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نقش نيروھای مسلح در تحکيم 
 ای ی خامنه قدرت مطلقه
 

ديکتاتوری فردی شکلی از ديکتاتوری طبقه يا 
داری، در شرايطی  طبقات ستمگر جھان سرمايه

ھای عميق و تضادھای  است که جامعه با بحران
ناپذير و حاد مواجه است و طبقه حاکم قادر  آشتی

نيست تسلط و فرمانروايی خود را با آرامش و 
بنابراين فردی که در رأس نظام .  ثبات تأمين کند

گيرد، تمام قوای دولتی را  سياسی حاکم قرار می
بر  آورد و با تکيه می تحت سيطره خود در

نيروھای مسلح، سرکوب و اختناق و سلب 
ھايی سياسی مردم، نظم موجود را حفظ و  آزادی

 .کند از منافع طبقه حاکم پاسداری می
صد سال  اين واقعيتی است که در طول حدود يک
رو بوده و  گذشته، مردم ايران ھمواره با آن روبه

ھای جامعه ايران  مادام که تضادھا و بحران
داری حاکم به  Vينحل باقی بمانند و نظام سرمايه

. حيات خود ادامه دھد، راه گريزی از آن نيست
رو است که با سرنگونی رضاخان،  از ھمين

دار ھمان نقش پدر در  محمدرضا شاه عھده
. گردد برقراری استبداد و ديکتاتوری فردی، می

شود، اما اين نظم  رژيم سلطنتی سرنگون می
طبقاتی که پابرجای مانده است، خمينی را در 

خمينی .  دھد جايگاه محمدرضا شاه قرار می
گردد  دار اين وظيفه می ای عھده ميرد و خامنه می

اگر .  گيرد و نقش ديکتاتور فردی را بر عھده می
گونه که برخی ادعا  جمھوری اس]می برافتد و آن

کنند، يک جمھوری سکوVر ھم در ايران  می
اجتماعی   –برقرار گردد، اما نظم اقتصادی 

داری پابرجا بماند، جبر شرايط حاکم بر  سرمايه
العنان را بر عھده  ايران، وظيفه حاکم مطلق

العمر دولت سکوVر از  روسای جمھوری مادام
نمونه تاجيکستان، آذربايجان و ترکمنستان قرار 

آنچه اين ديکتاتورھا برای حفظ قدرت .  خواھد داد
به آن نياز دارند، يک نيروی مسلح و سرکوب 

ھای  وچرا از فرمان چون يافته است که بی سازمان
کند و در ازای آن از  ديکتاتور تبعيت می

 .گردد ای نيز برخوردار می امتيازات ويژه
ھای فردی،  پوشيده نيست که در ديکتاتوری

عبارت معروف، دولت يعنی من، حاکم است و 
ھا و نھادھای دستگاه دولت، مستقيم و  تمام ارگان

" من"غيرمستقيم منصوب و تحت فرمان اين 
ای فرمانده کل نيروھای مسلح است  خامنه.  ھستند

. دھد که اساس و بنيان قدرت وی را تشکيل می

ھای  بسان ھر سال، در اولين گام پاييز، زنگ 
ھايی  زنگ.  آغاز سال تحصيلی به صدا درآمدند

کمانی  بايست زندگی را زيبا، چنان رنگين که می
ی آوازه خوان و کودکانی  ھا پرنده با ميليون

مان   ارغوانی ھا و طنين سرودھای خندان، در قلب
جا که در خلوت درونی خود،  جاری گردانند، آن

ھايی را که با رنج و کار بارورشان ساختيم  باغچه
ھايی که  زنگ.  اند ھای برابری روييده گل
ی کودکان به دور از نژاد،  بايست برای ھمه می

قوم، مذھب، جنسيت و موقعيت طبقاتی به يک 
ھايی که برای  زنگ.  رنگ و با يک آھنگ باشند
شان کارگر است يا  کودکان جدا از آن که والدين

آور يک  دار و وزير و وکيل و قاضی پيام سرمايه
ھای که بگويند يک با يک  رنگی باشند، زنگ

 .برابر است

ھايی که  زنگ.  اند ھا اما سخت رنگ باخته زنگ
. در آن نه نشانی از اميد است و نه شادابی

 .گويند يک با يک برابر نيست ھايی که می زنگ
سال تحصيلی جديد در حالی آغاز شد که در اثر 
افزايش مداوم شکاف طبقاتی و گسترش فقر، اميد 
به موفقيت آموزشی و يک زندگی بھتر از 

ھای کارگری  ھا کودک در خانواده ی ميليون چھره
ی روحانی  کابينه.  و زحمتکش ربوده شده است

ھای اقتصادی  در تداوم و گسترش سياست
نئوليبرال، مدارس و آموزش کودکان را نيز به 

ی تاخت و تاز سرمايه تبديل کرده و  عرصه
گونه بر پيشانی اکثريت بزرگ کودکان، ُمھر  اين

 .فقر کوبيد
ی موVوردی معاون روحانی، سه ميليون  به گفته

 )٢(علی ربيعی و س�خی نھايی قانون کار
 !دربرابر تعرض سرمايه بايد ايستاد
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 ای ی خامنه نقش نيروھای مسلح در تحکيم قدرت مطلقه
رئيس دستگاه قضايی که جزء ديگری از ماشين 
دولتی سرکوب است، مستقيماً توسط او منصوب 

گماشتگان وی در شورای نگھبان .  گردد می
وظيفه گزين کردن افرادی را برای ورود به 

دارند که کمترين  مجلس ارتجاع اس]می بر عھده
وچرای  چون سوءظنی در مورد تبعيت کامل و بی

اين .  ای وجود نداشته باشد ھا از خامنه آن
اصط]ح نمايندگان، عموماً افرادی ھستند که  به

ھا و نھادھای  ازاين دريکی از ارگان پيش
سرکوب، سرسپردگی خود را به نظم استبدادی 

ھمه ، کنترل و نظارت  بااين.  اند موجود  نشان داده
شورای نگھبان بر .  ھا دائمی است ای بر آن خامنه

ھا  باVی سر اين مجلس، ريزودرشت مصوبات آن
. کند ھا را تائيد يا رد می را تحت کنترل دارد و آن

اگر اخت]ف و مشکل جدی بروز کرد، مجمع 
شود  تشخيص مصلحت وارد حل اين اخت]ف می

. ای ھستند که اعضای آن نيز تماماً گماشته خامنه
درنھايت نيز خود وی مستقيماً با حکم 

 .شود اش وارد می حکومتی
ھای داخلی و خارجی  ای، کليت سياست خامنه

وظيفه اجرای اين .  کند رژيم را تعيين و اب]غ می
ھا در جزئيات بر عھده رئيس دستگاه  سياست
لذا .  بوروکراتيک دولتی است  –اداری 
دار  که عھده جمھوری اس]می ازآنجايی رئيس

ھای اب]غی، با يک دستگاه  اجرای سياست
عريض و طويل بوروکراتيک است، بيش از ھر 

. فقيه باشد مقامی بايد سرسپرده رژيم و ولی
ھا و نھادھای  امتحان وفاداری خود را در ارگان

ای تمام و کمال پس داده  ديگر تحت رھبری خامنه
رو، او فقط منتخب شورای نگھبان  ازاين.  باشد
ای خود  خامنه.  ای نيست عنوان نماينده خامنه به

شخصاً نظرش را به شورای نگھبان اب]غ 
ای حتی پيش از آنکه پليس، سپاه  خامنه.  کند می

پاسداران، وزارت اط]عات ، وزارت کشور و 
شورای نگھبان، بخواھند در مورد اين کانديداھا 

 بگيرند ، در خفا به افراد  نظر دھند و تصميم
دھد چه کسی  مورداطمينان خود دستور می

نژاد  مورد اخير احمدی.  داوطلب بشود يا نشود
که چرا اين  اين.  يک نمونه علنی شده آن است

مورد را علنی کردند، ھدف از آن ھنوز دقيقاً 
نژاد  که احمدی اما گذشته از اين.  روشن نيست

توانست بار ديگر  مھره سوخته رژيم است و نمی
برای رژيم، نقش بازی کند، آنچه بر آن تأکيد شده 

بازی  شب تواند با خيمه است، اين مسئله می
چراکه .  انتخاباتی آينده ارتباط داشته باشد

دوقطبی "گويد با آمدن احمدی نژاد ای می خامنه
دوقطبی در کشور مضر .  شود در کشور ايجاد می

يعنی جمھوری اس]می ."  است به حال کشور
ديگر در وضعيتی نيست که بتواند اين بازی را 

دوران دوقطبی سازی به پايان رسيده، .  ادامه دھد
سروصدا و  ای بايد بی يک فرد موردنظر خامنه

حکم تنفيذ نيز بيان .  در آرامش، برنده اع]م شود
جمھوری  چيز ديگری جزء اين نيست که رئيس

لذا از قدرت .  ای است اس]می، منصوب خامنه
ای  اگر خامنه.  عزل وی نيز برخوردار است

مخالف به دست آوردن اين منصب توسط حتی 
ھای رژيم باشد، ولو  ترين مھره يکی از سرسپرده

گذاران رژيم سرکوب و  اين فرد، خود از پايه

 ھاشمی رفسنجانی باشد،  اختناق، از قماش
ص]حيت کسب اين مقام را نخواھد داشت و 
چنانچه اصرار داشته باشد، کمترين مجازات آن، 
حبس خانگی، از نمونه رئيس مجلس و 

 .وزير پيشين رژيم است نخست
جمھور منصوب و سرسپرده  اما آيا اين رئيس

تواند در چارچوب وظايفی که به وی  فقيه، می ولی
محول شده، استق]ل پيشبرد وظايف اجرايی را 

او وزرايی را که !  داشته باشد؟ روشن است که نه
برای تشکيل کابينه و پيشبرد وظايف اجرايی نياز 

. ای برساند دارد، نخست بايد به تائيد خامنه
وزرای دفاع، اط]عات، کشور و خارجه بايد 

عزل .  ای را داشته باشند ويژه مھر تائيد خامنه به
. ای ممکن نيست ھا نيز بدون موافقت خامنه آن

ھمه از ماجرای عزل وزير اط]عات توسط 
ای،  نژاد و گماشتن مجدد آن توسط خامنه احمدی
قدر  وزرای کابينه نيز گاه آن.   اند مطلع
اختيارند که آخوند ف]ن استان و شھر که  بی

ای  وابسته به نھادھای تحت رھبری مستقيم خامنه
تواند تصميم  است، قدرت بيشتری دارد و می

 .وزير را ملغی سازد
بنابراين آشکار است و تجربه نيز مکرر نشان 

فريب  داده است که برخ]ف ادعای مشتی عوام
جمھوری  که ھر بار با رفتن و آمدن يک رئيس

دھند و گروھی از  ھای رنگارنگ می رژيم، وعده
مردم ناآگاه به اين روسای جمھوری فاقد قدرت، 

جمھوری در ايران جز  بندند، رئيس دخيل می
ھای  کاريکاتوری از روسای جمھوری دولت

جمھوری در ايران مجری  رئيس.  پارلمانی نيست
ای است که قدرت  گزار خامنه فرامين و خدمت

 .واقعی را در دست دارد
ای يک چنين قدرت  با اين اوصاف، اگر خامنه

ای است که تمام قوای دولت را تحت کنترل  مطلقه
درآورده و در دست خود متمرکز ساخته است، 

ھای  گيری جدال لفظی ميان ھيئت حاکمه و موضع
 روست؟  علنی و شديد و غليظ اخير او ازچه

تاکنون دانستيم که تمرکز قدرت در دست يک 
نفر، در طول يک قرن اخير، نتيجه خواست و 
منافع طبقه حاکم بر ايران در کليت آن و البته 

در دوران .  المللی آنھا بوده است متحدين بين
جمھوری اس]می نيز از ھمان آغاز،  تمام ت]ش 

ھای سياسی آن، تمرکز قدرت  اين طبقه و جناح
بر سر اين مسئله .  فقيه بوده است در دست ولی

. ھای رژيم نبوده و نيست ھيچ اخت]فی ميان جناح
اگر اخت]فی ھم پيرامون اين مسئله وجود داشته 
باشد بر سر اين است که اين قدرت مطلقه بيشتر 
متمايل به کدام جناح باشد و منافع اقتصادی و 

 . ھا را بھتر تأمين کند سياسی آن
اما تمرکز تمام قوای دولت در دست يک فرد،  

گرچه شکل مناسب حراست از نظم موجود و 
دار در کليت آن است،  تأمين منافع طبقه سرمايه

اين بدان معنا نيست که تضادھای درونی طبقه 
ماند، فقط  رود و آنچه برجای می حاکم از ميان می

داران و تضاد  تضاد طبقاتی کارگران و سرمايه
ھای وسيع مردم بانظم استبدادی  عمومی توده

 . است
تضادھای درونی طبقه حاکم که ريشه در تضاد 

جای خود باقی است و در  منافع اقتصادی دارد، به

مقاطعی بر سر کسب منافع اقتصادی و سياسی 
ھا، حاد  ھای تشديد بحران بيشتر يا در دوره

موارد متعددی از اين تشديد تضادھا را .  شوند می
که گاه به رودرروئی مستقيم با شخص ديکتاتور 

اکنون نيز اين تضاد، .  ايم نيز انجاميده است، ديده
در کشمکش دو جناح اصلی طبقه حاکم، بر سر 

ھای اقتصادی و اجتماعی موجود و  حل بحران راه
ت]ش برای کسب منافع اقتصادی و سياسی، 

 . تشديد شده است
يک جناح طبقه حاکم که نمايندگان سياسی آن را  

در طيف کارگزاران سازندگی وابسته به خاندان 
ھای موسوم به  رفسنجانی، کابينه روحانی و گروه

ھا پيش در  توان ديد، از مدت طلب می اص]ح
ت]ش است، منافع اقتصادی و سياسی خود را با 

ھای داخلی و خارجی که  رشته سياست يک
ھای  تر با قدرت تر و گسترده متضمن پيوند نزديک

بزرگ امپرياليست جھان از نمونه آمريکا و 
ھا  المللی وابسته به آن اروپا و انحصارات بين

نشينی  است، تأمين و جناح رقيب را به عقب
اما پيشبرد اين سياست بدون تضعيف يا .  وادارد

ھای تحت  Vاقل محدود ساختن قدرت برخی ارگان
ای و مقدم بر ھمه سپاه  رھبری مستقيم  خامنه
روست که درطی  ازاين.  پاسداران، ممکن نيست

چندين ماه گذشته، به اشکال مختلف، گاه مستقيم و 
 را که مانعی بر سر  گاه غيرمستقيم، اين ارگان

بينند،  راه پيشبرد سياست و منافع خود می
ھای  اما تضعيف ارگان.  اند موردحمله قرار داده

نظامی و سرکوب که اساس و بنيان قدرت 
ای و حفظ و پاسداری از نظم استبدادی  خامنه

ای مطلقاً تحمل  تواند از سوی خامنه حاکم اند، نمی
ھا  ھرچند که جناح رقيب ھم مخالف آن.  شود

ھا ندارد، بلکه  ناپذيری با آن نيست، دشمنی آشتی
ھا را به چارچوبی محدود  خواھد قدرت آن فقط می

ھايش مانع ايجاد  کند که بر سر راه پيشبرد سياست
 .نکنند
ای اما بر سر اين مسئله تنھا تضعيف قدرت  خامنه

خود و منافع جناحی را که بيشتر از قدرت وی 
ھا  برند، يا کوتاه آمدن از برخی سياست سود می

او .  بيند که ناشی از خصلت دينی دولت اند، نمی
ھرگونه تضعيف و محدوديت نيروھای مسلح 
تحت امر خود را تضعيف قدرت نيروی سرکوب 

داشتن مردم ايران  ھا و در اسارت نگه توده
 شھريورماه در ٢٨روست که وی  ازاين.  داند می

ھمايش سراسری فرماندھان سپاه پاسداران در 
پاسخ به اظھارات سران جناح رقيب بر ضرورت  

ھای سرکوب  تر ارگان قدرت و اختيارات وسيع
بايد قدرت دفاعی کشور :  مکرر تأکيد کرد و گفت

تنھا عامل رفع .  روز استحکام بخشيد را روزبه
تھديد نظامی، اقتدار دفاعی و نظامی و ايجاد 

