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در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻰ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬﻫﺒﻰ در اﻳﺮان ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺳﺮﻛﻮب ،دﺳﺘﮕﻴﺮى و ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻧﻈﺎم ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻴﻢ .وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻔﺒﺎر
و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﻫﺎ و اداﻣﻪ ﺻﺪور ﻓﻠﻪای اﺣﻜﺎم
ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ از ﺳﻮى دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺎن
ﻋﺮﺻﻪ و اﻣﮑﺎن ﮔﺬران روزﻫﺎی اﺳﺎرت را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺗﻨﮓ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاﻫﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﺒﺲ ﭼﺎره را ﺗﻨﻬﺎ
دراﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎ ارزش
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ و اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری،
از ﺳﻮﺋﯽ زﻧﺪانﺑﺎﻧﺎن ﺟﺒﺎر و ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻋﺎﻣﻼن ﺳﺮﮐﻮب و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی را از وﺿﻌﯿﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ واﮐﻨﺶ وادار ﮐﻨﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮهی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
“اﻧﮑﺎر” و ﺣﺎﺷﺎی اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،از
ﺣﯿﻠﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺣﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى
ﺳﺮﻛﻮبﮔﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دوﻟﺖ “اﻋﺘﺪال و اﻣﯿﺪ” ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﮐﻼه ﺷﻌﺒﺪهی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاه و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻪدر آﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﺮدهی دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد ﺑﺮای اداﻣﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺮاژی ﮐﻤﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن و اﻏﻔﺎل اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در ﺷﺮاﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮ وﻧﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
از زﻣﺎن روى ﻛﺎرآﻣﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺣﻜﻮﻣﺖﮔﺮان ﺷﺮاﻳﻂ
اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ را ﺑﺮاى ﻛﺜﻴﺮى از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﻮﻳﮋه زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن،
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ،ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب
،دﺳﺘﮕﻴﺮى ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻦ و اﻋﺪام ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﻴﺎﺳﻰ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و روﺷﻨﻔﻜﺮان… ﺑﻪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﻔﻘﺎن
در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﯿﻢ از اﻣﻀﺎی ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﺶ
ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﺮﺟﺎم( ﻣﯽﮔﺬرد .ﻣﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺂﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد )ﻓﻮرﯾﻪ  – 2016اﺳﻔﻨﺪ  (1394ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر
اﯾـﻦ ﻗـﺮارداد ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷﺮﻃـﯽ ،ﻧـﻮﺷﺘﯿﻢ“ :در صورت التزام طرفین
]ﺑﺮﺟــﺎم[ به تعهدات ،راه های دستیابی نظام به سلاح هستهای تا مدت
ها بسته می شوند ،سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود ،مردم از زیر
بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی
هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد ”.اﻣﺎ اﻣﺮوز ،ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،اﻏﻠﺐ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ در
اﯾﺮان از ﺳﻮی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺻﺎﺣﺒﺎن زر و زور
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ رود ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از وﻋﯿﺪ و وﻋﺪه ﻫﺎی دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﭼﺮخ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﺣﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت” رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ
زودی ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻀﺤﮑﻪای ﻏﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
از ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﺳﻮا
و ﺗﮑﺮاری ﻧﻈﺎم دﯾﻦ ﺳﺎﻻر ،ﻣﺮدم ﺳﺘﯿﺰ و آزادیﮔﺮﯾﺰ را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،و
ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﻓﺸﺎﮔﺮی از ﺣﺮﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮ
ﻣﺮز ﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻫﻢ و ادﻋﺎى اﻋﺘﺪالﮔﺮاﻳﻰ و
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﻰ از ﻃﺮف ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻰ از ﻗﺪرت ﺣﺎﻛﻢ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺨﺸﻰ از
ﺑﻰ ﺷﻚ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﯾﻨﺪه ،ﯾﮏﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺿﺪﻣﺮدﻣﻰ
ﺳﺎل ﻫﺎى رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ و ﺳﺮﻛﻮب از ﻃﺮف ﺣﻜﻮﻣﺖﮔﺮان،
ﺻﻒ آراﻳﻰ
“ﺑﻠﻮك اﻋﺘﺪال ﮔﺮا” ﻻﺑﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ی

ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻴﺎﺳﻰ و
رژﯾﻢ در ﺧﻼل
ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ

ﺗﻨﺪروﺗﺮ ﻣﺒﺎدرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻰ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﯾﻦﺳﺎﻻری در
اﯾﺮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ  ٨٨ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ از ﻫﺮ
ﺟﻨﺎح ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎنِ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻮده و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺟﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪه ی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﺖ ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن
دﻣﻮﻛﺮات و ﻻﻳﻴﻚ اﯾﺮان از ﺣﻖ رأى واﻗﻌﺎً آزاد ،ﻋﻤﻮﻣﻰ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ واﻗﻌـﺎً آزاد ،دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﺮاﺑﺮاﻧـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﯾﺮان
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد در اﯾﺮان ،ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮاﻧﯽ،
ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
آﺷﮑﺎرِ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ِ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ
ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ در آﻏﺎز اﻣﺴﺎل ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ اﻋﻼم ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و
اﺧﺮاج دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺮان زن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزیﻫﺎ ،ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع را
وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .واﮔﺬاری ﻣﺪارس ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ،راهﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺘﯽ و ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻧﺎزل وﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
اﺷﺘﻐﺎل اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺄ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺿﺪ اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﺮدد ،از ﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ِ اﻗﺘﺼﺎدی ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ِ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
آوردن ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﯾﻪ ﮔﺮدش
ﺑﺎﻧﮑﻬــﺎی ﮐﺸــﻮر ﻫــﻢ ﮐــﻪ وﻇﯿﻔــﻪ دارﻧــﺪ
ﺑﺮای ِ
در آوردنِ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی

ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﭼﻮدی و داراﺋﯽ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ِ ﺳﻮد ،ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺼﻮرت وام ﺑﻪ دوﻟﺖ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻓﻌﻸ ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ
و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی
ﮐﻼن را ﻧﺪارﻧﺪ.
ـﺎدی و
ـﺮان اﻗﺘﺼـ
ـﻦ ﺑﺤـ
ـﺎﺷﯽ از اﯾـ
ـﺮ ِ ﻣﺸﮑﻼتِ ﻧـ
ـﺎر ﺑﯿﺸﺘـ
ـﻠﻤﺎ ﺑـ
ﻣﺴـ
دوش اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ از ﻣﺮدم ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ روی ِ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ:
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺪران و ﻣﺎدران از
ﮐﺎر اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ راﻧﺪه ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻪ؛
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و
درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور درﻣﺎن در اﯾﺮان؛
– وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد از ﮐﺎراﻓﺘﺎده
ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﻋﺪم اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ؛
– آﻣﺎر ﺑﺎﻻی اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس و روانﭘﺮﯾﺸﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮓدﺳﺘﯽ؛
– ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد؛
–

وﺿﻌﯿﺖ

اﺳﻔﺒﺎر

ﺧﺎﻧﻮاده

ﻫﺎی

ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ

ﮐﺎرﮔﺮی

و

ﻣﻌﻠﻤﺎن

و

ﺣﻘﻮق

ﺑﮕﯿﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮرم ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ…
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬارد و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در
اﯾﺮان ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .آﺧﺮﯾﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮاری آزادی و اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﻫﻤﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻮل ﻫﺎى اوﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت
ﻫﻤﻪ آﻣﺎر و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮدر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .زﯾﺮا اﺻﻞ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻐﺎﯾﺮت و
در ﺟﺪال ﺑﺎ ﺧﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ی آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ .اﺣﺰاب ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻗﻮﻣﻰ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻫﻤﻪ اﯾﺎﻻت
اﯾﺮان وﺟﻮد دارد ،آزادى اﻧﺪﯾﺸﻪ و اﯾﻤﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲و ﺑﻪ ﻣﺎده  ۶۶از
اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( آزادی ورود و ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاداﻧﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج وﺑﻪ آن داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ
ﻣﺎده ۱۳ﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(
روزﻣﺮه

اﺷﮑﺎل

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن

اﺣﮑﺎم

ﺗﻨﺒﯿﻪ

ﻫﺎى

ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ

ﺑﺪﻧﻰ،

ﺗﻮﺳﻂ

دادﮔﺎه ﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،ﺑﻄﻮر ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ وﺑﺪون وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﺎدر و اﺟﺮا
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﺣﻖ دادﮔﺎه ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده ١١اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺖ
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺳﺎﯾﺶ و آزادى
ﻫﺎى ﻓﺮدى را در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﮕﺬارد) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده ۱۲اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ( در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺪﻣﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯽ از
ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢِ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻘﺾ
ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ آزاری ،ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺒﺎری ،اﻋﺪام ،ﺳﺘﻢ ﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎر،
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و … ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ( اﺧﺒﺎر ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﭘﺮﺷﻤﺎر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز آزادی ﯾﮏ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ آزاد ﻧﯿﺴﺖ) .ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲۳اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ( .رﻫﺒﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﯾﺎ در زﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر
و ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺠﻤﻌﺎت ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای
دوﻟﺘﯽ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ آﻣﻮزش
راﯾﮕﺎن از رﺷﺪ ﻓﻘﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ واﻧﺤﻄﺎط اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﺮده و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن را آﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﮐﺸﻮرﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪارس را ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ وﻓﻘﯿﺮ

