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 خمینی رھبر وقت جمھوری اسالمی، یک فایل صوتی بیست و ھشت سال پس از کشتار ھزاران زندانی سیاسی به دستور آیت هللا
ضبط شده از گفتگوی آیت هللا حسینعلی منتظری قائم مقام وقت والیت فقیه با اعضای ھیئت مأمور کشتار زندانیان سیاسی در مرداد 

شايسته تقدير می دانیم. ھر  انتشار یافته است. ما از انتشار این سند تاریخی توسط احمد منتظری استقبال می کنیم. و آن را ١٣۶٧
در اختیار دارد، باید دین خود به تاریخ کشورش را با  ١٣۶٧شھروند ایرانی که مدرکی صوتی، تصویری یا نوشتاری درباره فاجعه ملی 

کس  روشن شدن زوایای آن فاجعه از طریق انتشار چنین اسنادی ادا کند. ما می دانیم که حکومت ھنوز پس از بیست و ھشت سال ھر
را که به چنین وظیفه ای عمل کند، آماج فشار و سرکوب قرار می دھد. از این رو، کسانی که در داخل کشور علیرغم این فشار و سرکوب 
به این وظیفه تاریخی خود عمل می کنند و اسناد مربوط به یکی از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر ایران را در معرض قضاوت عموم قرار 

یسته قدردانی و حمایتند. منتشرکنندگان این اسناد، به نگارش ھمان تاریخی کمک می رسانند که به گفته آقای منتظری می دھند، شا
در متن اخیرا انتشار یافته، داوری سختی درباره رھبری جمھوری اسالمی و دستیارانش در قتل عام زندانیان سیاسی ایران خواھد 

 .داشت

تیبانی از منتشرکنندگان فایل صوتی مکالمه آقای منتظری با اعضای ھیئت مرگ، به ھیچ بھانه ای خودداری از اعالم ھمبستگی و پش
نمی تواند  ۶٠توجیه پذیر نیست .نه سیاست کنونی رھبری مجاھدین خلق و نه مبارزه مسلحانه آنان با جمھوری اسالمی در دھه 

آن، مشروع دانستن آن جنایت را توجیه کند. آیت هللا منتظری با علم به سکوت درباره کشتار ھزاران زندانی سیاسی بی دفاع یا بدتر از 
این که اعتراض به جنایات در زندان ھا موقعیت او در حکومت را به شدت به خطر خواھد افکند، به مخالفت با اعدام ھای دسته جمعی 

را سرمشق خود قرار  ۶٧تار آقای منتظری در سال برخاست.  ھر کس که ھنوز آثاری از وجدان انسانی در درون او باقی است باید رف
  .دھد

درست است که جمھوری اسالمی کماکان علیه منتقدان و افشاکنندگان سیاھکاری ھایش، حتی فجایع سه دھه پیش، متوسل به  
م ھا بھانه ای شد تا اعتراض غیرعلنی به اعدا ١٣۶٧نیست. اگر در سال  ۶٠سرکوب می شود، اما تیغ این سرکوب دیگر به تیزی سالھای 

فرد دوم حکومت ظرف چند ماه از ھمه مقامات برکنار و مغضوب شود، امروز جمھوری اسالمی در شرایطی است که سخن رھبر آن گاه با 
مخالفت صریح برخی مقامات دیگر مواجه می شود، ولو بدون اشاره مستقیم به رھبر. حتی برای مصلحت اندیشانی که می خواھند 

وجود دارد. تاسف بار است که ھنوز اصالح طلبان  ٦٧د در حکومت را حفظ کنند راه ھایی برای اعالم برائت از جنایت بزرگ سال موقعیت خو
 .و فايل صوتی منتشره سکوت کرده و از اين جنايت اعالم برائت نمی کنند ٦٧و نیروھائی از جنبش سبز در مورد کشتار 

رای کتمان غیرقانونی بودن و ضدبشری بودن اعدام ھای بیست و ھشت سال پیش نمانده اکنون که اسناد سخن گفته اند و مفری ب
است، اکنون که تاریخ از دریچه صدای ضبظ شده باالترین مقام وقت جمھوری اسالمی پس از آقای خمینی حکم خود را صادر کرده است، 

ادامه تالش مذبوحانه حکومت برای تحمیل سکوت بایستد و ھر کس که نمی خواھد مشمول حکم بی رحمانه تاریخ شود، باید در برابر 
  .ضمن حمایت از انتشار اسناد تاریخی، به گسترده تر کردن گفتمان درباره تاریخ معاصر کشور یاری رساند

ت قرار دھد باید از حکومت خواست به جای احضار آقای احمد منتظری به دادگاه به اتھام افشای اسرار نظام، کسانی را مورد بازخواس 
که به گفته آیت هللا منتظری بزرگترین جنایت تاریخ جمھوری اسالمی را مرتکب شده اند. مخاطبان آقای منتظری در این مکالمه، ھنوز 

اء آن در تن از اعض ١٥٠ناگزیر به پاسخگویی نشده اند و اکثر آنھا ھمین امروز نیز باالترین مقام ھا را دارند. ما به عنوان سازمانی که بیش از 
از جمله ھیئت مرگ و محاکمه آن ھا ھستیم. اگر جمھوری اسالمی  ٦٧برکناری آمران و مجريان کشتار  اعدام شده اند، خواھان  ٦٧سال 

عمل نکند، اجازه پیگیری پرونده فجایع آن دوره را در مراجعی خارج از ایران  ١٣۶٠به وظیفه خود در مورد رسیدگی به جنایات دھه 
افزوده است.  ١٣۶٧تشار فایل صوتی مکالمه آقای منتظری با اعضای ھیئت مرگ، بسیار برسنگینی پرونده حقوقی فاجعه می دھد. ان

 .امروز کسانی که می خواھند این پرونده بسته شود از آرزوی خود دورتر از ھمه بیست و ھشت سال گذشته اند
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از انتشار فایل صوتی گفتگوی آیت هللا منتظری با اعضای ھیئت 
 مرگ استقبال می کنیم

 !ھستیم ٦٧خواھان برکناری و محاکمه آمران و مجريان کشتار 

 

  ترس ٢
  علی پورنقوی

  

انتشار نوار صحبتھای آقای منتظری یک نکته را محرز کرده است و آن مشارکت افرادی است در بزرگترین جنایت جمھوری اسالمی،  -١
ً  که االن در دستگاه ھای مختلف این نظام حی و حاضر اند. ترس اول این است که تقدیر از کار آقای منتظری و اکنون خانوادۀ او، که کامال

سزاوار است، خود جنایت و واقعیت حضور جانیان در دستگاه ھای جمھوری اسالمی را تحت الشعاع قرار دھد. تاکنون من ندیده ام 
ً این را ھ م بنویسد که نوشته ای را که ضمن تقدیر از شھامت و صداقت آقای منتظری و کار بزرگی که خانوادۀ او کرده اند، مثال

 "پورمحمدی جنایتکار در وزارت دادگستری چه می کند؟ او باید کنار گذاشته شود."

ترس دوم این است که باز وجه حقوقی این جنایت، قربانی وجه سیاسی آن شود. نوشتۀ برخی کسان را که به حق فاصلۀ بسیاری  -٢ 
را از منظر حقوق، و نه سیاست صرف، در نظر  ٦٧آنان لحظه ای جنایت از مصلحت کاران سیاست دارند در نظر بگیرید. به نظر من اگر 

می داشتند، نه به توسل ناسنجیدۀ نلسون ماندالئی نیاز می یافتند، و نه به مرزکشی بین کسانی که به ناحق مطلق، حق حیات از 
  آنان دریغ شده است.
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  از برنامه سازمان مصوب کنگره چھاردھم

 دمکراتیزاسیون مناسبات جھانی اھرم ھای تقویت کننده جھان وندی و

  * "٩٩ـ حمایت از مفاد منشور "

يری در حاکمیت جھانی، تأمین حاکمیت مردم از طريق آرايش پذ المللی، شفافیت و کنترل ـ ارتقای حاکمیت قانون به سطح بین
ھا و ارتقای نقش نھادھای  حاکمیتی چنداليه از سطح محلی تا جھانی، دمکراتیزه کردن امر حاکمیت از طريق دمکراتیک کردن دولت

    تی.ھای غیردول ھای سازمان ھای اجتماعی. تشکیل و تقويت شبکه ھای غیردولتی و جنبش فراملی، سازمان
ـ تغییر دمکراتیک ساختار سازمان ملل متحد در جھت ارتقای نقش تک تک اعضای آن، تشکیل شورای امنیت انتخابی، تأسیس شورای 

گوئی  ھای تقويت کننده پاسخ ھای توسعه انسانی)، اجالس جامعه مدنی جھانی، نظام امنیت انسانی (برای ھمآھنگ کردن سیاست
دوستانه. تقويت کنترل تسلیحات و نظارت بر آن، مبارزه  ی دائمی حافظ صلح و نیروھای ضربتی انسانجھانی. تشکیل و تقويت نیروھا

  ھا. کشی ھای قاچاق و پايان دادن به جنگ علیه کشورھا، اقوام، نژادھا و نسل يافته و شبکه قاطع با تروريسم، جنايات سازمان
ھا برای  المللی در کار حکومت بشر و اعمال فشار و مداخله نھادھای بینـ ارتقای حقوق بشر به سطح امنیت، تقويت نھادھای حقوق 

   رعايت حقوق بشر.
نمایندگی در جھت دمکراسی مشارکتی،   ھا و گسترش و ژرفش دمکراسی ـ دمکراتیزاسیون مناسبات جھانی میان ملل و دولت

  مستقیم و اجتماعی.
نئولیبرالی. ايجاد ابزارھای   مربوط به کاھش فقر جھانی و توقف برنامه ھای ھای ـ لغو بدھی کشورھای فقیر، اجرای تعھدات و سیاست

  )  ھا (بھداشت، آموزش، رفاه و ... گذاری در زيرساخت جديد سرمايه
ھای فراملی، مکانیسم مالیاتی جھانی از جمله وضع مالیات بر مبادالت و نقل و  ـ تدوين قوانین و مقررات اجباری برای رفتار شرکت

ل پولی در بورس جھانی و اختصاص آن به مبارزه با فقر، بیماری ايدز، بیسوادی، حفظ محیط زيست و كمك به کشورھای در حال انتقا
   توسعه.

ھای اقتصادی  المللی برای پیوند زدن منافع اقتصادی و حقوق بشر، فعالیت آور به صورت مقررات بین ھای مشوق و الزام ـ تدبیر مکانیسم
    ط زيست و سوق دادن آن ھا در مجرای استانداردھای اجتماعی، رفاھی و محیط زيستی.و تجاری با محی

  ـ رفع تبعیض جنسیتی و تأمین برابری حقوق زن و مرد.
...  

فین ھای روسی از پایگاه ھمدان به مواضع مخال افکن حمله بمب
  مسلح بشار اسد

 !قرارداد نظامی تھران و مسکو، مغاير منافع ملی است

و بمب افکن ھای  ٣ام  ٢٢، بمب افکن ھای دوربرد تو ـ ٢٠١٦وزارت دفاع روسیه طی اطالعیه ای اعالم کرد: "شانزدھم آگوست سال 
، با پرواز از فرودگاه نظامی ھمدان به تاسیسات گروھک تروریستی داعش و جبھه النصره در استان ھای حلب، ٣٤ـ تھاجمی سو 

ھای روسی در ھمدان در پایگاه  بود که جنگنده بمب افکن دیرالزور و ادلب حمله کردند". پیشتر راشیاتودی (روسیه امروز) گزارش کرده 
اند که به موجب آن  اند. براساس این گزارش مسکو و تھران قراردادی نظامی را امضا کردهنوژه (شاھرخی سابق) استقرار يافته 

کنند. گفته می شود مسافت  ھواپیماھای روسی از فرودگاه ھمدان برای حمله به مواضع مخالفین دولت اسد در سوریه استفاده می
درصد  ۶٠بود اما با استفاده از پايگاه نظامی در ھمدان، این مسافت  پرواز این ھواپیماھا از مقر قبلی تا سوریه بیش از دوھزار کیلومتر

کاھش خواھد یافت. خبر امضاء قرارداد بین تھران و مسکو تاکنون از جانب دو دولت کتمان شده بود و اکنون روسیه خبر امضاء قرارداد و 
 .می کند حمله بمب افکن ھای دوربرد از پايگاه ھمدان به مخالفان دولت اسد را اعالم

  
از جنگ جھانی دوم به اينسو ھیچ کشور خارجی در ایران پایگاه نظامی نداشته است. اين جمھوری اسالمی است که برای اولین بار از 

 ١۴۶دھد. امری که حتی در دوره رژيم شاه سابقه ندارد. اصل  زمان جنگ جھانی دوم پایگاه نظامی در اختیار یک کشور خارجی قرار می
آمیز   ھای صلح  اسی خود جمھوری اسالمی "استقرار ھر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ھر چند به عنوان استفادهقانون اس

باشد" را ممنوع اعالم کرده است. با اين اقدام، جمھوری اسالمی قانون اساسی اش را نقض کرده، مجلس را دور زده و در پشت درھای 
است. مردم ايران از گزارش خبرگزاری ھای روسی از امضاء قراردادن نظامی و استقرار ھواپیماھای بسته قرارداد نظامی با روسیه بسته 

  .جنگنده کشور خارجی در کشورشان مطلع می شوند
  

نقش حسن روحانی در بستن قرارداد نظامی ھنوز روشن نیست. اگر او در اين امر نقش داشته باشد، به عنوان حافظ قانون اساسی 
المی، آن را نقض کرده است. و اگر بلوک قدرت او را ھم دور زده باشد، قاعدتأ بايد نسبت به امضاء قرارداد نظامی معترض جمھوری اس

   .شود

جمھوری اسالمی با انعقاد قرارداد نظامی، گام ديگر و بس مھمی را در رابطه با دخالت نظامی در سوريه برداشته است. جمھوری 
ا حضور نظامی در جنگ سوريه، به دولت پوتین اجازه استفاده از پايگاه نظامی برای حمله به مخالفین اسد اسالمی ھمراه و ھم زمان ب

  .را داده است. اين امر به منزله فرورفتن ھرچه بیشتر جمھوری اسالمی در گرداب جنگ سوريه است
  

ور و صلح در منطقه است. اين قرارداد می تواند زمینه را قرارداد نظامی که مخفیانه بین تھران و مسکو بسته شده، مغاير منافع ملی کش
برای وارد شدن ايران به پیمان ھای نظامی استراتژيک و پايدار فراھم سازد. ما به قرارداد نظامی بین تھران و مسکو معترضیم و از 

حاکم را وادار سازند که قرارداد نظامی را  نیروھای آزاديخواه کشور می خواھیم که صدای اعتراض خود را نسبت به آن بلند کنند و جريان
  .ملغی کند

گسترش جنگ، راه حل بحران سوريه نیست. نخستین گام در نیل به راه حلی برای این بحران، قطع کمک ھای نظامی از جانب تمام  
روھای خارجی در سوریه و طرف ھای درگیر جنگ داخلی در سوریه، برقراری آتش بس پايدار، پايان دادن به حضور و دخالت تمام نی

  .برگزاری انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد است
  

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت
 

 )٢٠١٦اوت  ١٦( ١٣٩٥مرداد  ٢٦

 



  

  
  
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه   ٦٣ شماره    

 »سکوت«صدای شکستن 
 سیامک سلطانی

  يادداشت سیاسی کارآنالین

ناشی از   ھای  تکان که  روزھا در حالی این
هللا   ھای صوتی دیدار آیت پخش فایل

منتظری با تنی چند از عاملین وقت کشتار 
تیتر  ، سر٦٧زندانیان سیاسی در سال 

ھای داخل و خارج از کشور را  اغلب سایت
ای دلخراش  اند، واقعه به خود اختصاص داده

چون  در مرکز پایتخت بوقوع پیوست که ھم
ال خبر و اتفاقی عادی، فقط در حد انتق

کمی نیز جزئیات، بدون واکنشی از جانب 
جامعه در قبال آن، در برخی رسانه ھا، 
انعکاس پیدا کرد. یک کارگر جانباز در برابر 
ساختمان شھرداری اقدام به خودسوزی 

این فرد که یک معلول جنگی نیز بود  کرد. 
بارغرفه داشت  در یکی از میادین میوه و تره

داد را داشته که دچار و قصد تمدید این قرار
چنان مشکلی می شود که چاره را در  آن

 .خودسوی و مرگ، می بیند
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال و اندی پیش، طی اقدام  ٦نزدیک به 
مشابھی توسط یک جوان دستفروش 
تونسی صورت گرفت، که در اعتراض به 
توقیف کاالھایش و تحقیر از جانب ماموران، 

ایت به مرگ اقدام به خودکشی کرد و در نھ
وی انجامید. پیامد این واقعه تظاھرات و 
ناآرامی ھائی بودند که درادامه موجب فرار 
رئیس جمھور وقت تونس از کشور و وقوع 

  .در تونس گردیدند» انقالب یاس«

روشن است که ھدف از این مقایسه دعوت 
مردم به قیام نیست؛ اما آنچه که مشھود و 

جامعه در  آفرین است، بی تفاوتی نگرانی
تمامی آحاد آن در قبال بروز چنین فجایعی 
در کشور است. در چنین شرایطی است 
که بازتاب خبر پخش فایل صوتی منتظری 

گیری ھای مقامات  نیز در حد برخی موضع
حکومتی و سابقا حکومتی، محدود می 
ماند و در سطح جامعه گسترش نمی یابد. 

م اگر بپذیریم که جو سرکوب و ارعاب و عد
وجود امکان خبر رسانی وسیع از جانب 

ھای آگاه جامعه از عمق فاجعه  بخش
کشتار، در عدم دریافت اطالعات دقیق و 
درست در قبال آن، و متعاقبا عدم واکنش از 
سوی آحاد مختلف مردم در آن زمان، نقش 
داشته است، اکنون چه توجیھی برای 

ھای آگاه  ھم از جانب بخش سکوت، آن
کشور، در قبال این جنایت،  جامعه سیاسی

 می تواند وجود داشته باشد؟

واکنش مقامات مختلف جمھوری اسالمی 
در ارتباط با مسائل طرح شده در این فایل 
صوتی، ھمگی در جھت توجیه و تطھیر و 

الپوشانی کشتار زندانیان، صورت می گیرد. 
ھای  قطعا وجودنگرانی از بروز واکنش

، بلکه در میان ھم نه در جامعه احتمالی آن
مقامات دیروز و امروز جمھوری اسالمی 

خط «است که عاملین این جنایت با ترسیم 
گیری در  ، امکان ھرگونه موضع»قرمز یکسان

قبال این کشتار، حتی در سطح نوشته 
  .تاجزاده را نیز به حداقل برسانند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

روشن است که انتظار از جامعه، تشکیل 
یاب مانند آنچه که در  ھای حقیقت کمیته
قرن گذشته در  ٩٠ھای دھه ھشتاد و  سال

کشورھای شیلی و آرژانتین، بوجود آمدند، 
ھا در شرایط  نیست. زیرا که این کمیته

شان نه تنھا  خاصی ایجاد می شوند و ھدف
بررسی و تحقیق و علنی سازی علل و ابعاد 
جنایات صورت گرفته از جانب مقامات در مورد 

و فعالین سیاسی است، بلکه زندانیان 
ھای حقوقی جلوگیری از بروز  بررسی راه

چنین جنایاتی در آینده کشور را نیز در دستور 
کار خود دارند. از جمله شرایط خاص تشکیل 

ھا، پذیرش وقوع جنایت، ھم در  این کمیته
میان آحاد مردم و ھم در میان حکومتیان 
است. مادامی که ابراز رضایت و خودستائی 

کشتار زندانیان سیاسی در «در قبال 
از جانب مقامات » ٦٠ھای سیاه دھه  سال

حکومتی، ھمراه با سکوت جامعه و چه بسا 
ھا" وجود دارند،  باور به این "ابراز رضایت

امکان تحقیق و بررسی و اطالع رسانی در 
مورد تمامی ابعاد این جنایت و نھایتا 

  .رسیدگی به آن، میسر نخواھد بود
  

سال پیش در چنین روزھائی، ھنگامی که  3
محمدی به عنوان وزیر  مصطفی پور

دادگستری کابینه آقای روحانی معرفی 
گردید، یادداشت سیاسی کار آنالین با 

» تصمیمی سیاسی«عنوان: یک "خطا" و یا 
به این موضوع اختصاص داشت و در آن تاکید 

در » تصمیم سیاسی«اين  شده بود که: 
ی قربانیان و بازماندگان بحبوحه تالشھا

فاجعه ملی، که به ھمراه سازمانھای مدافع 
حقوق بشری در جھت روشنگری ھر چه 
بیشتر از ابعاد اين جنايت دارند، را فقط می 
توان به مثابه ريشخندی ارزيابی نمود که در 

، »تدبیر و امید«پاسخ به انتظار "امید" دولت 
 در قبال ادعای دفاع از حقوق اولیه ھمه

 ١شھروندان ايران، صورت پذيرفت. 

عدم واکنش بایسته و شایسته بخش آگاه  
جامعه به این تصمیم سیاسی در آن زمان 
منجر به این گشت که سال گذشته در 
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت 

ای در پاسخ  روحانی، در يک نشست رسانه

به پرسش خبرنگاری در اين زمینه گفت: 
انسان در شرایط جنگ قرار گفتم تا وقتی «

ھا  تواند در خصوص حوادث آن سال نگیرد نمی
ھای  به درستی قضاوت کند. باید واقعیت

در جنگ اگر بخواھید » ... «جنگ را درک کنیم
در کشیدن ماشه علیه دشمن تأمل کنید و 
ً کشته خواھید  حرکتی انجام ندھید، مسلما

در ھمان زمان نیز در یادداشت ». شد
جنايت علیه بشريت در «عنوان  سیاسی با

در پاسخ به این » پوشش دفاع از خود!
سخنان نوشته شد: "در آن زمان اما به فکر 
نه جامعه و نه بازماندگان اين کشتار، خطور 

امین سالگرد اين رويداد،  ٢٧نمی کرد که در 
اعدام ھزاران زندانی سیاسی که بسیاری از 

ی کرده خود را نیز سپر  آنان دوران محکومیت
بودند، به مثابه "دفاع از خود در میدان جنگ" 
تعبیر گردد، و جای قاتل و قربانی عوض 

 ٢شوند."

