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 حکم ناعادالنه علیه نرگس محمدی غیرقانونی است    

  سال زندان محکوم شد. این حکم ناعادالنه و غیرقانونی است. غیرقانونی است نه ١۶نرگس محمدی به                        
روشن که نقض موازین حقوق بشر و دادرسی عادالنه است. غیرقانونی است ھم چنین از دلیل تنھا به این                         

 این رو که نرگس محمدی حتی در چارچوب قوانین خود جمھوری اسالمی نیز جرمی مرتکب نشده است.

م حیر ت آور لکه ننگ دیگری ما آزادی فوری نرگس محمدی را خواستاریم. ما حکم ناعادالنه علیه نرگس محمدی را محکوم می کنیم. این حک
در کارنامه سیاه بیدادگاه ھای جمھوری اسالمی است. رژیم جمھوری اسالمی نرگس محمدی را علیرغم بیماری او و علیرغم نیاز 

محمدی فرزندانش به بودن در کنار مادر، در زندان نگه داشته است تا ھمه مدافعان حقوق بشر را مرعوب کند. اما سابقه مبارزه خود نرگس 
  نشانگر آن است که فعاالن حقوق بشر در ایران حضور دارند و از پای نمی نشینند.

  )ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت 
  )٢٠١٦سپتامبر  ٣٠( ١٣٩۵مھر  ٩

 اطالعیه    
 تحصیلی جدیدبمناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال             
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    ٢ صفحه  ٦٥ شماره     

                                            
 بمناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید

 )(اکثریت گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران

کودک مشتاق میھنمان  صدای شادمان میلیون ھا   ھای مدارس کشور به صدا درمی آیند. طنین اول مھر از راه می رسد، و بار دیگر زنگ
فراگیری علم و  آموختن علم و دانش، ترنم زیبای بھاری را بر پیادەروھای پاییزی میھن می پراکند، و دگر بار اشتیاق به تحصیل و برای

ه ھا را به خود اختصاص می دھد.دان  ش، فضای خیابانھا، مدارس و خ

ما این روز خجسته را به ھمه دانش آموزان، خانوادەھا و معلمین متعھد و زحمتکش آموزش و پرورش تبریک می گوییم، و سال تحصیلی  
  موفق و پر از دستاوردھای علمی و آموزشی را برای این عزیزان آرزومندیم.

آموز ابتدایی به استقبال سال  سایت وزارت آموزش و پروش ایران، حدود ھفت و نیم میلیون دانش ار اعالم شده توسط وبامسال طبق آم
گذارند. دریغا که سال تحصیل  روند، از این رقم حدود یک و نیم میلیون دانش آموز برای اولین بار پا به مدرسه می می ٩۵- ٩۶تحصیلی 

میلیون از کودکان کشور توانایی ادامه تحصیل را  ۴حالی آغاز می شود که مطابق آمار رسمی بیش از  جدید، ھمانند سالھای گذشته در
ندارند، و از چرخه آموزش طرد شده اند. از اینرو، ھمواره اول مھر و بازگشایی مدارس و آغاز بکار سیستم آموزشی کشور از سویی نوید 

سوی دیگر یادآور محرومیت بخش بزرگی از کودکان و نوجوانان میھنمان از حق تحصیل بخش سواد آموزی و شکوفایی کودکان کشور، و از 
  و آموزش می باشد. 

امسال ھم مانند سالھای گذشته ھمزمان با این شور و اشتیاق، در آنسوی دیوار مدارس، ھزاران کودک آرزومند تحصیل با حسرت و با 
ا برای لقمه نانی به اجبار از دنیای کودکی جدا شده و بسیار زود و نابھنگام وارد بازار چشمانی گریان، ھم چنان در چھارراه ھا و کارگاه ھ

  کار شده و مورد استثمار قرارمی گیرند. کودکان کار و کودکان خیابانی بی پناه ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتمائی را تشکیل می دھند.

   ھم میھنان گرامی!
نیازمند توجه به امر آموزش رایگان و تامین امکانات فراگیر آموزش عمومی می  زمان دیگر کشور ما اکنون و در شرایطی که بیش از ھر

بر طبل  باشد، مسئوالن آموزش و پرورش و مسئولین امور فرھنگی کشور، تالش خود را بر کاالیی کردن آموزش و پرورش متمرکز کرده و
می کوبند. دولت جمھوری اسالمی بی توجه به مشکل میلیونھا دانش خصوصی سازی و پولی کردن ھر چه بیشتر خدمات آموزشی 

آموز محروم از تحصیل و بی توجه به مشکالت عدیده آموزشی که اساسا محصول، فقر و مشکالت اقتصادی، سیستم آموزشی نادرست 
رده ای اقدام به واگذاری خدمات بشکل گست  و ناعادالنه ، مسئولین ناکارآمد آموزش و سیاستھای حاکم بر سیستم آموزشی می باشد،

جان حداقل امکانات باقی مانده در آموزش عمومی افتاده و اقدام به واگذاری فضاھای  آموزشی به بخش خصوصی کرده و با این حرکت، ب
  مدارس عمومی به مدارس غیرانتفاعی و بخش خصوصی می کنند.

جمعیت ایران از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند، و در این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که نزدیک به یک سوم 
    فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند، و نمی توانند ھزینه ھای آموزش فرزندان خود را تامین کنند.

عدالتی بر  ظلم و بی عدم توجه به آموزش عمومی و سیاست خصوصی سازی در این عرصه، ضربه سنگینی بر امر پر اھمیت آموزش و 
    زندگی کارگران و زحمتکشان و طبقات فرودست جامعه می باشد.

ما با تاکید بر حق استفاده از تحصیل رایگان برای ھمه کودکان و نوجوانان میھن، تامین و گسترش و امکانات آموزش عمومی را ضرورتی 
ط و خطرناک می دانیم و معتقدیم که علیرغم وعده ھای عاجل دانسته و تداوم این سیاستھای تبعیض آمیز را نادرست، ناعادالنه، غل

انتخاباتی و سخنان آقای روحانی در آغاز سال تحصیلی گذشته ھمچنان ظلم و بیعدالتی بر سیستم آموزشی کشور سایه انداخته 
   است.

ھای  یل مختلفی نظیر عدم فرصتآموزان و کودکان ایران به دال کنیم که بخشی از دانش امسال در حالی سال جدید تحصیلی را آغاز می
ھا، دریافت اجباری وجه نقد از  بودن از تحصیل به زبان مادری، تبعیض جنسیتی، مشکالت اقتصادی خانواده برابر آموزشی، محروم

وجود در تحصیل کرده و این روند ھمچنان رو به افزایش است. بر اساس آمارھای م آموزان، نداشتن انگیزه برای ادامه تحصیل ترک  دانش
نام در مدارس  رود امسال نیز ھمین تعداد از ثبت اند، و احتمال می سال گذشته، بیش از یک چھارم کودکان ایرانی ترک تحصیل کرده

  خودداری کرده باشند.
 نشان نمی  قبال معضالت اجتماعی که گریبانگر دانش آموزان نیز شده است،  در  مسئولین و مقامات جمھوری اسالمی حساسیتی  

دھند. وزارت آموزش و پرورش به جای اولویت دادن به مشکالت اساسی این وزارتخانه، اولویت خود را در برگزاری سوری نماز و مسائل 
  حاشیه ای و خصوصی مردم قرار داده است.

  ھم میھنان گرامی!
لھا سرشار از نشاندن خرافه به جای اکنون قریب به سی و ھفت سال از تسلط قشریون بر آموزش و پرورش می گذرد. کارنامه این سا

علم، ارائه تصویری مخدوش از تاریخ ایران به دانش آموزان، سرکوب خالقیت ھای ھنری کودکان و نوجوانان، جدایی دختران و پسران و 
ت حوزەھا و بسیاری فجایع دیگر که نظام آموزش کشور را در بحرانی عمیق فرو برده است. ما ریشه ھمه این خرابی ھا را در دخال

  ارگانھای غیر مسئول در امر آموزش دانسته و استقالل مدارس، دانشگاه ھا و سیستم آموزشی کشور را خواھانیم.
بھرەمند شدن از حق آموزش به زبان مادری، یک حق انسانی و حقوق بشری است که در اسناد و معاھدات حقوق بشری از جمله  

ھای ملی، زبانی، مذھبی، کنوانسیون حقوق  مادری، اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت اعالمیه جھانی حقوق زبانی، منشور زبان
کودکان بر آن تأکید شده است. ما تنوع و تکثر زبانی و فرھنگی موجود در کشور را فرصتی برای پیشرفت و ھمگرایی ملی تلقی کرده و 

  حق آموزش به زبان مادری را برای ھمه مردم ایران خواھانیم.
ا خواھان ارتقای کیفی کتابھای درسی، بکار گیری معلمین و استادان مجرب، کارآزموده و امکانات آموشی مناسب برای ھمه می م

  باشیم.
: ما       بر این باوریم ک

  ـ بھرمند شدن ھمگانی از حق تحصیل رایگان،
  ـ توجه به امور مرتبط با امنیت تحصیل وآموزش و تربیت کودکان و نوجوانان،

  وجه اکید به کودکان کار و کودکان خیابان،ـ ت
  ـ استقالل مدارس و نظام آموزشی از حوزه ھا و مراکز دینی،

  ـ ایجاد فضای سالم و امن برای تحصیل و اندیشیدن در مدارس و محیط ھای آموزشی،
  از جمله نیازھا و خواسته ھایی است که ھمین امروز باید به آن پرداخت.

دانش آموزان میھن در این سال تحصیلی، امیدواریم که سال آینده شاھد حضور ھمه کودکان و مشتاقان به  ضمن آرزوی موفقیت برای
  تحصیل در مدارس بوده و امید داریم که بیعدالتی و ستم از سیستم آموزشی میھن ما رخت بربندد.

   
  ٢٠١۶سپتامبر  ٢٢ برابر با  - ١٣٩۵اول مھر ماه سال  
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  یادداشت سیاسی کارآنالین 

ه شایعاتی که سرانجام با تأئید بنا ب
شخص خامنه ای به اخبار ارتقاء یافتند، 
خامنه ای محمود احمدی نژاد را از 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمھوری 

 سال آینده "نھی" کرده است.

  الیۀ اول
این موضوع به دیداری بین خامنه ای و 

شھریور سال  ٩احمدی نژاد در تاریخ 
اما نخستین شایعه جاری بر می گردد. 

شھریور، یعنی حدود  ٢٨تنھا به تاریخ 
سه ھفته بعد، در مطلبی که مھدی 
فضائلی، مدیرعامل پیشین خبرگزاری 
 ً فارس، نوشت، عنوان شد. متعاقبا
دیگرانی نیز این "خبر" را تأئید کردند، اما 
رفتار و گفتار احمدی نژاد و اطرافیانش نه 

ی کرد، تنھا بر عدم اعتبار آن حکایت م
بلکه بر این برداشت دامن می زد که 
احمدی نژاد کارزار زودھنگام انتخاباتی 
خود را آغاز کرده است. این رفتار و گفتار 
چنان و چندان ادامه یافت تا سرانجام یک 
ھفته بعد خود خامنه ای آن را تأئید کرد؛ 

  تأئیدی به ناگزیر.

  

  

  

  

  

  

  

یۀ نخست ماجرا، که توجه بسیاری به ال
محدود مانده، ھمین کیفیت "شوخ  آن

شیرینکار" رفتار احمدی نژاد است که در 
این نوبت نیز خامنه ای را از پرداخت 
ھزینه برای والیت اش مصون نگذاشت. در 
این الیه، "نھی" احمدی نژاد از 
کاندیداتوری ریاست جمھوری به تبیین 
شخصیت احمدی نژاد، انگیزه ھای آتی او 

سیاسی و برای حضور در عرصۀ 
  ظرافتھای یک بازی فردی ختم می شود.

  الیۀ دوم
در یک ھفتۀ گذر از شایعه به خبر، بودند 
کسانی که ضمن تأئید آن، از این نیز 
گفتند که "قرار بود این قضیه رسانه ای 
نشود" و البته خود به رسانه ای تر کردن 
آن دست زدند. شخص خامنه ای ھم به 

ً نار ضایتی از لحن و فحوائی که ظاھرا
علنی شدن ماجرا در آن پیدا بود، آن را 

  تأئید کرد.
نه فقط در ایران، که در تمام کشورھا 
ً پیش می آید که اخباری در سطوح  مکررا
عالی حکومتی، علیرغم این که "قرار می 
شود رسانه ای نشوند"، می شوند. 
اذھان سطوح عالی نظام جمھوری 

 ً به  اسالمی برای توضیح این موارد غالبا

"توطئه و نفوذ دشمن" متوسل می شوند. از 
این که بگذریم، رایجترین تحلیلھا در این موارد 
وجود اختالف و اختالف منافع در میان 
گرایشھای درون حکومت، یا گاه حتی فرد 
درون حکومت، در رسانه ای کردن خبر است. 
اما نگاھی به مناسبات کسانی که این خبر را 

خامنه ای و احمدی نژاد، رسانه ای کردند، با 
مؤید این رایجترین تحلیل نیست. پس آیا به 
راستی قرار این بوده است که "نھی احمدی 
نژاد" رسانه ای نشود؟ ولو که چنین ھم بوده 
باشد، آیا استتار آن می توانسته است تا 
برگزاری انتخابات ریاست جمھوری ادامه یابد، 

د و طرف بی آن که یا احمدی نژاد به میدان آی
مقابل لب فروبندد، یا احمدی نژاد لب فرو بندد 

  و طرف مقابل میدانداری کند؟

  

  

  

  

  

در این الیه از تماس با قضیه، سروکار ما با یک 
ارزیابی از روندھای پیش رو تا انتخابات ریاست 
جمھوری است. انتخاباتی که باز باید برای نیل 
به نتیجه ای که ھر زمان دشوارتر می شود، 

ھندسی شود. و بنابراین، ولو که این نیز با م
بازیھای ظریفی توأم باشد، اما متوجۀ دوره ای 
ً فقط در حیات  چند ماھه و آن ھم تقریبا

  سیاسی کشور است.

  الیۀ سوم
در ابتدای ماجرا صحبت از "بازداشتن"، "منع" 
و "نھی" احمدی نژاد از کاندیداتوری می شد، 

ی برای اقدام و روشن ھم نبود منطق خامنه ا
اش چه بوده است. اما در روایت خود خامنه 
ای، او از "توصیه" صحبت می کند؛ توصیه ای 
دایر بر این که "آقا، شما اگر توی این مقوله 
وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می 
کند. دو قطبی در کشور مضر است به حال 

  کشور."
ه بنابراین در روایت خامنه ای، منع و نھی ب

توصیه فروکاسته و دلیل توصیه ھم تا حد 
پرھیز از قطبیت در کشور و مصالح کشور 
فراکشیده می شوند. خامنه ای به درستی 
تشخیص داده است که اگر احمدی نژاد به 
کارزار زودھنگام انتخاباتی دست زده است، او 
نمی تواند به "نظارت استصوابی زودرس" 
 دست بزند. پس، پشت توصیه سنگر می

  گیرد و به قطبیت زدائی دعوت می کند. 

در این الیه است که اصالح طلبان و اعتدالیون 
نیز، که تا کنون نسبت به اقدام خامنه ای 
ً سکوت را پیشه کرده بودند، به  اساسا
واکنش برمی خیزند. ھمچنین در این الیه 
است که واکنشھا ھرچه بیشتر از تشخیص 

از منشور  آنچه جاری است فاصله می گیرند و
تمایالت سیاسی عبور می کنند. در عبور از 
 ً این منشور است که واکنشھای مذکور تقریبا
بالتمامه از حذف احمدی نژاد خشنود اند و 
پرھیز از دوقطبی کردن کشور توجیھی برای 

  این خشنودی است.

نیازی به تردید در سیاست سیاه و ویرانگر 
احمدی نژاد در ھشت سال ریاست جمھوری 
اش نیست. تردید کمی ھم می توان داشت 
که آثار مخرب آن سیاست ھنوز برای الیه 
ھای گسترده ای از مردم جامعۀ ما محسوس 
و مفھوم نشده باشد؛ به نحوی که باز بتوان 
ً در قامت خود او،  در قامت او، و مشخصا
شخصیت سیاسی تراز اولی را در عرصۀ 
سیاسی ایران متصور دانست. بسیاری از 

این حاکی از آن اند که عمر سیاسی تراز قر
اول احمدی نژاد خاتمه یافته است بی آن که 
ً زمینه ھای برآمد کسانی چون او در  اوال
ً او ھنوز  ً از بین رفته باشند و ثانیا جامعه مطلقا
ھمۀ ابزارش را برای برآمد مجدد به میدان 
کشیده باشد. اما آن چه در این الیه اھمیت 

تشخیص این جنبه از "نھی نخست را دارد، 
احمدی نژاد" است که در اینجا سروکار ما 
دیگر فقط با نھی یک نفر و اقدامی ناظر بر یک 
دورۀ چند ماھه نیست. بلکه با اقدامی 
وسعت پذیر مواجھیم که می تواند در وجوه 

خواه کسانی که در معرض آن قرار  –مختلف 
می گیرند، خواه دوره ھای آن و خواه میدان 

  ابعاد گسترده تری بیابد. –ن آ

  الیۀ چھارم
دو قطبی شدن جامعه تنھا در موضوع 
انتخابات سال آتی واقع نمی شود. از چشم 
انداز فردا، اقتصاد امروز، "حق ھسته ای" 
دیروز، مواجھه با جنبش سبز پریروز، نزدیک به 

فرھنگی در درون  -دھه گذران اجتماعی  ٤
ھمه و ھمه ...،  کشور و مناسبات خارجی و

از تجلی گاه ھای سخت قطبیت در دوره ھای 
متعدد و ھمچنان حاکم بر حیات کنونی جامعۀ 
ایران اند. به عالوه ھمچنان که این لیست 
ً این تنھا حیات  بلند نشان می دھد، اوال
سیاسی کشور نیست که عرصۀ جوالن 
ً خود خامنه ای از احمدی  قطبیت است و ثانیا

شتری در ایجاد قطبیت نژاد سھم به مراتب بی
نه فقط در جامعه که ھمچنین در مناسبات 

  کشور ما با جھان داشته است.

  

  

  

  

  

  

  

  

"توصیۀ " خامنه ای به احمدی نژاد، برای آن 
 ٧که این "توصیه" امروز را در قیاس با سخنان 

سال و اندی پیش اش در بارۀ احمدی نژاد، 
که در آنھا از نزدیکی خود و از آسودگی 

نسبت به اظھارات او گفت، "نقدی  خاطرش
نانوشته به حمایتھای ناحق" بدانیم کافی 
ً از خامنه ای  نیست. چنین برداشتی مقدمتا
خواھد خواست که به دامن زدن به قطبیتھای 
پرابعادی که او از عامالن اصلی آنھاست، 

  خاتمه دھد.
 

 والئی تدارک انتخابات به سبک
  علی پورنقوی

  

قراین حاکی از آن اند که 
عمر سیاسی تراز اول 
احمدی نژاد خاتمه یافته 
ً زمینه  است بی آن که اوال
ھای برآمد کسانی چون 
ً از بین  او در جامعه مطلقا

ً او ھنوز رفته باشند و ثانی ا
ھمۀ ابزارش را برای 
برآمد مجدد به میدان 

 کشیده باشد

در یک ھفتۀ گذر از شایعه به 
خبر، بودند کسانی که ضمن 

ن، از این نیز گفتند که تأئید آ
"قرار بود این قضیه رسانه ای 
نشود" و البته خود به رسانه ای 

 تر کردن آن دست زدند

نیازی به تردید در سیاست 
سیاه و ویرانگر احمدی نژاد در 
ھشت سال ریاست جمھوری 
اش نیست. تردید کمی ھم 
می توان داشت که آثار مخرب 
آن سیاست ھنوز برای الیه 
ھای گسترده ای از مردم 
جامعۀ ما محسوس و مفھوم 

 نشده باشد



  
                     

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤ صفحه ٦٥ شماره    

 اھمیت نقش مردم در تامین امنیت
 پور مجید عبدالرحیم

 
  يادداشت سیاسی کار آنالين

ای  ٢٨صبح روز يکشنبه  آقای خامن
شھريور، در ھمايش سراسری فرماندھان 

در باره   سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
» دفاع از امنیت داخلی و خارجی«

 سخرانی کرد.
وی در این سخنرانی "اقتدار دفاعی و 
نظامی را تنھا عامل رفع تھدید نظامی" 

ه و آینده، "ایمان را عامل برای گذاشت
اصلی استحکام توان دفاعی کشور" 

ھمه سازمانھای نیروھای «قلمداد کرده، 
مسلح و دستگاھھای مربوطه را ملزم به 
محافظت از امنیت" کرده، و گفت سپاه 
باید عالوه بر امنیت محیط زندگی، در 
امنیت فرھنگی و فکری نیز که بسیار مھم 

  باشد. ھستند، نقش آفرینی داشته
واژەھای کلیدی این سخنرانی آقای خامنه 
ای نیز مانند اغلب سخنرانی ھایشان، 

اقتدار «، »امنیت«، »دشمن« ،»ایمان«
ایجاد ترس و رعب در  «، »دفاعی و نظامی

به خاک سپردن ھمه «، »دشمن
نجات دیگر «، »عدم مذاکره«، »دشمنان

بوده » کشورھا و الگو بودن برای آنھا
  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ای  اندکی درنگ در سخنرانی آقای خامن
نشان می دھد که زبان، نگرش و اندیشه 
ای، زبان، نگرش و  سیاسی آقای خامن

سیاسی والیت محور و  -اندیشه مذھبی 
نظامی است، نگرش و اندیشه سیاسی 

مبتنی بر ایمان مذھبی و مغایر و    ای که
متنافر با خرد انتقادی و عقالنیت واقع بین 

، و متعارض با عقالنیت مبتنی بر معاصر
آزادی، دمکراسی، صلح، تعامل با 

کشور و دیگر دولت ھا   دگراندیشان داخل
  است.