و ﭘﺮورش
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
آﯾﻨﺪه ی
ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ

ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،از ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ .درﻣﺪارس و
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای
اداره اﻣﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﮐﻔﺎﯾﺖ اداره
ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ
اﺳﺖ .درﻋﻮض ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ ،از ﻫﻤﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ورﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮﻣﻌﻠﻤﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه را ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯿﺸﺎن از ﮐﺎرﺑﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺗﻨﺎﻗﺾ
وﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﻣﺎده ٔ  ۱۳ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰوﻣﻨﺪ آزادی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻘﻼل
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﺎﮐﺎن در ردﯾﻒ ﺑﺎﻻی اﻋﺪام اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ۱۸ﺳﺎل ﻗﺮار دارد .از ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘــﻮق ﮐــﻮدک را در  ۱۴/۶/۱۳۷۰اﻣﻀــﺎ ﮐــﺮده و در  ۱/۱۲/۱۳۷۲اﯾــﻦ
ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑە ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  ۳۷اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﺣﺒﺲﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و اﺑﺪ ﺑﺪون
اﻣﮑﺎن آزادی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و اﻋﻤﺎل
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻗﺼﺎص ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮدش ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻮدﮐﺎن را
اﻋﺪام و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ۹
و ﺑﺮای ﭘﺴﺮان  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺻﺪور واﺟﺮای
اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﮐﻤﺎﮐﺎن در اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ردﯾﻒ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻋﺪام ﮐﻨﻨﺪه ی ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ رﻗﻢ دﻗﯿﻖ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی
ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﺒﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﺗﺠﺎوزات ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در
ﻣﻮرد دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
وﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺑﺎﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺑﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
وﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﻣﺠﺎزی ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ
ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن،
دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻓﻮری
ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در اﯾﺮان و اﺟﺮای ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
وﻫﻤﻪ ی اﻟﺤﺎﻗﯿﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اوﺿﺎع زﻧﺎن اﯾﺮان و ﺟﻨﺒﺶ آﻧﺎن
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن در اﯾﺮان در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮی و ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﮑﻼت و
ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﻣﻌﻀﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و راﻧﺪن زﻧﺎن از ﺻﺤﻨﻪ
ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زن ﺳﺘﯿﺰ ووو دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺷﮑﻨﺠﻪ
وووو ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺷﺪن زﻧﺎن
در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ” ازدواج
ﺳﻔﯿﺪ” ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﻘﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻃﻼق،
اﻋﺘﯿﺎد ،ﻓﺤﺸﺎ ،اﺳﯿﺪﭘﺎﺷﯽ ،ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻧﺎن
ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺳﺨﻦ از ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی
اﯾﻦ دردﻣﻨﺪان ﻣﯽ رود ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرزی از ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی و
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﺑﯿﻮه وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آﻧﺎن زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻣﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر زﻧﺎن ،ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ دوره ﻣﻌﺎدل ده و ﺳﻪ درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ
از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﯾﮏ ﻫﺰارﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ
و ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﯿﺎن ﮐﻞ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﮐﺸﻮر و از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن دارای
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺷﺶ و ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﺷﺶ و دوازده
درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﻣﺪدﮐﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ

در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﯾﺮان در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮدوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﻤﯽ زﻧﺪانﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪاﻧﯽ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رژﯾﻢ ﺳﻪ و ﯾﮏ درﺻﺪ زﻧﺎن
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در زﻧﺪاﻧﻬﺎی اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺗﺮ
از زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻋﺎدی و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدان زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺪﻟﯿﻞ زن
ﺑﻮدن در ﻧﻈﺎم زن ﺳﺘﯿﺰ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﺑﻄﻮر ﺧﺎص زﻧﺎن
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺗﻮﻫﯿﻦ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺷﮑﻨﺠﻪ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻧﺪاﻧﯽ زن از ﻃﺮف
ﺗﮏ ﺗﮏ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﻋﻼرﻏﻢ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻪ
ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻨﺒﺶ آزادیﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺪون ارﺗﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ دﯾﻦ و دوﻟﺖ و ﭘﺪﯾﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﻻﺋﯿﮏ اﯾﺪهآل ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎدی اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺿﺮورت را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺮا درک ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻫﯿﭽﮕﺎه آزاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﮐﻪ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن از ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮدی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰﻣﯽﺑﺎﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ آﮔﺎهﺳﺎزی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ را
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ
روزﻣﺮﮔﯽ اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﻮرد
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺤﺠﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ و
ﺑﻪ اراﺋﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در ﺳﻄﻮح ﺧﺮد و
ﮐﻼن دﺳﺖ زﻧﻨﺪ.
اوﺿﺎع زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار و
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از

ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی واﻗﻌﯽ ،رواج ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎر ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،اﺧﺎذی ﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی اﻓﺰوﻧﺘﺮ و … اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻼﺷﮕﺮانِ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ دوره
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﺑﻮده اﻧﺪ .اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮی داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران
رژﯾﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ـﺮده
ـﯽ اﺑﺮاز ﮐـ
ـﺎت ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻪ اﻋﺘﺮاﺿـ
ـﺎت ﺑـ
ـﻦ ﺗﺠﻤﻌـ
ـﺪﯾﻞ اﯾـ
ـﺎن ﺗﺒـ
اﻣﮑـ
اﻧﺪ .ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺒﺎرزات ﮐـﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ،اﺧﺮاﺟﻬﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﻮه
ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮﯾﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت
وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ِ ﺧﺸﻮﻧﺖ
آﻣﯿـﺰ ِ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪِ ﺷﻼق زدن ۱۷ﮐـﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘـﺮض ﻣﻌـﺪن آق دره و
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد دﯾﮕﺮی از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﻼق و زﻧﺪان از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﭼﺎدرﻣﻠﻮ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺎﻓﻖ ،ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﺎﻧﻮاﻧﯽ ﺳﻨﻨﺪج ،ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ و ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از آﻧﻬﺎ ،ﻓﺸﺎر و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت ﺷﺪﯾﺪ در
زﻧﺪاﻧﻬﺎ و … ،ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ،اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺷﻼق ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی در
داﺧﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ،ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﺋﯽ رژﯾﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺒﺲ ِ ﻓﻌﺎﻻنِ ﮐﺎرﮔﺮی و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا
از ﺟﺎﻧﺐ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢزاده ،ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی و
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﯿﺶ از  ٣۵۰۰ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی ،در ﺑﻬﺎر
اﻣﺴﺎل ﮐﺎرزار ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ِ وﺳﯿﻌﯽ را در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺪ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﻫﻢ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،در اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ،ﻋﻤﺪﺗﺄ در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﺎع
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ،در ﻣﻮرد ﻋﺪم
از ﺣﻘﻮق اﺑﺘﺪاﺋﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺮاﺟﻬﺎ و
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و … ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ وارده از ﻃﺮف رژﯾﻢ در اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﺳﺖ .اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻫﻤﺰﻣﺎن
و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ دوره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﺎرﮔﺮان در ﭼﻨﺪ واﺣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﺜﻸ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ( و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿــﻦ دوره ،ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮﺧــﯽ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﻫــﺎ و ﻣﻮﺳــﺴﺎتِ ﻣﻬﻢ و
ﺣﺴﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭼﻮن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﺑﺮق ،ﻣﺨﺎﺑﺮات ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺷﻬﺮداری
ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺑﻮده ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ،ﮔﺴﺘﺮش و ﯾﺎ ﭘﯽ رﯾﺰی ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﻫﻢ اداﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺤﺮان زده و دارای
ﻣﺸﮑﻞ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ،در دوره ای از روﯾﺎروﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺸﯽ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮح وﻋﺪه ﻫﺎی دروﻏﯿﻦ ،وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺑﺎزداﺷﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮدن ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اداﻣﻪ ﺑﻬﺮه
ﮐﺸﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ راﯾﮕﺎن ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ واﺣﺪ ،ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد و ﺗﺸﮑﻞ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺻﻔﻮف ﺧﻮد وﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﯾﯿﮏ اﯾﺮان از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻖ
ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ِ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﯾﺮان ،از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آﻧﺎن
ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد و آزادی ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻣﺒﺎرزات
آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ،از دوﻟﺖ و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اوﺿﺎع اﻗﻮام اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات آﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎ وﻋﺪه ” رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ” و “ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﻮام وﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ” ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آراء ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻪ اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وآذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
و در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﯿﺮوزﺷﺪ .رائ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی وﺳﺮﯾﻌﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﮑﻼ ت روﯾﺎروی
ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺮدارد .ﺑﻪزودی دوران رﯾﺎﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﺪارد :
ﺗﻌﻘﯿﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ،ﺻﺪور اﺣﮑﺎم زﻧﺪانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر اﻋﺪام ﻫﺎ ،رﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﮐﺸﺘﺎر وﺗﺮور اﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
وﻋﻤﺮاﻧﯽ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖﻧﺸﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯽﮐﺎری
و ﺑﯽﺳﻮادی روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﮐﺎرﮔﺰارن دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﺴﮑﻦ ،ﻣﺪارس ،اﺷﺘﻐﺎل
و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد
را ﺻﺮف اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاض و ﺗﻼش ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ “ :ایران كشوری است با
قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات،
نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به
اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل
گیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك
قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در
هیچ حوزهای از واقعیت اجتماعی باشد ،همهی ایرانیان باید به زبان
مادری خود سخن بگویند ،بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه
از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از
حق تصمیمگیری و مشاركت در ادارهی امور محلی و منطقهای بهره مند
بمانند .تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبهی حیاتی
دارد) ”.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی در
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .( 2005
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ج.ج.د.ل.ا 19) .ﻣﻪ  29 – ۲۰۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ
 (۱۳۹۲آﻣﺪه اﺳﺖ“ :پایبندی به زدودن ستم ها ،نابرابری ها و تبعیض
های قومی ،فرهنگی و زبانی .توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی
برای رفع محرومیّتهای دیرپای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اداری
در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور .سپردن تصمیم
گیریها در امور محلّی و منطقهای به نهادهای منتخب ساکنان .عدم
کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی -قومی و گشودن مباحثهای
ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی
ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور )خودمختاری ،فدرالیسم ،انجمن های
ایالتی و ولایتی…( .پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص
متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی ،دینی و زبانی ) 18دسامبر