سال از فاجعه بزرگ کشتار زندانیان  28 
گذشت. در  ١٣٦٧سیاسی در تابستان سال 

سال، خانواده ھای قربانیان اين  ٢٨طی اين 
جنايت، ھنوز ھم پاسخی به پرسش بر حق 

چه جرمی؟" دريافت نکرده شان: "چرا و به 
سال بر ھمگان روشن  ٢٨اند. در تمامی این 

بود که مقامات جمھوری اسالمی نه تنھا 
چرا و به چه «قصد پاسخگوئی به پرسش: 

را ندارند، بلکه ھرگونه تماس با  » جرمی؟
اين پرسش را عبور از خط قرمز نظام و 

 "تعرض به ارکان حکومت" می دانند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شخصیتھا و گرایشھای سیاسی که عدم 
اطالع از جنایت یا مصلحت را مجوز سکوت 

اعم از آن که ھر  –تاکنونی شان قرار داده اند 
مصلحتی باشد، اکنون با انتشار نوار سخنان 
آقای منتظری و ابراز نظر قابل احترام علی 
مطھری، دیگر توجیھی برای تداوم سکوت 

به صدای نخواھند یافت. تداوم بخشیدن 
که با انتشار فایل صوتی » سکوت«شکستن 

آغاز گشت، کمترین ادای دین است به ھمه 
و بازماندگان  ٦٧جانباختگان کشتار تابستان 

  .این فاجعه
------------------ 
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سال از فاجعه بزرگ  28
نیان سیاسی در کشتار زندا

گذشت.  ١٣٦٧تابستان سال 
سال، خانواده  ٢٨در طی اين 

ھای قربانیان اين جنايت، 
ھنوز ھم پاسخی به پرسش 

و به چه بر حق شان: "چرا 
 جرمی؟" دريافت نکرده اند

واکنش مقامات مختلف 
جمھوری اسالمی در ارتباط با 
مسائل طرح شده در این فایل 
صوتی، ھمگی در جھت 
توجیه و تطھیر و الپوشانی 
کشتار زندانیان، صورت می 

 گیرد

مادامی که ابراز رضایت و 
کشتار «خودستائی در قبال 

زندانیان سیاسی در 
از » ٦٠ھای سیاه دھه  سال

مات حکومتی، جانب مقا
ھمراه با سکوت جامعه و چه 
بسا باور به این "ابراز 

ھا" وجود دارند، امکان  رضایت
تحقیق و بررسی و اطالع 
رسانی در مورد تمامی ابعاد 
این جنایت و نھایتا رسیدگی 

 به آن، میسر نخواھد بود
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  ٥ صفحه   ٦٣ شماره    

 قانون در چنبرە منافع جناحی
  پور فرخ نعمت

  یادداشت سیاسی کارآنالین
ین استان خواھان نظارت مجلس بر دولت شد! او احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، اخیرا در دیداری با استاندار گیالن و نمایندگان ا

ھایی با شرایط ساده و... به برخی  ھای نجومی، اعطای وام شد، شاھد حقوق گفت ک اگر نظارت مجلس بر دولت، درست اعمال می
و در نتیجه افزایش مدیران نبودیم. او ضمن اشارە به آمارھایی از وضع نابسامان گمرک، قاچاق کاال، ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی 

ھای اقشار محروم، اظھار داشت ک چه کسی جز مجلس می تواند  ھای معیشتی و اجتماعی به خانواده بیکاری و تحمیل آسیب
جلوی این مشکالت بایستد،... باید مجلس بتواند از حداکثر اختیاراتی که قانون اساسی برای اعمال نظارت بر دولت به قوه مقننه داده 

فاده کند. او ب این امر بسندە نکردە و حتی خواھان برخورد انقالبی مجلس با نمایندگانی شد ک او آنان را عناصر فتن در است، است
 !).مجلس خواند (بخوان اخراج آنھا

  
از  الزم ب تذکر است ک سخنان جنتی بعنوان شخصیت معرف تندروھای جمھوری اسالمی، در ادام سخنان تھاجمی ای می آیند ک

جمل در سایت جوان نزدیک ب سپاە پاسداران علی دولت یازدھم صورت می گیرند، تھاجماتی ک ماھھاست ادام دارد و از جمل با 
برجست کردن مسائل اقتصادی کشور و سعی در ناکارآئی نمایاندن دولت، عالوە بر تضعیف بیش از پیش آن، در تالشند راە را برای 

 .ر دور دوم انتخابات ریاست جمھوری باز کنندعدم انتخاب روحانی د
در این یادداشت کوتاە بحث ما بر سر وضعیت نابسامان کشور از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی نیست، وضعیتی ک 

نی آن دارد، ک ھر بار با روی کار آمدن تندروھا بدتر از آنچ ک ھست می شود، و البته دولت روحانی ھم سھم خود را در نابساما
 .آنقدر بحث بر سر نوع نگاە ب قانون و بازتعریف خود در این رابط است

  
آقای احمد جنتی در مقام رئیس مجلس خبرگان، ک قاعدتا می بایستی در سطح باالئی فردی قانون محور می بود، منطقا می 

یت فقیه، را بیشتر از ھر کس دیگری تبلیغ و پاس می بایست اندیش تسری دادن نظارت مجلس بر نھادھای نظام، از جمله بر وال
 .داشت، اما در عمل ن تنھا شاھد چنین وضعیتی نیستیم، بلک در این رابط کامال جناحی و انتخابی رفتار می کند

  
ـ مورد ممنون ٢وژە، و ـ مورد استفادە روسی از پایگاە ھوائی ن١برای تشریح بیشتر این ادعا، می توان ب دو فاکت نوین اشارە کرد: 

 .کردن برگزاری کنسرت ھا در مشھد
  

، سرتیپ پاسدار  بعد از علنی شدن اخبار مربوط ب استفادە نیروی ھوائی روسی از نوژە برای بمباران نیروھای مخالف اسد در سوری
با مصوب شورای  و روسی و سوری حسین دھقان، وزیر دفاع جمھوری اسالمی گفت ک این امر در راستای ھمکاری س جانب ایران 

 !امنیت قرار دارد، و ربطی ب مجلس ندارد
مورد دوم، مورد واکنش خشم آلود امام جمع مشھد در برگزاری کنسرت در مشھد بود ک علنا دخالت در کار دولت و دور زدن حیط 

  .نفوذ آن بدون ارجاع دادن ب مجلس بود
  

و اعتقاد ب نظارت مجلس آقای جنتی در رابط با این دو مورد کجا رفت است؟ چرا از ایشان  حال سئوال این است، قانون گرائی
صدائی در مورد وظایف نظارتی مجلس بیرون نیامد؟ ن اینک اگر وی چنین سخنانی بیان دارد، از جمل مصداقھای آن ب مصاف سپاە 

ھائی ست ک دردان ر ھبر نظام محسوب می شوند، و این پیش جنتی ک 'رھبر' مصداق ھیکل پاسداران رفتن و کوبیدن آن امام جمع
 !و معنویتی بسیار باالتر از قانون است، یعنی کفر محض

  
واقعیت این است ک در نظام جمھوری اسالمی، قبل از اینک قانون راھگشای تصمیمات و اعمال کلیت نظام باشد، منافع جناحی 

مصرح در قانون اساسی این نظام، بویژە در مورد مسائل حساس و تعیین کنندە، توسط بیت  تفوق دارد. ھمیش قوانین مصوب و
رھبری و سپاھیان، زیر پا گذاشت می شود. پدیدەای ک مورد اعتراض تندروھائی از گون جنتی ن تنھا نیستند، بلک بعنوان بھترین 

  .قانون نظام جمھوری اسالمی ترسیم و معرفی می شوند
  

ھنوز یک سئوال جدی باقیست و آن ھم اینک احمد جنتی باالخرە روشن نساخت ک وی خواھان نظارت مجلس با ھمان ترکیب اما 
گر درون خود؟   !کنونی بر دولت ھست، و یا بعد از برخورد خود مجلس با عناصر فتن

 

  ١٤٧بولتن کارگری شماره 
  

  :این شماره می خوانید در

  ھا تحلیل ھفته: توسل ب دروغ؛ برای سرپوش نھادن بر واقعیت
 

  از تجرب دیگران

  )نفت و دموکراسی درعراق (بخش چھارم -فدراسیون اتحادیه ھای کارگران -
 

  اخبار خارجی
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  ٦صفحه   ٦٣شماره     

گراندیشان درجمھوری کشتار مخالفین و د
اسالمی، سیستماتیک، دولتی و حتی 
"قانونی" است. سردمداران نظامی که 
قبل از حکومت، با ترور دگراندیشانی مانند 
کسروی، با آتش زدن سینمای رکس 
آبادان، چھره کریه خشونت و جنایت خودرا 
نشان دادند، با گرفتن قدرت دولتی جنایت 

یک کشور  را در ابعادی وسیع و در گستره
در  ٦٧ادامه داده اند. کشتارھای سال 

زندانھای نظام نقطه اوج این جنایت ھا 
بوده است. این جنایت بدرستی بقول آقای 
منتظری "بزرکترین جنایت در جمھوری 

  .اسالمی" نامیده شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھدف نظام از اعدام ھای دسته جمعی 
، پاکسازی فیزیکی مخالفین نظام، ٦٧

و وحشت در تمامی کشور، و ایجاد ترس 
بدست آوردن تضمین ادامه حکومت برای 
سالھای طوالنی بوده است. نسل انقالب، 

بھمن  ٢٢آنانی که درک دیگری از انقالب 
داشته اند، قلع و قمع شدند. ھزاران جان 
پاک باخته برسر دار رفتند. دھھا ھزار نفر 
به تبعید اجباری تن دادند، تا نظام به 

ف خود دسترسی پیدا کند. تمامی اھدا
ترس و وحشت حاکم بعد از این کشتار، 
تنھا بعد از سالھا و با به میدان آمدن نسل 
جدید و حرکت و جنبش مدنی شکسته 
شد و یکبار دیگر صدائی غیر از صدای 
گزمگان رژیم را شنیده شد. پاسخ نظام به 

خرداد این بار ھم مانند  ٢جنبش اعتراضی 
، اعدام و ترور بود. گذشته، خشونت زندان

قتل ھای زنجیره ای که در این دوران بوقوع 
پیوست، بصورت لکه سیاھی در تاریخ 
کشورمان ثبت شده است. اگر مسئولینی 
از آن دوره مانند آقای منتظری به مخالفت 
برمی خواستند، با توجه به حضور مردم و 
بخصوص جوانان در صحنه، امکان جلوگیری 

ی شد. مسئولینی از تکرار آن عملی م
مانند آقای خاتمی رئیس جمھور که 

  .پشتوانه میلیون ھا رای مردم را داشت
  

رژیم ھرگاه احساس کند که در زیر پوسته 
جامعه تکانھائی قابل رویت است، برای 
مقابله و پیشگیری از سرباز کردن خشم و 
اعتراض مردم در ابعاد میلیونی، دست به 

گ، که با کشتار می زند. با پایان جن
سیاست ادامه آن بعد از فتح خرمشھر،بی 
جھت و بی نتیجه صدھا ھزار انسان از دو 
طرف از بین رفته و خرابی ھای ببار آمد که 

ھنوز ھم آباد نشده است، مردم فرصتی را 
بدست آوردند تا ازمسئولین سوال کنند. پاسخ 
نظام جمھوری اسالمی به سواالت انباشت 

ونتی سعبانه و شده در گلوی مردم، خش
کشتاری بی سابقه در تاریخ بشریت، با اعدام 
ھزاران زندانی ی که قبلن محاکمه و محکوم به 

  .حبس شده بودند، بود
گذرد، اما  می ١٣۶٧از کشتار سال   سه دھه 

شدگان و جامعه ایران  ھای اعدام ھنوز خانواده
نمی دانند چه تعدادی در این جنایت از بین 

حقیقت درباره آنچه اتفاق  رفته و از شناخت
افتاده، محروم می باشند. مسئولین نظام با 
کمال بی شرمی نه تنھا در رابطه با این جنایت 
برزگ خود سکوت کرده، ھنوز لیست کامل 
قربانیان را منتشر نکرده، مزار این انسانھای 
شیفته را مخفی نگه داشته؛ بلکه در عوض از 

یری، مزار تجمع خانواده ھای قرباینان جلوگ
ھای دسته جمعی شانرا تخریب کرده، از حضور 
پدران و مادران، ھمسرھا و بچه ھایشان در 
کنار عزیزان از دست رفته شان ممانعت می 
کنند. بی شرمی سران نظام آنچنان است که 
جنایتکارانی را که بقول آقای منتظری "نامشان 
در تاریخ جزء جنایتکاران نوشته شده است." را 

الترین مقامھا، مانند وزارت دادگستری به با
منسوب و یا در راس بزرکترین کارتل اقتصادی 

   .کشور قرار می دھند
ھم اکنون ھم در زیر پوسته جامعه نشانه 
ھائی جدی از خواست تحول، تغییر و حرکت 
مشاھده می شود. اعتراض ھا و اعتصابات 
کارگری، معلمی و فعالیت جنبش ھای 

حرکت زیر خاکستر برای مدنی... نشان از 
اعتراض به فشارھا و استبداد حکومتی دارد. در 
کشور چھره ھائی دیده می شوند که با به 
حطر انداختن جان و تمامی زندگی شان، 
اعتباری ملی و بین المللی کسب کرده اند.این 
انسانھای آزاده که صدای برآمده از گلوی شان، 

تراوش شده از قلم شان و  درخواست ھا 
حرکت ھای اعتراضی شان بصورت کمپین ھا و 
یا در خیابانھا و محل ھای کار، ندای ملتی را 

  فریاد زده و نمایندگی می کند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

این آزاد زنان و مردان می توانند تبدیل به تکیه 
گاھی برای مردم شده و نیروی پراکنده و 
متفرق را حول خود جمع کرده و جنبشی 

دھند. در چنین نقطه ای میلیونی را سامان 
است که آغاز پایان نظام شروع می شود. این 
بار ھم جنایتکاران نظام دست به اعدام ھای 
فله ای زده تا حضور گفتاری خودرا به مردم 
نشان دھند. این بار ھم جان انسانھای آزاده و 
پاکی در خطر است. تنھا با بلند کردن صدائی 

جلوی ادامه ھم زمان و متحد است که می توان 
  .جنایت ھای اخیر را گرفت

  
متاسفانه اپوزیسیون تاکنون تنھا به دادن بیانیه و 
اطالعیه و محکوم کردن این جنایت بسنده کرده 
است. دریغ از یک حرکت دسته جمعی! دریغ از 

با خبر  یک نشست مطبوعاتی جمعی برای 
کردن دنیا از این جنایت ھا! دریغ از جمع آوری 

ضا و شکایت به سازمانھای بین المللی ھزاران ام
  !حقوق بشری و نھادھای سازمان ملل

  
احزاب و سازمانھای سیاسی، تا کی می 
خواھند در درون خود محبوس بوده؛ در الک خود 
فرو رفته و به فرقه خود جسبیده؛ به مخالفت 
خوانی با ھمدیگر پرداخته، با ھرگونه سیاست و 

رده؛ پاره ای برنامه اتحاد وسیع مخالفت ک
درنقش خندق دفاعی نظام بازی کرده؛ و پاره ای 
دیگر در فکر ایجاد جامعه ای بدون ستم و 
استثمار لمیده؛ تبدیل به ژنرال ھای بی سرباز 

بھمن  ٢٢شده؛ تعدادی شان در غار کھف انقالب 
به خواب رفته؛ تعدادی به این رضایت داده تا ھر 

ار شرکت ازگاھی در جلسه سخنرانی و یا سمین
کرده؛ بخشی از سازمانھا به بزرگداشت ھای 
ساالنه"شیعه وار" قھرمانان شان دل خوش 
کرده؛ بدون ھماھنگی و ھمسوئی با یکدیگر 
دست به عملیات زده؛ و در نھایت دلخوش 
داشته باشند که دارند با نظام مبارزه می کنند. 
بی جھت نیست که ھر روز بیش از روز قبل 

صوص جوانان را از دست می اعتماد مردم و بخ
  .دھند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

آنھائی بر این باور ھستند که، بر روی چگونگی 
گذر از استبداد به دمکراسی، برسر نوع نظام 

... نمی توان به توافق و ھمکاری رسید،  آینده، و
حداقل بر روی مخالفت با کشتار، اعتراض به 
اعدامھا، و اقدام مشترک برای تماس با نھادھای 

قوق بشری بین المللی و شکایت از نظام چرا ح
به ھمکاری و توافق نمی رسند؟ چرا نتوان 

سازمان و  ٢٠مخالفت با جنایت ھا را با امضای 
   حزب اپوزیسیون سازماندھی کرد؟

در وانفسای بی حرکتی و بی عملی  
ظری تاپوزیسیون، حرکت وب سایت آقای من

گزاربوده اقدامی شجاعانه، تحسین برانگیز و تاثیر
ادامه  از و می تواند عاملی جدی برای جلوگیری

 .اعدامھا در زندانھای نظام باشد
این حرکت موجب شد تا به مسئله اعدامھا در 
ایران بعدی بین المللی داده شود. انتشار این 
نوار، ھشدار مجددی می باشد به مسئولین 
"معتدل و اصالح طلب" نظام که تنھا نام انسان 

آیت هللا منتظری است که در تاریخ  ھائی مانند
به نیکی یاد شده و سکوت بعنوان ھمراھی با 

  .این جنایت ھا شناخته می شود
 

 !بزرگترین جنایت در جمھوری اسالمی
 نیا منوچھر مقصود

در وانفسای بی حرکتی و بی 
عملی اپوزیسیون، حرکت وب 

ظری اقدامی تسایت آقای من
شجاعانه، تحسین برانگیز و 
تاثیرگزاربوده و می تواند عاملی 

ادامه  از جدی برای جلوگیری
 اعدامھا در زندانھای نظام باشد

اگر مسئولینی از آن دوره مانند 
آقای منتظری به مخالفت برمی 
خواستند، با توجه به حضور مردم 
و بخصوص جوانان در صحنه، 
امکان جلوگیری از تکرار آن عملی 
می شد. مسئولینی مانند آقای 

رئیس جمھور که پشتوانه خاتمی 
 میلیون ھا رای مردم را داشت

رژیم ھرگاه احساس کند که در زیر 
پوسته جامعه تکانھائی قابل رویت 
است، برای مقابله و پیشگیری از 
سرباز کردن خشم و اعتراض مردم در 

می ابعاد میلیونی، دست به کشتار 
 زند
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  ٧صفحه   ٦٣ شماره    

دمساز کردن نگرش ھا در باره امنیت 
 ملی

 
 (Henry John Temple) ھنری جان تمپل

 ٣rdملقب به ویسکانت پالمرستون سوم(
Viscount Palmerston)  سیاستمدار ،

بریتانیائی و دو نوبت نخست وزیر این 
کشور در سالھای میانی قرن نوزدھم، 

ی و زمانی گفته است: "ما نه متحدان ابد
نه دشمنان ھمیشگی داریم. تنھا، منافع 
ما ابدی و ھمیشگی اند و بر ماست که 

  ".در پی منافعمان باشیم

این گفتۀ پالمرستون در سالھای اخیر در 
ادبیات سیاسی ایران، خواه متعلق به 
پوزیسیون و خواه متعلق به اپوزیسیون، 
ً به کرات نقل شده است؛ در دو  تقریبا

متفاوت: در بافتار  (context) بافتار
نخست، با تأکید بر نبود دوست و دشمن 
دائمی برای کشور ما، سعی در ترغیب 
جمھوری اسالمی ایران به رویکردی 
منعطف در مناسبات بین المللی می 
شده است، خاصه در روند مذاکرات 
ھسته ای منجر به "برجام" و پس از آن. 
اما در بافتار دوم بر وجود منافعی ابدی 

ی کشور ما، زیر نام سخت مبھم ماندۀ برا
"منافع ملی" و منتجۀ آن "امنیت ملی" 
تأکید می شده است ، که گویا ھر نظام 
حاکم با ھر دستگاه ارزشی، مستقل از 
اوضاع داخلی و خارجی، زمان تاریخی، 
و... می باید در پی این منافع باشد. این 
بافتار به ویژه در مواجھه با رقابت میان 

اسالمی و عربستان سعودی، و  جمھوری
بر سر برکشیدن خویش  -تا حدودی ترکیه 

و تمام  -به مقام قدرت مسلط منطقه ای 
 .تبعات این رقابت، حاکم بوده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با این درآمد، بالفاصله باید افزود که 
نوشتۀ حاضر در صدد بی معنا اعالم کردن 
منافع ملی و امنیت ملی، و نفی لزوم 

ای تأمین آنھا نیست. بلکه نکته بر اقدام بر
سر این است: یک و نیم قرن از تأکید 

نخست وزیر کشوری  –ھنری جان تمپل 
بر منافع  –در اوج اقتدار استعماری اش 

ملی به مثابۀ امری ھمیشگی می گذرد 
و بافتار دوم فوق الذکر در زمانی به این 
مفھوم متوسل می شود که بیش از ربع 

  

 نه تمکین، که ممکن
  نقوی علی پور

م "تغییر الگو" در قرن است که الزا
ً بر سر  مناسبات بین المللی و مشخصا
امنیت ملی و منافع ملی در میان بوده 

، در مقاله ١٩٣٠است. چرچیل در سال 
ای به نام "ایاالت متحدۀ اروپا" نوشت: 
"مراحل توسعۀ بشری پا جای پای ھم 
می گذارند. گاه اینجا و آنجا راه را بر ھم 

نند. عالئق می بندند یا به ھم لگد می ز
قبیله ای از عالئق ملی پیشی می گیرند 
و عالئق ملی، عالئق قاره ای را پس می 
زنند... اما خواھد آمد روزی که ایجاب کند 
به جای انصراف از یکی از عالئق گوناگون 
یا امحای آن در دیگری، به دمساز کردن 
ھمزمان آنھا با ھم در سنتزی کامل و 

  ".وسیع دست زنیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اگر بخواھیم اوضاع کنونی بر سر الگوی 
امنیت ملی را با گفته ای از یکی از این 
دو نخست وزیر بریتانیا توصیف کنیم، گفتۀ 
چرچیل توصیف به مراتب مناسبتری از این 
اوضاع را به دست خواھد داد. می شود 
گفت که حتی دیری از زمان دمساز کردن 
ھمزمان عالئق مختلف با ھم در سنتزی 

 .ل و وسیع گذشته استکام

  ضرورت تغییر الگو

مفاھیم مدرن امنیت ملی در قرن ھفدھم 
در جریان "جنگ سی ساله" در اروپا، 
جنگ داخلی در انگلستان و بسیاری 

دولتی آن دوران پا گرفته  - تالطمات بین
، به ١٦٤٨اند. صلح وستفالی در سال 

ساله  ١٨جنگ سی ساله در اروپا و جنگ 
لند خاتمه داد و بانی ایدۀ بین اسپانیا و ھ

ملت" شد: حق و  - حق حاکمیت "دولت
قدرت کامل برای اعمال حاکمیت، نه فقط 
در عرصۀ داخلی بلکه ھمچنین در امور 
خارجی ذیربط. پیش از وستفالی، 
مناسبات بین المللی بر این باور استوار 

و  –بودند که گویا اصولی جھانشمول 
ً اصول دین  ملتھا  -تبر امور دول -مشخصا

حاکم اند. توماس ھابز و ھوگو گروتیوس، 
پایه گذاران دو "سنت" اصلی و ھنوز 
جاری در مناسبات بین المللی و از اندشه 
ورزان پیشاھنگ در مفھوم امنیت ملی، 
خود شاھد جنگھا و تالطمات مذکور بودند 
و به اعتباری، مشھورترین آثار ھر دوی 

اثر  اثر ھابز به نام لویاتان و –آنان 
 -گروتیوس به نام "حقوق جنگ و صلح" 

