
نظامی به  -نگاه امنیتی 
   ھا اولویت

    ٢ صفحه

داعش مرد، زنده باد 
 چی؟

  ٣صفحه 

 Kar – No 85  ٨۵ شماره  ١٣٩٦  تیر ٢٣جمعه 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 !درمان جنایت، جھل، فقر، فساد و اعتیاد در جامعه اعدام نیست 

 

 
 

  

خصوصی سازی ویرانگر را متوقف 
  !کنید

 ٤صفحه 

  در نقد ایدئولوژی ایرانی –مسأله ایران 

 ٥صفحه 

ترامپ، یک فرصت طالئی برای 
  !ایران
 ٨صفحه 

  حفظ "برجام" و "مرگ بر امریکا"؟

 ١٠صفحه 

اعدام  ١روز گذشته: بیش از  ١٢در طی 
  !ساعت ٤در ھر 

 ٨صفحه 
 

 !اعتصاب کارگران مخابرات، مبارزە علی قرادادھای موقت گسترده تر می شود

 ٩صفحه 

  ! ...آزادی، آزادی

 ١١صفحه 

  بھائیان، اولین قربانی سرکوب ساختارِی حکومت نو

 ١٤صقحه 

 شدن داری و جھانی عصیان جوانان علیه نظام سرمایه

 ١٥صفحه 



  

    ٢ صفحه    ٨۵  شماره    

                                            

  ھا نظامی به اولویت -نگاه امنیتی             

 سیامک سلطانی                              

  یادداشت سیاسی کارآنالین

 ا ھدف که بسالمت و جشنواره عمران 
ارتقاء سطح کمی و کیفی در امور 
عمرانی حوزه سالمت با حضور نمایندگان 

 و ... مجلس، استانداران، فرمانداران،
، روز سه شنبه در تھران برگزار می شود

کار کرد. حسن روحانی در مراسم  آغاز به
گشایش این جشنواره، سخنان مھمی 
ایراد کرد که نشان از تشدید تشنج میان 

بار  قوه مجریه دارد. این نخستینسپاه و 
قوه » و فرود  اوج«نیست که ما شاھد 

مجریه و در راس آن حسن روحانی با 
رسد که عزم  شویم. بنظر می سپاه می

حسن روحانی به محدود کردن ھرچه 
بیشتر امکانات سپاه بر امکانات افتصادی 
کشور، به مذاق فرماندھان سپاه خوش 

اگون، است و به اشکال گون نیامده
نارضایتی خود را از تصمیمات و اقدامات 

دارند. این که در  قوه مجریه، ابراز می
کشمکش میان سپاه و قوه مجریه، حق 
با کدام طرف دعوی است، موضوع این 

نیز که چرا حسن   مطلب نیست، و این
این تر از  روحانی تریبونی مناسب

جشنواره برای طرح مسائل قوه مجریه با 
است نیز ، در این مطلب مورد سپاه نیافته 

بررسی قرار نگرفته است؛ موضوع این 
مطلب، مسائل عنوان شده در مراسم 
آغازین این جشنواره است که بنا بر نام ، 

و » عمران«قاعدتا در آن باید به معضل 
  در کشور پرداخته شود. » سالمت«

شاید در نگاه اول موضوعات: کمبود آب 
وای آلوده، چه آشامیدنی و چه زراعی، ھ

و امکانات درمانی، کمبود  پزشککمبود 
مدرسه و در موارد بسیاری، و در صورت 

امن و مناسب برای » راه«وجود آن، نبود 
رسیدن به مدرسه برای فرزندان این 

خاک، و ... ارتباط مستقیمی با دعوای  و آب
به  شده پرتابھای  بودجه موشک نیتأم

نی ندارند؛ اما پرسید سو آنو  سو نیا
بودجه ساخت این  کنندگان نیتأماست که 

ھا که بنا به گفته وزیر دفاع به  موشک
ھای  درصد بیش از ھمه دولت ٨٠میزان 

قبلی صورت گرفته است، نگھداری و 
ی جانبی آن، در  ھا نهیھزپرتاب و دیگر 

در دیگر  ازیموردنبودجه  نیتأممقایسه با 
ھای عمرانی و نیازھای فوری  عرصه

و دلباز "  به ھمان اندازه "دستکشور نیز 

 
ی ایجاد، توسعه و تحکیم راست بهاند؟ آیا  بوده

ھای اساسی در کشور، که با  زیرساخت
ھا ، که جانشان  عزیزترین دارایی انسان

است، در ارتباط مستقیم قرار دارد، برای 
بودجه نظامی  کنندگان نیتأمو  رانیگ میتصم

د، زن کشور که سر به میلیاردھا دالر می
بر ھمه توان  ارزش است، که می چنان بی آن

بار پیرامون چشم بست و  ھای فاجعه کاستی
  سکوت کرد؟  

  و شواھد: ھا فا کتبرخی 

 ١٠در تاریخ ، »ایسنا«"به گزارش خبرگزاری 
عالءالدین بروجردی رئیس  ١٣٩۶تیر 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در بازدید اعضای این کمیسیون از 

اشیه شھر مشھد ضمن انتقاد از ح
توجھی به کمبود آب در کشور طی  بی

ھای گذشته، گفت: بحران آب عمال وارد  سال
مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

 .کمیته امنیت آب را تشکیل دھیم

وی ھمچنین افزود: با این وجود در بسیاری 
ایران فاضالب وارد آب ھای  از رودخانه

برد. در  شود و آب سالم را از بین می می
شرایطی که برای استفاده شرب و صنعتی 

درصد مصرف کشور را تشکیل  ١٠که تنھا 
دھد دچار مشکل ھستیم عمال به دست  می

ھای ما و عدم اجرای  توجھی خود ما و بی
  ".رود قانون منابع آبی کشور دارد از بین می

ر مدرسه درایران ھزا 10 "مرتضی رئیسی:
آذر  ٢٧کیھان ( !فرسوده و تخریبی است

١٣٩٥(  
در حاشیه معاون وزیر آموزش و پرورش،  

افتتاح یک مجتمع ورزشی خیرساز در دزفول 
  در جمع 

خبرنگاران با اشاره به مشکالت و کمبود 
فضاھای آموزشی در کشور افزود: اعتبار سه 
میلیارد دالری برای بازسازی این مدارس، 

سازی واحدھای آموزشی  مین و استانداردتا
و رفع سایر مشکالت تجھیزاتی مدارس 

  .کشور نیاز است
درصد مدارس کشور در  ٣٠رئیسی گفت: 

حال حاضر با استانداردھای آموزشی فاصله 
ھزار واحد آموزشی نیز  ٢٠دارند ضمن اینکه 

  ".سازی ھستند نیازمند مقاوم

"حسن ھاشمی وزیر بھداشت، از کمبود 

ھزار نیرو در اورژانس پیش  ٠٠١
بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی و بقیه 
بخش ھای بیمارستانی کشور خبر داد. وزیر 

تالش ما در دولت و «بھداشت گفت: 
مجلس برای مجوز استخدام و بکار گیری 

به جایی نرسیده و آنچه که تاکنون   نیرو
اتفاق افتاده است ابتکار روسای 

وانند از درآمد ھاست که بت دانشگاه
اختصاصی دانشگاه بخشی از کمبودھا را 

  ». جبران کنند
  )"١٣٩٦خرداد  ٢١(روزنامه شھروند 

توان ھمچنان  ھا و شواھد را می این فا کت
ھا،  ادامه داد، اما چه سودی از طرح آن

ھا، نه تأمین  زمانی که در تعیین اولویت
زندگی بھتر برای شھروندان، بلکه تأمین 

 م در مقام نخست قرار دارد.امنیت نظا

تردیدی وجود ندارد که تأمین امنیت کشور 
ھای نخست قرار دارد، اما   در زمره اولویت

 ً پرسیدنی است که مگر موارد برشمرده   اوال
باال، در تقویت و یا تضعیف امنیت کشور 

  نقش ندارند. 

اندازد:  آنچه امنیت کشور را به خطر می
امنیت برای مردم وجود بیکاری، اعتیاد، عدم 

ھای مختلف زندگی، وجود فساد و  در عرصه
کن در  خوار و کارچاق شماری رانت تعداد بی

ھای دولتی و  ھا و سازمان ھمه ارگان
اند که با بلعیدن بخش بزرگی از  کشوری

بودجه کشور، امنیت کشور و مردم را به 
ً پیشبرد برنامه عمل  خطر می اندازند؛ ثانیا

  ر منطقه و"حفظ منافع ملی د
جھان" و تقویت نظامیگری، و قدرت نامحدود  

نظامیان  است که امنیت کشور را به خطر 
ھای کالن به  اندازد؛ اختصاص بودجه می

"حفظ" امنیت و توسعه و آبادانی کشورھای 
تحت نفوذند که امنیت کشور ما را به خطر 

اند بر این گفته  اندازند و مصداق بارزی می
خانه رواست، به مسجد که: چراغی که به 

  حرام است. 
نیز شاید طنز تلخ روزگار است که در   این

، آن »عمران و سالمت«ای بنام  جشنواره
بخش از سخنان روحانی انعکاس بیشتری 

یابد که نه تنھا ربطی به  ھا می در رسانه
گر  ندارد، بلکه توجیه  عمران و سالمت

"رقابتی" است در ابزاری که ساخت و حفظ 
و کشتار قرار   تاب آن، در خدمت ویرانیو پر
  گیرد.  می

  سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) اجرایی -ھیئت سیاسی از متن اطالعیه

 !را برنامه ريزی کنیدبه جای گسترش حضور نظامی در سوريه، خروج از جنگ سوريه 
علیرغم ادعای حکومت ايران، حضور نظامی در سوريه به سیاست ستیز اکثر کشورھای عربی، امريکا و اسرائیل با جمھوری اسالمی 
میدان وسیعتری داده و تھران را به محل عملیات انتقام جويانه داعش تبديل کرده است. تا کنون جمھوری اسالمی نیروی نظامی به 

اعزام می کرد؛ اما يک گام ديگر به جلو برداشته و با شلیک موشک به مقر فرماندھی داعش، در جنگ سوريه بیشتر غرق شده  سوريه
 است. بعد از اتمام جنگ ايران و عراق، اين اولین موشکی است که از خاک ايران به سوی کشور ديگر شلیک می شود.

دوين سیاست ھای منطقه ای و پیشبرد آن از سپاه قدس به وزارت امورخارجه به جای شلیک موشک به خاک سوريه، الزم است که ت
انتقال يابد، از گسترش حضور نظامی خودداری شود، نگاه سیاسی برای حل بحران سوريه تقويت گردد، تالش برای عملی کردن مذاکره 

   يه، برنامه ريزی و به اجراء گذاشته شود.و برقراری صلح در سوريه در راس سیاست ھای ايران قرار گیرد و خروج از جنگ سور
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 داعش مرد، زنده باد چی؟               

 علی پورنقوی                                     

  یادداشت سیاسی کارآنالین
درست سه سال پیش در روز سه شنبه 

نخستین روز ماه رمضان که  ٢٠١٤ژوئیه  ٤
در آن سال مصادف با یک روز جمعه بود، 
ابوبکر بغدادی بر منبر مسجد النوری شھر 

صل ظاھر شد و مبانی خالفت خود، مو
دولت اسالمی عراق و شام یا داعش، را 

که ھفته ای پیشتر تحقق آن اعالم  –
شده بود، به اختصار تشریح کرد: "ای 
مسلمانان! سوریه از آن سوریان نیست، 

ھا نیست. این سرزمین  عراق از آن عراقی
ھا از آن مسلمانان اند؛ تمام مسلمانان. 

ا ُرم را ھم تسخیر به خواست خدا م
  خواھیم کرد و ھمۀ عالم را."

  

 

  

  

  

  

  

  

  

بغدادی در ھمان سخنرانی، که اولین و 
آخرین برآمد عمومی او بود، تمام 
مسلمانان را به جھاد فراخواند. داعش به 
سرعت شگفت انگیز و نیزھول انگیزی 

ھای وسیعی از عراق و  توانست بخش
 سوریه را تسخیر کند. موصل، دومین شھر

ھزار نیروی  ٣٠عراق، علیرغم حضور 
روز به دست نیروھای  ٤عراقی، در عرض 

نفرۀ داعش افتاده بود. به دنبال  ١٥٠٠
اعالم دولت اسالمی نیز چندین شھر در 
عراق، به شمول تکریت، سپس رقه در 
سوریه و نوار پھنی بین موصل و رقه به 
تسخیر داعش درآمدند. فتوحات داعش در 

بغداد و در سوریه تا  عراق تا نزدیکی
پالمیرا گسترش یافتند. اما این پیشروی 
سریع چندان دوامی نیافت. داعش که در 
فتوحات خود گاه با حمایت نیروھا و اھالی 
محلی مواجه بود، سرانجام از سوئی در 

کیلومتری بغداد، حوالی سامره، و از  ١٠٠
سوی دیگر در کوبانی در شمال سوریه از 

ً به ھمان پیشروی بازماند  و سپس تقریبا
سرعتی که رفته بود، راه برگشت را طی 

  کرد.
نصیب داعش در ماه ھای اخیر جز 

ھای سنگین نبوده است. موصل،  شکست
مرکز اصلی داعش در عراق، که نبرد برای 
بازپس گرفتن آن از ژانویۀ سال جاری 
جریان داشته است، در ھفتۀ گذشته به 

نھا بخش تسخیر نیروھای عراقی درآمد. ت
بسیار کوچکی از این شھر ھنوز در اشغال 
نیروھای داعش است. در سوریه نیز رقه، 
"پایتخت" رسمی داعش، به محاصرۀ 
"نیروھای سوریۀ دموکراتیک" که از 

حمایت امریکا برخوردار اند، در آمده است و ھم 
اکنون نبرد فوق العاده خشونتباری در اطراف رقه 

ون آن نیز کشیده جاری است، که امروز به در
شده است. قابل پیش بینی است که نبرد رقه، 
چندان که نبرد موصل، به درازا نکشد. شمارش 
معکوس روزانۀ حیات داعش مدتی است آغاز 
شده است. اما آیا با سقوط داعش در رقه و 
سپس دیرالزور، که آخرین سنگر مھم آن است، 

  می توان کار داعش را پایان یافته تلقی کرد؟

  

  

  

  

ھای متفاوتی از آن  برآمد داعش ھمراه با تحلیل
بود: بسیاری در ابتدا آن را شوخی و حتی 
"بچگانه" تلقی کردند. اوباما آن را "نمایش 

ھای پرنفوذ امریکائی  جوانی" نامید و اندیشکده
از "خالفت کمیک" نوشتند. اما حیات سه ساله 
ً به روال  داعش نشان داد که تکرار تاریخ الزاما
"نخست، تراژدی و دوم بار، کمیک" نیست. 

آیند تاریخ" جنایاتی را  نیازی نیست برای "خوش
دستکم در حق  -که داعش به آنھا دست یازید 

کمیک (مضحک) نامید. شاید از  –قربانیان آنھا 
ً بسیاری  جمله درک ھمین نکته بود که بعدا

ھا از داعش را به آن سو متمایل کرد که از  تحلیل
جان را ترسیم کنند، تا آنجا  ه ای سختآن پدید

رودرروئی بسیار بلند مدت با داعش را   که برخی
پیش بینی کردند. داعش اما یک دولت 
مستعجل از کار درآمد؛ دولت مستعجلی، که 

  بی بھره از توان تناسخ نیست.
ً تمام عواملی که می توانند برآمد داعش را  تقریبا

شدیدتر، توضیح دھند، گاه حتی به درجاتی 
ھنوز باقی اند. این عوامل را می توان به 
تاریخی، معاصر و تقویمی تقسیم کرد. شاید 

ھای مشابه را بایست تا  برآمد داعش و گرایش
ً شکل گرفته اما تعریف نشده  مناسبات تاریخا
ای، که مناسبات بین "جھان غرب" و "جھان 
اسالم" نامیده و تا جنگھای صلیبی کشیده می 

یری کرد. اما این عامل چندان کلی [و شوند، ردگ
مبھم] است، که می توان تأثیر آن را نه تنھا در 
بروز گرایشھای افراطی اسالمی، بلکه در ھر 
سمتگیری دیگری که پای این دو "جھان" در 
میان است، تشخیص داد. عامل مستقیمی که 
این برآمدھا را، به عنوان پیامدھای یک عامل 

د، ھمانا پیمان سایکس تاریخی، توضیح می دھ
بغدادی است. داعش، از زبان ابوبکر  ]١[پیکو –

در ھمان خطابه اش در مسجد النوری، درست 
بر ھمین نکته انگشت گذاشت و اعالم کرد که 

 –"آمده است تا میخ آخر را بر تابوت سایکس 
پیکو بکوبد." اعالم خالفت در عراق و شام 
(سوریه) و نفی عملی مرز بین این دو کشور، 
ً اقدامی بود برای نفی پیمان مذکور، که  مقدمتا

ھای بسیار در خاورمیانه، و  نشأ تنشوجودش م
داللتی بر "حق ھستی" داعش بوده است و 

  خواھد بود.
پیکو را می توان "ملتقای  –پیمان سایکس 

تاریخی و معاصر" دانست، و معاصر را تداوم 
ً تمام عیار سایکس  پیکو. البته در این  –تقریبا

ارتباط نباید نقش اتحاد شوروی را در زمان 
وری که در توازن قوای بین حیات آن و حض

المللی داشت، نادیده گذاشت. اما تا آنجا که 
موضوع مناسبات غرب با کشورھای خاورمیانه 
مطرح است، به واقع آنچه که در این رشتۀ 

جز در  -صدساله بر این مناسبات حاکم بوده 
با جوھر پیمان مذکور قابل  –مقاطع کوتاھی 

ان، از مقایسه است: از فلسطین تا افغانست
لیبی تا عراق: مناسباتی مبتنی بر 
"آقامنشی"، نابرابری و سرکوب یا حمایت از 

  حاکمیتھای سرکوبگر.

