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  ٢درصفحه 

از درون بحران سياسی موجود در ایران، بحران         
 .بحران قدرت: دیگری پدیدار شده است

این بحران، محصول نوعی از توازن قوای                      
ست که طبقه حاکم، قدرت حکومت کردن           طبقاتی

های   تواند به شيوه     را از دست داده، یا الاقل نمی          
پيشين حکومت کند و نظم موجود را حفظ نماید،             

های مخالف این نظم نيز         اما طبقه انقالبی و توده      
هنوز در موقعيتی نيستند که بتوانند قدرت برتر              
را در توازن قوا به دست آورند، طبقه حاکم را                 
 .سرنگون کنند و قدرت سياسی را به چنگ آورند

بنابراین، بحران قدرت در ایران، مقدم بر هر                  
چيز برخاسته از توازنی ویژه ميان طبقات و                    

اما معموًال این توازن        .  است   متخاصمنيروهای   
قوای طبقات متخاصم، همراه است با توازن                     

ها و        قوایی در همين شکل، در ميان گروه                      
به نحوی که      .  طبقه حاکم     های رقيب     فراکسيون

ها نيز قادر نيست بر دیگری تسلط          یک از آن    هيچ
یابد و در جریان کشمکش و نزاع درونی ، هر                 

سازد و تحليل         یک قدرت دیگری را خنثا می             
 .برد می

توان ویژگی مشخصه کنونی بحران                   پس می   
سياسی موجود در ایران را در یک بحران قدرت          

کننده آن      خالصه کرد که وجه اصلی و تعيين                
توازن قوای طبقات و اقشار متخاصم و جنبه                     

های رقيب وابسته به طبقه حاکم            فرعی آن گروه   
بست سياسی انجاميده    این بحران، به یک بن. است

ها   ثباتی اوضاع سياسی، درگيری      است و تمام بی    
های بی پایان سياسی در پایين و در                و کشمکش 

اما بعد چه؟   .  باال، انعکاسی از همين واقعيت است
اندازهایی برای حل این بحران وجود                چه چشم  

های   تواند به نفع توده     دارد؟ چگونه این بحران می    
مردم ایران حل شود؟ طبقه حاکم برای غلبه بر               

تواند بکند و نقش        این بحران چه کرده و چه می          
 نژاد در این ميان چيست؟ احمدی

گذرد،   چه که از یک سال پيش در ایران می                 آن
 ٢٢ای نيست که از فردای                    الساعه    پدیده خلق   

، در یک لحظه ظهور کرده باشد،       ٨٨خرداد سال   
ی روندهای سياسی گذشته، در سطحی         بلکه ادامه 

های    مبارزات بسيار متنوع توده       .  تر است     عالی
کارگر و زحمتکش، زنان، دانشجویان و معلمان           

داری   که به ویژه در دوره چهار سال نخست زمام         
نژاد، پيوسته وسعت و اعتال گرفته بود،                احمدی

ای معين، به یک          بایستی در نقطه       ضرورتًا می  
اما مقدر نبود که در     .  تر ارتقا یابد    سطح کيفًا عالی  

خرداد رخ دهد و یا وابسته به          ٢٢"  انتخابات"پی  
روندی مستقل  .  های هيئت حاکمه باشد      نزاع جناح 

بود که سير تحول خود را از حرکت درونی                      
ای به سطحی     گرفت و الزامًا در مرحله      خویش می 

بالعکس تضادها و        .  یافت    تر ارتقا می           عالی
اختالفات درونی هيئت حاکمه و تشدید                                  

  ۴درصفحه 

داری،   تا فقر هست و سرمایه     
کودکان کار نيز هستند و                

. استثمار و رنج کودکان باقی     
اما در همين جهان نيز هر             

اش       چه کشوری مردمان           
تری    اش نيز زندگی سياه         تر باشند، کودکان       فقير
اش از حقوق سياسی               هر چه مردمان      .  دارند

اجتماعی خود محروم تر باشند، کودکان کارشان          
حقوق ترین کودکان کاِر جهان هستند و          نيز از بی  

. در جهان امروز، ایران یکی از این کشورهاست       
ترین و بی     کش  مان، کودکاِن ایران از رنج      کودکان
 .اند ترین کودکان جهان حقوق

به دليل عدم وجود نهاد و ارگانی در جمهوری                 
اسالمی که آمارهای واقعی در مورد ميزان                      

کودکان کار ارایه دهد،             
ها در ایران     تعداد واقعی آن  

نامشخص است، در این            
های مدنی          ميان سازمان    

مستقل نيز نه از امکانات         
کافی برای بررسی ميزان کودکان کار در ایران           
برخوردارند و نه حتا در صورت وجود امکانات          

های دولت قادر به این                       به دليل کارشکنی         
دليل آن نيز بر همگان روشن             .  کارخواهند بود  

است، جمهوری اسالمی از اقرار به وضعيت                 
وخيم سياسی اجتماعی و اقتصادی کشور که                    

باشد   مسوول مستقيم آن خودش است هراسان می         
و به همين دليل اعالم ميزان واقعی کودکان کار             

روابط عمومی سازمان قضایی نيروهای مسلح             
تير ماه، با      ٩جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه       

صدور اطالعيه ای محکوميت متهمان فاجعه                 
 .زندان کهریزک را اعالم کرد

متهم     ١٢بر اساس اطالعيه فوق، از ميان                        
پرونده، دو تن، مسئول قتل امير جوادی فر،                      
محسن روح االمينی و محمد کامرانی شناخته شده        

 .اند
طبق اطالعيه سازمان قضایی نيروهای مسلح                
جمهوری اسالمی، دادگاه نظامی یک تهران، این        

. محکوم کرده است   "  قصاص نفس "دو تن را به       
، به تحمل " قصاص نفس"این دو متهم، عالوه بر 

حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای           
نقدی، تحمل شالق تعزیری و پرداخت دیه نيز                

متهم دیگر پرونده نيز، با              ٩.  محکوم شده اند     
طرح اتهامات مختلف به مجازات هایی چون                   
تحمل حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال         

. موقت از خدمت و تحمل شالق محکوم شده اند             
عدم احراز   "آخرین متهم پرونده نيز، به دليل                 

 . از اتهامات وارده تبرئه شده است" جرم
از علنی شدن جنایات  هولناک صورت گرفته در         

. بازداشتگاه کهریزک یک سال گذشته است                    
بازداشتگاهی که در آن، دختران و پسران جوان           
دستگير شده توسط عوامل جمهوری اسالمی                  
مورد تجاوز قرار گرفتند و تعداد دیگری از آنان           
نيز، زیر شکنجه های وحشيانه پليس ، بازجویان          
و نيروهای اطالعاتی جمهوری اسالمی به قتل              

 .رسيدند
افشاء جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه                     
کهریزک، درج اخبار حوادث هولناک این زندان         
در رسانه های عمومی، تنفر حاصل از اقدامات            
صورت گرفته در این زندان، چه در ميان توده               
های مردم ایران و چه در عرصه جهانی، سران            

 بحران در يونان و اروپا و نقش صندوق بين المللی پول
 

ژوئيه برای ششمين بار در سال جاری ميالدی دست به                 ٨کارگران و زحمتکشان یونان روز پنجشنبه          
دمکرات   –یک اعتصاب عمومی زدند تا بار دیگر به برنامه های ریاضت اقتصادی که دولت سوسيال                      

پاپاندره ئو در دستور کار دارد و می خواهد آن را با پشتيبانی صندوق بين المللی پول و اتحادیه اروپا به                        
در این روز بار دیگرکارگران و زحمتکشان حمل و نقل زمينی و دریایی،              .  اجراء بگذارد، اعتراض کنند   

کارخانه ها، ادارات دولتی، بيمارستان ها و مدارس دست از کار کشيدند و در خيابان های آتن و دیگر                           
"شهرهای یونان تظاهرات کردند      از "  کارگران، به جنگ سرمایه داران با جنگ پاسخ دهيد              . 

 کودکانی که 
 فروشند کودکی خود را می

 تمرکز روز افزون قدرت نظامی، 
 سياسی و اقتصادی در دست سپاه

 مجرمان واقعی جنايات کهريزک چه کسانی هستند؟

 بحران قدرت



 

 

٢ 
١از صفحه   

  ۵درصفحه 

ها، وابسته و برخاسته از رشد و                   کشمکش
ها    ها و مطالبات آن          اعتالی مبارزات توده     

این واقعيت، به همان شکلی که توضيح         .  بود
بایستی پس از خاتمی،               دهد، چرا می          می

نژاد، در رأس قدرت اجرایی رژیم                احمدی
قرار گيرد، حاد شدن تضاد و درگيری                        

طلب را به ویژه       های موسوم به اصالح      گروه
در جریان انتخابات ریاست جمهوری و این           

بایستی     که به هر شکل ممکن، جبرًا می                   
نژاد در پست خود باقی بماند، نيز                    احمدی

 .دهد توضيح می
خالصه کالم این که مبارزه طبقات است که           

به اوضاع سياسی جامعه در مراحل مختلف           
 .دهد آن شکل می

همين مبارزه است که از اواخر خرداد ماه                
به مرحله نوین و عالی تری ارتقا              ٨٨سال  

یافت و به یک بحران سياسی عميق شکل                 
های مردم ایران در      ها تن از توده     ميليون.  داد

ای علنی و مستقيم،      سطحی گسترده به مبارزه   
پيمایی، تظاهرات،                    در اشکال راه                  

های خيابانی روی آوردند و                       سنگربندی
این .  خواستار تحقق مطالبات خود شدند                

مرحله از رشد و اعتالی مبارزات، نشان از          
های مردم، دیگر      این واقعيت داشت که توده       

خواهند نظم موجود را تحمل کنند و طبقه          نمی
حاکم نيز دیگر در وضعيتی نيست که بتواند           

چندین .  به شيوه گذشته بر مردم حکومت کند        
ماه مبارزات در حادترین شکل آن ادامه                    

ی   داشت و در مقاطعی حتا کشور به آستانه             
رژیم از همان آغاز     .  جنگ داخلی رسيده بود    

ترین و شدیدترین سرکوب برای          به وحشيانه 
مهار این مبارزات متوسل شد، اما این                        

ترین سرکوب، عاملی نبود که بتواند         وحشيانه
از .  مردم را مرعوب و از مبارزه بازدارد            

روست که مبارزه در چندین هفته                        همين
نخست آن الینقطع و در حادترین شکل آن                

با این وجود، تدریجًا از دامنه و          .  ادامه یافت 
وسعت جنبش و اعتالی آن کاسته شد، تا                    

ترین سطح خود در       جایی که اکنون در پایين      
طول یک سال گذشته قرار گرفته است و                  
توأم با آن بحران سياسی نيز محدودتر شده               

کننده در این جا نه سرکوب        عامل تعيين .  است
و مرعوب شدن مردم، بلکه توازن قوا بوده             

های مردم یک        این که مبارزات توده      .  است
کشور عليه طبقه حاکم بتواند حتا به                               

تری سطح  نيز ارتقا یابد، بدین معنا                    عالی
نيست که توازن قوای ميان طبقات حاکم و                
تحت ستم نيز الزامًا به نفع مردمی خواهد بود  
که به نبرد برای سرنگونی نظم موجود                      

های تحت    مبارزه طبقات و توده    .  اند  برخاسته
ستم مردم یک کشور عليه طبقه حاکم و رژیم         
سياسی پاسدار منافع آن، از بسياری جهات             

های کشورهای          شبيه جنگ ميان ارتش              
کميت نيروهای طرفين،          .  متخاصم است    

هایی که    یافتگی، نوع سالح    آموزش و سازمان  
گيرند، توان و کيفيت      عليه یکدیگر به کار می    

هایی که به کار گرفته                    رهبری، تاکتيک   
شوند و باالخره استراتژی روشن و هدف          می

کننده توازن    واحد و مشترک، مجموعًا تعيين      
متأسفانه به رغم تمام         .  ست   قوا و پيروزی     

های مردم ایران و          مبارزات قهرمانانه توده    
آوردهای آن، جنبش از تمام این عوامل           دست