سیاسی  -ایمان، تفکر و الگوی مذھبی 
والیت محور و امت ساز، از آغاز تاسیس 
والیت فقیه تا به امروز مبنای اصلی رابطه 
جمھوری اسالمی و رھبران آن با ملت و 

کشور، سیاست ھای داخلی  شھروندان
ھای گوناگون اقتصادی،  در عرص
اجتماعی، فرھنگی، دینی، مذھبی، 
قومی و نظامی، و نیز مبنای رابطه نظام و 

کشورھای دیگر و  -رھبران آن با دولت 
بوده است. اگرچه افت   سیاست خارجی

و خیزھاپی در این پروسه وجود داشته 
است، ولی سیاستھای داخل و خارجی 

سا بر محور ایمان و اندیشه مذھبی اسا
سیاسی والیت محور و برای حفظ والیت 

  فقیه بوده است.
در دنیای معاصر، ھر دانشجوی علوم 

سیاسی و روابط بین الملل متوجه است 
امنیت داخلی و خارجی ھر ملت و   که

کشوری به عوامل مھم و بھم پیوسته ای از 
قبیل مناسبات دولت و ملت، کیفیت و شکل 

ام سیاسی کشور، توان، موقعیت و روابط نظ
اقتصادی کشور در داخل و با خارج، مناسبات 
نظام سیاسی با دولتھای منطقه و جھان، و 
نیز توان و موقعیت دفاعی ونظامی بستگی 

   دارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ای و مشاورینش، قطعا از این  آقای خامن
موارد و عوامل و نقش آنھا در تامین امنیت 

ولی  ی کشور مطلع ھستند.داخلی و خارج
میل و دلبستگی آقای خامنه ای و دیگر 
طرفدران والیت مطلقه فقیه به موقعیت، 
قدرت و ثروت ھای کالن و دیگر منافع واقعا 
موجودی که والیت مطلقه فقیه واقعا موجود 
نصیب شان کرده است، اجازه نمی دھد آنھا 
امنیت داخلی و خارجی کشور را براساس 

ن، آزادی، مناسبات دمکراتیک حکومت قانو
ملت، توسعه ھمه جانبه و پایدار،  - دولت 

دولت   مسالمت آمیز و تعامل گر با   مناسبات
و دیگر عوامل برشمرده   ھای منطقه و جھان
  در فوق تنظیم کنند.

مساله و مشکل آنھا، صرفا عدم شناخت و 
فھمشان از مقوله ھا، مفاھیم و الگوھای 

الملل  سیاسی و مناسبات بین
برشمرده نیست، بلکه بخوبی واقف  معاصر

ھستند که گسترش و ژرفش حرکت ملت و 
جامعه در سمت تحقق عملی موارد 
برشمرده، قدرت، موقعیت و منافع ودر نتیجه 
امنیت آنھا را به خطر می اندازد. بی جھت 
نیست که آنھا امنیت و منافع والیت مطلقه 

قلمداد  فقیه را امنیت و منافع جامعه و ملی
  می کنند.

آقای خامنه ای در ادامه سخنان خود می 
ھای سپاه، 'ایمان  محور ھمه توانایی«گوید: 

و روحیه انقالبی و جھادی' است و نباید 
اجازه داد روحیه انقالبی با میل و دل بستن 
به دنیا و وارد شدن در مسابقه تجمل 

آقای خامنه  »پرستی و اسراف تضعیف شود.
خود دلبسته قدرت سیاسی ای درحالی که 

واقعا موجود، ثروت و سرمایه ملی این 
  جھانی است و بیش از ربع قرن در راس آنھا

نشسته است و بر مردم و جامعه و کشور 
حکومت می کند و حاضر به تغییر جایگاه خود 

نباید اجازه داد روحیه «نیست، می گوید: 
با میل و دل بستن به دنیا....  انقالبی سپاه

  »ف شود.تضعی
  

  
وقتی که رھبران و مسوالن روحانی و مکالی  

طراز اول و ارشد والیت فقیه، میلیارد میلیارد 
آشکارا و نھان می چاپند و می خورند و 

نباید «حکومت می کنند، و گفتن این که 
اجازه داد روحیه انقالبی سپاه با میل و دل 

تعارفی بیش » بستند به دنیا... تضعیف شود
خودش می داند اون تو چه خبر نیست. آقا 

است، ولی به سود والیت فقیه نیست که 
ولی فقیه اذعان به این ھمه غارت و چپاول و 
فساد در درون والیت کند. رطب خورده منع 

  رطب چون کند؟

ای در بخش آخر سخنرانی خود  آقای خامن
من نسبت به آینده ھیچ نگرانی «می گوید 

فردای کشور  ندارم و معتقدم به توفیق الھی،
ایشان  »از امروز آن، بسیار بھتر خواھد بود.

فراموش کرده اند که چند لحظه قبل گفته اند 
ک اگر مسئولین بتوانند اقتصاد مقاومتی را 
حقیقتا محقق کنند، عالوە بر نجات کشور، 
کشورھای دیگر را نجات دادەاند و برای آنھا 

   الگو خواھند شد.

ای با این اگر اگر  روشن است که آقای خامن
گفتن ھایش سخت نگران وضعیت و موقعیت 

 ٣٧روشن تر اینکه   والیت مطلقه فقیه است.
سال عقل و تدبیر  ٣٧حکومت والیت فقیه و 

سیاسی  -مبتنی بر ایمان و اندیشه مذھبی 
والیت محور، نتوانسته است و نیز نمی تواند 
جامعه و کشور را در مسیر تحقق توسعه 

  ایدار قرار بدھد.ھمه جانبه و پ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کاربست عقل و تدبیر مبتنی بر ایمان در عمل 
توسط رھبر و دیگر    سیاسی و اجتناعی

مسوالن والیت فقیه، کشور و جامعه را دچار 
    و خانمان سوز کرده است.   بحرانھای بزرگ

برای یادآوری الزم است گفته شود که آقای 
 ٢٠انداز  متن کامل سند چشم  خامنه ای

ی جمھوری اسالمی ایران در  ساله
سال قبل  ١٣ھجری شمسی را  ١۴٠۴  افق

به سران  جھت اجرا ١٣٨٢  آبان  ١٣ در تاریخ
طبق این  گانه ابالغ کرده است. قوای سه

سند فوق، ایران در چشم اندازی بیست 
سال ب کشوری توسع یافت تبدیل خواھد 
شد با تعامل سازندە در روابط بین المللی، 

خوردار از امنیت اجتماعی و فرھنگی، بر
، امن، مستقل و  برخوردار از دانش پیشرفت
مقتدر با سامان دفاعی بر بازدارندگی ھم 
، و سرانجام برخوردار از رفاە و تامین  جانب

سیزدە سال از ابالغ این سند   اجتماعی.
ای به سران سه قوه  توسط آقای خامن

  ...گذشته است، 
  ٨ادامه در صفحه 

   
 

اون تو آقا خودش می داند 
چه خبر است، ولی به سود 
والیت فقیه نیست که ولی 
فقیه اذعان به این ھمه 
غارت و چپاول و فساد در 
درون والیت کند. رطب 

 خورده منع رطب چون کند؟

بحران ھای اقتصادی و 
اجتماعی و فرھنگی از جمله 

دست ساز رپیس    بحرانھای
جمھوری پیشین مورد نظر 
رھبر و وزرای آن، بحران فساد 
و اختالس درون حکومتی، 

تورمی و بحران  -بحران رکود
دست ساز در مناسبات با 
دولت ھای ھمسایه و منطقه 

 و دولت ھای آمریکا و...

ولی جامعه و کشور ایران 
تحت والیت مطلقه فقیه و 
تحت ھدایت و رھبری عقل و 
تدبیر آقای خامنه ای و 

اف یارانش، نه تنھا به اھد
فوق نرسیده، بلکه گرفتار 
بحرانھای دست ساز رھبران 
و مسوالن والیت فقیه شده 

 اند

بر واليت فقیه ھستیم یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين  
  



  
  

  ٥  صفحه  ٦٥شماره     

  یادداشت سیاسی کارآنالین

 مقدم
ن ایران و عربستان سعودی، رقابت میا

یک رقابت دیرین و تاریخی در منطق 
خاورمیان است. این رقابت ھمیش خود 
ھا از جمل عرص  را تقریبا در ھم عرص
نظامی و نفتی در تاریخ مدرن نشان 
دادە، و با ظھور جمھوری اسالمی نیز 
عنصر مذھبی بدان اضاف شد. بدین 

عمدتا از ترتیب آرایش دو نیروی مقابل، 
یک ژست ناسیونالیستی (عربی یا 
ایرانی) ب یک ژست سنی ـ شیعی 
تغییر یافت. چنین ژست نوینی، باخود 
عواقبی را بھمراە آوردە ک در نوع خود 
بی نظیرند. از جمل این عواقب، تشدید 
رقابتھا در آن چنان سطحی ست ک 
رقابت دیرین را گاه ب دشمنی فرارویاندە 

 .است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وضعیت کنونی
در ماھھای اخیر در ادام جنگھای نیابتی 
میان این دو کشور در منطق خاورمیان 
، عراق و یمن)، شاھد یک  (در سوری
سری رویداد و تحوالت شگرف در رابط 
میان این دو دولت مھم بودیم: حمل 
تندروھای نظام جمھوری اسالمی ب 
سفارت عربستان در تھران، حمایت 

مقامات عربستانی از سازمان علنی 
مجاھدین، توقف اعزام حاجیان ایرانی ب 
مک (حج واجب)، و بویژە سخنان تند و 
ای رھبر نظام  بدون سابق خامن
درخصوص دولت عربستان، وضعیت را 
بسیار پیچیدەتر و خطرناک تر از آن کرد ک 
قابل تصور بود. در شرایطی ک انتظار آن 

ن قدرت دولتی می رفت با در دست گرفت
روھا در ایران، ما شاھد عروج  توسط میان
روابط میان این دو کشور مھم منطق 
باشیم، اما وضعیت بمراتب بدتر شدە 
است. واقعیت این است ک چنین 
تحوالت و حوادثی با توج ب جاری بودن 
جنگ نیابتی میان این دو قدرت در 
، خودبخود می توانند بمنزل  منطق

جنگ رودررو و غیر قابل تمھیدات یک 
پیش بینی میان این دو کشور در 
خاورمیان باشند. نفرت پراکنی از طریق 
واژگان مذھبی، از جمل آن عواملی 
ھستند ک می توانند ضریب خطر را 
بشدت باال ببرند. بویژە آنک نیروھای 
نظامی ـ ایدەئولوژی ای در عرص قدرت 

در این کشورھا وجود دارند ک نقش مھمی 
 .تعیین سیاستھا ایفا می کنند

  
 عصبانیت ایران

آنچ در این روند قابل مالحظ بود، شدیدتر 
بودن حمالت لفظی طرف ایرانی نسبت ب 
ای نیز  طرف عربستانی بود. در حالیک خامن
وارد گود مناقشات شد و حـمالت لفظی را 
ب اوج رسانید، اما طرف عربستانی خویشتن 

از طریق شخصیتھای  دارتر بود و بیشتر
مذھبی خود از جمل مفتی اعظم ب مقابل 
برخاست، و شاید علت این خویشتنن داری 
را باید عمدتا در امکانات بھتر سیاسی و 
اقتصادی طرف عربستانی در مصاف با ایران 
جست. اینک از لحاظ نفوذ بر بازار نفت از 
وضعیت بھتری برخوردار است و نیز طیف 

ورھای اسالمی را پیرامون وسیعتری از کش
خود دارد. امری ک بدان، بویژە در عرص 

ای وجاھت بیشتری می بخشد  .منطق
اما اعتماد ب نفس ظاھری عربستان در 
مناقشات لفظی، دال بر وضعیت مناسب این 
کشور ھم نیست. اگرچ پیشروی نیروھای 
حوثی در یمن متوقف شدە، جنبش شیعیان 

رکوب شدە و معترض ب دولت بحرین، س
کماکان نیروھای نزدیک ب این کشور در 
سوری نقش مھمی را در جنگ داخلی این 
ھای باالی  کشور ایفا می کنند، اما ھزین
 ، جنگ و سیر عروجی تشنج در منطق
شرایط مناسبی را در کل برای این کشور 

 .ھم رقم نمی زند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھای امید  بارق
یا تخفیف جو تشنج اما آیا امیدی ب توقف و  

میان ایران و عربستان وجود دارد؟ در جواب 
این سئوال می توان گفت ک علیرغم وضع 
موجود، اخیرا س رویداد مھم اتفاق افتادند 
ھای امید را در جھت حل مناقش و  ک بارق
یا تخفیف شدت آن در دلھا زندە کردند، مورد 
اول، سخنان روحانی بود در نقد حمل 

ب سفارت عربستان در تھران، مورد تندروھا 
اعالم اینک مفتی اعظم عربستان  دوم، 

امسال بعد از سی و پنج سال برای اولین بار 
خطب روز عرف را در جریان مراسم حج 
امسال نمی خواند، و مورد سوم، موافقت 
روسی و آمریکا بود برای شروع یک آتش بس 

 .در منازع خونین سوری
رکت سیاسی مسالمت آمیز مورد اول، یک ح

روھا در ایران برای  بود از طرف دولت میان
جلوگیری از تشدید اوضاع. اگرچ بیت رھبری و 
سپاە نقش اساسی و مھمی در تعیین 
سیاستھای خارجی دارند، اما نمی توان تاثیرات 
مشخص مواضع دولت را نیز بی تاثیر دانست. 
مورد دوم، یک تصمیم سیاسی بود از طرف 

مات عربستان، آن ھم در جھت جلوگیری از مقا
تشدید وخامت اوضاع، و سومی یک فاکتور 
ای (ب شیوە اتفاقی ھمزمان) در جھت  منطق
ای ویرانگر و از این  پایان دادن ب یک جنگ منطق
طریق تاثیرگذاری بر عادی شدن روابط میان 
. اگرچ  کشورھای رقیب و متخاصم منطق

مورد توافق روسی و تاکنون عربستان سعودی در 
آمریکا اعالم موضع گیری نکردە است، اما 
فروکش کردن نسبی جنگ در سوری و شروع 
روندھای سیاسی، می تواند تاثیرات مثبتی بر 
مواضع ایران و عربستان در قبال یکدیگر داشت 

 ١باشد. 
  
  
  
  
  
  
  
 نتیج 

نھایتا اینک با خروج نسبی آمریکا از منطق و 
ن دیگر آن جایگاە اول را در اینک خاورمیا

اولویتھای جھانی برای ایاالت متحدە ندارد، 
خاورمیان وارد تشنجات بیشتری شدە است. 
ای، شدت  عروج بیش از پیش قدرتھای منطق
گیری جنگھای نیابتی و سھم خواھی بیشتر، 
نشان می دھد ک در عدم حضور یک ابرقدرت 

تنظیم   جھانی، چقدر وضعیت خاورمیان از لحاظ 
مناسبات قدرت و سیاست، شکنندە و خطرناک 
است. البت این ب معنای رویای بازگشت ب 
وضعیت پیشین نیست، بلک بدان معناست ک 
ای باید بر مبنای عقل سلیم  قدرتھای منطق
حرکت کنند، و پیشبرد منافع را ن از طریق جنگ 
و تشنج، بلک از طریق سیاست و دیپلماسی ب 

  .پیش ببرند
واقعیت این است ک ادام وضعیت کنونی و 
تشدید بیشتر وخامت میان ایران و عربستان، 
می تواند خاورمیان را با خطر برافروختن جنگھای 

 !جدید مواج کند. از جنگ احتمالی بپرھیزید
  

 :زیرنویس

ـ در صورت پیشبرد روند کنونی در سوری ک در ١
نسبی طی آن دولت سوری و متحدانش برتری 

گرفتن  اند، ھمراھی آمریکا با روسی و فاصل یافت
معنی دار ترکی از کشورھای سنی عربی، چنین 
ب نظر می رسد ک بازندە اصلی در این مرحل 
دولت عربستان است، اما این ب معنی شکست 
عربستان در کل منطق نیست، زیرا ک ھنوز 
کارتھای مھمی در بازی قدرت در اختیار دارد. 

، ھم چنین ن تنھا ھنوز بحران سوری پایان نیافت
بلک در روندھای سیاسی احتمالی پیش رو، 
دولت عربستان ھنوز از امکان مانورھای معین 

 .برخوردار است
 

 !رقابت آری، دشمنی ن
 پور فرخ نعمت

  
 

 

اگرچ بیت رھبری و سپاە 
نقش اساسی و مھمی در 
تعیین سیاستھای خارجی 
دارند، اما نمی توان 
تاثیرات مشخص مواضع 
دولت را نیز بی تاثیر 

 دانست

نفرت پراکنی از طریق واژگان 
مذھبی، از جمل آن عواملی 
ھستند ک می توانند ضریب 
خطر را بشدت باال ببرند. بویژە 
آنک نیروھای نظامی ـ 

لوژی ای در عرص قدرت ایدەئو
این کشورھا وجود دارند ک 

در تعیین  نقش مھمی
 سیاستھا ایفا می کنند

اعتماد ب نفس ظاھری عربستان 
در مناقشات لفظی، دال بر 
وضعیت مناسب این کشور ھم 

 نیست

 قدرتمند جھانی ھستیم  کشورھاى  طلبى سلطهو مخالف   جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
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 لنگرداری چندمیلیاردی روسیه
 علی پورنقوی

   یادداشت سیاسی کارآنالین
چنان که علی اکبر صالحی، رئیس 

می ایران خبر می سازمان انرژی ات
شھریور  ٢٠دھد، از روز شنبۀ آینده 

ساخت دو نیروگاه اتمی دیگر در 
بوشھر آغاز خواھد شد. مجموعه 

و دیگر  –اطالعاتی که تا کنون صالحی 
 –مقامات و منابع در جمھوری اسالمی 

در این باره در اختیار مردم ایران 
گذاشته اند، به زحمت از چند نکتۀ زیر 

 :تجاوز می کند
ً در ساخت دو  - روسیه و ایران مشترکا

 نیروگاه جدید مشارکت خواھند کرد؛
میلیارد دالر برای ساخت این دو  10 -

 شود؛ نیروگاه سرمایه گذاری می
ظرفیت تولید ھر یک از این دو نیروگاه  -

مگاوات، یعنی برابر ظرفیت  ١٠٠٠برابر 
 نیروگاه کنونی بوشھر است؛

یب در سالھای دو نیروگاه جدید به ترت -
 شوند؛ اندازی می راه ٢٠٢٦و  ٢٠٢٤

دو نیروگاه جدید موجب صرفه جویی  -
میلیون بشکه نفت در ایران  ٢٢ساالنه 

 شوند؛ می
اندازی این دو نیروگاه، از تولید  با راه -

ای جلوگیری  میلیون تن گاز گلخانه ١٤
 شود؛ می
ساخت این دو نیروگاه در کادر  -

ان و روسیه ناظر توافقنامه ای بین ایر
ای  ھای ھسته بر گسترش ھمکاری

نیروگاه در  ٨بین دو کشور و ساخت 
بوشھر انجام می گیرد. این توافقنامه 

میالدی امضا  ٢٠١٤نوامبر  ١١در تاریخ 
 .شده است

صالحی و دیگر مقامات انرژی ایران  
بسیاری از اطالعاتی را که مردم حق 

ی دارند در مورد این پروژۀ ده میلیارد
داشته باشند، از آنان دریغ می کنند و 
در ھمان محدودۀ گفته شده در باال 
ھم، با دادن اطالعات ناقص خاک در 

 .چشم آنان می پاشند
از سرمایه گذاری این پروژه شروع 

میلیارد  ١٠کنیم: یک سرمایه گذاری 
دالری برای ساخت دو نیروگاه با 

مگاوات، به تقریب  ٢٠٠٠ظرفیت تولید 
زدیکی، معادل سرمایه گذاری بسیار ن

 "صورت گرفته در پروژۀ "الکیلیوتو
(Olkiluoto)  .در فنالند است  

ھدف پروژۀ الکیلیوتو ساخت نیروگاھی 
 ٣مگاوات، با ھزینۀ  ١٦٠٠با ظرفیت 

سال بود.  ٥میلیارد اورو در عرض 
آغاز  ٢٠٠٥ساخت این نیروگاه در سال 

بار به تعویق بلندمدت  ٣شد و تا کنون 
ً انتظار می رود که اف تاده است. فعال

مورد بھره  ٢٠١٨این نیروگاه در سال 
برداری قرار گیرد. تخمین اولیه برای 

میلیارد اوروئی،  ٣سرمایه گذاری 
میلیارد اورو سر زده است.  ٨اکنون به 

چنان که دیده می شود نسبت ھزینه 
به ظرفیت تولید این دو پروژه بسیار 

این است که  نزدیک به ھم اند. و مھم
بدانیم پروژۀ الکیلیوتو را "نمونه ای از 
آنچه در جریان آن ھمه چیز اشتباه 

پیش می رود" توصیف کرده اند. این نیروگاه 
یکی از گرانترین نیروگاه ھای ساخته شده تا 
کنون است. پرسش از مقامات انرژی 
جمھوری اسالمی، در ھمین کادر محدود، 

ن شان را این است که بر چه اساس تخمی
برای سرمایه گذاری بر یک نمونۀ فاحش 
ً ھم  شکست خورده استوار کرده اند. فعال
می توان بر تفاوت استانداردھای کار و 

 .کیفیت در فنالند و ایران مکث نکرد

میلیون  ٢٢صالحی از صرفه جوئی ساالنۀ  
بشکه نفت در سال در نتیجۀ بھره برداری از 

زم به تأکید این دو نیروگاه خبر می دھد. ال
نیست که ھر سیاست انرژیائی که از اتکاء 
خود به نفت به عنوان منبع سوخت بکاھد و 
به منابع کم زیانتری متکی شود، قابل 
استقبال است. با این حال آنچه صالحی در 
این خبر ناگفته می گذارد، این است که بنا 
به آمار رسمی بانک مرکزی و وزارت نفت، 

ایران در بازۀ بلندمدت  مصرف داخلی نفت در
درصد در سال  ٣/٢رشد متوسطی برابر 

داشته است. کافی است مصرف کنونی 
نفت در داخل کشور را با ھمین درصد رشد 

، که قرار است دومین نیروگاه ٢٠٢٦تا سال 
جدید به بھره برداری برسد، محاسبه کنیم. 
ً ھمان  نتیجه اسفبار است: تا آن زمان تقریبا

که در سال به مصرف داخلی میلیون بش ٢٢
نفت افزوده خواھد شد. پرسش دیگر از 
مقامات انرژی جمھوری اسالمی این است 
که مبتنی بر کدام برنامۀ جامع انرژی در 

ساله، به گسترش انرژی  ١٠چشم اندازه 
اتمی روی آورده اند، بی آن که ھیچ کالمی 

به  –در باره صرفه جوئی در مصرف انرژی 
گفته باشند، یا  –منبع انرژی  عنوان بزرگترین

در مطالعه ای تطبیقی از ھزینه ھای جامع 
یعنی با  –انرژیھای تجدیدپذیر و ھسته ای 

احتساب ھزینۀ محیط زیستی و اجتماعی 
به این  –مربوط به ھر یک از انواع انرژیھا 

نتیجه رسیده باشند که گسترش انرژی 
اتمی طریق مناسب پاسخگوئی به نیازھای 

 .در کشور ماستانرژی 

میلیون  ١٤صالحی ھمچنین از کاھش تولید 
تن گاز گلخانه ای در سال در نتیجۀ بھره 
 ً برداری از این دو نیروگاه خبر می دھد. ایضا
سیاست انرژیائی ناظر بر کاھش تولید گاز 
گلخانه ای سیاست مبارکی است. اما باز 
آنچه صالحی ناگفته می گذارد این است که 

 ٦١٨ز گلخانه ای در ایران از سھم تولید گا
میلیون تن  ٧١٥به  ٢٠١٤میلیون تن در سال 

رسیده است. او ھمچنین  ٢٠١٥در سال 
ناگفته می گذارد که حتی اگر از رشد تولید 
این نوع گاز در ده سال آتی در کشورمان 

