
دمکراسی و آزادی زمانی به ثمر می رسد که   فضای 
 . شکوفايی و رشد انديشه ها در جامعه مان پديد آيد

ما بايد ياد بگيريم تا با احترام متقابل به  دگر انديشان با 
هم وارد ديالوگ شويم و در جهت ارتقاء جامعه و 

حذف . رسيدن به آنچه که خواهانش هستيم تالش کنيم
ديگران و ناديده گرفتن خواسته های آنان ثمری جز  

با آگاهی به نيازهای جامعه و . پيشروی استبداد ندارد
جدی گرفتن خواستهای خلقها در کشورمان و فراهم 

آوردن امکانات يکسان برای رشد کودکانمان و 
برابری اجتماعی و حقوقی زنان و مردانمان  است که 

 .   به ايرانی آباد و آزاد خواهيم رسيد
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 : تهيه و تنظيم
 شهال بهاردوست

 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 

 : مقاالت و مصاحبه ها در اين شماره 

 :تهيه و ترجمه
  نـاز طالبي طاري 

 *آفرينشِ ادبيات تحت شرايط ادبيات ستيز
ارِ ويلهِلم گناتسينو و انگيزه هاي او ثچكيده اي در بابِ آ

 براي نوشتن 
 فاصـله ـ خريدني نيست و در حراجي يافت نمي شود

 متنِ سخنرانيِ ويلهلم گناتسينو  
 گزارشي از نمايشگاه كتاب ، زير فشار ماموران 

 با سپاس از همکاری سايت اخبار روز
www.akhbar-rooz.com 

 روز جهاني همدردي با كارگران  :بيانيه ي مشترك سنديكاها و تشكل هاي كارگري
  !آقاي موسوي، روز جهاني كارگر دارد مي آيد  :يادداشت سياسي اخبار روز

  !از مطالبات و اعتصاب غذاي معلمان پشتيباني كنيم) : اكثريت(فدائيان خلق 
 كارگر جان خود را از دست مي دهند  6300نتيجه حاكميت جهاني سرمايه داري ، روزانه 

 بيانيه شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي معلمان ايران
 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهاني كارگر

 نامه  اعتراضي فعالين زنان به اعضاي شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد

اليحه حمايت از خانواده، اساس خانواده 
 در ايران را نشانه گرفته است 

 گفتگو با نرگس محمدی

15 

عبور از مرز خودی و غيرخودی، 
 ضرورت جنبش سبز

 وگو با تقی رحمانی گفت

17 

ضرورت تشکيل خط سوم مبارزاِت 
 دموکراسی خواهی

 پويا عزيزی

19 

يا صيانت از  »حق تعيين سرنوشت خلقها
 اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون؟

 تاصر ايرانپور: ترجمه

20 

آيا جنبش کارگری با جنبش سبز بيگانه 
است؟ گفتگو با مهرداد درويش پور و 

 جعفر عظيم زاده 

24 

قطعنامه مشترك روز 
 جهاني كارگر 

تشكل هاي كارگري ( 
  )ايران

روز جهاني كارگر، 
حلقه مفقوده ي 
مبارزات ،  بيانه 

  2شماره 

 فراخوان به تظاهرات روز اول 
 ماه مه ايرانيان در خارج از كشور

فراخوان براي ثبت مبارزات خانواده هاي 
 جان باختگان، 

 معصومه ياوري در يك قدمي چوبه دار 
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 خبرها 

هزار تومان اعالم شده توسط شورای عالی کار،  303تعيين حداقل دستمزد  -3
 900در حاليکه خط فقر اعالم شده توسط برخی نهادهای رسمی حاکميت 

هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه 
ما خواهان اعالم . بيشتر کارگران و مزد بگيران و کسب سود هرچه بيشتر است

حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و 
 .براساس حداقل های يک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم

 
ما در مقابل طرح ضدانسانی، سودمحورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيد ها  -4
که چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری ) هدفمند کردن يارانه ها(

داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب بر نخواهيم داشت 
و عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين 

 .اقدام ضدمردمی می نماييم
 
ما ضمن تأکيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يک زندگی  -5

انسانی و شرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های 
 .آن از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم

 
ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات  -6

 .عمومی رايگان هستيم
 
ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و  -7

جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به 
 .جنبش کارگری و تجاوز به کرامت انسانیِ اکثريت افراد اجتماع می دانيم

 
خود  ما ضمن حمايت از کارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،  -8

را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگر می بينيم و از مطالبات و خواسته های 
همچنين ما خواستار آن هستيم که روز . تمامی کارگران جهان حمايت می کنيم

تعطيلی رسمی اعالم شود و هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در   اول ماه مه،
 .اين روز ملغی گردد

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

 89سال  –شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر 
)1may1389@gmail.com( 

 
 :زمان و مکان برنامه

با لحاظ کردن امکانات  89شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
زمانی و مکانی مختلف، ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی که به دليل 

تاخير ما در اعالم برنامه و به دليل عدم انسجام و برنامه ای از پيش تعيين شده، 
زمان ها و مکان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد کرده 

بودند، اعالم ميکند ما کارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی که 
سياسی اعالم نموده است، با طرح مطالبات و  -هر گروه يا گرايش فکری

، در روز شنبه )از جمله مطالباتِ  هشت گانه ی فوق (شعارهای مستقل خود 
يازده ارديبهشت، بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد 

 .خواهيم زد
خيابان آزادی، مقابل  -عصر  5ساعت  -تهران : مراسم روز جهانی کارگر

عبور از مسير خيابان (وزارت کار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقالب 
و در ) ميدان انقالب –های خوش، رودکی، نواب، اسکندری، جمالزاده 

شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب خود کارگران و در 
 .ساعاتی که اعالم مينمايند

 

 مراسم روز جهاني كارگر 
 

خيابان آزادی، مقابل وزارت کار و سپس راهپيمايی به  -عصر  ۵ساعت  -تهران 
سمت ميدان انقالب و در شهرستان ها در مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب 

 ...خود کارگران و در ساعاتی که اعالم مينمايند 
 

 : اخبار روز
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر به دعوت تشکل های مستقل کارگری روز 

مجموعه ی . شنبه اول ماه مه در تهران و ديگر نقاط کشور برگزار می شود
 : گزارش هايی به مناسبت روز جهانی کارگر را در آدرس های زير بخوانيد

 

 دعوت به برگزاري مراسم اول ماه مه در تهران 
 كارگران با شعارهاي آزادي خواهانه و عدالت طلبانه مي آيند 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !کارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، مزدبگيران
 ! زنان و مردان و عموم مردم آزادايخواه

 
، روز اول ماه مه در امسال، روز تلفيق )يازده ارديبهشت(روز جهانی کارگر 

دموکراتيک و آزاديخواهانه با مطالبات اقتصادی و سياسی   خواسته ها و مطالبات
 .همه ی ماست

بدون گره خوردن مطالبات اقتصادی ما از طريق قدرت طبقاتی و متشکل ما، با 
اعتراضات ما تنها و تنها تبديل به   خواسته های آزاديخواهانه و دموکراتيک،

ابزاری برای به قدرت رسيدن گروه و جناحی ديگر از جناح های سرمايه داری 
سياسی بدون يکديگر از مفهوم  -برابری اقتصادی و برابری اجتماعی. خواهد بود

امسال در روز جهانی کارگر، ما بر عليه فقر، نابرابری، سطح . تهی خواهد شد
طرح (عدم امنيت شغلی ،حذف سوبسيدها  پايين دستمزدها، حقوق های معوقه، 

، سرکوب های سياسی و اجتماعی و در يک کالم سرکوب )هدفمند کردن يارانه ها
 .کرامت انسانی خود به اعتراض بر خواهيم خواست

مهمترين خواسته ها و   ،)شنبه، يازده ارديبهشت( ٨٩در روز جهانی کارگر سال 
که خالصه ی مطالبات (ژه مطالبات کارگریِ  زير  مطالبات عمومی مردم و به وي

، در شعارها و خواسته های ما و )و از عمده ترين خواسته های کارگری ميباشند
در همه جا مطرح خواهد شد و تالش ما کارگران بر اين خواهد بود که نه تنها در 

مراسم های اين روز، بلکه پس از آن و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش 
 .برای تحقق اين خواسته ها دست به مبارزات خستگی ناپذير بزنيم

 
 
اعم از (ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی  -1

زندانيان کارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق کودک، روزنامه 
. و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخير هستيم) نگاران

تمامی احکام . اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است
اجتماعی و کارگری لغو و تعقيب قضايی  -قضايی صادره برای فعالين سياسی

 .عليه آنان متوقف بايد گردد
 
آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و  -2

ما . اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست
 . برای کسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت
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اخراج و بيکارسازی کارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی  -۴
کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند و آماده به کار هستند بايد تا 
زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار 

 شوند، 
 
ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، تامين امنيت شغلی  -۵

کارگران و تمامی مزد بگيران، رعايت باالترين استانداردهای بهداشت و ايمنی 
 کار و بر چيده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار هستيم، 

 
ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط ابراهيم مددی،  -۶

منصور اسالو، علی نجاتی و کليه فعالين کارگری و ديگر جنبش های اجتماعی و 
 اعتراضی از زندان و توقف پيگردهای قضايی عليه آنان هستيم، 

 
ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات  -٧

مردمی، اعتراض به هرگونه بی حقوقی و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه 
 ناپذير کارگران و عموم مردم می دانيم، 

 
ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری  -٨

کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی 
 اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم، 

 
ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون  -٩

دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمری بازنشستگان و 
 بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم، 

 
کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جدای از موقعيت اقتصادی  -١٠

ژادی و مذهبی از   و اجتماعی والدين، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و ن
 امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی يکسان و رايگانی برخوردار شوند، 

 
ما بدينوسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه  -١١

اعالم می داريم و دستگيری، محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش ها را 
 محکوم می کنيم، " قويا
 
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و ساير اقشار  -١٢

زحمتکش جامعه، خود را متحد آنها می دانيم و خواهان تحقق فوری مطالبات 
 آنان هستيم، 

 
ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هرگونه تبعيض بر  -١٣

 کارگران مهاجر افغانی و ساير مليت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنيم، 
 
ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی از مبارزات کارگران در  -١۴

ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان 
خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين المللی 

 کارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاکيد می کنيم، 
 
اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعالم گردد و در تقويم رسمی کشور گنجانده  -١۵

 . شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز ملغی گردد
 زنده باد اول ماه مه 

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگران 
  ٢٠١٠مه  ١
  ١٣٨٩ارديبهشت١١

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 

 هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
 شورای زنان 

 قطعنامه مشترك روز جهاني كارگر 
  )تشكل هاي كارگري ايران(

 
 
 
 
 
 
 

 
 

اول ماه مه روز همبستگی بين المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی 
در اين روز ميليونها کارگر در . کارگران به فقر و فالکت و نابرابری است

سراسر جهان دست از کار می کشند، خيابانها را به تسخير خود در می آورند و 
با اعالم خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمايه داری بر بشريت 

تحميل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنيائی بهتر را فرياد 
 . ميزنند

طنين اعتراض به مشقات نظام سرمايه داری و برابری خواهی کارگران در 
اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گيتی را در برميگيرد که 
عالوه بر ممنوعيت برگزاری مراسم اين روز در ايران، هم اکنون بسياری از 

يا به زندان محکوم شده اند و  ٨٨کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال 
يا در معرض صدور احکام سنگين قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالين و 

رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان 
 . در زندانها بسر ميبرند

تحميل چنين ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ايران در 
شرايطی است که سيستم سرمايه داری ايران پس از گذشت سه دهه از انقالب 

، دستمزد کارگران را به يک چهارم مبلغ زير خط فقر تقليل داده و با ۵٧بهمن 
عدم پرداخت بموقع اين دستمزدها و اخراج و بيکار سازی توده های عظيمی از 
کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفيد امضا شرايط به غايت جهنمی را بر 

ميليون ها خانواده کارگری تحميل کرده است و امروزه برای تضمين بيش از 
پيش سود آوری سرمايه با به تعطيلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع يارانه ها 

در صدد است تا آخرين لقمه ها برای زنده ماندن ميليونها خانواده کارگری را از 
 . سفره آنان به جيب صاحبان سرمايه سرازير کند

و سالهای اخير نشان  ۵٧اما همانگونه که ما کارگران ايران در انقالب بهمن 
داديم تاب تحمل اينهمه فالکت و بی حقوقی را نخواهيم آورد و عليرغم زندان و 
سرکوب، پيشاپيش عموم مردم ايران در مقابل لگد مال شدن بديهی ترين حقوق 

انسانی خود ايستادگی خواهيم کرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و 
ما توليد کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات . هستی ما را به تباهی بکشانند

موجود در جامعه هستيم و داشتن يک زندگی انسانی مطابق با باالترين 
استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ايران 

 . ميدانيم
در اين راستا ما ضمن اعتراض به وضعيت موجود که از روز جهانی کارگر 

سال گذشته به اين سو کارگران و عموم توده های مردم ايران را بيش از پيش در 
معرض سرکوب و تحميل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زير پای 

 : می فشاريم و خواهان تحقق فوری و بی قيد شرط همه آنها هستيم
 
برپايی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض،  -١

راهپيمائی، تجمع و آزادی بيان حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد بدون قيد 
و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران و عموم مردم ايران به 

 رسميت شناخته شوند، 
 
هزار  ٣٠٣و حداقل دستمزد ) هدفمند کردن يارانه ها(ما طرح قطع يارانه ها  -٢

تومانی را تحميل مرگ تدريجی بر ميليون ها خانواده کارگری ميدانيم و خواهان 
توقف فوری طرح قطع يارانه ها و افزايش حداقل دستمزدها به يک ميليون تومان 

 هستيم، 
 
و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت " دستمزدهای معوقه کارگران بايد فورا -٣

شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يک جرم قابل تعقيب قضائی تلقی گردد و 
 خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود، 
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آگاهانه و  –چه فکری و چه يدی  –چنانچه اقشار و اصناف مختلف کارگری 
متحدانه تشکل های مستقل طبقاتی خود را ايجاد کنند و در پيوند و هماهنگی با 

برای کسب مطالبات دموکراتيک، آزادی  -و در سطح جهان  –يکديگر در جامعه 
خواهانه و مطالبات اقتصادی و سياسی خود با يکديگر متحد شوند، اساس 

مناسبات استثمارگرانه ی سرمايه داری متالشی خواهد شد؛ و از سوی ديگر 
اکثريت افراد جامعه ،همزمان با رسيدن به خواسته ها و حقوق اقتصادی و سياسی 

 .شده اند -حاکميت اکثريت  –خود موفق به ايجاد دموکراسی راستين 
روز جهانی کارگر، و درس هايی که طبقه کارگر با خون خود به يادگار ! آری

 .گذاشته است، يگانه راه نجات جامعه را به ما نشان می دهد
نابرابری، فقر و ستمگری بايد به قدرت گيری   اعتراضات مردمی عليه سرکوب،

تنها با ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی است که حاصل . خود مردم منتهی شود
رنج ها و مبارزات مردمی منجر به قدرت گيری جناحی ديگر با رنگ و لعابی 

تنها ضامن ايجاد و تثبيت دموکراسی و آزادی، . ديگر از سرمايه داری نمی شود
قدرت و عرض اندام تشکل های مستقل در اصناف و اقشار مختلف است، قدرتی 

سراسری، متحدانه و سيالب وار که هرگونه دست اندازی و تجاوز به مطالبات 
 .مردمی را پاسخی درخور دهد

کارگرانِ  کارخانه ها، کارگران خدماتی، مزدبگيران شرکت ها و سازمان ها، 
دانشجويان بايد هرچه زودتر دست به ايجاد تشکل های مستقل  پرستاران، معلمان، 

کاری و عموم مردم اقدام به ايجاد شوراهای محله ای خود بکنند؛ قدرتی که در 
اتحاد اين تشکل هاست تيری است که همزمان دو نشانه را هدف گيری می 

اجازه قدرت  -٢حاکميت استثمارگرانه و ظالمانه حاضر را برمی اندازد و -١:کند
گيری کالهبردارانه حاکميتی ديگر را نمی دهد و بلکه قدرت سازمان يافته ی 

 . مردمی را به عرصه حاکميت اجتماعی مسلط خواهد کرد
روز جهانی کارگر در خود در بردارنده ی تمام اين درس ها و راه حل هاست و 

ساليان سال است که کارگران با بلند کردن پرچم سرخ خود و با جوش و خروشی 
در گستره ی اکثريت مردم کره زمين، معنای بلند اين کليد معما را به بانگ بلند 

 .فرياد می کشند
همزمان شده است با خروش عمومی مردم عليه  ٨٩روز جهانی کارگر در سال 
آبستن بزرگترين اعتراضات و اعتصابات  ٨٩سال . ظلم و سرکوب و ديکتاتوری

طرح هدفمند کردن يارانه (حذف سوبسيد ها . مردمی و کارگری نيز خواهد بود
و درامد . ، حذف حداقل توانايی های اقتصادی و معيشتی اکثريت مردم است)ها

حاصل از حذف يارانه ها، برای تحکيم قلدری ها و نظامی گری های حاکميت و 
بازپرداخت های وام های ننگين بانک جهانی و صندوق بين المللی پول هزينه 

 . خواهد شد
وام هايی که برای سرمايه داران هزينه شده، باعث تقويت قدرت اقتصادی 

نيروهای سرکوبگر نظامی از جمله سپاه و بسيج شده، منجر به افزايش فاصله 
طبقاتی شده، عده قليلی را فربه و فربه تر نموده است و اکنون بازپرداخت آن را 

 !!نيز از جيب مردمی که فقيرترشده اند، انجام می دهند
از هم اکنون نشانه های اعتراضات عملی مردم به اين طرح خانمان برانداز، با 

 .آغاز شده است... نپرداختن هزينه های آب و برق و گاز و
، حداقل دستمزد تعيين شده از سوی شواری عالی کار برای ٨٩از سويی در سال 

هزار تومان در ماه اعالم شده است که اين رقم حدود يک سوم  ٣٠٣کارگران رقم 
شورای عالی کار مرکب ! خط فقر اعالم شده توسط منابع رسمی حکومتی است

، نماينده ی )که دنبال تعيين کمترين مقدار دستمزد هستند(از نماينده ی کارفرمايان 
و ) که حامی سرمايه داران است و خود کارفرمايی عمده محسوب می شود(دولت 

که نهادی ضد کارگری و دست ساخته (نماينده خانه کارگر و شورای اسالمی کار 
در اين شورا حتا اگر به جای شورای اسالمی کار . می باشد) ی حکومت است

نماينده ی مستقل کارگری شرکت کند در برابر دو رای از دولت و کارفرما بازنده 
کارگر حتا فرصتی برای قيمت ) سه جانبه گرايی(در واقع در اين سيستم . است

در حالی که !!! ندارد) يعنی نيروی کارش(گذاشتن بر کااليی که ميفروشد 
 .دستمزد بايد توسط تشکل های مستقل کارگری اعالم گردد

نيز دعوت " کار مضاعف"در اين شرايط مردم و کارگران به جان امده را به 
کارگرانی که ديگر نایِ  کار کردن در ساعات متمادی و کارهای اضافه ! ميکنند

بر شغل خود را ندارند و با اينهمه کار و زحمت از پس خرج بخور و نمير 
 .خانواده شان بر نمی ايند

در اقدامی ديگر برای حمله به حداقل آزادی های مردم، و برای ايجاد رعب و 
بر روح و " امنيت اجتماعی"وحشت و تسلط روانی بر جامعه با طرح به اصطاح 

در حالی که ما باور داريم آزادی پوشش و روابط ! روان مردم خراش ميزنند
 .انسان ها در جامعه از جمله اصول اوليه و حداقلی زندگی انسانی است

بهترين و کاملترين عکس العمل اساسی و هميشگی به اينگونه دست اندازی ها و 
 تجاوزات به جان و مال و اندک نان موجود در سفره مردم، اعتراض های 

 روز جهاني كارگر، حلقه مفقوده ي مبارزات 
 شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ٢بيانيه شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 !کارگران و مردم مبارز و آزاديخواه 

از دورجديد اعتراضات مردم ايران عليه ستمگری، نابرابری، ديکتاتوری، 
سرکوب، فقر، فساد، جهل، کشتار، حبس، تبعيد و اقدامات ضد انسانی حاکميت 

مبارزاتی که بهانه ی . سرمايه داری در ايران، حدود يازده ماه می گذرد
آغازگاه زمانی آن بود ولی ريشه در عمر حاکميت   اعتراض به نتايج انتخابات،

حاکميتی که از ابتدای فرمانفرمايی خود با سرکوب آزادی . موجود ايران داشت
سياسی عموم مردم و کارگران و نيروهای کارگری و  -ها و مطالبات اقتصادی

سوسياليست و ساير نيروهای مبارز آغاز کرد و بر بنياد اين سرکوب ها به 
غارت حاصل دسترنج مردم و کسب سود و به بند کشيدن آزادی های بدست آمده 

 .پرداخت ۵٧از مبارزات منتهی به قيام 
اعتراض به نتايج انتخابات به زودی در ميان بسياری از معترضين تبديل به نفی 
کليت نظام و پيدايش زمينه ای برای نقد و بازنگری و دقت در هردو جناح درون 

بسياری به درستی و به سرعت در فضای ايجاد شده عليه . حکومت شد
ديکتاتوری، حکومت دينی، فقر و نابرابری و شرايط غيرانسانی تحميل شده بر 

ساختار "اصالح طلبان حکومتی، سراسيمه اين اقدامات را . مردم شعار دادند
" امام"خواندند و خواستار بازگشت به قانون اساسی و انديشه های " شکنانه
اما واقعيت اين است که منافع و مطالبات اکثريت مردم از خواسته ها و . شدند

موجوديت اصالح طلبان و نيز رقيب آنان در جناح اصولگرا، جداست و حتی در 
 . مقابل آن قرار دارد

درس های اتفاقاتِ  نه تنها يک ساله ی اخير بلکه سی سال حاکميت جمهوری 
، بايد برای هميشه به ما بياموزد که مطالبات اقتصادی ۵٧اسالمی و تجارب قيام 

چه ازنوع  –سياسی ما با توهم به اين يا آن جناح سرمايه داری  –اجتماعی  –
اسالمی و برآمده از حوزه های علميه و چه بيرون آمده از مکاتب اقتصادی 

 .بدست نمی آيد –نوليبرالی آمريکا و غرب 
ما نمی توانيم و نبايد چشم به فرود هيچ هواپيمايی و فرود اختاپوس گونه ی هيچ 

نگاه ما بايد به سازماندهی . رهبری با هر لباس و شعار و فريب و ادعايی باشيم
اجتماعی  –سياسی –از پايين و توسط خود مردم و بر اساس مطابات اقتصادی 

اين است درس بزرگی که بايد از تجارب گذشته و حالمان پيش . خود مان باشد
 !روی خود قرار دهيم

 . روز جهانی کارگر و پيام نهفته درآن کليد حل معمای ماست
،  –مزد بگيران و حقوق بگيران و فروشندگان نيروی کار   اکثريت مردم جامعه،

 -چه با کار فکری و چه کار بدنی و يدی  -هستند و هم اينان هستند که  -کارگران
کدام دموکراسی عالی . توليد کنندگان تمامی ثروت های مادی و معنوی جامعه اند

و کامل تر از اين خواهد بود که اکثريتی که همه نعمات مادی و معنوی را توليد 
 می کنند، قدرت راهبری جامعه را در دست داشته باشند؟

بدون . سرمايه ی سرمايه داران از دل هيچ غارِ  معجزه ای بيرون نزده است
نيروی کار، هيچ سرمايه ای به سرمايه افزوده نمی شود و حيات و هستی جامعه 

چه اسالمی و چه ليبرالی و چه  –در سرمايه داری و دولت های سرمايه داری 
اقتصادی مسلط بر جامعه را  -در اين است که بتوانند اين نظام سياسی -پادشاهی

. با چنگ و دندان حفظ کند تا مبادا، بنياد اين مناسبات استثمارگرانه در هم بريزد
کارکرد تمام نيروهای پليسی وامنيتی وقضايی و جنگ افروزی ها، همه و همه 
برای حفظ نظام سرمايه داری وبهره کشی حاصل از ان و جلوگيری از اتحاد و 

 . سازمان يابی طبقه کارگر است
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 :زمان و مکان برنامه 
با لحاظ کردن امکانات  ٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال  

زمانی و مکانی مختلف ،ضمن دعوت از ديگر افراد و گروه هايی که زمان ها و 
مکان های احتمالی ديگری را برای مراسم اين روز پيشنهاد کرده بودند ، اعالم 

ميکند ما کارگران ،مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هايی که هر گروه يا 
سياسی اعالم نموده است ،با طرح مطالبات و شعارهای مستقل  -گرايش فکری

،برای روز شنبه يازده ارديبهشت )از جمله مطالباتِ هشت گانه ی فوق (خود 
مراسم : ،بدين ترتيب گرد هم خواهيم امد و مطالبات خود را فرياد خواهيم زد 

خيابان آزادی، مقابل وزارت  –عصر  ۵ساعت  –تهران : روز جهانی کارگر
عبور از مسير خيابان های خوش (کار و سپس راهپيمايی به سمت ميدان انقالب 

و در شهرستان ها در ) ميدان انقالب  –،رودکی، نواب،اسکندری ،جمالزاده 
مقابل ادارات کار يا مکان های منتخب خود کارگران و در ساعاتی که اعالم 

             .مينمايند
 

  :بيانيه ی مشترک سنديکاها و تشکل های کارگری
 روز جهاني همدردي با كارگران آسيب ديده در محيط كار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اخبار روز
 ٢٨سنديکاها و تشکل های کارگری در ايران، بيانيه ی مشترکی به مناسبت 

 . آوريل، روز جهانی همدردی با کارگران آسيب ديده منتشر کرده اند
اين بيانيه به امضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 

سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت 
بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران 
نقاش، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کميته پيگيری ايجاد 

تشکلهای آزاد کارگری، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، 
 : انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز و شورای زنان رسيده است

 
آوريل برابر با هشتم ارديبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسيب  ٢٨

امسال نيز سازمانهای کارگری همانند ديگر سالها در بيش از صد . ديده است
کشور در سراسر جهان با برپايی مراسم های همدردی با کارگران کشته شده و 

آسيب ديده در محيط کار، خواهان بهتر شدن قوانين ايمنی کار و مجازات صاحب 
کارانی خواهند شد که مسبب مرگ و يا نقص عضو کارگران در محيط کار شده 

 . اند
کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد همکاران قربانی خود، کارزار 

های کارگران قربانی را به راه  داشت و همدردی با خانواده همبستگی و گرامی
ها  های آموزشی و اعتراضی گوناگونی را عليه سياست خواهند انداخت و برنامه

شود سازمان خواهند  ها کارگر در سال می و قوانينی که باعث قربانی شدن ميليون
 . داد

کارگران ايران در شرايطی اين روز را گرامی ميدارند که وضعيت ايمنی در 
راننده ای . محيط های کار در بدترين شرايط در طی چند دهه گذشته قرار دارد

که در پشت فرمان اتوبوس در هوای بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، 
پااليشگاه، پتروشيمی، ماشين سازی، معلمی که تدريس ميکند تا کارگر 

کشاورزی و همه و همه از اين قاعده متثنی نيستند و زنان و کودکان کارگر جدا 
شوند،  آور قربانی حوادث شغلی می از اين که به دليل انجام کارهای سخت و زيان

همچنين قربانی آزار و اذيت جنسی برخی کارفرمايان و همکاران مرد خود نيز 
 . گردند می

سازمان يافته از طريق تشکل های خود ساخته ی مردمی و کارگری امکان پذير 
مدت هاست که در  -و در مقطع ساليان اخير –در ميان جنبش کارگری . است

. ميان کارگران اين اقدامات برای ايجاد تشکل های مستقل طبقاتی آغاز شده است
از همين روست که حاکميت سرمايه داری اسالمی ايران، فعالين کارگری و 

کارگران . تشکل های کارگری مستقل را مورد تهاجم و سرکوب قرار داده است
ابراهيم مددی، منصور ) در سقز(زندانی بسياری از جمله محمود صالحی 

و ديگر همکارانشان، علی نجاتی و ) از سنديکای کارگران شرکت واحد(اصانلو 
، فعالين کارگری بسيار )در سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه(ديگر همکارانش 

همه و همه در اين سالها مورد خشم ... و فعالين کارگری در صنف معلمان و
اما اين جنبش را سر . حاکميت کارگر ستيِز سرمايه داری اسالمی قرار گرفته اند

 .باز ايستادن نيست
شنبه، يازده ( ٨٩از همين رو و بنا به داليل ذکرشده در روز جهانی کارگر سال 

ژه مطالبات  مهمترين خواسته ها و مطالبات عمومی مردم و به وي  ،)ارديبهشت
که خالصه ی مطالبات و از عمده ترين خواسته های کارگری (کارگریِ  زير

، در شعارها و خواسته های ما و در همه جا مطرح خواهد شد و تالش )ميباشند
ما کارگران بر اين خواهد بود که نه تنها در مراسم های اين روز، بلکه پس از آن 

و در هر جا و هر زمان و بيش از پيش برای تحقق اين خواسته ها، دست به 
 .مبارزات خستگی ناپذير بزنيم

اعم از (ما خواستار آزادی فوری و بدون قيد وشرط تمامی زندانيان سياسی  -١
زندانيان کارگری و معلمان، دانشجويان، زنان فعالين حقوق کودک، روزنامه 

. و تمامی زندانيان عقيده و بيان و تمامی زندانيان حوادث اخير هستيم) نگاران
تمامی احکام . اعتراض و آزادی بيان جزو حقوق ابتدايی و مسلم مردم است

اجتماعی و کارگری لغو و تعقيب قضايی  -قضايی صادره برای فعالين سياسی
 .عليه آنان متوقف بايد گردد

آزادی تشکل های مستقل طبقاتی، آزادی انجمن ها، تحزب، اعتراض و  -٢
ما . اعتصاب و آزادی مطبوعات و آزادی بيان و انديشه، حق مسلم انسانی ماست

 . برای کسب اين حقوق و مطالبات دست از مبارزه برنخواهيم داشت
هزارتومان اعالم شده توسط شورای عالی کار،  ٣٠٣تعيين حداقل دستمزد  -٣

 ٩٠٠درحاليکه خط فقر اعالم شده توسط برخی نهاد های رسمی حاکميت 
هزارتومان است، نشان از عطش بی پايان نظام سرمايه داری به استثمار هرچه 

ما خواهان اعالم . بيشتر کارگران و مزد بگيران و کسب سود هرچه بيشتر است
حداقل دستمزد توسط نمايندگان مستقل کارگری و تشکل های مستقل آنان و 

 .براساس حداقل های يک زندگی شرافتمندانه و انسانی هستيم
ما درمقابل طرح ضد انسانی، سود محورانه و وحشيانه ی حذف سوبسيدها  -۴
که چيزی جز خوش خدمتی به منافع سرمايه داری ) هدفمند کردن يارانه ها(

داخلی و جهانی نيست، دست از هرگونه اعتراض و اعتصاب برنخواهيم داشت و 
عموم مردم را دعوت به اعتراضات گسترده عليه هر درجه از اعمال اين اقدام 

 .ضد مردمی می نماييم
ما ضمن تأکيد بر لزوم تأمين تمامی بازنشستگان برای داشتن يک زندگی  -۵

انسانی وشرافتمندانه، خواهان برچيده شدن قوانين بردگی مدرن و روش های آن 
 .از جمله قراردادهای سفيد امضا و قراردادهای موقت هستيم

ما خواهان برخورداری تمامی افراد جامعه از آموزش، بهداشت و خدمات  -۶
 .عمومی رايگان هستيم

ما جنبش های اجتماعی ديگر مانند جنبش زنان، جنبش حقوق کودک و    -٧
جنبش دانشجويی را متحد خود می دانيم و هرگونه تعرض به آنان را تعرض به 

 جنبش کارگری و
 .تجاوز به کرامت انسانیِ اکثريت افراد اجتماع می دانيم

خود  ما ضمن حمايت از کارگران مهاجر در ايران از جمله مهاجرين افغان،    -٨
را در صف مبارزه جهانی طبقه کارگرمی بينيم و از مطالبات و خواسته های 

 .تمامی کارگران  جهان حمايت می کنيم
 

تعطيلی رسمی اعالم شود و   همچنين ما خواستار آن هستيم که روز اول ماه مه،
 .هرگونه ممنوعيت اجرای مراسم در اين روز ملغی گردد

 
 زنده باد همبستگی جهانی طبقه ی کارگر

)١may١٣٨٩@gmail.com( 
  ٨٩سال –شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر 
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  :يادداشت سياسی اخبار روز
  !آقاي موسوي، روز جهاني كارگر دارد مي آيد

 
 
 
 
 
 
 
چرا اصالح طلبان خواست ها و مطالبات کارگران را سانسور می کنند و صدای • 

 ...آن ها را نمی شنوند؟ 
در حالی که چند روز بيشتر تا برگزاری روز جهانی کارگر باقی : اخبار روز

نمانده است، تشکل های کارگری، کارگران و مدافعين طبقه ی کارگر، استقالل 
تشکل های مستقل . و آزادی ايران، در تدارک برگزاری اول ماه مه هستند
ده تشکل و سنديکای . کارگری برای روز شنبه در تهران فراخوان داده اند

کارگری با انتشار قطعنامه ی مشترکی، خواست های طبقه ی کارگر در 
قطعنامه های مختلف ديگری که به اين . شرايط جاری را اعالم کرده اند

مناسبت انتشار يافته، نشان می دهد کارگران ايران خواست های مشترکی دارند 
که برقراری آزادی های سياسی و حق داشتن تشکل های کارگری و سنديکا، و 
نيز مطالباتی در جهت بهبود وضعيت زندگی کارگران نظير افزايش دستمزدها 

 .و حق اشتغال، از جمله ی مهم ترين آن هاست
 اصالح طلبان همراهی نمی کنند

برگزاری جشن جهانی کارگران امسال در ايران از اهميت دو چندانی 
فرصتی مناسب پديدار شده است تا جنبش اعتراضی در . برخوردار شده است

ايران نفس تازه کند و گام بزرگی به سوی نزديکی بيشتر جنبش سبز و جنبش 
اصالح طلبان جنبش سبز، اما با تالش های کارگران و . کارگری فراهم آيد

تشکل های مدافع آنان برای برگزاری شايسته ی مراسم کارگری همراهی نمی 
تشکل به ظاهر اصالح طلب خانه ی کارگر، امسال خود را به طور کامل . کنند

