە در کردستان عراق  .خود و ارتقا موقعیت خود ب

ای و ھم در سطح جھانی روبرو شدە است. آمریکا،  ھا نشان می کت البت فا دھند ک پروژە رفراندوم با مقاومت جدی، ھم در سطح منطق
اند. در سطح داخلی نیز، گوران یک نیروی جدی است ک مسئل نوع  سازمان ملل، کشورھای اروپائی، ترکی و ایران از مخالفان جدی آن

پرسی تو  سط بارزانی را ب چالش جدی کشیدە است.اعالم و اجرای ھم

ً چنانک شخصیت ھای نزدیک ب بارزانی اعالم کردەاند، ھدف ن جدائی، بلک فشار بر حکومت مرکزی است. اینک ماھیت این  ظاھرا
پرسی از مردم یک پدیدە نظر من باید گفت ک خود پدیدە رفراندوم و امر ھم دمکراتیک است، اما در  رفراندوم چ اندازە دمکراتیک است، ب

اش با ارگان ھای انتخاباتی از جمل پارلمان، و نیز فساد مالی گستردەای ک در اقلیم وجود دارد  مورد موقعیت بارزانی در اقلیم، تعریف رابط
انتقادات جدی روبرو  ھای نفت)، او را با ھا و پاالیشگاه و ھم چیز در آن بر اساس یک بینش استالینیستی حزبی شدە است (از جمل چاه

کرده است. واقعیت این است درج شفافیت و علنیت و نیز ابراز مسئولیت در قبال زندگی مردم عادی در آنجا با مشکالت اساسی مواج 
  است و ھیچ ضمانتی ھم وجود ندارد ک ب فرض استقالل کردستان ھم، مردم بتوانند زندگی در یک شرایط جدید را تجرب کنند.

نوعی جواب این  خواھد به رد مناطق مورد مناقش میان اقلیم و حکومت مرکزی عراق، از جمل کرکوک، باید گفت ک ھم پرسی میدر مو
کند و معتقد است قبل  مسئل را ھم پیدا کند. واقعیت این است ک بارزانی دارد برای مرحل بعد از پایان جنگ با داعش خودش را آمادە می

اق و حکومت مرکزی این کشور توان اصلی خود را بازیابند و موقعیت خود را مستحکم کنند، اقلیم باید در جھت گسترش و از اینک ارتش عر
  تثبیت منافع خود عمل قاطعی از خود نشان بدھد.

ای و جھانی، رفراندوم در بطن خود می بی اند حاوی مشکالت و تو گمان با توج ب اختالفات داخلی اقلیم و نیز عدم آمادگی شرایط منطق
خطرات جدی برای آیندە اقلیم و مردمان آن باشد. وابستگی جغرافیائی اقلیم کردستان ب کشورھای پیرامون خود، و توان این کشورھا ک 

ً دولتھای مخاصم کردھا ھستند می ە باشد و تواند مشکالت جدی برای اقلیم به وجود آورد. اینک بارزانی واقعا ب این امر اندیشید عمدتا
راھکاری برای آن داشت باشد تا حاال در ھیچ بحثی از طرف وی مطرح نشدە است. برای ھمین ب گمان من ایدە اجرای این رفراندوم تنھا 

ھای دیگری ھم وجود دارند، از جمل ستاندن  برای فشار آوردن ب حکومت مرکزی، واقعی ترین حدس و گمان موجود است. ھرچند گزین
  متیازات و پا پس کشیدن موقتی از اجرای رفراندوم.بعضی از ا

 اما از طرف دیگر باید توج داشت ک ایدە استقالل در میان کردھا از طرفداران بسیاری برخوردار است و این ھمان نکت قوت بارزانی است.
  طرفی امید و از طرف دیگر بیم.او با بازی بر این حساسیت کردھا، جامع کردستان را در شرایط متناقضی قرار دادەاست. از 

 

 غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد بدون       
 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه     ٨٧ه شمار    

  
 

 عدالت اجتماعی و راست افراطی
  بھروز خلیق

 
جمھوری اسالمی دولت ایدئولوژیک 

و ساختار آن برپایه تلفیق دین و است 
   دولت و حاکمیت روحانیت شیعه

پی ریزی شده و در آن والیت فقیه، 
ھسته اصلی ساختار قدرت است. 
جمھوری اسالمی دارای دو خصلت بارز 
دیگری ھم ھست: خصلت دولت 
تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور 
(کالینتالیست). در جمھوری اسالمی 

و قدرت  در اساس، حوزه سیاست
سیاسی است که ثروت، مالکیت و 

 امتیازات طبقاتی را می سازد.

دولت ایدئولوژیک و خصلت رانتیر و 
حامی پروری آن، رشد لجام گسیخته 

داری داللی و تجاری و  سرمایه
سیاست ھای اقتصادی نئولیبرالی طی 
سه دھه گذشته، بسترساز تمرکز 
ثروت بیکران در دست الیه نازکی از 

انباشت فقر در بین گروه ھای جامعه و 
وسیعی از مردم گشته است. در این 
مدت الیه ھای جدیدی از سرمایه داران 
شکل گرفته و به ثروت ھای بی سابقه 
در تاریخ ایران دست یافته اند. سرمایه 
در دست این الیه ھا در سایه کارھای 
تولیدی انباشت نشده است. منشا 

نت ثروت آنھا از قبل درآمد نفت، را
حکومتی، فساد و کارھای داللی و 
واسطه گری بوده است. این الیه ھا 
عمدتا از درون حکومت و یا در زد و بند 

  با حکومتیان پدید آمده اند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یکی ار الیه ھای بورژوازی که در طول دو 
دھه گذشته به ویژه در دوره احمدی نژاد 
ظھور یافت، گروه نوکیسه ای است که 

یز جز منافع خود پای بند به ھیچ چ 
نیست، به شدت چپاولگر است، از 
امکان دسترسی به منابع مالی کشور 
و حمایت دولت و سپاه برخوردار است و 
با بھره گیری از درآمدھای کالن نفت، 
بازار داخلی را از کاالھای مصرفی 
وارداتی انباشته و به تولیدات صنعتی و 
کشاورزی کشور ضربه جدی می زند. 

ن گروه بیشتر از عناصر اطالعاتی و ای

نظامی ھای فعلی و سابق، آقازاده ھای 
مقامات حکومتی، برخی مسئولین حکومتی 
و عناصر شیاد تشکیل شده است. این 
نورسیدگان که با غارت ثروت کشور و 
دسترنج کارگران و زحمتکشان یک شبه 
میلیاردر شده اند، ثروت ھای بیکران خود را در 

در خیابان ھای تھران، بستن  پورشه سواری
ساعت ھای رولکس و شنا در استخر 
ویالھای چندین میلیون دالری به نمایش 

  می گذارند.
در مقابل انباشت ثروت ھای بیکران در دست 
الیه نازکی از جامعه و نورسیدگان، گروه ھای 
کم درآمد جامعه شدیدآ متورم شده، فقر 
گسترده گشته و شکاف طبقاتی بطور 

ابقه ای تعمیق یافته است. با وجود بی س
بیش از یک تریلیون دالر درآمد نفت در دوره 
جمھوری اسالمی، فقر، بیکاری و فاصله فقر 

ای افزایش یافته  سابقه و ثروت به نحو بی
است. این واقعیات تلخ را به وضوع می توان 
در آمارھا مشاھده کرد، در نوشته ھای 

ند و در اقتصادانان و جامعه شناسان خوا
زندگی گروه ھای وسیعی از جامعه به چشم 

  دید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شناس مسائل  به گفته حسین راغفر ـ کار
فقر ـ در گفتگو با روزنامه شرق در خرداد 

میلیون نفر از جمعیت  ۴٠، حداقل ٩۴سال 
ایران زیر خط فقر ھستند. او خط فقر را درآمد 

ه و ھزار تومان در ماه دانست ٨٠٠دو میلیون و 
درصد از  ٣٠در این گفتگو می گوید که حداقل 

جمعیت تھران زیر خط فقر به سر می برند. 
ھای برخی پژوھشگران مستقل ھم  یافته

  درصد جمعیت شھری ٣٣دھد که  نشان می
درصد روستاییان دچار فقر مطلق  ۴٠و 

 ۶٠ھستند، سیستان و بلوچستان با بیش از 
ا دارد و درصد، بیشترین جمعیت زیر خط فقر ر

ھای کرمان، کردستان و گلستان  در استان
  درصد است. ۵٠جمعیت زیر خط فقر بیش از 

آمارھا نشان می دھد درآمد پنج دھک 
نخست خانوارھای کارگری ایران کمتر از 
حداقل دستمزد اعالم شده است. این امر 
باعث روی آوردن کارگران به شغل دوم شده 

ان درصد کارگر ۶٠است. گفته می شود 

ای جز  کشور برای تامین ھزینه زندگی، چاره
روی آوردن به مشاغل کاذب به عنوان شغل 

  دوم ندارند.

چھره دیگر فقر و نابرابری را می توان در 
افزایش حاشیه نشینی مشاھده کرد. گفته 

میلیون حاشیه نشین در  ١۴تا  ١١می شود 
کشور وجود دارد. براساس آمارھای رسمی، 

ن ایران نسبت به سال جمعیت حاشیه نشی
ھفده برابر شده و شھر بندرعباس با  ۶١

چھل درصد، دارای بیشترین جمعیت حاشیه 
  نشین است.

فقر و نابرابری در کشور تنھا در میان طبقات 
خورد، بلکه  اجتماعی به چشم نمی

ھای جغرافیائی و ملی ـ قومی ھم  سویه
ھا صورت گرفته حاکی است  دارد. بررسی

ھای اقتصادی و  خصبسیاری از شا
اجتماعی، بسته به شھر یا استان مورد 

ھای فاحشی با یکدیگر دارند.  بررسی، تفاوت
بیش از نیمی از فرصت و امکانات در پنج، 
شش استان مرکزی متمرکز شده است. در 

ھای غرب کشور مانند  حالی که برخی استان
کرمانشاه، باالترین نرخ بیکاری و یکی از 

ی بزھکاری را در کشور دارند. ھا باالترین نرخ
بررسی ھا براساس سپرده ھای بانکی و 
قیمت مسکن، عمق شکاف بین تھران و 

  شھرستان ھا را نشان می دھد.

  سیاست ھای اقتصادی

رفسنجانی با پیشبرد سیاست تعدیل 
اقتصادی فقر و فاصله طبقاتی را گسترش 
داد که منجر به چند شورش در شھرھای 

. اصالح طلبان که در آن مختلف کشور گردید
زمان نیروھای خط امام نامیده می شدند، از 
موضع عدالت خواھی منتقد جدی 
سیاست ھای تعدیل اقتصادی رفسنجانی 
بودند. اما زمانی که دولت و سپس مجلس را 
به دست گرفتند، با تعدیل ھائی ھمان 
سیاست ھای اقتصادی رفسنجانی را پیش 

ساختار بردند. دولت خاتمی گرچه در 
اقتصادی کشور تغییرات مثبتی داد، ولی 
سیاست ھای اقتصادی او ھمانند دوره 
رفسنجانی به قطبی شدن ھرچه بیشتر 

  جامعه و تشدید فقر منجر گشت. 

  

  

  

  

  

  

  

  

اعتراضات گسترده و بی سابقه کارگران و نیز 
تجمعات و راھپیمائی ھای معلمان و 
پرستاران نشانه بی پاسخ گذاشته شدن 

  ...بات کارگران و زحمتکشان کشور مطال
   ٢٠ادامه در صفحه  

دوره اصالحات بود. دولت خاتمی کارگران را 

فقر و نابرابری در کشور 
تنھا در میان طبقات 
اجتماعی به چشم 

ھای  خورد، بلکه سویه نمی
جغرافیائی و ملی ـ قومی 

ھا صورت  ھم دارد. بررسی
گرفته حاکی است بسیاری 

ھای اقتصادی و  از شاخص
تماعی، بسته به شھر یا اج

استان مورد بررسی، 
ھای فاحشی با  تفاوت

 یکدیگر دارند

با سرکوب سازمان ھای چپ و 
نبود امکان حضور 
سازمان  یافته آن ھا در صحنه 
سیاسی کشور، با 
فاصله گیری نیروھای 
اصالح طلب از گفتمان 
عدالت خواھی، راست 
افراطی فریب کارانه ماسک 

زده، پرچم چپ به چھره 
عدالت اجتماعی را بر داشته 
و خود را حامی سرسخت 

امعه نشان محرومان ج
 می دھد

بلوک قدرت که راست افراطی 
یکی از مولفه ھای آن است، 
بیشترین ثروت کشور را در 
دست خود متمرکز کرده است. 

وق دادن کشور این بلوک در س
به فساد و در قطبی کردن 
جامعه به لحاط فقر و ثروت، 

 نقش اصلی را دارد



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه   ٨٧شماره     

 آبی در کشور نگاھی به معضل کم
  

  کارآنالین در گفتگو با خسرو بندری
 
دی مطرح است. معضلی که از پتانسیل باالیی در تبدیل بحران آب و محدودیت منابع آب در مناطق وسیعی از جھان به صورت یك معضل ج

رو می بایست مورد توجه جدی نه تنھا از جانب  ای بلکه فراتر از آن نیز، برخوردار است. از این شدن به تشنج و منازعات نه تنھا منطقه
 مسئولین کشور، بلکه آحاد مردم نیز، قرار گیرد.

  نظر در مسائل مربوط به آب که در اختیار خوانندگان عزیز سایت قرار می دھیم. و بندری، صاحبدر این رابطه گفتگویی داریم با آقای خسر

  کارآنالین 

 -----------------------  
  آبی در ایران را برای ما توضیح دھید. شمائی از مسئلۀ آب، از جمله تعریف و ابعاد معضل کم لطفا -

ھای زاگرس ھمه نقاط ایران  ھای البرز و غرب کوه جز شمال کوه خشک قرار دارد. به و نیمه وھوا، ایران در منطقه خشک بندی آب در طبقه -  
ویژه منابع آب ھمانند  باکم آبی روبروست. بنابراین مدیریت منابع آب دارای اھمیتی بسیار جدی است. متأسفانه مدیریت منابع طبیعی به

برگشت منابع آب ناشی از  که مدعی است تخریب گاه غیرقابلھا دچار نقض جدی مدیریتی است . این برداشت  سایر بخش
ً بی ھای طوالنی سال سالی خشک ً خاورمیانه ازجمله ایران است کامال اساس بوده و فرافکنی خطای  ھای اخیر در سطح جھانی و مشخصا

ھا و نیز  ھا و تاالب رچند خشکی دریاچهبشر به گردن طبیعت است. مشکل کمبود و در مواردی تخریب منابع آب در ایران بسیار جدی است. ھ
ھای دیگر شده و یا نشست زمین  شماری از موجودات آبزی و گریختن مرغان مھاجر به زیستگاه رود موجب نابودی بی برخی رودھا چون زاینده

در ایران تنھا راه بازیافت و جبران است، اما رفع مشکل مدیریت  ھای آب زیرزمینی غیرقابل در برخی نقاط بر اثر اضافه برداشت از سفره
ھا  آبی در ایران است. جلوگیری از دخالت روحانیون و افراد نظامی بومی در امر آب در استان برداری بھینه منابع آب و کنترل معضل کم بھره

  ترین گام امروز باشد. شاید مھم

  ن ھاست؟چ مقدار از کمبود و آلودگی آب مربوط ب رسوبات و الیروبی نکردن رودخا - 

اند و این روند تخریب ھمچنان ادامه دارد. اما این  ھای آن بیشترین آسیب را از رسوب دیده تا آنجا که من میدانم رود کارون و سرشاخه - 
ومیر آبزیان و در کل  زیست مردم، مشکل دسترسی کشاورزان به آب و مرگ شود بلکه موجب آلودگی محیط رسوبات موجب کمبود آب نمی

ً شیب گردد. بارش بوم می ی زیستآلودگ شوید و به بستر رودخانه  ھا را می دار ھستند خاک و شن و ماسه و سنگ ھا در کوھسار که طبعا
  شوید. آورد و باقدرت تخریب خود کناره رودھا را ھم می می

  سرچشمه شاید گرفتن به بیل

  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

تر از تصور  شود و این در صورت مدیریت مردمی کاری ساده لوگیری شود، انتقال رسوبات کنترل میاگر از حرکت خاک و سنگ در کوھستان ج
  مقامات دولتی است.