میلیون تن کاھش گاز  ١٤صرف نظر کنیم، 
 ٢گلخانه ای فقط به معنای یک کاھش 

با این میزان کاھش، نه جای  درصدی است.
ایران در رده بندی جھانی تولیدکنندگان گاز 
گلخانه ای بھبود می یابد و نه تعھد آن در 
کادر پیمان محیط زیستی پاریس، عملی 
خواھد شد. نیازی نیست به صالحی یادآوری 

درصدی  ١٢شود که ایران متعھد به کاھش 
 .از تولید گاز گلخانه ای خود است

دیگر مقامات جمھوری اسالمی صالحی و 
تاکنون ھیچ اطالعی از کیفیت فنی نیروگاه 

ھای مورد نظر و تعھد روسیه برای ضمانتھای 
ایمنی ارائه نکرده اند. آنھا نگفته اند که آیا تعھد 
روسیه ساخت نیروگاه ھای به اصطالح "نسل 

"فوق سومی"، یا "نسل  سومی" است، یا 
آنجا که موضوع چھارمی". به عبارت کلی تر تا 

ساخت دو نیروگاه جدید اتمی از زاویه ھای 
اقتصادی، فنی، ایمنی و محیط زیستی مطرح 
است، ابھام چندالیه ای بر این تصمیم مقامات 
جمھوری اسالمی حاکم است؛ خاصه آن که 
توافق برجام ھم دیگر پیشبرد یک برنامۀ ھسته 
ً برای تولید انرژی در موقعیت و با  ای صرفا

ات ایران را سخت دشوار و چنین برنامه ای امکان
را برای بلندپروازیھای احتمالی نظامی 

 .غیرممکن کرده است

انتشار اخبار پیروزیھای انرژی تجدیدپذیر  
(خوشیدی، بادی، ...) بر انرژیھای فسیلی و 
ھسته ای بی اغراق به یک واقعیت روزمره 
تبدیل شده است. ھمین چندی پیش خبری 

از بزرگترین مناقصۀ دولت شیلی انتشار یافت 
برای تولید انرژی. مناقصه ای باز به روی انواع 
شرکتھای داخلی و خارجی، باز به روی انواع 
تولیدکنندگان، باز به روی انواع منابع انرژی 
فسیلی، ھسته ای و تجدیدپذیر. برندۀ اصلی 
این مناقصه شرکتھای تولیدکنندۀ انرژی از منابع 

، قیمتھای پیشنھادی آنھا نقطۀ تجدیدپذیر بودند
پایانی تاریخی بر میدانداری انرژیھای فسیلی، 
و زمان تحقق برای یک ظرفیت تولید معین به 
مراتب کوتاھتر از زمان تحقق از طریق ھر منبع 
دیگر. چرا جمھوری اسالمی تولید انرژی مورد 
نیاز کشور را به مناقصه ای باز نمی گذارد و به 

ً به انر ژی اتمی روی می آورد و تولید مستقیما
 آن را ھم به روسیه می سپرد؟

اینھا و بسیاری بیشتر از اینھا، وجوھی از آن  
ابھام چند الیه اند که به لحاظ اقتصادی، فنی، 
ایمنی و محیط زیستی بر تصمیم ساخت دو 
نیروگاه اتمی دیگر در بوشھر حاکم اند. اما این 

را باقی تصمیم به لحاظ سیاسی ابھام بزرگی 
نمی گذارد. جمھوری اسالمی در مواجھۀ 
خصومت آمیز چندین دھه ای خود با امریکا و با 
برخی از شئون جوامع غربی به طور کلی، و در 
سوداھای سیاست خارجی، ایدئولوژیک و 
ھمچنین تا زمانی ھسته ای اش، مدام خود را 
به اتکای بیشتری به روسیه ناگزیر دیده است. 

ً بی ھزینه نبوده و نیست.اتکائی که ابد   ا

روسیه نیز این را به خوبی دریافته است و  
ھزینۀ گزاف لنگرداری خود را می خواھد. به 
عالوه، صرف نظر از مشی ھای اقتصادی 
متفاوتی که گرایشھای درون جمھوری اسالمی 
از آن دم می زنند، اقتصاد مقاومتی نیز الزامات 

ھر اقتصاد  خود را دارد. اقتصاد مقاومتی، مثل
دیگری، فقط اقتصاد نیست؛ سیاست، 
ایدئولوژی و فرھنگ ھم ھست. بنابراین به تبع 
تنیدگی آن با این جھات، الزامات سیاسی، 
ایدئولوژیک و فرھنگی خود را نیز دارد؛ الزاماتی 
که در امروز جمھوری اسالمی بھترین پاسخ 
خود را برای تولید انرژی، در قامت روسیه و در 

رژی بی آینده و سرمایه سوز اتمی می نوع ان
یابند. روسیه، سوای انرژی ھیدروالکتریک، جای 
شاخصی در تولید انرژیھای تجدیدپذیر ندارد و 
بیھوده نیست که جمھوری اسالمی در روی 
آوردن به انرژیھای تجدیدپذیر چنین گرانجانی 

 .می کند
 

 



 
 

         
        

 

  
 

  ٧صفحه  ٦٥ شماره    

  بر فعالین سیاسی ۶٧تاثیرات روانی کشتارھای سال 

 طارانی راحله
  

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد

 

 "نانی تلخ و شرابی گس

   و فرياِد بیگاِه مسافری 

  کِه اش خار و صلیب در راه است

ی وداعم را يکسان بین  ين بوسه ا 
  تمامی مردم قسمت کنید

ِ کینه   زان پیشتر که یھودا لب به زھر
  بیااليد

  است  شب بر مداِر فاجعه خفته -
  گذرد؟ در جلجتا چه می 

  ای ندبه خاموشند؟ھ که ناقوس 

  ی جامم من با نوشیدن آخرين جرعه 

   میعاِد عشق را 

   کنم. ی شاِم آخر تکرار می بر سفره

   فراز شبستان و بر  -

  توفان تند خون 

  .."گذرد. . بر صلیب می 

 –زنده یاد حسین اقدامی صدرایی 
  زندان اوین – ١٣۶٧تیر ماه 

 --------------------  

ژیم جمھوری کشتار دگراندیشان در ر
اسالمی از فردای انقالب آغاز شد، و تا 
به امروز ادامه دارد، کشتن سعید 

، یا ھبت اله معینی ۶٠سلطانپور در سال 
ھا و ھزاران زندانی سیاسی دیگر در 

، قتلھای زنجیره ای، ۶٧سال 
کشتارمعترضینی چون برادر من شھرام 

و حتی  ٨٨در جنبش مردمی سال 
مرگ زنده یاد فشارھایی که منجر به  

شاھرخ زمانی در زندان شد، ھمه اشکال 
بر علیه مخالفان   گوناگون جنایت رژیم

  خود است؛

این جنایت از    درک عمق  اما برای من 
شد که یکی از دوستانم  لحظه ای آغاز 

از اعضای خانواده حسین اقدامی در تیر 
شعر حسین را برایم   این ۶٧ماه سال 

تارھای بی خواند، و خبر داد که کش
   رحمانه و فاجعه اعدامھای دسته جمعی

داس   در زندانھا آغاز شده و رژیم جنایتکار 
زندگی را در   مرگ به دست، با شقاوت

  زندانھا درو می کند. 

 ٢٨  حسین در ھمان روزھا اعدام شد و
سال است که این سؤال در من تکرار 
می شود که آخر چگونه توانستند آن 

حسین حتی   ه مثل ھمه انسان آزاده ک
بوسه وداعشان را یکسان بین تمامی 

با آن قساوت از   مردم قسمت کردند را 
  زندگی محروم کنند؟

درک ابعاد این فجایع نیازمند بررسی آنھا 
از زوایای گوناگونی ست. ابعاد تاریخی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی آن نیازمند 

بررسی ست و ھر رویکردی می تواند به 
ق فاجعه را بازگو کند و پرده گونه ای عم

ھایی را به کنار بزند و ما را در تالشمان 
قصد من این   برای دادخواھی یاری کند.

است که از یافته ھای روانشناسی برای 
درک تاثیرات این فجایع، مدد بگیرم و درد 
مشترکمان را از زبان یک روانشناس که خود 

  زخم خورده است، بازگو کنم.

 ۶٧قتل عام سال   روانی بررسی تاثیرات
روی خانواده ھای این زندانیان سیاسی 
الزمه درک عمق فاجعه است که البته 
نیازمند یک کار وسیع و ھمه جانبه است؛ 
اما من امروز بیشتر از تاثیرات این کشتارھا 
روی جوانھای آرمانخواه، روی فعالین 

آن زمان که خودم جزو آنھا بودم   سیاسی
  سخن خواھم گفت.

واقعیت این است که آن قتل عام ما را ھم 
در کنار خانواده ھای آن عزیزان داغدار کرد و 

به آن حس سوگواری  سوگوار . و ھر گاه 
می اندیشم، این شعر کدکنی در ذھنم 
تداعی می شود که: .... در سوگت ای 

  درخت تناور، ما را حتی امان گریه ندادند!

روانشناسان معتقدند که تجربه ھای 
ردناکی چون از دست دادن عزیزان در د

انسانھا سوگ، ماتم، (گریف) ایجاد می کند 
و برای ھر انسانی که سوگ را تجربه می 
کند، ضروری ست که این مراحل سوگواری 
را در یک روند طبیعی طی کند، حمایت 
فردی که سوگ را تجربه می کند برای طی 
طبیعی مراحل سوگواری یک نیاز اساسی 

  است. 

حل سوگواری از نظر روانشناسان مرا
"انکار" (باور نکردن وقوع فاجعه  - عبارتند از: 

"خشم"    -از دست دادن عزیزان) 
(عصبانیتی که با شروع باور فقدان آغاز می 

"سؤال کردن و چانه زدن" (چرا او؟  –شود) 
چرا من؟ اگر این نمی شد،، اگر آن نمی 

"افسرده شدن" (درغم از دست –شد،...) 
ن عزیزان فرو رفتن) و در مرحله آخر داد

"پذیرفتن" (پذیرش اینکه واقعیت را نمی 
توان تغییر داد و باید بدون عزیز از دست 

  رفته به زندگی ادامه داد.)

انسانھا برای طی کردن روند سوگ به طور 
طبیعی که الزمه سالمت روانیست به 
یکدیگر نیازمند ھستند، و حمایت اجتماعی 

دن این دوره ضروری ست. سپری کر  برای
اگر بنا به ھر دلیلی حق سوگواری از فردی 
سلب شود و کسی که سوگوار شده نتواند 
پروسه سوگواری را به طور طبیعی طی 
کند، سوگ او به افسردگی و اضطرابی 
مزمن تبدیل می شود که می تواند سراسر 
زندگی او را تحت الشعاع خود قرار دھد. 

ین اضطراب تلخ این غم نھادینه شده، ا
پنھان ، نه تنھا می تواند روی احساسات و 
خلقیات فرد که روی طرز نگرش او به دنیا 
نیز تاثیر بگذارد و افکار او را تخطئه کند. از 

ویژگی ھای تفکر فردی   نظر روانشناسان

که از اضطراب مزمن رنج می برد عبارتند 
  از:

مسائل را سیاه و سفید دیدن (ھرچیزی  -
خواستن و اگربی نقص نباشد، آنرا  را کامل

  فایده تلقی کردن)  بی ارزش و بی

عمومیت بخشیدن (با اتکا به چند نمونه  -
تفکر "ھمه"، "ھیچیک"،  –جمع بستن 

  "ھمیشه"،"ھرگز")

فیلتر کردن وجوه مثبت و فقط کاستی ھا  -
را دیدن، منفی نگری (نیمه خالی لیوان را 

  دیدن)

معموال "دو  به نتیجه گیری پریدن که -
شکل دارد، یا به صورت "فکر خوانی" ست 
یعنی با پیش زمینه ھای ذھنی، فکر 
دیگران را خواندن و قبل از شنیدن 
توضیحاتشان به نتیجه گیری پریدن، یا به 
شکل" آینده نگری منفی بافانه" است . 
یعنی پیش بینی اینکه آنچه اتفاق خواھد 

مه بود و ھ افتاد مطلوب و مفید نخواھد 
  تالشھا بی نتیجه خواھند ماند؛

بزرگ یا کوچک کردن و توانایی ارزیابی  -
صحیح از درجه اھمیت پدیده ھا نداشتن 

کوه ساختن یا کم اھمیت پنداشتن    (از کاه
    آنچه بسیار با اھمیت است)؛ 

منطق احساسی داشتن یعنی بر مبنای  -
   احساسات تفکر و ارزیابی کردن؛

دن (مثال" به جای برچسب زدن و لقب دا -
" اشتباه کرده است"، "خائن است" و یا 

   به کار بردن،  "مغرض است"

مسائل را شخصی کردن و به دنبال  -
مقصر گشتن (به جای بررسی عوامل 
دخیل در امری به دنبال اینکه " تقصیر از که 

   بوده، گشتن؛ 

و البته خطاھای فکری دیگری که در 
  حوصله این مجال نمی گنجد.

ردی که نحوه نگرش او به دنیا و پدیده ف 
ھایش با تلخی تجربیاتش تلخ شده، 
انعطاف پذیری را از دست می دھد، دچار 
تعصب می شود و چون سختگیری خود را 
ھوشیاری و وفاداری به اصول می بیند، 

  و مجادله با او دشوار می شود. بحث 
طبیعی ست که میزان خطاھای فکری در 

ست و به تناسب ھمه افراد یکسان نی
اینکه فرد تا چه حد حساس تر واز نظر 

ضربه پذیرتر باشد،   عاطفی –روانی 
خطاھای فکری ناشی از اضطراب مزمن در 

و البته خطاھای  او بیشتر خواھد بود.
فکری دیگری که در حوصله این مجال نمی 

  گنجد.
فردی که نحوه نگرش او به دنیا و پدیده  

خ شده، ھایش با تلخی تجربیاتش تل
  انعطاف پذیری را از دست می دھد،

...  
  ٩ادامه در صفحه 

 



 
         

   ٨صفحه   ٦٥شماره     

 !جنگ طلبان ھنوز بیدارند
  فرخ نعمت پور

سی و یک شھریور امسال، سی و شش 
سال از آغاز جنگ ھشت سال ایران و 

ک در  عراق می گذرد، جنگی ویرانگر
جریان آن، خسارات جانی و مالی شدید و 
گستردەای ب ایران و عراق وارد آمد، و این 
دو کشور را سالھا از مسیر ترقی و 
پیشرفت عقب نگ داشت، جنگی ک 
ماحصل آن تلف شدن بیش از یک میلیون 

میلیارد دالر خسارت ب ھر  ١١٩٠انسان و 
دو طرف درگیر بود، جنگی ارتجاعی، ک 

ھای ارتجاع در این دو بجز  تحکیم پای
کشور، از نظر سیاسی دستاورد دیگری 

 برای مردمانشان بدنبال نداشت.

زمانی ک جنگ شروع شد، و با ھجوم 
وحشیان ھواپیماھای تجاوزگر رژیم بعث ب 
مھمترین فرودگاھھای کشور، کسی تصور 
نمی کرد ک جنگ ھشت سال مدید طول 

ھای مالی و جانی  بکشد و چنین سرمای
کشور را ب کام سیاە خود فروکشد. تصور 
این بود ک بعد از مدتی ن چندان طوالنی، 
بعلت شکست ناپذیری ھر دو طرف و 
اھمیتی ک این دو کشور بالکل در منطق 
داشتند، جنگ خاتم یابد و دوبارە صلح بر 
منطق حاکم گردد، اما ن تنھا چنین نشد، 

یرون راندن بلک بعد از فتح خرمشھر و ب
قوای بعث از خاک میھن ک بھترین 
موقعیت برای شروع صلح و پایان دادن ب 
جنگ بود، حاکمان وقت ب جای صلح، 
ادام جنگ را برگزیدند و با سردادن 
شعارھای غیر واقع بینان و خیالی، ایران را 
ای راندند ک  بیش از پیش ب کام فاجع

  لد. ھنوز از پیامدھای وحشتناک آن می نا

مھمترین این پیامدھای دھشتناک و 
ارتجاعی، تصفی حسابھای سیاسی در 
زیر سای جنگ در مسیر انحصار قدرت از 
طرف جناح مذھبی شرکت کنندە در انقالب 
بھمن بود ک ب حق از عھدە آن ھم برآمد. 

فضای جنگ، تبلیغات لجام گسیخت جھت 
زندەکردن اسطورەھای مذھبی، بسیچ 

لوم نمائیھائی ک ھم سرتاسری و مظ
وجھ مذھبی داشتند و ھم وجھ 
ناسیونالیستی، آن امکان را فراھم آوردند 
ک رژیم در فرایندی ن چندان درازمدت ب 
ترتیب نیروھای دیگر شرکت کنندە در انقالب 
بھمن را از طریق سرکوب و اعدام و زندان از 
صحن خارج کند، و خود ب حاکم بی چون و 

یب در کشور تبدیل شود. در آن چرا و بی رق
شرایط، انگ زدنھای بی بنیان و بی اساس 
ب نیروھای دگراندیش، از جمل جاسوس 
خواندن آنھا و یا ب خیانت متھم کردنشان، 
با توج ب امر جنگ و تسلط بی چون و 
چرای آن بر کشور، افکار عمومی ن تنھا 
فرصت آن را نیافت ک چگونگی آن را ب 

د و صحت و سقم آن را بسنجد، بحث نشین
بلک برایش ب موضوع درج چندم تبدیل 
شد و بدین ترتیب حکام مذھبی ک تنھا 
بخشی از نیروی شرکت کنندە در انقالب 
بھمن بودند، توانستند ب آسانی روند ب 
انحصار در آوردن قدرت سیاسی و تسلط بر 
ماشین حکومتی را ب پایان برسانند و برای 

وعی خود را از پلورالیسمی ک ھمیش بن
دستاورد انقالب بھمن بود، برھانند. بیخود 
نبود ک ھمان زمان خمینی جنگ را یک 
نعمت الھی خواند. نعمتی ک صدام پیامبر و 
پیام آور آن بود، و حکام مذھبی از آن بخوبی 

  در جھت منافع خود استفادە کردند.

اما جنگ علیرغـم نعمت خواندن آن، چنان 
پلشت و آنچنان ھیوالی مخوفی بود ک  دیو

نمی توانست برای ھمیش نعمت بماند. 
سرانجام ایران زیر فشارھای ویرانگر آن، 
کمر خم کرد و حکام جمھوری اسالمی بر 

 ٥٩٨خالف میل خود تن ب پذیرش قطعنام 
داد، پذیرشی ک خمینی آن را ب نوشیدن 
جام زھر تشبی کرد. محدودیتھای 

ظامی، مالی، انسانی و اقتصادی، ن

سیاسی رژیم در بسیج امکانات بیشتر، رژیم را 
متوج خطری ساخت ک ادام بیشتر جنگ 
متوج بنیانھای وجودی آن می کرد. و چون در 
این حکومت، حفظ نظام از اوجب واجبات است، 

  پس ب جنگ خاتم دادند.

البت ھنوز بعد از سی و شش سال از آغاز 
، ھستند افراد، عناصر و جنگ ایران و عراق

جریانات ویرانگر و جنگ طلبی ک در رویای 
کشانیدن ایران ب جنگھای دیگر از جمل جنگ 
علی آمریکا ھستند. اینان ک عمدتا ھمانا افراد 
منسوب ب جبھ پایداری و دلواپسان ھستند، 

از جانب خمینی را  ٥٩٨ن تنھا پذیرش قطعنام 
صی می دانند ک دوروبر کار خیانتکاران افراد خا

رھبر نظام در آن زمان بودند (از جمل 
رفسنجانی) و او را وادار ب پذیرش قطعنام 
کردند، بلک ب صراحت می گویند ک ھدف از 

،  ٥٧انقالب  ن ایجاد ایرانی آباد و آزاد و پیشرفت
بلک نابودی استکبار در تمام جھان بودە است، 

ق نشدە است و چونک ھنوز این ھدف متحق
پس باید سیستم و نظام را چنان رھبری کرد 

  ک بتوان بزودی این ھدف را متحقق کرد! 

ب زبانی دیگر، این افراد ھنوز در رویای برپایی 
جنگی مشاب جنگ ھشت سال ھستند، و 
البت این بار با توج ب پیشرفت غیرقابل تصور 
فن آوری تسلیحاتی در جھان، بسیار خطرناکتر 

  یرانگرتر.و و

در سی و ششمین سالگرد جنگ ایران و 
عراق، نیروھای صلح دوست و بویژە مردم مھین 
ما باید بھوش باشند و خطر نیروھائی از نوع 
جبھ پایداری و دلواپسان را کماکان جدی 
بگیرند. ھنوز خطر جنگ خانمان برانداز دیگری از 
نوع جنگ ایران و عراق و این بار بمراتب بدتر، 

 از میھن ما رخت برنبست است. سیاست کامال
و ایدئولوژی جنگ طلب، اگرچ دست ب عصا، 
اما ھنوز در تکاپوی پیمودن راھیست ک کشور 
ھای کشتار، ویرانی و نابودی  و مردم را ب جبھ

   دیگری می کشاند.

 

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

 

  ... اھمیت نقش مردم
  ٤ادامه از صفحه 

تحت ھدایت و رھبری عقل و تدبیر آقای خامنه ای و یارانش، نه تنھا به اھداف فوق ولی جامعه و کشور ایران تحت والیت مطلقه فقیه و 
  نرسیده، بلکه گرفتار بحرانھای دست ساز رھبران و مسوالن والیت فقیه شده اند.

حران فساد دست ساز رپیس جمھوری پیشین مورد نظر رھبر و وزرای آن، ب  بحران ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی از جمله بحرانھای
تورمی و بحران دست ساز در مناسبات با دولت ھای ھمسایه و منطقه و دولت ھای آمریکا و...  - و اختالس درون حکومتی، بحران رکود

حکومت والیت فقیه بر جامعه و کاربست عقل و تدبیر مبتنی   مدیریتی در کشور و دەھا بحران بزرگ و کوچک دیگر از نتایج - بحران رھبری 
و خطرات  و جامعه و کشور را با دشواری ھا ان و ولی محور در سیاست ھای کالن توسط رھبران بحرانھاپی که مردم، زندگی مردمبر ایم

  خانمانسوز مواجه کرده است.
شمرده، "ھمه سازمانھای   »اقتدار دفاعی و نظامی را تنھا عامل رفع تھدید نظامی«در چنین شرایطی آقای خامنه ای درسخنرانی خود 

اما  و از آیندە و فردای بسیار بھتر کشور" سخن می گوید. نیروھای مسلح و دستگاھھای مربوطه را ملزم به محافظت از امنیت کرده
برخالف نظر آقای خامنه ای، مردم کشور ما نگران زندگی حال و آینده و نگران جامعه و کشور خود ھستند. این مردم توانا، شایسته و 

م ترین ثروت و سرمایه و عامل اجتماعی و ملی برای رشد، پیشرفت، توسعه جامعه و تامین امنیت داخلی و شریف، بزرگترین و مھ
  کشور ھستند.  خارجی

امنیت داخلی و خارجی کشور باید بر اساس آزادی و مشارکت ھمگانی این مردم توانمند و شایسته در سیاست، اداره امور جامعه و 
ملت، تالش ھمگانی و ملی درجھت تحقق توسعه ھمه جانبه و پایدار، برقرار مناسبات مسالمت  - دولت  کشور، تامین مناسبات دمکراتیک

  آمیز و تعامل گر با دولت ھای منطقه و جھان و دیگر عوامل برشمرده در فوق تنظیم شود.