 .محروم بود
بنابراین در نتيجه این نامساعد بودن توازن             
قواست که تدریجًا از دامنه جنبش و اعتالی            

اما این پایان کار نبوده و                .  آن کاسته شد      
چه که رخ داده          آن.  نبرد ادامه دارد    .  نيست

نشينی در جریان جنگ برای       است، یک عقب  
تجدید قوا و برطرف ساختن نقاط ضعف                   

مبارزات در سطوح و       .  مرحله پيشين است    
هنوز واحدهای   .  اشکال دیگری ادامه دارد       

اصلی، ورزیده، آموزش دیده و منضبط که             
های قدرتمندی در مبارزه عليه دشمن              سالح

ها و      طبقاتی در اختيار دارند، بر تاکتيک              
استراتژی نيز تسلط دارند، به نبرد قطعی                 

طبقه کارگر که هم اکنون در           .  اند   برنخاسته
جبهه دیگری در حال نبرد است، عامل                      

های    کننده سرنوشت مبارزه ميان توده           تعيين
. وسيع مردم ایران و رژیم حاکم خواهد بود            

در نتيجه تداوم همين مبارزات در سطوح                
مختلف است که رژیم تاکنون نتوانسته ،                    
توازن قوا را به نحوی تغيير دهد که کار را              
یکسره کند، بحران قدرت را حل و بر بحران      

از طرف دیگر همين          .  سياسی غلبه نماید      
های درونی      عامل به بقا و تشدید کشمکش            

های سياسی طبقه حاکم یاری                      فراکسيون
اگرچه این درگيری و                  .  رسانده است     

های درونی طبقه حاکم و نمایندگان           کشمکش
ها در      سياسی آن، هنوز ادامه دارد، اما آن             

های درونی خود، مدام قدرت            جریان رقابت  
یکدیگر را خنثا و یکدیگر را تضعيف                         

این اوضاع تا همين لحظه یک                .  اند    کرده
رشته عواقب سياسی در پی داشته است که              
بارزترین آن، تمرکز روزافزون قدرت                    
سياسی در قوه مجریه و تقویت موضع و                   

نژاد در رأس این دستگاه بوده               نقش احمدی  
این نه صرفًا نتيجه کشمکش و رقابت          .  است
های درونی رژیم، بلکه اساسًا نتيجه                 گروه

 .بحران قدرت است
آن چه در طول یک سال گذشته با آن روبرو           

ایم، توسل روزافزون رژیم به نيروهای           بوده
مسلح و افزایش قهر پليسی برای سرکوب                

توأم با افزایش      .  مبارزات مردم بوده است        
های سرکوب در مسایل سياسی،          نقش ارگان 

ها در دستگاه دولتی            بر قدرت و نقش آن           
گيری هر چه           افزوده شده است و قدرت             

پليسی و    -های نظامی     تر نهادها و ارگان     بيش
امنيتی، توام با تمرکز روزافزون قدرت در            

 .دستگاه اجرایی بوده است
این تمرکز ضرورتًا از قدرت و حيطه                        
اختيارات قوای مقننه و قضایيه رژیم در                   

در گذشته،   .  مقابل قوه اجرایی کاسته است          
حتا در رژیم استبدادی مذهبی جمهوری                    
اسالمی، تا جایی که مسئله به طبقه حاکم                    

کرد، ظاهرًا سعی بر این بود          ارتباط پيدا می   
که استقالل این سه قوه حفظ شود و حتا                        

. گرفت  مجلس فراتر از قوه اجرایی قرار می         
نژاد در رأس قوه          اکنون اما نه فقط احمدی         

کند و    اجرایی مصوبات مجلس را اجرا نمی         
صدای مجلسيان در مورد عدم اجرای قانون          

رسد، بلکه مجلس خود را                  به جایی نمی      
بيند که فقط آن چيزی را تصویب           ناگزیر می 

نژاد و دستگاه               کند که خواست احمدی             
همين مسئله در مورد دستگاه          .  ست   اجرایی

. قضایی جمهوری اسالمی نيز صادق است           
گرچه این دستگاه در یک رژیم استبدادی هر         
گز استقاللی نداشته است، اما امروزه نه                   

های سياسی، بلکه حتا      صرفًا در مورد پرونده   
های مهم غير سياسی نيز             در مورد پرونده    

مجری دستورات مقامات سياسی، نظامی و           
بنابراین، این قوا،   .  ست  امنيتی دستگاه اجرایی  

شان را هم از        تدریجًا همان استقالل صوری     
دهند و بيش از پيش به زائده قوه                  دست می  

 .شوند اجرایی تبدیل می
های   کشمکش و درگيری در درون فراکسيون      

سياسی طبقه حاکم، هنوز ادامه دارد، با این             
ها چنان تضعيف شده است            وجود قدرت آن    

که توان مقاومت خود را بيش از پيش از                    
ها هم اکنون      هایی از آن     گروه.  دهند  دست می 

حتا از فعاليت سياسی محروم شده و برخی              
. اند     ها به زندان انداخته شده                      سران آن    

های دیگری هنوز وجود دارند که یا                  گروه
های موسوم به                 سرنوشتی نظير گروه          

طلب و طرفداران رفسنجانی خواهند          اصالح
ای کامًال مطيع تبدیل                 داشت یا به گروه           

 .خواهند شد
چه که اکنون در جریان است، استبدادی                آن

اگر در   .  فراتر از استبداد پيشين خواهد بود          
گذشته، اختناق و استبداد مشترک طبقه حاکم         

های مردم ایران بود و                                  عليه توده      
های طبقه حاکم از آزادی و رقابت          فراکسيون

درونی به اصطالح قانونی برخوردار بودند،       
. شوند  ها نيز مشمول این استبداد می        اکنون آن 
گردند و در      های پيشين محروم می       از آزادی 

هر کجا که ضروری بود، حتا سرکوب                      
دار      وقتی که گروهی چماق              .  شوند     می

کنند و    اللهی در مقابل مجلس تجمع می         حزب
کنند یا مصوبه خود را ملغا            آن را تهدید می     

سازد یا تعطيل خواهد شد و این تهدید                           
ها و            افتد، تکليف گروه                 کارساز می     
های سياسی طبقه حاکم کامال                      فراکسيون

نژاد در راس           اکنون احمدی   .  روشن است   
های   بندی  قدرت اجرائی حتا موجودیت جناح      

برد، چيزی که      طبقه حاکم را زیر سؤال می        
. در دوران جمهوری اسالمی بی سابقه است         

ای در        او اخيرًا در جمع نمایندگان خامنه               
"ها گفت     دانشگاه بندی    از روزی که جناح       : 
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معلوم نيست با این          .  خواند    را سياه نمایی می         
وضعيت وحشتناک جامعه در تمامی ابعاد فقر،              
فساد، دزدی، رشوه، جنایت، اعتياد و سایر                       

های اجتماعی، دیگر براستی چه چيزی         نابسامانی
مگر چنين کوری را      .  برای پوشاندن وجود دارد     

 هرگز کسی به جهان دیده است؟
ميليون    ٢٥٠براساس آمار سازمان جهانی کار            

کودک کار در جهان وجود دارد که از این ميان               
ميليون کودک به صورت تمام وقت مشغول         ١٢٠

ميزان کودکان کار در ایران نيز               .  کار هستند  
براساس گزارش مرکز آمار ایران منتشره در                

، بيش از دو و        )٨٩خرداد    ١٦(خبرگزاری مهر 
نيم ميليون نفر است که به نقل از خبرگزاری فوق 
در معرض خطرجدی کودک آزاری جسمی،                 
جنسی و اعتياد قرار دارند، اما همان طور که                  
گفته شد، آمار دقيقی در این رابطه وجود ندارد،             

ی ما هر روزه شاهد آن                 ولی آن چه که همه          
هستيم، افزایش کودکان کار آن هم با سرعت                    

کودکانی که به جای مدرسه و         .  آور است   سرسام
شان را در ازای مبلغی ناچيز به         بازی باید کودکی  

شان   کارفرمایان بفروشند و این گونه جسم و روح        
افزایش کودکان کار در ایران        .  را قربانی سازند   

با .  ی مستقيمی با گسترش فقر دارد                         رابطه
های بيشتری از      گسترش فقر و رانده شدن گروه        

ها از    جامعه به زیر خط فقر، بسياری از خانواده          
ی مدرسه کودکان خود باز         تامين معاش و هزینه    

مانند و در این جاست که کودک برای تامين                می
شود در کودکی     نيازهای مالی خانواده مجبور می     

استثمار کودکان البته برای                  .  کارگر شود     
کارفرمایان ُپر سود است، زنان و به ویژه                          

هایی هستند که در ازای            کودکان از جمله گروه      
های ناچيزتری        کار برابر با مردان، دستمزد             

برخی از این کودکان در                .  کنند    دریافت می   
ساعت کار      ١٢های کوچک و در ازای              کارگاه

هزار تومان دستمزد دریافت      ٤٠طاقت فرسا تنها    
در گزارشی که در خبرگزاری ایلنا                  .  ميکنند

منتشر شده آمده است که دستمزد زنان و کودکانی         
که در یک کارگاه توليد لوازم یدکی ماشين در                  

هزار    ١٥٠تا      ٤٠کنند بين        شهر اراک کار می      
یعنی به ازای هر ساعت کار تنها        .  باشد  تومان می 

تر    آیا از این ارزان        )!!  سنت١٠(تومان      ١٠٠
توان نيروی کاری را در این دنيا خرید و                       می

کارگری را استثمار کرد؟؟ آیا این شکل از                        

استثمار با این حدت و شدت خود تفاوتی با نظام               
سال   ١٣داری دارد؟ یکی از این کودکان که           برده

ی شرایط کاری، دستمزد و چرایی              دارد درباره  
وگو با گزارشگر خبرگزاری           کارشان در گفت     

 ١٢صبح تا     ٨ساعت کاری ما از     : "گوید  فوق می 
روز مزد  .  شبها هم همينجا می مونيم      .  شب است 

هزار   ٣٠٠حقوق من در ماه حدودا      .  کار می کنيم  
هزار تومان      ٢٠٠ها      تومان است ولی بقيه بچه        

دو تا سه سال کالس بيشتر درس                  .  می گيرند  
دو ماه به خانه کودک رفتم ولی بعدا            .  نخوانده ام 

اینجا حمام ندارد و تهيه        .  وقت نشد که ادامه بدم       
بيشتر بچه ها پولشان را     .  غذا هم با خودمان است    

این قصه واقعی      ".برای خانواده شان می فرستند     
ساعت کار        ١٦کودکان کار است که روزی                

های مالی          کنند تا کمکی برای هزینه                         می
در آن سو نيز به رغم           .  های شان باشند       خانواده

ممنوعيت ظاهری کار کودک در ایران و وجود            
هایی در این رابطه، در               به اصطالح بازرسی     

عمل هيچ ارگانی برای رسيدگی به وضعيت                    
کودکان کار وجود ندارد و کارفرمایان با خيال                

. توانند به استثمار کودکان بپردازند              راحت می  
بازرسی و رعایت حقوق کودکان کار در ایران             

در جایی  .  ماند تا واقعيت    بيشتر به یک شوخی می    
که کارگران بزرگسال فاقد هر گونه حقوقی                      
هستند، دیگر صحبت از حقوق کودکان کار در               

همين که    .  جمهوری اسالمی بيهوده می نماید             
ی کار کودک در ایران               شاهد گسترش فزاینده     

هستيم خود گواهی بر همين موضوع و راحتی به          
کار گرفتن کودکان کار است، کودکانی که قریب          

فرسایی   ها در شرایط سخت و طاقت          به اتفاق آن   
های آچرپزی، قالی      کوره.  مشغول به کار هستند     

گری، توليد کفش و کيف،       بافی، کشاورزی، شيشه  
های دیگر که در        مکانيکی و بسياری از توليدی       

پذیر است، از نيروی        های کوچک امکان     کارگاه
از جمله کارهای      .  کنند   کار کودکان استفاده می       

آوری   جمع.  باشد  دیگر کودکان کار دستفروشی می  
ها جهت بازیافت از دیگر        ضایعات از ميان زباله    

