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در حالی که حسن روحانی سرنوشت سياست 

ای و  اش را به حل نزاع ھسته ھای داخلی
المللی جمھوری اس-می گرده زده  ھای بين بحران

است، اج-س نمايندگان جمھوری اس-می و 
ای در  قدرتھای بزرگ چھانی پيرامون نزاع ھسته

 مھرماه در ژنو برگزار ٢۴ و ٢٣روزھای 
وزير خارجه جمھوری اس-می در آغاز .  گرديد

اين اج-س طرح جديد رژيم را که ظاھرا متمايز 
پايانی بر "ھای پيشين است، با عنوان  از طرح

ھای  يک بحران غيرضروری، آغازی برای افق
از محتوا و جزئيات اين طرح .  ارائه داد"  جديد

ھنوز چيزی به بيرون درز پيدا نکرده است و 
اين طرح "معاون وزير خارجه اع-م نمود که 

محرمانه است و محرمانه باقی خواھد ماند تا به 
گرچه ديپلماسی سری، راه ."  توافق نھائی برسيم

داری در  و رسم ھميشگی دولتھای سرمايه
ھای مخفيانه به  سياست خارجی و بده و بستان

دور از چشم توده مردم بوده و ھست، اما تاکيد 
ويژه بر مخفی ماندن اين طرح در تمام مراحل 
مذاکرات، قاعدتا بايد حاوی مسائل جديدی باشد 
که نفع جممھوری اس-می در آشکار نشدن 

نفع  ھای ذی اظھار نظر نمايندگان دولت.  آنھاست
در اين مذاکرات که فضای اج-س را مثبت و 
خوشبينی خود را از روند حل مسائل مورد 
اخت-ف، گاه صريح و گاه با قيد احتياط اع-م 

مسئول .  دھد اند، ھمين واقعيت را بازتاب می کرده
سياست خارجی اتحاديه اروپا پس از پايان 
مذاکرات ، با حضور در نشست خبری طرح 

ترين طرحی توصيف کرد که  جديد ايران را جامع
در اين دور :  وی افزود.  تاکنون ارائه شده است

ای به جزئيات  سابقه از مذاکرات به طرز بی
در بيانيه مشترک نيز آمده .  پرداخته شده است

 نوامبر در ٨ و ٧است که اين مذاکرات در تاريخ 
 .يابد ژنو ادامه می

ھا پيش پوشيده نبود که جمھوری اس-می  از مدت
ھای داخلی به ويژه بحران  زير فشار بحران

المللی  ھای اقتصادی بين اقتصادی که در پی تحريم
و به طور خاص تحريم نفت، وضعيت خطرناکی 
برای رژيم به بار آورده است، ناگزير به 

. ست ای ھائی بر سر پرونده ھسته نشينی عقب
جمھوری اس-می امروز در وضعيتی به سر 

برد که نه فقط بحران اقتصادی به شکل  می
ای وسعت و ژرفا يافته، بلکه در نتيجه  سابقه بی

بحران مالی، دولت به آستانه ورشکستگی رسيده 
تا جائی که روحانی نيز ناگزير شد در .  است

اش در دانشگاه، با اع-م تھی  جريان سخنرانی
. شدن خزانه دولت، آشکارا به آن اعتراف کند

نھايت  روشن است که اين بحران اقتصادی بی
ژرف و ورشکستگی مالی دولت، عواقب 

جمھوری،  با انتخاب حسن روحانی به رياست
ھای  تحرکات جديدی در ميان معلمان و تشکل

اين تحرکات قبل .  صنفی آنان نيز آغاز گشته است
ھای  ھا و بيانيه ھا، پيام از ھر چيز در انتشار نامه

ھای صنفی معلمان  ھا و کانون مختلف تشکل
ھا از جمله به شرايط  بازتاب يافته است که در آن

سخت و دشوار معيشتی معلمان اشاره شده، از 
ھای صنفی معلمان و ممانعت از  سرکوب تشکل
جمھوری  ھا در دوره رياست فعاليت آن

نژاد سخن گفته شده و باmخره به انتظارات  احمدی
ھا از دولت روحانی و برخی مطالبات  اين تشکل

 .معلمان نيز اشاراتی شده است
ھای صنفی معلمان با  ی برخورد تشکل نحوه

وچراست  دولت روحانی گرچه مورد بحث و چون
و با احتياط زياد ھمراه است و ھنوز يکدست و 

" بيم"ای از  نھايی نيست، اما پيچانده شده در mيه
"است"  اميد"و  ست و تجربه  ی که واقعی "بيم. 