ایم و از گفتن این خسته نخواھیم شد که مردم ایران توانائی، صالحیت و شایستگی مشارکت آزاد و دمکراتیک و فعال در  ما بارھا گفت
جانبه و تامین عدالت و رفاه و امنیت داخلی و خارج و رفع تھدیدھای خارجی  سیاست و اداره امور جامعه و کشور خود، تحقق توسعه ھم

  را دارد.
   



  
  

  
 
  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ٦٥شماره     

  
 

  ... تاثیرات روانی
  ٧دامه از صفحه ا

  و مجادله با او دشوار می شود. دچار تعصب می شود و چون سختگیری خود را ھوشیاری و وفاداری به اصول می بیند، بحث 
   عاطفی –طبیعی ست که میزان خطاھای فکری در ھمه افراد یکسان نیست و به تناسب اینکه فرد تا چه حد حساس تر واز نظر روانی 

  طاھای فکری ناشی از اضطراب مزمن در او بیشتر خواھد بود.ضربه پذیرتر باشد، خ

بعد از اگر رابطه اینکه چگونه فرصت وامکان سوگواری نیافتن افکار و خلقیات افراد را تحت تاثیر قرار می دھد را درک کنیم ، توضیح اینکه چرا 
سختگیر و پرکینه و عصبی تبدیل شدیم، دشوار نخواھد  ن آن کشتارھا، بسیاری از ما جوانان آرمانخواه و حساس، سالھا بعد به میانساال

و با ھم کنار نیامدنمان ھم روشن تر خواھد بود. تعارضاتی که امکان شکل دھی یک آلترناتیو متحد، توانا و   بود و دالیل تعارضات، اختالفات 
  ست. قابل اتکا را از ما گرفته و عرصه را برای رژیم با ھمه جنایتھایش خالی گذاشته ا

این ھم از پی آمدھای آن شرایطی است که موجب شد از بستری که در آن به دنبال آرمانھامان بودیم دور شویم و دربه در دلھای سوگوار 
و زخم خوده مان را با خود به این طرف و آنطرف بکشیم. ھر چقدر این زخم کھنه تر و عمیقتر شد و دیوار آرمانھامان فرو ریخت، بیشتر به 

ودمان دیوار کشیدیم و ... اما ھنوز ھم می شود که این زخم باز را تیمار کرد و در واقع ھر حرکت دادخواھانه ای به التیام این زخم دور خ
  یاری خواھد رساند . 

ونال، تمامی تالشھایی که در طی این سالھا برای حقیقت یابی و دادخواھی صورت گرفته بسیار با ارزش ھستند، چه برپایی دادگاه تربی
را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد، چه تالشھای قابل  ۶٧فعالیتھایی که موجب شد دولت فدرال کانادا، کشتار   چه 

تقدیر مادران خاوران که جایزه حقوق بشری گوانگجو را نصیب این عزیزان کرد، و چه تالشھایی که به انتشار فایل صوتی آقای منتظری 
ساله سران رژیم اسالمی شد، ھمه و ھمه قابل ستایش ھستند و تیمار کننده یک زخم کھنه، اما  ٢٨شکستن سکوت  انجامید و موجب

وحشتناک ھم از پا ننشستند   از یاد نبریم که بذر این دادخواھی ھم در خود زندان توسط ھمان عزیزانی کاشته شد که حتی در آن شرایط
  شان دفاع کردند و برای نجات جان یارانشان کوشیدند.  و به ھر شکل ممکن تا پای جان ازحق خود

از داخل زندان برای آقای منتظری نوشت، نمونه خوبی از آن تالشھاست. دکتر احمد دانش که   نامه ای که دکتر احمد دانش در ھمان روزھا
کشته شود، طی نامه اش  ۶٧در قتل عام سال  قبل از اینکه ھمراه عزیزان دیگر اولین جراح پیوند کلیه و از پزشکان حاذق میھنمان بود 

آن تحت   ذره ای از انسانیت در او باشد با خواندن  شرایط خود و سایر زندانیان را به گونه ای شرح می دھد که محال است انسانی که
سالمی را با این معضل مواجه کرده تاثیر قرار نگیرد. چه بسا که این نامه در تصمیم گیری آقای منتظری تاثیر گذار بوده و امروز جمھوری ا

   می خوانیم: است. در قسمتی از نامه دکتر دانش به آقای منتظری 

"... شما كه خود مدتی گرفتار ددمنشان رژیم طاغوت و زندانی بوده اید، آیا می توانید حال انسانی را نزد خود مجسم كنید كه اغلب در 
خلوت و تاریك زندان، با این احساس كه تنھای تنھاست، كوچكترین حقی ندارد و نیمه ھای شب با چشمانی بسته و در گوشه ھای 

ھیچكس به فریادش نمی رسد، باید انواع شكنجه ھای روانی و جسمی را تحمل کند؟ در حالیكه بارھا و بارھا شنیده و در قانون اساسی 
ا و بارھا شاھد شكنجه ھای بیرحمانُه انسان ھای دیگر جمھوری اسالمی خوانده بودم كه شكنجه ممنوع است، خود شكنجه شده و بارھ

بوده ام. انسان ھایی كه صدای خش خش خزیدن پیكر علیل آنھا را شنیده و از زیر چشم بند دیده ام كه چون در اثر شكنجه قادر به راه 
خود را فراموش می كردم و با خود فكر می  رفتن نبوده اند و برای نقل مكان بر روی پای خود می خزیدند و من با دیدن این صحنه ھا، درد

كردم این كیست؟ و جواب می دادم مھم نیست كه اسمش چیست و عقیده اش كدام است. این دیگر یك فرد و یك انسان نیست، ھمُه 
  انسانیت و ھمُه بشریت است كه چنین ذلیل و بیچاره بر روی زمین می خزد..."

بشریت را خار و ذلیل می خواستند، برایشان مھم نبود که کسی که جانش را می گیرند توده است بله عامالن و آمران آن جنایات که ھمه 
یا پیکاری. اسم و عقیده شان مھم نبود، آنچه برایشان مھم بود زخم عمیقی بود که بر سینه مخالفین خود می زدند و خالء بزرگی بود که 

  ایجاد می کردند.
ه تیمار خواھد شد، و ما نه خواھیم بخشید و نه فراموش خواھیم کرد و فریاد دادخواھی مان بلند و اما این زخم با حرکتھای دادخواھان

  بلندتر خواھد شد.

 کنیم تأیید محکومیت سنگین زندان برای نرگس محمدی را محکوم می
سال زندان قاطعانه محکوم  ١۶ه نگار و کنشگر حقوق بشر را ب ) تایید محکومیت نرگس محمدی روزنامهRSFگران بدون مرز ( گزارش

  کند. می

گران بدون  دبیر اول گزارش کریستف دولوار یانوی صلح نوبل ایران و شیرین عبادی شھردار پاریس، آن ھایدلگو  در حالی که ١٣٩۵مھرماه  ٧
ند، وکالی نرگس محمدی از تأیید مرز را به حضور پذیرفته بود، تا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه نرگس محمدی گفت و گو کن

  سال زندان مطلع شدند. ١۶محکومیت وی به 

دادگاه تجدید نظر تھران با رد تجدید نظرخواھی حکم صادره  ٣۶گران بدون مرز گفت شعبه  ھمسر نرگس محمدی به گزارش تقی رحمانی
دراین شعبه برگزار  ١٣٩۵ر تاریخ اول اردیبھشت دادگاه انقالب را تأیید کرده است. جلسه محاکمه نرگس محمدی د ١۵از سوی شعبه 

  ھای غیر قانونی وزارت اطالعات و سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود. شده بود، این محاکمه متاثر از اقدام

سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای  ١۶نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، برای سه اتھام به 
تماع و تبانی علیه نظام" یک سال برای "برای تبلیغ علیه نظام" و ده سال برای تاسیس و ھمکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو "اج

قانون مجازات اسالمی و با درنظر داشت  ١٣۴شود. بنا بر ماده  ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی مجازات اعدام، مطالبه
  سال زندان را تحمل کند. ١٠دی باید ، نرگس محم»مجازات اشد«

گران بدون مرز از  شیرین عبادی ھمزمان با حضورش در پاریس به مناسبت انتشار کتاب تازه خود "تا آزادی ھمه ما "، در ھمراھی با گزارش
  نگاران زندانی حمایت کرد. ی روزنامه کارزار برای آزادی نرگس محمدی و ھمه

تنھا جرم نرگس دفاع از حقوق بشر در کشوری « در باره تأیید محکومیت نرگس محمدی اعالم کرد رئیس کانون مدافعان حقوق بشر 
  »کنم کند. این حکم ناعادالنه دستگاه قضایی را محکوم می است که این حقوق را پایمال می

کنیم. حکم زندان برای زن شجاع  فکر میامروز ما به ویژه به نرگس محمدی «گران بدون مرز نیز یادآور شد  کریستف دولوار دبیر اول گزارش
  »ایرانی ظالمانه است. ما خواھان آزادی فوری او ھستیم.

نگار و کنشگر خستگی ناپذیر حقوق زنان توجه درخور داشت. نرگس محمدی  آن ھایدلگو شھردار پاریس نسبت به وضعیت این روزنامه
اسبت سوم ماه می روز جھانی آزادی مطبوعات، شھرداری پاریس به آنھا بود که به من» قھرمانان آزادی اطالع رسانی« یکی از چھار 

  اھدا کرده بود.  مدال

 



 

    

  
  

  ١٠ صفحه  ٦٥شماره 

 !پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید
 صادق کار

  
بنا بر نوشت (ایلنا) علیرضا محجوب 
دبیرکل خان کارگر و عضو کمیسیون 

،  ٩٥شھریور  ٣٠اجتماعی مجلس در 
ساخت خبر از گودبرداری زمین ارج برای 

اداری دادە است. آنطور  –مجتمع تجاری 
ھای این عضو کمیسیون  ک از گفت
مجلس بر می آید، مالک "ارج" ک ظاھرا 
بانک ملی است، مقداری از زمین ھای 
متعلق ب کارخان را ک جنب ارج قرار 
دارد، ب "صنف فروشندگان لوازم 
خانگی"فروخت و قرار است واحدھای این 

اخت برای ساماندھی مجتمع در حال س
فعالیت صنف فروشندگان لوازم خانگی 

ظاھرا قرار   مورد استفاده قرار بگیرد."
است "صنف فروشندگان لوازم خانگی"یا 
ھمان بقول محجوب "عدەای از 
"سوداگران"ک دست باال را در قدرت 
دارند، شعب برند ھای خارجی لوازم 
خانگی را بر ویران ھای یک کارخان 

سال بنا نھند و در آنھا ھمان  ٨٠تولیدی 
محصوالتی را عرض کنند ک دەھا سال 
در ارج تولید می شدند و "صنف 
فروشندگان لوازم خانگی"آنھا آن را می 

 فروختند و سودشان را می بردند.

اما در این میان ن برای فروشندە ک بانک 
ملی است، و ن برای صنف خریدار ھم 

تولید و  ظاھرا مھم نیست ک چ برسر
اشتغال می آید. چند ھزارنفر از کار بیکار 
می شوند ویک واحد کالن تولیدی دیگر با 
ھم تجربیات و دانش بومی اش مانند 
صدھا واحد تولیدی واگذار شدە دیگر 
بدون ھر شرط شروط و تعھدی از سر راە 
سوداگران برداشت می شود، تا جایشان 

ار را فروشگاە ھا و برج ھا پرکنند و شم
دیگری از آقازادەھا را ب قیمت فقر و 
فالکت ھزاران کارگر و شھروند و نابودی 
تولید بومی میلیاردر و تلیاردر کنند و 
مدیران دولتی و بانک ملی نیز حقوق 
ھای چند دە میلیونی شان را حفظ می 

  کنند.

محجوب ک خبر این واگذاری را فاش 

نمودە است، مسئوالن این امر را تھدید ب 
واکنش قاطع مجلس کردە است. او گفت 

تجاری سازی کارخانه ارج با پاسخ  است:"
شود"اما نگفت چگون  قاطع مجلس روبرو می

  قرار است مجلس این پاسخ قاطع را بدھد!

با این وصف اما این نمایندە سربزیر و کم 
سروصدای مجلس ک دەھا سال تجرب 
نمایندگی در مجلس را دارد خودش بھتر از 

ر کس می داند ک تھدیدش تا چ حد ھ
توخالی است و انتظارچنین قاطعیتی را ھم 
براستی ندارد. اما چون ھم در پی درست 
کردن کارنام برای خویش است،و ھم از 
طرف برخی از اعضای شوراھای اسالمی کار 
و کارگران بیکار شدە ارج برای نشان دادن 
واکنش تحت فشار قرار دارد، ب این صورت 

سبت ب این قضی واکنش نشان دادە ن
است. اما خواست کارگران ارج از کسی ک 
مدعی نمایندگی کارگران در مجلس است 
بیش از یک تھدید بی پشتوان توخالی و 
سرخرمنی است. کارگران از او انتظار عمل 

  دارند.

زیرا امروز روز دیگر برای کارگران جای تردید 
قریب ب نماندە ک این مجلس ک اکثریت 

اتفاق نمایندگانش بقول آقای محجوب از 
ھمان قماش "سوداگران"ھستند ک دست 
باال را در حکومت ھم دارند و ب اتفاق 
دوستان آقای محجوب در مجلس ائتالفی را 
تشکیل می دھند ک سیاست خصوصی 
سازی را دنبال می کنند. پیداست ک اگر 
قاطعیتی از این مجلس سر بزند ن در 

ت با چنین مواردی ، بلک چنان ک از مخالف
مصوبات تا کنونی آن پیداست، ھمگی خالف 
حقوق و منافع مردم و کشور و درجھت منافع 
نا مشروع اقلیت کوچک سوداگران حاکم و 
متحدانشان خواھد بود. از ھمین رو اگر 
محجوب نگران سرنوشت "ارج" و کارگرانی 
ست ک در اثر آن شغلشان را از دست می 

ھند و آرزوی برخورد قاطع با آن را دارد، بھتر د
است بجای دخیل بستن ب امامزادەای ک 
تا حاال فقط کور کردە است و شفا ندادە 
است، با استفادە از حق نمایندگی و 
مصونیت پارلمانی اش کارگران را ب اعتراض 

  قاطع علی این اقدامات فرابخواند.

ار شدە مگر از میان صدھا واحد تولیدی واگذ
سرنوشت چندتایشان بھتر از ارج بودە 
است؟مگر واگذاری ھا بدون نظر و تصویب 
مقررات و قانون در مجلس انجام شدە؟ مگر 
مجلس تاکنون در چند مورد "برخورد قاطع" با 
پیامدھای چنین واگذاری ھایی از خودشان 
نشان دادە است، ک کسی در انتظار دومی 

  اش باشد؟

خروار است. مگر تضمینی "ارج"، مشت نمون 
واحدی ک بنا ب  ٢٠١وجود دارد ک سرنوشت 

"جعفر سبحانی" مشاور رئیس سازمان   گفت
خصوصی سازی، قرار است در نیم دوم 

  سالجاری واگذار شوند، بھتر از از ارج باشد؟

ای  آیا مضحک و ریاکاری نیست، ک تنھا ھفت
قبل از افشای خبر واگذاری ارج، مقداری از 

وازم خانگی و الکتریکی ب اصطالح قاچاق را ل
ک احتماال توسط رقبای خرد "برادران 
قاچاقچی" وارد شدە، ب بھان مبارزە با قاچاق 
کاال و تھدید "اقتصاد مقاومتی"با جار و جنجال 
تبلیغاتی نابود می کنند، اما در مقابل نابودی 
عمدی یک کارخان عظیم تولیدی ک قاعدتا 

چھارچوب ھمان اقتصاد مقاومتی بایستی در 
ک می گویند تقویت اش کنند ، دم بر نمی 

  آرند؟

، دم بر نمی آرند چون ھم در مورد  شان گین
چنگ انداختن بر اموال عمومی ک زیر پوشش 
خصوصی سازی دنبال می کنند منفعت 
مشترک دارند و برایشان ن نابودی واحدھای 

انبوھی از کالن تولیدی اھمیت دارد، ن بیکاری 
شاغلین این واحدھا و ن بازماندن میلیونھا 
کودک از تحصیل و ن دەھا معضل و گرفتای 
ناشی از آن. در این آشفت بازار تنھا خود 
کارگران و مزدبگیران و انبوە تھی دست 
شدگان جامع ک قربانیان این نظام ظالمان و 
سیاست ھای برآمدە از آن ھستند، می توانند 

ندھی خودشان و نھاد سازی مجریان با سازما
و مروجان سیاست ھای ضد کارگری و ضد 
ملی اقلیت کوچک حاکم را ب چالش بکشانند. 
چرا ک اگر از نھادھای رسمی تحت کنترول 
اقلیت حاکم چنین کارھایی بر می آمد ک کار 

  مردم و مملکت ب این جا نمی کشید!

 

  از متن اطالعیه ھیئت سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  !اضات، به مقابله با تغییر قانون کار برخیزيمبا تشديد اعتر
  

درصد کارگران را از حداقل ھای حقوق قانونی شان از زمان دولت  ٧٠با خارج شدن کارگاە ھای تا دە نفر از شمول قانون کار ک بیش از 
رصد نیروی کار، طرح استاد د ٩٠خاتمی تا کنون و تمدید غیرقانونی ھرسال آن محروم کرده است، با تعمیم قرادادھای موقت ب 

، حق و حقوقی  شاگردی، سلب حقوق کارگران در مناطق آزاد تجاری، مسکوت گذاشتن نکات مثبت قانون کار طی نزدیک ب س دھ
مایتی مواد ح برای کارگر باقی نمانده است. گويا اين اقدامات کافی نبود ک اینک دولت روحانی و وزير کار او قصد دارند با حذف آنچه از 

  .در قانون کار مانده، این بی حقوقی کامل را تثبیت کنند
دولت روحانی و وزیر کار او ک با وعدەھای متعدد ب کارگران روی کار آمدند، تاکنون برخالف وعدەھای خود عمل کردە و اینک در تالشند 

ش برای تصویب این اليحه در شرایطی صورت می گیرد ک تغییرات در قانون کار را به تصويب مجلس برسانند و به صورت قانون درآورند. تال
اعتراضات کارگری علی سیاست ھای ضدکارگری دولت و فقر و فالکتی ک پیامد این سیاست ھا ھستند، ھم چنان ادام دارد و در سال 

نارضایتی و اعتراضات بیشتر اعتصاب و تجمع کارگران و مزدبگیران صورت گرفته است. طبعأ تصویب این الیح ب  ٥٠٠گذش حداقل 
 .کارگری منجر خواھد شد

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



 
 

   ١١ صفحه  ٦٥شماره     

 وراننقش مادران و جوانان در شکستن سکوت خا 
  منصوره شجاعی

ھایی که اینجا و  پیش ازاین در یادداشت
آنجا منتشر شده است تا حد امکان و تا 
حد ربط به موضوع، اشاراتی به آن 
سالھای سیاه و به آن تابستان پاییززده 

ام. اما نوار صدای آن پیرمرد  کرده
پیشه − که ھیچگاه در ھیبت  صداقت

دوران بر مردم ظاھر خدایگان متکبر آن 
نشده بود − بر آنم داشت که این بار 
ً از آن سالھا و از آن شھریور  مشخصا
بنویسم، از آن شھریوری که تا امروزه روز 
ھم به واقع تمامی ندارد، ھمچون یلدایی 

روزگاران ایران، از آن  دیگر به درازنای سیاه
یلداھایی که در خردادھا و تیرھا و 

مان ربود و  واب از چشممردادھا و آذرھا خ
  .آتش به جانمان کشید

نوارصدای پیرمرد، صور اسرافیلی بود که 
ھرچند مردگان را زنده نکرد اما خفتگان 

ھا را بیدارکرد. و این راز سر به  این سال
ُمھر را ھمچون داغی بر دل جامعه حک 

  .کرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھا و بستگان خاوران،  ھا خانواده این سال
» بیداران«ان، دلسوختگان مادران خاور

مطالبی از آنچه آن روزھا بر ایران … و
رفته بود نوشتند، و گاه نیز در میان 

ھا و  نوشتار خالق اھل ادبیات داستان
روایاتی قلمی شد که به روشنی از 

اند. یکی  ھای آن دوران نوشته سیاھی
مورد «ازبھترین آثار متأخر در این زمینه 

و روان رضا به قلم صمیمی » دوست ما
فرخ فال است که ازنگاه من تاثیرگذارترین 

ترین اثر ادبی مربوط به آن  و تکان دھنده
  دوران است. 

بندی موجزتمام  فرخ فال، در یک پایان
آنچه بر زندانیان آن سوی دیوارو این 
سوی آن گذشته بود به قدرت قلم 
خویش تصویر کرده است. ھمراه با آثاری 

این نوار به طور  این چنین، اما انتشار
ھای معتبر و  گسترده و از طریق رسانه

معروف موجب شد تا جامعه به حقیقت 
  .جنبش دادخواھی دست یابد

ھا با پیگیری، سراغ کسان و  رسانه
ھایی رفتند تا ھریک به نسبت  گروه

مسئولیت اجتماعی و یا فردی خود با آن 
رویداد خونبار، از چرایی سکوت آن 

ھای بعدتر بگویند.  ھا و حتی سال سال
چرخش آزادانه اطالعات دراین مورد، انگار 
موجی از رھایی را در میان افراد جامعه خواه 

  .دادخواه و خواه بیدادگر به راه انداخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پس، جمعی به برھان، گروھی به توجیه، 
باقی به ندامت و برخی به وقاحت، آنچه را 
 گذشته بود از ظّن خویش بیان کردند.