. کرده و کامال موافق نظر حکومت حرکت می کند »آرمان های امام«وقف 
می برند، به حضور آقای خامنه ای می  »مرقد امام«کارگران را به زيارت 

، دعوت به »سبزهای خانه ی کارگر«. رسانند و راهی نماز جمعه می کنند
نخستين . مراسم جداگانه کرده اند و به تفرقه در ميان کارگران روی آورده اند

شرط همراهی آن ها با کارگران، لغو فوری مراسم خود و پيوستن به مراسم 
 .عمومی است که از جانب تشکل های مستقل کارگری اعالم شده است

سايت ها و رسانه های وابسته به اصالح طلبان سبز، صدای کارگران را 
در سايت های آن ها خبری از برنامه های کارگران، . سانسور کرده اند

اگر هم . قعطنامه های آن ها و خواسته های مشترکی که اعالم کرده اند، نيست
کردن آن و  »سبز«نشانه ای از روز جهانی کارگر ديده می شود، به قصد 

 .چسباندن آن به دنباله ی بخش اصالح طلبانه ی جنبش سبز است
اين رفتار انحصارطلبانه ی اصالح طلبان و بستن چشم ها و گوش ها بر 
صدای کارگران که امروز در بسياری از نقاط کشور طنين افکنده است، 

سياستی مخرب است که می تواند به جدايی بيشتر جنبش سبز و جنبش کارگری 
جنبش سبز را بی محتوا کند و شرايط مناسب رشد جنبش . از هم منجر شود

 .کارگری را از بين ببرد
 هنوز فرصت هست

در آستانه ی روز جهانی کارگر، فرصت و موقعيت بزرگی برای غلبه بر بی 
اعتمادی بخش های بزرگی از طبقه ی کارگر به جنبش سبز و دموکراتيک 

آقايان موسوی و کروبی می توانند در اين مورد نقش . ايران به وجود آمده است
بزرگی داشته باشند، اگر به سکوت خود پايان دهند، اگر روز جهانی کارگر را 

به رسميت بشناسند، اگر از مطالبات و قطعنامه های کارگران ايران پشتيبانی 
کنند، اگر خواهان آزادی رهبران جنبش کارگری ايران از جمله منصور اسالو 
و ديگر همرزمانش شوند، می توانند گام های موثری را در جهت گسترده تر 

کردن صفوف جنبش دموکراتيک در ايران و هموار کردن راه اتحادهای پرثمر 
 .ادامه ی سکوت آن ها باعث شکاف های بيشتر می شود. به جلو بر دارند

هيج اشکالی ندارد، اين بار جنبش دموکراتيک و سبز مردم ايران، در روز اول 
ماه مه، رخوت چند ماهه را با اعالم پرشکوه خواست های کارگری و 

جز مدافعين استبداد، کسی از اين بيداری . دموکراتيک، از تن خود بيرون کند
 .دوباره ضرر نخواهد برد

 
وجود ميليونها کارگر بيکار، تحميل قرار دادهای موقت بر کارگران، نبود امنيت 

شغلی و بختک اخراج سازی و تعطيلی يکی پس از ديگری شرکت ها و 
کارخانجات آنچنان سايه شوم خود را بر سر کارگران انداحته است که امروزه 
پيدا کردن شغل، حفظ آن و تالش برای بدست آوردن لقمه نانی به اولويت اول 

زيست کارگران در ايران تبديل شده است، بطوريکه در اين ميان مطالبات 
مربوط به بهداشت و ايمنی کار در رده فراموش شده ترين و آخرين مطالبات 

 . کارگران ايران قرار گرفته است
افزون بر غيرايمنی بودن محيط کار که ساالنه هزاران کارگر در ايران را 

های گوناگون انتظامی و امنيتی و  قربانی خود ميکند از ديگر سو وجود دستگاه
های کار، امنيت روحی و روانی کارگران ايران  حراستی و اطالعاتی در محيط

خواهد  تحت چنين شرايطی کارگری که می   .را پيوسته به مخاطره انداخته است
برد مطالبات خود و بهبود شرايط کار و ايمنی اش قدمی بردارد  برای پيش

بالفاصله مورد تهديد، بازجويی و ضرب و شتم نيروهای حراست و انتظامی و 
امنيتی قرار ميگيرد و کم نيستند کارگرانی که در طول سالهای گذشته و هم 

های  ها شده اند و آسيب ی زندان اکنون به دليل طرح مطالبات خود اخراج و روانه
 . روحی و روانی غير قابل جبرانی بر آنان و خانواده هايشان وارد آمده است

و روند رو به افزايش حوادث ناشی از نبود اطالعات و   دهنده آمارهای تکان
دهد که اساسا  های گذشته نشان می آموزش ايمنی در محيط کار در طی سال

صيانت و حفاظت از جان کارگران و زحمتکشان و پاسخگويی به مطالبات 
عادالنه آنان و بهبود شرايط کار در دستور کار سيستم موجود قرار ندارد و روند 

جويی و پيشگيری برای کاهش حوادث شغلی برای مجموعه سيستم مديريت  چاره
 . گذار از ذره ای اهميت برخوردار نيست و قانون

در اين ميان محروميت کارگران ايران از تشکلهای مستقل خود، يکی از حلقه 
های اصلی مجموعه عواملی است که امروزه کارگران ايران را در چنين 
. موقعيت آسيب پذيری در رابطه با وجود ايمنی در محيط کار قرار داده است

وجود تشکلهای مستقل کارگری و آموزش در محيط کار يکی از حياتی ترين 
ابزارها جهت بهبود شرايط کار و کاهش حوادث شغلی است که از ديگر سو 
 . ميتواند باعث تغييراتی بنيادی در وضعيت کنونی طبقه کارگر ايران بشود

آوريل روز جهانی همدردی با کارگران  ٢٨ما همراه و همگام با کارگران جهان 
آسيب ديده و روز اعتراض به نبود ايمنی در محيط کار را گرامی ميداريم و با 
اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمنی در محيطهای کار ضمن اعالم همدردی با 

عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان 
بکار گيری باالترين استانداردهای ايمنی در محيط کار هستيم و سيستم موجود را 

 . مسئول بالواسطه قربانيان حوادث ناشی از کار ميدانيم
 

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 
 سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار و مکانيک 

 هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه 

 کميته پيگيری ايجاد تشکلهای آزاد کارگری 
 کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری 

 انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بيکار سقز 
 شورای زنان 
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 .در مبارزه عليه استبداد بيافزايد
 !فرهنگيان عزيز

شأن، حرمت و ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
دارد، از مطالبات به حق شما و از  منزلت شما فرهنگيان در جامعه را پاس می

کند و مبارزه شما را برای آزادی  اعتصاب غذای شما در روز معلم پشتيبانی می
باشد که مبارزه مشترک . گذارد زندانيان و حصول به مطالباتتان را ارج می

معلمان، زنان، کارگران و زحمتکشان، فعالين ملی ـ قومی، دانشجويان و استادان، 
نگاران، نويسندگان و هنرمندان، فعالين حقوق بشر و احزاب و  روزنامه
 .های سياسی به ثمر نشيند و کشور ما از يوغ استبداد رهائی يابد سازمان

 )اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 
 )٢٠١٠آوريل  ٢٨( ١٣٨٩ارديبهشت  ٨
 

 نتيجه حاكميت جهاني سرمايه داري 
 کارگر جان خود را از دست می دهند  ۶٣٠٠روزانه 

 
طی پيامی به ) ILO(المللی کار  ، مدير سازمان بين»خوان سوماويا«: ايلنا

اکنون زمان آن : مناسبت روز جهانی ايمنی و سالمت در محيط کار اعالم کرد
های کاری  است که تالش هماهنگی برای تضمين امنيت و سالمت در محيط

های قدرتمند، پايدار و متوازن انجام  عنوان هدفی مشترک برای استراتژی به
المللی کار، هر روز  به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اينترنتی سازمان بين. شود

ها يا صدمات ناشی از کار جان خود  تن در اثر بيمار ٣٠٠حدود شش هزار و 
هزار تن  ٣٠٠دهند که اين رقم طی يک سال به دو ميليون و  را از دست می

ميليون مورد  ٣٣٧همچنين تعداد حوداث شغلی طی يک سال به . رسد می
 .شود رسد که اکثر آنها به غيبت از کار منجر می می

گيری است ولی دستمزدها کاهش  بهای انسانی اين فاجعه، غير قابل اندازه
های درمانی و مزايای پرداختی نيز چهار درصد توليد ناخالص  هزينه. يابد می

جهانی طی يک سال برآورده شده است که اين هزينه از ارزش کلی بسته 
 ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨های  مشوق که برای مقابله با بحران اقتصادی طی سال

همچنان با خطراتی که از گذشته در .ميالدی ارائه شده بود نيز بيشتر است
های  در همين حال با چالش. های کاری به جا مانده است، درگير هستيم محيط

 .امنيتی و سالمتی جديدی نيز در دنيای در حال تغيير کاری مواجه هستيم
ويژه در اقتصاد غير رسمی پنهان مانده يا ناديده  بسياری از خطرات شغلی به

گيری  در اين روز جهانی تصميم داريم بر خطرهای در حال شکل.اند گرفته شده
و نحوه رويکرد برای جلوگيری از اين تهديدها در جهان در حال تغيير کار 

های  پيشرفت تکنولوژيکی همواره با خطرهای جديد در محيط.تمرکز کنيم
 .های متنوع اشتغال و تغيير جمعيت نيروی کار همراه است کاری، مديريت

های کاربرد نانوتکنولوژی، بيوتکنولوژی و لمس  خطرهای جديد در حوزه
 .کردن مواد شيميايی همراه است

جای بحث درباره نيروی کار مسن، افزايش شمار کارگران زن، کارگران 
های کاری و  مهاجر و نيروی کار غيررسمی نيز در ارتباط با امينت محيط

 .های سالمتی بسيار زياد است استراتژی
های جديد و  های مهم، مشکالت روانی مرتبط با استرس يکی ديگر از چالش
 .های مرتبط با اقتصاد جهانی است شرايط کار در حوزه

ها و  عواقب اخير و نامطلوب بحران جهانی اقتصادی بر بسياری از شرکت
 .موسسات کاری، بسياری از کارگران را تحت تاثير خود قرار داده است

گيرانه موثر بايد برای مقابله با اين شرايط به کار گرفته  های پيش استراتژی
های کاری هدف غلبه  های مديريت سالمت و امنيت محيط شود و چنانچه سيستم

های ناشی از عملکردهای ضعيف گذشته، مقابله با مشکالت فعلی و  بر چالش
طور پيوسته ارزيابی  های آينده را دارند بايد به آمادگی برای رويارويی با چالش

 .و تقويت شوند
 .دهد های پيشگيرانه هميشه جواب می دهد که استراتژی تجربه نشان می

هايی را به وجود  ها و استراتژی در مسير ايجاد و بهبود شرايط، بايد فرصت
 .آورد که سالمت و امنيت نکته کليدی آنها باشد

المللی بسيار زيادی برای امنيت و سالمت کاری وجود دارد  استانداردهای بين
 .کند که به ما در دستيابی به اين هدف کمک می

در اين روز جهانی به ما اجازه دهيد تا بار ديگر بر تعهد خود برای همکاری 
ای مثبت  ها و به دست آمدن نتيجه منظور تحقق عملی اين سياست مشترک به

 .برای همه تاکيد کنيم
 

 ) :اكثريت(فدائيان خلق 
  !از مطالبات و اعتصاب غذاي معلمان پشتيباني كنيم

 
 
 
 

 
با ) اکثريت(هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران : اخبار روز

پيوند بين معلمان، کارگران و فعالين «انتشار اطالعيه ای ضمن تاکيد بر 
شده  »مطالبات و اعتصاب غذای معلمان«خواستار پشتيبانی از  »جنبش سبز

 :است
در آستانه هفته " های صنفی معلمان ايران شورای هماهنگی تشکل"دبيرخانه 

معلم، مطالبات فرهنگيان را اعالم و در اعتراض به بازداشت معلمان و 
صدور احکام سنگين برای آن ها، از فرهنگيان خواسته است که در روز معلم 

 . گرد بيآيند و دست به اعتصاب غذا بزنند
 ":شورای هماهنگی"در اعالميه دبيرخانه 

ـ آزادی سريع و بی قيد و شرط همه فرهنگيان در بند و صدور منع تعقيب 
 قضايی و لغو کليه احکام اداری و قضايی صادره برای فرهنگيان منتقد؛ 
ـ رفع فضای امنيتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمين امنيت 

شغلی فرهنگيان و پرهيز از مخبرپروری در فضای مقدس کالس و مدرسه و 
 اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگيان منتقد؛

ـ عدم تخصيص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه های جاری و صرف آن 
 در امور زيربنائی مانند آموزش و پرورش و بهداشت؛ 

ـ اصالح نگاه مسووالن و تصميم گيران کالن کشور به آموزش و پرورش به 
 .عنوان يک نهاد زيربنايی نه مصرفی

 .های فرهنگيان مطرح شده است به عنوان خواسته
ها است که برای دستيابی به مطالبات خود مبارزه  معلمان کشور ما سال

حکومتگران به جای پاسخ . اند های سنگين پرداخته کنند و در اين راه هزينه می
دهندگان  ها يورش برده و سازمان به مطالبات فرهنگيان، به تجمع آن

 .اند های اعتراضی را بازداشت و محکوم کرده حرکت
ای برخوردارند و در مبارزات دمکراتيک  معلمان از سنت مبارزاتی ديرينه
سران رژيم با آگاهی بر اين امر به تصفيه . اند مردم ايران سهم به سزائی داشته

وسيعی در وزارت آموزس دست يازيدند و کوشيدند جامعه فرهنگی را از 
ها  اما آن. معلمان دگرانديش خالی کنند و برنامه خود را در مدارش پيش ببرند

ها است که به نيروی اعتراض  معلمان کشور سال. در اين امر شکست خوردند
معلمان در جنبش سبز . اند ها تبديل شده های آن عليه حکومتگران و سياست

اکنون  هم. اند حضور فعالی دارند و تاوان اين حضور را تا کنون پرداخته
های  برند و به حبس های کودتاگران به سر می ای از معلمان در اسارتگاه عده

 . اند سنگين محکوم شده
 

 ! معلمان، کارگران و فعالين جنبش سبز
ارديبهشت روز  ١٢روز جهانی کارگران است و ) اول ماه مه(ارديبهشت  ١١
کارگران و زحمتکشان کشور در روز شنبه برآمد خواهند کرد و معلمان . معلم

هم کارگران برای آزادی زندانيان سياسی و تامين آزادی بيان، . روز يکشنبه
بين . کنند و هم معلمان ها در کشور مبارزه می مطبوعات، تجمعات و تشکل

های اين دو گروه اجتماعی، اشتراکات زيادی وجود دارد و هر دو با  خواسته
ساز پيوند کارگران و  وجود مطالبات مشترک، زمينه. کودتاگران درگيرند

ضروری است هم معلمان همبستگی خود را با کارگران و . معلمان است
ها پشتيبانی کنند و در مراسم اول ماه  زحمتکشان کشور اعالم و از مطالبات آن

 مه شرکت نمايند و هم کارگران و زحمتکشان در گردهمائی معلمان در روز 
    .ها مشارکت ورزند يکشنبه حضور بهم رسانند و در اعتصاب غذای آن

روز کارگر و روز معلم فرصتی است برای فعالين جنبش سبز که با مشارکت 
در برآمد اعتراضی کارگران و معلمان، همبستگی خود را با اين دو گروه 

اجتماعی اعالم نمايند و زمينه را برای گسترش پايه اجتماعی جنبش سبز فراهم 
جنبش سبز بايد از حصار خود بيرون بيآيد و با طرح مطالبات ساير . سازند
 های اجتماعی از جمله کارگران، زحمتکشان و معلمان برتوان خود  گروه
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ها و جامعه ميليونی فرهنگيان کشور  روانی اين احکام بر خانواده -اثر روحی 
زدودنی نيست و گذر زمان ايشان را مانند شهيد ابوالحسن خانعلی به 

های ماندگار ملی تبديل خواهد کرد حتی با فرض پخش اعترافات از آنها  اسطوره
ها، افکار عمومی مردم و فرهنگيان چنين اعترافاتی را نخواهند  در رسانه
 .پذيرفت

دهيم که اين اعمال  هايی را انذار می مشفقانه مديران و گردانندگان چنين سياست
کند و نه در شأن نام جمهوری اسالمی  به هيچ روی نه دردی از شما دوا می

. ها داده وخون دلها خورده ايم ی ما برای برپايی و حفظ آن خون است که همه
زند  ای که صدورچنين احکامی به دين، ميهن و انسجام ملی می بديهی است لطمه

. ی بد دفاع کردن جبران ناپذير است از هيچ دشمنی ساخته نيست چرا که لطمه
ی تميز وبدبينی مفرط، دچار  چنين ساده انديشانی به خاطر ضعف تحليل و قوه

توهم توطئه شده و هر منتقدی را خصم پنداشته و خود را حق انگاشته وهر 
 :دانند چرا که استداللی را باطل می

 گر دليل آری خيالش بيش شد/ هايی که خيال انديش شد  ذهن
ی عظيم فرهنگيان کشور به هيچ روی تحمل چنين احکامی  ناگفته پيداست جامعه

را ندارد و شکی نيست که اجرای چنين احکامی جامعه و آموزش وپرورش را 
بيش از پيش ملتهب کرده و روی هرگونه آرامشی را از عرصه فرهنگ خواهد 

 .گرفت
های ايشان،  صدور احکام رنگارنگ و زدن اتهامات واهی به فرهنگيان و تشکل

خواهند با اين اتهامات فرهنگيان ونمايندگان آنها را  روش نخ نمايی است که می
در موضع انفعال قرارداده تا به جای طرح مسائل ومشکالت حوزه آموزش 

وپرورش، در گير پاسخ گويی به اموری بی ربط و بيهوده گردند تااز اين طريق 
نيروهای آنها در دفاع از خويش صرف گردد واز مسير اصلی وهدف اوليه 

 .های صنفی دور شوند تشکل
اميد است عقالی قوم با تدبير و درايت آبی بر آتش التهابات افشانند وبه خواست 
ی  صدها هزار فرهنگی کشور توجه نمايند وبه عنوان حسن نيت در گام اول همه

 .فرهنگيان در بند را آزاد کنند
ها وجفاها در حق فرهنگيان کشور کماکان نااميد  ی اين بی رسمی با وجود همه

نشده و در عين ايستادگی بر حقوق خويش، بخشی از مسائل و مشکالت موجود 
ی آموزش وپرورش را با تصميم گيران کالن کشور در ميان  در حوزه

گذاريم، با اين اميد که با اصالح رويکردها، آموزش وپرورش در مسير  می
 .صحيح خود قرارگيرد

ای کردن  های مکرر و رسانه بديهی است ضمن انتقاد از بزرگ نمايی
موضوعاتی که فعالً  در حد حرف باقی مانده و نقاط ضعف و قوت آن روشن 

نيست، از هر اقدام مثبت وسازنده در جهت حفظ کرامت فرهنگيان وارتقاء 
کنيم و با نگاهی مثبت منتظر اجرايی  منزلت ومعيشت ايشان کامالً  استقبال می

 .مانيم ای شده مسؤوالن ذی ربط می های رسانه شدن برخی وعده
لذا خواسته . خط قرمز هر صنفی نقض حرمت، شأن و منزلت افراد آن است -١

ی فرهنگيان در بند و  اوليه فرهنگيان کشور آزادی سريع وبی قيد وشرط همه
ی احکام اداری و قضايی صادره برای  صدور منع تعقيب قضايی ولغو کليه

ها نشان  فرهنگيان منتقد است، تحقق اين امر ضمن تلطيف فضا و کاستن از تنش
از درايت و حسن نيت مسؤوالن امر و رويکردی انسانی در حوزه آموزش 

 .وپرورش دارد
رفع فضای امنيتی از مدارس و ادارات آموزش وپرورش، تأمين امنيت  -٢

شغلی فرهنگيان و پرهيز از مخبر پروری در فضای مقدس کالس و مدرسه و 
 .اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگيان منتقد

اصالح نگاه مسؤوالن و تصميم گيران کالن کشور به آموزش وپرورش به  -٣
 .عنوان يک نهاد زير بنايی نه مصرفی

های جاری وصرف آن در  عدم تخصيص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزينه -۴
 .امور زيربنايی مانند آموزش وپرورش وبهداشت

پرهيز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سياست بازی در تأليف کتب  -۵
 .درسی و معيار قراردادن نظر همکاران متخصص

فراهم آوردن امکانات الزم و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور  -۶
قانون  ٣٠جلوگيری از تنزل جايگاه وافت تحصيلی مدارس دولتی مطابق اصل 

 .اساسی
رفع تبعيض درون و برون سازمانی در خصوص دارندگان مدارک تحصيلی  -٧

 فوق ليسانس و دکترا در آموزش وپرورش
 

و اما سؤاالتی که فرهنگيان کشورتأکيد بر طرح آنها داشته وضرورت پاسخ 
 :طلبد گويی متوليان امر را می

 بيانيه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران
 ارديبهشت اعتصاب غذا مي كنند 12معلمان كشور روز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير قانونی همکاران، در 
 .ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل خواهند نمود ١٢روز 

 
 به نام خداوند جان وخرد

داريم  دوازده ارديبهشت را که در تقويم کشور روز معلم نامگذاری شده گرامی می
و بر روح معلمان شهيد دکتر ابوالحسن خانعلی و استاد مطهری که در چنين 
روزی به شهادت رسيدند و هر دو قربانی خشونت عريانی شدند که هنوز هم 

 .فرستيم برد درود می جامعه ما از آن رنج می
در جهان، معمول است در روزی که به نام معلم نامگذاری شده، معلمان اقدام به 

های خود در حوزه آموزش و  راهپيمايی، گردهمايی، طرح نقد و نظر و انديشه
 .کنند پرورش و بيان مسائل و مشکالت و تنگناهای شغلی خود می

در ايران فرصت چنين اقداماتی در قانون به افراد داده شده است ولی در عمل هر 
معلمی که بر اساس حقوق صنفی، انسانی و شهروندی خود وبه تأسی از قانون 

هايی فرا قانونی محکوم شده و داد او به جايی  اقدام به امور مذکور کند به مجازات
که مصداق بارز آن در حال حاضرعدم رعايت نص صريح قانون . نخواهد رسيد

در حق  ٣٨و  ٣٣، ٣٢، ٢٨، ٢٧، ٢۶، ٢۶، ٢۵، ٢٣، ٢٢اساسی و اصول 
 .برند ها بسر می باشد که در زندان بهترين معلمان اين کشور می

ها در پيروزی انقالب و جنگ  فرهنگيان، با وجودی که خود از مؤثرترين گروه
اند معتقدند هيچ گروهی سهم ويژه از انقالب ندارد که خود را مافوق قانون و  بوده

ی خود تصور نمايد و هر کس را که با  انقالب بداند ونظام را برابر با قواره
يکی از اهداف انقالب . اش هم خوانی نداشت به مقابله با نظام متهم کند سليقه

ی آراء  ای که همه اسالمی مردم ايران برقراری فضای آزاد در کشور بود به گونه
فبشر عبادی الذين يستمعون " ی شريفه  ها ونقد ونظرها به مصداق آيه و انديشه

مجال طرح پيدا کند وهيچ مسؤولی خود را مبرا از نقد " القول فيتبعون احسنه 
آيا به اين اهداف . نداند ودر برابر اعمال خود و سرنوشت ملت پاسخ گو باشد

 ايم؟ رسيده
ی  چگونه است امروز فرهنگيانی که فرزندان حقيقی ملت بزرگ ايرانند ودل داده

اند و دل در گرو کرامت انسانها و حفظ حقوق  انقالب، اسالم، عدالت و آزادی
های عجيب  های خود به مجازات انسانی افراد دارند، صرفاً  به خاطر طرح انتقاد

 ؟"فاين تذهبون"شوند؟  و غريب محکوم می
جريان قدرت عاجز از درک اين واقعيت است که جامعه فرهنگيان از در ريا و 

سالوس و مدح و ستايش برای هيچ صاحب قدرتی در نخواهند آمد و گوهر نقد را 
چون جان شيرين پاس خواهند داشت و کرامت آزادگی را که خدا به بنی آدم عطا 

 .کرده ارزان نخواهند فروخت
اند که در آن آزادی  آزاد ترين کشور جهان خوانده«از آنجا که برخی ايران را 

بايد به اين سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترين و صادق  »نزديک به مطلق است
ترين معلمان کشور صرفاً  به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون 
ی  اعدام، حبس، تعليق، اخراج، تبعيد، بازخريد، باز نشسته اجباری، تنزل رتبه

هايی که فرهنگيان ايران  هزينه. شوند مواجه می... شغلی، محروميت از تدريس و
کنند در جوامع پيشرفته، نشانه رشد و  صرفًا به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می

 .ی تقدير و تحسين است بالندگی و شايسته
ها،  خواهند بدانند امثال بداقی می!!! »آزادترين کشور جهان«فرهنگيان 

اند که بايد بدون  ها چه جرمی مرتکب شده ها و مومنی خواستارها، داوری
ها حبس درشرايط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و  محکوميت، ماه

ی مادی، نا امنی ونا اميدی و  فرزندان خرد سالشان در سختی و مضيقه
معلمانی چون کمانگر و قنبری چه گناه نابخشودنی . سراسيمگی زندگی کنند

 .اند اند که به احکام هولناک اعدام محکوم گرديده مرتکب شده
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 )شنبه(فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه 
 هامبورگ

 
 روز اول ماه مه روز کارگر است 

بسياری از سران سنديکاهای ايران بخاطر اعتراض به رژيم 
و   سرکوب گر و اعتراض به دخالت دولت در اداره سنديکا ها

بخاطر پشتيبانی از حقوق حقه کارگران شريف ايران در حال 
حاضر در زندان های مخوف رژيم زندانی بوده و 

 . ميشوند  شکنجه
      هامبورگ –انجمن حقوق بشر و دموکراسی 

  هامبورگ-مادران ايرانی
 هامبورگ   -انجمن همبستگی

     هامبورگ-بيست و دو خرداد
 هامبورگ -همايش ايرانيان
 ………همبستگی ايران

وظيفه خود ميداند بخاطر پشتيبانی از کارگران ايران و رساندن صدای اين زحمت  
 جهان  کشان شريف

 .روز اول ماه مه همراه با سنديکاهای هامبورگ دست به تظاهرات وسيع بزند
 
 همراه شو عزيز 

کوچکی از   حضور شما عزيزان در اين تظاهرات نشانه قدردانی و پشتيبانی
ميباشد که برای رسيدن به آزادی، حقوق بشر و دموکراسی   هموطنان ما

 .مصايب فراوانی را تحمل ميکنند
 

 برنامه تظاهرات
روبروی ايستگاه (تجمع در جلوی ساختمان سندکاهای هامبورگ  11ساعت 

 .مرکزی اتوبوس ها
 .از آنجا حرکت به طرف موزه کار در بارمبک

 .سخنرانی در بارمبک  13ساعت 
 پايان برنامه 15ساعت 

 
 مسير راه پيمايی

-DGB Besnbindehof 
- Kurt-Schumacher-Allee, - Kreuzweg 
- Steindamm, - Lübeckertordamm,- Mühlendamm 
- Kuhmühle, - Schürbekerstraße,- Oberaltenallee 
- Hamburger Straße,- Barmbeker- Markt 
- Bramfelder Straße,- Fuhlsbüttler Straße 
- Maurienstaße,- Museum der Arbeit / Innenhof 
(Kundgebungsplatz 

کارايی الزم را برای رفع ) نظام هماهنگ(آيا قانون مديريت خدمات کشوری  -١
 تبعيض در بين کارکنان دولت داشته است؟

های سياسی  های مکرر، آموزش وپرورش از عرصه بازی آيا با وجود وعده -٢
 خارج شده است؟

آيا تبديل مدارس دولتی به مدارس تحت عنوان هيأ ت امنايی از وجاهت قانونی  -٣
برخوردار است؟ اگر پاسخ منفی است چه اقدام عاجلی برای حفظ حقوق دانش 

 هايشان در دستور کار است؟ آموزان و خانواده
شورای عالی آموزش و پرورش مديران مدارس بايد با  ۶٧٣طبق مصوبه  -۴

علت عدم اجرای اين قانون .رأی فرهنگيان شاغل در هر آموزشگاه انتخاب شوند
 چيست؟

 
 !واما همکاران عزيز
ها ورفع مشکالت با شما سخن بگوييم از  ی بعدی از گشايش اميدواريم در بيانيه

های استراحت در دفتر مدارس  شما تقاضا داريم در هفته معلم ودر فرصت
 :های زير را رعايت فرمائيد درخواست

کانون ) هيأت مديره(اعضای شورای مرکزی  ٨٩ارديبهشت  ١٨تا  ١٢از  -١
معلمان و فعاالن صنفی به نشانه اعتراض به احکام غير قانونی اعدام و حبس غير 

ارديبهشت عموم همکاران اعتصاب غذای کامل  ١٢قانونی همکاران و در روز 
 .خواهند نمود

بر سر  ١٧:٣٠تا  ١٣:٣٠ارديبهشت از ساعت  ١٢فرهنگيان تهران در روز  -٢
. آيند مزار دکتر ابوالحسن خانعلی و در قم بر سر مزار استاد مطهری گرد هم می

 .آيد های ديگر نيز از معلمان فرهيخته تجليل به عمل می ودر شهرستان
های صنفی فرهنگيان ايران در  با توجه به عضويت شورای هماهنگی تشکل

گردد اقدام مقتضی  از آن سازمان در خواست می) ei(سازمان آموزش بين المللی 
 .در حمايت از معلمان ايران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد

 
 دبير خانه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ايران

 ٨٩ارديبهشت 
 

 فراخوان به تظاهرات روز اول ماه مه
 ايرانيان در خارج از كشور

 

 دورتموند
در حمايت از  "تور دوچرخه سواری"گردهمائی در پايان آکسيون 

 خبرنگاران ايرانی، اول و دوم ماه مه
 

-Iran ) آلمان –کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی  -ايران آزاد
Freedom-Deutschland ) و سازمان عفو بين الملل ( Amnesty 

International)  در  –روز يکشنبه دوم ماه مه  ١۶در شهر دورتموند؛ در ساعت
اين گردهمائی در حمايت از . يک گردهمائی برگزار می کند Westpark محل

خبرنگاران ايرانی و به پاس روز جهانی مطبوعات و در همراهی با دوچرخه 
آلمانی برگزار می شود که در اعتراض به سرکوب آزادی  -سواران ايرانی 

. مطبوعات در ايران و بازداشت و زندان خبرنگاران ايرانی، رکاب می زنند
کيلومتر از  ۶٠آکسيون اعتراضی دوچرخه سواران، با طی مسيری نزديک به 

 شهر Westparkدر  Recklinghausen آغاز و با عبور از شهر Essen شهر
Dortmund – پايان می يابد -مکان پايانی آکسيون و محل گردهمائی. 

در حمايت از خبرنگاران " تور دوچرخه سواری"برنامه و مسير حرکت آکسيون 
 :ايرانی، بشرح زير اعالم شده است

 Frohnhauser صبح حرکت از ١٠ساعت  ٠١.٠۵.٢٠١٠شنبه : روز اول
Platz Essen-  بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت Recklinghausen. 

