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 !گان بشتابیمبه ياری زلزله زد          
  تسلیت به مردم ايران و آسیب ديدگان زلزله             

٧ای مھیب به قدرت  زلزله  آبان ٢١در شامگاه یکشنبه  ھای وسیعی از مناطق غرب ايران و عراق را لرزند و موجب مرگ  ريشتر بخش ٣
لرزه  پس ١٠٠ن کرمانشاه، پس از زلزله اصلی بیش از نگاری استا صدھا نفر و زخمی شدن ھزاران تن گرديد. به گفته مسئولین شبکه لرزه

اند. آمارھا نشان  شده و بیش از ھفت ھزار زخمی گردیده وطن کشته ھم ۴٠٠تاکنون اتفاق افتاده است. بنا به آخرين آمارھا بیش از 
 انون زلزله بوده است.شود. سرپل ذھاب نزدیک به ک ھا به سرپل ذھاب و بعد قصر شیرین مربوط می دھد که بیشترین کشته می

وطنان در روستاھا زیر آوارند و ابعاد فاجعه به مرتب بیشتر آن چیزی است که جمھوری  دھد ھنوز بسیاری از ھم اخبار دريافتی نشان می 
 ھای حکومتی تناسبی با ابعاد فاجعه ندارد. کمبود جدی پزشک متخصص و پرستار در رسانی ارگان اسالمی بازتاب داده است. کمک

شده و مجروحان در  اند. تنھا بیمارستان سرپل ذھاب تخریب زده نسبت به کمبودھا معترض زده وجود دارد. مردم مناطق زلزله مناطق زلزله
شده و  اند. برق در سرپل ذھاب قطع بیمارستان صحرایی و در ھوای آزاد و بدون برخورداری از امکانات بیمارستانی تحت مداوا قرارگرفته

  ان با کمبود آب آشامیدنی و سرپناه روبرو ھستند.زدگ زلزله

ھا تسلیت  ویژه خانواده آن وطنان را به مردم ايران و به لرزه، کشته شدن ھم زمین ما ضمن اعالم ھمدردی با تمامی آسیب دیدگان
زده ھستیم. ضروری است از  زلهگوییم و خواھان بسیج نیرو و امکانات برای کاستن از میزان تلفات و امدادرسانی به مردم مناطق زل می

زدگان بھره گرفت. در جريان زلزله بم نھادھای مردمی شکل گرفتند، به کمک  تجربه زلزله بم و کمک  نھادھای مردمی برای ياری به زلزله
وطنان درخواست داريم  ھا توانستند نقش مؤثر ايفاء کنند. ما از ھم گران، آن زدگان شتافتند و علیرغم موانع ایجادشده توسط حکومت زلزله

    زدگان بکاھد.  تواند از آالم زلزله ھای مردمی می بینند به ياری آسیب ديدگان زلزله بشتابند. بدون ترديد کمک به ھر نحوی که مناسب می

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ئیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدا

  )٢٠١٧نوامبر  ١٣( ١٣٩۶آبان  ٢٢

 

  اعالمیه مشترک

 !پشتیبانی کنیم» ای کشور سازمان نظام رسانه«از اعتراض روزنامه نگاران ایران به الیحه 
  

ست بررسی قرار داده و موادی که علیه روزنامه نگاری مستقل است، در د» ای کشور سازمان نظام رسانه«دولت حسن روحانی اليحه 
از آن را نیز تصویب نیز کرده است. به موجب این الیحه، مھمترین امور مربوط به مطبوعات در ایران مانند صدور پروانه خبرنگاری و 

ً تحت کنترل حکومت قرار می گیرد. از این رو، شماری از روزنامه نگاران و نمایندگی صنفی آنا» تخلفات«رسیدگی به  ن در ایران به رسما
 این الیحه اعتراض دارند. الیحه مزبور تیر خالص به روزنامه نگاری مستقل در ایران است.

، اين اليحه برای بررسی برخی مواد به کمیسیون »ای کشور سازمان نظام رسانه«نگاران به اليحه  پس از اعتراضات گسترده روزنامه
، چھار ماده آن باقی مانده که  ار اليحه در دولت تمام شده است. فقط سهفرھنگی دولت ارجاع شده است. اماگفته می شود ک

  خواھند آن را در کمیسیون فرھنگی بررسی کنند. می
آزادی رسانه در جمھوری اسالمی وجود ندارد. با این حال، جامعه مدنی ایران توانسته است حدی معینی از فعالیت مستقل 

موارد بی شمار توقیف نشریات و بیکار و زندانی کردن   . در طول نزدیک به سه دھه اخیر،روزنامه نگاری را به حکومت تحمیل کند
حکومت جمھوری اسالمی در   روزنامه نگاران نتوانسته است فعاالن رسانه ھای مستقل را از حیات رسانه ای ایران حذف کند. اکنون،

در اين عرصه شکل قانونی بدھد و ھمین میزان حد از روزنامه نگاری صدد است با الیحه نظام رسانه، به محدودیت ھای جديد و بیشتری 
  مستقل که وجود دارد را نیز از میان بردارد.

جمھوری اسالمی ھمواره به عنوان حکومتی شناخته شده است که کارنامه آن در سرکوب آزادی رسانه ھا در ردیف سیاه ترین 
و سازمان ھای غیردولتی بین المللی به کارنامه منفی جمھوری اسالمی در این کارنامه ھای حکومت ھای جھان است. بارھا نھادھا 

  تر کرده است.  عرصه اشاره و آن را محکوم کرده اند. الیحه نظام رسانه، این کار نامه سیاه را سیاه
عتراض روزنامه نگاران ایران به وظیفه خود می دانیم از ا  ما نیروھای سیاسی طرفدار حقوق و آزادی ھای مصرحه در معاھدات بین المللی،

الیحه نظام رسانه پشتیبانی کنیم و از ھمه فعاالن سیاسی و مدافعان آزادی می خواھیم به ھر شکل که می توانند صدای اعتراض به 
. تالش تھاجم علیه رسانه ھا را پر طنین تر نمایند. جمھوری اسالمی در مخفی نگه داشتن بررسی چنین الیحه ای ناکام مانده است

حکومت برای تصویب چنین الیحه ای در خفا، نشانگر ھراس حکام از اعتراضاتی است که اکنون به این الیحه برانگیخته شده است. 
  ضروری است این اعتراضات پرطنین تر و گسترده تر شود.

  ھیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  اھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپھیئت ھم
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  تمکین حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دھندگان                     

 
  

ی کشور، به وجه آشکاری نشان داد معرفی منصور غالمی به عنوان وزیر علوم علیرغم اعتراض گسترده دانشجويان و استادان دانشگاه ھا
که عقب نشینی حسن روحانی یک امر تاکتیکی و گذرا نیست، بلکه روندی است که با تمکین او به بلوک قدرت به رھبری خامنه ای شکل 

خريب می کرد، بعد از گرفته و تداوم یافته است. بلوک قدرت که قبل از انتخابات و در جريان انتخابات به طور بی سابقه ای حسن روحانی را ت
کند. رای نمايندگان تمکین روحانی به خواست ھای آن ھا در ماه ھای گذشته، موتور تخريب را خاموش کرده و در مواردی با او ھمراھی می

اصول گرا به منصور غالمی، نمونه اين ھمراھی است. علی خامنه ای ھم که در سخنرانی ھای خود به حسن روحانی طعنه می زد و 
ملکرد دولت وی را زير سئوال می برد، اين برخوردھا را کنار گذاشته و در حمايت از او سخن می گويد. اين وضعیت محصول چه روندی در ع

درون حکومت است؟ چرا بلوک قدرت سیاست آتش بس را انتخاب کرده است؟ در توضیح وضعیت کنونی، الزم است به انتخابات و روندھای 
 شت.بعد از انتخابات برگ

بلوک قدرت با حمالت گسترده به حسن روحانی و کارکردھای دولت وی، با بھره گیری از امکانات حکومتی و بسیج نیروھای حامی  
حکومت، وارد صحنه انتخابات شد. بلوک قدرت تالش وسیعی را برای پیروزی ابراھیم رئیسی در انتخابات و برکشیدن وی در راس قوه 

حانی برای خنثی کردن اقدامات بلوک قدرت و جلب آراء طبقه متوسط و آرای خاکستری و خاموش به مجريه تدارک ديد. حسن رو
را برزبان آورد و وعده ھای زيادی برای تامین حقوق و مطالبات مردم داد.  برخی ناگفته ھای حکومت موضع گیری انتقادی روی آورد و 

ھا بعد از انتخابات بین حسن روحانی و جريان حاکم ادامه يافت. حسن روحانی کانديدای جريان حاکم در انتخابات شکست خورد و کشاکش 
موضع گیری ھای ولی فقیه علیه دولت را بی پاسخ نگذاشت، انتقادھای صریح خود را ادامه داد، از سپاه پاسداران به عنوان   بعد از انتخابات،

  به نقد کشید. "دولت با تفنگ" یاد کرد و دخالت این نھاد نظامی در اقتصاد را

اما در آستانه چینش کابینه، چالش ھا يه يکباره فروکش کرد. حسن روحانی قبل از معرفی کابینه  به مجلس به ديدار ولی فقیه در مشھد  
ت به ولی فقیه با فرماندھان سپاه به گفتگو نشست، مواضع قبلی خود را نسب  توصیه شتافت و نظر او را نسبت به وزراء تامین نمود. او به

سپاه کنار گذاشت و با ستايش از دیدار با "فرماندھان عزیز سپاه" گفت: "طبق قانون اساسی، امکانات نیروھای مسلح در بخش آموزش، 
امداد و مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار بگیرد". بیژن زنگنه ھم به سپاه در صنعت پتروشیمی چراغ سبز نشان داد. در پی اين 

اکش ھا به شکلی ناگھانی خوابید و بدنبال آن لحن رسانه ھای وابسته به جريان حاکم نسبت به دولت به صورت چشمگیری ديدارھا، کش
  ماليم تر شد.

فقیه و فرماندھان سپاه و امتیازھای کالنی است که به آن ھا داده است. مشخص وضعیت کنونی محصول تمکین حسن روحانی به ولی 
مقابل تمکین امتیازی از جريان حاکم گرفته است يا اينکه او برای باز کردن جای پا در "رھبری آينده" به تمکین نیست حسن روحانی آيا در 

  تن داده است؟

  چینش کابینه 

حسن روحانی در جريان رقابت ھای انتخاباتی به گونه ای سخن گفته بود که رای دھندگان گمان می کردند که او می خواھد ترکیب کابینه را 
ش گونه ای بچیند که امکان تحقق وعده ھای انتخاباتی را فراھم آورد، بر رکود، بیکاری و فقر فزاينده غلبه کند، فاصله فقر و ثروت را کاھبه 

دھد، فضای امنیتی را برچیند، تشکل ھای صنفی را به رسمیت شناسد و حقوق شھرواندان را تامین کند. اما روحانی، کابینه ای را به 
نیمی از  با شعارھای انتخاباتی و گفتمان مطرح شده در انتخابات توسط حسن روحانی سنخیتی نداشت. کرد که مجلس معرفی

رای دھندگان به روحانی، زنان بودند و بسیاری از فعاالن حقوق زنان ھم برای به ثمرنشستن خواسته ھایشان به او رای دادند، اما سھم 
خواست اھل سنت ھم ناديده گرفته شد. کابینه بیشتر نظر اصول گرايان را تامین کرد تا  شد.زنان حذف و کابینه تمامأ مردانه معرفی 

  رای دھندگان به روحانی.

  راستای سیاست ھای دولت روحانی 

ترکیب کابینه و برنامه وزراء که به مجلس ارائه شد، می توان راستای سیاست ھای عمومی و مشخص دولت در حوزه ھای  با توجه به
  پیش خواھد برد. آتی را ترسیم کرد. دولت روحانی کمابیش سیاست ھای چھار سال گذشته را در چھار سال مختلف

 ابقاء محمد جواد ظريف و بیژن زنگنه در وزراتخانه ھای امورخارجه و نفت، نشان دھنده پیشبرد سیاست تعامل با دنیا و رويکرد توسعه محور 
ست چینش و معرفی کابینه، چنین به نظر می رسید که امکان تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی در صنايع نفت و گاز است. در روزھای نخ

جمھوری اسالمی در منطقه، در کنار سپاه، مھمترین امتیاز اخذ شده روحانی به ازای امتیازات کالنی است که به والیت فقیه و سپاه داده 
    است. تحوالت بعدی این برداشت را تائید نکرد.

ذاشتن علی طیب نیا و انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزير اقتصاد، به معنی يکدست کردن تیم اقتصادی و گذر از سیاست کنار گ 
انقباضی به سیاست انبساطی در حوزه اقتصاد است. پیشبرد سیاست انقباضی در چھار سال گذشته که علی طیب نیا در آن نقش 

بحران رکود تعمیق يافت، تعداد زيادی از واحدھای تولیدی تعطیل و يا ظرفیت تولیدی آن ھا مھمی داشت، به مھار تورم منجر شد. ولی 
ند، کاھش پیدا کرد و بر نرخ بیکاری افزوده شد. رقم باالی بیکاری، افزایش ساالنه آن و محدودیت ھای کنونی اقتصاد ایران برای توقف این رو

چالش ھای اقتصاد کشور تبديل کرده است. دولت روحانی می خواھد برنامه اشتغال زائی و به تصریح خود مقامات، بیکاری را به یکی از ابر
غلبه بررکود اقتصادی را پیش ببرد. اما اين برنامه ھنوز با برنامه ھای مشخص اجرائی ھمراه نشده اند. سامان اقتصاد ایران مستلزم 

نھا با جلب سرمايه ھای سرگردان و سرمایه خارجی پاسخ خواھد گرفت. اما سرمایه گذاری ده ھا میلیارد دالری در سال است. این الزام ت
    موانع سیاسی داخلی و خارجی برای فعالیت سرمایه کاربنیان، چشم انداز مثبتی برای تحقق این اظھارات نمی گشایند.

...  
  ٤ادامه در صفحه 

  

 



 

 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤صفحه   ٩٤شماره     

  تمکین حسن روحانی ...
  ٣ادامه از صفحه 

ن عبدالرضا رحمانی فضلی و محمود علوی در کابینه به معنی تداوم فضای امنیتی، نقض حقوق شھروندان و سرکوب فعالین باقی ماند 
سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران است. در ماه ھای گذشته از شدت فضای امنیتی کاسته نشده و در مواردی نیز بر ابعاد سرکوب افزوده 

و مدنی، برخورد با زندانیان سیاسی، محکومیت چھره ھای شاخص اصالح طلب و حصر سه ماھه شده است. بازداشت فعالین سیاسی 
محمد خاتمی، نشانه اين امر است. دولت روحانی به بیدادگری قوه قضائیه اعتراض نمی کند و وزارت اطالعات تحت مسئولیت او ھم چنان 

  فعالین سیاسی و مدنی را تحت پیگرد قرار می دھد. 

نی در چھار سال گذشته طرح ھا و لوایحی که علیه منافع کارگران بود، برای اجراء در دستور دولت قرار داد که به اعتراض دولت روحا
گستره کارگران انجامید. دولت مجبور شد که "الیح اصالح قانون کار" را پس بگیرد. دولت برای غلبه بررکود اقتصادی و جلب سرمايه ھای 

ھا را پائین نگھمیدارد. حداقل دستمزد کارگران يکسوم خط فقر است. روحانی با ابقاء علی ربیعی می خواھد داخلی و خارجی، دستمزد
  ھمان سیاست ھائی را پیش ببرد که وضعیت فالکتباری را برای کارگران رقم زده است.

ز تغییر در سیاست ھا در جھت برآوردن در ساير حوزه ھا از جمله در عرصه فرھنگی، رسانه ھا و شبکه ھای اجتماعی نه تنھا نشانی ا
آخرین نمونه از تعرض دولت به جامعۀ مدنی، طرح   میلیون ديده نمی شود، بلکه نمونه ھای خالف آن مشاھده می شود.  ٢۴مطالبات 

ای رسانه ای را "سازمان نظام رسانه" است که دولتی کردن ژورنالیسم، نفی استقالل روزنامه نگاری و محدودیت باز ھم بیشتر فعالیت ھ
ھدف گرفته است. روحانی با وجود تاکید بر حقوق شھروندان، در عمل اقدامی انجام نمی دھد. دستگیری ھا، وضعیت زندان ھا و حمله به 

  تجمع مسالمت آمیز کارگران، نشان می دھد که ھم چنان ارگان ھای امنیتی و نظامی يکه تازی می کنند.

چیدن فضای امنیتی، جلوگیری از يکه تازی ارگان ھای امنیتی، تامین حقوق شھروندی، رفع حصر از حسن روحانی برنامه ای برای بر 
رھبران جنبش سبز، بازگرداندن سپاه به پادگان ھا، غلبه بر فقر، رفع بیکاری، کاھش شکاف طبقاتی، حل نابسامانی فرھنگی و 

  ھای موجود در کشور ندارد. ناھنجاری

     چشم اندازھا 

ن انتخابات اين امید برای گروه ھائی از مردم به وجود آمده بود که حسن روحانی در دوره دوم رياست جمھوری خود گام ھائی در در جريا
میلیون رای دھنده برخواھد داشت، به فشارھای جريان حاکم تمکین نخواھد کرد و کابینه متناسب با مطالبات  ٢۴راستای تامین مطالبات 
ی خواھد کرد. اما روحانی به اين امید ضربه زد، وعده ھای انتخاباتی را به فراموشی سپرد و تامین نظرات و مردم را به مجلس معرف

  خواسته ھای ولی فقیه را بر مطالبات مردم ترجیح داد.

ی تغییر سمتگیری ترامپ نسبت به برجام و جمھوری اسالمی ھم، به تقویت روندھای سیاسی منفی در کشور ما انجامیده و ظرفیت ھا 
مثبت را می سوزاند. این سمتگیری ھم اکنون در کار تشديد امريکاستیزی، تقویت مناسبات با روسیه، اولویت بخشیدن به تسلیحات 

  نظامی و میدان دادن به تحرکات سپاه در ھمۀ عرصه ھاست.

روحانی از يکسو و از سوی ديگر تداوم تمکین حسن روحانی ناامیدی عمیقی را در جامعه شکل داده است. ناامیدی رای دھندگان از  
سرکوب و فضای امنیتی، می تواند به انفعال در جامعه دامن زند و بربستر انفعال و ناامیدی، پوپولیسم يا ديکتاتوری خیرخواه تقويت و 

بسازد. در انتخابات آتی در میلیون رای  ١۶احمدی نژاد ھا و رئیسی ھا سر بلند کند. جريان حاکم توانست برای ابراھیم رئیسی جنايتکار 
فضای انفعال و ناامیدی، می تواند برای کانديدای پوپولیست خود رای بیشتری جمع کند. تمکین به جريان حاکم و تدوام سیاست ھای 

  دوره قبل توسط دولت روحانی، خطر تکرار تجربه احمدی نژاد را افزايش خواھد داد.

وه ھای وسیعی از جامعه به پای صندوق ھای رای رفتند و به منتخبین خود امید بستند. در دو انتخابات مجلس و رياست جمھوری گر 
و گاه به مکمل منويات   مجلس دھم فارغ از تک چھره ھا، به مجلس کم خاصیت و کم تاثیر در صحنه سیاسی و قانون گذاری کشور 

حزبی و استقرار فضای امنیتی، قامت مجلس کوچک تر از  نھادھای انتصابی تبديل شده است. با اعمال نظارت استصوابی، فقدان نظام
گذشته شده است. انتخابات رياست جمھوری ھم انتظارات رای دھندگان را برآورده نکرد. اين احساس در جامعه تقويت می شود که 

ت عزت پیدا می کنند، انتخابات راھگشا نیست. چرا که رای آن ھا وسیله صعود به قدرت قرار می گیرد. مردم در ھنگام انتخابا
  خواسته ھايشان از زبان کانديداھای بیان می شود ولی بعد از انتخابات، آن ھا از عزت می افتند و به فراموشی سپرده می شوند.