کارهایی است که کودکان کار به آن دست                           
 ١٠ها در حالی که کمتر از         زنند، برخی از آن     می

های    ها گونی     سال سن دارند، مجبورند ساعت           
سنگين را که از ضایعات ُپر شده به دوش کشند و 

) از جمله دستکش   (بدون هيچ گونه وسایل ایمنی        
هایی جستجو کنند که            مجبورند در ميان زباله        

ها نشسته        هزاران خطر در کمين سالمتی آن               
هایی    های بيمارستانی از جمله زباله           زباله.  است

هستند که سالمتی این کودکان را به شدت تهدید              
 .کند می

در گزارشی که در خبرگزاری مهر در مورد                  
های بی نام و نشان در تهران           یکی از این کارگاه    

 : منتشر شده، چنين آمده است
مير ویس هشت ساله به زحمت قيچی بزرگ                 "

خياطی صنعتی را باز و بسته می کند تا کنار                     
در حالی که دو زانو بر      .  زیپ کيفها را مرتب کند    

روی زمين نشسته، سرش به کار خودش است و            
. قيچی حریص به انگشتش را باز و بسته می کند           

صاحب کارگاهشان به همراه مرد ميانسال                        
دیگری بر روی صندلی پشت دستگاه چرخ                      
خياطی نشسته اند و ميرویس به همراه برادر و               
دو دوست هم سن و سال دیگرش بر روی موکت           

. پوسيده ای که کفپوش زمين است کار می کنند               
یکی الگوها را بر روی زمين مرتب کرده و کنار 

باورش .  هم می چيند و بقيه قيچی به دست هستند          

سخت است ولی همين هشت دست کوچک روزی 
 ."کيف درست می کنند ٥٠

کودکان کار تنها از کودکی خود محروم نيستند،             
ها به دليل شرایط سخت کار و زندگی، با                         آن

شان     های ُچروکيده به استقبال جوانی                 صورت
ها در معرض انواع خطرها        چنين آن   هم.  روند  می

های    از جمله اعتياد، سواستفاده جنسی، بيماری           
توانند مورد    جسمی و روحی قرار دارند و نيز می       

کودکان . کار واقع گردند سواستفاده باندهای خالف
شوند،    کار وقتی به محيط خشن کار وارد می                  

شوند که این مشکالت       دچار مشکالتی روحی می    
ها گردد؛      تواند تا تمام عمرشان، همراه آن                می

مشکالتی که برای کودکان کار و نيز جامعه                     
 .های بسيار به بار خواهد آورد هزینه

کودکان کار نه تنها از دستمزدهای بسيار پایينی             
برخوردارند که از سایر مزایای یک کارگر هم             

اگر مریض شوند       .  اند    بهره    چون بيمه نيز بی         
شان   اگر اتفاقی برای   .  کنند  دستمزدی دریافت نمی   

ها    حين کار بيافتاد، هيچ کس نيست که از آن                     
ای که کارگران        در واقع در جامعه      .  حمایت کند  

بزرگسالی که به اصطالح در چارچوب قانون               
باشند،   کار هستند از حقوق اوليه خود محروم می         

دیگر وضعيت کودکان کار که به اصطالح                       
این بی   .  کارشان غيرقانونی است مشخص است       

حقوقی است که درکنار سایر مشکالت اجتماعی          
ای مستقل مانند        های توده     از جمله نبود سازمان      

تشکالت کارگری، شرایط را برای استثمار هر            
چه بيشتر کارگران و به ویژه کودکان کار فراهم           

در این شرایط است که کودک کار                 .  سازد   می
ساعت کار کند و در         ١٠٠ای    مجبور است هفته   

 ٢٠٠برابر آن در بهترین حالت ماهانه تنها مبلغ            
هزار تومان دریافت کند، در حالی که حداقل                     
دستمزد کارگر که تازه این نيز یک چهارم خط               

هزار تومان است و این         ٣٠٠فقر است بيش از       
ساعت کار که برای  ١٠٠حداقل دستمزد نه برای 

 .باشد ساعت کار در هفته می ٤٤
اندازی بهتر برای کودکان کار، نسل           اما آیا چشم   

ی جامعه وجود دارد؟ شکی نيست که در                    آینده
ی روال کنونی، نه تنها این                          صورت ادامه    

تر و    ی زشت   وضعيت بهتر نخواهد شد که آینده         
در حالی  .  تری در پيش رو قرار دارد          وحشتناک

و     ی طبيعی سرکوب گسترده       که از سویی نتيجه     
ی جامعه، گسترش فساد اداری و                 فضای بسته  

باشد و در سوی دیگر فقر در             رشوه خواری می   
انداز اقتصادی سال        حال رشد به ویژه در چشم           

کنونی، شکی نيست که اوضاع برای کودکان کار        
از سویی به دليل گسترش فقر،       .  شود  نيز بدتر می  

شوند و یا        کودکان بيشتری وارد بازار کار می           
باشند و از سوی       متقاضی ورود به این بازار می       

دیگر به دليل گسترش سيستماتيک سرکوب ، بی          
ی کارگر    حقوقی هر چه بيشتری در انتظار طبقه        
تنها .  باشد   از جمله و به ویژه کودکان کار می                

ی سياسی و         تغيير انقالبی اوضاع در عرصه           
تواند تغييری اساسی در           اقتصادی است که می       

ی کارگر از جمله کودکان کار                 وضعيت طبقه  
 .ایجاد نماید
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جمله شعارهایی بود که در تظاهرات آتن به            
این یک شعار بی پایه و اساس          .  گوش رسيد 

نيست، چرا که دولت یونان که اکنون قول                 
یک صد و ده ميليارد                "  کمک"دریافت    

یورویی صندوق بين المللی پول و اتحادیه               
اروپا را گرفته است، به عنوان نماینده                        
سرمایه داران به جنگ طبقه ی کارگر و                   

این دولت   .  عموم زحمتکشان برخاسته است      
روز هفتم ژوئيه دو الیحه را به تصویب                    

این دو الیحه در رابطه با             .  پارلمان رساند  
افزایش سن بازنشستگی و تغيير قانون کار             

بر اساس قوانين تصویب شده سن               .  هستند
سالگی افزایش      ۶۵به      ۶٠بازنشستگی از      

می یابد و کارفرمایان می توانند با دست                    
. بازتری به بيکارسازی کارگران بپردازند           

البته اعتراضات ماه های گذشته در یونان                
فقط در رابطه با این قوانين جدید نبود و عليه          
مابقی برنامه های دولتی از جمله کاهش                    
دستمزدها و افزایش ماليات های غيرمستقيم          

اتحادیه اروپا و صندوق       .  نيز بوده و هست      
بين المللی پول به دولت یونان دستور داده اند         

شان به این دولت، باید      "  کمک"که در ازای     
نه فقط دستمزد کارمندان که حقوق                                
بازنشستگی نيز کاهش یابد و برای دریافت            
حقوق بازنشستگی کامل باید تا پنج سال                     

 .سال کار کرد ۴٠سال  ٣۵دیگر به جای 
البته این فقط طبقه ی کارگر یونان نيست که            
این روزها عليه سياست های ریاضت                        
اقتصادی به پا خواسته است، فرانسه و                       
اسپانيا نيز در روزهای پایانی ژوئن شاهد               
اعتراضاتی بر ضد سياست های مشابه                     

در اسپانيا کارگران مترو برای                    .  بودند
ژوئن دست به اعتصاب        ٢٩سومين بار در      

 –زدند تا زنگ خطر یورش دولت سوسيال            
دمکرات زاپاترو به دستاوردهای اجتماعی           

دولت اسپانيا تصميم      .  را به صدا درآورند        
گرفته است تا دستمزد همه کارکنان بخش                

کاهش دهد تا بتواند کسری        %    ۵دولتی را    
بودجه ی یازده درصدی خود را به سه                        

 .درصد برساند
در فرانسه نزدیک به دو ميليون نفر روز                  

ژوئن در شهرهای مختلف دست به                      ٢۴
در این کشور هم دولت دست      .  تظاهرات زدند 

راستی نيکوال سارکوزی قصد دارد سن                   
بازنشستگی را از شصت به شصت و پنج                

اتحادیه های کارگری و از     .  سال افزایش دهد  
که از برگزارکنندگان         .  ت.  ژ.  جمله ث    

اعتصاب و تظاهرات این روز در فرانسه                
بودند با توجه به گوش ناشنوای دولت تصميم        
گرفته اند که پس از تعطيالت تابستانی                        

 .اعتراضات دیگری را سازماندهی کنند
ورشکستگی و بحران اقتصادی مختص                   

مبارزات گسترده کارگران و        .  یونان نيست  
زحمتکشان این کشور این بحران را بيش از           

دستمزدها کاهش پيدا کنند و بودجه های                    
در نمونه  .  تأمين اجتماعی پایين آورده شوند       

ی اوکرائين وقتی که دولت تصميم به افزایش    
حقوق حداقل گرفت، پرداخت وام به این                    

 ! کشور قطع شد
در برخی از این کشورها مانند یونان، مردم           
دست به اعتراض زدند بدون آن که تغييری             
نه در سياست دولتی و نه در سياست                             

. صندوق بين المللی پول صورت بگيرد                   
برای مثال رومانی که یکی از فقيرترین                    
کشورهای اتحادیه اروپاست در مارس                      

ميليارد یورو از            ١٣نزدیک به            ٢٠٠٩
ميليارد یورو از      ۵صندوق بين المللی پول،       

ميليارد یورو از بانک            ١اتحادیه اروپا و         
در عوض دولت این           .  جهانی وام گرفت       

کشور قول داد که دستمزدها و بازنشستگی             
 ١۴۵ها را کاهش دهد و حقوق حداقل را به             

در ضمن بيش از      .  یورو در ماه پایين آورد       
یک صد هزار شغل را در بخش دولتی حذف         

درصدی حقوق        ٢۵پس از کاهش            .  کند
درصدی حقوق بازنشستگی      ١۵کارمندان و    

و بيکاری، بيش از شصت هزار نفر در                     
برابر مقر دولت دست به تظاهرات زدند، اما         
نه فقط دولت توجهی به این اعتراضات                      
نکرد، بلکه باز هم بر طبق دستورات                          
صندوق بين المللی پول و اتحادیه اروپا به                
کاهش در بودجه ی تأمين اجتماعی ادامه داد          
و این بار به مستمری معلوالن و خانواده                   

این در حالی   !  های کم درآمد نيز یورش آورد     
%   ٢۵بود که ميزان ماليات بر شرکت ها از         

 ٢٠٠٩در سال     %    ١۶به      ٢٠٠٠در سال     
 .رسيد

اگر وضعيت در یونان و رومانی چنين است          
در دیگر کشورهای به اصطالح ثروتمندتر           

در ایسلند در حالی که ميزان             .  بهتر نيست  
از   ٢٠٠٩تا دسامبر     ٢٠٠٨بيکاری از اکتبر    

دو درصد به بيش از هشت درصد رسيد،                  
دولت تصميم گرفت سه بانک مهم کشور را           

 .از ورشکستگی نجات دهد
به هر حال در هر کشوری که برنامه های                
ریاضت اقتصادی با پيشقدمی دولت ها یا                 
دستورات صندوق بين المللی پول و                             
کميسيون اروپا در دستور کار گذاشته می                
شوند نتيجه ی بالفصلی به جز فشار فزاینده            
بر طبقه ی کارگر و زحمتکش نداشته اند و              
دستاوردهای ده ها ساله ی مبارزاتی آن ها              
را نشانه رفته اند تا سرمایه بزرگ حفظ                     
گردد، سرمایه ای که مسئول مستقيم بحران            

در این ميان تنها راه بسيج توده ای و              .  است
پيشگامی طبقه ی کارگر برای هدایت مبارزه       
است که می تواند سدی در برابر یورش نظام    
سرمایه داری به سطح زندگی و دستاوردها            

اکنون در کشورهای اروپایی            .  ایجاد کند   
مسئله ی اصلی  مبارزاتی می تواند به                        
یکپارچه کردن و اتحاد جنبش های پراکنده             

 .در کشورهای مختلف تبدیل شود
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پيش لخت و عریان کرد و باعث شد تا                          
. جهانيان بتوانند آسان تر به ابعاد آن پی ببرند        