  آیا امکان احیا تاالب ھا و دریاچ ھای خشک شدە وجود دارد؟ اگر آری، چگونه؟ - 

ارومیه، تاالب گاوخونی و چندین مورد مشابه، روشن  در مورد بازیافت مخازن طبیعی آب که درخطر خشکی کامل قرار دارند مانند دریاچه -  
ھا که پس از انقالب با ساخت سدھای خاکی کوتاه جھاد  توانند به اکوسیستم قبلی خود بازگردند. خشکی دریاچه کدام نمی است که ھیچ

ھا ھم در  مگی و بحران نمود. دریاچهبرنا خوش بی ھای سپاه ادامه یافت تمام سیستم آبی ایران را دست شروع و با پایان جنگ توسط شرکت
بوم مردم اھمیت دارد الزم و اغلب حیاتی است . راه بازیافت ھر یک اما  امان نماندند. اما تأمین آب برای این منابع آبی که بسیار برای زیست

میلیون مترمکعب در سال بارھا  ٢٠٠ل مدت و درازمدت است . اولین گام برای ارومیه تأمین حداق میان ھای فوری  متفاوت و نیازمند برنامه
  شود راه دیگری الزم است. رود به آن ختم می ھا سد حوضه آن است. اما در مورد مرداب گاوخونی که زاینده سازی آب زمستانه از ده

درصد ذخایر آبی صرف کشاورزی می شوند، بر این پایه عدەای معتقدند ک بایستی میزان آب مورد  ٩٠گفت می شود  -
صرف در کشاورزی را کاھش داده و آن را ب امور تولید در صنعت و نیز مصرف خانگی اختصاص داد. این پیشنھاد تا چ حد م

  عملی است و برای چ مدتی متواند موثر واقع شود و چ پیامدھایی دارد؟

ً ضروری است اما چگونگی ان امری بسیار دشوار اس -   ً این کار در این کاھش میزان آب در بخش کشاورزی کامال ت. به نظر من اتفاقا
زند بلکه تولید کشاورزی را افزایش  تنھا به کشاورزی لطمه نمی بندوباری مدیریتی عملی است. تنھا راه افزایش راندمان آبیاری که نه بی
تأمین کرده و مھاجرت آنان و  کند، اشتغال روستاییان و رفاه آنان را دھد، صنایع وابسته به کشاورزی را در مناطق تولید ایجاد می می

گردد تغییر سازمان تولید بخش کشاورزی است. دولت باید  زمان موجب کاھش مصرف آب می نشینی در شھرھا را کاھش داده و ھم حاشیه
، دولت سھم ھا را از روستاییان بخرند نمایندگان مجلس، امامان جمعه و سایر قدرتمندان را تشویق کند که توسط افراد متمول بومی زمین

ناخواه  مصرف کند . خواه… فشار و  مھمی از بودجه کشاورزی را برای کمک به یکپارچه کردن زمین، تسطیح، نصب سیستم آبیاری تحت
دار  زمان با فریادھای ایجاد سرمایه تری است و طرفداران طبقه کارگر ھم ھم شود که انسان پیشرفته روستایی به کارگر کشاورزی تبدیل می

 رزی از تبدیل روستایی به کارگر مشعوف خواھند شد.کشاو

  در ایران چیست؟ آیا این تبلیغات را کافی می دانید؟» تبلیغ مصرف کمتر آب«محیطی و  ارزیابی شما از تبلیغات زیست - 

ای چون  در کشور پیشرفتهبوم  ھای مدافع حفظ زیست ھمه انجمن کند که تالش این قدر کار می محیطی برای مردم ھمان اثر تبلیغات زیست -
زیست کم  افتد. در ایران ھم شعار برای حفظ محیط ھا به عقب می امریکا با یک اقدام احمقانه دولت امریکا با خارج شدن از پیمان پاریس سال

ز به منافع خود بوم برای حاکمیت یا سودآور باشد یا تھدیدکننده. به علت دانش کم آنان که قدرتمندند و ج اثر است. باید حفظ زیست
ھای طبیعی تشویق شود مؤثرتر  ویژه در استفاده از جاذبه گذاری در توریسم به کند . اگر سرمایه اندیشند تھدیدھای طبیعی کمتر اثر می نمی

  بوم نیستم. رسد. این نظر من غیرتخصصی است. من کارشناس زیست به نظر می

کنید و آیا علت در عدم کفایت در مدیریت آب از جانب  چگونه ارزیابی میھای دولتی در وضعیت پوجود آمده را  نقش سازمان  -
  ھا و مسئولین دولتی نیست؟ سازمان

ترین دلیل مشکل آب  بله بوروکراسی کمرشکن، حق و حساب بگیری و دزدی و نیز سھم خواھی زورمدارانه مقامات مذھبی و نظامی مھم -
...  

   ١٣ادامه در صفحه 

 



 
 

   ١١ صفحه    ٨٧ شماره    

 !تعمیم طرح استادشاگردی و کارورزی ب میان پرستاران     

  صادق کار  

 
ب گزارش خبرگزاری "ایلنا" جامع 

مرداد برای اعتراض  ١٥پرستاران اھواز در 
ب طرح تربیت پرستار بیمارستانی در 
مقابل دانشگاە علوم پزشکی 

شاپور ب ھمراە تعدادی از  جندی
دانشجویان رشت پرستاری تجمع کردند 
و خواستار لغو این طرح شدند. قبل از 

طرح مذکور این تجمع و از آغاز اعالم 
ھای پرستاری با این  مسئولین سازمان

ھا  طرح مخالفت کردە بودند. این مخالفت
نشینی  در ابتدا تا حدودی سبب عقب

اندرکاران آن و ایجاد تغییراتی در  دست
 ً آئین نام و خود طرح گردید. اما ظاھرا
طراحان پشت صحن طرح ک گفت 

ھای  شود صاحبان بیمارستان می
خواھند با این  و میخصوصی ھستند 

ترفند سطح دستمزد پرستاران را پائین 
بیاورند و پائین نگ دارند، با اصالحات 
پذیرفت شدە مخالفت کردند و طبق 

ھایی که مقامات  معمول و برخالف قول
ھای پرستاری داده  دولتی به سازمان

بودند، درنھایت جانب صاحب 
ھا را گرفتند، و طرح  بیمارستان

خواھند  ا کنار نھادند و میشده ر اصالح
  نشده به اجرا بگذارند.  نسخه اصالح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً از وزارتخانه ای که وزیر آن خود  طبیعتا
بیمارستان بزرگ و در  ٢یکی از صاحبان 

شود،  حقیقت، کارفرما محسوب می
گونه  نباید ھم انتظار داشت که در این

موارد که پای منافع خود او نیز در بین 
 دارانه عمل نکند. است، جانب

علی سنایی عضو شورای عالی  
پرستاری در ارتباط با نیات نھفت در پس 

کنم  این طرح گفت است "احساس می
نیت سھامداران بخش خصوصی در این 

ھدف اصلی  پیچی برای دولت و  نسخه
در اجرای این طرح ، تالش برای افزایش 
سطح تقاضا در بازار کار پرستاری با 

تا به این   کار ارزان است تزریق نیروی
وسیله پرستاران بخش خصوصی به 

ناچار  دلیل ترس از اخراج و تعدیل، 
  با ھر شرایطی کار کنند."  باشند 

یکی دیگر از دالیل مخالفت یک پارچ 
ھای پرستاری با این طرح تھدید  تشکل

سالمتی بیماران بواسط بکار گیری 
پرستارانی است ک دورە آموزش 

رشت پرستاری را نگذراندەاند و دانشگاھی 
ھا فاقد دانش  ب عقیدە رھبران این تشکل

کافی پرستاری ھستند. ب گفت علی 
نسایی اجرای این طرح و انتقال بخش 

ھا به  آموزش پرستاران از دانشکده
چندان دور موجب  ای نه ھا، در آینده بیمارستان

سطح استانداردھای بھداشتی،   تنزل 
وجود ولی گویا  شود. بااین درمانی کشور می

ھا بر  افزایش سود برای صاحبان بیمارستان
  تر است! سالمت مردم ارجح

  

  

  

  

  

  
توانند ب  بر اساس طرح مذکور پرستاران می 

جای گذراندن دورە پرستاری این دورە را ب 
ً  شکل عملی در بیمارستان ھا بگذرانند. ظاھرا

نیاز اندرکاران طرح کمبود پرستار و  بھان دست
ھای  ب پرستار است. اما مسئولین تشکل
گویند  پرستاری این ادعا را رد نمودە و می

کارند و  پرستاران تحصیل کردە زیادی بی
ھا  کمبود پرستار تنھا در تھران وجود دارد و آن

برای رفع کمبود پرستار در تھران طرح ھم 
 ٩٠٠٠ شود  دارند. از طرف دیگر گفت می

از سامان ھای این  پرستار بیکار دریکی
  نویسی کردەاند. ھا برای یافتن کار نام سازمان

ھایی ک در مورد رفتن پرستاران از  گزارش
ً منتشر شدەاند ب  کشور برای یافتن کار قبال

ھای  نوب خود استدالل مسئولین تشکل
کند. ب  پرستاری در این زمین را تائید می

ھا،  عقیدە برخی از مسئولین این سازمان
دستمزد پرستاران در مقابل زحمت زیادی ک 
شغلشان دارد ناچیز است و صاحبان 

ھای خصوصی ھم پیوست در  بیمارستان
توانند  اند با ترفندھای مختلف تا می تالش

سطح دستمزدھا را پائین بیاورند و ھدف 
اصلی این طرح معطوف ب ھمین موضوع 

ھای پرستاری در  است. مسئوالن تشکل
اھداف واقعی نھفت در پس این  مورد نیات و

گویند. این طرح درواقع  طرح ناروا نمی
ای از طرح ھای استادشاگردی و  نسخ
ھا  ھا ب میان بیمارستان کارورزی و تعمیم آن

ب منظور تأمین "پرستار" ارزان و افزایش  
ھای  سود بیشتر برای صاحبان بیمارستان

اکنون سود سرشاری  خصوصی ست ک ھم
حال ب آن قانع نیستند و  ولی درعینبرند  می

ھمچنان برای افزایش سودشان ب ھر 
ای ولو این ک سالمتی مردم را دچار  وسیل

  شوند. مخاطرە کند متوسل می
شود انتظار  پیداست ک از سرمای دار نمی

داشت ک در پی سود بیشتر نباشد. این 
دولت است ک وظیف دارد با تدوین قوانین و 

مناسب و عادالن و موظف  وضع مقررات
نمودن کارفرمایان ب رعایت حقوق سندیکایی 
و اجتماعی مزدبگیران مانع ب مخاطرە افتادن 
سالمتی و امنیت مردم و نیروی کار شود. اما 
دولت ب رغم ھم اعتراضات ن تنھا ب 

اش عمل نمی کند، بل ک با از میان  وظیف

ایی ھ برداشتن قوانین حمایتی و تصویب طرح
ک ھمگی بدون استثنا در جھت منافع 
سرمای داران ھستند ب این مخاطرات دامن 

زند و شرایط را برای تشدید استثمار نیروی  می
داران ھموارتر می کند. و  کار توسط سرمای
گیرد و  ھنگامی ک اعتراضات دامن می

تھدیدات و وعدە ھای توخالی ھم نتیج 
ب را ب وقت مأموران سرکو دھند، آن نمی

فرستند تا بل ک بھر شکل  مصاف کارگران می
ھایشان را ب مزدبگیران تحمیل کنند.  طرح

ھای ضد کارگری ک  مقابل با این گون طرح
ھای  درواقع یکی پس از دیگری در سازمان

کارفرمایی تدوین و برای اجرا ب دولت ابالغ 
ھا را ب اجرا  شوند و دولت نیز آن می
ھای کارگری  است ھم تشکل گذارد، الزم می

  تالش کنند مشترکا عمل کنند.

  

  

  

  

  

  

مرداد  ١٥اعتراضات پراکندە امثال تجمع  
پرستاران در اھواز با ھم اھمیتی ک دارند اما 
برای عقب راندن کارفرمایان و دولتشان ب 
تنھایی کافی نیست. اما اگر ھم 

ھای پرستاران حداقل در مواردی مانند  سازمان
این طرح ک نسبت ب آن نظر واحدی  مورد

زمان در سطح کشور اقدام  طور ھم دارند به
. بھتری برایشان خواھد  ً نتیج کنند حتما

  داشت.

