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ها ها و سرکوب از سرکوفت  
 

 فاطمه پریشان

عنوان سبک زندگی در ایران، گره خورده است با تحقیر، مقاومت، فشار و 

داستان تحمیل یک سبک زندگی و مقاومت در  ۷۶بعد از انقالب .  آزادی

های کمونیستی و فااشایاساتای         برابر آن، هر چند با بلوک شرق و رژیم

 .سره دیگر است ها یک شباهت نیست اما در بعضی سطوح از آن بی

ها این بخت را نسبت به ساکنین بلوک شرق داشتند که اختیارشان  ایرانی

سان مردمان شوروی از دست ندهند، محال   هایشان به را نسبت به دارایی

تر عوض کنند و در انتخااب شا ال       شان را در داخل کشور راحت زندگی

آمیزی به تعایایان     اما حکومت ایران میل جنون.  تر تحت فشار باشند کم

تریان   پوشش، تنظیم مراودات جنسی و به طور کلی سرکشی در شخصی

هر چند در بلوک شرق هم کم ناباودناد    .  امور شهروندانش داشته و دارد

چنینی، اما در کل نسبت به جمهوری اسالمی ایران تساهل  رفتارهای این

الخصوص که ایدئولوژی رسمی  گرفت، علی تری صورت می و مدارای بیش

 .ها و کامال سکوالر بود در ضدیت با سنت

اما مقاومت شهروندان ایرانی برای تعیین سبک زندگی، ناه تاناهاا باه          

انجامید بالاکاه از         ها با دستگاه تبلیغ و سرکوب حکومت می مواجهه آن

های بسیار بزرگی و شاید بتوان گفت اکثریت جامعه به دیده  طرف بخش

وجاوی آزادی     در واقع شهروندانی که به جست.  شود تحقیر نگریسته می

کردند بلکه بار سنگین  رفتند نه تنها فشار سیاسی را تحمل می فردی می

 .کشیدند فشارهای اجتماعی را هم بر دوش می

طالاباان در         این فشار تا حدی پذیرفته شده بود که بسیاری از اصاالح   

ولنگ »و  «باال رفتن مانتو»های اولیه اصالحات، هدف آزادی را نه  سال

در واقع آزادی . دانستند بلکه تعالی جامعه و شفافیت سیاسی می «و بازی

های انقالب تا دهه پیشین، از اندیشه ایرانیاان   فردی در فاصله سال

های ایرانی و عمده مخالفین  تبارشناسی چپ.  رخت بربسته بود

هاا نایاز         گر این است که آن غیرمذهبی حکومت شاه هم نشان

اغلب حقوق بشر را به عدالت اجتماعی جعل کرده بودند و دغادغاه   

های فردی را نداشتند یا آن را در شرایط مبارزه با امپاریاالایاسام       آزادی

 .کردند بندی می اهمیت و خالی از معنا رده بی

گونه زیستن زدند و راه  مقاومت نسلی از جوانان ایرانی که دست رد به این

های سیاسی گرفاتاناد     های اجتماعی و سرکوب خود را به رغم سرکوفت

شود که قهر و خشم رهبر فعلی جاماهاوری       برانگیزتر می زمانی تحسین

نفرت او تاناهاا از        .  دیگر بفهمیم  های زندگی اسالمی را نسبت به سبک

هایی نیست که با شیوه مورد نظر او در تضاد باشند، بلکه او   زندگی  سبک

او .  کند هایی را هم که شیوه مورد نظر او را نقض نکنند تحمل نمی سبک

 .خواهد شیوه اندیشیدن، شیوه زیستن و شیوه مردن واحد می

 
. ارتباط زن و مرد را در این مکالمات و محاورات بایستى رعاایات کارد       

ها طورى نزدیک و خودمااناى    گاهى ارتباط زن و مرد در بعضى از صحنه
کشد؛ ماا کاه        است که آدمى که پاى تلویزیون نشسته واقعاً خجالت مى

هر چه بتوانید، اینها را مراعاات  !  کشیم حال خجالت مى پیرمردیم، درعین
 .کنید
 ۱۸سال  -ای در دیدار با مدیران صدا و سیما  اهلل خامنه آیت
 

ى طرح  جمهورى در شوراى عالى انقالب فرهنگى قضیه بنده زمان ریاست
 .لباس ملى را مطرح کردم و گفتم بیایید یک لباس ملى درست کنیم

 ۱۸تیر  ۸۶ -ای همدان  اهلل خامنه آیت
 

کند  حکومت اسالمی، حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می
 .گیرد و هدایت ذهن مردم را به عهده می

 جمهوری ای برای انتخابات ریاست اهلل خامنه از پوستر انتخاباتی آیت
 

: ست که بر دوش داریم های ما، برای رسالت بزرگی دل خوردن تمام خون
 .های الهی سازی بر اساس ارزش رسالت انسان

 ای اهلل خامنه آیت
 

 .تر است برای یک انقالب، انسان سازی از همه چیز مهم
 ای اهلل خامنه آیت
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 یورش اکثریت به حقوق شهروندی
دولت قانون       

 

 حسین برزگر                                             

از مباحث عمده در فلسفه حقوق، مسئله 

.تقابل خواست اکثریت و قانون است  

چه  اگر حاکمیت را ورای حکومت بگیریم، آن

گیرد  که مبنای مشروعیت حکومت قرار می

 چیست؟

توانند در چیزی که مال  مردم؟ آیا مردم می

های  به روش( حقوق دیگران)خودشان نیست 

 دموکراتیک دخل و تصرف کنند؟

کند؟ قانون؟ قانون را چه کسی وضع می  

 ،ما در این مقاله به توضیحی مختصر از ایرادات دموکراسی در نگااه هاایاک     

هایک ایراد جدی دموکراسی را در     .  پردازیم اندیشمند بزرگ قرن بیستم می

چاه کاه ماجالا              به هر آن ،ت ییر معنای قانون از اصول کلی عدم تجاوز

به نظر هایک ت ییر کارکرد قوه مقننه از   .  بیند کند می نمایندگان تصویب می

گذاری به محلی برای اداره حکومت به تحمیل نامشروع چیازی   مجل  قانون

ای به ناام     در واقع مقوله.  اند انجامیده است که نام آن را اراده اکثریت گذاشته

دهاد   چه که در مجل  نمایندگان رخ می اغلب آن ،اراده اکثریت وجود ندارد

های مختلف برای بیشینه کردن منافع خود از    حاصل توافقاتی است که گروه

 .اند منابع محدود به دست آورده

دهاد و       هایک دموکراسی محدود را در مقابل دموکراسی نامحدود قرار مای   

تر از حکومت استبدادی مبتنی بر قااناون      چون ارسطو خطرناک دومی را هم

تر به سامات    های امروزی هر چه بیش دهد که دموکراسی او انذار می.  داند می

کنند و مفهوم دموکراسی محدود که در اندیشاه   دموکراسی نامحدود میل می

در واقاع تصاوری کاه        .  شود تر می رنگ ها وجود داشته کم امثال الک و ویگ

هایی از این دست در باب حکومت داشتند بیش از همه محدود کاردن   لیبرال

 .حکومت بوده است نه اعمال اراده اکثریت

خواست؟ قرار بر این بود که حکاومات هار چاه           دموکراسی محدود چه می

نشینی کند و در روابط شاهارونادان و       های غیرسیاسی عقب تر از حوزه بیش

اما به مرور زمان این مفهاوم جاای خاود را باه              ،تر دخالت نماید بازار کم

های دخالت حکومات بارای      که حوزه دموکراسی نامحدود داد که بیش از آن

 .آن مهم باشد منشا قدرت برای آن اهمیت داشت

گاویاد      مای    »آزادی اقتصادی و حکومت انتخابای «  هایک در ابتدای خطابه

این نبود که اگر حکاومات اسااساا       ( در زمان نوشتن راه بردگی)ادعای من «

سره به نظامی توتالیتر تابادیال       ناچار یک به ،دخالتی در امور اقتصادی بکند

خواستم بکنم این بود که به قول معاروف اگار     [  استداللی که می.  خواهد شد

 .»کارتان ساخته است ،تان را ترمیم نکنید اصول

بیند که در مارحلاه اول      هایک آفت دموکراسی نامحدود را در دور باطلی می

کند و در مرحله دوم به دخالات در     آن دولت پشتیبانی اکثریت را کسب می

آورد تا باز به مرحله اول برگردد و رای اکاثاریات و ماناافاع              بازار روی می

که دائما مجبور است امتیازاتای   نتیجه این.  های پشتیبانش را حفظ کند گروه

زیرا اغلب  ،های خاص در نظر بگیرد که ایشان را راضی نگه دارد را برای گروه

گری و مدیریت مرکازی نابااشاناد         ها حتی اگر در کل طرفدار مداخله گروه

 .ها گذاشته شود خواهند استثنایی به سود آن می

 ،های اماروزی اسات     پ  ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی

اختیاری که اکثریت پیوسته مجبور به استفاده از آن به نحوی است که اغلب 

 .اعضا ممکن است حتی خواهان آن نباشند

به این معناا   ،این وضعیت نتیجه در راس قرار گرفتن مجل  نمایندگان است

گیرد و برای آن محدودیتی در ناظار      که اراده آن در فوق هر چیزی قرار می

به این دلیل که محدودیت مجل  با تصور غالبی که اماروز    .  شود گرفته نمی

این در حالی است که به نظر .  گیرد از دموکراسی وجود دارد در تضاد قرار می

ناه     ،هایک عقیده اکثریت معموال فقط نمودار نتیجه مذاکره و معامله اسات   

کاناد      چه که استفاده از اجبار را توجیه مای  اما آن.  توافق واقعی بر سر اصول

ها به عنوان قواعد کلی حاکم بار   خصلت آن ،که منشا قوانین باشد بیش از آن

 .رفتار عادالنه و متساویا قابل اعمال در مورد همگان است

که در    قانون چنان.  گذارد فرق می »قانون«هایک در ادامه بین دو برداشت از 

منحصرا به قواعد کلی حاکام  «آثار نویسندگان کالسیک به طور ضمنی آمده 

شده اما امروز تمام مدعیات قوه مقننه که گاه تاا     تعبیر می »بر رفتار عادالنه

. شاود    یابد به عنوان قانون تلقی مای  های اجرایی هم ادامه می ریزترین فرمان

در واقع مفهوم اعمال قانون که یک سر آن در مشروعیت است و سر دیاگار     

جا ختم شده که دولت برای حفظ اکثریت با استناد باه     به این ،اراده اکثریت

های مختلف را با عناوین ماتافااوت بار        دهد تبعیض قوانین به خود اجازه می

ها مشاروع قالاماداد          شهروندان اعمال کند و در کمال شگفتی این تبعیض

کاناد    در حالی که قانون به خودی خود عادالنه نیست و تعیین نمی.  شوند می

بلکه قانون باید منباعاث از عادالات بااشاد ناه                 ،چه چیزی عادالنه است

 .کند الزاما عادالنه نیست هر چیزی که قانون تعیین می. کننده آن تعیین

ای که قوه مقننه در اصل تنها به وضع قاوانایان       گونه هایک تفکیک قوا را به

کلی بپردازد و در کنار آن مجل  دیگری چنان که مجال  امروزی در کاار    

در طارح او    .  تعیین جزئیات رفتار دولت هستند به همین کار مش ول باشند

کند نمایندگان مجلسی که قوانین کلی  که او به یوتوپیایی بودن آن اشاره می

زنند و در      های طوالنی بر کرسی نمایندگی تکیه می کند سال را تصویب می

این مجل  تا حاد  .  رسند ها به تخصص الزم در امور حقوقی می طی این سال

کاناد و      ها شدن به دور است و در جزئیات دخالت نمی زیادی از بازیچه البی

حااااتاااای از     

جا  های بی دخالت

دیگار ناهاادهاا       

ممانعت به عمال  

 .آورد می
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  جاست ، که آن پای دیگرم آن مگیر خرده
*** 

 گذرم امشب از کنار شما  شکسته می
 شمار شما  و شرمسارم از الطاف بی

  من از سکوت شب سردتان خبر دارم
  ، از دردتان خبر دارم ام شهید داده
  سان من از یک ستاره سر دیدی تو هم به

  پدر ندیدی و خاکستر پدر دیدی
  ای با من تویی که کوچه غربت سپرده
  ای با من و نعش سوخته بر شانه برده

  تو زخم دیدی اگر تازیانه من خوردم
  تو سنگ خوردی اگر آب و دانه من خوردم

*** 
  های جو هم داشت اگر چه مزرع ما دانه

  و چند بتّه مستوجب درو هم داشت
  تان اگر چه تلخ شد آرامش همیشه

  تان اگر چه کودک من سنگ زد به شیشه
 اگر چه سیبی از این شاخه ناگهان گم شد 

 و مایه نگرانی برای مردم شد 
  اگر چه متّهم جُرم مستند بودم
  اگر چه الیق سنگینی لحد بودم