ھا مبارزه و سرکوب و اخراج و زندان  غنی سال

ھای دروغين دولت اس-می پشت  معلمان و وعده
ی سبک اين معادله است و  آن است، اما فع- کفه

ی که کفه سنگين آن، اما بری از پشتوانه "اميد"
ھايی  ھا و نامه اين مفھوم را در بيانيه!  ست عملی

ھای صنفی مختلف  ھا و کانون که توسط تشکل
"توان مشاھده کرد انتشار يافته است می شورای . 

ھای صنفی معلمان سراسر  ھماھنگی تشکل
کند،  ھا را نمايندگی می که کل اين تشکل"  کشور

 برای حسن ٩٢ مرداد ١۵در پيام تبريکی که 
" اميد"و "  بيم"روحانی فرستاد، صريحا بر اين 

ما "انگشت گذاشت و در پيام خود چنين نوشت 
ھای شکسته در گلو را  در ھشت سال اخير بغض

ھای  ھا تمام خواست فرو خورديم و در اين سال
برحقمان را با رفتارھايی کام- مدنی در قالب 
ديدار با دولتمردان و مجلسيان، مکاتبات و 

پاسخ و تجمعات اعتراضی آرام  طومارھای بی
اع-م نموديم ولی در کمال تاسف با برخوردھای 

و در "  تدبير و اميد"در فضای وھم آلود دولت 
فضايی که نگاه ھا عمدتا با ذھنيتی خوش باورانه 

مورد نظر "  نرمش قھرمانانه"به سمت تاکتيک 
حکومت اس-می جلب شده اند، انتشار افزايش 
قيمت يازده قلم از مواد خوراکی مورد نياز 
روزانه مردم پرده از ادعاھای توخالی دولت 

افزايش شديد قيمت .  برداشت"  تدبير و اميد"
اق-می ھمانند گوشت، مرغ، لبنيات، برنج و تخم 
مرغ در دوره زمامداری دولت روحانی و انتشار 

ھا  توسط  رسمی آمار مربوط به افزايش قيمت
بانک مرکزی در ھفته منتھی به پنجم مھر ماه 

 به روشنی نشان داد که غول افسارگسيخته ٩٢
گرانی نه تنھا در مسير مھار و بازگشت به 
اندرون شيشه نيست، بلکه اين غول رھا شده در 
جامعه ھمچنان توده ھای مردم ايران را در تھی 
تر شدن ھرچه بيشتر سفره ھای شان تھديد می 

 ٩٠ تا ٢١روند صعودی افزايش قيمت .  کند
درصدی  اق-می ھمچون لبنيات، برنج، تخم 

مرغ، حبوبات، ميوه و سبزی ھای تازه، قند و 
شکر، چای، روغن نباتی، مرغ و گوشت قرمز 

 نه تنھا ٩١در مقايسه با ھفته مشابه در سال 
ناتوانی جمھوری اس-می و دولت روحانی را در 
مھار گرانی و تورم موجود به نمايش گذاشت، 

نيز با "  تدبير و اميد"بلکه نشان داد که دولت 
سياست افزايش قيمت مواد غذايی جا در پای 

بر اساس آمار .  دولت احمدی نژاد گذاشته است
بانک مرکزی در ميان اق-م خوراکی فوق،  تخم 

 ٩٠.۴ درصد و سبزی ھای تازه با ٢١.١مرغ با 
درصد به ترتيب پايين ترين و باmترين افزايش 
قيمت را طی يک سال گذشته به خود اختصاص 

 درصد، گوشت قرمز ٢۴.۴لبنيات با .  داده اند
 درصد، چای ٣٨.٢ درصد، گوشت مرغ ٧.٣۶
 درصد، برنج ۵٣.٧ درصد، روغن نباتی ۴٨.٨
 درصد و ٧۴.۶ درصد، ميوه ھای تازه ٧٠.٢

 ديپلماسی و جنگ در سوريه
 

٢درصفحه  افزايش بيش از سه برابری قربانيان حوادث ناشی از کار  
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ؟!ھا"اميد"ھا و "بيم"ھای صنفی معلمان،  تشکل

