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ای و  اع���ت���ص���اب���ات ي���ک ھ���ف���ت���ه
اعتراضات خيابانی کارگران ھپ�ک�و، 
آذرآب، ک���ن���ت���ورس���ازی ق���زوي���ن و 

ت�پ��ه، ب��ار  اع�ت��ص��اب ک��ارگ��ران ھ��ف��ت
ديگر نش�ان داد ک�ه ک�ارگ�ران را ب�ا 
ارع��اب و احض��ار و ش��ک��ن��ج��ه و 

توان خام�وش و م�غ�ل�وب  زندان، نمی
رويدادھای يک ھفت�ه اخ�ي�ر، .  ساخت

نه فقط يک بار ديگر اين واقعي�ت را 
ھ�ای  به اثبات رساند مادام که خواست
ھ��ا در  ک�ارگ��ران ب�رآورده نش��ود، آن

ميدان م�ب�ارزه ب�رای اح�ق�اق ح�ق�وق 

ھای  بويژه در سال  -شکاف طبقاتی 
آوری افزايش  با شتاب شگفت  -اخير 

ھا  يکی از اين عرصه.  يافته است
وضعيت آموزشی و تحصيلی طبقات 

براساس .  مختلف جامعه است
، ٩۶آمارھای دولتی در سال 

 برابر فقرا برای ۵٣ثروتمندان 
. اند شان ھزينه کرده آموزش فرزندان

چنين براساس گزارش بانک  ھم
جھانی، دولت ايران در 

سازی مدارس متوسطه  خصوصی
 در ٢٠١٧ تا ١٩٩٨ھای  سال بين 

 طبقه کارگر ھمچنان در صحنه 
 مبارزه است و پيشتاز

٢ادرصفحه   

۴درصفحه   

٣درصفحه   

٩درصفحه   
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 حکومت شورائی

 ٨٣٧شماره    ٩٨  شھريور ١٨ –سال  چھل و يکم 

 نظام آموزشی و
  شکاف طبقاتی

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

  ۵درصفحه 

صدور حکم زندان برای متھمان         
کنيم تپه را محکوم می       پرونده ھفت   

 کودک ھمسری، 
 ای که به وسعت سراسر ايران گسترده است پديده

 
دھد و کسی از آن آگاه  سروصدا در ايران رخ می ھايی که روزمره صدھا و ھزاران نمونه آن بی پديده
ھای اجتماعی بازتاب وسيعی در جامعه  ھا در شبکه ای از آن گردد که انتشار نمونه شود، گاه باعث می نمی

ای که يک معضل و نابسامانی  کند و پديده و در ميان توده مردم پيدا کند، اما پس از چند روز فروکش می
نمونه اخير آن انتشار فيلمی از عقد .  دھد اجتماعی بزرگ است به روال معمول به حيات خود ادامه می

ھای   استان کھگيلويه و بويراحمد است که در شبکه   ساله در بھمئی٢٧  ساله با مردی ٩يک دختربچه 
ھا کشيد، حساسيت مردم را  تلويزيون  -ھا و راديو اجتماعی انعکاس وسيعی يافت، سپس به سطح روزنامه

برانگيخت و سبب شد که رژيم ھم واکنش نشان دھد، اما نه برای حل مسئله، بلکه برای فرونشاندن خشم 
بنابراين، دستگاه قضائی رژيم وارد ماجرا شد و رئيس .  و اعتراض مردم و مختومه اعgم کردن آن

گرفته از عاقد، داماد و اوليای دختربچه معلوم شد اين  ھای انجام با پيگيری"  دادگستری بھمئی اعgم کرد 

 عليه احضار کارگران فوFد اھواز
  به اعتراض برخيزيم

بندبازی جمھوری اس�می 
 بر روی لبه تيغ

 
 شھريور ١۶جمھوری اسgمی از روز شنبه 

کاھش "، به طور رسمی مرحله سوم ١٣٩٨
خود را در زمينه توقف تمام "  تعھدات برجامی

. تعھدات تحقيق و توسعه ھسته ای آغاز کرد
بھروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
ايران روز شنبه در يک کنفرانس خبری جزئيات 

 اقدام جمھوری اسgمی در کاھش تعھدات رژيم ۴
از توافق ھسته ای موسوم به برجام را اعgم 

او در اين کنفرانس خبری در مورد آغاز .  کرد
:  گفت"  ۴آی آر "و "  ۶آی آر "گازدھی به 

آی آر "جمھوری اسgمی گازدھی ماشين ھای 
 تايی از ديروز ٢٠را به صورت زنجيره "  ۶
 تايی را در ٣٠شروع کرده و زنجيره ]  جمعه[

 ". برنامه بعدی انجام می دھد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ايران با اعgم 
اينکه فعg بنا نداريم تغييری در نظارت ھای 
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١از صفحه   

٧      درصفحه   

 طبقه کارگر ھمچنان در صحنه مبارزه است و پيشتاز

خوي�ش ح�اض�رن�د و ص�ح�ن�ه ن�ب�رد ب�رای ت�ح�ق�ق 
ھ��ا و ت��غ��ي��ي��ر وض��ع م��وج��ود را ت��رک  خ��واس��ت

کنند، بلکه اين واقع�ي�ت ان�ک�ارن�اپ�ذي�ر را ن�ي�ز  نمی
بار ديگر نشان داد که ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر پ�ي�ش�ت�از  يک

س��ت ک��ه ھ��م��ه  ت��ری م��ب��ارزه در ص��ح��ن��ه گس��ت��رده
چ��ي��زان در آن  زح��م��ت��ک��ش��ان و ت��ھ��ي��دس��ت��ان و ب��ی

 .حضور دارند
ھای شھر اراک،  نزديک به يک ھفته است خيابان

ھای استوار کارگران صنايع  شاھد کوبش گام
ھا و ميادين شھر اراک، پيش  خيابان.  آذرآب است

که فرصت آرامش پس از اعتراضات  از آن
ای کارگران ھپکو را بيابد،  خيابانی يک ھفته

. آغوش گرم خود را به روی آذرآب گشود
شھريور با  ١٢کارگران آذرآب که از روز 

ھای مشابه ھپکو، دست به اعتصاب زدند  خواست
، اعتراضات خيابانی خود را آغاز کردند و طی 
. چند روز متوالی به اعتراضات خود ادامه دادند
کارگران آذرآب در ھمان روز نخست اعتراض 
خيابانی خود، به نشان اعتراض با پھن کردن 
سفره خالی، به شکل نمادين وضعيت وخيم 

روز دوم .  معيشتی خود را به تصوير کشيدند
اعتصاب، اگرچه مقامات امنيتی و پليسی و 
فرماندار اراک سعی کردند با ارعاب و تھديد و 
ايجاد نفاق در ميان کارگران، مانع تجمع و 
راھپيمايی کارگران شوند، اما کارگران آذرآب با 
. حفظ اتحاد و يکپارچگی خود، وارد خيابان شدند

و "  يک اختgس کم بشه، مشکل ما حل ميشه"
از "  مشکل ما حل نشه، شھر قيامت ميشه"

پرداخت .  ترين شعارھای کارگران آذرآب بود مھم
تمام مطالبات معوقه، پرداخت حق بيمه به 
سازمان تامين اجتماعی، پايان بgتکليفی شرکت، 
تضمين ادامه کاری و ضمانت شغلی، بھبود 

ترين  شرايط کار و دستمزدھا، از مھم
 شھريور ١۴.  ھای کارگران است خواست

کارگران آذرآب ضمن ادامه اعتراضات خيابانی، 
در حمايت از ھپکو و در ھمبستگی با کارگران 

پاينده "، "زنده باد ھپکو"دادند؛  ھپکو شعار می
ديروز ھپکو وارد ".  برقرار ھپکو"، "ھپکو

طور  خيابان شده بود، امروز آذرآب و فردا ھمان
که شھريور دو سال قبل نيز شاھد بوديم، ھر دو 
 .با ھم و شانه به شانه ھم وارد خيابان خواھند شد

آذرآب با شرايطی تقريبا مشابه شرايط ھپکو 
شرکت صنايع آذر آب در .  دست به گريبان است

 ۵ ھکتار در ٣٧ در زمينی به وسعت ۶٣سال 
سطح زيربنای .  کيلومتری شھر اراک تاسيس شد

 ھزار متر مربع است و بيش از ٧٠اين شرکت 
چندين شرکت بزرگ مانند .   کارگر دارد١٨٠٠

شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبير پارس، 
شرکت گسترش صنايع آذرآب، شرکت مھندسی 
توسعه صنايع نفت و گاز آذرآب و شرکت 
صنعت آفرين نمونه عمران، زير مجموعه اين 

 .شرکت ھستند
ست  ھايی شرکت صنايع آذرآب جزء ابر شرکت

ھای آبی توليد برق،  کننده توربين که توليد
ھای آبی، طراحی و ساخت و  تجھيزات نيروگاه

اندازی کارخانه سيمان و کارخانه  نصب و راه
گچ، تجھيزات ثابت صنايع نيروگاھی، پتروشيمی 

و پاzيشگاھی و ساخت مخازن ذخيره مواد 
ھای نفت و  سوختی و شيميايی، سازنده پاzيشگاه

ھای برق گازی، حرارتی و  گاز، نيروگاه
تجھيزات zزم برای ساخت کارخانه قند و نيشکر 

بحران در اين شرکت بزرگ پس از .  است
، اين ٩۵واگذاری به تدريج تشديد شد و از سال 
کارگران .  بحران به مرحله حادی رسيده است

ھا  ده)  ٩٨ تا ٩۵(آذرآب در فاصله اين سه سال 
بار دست به اعتصاب و اعتراض زده و يا وارد 

اعتراضات اخير .  اند ھای اراک شده خيابان
کارگران آذرآب در واقع، ادامه و تکامل 

اعتصابات و .  اعتراضات پيشين اين واحد است
ھا و صنايعی چون ھپکو و  اعتراضات کارخانه

گر کليت جنبش کارگری  آذرآب، در واقع بيان
است که مسير رشد و تکاملی خود را طی 

اعتصابات و اعتراضات خيابانی ھپکو و .  کند می
آموزی از تجارب پيشين ھمراه  آذرآب که با درس

شک کل  است وارد دور جديدی شده است که بی
تاثير قرار داده و نقش  جنبش طبقه کارگر را تحت

ھای آينده اين  ھا و تکان گيری مھمی در جھت
 .جنبش خواھد داشت
دار حاکم  اندودی که طبقه سرمايه در فضای ظلمت

و رژيم سياسی آن، با ارعاب و تھديد و اعمال 
گری و خشونت بيشتر عليه کارگران و  وحشی

ھا، سعی کرده است بر جنبش  مدافعان آن
وار  کارگری تحميل کند، ھپکو و آذرآب ستاره

درخشيدند و در آسمان جنبش کارگری پرتو 
اگرچه ھپکو و آذرآب، اين ستارگان پُر .  افشاندند

نور جنبش کارگری در مقابله با نظم موجود و 
ای از پيگيری و پيشگامی  برای تغيير آن، شمه

خود را به نمايش گذاشتند، اما اعتصاب و ورود 
کارگران به خيابان به اين دو کارخانه خgصه 