ً با نابرابری  با این حال پیدایش داعش صرفا
مناسبات غرب و کشورھای خاورمیانه، و نفرت 
و نکبت انباشته شدۀ ناشی از این مناسبات 

ن و قابل توضیح نیست. از فلسطین تا افغانستا
از لیبی تا عراق، سروکار مردم این کشورھا با 

ھائی فاسد، مستبد و ناکارا بوده  حاکمیت
است. مقابلۀ "میھن سوز" بشار اسد با 
مطالبات دموکراتیک مردم سوریه پیش از آن که 
کار به جنگ داخلی "خونشار" کنونی بیانجامد، 

ملت  –نمونه ای استثنائی از مناسبات دولت 
امبرده نبوده است. اکنون دیگر در کشورھای ن

تردیدی باقی نمانده که اجحافات نوری المالکی 
 -بھره مند از حمایت جمھوری اسالمی  -

نسبت به پیروان تسنن در عراق، در شکل 
 ً گیری تمایالت افراطی در این کشور و مشخصا
در شکل گیری داعش نقش بسزائی داشته 
است. پیشروی شگفت انگیز داعش در مقطع 

ً ن خستین پس از اعالم موجودیت، مشخصا
مرھون حمایتی بود که از جانب این گروه ھا 
نصیب آن شد و افول آن درست زمانی آغاز 
شد، که "حمایت مردمی" از آن رو به افول 

ھای افراطی خشونت ورز بدون  نھاد. گرایش
استثنا در کشورھائی سر برآورده اند که 

شکافھای ملت در آنھا از زمره  –شکاف دولت 
  فعال بوده است.

  

  

  

  

  

  

  

امروز موصل و فردا رقه آزاد خواھند شد؛ از 
داعش. اما چه نیروھائی قرار است بر مردم 
این شھرھا حاکم شوند؟ آن چه امروز در 
سوریه و در اطراف رقه می گذرد، بی شباھت 
به روزھای پایانی جنگ جھانی دوم نیست. 

در  ھمه نیروھا می کوشند جای پای خود را
پھنه ای ھر چه گسترده تر محکم کنند: بشار 
اسد، امریکا، روسیه، ایران، اسرائیل، 
عربستان، ترکیه نیروھای سوریۀ دموکراتیک،... 
و این در حالی است که اگر بتوان یک مشخصه 
و وجه مشترک بین این نیروھا یافت، آن چیزی 
جز شکاف عمیق با مردمی که می خواھند بر 

، نیست. اگر روابط مردم و آنھا حاکم شوند
نیروھای سیاسی کردستان سوریه استثنائی 
ً استثنائی است که  بر این قاعده اند، این دقیقا

شمارش معکوس روزانۀ حیات 
داعش مدتی است آغاز شده 
است. اما آیا با سقوط داعش در 
رقه و سپس دیرالزور، که آخرین 

ی توان سنگر مھم آن است، م
کار داعش را پایان یافته تلقی 

 کرد؟

امروز موصل و فردا رقه آزاد 
خواھند شد؛ از داعش. اما چه 
نیروھائی قرار است بر مردم این 

 شھرھا حاکم شوند؟
با این حال پیدایش داعش 
ً با نابرابری مناسبات  صرفا
غرب و کشورھای خاورمیانه، 
و نفرت و نکبت انباشته شدۀ 

مناسبات قابل ناشی از این 
توضیح نیست. از فلسطین تا 
افغانستان و از لیبی تا عراق، 
سروکار مردم این کشورھا با 

ی فاسد، مستبد ھائ حاکمیت
 و ناکارا بوده است



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨٥ شماره    

 !خصوصی سازی ویرانگر را متوقف کنید   
  

 صادق کار                                

ن طبق اخبار منتشر شدە، کارخا
ماشین سازی ھپکو سازندە ماشین 
  آالت راە سازی ک چندی پیش توسط

شرکت    ب سازمان خصوصی سازی 
"ھیدرو اطلس" واگذار شدە بود، ب 
دالیلی ک ب درستی گفت نمی شود، 

تیر ماه ب طور ناگھانی و بدون  ١٨از 
کارگر  ٩٠٠اطالع قبلی تعطیل و قریب 

ب  شاغل در آن ظاھرا برای دو ھفت
مرخصی اجباری فرستادە شدەاند. قابل 
ذکر است ک پیش از این این شرکت 
بزرگ صنعتی و مھم ب شرکت "واگن 
سازی کوثر" واگذار شدە بود ک دوبارە 
آن را ب شرکت خصوصی ھیدرو اطلس 
واگذار کردند و سرنوشت یکی از 
واحدھای بزرگ صنعتی و مورد نیاز 

کسانی کارگر ماھر را ب  ٩٠٠کشور با 
سپردند ک معلوم نیست قابلیت ادارە 
آن را یا به مانند اسالف خود این واحد 
شنعتی را به سوی نابود خواھند 

 کشاند.
طبق اخبار رسیده، در نخستین قدم، 

مالک تازە ھپکو زیر قول و قرار خود زده  
و از پرداخت دیون مالک قبلی ب کارگران 
سر باز می زند و به ھمین خاطر 

 ان را به اعتصاب سوق داده است.کارگر

 

  

  

  

  

  

مسئوالن دولتی از انتشار آمار مربوط ب 
تعداد واحدھای عمومی واگذار شدە ب 
بخش ب اصطالح خصوصی و نام و 
نشان مالکان آن ھا ب دالیلی ک چندان 
برای مردم ناشناخت نیست، عمدا 

به ھمین دلیل ب جز  خوداری می کنند،
ر شخصی یافت مسئوالن مربوط کمت

می شود ک از تعداد واقعی واحد ھای 
  واگذار شده اطالع دقیقی داشت باشد.

با این حال، از مجموع گزارشات و 
آمارھایی ک بطور جست گریخت در 
البالی مطالب برخی سایت ھا و رسان 
ھا منتشر می شوند، از آن جمل آمار 
مربوط ب شاغالن بخش ھای دولتی، 

ی ک اخیر در سایت خصوصی و تعاون
خبرگزاری مھر منتشر شد، تعداد 

واگذاری ھا ب بخش خصوصی یا ب عبارتی 
ب اطرافیان رژیم، در قالب خودمانی سازی 
صنایع با قیمت بسیار نازل و تسھیالت زیاد 

به عنوان نمون خبر واگذاری    واگذار شدەاند.
پاالیشگاە کرمانشاە ب بھای نازل ب 

شود دست اندرکار  شخصی ک گفت می
لبنیات است، یکی از تازە ترین نمون ھای 

   این ب اصطالح خصوصی سازی ھاست.

از آن گذشت دولت ب ھنگام واگذاری ھا ک 
بیشترشان ب صورت رانتی انجام می گیرد، 
ھیچ تعھدی نسبت ب رعایت حق و حقوق 
کارگران از کارفرمایان و تداوم تولیدی ماندن 

به  ز خریداران طلب نمی کنند. این واحد ھا ا
ھمین دالیل است ک ھم روز شاھد، 
تعطیلی واحد ھای تولیدی و اخراج کارگران 
شان و یا موجی از اعتراض ھا و اعتصاب ھا 

  روب رو ھستیم.  ی کارگری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متاسفان در اثر ھمین مسائل اکثر واحدھای 
تولیدی با سابق ک قبال بخش بزرگ و حتی 

یاز یک سری کاالھای مورد نیاز مردم را کل ن
تامین می کردند، مانند، ارج، آزمایش تعداد 
زیادی از کارخانه ھای نساجی، فوالد و غیرە 
از کار بازماندە و کاالھایی ک آنھا تولید می 
کردند، اینک از خارج وارد می شوند و 
. ھمین  واحدھای تجاری جایشان را گرفت

ای از شرکت ھپکو بخش قابل مال حظ
ماشین آالت ساختمانی و راە سازی مورد 
نیاز کشور را تا کنون تولید می کرد، تعطیلی 
این واحد ب معنی آن است ک عالوە بر 
بیکاری چند ھزار تن ک بطور مستقیم و غیر 
مستقیم شغل شان وابست ب وجود این 
کارخان است، محصوالت این کارخان از این 

  ارد شود.پس بایستی از خارج و

بیھودە نیست ک ورود ب بازار مصرف ایران  
بین شرکت ھای خارجی این ھم ھواخواە 
دارد و ھم از مزیت ھای این بازار دم می 
زنند و بازار کشور از کاالھایی ک قبال در 
ایران تولید می شدند اشباح شدە است. 

چرا نباید ترتیبی دادە شود تا بازار پر 
در خدمت تولید طرفدار مصرف ایران 

  داخلی قرار گیرد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعطیلی واحدھای تولیدی در شرایطی  
صورت می گیرد و آمار بیکاری ھمچنان 
، دولت مرتب وعدە  فزونی می گیرد ک
حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال 
می دھد. بی دلیل نیست ک در اوج این 
گون تبلیغات، آمار بیکاری مطابق آخرین 

ای رسمی طی بھار سال جاری دادە ھ
در واقع  یک درصد رشد نشان می دھد.

زیر لوای خصوصی سازی اموال عمومی 
 ک ماحصل رنج و زحمت میلیون ھا ایرانی
است، ب بھای نازل ب بستگان و نزدیکان 
رژیم واگذار می شود و در اثر آن تولید 
ملی ب سوی نابودی سوق دادە می 

ھا و آموزە ھای شود و ھمراە با آن مھارت 
و  تولیدی چند ده سال فنا می گردد

صاحبان واقعی اموال عمومی فقیر و بیکار 
می گردند و ھم حق و حقوق انسانی 
شان از آنان سلب می شود تا عدە 
محدودی سرمای دار و تاجر و دالل حاکم 

 بر ثروت ھایشان بیفزایند.

کارگران حق دارند با این نوع خصوصی  
ام و رانتی مبارزە کنند و سازی بد فرج

اجازە ندھند از این طریق تولید ملی و 
اشتغال را نابود و فقر و بی عدالتی را 
توسع دھند. الزم است ھم آنھایی ک 
با خصوصی سازی و پیامدھای زیان بار آن 

زبان با کارگران از دولت مخالفند، ھم
بخواھند خصوصی سازی را متوقف 

و نام  ذار شدە اسامی واحدھای واگ کند،
مالکان جدید و کم و کیف واگذاری ھا را در 
اختیار عموم قرار دھد و بر رعایت حق و 
حقوق کارگران در واحدھای خصوصی 

  سازی شدە اعمال نظارت کند.

 

کارگران حق دارند با این 
نوع خصوصی سازی بد 
فرجام و رانتی مبارزە کنند 
و اجازە ندھند از این طریق 

اشتغال را تولید ملی و 
نابود و فقر و بی عدالتی را 

 توسع دھند

بی دلیل نیست ک در اوج 
این گون تبلیغات، آمار بیکاری 
مطابق آخرین دادە ھای 
رسمی طی بھار سال جاری 

د نشان می یک درصد رش
در واقع زیر لوای  دھد.

خصوصی سازی اموال 
عمومی ک ماحصل رنج و 
زحمت میلیون ھا ایرانی 
است، ب بھای نازل ب 
بستگان و نزدیکان رژیم 

 واگذار می شود

الزم است ھم آنھایی ک با 
خصوصی سازی و پیامدھای 

زبان با زیان بار آن مخالفند، ھم
کارگران از دولت بخواھند 
خصوصی سازی را متوقف 

اسامی واحدھای واگذار   ،کند
و نام مالکان جدید و کم  شدە 

 و کیف واگذاری ھا را در اختیار
 عموم قرار دھد

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



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٨٥شماره     

چیست؟ در میان مسائلی که در ایران وجود » ی بنیادی ایران مسئله«ایران این است:  ی ترین پرسش امروز ما درباره شاید بتوان گفت مھم
محیطی تا بحران جنسیتی، و از خطر فروپاشی اتحاد ملی تا  دارند، از مذھب و ناسیونالیسم گرفته تا تبعیض و استبداد، از بحران زیست

ی مرکزی در ایران ھم سخن گفت؟ در میان مسائل گوناگون و  به نام مسئلهتوان از چیزی  گریز از مرکز، آیا می ھای قدرتمندِ  ظھور جنبش
 ھایی که با آن مواجھیم، پرسش مرکزی و بنیادین ما کدام است؟ بحران

توان از  است؟ و آیا می  بودن به چه معنی ھای اساسی دیگری نیز مطرح است: ایرانی پرسش  ،»ی ایران چیست؟ مسئله«پرسش  در کنار
  ی ایرانیان به معنای حقوقی آن خواھد بود؟ نوان منافع ملی یا منافع ایران سخن گفت؟ این منافع ملی چیست و آیا شامل ھمهچیزی با ع

طرح کرده » ی بنیادی مسئله«آشنای ایرانی، پاسخ خود را به  در اولین بخش از این مجموعه، دکتر محمدرضا نیکفر، نویسنده و روشنفکر نام
او در پاسخ خود کوشیده است » در معنایی مطلق وجود ندارد.  چیزی به اسم "پرسش بنیادین ایران"«ند که به زعم او ک است. او تأکید می

بینشی «و برخاسته از » نوعی بنیادگرایی«ی بنیادی را  نشان دھد که ایران با مسائلی چندگانه مواجه است و سخن گفتن از یک مسئله
  کند. توصیف می» مابعدالطبیعی

  حیدریمحمد 

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

ای است که چون آن را  ھاست، انکار وجود مسأله ی مسأله چیست؟ پاسخ این مقاله انکار وجود مسأله» ی ایران مسئله«
ای است و  ای از مسائل دارد که بخشی از آنھا جھانی و منطقه شوند. ایران مجموعه ی مسائل حل می حل کنیم بقیه

ی سیاست اکنون مانعی  تر از برخی دیگرند. حوزه ی اخیر برخی آشکارا مھم طور ویژه ایرانی. در میان دستهبخشی به 
ی سیاسی در کشور، آن را ھم  ی مسأله ھای دیگر است. با وجود اھمیت ویژه ی مسائل در حوزه اساسی برای حل بھینه

نمایی مسائل  تواند عرصه را باز کند برای جلوه مسأله، تازه میھا بدانیم، چنانکه تحولی در این  ی مسأله توانیم مسأله نمی
اند. ورای مسائل زمانه، مسائلی وجود دارند که پایدارند و  ی سیاسی بوده تر از مسأله دیگر، مسائلی که شاید دریابیم مھم

سائل قرار دارند: ی مشکالت سیاسی و اجتماعی مطرح، در نھایت این م مختص ایران و ایرانی نیستند. پشت سر ھمه
کشی، تبعیض، خشونت، و مشکل محیط زیست. این مسائل را اگر در نظر گیریم، مسحور  بھره

ً مسأله ایدئولوژیک نمی ھای گویی مسأله   ھای ایدئولوژی ایرانی. گویی شویم، مشخصا

   

  »ی بنیادی لهئمس«انکار وجود  

مندی  دارد. در ذھن ما ھم وجود داشته باشد، به این معنا نیست که ھستیدر معنای مطلق وجود ن» پرسش بنیادین ایران«چیزی به اسم 
ِ تبیین  –ھای آن که  ی مسأله مند است و مسأله شناسانه مسأله که ھستی» ایران«ھست به اسم  ھر پرسشی به آن بر  –در سطح

پرسش «تواند شد. تصور وجود چیزی به نام  خوانده» پرسش بنیادین ایران«و پرسش مربوط به آن » ی بنیادین ایران مسأله«گردد،  می
زنِی بنیادیِن بنیادگرایی به این معنا نیست که برای  نوعی بنیادگرایی است و برخاسته از بینشی مابعدالطبیعی است. واپس» بنیادین ایران

شناسِی  ه، در پدیدارشناسی، ھستیای را عمده نخوانیم. در آن چیزی ک ای یا موضعی مسأله مسائل اولویت در نظر نگیریم و در ھر حوزه
تواند به شکل معنامندی مطرح باشد، چون ما در ھر مورد  شود، پرسش بنیادین می ) خوانده میregional ontologyای یا موضعی ( منطقه

ھای  واقعی برای آزمون ھایی گویی و امکان ھایی واقعی در برابر یاوه ھای ممکن را در برابر خود داریم، در نتیجه مانع ای از تجربه پھنه
  بخش وجود دارند. فیصله

  لهئتاریخ مس 

اینک ھست. در  چه ھم گاه که موضوعی به نام ایران مطرح باشد، آن ھم گویا ورای آن آورد، آن به این یا آن شکل سر بر می» پرسش ایران«
شان یا  گاه که پای موجودیت شوند، آن ی مسأله میھای دیگر، چنین موضوع ھا با یک ھا و تقابل آن گیری دولت−ملت عصر جدید، عصر شکل

اما پیش از عصر جدید ھم » ایران«ھا در میان باشد.  ی قدرت نمایی در شبکه شان برای تثبیت جایگاه خویش و قدرت کیفیت وجودی
می نامدار وجود داشته است. به موضوعیت دارد، در سطح قدرت دولتی، البته نه ھمواره به عنوان دولت یا کشور. ایران پیوسته به صورت نا

گرفته و از این  سرایی ھم قرار می پیوندانیدند. موضوع داستان ھای دیگر می ھا و مفھوم دادند و نام آن را به نام ھایی نسبت می آن صفت
رد، بر نھد که گویا روحی دا یک شخصیت مجازی است که روایت چنین بر می» شخصیت«ی روایی یافته است. این »شخصیت«طریق 

ی  واره این شخصیت». تاریخ ایران«شود به نام  شود. در درازمدت، شخصیت اصلی روایتی می شود، آزرده می انگیزد، شادمان می می
ایران و «و » داد داد و بی«ھای حماسی دو موضوع مھم وجود دارد که با دو تقابل  ی بنیادین ندارد. در داستان تاریخی چیزی به اسم مسأله

تقابِل خیر و شر است،   نیست. محور حماسه» ی ایران مسأله«ھا  شدنی ھستند. اما ھیچ یک از این ، مشخص»ایران و انیران«یا  ،»توران
ِ ایران نیست. امری وجودی است و چنین نیست که به ایران یکسر خیر تعلق گیرد و به جز ایران شر. پس روا نیست -اما این تقابل خاص

  ی حماسه ایران. ر و شر و معرفی آن به عنوان مسألهساختن چیزی از تقابل خی

ھای  ی آب در بخش اعظم اقلیم ایران سخن گوییم، یا گسست توانیم از مسأله جا می از اسطوره گذر کنیم و به واقعیت بپردازیم. در این
ھا. اما ھمه را که  رتأثیر در آن و ھمانندھای اینھا، یا ستیزھای دینی پیاپی و پ ھا و غارت ای که در ظرف ایران رخ داده به دلیل ھجوم  تمدنی