 غول گرانی ھمچنان بر چھره 
 کارگران و زحمتکشان ايران چنگ می اندازد
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١از صفحه   

 اج+س ژنو، نتايج و
  چشم انداز

اجتماعی و سياسی خواھد داشت که اساسا  
اما معضل  .  کند   موجوديت رژيم را تھديد می 

ھا خ-صه    جمھوری اس-می صرفا به اين بحران 
ھای متعدد ديگری در    شود، بلکه با بحران   نمی 

المللی روبروست که مجموعا    عرصه داخلی و بين 
تحت يک چنين  .  بست قرار داده اند   رژيم را در بن 

ست که جمھوری اس-می در عرصه    شرايطی 
ای ناگزير به    المللی به ويژه بر سر پرونده ھسته   بين 
نشينی گرديد، تا شايد از اين طريق بتواند در    عقب 

بنابر اين  .  ھای خود غلبه کند   ای بر بحران   محدوده 
قاعدتا بايد در طرح پيشنھادی جديد به اج-س ژنو،  

اما آيا اين بدان  .  نشينی انعکاس داشته باشد   اين عقب 
ھا را يک سره    معناست که جمھوری اس-می دست 

گونه که    به ع-مت تسليم باm برده است و يا آن 
نرمش  "ای با عنوان کردن    پندارند، خامنه   برخی می 
جام زھر را سر کشيده است؟ پاسخ  "  قھرمانانه 

گذرا به اين نکته اشاره شود که اگر  .  ست   منفی 
کرد که پس    توانست و اين جرات را پيدا    خمينی می 

از آن که صدھا ھزار تن از مردم ايران را به قتلگاه  
فرستاد، شکست در چنگ را بپذيرد و جام زھر را  
سر بکشد، بدون اين که اتفاق خاصی رخ دھد،  

ھا انسان ناآگاه    ست که ميليون   محصول شرايطی 
مذھبی پشت سر او بودند و در درون ھيات حاکمه  

اکنون نه  .  نيز کسی جرات مخالفت با او را نداشت 
ای جرات سر کشيدن جام    آن شرايط است و نه خامنه 

چرا که يک چنين اتفاقی به فرض که  .  زھر را دارد 
با موجوديت رژيم ھم گره نخورد، قطعا تاثيرات  

 .ای در درون رژيم خواھد داشت   زيروروکننده 
ای در ميان    بنابراين تا جائی که بحث نزاع ھسته 

نشينی عجالتا تا    آيد که عقب   است، اين سئوال پيش می 
 تواند انجام بگيرد؟   کجا می 

گونه که از مباحث پراکنده مقامات جمھوری    آن 
آيد،    اس-می پيش از برگزاری اج-س ژنو برمی 

برای رژيم حاکم بر ايران، خط قرمز در مرحله  
کنونی مذاکرات در دو نکته خ-صه شده است،  

سازی اورانيوم و انتقال اورانيوم    تعليق کامل غنی 
معاون  .   درصدی به خارج از ايران ٢٠ غنی شده  

وزير خارجه جمھوری اس-می که رھبری ھيات  
جمھوری اس-می را در گفتگوھای ژنو نيز برعھده  

 : گويد   دارد، می 
دھيم که حتا يک روز    به ھيچ وجه اجازه نمی "  –  ١ 

 ".ابعاد آن قابل مذاکره است . غنی سازی تعليق شود 
دھيم حتا يک گرم از مواد از کشور    اجازه نمی "  –  ٢ 

 ".خارج شود 
اگر ھمين دو مورد را مبنا قرار دھيم، به اين  
معناست که جمھوری اس-می آماده است در اين  
مرحله بر سر مسائل ديگر، مذاکره کند و  

سازی را در حد بسيار    يعنی غنی .  نشينی نمايد   عقب 
پائينی که متضمن ھيچ خطری نيست بپذيرد و تعداد  

به بازرسان  .  سانتريفيوژھای فعال را کاھش دھد 
ای اجازه دھد سر زده به مراکز    آژانس انرژی ھسته 

ای دسترسی داشته باشند و حتا فعاليت    ھسته 
ای فردو و راکتور آب سنگين    تاسيسات مراکز ھسته 

چه که در    اما آن .  اراک را ولو موقت، متوقف سازند 
خواھد، لغو    ھا می   نشينی   ازای اين امتيازات و عقب 