سپاه .  ترس و رعب در دشمن بوده و خواھد بود
. است)  بخوان ارتجاع(سنگر مستحکم انق]ب 

دفاع از امنيت داخل و خارج از مرزھا يکی از 
سپاه ع]وه .  وظايف اساسی سپاه پاسداران است

ھای  بر حفظ امنيت و مسائل دفاعی، در عرصه
رسانی به  ديگر ھمچون سازندگی، عمران، خدمت

محرومان، مسائل فرھنگی و ھنری و توليد فکر 
آفرين و تأثيرگذار است که اين  انق]بی، نقش

اقدامات بايد ادامه يابند و به اط]ع مردم و افکار 
 ."عمومی نيز رسانده شوند

عنوان عامل  ای بر نقش سپاه پاسداران به خامنه
پيش برنده سياست خارجی تجاوزکارانه و 

۴درصفحه   
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۴درصفحه   

و دويست ھزار کودک در سال تحصيلی جديد از 
حق تحصيل محروم ھستند، اگرچه او امروز از 

گويد، آماری که   سال پيش برای ما می۵آمار 
 منتشر ٩٠ھای مجلس در سال  مرکز پژوھش

 .کرده بود
متعلق به "  سامانه سناد"براساس آمار منتشره در 

 و نيم ميليون ١٢وزارت آموزش و پرورش 
آموز برای سال تحصيلی جديد ثبت نام  دانش
 ۶ست که جمعيت کودکان  اين در حالی.  اند کرده
 ھم اکنون بايد ٩٠ سال براساس آمار سال ١٨تا 

ست   ميليون باشد و اين جدا از کودکانی١٧حدود 
که ھيچ شناسنامه و يا مدرک شناسايی ندارند، 

ھا بالغ بر يک ميليون نفر  کودکانی که تعداد آن
 .است
ھا کودکی را که از حق  ست ميليون طبيعی

اند از  تحصيل در جمھوری اس]می محروم شده
ترين و فقيرترين کودکان جامعه بدانيم، اما  محروم

آن بخش از فرزندان کارگران و زحمتکشان نيز 
يابند در شرايطی بسيار  که امکان تحصيل را می

نابرابر با کودکانی قرار دارند که از طبقات مرفه 
در واقع ھر قدر از ثروتمندترين .  آيند می
ھای  ھای جامعه به سمت فقيرترين گروه گروه

جامعه حرکت کنيم به ھمان نسبت نيز تفاوت در 
گيرتر  شرايط تحصيلی و امکانات آموزشی چشم

 .گردد می
براساس آمارھای وزارت آموزش و پرورش ھم 

آموز، يک   و نيم ميليون دانش١٢اکنون از 
 ھزار نفر در مدارس غير دولتی ٣٧٧ميليون و 

 ھزار نفر در مدارس ھيات امنايی ۶۶۴و 
شھريه مدارس غير .  مشغول تحصيل ھستند

دولتی بسته به اين که تا چه حد معروف بوده و يا 
ھای خاص دارند متفاوت است،  امکانات و برنامه

اوليای اين .  اما اين تنھا شھريه مدارس نيست
آموزان بابت بسياری از  گروه از دانش

ھای  ھای فوق درسی و عناوين ديگر ھزينه فعاليت
ھم اکنون شھريه .  شوند ديگری را متقبل می

 ٩متوسط دبيرستان غير انتفاعی درجه يک 
ميليون تومان است و البته اين تنھا شھريه ورود 

در مدارس گران قيمت غير .  به مدرسه است
کنند و بھترين  دولتی بھترين معلمان تدريس می

حتا .  آموزان فراھم است امکانات برای دانش
وضعيت معيشتی اين گروه از معلمان نيز با 

کنند  معلمانی که در مدارس دولتی تدريس می
ھای به  متفاوت بوده و اين گروه از معلمان حقوق

 .کنند مراتب باVتری دريافت می
چنين از  آموزان ثروتمند ھم اين گروه از دانش

العاده و معلمان  ھای تقويتی، فوق ک]س
ھا البته ھيچ  آن.  خصوصی نيز برخوردار ھستند
ھا نيستند و حتا  دغدغه مالی ندارند، نگران ھزينه

برای جبران خستگی .  کنند فکرش را نيز نمی
ھا از کليه امکانات  ناشی از تحصيل نيز آن

رفاھی، تفريحی برخوردار ھستند تا مبادا احساس 
ھا دست دھد و تا حد ممکن  يک نواختی به آن

اما !!  ھا جذاب باشد مدرسه و محيط آن برای آن
فرزند يک خانواده کارگری اگر مجبور نباشد در 
ساعات خارج از مدرسه با کار خود کمک خرج 
خانواده نباشد، پولی ھم در بساط برای تفريح و 

 .سرگرمی ندارد
آموزی که از طبقات  اگر ھزينه يک سال دانش

 ميليون تومان نيز باشد، باز ١٠٠مرفه است حتا 
برای والدين او که ميلياردی دست به چپاول زده 

آموزان ديگر را که کارگرو  و خون والدين دانش
مکند ھيچ اھميتی ندارد و به  زحمتکش ھستند می

 .گزد شان ھم نمی اصط]ح کک
اما درست در آن سوی ماجرا، ده ميليون و 

آموزی ھستند که در مدارس  پانصد ھزار دانش
دولتی و در بدترين شرايط مجبور به تحصيل 
بوده و با مشک]ت بسياری نيز برای ادامه 

از يک طرف معضل، .  تحصيل روبرو ھستند
ھای  ست که ھر سال به والدين بابت ھزينه مبالغی

ی  برای نمونه به نوشته.  شود جاری تحميل می
وابسته به مراکز دولتی، "  خبرآن]ين"سايت 

وزارت آموزش و پرورش با شانه خالی کردن از 
ھای جاری مدارس دولتی از جمله  پرداخت ھزينه

انرژی، مديران مدارس را مجبور به دريافت 
 .کند ھا می ھا از خانواده ھزينه

بودجه وزارت آموزش و پرورش آن قدر ناچيز 
است که عم] ھيچ پولی برای نوسازی و 

آموزان خرج  امکانات تحصيلی مورد نياز دانش
 درصد بودجه سال جاری وزارت ٩۵شود،  نمی

ھای جاری  آموزش و پرورش تنھا صرف ھزينه
 کارکنان و  اين وزارتخانه از جمله پرداخت حقوق

وضعيت .  شود معلمان آموزش و پرورش می
قدر افتضاح است که برای  مالی اين وزارتخانه آن

نمونه تنھا در استان بوشھر به معلمان حق 
 ميليارد تومان بدھکار ٧۵تدريسی و بازنشستگان 

ھای  براساس اخبار منتشره در سايت.  است
 درصد مدارس دولتی ٣٣وابسته به دولت، 

 ١١ی  ی شھردار منطقه به گفته.  فرسوده ھستند
تھران ميزان مدارس فرسوده مناطق مرکزی 

 .رسد  درصد می۶٠شھر تھران به 
ھای ديگری که در طول  جدا از شھريه و ھزينه

ھا تحميل  ھای مختلف به خانواده سال و به بھانه
شود، ھزينه تامين لوازم تحصيل نيز مشکل  می

ديگری بر سر راه تحصيل فرزندان کارگران و 
ھايی که ھم اکنون به  زحمتکشان است، ھزينه
بيھوده نيست که .  شود صدھا ھزار تومان بالغ می

بسياری از فرزندان کارگران و زحمتکشان حتا 
روند در نيمه راه مجبور به  اگر به مدرسه می
 . شوند ترک تحصيل می

حداقل ھزينه "  خبرآن]ين"به گزارش وبسايت 
حال .  آموز يک ميليون تومان در سال است دانش

ای را که به دليل  در نظر بگيريد خانواده
ترين  دستمزدھای ناچيز حتا از تامين ضروری

نيازھای خود ناتوان بوده و کل درآمدشان شايد 
در ماه حتا به يک ميليون تومان نيز به زحمت 

 ۶٠ بيش از ٨۵براساس سرشماری سال .  برسد
درصد جمعيت باVی شش سال تحصي]تی 
حداکثر در حد دوره راھنمايی و ابتدايی دارند و 

. سواد بودند  ھزار نفر کام] بی٨٠٠ ميليون و ٩
 ميليون و ٩ نيز ٩٠براساس سرشماری سال 

 ھزار نفر کام] بی سواد بودند که از اين ٧١٩
 ھزار نفر در رده سنی ۴۵۶تعداد سه ميليون و 

توان  بدين ترتيب می.   سال قرار داشتند۴٩ده تا 

فھميد که بخش بزرگی از جمعيت کشور که 
عموما کارگران و زحمتکشان جامعه و فرزندان 

سواد و يا کم سواد  شود بی ھا را شامل می آن
 .ھستند
ی پايين  ھای اخير و در حالی که به بھانه در سال

بودن نرخ رسمی تورم دستمزد اسمی کارگران 
به ميزان ناچيزی افزايش يافته، در عوض 

چنان  ھای کارگری ھم کاVھای مورد نياز خانواده
براساس اع]م بانک .  شوند تر می با شتاب گران

 ١٨/  ٣ھای تحصيلی   ھزينه٩٢مرکزی، در سال 
 افزايش ٩٣در سال .  درصد افزايش داشته است

ھای تحصيلی برخ]ف نرخ تورم رسمی  ھزينه
 درصد افزايش ٢٣/  ۶شتاب بيشتری گرفته و 

شود تا ساVنه تعداد  اين روند باعث می.  يافت
 .بيشتری از کودکان از حق تحصيل محروم شوند

ھا کودک از حق تحصيل و  محروم شدن ميليون
ھا کودک ديگر از امکانات  محروم شدن ميليون

آموزشی مناسب تنھا يک وجه از مشک]ت 
سيستم آموزشی غلط، .  آموزشی کشور است

ارتجاعی و نامناسب که از افکار ارتجاعی دينی 
و شووينيستی حاکم نيز متاثر است يکی ديگر از 

براساس گزارش .  مشک]ت سيستم آموزشی است
 سال اخير ۶ھای مجلس در طی  مرکز پژوھش

اين به .  اند آموز مردود شده  ميليون دانش۵حدود 
آموزان   درصد دانش۶/  ۵آن معناست که ساVنه 

ھای روشن يک  شوند و اين از نشانه مردود می
 .مانده است سيستم آموزشی ناکارآمد و عقب

آموزان،  جدا از وضعيت وخيم آموزشی و دانش
ھای اصلی  معلمان نيز به عنوان يکی از پايه

آموزش از وضعيت اسفباری برخوردارند که در 
شود،  ھا می عمل باعث کاھش کيفيت کار آن

معلمانی که عموما در مدارس دولتی تدريس 
زندگی زير خط فقر، معض]ت معيشتی، .  کنند می

اجبار به کار دوم ھمه عواملی ھستند که باعث 
 .گردد کاھش کارايی معلم در سر ک]س درس می

ھای معلمان در ارتباط با بھبود فضای  خواست
ھا  آموزشی و وضعيت معيشتی خود که سال

ھمراه با اعتراض ادامه داشته، از سوی دولت 
ھای مختلف ھم چون نبود بودجه  ھمواره به بھانه

ست که  اين در حالی.  مسکوت گذاشته شده است
بخش بزرگی از بودجه صرف نھادھای نظامی، 

ھا ميليارد  ده.  شود امنيتی، جاسوسی، و مذھبی می
دVر نيز تنھا در چند سال اخير صرف 

. ھای دولت در منطقه شده است ماجراجويی
ھای سرکوب و تحميق  دولتی که برای دستگاه

مذھبی ھميشه پول دارد، وقتی به معلمان و 
پولی بلند  اش از بی ھای رسد، ناله آموزان می دانش
 .شود می

ھا کودک از تحصيل و کيفيت  محروم شدن ميليون
بسيار پايين آموزشی در مدارس دولتی در 

ست که حتا بر طبق قانون اساسی جمھوری  حالی
اس]می، تحصيل تا پايان دوره متوسطه بايد 

اش  ھای فقيه و تمامی نوچه اما ولی.  بود رايگان می
رسند دچار  ھنگامی که به اين موضوعات می

ی  شوند، آلزايمری که ھمه آلزايمر تاريخی می
ظالمان و ستمگران تاريخ در اين مواقع دچار آن 

 .شوند می
ھم اکنون ايران از نظر وضعيت آموزشی و حق 
کودکان برای تحصيل يکی از بدترين کشورھای 

در بسياری از کشورھای .  گردد دنيا محسوب می
جھان، حق کودکان برای تحصيل نه در حرف که 

١از صفحه   

 يک با يک برابر نيست
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٣از صفحه   

 يک با يک برابر نيست
گری، بلکه وظايف  ھای نظامی يعنی رشد ھزينه

اصط]ح اقدامات عمرانی  متعدد اقتصادی، و به
"گرفته است را نيز رسماً برعھده از عمران و . 

" رسانی به محرومان سازندگی گرفته تا خدمت
سپاه پاسداران بايد .  اند ھمه از جمله وظائف سپاه

در حيطه فرھنگی و ھنری و توليد فکر ارتجاعی 
نقشی مستقيم داشته باشد، اين نيز نيازمند 

ماجرا اکنون ديگر به .  ھای جديدی است ھزينه
شود که سپاه بايد در  اين مجادله درونی ختم نمی

ای،  به گفته خامنه.  مسائل سياسی دخالت کند يا نه
واحد، بايد يک قدرت سياسی، نظامی و  سپاه درآن

 .اقتصادی باشد
ھم بدان معناست که برخ]ف ادعاھای پوشالی  اين

رژيم "  طلب اص]ح"فريب موسوم به  جناح عوام
که وعده بھبود گران نظم موجود،  و تمام توجيه

اوضاع را در چھارچوب جمھوری اس]می 
تنھا از دامنه اختناق و سرکوب و   نهدھند، می

ھای مردم  وخامت وضعيت مادی و معنوی توده
ايران، کاسته نخواھد شد، بلکه بالعکس، افزايش 

 . خواھد يافت
ای در ت]ش  ای ھم که خامنه اما، امتيازات ويژه

ھای سرکوب و  برای تحکيم قدرت خود به ارگان
تنھا معضلی از معض]ت  نظامی داده است، نه

ھای موجود را حل  رژيم، تضادھا و بحران
 .نخواھد کرد، بلکه تشديد خواھد نمود

ای به زير چتر  پناه بردن روزافزون خامنه
حمايت نيروھای مسلح، نشانه نه قدرت بلکه 

اين ترس، اما نه از جناح .  ضعف و ترس اوست
. ھايی از نمونه آمريکا رقيب است و نه از قدرت

ای اخت]فی ھم با جناح رقيب بر سر  اگر خامنه
روست که توسل  کند، ازآن قدرت سپاه پيدا می

روزافزون به نيروی نظامی و تقويت آن را يگانه 
. بيند ھای آن می راه نجات کليت رژيم و تمام جناح

تابه امروز نيز ھيچگاه خطری نظامی از سوی 
ھای جھانی، اين رژيم را تھديد نکرده  قدرت
آنچه او را .  از اين بابت نيز نگرانی ندارد.  است

ای  مشوش ساخته، خشم، مبارزه و اعتراضی توده
تواند به جنبشی بزرگ تبديل  است که ھرلحظه می
 . رژيم حاکم را درھم بکوبد شود و تمام ارکان

گونه که قدرتمندترين نيروی نظامی  ھمان
نتوانست، رضاخان و پسر او را بر سرير قدرت 

ای برای حفظ  نگه دارد، نيروی مسلحی که خامنه
خود و رژيمش به آن متکی است، با يورش 

ای از ھم خواھد پاشيد و او را به  کن توده بنيان
ھمراه رژيمش به ھمان گورستانی خواھد 

 .فرستاد، که رژيم سلطنتی را فرستاده است
  

ھای جھان از جمله جمھوری اس]می  تمام دولت
 .اند آن را امضا کرده

ی  سازمان ما نيز که برای استقرار جامعه
کند در برنامه خود که در  سوسياليستی مبارزه می

ارتباط با وظايف فوری حکومت شورايی است 
بر آموزش رايگان و اجباری تا پايان متوسطه و 

آموزان از غذا، پوشاک،  مندی تمامی دانش بھره
وسايل تحصيل و اياب و ذھاب به ھزينه دولت 
تاکيد کرده است، آموزش عالی رايگان، 

در عمل نيز به رسميت شناخته شده و ھمين 
اند تا اين حق  داری مجبور شده ھای سرمايه دولت