Ruhrfestspielhaus/Stadt Garten 
صبح حرکت از مقابل ايستگاه راه  ١٠ساعت  ٠٢.٠۵.٢٠١٠يکشنبه  :روز دوم
 بعدازظهر در ١۶و پايان مسير ساعت  Recklinghausen آهن شهر

Dortmund. Westpark 
 :سازمانهای زير از اين آکسيون حمايت می کنند

United for Iran (Köln/ Bonn/ Düsseldorf) 
Liga für Menschenrechte im Iran - Dort-

mund                                                           
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 كلن
 

مراسم روز جهانی کارگر به ياد يداهللا خسروشاهی و با حضور 
اصغر سليمی،  کارولين بوتروگه، فواد تابان، جهانگير لقايی و علی

 آوريل ٢۴
فراخوان گرامی داشت اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، در 

 دانشگاه کلن
 نشست بررسی مسائل جنبش کارگری ايران

 بزرگداشت ياد و خاطره زنده ياد يداهللا خسروشاهی
 

بمناسبت فرارسيدن روز اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، همراه و همآوا با 
زنان و مردان آزاديخواه دنيا اين روز را گرامی ميداريم و ارزشهای انسانی اين 

جوانان، پشتيبانان جنبش کارگری و . روز خجسته را در نشستی پاس ميداريم
فعاالن کارگری و اتحاديه ای آلمان در سخنرانی های خود در اين نشست، 

 .پيرامون موضوعات زير گفتگو و همپرسی خواهند نمود
 

 از حزب چپ آلمان کارولين بوتروگهدکتر : ـ گرامی داشت روز جهانی کارگر
 

 جهانگير لقائی :ـ پرتوی به شناخت منافع ملی و وضعيت اشتغال در ايران
 

 فواد تابان :ـ نقش جنبش کارگری در فراروئی جنبش دموکراسی خواهی ايران
 

ـ بررسی پيوندهای متقابل جنبش کارگری و جنبش دموکراسی خواهی مردم 
 علی اصغر سليمی :ايران

 
ـ پيرامون منشور حقوق و خواسته های کنونی کارگران ايران از ديدگاه بيانيه 

 جهانی حقوق بشر
 ـ پشتيبانی از کارگران دستگير شده و همدلی با خانواده های آنان

 ـ بزرگداشت ياد و خاطره يداهللا خسروشاهی کوشنده سرشناس جنبش کارگری
 اسکندر آبادی :ـ اجرای موسيقی

 ـ پخش فيلم
 دانشگاه کلن : مکان

WiSo-Gebäude, Saal XXV 
 شنبه بيست و چهارم آوريل، ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر: زمان

 :ما خواهان
 ـ آزادی اجتماعات کارگری١
 ـ حق ايجاد سنديکاهای مستقل کارگری و حرفه ای٢
 ـ آزادی بی درنگ فعاالن دربند جنبش کارگری و زندانيان سياسی ـ عقيدتی٣

 .هستيم و هم ميهنان گرامی را به همدلی و پشتيبانی از اين نشست فرا می خوانيم
 

 جمعی از پشتيبانان جنبش کارگری و دموکراتيک مردم ايران
 

 1پاريس 
 

به دنبال گردهم آيی جمعی از فعاالن ايرانی در پاريس، به منظور برگزاری 
همآهنگی ايرانيان برای اول ماه "تظاهرات اول ماه مه، کميته ای تحت عنوان 

 .، دربرگيرنده افق های فکری گوناگون، بوجود آمد"مه
 :برپايه اصول زير شکل گرفت" همآهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"
 همبستگی بين المللی کارگران -
دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و مزد بگيران از جمله حق تشکل مستقل و  -

 افزايش دستمزد
 دفاع از مبارزات مردم ايران برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی -
آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و فعالين تشکل های صنفی و مدنی  -

 ايران
ازشرکت افراد ونيروهايی که در حول " هماهنگی ايرانيان برای اول ماه مه"

محورهای اعالم شده باال مايل به مشارکت در راهپيمايی بوده وخواستار آوردن 
 .شعارهای مورد تاکيد خود می باشند استقبال می کند
 .لطفًا برای همآهنگی در اين مورد با ما تماس بگيريد

 
روز شنبه اول ماه مه ١٣ساعت : زمان  
ميدان جمهوری نبش بولوار ولتر : مکان  

 
Place de la République l'angle du Boulevard VOLTAIRE 
Métro République 
http://premiermai-iran.blogspot.com/ 
email: coordination.iran@gmail.com 
 

 2پاريس 
 

امسال چون سالهای گذشته برای دفاع از طبقه کارگر جهانی و نيز کارگران 
ايران، گرد هم ميآئيم تا با همگامی و اتحاد، صفوف مستحکمی در برابر سيستم 
ستمگر سرمايه داری جهانی و نيز رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايجاد 

نموده و پرچم ظفرنمون کارگران را که آفريننده ثروت اجتماعی اند، باهتزاز 
 .درآوريم

زيرا کارگران . بويژه که اول ماه مه امسال از ويژه گی خاصی برخوردار است
با  "٨٩شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ـ سال "ايران با سازماندهی 

 ١٠خواستهای مستقل طبقاتی، به پيشواز چنين روزی ميروند و در همين راستا، 
 .را اعالم کرده اند" قعطنامه مشترک روز جهانی کارگر"تشکل کارگری 

بنابراين شرکت فعاالنه همه ی نيروها و انسانهای مترقی، صفوف راستين 
مدافعان طبقه کارگر را مستحکم نموده و همبستگی ما را با نهادها، سنديکاهای 

 .کارگری داخل کشور افزايش خواهد داد
 سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم

 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
 کميته موقت اول ماه مه در پاريس

 ٢٠١٠آوريل  ٢٧
 تقاطع بلوار سنت مارتن و خيابان فوبور سنت مارتن : محل تجمع کميته

 سنت دنی: مترو
 ٢٠١٠بعدازظهر روز شنبه اول ماه مه ١٣: ساعت
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 تداوم روند کنونی شاخص های مذکور، عاملی ساختاری در جهت گسترش . است
 پديده کار کودکان در ايران است که در اين زمينه گسترش کميت و کيفيت برنامه 

 در زمينه رفاه و تأمين اجتماعی برای ) و نه مقطعی(های واقع بينانه و مداوم 
 اقشار و خانواده های فقير و آسيب پذير می تواند از گسترش ساختاری مسئله کار 

 .کودک جلوگيری نمايد
 خالء قانونی و فقدان مکانيزم های نظارتی کارآمد بر روابط و محيط های کارو 

 نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، عرصه را برای بهره 
 . کشی از کودکان در کارهای سخت و زيان آور و غيرقانونی فراهم نموده است

 در اين زمينه با بازنگری در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های 
 که بطور عمده کودکان در اين کارگاه ها ( زير ده نفر از شمول قانون کار 

 الزم است وزارت کار و امور اجتماعی، سيستم نظارتی ) مشغول به کارند 
 پاسخگويی برای جلوگيری از بهره کشی کودکان در اين گونه محيط ها و مشاغل 

 ايجاد نمايد و با ارائه گزارشی شفاف از فعاليت های خود در اين زمينه، در 
 .عرصه افکار عمومی مانع از ايجاد امنيت برای سودجويان در اين عرصه گردد
 با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأييدکننده و توجيه کننده 
 ی کار کودکان در عرصه فرهنگ و مناسبات اجتماعی، الزم است رسانه ها و 

 نهادهای فرهنگی با ترويج حقوق کودک در جهت اصالح اين نگرش ها اقدام 
 .نمايند

 اجتماعی کشور، در دگرگونی های مسئله کار کودک -سياست های اقتصادی
 در شرايط کنونی که بحث مهم هدفمند کردن يارانه ها در . بسيار موثر است

 کشور مطرح شده است، الزم است توجه جدی به منافع عاليه کودکان در اين 
 در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترميمی، اين برنامه با . برنامه ها لحاظ گردد

 گسترش تورم و افزايش هزينه های خانواده های فقير و در معرض آسيب، رفاه 
 کودکان را به طور جدی تهديد می کند و زمينه را برای گسترش کار کودک 

 از سوی ديگر، اين امر از اين جهت اهميت بيشتری يافته است . فراهم می سازد
 که در حال حاضر زمزمه های توقف برنامه کاهش رشد جمعيت و اجرای 

 سياست های تشويق زاد و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما اين برنامه 
 های تشويقی بيشتر از همه، اقشار و طبقات پائين و فقير که عمدتا در روستاها و 
 حاشيه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتيجه آن گسترش حجم 

 خانواده های فقير و افزايش بار تکفل در آنهاست که با توجه به شيوع فراوان 
 بيکاری در اين اقشار، در صورتی که در اين زمينه ، اقدام سنجيده ای صورت 

 نگيرد موجبات افزايش جمعيت فقير و به تبع آن گسترش جمعيت کودکان در 
 معرض فقر را در آينده فراهم خواهد کرد، که نتيجه محتمل آن گسترش کار 

 در حالی که اين خانواده ها در شرايط کنونی، به لحاظ اقتصادی به . کودکان است
 کار کودکانشان وابسته اند و از تأمين هزينه های تحصيلی، بهداشتی و درمانی و 

 ساير هزينه های رشد طبيعی کودکانشان ناتوان هستند، تشويق آنها به داشتن 
 فرزندان بيشتر با ابزارهای مالی موقت، اين خانواده ها را به استفاده بيشتر از 

 لذا به نظر می رسد قبل از افزودن بر . نيروی کار کودکانشان تشويق خواهد کرد
 بار تکفل خانواده ها، الزم است با برقراری حمايت های مالی از خانواده هايی 

 که هم اکنون به کار کودکانشان نيازمند هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه 
 .جلوگيری کرد

 
 .به اميد جهانی شايسته و عاری از کار کودک

 بيانيه انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت 
 روز جهاني كارگر

 
نمادی که يادآور تمامی رنج ها و . اکنون در آستانه روز جهانی کارگر هستيم

تالش های بخش عظيمی از بشريت برای پيوند کار با زندگی عادالنه و تضمين 
ما فعاالن حقوق کودک و انجمن حمايت از حقوق . کننده شأن و کرامت بشر است

 . کودکان اين يادواره تاريخی را به تمامی کارگران تبريک می گوييم
کار در مفهوم انسان گرايانه اش، کنش ارادی و خالقانه بشر با جهان برای 

بازآفرينی اجتماعی خويش است و از اين لحاظ کار مرحله ای اساسی در رشد و 
شکوفايی فرد محسوب می شود، تحقق شکوفايی و خالقيت فرد در جريان کار 
منوط به رسيدن انسان به مرحله ای از بلوغ ذهنی، جسمی، عاطفی و اخالقی 

کودک «اساسا کار خود نشانه بلوغ و بزرگسالی است؛ از اين لحاظ، مفهوم . است
. بيانگر يک پارادوکس اجتماعی و اخالقی است »کار کودک«و  »کار

پارادوکسی که هم چنان در ال به الی هياهوی منازعه بزرگساالن بر سر قدرت و 
ميليون نفر از  250ثروت، کودکی، نشاط، آزادی، اکنون و آينده ی حداقل 

کار کودکان استعاره ای از مناسبات . اعضای جامعه بشری را به تاراج می برد
اين تراژدی با ديگر آالم و . اجتماعی نابرابر و سلطه آميز در جهان کنونی است

رنج های ديرپای انسان هم چون جنگ، آوارگی، مهاجرت، تبعيض جنسيتی، فقر 
بحران های ادواری نظام جهانی اين زنجيره . و بيسوادی پيوندی تنگاتنگ دارد

در شرايط کنونی جهان، بحران اقتصادی . سلطه و بهره کشی را تنگ تر می کند
و مالی که منجر به بيکاری گسترده در بسياری از اقتصادهای توسعه يافته و 

جهان در حال توسعه شده، سايه ی اين تهديد را بر سر کودکان محروم پررنگ 
تر ساخته است، چرا که مالزم با خروج بزرگساالن فقير از عرصه کار، تقاضا 
برای کار کودکان چه از طرف خانواده های فقير کودکان و چه از طرف بازار 

اين امر نشانگر تعهدات اخالقی و اجتماعی نهادهای اقتصادی . گسترش می يابد
هم چون صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و موسسات (و مالی بين المللی 

در رعايت و توجه به منافع عاليه کودکان در سياست ) بزرگ اقتصادی جهان
گذاری ها و اقدامات شان است، هم چنين اين امر بيانگر ضرورت تالش جدی تر 
سازمان های بين المللی، نهادهای ملی و غيردولتی هم چون سازمان جهانی کار 

(ILO)  و صندوق کودکان سازمان ملل متحد(UNICEF)  در ترغيب دولت ها
و جامعه جهانی به ايجاد الزامات حقوقی برای اين تعهدات اخالقی و اجتماعی 

 . است
در کشور ايران نيز متأسفانه عليرغم فقدان شفافيت در آمارهای مربوط به کار 

کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در جلوگيری از کار کودکان و 
بنا بر آمارهای موجود در حدود يک و نيم ميليون . کاهش آن مشاهده نمی شود

کودک کار در کشور وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل نيز 
نشان می دهد بيش از سه و نيم ميليون کودک الزم التعليم خارج از چرخه 
با . تحصيل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی هستند

توجه به پيامدهای زيان آور کار کودکان، انجمن حمايت از حقوق کودکان، اين 
پديده را نشانه ای از نقض آشکار حقوق کودک می داند و برای حل اين مسئله 

 :خواستار توجه جدی مسئولين و جامعه به موارد زير است
 فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پايش در مورد تعداد کودکان کار که

 هرگونه سياست گذاری و برنامه ريزی در اين زمينه را با نقص جدی مواجه  
لذا الزم است مسئولين با ايجاد نظام آماری معتبر در اين زمينه، . می سازد

 تمهيدات اوليه برای برنامه ريزی در جهت مقابله با اين مسئله اجتماعی را 
 .فراهم سازند

 علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر يک به نوعی به مسئله کار
 مانند وزارت کار و امور اجتماعی، (کودک و کودکان کار مرتبط هستند  

 ، در ايران هنوز متولی مشخص و پاسخگويی... )سازمان بهزيستی، شهرداری و
 برای مسئله کودکان کار وجود ندارد و ناهماهنگی های بين بخشی و عدم  

 مسئوليت پذيری جدی سازمان های موجود و فقدان  برنامه ملی مشخص برای 
 مقابله با کار کودکان اين مسئله را در هاله ای از ابهام و بالتکليفی فرو

 به همين . برده و زمينه گسترش بيش از پيش اين معضل را فراهم آورده است 
 جهت، تدوين برنامه ای ملی و فراگير و روشن ساختن مسئوليت های قانونی 

 هريک از سازمان های موجود، برای کاهش اين مسئله و مقابله با آن ضروری
 .است 

 اجتماعی کالن کشور هم چون -گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی
 فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، تورم و گسترش آسيب ها و مسائل اجتماعی هم 
 چون مهاجرت، حاشيه نشينی و فروپاشی خانواده ها در اثر طالق در ارتباط 
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 فراخوان برای ثبت مبارزات خانواده های جان باختگان، 
عقيدتی؛  -زندانيان، مفقود شدگان ، و ساير آسيب ديده گان سياسی

 برای به رسميت شناختن حقوق اوليه شهروندی خود و 
 حق دانستن حقيقت در مورد علت و چگونگی و 
 شناخت عوامل جنايات و حق خواستن پاسخ

  
ما برآنيم که بخشی از مبارزات مادران و خانواده های زندانيان، مفقود شدگان، 

عقيدتی را برای به رسميت  -جان بدر بردگان، تبعيدی ها و جان باختگان سياسی
 -شناختن حقوق شهروندی خود به عنوان قربانيان جنايت و آسيب ديده گان سياسی

 .عقيدتی نشان دهيم
ما برآنيم که پيگيری و پايداری خانواده ها را برای دانستن حقيقت در مورد علت 

همچنين آسيب های سياسی، . و چگونگی و شناخت عوامل جنايات به ثبت برسانيم
اجتماعی و اقتصادی وارده بر اين خانواده ها را در طول سی و يک سال گذشته 
و حتی قبل تر يعنی از سال های پايانی حکومت پادشاهی يعنی زمانی که خانواده 
ها برای بيان درد مشترک خود در کنار هم قرار گرفتند و صدای اعتراض خود 

را در جلوی زندان ها ،در جلوی دادگستری، در رفتن به خاوران و ساير 
گورستانها، در برگزاری مراسم يادبود، در محل کار ،در دانشگاه، در رسانه ها 

 . بلند کردند را گردآوری و در يک کتاب به چاپ برسانيم... و 
بدين منظور از تمامی مردم آزاده ی ايران، مادران و خانواده های آسيب ديده، 

مادران خاوران و همچنين مادران داغدار و عزادار و حاميان آنها در سراسر دنيا 
می خواهيم که در اين امر مهم ما را همراهی نمايند تا بتوانيم سهم کوچکی در 

ما اعتقاد عميق داريم که پيگيری و . نشان دادن پايداری خانواده ها داشته باشيم
پايداری و صدای اعتراض مادران و خانواده ها، نقش بسيار مهمی در آشکار 

شدن حقيقت داشته و دارد و همچنين در امر دادخواهی تأثير شگرفی خواهد 
 .گذاشت

ما اميدواريم که بتوانيم بخش کوچکی از درد و رنج خانواده های جان باختگان و 
قربانيان سياسی در طول سال های گذشته و بخصوص جريانات اخير را به روی 
کاغذ بياوريم، درد و رنجی که مادران و خانواده ها در طی اين مدت تحمل کرده 

. اند تا نگذارند خون های ريخته شده به هدر رود و به فراموشی سپرده شود
همچنين می خواهيم نشان دهيم که چقدر صدای اعتراض و دادخواهی آنها به 

اشکال مختلف برای به رسميت شناختن حقوق شهروندی قربانيان سياسی و حق 
دانستن حقيقت و خواست پاسخگويی از اهميت وااليی برخوردار بوده و تا چه 

 . ميزان در جلوگيری از تکرار تاريخ تأثيرگذار بوده و خواهد بود
خاطرات تلخ و شيرين ، مقاله ، گزارش ، شعر و : اعم از   لطفن مطالب خود

 .داستان را به آدرس ايميل مادران عزادار بفرستيد
com.gmail@madaraneazadar 

  
     1388 اول ارديبهشت  -مادران عزادار

 
Please spread this petition  from  Supporters of "Mournful 
Mothers" of Iran: 
http://www.petitiononline.com/Iran2009/petition.html 
 
 
 
 
 

 

نامه  اعتراضي فعالين زنان به اعضاي شوراي اقتصادي 
 اجتماعي  سازمان ملل متحد

 
خبر شوک برانگيز تائيد نامزدی ايران برای کسب کرسی گروه منطقه ای آسيا 

در کميسيون مقام زن، همه فعاالن حقوق زن و برابری جنسيتی را به حيرت فرو 
 29و  28شواهد حاکی از آن است که ايران در جريان نشست روز . برده است

 .آوريل کرسی منطقه آسيا و اقيانوسيه را به دليل بی رقيب بودن کسب خواهد کرد
ما جمعی از فعاالن حقوق برابر جنسيتی بر اين باوريم که جايگاه خالی گروه 

آسيايی کميسيون به مراتب بيش از قرار گرفتن ايران بر اين جايگاه به نفع رشد و 
 .توسعه زنان در جهان خواهد بود

امضا کنندگان اين نامه در فرصت کوتاهی که تا روز انتخابات باقی مانده است 
مراتب اعتراض و هشدار خود را نسبت به حضور ايران در اين مجمع بين 

 .المللی به اطالع شما می رسانند
) سيدا(در سالهای اخير حکومت ايران نه تنها به کنوانسيون رفع تبعيض از زنان 

نپيوسته ، بلکه عمال با آن مخالفت ورزيده و به عنوان يکی از ناقضان حقوق 
دولت ايران با نقض . زنان بارها و بارها در تيتر اخبار جهان قرار گرفته است

حقوق زنان در قانون ، ساختارهای اجرايی کشور و نهادهای فرهنگ سازی که 
هنجار های اجتماعی را ترويج می کنند ، همواره کوشيده است تا نابرابری 

جنسيتی را در تار وپود جامعه از خانواده گرفته تا عالی ترين نهادهای کشوری 
 .تثبيت کند

آيا قوانين تبعيض آميزی مثل نداشتن حق انتخاب همسر برای دختران، نداشتن 
حق انتخاب تحصيل بعد از ازدواج، نداشتن حق طالق، نداشتن حق سرپرستی 

فرزند، تالش برای تسهيل چند همسری مردان، تصويب طرحی به نام عفاف که 
به ماموران دولتی اجازه می دهد در خيابانها با زنان و دختران رفتارهای پر 
خشونت داشته باشند، سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها و دستگيری و زندانی 

کردن فعاالن مسالمت جوی حقوق زنان و ده ها مثال ديگر کافی نيست تا نشان 
دهد دولت جمهوری اسالمی اعتقادی به برابری جنسيتی ندارد و برای تثبيت اين 

 تبعيض از همه امکانات موجود بهره می گيرد؟
در ده سال گذشته بسيار ی از فعاالن زن در ايران کمپينهای متعددی برای رفع 

تبعيض های قانونی و اجتماعی و سياسی به راه انداخته اند که جنبش جهانی زنان 
 .را نيز متاثر کرده است

با اين وجود متاسفانه تنها عامل پذيرش اعضا در نهادی بين المللی همچون 
کميسيون مقام زن، سهميه بندی منطقه ای است نه عملکرد دولتهای منطقه در 

پرسش اينجاست که آيا دولتی که به گزارش شواهد و مدارک، . قبال مسائل زنان
اساسا باوری به برابری جنسيتی ندارد، چه اهدافی را در کميسيون مقام زن که 
اهدافش را بر مبنای رفع تبعيض جنسيتی و توسعه مقام و جايگاه زن بنا نهاده 
دنبال می کند؟ دولت ايران نه تنها باوری به برنامه عمل کنفرانس پکن که در 

دستور کار اين کميسيون قرار دارد ندارد که عمال جلوی اجرای آن را در کشور 
متبوع خود گرفته است و پس از گذشت پانزده سال و پيشبرد بسياری از اهداف 
 !اين برنامه در ساير کشورهای جهان، آن را در ايران شکست خورده می نامد

همچنان در سالهای اخير دولت ايران همواره سعی داشته است که نظام پدرساالر 
دولتی و ساختارهای نابرابرجنسيتی در ايران را با فريبهايی همچون دفاع از 

فرهنگهای بومی و ارزشهای سنتی توجيه کند و فراهم بودن فرصتهای بين المللی 
اين توجيهات را به يک تهديد جدی تبديل خواهد کرد که نه تنها زنان ايران که 

 .زنان ساير کشورهای جهان را نيز در برمی گيرد
ما جمعی از مدافعان حقوق برابر جنسيتی با اين هشدار اعالم می کنيم که حضور 

ايران در اين کميسيون يک تهديد جدی برای اهداف و ايده آلهای کميسيون و در 
. تناقض با ماهيت آن و همچنين تهديدی برای صلح، برابری و امنيت جهانی است

زيرا به يقين دولت ايران تالش خواهد کرد با استفاده از اين فرصت جهانی به 
 .هدف خود در انقطاع فرايند رشد و توسعه زنان ادامه دهد

 اين نامه با اين اميد نوشته شده که شما با اين عضويت مخالفت کرده و در 
 صورتی که اصراری بر پرکردن جايگاه خالی گروه آسيا داريد تنها بصورت 

 مشروط و با گرفتن تعهد از ايران به پايبندی به پيمان های بين المللی حقوق 
 برابر، بويژه به برنامه عمل کنفرانس پکن و پيوستن به پيمان رفع همه اشکال 

  .تبعيض عليه زنان اين امکان را به ايران بدهيد
 لطفن برای امضا به اينک زير مراجعه نماييد

https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dDlnZk1hNzMtRlBrMGp4RHVsNHRDbmc6MQ  
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المللی از جمله  های بين که در نشست بوسنی زمانی  «بر اساس اين بيانيه رسمی 
کند، بايد به منافع استراتژيکی  گيری می شورای امنيت سازمان ملل متحد، تصميم

 «.داشته باشد که در ارتباط با امنيت و شهروندان خود است، توجه
رئيس شورای رياست جمهوری بوسنی پيش از آنکه اين بيانيه در رسانه ها 

نبوده و هميشه  حافظه  مردم بوسنی کم«: منتشر شود، خطاب به متکی گفته بود
های ايران در دوران جنگ و حمايت از آنها در مسير توسعه و  قدردان حمايت

 «.همگرايی پس از جنگ خواهند بود
همزمان با سفر منوچهر متکی به بوسنی و هرزگوين و رايزنی با مقامات اين 

کشور به عنوان يکی از اعضای غيردائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، 
ضد  های اعالم کرده بود که تمايل دارد قطعنامه تحريم آمريکا اياالت متحده

ايرانی خود را با هدف آنچه که تنبيه تهران در خصوص فعاليت های هسته ای 
 .می کرد، در شورای امنيت مورد بررسی قرار دهد اش توصيف

گفته می شود واشنگتن همچنين در تالش است تا عالوه بر بوسنی و هرزگوين 
کشورهايی چون برزيل، ترکيه و اوگاندا  نهايت تاثيرگذاری خود بر مواضع

از ديگر اعضای غيردائم شورای امنيت در شرايط کنونی هستند را در نشست  که
 .اخير اين شورا به نمايش بگذارد

توفيقاتی  اين و در پی رايزنی های فشرده ديپلماتيک هر چند که آمريکا پيش از
کسب  عليه ايران را در زمينه جلب نظر مسکو جهت تصويب تحريم های جديد

کرده بود اما پکن به عنوان يکی ديگر از اعضای دائم اين مجموعه 
موضع خود مبنی بر لزوم حل و فصل مسئله هسته ای ايران از  بر همچنان

 .دارد راهکارهای مسالمت آميز و تداوم مذاکرات در اين چارچوب تاکيد
    
 

 معصومه ياوري در يك قدمي چوبه دار 
برای معصومه ياوری از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات 

 حکم اعدام صادر شده است 
 خبرگزاری هرانا 

صدور احکام اعدام برای معترضان به نتيجه انتخابات به اتهام محاربه از جمله 
شگردهايی است که قضات دادگاههای انقالب برای ايجاد رعب و وحشت در 

 . ميان مردم به آن مبادرت می کنند
بنا بر اطالع گزارشگران هرانا، معصومه ياوری ازمعترضان به نتيجه 

انتخابات از جمله کسانی است که برايش حکم اعدام درخواست شده و وی تنها 
 . در روز دادگاه اول توانسته بود از حق داشتن وکيل برخوردار شود

محاکمات غير قانونی ، بازداشت های خودسرانه و به تبع آن صدور احکام 
پشت درهای بسته و برگزاری محاکمات نمايشی خارج از روند مرسوم و 
صحيح قضايی از جمله مرسوم ترين شيوه های اعمال شده در دادگاههای 

 . انقالب است که همچنان نيز ادامه دارد
محمد سيف زاده وکيل . معصومه ياوری نيز از قربانيان چنين محاکماتی است

ارديبهشت برگزار  ١۵دادگاه خانم ياوری روز : وی در اين باره می گويد
 . خواهد شد و دادستان برای وی تقاضای حکم اعدام کرده است

موکلم را تا زمان برگزاری دادگاه اول : وی در گفتگو با گزارشگر هرانا افزود
 . نديده بودم و وی از دسترسی به وکيل تا اين زمان محروم بوده است

عدم دسترسی به وکيل تا قبل از دادگاه اول از جمله مسايلی است که بيشتر 
اين در حالی است که قانونا وکيل . بازداشت شدگان سياسی با آن روبرو هستند

حق دارد تا قبل از برگزاری دادگاه پرونده موکل خود را بررسی کرده و دفاع 
مناسبی از وی به عمل بياورد اما تاکنون در بيشتر موارد اين خواسته محقق 

 . نشده است
اين وکيل دادگستری با اشاره به اينکه ياوری بيش از شش ماه را در بازداشت 

دادگاه انقالب به سرپرستی قاضی مقيسه  ٢٨شعبه :"به سر برده است، افزود
 .مسول رسيدگی به پرونده معصومه ياوری است

  «سالم گرم احمدي نژاد«پاسخ غيرمنتظره سارايوو به 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوسنی رسما از تحريم ايران دفاع کرد؛ پاسخ غيرمنتظره / اختصاصی ايربا
در حالی که منوچهر متکی در جريان  «سالم گرم احمدی نژاد«سارايوو به 

ديدارش با رئيس شورای رياست جمهوری بوسنی ضمن ابالغ سالم گرم محمود 
احمدی نژاد وظايف مهم سارايوو به عنوان يکی از اعضای کنونی شورای امنيت 
را يادآور شده بود اما اين کشور در بيانيه ای رسمی از تحريم های احتمالی عليه 

     !تهران دفاع کرد
 -در حالی که منوچهر متکی، وزير خارجه ايران در راس هياتی سياسی 

اقتصادی در سارايوو به سر می برد، دفتر رئيس شورای رياست جمهوری 
حمايت اين کشور از تحريم های  بوسنی و هرزگوين با صدور بيانيه ای رسمی

 ! احتمالی شورای امنيت عليه ايران را اعالم کرد
اين موضع غيرمنتظره که ) ايربا(خبری ايران بالکان  -به گزارش پايگاه تحليلی 

در زمان حضور وزير خارجه ايران در سارايوو اعالم شد، در حالی اتخاذ گشته 
گذشته  روز بر اساس اخبار خبرنگاران ايرانی همراه متکی، فضای ديدارهای که

وزير خارجه ايران با حارث سياليجيچ رئيس شورای رياست جمهوری بوسنی و 
 .همچنين وزير خارجه اين کشور مثبت بوده است

های دو   ضمن اشاره به استمرار رايزنی ديدارش با حارث سياليجيچ متکی در
با اشاره به اينکه دوستی ايران و  کشور در سطوح مختلف طی سال های گذشته

ملت و دولت جمهوری اسالمی  :گفته بود ها آغاز شده، در دوران سختی بوسنی
ايران همچون گذشته برای همکاری بيشتر در کنار دولت و ملت بوسنی و 

 .هرزگوين هستند
او با تاکيد بر مواضع محمود احمدی نژاد در خصوص لزوم اصالح منش 

قدرتهای بزرگ، خطاب به رئيس شورای رياست جمهوری بوسنی به عنوان 
کشوری که در حال حاضر يکی از اعضای غيردائم شورای امنيت سازمان ملل 

بوسنی و هرزگوين به عنوان يکی از اعضای  «متحد است، يادآور شده بود که 
المللی  غيردائم شورای امنيت مسئوليت ها و وظايف مهمی در قبال مسائل مهم بين

 «.دارد
همچنين تصريح کرده بود که ديدگاههای مبتنی بر هژمونی و  وزير خارجه ايران

گرايی در مديريت جهانی موفق نخواهد بود، مگر اينکه همه کشورهای  يکجانبه
جهان به تعهدات خود عمل نمايند و در کنار اين تعهدات از حقوق خود برخوردار 

 .باشند
متکی در اين ديدار در خصوص فعاليت های هسته ای ايران نيز اعالم کرد 

در طرف های مقابل تهران اراده سياسی الزم وجود داشته باشد، پيشنهاد  اگر که
تواند موجب اتفاق و همکاری گردد و به نوعی  مبادله سوخت، موضوعی که می

 .به اعتمادسازی منجر گردد، همچنان روی ميز قرار دارد
 »سالم گرم ابالغ«از ديگر نکات ديدار ديروز متکی با اين مقام ارشد بوسنيايی 

نژاد از اعضای شورای رياست جمهوری بوسنی برای  دعوت محمود احمدی«و 
 .بود »سفر به ايران

حارث سياليجيچ که روز گذشته در ديدارش با  به گزارش ايربا، اما دفتر
تاکيد کرده بود، به  و لزوم تداوم آن سارايوو -بر روابط حسنه تهران  متکی

بوسنی « هنگام ديدارش با وزير خارجه ايران در بيانيه ای رسمی اعالم کرد که
پيمانان غربی خود در شورای امنيت سازمان ملل متحد در خصوص  با هم
 «.ای تهران، متحد خواهد شد های احتمالی عليه ايران به علت برنامه هسته تحريم

منافع  «طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، اين بيانيه يادآوری می کرد که 
استراتژيک بوسنی مبدل شدن هر چه سريعتر به يکی از اعضای متبحر ناتو و 

 «.اتحاديه اروپا است
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بنابراين به نظر من درست است که انتخابات آن را تشديد کرد؛ اما . ايران دارد
در واقع، از وقتی دولت احمدی نژاد سر کار آمده روی خوشی هم به زنان نشان 

نداده و اين سيری است که دولت از اول در پيش گرفت و ربطی به مسائل 
 . انتخابات ندارد

 
شما به عنوان پژوهشگر مسائل زنان چه ايراداتی را در اين اليحه موجود می 

دانيد که منجر به چنين اعتراضاتی در سطح گسترده شده است؟ و چه پيشنهادی 
 برای جايگزين کردن با مواردی که به آن ايراداتی را وارد می دانيد، داريد؟ 

 
به نظر من اساسٔا اگر چند همسری را در ايران بخواهند به شکلی : نرگس محمدی

که مطرح شده به صورت قانون دربياورند، اساس بی عدالتی در مورد زنان 
حتی اگر بخواهند به مبانی شرعی هم اشاره بکنند، بنا بر آيات قران خداوند . است

در قرآن در سوره نسا در انتهای آيه . اين مسئله را مبتنی بر عدالت نمی داند
نمی توانيد «اشاره به يک قيد مهمی شده و آن اين است که شما در اين عمل 

و بايد توجه کنيد که عدالت اساس دين است و هرچه آن  »عدالت را رعايت کنيد
 . را مخدوش کند از نظر دين مخدوش است

در رابطه با عرف هم، عرف ايران هرگز چند همسری را نپذيرفته و در بيشتر 
در ايران هر کس چند . اقشار مردمی که چند همسری ديده شده، امری مذموم بوده

همسر داشته آن را مخفی کرده و مانند عربستان سعودی امر پذيرفته شده ای 
سطح . بنابراين به لحاظ عرفی هم جامعه ايران اين مسئله را نمی پذيرد. نيست

ميزان تحصيالت زنان و . زنان در ايران نيز قابل مقايسه با زنان منطقه نيست
بسياری از حرکت های زنان ايران در . رشد آگاهی آنان را با منطقه مقايسه کنيد

منطقه تاثير گذار است و الگوبرداری می شود و حتی روی سياست های دولت 
از طرف ديگر،حتی خيلی از فقهای ما هم چند . های آنها نيز تاثير می گذارد

خانم وسمقی و روشنفکران دينی . همسری را رد می کنند، مثال آيت اهللا صانعی
 . نيز آن را رد می کنند پس اين مسئله مورد توافق فقها هم نيست

در واقع، از نظر اجتماعی اين مسئله منطبق بر واقعيات نيست و در مجموع اين 
در تمام دنيا قانون را که وضع . قانون از فرهنگ کشور ايران نيز عقب تر است

می کنند سطح جامعه را در نظر می گيرند و سعی می کنند قانون را از فرهنگ 
شما . فرهنگ سازی می کند ،جامعه يک پله باالتر وضع می کنند چون قانون

تصور کنيد در رانندگی قوانين عقب مانده ای را در ايران اجرا کنند که فرهنگ 
ما اين مسئله را در ايران باز هم به طور معکوس می . را به عقب می کشاند

بينيم، يعنی قانونی که در رابطه با زنان در اليحه خانواده نوشته شده يک گام که 
نه چندين پله از فرهنگ ايران عقب مانده تر است که در نوع خود به فرهنگ 

 . ايران خسارت زيادی وارد می کند
هم که در رابطه با مهريه است به نظر من کسانی که آن را می  ٢۵در مورد ماده 

در همه دنيا به نگهداشتن . نويسند شناخت درستی از وضعيت جامعه ندارند
خانواده اهميت می دهند، چراکه يکی از هسته های پايدار در جامعه، خانواده 

همه جوامع برای پايداريش تعليمات زيادی می دهند و قوانين خوبی وضع . است
اگر حقوق خانواده . خانواده هم فقط زن و مرد نيست، فرزند هم هست. می کنند

يعنی خانواده . بايد رعايت شود پس حقوق زن و کودک و مرد بايد رعايت شود
اگر . خانواده يک منشور چند وجهی است. را نبايد فقط از ضلع مرد نگاه کرد

کسانی که اليحه را . حقوق همه افراد تامين شود پايداری خانواده تامين می شود
در . می نويسند فقط به حق مرد توجه می کنند يعنی حقوق فرزند را نمی بينند

پس اين اليحه . خانواده های چند همسری فرزندان آسيب های زيادی می بينند
حمايت از خانواده نيست، اسمش را بگذارند اليحه حمايت از مرد، که پذيرفتنی 

اين اليحه ادعای زيادی مبنی بر حمايت از خانواده دارد، در حاليکه . تر است
 . اساس خانواده را نشانه گرفته است 

زن امروز، آگاهی بسياری از طريق کار و اينترنت و ماهواره و ارتباطات کسب 
سال پيش نيست؛ بنابراين وقتی که حقوق يک فرد  ۵٠کرده است و جامعه مانند 

را يک جانبه در خانواده افزايش می دهند، يعنی حقوق ديگر افراد را پايين می 
در صورتی اين خانواده تداوم پيدا می کند که افراد ناآگاه باشند و به هر . آورند

و چون جامعه ايران اينطور نيست، به همين دليل طالق . شرايطی تن بدهند
افرادی که روی اليحه کار می کنند، اساسا فرزند را دارای حق . افزايش می يابد

 . در خانواده و بعد جوان را در جامعه دارای حق نمی بينند
اگر نقش زن اول را در ازدواج دوم مرد از بين می برند، به جايش از آن زن 