تجربه انتخابات نشان می دھد که با وجود ساختار واليت فقیه، نقش موثر سپاه در حیات سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، اعمال  
ت استصوابی و توازن قوای موجود، امکان انتخاب مجلس و رئیس جمھوری که به مطالبات انباشته شده مردم پاسخ گويد، وجود نظار

محوری ـ و توسل يکسويه به آن در جمھوری اسالمی، به تنھائی گشاينده راه ندارد. به بیان ديگر مطلق کردن انتخابات ـ نگرش انتخابات
ست. الزم است از يکسو بلوک قدرت را که در راس آن علی خامنه ای قرار دارد، به عنوان مانع اصلی در توسعه اصالح و تحول در کشور نی

کشور و تامین آزادی و دمکراسی زير ضرب گرفت و از سوی ديگر نیروی عمده را برای تقويت جامعه مدنی و جنبش ھای اجتماعی و 
مزدبگیران مبذول داشت. آن ھا به میدان آمده اند. الزم است جنبش اعتراضی مردم را  اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان و ساير

  به سمت تغییر در ساختار سیاسی سوق داد.

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت)

  )٢٠١٧نوامبر  ٨( ١٣٩۶آبان  ١٧

  و سکوالر تالش می کنیم ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات
 



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٤ شماره    

  یادداشت سیاسی کارآنالین

با وجود گذشت دو روز از وقوع زلزل 
ھولناک در غرب کشور ھنوز بنا ب 
گزارشات تعدادی از رسان ھای داخل 

ری از ھم میھنان در مناطق زلزل بسیا
زدە حتا از امدادھای اولی محروم ماندە و 
خودشان با دستان خالی برای نجات 
عزیزانشان از زیر آوار در حال تالشند و در 
بسیاری از شھرھا و روستاھای ویران 
شدە مردم مصیبت دیدە شبھا را ھنوز 

 زیر سقف آسمان ب صبح می رسانند.

برای  ما ب جای آن ک مسئولین دولتی ا
مدتی ھم ک شدە بخاطر این فاجع 

تن  ٤٠٠انسانی ک تا کنون جان بیش از 
 ٨از ھم میھنان ما را گرفت و حداقل 

ھزارنفر را مجروح و مصدوم و مناطق 
وسیعی از شھرھا و روستاھای مناطق 
زلزل زدە بخشا و یا کال ویران و صدھا 

فات ھزار نفر بی خانمان نمودە اختال
"حیدری نعمتی شان "را کنار بگذارند 
وعملیات امداد رسانی ب مردم نیازمند 
کمک را سرعت بخشند زلزل را نیز 
تبدیل ب وسیل ای برای تسوی حساب 

  جناحی تبدیل نمودند.

  

  

  

  

  

  

درست در زمانی ک صدای اعتراض و 
فغان مردم مصیبت زدە نسبت ب کندی 

مسئولین  کار امداد رسانی و بی کفایتی
دولتی از ھر سو بلند    و نھادھای ذیربط

بود و منتظر فریادرسی بودند، ویرانی 
اکثر مجتمع ھای مسکونی موسوم ب 

که در زمان احمدی نژاد  -"مسکن مھر" 
بر سر ساکنانشان در  -ساخت شدەاند 

"سرپل ذھاب"، ک اکثرا از مردم کم 
ای  درآمد و فقیر ھستند ، ب وسیل

طرفداران دولت و جھت تھاجم 
ھای شان ب دارودست احمدی  رسان
نژاد، و سوژە سرمقال ھای چندین 

  روزنام طرفدار دولت تبدیل شد.

تمرکز اکثر این مقاالت روی کوبیدن رقیب 
سیاسی شان قرار گرفت و از ضعف 
مدیریت امدادرسانی یا کال حرفی زدە 
نشد یا اگر حرفی زدە شد بیشتر از روی 

عریض بود. طرف مقابل ھم خالی نبودن 
البت گرچ چیزی برای دفاع از خود 
نداشت و حقیقت عریانتر از آن بود ک 
بشود انکارش نمود، ولی کوشید خرابی 
را ب عوامل دیگری نسبت دھد. به ھر 

جھت قضی آنقدر شور شد ک روحانی با 
وقت مچگیری نیست"  گفتن "ھنگام حادث 

ل را پائین از طرفدارانش خواست ک فتی
  بکشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در این ک خان ھای ساخت شدە توسط 
"مسکن مھر" فاقد استاندارد الزم ھستند و 
عدە زیادی از ساکنان آنھا بواسط آن کشت 

شدند و بایستی مسئولین    و مصدوم
مربوط تحت پیگرد قرار گیرند و حق ب 
جانب مخالفان احمدی نژاد است، جای 

داقل خرابی شمار بسیاری تردید نیست. ح
ب ھنگام وقوع زلزل غیر   از این خان ھا

استاندارد و نا ایمن بودن آنھا در مقابل زلزل 
را اثبات می کند. اما مگر کم ھستند 
ساختمانھای دیگری ک درھمان منطق 
ویران شدەاند؟ مگر بیمارستان ھای تازە 
ساز، مراکز آموزشی دولتی، مراکز امداد 

 بر حسب قاعده می بایستی رسانی ک
مقاومت بیشتری در مقابل فجایع طبیعی و 
غیر طبیعی داشت باشند در اثر این زلزل 

اند؟   فرو نریخت
مشکل تنھا محدود ب ساختمان ھای 
ساخت شدە در دوران زمامداری یک دولت 
خاص نیست، واقعیت این است ک اکثر 
بناھای مسکونی و غیر مسکونی با وجود 

 ایران اصوال یک کشور زلزل خیز است این ک
ب دالیل مختلف فاقد ایمنی و مقاومت الزم 
در مقابل زلزل شدید ھستند. دەھا سال 
است ک کارشناسان در این مورد ب 
مسئولین دولت ھای مختلف گاە و بیگاە 
ھشدار می دھند ولی این ھشدارھا تا 
کنون گوش شنوایی پیدا نکردە اند. تنھا 

 زلزل ای رخ می دھد و خسارات ھرگاە ک
جانی و مالی کالنی ب مردم وارد می کند، 
وعدە وعید ھائی در خصوص ایمن سازی و 
غیرە می دھند ولی پس از مدتی و تا فاجع 
دیگری ھم آنھا ب فراموشی سپردە می 

  شوند.

کسی را یارای پیشگیری از وقوع زلزل 

ت نیست. ولی امکان ب حداقل رساندن خسارا
انسانی و مالی زلزل وجود دارد. این ادعا، در 
کشوری مانند ژاپن ک زلزل خیزتر از ایران 
است اثبات شدە است. در این کشور تلفات 

ریشتری حتا کمتر از تلفات  ٧انسانی یک زلزل 
بعضی از حوادث رانندگی در ایران است. 
دلیلش روشن است، در آنجا دولتھا در انتخابات 

 قدرت می رسند و پاسخگوی دمکراتیک ب
سیاستھا و اعمالشان ھستند. شھرداریھا ب 
کمک کارشناسان بر ساخت و سازھا مطابق 
استانداردھای تعیین شدە و قوانین نظارت 
دارند و فساد و زد وبند در آنجا با ایران قابل 
مقایس نیست. بنابراین تا وقتی ک اوضاع و 

ست، انتظار احوال در کشور ما ب روال کنونی ا
نمی رود ک در این زمین نیز تحولی مثبت رخ 

  دھد.

از ھمین رو بحثی ک در خصوص ویرانی خان 
ھای ساخت شدە توسط "مسکن مھر" ب راە 
انداخت شدە، بحثی است انحرافی جھت دور 
نمودن اذھان عمومی از واقعیت و انداختن 

ب گردن یک جناح برای تبرئ  ھم تقصیرھا 
یگر. این بحث ن از رنج مصیبت دیدگان جناح د

چیزی کم می کند و ن موجب حسابرسی و 
محاکم مسئولینی خواھد شد ک بواسط 

کفایتی و آلودگی شان ب فساد در کشت و  بی
مجروح شدن دەھا ھزار نفر از ھم میھنان ما و 
تحمیل خسارات ھنگفت مالی نقش و سھم 

ابرسی و اصلی را دارند. زیرا اگر بنا بر حس
محاکم باشد، نتیجه مصداق ھمان مثل 
معروف است: "گر حکم شود ک مست گیرند، 

  در شھر ھر آن ک ھست گیرند".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دغدغ مردم مصیبت دیدە منازعات جناح ھای 
و  حکومتی نیست. آنھا مقدمتا ب چادر، دارو

درمان، مواد غذایی، سوخت و وسایل زندگی 
باید ب جای انداختن تقصیر  نیاز دارند. مسئولین

ب گردن یک دیگر ب فکر تامین مایحتاج مردم و 
و بازگردانان زندگی عادی  بازسازی ویرانی ھا 

    به مناطق زلزل زدە باشند.

 

  ھای جناحی زلزل و تسوی حساب       
 صادق کار                                 

  

مسئولین باید ب جای 
انداختن تقصیر ب گردن یک 
دیگر ب فکر تامین مایحتاج 
مردم و بازسازی ویرانی ھا 

گی عادی و بازگردانان زند 
 به مناطق زلزل زدە باشند

مگر کم ھستند ساختمانھای 
دیگری ک درھمان منطق 
ویران شدەاند؟ مگر 
بیمارستان ھای تازە ساز، 

ز آموزشی دولتی، مراک
مراکز امداد رسانی ک بر 
حسب قاعده می بایستی 
مقاومت بیشتری در مقابل 
فجایع طبیعی و غیر طبیعی 
داشت باشند در اثر این 

اند؟   زلزل فرو نریخت
 

این بحث ن از رنج مصیبت 
دیدگان چیزی کم می کند و 
ن موجب حسابرسی و 
محاکم مسئولینی خواھد 

کفایتی و  شد ک بواسط بی
آلودگی شان ب فساد در 
کشت و مجروح شدن دەھا 
ھزار نفر از ھم میھنان ما و 
تحمیل خسارات ھنگفت 
مالی نقش و سھم اصلی را 

 دارند

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه      ٩٤ شماره    

 پیآمدھای ھمراھی سپاه و دولت روحانی               
 بھروز خلیق                

   

سخنگوی سپاه   شریف سردار رمضان
پاسداران می گويد دولت به سپاه 

ديک شده است. او از اين نزديکی نز
استقبال کرده و گفته است که القای 
اختالف کار رسانه ھاست. اما اختالف 
سپاه و دولت، القای رسانه ھا نیست. 
از ابتدای کار دولت يازدھم تا چند ماه 
قبل مناسبات دولت روحانی و سپاه با 
چالش ھمراه بوده است. فرماندھان 

سن روحانی سپاه انتظار داشتند که ح
ھمانند احمدی نژاد پروژه ھای کالن 
کشور به ويژه در حوزه نفت و گاز را 
بدون برگزاری مناقصه در اختیار قرارگاه 
خاتم االنبیاء قرار دھد. اما دولت روحانی 
پروژه ھای کالن را به مناقصه گذاشت و 
کوشید از دامنه فعالیت اقتصادی سپاه 

ل بکاھد. به ھمین خاطر در دوره او
رياست جمھوری روحانی، دست سپاه 
به درجاتی از پروژه ھای دولت کوتاه 
شد. اين رويکرد دولت در کنار ساير 
عوامل به تقابل سپاه و دولت منجر 

اين تقابل در آستانه انتخابات  گرديد.
ریاست جمھوری افزایش یافت و به بعد 

  د. از انتخابات ھم کشیده ش

  

  

  

  

  

  

   

  

ھای آن نقش سپاه و زیر مجموعه 
پررنگی در اقتصاد کشور دارند. از ابعاد و 
حجم آن اطالع دقیقی در دست 

اما می دانیم سپاه در  ؛نیست
ھای نفت، گاز و پتروشیمی، آب،  حوزه

ھای ساحلی و  نیروگاه، بنادر و سازه
ونقل، معدن و صنایع  فراساحلی، حمل

معدنی، ارتباطات و فناوری اطالعات و 
  مگیر دارد. کشاورزی حضوری چش

حسن روحانی در ديدار با فعالین 
اقتصادی در تیرماه گذشته فعالیت 
اقتصادی سپاه را زير ضرب گرفت و 
گفت: "بخش خصوصی از آن دولتی که 

ترسیدند چه برسد  تفنگ نداشت، می
به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که 

ھم تفنگ دارد و ھم رسانه در اختیار دارد 
د و کسی جرأت ندارد با و ھمه چیزی دار

آنھا رقابت کند". فرماندھان سپاه به 
انتقاد روحانی جواب دادند. از جمله 
فرمانده سپاه در واکنش به سخنان 
روحانی درباره "دولت با تفنگ" اظھار کرد: 

دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط «
دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم 

  »شود. می

   

  

  

  

  

  

  

ماه قبل يکباره فروکش  اما اين چالش چند
کرد. حسن روحانی قبل از معرفی کابینه 
به ديدار علی خامنه ای شتافت و بعد از 
توافق با او برسر لیست کابینه به 
خواست او به گفتگو با فرماندھان سپاه 
نشست. روحانی بعد از آن نشست از 
موضع انتقادی نسبت به سپاه فاصله 

ت و گرفت و به ستايش از سپاه برخواس
گفت: "طبق قانون اساسی، امکانات 
نیروھای مسلح در بخش آموزش، امداد و 
مسائل اقتصادی در کنار دولت باید قرار 
بگیرد". بعداز آن ديدار، نزديکی و ھمکاری 

  جای چالش بین دولت و سپاه را گرفت.

قرار گرفتن سپاه در کانون تحريم ھای 
دولت ترامپ، سپاه را در موقعیت ويژه قرار 
داد. از يکسو فشار امريکا برسپاه و 
شرکت ھای وابسته به آن و از سوی ديگر 
حمايت ھای گسترده نھادھای حکومتی از 
جمله دولت روحانی از سپاه. محمدجواد 

افتخاری برای «ظریف سپاه پاسداران را 
دانست و محمدباقر نوبخت، » ایران

سخنگوی دولت در نشست خبری خود 
اید قدردان سپاه جھان و بشریت ب«گفت: 

» ھا باشد. در مبارزه با تروریست
حکومت گران يک زبان به تجمید و تکريم از 
سپاه برخاستند و کوشیدند که اعتبار از 
دست رفته سپاه را دوباره برگردانند. 

درستی در میان مردم به عنوان  هسپاه ب
وجوه مختلف حیات  نھادی که بر

اجتماعی چنگ انداخته و کشور را به 
وی فاجعه پیش می برد، شناخته شده س

  .است

اگر نزديکی دولت و سپاه برای ھر دو 
ثمراتی داشته باشد، اما برای کشور در 
عرصه داخلی و منطقه  نتايج زيانباری 

  خواھد داشت. 

بعد از اين دست سپاه در چنگ انداختن 
به اقتصاد کشور بازتر خواھد شد و دولت 

ه ھای کالن روحانی راه را برای گرفتن پروژ
برای سپاه خواھد گشود. چالش بین 
دولت روحانی و سپاه محدوديت ھائی در 
فعالیت سپاه به وجود آورده بود. با ھمراه 
شدن دولت با سپاه، سپاه فعالیت ھای 
خود را در حوزه ھای مختلف اجتماعی 
گسترش خواھد داد. در پیشبرد 
سیاست ھای منطقه ای ھم نقش سپاه 

ستگاه ديپلماسی کشور افزايش و نقش د
  کاھش خواھد يافت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اقتصاد کشور ما با بحران ھای متعددی 
روبرو است و وضعیت منطقه ھم بحرانی 
است. در چنین شرايطی تقويت موقعیت 
سپاه و ھمراه شدن دولت با آن، روندھای 
منفی را تشديد خواھد کرد. راه غلبه بر 

منطقه و  بحران اقتصادی و مھار بحران در
کاھش تنش بین ايران و برخی کشورھای 
منطقه، تقويت موقعیت سپاه و ھمراه 
شدن با آن نیست. بلکه راه حل 
بازگرداندن سپاه به پادگان ھا، در آوردن 
اقتصاد کشور از چنگ سپاه و سپردن 
تدوين و پیشبرد سیاست ھای منطقه به 

      دستگاه ديپلماسی کشور است.

 

اقتصاد کشور ما با 
بحران ھای متعددی روبرو 
است و وضعیت منطقه ھم 
بحرانی است. در چنین 
شرايطی تقويت موقعیت 
سپاه و ھمراه شدن دولت 

ی منفی را با آن، روندھا
 تشديد خواھد کرد

میان  درستی در هسپاه ب
 مردم به عنوان نھادی که بر
وجوه مختلف حیات 
اجتماعی چنگ انداخته و 
کشور را به سوی فاجعه 
پیش می برد، شناخته شده 

 است

دولت روحانی پروژه ھای 
ن را به مناقصه گذاشت کال

و کوشید از دامنه فعالیت 
اقتصادی سپاه بکاھد. به 
ھمین خاطر در دوره اول 
رياست جمھوری روحانی، 
دست سپاه به درجاتی از 
پروژه ھای دولت کوتاه شد. 
اين رويکرد دولت در کنار 
ساير عوامل به تقابل سپاه 

اين  و دولت منجر گرديد.
تقابل در آستانه انتخابات 

یاست جمھوری افزایش ر
یافت و به بعد از انتخابات 

 ھم کشیده شد

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



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه     ٩٤شماره     

 زلزله را شرمنده کرد ،ھمدردی وھمبستگی مردم
  

 یداله بلدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ت سرزمین ما در اسارت گزمگان، عوام فریبان و آقازادە ھا ست و مورد تعدی و غارت قرار دارد. اما این ھم بیداد و ستم ھنوز نتوانست اس
 .را از مردم سلب کنداحساس نوعدوستی و ھمبستگی ملی 

زلزل فاجع باری ک در استان کرمانشاھان روی داد و صحن ھای دلخراش و تکان دھندە آن ک در رسان ھا پخش شد، تاثر و حس 
ھمدردی عمیقی را بر مردم بر جای نھاد و موجب شد تا مردم با یک خیزش ملی روحی ھمبستگی و ھمدردی شان با ھموطنان آسیب 

ھر طبیعت را ب نمایش بگذارند و باور ب یگانگی ملی و نوعدوستی را در این وادی تاریک وسیاە نشان دھند و صحن ھایی از دیدە از ق
 .احساس ھمدردی و یاری رسانی پدید آورند ک ب لحاظ فراگیری و گستردگی در نوع خود بی نظیر بود

آورد تا آن را ب کودکان ھم سالش در مناطق آسیب دیدە ھدی کند. یک کودکی در سنندج ک خود دمپایی ب پا داشت، کت تنش را در
نوعروس بجنوردی ک با ھزاران آرزو داشت ب خان بخت می رفت، تمام جھیزەاش را ب ھموطنان زلزل زدەاش اھدا کرد، دختر قھرمانی 

ا پولش چند تخت پتو برای ھموطنانش در سرمای زمستان ک مدال پارالمپیک را بر بر گردن داشت، مدالش را ب حراج گذاشت تا بتواند ب
بخرد. گدای افلیجی در کامیاران درآمد یک روز خودش را ب زلزل زدگان اھدا کرد. بسیاری از دانش آموزان برای آن ک سھمی در این 

گان اھدا کنند. در شھرھای بزرگ و خیزش ملی داشت باشند قلک ھایشان را شکستند تا پولھایی را ک جمع کردە بودند ب زلزل زد
کوچک و حتا در روستاھا کمیت ھای یاری رسانی بیشماری توسط مردم ایجاد شد و کاروان ھای حامل کمک ھای اھدایی ک توسط این 

ی ملی شرکت کمیت ھا جمع آوری شدە بودند برای آسیب دیدگان از زلزل فرستادە شد. مردم فقیر و محروم بلوچستان نیز در این ھمگام
کردند. ھنرمندان و ورزشکاران سرشناس نیز در این یاری رسانی مردم را یاری کردند. خانوادھایی در شھرھای تھران، کرمانشاە و ھمدان 

ی ب در خان ھایشان با آغوش باز از مجروحین و ھمراھانشان پذیرایی نمودند. در خارج از کشور نیز عدەای از ھم میھنان با ایجاد گروە ھای
اند  .یاری ھموطنان آسیب دیدە برخواست

احساس ھمدردی و تعھد مردم برای کمک رسانی در سراسر ایران نشان این واقعیت است ک احساسات میھن پرستان و نوع دوستی 
یدە پدید آمدە است و ریش در باورھای مردم میھنمان دارد. چنانک در این سالھا نھاد ھای گوناگونی برای یاری رسانی ب مردم آسیب د

 .مردم با وجود ھم مشکالتی ک دارند در ھم زمین ھا خصلت ھای انسانگران شان را از دست ندادەاند

نیز آشکار کرد. شھرستان سرپل که بیشترین    زندگی مردم این منطقه را  ازواقعیتھا ی وضعیت  زلزله ویرانگر در استان کرمانشاھان برخی
ی را داشت، یکی از فقیر ترین ومحرومترین شھرھای ایران است. مردم سرپل دھاب اکثرا پیرو آیین یارسان یا اھل حق میزان کشته و ویران