را در عمل به رسميت شناخته و شرايط را برای 
شکی نيست .  تحصيل عموم کودکان فراھم کنند

ھايی به دليل وجود  که در ھمه جای دنيا تفاوت
طبقات، در آموزش و امکانات آموزشی وجود 
دارد اما در عين حال اين واقعيت نيز وجود دارد 
که به ھر حال در بسياری از اين کشورھا تمامی 

مند ھستند و حتا  کودکان از حق تحصيل بھره
. ھا وجود دارد امکانات آموزشی مناسب برای آن

در بسياری از کشورھای جھان نه تنھا مبلغی 
شود بلکه حتا  بابت شھريه از والدين گرفته نمی

وسايل مورد نياز کودکان از دفتر گرفته تا مداد و 
 .شود ھا قرار داده می خودکار در اختيار آن

در برخی از کشورھا برای کودکان مبالغی از 
شود تا صرف  سوی دولت به والدين پرداخت می

ھای  حتا برای فعاليت.  ھای کودکان شود ھزينه
آموزشی خارج از مدرسه، از ورزش تا موسيقی 
نيز سوبسيدھايی برای اقشار کم درآمد در نظر 

ھا نيز بتوانند تا  شود تا فرزندان آن گرفته می
بسياری از .  ھا شرکت کنند حدودی در اين فعاليت

ھای خارج از درس نظير اردو  مدارس، برنامه
آموزان  کنند که تمامی دانش برگزار می

 خانواده شان در  نظر از موقعيت طبقاتی صرف
ست که در اين  اين در حالی.  کنند ھا شرکت می آن

داری  چون ايران نظام سرمايه کشورھا نيز ھم
اما در اين کشورھا به دليل مبارزات .  حاکم است

طبقاتی و دستآوردھايی که کارگران در طول اين 
اند، برخی از مسايل  مبارزات بدست آورده

چون آموزش کودکان تا حدود زيادی بھبود  ھم
يافته است، به طوری که نه تنھا در اين کشورھا 

 سالگی ١۶آموزش رايگان است، بلکه تا سن 
باشد و اگر کودکی به مدرسه  اجباری نيز می

نرود حتما از سوی مقامات شھری اين موضوع 
پيگيری شده و والدين اجازه ندارند تا مانع رفتن 

اما در ايران که .  شان به مدرسه شوند کودکان
ھا را از تمامی  دولت جمھوری اس]می توده

ھای  حقوق خود محروم ساخته و خواست
ھای کار و زحمت را با سرکوب پاسخ  توده
دھد، موضوع کام] برعکس است و ھر ساله  می

تعداد بيشتری از فرزندان کارگران و زحمتکشان 
سوادی و  از حق تحصيل محروم شده و به بی

 .شوند سوادی محکوم می کم
گر و  دولت جمھوری اس]می که دولتی سرکوب

باشد، ثابت کرده است که ھيچ ت]شی  متجاوز می
برای بھبود وضعيت آموزشی نخواھد کرد و تا 
زمانی که بر سرير قدرت قرار دارد سال به سال 
شرايط آموزشی برای فرزندان کارگران و 

اگر ھم پولی در .  زحمتکشان بدتر خواھد شد
بساط باشد، پولی که باز حاصل کار و دسترنج 

ھای دستگاه عظيم  کارگران است، صرف ھزينه
گونه که  سرکوب و بوروکراسی خواھد شد، ھمان

 .ھای ساليانه شاھد آن ھستيم در بودجه
حق تحصيل کودکان که جمھوری اس]می 

کند امروز يکی  گونه وقيحانه آن را نقض می اين
ی کودکان در  ترين حقوق شناخته شده از بديھی

جھان است که در کنوانسيون حقوق کودک  نيز 
ھا  به صراحت منعکس شده و بر وظايف دولت

ای که  نامه پيمان.  برای تحقق آن تاکيد شده است

٢از صفحه   

اس]ميستی رژيم و دخالت  طلبان پان توسعه
سياسی و نظامی در کشورھای ديگر نيز تأکيد 

"کرد و ادامه داد ازجمله وظايف سپاه، تأمين : 
امنيت داخلی و خارجی است و اگر امنيت 
خارجی وجود نداشته باشد و در خارج از 
مرزھا، جلوی دشمن گرفته نشود، امنيت داخلی 

 ."ھم از بين خواھد رفت
چنين بار ديگر سران جناح رقيب را از  وی ھم
کوشند مناسبات رژيم را با دولت  که می اين

: آمريکا بھبود بخشند، موردحمله قرارداد و گفت
تنھا فايده ندارد، بلکه ضرر  مذاکره با آمريکا نه"

ھم دارد و اين موضوع با استدVل به مسئوVن 
شده و آنان نيز پاسخی  سطوح باVی کشور گفته

 ."در رد آن نداشتند
ازاين سخنرانی، فرمانده سپاه پاسداران،  پس
ھمه حمايتی که از سپاه شده است،  پاس اين به

اطمينان داشته : "ای را بوسيد و گفت دست خامنه
ای که  ھای شجره خبيثه ھا و سرشاخه باشيد، ريشه

ھای آمريکا را در کشور نفوذ  بخواھد سياست
 ." دھد، قطع خواھد شد
ای، اکنون ديگر دست سپاه  با اين سخنرانی خامنه

پاسداران در پيشبرد آنچه که درگذشته غيررسمی 
تواند آشکار  و غيرمستقيم بود، بازتر است و می

ای را پيش  ھای مدنظر خامنه و رسمی سياست
سپاه پاسداران مسئول دفاع از امنيت داخلی .  برد

برای انجام اين وظيفه، .  و خارجی رژيم است
دار وظائف چندين وزارتخانه در درون سپاه  عھده
وظيفه پليس و وزارت اط]عات و دستگاه .  است

. قضائی رژيم را خودبرعھده گرفته است
دستگيری مردم، بازجويی و شکنجه و زندان 

ھای  سپاه زندان.  وظيفه رسمی سپاه شده است
. طور رسمی خواھد داشت ويژه خود را کام]ً به

مقابله با اعتراضات خيابانی مردم وظيفه رسمی 
وظيفه بسيار مھم "که سپاه  ازآنجايی.  سپاه است

را نيز بر عھده دارد، کار "  امنيت فرھنگی
وزارتخانه سانسور موسوم به ارشاد را نيز انجام 

امنيت "جلوی ھر آنچه را که خ]ف .  خواھد داد
امنيت خارجی .  است خواھد گرفت"  فرھنگی

رژيم ھم که تا دخالت سياسی و نظامی در 
يابد، بر عھده سپاه  کشورھای ديگر بسط می

دار وظائف اقتصادی متعدد نيز  سپاه عھده.  است
 . ھست

با اين قدرت و وظايف گسترده، روشن است که 
تری از  پس بايد سھم بزرگ سپاه پاسداران ازاين

ھا را نيز دريافت  درآمدھای نفتی دولت و ماليات
ای بايد  ی خامنه رو که به گفته کند، نه صرفاً ازآن

روز استحکام يابد و اين  قدرت دفاعی روزبه

 ای ی خامنه نقش نيروھای مسلح در تحکيم قدرت مطلقه

دگرگونی بنيادی و انق]بی در نظام آموزشی، 
برقراری نزديک ترين  پيوند بين مدرسه و کار 
اجتماعی مولد، تلفيق آموزش نظری و عملی، 

ھای  جدايی دين از آموزش و ممنوعيت آموزش
دينی در مدارس از ديگر موارد ذکر شده در اين 

تامين امکانات ورزشی و تفريحی .  برنامه ھستند
و بھبود فوری سطح معيشت کارگران و 
زحمتکشان از جمله معلمان از ديگر وظايف 

 .فوری حکومت شورايی خواھد بود
 
 



 ۵ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 )٢(علی ربيعی و س�خی نھايی قانون کار
 !دربرابر تعرض سرمايه بايد ايستاد

. توقيف، کارگر به سر کارخود باز می گردد
دراص]حيه دولت تبصره ای به شرح زير به اين 

 .ماده افزوده شده است
چنانچه توقيف کارگر منجر به   -تبصره" 

مجازات سه ماه حبس يا بيشتر شود، کارفرما 
تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق  می

سنوات به ازای ھر سال سابقه کار معادل يک ماه 
در صورت مجازات .  آخرين حقوق، فسخ نمايد

ھا، کارگر  کمتر از ميزان فوق يا ساير مجازات
السعی به کار سابق باز  بدون دريافت حق

 ."گردد می
اص]حيه دولت به کارفرما اين اختيار را می دھد 
که قرارداد کار کارگرتوقيف شده که منجر به 
مجازات سه ماه حبس شده را فسخ و او را اخراج 

اين تبصره به ھمان نسبت که دست کارفرما .  کند
دراخراج کارگرمعترض را بازتر می کند، دست 
کارگران برای دست زدن به اعتراض را می 

اگراين نکته را درنظر آوريم که درطی يکی .بندد
دوسال اخير صدھا کارگرمبارز و فعال اعتصاب 
باشکايت کارفرما به دادگاه احضارشده و بعضاً 
مورد محاکمه قرارگرفته اند، به اھميت افزوده 

 قانون کار بھتر پی ١٧شدن اين تبصره برماده 
 . می بريم
 يکی ديگر ازمواردی که طبقه سرمايه  :٢١ماده 

دارحاکم از ديرباز درصدد تغيير آن بوده است، 
قانون کار پيرامون شرايط يا طرق خاتمه ٢١ماده 

قرارداد کار است، به نحوی که کارفرما شرايط 
خاتمه قراردادکار را خود تعيين کند و قانوناً از 

 .حق فسخ يکجانبه قرارداد برخوردار باشد
 قانون کار گفته شده است قرارداد ٢١در ماده  

 –الف :  يابد کار به يکی از طريق زير خاتمه می
از کار   -ج.  بازنشستگی کارگر  -ب.  فوت کارگر

انقضاء مدت در قرارداد   -د.  افتادگی کامل کارگر
کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی 

پايان کار در قراردادھايی که مربوط به   -ه.  آن
 .استعفای کارگر -و. کار معين است

اما دردوره احمدی نژاد و درجريان تصويب 
قانون رفع برخی موانع توليدی و سرمايه "

دوبند ديگرنيز موقتاً  به آن اضافه شد که "  گذاری
") ط("ونيز بند ديگری ")  ح("  و")  ز("اين دوبند

دراص]حيه دولت روحانی و وزيرکار او به 
 قانون ٢١شرح زير درنظرگرفته شده و به ماده 

 :کار اضافه شده است
 . توافق بين کارگر و کارفرما -ز 
کاھش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر   -ح

 –الزام قوانين و مقررات يا شرايط اقتصادی 
اجتماعی و سياسی و يا لزوم تغييرات گسترده در 
فناوری منجر به تعطيلی تمام و يا بخشی از کار 

 .شود
فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی   -ط

 .کارگاه
يعنی خاتمه قرارداد کار به )  ز(در مورد بند 

اصط]ح با توافق بين کارگر و کارفرما، بايد 
گفت در کشوری که کارگر از  حقوق اوليه و 

ھای طبقاتی  دموکراتيک  و از حق ايجاد تشکل
توافق کارگر و "خود محروم است، اين عبارت 

فريبانه  پردازی عوام صرفاً يک عبارت"  کارفرما
اوVً بسيار بعيد است .  و توخالی بيش نيست

کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال 
ھای زندگی خود را فراھم کند و  تواند ھزينه نمی

آورد، آن ھم با وجود   می به شغل دوم و سوم روی

رفع موانع "    و درجران تصويب Vيحه٩٣سال 
"  توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور

 .دوتبصره ديگر نيز به آن اضافه شد
قرار دادھای با بيش از سی روز بايد   -٣تبصره 

به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط 
وزارت کار وامور اجتماعی در چھار چوب 
قوانين ومقررات تھيه ودر اختيار طرفين قرار 

 .می گيرد، باشد
کارفرمايان موظفند به کارگران با     -۴ تبصره

قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزايای 
قانونی پايان کاربه مأخذ ھرسال يک ماه آخرين 

 .مزد پرداخت نمايند
درVيحه پيشنھادی دولت تبصره ھای  يک و سه 

با حذف اين .  و چھار ازاين ماده حذف شده اند
تبصره ھا درواقع محدوديت زمانی برای قرار 
داد ھای موقت منتفی می شود، التزام کارفرما به 
انعقاد قرارداد مکتوب و قانونی ازميان برداشته 

حذف تبصره سه، نه فقط ازاين بابت که .می شود
کارفرما ھنگام پايان  کار مزايای قانونی کارگر 
به ازای ھرسال يک ماه آخرين مزد را به کارگر 
نمی پردازد به سود کارفرماست بلکه ازاين جھت 
که اخراج کارگر را نيز آسان تر می کند چرا که 
کارفرما Vزم نيست ھنگام اخراج پولی به کارگر 

دريک جمله با .  بپردازد نيز به سود کارفرماست
حذف اين تبصره ھا از ماده ھفت قانون کار، 
دست سرمايه دار برای انعقاد قراردادھای موقت 
يک ماھه وحتا چند روزه و سفيد امضا بازتر و 
اختيارات کارفرما برای اخراج کارگرازاين که 

 .ھست  زيادتر می شود
 در اين ماده قيد شده است که در :١٠ماده 

قرارداد کار، ع]وه بر مشخصات دقيق طرفين، 
موارد ديگری مانند، مزد، محل انجام کار، تاريخ 

) ز(تا )  الف(  انعقاد قرارداد که طی بندھای
مشخص شده است، بايستی در قرارداد کار ذکر 

"شود اين ماده گفته می)  ج (در بند .  شود  –ج : 
در ".  ھا ساعات کار، تعطي]ت و مرخصی

اص]حيه دولت بند ج از اين ماده حذف شده 
بدين ترتيب دست کارفرما در اين مورد که .  است

تری از کارگر کار بکشد، از  ساعات کار طوVنی
زمان استراحت و مرخصی و تعطي]ت کارگر 
بزند و حتا کارگر را در روزھای تعطيل به کار 

با حذف اين بند، .  وادار کند، کام] باز شده است
 خواھد  کارفرما بطور يک جانبه، خود تعيين

کرد، کارگر چند ساعت در روز کار کند و اساسا 
از مرخصی و تعطي]تی برخوردار باشد يا 

 !نباشد
اين ماده درمورد قرار داد کار   :١٧ماده  

: ١٧ماده  ."  ست که توقيف می شوند  کارگرانی 
قرارداد کارگری که توقيف می گردد و توقيف 
وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود در مدت 
توقيف به حال تعليق در می آيد و کارگر پس از 

 ."رفع توقيف به کار خود بازمی گردد
برپايه اين ماده، کارگر به ھر دليلی که توقيف 

که اين توقيف به محکوميت و   شده باشد، مادام
صدورحکم منجرنشده است، مستقل از مدت 
توقيف، قرارداد کار تعليق می شود و پس از رفع 

بحث بر سر قانون کار و ت]ش طبقه حاکم و 
کارگزاران آن برای تغيير اين قانون به زيان باز 

ترين موضوعاتی  ھم بيشتر کارگران، يکی از مھم
است که در سال پايانی رياست جمھوری 

و کل رژيم را به "  دولت تدبير و اميد"روحانی، 
علی ربيعی وزيرکار حسن .  چالش کشيده است

ھای پيشين و ارائه  روحانی، در ادامه ت]ش
 به مجلس ارائه داده و ھر بار ٩٣لوايحی که سال 

اين يا آن بند و تبصره و ماده قانون کار را 
دستخوش تغيير کرده است، اين بار 

ای را تحويل مجلس داده که ناظر بر  "اص]حيه"
تغيير يک يا چند بند و تبصر قانون کار نيست، 
. بلکه ھدف آن ُمثله کردن کامل قانون کار است

که اوائل مرداد ماه سال "  اص]حيه قانون کار"
جاری و در سکوت خبری کامل تحويل مجلس 

ای است که "اص]حيه"شد، در واقع عينا ھمان 
نژاد به مجلس داده  ھای پايانی دورۀ احمدی در ماه

شده بود و به علت مخالفت گسترده با آن، مجلس 
جرأت نکرد اين Vيحه اص]حی را در دستور 
 .کار خود قرار دھد و آن را به کابينه  بازگرداند

 است و ٩۵/  ۵/  ٣اين Vيحه که تاريخ چاپ آن 
 مورد ٨۶در سايت ايلنا انتشار يافت، مشتمل بر 
ھا، بندھا و  تغيير و يا کم و زياد کردن ماده

ھای قانون کار است که به غيراز فصل  تبصره
شود و  اول، تمام فصول قانون کار را شامل می

 مورد در ١٣ مورد در فصل دوم ١۵از جمله 
 مورد در ٧ مورد در فصل چھارم ١٣فصل سوم 

 مورد در فصول ششم الی ٢٩فصل پنجم و 
 .گيرد دوازدھم قانون کار را دربرمی

 ٣٢پرداختن به تمام مواردی که در Vيحه 
ای دولت آمده است، نيازمند نوشتن جزوه  صفحه

مفصلی است و در ھرحال در حجم مقاVت 
ترين  پرداختن حتا به مھم.  گنجد نشريه کار نمی

موارد آن نيز ممکن است حجم مقاله را ازحد 
با اين وجود از آن جا که تمام .  معمول زيادتر کند

دار برای  ھا و تعرضات پيشين طبقه سرمايه   ت]ش
تغيير قانون کار، در Vيحه کنونی دولت تمرکز و 
انعکاس يافته است و درگيری و کشاکش ميان 

ھا، بر سر  داران و دولت آن کارگران و سرمايه
کننده پا  قانون کار، به مرحله نھايی و تعيين
ترين و  گذاشته است، ضروری است که مھم

ترين تغييرات مورد نظر دولت و وزارت  برجسته
 .کار آن را از نزديک مورد بررسی قرار دھيم

 ماده ھفت قانون کار درمورد قرارداد :٧ماده 
"کار است قرارداد کار عبارتست از   -٧ماده . 