حمايت نمی کنند، پس خانواده در نظر آنها همانطور که در قانون آمده فقط 
برای من که . است نه ديگران و کل حقوق هم به مرد تعلق دارد »رييس خانواده«

 بعنوان فعال حقوق بشر از منظر اجتماعی اليحه را می بينم، به نظرم آسيب 

اليحه حمايت از خانواده، اساس خانواده در ايران را نشانه 
 گرفته است 

 گفتگو با نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 
 

 :اخبار روز
همان طور که می دانيد، اليحه حمايت : فروغ سميع نيا -تا قانون خانواده برابر 

نظر . از خانواده بار ديگر در بحبوحه بحران های سياسی در مجلس مطرح شد
شما در اين مورد چيست؟ به نظر شما چرا نمايندگان بعد از حذف دو ماده دوباره 

 آنها را مطرح کردند؟ 
 

به نظر من در رابطه با اين مسئله اولين موضوع اين است که : نرگس محمدی
طبيعی است که در هر کشوری وقتی قانونی برای مردم . سير اليحه بررسی شود

وضع می شود، چون قانون برای مردم است پس نظر آنها هم مهم است و 
اين نظر مسلمٔا به صورت توده ای بيان نمی . حکومت آن را در نظر می گيرد

شود بلکه از طريق روشنفکران، نهادهای مردمی و جنبش های فعال مدنی بيان 
در واقع دولت با اين نهادها گفتگو می کند و در تصميم سازی اين عامل . می شود

 . را مهم و دخيل می داند
اتفاقات ايران بدينگونه بوده که قوه قضاييه پيش نويس اليحه را تهيه کرده، سال 

اليحه را تحويل قوه مجريه داده و دولت آقای احمدی نژاد پس از بررسی  ٨۶
را به اليحه  ٢۵و  ٢٣اليحه دو ماده واحده که بسيار مورد چالش است يعنی مواد 

اين را از اين جهت می گويم چون دولت با قوه قضاييه فرق دارد با . اضافه کرد
دولت در واقع سياستگذاری کالن و راهبردی جامعه را . مجلس هم همينطور

اتخاذ کرده و به پيش می برد، چهار سال آن را مديريت می کند و خيلی مهم است 
 . که دولت با چه رويکردی با مردم وارد گفتگو شود

بعد از وارد کردن اين دو ماده اعتراض مردم شروع شد و جنبش زنان به 
برخی از فعاالن سرشناس به . صورت فعاالنه نسبت به اليحه اعتراض کردند

اس ام اس . مجلس مراجعه کردند، چون اليحه برای تصويب به مجلس رفته بود
گفتگوهای زيادی در راهروهای مجلس . های زيادی برای نماينده ها فرستاده شد

صورت گرفت و مقاالت زيادی در رابطه با اليحه نوشته و در سايت ها و 
روزنامه ها منتشر شد، مصاحبه های زيادی با حقوقدانان و فعاالن مدنی انجام شد 

پس . و همه اينها اعتراض متمرکز خود را در رابطه با اين دو ماده اعالم کردند
از انتخابات، در بحران ها که همه چيز تحت الشعاع قرار گرفته بود، اين مسئله 

 . هم تاحدودی فراموش شد
اما اخيرًا اين اليحه در کميسيون قضايی مطرح شده و برخی از اين مواد هم 

بررسی اين بازه زمانی يعنی تهيه پيش نويس در قوه قضاييه . تصويب شده است
فعاليت های جامعه مدنی و دوباره تصميم گيری در مجلس يعنی  –دولت  –

برگشت به نقطه صفر نشان می دهد که مجموعه حکومت نسبت به نظر مردم 
خيلی بی تفاوت است يا حتی بدبينانه تر می توان نتيجه گرفت که حکومت نسبت 

اين خيلی منفی است که . به نظر مردم معکوس يا با لجبازی برخورد می کند
... حکومت با دانشجويان، فرهنگيان و . حکومت با مردم خود لجبازی کند

در واقع، حکومت با . لجبازی می کند و اين مسئله در مورد زنان فراگيرتر است
زنان يعنی نصف جامعه خود لجبازی می کند و نصف جامعه را با خودش 

چراکه، صدای اعتراض آنها در جامعه پژواک شده و در جامعه . مخالف می کند
همه شنيده اند که زنان با اين دو ماده مخالفند و هر فعاليتی را حاضرند برای 

حذف اين دو ماده انجام دهند و مسلما مجلس، دولت و قوه قضاييه هم اين صدا را 
به نظر من پافشاری حکومت برای اينکه اين دو ماده را تصويب کند . شنيده است

فقط لجبازی حکومت نسبت به جنبش زنان و مردم است، وگرنه نتيجه ديگری از 
 . بررسی اين روند دست نمی دهد

 
يعنی نظر شما اين است که حکومت می داند که اعتراض به اليحه خواست 

عمومی شده و پس از انتخابات و حضور گسترده مردم، حکومت قصد لجبازی با 
 مردم را دارد؟ 

 
شايد انتخابات اين ويژگی دولت را تشديد کرده باشد، اما متاسفانه : نرگس محمدی

تاکنون ما شاهد بوديم که در مورد مسائل زنان يک سری سياست هايی در دولت 
کل سياست . اتخاذ و عمل شد که نشان از بی توجهی آنان به حقوق زنان دارد

دولت احمدی نژاد در مورد زنان نشان از بی توجهی يا عدم شناخت صحيح از 
 وضعيت زنان، رشد آگاهی آنها، تمايالت و عاليق زنان 
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يعنی بايد بستر سازی هايی انجام شود و اين . نمی توانند جلو مردم را بگيرند
 . مسئله فرهنگ است و کار نوانديشان دينی هم روی فرهنگ تاثيرگذار خواهد بود

 
به نظر شما زنان در سيستم تصميم سازی چه تاثيری می توانند داشته باشند؟ به 

طور نمونه در دولت فعلی، حضور زنان در کابينه دولت يا مجلس شورای 
اسالمی آيا می تواند منجر به تصويب قوانينی به نفع زنان باشد؟ با توجه به اينکه 

در اين دولت برای اولين بار پس از سی و يک سال، وزير زن در کابينه تعيين 
 . شد
 

واقعيت . در دولت فعلی متاسفانه من چشم انداز مثبتی را نمی بينم: نرگس محمدی
. اين است که در دولت احمدی نژاد، حرکتی را که به نفع زنان باشد نديده ايم

کدام زن است که  ،انتخاب زن به عنوان وزير فی نفسه حرکت مثبتی است
اما به نظر من، اين . ناراحت باشد اگر يک زن پس از سال ها وارد دولت شود

در مجلس هم در سال های . زنان نقش تعيين کننده ای نمی توانند داشته باشند
همين تعداد زنها را با زن های مجلس ششم . اخير همين روند را شاهد بوديم

مقايسه کنيد، به نظر من نقشی که زنان در مجلس ششم داشتند االن زنان مجلس 
 . در رابطه بامسائل زنان ندارند

به نظر من، در چنين ساختارهايی اگر زنان وارد ساختار حکومت شوند، استحاله 
من با ايده شان کار ندارم، که قشر . پيدا می کنند، و اين فراتر از ايده شان است

سنتی هستند يا مدرن؛ اصال اساس اين نوع دولت يا ساختار حکومت به گونه ای 
حتی، . است که زنان را استحاله می کند و زنان نمی توانند نقش خود را ايفا کنند

در دولت های قبلی هم که وضعشان به مراتب بهتر بود، شما اين مسئله را می 
 . بينيد

 
مجلس با دوباره مطرح کردن اليحه نشان داد به سادگی از موضع خود در اين 

مورد عقب نشينی نمی کند، شما چه پيشنهادی برای فعاالن حقوق بشر و فعاالن 
حقوق زنان و مخالفان اليحه مذکور برای مواجه با اين حرکت مجلس شورای 
اسالمی داريد؟ فکر می کنيد امکان تشکيل بسيج عمومی توسط فعاالن مدنی و 

سياسی برای اعتراض به اليحه مانند قبل وجود دارد؟ با توجه به منازعات 
گسترده سياسی، آيا مجالی برای بحث مستقل درباره مسائل زنان باقی می ماند و 
آيا سياسيون پذيرای چنين مسائلی هستند، يا اينکه مسئله زنان را جزئی و حاشيه 

 ای می دانند؟ 
 

بلکه . به نظر من مسئله زنان در شرايط فعلی ايران جزئی نيست: نرگس محمدی
و حتی تقويت آن يک  –در اين شرايط که جامعه مدنی ايران خيلی برجسته شده 

کارگران و معلمان و  ،جوانان ،بالطبع حقوق زنان –راهبرد استراتژيک است 
يعنی عدم توجه به تامين حقوق . تالش برای احقاق حقوق آنها خيلی مهم است

زنان در حال حاضر، به همان سياست کالن يعنی تقويت جامعه مدنی ضربه می 
و اگر بخواهيم يک جامعه مدنی قدرتمند داشته باشيم، که به نظر می رسد . زند

فعاالن سياسی و مدنی االن با اين رويکرد فعاليت می کنند، بنابراين تالش برای 
احقاق حقوق زنان يا رفع تبعيض عليه زنان، تالش های مهمی هستند که می 

بنابراين نه تنها تالش برای حقوق زنان يک . توانند جامعه مدنی را قدرتمند کنند
 . مسئله فرعی نيست، بلکه يکی از مسائل اصلی به شمار می رود

بخصوص، اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد نشان داد که زنان ايرانی برای بدست 
آوردن دموکراسی و رسيدن به حقوق بشر نقش موثری دارند، و اين نقش در 

در رابطه با خشونت که بعد از . عرصه اطالع رسانی چقدر پررنگ است
انتخابات در ايران رواج پيدا کرده، نقش زنان بسيار موثر بوده، يعنی مادرانی که 

بسياری از فعاالن . برای کم شدن خشونت در کشور تالش می کنند و موفق هستند
سياسی که توجه به حقوق زنان نمی کردند را هم وادار به فکر کرد، يعنی ايران 

. در تحوالت سياسی و بزنگاه های تاريخی از نقش زنان می تواند بهره بگيرد
 ،زنان در کنار مردان. نقش مفيد و سازنده ای که نمی توان به آن بی توجهی کرد

جنبش سبز را ياری کردند، بنابراين با اين فعاليت چند ماهه ای که زنان داشتند 
در بحث خانواده های سياسی و در بحث اعتراضاتی که وجود دارد، تالش 

تالش مادران صلح، خانواده زندان سياسی، . چشمگير و تاثير گذاری داشته اند
يکی از . فعاالن مدنی زنان، خانواده هايی که عزيزانشان را از دست داده اند

ست و حتی زنانی که "ندا"و مادر " سهراب"مثال هايی که می شود آورد، مادر 
آنها نقش زيادی را در . زندان رفتند و آزاد شدند يا زنانی که االن در زندانند

آگاهی و رشد جامعه دارند که نمود آن فقط در ايران نيست، بلکه نمود بين المللی 
 . دارد

بسيار جدی را به خانواده وارد خواهد کرد و نمايش ناخوشايند و شرم آوری را 
از روابطی که حکومت برای خانواده ايرانی می سازد برای مرد هم بوجود می 
آورد و در واقع از مرد هم حمايت نمی کند، در حاليکه اليحه ظاهر حمايت از 

 . مرد دارد
 

آيا اين به . شما در صحبتهايتان از نظر دينی و عرفی، تعدد زوجات را رد کرديد
اين معنی است که در يک جامعه مذهبی می توان به عنوان قانون جايگزين تعدد 

 زوجات را کًال نفی کرد؟ 
 

مگر يک جامعه مذهبی فقط جامعه ايران است؟ در کل دنيا که : نرگس محمدی
يک ميليارد و سيصد ميليون مسلمان زندگی می کنند همه کشورهای مذهبی در 

آيا مذهب خالصه شده در چنين . مورد مسائل زنان مثل عربستان يا ايران نيستند
مواردی که اگر به آن عمل نشود خدشه دار می شود؟ چرا مذهب با رويکرد 

نوانديشانه بررسی نمی شود؟ نوانديشان ايران و بسياری ديگر در جهان، مثًال 
نوانديشان دينی که روی مقوله حقوق بشر کار می کنند، مثل عبداهللا نعيم که در 

رابطه با مسائل زنان و با نگاه دينی منطبق با معيارهای حقوق بشر نظرات 
شما مسلمان های ديگری را می بينيد که در رابطه با مسائل زنان و . خوبی دارد

ساير مسائل در حقوق بشر مسلمان و مذهبی هستند، اما نظرات بسيار 
آيا مذهب فقط در جامعه ما وجود دارد؟ آنهم در مورد . روشنفکرانه ای دارند

چند همسری به نظر من . خاص تعدد زوجات، که بايد جامعه مذهبی شناخته شود
اساسًا با معيار عدالت همخوانی ندارد و تکيه من به همان آيه ای است که می 

و از آنجا که عدالت، محور و اساس . گويد شما نمی توانيد عدالت را رعايت کنيد
دين اسالم است هر چيزی که در شرايط مکان و زمان خاص خودش عدالت را 
خدشه دار کند، در هر بعد و عرصه ای که باشد، اساسًا از مذهب فاصله گرفته 

 . است
اينکه مرد دو برابر  ،مثًال در رابطه با ارث در شرايط کنونی ايران و قرن حاضر

زن ارث ببرد آيا عدالت رعايت می شود؟ که حتی مسئله ساده ای است که 
من به عنوان فرزند دختر و برادرم فرزند پسر که هر . بررسی فقهی نمی خواهد

دو بيرون خانه کار می کنيم و همه در آمدمان را به منزل پدر و مادر می آوريم 
آيا بعد از فوت پدر و مادر، ماحصل در آمدمان بايد دوبرابر به برادر برسد؟ آيا 

اين مبتنی بر عدالت است؟ االن مانند دوره ای نيست که دخترها در خانه می 
ماندند و پسر ها بيرون کار می کردند و ماحصل تالش مردان به خانه می آمد و 

. مادی تر تلقی می شد، در حاليکه زنان به همان اندازه فعاليت در خانه داشتند
يعنی در شرايطی هم که زن و مرد با هم کار می کنند . االن همان هم عوض شده

و ماحصل تالش به يک جا آورده می شود، باز همان منبع نامساوی تقسيم می 
به نظر من مباحث مهمتری مثل عدالت می تواند . شود که مبتنی بر عدالت نيست

مبنای مذهب باشد نه يک چنين مسائل خرد و کوچکی که حتی از نظر قرآن هم 
اين نظر کسانی است که در اين عرصه کار کردند، من . مورد دفاع نيست

صاحبنظر مسائل دينی نيستم اما روشنفکران مسلمان نظرشان اين است که در 
زيرا . سير تدوين حقوق اجتماعی، احکام می توانند شامل مرور زمان شوند

احکام اجتماعی در مورد مسائل زنان با رشد رو به جلو بوده در حاليکه االن اين 
 . روند معکوس است

 
حال که در مورد نوانديشی دينی در ايران صحبت شد، به نظر شما نوانديشان 

دينی در حوزه مسائل زنان در ايران چقدر نقش داشتند؟ به نظر شما اگر کاری 
 هم شده چقدر مثبت بوده است؟ 

 
به نظر من کار مناسبی انجام نشده است، يعنی شما خيلی کم می : نرگس محمدی

بينيد که نوانديشان دينی در اين زمينه کار جدی کرده باشند، و به نظر نمی تواند 
توجيهی هم داشته باشند که شايد مسائلی را مهمتر از اين مسئله در اولويت قرار 

داده اند، زيرا به لحاظ کميت زنان نصف جامعه ايران را تشکيل می دهند، و 
کميت قابل توجهی هستند و همينطور به لحاظ کيفی هم نوانديشان دينی بايد بيشتر 

البته، کارهايی هم خانم وسمقی و آقای عليجانی انجام . به اين مسئله می پرداختند
 . اين مسئله خيلی مهم است. داده اند

همانطور که شما هم گفتيد جامعه ايران جامعه مذهبی و تاثيرپذير است، يعنی ما 
نمی توانيم دستور العملی صادر کنيم که مذهب را از زندگی مردم حذف کنيم، 

قانون ما از فقه گرفته شده و . پس تالش روشنفکران دينی قطعًا تاثير گذار است
بنابراين هر چه فقه ارتجاعی تر باشد به ضرر جامعه و هر چه نوانديشانه تر 

اگر از اقشار . اينگونه تالش ها، فرهنگ سازی می کند. باشد به نفع جامعه است
خاص بگذريم در عموم جامعه تاثير گذار است، ما عالوه بر قانون بايد به 

 اگر فرهنگ جامعه رشد کند، تنها با قانون . فرهنگ هم توجه کنيم



17 

 1389ارديبهشت ماه   8

 
 
 
 
 
 

بينيد اين کليات در عمل  بحث اين است که شما به کلياتی اعتقاد داريد و بعد می
از  .گيرد در نتيجه اين تغييرات يک پارچه و سريع صورت نمی. دهد جواب نمی

باره نفی و  ی خود را يک طلبی در کسانی که گذشته سوی ديگر، خطر فرصت
روند و  ی خود کلنجار می کنند، خيلی بيشتر از کسانی است که با گذشته پاک می

 .کنند آن را پااليش می
به اين ترتيب، پاسخ شما به انتقاداتی که به تحسين تماميت گذشته از طرف 

گردد، اين است که آقای موسوی گام به گام و در عمل برخی  آقای موسوی برمی
. کنيد دهند و شما اين نوع تغيير را تأييد می های خود را تغيير می ديدگاه
 طور است؟ همين

ها بدون نقد ليبرال  زمانی که من از زندان بيرون آمدم، ديدم برخی مارکسيست
چاک  يا برخی از کسانی که زمانی سينه. اين مسأله برايم خيلی عجيب بود. اند شده

ها اگر  اين پااليش. زنند حکومت دينی بودند، االن دم از حکومت سکوالر ناب می
  . واقعی باشد، بايد در رفتار هم خود را نشان بدهد و نه فقط در تئوری

پردازان حکومتی  مشکلی که در دوران اصالحات داشتيم، اين بود که نظريه
اصالحات، در تئوری خيلی از عمل جلوتر بودند و در حين اين که در عمل تن 

 .کردند دادند، توقع بيش از حدی ايجاد می ها نمی به اين تئوری
طلبان در  تری به اين مسأله داشته باشيد که اصالح ی مشخص ممکن است اشاره
 دادند؟ کردند، تن نمی هايی که طرح می عمل به تئوری

ُخب  .کردند رفتند دفاع می برای نمونه فقط از دوستان خودشان که به زندان می
  .اين برخورد دمکراتيکی نيست

البته در (ی خود را نقد کنند  سال گذشته ٣٠اما اگر تمام نيروهای سياسی بخواهند 
اگر  (سطوح مختلف و البته آن که حاکم بوده با آن که محکوم بوده متفاوت است

تر است تا اين  اين نقد را درست انجام بدهند و در عمل نشان بدهند، آن نقد ماندنی
  .چه ديروز بودم، نيستم من امروز ديگر آن: که يکباره و يک روزه اعالم کنند

های خود را کنار  تواند تمام ديدگاه گذارد، به راحتی نمی انسان وقتی پا به سن می
های  من شخصًا با مالک. سياسی بگيريم -ما بايد مالک را در عمل مدنی. بگذارد

مورد نظر آقای موسوی موافق نيستم، ولی ايشان از همان چيزی که من به آن 
 .ها مورد توجه من هستند کند که آن نتيجه ها می گيری اعتقاد ندارم، خيلی نتيجه

ها  سياست فقط جنگ بينش. ی قدرت، موقعيت، منافع و بينش است سياست عرصه
عقيده اينقدر با هم دشمن  ها بود، برادران هم اگر سياست جنگ بينش. نيست
يعنی بدترين جنگ . معموًال بدترين جنگ، جنگ برادران دشمن است. شدند نمی

  .گيرد ها در يک حکومت صورت می ها و يا بين مارکسيست بين مذهبی
ها محترم است، بايد دقت کرد که بينش در موقعيت و  پس ضمن اين که بينش
اش،  بينش آقای خاتمی در دوران رياست جمهوری. گذارد منافع چقدر تأثير می

اش شديدًا  به اين خاطر در اعمال. خيلی جلوتر از موقعيت و منافع خودش بود
معموًال . شد که آن بينش مقداری مسأله پيدا کند گذاشت و باعث می تأثير می
زدند، ولی در موقعيت  های انتزاعی بسيار قشنگ و زيبا می ها حرف طلب اصالح

 .توانستند هماهنگی کنند و منافع چندان نمی
 موردی مانند دفاع از زندانيان دگرانديش؟

با انجمن صنفی معلمان ايران  ٨٢طلبان در سال  برخورد اصالح: آورم مثالی می
يعنی اين انجمن به رسميت شناخته نشد و آقای معين در . برخورد درستی نبود

  .ها ضربه خورد از همين معلم ١٣٨۴سال 
به جناح راست نسبت داده شد و وقتی  ١٣٨٢های صنفی معلمان در سال  خواسته

آنها و يا حتی چايکاران شمال در اين سال مورد سرکوب قرار گرفتند، دولت به 
های  در صورتی که آنها خواسته. درستی آنان را تحت حمايت خود قرار نداد
  .گرفتند برحقی داشتند و بايد مورد حمايت قرار می

در سياست بايد به موقعيت و منافع توجه کرد؛ چه سکوالر و چه مذهبی، زمانی 
 .آيد که از قدرت، اعتبار و موقعيت برخوردار باشند در سياست به حساب می

نظرات صرفًا خيرخواهانه متأسفانه در دنيای سياست نقش چندان مهمی ايفا 
  .کند نمی

اند  سال اخير روشنفکران مسلمان مغلوب شده ١٠٠يکی از داليلی که همواره در 
اند، به خاطر اين است که در  و روشنفکران غيرمسلمان ولی مبارز مقهور شده

اند، بلکه بيشتر نيروهای مطرح  کننده و مؤثر نبوده روابط سياسی نيرويی تعيين
ای بسيار تلخ است، اما بايد آن را پذيرفت تا بتوان مسأله را  اين تجربه. اند بوده

 .حل کرد

بنابراين پتانسيل هنگفتی در عرصه زنان پس از انتخابات جمع شده و تاثير 
هنگفت و شگرفی داشته و باعث بهت و حيرت بسياری در داخل و خارج 

ايران شده که نيروی زنان نه تنها درباره مسائل خاص زنان بلکه در کليت 
برای دموکراسی در ايران و تحقق حقوق بشر و برای ايستادگی در مقابل 
استبداد يک حکومت نقش تاثيرگذاری دارد؛ و زنان هم شيوه های خاص 

خودشان را دارند يعنی بدون توسل به هيچ خشونتی، يعنی همان چيزی که از 
مفهوم واقعی صلح بايد در جامعه وجود داشته باشد، راهکار ها و شيوه های 

بنابراين اين زنان که در . خودشان را به کار می برند که نتيجه بهتری می دهد
جنبش سبز چنين نقشی را ايفا کردند هيچ تناقضی ندارد که در رابطه با مسائل 
حقوق زنان هم بسيج شوند و بايد اين کار را هم بکنند و اينها مسائلی است که 

بايد در موازات هم حرکت کنند هيچ کدام از آنها ديگری را نفی نمی کند و 
اگر شما جنبش زنان قدرتمند و زنان . موجب تقويت هر دو هم می شوند

برخوردار از حقوق خوبی داشته باشيد، اين مسئله به جنبش های مدنی از جمله 
 . جنبش سبز هم می تواند کمک کند

 
کانون مدافعان حقوق بشر چه فعاليت هايی در اين زمينه داشته؟ تاثير نهادهايی 

 هم چون کانون بر روند قانون گذاری چگونه می تواند باشد؟ 
 

ما يک کميته زنان در کانون مدافعان حقوق بشر داشتيم که در : نرگس محمدی
مسائلی که فعاالن زنان در کنار هم فعاليت می کردند ما هم سعی می کرديم در 

همانطور که خانم عبادی به همراه خانم طالقانی . کنارشان حضور داشته باشيم
و بهبهانی برای اعتراض به اليحه به مجلس رفتند و بنابراين کميته زنان کانون 
هم در کنار ساير فعاالن زنان هر کمکی که می توانست انجام داد و االن هم ما 

سعی می کنيم جنبش زنان را در حد توان . بر همين نظر و اعتقاد هستيم
خودمان ياری کنيم ولی اينکه االن مورد خاصی را اين کميته برای اقدام در 

 .نظر داشته باشد وجود ندارد
 

 عبور از مرز خودي و غيرخودي، ضرورت جنبش سبز
مذهبی در  -گر سياسی و فعال ملی وگو با تقی رحمانی، تحليل گفت

 تهران 
 مريم محمدی

 
ی گذشته در  ميرحسين موسوی، يکی از رهبران جنبش سبز، روز پنجشنبه

مذهبی و نيز روز يکشنبه در مالقات با برخی از  -ديدار با جمعی از فعاالن ملی
های داخل و خارج  ايثارگران جنگ هشت ساله، سخنانی ابراز کرد که در رسانه

  .از کشور انعکاس وسيعی داشت
 

ی رهبری در  اما مسائلی مانند مسأله. مطالبی که عنوان شد تازگی نداشتند
ی وضعيت امروز با گذشته و نگاه تأييدآميز آقای موسوی  جنبش سبز، مقايسه

چنين استراتژی  به دورانی که مورد انتقاد بسياری از سياسيون فعلی است وهم
و راهبرد نامعين در جنبش سبز، مسائلی هستند که معموًال از جانب طيف 

 .اند سکوالر حاميان جنبش سبز مورد انتقاد قرار گرفته
 -گر سياسی و فعال ملی برخی از اين موارد را با آقای تقی رحمانی، تحليل

 .ام مذهبی در تهران درميان گذاشته
توانند پاسخگوی نقدی باشند که  آقای رحمانی، آقای موسوی چگونه می

کنند و آن نقد هم اين است که  بسياری از فعاالن سياسی سکوالر طرح می
کنند، به  دورانی که آقای موسوی بازگشت به آن را يکی از اهداف خود اعالم می

 ها و حقوق بشر مورد انتقادات جدی آنهاست؟ لحاظ برخورد با آزادی
برداشت ايشان از . رسيم کنيم، بلکه به توافق مدنی می ما توافق ايدئولوژيک نمی

من «: گويد می .دوران گذشته اين است که همه در حکومت باشند، همه نظر بدهند
اينها جمالتی  .«گردد کردم بعد از اين انقالب، ديگر ديکتاتوری برنمی فکر می

  .ها بيرون کشيد است که بايد از حرف
کند مبنای تفاهم بگذاريم،  ای را که طرف به آن تکيه می اگر بنشينيم و تمام گذشته

من در آن دوران خودم از بسياری ازين . هيچ تفاهمی صورت نخواهد گرفت
ولی بحث اين است که بايد ديد هرکدام از ما از . ام سکوالرها بيشتر زخم خورده
 .کشيم ای به نفع دمکراسی بيرون می باور خودمان، چه استراتژی

کند، در اين  هايی که آقای موسوی مطرح می گاه ی دوم اين است که در ديد نکته
های ايشان  حرف. يک سال جلو آمدن و نگاه جامع پيدا کردن تحقق پيدا کرده است

شان پيش از انتخابات، عمق  ها و اظهارات بعد از انتخابات، نسبت به صحبت
  .بيشتری پيدا کرده است
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اما به نظر من، رهبران جنبش سبز بايد مرز خودی و غيرخودی را بيشتر 
بشکنند و در عين حال، بايد نسبت به مسائل خود نگاهی مطرح کنند؛ يعنی اين که 

تواند باشد، حضورهای مختلف مدنی در جامعه  نگاه به انتخابات چگونه می
يی که هزينه را پايين بياورد و مشارکت را  چگونه بايد باشد و نوعی بايد و نبايدها

  .توان بحث کرد روی جزييات آن هم می. بيشتر کند را طرح کنند
از نظر من، اين انتقادها به رهبری جنبش سبز وارد است که بايد آنها را مطرح 

  .شوند ها آرام آرام داده می اين پاسخ. توان پاسخ هم گرفت کرد و می
دهد و اگر  هايی داريد که در جامعه جواب نمی اما زمانی هست که شما خواسته
افتد؛ نه در شکل کشتارش بلکه به  اتفاق می ۶٠اجرا شود، شرايطی مانند سال 

برای مثال شما يک حرکت تند و يا حرکت ضعيفی . شکل سرکوبی که رخ داد
شود کل قضيه را در  گيريد و حاکميت موفق می دهيد، در آفسايد قرار می انجام می

  .دست بگيرد
ميليون کاربر اينترنتی داريم  ٢۵شود که  در حالی که امروز سخن از اين گفته می

 .روند های سياسی می که روی سايت
ارتباط اين مسأله با رهبری جنبش سبز و نقاط ضعف و قدرت احتمالی اين 

 رهبری چيست؟
خيلی مهم است؛ يعنی اين رهبری در به غليان درآوردن اين روحيه نقش داشته 

کنم بلکه  گويم رهبری، رهبری را به اين دو نفر منوط نمی البته اين که می. است
ها و دانشجويانی داريم که  ما روشنفکران، استراتژيست. اند ديگران هم نقش داشته

 .اند پا به پای اين رهبری آمده
 

ها متناسب با توان و  حل خواهيم راه حل بدهيم، راه بحث اين است که وقتی می
 .ايد چون رهبری را که شما انتخاب نکرده. شرايط و حتی روحيات رهبری باشد

، يک سری مسائل استراتژيک هستند؛ از قبيل از بين   طور که گفتم منتها همان
اينها استراتژيک . بردن حق خودی و غيرخودی و قبول حقوق و قانون شهروندی

  .هستند و روی اين مسأله کسی نبايد در انتقاد کوتاه بيايد
های قشر متوسطی را  توانايی. انداز متفاوت به اقشار متوسط است دوم دادن چشم

های خاصی دارد؛  اين قشر ويژگی. که در جامعه فعال است بايد شناخت
ايدئولوژيک نيست، صددرصدی نيست، به پول و حقوق دولت نياز دارد و در 

  .عين حال دولت هم به او نياز دارد
توان وارد نقد  آن وقت می. کند نکات ميدان بازی را مشخص می  توجه به اين

عملکرد رهبری شد و حتی از برخی روشنفکران جنبش و برخی از 
اين هيچ ايرادی ندارد، منتها نقد بايد مؤثر هم . های جنبش هم نقد کرد استراتژيست

 .باشد و نه صرفّا درست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آقای رحمانی، يکی ديگر از ايراداتی که برخی فعاالن سياسی متوجه آقای 
مذهبی و چه در مالقات اخيرشان با  -موسوی چه در ديدار با نيروهای ملی

رسانی و کار کردن  کنند، تأکيد مداومی است که ايشان به امر آگاهی ايثارگران می
ی برخورِد آقای  چنين ابراز اين نگرانی است که در شيوه در اين زمينه دارند؛ هم

ی  شود و به ويژه بيان کننده موسوی، به کار سياسی کمتر اهميت داده می
 .رهبری يک جريان سياسی نيست

درست است، چون رهبران جنبش به . اين انتقاد هم درست است و هم غلط
اند، انتخاباتی صورت  ها و يا روشنفکران انتخاب نشده ی سکوالرها، مذهبی وسيله

پس . تعويض رهبری هم مانند تعويض لباس نيست. اند گرفته و دو نفر رهبر شده
  .بايد توان، موقعيت و روحيات را در نظر گرفت

کنند و چه بخشی از دوستان  ولی دوستان ما، چه آنهايی که در تهران زندگی می
شهر ايران، بسياری از اين شهرها  ۴۵٠ما در خارج، متوجه نيستند که در ميان

کانال  .هنوز ماهواره ندارند و برای بسياری از آنان جنبش سبز توجيه نيست
چرا . خبرگيری مردم در بسياری از شهرهای ايران تلويزيون رسمی است

ی مستقيم به آقای موسوی، خاتمی و يا کروبی  حاکميت از دادن يک ساعت برنامه
  .کند؟ به خاطر اين که اين رسانه تأثيرگذار است پرهيز می

کند، کافی  يعنی به عبارت ديگر، اين که ما بدانيم چه حکومتی االن حکومت می
. اش هم اطمينان حاصل کند تا مشارکت کند بايد فرد آگاه شود، از پيروزی. نيست

بحث آگاهی، بحث اين نيست که ما از فسلفه و اين که خدا هست يا نيست و يا 
 -اين آگاهی از جنس آگاهی سياسی. های انتزاعی تئوريک صحبت کنيم بحث

 .صنفی است
 »های خاکستری اليه«ی شما به اقشاری است که آقای موسوی به عنوان  اشاره

 از آنان نام بردند؟ کسانی که نه با حکومت هستند و نه با جنبش سبز؟
های خاکستری را هم جذب کرد،  گوييم بايد در اقشار گوناگون، اليه اين که می. بله

پول و  .ها ديدم من اين مسأله را در انتخابات رياست جمهوری، در شهرستان
ی  جذب دوباره. سهام عدالت در روستاها و برخی جاها تأثير خود را گذاشته بود

ضمن اين که صد . به نظر من بايد به اين نکته توجه کرد. بر است اين اقشار زمان
  .در صد انتقاداتی به آقای موسوی وارد است

تاريخ  .منتها بايد ديد اين انتقادات از چه موضعی است و تا چه حد عملی هستند
ی واحد، حزب  مانند جبهه. ايران سرشار از نقدهايی است که عملی نيستند

ی واحد در  های روشنفکری و سياسی مانع از ايجاد جبهه اصًال خصلت. سراسری
  .شود سراسر ايران می

ولی بالطبع . توانيم نقدهای درست داشته باشيم، اما نقدهای مفيدی نباشند ما می
اما نقد مفيد، نقدی است که . در اين شکی نيست. جنبش به نقدهای مفيد نياز دارد

نقد درست، نقدی است که در عالم نظر و فارغ از شرايط . راهگشا و عملی است
 .شود و موقعيت جامعه مطرح می

ی همين نقدهای مفيد که فارغ از شرايط و موقعيت جامعه هم  آيا در حيطه
نيست، شما انتقاداتی به روندهای موجود در جنبش سبز داريد؟ به ويژه در 

ی رهبری که خيلی مورد انتقاد برخی سياسيون است و معتقدند  ارتباط با مسأله
يا اين که رهبری جنبش را طبق اصطالحاتی که در ايران هم . کارآمد نيست

تواند جنبش سبز را  دانند و معتقدند اين روش نمی رود، نمادين می کار می به
 .رهبری کند و به سرانجامی برساند

ای است که به  ای نيست که انتخابی باشد، رهبری رهبری جنبش سبز رهبری
اين که اين رهبری کنار برود، دست من و . اجماع رسيده است؛ يک اجماع کلی