ً ما قادر ھستیم، و لزوم  پذیر کنیم و به یک مسأله دیگر برگشت ھا را به یک توانیم مسأله با ھم در نظر گیریم، نمی ی مرکزی برسیم. طبعا
پیش بریم. در این حال، آن موضوع خاص  کند، که توصیف و تشریح تاریخی خود را گرد موضوعی خاص محدود نگه داشتن داستان ایجاب می

ای را بررسی  شویم اگر مدعی شویم روایت ما روایت جامع است و ما مسأله سازد. اما بنیادگرا می ی بنیادین را می برای آن روایت مسأله
ً اگر اقلیم ایران پرآب بود، مس ی مھم دیگری را توضیح می ایم که وجود و پویش ھر مسأله کرده کردند، یا اگر در  ائلش فرق میدھد. طبعا
کرد و فکر  ی نظری پیشرفت می داشت. یا اگر در ایران اندیشه آمد، اکنون سیمای دیگری می ی آن مدام گسست تمدنی پیش نمی پھنه

» اگرِ « مسأله ساخت و از» اگر«روا نیست از   سیاسی وجود استوار تنومندی داشت، اکنون ایرانی در یک موقعیت فکری دیگر بود. اما
ی  درست است، پس الف (در بیانی منفی) مسأله» گاه ب اگر الف، آن«ی  ی بنیادی. یعنی روا نیست که بگوییم چون گزاره بنیادی مسأله

شود که ب پ نباشد. مثال: اگر در جایی پیوستگِی تمدنی وجود داشته باشد (الف)، کشوری که  سازد، چون وجود آن باعث می ب را می
  ...اش گسسِت تمدنی است.  کند (ب). ایران رشد نکرده است، پس مسئله رشد میجاست  در آن

  ٦ادامه در صفحه 

 در نقد ایدئولوژی ایرانی –مسأله ایران 
  

  محمدرضا نیکفر
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  ٦صفحه     ٨٥شماره     

  ... مسأله ایران
  ٥ادامه از صفحه 
توانند مدعی بنیادی  رسیم که ھمه می ای. به ھمین شیوه، به تعدادی حکم جدی دیگر می ھا بھرهای از حقیقت دارد، اما تن این حکم بھره

  کنند تا تصویر کامل شود. کند، اما ھمه در کنار ھم کمک می بودن باشند. ھیچ یک به تنھایی تصویری کامل از واقعیت عرضه نمی
ی آفریقا،  ی یھود، مسأله ی آلمان، مسأله ی ایران، مسأله چون مسألهشوند  در عصر جدید، به شکل پرمعنای پرزوری، مسائلی طرح می

توان به  شود و نمی تر از ھمه تلقی می ای وجود دارد که مھم ی آمریکای التین، و ... ھر یک از این موردھا بسته به وضعیت مسأله مسأله
ً از منظر تاریخی آلمان مث مسائل دیگر پرداخت بی آن که به آن مسأله برخورد کرد. مسأله ی زوال  نویسی استاندارد دانشگاھی، در فاصله ال

ی  ی آفریقا مسأله ی اتحاد است؛ مسأله ھای آلمانی به دست بیسمارک، مسأله ژرمنی تا متحدسازی امارت- امپراتوری مقدس ُرمی
  ماندگی است. استقالل و غلبه بر عقب

  ی ایران در عصر جدید مسأله 
ی  ی حکومِت قانون استقالل و الزمه ی مرکب قانون و استقالل تقریر شد. الزمه ی ایران در قالب مسأله در عصر مشروطیت، مسأله

ی دولِت مستقِل  شد پرداخت، مگر این که با مسأله ای نمی ی عمده استقالل استقراِر حکومِت قانون بود، و در کشور به ھیچ مسأله
شوند، دگرگونه  شویم. مسائل قانون و استقالل به صورت نسبی حل می وی میقانونی درگیر شد. از عصر مشروطیت وارد عصر پھل

ھای  ی سوژه شود، اما به دلیل این که ھمه تر می شوند. جامعه پیچیده یابند و با مسائل دیگری درآمیخته می شوند، ابعاد دیگری می می
شدند و تقلیل  سادگی به عنوان ابژه محسوب میدادند، در ایدئولوژی سیاسی به  اجتماعی عاملیت سیاسی خود را نشان نمی

ً به چیزی دور از واقعیِت وجودی می ی  ی ھر یک از آنان به مسأله شدند. و این ھمه برای آن بود که مسأله شان تبدیل می یافتند. احیانا
فشار و سرکوب. چنین بود که در   سازی قرار گرفتن در موقعیت تنگناست، موقعیتی ناشی از دیگری برگردانده شود. یک عامل این ساده

ھای سیاسِی مخالف کمابیش  ی گروه ی اصلی ایران. ھمه ی دیکتاتوری شاه تبدیل شد به مسأله طیف سیاسی چپ و ملی، حل مسأله
ن توا ی مھمی نمی توان در کشور حل کرد یا به صورتی درست و اصولی در جھت حل ھیچ مسأله ای را نمی باور داشتند که ھیچ مسأله

ی دیکتاتوری طرح  ی دیکتاتوری شاه به عنوان مسأله ی دیکتاتوری شاه را حل کرد. اما خود مسأله گام برداشت، مگر این که نخست مسأله
ی  به عنوان مسأله» ی ایران مسأله«ھایی در جامعه و فرھنگ دارد. طرح  شد که استبداد چیست، و چه پایه شد، یعنی پرسیده نمی نمی

  ی دیکتاتوری به دیکتاتوری شاه. ی مسائل به دیکتاتوری و فروکاسِت مسأله سازی بود: برگرداندن ھمه حاصل دوگونه ساده دیکتاتوری شاه

و به  دیکتاتوری را تازه ما پس از انقالب شناختیم، چون انقالب و قدرتِ پاگرفته با آن به ما اجازه داد مفھوم دیکتاتوری شاه را تجزیه کنیم
ی دیکتاتورِی والیی به ما آموخت که استبداد را انواعی  مندی و تکرارپذیری اجزا و کلیتش دقت کنیم. تجربه ش و ریشها جزء دیکتاتوری

ای در جامعه و فرھنگ  ھای آن، منحصر ندیدن آن به یک حکومت یا یک حاکم است؛ پس باید دید چه ریشه است. آگاھی بر تنوع شکل
بالفاصله پس از انقالب مطرح نشد. فضای ھیجانی و پر از درگیرِی پس از انقالب ابتدا با خود  یابِی استبداد دارد. اما موضوع ریشه

ی مخالفان  ی ایران برای او مسأله خواست قدرت خود را حفظ و تحکیم کند، از این رو مسأله بینی آورد. نیروی به قدرت رسیده می ساده
تر از این  نھادند مسأله پییچده سیده بود. اما به تدریج نظراتی مطرح شد که بر میی مخالفان ھم نیرویی بود که به قدرت ر بود. مسأله

شدنی نیست که بر حسب اتفاق یا با دسیسه و فریب قدرت  تنھا به عنوان گروھی معرفی  ھای سیاسی است، نیروی حاکم درگیری
ترین فکری که به تدریج جا باز کرد  کند. بانفوذترین و جدی می گرفته باشد، و چنین نیست که اینک تنھا با اتکا به سرکوب قدرت خود را حفظ

ی عصر جدید تا انقالب  توانست طرحی به دست دھد از تاریخ ایران از آستانه دید، و می ی ایران را به صورت تقابل سنت و تجدد می مسأله
  شدند. یافتند و تفسیرپذیر می ھای مختلف جایگاھی می که در آن رخدادھا و پدیده ١٣۵٧

  ایدئولوژی ایرانی 
ایدئولوژی «ی طرح سازگاری بیشتری با  شناسانه. این شیوه شناسانه مطرح شد تا جامعه اما موضوع تقابل سنت و تجدد بیشتر ایده

دارد،  ھا توجه دارد. به نیروھای اجتماعی ھم که نظر بیند و بیشتر به ایده ای است که ساختارھا را نمی داشت که ذھنیت چیره» ایرانی
ی ایران،  اِی جامعه ذھنیتی است درخور شکل توده» ایدئولوژی ایرانی«بیند تا موجوداتی واقعی.  ھا را بیشتر به صورت ایده می آن

ی نفتی دولتی است تا  ھای سیاسی، و اقتصادی که تحلیل آن بیشتر مستلزم نگاه به بودجه ی مدنی، ضعف حزب رشدنیافتگی جامعه
کند. از سوی دیگر تناسب دارد با سنت ادبی که  ه موضوع تولید و تصاحب ارزش را در سطح اجتماعی بررسی میای ک اقتصاد سیاسی

  عنصر تجزیه و تحلیل در آن ضعیف است.
ی  مسأله«است که گویا به سبب کارکرد مخرب نیرویی مزاحم مغشوش شده است. » ایران«ای از  ی ایده ایدئولوژی ایرانی تولیدکننده

ھای  ھای تبیین کننده است. تفاوت ی ایدئولوژی ایرانی است. مسأله از منظر این ایدئولوژی آن نیروی مزاحِم مغشوش برساخته» ایران
شناسانه چگونه تبیین کنند و چه قدرت و ھیبتی به آن نسبت دھند.  ساز را ایده گردد که نیروی مسأله ایدئولوژیک مختلف به آن بر می

ھای سست و لرزان وارد عصر جدید شد، و نتوانست قدرت و ھیبتی بیابد  کند که چرا ایران با گام ن پرسش آغاز میایدئولوژی ایرانی با ای
ھای شکوه و عظمت را از سر گذرانده است. از ھمان ابتدای طرح این پرسش در ادبیات مشروطیت، به آن  ای که دوره درخور کشور تاریخی

از ایران تولید شد و بحث رفت روی مسائلی که این ایده با آن مواجه بوده است و باعث شده که  ای شناسانه پاسخ داده شد. ایده ایده
  نتواند خود را بر نماید.

ھای آن تقلیل سنت به مسلمانی، بود. سید جواد طباطایی گفت که فکر سیاسی  یک نظِر بانفوذ مقصر دانستن سنت، و در یکی از روایت
ِ  در سنت زوال یافته بود و این ً  سازد. آرامش دوستدار، پیشتر از او، به شکل افراطی را می» ی ایران مسأله«زوال اساس تری گفت که اصوال

امتناع تفکر در فرھنگ آن است. نظر جریان موسوم به نواندیشان یا روشنفکران » ی ایران مسأله«فکر در سنت ایرانی وجود نداشته و 
ی تشیع این است که  ی تشیع است و مسأله ی ایران مسأله مشابه معرفی کنیم: مسأله توانیم به عنوان دیدگاھی دینی را ھم می

  اصالح نشده و نو نگشته است.
سازند، انبوه  روند، گرد ایده روایتی کالن می شناسانه پیش می ھا این است که به زعم خود ایده گویی ی این مسأله ی ھمه مشخصه

ردانند، از علیِت روایِی دور (چون کوروش ...، پس ما ... / چون ساسانیان ...، پس ما ... / چون گ مسائل و عوامل را به یک مسأله بر می
ِ توضیح محمد ...، پس ما .../ چون فلسفه شناسِی آنان  کنند. ایده گِر تاریخی درست می ی اسالمی ...، پس ما ...) علیتِ مشخص

برد که ویژگِی آن » ایدئولوژی ایرانی«توان زیر مفھوم جامع  ایدئولوژیِک آنان را میی پندارھای  چنان که گفته شد، ھمه ایدئولوژی است؛ آن
گنجد که  گرایی می  ھای مابعدالطبیعی(شده) است. خود این ایدئولوژی زیر چتر فکری ملی ندیدن جامعه و ساختارش و چسبیدن به ایده

ی  بخش در آن، و تصنعی بودن ھمه ھای ھویت ھا و روایت وع تجربهھای اجتماعی و فرھنگی در درون ملت، تن ی آن ندیدن شکاف مشخصه
گرایی کثرت و تنوع و شکاف و گسستگی را به وحدت و ھمسانی و یکدستی و پیوستگی تبدیل  ی آن است. ملی کننده  مرزھای معین

ھای ملی، دنبال مقصری  ھا و ناتوانی کند، افسرده از شکست ی آن رجزخوانی نمی جایی که درباره سازد و آن کند، از ملت ایده می می
ً  است. مسأله» ایدئولوژی ایرانی«گویِی   ی مسأله گردد تا مشکالت را بر گردن آن اندازد. این انگیزه می گویان البد راه حلی ھم دارند. مثال

ای است  کاری اھش محافظهاش خود اوست و زایشگ شھری است، نوزایشی که قابله ی سیاسِی ایران راه حل طباطبایی احیای اندیشه
  که نظام والیی ھم در نھایت پایه در آن دارد.

  کثرت و تنوع مسائل 

شان، و با بازنمودن این که بسیاری  ھای ایدئولوژیک بایستی مسائل واقعی کشور را گذاشت، در انبوھی و گوناگونی گویی در برابر مسأله
با  توانیم حل کنیم یا مھار کنیم، ھا را می تند، مسائل جھانی ھستند، و آنپذیرند، یعنی مسائل منطقه ھس از این مسائل مرز نمی
پذیر و  شھری. مسائل عمده به ھم تحویل گیری آرمان صلح و ھمکاری در منطقه و جھان، با نگرشی جھان مشارکت دیگران، با پی

  ..پذیر نیستند، تبدیل
   ٧ادامه در صفحه 



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه    ٨٥شماره     

  ... مسأله ایران
  ٦ادامه از صفحه 

ای که با گرفتن آن در دست کِل زنجیر  کند به دنبال آن باشیم، آن حلقه ای که لنین توصیه می ی طالیی گیرند. آن حلقه اما از ھم تأثیر می
  ھا عمده را از غیرعمده تمیز داد. بندی کرد، و میان آن توان و باید دسته اما میگیرد، وجود ندارد. مسائل را  در دست ما قرار می

ً این  ھای مختلف بر ھم تأثیر می ھای حوزه در این یا آن حوزه صحبت کرد. مسأله» مسأله«توانیم از  با این منطق، می گذارند، اما معموال
ی عمده را  ی دیگر را به صورتی ساده در مسیر حل قرار دھد. دو مسألها ی حوزه ی عمده در یک حوزه مسأله گونه نیست که حل مسأله

گونه نیست که ساقط شدن حکومت والیی خود  ی محیط زیست را. این ی حکومت استبدادی مذھبی را و مسأله گیریم: مسأله در نظر می
ط زیست را در وجه استقالل آن در نظر نگیریم، ی محی محیطی باشد، و مبادا چنین باشد که ما مسأله به خود به معنای حل مسائل زیست

  ی سیاسی کشور حل شود. ی عمده گاه باید به این مسأله باید بپردازیم که مسأله و تصور کنیم که تازه آن

  ی نظام والیی مسأله 
ی ایران است، توافق ی سیاس ی عمده است. در این باره که این نظام مسأله» والیت فقیه«ی سیاسی کشور وجود نظام  ی عمده مسأله

حفظ نظام از «آورد:  گونه به بیان در می کند، و نگاھش به خود را این عمومی وجود دارد. حتی خود دستگاه ھم در ھمین راستا فکر می
ه لزوم شود، که معنای آن باور ب خوانده می» سکوالر«به اعتبار وجه دینی و والیی نظام مستقر، موضع تقابل با آن » اوجب واجبات است.

  جدایی دین و دولت است.
توان  ی قدرت سیاسی فرو کاھیم؟ شاخص نظام مستقر را می پیشگان در عرصه اما آیا رواست که سکوالر بودن را به مخالفت با حضور دین

مھوری اسالمی، بینانه به ج شد در تاج خالصه کرد. با نگاه ساده قرار داشتن عمامه بر فرق سر آن دانست، چنان که نظام پیشین را می
شد و تصور  دار تقلیل داده می ی ایران در پیش از انقالب به تاج شود، چنان که مسأله مسأله در عمامه و حذف آن راه حل تلقی می

شد و نه رژیم والیی  شوند. اما نه رژیم سلطنتی در تاج خالصه می ی مسائل ایران حل می شد تاج که از تارک دولت حذف شود، ھمه می
ی آن است.  وری عمامه فروکاستنی است. ھم نظام شاھی یک نظام تبعیض بود، ھم معرف کامل نظام والیی آپارتایِد خودویژهبه سر

ی آن را سکوالر شدن  ی سیاسی در ایران را نظام والیی و چاره ی عمده بنابراین اگر بخواھیم به عمق رویم، در جایی که مسأله
اش به عنوان رفع تبعیض معرفی کنیم و ھنجار و بایستگی عدالت  زاسیون را در معنای کنونی ایرانیخوانیم، سزاوار است که سکوالری می

  را بر آن ناظر بدانیم.
ی والیی و غیروالیی،  رژیم والیی نوعی رژیم آپارتاید است؛ تبعیض برقرار کرده است میان مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، شیعه

بندی معینی که  ی معینی با صورت ھا نه در ورای زمان و مکان، بلکه در جامعه ی و غیرخودی. این تبعیضمرد و زن، معمم و مکال، خود
دھد. در این  ھای آشفتگی و فساد و خشونت ساختاری آلوده است، رخ می داری است و به صورتی مزمن به بیماری ھمانا سرمایه

َشکال تبعیض، از منظر اقتصاد  شود. ھمه ی سوداگری و امتیازطلبی میای برا ی نمادین، وسیله دین، به عنوان سرمایه   ْجامعه ی ا
شان. از طرف دیگر،  ھا ھمچنین دارای عمقی فرھنگی و تاریخی ھستند، به اعتبار زمینه و پیشینه سیاسی، عمقی طبقاتی دارند. آن

  ی نظام با جھان است. ی دیگر تنش مداوم در رابطه لهای را در کشور فعال کرده است. مسأ ھای قومی و منطقه نظام آپارتایِد والیی گسل

» ی ایران مسأله«ای از مسائل بسیار مھم است. پس آیا رواست گفتن این که امروز  تافته بر این قرار، نظام والیی برانگیزاننده و حامل ھم
نگری و گم نکردن جھت تالش برای  اب از سادهتوان چنین گفت، اما برای اجتن ی برقرار بودن این نظام است؟ در تبلیغ سیاسی می مسأله

دگرگونی، پیوسته باید جمھوری اسالمی را به عنوان یک نظام تبعیض در نظر داشت و متوجه عمق طبقاتی، فرھنگی، و تاریخِی 
نی به ی سکوالریزاسیون در ایران است که به نحو روش ھای تشدیدشده با این نظام بود. ویژگی مسأله ھای مختلف تبعیض شکل