قرارداد کتبی يا شفاھی که به موجب آن کارگر 
در قبال دريافت حق السعی کاری را برای مدت 
موقت يا مدت غير موقت برای کارفرما انجام 

 .اين ماده درآغاز دو تبصره داشت." دھد می
حداکثر مدت موقت برای کارھايی که   -١تبصره  

طبيعت آنھا جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت 
کار وامور اجتماعی تھيه و به تصويب ھيات 

 .وزيران خواھد رسيد
درکارھائی که طبيعت آنھا جنبه  - ٢ تبصره 

مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد 
 .شود ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می



 ۶ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ۶
۵از صفحه   

 )٢(علی ربيعی و س�خی نھايی قانون کار
 !دربرابر تعرض سرمايه بايد ايستاد

به .  شود گيری می مطرح ودر مورد آن تصميم
عبارت ديگر در Vيحه دولت موضوع تذکرات 
کتبی، اع]م نظر مثبت شورای اس]می کار و يا 
ھيئت تشخيص برداشته شده و مسئله اخراج 

کميته کارگر، صرفاً به تشخيص و تصميم 
 واگذار شده وعواملی که می توانست انضباطی

موجب کندی يا بازدارندگی فسخ قررداد و اخراج 
کارگرشود، از سر راه کارفرما برداشته شده 

 .است
 از ديگر تغييرات بسيار مھم قانون :۴١ماده 

داران   و تدارک سرمايه۴١کاری ماده  کار، دست
ھا برای انجماد دستمزدھا و قانونی  و دولت آن

 قانون کار فعلی، ۴١بر طبق ماده . کردن آن است
شورای عالی کار موظف است ھمه ساله ميزان 
حداقل دستمزد را با توجه به ميزان تورمی که از 

. شود، تعيين کند طرف بانک مرکزی اع]م می
بر طبق ھمين ماده اين ميزان حداقل دستمزد بايد 

ھای  يک خانوار  ای باشد که ھزينه به اندازه
اما در Vيحه اخير دولت، .  کارگری را تامين کند

ع]وه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به 
سپرده است،اوVً "  ص]ح قانونی يک مرجع ذی"

بند دوم اين ماده را که در آن تصريح شده حداقل 
زندگی يک "دستمزد بايد به اندازه ای باشد تا 

،  بايک تردستی و "خانوار کارگری را تأمين کند
" تأمين حداقل معيشت کارگری"نوک قلم، به 
ثانياً يک شرط يا معيار سوم و .  تبديل شده است

شرايط اقتصادی "گل وگشادی تحت عنوان 
به .  نيز به اين دو معيار اضافه شده است"!  کشور

عبارت ديگر دولت و شورای عالی کار آن 
موظف ھستند ھر ساله ھنگام تعيين حداقل 

را نيز در "  شرايط اقتصادی کشور"دستمزدھا 
 !نظر بگيرند

نيازی به توضيح نيست که با اين تغييرات و 
شرايط "افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسير 

 و ۴١به عنوان يک بند به ماده "  اقتصادی کشور
به عنوان يکی از معيارھای تعيين حداقل دستمزد 
که معلوم نيست چيست و چه مرجعی بايد آن را 
تشخيص بدھد، اين امکان برای شورای عالی 

شود که ھر طور  کار و طبقه حاکم فراھم می
دولت و .  خواستند در مورد دستمزدھا عمل کنند
تواند ادعا کند  شورای عالی کاِرآن ، با اين بند می

فرضاً مناسب نيست و "  شرايط اقتصادی کشور"
وخيم است، دچاربحران و رکود است ، مقاومتی 
است، شبه جنگی است و غيره و غيره و با اين 

ھا از افزايش ھمان چندر قازی که ھر ساله  بھانه
شود، خودداری  به حداقل دستمزد اضافه می

 .نموده و انجماد دستمزد ھا را قانونی کند
ھا به  ع]وه بر اين موارد که ھر يک از آن

تنھايی در حکم خاک سپاری قانون کار است، 
موارد ديگری نيز در اص]حيه وزارت کار 
روحانی به سرپرستی علی ربيعی، به زيان 

داران دچار تغيير شده  کارگران و به سود سرمايه
 .است
 کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا ٢٣ماده در 

ھای ناشی از فوت، بيماری،  مستمری
بازنشستگی، بيکاری، تعليق، از کار افتادگی، 

در اص]حيه .  تابع قانون تامين اجتماعی است
جديد، تامين اجتماعی حذف شده و حقوق کارگر 
تنھا به حق سنوات خ]صه شده و به کارفرما 

 مکرری که به ٢۴ماده در .  حواله داده شده است
اند  قانون کار افزوده شده، کارفرمايان موظف شده

اخير دولت بر آن تاکيد شده ، حذف سازمان 
تامين اجتماعی و وظايف آن و يا محدود و کم 
رنگ شدن اين وظايف در قانون کار و در قبال 

 قانون کار فعلی، ٢٢طبق ماده .  کارگران است
در پايان کار و خاتمه قرارداد، مث] در صورت 
بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و يا استعفای 
کارگر، کليه مطالبات کارگر مربوط به دوره 
اشتغال کارگر، به او و در صورت فوت کارگر 

در تبصره .  شود به وراث قانونی وی پرداخت می
تا تعيين تکليف وراث "  اين ماده تاکيد شده است 

قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری 
مستمری توسط سازمان تامين اجتماعی، اين 
سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق 
متوفی به ميزان آخرين حقوق دريافتی، به طور 

الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت  علی
اما در Vيحه اص]حی ."  تکفل وی اقدام نمايد

از تبصره اين "  سازمان تامين اجتماعی"دولت، 
ماده به طور کلی حذف شده و به جای آن 

آورده شده است که اين "  ای ذيربط صندوق بيمه"
درواقع به معنای فرستادن کارگران به سمت 

اين يعنی آن که !  ھای بيمه خصوصی است شرکت
کارگری که بعداً قرار است پس از فوتش، سه ماه 

به "  ای ذيربط شرکت بيمه"حقوق وی توسط 
عائله تحت تکفل او پرداخت شود، قب]ً بايد از 
زير پوشش تأمين اجتماعی درآورده شده باشد و 

قرار "  ای ذيربط شرکت بيمه"زير پوشش آن 
ای اين  گرفته باشد که بعداً بتواند از مزايای بيمه

 .شرکت استفاده نمايد
ھمين ھدف مذبوحانه دولت يعنی حذف سازمان  

تامين اجتماعی از اين معادVت و کوچاندن 
ھای بيمه  اجباری کارگران به سمت شرکت

 قانون کار نيز ١۴٨ماده خصوصی، در تغيير 
بر طبق اين ماده، کارفرمايان .  شود ديده می

موظف اند بر اساس قانون تامين اجتماعی نسبت 
. به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند

ھای  ساير صندوق"اما در Vيحه جديد دولت 
به عبارت ديگر !  نيز اضافه شده است"  ای بيمه

تواند از بيمه نمودن کارگران در  کارفرما می
سازمان تامين اجتماعی خودداری و آنان را به 

ھای بيمه  ای يعنی شرکت ھای بيمه ساير صندوق
موضوعی  که باسياستھای .  خصوصی حواله دھد

نئوليبرالی دولت و کاھش خدمات دولتی از جمله 
در زمينه بھداشت و درمان و خصوصی سازی 

 .اين خدمات کام] منطبق است
اين ماده درمورد قصورکارگر نسبت به :٢٧ماده 

انجام وظايف محوله ، نقض آيين نامه ھای 
انظباطی و فسخ قرردادکار و اخراج کارگر 

  قانون ٢٧بر طبق ماده.  درھمين رابطه است
کار، اگر کارگر در انجام وظايف محوله قصور 

نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات  و يا آئين
کتبی، نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت 
اع]م نظر موافق شورای اس]می کار، قرارداد 

در صورتی .  کار را فسخ و کارگر را اخراج کند
که شورای اس]می کار در اين کارگاه وجود 
نداشته باشد، اع]م نظر مثبت ھيئت تشخيص 

اما بر طبق Vيحه اص]حی دولت، .  ست ضروری
 کارگاه کميته انضباطیکارگران در "  تخلفات"

 بيکار ، کار خويش را رھا کند و  حدود ده ميليون
! خواستار فسخ قرارداد و اخراج خويش گردد

کاره  دار ھمه ثانياً در جايی که کارفرما و سرمايه
ھای سرکوب آن  است و از سوی دولت و ارگان

مورد حمايت ھمه جانبه قرار دارد و با ھزار و 
يک وسيله از ارعاب و تھديد گرفته تا اعمال 

تواند کارگری که در  فشار و تطميع و فريب می
بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با 

بکشاند و قرارداد "  توافق"زور و اجبار به پای 
وی را فسخ کند، توافق بين کارگر و کارفرما، 

 .معنايی بيش نيست حرف پوچ و بی
 به کارفرما ٢١افزوده شده به ماده )  ح(اما دربند

اين اختيار و اين حق داده شده است که به بھانه 
کاھش توليد يا تغييرات ساختاری يا لزوم 
تغييرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به 

اين .  جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند طور يک
بند درواقع ازدوره احمدی نژاد به مرحله اجرا 

داران در  گذاشته شده و بر ھمين پايه ، سرمايه
ظرف اين چند سال صدھاھزار کارگر را اخراج 

با توجه به بحران و .  اند و به خيابان پرتاب نموده
رکود اقتصادی و با توجه به اين نکته که بسيار 
از واحدھای توليدِی ھنوز تعطيل نشده، زير 

کنند و با کاھش توليد  ظرفيت خود توليد می
روبرو ھستند، پوشيده نيست که وجود اين بند، 
تصويب نھايی در قانون کار و اجرای آن، چه 

تواند برای  باری می عواقب وحشتناک و فاجعه
 .کارگران در پی داشته باشد

يعنی )  ط(، بند )ح(و )  ز(تر از بندھای  اما مھم
واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به 

 کارگاه و کارخانه و به تشخيص کميته انضباطی
بر طبق اين بند ، .  و تصميم اين کميته است

 کارخانه يا کارگاه کميته انضباطیست  کافی
تشخيص بدھد و يا تصميم بگيرد که قرارداد ف]ن 

بايد فسخ شود و اين   –به ھر دليل   –کارگر 
تشخيص و تصميم به اجرادرآيد، يعنی کارگر 

 !اخراج شود
دراص]حيه علی ربيعی که خود ازمھره ھای 

کميته ھای امنيتی درجه اول نظام است، برنقش 
 کارگاه و کارخانه تأکيد زيادی شده انظباطی
اين کميته ھا، کميته ھای پنج نفره ای ھستند .است

مرکب از دونفر از طرف کارفرما، يک نفر از 
طرف سرپرستان کارخانه و دونفر ازطرف 

صرف نظر از نقش و .شورای اس]می کار
ماھيت ضد کارگری اعضای شورای اس]می، 
ازآن جا که سرپرستان کارخانه نيز با نظرمستقيم 
کارفرما تعيين و انتخاب می شوند، بنابراين 
روشن است که تصميم گيری دراين کميته ھا 
درمورد فسخ قراردادکار و اخراج کارگر، 

گونه تغيير  اگر حتا ھيچ.  دردست کارفرماست
ديگری در قانون کار صورت نگيرد، تصويب 

 و ٢١ھمين دو بند و اضافه شدن آن به ماده 
اجرای آن که اختيارات کارفرما برای اخراج 

العاده افزايش و ضمانت شغلی  کارگر را فوق
کارگر را به منتھا درجه کاھش داده و به زير 

ست تا فاتحه قانون کار  رساند، کافی صفر می
 !خوانده شود

يکی ديگر از تغييراتی که در Vيحه   :٢٢ماده 
٧درصفحه   



 ٧ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ٧

١از صفحه   

 )٢(علی ربيعی و س�خی نھايی قانون کار
 !دربرابر تعرض سرمايه بايد ايستاد

ای کارگران نيز رعايت نشده و زيرپا گذاشته    پايه 
اگرچه در ھمين قانون کار فعلی نيز  .  شده است 

کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ايجاد  
ھای مستقل و مشارکت و مداخله در اموری    تشکل 

اند و ضمانت    مانند تعيين حداقل دستمزد محروم 
ھا به ھيچ گرفته شده، قراردادھای موقت و    شغلی آن 

پيمانی عموميت يافته و در يک جمله اين قانون يک  
داران و کارفرمايان تنظيم يافته    سره به سود سرمايه 

است، با اين وجود اين واقعيت آنکار ناپذير است که  
تصويب و اجرای آن در شرايط سياسی و توازن  

 .قوای طبقاتی معينی بر طبقه حاکم تحميل شد 
غم اين    رغم ارتجاعی بودن  قانون کار رژيم و به   به 

موضوع که دربسياری ازموارد ، آن جا  که می  
توانسته اندکی به سود کارگران تمام شود اجرائی  
نشده است ، با اين  وجود باب طبع و مورد رضايت  

مبارزه بر سر قانون  .  سرمايه داری ايران نيست  
ھای مھم مبارزه طبقه    کار اکنون به يکی از عرصه 
دار و مرتجعين حاکم    کارگر ايران عليه طبقه سرمايه 

قانون کار در ھر جامعه معين  .  تبديل شده است 
ست که در    دھنده آن روابطی   داری، انعکاس   سرمايه 

روند طوVنی مبارزه طبقاتی ميان کارگران و  
داری ايجاد    داران در چارچوب نظام سرمايه   سرمايه 

داران و مرتجعين    در يک سو، سرمايه .  شده است 
کنند با تھيه و تصويب    قرار دارند که سعی می 

قوانينی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار  
کارگران بيفزايند ، نظام بردگی مزدوری را به  
وسيله بندھای قانون تحکيم و تثبيت کنند ، حتا اگر  

چه را که کارگران در پروسه مبارزه    بتوانند آن 
ھا درآورند و    اند از چنگ آن   طبقاتی به دست آورده 

تری را بر کارگران تحميل    گيرانه   مناسبات سخت 
طبقه  .  در قطب ديگر، طبقه کارگر قرار دارد .  کنند 

کارگر اگرچه در اساس خواھان براندازی نظام  
داری و استقرار سوسياليسم و محو استثمار    سرمايه 

داری    و طبقات است، اما مادام که ھنوز نظام سرمايه 
برقرار است،نمی تواند نسبت به مسائل و مطالبات  

Vجرم عليه طبقه  .  روزمره خود بی تفاوت بماند  
دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی    سرمايه 

خود در چارچوب ھمين نظام نيز دست به مبارزه  
کند    زند و در جريان مبارزه طبقاتی، سعی می   می 