 

ً از وزارتخانه ای که وزیر آن خود  طبیعتا
بیمارستان بزرگ و  ٢یکی از صاحبان 

در حقیقت، کارفرما محسوب 
شود، نباید ھم انتظار داشت که  می
گونه موارد که پای منافع خود  ایندر 

دارانه عمل  او نیز در بین است، جانب
 نکند

از سرمای دار پیداست ک 
شود انتظار داشت ک  نمی

در پی سود بیشتر نباشد. 
این دولت است ک وظیف 
دارد با تدوین قوانین و وضع 
مقررات مناسب و عادالن و 
موظف نمودن کارفرمایان ب 
رعایت حقوق سندیکایی و 
اجتماعی مزدبگیران مانع 

تی ب مخاطرە افتادن سالم
و امنیت مردم و نیروی کار 

 شود

ھای پرستاران  اگر ھم سازمان
انند مورد این حداقل در مواردی م

طرح ک نسبت ب آن نظر واحدی 
زمان در سطح  طور ھم دارند به

 . ً نتیج کشور اقدام کنند حتما
 بھتری برایشان خواھد داشت

  ١٩٧بولتن کارگری شماره 
  
تعمیم طرح استاد  تحلیل ھفته: -

  شاگردی و کارورزی ب میان پرستاران
 
جنبش اتحادیه از تجربه دیگران:  -

  )ھای صنفی در بنگالدش (بخش نھم
 یورش سرمایه دیگر کشورھا: -

جھانی؛ گسترش مبارزه متحد داری 
  کارگران

جھان بدون کار  از جھان کار: -
  )(بخش سیزدھم

  برده داری نوینترجمه منتخب:  -
بیانیه کانون صنفی  تشکلھا: -

دستگیری  -فرھنگیان گیالن 
  اسماعیل عبدی و حکم رضا مسلمی

 
مرگ و مصدومیت برای  حوادث کار: -

  کارگر ٢٩
 
 اخبار کارگری -



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٨٧ شماره    

  ترجمه از: رضا کاویانی

واد شیمایی تا از خلبان پخش م
اتحادیه کارگری، این راه را چگونه طی 

 کردی؟

ً  در آغاز من خلبان ارتش بودم،  با یک   بعدا
در آخر خلبان  شرکت ھواپیمایی کارکردم، 

از  " شدم. باید بگویم که Pestizidشرکت " 
بیشترین دستمزد را  این شغل آخر، 

  کردم. دریافت می

این ای از دوران خلبانی در  چه تجربه 
  داری؟ شرکت

در آغاز کار ھنوز مقدار زیادی از تأثیر و 
شد؛  ھای مواد شیمیایی دیده نمی نشانه

تا آن زمان به این مواد شیمیایی   ھمچنین 
شد،  روغن تزریق می کش" فقط  "حشره

اما فقط رژیم اکوادر از آن اطالع داشت. من  
ام، ھر جایی  در تمام مناطق اکوادور کارکرده

شش تا ھفت  ری شده است، که موز کا
روز کار در ھفته. با گذر زمان استفاده از 
پخش مواد شیمیایی بر کشتزارھای موز 

طوری  کم به افزایش پیدا کرد، و من ھم کم
شدم. و سرانجام  غیرعادی عصبی می

  طورجدی مشکل سالمتی پیدا کردم. به

  بعدازآن دست به چه اقدامی زدی؟ 

و  ز کارگران زنتعداد زیادی ا ٢٠٠٨از سال 
مرد این کشتزارھا، به دلیل پخش مواد 
شیمیایی سالمتی خودشان را 

به ھمین دلیل با کمک   داده بودند،  ازدست
تالش کردیم تا اطالعات  یکی از ھمکارانم، 

بیشتری از اثرات مواد شیمیایی به دست 
ھا  آوریم. ما به این نتیجه رسیدیم که نشانه

استفاده از ھمین  و عالئم بیماری کارگران، 
کش" است. ما  مواد شیمیایی "حشره

ھا به سرگیجه و تپش قلب و  خلبان
نارسایی چشمی و بیھوشی دچار شده 

ھای این  بودیم.بیشتر عالئم و نشانه
از حتی یک  بالفاصله بعد ھا،  بیماری

ساعت از پخش مواد شیمیایی بروز 
  کرد. می

تو چطور با کارگران این کشتزارھا  
  رقرار کردی؟تماس ب

طور مخفیانه با ارائه مدارک الزم  من به
شکایتی را در آمریکا علیه شرکت 

"Pestizid تنظیم کردم که خبر آن باعث "
سروصدا و تقویت روحیه کارگران زیادی شد 
و به ھمین دلیل از من پشتیبانی کردند.من 

ھا  ھای آن ھا و اطالعات و تجربه به داستان
تبعیض  ر کشتزارھا، استثمارشان د  در باره 

ھای که به آن مبتال  ھا و بیماری حقوقی آن
بردم  دادم و پی می شده بودند، گوش می

ھا در فقر و  که چه تعداد زیادی از این انسان
که این  کنند درحالی فالکت زندگی می

کارگران در دومین موسسه بزرگ و ثروتمند 
کشور اکوادر مشغول به کار ھستند که 

روز و ھر ساعت ثروتمندتر صاحبانشان ھر
  شوند. می

چگونه به این نتیجه رسیدی که باید  

 برده داری مدرن
 کالودیا فون زگلینسکی 

  یک اتحادیه کارگری تأسیس کنی؟

توانید به  وقتی شما نمی من به کارگران گفتم 
شرایط کار خودتان سروسامان بھتری بدھید، 
بھتر است باھم دست اتحاد بدھیم و نسبت 

حقوق خودمان کاری انجام دھیم.   به احقاق 
ای که دارم، تأسیس یک  ید بگویم باتجربهبا

اتحادیه در محل کار خودت خیلی سخت است 
آید.  از طرف کارفرمایان پیش می و موانع زیادی

که چنین کاری انجام گرفت، اعضاء  وقتی
اتحادیه به دالیل مختلف تحت پیگرد قرار 

گرفتند. ما تالش کردیم یک اتحادیه بزرگ را  می
ریزی  پایه  کشتزارھا،با اعضاء دیگر این  

ھای کار با  ھا از طرف اداره نماییم.اما ھمه آن
عدم پذیرش یا اخراج مواجه شدند. در سال 

ما به این نتیجه رسیدیم که با حمایت  ٢٠١۴
)، اتحادیه FOS( بلژیک  ھای کارگری  اتحادیه

ھای  "را برای ھمه بخش Astacکارگری " 
  کشتزارھای موز تأسیس نماییم.

  رھا خوب پیش رفت؟آیا کا 

را  سه اتحادیه فعال "  Astacاتحادیه " 
موردحمایت خود قرارداد و بعدازآن حتی 
پیشنھادھای دیگری را ھم دریافت کردند و 

ھای دیگری را ھم در خود جذب کردند  اتحادیه
و باید اضافه کرد که در جریان کار به مشکالت 
 زیادی برخورد کردند. در آغاز ماه یونی سازمان

" از کشور اکوادور درخواست ILOجھانی کار" 
" را به رسمیت بشناسد Astacتا اتحادیه " کرد 

و قوانین تھدیدکننده کار کشور اکوادور را به 
ھا تغییر دھد. که به  نفع و حمایت از اتحادیه

دلیل موانع و مشکالت موجود در تغییر قوانین 
ا "، تAstacاتحادیه ما "  کار در کشور اکوادور، 

عنوان " انجمن"  به امروز فقط به
  شده است. شناسایی

توانید  ای دیگری را می کاره شما چه 
  انجام بدھید؟

چیز را در مقابل چشمان  ما تصمیم داریم ھمه
خواھم آشکارا با ھمه  ھمه قرار دھیم، ما می

صحبت داشته باشیم و به ھمه بگوییم که چه 
تولید  موانع و مشکالتی در ارتباط با 

مشکالت  شتزارھای بزرگ موز قرار دارند، ک
محیطی.ھمچنین علیه کار  زیست اجتماعی، 

بارھا قوانین کار   ٢٠٠٠کودکان که در سال 
بازتاب   تا در جامعه  نقض گردیده است، 

داشته باشد.و باید در مورد تساوی حقوق 
ھا ناشناخته  که برای خیلی کارگران زن و مرد 

دیگر اتحادیه ما، ھای  مانده است.از موفقیت
یک گزارش از تلویزیون " اروپا و اکوادور " بود و  

ھمچنین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل 
مالقات کرد و از طرف ما متوجه  متحد که با ما 

شد که آنچه در کشتزارھای بزرگ موز در 
  داری مدرن است. گذرد، یک برده اکوادور می

اتحادیه  به دلیل شکایت ھای دیگر،  از موفقیت
"Astac  در مورد نقض حقوق بشر و ناقضین "

زیست در کشتزارھای بزرگ موز  قوانین محیط
توسط کمیسیون  در اکوادور، با یک قرار ویژه 

 ٢٠١٧حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 
ً ما ھمچنان در  مورد تائید قرار گرفت.ضمنا

تا نظر نمایندگان اتحادیه اروپا را  تالش ھستیم 
مسائل و مشکالت ما جلب نماییم،  نسبت

ما درباره برخی از حقوق اتحادیه کارگران،    
  ایم. ھایی به جلو برداشته قدم 

ای  ھای جاری با نوشتن نامه شما در ماه 
"در مورد نقض Lidlشرکت آلمانی " به 

حقوق کارگران کشتزارھای موز ارسال 
  کردید، آیا جوابی ھم دریافت کردید؟

" آلمانی تا به امروز به ما Lidlشرکت "   نه! 
جواب نداده است.این شرکت بدون حمایت 

تواند کاری را از پیش  نمی ضمنی دولت اکوادور، 
"و دیگر Lidlببرد. ما اعتقادداریم که شرکت " 

ً سود می شرکت برند و  ھای مشابه، دائما
ھا و  ترین قیمت کنند و با نازل سرمایه اندوزی می

ر ما را خریداری دستمزدھا محصوالت کشو
کنند.این قراردادھا بر اساس حقوق نابرابر  می
استثمار و آلودگی   اند،  ریزی شده پایه

ھا دالیل اصلی و مرکزی ما  این  زیست،  محیط
بایست با شرکت "  است.به ھمین دلیل ما می

 Lidlھا ھم  کننده کردیم.اما مصرف " مقابله می
انین و " را به رعایت قو Lidlباید شرکت "  می

حقوق کار و کارگری وادارند این شرکت به 
کنندگان و مشتریان خود محصوالت کشور  مصرف

گونه دیده  ظاھر این به فروشد و  ما را می
گرفته  شود که قراردادھا منصفانه انجام می

  است.

کارھایی برای کارگران  شما چه 
  اید؟ کشتزارھای موز انجام داده

کارگری آلمان  ھای گروه ما ھمچنین از طرف  
شویم .ما کارگران را به حقوق  حمایت می

کنیم  شان در اتحادیه کارگری آگاه می صنفی
برابر حقوقی بین  زیست،  سالمتی محیط

کارگران زن و مرد. در مورد احقاق حقوقشان از 
کنیم و در پیشبرد مسائل  کارفرماھا حمایت می

   دھیم. پیشنھاد می ھا،  آن

  ً ای  کارگری و اتحادیهکدام اقدام  شخصا
خود در کشتزارھای موز به عقیده تو 

  رسد؟ بیشتر جالب به نظر می

غیراز  داری است. به در حقیقت در آنجا فقط برده
انجمنی که در این کشتزارھا وجود دارد، زنان و 
مردان ما ھیچ امکان و انتخاب دیگری ندارند. 

ً کار دیگری پیدا نمی شود.به ھمین دلیل از  اصوال
در  گذار ھای بزرگ سرمایه شرکت این وضعیت، 

کنند.کارگران  کشتزارھای موز سوءاستفاده می
ً غیرانسانی مجبورند کار کنند  ما در شرایط کامال

زیست توجه نداشته باشند.  و به آلودگی محیط
قدرت ما در ھمین است که کارگران این 

ھای زیاد،  کشتزارھا، پس از دریافت تجربه
ھا تولیدکننده ھستند و  کنند. آن تخصص پیدا می

" برای این Astacشاید به ھمین دلیل اتحادیه "
ھای بزرگ تولیدکننده موز، ترسناک به  شرکت

  رسند. نظر می

" چقدر Astacتعداد اعضاء اتحادیه " 
  است؟

ھای مختلف ما در مورد  به دلیل اجرای برنامه
ھا با اطمینان  تعداد زیادی از آن حقوق کارگران، 

.ما در حال  اند " پیوستهAstacیادی به اتحادیه"ز
عضو داریم که رقم باالیی نیست،  ١٠٠٠حاضر 

 از زمانی که اتحادیه برای اولین بار شناخته شد 
...  

   ١٣ادامه در صفحه 

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه    ٨٧شماره     

  ... نگاھی به معضل
  ١٠ادامه از صفحه 

ھای ھوایی سه دریاچه در ترکیه، ارمنستان و ایران در فاصله ده  در ایران است و بس. من در گزارشی در مورد ارومیه با استفاده از عکس
سال نشان دادم بدون کاھش سطح آب در دو دریاچه دیگر، دریاچه ارومیه رو به خشکی رفته است. سدھای کوچک خاکی جھاد 

وخاک را بر ھم زد و عجله برای ساخت و افتتاح  از اوایل انقالب و پس از جنگ عراق ورود سپاه به صنعت سدسازی تعادل آب سازندگی
  بندوباری تن دادند. ھا ھم برای کسب درامد به این بی سدھا امکان مطالعات کافی را از مھندسان طراح گرفت و متأسفانه آن

   
باید آب آشامیدنی را از آب مصرفی تفکیک کرد و از آب تصفی شدە فاضالب و شیرین  عدەای از کارشناسان معتقدند ک -

کردن آب دریا بھرە گرفت، آیا این یک راە حل عملی و موثر است؟ در آن صورت چ مشکالتی می تواند ایجاد کند؟ سود و 
 زیان آن به چه میزان است؟

وسیله یک شرکت انگلیسی دربریم و بوارده اجرا شد. در اغلب  تدا در آبادان بهجداسازی آب شرب از سایر مصارف شھری در ایران اب -  
رسد، شاید بتوان در مناطقی که اکنون  شده غیرممکن به نظر می شود. این کار در شھرھای ساخته کشورھای حاشیه خلیج ھم اجرا می

 شود اعمال کرد. من دانش آب مشروب ندارم . ساخته می

جوار و یا منتھی به ایران، تا چه میزان در تشدید معضل آب  ھای ھم ای ھمسایه در مسیر رودخانهاحداث سد در کشورھ -
  در کشور نقش داشته اند؟

یل رود که از افغانستان شود . در مورد ھل جوار قوانین آب جھانی روشن است و اعمال می در مورد حقوق آب جاری در کشورھای ھم -  
رسد، دولت افغانستان در زمان ساخت سد ھلیل رود متعھد به رھاسازی حق آب سیستان شد اما  سرچشمه گرفته و به سیستان می

سر سبز سیستان به بیابان تبدیل شد. این حقی است  پس از انقالب این آب قطع شد و جمھوری اسالمی پیگیر آن نشده است و دشت
شود. امیدوارم دالیل سیاسی مانع آن نشده باشد.  وز وزارت نیرو درخواست کند بالفاصله سھم آب مردم سیستان تأمین میکه اگر امر

 برند. ھای ارس در آذربایجان و اترک در گرگان از این حق بھره برده و می رودخانه

شوند؛ از جمله: تغییر الگوی مصرف آب،  یھای متنوعی شنیده م روزھا در ارتباط با معضل کم آبی در کشور، راه حل این - 
تر کردن قیمت آب و نیز واگذار کردن توزیع آب مصرفی به بخش خصوصی، این اقدامات را تا چه  و یا پیشنھاد مبنی بر گران

چ دشواریھایی برای اقشار فقیر و  حد موثر ارزیابی می کنید، در صورت عملی شدن طرح واگذاری آب به بخش خصوصی
  مد جامعه، قابل تصور خواھند بود؟درآ کم

تنھا موجب فقر  گونه که در پیش گفتم به نظر من خرید اراضی کشاورزی توسط بخش خصوصی بسیار کار درستی است و نه ھمان -  
ر کشورھای داری جھانی برای سود بیشتر و کارگر ارزان د دھد. سرمایه ھا را از این فقر نجات می زعم من آن شود بلکه به کشاورزان نمی

گذاری کردند و این موجب شد بیش از یک میلیارد مردم فقیر کشورھای جھان سوم از فقر نجات یابند و این ھزاران بار مؤثرتر  فقیر سرمایه
 نظر نیستم. ھای حقوق بشری بود. در مورد آب مصرفی شھری من صاحب از کمک

کنید و جدا از راه کارھای  چه حد جدی ارزیابی می ای را تا خطر تبدیل شدن معضل کم آبی به یک بحران منطقه -
  بینید؟ دیپلماتیک، از نگاه و جایگاه تخصص، راه حل را چگونه می

  کند. به نظر من خطری در این مورد ایران را تھدید نمی -  

  ید؟توانید نام ببر برداری در این عرصه می در عرصه تجربیات دیگرکشورھا، از کدام کشورھا به عنوان الگو -

الگوی تغییر ساختار نظام تولید کشاورزی در تمام کشورھای غربی با موفقیت اجراشده است لیکن اجرایان در کشورھا و حتی مناطق  -  
  مختلف در یک کشور نیازمند توجھات ویژه است.

  راه درنه و ھیچ مپرس به تو پای
  خود راه بگویدت که چون باید رفت.