شود. پس از پایان کار رژیم والیی، زمانی که یک  ی عدالت پیوند خورده است، و تنھا به موضوع جدایی دین و دولت محدود نمی مسأله
گاه معلوم  پارلمان سکوالر بخواھد قانون خانواده را بنویسد، یا تعریف روزآمدی از مالکیت بدھد، یا تقسیمات کشوری را تغییر دھد، آن

تر عمق اجتماعی  شود. ھرچه بیشتر و دقیق ھای دولتی از معممان حاصل نمی د که سکوالر شدن نظام تنھا با گرفتن پستخواھد ش
ی مسائل به  نگرانه نگر باشیم، تضمین بیشتری وجود دارد که از فروکاستن ساده نگری محض، جامعه مسائل را ببینیم، یعنی به جای دولت

  م.ی نمایان سیاسی بپرھیزی مسأله

  سنت و دین
کند. از این  ی سیاسی نمایان کشور، یعنی برقراری یک نظام دینی، این ویژگی را دارد که مدام ذھن را متوجه سنت و دین می اما مسأله

گیرانه  ی ایران در سنت و دین دیده شود. نقد سنت و دین، که از زمان مشروطه آغاز شد، پی شود که مسأله رو، این گرایش قوی می
ی  ل نشده است. درگیری با رژیم والیی ما را به اجبار به یاد وظایف معوقه انداخته است. دین به خودی خود مسأله است، اما مسألهدنبا

ای از ُکدھا، نمادھا، مناسک،  ی محوری سیاسی در ایران عنوانی است بر مجموعه ایران تنھا دین نیست. دین ھمبسته با مسأله
که تنھا با دین در مفھوم محض آیینی و اعتقادی خود یکی نیست، اگرچه این در پرتو آن و آن در پرتو این  ھا ھا، و پیوستگی جداسازی

ای ببینیم میان  ی ِعلی ساده شود اگر رابطه کنند. نگاھمان ایدئولوژیک می ی نقد دین عرضه می گری وظیفه خطوط روشنی را برای پی
سال پیش، یا حتا فراتر از آن به نفس  ١۴٠٠ای در عربستان  مشکل ایران را به پدیده دستورھای دینی و احکام حکومتی، و در نھایت

  ای به نام دین، برگردانیم. پدیده

ای نیست که پشت سر مردمی قرار داشته باشد و در جھتی  چیز یکپارچه» سنت«ی سنت است.  ی دین، مسأله ھمبسته با مسأله
شان شود. گذشته، به عنوان سنت به طور کلی یا سنت دینی به طور  سنگینی کند و مانع حرکتخاص به آنان فشار آورد، یا بر دوش آنان 

ی معاصر. اما گذشته  تر، تأثیرگذار است در شکل حضورشان در حال، به قول راینھارد کوزلک، فیلسوف تاریخ، به صورت گذشته مشخص
ھای معاصر توضیح داده شوند. اگر بخواھیم  بندی باید با صورت شود که در اصل ھایی می ھا و دگردیسی برای معاصر شدن دچار جھش

ی ایران را با نظر به سنت دریابیم، الزم است از سنت معاصر عزیمت کنیم. اگر چنین کنیم، نقد ما ھم متوجه سنت ایرانی خواھد  مسأله
  بود ھم تجدد ایرانی.

  نقد ایدئولوژی 
ای است که چھل سال پیش انقالب کرد. در آن انبوھی از مسائل وجود دارند. و  از جامعه تر ی ایران پیچیده است، بسیار پیچیده جامعه

سازی مسائل، تقلیل  ھا ھستند. ندیدن مسائل، ساده ھایی که درگیر آن ھا فکر کنیم، انسان گوییم مسأله، بایستی به انسان وقتی می
پوشانند. موضوع  کنند، برخی مسائل را می ا برخی مسائل را برجسته میھ ھاست. ایدئولوژی گرفتن انسان  ھا نادیده ی این مسائل: ھمه

ً بی از این یا آن زاویه» ی ایران مسأله«مطرح در  پایه در واقعیت نیست، اما پرسش این است که: آیا این تمامی واقعیت  ی ایدئولوژیک لزوما
  شوند؟  پوشانده نمیشود، چیزھای دیگری  است؟ آیا با طرح آن در حالی که چیزی نمایان می

توان در مورد مسائل اساسی زندگی انسانی  ھای سیاسی و ایدئولوژیک وجود ندارد. اما می بندی یک شگرد جادویی برای مقابله با چشم
کشی، خشونت،  ھایی در مورد بھره ھایی اساسی را نھاد، پرسش ھا، پرسش حل  ھا و راه گویی حساس بود، و در برابر انواع مسأله

ً در مورد انواع مسألهتبع ھای اساسی.  شان به این موضوع توان کنجکاو شد در مورد توجه گویی در باب ایران، می یض، و محیط زیست. مثال
ً نباید در عنوان خود مدعی شود که دست کم به یکی از این موضوع توان پرسید که تا چه  ھا پرداخته است. اما می یک طرح تئوریک لزوما

کشی، خشونت،  کند. چھار موضوع اساسی بھره ھا کمک می برانگیز است و به نمایاندن آن ھای اساسی حساسیت ضوعحد نسبت به مو
توان به دنبال  ھای انسانی نمی پذیر نیستند، و این خود برھانی قاطع است در این باب که در جامعه تبعیض، و محیط زیست به ھم تقلیل

  العلل خوِد انسان است. ھا و علت ی مسأله ت. مسألهگش» العلل علت«و » ھا ی مسأله مسأله«

 آسو  :منبع



  

 

  

   ٨صفحه    ٨٥شماره     

 !ترامپ، یک فرصت طالئی برای ایران   
 پورمت فرخ نع                                

 

ھر شد. ترامپ با تعقیب نگرش ناسیونالیستی و مرکانتلیستی ، آمریکا بعنوان یک کشور منزوی ظا»جی بیست«در گردھمائی کشورھای 
الاقل تا خود از اقتصاد، در این نشست بار دیگر نشان داد ک آمریکا دارد راە خود را می رود، و مایل ب ادام نگاە نئولیبرالیستی ب اقتصاد، 

د جھانی رقم زدەاست ک بی گمان تاثیرات معین و مھمی بر آیندە قابل پیش بینی ای نیست. ترامپ وضعیت دشواری را برای آمریکا در بع
وضعیت داخلی این کشور بویژە در بعد اقتصادی خواھد گذاشت. اینک نھایتا نگاە ناسیونالیستی ـ مرکانتیلیستی ترامپ پیروز می شود یا 

در اینجا در شرایط فعلی آمریکا رقم می  ساختار نئولیبرالیستی اقتصاد آمریکا، خود پرسش مھمی است. اما بھرحال تضاد اصلی درست
مند ب آوردن طال و انبارکردن آن بعنوان پشتوان اقتصاد و پول کشور خود بودند،  با خورد. ترامپ بمانند اقتصادھای مرکانتیلیست ک عالق

 ، پول جای طال را گرفت است!اخاذی از کشورھا و وارکردن پول، در فکر ب حرکت درآوردن اقتصاد آمریکاست! در مرکانتیلیسم نوین

اما رفتار و نگرش ناسیونالیستی ـ مرکانتیلیستی ترامپ برای ایران فرصت بوجود آوردەاست. فرصتی ک می رود توان دیپلماسی ایرانی را 
  شدت و قدرت بخشد.

ک با سفر ترامپ ب عربستان  ، علیرغم رفتارھای تھاجمی ایاالت متحدە علی ایران»جی ھشت«رفتار رئیس جمھور آمریکا در نشست 
سعودی ب اوج خود رسید، در واقع گشودن یک فرصت دیگر برای دیپلماسی ایرانی در عرص بین المللی است. چنانچ می دانیم 
سیاست خارجی دولت روحانی ک بر اساس اعتدال و دوری از تندروی ھای دوران احمدی نژاد شکل گرفت است، توانست با ب تحقق 

ستن قرارداد برجام و جلب کشورھای جھان بویژە اروپا ب آن، تیزی ھای دیپلماسی کشورھای دشمن خو را ب نوعی بگیرد و ب آنان پیو
فرصت برافروختن جنگ را ندھد. در ماھھای اخیر ھم با ظھور ترامپ در کاخ سفید و عدم ھماھنگی دولتھای اروپائی با سیاست خارجی 

، عمال با بازی کردن در یک این کشور، فرصتی برای م انور دیپلماسی ایران بوجود آمدە است تا در کنار سیاست نزدیکی ب چین و روسی
، توان دیپلماسی خود را برای دورکردن خطر آمریکا و ھمپالگی ھایش برای حمل ب ایران را ب حداقل برساند. و ھم  عرص چند وجھ

ی ھشت، امکان مانور جمھوری اسالمی در عرص جھانی عمال بیشتر شدە، امری ک ب ضرر اکنون با انزوای بیشتر آمریکا در نشست ج
  آمریکا و ب نفع دولت ایران است.

اما واقعیت این است ک متنوع شدن عرص امکانات برای دیپلماسی ایرانی، ب معنی ضمانت امنیت این کشور نیست. زیرا ایاالت متحدە 
و ب تنھائی قادر ب انجام کارھای فراوانی است. امر کنترل این کشور بر معامالت بانکی در عرص جھانی، کماکان قدرت اول جھان است، 

خود فاکت غیرقابل انکاریست. بنابراین جمھوری اسالمی علیرغم بدست آوردن فرصتھای جدید در عرص دیپلماسی، اما نمی تواند 
ش ملی و نیز تضمین پیشرفت اقتصادی منوط ب عادی کردن رابط با آمریکاست. احساس امنیت و آرامش کند. ھنوز بعد امنیت و آسای

، چین و اروپا، جمھوری اسالمی را ب مرحل سھولت در عرص وجودی نخواھد رساند.   وارد شدن فاکت روسی

د، اما با خود حامل تغییرات ولی جالب اینجاست ک نوع نگاە و سیاست تندروھای آمریکا، علیرغم فشارھائی ک ب ایران وارد می کن
  مثبتی ھم ب نفع رژیم حاکم بر ایران ھم ھست!

و شاید این کمدی برخوردھا و نگاە تندروھا در ایاالت متحدە باشد ک علیرغم سخنان و مواضح تند و تیزشان علی جمھوری اسالمی، 
اند و موقعیت آن را در منطق و جھان تقویت کردەاند. ب عملکرد بوش پدر و پسر بنگرید ک  اماعمال آب ب آسیاب جمھوری اسالمی ریخت

با براە انداختن جنگ در عراق و سرنگونی صدام چگون موقعیت جمھوری اسالمی در منطق را تقویت کردند،... و یا حال ب عملکرد آقای 
  را باالبردە است! ترامپ بنگرید ک با سیاست انزواطلبان خود امکان قدرت مانور جمھوری اسالمی در جھان

 
  

  

  

  

ه روز پیش تا اعدام از دوازد ۵۶نھاد آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت : ١٣٩۶تیر ماه  ٢١سازمان حقوق بشر ایران، 
 اند. نفر با اتھامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده ٣١کنون شده است که از این تعداد 

تیر ماه (اول  ١٠ھا در ایران با شدت زیادی از تاریخ  بنابه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پس از یک ماه وقفه به مناسبت ماه رمضان اعدام
مورد آن را  ٧روز شده که تنھا  ١٢اعدام در طی این  ۵۶سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت جوالی) از سر گرفته شد. نھاد آمار 

  ھای رسمی اعالم کرده بودند. رسانه

  سازمان حقوق بشر ایران ضمن غیر انسانی خواندن این حجم از اعدام، خواھان توقف فوری اجرای مجازات اعدام در ایران شد.

ایم حتی در  روز شاھدش بوده ١٢ساعت که در این  ۴اعدام بیش از یک نفر در ھر «سازمان گفت:  محمود امیری مقدم سخنگوی این
  »جمھوری اسالمی ایران نیز کم سابقه بوده است و باید واکنش جامعه جھانی را به ھمراه داشته باشد.

زده محکومان  ھای شتاب اعدام«صورت گرفته است گفت:  ھا با اتھامات مربوط به مواد مخدر وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از این اعدام
مواد مخدر ھمزمان با بررسی طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر قابل درک نیست، مگر آنکه مسئولین قصد داشته باشند قبل از تصویب 

  »روبرو خواھیم بود.این طرح احکام بیشتر محکومین مواد مخدر را اجرا کنند که در آن صورت با یک قتل عام بزرگ 

محمود امیری مقدم از جامعه جھانی و جامعه مدنی داخل و خارج از ایران خواست که تا دیر نشده برای جلوگیری از یک فاجعه عظیم 
  انسانی واکنش نشان دھند.

اعدام شتابزده این زندانیان در مورد با اتھامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.  ٣١ھا  گفتنی است از مجموع این اعدام
حالی صورت گرفت که بحث تغییر مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر مجددا در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و قرار است سه 

نجات پیدا  تیرماه در صحن علنی مطرح و به رای گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح تعداد بسیاری از زندانیان از اعدام ٢٧شنبه 
کم پنج ھزار زندانی که با اتھامات مربوط به مواد مخدر به  تر از قوه قضائیه خواسته بودند که اعدام دست کنند. نمایندگان مجلس پیش می

 اند را تا اعالم نتیجه این طرح متوقف کند. اعدام محکوم شده

 

 

 ٤اعدام در ھر  ١روز گذشته: بیش از  ١٢در طی 
 !ساعت

 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه   ٨٥شماره     

  
 

ش خصوصی تن از کارکنان بخ ٢٠٠خرداد با درخواست اجرای طرح طبق بندی و استخدام بصورت رسمی توسط  ٣٠جمعی ک در ت
در دو استان دیگر ک   شرکت مخابرات مشھد در مقابل ساختمان مخابرات استان خراسان رضوی آغاز شد، با پیوستن کارکنان مخابرات 

ھایی مشاب دارند و ادام تجمعات مذکور در مراکز س استان ک از میان برداشتن قراردادھای موقت را ھدف قرار دادە اند، می  خواست
 یک حرکت سراسری عملی مزدبگیران برای از میان برداشتن قراردادھای اسارت بار موقت کار تبدیل شود. رود تا ب

مسئوالن ادارە مخابرات و کار استان ک در روزھای نخست شروع این حرکت حق طلبان و منطقی، حتی حاضر ب مذاکرە با کارکنان 
اعتصابیون و پیوستن تعداد دیگری از ھمکاران شان در استان ھای لرستان و اعتصابی نمی شدند، در اثر تداوم اعتصاب و پایداری 

خوزستان، اکنون مدیران شرکت مخابرات نگران سراسری شدن این اعتصاب کارگری ھستند، خبر ھای دریافتی حاکی است، مدیران 
  ر مقابل مرکز مخابرات خراسان رضوی شدند.روز، سرانجام مجبور ب مذاکرە با تجمع کنندگان د ١٤ارشد شرکت مخابرات پس از گذشت 

این بار نیز مسئوالن ادارە کار ک ھموارە در شکستن اعتصاب ھا نقش اصلی را ایفا می کنند و در بسیاری از موارد بازوی 
نیروھای امنیتی در سرکوب اعتصاب ھای کارگری ھستند و طی ده ھا سال بسیار در مدیریت این چنینی تجرب و تبحر 

کردەاند، می کوشند با دادن وعدەھای زبانی بی پشتوان و فریب دادن معترضان ب این حرکت پایان دھند، تا بتوانند  پیدا
، مجازات و زمین حرکت ھای مشاب آتی را از بین ببرنند و  در فرصت مناسب سازمان گران این تجمع را شناسایی،تصفی

مارگران موقت ک سودھای ھنگفتی را نصیب کارفرمایان می کنند، در نھایت مانع ب خطر افتادن قراردادھای استث
اما ھوشیاری و تجرب ھای پیشین تجمع کنندگان ک خواستار کتبی شدن توافقات بودند، مانع از کامیابی مسئوالن ذی ربط شد  شوند.

  اند و ب فوت و فن مذاکرە مسلط و مجھز ھستند.و اعتصابیون نشان دادند ک آن ھا نیز ب نوب خود ب اندازە مسئوالن تجرب اندوخت

خواست پایان دادن ب استخدام بر مبنای قراردادھای موقت و غیرقانونی کار ک توسط کارفرمایان و سرمای داران تحت حمایت مسئوالن 
گران قراردادی در بنگاە ھای دولتی ب کارگران و عموم مزدبگیران یدی و فکری تحمیل شدە، در واقع یک خواست سراسری است، ک کار

اقتصادی مختلف، منجمل کارکنان مخابرات و مخابرات روستایی تا کنون صدھا بار برای این خواست اعتراض و اعتصاب کرده اند. با این 
  وجود اما کارفرمایان ب خاطر سود مضاعفی ک از این بابت نصیب شان می شود، حاضر ب دست برداشتن از آن نیستند.