  .ها مأيوس و سرخورده شوند شما نيست و اگر کنار برود، ممکن است خيلی
ام که رهبران فعلی نقش کاريزماتيک  دوم اين که من پيش از اين نيز بارها گفته

شود، در نظر  ولی بايد دقت کنيم و مدلی را که برای رهبری مطرح می. ندارند
 .بگيريم
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فضايی وحشتناکتر از پيش خواهد شد و نظم خفقان آور ديکتاتوری را دوباره بر 
توده ها اعمال کرده و آن ها را به انزوايی کامل خواهد کشاند و ادامه اين روند 

 اگر خدمت به بقای ديکتاتوريسم نباشد چيست؟
اپوزيسيونهای حاضر چه بخواهند قبول کنند و چه نخواهند تنها مسير آتی شان بر 

را دوباره سازمان بخشيده و قشر منفعل شان را به می تواند مردم محور همدلی
صحنه ی خيابان بکشاند؛ و گرنه به تنهايی هيچ کدام از گروه های حاضر نه تنها 

نخواهند توانست از موقعيت رهبری و نمايندگی سياسی کل اقشار جامعه 
برخوردار شوند بل که هيچکدام شان به تنهايی نخواهند نتوانست آلترناتيو 

 .حکومتی واليی در دراز مدت باشند 
پس انچه باقی ماند ارتقاء سطح آلترناتيوهای حاضر است به سطحی از اخالق و 

رفتار متفاوت که در آن خط سومی شکل يابد که ضمن تحقق پيروزی در افق 
حرکت اش ايجاد نظام دموکراتيکی را نيز نويد دهد که حقوق هيچ اقليت يا 

تجربه های تاريخی گوناگون . تضييع نشده و قابل تضمين باشد   اکثريتی در ان
جهان و حتا ايران مصداقی را به نمايش نمی گذارد که گروهی به تنهايی توانسته 

حتا اگر . باشند حقوق تمام طبقات جامعه را محترم شمرده و تحقق بخشند 
پيروزی ما شکست هيچ کس "ميرحسين موسوی در بيانيه اش نوشته باشد که 

نمی تواند هيچ اميدی را برای ديگر گروه ها زنده بدارد که اگر شکست " نيست
 نخورند آيا پيروز هم شده اند يا نه ؟

اپوزيسيون در خطوط يک و دِو فعلی در ابتدا بايد بينديشند که در راه اين همدلی 
رفتارهايی را اتخاذ کنند   چه رفتارها و افکاری را کنار بگذارند و چه افکار و

که بتوانند در نتيجه ی آن نقطه ی همدلی را حاصل کرده و وجوه سياسی تازه ای 
بايد بينديشد چرا تا اکنون حرکت های اعتراضی مردمی که می خواهند . بيابند

. پوشش شان دهند سرکوب شده و هر بار، ديکتاتوری تازه ای قد علم کرده است 
بايد به اين بينديشد که ديکتاتوريسم اکنون در پايگاه های توده ای خودش هم دچار 

تشتت و دوگانگی شده است و اگر اين خط سوم نتواند بخشی از اين تشتت را به 
افتراق بزرگ تبديل کند و در مقابل ديکتاتوريسم بتواند با سايه واليی خود و 

قدرت نظامی اش آن فاصله را ترميم کرده و با حذف و سرکوب اپوزيسون داخل 
و خارج و استفاده از قدرت نظامی و امنيتی و پليسی اش حاميان اپوزيسيون را 

هم به انفعال بکشاند، دست آوردهای تکامل اين صف کشی ها در کجا قابل 
 مشاهده خواهد بود؟

آيا در صورت پيروزی هر کدام از اين گروه هايی که اعالم آلترناتيو بودن کرده 
اند با اخالق فعلی و عدم ارتقای اين اخالق به خط سوم دموکراتيک آيا حکومت 

 جانشين، هديه ای تحميلی به توده های مبارز جامعه نخواهد بود ؟
مهم ترين مساله ای که هم اکنون ضرورت اين باز انديشی ها را نمايان می کند 
صف کشی کامل نيروها و روشن شدن مواضع کلی همه است که شايد ناروشن 

رهبران اصالح طلبان هنوز . ترين انها مواضع رهبران اصالح طلبان باشد
مشخص نکرده اند که آيا نه گفتن شان مشخصا به مساله ی واليت فقيه است و 

آری گفتن شان به جمهوری ايرانی ست يا تنها استراتژی مقطعی برای رسيدن به 
اين مواضع امکان حرکت اپوزيسيون های خارجی را برای . قدرت را يافته اند

 .همراهی و ارتقا به خط سوم دموکراسی از آنها سلب کرده است 
طلبان با مواضع فعلی امکان ارتقای حرکت اعتراضی  می رسد اصالح به نظر

مردم ايران را سلب و کنترل می کنند و اين مساله ی مهمی در عدم تحقق 
اصالح طلبان اکنون پس از تحميل و تحمل هزينه های فراوان . دموکراسی است 

بايد به درک اين موضوع نايل امده باشند که حفظ اصول و پايه های نظام 
جمهوری اسالمی تنها و تنها به خلق ديکتاتوری عريان سياسی ای خواهد انجاميد 

که نتيجه اش سرکوب خود آنها بوده و راه بيرون رفت از اين فضا با ارتقا به 
 .مرحله ی ديگری از اخالق سياسی ميسر است 

 
 
 
 

 ضرورت تشكيل خط سوم مبارزات دموكراسي خواهي
 عدم نگرش دموکراتيک و اتخاذ استراتژی های قدرت طلبانه

 پويا عزيزی
 
 
 
 
 
 
 

آنچه امروزه به شکل پررنگی حرکت اعتراضی مردم ايران را سازماندهی و 
برنامه ريزی می کند، اپوزيسيون داخلی نظام جمهوری اسالمی يا همان اصالح 

طلبان هستند که ترجيح داده اند عنان رهبری اين حرکت را به ميرحسين موسوی 
و مهدی کروبی سپرده و خود در نقش اتاق های فکر و مشاوران اين دو ،و از 

طريق بيانيه ها و اظهارنظرهای اين ها توده های معترض ايران را گرد حرکت 
 .مبارزاتی خود وحدت بخشند و هم اکنون بيش ترين هزينه ها را نيز می پردازند 
سوی ديگر اردوگاه اپوزيسيون بيرون از نظام جمهوری اسالمی است که تقريبا 
از زمان شکل گيری اين جمهوری يا سالهای ابتدايیِ  آن به مبارزه مستقيم با آن 
پرداخته و خواهان براندازی است و همچنان در راه اين خواسته مبارزه کرده و 

و می پردازد و اپوزيسيون داخلی را بخشی از نظام   هزينه های گزاف پرداخته
جمهوری اسالمی تلقی کرده، اقدامات و مبارزات آن را نه در راه رهايی توده 

های متفاوت مردم ايران ، بلکه راهی برای برون رفت نظام از خطر واژگونی و 
در هم شکستن ، زير فشار مردمی می داند و می پندارد که در حرکت اعتراضی 

 .اش تنها و تنها دارد برای ماندگاری سيستماتيک نظام پيشين کوشش می کند 
اگر چه بيانيه هايی که از سوی سران اصالحات و برخی گروه های بيرون از 

نظام صادر می شود پس زمينه هايی از دموکراسی خواهی را به همراه دارد اما 
اخالق کلیِ  اين گروه ها مادام که به حرکتی همدالنه بر مواضع مشترک 

دموکراتيک نرسد راه به اخالق دموکراتيک نخواهد برد؛ چرا که از يک سو 
اصالح طلبان هرگونه روابط و همدلی با گروه های ديگر را منجر به زير 

ضرب برده شدن اصل حکومت و اصول نظام ميدانند و از سوی ديگر نيز گروه 
های بيرونی همگامی با اصالح طلبان را برگشت به تجربه ی تلخ تاريخی انقالب 

پنداشته و انچه از دل اين استراتژی بيرون می آيد را منجر به ديکتاتوريسم  57
ديگری می دانند که خواه ناخواه خواسته های توده های متفاوت و طبقات جامعه 

ی رنگين ايرانی را که سرشار از قوميت ها، اديان، و فرهنگ های متفاوت است 
 .بر اورده نخواهد کرد و دوباره به استراتژی حذف و سرکوب روی خواهد آورد 
اين نگرش اخالقی را توليد کرده است که رفتار براساس اين اخالق، از هر دو 

اما آنچه . سوی جريان، توهم انقالبی و ضد انقالبی بودن را قدرت می بخشد 
اکنون مسلم است تکامل صف بندی گروه های متفاوت تحول خواه است از سويی 

و از سوی ديگر ضرورت تحليل و توانايی توليد خط ديگری از اخالق سياسی 
است که بتواند تنوع خواسته های توده های تحول خواه را با حفظ شخصيت و 

رنگ و تنوع شان و حفظ خصوصيات شان سامان بخشد و اين مهم اکنون نيازمند 
اتخاذ روش و خط سياسی مشترکی است که جز در اخالق دموکراتيک نمی توان 

 .برای آن نمونه ای يافت 
اما استراتژی خط سومی بودن نيازمند حرکت هر دو سوی اين گروهها به سمت 

مواضع مردمی است که هم اکنون ،تنها حقوق حقه ی خود را در قالب نظامی 
دموکراتيک و برابری خواه خارج از هرگونه سلطه ی ايدئولوژيک و غير 

بی شک اگر ضرورت ائتالف بر نقاط همدلی برای . ايدئولوژيک می طلبند 
هردو گروه مورد بحث به عنوان مساله ای جدی مورد بررسی قرار نگيرد، نه 

به نمونه ای از نگرش   -اگر امکان پذير هم باشد-تنها پيروزی هر کدام از آنها 
حذفی و بازتوليد انقالبی و ضد انقالبی گری خواهد انجاميد بلکه عدم امکان 

پيروزی شان را بيش از همه ی اين گمانها پر رنگ خواهد کرد؛ چرا که تنوع 
خواسته های جامعه و ناتوانی آن ها در قرارگيری، تحت عنوان دسته های قدرت 

طلب موضع آن ها را به موضع انفعالی خواهد کشاند که هم اکنون مد نظر 
 .حکومت جمهوری اسالمی است

عدم نگرش دموکراتيک و اتخاذ استراتژيهای قدرت طلبانه و در پی آن انفعال 
بخش عظيمی از توده هايی که جای خود را در حرکت اعتراضی نمی يابند و 

انفعال آنان، منجر به سرکوب ديگران ، نهاد ها و سازمان هايی خواهد شد که به 
در ادامه ضمن پرداخت . قصد تغيير و تحول به هر شکلی به مبارزه پرداخته اند

 هزينه های گزاف از سوی گروه های مبارز منجر به اختناق دوباره و بازتوليد 
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تري  اين مقرره که ابتدا تبين مفصل. گرديد 1945پس از  «جهان سوم»
از بعمل نيامد، بعدها در سازمان ملل متحد توسط تعدادي قطعنامه در مجمع 

) پانزده( 1514شمارة  «بيانية ضداستعمار»عمومي سازمان ملل، به ويژه در 
در ضميمة  «Friendly-Relations-Declaration»و در بيانية  1960سال 

اين اصل عالوه . تدقيق گرديد 1970سال ) بيست و پنج( 2625قطعنامة شمارة 
بطور خيلي شفاف و ) Soft-law-documents( «اسناد َنرم حقوقي»بر اين 
(المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد  آور در مادة اول هر دو ميثاق بين الزام

 .درج گرديد) 1996
اصل مندرج در  10باشد، همچنين  آنچه که براي اروپا حائز اهميت مي

 ،«Dekalog»قطعنامة پاياني کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، موسوم به 
در آن قطعنامه تصريح گرديده است که تاريخ . باشد مي 1975مصوبة سال 

يابد، بلکه بارها  مصرف حق تعيين سرنوشت خلقها با اولين کاربرد آن پايان نمي
هر گاه و به هر نحوي که آنها »اين امر از عبارت . تواند طرح و مطالبه شود مي

اين سند کنفرانس امنيت و همکاري نيز . گردد استنتاج مي «بخواهند] اين خلقها[
يک اعالمية سياسي، يعني صرفًا يک  «تنها»المللي نيست، بلکه  يک قرارداد بين

البته موقعيت حقوقي ضعيف اين حق مانع از تأثيرگذاري . باشد مي «قانون َنرم»
آن نشد، چه که براي بسياري از سياستمداران و ژورناليستها تفاوت بين حقوق 

چنين بود که آنها بطور مکرر . چندان محرز نيست «سخت»و  «َنرم»المللي  بين
القاعده بخاطر برخي  کشورها علي. سخن راندند «موافقتنامة هلسينکي»از 

اجرا نبودن چنين قرارهايي  به اجباري و الزم) Reciprocity(مالحظات متقابل 
کنند، بلکه بيشتر درصدد اين هستند که رفتار خود را در چهارچوب  استناد نمي

 . توجيه کنند «قانون نرم»
درهر حال، خارج از آنجه گفته شد، ابزارها و مکانيسمهاي به 

نشاندن اين حقوق، به ويژه توسل به زور که تنها در صورت زيرپاگذاشتن  کرسي
آن . شود، سالحهاي ُکندي بيش نيستند المللي به رسميت شناخته مي موازين بين

در پي ] مثًال يک خلق[المللي  اقدامات متقابل، اما غيرقانوني که يک سوژة بين
اي  دهد، به صورت فزاينده اش انجام مي المللي پاسخ به زيرپاگذاشتن حقوق بين

از خيلي پيش ضرورت رعايت اصل تعادل و . باشند مشمول محدوديتهايي مي
الملل از سويي و اقدامات متقابل از  نتاسب ميان زيرپاگذاشتن اولية حقوق بين

سويي ديگر و به ويژه ممنوعيت کاربرد راههاي نظامي به دليل تاريخ معاصر 
 . الملل معتبر مانده است بين حقوق

با وجود اين سير، مضمون حق تعيين سرنوشت خلقها در مهمترين 
اي  و اين برداشت مشترک کارشناسان حقوقي. جوانبش هنوز ناروشن مانده است

 . رايشناو به اظهارنظر در اين باره پرداختند 1996بود که در سمينار سال 
حق تعيين سرنوشت خلقها از چهار مؤلفة ناروشن تشکيل شده [...] 

 :است
 شود؟ اصل حق تعيين سرنوشت شامل کدام حق مي  ·
آيا اين اصل يک حق قانونًا تضمين شده يا صرفًا يک مطالبة سياسي   ·
 است؟

توانند از آن  آيا اين حق تنها متعلق به خلقهاي معيني است و يا همه مي  ·
 برخوردار باشند؟

 و باالخره چگونه خلق بايد تعريف شود؟  ·
المللي است و  دست کم اکنون ديگر مشخص شده که اين حق يک نرم بين

البته ابتدا بسياري از دولتهاي غربي بر اين باور . نه صرفًا يک مطالبة سياسي
بودند که حق تعيين سرنوشت تنها يک خواستن سياسي است و آنهم به اين دليل که 

اين اصل در اساسنامة سازمان ملل چنان کلي فرموله شده که بعنوان يک قاعدة 
  معهذا اين اصل بعدًا به اندازة کافي تدقيق و مشخص. المللي قابل اجرا نيست بين

شد و به ويژه در هر دو منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقي 
المللي وجود  عالوه بر اين امروزه ديگر يک قانون عرفي بين. االجرا گرديد الزم

 ius(االجرا  دارد و اکنون حق تعيين سرنوشت خلقها حتي جزو نرمهاي الزم
cogens (توانند به ميل و  گردد که دولتها نمي المللي محسوب مي رتبة بين و عالي

 erga»اين اصل، عالوه بر آن، تأثير . ارادة خود از رعايت آن سرباز زنند
omnes» تواند نه تنها  باشد که زيرپانهادن اين نرم مي دارد و اين بدين مفهوم مي

همة   از سوي کشوري که با آن روبرو و يا به آن مربوط است، بلکه از سوي
و باالخره پايمال کردن حق تعيين سرنوشت . کشورها مورد پيگيري قرار گيرد
الملل سازمان ملل که وظيفة تهيه و تنظيم و  خلقها از طرف کميسيون حقوق بين

المللي تلقي  الملل را برعهده دارد، بعنوان جنايت بين رشد ترقيخواهانة حقوق بين
 . شود و اين امر پيامدهاي قانوني زيادي را دربرخواهد داشت مي

مضاف بر اين اکنون ديگر توافق عمومي در مورد اين وجود دارد که حيطة 
در اوايل  «سوسياليستي»اعتبار و اجراي اين اصل، بر خالف آنچه که دولتهاي 

 و کشورهاي جهان سوم مدعي بودند، محدود به مناطق تحت استعمار در 

يا صيانت از اقليتها، دمكراسي و  »حق تعيين سرنوشت خلقها
 انتگراسيون؟

 ) از دانشگاه وين(نگارش پروفسور دکتر هانس پتر نويهولد  
 ترجمة ناصر ايرانپور

  
  

 : توضيح مترجم
نويسندة مقالة حاضر اجراي حق تعيين سرنوشت خلقها را در اروپاي شرقي با 

داند و به  ساز مي آورد، مسئله توجه به برخي از مشکالتي که اين امر بوجود مي
من . کند جاي آن صيانت از اقليتها، دمکراسي و انتگراسيون را پيشنهاد مي

بالشخصه همچون اعتقادي ندارم؛ برعکس، پذيرش اصل حق تعيين سرنوشت 
از نظر من . باشد شرط اصلي حل معضل شووينيسم مي خلقها از نظر من پيش

ساز هستند، بلکه آن ساختارهاي  نيستند که مشکل »اقليتها«اين به اصطالح 
آميِز سياسي، اجتماعي، فرهنگي،  متمرکز و از لحاظ قومي ـ ملي تبعيض

بنابراين تغيير صورت . اي هستند که بايد براي آنها چاره انديشيد اقتصادي
. رساند ما را به استنتاجات اشتباهي مي »اقليتها«مسئله از حاکميت سياسي به 

صيانت از «به  »حق تعيين سرنوشت خلقها«در همين راستا معتقدم که تقليل 
باشند، به داليل متعدد نه تنها مشکل  که حقوق فردی و نه جمعی مي »اقليتها

شووينيسم و ناسيوناليسم حاکم، تراکم و تمرکز قدرت سياسي و تبعيض قومي و 
ملِي زاييدة آن را حل نخواهد کرد، بلکه ابتکار عمل را از خلقها گرفته، به 

حتي خود . سلطة سياسي داده و به لطف و مرحمت آن وابسته خواهد نمود
دمکراسي هم، اگر به شرکت آزادانه در انتخابات تقليل داده شود، به ويژه گونة 

 »دمکراسي«چنين . دمکراسي اکثريتِي آن، پاسخگوي اين معضالت نخواهد بود
لذا . عدالتيهاي بيشتري شود تواند حتي منشأ بي در کشورهاي چندمليتي خود مي

تواند  مي »اي مذاکره«دمکراسي تناسبي و «در کشورهاي چندبافتي تنها 
 . تواند تحقق پيدا کند گشا باشد که تنها در نظام فدراتيو مي مشکل

 .دانم با همة اين احوال مطالعة سطور ذيل را خالي از فايده نمي
  

بستي از مهمترين نتايج سمينار  شود، جمع در بحث حاضر از يک سو تالش مي
در رايشناو در مورد حق تعيين سرنوشت خلقها ارائه گردد و از  1996سال 

المللي و  سوي ديگر راههاي حل مشکالتي که اين پرنسيپ در تئوري حقوق بين
به ويژه . کشد، نشان داده شوند ويژه در عمل سياسي پيش مي  البته همچنين و به

دمکراسي »، که )1998(شود پلي به موضوع دوم کنفرانس امسال  سعي مي
 .باشد، زده شود مي «آميز دولتها االصول صلح بعنوان مبنايي براي رفتار علي

  
 حق تعيين سرنوشت خلقها ـ پرسشهاي گشوده. 1

  
خبِر  الملل نبايد چون کشف دانشوران از دنيا بي مقدمتًا بايد متذکر شد که حقوق بين

المللي انعکاسي  برِج عاِج علم نگريسته شود، بلکه نظام و مکانيسمهاي حقوقي بين
 .المللي، به ويژه دولتها است از برداشتها و مناسبات واقعي آکتورهاي سيستم بين

تري  حق تعيين سرنوشت خلقها در واقعيت سياسي، تاريخ بسيار طوالني
سرچشمة اصلي آن به خروج يهوديها از . المللي دارد از طرح آن در حقوق بين

خود را در فلسفة سياسي  «قدرت اصلي انفجاري»اين اصل . گردد مصر برمي
حق تعيين سرنوشت . روشنگري و در جنبشهاي ناسيوناليستي سدة نوزدهم يافت

خلقها شالودة ايدئولوژيک انقالبات آمريکا و فرانسه و مبنايي براي در هم 
الخصوص در  اين پرنسيپ علي. شکستن سيستم اروپايي مخلوق کنگرة وين شد

بخش ملي بخشًا موفق  وحدت آلمان و وحدت ايتاليا و همچنين در جنبشهاي رهايي
ها، مجاريها و يا  ها، يوناني و بخشًا ناکام خلقهاي کوچکتري چون بلژيکي

 . ها متبلور گرديد لهستاني
درجنگ اول جهاني شخصيتهاي مختلفي چون وودرو ويلسون، لئويد 

کردند، البته هر کدام  جرج، پاب بنديکت پانزدهم و لنين به اين اصل استناد مي
اين اصل هنگام ساماندهي نو نقشة . تعريف و تبيين خاص خود را از آن داشتند

جغرافيايي ـ سياسي پس از جنگ، جنگي که قرار بود آخرين باشد، بطور پيگير 
خورده در  آميز و به زيان کشورهاي شکست اجرا نگرديد، بلکه به شيوة تبعيض

جنگ، به ويژه سه کشور چند مليتي اتريش ـ مجارستان، روسيه و امپراطوري 
 .عثماني بکار گرفته شد

بر خالف تصور ويلسون حق تعيين سرنوشت خلقها در نظامنامة جامعة ملل 
اساسنامة سازمان ملل متحد  55و مادة  2بند  1گنجانده نشد، بلکه بعدها در مادة 

 اين اصل براي استعمارزدايان مبنايي حقوقي جهت تغيير نقشة . قيد گرديد
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معضل به رسميت شناسي کشورهاي جديد جداشده از يوگسالوي سابق 
به  1992را برخود داشت، در سال ) Badinter( «بادينتر»بود و نام رئيس آن 
 uti»المللي الهه تأکيد ورزيد که اصل  الذکر دادگاه بين پيروي از حکم فوق

possidentis» )«از اعتبار عمومي ) «هر چه که در تصاحب توست براي تو
 .برخوردار است

البته اين اصل بيش از يک ايراد دارد، چه که آن، به زيان گروههاي 
پرجمعيت خواهد بود، آنهم هم در کشورهايي که براي آنها به مثابة ] قومي ـ ملي[

خلق مرزهاي درون کشوري وجود ندارند، و هم آن زمان که آحاد آنها در 
پيوستة معين سکونت  هم سراسر يک کشور پراکنده باشند و در يک منطقة به

بخش  البته مبنا قرار دادن اين اصل به ويژه آنجا حاصل رضايت. نداشته باشند
فرهنگي در انطباق /و قومي) territorial(خواهد داشت که معيارهاي سرزميني 

در غيراينصورت کاربرد اين اصل باعث پيدايش اقليتهاي جديدي . با هم باشند
خواهد شد، و اينها نيز به احتمال قريب به يقين در تالش دستيابي به حق تعيين 

سرنوشت خود خواهند بود، حال يا به صورت تشکيل دولت مستقل خود و يا 
اينکه . کنند تباران آن در آن زندگي مي پيوستن به کشوري که اکثريت هم

/قومي  سازي عام بعنوان ابزارهاي همگون ، آواره کردن و به ويژه قتل«تصفيه»
فرهنگي در چهارچوب مرزهاي تعيين شدة دولتي بايد رد و تقبيح شوند، روشن 

اما به خصوص در بخش حق تعيين سرنوشت خلقها نبايد از نظر دور . است
امر »دارد، و اين ) دهنده ُنرم/هنجاربخش( «امر واقع نيروي ُنرماتيو»داشت که 

اي است براي امر تمکين و تسليم  واژة بسيار نرم و تطهيرشده و مؤدبانه «واقع
رسد که جامعة  و واقعًا هم چنين به نظر مي. در برابر نتايج کاربرد خشونت

 «امر واقع»در يوگسالوي سابق را چون يک  «هاي قومي تصفيه»المللي  بين
ِ شايستة «خلق»در نهايت آنچه براي معين کردن . پذيرفته و با آن کنار آمده است

برخورداري از حق تعيين سرنوشت اهميت دارد، نه زبردستي در تعريف اين 
هاي  باشد که آيا اين گروه از انسانها قادرند خواسته مفهوم، بلکه اين واقعيت مي

خود را در ارتباط با تعيين هويت سياسي داخلي و خارجي خود با توسل به اسلحه 
 .به کرسي بنشانند يا نه

با توجه به اين ناروشني و ناهمسازي به ـ ويژه در ارتباط با اين واقعيت 
که اجراي حق تعيين سرنوشت از سوي آحاد يک خلق احتمال تضيق حق انسانها 

] برخي[انگيز نيست که  بر و خلقهاي کوچکتر ديگر را در خود نهفته دارد ـ تعجب
 . [...]دانند مي[!!]  «افيون خلقها»مفهوم و حق تعيين سرنوشت را 

  
 مشکالت کنوني اروپا . 2

  
هاي  در کنار اين ارزيابي 1996کتاِب حاوِي مجموعه مقاالت سميناِر 

کننده  باشد که قطعًا نگران ها و اطالعاتي مي بخش همچنين حاوي داده نارضايت
دهد که در اروپا طبق معيارهاي  براي نمونه کريستوف پان نشان مي. هستند

کشور با جمعيت بيش از يک ميليون نفر  36خلق، اما  70قومي ـ فرهنگي تقريبًا 
بنابراين تقريبًا تعداد خلقهاي ساکن اروپا دو برابر تعداد کشورهاي . وجود دارند
کشور در همين چند سال اخير بوجود  14کشور  36از اين . باشند اين قاره مي

ميليون انساني که بين  750از . اند و هنوز مشکالتي از لحاظ ثبات دارند آمده
ميليون نفر آنها جزو اقليتها شمرده  100کنند،  آتالنتيک و اورال زندگي مي

ميليون  12از اين عده ! باشد مي 270تعداد اين اقليتهاي ملي يا قومي . شوند مي
بندي جمعيتي  کنند و اينها در رتبه روس هستند که در اوکرائين زندگي مي

با در نظرداشت اين آمارها . کنند کشورهاي اروپايي مقام دوازدهم را کسب مي
کشور اروپايي با انواع مختلف از  36برانگيز نيست که دقيقًا نصف اين  تعجب

 . کشمکشهاي قومي درگريبانند
کننده  هاي آماري مطالعة پژوهشهاي موردي نيز نگران در کنار داده

کند که از  اين امر به ويژه براي کشمکشهاي يوگسالوي سابق صدق مي. است
اينکه کارشناسان صربستان و . گيرند هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار مي زاويه

دهند، چندان غيرمنتظره  آلباني برداشتهاي متفاوتي از وضعيت موجود ارائه مي
فصلي که بايد نوشته شود تفحص در بارة اين سوال بايد باشد که آيا و تا . نيست

پاريس قادر خواهد بود پس از خروج نيروهاي حافظ /چه اندازه توافقنامة دايتون
صلح تحت رهبري ناتو يک مبناي کارآمد، حال اگر براي يک صلح واقعي هم 

آميز سه گروه قومي در بوسني ـ  نباشد، دست کم براي يک همزيستي مسالمت
 .هرزگوئين باشد

مقالة ميشائيل گايستلينگرس که در بارة وضعيت در مناطق اتحاد 
نگاشته  الخصوص َابخازيها و اوِستيهاي جنوبي گرجستان  شوروي سابق و علي

منشأ اين بحرانها نه تنها در گرجستان، بلکه در . شده، هم شايان توجه ويژه است
مابقي مناطق اتحاد شوروي سابق نيز، تقسيمات کشوري و تعيين مرزهاي 

 هاي واقعي اتنيکي، بلکه بر اساس مالحظات سياسي  جمهوريها نه بر اساس داده

شمول است و بنابراين،  افريقا، آسيا و آمريکاي التين نيست، بلکه چهان
 . [...] باشد اين حق متعلق به همة خلقها مي

با اين وصف، در ارتباط با مضمون اين اصل، توافق تنها در مورد 
، وجود دارد که بر طبق «حق تعيين سرنوشت داخلي»آن، يعني  «هستة اصلي»

آن هر خلقي حق اين را دارد، نظام سياسي، حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و 
اينکه گذشته از ممنوعيت ايجاد . فرهنگي خود را خود بطور آزادانه انتخاب کند

تعيين نظام سياسي ـ حقوقي محدوديتهايي وجود   آور نژادي، براي سيستم تبعيض
 .دارد، ذيًال مدلل خواهد شد

حق تعيين سرنوشت »آنچه که ناروشن و مورد منازعه مانده است، 
المللي يک خلق  گيري در مورد هويت و شناسايي بين ، يعني تصميم«بيروني

باشد که هر خلقي که  باشد، چرا که اين ُبعِد اصل تعيين سرنوشت بدين معنا مي مي
مايل باشد يک دولت خودي تشکيل دهد، اجازه داشته باشد، از مجموعة کشوري 

در اين بخش است که . که تاکنون در آن زيسته جدا شود و دولت خود را بنياد نهد
حق تعيين سرنوشت خلقها نه به ندرت در تعارض الينحل با اصل از لحاظ حقوق 

هر دو اصل همچنين و . گيرد ارج تماميت ارضي کشورها قرار مي المللي هم بين
اند، بدون آنکه اين سند  گنجانده شده) Dekalog(به ويژه در سند نهايي هلسينکي 

در اين ارتباط همچنين اينکه با چه . رفتي از اين معضل را نشان دهد راه برون
انگيز  ابزارهايي مجاز است که حق تعيين سرنوشت به اجرا گذاشته شود، جدل

شود، محق است،  مانده است؛ آيا خلقي که حق تعيين سرنوشتش زيرپا نهاده مي
 اسلحه به دست گيرد؟)) ultima ratioبعنوان آخرين ابزار و راه حل 

برانگيز يک چرخش ديالکتيکي مواضع  در ارتباط با اين سوال نزاع
اجراي حق تعيين سرنوشت خلقها  «برندگان». شود سياسي و حقوقي ديده مي

گذاري دولتشان به هواداران و محافظان وضعيت نو تبديل  بالفاصله پس از پايه
بخش  طلبانه و رهايي هاي برابري آنها، آنجا که در مقابل خواسته. گردند مي

ارضي تأکيد  ناپذيري مرزها و تماميت  گيرند، بر خدشه گروههاي جديد قرار مي
 . ورزند مي

اختالف نظر همچنين در مورد تعريف خلق، که حق تعيين سرنوشت به 
اينجا اين سوال مطرح است که چه معيارهايي بايد . گردد، وجود دارد آن برمي

آيا در . کننده باشند افراد گروه مربوطه، تعيين) subjektiv(خارج از ارادة ذهني 
فرهنگي چون   مشخصات مشترک قومي و يا «خلق»تبيين مفهوم و مضمون 

 «خلق»زبان، دين، فرهنگ و تاريخ حائز اهميت هستند؟ و يا منظور از 
 کنند؟  شدة يک کشور زندگي مي انسانهايي است که در چهارچوب مرزهاي تعيين

 uti»ابتدا اصل . اين تعريف دومي در طول زمان بيش از پيش جا افتاد
possidentis» ) مبناي ) «هر چه که در تصاحب توست براي تو»به معني

داشتن مرزهاي استعماري در قرن نوزدهم در هنگام کسب استقالل  پابرجانگه
پس از  «uti possidentis»اصل . توسط مستعمرات آمريکاي التين گرديد

روي داد نيز  «جهان سوم»جنگ دوم جهاني هنگام استعمارزدايي وسيعي که در 
به ويژه در ارتباط با آفريقا اين نگراني حاکم بود که در نظر گرفتن . تأثير گذاشت

 . شود اشتراکات قومي و فرهنگي باعث پارچه پارچه شدن بيشتر اين قاره مي
پس از رها شدن مناطق مستعمرة آفريقا، آسيا و آمريکاي التين از زير 

سلطة استعماري و مستقل شدن آنها چنين به نظر آمد که اصل حق تعيين 
سرنوشت خلقها دين تاريخي خود را براي هميشه ادا کرده، با آن موضوعيتش 

نگاران جالب است، تا براي  پايان يافته و اين اصل اکنون بيشتر براي تاريخ
المللي  نگريم، اين اقدام دادگاه بين هاي گذشته مي اکنون که به دهه. سياست روز

در جريان نزاع مرزي بين بورکينا فاسو و مالي  1986الهه که در سال 
المللي اعالن  را به عنوان يک نرم در حقوق بين «uti possidentis»  قاعدة

آن اظهارنظر در آن هنگام چون يک تکليف . رسد نمود، پيشگويانه به نظر مي
آمد که از استدالل حقوقي مستحکمي هم برخوردار  بسيار سختي به نظر مي

کمتر کسي آن هنگام مدنظر داشت که يک امپراطوري عظيم استعماري . نيست
همچنين احتمال . وجود دارد، يعني اتحاد شوروي «جهان دوم»ديگر نيز در 

انحالل کشورهاي ديگر اروپاي شرقي که در نتيجة ادغام زورمدارانة سياسي پس 
از جنگ اول جهاني بوجود آمده بودند، پس از سپري شدن دهها سال از 

منجر به يک  90/1989 «تحول»اما . موجوديت آنها در نظر گرفته نشد
، بلکه «پردة آهنين»اي که نه تنها  لرزه اي شد، زمين لرزة سياسي با بعد قاره زمين

 . ناپذير بلوک اتحاد شوروي را فروريخت همچنين مرزهاي به ظاهر خدشه
کاربست اين . يک مبناي تعيين کننده بود «uti possidentis»آنجا نيز اصل 

تر چکسالواکي و همچنين هنگام «متمدنانه»و  «طالق مخملي»اصل در جريان 
و اين براي کارشناسان غيرمنتظره (فروپاشي شوروي با خشونت همراه نشد 

اما برعکس اين دو مورد، انحالل يوگسالوي بر اساس اين اصل با شناعت ). بود
. و قساوت فراواني همراه گشت، به حدي که در اروپاي جديد غيرقابل تصور بود

 اش بررسي  کميسيون داوري جامعة مشترک اروپا که وظيفه
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برعکِس حق تعيين سرنوشت خلقها، صيانت . فردي بشر عقب مانده است
اولين گام مهم، اما . از اقليتها در اساسنامة سازمان ملل متحد ذکر نگرديده است