این بحران و پيامدهایش بار دیگر نشان داد              
که اکنون دیگر دولت ها و پارلمان ها که با               
انتخابات در چارچوب دمکراسی بورژوایی         
به قدرت می رسند در بهترین حالت عامالن           
اجرائی نهادهای غيرانتخابی فراملی همچون       
کميسيون اروپا یا صندوق بين المللی پول                 
هستند، فرقی هم نمی کند که این دولت ها                  
دست راستی و از جناح های سنتی                                 

و از جناح    "  دست چپی "بورژوایی باشند یا      
های مدرن تر بورژوایی همچون احزاب                 

نمونه یونان به راحتی      .  دمکرات  –سوسيال  
پاپاندره ئو  .  این موضوع را روشن می کند         

گفت که دولتش           ٢٠٠٩دسامبر        ١١روز    
قصد ندارد برای حل بحران و فائق آمدن بر            
کسری عظيم بودجه به انجماد دستمزدها یا             
حتا کاهش آن ها دست بزند و نخواهد گذاشت         
که نظام تأمين اجتماعی عقبگرد کند، اما چند         

و    ٢٠١٠مارس      ١٨ماه بعد و دقيقًا روز             
همين که صندوق بين المللی پول قول وام                  
دهی را داد، پاپاندره ئو اعالم کرد که                           
دستمزدها کاهش می یابد، استخدام در بخش           
دولتی منجمد می شود و ماليات غيرمستقيم             

 ! می رسد%  ٢١به %  ١٩از 
صندوق بين المللی پول مانند هر نهاد دیگر             
نظام سرمایه داری پيش از هر چيز در پی                

این .  کسب سود و انباشت سرمایه است                  
انباشت می بایستی به هر حال با فشار و                     

ترازنامه ی    .  تشدید استثمار حاصل گردد          
ساليانه ی این نهاد همه ساله در ماه آوریل                 

این ترازنامه برای سال            .  بسته می شود       
با چهار برابر شدن سودش        ٢٠٠٩  –  ٢٠١٠

نسبت به ترازنامه ی سال پيش و رسيدن به              
صندوق بين  .  ميليون دالر بسته شد     ۵٣۴سود  

المللی پول اکنون همان دستوراتی را به                     
یونان، اسپانيا و دیگر کشورهای اروپایی می       

در "دهد که از سی سال پيش به کشورهای               
 .داده است" حال توسعه

رکود سرمایه داری موجب شده است که                   
قروض عمومی دولت ها بيش از گذشته به              
معضلی جدی تبدیل شود و این معضل اکنون         
در حلقه های ضعيف اتحادیه اروپا همچون            

سياست صندوق بين     .  یونان رخ نموده است     
: المللی پول در این ميان تغيير نکرده است              

اعطای وام با بهره های باال به شرط افزایش          
. فشار عليه طبقه کارگر و عموم زحمتکشان         

فهرست کشورهایی که در چند سال گذشته              
. قربانی همين سياست بوده اند باال بلند است           

پيش از اوکرائين،     ٢٠٠٨مجارستان در سال    
ایسلند و لتونی، سال بعد روسيه سفيد،                         
رومانی، صربستان، بوسنی و سپس                            

صندوق بين المللی پول به تمام این        .  مولداوی
کشورها وام اعطا کرد به شرطی که                            
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تر از هر آخوند باتجربه            مردم مذهبی خبره    
های کذایی خود در      کوشد با وعده   او می. است

مورد فرا رسيدن عصر موعود، این اقشار             
. مذهبی عقب مانده را به سوی خود جلب کند         

های او، البته بی نتيجه هم نبوده                 این تالش  
هایی از روستایيان     است، الاقل در ميان بخش    

و خرده بورژوازی سنتی شهرها، توانسته              
گاه   تکيه.  است پایگاهی برای خود ایجاد کند        

نژاد، اما نيروهای مسلح       قدرت اصلی احمدی  
جمهوری اسالمی و به طور خاص، سپاه                 

نژاد    احمدی.  پاسداران، بسيج و پليس است          
ها،    تر آن     برای جلب حمایت هر چه بيش              

امکانات مادی و اقتصادی وسيعی در اختيار         
عالوه بر منابع مالی که    . ها قرار داده است آن

ها اختصاص    مستقيمًا از بودجه دولتی به آن        
اند، بنا به     شود و مدام در حال افزایش       داده می 
ها در حمایت از وی، امکانات                       نقش آن   

اگر .  گيرد  ها قرار می     ای در اختيار آن       ویژه
اختصاص بودجه دولتی به سپاه و بسيج                     

تواند از مبلغ معينی فراتر رود،                               نمی
مؤسسات اقتصادی و مالی دولتی مستقيم و             

گيرد یا    ها قرار می    غير مستقيم در اختيار آن     
های بزرگی که سودهای هنگفتی در              پروژه

ها واگذار        ها نهفته است به این ارگان                   آن
حقوق و امکانات پليس و دستگاه            .  شود   می

نژاد     احمدی.  یابد    امنيتی مدام افزایش می          
عالوه بر نيروهای سرکوب رسمی،                            

های شبه نظامی غير رسمی را در                     گروه
وسعتی فراتر از گذشته از ميان افراد ولگرد          

هایی از افراد بيکار و                 طبقه، گروه       و بی   
هایی از طالب و آخوندها،             روستایی، دسته  

آموز، دانشجو، کارمند،           های دانش       بسيجی
کاسب و غيره، با دادن امتيازات متعدد به                 

با این     .  ها، سازماندهی کرده است                   آن
کوشد با به        نژاد می     هاست که احمدی       شيوه

تر استقالل برای        دست آوردن هر چه بيش         
قوه اجرایی، تبدیل کردن قوای دیگر رژیم به         

های دستگاه اجرایی و تمرکز قدرت                 زائده
سياسی در قوه اجرایی، بحران قدرت را حل          

 .کند
اما تا جایی که به مسئله حل بحران قدرت از           

گردد، این      جانب جمهوری اسالمی  برمی           
نژاد در      های رژیم و شخص احمدی             تالش

تواند موفق باشد که بتواند بحران               حالی می  
تا جایی که        .  سياسی موجود را حل کند              

ها جریان    انعکاس این بحران در ميان باالیی       
دارد، باید گفت، با وجود این که هنوز                          

ها ادامه دارد، اما از          ها و درگيری     کشمکش
هم اکنون روشن است که قضيه تا به آن حد              
پایان یافته است که فعًال یعنی تا وقتی که                    
مسئله بحران قدرت حل نشده است،                              

های   های سياسی به قدرت رسيدن گروه        زمينه
. نژاد از ميان رفته است      سياسی رقيب احمدی  

های موسوم به            این نه فقط شامل گروه               
طلب، طرفداران رفسنجانی و طيف             اصالح
اند،   تری که حول پرچم سبز متحد شده            وسيع

از او نداشت به رأس قدرت اجرایی پرتاب              
ای که در برابر او قرار گرفته                  وظيفه.  شد

های    بود، تالش برای الاقل تخفيف بحران             
رژیم، نه فقط از طریق تشدید سرکوب و                   
اختناق، بلکه به کار گرفتن یکی از                                

. فریبی بود       استعدادهای برجسته او، عوام          
گرچه او نتوانست بر مشکالت رژیم در                    

اش غلبه کند، اما       داری چهار ساله    دوره زمام 
تا جایی که پای مسئله بقای جمهوری اسالمی        

ترین گزینه    چنان مناسب   در ميان است، او هم     
های سياسی رقيب              سران رژیم و گروه            

اوضاع .  طلبان حکومتی باقی ماند             اصالح
سياسی پس از انتخابات و پيدایش بحران                   

او اکنون  .  تر کرد   قدرت نقش او را برجسته       
توانست خود را از قيد متحدین                                    می

نژاد   احمدی.  گرای خود نيز رها سازد        اصول
خواهد بدون دخالت دادن                   در واقع می         

های سياسی طبقه حاکم، صرفًا با            فراکسيون
نظامی   -تکيه بر دستگاه بوروکراتيک                  

تر از    تر و پليسی     موجود و استبدادی مخوف     
داری موجود و      هر زمان دیگر، نظم سرمایه      

. نظام سياسی جمهوری اسالمی را حفظ کند          
چه که        گونه که اشاره شد، آن                  اما همان   
نژاد را به یک چهره شاخص                              احمدی

جمهوری اسالمی برای حل بحران قدرت               
تبدیل کرده است، فقط مسئله سرکوب و                     

ست که در گذشته          این چيزی  .  استبداد نيست 
نژاد هم وجود داشته و قهر                    بدون احمدی   

های   پليسی و استبداد شدیدتر در دوره بحران        
حاد نيز از عهده هر فرمانده و رئيس                            

. های سرکوب رژیم نيز ساخته است              ارگان
چه که وی را در این ميان به چهره                             آن

کند، این    شاخص رژیم در این دوره تبدیل می       
فریب و    است که او در عين حال یک عوام             

اش   او که وظيفه  .  شارالتان سياسی نيز هست    
اساسًا حفظ نظم موجود و منافع طبقه                            

کوشد برای فریب            دار است، می           سرمایه
های ناآگاه چنين جلوه دهد که به خاطر               توده

های فقير مردم در حال مبارزه با            منافع توده 
های او در مورد برخی            افشاگری.  هاست   آن

از سران و مقامات پيشين جمهوری اسالمی،        
ها، درگير    های مالی آن    ها و سوءاستفاده دزدی

های قدرتمندی از نمونه                   شدن با گروه         
طرفداران رفسنجانی و غيره از این نمونه               

او در همين حال با تکيه       .  ها است   فریبی  عوام
کوشد حتا امتيازات         بر درآمدهای نفتی می        

ها و قشرهای جامعه           مادی به برخی گروه       
. ها را به جانبداری از خود وادارد          بدهد و آن  

کوشد خود را مدافع            فریبی می     او با عوام     
پيشرفت جامعه و بهبود وضعيت مادی و                  

های   درگيری.  های مردم جا بزند      رفاهی توده 
های     جمهوری اسالمی را با برخی قدرت              

ای که نزاعی بر سر اهداف           جهانی و منطقه   
طلبانه است، مبارزه با                و مقاصد توسعه       

امپریاليسم و دفاع از منافع مردم ایران، به               
نژاد در        احمدی.  های ناآگاه قالب کند             توده

ترین بخش    مانده  فریب و تحميق معنوی عقب      

ها خوانده    درست شد، فاتحه برخی از آرمان        
نظام یک  .  شد و این مسئله چقدر ضربه زد          

تر ندارد و آن حزب حقيقی، حزب         حزب بيش 
وی البته به رسم تعارف               ."  والیت است   

"گوید   می البته دیگران نيز آزاد هستند که            : 
فعاليت کنند، مخالف نيستيم، ولی اصالت                 

تر نيست و آن حزب          ندارد، یک حزب بيش     
نژاد این      تمام حرف احمدی     .  است"  والیت

های     بندی    ها و گروه          بندی    است که جناح      
سياسی در درون طبقه حاکم، به نظام ضربه          

ها و      کشمکش جناح  .  زده و باید جمع شوند        
توان تحمل کرد،        ها را دیگر نمی         فراکسيون

حزبی نباید وجود داشته باشد،      .  باید پایان یابد  
حزب اطاعت بی چون و      .  مگر حزب والیت  
البته در گذشته هم این            .  چرا از ولی فقيه        

اطاعت وجود داشته است، چيزی که در این           
این است که دیگر       -کند، اوًال     ميان تغيير می  

حزب والیت، نيازی به حزب، گروه، جناح ،     
 -ثانيًا    .  فراکسيون و فعاليت سياسی ندارد           

ای   چرا که خامنه   .  تغيير خود ولی فقيه است      
هم، توأم با این تحوالت سياسی در درون                  

او دیگر  .  جمهوری اسالمی تغيير کرده است     
ی طرفداران جمهوری               ولی فقيه گذشته         

ای در گذشته سعی              خامنه.  اسالمی نيست   
کرد که در رأس هرم نظام سياسی                           می