کارگران شرکت کنتورسازی قزوين .  شود نمی
نيز از روز دھم شھريور ماه در محل کارخانه 
دست به تجمع زدند و بgفاصله با پgکاردھا و 

ھای شھر قزوين شدند  بنرھای خود وارد خيابان
ودر روزھای بعد نيز مکرر دست به راھپيمايی 

 .و تظاھرات زدند
کارگران کنتورسازی قزوين با اعتراضات 
خيابانی چند روزه خود و تجمع در مقابل 
استانداری قزوين، خواستار پرداخت تمام 

اندازی کارخانه و  مطالبات معوقه، سنوات، راه
. کاری و ضمانت شغلی خود شدند ادامه
عزاعزاست امروز، روز عزاست امروز، "

شرکت "و "  زندگی کارگر روی ھواست امروز
ترين  مھم"  سازی ننگ خصوصی  –کنتورسازی 

شعارھايی بود که کارگارن سر دادند و ضمن 
بيان وضعيت خود، نسبت به واگذاری شرکت به 

 .بخش خصوصی اعتراض کردند
 تاسيس شده است ۴٧کنتورسازی قزوين که سال 

، تنھا برند توليدکننده کنتور در ٨٧تا سال 
 که به بخش ٨٧از سال .  خاورميانه بود

خصوصی واگذار شد، کارفرمای جديد نيمی از 
 کارگر شرکت را به تدريج اخراج کرد و ۴٠٠

ھم اکنون نيز تقريبا به حالت تعطيل درآمده است 
ھاست در حالت بgتکليفی قرار  و کارگران آن ماه

 .دارند

تپه نيز مشکgت کارگران روز به روز  در ھفت
فشار و ارعاب و تھديد عليه .  بيشتر شده است

عgوه بر .  کارگران پيوسته تشديد شده است
تپه و عgوه بر  ھا کارگر پيشرو ھفت احضار ده
 کارگر اين شرکت و محکوم کردن ٩محاکمه 

ھا به حبس و شgق، آخرين خبرھای انتشار  آن
تپه،  يافته توسط سنديکای کارگران نيشکر ھفت

تپه درصدد  حاکی از آن است که کارفرمای ھفت
 تن از کارگران بخش دام و طيور را ٣۵آن است 
تپه نيز دستمزدھا حداقل دو  در ھفت.  اخراج کند
ھاست  ھا مدت کاری اضافه.  افتاده است ماه عقب

چماق دستگاه قضايی و امنيتی .  قطع شده است
بعد از اعمال فشار و .  روی سر کارگران است

سرکوب کارگران اين شرکت در جريان 
اعتصابات و اعتراضات خيابانی پرشور پاييز 
سال گذشته و به دنبال آن احضارھای گسترده 
چند ده تن از کارگران پيشرو و اعمال 

ھای وحشيانه عليه اسماعيل بخشی و علی  شکنجه
تپه و اعضای  نجاتی از نمايندگان کارگران ھفت

ھا، طبقه حاکم و رژيم   مديره سنديکای آن ھيات
سياسی آن، بر اين خيال بود که با پھن کردن 
بساط ترور و سرکوب و شکنجه و شgق، 

. است تپه را خاموش ساخته اعتراض در ھفت
 ۴٠٠ شھريور وقتی که بيش از ١۴روز پنجشنبه 

تن از کارگران رسمی شرکت دست از کار 
 شھريور نيز به ١٧ و ١۶کشيدند وروزھای 

اعتصاب خود ادامه دادند، طبقه حاکم و رژيم 
سياسی پاسدار منافع آن قاعدتا بايد متوجه شده 
باشند که با زور و زندان و شکنجه و تشديد 

توانند مانع اعتصاب و اعتراض  سرکوب، نمی
تپه در اين روز، نخست در  کارگران ھفت.  شوند

برابر دفتر مديريت دست به تجمع زدند و سپس 
برای پيگيری عدم پرداخت دستمزدھا، وارد دفتر 

ھايی نيز بوجود  مالی شرکت شدند که درگيری
اسد بيگی کارفرمای شرکت از طريق .  آمد

عوامل خود اعgم کرده بود که تا بعد از عاشورا، 
. از پرداخت دستمزد تيرماه خبری نخواھد بود

برده ھمان روز با  zزم به يادآوری است که نام
که ھمراه دو باديگارد  حضور در شرکت در حالی

زنی در شرکت  شد، اقدام به گشت محافظت می
الورودی يکی از کارگران  کرده بود، حکم ممنوع

را که به حضور وی و عدم پرداخت دستمزد 
 .اعتراض کرده بود، صادر کرد

روشن است که ارتجاع اسgمی و کل طبقه حاکم 
 به شدت وحشت دارند و ٩٧از تکرار پاييز سال 

ای  برای ممانعت از تکرار آن به ھر وسيله
طور که ميثم  در ھمين رابطه آن.  شوند متوسل می

آل مھدی از کارگران پيشرو و فعال اخراجی 
 تن از ۴١فوzد اھواز اعgم نموده است، 

کارگران پيشرو فوzد اھواز و فعاzن اعتراضات 
" دادگاه انقgب"و اعتصابات سال گذشته، به 
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۴درصفحه   

١از صفحه   
 تا ۴ھا توصيه کرده است بين  يونسکو به دولت"
 ٢٠ تا ١۵ درصد توليد ناخالص داخلی و ۶

درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی 
اختصاص دھند اما وضعيت ايران بدين صورت 

 درصد توليد ناخالص داخلی و ٢ تا ١/  ۵است که 
 درصد بودجه عمومی به آموزش و پرورش ١٠

(اختصاص دارد در ادامه ).  خبرگزاری تسنيم" 
پرداخت از : "گزارش اين خبرگزاری آمده است

ھا در تامين مالی آموزش عمومی به  جيب خانواده
اين نسبت در .   درصد است٢٠طور متوسط 

 درصد و در ١٨کشورھای پُر درآمد حدود 
 درصد برآورد شده ٣٣درآمد حدود  کشورھای کم

ترين برآوردھا سھم پرداخت  براساس پايين.  است
ای که  صرفا شھريه(ھای ايرانی  از جيب خانواده

از )  پردازند به مدارس دولتی و غيردولتی می
 ٣٣ھای آموزش و پرورش حدود  مجموع ھزينه
 ".درصد است

نماينده سبزوار در مجلس اسgمی نيز ھزينه 
 درصد ۶٠دولت در آموزش عمومی را حداکثر 

طور ميانيگن  ی وی به که به گفته داند در حالی می
 درصد ٨٧ھا حدود  در دنيای امروز دولت

ھای آموزش عمومی را پرداخت کرده و  ھزينه
 ٩٩ھا  حتا در برخی از کشورھای اروپايی دولت
. پردازند درصد ھزينه آموزش عمومی را می

آموز در  که سرانه ھر دانش برای نمونه در حالی
 ھزار دzر است ٢١کشور لوکزامبورگ بيش از 

 دzر ٣٠٠آموزی کمتر از  در ايران سرانه دانش
است که البته اين مقدار ھم ھزينه حقوق معلمان 

آموزان و يا  است و ديگر چيزی برای دانش
نوسازی و تجھيز مدارس و يا ساخت مدارس 

روست که ما ھنوز  از ھمين.  ماند جديد باقی نمی
شاھد برگزاری کgس درس در مناطق محروم 

جا بر اين  در ھمين.  در کپر، چادر و غيره ھستيم
نکته نيز انگشت بگذاريم که حقوق معلمان ايران 
نيز نسبت به ھمکاران خود در جھان بسيار 

تر از حتا متوسط جھانی است و اين تازه  پايين
يکی ديگر از مشکgت .  ھمه ماجرا نيست

شود فشار  معلمان، کمبود معلم است که باعث می
آن به معلمان بيايد که نتايج بسيار مخرب 

شود در سال  برای نمونه گفته می.  آموزشی دارد
 ھزار نفر از وزارت آموزش و ١٠٠جاری 

ای  پرورش بازنشسته خواھند شد که ھيچ برنامه
از سوی دولت برای جذب معلم جديد وجود 
ندارد، در حالی که ھم اکنون نيز مدارس دولتی با 

) چون فضای آموزشی ھم(کمبود شديد معلم 
 .روبرو ھستند

سازی در آموزش و  گسترش سياست خصوصی
پرورش که کابينه روحانی يکی از مدافعان 
سرسخت اين سياست در تاريخ جمھوری اسgمی 
بوده است، نه تنھا امکان تحصيgت دانشگاھی را 
از فرزندان کارگران و زحمتکشان گرفته است، 

ھا کودک را اساسا از چرخه آموزش  بلکه ميليون
گاه آمار درستی از  اگرچه ھيچ.  بيرون رانده است

سوی مقامات حکومت در رابطه با ميزان 
شود، اما  کودکان بازمانده از تحصيل منتشر نمی

آموزان و تعداد کودکانی که  نگاھی به تعداد دانش
دھد که   سالگی ھستند، نشان می١٨ تا ۶در سنين 

 ميليون کودک از چرخه تحصيل ٣ تا ٢بين 
ی فرشيد يزدانی مديرعامل  گفته به.  اند خارج شده

در سال "  انجمن حمايت از حقوق کودک"
 ميليون کودک خارج ٢ حدود ٩٧  –  ٩٨تحصيلی 

 درصد ٣٠جاری  در کنکور سال.  ھاست دانشگاه
اختصاص "  ايثارگران"ھا به  ظرفيت دانشگاه

از .  شود ھا نيز می ھای آن يافته که شامل خانواده
عنوان بسيجی به  جمله کسانی که مثg شش ماه به

اند خود و  جمھوری اسgمی خدمت کرده
شوند که  شان شامل اين سھميه می ھای خانواده

ھا حضور  البته يکی از اھداف اين سھميه
نيروھای وابسته و مزدور جمھوری اسgمی در 

 .باشد ھا می دانشگاه
وند رئيس سازمان مدارس  اگرچه مجتبی زينی

آموزان در   درصد دانش١١گويد  غيردولتی می
کنند که براساس  مدارس غيردولتی تحصيل می

 ١۵قانون برنامه ششم توسعه بايد اين رقم به 
درصد برسد، اما با در نظر گرفتن مدارس نمونه 

توان گفت رقم  دولتی، ھيات امنايی و غيره می
" دولتی"آموزانی که در مدارس غير واقعی دانش
. باشد کنند، بيشتر از اين رقم می تحصيل می

خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران از قول 
فريده حميدی دانشيار دانشگاه تربيت دبير 

آموزان مدارس دولتی را  تعداد دانش"  رجايی"
اين .  کند آموزان اعgم می  درصد کل دانش٨٠
 درصد نيز فرزندان کارگران و ديگر ٨٠

زحمتکشان جامعه ھستند که مجبورند 
 ۴٠شان را در مدارسی که گاه بيش از  فرزندان
. نام کنند اند ثبت آموز در يک کgس نشسته دانش

گونه امکاناتی ندارند، چرا که  مدارسی که ھيچ
 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش ٩٨

صرف پرداخت حقوق معلمان و ديگر پرسنل اين 
ھا  شود و پولی برای ديگر ھزينه وزارتخانه می

و به نقل "  تسنيم"به گزارش خبرگزاری .  ماند نمی
از يک معلم به نام طاھرخانی، در مدارس دولتی 
حتا پول تامين کاغذ وجود ندارد و اين مدارس 