دار و دولت اين طبقه را وادار به    طبقه سرمايه 
. نشينی کند و از شدت فشار و استثمار بکاھد   عقب 

ست که کارگران    در جريان ھمين مبارزه طبقاتی 
داران را مجبور سازند تا    کنند سرمايه   سعی می 

دستاوردھای مبارزات کارگری را به رسميت  
بشناسند و آن را به نحوی در قوانين خود ازجمله  

ھمان گونه که  .  قانون کار نيز منعکس سازند 
ھای    خواھند اھداف و سياست   داران می   سرمايه 

خويش عليه کارگران را به وسيله قانون خويش  
ست که کارگران نيز بخواھند    تحکيم بخشند، بديھی 

ھا عليه استثمارگران شکل    ھای معين آن   پيشروی 
چرا که طبقه کارگر مادام که  .  قانونی به خود بگيرند 

 را براندازد و    ھنوز نتوانسته است سلطه سرمايه 
بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که ھنوز در  

برد، ضمن مبارزه عليه    اسارت سرمايه به سر می 
نظم سرمايه، از طريق اين که خواستار قانونی باشد  

اش در آن    که مطالبات و دستاوردھای مبارزاتی 
تواند در مبارزه خود عليه    ملحوظ شده باشد نيز می 

ھايی ايجاد کند تا در عين    دار، گشايش   طبقه سرمايه 
حفظ  و تثبيت دستاوردھای خويش، مبارزه برای  

تر و مبارزه برای واژگونی    کسب دستاوردھای بيش 
 )پايان !(تمام نظم موجود را  به جلو سوق دھد 

 
 
 

 

ممانعت کارفرما از ورود بازرسان کار به کارگاه  
است، کارفرما به جريمه نقدی و در صورت تکرار  

در  .  شود    روز محکوم می ١٢٠  تا  ٩١ آن به حبس از  
حذف  "   روز ١٢٠  تا  ٩١ حبس از  "اص]حيه دولت  

و به جريمه نقدی اکتفا شده است تا کارفرمای خاطی  
 .را از خطر حبس نجات دھد 
ی که  "اص]حيه قانون کار "در سرتاسر و در بندبند  

دولت درصدد تحميل آن بر کارگران است،  
    چون و چرا از منافع حداکثری سرمايه   طرفداری بی 

و ضديت حداکثری با منافع کار چنان شديد و غليظ  
و آشکار و ت]ش کارگزاران سرمايه برای تشديد  

حقی و استثمار برده وار کارگران چنان عيان    بی 
ھای    است که حتا صدای برخی از اعضای تشکل 

ارتجاعی و کارگزاران نظم حاکم را نيز درآورده  
دار حاکم و    تغييرات مورد نظر طبقه سرمايه .  است 

ای است که اگر نه تمام اين Vيحه    مجريان آن بگونه 
ضدکارگری، بلکه تغييرات مربوطه تنھا در فصول  
دوم و سوم قانون کار به تصويب برسد، ديگری  

 سال پيش به تصويب  ٢٧ اثری از قانون کاری که  
ماند و قانون کار به چيزی درحد    رسيد باقی نمی 

قانون کار توکلی استحاله يافته و مناسبات کار، به  
داری،    مناسباتی درحد قرون وسطی و دوران برده 

 .شود   بازگشت داده می 
    ست که برنامه بانک جھانی و صندوق   اين واقعيتی 

ھای اقتصادی نئوليبرال در    المللی پول و سياست   بين 
تر    جانبه   تر و ھمه   دورۀ حسن روحانی، بسی گسترده 

ھای پيشين به مرحلۀ اجرا گذاشته شده    نسبت به دوره 
يکی از ملزومات اوليه و حتمی اين برنامه و  .  است 

ھا، تعرض به حقوق و معيشت طبقه کارگر    سياست 
حق و    و تامين کار ارزان و کارگر خاموش بی 

روحانی بيش از سه سال پشت در  .  حقوق است 
، منتظر جواز  )WTO(سازمان تجارت جھانی  

دولت جمھوری اس]می در  .  ورود به آن است 
ھای بانک    ھا و سرمايه   انتظار اعتبارات مالی، وام 

پيش شرط  .  المللی پول است   جھانی و صندوق بين 
برخورداری از امکانات و اعتبارات مالی اين  
موسسات و انحصارات مالی بزرگ اما عضويت  
در سازمان تجارت جھانی است و يکی از شروط  

استاندارد  "اصلی عضويت در اين سازمان نيز  
حقوقی مطلق بر    بخوان تحميل بی   –قوانين  "  سازی 

. از جمله و بويژه قانون کار است   –کارگران  
سرمايه زمانی به دعوت ھای پی درپی روحانی  
اعتنا می کند و روی خوش و رضايت نشان  

از ھرگونه قانون  "  آزاد "دھد، که درمناسبات کار    می 
و محدوديت و قيد و بندی، ارادۀ بی چون و چرای  

نيز با  "  اص]حيه قانون کار . "خويش را اعمال کند 
تمام ت]ش  .  چنين ھدفی به مجلس داده شده است 

حسن روحانی و وزارت کار آن اين است که  
نژاد ناتمام مانده،    ای را که از دورۀ احمدی   وظيفه 

 .تمام و کمال به انجام برساند 
اما طبقه کارگر ايران در برابر اين تعرض  

برانداز ساکت نخواھد نشست و در برابر    خانمان 
برندگان به حقوق و معشيت خويش، خواھد    يورش 
 .ايستاد 

بر کسی پوشيده نيست که در قانون کار فعلی نيز  
ھای سياسی و صنفی طبقه    ترين خواست   اساسی 

ھای معمول در    کارگر پايمال شده و حتا نرم 
داری اروپايی در زمينه حقوق    کشورھای سرمايه 

ھای سپرده بلند    حق سنوات کارگران را به حساب 
شود واريز    مدت نزد موسسات مالی که افتتاح می 
بينی شده در    کنند که کارگر جز در موارد پيش 

که معلوم نيست چيست    –نامه اجرايی اين ماده    آئين 
صرفا در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی    –

افزوده  .  مجاز به برداشت از حساب خويش است 
شدن اين بند به قانون کار، به معنای بلوکه شدن حق  

ھا و در دست    سنوات کارگران در بانک 
اين موضوع مورد اعتراض  .  داران است   سرمايه 

  ٧٨ ماده  در  .  شديد کارگران قرار گرفته است 
ھای    مکرری که به قانون کار اضافه شده، زمينه 

نشينی بر زنان سرپرست خانوار فراھم    تحميل خانه 
به موجب اين ماده زنان سرپرست  .  شده است 

توانند تمامی ساعات    خانوار با توافق کارفرما می 
کار ھفتگی يا قسمتی از آن را به صورت دورکاری  

با افزوده شدن و اجرای اين ماده، نه فقط  .  انجام دھند 
نشين    ھای کار حذف و خانه   کارگران زن از محيط 

يابد، بلکه    شوند و دورکاری رسميت می   می 
ھا از قبيل گرما،    دار در بخشی از ھزينه   سرمايه 

برق، انرژی، نگھداری ساختمان و امثال آن  
تر اين    کند يا به عبارت درست   جويی می   صرفه 
بند ب  مطابق  .  اندازد   ھا را بر دوش کارگر می   ھزينه 
 پيرامون مقررات و شرايط کارآموزی،  ١١٢ ماده  

  ١۵ ھا از    شود که سن آن   کارآموز به افرادی گفته می 
در  .   سال بيشتر نباشد ١٨ تر نبوده و از    سال کم 

اص]حيه پيشنھادی دولت، شرايط سنی کارآموز  
اين تغيير کوچک اما دربرگيرندۀ  .  حذف شده است 

دار است چرا که از    ای بزرگ برای سرمايه   فايده 
تواند کودکان و نوجوانان کم سن و سال    يک سو می 

را استثمار کند و از سوی ديگر دستش کام] باز  
است که حتا کارگران ماھری را که بيکارند و دنبال  

اين  .  ای نان، به عنوان کارآموز استخدام کند   لقمه 
شود،    ھا داده می   افراد که پول بسيار اندکی به آن 

کنند و    که مانند ھر کارگر ديگر کار می   درحالی 
ھای تامين اجتماعی و    شوند، اما، از بيمه   استثمار می 

اند و در پايان به    ساير مزايای يک کارگر محروم 
اصط]ح دورۀ کارآموزی، جای خود را به افراد  

که به اندازه    سپارند تا کارفرما درعين آن   جديدی می 
کشد،    ھا کار می   ساير کارگران و شايد بيشتر، از آن 

ھا    اما حتا مزد و مزايای اندک کارگری را نيز به آن 
اين اص]حيه در واقع چيز ديگری جز  .  نپردازد 

ارتجاعی استاد شاگردی    تعقيب و اجرای طرح فوق 
 مکرر افزوده شده و دو  ١۵٧ ماده  در  .  نيست 

تبصره آن، پروسه بازگشت به کار کارگر اخراجی  
قدر    گيری در مراجع حل اخت]ف، آن   از طريق پی 

پيچيده و دشوار شده که آن را تقريبا غيرممکن  
 نقش و وزن  ١۶٨  و  ١۶٧ ماده  در  .  ساخته است 

دولت در ترکيب شورای عالی کار افزايش يافته  
 نماينده کارگر و  ٣  نماينده کارفرما،  ٣ ترکيب  .  است 
 تغيير يافته که جلسات  ۶ ،  ٣ ،  ٣  نماينده دولت، به  ٣ 

يابد و    آن با حضور اکثريت اعضا رسميت می 
تصميمات آن نيز با اکثريت آرای حاضرين در  

ترکيب و چينشی که مھمل  !  جلسات معتبر است 
گرايی و طفيلی بودن باصط]ح    بودن سه جانبه 

نمايندگان کارگران در شورای عالی کار  را  
 که مربوط به اقدام  ١٧٨ ماده  در  .  سازد   آشکارتر می 

ھای قانونی    کارفرما در جلوگيری از ايجاد تشکل 
 که مربوط به  ١٧٩ ماده  شود و    کارگری مربوط می 



 ٨ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ٨

 ھا در ايران جمھوری اس�می، عامل مصايب افغان

 سال است که موج پناھندگی  ٣٠ با آن که بيش از  
ھا به ايران ادامه دارد، و با آن که برخی از    افغان 

اند، با    آنان خدمات زيادی به جمھوری اس]می کرده 
ستيزی در تار و پود    وجود اين نژادپرستی و افغان 

 . ھا و سران جمھوری اس]می تنيده شده است   ارگان 
محمدرضا پورابراھيمی، نماينده کرمان در مجلس  
شورای اس]می، در آذر ماه سال گذشته خواستار آن  

يعنی  ".  ھزينه حضور مھاجران افغان باV رود "شد  
برای ماندن در ايران ھزينه اقتصادی باVيی  "

ست که اکثريت قريب به    اين در حالی ."  بپردازند 
ھا، در ايران زير خط فقر زندگی    اتفاق افغان 

اند و از حداقل    ترين کارھا مشغول   کنند، به سخت   می 
وی  .  اند   ھای قانونی محروم   امنيت اجتماعی و حمايت 

در شھريور ماه امسال خبر داد در جلسه شورای  
تأمين استان کرمان با حضور وزير کشور مقرر  

" طرح جامع ممنوعيت کامل حضور افاغنه "شده تا  
ھا در    اکنون اقامت افغان   ھم .  در کرمان تدوين شود 

 . استان ايران ممنوع است ١۵ 
ھای دولتی    صدا با مقامات دولتی، تشکل   ھم 
ھا در ايران را يکی از علل    اشتغال افغان "  کارگری "

سال گذشته بود که  .  کنند   بيکاری در ايران معرفی می 
پيمايی اول ماه    در راه "  خانه کارگر "تشکل دولتی  

. شعارھای نژادپرستانه عليه کارگران افغان سر داد 
اما واقعيت آن است که بر اثر بحران اقتصادی و  
رکود، ھر ساله واحدھای توليدی بسياری تعطيل  

ھای شغلی متناسب با    شوند، بی آن که فرصت   می 
به  .  جمعيت آماده برای ورود به بازار کار ايجاد شود 
  ٢۶٠ گزارش مرکز آمار در يک سال گذشته حدود  

اکنون تعداد    ھم .  ھزار شغل از بين رفته است 
 ميليون نفر تخمين زده  ١٠ بيکاران رقمی در حدود  

شود، در حالی که تعداد کل مھاجران افغان شاغل    می 
گذشته از آن،  .  شايد به چند صد ھزار نفر برسد 

مھاجران افغان اجازه اشتغال در مشاغل محدودی  
بر اساس فھرست رسمی وزارت کار،  .  را دارند 

ی    ھای شغلی   اتباع کشور افغانستان تنھا در گروه 
ھای    ھا، کارھای ساختمانی و کارگاه   پزخانه   کوره 

نه تنھا قانون کار و بيمه  .  کشاورزی اجازه کار دارند 
تأمين اجتماعی، بلکه دريافت حداقل دستمزد نيز  

تر    بنابراين دستمزدشان بسيار کم .  شود   شامل آنان نمی 
به جز  .   در کار مشابه است   از دستمزد کارگر ايرانی 

اين  .  اند   آن از بيمه و مزايای بازنشستگی نيز محروم 
ترين و    کارگران افغان که در معرض وحشيانه 

داری    شديدترين استثمار ممکن در جامعه سرمايه 
قرار دارند، سودھای ک]نی نصيب کارفرمايان  

سران جمھوری اس]می به نياز به اين  .  کنند   می 
اند، با وجود اين، شرايط کار    کارگران ارزان واقف 

بارتر    و زندگی آنان را ھر چه دشوارتر و مشقت 
ای،    در تير ماه امسال، دولت در بخشنامه .  کنند   می 

ھای دولتی و    اشتغال اتباع خارجی در دستگاه 
 .عمومی غير دولتی ايران را ممنوع اع]م کرد 

ھای افغان امکان تحصيل    بسياری از کودکان خانواده 
تعدادی به علت اقامت غير  .  در مدارس را ندارند 

توانند در مدارس    قانونی يا نداشتن شناسنامه نمی 
ای     ظاھرا خامنه ٩۴ در ارديبھشت  .  نام کنند   ثبت 

ھای فاقد مدارک قانونی    دستور داد کودکان خانواده 
اما اين دستور، گرھی از  .  نام شوند   در مدارس ثبت 

" دستور "يک سو، اجرای  .  کند   مشکل آنان باز نمی 
شان    ھا از شناسايی   است، سوی ديگر، ھراس خانواده 

ميان افراد دستگير شده تعداد معدودی نيز از اتباع  
 ." خارجی حضور داشتند 

بيش از سه دھه جنگ، ناامنی، فقر و بيکاری در  
/  ٢ افغانستان موجب گريز و مھاجرت بيش از     ٧  

ميليون افغان به خارج از مرزھا و بيش از يک  
. ميليون نفر آواره در داخل افغانستان گشته است 

ھای متعددی در مورد تعداد مھاجران و    آمار 
وزارت  .  شود   پناھندگان افغان در ايران منتشر می 

کنندگان افغانستان، در سال    مھاجرين و عودت 
، تعداد مھاجران افغان دارای مدرک در  ٢٠١۶ 

 ھزار نفر، تعداد دارندگان اقامت  ٨۴٠ ايران را  
 ھزار نفر و پناھندگان و مھاجران  ۴۵٠ موقت را  

بدون مدرک را حدود يک ميليون نفر اع]م کرده  
برخی از مقامات ايران نيز تعداد کل آنان را  .  است 

 .دانند    ميليون نفر می ٣ رقمی بالغ بر  
ست که    در ميان آنان ھستند افرادی که ساليان درازی 

اند و در اين کشور زندگی و کار    به ايران گريخته 
کنند؛ ھستند افرادی که در اين جا تشکيل خانواده    می 
، رشد    اند؛ ھستند افرادی که در ايران به دنيا آمده   داده 

اند؛ و    و تحصيل کرده و ھنوز حتا افغانستان را نديده 
آنان  .  اند   ھستند افرادی که از مادران ايرانی زاده شده 

آفرينی و اقتصاد ايران، ساليان    در پروسه ارزش 
اتباع  "ست که نقش دارند، با وجود اين، ھنوز    مديدی 
شوند و ھمواره در معرض خطر    ناميده می "  بيگانه 
، بنا به گزارش کميسيون  ١٣٩٣ در سال  .  اند   اخراج 