ها و            استبدادی، در ورای همه جناح                     
ها و نهادها     های طبقه حاکم ، ارگان      فراکسيون

ی دولتی قرار گيرد و داور نهایی حفظ                       
 .ها باشد های درونی آن موازنه و درگيری

نژاد، خود در      اکنون او، اما در کنار احمدی        
ای قرار گرفته که تمام قوا            رأس قوه مجریه   

او صرفًا   .  سازد   را در یک جا متمرکز می          
نژاد نيست، بلکه           حامی و پشتيبان احمدی         

او اکنون چيزی نيست، مگر        .  همکار اوست 
مجری پيشبرد همان روندی که اوضاع                     

تمرکز تمام  .  سياسی به او دیکته کرده است         
قوا، در قوه اجرایی و تکيه بر نيروهای                      

 .مسلح برای حفظ نظام
خواهد در      نژاد کيست؟ چه می           اما احمدی  

رأس قدرت اجرایی انجام دهد؟ وظيفه او                  
 چيست و چه خواهد کرد؟

نژاد، نه یک حزب، گروه و جناح                   احمدی
ست که نمایندگی کل طبقه حاکم و یا               سياسی

فراکسيون مشخصی از آن را بر عهده داشته          
او صرفًا    .  باشد و نه چنين رسالتی دارد                

ی جمهوری اسالمی در            ترین مهره     مناسب
ست که رژیم را      هایی  ی حادترین بحران    دوره

از همين روست که در پی         .  فرا گرفته است   
داری   ها در پایان دوره زمام       تشدید این بحران  

خاتمی، در حالی که مورد حمایت سپاه                       
پاسداران، بسيج، پليس و دستگاه اطالعاتی و        
امنيتی قرار گرفته بود و در عين حال جناح             

تر    گرا، آلترناتيوی مناسب       موسوم به اصول    

 بحران قدرت



 

 

۶ 
١از صفحه   

 ۵٧٧شماره    ٨٩نيمه دوم تير 
جمهوری اسالمی ایران، طی یک سال گذشته به          
شکل های مختلف تالش کرده تا صورت مسئله              
ماجرای زندان کهریزک را از ذهنيت جامعه پاک 

هم اکنون نيز در تالش است تا پرونده                       .  کند
کهریزک را همانند پرونده قتل نویسندگان و                     

همان گونه  .  دگراندیشان ایران سرهم بندی نماید       
،  "قتل های زنجيره ای    "که در پرونده موسوم به        

سعيد امامی، پرونده را      "  واجبی خور کردن   "با  
مختومه اعالم کرد، این بار نيز با صدور حکم                
اعدام برای دو تن از متهمان جنایات کهریزک،             
که اساسا، نه دادگاه شان علنی بوده، نه تا کنون                
اسامی این افراد بر مال شده است، در صدد است            
پرونده این جنایت را نيز همانند همه جنایات تا                

 .کنونی اش، شامل مرور زمان گرداند
سرهم بندی کردن پرونده تجاوز و جنایات                         
صورت گرفته در زندان کهریزک، آنچنان آشکار 
است که سازمان عفو بين الملل را هم به واکنش              

این سازمان، با صدور بيانيه ای         .  وا داشته است   
کارگزاران نظام سياسی حاکم بر ایران را متهم              

وقایعی که در    "  پنهانکاری"کرده که همچنان به       
سازمان عفو . کهریزک اتفاق افتاده ادامه می دهند

بين الملل، ضمن ابراز نگرانی از اینکه طراحان          
جنایت کهریزک همچنان عهده دار مسئوليت های       
باالی حکومتی و قضایی باشند، از حکومت                     

" کليه حقایق  "ایران خواسته است هرچه زودتر          
 . پرونده کهریزک را منتشر کند

به رغم این موضع گيری سازمان عفو بين الملل            
و در خواست از حکومت ایران، جهت روشن                

پرونده کهریزک، خانواده       "  کليه حقایق   "شدن    
های قربانيان جنایت کهریزک و توده های                         
سرکوب شده ایران به خوبی بر این امر واقف                 
هستند که هيئت حاکمه ایران کمترین قدمی در                 

. بر نخواهد داشت     "  حقایق"جهت روشن شدن         
چرا که در این صورت، نقش خامنه ای، وزارت          
اطالعات، دستگاه قضایی و دولت احمدی نژاد به        
عنوان آمران اصلی ماجرای کهریزک و تمام                 

خرداد، برای همه        22جنایات بعد از انتخابات          
و این همان چيزی است که            .  آشکار خواهد شد    

هيئت حاکمه ایران از آن وحشت دارد و مسلما                
 ..حاضر به روشن شدن حقيقت نيست

توده های مردم ایران و خانواده های قربانيان                  
جنایت کهریزک، مسلما خواهان تشکيل یک                   
دادگاه علنی، عادالنه و با حضور وکالی مستقل            

تشکيل چنين دادگاهی،       .  قربانيان حادثه هستند      
الزاما به معنای دست یابی به صدور حکم اعدام             

خانواده های   .  برای این یا آن فرد متهم نيست               
قربانيان کهریزک و خانواده های صدها جنایت             
بزرگتر از ماجرای کهریزک، خواهان روشن               
شدن حقایق و آشکار شدن نقش آمران اصلی                    
اینگونه جنایت ها هستند، تا آنان به سزای                           

 .اعمالشان برسند
توده های جان به لب رسيده مردم ایران به خوبی  

می دانند سران جمهوری اسالمی و سيستم ضد              
مردمی حاکم بر ایران، مجرمان اصلی تجاوزات         
و جنایات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک       

توده های مردم ایران و خانواده های                   .  هستند
قربانيان کهریزک بر این امر نيز واقف هستند                
که، تنها با محاکمه آمران و عامالن اصلی جنایت         
کهریزک، حقایق این جنایت و دیگر جنایات                     
صورت گرفته در زندان های جمهوری اسالمی           

چنين امری    .  برای همگان روشن خواهد شد              
مسلما با سرنگونی جمهوری اسالمی به صورت         

 . عينی متحقق خواهد شد
 
 
 

موجود در ميان نيروهای حاکميت، علنی گشت و         
به سرعت در سطحی بسيار وسيع بازتاب بيرونی 

 .یافت
با علنی شدن ماجرای کهریزک، تمام کثافات                   
درونی جمهوری اسالمی به یک باره در سطح              

بوی گند رسوایی کهریزک و       .  جامعه آشکار شد   
تعفن درونی نظام اسالمی حاکم بر ایران، آن                   

نظام را    "  رهبر"چنان مشمئز کننده بود، که                
مجبور ساخت تا فرمان تعطيلی زندان کهریزک           

کهریزک را به ظاهر تعطيل              .  را صادر کند      
کردند، اما، هم زمان با بستن آن، کهریزک های             
دیگری را پایه ریزی کردند و این برخاسته از                

ماهيت استبدادی این نظام فاسد و نياز آن به                         
 . تداوم سرکوبگری است

دادگاه نظامی یک تهران، در شرایطی حکم                      
نا را برای دو تن از متهمان                "  قصاص نفس  "

ی کهریزک صادر کرده است که متهمان         شناخته
واقعی این جنایت هولناک، همچنان در قدرت                  
هستند و وظایف سرکوبگری نظام را پيش می                

 .برند
بر اساس گزارش کميسيون تحقيق مجلس ارتجاع        
جمهوری اسالمی، سعيد مرتضوی دادستان وقت        

. تهران، متهم اصلی این پرونده شناخته شده است         
احمد رضا رادان، از فرماندهان بلند پایه سپاه و             
جانشين فرمانده نيروی انتظامی و نيز رهایی،               
نماینده طرفدار احمدی نژاد در مجلس، همدستان          
دیگر مرتضوی در وقوع ماجرای کهریزک بوده        

 . اند
برمال شدن نام سعيد مرتضوی، احمد رضا رادان        
و رهایی، به عنوان عامالن اصلی جنایات                         
صورت گرفته در کهریزک، نقش بالمنازع                    
خامنه ای، دولت احمدی نژاد و کل هيئت حاکمه             
جمهوری اسالمی را در سازماندهی این جنایت،          

این افراد که خود از مسئوالن              .  آشکار ساخت  
جمهوری اسالمی بوده و هستند، حتا به دادگاه                 

عدم احضار متهمان واقعی این     .  احضار هم نشدند  
جنایت به دادگاه، ثابت می کند که کهریزک و                   
کهریزک های دیگر، جزئی از کليت سيستم                     

بدون حمایت مستقيم       .  جمهوری اسالمی هستند      
خامنه ای، بدون پشتيبانی علنی دولت احمدی نژاد 
و هيئت حاکمه ایران از عامالن اصلی این                         
جنایت، ممکن نبود جنایت هایی از این دست به              

لذا، مجرمان و آمران اصلی               .  وقوع بپيوندند   
پرونده کهریزک، نه متهمان ناشناخته و دون پایه         
زندان کهریزک، بلکه سران نظام و کل سيستم               

 .حاکم بر ایران است که باید محاکمه شوند
خامنه ای، دولت احمدی نژاد و کل نظام                               
ارتجاعی حاکم بر ایران، آمران واقعی جنایات              

همه تالش تا   .  صورت گرفته در کهریزک هستند     
کنونی خامنه ای، دستگاه اطالعاتی رژیم و                      
سيستم قضایی آن، بر این بوده است تا با قربانی              
کردن تنی چند از ماموران و نظاميان دون پایه               
زندان، مجرمان و آمران اصلی را از چشم توده             
ها ی مردم پنهان و کل سيستم حاکم بر ایران را               

وقتی دادگاه غير علنی بوده، وقتی             .  تبرئه کنند  
نام، هویت و مسئوليت متهمان، بر کسی اشکار              
نيست، دور از انتظار نيست که دستگاه قضایی              

بازداشتگاه کهریزک را   "  شرور"ایران، زندانيان   
به جای عامالن اصلی این جنایت محاکمه و پای            

 .چوبه ی دار بفرستد

جمهوری اسالمی ایران را بيش از هر زمان                   
ماجرای تجاوز به بازداشت         .  دیگر رسوا کرد     

شدگان اعتراضات خيابانی در کهریزک و به قتل         
رسيدن تعدادی از آنان، نه تنها فساد اخالقی حاکم          
بر کليت نظام را برمال ساخت بلکه، بحران                       

اخالقی  و از هم گسيختگی درونی                  –سياسی   
حاکميت اسالمی را نيز در معرض دید عموم                  

 .توده های مردم ایران و جهان قرار داد
با توجه به بازتاب وسيع جنایات کهریزک در                  
افکار عمومی و واکنش نهادهای بين المللی نسبت 
به عمق این فاجعه، سران جمهوری اسالمی                    
ایران طی یک سال گذشته جهت الپوشانی کردن          
.  این جنایت به ترفندهای گوناگونی متوسل شده اند

نيروهای امنيتی و اطالعاتی حاکم بر ایران، در            
این مدت سوژه های بسياری را به کار گرفتند،               
جعل اسناد کردند، نمایش فيلم های ساختگی را به         
خورد مردم دادند، رامين پوراندرجانی، تنها                   
پزشک شاهد حوادث زندان کهریزک را تحت                

 .به قتل رساندند" خود کشی"عنوان 
جمهوری اسالمی همه این کارها را کرد، تا                     

شاید بتواند اندکی از بار سنگين رسوایی تجاوز و    
قتل دستگير شدگان بازداشتگاه کهریزک را از              

اما نه تنها موفق نشد، بلکه، با         .  گرده نظام بکاهد  
هر اقدام نمایشی رژیم، ماجرای رسوایی                            
کهریزک مجددا بر سر زبان ها افتاد و در ابعادی   

 .وسيعتر از گذشته بازتاب رسانه ای یافت
هم اینک، با گذشت یک سال از آن ماجرا، سران           
جمهوری اسالمی، به آخرین ترفند سياسی خود             

 .متوسل شده اند
قدرت حاکمه ایران، بدون آنکه اسامی متهمان را         
اعالم کند، بدون اینکه هویت و جایگاه مسئوليت            
تک تک متهمان پرونده کهریزک را برمال سازد، 
با برگزاری دادگاه های غير علنی، دو تن از                    
متهمان فوق را به اعدام و بقيه را به تحمل حبس،        
پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از                  