  برده داری ...
  ١٢ه ادامه از صفح

  ایم و امیدواریم که رشد بیشتری داشته باشیم. تا به امروز ما تالش زیادی کرده

  ھای دیگری دارید؟ چه برنامه پیشنھادھای بعدی شما چیست، 

ھای مختلف بدھیم که  توانیم پیشنھادھای ما را به اداره شود و ما می تر می " ھرروز قویAstacحالم از اینک اتحادیه "  من خوش
رسد. اینکه حقوق  کم به نتیجه می ھای ما است که دارد کم " حمایت کنند.این یکی از برنامه BIOای تولیدکننده از پروژه "ھ شرکت

ھای بزرگ،  " و دیگر شرکتLidlبرای "  ھا را تضمین کنند،  توانند حقوق انسان ھا نمی کارگران زن و مرد به رسمیت شناخته شوند. تخصص
ھا ھستند. اگر شرایط قوانین کاری در کشور اکوادور تغییر کرد  ھا و اھداف پیش روی ما این تضاد است. برنامه تخصص با یک راه عملی در

  ھای دیگر کارگری بر سر سه نکته مھم به مذاکره بنشینیم. توانیم در تمام بخش ای پذیرفتند؛ ما می ھای منطقه و اتحادیه

    حقوق کار - ١

   محیطی حقوق زیست  - ٢

    بری حقوقی بین زنان و مردان کارگربرا - ٣

ترین اتحادیه صنعت  " بزرگAstac خواھیم اتحادیه "  ترین تولیدکننده و صادرکننده موز در جھان است و ما می کشور اکوادور بزرگ 
خواھیم  ما می ھزار نفر کارگر زن و مرد در صنعت تولید موز سرگرم کارند و ٢٠٠تولیدکنندگان موز کشور گردد. در کشور اکوادور 

  ھای تولد کننده موز با ما با حقوق برابر برخورد کنند و ما را بپذیرند. شرکت

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

 اسپانیایی " آن را از  Eva - Vayhingerگرفته است و خانم "  " به زبان اسپانیایی انجامCloudia von Zglincki این مصاحبه توسط خانم" 
  به آلمانی برگردانده است.

 (ver.di ) روزنامه اعضاء اتحادیه کارگران آلمان - PUBLIK  :منبع 

 



  
  

   ١۴ صفحه   ٨٧ه  شمار    

 

 

 

 پاسخ به چند پرسش: در باره وحدت و مسئله ملی در ایران

 فرخ نعمت پور در گفتگو با نادر عصاره

 ـ ھدفتان از وحدت چیست؟

ً به ھم گرویدن نی روھای میانه چپ است، نیروھایی که از زاوی انتقاد به تجربه اتحاد شوروی و تجارب ـ به نظر من ھدف از وحدت، عمدتا
ای که  و عدالت اجتماعی استوار باشد، تجربه آزادی، دمکراسی ای از سوسیالیسم بنا نھند که بر نگرند، و درصددند نمونه نزدیک به آن می

کند و نه از ضرورت ایدئولوژی و یا اتوریته غیر انتخاباتی یک حزب  مردم اخذ می بازتولید سیستم اقتصادی ـ اجتماعی خود را از رأی و تمایل
  سیاسی و یا یک ایدئولوژی.

کردن تنھا یک نیرو یا گرایش خاص از چپ نیست. به نظر من طبیعی و حتی فراتر از این  ھمچنین ھدف از وحدت تنھا و تنھا به دورھم جمع
ھای فکری و  ھای متنوع وجود داشته باشد، و یا در جریان زندگی و پراتیک روزمرە آن جریان طیف الزم و ضروری است که در چنین جریانی

سیاسی متنوعی شکل بگیرند، اما به شرطی که پایه و گرایش اصلی آنان بنا نھادن سوسیالیسم و بازتولید آن بر اعتقاد بر ھمان دو پایه 
  اصلی باشد که در باال بدان اشارە کردم.

در چنین جریانی، ایجاد وحدانیت در کار سیاسی روزانه و درازمدت، مستلزم روندھایی است که در آن باید از خرد جمعی حداکثر  گمان بی
  ھای بوروکراتیک وجود داشته باشد. استفادە بشود، و کمتر تمایلی در جھت تحمیل خواست از طریق اھرم

ای باشد که بتواند به معضالت عدیدە کشور ما،  ید تالش کند دربرگیرندە آن برنامهھای میانه چپ، با ھمچنین این وحدت، عالوە بر گرایش 
ھای ملی ـ قومی که از ضرورت عاجل در لحظه کنونی  ھای دمکراتیک، ھم جواب بدھد، ازجمله در زمینه خواسته بویژە در بعد خواسته

  برخوردارند.

  کنید؟ ونه تعریف میرا چگ» ھای میانه چپ گرایش«یا » نیروھای میانه چپ«  -

ھا و نیز  دمکراسی، سوسیالیست دمکراسی. جناح چپ سوسیال ـ ب نظر من نیرویی است میان کمونیسم و جناح راست سوسیال
آمیزی عدالت اجتماعی با دمکراسی  ھای چپ میان ھستند. مشخصات اساسی این گرایش، درھم سوسیالیسم دمکراتیک ھمان گرایش

ھای  کند باھم تئوری آمیز و تودەای ـ مدنی در مبارزە. گرایش چپ میان تالش می ھای مسالمت عتقاد آن ب روشو آزادی است. و نیز ا
ً منش آن دگماتیک نیست. در این گرایش مقول 'خرد جمعی' از ارزش بیشتری برخوردار  حوزە چپ تماس خالقان برقرار کند و اساسا

، ارگانھای مردمی، کارگری  نھد، و  ھای آن ارج بیشتر می و مربوط ب زحمتکشان را در تأثیرگذاری بر قدرت و دستگاهاست. چپ میان
ً درک آن از قدرت یک درک افقی و ن عمودی است. ھرچند نمی طورکلی خصیص 'عمودی' را رد کرد. در نگرش چپ میان ب  توان به اساسا

  شود. ھای عمیق اجتماعی ـ اقتصادی دادە میبندد و اھتمام بیشتری ب روند نظر من ارادەگرایی رخت برمی

  تواند داشته باشد؟ ـ به نظر شما اين پروژه، با جنبش ملی ـ قومی چه پیوندی می 

ھا ھم  کرد، چنانچه آن ھای ملی ـ قومی را به خودش جلب می توانست از ھمان ابتدا جریانات مربوط به جنبش ـ خوب بود این پروژە می
ً متحد سرتاسری یاری رسانند، و به سھم خود ھم خواستهتوانستند به سھم خو می ھای خود را در آن  د به تشکیل یک جریان چپ نسبتا

کردند. اما متأسفانه این کار صورت نگرفته و یا صورت گرفته و اما موفقیتی نداشته است، و فکر کنم علیرغم انتقادی که بدان  متبلور می
کنیم که جامعه متأسفانه از ھر لحاظ اتمیزە  جدی دانست. کما اینکه ما در دورانی زندگی می توان آن را یک نقص وارد است، ولی نمی

  ھای مطالباتی و سیاسی سرتاسری و قوی. شدە و بمانند قبل فاقد توانائی الزم جھت ایجاد جنبش

قرار کند و کار بدان جا برسد که این ھای ملی ـ قومی تماس بر به نظر من این پروژە در مسیر تکوین بیشتر خود باید بیشتر با جنبش
ھای خود را در چنین جریانی بازیابند. و در این مسیر باید دو کار عمدە صورت بگیرید: اول فرموله کردن  ھا بتوانند خواسته جنبش

تواند ھم  می این حزب جدید، و دوم جذب فعالین ملی ـ قومی بدان. که این جذب ھای ملی ـ قومی در برنامه  ترین خواسته اساسی
  صورت سازمانی صورت بگیرد. صورت فردی و ھم به به

  اگر ھدف ایجاد ایرانی دمکراتیک و پلورالیستی است پس باید این دمکراسی و پلورالیسم در چنین حزبی از ھمان ابتدا وجود داشته باشد.

   ؟اين پروژه تأمین کرد  قومی را در –توان نقش و نفوذ مطالبات ملی  ـ چگونه می 

ـ فکر کنم عالوە بر دو موردی که در جواب سؤال دوم مطرح کردم، حضور مستقیم حزب جدید درصحنه مطالبات ملی ـ قومی، و پیشبرد یک 
نقش جدی فکری ـ تحلیلی درزمینٔه مطالبات ملی ـ قومی و نیز تحلیل شرایط مشخص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مناطق ملی ـ 

رخوردارند. متأسفانه در لحظه کنونی، احزاب چپ سرتاسری بیشتر از طریق نزدیکی به احزاب و جریانات ملی ـ قومی از اھمیت واالیی ب
که ما به حضور مستقیم نیازمندیم. و فکر کنم از چنین  ھایند. یعنی یک حضور غیرمستقیم. درحالی قومی درصدد حضور در این جنبش

خیزد که تنھا احزاب  ھای ملی در یک بستر سرتاسری برمی ورت به ھم پیوستن جنبشمندیم. و این امکان ھم از ضر امکانی ھم بھره
  سرتاسری از چنین امکانی بھرەمتدند.

ھای ایران فدرال' که تاکنون نتوانسته جواب بدھد. بدو  نگاە کنید، تالشی صورت گرفته برای ایجاد یک نھاد سرتاسری در قالب 'کنگرە ملیت 
 ً ھا تشکیل یافته باشد، و دوما بدین دلیل که چنین  به دلیل عدم وجود احزابی که بر مبنای اتنیک فارس زباندلیل خیلی سادە: اوال

ً توجه ندارد که ایران تنھا یک سرزمین متشکل از اتنیکھای جدا از ھم نیست. چنین تشکلی فراموش کردە است که در  کنگرەای اساسا
ھای از ھم جدا بافته  شود ما ایران را تنھا سازوکارەای از ملیت ود دارد که مانع از آن میھا وج ایران مکانیسمی از وحدت در میان ملیت

تواند با حضور خودش ضرورت وجودی خودش را درزمینٔه  جایی است که یک حزب سرتاسری می تصور بکنیم. و این درست ھمان
  ھای ملی ـ قومی اثبات کند. خواسته

ھا در ایران، از اھمیت فوق العادەای برخوردار است.  که حضور فکری و سیاسی در عرصه زبانی ملیت عنوان نکته آخر باید عرض کنم و به
ای به این نیاز پاسخ  دانید زبان پایه اصلی احساس ھویت ملی است و بنابراین یک حزب جدید چپ باید بتواند در عرصه رسانه چنانچه می

  درخور و مناسب بدھد.

...  

  ١٥ادامه در صفحه 

 



  

  

   ١۵ صفحه    ٨٧شماره     

  

  

  ما نگران سالمتی خانم زھرا رھنورد، آقايان مھدی کروبی و میرحسین موسوی ھستیم                  

نگرانی ھا از وضعیت سالمتی رھبران جنبش سبز به ويژه آقای مھدی کروبی در حال افزايش است. علی رغم تشخیص یکی از پزشکان 
ت اطالعات آقای کروبی از بیمارستان مرخص و روند درمان وی نیمه تمام رھا گردید. معالج و خواست صریح خانواده، با فشار نماينده وزار

آقای مھدی کروبی بعد از مرخصی از بیمارستان، عصر روز جمعه ششم مرداد ماه دوباره با عارضه قلبی مواجه گرديدند. خانواده آقای 
"مختل کردن روند درمان و مانع شدن از پیگیری امور درمانی کروبی طی اطالعیه ای نسبت به اين اقدام اعتراض و اعالم نمودند: 

محصورین بخشی از رسالت تعریف شده نماینده وزارت اطالعات است و شوربختانه دولت و شخص وزیر اطالعات با وجود ھشدارھای دو 
 خانواده تاکنون کوچکترین توجھی به این مھم نکرده اند."

برد و مشکل کلیه اش طوالنی و  رانش از نوسان شدید فشارخون و سرگیجه شدید رنج میآقای میرحسین موسوی ھم به گفته دخت 
کننده تشخیص داده و بر ضرورت بررسی دقیق،  مزمن شده و پزشکان معتمد در مشورت با فرزندانش، وضعیت سالمتی او را نگران

  گفته فرزندانشان به "مشکالت جسمی متعدد" مبتال است.اند. خانم زھرا رھنورد ھم به  جانبه و کامل تحت نظر پزشک تأکید کرده ھمه

حبس خانگی رھبران جنبش سبز به دستور ولی فقیه صورت گرفته و او در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ايستاده است. در  
آقای روحانی در دوره قبل وعده ». پیام ما روشنه ـ حصر باید بشکنه «گردھمائی ھای انتخاباتی، مردم و به ويژه جوانان شعار می دادند: 

شکست حصر را داده بود، اما به وعده اش عمل نکرد و گزارشی از موانع موجود برای رفع حصر به مردم ارائه نکرد. وزارت اطالعات ھم به 
یم جز آنکه صریحا اعالم آزار و اذيت رھبران جنبش سبر ادامه داد. خانواده آقای مھدی کروبی در اطالعیه خود اعالم کردند: "چاره ای ندار

  کنیم که در کنار شخص حاکم و سیستم فشل قضایی، رئیس جمھور و وزیر اطالعات مسئول مستقیم جان محصورین می باشند".

ما امضاکنندگان اين اعالمیه نگرانی خود را از سالمتی آقايان مھدی کروبی و میرحسین موسوی اعالم می کنیم و ھمراه با مردم ايران  
ن رفع حصر رھبران جنبش سبز ھستیم. رفع حصر، خواست ملی است. آقای روحانی بايد رفع حصر را به عنوان يک خواست ملی خواھا

   به حساب آورد و برای تحقق آن اقدام کند و اقدامات و موانع موجود را با مردم در میان بگذارد.