 دم سفر مپسندید ناامید مرا 
 بحل کنید مرا !  ، عزیزان ولو دروغ

  تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت
  ، پیاده خواهم رفت پیاده آمده بودم
  چیز دیگری نبرم!  به این امام قسم

  به جز غبار حرم چیز دیگری نبرم
  خدا زیاد کند اجر دین و دنیاتان
  و مستجاب شود باقی دعاهاتان

 همیشه قلّک فرزندهایتان پر باد 
 و نان دشمنتان ا هر که هست ا آجر باد 

 ۸۸۶1فروردین 

  غروب در نف  گرم جاده خواهم رفت
  ، پیاده خواهم رفت پیاده آمده بودم

 طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد 
 ای که تهی بود، بسته خواهد شد  و سفره

 !  های عید، همسایه و در حوالی شب
 !  صدای گریه نخواهی شنید، همسایه

  ، خواهد رفت همان غریبه که قلّک نداشت
  ، خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت

*** 
  منم تمام افق را به رنج گردیده

  ، در گذر دیده منم که هر که مرا دیده
 ، از آجر بود  منم که نانی اگر داشتم

 ام ا که نبود ا از گرسنگی پُر بود  و سفره
  ، تصویری از شکست من است به هر چه آینه

  به سنگ سنگ بناها نشان دست من است
  شناسندم اگر به لطف و اگر قهر، می

  شناسندم تمام مردم این شهر می
 من ایستادم اگر پشت آسمان خم شد 
 نماز خواندم اگر دهر، ابن ملجم شد 

*** 
 طلسم غربتم امشب شکسته خواهد شد 

 ام ا که تهی بود ا بسته خواهد شد  و سفره
  غروب در نف  گرم جاده خواهم رفت

  ، پیاده خواهم رفت پیاده آمده بودم
  جاست ؟ که سنگرم آن چگونه باز نگردم

  جاست مزار برادرم آن!  ؟ آه چگونه
  ؟ که مسجد و محراب چگونه باز نگردم

  جاست ، منتظر بوسه بر سرم آن و تیغ
 جا بود  اقامه بود و اذان بود آنچه این

  جاست بستن و اهلل اکبرم آن قیام
  ام این جا شکست طاقت نیست شکسته بالی

  جاست ، آن پرم ای که در آن خوب می کرانه
  مگیر خرده که یک پا و یک عصا دارم

 بازگشت
 

از صد و پنجاه سال پیش تاکنون که فکار آزادی باه روح و جاان               ،های مشروطه که بعد شعله کشید از اولین جرقه

همواره گروه گروه از ماردماان ایارانای        ،هایی از ملت خواهانه بخش از آغاز یک قرن و نیم مقاومت آزادی ،ایرانیان افتاد

دیده خاود     تر به روی همسایگان داغ ایرانیان که خود قربانی تنگناهای مهاجرت بودند کم.  اند طعم تلخ تبعید را چشیده

هاای بایان         گوییم کم نیستند مهاجران اف ان که در پاسگااه  در همین لحظات که ما با شما سخن می.  آغوش گشودند

 ،شعر بازگشت را محمد کاظم کاظامای  .  ها هستند  و دارو منتظر انتقال به اردوگاه –بدون غذا  –راهی ایران بدون غذا 

 .خندی مدام بر جان ما ترکانده است شاعر اف ان سروده و ب ض خود را با لب
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 انقالب جنسی

 در ایران
اشپیگل آنالین: منبع  

اسماعیل اخگر: ترجمه  

جاا     یک تخت در آن.  شود کند که به آرامی باز می دوربین روی دری زوم می

صادای خاناده      .  شود که دو جوان روی آن در حال سک  هستناد  دیده می

آیاد کاه        شود که از آن دو جوان نیست، بلکه از کسی مای  آرامی شنیده می

رود و به تخات   پشت دوربین ایستاده است و حاال به آرامی به سوی تخت می

شوند کاه   ها متوجه می ترسند، آن یک لحظه آن دو جوان می.  شود نزدیک می

هر سه نفر شاروع    .  گیرد ها فیلم می ها را زیر نظر گرفته و از آن بردار آن فیلم

 .کنند به قهقهه زدن می

اما ایاران و پاورناوگارافای؟          .  ای از یک پورن خانگی ایرانی است این صحنه

هاای خاودشاان در         هایی که خود جوانان از سک  اینترنت پر است از فیلم

در حالی که برخی از شهروندان ایرانای باه     .  اند جمهوری اسالمی ایران گرفته

هایی از قبیل شالق و  مجازات.  اتهام روابط نامشروع در انتظار مجازات هستند

الملال باه طاور         بان حقوق بشر و عفو بین های دیده سار که در گزارش سنگ

 .شود ها اشاره می مرتب به آن

ها چهره افراد نامشخص است و افاراد پشات دوربایان هام               در اغلب فیلم

کنناد  : هایی را عرضه می صدها سایت و وبالگ چنین فیلم. مانند ناشناخته می

ها با بلوتاو،،   در ایران این فیلم.  اند برداری شده ترشان با موبایل فیلم که بیش

 .شوند دی مبادله می وی ایمیل یا دی

اهلل    رهبار ایاران، آیات        ۸۱۶۱گذاری جمهوری اسالمی در سال  هنگام پایه

هاای باعاد       در سال.  خمینی قول داد که کشور را از فحشای غربی پاک کند

های فردی و اجاتامااعای باه         کشور به شکل رادیکالی اسالمیزه شد و آزادی

شان را باپاوشااناناد و در             ها مجبور شدند سر و بدن زن. شدت محدود شد

ها  این.  های زندگی اجتماعی، تفکیک جنسیتی صورت گرفت بسیاری از حوزه

شاان     کارهای رژیم بودند که هدف واحد هاماه   تنها دو مورد از بسیاری از راه

 .این بود که از روابط نامشروع بین دو جن  جلوگیری کنند

کنند که به اهداف مورد نظر خمینی جامعه عمل پوشانده شده  مالها ادعا می

و جمهوری اسالمی در حال حاضر گهواره تقوا و معنویت در سراسر جاهاان   

 .رسد اما واقعیت طور دیگری به نظر می. است

 

 خواهم بکنم این حق من است که با بدنم هر کاری می

من تا چندی پیش در یاک  «:  گوید ساله از تهران می ۳۸ماهرخ، دانشجوی 

ام، غیار از      خوابگاهی از سی هم.  کردم: خوابگاه دخترانه در تهران زندگی می

طاور     همایان  .  پسر و خوب طبیعتا سک  هم داشتند یک نفر، همه دوست

 .»هایی که ازدواج کرده بودند، باالخره یک ماجرای عشقی داشتند آن

اینترنت، فیلم، کتاب و همه محصوالت فرهنگی در ایران به شدت سانساور  

حکومت ارتباط با خارج کشور را باه  .  داشتن ماهواره ممنوع است.  شوند می

. حفاظت ناماایاد    »هاجم فرهنگی«کند که مردم را از  این امید کنترل می

اند و جوانان ایارانای از      ها تاثیر عک  گذاشته ها و محدودیت اما ممنوعیت

 .اند گردانیده  های اخالقی حکومت روی ارزش

تا چند سال پیش .  شود این واقعیت پیش از هر چیز در رفتار زنان دیده می

آسیب دیدن به پرده بکاارت  .  رفت دامنی زنان به شمار می بکارت نشان پاک

. توانست نتایج فجیعی برای یک زن به همراه داشته باشاد  قبل از ازدواج می

بهار، سای ساالاه از ایاران           .  در این میان اما وضعیت دگرگون شده است

در شهرهای بزرگ دختران زیادی هستند کاه دیاگار بااکاره          «:  گوید می

گویند این بدن من است، این حق من است که هر کااری   ها می نیستند، آن

سری داشته باشم که من را    خواهم هم نمی.  دوست دارم با بدنم انجام دهم

 .»هرگز. کند بر اساس یک پرده قضاوت می

بعد از انقالب میزان تعلیم و تعلم زنان سیر صعودی داشته اسات و ایان         

ها دیگر حاضر نیستند باه   آن.  آگاهی ایشان منجر شده است واقعیت به حق

بسیاری از زناان کاار       «: گوید بهار می. های مردساالرانه تن در دهند ارزش

هاا کاماک       استقالل مالی به آن.  نمایند شان را تامین می کنند و مخارج می

هاای     تری از جوانان ارزش همواره تعداد بیش:  انقالب جنسی در ایران چنین تاثیری گذاشته است

قابال از     .  دهاناد     گیرند و کارهای مورد عالقه خود را انجام مای  اخالقی رژیم مالیان را نادیده می

 .سازند های خانگی می کنند و پورن کنند، پرده بکارت را ترمیم می: ازدواج سک  می
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 .»کنند کم به این وضعیت عادت می مردها کم. کند که خودشان تصمیم بگیرند می

 

 ماده جادویی به جای پرده بکارت

حمیدرضا شیرمحمدی، سرپرست تیم پژوهش و تاوساعاه        .  های پزشکی وجود دارد خواهند با مردان سنتی ازدواج کنند، راه حل هایی که می برای بسیاری از زن

تری هم وجود دارد، یک ماده چایانای     های ساده توان پرده بکارت را ترمیم کرد، اما راه یورو می ۸11تر از  در ایران با کم«:  گوید پزشکی جنسی مدرن در کرج می

شود، هنگام برقراری رابطه جاناسای       این ماده جادویی آسیایی یک کپسول است که در واژن گذاشته می .»که در حال حاضر قیمتش به اندازه یک آدام  است

 .زند ترکد و یک مایع قرمز رنگ از آن بیرون می می

نه فقط باه    .  بینند بسیاری از جوانان دیگر دلیلی برای ازدواج نمی«:  گوید آقای شیرمحمدی می.  امروزه زندگی مشترک بدون ازدواج در ایران رو به گسترش است

تاری از       بنابراین همواره تعداد بایاش  .  شان را تامین کنند، بلکه مشکالت اقتصادی هم تشکیل خانواده را دشوار کرده است توانند نیازهای جنسی که دلیل می این

 .»کنند جوانان در شهرهای بزرگ این سبک زندگی را انتخاب می

جوانان ایرانی بیش از ایان باه دولات            .  دانند چگونه آن را معکوس یا متوقف سازند کنند و واضح است که نمی مسئولین دولتی هم افزایش این روند را تایید می

پروراندند، نااکاام مااناده          ها آرزوی ساختنش را در سر می اهلل اتوپیای اسالمی سراسر تفکیک جنسیتی شده که آیت.  شان دخالت کند دهند در زندگی اجازه نمی

 .است

های سندیکایی کارگری چه فعالیت تاریخ   

در ایران   

 منصور اسانلو

های سندیکایی کارگری در ایران را به قلم منصور  چه فعالیت خط صلح در هر شماره بخشی از تاریخ
.های پیشین منتشر شده است تاکنون دو بخش از این متن در شماره. کند اسانلو منتشر می   

آذر و    ۸۷با اولین اعتراضات گسترده دانشجوئی بعد از            ۸۸۸۱در سال   

شویم و پ   آذر درخشان جنبش دانشجوئی مواجه می  مراسم سالگرد سه

از آ ، اعتصاب کارگران نانوایی تهران را برای افزایش دستمزد و تحت                 

های تامین اجتماعی داریم ، سندیکای کارگران نانوا که از              پوشش بیمه 

این اعتصاب را رهبری         مند شده است به خوبی        بهره    تجربیات قبلی 

کند و موفق به افزایش حقوق ناچیز کارگران میشود ، پ  از آن بار                  می

های صنفی افزایش حقوق رانندگان       دیگر رانندگان تاکسی با در خواست     

فاقد تاکسی و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اعالم اعتصاب یک روزه                

این اعتصابات کوچک و موفقیت آمیز، کارگران بازار و               میکنند ، در پی   

دوم و نهضت آزادیخواهی         ملی    که با محافل جبهه        هایی  بازاری    برخی

را مطرح میکنند و به          هایی  مردم ایران رابطه دارند، تعرضات و اعتراض       

شکند ،پ  از این اعتراضات است که         تدریج فضای دیکتاتوری نظامی می    

 ۸۸۸۱کارگران سندیکایی شرکت واحد به رهبری ساروخانیان در سال            

مجددا دعوت به مجمع عمومی مینماید و در مجمع عمومی که اینبار با              

گیرد   قدرت بیشتر و تجربه بیشتر رانندگان و دیگر کارگران صورت می             

ها و کارگران      شاهد انتخاب رانندگان، کمک رانندگان ، بلیط فروش           

آمد این      در مجمع عمومی هستیم، و پی           تعمیرگاه و خدماتی و فنی     

باشد   مجمع ،درخواست عمومی افزایش حقوق کارگران شرکت واحد می         

که باب مذاکره بین مدیران شرکت واحد و کارگران گشوده میگردد و                

مطرح میشود ، از سوی         های دست جمعی    مثل داشتن پیمان      هایی  بحث

دیگر حضور عناصر کار کشته و دوره دیده وزارت کار در امور کارگری،                

کند و اجازه گسترش این در  موضوعات صنفی کارگری را کامال کنترل می

خواستها به سوی مطالبات سیاسی را نمیدهد ، اما موج جنبش کارگری             

های کوچک و بزرگ کارگری       به بعد تا این روزها جنبش        ۸۸۸۱از سال   

 ۱برای نمونه جنبش درخواست     .  در کارخانجات نیز در حال رشد بودند       

و مقوا سازی در ورامین،         های قند و روغن کسی          ساعت کار در کارخانه   

 ... .فریمان و

از دورانی      ها و معادن مثل شمشک، زیر آب، شیرگاه، که یکی           پارچه بافی 

است که کمتر راجب به آن سخن رفته است از جمله اعتصاب و اعتراض               

نفر از کارگرانی که از دوران قبل از          ۳۱قند ورامین که          کارگران کارخانه 