.(١٩٩٢
وﺿﻌﯿﺖ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ
دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻣﺨﺖ
ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض اﻧﺤﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﯿﺮ وﺳﺮزﻧﺶ در
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻠﻄﻪ ﻧﻮاﻣﯿﺲ
ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮاﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ودﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ وﺟﺰاﺋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺗﺤﺖ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻄﻮر
ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف اﺗﻬﺎﻣﺎتاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ “ﺣﺪود ” ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺷﺮع ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از زﻣﺮه ﺟﺮاﺋﻢ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮم “ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم”“ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ” و ﺗﺎ ﺣﺪ “ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض” ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام
دارد.
اﮐﺜﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ “ﺟﺮاﺋﻢ” ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﺎزداﺷﺖ
اﻣﻨﯿﺘﯽ – اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ اﺗﻬﺎمﻫﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ “ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت” و ﯾﺎ
” اﯾﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻤﻮﻣﯽ” ﺗﺤﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺪون
اراﺋﻪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺸﺨﺺ ،در دادﮔﺎهﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات ﺳﻨﮕﯿﻦ
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و دﮔﺮﺑﺎوران دﯾﻨﯽ
ازﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﯾﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺣﺪود  173ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد
ﺳﺘﯿﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺮوان ﻣﺘﻌﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ  -ﺷﯿﻌﯽ دراﯾﺮان ،ﺗﻌﻘﯿﺐ و اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و
ﺗﺮد و “ﭘﺎﮐﺴﺎزی” ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﺮای ﺗﮑﺜﺮ ﺳﺘﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﻦ از ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ وﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال آﻧﻬﺎ  ،ﺳﻠﺐ
اﺟﺎزه ﮐﺴﺐ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺮاﺳﺎس اﺗﻬﺎﻣﺎت ﭘﻮچ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺸﺎن در
ﺑﯿﺪادﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان وﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﻋﺪام ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای از اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺎم ﺧﻮاه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ در
دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﺗﺤﻘﻖ “ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی” ﺑﻪ روی ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ  890ﻓﻘﺮه ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ

ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮان ،ﻣﺬاﻫﺐ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻞ 13
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ” اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘﯽ  ،ﮐﻠﯿﻤﯽ وﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻨﻬﺎ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ” و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب واﺧﺘﻨﺎق ﺗﺎ ﺣﺪود
زﯾﺎدی رﺳﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭘﯿﮕﺮد ،زﻧﺪان واﻋﺪام ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
رژﯾﻢ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﮕﺮدﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﺪی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﺲزﻧﯽ ،ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎد ﮐﻨﮏ ﻓﺮوﺷﯽ،
آداﻣﺲ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻧﺎن ﺧﺸﮏ و وﺳﺎﯾﻞ ﻓﻠﺰی در زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺎل
ﻓﺮوﺷﯽ در ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راهﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

و

ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی

ﻃﻮﻻﻧﯽ

در

ﻣﻌﺮض

آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻗﺮار

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،1392ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻔﺖ
ﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮔﯿﺮ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮای “ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ” ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺟﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﻣﺎهﻫﺎ در زﻧﺪان و زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل
 (1368) 1989ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرأ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد.
ﻣﺎده  32اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﻮده و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ،رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

روزاﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زوال ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و اﻣﻮاج ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﻫﻮای ﮔﺮم ،ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  350ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و در  25ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی
روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﺑﺎﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻫﻮرﻫﺎ وﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ
ﺳﺪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﻧﺎﮐﺎراﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎنزاﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮچ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ آوارﮔﺎن
وﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﺧﻮد رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺟﺪی روﺑﺮو
ﻣﯽﺳﺎزد .
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺳﻮد اﻓﺰاﺋﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺑﺒﺎرآﻣﺪه از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺮﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﺮوت ﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﭙﺎول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺟﻬﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ
)ﻫﻮا  ،ﻏﺬا  ،ﺧﺎک و آب( از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ
ازآﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دراﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﺗﻠﻔﺎت اﯾﻦ
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺧﺒﺮﮔﺰاری “اﯾﺴﻨﺎ” ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 45
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از
 80ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
اﯾﺮان ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا و ﺗﺮاﮐﻢ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ از ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻼﮐﺖﺑﺎر
روزﻣﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی “ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ،از
ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻮاز ،ﺳﻨﻨﺪج وﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ذرات ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا از ﻣﯿﺎن  1100ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎن
در رده آﻟﻮده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  93از  22اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﻣﻮاج رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺮﮔﺒﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا دﺳﺖ

ﺑﮕﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه از ﻃﺮف “ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ” در ﺳﺎل  1394از
 33ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎی آﺑﯽ در ﮔﯿﺮﻧﺪ  14ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2040ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد .اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺶ از  % 8ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
دراز ﻣﺪت و اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻫﻮا و ﺗﺒﺨﯿﺮ آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺘﮕﺎن ،اروﻣﯿﻪ ،ﻫﺎﻣﻮن و ﻧﯿﺰ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرون ،زاﯾﻨﺪه رود ،ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ در ﺣﺎل ﺧﺸﮏ ﺷﺪناﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ورودی آب،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،آب ﺳﺪﻫﺎ ﺑﻪ  %60و آب ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﻪ  %20ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب ﺳﺪﻫﺎ ی “دوﺳﺘﯽ” در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن”،درود
زن” و “ﻣﻼ ﺻﺪرا” دراﺳﺘﺎن ﻓﺎرس“ ،زاﯾﻨﺪه رود” در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و
“ﺷﻤﺒﻞ وﯾﻨﺎن” در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﺋﯽ وﺷﻬﺮی
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ اﯾﻦ ﺳﺪﻫﺎ
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻓﻘﺪان اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺎﺟﻞ وﺿﺮوری درﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻻزم و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت وﻣﻌﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از “ﺑﺤﺮان آب” ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﻟﺘﯽ روﺑﺮو ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﮔﯿﺮی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﺪاﺟﯽ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب از
ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺰرگ ﻓﻮﻻد دﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﻮرش ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪﺷﻮرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری
“اﯾﻠﻨﺎ” 16 ،اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در زﯾﺮ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ “ﺑﺤﺮان آب”
ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﺛﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ازاﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ
وﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺷﺪﻧﺪ وﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
 500ﺷﻬﺮ اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر
اﻣﺮوز
ﯾﺎﻓﺘﻪ از  %70ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1335
ﺗﻨﻬﺎ  %28از ﺟﻤﻌﯿﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  42ﻫﺰار روﺳﺘﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮوﮐﻪای ﺑﯿﺶ
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
درﭘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﻣﺮوز ﺣﻖ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آب وﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ وﭘﺎک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ وﺟﺴﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﺣﻔﻆ

وﺣﺮاﺳﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺒﺮم ﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
در ﮔـﺮو ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و آﮔﺎﻫـﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮوﻧـﺪان و ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آﻧـﺎن در
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ واﺣﯿﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ .رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ
وﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻃﯽ ﺑﯿﺶ ازﺳﻪ دﻫﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺖ و اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺮط ﻻزم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راهﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوی ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از
ﺑﺤﺮان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
دﺳﺘﺂوردﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ وﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺣﻔﻆ
اﺳﺖ .ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻮﺋﺜﺮ و
ﭘﺎﯾﺪار دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺘﯿﺰ داﺧﻠﯽ و ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وﺗﻨﺶ زای ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻓﻊ آﺳﯿﺐﻫﺎ ی ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ وﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب آن در اﯾﺮان وﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ودر ﺧﻮر ﺑﺸﺮی ﺑﺪون ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم واﺳﺘﻘﺮار دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮاری
ﺻﻠﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪرتﻫﺎ ،ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﻣﺮوز ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﻌﺎرض ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻗﺪرتﻫﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﺎﻧﻪی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ.
 -1در ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺳﺪهی ﺑﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ :ﻫﻢ
از دﯾﺪ ﺑﺎزی ِ ﺑ ُﺮد و ﺑﺎﺧﺖِ ﻗﺪرتﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮏ و ﻫﻢ از
ﻧﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،داﻣﻨﻪی وﺳﯿﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮕﯽ ،وﯾﺮاﻧﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻧﺎﺑﻮدی ﺛﺮوتﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی ،ﻣﺎدی و
ﻏﯿﺮه .آﻣﺎرﻫﺎ از ﺑﯿﺶ از ﺳﯽﺻﺪ ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﺮ دو
ﺳﻮرﯾﻪای ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﻮچ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺟﻤﻌﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  12ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رژﯾﻢ ،از اوان ﺟﻨﺒﺶ

ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﺎل  ،2011ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« ،ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰه ﮐﺮدن
ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺶ و ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ )ﺣﺘﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ( ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺰب اﻻه ﻟﺒﻨﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺤﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻧﻈﺎﻣﯽﮐﺮدن ﺑﺤﺮان ﺳﻮرﯾﻪ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮات و
ﻻﺋﯿﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
رﺷﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺴﻠﺢ اﺳﻼﻣﯽﮔﺮا و ﺟﻬﺎدﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .داﻋﺶ،
ﺟﺒﻬﻪ اﻟﻨﺼﺮه ،اﻟﻘﺎﻋﺪه و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا ،ﺳﻠﻔﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه،
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭼﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ و ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ِ ﻣﺨﺎﻟﻒِ رژﯾﻢ اﺳﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﻼم “ﭘﯿﺮوزی” ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﺼﺎب ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ “ﭘﯿﺮوزی” ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،آوارﮔﯽ ﻣﺮدم ،ﮐﺸﺘﺎر
دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و اﻧﻘﯿﺎد ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ دو رژﯾﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
 -2ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اوﺿﺎع اﻣﺮوز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺘﺎدن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ،در ﭘﯽ ﺣﻤﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،رﺷﺪ
و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد زده ،ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در دو ﺧﺎک ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و “دوﻟﺖ” داﻋﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪ .ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺟﻬﺎنِ
اﻣﺮوز ،ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،داﻋﺶ ،ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ِ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و اﻓﻮل دو رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ِ ﺑﻌﺜﯽ ،ﺻﺪام
و اﺳﺪ ،دارد .رﯾﺸﻪ در اوﺿﺎع ﻋﺮاﻗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ آن زﯾﺮ
ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد .رﯾﺸﻪ در اوﺿﺎع ﺳﻮرﯾﻪ ای
دارد ﮐﻪ رژﯾﻢ آن ،ﺑﺎ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ،
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﻧﺎن را ﺑﻪ داﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﻬﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮑﻞ داﻋﺸﯽ آن ،راﺳﯿﺴﻤﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،
“ﮐـﺎﻓﺮ” ﺟـﺎی “ﻧـﮋاد” ﻣﯽﻧﺸﯿﻨـﺪ .ﻓﺎﺷﯿﺴـﻤﯽ اﺳﻼﻣـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن،
ﭘﺎک ﺳﺎزی دﯾﻨﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ،ﺑﺮدهﻓﺮوﺷﯽ زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ،
ﺗﺮورﯾﺴﻢ و… ﺟﻮﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 -2ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﻨﻄﻖ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ در
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﯾﮑﺴﻮ و ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﻌﻤﺎر و
روﺳﯿﻪ از
ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر داﻧﺴﺖ .ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره از دوﻟﺖﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ :روﺳﯿﻪ ﺑﺎ
ﺳﻮرﯾﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ )از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮ( ،ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﺳﻌﻮدی .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز زدهاﻧﺪ:
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﺎﻧﺶ در ﻋﺮاق ،دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺧﯿﺮ روﺳﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ.
ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ِ ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدارِ ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ
راﺳﺖ و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ،ﻧﺎﺳﻮﯾﺎل -ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺖ ،ﺳﮑﺴﯿﺴﺖ و
ﺿﺪﺧﺎرﺟﯽ… در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ،در ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ،در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻘﺶ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و
ﻓﺮاﺗﺮ از آن در ﺟﻬﺎن ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در
ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ،روﺳﯿﻪی
ﭘﻮﺗﯿﻦ و دوﻟﺖ ﺑﺮﮐﺴﯿﺖ  Brexitاﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ؛
ـﺮاﺋﯿﻞ،
ـﺖ اﺳـ
ـﭗ از دوﻟـ
ـﺎی ﺗﺮاﻣـ
ـﻎ آﻣﺮﯾﮑـ
ـﻞ و ﺑﯽدرﯾـ
ـﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣـ
ﭘﺸﺘﯿﺒـ
ﺷﻬﺮکﺳﺎزﻫﺎ و ﻏﯿﺮه در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ؛ ﺧﺮوج از
ﻗﺮاردﻫﺎی ﯾﺒﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژیﻫﺎی ﻓﺴﯿﻞ و آﻟﻮده ﭼﻮن ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﺷﯿﺴﺖ و ذوﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐ ٌﭗ  21ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ؛
ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﯾﺮان…
 -4اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪِ دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺪهی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،دوران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭼﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﭼﯿﻦ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،در ﺗﻀﺎد ،رﻗﺎﺑﺖ و ﺣﺘﺎ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ،وارد ﺻﺤﻨﻪی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ،ﮔﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﮔﺎه دﺳﺖ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻫﺎ و اﺋﺘﻼفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ،از
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،در
ﭘﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﺮوزه ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در راﯾﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﺳﺘﺮاﻧﮋی اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻄﻨﯽ در ﮐﺮاﻧﻪﻫﺎی