  اسامی امضاکنندگان 

 -بیژن اقدسی   –فرید اشکان  -آینده آزاد  - امیر آرام  -حمید احمدزاده  -رداد احمدزاده مھ -تورج ابوذرخانی  -  زاده  مھدی ابراھیم
 -محمد برقعی   –رضا باقری  -فرد  محمد اولیایی -وھاب انصاری  -زاده  مھدی امینی - کامران امیری  -نوشابه امیری  -محمدجواد اکبرین 

محمدعلی  - نیره توحیدی  -  مریم تنگستانی - بیژن پیرزاده  -علی پورنقوی  - رمندى احمد پو - بیژن پوربھنام  -بھروز بیات  -اژدر بھنام 
حمید حمیدی  - فاطمه حقیقت جو  -رضا حاجی   –رضا چرندابی  -رضا جوشنی  - حسن جعفری  - مھدی جامی  - رضا جاسکی  - توفیقی 

مھشید  - شیریندخت دقیقیان  - پور  مھرداد درویش  –ق بھروز خلی - اصغر خرسند  -بھرام خراسانی  -اسماعیل ختائی  - محسن حیدریان  -
 -حمید زنگنه  -اسماعیل زرگریان  -فرزانه روستایی   –سارا روزدار  - محمد رھبر  - داود رمضانزاده  -سھراب رزاقی  -تقی رحمانی  - راستی 

منصوره  -افروز  مسعود شب - علی شاکری -پور  سیاوش فرود - مجید سیادت  -ساسان سلیمانی  -سیامک سلطانی  -حسن زھتاب 
کاظم علمداری  - مجید عبدالرحیم پور  -بھرام عباسی  -اشكبوس طالبی  -صمد  علی - مرتضی صادقی  -حسن شریعتمداری  - شجاعی 

 -بھروز فتحعلی  -مھدی فتاپور  -رضا فانی یزدی   –علی فاتحی  - مناف عماری  - رضا علیجانی  -محمد صادق علی اصغری  -رضا علوی  -
مرتضی  -صادق کارگر  - سیامك كلھر  -سیاوش قائنى  - سیامک فرید   –احمد فرھادی    -فرھاد فرجاد  -فرزانه فتحی  -مسعود فتحی 

 - علی کالیی  -حسن کالنتری  -علی کشتگر  -بھزاد کریمی  -کاظم کردوانی   –محمود کرد  - محسن کدیور  -جمیله کدیور  -کاظمیان 
داوود نوائیان  -پور  فرخ نعمت - اکبر مھدی  -  كیوان ملكی  -میالد ملک  - پروین ملك   –منوچھر مقصودنیا  - دلو احمد مقصو -ملیحه محمدی 

 -محسن یلفانی  -علی یکتا  -صدیقه وسمقی  -داریوش وثوق  - پروین ھمتی  - توران ھمتی  -  منوچھر نوروزیان -مھدی نوربخش  -
  حسن یوسف اشکوری

  ١٣٩٦مرداد  ١٢

 !صر رھبران جنبش سبز، مطالبه عمومی استرفع ح

 

  ... پاسخ به چند پرسش
  ١٤ادامه از صفحه 

  در ایران اشاره کردید. این مکانیسم کدام است؟» ھا مکانیسمی از وحدت در میان ملیت« ـ به 

  ھایند: ـ ب نظر من مشخصات این مکانیسم این

  ـ ایران یک سرزمین و کشور تاریخی است،

است، و اگرچ ھنوز راە باقی است اما در این صدسالـ ایران نزدیک   ب صدسال است در مسیر ایجاد دولت مدرن قرارگرفت
پیوندھای فرھنگی، اقتصادی، تاریخی و سیاسی فراوانی ایجاد شدەاند. برای حل مسئل ملی در ایران باید ب این تاریخ توج 

ایم. متاسفان بعضی دوستان ھنوز با یک ذھنیت کالسیکی ب مقول نشان داد. زمان مدیدی است ما از قرن نوزدھم فاصل گ رفت
  کند. نگرند ک این روند کار را فقط پیچیدەتر از آنی ک ھست می حل مسئل ملی ـ قومی در ایران می

ای ایرانیسم و یا شوینیسم ایرانی تبدیل شود زمان معتقدم ک این نباید ب دلیلی برای رشد و تقویت پان اما ھم . برعکس باید زمین
ھای ملی ـ قومی از جانب ملیت شود برای ایجاد اعتماد بیشتر میان مردمان این کشور، بویژە ھنگامی ھای تحت ستم  ک خواست

شوند. متاسفان امر تاریخی بودن سرزمین ما ایران ب ملک ذھنی بعضی دوستان تبدیل شدە و نقط حرکت برای حل  مطرح می
تنھا آن قرار دادەاند. در صورتی ک ایران برای یک فرد چپ ن یک امر مقدس بلک باید یک مقول تاریخی فرض شود، مسئل ملی را 

ھمانطوریک در میان فعاالن ملی ـ قومی ھم ب امر ایدەھای ملی نباید مقدس مآبان نگاە شود. ب نظر من اگر مسئل احساس 
ر ایران ما باید مجھز ب دو احساس تعلق باشیم، یکی احساس تعلق ب ایران و ھا د تعلق مطرح است، برای حل مسئل ملیت

ایم. احساس تعلق ب ایران در میان طیف ھای گوناگون، اشتراک و احساس اطمینان درست  دیگری ب ملیتی ک از آن برخاست
شود. اشتراک در عین افتراق و  یادآور میکند، و احساس تعلق ب خاستگاە ملیتی، وظایف ما را در به دست آوردن حقوق ملی  می

  افتراق در عین اشتراک. این است ھمان کلم رمز حل مسئل ملی در ایران.

 



  

  
  

  

   ١۶ صفحه    ٨٧شماره     

 گرایی دموکراسی و تئوری سلسله
زمانی کشیشی برای بازدید از زندانیان و 
موعظه به زندان شھر رفته بود. یکی از 

توان به  دانیان از او پرسید چگونه میزن
بھشت رسید؟ کشیش در پاسخ وی 

ً راه ھای زیادی وجود  گفت: "خوب، طبعا
توانی شروع  اما تو از اینجا نمی- دارد

کنی!". حال سؤال اینجاست که آیا 
توان از اتوکراسی دینی جمھوری  می

اسالمی به دموکراسی رسید؟ در این 
زندان آزاد    زتوان ابتدا ا صورت چگونه می

طلبان و اعتدالیون چه پاسخی  شد؟ اصالح
  دارند؟

از ھمان ابتدا    گرایان کارگزاران و اعتدال
طرفدار تئوری مراحل بوده و ھستند. از 

شرط  پیش   توسعه اقتصادی   نظر آنان
رسیدن به توسعه سیاسی در آینده دور 
است.و توسعه اقتصادی بدون وجود دولت 

  ان امری محال است.مطلقه در شرایط ایر
گوید:  صراحت در این مورد می قوچانی به

"واقعیت این است که ھیچ پژوھشگری در 
تواند تقدم دولت بر  علم سیاست نمی

دموکراسی را انکار کند". (مھرنامه شماره 
طلبان نیز که در گذشته  اصالح  )۵٠

خواھان توسعه سیاسی بودند به این 
صاحبه با اند. حجاریان در م موج پیوسته

  بر  ١٣٩٣"ماھنامه ایران فردا" در سال 
تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی 

گوید:  کند. او ازجمله می تأکید می
ای که دولت قبلی بین ملت و  "فاصله

راحتی ترمیم  دولت انداخت، به
ھا،  شود...اقتصاد ما به قول بعضی نمی

دولتی است و این باید   درصدش  ٨٠
درصدش دولتی باشد   ٢٠برعکس شود و 

درصد خصوصی شود...گاھی اوقات   ٨٠و 
نیاز است که انقالب صورت بگیرد، نه به 
معنای انقالب سیاسی بلکه [انقالب] در 

  پرسد که آیا خبرنگار از او می  اقتصاد."
به باال محول    این اصالحات ساختاری باید

  است؟  شود و یا نیازمند فشار از پایین
گوید "چین بعد از  اسخ میحجاریان در پ

مائو تغییر ساختار داد، مردم این کار را 
نکردند بلکه در میان سران حزب، وحدت 
بوجود آمد و ھمگی این تصمیم را گرفتند و 
پای آن ایستادند و تغییر را انجام 

ترین عامل این است  دادند...بنابراین، مھم
ھا باھم بسازند و ببینند راه  که باالیی

ت و به وحدت برسند و درست چیس
محکم پای آن بایستند. در چین دوره گذار 

سال طول کشید....فشار از پایین   ٢٠
ای ندارد. اگر از باال توافق  تنھایی فایده به

ای شکل بگیرد، از ھمان  ایجاد شود و اراده
توانند بدنه را بسیج کنند...اگر  باال می

...راه اقتصاد کشور در سطح کالن باز 
تبع آن بسیاری از مشکالت  اید بهشود؛ ش

سیاسی حل شود" (مصاحبه حجاریان با 
ماھنامه ایران فردا، شماره دوم، سال 

  به نقل از مشرق)   ١٣٩٣
زنی از باال و فشار از  بنابراین مناجی چانه

ً می  پایین چنین سیاستی   خواھد عمال
کنار گذارد، زیرا توسعه اقتصادی    را
شکالت خود بسیاری از م خودی به

سؤال اینجاست    کند سیاسی را حل می
اگر توسعه اقتصادی باعث حل معضالت 

شود، چرا در چین و ویتنام  می  سیاسی
اگر ایران    شاھد چنین فرایندی نیستیم؟

مدل توسعه اقتصادی چینی را دنبال کند 
در بھترین حالت پس از بیست سال، بنا 

ویتنام،   به تجربه ببرھای آسیایی چین و

رسد. ایران باید چند  توسعه اقتصادی می به
سال در انتظار دموکراسی باقی بماند؟ 
حجاریان در ھمان سال در مصاحبه دیگری که 

گوید: "من  انتشار یافت می  سایت فرارو  در
اعتقاددارم دموکراسی در ایران چند صدسال 

بار ھم گفتم ممکن است  کشد. یک طول می
سال به صد  پروسه سیاسی نزدیک به ھفت

طول بیانجامد. الگوی توسعه سیاسی طوالنی 
  دھد." است و به عمر من و شما قد نمی

(فرارو، سعید حجاریان: روحانی پل عبور ما 
  )١٣٩٣نیست، تیر 

انگلستان   حال سؤال اینجاست، اگر در
عنوان یکی از اولین کشورھای دنیا که در  به

ین آنجا پروژه دموکراتیزاسیون به اجرا درامد، ا
سال طول کشید  ١۵٠پروژه در چند قرن پیش 

در عصر دموکراسی و    چرا چنین روندی
صد سال به  ھفت    شدن باید برای ایران جھانی

انجامد؟ اگر درگذشته اندیشمندانی  طول می
چون ھابز، الک، منتسکیو، روسو و امثالھم 

ھای سیاسی خود  ھا برای اثبات تئوری سال
نظرات این تالش کردند و بسیاری از 

اندیشمندان در انواع و اشکال آن به بوته 
ً ھمه، به استثنای  آزمایش گذاشته شد، و تقریبا

طبقات حاکمه کشورھای دیکتاتوری اعم از 
ترین اصول  بر سر کلی   دینی و غیردینی،

دموکراسی توافق دارند، در کشوری مثل ایران 
که در یک قرن گذشته شاھد چند جنبش بزرگ 

و بشدت از بیرون از مرزھای کشور  مردمی بوده
  فشار قرار دارد، برای گذار به دموکراسی تحت

اگر بیماری   چرا باید چند صدسال صبر نمود؟
کشور ما استبداد باشد و دوای درد ما 
دموکراسی ، چرا تولید و تجویز چنین دارویی با 

بردار و  قدر ھزینه توجه به تجربیات دیگران این
سران جمھوری اسالمی  طوالنی است؟ چطور

ھای نئولیبرالیسم را بدون  بسیاری از نسخه
که  گذارند اما ھنگامی ھیچ اماواگری به اجرا می

پای دموکراسی ، حتی در محدودترین اشکال 
  وغریب که آن، به میان آید به ھزار دلیل عجیب

توان شاخ درآورد،  ھا می فقط از شنیدن آن
  ر عالممگر نه اینکه د  شوند؟ متوسل می

برای اولین بار بسیار   داروسازی تھیه یک دارو
آور است، اما حتی اگر قرار  سخت و عذاب

بازھم   داروی مشابھی درست شود  باشد
بسیاری از مشکالت برای تھیه کپی یک دارو 

وجه  ھیچ به   تر است؟ خرج تر و کم بسیار سریع
طوالنی   وخم و منکر راھی پرپیچ   توان نمی

ار دموکراسی در ایران شد اما برای استقر
تر و  ھای سریع باید اقدام  درست به ھمین دلیل

تری در این زمینه صورت بگیرد و نه  مشخص
اینکه وعده سر خرمن داده شود. 

توسعه حقوقی، سیاسی و   دیگر، عبارت به
اقتصادی باید دست در دست ھم پیش روند، 
نه اینکه اول توسعه اقتصادی بعد توسعه 

آیا این   یا اول دولت بعد دموکراسی.سیاسی 
  معضل مختص ایران است؟

نظران علوم  چند سال پیش برخی از صاحب
شکست بسیاری از   سیاسی، پس از

در   کشورھای متعلق به موج سوم دموکراسی
  گسترش دموکراسی در کشورھای خود،

ضمن مقایسه این تجربیات نو باتجربه 
درباره   به بحث پر شوری  کشورھای پیشرفته

  در " مجله   ھای گذار به دموکراسی راه
واقع  دموکراسی" پرداختند. اما این بحث در

ھا پیش از آن  نقطه آغازش به سال
  گشت. برمی

لیپست در کتاب "مرد   ١٩۶٣در سال 
  رابطه   سیاسی" چنین نتیجه گرفت که یک

قوی بین عوامل اقتصادی و ظھور دموکراسی 
ینگتون از چنین وجود دارد. ساموئل ھانت

  ای انتقاد نمود و در عوض بر اھمیت نظریه

کارایی دولتی تأکید نمود. اما ھر دو آنان در 
گذار به   نظر بودند که این نکته ھم

دموکراسی نیاز به پشت سر گذاشتن 
این مراحل    مراحل معینی از رشد را دارد.

عبارت بودند از افزایش ثروت و برابری 
انباشت قدرت دولتی  اقتصادی (لیپست)یا

  (ھانتینگتون).
   از موج سوم دمکراسی،  ھا پس سال
بعد از انقالب پرتغال در نیمه دھه   یعنی
، در اوایل سده بیستم فرید زکریا در  ١٩٧٠

در مورد تعجیل در   کتاب " آینده آزادی "
برگزاری انتخابات قبل از برآورده شدن چند 

که شرط معین ھشدار داد. او عنوان کرد 
ً لیبرالیسم قانونی را  توسعه اقتصادی قطعا
   تقویت خواھد کرد اما قبل از آن باید کارایی

وجود داشته باشد. وی   دولتی مؤثری
نوشت: "بدون دولتی که قابلیت دفاع از 

ھای  حقوق مالکیت و حقوق بشر، ازا دی
مطبوعاتی و قراردادھای اقتصادی، قوانین 

نندگان را ک ضد انحصاری و تقاضاھای مصرف
نداشته باشد، جامعه نه به حکومت قانون 

  یابد". تر دست می بلکه حکومت قوی
متحده در صدور  بعد از شکست ایاالت

دموکراسی به عراق و افغانستان، الری 
دیاموند بر اھمیت ایجاد یک دولت قوی برای 
امنیت تأکید نمود. او معتقد بود که در شرایط 

   اعث بازگشتانتخابات فقط ب   عدم امنیت،
   و حتی ممکن است  شود اتوکراسی می

اختالفات بزرگ نظامی را دامن زند. ازنظر او 
بدون گذر از توماس ھابز امکان رسیدن به 
جفرسون و مدیسون، رھبران انقالب امریکا، 

  وجود ندارد.
بحثی را   مجله دموکراسی  ٢٠٠٧در سال 

سازی مطرح کرد. در این  حول دموکراسی
فیلد و سنایدر معتقد بودند که مانس  بحث

سرعت در برقراری دموکراسی باعث افزایش 
گردد و استراتژی گذار به  اختالف می

دموکراسی باید به قابلیت دولت و انباشت 
قدرت توجه نماید. این دو و نیز فرید زکریا که 

توالی مراحل گذار به دموکراسی اعتقاد  به
ت اھمی واقع دموکراسی را بی در  داشتند

رو فرید گفت "آنچه که ما  دانستند. ازاین می
امروز در سیاست بدان نیاز داریم نه 
دموکراسی بیشتر بلکه کمتر است". در 
بحث پیدایش دموکراسی این افراد را به 

مندی و  خاطر دفاع از تئوری توالی و سلسله
   لزوم گذار از مراحل مختلف توسعه،

  مند.نا ) میsequentialistsگرایان ( سلسله
) gradualistsگرایان ( ھا تدریج در مقابل آن

گرایان  سلسله   قرار گرفتند. از نظر آنان
کنند که در اروپا و دیگر  فراموش می

کشورھای دمکراتیک امروزی، دموکراسی 
گرد ایجاد  طور تدریجی، با پیشروی و عقب به

شد. این بدان معناست که ما امروز نه به 
   ر نیاز داریم؛دموکراسی کمتر بلکه بیشت

تولید شرایط   دھنده حتی اگر عناصر تشکیل
نھادھای دمکراسی    مناسب برای تقویت

دمکراسی و   چندان قوی به نظر نرسند.
تجربیات غرب مسیری دردناک و با فراز و 

ً    را طی نموده  ھای فراوان نشیب و احتماال
راه کشورھای موج سوم دمکراسی نیز 

در این راه   کهآسان نخواھد بود، ھرچند 
   توانند از تجربیات کشورھای غربی می

استفاده برند. در این میان افراد دیگری ، 
چون یورگن مولر، وجود داشتند که بر عناصر 

  دیگری در تجربه اروپایی تکیه نمودند.
طور که شری برمن در یکی از مقاالت  ھمان

نویسد ھیچ  ھای اروپا می درس  خود پیرامون
" از نوع وبری در این مورد وجود ال "تیپ ایده