ھستند و بھمین علت مورد تبعیض مذھبی وقومی قرار دارند واز محرومیتھای اقتصادی وفرھنگی رنج می برند. ھیچگونه فعالیت اقتصادی 
علت عیر ه تواند جوانان جویای کار را جذب کند وافزون برآن جوانان این دیار درگزینشھای استخدامی بچشمگیر در این شھر وجود ندارد تاب

شھرھای دیگر ب کارھای شاق تن در می  یا در نمی شوند. از این رو جوانان این شھر یا جالی وطن میکنند و   مسلمان بودن پذیرفته
آنان را ب رفتن به مسجد ترغیب کند، اما موفق نشد وبا مقاومت یکپارچه مردم دھند. جمھوری اسالمی از آغاز خیلی تالش کرد که 

که جمھوری اسالمی آنرا برنمی تابد، اما   یارسان روبروشد. یکی از باورھای آیین یارسان دلبستگی آنان به موسیقی وتنبو نوازیست
 .مینوازند وآواز دسته جمعی سرمیدھندو زن ومرد تنبور   اھالی یارسان درتمام مراسم مذھبی خود،ازخرد وکالن

ساله است که ھر سال قربانی می گیرد. این شھر درزمان جنگ  ٨یکی دیگر از مشکالت منطقه وجود مین ھای باز مانده از جنگ ویرانگر 
می. برند. وجود نیروھای ضد  آسیبھای فراوان دید ومردم آن سالھا آواره بودند وھنوز عده ای از مردم این دیار در اردوگاه رمادیه عراق بسر

شورش دراین شھر درمیان مردم رنج دیده که عزیزانشان را از دست داده اند و از ھستی ساقط . شده اند نشانگر کینه عمیق رژیم به 
 .مردم این دیار وآیین آنھاست

اند ابراز ھمدردی داریم  که این بار نیز قھر طبیعت آنان را از ھستی ساقط کرد ودر سوگ  ستمدیده  بامردم   درخاتمه عزیزانشان نشست
وخیزش ملی مردم را که ب یاری ھموطنان آسیب دیده شتافتند ارج می نھیم.وامیدواریم که این کمیته ھای کمک رسانی ھمچنان تداوم 

 .داشته وفعالیت آن گسترده تر گردد

 



 
 

   ٨صفحه       ٩٤شماره     

متاسفان گزارش ھا و اخبار منتشر شدە از 
وضعیت سالمتی محمود صالحی فعال 
سرشناس و پیگیر جنبش کارگری بسیار 
نگران کنندە و ناخوشایند و رفتار زندان بانان 
وی با این فعال پاک باخت ب شدت 
غیرانسانی و جنایت کاران است. محمود 

ل فعالیت صالحی طی سال ھایی ک ب دلی
ھای صنفی در زندان بودە به خاطر شرایط بد 
زندان و عدم رسیدگی پزشکی ب موقع 
دچار بیماری کلیوی گردیده. با این ھم 
ماموران امنیتی دست از سر او برنداشت و 
بار دیگر ھنگامی ک وی برای انجام دیالیز 
عازم بیمارستان بود، توسط ماموران امنیتی 

منتقل شد. معلوم  بازداشت و ب زندان
نیست در زندان چ بر سر محمود صالحی 
آوردند ک پس از چند روز زندانبا نان مجبور 
شدند وی را دوبارە ب بیمارستان بفرستند. 
ھمان طور ک انتظار می رفت زندانی کردن 
مجدد این فعال سرشناس و حق طلب 
کارگری با محکومیت بالفاصله تشکل ھای 

خل، خارج و عدە زیادی کارگری مستقل در دا
 از افراد آزادی خواە مواج شد.

خانم شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون 
ھای کارگری روز  المللی اتحادیه بین
آبان با نوشتن نام ب  ١۶شنبه  سه

ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت  خامن
سالمتی محمود صالحی و انتقاد از رفتار 
حکومت با فعاالن تشکل ھای مستقل 

رگری خواھان آزادی وی و سایر فعاالن کا
تشکل  ٦کارگری زندانی شد. ب دنبال آن 

مستقل کارگری در داخل کشور نیز با صدور 
بیانی مشترکی خواستار آزادی صالحی 

نفر از فعاالن کارگری و  ٦٠٠شدند و قریب 
مدنی با امضای طوماری خواھان آزادی 
صالحی شدند. اخبار رسیدە از شھر سقز و 

گر شھرھای کردستان نیز حکایت از وجود دی
یک موج ھمگانی مردمی علی بازداشت 

صالحی و رفتار ضد انسانی زندانبانان با وی 
دارد. افزون بر این ھا اکثر احزاب و سازمان 
ھای چپ، مترقی و رسان ھای ترقی خواە 
در خارج از کشور تا کنون ب اشکال مختلف 

حکوم و بازداشت و رفتار با صالحی را م
  خواھان آزادی وی شدەاند.

در ھفت گذشت ابراھیم مددی و داود 
رضوی دو تن دیگر از فعاالن سرشناس و 
پیگیر کارگری و از رھبران سندیکای کارگران 
شرکت واحد نیز ک قبال ھر دو مدتی را به 
خاطر فعالیت ھای سندیکایی در زندان 
گذراندەاند، دوبارە برای محاکم مجدد ب 

از بیدادگاە ھای رژیم فراخواندە شدند  یکی
و احتمال بازداشت آنان در آیندە نزدیک کم 

  نیست.

بازداشت محمود صالحی و از سرگیری 
بازداشت و محاکم عدە دیگری از فعاالن و 
رھبران تشکل ھای مستقل کارگری قابل 
پیش بینی بود. به ھمین جھت در بحبوح 

دنبال تبلیغات و شور و شعف کاذبی ک ب 
پیروزی روحانی در میان عدەای ب چشم 
می خورد در یکی از یادداشت ھای بولتن 
کارگری ک با عنوان "سرکوب ھا تشدید 
می شود...' نوشتیم، این بگیر و ببندھا را 
پیش بینی و دالیل مان را در آن تشریح 

  کردیم.

ب نظر ما دلیل اصلی این بازداشت ھا 
اعتال و برآمد نگرانی حکومت بحران زدە از 

جنبش کارگری و گسترش فزایندە اعتراض 
ھای کارگری و دیگر گروە ھای مزدبگیران 
علی سیاست ھای ضدکارگری و ارتجاعی 
رژیم و عدم کامیابی سرکوب گران حاکم در 
پایان دادن ب اعتراض ھا و خف کردن صدای 
حق طلبی کارگران و زحمت کشان ب جان 

و حصر سرمای  آمدە از ظلم و ستم بی حد

  داری حاکم است.

حکومت طی نزدیک به چھار دھ کوشیدە 
است ب زعم خویش با سرکوب سازمان ھای 
سیاسی مدافع حقوق کارگران و زحمت کشان 
و سندیکاھای کارگری مستقل و تحمیل تشکل 
ھای فرمایشی حکومتی و گماردن مجریان و 
معماران سرکوب سازمان ھای کارگری امثال 

ا قوانین حمایتی را از میان بردارد و ربیعی ھ
کارگران را ب بردگان مطیع صاحبان سرمای 
تبدیل کند، وضعیت فالکت بار زندگی کارگران در 

  واقع نتیج این تالش ھاست.

با این وجود مقاومت کارگران در برابر این تالش  
ھای و تعرض ھای ضد انسانی رژیم بدون وقف 

ست نیات پلیدش را ادام داشت و رژیم نتوان
تثبیت کند. تشدید سرکوب فعاالن سندیکایی 

ب رغم این ناکامی ھا  نشان می دھد ک رژیم 
ھنوز حاضر ب دست کشیدن از سیاست 
ضدکارگری خود نیست و قصد دارد با افزایش 
فشار ب رھبران سازمان ھای مستقل کارگری 
و سازمان گران اعتراض ھایی ک در مقاومت 

اھمیتی داشت و دارند را درھم  نقش حائز
بشکند. از ھمین رونبایستی ب محکومیت رژیم 
به خاطر این بازداشت ھا و رفتار ضد انسانی با 

تالش ھا برای  زندانیان بسندە کرد. تشدید 
آزادی محمود صالحی و سایرکارگران و معلمان 
زندانی و تبعیدی الزم است، جز اولویت ھای 

یرد زیرا کامیابی در این فعاالن کارگری قرار گ
زمین راە پیشرفت جنبش کارگری را ھموار می 
کند و ناکامی درآن رژیم را ب اھدافش نزدیکتر 
می کند. خوشبختان احساس ھمبستگی و 
ھم دردی با کارگران و سایر زندانیان سیاسی 
در میان گروە کثیری از مردم وجود دارد و در حال 

ن نارضایتی ھا و فزونی است. با سازماندھی ای
نزدیکی ھا ن تنھا می شود ھم زندانیان را 

  آزاد کرد بلک وضع را بکلی دگرگون کرد.

   

  !تشدید سرکوب فعاالن کارگری نشان نگرانی از برآمد جنبش کارگری است
 صادق کار

 



 
 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه     ٩٤ شماره     

  
 

 امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد سازمان ملل برای سی
کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرھنگی سازمان ملل (کمیته سوم مجمع عمومی) تنظیم شده بود با  این قطعنامه که به ابتکار کانادا در

 .رأی ممتنع به تصویب رسید ۶٨رأی مخالف و  ٣٠رأی موافق،  ٨٣
مه رأی منفی نمایندگان روسیه، چین، سوریه، کره شمالی، ونزوئال و پاکستان، از متحدان ایران، از جمله کسانی بودند که به این قطعنا

 .دادند
ھا،  ای نگرانی خود را در مورد اقدامات غیرقانونی اعم از شکنجه، شرایط بد زندان کمیته سوم مجمع عمومی در این قطعنامه پنج صفحه

ھای قومی و مذھبی و ھمچنین علیه زنان  ھای خودسرانه و محدودیت آزادی مذاھب اعالم کرده است. تبعیض بر علیه اقلیت بازداشت
 .اند یز از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران عنوان شدهن

 .اند نیز انتقاد شده است دستگیر شده ١٣٨٨در قطعنامه از حصر رھبران مخالفی که پس از اعتراضات سال 
نگرانی کرده و تبعیض این قطعنامه در مورد رفتار جمھوری اسالمی ایران با بھائیان، بزرگترین اقلیت مذھبی غیرمسلمان در ایران نیز ابراز 

شکل غیرعادالنه در  بھائی را که به ٩٠ھا را برجسته کرده است. قطعنامه از ایران خواسته است تا بیش از  اقتصادی و آموزشی علیه آن
 .برند، آزاد کند سر می ھای ایران به زندان

ن در امور حقوق بشر ایران تنظیم شده است. شده توسط عاصمه جھانگیر، گزارشگر ویژه سازما این قطعنامه بر اساس اسناد تھیه
ای خود که در اکتبر (آبان) امسال منتشر شد، طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را  صفحه ٢٣عاصمه جھانگیر در گزارش 

 .شناسایی کرده بود
ھا  دلیل تالش مشروع آن ه و پیگرد افراد بهھای خودسران بازداشت«اشاره کرده بود، از جمله » مسائل جدی حقوق بشر«خانم جھانگیر به 

نگاران، دانشجویان، فعاالن کارگری و ھنرمندان؛  ای از حقوق؛ آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، روزنامه مندی از طیف گسترده برای بھره
قوق حق دادرسی و رسیدگی ھا، از جمله اعدام نوجوانان مجرم؛ استفاده از شکنجه و بدرفتاری؛ نقض گسترده ح شمار باالی اعدام

 «.ھای مذھبی و قومی ای از تبعیض علیه زنان و اقلیت ھای انقالب؛ و سطح گسترده عادالنه، به ویژه در دادگاه
نقض گسترده حقوق بشر در «نویس قطعنامه را ارائه داد ضمن ابراز ھمدردی با قربانیان زلزله در ایران و عراق  نماینده کانادا که پیش

 .ھا در ایران را موجب نگرانی دانست مورد انتقاد قرار داد و اعدام را» ایران
 .المللی خود شود او گفت با ایجاد فشار بر حکومت ایران، این کشور باید وادار به پایبندی به تعھدات بین

ستانداردھای دوگانه و ا«اسحاق آل حبیب، قائم مقام نماینده دائم ایران در سازمان ملل ، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی از 
ھای محترمانه  وگوی ھای چندباره ایران برای گفت کانادا بدون توجه به درخواست«درباره حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: » آمیز تبعیض

 «.دار است خواھان تصویب این قطعنامه جھت
 .شود در امور حقوق بشر به ایران می ھاست که مانع از سفر گزارشگر ویژه سازمان این در حالی است که جمھوری اسالمی سال

 .قطعنامه کمیته امور اجتماعی، انسانی و فرھنگی سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته خواھد شد
 

  اعتراض اتحادیه جھانی کارگران صنعتی (اینداستریال)                     
 ب زندانی کردن کارگران            

 

ای رئیس جمھور عزیز،آق  
د، من این نامه را به شما به عنوان دبیر کل "اتحادیه جھانی اینداستریال"، که بیش از پنجاه میلیون کارگر در بخشھای معدن، انرژی و تولی

ن کارگری کشور در جھان، از جمله ایران، را نمایندگی می کند، می نویسم که از شما بار دیگر بخواھم فوری رھبرا ١۴٠در بیش از 
زندانی، از جمله محمود صالحی و رضا شھابی، را آزاد کنید و تضمین کنید که احترام کامل به حقوق بنیادین انسانی و کارگری در کشور 

 .رعایت می گردد
الیتھایشان در جھت ما گزارشات نگران کننده ای مبنی بر آزار و اذیت، از جمله بازداشت، کارگران و رھبران اتحادیه ھای کارگری به دلیل فع

اجرای حقوق بنیادین اتحادیه ای کارگری، دریافت کرده ایم. به این ترتیب، ما خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و 
 رھبران سندیکایی کارگری ھستیم. بطور مشخص، ما بسیار نگران رفتار غیرانسانی با فعاالن برجسته کارگری، محمود صالحی و رضا

 .شھابی، می باشیم. سالمتی و تندرستی آنھا در معرض خطر جدی است
دوباره زندانی گردید.  ٢٠١٧اکتبر  ٢٨سال گذشته به دفعات به زندان رفته است، در تاریخ  ٣٠محمود صالحی، فعال قدیمی کارگری، که در 

قال داده شد؛ اما، بطور حیرت انگیزی او را به رغم این نوامبر، آقای صالحی دچار سکته قلبی شد و از زندان به به بیمارستان انت ٣در 
نوامبر به زندان برگرداندند. آقای صالحی ھر دو کلیه خود را بر اثر سالھا زندان  ١١درصد از قلبش کار می کند در تاریخ  ٣٠واقعیت که تنھا 

جان محمود صالحی در صورت نگه داشته  ام دھد. در گذشته از دست داده است و ھفته ای دو بار در بیمارستان باید عمل دیالیز انج
 .شدن در زندان در خطر بسیار جدی قرار خواھد داشت

 ٢٠١٠عالوه بر این، رضا شھابی، عضو ھیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه (سندیکای واحد)، از سال 
زندانی شد. آقای شھابی دارای مشکالت جسمی جدی که گفته  ٢٠١٧اگوست  ٩تا کنون بطور مکرر در حبس بوده است. او دوباره در 

شده سالھا بدرفتاری و شکنجه در بازجویی ھا مسبب آن بوده اند، می باشد. رضا شھابی باید به بیمارستانی با تجھیزات کامل جھت 
 .که تمام دوران حبس ایشان به پایان رسیده استمداوای تخصصی انتقال داده شود، و او ھمچین باید بدون قید وشرط آزاد گردد چرا 

سازمان جھانی کار  ٨٧ھمچنین، اتحادیه جھانی کارگران صنعتی (اینداستریال) بار دیگر از دولت ایران درخواست می کند که مقاوله نامه 
 .به تصویب برساند در مورد حق تشکل و مذاکرات جمعی را ٩٨در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل، و مقاوله نامه 

ما از دولت ایران می خواھیم که دستگیری و سرکوب فعاالن کارگری را متوقف کند، و ھمچنین بر درخواست خود برای آزادی فوری و بدون 
 .قید و شرط محمود صالحی، رضا شھابی و دیگر فعاالن کارگری زندانی تاکید مجدد می کنیم

 .ما منتظر اقدام و پاسخ سریع شما ھستیم

 با احترام

 والتر سانچز ، دبیر کل

 ٢٠١٧نوامبر  ١۵ژنو  

 ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

    اصل نامه در سایت اینداستریال و نیز سایت و تویتر انگلیسی اتحاد بین المللی موجود است.

 



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه      ٩٤شماره     

ای که  ھای بخشا خودساخته لیست بحران
ریاض را دربر  است  قریب به یک دھه  

 اند. رو به گسترش  گرفته، 

در عراق بعد از به گل نشستن ماشین  
جنگی ناتو و پذیرش حضور ایران در عراق 

عنوان یک فاکتور جدی برای حل مسئله  به
تنھا طرح  ، نهھا آن کشور توسط آمریکائی

شد، بلکه عربستان    ھا نقش بر آب سعودی
وادار به بازگشائی  ھا مقاومت  پس از سال

و حتی مجبور شد   سفارت در بغداد گردید
گذاری خواھد  قول دھد که در عراق سرمایه

       کرد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدم تحقق اھداف عربستان سعودی 
گذاری  در سوریه علیرغم سرمایه

  در آن کشور سیاسی  –وسیع نظامی 

ھا که تا سال قبل مخالف ھرگونه  آن
مشارکت ایران در حل مسئله سوریه بودند 
  و حتی از مشارکت ایران در کنفرانس صلح

ً خود  ژنو جلوگیری می در   کردند عمال
اند. روندھا در سوریه  حاشیه قرارگرفته

ھا با سرعت  ھمچنان برخالف استراتژی آن 
  در جریان است.

ھای عربستان برای به  تالش شکست
مقابله نظامی کشاندن امریکا علیه ایران که 

چون آب سردی بر این   توافق برجام 
افروزی آن را خنثی کرد. واشنگتن  آتش

حاضر نشد تا تحت تأثیر تل آویو و ریاض به 
وخامت اوضاع در منطقه بیفزاید، درواقع 

توان نقطه عطفی در سرازیری  برجام را می
  ھا در منطقه خواند. ای سعودیھ شکست

در یمن این فقیرترین کشور منطقه،  
نزدیک به دو سال است  علیرغم اینکه 

ھای عربستانی و اماراتی با  افکن بمب 
ھدایت مشترک نظامیان آمریکائی و 
انگلیسی در حال تدارک یک فاجعه انسانی 

زانو  تنھا حکام سعودی قادر به ھستند، نه
فرودگاه   اند، بلکه  دهدرآوردن آن مردم نش

ھای  نیز مورد اصابت موشک "خالد" 
گیرد و این در حالی است  ھا قرار می حوثی

که صدھا میلیون دالر ھزینه ماھانه این 
شود و ھیچ  عملیات تخمین زده می

برای  اندازی نیز از موفقیت  چشم
ھا وجود ندارد چیزی که در ابتدا  سعودی

  تاد مشترکقرار بود بنا به ادعای رئیس س
در ظرف چند ھفته تمام   ارتش سعودی

  شود.

عدم موفقیت عربستان در ایجاد یک ارتش 
اسالمی از اندونزی تا مراکش و موریتانی 

  ھای پاکستانی که به فرماندھی ژنرال
ریاض برای پیشبرد  قرار بود در خدمت 

ای و با بودجه آن کشور  اھداف منطقه
بودن  تشکیل شود، که در عین پرسروصدا

  به تمسخر کشیده شد.