حقوقی از صلح  –جمعبندی فلسفی 
وستفالی و دیگر تالطمات گفته شده اند؛ 
البته مبتنی بر دو نگرش با تفاوتھای قابل 

 .مالحظه
 - از این قرار پس از صلح وستفالی ایدۀ دولت

ملت، به مثابۀ عنصر بنیانی و متفوق در 
حاکمیت در امور  مناسبات بین المللی، با حق

داخلی و خارجی و مصون از مداخلۀ غیر، و 
سامانیابی مناسبات مذکور مبتنی بر توازن 
نیرو، به ایدۀ مسلط در مناسبات بین المللی 
تبدیل گردید. این ایده، که امروزه به نام "سنت 
واقعگرا" و سپس "نوواقعگرا" شناخته می 
شود، با چالشھای عملی و نظری قابل 

وبرو بوده است. از زمرۀ این چالشھا توجھی ر
باید از نگرشھای کانت و مارکس [و 
مارکسیسم] در تعارض با آن یاد کرد. با این 
حال این نگرشھای بدیل و نیز تحوالت در 

 ٣٠٠عرصۀ مناسبات بین المللی در بیش از 
سال پس از تشکیل این ایده، و حتی بروز دو 

ش جنگ جھانی، خللی در آن به عنوان نگر
مسلط نسبت به امنیت و منافع ملی وارد 

- نیاوردند: نگرشی مبتنی بر مفاھیم دولت
ملت به عنوان عنصر بنیانی و توازن قدرت به 
عنوان ساماندھندۀ مناسبات، با دریافتی از 
ً بر قدرت سخت افزاری  امنیت ملی که اساسا
استوار و حتی گاه به قدرت نظامی محدود یا 

تمرکز است و در دستکم بر قدرت نظامی م
رویکردھای داخلی اش نیز چندان از تلقی 
ھای نظامی نرم افزاری فراتر نمی رود. این 
نگرش به نام نگرش ھابزی شناخته شده 

 .است
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساله البته خالی از نوآوریھا  ٣٠٠روند تحوالت 
در این نگرش مسلط و جاسپردن موقت به 

ست نگرشھای بدیل نبوده است. قابل ذکر ا
که نگرش مارکسیستی نیز، جز در مقاطع به 
لحاظ تاریخی کوتاھی، نتوانست به نگرش 
مسلط نسبت به مناسبات بین المللی تبدیل 
شود و با فروپاشی "اردوگاه سوسیالیستی" 
از میدان رقابتھای عملی خارج شد. نکتۀ 
جالب و طنزآمیز در تاریخ مناسبات بین المللی 

وپاشی اردوگاه این بود که درست ھمان فر
یا با اندکی تفاوت، پایان  -سوسیالیستی 

  ... - جنگ سرد 
  ٨ادامه در صفحه 

قابل ذکر است که نگرش 
مارکسیستی نیز، جز در 
مقاطع به لحاظ تاریخی 
 کوتاھی، نتوانست به
نگرش مسلط نسبت به 
مناسبات بین المللی تبدیل 
شود و با فروپاشی "اردوگاه 
سوسیالیستی" از میدان 

 رقابتھای عملی خارج شد

ً آرمانگرایان  قطعا
نساندوست از این که ا

نگرش جھانگرا ھنوز ابزار 
برکشیدن خود به عنوان 
نگرش مسلط بر عرصۀ 
عمل مناسبات بین المللی 

یا درستتر است گفته  –
را  -شود مناسبات جھانی 

نیافته است، خشنود 
 نیستند

 –گویا الزم بود اتحاد شوروی 
کشوری با توان نظامی برای 

 –تخریب چندین بارۀ تمام زمین 
فروپاشد، تا اھمیت وجوه دیگر 

ات جامعۀ انسانی برای حی
امنیت آشکار گردد. ولو بر این 
نظر باشیم که فروپاشی این 
کشور و اردوگاه سوسیالیستی 
ً به علت توطئۀ "دشمنان  تماما
سوسیالیسم" واقع شد، نمی 
توانیم انکار کنیم که عوامل 
ً دیگری جز عامل نظامی،  کامال

 زمینه ساز توفیق توطئه بودند

 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
 
 



  
  

 

  

   ٨صفحه    ٦٣ شماره    

  ...نه تمکین 
  ٧ادامه از صفحه 

مینه ساز فکر ضرورت تغییر الگوی امنیت ز
شد. کوششھای سالھای پایانی 
"سوسیالیسم موجود" برای اصالح خود، 

اثر محسوسی باقی  در این راستا
  .گذاشتند

تا آنجا که موضوع امنیت [و منافع] ملی 
در میان است، پایان جنگ سرد 
پرسشھای بنیادینی را پیشاروی دو رکن 
"سنت واقعگرا" گذارد: از سوئی این 

ملت"، عنصر -پرسش را که چرا "دولت
متفوق در مناسبات بین المللی باشد و 

پرسش "انسان" نه؟ و از سوی دیگر این 
ً نظامی از  را که چرا دریافت اساسا
 امنیت، و چرا دریافتھای دیگری نه؟
شایسته است قدری بر سیر این 

 .پرسشگریھا مکث کنیم

  ملت"، چرا "انسان" نه؟-چرا "دولت

بان کی مون  ٢٠١١مارس سال  ١٧روز 
اعالم کرد که شورای امنیت سازمان ملل 

"به مسئولیت  ١٩٧٣با صدور قطعنامه 
رای حفاظت از مردم لیبی در برابر خود ب

در  ٢٠١١فاجعه ای انسانی که از فوریه 
لیبی جاری است قطعیت بخشید". بان 

را "یک  ١٩٧٣کی مون صدور قطعنامۀ 
تصمیم تاریخی" نامید. مگر پیشینه امر 
چه بود، که بان کی مون صدور قطعنامه 
 مذکور را یک تصمیم تاریخی نامید؟

ا نتواند اگر دولتی نخواھد و ی"
شھروندانش را در برابر تھدیدھائی چون 
گنوسید (نسل کشی)، پاکسازی قومی 
یا جنایت علیه بشریت حفاظت کند، آن 
گاه این مسئولیت به عھدۀ جامعه بین 
الملل قرار می گیرد". این اساس گزاره 
"مسئولیت برای حفاظت" است، که از 
بیانات کلی برای صیانت از حیات انسانھا، 

خته با تمایل یکجانبه امریکا برای درآمی
"استقرار نظم نوین" در دھۀ پایانی قرن 
بیستم، تا فرموالسیون ایده ای توسط 

 ٢٠٠١یک کمیسیون بین المللی در سال 
و سپس به یک ُنرم بین المللی در سال 

در گذر بوده است. فرموالسیون  ٢٠١١
مسبوق به  ٢٠٠١ایده مذکور در سال 

ندھائی بس متناقض رویدادھا و خاصه رو
در سالھای پس از فروپاشی اتحاد 
شوروی است. در ردگیری ایده 
"مسئولیت برای حفاظت" گاه مؤلفانی تا 
قرون وسطی نیز ژرفکاوی می کنند. اما 

، با ٢٠٠٠تا  ١٩٩٠درست ھمان دھۀ 
روندھای متناقض اش بود که می 

 .توانست به ایدۀ مذکور رھنمون شود

  :فروپاشی شوروی

سوئی به معنای پایان تعادل دوقطبی از  -
در پھنۀ جھانی بود و پیامد بالفصل آن ھم 
ھژمونی خواھی بالمنازع ایاالت متحده بر 
ھر روند و رویداد، و سودای استقرار یک 
 نظم نوین جھانی تحت ھمین ھژمونی،

و از سوی دیگر به معنای پایان جنگ  -
سرد بود که جدا از ھر پیامد دیگری، از 

در تحرک بیشتر و بی پرواتر شورای جمله 
امنیت در رسیدگی به مناقشات بین 
کشورھا و درون کشورھا متجلی می 

 .شد

در ھمین دھه است که ما شاھد بیشترین 
ً خونبار و - تعداد مناقشات ملی قومی غالبا

فرافاجعه بار در درون کشورھای معین ایم. 
دھه ای که تالشھای امریکا در راستای 

امعه جھانی، در وسیعترین پیشگفته و ج
و  –مصداق آن، برای خاتمه دادن به فجایع 

به ھم  -گاه عاجز ماندن در برابر این فجایع 
گره می خورند. "مداخله بشردوستانه"، 
 ً مفھومی مورد منازعه که ھیچ گاه حقوقا
تعریف نشد و ھمچون یک نرم شناخته نشد، 
محصول این دوران در "حقوق بین الملل" 

اقعیت اما این نیز بود که "مداخله است. و
بشردوستانه" بر عنصر مرکزی و قدرتمند ایدۀ 
 .فوق الذکر تکیه می کرد

نلسون ماندال در  ١٩٩٨در ژوئن سال 
سخنرانی ای برای سران کشورھای عضو 
سازمان وحدت افریقا ابراز داشت: "ما ھمگی 
باید بپذیریم که مجاز نیستیم از حاکمیت ملی 

ای انکار حق و وظیفۀ باقی قاره دستاویزی بر
برای مداخله در امورمان بسازیم، زمانی که 
مردم قربانیان درون مرزھای چنان حاکمیت 

 ".ملی ای باشند

از این قرار ایده مذکور که به اشکال گوناگون و 
ً به صورت "تقدم حقوق بشری بر  مشخصا
حق حاکمیت ملی" نیز به بیان آمده است، در 

کوفی عنان،  ٢٠٠٠افت. سال آن سالھا نضج ی
دبیرکل وقت سازمان ملل، در سخنرانی خود 
در مجمع عمومی این سازمان این سؤال را 
پیش کشید که "در صورتی که ما، به عنوان 
سازمان ملل، بار دیگر با موردی ھمچون رواندا 
یا سربرنیکا مواجه شویم چه باید بکنیم؟" این 

ن سؤال دو موقعیت اسفبار در عرصه بی
المللی را نشانه گرفته بود: یکی پذیرش 
ً انفعالی وقوع یک گنوسید، چنان که در  تماما
رواندا رخ داد، و دیگری کوشش ناکام بخشی 
از "جامعه بین الملل" برای حفاظت مؤثر از 
اھالی غیرنظامی در یک درگیری نظامی، 
چنان که در سربرنیکا اتفاق افتاد. عنان در 

قدماتی به سؤال ھمان سخنرانی پاسخی م
خود داد: "مسئله در جوھر خود پاسخ به یک 
مسئولیت است: در صورتی که مبتنی بر 
معیارھای مورد پذیرش بین المللی پای نقض 
حقوق بشر در ابعاد توده گیر در میان باشد، 
ما مسئولیت اقدام را به عھده خواھیم 
داشت". عنان در این سخنرانی از مجمع 

 .مسئله چاره جویدخواست که برای این 

ً کمیسیونی با نام "کمیسیون  متعاقبا
بین المللی در باره مداخله و حق 

   "حاکمیت ملی

(International Commission on 
Intervention and State Sovereignty) 
برای تدوین سندی در پاسخگوئی به مسائل 
پیشگفته تشکیل شد. کمیسیون در سندی 

حفاظت" را بر  مفصل که نام "مسئولیت برای
انتشار یافت،  ٢٠٠١خود داشت و در سال 

 :ایده مرکزی زیر را عرضه کرد
در حق حاکمیت ملی عنصر مسئولیت نیز 
مستتر است: مسئولیت مقدم برای حفاظت 
از مردم معین به عھده ھمان حاکمیت است. 
اما اگر مردمی در معرض رنج و آزار حاد ... قرار 

خواھد یا نتواند به گیرند و حاکمیت مورد نظر ن
این رنج و آزار خاتمه دھد، آن گاه به جای 
اصل "عدم مداخله"، مسئولیت بین المللی 

 .برای حفاظت عمل خواھد کرد

این سند، که جھات متعدد ایده "مسئولیت 

ھمچون دامنۀ اعتبار،  -برای حفاظت" 
را نیز  - معیارھا و محکھا، مقاطع و شروط آن 

تنظیم دو ماده در  تدوین کرده بود، مبنای
"سند جامع" مجمع عمومی سازمان ملل در 

و  ١٣٨قرار گرفت. در بندھای  ٢٠٠٥سال 
"سند جامع"، که کل آن توسط مجمع  ١٣٩

 :مذکور تصویب شد، چنین آمده است
ً مسئولیت ١٣٨بند  : ھر حاکمیتی منفردا

حفاظت اھالی اش را در برابر گنوسید، 
و جنایات جنایات جنگی، پاکسازیھای قومی 

علیه بشریت به عھده دارد. این مسئولیت 
پیشگیری از چنین جنایاتی را، به شمول 
تحریکات [در این راستا]، با توسل به ابزار 
مناسب و مقتضی، شامل می شود. ما 
(منظور دولتھای عضو سازمان ملل است) این 
مسئولیت را می پذیریم و بر طبق آن عمل 

لی باید، حیث خواھیم کرد. جامعه بین المل
تناسب، دولتھا را در اجرای این مسئولیت 
تشویق و کمک کند و سازمان ملل را برای 
تحقق قابلیتی، که بتواند به موقع 

  .ھشداردھد، حمایت کند

: جامعه بین المللی از طریق سازمان ١٣٩بند 
ملل، ھمچنین مسئولیت کاربرد ابزارھای 

ی مناسب دیپلماتیک، انسانی و دیگر ابزارھا
مسالمت آمیز ... را برای کمک به حفاظت 
اھالی در برابر گنوسید، ...، به عھده دارد. در 
این کادر ما آماده ایم تا قاطع و به موقع به 
اقدامات مشترکی دست زنیم. این اقدامات از 
طریق شورای امنیت، بر طبق منشور سازمان 
ملل به طور کلی، و در صورت قصور آشکار 

حفاظت از اھالی در برابر مقامات ملی در 
گنوسید، ... و عدم کفایت ابزارھای مسالمت 

آمنشور،  ٧آمیز برای پیشگیری، بر طبق فصل 
مورد به مورد و در ھمکاری با سازمانھای 

 ...منطقه ای معتبر صورت خواھند یافت

ً دستخوش برخی دقتھای  این ُنرم بعدا
 ٢٠١١حقوقی فرعی شد و در مارس سال 

بار مورد استناد یک قطعنامۀ برای نخستین 
شورای امنیت برای عمل قرار گرفت: 

برای "حفاظت از مردم لیبی  ١٩٧٣قطعنامۀ 
در برابر فاجعه ای انسانی". سند پیشگفته 
سه مقطع را در امر مسئولیت برای حفاظت 
متمایز کرده و برای ھر مقطع شروط بسیار 
اکیدی را برشمرده است: مقطع پیشگیری، 

م و مقطع بازسازی. کمتر اختالفی مقطع اقدا
در این باره وجود دارد که اجرای قطعنامۀ 
مذکور در لیبی مشحون از انحراف از معیارھا 
و محکھای این نرم در ھر سه مقطع 
برشمرده بوده است. باور مسلط ھمچنین 
این است که این انحرافات را نمی توان با 
کیفیت اجرای ُنرم در مورد خاص لیبی توضیح 
داد، بلکه ُنرم "مسئولیت برای حفاظت"، که 
می کوشد "انسان" را به عنصر متفوق در 
مناسبات بین المللی و در دریافت از امنیت 
برکشد، اقدامی را برمی نویسد که بشریت 

 .ھنوز فاقد ابزار اجرای آن است

چرا دریافت نظامی از امنیت ملی، چرا 
  دیگر دریافتھا نه؟

یافت ھابزی از امنیت چنان که اشاره شد، در
ملی به امنیت نظامی محدود یا بر آن متمرکز 
بود و علیرغم گسترش مفھومی آن با وجوه 

فرھنگی و -ژئوپولیتک، اقتصادی، اجتماعی
ً از محدودۀ "آنچه از - علمی تکنولوژیک، عمال

  ... عھدۀ نظامیان

   ٢٠ادامه در صفحه 

 
قدرتمند   کشورھاى  طلبى مخالف سلطهو   جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع 

 جھانی ھستیم
 



 
 

 

  

 

 

     
               
 

 

  ٩ صفحه  ٦٣شماره     

مفاد فایل صوتی زنده یاد آیت هللا منتظری 
ھای بسیاری  دربرگیرنده و رساننده پیام

است. در درجه نخست ھم، چونان 
ناشدنی در مذمت رو در روی  سندی انکار

جنایات آن چھار مجری درشت مھره 
(اشراقی، نیری، رازینی و پور محمدی) 
فرمان جنایتکارانه خمینی آمر در تابستان 

. و فراتر از این، ١٣٦٧خونین و سیاه سال 
سند محکومیت صریح پیشاتاریخی ولی 
فقیه قدرقدرت وقت آیت هللا خمینی. از 

اخالق مدار به دین پایبندی این پیرمرد 
اند، و من نیز به سھم  اش زیاد گفته باوری

ً نوشته ام که  و گفته  خود در این زمینه قبال
او برخالف بسیاران دیگر در این نظام و به 
بھای وانھادن باالترین مقام آن (جانشینی 
خمینی ولی فقیه)، حاضر به دین فروشی 
نشد. او حکومت را برای دین خواسته بود 

اش  ن آن را علیه دین و باورھای دینیو چو
یافت از آن فاصله گرفت، و حتی در برابر 

 .نمودھای آن برخاست

  

  

  

  

 ١٣٨٨بعد فوت آقای منتظری در آذر ماه 
ھم طی نوشتاری، باالترین شجاعت 

شان   مدنی ایشان را نه در اعتراض تاریخی
به فرمان خمینی مبنی بر کشتار وسیع 

که در سنت زندانیان دست بسته، بل
شکنی بزرگ ایشان دانستم راجع به 
بھاییان! تاکید جسورانه آیت هللا در مقام و 
موقعیت یک آیت هللا العظمی شیعی، یک 
مرجع مسلم فقھی و نیز نظریه پرداز پر 
آوازه "والیت فقیه" بر لزوم رعایت حق 
بھاییان در برخورداری آنان از حقوق مدنی 

ً ھ مزمان با در کشور "اسالم"، و حدودا
اش نسبت به  این، آغاز تردیدھای اولیه

تئوری والیت فقیه که خود عمری را صرف 
جھات نظری و عملی آن کرده بود، 
بزرگترین عبورھای وی از خط قرمزھای 

 .اند نظام بوده
ای وجود  اما در فایل سخنان آیت هللا نکته

دارد که گرچه برای آنانی که این نظام 
ا می شناسند استبدادی دین ساالر ر

بدیع نیست، اما پرده بردار از آن ابھامی 
ً به تقصیر امیدواران به  است که عمدتا
اصالح والیت فقیه، فضای سیاسی کشور 

و می کند. در واقع   را غبارآلود کرده
سالھاست که سئوال می شود در جریان 
صدور فرمان کشتار زندانیان سیاسی 

، آن دیگر مسئولین کالن نظام ٦٧سال 
جمھوری اسالمی تا چه اندازه از فاجعه 

اند؟ تاکنون و از سوی  خبر داشته
ھای مختلف سه پاسخ داده شده  جریان

) اکثر مقامات اجرایی و تقنینی ١است: 

جمھوری اسالمی از این یکه تازی راس 
) از کشتار اطالع ٢اند؛  نظام بی خبر بوده

) مطلع ٣داشتند و آن را تایید می کردند؛ 
د و منتقد، اما دم فروبستند و چیزی ان بوده

  .نگفتند

  

  

 

 
  

  

  

پاسخ اول اگر ھم شیادانه نباشد، بیانگر 
خوشباوری و ساده دلی است. مگر می 

نفر  ٤٠٠٠شود بزرگترین سالخی باالی 
ھای کشور رخ دھد،  طی دو ماه در زندان

ولی چنین عملیات پر "دردسر"ی از چشم 
رئیس جمھور و رییس مجلس، نخست 

ر و بیشترین وزراء و وکالء پنھان بماند؟! وزی
و خبر این تصفیه حساب وسیع با 
"منافقین" و "محاربین" به میان محافل آن 
حکومتی درز نکند که به دلیل خصلت عدم 
تمرکز در آن، انواع ارتباطات سببی و 
نسبی وسیع بین کادرھای آن با ھمدیگر 

ترین امر است! بیش از این مکث  طبیعی
زیرا که شنیدن توجیھات بیشتر  نمی کنم

فقط موجب خشم بیشتر انسان می 
  !شود

پاسخ دوم اما بیشتر به حقیقت نزدیک 
است. شواھد روز به روز بیشتر رو شده 
ھم، جملگی در تایید آن گواھی می دھند. 