ﺑﺎﺧﺘﺮی رود اردن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﺰارﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﭼﻮن
ﺟﻨﮓ ،ﺗﺠﺎوز ،ﺳﺮﮐﻮب ،ﮐﻠﻮﻧﯽ ﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮکﻫﺎی اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﺮوز ،رژﯾﻢ ﺷﻮﯾﻨﯿﺴﺘﯽ -اﺳﻼﻣﯽ آن ،در ﭘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی
اردوﻏﺎن ،ﭼﻨﺪ ﻫﺪف را در زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :دﻓﺎع از ﭘﺎنﺗﺮﮐﯿﺴﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﺮدم ﮐ ُﺮد در ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﺳﻮرﯾﻪ.
رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ ،از ﯾﻤﻦ ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻋﺮاق،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻗﺎﻓﻠﻪی ﺳﻠﻄﻪ ﻃﻠﺒﯽ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،در ﭘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻣﻀﺎی
ﺑﺮﺟﺎم ،ﺟﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻗﺪرت ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺗﺮی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -دﯾﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪای
ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
ﺑﻬﻤﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،اﯾﻦ ﺑﺎر در راﺳﺘﺎی
ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺴﺘﺮهی
اﯾﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،از ﯾﻤﻦ ،ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺮاق ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﺮان درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺳﻮرﯾﻪ و ﺟﻨﻮب
ﻟﺒﻨﺎن ،ﻫﻼل ﺷﯿﻌﻪای را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻼش دارد آن را
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﺮاﺗﺰﯾﮑﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻪ در زﻣﺎن
ﺷﺎه و ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺟﻨﮓ،
وﯾﺮاﻧﯽ ،آوارﮔﯽ،ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ
اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻖ ﺳﯿﺎدتﻃﻠﺒﯽ و
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﺷﯽ از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ و ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺐ در ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .در
ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻣﺎ ،ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺪﻧﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ… در اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﯿـﻪ ،در اﻗﻠﯿـﻢ ﮐﺮدﺳـﺘﺎن ﻋـﺮاق و در ﺷﻤـﺎل ﺳـﻮرﯾﻪ ،ﺑـﺎ ﺗﺸﮑﯿـﻞ
ﺧﻮدﻣﺪﯾﺘﺮی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ روژاوا در ﻣﺎرس  ،2016ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ،

رﻫﺎﯾﯽ زﻧﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را اﻋﻼم ﻣﯽدارد.
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺟﺪاﯾﯽﻫﺎی ﮐﺸﻮری )دوﻟﺖ -ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺟﺪا از ﻫﻢ(،
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﺣﻨﺒﺶﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﺘﺮﻗﯽ ،دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺪم
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت و ﺑﻔﺄ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽﺷﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻻت
ﻗﺪرتﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،راهِ ﺑﺮآﻣﺪنِ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﻣﺘﺤﺪ ،آزاد،
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﻣﺮدﻣﯽ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
——————————————-
اﻣﺮوزه ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﮐﻨﺸﮕﺮان ﻣﺘﺮﻗﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و رادﯾﮑﺎل در ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ
و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﺘﺮﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ از
ﯾﮏﺳــﻮ و ﺟﺮﯾﺎنﻫــﺎی ارﺗﺠــﺎﻋﯽ ِ راﺳــﺖ ،ﻓﺎﺷﯿﺴــﺖ ،ﺑﻨﯿــﺎدﮔﺮایدﯾﻨﯽ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .اﯾﻨﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ارزشﻫﺎ،
آرﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ،
ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده و ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﻏﻼف ﺑﺮﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﯾﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی دﯾﻦ و اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آزادی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ اﻣﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺮازو ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻫﻤﻮاره اداﻣﻪ دارﻧﺪ:
اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی زﻧﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺪﻧﯽ،
ﻣﺒﺎرزات،
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦ
زﯾﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪ آزادیﻫﺎ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و در
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزات ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ،
ﻫﻢﺳـﻮﯾﯽ و ﻫﻢﮐـﻮﺷﯽ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮاﻫﺎن دﻣﻮﮐﺮات و ﻻﺋﯿﮏ اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره
وﻇﯿﻔﻪی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮای

آزادی ،ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻘﺮار
ﺟﻤﻬﻮری ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ دوﻟﺖ و دﯾﻦ در اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