تا بدین  .  خدمت و تحمل شالق محکوم کرده است        
وسيله گریبان خود را از شر تبعات پرونده جنایت 
و تجاوزات صورت گرفته در کهریزک رها                   

پرونده ای که عمق پلشتی و رسوایی                 .   سازد
حاصل از آن، طی یک سال گذشته در سطحی                 
بسيار گسترده، افکار عمومی توده های مردم                 
ایران و جهان را عليه جمهوری اسالمی بر                       

 .انگيخته است
تجاوز به زندانيان و قتل های صورت گرفته در            

بازداشتگاه کهریزک، مسلما اولين نمونه از                     
تجاوزات و جنایات جمهوری اسالمی در زندان            

تجاوز به   .  نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود                 
زندانيان سياسی دختر پيش از اعدام و به قتل                    
رساندن زندانيان سياسی در زیر بازجویی و                    
شکنجه، یکی از جرائم مسلم حاکمان جمهوری              

تجاوز و قتل هایی      .  اسالمی دردهه شصت است     
که مستقيما با فتوا و فرمان مستقيم شخص خمينی          

قتل ها و تجاوزاتی که حتا در           .  به وقوع پيوست   
آن مقطع تاریخی، جهان چشمان خود را بر آن                 

 .تجاوزات و کشتارهای وسيع فروبست
ماجرای کهریزک، هرچند  نمونه کوچکی از                  
مجموعه جنایات ضد بشری جمهوری اسالمی              
است، اما، تنها موردی بوده است که به دليل                      
بحران سياسی حاکم بر نظام اسالمی، از هم                      
گسيختگی پایه های درونی رژیم و شکاف                         

 مجرمان واقعی جنايات کهريزک چه کسانی هستند؟



 

 

٧ 
١٠از صفحه   

  ٨درصفحه 

 ۵٧٧شماره    ٨٩نيمه دوم تير 

که در قانون اساسی به آن اشاره شده است و            
ای است که نيروهای مسلح در ساير             تجربه

، "اند   کشورهای دنيا نيز به آن روی آورده            
قرارگاه خاتم تا به     : "افزاید  نام برده سپس می    

مرحله .  امروز سه مرحله را طی کرده است        
اول بازسازی به خصوص در مناطق جنگی         

های عمرانی متعددی را اجرا         بود که پروژه   
ست با      مرحله دّوم، مرحله سازندگی        .  کرد

هدف مهم کمک به چرخۀ اقتصادی کشور،            
در مرحله   .  که در کنار دولت قرار گرفت            

های کوچک و        سّوم صرف نظر از پروژه         
های بزرگ    دار اجرای پروژه     متوسط، عهده 

اقتصادی در کشور شده و با ایجاد فضای                  
های بزرگ خارجی،                رقابت با شرکت          

های بزرگ اقتصادی را واقعی کرد و           پروژه
پارس   ١۶و    ١۵های بزرگی مانند فاز       پروژه

های بزرگ خارجی     جنوبی، جایگزین شرکت  
 ".در عرصه سازندگی شده است

همانطور که در این نقل قول نيز دیده                            
های سپاه و شرکت آن         شود، ابعاد دخالت     می

های اقتصادی و صنعتی، پيوسته            در پروژه  
تا آنجا که پس از     .  روندی فزاینده داشته است   

های جنگ، در کنار دولت قرار        ترميم خرابی 
کند، و    گيرد و نقشی برابر دولت ایفا می            می

در مرحله سوم از این هم فراتر رفته، نقش               
گيرد و خود دولت            تری بر عهده می           مهم
 !شود می

ها و تأکيدات مکرر        روند خصوصی سازی    
ای مبنی بر واگذاری مؤسسات و                       خامنه
های بزرگ دولتی، جریان تصاحب             شرکت
های زیادی از اقتصاد و مؤسسات و                  بخش
های دولتی توسط سپاه پاسداران را که    شرکت

ای بوده است، تسهيل            مورد حمایت خامنه     
های    عالوه بر کسب امتيازها و کمک          .  کرد

دولتی، بخش دیگری از تالش سپاه برای                  
سلطه کامل بر اقتصاد، این بوده است که                   

های اصلی و سودآور      رقبای خود را از بخش    
های    در اقتصاد مانند نفت و گاز و فعاليت                

زیربنائی مانند مترو، جاده سازی و واردات          
و صادرات، حذف کند، که در این راه                         

دعوای .  توفيقاتی نيز بدست آورده است                
نژاد و رفسنجانی بر سر همين          اصلی احمدی 

نژاد و باند وی برآنند              احمدی.  مسئله است  
آنچه را که رفسنجانی و باند او به خود                         

. ها درآورند   اند، از چنگ آن       اختصاص داده 
اند   نژاد، بر این تالش     سپاه و دارودسته احمدی

که با حذف اقتصادی رقبا، حذف سياسی                   
 .ها را تکميل کنند آن

نژاد و    های ریاست جمهوری احمدی     طی سال 
های بيدریغ و آشکار وی، که    در تحت حمایت

ای نيز برخوردار            خود از حمایت خامنه          
است، وزارت نفت، حمل و نقل،                                     

ها و برخی دیگر از مؤسسات                     شهرداری

بينی شده در برنامۀ      دالر اضافه بر مبالغ پيش    
 ٨١چهارم توسعه هزینه کرده است که                       

ميليارد دالر آن از حساب ذخيره ارزی                      
 .برداشت شده است

های زیادی از        ناگفته روشن است که بخش        
این دالرهای نفتی، که هيچ نظارتی بر آن                 

ای و نزدیکان وی،       وجود ندارد و جز خامنه      
کسی از چند و چون هزینه کردن آن خبر                   
ندارد، به اشکال مختلفی در اختيار سپاه قرار        
گرفته و در حمایت از منافع اقتصادی،                       

. نظامی و سياسی این ارگان هزینه شده است         
به هر رو تالش های پيشين فرماندهان و                   
بلندپایگان سپاه و بسيج برای ورود به                          
مجلس، دولت و نهادهای غيرنظامِی دولتی،         

نژاد به طور     با آغاز ریاست جمهوری احمدی    
کامل به بارنشست و سپاه عمًال وارد قدرت             

اگرچه سپاه پاسداران هيچگاه از      .  سياسی شد 
تالش برای چنگ اندازی و تسلط کامل بر               

حساب و      جوئی وسيع و بی          اقتصاد و بهره    
کتاب از امکانات و امتيازات دولتی غافل                 
نبود، اما با تمرکز سپاهيان در دولت، زمينه           
چنگ اندازی و سلطه کامل بر اقتصاد نيز               

های   سپاه پاسداران که در سال      .  فراهم گردید 
جنگ و پس از آن با تسلط بر سازمان                           
صنایع نظامی عمًال به یک نيروی نظامی               

رقيب تبدیل شده بود و        پرقدرت و برتر و بی     
نژادسهم زیادی      با ریاست جمهوری احمدی       

از قدرت سياسی را نيز در اختيار خود                       
گرفته بود، اکنون با اتکاء به این قدرت                       

توانست،      نظامی و سياسی بود که می                       
تری به چنگ آورد، به       امتيازات بيشتر و مهم   

قدرت اقتصادی مسلط تبدیل شودو بر                         
. های اقتصادی کشور مسلط گردد                  شریان

طولی نکشيد که قرارگاه خاتم االنبياء و زیر           
های وابسته به     مجموعۀ این قرارگاه و شرکت    

سپاه، توانست امتيازات اقتصادی بسيار                   
های مختلف چون                    بيشتری در زمينه            

سازی،   کشاورزی، توليد صنعتی، معدن، راه      
های تجاری، بازرگانی،                 ترابری، بنگاه     

مخابرات، مترو، حفاری، نفت و گاز و غيره         
به ویژه آنکه توجيه قانونی هم              .  کسب کند  

قانون   ١۴٧دراین مورد وجود داشت و ماده         
اساسی، استفاده از نيروهای مسلح در زمان           
صلح برای بازسازی را مجاز شمرده وسپاه          
پاسداران برمبنای ابالغيه فرمانده کل قوا                

رسمًا وارد این عرصه فعاليت      ١٣۶٨درسال  
سردار رستم قاسمی رئيس قرارگاه      .  شده بود 

بازسازی خاتم االنبياء در یک نشست خبری         
به مناسبت بيستمين سالروز تأسيس این                     

حضور نيروهای مسلح و     : "گوید  قرارگاه می 
ای است      سپاه پاسداران در سازندگی، مسأله        

عناصر بلندپایه و فرماندهان سپاه و بسيج                
شد، حاکی از حضور                      اندازی می           راه

تر   تر سپاه در عرصه سياسی و فعال          پررنگ
در اوج     .  شدن آن در این زمينه بود                        

درپی       های پی           اعتباری و شکست                 بی
طلبان حکومتی، جناح مقابل توانست          اصالح

در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا       
به دنبال این پيروزی، که سپاه          .  پيروز شود 

نژاد      نقش اساسی در آن داشت، احمدی                    
با این تحول، تعداد            .  شهردار تهران شد       

زیادی از فرماندهان سپاه، این نهاد نظامی              
را ترک نموده و به سازمان شهرداری                       

نژاد، سردار مهدی         احمدی.  تهران پيوستند  
هاشمی، داماد احمدی مقدم که خود فرماندۀ             
بسيج تهران بزرگ و مبتکر ایجاد جریان                 

نژاد    و از حاميان احمدی       "  آبادگران جوان  "
بود را، به معاونت مناطق شهرداری تهران           
منصوب کرد و شمار زیادی از سپاهيان،                 
جای پای خود را در شهرداری تهران محکم          

شهرداری تهران، اجرای بسياری از       .  کردند
های بزرگ عمرانی را به سپاه واگذار          پروژه
بدین ترتيب، گسترش نفوذ اقتصادی           .  نمود

سپاه و ورود آن به عرصۀ سياسی، بازهم                 
نژاد به کمک      وقتی که احمدی   .  افزایش یافت 

سپاه، رئيس جمهور شد، باز هم شمار                         
بيشتری از فرماندهان و سران سپاه و بسيج             
به مراکز و نهادهای دولتی و اجرائی منتقل            

 .شدند
قرارگاه خاتم االنبياء که از زمان                                     

نژاد   اش تا روی کار آمدن احمدی           موجودیت
 ٢۴٧پروژۀ مختلف را اجرا کرده و            ١٢٢٠

پروژۀ دیگر را در دست اجرا داشت، با                     
نژاد که سابقًا یک       رئيس جمهور شدن احمدی    

افسر تيپ ویژه سپاه پاسداران بود، به                          
سرعت به یک مجتمع اقتصادِی بالرقيب در         

نژاد نه      احمدی.  عرصه داخلی تبدیل گردید       
فقط بسياری از وزرای خود را از ميان                      
فرماندهان سپاه برگزید و اکثر مقامات                       
استانداری را به دوستان سپاهی خود سپرد و         

امنيتی تشکيل داد، بلکه با      -یک دولت نظامی  
های مالی و      اعطای امتيازات گسترده، کمک    

های وابسته به سپاه که تعداد         دولتی به شرکت  
کند، و      هم تجاوز می       ٨٠٠ثبت شدۀ آن از         

حساب و کتاب     های بی   ها و پول    صرف هزینه 
و برداشت از حساب ذخيره ارزی به سود                
این مجتمع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم                 

های وابسته به آن، به        االنبياء و دیگر شرکت    
بنابه .  یک غول بزرگ اقتصادی تبدیل گردید     

 ٢٨گزارشی که در روزنامه سرمایه، مورخ        
نژاد در    انتشار یافت، دولت احمدی      ٨٧اسفند  

ميليارد   ١٢٠حدود    ٨٧تا    ٨۴های    طی سال 
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های بزرگ    در زمرۀ خریداران سهام شرکت     
 .دولتی است
نژاد و دولت وی از          دریغ احمدی   حمایت بی 

های اقتصادی آن،         سپاه پاسداران و فعاليت       
نژاد و    ای از احمدی    تر خامنه   دریغ  حمایت بی 