 ھزار  ٢١۶ حقوق بشر افغانستان، بيش از  
در سال جاری، بر اساس  .  نفرازايران  اخراج شدند 

گزارش وزارت مھاجرين افغانستان در سپتامبر  
 افغان از ايران با  ١۵٠٠ ، روزانه حدود  ٢٠١۶ 

وزير  .  شوند   توسل به زور و خشونت اخراج می 
کشور در شھريور ماه امسال، از دستگيری و  

افغانی  " ھزار  ١۵٠  تا  ١٠٠ اخراج ماھانه  
 .در ايران گزارش داد " غيرمجاز 

" غيرمجاز "ھا به پناھجويان    آزار و اذيت افغان 
ھای    ھای خبری و فيلم   گزارش .  محدود نيست 

ويدئويی در مورد توھين و بدرفتاری با پناھندگان  
ھای متعددی از سوی    گزارش .  افغان کم نيستند 

المللی در مورد بدرفتاری و نقض حقوق    نھادھای بين 
. انسانی پناھجويان افغان در ايران منتشر شده است 

بان حقوق بشر در سال    ھای ديده   در يکی از گزارش 
ھايی از جمله خشونت جسمی،    ، به بدرفتاری ٢٠١٣ 

ھای غيربھداشتی در شرايط غير    بازداشت در مکان 
انسانی، پرداخت اجباری پول برای انتقال به  

ھا اشاره    ھا، کار اجباری و جدايی از خانواده   کمپ 
ھا    در نتيجه اين شرايط، بسياری از افغان .  شده است 

اند که    چنان از شرايط زندگی در ايران به تنگ آمده 
اما بسياری  .  حاضرند دوباره به کشورشان بازگردند 

پس از بازگشت بر اثر ناامنی و بيکاری قادر به  
 . ماندن در افغانستان نيستند 

از سال گذشته، روند گريز پناھندگان از ايران به  
خواھند از طريق    آنان می .  ترکيه شدت گرفته است 

. ترکيه به يکی از کشورھای اروپايی پناھنده شوند 
، فرمانده مرزبانی استان آذربايجان  ٩۴ در شھريور  

 ھزار نفر در مرزھای اين  ٢٢ غربی از دستگيری  
اکثر اين دستگيرشدگان مھاجران و  .  استان خبر داد 

برخی از پناھندگانی که به  .  پناھجويان افغان بودند 
اند از تيراندازی سربازان ايرانی به    ترکيه رسيده 

 .دھند   سوی آنان در مرزھا خبر می 

١از صفحه   

١١درصفحه   

از آن گذشته،  .  توسط مقامات دولتی و امکان اخراج 
نه تنھا کودکان فاقد مدارک قانونی، بلکه کودکانی  
ھم که دارای اجازه اقامت قانونی و مدارک شناسايی  

توانند    ھای اجباری نمی   Vزم ھستند، به علت شھريه 
 وزارت  ٩٣ در سال  .  به تحصيل خود ادامه دھند 

آموزش و پرورش تصميم گرفت شھريه  
آموزان پناھنده را نسبت به سال قبل سه برابر    دانش 

پس از تجمع زنان مھاجر و پناھنده  .  افزايش دھد 
افغان در برابر کميساريای عالی سازمان ملل،  

 از  ٩٣   –  ٩۴ روحانی دستور داد در سال تحصيلی  
ای که    اط]عيه .  کودکان افغان شھريه گرفته نشود 

گويا نه به اط]ع مدارس رسيده و نه به اط]ع  
 .ھا   خانواده 

" شبکه آفتاب " در  ١٣٩٣ در گزارشی به تاريخ دی  
ثريا، مادر کارگر افغان که چھار فرزند  : "آمده است 

ی    ھای حومه   محصل دارد و در يکی از شھرستان 
برای اين چھار  «:  گويد   کند، می    می   شھريار زندگی 

، به دليل    پرداختم    ھزارتومن بايد می ۵٠٠ فرزند  
اينکه نتوانستم پول کافی تھيه کنم، محمدامين پسر  

ترسيدم اعتراض  .  کوچکم را به ک]س اول نفرستادم 
 ».ھای ما بد شود   کنم و برای بچه 

: گويد   می .  عباس حسينی کارگر ساختمانی است 
ی    ھمگی ما پس از اين که خبر ھديه «

جمھوری را از تلويزيون شنيديم خيلی    رييس 
ی بعد با خيال راحت دست    خوشحال شديم، ھفته 

نام اما گفتند بايد    ھا را گرفتم و بردم برای ثبت   بچه 
تر کرده    پول بپردازيم، تازه از سال گذشته ھم گران 

ھا    پرسيدم مگر اع]م نکردند که از افغانستانی .  بودند 
 ."پول نگيريد، اما معاون مدرسه عصبانی شد 

ھای    چنان به گرفتن شھريه به بھانه   مدارس ھم 
مبالغی که در صورت عدم  .  دھند   گوناگون ادامه می 

آموزان    پرداخت نه تنھا از دادن کارنامه دانش 
شود، بلکه در سال بعد نيز اين کودکان    خودداری می 

 .شوند   نام نمی   ثبت 
، مدير عامل انجمن  ٩۵ در گزارش ديگری در مھر  

بر اثر  :  گويد   حمايت از زنان و کودکان پناھنده می 
 درصد کودکان بازمانده از  ١٠ تنھا  "وجود موانعی  

کودکانی که  ."  نام شدند   تحصيل افغان در مدارس ثبت 
مانند، به خيل عظيم    به اين ترتيب از تحصيل بازمی 

ھا يا    پيوندند که يا در خيابان   کودکان کار ايرانی می 
 .ھا مشغول به کارند   در کارگاه 

کودکانی ھم که از امکان ادامه تحصيل، از نظر  
مدارک قانونی و شھريه، برخوردارند، با مشک]ت  

در شھريور ماه، اع]م شد که  .  اند   ديگری مواجه 
ای در    ھای فنی و حرفه   ھا در انتخاب رشته   افغان 

اند، علت نيز از    مدارس کشور با محدوديت مواجه 
الملل وزارت آموزش    قول معاون مرکز امور بين 

عنوان  "  حفظ موقعيت شغلی برای ايرانيان "پرورش  
ھای فنی و    طبق اين طرح تعدادی از ھنرستان .  شد 

کنند و    نام اتباع افغان خودداری می   ای از ثبت   حرفه 
تر نسبت به    ھای بيش   تعدادی ديگر با دريافت شھريه 

اما باز به گفته انجمن  .  پذيرند   ايرانيان آنان را می 
حمايت از زنان و کودکان پناھنده، نه در تمام  

ھا مثل حسابداری که متقاضی ايرانی زيادی    رشته 
اند    آموزی گفته   در يک مورد به دانش .  وجود دارد 
نام    تواند در دو رشته آشپزی و خياطی ثبت   فقط می 

 .کند 
الملل و سفير اسبق    سيدعلی خرم، استاد حقوق بين 

ايران در مقر اروپايی سازمان ملل، نيز در  
توانند با گرفتن    گويد، اتباع افغان می   ای می   مصاحبه 

ھا شوند، اما با پرداخت    پذيرش وارد دانشگاه 
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بازخوانی دوباره پرونده 

١٠در صفحه   

قدرت حاکمه ايران، بدون آنکه  :  نوشت "  ھستند؟ 
اسامی متھمان را اع]م کند، بدون اينکه ھويت و  
جايگاه مسئوليت تک تک متھمان پرونده کھريزک  
را برم] سازد، با برگزاری دادگاه ھای غير علنی،  
دو تن از متھمان فوق را به اعدام و بقيه را به تحمل  
حبس، پرداخت ديه و جزای نقدی، انفصال موقت از  

تا بدين  .  خدمت و تحمل ش]ق محکوم کرده است 
وسيله گريبان خود را از شر تبعات پرونده جنايت و  
تجاوزات صورت گرفته در کھريزک رھا  

پرونده ای که عمق پلشتی و رسوايی حاصل     .سازد 
از آن، طی يک سال گذشته در سطحی بسيار  
گسترده، افکار عمومی توده ھای مردم ايران و  
. جھان را عليه جمھوری اس]می بر انگيخته است 
برم] شدن نام سعيد مرتضوی، احمد رضا رادان و  
رھايی، به عنوان عام]ن اصلی جنايات صورت  
گرفته در کھريزک، نقش ب]منازع خامنه ای، دولت  
احمدی نژاد و کل ھيئت حاکمه جمھوری اس]می را  

اين افراد  .  در سازماندھی اين جنايت، آشکار ساخت 
که خود از مسئوVن جمھوری اس]می بوده و  

عدم احضار  .  ھستند، حتا به دادگاه احضار ھم نشدند 
متھمان واقعی اين جنايت به دادگاه، ثابت می کند که  
کھريزک و کھريزک ھای ديگر، جزئی از کليت  

بدون حمايت مستقيم  .  سيستم جمھوری اس]می ھستند 
خامنه ای، بدون پشتيبانی علنی دولت احمدی نژاد و  
ھيئت حاکمه ايران از عام]ن اصلی اين جنايت،  
ممکن نبود جنايت ھايی از اين دست به وقوع  

لذا، مجرمان و آمران اصلی پرونده  .  بپيوندند 
کھريزک، نه متھمان ناشناخته و دون پايه زندان  
کھريزک، بلکه سران نظام و کل سيستم حاکم بر  

   )٢ ".(ايران است که بايد محاکمه شوند 
با پايان دادگاه، سعيد مرتضوی که متھم اصلی اين  
پرونده بود، بدون حضور در دادگاه از  

پرونده کھريزک  .  تبرئه شد "  معاونت در قتل "اتھام 
اما،  با شکايت مجدد پدر محسن روح اVمينی که  
خود يکی از کارگزاران نظام است و در انتخابات  

 نيز رئيس ستاد انتخاباتی محسن رضايی بود،  ٨٨ 
حاV پس از گذشت ھفت سال  .  دوباره بازگشايی شد 

از وقايع کھريزک و با گشايش دوباره اين پرونده،  
سعيد مرتضوی قاضی تبھکار خامنه ای که متوجه  
به پايان رسيدن تاريخ مصرف خود در نظام  
جمھوری اس]می شده است، طی نامه ای سرگشاده  
از بازماندگان کشته شدگان بازداشتگاه کھريزک  
عذر خواھی و از حوادث پيش آمده در آنجا ابراز  

او در اين عذرخواھی ھمان  .  شرمندگی کرده است 
اراذل و  "، با عنوان  ٨٨ جوانانی را که در تابستان  

روانه قتلگاه کھريزک کرده بود تا در آنجا  "  اوباش 
" شھيدان مظلوم "جان ببازند، اکنون به عنوان  

ھمان کسی که سه سال پيش، پس از  .  خطاب می کند 
خروج از جلسه دادگاھی که در باره کھريزک  

پشيمان نيست و به تکليف  :  برگزار شده بود، گفت 
 . عمل کرده است 

به راستی که حکومت دينی و تلفيق دين و دولت چه  
تنھا در حکومت ھايی از نوع  .  معجزاتی که نمی کند 

جمھوری اس]می است که جنايتکاران و آدمکشانی  
ھمانند مرتضوی با يک چرخش قلم و يک حرکت  

بی مايه به يکباره  "  گاو گند چاله دھانی "زبان در  
" اراذل و اوباش "کشته شدگانی را که تا پيش از اين  

شان می خواند و کشتن آنان را عمل به تکليف دينی  
و الھی می دانست، ھم اينک بعد از گذشت ھفت  

به  .  ياد می کنند "  شھيدان مظلوم "سال به عنوان  
راستی که جمھوری اس]می و آنان  که امروز با نام  

معرفی می شوند، ھمه از يک آبشخور  "  داعش "

تکان دھنده که اوج بربريت ھيئت حاکمه ايران و  
ماھيت پلشت دستگاه قضايی اين نظام قرون  

 ) ١ .(وسطايی را به تصوير کشيده است 
جنايات رخ داده در بازداشتگاه کھريزک بويژه  
ماجرای تجاوز به زندانيان و مرگ چند تن از آنان  
در آن شرايط غير انسانی و شکنجه ھای اعمال شده  
بر زندانيان، آنچنان سريع و پر صدا در جامعه  
بازتاب يافت که خامنه ای سراسيمه دستورِ برچيدن  

به دنبال دستور خامنه ای،  .  اين بازداشتگاه را داد 
مجلس ارتجاع نيز با تشکيل يک کميسيون تحقيق در  

کميسيونی که بر  .  صدد پی گيری موضوع برآمد 
اساس گزارش آن، سعيد مرتضوی دادستان وقت  
تھران، متھم اصلی اين پرونده شناخته شد، احمد  
رضا رادان، از فرماندھان بلند پايه سپاه و جانشين  
فرمانده نيروی انتظامی و رھايی، نماينده طرفدار  
احمدی نژاد در مجلس، به عنوان ديگر متھمان  

 . اصلی اين پرونده معرفی شدند 
سعيد مرتضوی از ھمان آغاز منکر ھرگونه دخالت  

او ع]وه بر انکار وقايع  .  در جنايات کھريزک شد 
رخ داده در کھريزک، حتا منکر حضور و دخالت  

او  .  خود در انتقال بازداشت شدگان به اين زندان شد 
در کمال وقاحت مدعی شد که در روزھای ماجرای  
کھريزک در مرخصی بوده و اساسا نمی توانسته در  
تصميم گيری انتقال دستگيرشدگان به کھريزک  

سعيد مرتضوی، چند ماه بعد در  .  نقشی داشته باشد 
قاضی رسيدگی  " با تاکيد بر نظر  ٨٨  مھر ماه  ١٣ 

کننده به پرونده متھمان اغتشاشات اخير که ھيچ  
،  "گونه تخلفی در اين باره مرتکب نشده است 

ماجرای کھريزک را صرفا به چند شکايت سطحی  
از جمله شکايت ھای زندانيان اين  :تقليل داد و گفت 

است که، مث]ً مسئول بند يا زندانبان در ورزش  
اجباری آنان را بسيار اذيت کرده است، يا احياناً  
برخورد نامناسبی از سوی مامور زندان انجام شده  

مرتضوی در مورد دVيل مرگ زندانيان  ".  است 
 با اين ادعا که،  ٨٩ کھريزک نيز در اول تير ماه  

من با پزشکی قانونی صحبت کردم که علت مرگ  "
، از اساس منکر مرگ  "آنان مننژيت بوده است 

بازداشت شدگان در اثر شکنجه و مجموعه  
 . فشارھای وارده به آنان در بازداشتگاه کھريزک شد 

در وضعيتی اين چنين و تحت فشار افکار عمومی،  
در ھمان سال دستگاه قضايی جمھوری اس]می  
رسيدگی به جنايات کھريزک را در دستود کار خود  

 تير ماه  ٩ يک سال بعد روز چھارشنبه  .  قرار داد 
، روابط عمومی سازمان قضايی نيروھای مسلح  ٨٩ 

جمھوری اس]می، با صدور اط]عيه ای محکوميت  
بر  .  متھمان فاجعه زندان کھريزک را اع]م کرد 

 متھم پرونده، دو  ١٢ اساس اط]عيه فوق، از ميان  
تن، مسئول قتل امير جوادی فر، محسن روح  

قصاص  "اVمينی و محمد کامرانی شناخته و به  
اين دو متھم، ع]وه بر  .  محکوم شدند "  نفس 
، به تحمل حبس، انفصال موقت از  "  قصاص نفس "

خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل ش]ق تعزيری  
 متھم ديگر  ٩ .  و پرداخت ديه نيز محکوم شدند 

پرونده نيز، با طرح اتھامات مختلف به مجازات  
ھايی چون تحمل حبس، پرداخت ديه و جزای نقدی،  
انفصال موقت از خدمت و تحمل ش]ق محکوم شده  

عدم احراز  "آخرين متھم پرونده نيز، به دليل  .  اند 
فرد تبرئه  .  از اتھامات وارده تبرئه شده است "  جرم 

شده ھمان سعيد مرتضوی قاضی سابق و دادستان  
 . وقت تھران بود 

در ھمان زمان، سازمان ما در واکنش به اين نمايش  
قضايی جمھوری اس]می، طی مقاله ای باعنوان  

مجرمان واقعی جنايات کھريزک چه کسانی  "

پوراندرجانی، پزشک  .  پنجمين قربانی کھريزک شد 
وظيفه و تنھا شاھد آگاه و حضوری شرايط مرگبار  