مرداد فعالیت کارگری و سندیکایی داشتند؛ رهبری کردند ،به لحاظ             ۳۱

و اثر بخشی این مبارزه و نوع بر خورد کارفرما و چگونگی                 تجربه تاریخی 

ها و ادارات         پیروز شدن کارگران در این پیکار و تاثیرات آن بر کارخانه            
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هایشان دعوت نمودند ، در این بین کوچکعلی       از کار تا رسیدن به خواسته

  بیدگلی،علی  گل گزی، باقر اسانلو ، رحیم ایزدی ،علی  اجاقلو ، محمد علی

اسانلو، عبدالحسین اسانلو،رمضان       اکبر شیر کوند،امیر خانی، شیخ علی      

از ...ای کریم و    حسین رشمه     رستمی،علی    گل گزی،امیر محمد رحیم،علی   

این اعتصاب بودند که توانستند تا آخرین مرحله            سازمان دهندگان اصلی  

کارگران را متشکل و        اعتصاب و اعالم جواب مثبت از سوی کارفرما ،کلی        

زمان اعتصاب با حضور آگاهانه و مستمر در             متحد نگاه دارند و در طی      

بین کارگران آنها را آموزش سندیکایی بدهند ، در جریان این اعتصاب               

  های کارگری قدیمی     اتفاقات خنده داری نیز افتاد که در یاد خانواده            

مانده است که ذکر آنها از لحاظ           ورامین باقی     قند و روغن کشی         کارخانه

کارگران آن زمان از         مالیم کردن مطالب و نشان دادن سطح آگاهی          

مفهوم مبارزه را با مطایبه ای دلنشین و واقعگرایانه مینمایاند ،هنوز زنده             

که آن روزها شاهد این داستان و ماجرا بوده اند و امیدوارم           اند آن کسانی

ای خنده    که این مطالب به نوعی به گوش و چشم آنها برسد و به خاطره              

 .ناک را برای آنها زنده کند

از کارگران مهاجر شده        از روزهایی که اعتصاب ادامه داشت یکی          در یکی 

کار میکرد و         ها که به عنوان آبدارچی در کارخانه        اجباری از ایالت هداوند   

آورد و غذا آماده میکرد و کال وظایف           برای رئی  و کارمندان چایی می      

هداوند بود ، ممکن است نام            پیشخدمتی را انجام میداد ،محمد علی       

او هم در همراهی با کارگران       .  کوچکش را کامل به خاطر نیاورده باشم         

بردند دلش    که در اعتصاب به سر می               قسمتهای مختلف کارخانه   

خواست کاری کند، بلکه کارستان، پ  رفت به داخل آبدار خانه و                 می

وصل میشد برداشت و دکمه           گوشی تلفن را که به دفتر رئی  کارخانه        

! بفرمائید  :  مدیر گوشی را برداشت و گفت         .دفتر مدیر را هندل کرد        

خوب :-.  بعله خودم هستم بفرمایین   !  آقای مدیر : هم پرسید       محمد علی 

پ  گوشی خدمتتون بگیر که اومد و دهنی گوشی تلفن را پشت باسنش       

صدای آن به گوش رئی       .  قرار داد و محکم توی دهنی گوشی گزید          

تلفن قطع  ...بله  :  گفت  .  رسید، برق تعجب و جا خوردن از چشمانش پرید        

خیلی ساده بود و اصال فکر نمیکرد که در داخل                 محمد علی .شده بود 

تولید     در داخل سوله اصلی        عدد وجود دارد، یکی        فقط سه       کارخانه

روی میز رئی  کارخانه        در آبدار خانه و یکی        و ریفاینری و یکی         کارخانه

پ  تمام روسای قسمت ها دراطاق های        .  کارخانه که در اعتصاب بود      -

وسالن اصلی تولیدخالی بود، تنها تلفنی       .اداری ومدیریت حضور داشتند    

که میشد تماس گرفت تلفن ابدارخانه بود پ  مهرعلی از اول لو رفته بود 

دیگر در آن منطقه با شرح مبسوطی تاریخچه این مبارزه را شرح میدهیم 

قند ورامین کار میکردند تقریبا          کارگران که در کارخانه ۸۸۸۱سال   ، طی

آفتاب به آفتاب کار     (  رعیتی  –ارباب  )با همان قانون دوران فئودالی         

رفتند و تا پاسی از       از صبح زود یک شیفت بر سر کار می             میکردند یعنی 

آمدند و تا طلوع      شب گذشته سر کار بودند و شیفت شب هم از غروب می   

آفتاب و حّتی اگر در مرحله ریفاینری و قند گیری الزم بود که بمانند،                 

ماندند و با شیفت روز همکاری میکردند ، عمال ساعت کاری                 باید می 

گی همه    برنامگی خانواد     وجود نداشت و این موجب فرسودگی و بی          

خور بودند و از پاداش یا اضافه             کارگران شده بود و همه خسته و دل         

کارگران متوجه شدند که در تهران و            کاری هم خبری نبو ، پ  وقتی       

از رهبران کارگری و          اصفهان تظاهرات کارگری بر پا شده و برخی           

تر ،      های قدیمی   سندیکایی آزاد شده اند و در ارتباط با سندیکالیست          

بودن ساعت کار مناسب        فرصت را برای اعالم اعتراض نسبت به طوالنی        

  دریافتند و اقدام به اعالم در خواست کاهش ساعت کار نمودند ، و وقتی              

مثل     ند با صالحدید کارگران قدیمی       از سوی کارفرما نتیجه مثبت ندید      

دایی کوچکعلی اجاقلو که از مبارزان فرقه دمکرت آذربایجان و از                   

آذر دهقانان و      ۳۸رعیتهای جان به در برده بعداز سرکوب خونین              

دیگر از فدائیان و         کارگران آذربایجان موفق شده بود به همراه عدّه           

رعیتهای هوادار فرقه از سراب و اردبیل و زنجان و خرم داره فرار کرده و                

خود را به     

های     نزدیکی

تهران در     

ورامین و     

گرمسار 

برسانند و    

در این       

مناطق 

ترک زبانان  

و افراد       

ایالت و      

های       قوم

منطقه خود  

را پیدا کنند 

و با دادن     

های     نشانی

ها بیابند ، و سپ  در        ایالتی و فامیلی ، سکنی و جایگاهی در کنار محلی         

    کارگری منطقه جذب شده و تبدیل به کارگر کارخانه           -بافت روستایی   

شرحی از این جابجایی ج رافیایی زحمتکشان آذربایجانی بعداز          .]شدند

جلدی دلگشای و دیده      ۳در کتاب رمان      ۸۸۳۱آذر    ۳۸سرکوب خونین   

نویسنده اردبیلی اصل     -گشای اشک سبالن به قلم ابراهیم دارابی معلم          

و حاال با تجربیات بسیار غنی خود در انواع مبارزات              [  نقل شده است  

دهقانی به لحاظ فکری ، کارگران جوان را راهنمای میکرد ،در             -کارگری  

ساعت کار در روز ، همان کارگران مبارز که           ۱جریان آغاز اعتصابات برای  

در حوزه حزبی و جوانان و کارگری آموزش دیده           ۸۸۸۳مرداد   ۳۱قبل از 

رفتند و        های مختلف کارخانه    بودند پیشقدم شدند و داوطلبانه به قسمت      

دیگر کارگران را با همکاری و همراهی و اعالم اعتصاب و دست کشیدن               

قند ورامین تقریبا با همان    کارگران کارخانه ۸۸۸۱سال   طی

آفتاب به آفتاب کار ( رعیتی –ارباب )قانون دوران فئودالی 

رفتند و  از صبح زود یک شیفت بر سر کار می  کردند یعنی می

تا پاسی از شب سر کار بودند و شیفت شب هم از غروب 

آمدند و تا طلوع آفتاب و حتّی اگر در مرحله ریفاینری و  می

ماندند و با شیفت روز  قندگیری الزم بود که بمانند، باید می

.عمال ساعت کاری وجود نداشت. همکاری میکردند  
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امامحمد علی گلگزی، باقر اسانلو، عبدالحسین اسانلو و             .کار پذیرفت 