اند و ھر کجا  ھمه آنھا کمابیش مطلع بوده
اند  که در ھمان دوره زبان به سخن گشوده

اند. می ماند  آن حرف زده در مشروعیت
اینکه حد اطالعات کادرھای حکومتی از 
ابعاد کشتار متفاوت بوده و میزان تایید آنھا 
نسبت به جنایات نه که ھم اندازه با ھم. 
این را می توان پذیرفت، که این واقعیت 

ً  البته نه کاھنده تقصیر برخی ھا بلکه صرفا
  !ھاست بیشتر کننده گناه بعضی

ھم در حد خود حاوی برخی  پاسخ سوم
ھاست و نمی توان بطور مطلق آنرا  واقعیت

منکر شد. این پاسخ اما اگرچه ابزاری 
است برای تبرئه رفتار و تعذر سیاسی 
آنروزی "مطلعین منتقد" از آن جنایات، در 
عین حال اما بیش از ھمه محکوم کننده 
استبداد والیی است! محک محکمی در 

در واقع ھیچ چیز استبداد شناسی است! 
بیشتر از این شناساننده خصلت استبداد 
والیی نمی تواند باشد که راس نظام یعنی 

اش بیرون دھد و  ولی فقیه فرمانی از کله
ھای نظام آن را اجرا کنند و یا که در  مھره

جریان اجرایش قرار گیرند ولی بقول 
خودشان موافقتی ھم با آن نداشته باشند 

یند! این برای محکوم و سکوت اختیار نما

کردن بی چون و چرای والیت فقیه و سینه 
چاکان آن کفایت می کند. نظامی که در آن 
چون و چرا نباشد، استبداد است. استبدادی 

ھایش فقط مجریان و یا  که خون بریزد و مھره
تماشاچیانی منتقد و ناراضی باشند و تا امروز 

ران و ھم از محکوم کردن این جنایت با تصریح آم
عامالن آن باز بیایستند، استبدادی است ھنوز 
پابرجا! استبداد فقط متعلق به دیروز نیست که 
خون ریخت، بلکه استبداد امروزین است 
درادامه دیروزی که خون می ریزد و می تواند 

 .بریزد

آیت هللا منتظری، تنھا یک ناراضی خاموش 
نسبت به جنایات نبود، بلکه معترض به جنایات 

بود. فقط ھم معترض در پشت پرده نماند  ھم
که علیه فرمان و اجرای قتل عام شورید. او از 
شورش فراتر رفت و به مخاطبین مستقیم و 
غیر مستقیم خود گفت: ای اھل نظام! بدانید 
که دارید جنایت می کنید و این جنایت به نام 
نظام ھست و ثبت می شود نه غیر آن؛ ھمه 

ل آن ھستید! اعم از متعلقین به نظام مسئو
مجریان و نظاره گرایان دم فروبسته. اقدام شیخ 
حسینعلی منتظری در مرداد ماه و شھریور ماه 
ً نقد نظام و اعتراض به آن بود. او اندکی  عمال
بعد تاوان این شورش را داد و نه فقط خلع از 
والیت که از ساختار قدرت حذف شد. تشخیص 

ه و خمینی ولی فقیه و برگمارده شد
 ً برگماردگان ولی فقیه بعدی گرداگرد او کامال
درست بود: آیت هللا منتظری او لیاقت ولی 
فقیه شدن را نداشت! او افتخار تاریخی این 
عدم لیاقت را به نام خود جاودانه کرد! گرامی 

   .باد یاد و خاطره شیخ منتظری

  

  

  

امروز در فضای "کی بود کی بود، من نبودم" در 
ت عظیم کشتار زندانیان سیاسی، قبال آن جنای

ً کافی نیست که گفته شود من مطلع  این اصال
بودم ولی منتقد. گرچه این خود گامی است به 
پیش در مقایسه با آن سکوت سنگین ربع 

اند و یک پیروزی برای  ای که حکومتیان کرده قرنه
دادخواھان آن جنایات مھیب که بحق نام فاجعه 

ھای  ین حرفملی به خود گرفت، اما چن
درگوشی در امروزه روز مشکل بتواند از تعارف 
ً برای توجیه  سیاسی فراتر برود. بیشتر و عموما
عمل دیروز است. معیار و مالک حقیقت امروز 
فقط اینست: تا زمانی که ایندست از 
"منتقدین" نگویند که چنین جنایت بزرگ 
ابعادی، تنھا در شرایط کنترل ناپذیری قدرت می 

ه رخ دھد و نام این قدرت نیز ھمان توانست
والیت فقیه است، ھمچنان دامن آلوده آن 
جنایت می مانند. محکوم کردن معنادار آن 
جنایت، در ایستادگی علیه استبداد والیی 
است و نفی ساختار والیت فقیه. ھیچ بخشش 
سیاسی از سوی ھیچکس، امکان آزمون در 

ش میدان داوری جامعه نخواھد یافت مگر بخش
خواه در آزمون نقد و نفی والیت فقیه نمره 

 .قبولی بگیرد

 !استبداد شناسی
 بھزاد کریمی

 

آیت هللا منتظری، تنھا یک 
ناراضی خاموش نسبت به 

د، بلکه معترض جنایات نبو
به جنایات ھم بود. فقط ھم 
معترض در پشت پرده نماند 
که علیه فرمان و اجرای 

 قتل عام شورید

در واقع ھیچ چیز بیشتر از 
این شناساننده خصلت 
استبداد والیی نمی تواند 
باشد که راس نظام یعنی 

اش  ولی فقیه فرمانی از کله
ھای نظام  بیرون دھد و مھره

آن را اجرا کنند و یا که در 
جریان اجرایش قرار گیرند 

ول خودشان ولی بق
موافقتی ھم با آن نداشته 

 باشند

در واقع سالھاست که سئوال 
می شود در جریان صدور فرمان 
کشتار زندانیان سیاسی سال 

، آن دیگر مسئولین کالن نظام ٦٧
جمھوری اسالمی تا چه اندازه از 

 اند؟ فاجعه خبر داشته



 
 
 
 

        

  

  ١٠ صفحه  ٦٣شماره     

، گزین ٩٥مرداد  ٢٩خبرگزاری "ایلنا" در 
ارات علی ربیعی وزیر کار دولت ھایی از اظھ

روحانی را ک در یک ھمایش ب اصطالح 
 ،"کارگری و کارفرمایی"، در شھرستان جم

. کردرا در سایت این خبرگزاری منتشر 
وزیرکار این بار نیز در این ھمایش، مانند 

، راجع ب عملکرد ھمایش ھای پیشین،
ھای دولت نسبت ب حق و  رویکرد و برنام

خالف واقع بیان داشت ان آمار حقوق کارگر
(وزیر تبلیغات  ب دروغ ھای گوبلز بیشتر ک

در  یو                . شبیه بود ھیتلر)
سخنرانیش پس از تکرار چند گفت مشھور 

راجع ب حق و حقوق و نقش و  ،خمینی
 اھمیت کارگران و دیگر سران رژیم در سال
ھای اولی انقالب، ک در عمل ن تنھا حتی 

 یکی از آنھا پایبندی نشان دادە نشد، ب
ھا و  بلک صدوھشتاد درج خالف آن حرف

وعدەھا با کارگر و حقوقش رفتار کردند، 
مدعی شد ک گویا او و دولت دارند مانع 

از  ضایع کردن حق کارگران می شوند! (ایلنا)
که  قول ربیعی نوشت؛' ربیعی با بیان این

اقتصاد  تولید اساس کار است، افزود: روح
مقاومتی جامعه تولید و فعالیت کارگر ایرانی 

زدا و فساد  است و این دولت دولت فقر
گذارد حق کارگران ضایع  ستیز است و نمی

          و نابود شود. "
ربیعی در قسمت دیگری از سخنانی ک در 
سمینار مذکور ایراد کرد، مدعی بیم کردن 

ن میلیو ١٠ھم کارگران، حتی بیم کردن 
شد. این ادعای  خود کارگر در دوران وزارت

بزرگ کذب در حالی صورت می گیرد، ک تا 
کنون دەھا گزارش در مورد اعتراضاتی ک 
تعدادی از انجمن ھای صنفی نسبت ب 
سرباز زدن سازمان تامین اجتماعی از بیم 

و دیگر کارگران در  کردن کارگران ساختمانی،
شدە ک ھمین خبرگزاری "ایلنا" منتشر 

ھا ک توسط دو انجمن  ھنوز دو مورد از آن
در  ،صنفی در بروجرد و کردستان است

سایت این خبرگزاری قرار دارد، حق بیم 
کارگران شاغل در واحدھای بزرگ دیگر 
بندرت توسط کارفرمایان پرداخت می شود و 
اساسا میلیون ھا کارگر ک بصورت قراردادی 

و حتی  فاقد بیم ھستند ،کار می کنند
سازمان تامین اجتماعی با قرادادن موانع 
جدیدی، مانند، مشروط کردن بیم کارگران 
ب گذراندن دورھای کارآموزی، ک البت وارد 
شدن ب آن ھا شبی گذشتن از ھفت خوان 
رستم است، حاضر ب بیم کردن کارگران 

 شاغل فاقد مدرک تخصصی نیست.
از سوی دیگر چگون ممکن است در  

رایطی ک عدەای از بیم شدگان پیشین ش
ب دلیل رد نکردن سھم حق بیم شان 
توسط دولت و کارفرمایان عمال از شمول 
بیم خارج شدەاند و شمار بیکار شدگان نیز 
در طول وزارت ربیعی بنا ب دادھای رسمی 

، اما در ھمان حال استآماری، فزونی یافت 
ت میلیون نفر ھم تحت پوشش قرار گرف ١٠

             باشند؟
ھایی از زبان شخصی  شنیدن چنین حرف

ک از ابتدای ب قدرت رسیدن جمھوری 
اسالمی، تا کنون ماموریت ویژەاش تمرکز بر 

سرکوب جنبش کارگری بودە و در این راە 
مین خاطر ھ سنگ تمام گذاشت است و به

تا مقام وزارت ارتقا یافت است، البت دور از 
او در آغاز وزارتش نیز، ب  یست، ... نانتظار 

سبب شناختی ک از میزان نارضایتی 
گستردە کارگران، از سیاست ھای 
ضدکارگری دولت احمدی نژاد داشت، در 
حالی ک ماموریت جدیدش تداوم و تشدید 

ھای ضد کارگری دولت  ھمان سیاست
پیشین و تثبیت حقوقی آنھا بود، در ظاھر 

ی متضاد با برای خرید زمان رفتاری بکل
                               داد.  می ماموریتش را نمایش

اکنون نیز ک لوایح ضد کارگری دولت وارد 
مراحل رسیدگی حقوقی قرار گرفت و 
دولت و حکومت مایلند حتی االمکان لوایح 
 ،مذکور را بی سروصدا ب تصویب برسانند

ربیعی بخاطر سرپوش نھادن بر سرنوشت 
در درون حکومت علی کارگران شومی ک 

بار دیگر با تکرار  ،در حال رقم خوردن است
شعارھای دروغین و مندرس پیشین 
کوشش می کند از دامن مخالفت ھا و 
اعتراضات ک دامن آن حتی تا میان بدن 
تشکل ھای وابست ب قدرت امتداد پیدا 
کردە بکاھد و مانع از یک اجماع وسیع 

یح و دیگر رویکردھای ضد بازدارندە علی لوا
                          کارکری دولت و وزارت کار شود. 

کارنام ربیعی سیاە است. در این کارنام 
بطور مشخص و مستند، چیزی برای عرض 
وجود ندارد، بھمین جھت باز ھم ب دروغ 
آمار و ارقامی را مطرح می کند ک وجود 

ھایی را خارجی ندارند، و وعدە اجرای چیز
سال خالف آنھا با  ٣٧می دھد، ک طی 

کارگران رفتار کردەاند و برنام ھای دولت 
                   ھاست.  نیز در جھت خالف آن

ربیعی حتی در مورد ماھیت خود این 
ھمایش تشریفاتی ھم دروغ می گوید. در 
این ھمایش نیز مانند سایر نمایشات 

از ھیچ مضحک این چنینی، ھیچ نمایندەای 
گوی  تشکل کارگری واقعی ک سخن

مطالبات کارگران بودە باشد، حضور نداشت 
سال  ٣٧اصوال از کسی ک در تمام  و

گذشت با تشکل ھای مستقل مبارزە و در 
سرکوب آنھا نقش مستقیم داشت نیز 
چنین انتظاری نمی رود. اما او ب چنین 
نمایش ھایی نیاز دارد، چون می خواھد 

نھا برای سرپوش نھادن بر ھم از آ
سیاستھای ضد کارگری حکومت بھرە 
بگیرد، ھم ب سازمان ھایی مانند سازمان 
تجارت جھانی و سازمان بین المللی کار 
نشان دھد ک اصل س جانب گرایی را ک 

                                          از شروط آنھایند مراعات می کند. 
ارتش مرتب شعار اجرای او در طی دوران وز

مقاول نام ھای سازمان بین المللی کار 
را دادە، اما در عمل از ھیچ اقدامی برای 
جلوگیری از فعالیت و تشکیل اتحادی ھای 
مستقل ک از اساسی ترین مصادیق و 
مظاھر این مقاول نام ھا ھستند کوتاھی 

 نکردە.
صحبت از احترام ب استقالل تشکلھای  

ردە و می کند، ولی در عمل کارگری ک
حتی استقالل نسبی تشکل ھای وابست 
ب جناح ھای دیگر قدرت را نیز بر نمی تابد 

ھر نوع تالشی را ک  ،و ماموران وزارت کار
فکر می کنند ممکن است کنترل این 
وزارتخان بر تشکلی را تضعیف کنند با دخالت 
در امور داخلی شان و سازماندھی تقلب در 

ات آنھا و باال و پایین کشیدن رھبران انتخاب
می  هپا برجا نگ ب این وزارتخان را هوابست
 دارند. 

در این مورد نمون ھای بسیاری وجود دارند 
ک گزارش تازەترینش ھم ک مربوط ب 
دخالت وزارت کار در انتخابات، "کانون عالی 

ھنوز روی  ،انجمن ھای صنفی کارگران است
"ناصر چمنی" یکی از  ارد.سایت (ایلنا)قرار د

از رھبران این تشکل، ک چند بار نیز از 
سیاست ھای دولت و وزارت کار انتقاد کردە 
بود، با اشارە ب آوردن تعدادی بازنشست ب 
مجمع عمومی این تشکل، ک برای انتخاب 
ھئیت رئیس کانون تشکیل شدە بود. ب 

 ٦گفت وی، شرکت افراد مذکور ک ماھی 
تومان حقوق می گیرند، در ھدایت  میلیون

مجمع و نتیج انتخابات از طریق این دخالت و 
                                           تخلف نقش داشت اند. 

این رفتار وزارت کار نیز موید دودوزە بازی 
ھایی است ک معمار اصلی آنھا وزیر کار و 
مدیران ارشد برگزیدە وی ھستند. بھمین 

اساسا تشکل ھای کارگری نزد وزارت  جھت
کار محلی از اعراب ندارند، تا چ برسد ب 

ھای  برگزاری ھمایش با شرکت سازمان
  کارگری و کارفرمایی.

ماھیت وزارت کار و مدیران ارشد آن مانند  
دولت، در واقع ماھیتی کارفرمایی است و لذا 
رویکرد این وزارتخان در قبال حقوق کارگران 

اند در ضدیت با این حقوق استوار نمی تو
نشدە باشد. در بسیاری از کشورھا کارگران 
و گروە ھای مزدبگیر با تشکیل اتحادی ھا و 
اند با سازماندھی  احزاب کارگری توانست
مطالبات و مبارزات کارگران و تدوین برنام 

و نھادھای  ھای مناسب، دولت ھا
داری سرکش را ب پذیرش بسیاری از  سرمای
مطالبات و حق و حقوق شان وادار کنند و بر 
آنان لگام زنند. ھم از این روست ک 
سازماندھی سندیکاھا و اتحادی ھای 
کارگری در سال ھای اخیر در اولویت نخست 

کارگری قرار گرفت و پیشرفت  نبرنام فعاال
 .  ھای معینی ھم داشت

ھا ب دالیلی، بویژە ب دلیل  ولی این تالش
شدید و تفرق و سکتاریست  یسرکوب ھا

حاکم بر سازمان ھای کارگری نتوانست ب 
این امر مھم نایل آید. امروزە دیگر حمل ب 
سرکوب و اعتراض ب سیاست ھای ضد 
کارگری رژیم فقاھتی و اعوان و انصارش ولو 
ب تندترین شکل ھم ب تنھایی گرەای از 
مشکالت و معضالتی ک کارگران و عموم 

ان با آن دست و پنج نرم می کنند، مزدبگیر
نمی گشاید. در برابر نیروی متحد سرمای 
بایستی متحد عمل کرد. لذا یکی از شروط 
اساسی کمک ب نجات کارگران برای رھایی 
از این ھم ظلم و جور بی حقوقی تحمیلی، 
و نجات کشور از ورط استبداد و فساد و 
ستم، ھمکاری ھم سازمانھای کارگری و 

دالت خواھان با یکدیگر مقدمتا حول دفاع از ع
مبارزات کارگران برای سازمانیابی و بی 

  .عدالتی است
 

ھا برای سرپوش نھادن بر واقعیت ،توسل ب دروغ  
 صادق کار

 

 ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی



 
 

   ١١ صفحه  ٦٣ شماره     

 -زده ھای جنسیت ھای جنسیتی: بدن مصر، خیزش و سیاست
 فضای جنسیت زده

 مطالعات جنس و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا دپارتمان از  شرین حافظ

در مصر  ٢٠١١در خیزش سال  بیدارزنی:
اگرچه ھدف مردم جستجوی دموکراسی و 
برقراری عدالت اجتماعی بود؛ اما زنان به 
سرعت متوجه شدند که با وجود مشارکت 

ھایی  ھا در عرصه گسترده در اعتراضات، آن
پرسی قانون  نظیر بازنویسی ھمه

شوند، از  اساسی مصر کنار گذاشته می
ھایی که برای مذاکره با  شرکت در کمیته

شود منع  نیروھای ارتش تشکیل می
شوند و به کرات در میدان تحریر مورد  می

آزار و اذیت قرار گرفته و به تجاوز گروھی 
 .شوند تھدید می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

» حسنی مبارک«بعد از پایان رژیم 
زنان به موضوع مشاجرات و  ھای بدن

تست «مناظرات زیادی تبدیل شدند. 
ھای جنسی، فتواھایی  ، تعرض»باکرگی

با مضامین تأییدآمیز تجاوز به فعاالن 
حجاب و مواردی از این قبیل، اقدامات  بی

آمیزی بودند که بدن زنان را نشانه  خشونت
ھا را از  گرفته بودند تا به این وسیله آن

حاشیه برانند و رؤیای  دنیای سیاست به
 .زندگی دموکراتیک را در کشور از بین ببرند

در مقاله پیش رو، به این مسئله خواھیم 
بندی مجدد  پرداخت که چگونه در مفصل

ھای زنان  نھاد قدرت در دولت، باز ھم بدن
درون یک ساختار جنسیتی گرفتار 

گونه طرح مسئله  شوند. بھتر است این می
ھای  مداخله بدنکنیم که چگونه از 

ھای  خورده در حوزه زده/عالمت جنسیت
شود تا بافت پیچیده  عمومی استفاده می

ھای مردانه،  عمل سیاسی، سیاست
ایدئولوژی مذھبی و ھنجارھای اجتماعی 
و فرھنگی را از نو روی ھم سوار کنند. در 
واقع ھدف مقاله این است که این روند 

در  سیال را به منظور فھم روابط جنسیتی
ھای دنیای عرب بررسی کرده و نحوه  دولت
ھای  ھا و شیوه گیری فعالیت شکل

 .شھروندی زنان را در منطقه مشخص کند

تردید در خیزش مصر بستری فراھم  بی
شد تا مشارکت زنان در حوزه عمومی 

افزایش یابد. ھزاران زن در میدان تحریر 
راھپیمایی کردند و به روایت شاھدان عینی 

کنندگان را تشکیل  درصد تظاھرات ۵٠زنان 
ھا ھمچنین سعی داشتند آزار و  دادند. آن می

اذیت روا شده بر زنان و نقض گسترده حقوق 
بشر را آشکار کنند. پس از وقوع شماری از 
اعتراضات که ھم در سطح محلی و ھم 
جھانی مورد توجه قرار گرفتند مشخص شد 
 که بعد از خیزش عربی، بعد جسمانی زنان در

ھای عمومی قرار گرفته است. در  مرکز بحث
ھا بحث بر سر این بود که چرا  این اعتراض

ھای زنان در حوزه عمومی به عنوان  بدن
بستر اعمال محدودیت در نظر گرفته شده و از 

ھا به عنوان مجراھای اعمال قدرت دولتی و  آن
شود. به بیان دیگر  کنترل مذھبی استفاده می

ه یک ابزار اصلی تبدیل برای دولت، جنسیت ب
شده که به کمک آن فضای شھری موردنظر 

 .کند می خود را تعریف 

ژانویه و وقایع مرتبط  ٢۵اگرچه زنان در خیزش 
ای از خشونت و  با آن طیف گسترده

ھای وحشیانه را تجربه کردند اما  سرکوب
 ١٧ساله و دست کم  ٢۵» سمیرا ابراھیم«

خصوص زن معترض دیگر مشمول یک نوع به 
از خشونت شدند که نیروھای ارتش آن را 

گذاری کرده بودند. این  نام» گی تست باکره«
شبیه … دخترانی که «شیوه تعرض که به 

اختصاص داشت و » دختران ما و شما نیستند
 از سوی شورای عالی نیروھای مسلح

 [1](SCAF)ه بود باعث شد که وضع شد
سمیرا ابراھیم مرگ را مقابل چشمان خود 

کند که در طول  ببیند. او چنین توصیف می
مدت تجاوز، بدن او به ابزاری برای متحمل 
شدن شرم و تحقیر تبدیل شده است؛ اما 

کند  شورای عالی نیروھای مسلح توجیه می
» اقدام پیشگیرانه«یک » تست باکرگی«که 

ی ارتش در برابر اتھام تجاوز است که از نیروھا
جنسی به دختران دستگیرشده، حمایت 

  کند.  می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با توجه به تصورات سفت و سختی که در 
خصوص باکرگی وجود دارد و نیز واکنش شدید 

مالی شده زنان   ھا نسبت به تن دست خانواده

خانواده، واضح است  اخالق و بی معترض بی
این موضوع را با توجه به که عموم مردم 

اجتماعی و مذھبی  -ھای فرھنگی زمینه
خود فھم کردند. در آن روزھا سمیرا و سایر 

زن معترض به عنوان شھروندان دولت،  ١٧
تجربه تلخ از دست دادن کمال و استقالل 
جسمانی را از سر گذراندند. ابراھیم یک 
دادخواست علیه مأموری ثبت کرد که از او 

گرفته بود. این اقدام توجه  تست باکرگی
بیشتری را به سمت مصائبی معطوف کرد 

شد و نقشی که  که بر زنان معترض وارد می
شورای عالی نیروھای مسلح در اعمال 
خشونت فیزیکی و روانی بر فعاالن میدان 

کرد. اگرچه سمیرا ابراھیم در  تحریر ایفاء می
آن جدال قانونی برنده نشد اما در نھایت 

د در دسامبر ھمان سال روند موفق ش
ھای ارتش را ممنوع  اعمال خشونت در زندان

 .(٢٠١١کند (الجزیره 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پرونده سمیرا ابراھیم، تصویری را که در 
ھای مردساالری مشترک  میان ھمه گفتمان

ھایی  کند؛ گفتمان است به ذھن تداعی می
ھای جنسیتی  که سعی دارند ایدئولوژی

عمومی را عقالنی و موجود در حوزه 
ھا،  منطقی جلوه دھند. در این روایت

شناختی  ھایی زیست ھای زنان به واژه بدن
ھا را به خانه،  کنند که آن تقلیل پیدا می

داری و تولیدمثل مرتبط کرده و از  خانه
راند.  فضاھای سیاسی به حاشیه می

ھای زنانه که این  بنابراین آن دسته از بدن
کشند  را به چالش میھای ھنجاری  آرمان

  گیرند و از سوی گفتمان بار منفی می
شوند. فرآیند  مردساالر مسلط تنبیه می

گی یکی از  آمیز تست باکره خشونت
ھایی است که برای به حاشیه   روش

کشاندن بدن زنان طراحی شده است. این 
خشونت مطلق که بر بدن زنانی اعمال 

ھای  شود که جرأت ورود به حوزه می
ی و سیاسی را دارند، موضوع عموم
ھای کشورھای  برانگیزی در خیزش بحث

  عربی است. 

...  