ھای ریاض برای شکل دادن یک  تالش
فارس  سیاسی در خلیج –اتحادیه نظامی  

چیزی که از ھمان ابتدا با   علیه ایران ، 
گیری کشور عمان آینده روشنی  فاصله

نداشت و با ایجاد بحران تازه در رابطه با 
ً به شکست انجامید. شکست  قطر عمال

ن عراق که در ابتدا پروژه استقالل کردستا
به دلیل کوته بیتی بخشی از رھبران کرد و 

رفت تا  اسرائیل و عربستان می  تحریک
یک حوزه جدید برای تشنج و درگیری 
نظامی در منطقه با ھدف کشاندن پای 

   ایران به بحرانی جدید ایجاد کند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استراتژی " کشاندن  خنثی شدن 
جنگ به داخل ایران" به یمن 

وطنان کرد، عرب  وشیاری و بلوغ ھمھ
  و بلوچ ما

ھمه در کنار تغییراتی که در قدرت  این
سیاسی طی دو سال گذشته با 
درگذشت ملک عبدهللا و جانشینی 

،   اند  در عربستان رخ داده  برادرش سلمان
این کشور ھمسایه را بشدت  اوضاع 

پیچیده کرده است. در ابتدا قرار بود محمد 
معاون  ملک سلمان،  بن سلمان فرزند

ولیعھد باشد، اما او را با سرعت از ھمان 
ابتدا به وزارت دفاع رساند و سپس با  

ایجاد تغییراتی در ساختار اداره شورای 
ً مدیریت  اقتصاد تحت رھبری پادشاه، عمال

ترین  شرکت آرامکو، یکی از بزرگ
ھای نفتی جھان را به او سپرد و  شرکت

ال با برکنار کردن باالخره در تابستان امس
ولیعھد آن کشور، فرزندش محمد بن سلمان را 

با   خود ارتقاء داد، و کمی بعدتر   به جانشینی
به ریاست ستادی که گویا قرار   برگماردن وی

است تا با فساد مبارزه کند، دست وی را باز 
و   حساب کند  گذاشت تا با منتقدین خود تسویه

غایت  به این در حالی است که وی خود فردی
  فاسد است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھسته اصلی قدرت سیاسی عربستان که 
طلب، بلندپرواز و  حول این شاھزاده قدرت

ماجراجو گردآمده به جای انجام تغییرات 
اساسی در سیاست این کشور، فرار به جلو 

مسئله سعد حاکم حریری   ھا کرده است؛ آن
ً در تالش برای  اند، تا خلق کرده   را یجاد ا   اوال

نبرد با ایران، جو تنش و شبه   دیگر  یک عرصه
داغ   با ایران را کماکان در منطقه  جنگی

نگھدارند؛ و در ثانی، با حمایت شدن از سوی 
ھای خود را در  سیاست  تنھا دنالد ترامپ نه

منطقه توجیه کنند تا بلکه منتقدین داخلی را 
  نیز به سکوت وادارند .

روببندھای اخیر این تغییرات سیاسی و بگی
ھای استراتژیک و  ھمه شکست ھمراه بااین

البته از چشم ھزار   ھای خودساخته  بحران
ای از  شاھزاده سعودی که ھرکدام در گوشه

ھای عریض و طویل ارتش، امنیتی،  این دستگاه
اند، دور نخواھند ماند.  اداری و مالی بیتوته کرده

یین اوضاع نامساعد اقتصادی این کشور که با پا
ھای  آمدن قیمت نفت از یکسو و بریزوبپاش

ھسته مرکزی قدرت حول محمد بن سلمان در 
خریدھای کالن نظامی از سوی دیگر ھمراه با 

ھا،  ھا و در برخی موارد حذف آن کاھش یارانه
بر  ھا افزوده است و این  به شدت بر نارضایتی

جریانات وھابی،   کسی پوشیده نیست که
ھای جدی در  یز پایگاهسلفی و تروریستی ن

این کشور دارند. این  الی قدرت سیاسی  البه
بینی است.  پیش کشور آبستن حوادثی غیرقابل

داری، مراجعه به سازمان ملل و  لذا خویشتن
وارد نشدن به زمین بازی که توسط ریاض و 

برای  اند،  شان تدارک دیده حامیان آمریکائی
   ایران امری حیاتی است.

 !بینی پیش عربستان سعودی، آبستن حوادث غیرقابل
 محمود کرد

 

این تغییرات سیاسی و 
بگیروببندھای اخیر ھمراه 

ھای  ھمه شکست بااین
ھای  استراتژیک و بحران

البته از چشم  خودساخته 
ھزار شاھزاده سعودی که 

ای از این  ھرکدام در گوشه
ھای عریض و  دستگاه

طویل ارتش، امنیتی، 
توته ری و مالی بیادا

 اند، دور نخواھند ماند کرده

اضر نشد تا واشنگتن ح
تحت تأثیر تل آویو و ریاض 
به وخامت اوضاع در 
منطقه بیفزاید، درواقع 

توان نقطه  برجام را می
عطفی در سرازیری 

ھا  ھای سعودی شکست
 در منطقه خواند

این تغییرات سیاسی و 
بگیروببندھای اخیر ھمراه 

ھای  ھمه شکست بااین
ھای  استراتژیک و بحران

البته از چشم  خودساخته 
ھزار شاھزاده سعودی که 

ای از این  ھرکدام در گوشه
ھای عریض و طویل  دستگاه

ارتش، امنیتی، اداری و مالی 
اند، دور نخواھند  کرده بیتوته

 ماند



 
 

   ١١ صفحه    ٩٤شماره     

در این نیست بودن انتقاد  ناعادالنه"
رحمانھموشکافی و تحلیل  که بی

-ترین فضیلت آن است اینبزرگ- کند می
بلکھدر این است که با تسلیم شدن 

ھای اصلی  ازپرسش ]به[وضعموجود
 ."رود طفره می

  تئودورادورنو

ھای  ھانا آرنت در ابتدای کتاب ریشه
ای را در مورد ھیتلر  توتالیتاریسم لطیفه

  کند: تعریف می

گوید:  یک سخنرانی پرشور می ھیتلر ضمن
  گردد!" "ھمه مشکالت ما به یھودیان برمی

زند: "و  فردی در میان جمعیت فریاد می
  سواران!" دوچرخه

دھد، "... تمام مشکالت  ھیتلر ادامه می
سیستم سیاسی ما به یھودیان 

  گردد!" برمی

زند:  ھمان فرد در میان جمعیت فریاد می
  سواران!" "و دوچرخه 

دھد: "... آلمان ضعیف  دامه میھیتلر ا
است، در حال تجزیه است؛ این گناه 

  کیست؟ یھودیان!"

  سواران!" "و دوچرخه -

گردد و  ھیتلر خشمگین به سمت مرد برمی
گویم  گوید :"نگاه کن، ھر وقت من می می

سواران!"  گویی " و دوچرخه یھودیان تو می
  سواران؟" چرا دوچرخه 

  ا یھودیان؟"دھد: "خوب، چر مرد پاسخ می

علت اصلی نوشتن این مقاله نه جوک ھانا 
ً در میان  آرنت، بلکه بحثی است که اخیرا
برخی از دوستان در مورد ضرورت برقراری 

تر گفته شود تالش  رابطه اسرائیل، یا دقیق
برای پایان دادن به خصومت رسمی ایران 

برخی از   با اسرائیل، درگرفته است.
ارسی در عرض  دوستان مانند آقای محمد

دو سال اخیر مقاالت متعددی در این رابطه 
اند. مقاالتی که شادی موافقین و  نوشته

خشم مخالفین را برانگیخته است. ھدف 
من در اینجا نه پرداختن مستقیم به این 

طور که از عنوان مقاله  موضوع، بلکه ھمان
آید ،طرح چند پرسش درباره رابطه  برمی

سئله یھود، بغرنج و پیچیده چپ و م
  ستیزی و اسرائیل است. یھودی

  یھود مسئله
رابطه یھودیان با جنبش چپ بسیار 

ھا  ھا با مارکسیست تر از رابطه آن گسترده
که چپ از زمان انقالب  است. از ھنگامی

فرانسه در معنای امروزی آن شکل گرفت، 
یعنی رھبران رادیکالی که در انقالب 

د، این کردن فرانسه از انقالب حمایت می
رابطه آغاز شد. در زمان انقالب فرانسه نیز 

شد؛ اما از  از طرفداران یھودی نام برده می
ھمان ابتدا نیز رابطه یھودیان با چپ، یک 
ً میخاییل  رابطه پر از عشق و نفرت بود. مثال

ھا،  باکونین، از رھبران معروف آنارشیست

عنوان  که از اشراف روس بود، از یھودیان به
برد. باوجوداین،  گران ذاتی نام میاستثمار

 ً اکثر رھبران جنبش کارگری موضع تقریبا
  ای نسبت به یھودیان داشتند. دوستانه

دو تن از رھبران بزرگ جنبش کارگری، کارل 
ای یھودی  مارکس و فردیناند السال ریشه

داشتند؛ مارکس تئوریسین بزرگ جنبش 
کارگری و السال از رھبران بزرگ آن 

گذاران  شد. السال از بنیان محسوب می
دمکرات آلمان بود. پدر  حزب سوسیال

مارکس یک سال قبل از تولد کارل مارکس 
گاه با  رو مارکس، ھیچ پروتستان شد و ازاین

ھای یھودی پرورش نیافت. او بعدھا با  سنت
ھای یھودی از طریق برونو باوئر آشنا  آموزه

شد؛ باوئر معتقد بود که یھودیان تا زمانی 
اند،  ھای یھودیت آویخته شده که به آموزه

نخواھند توانست به آزادی برسند. در این 
رابطه بود که مارکس جزوه معروف خود 

را نوشت . او در این » درباره مسئله یھود«
جزوه سعی کرد بین آزادی سیاسی و 
آزادی انسان تفاوت قائل شود. ازنظر او، در 

اسی ھای مدرن به یھودیان آزادی سی دولت
که آزادی انسان  اعطا شده بود، درحالی

وجود نداشت؛ به نظر مارکس، یکی از 
ھای قضاوت در مورد مدرن بودن یک  پایه

ھای سیاسی برای  حکومت، اعطای آزادی
ھای  ھمگان ازجمله یھودیان بود. اما دولت

سکوالر آزادی انسان را به ارمغان نیاوردند و 
شت، در آمریکا که حکومتی غیرمذھبی دا

یھودیان از طریق یھودی کردن مسیحیان، 
  خود را آزاد نموده بودند.

نویسد: شالوده  او در این کتاب از جمله می
نیاز » اصالت«سکوالر یھودیت چیست؟ 

عملی و منافع فردی. مذھب زمینی یھودی 
خدای زمینی او کیست؟  چیست؟ دّاللی! 

پول! بسیار خوب! آزادی از داللی و پول، و در 
ه رھایی از یھودیتِ عملی و واقعی، نتیج

آزادِی عصر ما خواھد بود ... بنابراین، در 
تحلیل نھایی، آزادی یھودیان عبارت است از 

  آزادِی بشریت از یھودیت.

ای،  این جمالت باعث شده است که عده
ازجمله ادموند سیلبرنر مارکس را یک 

قلمداد کنند. » یھودستیز رک و راست«
ّم اینکه، درک ستیزی  امروز ما از یھودی مسل

بسیار متفاوت از این درک در دوران مارکس 
ھای  است. او در اینجا در پلمیک با ھگلی

جوان از ھمان زبان و اصطالحات مرسوم و 
رو ھنری پاچر  کند و ازاین رایج استفاده می

توان او را یھودستیز  معتقد است که نمی
گوید این است که اگر  خواند. آنچه او می

بازی، و داللی از  مانی پول، سفتهز
شد،  ھای یھودیان شمرده می ویژگی

اتھامی که مسیحیان متوجه یھودیان 
نمودند، امروز خود مسیحیان به ھمان  می

کارھا مشغول ھستند، و به عبارتی 
رو، آزادی ھمه  اند. ازاین "یھودی" شده

ھا به معنی رھایی از داللی و پول؛  انسان
ھا ازجمله  ی ھمه انساناین تنھا راه آزاد

  یھودیان است.

دانیم که مارکس در  از طرفی ما می

ھای خود به انگلس از کلمات بسیار  نامه
نامناسبی در رابطه با یھودیان استفاده 

کند و به ھمین خاطر جک جاکوبس،  می
» معتقد است که مارکس در موارد زیادی

خود را نسبت به افراد یھودی نشان » بیزاری
ت. این در حالی است که ما داده اس

ً تمام خویشاوندان او یھودی  می دانیم تقریبا
  بودند.

ھای  گرایی با ریشه ایزاک دویچر که خود چپ
یھودی بود، از کسانی چون مارکس، 

عنوان  لوکزامبورگ، تروتسکی و دیگران به
کند. ازنظر او:  ، یاد می»یھودیان غیر یھود«

ذاھب و ھا، م "این افراد در مرزھای تمدن
ھای ملی متفاوت زندگی کردند و در  فرھنگ

مرز دوران مختلف به دنیا آمده و پرورش 
رو آنان این قدرت را یافتند که "  یافتند". ازاین

ھای   ھا، عصر و نسل فراتر از جوامع، ملت
خود فکر کنند، و به لحاظ ذھنی وارد 

   ھای گسترده جدیدی شوند."   افق
ودیان به دیده تحقیر ازآنجاکه در جامعه به یھ

شد، از ورود یا رشد آنان در  نگریسته می
نھادھای مھم و قدرتمند جلوگیری به عمل 

آمد، و ازنظر سیاسی، و اجتماعی مورد  می
گرفتند، عده زیادی از آنان،  تبعیض قرار می

گرایان  ای که در ادبیات راست اندازه البته نه به
شود، به  در مورد تعدادشان غلو می

ھای سوسیالیستی، اعم از  شجنب
دمکرات و آنارشیست،  کمونیست، سوسیال
فقط در اروپا، و آمریکا  پیوستند. این امر نه

ھای  بلکه در ایران نیز واقعیت دارد. جنبش
سوسیالیستی درھای خود را به روی ھمه 
محرومان سیاسی ازجمله یھودیان باز کردند. 
بسیاری از رھبران سیاسی جنبش کارگری 

پا ریشه یھودی داشتند و درصد مشارکت ارو
آنان در احزاب چپ به نسبت جمعیت 
یھودیان رقم بسیار باالیی بود. اما اکثر آنان 

ھای یھودی  نسبت به مسئله یھود و ریشه
ً  عالقه یا بی خود بسیار کم عالقه بودند. مثال

السال، رقیب مارکس در جنبش کارگری و از 
ر آلمان، در رھبران بسیار محبوب آن جنبش د

ھای خصوصی خود بارھا انزجار خود از  نامه
یھودیان را اعالم کرد :"دو طبقه وجود دارند 
که من بیش از ھمه طاقت تحمل آنان را 
ندارم: نویسندگان و یھودیان، و من متأسفانه 

  متعلق به ھر دو آنان ھستم".

» نفرتی-خود«این بیزاری را روبرت ویستریچ 
نامد.  لھم میمارکس، السال و امثا

طور تکنیکی  برچسبی که ممکن است به
قابل زدن بر السال باشد، اما قابل انطباق بر 

سالگی به  مارکس نیست، زیرا او در شش
گاه خود را یھودی  مسیحیت پیوست و ھیچ

  دانست. نمی
در ابتدای قرن گذشته، در جنبش کارگری 
آلمان، برخی از رھبران یھودی جنبش مواضع 

مقابل صھیونیسم اتخاذ کردند،  متفاوتی در
ً برنشتاین و آدلر مواضع ھمدالنه ای  مثال

که  ھا داشتند، درحالی نسبت به صھیونیست
رزا لوکزامبورگ و اوتو باوئر موضع سختی در 

  برابر صھیونیسم اتخاذ نمودند.
...  

  ١٢ادامه در صفحه 
  
  

 ستیزی چپ و یھودی                  
  

  رضا جاسکی                                  
 

 



 
 

   ١٢ صفحه     ٩۴شماره     

  ... چپ و
  ١١ادامه از صفحه 

در کشوری مثل لھستان، در حدود 
ی حزب کمونیست را در سوم اعضا یک

دادند اما  یھودیان تشکیل می ١٩٣٠دھه 
با توجه به آنکه در لھستان بیش از سه 
میلیون یھودی وجود داشت، و تعداد 
اعضای حزب کمونیست در این زمان 

نفر،  ٧٠٠٠بسیار اندک بود، در حدود 
درصد بسیار کمی از یھودیان لھستانی 
کمونیست بودند. ھمین موضوع در مورد 
حزب کمونیست روسیه، با رھبرانی چون 
تروتسکی، کامنف، و زینوویف که ھمه 

واقع  کند. در یھودی بودند نیز صدق می
ھا بودند  تعداد یھودیانی که عضو منشویک

بسیار بیشتر از اعضای یھودی 
ھا بود؛ اما ازآنجاکه اکثر یھودیان  منشویک

ھا  ھایی کلیدی در رھبری بلشویک نقش
نکه ھمسرانی یھودی داشتند، یا ای

داشتند مانند بخارین، مولوتف، این شایعه 
جا، یھودی  ھا در ھمه که کمونیست

ھایی شد  کم جزو بد آموزی ھستند کم
که تا به امروز نیز پابرجا مانده است. 
  نفرت از کمونیسم و یھودیت در ھم
ً واسیلی شولگین از  آمیخته شد. مثال

ر تزار نگاران ناسیونالیست طرفدا روزنامه
چرا ما شما را «در کتاب خود به نام:

  نوشت: ١٩٢٧در سال » دوست نداریم
"ما این واقعیت را دوست نداریم که شما 

ای در انقالبی بازی  سھم بسیار برجسته
ترین تقلب و  کردید که معلوم شد بزرگ

دروغ است؛ ما این واقعیت را دوست 
نداریم که شما ستون فقرات و ھسته 

دھید؛ ما  را تشکیل میحزب کمونیست 
این واقعیت را دوست نداریم که با توجه 

تان  به انضباط و ھمبستگی، دقت و اراده
ترین  ترین و خونین به تقویت و قدرت دیوانه

سازمانی که بشریت از روز اول خلقت 
تاکنون شناخته، کمک کردید؛ ما این 
واقعیت را دوست نداریم که این آزمایش 

ای یک یھودی، کارل ھ برای اجرای آموزه
مارکس، به کار گرفته شد ... این واقعیت 
را دوست نداریم که شما یھودیان، 
جمعیت بسیار کوچکی به نسبت 

ّت تعدادتان، در این  ھا، به روس دوراز قل
  آور شرکت کردید". اقدام شرم

به این طریق، بیزاری از اعمال برخی 
ھا و برخی از یھودیان در  کمونیست

ھا قدرت را در  کمونیست کشورھایی که
دست گرفتند، به ھمه یھودیان و 

ھا گسترش یافت. در  کمونیست
ای  ستیزی سابقه کشورھایی که یھودی

طوالنی داشت، این دو به دوقلوھای 
سیامی بدل گشتند؛ الکساندر 

دویست سال با «سولژنیتسین در کتاب 
، از مسئولیت جمعی یھودیان »ھم

رد)، به ھا که جای خود دا (کمونیست
برد؛ زیرا  خاطر جنایات استالین نام می

بسیاری از مقامات مھم سازمان امنیتی 
را یھودیان به  ١٩٣٠استالین تا اواخر دھه 

  دست داشتند.
ً مشابه  در ایران نیز سیر حوادث تقریبا
سایر نقاط دنیا بود. اگرچه رقابت دینی 
مسیحیت و یھودیت کمی متفاوت از 

حانیت بود، ولی رقابت بین اسالم و رو
فشار دینی شدیدی  ھا تحت باوجوداین، آن

قرار داشتند. بسیاری باالجبار به دین 
اسالم گرویدند و زندگی آنوسی یافتند 
(یعنی در خفا یھودی بودند اما در ظاھر به 

کردند)؛ در این دوران  دین اکثریت تظاھر می
ھر روحانی که در پی معروف شدن بود، و 

بود به بھاییان و یھودیان  که افراطی یا این
ھا ازنظر آنان در رتبه  تاخت، اگرچه اولی می

  ھا قرار داشتند. پائین تری نسبت به دومی
ھا با رشد ناسیونالیسم  در دوران فاشیست

در ایران، اکثریت ایرانیان به خاطر نژاد 
آریایی، خود را برتر از سامیان یھود 

یش ازپ انگاشتند و فشار بر یھودیان بیش می
گشت. دیگر حتی با تغییر دین و پیوستن 

وجود   آنان به اسالم نیز امکان نجات
نداشت، زیرا تغییر دین کمکی به تغییر نژاد 

کرد. در این زمان شایع گشت که ھیتلر  نمی
نیز مسلمان گشته و نام حیدر را برای خود 
برگزیده است، و قصد دارد پس از شکست 

ھای  یخدا و انگلیس ھای بی دادن روس
درآوردن یھودیان،   از ریشه فریبکار، و با 

مذھبِ جدید خود را به جھانیان اعالم کند. 
ھای اقتصادی با آلمان  زمان، ھمکاری ھم

آھن ازجمله  گسترش یافت، ساختمان راه
آباد چھارصد  ھا بود. در نازی این ھمکاری

ھا بنا شد.  دستگاه خانه توسط المانی
آباد به خاطر  ازیشایعه است که نام محله ن

ھمین موضوع برگزیده شد؛ ھرچند که 
ای از ساکنین این محله، نام آن را به  عده

دھند. ھما  نازخاتون از زنان قاجار نسبت می
نویسد که در این دوران بر روی  سرشار می

ھای برخی از یھودیان صلیب  خانه و مغازه
  شد. شکسته حک می

ده در چنین شرایطی، با پا گرفتن حزب تو
ایران، عده زیادی از یھودیان، از طبقات پایین 
و میانی، به آن حزب پیوستند. برخی 
ھمانند بسیاری از آزادیخواھان دیگر، برای 
پایان دادن به رنج و ستم محرومان طرفدار 

ای به امید خالصی از  حزب گشتند، عده
فشارھای مذھبی؛ درھرحال، اکثر این 

ستیزی  یھودی یھودیان تنھا چاره از بین بردن
در ایران را استقرار کمونیسم قلمداد کردند. 
در آن زمان یھودیان در حدود دو درصد 

دادند، اما گفته  جمعیت ایران را تشکیل می
درصد اعضای فعال،  شود نزدیک به پنجاه می

و نه کل اعضای حزب توده ایران یھودی 
بودند. شاید این رقم غلوآمیز باشد اما ھمه 

عداد زیادی از یھودیان به حزب بر پیوستن ت
ً موفقیت ھای  توده ایران اذعان دارند. طبعا

یھودیان در دیگر احزاب چپ دنیا، ازجمله 
ھا خود به کشش به سمت حزب  بلشویک

کرد. ھارون یشایایی، و عزیز  نیز کمک می
دانش راد که پس از اعدام القانیان در ابتدای 

ست انقالب، رھبری جامعه کلیمیان را به د
گرفت و نماینده آنان در خبرگان قانون 
اساسی بود، نیز از اعضای حزب توده ایران 

  در ابتدای تشکیل آن بودند.
در زمان تأسیس کشور اسرائیل در سال 

، اتحاد شوروی و حزب توده ایران از  ١٣۴٨
استقرار آن حمایت کردند. اما در ھمین 
زمان، احساسات ضدیھودی در کشور 

مصدق خود نیز مخالف افزایش یافت. 
ترین  تشکیل کشور اسرائیل بود ولی مھم

مخالف اسرائیل در کابینه مصدق، دکتر 
مھاجرت  فاطمی، وزیر وقت امور خارجه بود. 