، ادام استخدام موقت را ب شکل کنونی برای کارفرمایان و دولت دشوارتر از پیش و  جود و گستردگی اعتراض ھا نسبت ب این مسئل
کرده است. علی ربیعی ک از میزان نارضایتی کارگران از گسترش فزایندە قرادادھای موقت مطلع است، در آغاز کار وزارتش برای آرام 

  مان دھی قراردادھای موقت را ب آن ھا داد.کردن کارگران وعدە سا

درصد کارگران با قرارداد موقت کار می کردند.  ٦٥در زمانی ک ربیعی وزیر کار شد، بنا ب دادەھای رسمی آماری حدود 
اما طی چھار سال وزارت ربیعی ن تنھا خبری از ب اصطالح" سامان دھی قرادادھای موقت" وعدە دادە شدە نشد، بلک 

درصد طی چھار سال وزارت وی  ٣٠ار کسانی ک با قرارداد موقت کار می کنند باز ھم ب روایت آمارھای رسمی آم
، ب جای دل خوش کردن ب این  بیشتر شد. نتیجتا دیگر کسی این گون وعدەھا را جدی نمی گیرد و کارگران و مزدبگیران می دانند ک

  دامات جدی و عملی در این زمین باشند.گون وعدەھا خودشان باید در فکر انجام اق

اعتصاب و تجمع ھای کارکنان قراردادی مخابرات برای اجرای طبق بندی مشاغل، تبدیل قراردادھای موقت ب رسمی و رفع تبعیض ھای 
ک از حمایت ھم شغلی ک در اثر قراردادھای موقت میان کارگران رسمی و قراردادی بوجود آمدە، ھم از این رو حرکتی است قانونی 

کارگران قراردادی در سراسر کشور برخوردار است و به ھمین خاطر زمین تبدیل آن ب یک حرکت جمعی بل قوە سراسری وجود دارد، 
الزم است ک تشکل ھا و فعاالن کارگری ب ھر شکل ک برای آن ھا امکان دارد، جھت پشتیبانی سایر کارگران و   و

  رزشمند و حق طلبان و قانونی صنفی حمایت کنند.مزدبگیران از این حرکت ا

خواست کارگران برخالف دولتمردان حامی سرمای داران و ثروتمندان، "سامان دھی قرارداد ھای موقت" ک ربیعی می 
برچیدن بساط قراردادھای   ،کوشد با کمک آن بساط قرادادھای ظالمان و غیر قانونی موقت را پھن نگاە دارد نیست

ممنوع کردن استخدام قراردادی و موقت در مشاغلی ست ک ماھیت مستمر دارند و اجرای مقاول نام ھای  موقت و
  ناظر بر حق اعتصاب و انعقاد قراردادھای دست جمعی ست. ٩٨و  ٨٧

دولتی نمی توانند به ھمین خاطر با فریب کاری و سرکوب تجمع ھا و اعتصاب ھایی ک در این راستا صورت گرفت و می گیرد، مسووالن 
اند   .خللی در عزم و ارادە زحمت کشان برای دفاع از حق و حقوق شان ب اشکال مقتضی وارد آورند. کما این ک تا کنون نتوانست

 

 اعتصاب کارگران مخابرات، مبارزە علی قرادادھای موقت گسترده تر می شود

 صادق کار

  حفظ برجام ...
  ١٠ادامه از صفحه 

خواھند برجام از بین برود تا تنش و تشنج در منطقه  ھای اینان نیستند که می این فقط ترامپ و اسرائیل و عربستان سعودی و مشابه
نیز خود در عمل و از پیش، علیه  -پاسدارانسپاه قدس سپاه  -اش در منطقه  ای و بازوی عملیاتی میدانداری کند، بلکه خامنه

ای و فرماندھی سپاه علیه  اند و ھمچنان ھم ھستند که چیزی نیستند مگر آفتی علیه "برجام". خامنه زدایی و رفع تشنج بوده تنش
"ھالل شیعی" خویش طلبی  اند زیرا که ازجمله حاضر به ابطال شناسنامه "مرگ بر امریکا"ی خود و دست برداشتن از جاه امنیت  صلح

ھا از موضع دفاع از برقراری مناسبات سازنده ایران با ھر دولت دیگر، که ماندن خودشان  نیستند! مسئله اینان نه مخالفت با زورگویی
و تنھا ربطی به منافع و مصالح ملی ما ندارند بلکه مخاطره انداز ھستی امروز  ھایی که نه و ماجراجویی  ھا است بر موضع زورگویی

  فردای مردم ایران ھستند!

دوست، حساس نسبت به حفظ استقالل و متعھد به رعایت حرمت ایران از سوی جھانیان، طرفدار تسلیم به  ھیچ ایرانی مردم
تواند دستاویزی باشد برای بدل شدن کشور ما به موش  گونه زورگویی از سوی ھیچ دولتی علیه کشورش نیست، اما این امر نمی ھیچ

ای آن. باید تکرار کرد که اکنون  ای زیر شعار ایستادگی در برابر "استکبار" و "اذناب" منطقه ه امریکا ستیزی توسط جناب خامنهآزمایشگا
ھای جھان و مقدم بر  فقط تضمین "برجام" که حتی حفظ آن نیز در گرو برقراری مناسبات سیاسی معقول کشور ما با ھمه دولت نه

ً ھمه با دولت امریکا در کاد ً و عمال ر مناسبات برابر حقوقی است. دولت روحانی ھم اگر بخواھد ناجی جدی "برجام" باشد، باید رسما
ھا  طلبی ای چھره کند. "برجام" اگر در سمت تثبیت "خود پیش نرود که الزمه آن ایستادگی است در برابر جاه علیه امریکا ستیزی خامنه

ً پذیرفتنی نخواھد بود که در صورت ھای دستگاه والیت، از توش و  و ماجراجویی توان خواھد افتاد و پس خواھد رفت! و آنگاه این اصال
   زمین خوردن احتمالی "برجام"، این ادعا علم شود که دولت مقصر نبوده است!



 
 
 

        

  
  

  ١٠ صفحه   ٨٥شماره     

یک جھانی در بحبوحه فشارھای سیستمات
ھای  بر جمھوری اسالمی، از جروبحث

پشت پرده حکومتیان نکته جالبی بیرون زد 
جو و  که خصلت نمای این نظام ستیزه

ھای کالن آن بود.  گذاری بیانگر کنه سیاست
این نکته که، حکومت براثر تداوم فشارھا 

است که   ناگزیر از گزینش میان دو گزینه
توانمندی  ھا اصل را رسیدن به یکی از آن

نھد و در این راه اگر الزم افتد  ای می ھسته
حتی باید با امریکا آشتی کرد، دیگری اما 
اساس را پابرجا ماندن بر امریکا ستیزی 

داند ولو به بھای کوتاه آمدن در برنامه  می
ای. با این خبر به  تجھیز به توانمندی ھسته

بیرون درز کرده، محرز شد که کانون تصمیم 
گیری در حکومت به این  تصمیمسازی و 

اصطالح ھم  نقطه مشخص رسیده که به
شود و با قرار گرفتن در  خدا و ھم خرما نمی

موقعیت تعیین اولویت، از میان دو گزینه کنار 
آمدن با امریکا برای بدل شدن به قدرت 

ای یا گذشتن از خیر کالھک اتمی و  ھسته
کوبیدن کماکان بر طبل "مرگ بر امریکا" 

باید که دست به انتخاب زند. البته برای  می
ای و معتمدینش در والیت، تنھا  خامنه

شقی که طرح نشد فاصله گرفتن بود از ھر 
دو این رویکردھای بدفرجام؛ ھم دوری از 

 اتم و ھم ترک "مرک بر امریکا"!

در این میان اما پرسش آن بود که 
ھا پیرامون ھمین موضوع اختالف  آرایی صف

ھای اصلی طرفین مناقشه  هچیست و چھر
شد نمایندگان آن  اند؟ اگر ھم نمی کدام

داد و  جریانی از قدرت را که تقدم به اتم می
دھد در دقتی صد در صد با نام و  می

توانست  چراکه می -مشخصات آن برشمرد 
ای در  ھای ھسته طیفی متضاد از ذینفع

درون سپاه گرفته تا نرم رفتارھای دورنگر 
شناسایی  -ی را در برگیردطیف رفسنجان

ً دشوار نبود.  نماد آن   یکی فکر اما اصال

گیری از صدور فتوا علیه  فکری که تا بھره
ای پیش رفت و در  استفاده از بمب ھسته

آمده برای  دست عوض فرصت تاریخی به
تفاھم با امریکای اوباما را دست دادن با 
چدن نام داد! نماد اصلی این طرز تفکر و 

ومتی، کسی نبوده و نیست جز رفتار حک
فقیه. ھمانی که شرط بقای  شخص ولی

داند و  تراشی می والیتش را در دشمن
دشمن را ھم در وھله نخست در وجود 

او بود  رود! ھم جوید و نشانه می امریکا می
انتخاب میان دو "امکان"،   که در آن بزنگاه

سازش بر سر اتم برگزید و بر ادامه چالش 
  رار ورزید.با امریکا اص

ھایی از این  توان داعیه رو، نباید و نمی ازاین
نوع را که رفتن جمھوری اسالمی پای 
مذاکره و مصالحه بر سر اتم با امریکا گویا 
ابتکار دولت "اعتدال" بوده و این دولت بود 
که سرانجام توانست توافق "برجام" را بر 

ً  خامنه ای تحمیل کند، جدی گرفت. این اصال
ظریف ابتکار  - دارد که گویا روحانیحقیقت ن

زدند و حاصل کار خویش بر رأس قدرت 
ھا تنھا در این حد ارزش  خوراندند! کار آن

داشته که مصلحت عمومی کشور در این 
شرایط را فھمیدند و در حد مقدورات خود 

  حفظ "برجام" و "مرگ بر امریکا"؟
 بھزاد کریمی

  
کوشیدند تا به آن جامه عمل بپوشانند. این 

وان عن ھا قابل تائید است، اما نه به رفتار آن
باید به ستایش از آن  "شاھکار"ی که می

  برخاست!

ای خود  ای، خامنه درروند گفتگوھای ھسته
فقط عنصر مھمی در توافقات بوده که نقش  نه

در آن داشته   ای ھم کننده محوری و تعیین
است. او اگر با جریان مذاکرات و محصول آن 

ً قراردادی امضاء  موافقت نمی کرد، اصال
م والیی، حرف اول و آخر بر شد! در نظا نمی

فقیه است. او بود  سر موضوعات کالن با ولی
 ١٣٩١زنی با امریکا را زمستان سال  که چانه

در عمان و به وساطت سلطان قابوس آغاز کرد 
، به جان کری و پنج ١٣٩٤تا در ژنو نھایی 

ھای جھانی از طریق وزیر  نماینده دیگر قدرت
سبز برای  امور خارجه جمھوری اسالمی چراغ

فقیه دریافته بود که  توافق نشان دھد. ولی
تواند ھم در خود استعداد  نظام دیگر نمی

تسلیح اتمی بپرورد و ھم "مرگ بر امریکا" سر 
دھد. او پذیرفته بود که در برابر استراتژی 
کارآمد تشکیل ائتالف جھانی علیه برنامه 

ای ایران و راه انداختن جنگ اقتصادی  ھسته
از   نشینی سط اوباما، جز عقبموفق تو

شده است چاره  سنگری که در آن منزوی
دیگری ندارد. او در شرایطی که ھم جھانیان 

و ھم افکار   کشیده بودند در برابرش صف
عمومی ناراضی در کشور به خاطر 

ھای اتمی حکومت و پیامدھای آن  ماجراجویی
دیدند ناگزیر از  خود را مواجه با فاجعه می

ای را  د. او درواقع جام تسلیم ھستهتمکین دی
اش فقط  پیشاپیش سر کشیده بود و نگرانی

اش  این بود که مبادا از توسن ضدامریکایی
پایین افتد. ھمه ھوش و حواس او در طول 
ً متوجه این بود که نکند توافقات  مذاکرات صرفا

امریکا ستیزی او فراتر رود و   اتمی از خط قرمز
ریکا مورد سازش و زیر چالش حیثیتی او با ام

سؤال قرار گیرد. او اتم را داد تا چھره ضد 
  امریکایش دوام یابد!

بر این اساس ھم است که باید گفت "برجام" 
حل بنیادی  در عین دستاورد بودن مقطعی، راه

برای درازمدت کشور ما نیست! تجھیز 
ای، در اساس یک وسیله بود برای  ھسته

ابزاری از نوع پیشبرد سیاستی معین؛ اگرچه 
بسیار خطرناک. وسیله سترون شد که خوب 
بود ولی اصل سیاست بجای خود باقی است. 

آفرینی و  ھدف و برنامه رأس نظام را در تشنج
تراشی آن باید دید و اصل مسئله را در  دشمن

این موضوع فھمید. درواقع، باآنکه انرژی 
نفسه  اش فی ای با مصرف تسلیحاتی ھسته

و حتی در مصرف  –خطرآفرین مردود است و 
 - اش نیز زیر عالمت سؤال  غیر تسلیحاتی

اش  تر از ھمه اما آن است که دارنده مھم
  شاخص به چه سیاست خارجی است؟ 

آیا در پی تنش و تشنج است یا متعھد به 
امنیت متقابل و صلح؟ نکته دارای اھمیت 

. در این زمینه،  کننده نیز ھمین است تعیین
ای  ھای آموزنده الی نمونهھند و کره شم

ھستند. ھند باالی یک میلیارد نفوس مجھز به 
ھای  خطرترین کانون ای در زمره کم بمب ھسته

شده است، اما  ای ما شناخته جھان ھسته
الجثه ولی در ھمان حال  کره شمالی ضعیف

ھای دارای کالھک  خواه مجھز به موشک باج
ای در افکار  اتمی، چونان خطر جدی ھسته

مومی جھان! بنابراین جدا از تجھیز یا عدم ع
تجھیز به اتم، جمھوری اسالمی مادام که 

اش بر مبنای تعرض و تشنج  سیاست خارجی
ای نیز  باشد، حتی در نداشتن سالح ھسته

شود و خواھد شد  حکومتی خطرناک قلمداد می
و از ھمین طریق، ایران ما نیز در معرض انواع 

  .تھدیدات نابجا و غیرضروری

مسئله این نیست که این یا آن دولت منبع شر  
نیستند، مسئله این است که در عالم شر 
چگونه باید از امکانات مثبت و سازنده بھره 

ھا را خنثی کرد.  گرفت و چطور انواع شیطنت
ھایش در  ھا و مخالفت ای با کارشکنی خامنه

برابر عادی شدن مناسبات ایران و امریکا طی 
ساله ریاست جمھوری  ھشتدوره استثنایی 

مانندی را  اوباما در امریکا، فرصت تاریخی بی
آتش زد که تکرار آن حاال حاالھا فقط یک 

  آرزوست. 

او اما تا ترامپ منفور سرکار آمد و بالفاصله ھم 
اش علیه ایران،  با اتخاذ سیاست تھاجمی

ھیچ آزرمی مدعی شد که از اول ھم گفته  بی
یکا اعتماد کرد! ھمین شود به امر بوده که نمی

جناب اکنون ھم که کشور ما محتاج سیاستی 
گیری مھار و خنثی کردن  است مدبرانه با جھت

ھا و نتان یاھوھا و نه  ھای شرورانه ترامپ بھانه
دست زدن به تحریکات متقابل پشت سرھم، 

دھد تا موشک "نابود باد  سپاه را اختیار می
آب به اسرائیل" ھوا کند و قایق نظامی در 

جوالن درآورد. و این در حالی است که بر اثر 
تصمیمات کاخ سفید فعلی و کنگره کنونی 

اعتبار شدن و  قدمی بی امریکا، "برجام" در یک
ھای  فسخ عملی قرار دارد و انواع تحریم

ھای بالفعل سیاسی و بالقوه  اقتصادی و طرح
نظامی در راه است. در چنین موقعیتی، کشور 

دیپلماسی قوی با جھان نیاز است ما را به یک 
خواھی  زدایی استوار باشد و صلح که بر تنش

مردم ایران را پیام دھد و نه علم کردن تز "چشم 
روزه نسخه زور  در برابر چشم" و نه صدور ھمه

  بر ضد زور از "بیت آقا"!

امنیت ایران نه به رشد تصاعدی قدرت نظامی 
ا به ھ  شود و نه در توسل جستن آن حاصل می

جات!  "عمق استراتژیک" در عراق و دمشق
پشتوانه امنیت در بیرون از کشور ابراز دوستی و 

ھای سازنده و اجتناب از صدور مقاصد  ھمکاری
خود غرضانه والیت است و در درون کشور نیز، 
تبعیت حکومت از اراده دمکراتیک شھروندان. 

فقیه اما، علیه ھر دو این  ای ولی آقای خامنه
کند.  امنیت ملی کشور عمل می منابع

ھای او که برخاسته از جایگاه اوست،  سیاست
کشور را در گروگان والیت دارد. برای او، ایران 
مصداق رسیدن به دستمال دارد به بھای آتش 
گرفتن قصر قیصری! او با فرم و ظاھر برجام 

ً با درون مایه و  مخالف نیست بلکه اساسا
ای که  مایه . درونزمینه آن سر مخالفت دارد پس

تواند باشد مگر باال بردن بنای اعتماد  چیزی نمی
و   در مناسبات دیپلماتیک کشور ما با منطقه

  جھان.
...  

   ٩ادامه در صفحه 
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   ١١ صفحه   ٨٥شماره     

آن گاه که موھبت بزرگ آزادی از پی درد 
و رنج ھای بسیار در زندگی مردم 

 میھنمان فراز آید، با آن چه خواھیم کرد؟
نخست باید این واقعیت را دریابیم که   

آیا آزادی در شرایط کنونی میھنمان و 
         جھان دست یافتنی است؟

ھرکس در این زمانه ی بحران زا که   
ھای گران بر دست وپای مردم زنجیر

میھنمان و سراسر جھان سنگینی می 
کند از واژه ی فرخنده ی آزادی دم می 
زند. برخی آزادی بی اقید و شرط در 

را می خواھند و برخی  ھا ھمه ی عرصه
دیگر آزادی دینی و مشروع را. ما نخست 
باید در مفھوم آزادی دقیق شویم و 

ان در بن ببینیم که آیا آزادی را می تو
بست خود محوری یا آرمانخواھی از ھر 
نوع محبوس کرد و، با دادن تعریفھای 

آن را به انحصار خویش در آورد   خود ازآن، 
و بدین سان از دادن آن به دیگر ھمنوعان 
که به اقضای ھویت انسانی واندیشه 
ورزانه ی خود به عنوان حقی مسلم ازآن 

  ورزید؟برخوردارند دریغ 
ف آزادی گفته اند: آزادی برای در تعری 

ھمه، یعنی اینکه آزادی فرد نباید مانع 
آزادی دیگران شود. موھبت آزادی باید به 
یکسان در اختیار ھمه ی شھروندان، 
بدون توجه به آیین وعقیده، مشی 

میزان امکانات مادیشان،   اندیشگی و 
قرار گیرد و تنھا زمانی محدود شود که 

دیگرباشد. اگر مانع آزادی شھروندان 
گوییم آزادی اندیشه و بیان بدون می

حصر و استثنا به ھمین دلیل است که در 
کردن و مانع این تعریف جایی برای محدود

تراشیدن برای آزادی دیگرھموطنان و در 
مقیاس وسیعتر ھمنوعان انسانیمان 

  ندارد. وجود
درجریان تبادل آزادانه ی اندیشه است 

ی تفکرمشترک و که می توان زمینه ھا
منافع مشترک مردمی را یافت و مانع 
گسترش اندیشه و منافع از پیش تعیین 
شده ی افراد و جرگه ھای معیّن نظری و 
عملی شد که سرانجام این گرایشھای 
تکروانه نفی آزادیھای شھروندی و ھمه 

است. با ھم اندیشی و   بشری 
ھمگرایی برسر مشترکات می توان 

ه ی ھم اندیشی بھترینھا را برپای
درھرپھنه ی اجتماعی با مشارکت 
-دیگران برگزید و مانع خودکامگی و خود

معیّن در   محوری عناصرو گروھھای 
جامعه شد که بی تردید آزادیھا و منافع 
آنان با آزادیھا و منافع ھمه ی مردم 

باشد. آیا   سازگارنیست و نمی تواند 
آزادی اکثریت می تواند مانع آزادی اقلیت 

  ود؟ش

براساس تعریف آزادی، چون جامعه از  
افراد تشکیل می شود، خواست و آزادی 
اکثریت مردم ھرجامعه برخواست وآزادی 
اقلیت آن برتری دارد؛ اما این برتری به 
زیست شخصی و حریم حصوصی افراد 
تعمیم نمی یابد؛ زیرا، بر پایه ی تعریف 
آزادی، ھر فرد ازافراد جامعه آزاد است به 

رت که خود مایل باشد زندگی کند و ھرصو
او   ھیچ کس نیز نباید درحریم شخصی 

وارد شود و به جای او تصمیم بگیرد. 
موضوع حقوق و آزادیھای اجتماعی زمانی 
به میان می آید که فرد از محدوده ی 
زندگی شخصی خویش پا برون نھد و 
بخواھد در گستره ی جامعه دست به 

را در رابطه  اقدام زند و زندگی اجتماعیش
با شھروندان دیگر سامان دھد. در 

میان اینجاست که پای برگزیدگان مردم به
ی چگونگی احقاق آید و ایشان دربارهمی

حقوق و تأمین آزادیھای جامعه تصمیم می 
گیرند؛ اما، از آنجا که ھرفرد از حقوق 
انسانی مختص به خود نیز برخوردار است 

سی برترین شکل مردمساالری دمکرا
در مشاوره  افراد  شورایی است که درآن 

با یکدیگر تصمیم می گیرند و اکثریت 
-ایگونهبرپایه ی اقناع اقلیت، نه به

خودسرانه، دست به اقدام می زند و 
بدین سان با قانع کردن ھمه ی 
اعضای جامعه عمل می کند. براین 
اساس برترین شیوه ی اداره ی جامعه 

مردمی و تأمین حقوق و آزادیھای 
ی اقناع ھمه شیوه ی شورایی برپایه

  شھروندان است.