دولت او، سپاه پاسداران را که هر روز                      
های اقتصادی خود را گسترش          دامنۀ فعاليت 

های جدیدی از مؤسسات              دهد و بخش          می
کند، به    بلعد و ضميمه خود می        دولتی را می   

یک قدرت اقتصادی بی رقيب و بالمنازع               
ترین       امروز کليدی     .  مبدل ساخته است          

ها و معامالت اقتصادی               ها، طرح       پروژه
سودآور، در اختيار سپاه پاسداران است و               

داران خارج از دایرۀ سپاه و بسيج،                سرمایه
. اند   از این سودهای باد آورده نيز محروم                

ها     توانائی مالی و اقتصادی عظيم مجتمع               
های وابسته به سپاه، به این نهاد                     وشرکت

دهد که در رقابت با سایر                            امکان می    
در .  داران دست باال را داشته باشد              سرمایه

عين حال قدرت سياسی و نظامی آن نيز                     
ها و      شود که نحوۀ اجرای مناقصه           سبب می  

ترتيب اعطای قراردادهای پرسود، به سود            
انحصار .  های وابسته به سپاه باشد             شرکت

های دولتی تا آنجا      سپاه در خرید سهام شرکت    
پيش رفته است که حتا برخی از وابستگان               

های اخير را،     حکومتی نيز خصوصی سازی   
گسترش نفوذ  .  اند  ناميده"  شبه دولتی سازی   "

و قدرت اقتصادی سپاه و افزایش توان مالی            
های اقماری آن، بخش خصوصی را           شرکت

عمًال از گردونه رقابت حذف و آن را از                    
رقابت جدی با این کنسرن عظيم ناتوان                      

این وضعيت نارضایتی شدید        .  ساخته است  
ها   داران و اعتراض آن       این بخش از سرمایه     

اما دولت      .  را نيز درپی داشته است                     
ای که      نژاد، سپاه پاسداران و خامنه            احمدی

ها و        هاست، به این نارضایتی              حامی این   
حتا زمانی که     .  اند   ها وقعی ننهاده       اعتراض

ریزی کشور،        سازمان مدیریت و برنامه           
ها و یا از        نسبت به شيوه برگزاری مناقصه       

پائين بودن کيفيت کار سپاه انتقاد کرد، فورًا            
به دستور رئيس جمهور منحل گردید و این              

ای وابسته به ریاست                  سازمان، به اداره        
 .جمهوری تبدیل گردید

واقعيت آن است که سپاه پاسداران با استفاده           
از امکانات و امتيازات دولتی و چنگ                        
اندازی بر منابع بسيار مهم اقتصادی، به                   

چنان     لحاظ اقتصادی و توان مالی به آن                    
قدرتی تبدیل شده است که ظاهرًا هيچ نيروئی     
از درون نظام را توان مقابله با آن نيست،                  
خصوصًا آنکه این قدرت اقتصادی، در                     
قدرت سياسی نيز سهم مهمی دارد و یک                   

 .ست نيروی سازمان یافته نظامی
تحول سپاه پاسداران انقالب اسالمی از یک          

نهاد نظامی، به یک مجتمع اقتصادی،                        
صنعتی، تجاری و مالی و تلفيق و ترکيب                 

سياسی با اقتدار اقتصادی،         –اقتدار نظامی     

المللی پيام که در        فرودگاه بين .  زند  جيب می 
نزدیکی کرج واقع شده است، مستقًال توسط           

ها هزار ُتن کاال و             ده.  شود   سپاه اداره می    
های تجاری از دارو گرفته تا وسائل          فرآورده

الکترونيکی ازطریق این فرودگاه وارد                    
شود که صرفًا تحت نظارت سپاه است و             می

هيچگونه کنترل گمرکی بر آن اعمال                          
المللی مهرآباد، بيش     در فرودگاه بين  .  شود  نمی
راهرو ورودی و خروجی خارج از            ٢۵از  

کنترل اداره گمرک وجود دارد که تحت                    
المللی خمينی    فرودگاه بين .  اختيار سپاه است   

سره در اختيار سپاه پاسداران است و         نيز یک 
از این طریق ساالنه ميلياردها دالر وسائل              
لوکس، تلفن همراه ، لوازم آرایش وامثال آن           

 .شود بصورت قاچاق وارد می
عالوه بر راه هوائی، سپاه پاسداران از                       

های زمينی و دریائی نيز                           طریق راه     
اندرکار واردات و صادرات و قاچاق               دست

از طریق بنادر جنوب کشور، به             .  کاالست
ویژه از طریق قرارگاه بزرگ بندر رجائی،          
سپاه پاسداران سرگرم قاچاق کاالهای                        

در بخش  .  مختلفی از جمله نفت و بنزین است      
دیگری از سواحل خليج فارس، با راه                         

های   اسکله"ها قرارگاه کوچک یا          اندازی ده 
تری،   به قاچاق کاالها در سطح پائين     "  نامرئی

نظير قاچاق مشروبات الکلی، وسائل                          
الکترونيکی و امثال آن مشغول است و از                

ها دالر به جيب       این طریق نيز ساالنه ميليون     
: بنابه اعتراف یک نماینده مجلس           .  زند   می

های      های نامرئی و دست                 همين اسکله    "
درصد تمامی        ۶٨نامرئی مافيا، بيش از              

 "!صادرات ایران را در دست خود دارند
ها چندین بنياد بزرگ وجود              افزون بر این     

ای و در         دارد که همگی زیر نظر خامنه              
ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران فعاليت                  

ها نيز فرماندهان سپاه      کنند که در رأس آن      می
بنياد شهيد، بنياد نور، بنياد               .  قرار دارند   

. اند  ایثارگران و بنياد مستضعفان از آن جمله        
ای    بنياد مستضعفان زیر نظر شخص خامنه          

ست که توسط      است و رئيس آن یک سپاهی         
 ٣۵٠این بنياد حدود    .  شود  ای تعيين می    خامنه

های مختلف    زیر مجموعه دارد که در بخش        
اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، حمل      

کند، بيش از         و نقل و توریسم فعاليت می              
هزار نفر را در استخدام خود دارد و                ۴٠٠

ميليارد دالر تخمين        ١٢دارائی آن بالغ بر          
همچنين برخی از مؤسسات         .  شود   زده می  

مالی که فعاليت خود را تحت عنوان صندوق         
الحسنه آغاز کرده بودند، در طی                       قرض

نژاد، به          دوران رئيس جمهوری احمدی             
مؤسسه .  اند  مؤسسات مالی بزرگ تبدیل شده      

مالی و اعتباری مهر از آن جمله است که                  
خود با ایجاد شرکتی به نام مهر اقتصاد                       
ایرانيان، در بازار بورس بسيار فعال است و         

دولتی، قراردادهای متعددی را با مجتمع                  
. اقتصادی قرارگاه خاتم امضا نموده اند                    

های بسيار        دراین سال ها اجرای پروژه              
بزرگ ونان و آب داری برعهده سپاه گذاشته         
شده و تحت عنوان خصوصی سازی،                        

ها و    های زیادی از مؤسسات و شرکت         بخش
. های دولتی به سپاه واگذار شده است        کارخانه

های وابسته به آن، بدون هيچ           سپاه و شرکت   
اند برندۀ بسياری از                           مانعی توانسته      

های دولتی شوند و یا حتی بدون                     مناقصه
های   رعایت تشریفات قانونی مناقصه، پروژه     

بزرگ و واحدهای دولتی را تصاحب                         
سال گذشته همينکه صحبت از               .  اند    کرده

واگذاری شرکت مخابرات شد، بالفاصله                
شرکت اعتماد مبين که یک کنسرسيوم                       

درصد    ۵١وابسته به سپاه پاسداران است،            
ميليارد   ۵در این معامله      .  سهام آن را خرید     

دالری نيز مانند بسياری از موارد دیگر،                 
گروه "رقيب بود و تنها رقيب آن                  سپاه بی  

بود که در آخرین            "  پيشگامان کویر یزد       
! کنار گذاشته شد  "  امنيتی"لحظات، به دالئل     

اسفند سال گذشته، ساخت سه رشته خطوط             
 ٨١٠های نفتی به طول          لوله انتقال فرآورده   

ميليون   ٨۵٠هزار کيلومتر به ارزش حدود          
خطوط لوله  .  دالر به قرارگاه خاتم واگذار شد     

رفسنجان به طول        -اینچی بندرعباس         ٢۶
 ٣٠٠کيلومتر با قابليت انتقال روزانه            ۴٧٠

هزار بشکه فرآوردۀ نفتی نيزاز                                       
ست که به این قرارگاه واگذار شده          هایی  طرح
پارس   ١۶و    ١۵طرح توسعه فازهای     .  است

ميليون    ٩٧جنوبی، به ارزش دو ميليارد و             
دالر، ساخت خطوط لوله انتقال گاز عسلویه          

کيلومتر و به         ٩٠٠به ایرانشهر، به طول           
ميليون دالر نيز،     ٣٠٠ارزش یک ميليارد و      

ست که قرارگاه خاتم            هایی   از جمله پروژه     
عرصه !  اجرای آن را برعهده دارد                       

های اقتصادی سپاه به این حدود و                    فعاليت
ای     هيچ زمينه   .  شود    ها خالصه نمی          نمونه

های سپاه برکنار     نيست که از عرصه فعاليت     
شرکت را    ٨١٢قرارگاه خاتم که     .  مانده باشد 

زیر پوشش خود دارد، صدها قرارداد و                    
پروژه مختلف را در زمينه نفت و گاز و                     
پتروشيمی اعم از اکتشاف، حفاری و                          
استخراج، ساخت مخازن بزرگ، خطوط               

های   انتقال، معدن، سد سازی، اسکله و سازه        
های زیرزمينی، راه           دریائی، تونل و راه         

های آبياری و         سازی، کانال کشی و شبکه          
های سنگين و خدمات       زهکشی، ابنيه و سازه    

مهندسی و مشاوره، اجرا نموده و صدها                   
ها را    پروژه و قرارداد دیگر در همين زمينه        

 .دردست اجرا دارد
های تجاری و از ِقَبِل                 در عرصه فعاليت      

واردات و صادرات نيز، سپاه پاسداران هر            
آوری به        ساله سودهای هنگفت و سرسام             

 تمرکزروز افزون  قدرت نظامی، سياسی و اقتصادی در دست سپاه



 

 

 ۵٧٧شماره    ٨٩نيمه دوم تير  ٩
٨از صفحه   

۵از صفحه   

های رقيب            شود، بلکه حتا گروه                      می
گرا را    نژاد در جناح موسوم به اصول        احمدی

اما اصل مسئله بحران        .  گيرد   نيز در برمی    
های مردم و               سياسی با مبارزات توده              

از این رو این       .  ها مرتبط است       مطالبات آن  
تواند حل گردد که از        بحران در شرایطی می    

درجه نارضایتی، اعتراض و مبارزه مردم تا       
آن حد کاسته شود که الاقل یک رکود سياسی          

ست   این دقيقًا آن چيزی     .  کوتاه مدت پدید آید     
نژاد ساخته        که انجام آن از عهده احمدی                

تا جایی که اعتراض و مبارزه مردم           .  نيست
ها دارد،    ایران، ریشه در مطالبات سياسی آن      

تشدید اختناق و استبداد     .  چيزی پوشيده نيست  
لذا .  سهمگين پليسی، پاسخ رژیم بوده و هست      

از این جهت نارضایتی و اعتراض را نه                   
اما جنبه    .  کاهش بلکه افزایش خواهد داد             

های زحمتکش مردم،           دیگر مطالبات توده      
این .  هاست  بهبود شرایط مادی و معيشتی آن        

ست که نه با وعده و عيد، دادن                     ای   مسئله
امتياز مادی ناچيز، یا حتا امتيازات مادی به           
اقشار فقيرتر قابل حل است، نه با سرکوب و          

الزمه هر گونه ولو تعدیل نسبی در           .  اختناق
وضعيت مادی و معيشتی کارگران و                          

اما .  ست  زحمتکشان بهبود اوضاع اقتصادی     
اندازی نه از جهت داخلی و نه                    هيچ چشم  