کوچکعلی اجاقلو رانپذیرفت ودرخواست نامه ای به ادارات کار و وزارت              

صنایع داد که   

این افراد را     

در این         

کارخانه نمی   

توانیم 

بپذیریم اما     

اگر هرجای    

دیگر برای     

انها کار پیدا     

باکلیه .شود

سوابق ومزایا   

وامتیازاتشان 

به انجا می      

فرستیم 

وحقوق انها    

راهم تامدتی که فوت وفن ان کار را یاد بگیرند، کارخانه قند ورامین می               

به هرحال بعد از مدتی برای محمد علی گل گزی وعبدالحسین              .پردازد

اسانلو و کوچکعلی اجاقلو به خصوص با همکاری اقای گلگزی در اداره               

تازه تاسی  شده کشاورزی واصالح بذر ونباتات ورامین کارپیدا شد و در             

شرکت ملی نفت ایران برای باقر اسانلو با واسطه هایی مثل ابوالحسن                

گرشاسبی که از پرسنل قدیمی شرکت نفت بود کار پیدا شد وباقر اسانلو              

به شرکت نفت اصفهان اعزام شد تا اموزشهای فنی را ببیند وسپ  به                

عنوان تکنسین فنی در ادارات شرکت نفت در زیر مجموعه های                    

که ایشان بعد از    .قسمتهای فنی پخش شرکت ملی نفت ایران شاغل گردد 

ورود به شرکت نفت، بعد از مدتی که دوستان ورفقای قدیمی اش را پ               

ودوران اخراج ازکارخانه قند        ۸۳مرداد۳۱از دوران فرار بعد ازکودتای      

دید در تهران سکنی گزید وعضوسندیکای کارگران       ۸۸۸۷و۸۸۸۱سالهای  

محمد علی گل گزی       .مهندسی پخش شرکت ملی نفت ایران شد            

وعبدالحسین اسانلو پدر باقر اسانلو کوچکعلی اجاقلو در اداره کشاورزی            

به همراه محمود کنگرلو و علی کنگرلو از           ۸۸۱1ورامین درسالهای دهه    

پایه گذاران سندیکای کارگران مرکز کشاورزی و اصالح بذر ونباتات               

اما مهرعلی حداوند که بیکار بود از طریق دوستان و               .  ورامین شدند 

اشنایان شرح پرونده اش به گوش             

داریوش فروهر رساند که کلی باعث           

خنده او شد، گویا محمد علی گل گزی و 

باقر اسانلو که پیگیرترین ان سندیکایی        

ها بودند پیگیری کار او را رها نکردند و          

از داریوش فروهربرای بازگشت به کار         

 .محمد علی کمک خواستند

داریوش فروهر هم با برادر زن رئی            

کارخانه هماهنگ کرد و از او در خواست        

کرد که این کار را به انجام برساند برادر          

زن رئی  کارخانه بعد ازانکه کلی             

واز همان لحظه که رئی  فکر کرد اخراج شد واو را بدون جیره ومواجب               

وقتی مهرعلی به قهوه خانه روبروی کارخانه         .  از کارخانه بیرون کردند    

درنزدیکی پاسگاه ژاندارمری واردشد باخنده وقه قه روبروگردید اصال تیپ     

با دهان گل وگشاد وصدای نکره و درکمال         .  او کمیک وخنده افرین بود    

خب رفقا من هم امدم دیگر اعتصابی شدم اخراجی            :سادگی اش گفت  

شدم کارگرانی که از صبح تاشب در قهوه خانه روبروی کارخانه تجمع               

ایزدی گفت بگو چکار        .داشتند باشوخی وخنده پذیرای اوشدند          

کردی؟هیچی دیدم رئی  پشت میزش نشسته رفتم گوشی ابدار خانه را            

گفتم بگیر که اومد  گوشی ر       .گفت ها بفرمائین  .الو اقای مدیر  :گرفتم گفتم 

و محکم گوزیدم سی ش، گمونم گوشش پاره بیه           (  کونم)گرفتم دم غینم  

مردن :سی شون گفتم  :نگهبانا پرسیدن مگه چه کردی    .منو انداختن بیرون  

اورا ب ل کرد وبوسید     .ایزدی که داشت از خنده ریسه میرفت         .از خنده 

تمام قهوه خانه مثل یک بمب خنده     !بشین عجب مبارزی هستی تو:وگفت

از همان لحظه ابن    .داشتند می خندیدند اشک از چشمها بیرون زده بود         

محیط هم که کوچک     .  نقل دهان همه شد      »گوزیده تو تلفن  «داستان  

. پ  ازاین ماجرا نقل مجل  ودهان همه شده بود         .  بود و ماجرا هم کم    

بعد از انکه ماجرای اعتصاب پیش رفت ومسئوالن دولتی نهایتا                    

ساعت کاررا با راهنمایی همان کارشناسان امور کارگری وزارت کار          ۱قانون

سازمان جهانی کار میرفتند ودر      ILOکه حاال هر ساله به مجمع عمومی        

کالسهای اموزشی ان شرکت می کردند و قوانین و کنوانسیونهای بین              

به رسمیت شناختند و از همه کارگران دعوت به           .  المللی را میشناختند  

نفر سازماندهندگان اعتصاب ومهر علی        ۳۱نفر،۳۱اال ان    .  کار نمودند 

که مدیریت کارخانه اعالم کرده بود به هیچ وجه با بازگشت به کار !هداوند

چرا که منشاء سندیکا و اعتراضات بعدی          .ایشان موافقت نخواهد کرد    

 .خواهند بود

در پی این رخداد، محمد علی گل گزی، باقراسانلو، ایزدی، اجاقلو، به                

نفر بارها راهی تهران شدند و با گرفتن وقت از              ۳۱نمایندگی از بقیه     

مسئوالن دولتی وادارات کار وبا مالقات شهید داریوش فروهر که وکالت             

کارگران را می پذیرفت وانها را راهنمایی میکرد به همراه اوبا وزیر کار                

وصنایع چند بار دیدار وگفتگو کردندکه باالخره با وساطت داریوش فروهر     

وبرادر زن مدیر کارخانه که فردی باسواد وتحصیلکرده از انگلستان                 

که مدیر کارخانه بعد    .نفر را بگیرند  ۳۱توانستند دستور بازگشت به کار    .بود

نفر از انها را بر سر       ۳1ازشرط وشروط گذاشتن وکلی مانع تراشی باالخره 
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میلیاردها تومان پول از ان بدست اوردند و به شکل یک شهرک که در                 

اینده شکل خواهد گرفت، زمین هایش را فروختند وهم اکنون ساختمان           

 .سازی شده بطوریکه گویا اصال انجا چنان کارخانه معظمی وجود نداشت

شاهد تعرضات کارگری و اعتصابات وتظاهرات خیابانی و            ۸۸۸۱درسال  

دانشجویی در محوطه دانشگاه تهران وتربیت معلم هستیم و سندیکای             

معلمان چندین بیانه دردفاع از جنبش نوین ملی و ازادی خواهی مردم              

دانشجویان نیزبا تشکیل نهادها ی جدید دانشجویی         .  ایران صادرمیکند 

سندیکاهای کارگران کوره پزخانه    .  خود به تشکل هرچه بیشترمی پردازند   

ها با اعالم اعتصاب سراسری برای افزایش حقوق و قرارگرفتن تحت                 

پوشش بیمه تامین اجتماعی درگیری اجتماعی و سیاسی مردم با                  

در جریان اعالم اعتصابات    .  حکومت نظامی را یک پله تشکیالتی باالتر برد       

شاهد حمایت همه     ۸۸۸۱سندیکاهای کارگران کوره پز خانه ها درسال        

کارگران نانوایی  .  جانبه و پشتیبانی دیگر سندیکاها ازاین اعتصاب هستیم       

خواسته های بر حق کارگران کوره        .ها با بیانیه رسمی سندیکای خود       

پزخانه ها را مورد حمایت قرار دادند و برای انها که دیگر پولی نداشتند با           

ماشین های شخصی واتوبوس نان می بردند و با فرغون نان ها را از                    

راههای سخت حاشیه شهری به کارگران اعتصابی می رساندند تا گرسنه            

بسیاری از کارگران کوره پز خانه ها به اتفاق خانواده هایشان                .  نمانند

خمیراجر را قالب می زدند و زن وبچه هایشان همراه انها جزء کارگران به          

 .حساب می ایند

کارگران شرکت واحد از طریق حمایت عملی یعنی حمل ونقل کارگران و     

بلیطی بخواهند و    خانواده هایشان در روزهای اعتصاب بدون انکه از انها           

در حمل ونقل لوازم وغذا و نان و وسایل زندگی روزمره که از طریق دیگر           

توسط اتوبوسهایشان تا کوره پز     .کارگران سندیکایی جمع اوری شده بود      

ادامه اعتصاب کرگران کوره پز خانه ها با           .  خانه ها کمک می کردند      

همراهی اعتصاب تاکسیرانان و تاکسی داران و سپ  حمایت سندیکاهای      

معلمان همراه گردید و روزهای پر شوری را رقم زد، دامنه این اعتصاب و              

. حمایت از ان به دانشگاه ها و خیاطان وکفاشان ودیگر صنوف کشیده شد

 های تهران   این اعتصاب سراسری و پر حمایت وعمومی درکوره پزخانه           

خندید ویک اسباب شوخی بر علیه دامادش بدست اورده بود قول داد تا              

محمدعلی را به کار باز گرداند، او از طریق فشار از جانب خواهرش که                 

همسر رئی  کارخانه بود و سپ  از طریق گفتگوی خودش موفق شد               

رئی  .رئی  کارخانه را وادار به پذیرش محمدعلی به سر کار نماید                

کارخانه شرط گذاشت که محمد علی یک نامه تهیه کند و در ان چندین              

 .بار عذرخواهی وغلط کردم بنویسد و بگوید

محمد علی قبول کرد اما چون سواد نداشت نامه را توسط اقای ایزدی                

تهیه کرد و قرار شد از طریق یکی از بزرگان ایشان با احترام تمام بدست                

رئی  کارخانه برساند، نگهبانان دم در که از ماجراهای پشت پرده و قرار              

ومدارها خبر نداشتند وقتی حاج ولی اهلل خان هداوند با نامه ای دراز در               

دستش می خواهد وارد کارخانه شود از او می پرسند چکار داری                    

: نگهبان میپرسد چه نامه ای؟ می گوید       .نامه اوردهام برای رئی    :میگوید

نده نامه :نگهبانان غش غش می خندند و می گویند. برای گوز محمد علی

حاج ولی  !  رانده نامه را گوزیده تو تلفن نمیشه درستش کرد برو ولش کن        

رئی  خودش گفته این نامه را بیارغلط کردم نامه است نگهبانان     : میگوید

که تازه تلفن دار شده بودند به دفتر رئی  زنگ میزنند و کسب تکلیف                

که حاج ولی خان میرود و نامه      . میکنند که دستور می دهد بگذارید بیاید

را می دهد وبه جای محمد علی کلی عذر خواهی میکند تا باالخره                   

رئی ، دستوربازگشت به کار صادر میکند و از فردای ان روزمحمد علی              

اما جمله تاریخی گوزیده تو تلفن نمیشه درستش کرد تا            .  شاغل میشود 

امروزهم نقل دهان این و ان است وخاطره ای تاریخی را زنده                       

داریم که در کارخانه قند فریمان با              ۸۸۸۱واعتصابات تاسال .میکند

در روغنکشی ورامین ومقوا سازی     .  موفقیت به در خواست هایش میرسد     

ساعت کار روزانه را می پذیرند و کارگران تحت پوشش بیمه               ۱ورامین  

 .های اجتماعی و قانون کار قرار می گیرند

البته کارخانه مقوا سازی خیلی زود تعطیل شد و تا ده سال پیش هنوز                

برخی از دستگاه هایش بر فندانسیون های فوق العاده اش بود و بعد انجا               

را سپاه ونهادهای نظامی صاحب شدند ودستگاه هایش را فروختند و               

زمین هایش را مصادره کردند و سند زدند و باهمکاری شهر داری وثبت              

کارگران شرکت واحد از طریق حمایت عملی یعنی حمل ونقل کارگران و 

بلیطی بخواهند و در  خانواده هایشان در روزهای اعتصاب بدون انکه از انها 

حمل ونقل لوازم وغذا و نان و وسایل زندگی روزمره که از طریق دیگر 

توسط اتوبوسهایشان تا کوره پز خانه .کارگران سندیکایی جمع اوری شده بود

ادامه اعتصاب کرگران کوره پز خانه ها با همراهی . ها کمک می کردند

اعتصاب تاکسیرانان و تاکسی داران و سپ  حمایت سندیکاهای معلمان 

همراه گردید و روزهای پر شوری را رقم زد، دامنه این اعتصاب و حمایت از ان 

.به دانشگاه ها و خیاطان وکفاشان ودیگر صنوف کشیده شد  
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فضای حکومت نظامی را کامال درهم شکست واز پی آن شاهد تجمعات وتظااهارات   

پیروزی اعتصاب کاارگاران     .  پراکنده ای در بازار و مناطق مرکزی شهر تهران بودیم

کوره پز خانه ها و رانندگان تاکسی های تهران موجی از خوشحالی وسرور را در شهر 

اماا حاکاومات       . رقم زد و همه کارگران به یکدیگرخبر می دادند و تشویق میکردند

نظامی انتقام این پیروزی ها را از کارگران به شکل دیگری گرفت که در پی خواهاد  

سندیکای معلمان چندین گرد همایی و راه پیمایی درجهت احقاق  ۸۸۸۱امد درسال

حقوق معلمان وت ییر شرایط اموزشی و دادن امکانات بیشتر به دانش اموزان برگازار  

کرد که مورد حمایت کلیه اقشار اجتماعی واقع شد جناب خانلری و اقای درخشش 

در طی سخنرانی . از اصلی ترین سازماندهندگان وسخنرانان این گرد همایی ها بودند

های اجتماعی این سندیکالیست ها بخش هایی ازدردهای اجتماعی نیز انعکاس می 

یافت و هر روز جمعیت بیشتری به معترضین وتظاهر کنندگان اضافه می شد و در   

و حازب تاوده       (  دوم) این بین اعالمیه های گروه های سیاسی هم چون جبهه ملی

ایران در سالگردهای زندان واعدام شدن های رهبران ومبارزان در سطحی گسترده و 

به شکل مخفی پخش می شد در این بین صداهای جمعیت های ملی مذهبی مثال  

خدا پرستان سوسیالیست و کم کم افرادی در حمایت از خمینی هم به گوش مای    

رسید وافرادی مثل اقای طالقانی ومیالنی و زنجانی هم از معترضین حماایات مای      

کردند، سندیکاهای کارگری شدیدا دست به تجدید سازمان زده بودند و هار چاه       

بیشتر در جهت جذب عضوهای جدید و آموزش اعضا تالش می کردند بخش زیادی 

از بار تحول اجتماعی را سندیکاهای کارگری به دوش می کشیدند و عمال آماوزش    

اقتصادی در بین کارگران از طریاق    –دموکراسی را در پائین ترین سطوح اجتماعی 

آموزش های سندیکایی می دادند پ  ازچند اعتصاب موفق کارگاهی در کارگاهاای  

با اعتصاب بزرگ کارگران  ۸۸۸۱خیاطی و پیراهن دوز و کفاشان و نانوایان در سال 

نانوایی ها در سطح کل پایتخت روبرو می شویم که سندیکاهای دیگر کارگاری باا     

وجود سرکوب شدید از آن حمایت می کنند و کارگران کوره پزخاناه هاا کاه در          

اعتصاب سال گذشته به همه درخواست های خود نرسیده اند از فرصت اساتافااده      

کرده و با پشتوانه حمایت مالی صندوق همیاری سندیکاهای کارگری دامنه اعتصاب 

خود را چندین روز می کشانند، در سندیکاهای کارگران شرکت واحد با طرح دوباره 

افزایش حقوق و هم چنین عقد پیمان دسته جمعی بین نمایندگاان کاارگاران و        

 .کارفرمای شرکت واحد روبرو هستیم

خبر شهادت و اعدام مهندس علوی از رهبران  ۸۸۸۱در همین روزهای پائیزی سال 

تشکیالت تهران حزب توده ایران هستیم، بهانه واهی این اعدام نسبت دادن رهبری 

اعتصابات اخیر کارگری سندیکاهای تهران به ایشان و امکان سازماان دهای ایان        

اعتصابات از درون زندان توسط مهندس علوی بیان می شود خبر اعدام ماهانادس    

در زندان بسر می برد و با این اتهامات  ۸۸۸۳مرداد  ۳۱علوی که از روزهای کودتای 

بیهوده، موجی از خشم و حسرت در دل دوستان و رفقای کارگر و روشنفاکار ایان      

رادمرد تاریخ ایران آفرید، این موج درد و حسرت همانند خبر اعدام خسارو روزباه،     

سروان مربی آموزشی توپخانه نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در اردی بهشت مااه    