به .  ھا دريافت کنند مجبورند ھزينه را از خانواده
ی وی سرانه آموزشی مدارس سه سال است  گفته

 !!! شود که واريز نمی
ھای اخير، مدارس دولتی تحت  بويژه در سال

، عمg اوليا "ھای مردمی داوطلبانه کمک"عنوان 
ھای جاری  را مجبور به پرداخت پول برای ھزينه

جدا از اين مساله پر شدن .  کنند مدارس می
ظرفيت مدارس دولتی يک معضل ديگر بر سر 

کمبود مدارس .  شان است راه کودکان و والدين
دولتی باعث شده است که مديران مدارس از 

آموزان جديد خودداری کنند و اين  نام دانش ثبت
ھای جامعه که  ترين بخش ست که محروم در حالی

مستاجر ھستند به دليل تغيير محل سکونت خود 
که عموما نيز در فصل تابستان است، مجبور به 

نويسی فرزندان خود در مدارس جديد ھستند  نام
ولی اين مدارس از پذيرش کودکان سر باز 

 .زنند می
اين معضgت ھمه به دليل عدم اختصاص بودجه 

ی  گفته به.  کافی در آموزش و پرورش است
شھری مديرکل نوسازی، توسعه و تجھيز  علی

 ھزار کgس ٢٣مدارس استان تھران، حدود 
وی .  درس فرسوده در تھران وجود دارد

ست که استان تھران در اين قسمت رتبه  مدعی
 !!!نخست کشور را دارد

دانشکده علوم اجتماعی "  استاديار"رضا اميدی 
: گويد دانشگاه طباطبايی در اين رابطه می

ی جواد  گفته به.  باشد سطح جھان رکورددار می
حسينی سرپرست سابق وزارت آموزش و 

 نوع مدرسه در ايران وجود دارد، ٢۴پرورش 
ی بسياری از معلمان باعث  ای که به گفته مساله

آموزان  افزايش شکاف در کيفيت آموزشی دانش
توان  طبقات دارا و ندار شده که برای نمونه می

ھا  نتيجه آن را در نتايج کنکور امسال دانشگاه
 .ديد

 درصد ٧٣جاری،  براساس نتايج کنکور سال
)تيزھوشان(نفرات برتر کنکور از مدارس سمپاد 

 درصد ١۴ درصد مدارس نمونه دولتی و ١٣، 
آموزان  سھم مدارس غيرانتفاعی بوده و دانش

مدارس دولتی ھيچ سھمی در نفرات برتر کنکور 
 درصد ١٧در حالی که تھران حدود .  اند نداشته

 درصد ۵٠دھد،  جمعيت کشور را تشکيل می
نفرات برتر کنکور از اين شھر ھستند و ديگر 
نفرات برتر نيز عموما از شھرھای بزرگ 

ھای کنکور   درصد قبولی٨٢چنين  ھم.  باشند می
 ۴۶ استان است، استان تھران ۵ مربوط به ٩٨

 ١٠درصد، آذربايجان شرقی و فارس ھر کدام
 ٧ درصد و اصفھان ٩درصد، خراسان رضوی 

ھای   گوناگونی که پول وجود مدارس.   درصد
کنند، ھمراه با  آور از والدين دريافت می سرسام
ھای ويژه کنکور عمg سد بزرگی بر سر  کgس

راه ورود فرزندان کارگران و ديگر زحمتکشان 
جامعه برای تحصيgت دانشگاھی بوجود آورده 

واقعيت اين است که تنھا اقشار مرفه و .  است
) ھا جويی در ساير ھزينه ھم با صرفه آن(ميانی 

قادر ھستند تا فرزندان خود را وارد چنين رقابتی 
ی محمدرضا واعظ مھدوی معاون  گفته به.  کنند

 درصد از ٩سابق سازمان برنامه و بودجه 
شان مجبور به  ھا برای تحصيل فرزندان خانواده

چنين مجتبی  ھم.  باشند فروش وسايل زندگی می
وند رئيس سازمان مدارس غيردولتی  زينی
"گويد می براساس تحقيقی که در شھر تھران : 

 مدرسه غيردولتی را از مناطق باz و ٩٠انجام و 
 ٧۶پايين شھر بررسی کردند، مشخص شد که 

آموزان مدارس غيردولتی کارمندان  درصد دانش
 درصد فرزندان اساتيد دانشگاه و ۴دولت، 

 ".مديران و مابقی مشاغل آزاد ھستند
که در آموزش و پرورش اساسا  جدا از اين

آموزان به ھر شکل و  بندی مدارس و دانش تقسيم
ھر عنوان غلط است، بر اين مساله نيز بايد تاکيد 

(سمپاد"کرد که مدارس  در واقع )  تيزھوشان" 
دکانی برای پول درآوردن ھستند و جدا از ھزينه 
ثبت نام در اين مدارس، برای ورود به اين 

ای است که در اين مسابقه نيز  مدارس مسابقه
ای  کننده وضعيت مالی والدين نقش بسيار تعيين

ای که جدا از آزمون ورودی  کند، مسابقه ايفا می
واقع از ھمان کgس اول ابتدايی برای  به

 . آموزان شروع شده است دانش
بندی و تبعيضات جنسيتی از ديگر  البته سھميه

به دليل تبعيض .  ھا ھستند موانع ورود به دانشگاه
ھا  جنسيتی زنان از تحصيل در برخی از رشته

 ٨اند که براساس آمار دولتی بيش از  محروم شده
ھای دولتی را در بر  ھزار نفر از ظرفيت دانشگاه

"گيرد می يکی ديگر از موانع ورد به "  سھميه. 

 نظام آموزشی و شکاف طبقاتی



 ۴ ٨٣٧ شماره  ٩٨  شھريور ١٨    ۴

٣از صفحه   

 نظام آموزشی و شکاف طبقاتی
 .اند از چرخه تحصيل بوده

زمان باz رفتن  ست که با گسترش فقر و ھم طبيعی
ھای تحصيل بر تعداد کودکان بازمانده از  ھزينه

شوند، افزوده  تحصيل نيز که وارد بازار کار می
اين را ھم فراموش نکنيم که برخی از .  خواھد شد

کودکان مجبورند در کنار تحصيل کار کرده تا 
 .ھای خانواده را تامين کنند برخی از ھزينه

نام که در مدارس  جدا از مشکgت و ھزينه ثبت
دولتی نيز در عمل به يک نُرم تبديل شده است، 

افزار از ديگر  ھزينه کتاب، دفتر و نوشت
آور و کمرشکنی است که در  ھای سرسام ھزينه

برابر کودکان کارگران و زحمتکشان قرار گرفته 
خبرگزاری دولتی مھر به نقل از بھرام .  است

افزار کرج از  آجرلو رئيس اتحاديه صنف نوشت
دو تا سه برابر شدن قيمت لوازم تحرير نسبت به 

افزاری  دفتر و نوشت.  سال گذشته خبر داده است
 تومانی تھيه ۴٢٠٠نيز که به اصطgح با ارز 

 از  قدر ناچيز است که در عمل گرھی شده آن
 ميليون ١۵برای نمونه تنھا .  کند مشکgت باز نمی

آموزان توزيع  دفتر مشق قرار است بين دانش
 ٢٠٠ ميليون و ٢شود که از اين تعداد حدود 

کميته "آموزان تحت پوشش  ھزار دفتر بين دانش
 جلد ۵آموز  شود که به ھر دانش توزيع می"  امداد
 ميليون دفتر مشق ديگر ١٣کمتر از !!  رسد می

آموزان تقسيم خواھد شد که در  نيز بين ساير دانش
 استان محروم توزيع ١٠ ميليون در ٧اين ميان 
 !!!ھيچ: اين يعنی به معنای کامل کلمه. خواھد شد

ھای به اصطgح دولتی ھم  اما قيمت ھمين دفترچه
 zبرای کسانی که ھيچ درآمدی ندارند بسيار با

 ۶٠ تومان، ١٧٠٠ برگ ۴٠ھای  دفترچه.  است
 تومان و ٣۴٠٠ برگ ٨٠ تومان، ٢۵٠٠برگ 
اما قيمت دفترچه در .   تومان۴٢٠٠ برگ ١٠٠

جا  آموزان بايد از آن بازار که در واقع عموم دانش
ھای خود را تامين کنند بسيار وحشتناک  دفترچه
 ١٢٧٠٠ برگ ۶٠دفتر مشق معمولی .  است

 برگ ١٠٠ ھزار تومان و ١۵ برگ ٨٠تومان، 
اين تنھا بھای دفتر !!!   ھزار تومان است٢٢
آموز فقط ھزينه دفتر  يعنی برای يک دانش.  است

شود،  مشق او بالغ بر چندصد ھزار تومان می
حال ساير لوازم مورد نياز مانند خودکار و مداد 

 .و کيف و غيره به کنار
تواند يک کارگر با دستمزد مثg  حال چگونه می

يک ميليون و پانصد ھزار تومانی خود از پس 
اصg با اين !   کودک برآيد؟٢ھای مدرسه  ھزينه

ھای خوراکی را  توان ھزينه دستمزد حتا نمی
ماند که اين مردم با اين  تامين کرد و گاه انسان می

ھا چگونه روز را به شب و  دستمزدھا و حقوق
 !!!رسانند؟ شب را به روز می

داری ايران که جمھوری  نظام ظالمانه سرمايه
اسgمی پاسدار آن است در حالی چنين شرايطی 
را بر نظام آموزشی کشور حاکم کرده است که 

داری از نظام آموزشی  اغلب کشورھای سرمايه
به عبارت ديگر در ھمين .  بھتری برخوردارند

ی خشن نظام  عرصه نظام آموزشی نيز ما چھره
بينيم که يکی از  داری ايران را می سرمايه

 جنايتکارترين و ضدمردمی 
ھای ديکتاتوری جھان حکومت را  ترين حکومت 

 .در دست گرفته است
آموزش برای ھمگان بايد به طور واقعی رايگان 

تمامی کودکان بايد در يک نوع مدرسه .  باشد
نام پولی از  نه فقط نبايد بابت ثبت.  درس بخوانند

والدين گرفته شود، بلکه کليه لوازم مورد نياز 
ھا قرار  کودکان بايد به طور رايگان در اختيار آن

رايگان بودن ھم چنين بايد شامل تحصيgت .  گيرد
اساسا ورود سرمايه به نظام .  دانشگاھی نيز شود
اين وظيفه دولت است که با .  آموزشی سم است

درآمدھايی که دارد نظام آموزشی را در ھمه 
اين مساله .  طور واقعی رايگان کند سطوح به

داری  ھمين امروز ھم حتا در کشورھای سرمايه
مثg در .  شود ھا رعايت می در برخی از جنبه

برخی از کشورھا در مقطع ابتدايی حتا پول يک 
خودکار يا مداد را ھم والدين کودکان پرداخت 

يا در تحصيgت دانشگاھی، جوانانی که .  کنند نمی
شان قادر به پرداخت ھزينه تحصيلی  والدين

نيستند، جوانان برای ورود به دانشگاه از بورس 
ھا پرداخت  شوند که ماھانه به آن برخوردار می