ندارد. بسیاری راجع به انقالب خونین 
  ...فرانسه خوانده 

   ١٧ادامه در صفحه 
عنوان  اند و در مقابل انگلیس را به و یا شنیده

 (قسمت دوم) طلبان و ھابز؟ اصالح
  رضا جاسکی

 



  

  

   ١٧ صفحه   ٨٧شماره     

  ... طلبان اصالح
    ١٦ادامه از صفحه

اند و در مقابل انگلیس  خوانده و یا شنیده
عنوان نمونه موفق گذار به  را به

  رند. اما اگرگی دموکراسی در نظر می
خشونت جنگ داخلی انگلستان در بین 

را در نظر    ١۶۴٢–١۶۵١ھای  سال
دوران دیکتاتوری جمھوری الیور    بگیریم،

–١۶۵٣کرامول را به آن اضافه کنیم ( 
دوران حکومت او و پسرش   ،) ١۶۴٩

را نیز در نظر    )١۶۵٣–١۶۵٩چارلز (
آخرین جنگ در این رابطه که   بگیریم، و
حساب  اتفاق افتاد را به  ١٧۴۶در سال 

شود.  آوریم، آنگاه این تصویر دگرگون می
سیمون شاما سعی کرده است که 
میزان تلفات جانی در این دوران ناآرام را 

که اولین  تخمین بزند. بنا به گفته او وقتی
  ١۶۶٠ھای انگلیس در سال  دوره جنگ

این   به پایان رسید، تعداد تلفات جانی
شمول مرگ در اثر ھا به  کشمکش

گرسنگی و بیماری در انگلیس، اسکاتلند 
و ایرلند حداقل یک ربع میلیون بوده 

گیرد ، اگر تعداد  شاما نتیجه می  است.
نفر نیز که در جنگ ایرلند به    ٢٠٠٠٠٠

دالیل مشابھی کشته شدند را به رقم 
به    با توجه  قبلی اضافه کنیم، آنگاه

  ر آن زمان،میلیونی بریتانیا د جمعیت پنج
شدگان جنگ اول  و مقایسه درصد کشته

ھای قرن شانزدھم و  جھانی و جنگ
توان گفت درصد  ھفدھم می

ھای داخلی بیشتر  شدگان جنگ کشته
جنگ اول جھانی   در   تلفات بریتانیا   از

(شاما، تاریخ بریتانیا جلد دوم). دیان   بود.
پورکیس نیز در کتاب جنگ داخلی 

ز ھر چھار نفر مرد گوید، ا انگلیس می
سالم انگلیسی یک نفر در یکی از طرفین 

واقع اگر انگلیس  کرد. در جنگ خدمت می
توانست خود را بعد از قرن ھجدھم تا 

ھای بزرگ دور  جنگ اول جھانی از جنگ
نگه دارد، شاید فقط به خاطر تجربه تلخ 

ھای  بود.بعد از جنگ  ھای داخلی جنگ
کشید سال طول    ١۵٠داخلی در حدود 

  تا انگلیس به دموکراسی برسد.
توان در مورد  ھمین روال خونین را می

ھای متعددی  اروپا و جنگ  ١٨۴٨انقالبات 
که در قرن نوزدھم و بیستم نیز ادامه 

متحده  مشاھده کرد. در ایاالت  یافت را
داخلی قربانیان خود را   انقالب و جنگ  نیز

  هرا رو، این عقیده که یک درو نمود.ازاین
لیبرالی ساده بدون فراز و نشیب برای 
رسیدن به دموکراسی وجود داشته 
است و باید بر این اساس دموکراتیزه 
کردن کشوری را معوق گذاشت بنا به 
گفته شری برمن این یک خیال واھی 
مبتنی بر خوانش غلط از حوادث تاریخی 

  است.
اغلب در مباحث گذار به دموکراسی 

کره جنوبی  ببرھای آسیای شرقی چون
شوند. بنا بر  و تایوان پیش کشیده می

شود  تجربه این کشورھا نتیجه گرفته می
که برای رسیدن به دموکراسی بایستی 

حاکمیت قانون، دولت قوی و    مراحل
پشت سر گذاشت.     توسعه اقتصادی را

ھای دیکتاتوری  در ھمه این موارد، به رژیم
سته با دیده احترام زیاد نگری  این کشورھا

شود. در اینجا این سؤال مطرح  می
شود که آیا دموکراسی قبل از دوران  می

  ارزش است و باید رشد اقتصادی بی
از خیر آن گذشت.حتی اگر   راحتی به

بپذیریم که افسانه کشوری مانند کره 
این کشور از طریق   جنوبی واقعیت دارد و

گذراندن یک دوره دیکتاتوری و انباشت 
ھای یک  پایه   کم قدرت دولتی کم
بنا نھاد( چیزی که    دموکراسی قوی را

واقعیت ندارد)، حتی در صورت این فرض 
محال، تعداد اندک کشورھای اتوکراسی 

نوعی از دمکراسی  که از این طریق به

شماری  کشورھای بی  در مقابل  اند، رسیده
ھای فردی و حزبی  که در منجالب دیکتاتوری

ر این است که این اند خود دلیلی ب گیرکرده
کنند. این  استثنائات فقط قاعده را اثبات می

قاعده که کشورھایی که دست به توسعه 
زنند و خواھان انباشت ھر چه  سیاسی نمی

بیشتر قدرت در دست دولت دیکتاتور خود 
گاه به فکر توزیع قدرت نخواھند  ھستند ھیچ

حماقت نیروھای پیشرو   افتاد.این نھایت
د با طناب پوسیده است که بخواھن

گرایی و پشت سر گذاشتن مراحل  سلسله
ھا مشخص  متفاوتی که شروع و پایان آن

  نیستند به چاه بروند.
اما اگر به مورد کره جنوبی نگاه کنیم تاریخ 
سیاسی کره جنوبی با رسیدن به قدرت پارک 

شود. ما  آغاز نمی  ١٩٧٢چونگ ھی در سال 
نگ دوم کره در طی ج  توانیم جنگ چطور می

جھانی، جنگ خونین داخلی در طی 
جمھوری کوتاھی   ،  ١٩۵٠–١٩۵٣ھای  سال

در کشور   ١٩۶٠–١٩۶١ھای  که در طی سال
بندی که در طی  به وجود آمد، دموکراسی نیم

تا به قدرت رسیدن پارک  ١٩۶١ھای  سال
وجود داشت را در نظر نگیریم .    چونگ ھی
ی رژیم ھا را به پا توان ھمه موفقیت چطور می

دیکتاتوری کره جنوبی نوشت. در جنگ کره در 
  ٨۵میلیون نفر به قتل رسیدند که  حدود یک

درصد آن مردم عادی بودند. در مبارزات 
توان نقش مؤثر  خواھی کره چگونه می آزادی

طور  فعالین دانشجویی را نادیده گرفت. به
جنگ   توان گفت که خالصه در مورد کره می

ختالف با کره شمالی، ازآن ا داخلی و پس
میراث ارزنده دمکراتیک قبلی، رفرم ارضی و 
مبارزات دانشجویان راه را برای شکوفایی کره 

  بازنمود.
توان به شکل مشابھی در مورد شیلی  می

قضاوت نمود. قبل از کودتای خونین شیلی، 
دموکراسی در شیلی تاریخچه طوالنی 
. داشت. احزاب از آزادی نسبی برخوردار بودند
  پینوشه زمانی که دست به رفراندوم اجباری

ھای خود نیز  وجه در بدترین کابوس ھیچ زد به
توانست امکان پیروزی اپوزیسیون را تصور  نمی

کند. ضمن آنکه نظامیان پینوشه با تغییر 
قوانین انتخاباتی توانستند موقعیت بسیار 
قدرتمندی در پارلمان کشور کسب کنند. 

ت که پروسه دمکراسی رو بایستی گف ازاین
در شیلی به خاطر مبارزه طوالنی ھمه احزاب 
اپوزیسیون و نقش فعال کلیسا در مقابل 

در نمونه   پینوشه با موفقیت پیش رفت؛
حزب کنگره افریقای جنوبی    افریقای جنوبی

در تایوان   و دیگر احزاب اپوزیسیون، و
اپوزیسیون طرفدار دمکراسی بودند که شعله 

  داشتند. یر در جامعه خود را زنده نگهفرایند تغی
  گرایی سفسطه سلسله

در دوران ریاست جمھوری بوش برخی از 
آمریکا سعی در   کشورھای غربی به رھبری

صدور دموکراسی به خاورمیانه نمودند. این 
اقدام که موجب خشنودی برخی از 
"طرفداران وطنی دموکراسی" نیز گشت، در 

این میان با شکست مواجه شد. در   عمل
گرایان با انگشت نھادن بر این  سلسله

کنند که بر اھمیت  شکست محتوم سعی می
رعایت مراحل مختلف گذار به دموکراسی 

ومرج کشوری مانند عراق  تأکید نمایند. ھرج
به تالش برای ایجاد نھادھای دموکراتیک و 

در عراق نسبت داده   توسعه سیاسی
شود. متأسفانه بعد از فروپاشی  می

ً موجود این درک  سوسیالیسم واقعا
ازپیش تقویت گشت که دموکراسی  بیش

 ً حالل ھمه مشکالت است، چیزی که اصال
 ٩ویژه پس از فاجعه  واقعیت ندارد. این درک به

توسط حکومت بوش تقویت شد.   سپتامبر
که تجربه کشورھا غربی نیز نشان  درحالی

وجه  ھیچ داده است که دموکراسی لیبرالی به
حال  کند. بااین ل تروریسم را حل نمیمشک
ومرج در لیبی و یا عراق نه نتیجه  ھرج

دموکراسی بلکه نتیجه مستقیم از بین بردن 
ھای قدیمی و ایجاد یک خالء دولتی  دولت

ً بدون وجود دولتی که بتواند   است. طبعا
کشور را اداره کند، توسعه دموکراسی کار 

وان ت نیست. در چنین شرایطی نمی  ممکنی
معمولی در ھمه مناطق   حتی یک انتخابات

وجه تائیدی  ھیچ کشور برگزار نمود. اما این به
گرایی نیست، بلکه فقط  بر سلسله

نیاز به حداقل شرایط الزم برای   دھنده نشان
توسعه سیاسی است. یعنی نیاز به یک 
دولت حداقلی که بتواند شرایط مناسب را 

راھم کند. این برای اجرای یک انتخابات سالم ف
ھمان اشتباه عمدی بود که جمھوری 
  اسالمی در ابتدای انقالب مرتکب شد. یعنی

برگزاری یک رفراندوم   در   ھا اصرار خمینیست
معنی برای رأی دادن به چیزی که  بی

دانست.  راجع به آن چیزی نمی  کس ھیچ
متأسفانه امروز نیز ھمه طرفداران جمھوری 

عنوان اوج  شده بهاسالمی از رفراندوم یاد
کنند. در آن  یاد می   وفاداری به دموکراسی

دانستند که خواھان ادامه  زمان مردم می
ھا با عواقب  سلطنت نیستند چراکه سال

وپنجه نرم کرده  دیکتاتوری سلطنتی دست
بودند اما چیزی راجع به ماھیت جمھوری 

دانستند. در آن شرایط برگزاری  اسالمی نمی
یک از  که ھیچ به خاطر آنچنین رفراندومی 
ھای سیاسی در مورد آن  احزاب و سازمان

ترین بحثی نکرده بودند، فقط اعالم"  کوچک
بیعت" مردم با خمینی و تائید رھبری او در 

  انقالب بود.
کنند  گرایی عنوان می آنچه طرفداران سلسله

  این است که:
توانند  ھای موجود می تعدادزیادی از اتوکراسی

حاکمیت قانون و دولت قدرتمند  موجب توسعه
  گردند؛

توسعه در شرایط کنونی  کشورھای درحال -
 دگی گذار به دمکراسی را ندارند.آما

ھا اعم از  اما بنا به اکثر تجارب، اتوکراسی
ھم با توسعه حاکمیت   لیبرال و غیر لیبرال،

قانون و ھم بنای یک دولت کارآمد 
وری دارند. بسیاری لی کوان یو سنگاپ مشکل

کنند اما به قول  مثال مطرح می عنوان را به
توان از  بالنتلی به ازای ھر لی کوان یو می

ھا دیکتاتور نام برد که در اشکال متفاوت  ده
   شوند. ھای دموکراتیک می مانع رفرم

بنابراین تئوری، حاکمان مطلق، حداقل نوع 
ھا  لیبرال آن، مجبور به رفرم ھستند زیرا آن

طور غریزی  شنگر ھستند و بهفکر و رو روشن
دانند و یا  خود را متعھد به اجرای اصالحات می

ھا را مجبور به چنین  اینکه توسعه اقتصادی آن
پیشرفت اقتصادی   کند. به عبارتی کاری می

شود، زیرا بازار نیاز  موجب حاکمیت قانون می
  ھای کارآمد دارد. به قوانین واضح و دادگاه

ھا اغلب خالف این را  واقعیت   اما، متأسفانه
دھند. بسیاری از دیکتاتورھا فقط  نشان می

اگرچه به   خواھان حفظ قدرت ھستند، برخی
ھای  توسعه کشور عالقه دارند اما سیاست

اجتماعی اقتصادی خود را تابع عالیق دیگر 
کنند و موجب گسترش حاکمیت قانون  می

شوند. ایران نمونه بارزی از چنین  نمی
. اگر حتی کشورھایی که کشورھایی است

اند، مانند چین  موفق به توسعه اقتصادی شده
راحتی  توان به و یا ویتنام را در نظر بگیریم می

دید که توسعه اقتصادی موجب توسعه 
حاکمیت قانون نگشته است. در این کشورھا 
بخش بزرگی از مردم فقر را پشت سر 

ھای بزرگ اقتصادی،  اند اما پیشرفت گذاشته
حاکمیت قانون را به ارمغان نیاورده  تقویت

ھای  است. در اکثر موارد در این کشورھا رفرم
شوند اما  قانونی در جھت منافع بازار انجام می

ھا بسیار محدود ھستند و به  این رفرم
  اند. ھای سیاسی گسترش داده نشده حوزه

اما عکس این موارد فراوان است. یعنی 
اکمیت حاکمان مستبدی که مانع گسترش ح

شوند. قبل از سقوط حسنی مبارک  قانون می
از سوی آمریکا فشار فراوانی    ١٩٩٠در دھه 

ھای  ویژه رفرم ھای قانونی به برای رفرم
به مصر وارد    حقوقی برای توسعه اقتصادی

  ...شد. 
    ١٨ادامه در صفحه 



  

  ١٨ صفحه   ٨٧شماره     

  ... طلبان اصالح
  ١٧ادامه از صفحه

جود ھزینه ھنگفت و کمک فراوان اما باو
المللی به مصر  آژانس توسعه بین

پیشرفت بزرگی در این زمینه حاصل 
  نشد.