ھا، منطبق بر روند پيشرفت مذاکرات    تدريجی تحريم 
 .و توافقات است 

المللی وزارت خارجه در مورد    معاون حقوقی و بين 
برای  : "گويد   ھدف اين مذاکرات و نتايج نھائی آن می 

ايم که    مذاکرات ھدف مشترکی را تعريف کرده 
برخ-ف گذشته است و طرفين ھدف مشترکی را  

ھدف ايران تضمين حقوق  .  کنند   تعريف می 
آميز از    جمھوری اس-می ايران در استفاده صلح 

ای و ايجاد اطمينان از ماھيت صرفا    انرژی ھسته 
ھای يک    رفع تحريم .  آميز اين برنامه است   صلح 

ھا و    جانبه، چند جانبه و ھمکاری در زمينه نگرانی 
 ".ع-ئق مشترک مورد بحث است 

ويژه آمريکا و اروپا البته بر روی    طرف مقابل و به 
سازی و انتقال    خواست نھائی خود تعليق غنی 

 درصد به خارج از  ٢٠ اورانيوم غنی شده با غلظت  
ھای    نشينی   ھا نيز عقب   ايران تاکيد دارند، اما برای آن 

ست که    جمھوری اس-می در اين مرحله کافی 
. ھای مقدماتی آغاز کنند   وبستان   مذاکرات را با بده 

دامنه امتيازاتی که آمريکا و اروپا به جمھوری  
ست که ھم    دھند، وابسته به اقداماتی   اس-می می 

. اکنون جمھوری اس-می آماده انجام آن خواھد بود 
در گذشته لغو تحريم بر صادرات پتروشيمی و  
مبادmت فلزات قيمتی در گام نخست مطرح شده بود  
و اين احتمال منتفی نيست که برخی از  

ھای بانکی و صادراتی نيز لغو شود، اما    محدوديت 
سازی و اورانيوم باقی    اخت-ف بر سر تعليق غنی 

ھا از جمله تحريم نفتی    ترين تحريم   ماند و مھم   می 
 .عجالتا از ميان نخواھد رفت 

در واقع مشکل بتوان تصور کرد که اخت-ف و نزاع  
ای حل شود، بدون اين که    بر سر پرونده ھسته 

اخت-فات جمھوری اس-می و دولت آمريکا که  
. ست بر طرف گردند   اساس آن در سياست خارجی 
ای جمھوری اس-می    چرا که در حقيقت پرونده ھسته 

ست در دست دولت آمريکا برای حل و    آويزی   دست 
 .تر در سياست خارجی   فصل مسائل اساسی 
ای جمھوری اس-می    ھای ھسته   محدود شدن فعاليت 

در چارچوب طرح پيشنھادی جديد در کنفرانس  
تواند برای رئيس جمھور آمريکا امتيازی    ژنو، می 

محسوب شود که از طريق آن بتواند مخالفان سازش  
و توافق با جمھوری اس-می را در کنگره اين  

 اسرائيل و دولتھای عربی منطقه    کشور و نيز دولت 
اما اخت-فات با جمھوری اس-می به  .  را آرام کند 

 .قوت خود باقی خواھد ماند 
خواھد پيش    واقعيت اين است که دولت آمريکا نمی 

تر خود را با جمھوری    که اخت-فات جدی   از آن 
ای مختومه اع-م    پرونده ھسته "  اس-می حل کند، 

ھای کنونی جمھوری    نشينی   اما در قبال عقب .  شود 
تفاوت باشد و ھمان مواضع    تواند بی   اس-می ھم نمی 

چرا که در آن  .  ھای پيشين را اتخاذ نمايد   اج-س 
 رخ  ۵+١ صورت شکاف بزرگی در درون گروه  

روسيه و چين که از دوستان نزديک  .  خواھد داد 
اند، حتا پيش از ارائه طرح جديد    جمھوری اس-می 

. اند   به نحوی خواستار پايان بخشيدن به اين نزاع بوده 
اتحاديه اروپا، مشکل جدی با جمھوری اس-می  
ندارد و از اين که بنابه م-حظات سياسی جھانی،  
ھمواره حامی طرح آمريکا بوده است، mاقل در  

ھای جدی شده يعنی    عرصه اقتصادی، متحمل زيان 
توانست به دست    سودھايی را که از بازار ايران می 
. ھا سپرده است   آورد، بخشا از دست داده و به چينی 