توانند تا حدود زيادی  مبلغی که می.  شود می
ھا  حتا آن.  ھای خود را پوشش دھند ھزينه
توانند خارج از مبلغی که به عنوان بورس به  می
گيرد از وزارت مربوطه ماھانه  ھا تعلق می آن

مبلغی قرض کنند که بعد از اتمام تحصيل و 
زمانی که کار پيدا کردند اين مبلغ را ماھانه 

ای به آن  اين وام تقريبا ھيچ بھره.  گردانند برمی
ھدف از مثال آوردن از وضعيت .  گيرد تعلق نمی

آموزشی در برخی از ديگر کشورھای 
داری فقط نشان دادن اين است که آموزش  سرمايه

واقعی رايگان در تمام سطوح تحصيلی چيزی 
خيالی نيست و ھم اکنون تا حدود زيادی در 

. شود داری انجام می برخی از کشورھای سرمايه
ھر چند در ھمين کشورھا نيز فاصله طبقاتی 
تاثيرات خود را در نظام آموزشی دارد اما با 
وضعيتی که در نظام آموزشی ايران وجود دارد 

توان گفت که اين تاثيرات ھيچ و يا بسيار کم و  می
 .اساسا غيرقابل قياس ھستند

آموزش رايگان در تمام سطوح تحصيلی، جدايی 
ھای مذھبی  دين از آموزش و ممنوعيت آموزش

در مدارس، ايجاد امکانات مناسب برای رشد و 
پرورش ذھنی و جسمی تمام کودکان، تغيير نظام 
ی  آموزشی به شکلی که آموزش با کار رابطه

منطقی پيدا کند، ھمگی از جمله وظايف دولت و 
ست که   جزء فوری ترين اقدامات و وظايفی

درحکومت شورائی به مرحله اجرا گذاشته می 
ست که   حکومت شورايی تنھا حکومتی.شود
ھای گذار به نظم  تواندبه بھترين نحوی زمينه می

نظمی که برای .  سوسياليستی را فراھم  سازد
ھای آموزشی طبقاتی پايان خواھد  ھميشه به نظام

 .   داد

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
 شھريور و به دنبال انتشار ١۵در روز 

 کارگر فوzد اھواز به ۴١خبر احضار 
) اقليت(سازمان فدائيان "  دادگاه"

 کارگر ۴١احضار "ای با عنوان  اطgعيه
ھای جمھوری  فوzد اھواز به بيدادگاه
منتشر "  کنيم اسgمی را محکوم می

در بخشی از اين اطgعيه آمده .  ساخت
"است احضار کارگران مبارز فوzد : 

ھای جمھوری اسgمی،  اھواز به بيدادگاه
ھايی که اسماعيل بخشی، علی  بيدادگاه

نجاتی، سپيده قليان، ساناز اللھياری، 
اميرحسين محمدی فرد و امير اميرقلی 

ھا و منافع  را به جرم دفاع از خواست
اند،  تپه به محاکمه کشيده کارگران ھفت

ھايی که احکام سنگين زندان به  بيدادگاه
جرم شرکت در مراسم اول ماه مه روز 
جھانی کارگر برای مرضيه اميری، 
عاطفه رنگريز، حسن سعيدی و ديگران 

ست  اند، در راستای سياستی صادر کرده
که در روزھای گذشته ابراھيم رئيسی 
برای سرکوب جنبش کارگری به 
صراحت اعgم کرده است، جنايتکاری 

اش به خون ھزاران زندانی  که دست
 . آلوده است۶٠سياسی در دھه 

 
 کارگر ۴١بدون ھيچ ترديدی احضار 

مبارز فوzد اھواز از ترس گسترش موج 
جديد اعتراضات و اعتصابات 

ست که بسياری از مراکز  کارگری
تپه، آذرآب و  کارگری از جمله ھفت

دشمنان .  ھپکو را فرا گرفته است
کارگران براين فکر عبث ھستند که با 
سرکوب و اخراج و به بند کشيدن 

توانند جنبش کارگری را  کارگران می
داران را تداوم  سرکوب و بھشت سرمايه

اما کارگران ايران با تداوم و حتا .  بخشند
گسترش و تعميق مبارزات خود که از 
جمله در تعداد، اشکال و شعارھای 
کارگران ھويداست، نشان دادند که جنبش 

ھايی استوار به پيش  کارگری ايران با گام
 ".تازد می
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  صدور حکم زندان برای متھمان 

 کنيم تپه را محکوم می     پرونده ھفت
 
 
 
 

ھا ابgغ  تپه به آن ھای اسgمی عليه متھمان پرونده ھفت دادگاه  شھريور احکام بی١۶براساس آخرين اخبار منتشره، امروز شنبه 
 ۶تپه به   سال زندان، محمد خنيفر کارگر ھفت١۴تپه به  براساس اين خبر اسماعيل بخشی نماينده شجاع کارگران ھفت.  شده است

 سال زندان و اعضای تحريريه نشريه گام اميرحسين محمدی فرد، ساناز اللھياری، عسل محمدی ١٨سال زندان، سپيده قليان به 
تپه و از  از صدور حکم عليه علی نجاتی کارگر بازنشسته ھفت.  اند  سال زندان محکوم شده١٨و امير اميرقلی ھر کدام به 

 .تپه تا اين لحظه ھيچ خبری منتشر نشده است گذاران سنديکای کارگران ھفت بنيان
 

ھا را فرياد زده  ھا کارگر به ميدان آمده، آن ھا و مطالبات ميليون تپه، مبارزانی که برای خواست صدور احکام متھمان پرونده ھفت
صدايان بودند، درست در روزی اعgم شد که سعيد مرتضوی جنايتکار که در قتل زھرا  و يا در تgش برای انعکاس صدای بی

و چھار زندانی کھريزک نقش مستقيم داشته است، بعد از گذشت مدتی کوتاه از زندان )  کانادايی  –نگار ايرانی  روزنامه(کاظمی 
 .اگرچه او در ھمين مدت کوتاه نيز بارھا به مرخصی آمد و حتا به کربg سفر کرد. آزاد شد

 
ھا صدای  تپه را به احکام طوzنی مدت زندان محکوم کرد، زيرا آن جمھوری اسgمی و دستگاه قضايی آن متھمان پرونده ھفت

 .است" نان، کار، آزادی"شان  ترين شعار و خواست کارگران و ديگر زحمتکشان و محرومان جامعه بودند که امروز مھم
 

ھا راه  تپه را به احکام طوzنی مدت زندان محکوم کرد، زيرا آن جمھوری اسgمی و دستگاه قضايی آن متھمان پرونده ھفت
نشان دادند، شعاری که "  اداره شورايی  –نان، کار، آزادی "رھايی کارگران و ديگر زحمتکشان و محرومان جامعه را با شعار 
 .به سرعت در ميان اقشار مختلف جامعه جا باز کرد و فراگير شد

 
تپه يک نمايش مفتضحانه و شکست برای جمھوری اسgمی بود، نمايشی که پايان آن نه  دادگاه نمايشی متھمان پرونده ھفت

ھا با صدور اين احکام وحشيانه نشان دادند که  آن.  تپه، بلکه محکوميت جمھوری اسgمی بود محکوميت متھمان پرونده ھفت
دشمن بزرگ کارگران و زحمتکشان ھستند و صدور اين احکام وحشيانه اين پيام را به خوبی به کارگران و زحمتکشان ايران 

 .رساند
 
 .ھستند" نان، کار، آزادی"ھای اسgمی کشاندند که خواستار  تپه بلکه کارگران ايران را به بيدادگاه ھا نه متھمان پرونده ھفت آن
 

تپه را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و  صدور احکام ظالمانه عليه متھمان پرونده ھفت)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .ھا و ديگر زندانيان سياسی است قيدوشرط تمامی آن بی
 

تپه را  خواھد تا صدور احکام قضايی عليه متھمان پرونده ھفت از تمامی کارگران و زحمتکشان می)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .تپه حمايت کنند تپه و ديگر حاميان زندانی ھفت محکوم و از نماينده زندانی کارگران ھفت

 
از تمامی مدافعان حقوق و منافع کارگران، در داخل و خارج کشور و نيز تشکgت کارگری در داخل و )  اقليت(سازمان فدائيان 
 .تپه برخاسته و خواستار لغو اين احکام ظالمانه شوند خواھد تا در اشکال گوناگون به دفاع از متھمان پرونده ھفت خارج کشور می

 
  

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩٨ شھريور ١۶

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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 بندبازی جمھوری اس�می بر روی لبه تيغ
١از صفحه   

٧درصفحه   

"آژانس داشته باشيم، گفت سانتيريفيوژھا : 
ھمانطور که تحقيق و توسعه می کنند به انباشت 

اين اقدام از ديروز انجام . ذخاير ما کمک می کنند
و امروز به آژانس اعgم شد و توليدات تحقيقاتی 

zزم به ذکر است ".  به دخاير ما افزوده می شوند
که طبق توافق ھسته ای برجام، اقداماتی را که 
جمھوری اسgمی از روز جمعه شروع به انجام 

 سال از امضای ١١آن کرده است، تنھا پس از 
 . توافق برجام می توانست بدان مبادرت کند

با خروج آمريکا از برجام، ھيات حاکمه ايران 
تاکنون در سه مرحله اقدام به کاھش تعھدات 

گام اول، عبور از .  ھسته ای خود کرده است
ميزان وزنی اورانيوم غنی شده و آب سنگين بود 

 روزه اول، ميزان ۶٠که پس از انقضای مھلت 
 کيلوگرم و آب ٣٠٠اورانيوم غنی شده از سقف 

گام  دوم، .   تن باzتر رفت١٣٠سنگين نيز از 
افزايش ميزان غلظت غنی سازی اورانيم بود که 

درصد ٣ /۶٧آن ھم طی دو ماه گذشته از ميزان 
 درصد ۴ /۵مورد توافق برجام باzتر رفت و به 

ھمزمان با شروع عملياتی شدن مرحله .  رسيد
دوم کاھش تعھدات برجامی، حسن روحانی با 

در : " روزه ديگر اعgم کرد۶٠تعيين يک مھلت 
صورتی که مشکل فروش نفت و دريافت پول آن 
ھمچنان باقی بماند، جمھوری اسgمی در گام  

 را  در صدی اورانيوم٢٠غنی سازی سوم، 
 )تاکيد از ماست". (شروع خواھد کرد

 روزه سوم، ۶٠حال با پايان يافتن اولتيماتوم 
اجرای تھديدات اين مرحله که طبق گفته روحانی 

"  درصدی اورانيم٢٠غنی سازی "قرار بود با 
آغاز شود، به يکباره رنگ باخت و به جای آن 

" توقف تمام تعھدات تحقيق و توسعه ھسته ای"
چرا که کشورھای باقيمانده در .  قرار گرفت

برجام ھمان موقع اعgم کرده بودند که ورود 
 درصدی ٢٠جمھوری اسgمی به غنی سازی 

لذا، اين عقب نشينی صريح .  خط قرمز آنان است
 درصدی ٢٠و آشکار دولت ايران از غنی سازی 

را بايد در شرايط پيچيده، دشوار و شکننده ای که 
طبقه حاکم در آن دست و پا می زند، ارزيابی 

با اين ھمه، مرحله سوم کاھش تعھدات .  کرد
برجامی جمھوری اسgمی در شرايطی آغاز شده 
است، که ھيات حاکمه ايران طی دو ھفته گذشته 
برای رسيدن به يک توافق نسبی با اتحاديه اروپا 