یھودیان به اسرائیل آغاز شد؛ در این زمان 
سوم یھودیان به اسرائیل  در حدود یک

مھاجرت کردند. تعداد یھودیان ایرانی در 
زار نفر تخمین زده ھ ٢٠٠–٣٠٠حدود 

ھزار  ٧٠شود، تا قبل از انقالب در حدود  می
  نفر از آنان به اسرائیل مھاجرت کردند.

تدریج وضع اقتصادی  پس از سقوط مصدق به
مانده بھبود یافت و  و اجتماعی یھودیان باقی

با اینکه یھودیان کمتر از یک درصد جمعیت 
دادند، اما عده زیادی از  ایران را تشکیل می

ھای گوناگون  آنان توانستند در عرصه
ً در  موفقیت ھای زیادی کسب کنند. مثال

حدود شش درصد پزشکان ایرانی یھودی 
شود که پس از  بودند. تخمین زده می

درصد از بھودیان به  ٨۵انقالب در حدود 
  خارج مھاجرت کردند.

  ستیزی یھودی
ستیزی  یھودی«بنا بر تعریف برایان کلوگ،

مثابه  سبت به یھودیان بهشکلی از نفرت ن
ھا چیز دیگری  که آن طوری یھودی است به

اما بنا بر » جز آنچه ھستند، درک شوند. به
ستیزی  پدیا، یھودی تعریف ویکی

)antisemitism انزجار، خصومت، تعصب یا (
طورکلی،  تبعیض علیه یھودیان است .... به

ستیزی شکلی از نژادپرستی در نظر  یھودی
  .شود گرفته می

شود  که از نژادپرستی صحبت می ھنگامی
ً منظور از نژادی است که در  معموال

ً اگر  موقعیتی پایین تر قرار دارد. مثال
پوستان در نظر  نژادپرستی در مورد سیاه

گرفته شود، سفیدپوستان خود را برتر از 
کنند، اما در مورد  پوستان تلقی می سیاه

ً برعکس است؛  یھودی ستیزی معموال
، باوجود تعداد کم خود، کسانی ھا آن

وبانی  صحنه باعث ھستند که در پشت
رو  بدبختی و فالکت دیگران ھستند؛ازاین

ستیزی با نژادپرستی در  شاید پیوند یھودی
شکل معمول آن، بدون در نظر گرفتن این 
تفاوت، کمی نادرست باشد. از سوی دیگر، 

تواند در میان ھمه  ستیزی می ردپای یھودی
ھای  ی اجتماعی و احزاب و گروهھا گروه

سیاسی دیده شود. ؛ طرفداران 
سوسیالیسم و چپ نیز از این قاعده 

  مستثنا نیستند.
که  ھنگامی ١٩١٧در طی حوادث انقالبی 

مبارزه طبقاتی در اوج خود قرار داشتند، 
ھا  که برخی از رھبران عمده بلشویک وقتی

یھودی بودند و مخالفین آن انقالب، از 
ھا یاد  عنوان توطئه یھودی اکتبر به انقالب

که بسیاری از اعضای  کردند، وقتی می
شورای پتروگراد یھودی بودند، حتی در 
چنین اوضاع و احوالی نیز این موضوع 

ھای  لمس بود. زمانی که درگیری قابل
نھایی انقالب اکتبر آغاز شد و کرنسکی 
قصد خروج از پتروگراد را داشت، شعاری را 

آور بود: "مرگ  ا دید که کمی تعجببر دیوارھ
باد رفیق  بر کرنسکی جھود، زنده

تروتسکی". اما باید به خاطر آورد که 
که  تروتسکی یھودی بود درصورتی

کرنسکی نه یھودی بود و نه ریشه یھودی 
ستیز بود  داشت. اگرچه رژیم تزاری یھودی

ستیز در نظر گرفته  و ضدانقالب، یھودی
ز طرفداران شد، اما در برخی ا می

شد.  ھا ھمین گرایش دیده می بلشکویک
انقالب فوریه و نیز اکتبر به معنی محو کامل 

ستیزانه در جامعه نبود.  ھای یھودی گرایش
بار در روزنامه پراودا، ارگان حزب در  حتی یک

نوشته شد: "علیه یھودِی  ١٩١٨سال 
  بودن به معنی،علیه تزار بودن است !"

ھا بعد  جوانی که سال ایلیا ارنبرگ نویسنده
از انقالب به یکی از نویسندگان معروف 
بلشویک بدل گشت، خاطراتی از این دوران 
ً آشکاری مبھم بودن  دارد که به شکل کامال

ستیزی را در سال  گری و یھودی مرز انقالبی
  دھد: نشان می ١٩١٧

...  
  ١٣ادامه در صفحه 

  



 
  

   ١٣ صفحه     ٩٤شماره     

  ... چپ و
  ١٢امه از صفحه اد

"دیروز در صف رأی برای مجلس 
گفتند:  مردم می مؤسسان بودم، 

"ھرکسی که مخالف جھودھاست، به 
ھا) رأی دھد،  (بلشویک ٥شماره 

ھرکسی که خواھان انقالب جھانی 
رأی دھد؟  ٥است به شماره 

سفیدی سواره، بر روی مردم آب  ریش
ھای خود را  پاشید؛ ھمه کاله مقدس می

د؛ گروھی از سربازان در حال برداشتن
گذر، در میسر خود با صدای بلند سرود 

خواندند. من کجا  انترناسیونال را می
ً جھنم است ؟"   ھستم؟ شاید اینجا واقعا

بنابراین اگرچه انقالب اکتبر انقالبی 
رادیکال و دگرگون ساز بود، اگرچه 
ً روشن  رھبران اصلی آن موضعی کامال

اشتند، اما آن ستیزی د در برابر یھودی
ھای خود را داشت، و در  پیچیدگی

گری رادیکال  مواردی غیرمنتظره، انقالبی
ستیزی در کنار ھم دیده  با یھودی

  شدند. می
تواند ضد  ستیزی می امروز نیز یھودی

داری، ضد امپریالیستی و ضد  سرمایه
ھژمونیک باشد. بعد از انقالب ما باید 

قاد بھتر از ھر کس دیگری فرق بین انت
داری و امپریالیسم را  ارتجاعی از سرمایه

فھمیده باشیم. زمانی اگوست ببل 
داری را  انتقاد ارتجاعی از سرمایه

  ھا نامید. سوسیالیسم احمق
از طرف دیگر، درک ما نیز از حوادث 

عصر «شود. دوران  تاریخی عوض می
داری، پس از جنگ دوم  سرمایه» طالیی

یار جھانی تا اوایل دھه ھفتاد، بس
متفاوت از دوران ھژمونی نئولیبرالیسم و 

شدن است. بنا به گفته  گسترش جھانی
مویشه پستون، فیلسوف کانادایی ، در 

داری، ازآنجاکه  سرمایه» عصر طالییِ «
 ً اعتقاد به مدرنیته غالب بود، عموما

مثابه یک شورش ارتجاعی  نازیسم به
شد. در  علیه مدرنیته در نظر گرفته می

) و بسیاری از مورخین Wehler(آثار ولر 
عنوان  ھا به دیگر ، از نخبگان نازی

ھای فئودالی و  کسانی که طرفدار ارزش
شود. آثار ھانا  پیشامدرن بودند یاد می

ارنت در این رابطه کمی استثناء بودند 
که بر قدرت بوروکراسی و سلطه تکنیک 
تکیه داشتند. درست برعکس، چند دھه 

رنیسم، کسانی مد بعدتر با رشد پست
مانند زیگموند باومن از فاشیسم 

ً مدرن یاد می عنوان پدیده به کنند  ای کامال
(نگاه کنید به باومن، مدرنیته و 

  ھولوکاست).
بالفاصله پس از جنگ نیز، با آغاز جنگ 

یک از طرفین به مسئله  سرد، ھیچ
ھولوکاست توجھی نداشتند؛ ازنظر غرب 

رکز و شرق بزرگ کردن ھولوکاست و تم
توانست مبارزه علیه  بر آن، می

کمونیسم در غرب و مبارزه ضد 
دار  امپریالیستی در شرق را خدشه

نماید. در آلمان و اتریش نیز پروسه نفی 
ھولوکاست چند دھه به طول انجامید. 
در اتحاد شوروی نازیسم و فاشیسم 
یکی انگاشته شد و ازنظر رسمی ابزاری 

 داری علیه جنبش در دست سرمایه
کارگری و کمونیسم محسوب شد و 

ھای فرعی  ستیزی یکی از جنبه یھودی
نازیسم در نظر گرفته شد. در این دوران 

کارتیسم علیه انترناسیونالیسم  مک

که در شوروی علیه  کمونیستی بود، درحالی
ً  جھان شھرگرایی که طرفدارانش عمدتا

یھودیان بودند، مبارزه جریان داشت. در دھه 
ج بحث ھولوکاست جای خود را تدری به ١٩۶٠

  در مجامع علمی باز کرد.
در رابطه با انقالب ایران نیز نظرات متفاوتی 

توان آن را واکنشی  وجود داشته و دارند. می
ارتجاعی در برابر مدرنیته، دفاع از حقوق 

ھا، بازگشت به صدر اسالم، ارتجاع  فئودال
توان آن را اولین  سیاه ارزیابی کرد. می

مدرن دنیا خطاب نمود، و یا  -پست انقالب 
توان آن را انقالبی ضداستبدادی و  می

ضدامپریالیستی با دو روایت عمده در نظر 
توان خمینی را رھبری پوپولیست  گرفت. می

قلمداد کرد، که ھدفش برگرداندن ایران به 
سال پیش نبود. به عبارتی او فردی  ١۴٠٠

از این بنیادگرا در معنای معمول آن نبود، اما 
گزاره نباید به این نتیجه رسید که روحانیت 

ھای ارتجاعی نبوده و  انقالبی، مملواز ایده
نیست؛ چنانچه قانون اساسی جمھوری 

خوبی این موضوع را نشان  اسالمی به
توان  دھد. انقالب ثابت کرد که می می

گرا در  حال واپس ضدامپریالیست، اما درعین
ری از یھودیان ھا بود. بسیا بسیاری از عرصه

ودل در انقالب ایران شرکت کردند.  با جان
بیمارستان دکتر سپیر یکی از 

ھایی بود که انقالبیون در جریان  بیمارستان
انقالب، بدون ترس از پیگرد ساواک، به آن 

کردند. بسیاری از مجروح  مراجعه می
شھریور به آن  ١٧شدگان تظاھرات 

 بیمارستان مراجعه کردند و خمینی طی
ای از بیمارستان یادشده تشکر نمود. در  نامه

جمھوری اسالمی، یھودیان مانند دیگر 
مذاھب رسمی ایران نماینده خود را در 
مجلس دارند، اما این به معنی آزادی 

 ٨۵یھودیان در جامعه نیست. فرار بیش از 
این واقعیت تلخ   ھا از کشور نشانه درصد آن

توان  نمی بازی است، که آن را با ھیچ شعبده
پنھان نمود. اگرچه تبعیض و فشار مذھبی 

گیرد  تمام مذاھب و ادیان دیگر را نیز در برمی
اما به خاطر دشمنی با دولت اسرائیل فشار 

ای به خود  بر یھودیان اشکال و ابعاد ویژه
طور  وجود، ادیان رسمی به گیرد. بااین می

نسبت به بھاییت » بھتری«نسبی موقعیت 
  دارند.

  یلاسرائ
در رابطه با اسرائیل و آینده آن چند موضوع 
مھم وجود دارند که برای ادامه بحث 

طور بسیار مختصری توضیح داده  بایستی به
  شوند.

ستیزی جدید: این ایده جدیدی  یھودی -
است که اسرائیل سعی دارد از آن 

برداری سیاسی کند. تمام ایده بر این  بھره
» جھان یھود«اصل قرار دارد که اسرائیل 

است، یعنی اینکه اسرائیل را باید مانند یک 
توان آن را  فرد یھودی در نظر گرفت و نمی

نتیجه به آنجا ختم  موردانتقاد قرارداد. 
ھای  شود که ھر انتقادی از سیاست می

ستیزی  توان نوعی یھودی اسرائیل را می
ھای آلمان  توان از سیاست تلقی نمود. می

د کرد بدون آنکه به یا ھر کشور دیگری انتقا
ستیزی متھم شد، اما با انتقاد از  آلمان

ستیزی  اسرائیل فرد در مظان اتھام یھودی
گیرد. البته موافقین این ایده چنین  قرار می

توان  کنند و معتقدند می گیری را رد می نتیجه
ھای اسرائیل انتقاد نمود، اما  از سیاست

توان نسبت به آن در مقایسه با  نمی
ً کشورھ ای دیگر تبعیض قائل شد. طبعا

مواردی وجود دارند که کشوری یا 
کشورھایی، کشور ثالثی را مورد تبعیض قرار 

دھند مانند تحریم؛ تحریم افریقای جنوبی  می
در چند دھه پیش، تبعیض بود؛ تبعیضی برای 

  رفع تبعیض و نژادپرستی .
دوم: این به آن معنی است که اسرائیل  -

مه یھودیان جھان است . کشور و نماینده ھ
اسرائیل را باید برابر با ھمه یھودیان در نظر 

که بیش از نیمی از یھودیان در  گرفت، درحالی
کنند و  خارج از مرزھای اسرائیل زندگی می

ً یک چھارم شھروندان اسرائیل غیر یھود  تقریبا
ھستند. این بدان جا ختم شده که ھر فرد 

ادی به یھودی در جھان، ھر حمله و انتق
اسرائیل را حمله به خود فرض کند؛ گفته 

ضد اسرائیل یعنی ضد «شود که  می
ھا بایستی حق داشته  انسان». یھودی

باشند احساسات خود، از جمله تنفر، را در 
ھای اسرائیل بیان کنند، بدون  مورد سیاست

ھا زده شود.  ستیزی به آن آنکه انگ یھودی
ین این به معنی آن نیست که نویسنده ا

سطور خواھان چنین چیزی است، بلکه نباید 
چنین حقی را محدود کرد. در میان یھودیان در 
سرتاسر جھان نظرات متفاوتی نسبت به 
کشور اسرائیل و صھیونیسم وجود دارند. آیا 
این نظرات متفاوت در میان خود یھودیان باعث 

ستیز قلمداد  گردد که برخی از آنان یھودی می
  شوند؟

یک سرزمین «ای بود برای  پروژه صھیونیسم،
، ھمه »بدون مردم و مردم بدون سرزمین

ھا صھیونیست نیستند و یک  یھودی
تواند یھودی نباشد. آیا  صھیونیست نیز می

جنبش صھیونیستی یک جنبش استعماری 
نظر در بین چپ، اعم  بود؟ در این مورد اختالف

از یھودی و غیریھودی، بسیار زیاد است. آوری 
  عتقد است:رام م

عنوان  "در اسرائیل ... تعریف صھیونیسم به
ً به مثابه افترا  یک جنبش استعماری معموال

شود. در نظر گرفتن  گویی در نظر گرفته می
عنوان یک جامعه استعماری به  اسرائیل به

معنی آن است که یھودیان سرزمینی را فتح 
برداری نمودند، یا اینکه ساکنین  و از آن بھره

اخراج کردند؛ این درست عکس  بومی را
ھسته مرکزی است که یک صھیونیست از 

کند، یعنی جنبش مردِم بدوِن  خود تصویر می
سرزمین که به یک سرزمیِن بدوِن مردم 

گردند. این موضع از سوی جناح چپ  برمی
-طور سنتی ادعای خود ھا، که به صھیونیست

ازادی و رستگاری یک سرزمین از طریق رنج و 
و نیز توسط جناح راست   داشته محنت را

  طور سنتی طرفدار این بوده اسرائیل، که به
با توجه به"حقوق » کل سرزمین اسرائیل«که 

تاریخی" و معیشت الھی، دارایی 
انکار مردم یھودی است، مشمئزکننده  غیرقابل

  شود". تلقی می
ای صھیونیسم را یک جنبش  عده

بر دانند که ان را باید  ناسیونالیستی می
اساس اھدافش تعریف کرد و نه بر اساس 
ابزاری که به کار گرفته است. به عبارتی، 

ھا معتقدند که جنبش صھیونیستی تا حد  آن
ھای استعمارگرایانه را به کار  معینی روش

گرفته است. دلیل اصلی استفاده از چنین 
ھایی نیز این واقعیت بود که یھودیان به  روش

دیگری آنجا را از  سرزمینی آمدند که مردمان
قبل اشغال کرده بودند و ساکنین مھاجر 
جدید، یعنی یھودیان، حاضر به ادغام در 
جامعه قدیمی نبودند و خواھان ایجاد ملت و 

  فرھنگ خاص خویش بودند.
...  

  ١٤ادامه در صفحه 
گرایان چون جودیت  در عوض، بسیاری از چپ



  
  

   ١۴ صفحه    ٩٤ شماره    

  ... چپ و
  ١٣ادامه از صفحه 

گرایان چون  در عوض، بسیاری از چپ
جودیت باتلر، یواو پلد معتقدند که جنبش 
صھیونیستی ھم از نظر ھدف و ھم 

ھایی که به کار گرفت استعماری  شیوه
  بود.

  حق حیات
این  آیا کشور اسرائیل حق حیات دارد؟

یکی از مواردی است که در مورد خوِد 
نظر وجود دارد. برخی با  پرسش اختالف

طرح چنین پرسشی قصد مقابله 
ھای کشورھایی چون ایران را  باسیاست

دارند، اما در اصل طرح چنین پرسشی 
اشتباه است. در طول تاریخ کشورھای 

اند که امروز دیگر  بسیاری وجود داشته
کس  ندارد و ھیچھا وجود  نشانی از آن

ھا نیز نیست. تا چند  خواھان احیای آن
دھه پیش کشوری به نام اتحاد شوروی 
وجود داشت، امروز دیگر وجود ندارد. 
کشورھای زیادی در طی چند دھه اخیر 

المللی  اند. ھیچ قانون بین به وجود آمده
ھا  برای حفظ یک کشور وجود ندارد. آن

دھند،  روند، تغییر نام می آیند، می می
گردند؛ بنابراین  شوند، متحد می تجزیه می

یا کشورھا وجود دارند و یا ندارند. آنچه 
مسلم است، اگر کشوری وجود داشته 

توان  المللی نمی باشد، بنا بر قوانین بین
حال یک کشور  به آن تعرض نمود. درعین

سازی  عام مردم خود یا پاک اجازه قتل
  قومی و مواردی شبیه آن را ندارد.