خسرو روزبه را از طریق تعقیب یکی از رابط هاایاش و        ۸۸۸۷در سال . بود ۸۸۸۶

 –شاید بقولی تطمیع او در کوچه های فرعی میدان خراسان در تور تعقیب امنیتی   

پلیسی قرار دادند، وقتی خسرو روزبه متوجه تعقیب و مراقبت خود مای شاود در       

کوچه و پ  کوچه های تنگ و باریک محله خراسان و بی سیم اقدام به فارار مای     

کند و در حین فرار از سوی عوامل پلی  و حکومت نظامی و سازمان امنیت که تازه 

در حال تاسی  بود مورد تیر اندازی واقع می شود او نیز در دفاع از خود اقدام باه    

تیراندازی میکند و بالخره بعد از ساعتی جنگ و گریز بر اثر اثابت سه گلوله به پا و   

شانه و یکی از دستهایش و خونریزی بسیار، از پا میوفتد او را دساتاگایار و باه              

بیمارستان شهربانی می برند و در آنجا گلوله ها را از تن او خارج میکنند و زخمهای 

او را پانسمان میکنند و بعد از دو روز که مطمئن می شوند که از مرگ جسته اسات  

زرهی و پادگان عباس آباد می برند و در آناجاا ماورد       ۳او را به شکنجه گاه لشکر 

استنطاق و سین جین قرار می دهند و کار به شکنجه ، قپانی، شالق، کابل و ضارب  

و شتم با مشت و لگد دوستاقی میکشد که این قهرمان ملی ایران لب از لب بر علیه 

اندیشه هایش که همانا دفاع از حقوق کارگران و روشنفکران و دیگران زحمتشکاان  

به همین دلیل قاضیان جالد حکومت نظاامای   .  یدی و فکری بوده است نمی گشاید

حکم به اعدام او میدهند، کتاب دفاعیات و کتاب آموزش پرتابه های او در آماوزش    

شلیک توپ در دانشکده افسری و تاریخ زندگانی اش و هم چنین ترجمه هایی که از 

کتب واال قدر داستان ها و رمانهای اجتماعی و انقالبی کرده است و هم چنین کتاب 

واژه های نو که از جهت تعریف واژه های سیاسی از زبان انگلیسی به فارسی اناجاام   

داده است هنوز که هنوز است کارآمد می باشد این نمونه کارهای فرهناگای، هام      

جانبه بودن خودآموزی علمی خسرو روزبه را عیان میکند که از علم فیزیک تا علوم 

سیاسی و واژه شناسی و نقد اجتماعیو ادبی و خالقیت هنری در تک شعرهایی کاه    

سروده است و دفاعیات حقوقی و مستدل و مستند به قوانین و تسلط بر تبصره های 

قانونی را در بیان و انشای ایشان نشان میدهد حکومت نظامی شاه متاسفانه چنیان  

ناب ه چند وجهی و ده ها، صدها امثال او را زیر شکنجه و در میدان نبرد و تایار از     

 .بین برد
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را که در همان  avast! Free antivirius ٬رفته avast.comابتدا به آدرس 

 .صفحه اول است دانلود کنید

 :کارهای زیر باید انجام شود !avast برای نصب

تاا  .  ناماایایاد     دوبار کلللیلک     بر روی.  ۸مرحله 

صاورت بار    در ایان  .  ظاهر شاود  Open File - Security Warning پنجره

نموده تا نوار نشاندهنده پیشرفت مراحل نصاب   کلیک  روی

پا   .  که بسته به سرعت رایانه شما ممکن است تا یک دقیقه طول بکشد ظاهر شود

کامالً از حالت فشرده خارج شدند، پناجاره دیاگاری      !avast از آنکه اجزای برنامه

 :بصورت زیر ظاهر خواهد شد

 

کنید تا پنجره زیر ناماایاان     کلیک  سپ  بر روی.  ۳مرحله 

 :شود

 

ظاهر خاواهاد شاد کاه در آن      !avastنصب پنجره !avast در طی مراحل نصب

. عالمت خاورده اسات   Participate in the avast! community گزینه

شود که ایان   بنا به دالیل امنیتی و همچنین حفظ حریم شخصی اینترنتی توصیه می

 .گزینه را غیرفعال کنید

 !Participate in the avast پ  از غیرفاعاال کاردن گازیاناه      .  ۸مرحله 

community از طریق برداشتن عالمت کنار آن ، بر روی 

 :کنید تا پنجره زیر ظاهر شود کلیک

 

معرفی یک روش ساده و سریع   

 برای حفظ امنعیعت رایعانعه      

گاه مورد حمله هکارهاا    سیاسی و حقوق بشری گاه و بی ٬فعالین اجتماعی

ظاهرا حکومت ایاران یاکای از         ٬رسد طبق اخباری که می.  گیرند قرار می

مشتریان پر و پا قرص این هکرهاست و بخشی از گروهی را که باه ارتاش     

سایبری جمهوری اسالمی معروف است برای دزدی اطالعات از مخالفین و   

 .فعالین حقوق بشر به کار گرفته است

های مقابله با نفوذ هکارهاا    توانند به نوبه خود یکی از راه ها می ویروس آنتی

هر چند بارها گفته شده است که هیچ تضمین صد در صدی وجود  ٬باشند

 .ندارد

افزارهایی است که امتحان خود را خوب  از جمله نرم ٬!avastویروس  آنتی

کار باا آن    .  پ  داده و این حسن قابل توجه را دارد که کامال رایگان است

 .هایش کم و نصبش نسبتا آسان و سریع است مزاحمت ٬ساده

 حفظ امنیت سایبری یک وظیفه است
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رجاوع شاود باه    )کنید  دوبار کلیک در نوار پایینی صفحه  بر روی. ۷مرحله 

ظااهار شاود و ساپا  بار                  !avast تا راباط اصالای کاارباری     (  ۱تصویر 

بصاورت   وضعیت فعلی کنید تا جزئیات کلیک  روی

 :زیر نمایان شود

 

را پ  از بارگزاری باید ثبت نام کنید تا نساخاه هاای     !avast نسخه : نکته مهم

ایان امار بارای    .  جدید برنامه و فهرست تعاریف ویروسهای تازه برای شما ارسال شود

 .حفاظت از رایانه شما در برابر حمله های ویروسی ضروری است

 !avastچگونگی ثبت نام۱.۲

برای .  خود را ثبت نکنید پ  از سی روز از کار می افتد !avast اگر نسخه : توجه

 .می باید به شبکه اینترنت متصل باشید !avast ثبت

 :های زیر را انجام دهید خود می باید اقدام !avast پ  از ثبت نسخه

 ظااهار شاود    !avast کنید تا رابط اصلی کاربری کلیک  بر روی نمایه.  ۸

 از طاریاق  ) کانایاد     کلیک  بر روی.  ۳(  دهمتصویر )

MAINTENANCE  و گزینه های مناوی  Registration(       تاا صافاحاات زیار

 :بصورت متوالی ظاهر شوند

 

ظاهر می شود کاه   توصیه می کند !avast ، پنجره!avast در طی مراحل نصب

 Yes, also install the Google Chrome web در آن گازیاناه   

browser مالحاظاه مای کانایاد،        ۸تصویر  همانگونه که در.  عالمت خورده است

توصیه می شود که این گزینه را از حالت فعال خاارج کارده و عاالمات کاناار آن را       

 .بردارید

 No, do not install the Google Chrome web گزیناه .  ۱مرحله 

browser    را عالمت بزنید تا بصورت غیر فعال درآید، و سپ  برای ادامه ماراحال

 .کنید کلیک  نصب بر روی

 .شود که مراحل نصب به پایان رسیده است پ  از چند دقیقه به شما اطالع داده می

مراحل نصب به پیاان مای     کردن بر روی کلیک با.  ۱مرحله 

در نوار پایین صفحه مطابق شکال زیار    !avast پ  از یک وقفه کوتاه نمایه.  رسد

 :ظاهر میشود

 

را اطاالع مای    !avast پ  از یک وقفه کوتاه دیگر، پی امی که نصب موفقیت آمیز

 :دهد، ظاهر می گردد، مطابق شکل زیر

 

روز رسانی می شود، پیاامای ماطااباق      -بصورت خودکار به !avast هربار که برنامه

 :زیردر مجاورت نوار پایین سیستم نمایان می شود

 

خود را ثبت نام کنایاد تاا بارنااماه و        !avastافزار نسخه نرم باید شما : نکته مهم

 .روز شود-فهرست ویروسهای آن بطور مرتب به

برنامه قادر خواهد بود تا بصورت خودکار رایانه شماا را در   !avast پ  از ثبت نام

برابر حمالت ویروسی و بدافزارها محافظت نموده و گاهی اوقات پیامهایی مشابه پیام 

 :زیر را نمایان سازد



92خط صلح فروردین   

14 

صلح
خط 

 

 

 YOUR کلیاک کانایاد تاا باه کاادر                   بر روی.  ۱

REGISTRATION واقع در صفحه رابط اصلی کاربریavast! هدایت شوید: 

 

روز شدن -مورد استفاده شما بطور کامل ثبت شده و آماده به !avast اکنون نسخه

. دستی جهت دریافت روایتهای جدیدتر برنامه و فهرست ویروسهای تازه مای بااشاد   

-چگونگی به  -2.2 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه انجام اینکار به بخش

 .مراجعه کنیدروز رسانی دستی اوست

به شاماا    avast! Free Antivirus Registration پنجره پاپ آپ صفحه

. در حال جماع آوری اسات   !avast گوید که اطالعات مربوط به ثبت نام نسخه می

افزار  دهد در صورت عدم ثبت نام نرم شود که هشدار می ای ظاهر می در پی آن صفحه

همچنایان در ایان صافاحاه       )  افتد  پ  از مدت سی روز از کار می !avast برنامه

هاا ارائاه مای     اطالعاتی در مورد نرم افزارهای تجاری و قیمت های با تخفیف ویژه آن

 (.گردد

 

تصاویار    کنید تا صافاحاه    کلیک  بر روی. ۸
 :مجدداً ظاهر شود و پ  از آن صفحه زیر نمایان گردد ۳

 

. ها ضاروری اسات   شما تنها اطالعاتی هستند که ارایه آن آدرس ایمیل و نام : توجه

ها دیده می شود، همچنین در اطاراف کاادر    به همین دلیل عالمت ستاره در کنار آن

پرکردن کادرهاای مارباوط باه ساایار اطاالعاات         . ها خط قرمز مشاهده می گردد آن

 .شخصی شما الزامی نیست

نام و آدرس ایمیل خود را در کادرهای مربوطه وارد نموده و سپا  بار             .  ۱

کنید تا صفحاه زیار ظااهار      کلیک  روی

 :شود
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 ،اگر آزادی پوشیدن را از من بگیرید« :  کاغذی به دست گرفته که روی آن نوشته شده است ،زنی محجبه که با برقع صورت خود را پوشانده است

توانم از حاقاوق        من با لباس هم می« :  شود که روی پالکاردش این کلمات هستند در یک عک  دیگر زن جوانی دیده می.  » اید به من ظلم کرده

 .»زنان دفاع کنم

. شاوناد   تصاویری مثل این در چند روز گذشته در یوتیوب به فراوانی پیدا می

در یکی از این صفحات برخی زنان مسلمان از کشاورهاای ماخاتالاف باه              

ایان  .  دهاناد     واکنش نشاان مای      (  femen.org)کنندگان فمن  تظاهرات

ساازی تاماام       سان علیه یک ،به تعبیر خودشان ،اعتراضی است علیه اعتراض

 .زنان مسلمان زیر پرچم گروه فمن

تاری   هر روز هواداران بیش ،گروه فمن با اعتراضات برهنه و پرجنجال

هر چند این اعاتاراضاات در      .  کند را از سرتاسر جهان جذب خود می

ها  آن.  اوکراین شروع شد اما امروز به جاهای مختلف دنیا کشیده است

از پاری  هیلتون گرفته تا بازیکنان فوتبال و  ،افتند با هر کسی در می

 .البته امروز بیش از همه با اسالم

در کیف اوکراین متولد شد و اعتراضاتاش   ۳11۱فمن در یازده آوریل 

ساالاه اسات کاه            ۳۱گذار این گروه آنا هوستل    بنیان.  را آغاز کرد

زنانی برهاناه   .  اعتراضات گروهش را به سفارت ایران هم کشانده است

شاوناد و        در سفارت که به وسیله کارمندان به بایارون راناده مای        

 .رسانند ها را به همه جهان می خبرنگارانی مشتاق که صدای آن

گروهی .  هایشان شکستند های استالین را در یکی از تظاهرات ها صلیب یادبود قربانیان جنایت انتقادات به فمن در اوکراین از زمانی زیاد شد که آن

مسلمانان را  ،ستیزانه ای نژادپرستانه و اسالم چرا که معتقدند فمن به گونه ،های مسلمان مقیم واشنگتن هم منتقد گروه فمن هستند از فمینیست