 ھزار ٧٠٠جھت آزاد شدن صدور دست کم 
 ميليارد دzر ١۵بشکه نفت در روز و يا دريافت 

 ماه به ازای پيش خريد ۴خط اعتباری به مدت 
نفت ايران توسط کشورھای اروپايی اميد زيادی 
به رايزنی ھای ديپلماتيک مکرون، رئيس 

اين اميد در روزھای .  جمھوری فرانسه بسته بود
 ٧پيش از نشست آمريکا و ديگر کشورھای گروه 

در فرانسه شکل گرفت، در تماس تلفنی چندين 
ساعته مکرون و روحانی شتاب بيشتری گرفت و 
با سفر محمد جواد ظريف و مذاکرات مستقيم او 

 باز ھم ٧با ماکرون آنھم در حاشيه نشست گروه 

ھمزمان با سفر ظريف به فرانسه، .  بيشتر شد
اتخاذ موضع تاکتيکی و فريبکارانه روحانی در 

به خاطر مردم حاضر است با ھر "بيان اينکه 
آنچنان به اين اميد واھی دامن "  شخصی ديدار کند

زد که ماکرون در نشست خبری مشترک خود با 
ترامپ، آشکارا از ديدار قريب الوقوع حسن 
روحانی و دونالد ترامپ در آينده ای نزديک 

 . سخن گفت
اما ھمه اين اتفاقات، ھمانگونه که در سرمقاله 

  نوشتيم، تماما ھياھويی بود که ٨٣۶کار شماره 
 ساعت به اوج رسيد و پس از آن به ٢۴در 

با فروکش کردن اميد واھی .  سرعت فرو نشست
دل بستن به ديپلماسی مکرون و فرآيند آن شکست 
توھمات خيالپردازانه رسيدن به حداقلی از 
توافقات مورد نظر ميان جمھوری اسgمی و 
دولت آمريکا، ورق به يکباره برگشت و شرايط 
برای جمھوری اسgمی از آنچه که بود باز ھم 

 . سخت تر شد
با شکست اين توھم خوشباورانه، ابتدا مکرون 
زمينه ھای رسيدن به توافق بر سر حداقل ھايی 
از صدور نفت ايران و يا گشايش خط اعتباری 

 ميليارد دzری اتحاديه اروپا برای پيش خريد ١۵
نفت ايران را منوط به رضايت دولت آمريکا 

با اعgم اين موضع مکرون، حسن .  دانست
روحانی نيز ضمن رد ھرگونه ديدار و مذاکره با 
ترامپ، رسيدن به توافق با اروپا را مورد ترديد 

از اينرو، روحانی در تماس مجدد خود .  قرار داد
تاکيد کرده "  تغيير ناپذيری برجام"با مکرون بر 

و با توجه به عدم ھرگونه چشم انداز مثبتی در 
رسيدن به توافق با اروپا بر سر فروش نفت 

 شھريور ١٣جمھوری اسgمی روز چھارشنبه 
بعيد می دانم امروز و فردا با اروپا به : اعgم کرد

و لذا گام سوم را اعgم خواھيم "  نتيجه برسيم
"روحانی با بيان اينکه .  کرد گام سوم شتاب : 

ويژه ای به فعاليت ھای سازمان انرژی اتمی 
"خواھد داد، گفت ظاھر گام سوم خيلی تکان : 

 ".دھنده نيست ولی باطن آن فوق العاده مھم است
ھمزمان با اين اعgم موضع حسن روحانی در 
کاھش باز ھم بيشتر تعھدات ھسته ای جمھوری 
اسgمی، مقامات آمريکا نيز ھرگونه کاھش يا 
. معافيت از تحريم ھای ھسته ای را منتفی دانستند
مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت خارجه 

"آمريکا اعgم کرد مقامات ايران رسما به باج : 
 ميليارد دzر ١۵خواھی متوسل شده و گفته اند 

تحويل ما بدھيد وگرنه ما برنامه ھسته ای خود را 
اين کار بسيار شبيه تھديدھای چند ...جلو می بريم

ماه پيش آنھاست و برايشان به يک عادت تبديل 
در ھمين رابطه دونالد ترامپ نيز با ".  شده است

رد پيشنھاد کاھش تحريم ھا عليه جمھوری 
"اسgمی اعgم کرد چنين چيزی اتفاق نخواھد : 

 ."افتاد، چنين اتفاقی روی نخواھد داد
اکنون، بر بستر چنين روند پر تنشی که طی روز 

 و شکست ديپلماسی ٧ھای بعد از نشست گروه 

مکرون شکل گرفت، پيش از آنکه دولت ايران 
گام سوم کاھش تعھدات ھسته ای خود را رسما 
اعgم و شروع کند، مقامات آمريکايی با ھمان 
سياست اعمال فشار حداکثری يک رشته تحريم 
ھای جديدی را پيشاپيش عليه جمھوری اسgمی 

سازمان فضانوردی و يک شبکه .  وضع کردند
خطوط کشتيرانی که سپاه پاسداران مسئول اداره 

 شخص ١٠ شرکت، ١۶آن معرفی شده ھمراه با 
 ميليون ١۵ کشتی و نيز تعيين پاداش ١١حقيقی، 

دzری برای ھرگونه اطgعاتی که به توقف و 
پرده برداری از مکانيسم ھای عملياتی سپاه 
پاسداران و نيروی قدس کمک کند، از جمله 
اقدامات و مواردی ھستند که در فھرست تحريم 

 . ھای اخير دولت آمريکا گنجانده شده اند
اتخاذ تحريم ھای جديد و تمامی اقدامات تاکنونی 
دولت آمريکا به روشنی نشان داده است که 
ترامپ حاضر به کوتاه آمدن در مقابل جمھوری 

ادامه اين روند برای طبقه حاکم و .  اسgمی نيست
نظام سياسی پاسدار آن طبيعتا چندان آسان 

عقب نشينی تھديدآميز حسن روحانی .  نخواھد بود
توقف تمام "به "   درصدی٢٠غنی سازی "از 

در مرحله "  تعھدات تحقيق و توسعه ھسته ای
سوم را بايد  نخستين نشانه قرار گرفتن جمھوری 

 . اسgمی بر لبه تيغ در اين دوره دانست
وقتی ماکرون رئيس جمھوری فرانسه که طی 
يک ماه گذشته سکان ديپلماسی و چانه زنی برای 
رسيدن به يک توافق حداقلی ميان جمھوری 
اسgمی، اتحاديه اروپا و دولت آمريکا را در 
دست داشت و پس از روزھا مذاکره با طرفين 
نزاع با شرمندگی اعgم کرد که رسيدن به 
ھرگونه توافقی بر سر فروش نفت و يا ايجاد يک 

 ميليارد دzری برای پيش خريد ١۵خط اعتباری 
نفت ايران بدون رضايت آمريکا عملی نيست، 
بھتر می توان شرايطی را که جمھوری اسgمی 

شرايطی که .   در آن گير کرده است، دريافت
گذار از آن برای ھيات حاکمه ايران به دشواری 

ھمه اين واقعيات .  ممکن است صورت گيرد
از مدت ھا "  برجام"بيانگر اين نکته است که 

. پيش مرده و ديگر چيزی از آن باقی نمانده است
مضافا اينکه از دست اروپا نيز با ھمه زوری که 
برای بر سر دست نگاه داشتن تابوت اين توافق 

شکل گيری .  می زند، ديگر کاری ساخته نيست
اين وضعيت، ھمان بن بستی است که جمھوری 
اسgمی اکنون در آن گير کرده است و نمی داند 

 .چه کار بايد بکند
طبق گفته خامنه ای انتخاب گزينه مذاکره با  

است و ادامه اين "  سم مضاعف"آمريکا، 
وضعيت نيز با وجود خالی بودن خزانه دولت و 
بحران ھای متعددی که از ھر طرف بر گلوی 
رژيم چنگ انداخته اند، برای نظام چندان آسان 

يک دو راھی خطرناک که .  نيست و نخواھد بود
نه دست کشيدن از سياست ھای توسعه طلبانه و 
پان اسgميستی رژيم برای رفتن پای ميز مذاکره 
با آمريکا برايش آسان است و نه ادامه وضعيت 
نه جنگ و نه مذاکره به راحتی برايش مقدور 

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی
  و قيام مسلحانه برانداخت
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ای که  ھای جداگانه در نامه.  اند اھواز احضار شده
برای اين کارگران ارسال شده از آنان خواسته 

 ٢٠شده است در روزھای آينده خود را به شعبه 
اگرچه غgمحسين .اين دادگاه معرفی کنند

 ١٧اسماعيلی سخنگوی قوه قضائيه، روزيکشنبه 
شھريور اعgم کرد، برای اين کارگران قرار منع 
تعقيب صادرشده است، اما درپی تشديد سرکوب 
و ارعاب کارگران، ھرآينه امکان و احتمال 
احضار و محاکمه کارگران پيشرو فوzد وجود 

ست که   ترازاين احکام بسيار سنگينی  مھم.  دارد
بيدادگاه رژيم عليه متھمان پرونده ھفت تپه 

روز شانزده شھريورخبرشوکه .صادرنموده است
آور احکام مربوط به متھمان اين پرونده درفضای 

برپايه اين خبر، اسماعيل .مجازی منتشرشد
 سال ١۴بخشی نماينده کارگران ھفت تپه به 

زندان، محمد خنيفرازديگرکارگران ھفت تپه به 
 سال، و اعضای ١٨ سال زندان، سپيده قليان به ۶

، اميرحسين "گام"تحريريه نشريه اينترنتی 
محمدی فرد، سانازاللھياری، عسل محمدی، و 

 سال زندان محکوم ١٨اميراميرقلی نيزھريک به 
 .شده اند

 ١١٠دادگاه رژيم و   صدور احکام بسيارسنگين بی
 مدافع حقوق ۵ کارگر و ٢سال حبس برای 

کارگر، به روشنی کينه و دشمنی طبقه حاکم 
نسبت به طبقه کارگرومدافعين حقوق اين طبقه را 

تمام اين وحشی گريھا و سخت .دھد  نشان می
گيری ھا برای مرعوب ساختن و ساکت کردن 

اما تجارب تاکنونی نشان داده .کارگران است
است که کارگران مرعوب نخواھند شد و به حکم 
موقعيتی که دارند راه ديگری جز مبارزه و تشديد 

ده ھا و صدھا ھزار کارگر آماده اند که .آن ندارند
آيا ارتجاع ھار حاکم .در راه ھفت تپه قدم بگذارند

می تواند تمام اين کارگران را دادگاھی و زندانی 
 کند؟

اوضاع نابسامان در واحدھای توليدی و صنعتی 
تپه و آذرآب و  سازی شده، تنھا به ھفت خصوصی

. شود ھپکو و فوzد و کنتورسازی خgصه نمی
ھا و صدھا واحد توليدی و صنعتی در  در ده

سراسر کشور که به بخش خصوصی واگذار 
اند، يا توليد به کلی نابود و کارگران آن  شده

اند و يا در بھترين حالت به  اخراج و بيکار شده
تپه، فوzد و  سرنوشتی مشابه ھپکو، آذرآب، ھفت