ھا نيز گرچه متحد ثابت قدم آمريکا    بنابر اين، آن 
خواھند اين قضيه به نحوی رفع و    ھستند، اما می 

لذا  .  رجوع شود و به منافع اقتصادی خود دست يابند 
تواند اين منافع متضاد    دولت آمريکا به سادگی نمی 

ع-وه  .  ھای بزرگ جھانی ناديده گيرد   را در قدرت 
بر اين،  دولت آمريکا از آنجايی که اکنون از نظر  

اقتصادی، سياسی و نظامی در وضعيتی نيست که  
اش را با جمھوری    خود به تنھايی بتواند اخت-فات 

اس-می حتا از طريق نظامی حل کند و کارآترين  
طور نامحدود    تواند به   ھاست، نمی   تاکتيک آن تحريم 

ھا حتا    ھا را ادامه دھد و به اجرای آن   اين تحريم 
از  .  اش اطمينان داشته باشد   توسط شرکای اروپايی 

اين بابت نيز دولت آمريکا ناگزير است در قبال  
ھای اخير جمھوری اس-می و طرح    نشينی   عقب 

 کنار  ۵+١ جديدش با شرکا و رقبای خود در گروه  
. بيايد و وارد بده و بستان با جمھوری اس-می شود 
به يک نکته ديگر ھم در اينجا بايد اشاره کرد و آن  

    سياست .  ست   تقويت و حمايت از دولت روحانی 
ھای آمريکا و اروپايی ھرگز سرنگونی    دولت 

جمھوری اس-می نبوده است که دmئل متعددی دارد  
ھا    و جای بحث مفصل آن در اينجا نيست، اما آن 

تر    ھای موسوم به معتدل   اند، جناح   ھمواره ت-ش کرده 
المللی با    را که سياست آنھا در عرصه بين 

ھای دولت آمريکا ھماھنگی دارد، از نمونه    سياست 
. تقويت کنند "  طلبان   اص-ح "ھا و    چی   رفسنجانی 

روحانی ھم در ھمين چارچوب قرار گرفته و منافع  
کند که    و سياست آمريکا از اين زاويه نيز ايجاب می 

برای تقويت اين جناح به روحانی و کابينه او  
بنابر اين دولت آمريکا از اين  .  امتيازاتی داده شود 

بابت نيز در اين مرحله از مذاکرات وارد بده و  
بستان با جمھوری اس-می در چارچوب برنامه  

 .ای خواھد شد   ھسته 
با اين ھمه حتا اگر جمھوری اس-می تا جايی بر سر  

ھای دولت    نشينی کند که تمام خواست   اين مسئله عقب 
ای جمھوری اس-می    آمريکا در مورد برنامه ھسته 

چون نه    -تحقق يابد، چيزی که فع- بعيد است 
نشينی    جمھوری اس-می حاضر است تا آنجا عقب 

کند و نه اصوm دولت آمريکا خواھان حل و فصل  
تر    قطعی اين نزاع پيش از حل اخت-فات اساسی 

اخت-فات دولت آمريکا و جمھوری اس-می    -است 
دولت آمريکا نه فقط  .  به جای خود باقی خواھد ماند 

بر سر منافع اقتصادی و سياسی خود به عنوان يک  
قدرت امپرياليست با جمھوری اس-می و  

طلبانه آن در منطقه خاورميانه،    ھای ھژمونی   سياست 
تضاد و اخت-ف دارد، بلکه در عين حال تضاد  

ھای عربی منطقه و دولت    منافع و اخت-فات دولت 
اسرائيل با جمھوری اس-می را نيز نمايندگی  

اين اخت-فات مادام که جمھوری اس-می در  .  کند   می 
اساس سياست خارجی خود تغييری ايجاد نکند، به  

تمام شواھد موجود نيز نشان  .  ست   قوت خود باقی 
دھد که جمھوری اس-می در اصول کلی سياست    می 

اين را مکرر سران  .  خود تغييری پديد نخواھد آورد 
اما مسئله به ھمين  .  اند   رژيم از ھر جناح اع-م کرده 

ھای    در ھم ريختگی و شکاف .  شود   جا ختم نمی 
درونی جمھوری اس-می و اساسا ساختار دولت  