الملالای جاهااد        روز بین« اینا شوچنکو  ،اعتراض این زنان مسلمان پ  از این شکل گرفت که یکی از موسسین فمن.  کند سان قضاوت می یک به

امینه  ،در اوایل مارس.  امینه تیلر دختری نوزده ساله و از موسسان بخش تون  فمن است.  را در حمایت از امینه تیلر اعالم کرد»  های لخت سینه

رساوایای   .  » لعنت به اخالقیات شما«هایش به خط عربی نوشته شده بود  در حالی که روی سینه ،بوک منتشر کرد عک  لخت خودش را در فی 

 .سار او را کرد صفحه او را هک کردند و یک روحانی درخواست صد ضربه شالق یا سنگ. اعتراضی چندان نپایید

 

 فمن و منتقدانش

 

احتماال سر و کلله   ٬روند یا مراسم مهمی در حال برگزاری است مداران و هنرپیشگان می این روزها هر جایی که سیاست

ای که ماموران امنیتلی ملوفلق بله          کنند و تا لحظه شود که ناگهان باالتنه خود را کامال عریان می چند زن هم پیدا می

اکلنلون   .  کنند آکسیونی که از آن به دفاع از حقوق زنان تعبیر می.  کشند وقفه فریاد می ها شوند بی بازداشت و انتقال آن

 .کنند دهی می حرکتی را علیه این نوع اعتراض سازمان ٬گروهی از زنان مسلمان
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هایشان شعارهایی علیه اساالم و       کند که بر روی بدن بوک منتشر می های جدیدی از زنانی را در فی  از آن زمان به بعد گروه فمن هر روز عک 

 .اند برای آزادی امینه درج کرده

بوکی به نام زنان مسلاماان    یک گروه فی .  ها متعلق به فمن نیست اما همه آن ،فریادهای زیادی به آسمان رفته ،گیر شد از وقتی که امینه دست

در برخی شهرها هم بعضی زنان روساری  .  عضو دارد ۱۱11تشکیل شده که بیش از   -  Muslim Women against Femen -علیه فمن 

کنند که تصورات مختلفی درباره آزادی و عدالت  ها برای شوچنکو و هوادارانش سخنرانی می آن.  کنند اندازند و علیه فمن فعالیت می بر سرشان می

 .کند چنان روی هدفش پافشاری می شوچنکو اما هم. وجود دارد
 

 هاوس اروپا فونک -اولف پاپه : ترجمهمنابع 

 

تحصیل به عنوان یک حق          
 هاشم یزدانی           

سازمان سنجش مراجعه کردند به جای کارنامه خاود پایاامای را           

مشاهده کردند که آنان را به ساختمان سازمان سنجش راهاناماایای     

لقبی بود که با کشیده شادن ایان     »  دار دانشجویان ستاره« .  کرد می

حقیقت این بود که .  های به این دانشجویان داده شد موضوع به رسانه

نهادهای سارکاوب بارای       هسته گزینش سازمان سنجش با همکاری

اولین بار به طور فراگیر بعد از اصالحات با مطالعه پروناده ساایسای      

ها در مقطع باالتر محدودیت قارار داده     دانشجویان برای پذیرش آن

 .بود

مشیری از نمایندگان مجل  هفتم طی تحقیقاتی اعالم کرد که تنها 

 ٬هسته گازیاناش   .  اند دار شده نفر ستاره ۸۳۱۸در سال هشتاد و پنج 

. بندی کرده باود  دو یا سه ستاره طبقه ٬دار را با یک دانشجویان ستاره

از این میان دانشجویان یک و دو ستاره با سپردن تعهد نزد دانشگااه  

مقصد یا هسته گزینش وزارت علوم مبنی بر عدم فعالیت سیاسی یاا  

نفر از ایان   ۸۶که  حال آن ٬تکرار سابقه موفق به ادامه تحصیل شدند

گااه     دانشجویان که به دانشجویان سه ستاره معروف شدند دیگر هیچ

بارخای در        ٬امروز از ایان عازیازان       .  مجال ادامه تحصیل نیافتند

 .های جمهوری اسالمی زندانی هستند زندان

 

شان کارد و هار          توان سلب ها دارای حقوقی هستند که نمی انسان

حاق  .  حقوقی بنیاادیان دارد    ...  مذهب و  ٬رنگ ٬انسان فارغ از نژاد

تحصیل هم از این دسته حقوق اساسی است که سلب آن غیر قابال  

 .اغماض است

منشور حاقاوق بشار کاه ایاران نایاز از                   ۳۷ماده  ۸مطابق بند 

امضاکنندگان آن است هر کسی حق دارد که از آموزش و پارورش    

ام  اصل سوم و اصل سی ۸چنین عالوه بر مفاد بند  هم.  مند شود بهره

قانون اساسی که دولت را به تسهیل و تعمایام آماوزش عاالای و            

همچنین گسترش وسایل تحصیالت عالی رایگان برای عموم مالات   

اصل ساوم و نایاز         ۸۱و  ۱مستفاد از بندهای  ٬موظف کرده است

قانون اساسی دولت ملزم اسات     ۸۶و  ۸۷  –  ۸1 – ۳۳ – ۳1اصول 

 ٬ضمن رفع تبعیضات نااروا    ٬مسلک و مرام سیاسی ٬فارغ از مذهب

ها را از هاماه        امکانات عادالنه را برای همه مردم فراهم کرده و آن

اجتماعی و فرهناگای    ٬سیاسی ٬شان که شامل حقوق انسانی حقوق

 .شود برخوردار نماید می

ها در حالی است که در چند سال گذشته به حق تحصایال    همه این

که بر طبق قانون اساسی دولت  با این.  تعرضات جدی وارد آمده است

هاسات   تواند دانشجویان را از ادامه تحصیل محروم کند، اما سال نمی

های انضباطی با صدور احکام مختلف دانشجویاان را باه        که کمیته

کنند و برای آنان پروناده   طور موقت یا دائمی از تحصیل محروم می

با این وجود صدور احکام محرومیات از    .  دهند انضباطی تشکیل می

های اخیر سمت و سوی جدیدی یافته و گااهاا باا       تحصیل در سال

 .شوند جو صادر می هدف اخراج دانش

دانشجاویاانای     ۱۱برای اولین بار در سال .  اما این تمام ماجرا نیست

که برای آگاهی از نتیجه نهایی آزمون کارشناسی ارشد باه ساایات      
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ایران از نظر  ،تصویب شد

میازان طاالق رتاباه         

 ،چهارم را در دنیا داشات 

کارد     چرا که مرد هر زمان که اراده مای   

در حالی که شرایط برای . اش را رها کند  توانست زنان می

این قانون .  نمود ای بود که جدایی از مرد تقریبا غیرممکن می گونه زن به

از امکان طالق مردان کاسته و به امکان طالق زنان افزود و حداقل سن الزم   

 .برای ازدواج را نیز باال برد

تری را برای زناان باه      قانون حمایت خانواده بعدها اصالح شد و حقوق بیش

تاری     اما هر چه جامعه زنان ایران به حقوق قانونی بایاش    .  رسمیت شناخت

 ،شاد    اهلل خمینی افزوده مای    یافت به میزان خشم و انتقادات آیت دست می

همین قانون  ،طوری که بعد از انقالب اولین قانونی که به دستور او ل و شد به

 :ای خطاب به شاه چنین گفته بود در نامه ۱۳او در سال . حمایت خانواده بود

حضور مبارک اعلیحضرت همایونی پ  از اهدای تحیت و دعا، به طوری کاه  
را "  اسالم " ها منتشر است ، دولت درانجمنهای ایالتی و والیتی ،  در روزنامه

و .  اسات     در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده ؛ و به زنها حق رای داده
بر خااطار   . این امر موجب نگرانی علمای اعالم و سایر طبقات مسلمین است 

همایونی مکشوف است که صالح مملکت در حفظ احکام دین مبین اساالم    
مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت .  وآرامش قلوب است 

های دولتی و حازبای حاذف       مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه
 .نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود

شاه نیز بیش از پایاش      ،شد اهلل خمینی تندتر می هر چه آتش انتقادات آیت

هر چند او در .  کرد روی قانون اصالح انتخابات و حمایت خانواده پافشاری می

اصل پنجم از ت ییر در قانون الزام نمایندگان به سوگناد باه قارآن دسات           

اما چند سال بعد و در گرماگرم تصویب قانون حمایت خااناواده در        ٬کشید

 :کتاب انقالب سفید چنین نوشت

با آزاد کاردن     ،ای را که در مورد زنان ایرانی بر عهده داشت انقالب ما وظیفه

آنان از قید زنجیرهای کهن و دادن امکان هرگونه فعالیت و پیشرفت بدیشان 

هاا   از این پ  خود آن.  در همه شئون مادی و معنوی اجتماع ایران انجام داد

باید خویش را شایسته این آزادی و شایسته سنان دیاریاناه        هستند که می

تمدن اصیل و انسانی ایران نشان دهند و تاریخ آینده را بدانسان که در خاور  

و من ایمان دارم که زنان ایرانی این رسالات   ،ریزی کنند گذشته ما است پی

 .خویش را به خوبی انجام خواهند داد

در ایاران باه       (  انقالب شااه و ماردم      )انقالب سفید  ۸۸۱۸در ششم بهمن 

ای به تصویب رسید که به  گانه رفراندوم گذاشته شد و متعاقب آن اصول نوزده

. اجتماعی و سیاسی منجار گشات     ،یک سلسله اصالحات گسترده اقتصادی

پاردازان و ماورخایان          جا بود که برخی از نظریه تاثیرات انقالب سفید تا آن

اند که تا زیار و رو         دالیل برآمدن آن را همین اصالحات دانسته ۱۶انقالب 

از این میان اصالحات ارضی که .  کردن طبقات اجتماعی ایران نیز پیش رفت

بافت جمعیتی شهرها و روستاهای ایران را به هم  ،اصل اول انقالب سفید بود

اماا بارخای از        .  زد و مناسبات اجتماعی را به طور غیرمنتظره دگرگون کرد

تر از اصالحات ساختاری خود را نشاان       ت ییرات مدنظر انقالب سفید سریع

 .دادند

کاه     کساانای     ،نسوان:  عبارتند از ،کسانی که از حق انتخاب کردن محرومند

 ،تاقاصایار       ورشکستگان به ،خارج از رشدند و تحت قیمومت شرعی هستند

 ،ناماایاناد       شرفانه تحصیل معاش مای  متکدیان و اشخاصی که به وسائل بی

مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که مستوجب حدود قانونی اسالمای  

 ...اند شده

قانون انتخابات مجل  شاورای مالای         ۸1این جمالت صریح  از متن ماده 

گیرند کاه   جایی که زنان به واسطه زن بودن در کنار کسانی قرار می.  اند آمده

کنند یا به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه  شرفانه تحصیل معاش می به وسایل بی

گویی زن به طور طبایاعای    .  گردند شوند و از حق رای محروم می مجازات می

 :ای که با قانون زیر ل و شد ماده. شود مجرم زاده می

بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلا  شاورای     

کنندگان و اناتاخااب     انتخاب شمسی که مربوط به شرایط ۸۸1۱ملی مصوب 

شوندگان است و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قااناون      

 .شود حذف می ۸۸۳۱انتخابات مجل  سنا مصوب چهاردهم اردیبهشت ماه 

یعنی اصل پنجم کاه   ،ترین اصول انقالب سفید یکی از جنجالیقانون فوق از 

این اصل بخشی از   .  کرد برآمده است از اصالح قانون انتخابات ایران دفاع می

به طوری که هر .  جامعه ایران را به طور کامل رودرروی حکومت شاه قرار داد

اماا دادن حاق          ،چند در زمان محمدرضا شاه فرمان کشف حجاب ل و شد

انتخاب کردن و انتخاب شدن به زنان خشم روحانیت ایران را برانگیخت و بار 

اماا  .  دیگر قرار گارفاتاناد       دیگر سلسله پهلوی و نهاد روحانیت رودرروی یک

قااناون      ،محمدرضا شاه به این ت ییر راضی نبود و به فاصله کمی بعد از آن

مطابق این قانون طالق یک طرفه لا او     .  حمایت خانواده اول را تصویب کرد

هنگامی که این قاناون  .  شد و ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه گشت

 

 رویارویی شاه و فقیه                                                                        
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نگاهی به اسناد 

 مرتبط با حقوق بشر

 ماگنا کارتا 

 مسئله مالکیت در چهار سند مهم حقوق بشری 

 آگاهی در ایران آغاز حق  

 حقوق عرفی و دینی در متمم قانون اساسی مشروطه 
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 آغاز شهروند
 

 نگاهی به منشور کبیر 

های انگلستان  آزادی  

 سلیمان رحیمی 

 
گیرى تصمیم حق مردم دارد، برترى آنها همه بر و است مقدم انسانى، موضوعه قوانین تمام بر که قانونى بنابر  

هنگامى تا و دانند مى محفوظ خود براى است متعلق جامعه افراد به که را نهایى   

.، درگاه الهی برای رسیدگی نباشدتوانند به داوری زمین  توسل جویند که می . 