در روسیه والدیمیر پوتین با شعار 
حاکمیت قانون در انتخابات ریاست 

ھای  جمھوری شرکت نمود. شعار
انتخاباتی وی موجب شادمانی فراوان 
در روسیه و نیز غرب شد، چراکه ھمه 

بار یلتسین  تظار پایان دوران مصیبتدر ان
کس شاھد پیشرفت  بودند. اما ھیچ

حاکمیت قانون   بزرگی در زمینه
  نگشت.

دانیم که  خوبی می بالعکس، ھمه به
گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون 

ً  تنیده شده درھم احترام به   اند. مثال
حقوق سیاسی و مدنی و تبعیت 

ف قدرتمندان از قانون، جزئی از اھدا
توسعه   رو مشترک ھر دو است. ازاین

  شود. یکی باعث تقویت دیگری نیز می
در مورد پارامتر دیگر یعنی کارایی 
دولت، استدالل طرفداران 

گرایی این است که پروسه  سلسله
که یک  دموکراتیزاسیون باید تا ھنگامی

طرف  دولت با نھادھای توانمند و بی
وجود نداشته باشد متوقف شود. 

ین استدالل ھر پادشاه مستبدی بنابرا
تواند راه بیسمارک را برای  می

گسترش کارایی دولت برود. اما کشور 
ما، خود طعم بیسمارک ایرانی را تجربه 
کرده است و اگرچه رضاشاه 

ھای بزرگی در راه ایجاد یک  موفقیت
ھای  دولت کارا به دست آورد و رفرم

زیادی را انجام داد اما درست در مرحله 
طرف  اد زیرساخت یک دولت بیایج

موفقیت کمتری داشت. مشکل اصلی 
بوروکراسی   در این است که ایجاد یک

کارآ و دستگاه دولتی توانمند در 
کشورھای استبدادی تا حد معینی 

رود. اما در اکثر موارد  خوبی پیش می به
دولتی   اقتدارگرایان از ماشین

سوءاستفاده کرده و از آن برای نفع 
د و نزدیکان، و سرکوب و شخصی خو

فشار بر دشمنان و مخالفین سیاسی 
  کنند. استفاده می

شده،  طور که بارھا نشان داده ھمان
تواند از استقالل  یک دولت کارآمد می

سیاسی، و مشروعیت و قدرت زیادی 
برخوردار گردد و رقیب سختی برای 

رو  حاکمان باالدست خود شود. ازاین
ً بر ای خود حاکمان مستبد معموال

تراشند. البته این به معنی  دشمن نمی
آن نیست که ھمیشه یک تنش بین 
حاکم مطلقه و ایجاد یک دولت کارآمد 
  وجود دارد، بلکه وجود چنین تنشی

محتمل است. در عوض بین یک دولت 
کارآمد و دموکراسی تنشی وجود ندارد 

ھای کارآمد در کشورھای  و اکثر دولت
  دمکراتیک وجود دارند.

گرایی و یا توالی، یک  ر بحث سلسلهد
گرایان و  بین تدریج  دسته سوم نیز

وجود دارد.   گرایان سلسله
  پردازان این دسته معتقدند، تئوری

  پذیرند که گرایان می تدریج  برخی از
اصل "اول دولت، بعد دموکراسی" 

است،   برگرفته از تجربه گذشته اروپا
اما امروز امکان تکرار این سیاست 

  ازنظر آنان،  استثنایی وجود ندارد.
در مورد اروپا نیز یک   چنین تزی حتی

ً یورگن مولر   تحریف تاریخی است. مثال
استاد علوم سیاسی در دانمارک معتقد 
است در اروپا رشد موازی نھادھای دولتی، 

پذیری شکل  حاکمیت قانون، و مسئولیت
عمده گذار به دموکراسی بوده است. او 

که پارلمان و شوراھا بخشی  معتقد است
  وسطی بودند. از میراث قرون

زیادی برای حاکمان   ھا قیدوبندھای آن 
ازآن بود که کشورھا به  ایجاد کردند و پس

سازی پرداختند. برعکس او از نمونه  دولت
برد که  جالب روسیه در دوران تزاری نام می

تنھایی  سازی به دھد چگونه دولت نشان می
  جر به توسعه سیاسی شود.تواند من نمی

سازی  قبل از دولت   در اروپا   از نظر مولر، ما
بودیم. این انقالب   شاھد انقالب ارتش

  تدریج در سرتاسر اروپا گسترش یافت. به
   ً حکومت کارل   زمان با ھم   پترکبیر تقریبا

در   )١۶٩٧–١٧١٨دوازدھم پادشاه سوئد (
روسیه قدرت را داشت. قبل از شروع 

ھی پترکبیر، ارتش کوچک سوئد به پادشا
دھی  افزارھا و شیوه سازمان خاطر جنگ

روسیه را   مدرن توانسته بود ارتش بزرگ
ھای بزرگ  پس از موفقیت   شکست دھد.

نظامی سوئد، پترکبیر به تقلید از شیوه 
  پرداخت. او  ھا مداری سوئدی دولت

خوبی ارتش و دولت روسیه را  توانست به
آنجاکه در روسیه نھادھای اصالح نماید. از

وجود نداشتند،   نمایندگی قدیمی محکمی
سرعت یک حکومت مطلقه متکی بر  به   او

  نظامی" ایجاد کرد. -یک "دولت مالی
این بوروکراسی جدید بسیار کارآمد بود و 
اصالحاتی درزمینٔه مالیات سرانه مستقیم، 
خدمت سربازی، سرشماری جمعیت، صدور 

ه باعث شد روسیه در گذرنامه،... نمود ک
ھای درخشانی به  عرصه نظامی موفقیت

دست آورد. پترکبیر اصالحات سیاسی 
کوچکی انجام داد و این اصالحات توسط 

کدام از  کاترین کبیر نیز ادامه یافت. اما ھیچ
این موارد به یک حکومت دمکراتیک ختم 

در دوران قاجار طعم   بعدتر   نگشت.ایران
کارآمدی   روسیه و ھای نظامی تلخ موفقیت

روسیه -ھای ایران در جنگ   ارتش روسیه را
تجربه کرد. یکی از دالیل عدم رشد 

سازوکارھای   دموکراسی در روسیه فقدان
پذیری، به عبارتی  تشویق مسئولیت

نھادھایی که بتوانند در مقابل قوه مجریه و 
حاکمان وقت مقاومت کنند بود. این قضیه 

جای  باعث رواج مریدساالری به
و ما در روسیه     ساالری گشت. شایسته

  گاه یک دموکراسی لیبرالی پا نگرفت. ھیچ
توان گفت که گسترش حاکمیت  بنابراین می

دولت کارآمد با توسعه دموکراسی    قانون، و
گسترش دموکراسی    تقابلی ندارد و

وجه موجب  ھیچ ھا به زمان با آن ھم
واقع دو  شود. در ومرج و آشوب نمی ھرج

ً د سته از انتشار چنین نظراتی مستقیما
بر  برند، یکی دیکتاتورھا که با تکیه سود می

  صبر و انتظار برای  چنین نظراتی ھمه را به
زمانی که ھمه عناصر موردنیاز دموکراسی 

خوانند. دومین  فرامی  وجود داشته باشند،
گروه، بسیاری از کشورھای غربی ھستند 

را نه با   تورھاکه روابط حسنه خود با دیکتا
ً منافع اقتصادی یا  گفتن واقعیت ھا، مثال

کنند  نظامی، بلکه با این استدالل توجیه می
که وجود چنین دیکتاتورھایی برای گسترش 

  دموکراسی در آینده دور الزم است.
اما این بدین مفھوم نیست که دموکراسی 

قابل پیاده شدن    سرعت راحتی و به به
ج پا بگیرد و موانع تدری است. آن باید به

کارادرز،   زیادی را پشت سر گذارد. توماس
از عوامل بازدارنده زیادی در مسیر گسترش 

نام    دموکراسی ازجمله این پنج عامل مھم
  برد: می

  طورکلی به اقتصادی: توسعه سطح-  
 برای بیشتری شانس از ثروتمندتر کشورھای

  ھستند برخوردار دمکراسی به تر آسان گذار
 منابع که کشورھایی ملی: منابع تمرکز-  

ً  ھا آن ملی  متمرکزی بسیار منابع از  عمدتا
 است شده تشکیل معدنی ذخایر یا نفت چون

 شد خواھند مواجه بیشتری مشکالت با
  که مناطقی در ھویتی: تقسیمات-  

 کشور ای طایفه و مذھبی قومی،  ھای ھویت
 با دموکراسی گسترش کنند، می تقسیم را

 کشورھای به نسبت بیشتری التمشک
 .شد خواھد روبرو  ھمگن

 سیاسی: گرایی کثرت  تاریخی تجربه-  
 تجربه از تاریخی ازنظر که کشورھایی

 که کشورھایی به نسبت کمتری گرایی کثرت
 راه ھستند برخوردار ، دارند تجربیاتی چنین

 .داشت خواھند پیش در را تری سخت
 واقع ایکشورھ دمکرات: غیر ھمسایگان-  

 ھمسایگانش ھمه یا اکثر  که مناطقی در
 مشکالت با اند نشده دموکراتیزه ھنوز

  روبرو دموکراسی به گذار برای بیشتری
 .شد خواھند

شود عوامل منفی  طور که دیده می ھمان
درراه گسترش دمکراسی در کشور ما زیاد 

دانیم که نروژ کشوری  ھستند، اما ما می
دمکراتیک است. و یا حال  خیز اما درعین نفت

اینکه، کشورھایی چون کانادا، سویس، 
بلژیک، ھند،... دارای مذاھب و اقوام 
گوناگونی ھستند. اسرائیل کشور دمکراتیکی 
است که دور تا دورش را کشورھای غیر 

 دمکراتیک گرفته است.
این واقعیت که راه گذار به   ای عده

ای برای  دموکراسی تدریجی است را بھانه
یابند، یا اینکه برخی از  ملی میع بی

ھای  جای آنکه دست به رفرم ھا به رفرمیست
ھای  اساسی بزنند، تمرکز خود را متوجه رفرم

که وظیفه یک  کنند. درحالی اھمیت می بی
ھایی است  رفرمیست واقعی تأکید بر رفرم

تر فضای  ھر چه سریع   که باعث گسترش
سیاسی و تحکیم دموکراسی در کشور 

  شود.

  خن آخرس
حجاریان در مناظره با فاطمه صادقی  

ھستم   گرا] گوید ، من اتاتیست [دولت می
کنم با  "من لویاتان را قبول دارم و فکر می

افق ھستم  لویاتان ھابز در قرن ھفدھم ھم
ھا،  وسیله لباس شخصی ...اعمال قدرت به

دست  ای و ابزارھایی ازاین ھای زنجیره قتل
ً نشان قدرت بودن دولت در  دھنده بی اتفاقا
  ایران است"

جھت  واقعیت امر این است که حجاریان از یک
حق دارد. ساختار جمھوری اسالمی با عصر 

افق نیست. از جھاتی آن نه  کنونی ما ھم
عصر با ھابز در قرن ھفدھم بلکه قرن  ھم

ھفتم میالدی است. اگر پس از مشروطیت، 
 گرایی در دوران رضاشاه صحبت کردن از دولت

قبول بود، امروز سخن از چنین  تا حدی قابل
چیزی بدون تأکید بر دموکراسی، و یا 
فراموشی اینکه در چه عصری زندگی 

ھاست.  کنیم چشم بستن بر واقعیت می
دوران ریاست جمھوری   نکته دیگر اینکه،

ً دورانی بود که   رفسنجانی دقیقا
  فقیه  جمھور و ولی ریاست

...  
  ١٩ادامه در صفحه 
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ً اکثر مسائل ھم نظر بودند  در مورد تقریبا
ای صدارت خود را مدیون  خامنه   و

شمرد. در این دوران  رفسنجانی می
دست دولت باز بود. درست در این دوران 
 ما شاھد بیشترین سوءاستفاده مقامات

برای سر به نیست     دولتی از قدرت
کردن دشمنان خود به شکل بسیار 

  شنیعی ھستیم.
یکی از موارد مشترک ھابز و حجاریان 

در درک    گرایی است. اگرچه انتزاع انتزاع
بسیاری از مسائل پیچیده به ما کمک 

ھای انتزاعی خود  کند اما نباید مدل می
را با واقعیات جاری یکی بگیریم. وضع 

عی ھابز، یعنی شرایطی که ھمه طبی
   بوده باشند،  ھا گرگ یکدیگر انسان

ھای  گاه وجود نداشته است. انسان ھیچ
از    بر پایه ھمکاری توانستند  اولیه نیز

پس زندگی سخت و خطرناک آن دوران 
ھا در طی ھزاران سال عمر  برآیند. آن

ً در صلح و  خود نه در جنگ بلکه عمدتا
  ند.ا آرامش به سر برده

حتی اگر بپذیریم که وضعیت طبیعی 
وجود داشته است، بازھم باید این   ھابز

شرایطی که بنا به    در  را قبول کنیم
بر رفتار   نوع کنترلی  گفته ھابز ھیچ

اما باز    ھای رقیب وجود نداشته، انسان
گوید که ھر فرد بر  عقل سلیم به ما می

رفتار و کردار خود، کنترل داشته است. 
رو حتی در وضع طبیعی ھم  نازای

ومرج کامل و عدم کنترل مطلق  ھرج
  گاه رخ نداده است. از سوی دیگر، ھیچ

در دورانی که حاکمی مقتدر و مطلقه 
گیرد و بنا  سکان امور را در دست می

طور  به  چیز را ھمه    برفرض ھابز او
کند، بازھم این امکان  کنترل می  مطلق

تحت  وجود داشته که حاکم وقت خود
کنترل حاکمی دیگر باشد. 

دیگر، بنا به گفته پریستون  عبارتی به
بوده و نه   گاه نه ھرج و کامل کینگ ھیچ

کنترل کامل. ھیچ حاکمی کنترل مطلق 
ای که  ھای مطلقه نداشته است. دولت

کارتا به بعد  در انگلستان از زمان ماگنا
گاه دیکتاتوری  وجود داشتند ھیچ

توانست  پادشاه نمیعیار نبودند و  تمام
  ھر چیزی را بنا به میل خود تفسیر کند.

در ایران ما دوره حکومت مطلقه رضاشاه 
ویژه پس از رفرم  و محمد رضاشاه، به

تجربه کردیم. در طی این   را   ارضی،
گاه  دوران قدرت متمرکز گشت اما ھیچ

بازتوزیع نشد. انقالب ایران پاسخی بود 
و   لویاتانبه ھمین تمرکز قدرت در دست 

  عدم توزیع ان.
جمھوری اسالمی نیز لویاتان دیگری 
است. یکی از معانی لویاتان اژدھای 
چند سر بوده است. امروز ما با یک 
اژدھای دو سر در جمھوری اسالمی 
روبرو ھستیم، والیت و جمھوریت. قدرت 
در دست این دو سر رقیب تقسیم شده 
است. تنھا راه انباشت قدرت بیشتر در 

زدن سر والیت است و نه   ت دولتدس
کوتاه کردن دست مردم. شکست 
جنبش اصالحات و جنبش سبز نباید ما را 
ً در ھر دو  به نتایج غلطی برساند. طبعا
جنبش اشتباھات بزرگی رخ دادند، اما 
توسعه سیاسی کشور ھمچنان در صدر 
مطالبات مردم قرار دارد. نه جنبش 

این  اصالحات و نه جنبش سبز در اعالم
  ھدف دچار خطا نشدند.

طلبان در پی تضعیف قدرت  اصالح
روحانیت در عرصه سیاسی نیستند. 