ھا و  عمومی شدن این ماجرا از طریق رسانه
ھای اجتماعی، موجب تحلیل و  شبکه

بررسی این واقعه درسه سطح حاکمیت، 
دولت، و جامعه روشنفکری سیاسی و ادبی 
شد. باشد تا روزی پرسش شوندگان نیز از 
صاحبان رسانه دلیل سکوت شان را درآن 

ھا و در آن قاره آزادی بیان پرسان  سال
  .شوند

  کوت و در ھم شکستن آنس

ھای شخصی در  این یادداشت برپایه تجربه
دو مقطع، نگاھی گذرا به دالیل سکوت در 
آن دوران، ونیز نگاھی اجمالی به نقش 

ھای مدنی ایران در شکستن این  جنبش
سکوت دارد. راوی ھر مقطع، روایت خود 

  .گوید
  ۶٧تا  ۶٠ھای  روایت اول : سال■ 

دانشجوی اخراجی این روایت از نگاه یک 
ای از تعطیلی  ھوادار پیشگام، سرخورده

دفتر اتحاد ملی زنان، یک کتابدار درُشُرف 
پاکسازی شدن از کتابخانه ملی، بازیگر 
آماتور سیاسی اداره تئاتر، یک شاگرد 
موسیقی گروه چاوش و عضو کانون 
کوھنوردی تھران نوشته شده است. پس 
 شاید بتواند روایتی باشد منتسب به
بخشی از جامعه روشنفکری سیاسی 

  :وفرھنگی آن دوران

جامعه ضربه خورده و تنھا مانده از فرارھای 
شبه دوستان، ناپدید شدن ھمکاران  یک

ھا، زندانی شدن دوستان و  وھمکالسی
ھای پنھانی برای  جامعه عزاداری…  اقوام

ھای وحشت از جنگ  رفقای اعدامی در شب
ھا شده در جامعه ر… و بمباران و آوارگی

میھنانش گروه گروه مجبور به  میھنی که ھم
ای که بار  جامعه… ترک میھن شده بودند

ھای  پس کوچه  سنگین غربت در کوچه
اش را از  ھای آشنا، ساکنان تنھا مانده محله

جامعه خویشان نادم و … پای در آورده بود
ای که راه زندان  جامعه… غیرخویشان مظنون

تر از راه  نش مأنوسو قبرستان برای مادرا
جامعه … مدرسه و دانشگاه فرزندانشان بود

جامعه … ھای کوپنی ھای باز و بسته سفره
ھای جنگ و  آفتابکاران تب کرده در جبھه

  …ھای تنگ سلول
و اینھا فقط ُخردکی از حجم عظیم تصاویر 
سیاه به جامانده از آن ھفت سال و از سال 
ھفتم آن ھفت سال است. ھرچند به ھر 

وی زندگی بود، اما سخن از زندگان نبود. تا ر
جز تنی چند، ھیچکس  ۶٨به سال 

ازھیچکس سخن نگفت. انگار سخن 
ھای سیاه به شادی ناپایدار پایان  ازسال

جنگ، شادی بازگشت تنی چند ازعزیزان 
زندانی و شادی بازگشت سربازانی نه چندان 

ھای جنگ، تاخت زده شده  قھرمان از جبھه
آور، تنھا  سود یقت این معامله نابود. اما حق

برآن شادی ناپایدار استوار نبود. چرا که از 
دیگر سو، سرگردانی اندوھناک پای گذاشتن 

زدگی از رویارویی با  در راھی تاریک و بھت
مناسباتی متفاوت، بی رحم و ناآشنا ھمچون 
تنی ورم کرده از درد، روی دست روشنفکر و 

کجا درمان یابد. غیرروشنفکرش مانده بود، تا 
ویژه از  انگار سخن از اساس جایز نبود، به

غافل از آنکه …بندیان و جانباختگان آن سال ھا
ھای بعدتر ھنوز قرار بود  به سالی بعد و سال

عزیزانی را از دست بدھیم، اما نه بی ھیچ 
  ! سخنی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ھای ظریف  ؛ تََرک۶٨روایت دوم : از ■ 

  خیم سکوت سیاسیمدنی بر الک ض
این روایت از نگاه یک فعال جامعه مدنی، عضو 
محافل خانگی زنان، یک کتابدار بازنشسته 

کتابخانه ملی، عضو و مؤسس » به تقصیر«
چندین و چند فقره از نھادھای مستقل مدنی 
زنان و کودکان و نیزیکی از اھالی قلم و مجله 
و وبسایت نوشته شده است. پس شاید 

تی باشد منتسب به بخشی از بتواند روای
گرای این دوران. حکایت  جامعه روشنفکر عمل

َرَک خوردن الک ضخیم سکوت، روایتی است  ت
برخاسته از رویکردی منطبق با گفتمان 
دادخواھی از سوی بخشی از جامعه مدنی و 

  ... .جنبش زنان ایران
  ١٧ادامه در صفحه 

  

 

چنانچه با اندکی  
فاصله و با رویکردی 
نقادانه به سکوت آن 

ھا نگاه کنیم،  سال
خن از دو سو انگار س

محبوس شده بود، از 
سوی حاکمان گناه 
آلوده و نا پشیمان و 
نیز از سوی 

 دیده ھای رنج خانواده
 خاوران

ھا انگار  لدر آن سا
جامعه روشنفکران 
سیاسی به دو گروه 
تقسیم شده بود: 

ھا و  خانواده اعدامی
خانواده غیر اعدامی ھا. 
بی تردید، دلیل اصلی 
این تفکیک خودخواسته، 
 ترس و وحشت از

 حکومت سرکوبگر بود

ھای خاوران برای  اعدامی
جامعه روشنفکران 
سیاسی، چه از خویش 
بودند یا نبودند، چه 
شناس بودند یا نبودند، 
چه رفیق بودند یا نبودند، 
عزیز بودند و عزت جامعه 
روشنفکری. اما عزیز 
 انگاشتن آنھا انگار باید با

موافقت و پذیرش 
سازمانی تعدادی از 

ھای خاورانی  خانواده
 شد مورد قبول واقع می



 
 

   ١٢ صفحه  ۶۵ شماره    

 بخشنامه یا الیحه، کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواھد زد؟
 حسین اکبری

اامنی و تنش در پس از حدود دوماه ن
محیط ھای کار و تولید به خاطر ارسال 
الیحه به اصطالح "اصالح" قانون کار به 
مجلس شورای اسالمی، و درگرماگرم 
مبارزات کارگران و ھمه تشکل ھا اعم از 
رسمی و مستقل برای باز پس گیری 

، ٢٤/٦/١٣٩٥این الیحه در تاریخ 
بخشنامه ای از سوی وزیر آقای 

اون، کار و رفاه اجتماعی با وزیر تع  ربیعی
عنوان "اجتماعی بخشنامه امنیت 
شغلی ھمراه با امنیت سرمایه گذاری و 
تولید در ایلنا منتشر شد. این بخشنامه 
فارغ از محتوای متفاوت آن با الیحه 
ارسالی به مجلس؛ به خاطر زمان 
انتشار و شکل آن از نظر فعاالن کارگری 

شنامه بسیار تردید آمیز است! این بخ
که بیشتر به بیانیه می ماند دربرگیرنده 
مفادی است که نشان از اعتراف به 
سیاست ھای غلط تا کنونی دولت ھا 
در روابط کار دارد، و خواھان نوعی تنش 
زدایی در روابط کار است تا از رھگذر 
اجرای آن سیاست ھای کالن دولت 
یازدھم در باره امنیت سرمایه 

    فراھم گردد.    گذاری
الیحه "اصالحی" ھنوز  تردید آمیزتر اینکه

از مجلس بازپس گرفته نشده است 
بخشنامه ای به مدیران ستادی و    و

اجرایی ابالغ می گردد که بعضی از 
معاونت ھای این وزارت خانه بر درستی 
ارسال الیحه اصالح قانون کار به مجلس 
اصرار دارند، و ھمچنین از درون مجلس 

سوی رییس  ھم مخالفت ھایی از
کمیسیون اجتماعی در پس گرفتن الیحه 

  توسط دولت اعالم شده است.
پرسش جدی اینجاست که اگر دالیل 
صدور بخشنامه امنیت شغلی و ... 
واقعی است که ھست، و موضوع 

رواج  محوری این بخشنامه نادرستی
مقررات زدایی و انعطاف پذیری برای 
نادیده گرفتن حقوق کار را تشکیل می 

، پس چه اصراری وجود دارد که دھد
الیحه ای برای "اصالح" قانون کار از 

که  سوی این وزارت خانه به مجلس برود
ھدفی جز مقررات زدایی از روابط کار 
ندارد؟ آقای وزیر کار چه سنخیتی در 
بخشنامه و الیحه می بیند که به رغم 

تغییرات به قصد   صدور بخشنامه،
را با ارایه مقررات زدایی از قانون کار 

  کنار نمی گذارد؟  الیحه "اصالحی"
قانون کاری که دارای کاستی ھای  

جدی است و باید به سود کارگران این 
کاستی ھا برطرف گردد، چرا در معرض 
ھجومی مداوم از سوی آن وزارت خانه 
قرار گرفته است تا به این وسیله گام به 
گام از صورت قانونی قابل اجرا به ھیبت 

یال و دمی درآید که حتی یک  شیر بی
شیوه نامه استاد شاگردی بتواند کلیت 

  قانون را از اعتبار بیندازد؟
چرا به رغم تاثیرات مخرب معافیت ھای  

پی درپی بخش ھایی از کارگران از 
شمول قانون کار، چون خروج مناطق آزاد 
تجاری از شمول این قانون، خروج کارگاه 

شمول قانون و ھای دارنده تا ده کارگر از 
نقض فصل پنجم قانون کار با تصویب شیوه 
نامه استاد شاگردی، باز ھم الیحه محدود 
کننده حقوق کار که از قضا از سوی دولت 
احمدی نژاد تھیه شده است و برای بار دوم 

  به مجلس فرستاده می شود؟
تردید در باره این بخشنامه آنجا پر رنگ تر 

صدور  میشود که فعاالن کارگری شاھد
این وزارت خانه بوده اند  ٤٠بخشنامه شماره 

که عمری کمتر از یک ھفته نداشت. آیا با 
وجود این تناقض آشکار در ھمزمانی طرح 
بخشنامه و الیحه با تقدم ارسال الیحه به 
مجلس و فرایند ھای برگشت پذیری پیچیده 
آن از سوی مجلس به ویژه آنکه از ھمین 

ن اجتماعی این حاال مخالفت رییس کمیسیو
فرایند را مشکل تر کرده است؛ موجب عقب 
نشینی و پس گرفتن این بخشنامه و یا در 

  ھر حال بی اثر بودن آن نخواھد شد؟
این گمانه وجود دارد که صدور این بخشنامه 
یا به دلیل انتخابات پیش رو است و یا به 
دلیل ظاھر سازی برای ارائه مستندات 

لمللی کار است، و یا قانونی با سازمان بین ا
در بھترین حالت برای کاستن از موج 
اعتراضات فزاینده کارگران تھیه و ابالغ شده 
است. چرا روش ھای تردید آمیز ھمواره بند 
ناف اقدامات وزارت تعاون، کار و تامین 

  اجتماعی است؟
متاسفانه این تناقض و دوگانگی دراعمال 

ی مقررات زدایی از سوی دولت نیز دیده م
شود. اگر مقررات زدایی از روابط کار موجب 
ناامنی است، چرا دولت الیحه گسترش 
مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و ویژه را که یا 
خروج بخش ھای وسیع تری از کارگران را از 
شمول قانون کار را به دنبال خواھد داشت 
به مجلس فرستاد مجلس ھم یک فوریت آن 

      را تصویب کند؟
بھتر موقعیت تردیدآمیز کنونی، برای درک 

که موجب صدور این  ضروری است دالیلی
بخشنامه گردیده است را دوباره نگاه کنیم. 

  دو دسته اند:   این دالیل از نظربخشنامه
یکم ـ "گرایش به مقررات زدایی و انعطاف 
پذیری که عمدتا الزمه کاھش ھزینه ھای 
تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت جھانی 

ست، ازجمله مولفه ھای تحوالت ژرف در ا
بازار کار کنونی بوده است. تا جایی که 
بدلیل برداشت ھای نادرست از قانون کار، 
الگوھای استاندارد شغلی، به تدریج در 

  محاق فرو رفته،"
دوم ـ "انعطاف پذیری و مقررات زدایی به 
پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی 

ھای کار تبدیل گردیده به ویژگی عمده بازار
  است."

تبعات ناگوار این دالیل و اعمال مقررات 
زدایی در ایران نیز در بخشنامه چنین آمده 

  است:
  ـ شکنندگی قراردادھای کار 

  ـ فقدان امنیت شغلی
  ـ کاھش سطح بھره وری 

ـ کاھش ضریب رضایت مندی و تعلق 
  سازمانی

  ـ افزایش تبعیض، نابرابری ھای درآمدی
  س ھای شغلی کارگرانـ استر

نتیجه حاصل از اعمال مقررات زدایی منجر به  
این نتیجه گیری شده است که: "امر لزوم توجه 
بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با ھدف 
تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف 
پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد. بر 

ت از این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیان
تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنھا با 
یکدیگر درتناقض نمی باشند، بلکه درعمل 
مکمل ھمدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری 
را درجھت مقابله با نوسانات بازارکار و چالش 
ھای جھانی سازی فراھم خواھد ساخت. 
ازسوی دیگر، آموزه ھای قرآنی مصرح 

یز بر امنیت قانون اساسی ن ٤٣و ٢٢دراصول
شغلی و ارتباط این مفھوم با حق کار تاکید 

  دارد."
با این ترتیب ما شاھد احکامی در این 
بخشنامه ھستیم که بررسی ھریک از آنھا؛ 
خود می تواند بیانگر وخامت بیشتر در روابط کار 
موجود و متاسفانه تردید بیشتر و پرسش در 
باره این موضوع گردد که بخشنامه یا الیحه؟ 

  کدام سیاست واقعی دولت را رقم خواھد زد؟
ھر یک از این احکام یازده گانه بخشنامه در 
خود موضوعاتی را بیان می کنند که این 

اعمال    موضوعات به آفرینش تبعات منفی
کرده اند، و یا مستقیم یا    مقررات زدایی کمک

  غیر مستقیم این تبعات را ببار آورده است:
در اجرای کلیه  تالش و اھتمام جدی«ـ ١

بخشنامه ھا، آیین نامه ھا و دستورالعملھای 
اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه 

و  ٣٨و  ٣٥،٣٦دستورالعمل ھای شماره، 
این معاونت با ھدف  ٢،٣بخشنامه ھای شماره

رعایت اصل تساوی دستمزد در قبال کار ھم 
ارزش و رفع ھرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه 

  »عیض ھای مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.تب
آنچه از این حکم برمی آید اینست که این 
دستور العمل ھا و بخشنامه ھا به کلی 
تضمین کننده رفع ھر گونه نابرابری و تبعیض به 

بابررسی جداگانه   ویژه در قرارداد ھا ھستند
  ھریک گستره این ضمانت ھا را دریابیم:

ناشی از اقامه  ٣٥ه صدور دستور العمل شمار
دعاوی مبنی بر سفید امضا بودن قراردادھای 
کار از سوی کارگران در ھیات ھای حل اختالف 
بوده است که اساسا به پدید آمدن شکلی از 
عدم امنیت شغلی در روابط کار انجامیده است، 
و این بخشنامه برای وحدت رویه در ھیات ھای 

اتی را حل اختالف در برابر این دعاوی دستور
صادر کرده است . این بخشنامه به امضای 
معاونت روابط کار آقای ھفده تن رسیده است 

  در مقدمه آن آمده است:
"احتراما ،با توجه به اینکه از جمله مھمترین 
دالیل اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار سند 
است، و نظر به ابھامات و رویه ھای متفاوتی 

اسناد  ص پذیرشکه در این مراجع در خصو
لذا دستور العمل ذیل  وجود دارد سفید امضاء

برای ایجاد وحدت رویه در اجرا ابالغ می 
  گردد".*

در اجرای ماده  ٣٦موضوع دستور العمل شماره 
قانون کار و ملھم از  ٤١و تبصره یک ماده  ١٨

سارمان بین المللی  ١٠٠مقاوله نامه شماره 
دستمزد کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت 

  ...و به منظور برقراری عدالت 
   ١٣ادامه در صفحه 

  



 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ۶۵ شماره    

  ... بخشنامه یا الیحه
  ١٢ادامه از صفحه 

مزدی و تساوی مزدی برای کار ھم ارزش 
در شرایط یکسان ، ضوابط مربوط به 
اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد 
پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص 

قیقی یا حقوقی را مورد توجه قرارداده ح
است. تاریخ صدور ھر دو دستور العمل 

و به امضای معاون    ٩/١٠/١٣٩٢ھای باال 
  است .**   روابط کار

که درتاریخ  ٣٨دستور العمل شماره 
صادر شده است و نشان  ٢/١٢/١٣٩٣

می دھد که در اجرای قرارداد ھای کار در 
 شرکت ھای پیمانکاری تامین نیروی
انشانی قانون کار نقض شده است 
تاکیدی است بر رعایت تمامی مواد قانون 
کار در عقد پیمان ھا بین سه طرف پیمان 
دھنده، پیمان کار و کارگر. به اعتبار 
شرایط صدور این دستور العمل ھا از 
سویی و تاریخ برقراری روابط کار خارج از 
روند معمول آن بین کارفرمای واقعی و 

ز شروع رواج قرارداد ھای موقت کارگران ا
می توان دریافت که تا چه میزان مقررات 
کار در باره تعیین دستمزد ھا نقض 

به دیگر سخن فارغ از    گردیده است
ھرگونه تعھد در اجرای قانون و نقض 
مقررات، قرارداد ھای یک طرفه و سفید 

  رواج داشته و دارد.   امضا
تالش درجھت تحقق اھداف مندرج « ـ٢
(سیاست  ١٢٢ر مقاوله نامه شمارهد

به منظور کمک به رشد و   اشتغال)
توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و 
اشتغال ناقص و اھتمام جدی در راستای 

  »تقویت اشتغال کامل و مولد.
به این مقاوله  ١٨/٢/١٣٥١ایران در تاریخ 

نامه پیوسته است و متعھد به اجرای آن 
م این است بر ھمین اساس در بند دو

قلمرو و وظایف و مسئولیت  نیز   بخشنامه
ھای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است در این مقاوله نامه چنین آمده 

  است:
"با توجه به این که اعالمیه فیالدلفیا برای  

المللی کار تعھد رسمی در  سازمان بین
زمینه کمک و مساعدت به اجرای 

کامل و  ھای مربوط به ایجاد اشتغال برنامه
باال بردن سطح زندگی ملل مختلف 

شناسد، و این که مقدمه اساسنامه  می
سازمان جلوگیری از بیکاری وتأمین مزد و 

نظر قرار داده  امرار معاش متناسب را مورد
  است."

با توجه به این که بنا به مفاد اعالمیه  
المللی کار موظف  فیالدلفیا سازمان بین

اقتصادی و  است آثار و نتایج سیاستھای
بررسی  مالی را بر روی سیاست اشتغال

کند، و این امر باید با توجه به این ھدف 
تمام انسانھا  اساسی که به موجب آن "

صرفنظر از نژاد معتقدات یا جنسیت خود 
معنوی آزاد دارند و  حق پیشرفت مادی و

باید از تأمین اقتصادی و امکانات مساوی 
  برخوردار باشند" انجام گیرد.

با توجه به این که اعالمیه جھانی حقوق  
کند که ھر شخص  بینی می بشر پیش

حق داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در 
باید  شرایط منصفانه و رضایتبخش دارد و
  در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ھا و  نامه با در نظر گرفتن مفاد مقاوله 
المللی که  ھای موجود بین نامه توصیه

ً با سیاست اشتغال ارتباط دارند مس تقیما

راجع به  نامه نامه و توصیه به خصوص مقاوله
نامه  توصیه ١٩٤٨ایجاد اداره کاریابی مورخ 

ای مورخ  مربوط به ھدایت حرفه
ای  نامه مربوط به آموزش حرفه توصیه  ١٩٤٩

نامه و  ھمچنین مقاوله  و ١٩٦٠مورخ 
ل و نامه راجع به رفع تبعیض در اشتغا توصیه

  .١٩٥٨حرفه مورخ 
با توجه به این که مفاد این اسناد باید در  

المللی ناظر به تأمین رشد و  سیاست بین
توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و 

انتخاب شده باشد  مولد اشتغالی که با آزادی
  ای را اشغال کند. جای برجسته

پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش  
ط به سیاست پیشنھادات مختلف مربو

ھشتمین موضوع دستور دوره  اشتغال (
این  اجالسیه) و اخذ تضمین به این که
نامه  پیشنھادات به شکل یک مقاوله

المللی درآید. در روز نھم ژوییه یک ھزار و  بین
نامه زیر را به  نھصد و شصت و چھار مقاوله

سیاست اشتغال  نامه راجع به  نام مقاوله
  کند. ) تصویب می١٩٦٤(
ساسی ترین موارد اجرایی این مقاوله نامه ا

  نیز چنین است
به منظور تشویق رشد  - ١ - ١ماده  

تأمین  –اقتصادی و باال بردن سطح زندگی 
نیازمندیھای مربوط به نیروی انسانی و حل 

عضو باید به  مسأله بیکاری و کم کاری ھر
عنوان یک ھدف اساسی سیاست فعالی را 

کامل و مولد که با در زمینه ایجاد اشتغال 
آزادی انتخاب شده باشد، اعالم و دنبال 

  نماید.
این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد -  ١- ٢

  زیر باشد:
برای ھمه اشخاص آماده خدمت و  -الف  

  جویای کار امکان اشتغال وجود داشته باشد.
کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است  - ب 

  تولیدکننده باشد.
نتخاب شغل به طوری که ھر آزادی در ا -پ 

 -رنگ  - کارگر بدون توجه به نژاد 
عقیده سیاسی وابستگی  - جنس  مذھب

امکانات را  ملی و منشاء اجتماعی تمام 
برای تحصیل تخصص الزم برای داشتن شغل 
مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت خود 

  در اختیار داشته باشد.
و  این سیاست باید با توجه به مرحله -١- ٣

سطح پیشرفت اقتصادی و ھمچنین روابط و 
محاسبات موجود بین ھدفھای اشتغال از 

ھدفھای اقتصادی و  یک طرف و سایر
اجتماعی از طرف دیگر اتخاذ شود و به 
وسیله روشھایی به مورد اجرا گذاشته شود 

ھای ملی  که منطبق با شرایط و ھدف
  »باشد.

متاسفانه در تمامی سال ھا ی پس از 
این مقاوله نامه رعایت نشده است،  انقالب

و این یکی از موارد نقض آشکار تعھدات بین 
بی توجھی به    المللی است که از رھگذر

آن از سوی مسووالن از یک سو و نمایندگان 
کارگران در تشکل ھای رسمی از سوی 
دیگر ھمواره نسبت به آن به بھانه ھای 

 ٤١گوناگون با وجود نوعی بازتاب آن در ماده 
  قانون کار از اجرای آن خودداری شده است.