  دو یا یک کشور
ویژه پس از قرارداد اسلو  بسیاری به 

معتقد به ایجاد دو کشور مستقل ھستند. 
ً مستقل که  یک کشور فلسطینی کامال
مرزھا و سرزمینش توسط اسرائیل کنترل 
نشود. کشوری مانند ھر کشور دیگری با 

حل از سوی  پلیس و ارتش خود. این راه
دن دیگر، باید مبتنی باشد بر باقی مان

ھمه غیریھودیانی که امروز در اسرائیل 
خواھند به کشور  کنند و نمی زندگی می

ھا بایستی  فلسطین مھاجرت کنند. آن
بتوانند با حقوق مساوی با دیگران در 
 ً اسرائیل به زندگی خود ادامه دھند؛ قطعا
مسئله بازگشت پناھندگان، مرزھای قبل 

، اورشلیم و بسیاری از موارد دیگر ١٩٦٧از 
  نیز باید حل شوند.

حل دیگر، ایجاد یک کشور بزرگ و  راه
عنوان  دمکراتیک برای ھمه ساکنین آن به

شھروندان یک کشور است. برخی 
معتقدند ساکنین چنین کشوری، باید 
ً مسئله بازگشت  دوملیتی باشند. مجددا
مھاجرین و یا چگونگی پرداخت غرامت به 
برخی از آنان، یکی از مشکالت بزرگ 

د بود. بسیاری از یھودیان عقیده خواھ
ھا در یک کشور بزرگ جدید،  دارند که آن

پس از چندی در اقلیت قرار خواھند گرفت. 
از سوی دیگر شک و تردیدھای زیادی در 
مورد امکان ھمزیستی دو ملتی که 

اند وجود دارد؟  ھا با یکدیگر جنگیده سال
دانیم که مردم بسیاری از  اما ما می

ھای  قرون گذشته جنگ کشورھا در طی
اند، اما پس از صلح،  داخلی را تجربه کرده

اند؛  به ھمزیستی با ھمدیگر ادامه داده
تصور اما  کاری بسیار مشکل، غیرقابل

شدنی! نکته مھم اینکه در صورت پذیرش 
حلی، بدون در نظر گرفتن اینکه  چنین راه

کدام قوم در اکثریت باشد، کشوری به نام 

امروزی آن وجود نخواھد  اسرائیل در شکل
داشت و کسانی که بر حق وجود داشتن 

ً این راه اسرائیل پافشاری می حل  کنند عمال
  کنند. را حذف می

حلی  درھرحال ، تصمیم در مورد ھر راه
مربوط به ساکنین آن سرزمین است و نه 

کس یا کشور دیگری؛ باید به ھر  ھیچ
تصمیم دمکراتیکی که از سوی ھمه 

فلسطین گرفته  -ائیل ساکنین اسر
  شود، احترام گذاشت. می

  ملی منافع
یکی از سؤاالتی که چپ باید به آن پاسخ 
دھد این است، آیا ما در مقابل حوادث 
اسفباری که در کشورمان در مورد 

ستیزی اتفاق افتاده است  یھودی
(در رابطه با  ایم؟  درستی موضع گرفته به

القانیان ھای اول انقالب، مانند اعدام  اعدام
اند و  به جرم صھیونیست بودن دیگران گفته

اند و نویسنده این سطور در این  نوشته
  شود.) نوشته وارد آن نمی

کند اینکه  توجه می ای که جلب اولین نکته
در ایران مسئولین مملکتی کنفرانس 

برگزار کردند،  ١٣٨۵ھولوکاست را در آذرماه 
ھای چپ  یک از احزاب و سازمان اما ھیچ

ای در محکوم کردن آن ندادند.  ایران اعالمیه
 ١٠۴در نشریات اینترنتی فقط نامه امضای 

میھنان ایرانی در محکومیت این  نفر از ھم
کنفرانس منتشر شد، که خود مایه 
دلگرمی است. اما دارنده این قلم نتوانست 

ھای  ای از سوی احزاب و سازمان اطالعیه
ھا در  آن آیا سیاسی در این مورد پیدا کند 

مورد محکوم کردن کنفرانس شکی 
  داشتند؟

ھا یھودیان  شود که در ایران سال گفته می
اند و ایرانیان  در کنار ایرانیان زندگی کرده

ستیز نیستند. اما این فقط یک  یھودی
ھزار یھودی  ٣٠٠ادعاست. از حدود بیش از 
ھزار نفر در  ۴٠ایرانی، در بھترین حالت، 

اند؛ این نشانه چیست؟ آیا  ایران باقی مانده
نژاد و یارانش که انکار  آقای احمدی

ھولوکاست را مطرح کردند ایرانی نیستند؟ 
فقط در ایران، بلکه  ھا ھیچ طرفداری نه آیا آن

در میان ایرانیان خارج کشور نداشتند و 
نژاد و یارانش مسئله  ندارند؟ آیا احمدی

ھولوکاست را به خاطر کنجکاوی علمی 
  دند؟مطرح کر

ھای که در ایران در  بنا بر یکی از آمارگیری
نژاد صورت  جمھوری احمدی دوران ریاست
شوندگان  درصد مصاحبه ٧۴گرفته است، 

خواھند ھمسایه یھودی  گفتند که نمی
ھا  داشته باشند، این رقم در مورد مسیحی

درصد کاھش  ٣۵به کمتر از نصف یعنی 
این عدم تمایل حاکی از چیست؟   یافت 

ین به معنی آن نیست که دیگر (ا
کشورھای منطقه وضع بھتری دارند، که 

ھا  درصد عراقی ٩۴متأسفانه ندارند. 
خواھند ھمسایه یھودی داشته  نمی

ً اگر پرسش به شکل دیگری  باشند.) طبعا
شد ارقام بسیار متفاوت بودند.  مطرح می

خواستند  اگر از ھمان افرادی که نمی
، پرسیده ھمسایه یھودی داشته باشند

ً  شد که یھودی می ستیز ھستند، احتماال
  دادند. اکثریت آنان جواب منفی می

در زمان طرح انکار ھولوکاست از سوی 
توان چند مقاله  مقامات کشور، فقط می

شمار، در مورد ھولوکاست و  انگشت
ستیزی، ازجمله مقاله آقای نیکفر، را  یھودی

یافت. مقاالتی که فقط به طرح قضیه و 
ع از حقوق یھودیان پرداختند بسیار دفا

ھای محدود دیگری در  محدود بودند؛ البته نوشته
ھا که  این رابطه در نشریات وجود داشتند اما آن

  فقط جنبه خبری داشتند،
چپ و غیر «در عوض مقاالت بسیار بیشتری 

و دارند   ستیزی وجود داشته  در مورد یھودی» چپ
در درجه اول  که تدافعی بودند. ھدف این مقاالت

طورکلی، و یا اقلیت یھودی  نه دفاع از یھودیان به
طور مشخص، بلکه دفاع از اکثریت  ایرانی به

ایرانی بود؛ مثل مقاله بسیار جالب آقای اکبر 
نویسنده این ». یھودستیز«گنجی به نام ایران 

کند و بر  سطور لزوم چنین مقاالتی را کتمان نمی
گذارد اما  ت ارج میکار ھمه نویسندگان آن مقاال

ھای نتانیاھو و  گویی ھدف آنان مقابله با زیاده
افراد مشابه است و نه مقابله با اقدامات، و یا 

در این موارد، نقطه آغاز   تھدیدات مقامات ایرانی. 
منافع ملی ایران است؛ آیا در این رابطه اشکالی 

  وجود دارد؟
ً دفاع از منافع ملی عملی بسیار  مسلما

است و من مانند بسیاری دیگر، خود را شایسته 
دانم، اما مشکل من  پرست می فردی میھن

بر این موضوع  تعریف منافع ملی است؟ آیا تکیه
تنھایی کافی است؟ شاید چند مثال قضیه را  به

  روشن کند.
در جنگ دوم جھانی اکثریت مردم فرانسه طرفدار 
رژیم ویشی و مارشال پتن بودند. اما یھودیان، 

فشار  ھا و افراد دیگری بشدت تحت یستکمون
ھا به  قرار گرفتند. درھرحال اقلیتی از فرانسوی

مقابله با نظر اکثریت برخاستند. آیا ژنرال پتن، 
حافظ منافع ملی فرانسه بود یا اقلیتی که 
برخالف منافع ملی فرانسه نیروی مقاومت را 

  تشکیل دادند؟ پتن یا دو گل؟
کومتی آمریکا را در اسنودن بسیاری از اسرار ح

اختیار ھمگان، ازجمله کشورھای رقیب و 
متحده قرارداد. حال اگر از تفسیر  دشمنان ایاالت

واژه "اسرار" بگذریم، آیا اسنودن یک خائن 
آمریکا ضربه » منافع ملی«آمریکایی است که به 

ھای دیگری وجود دارند؛ مانند  زد؟ یا اینکه ارزش
  اند.» منافع ملی «تر از آزادی، که بسیار مھم

 ١٩۶٧روزه در سال  اسرائیل تا قبل از جنگ شش
ازنظر اخالقی در انظار جھانیان در موقعیت بدی 

ھای جوالن،  قرار نداشت. اما پس از اشغال بلندی
جزیره سینا، نوار غزه، و کناره باختری رود  شبه

اردن بسیاری از طرفداران خود را در جھان از 
مناطق را یا پس داد، مثل دست داد. اسرائیل این 

جزیره سینا پس از قرارداد صلح با مصر، و یا  شبه
داشته است.  ھا را ھمچنان در اشغال خود نگه آن

ھا تحت عنوان منافع ملی صورت گرفت.  ھمه این
 ١٩٧٧الزم به تذکر است که حزب کارگر تا سال 

قدرت را در اسرائیل در دست داشت و در مورد 
کارگر و لیکود توافق کامل  این سیاست بین حزب

وجود داشت. وظیفه نیروھای پیشرو در این 
  شرایط چه بود؟

ھای  شود که جنگ در جمھوری اسالمی ادعا می
نیابتی به خاطر دفاع و حفظ منافع ملی صورت 

گیرند. از طرف دیگر عدم شناسایی اسرائیل  می
عنوان  نیز بر اساس منافع ملی و تثبیت ایران به

اخالقی باید در نظر گرفته شود و نه  یک ابرقدرت
ستیزی. ایران فقط ھمبستگی خود را با  یھودی

  دھد! مردم ستمدیده فلسطین نشان می
اکنون مدتی است که خوشبختانه موضوع رابطه 
با اسرائیل در مرکز توجه برخی از نیروھای 
داخلی و اپوزیسیون قرارگرفته است؛ امری که 

موافقین، خواھان بسیار الزم و پسندیده است. 
پایان تھدیدات لفظی ایران علیه اسرائیل ھستند، 
مخالفین، زمان کنونی را "لحظه مناسبی" برای 

بینند. ھر دو بر اساس  طرح چنین مطالبی نمی
ً متفاوت می   رسند. منافع ملی به دو نتیجه کامال

...  
   ١٥ادامه در صفحه 

  



  
 

   ١۵ صفحه     ٩٤شماره     

  ...پ و چ
  ١٤از صفحه ادامه 

در اینکه ھر دو طرف این بحث نیز 
خواھان بھبود شرایط ایران ھستند نیز 

ھا که خواھان  شکی نیست؛ آن
درستی بر این  مناسبات بھتر ھستند به

نکته تأکیددارند که کلید بھبودی 
مناسبات خارجی ایران با غرب، اسرائیل 
است و این تنھا راه جلوگیری از کشیده 

ایران است. دومی شدن آتش جنگ به 
ای در شرایط کنونی  طرح چنین خواسته

رو تلقی  را تضعیف نیروھای میانه
  کند؛ چه باید کرد؟ می

مشکل اینجاست که محور اصلی 
 ً استدالل ما حداقل از موضع چپ و یا کال

خواھی اشتباه است. در درجه اول  ترقی
-موضع ما در برابر مسئله اسرائیل

مھم قرار فلسطین بر پایه چند ارزش 
خواھی، برابری طلبی،  دارد: آزادی

طلبی.  جویی، ھمزیستی، و صلح عدالت
آزادی به این معنی که ما خواھان آزادی 

ھا، ازجمله آزادی دینی  برای ھمه انسان
ھمه ساکنین این منطقه ھستیم. 
برابری به این معنا که ما طرفدار برابری 
ھمه فارغ از طبقه، رنگ، نژاد، جنسیت، 

این مورد مشخص برابری و در 
فلسطینی و یھودی ھستیم. عدالت به 
این معنی که خواھان ارتقا فرودستان 
جامعه، و در این مورد برخورد عادالنه با 
مھاجرین فلسطینی ھستیم. صلح، به 
این معنا که خواھان صلح در بین ھمه 

جوار  کشورھا، ازجمله کشورھای ھم
منطقه ھستیم. در مورد ھمزیستی نیاز 

  به توضیح بیشتری است.
ستیزی عدم توجه  یکی از دالیل یھودی

به اصل ھمزیستی است. بنا به گفته 
ھای  توانیم ھم دیواری ھانا آرنت ما نمی

ھا در  خود، کسانی را که قرار است با آن
کنار ھمدیگر زندگی کنیم را انتخاب 
کنیم. این واقعیتی است که ما باید آن را 

امش در تمام دنیا برای برقراری صلح و آر
 ً بپذیریم. یکی از دالیل ھولوکاست و کال

ھای  سازی ھا و پاک کشی ھمه نسل
قومی عدم قبول این واقعیت ساده 
است. در المان نازی بر اساس عدم 

ھای  قبول ھمین اصل بود که جنایت
که ادرنو  طوری ھولناکی صورت گرفتند به

حتی شعر سرودن بعد از آشویتس را 
کس  د؛ یعنی اینکه ھیچبربریسم شمر

تواند بعد از ھولوکاست از کنار چنین  نمی
تفاوت بگذرد. بنا به گفته  ای بی پدیده

ھا وقتی درجایی  جودیت باتلر، انسان
سکنی گزیدند درست به خاطر سکونت 
خود، حق سکنی گزیدن در آنجا را 

اند. دیگر نیازی به گشتن در میان  یافته
چنین  مدارک و کتب قدیمی، و اثبات

ھا در طول  حقی وجود ندارد. انسان
تاریخ خود از مکانی به مکان دیگری 

اند، ھمه ما "یھودیان  مکان کرده نقل
ایم. امروز، مھاجرین  سرگردان" بوده

بینیم که به خاطر جنگ و یا  زیادی را می
ھر دلیل دیگری به کشورھای دور و 

برند. در ایران  نزدیک خود پناه می
ائیان به دالیل اقتصادی بسیاری از روست

آورند، اقوام غیر  به شھرھا پناه می
فارس به تھران یا مناطق فارس نشین 

کنند و متأسفانه در مواردی با  کوچ می
رفتار نامناسب ساکنین قبلی آن مناطق 

شوند. مھاجرینی که به خاطر  روبرو می
جنگ و ناامنی به کشورھای غربی 

اطر اند، درست به ھمین خ پناھنده شده
فشار قرار بگیرند: قدیمی  ممکن است تحت

بودن، تعلق به قوم اکثریت، پیروی از دین 
اکثریت، موجب برتری است. مھاجری که 
در کشوری سکنی گزید، درست به خاطر 
بودن در آنجا باید پذیرفته شود. در این 

توان گفت که حق تو نه اینجا  مورد، نمی
ه توان گفت ب بلکه جای دیگری است. نمی

جایی است  ات برگردد، خانه من ھمان خانه
که در آنجا ھستم و احساس در خانه بودن 

توان ھر  را دارم. آیا با این حساب می
ای را تصاحب کرد؟ بازور وارد شد،  خانه

صاحبان قبلی را کشت و خانه را تصاحب 
ً خیر! مھاجری که به اروپا  کرد؟ مسلما

 شود، مھاجری است آید و پذیرفته می می
کس دیگری را اشغال نکرده  که خانه ھیچ

بلکه درست مانند ھمه افراد دیگر جامعه 
پردازد، به رشد  کند، مالیات می کار می

کند چرا  جامعه در حد توان خود کمک می
باید از حقوق کمتری نسبت به دیگر افراد 

  جامعه برخوردار باشد؟
آیا این موضوع شامل ساکنین اسرائیل نیز 

. قبل از اعالم استقالل شود؟ مسلم می ً ا
اسرائیل، عده زیادی از یھودیان در سرزمین 
فلسطین آن زمان سکنی داشتند یا 
گزیدند. این به معنی آن نیست که ھیچ 

آمیزی قبل از اعالم  برخورد خشونت
استقالل وجود نداشته، که داشته است. 

ھای  مشکل اصلی در رابطه با سرزمین
به بعد  ١٩۶٧اشغالی است. آنچه از سال 

توسط اسرائیل به اشغال گرفته شد 
  غیرقانونی است.

درک غلط دیگری که وجود دارد این است 
که ما باید ھمه مھاجرین، ھمه 

ھای خود را دوست داشته  ھمسایه
ھا را درک کنیم. این یکی از  باشیم، و آن

گرایان  مواردی است که برخی از چپ
رو حاضر به  خواھان آن ھستند و ازاین

حل بینابینی نیستند. این  یرش ھیچ راهپذ
ناشی از ھمان ھمبستگی است که من 

ھای قبلی خود در مورد آن (در  در نوشته
توانیم  ام. ما نمی مورد ھمبستگی) نوشته

ھا را دوست داشته باشیم،  ھمه انسان
ً نمی توانیم ھمه را درک کنیم. شاید  قطعا

 نتوانیم رفتار بسیاری از نزدیکان خویش و یا
در مواردی خود را درک کنیم. نکته اصلی آن 
است که بتوانیم به ھمه احترام بگذاریم. 
ھمان حقوقی را قائل شویم که برای خود 
ً برخی از  قائل ھستیم. مسلما

ھا و یھودیان ھمدیگر را دوست  فلسطینی
کنند و از این نظر  دارند، با ھم زندگی می

ھیچ مشکلی باھمدیگر ندارند؛ اما داشتن 
نین انتظاری از ھمه امری غیرمنطقی چ

حل در  است؛ و از ھمین رو یافتن یک راه
اسرائیل  -باری چون فلسطین  مناقشه خون

پایه و  بر پایه عشق و دوست داشتن بی
توان بر پایه احترام  اساس است. اما می

  متقابل، بسیاری از مسائل را حل کرد.
ً شکل و  یھودی ستیزی امروزی قطعا

ی را ندارد. آن حتی گاه شمایل دیروز
ً  می تواند متناقض نیز به نظر آید. مثال

اندرش بریویک، تروریست معروف نروژی که 
اعتقاداتش بر پایه تفسیر خاصی از 
مسیحیت قرار دارد، حضور یھودیان در اروپا 
ً درست  را غلط، اما در اسرائیل کامال

پندارد. او ازآنجاکه امروز خطر اسالم  می
شمرد،  تر می یت را بزرگنسبت به یھود

حضور یھودیان در منطقه خاورمیانه را الزم 
داند، چراکه ازنظر او، یھودیان در منطقه  می

ای را دارند که  خاورمیانه ھمان وظیفه

مسیحیان در کشورھای غربی، یعنی محدود 
  کردن رشد اسالم.

توان از نمونه  ھمچنین در این رابطه می
ربان یاد کرد. مجارستان و پدیده ویکتور او

ناسیونالیستی که از برخی جھات یادآور 
ای به نام  نژاد است. در بوداپست موزه احمدی

اش عوض  وجود دارد که وظیفه» خانه ترور«
کردن تاریخ معاصر مجارستان، ازجمله تاریخ آن 
در جنگ دوم جھانی است. برخی آن را موزه 

خوانند، برخی آن را مدافع  انکار ھولوکاست می
مجارستان. در این روایت » اریخ واقعیت«

تاریخی جدید، ھمکاری مجارھا با آلمان نازی 
وجود ندارد ،  ١٩۴٠–١٩۴۴ھای  بین سال

ھای مرگ فقط به  فرستادن یھودیان به اردوگاه
شود. ملت مجار در  ھا نسبت داده می المانی

دوران جنگ فقط قربانی بودند و ھیچ نقشی در 
ا قربانیان سربازان ھا ی ماجرا نداشتند. آن

اکنون اوربان  ھیتلری یا استالینی بودند. ھم
دار بزرگ  برای انتخابات نزدیک آینده ، سرمایه

عنوان دشمن خود  مجاری جورج سوروس را به
انتخاب نموده است. یھودی و کاپیتالیست. 