اکنون، این پرسش به پیش می آید که آیا  
منافع مادی شخصی افراد و چگونگی 
تأمین آن نیز در شمول حریم خصوصی می 
گنجد؟ من بر این باورنیستم؛ بلکه معتقدم 
منافع شخصی به حریم خصوصی افراد 
محدود نمی شود و در گستره ای 

جتماعی مفھوم پیدا می کند و نباید مانع ا
تأمین منافع عادالنه ی دیگران شود. ھمه 
ی مردم حق دارند در شرایط متعادل از 
منابع مادی اجتماعی برخوردارشوند و ھیچ 
کس حق ندارد آزادی مردم را درتأمین 
عادالنه ی حقوق خویش سلب کند. منابع 
اجتماعی الزم است تحت نظارت شدید 

کان مردم قرارگیرد و ھیچ کس در برگزید
ھیچ مقام و موقعیت نباید به حقوق مادی 
مردم تعرض کند یا در مقابل تعرض به ان 
به دست ھر فرد دیگر بی اعتنا بماند. 
برگزیدگان باید بر تآمین حقوق و آزادیھای 
اجتماعی نظارت کنند واگر چنین نکنند 
سزاوار پیگرد و خلع ید ازمقام انتخابی 

  اند که مردم به آنان تفویض کرده اند. خویش 

به خیل حاشیه نشینان شھرھا بنگرید! به  
کودکان کار و خیابان بنگرید! به تن فروشان 
گوشه و کنار خیابانھا بنگرید! به کارگران بی 
مزد و مواجب و انبوه اخراجیان کارخانه ھا و 

شده بنگرید! آیا تولیدیھای خدماتی ورشکست
ندگی ای این چنین خفت بار را اینان آزادانه ز

برگزیده اند؟ آیا آنان ازھرلحظه از این زندگی 
ماللتبار و بی ثمر که به ناگزیر برایشان رقم 
زده شده است در رنج و عذاب نیستند؟ 
بیکاران نزدیک به یک چھارم از جمعیت فعال 
کشورما را دربرمی گیرند. آیا سرنوشتی که 

ناپذیر داییبرای آنان رقم زده اند مکمل ج
اختالسھا، پولشویی ھا، گرایش به فعالیت بی 
دردسر و سودآور تجارت وارداتی نیست؟ آیا 

آنچه گفتم در محدوده ی آزادی بی قید و  ھمه
شرط خودیھا و پیرامونیان رانتخوار نمی گنجد؟ 

  از کدام آزادی ... سخن می گوییم؟

آزادی غارت بی قید و شرط، آزادی آتش به  
نی و ذھنی، آزادی فحشا و گدایی و اختیارعی

گسترش دم افزون فاصله ی طبقاتی، آزادی 
بازداشت و زندانی کردن با محاکمه و بی 

عدالتی ھا و خودسری محاکمه ی آنانکه بر بی
ھا می شورند؟ آزادی کاخھای سربلند در برابر 
کوخھای ویران و در ھم لولیدن خانواده ھای 

...؟ نه  پرجمعیت در حاشیه ی شھرھا، و
دوستان. این آزادی مردم در ھیچ نوع آن 
نیست. آزادی برده داران و اسارت بردگان در 
سده ی بیست و یکم است که ما ناگزیر به 
محدود کردن آن و نھادن قید و شرط بر آنیم، 
اگر بخواھیم سرنوشتمان به فروپاشی 

  نجامد.انی

از بحث اخیر می توان چنین نتیجه گیری کرد  
ی تنھا به آزادیھای لیبرالی ستم و که آزاد

استثمار، ولنگاری و بی بندوباری اجتماعی و 
نبود ھیچ گونه قید و شرط برروابط افراد از یک 
سو، و آزادی اندیشه و بیان و اجتماعات و 
دیدگاه ھا که شرط الزم ارتقای اجتماعی 
است از سوی دیگر، محدود نمی شود، بلکه 

ندگی خویش، به آزادی در تعیین شرایط ز
تأمین نیازمندی ھای زندگی سالم و منصفانه، 

کردن آن و آزادی انتخاب راه و آزادی درخواست
رسم سیاسی حاکم نیز تسرّی می یابد؛ اما، 
یک نکته را نمی توان از نظر دور داشت که 
آزادی اندیشه و بیان و دیدگاھھا و اجتماعات و 
تظاھرات پیش شرط تأمین آزادیھای مادی و 

ھبود شرایط زیست یکایک شھروندان ھر ب
کشور است و الزم است که بی ھیچ قید و 

  شود.شرط پاس داشته 
...  

  ١٦ادامه در صفحه 

  

 !... آزادی، آزادی
  ری (آذرنگ)رضا جبا علی

  ھستیمخدشه حقوق بشر  اجرای بی برابر حقوقی شھروندان و خواھان ما 
  



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٨۵ شماره    

   بھائیان، اولین قربانی سرکوب ساختارِی حکومت نو

 محمد حیدری

تبعاتی  ١٣۵٧برآمدن حکومت نو در سال 
» آرزوی آزادی«گسترده در ایران داشت. 

ای برای بزرگترین خیزش مردمی  که زمینه
پس از  ی اندکی تاریخ ایران بود، به فاصله

ای  استقرار قدرت جدید، بار دیگر به پدیده
ای  دور از دسترس تبدیل شد و طی دوره

طوالنی از سرکوب و وحشت، به محاق 
ی  رفت. حکومت در این دوران، حمله

برد:  مرکزی خود را در دو مسیر پیش می
ھای دینی متفاوت و حذف  سرکوب جریان

  نیروھای سیاسی رقیب.
ن حذف و ھمزمان با حرکت ماشی

سرکوب، که با گذشت زمان، حتی 
بخشی از دستگاه سنتی روحانیت و 

  کوبید،  مراجع مذھبی شیعه را نیز درھم
بھائیان ایران به اولین قربانیان ستم جدید 
تبدیل شدند. سرکوب بھائیان را شاید 
بتوان ذیل عنوان کلی سرکوب 
دگراندیشان مذھبی قرار داد، اما واقعیت 

مسئله را تنھا با ارجاع به  آن است که این
توان فھمید. سرنوشت  چنین عنوانی نمی

بھائیان در ایران، ھمواره چیزی فراتر از 
ھای مذھب  ی معمول نابردباری نتیجه

ھای  حاکم بوده است. اگرچه دیگر اقلیت
دینی، ھمچون مسیحیان، یھودیان و 
زرتشتیان نیز با تبعیض و نابرابری مواجه 

ه بر بھائیان رفت چیزی اند، اما آنچ شده
تر بود. رویارویی دستگاه  بسیار ھولناک

روحانیت با بھائیت، ھمواره فراتر از 
رویارویی آن با دیگر اشکال دگراندیشی 

ی قدرت توسط آنان،  مذھبی بود و با قبضه
این رویارویی به سرکوبی خونین منجر 

  شد.

رسمی تا سال  بر اساس یک آمار نیمه
از بھائیان به تن  ٢٢١حدود  ١٣٨۴
ھای مختلف کشته  شیوه
آور آنکه بخشی از این  تأسف ]١[اند. شده

فاجعه با ھمکاری و ھمراھی اکثریت 
وجود آمد. ھمزمان با   ی ایران به جامعه

پیروزی انقالب ایران، سرکوب خونین 
محمد «ادی ھولناک یافته بود: بھائیان ابع

حسین معصومى و ھمسرش شکر نساء 
را در مزرعۀ نوک با نفت آغشتند، آن دو را 
زنده آتش زدند و با سنگدلى سوختن آن 
دو موجود بیگناه را نظاره کردند. دختران 
بھائى را دزدیده به زور به ازدواج مردان 
مسلمان درآوردند و با تھدید و آزار، ایشان 

دار به مسلمان شدن نمودند. را وا
ھاى بھائیان را ویران کردند و  قبرستان

اجسادى که تازه دفن شده بود بیرون 
کشیدند و با شادى و پایکوبى روى انبوه 

در برخى نقاط بھائیان «و » زباله سوزاندند.
را افسار زدند، به طویله بردند و 

شان کاه و علف براى تغذیه ریختند.  جلوی
کارھا، تشویق ایشان به ھدف ھمۀ این 

تبرّى از آئین خود و آوردنشان به اسالم 
  ]٢[»بود.

ھرچند که این فرایند وحشیانه، بدون 
حمایت  ی ساختار حقیقی و بدون  پشتوانه

ی اکثریت ممکن نبود، اما نباید  جامعه
ختار حقوقی برآمده از فراموش کرد که سا

حکومت جدید نیز استقرار استبداد نو را 
جز دوگانگی ساختار  کرد. به  تر می آسان

قانون اساسی، که از یک طرف مشروعیت 
حکومت را به مردم واگذار کرد و از سوی 
دیگر با رسمیت دادن به حکومت فقیھان 

اثر نمود، مھمترین بحران در  قدرت مردم را بی
جدید را باید رسمی کردن  قانون اساسی

یک دین و زبان خاص دانست. در اینجا، 
تعیین دین رسمی، راه اِعمال ستِم 

ای حقوقی در  گشود و زمینه ساختاری را می
شد. برای بھائیان، تعیین  برقراری تبعیض می

ھا در قانون،  دین رسمی و نادیده گرفتن آن
ای جدید از ستمگری  در واقع سرآغاز دوره

  بود.
ھای اول پیروزی انقالب ایران که  ھمان ماه در

ی  موج حمله به بھائیان برخاسته بود، جامعه
ای خطاب به دولت موقت  بھائیان ایران نامه

نوشته و خواستار گنجاندن دین بھائیت در 
شده در قانون  کنار دیگر ادیان شناخته

اساسی شدند. در بخشی از این نامه که 
شد، با  منتشر ١٣٥٨سوم تیرماه سال 

نویس قانون اساسی و اصل  اشاره به پیش
جامعۀ بھائی رجاء «در آن، آمده بود:  ١۴

واثق دارد که این اقلیت مساوی و معادل 
و » سایر اقلیتھای مذھبی شناخته شود.

یا کلمه بھائیان بر اسامی مزبور «اینکه: 
اضافه شود و یا بالمره با حذف کلیه اسامی 

ام مراسم و در احوال تمام اقلیّتھا را در انج
  »شخصیه و تعلیمات دینی خود آزاد سازند.

ای دیگر که  ی بھائیان ایران در نامه جامعه
نوشته شد، » ھموطنان گرامی«خطاب به 

ی دین بھائیت آورده  ضمن مروری بر سابقه
ھر وقت که در این کشور تحوّالت «بود: 

ای  سیاسی و اجتماعی بوجود آمده، توطئه
اقلیّت دینی ترتیب داده شده و بر علیه این 

ّم ایشان بنحوی تضییع گردیده  حقوق مسل
آنان سپس به حوادث پس از انقالب » است.

در بدو طلوع «اشاره کرده و نوشته بودند: 
حکومت انقالب اسالمی ایران ابتدا 
نمایندگان این جامعه مراتب اطاعت و انقیاد 
خود را باستحضار مراجع امور رسانیدند و 

ً وفاداری و خدمتگذاری بتدر ً و عمال یج قوال
االسف مشاھده  خود را اثبات نمود ولی مع

گردید که روز بروز حلقۀ محاصره تنگتر و 
فشار بر این جامعۀ مظلوم دقیقه بدقیقه 

  »شدیدتر شد.
در این متن، سپس به مواردی از حمله به 

ھای  شھروندان بھائی، برکناری آنھا از شغل
و تخریب اموالشان، دولتی، ضرب و شتم 

ھا و امالک موروثی، محرومیت  اخراج از خانه
شان اشاره  از تحصیل، و محاکمه و زندان

ھموطنان عزیز آیا سزاوار «شده و آمده بود: 
است که به این اقلیت مطیع و مظلوم ھر روز 

وارد گردد؟ [...] درست است    ظلمی جدید
که در تدوین قانون اساسی جدید مملکت 

ّی به اقلیّتی که بموجب اسناد  ھیچگونه حق
و آمار موجود از لحاظ تعداد بزرگترین اقلیّت در 

در پایان » این کشور محسوبند، داده نشود؟
ای از قرآن خواستار  این نوشته نیز با ذکر آیه

  رفع مظالم نسبت به این گروه شده بودند.

ی تاریخی که ھم خطاب به مردم  این دو نامه
صورتی  نوشته شد، به و ھم خطاب به دولت

نمادین ھمدستی مردم و حکومت در 
کرد.  سرنوشت تاریک آینده را ترسیم می

رسید، ھمگان  ای که می گویا در فاجعه

     ھمراه شده بودند.
ی بھائیان برای آوردن نام این اقلیت  خواسته

بار ھم در جریان  دینی در قانون اساسی، یک
ِ بررسی نھایی قانون  مذاکرات مجلس

اسی و توسط یکی از نمایندگان این اس
مجلس، از قول بھائیان سیستان و 

نویس  بلوچستان بیان شد. در متن پیش
به موضوع دین  ١۴و  ١٣قانون اساسی، اصل 

شده  ھای دینِی شناخته رسمی و اقلیت
اختصاص داشت. در اصل چھاردھِم این 

زرتشتیان، یھودیان و «نویس آمده بود:  پیش
ن اقلیتھای رسمی دینی مسیحیان در ایرا

شوند و در انجام مراسم دینی  شناخته می
خود آزاداند و در احوال شخصیه و تعلیمات 

» ]٣[كنند. دینی بر طبق آئین خود عمل می
این اصل در جریان مذاکرات مجلس بررسی 

سی تغییر کرد و به شکل نھایی قانون اسا
ایرانیان زرتشتی، «تصویب شد:  ١٣اصل 

کلیمی و مسیحی تنھا اقلیتھای دینی 
شوند که در حدود قانون در  شناخته می

انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال 
شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود 

  »کنند. عمل می
در زمان تصویب این اصل، نمایندگان مجلس 

کلمه » اقلیتھای دینی«از عبارت  پیش
را اضافه کرده بودند تا تردیدی نماند » تنھا«

که حکومت جدید در برابر ادیانی که در این 
قانون نیامده است، تسامحی نخواھد 

هللا محمد یزدی در زمان  داشت. حتی آیت
در » تنھا«ی  مذاکرات بر این نکته که کلمه

این اصل ذکر شود، پافشاری 
ھمچنین در طول مذاکرات،  ]٤[کرد.  می

پیشنھادی که برای حذف این کلمه طرح شد 
در آن زمان ھمه  ]٥[نیز رأی نیاورد.

ھا تنھا به دلیل  یتدانستند که حساس می
  بھائیان است.

شھریور سال  ٢۵و  ٢۴این اصل در روزھای 
به بحث گذاشته شد و در نھایت بدون  ١٣۵٨

ھای دینی تصویب  توجه به حقوق دیگر اقلیت
ی زرتشتیان و  شد. در جریان بحث، نماینده

ارمنیان و کلیمیان سخنانی گفتند و خواستار 
ی  لمهرسمیت یافتن ادیان خود بودند. ک

مورد قبول واقع نشد و به جای آن » رسمی«
تصویب گردید. چند نماینده » شده شناخته«

صدر پیشنھاد کردند  از جمله ابوالحسن بنی
ھای دینی دیگر  که صابئین نیز در کنار اقلیت

اضافه شوند. حمیدهللا میرمراد زھی، 
ی سیستان و بلوچستان نیز  نماینده
یک عده از «فت: ای به بھائیان کرد و گ اشاره

بھائیھای سیستان و بلوچستان به من 
اند به استناد ال اکراه  اند و گفته مراجعه کرده

الدین و اعالمیه حقوق بشر، تکلیف ما  فی
و  » ؟]٦[شود بعنوان یک اقلیت دینی چه می

  ه او ھیچ کس سخنی نگفت.البته در پاسخ ب

شیرازی که به  هللا ناصر مکارم پس از آن، آیت
ی اقلیت صابئین پشت  ی توضیح درباره بھانه

آنکه نامی از  تریبون قرار گرفته بود، بی
ای ھم به آنان زد. او  بھائیان بیاورد، کنایه

باز ما یک اصلی در اصول آینده برای «گفت: 
چه مذھبی  ھایی که در ایران ھستند، گروه

و چه غیرمذھبی که بعنوان یک جمعیت 
  ...کنند،  سالم زندگی می

  ١٣ادامه در صفحه 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه    ٨٥شماره     

  بھائیان ...
  ١٢ادامه از صفحه 

کنم به معنی  البته مذھب که عرض می
ھائی که نام  واقعی مذھب است نه گروه

ھب نیستند و به مذھب دارند و مذ
ترند تا جمعیت  ھای سیاسی شبیه جمعیت

مذھبی. وقتی گروھی غیرمذھبی بودند و 
ً تعداد آنھا  حتی عقیده به خدا نداشتند مثال
دو درصد بود که اعتقادی دارند اما تخریبی 

کنند به اصول جمھوری اسالمی  ھم نمی
کنند  وفادار ھستند و رژیم را ھم انکار نمی

گویند ما عقیده به خدا  یو در عین حال م
ھای مذھبی غیر از  ایم یا گروه پیدا نکرده

ھایی که  ھایی که عرض شد یا گروه گروه
غیرمذھبی ھستند، یک اصل در حقوق 
ملت بیان شود برای اینکه اینھا ھم 
حقوقشان از نظر انسانی و اسالمی تحت 

شود احترام خواھد  ضوابطی که بیان می
  »شد.