ساماندھی و توانمندسازی تشکل «  ـ٣
ھای کارگری و کارفرمایی از طریق اصالح 
آیین نامه ھای موجود، در راستای فراھم 
نمودن بسترھای الزم به منظور الحاق به 

(آزادی انجمن ھا و  ٨٧مقاوله نامه ھای
(حق تشکل و  ٩٨حمایت از حق تشکل) و 

ذاکره جمعی) با ھدف ارائه خدمات م
مھارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به 

  »جامعه کارگری و کارفرمایی.
برابر با امضای تفاھم  ١٣٦٣از پاییز سال  

نامه وزارت کار با شرکای اجتماعی در 
در قانون کار  ٩٨و  ٨٧مقاوله نامه ھای    باره

از طریق اصالح فصل ششم این قانون، 
پذیرفته است که به این  جمھوری اسالمی

مقاوله نامه ملحق شود، متاسفانه این امر به 
تعویق افتاده است. گو اینکه این دو مقاوله 
نامه از مقرراتی است که ھمه دولت ھای 
عضو سازمان بین المللی کار تحت عنوان 
مقاوله نامه ھای بنیادین الجرم و ناچار از 
اجرای آنند اما مغایرت ھای جدی فصل 

قانون کار با این دو مقاوله نامه مانع از  ششم
آن شده است تا از راه ایجاد تشکل ھای 
کارگری آزاد و مستقل کارگران بتوانند در برابر 
مقررات زدایی از روابط کار مقاومت کنند و از 
راه کوشش ھای دسته جمعی آن دسته از 
مواد قانونی و آیین نامه ھا و دستور العمل 

با حقوق کار شناخته شده  ھایی را که مغایر
است راملغی و یا اصالح کنند. این مھمترین 
حلقه در روابط کار است که ناتوانی آن موجب 
مقررات زدایی و ستم ناشی از آن به کارگران 

   شده است.
آنچه در مورد بند سوم بخشنامه به تردید 
ھای موجود می افزاید عباراتی است که به 

آمده است .  ٨٧مه منظور الحاق به مقاوله نا
چرا دولت این اجازه را به خود داده است و 
می دھد تا از طریق آیین نامه ھا و یا اصالح 
آنھا به سازماندھی و توانمندسازی تشکل 
ھا بپردازد؟ این اقدام طراحی شده دولت خود 
نافی مقاوله نامه بین المللی است چرا که 
این مقاوله نامه به آزادی ایجاد تشکل رای 
داده است و ھرگونه دخالت دولت در ایجاد و 
ساماندھی و توانمندی تشکل ھا دخالت 
آشکار در امور آنھاست . دولت تنھا وظیفه 
دارد که موانع موجود بر سر راه ایجاد این 
تشکل ھا را از میان بردارد. دخالت گری دولت 
و احزاب سیاسی و نھاد ھای قدرت در ایجاد 

ای جز آنچه تشکل ھای کارگری نتیجه 
گسترش مقررات زدایی و  تاکنون موجبات

ایجاد ناامنی در محیط ھای کار و تولید و در 
غلطیدن کارگران به فقر مطلق را فراھم کرده 

  است، را ببار نخواھد آورد.
بسترسازی جھت الحاق به مقاوله نامه « ـ٤

(خاتمه اشتغال) و توصیه  ١٥٨شماره 
یت حمایت از با توجه به تاثیر و اھم ١٦٦نامه

کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در 
  »ایجاد و برقراری امنیت شغلی.

این مقاوله نامه در مورد کلیه رشته ھای 
کاربرد   فعالیت اقتصادی و کلیه نیروھای کار،

دارد و چگونگی خاتمه کار را مقرر می کند. 
این مقاوله نامه آنچه در این  ٤طبق ماده 

ز اھمیت است اینکه خاتمه مقاوله نامه حائ
اشتغال نیازمند دلیل موجھی است که در 
ارتباط با توانایی کارگر یا براساس مقتضیات 
اجرایی کارگاه، نھاد یا خدمت وجود داشته 

این مقاوله نامه موارد زیر دالیل  ٥باشد. ماده 
موجھی برای خاتمه اشتغال محسوب نمی 

  شود:
ر فعالیت الف) عضویت در اتحادیه یا شرکت د

ھای اتحادیه ای در خارج از ساعت کاری با 
  موافقت کارفرما در چارچوب ساعت کاری

ب) جویای کار بودن یا فعالیت کردن یا داشتن 
  سابقه فعالیت با عنوان نمایندگان کارگران

پ) داشتن سابقه شکایت یا مشارکت در 
جریاناتی علیه کارفرما مشتمل بر ادعای 

ررات یا متوسل شدن یه تجاوز به قوانین و مق
  ... مقامات صالحیت دار اداری

  ١٤ادامه در صفحه 



  

   ١۴ صفحه  ۶۵ شماره    

  ... بخشنامه یا الیحه
  ١٣ادامه از صفحه 

ت) نژاد، رنگ، جنسیت، وضعیت تاھل، 
مسوولیت ھای خانوادگی، بارداری، 

  مذھب، عقیده سیاسی، ملیت
  ث) غیبت از کار در ایام مرخصی زایمان

غیبت متوالی به  ٦ھمچنین در ماده 
واسطه بیماری یا صدمات دلیل موجھی 
برای خاتمه اشتغال محسوب نمی شود 

دارای گواھی پزشکی و غیبت موقت که 
داشته باشد نیز دلیلی برای خاتمه کار 

  نیست.
این مقاوله نامه می گوید نباید به  ٧ماده 

اشتغال یک کارگر خاتمه داد بدون اینکه 
فرصتی برای دفاع از خود در مقابل ادعای 
صورت گرفته به دالیل مربوط به عملکرد و 
شیوه کار پیدا کند، مگر اینکه کارفرما 

به شکل موجھی که انتظار می رود  نتواند
  این فرصت را فراھم آورد.

در ادامه موادی در باره رویه دادخواست 
علیه خاتمه اشتغال، عادالنه بودن خاتمه 
اشتغال، خاتمه اشتغال بواسطه 
تکنولوژیکی، اقتصادی و زیر بنایی که 
نیازمند اعالم وضعیت ناگزیر این خاتمه به 

مختلفی مقرر مقامات ملی است در مواد 
  گردیده است.

با این شرایط یکی از بحران ھای جدی  
فسخ قرارداد ھای یک جانبه موجب 

بسترسازی جھت الحاق «گردیده است تا
" از سوی وزیر ١٥٨به مقاوله نامه شماره 

  کار در بخشنامه گنجانده شود.
 ١٧٨اجرای کامل و دقیق مواد « ـ٥
مندرج درفصل یازدھم قانون  ١٨٠و١٧٤،

با ھدف تضمین حق ایجاد تشکل،  کار
منع تبعیض در پرداخت دستمزد، بویژه 
نابرابری ھای مزدی مرتبط با نوع قرارداد 
استخدامی و ھمچنین تاکید بر اجرای به 
موقع آرای قطعی و الزم اجرای مراجع 

  »حل اختالف.
بخشنامه که به  ٥*مواد مندرج در بند 

پیوست می آید نیز از مجموعه مقرراتی 
ت که تا کنون به فراوانی نقض شده اس

اند مواردی چون اخراج کارگرانی که 
داوطلبانه به تشکل ھای مستقل پیوسته 
اند، و یا کارگرانی که به دالیلی از دریافت 

کار برابر محروم شده    مزد برابر در مقابل
یا کارگران نوجوان   اند از جمله زنان کارگر

تامینئ برای    و دانشجو و یا کارگرانی که
شغل ناچار از دریافت مبالغ مزدی کمتر از 
مزد مصوب شده اند، گروه دیگری از 
موجبات عدم امنیت شغلی را فراھم 

    کرده است
گسترش و تقویت آموزش ھای فنی « ـ٦

حرفه ای با توجه به نیازھای بازارکار و 
آموزش و مھارت افزایی پیوسته نیروی 
کار، از طریق کاربرد سیستم ھای 

به   )lifelong learning( دگیری تمام عمریا
منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت 
ھای کارگران با تحوالت فنی و اقتصادی 

  »بازارکار.
فصل پنجم قانون کار به سبب مقررات 
زدایی از آن تحت تاثیر "شیوه نامه استاد 
شاگردی نوین" در مجموع از قانونی 

در  مترقی و توسعه گرا به فصلی تزیینی
قانون کار تبدیل شده است. این فصل 
شامل ھمه مواردی است که مستقیما 
در خدمت توسعه انسانی قرار می گیرد، 
و موجب رشد توانمندیھای فنی و حرفه 
ای کارگران متناسب با نیاز ھای بازار کار 

قابلیت اجرایی دارد. مواد این فصل کامال در 
خدمت یادگیری در ھمه حال خواھد بود و 

تاسفانه در دولت دھم به کلی از مناسبات و م
روابط کار نادیده گرفته شد و با تصویب شیوه 
نامه استاد شاگردی و اجرای آن در دولت 
یازدھم این فصل از قانون ھم به تیغ تیز 
مقررات زدایی گرقتار آمد. از جمله تردید ھای 
جدی که به بخشنامه مورد نظر وجود دارد 

در حرف و عمل  تناقض آشکاری است که
مسوولین وزارت کار به ویژه وزیر مربوطه در این 
مورد دیده شده است. ھجم اعتراضات به طرح 
استاد شاگردی و حتی بردن شکایت از جانب 
منتقدین این شیوه نامه به سازمان بین 
المللی کار و بی توجھی دستگاه وزارتی به 
این اعتراضات با شعار گسترش سیستم 

عمر و تقویت آموزش ھای فنی  یادگیری تمام
و حرفه ای و مھارت افزایی با رعایت سایر بند 
ھای این بخشنامه و ھمچنین اختصاص دوره 
کارورزی بدون مزد و مزایا برای دانشجویان 
فارغ التحصیلی که به بازار کار ورود می 

ھمخوانی ندارد و در تضاد با یکدیگر  کنند؛
یی نظیر است. بدو ن الغای دستور العمل ھا

طرح ارتجاعی اشتاد شاگردی این بند از 
  بخشنامه ھیچگاه اعتبار نخواھد یافت.

انجام پیمایش ھای ملی درخصوص  «ـ ٧
به   )Survey of Working Life( زندگی کاری

منظور تھیه اطالعات جامع آماری در زمینه 
اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادھای 

انعطاف موقت) و سنجش سالیانه سطح 
پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، 
به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری ھای 

  »مبتنی برپیش بینی.
 - اصالح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری« ـ٨

صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به 
استانداردھای بین المللی و حقوق بنیادین کار 

  »کار. و با ھدف صیانت از نیروی
شاید بتوان گفت بند ھشتم بخشنامه یکی از 

درستی و  مھمترین متر و معیار ھای سنجش
واقعی بودن بخشنامه امنیت شغلی است. 
چرا؟ دو دلیل برای این عیار سنجی وجود 

یکم اینکه مناطق آزاد تجاری که به بھانه  دارد،
ھایی از جمله ایجاد اشنتغال بنا گردیدند با 

ات اشتغال نیروی انسانی، استفاده ازمقرر
بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد عمال 
بخش ھای مھمی ازقانون کار از روابط و 
مناسبات کار در این مناطق حذف شد، و 
کارگران ضمن از دست دادن بخش قابل 
توجھی از حقوق قانونی خود به دلیل عقد 
قرارداد ھای اسارتبار بدون نظارت و بازرسی 

داشتن حق تشکل یابی در معرض  کار و بدون
  استثمار شدید صاحبان سرمایه قرار گرفتند. 

دولت یازدھم در جمھوری اسالمی  دیگر اینکه
الیحه یک فوریتی "ایجاد مناطق آزاد تجاری و 

در تاریخ چھاردھم تیر  ویژه اقتصادی جدید" را
تقدیم مجلس می کند. بنا به  ١٣٩٥ماه 

ی نفت و گزارش شانا (شبکه اطالع رسان
منطقه  ٧رئیس جمھوری، الیحه ایجاد    انرژی)

منطقه ویژه اقتصادی  ١٢آزاد تجاری، صنعتی و 
را برای طی تشریفات قانونی به مجلس 

براساس این   شورای اسالمی تقدیم کرد.
شود در  الیحه به دولت اجازه داده می

استانھای گلستان (اینچه برون)، ایالم 
، سیستان و (مھران)، اردبیل (اردبیل)

بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، 
مریوان)، ھرمزگان (جاسک)، بوشھر (بوشھر)، 
منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده 

رسد  ھایی که به تصویب ھیئت وزیران می
تواند در  ھمچنین دولت می ایجاد کند.

استانھای فارس (فسا)، یزد (ابرکوه، میبد)، 

ه و بویراحمد زنجان (زنجان)، کھگیلوی
(گچساران)، آذربایجان غربی (سرو، ارومیه)، 
خراسان رضوی (خواف، قوچان)، لرستان 
(خرم آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفھان 
(شاھین شھر) منطقه ویژه اقتصادی و در 
استان البرز (ساوجبالغ) منطقه ویژه 

و مجلس شورای  اقتصادی دارویی ایجاد کند.
یک  ٢٦/٤/١٣٩٥اسالمی در روز شنبه 

فوریتی بودن این الیحه را به تصویب می 
رساند. در صورت تصویب این الیحه باز ھم 
مقررات اشتغال نیروی انسانی در روابط و 
مناسبات مناطق جدید حاکم خواھد شد که 

وسیعتری از لغو   گستره این خود به
این مقررات در   کار دامن می زند .   مقررات
مقررات «ن تحت عنوا ٣/٨/١٣٧٣تاریخ 

اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین 
صنعتی  -اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

تصویب و به تایید » جمھوری اسالمی ایران
رییس جمھور وقت رسیده است. شاکله این 
مقررات چیزی حتی کمتر از الیحه "اصالح" 
قانون کار پیشنھادی دولت به مجلس است. 

کار در این  فصول و مواد بسیاری از قانون
مقررات وجود ندارد عمده ترین موضوع آن 
براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست 
ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار 
پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا ھم 
بھر عھده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما 
می گذارد اما ھیچ سخنی در باره حداقل 

حه وجود ندارد. در این دستمزد در این الی
مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری 

.در تمامی این مقررات کارگران حق    نیست
  داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختالف

در روابط کار در نھایت با توافق کارفرما حاصل 
حتی درصورتی که رای به  می گردد.

بازگشت کارگر داده شود کارفرما مخیر است 
ش آن سر باز زند .مرخصی سالیانه در از پذیر

این مقررات به بیست روز کاھش یافته است. 
نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق 

مقررات بین المللی  طرفین تعیین می شود.
مانند مقاوله نامه ھا و توصیه نامه ھا در این 
مقررات الرم االجرا نیستند و تنھا گفته شده 

  )٥١د (ماده است الزم الرعایه ھستن
آیا بخشنامه امنیت شغلی ھمراه با امنیت 
سرمایه گذاری و تولید از آن حد توانمندی و 
برش و قاطعیت برخوردار است تا بتواند ضمن 
حذف سیاست ھای مقررات زدایی به تامین 
فراگیری و تمام شمولی قانون کار در سراسر 
ایران عینیت بخشد؟ آیا با این بخشنامه 

تواند در عمل قانون حمایت از  قانون کار می
  ھر کارگر در ھر نقطه از ایران باشد؟

نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد  ـ٩
شرکت ھای پیمانکاری، باالخص در زمینه 
رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین 
ایمنی و تائید صالحیت ایمنی پیمانکاران و 
ھمچنین فراھم نمودن بسترھای الزم جھت 

(بنگاه ھای  ١٨١قاوله نامه شمارهالحاق به م
  کاریابی خصوصی)

ساماندھی قراردادھای موقت در  ـ١٠
مشاغلی که ماھیت مستمر دارند و 
ھمچنین ضابطه مندکردن قراردادھای کار پاره 
وقت و جلوگیری از سوء استفاده ھای 
احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به 

و (کار پاره وقت)  ١٧٥مقاوله نامه شماره 
باالخص با توجه به تاکید  ١٨٢توصیه نامه

سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی، 
مبنی برتوسعه فعالیت ھای پاره وقت و 

  ... مشارکتی.
   ١٩ادامه در صفحه 

  



  
  

 
         

  

  ١٥ صفحه  ۶۵ شماره    

بنا به تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی 
گویند که اجناس و کاالھا را روی پشت  می

توان  کنند. و یا می و یا کول خود حمل می
طور توضیح داد که کولبر در مناطق  این

شود  ُکردنشین ایران به کسی گفته می
که جھت امرار معاش و رھایی از بیکاری 

ٔه صفر مرزی با بستن بار بر پشت در نقط
خود، اقدام به انتقال کاال و عبور دادن آن از 

ھا در قبال  کنند. آن ھای مرزی می پاسگاه
کنند.  این کار دستمزد ناچیزی دریافت می

ای برای انتقال  این کولبران، تنھا، وسیله
کار از نیروی  کاال ھستند، و برای این

 گذارند. جسمی خود مایه می
بری شغلی مطلوب و به باب طبع کول

کولبران ھم نیست، بلکه آنھا تنھا از روی 
ھای شغلی دیگر به  اجبار و نبود فرصت

ھا عالوه  آورند. آن این شغل کاذب روی می
بر تقبل مسئولیت باری که بر دوش 

کشند، باید کیلومترھا راه را تا رسیدن  می
به مقصد بپیمایند و خطر جانی این راه را 

لحظه شاید نیروھای نظامی و  که ھر
انتظامی به کمین آنھا نشسته باشند، به 

  جان بخرند.

البته تنھا نیروھای نظامی ایران عامل 
تھدیدی برای کولبران نیستند، بلکه 

ھای برجای مانده از دوران جنگ و  مین
وضعیت آب و ھوایی منطقه نیز برای آنھا 

کند. بارھا کولبران قربانی  ایجاد خطر می
اند، و یا براثر سرما و حتی  ھا شده ینم

اند. برخی از آنھا که  بھمن جان باخته
اند به دلیل  آور خانواده بوده زمانی نان

ناقص العضو بودن به مشکلی برای 
اند. برخی از زخمی  خانواده نیز تبدیل شده

شدگان و آسیب دیدگان کولبری، براثر 
پیمایند عضوی  حوادث مسیر راھی که می

  دھند. ن خود را از دست میاز بد

نیروھای نظامی به ویژه نیروھای انتظامی 
بدون ” مبارزه با قاچاق کاال“به بھانه 

ھای  عالمت دادن و در نظر گرفتن شرط
تیراندازی، کولبران مرزی را ھدف تیراندازی 

  دھند. قرار می

قانون بکارگیری اسلحه از  ٣براساس ماده 
ای سوی نیروھای نظامی، تنھا نیروھ

توانند از اسلحه  نظامی در صورتی می
استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد، 
و یا متھم قصد کشتن نیروھای نظامی را 

این قانون آمده  ٣در تبصره  داشته باشد.
ای  است: نیروھای نظامی به ھیچ شیوه

توانند برای اولین بار متھم را ھدف  نمی
  شلیک مستقیم قرار دھند.

حقوقدانان بر این باورند، با کارشناسان و 
استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، 

  شلیک به کولبران ُکرد نقض قوانین است.

اند: اگر فردی سرنشین  و در این باره گفته
یک خودرو باشد، ابتدا باید الستیک 
ماشین را ھدف گلوله قرار داد و سپس 
راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری 

ده که نیروھای نظامی این موراد دیده ش
 ً مادٔه قانونی را رعایت نکرده و مستقیما
سرنشینان خودرو را ھدف تیراندازی قرار 

  دھند. می
اگر ھریک از مفاد قانونی مندرج در قانون 
بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و 

” قتل عمد“رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان 
  شود. محسوب می

شته کلیه موارد مرگ در طی چند سال گذ
” غیرعمد“و ” شبه عمد“کولبران ُکرد به صورت 

اند  تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده
ھای شغلی، عدم  که به سبب نبود فرصت

ھای  گذاری دولتی و بیکاری در استان سرمایه
غربی و کرمانشاه،  ُکردستان، آذربایجان

طر شھروندان ُکرد به ویژه جوانان به شغل ُپرخ
کولبری روی آورده که در بسیار موارد توسط 
نیروھای نظامی ھدف شلیک مستقیم قرار 

  گیرند، که مرگ کولبر را نیز درپی دارد. می
با استناد به آمار ثبت شده در مراكزحقوق 

آژانس خبررسانی ُکردپا، از   بشري ھمچون
ابتدای به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید 

تا پایان  ٩٢اه تاکنون (دوازدھم مردادم
کولبر ُکرد در استان  ١٥٦)، ٩٥شھريورماه 

ُکردستان براثر شلیک نیروھای نظامی حکومت 
  اند. اسالمی ایران کشته و زخمی شده

کولبر کارگر کشته و  ۵٨مجموع  ١٣٩۴در سال 
 ٢٩نفر از آنان کشته و  ٢٩اند که  زخمی شده

  اند. تن دیگر زخمی شده
کولبران، دو شدن  در جریان کشته و زخمی

ساله براثر شلیک مستقیم نیروھای  ١٧کولبر 
  اند. نظامی کشته شده

نحوه کشته و زخمی شدن ُکولبران در مناطق 
  ُکردنشین ایران

کشته شدن این کولبران با شلیک مستقیم   ـ ١
  باشد. نیروی انتظامی می

 انفجارمین -٢

ـ سقوط به داخل رودخانه درپی تعقیب ٣
  امیوگریزازنیروھای انتظ

پرت شدن ازکوه و قاطر درپی تیراندازی   ـ ٤
  نیروھای انتظامی

  ـ سرمازدگی٥

  ـ غرق شدن٦

  ـ سکته درحین کولبری٧

  ـ زخمی شدن براثرضرب وشتم وتیراندازی٨

  تصادف  ـ ٩

ـ خودکشی کولبر بر اثر گرفته شدن کاالی ١٠
  گرفته شده

گذشته گزارش ھای مبنی بر انفجار   ماه٦طی 
ران توسط نیروھای امنیتی مین و کشتن کولب

انتظامی حکومت جمھوری اسالمی 
صورت گرفت که به مختصر در ذیل آمده  ايران

  است:
ماه در  شنبه، یکم فروردین ـ عصر روز یک

نام  ی مرزی شھر نودشه و در مکانی به منطقه
و دشت“ ساله به نام رستم  ۴۴کولبری ” ھان

  دھد. رستمیان فرزند نصرالدین جان می

ماه، عبدالخالق غفاری  اه ھفتم فرودینـ شامگ
از توابع ” انجینه“فرزند ابوبکر اھل روستای 

شھرستان بانه که در مناطق مرزی بانه 

مشغول کولبری بوده ھنگام عبور از 
غرق و جان خود را از ” چومان“رودخانه 

  دست داد.
ـ از سرنوشت پشتیوان نھرویی جوان 

وابع از ت” آرمرده“کولبرُکرد اھل روستای 
شھر بانه پس از بازداشت توسط نیروھای 

  ای ابھام قرار دارد. امنیتی در ھاله

نیروھای امنیتی، پشتیوان نھرویی را به 
ھمکاری و ارتباط با یکی از احزاب ُکرد “

متھم ” اپوزیسیون حکومت اسالمی ایران
شود، این کولبر ُکرد  اند. گفته می کرده

 ھنگام تعقیب و گریز نیروھای نظامی
حکومت اسالمی ایران دچار این حادثه 

  شده است.

ماه  ، بیست و نھم اردیبھشت٢١ـ ساعت 
در مرز پیرانشھر تعدادی کولبر منطقه با 

شوند.  کمین نظامیان حکومتی مواجه می
روی کاسبکاران،  در حادثه تیراندازی به

بریک  ساله به نام عباس آتش ٢٨جوانی 
  سپارد. در دم جان می

اردیبھشت ماه، یک  ١٣ه ـ روز دو شنب
محمود “به نام ” اشنویه“شھروند کرد اھل 
فرزند ابراھیم به علت ” صوفی محمودی

انفجار مین یکی از پاھای خود را از دست 
  داد.