دومين ميثاق  27در مادة  1966المللي در سال  ناکامل، در چهارچوب بين
اجراي مفاد اعالمية مجمع . المللي حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد بين

در بارة حقوق اشخاصي که به اقليتهاي  1992عمومي سازمان ملل متحد در سال 
تازه . باشند المللي اختياري مي ملي، قومي ـ ديني و زباني تعلق دارند، از لحاظ بين

گيرد، چرا که آنها محدود به  بندي فوق در پايين رده قرار مي اين حقوق در درجه
 «يمن»باشند و عالوه بر اين، مضمون واقعي آنها به  حقوق غيرسياسي فردي مي

قانون »توان آنها را  اند، تا جايي که مي تر هم شده ضعيف «ُشل»بندي  فرمول
است، همانطور  «اقليت»اين اعالميه همچنين فاقد تعريف . ناميد «دوچندان َنرم

 .که در ارتباط با اين مفهوم هيچ تبيين عمومي و قابل قبول همه وجود ندارد
اي، به ويژه در اروپا، هم صيانت از اقليتها بسيار ضعيف  در بعد منطقه

گردد که همچون سابق  اين واقعيت در درجة نخست به اين امر برمي. باشد مي
يک گروه نيرومند از کشورهاي اروپايي با يک موضع اساسًا منفي و 

اند  از آن جمله. کنند گرايانه، توافق در مورد حقوق وسيع اقليتها را بلوکه مي تقليل
از طرفي ديگر، تضاد و کشمکش . فرانسه، بريتانيا، سلواکي، بلغارستان و ترکيه

بين غرب و شرق در ارتباط با مسئلة حقوق بشر بين دولتهاي غربي با بينش 
) گرايانة جمع(با نگرش کلکتيويستي  «سوسياليستي»فردباورانةشان و کشورهاي 

القاعده بايد  اگرچه پالتفرم مشترک ارزشها در اروپاي جديد علي. آنها پايان يافت
شود، اما با اين  يک درک واحد از صيانت از اقليتها را به مفهوم غربي آن شامل 
 . وجود اختالف نظر در مورد مسئلة اقليتها همچنان پابرجامانده است

مصوبة نشت کپنهاِگ  «قانون َنرم»بيشترين پيشروي را از اين حيث سند 
در بارة ُبعد انساني کنفرانس  1990کنفرانس امنيت و همکاري اروپا در سال 

، داشته است، پس از اينکه 90نامبرده، تدوين شده در فضاي متحول اوايل دهة 
در اصل هفتم سند پاياني خود مقرراتي ) 1975يعني در سال (اين کنفرانس پيشتر 
سند کپنهاگ  35در بند . ملي گنجانده و تصويب نموده بود  در بارة آحاد اقليتهاي
شوند که تالشهايي را براي حمايت و  دعوت مي) تنها(کننده  کشورهاي شرکت

اي  رشد هويت اقليتهاي ملي معيني را از جمله از طريق ايجاد نظام اداري منطقه
و خودمختاري در چهارچوب سياست کشور مربوطة خود انجام دهند؛ در مورد 

االجرا است،  ـ اجباري و الزم «قانون َنرم»اينکه اين امر ـ دست کم در سطح 
درمقابل، گزارش نشست کارشناسان کنفرانس نامبرده که . سخني در ميان نيست

گرد  در ژنف در مورد اقليتها برگزار گرديد، در مجموع يک عقب 1991در سال 
المللي  چر که اينکه مسائل اقليتهاي ملي يک موضوع برحق بين. رود به شمار مي

است و نه صرفًا يک مسئلة داخلي کشورها، ديگر با درک حقوقي اين نشست در 
گويد که تمام  اي که به درخواست فرانسه وارد سند شد و مي تبصره: انطباق نبود

تفاوتهاي اتنيکي، فرهنگي، زباني و ديني الزامًا منجر به ايجاد اقليتهاي ملي 
مجددًا دست  «ها ترمزکننده»در ژنف  1991باشد که  نخواهد شد، بيانگر اين مي

 .باال را پيدا کرده بودند
از نهادي  1992سازمان امنيت و همکاري اروپا، عالوه بر اين، از سال 

 «کميسارياي عالي اقليتهاي ملي»نشاندن عملي حقوق اقليتها به نام  به کرسي  براي
البته اختيارات اين کميساريا به ديپلماسي خصوصي و هشدار . باشد برخوردار مي

کميسار عالي براي . باشد بينانه و همچنين از برخي لحاظ ديگر محدود مي پيش
که تنها در تماسهاي بيشتر و مشاورتهاي مشروحتر با طرفهاي  «اقدامات زود»

ذيربط صورت خواهند گرفت، در هر مورد مشخص به اجازة شوراي عالي 
سازمان امنيت و همکاري اروپا نياز ) هاي خارجي مديران سياسي وزارتخانه(

در اين چهارچوب اولين کميسار عالي اقليتهاي ملي اين سازمان که ماکس . دارد
 .باشد، تاکنون موفق بوده است فان در شتول، وزير سابق اسبق هلند مي

 15کشوري اروپا که تنها  40البته به ويژه در چهارچوب تنگ شوراي 
عضو کمتر از سازمان امنيت و همکاري اروپا دارد، تفاوت بين صيانت از 

. حقوق بشر از سويي و حمايت از حقوق اقليتها از سويي ديگر خيلي فاحش است
و پروتکلهاي الحاقي آن نه تنها  1950کنوانسيون حقوق بشر اروپا به سال 

اي  کنند، بلکه به فرد بطور فزاينده اي وسيع از حقوق بشر را اعطا مي مجموعه
به   المللي، را براي ابزارهاي مؤثري، به انضمام دسترسي به يک دادگاه بين

کنندگان کنوانسيون حقوق بشر  درحاليکه تدوين. دهد نشاندن حقوقش مي کرسي
گيري از حقوق و  از ممنوعيت تبعيض هنگام بهره 14اروپا تنها آنجا که در مادة 

آورند، در کنار خيلي چيزهاي  کنوانسيون سخن به ميان مي  آزاديهاي مندرج در
 . اند ديگر تعلق به اقليت ملي را ذکر نموده

 1992که از سال  «اي و اقليتها منشور اروپايي زبانهاي منطقه»هر چند 
پذيرفته شده است، نقطة عزيمت را يک جنبة محوري صيانت از اقليتها قرار 

گيري در مورد اينکه اين منشور در مورد زبان کداميک از  دهد، اما تصميم مي
 گذارد و کشور عضو آيد، را بر عهدة کشورهاي عضو مي اقليتها به اجرا درمي

طلبانه  باشد که با آن مقابله با حرکتهاي استقالل دوران استالين مي
وضعيت پاتي . شد غيرروسها و حفظ و تضمين جايگاه برتر روسها دنبال مي

که در گرجستان وجود دارد، خاتمة درگيريهاي نظامي در چچن و ) بستي بن(
آميز بکشاند که  باخ نبايد ما را به اين برداشت اشتباه آرامي نسبي در ناگورني ـ قره
اند و نزاعهاي ديگري در آن منطقه ديريازود شعله  اين مشکالت واقعًا حل شده

حتي آناني که عالقمند به کسب خبر در مورد روندهاي معيني . نخواهند کرد
هاي همگاني و عدم  هستند به دليل فقدان خبررساني منظم و پيگير در رسانه

وجود امکان حضور در محل اطالعات کمي در مورد وضعيت و روندهاي 
مراکز بحران تنها زماني به موضوع خبر تبديل . کنند جاري آنجا کسب مي

 . اند خواهند شد که جنگ ديگر در آنها آغاز شده و انسانهاي زيادي کشته شده
  

 رفت از بحران استراتژيهاي برون. 3
  

 صيانت فعال از اقليتها 3.1
  

بار از باال به پايين  اي مصيب ابزار شايسته براي جلوگيري از واکنشهاي زنجيره
درپي  تر به دليل اجراي پي از طريق بوجود آمدن واحدهاي نو و همواره کوچک

اصوًال . باشد حق تعيين سرنوشت خلقها صيانت و حمايت رادمنشانه از اقليتها مي
توان  براي نمونه نمي. معياري منطقي براي تمايز خلق از اقليت وجود ندارد

تعيين نمود که حداقل مساحت يک منطقه و يا کمترين تعداد آحاد گروهي که 
هر چند مشکل توان زيست اقتصادي . تواند دولت تشکيل دهد، چقدر بايد باشد مي

شود که شهروندان کشورهاي  واحدهاي کوچک هميشه مطرح است، اما ديده مي
شتاين سطح و استانداردي از  چون لوکزامبورگ يا ليشتن «ميکروسکوپي»

اتفاقًا خصلت و . توانند به آن حسادت کنند زندگي را دارند که بيشتر اروپائيان مي
کشور  15ويژگي تيپيک لوکزامبورگ در اين است که اين کشور ريز در ميان 

کنوني عضو اتحادية اروپا بهترين شرايط اقتصادي ممکن را براي ورود به 
انتگراسيون  «موتورهاي»اين درحاليست که . را دارد] يورو[اتحادية ارزي 

اروپا، يعني آلمان و فرانسه، مشکالت زيادي از لحاظ فراهم آوردن ) وحدت(
 .اقتصادي الزم براي ورود به اين اتحادية ارزي دارند شرايط 

توان از  شوند را مي حقوقي که در چهارچوب صيانت از اقليتها اعطا مي
ترين پلة آن تضمين  هاي يک نردبان تشبيه نمود که پايين بندي به پله لحاظ درجه

و باالترين پلة آن اعطاي حق [عدم تبعيض و تأمين برابري آحاد اقليت با اکثريت 
البته براي تضمين . باشد مي] تشکيل دولت اقليمي در چهارچوب آن کشور

در اولين مرحلة . همچون برابري، تنها تالش براي حفظ هويت اقليت کافي نيست
برخوردار از مسئلة ] اروپاي شرقي[که کشورهاي  «]1[تبعيض مثبت»ضرور 
به مثابة حقوق فردي و [پذيرند، بايد به آحاد اقليتها  غالبًا مي] مسئلة ملي[اقليتها 

حقوق فرهنگي و ديني اعطا شود، به ويژه حق آموزش و کاربرد ] شهروندي
اما اين روند . باشد زبان که در غالب موارد مهمترين وجه هويت يک اقليت مي

به ) گروهي/جمعي(تنها به ندرت به پله و مرحلة دوم، يعني اعطاي حقوق کلکتيو 
درحاليکه الزمة صيانت . رسد اقليتها ـ و در بخش سياسي تا خودمختاري ـ مي

فعال از اقليتها اقرار به حقوق آنها تنها بر روي کاغذ نيست، بلکه همچنين 
براي نمونه به رسميت شناسي حق آموزش زبان مادري . باشد حمايتهاي مادي مي

و همچنين آموزش به زبان مادري اقليت بهرة چنداني نخواهد داشت، چنانچه اين 
به همين . اقليت از منابع مالي کافي براي بنا و ادارة مدارس خود برخوردار نباشد

اي است و موضوعي ديگر به  ترتيب گنجاندن اين حقوق در قانون، خود مسئله
بخش آنها توسط آحاد اقليت و يا توسط اقليت به مثابة  نشاندن مؤثر و نتيجه کرسي

کشوري و همچنين در صورت لزوم در يک  گروه در يک مکانيسم درون
و به  «حق تعيين سرنوشت بيروني»محدودة صيانت از اقليتها . المللي مکانيسم بين
 .گيرد را دربرنمي «دولت خودي»ويژه تشکيل 

باشد که زندگي مشترک  هدف سياسي از صيانت متکفي از اقليتها اين مي
اين امر . با اکثريت در يک کشور مشترک را براي آحاد اقليت جذاب نمايد

اکثريت و براي حکومتها و پارلمانهاي کشورهايي که با   القاعده بايد براي علي
مانع اصلي . روبرو هستند، ارزش تالش داشته باشد] مسئلة ملي[مسئلة اقليتها 

باشد که اقليت ممکن است  مي  ]2[شان همواره اين نگراني] در ظاهر[براي آنها 
حقوق اقليتها براي کسب استقالل و وحدت با کشورهاي ديگر  «غذاي»با َصرف 

به همين جهت بيشتر کشورهاي برخوردار از مسئلة اقليتها . پيدا کند «اشتها»
 .بدهند «ريسک بزرگ»آماده نيستند، تن به، از ديد آنها، اين 

اگرچه تاريخ امر صيانت از اقليتها به مانند مسئلة حق تعيين سرنوشت خلقها به 
گردد، اما با اين وجود روند گنجاندن حقوق اقليتها در موازين  هاي پيش برمي سده
امر دفاع از اقليتها، هم از تضمين . المللي بسيار ضعيف پيش رفته است بين
 المللي حق تعيين سرنوشت خلقها و هم از حمايت عمومي از حقوق  بين

http://wonderschool.co.cc/browse.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iran-federal.com%2FRojin%2FHTML-Dateien%2F55.htm&b=0&f=frame�
http://wonderschool.co.cc/browse.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iran-federal.com%2FRojin%2FHTML-Dateien%2F55.htm&b=0&f=frame�
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-Friendly( «بيانية مناسبات دوستانه»اي است که در  کند، رابطه مي
Relation-Declaration( مصوبة مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ،

، بين حق تعيين سرنوشت خلقها و يک حکومت دمکراتيک ـ مجددًا در 1970
بر طبق آن، کشوري بر اساس . شود بندي پيچانده شده ـ برقرار مي يک نوع جمله

کند که نظام سياسي آن تمام خلق را بدون  اصل حق تعيين سرنوشت عمل مي
 .تمايزگذاري بر اساس تفاوتهاي نژادي، مسلکي و رنگ پوست نمايندگي کند

، کارشناس نامدار )Thomas Franck(مضاف بر آن، توماس فرانک 
 «حکومت دمکراتيک»الملل، خواهان قائل شدن حق تشکيل  آمريکايي حقوق بين

)democratic governance (يعني «حق تعيين سرنوشت داخلي»باشد که  مي ،
. حق انتخاب آزادانة نظام سياسي ـ حقوقي را بطور اساسي محدود خواهد نمود

فرانک اين حق را بر سه پاية حق تعيين سرنوشت خلقها، حق آزادي بيان و حق 
اي، عمومي،  در انتخابات واقعي، دوره) يعني دادن رأي و کانديد شدن(شرکت 

از زمانهاي (در واقع هم اين سه اصل اساسي . کند آزاد و مخفي متکي مي
حقوق ) جهاني(الملل مدرن، به ويژه در اعالمية عمومي  در حقوق بين) متفاوتي

، در دومين ميثاق حقوق بشر سازمان ملل و در کنوانسيون حقوق 1948بشر 
 . اند بشر اروپا و اولين پروتکل الحاقي گنجانده شده

االصول دمکراسيهاي  بخش بودن علي همچنين براي درستي فرضية آشتي 
. چندين دليل قابل درک وجود دارند) آثرتگرا(واقعي و مستحکم پلوراليستي 

چنانچه آناني که تحت عواقب جنگ بطور مستقيم و به بيشترين ميزان لطمه 
، در مورد جنگ و صلح اجازة «خلق ساده»برند، يعني همان  بينند و رنج مي مي

گيري داشته باشند، آنها ـ همانطور که آن زمان مانوئل کانت هم قابل  تصميم
خارج از اين، در دمکراسي نزاعها به . انتظار بود ـ صلح را انتخاب خواهند کرد

بايد بنا را بر اين گذاشت که دولتها اين . شوند آميز حل و فصل مي شيوة صلح
حکومتهايي که . المللي ادامه خواهند داد رويکرد مثبت را همچنين در مناسبات بين

آيند آنقدر از حقانيت و مشروعيت دمکراتيک  در نتيجة انتخابات آزاد سرکار مي
برخوردارند که نيازي به اين نداشته باشند، افکار عمومي را از کاستي در اين 

در هر دمکراسي . حوزه از طريق جنگ عليه دشمن مشترک منحرف نمايند
دمکراسي عالوه بر اين، . واقعي ارتش تحت کنترل و نظارت مدني قرار دارد

القاعده دست در دست ساختارهاي اقتصاد بازار قرار دارد که بايد رفاه  علي
اکثريت مردم را تأمين کنند و همين مسئله جانبداري اين مردم از جنگ را به 

خواهند اين رفاه را به خطر  ميزان بيشتري کاهش خواهد داد، چه که آنها نمي
بانفوذ به دولت خودي ) يا صنفِي( «گروههاي فشار»در اقتصاد بازار . بياندازند

آميز و متکي بر همکاري کشورها پافشاري  براي اتخاذ يک سياست صلح
المللي معامالت خود را انجام  کنند، تا آنها بتوانند بدون اختالل در سطح بين مي
 . دهند

باشد که تعريف از دمکراسي  همچنين روشن شود اين مي آنچه که بايد 
به هر . سازد باثبات چيست و چه فاکتورهايي آن را در مقابل بحران نامصون مي

حال، اين واقعيت که دمکراسيهاي جديد در طول مرحلة گذار به کاربرد خشونت 
باشد، بلکه بيشتر دليلي براي  تمايل دارند، يقينًا دليلي براي مخالفت با آنها نمي

باشد که بايد آنها را از طريق مشوقهاي اقتصادي و غيره  درستي اين ارزيابي مي
 .آميز شوند مورد حمايت قرار داده، تا وارد يک روند صلح

  
 )جذب و ادغام(انتگراسيون   3.3

  
در اين مورد اظهارنظر نمودند، در اين باره  1996تمام سخنراناني که در سال 

با حق تعيين سرنوشت (اتفاق نظر داشتند که در تقابل با کابوس ناسيوناليستي 
در بعد طوالني مدت تنها انتگراسيون ) المللي ـ سياسي خلقها بعنوان شالودة بين

در يک اروپاي در هم تنيده و ادغام شده بايد هر . بخش باشد تواند ياري مي
اروپايي احساس تعلق به بيش از يک گروه داشته باشد؛ از خانواده و شهرش 

اگر اين وفاداريها و . گرفته تا منطقة بزرگ مثًال اروپاي مرکزي و تمام اروپا
با هم در انطباق کامل نباشند و با ] قومي، ملي، ديني، اروپايي[هويتهاي متفاوت 

] تعلقات و وفاداري به هويتهاي متفاوت[هم تداخل پيدا کنند، بايد از اين طريق 
در صورت وجود چهارچوبها و هويتهاي . کشمکشهاي احتمالي کاهش داده شوند

در . متفاوت جايز نيست که مرجع و چهارچوب ناسيوناليستي جلودار گردد
کند، که در آن آزادي بازار داخلي،  اروپايي که از لحاظ اقتصادي با هم رشد مي

اهميت نموده، نزاعهاي ارضي و مرزي بايد منطقًا قدرت تخريبي و  مرزها را کم
آزادي دين و مدارا بايد به فائق آمدن به . انفجاري خود را از دست بدهند
موافقت با يک هويت جمعي اروپايي و درک فوايد . کشمکشهاي ديني کمک کنند

هايي  همکاري اروپايي بايد خصومتهاي قومي ـ ناسيوناليستي را چون پديده
 .شده و متعلق به گذشته نمايان سازند کهنه

 

   .بخشهايي از مفاد آن را بپذيرد) تنها(قادر است 
 1995تفاهمنامة کلي شوراي اروپا براي حمايت از اقليتهاي ملي که در سال 

گرديده ) به صورت منفرد(براي امضاء ارائه گرديد، نيز محدود به آحاد اقليتها 
است که البته از حقوق و آزاديهاي مندرج در تفاهمنامه در اجتماع با ديگران نيز 

. در اين سند از حقوق خودمختاري سخني به ميان نيامده است. تواند بهره گيرد مي
اند، به  عالوه بر اين، مقررات آن به شيوة مضحکي آب خورده و تضعيف گشته

ويژه آن حقوقي که به آموزش زبان اقليتها، بعنوان زبان رسمي، به عالئم 
راهنمايي و رانندگي و تابلوهاي محالت به زبان اقليتها و به آموزش و کاربرد 

بنديها را که  دانان نيستند که اين نوع فرمول اين تنها حقوق. گردد اين زبان برمي
سند نهايي کنفرانس امنيت و  «سبد سوم»ها و عباراتي در  يادآور چنين واژه

همکاري اروپا در ارتباط با همکاري انساني در زمان کشمکشهاي شرق و غرب 
ايراد ديگر آن اين است که نظارت بر . خوانند باشد، با حيرت و تأسف مي مي

اجرا و رعايت مفاد تفاهمنامه محدود به نظارت از طريق کميتة وزراي شوراي 
 .اروپا بر مبناي گزارشهاي طرفين قرارداد مانده است

جمعيت »همچنين يک سند ديگر در ارتباط با صيانت از اقليتها که 
پذيرفت و در مادة نخست خود حتي يک تعريف  1994در سال  «اروپاي مرکزي

 . [...] از اقليت ارائه داد، نيز شايان ذکر است
  

 دمکراسي چون ضامن صلح 3.2
  

بنابراين يک صيانت فعال و مؤثر از اقليتها يک نقطه ضعف پالتفرم ارزشهاي 
باشد، هر چند که کمبودي از لحاظ تصريحات و تأکيدات  مشترک اروپا مي

نوا در ارتباط با حقوق اقليتها و به ويژه در مورد اينکه اقليتها نقش با  خوش
اند و صيانت از آنها براي ثبات، امنيت  ارزشي در زندگي جوامع اروپا ايفا کرده

دمکرتيک و صلح در قارة اروپا از اهميت بسزايي برخوردار است، وجود 
در مجموع پذيرش دولت حقوقي و قانونگرا، دمکراسي کثرتگرا، حقوق . ندارد

بشر فردباورانه و اقتصاد بازار از سوي کشورهاي اروپايي در ارتباط با 
وضعيت اقليتهاي ملي اين قاره اميدبخشند، چنانچه اين مبناي ارزشي، تثبيت شده 

 .و به واقعيت گرايد و از محتوا تهي نگردد
داشتن چنين ارزشهاي مشترک سياسي همچنين به معناي مجاز بودن 

جدايي و کسب استقالل از راه نظامي به منظور اجرا و عملي ساختن اصل حق 
هر چند ابزار و شيوة نظامي دستيابي به حق . باشد تعيين سرنوشت خلقها مي

االصول رد کرد؛ اما کاربرد آن بايد استثنًا آن زمان  تعيين سرنوشت را بايد علي
جايز باشد که ادارات کشوري که با خواست حق تعيين سرنوشت روبرو است، 

را در ارتباط با يک خلق معين به شدت و   اين ارزشها ـ به ويژه حقوق بشر ـ
بطور سيستماتيک زيرپا بگذارد و اين خلق متعهد شود اين اصول را پس از 

   .کسب استقالل به رسميت بشناسد و رعايت نمايد
پذيرش اين پالتفرم ارزشها ـ با شموليت تضمين حقوق گروهها و 

سازمان امنيت و همکاري /اقليتهاي قومي و ملي در انطباق با استاندارد کنفرانس
اروپا ـ جزو اولين و مهمترين شروط جامعة مشترک اروپا و اعضاي آن براي 
برسميت شناختن کشورهاي جديد اروپاي شرقي و جمهوريهاي اتحاد شوروي 

 . سابق بود
هاي رسمي و قانوني  آنچه که عالوه بر اين شايان ذکر است، اولين نطفه

اي است که براي تنبيه و مجازات کشورهاي اروپايي در صورت زيرپانهادن  شده
) آنزمان(پراگ شوراي  1992بر اساس سند . اند مباني ارزشي اروپا بوجود آمده

وزراي کنفرانس امنيت و همکاري اروپا، شوراي اروپا و يا شوراي عالي، در 
موارد زيرپاگذاشتن مشخص و شديد و غيرقابل جبران تعهدات ويژة سازمان 

امنيت و همکاري اروپا در حوزة صيانت از حقوق بشر، دمکراسي و قانونگرايي 
اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد و اين کار در صورت لزوم با عدول از 
اصل توافق اين سازمان، يعني بدون موافقت کشور مربوطه، صورت خواهد 

و گامهاي سياسي ديگري   البته اين اقدامات محدود به انتشار اعالميه. گرفت
 .باشد که خارج از سرزمين کشور متهم قابل اجرا هستند مي

خود گامهايي  F aآمستردام نيز در مادة جديد  1997البته اکنون قرارداد 
دار به اصول آزادي،  را در چهارچوب اتحادية اروپا بر عليه تجاوز شديد و ادامه

اي و نظام دولت قانونگرا درنظر گرفته  دمکراسي، حقوق بشر، آزاديهاي پايه
شورا در ترکيب رؤساي حکومتها و دولتها در صورت وجود اتفاق آراء . است

) نصف به عالوة يک(در ارتباط با وجود همچون تخطي، با اکثريت واجد شرايط 
تواند حقوق معيني که طبق قرارداد اتحادية اروپا متعلق به کشور متخلف  مي

در هنگام . است، از جمله حق رأي آن در شورا، را به حالت تعليق درآورد
 . شود کننده درنظر گرفته نمي تصويب همچون قرارهايي رأي کشور تخطي

 آنچه که در ارتباط با موضوع سمينار امسال در رايشناو جلب توجه 
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 آيا جنبش كارگري با جنبش سبز بيگانه است؟ 
 گفت و گوی دويچه وله با مهرداد درويش پور و جعفر عظيم زاده 

 
جايگاه خواستهای کارگران در جنبش سبز : ميترا شجاعی -دويچه وله 

کجاست؟ چرا فعاالن جنبش کارگری در جنبش سبز ناپيدا بودند؟ چگونه ميتوان 
فاصله بين جنبش کارگری و جنبش سبز را پر کرد؟ آيا جنبش سبز ميتواند بدون 

 مشارکت جنبش کارگری به اهداف خود دست يابد؟ 
. فصل جديدی در تاريخ مبارزات مردم ايران گشوده شد ١٣٨٨خرداد  ٢٣از 

فصلی که عنوان آن را ميتوان مبارزه برای حق شهروندی و حق انتخابات آزاد 
گسترده؛ هرچند گستردگی اين حرکت به بيان  cنام نهاد، حرکتی مطالبه محور 

 . برخی از ناظران و تحليلگران سياسی در پهنهی طبقه متوسط شهری باقی ماند
گواه اين گروه بر مدعايشان حضور کمرنگ اليههای پايينتر از طبقه متوسط در 

 . اعتراضات خيابانی است، از جمله کارگران
اولين سال رياست جمهوری محمود احمدی نژاد که دستگيری  ١٣٨۴از سال 

فعاالن کارگری و اعمال فشار بر آنان آغاز شد، طبقه کارگر، مطالبات خود را 
که تماما هم صنفی بودند به پهنه اجتماع کشاند و آن چيزی که در فرهنگ سياسی 

 . خوانده ميشود بر فعاليتهای کارگران اطالق شد’’ جنبش‘‘با نام 
تا مقطع انتخابات رياست جمهوری، فعاالن سرشناس جنبش  ١٣٨۴از سال 

کارگری بارها و بارها بازداشت شدند، از کار بيکار شدند، مورد تهديد قرار 
 . گرفتند و حتی خانواده های آنان مورد اذيت و آزار واقع شدند

در حقيقت جنبش کارگری با شديدترين برخوردها و در حالی که اکثر رهبران آن 
شايد به همين دليل . در زندان بودند به استقبال انتخابات رياست جمهوری رفت

بود که برخی از ناظران، حضور جنبش کارگری را در اعتراضات مردمی پس 
 . از انتخابات، حضوری کمرنگ ارزيابی کردند

 
جعفر عظيم زاده عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران ميگويد کارگران نيز همانند 

ساير اقشار مردم در اعتراضات مردمی پس از انتخابات شرکت داشتند اما به 
عنوان مردم عادی و بدون بيان خواستهای خاص خود چرا که به نظر وی در 

من فکر «: اعتراضات پس از انتخابات جايی برای طرح خواستهای صنفی نبود
. ميکنم اعتراضاتی که بعد از انتخابات رخ داد، در واقع اعتراضات مردمی بود

اعتراضات متعلق به يک قشر يا يک طبقه و يا يک اليه مثل معلمان و پرستاران 
نبود و همين امر باعث شد که اين جنبشها يک نمود مشخص و بارزی از 

همان طور که خودتان در جريان هستيد و همگان نيز در . خودشان نشان ندهند
جريان هستند، اين مسأله سر مسألهی انتخابات شروع شد و مطالبات عموميتری 

جعفر عظيمزاده ميگويد تا جايی که جنبش سبز به جنگ دو جناح . »مطرح شد
قدرت مربوط باشد کارگران خود را با آن بيربط ميدانند در مورد حضور نداشتن 

چهره های شاخص جنبش کارگری در اين اعتراضات و به عنوان کنشگرانی 
فعال، عظيم زاده معتقد است طبقه کارگر خودش را با اين جنبش و با رهبران آن 

اين مسأله از طرح مسألهی انتخابات شروع شد، يعنی سر «: بيارتباط ميداند
رقابت دو جناحی که در حکومت بودند و از آنجا که هيچ کدام از اين دو جناح تا 

جريانی که به هرحال . بحال هيچ تالشی برای منفعت طبقهی کارگر نکردهاند
يک جريان معترض بود و به جنبش سبز هم موسوم شد و رهبرانش آقای خاتمی 
و موسوی بودند، اينها مدت زيادی قدرت را در دست داشتند و همين قانون کار 

موجودی که وجود دارد، در دوران همينها به تصويب رسيده و فالکتی که امروز 
. گريبان کارگرانمان را گرفته است، پايهاش در دورهی همينها گذاشته شده است

اين است که کارگر تا جايی که اين اعتراضات به جنگ قدرت ميان اين دو جناح 
مربوط ميشده، خب نميخواست آن طور که بايد و شايد بيايد و اين وسط طرف 

جنبشی که به جنبش سبز معروف شده و رهبرانش . يکی از اين جناحها را بگيرد
مربوط به جناحهای دو خرداد و اصالحطلبان بودند که هشت سال هم قدرت را 

کامال در درست خودشان داشتند، طبقهی کارگر خودش را به اين جنبش و با اين 
 . »رهبران کامال بيربط ميداند

 
و  ۵٧مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد معتقد است تجربهی انقالب 

شرکت تودهوار تمامی اقشار در آن، به عنوان يک تجربه شکست خورده باعث 
شده تا جنبشهای اجتماعی به مشارکت در حرکتهای عمومی با ديده ترديد نگاه 

وی چنين نتيجهگيری ميکند که اگر جنبش کارگری احساس کند هيچيک از . کنند
مطالباتش در جنبش عمومی مطرح نميشود اين ترديد به فاصلهگذاری ختم 

 . ميشود

در روند . آل براي آينده هستند البته تمام اينها فعًال تنها تصوراتي ايده
دستيابي به اين   تعميق و مخصوصًا گسترش اتحادية اروپا بعنوان ابزار اصلي

اروپايي بايد ابتدا تعريف و  يک هويت تمام. اهداف راه طوالني در پيش است
مخصوصًا آن کشورهايي که به تأثيرات ذکر شدة انتگراسيون . بوجود آورده شود

اروپايي به بيشترين ميزان و فوريت نياز دارند و بيشترين بهره را از آن 
اما به هر . بيشترين فاصله را دارند] اتحادية اروپا[برند، از شرکت در آن  مي

رفت، باعث  اي که از متقاضيان ورود به اتحاديه انتظار مي حال برخورد شايسته
 «پيمان ثبات»گرديد که نامزدها قراردادهايي در چهارچوب  اين 

Stabilitätspakt ((براي تنظيم و حل و فصل نزاعهاي قومي خود ببندند .
معذالک قبل از هر چيز مهم است که بعنوان اولين گام اهداف مشترکي يافت و 

هاي  فرموله شوند، هر چند که اين راه طوالني و براي همة طرفين با هزينه
 .بااليي همراه باشد

  
 : تيتر آلماني مقاله

Univ.-Prof. Dr. Hanspeter Neuhold: 
Selbstbestimmungsrecht der Völker 
Minderheitenschutz – Demokratie – Integration: Auswege 
aus einem Dilemma? 