 ١٥ادامه در صفحه 

آمیز تست  فرآیند خشونت
گی یکی از  باکره
ھایی است که   روش

برای به حاشیه کشاندن 
بدن زنان طراحی شده 
است. این خشونت 
مطلق که بر بدن زنانی 

شود که جرأت  اعمال می
ھای  ورود به حوزه

عمومی و سیاسی را 
دارند، موضوع 

برانگیزی در  بحث
ھای کشورھای  خیزش

 عربی است

ھای  ھا، بدن در این روایت
ھایی  زنان به واژه

شناختی تقلیل پیدا  زیست
ھا را به  کنند که آن می

داری و تولیدمثل  خانه، خانه
مرتبط کرده و از فضاھای 
سیاسی به حاشیه 

راند. بنابراین آن دسته  می
ھای زنانه که این  از بدن

ھای ھنجاری را به  آرمان
نفی کشند بار م چالش می

  گیرند و از سوی گفتمان می
مردساالر مسلط تنبیه 

 شوند می

ھا و  گراھا، لیبرال اسالم
ھای طرفدار دولت  گروه
ھای زنان را به مثابه  بدن

وسیله رسیدن به اھداف 
سیاسی خود تلقی 

کنند و سعی دارند با  می
ارائه تعاریف متفاوتی از 
بدن به عنوان متخلف و 
گناھکار، سرکش و 
آشوبگر یا مؤمن و باتقوا 

پیش  ھای خود برنامه
 برند



 
 

   ١٢ صفحه   ۶٣ شماره    

 نقد و بررسی الیحه پیشنھادی دولت به مجلس شورای اسالمی
 حسین اکبری

ھمانگونه که طی سلسله نوشتارھایی 
ھجوم ھمه جانبه،ھماھنک و مستمر 
علیه حقوق کار و مخاطرات ناشی از این 
ھجوم از جانب دولت کارفرمایی و 
کارفرمایان را یادآور شدم، ضرورت دارد که 
به یکی از مھمترین راھبردھای این ھجوم 
که در قامت الیحه "اصالحی" قانون کار از 
سوی دولت برای بار دوم به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم شده است، 
توجھی دوباره و متناسب با اھمیت موضوع 

ه ھمین سبب بار دیگر نقد مبذول داریم. ب 
 ١٣٩٠و بررسی این الیحه را که در سال 

در ھمین صفحه انتشار دادم، باز نشر می 
 .یابد

از ھمه اصحاب رسانه ھا (مجازی و غیرآن) 
صمیمانه در خواست می کنم برای آگاھی 
بخشی به کارگران به خاطر اھمیت 
موضوع حقوق کار در ایران و بی توجھی به 

به باالترین » الیحه«ه با این آن به ویژه ک
ُحد خود رسیده است؛ با انتشار این نقد و 

  !بررسی ما را یاری دھند
  

 :مقدمه
سال ھاست که حقوق کار در ایران به 
رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی 
و برخی قوانین موضوعه، به درستی 
رعایت نمی شود و طی سال ھای اخیر 

ت که به بھانه تالش وزارت کار بر این اس
توجه به تولید و اشتغال و سرمایه گذاری 

در برخی مواد این » اصالحاتی«ھای جدید 
قانون به سود آزادی ھای یک جانبه در 
روابط کار برای کارفرمایان صورت دھد. 
اساس این طرح به خاطر رفع موانع 

سازمان تجارت جھانی و  عضویت ایران در 
رات ناشی از برخورداری از وام ھای و اعتبا

این عضویت از صندوق بین المللی پول و 
بانک جھانی است که مشروط بر 
استانداردسازی در قوانین از جمله قانون 

   .است کار استوار 
تاریخچه این طرح در دوران ریاست 

 ١٣٨٥جمھوری آقای احمدی نژاد به سال 
بر می گردد، و تھیه پیش نویس اصالحیه 

نده تغییراتی در مواد که در برگیر  قانون کار 
) و ٩٦)، (٣٠)، (٢٧)، (٢٤)، (٢١)، (٧(
) کار و فصل ششم قانون به ١١٩(

) این ١٣٨) و (١٣٤)، (١٣٣استثنای مواد (
فصل بود که در این دوره با توجه به 
اعتراضات شدید فعاالن کارگری و فضای پر 
التھاب ناشی از گسترش دامنه اعتراضات 

رگران، این و رویداد ھای مطالباتی کا
اصالحیه موقت از دستور کار خارج شد 

سال با گستردگی بیشتر و  ٥اکنون پس از 
جدیدی ارایه » الیحه«تغییرات جدی تر 

شده است که ویژگی ھای منحصر به 
فردی را داراست، و با وسواس خاصی 
تالش شده است ھمه حقوق کار را 
درھمه حوزه ھای روابط کار تابعی از 

 .شرایط سازد

 :«الیحه«یژگی ھا ی و 
فاصله گیری و تضاد قانون کار با فصل  -١

سوم قانون اساسی که بر حقوق ملت 
 .تاکید دارد

الیحه اصالح «نبودن  مانع و جامع  -٢
  ».موادی از قانون کار

مبانی واصول مربوط به  قانونی که ھمه 
موضوع را خود داشته باشد تا شفافیت الزم 

ی که آن قانون و کسان برای مجریان قانون 
وضع می شود را فراھم آورد جامع  برای آنھا 

است، و قانونی که از وجود ھمه چیز ھایی 
که تفسیر و برداشت از آن را دچار دوگانگی 
و چند گانگی می کند، مبرا و تھی باشد، 
مانع است به این ترتیب ھر گاه قانونی فاقد 

 .این دو تعریف باشد مانع و جامع نیست
قانون کار از آیین نامه ھای  تابعیت -٣

 .اجرایی
به معنی رسم، روش و عادت » آیین«واژه 

تعریف شده است. در زندگی انسان ھا 
ھمواره روش ھا و رسومی است که روابط و 
مقررات مورد پذیرش آن آن ھا را نظم می 

به معنی کردار و رفتار » آیین«دھد. در واقع 
 رسمی و مجاز است که قصدی را دنبال می
کند. در حوزه حقوق به نظم و ترتیبی پایدار 
برای اجرای قوانین نیاز است و ضروری 
است دستور ھایی برای درستی اجرای 
قانون تدوین و تصویب شوند. این دستورات 
ھمان آیین نامه ھا ھستند. در واقع آیین 
نامه ھا ابزار مناسب برای درست اجرا شدن 

صویب قانون ھستند و نباید به گونه ای ت
قصد و غرض  شوند که کاربرد آنھا به نقض 

 .در اجرای قانون بیانجامد
به ھمین جھت قانونگذاران نسبت به آیین 
نامه ھا حساسیت ویژه ای دارند. در ایران 
نیز توجه به این حساسیت ھا تصمیم در 
باره درستی و نادرستی و لغو و مردود 

آیین نامه ھابه دیوان عدالت اداری  شناختن 
وجود دارد   اگذار شده است و این امکان و

تادر صورت تشخیص نادرستی آیین نامه ھا 
با ارایه شکایت از تصویب کنندگان آن به 

آن ھا  تغییر و اصالح ویا لغو مردود شمردن 
اقدام شود. اما این کار در صورتی شدنی و 
ممکن است که کارگران و کسانی که این 

رایی می آیین نامه ھا در باره آن ھا اج
شود؛ امکان بردن شکایت به دیوان عدالت 
اداری را به وسیله نمایندگان حقوقی خود 
داشته باشند، کاری که تاکنون حتی یکبار 
ھم تجربه نشده است. متاسفانه در تمام 
سال ھای پس از تصویب قانون کار، این 
قانون و آیین نامه ھای آن ماموریتی دوگانه 

وریتی خارجی داشته اند قانون کار مام
داشته به این معنی که به گونه ای تصویب 
شده است که تا حد ممکن مغایرتی با 
پیمان ھا و کنوانسیون ھای بین المللی 
نداشته باشد و آیین نامه ھا به گونه ای 
تصویب شده است که تا حد ممکن با 

محدودیت سازی ھا، کارگران را از مواھب  
آن فصل  قانونی محروم سازد. نمونه آشکار

ششم قانون کار کنونی در باره تشکل ھای 
کارگری و آیین نامه ھای چکونگی اجرای 

آن ) که  ١٣١مواد این فصل (به ویژه ماده 
قانون اساسی مغایر است و آن را  ٢٦اصل 

الیحه «نفی می کند. در پیش نویس تازه 
ما بیش از » اصالح موادی از قانون کار

« ازمنطقگذشته شاھد فراوانی استفاده 
از مواد قانون کار »تابع سازی آیین نامه ای 

  خواھیم بود
الیحه اصالح موادی از قانون «مغایرت  -٤

با مقاوله نامه ھا و پیمان ھانه ھای » کار
                                          المللی. بین

                                                        

اوله نامه حق آزادی تشکل از چون مق  
و پیمان   مصوبات سازمان بین المللی کار 

 ... نامه حقوق کودک و
به این ترتیب برای روشن شدن و آکاھی 

الیحه اصالح «بخشی به کارگران در چگونگی 
به نقد و بررسی مواد آن » موادی از قانون کار

می پردازم ضمن آنکه یادآورمی شوم این 
تشکیل شده است که ماده  ٧٤الیحه از 

تعدادی از این مواد درنتیجه اصالح تعدادی 
دیگر آمده است، و ویرایشی است و تعدادی 
ھم نکات برجسته ای که در خور نقد و 
بررسی باشد، نداشته اند که از پرداختن به 
آنھا خودداری کرده ام. دیگر اینکه دراین نقد و 

برای تفکیک بین » رنگ قلم آبی«بررسی از 
آن » نقد و بررسی«با » الیحه اصالحی« مواد

را  تا خواندن این پژوھش  کمک گرفته ام 
 .آسان تر کرده باشم

تالش می کنم با حفظ تمام اندازه عبارات که 
احتماال از سوی تنظیم کنندگان آن حائز 
اھمیت بوده است متن کامل ھرماده 

 .را بیاورم و سپس به آن بپردازم» اصالحی«
  

 :وادنقد وبررسی م
) حذف و عنوان ٧) ماده (١( تبصره -١ماده 

 .) به تبصره اصالح می شود٢تبصره (
با حذف این تبصره وظیفه وزارت کار در تعیین 
حداکثر مدت قرارداد موقت منتفی می شود و 
به معنی آن است که زمان کار در قرارداد 
موقت از ھیچ استاندارد وقانونی تبعیت 

ھر کارفرما بسته به نخواھد کرد . بدین ترتیب 
زمان اجرای کار را تعیین  نیاز و خواست خود 

 .خواھد کرد
) به شرح ذیل اصالح و در ١٣ماده ( - ٢ماده 

مراجع حل «به »مراجع قانونی«) آن ١تبصره (
 . اصالح می شود» اختالف
در مواردی که کار از طریق پیمان  -١٣ماده 

انجام می یابد ، پیمان دھنده مکلف است 
با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور  صرفا

اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار 
را متعھد به اجرای این قانون و سایر مقررات 

 .مرتبط در مورد کارگران خود نماید
اصالحیه پیمان دھنده مکلف شده  ٢در ماده 

است با پیمانکاری قرارداد منعقد کند که آن 
تایید وزارت کار باشد و ملزم به  پیمانکار مورد

اجرای قانون کار و مقررات مرتبط باآن گردد. 
این اصالحیه در شرایطی مثبت و به سود 
کارگران است که قانون کار ومقررات مرتبط 

 .منافع کارگران را تضمین کند
) ١٧متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( -٣ماده 

 :اضافه می شود
کارگر منجر به مجازات چنانچه توقیف  –تبصره 

سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود 
کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با 
پرداخت حق سنوات به ازای ھرسال سابقه 
کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در 
صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون 
دریافت حق السعی به کار سابق باز می 

 .گردد
و  تبصره باال موضوع محکومیت و مجازات در 

مدت مجازات شرط فسخ قرارداد یک جانبه 
  . کارگر از سوی کارفرما شده است

آنچه در این تبصره نادیده گرفته شده است 
نوع اتھام وجرم مترتب برآن است که ممکن 

   ...است شامل ھمه
    ١٣ادامه در صفحه 

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه   ٦٣شماره     

  ...نقد و بررسی
  ١٢ادامه از صفحه 

کارگران گردد. نبود مصونیت برای 
نمایندگان کارگران در دوره نمایندگی و نوع 
اتھام ھای وارده آنچنان که سابقه اینگونه 
توقیف ھا نشان می دھد وھمچنین 
طوالنی بودن ناشی از تمدید قرار 
بازداشت ھا که ممکن است منجر به 
محکومیت کارگر نشود، از عمده ترین 
اشکاالتی حقوقی است که درتبصره دیده 
می شود. ھمچنین معلوم نیست که در 
این گونه موارد کارگر می تواند از بیمه 

 !بیکاری بھره مند شود یا نه
ھای (ز)  متون زیر به عنوان بند -٤ماده 

) اضافه و شماره ٢١،(ح) و (ط) به ماده (
) اصالح و ١تبصره ماده مذکور به تبصره (

 : ) به شرح زیر اضافه می شود٢تبصره (
ز _ کاھش تولید وتغییرات ساختاری که در 
اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم 

منجر به تغییرات گسترده در فن آوری 
 .تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود

 .ح _ توافق بین کارگر و کارفرما
ط _فسخ قرار داد با تصمیم کمیته 

 .انضباطی کارگاه
موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه  - ٢تبصره 

کارگر باید به تایید اکثریت  ٥٠ھای بیش از 
ھیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی 

اجتماعی، مدیر کل ،مدیر کل کار و امور 
دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه ، 
مدیر کل تامین اجتماعی، رییس کل 
دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز 
اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی 
استان، نمایندگان کارگران و کارفرما یا 
نماینده تام االختیار وی برسد . چنانچه به 

م یا بخشی از تشخیص ھیات مذکور تما
کار تعطیل شود به ھمان نسبت مشمول 
خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می 

 .شود
بند  ٢١در بند ھای اضافه شده به ماده 

از اھمیت ویژه ای برخوردار است که » ط«
پرداختن به آن ھم با توجه به تبصره جدید 

ھمین اصالحیه  ١٠که درماده  ٢٧ماده 
ه موارد قصور، مقررات مربوط ب«آیین نامه 

تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و 
چکونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی 

که درآینده با » کمیته انضباطی کارگاه
پیشنھاد شورای عالی کار به تصویب وزیر 
کار و امور اجتماعی خواھد رسید؛ ممکن 
نیست. ابھام در این گونه کلی گویی ھا 
بدون اشاره به چارچوب و استاندارد 

یرفته و اعالم شده در قوانین مرجع چون پذ
قانون اساسی و توجه به کنوانسیون ھای 
بین المللی در باره حقوق کار، می تواند 

 .نتایج زیانباری علیه کارگران داشته باشد
) قانون کار با متن ٢٣متن ماده ( – ٥ماده 

 زیر جایگزین می شود
در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق 

گر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با بین کار
تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید 
براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد 

حق سنوات  به ازای ھرسال سابقه کار 
روز مزد به کارگر پرداخت  ٣٠به میزان 

 .نماید
قانون کار فعلی کارگر از لحاظ  ٢٣در ماده 

دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، 
کلی و   کاری، تعلیق، از کارافتادگی بی

مقررات حمایتی و شرایط مربوط   جزیی ویا 

به آنھا تابع قانون تامین اجتماعی خواھد بود 
این اصالحیه اینگونه » ٥ماده «؛ با توجه به 

موارد (دریافت حقوق و مستمری ناشی از 
کلی و  فوت، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی 

ی و شرایط مربوط مقررات حمایت جزیی ویا 
به آنھا) به کلی حذف و امتیازات کارکران به 
حق سنوات خالصه خواھد شد. در صورتی 

قانون کار فعلی  ٢٣که اساسا موضوع ماده 
با ماده جایگزین کامال متفاوت است. مقررات 
حمایتی از کارگران از کارافتاده و بازنشسته 
در بھترین حالت ماده جایگزین می توانست 

قانون کار فعلی باشد. که  ٢٣ماده  تبصره
البته در آن صورت ھم پرداخت حق سنوات 
ناکافی است و کارگری که با رای و تصمیم 
کمیته انضباطی بیکار می شود، باید از بیمه 

 .بیکاری برخوردار شود
) مکرر ٢٤متن ذیل به عنوان ماده ( – ٧ماده 

 :به قانون کار اضافه می شود
رمایان موظفند حق کارف –مکرر  ٢٤ماده 

سنوات کارگران دارای قراردادموقت یا غیر 
موقت (دایم) را به حساب ھای سپرده بلند 
مدت که نزد موسسات مالی و اعتباری مورد 
تایید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح 
میشود واریز کنند. کارفرما می تواند حق 
سنوات را به صورت ماھانه، فصلی یا ساالنه 

پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد  یا در
پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی صرفا 
در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی 

 .مجاز به برداشت از این حساب خواھد بود
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنھاد 
شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور 

 .اجتماعی خواھد رسید
 ١مکرر مغایرت آشکاری با تبصره  ٢٤ماده 

قانون کار فعلی دارد. در این تبصره آمده 
است که مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه 
بوده و کارفرمایان موظف ھستند حتی 
بدھی پیمانکارن به کارگرانرا از محل 
مطالبات پیمانکار،.... پرداخت کند. ضمن 
آنکه این ماده ھیچ دلیل منطقی در حسن 

 .روابط کار ندارد
) قانون کار ٢٥به انتھای ماده ( -٨ماده 

مگر در موارد موضوع بند (و) ماده «عبارت 
افزوده و تبصره » ) این قانون٢٧) و ماده (٢١(

 .آن ماده حذف می شود
کلیه موادی از قانون فعلی که به استناد 

 ٢٧این الیحه ی اصالحی (ماده » ٩ماده «
اثر از این تغییر جایگزین) تغییر می کند مت

 .قابل نقد وبررسی است
) قانون کاربه شرح زیر ٢٧ماده ( -١٠ماده 

) به ٢) آن حذف و تبصره (١اصالح و تبصره (
 :عنوان تبصره آن ماده محسوب می شود

تخلفات کارگران در کمیته  -٢٧ماده 
انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم 

فاقد  گیری خواھد شد. در صورتی که کارگاه
کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در 
مراجع حل اختالف مطرح و رسیدگی خواھد 

 .شد
مقررات مربوط به موارد قصور ،  –تبصره 

تدوین وتصویب آیین نامه انضباطی و 
چگونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته 
انضباطی کارگاه با پیشنھاد شورای عالی 

ماعی کار به تصویب وزیر کار و امور اجت
 .خواھد رسید

در قانون کار فعلی در صورت قصور مکرر 
کارگر در انجام وظایف محوله ویا نقض آیین 
نامه انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی 
به شرط نظر مثبت شورای اسالمی کار و 
یا انجمن صنفی موجب فسخ قرارداد خواھد 

شد و در صورت عدم توافق کارفرما با یکی 
ازطریق ھیات تشخیص و در از این دونھاد، 

از طریق ھیات » عدم حل اختالف«صورت 
حل اختالف رسیدگی و اقدام خواھد شد. 
آنچه که دراین پیش نویس و متن جایگزین 
جای نقد و پرسش جدی است اینکه چرا 
نھاد ھای کارگری که اصوال برای دفاع از 
حقوق صنفی کارگران تشکیل می شوند؛ 

ارگران حقی داشته نمی توانند در دفاع از ک
ھمین ماده ھم در  ١باشند؟ حذف تبصره 

راستای حذف حق نھاد ھای کارگری در 
بررسی درستی یا نادرستی فسخ یک 
جانبه قرارداد از سوی کارفرما است. در 
واقع کارگران در این رابطه از ھیچ حمایت 
حقوقی که مورد تایید شان باشد؛ برخوردار 

 .نیستند
) قانون کار عبارت ٣٢در ماده ( -١٤ماده 

مندرج در بین الھاللین به شرح ذیل اصالح 
 :می شود

بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی »
 «صندوق بیمه ای ذی ربط

توضیح: طراح پیش نویس معادل فارسی  
برای پرانتز پیدا نکرده و از واژه ((بین 
الھاللین )) که عربی است استفاده کرده 

» کمانَک« است. معادل فارسی پرانتز، واژه
 .است
الیحه عبارت (با معرفی » ١٤ماده«در 

شورای اسالمی کار یا نمایندگان قانونی 
کارگر ) حذف شده است در واقع تنظیم 

نظارت و دخالت  کنندگان این الیحه 
نمایندگان قانونی کارگران را در پی بردن به 
درستی یا نادرستی ادعای کارفرما مبنی 

وانایی ھای بر فسخ قرارداد در نتیجه ت
جسمی و فکری کارگر را برنمی تابند و آن 
را حذف کرده اند. این نشانه ھای بسیار 
بدی است که قطعا باید در تمامی الیحه 
اصالحی وزارت کار آنجا که موضوع سازمان 
ھای کارگری و یا نمایندگان انتخابی کارگران 
مطرح است آثار ونشانه ھای این چنینی را 

 .انتظار داشت
) قانون کار به شرح زیر ٤١ماده ( -١٦ه ماد

اصالح و تبصره ماده یاد شده به عنوان 
) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره ١تبصره (

 :) به ماده مذکور اضافه می گردد٢(
شورای عالی کار موظف است  -٤١ماده 

 :ھمه ساله موارد ذیل را تعیین نماید
میزان حداقل دستمزد کارگران و  - الف

سایر سطوح مزدی با توجه به معیار تغییرات 
 :ھای ذیل

درصد تورم اعالمی از سوی مرجع ذی  -١
 .صالح رسمی

تامین معیشت یک خانواده که تعداد  -٢
متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی 

 .ذی صالح اعالم می شود
 .شرایط اقتصادی کشور -٣

حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب)  - ب 
 .) این قانون١١٢ماده (

ج _ حداقل کمک ھزینه کارورزان فارغ 
 .التحصیل مراکز آموزش عالی

 .میزان عیدی پایان سال کارگران -د 
حداقل مزد کارگران با قرارداد  -٢تبصره 

% بیشتر از حداقل مزد کارگران ١٠موقت تا 
 .داردای قرارداد دائم حسب مورد می باشد

درماده اصالحی باال در تعیین حداقل 
  ...گران کار دستمزد 

   ١٤ادامه در صفحه 
 

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



  

   ١۴ صفحه  ٦٣ شماره    

  ...نقد و بررسی
  ١٣ ادامه از صفحه

حداقل مزد در نقاط مختلف  ١دو معیار (
حد اقل مزد در صنایع مختلف  ٢کشور (

 حذف و تعیین حداقل مزد با توجه به
شرایط اقتصادی کشور اضافه شده است 

قانون کار  ٤١. مراد قانون گذار در ماده 
فعلی از توجه به جغرافیای کشور و صنایع 
مختلف توجه به ویژگی ھای ھر یک از این 
دو موضوع بوده است به عنوان مثال کار در 
مناطق گرم و و مرطوب بو یا گرم و خشک 

ی و گویری با کار در شرایط آب و ھوای
معتدل فرق داشته و این تمایز را در 
حداقل دستمزد دیده است و یا کار در 
صنایع ذوب فلزات ویا معادن و کارھای پر 
خطر به یقین با کار در مزارع و یا کارگاه 
ھای دارای فعالیت ھای آسان و کم خطر 
حتما متفاوت بوده و این تفاوت در مزد پایه 

ین باید درنظر گرفته شود. متاسفانه ا
معیارھا در الیحه وزارت کار از میان 
برداشته شده است. شرط تازه ای که 
درتعیین حداقل دستمزد برقرار شده است 
شرایط اقتصادی کشور است که معنای آن 
این است که شورای عالی کار می تواند 
در زمان ھایی که کشور دچار بحران ھای 

اقتصادی است حداقل دستمزد به  –مالی 
 :عیین کنددو صورت ت

حد اقل دستمزد افزایش نداشته  - الف
 .باشد

 .کاھش یابد حداقل دستمزد  -ب
این دو فارغ از نقشی است که عوامل 
بحران در شرایط اقتصادی کشور ایجادکرده 
اند. از نظر واضعان این ماده اصالحی مھم 
نیست که عوامل بحران کدامند وبحران 
چه نقشی در زندگی کارگران خواھد 