صوفی محمودی، ساکن روستای 
باشد که به  ساله می ۴٠و ” شاوانه“

ھنگام حضور در مناطق مرزی اشنویه دچار 
  حادثه گردید.

ماه انفجار  یزدھم اردیبھشتـ ظھر روز س
یک قبضه مین بجای مانده از دوران جنگ 

ی ایران ـ عراق، مجروحیت شدید  ساله ٨
  ای را درپی داشت. ساله ٢۴دختر 

” ھاجر واحدی“ھویت این قربانی 
باشد که حادثه به قطع پای چپ از  می

  ی مچ انجامیده است. ناحیه

 ٢٢ـ ھمچنین در روز چھارشنبه 
، گرمان امینی فرزند ١٣٩۵ ماه اردیبھشت

ساله، اھل روستای دشوان از  ٣۶وحدت 
توابع شھرستان سلماس به ھمراه 

ساله، کریم  ٣٣برادرش رحیم امینی 
ساله، کوھزاد  ٣٨اطمانی فرزند فرزامی 

ساله و صمد گل  ٢۶اطمانی فرزند افروز 
ساله ھدف  ٢٩محمدی فرزند علی 

 تیراندازی مستقیم نیروی سپاه پاسداران
  قرار گرفتند.

یک منبع مطلع با اعالم این خبر در گفتگو 
درپی این “با گزارشگر ھرانا گفت: 

تیراندازی گرمان امینی در دم جان باخت و 
چھار شھروند دیگر به شدت زخمی 

ھا به بیمارستان شھرستان  شدند. زخمی
سلماس منتقل شدند. وضعیت آنھا وخیم 

  ”است.

کولبران، شدن  در جریان کشته و زخمی ـ 
ساله براثر شلیک مستقیم  ١٧دو کولبر 

  اند. نیروھای نظامی کشته شده
...  

  ١٦ادامه در صفحه 

 ١٣٩٥ش ماه اول سال آمار و ارقام كشتار سیستماتیك كولبران در ش

 احسان فتاحی



  
  
  
  
  

   ١۶ صفحه  ۶۵ شماره    

  ... آمار و ارقام 
  ١٥ادامه از صفحه 

خردادماه سال جاری دو  ١٧وشنبه ـ روز د
در » ده قوالستیر«کولبر کورد اھل 

نزدیکی شھر بانه، در کمین نیروھاى 
سختی  انتظامى این ناحیه افتاده و به

  شوند. مجروح می

ـ سپاه پاسداران به خاک جنوب 
کوردستان تجاوز نموده و شمارى از 

کاران را ھالک  ھای کولبران و کاسب اسب
ار پنجوین در این مورد کند. فرماند می
گوید مقام باالتر را در جریان این  می

  اتفاقات گذاشته است.

ھای لطیف علیخانی و  ـ دو کولبر ب نام
رئوف علیخانی براثر شلیک مستقیم 
نیروھای نظامی ایران در مرز سردشت 

  جان خود را از دست دادند

ـ یک کولبر کورد به نام رسول درویشانی 
دو روز قبل توسط  مشھور به جالل که

نیروھای انتظامی حکومتی اسالمی 
زخمی شده بود، به علت جراحات وارده 

 ۵٨مجموع  ١٣٩۴فوت نمود. در سال 
اند که  کولبر کارگر کشته و زخمی شده

تن دیگر زخمی  ٢٩نفر از آنان کشته و  ٢٩
  اند. شده

ماه در شھرستان  ـ دریازدھم اردیبھشت
ھای  در کوه” کول“دیواندره دو جوان اھل 

اطراف این روستا جان سپردند. ھویت این 
دو جوان، سید رضا حسینی و سید 
جمیل حسینی اعالم شده است. بنابه 

و  ٢٣گزارشات انتشار یافته، این دو جوان 
ساله عصر روز جمعه گذشته پس از  ٢۴

ھای اطراف منطقه  عازم شدن به کوه
آوری گیاھان خوراکی، جان  جھت جمع
  اند. داده ست خود را از د
ماه  بیست و نھم اردیبھشت ٢١ـ ساعت 

در مرز پیرانشھر تعدادی کولبر منطقه با 
شوند.  کمین نظامیان حکومتی مواجه می

روی کاسبکاران،  در حادثه تیراندازی به
بریک  ساله به نام عباس آتش ٢٨جوانی 

  سپارد. در دم جان می

ماه انفجار یک قبضه  ـ سیزدھم اردیبھشت
ی  ساله ٨ای مانده از دوران جنگ مین بج

 ٢۴ایران ـ عراق، مجروحیت شدید دختر 
ای را درپی داشت. ھویت این  ساله

باشد که  می” ھاجر واحدی“قربانی 
ی مچ  حادثه به قطع پای چپ از ناحیه

  انجامیده است.

اردیبھشت ماه، یک  ١٣ـ روز دو شنبه 
به نام ” اشنویه“شھروند کرد اھل 

فرزند ابراھیم ” ودیمحمود صوفی محم“
به علت انفجار مین یکی از پاھای خود را 

  از دست داد.

ـ یکم خردادماه شماری از کولبران 
ی نیروھای مسلح  سردشتی مورد حمله

حکومتی قرار گرفتند. در تیراندازی 
ساله بنام  ٣٠مأموران سپاه، کولبری 

محسن محمدگویژی از ناحیه ران پای 
  .شود  راست به شدت زخمی می

خرداد جسد یک کولبر کورد در  ٢٢ـ 
ارتفاعات مرزی شھرستان ارومیه و در 
محلی موسوم به چھل میر شھیدان 

ماه قبل  ۶کشف شد. این کولبر بیش از 
ھای منطقه مرزی  در حین عبور از کوه

شرق و شمال کوردستان دچار کوالک و 

شود. کامران پور سمویان  ریزش بھمن می
  است.باخته  ھویت کولبر جان

فروردین ماه، یکی از کارگران ٧ـ درتاریخ 
شھرداری مھاباد عصر روز گذشته، ھفتم 

ماه، درپی انفجار ناشی از مین از  فروردین
ناحیه پا زخمی شد. انفجار مین در حین 

این شھر روی ” خیابان ساحلی“پاکسازی 
داده است. ھویت این شھروند ُکرد پژمان 

م ساله اعال ٢٢حسینی فرزند عثمان 
درباره ” ایرنا“شده، اما خبرگزاری حکومتی 

 ٨انفجار اعالم کرده که مین از بقایای جنگ 
  باشد. ساله ایران ــ عراق می

ساله در  ٣١خرداد یک شھروند  ١٧  ـ
نکرده در  پیرانشھر براثر برخورد با مین عمل

ی پا  ارتفاعات مرزی منطقه، از ناحیه پاشنه
برادر کولبر مجروح گردید. به دنبال قتل دو 

کرد در روستاھای گوی زلی از توابع شھر 
شده و این  سردشت حالت امنیتی اعالم

روستای تحت محاصره نیروھای انتظامی 
قرارگرفته است و ساکنین این روستا از 
ترس بازداشت مجبور به تخلیه این روستا 

  اند شده

» روستای آلواتان«دو برادر در سردشت و   ـ 
سو «تن دیگر در  یک شدند و  قربانی مین

در استان کرمانشاه اتفاق افتاده » مار
  است.

خردادماه در منطقه مرزی  ١٣شنبه  ـ پنج
از توابع شھر سردشت در » دشت وزنه«

ھنگام عبور یک تراکتور، مینی منفجر شد 
که در اثر آن دو برادر کشته شته و یکی ھم 

  شدت زخمی شده است. به

ه مریوان ــ ـ عصر یکم تیرماه در مسیر جاد
کار براثر شلیک مستقیم  کاسب ٣سقز، 

نیروھای مسلح حکومتی جان خود را از 
باختگان،  دست دادند. ھویت یکی از جان

ساله اھل روستای  ٣١یحیی خسروی 
  شده است. اعالم» کانی پری«
تیرماە ، بر اثر تیراندازی  ٢٤روز پنجشنب  ـ 

 نیروھای انتظامی ب کولبران، یک کولبر کرد
ب نام"درویش عادوی" فرزند "عادل" در 

  شھر سلماس زخمی شد.
تیرماە، کولبر دیگری ب  ١٩ـ عصر روز شنب 

نام "ھیدی اسماعیلی" در نزیکی روستای 
" از توابع آالن سردشت با کمین  س رگ "م
ھنگ مرزی این شھر روبرو و از ناحی کمر 

  شود. ب باال ب شدت مجروح می

درپی شلیک  تیرماهـ شامگاه روز پنجم 
مستقیم ھنگ مرزی سردشت در نزدیکی 

ای به نام  ساله ٤٠روستای "بزیله"، کولبر 
عزیز صداقت فرزند یوسف جان خود را از 

  دھد. دست می

ی جاری در مرز  ی ھفته شنبه ـ عصر روز سه
شھرستان سردشت و این بار در نزدیکی 
روستای "بیتوش" نیروھای حکومتی به 

کاسبکاران ُکرد شلیک سوی گروھی از 
ی آن دو شھروند ُکرد  کرده که در نتیجه

  زخمی شدند.
ھویت دو کاسبکار مصدوم؛ عبدهللا رسولی 

باشد که بنابه گزارش  و رسول رسولی می
خبرنگار ُکردپا، وضعیت عمومی عبدهللا 

  وخیم و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

نیز کولبری  ی جاری مرداد ماه ـ اوایل ھفته
نی به نام ھیدی اسماعیلی در حوالی جوا

روستای "مرگاسه" در منطقه آالن 
ی نظامیان قرار گرفت  سردشت ھدف گلوله

  و از ناحیه کمر به شدت زخمی شد.

غربی عالوه بر  ـ ھنگ مرزی سپاه آذربایجان
ھای  ھدف قرار دادن شھروندان ُکرد، اسب

بارکش کاسبکاران را نیز ھدف گلوله قرار 
ترین مورد از این اقدام  ر تازهدھد که د می

رأس اسب متعلق  ٢٠نیروھای نظامی، حدود 
به شھروندان ُکرد در تیراندازی شب گذشته 
در مرز سردشت تلف، و تعدادی نیز بھمراه 
  کاالی کاسبکاران توقیف و مصادر شده است.

شب ھجدھم مردادماه براثر برخورد یک  ـ نیمه
دستگاه  دستگاه خودروی مزدا دوکابین با یک

تویوتا لندکروزر در مسیر روستای دزلی از 
توابع بخش مرکزی شھرستان سروآباد، چھار 
  کولبر مرزی جان سپردند.

باختگان بنابه گزارشات رسیده  اسامی جان
 ٣٠عبارتند از؛ ((اسعد کریمی فرزند رحمان 

ساله،  ٤٢ساله، عدنان کریمی فرزند حسین 
مود ساله و مح ٥٣سعید ابست فرزند علی 

  ساله.)) ٤٠باخه فرزند کریم 
عبدهللا رسولی فرزند امین، آزاد یاسمنی ((

هللا رئیس شورای روستای  فرزند حبیب
ناخی، امید باخه فرزند علی، عبدهللا باخه  دره

فرزند علی، محمود نادریان فرزند محمد رضا، 
اسعد شریفی فرزند غفور، احمد ابست فرزند 

لھی و سعید، شورش ربانی فرزند عبدا
سوران النگون)) راننده تویوتا لندکروزر مصدوم 

  این تصادف ھستند.
سردشت نیروھای مسلح سپاه   در ـ 

پاسداران به روی کاروان کولبران ُکرد آتش 
  گشودند که مرگ یکی از آنھا را درپی داشت.
شلیک مستقیم به کولبران سردشتی در 

ساله با نام  ٣٣منطقه "آالن" بوده که جوانی 
  رسد. حافظی به قتل می سالم

ـ بیست و سوم مردادماه یک شھروند ُکرد در 
مناطق مرزی مرگور از توابع شھرستان ارومیه 
در کمین نیروھای مسلح سپاه قرار 
گرفت.ھویت این فرد غیرنظامی؛ رضا آینی از 

آباد" بخش سیلوانه  اھالی روستای "چریک
  باشد. می

و در گزارش ارسالی عنوان شده که او با د
گلوله از ناحیه لگن و شکم مورد اصابت قرار 

  گرفته .
یکی از سربازان پاسگاه انتظامی روستای   ـ

رشه" از توابع بخش خاوومیرآباد روز  "برده
شنبه، بیست و سوم مردادماه بر اثر اصابت 
 گلوله به ناحیه سر جان خود را از دست داد.

توسط فرد  (اسماعیل بسطامی فرزند فایق )
ی ناشناس مورد شلیک گلوله قرار یا افراد

  گرفته است.
براثر انفجار یک قبضه مین به جا مانده از  ـ 

ساله اورامان  ١۵سه نوجوان   جنگ تحمیلی
یکی از این  از توابع شھرستان سروآباد که

قسمتی از ’ محمد ابراھیمی‘سه نفر به نام 
پای راست خود را از دست داد و دو نفر دیگر 

  سطحی شدند.نیز دچار جراحات 

شھریورماه در  ١٣شامگاه گذشته، شنبه   ـ
نتیجه شلیک نیروھای نظامی حکومت ایران 
مستقر در پایگاه مرزی ارتفاعات "داالنپر" از 

ور ارومیه به کولبران ُکرد، دو  توابع منطقه مرگه
کولبر ُکرد جان باختند و یک کولبر دیگر به 

  شدت زخمی شده است.
، بیستم شھری ور ماه، جمعی از ـ روز شنب

ی مرزی  در ” پیرانشھر” کولبران کرد در منطق
کمین نیروھای مسلح افتاده که در نتیجه یک 

آوات «کولبر کشت شد. ھویت این کولبر ُکرد، 
  اھل پیرانشھر عنوان شده است.» ابراھیمی

...  
  ١٩ادامه در صفحه 



  
  

   ١٧ صفحه  ۶۵ شماره    

  ... نقش مادران
  ١١ ادامه از صفحه

چنانچه با اندکی فاصله و با رویکردی 
ھا نگاه کنیم،  نقادانه به سکوت آن سال
وس شده بود، انگار سخن از دو سو محب

از سوی حاکمان گناه آلوده و نا پشیمان و 
  .دیده خاوران ھای رنج نیز از سوی خانواده

آنچه حاکمان کردند، در قد وقواره این 
گنجد. سخن اما از حبس  یادداشت نمی

سخن در اندرونی روشنفکران سیاسی و 
به طور مشخص روشنفکران خاورانی 
است. ھمچنین اندر حکایت شکستن این 

  .حصر است از سوی خود ایشان
ھا انگار جامعه روشنفکران  در آن سال

سیاسی به دو گروه تقسیم شده بود: 
ھا و خانواده غیر اعدامی  خانواده اعدامی

ھا. بی تردید، دلیل اصلی این تفکیک 
خودخواسته، ترس و وحشت از حکومت 

  سرکوبگر بود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ساختن  رعب کشتن، نابود کردن، منزوی
و منفعل کردن نیروھایی که در رویاھای 
معصومانه خویش قرار بود نه فقط میھن 
که جھان را نیز دگرگون کنند. ولی چنانچه 

توان، تاثیر  با دید نقد از درون بنگریم، نمی
ھای سیاسی را  رویکرد سکتاریستی گروه

 .نیز در حفظ این سکوت نادیده گرفت
دن به کار ھای بی دلیل، ارج نھا رازسازی

ھای زندگی  گذاری روش تشکیالتی، ارزش
باعث شده بود که حتی … مخفی و

ھا  ھای آن سال تعدادی از فرزندان اعدامی
تا مدتھا فقط درحلقه خودشان در پی 
یافتن دوست و دوستی باشند. ھرچند 

ای  ھا پس از وقوع فاجعه این گونه پدیده
بدان گستردگی قابل درک است اما از 

ر، عادت حفظ روابط ھژمونیک منظر دیگ
» میراث مقدس«تشکیالتی ھمچون 

در دوقطبی شدن  فعاالن سیاسی، 
جامعه روشنفکران سیاسی درآن دوران 

  .نقش مؤثری داشت

ھای خاوران برای جامعه  اعدامی
روشنفکران سیاسی، چه از خویش بودند 
یا نبودند، چه شناس بودند یا نبودند، چه 

عزیز بودند و عزت رفیق بودند یا نبودند، 
جامعه روشنفکری. اما عزیز انگاشتن آنھا 
انگار باید با موافقت و پذیرش سازمانی 

ھای خاورانی مورد قبول  تعدادی از خانواده
ھا را  شد. در غیر این صورت غریبه واقع می

راھی به ورود به محافل خودی نبود. واین 

ھا در نتیجه انزوای  محافل تا مدت
خویش موفق به برقراری  اختیاری/اجباری
ھای مختلف جامعه برای  پیوند با طیف

  افشای عمومی آن فاجعه نشد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھای  این رویه از سوی بخشی از خانواده
ھای  خاوران تا بدانجا رسید که در سال
ھای  آغازین دوران اصالحات که تشکل

مدنی در حال شکل گیری بود، قھر و 
نی که وارد تشکیک نسبت به روشنفکرا

حوزه گفتمانی نھادھای مدنی شده 
بودند، به نوعی باعث اختالف و عدم 
 .ھمکاری شد

اما، با اعالم موجودیت علنی و عمومی 
نھاد مادران خاوران ھمچون نھادی زنانه از 
درون جنبش دادخواھی، وسپس حضور 

ھا  مستقل و پرشور نسل دوم این خانواده
یی ھای مدنی، جنبش دانشجو در جنبش

و برخی از نھادھای مردمی، این فاصله 
مندی  ھا به تدریج رنگ باخت. کنش گذاری

ھای اعدامی  شورانگیز نسل جوان خانواده
و حمایت عاطفی مادران خاوران از این 
جوانان و دوستانی که گرد ھم آمده 
بودند، در تعدیل نگاه انزواطلب آن نسل 

به میانی، که نه مادر بود و نه فرزند، تأثیر 
  .سزایی داشت

پافشاری آن بخش از خانواده خاوران در 
حفظ و نگاھبانی آن مناسبات مقدس و 

در برابر  ھای خاص،  محصور در گروه
دریادلی مھربانانه مادران و شور صادقانه 
جوانان نسل دوم صورتی دیگر یافت. 
شاید بتوان گفت نوعی چرخش مدنی بود 
 در رویکردھای تشکیالتی نسبت به آنچه

  .گذشت در جامعه می

ھا،  آنگاه که نسل میانی خاورانی
ھای جامعه را ازپشت الک  دگرگونی

ھای سیاه با مالمت و  ضخیم اندوه سال
ھای  کرد، ستاره گاه با بیزاری نگاه می

مھرمادران خاوران که به شورمندی جوانان 
نسل دوم، شب از پی شب پرنورتر 

شد، کھکشان راه شیری جنبش  می
ھای  را به آسمان جنبش دادخواھی

 .داد مدنی ایران و جھان پیوند می
 

نسل جوان خاوران با در میان گذاشتن 

ھای صمیمانه، صادقانه و  ھا و درِد دل قصه
ھا،  دور از قضاوت با ھمکالسی
ھا،  ھمسفرھا و دوستانشان دردانشگاه

ھای گوناگون فرھنگی،  نھادھا و انجمن
معه ھنری و مدنی، قشرھای گوناگون جا

را با این قصه تلخ آشنا کرد. حاال دیگر راز 
ھای اعدامی به  سر به مھر خانواده

ھای شبانه گروه گروه جوان، از ھمه  قصه
  .رنگ و ھمه شکل، تبدیل شده بود

ھا، ھمگام و ھمصدا،  ھا و نوه مادربزرگ
گفتمان جنبش دادخواھی را به دیگر 

زدند،  ھای مبارزات مدنی پیوند می جنبش
، ”مادران خاوران“، نھاد ٨٨به سال  تا که

مادران “الگوی سازمانی و گفتمانی نھاد 
شد. درسایه بلند ” پارک الله

ھای مدنی و مبارزاتی بسیاری  بستان بده
ھای دیگر،  ھای خاورانی به گروه از خانواده

ھمچون مادران صلح، مادران پارک الله، 
… ھای زندانیان سیاسی، و خانواده

ھا با  مدار پیوند خاورانیپیوستند و پرچ
ھای اعتراضی، مدنی و  جنبش
محور شدند. شکستن الک ضخیم  مطالبه

، از یک سو گفتمان »مقدس«آن سکوت 
جنبش دادخواھی را در جامعه جاری 

ھای  خواھی به خواست ساخت . داد
ھای مدنی مطالبه محور افزوده  جنبش

  .شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نوبه خود، جوانان نسل دوم خاوران نیز به 
درمقام اعضای جنبش دادخواھی، با 

ھای مدنی، محاکمه  پیوستن به جنبش
ھا را ھمچون یکی  عادالنه آمران جنایت

ھای مطالبه  ھای اصلی جنبش ازخواست
ثبت کردند. و سرانجام ایستاده بر  محور

ھویت خاورانی خویش، دست در دست 
جوانان دیگر در تشییع جنازه با شکوه آن 

ھربانی که در طول زندگی از درگذشته م
سوی خدایگانان مرگ ھمواره مورد 
تمسخر واقع شده بود بغض و خشم 

ھای سیاه را در  فروخورده آن سال
شعاری پرمعنا، به ساده و به سادگی 

نترسیم نترسیم ما «باھم آواز کردند: 
  »!ھمه باھم ھستیم

 ----------------------- 
 منبع: زمانه

  

جوانان نسل دوم 
خاوران نیز به نوبه خود، 
درمقام اعضای جنبش 
دادخواھی، با پیوستن 

ھای مدنی،  به جنبش
محاکمه عادالنه آمران 

 ھا را ھمچون جنایت
ھای  یکی ازخواست
ھای  اصلی جنبش

 ثبت کردند مطالبه محور

چنانچه با دید نقد از درون 
توان، تاثیر  بنگریم، نمی

رویکرد سکتاریستی 
ھای سیاسی را نیز  گروه

در حفظ این سکوت نادیده 
ھای بی  رازسازی .گرفت

دلیل، ارج نھادن به کار 
گذاری  تشکیالتی، ارزش

ھای زندگی مخفی  روش
 باعث شده بود که… و

حتی تعدادی از فرزندان 
ھا تا  ن سالھای آ اعدامی

مدتھا فقط درحلقه 
خودشان در پی یافتن 

 دوست و دوستی باشند

ده و جامعه ضربه خور
تنھا مانده از فرارھای 

شبه دوستان، ناپدید  یک
شدن ھمکاران 

ھا، زندانی  وھمکالسی
…  شدن دوستان و اقوام

ھای  جامعه عزاداری
پنھانی برای رفقای 

ھای  اعدامی در شب
وحشت از جنگ و بمباران 

 جامعه رھا… و آوارگی
شده در میھنی که 

میھنانش گروه گروه  ھم
مجبور به ترک میھن شده 

 بودند



  
  

   ١٨ صفحه  ۶۵ شماره    

 

 یافته علیه بھاییان متوقف شود عدالتی سازمان یب
 نامه بانی دوگال نمایندۀ ارشد جامعۀ جھانی بھائی به حسن روحانی

 مقام محترم ریاست جمھوری اسالمی ایران

  حجّت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی

کشور و اقلیم در پنج قارّۀ عالم مایل است در کمال  ٢٣٠از  دفتر جامعۀ جھانی بھائی در سازمان ملل متّحد به نمایندگی از بھائیان متجاوز
ّم را به تناقضی شدید بین اظھارات دولت "تدبیر و امید" در زمین ۀ "ایجاد احترام با بیان مطالبی در بارۀ وضع بھائیان ایران توّجه آن مقام معظ

یکاری" از یک سو و مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعۀ بھائی عدالت برای کّل اتباع ایرانی به طور یکسان" و "ایجاد اشتغال و کاھش ب
ً چھل سال ادامه داشته و متأّسفانه بعد از  ایران از سوی دیگر جلب نموده تقاضای رسیدگی عاجل نماید. این مظالم اقتصادی برای تقریبا

  خورد. ای از بھبود وضع به چشم نمی آغاز کار دولت جناب عالی ھم نشانه

ھای یک درخت  ھای اخیر خود به "شاخه بخشی از مردم ھمان سرزمینی ھستند که اقوام آن را حضرت عالی در یکی از سخنرانیبھائیان 
تنومند به نام ایران" تشبیه نمودید. تاریخ صد و ھفتاد سال گذشته گواه وفاداری و سازندگی آنان در راه خدمت به وطن عزیزشان است. 