. اند کنتورسازی قزوين و امثال آن دچار شده
ھا از نمونه آونگان اراک، به کلی  بسياری از آن

اند و  تعطيل و تمام کارگران آن بيکار شده
ھای ديگری قرار  ھای آن مورد استفاده زمين
تپه، فوzد و آذرآب اما در  ھپکو، ھفت.  اند گرفته

در ھپکو و آذرآب که .  اند برابر اين روند ايستاده
شاھد دور جديدی از اعتصاب و اعتراض 
خيابانی در آن ھستيم، اکنون بحث ازاين است که 

اzنبياء سپاه پاسداران  اين واحدھا به قرارگاه خاتم
دھد  تمامی شواھد موجود نشان می.  واگذار شود

که به رغم اعتصابات و اعتراضات مکرر 
کارگران اين دو واحد، دولت و کارفرمای اين 

ھای  واحدھا تا اين لحظه، از پذيرش خواست
اند و به سياست خود يعنی  کارگران طفره رفته

. اند ھای کارگران ادامه داده توجھی به خواست بی

با اين ھمه و به رغم ھمه تنگناھايی که .  است
برای جمھوری اسgمی در گزينه مذاکره با دولت 
آمريکا وجود دارد، محتمل ترين راه برای برون 
رفت طبقه حاکم از وضعيت موجود باز ھم ھمان 

راھی بسيار دشوار .  گزينه مذاکره با آمريکا است
و شکننده که جمھوری اسgمی دير يا زود از سر 

گزينه ای که دولت .  استيصال به آن تن خواھد داد
آمريکا ھيچ عجله ای برای آن ندارد و با اعمال 
فشار تحريم ھای حداکثری عليه جمھوری 
اسgمی،  از مدت ھا پيش توپ را در زمين 

 .   ھيات حاکمه ايران انداخته است
ترديدی نيست که انتخاب جمھوری اسgمی در 
گزينه مذاکره با آمريکا، ارتباط تنگاتنگی با 
تحوzت اجتماعی و گسترش مبارزات کارگران 

طبقه حاکم و .  و توده ھای زحمتکش جامعه دارد
نظام سياسی پاسدار آن، تاکنون به شکل ھای 
مختلف نشان داده است که طبقه کارگر و عموم 
توده ھای زحمتکش مرم ايران را دشمن اصلی 

اين نظام به .  خود می دانند نه دولت آمريکا را
دفعات ثابت کرده است تا زمانی که  بحران ھای 
اجتماعی و حرکت مبارزاتی کارگران و توده 
ھای زحمتکش ايران زنگ خطری برای ادامه 
استمرار نظام نباشد، آنان به اينگونه بندبازی ھای 
خود حتا اگر بر روی لبه تيغ ھم باشد،ادامه 

اما اگر اعتصابات کارگری، جنبش .  خواھند داد
ھای اجتماعی زنان، دانشجويان، اعتراضات 
معلمان، نويسندگان و مبارزات عموم توده ھای 
زحمتکش ايران زنگ خطر را برای استمرار و 
بقاء طبقه حاکم و نظام سياسی پاسدار آن به صدا 
درآورد، آنگاه ھمين نظام اسgمی با ھمه 
مختصات پان اسgميستی و ايدئولوژيک خود، بی 
درنگ و بدون کمترين تاملی با تکيه بر اصل 

به مذاکره با ھر کس و "  مصلحت نظام"جادويی 
حتا اگر اين کشور و .  ھر دولتی تن خواھد داد

لذا، با توجه .  باشد"  شيطان بزرگ"دولت، کشور 
به مجموعه شرايط موجود به نظر می رسد تا 
روزھای حضور مبارزاتی گسترده و ھمگانی 
کارگران و توده ھای مردم ايران در کارخانه و 
خيابان و مدرسه و دانشگاه، جمھوری اسgمی تا 
آنجا که برايش مقدور باشد با سر شکن کردن 
فشار تحريم ھا به روی توده ھای مردم ايران و 
با اتخاذ توامان تشديد سرکوب و اتخاذ ھمين شيوه 
ھای بندبازی بر لبه تيغ ادامه داده و در برابر 

 .رفتن پای ميز مذاکره مقاومت خواھد کرد
 

بندبازی جمھوری اس�می بر 
 روی لبه تيغ

ی بر طرف کردن مشکgت   رغم وعده دولت به
اين واحدھا و رسيدگی به وضعيت کارگران، در 
حال حاضر سرگرم تغيير مديريت اين واحدھا و 

خبرگزاری .ھاست گماردن مديران دولتی در آن
فارس اعgم کرد، سازمان خصوصی سازی، 

رئيس کميسيون (ابوالفضل روغنی گلپايگانی 
را که ازسوی استانداری )  صنايع اتاق ايران

عنوان   استان مرکزی معرفی شده بود، به
.  مديرعامل ھلدينگ ھپکو منصوب نموده است
اما خواست کارگران آذرآب و ھپکو، تغيير و 

خواست کارگران .  جابجايی افراد و مديران نيست
آذرآب و ھپکو پردخت فوری تمام مطالبات 
معوقه، پردخت حق بيمه، ادامه کاری و تضمين 

کارگران آذرآب و ھپکو خواھان .  شغلی است
بھبود شرايط کار و دستمزد و تشکل مستقل و در 
نھايت خواھان بازگرداندن اداره اين واحدھا به 

 .دولت با نظارت کارگران اند
و بررسی وضعيت "  ھيات وزيران"پس از جلسه 

 شھريور، ١۴ھپکو و آذرآب مورخ چھارشنبه 
واعظی رئيس دفتر رئيس جمھور در مورد 
خواست کارگران آذرآب به دروغ اعgم کرد 

خواست کارگران اين است که ھر چه زودتر "
تا زمانی که "وی گفت "  مديرشان انتخاب شود

مدير برای اين شرکت معرفی نشود، امکان 
 ".پرداخت حقوق و معوقات وجود ندارد

دھد که کابينه روحانی نيز  اين اظھارات نشان می
کند  دواند و سعی می آشکارا کارگران را سر می

ھای دروغ، آنان را از  با اتgف وقت و وعده
 .ادامه اعتصاب و اعتراض خيابانی باز دارد

اما وضعيت اين دو واحد و مبارزات کارگران 
ھپکو و آذرآب، از اين مراحل بسيار فراتر رفته 
است و اين ترفندھا تاثيری در روند مبارزات 

کارگران .  کارگران و رشد اين مبارزات ندارد
شھر قيامت   –مشکل ما حل نشه "آذرآب با شعار 

پاسخ خود را از قبل به اين ترفندھا و "  ميشه
 .اند ھا داده توجھی بی

ھپکو وارد خيابان شده و ده روز مھلت داده است 
از پی ھپکو، .  ھايش رسيدگی شود تا به خواست
ھای شھر اراک را درنورديد وازھم  آذرآب خيابان

تپه نيز شنيده  اکنون صدای پای فوzد وھفت
ھيچ نيرويی جلودار مبارزه طبقه کارگر .  شود می

نه احضارھای پی در پی، نه ارعاب و .  نيست
کدام  تھديد و شgق واحکام سنگين زندان، ھيچ

ھا ھزار کارگر آذرآب، ھپکو، فوzد،  تواند ده نمی
ھا و احد مشابه آن را از صحنه  تپه و ده ھفت

طبقه کارگر که پاييز سال .  مبارزه حذف کند
گذشته تمام صحنه نبرد با طبقه حاکم و رژيم 

چنان در  کرد، ھم سياسی آن را اداره وھدايت می
صحنه است و نه فقط در صحنه است، بلکه 

ست که عموم  تری پيشتاز مبارزه گسترده
 .اند زحمتکشان و تھيدستان در آن حضور يافته

 

 طبقه کارگر ھمچنان در 
 صحنه مبارزه است و پيشتاز
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اين ميان تغيير نکرد و کمترين گام برای حل يا  
آور و رسوای کودک ھمسری در    تخفيف پديده نفرت 

جامعه ايران برداشته نشد، بلکه  رژيم  برای  
" احساس کرده "فرونشاندن خشم و اعتراض مردم  

فعgً بايد  "   مصلحت نيست عقد موقت ھم باشد "که  
درواقع از ديدگاه رژيم اتفاق  .  اين عقد فسخ شود  

اين عقد موقت طبق  "   خاصی رخ نداده است چون  
شده و تنھا برای    ای انجام   رسومات محلی و عشيره 

شده  تا دختر    گذاری پسر و دختر برای ھم انجام   نام 
جھت جلوگيری از  "  و  ."  به سن ھمسرداری برسد 

 "برخی مسائل و مشکgت شرعی بوده است 
ستيزانه و    اساساً حتی بر طبق قوانين و مقررات زن  

ارتجاعی رژيم ھم از اين بابت، جرمی رخ نداده،  
ای عادی است و بر طبق قوانين    چراکه پديده 

جمھوری اسgمی ثبت ازدواج قبل از رسيدن به سن  
 سالگی برای پسر با  ١۵  سالگی برای دختر و  ١٣ 

اجازه پدر کودک و جد پدری، البته با مصلحت  
پوشيده نيست که  .  شده است   دادگاه مجاز اعgم 

. تشخيص و مصلحت  دادگاه در اينجا فرماليته است 
که قوانين ارتجاعی جمھوری اسgمی به ولی    وقتی 

  ١٣ دھد که دختر خردسال زير    کودک اجازه می 
سال را به عقد ازدواج يک مرد درآورد، دادگاه  

حتی نيازی به  .  دليلی بر مخالفت نخواھد داشت 
دادگاه ھم نيست، چون بر طبق رسم و رسوم جاری  

در قالب يک  "تواند    ای، عاقد محلی ھم می   عشيره 
نوشته يا پشت جلد قرآن، به اين ازدواج    دست 

 . ببخشد " مشروعيت شرعی  
اما از ديدگاه دستگاه قضائی جمھوری اسgمی  

داده، انتشار فيلم کودک ھمسری در    جرمی که رخ 
ھای اجتماعی است که به لحاظ قانونی موجب    شبکه 

تشويش اذھان عمومی شده، خشم مردم را برانگيخته  
"  و از اين رواست که به گفته رئيس دادگستری  

منظور رسيدگی به جرم انتشار اين فيلم، شاکی    به 
جھت طرح شکايت به دادسرای عمومی و انقgب  

که پس از بررسی  .  شھرستان بھمئی ھدايت شد 
وسقم شکايت و شناسايی متھم برخورد    صحت 

 ."شود   قضايی متناسب انجام  
ظاھراً اکنون خشم و حساسيت فروکش کرده است   
و اين مورد ھم نظير موارد متعدد آن درگذشته، از  

  ١۵  ساله ايgمی که در ازای  ١١ نمونه رھا، کودک  
 ساله درآورده  ۴۴ ميليون تومان به ازدواج مردی  

ماه سال گذشته علنی شد يا در    شد و در بھمن 
 ساله  ٩ شھريورماه ھمان سال، ماجرای  نوعروس  

 ساله درآمده بود، يا  ٣۶ مشھدی که به ازدواج مردی  
  به عقد  ٩۵ ای که در سال     ساله ١۴  تا  ١٠ سه دختر  
شود،  بدون     ساله درآمدند، فراموش می ٧٠ مردانی  