پزشکی که جانباختگان اين  .  کھريزک بود 
. بازداشتگاه را پيش از مرگ آنان معاينه کرده بود 

 به صورت  ١٣٨٨ آبان  ١٩ او نيز سه ماه بعد در  
مقامات  .  مرموزی در ھمان بازداشتگاه به قتل رسيد 

مسئول از جمله سعيد مرتضوی، ابتدا علت مرگ او  
را سکته قلبی و سپس خودکشی اع]م کردند؛ در  
نھايت ھم پزشکی قانونی علت مرگ اين پزشک  

 . جوان را مسموميت غذايی اع]م کرد 
از ھمان آغاز برم] شدن وقايع کھريزک، روايت  
ھا و گزارش ھای تکان دھنده ای از اين بازداشتگاه  

رواياتی که  .  در روزنامه ھای بازتاب بيرونی يافت 
تماما حکايت از بربريت و تجاوزگری، درنده خويی  
و وحشی گری مسئوVن و ماموران اين زندان  

مسئوVن و زندانبانانی که درنده خويی را از  .  داشت 
ھمان آغار به قدرت رسيدن جمھوری اس]می از  
مکتب خمينی و ديگر رھبران اين نظام آموخته  

ھمان رھبران و نظامی که در سال ھای  .  بودند 
 صدھا بار فجيع تر از وقايع  ۶٠ نخست دھه  

کھريزک بر زندانيان اوين و قزلحصار و  
سال ھايی که ويرانی،  .  گوھردشت ستم روا داشتند 

در  .  کشتار و پلشتی آن ھرگز از يادھا نخواھد رفت 
آن سال ھا، تحت رھبری خمينی و در سيادت و  
قدرت نمايی شکنجه گرانی ھمچون Vجوردی و  
حاج داود که مرتضوی ھای آن دوران بودند، تا  
توانستند زندانيان را شکنجه و کشتار کردند، خانواده  
ھا را به آوارگی کشاندند، تابوت و قرنطينه و  

را در زندان قزلحصار برپا کردند،  "  قيامت "
انفرادی ھای گوھردشت را به کابوس زندانيان تبديل  
کردند، برای به توبه کشاندن زندانيان، آنان را به  
مدت دو سال در انفرادی ھای گوھر دشت نگه  
داشتند، و بدين سان تعداد زيادی از زندانيان گرفتار  

به فتوای خمينی به  .  جنون و روان پريشی شدند 
دختران جوان پيش از اعدام تجاوز کردند تا باکره  

چرا که به باور مذھبی شان، زنانی که  .  اعدام نشوند 
باکره اعدام می شدند، به بھشت می رفتند و  
جمھوری اس]می با چنين باورھايی بيمارگونه ای  

" ملحد "و  "  منافق "نمی خواستند که مشتی دختران  
با اين وجود، به اين ھمه  .  راھی بھشت گردند 

  ۶٧ جنايات ھم بسنده نکردند و سر انجام در تابستان  
با فتوای ديگری از خمينی ج]د، ھزاران زندانی  
دربند را که با گرفتن حکم از ھمان بيدادگاه ھای  
   .جمھوری اس]می زنده مانده بودند، قتل عام کردند 

با چنين پيشينه ای از کشتارھای جمھوری اس]می،  
گوشه ی کوچکی از   ماجرای کھريزک، اگرچه 

مجموعه جنايات ضد بشری اين رژيم به حساب می  
، تنھا موردی از  ١٣٨٨ آيد اما، تا تابستان سال  

صدھا جنايت سر به مھر ھيئت حاکمه ايران بوده  
است که به دليل ازھم گسيختگی پايه ھای درونی  
رژيم و شکاف موجود در جناح ھای آن، به سرعت  

 . علنی و در ابعادی گشترده بازتاب بيرونی يافت 
از آن زمان تاکنون، روايت ھای متعددی از  

با اين ھمه در  .  ماجرای کھريزک بازگو شده اند 
ميان تمامی روايت ھا، روايت مسعود عليزاده  

روايتی آنچنان  .  روايتی است مستند و دست اول 

١٢از صفحه   



 ١٠ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ١٠

بازخوانی دوباره پرونده 
 جنايات کھريزک

در کھريزک  :  زخم ھا در بدنت ھست و من گفتم  
گفت از کجا معلوم که در کھريزک  ...  شکنجه شدم  

... اين ھمه شاھد دارم  :  گفتم  ...  شکنجه شدی ؟؟ 
نبايد جايی بگی که در  :  سعيد مرتضوی گفت  

کھريزک شکنجه شدی ، بايد بگی بيرون از  
 .کھريزک اين اتفاق برات افتاده و شکنجه شدی 

نشريه کار، ارگان سازمان فدائيان اقليت،    –)  ٢ ( 
 ۵٧٧  شماره  ٨٩ نيمه دوم تير  

 

  خواندن "حرام"
 دوچرخه سواری زنان، 

جلوه ديگری از ارتجاع گرائی 
 جمھوری اس�می

 
:  شھريور اع]م کرد ٢٨ دفتر خامنه ای در روز  

سواری بانوان در مجامع عمومی و نيز    دوچرخه "
در جايی که در معرض ديد نامحرم باشد، حرام  

دليل ممنوع اع]م کردن دوچرخه سواری  ".  است 
زنان در پاسخی که از سوی دفتر خامنه ای به سؤال  
: خبرگزاری فارس شده، چنين است 

سواری بانوان در مجامع عمومی و در    دوچرخه "
منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در  
معرض فتنه و به فساد کشيده شدن اجتماع و منافی با  
عفت بانوان است و Vزم است ترک شود و در  

 ."صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد 
اين پاسخ ديدگاه جنسی جمھوری اس]می به افراد  

دھد و اين که بر اين مبنا  زنان    جامعه را نشان می 
ھايی بدون اخ]ق، بدون    وبه ويژه مردان انسان 

شخصيت ھستند که تنھا غرايز جنسی    فرھنگ و بی 
اين موضوع ھمانطور  .  کند   شان آنان را ھدايت می 

که در حکم باV ذکر شده است، بيشتر متوجه مردان  
است که با دوچرخه سوارِی زنان نظرشان جلب  

به ھمين دليل نيز در مبارزات و  .  شود   می 
ھايی که به شکل کمپين يا اشکال ديگر بر    مقاومت 

گونه تشکيل می شود،    عليه اين حکم و احکام اين 
مردانی که متوجه اين توھين می شوند، ع]وه بر  
دفاع از حقوق نيم ديگر جامعه، يعنی زنان، برای  
. دفاع از حيثيت انسانی خود نيز شرکت می کنند 

جمعی که در اين راستا به ويژه در    ھای دسته   حرکت 
ھای کوچکتر و يا در    شھر مريوان و در گروه 

ھای اجتماعی صورت می گيرد، تائيد اين امر    شبکه 
ھای دوچرخه سواری جمعی در    برنامه .  می باشند 

اين شھر در اصل برای حفظ محيط زيست و در  
که در بيش از  "  سه شنبه ھای پاک "  راستای طرح 

. صد شھر کشور انجام می شد، صورت می گرفت 
 تيرماه نيروھای انتظامی در شھر  ٢٩ در تاريخ 

مريوان دوچرخه ھا را ضبط کرده و تعدادی از  
زنان را برای چند ساعت دستگير و سپس با گرفتن  

سپس امام جمعه ی شھر در  .  تعھد کتبی آزاد کردند 
خطبه ھای نمازجمعه، دوچرخه سواری زنان در  

به تدريج اين موضوع با  .  م]ء عام را گناه خواند 
اظھارنظرھای گوناگون و گاھی ضد و نقيض  
مسئوVن ھم از زبان اص]ح طلبان و ھم از سوی  

ھا ابعاد گسترده ای يافت تا    اصولگرايان در رسانه 
اينکه  دفتر خامنه ای حکم قطعی خود را که پيش  
ازاين در قوانين مجازات اس]می  نيز در جايی  

 . مطرح نشده، اع]م کرد 
اع]م کردن دوچرخه سواری زنان،  "  حرام "با  

جمھوری اس]می در ارتجاع مذھبی و محدوديت  

خامنه ای و کتمان سيستم قضايی جمھوری اس]می  
پرونده ھايی که اسامی کشته  .  به فراموشی سپرده شد 

شدگان ديگری ھمچون سعيدی سيرجانی، ابراھيم  
زالزاده، پيروز دوانی، امير ع]ئی، دکتر کاظم  
سامی، غفار حسينی و ده ھا تن ديگر از نويسندگان،  
شعرا و فعاVن سياسی ترور شده توسط عوامل  
امنيتی رژيم، در پستوی دستگاه قضايی جمھوری  

 .اس]می مدفون شدند 
در تمامی اين سال ھا، به رغم اينکه نيروھای  
انق]بی ومترقی و بخش آگاه توده ھای مردم ايران،  
ھمواره با صراحت عوامل امنيتی و سيستم قضايی  
جمھوری اس]می را به عنوان عام]ن اصلی اين  
جنايات معرفی کرده اند، اما با اعتراف سعيد  
مرتضوی در مورد جنايات کھريزک، اکنون ديگر  
دست جمھوری اس]می و دستگاه قضايی و امنيتی  
آن بايد برای توده ھای مردم ايران و جھان رو شده  

بازتاب نوار صوتی منتظری در مورد کشتار  .  باشد 
 و پس از آن  ٧ ۶ زندانيان سياسی در تابستان  

عذرخواھی سعيد مرتضوی در مورد وقايع  
کھريزک، جملگی نشان از ورشکستگی، رسوايی و  

بحرانی که  .  بحران درونی ھيئت حاکمه ايران است 
اين فرصت را به مردم داده است تا به عمق پلشتی،  
دروغ بافی و ھرزه گويی خامنه ای و سيستم قضايی  
اين رژيم بيش از گذشته واقف گردند و خود را  
برای مبارزه ای در خور و شايسته جھت تسفيه  
حساب نھايی با رژيمی تا بدين حد تبھکار و فاسد  

 .آماده سازند 
مسعود عليزاده، که خود يکی از جان  )  ١ (

بدربردگان حوادث آن روزھای کھريزک است، طی  
گزارشی مفصل و روز شمار، پرده از وقايع  

اين سطور تنھا گزيده ای  .  داشته است کھريزک بر  
از گزارش چند صفحه ای اوست که در فيس بوک  

 تير بود،  ١٩ روز  :  شخصی اش درج شده است 
بازپرس حيدری فر، در حياط پليس پيشگيری به ما  
گفته بود، اگر تا آخر تابستان زنده از بازداشتگاه  
کھريزک بيرون آمديد تازه بگوييد کھريزک  

 ساله را  ۶٠  ساله تا پير مرد  ١٧ از بچه  ...  کجاست؟  
  ١٣۶ وارد قرنطينه يک شديم، حدود  ...  برھنه کردند 
مساحت قرنطينه خيلی کوچک و حدود  .  نفر بوديم 

قرنطينه يک، فاقد آب، تھويه،  .   متر مربع بود ۶٠ 
وسايل گرم کننده و خنک کننده، فاقد ھرگونه کف  
پوش، موکت و تخت خواب، نور کافی، سرويس  

 تير ماه  ٢١ روز  .  بھداشتی قابل استفاده و حمام بود 
تن ھامان از شدت زخم ھايمان عفونت کرده  .  بود 

بود و نفس کشيدن برايمان لحظه به لحظه سخت تر  
و صدای ناله ھای ھم بندی ھايمان بلند تر و بلند تر  

نگاھی به چھره ی خسته ی امير انداختم و  .  می شد 
می ديدم که چقدر نفس کشيدن برای او سخت تر از  

در آن ھوای آلوده و مسموم،  ...  ھمه مان شده است 
. حدود پنجاه نفر از ھم بندی ھامان از ھوش رفتند 
. محمد کامرانی و امير جوادی فر ھم جزو آنھا بودند 

باور آن  .  ديگر راه نفس کشيدن ما بسته تر می شد 
جھنم داشت لحظه به لحظه پر رنگ تر می شد و ما  

..  می ديديم که آنھا دارند جان می سپارند  تا آن  . 
لحظه ھمه ی ما فکر می کرديم کھريزک فقط يک  

ولی بعد از مدتی  ...  امير جوادی فر  ...  قربانی داشته  
مطلع شديم که محمد و محسن نيز در بيمارستان  

و اين غم بزرگی  ...  جان خود را از دست داده اند  
حدود دو ساعت بود که وارد زندان اوين شده  ! ...بود 

سعيد مرتضوی به داخل زندان اوين آمد و  ...  بوديم  
می دانست که امير جوادی فر در راه کھريزک به  

من را پيش سعيد مرتضوی  .  اوين فوت کرده است  
سعيد مرتضوی از من پرسيد که چرا اين  ...  بردند  

خلخالی  .  ارتزاق می کنند و نيرو می گيرند 
قاضی تام اVخيار و برگزيده خاص خمينی     ج]د، 

 وقتی گروه گروه جوانان  ۵٩  و  ۵٨ نيز در سال ھای  
و مبارزان کردستان را بدون محاکمه در صف  
جوخه ھای مرگ قرار می داد، با جنونی تھوع آور  
می گفت، اگر مجرم بوده باشند که به درستی اعدام  
شده اند و جايشان در جھنم است و اگر بيگناه اعدام  
شان کرده باشم، شھيد محسوب شده و به بھشت می  

به راستی که چنين وقاحتی را فقط و فقط در  !!.  روند 
جمھوری اس]می و در قامت رھبران و مسئوVن  

 .  آن می توان يافت 
عذرخواھی سعيد مرتضوی، با مخالفت شديد  
خانواده ھای جان باختگان کھريزک و واکنش ھای  
تند و تيز کاربران شبکه ھای اجتماعی مواجه  

 . گرديد 
عذر خواھی رقت باری که مغز آدمی را آزار می  "

داغ و درد  "عذر خواھی فريب کارانه ای که  ".  دھد 
"بازماندگان را بيشتر کرد  معذرت خواھی،  ". 