ّیّۀ حقوق اوّلیّه، بر طبق  صرف نظر از برداشت بعضی از مسئولین امور نسبت به عقاید و اصول آیین بھائی، برابری ھمۀ شھروندان در کل
قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران و اعالمیّۀ جھانی حقوق بشر، امری است مسّجل و از جمله اصول بنیادین برای ایجاد اجتماعی 

ای متعصّب مذھبی با  ھای مستمرّ و شدید عدّه شمسی در ایران، مخالفت ١٢٢٣در سال باشد. از ابتدای ظھور دیانت بھائی  پیشرو می
ھای آنان  ھای وقت موجب شد که جان و مال و مسکن و شغل پیروان این آیین و امنیّت اماکن مقدّسه و حتّی قبرستان پشتیبانی حکومت

، این سرکوب روند دیگری به خود گرفت و به عنوان یکی از ١٣٥٧ل در معرض خطر و یا نابودی قرار گیرد. بعد از انقالب اسالمی در سا
ھای اصلی حکومت ایران در آمد. ھدف از این مقال، شرح تمامی تضییقات وارده بر بھائیان ایران نیست زیرا مثنوی ھفتاد من  سیاست

ً ذکر محدودیّت کاغذ  ً چھل سا ھای بی شود بلکه صرفا و   رو بوده  ل گذشته اعضای این جامعه با آن رو بهشمار اقتصادی است که طّی تقریبا
  ھستند.

ھا و ادارات و دیگر نھادھای دولتی اخراج گردیدند،  گونه غرامتی از وزارتخانه با شروع انقالب، ھزاران کارمند بھائی بدون پرداخت ھیچ 
سالیان خدمت خود گشتند. کارگران بھائی از  ھای دریافتیِ  حقوق بازنشستگی آنان قطع شد و برخی حتّی مجبور به بازپرداخت حقوق

ھای خدمت و یا بابت خسارت اخراج و حّق بیمه  دولتی اخراج شدند بدون اینکه وجھی برای سال ھای دولتی و نیمه کارخانجات و شرکت
  قی است.شان ھنوز به قوّت خود با به آنان پرداخت شود. محرومیّت بھائیان از استخدام در بخش دولتِی کشور زادگاه

بعد از انسداد کامل راه استخدام بھائیان در بخش دولتی توجّه به بخش خصوصی معطوف شد. چندی نگذشت که به طرق مختلف از 
کاران بھائی، و یا اِعمال  صاحب  ھا به مسدود کردن حساب ھا برای اخراج کارمندان بھائی، اجبار بانک قبیل تحت فشار قرار دادن شرکت

ّالیّت ز برای جلوگیری از واگذاری بعضی از پروژهآمی نفوذ تبعیض ھای اقتصادی آنان در بخش خصوصی نیز  ھا به بھائیان واجد شرایط، فع
ھای اقتصادی  آمیز نجس بودن آنان، در تعداد قابل توّجھی از زمینه آویز نامعقول و توھین بسیار محدود گردید. اشتغال بھائیان با دست

ً با انواع و اقسام سخت شان در دیگر زمینه ید جواز کسبممنوع شد. صدور و یا تمد ھا و تأخیرھای ساختگی رو به  گیری ھای شغلی اکثرا
ّھاماتی بی رو می اساس چه بسیار مزارع پرثمر که از دست کشاورزان زحمتکش که برخی حتّی از  باشد. با مصادرۀ اموال بھائیان به ات

ّق که تعطیل شد. بی ھا و شرکت ج گشت و چه تعداد کارخانهاند خار    دولت تقدیرنامه دریافت کرده شماری از قبیل  ھای بی عدالتی ھای موف
ً ولی با صراحت کامل بھائی بودن وی اعالم می شود، تخریب مکرّر و  عدم صدور جواز کار برای یک رانندۀ تاکسی که دلیل اصلی آن شفاھا

 ّ ّق به فردی با معلولی ّۀ متعل ً مصادرۀ دک ت جسمی با این عنوان که بھائی حّق کار و کسب ندارد، و یا محدود کردن بھائیان یک استان نھایتا
ّی توجیه می از وارد کردن کاالھای تجاری از دیگر استان گردد. در چند  ھای ایران، ھمگی به بھانۀ واھی دفاع در مقابل خطرات امنیّت مل

دین معنا که برخی از متصّدیان، زمانی که فرد بھائی به مناسبت ایّام تعطیالت ای با مشکل جدیدی مواجه ھستند ب سال اخیر نیز عّده
کند مغازۀ او را مھر و موم نموده وی  مذھبی خود که بیش از چند روز پراکنده در طّی سال نیست کار خود را برای یک یا دو روز تعطیل می

  کنند. را به لغو جواز کسب تھدید می

المنفعۀ  ھا و حتّی بنیادھای عامّ  بسیاری از مایملک جامعۀ بھائی از جمله اماکن مقدّسه، دفاتر اداری، گورستانزمان با اقدامات فوق،  ھم
بھائیان بدون ھیچ توجیه قانونی غصب شد. امالک پرارزشی که طّی سالیان دراز از طرف افراد به جامعه اھدا شده بود به یغما رفت. 

ّق به کودکان بھائی بود مصادره گشت. این تصرّفات در  انداز که قسمتی از سپرده سھای پ ھای قابل توّجه نھاد موجودی ھای آن متعل
ً با اِعمال زور و ضرب و جرح ھمراه بود.   شھرھا اغلب با حبس و در مواردی با اعدام بھائیان و در روستاھا عموما

تر از برخی مظالم دیگر است. چه  دادادی خود به مراتب وخیمھای خ جوانان بھائی از امکانات رشد استعداد  عواقب اقتصادی محرومیّت
ّالیّت ھای آشکار و پی بسیار ھنرمندان و یا ورزشکاران بھائی که از پرورش قابلیّت ّقیّت گیری فع آمیز خود ممنوع شدند و چه بسیار  ھای موف

ھای کشور دریافتند که راه کسب علم و  به دانشگاهجوانان مشتاق تحصیل که با ممنوعیّت از ورود به مدارس استعدادھای درخشان یا 
یان فرھنگی جمھوری اسالمی در اوایل   رحمی به دانش از طرق مؤّسسات فرھنگی مملکتی با بی ّ رویشان مسدود شده است. متول

ھای پایانی تحصیالت خود  ماه ھا، دانشجویان بھائی را که بعضی از آنھا انقالب عالوه بر پایان دادن به استخدام اساتید بھائی در دانشگاه
شورای عالی انقالب  ١٣٦٩گذراندند از مؤّسسات عالی اخراج نمودند و از ورود داوطلبان جدید نیز جلوگیری به عمل آوردند. در سال  را می

ً از تحصیالت عالیه محروم نمود. بند سوّم این سند نه تنھا  فرھنگی طّی مصوّبه ثبت نام بھائیان در ای مدوّن جوانان بھائی را رسما
دارد که چنانچه ھویّت بھائی بودن فردی در ھنگام تحصیالت عالی نیز احراز گردد، باید از تحصیل  کند بلکه مقرّر می ھا را منع می دانشگاه

  محروم شود.

توان به  . از جمله میھای اقتصادی قابل توّجھی در بر دارد جامعۀ بھائی با تضییقات فراوان دیگری نیز مواجه است که ھر یک زیان
قانونی آنان و درخواست  شان، زندانی کردن غیر  مشکالت مادّی حاصله از عملیّاتی چون حمالت پی در پی به منازل بھائیان و غارت اموال

ھای  استھای بسیار سنگین برای آزادی، ایجاد محدودیّت در قوانین وراثت در بین بھائیان و ایجاد احساس ناامنی ناشی از سی وثیقه
  ستیزی اشاره نمود. بھائی

  جناب آقای رئیس جمھور،

ھای منفی انکارناپذیری بر پویایی اقتصاد کشور داشته و  این سیاست آپارتاید اقتصادی علیه بخش بزرگی از جمعیّت ایران بدون شک پیامد
ً ایران را از یک سرمایۀ قابل توجّه انسانی و مالی محروم کرده است. طرّاحان و عامالن ایجاد این خفقان اقتصادی را تاریخ چطور مورد  نھایتا

قضاوت قرار خواھد داد؟ سیاست عمدی یک دولت برای ایجاد فقر در بین بخشی از شھروندان خود چطور قابل توجیه است و یا مسئولین 
ریزی برای خارج ساختن یک  برنامه خسارات مالی، اجتماعی و روانی حاصله از این تبعیضات چگونه اعمال خود را توجیه خواھند کرد؟

  ... ھای عدالتی باشد؟ با وجود این ھمه بی جمعیّت از چرخۀ اقتصادی وطن خود با کدام معیار دینی و مدنی منطبق می
   ٢٠ادامه در صفحه 

ھای دیگری  ام و گروهپرور و پیشرو سخن گفت؟ چه ضمانتی وجود دارد که اقو توان ھنوز از استقرار اجتماعی عدل سیستماتیک چطور می 



  
  

   ١٩ هصفح  ۶۵ شماره    

  آمار و ارقام ...
  ١٦ادامه از صفحه 

بران کرد آتش گشوده و در نتیجه دو تن بر روی شماری از کول» سرمیالن«در روستای مرزی آالنه نیروھای ھنگ مرزی در پایگاه مرزی  ـ  
از اھالی » صالح بورکه«ھویت کولبر کشته شده را  زخمی شدند که در ھنگام انتقال به بیمارستان، یک تن جان خود را از دست داد.

دنشین عراق جان ی بخش مرکزی پیرانشھر عنوان کرده که به ھنگام انتقال به بیمارستان شھر چومان در منطقه ی کر»سوغنالو«روستای 
  خود را از دست داده است.

به سمت یک دستگاه خودروی پیکان   شھريورماه٢٨نیروھای مستقر در پاسگاه روستای "ھشتیان" از توابع بخش صومای برادوست روز   ـ 
  ان سپرد.پراکنی مأموران انتظامی، راننده خودرو با ھویت ارکان سعیدی فرزند شوقی در دم ج تیراندازی کردند.در گلوله

ام شھریورماه، یک شھروند ُکرد به نام سنار محمدی فرزند سلمان براثر شلیک نیروھای انتظامی در روستای  شنبه سی روز سه  ـ شامگاه
  "بلجوک" از توابع منطقه قطور خوی جان خود را از دست داد.

  المللی بازنمود قوانین داخلی و بین 

ً و پس از مشاھده ُکولبران به سمت آنھا تیراندازی میبه گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیر کنند. طبق قانون  وھای نظامی فورا
ن بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود، و سپس تیر ھوایی و در نھایت تیراندازی کمر به پایی

  صورت گیرد.
” ورود کاالی قاچاق“دھند که قانون مجازات اسالمی عمل این قشر را به عنوان جرم  ف گلوله قرار مینیروھای نظامی ُکولبران را در حالی ھد

 ً ای نقدی معادل چند برابر ارزش کاالی ضبط شده در  برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه” تردد غیرمجاز در امتداد مرز“و بعضا
  نظر گرفته شده است.
قانون قاچاق، اگر کاالی قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، ھیچ گونه مجازاتی متوجه فرد  ٢ماده  ھمچنین طبق بند الف

باشد از مجازات جریمه معاف خواھد  کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می نخواھد شد و در اکثر موارد کاالیی که کولبران حمل می
  گردید. شد و تنھا کاال ضبط خواھد

  سخن پایانی

یابد و تبعات آن ھمسر و فرزندان  باشد، مرگی که تنھا با جان دادن کولبر پایان نمی مطالب مختصر فوق بیانگر وجود نوعی مرگ قانونی می
ی انسانی ا برد که تنھا تصور آن خود رمانی تراژدیک و فاجعه این کولبران را بیش از پیش در دامان مشکالت معیشتی و روانی، فرو می

  گردد. دھد و تکرار می باشد که ھر روزه در این جامعه روی می می

ن و کاسبکاران مرزھای مناطق ُکردنشین در ازای مبلغی ناچیزی اقدام به انتقال اجناس و کاال به داخل کشور می کنند، که در صورت  کولبرا
  ای وارده به صاحبان اصلی کاالھا شوند.ھ توقیف و ازبین رفتن این اجناس، باید خود آنھا متقبل ضرر و زیان

ً بالعکس، فقط دستمزد حمل کاال را دریافت می   کنند. کولبران و اغلب کاسبکاران مرزی در ازای انتقال اجناس به داخل کشور و یا گاھا
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  روژھالت، كردانه نیوز، روژ كورد، كردپرس. زاگرس پست. آژانس خبري موكرياني.

  ... بخشنامه یا الیحه
  ١٤ادامه از صفحه 

  قانون کار. ١٠و تبصره ماده ٧ـ طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد ھای کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده١١
جرایی دارد، تا نشان دھد این بخشنامه برگشت ناپذیر است. اولین و مھمترین ھر یک ازموارد یازده گانه بخشنامه نیاز به ضمانت ھای ا

شروط برگشت ناپذیری بخشنامه باز پس گیری دوالیحه اصالح قانون کار و الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه از مجلس شورای 
اوله نامه ھای بنیادین سازمان بین المللی کار با اسالمی است. ھمزمان با اجرای این شروط پذیرش بی قید و شرط و ھرچه زودتر مق

  و اجرای بی کم و کاست آنھا و پیوستن به مقاوله نامه ھایی که در این بخشنامه به آنھا اشاره شده است.   ٩٨و  ٨٧الویت مقاوله نامه 
معیار برای اصالح قانون کار مقایسه آن متر و  قانون کار فعلی دارای اشکاالت بسیاری در مقایسه با حقوق کار بین المللی و ملی است،

با حقوق کار بین المللی است که در مقاوله نامه ھای سازمان بین المللی کار تجلی یافته است و در عرصه ملی متر و معیار حقوق 
سی و ھم با مقاوله قانون اساسی است. به اعتبار این معیارھا الیحه اصالح قانون کار ھم با قانون اسا در فصل سوم شناخته شده ملت

صادره امنیت شغلی ھمراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید تا حدودی می تواند زمینه    نامه ھای بین المللی در تضاد است و بخشنامه
  ساز و بستر مناسبی برای اصالح راستین قانون کار را فراھم سازد. رویکرد واقعی دولت به کدام سو است؟

  پیوست ھا:
 -برداشت ھای مجاز از مزد کارگر)٤٥( - مزد مساوی در برابر کار مساوی)٣٨ھر یک از مواد مذکور در مواد ( لفان ازمتخ  -١٧٤ماده 

، برای ھر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا ھر  )٤١( شرایط مجاز ارجاع کار اضافی )و تبصره ماده ٥٩(
ب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواھد کرد ، به ازای ھر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواھند دو در مھلتی که دادگاه با کس

  شد:
  . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ٥٠٠تا  ٢٠٠نفر ،  ١٠ـ برای تا ١
  .  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ٥٠تا  ٢٠نفر ،  ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠ـ برای تا ٢
  . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ٢٠تا  ١٠نفر ،  ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠برای باالتر از  ـ٣

  . روز محکوم خواھند شد ١٨٠روز تا  ٩١در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 
ارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از ھر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تھدید وادار به قبول عضویت در تشکل ھای ک -١٧٨ماده 

عضویت آنھا در تشکل ھای مذکور گردد، و نیز چنانچه از ایجاد تشکل ھای قانونی و انجام وظایف قانونی آنھا جلوگیری نماید، با توجه به 
روز تا  ٩١اریخ صدور حکم یا حبس از برابر حداقل مزد روزانه کارگر در ت ١٠٠تا  ٢٠شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 

  .  روز و یا ھر دو محکوم خواھد شد ١٢٠
در باره چکونگی اعتراض با آرای ھیات تشخیص) این قانون از اجرای به موقع آرای  ١٥٩کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده (   -١٨٠ماده 

وه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به قطعی و الزم اجرای مراجع حل اختالف این قانون خودداری نمایند ، عال
  برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواھند شد.  ٢٠٠تا ٢٠جریمه نقدی از
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 آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم

  ... یافته عدالتی سازمان بی
  ١٨ادامه از صفحه 

ھای دیگری از  م و گروهپرور و پیشرو سخن گفت؟ چه ضمانتی وجود دارد که اقوا توان ھنوز از استقرار اجتماعی عدل سیستماتیک چطور می
ّات نگردند؟ پاسخ پرسش مردم شریف ایران به بھانه ھای ایرانیان آگاه و فرھیخته در بارۀ این ھمه ظلم و  ھای مشابھی دچار ھمین مشق

المللی  بین ھا و اشتیاق به توسعۀ اقتصادی ایران از طریق ھمکاری با جامعۀ شان چیست؟ تضادّ بین این محرومیّت وطنان ستم وارده بر ھم
المللی راجع به بھبود  توان از بین برد؟ این تبعیضات علیه بھائیان با کدام یک از ادّعاھای نمایندگان محترم دولت در مذاکرات بین را چگونه می

است چطور  شرایط اقتصادی مملکت و تمامی ایرانیان مطابقت دارد؟ فراتر از این، مقامات مسئول در حکومتی که مدّعی تمّسک به اسالم
  در پیشگاه پرودگار عالمیان جوابگوی این قبیل اعمال خواھند بود؟

باشند بیندیشند،  ھا بر اجتماع ایران و بر جوانان که آیندۀ آن کشور می عدالتی بار این بی سزاوار آنکه مسئولین محترم به تأثیرات زیان
ّی ایران و رفاه  نژادھا و عقاید مختلف اذعان دارند و واقفھا و  ھا از پیشینه جوانانی که به برابری و کرامت ذاتی انسان اند که پیشرفت و ترق

عالی در مقام مسئول حراست حقوق  و سعادت نھایی ایرانیان نیز جز از این طریق میّسر نخواھد شد. سؤال این جوانان پیشرو از جناب 
یّۀ شھروندان ایران این است که از آنجا که اعتقاد به دیانت ب ّ جانبۀ حقوق مدنی، اقتصادی،  ھائی جرم نیست چرا بھائیان با نقض ھمهکل

اجتماعی و فرھنگی خود رو به رو ھستند. چقدر موجب تأّسف است که به دالیل تعصّبات دیرینه، تحریف تاریخ، و اسارت در قیود 
ّق بھائیان به ایران و مساعی آنان در راه خدمت به اجتماع به طور  توطئه ای  شود و در عوض، عدّه سیستماتیک نادیده گرفته میپنداری، تعل

  پردازند. اساسی چون جاسوسی و اقدام علیه نظام نسبت به بھائیان می ھای پوچ و بی مغرض به ترویج تھمت

  صد حجاب از دل به سوی دیده شد  چون غرض آمد ھنر پوشیده شد 

ھا و استعدادھای  مندی از قابلیّت کشور ایران و یافتن طرق خّالق برای بھرهقصد شما برای بازگرداندن "امید، آرامش و رونق اقتصادی" به 
حضرت عالی مبنی بر   باشد. دیدگاه توصیف شدۀ تمامی شھروندان اعّم از زن و مرد و از ھر قوم، قبیله، دین، یا زبان قابل تمجید می

روت برای بھبود وضعیّت معیشت مردم" از اذھان محو نشده است ھا برای ھمۀ مردم" و "توزیع عادالنۀ ث "برابری حقوق شھروندی و فرصت
ھای متعالی باشند. بھائیان ایران به وطن خود عشق  ای نه چندان دور شاھد اجرای این آرمان و ھستند نفوسی که ھنوز امیدوارند در آینده

ّحاد ادیان ایمان دارند، ترویج دوستی کوشند، به یکتایی خداوند، یگا ای پویا و پیشرو می ورزند، در جھت بنای جامعه می نگی نوع انسان و ات
ھای شدید با ھیچ فرد و مقامی خصومت و عنادی  رغم تحمّل ظلم و ستم دانند، علی و ایجاد وحدت را از جمله وظایف اخالقی خود می

و روحانی زندگی خود را وقف خدمت به عالم  ھای مادّی مندی از قابلیّت شان این است که فرزندانی تربیت کنند که با بھره ندارند، و ھدف
ھای جمعیّت ایران در راه  انسانی و وطن مألوف نمایند. شایسته است که محیطی فراھم آید تا تجربۀ جامعۀ بھائی و تجربۀ دیگر بخش

ّی و پیشرفت مملکت به کار گرفته شود.   ترق

ّیّت مذھبی  ھای اقتصادی وارده بر بھائیان که بزرگ عدالتی تا بی انتظار جامعۀ جھانی بھائی آن است که جناب عالی دستور فرمایید ترین اقل
  غیر مسلمان ایران ھستند به فوریّت مورد رسیدگی قرار گیرد و موانع موجود به مرور ولی با سرعتی معقول از میان برداشته شود.

  با احترام، بانی دوگال

  نمایندۀ ارشد جامعۀ جھانی بھائی

  رونوشت:

  دائم جمھوری اسالمی ایران در سازمان ملل متّحد نمایندگی
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  دستمزدھای کمتر به ازای مشاغل ثابت تر :ن اتحادیه ھای کارگری ھلندفدراسیو

  ھزار کارگر فصلی توسط یو.پی.اس. آمریکا ٩٥استخدام 

  شگردی دیگر از استثمار کارگران در آمریکا

  موافقت کارگران دریائی با پیشنھاد جدید مدیریت :ھلند –بریتانیا 

  :تشکل ھا

  مخالف طرح اصالح قانون کار ھستیم: آزاد تھران نگاران بیانیه انجمن صنفی روزنامه

www.kar-onlie.com 

mailto:karrooznamehi@gmail.com
http://www.kar-onlie.com