به شیوه ویژه خود در این راه   نژاد احمدی

تالش نمود. تالش او نه از زاویه    
اش بود.  طلبی خواھی بلکه قدرت دموکراسی

حجاریان در مصاحبه با فرارو ھرگونه تالش 
را مذموم برای تضعیف قدرت روحانیت 

نژاد] تالش  شمارد. "دولت قبل [احمدی می
داشت روحانیت را از صحنه به در کند، حتی 
مرجع روحانیت قم را، ھمانند رضاشاه. 

  کار کرد؟" رضاشاه با روحانیت چه
طور  طلبان امروز، ھمان مشکل بزرگ اصالح

که برخی از آنان اذعان دارند، پشت کردن به 
ه بر بخشی از نیروھای خود و تکی

سو و  بورژوازی و طبقات مرفه از یک خرده
نادیده گرفتن اھمیت توسعه سیاسی 
است. در انتخابات اخیر بازھم عده زیادی به 
طرفداری از تحول در انتخابات شرکت کردند. 

توانند از این ظرفیت برای  طلبان می آیا اصالح
مردم تشنه آن    ھای ضروری که رفرم

  استفاده کنند؟  ھستند،
ا بر نظرسنجی ایپوس در مورد دالیل بن 

در حدود بیست   انتخابات،  شرکت مردم در
درصد به روحانی به خاطر جلوگیری از جنگ 
رأی دادند. به عبارتی، پیر بزرگ ما، ھابز 
انگشت بر نکته درستی گذاشته بود. مردم 
برای حفظ امنیت حاضر به انجام ھر 

ای ھستند. اما ایران کنونی ما  معامله
تواند  افق با ھابز نیست. ھابز نمی ھم

مشکالت جامعه ایران را حل نماید. باید از آن 
  گذر کرد.یکی از مشکالت واقعی نظریه

المللی  وضعیت طبیعی ھابز در عرصه بین
این است که ھر کشوری کشورھای دیگر را 
، حتی در شرایط وجود سارمان ملل ، گرگ 

نیت خود پندارد. به عبارتی به نام حفظ ام
دست به اقدامی نظامی به خاطر 

ً   نماید.   ترین احساس خطر کوچک این دقیقا
طلبان  آن چیزی است که برخی از جنگ

توانند لذت  جمھوری اسالمی از آن می
توان اعتماد کرد و  کس نمی ببرند. به ھیچ

ھیچ صلحی پایدار نیست. تأمین امنیت به 
تر و پرسروصداتر  معنی داشتن ارتش بزرگ

توان پرنده صلح را از قفس آزاد  آیا می است.
ای نیست که  کرد ؟ آیا وضع طبیعی ھابز آیه

کاران ھمیشه آن را زمزمه  محافظه
در قاموس ھابز ،کشورھا   آیا  کنند؟ می
طور برابر، بدون داشتن یک  توانند به می

باھم مذاکره کنند و به توافق   حاکم مطلقه،
ً منادی  آیا ھابز،  برسند؟ صلح در بین  واقعا

  کشورھاست؟
از صمیم قلب به قرارداد اجتماعی   ھابز  

باور نداشت. زمانی حجاریان خواھان 
پیوستن مردم به یک قرارداد اجتماعی 
مبتنی بر قانون اساسی شد. اما قانون 

تواند پایه مناسبی برای  اساسی نیز نمی
گسترش دموکراسی باشد و باید از بسیاری 

ابتدای   آن گذر کرد. در   آمیز از مواد تبعیض
انقالب مردم به آن رأی دادند، اما بعید است 

اکثر آنان خواھان نوشتن یک   که امروز
قرارداد اجتماعی بر پایه قانون اساسی 
باشند. قراردادھا ھم قابل فسخ کردن 

پردازی  طلبان به نظریه ھستند. چرا اصالح
اش، باوجود  آویزند که نظرات سیاسی می

ی کالم و نحوه استداللش حتی ھمه زیبای
در ھمان زمان نیز خریداری پیدا نکرد؟ ھابز 

که   قدر زنده نماند که انقالب انگلیس را آن
چند سال پس از مرگش به وقوع پیوست را 

ومرج و  ببیند. او که دموکراسی را عین ھرج
قدر  دید، آن بازگشت به وضعیت طبیعی می

ه زنده نماند تا با چشمان خود گذار ب
دموکراسی را ببیند. اما ما که از حوادث بعد 

توانیم آن  از مرگ ھابز خبر داریم، چگونه می
طلبانه  ھای دمکراسی را دستاویز خواسته

  خود نماییم؟
حجاریان در تحلیل اخیر خود از انتخابات 

کند و  نمایی" می گوید جناح راست "چپ می
ً  شعارھای عدالت طلبانه می دھد. طبعا

طلبان این قلعه را به خاطر  الحکه اص وقتی
اند، چرا نباید  وصالت با اعتدالیون رھا کرده

ھا طعنه  درصدد فتح آن برآیند؟ او به آن
زند که در "زمینه علوم اجتماعی در آرا  می

ارسطو و کتاب سیاست وی متوقف 
اند"، اما خود نیز در سنگر ھابز  مانده
  مانده است! باقی

لت ترجمه قوچانی در تحلیل خود از ع
بھیموت توسط دکتر بشیریه و بازگشت او به 

گوید: "باوجوداین ترجمه بھیموت و  ایران می
بازگشت استاد دکتر حسین بشریه گامی 
بلند برای فھم علل ناکامی اصالحات 
سیاسی در ایران از منظر اندیشه سیاسی 
است. اینکه چرا اصالحاتی که آن را 

ذیر شد پ دانستند برگشت ناپذیر می برگشت
و اینکه چرا دموکراسی معبد آزادی نیست و 
اینکه چرا تأسیس یک دولت مطلقه بر 
دموکراسی مقدم است." (قوچانی، مھرنامه 

ساالری  از مردم   طلبان آیا اصالح) ۵٠شماره 
اعتدال،  طلبی به اصالح  ساالری، از به دولت

باال به مصالحه   چانه از  از فشار از پایین و
  اند؟ هدر باال رسید

انتخابات   حجاریان گفته بود که در  زمانی 
آورد و از  دوام نمی  ایران ھیچ خط سومی

کند که "اگر  یکی از اصولگرایان نقل می
خواھید از گلوله خوردن مصون بمانید،  می
گاه روی یال کوه راه نروید." باید بگویم  ھیچ

طلبی در سیاست ایران ھمان خط  که اصالح
طلب  خواھید اصالح ر میسه بودن است. اگ

باشید و زنده بمانید، باید ھم شجاعت راه 
   رفتن روی یال کوه را داشته باشید و ھم

بینی حرکات  برای پیش  درایت و ھشیاری
گاه  وگرنه ھیچ  مانورھای الزم،   رقبا و دادن

مصون نخواھید بود. برای آنکه به توان به 
چنین ھدفی نائل آمد باید ھم به مردم و 

ھا باور داشت و ھم به قدرت  رت آنقد
اما قبل از ھر چیز،   دیپلماسی و مذاکره .

ھدف رنج راه رفتن بر روی یال  کس بی ھیچ
کند. به نظر  کوه را بر خود ھموار نمی

ھاست که  طلبان مدت رسد که اصالح می
"در   سیاست   اند. کرده نمای خود را گم قطب

داخل، الگوی شھروند پرسشگر/دولت 
ھا"، فقط  گو و در خارج گفتگوی تمدنپاسخ

به یک کابوس برای آنان بدل گشته است.به 
از ترس تیر خوردن به   ھا رسد که آن نظر می

  اند. پشت کوه پناه برده
  منابع
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  ... عدالت اجتماعی 
 ٩ادامه از صفحه 

در دوره اصالحات بود. دولت خاتمی 
کارگران را در مقابل سیل ویرانگر تعطیلی 

ای تولیدی، گسترش بیکاری، واحدھ
اخراج کارگران، قراردادھای موقت و 
تعویق پرداخت دستمزدھا رھا نمود و 
قانون کار را از شمولیت واحدھای کمتر از 

  ده نفر خارج ساخت.

اصالح طلبان از دوره اصالحات از گفتمان 
عدالت اجتماعی فاصله گرفتند، توسعه 
 سیاسی را مطلق کردند و به پیوند آزادی
و عدالت اجتماعی بی توجه ماندند. 
چرخش آن ھا از عدالت اجتماعی به 
توسعه  سیاسی، به تعمیق شکاف 
طبقاتی و فاصله گرفته کارگران و 

  زحمتکشان از آن ھا گردید.

سیاست ھای حسن روحانی ھم در 
چھار سال گذشته در عرصه اقتصادی و 
کارگری، به بی خانمانی بیشتر کارگران و 

شور انجامید، فقر و بیکاری زحمتکشان ک
را افزایش داد و فاصله طبقاتی را عمق 

  بیشتری بخشید.

پرچم عدالت اجتماعی در دست 
  راست افراطی

در کشور ما نیروھا و سازمان ھای چپ 
اپوزیسیون که از مطالبات کارگران، 
زحمتکشان و الیه ھای کم درآمد جامعه 
دفاع می کنند، تحت پیگرد و سرکوب 

سالمی قراردارند و نمی توانند جمھوری ا
در سپھر سیاسی کشور از جمله در 
انتخابات حضور یابند، کاندیدا معرفی 
کنند، برنامه ارائه دھند و کارگران و 
  زحمتکشان کشور را حول آن گرد بیآورند.

با سرکوب سازمان ھای چپ و نبود 
امکان حضور سازمان  یافته آن ھا در صحنه 

 گیری نیروھای سیاسی کشور، با فاصله
اصالح طلب از گفتمان عدالت خواھی، 
راست افراطی فریب کارانه ماسک چپ 
به چھره زده، پرچم عدالت اجتماعی را 
بر داشته و خود را حامی سرسخت 
محرومان جامعه نشان می دھد. در 
حالی که راست افراطی در اردوی راست 
قرار دارد و مسئله  اصلی آن نه زندگی 

تکشان کشور، بلکه کسب کارگران و زحم
قدرت با اخذ رای آن ھاست. این رویکرد 

به  ١٣٩۴و  ١٣٨۴را در انتخابات سال 
  وضوح دیدیم.

در این دو انتخابات شکاف طبقاتی، فقر و 
فالکت محرومان جامعه، با تمام وجود 
خود را نمایاند. احمدی نژاد و رئیسی 
شعار عدالت اجتماعی را ربودند و رای 

ومان را بدست آوردند. بخشی از محر
محمود احمدی نژاد که کاندیدای جریان 

بود، با  ١٣٨۴راست افراطی در سال 
و ” پول نفت برسر سفره ھا” طرح شعار 

با نشان دادن ھمرنگی با قشرھای پائین 
جامعه، قادر شد نظر مساعد بخش 
مھمی از آنھا را جلب نماید. در حقیقت 
بخشی از محرومان جامعه در مقابل 

فسنجانی که از نظر آن ھا سمبل قدرت ر
و ثروت بود، به کسی رای دادند که 
فریبکارانه وعده میداد پول نفت را 
سرسفره ھا خواھد آورد. اما او درآمد 
افسانه ای نفت را به پای سپاه، بسیج و 
نوکیسه گان ریخت و کارگران و 
زحمتکشان را به فقر و فالکت بیشتر 

  سوق داد.

، رئیسی و قالیباف ٩۶ در انتخابات سال
به نمایندگی از جانب راست افراطی 
پرچم عدالت اجتماعی را برداشتند، و بر 
فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی دست 
گذاشتند. قالیباف کنار رفت ولی رئیسی 
ھم چنان با پرچم عدالت اجتماعی به 
مبارزه انتخاباتی ادامه داد. گرچه این بار 

کام ماند راست افراطی در انتخابات نا
ولی رای بخشی از محرومان جامعه را 

  اخذ کرد.

شعار عدالت اجتماعی ھمواره از جانب 
نیروھای چپ مطرح شده است. به 
ھمین خاطر این توھم در بین برخی از 
فعالین سیاسی در دوره احمدی نژاد و 
قبل از آن پیش آمده بود که جریان راست 

” چپ مذھبی“افراطی جزو نیروھای 
مان مجاھدین انقالب اسالمی است. ساز

در تحلیل ھای خود از جریان ھای حکومتی 
، جریان راست افراطی را ٧٠در اوائل دھه 

نامید. در حالیکه ”  چپ جدید“به خطا 
تبارشناسی این جریان، بستر شکل 
گیری، پیوندھا و سیاست ھای آن نشان 

” چپ مذھبی“میدھد که این جریان 
که  نیست، بلکه راست افراطی است

سیاست ھای پوپولیستی را پیش 
می برد. راست افراطی به جھت طبقاتی 
ـ اجتماعی جزء جریان ھای راست جامعه 

  بحساب میآیند.

راست افراطی با گفتمان عدالت 
اجتماعی در مفھوم امروزی بیگانه است. 
  نگرش آن ھا برای تامین اجتماعی

ساختارگرایانه و طبقاتی نیست، بلکه 
ن از مفھوم عدالت، صدقه شا تنھا تعریف

دادن است. چنانکه شاھد بودیم 
و  ١٣٨۴احمدی نژاد در انتخابات سال 

تنھا از آوردن پول  ٩۶رئیسی در انتخابات 
نفت به سرسفره ھا و پرداخت پول سخن 

  گفتند.

بلوک قدرت که راست افراطی یکی از 
مولفه ھای آن است، بیشترین ثروت 

ده کشور را در دست خود متمرکز کر
است. این بلوک در سوق دادن کشور به 
فساد و در قطبی کردن جامعه به لحاط 
فقر و ثروت، نقش اصلی را دارد. با این 
وجود راست افراطی فریبکارانه از عدالت 

سخن می گوید و با بھره گرفتن از رسانه ھا و 
  تبلیغات وسیع، خود را عدالت خواه جا می زند.

  جایگاه عدالت اجتماعی

فقیر و غنی جامعه ایران را دوپاره کرده  فاصله
و زمینه ساز پدید آمدن آسیب ھای اجتماعی 
شده است. فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی، 
به عنوان سه معضل بزرگ جامعه ما، عدالت 
اجتماعی را در دستور روز قرار داده است. 
امروز توسعه پایدار در کشور ما ھم با آزادی و 

اجتماعی پیوند  دمکراسی و ھم با عدالت
خورده است. این دریافت ـ پیوند توسعه با امر 
دمکراسی و عدالت اجتماعی ـ نه یک امر 
ذھنی و خواست و تمایل این یا آن جریان 
سیاسی، بلکه امر عینی و برخاسته از 
آرایش نیروھای اجتماعی و مطالبات آنھا 

  است.

گرچه ابراھیم رئیسی در انتخابات ریاست 
خورد. ولی خطر رشد جمھوری شکست 

پوپولیسم راست بربستر شکاف طبقاتی و 
فقر گسترده جدی است. اگر فاصله فقیر و 
غنی تداوم یابد، حسن روحانی سیاست 
اقتصادی دوره قبل را پیش ببرد، سیاست 
ضدکارگری را تغییر ندھد، برای کاھش نرخ 
بیکاری و فقر برنامه ریزی نکند، پوپولیسم 

وه ھای وسیع تری از راست تقویت شده و گر
محرومان جامعه را به سوی خود جلب خواھد 

  کرد.

باید ماسک از چھره راست افراطی برداشت، 
نشان داد برای این جریان تنھا قدرت مقدس 
است و برای دست یابی به قدرت، حاضر 
است فریبکارانه پرچم عدالت را بردارد، تا با 

  رای محرومان دولت را ھم قبضه کند.
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