ای که به وسعت سراسر ايران گسترده    که مسئله   اين 
دھد بدون    است و ھرسال ھزاران نمونه آن رخ می 

که به گوش کسی برسد، حل و يا از دامنه آن    اين 
 . کاسته شود 

ھای منابع خود رژيم از ابعاد    ببينيم آمار و گزارش 
گرفته است چه    آنچه کودک ھمسری در ايران  نام 

 . گويند   می 
به گزارش ايرنا، خبرگزاری رسمی جمھوری  

"اسgمی  ماھه نخست سال    طبق آمار در شش :  
  ١٧۴٨۶ )  ١۴ -١٠ ( ميزان ازدواج دختران  ١٣٩٧ 

 ھا بوده است    درصد از ازدواج ٧ مورد، يعنی حدود  

بر اساس آمار، ساzنه  : "نويسد   ھمين خبرگزاری می 
  ۴٠   تا  ٣٠  سال و  ٩  ازدواج زير سن  ٣٠٠ بيش از  

شده     سال اعgم ١٣ ھزار ازدواج دختران زير سن  
ھاي كودك ھمسري    اما بسياري از ازدواج .  است 

 ."شوند   اصوzً در دفاتر ثبت ازدواج ثبت نمي 
ھای    گزارش دفتر مطالعات فرھنگی مرکز پژوھش 

 تا  ٩١ ھای    مجلس نشان داده است که در فاصله سال 
ھای دختران، در     درصد ازدواج ۶/۵  تا  ٩/۴  بين  ٩۵ 

 . سال بوده است ١۴  تا  ١٠ گروه سنی  
دھد     نشان می ١٣٩۵ ای سال    آمارھای منطقه 

 سال مربوط  ١٠ ترين تعداد ازدواج دختران زير    بيش 
ھای سيستان و بلوچستان، خوزستان و    به استان 

 سال به  ١۵ زنجان است، اما بيشترين ازدواج زير  
ھای زنجان،خراسان شمالی،    ترتيب در استان 

خراسان رضوی، آذربايجان شرقی، خوزستان ،  
 .ھمدان ، قزوين و بلوچستان رخ داده است 

ھای     درصد از ازدواج ١٧ بر اساس جديدترين آمار  
 سال  ١٨ کشور مربوط به ازدواج دختران زير  

است، اين در حالی است که اين آمار تنھا  
 .گيرد   شده را در برمی   ھای ثبت   ازدواج 

اين ارقام در حال افزايش است و برای برخی  
 . گيرد   تری به خود می   ھا ابعاد بزرگ   استان 

وبودجه در    نماينده اردبيل و عضو کميسيون برنامه 
ھزار ازدواج  ۴٣ :   ماه سال جاری گفت   ارديبھشت 

ھای     سال، افت شاخص ١۵  الی  ١٠ شده در سن    ثبت 
انسانی و نشانه فقر در آموزش ھمگانی و تنزل در  

 .رفاه عمومی است 
وگو با    احوال کردستان اخيراٌ ، در گفت   مديرکل ثبت 

/  ٧ :   خبرنگار ايسنا اعgم کرد   درصد از  ١۵  
شده طی چھارماھه اول امسال، سن    ھای ثبت   ازدواج 

 . سال بوده است ١٨ زوجه کمتر از  
 شھريور  ١٣ مديرکل بھزيستی استان اردبيل در  

"امسال در گفتگو با ايرنا گفت  شيوع پديده کودک  : 
کننده بوده و برای    ھمسری در اين استان نگران 

 .ای انديشيده شود   توقف اين روند بايد چاره 
 ھزار ازدواج سال گذشته  ١٢ از مجموع  :   او افزود 

 سال  ١۴  تا   ١٠  درصد در سن  ٣٧ در استان  
 درصد از  ۴٢ دختران بوده و اين در حالی است که  

ھای اين استان را نيز دختران زير    مجموع ازدواج 
يعنی نزديک به نيمی از  ."  دھند    سال تشکيل می ١٩ 

ھای اين استان در مقوله کودک ھمسری    ازدواج 
 .قرار دارد 

که  بر طبق تمام موازين    اکنون با توجه به اين 
المللی که مورد تائيد سازمان ملل نيز قرارگرفته    بين 

 سال کودک محسوب  ١٨ است،  تمام افراد زير  
ھزار ازدواج  ۴٣ شده     شوند، اگر رقم اعgم   می 
 را در ھرسال مبنا قرار  ١۵  الی  ١٠ شده در سن    ثبت 

 سال را بر  ١٨ دھيم و تعداد کودک ھمسران تا سن  
آن بيفزاييم و آن گروه از کودکانی را  که در برخی  

ً در    مناطق عقب  افتاده و دورافتاده ازدواجشان اساسا
حساب آوريم، با قطعيت    شود به   جايی ثبت نمی 

توان گفت آمار کودک ھمسری در ايران  در    می 
با اين  .   ھزار خواھد بود ۶٠  تا  ۵٠ ھرسال رقمی بين  

محاسبه، مجموع کودک ھمسران در سراسر ايران  
 . سر به چند صد ھزار خواھد زد 

 دختر کودکان    بنابراين، روشن است که نمونه  
ھای منفردی    اليگودرزی، ايgمی و مشھدی پديده 

نيستند که رژيم بتواند با به راه انداختن ھياھوی  
ھا را خاتمه يافته اعgم کند، بلکه صرفاً    تبليغاتی آن 

کودک  .  اند   ھای کوچکی از يک پديده بزرگ   نمونه 
ھمسری در ايران ابعادی گسترده به وسعت سراسر  
ايران دارد و به يک گروه حتی چندين ھزارنفره نيز  

 . شود   محدود نمی 
که کودک ھمسری چه عواقب وخيمی برای اين    اين 

دختران کم سن و سال دارد، بديھی است که زندگی  
کودک  .شود   ھا از ھمان دوران کودکی تباه می   آن 

ھمسران، ديگر از دوران کودکی زندگی خود  
مانند  و ھرگونه    از تحصيل بازمی .  شوند   محروم می 

انداز يک زندگی بھتر را برای ھميشه از دست    چشم 
ھا با خشونت، آزار جنسي و فيزيكي،    آن .   دھند   می 

شوند،    ھا مواجه می   تجاوز و انواع سوءاستفاده 
ھاي گوناگون جسمی و روانی،    گرفتار بيماري 

ھای ناشی از بارداری،    جنسی و مقاربتی، بيماری 
افسردگی ، فرسودگی ناشی از نگاھداری فرزند  

گردند و سرانجام با خودکشی و يا مرگ    می 
ھا و    زودھنگام ناشی از انواع و اقسام بيماری 

 . يابد   شان پايان می   ھا، زندگی   سختی 
کنند که با    گروھی از اين کودک ھمسران تgش می 

اند    گرفتن طgق، خود را از مصائبی که با آن مواجه 
نجات دھند، اما قوانين ارتجاعی جمھوری اسgمی  

اگر ھم  .  بندد    ھا را از اين اسارت می   راه نجات آن 
ای    بتوانند بر اين موانع غلبه کنند، تازه به نقطه 

ای از خود    رسند که بر طبق ھمان قوانين، اراده   می 
اند، تنھا    ندارند و از آنجائی که به سن قانونی نرسيده 
توانند به    با اجازه پدر و به ھمراه او است که می 

 .دادگاه شکايت کنند 
از آنجائی که گروه کثيری از اين کودک ھمسران به  

ھا    ھا سال از آن   آيند که گاه ده   ازدواج مردانی درمی 
ای    ترند، پس از مدتی آنھا تبديل به کودک بيوه   بزرگ 
 .ھای جديد   شوند با فقر و رنج   می 

به گفته نماينده شبستر در مجلس ارتجاع اسgمی،  
 سال در ايران وجود دارد و  ١٨ ھزار بيوه زير  ٢۴ 

 ازدواج  ۴٠٠٠  سال از بين  ١۴ در گروه سنی زير  
 .شده است    مورد طgق گزارش ١٠٠٠ 

اما علت پديده کودک ھمسری و گسترش روزافزون  
 آن در ايران چيست؟  

پژوھشگران و متخصصان مسائل اجتماعی در  
ايران، در اظھارنظرھای خود پيرامون علت اين  

رشته عوامل    پديده و گسترش آن  معموzً به يک 
متعدد ازجمله رسم و رسوم، سنت، عرف، ناموس و  

ای،    شرف، پدرساzری، روابط خانوادگی و قبيله 
سوادی ، ناآگاھی ،    نابرابری جنسيتی، بی 

ماندگی فرھنگی، فقر، تنگنای قانونی  و غيره    عقب 
ای اين    کنند تا علت اساسی و سرمنشأ ريشه   اشاره می 

اجتماعی و سياسی  -پديده که ھمانا نظم اقتصادی 
حاکم بر ايران است، در ميان اين عوامل متعدد گم و  

که تمام اين عوامل گفته و تعداد    درحالی .  محو شود 
گردد که   به نظامی بازمیديگری از عوامل ناگفته 
ترين اين پژوھشگران  فھميده.  بر ايران حاکم است

عنوان عاملی مھم در  و متخصصين به فقر به
يک  اين.  کنند ميان عوامل مختلف اشاره می

اگر به تمام مواردی که از کودک .   واقعيت است
ھمسری برمg شده است، رجوع شود، آشکار 

ای فقير، بيکار، گرسنه، معتاد  است، که خانواده
حاضرشده است کودک دختر خود را در سنی 

کند که در  تفاوتی ھم نمی.  پائين به ازدواج وادارد
اردبيل و زنجان و قزوين باشد يا در 

ترين نقطه در بلوچستان و خراسان،  دورافتاده

 کودک ھمسری، 
 ای که به وسعت سراسر ايران گسترده است پديده

١٠از صفحه   
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ترين روستاھا    مانده   حتی در عقب .  ايgم و کھگيلويه  
ای وجود دارد،    و در جايی که ھنوز مناسبات عشيره 
شان بھتر از    افرادی که وضعيت مادی و معيشتی 

ديگران است، کودکان دختر خود را به شھرھای  
  ًzنزديک برای تحصيل و سوادآموزی و احتما

ھای فقير، که با فقر و    اما خانواده .  فرستند   دانشگاه می 
کنند، بيکار و احتماzً معتادند،    گرسنگی زندگی می 
خواھند ھرچه زودتر تعداد    روشن است که می 

روست که اين    ازاين .  خور خانواده را کم کنند   نان 
ھا پسران خردسال خود را پی يافتن کار    خانواده 
اصطgح شوھر    فرستند و کودکان دختر را به   می 
فقط از ھزينه خوردوخوراک و لباس و    دھند تا نه   می 

ھا رھا شوند، بلکه پولی ھم بابت    احتماzً تحصيل آن 
شيربھا و مھريه دختر به دست آورند و يا دختر  
خردسال خود را در ازای بدھی خود به يک مرد  

که    اما گفتن اين .تر بفروشند   مسن واگذار کنند، يا دقيق 
فقر يک عامل عمده واصلی در پديده کودک  

ای به حل اين معضل اجتماعی    ھمسری است، ذره 
کمک نخواھد کرد، مگر آنکه روشن شود که خود  

شود و ريشه آن در    اين فقر از کجا ناشی می 
که اين مسئله فھميده شود، آنگاه    وقتی .  کجاست 