؛ بطور حتم در شرایط نامناسب داشت
اقتصادی و بحران ھا قدرت خرید کارگران 
کم خواھد شد و گرانی و تورم ناشی از 
بحران بیشترین فشار را بر دوش کارگران 
می آورد. پرسش اصلی این جاست که 
چرا کارگران باید تاوان بحرانی را بدھند که 
در ایجاد آن نقش نداشته اند. نکته دیگر 

شورای  رایط مناسب اقتصادی آیا در ش
ضریب رشد اقتصادی را در  عالی کار 

افزایش حد اقل دستمزد دخالت خواھد 
 داد؟

) به شرح زیر اصالح ٤٧ماده ( -١٩ماده 
 :می شود

به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و 
کیفیت بھتر و تقلیل ضایعات و افزایش 
عالقه مندی و باال بردن سطح درآمد 

ن، طرفین می توانند قرارداد افزایش کارگرا
بھرەوری را مطابق آیین نامه ای که توسط 
شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر 
کار و امور اجتماعی می رسد، منعقد 

 .نمایند
در ماده باال قرارداد افزایش بھره وری 
مطابق آیین نامه ای است که توسط 
شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر 

با »اصالحیه«ار خواھد رسید . تفاوت این ک
ماده قانونی کنونی آنست که شورای 
عالی کار در چگونگی این قرارداد دخالت 

مفھومی که از این   داده دارد و 
به ذھن میرسد تنظیم » اصالحیه«

روابطی است که در یک سوی آن کارگران 
تعھداتی را به عھده گیرند و در نتیجه آن 

ب کنند و این موضوع درآمد ھایی را کس
می تواند به معنی قراردادھای دسته 
جمعی فھمیده شود. در این صورت این 

ناقص و ناکافی است و » ماده اصالحی«
قطعا نیاز به قید قراردادھای دسته جمعی در 
آن و وجود توافق کارگران از طریق نمایندگان و 
نھاد ھا و سازمان ھای صنفی شان الزامی 

 .است
موارد این چنینی (توسط شورای  از آنجا که

عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور 
اجتماعی می رسد) در این پیش نویش به 
دفعات در مورد ھر ماده ای آمده است و از 
شفاف، جامع و مانع بودن آن مواد با حواله 
دادن به آیین نامه پرھیز شده است ؛ حتی 

در نمی توان در صورت وجود عناصر مثبت 
انشای آن راضی بود. چرا که ھیچ تضمینی 

 .در اجرا ی این مواد وجود ندارد
متن زیر جایگزین بند (ب) ماده  – ٤٤ماده 

) به شرح ذیل به آن ٢) شده و تبصره (١١٢(
) به شماره ٢ماده اضافه و شماره تبصره (

 :) اصالح می شود٣تبصره (
افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به  -ب

ر فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین منظو
و در کارگاھی معین به کارآموزی به صورت 

 .استاد و شاگردی اشتغال دارند
افرای که به کار گمارده می شوند  - ٢تبصره 

باید مھارت انجام کار را که به تایید سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و مراجع قانونی دیگر 

اینصورت رسیده است را داشته باشند در غیر 
که حد اکثر زمان  –تا زمان کسب این تاییدیه 

کارآموز  –آن نباید بیش از سه سال باشد 
 .شناخته می شوند

پیش نویس با جایگزینی متن » ٤٤ماده« در
تازه شرایط سنی حذف گردیده است. این 

قانون کار در بند  ١١٢درحالیست که ماده 
قید شده است :افرادی که به موجب » ب«

کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای  قرارداد
خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال 
نباشد در کارگاھی معین به کارآموری توام با 
کار اشتغال دارند، مشروط براینکه سن آنھا از 

سال تمام بیشتر  ١٨سال کمتر و از ١٥
قید سنی را حذف » ماده اصالحی«نباشد؛ 

کشی از کار کرده است . این موضوع به بھره 
کودکان مھر تایید زده و با ھمه موازین 

چه در  حقوقی در رعایت حقوق کودکان 
قوانین داخلی و چه با کنوانسیون ھای 

 .حقوق کودک در تضاد بوده و مغایراست
 .) حذف می شود١١٥ماده(  -٤٥ماده 

قانون کار کنونی ضمن تاکید  ١١٥ماده 
بر این قانون مبنی  ٨٤و  ٧٩داشتن به مواد 

سال ١٥ممنوعیت به کارگماری افراد کمتر از 
) و رعایت به کارگماری افراد ٧٩تمام (ماده

سال تمام در در مشاغلی که  ١٨دارای 
ماھیت آنھا ویا شرایط کار انجام شده برای 
سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان 

)تاکید دارد که ساعت کار ٨٤بار است (ماده 
اعت در روز تجاوز نکند. کارآموزان از شش س

« حذف این ماده از قانون کار درپی تغییر بند
تنھا به بھره کشی از کار  ١١٢ماده » ب 

کودکان و نوجوانان می انجامد و به روابط کار 
ظالمانه و ایجاد کارھای سیاه جلوه قانونی 

 .می بخشد
) و تبصره ھای آن به ١٣١در ماده(  -٥٠ماده 

 :شرح ذیل اصالح می شود
دراجرای اصل بیست و ششم  - ١٣١ماده 

قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و به 
منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، 
کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت 
به تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب 
نماینده کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک 

د مبادرت به حرفه یا صنعت نیز می توانن
 .تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی نمایند

به منظور ھماھنگی در انجام  -١تبصره 
وظایف محوله و قانونی، انجمن ھای 
صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون 
انجمن ھای صنفی و نمایندگان کارگران 
کارگاه ھا نیز نسبت به تشکیل مجمع 
نمایندگان کارگران سطوح شھرستان، 

 .کشور اقدام نمایند استان و
انجمن ھای صنفی و کانون ھای  - ٢تبصره 

مربوط و مجامع نمایندگان کارگران به 
ھنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه 
بارعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن 
در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و 
امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت 

عی با رعایت ضوابط و کار و امور اجتما
مقررات قانونی نسبت به ثبت آنھا اقدام 

 .می نماید
نمایندگان کارفرمایان وکارگران  -٣تبصره 

ایران در شورای عالی کار، شورای عالی 
اشتغال، شورای عالی تامین اجتماعی، 
شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، 
سازمان بین المللی کار و نظایرآن توسط 

کارگری و کانون عالی  تشکل ھای عالی
انجمن ھای صنفی کارفرمایی در صورت 
وجود انتخاب و در غیر اینصورت، توسط وزیر 
کار و امور اجتماعی از بین نمایندگان 
تشکل ھای موجود کارگری و کارفرمایی 

 .انتخاب ومعرفی خواھد شد
تازمانی که درکارگاھی تشکل  -٤تبصره 

صنفی وجود نداردکارگران می توانند 
 .نسبت به انتخاب نماینده خود اقدام نمایند

آیین نامه ھای مربوط به  -٥تبصره 
چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات 
و نحوه عملکردتشکل ھا و کانون ھای 
مذکور، چگونگی انتخاب، تشکیل،حدود و 
وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد 
نمایندگان کارگران در کارگاه و مجامع مربوط 

چگونگی انتخاب نمایندگان «ین و ھمچن
کارفرمایان و کارگران در مجامع داخلی و 

توسط » ٣بین المللی موضوع تبصره 
شورای عالی کار تھیه و به تصویب وزیر 

 .کارو اموراجتماعی خواھد رسید
به منظور نظارت برفعالیت و  -٦تبصره

رسیدگی به تخلفات تشکل ھای کارگری و 
ضای ھیات کارفرمایی و ھر کدام از اع

مدیره یا بازرسان آنھا، ھیات نظارتی 
تشکیل می شود که آیین نامه آن با 
پیشنھاد شورای عالی کار به تصویب وزیر 

 .کار و امور اجتماعی خواھد رسید
حل مھمترین مشکالت کارگران در گرو رفع 
موانع موجود درفصل ششم قانون کار و 

این قانون است که به  ١٣١ازجمله ماده 
ی آید در این پیش نویس اندکی از نظر م

مشکالت رفع و بسیاری دیگر پابرجا وپاره 
ای در پرده ابھام ھستند از آنجا که 
پرداختن به این ماده از قانون کار بدون 
پرداختن به ھمه مواد این فصل حق مطلب 

ضرورت ھای  پاسخگوی  را ادا نمی کند و 
تاریخی و کنونی و منطقی در روابط کار و 

 .بنیادین کارگران نیست حقوق
این اصالحیه توانسته است به درک مغلوط 
از وظایف شورایی و سندیکایی کارگران 
پایان دھد و با خارج کردن شورا ھای 
اسالمی کار از این ماده و حواله آن به ماده 

مشکل سردرگمی بر سر دوراھی  ١٣٥
شورا یا سندیکا(انجمن صنفی) را پایان 

آن نشانی از  بخشد و خوشبختانه در
کنونی نیست که درآن  ١٣١ماده  ٤تبصره 

کارگران یا می توانستندشورای اسالمی 
  ... کار را داشته باشند یا

   ١٩ادامه در صفحه 
  



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه  ٦٣شماره                           

  ... مصر، خیزش و
  ١١ادامه از صفحه 

تصویر ضرب و شتم وحشتناک یک زن 
معترض که در حین یک یورش نظامی بر 
روی آسفالت اطراف میدان تحریر افتاده 

ھای سنگین سربازان  و زیر چکمه
لگدمال شده مثال واضح چنین خشونتی 
است. در این تصویر سربازان دختر را با 

زنند که در نتیجۀ آن  د میمشت و لگ
بند آبی رنگش  لباس او پاره شده و سینه

از زیر عبای سیاه و سفید نمایان شده 
است. این حادثه و منتشر شدن عکس 

دختری با «آن باعث شد که به او لقب 
بدھند؛ اما پس از این » بند آبی سینه

اتفاق رسانه دولتی تمام تالش خود را 
دختر و جرم  کرد تا با مقصر شناختن آن

دانستن قصد و نیت او، اظھاراتی که 
ارتش را به نقض حقوق بشر متھم 

کرد خنثی کند. تصویر بدن عریان  می
به دستاویزی » بند آبی دختری با سینه«

تبدیل شد که دولت مستبد از طریق آن 
به تالش خود برای خنثی کردن جنبش 

دولت این کار را نه تنھا .محلی ادامه دھد
خشونت فیزیکی بلکه با  به واسطه

ھای پدرساالرانه از  کارگیری برداشت به
داد.  جنسیت و شرافت انجام می

 -رحمانه مھم نیست چقدر بی–خشونت 
ھای  تواند با نسبت دادن واژه گاه می

بار به بدن زن و زیر سؤال بردن تقوا و  ننگ
ً موجه به نظر آید. بنابراین   نجابت او کامال
نیازھای یک  وان پیشتقوا و نجابت به عن

زن برای ورود به حوزه عمومی تلقی 
شوند؛ اما وقتی زنی با وجود دارا  می

ھای اخالقی باز ھم  بودن این ویژگی
زند چه  دست به کنش سیاسی می

دھد؟ دولت تا چه اندازه  اتفاقی روی می
کند؟  ھا چارچوب تعیین می برای بدن

ھایی که درون خط قرمزھایی  بدن
نیاز حضور  ه عنوان پیشجسمانی که ب

اند، قرار  در عرصه عمومی تعریف شده
دارند و در عین حال قدرت دولت را به 

کشند؛ چگونه مورد عتاب قرار  چالش می
 گیرند؟ می

برای روشن شدن موضوع به یکی از 
کنیم.  اتفاقات آن روزھای مصر رجوع می

زنان جوان دانشجوی نظامی که در 
ویت المسلمین عض سازمان اخوان

در اعتراضات  ٢٠١٣داشتند در اکتبر 
شرکت کردند و » الکساندریا«موسوم به 

زده  با این اقدام خود گفتمان جنسیت
 ٧دولت را مورد سؤال قرار دادند. ساعت 

ھا در  نفر آن ١۴زن که  ٢١اکتبر  ٣١صبح 
سال قرار داشتند  ١٧تا  ١۵فاصله سنی 

تظاھراتی را رھبری کردند که در آن به 
اری محمد مرسی از برکن

جمھوری و زندانی شدن او  ریاست
زن معترض،  ٢١شد. این  اعتراض می

دستگیر و بالفاصله در دادگاه الکساندریا 
  .به تحریک و خشونت متھم شدند

گفتمان دولت و ارتش برای انکار بدن 
زنانه معترض، بدن گناھکار، نجس و 
کافری را تعریف کرده بود که قصد دارد از 

ارکت در خیزش میدان تحریر طریق مش
دست به عمل سیاسی بزنند؛ اما در 
مقابل، این زنان جوان دستگیرشده با 
اراده و عمل خود گفتمان دولتی را به 

ھا و  که لباس ھا در حالی آنمبارزه طلبیدند.
دستی پوشیده  ھای سفیدرنگ و یک مقنعه

ھای دادگاه الکساندرا  بودند پشت میله
ه این دختران پشت ک ایستادند. ھنگامی

ھا ایستاده و منتظر احکامشان بودند  میله
گناھی در چھره مضطرب  جوانی، پاکی و بی

 .زد ھا موج می آن
ھای خود از این دختران  ھا در گزارش روزنامه

نام بردند. در » ھا باکره«معترض با عبارت 
ھا با استفاده از این عبارت، قصد  حقیقت آن
ال شده بر اعم» تست باکرگی«داشتند 

اعتبار  زنان زندانی را به تمسخر گرفته و بی
کنند. خیلی زود این محاکمه و اقدامات 

معروف » ھا محاکمه باکره«مترتب بر آن به 
المسلمین در  شد. در پی آن اخوان

ھای اجتماعی کمپینی راه انداخت  رسانه
که در آن بر تقوا و پرھیزگاری این دختران 

با به چالش تأکید داشت. این کمپین 
گناھی  کشیدن اتھامات دادگاه، اعالم بی

اعضای جوان خود را خواستار شد. تالشی 
راه افتاد این » ھا محاکمه باکره«که با عنوان 

خصوصیات یعنی تقوا و پرھیزکاری دختران را 
در مرکز توجه قرار داد و در نتیجه 

ھای  المسلمین توانست پس از موج اخوان
ت به خود، افکار اخیر خشم و تنفر نسب

عمومی را به حمایت از این سازمان تحریک 
ھای دختران  ھا، بدن کند. در مرکز این بحث

جوان دانشجویی قرار داشت که مقابل 
اند و  دوربین، عرصه عمومی و دولت ایستاده
ھای  با تأکید بر تقوا و پرھیزگاری خود پیام

ھژمونیک دولت را در راستای کنترل کردن 
برند. این دختران در دسامبر  ین میافراد از ب

 .ھمان سال از زندان آزاد شدند
شده در نظریه  ھای اصلی مطرح یکی از ایده

فمینیستی مسأله برساخت اجتماعی بدن 
در درون گفتمان است و نه تلقی آن به 
عنوان یک امر کلی پیشاگفتمانی (باتلر 

ھا پیرامون  با این استدالل، پژوھش). ١٩٩٨
شود  که با این رویکرد انجام میموضوع بدن 

بر سیالیت جسم مادی و زمانمند بودن آن 
ً ماشین تأکید دارد. بدن ھایی  ھای زنان غالبا

کنند و بسیاری از  ھستند که مقاومت می
اصول کنترل اجتماعی را با مقاومت کردن از 

در این فرآیند ). ٢٠٠٣نویسند (بوردو  نو می
تم بر که اشکالی از سلطه و س در حالی

ھا به طور  شود، این بدن ھا اعمال می بدن
کنند تا بر منطق  زمان تالش می ھم

ھای جنسیتی مردمحور غلبه  ایدئولوژی
  کنند. 

در ھمین راستا برای ایجاد تغییر در نظم 
اجتماعی، الزم است بدن در شرایطی خارج 
ً برساخته  از اشکال ھژمونیک موجود مجددا

ادھای بوردو، شود. بر اساس شروط و قرارد
تجسم فضاھا یا رفتارھای بدنی جایگزین و 
در ھم ریختن و چینش مجدد گفتمانی که 

شود در  ما را محاصره کرده باعث می
ھایی ایجاد  سیستم نفوذناپذیر قدرت شکاف

ریزی شود.  ای جدید پی شده و جامعه
ھا و نفوذھا  چنین شکاف این» دافن بروکس«

را با در ایفای نقش در حوزه عمومی 
توضیح » شورش بدن«استفاده از مفھوم 

بروکس با صحبت کردن ). ٢٠٠۶دھد ( می
پوست ایفاکننده نقش  ھای سیاه درباره بدن

کند که  به این مطلب اشاره می ١٩در قرن 
چگونه بازیگران، خوانندگان و فعاالن سیاه 
پوست در ایاالت متحده با کمک 

ک کردن از نمادھای ھژمونی» زدایی آشنایی«
سیاه بودن که در میان مردم آن سوی 

ھای خود را از نو  اقیانوس اطلس رایج بود، بدن
َعمال آن سازند. او می می ھا یک  گوید ا

ھای مسلط از  ضدگفتمان قدرتمند برای روایت
کند. بدن به  روابط جنسیتی و نژادی خلق می

ھا، کالم، تأکیدھای  واسطه حالت
ی قادر ھای بصر مادی/جسمانی و تکنولوژی

ھای متداول از بدن  است برساخت
زده و نژادی را در ھم ریخته و ویران  جنسیت

 .کند
ایفای نقش در حوزه عمومی به ویژه قابلیتی 
ً در  چشمگیر در تغییر زنانی دارد که عمدتا

 .اند ارتباط با حوزه خصوصی برساخته شده
ھای زنان نه تنھا به  در حوزه عمومی بدن

بلکه از طریق » دانهنگاه ھیز مر«واسطه 
قدرت دولت و نفوذ مذھب دارای نظم و 

شوند. رسالت این دو نھاد  دیسیپلین می
یعنی دولت و مذھب این است که مردانگی 

ھای  ومرج موجود در حوزه عمومی را از ھرج
ھای گناھکار و متخلف  ای که توسط بدن بالقوه

زند در امان نگاه دارند. در  غیرمردانه سر می
ھای غیرسازگار  ستا است که بدنھمین را

زنان به واسطه الزامات و مقررات حوزه 
 .آیند عمومی سر به راه شده و به نظم درمی

امروزه در مصر، معترضان انقالبی به مثابه 
سو  شوند. در یک دیگری برساخته می

عقالنی، مدرن، –ھایی داریم که متمدن  بدن
ھستند و در برابر دولت  –پیشرو و مطیع 

گری که در تالش برای  تمند و سلطهقدر
تحمیل نظم بر ھرج و مرج و اوضاع آشفته 

دھند. در  است، واکنش مطلوب نشان می
ھای گناھکار و  سوی دیگر شاھد بدن

متخلفی ھستیم که خارج از کنترل ھستند، 
اند،  مند برده از عقالنیت و تمدن کمتری بھره

شوند و از  به شدت به عنوان بیگانه تلقی می
خورند.  سوی دولت انگ و برچسب می

بینیم در این برساخت دو لبه  طور که می ھمان
به نظم «سوژه انسانی که در یک سو 

آید و در سوی دیگر  به تصویر در می» درآمده
، بدن نقشی »کننده در برابر نظم مقاومت«

بندی  کننده دارد و در واقع مبنای تقسیم تعیین
ویژه بدن  توان گفت بدن و به است. پس می

غیرمردانه دستاویز مناسبی برای اعمال 
 .رود ھا به شمار می کنترل بر اجتماع

ھا اشاره شد  مواردی که به اختصار به آن
ھای زنان به  دھند که چگونه بدن نشان می

ھا  شوند که در آن فضاھایی رقابتی تبدیل می
جدال بر سر اقتدار، سلطه فرھنگی و کنترل 

ھای زنان  وندد. بدنپی سیاسی به وقوع می
ھای پدرساالری،  اگرچه به واسطه گفتمان

ھای دولتی تحت  گرایی و سیاست اسالم
آیند اما باید توجه داشت که  انضباط درمی

ھایی برای وقوع مخالفت و  ھا محل آن
گراھا،  گری نیز ھستند. اسالم انقالبی

ھای  ھای طرفدار دولت بدن ھا و گروه لیبرال
وسیله رسیدن به اھداف  زنان را به مثابه

کنند و سعی دارند با  سیاسی خود تلقی می
ارائه تعاریف متفاوتی از بدن به عنوان متخلف 
و گناھکار، سرکش و آشوبگر یا مؤمن و باتقوا 

ھای خود پیش برند؛ اما با وجود این  برنامه
ھایی از  ھای ھژمونیک، روایت بازنمایی

با  جسمانیت وجود دارند که شاید بتوانند
تأکید بر ایجاد یک ضدگفتمان تصویر متفاوتی 

  .از بدن زنانه در حوزه عمومی ارائه دھند

 -------------------------- 
  منبع: بیدار زنی 

  سیمین فروھرمترجم: 

 

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 



  
  

  
  

  ١۶ صفحه  ٦٣ شماره    

  ھویت بودن؛ تراژدی تلخ کودکان افغان بی

  آرش ھمپای
 

 حمايت از کودکان در برابر خشونت، وظیفه ايست ھمگانی

کند. او ھنوز نتوانسته روزھای شیرین مدرسه رفتن را تجربه کند.  سالگی در ایران زندگی می ٣ساله افغان است که از  ٩زھرا، دختر 
بینی. با لحن محزون و  نام شناسنامه می شوی. در لیست آرزوھایش چیزی به پرسی شوکه می وقتی از این دختر در باره آرزوھایش می

به راستی » توانستم ھرسال به مدرسه بروم و خواندن و نوشتن یادبگیرم. اگر من ھم شناسنامه داشتم، می«ید: گو بچگانه اش می
ترین حق کودک باید برایش آرزو باشد؟! طبق اعالم نھادھای مسئول در حوزه کودک نداشتن شناسنامه معضل تنھا کودکان  چرا ابتدایی

 جھی از کودکان با تابعیت ایران نیز ھمین مشکل را دارند.مھاجر در ایران نیست، بلکه تعداد قابل تو
  

توان  شود.. به درست می ھا و الزامات زندگی در جامعه مدرن شناخته می امروزه شناسنامه (درست یا غلط) به عنوان یکی از شاخص
روزھا برای کودکان عامل دستیابی به  زند. داشتن شناسنامه این کودکان می ھا را به آینده  گفت که نداشتن این برگه بیشترین آسیب

رھایی و برخورداری از حقوق اجتماعی است. فقدان شناسنامه، کودکان را با مشکالت متعددی ھمچون عدم دسترسی به امکانات 
رفاھی، آموزشی و تحصیلی و ترک تحصیل، احساس تحقیر و احساس بی قدرتی و پوچی روبرو کرده است. در نھایت این مشکالت 

 کند. یابی و شناخت فرد از خود را در جامعه دچار مشکل می یند ھویتفرا
علی اسالمی پناه، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، در جواب سوالی که چرا تا این حد با دادن شناسنامه به کودکان افغان در 

که نکند مثال اینھا تعلق خاطری به ای که ھست ھمان بحث امنیتی است. این مھمترین مسئله«شود، گفته است:  مجلس مخالفت می
ھا شناسنامه ایرانی بدھیم در آینده چه مشکالتی  ایران نداشته باشند و ... . نگاه اینطور است که اگر ما به حجم عظیمی از این بچه

ھا بشوند و  ھا و وھابی اند و ممکن است مثال به افغانستان برگردند و گرفتار سلفی گیر ما خواھد شد. مثال اینکه اینھا افغانی دامن
زند که ممکن است در آینده اینھا مشکالت  مشکالتی را برای ما ایجاد کنند و ... . دالیل مخالفت فقط حول این موضوعات دور می

ا سیاسی و فرھنگی برای ما ایجاد کنند. یکی از دیگر دالیلی که مخالفان می آورند این است که اگر ھرمقدار که به افغانھ ٬اقتصادی
 »محبت کنیم و بچه ھایشان را ھم ایرانی محسوب کنیم، باز ھم آنھا با ما یک خصومت دیرینه دارند.