حکومت درباره رساله دو، الک جان  

 باه   شاود  مای   خواناده   کارتا  ماگنا  یعنی  یونانی  نام  همان  به  معموال  که   -Great Charter : انگلیسی٬ Magna Carta : التین- ها آزادی کبیر منشور

 اعالمایاه    در  را  کارتا  ماگنا  طنین  انعکاس  حتی .است  آورده دوام ها قرن برای و شده تنفیذ پادشاه یک دست به که است بشر حقوق اعالمیه اولین نوعی

 .شنید توان می نیز فرانسه شهروند و بشر حقوق اعالمیه و آمریکا استقالل

 واداشت بود گرفته دست به را انگلی  امور زمام زمان آن در که را جان شاه٬ فرانسه و انگلستان جنگ و ریچارد پادشاه دوران از جامانده به ضعیف خزانه

 های داستان.  داشت  دنبال  به  را  اشراف  واکنش  و  خواند نمی  انگلیسی  های سنت  با  که  امری .ببرد باال غیرعادی طور به را اشراف از ستانی مالیات میزان که

 ساال   در  و  شده  نشینی عقب  به  وادار  جان  شاه  ها بارون  شورش  با  نهایت در .رخدادهاست همین از برآمده نیز جان شاه های پلیدی و هود رابین به مربوط

 رسامای    انگلی   در  قانون  به – پادشاه  حتی – همگان  محدودیت  سنت  ترتیب  بدین  و  کند می  امضا  را  انگلستان  های آزادی  کبیر منشور میالدی ۸۳۸۱

 .دهد می کند می سرپیچی آن مفاد از که را پادشاهی آزار و اذیت و شورش اجازه مردم به که رود می پیش جایی حتی کارتا ماگنا .شود می

٬ غارب   جاهاان    کل  پ   آن  از  و  کشور  این  سیاست  بر آن تاثیرات به اذعان بر عالوه نظران صاحب از برخی که است جایی تا انگلی  بر کارتا ماگنا تاثیر

 آن  از  ماتااثار     را  هابز  تام  و الک جان جدال چون هم انگلیسی فالسفه بین فلسفی بزرگ های جدال و دانند می آن از برآمده را انگلستان لیبرال فلسفه

 کامل  اقتدار  حامی  و  بند  این  جدی  مخالف  هابز  و  پادشاه  بر  شهروندان  شورش  حق  چون  منشور  این  مفاد  برخی  سرسخت  مدافع  الک  که چنان. دانند می

 .است بوده حکومت دستگاه

 قارار   تاعارض    مورد  را  آن  مختلف  انواع  به  و  بوده  تضاد  در  بشر  حقوق  با  کامال  که  است  مواردی  از  سرشار  ماگناکارتا  امروز انسان نگاه از که است پرواضح

 صدر  در  زنان  و  بردگان  مسئله  البته  صد  و  کرد  اشاره  مردم  عامه  و  اشراف  و  یهودیان  و  مسیحیان  بین  جدی های تبعیض به توان می نمونه برای .دهند می

 به  توان نمی  را  ک   هیچ«:  است  آمده  چنین  آن  در  که  گفت  سخن  منشور این چهارم و پنجاه ماده از توان می مثال برای. گیرد می قرار حقوق نقض این

 در  جاز   بعاد   به  فرمان  این  صدور  هنگام  از  اما .»است  کشته  را  شوهرش شخص آن که شود مدعی زن آن که آن مگر کرد زندانی یا دستگیر زنی شکایت

  به کامل طور به قدرت نهایت در و است نهاده کاستی به رو پادشاه قدرت و یافته فزونی شهروندان حقوق و شمول مرتب طور به تاریخی های برهه برخی
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 .است گشته منتقل آن نمایندگان و ملت

 :است آمده بخارا ماهنامه از مرادی نوراهلل ترجمه به آزادی کبیر منشور از هایی قسمت ذیل در

 هیاچ ٬ بود  خواهد  برخوردار  آزادی از همیشه برای انگلستان کلیسای که کنیم می تایید خود اخالف و خود جانب از حاضر منشور موجب به :اول ماده از

 .دید نخواهد آسیب هایش آزادی و یافت نخواهد کاهش آن از حقی

 .کرد زناشویی به وادار کند زندگی شوهر بدون بخواهد که زمانی تا توان نمی را ای بیوه هیچ :هشتم ماده از

 .کرد نخواهیم تصرف بکند را او قرض ادای کفاف او منقول اموال که زمانی تا را مقروضی بهای اجاره یا ملک ما پیشکاران نه و ما نه :نهم ماده از

 به  که  دارد  تعلق  آن  بر  ما  اراده عالوه به .بود خواهد برخوردار بحری چه و بری چه خود آزاد سنن و کهن های آزادی تمام از لندن شهر و :سیزدهم ماده

 .کنیم اعطا را خودشان آزاد سنن و تام های آزادی بنادر و روستاها٬ قصبات٬ شهرها سایر

 .کند بیگاری اوست ذمه بر چه آن از بیش داران زمین سایر امالک یا شهسوار یک برای نیست مجبور ک  هیچ :شانزدهم ماده

 .گردد می مطرح دیگری ثابت محاکم در بلکه٬ شود نمی رسیدگی ما عدل دیوان در عمومی دعاوی :هفدهم ماده

 مجاازات   باید  جرم  درجه حسب بر نیز بزرگ جرمی برای و٬ جرم درجه حسب بر مگر کرد مجازات ناچیز جرمی برای نباید را آزاد رعیت :بیستم ماده از

 .است امان در او حیات حال هر به٬ شود

 یا  باشد  پرداخته  نقدا  را  بهایش  که آن  مگر  بستاند  را  کسی  اموال  سایر  یا  غله  تواند نمی  ما  پیشکاران  سایر یا شهربانان از یک هیچ :هشتم و بیست ماده از

 .کند موکول بعد به را بها پرداخت فروشنده رضایت با

 از پ  مگر ...گردد متضرر نوعی هر به یا شود تبعید یا حقوق از محروم یا مصادره اموالش یا زندانی یا دستگیر نباید مردی آزاد هیچ :نهم و سی ماده از

 . ...عادالنه دادرسی

چه از این حیث که نقض مالکیت موجب مقاومت اجتماعی و در نتیجه .  های حقوق بشر مسئله مالکیت بوده است همواره یکی از نکات پرمناقشه اعالمیه

الکیت ن مانتشار اعالمیه حقوق شده باشد و چه از این حیث که در مباحثات پیرامون انتشار یک اعالمیه، موافقان و مخالفین در جهت به رسمیت شناخت

 .یا رد تام یا نسبی آن به مشکل برخورند

شوند از بااب ماالاکایات،           اند یا سرآغاز یک سنت حقوقی خاص تلقی می های اصلی حقوق که به نحوی معیار تفسیر قوانین بعدی شده مقایسه اعالمیه

 .سازد تواند به ترسیم نموداری ذهنی بیانجامد که فراز و فرود مفهوم مالکیت و رابطه آن با حقوق بشر و شهروند را روشن می می

شاان از       کدام دیگر دارند و هر انکاری با یک  پردازیم که از اولی تا چهارمی ارتباطات غیرقابل در ادامه به مقایسه چهار متن حقوقی از دریچه مالکیت می

های انگلستان، اعالمیه استقالل آمریکا، بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه، اعالمیه جاهاانای       منشور کبیر آزادی) این چهار متن .  اند ها تاثیر گرفته قبلی

 .اند ها روییده های حقوقی، اجتماعی، فلسفی و سیاسی دیگر به انحا مختلف از آن هایی هستند که شاخ و برگ به سان ریشه( حقوق بشر

 مسئله مالکیت
 در چهار سند مهم حقوق بشری

 

 علی روشن
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ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون ماعایان     خانه

 .کند

حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصاونایات        :  از متمم چهارم

شود و    های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می دارایی

شود، ماگار    هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی

برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعالم رسمی و محل مورد تفتیاش  

 .واشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاْ باید مشخص شود

اموال خصوصی بدون پرداخت غرامات عاادالناه ماورد         : از متمم پنجم

 .استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت

هر چه در اعالمیه استقالل، مسئله مالکیت به سکوت برگزار شاده در      

از آن به طور مشخص نام (  ۸۶۱۱) اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 

برده شده و حتی صفت مقدس به آن نسبت داده شده است، چهار ماده 

 :اند از هفده ماده این اعالمیه به نوعی به مالکیت پرداخته

هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر  -۳ماده 

آزادی، مالکیت، امنیت و ماقااومات در      : این حقوق عبارتند از. باشد  می

 .برابر ستم

ا برای حفظ و نگهداری نیروی عمومی و هزیناه هاای اداری       ۸۸ماده 

هاا باایاد بایان           این گونه پرداخت.  مشارکت مالی همگان واجب است

 .شان تقسیم گردد شهروندان بر حسب امکانات

همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان خود در   -۸۱ماده 

مورد لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی در تادیه و هم چنین ناحاوه   

هزینه آن و تعیین سطح و میزان و شکل وصول و مادت آن ناظاارت        

 .کنند

ناپذیر است و هیچ ک  را نمی تاوان   مالکیت مقدس و خدشه  -۸۶ماده 

از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گاوناه     

در این صورت باید از پیش تااوانای     .  مشخص، خالف آن را ایجاب کند

 .منصفانه داده شود

اشاره به مالکیت بسیاار گاناگ      (  ۸۱۱۱)در اعالمیه جهانی حقوق بشر 

نااماه در      این پیمان.  است و چگونگی آن به تفضیل بررسی نشده است

زمانی نوشته شد و به تصویب رسید که شوروی در اوج قدرت خود باود  

هاای     کرد و در بخش هایی از زمین حکومت می و سوسیالیسم در بخش

داری و سوسیالیسم  از سوی دیگر سرمایه.  شمار داشت دیگر هواداران بی

بنابراین مالکیت حتای در دو      .  دیگر قرار داشتند در تقابل جدی با یک

اعالمیه سازمان ملل درباره حقوق شهروندی و سایااسای و حاقاوق            

های انگلستان اولین متنی  در این میان ماگنا کارتا یا منشور کبیر آزادی

صد سال پیش در انگلستان به تصویب رسید و    است که در حدود هفت

ماگنا کارتا را .  شود های سنت سیاسی آنگلوساکسون محسوب می از پایه

های آزاد قلامارو    توان به مثابه انتقال حق مالکیت از پادشاه به انسان می

همایون کاتوزیان در توصیف مالکایات چانایان        .  پادشاهی تحلیل کرد

مطلق بودن، انحصاری : مالکیت دارای سه وصف اساسی است«: گوید می

تا پیش از ماگناکارتا پادشاه حداقل در تائاوری      .»بودن و دائمی بودن

حق مطلق، انحصاری و دائمی نسبت به هر چیزی در محدوده قالامارو    

پادشاهی داشت اما ماگناکارتا بند محکمی بود بر سه صفات ماطالاق،       

انحصاری و دائمی بودن که با مشروط کردن پاادشااهای باه قااناون،           

محدودیت را به پادشاه تحمیل کرده و حق مالکیت و در پی آن حقاوق  

 .بنیادین را به افراد آزاد بازگرداند

بند آن باه       ۸۱بند تشکیل شده که حدود  ۷۸ها از  منشور کبیر آزادی

پردازد و انواع و اقسام حاد و     طور مستقیم و غیرمستقیم به مالکیت می

کاران او نتوانند باه اماوال        کند که شاه یا پیش بینی می حدود را پیش

گاهی این بندها باه مساائال ریازی از           .  اندازی کنند شهروندان دست

پردازند که امروز برای ما جای آن تنها در قاوانایان عاادی        مالکیت می

گر جایگاه  ها نشان نگری در مسئله اموال و دارایی ئی این حد از جز.  است

خاالای از     .  باالی مالکیت در فکر و ذهن امضاکنندگان این منشور دارد

لطف نیست که اشاره شود مناقشاتی که به انتشار ماگنا کارتا انجامایاد   

 .بیش از هر چیز از ستیز بر سر مالیات نشات گرفت

اما هیچ نشانی از مالاکایات دیاده       (  ۸۶۶۷)در اعالمیه استقالل آمریکا 

 »بخاتای   وجوی خوش جست«شود و در بخش طالیی آن از عبارت  نمی

 :استفاده شده است »مالکیت«به جای 

خودی خود بدیهی و مشهود   اعتقاد ما بر این است که این واقعیات به«

اند؛ که خالق بشر حقوق اسااسای    باشند که انسانها برابر آفریده شده می

الیتجزاء به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق اساسی، حاق    

 .»باشد بختی خویش می گیری خوش حیات، حق آزادی و حق پی

اما برای فهم ایده بنیادین انقالب آمریکا، اعالمیه استقالل به تناهاایای    

منشور حقوق ایاالت متحده که چناد ساال پا  از          .  کند کفایت نمی

ای است که به قانون اساسی افزوده شد  انقالب تصویب شد، ده اصالحیه

ای    اندازی دولت محفوظ بماند، ده اصالحیه تا حقوق شهروندان از دست

الاباتاه    .  ها به طور ضمنی به حق مالکیات اشااره دارد       که سه تای آن

بود اشارات صریح به مالکیات را از فارط          نظران، کم بسیاری از صاحب

 .دانند بدیهی بودن آن در ذهن انقالبیون می

: از متمم سوم

هیچ عضاوی  

از نیاروهاای   

انتظامی ناه    

در زمان صلح 

ونه در زماان  

جنگ بادون  

رضااااایاااات 

صاحب خاناه  

در هاایااچ     

 