  
 :منبع

Publikation: Maßnamen zur internationalen Friedenssiche-
rung (ISBN: 3-222-12619-4) – September 1998 

  
اي  اقدامات آگاهانه) »affirmative action«(تبعيض مثبت «مقصود از    ]1[

مثًال مردان، گروه قومي حاکم يا (باشند که بر اساس آنها گروههاي حاکم  مي
مثًال ملي، جنسي، (به نفع گروههاي تاکنون مورد تبعيض قرار گرفتة ...) غالب، 
گيرند، تا نابرابريهاي نهادي و اجتماعي از  مورد تبعيض قرار مي...) نژادي، 
باشد که در آن  بندي مي سهميه »هاي تبعيض مثبت يکي از شيوه. بين بروند

گروههاي مغلوب و تحت تبعيض نه بر اساس سهم جمعيتي آنها، بلکه به دليل و 
ماندگي و نابرابري که تاکنون متوجه آنها شده است، مورد  بر طبق ميزان عقب

اي  يافتة کنوني مورد تبعيض سهميه توجه ويژه و به همان ميزان گروههاي تقدم
ـ . گيرند قرار مي) مثًال در اشغال پستهاي دولتي، در بازار کار، در تحصيل(

 .مترجم
برگرداندن دليل رويکرد محروم کردن انسانهاي بيشمار از حقوق ابتدايي و    ]2[

شان به دليل تعلق آنها به يک گروه اتنيکي و مسلکي معين به صرفًا اين  اساسي
دانم؛ چه که خود اين نگراني معلول است و  انگارانه مي را بسيار ساده »نگراني«

آميز ضددمکراتيک ناسيوناليستي و شووينيستي سرچشمه  از يک بينش تبعيض
زدايي و استعمارزدايي داخلي و  تن دادن به تبعيض: تر به عبارتي ساده. گيرد مي

به برابري در حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي همة ساکن يک کشور 
در همة اين ) اکثريت يا اقليت حاکم(به معني کاستن از امتيازات ويژة آنها 

بنابراين، اين امر با توازن نيرو و مصالح و منافع عيني دو . ها خواهد بود زمينه
 .ـ مترجم. کند و نه به يک دليل يا انگيزة ذهني طرف پيوند پيدا مي

com.federal-iran.www%2FRojin%2-FHTML
Dateien%2F55.htm&b=0&f=frame 
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با ديگر خرده جنبش ها برداشته نشود، به اعتقاد مهرداد درويش پور، جنبش 
در برابر نيروی سرکوب حکومت اسالمی فقط «: سبز به ثمر نخواهد نشست

يک جنبش قدرتمند، که اگر از هر گوشه ای حکومت به آن يورش بياورد، 
جای ديگری سربرآورد، قادر خواهد بود که به نوعی بنيادگرايی اسالمی را 

، به يک ’’ما بيشماريم‘‘اگر قرار باشد اين ادعا که . در ايران درهم براند
رأی من ‘‘ادعای واقعی تبديل شود، الزمه اش اين است که نه فقط طرفداران 

، حق رأی همگانی و حقوق شهروندی، بلکه جنبش های اجتماعی ’’کجاست
اگر جنبش کارگری، زنان و ديگر گروه . خاص در آن حضوری موثر پيدا کنند

های اجتماعی، دانشجويی و غيره حضور فعالتری داشته باشند، طبيعتا اين 
بدل شود و به ’’ ما بيشماريم‘‘جنبش ميتواند به معنای دقيق کلمه به جنبش 

اگر بی توجه باشد و يا با انحصارگرايی . نوعی پيروزی خود را تضمين کند
رفتار کند و يا بخواهد به جنبش طبقه ی متوسط محدود بماند، به گمان من 

قدرت و توانش برای چالش استبداد دينی حاکم محدود خواهد شد و اين خطر 
وجود دارد که به نوعی در انزوا باقی بماند و يا با محروم ماندن از پشتيبانی 

قدرتمندترين گروه های اجتماعی جامعه، زمينه های ناکامی و يا حتی شکست 
 .»خود را فراهم کند

 
 

جنبش شکل گرفته پس از انتخابات، جنبشی بود با خواستههای مشخص مربوط به 
به نظر درويش پور همين امر دليل ديگری . حقوق شهروندی و حق انتخاب آزاد

 . بود بر فاصله گرفتن طبقه کارگر از آن
 

جنبش سبز اصوال تا کنون بر مطالبات اقتصادی پافشاری نداشته «: وی ميگويد
گفتمان جنبش سبز عمدتا يک گفتمان ليبرالـ دموکراتيک مبنی بر آزاديهای . است

سياسی بوده است در حالی که عدالت اجتماعی يکی از پرسشهای جامعهای است 
از اين نظر جنبش کارگری اگر . که در آن فقر و نابرابری فزاينده بيداد ميکند

ببيند که يکی از مهمترين مطالباتی که برای کارگران وجود دارد و آن هم 
مسألهی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی است، هيچ بازتابی در جنبش 

سبز ندارد، بلکه حتی برعکس جنبش سبز عمدتا جنبش طبقات متوسط جامعه 
تلقی ميشود، طبيعتا نوعی بيگانگی يا دوگانگی يا فاصلهو ترديد را نسبت به آن 

 . »خواهد داشت
مهرداد درويش پور ميگويد اگر جنبش کارگری احساس کند هيچيک از 

مطالباتش در جنبش عمومی مطرح نميشود با آن فاصله ميگيرد و دليل ديگری 
که اين جامعهشناس برای فاصله گرفتن جنبش کارگری از جنبش سبز ذکر ميکند 

: تاکيد رهبران جنبش سبز بر باقی ماندن در چارچوب اصالح طلبی دينی است
جنبش سبز تا آنجا که به رهبران اصالحطلب دينی برميگردد، تالش وافری «

اما . داشت که اين جنبش در چارچوب نوعی اصالحطلبی دينی محدود بماند
جنبش کارگری بازهم مثل جنبش زنان و جنبش گروههای اتنيک، جزو 

يعنی رهبران جنبش سنديکايی . سکوالرترين جنبشهای اجتماعی جامعهی ماست
از اين نظر . کارگری ايران اگر اغراق نباشد، بايد بگوييم يکسره سکوالر هستند

نوعی تفاوت و نوعی فاصله بين اين جنبشها با چهرههای نمادين جنبش سبز که 
 . »همچنان بر چارچوبهای دينی پافشاری ميکنند، ميتواند ايجاد شود

 
 چگونه فاصله جنبش کارگری با جنبش سبز از بين ميرود 

کسانی که معتقدند بين جنبش کارگری و جنبش سبز شکاف ايجاد شده، در کنار 
 . اين نظر خود، راهکارهايی را نيز برای پر کردن اين شکاف پيشنهاد ميکنند

 
جعفر عظيمزاده معتقد است اگر اعتراضات مردمی با همان شدت اوليه ادامه پيدا 

ميکرد و کار به مثال اعتصابات سراسری ميرسيد، آن زمان نقش کارگران در 
از آنجا که اين اعتراضات به «: او ميگويد. اين جنبش بسيار برجسته ميشد

اعتصابات سياسی کشيده نشد و معموال تا آنجايی که به طبقه ی کارگر مربوط 
ميشود، کارگران آنجايی در اعتراضات مردم جلوی صحنه ميآيند و ديده ميشوند 

ولی از آنجايی که به . که آن اعتراضات به يک اعتصاب عمومی کشيده شود
اعتصابات عمومی کشيده نشد، طبيعتا ما شاهد نقش بارز و جدی طبقه ی کارگر 

 . »در آنجا نبوديم
 

مد نظر اين . اما مهرداد درويش پور از منظر ديگری به اين موضوع نگاه ميکند
به عنوان مثال وی معتقد . جامعه شناس بيشتر کارهای تئوريک است تا عملی

است جنبش کارگری بايد بداند که مسأله ی آزاديهای سياسی يک مسئله ی 
همگانی است و سران اين جنبش بايد ذينفع بودن کارگران از آزادی و دموکراسی 

 . را بيش از پيش در بين طبقه کارگر ترويج کنند
از سوی ديگر وی معتقد است جنبش سبز نيز بايد گامهايی را برای نزديکتر شدن 
به جنبش کارگری بردارد از جمله اينکه مسأله ی عدالت اجتماعی را به يکی از 

 . خواستهای مطرح خود در کنار ديگر مطالبات مطرح کند
مهرداد درويش پور همچنين معتقد است جنبش سبز بايد از طبقه ی متوسط 

به طور جدی اين ذهنيت را که جنبش سبز، جنبش «: او ميگويد. شهری عبور کند
طبقه ی صرفا متوسط جامعه است، بايد زدود و برای اين کار طبيعتا 

رويکردهايی که به خواسته های ويژه ی جنبش کارگری، جنبشهای اتنيک، 
جنبش زنان و غيره صورت ميگيرد، نقش مهمی خواهد داشت در اين که فهميده 
شود که اين جنبش صرفا بر آرای حق رأی عمومی استوار نيست، بلکه مطالبات 
 . »عظيمترين جنبشهای اجتماعی ايران يا خرده جنبشهای ايران را در بر ميگيرد

اين جامعه شناس همچنين معتقد است رهبران جنبش سبز بايد رنگين کمانی اين 
درويش پور . جنبش را بپذيرند و آن را تنها به اصالحطلبان دينی محدود نکنند

معتقد است اين جنبش بايد از گرايشهای قدرتمند سکوالر و چپ استقبال کند و 
 . آنها را به رسميت بشناسد

 
 ولی اگر اين پيشبينی ها به وقوع نپيوندد و اين قدم ها برای نزديکی جنبش سبز 

 
 گزارشی از نمايشگاه کتاب 

 نمايشگاه، زير فشار ماموران امنيتي 
 

 : بامدادخبر
بيست و سومين نمايشگاه بين المللی کتاب تهران با فشار بی سابقه 

 . ماموران امنيتی همراه شده است
که طی سالهای اخير روند اعطای مجوز به کتابها توسط  در حالی

وزارت ارشاد، ماهها و گاه سالها به طول می انجامد و اغلب کتابهای 
مربوط به حوزه علوم انسانی، ادبيات و رمان با مميزی های گسترده 

ای مواجه می شود، از بيست و سومين دوره نمايشگاه بين المللی کتاب 
های فعال  تهران خبر می رسد که ماموران امنيتی به مديران انتشاراتی

در حوزه ادبيات و علوم انسانی هشدار داده اند که هرگونه شائبه تبليغ 
برخوردی «عليه نظام و حتی گفتگوهای سياسی در غرفه ها، با 

 . مواجه خواهد شد »شديدتر از آنچه به فکر خطور می کند
مدير يکی از انتشاراتی های سرشناس که به دليل فشارهای موجود 

تصريح  »بامدادخبر«نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار 
هشدار ماموران امنيتی به شدت جدی و آمرانه بوده و ما حتی : کرد

نگران همکاران مان در غرفه ها هستيم چون لحن تهديدها به گونه ای 
بوده که ظاهرا منتظر بهانه ای برای استفاده از خشونت و برچيدن 

 . برخی غرفه ها در جريان برگزاری نمايشگاه کتاب هستند
به گفته اين ناشر سرشناس، ماموران امنيتی از اعطای مجوز به برخی 

اند که بهتر  کتابها ابراز تاسف کرده اند و از اين ناشر درخواست کرده
 . است دنبال تجديد چاپ برخی کتابهايش نباشد

پيش از اين نيز شهال الهيجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات 
مترمربع  ٩ها، به دليل اختصاص تنها  زنان، در گفتگو با خبرگزاری

فضا به اين انتشاراتی فعال در حوزه علوم انسانی و بويژه کتابهای 
مربوط به حقوق زنان، رسما از حضور در نمايشگاه کتاب امسال 

 . انصراف داده بود
که اساسا  »مصلی تهران«از سوی ديگر، برگزاری نمايشگاه کتاب در 

برای مراسم مذهبی و اقامه نماز بنا شده و از ظرفيت های فرهنگی 
برای پذيرايی از ميليونها بازديدکننده مشتاق به کتاب برخوردار نيست، 
همواره با اعتراض ناشران و عالقمندان به کتاب همراه بوده است اما 

باره صورت نگرفته بلکه امسال، رواق  همچنان نه تنها تغييری در اين
های مصلی نيز ديگر در اختيار ناشران قرار ندارد و فضای نمايشگاه 
 .به شبستان و چادرهايی که امسال درنظر گرفته شده، محدود شده است
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کسالت آور بدهد، تا بتواند فضای کسالت آور و خسته کننده ی زندگی و کار در 
اداره، و حاالِت روحِی يک کارمنِد ساده را از اين راه ملموس تر توصيف کرده، 

به همين دليل، او حتا . و خواننده را نيز با خود به درون و اعماِق آن دنيا بکشاند
در انتخاب عنواِن کتاب نيز اين موضوع را مد نظر داشته، و نامی کامال 

ريشارتس ـ ميتوان گفت تا . برای آن برمی گزيند" رماِن اداره"چون " معمولی"
حدودی متفاوت از ِگناتسينو ـ در اين رمان بيشتر به اين ُپرسش ميپردازد که، در 

خوِد مکاِن اداره و در آن شرايِط يکنواخت وبدوِن هيچگونه تغيير و تحول، چه بر 
به عبارِت ديگر، تالش او بيشتر بررسی و توصيِف زندگی، . انسان ميگذرد

احوال، عادات و روحياِت يک کارمند در خوِد اداره و دفتر کار، و در مدت 
 .زمانيست که او در اداره بسر می برد

در حاليکه ريشارتس ضمِن در نظر داشتِن شرايط، محيط و محتوای کار، رفتار 
و روحياِت اين کارمند را در آن اتمسفر بطوِر دقيق توصيف ميکند، ِگناتسينو در 
ُرمانش کمتر به اتمسفِر اداره پرداخته، و بيشتر تالشش بر آن است که روحياِت 
اين انسان را در عرصه های متفاوِت زندگی اش نشان دهد ــ هم در درون و هم 

هدِف او تجزيه و تحليِل جنبه های مختلِف شخصيتِی اين کارمند، . خارج از اداره
گناتسينو در اين کتاب نشان . است" دربنِد اداره"به عبارتی روانشناسِی اين انساِن 

ميدهد که کار در اداره ــ به لحاِظ روحی و شخصيتی ــ با اين کارمند چه می کند، 
و او چگونه در زندگِی خصوصی اش تالش ميکند، از تاثيراِت غيرقابل تحمِل آن 

گناتسينو با زبانی که به اختصار، دقت و طنز و اندوه در آِن واحد . بگريزد
گرايش دارد، در اين ُرمان جوانِب مختلِف زندگِی اين انساِن اداری و به عبارتی 

را توصيف کرده، و ضمِن آن " مدرن"در اين جامعه ی به اصطالح " اداره شده"
نشان ميدهد که زندگِی آبشافل تنها نمونه ايست از هزاران مورِد مشابه، و خوِد 

 " ...فقط يکی ست مثِل بقيه"آبشافل نيز 
 

ِل ئيِر مساثجهت گيرِی ادبياِت آلمانی به شدت تحِت تا 70و  60در دهه های 
اجتماعِی آنزمان بود و بر خالِف ادعا و نقِش امروِز ادبياِت آلمان، که آشکارا 

انسانها دارد، ادبياِت آنزمان انگيزه و ُمَحرکی بود " سرگرم کردِن"تالش در 
برای آگاه کردِن جامعه و جامه ی عمل پوشاندن به وظيفه ی روشنگری از جانِب 

تالِش ِگناتسينو تا امروز نيز بر آن بوده که اين انگيزه را هماره زنده . هنرمندان
ِگناتسينو که . نگاه داشته و آن را به روِش خود در نوشته هايش منعکس کند

داشته، و از تفکِر ) روانکاوی(تحقيقات و مطالعاِت گسترده ای درعلِم پسيکآناليز 
و  90ير پذيرفته است، در رمانهای دهه ی ثتا 2"مکتِب فلسفِی فرانکفورت"

ش هماره به اين پرسش پرداخته که، امکاناِت آفرينِش "امروز"همچنين رمانهای 
، در  3"صنعِت توليِد فرهنگ"هنر و ادبيات با وجوِد َامر و نهی ها و تحميالِت 

 .شرايِط امروز کدامند و چگونه اند
َلکه، "از همانجا و بر مبنای همين پرسش است که او در رماِن ديگرش بناِم 

 Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der" (ژاکت، اتاقها، درد
Schmerz ( بر اين باور است که هنر و ادبياِت امروز اساسا و بطوِر بنيادی در

بسر ميبرد، در جامعه ای که هنر و ادبيات را حداکثر تنها تحمل " تبعيد"شرايِط 
به اعتقاِد او خود اين تحمل حتا موقتی است، تحملی ست که تنها . ميکند و نه بيش

باِت بی ثدر نقطه ی تقاطِع نمايش دادن و عرضه کردِن ادبيات با تالش برای ا
 .گناهِی ادبيات ممکن است

 
، شخصيِت اصلِی ُرمان ــ يا به عبارتی خوِد "َلکه، ژاکت، اتاقها، درد"در کتاِب 

را " بيرون"به اين دليل که شرايِط ) هر دو هنرمندند(راوی ــ و دوسِت دخترش 
اِر هنرِی ثبرای خود غير قابِل تحمل می بينند، در چگونگی و پروسه ی آفرينِش آ

خود به اين نتيجه ميرسند که، از بيرونی کردِن هنرشان، از عرضه کردن و به 
در عوض برای . معرِض نمايش گذاردِن آن در انظاِر عمومی صرف نظر کنند

خود يک دنيای شخصی و خصوصی ايجاد ميکنند که از طرفی، اجبارا دنيايی 
ست محدود ــ که نتايِج منفِی محدود بودن و محدود کردِن خود را، به عبارتی 
نتايِج خصوصی بودِن خود را در خوِد هنر نيز منعکس ميکند ــ اما از طرِف 

ی بودِن هنر، "کارُبرد"ديگر از حمله ها، دستبرد و دخالت های معيارهايی چون 
آن برای جامعه، و از هرگونه جار و جنجال و غوغا، و " سودمند بودِن"و 

 .همچنين از انگيزه های صرفا سرگرم کننده و تفريحی، مصون و در امان ميماند
ورِی ئتـ"اين موضع در رمان تا به آنجا پيش ميرود که راوی حتا مدافِع نوعی 

وری، ئبر مبنای اين تـ. ، و خواهاِن پوشيده نگه داشتِن هنر ميشود"پنهان کاری
اينبار اين فرد است که اجازه دارد جمع و جامعه را زير نظر گرفته و مراقِب آن 

اينبار اين فرد ). که هميشه جامعه فرد را زير نظر دارد(باشد، و نه عکِس آن 
است که می خواهد اين اجازه و حقی که جامعه هميشه برای خود کامال طبيعی 

شخصيِت اصلِی ُرمان ــ يا به عبارتی خوِد گناتسينو ــ بر . ميشمرد را از او بگيرد
 اين باور است که اگر روابط مياِن فرد و جامعه اينگونه می بودند، برای هنرمند، 

 *آفرينشِ ادبيات تحت شرايط ادبيات ستيز
اِر ويلِهلم ِگناتسينو و انگيزه های او برای ثــ چکيده ای در باِب آ

 نوشتن ــ
  مـه نـاز طالبی طاری

 
ilhelm Genazino )نويسنده ی معاصر آلمانی، سالهای ) ويلِهلم ِگناتسينو

بسياری در صحنه ی ادبياِت آلمان، تنها برای تعداِد محدودی از دست اندرکاران 
. مهم محسوب ميشد" آدرِس ادبِی"در اين عرصه، بعنواِن يک ــ به اصطالح ــ 

او معروفيِت چشمگير و گسترده ترش را پس از سالها تالِش ادبی و باالخره با 
 .در آلمان کسب کرد) آبشاِفل تريلوگی( Abschaffeltrilogie1انتشاِر ُرماِن 

گناتسينو در اين کتاِب، که شامِل سه رماِن به هم مربوط می باشد، به توصيِف 
را به او داده  1"آبشافل"زندگِی روزمره ی يک کارمنِد ساده ی اداره، که ناِم 

تحقيق و کنکاش در روِح  1"تريلوگی"موضوِع محورِی اين . است، می پردازد
شده ــ به " اداره"انسان ــ در واقع روانکاوی و روانشناسِی او ــ در اين دنيای 

 .زبانی ديگر، به اداره تبديل شده ــ است
 Frankfurt/ Mainدر اينجا الزم به توضيح است که گناتسينو در شهر 

، تا امروز به عنواِن يک وقايع نگار و گزارشگر، يک شاهد و يا )فرانکفورت(
ناظری که پيوسته مالحظات و . بشمار می آيد" ناظِر زندگی"به عبارتی 

بخصوص در (مشاهداِت شخصی اش از پديده ها و زندگِی روزمره ی انسانها 
نيز " آبشاِفل تريلوگی"از همين جاست که او در کتاِب . را به قلم کشيده) اين شهر

باِر ديگر توانايی و مهارِت خاِص خود، در توصيِف زندگی و کار در اوضاع و 
و کنترل شده، اين دنيای غير آزاِد " اداره"احوال و شرايِط اين دنيای، از ديِد او، 

 .و پر از بوروکراسی، پر از مديريت و ادارات را به نمايش گذاشته است
 

شخصيِت اصلِی کتاب، يعنی آبشاِفل، در دروِن روابِط سرمايه دارِی ِمتروُپلی ــ 
که اتفاقا شباهِت زيادی نيز به شهِر فرانکفورت در آلمان دارد ــ کامال تنها و 

منزوی زندگی کرده، و تالش ميکند اين تنهايِی درونی و اين زندگِی يکنواخت، 
تکراری و مالل آوِر کاری در انزوا را، با يک نوع زندگِی کامًال متفاوت، با يک 

تالِش آبشاِفل پيش از هر . زندگِی درونِی ديگری که پر از فانتزيست، جبران کند
چيز بر آنست که روی اين زندگِی کارِی بی روح و يکنواخت را با دنيای 

فانتزيهايش بپوشاند و آن را محو کند، تا بتواند از اين راه، و با بوجود آمدِن 
اما او در حيِن اين . نوعی تعادِل، زندگی را در مجموع برای خود قابِل تحمل کند

را هميشه " دنيای فانتزيهايش"تالش دچاِر مشکِل بزرگی شده و قادر نميشود 
همين امر موجِب يک گسسِت روحی ـ شخصيتی در او . تحِت کنترِل خود بگيرد

آنچنانکه وی در . گشته، و در نهايت تماِم زندگی اش را دچاِر گسست ميکند
نقِش يک کارمند معمولی را بازی کرده، و همزمان با آن ) در اجتماع" (بيرون"

در زندگِی شخصی و خصوصی اش از خود يک شخصيِت مخفی و ُپر رمز و 
 .راز می سازد

ِگناتسينو بر اين عقيده است که اين، همان گسستی است که هر کارمند، هر روز ــ 
شده مجبور به بوجود آوردِن آن " اداره"آگاهانه يا ناآگاهانه ــ در اين دنيای 

شرِح اين گسست در . ميشود، تا بتواند زندگی را بنوعی برای خود قابِل تحمل کند
 .هر سه ُرماِن آبشاِفل روايت شده است

 
اين نوع محتوای ادبی، و پرداختن به اين نوع پديده ها در ادبيات، قطعا برای آن 

دسته از عالقمندانی که ادبياِت آلمانی را تا حدودی می شناسند، فورا قابِل 
چرا که در غالِب متوِن ادبی که به محتواهايی از اين . تشخيص و بازشناختی ست

و  60يرگيرِی از شاخِص ادبياِت دهه های ثدست پرداخته و می پردازند، نشاِن تا
از همانجاست که نويسنده ی آلمانِی . در آلمان به وضوح قابِل مشاهده است 70

، که ناِم او نيز در آن )ريشاردتس. والتر ِا( Walter E. Richartzديگری بنام 
مهِم ديگری برای دست اندرکاراِن اهل ادب تلقی ميشد، در " آدرِس ادبِی"دهه ها 

دقيقا به چنين موضوعی، ) Bueroroman" (ُرماِن ِاداره"ِر معروفش به ناِم ثا
يعنی به تجزيه و تحليِل روحيات، و زندگِی روزمره ی کارِی يک کارمند ساده 
در دفتِر يک اداره پرداخته، و جنبه های جامعه شناسانه و روانشناسانه ی اين 

 .نوع زندگی را در رمانش به وصف ميکشد
ِگناتسينو فقط يکسال بعد از کتاِب " آبشاِفِل"شايد قابِل توجه باشد که رماِن 
 .ريشارتس به چاپ رسيده است

ِگناتسينو نيز " آبشاِفل تريلوگِی"کتاِب ريشارتس از لحاِظ ِاسِتتيک حتا از کتاِب 
حتا در رابطه با زباِن کتاب، شيوه ی نقل ) ريشارتس(راديکالتر است، چرا که او 

 و سبِک نوشتاری اش، کامال آگاهانه تالش ميکند به متن لحنی خسته کننده و 
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و در زماِن حال باشد، و نقِش مهِم فالنور در آگاه شدن " امروز"فالنور در 
از . و آگاهی بخشيدن به جامعه در دنيای امروز را زنده نگه دارد) خودآگاهی(

می "در خيابانهای شهِر فرانکفورت " بی هدف"همين جاست که او تا امروز 
 .، و با دقِت تمام از مشاهداتش يادداشت برميدارد"گردد

 
پرسشی که در اين رابطه مطرح ميشود اينست که، هدِف نهايِی گناتسينو از اين 

همه مشاهدات چيست، و او با آنها چه ميکند؟ برای اين پرسش پاسخهای متفاوتی 
گناتسينو از طرفی بر آن است که از ُابژکت ها و پديده های مورد : وجود دارند

مشاهده اش، برای توصيِف خوِد آن پديده ها نهايِت استفاده را بکند، و از طرِف 
از مشاهداتش برای رسيدن به نتايِج اجتماعی و ) پديده شناسانه(ديگر می خواهد 

او همچنين اين هدف را دنبال ميکند . سياسِی حاصل از اين پديده ها کمک بگيرد
که از اين مشاهدات برای تجزيه و تحليِل شخِص خود بهره جسته، و کشف کند، 

چه ميکند، و موجِب بوجود ) با مشاهده گر(که پديده ی مورِد مشاهده با خوِد او 
گناتسينو با پديده ی مورِد مشاهده . آمدِن چه پديده های ديگری در خوِد او ميشود

اش رابطه ای صرفا آزاد و غيرمستقيم دارد ــ يعنی از نزديک، و بی هيچگونه 
مشاهده ی اين پديده ها، تداعی گِر پديده ها، . دخالتی در آن، تنها ناظِر آن است

اين تصورات و (تصورات و افکاِر نويِن ديگری در او ميشوند، که خوِد اينها 
نيز بگونه ای آزاد و غيرمستقيم با يکديگر در رابطه اند ــ آنجا ) افکاِر نوين

و اينها با هم، چگونگِی ادامه، ... تصوری در وجود می آيد، اينجا انديشه ای 
روند و جرياِن انديشه را در او رقم ميزنند، و تکامل و رشِد افکار کنونی اش را 

گناتسينو دِر رابطه ی آزادش با پديده ها، به انديشه های نوين تری . باعث ميشوند
در خود دست می يابد، و خواننده ی ِگناتسينو در نهايت به اين نتيجه ميرسد که 

 .تالِش او در واقع رسيدن به همه ی اين اهداف با هم است
 

شايد بهترين نتيجه ای که ميتوان از مجموعه ی کارها و فعاليتهای ادبِی گناتسينو 
ِگدانِکن ( Gedankengangدر اين راستا گرفت، اين باشد که او واژه ی آلمانِی 

است، و از " رفتن"و " انديشه"را ــ که از يک سو تلفيقی از واژه های ) گانگ
) جرياِن يا رونِد(مسيِر "، "انديشه) راِه(گاِم : "سوی ديگر به مفاهيمی چون

نزديک است ــ واقعا حرف به حرف و " طرِز راه گرفتِن انديشه"و يا " انديشه
در واقع او نهايِت تالشش را ميکند ــ . جزء به جزء برای خود جدی گرفته است

، و در عيِن حال )به عبارتی با فالنور بودنش(که با گشت و گذارها و مشاهداتش 
با انديشه هايش ــ در به واقعيت تبديل شدِن واژه ای، که در آِن واحد دربرگيرنده 

ميباشد، " چگونگِی پيش رفتِن انديشه"و " پيش رفتِن انديشه"ی دو مفهوِم جامع 
 :بطور جدی و کامل، جامه ی عمل بپوشاند

ميکند، و از طرِف ديگر و " انديشه"، "رفتن"از آنجاست که گناتسينو به هنگاِم 
را رقم می زنند، و قادرند " روِش رفتنش"همزمان، همين انديشه ها هستند که 

 .رفتنی از نوعی ديگر و از مياِن انديشه های ديگر را برای او ممکن سازند
 
 

، "جايزه ی ادبِی بوشِنر"ميالدی به دريافِت  2005ويلِهلم ِگناتسينو در سال 
Buechnerpreis )ـــ که يکی از مهمترين و بزرگترين جايزه ) بوشِنر پرايز

ـل آمد، و ديگر از همين زمان بود که اين ئهای ادبِی آلمان بشمار می آيد ـــ نا
نويسنده ی موشکاف، که همچنين يکی از مقاله نويساِن مهم آلمان نيز بشمار می 

 .آيد، باالخره برای جمعی باز هم بزرگتر معروف و شناخته شد
 

برای آشنايِی بهتر با افکاِر اين نويسنده ی برجسته، متِن زير، که برگرداِن متِن 
جايزه ی ادبِی "سخنرانِی او به مناسبت دريافت جايزه ی ادبِی ديگری، تحِت ناِم 

در آلمان ميباشد، را  1990در ساِل ) Bremer Literaturpreis" (شهر بِرِمن
برای خوانندگاِن محترم برگزيده ام، و اميدوارم کمکی باشد ــ هر چند کوچک ــ 

فاصله ــ خريدنی نيست و : "اين متن تحِت نام. در معرفِی او به دوستداراِن ادبيات
 Abstand gibt es nicht im(( 5"در حراجی يافت نمی شود

Sonderangebotمقاله ايست برگرفته از کتاِب ديگری از او، تحِت عنواِن ، :
اين کتاب مجموعه ای ). Achtung Baustelle" (توجه، در دسِت ساختمان"

ست از برخی از نوشته های جمع آوری شده ی گناتسينو در فرِم مشاهدات و 
شايد قابِل ذکر باشد که . در آلمان انتشار يافته است 1998مقاله ها، که در سال 

اين مقاله قبل از چاپ در اين کتاب، برای اولين بار در روزنامه ی 
Frankfurter Rundschau )در تاريِخ سوِم فوريه ) فرانکفورِتر روندشاو

 .به چاپ رسيده است 1990

خوشبختی در "نويسنده و راوی شرايِط مطلوبی حاصل ميشد، که او آن را نوعی 
 .می نامد" مخفی بودن"يا " دست نيافتنی بودن

 
 

 در متوِن گناتسينو) فالنـور( Flaneurانگيزه ی 
 

) فالنـور( Flaneurيکی از مشخصه های برجسته در متوِن گناتسينو، پديده ی 
در کوچه ها و ) برای خود" (بی هدف"منظور از فالنور کسی ست که . است

به مشاهده ی پديده ها، انسانها و ) پاسيو( passivخيابان می گردد، و آگاهانه و 
که در قرن نوزدهم همزمان با " فالنور"پديده ی . زندگِی روزمره می پردازد

بوجود آمدِن شهرهای بزرگ در وجود آمده، در همان زمان در ادبيات نيز راه 
فالنور در کوچه ها و خيابانهای . پيدا کرده، و موضوعی برای انديشيدن می شود

شهر به راه می افتد و بی هدف به گشت و گذار پرداخته، مشغوِل جمع آورِی 
او خود را بی دغدغه و در عين حال . مشاهداتش از انسانها و پديده ها ميشود

آگاهانه به دسِت اين مشاهداِت واقعی و تجربه های گرد آمده می سپارد، و حتا 
اجازه ميدهد که انديشه ها و تامالِت پديده شناسانه ـ فلسفِی حاصل از اين 

 .مشاهدات و تجربه ها او و افکارش را هدايت کنند
" کردن) رها(ُهنـِر خود را در کوچه و خيابانها ُگم "نکته ی مهم و تعيين کننده در 

در پروسه ی مشاهدات و تجربياتش، نوعی ) مشاهده گر(آنست که، فالنور 
مياِن خود و موضوِع مورِد مشاهده اش پديد آورده و آن را " فاصله ی درونی"

اين فاصله به او ــ به عنواِن کسی که تنها مشاهده ميکند و از . هماره حفظ ميکند
پديده ی مورِد مشاهده اش جداست، يعنی جزيی از آن نيست ــ اين امکان را 

. ميدهد که او قادر شود در آن تجربه و مشاهده، از درون سهيم شود، نه از بيرون
بر اين مبنا يک فالنور بهيچ وجه نمی خواهد درگير موضوِع مورد مشاهده اش 

زيرا در آن صورت، يعنی به محض وارد شدن و . شده و در آن دخالت کند
و فعاليت دست " عمل"شرکت در اين مشاهدات، مجبور خواهد شد به يک نوع 

نخواهد بود، بلکه خود به ) مشاهده گر(زند، و در اين صورت ديگر يک فالنور 
فالنور در تعريِف خود هماره تنها مشاهده گر ميماند و نقشی . فاعل تبديل می شود

 .دارد) پاسيو(غير فعال 
 

Walter Benjamin )ر منتشر نشده و ناتمامش که به ثنيز در ا) والتر بنيامين
معروف است، از اين موضوع ) Das Passagen-Werk" (کتاِب پاساژ"

استفاده کرده و از پديده ی فالنور برای توصيِف پاريِس قرِن نوزدهم بهره جويی 
در يک متروپل " مشاهده گری"طبِق برداشتهای امروزی، اين گونه . ميکند

در مقايسه با (اروپايِی ـ بخصوص در پاريس ـ در آن زمان و در قرِن نوزدهم 
ليک در همان اواِن قرِن بيستم نيز ِشکوه ی والتر . هنوز ممکن بود) امروز

ُهنـِر خود را در کوچه و "بنيامين از آن است که، مشاهده گری و به اصطالح 
او در کتابی ديگر به . در شهرهای بزرگ ديگر ناممکن شده" خيابانها ُگم کردن

نشناختِن يک : "می نويسد 4"1900دوراِن کودکی در برلن، حدوِد سالهای : "ناِم
اما خود را در يک . شهر و پيدانکردِن آدرسها و راهها در آن، زياد مهم نيست

شهر ُگم کردن، مثِل آن زمان که انسان خود را در يک جنگل ُگم ميکند، نياز به 
 ."تعليم و يادگيری دارد

 
تجربياتی که والتر بنيامين به عنواِن يک فالنور در آن زمان، و در شهرهای 

بزرِگ آن زمان جمع آوری کرده، طبيعتا امروز ديگر به آن صورت امکان پذير 
شهرهای بزرِگ امروزی امر مشاهده گری را ناممکن کرده اند، چرا که . نيستند

شهرها و خيابانهای امروز نيز ـ چون همه ی محصوالِت ديگر ـ به محصوالِت 
، و تنها به مکانهايی تبديل شده اند برای جا دادن و جا "يک دنيای اداره شده"

، مکانهايی که ديگر به هيچ روی به مشاهده "ُپر از خالی"اماکنی . گرفتِن ماشينها
گرِی در کوچه ها و خيابانهای شهرها، و به جمع آورِی تجربياتی ژرف و لذت 

ــ از اين دست دعوت " غايب"و " حاضر"بخش برای فالنورهايی ــ همزمان 
منتقداِن علِم شهرسازِی مدرن بدرستی به اين نکته اشاره ميکنند که . نمی کنند

امروز ديگر امکاِن به کوچه وخيابان رفتن، بدوِن آنکه مجبور به پول خرج 
هر آنجا که ميشد روزی به مشاهده ی پديده ها و . کردن نباشيم، وجود ندارد

" (ُشپينگ"نظاره ی زندگی و انسانها پرداخت، به مراکز خريد و 
shoppingcenter (تبديل شده اند. 