المللی برای یک چنين تغييری در اوضاع         بين
آن هم در        .  اقتصادی جامعه وجود ندارد          

داری در کليت آن       شرایطی که جهان سرمایه    
با بحران روبروست و عالوه بر این تيرگی            

المللی رژیم نيز امکانات                      مناسبات بين     
متعددی را در این زمينه از آن سلب کرده                 

بالعکس تمام فاکتورهای داخلی و                .  است
المللی حکایت از تشدید بحران اقتصادی            بين

تر وضعيت مادی و معيشتی          و وخامت بيش   

این نهاد را به یک پدیدۀ ویژه و استثنائی                     
در گذشتۀ نه چندان دور،       .  مبدل ساخته است   

سپاه پاسداران، بخشی از دولت و یک ارگان         
اش حراست از منافع       سرکوب بود که وظيفه    

اربابان خود یعنی بورژوا ها و طبقۀ                             
اکنون اما سپاه که کماکان          .  دار بود     سرمایه

یک ارگان سرکوب است، خود به یک قدرت        
قدرتی که  .  اقتصادی بزرگ تبدیل شده است        

نظامی   -سکانداران وفرماندهان آن بورژوا       
اند و قبل از هر چيز برای حفظ منافع خویش           

های جامعه      و برای تسلط بيشتر بر ثروت            
کنند و با هرکس وهر نيرویی که                تالش می  

بخواهد مانع چنگ اندازی این قدرت بر                    
منابع اقتصادی شود، یا خللی در کار استثمار        
و کسب سودهای هنگفت ایجاد کند و یا نظم             

بورژوا   -مورد دلخواه آن را زیر سؤال ببرد         
یا غير بورژوا هم برایش فرق چندانی ندارد           

سپاه اکنون    .  کند    ، بيرحمانه برخورد می         -
دخالت در    .  منافع مشخص اقتصادی دارد         

های    ها و پست       سياست، اشغال نهادها، مقام      
دولتی و سرکوب کسانی که نظم موجود را              

برند، نه برای اسالم ورضایت        زیر سؤال می  
خاطر خدا ، بلکه بی هيچ واسطه ای برای                

 .ست حفظ منافع معين اقتصادی
م             ات اه خ رارگ ده ق ان رم سردار رستم قاسمی ف

گوید حضور نيروهای مسلح در بازسازی  می
ا        و اقتصاد، تجربه ر کشوره ای ای است که س

ه     !  اند نيز به آن روی آورده این فرد سپاهی ک
ن و                          ری ت زرگ ی از ب ک س ی ي ون رئ ن اک

ست، اگرچه   های صنعتی ثروتمندترین مجتمع
ظر خود را                        ورد ن گوی م ا ال ا و ی کشوره

ه مشخص                    روشن نمی ن جمل ا ای ا ب د، ام کن
ی زد                     م ردی در ن ک ن روی ي ن ه چ ازد ک س

رد                     ک ک روی ی، ی الم وری اس ه م ج
د،                  استراتژیکی ن رون يست ای رار ن ست و ق

 .قطع، متوقف و یا از سرعت آن کاسته شود
تمرکز روز افزون قدرت سياسی و اقتصادی       
در دست یک قدرت نظامی که اربابان قبلی             

هائی از بورژوازی     خود و به یک معنا بخش      
را نيز به دردسر انداخته است، البته مسيری          
است که وضعيِت به غایت بحرانی جمهوری        
اسالمی، بی ثباتی و ابهامات بی شمار آیندۀ             

مسلط هيأت      نظام حاکم، آن را فراروی جناح      
جناح مسلط و حاکم       .  حاکمه قرار داده است      

بر این خيال است که شاید از طریق تمرکز              
ای از        تمام قدرت در دست گروه ویژه                   

نظاميان و پاسداران و تشدید بيش از پيش                 
فشار بر آحاد مردم به ویژه کارگران و                       

تواند نظام را         زحمتکشان و تهيدستان، می        
ولو با دردهای خاصی که در طول سه دهه              

 .با آن روبرو نبوده است، نجات دهد
این تمرکز اما از آنجا که هيچ راه حلی برای           

تمرکز روز افزون قدرت نظامی، 
 سياسی و اقتصادی در دست سپاه

فشاری .  های کارگر و زحمتکش دارد            توده
زحمتکش وارد خواهد آمد،          که بر این توده     

تنها از زاویه بحران اقتصادی نيست، بلکه             
راه حل و شکل حکومتی که رژیم برای حل            
بحران قدرت در آن گام نهاده است، متضمن          

ست که بار      مخارج روزافزون دستگاه دولتی    
های وسيع مردم قرار          آن نيز بر دوش توده        

درآمدهای نفت دیگر مطلقًا         .  خواهد گرفت  
لذا .  دهد   کفاف این مخارج هنگفت را نمی             

رژیم ناگزیر است، آن را از طریق افزایش             
. های مستقيم و غير مستقيم تأمين کند            ماليات

جایی   از آن .  اما این هنوز تمام ماجرا نيست         
های داخلی        که رژیم قادر به حل بحران                

الشعاع قرار دادن این      نخواهد بود، برای تحت
ها و مهار اعتراضات و مبارزات                    بحران

تواند انجام دهد که       مردم، کاری جز این نمی      
های       بيش از پيش درگير ماجراجویی                      

المللی،  گردد و تالش کند از طریق                        بين
های داخلی خود      های خارجی، بحران     بحران

گری روزافزون با        را عالج کند که نظامی        
های هنگفت، نتيجه ناگزیر آن خواهد              هزینه
در این جا دو شق وجود خواهد داشت،            .  بود

یا در این فاصله رشد و اعتالی مبارزه طبقه           
های    رسد که توده        ای می     کارگر به مرحله     
توانند توازن قوا را به نفع               مردم ایران می    

خود بر هم زنند و با سرنگونی جمهوری                  
اسالمی، بحران قدرت را به نفع خود حل                  
کنند، یا جمهوری اسالمی  مردم ایران را                 

های خارجی خواهد کرد        درگير چنان بحران   
که احتمال درگيری نظامی و جنگ یکی از             

این شق        .  احتماالت آن خواهد بود                     
بارترین نتایج را برای مردم ایران در            فاجعه

 .پی خواهد داشت
 

 بحران قدرت

هيچيک از مشکالت و معضالت جامعه،                
بویژه مطالبات کارگران، زحمتکشان و                   
اقشار تهيدست که اکثریت مردم جامعه را                

دهد، بلکه با           دهند، ارائه نمی          تشکيل می   
اعمال سرکوب و فشار متمرکز، با استثمار            
و غارت بيشتر، مردم زحمتکش را بيش از             

راند، بنابراین        پيش به فقر و فالکت می                 
تواند به نظم حاکم برای طوالنی مدت                  نمی

تمرکز .  ثبات بخشد و یا آن را نجات دهد                 
قدرت در دست سپاه، نه فقط معضالت و                   

ها و تضادهای به شدت حاد           مشکالت پائينی 
کند، بلکه اختالف         شدۀ جامعه را حل نمی          

زند و اختالف     درونی در باال را نيز دامن می      
و کشمکش بر سر قدرت و بر سر سهم را از           
آنچه که اکنون هست و یا تا کنون بوده است،           

 !برد بسی فراتر می
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  ٧درصفحه 

برنامه های راديو دمکراسی شورايی در روزهای يکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه و                    
 .جمعه هر هفته پخش می شود

 .شب به وقت ايران خواهد بود ٨/  ٣٠ها هر روز از ساعت  پخش اين برنامه
 .ظهر روز بعد می باشد ١٢صبح و ٧همان شب و نيز  ٢٣تکرار آن درساعت 

 .های روزهای قبل پخش خواهد شد در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برنامه
 : هم زمان می توانيد از طريق

  www.radioshora.orgسايت راديو دمکراسی شورايی   
 برنامه های راديو را دريافت کنيد 

 :های راديو دمکراسی شورايی از مشخصات زير استفاده کنيد برای دريافت برنامه

 Radioshora :نام

 Hotbird 6 :ماهواره

 درجه شرقی ١٣ :زاويه آنتن

مگا  ١١٢٠٠ :فرکانس پخش
 هرتز

 عمودی :پوالريزاسيون

FEC ۶  /۵ 
Symbol rate ٢٧۵٠٠ 

ش          خ ات پ ص خ مش
ه    ماهواره ام رن های     ای  ب

راديو دمکراسی شورايی 
د و           اري پ را به خاطر بس

 .به ديگران نيز بگوييد
 

گير صدای  شماره پيام
:  دمکراسی شورائی

٠٠٣٣٩۵۴٩١۶٧٨٩ 
 

١٠ 

تمرکز روز افزون قدرت 
 نظامی، سياسی و اقتصادی 

 در دست سپاه
 

آتش جنگ ایران و عراق که خاموش شد،                           
سپاهيان بازگشته از جبهۀ جنگ را باید به کاری            

پس از جنگ، سپاه پاسداران یا . داشتند مشغول می
بایدمانند یک ارتش کالسيک صرفًا به ابزاری               
دردست سياستمداران برای سرکوب تبدیل می              

ماند و    باقی می "  در صحنه "شد، یاباید به نحوی       
های نظامی که اکنون دیگر با                در کنار فعاليت    

های    زمان جنگ قابل مقایسه نبود، به فعاليت                 
اش را حفظ       شد و موجودیت     دیگری مشغول می   

رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری          .  کرد   می
خود، در عين آنکه امتيازاتی درزمينه اجرای                 
برخی ازطرح های عمرانی به سپاه داد، سعی                
کرد سپاه پاسداران را در ارتش ادغام کند اما به              

برعکس امتيازاتی که         .  این کار موفق نشد             
رفسنجانی به سپاه پاسداران داد، خود وسيله و                 
فرصتی شد که سپاه، در این راه، یعنی گزینۀ دّوم          

 .پای بگذارد
سپاه پاسداران البته قبل از جنگ ایران و عراق              

های اقتصادی نبود، سازمان                هم فاقد فعاليت       
صنایع نظامی که  دردوران جمهوری اسالمی به         
سازمان صنایع دفاع تغيير نام داد، تحت نظارت            
وزارت دفاع قرار گرفت که سپاه پاسداران در               

این سازمان به تدریج از جایگاه ونقش مهم تری              
. برخوردار گردید و نهایتا بر آن تسلط یافت                      

سازمان صنایع دفاع ، یک مجتمع صنعتی بزرگ    
و شامل چندین شرکت از جمله شرکت صنایع                 
پيشرفته ایران، شرکت صنایع الکترونيک ایران         

ست که کاالهای مصرفی       و چندین شرکت جانبی    
توليد شده این مجتمع را برای فروش در                               

بنابراین . کنند بازارهای سراسر کشور عرضه می
سپاه پاسداران اگرچه قبل از جنگ نيز فاقد                        

های   های اقتصادی نبود، اما عمدۀ فعاليت           فعاليت
اقتصادی این نهاد، پس ازپایان جنگ ایران و                  

 .عراق شکل گرفت و پيوسته گسترش یافت
ای نخست      سپاه پاسداران، بنابه خواست خامنه           

را به عنوان      "  قرارگاه بازسازی خاتم االنبياء       "
هدف از تشکيل   .  بازوی مهندسی خود راه انداخت    

این قرارگاه، ظاهرًا بهره برداری از ماشين آالت         
و امکاناتی بود که در جریان جنگ استفاده                         

توانست در      نظامی داشت اما پس از جنگ می              
برداری قرار        ها مورد بهره           بازسازی خرابی   

، سپاه پاسداران،     "بازسازی"تحت لوای     .  بگيرد
در طی دهۀ نخست پس از جنگ، اجرای بيش از           

پروژۀ عمرانی و اقتصادی را برعهده                 ١٣٠٠
گرفت و از این طریق، به تدریج نفوذ خود را در            

 .های مختلف اقتصادی گسترش داد بخش
در اواخر دوران ریاست جمهوری خاتمی،                      

نام و نشان و          های بی     موجودیت و فعاليت گروه      
جاتی مانند      احزاب مرئی و غيرمرئی و دسته              

و امثال آن، که توسط        "  ایثارگران"،  "آبادگران"