-گردد که کودک ھمسری با نظم اقتصادی   روشن می 
اجتماعی حاکم بر ايران مرتبط است که موجوديتش  
بر انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه  
قرارگرفته است و بدون مبارزه با اين نظم نه  

 . شود فقر را برانداخت و نه کودک ھمسری را      می 
اگر به علل و عوامل ديگری ھم که توسط اين  

برده می شود، ازجمله مناسبات    متخصصين  نام 
ای و رسم و رسوم ارتجاعی    خانوادگی، عشيره 

مانده ھم رجوع شود، بازھم آشکار است که    عقب 
برجای ماندن اين رسم و رسومات و بقايای نظام  

گردد    داری حاکم بر ايران بازمی   عشيرتی به سرمايه 
ھای    مانده   تواند با اين پس   گاه نتوانسته و نمی   که ھيچ 
اين متخصصان و  .  حساب کند   وسطايی تسويه   قرون 
کنند،    نظران به تنگنای قانونی ھم اشاره می   صاحب 
گويند که اين تنگنا نيز ناشی از نقش مخربی    اما نمی 

است که دين اسgم، دستگاه روحانيت  و دولت  
گرفته که نياز نظم    مذھبی در جامعه ايران برعھده 

دار فوق      داری پوسيده ايران و طبقه سرمايه   سرمايه 
در کشوری که مقررات اسgمی  .  ارتجاعی است 

دو و     مذھبی زن را انسانی درجه   حاکم است و دولت 
اش    داند و در قوانين رسمی   تر از مرد می   پايين 

 سال ھم  ١٣ تر از    کودک ھمسری را حتی پايين 
داند، روشن است که اين دولت خودش     مجاز می 

مبلغ و مروج کودک ھمسری است و اين دولت،  
ناپذير از نظم اقتصادی اجتماعی حاکم    جزئی جدائی 

بنابراين آشکار است که تمام  .  بر ايران است 
ھا اشاره    ھايی که متخصصين بورژوائی به آن   علت 
-کنند، به نحو zينفکی با تمام نظم اقتصادی   می 

اجتماعی و سياسی حاکم بر ايران مرتبط است و  
توان جز با دگرگونی اين نظم که ھمراه خواھد    نمی 

بود با برانداختن فقر و نابرابری، بيکاری، اعتياد،  
وسطايی،    برانداختن رسم و رسومات قرون 

برانداختن تبعيض و نابرابری نسبت به زنان،  
برانداختن دولت مذھبی با تمام قوانين و مقررات  

وسطايی و    اش، پديده قرون   ارتجاعی و اسgمی 
 .    ارتجاعی، کودک ھمسری را برانداخت 

 
 

 عليه احضار کارگران فوFد اھواز به اعتراض برخيزيم
 

دادگاه "ميثم آل مھدی از فعاzن کارگری گروه ملی صنعتی فوzد اھواز در توئيتر خود خبر داد که 
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کارگران فوzد اھواز که برای دفاع از حقوق انسانی .   اين دادگاه معرفی کنند٢٠آينده خود را به شعبه 
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  .به بی دادگاه رژيم احضار شده اند" شعارھای سياسی"دادن 
کارگران فوzد اھواز در پائيز سال گذشته ھمزمان با اعتصاب کارگران نيشکر ھفت تپه يکی از با 
شکوه ترين و طوzنی ترين اعتصابات و اعتراضات خيابانی تاريخ جنبش کارگری ايران را سازمان 

اعتصاب و اعتراض کارگران برای دريافت حقوق ھای معوقه، عليه توقف خط توليد و تحقق .  دادند
در ادامه اين اعتراضات نيروھای امنيتی و .  ديگر خواسته ھايشان بيش از يک ماه به طول انجاميد

سرکوبگر جمھوری اسgمی در اواخر آذر ماه شبانه به منازل کارگران فوzد اھواز يورش برده و ده 
در آنزمان مبارزات پيگيرانه و متحدانه کارگران فوzد اھواز و ھفت تپه و .  ھا تن را بازداشت کردند

انعکاس گسترده اخبار آن در شبکه ھای اجتماعی و رسانه ھای داخلی و خارجی موج گسترده ای از 
و فعالين جنبش کارگری در    بخش ھايی از کارگران ايران.  حمايت و اعgم ھمبستگی به دنبال داشت

مراکز مختلف توليدی و خدماتی در تجمع ھای خود و يا با صدور بيانيه ھای حمايتی ھمبستگی خود 
"را با کارگران فوzد اھواز و ھفت تپه اعgم داشتند معلمان مبارز، دانشجويان، زندانيان سياسی، . 

نويسندگان، روشنفکران آزاده وانسان ھای مبارز و آزداديخواه در برخی از شھرھای ايران از 
مبارزات حق طلبانه کارگران ھفت تپه و فوzد اھواز پشتيبانی کرده و تھديد و بازداشت فعالين و 

  .نمايندگان کارگران را محکوم کردند
 تن از کارگران فوzد به دادگاه ضد انقgب، يک ماه بعد از دادگاھی اسماعيل ۴١اکنون احضار 

بخشی، علی نجاتی و حاميان و ياران دلسوز جنبش کارگری در يکی از بی دادگاھھای رژيم و 
محکوميت آنان به تحمل زندان و شgق نشانه اوج استيصال و ھراس رژيم جمھوری اسgمی از تداوم 

تشديد فشار و سرکوب عليه رھبران و فعاzن جنبش کارگری .  اعتراضات و اعتصابات کارگری است
احضار کارگران .  سياست آگاھانه ای است که ھمه جناح ھای حکومتی بر سر آن توافق نظر دارند

سرمايه دارن حاکم بر ايران به    فوzد اھواز و اعمال فشار بر فعاzن کارگری، پيام دولت اسgمی
ھمه .  رھبران کارگری در شرکت ھپکو و آذر آب اراک، پارس جنوبی و کليت جنبش کارگری است

جناح ھای رژيم به خوبی تشخيص داده اند که در متن بحران ھمه جانبه ای که رژيم با آن دست به 
گريبان است و بر متن تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری و جنبش ھای اعتراضی در جامعه، چه 

رژيم جمھوری .  خطری و از جانب کدام بخش جامعه، حاکميت طبقه سرمايه دار را تھديد می کند
اسgمی از نقش آگاھی بخش و سازمانگرانه فعاzن و پيشروان کارگری در جريان اعتراضات و 
اعتصابات کارگری آگاه است، از اينرو سعی دارد با احضار، دادگاھی کردن و محکوم کردن رھبران 
و فعاzن شناخته شده و تأثيرگذار جنبش کارگری به زندان و شgق، از ديگر فعاzن و پيشروان طبقه 

تعرض آشکار رژيم به فعاzن کارگری در فوzد اھواز و ھفت تپه .  کارگر ايران زھر چشم بگيرد
ھمه بخش ھای جنبش کارگری ايران بايد احضار رفقا و ھم طبقه ای .  بخشی از يک نبرد طبقاتی است

ھای خود در فوzد اھواز به بی دادگاھھای رژيم را تعرض به خود تلقی کنند و با اعgم ھمبستگی با 
کارگران فوzد اھواز با ھر شکلی که می توانند برای خنثی کردن و به عقب نشاندن رژيم از اين 

تشديد فشار و سرکوب و تعرض به جنبش کارگری را تنھا .  تعرض افسار گسيخته متحدانه تgش کنند
ما امضا کنندگان اين اطgعيه ضمن محکوم کردن .  با ھمبستگی طبقاتی می توان درھم شکست

احضار کارگران فوzد به بيدادگاه رژيم سرمايه داران، ھمه بخش ھای جنبش کارگری و جنبش ھای 
  .پيشرو اجتماعی را به ھمبستگی با کارگران فوzد اھواز فرا می خوانيم

احزاب و سازمان ھای چپ و کمونيست و نھادھای مدافع جنبش کارگری    در خارج از کشور
برپايی کارزارھای سياسی و تبليغی به حمايت از    مبارزات آزاديخواھانه در ايران zزم است با   و

فعاzن کارگری و فعاzن ديگر جنبش ھای پيشرو اجتماعی و دفاع از آزادی زندانيان سياسی ھزينه 
سياسی تعرض رژيم به جنبش کارگری و آزاديخواھانه در ايران را سنگين تر کرده و اين رژيم را ھر 

  .چه بيشتر در نزد افکار عمومی رسوا کنند
 

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی جنبش کارگری 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس�می 

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم 
 ١٣٩٨شھريور  ١۵
 ٢٠١٩سپتامبر  ۶

 
حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری :  امضاھا

  .و ھسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 
 

ای که به وسعت  کودک ھمسری، پديده
 سراسر ايران گسترده است

٨از صفحه   



 ٨٣٧ شماره  ٩٨  شھريور ١٨    ١٠

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

٨درصفحه   

١از صفحه   

ای  عقد موقت طبق رسومات محلی و عشيره
گذاری پسر و دختر  شده و تنھا برای نام انجام

شده  تا دختر به سن ھمسرداری  برای ھم انجام
پس از گفتگو و ارائه مشاوره به اين .  برسد

ھا  با بخشش مھريه توسط ولی زوجه  و  خانواده
توسط ولی زوج ، صيغه )  دو سال(بخشش مدت 

 ."منتفی و باطل شد
"وی ھمچنين اعgم کرد داماد و پدر زوجه در : 

اظھاراتشان عنوان کردند که يکی از ھمسايگان 
ھا را  خانواده زوجه که سابقه خصومت با آن

داشته، اين فيلم را در فضای مجازی انتشار داده 
منظور رسيدگی به جرم انتشار اين فيلم،  به.  است

شاکی جھت طرح شکايت به دادسرای عمومی و 
انقgب شھرستان بھمئی ھدايت شد تا پس از 

وسقم شکايت و شناسايی متھم  بررسی صحت
 ."شود برخورد قضايی متناسب انجام 

رئيس دادگستری استان کھگيلويه و بويراحمد نيز 

١٠ 

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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انگيزه اين : "ھا را تکرار کرد و گفت ھمين حرف
اقدام صرفاً به خاطر ايجاد محرميت با عقد 

وآمد زوج با خانواده  موقت، شناخت بيشتر و رفت
زوجه جھت جلوگيری از برخی مسائل و 
مشکgت شرعی بوده است تا اينکه پس از گذشت 

 . سال اقدام به عقد رسمی و ازدواج کنند۶
ايم دختر در اين سن آگاھی پايينی  احساس کرده

دارد و مصلحت نيست عقد موقت ھم باشد ولی 
بخشيده (شده را بذل کرده زوجه مھريه مشخص

عقد دوساله (مانده عقد را  و زوج مدت باقی)  است
بايد بذل کرده؛ بنابراين عقد منتفی و منحل )  بود

شد تا در زمان مقتضی با اخذ مجوز از دادگاه 
و با اين اصgحيه ."  اقدام به ازدواج رسمی کنند

شده  سن دختر بر اساس کپی شناسنامه ارائه:"  که
 ." سال دارد٢٢شود و پسر نيز   سال می١١وارد 

بر طبق اين اظھارات،  روشن است که چيزی در 

 کودک ھمسری،
 ای که به وسعت سراسر ايران گسترده است  پديده

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوzريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 
com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
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