ھا ھم باعث سقوط ارز  کسی که سال
کشورھایی چون سوئد شد و ھم به جنبش 

ستان کمک نمود. سوروس در ھمبستگی لھ
کند و قرار نیست که در  آمریکا زندگی می

انتخابات مجارستان شرکت داشته باشد، اما او 
در بوداپست دانشگاه اروپای مرکزی را در سال 

عنوان سمبل  بنیان گذارد. این دانشگاه به ١٩٩١
شرارت یھودیان و جورج سوروس، مورد حمله 

. ویکتور اوربان ھا قرارگرفته است ناسیونالیست
ھای اروپاست. او  سمبل پوپولیست

ناسیونالیستی است که ھر بار موضوعی را 
ھا، زمانی  گزیند. گاھی چپ برای انتخابات برمی

اتحادیه اروپا، گاھی مھاجرین و این بار جورج 
خواھد از طریق  سوروس یھودی که می

چیز را تغییر دھد. زیرا از نظر  دانشگاه خود ھمه
ھایی ھستند  ھا ناسیونالیست مجاریاوربان، 
شوند. باز در اینجا نیز  گاه عوض نمی که ھیچ

ھای راستگرایانه بر پایه منافع  ھمه سیاست
  ملی قرار دارند.

دھد که  ھمه موارد باال نشان می
ستیزی، اسالم ھراسی، و نژادپرستی  یھودی

ھمه با ھمدیگر پیوند دارند. آیا این موضوع در 
گرایان  کند؟ آیا چپ نیز صدق میمورد ایرانیان 

  ایرانی نیز یھودستیز ھستند؟

  اعتراف
ھمکاری انقالبیون ایرانی با فلسطینی سابقه 
طوالنی دارد. برخی از آنان در مبارزات مردم 
ً شرکت  فلسطین علیه دولت اسرائیل مستقیما

ً، پس از جنگ  داشته ، از نظر  ١٩۶٧اند. کال
طینی اخالقی کفه به سمت نیروھای فلس

گذاران دولت  برگشت. اگرچه بسیاری از بنیان
اسرائیل خود طرفدار نوعی از سوسیالیسم 
بودند، اما اکثریت رھبران جنبش کارگری از 

گیری جنبش صھیونیستی  ھمان ابتدای شکل
در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، به خاطر 

ھای ناسیونالیستی جنبش با آن مخالفت  جنبه
وجود، به ھنگام تشکیل دولت  نکردند. باای

اسرائیل، بسیاری آن را یک کشور 
دمکرات یھودی تلقی نمودند. پس از  سوسیال

چندی ورق برگشت. چپ نو نیز پس از حوادث 
شده  طورکلی از حقوق ضایع به ١٣۶٧سال 

کند. از این  مردم فلسطین حمایت کرده و می
خواھان ایرانی از مردم فلسطین  نظر دفاع ترقی

اساس قواعدی که در باال موردبحث قرار  بر
  گرفتند، امری ضروری است.

در ایران مخالفت با اسرائیل ترکیبی است از 
  ... ھای سیاسی، مذھبی، مخالفت

   ١٦ادامه در صفحه 
  



 
 

   ١۶ صفحه     ٩٤ره شما    

  ...پ و چ
  ١٥ادامه از صفحه 

و ناسیونالیستی . برای کسانی که از 
جنبه مذھبی به این گره کور تاریخی نگاه 

کنند، سابقه طوالنی دوستی و  می
دشمنی مسلمانان با یھودیان نقش 

قدری  ھا به مھمی دارد. برخی از این جنبه
اند که خود را به  در جامعه ما نفوذ کرده
ھا، روایات..  المثل شکل اصطالحات، ضرب

دھند. در زبان فارسی  خود را نشان می
جھود بار خاصی دارد (کلمات مشابه، 
جھودبازی درآوردن، جھود خیبری، جھود 

ھا را  دیده، ...). برخی کلیشه خون 
ھا جز  توان کرد. این سادگی پاک نمی به

ھایی ھستند که در جامعه بازتولید  سنت
  شوند. می

رقابت جمھوری اسالمی در منطقه فقط 
مربوط به کشورھای مقتدر اسالمی منطقه 
مانند عربستان و ترکیه نبوده، بلکه 

گیرد. به یاد داشته  اسرائیل را نیز در برمی
باشیم که اگرچه رژیم پھلوی در ژانویه 

اما  اسرائیل را به رسمیت شناخت ١٩۵٠
ایران در زمان مصدق کنسولگری خود در 

که  المقدس را منحل کرد، و ھنگامی بیت
ایران طرح راجرز را مبتنی بر 

ھای اشغالی  ھای سرزمین گیری بازپس
اعراب بود ، پذیرفت روابط اسرائیل با ایران 

سرعت کم شد. این به آن  در زمان شاه به
معناست که حتی در زمان شاه ایران و 

  ل روابط بسیار نزدیکی نداشتند.اسرائی
برتر دانستن نژاد آریایی و طرفداری از ھیتلر 
نیز فقط یک پرانتز کوچک در تاریخ کشور ما 

جویی را در برخورد با  نیست. ما این برتری
بینیم. کافی  اقوام و نژادھای دیگر نیز می

است که به برخورد جمھوری اسالمی و 
  دقت نمود. برخی از نیروھا با اعراب ایرانی

رد پای برخورد ناسیونالیستی را در موارد 
توان یافت. نمونه آن برخورد  دیگری نیز می

ناسیونالیستی با رفراندوم کردستان بود. 
بسیاری فقط از ترس اشاعه رفراندوم 
کردستان عراق به ایران، آن را محکوم 
نمودند و یا اینکه در مقابل آن موضع سکوت 

تن حقوق برابر ملی را برگزیدند. آیا داش
شود؟ آیا در روابط  موجب جدایی می

خانوادگی، به رسمیت شناختن حق برابر 
شود؟ آیا  طالق موجب افزایش طالق می

جمھوری اسالمی با توسل به زور و قانون 
و زیر پا گذاشتن حق زن در طالق موجب 
شکوفایی زندگی خانوادگی شده است؟ 

ه دارد؟ آیا توانسته آمار طالق را پایین نگ
توانند تصمیم بگیرند با ھم  ھا می ملت

ً ھر  زندگی کنند و یا از ھم جدا شوند. طبعا
جدایی عاقالنه نیست و باید طرفین در 

خوبی فکر،  ھای آن به مورد ھمه جنبه
مجادله و حتی مشاجره کنند اما 

  توانند حق دیگری را کتمان کنند... نمی
ه وجه نیرویی ایزوله ک ھیچ چپ ایرانی به

فارغ از تأثیرپذیری از چنین عواملی باشد 
نیست. جمھوری اسالمی در برخی از 
موارد خواسته یا ناخواسته با تبلیغات خود 

ستیزی در جامعه  باعث گسترش یھودی
شده است.  ایرانی چه در داخل و چه خارج

ھای متفاوت اسرائیلی  حال دولت درعین
(متأسفانه حتی حزب کارگر) در طی 

ھای  ھا و ظلم ذشته با جنایتقرن گ نیم
متنابھی که در حق فلسطینیان روا 

اند خود نیز در گسترش  داشته
اند.  ستیزی نقش مؤثری ایفا نموده یھودی

عکس، نیروھایی چون داعش و القاعده  به

با جنایات خود موجب گسترده شدن اسالم 
ھراسی در کشورھای غربی و کاھش فشار 

  اند. شدهبر یھودیان در کشورھای غربی 
کارنامه بسیار نحیف چپ ایران در دفاع از 
حقوق یھودیان، ضمن دفاع از حقوق مردم 

ای است که ما خود نیز  فلسطین، خود نشانه
ستیزی ھستیم.  نوعی از یھودی آغشته به

وجه  ھیچ خود به خودی رادیکالیسم انقالبی به
شود.  ھایی نمی مانع رشد چنین گرایش

در کشوری چون ایران،  وظیفه نیروھای انقالبی
ً شبیه چپ گرایان کشورھای غربی  دقیقا

نیست. در این کشورھا اسالم ھراسی به 
معضل بزرگی در جامعه شده است. در 
کشوری چون ایران که غیرشیعیان مورد تبعیض 

گیرند، و بلندگوھای تبلیغاتی راست و  قرار می
دروغ را در مورد یھودیان و کشور اسرائیل 

ند، خطر ھمسو شدن با برخی کن منتشر می
از مواضع غلط جمھوری اسالمی در مسئله 

اسرائیل برای نیروھای چپ وجود -فلسطین
وجه به معنی رھا کردن یا  ھیچ دارد. این به

کاھش دفاع از حقوق فلسطینیان نیست، 
بلکه دفاع از حقوق یھودیان چه در ایران، و نیز 

آمیز با کشور  دفاع از ھمزیستی مسالمت
ائیل در کنار دفاع از حقوق فلسطینیان اسر

  است.
وظیفه ما قبل از ھر چیز ایجاد ھمبستگی بین 

طلب ایرانی، فلسطینی، و  نیروھای صلح
اسرائیلی در منطقه است. این ھمبستگی 
فقط با گسترش رابطه و ھمکاری بیشتر با این 

گیرد. ھدف اولیه نه دفاع از  نیروھا صورت می
ً تاکن و  - ون صورت گرفته است خود، آنچه عمدتا

ستیز  مبتنی بر این بوده که ایرانی یھودی
بلکه به شکل مثبت آن یعنی دفاع از  - نیست 

ھایی  حقوق یھودیان، و مبارزه با بد امروزه
است که در کشور ما و در بین ایرانیان رواج 

ای، و در رأس آن جمھوری  دارد و یا توسط عده
خواھان  شود. اگر ما اسالمی رواج داده می

خواھان یھودی و  گسترش رابطه با ترقی
بایستی در این  ساکنین اسرائیل ھستیم می

توانیم و  ھای مشخص برداریم. ما می راه قدم
 ً باید در جھت دفاع از حقوق یھودیان و کال
ً نیروھای  ساکنین اسرائیل تالش کنیم. طبعا

طلب اسرائیل نیز به بھترین وجھی  صلح
ھای کسانی  گویی دروغتوانند به افشای  می

  چون نتانیاھو در مورد ایران بپردازند.
آیا دفاع از حقوق مردم اسرائیل به معنی دفاع 
ً نه. نویسنده  از دولت اسرائیل است؟ مسلما
این سطور خود به ایجاد یک دولت بزرگ که 

دھد،  یھودیان و اعراب را در کنار ھم قرار می
ر که ھمه از حقوقی یکسان برخوردا  جایی

ای  کند، اما این مسئله باشند حمایت می
است در درجه اول مربوط به مردم ساکن آن 
منطقه. ایجاد دو کشور مستقل و دموکراتیک 
نیز نافی اصول یادشده در باال نیست. 

توانند در این مورد نظرھا و  گرایان می چپ
ھای متفاوتی داشته باشند، مھم دفاع  حل راه

ه در اینجا ھای مشترکی است ک از ارزش
موردبحث قرار گرفتند.، آزادی، برابری، عدالت، 
ھمزیستی و صلح. آیا این مطابق منافع ملی 
ماست؟ از نظر من در شرایط کنونی دفاع از 
حقوق مردم اسرائیل و فلسطین و حل این 
معضل از طریق دموکراتیک با منافع ملی ما 

ً مطابقت دارد، اما ھمان طور که گفته شد  کامال
است جمھوری اسالمی درک دیگری از  ممکن

  منافع ملی ما داشته باشد.
این امر ھیچ ربطی به تبلیغات اسرائیل در مورد 

ستیزی و حق وجود  پیوند مستقیم یھودی
اسرائیل ندارد. شاید در صورت حل معضل 

فلسطین دیگر کشوری به نام -اسرائیل

اسرائیل و یا فلسطین وجود نداشته باشد. 
دی شکل بگیرد، شاید ما شاید کشور جدی

شاھد دو کشور متفاوت و آزاد و مستقل 
اسرائیل و فلسطین باشیم. در ھمه این 
موارد، مسئله مھم این است که ھمه 
ساکنین کنونی این منطقه در کنار ھم 

آمیزی داشته باشند. مھم این  زندگی صلح
است که جمھوری اسالمی سیاست خود 

ترام آمیز و اح را بر ھمزیستی مسالمت
کشورھای منطقه قرار دھد. وظیفه ما 
گسترش ھمبستگی از پایین برای فشار 

ھای ایران و اسرائیل است.  آوردن بر دولت
آیا این غیرممکن است؟ محمود درویش 

گوید: "یک زندگی ممکن، زندگی است  می
مشکل ما این » . که تمنای غیرممکن دارد 

ھای ناممکن را طرح  نیست که خواسته
ً از طرح کنیم می . مشکل اینجاست که اوال

ھایی گریزانیم. دوما، اگر این  چنین خواسته
ھا مطرح شوند، ھیچ فعالیت  خواسته

ھا  مستمری در راه رسیدن به این خواسته
دھیم. امروز شعار رابطه با  انجام نمی

اسرائیل را بدون تالش در نزدیکی با 
نیروھای مترقی جامعه یھودی و فلسطینی 

چیز به فراموشی  یم. فردا ھمهکن طرح می
شود. ھمبستگی نه یک شعار  سپرده می

ھای عملی  بلکه پرنسیپی است که اقدام
  طلبد. معینی را می
 --------------  
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   ١٧ صفحه     ٩٤شماره     

  بهسندیکای فرانسه نسبت  ٥  ھشدار
 محمود صالحی خطرمرگ

 

 
 هللا سید علی خامنه ای آيت 

  رھبر جمھوری اسالمی ایران

  دفتر رھبری

  ن، ایرانتھرا

  ٢٠١٧نوامبر ١٤پاریس 

  یک سندیکالیست در خطر مرگ
  عالیجناب

توجه شما را نسبت به وضعیت   سازمان ھای سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ،
  محمود صالحی، یک رھبر سندیکایی که در زندان در خطر مرگ قرار دارد، جلب می کند.

سپتامبر ھنگامی که از  ٢٨سال زندان تعلیقی محکوم شده بود. او در روز شنبه  ٩محمود صالحی به  ٢٠١۵در سپتامبر 
بیمارستان به خانه اش باز می گشت توسط چھار مأمور امنیتی در لباس شخصی دستگیر و مستقیما به دادگاه شھر سقز 

ست که دو بار در ھفته برای انجام دیالیز کلیه در استان کردستان برده می شود. خاطر نشان می شویم که صالحی مجبور ا
در دادگاه دادستان به او می گوید که محکومیت اولیه اش به یک سال زندان تبدیل شده است   به بیمارستان مراجعه کند.

  که به فوریت باید اجرا شود. او را بالفاصله از دادگاه به زندان مرکزی شھر سقز منتقل می کنند.
و فقدان  ٢٠١۵بیماری کلیوی و نارسایی قلبی وخیمی رنج می برد که ھمگی ناشی از شرایط زندان سال  محمود صالحی از

نوامبر در پی یک حمله قلبی در زندان، صالحی را به بیمارستان امام  ٣مراقبت ھای پزشکی و درمانی در زندان بودند. در 
ان گفته اند که صالحی باید تحت درمان دائمی قرار گیرد و خمینی شھر سقز منتقل می کنند. پزشگان معالج وابسته به زند

  از این رو نباید به زندان بازگردانیده شود.
در حال حاضر صالحی در زندان از معالجات و مراقبت ھای درمانی الزم برخوردار نیست و وضعیت سالمتی اش بسیاروخیم 

    مبرم و اجتناب ناپذیر است. ر خارج از زندان امری فوری و بدون فوت وقت او به بیمارستانی د است. لذا انتقال 
حبس صالحی، نظیر حبس دیگر کارگران زندانی تخطی از حقوق بشر و آزادی ھای اساسی سندیکایی است. جمھوری 
اسالمی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جھانی کار، نشان داده که تعھدات خود در چارچوب توافق نامه ھای بین المللی 

  زمان جھانی کار، به ویژه حق کارگران ایران در ایجاد تشکالت مستقل را مراعات نمی کند.سا
ما، سندیکاھای فرانسه، لغو محکومیت ھای غیرعادالنه که مغایر با آزادی ھا و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی 

از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به  قید و شرط ھمه فعاالن دربند که به خاطر فعالیت ھای سندیکائی و دفاع
  خصوص رضا شھابی و اسماعیل عبدی، را خواستاریم.

ما از دولت ایران می خواھیم که معالجات و مراقبت ھای درمانی مناسب و شایسته محمود صالحی را تضمین کرده و ھم 
  چنین آزادی فوری و بی قید و شرط او را.

 CFDT : preau@cfdt.fr  

CGT : fabienne.cru@orange.fr 

FSU : michelle.olivier@snuipp.fr 

Solidaires : contact@solidaires.org 

UNSA : emilie.trigo@unsa.org 

 :رونوشت به 

 آقای حسن روحانی، رئیس جمھور

 آقای صادق الیجانی، رئیس قوه قضائیه

 دفتر دائمی جمھوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد

 : ترجمه و پخش از

 فرانسه –کارگران ایران ھمبستگی سوسیالیستی با 

 پاریس –اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران 

mailto:preau@cfdt.fr
mailto:fabienne.cru@orange.fr
mailto:michelle.olivier@snuipp.fr
mailto:contact@solidaires.org
mailto:emilie.trigo@unsa.org


 
 

   ١٨ صفحه     ٩٤شماره     

 نگرانی اصالح طلبان از آیندە
  پور فرخ نعمت

، مدتیست باال گرفت است. آنچ از محتوای این بحث ھا، ک بر ١٤٠٠بحث در میان اصالح طلبان در مورد انتخابات ریاست جمھوری سال 
:اساس انتقاد از دول  ت روحانی و نگرانی آنھا در مورد شیوە تعامل رئیس جمھور با اصالح طلبان قرار دارد، مشاھدە می شود این است ک

  ـ اصالح طلبان ب احتمال زیاد از استراتژی ائتالفی خود در انتخابات آیندە حذر خواھند کرد؛

  ـ بطور مستقالن و با کاندیدای مختص به خود وارد عرص خواھند شد؛

  ب احتمال زیاد 'اسحاق جھانگیری' معاون اول روحانی، کاندید اصلی معرفی شدە توسط آنان خواھد بود. ـ

و  ھرچند باید بالفاصل تاکید کرد ک اصالح طلبان با توج ب پختگی سیاسی و تجاربی ک دارند، موارد یاد شدە را اکید ارزیابی نمی کنند
  'البت باز ھم چیز بستگی ب شرایط خاص در آن دوران خواھد داشت'. مرتبا روی این مسئل تاکید دارند ک

بی گمان نگرانی اصالح طلبان از وضعیت جاری خودشان موج می نماید. زیراک چ در عرص چینش کابین دوازدھم و چ در عرص 
، سھم آن چنانی از قدرت و مدیریت کالن کشور استانداری ھا، با توج ب نقش بی بدیل آنھا و بدن اجتماعی اشان در پیروزی روحانی

نبردند. و از طرف دیگر، دولت دوازدھم در زمین پیشبرد وعدەھای خود در مورد آزادیھای سیاسی و مدنی نتوانست کار بایست و درخوری 
  انجام دھد، ھرچند نسبت ب دوران اقتدار اصولگرایان افراطی وضع مملکت ب نسبت فرق کردەاست.

  باید روی موارد زیر مکث کرد: ١٤٠٠ورد خوانش رفتار سیاسی اصالح طلبان در مورد انتخابات ریاست جمھوری سال در م

، درصدد بازسازی خود بمثاب یک نیروی اجتماعی ـ سیاسی مستقل ھستند؛   ـ اصالح طلبان با ذکر مواضع جدید، اما ھنوز رسمیت نیافت

ە نظام' لشکر اعتدالیون، و از ھم اکنون برکشیدن خود بعنوان نیروئی تعیین کنندە ک در اساس آنان ـ مبارزە علی وضعیت خود بعنوان 'پیاد
اند؛ روھا داشت   بودند نقش اساسی در ب پیروزی رساندن میان

روی در عرص سیاسی ایران؛   ـ احتراز از سیاست بلند مدت کردن گفتمان میان

از آن (ھشت سال در دوران احمدی نژاد و ھشت سال دیگرش در دوران روحانی علیرغم  ـ بازگشت ب قدرت بعد از شانزدە سال دوری
  پایان نیافتن دورە دوم آن)؛

ـ تاکید بر این مورد ک ھم اکنون با رفع نسبی خطر تندروھا، ب وضوح دوران نیاز اصالحات سیاسی آمدە است، و نیز تنھا چنین اصالحاتی 
  ندروھا را ب حداقل ممکن برساند؛اند ک می توانند خطر بازگشت ت

  ـ بازسازی بدن اجتماعی خود بعنوان یک بدن اجتماعی مستقل از جریانات دیگر؛

ای است ک در صورت آن ما با یک خال نسبی در باالترین ارکان حکومتی مواج خواھیم  ، احتمال مرگ خامن ـ و البت شاید مھمترین نکت
ک اصالح طلبان از طریق حضور مستقل خود می توانند با نمایش بدن اجتماعی خود بر امر جایگزینی شد، و این درست آن دورانی است 

  جایگاە رھبر نظام و یا سیاستھای کالن آن، تاثیر قاطع داشت باشند.