ملاللکلیلت     «:  گوید همایون کاتوزیان در توصیف مالکیت چنین می

مطلق بودن، انحصاری بودن و دائملی  :  دارای سه وصف اساسی است

تا پیش از ماگناکارتا پادشاه حداقل در تئوری حق مطلللق،    .»بودن

انحصاری و دائمی نسبت به هر چیزی در محدوده قلمرو پادشلاهلی   

داشت اما ماگناکارتا بند محکمی بود بر سه صفت مطلق، انحصاری و   

دائمی بودن که با مشروط کردن پادشاهی به قانون، محدودیت را بله  

 پادشاه تحمیل کرده است
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ای به مالکیت اشاره شود که با هر دو تفسیر در حد امکان  گونه تالش شده به ۸۶در ماده .  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دقیق بررسی نشده است

 :سازگار باشد

 .احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود -۳. هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد -الف: ۸۶ماده 

 :های مختلف مربوط به مالکیت باشند توانند منشا اختالف دیدگاه اند می سه بند از چهار بند ماده بیست و سوم نیز که در ذیل آمده

بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکااری   کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت.  هر ک  حق دارد کار کند  -الف:  ۳۸ماده 

کند به مزد  هر ک  که کار می -ج. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند -ب. مورد حمایت قرار گیرد

یاگار   اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایال د    شود که زندگی او و خانواده حق می بخشی ذی منصفانه و رضایت

 .حمایت اجتماعی، تکمیل نماید

هاا رو       های ایران و روسیه مثل یک شوک عظیم، ایارانای     جنگ

های اندیشه ترقای، خاواهای       جرقه.  ماندگی خود کرد متوجه عقب

خانه، حکومت قانون و اراده جمهور ماردم تاوام      نخواهی با عدالت

 .آشنا شدند» حقوق بشر«شد و روشنفکران با ایده 

ترین شعری که در باب حاقاوق بشار در           رسد قدیمی به نظر می

ادبیات مشروطه وجود دارد سروده میرزا آقااخاان کارماانای، از          

 :نام مشروطه است روشنفکران به

 

 برآیید و بینید کار شگفت

 به آسان توانید گیتی گرفت

 ولی تا شناسید از خیر و شر

 ببایست خواندن حقوق بشر

 که تا خود بدانید از آیین و راه

 بد و نیک گیتی نباشد زشاه

 تان بصد کم و بیش اگر آگاهی

 ببینید هر چیز در دست خویش

 

گامان مشروطه طبیعتا به طور کامل باه   در سخن پیش حقوق بشر

کردند توازنی میان حقوق بشر و اسالم  عموم مبل ین این مفهوم سعی می.  رو بوده است معنای امروزین آن نیامده اما در ایران آن زمان مفهومی بسیار پیش

ایان  ها  کردند حقوق بشر برآمده از قوانین اسالمی است و اروپایی که ادعا می کردند عدم تضاد این دو را ثابت کنند یا این که یا تالش می چنان.  برقرار سازند

 .اند های صلیبی و آشنایی با مسلمانان فراگرفته شان را در نتیجه جنگ طریق اداره جوامع

رساند که در واقع ترجمه مفادی از اعالمیه حقوق بشار   هجری قمری نگارش رساله یک کلمه را به اتمام می ۸۳۱۶خان مستشارالدوله در سال  میرزا یوسف

 . آمدند تر می و شهروند فرانسه با توضیحاتی اسالمی است که به نظر او مهم

 :نویسد او می. ماندگی ایران است پرسش او در یک کلمه چرایی ترقی اروپا و عقب

 در ایران »آگاهی حق«آغاز 

ریز سمیه کاه  
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چون روزی در این فکرت شدم از شدت تفکر خوابم ربود، پنداشاتام   

که هاتِف غیبی از سمت م رب مابین زمین و آساماان باه ساوی           

 :گفت مملکت اسالم متوجه شده، به آواز بلند می

اید و چرا از حالت ترقی سایر ملال   طور غافل و معطل نشسته چرا این

ی شما وحشیان کاوهساتاان را داخال            کنید، همسایه اندیشه نمی

در .  ی مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید دایره

هاایای      خااناه     ها و معلم خانه ترین بلدهای مجاور شما، مریض کوچک

ترین شهر شما  اند و هنوز در معظم منتظم برای ذکور و انا، بنا کرده

 .خانه نیست خانه و یک معلم یک مریض

گوید که ترقی اروپاییان از صنعت و ماشین بخار پدیاد   و در ادامه می

رفت بر پایه یک کلمه که همانا قااناون اسات       نیامده، بلکه این پیش

 :نویسد او می. گیرد سرچشمه می

دانید  بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می

ها و    نمایید، مانند تل راف و کشتی و برخی از علوم و صنایع تصور می

ها نتایج است نه ماقادماات؛ و       های بخار و آالت حربیه که این عراده

کنید و از عملیات صارف ناظار         فقط به نظریات ساده قصد نظر می

خواهید در ایران اسباب ترقای و مادنایات راه            نمایید و اگر می می

 .نمایید ی واحده غفلت می بیندازید، در بدو کارها از تعیین کلمه

ماده از اعالمیه حقوق بشر  ۳۸او سپ  .  ای که قانون بود کلمه واحده

کند که سازگاری ایان   آورد و در طی رساله تالش می و شهروند را می

 .مفاد را با قوانین شریعت اثبات نماید

فاکاران      کارد روشان     گوید در انتقاد از روی سید جواد طباطبایی می

فکری ایرانی در خال سنت قادماایای     گوید جریان روشن مشروطه می

موادی از تاریخ و تااریاخ       «تکوین یافت و در بهترین حالت توانست 

اندیشه در ایران را با مقوالتی از تاریخ اندیشه در ایاران تاوضایاح           

 ».دهد

 »فکر آزادی و مقدمه ناهاضات مشاروطایات        «آدمیت اما در کتاب 

ای که منشا قادرت را اراده       مستشارالدوله اولین نویسنده:  نویسد می

ی تادابایار         جمهور دانست و نوشت اختیار و قبول ملت اساس همه

درخصوص تفکایاک   .  الکالم است حکومت است و این کلمه از جوامع

این فکر نو و .  بار او سخن راند قدرت دولت از قدرت روحانی نیز اولین

مترقی را نیز در ایران آورد که افراد مُسلم و غیر مسلم از نظر حقاوق  

اساسی برابرند و همچنین که شاه و گدا در بارابار قااناون مسااوی          

 . هستند

ای به آخوندزاده که انتقادات سختی باه     مستشارالدوله بعدها در نامه

به «:  دهد که تدوین این رساله بر پایه سنت وارد کرده بود توضیح می

جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، 

آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فالن چیز مخالف آییان  

 ».اسالم یا آیین اسالم مانع ترقی  وسیویلیزاسیون است

به هر ترتیب او به ترجمه اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه دست 

نامه به آن پرداختاه شاده      که در بخش دیگری از ماه  -زند  می

کاه   هنگامی« .  کند و برای آن بهای سختی پرداخت می  -است 

او را زنجیر کرده، به قزوین تبعید و زندانی کردند، کتاب یاک    

قدر بر سرش کوفتند کاه بار اثار عاوارض آن،                کلمه را آن

 ».چشمانش آب آورد

 حقوق عرفی و دینی در متمم

قانون اساسی مشروطه   
رضا بدخشان علی  

متمم قانون اساسی مشروطه، تا جایی که تحقیقات نگارنده نشان داده اسات      

برده شده و ایان حاقاوق         اولین سند رسمی است که در آن از حقوق ملت نام

 .اند تضمین شده

سرعت امور و تمرکز کارها بر تشکیل مجل  هنگام تدوین قااناون اسااسای         

مشروطه باعث شد که این قانون اساسی بیش از هر چیز به مجل  و طاریاقاه    

دهی امور حکومتی بپردازد و از فصول مربوط به حقوق مالات خاالای        سازمان

برای پر کردن ایان خاال     .  نامه معروف شد باشد، تا جایی که این قانون به نظام

بعدها متمم نیز به این قانون اضافه شد و در آن به وجوه دیگر مربوط به قاناون  

 .اساسی پرداختند

ترین مفادی هستند که یک قانون  اصول بسیاری از این متمم، در زمره درخشان

ها را به رسمیت شناخته و تضمیان   تواند آن رو و مبتنی بر حقوق بشر می پیش

. خاورد    نماید اما دوگانگی قابل توجهی در تمام خطوط این متمم به چشم می

متمم بین حقوق بشر و شریعت و بین حاکمیت ملیت و مشاروعایات الاهای          

چه شرعا ممناوع   مگر آن«بسیاری اصول با آوردن عباراتی چون .  ور است غوطه

 »غیر از کتب ضالل و مواد مضره به دین«، »مولد فتنه دینی نباشند«، »باشد

این دوگانگی تا جاایای   .  اند اند و از فلسفه وجودی خود خالی گشته عقیم مانده
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 :آوریم در ذیل چند مورد از این اصول را به اختصار می. رو بوده است بسیار پیش

 

اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد :  اصل هشتم

 .بود

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از   :  اصل نهم

توان شد مگر به حکم و ترتیبی کاه   هرنوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی

 .نماید قوانین مملکت معین می

غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچک  را   :  اصل دهم

توان فورأ دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئی  محکمه عدلیه بارطاباق     نمی

قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار 

 .ساعت به او اعالم و اشعار شود

ای که باید در باره او حکم کاناد      توان ازمحکمه هیچک  را نمی:  اصل یازدهم

 .منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند

 .شود مگر به موجب قانون حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی: اصل دوازدهم

منزل و خانه هرک  در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهرا :  اصل سیزدهم

 .توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده نمی

توان نفی داد یا منع از اقاامات در      هیچ یک از ایرانیان را نمی:  فصل چهاردهم

محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصاریاح   

 .کند می

توان بیرون کرد مگر باا   هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی:  اصل پانزدهم

 .است  مجوز شرعی و آن نیز پ  از تعیین و تادیه قیمت عادله 

ضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست مماناوع   :  اصل شانزدهم

 .است مگر به حکم قانون

سلب تسلط مالکین و متصرفین از امالک و اموال متصرفه ایشاان  :  اصل هفدهم

 .به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون

رود که قانون در اصل سی و نهم پادشاه را مالازم باه       پیش می

 :کند عشری می گسترش و هواداری از شیعه اثنی

تواند جلوس کند مگر این  هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی«

که قبل از تاجگذاری در مجل  شورای ملی حاضار شاود باا        

حضور اعضای مجل  شورای ملی و مجل  سنا و هیاات وزراء    

 :به قرار ذیل قسم یاد نماید

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کالم اهلل مجید و به آن 

کنم که تمام هم خود را    چه نزد خدا محترم است قسم یاد می

مصروف حفظ استقالل ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت 

را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایاران را      

نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویاج  

مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تاماام     

اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری 

جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشتاه بااشام و از          

طلبم و از      خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می

 ».کنم ارواح طیبه اولیای اسالم استمداد می

در واقع این اصل فلسفه وجودی حکومت را که دفاع از مناافاع   

داری از یک دین و ترویج آن    ملی و حفظ امنیت است با جانب

دیگار   کند که دو مفهوم کامال دور و البته متضاد با یک خلط می

 .هستند

ای است کاه باه      سلطنت ودیعه:  گوید اصل سی و پنجم نیز می

 .موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده

 : نویسد ها بعد با اشاره به آن می اصلی که دهخدا سال

در مملکتی که جهل جای علم، زور جای حق و اوهام جاای    «

 ».موهبتی است الهی( هم)حقایق را گرفته است، سلطنت 

که اصل اول قبال از     این.  از این معنی در این متمم بسیار است

هر چیز به مذهب رسمی پرداخته و اصل دوم اجارایای شادن      

قوانین مصوب نمایندگان ملت را به امضای مجتهدین و فقهاای  

 .متدینین منوط کرده است

هار  -اما از بحث دوگانگی حقوق بشر و حقوق الهی که بگذریم   

دانایام کاه هایاچ قاابال               چند ما امروز بهتر از هر کسی می

متمم مشروطه، در زمینه حاقاوق مالات         -پوشی نیست  چشم
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