بھائیان آغاز شده بود، در حالی که سرکوب 
اصلی نیز در قانون اساسِی جدید تصویب 

رسید برای مقابله با  شد که به نظر می
بھائیان تدوین شده است. به این ترتیب بود 
که حقیقت حکومت جدید با ساختار 

  حقوقی آن به ھم نزدیک شدند.

  ی دشمنی با بھائیان پیشینه 

 هللا خمینی و متحدان او که حکومت را آیت
ای طوالنی در  در اختیار گرفته بودند، سابقه

دشمنی با بھائیان داشتند و آشکار بود که 
ی قدرت نیز این شیوه را ادامه  پس از قبضه

هللا خمینی که در  جز آیت خواھند داد. به
ھای فعالیت خود، بھائیان را  تمام سال

عنوان یکی از دشمنان اصلی معرفی  به
بعدھا در  کرد، شاگردان او نیز که می
ھای اصلی را  ی حکومت جدید نقش اداره

ی ضدیت با بھائیان  بر عھده گرفتند، سابقه
  را نیز در کارنامه خود داشتند.

مھدوی کنی در خاطرات خود از شرکت در 
القدس، مرکز دینی  مراسم تخریب حظیرة

او ھمچنین  ]٧[بھائیان، سخن گفته است.
هللا خمینی به  ی رویکرد آیت درباره

انجمن حجتیه «گوید:  ی بھائیان می مسئله
تبلیغ  -با فرض حسن نیت –در این فکر بود 
ریزی کنند که کسی بھائی  کنند و برنامه

نشود. یک جوانی اگر در دام افتاد، برگردد 
کردند  می ھا از باال اقدام بیاید، ولی بھائی

و تمام مراکز حساس مملکت را گرفته 
بودند، چه مراکز سیاسی را و چه مراکز 

طور روز به روز در تمام  اقتصادی را و ھمین
مراکز و اعماق این کشور در ارتباط با 

کردند.  ھا نفوذ می ھا و آمریکایی خارجی
ً یک جوان  دل این ھا خوش بود به اینکه مثال

بیرون آورند. این  ھا ی بھائی را از جلسه
گفتند که  مسئله کار بدی نبود اما امام می

بروند آن کسی که این جریانات را تأیید 
کند آن ریشه را و آن اساس را قطع  می

کنند تا دیگر به این کارھای جزئی و 
عبدالکریم » ]٨[مقطعی نیاز نباشد.

اردبیلی، یکی دیگر از نزدیکان  موسوی
  هللا خمینی که بعدھا رئیس دیوان آیت

عالی کشور شد، پیش از پیروزی انقالب 
ایران از جمله کسانی بود که در مبارزه با 

باره   بھائیان مشارکت داشت و در این
  کتابی ھم منتشر کرده بود. ھاشمی

کرده وگو اعالم  رفسنجانی نیز در یک گفت
اش مردم  است که در دوران جوانی

روستایشان را ھدایت کرد تا در روستای 

  مجاور، مرکز مذھبی بھائیان را تخریب کنند.

میان روحانیون حاکم در ایران در دشمنی با 
هللا موسوی  توان دید. آیت بھائیان تفاوتی نمی

بجنوردی از روحانیون وابسته به جناح  
سال پیش در یک طلب در ایران، چند  اصالح
ً اعالم کرد که بھائیان از حقوق گفت   وگو صریحا

: او تأکید داشت  شھروندی برخوردار نیستند.
گوییم بھائی حق تحصیل  وقت ما نمی ھیچ«

ً حقوق شھروندی ندارد.  آزاد دارد، اصال
مسیحیان، یھودیان و زرتشتیان از حق 
شھروندی برخوردارند. در مجلس نماینده 
دارند، زیرا ادیان ابراھیمی ھستند و ما با آنھا 
تعامل داریم و نمایندگان آنھا با ما دوست 

این سخنان مشابه اظھارات » ھستند.
یزدی بود که بارھا حق   هللا مصباح آیت

ست. شھروندی بھائیان را تکذیب کرده ا
ماه سال   در اسفند یزدی از جمله  مصباح
ھمواره اصل، اسالم است : «گفته بود ١٣٩٢

ِ غربی و حقوق شھروندی به  و حقوق بشر
معنای برابری مسلمان و بھائی، ربطی به 
اسالم ندارد، چرا كه حقوق بشر و حقوق 

به معنایی كه در غرب تعریف شده شھروندی 
با روح اسالم و قانون اساسی و حرکت 

ً مخالف است. در کنار این » امام(ره)، كامال
هللا  ی دشمنی آیت ھا، توجه به سابقه نمونه

 ِ خمینی با بھائیان، چگونگی تکوین ساختار
سرکوب در حکومت جدید را آشکارتر خواھد 

  کرد.

  هللا خمینی و بھائیان آیت 

ی  هللا خمینی از ھمان ابتدا که در صحنه آیت
سیاست ایران ظھور کرد، حداقل در دو 

ِ داخلی ابراز نگرانی می کرد:  موضوع
ی بھائیان. اگر چه او  ی زنان و مسئله مسئله

ھای خود  اش، علت نگرانی و ھمراھان فکری
ی خارجی  ی توطئه را با آویختن به نظریه

انی آنھا، دادند، اما در واقع نگر توضیح می
ھمان بود که بعد از مشروطه نیز در میان 
روحانیون وجود داشت: ترس از تضعیف 

  شریعت و خطر پایان نفوذ روحانیت.

ی  هللا خمینی، زمانی که با الیحه آیت
کرد  ھای ایالتی و والیتی مخالفت می انجمن

به ھر دو مسئله پرداخته بود. او در تلگراف 
در مھرماه سال مشھورش خطاب به شاه کھ

نوشت، از اعطای حق رأی به زنان ابراز   ١٣۴١
دولت در انجمنھای «نگرانی کرد و نوشت: 

دھندگان و   ایالتی و والیتی، "اسالم" را در رأی
داده منتخبین شرط نکرده؛ و به زنھا حق رأی 

  است. 

و این امر موجب نگرانی علمای اعالم و سایر 
او چند ھفته بعد » ]٩[طبقات مسلمین است.

در جمع گروھی از  ١٣۴١و در آذرماه سال 
دولت، خوب است وظیفه خود «گفت:  بازاریان

را بداند؛ ما را زیر دست یک مشت کلیمی که 
اند، پایمال  خود را به صورت بھائی درآورده

ھا  ننماید. ما به ھمان نحو که در روزنامه
خواھیم لغو آن را  تصویب الیحه را نوشتند، می

در یک  و سپس» ]١٠[ھم درج کنند.
اینھا «اعالم کرد:   سخنرانی عمومی

خواستند با تصویب الیحه انجمنھای  می
رط اسالم از رأی ایالتی و والیتی و الغای ش

دھنده و انتخاب شونده، مقدرات مسلمین را 
ھای  به دست غیر مسلمانان مانند یھودی

بھائی بسپارند. اگر استانھای این کشور به 
دست غیر مسلمان بیفتد چه بسا ممکن 
است از حلقوم خبیث آنان صدایی غیر از قرآن 
شنیده شود و آن روز است که خطرھای 

؛ نه تنھا اسالم و قرآن شود بزرگی متوجه می
حفظ نخواھد شد، بلکه تمام حیثیات شما 
خواھد رفت. اقتصادیات، بازار، ذخایر مملکت، 

هللا خمینی  آیت» ھمه و ھمه خواھد رفت.
مردم را متوجه کنید تا به دولت «اضافه کرد: 

بگویند: ما حاضر نیستیم استانھای این کشور 
آگاه نماھای یھود در آید.  تحت تصرف بھائی

باشید خطر بزرگ و تکلیف مھم است. قرآن و 
دیانت اسالم بر مردم حقھا دارد. ادا کردن این 

  »]١١[حق مشکل است.

او چند روز بعد، در متن یک استفتا که 
 ً در پاسخ به سخنان اسدهللا  ظاھرا
نخست وزیر وقت تھیه شد، بار دیگر ھم  علم،

نسبت به حق رأی زنان اعتراض کرد و ھم 
نامه به کتاب آسمانی را توطئه  تغییر قسم

اینجانب، حسب وظیفه «دانست و نوشت: 
ھان اعالم شرعیه، به ملت ایران و مسلمین ج

کنم. قرآن کریم و اسالم در معرض  خطر می
خطر است. استقالل مملکت و اقتصاد آن در 
معرض قبضه صھیونیستھاست، که در ایران 
به حزب بھائی ظاھر شدند. و مدتی نخواھد 
گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، 
تمام اقتصاد این مملکت را با تأیید عمال خود 

مسلمان را از ھستی  کنند و ملت قبضه می
  »]١٢[کنند. در تمام شئون ساقط می

مھمترین بحران در قانون اساسی جدید 
را باید رسمی کردن یک دین و زبان 

  خاص دانست.
سال   در سندی دیگر که مربوط به

هللا خمینی خطاب به یکی  است، آیت  ١٣۴١
چیزی که موجب «نویسد:  از روحانیون می

نگرانی شدید است مطالبی است که در 
دولت حاضر در شرف تکوین است که اھّم آنھا 
قضیه تساوی حقوق زنان است که جزء مرام 

ولت است و سرلوحه آن برای حزبی رئیس د
آزمایش افکار عمومی و خصوص روحانیین 
راجع به حق رأی دادن زنھا در انجمنھای 

ھا انتشار دادند  ایالتی و والیتی که در روزنامه
و نیز در الیحه انتخابات انجمنھای مذکور در 
منتِخب و منتَخب شرط اسالم نشده و این نیز 

ممکن  اعالم خطری است برای اسالم. چون
است مقررات مملکت را به دست بعضی از 
فَِرق ضاله بدھند، مثل بھائی که با تاج و تخت 
شیعه مخالف ھستند؛ لھذا به مجرد انتشار 
این امر در قم و تھران دست به اقدام زده شد 
و از قم تلگرافاتی از علما به اعلیحضرت شد 
که از این امر خالف شرع و مصلحت کشور 

هللا بھبھانی  به حضرت آیت جلوگیری کنند و
تلگرافاتی شد که از اعلیحضرت ھمین مطلب 
را بخواھند. از علمای اعالم کرمانشاه نیز 

  »]١٣[رود. انتظار اقدام می

تأکید مکرر خمینی بر نفوذ بھائیان، تصویر 
ی سیاسی در  از صحنهواقعی روحانیون 

کند. آنھا که روایتی  ی چھل را آشکار می دھه
غیرواقعی و غیرتاریخی از بھائیان ساخته 
بودند، این توھم را داشتند که ھمه مقدرات 
کشور در کنترل بھائیان قرار دارد. ھمین 

ی بزرگ  ھا بود که بعدھا منجر به فاجعه کینه
عد از ای بود که ب شد. این توھم، ھمان نگرانی

گاه از ذھن روحانیون  انقالب مشروطه ھیچ
هللا نوری  پاک نشد. ھمانگونه که شیخ فضل

خواھان را بابی نامید و انقالب  مشروطه
خواند و نگران  ی بابیان می مشروطه را توطئه

هللا خمینی  از دست رفتن شریعت بود، آیت
نیز از ابتدا به جنگ بھائیان رفت و ھمه 

  ی آنان دانست.  طئهتغییرات جدید را تو
...  

   ١٤ادامه در صفحه 

جھت نیست که بعدھا به ستایش  شاید بی



  
  

   ١۴ صفحه  ٨٥ه  شمار    

  بھائیان ...
  ١٣ادامه از صفحه 

جھت نیست که بعدھا به  شاید بی
هللا نوری نیز  ستایش از شیخ فضل

ی  پرداخت و قابل تأمل آنکه در نحوه
ی زنان نیز شباھت او و  مواجھه با مسئله

  روحانیون ضّدمشروطه، کم نبود.

بھائیان در هللا خمینی با  دشمنی آیت
ھای بعد نیز ادامه یافت. حدود یک  سال

ھای ایالتی،  سال پس از ماجرای انجمن
در دیدار با یکی از نمایندگان  خمینی

ما موقعی که یقین پیدا «گفته بود:  دولت
ھای  ل المذھب بھائیکردیم که محاف

االصل ایران و امریکا اراده دارند  یھودی
درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت 
تجاوز به حریم مذھب رسمی این مملکت 
قرار دھند، و دین اسالم را که موجب 
بقای استقالل ظاھری این ملک و ملت 

ھایی  است، تضعیف کنند؛ دوستانه نامه
مواظب از برای این دولت نوشتیم که 

او در سیزدھم خرداد سال » ]١٤[باشند.
و در یک سخنرانی عمومی باز ھم  ١٣۴٢

ی بھائیان پرداخت و ادعا کرد  به مسئله
که شاه تحت تأثیر بھائیان قرار گرفته 

آقا، یک : «خمینی گفته بود  هللا است. آیت
حقایقی در کار است، من باز سرم دارد 

گیرد؛ یک حقایقی در کار است.  درد می
شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این 

ھا مراجعه  یا سه سال پیش از این بھائی
د: تساوی حقوق نویس کنید؛ در آنجا می

زن و مرد، رأی عبدالبھاء است؛ آقایان از 
کنند. آقای شاه ھم  او تبعیت می

گوید:  رود باالی آنجا، می نفھمیده می
تساوی حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو 
تزریق کردند که بگویند بھائی ھستی، که 
من بگویم کافر است؛ بیرونت کنند. نکن 

. تعلیم اجباری اینطور؛ بدبخت! نکن اینطور
عمومی نظامی کردن زن، رأی عبدالبھاء 
است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! 
شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه کند 

اند و به این بیچاره  از آنھایی که دیده
چندی » ]١٥[اند اینھا را بگو. تزریق کرده

هللا خمینی دستگیر شد و  بعد آیت
  وجود آمد.  داستان طوالنی تبعیدش به

خمینی در دوران تبعید نیز از دشمنی با 
زمان که  بھائیان دست بر نداشت. چه آن 

وجوه دینی برای تبلیغ  ی استفاده از اجازه
انجمن حجتیه را صادر  ضدبھائیت

ً با انجمن   ]١٦[کرد و چه بعدھا که ظاھرا
حجتیه اختالفی پیدا کرد ولیکن مخالفتش 

هللا خمینی در  با بھائیت را ادامه داد. آیت
در  ١٣۵۶در مرداد سال  گر وای دی نمونه

ھای تغییر بزرگ  حالی که ھنوز نشانه
شد در پاسخ به پرسشی که  دیده نمی

شد،  گویا علیه علی شریعتی طرح می
اسالم و مذھب مقدس جعفری «نوشت: 

ابل اجانب و عمال سدی است در مق
چه راستی و چه  - نشانده آنھا  دست
و روحانیت که حافظ آن است  -چپی 

سدی است که با وجود آن، اجانب 
توانند به نحوی که دلخواه آنھاست،  نمی

با کشورھای اسالمی و خصوْص با کشور 
ایران رفتار کنند، لھذا قرنھاست که با 
نیرنگھای مختلف برای شکستن این سد 

کشند: گاھی از راه مسلط  ینقشه م
کردن عمال خبیث خود بر کشورھای 
اسالمی، و گاھی از راه ایجاد مذاھب 
باطله و ترویج بابیت و بھائیت و وھابیت، و 

او اضافه » گاھی از طریق احزاب انحرافی.
ً اعالم می«کرده بود:  کنم که از  من صریحا

این دستجات خائن، چه کمونیست و چه 
نحرفین از مذھب مارکسیست و چه م

تشیع و از مکتب مقدس اھل بیت عصمت 
به ھر اسمی  -علیھم الصلوة و السالم  -

و رسمی باشد متنفر و بیزارم و آنھا را 
خائن به مملکت و اسالم و مذھب 

  »]١٧[دانم. می
هللا خمینی  ب، آیتبا برخاستن موج انقال

ھای مختلف  در گفتگوھا و سخنرانی
ای دموکراتیک از  کوشید تا چھره می

حکومت آینده ترسیم کند اما حتی در 
کرد که در  چنین شرایطی کتمان نمی

َعمال  حکومِت آینده بھائیان حتی اجازه ی ا
مذھبی خود را ھم نخواھند داشت. او در 

دان وگو با یکی از استا پاریس و در گفت
در پاسخ به  دانشگاه روتکرز امریکا

ھا در  آیا برای بھائی«که   پرسش او
حکومت آینده، آزادیھای سیاسی و 

آزادی «گفته بود: » مذھبی وجود دارد؟
برای افرادی که مضر به حال مملکت 

و باز در پاسخ » ستند داده نخواھد شد.ھ
آیا آزادیھایی برای «به این پرسش که 

» مراسم مذھبی آنھا داده خواھد شد؟
ً اعالم کرد:    ]١٨[»خیر.«صریحا

  ی قدرت پس از قبضه 
ز به این ترتیب بود که بالفاصله پس ا

تشکیل حکومت جدید، سرکوب بھائیان 
نیز آغاز شد. برخی بھائیان سرشناس 
ھمچون دکتر علیمراد داوودی، استاد 