نیا، وکیل و کارشناس امور تابعیت نیز در این مورد گفته  در این میان کودکان زنان با تابعیت ایرانی نیز ھمین مشکل را دارند. بھشید ارفع
، ٩٧۶ای نشده است. ... طبق ماده  که در قانون ما به تابعیت ایرانی زن ھیچگونه اشارهاز نظر من مشکل اساسی این است «است: 

شوم که چرا وقتی یکی از این  ای که یکی از آنھا در ایران متولد شده باشد را ایرانی دانسته اما من متوجه نمی قانون فرزند زوج خارجی
گونه تاثیری در تحصیل تابعیت داشته باشد. بند  در ایرانی باشد چرا نباید ھیچدوتا، به جای اینکه خارجی باشد، ایرانی باشد، یعنی ما

ھم تولد در ایران را به اضافه اقامت در ایران در نظر گرفته و در این صورت باید تحصیل تابعیت ایرانی بشود اما من خودم  ٩٧۶پنج ماده 
گی ھم در ایران اقامت داشت و از کشور حتی خارج ھم نشده بود اما سال ٢٧موردی را داشتم که فردی در ایران متولد شده بود و تا 

شود. اگر این دو بند بد است پس چرا حذف  رودربایستی به من گفت که صالح نیست؛ یعنی قانون وجود دارد اما اجرا نمی قاضی بی
تواند که به کسی  ت که ھیئت وزیران میآمده اس ٩٨٠شود؟... در ماده  شود؟ اگر خوب است چرا حکم صادر نمی شود و اجرا نمی نمی

دار ھم شود برای اقامت از شرط پنج سال حضور در کشور ھم مجوز بدھد. پس یعنی قانون به این مردان  که زن ایرانی دارد و بچه
 »امتیازات زیادی داده اما برای زنان امتیازاتی را در نظر نگرفته است.

افغانستانی و مادری اھل مشھد است. او که ھم اکنون ساکن ترکیه است از روزھای حضور  ساله افغان فرزند پدری ٢٣محمد، پناھنده 
کند. او که به دلیل نداشتن ھویت نتوانسته است در ایران تحصیل کند و به دلیل مشکالت اقتصادی به قصد  خود در ایران به تلخی یاد می

آید کدام اداره بود که برای دریافت شناسنامه رفتیم. کارمند آنجا با  ادم نمیدرست ی«گوید:  رسیدن به اروپا عازم ترکیه شده است. او می
تحقیر خیلی زیادی به مادرم کفت تو باید ھمان وقت که به افغانی شوھر کردی فکر این را می کردی. می توانی با شوھرت به 

عنوان مھاجر درس بخوانم. بعد از آن خیلی سخت بود. باید افغانستان بروی. من تنھا توانستم تا کالس پنجم با برگه افغان و ثبت نام به 
   »دادیم. ما شش بچه بودیم. مقدار زیادی پول برای مدرسه می

شوند، صدھا ھزار کودک افغان ساکن  ھا کودک در ایران راھی مدرسه می ھر سال با نزدیک شدن به سال تحصیلی، در حالیکه میلیون
شوند زندگی  این شانس بی بھره ھستند. این کودکان بیشتر در مناطقی که محروم نامیده می ایران و ھمینطور کودکان ایرانی از

نشین پایتخت مانند  نشین و حتی ساکنین برخی نقاط حاشیه کنند؛ مناطقی مانند بوشھر، بلوچستان، شھرھای کردنشین، ترک می
 ھا. کوره پزخانه

است، در گفتگویی با ایلنا،   ھای تھران کار کرده خان و حاشیه سنامه در قلعه حسن شنا ھا در مورد کودکان بلوچ بی زھره صیادی که سال
کودک بلوچ فاقد شناسنامه شناسایی شده، در حالی که  ۵٠٠حداقل ھزار و «ھای نزدیک به دولت ایران، گفته است:  یکی از خبرگزاری

 »ت داشته باشند.ھا باید شناسنامه و اوراق ھوی نامه حقوق کودک، بچه بر اساس پیمان
ھا تغییر نکند، این موضوع باعث  روند و اگر سیاست به گفته این فعال حقوق کودک، این کودکان بلوچ بدون شناسنامه مدرسه ھم نمی

 افزایش تعداد کودکان کار خواھد شد.
ھزاران نفر از «ران نوشته است: ھا در ای شناسنامه بودن بسیاری از بلوچ سایت خود با اشاره به بی کمپین فعاالن بلوچ ھم در وب

شوند. گر چه آمار رسمی در این زمینه از سوی مسئوالن بیان نشده است اما با  شھروندان بلوچ ایرانی فاقد شناسنامه محسوب می
از  توجه به سخنان پراکنده مدیر کل آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، این افراد در استان سیستان و بلوچستان ممکن است بیش

 »ھزار نفر باشند. ١۶
ھای گذشته به مراتب بیشتر بوده است. اسفند سال گذشته، مدیرکل کمیته امداد  ھا در خصوص زنان در این موارد در سال تبعیض

ھا  کنند اما این کمک ھایی از این کمیته دریافت می اند، کمک وبلوچستان گفته بود: زنانی که ھمسران تبعه خارج داشته استان سیستان
 گیرد. ھا تعلق نمی به فرزندان حاصل از این ازدواج

دھد. به عنوان نمونه؛ رضایی، سرپرست اداره ثبت احوال رودبار  شناسنامه در مناطق دیگر ھم ھمین فاجعه را نشان می آمار کودکان بی
ن دادستان کرمان ھم عنوان می کند : نفر بی شناسنامه داریم که پرونده آنھا بال تکیلف مانده است. سلیمانی معاو١٨٠ھم می گوید:

  کودک بدون شناسنامه در استان کرمان داشتیم. ٢٠٠ای از کودکان بدون شناسنامه داریم و در سال گذشته  کننده آمار نگران
ن در ایران در ھمین شناسنامه و مادران ایرانی آنھا وجود ندارد. نصیر احمد نور، سفیر افغانستا با تمام این اوصاف آمار دقیقی از کوکان بی

ً این آمار خیلی دقیق نیست. خیلی از این  ٣٠آمار «رابطه گفته است:  ھزار ازدواج از سوی برخی منابع رسمی اعالم شده اما مطمئنا
مه شناسنا به گفته او موضوع بی» توانیم آمار دقیقی از آنھا ارائه بدھیم. ھا عرفی بوده و ثبت رسمی نشده به این خاطر نمی ازدواج

داند که ھمه باید برای حل آن گام بردارند. با این ھمه سفیر  شان را موضوعی انسانی می بودن کودکان این زنان و سرگردان بودن مادران
گوید در ادارات مختلف ایران و افغانستان درباره این موضوع بارھا بحث شده اما ھنوز به نتیجه قابل توجھی  افغانستان در ایران می

 یم.ا نرسیده

  منبع: اخبار روز
  



  
  
  

  ١٧صفحه   ٦٣شماره     

  !بلی شرقی، ن غربی
  پور فرخ نعمت
 

جنگ در سوری با استفادە روسی از خاک ایران برای حمل ب اپوزیسیون مسلح دولت بشار اسد، وارد فاز جدیدی شدە است، فازی ک  
ولت روسی است، و علی اکبر والیتی آن را 'یک ارتباط راھبردی' و 'نگاە جدید جمھوری پیامد گسترش ھمکاریھای جمھوری اسالمی با د

 .اسالمی ب شرق' توصیف می کند
جمھوری اسالمی از ھمان آغاز پیدایش خود، شعار راھبردی 'ن شرقی، ن غربی' را در سر لوح سیاست خارجی قرار داد، و در طول 

پرنسیپ تاکید ویژە داشت است، بلک مرتبا سعی کردە با تبلیغ آن، این نگاە را ب کشورھای دیگر، از حیات خود ن تنھا بر این خصوصیت و 
  .جمل کشورھای ب اصطالح اسالمی و یا غیر متعھد منتقل کند

، اعالم یک سیاست راھبردی جدید و نگاە نوین در عرص سیاست خارجی ، ما عمال اما ھم اکنون با امضای قرارداد نظامی با روسی
شاھد آن ھستیم ک بعد از نزدیک ب چھل سال عمر این رژیم، تغییر مھمی در این عرص بوقوع می پیوندد. شعار 'ن شرقی، ن غربی'، 

 .الاقل در عرص سیاست خارجی نقض می شود، و ب 'بلی شرقی، و ن غربی' تبدیل می شود
 :د اشارە کرددر عرص پیامدھای چنین سیاستی می توان ب چند مور

ھا غرب را رقیب خود می بینند، ب معنای قرارگرفتن در  ـ بستن پیمانھای نظامی با کشورھای معینی از شرق ک عمال در بسیاری عرص
یک صف آرائی نوین است ک در آن ب سیاست نزدیکی ایران ب غرب لطمات جدی می زند. اگر بعد از برجام، ایران ب گسترش ارتباطات 

ھای اقتصادی و سیاسی نیاز داشت، این حرکت نوین ایران می تواند ب چنین روندی لطمات معینی بزند، و خود ب ا غرب بویژە در عرص
 روند را از آنچ ک ھست کندتر کند. برجام، با این عمل در شرایط دشوارتری قرار خواھد گرفت،

وارد قضی سوری می شود، و این از امکان مانور آن در مراودات ـ جمھوری اسالمی با این عمل، عمال ب شیوە بلوک بندی رسمی 
  سیاسی برای حل بحران سوری خواھد کاست،

ـ گسترش رابط نظامی با روسی ب وضوح نشان از اھمیت ویژە سوری برای رژیم، و گرەزدن آیندە خود با آن دارد. جمھوری اسالمی ب 
این بدان معنی ست ک یک مورد خارجی، عمال ب تغییر در یکی از ھویتھای ایدەئولوژیکی ھیچ وج حاضر نیست از سوری دست بکشد. 

 آن منجر شدە است،
ـ چنین نگاە نوینی، ب معنای وارد آوردن یک ضرب استراتژیک ب اصالح طلبان و آن نیروھائی در درون نظام است ک سیاست نزدیکی و 

 .ندمصالح بیشتر را با غرب در سر می پروران
 نھایتا اینک ما با تغییری روبرو ھستیم ک آنچنانچ سران رژیم می گویند ن تنھا صرفا در محدودە حوزە امنیتی باقی نخواھد ماند، بلک 

 .بسیار فراتر از آن خواھد رفت
 

 

 مرداد فراموش شدنی نیست ٢٨فاجعه کودتای   
 صادق شکیب

 

انقالب نیمه  ما مشحون از پیکار مردم زحمتکش برای دستیابی به حقوق حقۀ دمکراتیک می باشد . سرآغاز این تاریخ،  تاریخ معاصر میھن
تمام مشروطیت است. در این بیشتر از یک سده شروع دور تازه ی مبارزات مردمی روند حوادث و سیر رویداد ھا با فراز و نشیب زیادی 

خ مبارزات میھنی به عیان مشخص می شود برای نیل به اھداف انسانی توده ھا به علت مقاومت شدید توام بوده است. با تاملی بر تاری
ارتجاع، گذر از سنگالخ ھای دشوار اجتناب ناپذیر است. سرکوب وحشیانه ی استبداد و قتل عام فرھیخته ترین مبارزان به ھمراه موج 

مانع اصلی برای شناخت واقعی تاریخ معاصر کشورمان توسط جوانان گردیده است. وسیع تبلیغات واپسگرایان برای انحراف افکار عمومی، 
این موج گسترده تبلیغی در ابعاد و عرصه ھای مختلفی جریان داشته و دارد. شناخت و شناساندن ترفند ھای نیرو ھای ارتجاعی و 

  .از مھم ترین وظایف نیروھای ترقی خواه است بازنمایی تاریخ واقعی مبارزه ی مردم و توضیح و تشریح ضرورت درک این مسائل
 از اھم رویدادھایی که می توان گفت در تاریخ معاصر میھن بال دیده ی ما تاثیر فوق العاده عمیقی بر تمامی نه تنھا ساختارھای اقتصادی،

مرداد  ٢٨خشیده، کودتای ننگین اجتماعی و فرھنگی کشورمان گذارده بلکه ھویت آن را با اثرات ژرف خود معنایی دگرگونه و خاص ب
ھنوز ھم با ھمه ی جان فشانی  است. انحرافات منبعث از مسیر ترسیمی این کودتا بر چگونگی مبارزات توده ھا بعد از گذشت چند دھه 

  .ھا زدوده نشده است
جامعه ، نه تنھا الزم که واجب  برای ھمین بازآموزی عمیق از شرایطی که منجر به پیروزی کودتا گشت و پیامد ھای مشقت بارش برای

کشور ما و راھی که برای پیشرفت و ترقی پی گرفته ایم  است. حتی می توان صریح تر با قطعیت گفت: در ھم تنیدگی حوادث امروزه ی 
تن غبار ھای مرداد جدایی ناپذیر است. از منظر امروز منطقی نگریستن به دیروز با شس ٢٨از مباحث و روشن گری حول واقعه ی کودتای 

که با اخذ تجربه و درس ھای قابل تامل برای رھیابی به سوی آینده  پیش داوری از دیدگان، حاوی درس ھای گرانقدری خواھد شد 
معه خواھیم توانست گامھایمان را با متانتی در خور برداریم. ھرچند شرایط از ھر حیث در این چند دھه تغییرات زیادی با آن ایام یافته و جا

به امپریالیسم که به انحاء مختلف در سطحی  ر فضایی بس متفاوتی با آن دوره است. ولی به رغم خواست ارتجاع و نیروھای وابسته د
نیستیم. اعجاز اتحاد از  مرداد  ٢٨گسترده موذیانه برای فراموشی آن تبلیغ می کنند، ما بی نیاز از آموختن راز شکست خونین مردم در 

ی است که می توان و باید سر لوحه ی یافته ھایی گردد که ازشکست نھضت ملی درپی کودتای سیاه، می بایست بزرگترین درس ھای
آموخت. که ھر گز الزام آن کھنه شدنی نیست، بلکه به تناسب تعمیق نگرش به مسایل و تحلیل عمقی از ساز وکارھای جامعه ضرورت 

  .ھمیت فزونتری خواھد یافتآن در برابر دیدگان ما در کوران نبرد اجتماعی ا
از ھمان فردای پیروزی کودتای ننگین وارونه نمایی، جعل و تحریف واقعیات توسط دارودسته ی اوباش پھلوی و اربابان امپریالیستش در 

ال دوام س ٢٥سطح وسیعی آغازشد تا تاریخ مسخ شده ای برای میھنمان بنگارند. اوج وقاحت و بی شرمی آنھا تا بدان حد بود که در 
  .مرداد از طرف دربار و وابستگانش (( قیام ملی )) نامیده می شد ٢٨سلسله ی پھلوی روز کودتای 

بیانگر وقاحت و بی شرمی امپریالیسم و کارگزاران ارتجاعی اش در دروغ گویی و تحریف واقعیات است، و می رساند که  این موضوع 
ائل نیستند. انتظار حتی حد اقلی از صداقت از سوی آنھا نھایت خوش باوری و ساده مرتجعین در فریب، خدعه و نیرنگ به ھیچ مرزی ق

دلی است. در این شرایط میھنمان که در تمامی عرصه ھای جامعه نبردی سرنوشت ساز در جریان است. کنکاش روش تبلیغی رژیم 
و خدعه بر گرفته از فرھنگ منحط آریا مھری با اشکالی  رستاخیزی کودتا می تواند حاوی درس ھای گرانقدری باشد. چرا که استمرار دروغ

  .تازه و در قالب ھای نو شده وسیعا ادامه دارد
...  

  ١٨ادامه در صفحه 
  

 

  ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم
  



  

  ١٨ صفحه   ۶٣ شماره    

 
        انرژی خورشیدی، ارزانتر از ھمیشه، نصف                              

 قیمت انرژی فسیلی        
 

  کار آنالین
 

 
ناقصۀ تولید برق از انرژی خورشیدی در شیلی دالر برای ھر مگاوات ساعت برق، برندۀ م ١/٢٩شرکت "سوالرپاک" با پیشنھاد قیمت  •

 .شد
 .درصد کاھش یافته است ٤٠در این بزرگترین مناقصۀ تاریخ شیلی برای تولید انرژی، ھزینۀ تولید  •

دالر برای ھر مگاوات ساعت برق، برندۀ مناقصه برای ایجاد یک  ١/٢٩شرکت اسپانیائی "سوالرپاک تکنولوژیکا" با دادن پیشنھا قیمت 
مگاواتی در شیلی شد. این قیمت، با پیش افتادن از قراردادی که در ماه می ھمین امسال برای تولید برق در  ١٢٠رعۀ خورشیدی مز

دوبی عقد شد، پائین ترین قیمتی است که تا کنون برای تولید برق از انرژی خورشیدی خواسته شده است؛ پائین ترین قیمت برای 
ً نصف قیمت درخواستی در ھمان مناقصه برای تولید برق از ذغال سنگ تولید ھر نوع انرژی تجدیدپذیر  .و تقریبا

 اینیگو مالو د مولینا، مدیرکل سوالرپاک، می گوید که "این قیمت یکی از پائین ترین قیمتھای پیشنھادشده در تمام دنیا و برای تولید ھر
ورشیدی پیشرفت فوق العاده ای داشته و اکنون دیگر توان رقابت خود نوع انرژی تا کنون است." او توضیح می دھد: "تکنولوژی انرژی خ

 ".را با دیگر انواع منابع انرژی به اثبات رسانده است
در سالھای اخیر ھزینۀ تولید برق از انرژی خورشیدی به شدت کاھش یافته است و انرژی خورسیدی در شیلی در بازار جھانی ارزانترین 

پائین، کاھش مدام قیمت پانلھای خورشیدی است. قیمت متوسط پانلھای خورشیدی پلی سیلیکن در است. علت اصلی این ھزینۀ 
 .سنت در ھر وات کاھش یافت. این یک رکورد است ٤٨ھمین ھفتۀ جاری حدود 

 محل ایده آل
ین مزرعه در صحرای محلی که برای ایجاد مزرعۀ خورشیدی در نظر گرفته شده است، نیز یک فاکتور مؤثر در کاھش ھزینه است. ا

آتاکاما در شیلی، در ارتفاعات آندز و در نزدیکی خط استوا، احداث خواھد شد. صحرای آتاکاوا یکی از پرآفتاب ترین و خشک ترین نقاط 
روی زمین است. این صحرا محلی ایده آل برای تولید انرژی خورشیدی است و نسبت به محلی با آفتاب کمتر، برق بیشتری تولید می 

 .ندک
دولت شیلی در کار برنامه ریزی برای تکمیل خطوط انتقال برق سراسری است؛ خطوطی که برق را از این صحرا به تمام نقاط کسور 
منتقل خواھند کرد. این برنامه نیز در تشویق سوالرپاک و دیگر تولیدکنندگان به دادن پیشنھاد قیمتھائی چنین پائین مؤثر بوده است، با 

  .گران انرژی این قیمت را "چندان پائین که بازار را به حیرت انداخته است"، توصیف کرده انداین حال تحلیل
گیگاوات ساعت  ١٢٤٣٠مناقصۀ گفته شده بزرگترین قراردادی است که دولت شیلی تا کنون برای تولید انرژی عقد کرده است. ظرفیت 

درصد کمتر از  ٤٠برق منظم را تأمین خواھد کرد. قیمت پیشنھادی ھم در سال، که سوالرپاک تولید خواھد کرد، یک سوم تمام مصرف 
 .قیمت قراردادی برای پروژه ای مشابه در سال گذشته است

تولیدکنندگان انرژیھای تجدیدپذیر بیش از نیمی از کل مناقصۀ گفته شده را به خود اختصاص دادند. پائین ترین قیمت برای انرژی بادی، 
دالر و زمین گرمائی  ٦٠دالر، ھیدروالکتریک  ٥٧دالر، برای ذغال سنگ  ٤٧دالر، برای گاز طبیعی  ١/٣٨د شده بود، که به مناقصه پیشنھا

 .دالر برای ھر مگاوات ساعت بود ٦٦
طبق شرایط مناقصه، تولیدکنندگان می بایست برای تولید یک میزان معین انرژی پشنھاد قیمت می دادند، بی آن که تعیین کنند چه 

تکنولوژی و نیروگاھی را برای تولید در نظر دارند. پیشنھادھا از ارزانتیرین تا باالترین قیمت لیست شده اند و شرکتھای توزیع برق  نوع
قرارداد را با ارزانترین پیشنھاد شروع می کنند و تا رسیدن به ظرفیت مورد نیارشان به ترتیب به پیشنھادھای بعدی مراجعه خواھند 

 .کرد

 دوبیقرارداد 
دالر، و دولت مکزیک نیز در ماه مارس امسال قراردادی را به  ٩/٢٩دولت دوبی در ماه می امسال قراردادی را برای تولید برق به قیمت 

 .عقد کرده اند - ھر دو برای تولید برق از انرژی خورشیدی  –دالر برای ھر مگاوات ساعت  ٥/٣٥قیمت 
مگاواتی دیگر را ھم در دست ساختمان  ٢١مگاواتی در شیلی است و یک ظرفیت  ٣٧ال سوالرپاک در خال حاضر دارای یک ظرفیت فع

بھره برداری از آن آغاز شود. سوالرپاک از اعالم  ٢٠١٩شروع می شود و انتظار می رود که در سال  ٢٠١٨دارد. کار پروژۀ آتاکاما از سال 
 .ھزینه ھای مورد انتظار پرھیز کرده است

ِھای تجدیدپذیر شیلی" می گوید: "این قرارداد نشانۀ نیرومندی از تداوم گذار به انرژیھای تجدیدپذیر کارلوس فینات، پرزید نت "انجمن انرژ
 ."است و ھمچنین اخطاری نیرومند به شرکتھای تولید انرژی، که ھر چه سریعتر خود را با این روند دمساز کنند

 

 

  ... فاجعه کودتای
  ١٧ادامه از صفحه 

و سقوط خاندان پھلوی گستره دایره ی موج تبلیغی برای وارونه نمایی حقایق کودتا از سوی نیروھای  ٥٧پس از انقالب شکوھمند 
ف شوم آنھا بی ریشه ساختن نسل ارتجاعی، از قبل بیش تر شد، و در ابعاد و عرصه ھای مختلفی به قلب واقعیات پرداختند. ھد

جوان کشور ماست تا با عدم شناخت درست تاریخ واقعی مبارزات میھنی مانع انتقال تجربیات ارزشمند نسل ھای پیشین و تزریق آن 
  .به رگ درخت تنومند مبارزه شوند

روش ھای مبارزاتی مطابق وضعیت خاص جنبش مسالمت آمیز کنونی توده ھا علیه واپس گرایان کودتا گر و به کارگیری پخته ترین 
کشور با بھره گیری از تجربیات سودمند جھانی نشانگر آن است نیاز آموختن از درس ھای گذشته و تطبیق آن با شرایط امروزین 
کشور از سوی طیف وسیعی از مبارزان نسل نو به درستی درک شده است. که می بایست با تعمیق شناخت از تاریخ واقعی 

ن و کاربست تجربیا ت پیشینیان فرھنگ مبارزاتی را ھر چه غنی تر ساخت، و مطمئن بود جبر تاریخ در سرانجام نبرد پیروزی کشورما
مرداد و ھمگنان کودتاگر امروزینشان که در زایشی نامیمون به باز  ٢٨نھایی توده ھا را نوید می دھد. بر پیشانی کودتا گران رسوای 

  .اند جز داغ لعن و بی آبرویی توام با شکستی مفتضحانه نصیبی نیستتولید انگلی خود پرداخته 
 

 ھای آینده است بقای نسلامروز و   امر توسعه پایدار نیازمند حفاظت از طبیعت و محیط زیست برای سالمت نسل
 



 
            

 

  ١٩صفحه   ٦٣ شماره    

 ١٦٧ماده « نسبت این آرا در ترکیب کنونی 
نماینده حاضر  ١١باالاز تعداد » الیحه اصالحی

تنھا سه نماینده از سوی کارگران حضور دارند 
و پیداست که مباحث این شورا تاچه حد و 
میزانی و برچه پاشنه ای خواھد چرخید و 

 .خروجی آن چه خواھد بود
  

را در مواد اگر نسبت حضور نمایندگان کارگران 
با مواد » اصالحیه«) ھمین ٥٦   ٦٠(ماده 

قانون کار  ١٦٧  و  ١٦٠مشابه آنھا یعنی مواد 
 کنونی مقایسه کنیم کامال سیاست وزارت کار
و تدوین کنندگان این پیش نویس در 
محدودکردن حضور کارگران در نھادھایی که 
برای آنان سیاست گذاری می کنند، آشکارا 

نقش و اھمیت شورای دیده می شود و اگر 
عالی کار را با مجموعه فصل ھای قانون کار و 
بخش عمده ای از مواد آن در نظر بگیریم 
روشن است که شورای عالی کار به ھیچ وجه 

  قادر نخواھد بود مصالح کارگران را تامین کند. 
  