 
در چنين برهه ی تاريخی که وجوِد پديده ی فالنور در شهرهای بزرگ هماره 

ناممکن تر ميشود، تالِش گناتسينو همچنان بر آن است که، با وجوِد دانش بر 
واقعيِت شهرهای امروزی، در گشت و گذارها و پياده روی های بيشمارش در 
 کوچه ها و خيابانهای شهِر فرانکفورت، هنوز هم نجات بخِش موجوديِت يک 
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 Juergen Habermas10مهم در اين راستا آنست که، ما با کارها و آثاِر 
در آِن واحد دو ) نيکالس لومان( Niklas Luhmann11و ) يورِگن هاِبرماس(
در دست داريم، ليکن دريغ از حتا ) برای جامعه و جمع(وری اجتماعِی نوين ئتـ

. وری ناقص و ناکافی باشدئــ هر چند هم يک تـ) فرد(وری برای انسان ئيک تـ
اگر بخواهيم در بحث پيراموِن آشفتگی و درهم ريختگِی دردآوِر زندگان شرکت 

مراجعه ) فُرويد( Freud13و ) نيچه( Nietzsche12کنيم، مجبوريم به کتابهای 
کنيم، يعنی به آثار دو نويسنده ای که ـ در مورد اولی کمی بيشتر، و در مورد 

اين درحاليست که ميتوان . دومی کمی کمتر از ـ صد سال از عمرشان می گذرد
با اطمينان از اين پيش فرض حرکت کرد که، پيچيدگِی روزافزوِن زندگان، دقيقا 

ورِی جديد توضيح داده شده، ئبه نسبِت همان جامعه ای که در آِن واحد با دو تـ
مجبور به زندگی ) فردها(محتاِج درک و فهم است؛ جامعه ای که تک تِک افراد 

 .در آن هستند
يافتِن راِه حل برای بوجودآوردِن نظمی که : علت تقدم داشتِن جامعه ساده است

به بيان . اکثزيت به آن نياز دارد، هم فوريِت بيشتری دارد و هم ساده تر است
يک جامعه را می توان در صورت لزوم مهار کرد، ليکن تک تِک افراِد : سياسی
و از آنجا که تفاهم و توافق داشتن با ديگران بسيار ساده تر از تفاهم ! آن را نه

داشتن با خويشتن است؛ سياستمداران، هنرمندان و ورزشکاراِن بسياری وجود 
دارند، که به طرز فوق العاده ای با تماشاگرانشان تفاهم دارند، بدون اينکه هرگز 

حتا از ظاهِر اين استاداِن . به خود نزديک، و با شخِص خود مأنوس شده باشند
ماهر و مسلط بر تماشاگران به وضوح پيداست، که رضايِت خاطرشان از اينکه 
ميتوانند به همين سادگی در ارتباطشان با بسياری از اين ديگران، از چنگ خود 

، چقدر )تشويق شوند(بگريزند، و تازه برای اين کارشان از آنها پاداش هم بگيرند 
جامعه برای هر کسی که توافق با خودش را کم اهميت تر از توافق با . زياد است

آن فردی که در اين مورد نظر ديگری دارد را با . ديگران بداند، کف می زند
مفهوم . ميناميم 14)ــ از دنيا بيگانه weltfremd" (از دنيا بی خبر"کمال ميل 

را نزد ما  14)ــ از دنيا بيگانگی Weltfremdheit" (از دنيا بی خبری"اين 
کودکان نيز ميدانند، گرچه هيچکدام از آنها نمی تواند توضيح دهد که، واژه های 

اين نتيجه ی يک نوع . هر کدام برای خود چه معنايی دارد" بيگانگی"و " دنيا"
استفاده و کار برِد صرفا تکنيکی از زبان است، روِش استفاده ای از زبان، که در 

اصل به عالمت و نشانه گذاری همواره نزديکتر ميشود، تا به درک و برداشِت 
حتا يک واژه ی متضاد نيز وجود ندارد، " از دنيا بيگانگی"براِی . حسی از زبان

ــ يعنی همان ) فرد(گرچه هسته ی تضاد، به عبارتی تناقض و تضاد در انسان 
کشمکشها و جدالهای درونی ــ مدتهاست که برای توده ی مردم به يک بيمارِی 

اما اين بيماری ست که نمی تواند برای توده های مردم جالب . همگانی تبديل شده
و کار روی شخِص خود،  15"باستان شناسِی شخِص خود"باشد، زيرا نزِد ما امِر 

به عنوان يک امِر نويددهنده و اميدبخش محسوب نميشود؛ چرا که در آنصورت 
مجبور به کشِف اين نکته می شديم که، ما در اعماِق وجوِد خود موجوداتی هستيم 

با وجود اينکه هر روز راممان می کنند، اما . که به سختی قابل تربيت اند
 .همزمان دوباره وحشی می شويم

خود را به عنوان هسته و مرکِز " مِن"بسياری از آنهايی که موفق نميشوند تزلزِل 
وليِت دنيای درونِی خود را به روِح مرفه و ئشخصيت و شخِص خود بپذيرند، مسـ
روحی که دوست ندارد از هر آنچه که بتواند . راحت طلِب جامعه واگذار می کنند

را تعيين کند، اصًال چيزی  6مولفه ها و مشخصه های يک فرِد تنها و مستقل
هر دولتی فرض را بر آن ميگذارد که، ما يا به همديگر شبيه هستيم، و يا . بداند

و اين موجب وحشت ما نميشود، که اين پيش فرض ــ . اينکه اصًال کامال يکسانيم
که بنابر آن ما به هم شبيه، يا حتا يکسانيم ــ بارها و بکرات به يک وخامِت عينی 

هر آنجا که از تعدادی انسان . و بحراِن واقعی در روابط مياِن ما منجر شده است
جمعيتی تشکيل، و از آنها گروهی ساخته ميشود، حتا در آن تجمع ها و 

گروههايی که بوجود آمدنشان با ُحسِن نيت همراه بوده، ايده و انديشه ی گروه 
و از آنجا که بسياری داوطلبانه به گروهها و کانونهای . گرايی نهفته است

هر يک فرد به تنهايی بی همتا : "مصنوعی ميگريزند، سال به سال، اين ادعا که
 .، به مراتب مشکل تر ميشود"و بی نظير است

هيچکس به ما نمی گويد که در جامعه ی امروزی، ديگر چگونه تصوری ميتوان 
، و از داشتِن حريِم خصوصی داشت، و )انسان بودن(، از شخصيت 6از فرديت

همراهاِن زندگِی اجتماعِی ما، يعنی رسانه های . چگونه بايد به اينها انديشيد
آنها همچنان بيشتر و . گروهی، کمکی در اين مورد به ما نمی کنند، بر عکس

بيشتر بخشی از آن چيزی می شوند که ما می بايست در مقابِل آن از خود حفاظت 
چشمگير و  3"صنعِت توليِد فرهنگ"موفقيِت . کرده، از آن مصون بمانيم

به هدِف خود رسيده و کاری کرده که انسانها " صنعت"اين : پيروزمندانه است
مسخره کردن، وسيله ی . ديگر مورِد توجه خود نبوده و برای خود جالب نيستند

 من هيچ گروه يا کانونی ــ احزاب که ديگر هيچ ــ . سرگرمی و تفنن شده است

 فاصـله ـ خريدني نيست و در حراجي يافت نمي شود
 

 ــ متِن سخنرانِی ويلهلم ِگناتسينو به مناسبت دريافت جايزه ی ادبِی شهر بِرِمن ــ
Abstand gibt es nicht im Sonderangebot 

- Dankrede Wilhelm Genazinos zum Bremer Literaturpreis - 
 مـه نـاز طالبی طاری: برگردان

 
 Frankfurterدر حين کار روی متِن اين تشکرنامه، در روزنامه ی 

Allgemeine Zeitung )به جمله ای ) فرانکفورِتر آلِگماينه تسايتونگ
: اين جمله می گويد. برخوردم، که مرا به بطِن موضوِع مورد نظرم هدايت کرد

برای من جالب آن ." به مرز تحمل ناپذيری ميرسد 6عجز و ناتوانِی يک فرد"
بود که اين روزنامه توضيحی درباره ی اين جمله نداده، و ظاهرا اصل را بر اين 

ميگذارد که، هر کس اين جمله را بخواند، به هر حال چيزی در رابطه با آن در 
چرا که باالخره هر کس چيزی شبيه به نوعی آگاهی و . ذهنش تداعی خواهد شد

اين جمله فرض را بر اين ميگذارد، که . دانِش شخصی به عجز و ناتوانی دارد
، "به نوعی"واژه ی . تک تِک انسانها هنوز به نوعی با جمع در پيوند و ارتباطند

. ـا در اينجا دقيق ميشودئکه در حالِت عادی يک واژه ی غير دقيق است، استثنا
به سختی قابل فهم و درک است، که ما را به احساس عجز ' جمِع'زيرا اين خوِد 

. مبتال ميکند، با انواع و اقساِم گوناگوِن احساِس عجز، هر نوعش را که بخواهيد
مثال بعضی ها زمانی احساِس درماندگی ميکنند، که مجبورند شاهد ذهنيت ها و 
افکاِر ساده لوحانه ی تروريست هايمان باشند؛ برخی ديگر عجز و ناتوانی را 

تقريبا هر روز احساس ميکنند، زيرا مجبور به شنيدِن نخست وزيری می شوند 
برای عده ای ديگر کافيست که نيم ساعت در . 7که در سخنوری درمانده است

يکی از ُاتوبان های آلمان در راه باشند، تا در مقابِل باند خالفکارانی که اوقاِت 
، باندی که 8فراغتشان را در اتوبان ها می گذرانند، احساس عجز و ناتوانی کنند

 .م در حال بزرگترشدن استئدا
اصال بطور واقعی ) فردها(يا شايد پرسش اينست که، شماِر روزافزونی از افراد 

با جمع در پيوند و ارتباط نيستند؟ آيا بيشتِر اين افراد تعلق و پيوندشان به ديگران 
را تنها تظاهر ميکنند؟ چرا که شرايطی که آنها در آن بتوانند رابطه و پيوندشان 
. با جمع و با اکثريت را حفظ کنند، را برايشان سخت کرده اند؟ از شما ميپرسم

يسی را ئ، نويسنده ی سو)ُرِبرت والِزر( Robert Walser9شايد اين جمله ی 
هيچکس حق ندارد در مقابِل من آنگونه رفتار کند، که : "بشناسيد، که ميگويد
از طرفی . اين جمله مياِن احساساِت ما شکاف می اندازد." گويی مرا ميشناسد

. ميخواهيم آن را تاييد کنيم و همزمان تمايل داريم آن را رد کنيم و باطل بشماريم
از يک طرف بهيچ وجه نميخواهيم آنچنان حساس باشيم، که مجبور شويم به 

ديگران هشدار دهيم که مالحظه ی حساسيِت ما را بکنند، و از طرف ديگر تمايل 
داريم متذکر و يادآور شويم که ما، هر کدام از ما به تنهايی، بيشتر از آن هستيم 

: به بياِن مدرن. که فقط نمونه ی بخصوصی از جمع و توده ی مردم قلمداد شويم
باشيم، و به آنچه که در حاِل حاضر ) مثِل بقيه(ما نمی خواهيم مثِل ديگران 

بسياری از اين ديگران به آن باور دارند، يعنی به اينکه، تعريف و توضيِح 
جمله . کامل شده و به پايان رسيده، باور داشته باشيم 6)فرِد انسان(موجوِد انسان 

ما از . ی ُرِبرت والِزر به گسست و روابِط شکاف برداشته در خوِد ما اشاره دارد
يک طرف ميخواهيم از ويژه بودِن خود و متفاوت بودن از ديگران خوشحال 

. باشيم، اما در عين حال نميخواهيم اجبارا با آن انگشت نما شده و جلب توجه کنيم
ما . در همين کشمکش و جداِل درونی نهفته است 6مرکِز هر شخصيت و فرديتی

در ظاهر خواستاِر حق و حقوق برای حريِم خصوصِی خود هستيم، اما در عيِن 
حال نميخواهيم توضيح دهيم و بگوييم که محتوا و اجزای اين حقوق، و جنبه های 

حريِم شخصی و خصوصی، امری محرمانه است؛ . مثبِت آنها برای ما کدامند
اما با اين وجود، آرزو و حسرِت . است 6دقيقا بهمين دليل هم منحصر به فرد

فورا ترسی در ما بوجود ) مثل هر آرزوی ديگر(داشتِن حريِم خصوصِی خود 
اين ترس از . ميآورد، که گويی برادرانه و تنگاتنگ با آن آرزو در هم تنيده است

آن است که، مبادا وقتی ميخواهيم برای خودمان باشيم، ناچار شويم عليه ديگران 
فکری يا حتا کاری بکنيم، يعنی برای خود بودنمان به اين معنا باشد که عليه 

را  6ما ترجيح ميدهيم، ويژه بودن و شخصيت مان: به بياِن سياسی. ديگرانيم
 .پنهان کنيم، چرا که نميخواهيم خود را در مقابِل اکثريت قرار دهيم

کسی که اين درگيری و کشمکِش درونی را احساس می کند، اما قادر به تحمل آن 
 نيست، به انسانهای بسياری تعلق دارد که فقط بطور ناخواسته می توانند يک فرد 

اينها عليه برترِی قدرِت تصوراتی ميجنگند، . باشند، برای خود و جدا از ديگران
که در اعماق وجود ما ريشه دارند، و حتا در خواب نيز ما را متقاعد ميکنند، که 

 يک نشانه ی . تفاهم و توافق با ديگران، هميشه مهمتر از تفاهم با خودمان است
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ناگهان فکر می کنند که ديگر به اندازه ی کافی کلمه و جمله آموخته اند و از کاِر 
فکری و انديشيدن، پيش از موعد دست کشيده، آن را قطع کرده و ناتمام 

: هستند" ما"علِت اين کارشان اينست که، قربانياِن نظِم خويش و نظِم . ميگذارند
چرا که تفاهم و توافق با ديگران به نظرشان ضروری تر جلوه می کند و حِق 

اين انسانها خيلی زود شروع ميکنند مثل اعضای کامپيوتری شده ی . تقدم دارد
سازمانی که در آن صحبت کردن و . يک سازماِن توافقی ـ تفاهمی رفتار کنند

تجاوز کرده ) chips(گفتگو نبايد از حِد تبادِل نظر درباره ی فرمولها و چيپ ها 
و يا " از دنيا بی خبر"اينها موفق شده اند؛ و خطِر اينکه مبادا . و فراتر رود

اما اين انسانها اشتباهی . نامعقول قلمداد شوند، موقتا از سرشان گذشته است
از آنجا . مرتکب شده اند که هرگز اينچنين خانمان برانداز نبوده که امروز هست

که اينها تجزيه و تحليِل خود، تحقيق و پژوهش درباره ی شخِص خود، که در آن 
فتوحات و پيشرفتهای زبانِی کودک، آنگونه عالی و بی نظير آغاز شده بود، را 
پيش از موعد قطع ميکنند، قاعدتا برای هميشه ارتباط و تماِس خود با ادامه و 

گسترِش آن فتوحاِت زبانی ــ که هر کس خود موظف به بدست آوردنشان است ــ 
اين آن فتوحاتی هستند که در واقع بر ما روشن و . را ُگم ميکنند و از دست ميدهند

در تصوراِت درونِی ما، در : آشکار می کنند که ارزِش زندگی کردن در چيست
ل بودن، در استراتژيها و دست آوردهايمان در مسير زندگِی شخصی، ئارزش قا

و در کشِف چيزهايی که در امروز و در فردا متناسب و فراخور حالمان هستند و 
به فرديت و شخصيِت خود، تنها در تفاوت و اختالف است که دست . خواهند بود
در . تفاوت و اختالف به معنای دورشدن و فاصله گرفتن از ديگران. خواهيم يافت

اينصورت است که ديگر هر آنچه که يک انسان انجام بدهد يا ندهد، همه ی 
اقدامها و فعاليتهای انسانی که بيشتر به خودش ميپردازد تا به ديگران، برای اين 

پروسه ی دستيابی به استقالِل فرد و . ديگران هميشه قابِل فهم و درک نخواهد بود
در خدمِت آنست که اين شخِص فعال و اقدام گر  6رسيدن به فرديت و شخصيتش

با خودش در تفاهم باشد، نه به اين معنا که ديگران جايگاِه او را توضيح دهند و 
تحِت گرايِش حاکم، که گرايش به گسست و پراکندگِی مطلق است، . تعريفش کنند

ُاپوزيسيوِن ) اصطالحا(اين فاصله، اين تفاوت و اختالف داشتن با ديگران، اين 
خصوصی ــ که به لحاِظ استتيک اين امکان را فراهم ميکند که از هر کدام از ما 

برداشتهای حسِی متفاوت و ديگرگونه ای شود ــ شايد امروز تنها امکانی است که 
مان "خود"و آسيب ديده ی " مِن اشغال شده"از طريِق آن ميتوانيم يک بخش از 

اين ُاپوزيسيون، به . را ديگر بار به تصرف خود درآوريم و به دسِت خود گيريم
اين دليل که اهدافی دست نايافتنی يا نابجا و نامناسب را دنبال می کند نيست که 
خصوصی ست، بلکه خصوصی بودنش از آن جهت است که، بايد از خود در 
مقابل تمسخر و بی ارزش کردن، در مقابِل تحقير از جانِب آنها، که در اصل 

 .ضرورِت بوجود آمدِن اين ُاپوزيسيون را باعث ميشوند، محافظت و مراقبت کند
 

ُاپوزيسيوِن خصوصی از بازيهايی چون پنهان کاری، از تفاوت و اختالف با آنچه 
اينها . است، از پرهيز و اجتناب، و از فرار و گريز تشکيل شده است" معمول"

بازيهايی هستند که قواعد و چگونگِی پيشرفتشان را می بايست خود ما تعيين 
که اولين جمله را خلق ) دوراِن کودکی(کرده و بيافرينيم ـ درست همانند آن زمان 

هيچکس قصد ندارد خود را کامًال مخفی کند؛ ما . اين بازيها بی خطرند. کرديم
هميشه می خواهيم فقط بطور موقتی تنها باشيم، همچنين نميخواهيم به ُکل و برای 

اما در . ميخواهيم پس از گذشِت مدت زمانی دوباره بازگرديم. هميشه فرار کنيم
اين مانوورهای مخفی شدن و دوباره بازگشتن، برای مثال اين امِر مهم را تجربه 

ميکنيم که می بايست هميشه هردو امکان برای ما در دسترس و قابل انتخاب 
شبيه بودن و اختالف داشتن، بهم نزديک شدن و يکديگر را دفع کردن، : باشند

 .نزديکی و دوری، پيوند و جدايی
در نموِد همين فراِر موقتی است که قيد و شرطمان نسبت به جامعه؛ شک، تامل و 

اين همان ترديد و . درنِگ درونی مان در اين رابطه ساخته و پرداخته می شود
ما به آن نياز دارد، تا بتواند از ما اشخاِص مستقل و با اعتماد " مِن"تاملی ست که 
خويش " مِن"تنها اين گونه است که ميتوانيم به کريستالها و گوهِر . به نفس بسازد

گوهرهايی که از کند و کاو و جستجو در پِی کشف . دست يابيم و آنها را ببينيم
 ُاپوزيسيوِن خصوصی يک بازِی . آنها، هرگز نبايد منصرف شد و چشم پوشيد

جدی است، که ما را برای لحظاتی به احساسی درونی در بی رقيب بودن و منتقد 
نداشتن بازميگرداند، و اين چيزی است که در واژه ی آزادی همواره به آن نيـز 

 .انديشيده شده است
 

 :پانوشت ها
در واقع در زباِن آلمانی وجود ندارد و تنها کلمه ايست که " آبشاِفل"ـ واژه ی  1

، که در يکی از sich abschaffen) زيش آبشاِفن(ميخواهد تداعی گِر واژه ی 
 ِاسِم مصدِراين . است، باشد" کاِر زياد کردن"لهجه های جنوِب آلمان به معنای 

به گماِن من، اينجاست که اهميت و نقِش . نمی بينم که يک فرد را جدی بگيرد
هرآنکس که ميخواند و . ادبيات روشن می شود، اينجا جای ادبيات است

بخصوص هر کس که مينويسد، به نظمی پايبند است که تکنيکرهای پيشرفته ی 
تنها کسی قادر : جامعه آن را ديروزی و مغلوب تلقی ميکنند، نظمی که بنابر آن

است ديگران را بفهمد، که قبًال خود را به اندازه ی کافی فهميده و با خودش در 
آنکس که مينويسد و آنکس که می خواند، يک واحد را تشکيل . تفاهم بوده باشد

اشتياق و عشقی که آنها را بهم پيوند ميدهد، عشق به بياِن آن چيزی . می دهند
، پس از تبديل شدنش به زبان و واژه است، "زبانی شدنش"است، که تنها پس از 
کسی که پيوسته و پيگير ميخواند يا مينويسد، ميتواند در . که در وجود می آيد

مقابِل ادعای حقانيت و توقِع جامعه از او، که تالش در يکسان کردِن همه ی 
انسانها دارد و ميخواهد او را نيز مجبور کند که تنها يکی باشد مثِل بقيه، 

ايستادگی و مقاومت کند؛ بنا بر ادعای جامعه، می توانند اشخاص يا حتا اداراتی 
وجود داشته باشند، که درباره ی او ــ يعنی آنکه ميخواند، آنکه خودش را با خود 

اين در حاليست که . به تفاهم ميرساند ــ بهتر اطالع دارند، تا او از خودش
از هر ادعای آگاهی و دانِش غريبه ) دانش و آگاهِی او از خودش(خودآگاهِی او 

در اين خودآگاهی نيروی جاذبه ی فرديت : ای درباره ی او، باالتر و برتر است
و شخصيتش نهفته است، نيرويی که در حاِل حاضر هيچ چيِز ديگری نيست، جز 

اين فاصله خريدنی نيست و در ". فاصله"داشتِن يقين و اطمينان به وجوِد يک 
هر کس بخواهد از اين فاصله برای خود استفاده و نفعی . حراجی يافت نميشود

 .ببرد، بايد خودش آن را بياموزد و بدست آَوَرد
من اين جمله ی ربرت والزر، که شايد اآلن به ما نزديکتر شده، و بنظرمان 

هيچکس حق ندارد در مقابِل من آنگونه : "روشن تر برسد را تکرار می کنم
اين جمله نتيجه ی نوعی مراوده و رابطه ." رفتار کند، که گويی مرا می شناسد

. ی نيشدار و گزنده با جامعه است، ميخواهد به جامعه صدمه بزند، مجروحش کند
جمله ميخواهد بِا تامل و درنگ، به عنوان ترديد و اعتراض نسبت به جامعه، به 

را درباره ی يک بخش از وقاحت و انتظارهای ) جامعه(دروِن آن بازگردد و او 
طبيعتا جامعه ای که دو هزار سال . روشن و آگاه کند) ادعای حقانيتش(بيجايش 

اين َکر بودِن . است، گوشش سنگين است، هيچ اعتنايی به اين جمله نمی کند
جامعه بايد ما را در حمايت از فرد و انسان ياری داده و مصمم ترمان کند، تا 

اين انسان در " خوِد"واژه ها و جمله های هر چه بيشتر و جديدتری درباره ی 
اختياِر او بگذاريم؛ انسانی که تالش در به پايان بردِن توضيحش بی نتيجه خواهد 

همانند هر اشتياق و آرزوی ديگر، . ماند، چراکه او اصال قابل توضيح نيست
و قدرِت بيان داشتن نيز، از هدف و موضوِع " بيان کردن"آرزو و اشتياق به 

بحث خود بس فراتر ميرود، چرا که اين در طبيعِت هر آرزو نهفته، که از 
برای آنکه يک فرد نزد . مرزهای خود فراتر راه گيرد و هماره بيشتر بخواهد

خود آزاد باشد ــ بتواند خود را يک انساِن آزاد بداند ــ می بايست همواره از 
قدرِت بياِن هر چه بيشتر برخوردار و بهره مند شود، بيشتر از آنچه که عمًال 

چرا که تنها هنگامی که حقيقت های متفاوت و بسياری درباره . مورد نيازش است
ی ما موجود و در گردش و جريان باشند است که ــ برای لحظاتی هم که شده ــ 

 .احساِس غربت نخواهيم کرد
در ابتدا تنها صداهايی . بياد بياوريم شرايطی را که کودکان سخن گفتن می آموزند

توليد و خلق ميکنند که ترکيب ها و ساخت های صوتِی تصادفی و اتفاقی هستند، 
اين همان زبانی ست که . اين يک زباِن خصوصی ست که ما آن را نمی فهميم

کودک را بيشتر و بيشتر به يک واقعه ی مهم و مرکزی، يعنی به کاربرِد درست 
پس از آن، تک تک کلماتی ساخته می شوند، . از زبان، نزديک و هدايت می کند

و . می کند) تلفظ(که کودک بخشی از آنها را درست و بخشی ديگر را اشتباه ادا 
سپس روزی فرا می رسد که کودک ميتواند اولين جمله ی بهم مرتبطش ــ که به 

غالِب ). بگويد(لحاِظ دستورزبانی نيز درست است ــ را ساخته و آن را ادا کند 
در کناِر کودک هستند و ميتوانند " اجرای نخستيِن"اوقات بزرگترها به هنگاِم اين 

اهميِت آن را بدرستی ارزيابی کنند؛ شگفت زده و خشنود ابراِز احساسات کنند، 
اين تحسين و ستايش کامال ُمَوجه و بجاست، زيرا . هورا بکشند و کف بزنند

مهم آن لحظه ی . را خلق کرده است) خود" مِن("کودک بخشی از وجوِد خود 
ش، به "خود"يکپارچگی و وحدِت ناگهانِی درونی است، که در همان بياِن موفِق 

کودک يک واقعه ی درونی  . عبارتی در بيان و بيرونی کردِن درونش نهفته است
شده، و از " شخص"را به بيرون انتقال داده و در حين آن برای لحظاتی يک 

اولين جمله ی بيان شده يک آفرينِش . همينجا شروع ميکند به فرديتش دست يابد
 .مهم و زيباست، اثِر هنرِی يک کودک است

گر چه هر انسانی که سخن گفتن را آموخته، از درون اين تجربه ی معجزه آسا و 
بی نظير گذشته است، ليکن اکثر انسانها خيلی سريع خوشحالی و شادی که اين 

اين حيرت آور و عجيب است که . اثر هنری فراهم آورده را فراموش می کنند
 چرا تعداد بسيار زيادی، در واقع اکثريت انسانها، هنگامی که بزرگ می شوند، 
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، فيلسوف و جامعه شناِس )Juergen Habermas(يورِگن هاِبرماس :  10
معروف و معاصر آلمانی ست، که می توان او را جزء پيرواِن مکتِب فلسفِی 

 .فرانکفورت دانست
 
، جامعه شناِس آلمانی ست، که )Niklas Luhmann(نيکالس لومان :  11

 .، معروف شده است)Systemtheorie(اش، " ورِی سيستمئتـ"بخاطر 
 
اکتبر سال  ١۵: ، تاريخ تولد)Friedrich Nietzsche(فردريش نيچه :  12

(، نزديک به شهر اليپتسيگ )Roecken(در منطقه ای بنام ُرِکن  ١٨۴۴
Leipzig (در شهر وايِمار  ١٩٠٠اوت سال  ٢۵: در آلمان؛ تاريخ مرگ)
Weimar (در آلمان. 

 
 ١٨۵۶ماه مه سال  ۶: ، تاريخ تولد)Sigmund Freud(زيگموند فُرويد :  13

ماه سپتامبر سال  ٢٣: در ُاتريش؛ تاريخ مرگ) Freiberg(در شهر فرايِبرگ 
 .در لندن ١٩٣٩

 
را ميتوان در فارسی با " Weltfremdheit"و اسِم " weltfremd"صفِت :  14

که اصطالحاتی معمول ميباشند، ترجمه " از دنيا بی خبری"و " از دنيا بی خبر"
اما از آنجا که اين واژه در زباِن آلمانی ترکيبی از دو واژه ی . کرد

"Welt) "دنيا ( و"fremd) "بيگانه( يا به عبارتی ،Fremdheit) ""بيگانگی (
ميباشد، و گناتسينو واژه را آگاهانه تفکيک کرده ــ چرا که به هر دو واژه، با هم 

" از دنيا بی خبری"و جدا از هم توجه داشته ــ در ترجمه ی فارسِی نيز به جای 
و همچنين دو " دنيا بيگانگی) از"(ترجمه ی کلمه به کلمه ی آلمانِی آن، يعنی 

در نظر گرفته شده اند، تا بتوان راحت تر به دليِل " بيگانگی"و " دنيا"واژه ی 
 .تفکيِک آنها از جانِب نويسنده پی برد

 
 Archaeologie des eigenen)" (خويشتِن خود(باستان شناسِی خود : " 15

Selbst ( به معنِی پژوهش و کند و کاو در اعماق خود، تالش در يافتِن علل و
ريشه های نيازها و رفتارها در خود، و در واقع منظور از آن روانشناسِی 

 .شخِص خود ميباشد
 

اِر ثچکيده ای در باِب آ" (آفرينِش ادبيات تحِت شرايِط ادبيات ستيز"مقاله ی * : 
نوشته، و به  2008را در بهار ) ويلِهلم ِگناتسينو و انگيزه های او برای نوشتن

 :برای برگرداِن آلمانِی آن عنوان زير را برگزيده ام. آلمانی نيز برگردانده ام
.Literatur unter den Bedingungen ihrer Abschaffung 
- Ein kurzer Abriss zum Werk Wilhelm Genazinos und seiner 

Motive fuer das Schreiben - 
 :منابع

 
- „ ABSCHAFFEL, EINE TRILOGIE“; Wilhelm Genazino; 

Reinbek bei Hamburg  ;1985 ) Erstausgabe 1977( 
- „ BUEROROMAN“; Walter E. Richartz; Zuerich; 1987 

(Erstausgabe 1976( 
- „ DER FLECK, DIE JACKE, DIE ZIMMER, DER 

SCHMERZ“; Wilhelm Genazino ;Reinbek bei Hamburg; 1989 
- „ DAS PASSAGEN-WERK“; Walter Benjamin; Herausgeber: 

R. Tiedemann ;Frankfurt am Main; 1983 
- „ BERLINER KINDHEIT UM NEUNZEHNHUNDERT“; 

Walter Benjamin; Frankfurt am Main; Ausgaben von 1987 + 
1986 (Erstausgabe 1950( 

- „ ACHTUNG BAUSTELLE“; Wilhelm Genazino; Frankfurt 
am Main; 1998 

، و "خود را نابود کردن"، به معنای sich Abschaffen) زيش آبشاِفن(فعل 
و " از ميان برداشتن"، "نابود کردن"به تنهايی به معنی  Abschaffen) آبشافن(

ظاهرا ِگناتسينو در انتخاِب عنواِن کتابش همه ی اين مفاهيم را . است" برانداختن
نيز از آنجاست که، اين اثر شامِل ) Trilogie" (تريلوگی"واژه ی . مد نظر داشته

 .است) سه جلد(سه ُرمان 
 
، يکی از مکاتب فلسفِی مدرن )مکتب فرانکفورت( Frankfurter Schuleـ  2

است و از آنجهت به مکتب فرانکفورت معروف شده که پايه گذاران آلمانی اش 
 .در دانشگاه شهر فرانکفورت بوجود آورده اند) در قرن بيستم(آن را 

 
اصطالحی ست که آن را ) Kulturindustrie" (صنعِت توليِد فرهنگ"ـ  3
و ماکس ) Theodor W. Adorno (1903-1969((آدورنو . ودور وئتـ

دو فيلسوِف معاصر و )) Max Horkheimer (1895-1973(هورکهايِمر 
معروِف آلمانی و پايه گذاراِن مکتِب فلسفِی فرانکفورت، در دهه ی سی ُاِم سده ی 

منظور از اين اصطالح، بازرگانی ـ تجاری . بيستم وارد بحثهای فلسفی کردند
شدِن فرهنگ و بدينوسيله سطحی و تهی شدن آن از مفهوِم اصلِی خود است، که 

همانند بسياری ارزشهای ديگر، بخصوص در جوامع صنعتی، صرفًا به پديده ای 
 .منفعت جويانه تبديل شده است

اقتصادی، سياسی، (در برگرداِن اين اصطالح از فرهنگ آلمانی ـ فارسی 
صنايع توليد "ايشان اين اصطالح را . دکتر کاظمينی بهره گيری شده) اجتماعی
 .ترجمه کرده اند" صنايع توليد کننده ی ارزش های فرهنگی"و " فرهنگی

 
 Berliner Kindheit um„: ـ عنواِن آلمانِی اين کتاِب بنيامين 4

neunzehnhundert” 
 
 Abstand gibt es nicht im(در برگرداِن عنواِن مقاله ی گناتسينو :  5

Sonderangebot( در واقع وجود نداشته، و " خريدنی نيست"، اصطالِح
 .انتخاِب مترجم است

 
يک نفر "، der einzelner, das Individuum, das Subjektـ واژه های  6

، "مستقل، يک فرِد انسان به تنهايی ِ(فرد(موجود "، )"به تنهايی(تنها، يک فرد 
، همچنين اسم ها و صفتهای ...و )" با در نظر گرفتِن شخصيِت او(انسان يا فرد "

 die Individuation, die Subjektivitaet, die(ساخته شده از آنها 
Individualitaet, die Subjektivierung, die Individualisierung, 

subjektiv ,individuell, etc .… (در اين مقاله در مرکِز توجه قرار دارند .
اين واژه ها در مباحِث منطق، فلسفه، جامعه شناسی، روانشناسی، زبانشناسی 

از اهميِت بسيار برخوردارند، و بنابر مکان و مورِد بکارگيريشان، معموال ... و 
در متِن پيِش رو، که ميتوان جامعه شناسانه، . بار و معانِی نسبتا متفاوتی دارند

, einzelner, Individuumفلسفی و روانشناسانه ارزيابی اش کرد، واژه های 
Subjekt  و اينجا و آنجا ،Subjektivitaet  باIndividualitaet  غالبا مترادف

در نظر گرفته شده اند، بدوِن اينکه به ساختاِر زبانِی متن و منظوِر نويسنده 
تفاوتهای ظريِف مياِن اين واژه ها بخصوص در مباحِث فلسفی . صدمه وارد شود

ست که روشن تر ميشود، و هم آنجاست که در کاربرد و استفاده شان دقِت 
علِت هم معنا قراردادِن آنها در اين مقاله شايد به هدِف . بيشتری بعمل می آيد

درِک راحت تِر متن بوده، چرا که بحِث مفصل تِر آنها به طبع از ظرفيت و 
نکته ی مهِم ديگر آنست که کاربرد، . خارج است" تشکرنامه"حوصله ی يک 

) که بر خوانندگاِن محترم پوشيده نيست(معنا و باِر اين واژه ها به داليِل گوناگون 
در اين برگردان بيشتر تالش بر . در زباِن فارسی از دقِت کافی برخوردار نيستند

اين بوده که منظور و بحِث مورِد نظِر نويسنده تا حد ممکن انتقال داده شود، چرا 
که ترجمه ی لغوِی اين واژه ها، در مقايسه با باِر آنها در زباِن آلمانی، الجرم 

 .حدودی و نسبی ميمانند
 
ضعيف بودِن هلموت ُکهل، يکی از صدراعظِم های سابِق آلمان، در :  7

 .سخنوری، باعث شده بود که طنزهای بسياری درباره ی او گفته شود
 
 .تا به امروز نيز در ُاتوبان های آلمان محدوديت برای سرعت وجود ندارد:  8

 
، يکی از نويسندگاِن برجسته ی آلمانی )Robert Walser(ُرِبرت والِزر :  9

آثاِر او نيز تا امروز هنوز برای بسياری . يس استئزباِن قرن بيستم، و اهل سو
 ناشناخته و ناخوانده مانده اند