موقعی به درد می خورد که تاوان پس بدھی، نه  
راست و راست بگردی و معذرت خواھی کنی؟ و  
،  "تازه عده ای ھم دارن تشکر می کنند از مرتضوی 

تنھا نمونه ھايی از واکنش کاربران شبکه ھای  
اجتماعی در برخورد با اين اقدام قاضی و دادستان  

قاضی و دادستانی  .  پيشين و تام اVختيار تھران است 
که تا پيش از ماجرای کھريزک با سرکوب گسترده  
خبرنگاران و روزنامه نگاران و بستن فله ای صدھا  
. روزنامه و نشريه به قاتل مطبوعات شھرت يافت 

 قتل زھرا کاظمی،  ٨٢ دادستانی که در سال  
کانادايی را نيز در پرونده    --خبرنگار عکاس ايرانی 

   .خود داشته است 
عذرخواھی سعيد مرتضوی مستثنا از ھر انگيزه ای  
که اين قاتل زندانيان داشته باشد، مستثنا از واکنش  
خانواده ھای جان باختگان کھريزک و جدای از  
واکنش ھای درون جامعه، حاوی يک نکته در  

عذرخواھی او، اعترافی صريح و  .  خورتوجه  است 
آشکار به گوشه ای از جنايات پنھان در تاريکخانه  

آنھم اعترافی از زبان  .  ھيئت حاکمه ايران است 
قاضی و دادستانی پر قدرت و با نفوذ در سيستم  

اين اعتراف نشان می  .  قضايی جمھوری اس]می 
دھد که چه قتل ھا، ترور ھا و پرونده ھای مخوفی  
در داVن ھای تنگ و تاريک دستگاه قضايی اين  

پرونده ھايی از نوع ترور و  .  رژيم مدفون مانده اند 
 رھبر  ۴ قتل توماج، مختوم، واحدی و جرجانی،  

قتل ھای زنجيره  "شورايی ترکمن صحرا، پرونده  
 که پس از برم] شدن نام تعدادی  ٧٧ در سال  "  ای 

از ترورشدگان از جمله داريوش و پروانه فروھر،  
محمد مختاری و محمد جعفر پوينده  بی درنگ  
خامنه ای وارد ميدان شد و با وقاحتی مشمئز کننده،  
ھمه آن ترورھا را به اسرائيل و عوامل بيگانه نسبت  

قتل ھايی که با حکم شرعی مصباح يزدی،  .  داد 
محسنی اژه ای و دری نجف آبادی وزير اط]عات  
وقت رژيم و با اقدام تيم عملياتی سعيد امامی،  

پرونده ای که  .  عنصر امنيتی رژيم به اجرا در آمدند 
سعيد امامی  "  واجبی خور کردن "در نھايت با  

مختومه  شد،  ترورھايی  که  در  پسِ ھياھوی  

٩از صفحه   

١١درصفحه   



 ١١ ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ١١

 ھا در ايران جمھوری اس�می، عامل مصايب افغان

 .اند   کشته شده 
جمھوری اس]می ھمواره يکی از عوامل مانع  
برقراری صلح و آرامش در کشورھای ھمسايه از  

اکنون نيز با پيگيری اين  .  جمله افغانستان بوده است 
سياست جديد و تقويت طالبان، از سويی، بر وخامت  

افزايد و از سويی ديگر،    شرايط افغانستان می 
ھای گريخته از جنگ و فقر را در داخل ايران    افغان 

 .دارد   به تحمل زندگی دشوار و غير انسانی وامی 
با تأسف فراوان برخی مردم ناآگاه تحت تأثير  

ھا و سران حکومتی به    ی رسانه   تبليغات نژادپرستانه 
ھا عاملين بروز جرائم و    اند که افغان   اين باور رسيده 

ستيزی خود را با اين    جنايات در ايران ھستند و افغان 
اما با نگاھی به آمار جنايت و  .  کنند   بھانه توجيه می 

شويم اين جرائم گوشه    جرايم در ايران، متوجه می 
کوچکی از کل آمار جنايت و جرائم در ايران را  

ھا مرتکب    دھند که معدودی از افغان   تشکيل می 
از  .  ی اين مردمان زحمتکش   شوند، نه ھمه   می 

خواران رژيم که بگذريم، اگر    مزدوران و جيره 
ھا در ايران    اندکی به شرايط زندگی دردناک افغان 

ديده    بيانديشيم، تنھا حس ھمدردی با اين مردمان رنج 
و تحت ستم و نفرت از عاملين اين سرنوشت  

 .دردناک باقی خواھد ماند 
گرچه، در ميان ايرانيان، خيل عظيم کارگران آگاه  
نيز ھستند که کارگران افغان را بخشی از طبقه  

دانند دشمن    ھايی که می   دانند، وتوده   کارگر ايران می 
اند، اما    ھا، بلکه سران رژيم حاکم   روياروی نه افغان 

سران حکومتی از قماش  طالبان در افغانستان و  
داعش در عراق و سوريه جمھوری اس]می و  

کوشند تخم نفاق و دشمنی مذھبی    طالبان و داعش می 
ھا و    ھا و عراقی   و ملی را در ميان ايرانيان و افغان 

بار خود ادامه    ھا بپاشند تا به زندگی نکبت   سوری 
اما توده آگاه مردم ايران بايد دست به دست  .  دھند 
 و عراقی و سوری به مصاف    ھای آگاه افغان   توده 

تنھا  .    گرا بروند   کار و سياه اس]م   نيروھای جنايت 
توانند    در صورت پيروزی در اين نبرد است که می 

در کنار يکديگر در صلح و آرامش و رفاه و فارغ  
ھايی آزاد    از مرزھای جغرافيايی به عنوان انسان 

 . زندگی کنند 
  
 

بسياری از جوانان افغان، در  .  تر   ای بيش   شھريه 
گويند بر اثر عدم توان مالی پرداخت    ھا می   مصاحبه 
توانند    ھا نمی   ھا و ھزينه تحصيل در دانشگاه   شھريه 

 . ادامه تحصيل دھند 
توان    از جمھوری اس]می انتظاری بيش از اين نمی 

حکومتی که بر مردم کشور خود چنين  .  داشت 
دارد، بر مردمان کشور ھمسايه    جناياتی را روا می 

اما از  .  ظلم و ستمی چند برابر را تحميل خواھد کرد 
آورتر، آزار، تحقير و توھين غيررسمی، اما    آن شرم 

در سال  .  ھاست   بسيار رايج، در جامعه عليه افغان 
 بود که به بھانه تجاوز به دختری در شھر يزد،  ٩١ 
ای از اوباش و مردم ناآگاه به ضرب و شتم    عده 

ھای يزد و آتش زدن    ساکنان افغان يکی از محله 
گری    در نتيجه اين وحشی .  ھای آنان دست زدند   خانه 
. خانمان شدند    نفر از پناھجويان افغان بی ٢٠٠ حدود  

ای اوباش به روستای    ای، عده   بر اثر انتشار شايعه 
پس از اين ضرب و  .  آباد قزوين حمله کردند    نظام 

 خانوار افغان،  ١۴٠ ھا، از    شتم مردم و غارت خانه 
يا  .   خانوار خانه خود را رھا کردند و رفتند ١٢۵ 

ای در     بر سردر مدرسه ٩٢ بنری که در سال  
اصفھان نصب شده بود و خواھان عدم حضور  

يا نگاھی بيندازيد به  .  ھا در مدرسه شده بود   افغان 
نظرات نژادپرستانه منتشره در زير اخبار مربوط به  

 . ھای دولتی و نيمه دولتی ايران   ھا در رسانه   افغان 
، خبری  ٩٢ در آذر ماه سال  .  و اين ھمه ماجرا نيست 

. مبنی بر کشته شدن ده افغان در سوريه منتشر شد 
 آمده است، ايران  ٩٣ در گزارش ديگری در سال  

برای جنگ در سوريه، ھزاران پناھنده افغان را با  
 دVر و پيشنھاد اقامت در ايران  ۵٠٠ دستمزد ماھانه  
ھا    به جز افرادی که با اين وعده .  اجير کرده است 

شوند،    ھای جنگ در سوريه می   داوطلبانه عازم جبھه 
. شوند   ھستند جوانانی که به زور به جنگ ارسال می 

بان حقوق بشر آمده است    در گزارش سال جاری ديده 
که ھزاران مھاجر افغان بدون اوراق ھويت با زور  

. اند تا در جبھه سوريه بجنگند   به مزدوری گرفته شده 
اند، گفته     سال بوده ١٨ به برخی از اين افراد که زير  

شده يا بايد به نفع ايران بجنگند يا به افغانستان  
ای از آنان در    تاکنون نيز عده .  شوند   بازگردانده می 
در سوريه  "  ھای فاطميون   گردان "قالب نيروھای  

٨از صفحه   

١٠از صفحه   

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

حقوق زنان در اين زمينه، حتی از عربستان  
 مقامات  ١٣٩١ اوايل سال  .  سعودی نيز پس تر رفت 

پليس عربستان اع]م کردند، زنان حق دوچرخه  
سواری به منظور تفريح و ورزش را در صورتی  

اگرچه وضعيت  .  که يک مرد ھمراه آنان باشد، دارند 
زنان در جمھوری اس]می ھنوز به مراتب از  
کشورھای ديگر اس]می، از جمله عربستان  
سعودی، بھتر است، اما حرام اع]م کردن دوچرخه  
سواری برای زنان بار ديگر اثبات اين امر است که  
رژيم ھای مرتجع اس]می مانند جمھوری اس]می  
اگر قادر بودند، تمامی حق و حقوق انسانی زنان را  
سلب کرده و وضعيت زندگی دو ھزار سال قبل را  

واقع جمھوری اس]می   در .به آنان تحميل می کردند 

بار ديگر نشان داد، از اين نظر ھيچ فرقی با داعش،  
طالبان، حاکمان عربستان سعودی و امثال آنان  

تنھا عاملی که موجب می شود، اين خواست  .  ندارد 
قلبی اين حاکمان متحجر به مانع برخورد کند،  
مقاومت و مبارزه ی زنان و مردان آگاه در جامعه  

 .  می باشد 
اگرچه ممنوعيت دوچرخه سواری زنان، امروزه  
در بين معض]تی که اکثريت مردم  زحمتکش  
جامعه دست به گريبان آنند، موضوعی کم اھميت  

آيد که موضع گيری    جلوه می کند، اما به نظر می 
دفتر خامنه ای در اين رابطه در اين برھه از زمان  
که رژيم درگير انواع بحران ھا می باشد، بيشتر  

در بين اظھارات مختلفی  .  ای سياسی داشته باشد   جنبه 
که پيش از صدور اين حکم شده بود، شھين دخت  
موVوردی، معاون روحانی، در پی دستگيری ھای  

"مريوان در توييتر خود نوشت  طبق اع]م دفتر  : 
رھبر انق]ب دوچرخه سواری بانوان با رعايت  

خامنه ای با صدور  ".  موازين شرعی ب]مانع است 
اين حکم بار ديگر قدرت نمايی سياسی کرده و  
جايگاه خود را در رأس تمام قوانين و اين که نه تنھا  

اوست که حرف آخر را می زند، بلکه ھر زمان که  
بخواھد نيز حکم ديگری صادر می کند، گوشزد  

ھمزمان، وی در دعواھای جناحی درون  .  کرد 
حاکميت يک بار ديگر به اصولگرايان چراغ سبز  

اين  .  نشان داده و اص]ح طلبان را سر جايشان نشاند 
موضع گيری ھا دلسردی اقشاری را که به روحانی  
و جناحش برای باز شدن فضای جامعه اميد بسته  

 . تر کرد   بودند، عميق 
حوزه ی زنان نيز که  "  اص]ح طلب "فعاVن  

تعرضات عليه دوچرخه سواران زن حتی از سوی  
" افراد خودسر "ھای    دستگاه اجرايی را اقدام 

خواندند تا سيستماتيک بودن آن را کتمان کنند،    می 
بار ديگر با موضع خامنه ای در اين مورد دچار  

دخالت مستقيم خامنه ای در اين  .  تناقض گويی شدند 
دھد که ھر مقاومت مترقی و مبارزه    مورد نشان می 

ی پيگيری که عليه  تعرض به  حقوق زنان صورت  
می گيرد، ناگزير از رويارويی با کل سيستم  و  

باشد و تنھا در پيوند با طبقه ی کارگر و    رژيم می 
ديگر جنبش ھای اجتماعی است که به مطالبات خود  

 . دست می يابد 
 

 خواندن دوچرخه سواری زنان، جلوه "حرام"
 ديگری از ارتجاع گرائی جمھوری اس�می

اط]عيه ای  )  اقليت (پنجم مھرماه سازمان فدائيان 
دردفاع از مبارزات و مطالبات اپراتورھای فشار قوی  
 برق  انتشار داد دراين اط]عيه  با عنوان 

ازاعتراضات و خواست ھای اپراتورھای فشار قوی  "
 :چنين می خوانيم " برق حمايت کنيم 

صبح امروز حدود سيصد تن ازاپراتورھای پست  "  
ھای فشارقوی برق، برای دومين روزمتوالی درمقابل  
سازمان مديريت و برنامه ريزی دست به تجمع  

درپی اجتماع اعتراضی روز  .  اعتراضی زدند 
ی کارگران درمقابل مجلس و سپس درمقابل    گذشته 

سازمان مديريت و برنامه ريزی، مسئوVن اين  
. سازمان، برخی وعده ھای شفاھی به کارگران دادند 
اما کارگران که گوششان از اين وعده ھا پراست و به  
تجربه دريافته اند که نبايد به وعده توخالی دل خوش  
. کنند، امروز نيز به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند 
اين کارگران که به نمايندگی از پنج ھزار تن از  
ھمکاران خود، ازاستان ھا و شھرھای مختلف  
ازسراسر کشور به تھران آمده بودند، بار ديگر  
خواستارتبديل و ضعيت استخدامی خود از قراردادی  

درادامه اط]عيه ضمن اشاره به يک  ."به دائمی شدند 
رشته اعتراضات  وتجمعات سرتاسری کارگران برق  
" فشارقوی دردوسال گذشته چنين آمده است 
اپراتورھای فشار قوی برق مشغول بکار درشرکت  

رغم مستمر    ھای برق منطقه ای درسراسر کشور، به 
که بيش ازده سال    شان و با وجود آن   بودن شغل و حرفه 

سابقه کار دارند، اما فاقد  قرارداد دائمی ھستند وبا  
اين کارگران از بابت آينده  .  قرارداد معين کارمی کنند 

باV گرفتن زمزمه ھای واگذاری  .  شغلی خود نگرانند 
پروژه ھای شرکت توانير و خدمات اپراتوری به  
. بخش خصوصی نيز برنگرانی کارگران افزوده است 
ازاين رو اپراتورھای فشارقوی برق، مصّرانه تر  
ازھميشه خواھان تبديل وضعيت خود از قراردادی به  

درپايان اط]عيه،  ."دائمی و ضمانت شغلی ھستند 
سازمان ضمن حمايت ازمبارزات متحدانه و  
سراسری اپراتورھای پست ھای فشارقوی برق،  
خواھان تحقق فوری خواست ھای کارگران شده  

 .است 



 ٧٢۶ شماره  ٩۵نيمه اول مھر     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

٩درصفحه   

 بازخوانی دوباره پرونده جنايات کھريزک

 شھريور سعيد مرتضوی، ٢١روز يکشنبه 
دادستان سابق تھران با ارسال نامه ای سرگشاده 
به قاضی پرونده اش، از بازماندگان کشته شدگان 
بازداشتگاه کھريزک عذر خواھی و از حوادث 

او در اين .  پيش آمده در آنجا ابراز شرمندگی کرد
"نامه يادآور شده است به عنوان دادستان وقت، : 

عميقا ابراز تاسف و اعتذار می نمايم و از مقام 
اين حادثه جوادی فر، روح شھيدان مظلوم 

اVمينی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو 
". درجات را از خداوند بزرگ مسئلت می نمايم

 . تاکيد از ماست
سعيد مرتضوی، قاضی و دادستان وقت تھران 

 از جمله متھمان اصلی جنايات رخ ٨٨در سال 
جنايات فجيعی که با .  داده در کھريزک است

دستگيری تعداد زيادی از معترضان انتخاباتی 
خرداد آن سال و انتقال آنان به بازداشتگاه جھنمی 

مکانی که با بازسازی چند .  کھريزک رقم خورد
اراذل و "سيلو در بيابان ھای کھريزک به زندان 

بازداشتگاھی فاقد ھرگونه .  تبديل شده بود"  اوباش
امکانات اوليه، بدون تھويه درگرمای طاقت 
فرسای تابستان کھريزک، با انبوھی از زندانيان 

جرايم عادی و خطرناک که رژيم از آنان به 
در ادبيات خود نام می "  اراذل و اوباش"عنوان 
 . برد

خواندن "  اراذل و اوباش"سعيد مرتضوی نيز با 
 و با تکيه بر قدرت ٨٨معترضان انتخاباتی 

ب]منازع خود که آن را از خامنه ای و سيستم 
قضايی جمھوری اس]می کسب کرده بود، ھمه 
. آنان را راھی بازداشتگاه مرگ کھريزک کرد
بازداشتگاھی که چند تن از دستگيرشدگان از 
جمله محمد کامرانی، محسن روح اVمينی و امير 
جوادی فر در ھمان روزھای نخست ورود به 
کھريزک، در پی تشنگی، گرسنگی، بی ھوايی و 

   .شکنجه ماموران زندان، از پای درآمدند
چھارمين قربانی کھريزک رامين آقازاده قھرمانی 

رامين دو روز پس از آزادی از بازداشتگاه  .  بود 
کھريزک در بيمارستان رسول اکرم در تھران جان  

به گفته خانواده آقازاده قھرمانی، پزشکی  .  باخت 
نرسيدن خون به مغز و  "قانونی علت مرگ او را  

   .اع]م کرد " قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع 
رامين پوراندرجانی پزشک وظيفه بازداشتگاه  

ھای  نام^ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به شÆمÆاره حسÆاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÆمÆراه 

ھÆÆای  کÆÆد مÆÆورد نÆÆظÆÆر بÆÆه يÆÆکÆÆی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
رس"ان"ي"م ک"ه ت"ل"وي"زي"ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م"اھ"واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ"م"ي"ن ش"ب"ک"ه در روزھ"ای چ"ھ"ارش"ن"ب"ه  ھات برد پخش می
ھ"ای خ"ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن"ام"ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي"ن"ت"رن"ت"ی س"اي"ت دي"دگ"اه  ب"ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ"ده ک"ن"ي"د و ھ"م"چ"ن"ي"ن ش"ب"ک"ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   

   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد
 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  
. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