که کارگران در   باز اگر در نظر داشته باشیم 
فصل ایجاد نھاد ھا و سازمان ھای موضوع 

ششم قانون کار با سازو کار ھای قانون کنونی 
و پس از تصویب الیحه از استقالل کافی 
برخوردار نیستند و منتخبان آنھا از میزان رای 
مساوی نسبت به دیگر ذی نفع ھا در نھاد 

برخوردار  ١٦٧ و ١٦٠ھای موضوع مواد 
نخواھند بود؛ آنگاه دیگر جز صورتکی از ھیات 

در شورای عالی کار و نمایندگی کارگران 
 .نخواھیم داشت  نھادھای حل اختالف و غیرو 

فرجام چنین چینشی که علی الظاھر به بھانه 
بھره مندی از نقش و تاثیر وزرای و یا معاونان 

روابط «و » کار«آنھا بنا به موضوعیت و ربط 
و آمیختگی این دو در حوزه ھای تحت امر » کار

چنانچه به آنھا حضورشان را توجیه می کند 
اکثریتی بیانجامد که رای کارگران ھمواره بی 
تاثیر و خنثی باشد ؛ نتیجه ای جز زیان کارگران 
و تضمین منافع یک طرفه کارفرمایان و دولت 
کارفرمایی (یا کارفرمای دولتی) را دربر نخواھد 

 .داشت
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش  -٧٤ماده 

رگاه ھای مشمول ساالنه کارگران شاغل در کا
) ٨وماده ( -٦/١٢/١٣٧٠مصوب  –قانون کار 

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه 
لغو و  ٢٥/٨/١٣٨٧مصوب  –گذاری صنعتی 

ھیات حل اختالف « و » شورای کارگاه «عبارت 
) قانون دیوان ١٣از ماده (» کارگر و کارفرما

حدف می  -٩/٣/١٣٥٨مصوب –عدالت اداری 
 .شود

پیش نویس الیحه اصالحی مواردی  ٧٤ه در ماد
حذف شده است که از مھمترین آنھا قانون 
مربوط به تعیین عیدی و پاداش کارگران است. 
حذف این گونه قوانین اگر در گرو برقراری و 

قوانینی باشد که با حصول بھره وری  اجرای 
سھم کارگران را با روشی کامال قانونمند و 

جمعی و یا براساس قراردادھای دسته 
قراردادھای دوجانبه از ارزش اضافی ناشی از 
ھر گونه فعالیت تولیدی و خدماتی ضمانت کند 
و طی نظارت دایم از سوی کارگران و یا 
نمایندگان شان، درستی اجرای آن ھا آنھا 
تامین گردد؛ شاید تاثیر چندانی در روابط کار و 

  .در آمد کارگران نداشته باشد
نویس میزان تعیین عیدی  البته در این پیش
» الیحه اصالحی  ٤١ماده «کارگران به عھده 

گذارده شده است و قرارداد افزایش بھره وری 
ھمین الیحه است که  ٤٦ماده   نیز موضوع 

علی االصول باید سھم کارگران از نقش آنھا در 
افزایش بھره وری محاسبه و پرداخت گردد. با 

باید  »حقوق مکتسبه«این ھمه به استناد 
تاکیدات الزم در اجرای قطعی و بالشرط این 
حقوق در قانون و مجازات ھای ناشی از عدم 

  .اجرای آن صورت گیرد
 

 به نقل از: وبالک کار در ايران
 

 

  ... نقد و بررسی
  ١٤ادامه از صفحه 
و یا نمایندگان گارگری و این  انجمن صنفی

بسیار بجاست که در یک واحد کارگری 
ھم سندیکا ھا حضور داشته باشند و ھم 
شوراھای ھماھنگی که البته وجود 
نمایندگان سندیکایی دراین شوراھا برای 
ھماھنگی و نظارت بر پیشرفت کار به 
منظور تامین منافع کارگران و درستی 

ی امری انجام قراردادھای دسته جمع
ضروری است که متاسفانه این بخش از 
موضوع نحوه مشارکت کارگران در اداره 
تولید به سودکارگران از راه پیمان ھای 
دسته جمعی در این دو ماده ھنوز اثری 

 . نیست
مشکل اساسی در قانون کار کنونی و 

عدم شفافیت در بیان » الیحه اصالحی«
استقالل نھاد ھای کارگری و حق انتخاب 
آزادانه و مستقالنه نمایندگان کارگران 
توسط خود آنان است متاسفانه آیین نامه 
ھا ھمواره به ایجاد محدودیت در این باره 
تدوین وتصویب شده اند و در این پیش 
نویس نیز ھیچ اثری از آزادی انتخاب 
توسط کارگران دیده نمی شود . مشکل 
تازه که ازین پیش نویس به بار می آید 

یاتی برای نظارت برفعالیت و وجود ھ
رسیدگی به تخلفات تشکل ھای کارگری 

به آن  ٦و کارفرمایی است که در تبصره 
پرداخته شده است گرچه تا تدوین آیین 
نامه (تعیین چگونگی، ترکیب، شرح 
وظایف و حدود اختیارات آن) توسط شورای 
عالی کار و تصویب وزیر کار ھمچنان در 

ین کامال روشن پرده ابھام است. اما ا
است که این ھیات جایگاه ونقش و 
مسوولیت مجمع عمومی کارگران را ھدف 
قرار داده وآن را تھدید و تحدید می کند. 
نظارت بر نھاد ھای کارگری به دو مھم 

 :بستگی دارد
اساسنامه آن نھاد که به وسیله   -١

کارگران تھیه و تصویب میشود و پس از آن 
ه ھا توسط کارگران از راه تصویب آیین نام

در قالب کمیته ھا و کمیسیون ھای  عضو 
زیر مجموعه آن نھاد دقیقا با رعایت منافع 
کارگران شیوه ھای نظارتی و اھرم ھای 

  .تامین می شود  آن 
مجامع عمومی که اساسی ترین و  -٢

باالترین نھاد تصمیم گیری در مورد ھریک 
از ارکان آن نھاد خواھد بود. فرو کاستن 

مجمع عمومی که ضمن نظارت   عتبار ا
مستمر قادر به اخذ ھرگونه تصمیم در باره 
ھیات مدیره و بازرسان و اصالح و تغییر 
اساسنامه و حتی انحالل نھاد موجود 

  است؛
نادیده گرفتن استقالل سازمان ھای  

کارگری و سپردن آن به دست ھیات 
نظارت وزارتی کاری است که طی سال 

ه دیگری از راه تعیین ھای گذشته به شیو
صالحیت نامزد ھای نمایندگی توسط 
کمیته تعیین صالحیت صورت می گرفته 
است با این تفاوت که سایه این نظارت 
پایدار تر از اثر آن تعیین صالحیت است . 
سوای این نوع دخالت گری در قانون کار 

به یک مرجع  ١٣٨فعلی طی ماده 
 حکومتی این اختیار داده شده است که
درصورت مصلحت در ھریک از تشکل ھا 
نماینده داشته باشند. درست ترین شیوه 
برخورد با این نھاد ھا از سوی حکومت و 
دولت، سازمان ھای و احزاب سیاسی 
گوناگون اعم از دولتی یا غیر دولتی آنست 
که استقالل این نھاد ھا و سازمان ھای 
کارگری را پاس دارند و از ھر گونه دخالت 

ر امور آن بپرھیزند و در چارچوب گری د
احترام متقابل زمینه ھای ھمکاری 

 .را فراھم سازند قانونمند 
سه نفر « ) عبارت ١٦٠در ماده ( - ٥٦ماده 

نماینده کارگران به انتخاب کانون ھماھنگی 
شوراھای اسالمی کار استان یا کانون 
انجمن ھای صنفی کارگران و یا مجمع 

یک نفرنماینده «به » نمایندگان کارگران
کارگران به انتخاب تشکل ھای کارگری 

سه نفر نماینده «و عبارت » استان
کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد ھای 

یک نفر نماینده کارفرمایان به «به » منطقه
انتخاب کانون انجمن ھای صنفی کارفرمایان 

مدیر کل کار و امور «و عبارت » استان
ادگستری اجتماعی، فرماندار و رییس د

مدیر کل کار و امور اجتماعی، «به » محل
استاندار یا نمایندگان آنھا و رییس کل 
دادگستری استان یا قضات منتخب از سوی 

 .اصالح می شود» وی
» الیحه اصالحیه«پیش نویس » ٥٦ماده«در 

نفر ٥به  نفره استان ٩ھیات حل اختالف 
کاھش یافته و از دوسوی کارگران و 

ام یک نماینده در این ھیات کارفرمایان ھرکد
خواھند داشت. اینکه از منظر حقوقی این 
کاھش درست است یانه با توجه به اینکه 
دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و در 

قانون کار کنونی  ١٦٠ھمان ھیات ماده 
دست باال را دارد بی تردید کاھش نمایندگان 
کارگران در تاثیر گذاری بر رای ھیات می 

ن بار باشد. ضمن آنکه با وجود سه توان زیا
نماینده و امکان تقسیم کار فی مابین در 
پرداختن به زوایای مختلف موضوع مورد 
اختالف این امکان که دفاع جامع تر و دقیق 
تری ازحقوق کارگران انجام شود در حالی 
که پیرامون موضوع مورد بحت به یکدیگر 
 مشاوره می دھند، ولی با وجود یک نماینده
این امتیازات ازکارگران سلب خواھد شد و 

این امتیاز فقط ازکارگران سلب شده است  
چرا که کارفرمایان با یک نماینده ھم از آرای 

 .حاضرین در ھیات بھره مند است
سایر حاضرین نماینده کارفرمایان دولتی 

 .ھستند و البته نمایندگان دولت کارفرمایی
) ١٦٧( متن زیر جایگزین ماده – ٦٠ماده 

 :خواھد شد
در وزارت کار و امور اجتماعی  - ١٦٧ماده

شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل 
می شود . وظیفه این شورا انجام تکالیفی 
است که به موجب ابن قانون و سایر قوانین 

 .مربوطه به عھده آن واگذار شده است
 :اعضای این شورا عبارتند از

 .ا معاون اووزیر کار و امور اجتماعی ی  -1
 .وزیر رفاه وتامین اجتماعی یا معاون او -2
 .وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او -3
 .وزیر صنایع ومعادن یانماینده معاون او -4
 .وزیر جھاد کشاورزی یانماینده معاون او -5
سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب  -6

کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایان 
 .کشور

سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب  -7
 .تشکل ھای عالی کارگری

نمایندگان کارگران وکارفرمایان برای مدت 
دوسال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب 

 .مجدد آنان بالمانع است
قانون کار کنونی شورای عالی  ١٦٧در ماده 

کار از وزیر کار، دونفراز افراد بصیر و مطلع در 
ل اجتماعی و اقتصادی که یکی از آنھا مسای

به  از اعضای شورای عالی صنایع باشد 
پیشنھاد وزیر کار و تصویب ھیات وزیران 
انتخاب خواھد شد. ھمچنین سه نماینده 

 ٩کارگر و سه نماینده کارفرما که تعداد آنھا 
نفر خواھد بود با حق رای برابر (ھر یک از 

جه به اعضا یک رای) تشکیل می شود یا تو
تقسیم به نسبت مساوی اگر فرض را برآن 
قرار دھیم که نمایندگان دولتی بی طرف 
باشند و واقعا مصالح ملی را مد نظر قرار 
دھند؛ در آن صورت تصمیمات آن شورا 

  نسبتا دموکراتیک خواھد بود. 
با توجه به اینکه فرض باال متاسفانه بسیار 
 کم رعایت شده است حال در نظر بگیریم که
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 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
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  ... نه تمکین
  ٨ادامه از صفحه 

ً ھم در  بر می آید" فراتر نرفت و اساسا
ارتباط با "دشمنان خارجی" درک شد. 

کشوری با  –زم بود اتحاد شوروی گویا ال
توان نظامی برای تخریب چندین بارۀ 

فروپاشد، تا اھمیت وجوه  –تمام زمین 
دیگر حیات جامعۀ انسانی برای امنیت 
آشکار گردد. ولو بر این نظر باشیم که 
فروپاشی این کشور و اردوگاه 
ً به علت توطئۀ  سوسیالیستی تماما
"دشمنان سوسیالیسم" واقع شد، 

ً ن می توانیم انکار کنیم که عوامل کامال
دیگری جز عامل نظامی، زمینه ساز 

  توفیق توطئه بودند. 

ً پیشتر از آن و برای نمونه بیست  ضمنا
سال پیشتر از فروپاشی شوروی نیز، 
ھنگامی که کلوب رم گزارش خود زیر 
عنوان "مرزھای رشد" را انتشار داد، 
می شد ھمان موقع نیز نزدیک بینی 

ش مسلط به امنیت را دریافت و به نگر
  نگرش دوربینانه تری از امنیت نائل آمد. 

فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی، 
-انتقال ثقل جنگھا از جنگھای بین دولت

ملتھا به جنگھای داخلی، گسترش 
 –تروریسم به فراسوی مرزھای ملی 

چه در ھدف گذاری و چه در عملیات آن، 
تشدید  بحرانھای اقتصادی جھانگستر و

فاصلۀ فقر و ثروت، تھدیدھای فرازندۀ 
زیست محیطی، گشایش میدان جدید 
سایبری برای رقابت و تھدید، ... 
مجموعه ای از رویدادھا و روندھائی را 
تشکیل می دھند که بر پایۀ آن امروزه از 
نگرشی جامع، مشتمل بر امنیت 
سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت 

رژی، و زیست محیطی، امنیت آب و ان
امنیت سایبری گفته می شود. روشن 
است که این دریافت وسیعتر به امنیت، 
نگاه خود را از "دشمنان خارجی" برمی 
گیرد و به درون جوامع انسانی می 
اندازد. به عالوه اگر "دشمن خارجی" 
تھدیدی است که باید دفع گردد، "درون 
جامعۀ انسانی" دیگر نمی تواند تھدید 

د ابژه و غایت امنیت باشد، بلکه خو
   .است

دو مجموعه روندھای فوق الذکر، یعنی 
مجموعه روندھای منجر به ُنرم  -١

مجموعه  -٢"مسئولیت برای حفاظت" و 
روندھای منجر به رویکرد جامع و درونی 
به امنیت، ضرورت تغییر الگوی امنیتی را 
به میان کشیدند؛ ضرورت فرارفتن از 

 .الگوی ھابزی را

  سه نگرش
ه سنت یا نگرش مطرح امروزی به س

امنیت با نام سه فیلسوف جامع االطراف 
یعنی توماس ھابز، ھانس گروتیوس 
(گروتیوس زادۀ ھلند است و نام او در 
زبان ھلندی ھوخو ِد خروت) و امانوئل 

کانت پیوند خورده اند. این سه نگرش به 
  :قرار زیر اند

نگرش واقعگرا یا سیستم بین المللی 
که چنان که پیشتر معرفی شد، ھابزی، 

ملت را عنصر بنیانی مناسبات بین - دولت
المللی می داند. این نگرش به ساختار و 
روندی آنارشیک در این مناسبات معتقد 
است و توازن قدرت را سامان دھندۀ این 

   .آنارشی می داند
نگرش عقلگرا یا جامعۀ بین الملی 
گروتیوسی، که بر نھادینه سازی منافع 

ترک و ھمانندیھای دولتھا نظر دارد. مش
مبنای راسیونالیستی این نگرش ایجاد و 
حفظ معیارھا، مقررات و نھادھای مشترک 
را در مرکز مناسبات بین المللی قرار می 

 .دھد
سرانجام نگرش انقالبی یا جھانگرا یا 
جامعۀ جھانی کانت است، که انسان، 
ً جمعیت  سازمانھای غیردولتی و نھایتا

را به مثابه یک کل در مرکز تمھیدات  جھانی
جھانی قرار می دھد. انقالبیگری این 

محور - نگرش ناظر بر گذر از سیستم دولت
   .در مناسبات بین المللی است

مناسبات بین المللی نیز، مثل ھر عرصۀ 
دیگر فعالیت بشری دستخوش تغییرات اند. 
تغییراتی، که گاه الزام روندھای واقعی اند 

کار ایده ھای نو. روندھائی که در و گاه ابت
باال به آنھا اشاره شد، به این نتیجه راه 
بردند که واقعیتھای جھان به ھم تنیدۀ 
امروز فرارفتن از محدوده ھای الگوی 
واقعگرا را الزامی کرده اند. با مسامحه می 
توان گفت که در دورۀ پس از پایان جنگ 
سرد تا سالھای میانی دھۀ نخست قرن 

، الزام تغییر خود را در مواجھۀ نگرش حاضر
واقعگرا و نگرش جھانگرا بروز داد. این 
مواجھه، به ویژه در سیری که ُنرم 
"مسئولیت برای حفاظت" طی کرد، ھم 
آشکارکنندۀ کاستیھای نگرش جھانگرا بود 

 .و ھم تکرار تأکید بر کژیھای نگرش واقعگرا
ً آرمانگرایان انساندوست از این که  قطعا

ش جھانگرا ھنوز ابزار برکشیدن خود به نگر
عنوان نگرش مسلط بر عرصۀ عمل 

یا درستتر است  –مناسبات بین المللی 
را نیافته  -گفته شود مناسبات جھانی 

است، خشنود نیستند. اما مواجھۀ مذکور 
ھمچنین آشکار کرد که در این اکیدترین 
عرصۀ واقعگرائی "... آمده است آن روزی 

ند به جای انصراف از یکی که ایجاب می ک
از عالئق گوناگون یا امحای آن در دیگری، 
به دمساز کردن ھمزمان آنھا با ھم در 

 ".سنتزی کامل و وسیع دست زنیم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً این گفته  -١ در نوشته ھای فارسی غالبا
به چرچیل نسبت داده می شود؛ شاید از 

رچیل نیز زمانی این گفته را در آن رو که چ
پاسخ به کسانی که او را به دلیل اتحاد با 
 .استالین نقد می کردند، نقل کرده است

ممکن است ھمه کس "امنیت ملی" را  -٢
"نگرش و پاسخی ھمه جانبه برای حفاظت 
از منافع ملی در برابر تھدیدھای داخلی و 

افع خارجی" و بنابراین به عنوان منتجه ای از "من
ملی" تعریف نکند. مکث بر تعاریف این دو و به 
ھم تنیدگی آنھا، رشتۀ نوشته را دراز خواھد 
کرد. من این دو مفھوم را گاه باھم و گاه جدا از 
ھم به کار برده ام و رعایت کرده ام که شمول 

 .گزاره ھا در ھر حالت معتبر بماند
موضوع ضرورت تغییر در نگرشھای امنیت و  - ٣

ملی و خاصه بسط آنھا، چنان که از گفتۀ منافع 
نقل شده از چرچیل برمی آید، سابقۀ بسیار 
پیشینی تری دارد. نکته بر سر ضرورت تغییر الگو 

  .(پارادایم) است

برای آشنائی "ویکیپدیائی" با کلوب رم نگاه  -٤
 :کنید به
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8
%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87

_%D8%B... 
در این باره که آیا گروتیوس را می توان واضع  -٥

یک نگرش مستقل در مناسبات بین المللی 
دانست، اشتراک نظری وجود ندارد؛ نه در میان 

سیاست ورزان این آکادمیسینھا و نه در میان 
عرصه. ھستند کسانی که نظرات او را در انطباق 
ً کامل با نظرات ھابز می دانند و به "کانت  تقریبا
در برابر ھابز" اکتفا می کنند. باور به تعلق نگرش 
مستقل به گروتیوس و به نگرشھای دیگری 
ھمچون نگرش مارکس، به "مکتب انگلیسی در 

د. این مکتب، مناسبات بین المللی" تعلق دار
سنت عقلگرای گروتیوسی را، خاصه به دلیل 
تمایز صریح آن با مکتب واقعگرا در درک از طبیعت 
انسان و باور به عقالنیت در مناسبات دولتھا، 
راھی در میانۀ سنت واقعگرای ھابزی و سنت 

  .جھانگرای کانتی می داند
٦- R. W. Murray, “System, Society and the 

World”, E-International Relations Publishing, 
2015. 

، مرداد و شھریور ١٠میھن"، شمارۀ " :منبع
١٣٩٥ http://mihan.net/1395/05/24/793/ 
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