ای مھمی اند، و اصالح طلبان اخیرا با تاکید خود بر داشتن کانالھ ای ارتباطی با مقام اول بی گمان تمامی موارد مطرح شدە، موارد دغدغ
  نظام و نیز مالقاتھائی چند با مراجع مذھبی، در صدد آنند ک توان چان زنی خود در سطوح کالن حکومتی و معنوی نظام را ھم باال ببرند.

از بدن اما یک مسئل ھنوز کماکان پیش آنان و بالطبع پیش افکار عمومی گنگ و نامفھوم ماندە است! و آن ھم چگونگی استفادە 
اجتماعی خود در روندھای سیاسی کشور است. آیا آنان بمانند سابق تنھا مردم را در پای صندوقھای رای می خواھند، یا اینک ب توان 

  حضور آنان در نمایش ھای خیابانی، در چھارچوب ھمان قانون اساسی نظام ھم، فکر خواھند کرد؟

 

  تشکل جدید روحانیون معتدل
  پور فرخ نعمت

ر از تشکیل تشکل جدیدی ب نام روحانیون معتدل از جمل با شرکت افراد سرشناسی مانند روحانی، ناطق نوری و امامی کاشانی می خب
تشکیل چنین تشکلی، بمثاب حضور ارگان جدیدی خواھد بود در کنار  رسد. گویا عدەای از روحانیون اصالح طلب ھم عضو آن خواھند شد.

 امع روحانیت ک قبال شخص روحانی عضو آن بود، اما بعدھا با اتخاذ روش اعتدال از آن بنوعی کنارە گرفت.مجمع روحانیون و نیز ج

چنین ب نظر می رسد ک ایدە اعتدال در نظام جمھوری اسالمی، بعنوان ایدە اساسی و شمولی در این مقطع، در نظر دارد تا با کنار زدن 
الح طلبی، ب گفتمان اصلی در ادارە کشور تبدیل شود. این ایدە ک در اساس محصول بن بست دو گفتمان دیگر، یعنی اصولگرائی و اص

اصولگرائی و نیز بن بست ایدە زدودن اصالح طلبی بود و ھم اکنون دو دورە است ک دولت را در دست دارد، می خواھد با نھادین کردن 
  یز بردارد.بیشتر خود ب طرف تسخیر آیندە در نظام سیاسی کشور ھم خ

شاید  البت این خیز تا تضعیف دلواپسان مطرح است، خیزی مثبت است، اما اگر ھدف آن تابع کردن اصالح طلبی باشد، خیزی نامیمون.
اعتدالگرائی در مقطع خاصی بتواند بنابر شرایط ویژە ب گفتمان اصلی تبدیل شود، اما این گفتمان یک گفتمان طفیلی است و در واقع بی 

ھای مستقل باشد از دو گفتمان دیگر تغذی می کند. آنک   دارای پای

ای باشد برای بنیان نھادن یک روند درازمدت. آنان در  نھایت شاید این تشکل در نرم کردن روحانیون اصولگرا نقش ایفا کند، اما نمی تواند پای
  شد ک در مسیر دوم گام نھند.چارەای ندارند، یا باید ب راست درون نظام بچرخند یا ب طرف چپ آن. با

   



 
 

   ١٩ صفحه     ٩٤شماره     

 حقایق زشت در بارۀ تغییرات محیط زیست
  کارآنالین

  ترجمه از سایت اکونومیست

دو سال پیش، جھان در صدد برآمد که 
درجه  ٢گرم شدن زمین را به حداکثر 

بیشتر از دوران پیشاصنعتی محدود کند. 
حاحب نظران و فعاالن محیط زیست از 

رضایت کردند و این بابت ابراز 
سیاستمداران به تمجید خودشان 
پرداختند. علیرغم ابھامات پیمان پاریس و 
بعضی عقب نشینی ھا، از جمله تصمیم 
دونالد ترامپ دایر بر بیرون کشیدن امریکا 
از این پیمان، ھنوز فضای تبریک به خود 

-در بین کسانی که در این ماه در بن
را  آلمان گرد ھم آمدند تا اجالس بعدی

 تدارک ببینند، حاکم بود.
با این حال زیانبارترین جنبه در ارتباط با 
کناره کشی از پیمان پاریس، تبعات 
احتمالی آن برای محیط زیست و برای 

این جنبه می تواند  –خود امریکا نیست 
بلکه این واقعیت  –مذاکره پذیر باشد 

است که کنارکشیدن امریکا پردۀ ساتری 
رھا فراھم آورده است، را برای دیگر کشو

تا از اذعان به مسائل پیمان پاریس 
  خودداری کنند.

پیمان پاریس در واقع فرض را بر این می 
گذارد که جھان راھی را خواھد یافت که 

) موجود در ھوا را CO٢دی اکسید کربن (
از آن بزداید. این از آن روست که در تمام 

بینانه، پخش این گاز  سناریوھای واقع
تواند چندان سریع متوقف شود که نمی 

بتوان کل گازھای گلخانه ای موجود را به 
میزان کافی محدود کرد و موفق به 
محدود کردن افزایش دمای زمین شد. 
اما به سختی می توان مباحثه ای 
عمومی را یافت که بر چگونگی "پخش 
معکوس" (دی اکسید کربن زدائی) و 

ً کمتر از آن بر ایده ھای راد یکالتری طبعا
چون کاستن از گرمای زمین با سد کردن 
نور خورشید متمرکز باشد. بدون چنین 
اقداماتی شکست وعده ھای پیمان 
پاریس برای محدود کردن زیانھای ناشی 

ً قطعی است.   از تغییرات اقلیمی تقریبا

  خیلی خوشبین نباشید
مدل مورد استفادۀ  ١١٦مدل از  ١٠١

یرات "پانل بین حکومتی در بارۀ تغی
اقلیمی" برای ترسیم آن چه در پیش 

 CO2داریم، بر این فرض استوار اند که 
موجود در ھوا باید از آن زدوده شود تا 
احتمال قابل توجھی برای رسیدن به 

درجه ای" وجود داشته باشد.  ٢ھدف "
باید از ھوا  ٢١٠٠که تا سال  CO2کل 

 ٨١٠زدوده شود، مقدار سرسام آور
عنی به میزانی که میلیارد تن است؛ ی

سال تولید می  ٢٠اقتصاد امروز در عرض 
کند. حتی اگر تکنیکھای آزموده و 
سنجیده ای برای این کار موجود می 
بودند، چنین تالش عظیمی برای زدایش 

را تنھا می توان یک تالش  CO2آن مقدار 
  حماسی نامید.

اما چنان تکنیکھائی ھنوز موجود 
نیروگاه و نیستند. تنھا تعداد معدودی 

را  CO2مؤسسات صنعتی وجود دارند که 
ضبط و در زیر زمین ذخیره می کنند؛ که 

اگر چنین نکنند، آن ھم وارد ھوا خواھد 
شد. این تکنیک به نام "ضبط و ذخیرۀ 
کربن" شناخته شده است. اما این رویکرد 
بلندمدت برای کاھش پخش در حال حاضر 

د ده تنھا در مقیاس بسیار کوچکی، در ابعا
ھا میلیون تن کربن در سال، عمل می کند. 
و این رویکرد فقط از میزان پخش کربن می 
کاھد و نه آن که از حجم کل آن در ھوا 

  بکاھد.

  چه می توان کرد؟ 
یک گزینه این است که جنگلھای بیشتری 
ایجاد کنیم (جنگلھا می توانند به عنوان 
"چاه کربن" عمل کنند) یا به جای شخم 

ین به شخم سطحی اکفتا کنیم عمیق زم
(این می تواند موجب جذب کربن بیشتر و 
حفظ آن توسط خاک گردد). چارۀ دیگر این 
است که تکنیک ضبط و ذخیرۀ کربن را در 
نیروگاه ھای با سوخت "بیوماس" به کار 
گیریم و به این ترتیب کربنی را که توسط 
نباتات و درختان جذب شده است به مصرف 

م. ایده ھای خیالپردازانه سوخت برسانی
تری ھم وجود دارند. با استفاده از 
فیلترھای شیمیائی می توان کربن را 
ً از ھوا قاپید و ذخیره کرد. یا می  مستقیما
توان مواد معدنی را بر زمین و دریا پراکند تا 
سرعت پروسه ھائی که موجب ترکیب 
کربن با آنھا میشوند، از قرن به سال تقلیل 

د تشکیل صخره ھای کربناته داد و شاھ
  شد.

این که آیا ھیچ یک از این تکنیکھا بتواند به 
موقع به کار گرفته شود، معلوم نیست. 
تمامی این تکنیکھا بسیار گران اند و ھیچ 
کدام از آنھا کارائی انبوه خود را نشان نداده 
است. مدلھای شبیه سازی تحوالت 
اقلیمی نشان می دھند که برای موفقیت 

ید در وسعتی به اندازۀ ھند جنگل کاشت با
و متقاعد کردن جمعیت متورم زمین به این 
کار بسیار نامحتمل است. ممکن است 
تغییر رویه ھای کشاورزی ارزانتر باشد، اما 
دانشمندان تردید دارند که به این ترتین 
بتوان به اندازۀ کافی از ھوا کربن زدائی 

ی کرد، به میزان که حتی بتوان گازھا
گیخانه ای فعالیتھای کشاورزی را متعادل 
کرد. ضبط مستقیم کربن از ھوا و "روش 
فرسایش ھوشمند" به زمین کمتری نیاز 
دارند، اما گرانتر اند. اگرچه انرژیھای 
تجدیدپذیر می توانند سھم قابل توجھی از 
انرژی مورد نیاز جھان را تأمین کنند، اما 
ا کسی نمی داند که چگونه می توان ب

کاھش گارھای گلخانه ای به سادگی 
  ثروتمند شد.

وقتی نیاز شدید، علم نوپا و مشوقھای 
مالی ناموجود باشند، وظیفه به عھدۀ 
دولتھا و بنیادھای خصوصی قرار می گیرد. 

  اما اینھا ھم قصور دارند.
علم عمیقتر می تواند به عنوان سیاستی 
جمعی و متضمن مقصود علیه تھدیدھای 

کند. با این حال امسال  سھمگین عمل
بریتانیا نخستین کشوری خواھد بود که 
بودجۀ نقدی را در اختیار این قبیل پروژه ھا 
می گذارد؛ علیرغم میل آقای ترامپ ممکن 
است امریکا نیز چنین کند. البته کمک 

میلیون دالر)  ١میلیون پوندی ( ٨٫٦یکبارۀ 
بریتانیا به واقع به شوخی می ماند. ساالنه 

میلیارد دالر صرف تحقیق در  ١٥د حدو
تکنولوژیھای کم کربن می شود. به مبالغ 
بسیار بیشتری نیاز است و آنچه باید تحقیق 

  شود، امکانات کربن زدائی است.

  شکل دیگری از انکار مسئله 
می تواند مشوق  CO2یک بازار بزرگ برای 

فوق العاده ای برای "استخراج" آن از آتمسفر 
اده از آن ھنوز بسیار محدود باشد. اما استف

است. اگر ناظمان بین المللی صنایعی مثل 
ھواپیمائی را که قادر به تبدیل کربن به 
الکتریسیته نیستند، مجبور به استفاده از 
سوختھای سینتتیک به جای سوختھای 

، به عموان CO2فسیلی کنند، تقاضا برای 
مادۀ خام سوختھای سنتتیک، می تواند 

یابد. اما صنایع گفته شده  بسیار افزایش
  مقاومت نشان می دھند.

اگر بازار نمی خواھد مشوقی تدبیر کند، 
دولتھا می توانند. ایدۀ قیمت مناسب برای 
کربن قوی است. غیبت این سیاست یکی از 
دالیلی است که ضبط و ذخیرۀ کربن ھنوز به 

توسط CO٢عنوان یکی از راه ھای تقلیل پخش 
نشده است. ابزار سوختھای فسیلی عملی 

الزم برای این کار می تواند قیمت برق حاصل 
از سوختھای فسیلی را دوبرابر کند. آری، باال 
بردن حاد ھزینه ھا برای تشویق کربن زدائی 

  می تواند اقتصاد را خفه کند.
گزینۀ دیگر دادن رایانه است. بدون رایانه منابع 
تجدیدپذیر می بایست مدت طوالنیتری را 

قابت با سوختھای فسیلی منتظر برای ر
 ١بمانند. اما رایانه ھا نامؤثر اند. آلمان مبلغ 

تریلیارد دالر روی تولید برق کم کربن ھزینه 
کرده است، اما ھنوز برای تولید نیمی از 
انرژی مورد نیاز خود به سوختھای فسیلی 
وابسته است. ھنوز ھم دولتھا می توانند 

یره شود، برای ھر تن کربن که ضبط و ذخ
جایزه تعیین کنند. در تئوری، این قبیل 
بخشایشھا باید از یک صندوق ذخیرۀ بین 
المللی تأمین شود که سھم ھر کشور به 
ً انباشتۀ آن تعیین  تناسب سھم کربن تاریخا
می گردد (امریکا اول، سپس اروپا و بعد چین 
که با سرعت از فاصله اس از اروپا می کاھد). 

کانیسمی برای عملی اما در عمل ھیچ م
  کردن این ایده وجود ندارد.

آری، مواجھه با کاستیھای پیمان پاریس فراتر 
از توان بسیاری از دولتھاست. امریکا، تحت 
حاکمیت ترامپ، آماده نیست پخش دی 
اکسید کربن خود را کاھش دھد، تا چه رسد 
به آن که در کربن زدائی مشارکت جوید. اما 

باره به کاروان بپبوندد، حتی اگر امریکا ھم دو
مسئله با جادو حل نخواھد شد. بسیاری از 
کشورھای ثروتمند می گویند که ھم اکنون 
به کاستن سریعتر از میزان پخش شان، 
نسبت به کشورھای در حال توسعه، دارند 
سھم خود را در اجرای پیمان ادا می کنند. در 

از اتمسفر آلترناتیوی برای  CO٢واقع گرفتن 
ار کمتر گازھای گلخانه ای نیست، بلکه انتش

اقدامی فی النفسه ضرور است. اگر 
سیاستگزاران امکان کربن زدائی را جدی 
نگیرند، وعده ھای پیمان پاریس پوچ تر 

  خواھند نمود.
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ست در یادآوری  رو امکانی سالگرد پیش

ھای  دادخواھی ناتمام این جنایت
ن، و سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آ

داشت یاد  ست برای گرامی فرصتی
پروانه فروھر،  ھا: باختگان این جنایت جان

داریوش فروھر، محمد مختاری، 
محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز 

زاده و فرزند  دوانی، حمید حاجی
 خردسالش کارون.

ھای سیاسی  شک دادخواھی جنایت بی
گیر است  نیازمند کوششی جمعی و پی

در برپایی سالگردھا خالصه تواند  که نمی
توان از بار عاطفی و نمادین  شود، اما می

ھایی مدد جست تا با  چنین مناسبت
و وجدان جمعی و یادآوری   صیقل حافظه

مسئولیت مدنی و اخالقی در برابر 
سرکوب دگراندیشان به ھمبستگِی 
اجتماعی الزم برای پیشبرد دادخواھی 

  نزدیکتر شد.

چنان بستر در شرایط کنونی که ھم
جمعی الزم برای پیشبرد دادخواھی 
موجود نیست، تالش ما که به حقانیت 
دادخواھی باور داریم، به یادآوری فاجعه 

مانده و  دست ھای روی و تکرار خواسته
نیامده  دست ھای به پافشاری بر حق

این دور تکرار اگرچه گاه   ماند. محدود می
شود اما  گیر می فرساینده و نفس

را به ابزاری ممکن بر علیه بازگویی 
کند،  تفاوتی بدل می فراموشی و بی

روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش 
کشد و استقامت را تداوم  می
  بخشد. می

ھا پیش متنی نوشتم با  سال
که روایت تالش  »گزارش به ملت« عنوان

ھای سیاسی  ما بازماندگان قربانیان قتل
ین در جریان دادرسی قضایی ا ٧٧آذر 

این متن را برای یادآوری  ھاست. جنایت
کنم به این امید که بیشتر  پیوست می

خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این 
ھا را برای  راه دشوار باشد، و انگیزه

ھمراھی با این دادخواھی ناتمام بیش از 
  پیش تقویت کند.

به زودی عازم تھران ھستم تا یکم آذرماه 
مادرم، یاد آن دو را در  در سالگرد قتل پدر و

شان گرامی بدارم و بر حق  خانه و قتلگاه
بزرگداشت و دادخواھی قربانیان سرکوب 

مانند ھر سال نیز  سیاسی پافشاری کنم.
ھای کسانی که  ھا و ھمدلی به ھمراھی

به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار 
  بندم. می

ھاست بر  در رابطه با ممنوعیتی که سال
شود چند ماه  بزرگداشت تحمیل میاین 

پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون 
ھای او ھنوز  پیگیری اصل نود مجلس کردم.

در سفر پیش رو  به نتیجه نرسیده است.
  این شکایت را نیز دنبال خواھم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و 
مادرم، که مکاِن یادآورِی مبارزه و قتل 

ھای  آنھاست، با وجود تالشسیاسی 
ی شواھد روشنگر به  وکیالنم و ارائه

ھای بدیھی در  دادگاه، و با وجود نقص
ھای آشکار در  تحقیقات و تناقض

ھای ثبت شده در پرونده، به صدور  بازجویی
پایه و پوشالی از سوی دادگاه   یک رأی بی

بست دادرسی  انجامید که به معنای بن
رای پیگیری باشد، اگر راھی ب خواھد بود.

اگر نه  این پرونده را نیز پی خواھم گرفت.
آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت 

گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی  می
جمھوری اسالمی دادرس پایمال شدن 

  حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت 
اطالعات جمھوری اسالمی از من در سال 

پرداخته شد، اما بر وفق  گذشته ساخته و
دادگاه انقالب  ٢٨به شعبه  »شاکی« مراد

تبلیغ علیه » «اتھام« ارجاع شده تا مرا به
محاکمه  »توھین به مقدسات« و  »نظام
نشست این دادگاه نیز سه روز پس از  کند.

  سالگرد قتل پدر و مادرم خواھد بود.

سازی  برایم واضح است که این پرونده
ی پافشاری بر یادآوری و ست که برا تاوانی

شود و  دادخواھی به من تحمیل می
ست از موارد مشابه افزایش فشار  ای نمونه

بر مادران و خواھران و بستگان جانباختگان 
ھای سیاسی که دادخواه و یادآور  جنایت

  اند. سرگذشت عزیزانشان بوده

ای شده  انگار شرایط موجود مصداق تله
 است که سرنوشت ما در آن رقم

پرسم ما بازماندگان  از خود می خورد. می
ھای سیاسی چه حقوق و  قربانیان جنایت

ی خود داریم؟ امکان چه  جایگاھی در جامعه
واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما 
رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواھی 

یافته و جرم … و   »تبلیغ علیه نظام« معنای
ن حکومتی شود؟ و آیا مسئوال محسوب می

در برابر دادخواھی ما ھیچ پاسخی جز 
  شناسند؟ مغلطه و تھدید و سرکوب می

ھمه ھمچنان باور دارم که تنھا در  و با این
تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواھی 

توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و  می
سھم خود را در ساختن زندگی به 

ھای  ھا و ضعف ھای حاکمان و ترس تحمیل
ست  دادخواھی مسئولیتی  خود وا ندھیم.

بار این مسئولیت  جمعی و مدنی؛ اما وقتی
ماند، ضرورت برداشتن آن ھم  بر زمین می

  تر است. بزرگ

  پرستو فروھر

  ١٣٩۶ماه  آبان
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