ی فلسفه در دانشگاه تھران  برجسته
گاه  ربوده شدند و سرنوشتشان ھیچ

مشخص نشد. در برخی شھرھا و 
ای به بھائیان  روستاھا حمالت گسترده

برخی شد و اموال آنان غارت گردید و در 
موارد موجب جرح و قتل نیز شد. محافل 
بھائیان در شھرھای مختلف منحل شد و 
بسیاری از اعضای آن دستگیر و سپس 

، ١٣۵٩اعدام شدند. در مردادماه سال 
اعضای محفل مرکزی بھائیان ایران نیز 
ربوده و کشته شدند. در آذرماه سال 

اعضای دومین محفل مرکزی  ١٣۶٠
  تگیر و اعدام شدند.بھائیان ایران نیز دس

بر اساس گزارشی که مرکز اسناد حقوق 
منتشر  ١٣٨٨ماه سال  بشر ایران در دی 

کرد، در بسیاری از این فجایع، افراد 
دستگیر شده شکنجه شده بودند. این 

معاینه «نویسد:  مرکز در گزارش خود می
بھائی كه در ھمدان در  ٧و بررسی بدن 

د به اعدام شدن ١٣۶٠خرداد  ٢۴تاریخ 
ی بدنی را نشان  وضوح اِعمال شكنجه

ھا شكسته شده  ھای آن داد. استخوان
ھا  بودند، آثار سوختگی بر روی بدن آن

ھا با  وجود داشت، و پاھا و دستان آن
سرنیزه سوراخ شده بود. در شیراز، 
بھائیانی كه در بازداشت نیروھای امنیتی 

ھای طوالنی  رژیم بودند متحمل بازجویی
ام كاذب، و شالق مكرر شده مدت، اعد

بودند. شكنجه كه توسط دولت تصویب و 
شد در تالش برای به دست  اعمال می

آوردن اسامی و آدرس سایر بھائیان، به 
دست آوردن اقرارھای دروغین در رابطه با 

ی  فعالیت بھائیان و ترغیب اعضای جامعه
بھائی به تبری از دیانت خود صورت 

ھای  این وضعیت در سال» ]١٩[گرفت. می
ترین  بعد نیز ادامه داشت. از جمله ھولناک

اتفاق افتاد  ١٣۶٢حوادث، در خرداد سال 

بھائی در شیراز به اتھام  ٢٢که طی آن 
جاسوسی اعدام شدند. ده تن از این افراد، 

ھا نوجوانانی  در میان آنزنان بھائی بودند که 
سال نیز وجود  ١٨سال و  ١٧بین 

   ]٢٠[داشت.
المللی  ھای بین در این زمان اعتراض

ی دستگیری و سرکوب  ای درباره گسترده
هللا خمینی در  وجود آمده بود. آیت ھا به بھائی

طی سخنانی در   ه این اعتراضاتواکنش ب
(از جمله در حضور   جمع مسئوالن حکومتی

عالی  رئیس دیوان  جمھور، نخست وزیر، رئیس
دانم که  نمی«کشور و رئیس مجلس) گفت: 

ردند صحبت در بعضی از رادیوھا که پخش ک
رئیس جمھور امریکا را مالحظه کردید که 
ایشان از ھمه دنیا استمداد کردند برای 

ھایی که در ایران ھستند و  اینکه، این بھائی
مظلومند و جاسوس ھم نیستند، و به جز 
مراسم مذھبی به کار دیگر اشتغال ندارند، و 

ھا مراسم  ایران برای ھمین که این
نفرشان را  ٢٢ورند آ جا می مذھبیشان را به

اند، ایشان از ھمه دنیا  محکوم به قتل کرده
ھا که جاسوس  استمداد کرده که این

ھا یک مردمی ھستند دخالت در  نیستند، این
دوستی  ھیچ کاری ندارند، و روی انسان

گویند. اگر ایشان  ایشان این مسائل را می
گفت، گاھی اذھان ساده  این مسائل را نمی

ھا ھم یک  د که خوب ایندادن احتمال می
مردمی ھستند که ولو اعتقاداتشان فاسد 
است لکن مشغول کار خودشان ھستند و 
مشغول عباداتی که به نظر خودشان عبادت 

ً ھستند، و حال آن که در آن نظر  است مثال
ھم نبودند. لکن بعد از اینکه آقای ریگان 

ھا جز  که این اند، شھادت دادند به این گفته
ھبی چیزی دیگری ندارند، باز ھم مراسم مذ

او اضافه کرد: » توانیم باور کنیم؟ ما می
ھا،  بھائی  گوید که این آقای ریگان می«

ھا مردم آرامی، ساکتی مشغول  بیچاره
عبادت خودشان ھستند، جھات مذھبی 

آورند و ایران برای خاطر  خودشان را بجا می
ھمین که اینھا اعتقادشان مخالف با اعتقاد 

است گرفتند. اگر اینھا جاسوس نیستند آنھ
  »]٢١[آمد. شما صدایتان در نمی

هللا خمینی در واقع  آور آیت سخنان شگفت
منطق حاکم بر دوران سرکوب را آشکار 

کرد. او نه چیزی از دادرسی عادالنه  می
از مدارک و شواھد اتھامات گفت و نه  می

هللا خمینی تنھا با تکیه بر  داد. آیت خبری می
یک توھم افسارگسیخته، جان آدمیان را 

مقدار کرده بود. او حتی فراموش کرد که  بی
چند سال پیش از آن، ھمان نھادھای حقوق 

مداران،  المللی و ھمان سیاست بشری بین
ی نقض حقوق بشر توسط حکومت  درباره

ھرچند که    نیز اعتراض کرده بودند. پیشین
این منطق سرکوب تنھا در برخورد با بھائیان 

شد اما برخورد با آنان،  نبود که اعمال می
ای است که ماھیت  تردید اولین نقطه بی

کرد و جایی بود که  واقعی حکومت را آشکار 
شد. متأسفانه  باید در برابر آن مقاومت می

ارضایتی ھا، اعتراض و ن آغاز سرکوب
ھای دیگر و اکثریت جامعه را  گروه

برنیانگیخت. سرکوب خونین بھائیان که با قتل 
و شکنجه و حبس و تبعید و نابودی اموال و 
حقوق شھروندی آنان ھمراه شد، چنان ابعاد 

ای یافت که به جنایتی سازمان یافته  گسترده
ای بود تا  تبدیل شد و سکوت اکثریت، زمینه

یابد و دستگاه جور جدید، ریزی گسترش  خون
مستحکم شود. دستگاھی که به مرور 

ھای  ی دگراندیشان را به زیر چرخ ھمه
  ... ماشین سرکوب برد.

  ١٦ادامه در صفحه 
  



  

  

   ١۵ صفحه   ٨٥شماره     

 شدن داری و جھانی عصیان جوانان علیه نظام سرمایه
 

  یداله بلدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

روه بیست ژوئیه شاھد تظاھراتی عظیم علیه اجالس رھبران کشورھای عضو گ ٨و  ٧و  ٦در روزھای  آلمان شھر ھامبورگ
 بود.

کنندگان و نوع  ترکیب شرکت١ھدف از این نوشته کوتاه بررسی نتایج و پیامدھای این اجالس نیست بلکه برسی
  ھای گروھی است. بازتاب این تظاھرات در رسانه٣آمیز پلیس  برخورد خشونت٢شعارھا

تظاھرات شرکت داشتند،روز شنبه که اوج  روز در٣ھا ھزار نفر در این  کنندگان و نوع شعارھا: بیش از ده ترکیب شرکت -١
نظیر  ھای اخیر ازنظر کمیت در اروپا کم توان بیش از یکصدھزار نفر برآورد کرد که در سال تظاھرات بود ،میزان جمعیت را می

بودند. بوده است، ھزاران نفر نیروی جوان و آگاه از دیگر شھرھای آلمان و اروپا برای شرکت در تظاھرات به ھامبورگ آمده 
دیگر شھرھا و کشورھا پذیرایی   دانشجویان در غذاخوری دانشگاه ھامبورگ چادرھایی برپا کرده بودند و از جوانان

شود به  داد که به بشریت روا می ھمه بی دادند، این جوانان از این کردند.ترکیب اصلی تظاھرات را جوانان تشکیل می می
دانند . شعارھا  پرستانه و انسان ستیزانه آنان می ھای سود ین کشورھا و سیاستاند و عامل اصلی را رھبران ا ستوه آمده

زیست، مشکل پناھندگی، اختالف طبقاتی،  بحران محیط  و ھمچنین در این تظاھرات علیه جنگ و جھانی شدن اقتصاد،
   فقیر شدن طبقه متوسط، تولید و فروش اسلحه و حمایت از دیکتاتورھا بود.

ھا و  این کشورھا بیشترین شعارھا علیه ترامپ، پوتین، مرکل و اردوغان بود. در این تظاھرات ملیت  از میان رھبران
ھای مخالف اردوغان بسیار  ھا و ترک ھا و پالکاردھای خود شرکت داشتند، حضورکردھا، سوری کشورھای گوناگون با پرچم

  اشتند.پیمایی شرکت د چشمگیر بود. گروھی از ایرانیان نیز در این راه

خوبی آشکار گردید. برای کنترل ھرچه  به  روز ٣ آمیز پلیس: خشونت و سرکوب عریان پلیس دراین  برخورد خشونت -٢
کننده در اجالس  شده بودند تا خواب رھبران شرکت بیشتر تظاھرات، ھزاران پلیس از دیگر شھرھای آلمان به ھامبورگ اعزام

فلفل و   ھای ضد شورش مانند باتوم، گاز اشک آور، اسپری ی به انواع سالحپیکر آلمان ھای غول آشفته نگردد. پلیس
ھای اطراف  ھا و خیابان در پرواز بودند. پلیس تمام راه  پاش مجھز بودند و ھلیگوپترھا نیزبرفراز جمعیت ھای آب ماشین

د تا از فرار احتمالی جمعیت جلو گیری ھای فرعی آماده بودن ھا درخیابان تظاھرات را مسدود کرده بود وصدھا پلیس با کامیون
ھای  آوردند و او را کتک و به ددستھا دستبند میزدند. اتوبوس کنند؛ درموارد برخورد چندین پلیس به یک نفر ھجوم می

کنترل   به ھنگام باز گشت درمدخل ورودی شھرھا توسط پلیس دانشجویان که از شھرھای دیگر به ھامبورگ آمده بودند،
اند  ی سرنشینان را یاداشت کرده بودند. ناگفته نماند که رفتار عده ای از جوانان که دارای عقاید آنارشیستیشده واسام

  واعمال تحریک آمیز وتحریبی انجام می دادند، مورد تایید اکثریت شرکت کنندگان نبود.

شرمانه اخبار  ژه صدای امریکا بیسی و بوی بی زبان بی ھای فارسی زبان: رسانه ھای گروھی فارسی بازتاب در رسانه -٣
بردند  طلب ،اغتشاشگر،آشوبگر و عارتگر نام می کردند و از تظاھرکنندگان با عناوین خشونت تظاھرات را واژگونه گزارش می

   کردند. ھای مجروح را بیش از مردم وانمودمی وآمار پلیس

داد را بر نمی تابد، در آینده شاھد  ه نسل جوان که بیھای بزرگی که جوامع را در برگرفته و با توجه ب با توجه به بحران
  ھای سیاسی خواھیم بود. بالندگی این جوانان در عرصه اعتراضات و فعالبت

 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
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  آزادی ...
  ١١ادامه از صفحه 

دراینجا مایلم به نزدیک بودن قریب به 
یگانگی مفاھیم آزادی و مردمساالری 
که اغلب آن را مفاھیمی جدا از ھم 

کنم. البته، تفکیک می انگارند اشاره 
مفھوم مردمساالری به آزادیھای 

به دقت در  مردمی و حقوق مردمی
مفاھیم و تعیین عرصه ھای گونه 
گون برای تعریفی واحد کمک می 
کند؛ اما این نکته را نباید و نمی 
توان از نظر دور داشت که نگرش 
اصولی برحقوق مردمی پیش زمینه 

ھای ی رسیدن به ھمه ی پھنه
یگانه ی آزادیھای مردمی و مفھوم 

تأمین و تضمین آن به مفھوم مجرد 
واژه نیز پیش شرط رسیدن به 
حقوق مردمی است و از این رو، 
آزادیھا و حقوق مردمی دو مفھوم 
دیالکتیکی جدایی ناپذیر و مکمل 
یکدیگراست که سرانجام به مفھوم 
یگانه ی آزاد زیستن و عدالت 
اجتماعی، به مفھومی ھمساز با 

  ن، می انجامد.آ
در اینجا اشاره به نکته ای دیگر نیز  

الزم است. ھمان گونه که دستیابی به 
ھایذھنی پیش شرط رسیدن به  آزادی

شرایط الزم برای آزادزیستن و رسیدن 
به آزادیھای عینی (بخوان حقوق 
مردمی) است پیشگیری از آزادیھای 
ذھنی نیز مانع رسیدن به آزادیھای 

  عینی است. 
رایط خفقان و سرکوب، رسیدن به در ش

عدالت اجتماعی و بھره مندی ھمه ی 
شھروندان از مواھب زندگی مطلوب و 
دسترسپذیر شدن آزادی در راستای 

مندی ازآن دشوار و نیازمند تحمل بھره
ھزینه ھای کالن از دوسوست؛ البته، 
این بدین معنی نیست که آزادی در 
چنین شرایطی وصول ناپذیراست. به 

رون، چون در چنین حالتی جامعه در وا
برد، شرایط ناپایدار و ملتھب به سر می

خواھد کوشید که، اگرچه با تحمل 
ھزینه ھای کالن، خود را به شرایط 
پایدار برساند و انقالبھای اجتماعی نیز 
از ھمین واقعیت سرچشمه می گیرد. 
از این رو، اگر با رسیدن به تفاھم ملی 

و ناپایدار، جامعه و درک شرایط پر تنش 
به راھی نو برای زندگی در شرایط 
مردمساالری واقعی برسد، می توان از 

این ھزینه ھای کالن پیشگیری کرد و 
ھمزمان به شرایط مطلوب و آزادیھای 
بحق مادی و معنوی مردمی رسید و این 
ھمان راھی است که می توان به آن 

  اندیشید و برای رسیدن به آن کوشید.
واژه ھای برخوردارازاھمیت یکی از  

بنیانی در میان واژه ھای مرتبط با 
مردمساالری واژه ی مرکزیت دمکراتیک 
است که واالترین نمونه ی آن ھمانا 
زندگی شورایی است که پیش ازاین به 
آن اشاره کردم. شوراھایی که از محله 
ھای شھر و روستا آغاز می شود و 
سرانجام می تواند و باید به شورای 
جھانی و ھمه بشری راه جوید. 
شوراھای برآمده از دل جوامع انسانی 
می تواند در شوراھای ملی که تبلور 
خواستھای عمومی جامعه را دربردارد راه 
جوید و در این راه موضوع اقناع اقلیت به 
کوشش اکثریت نیز می تواند و باید پی 

  گرفته شود.

بی تردید با ترویج حرکت به سوی  
ن شوراھا در جامعه و تشکیل داد

ی تصمیمگیریھا به توده واگذاشتن ھمه
ھای مردم، به دلیل نبود تنش در 
تصمیمگیری و تحمیل نظراقلیت بر اکثریت 
یا وارون آن، زمینه ھای ھم اندیشی و 
ھمکاری فراھم می شود و موفقیت در 
کار تصمیمگیری و اجرا سرعت و 
اثربخشی افزونتر می یابد. واژه ی 

دمکراتیک واژه ای است که به مرکزیت 
طور معمول در فعالیت احزاب دمکراتیک 
کاربرد دارد؛ اما، می توان آن را در شرایط 
مطلوب به کل جامعه ی معیّن و جامعه 
ی جھانی، به طور کلی و درشرایط 
انسانساالری محتوم آینده، تعمیم داد که 

- ھمانا زندگی شورایی جھانی عدالت
ھمگونی دھکده ی محور وآزاد در شرایط 

  جھانی را رقم خواھد زد. 
دھکده ی جھانی ما یکی از دو راه را در 
پیش رو خواھد داشت: ویرانی ھمه 
جھانی و نابودی ھمه ی انسانھا یا 
رسیدن به آزادی تمام عیار از پی تنشھا و 
گیرودار ھای بسیار. و بی تردید حالت اول 
ممکن نخواھد بود؛ زیرا ھرکس که انھدام 

م عیار دشمن را پی بگیرد خود نیک تما
می داند که خود نیز از نتایج اقدام خویش 

رو، امید به در امان نخواھد ماند. ازاین
آزادی را در دل می پروریم و با این امید به 
راه خود ادامه می دھیم که گامی به 
پیش در رسیدن به این فردای جھانی 
برمی داریم و آزادی نوع بشر را با ھمه ی 

  توان فریاد می کنیم.

  بھائیان ...
  ١٤ادامه از صفحه 

صد و شصت سال  فریدون وھمن، ]١[
  ۴٧٨-۴۶٨، صمبارزه با آیین بھائی

  ۴١٠ھمان، ص ]٢[

بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس   ]٣[
  ٧و۶نھایی قانون اساسی، ص

  ۴٧٣ھمان، ص  ]٤[

  ۴٩۶ھمان، ص  ]٥[

  ۴٩٢ھمان، ص  ]٦[

مرکز اسناد  کنی، هللا مھدوی خاطرات آیت  ]٧[
  ٨۵انقالب اسالمی، ص

  ١٠٩ھمان، ص  ]٨[

  ٧٨، ص١صحیفه امام، جلد   ]٩[

  ٩۴ھمان، ص  ]١٠[

  ١٠٣ھمان، ص   ]١١[

  ١١٠ھمان، ص   ]١٢[

  ۴٨٨، ص ٢١ھمان، جلد   ]١٣[

  ١٩٣، ص١ھمان، جلد  ]١٤[

  ٢۴٧، ص١ھمان، جلد  ]١٥[

    ٢٩٩، ص٢ھمان، جلد  ]١٦[

  ٢٠۴، ص٣، جلدھمان  ]١٧[

  ٢٩٩، ص۵ھمان، جلد  ]١٨[

جنایت علیه بشریت: حمله   ]١٩[
  ١١، صجمھوری اسالمی به بھائیان ایران

صد و شصت سال  فریدون وھمن،  ]٢٠[
  ۴۵۶، صمبارزه با آیین بھائی

  ۴۵٩، ص١٧صحیفه امام، جلد   ]٢١[

  منبع: آسو 
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