 که روحانی با ظاھرا ست   دينی حاکم به نحوی 
ای، در ھر گام  از جانب خامنه"  اختيارات کامل"

ای و  مسئله ھسته.  با موانع متعدد روبروست
مذاکرات پيرامون آن ھنوز به جايی نرسيده است 
که مخالفت بر سر امضای پروتکل الحاقی از 

 . درون مجلس آغاز شده است
ھای رقيب روحانی اساسا اعتمادی به او و  گروه
ھای  ای و بده وبستان اش در مذاکرات ھسته کابينه

از ھمين رو کميسيون امنيت ملی و .  آنھا ندارند
سياست خارجی مجلس پيش از اج-س ژنو، از 
وزارت امور خارجه خواسته بود که يک نماينده 
مجلس نيز در ھيات مذاکره کننده حضور داشته 
باشد که البته از سوی روحانی پذيرفته نشد، اما 

٧درصفحه   



 ٣ ۶۵۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم  مھر     ٣

۴درصفحه   

 ؟!ھا"اميد"ھا و "بيم"ھای صنفی معلمان،  تشکل

امنيتی مواجه شديم و چيزی جز زندان، تبعيد و 
 ".طلب نشد اخراج عايد معلمان حق

با توضيح اين گذشته و پل "  شورای ھماھنگی"
نژاد، در  زدن به دوران رياست جمھوری احمدی

خود را از اينکه دولت روحانی نيز "  بيم"واقع 
اين .  دارد چنين روالی را پيشه کند، اع-م می

" اميد"الشعاع  ای افراطی تحت اما به گونه"  بيم"
شورای "به ھمين دولت قرار گرفته است چرا که 

ھای  با آوردن ليست بلندباmيی از وعده"  ھماھنگی
در زمينه آزادی بيان "  دولت تدبير و اميد"رئيس 

و انديشه، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، 
ھای صنفی، حمايت از  نھادينه ساختن تشکل

ھای غير دولتی، از ميان برداشتن نگاه  تشکل
ھای مدنی و غيره و غيره، به آن  امنيتی به تشکل

چه که  از آن"  شورای ھماھنگی! "بندد می"  اميد"
ست و در عمل پياده شده و با ماھيت نظام  واقعی

چه  ناک است و به آن"  بيم"حاکم ھمخوانی دارد 
که در مرحله وعده است و فع- از حد حرف و 

اين نحوه .  بندد می"  اميد"شعار فراتر نرفته است، 
گونه  اين"  شورای ھماھنگی"برخورد را 

واقعيت اين است که نگاه "کند  بندی می فرمول
" بيم. "مردم به دولت شما توام با بيم و اميد است

ھای گذشته دولتمردان در  از اين منظر که در سال
ھای مختلف از جمله در باب حقوق ملت  حوزه

سخنان زيبايی سر دادند ولی ملت ما ھر روز در 
ف-کت بيشتری فرو رفت و حقوق مادی و معنوی 

از اين "  اميد"تر يافت و  خويش را پايمال شده
گاه فکری، علمی و فرھنگی شما   نظر که خاست

و "!  دانند جمھور قبلی می را متفاوت از رئيس
لذا درباره اجرايی "کند  سپس چنين اضافه می

کنند  تان پيش داوری نمی ھای شدن يا نشدن برنامه
 "!مانند و اميدوار می

نظر از حدود تاثيرات يک فرد، ولو با  صرف
گاه فکری متفاوت با فرد ديگری در درون   خاست

يک سيستم که اين جا جای بحث آن نيست، بايد 
گفت که اميد البته چنانچه واھی نباشد، چيز 

اما نگفته روشن است که اميدواری !  ست خوبی
ھا،  وخالی برای تحق مطالبات و آرمان خشک

متضمن تحقق ھيچ خواستی نيست و تنھا زمانی 
تواند دستاورد عملی داشته باشد که با مبارزه  می

اما .  ھا ھمراه شود ھا و آرمان در راه خواست
"اميد"و "  بيم"مستقل از  شورای ھماھنگی " 

و "  ھای صنفی معلمان سراسر کشور تشکل
مستقل از رنگ و وزن ھر يک از اين دو جنبه 
در نحوه برخورد با  دولت روحانی و شخص 

دو خواست مھم معلمان "  شورای ھماھنگی"وی، 
را در مقابل روحانی می گذارد و خواستار تحقق 

شورای "نخستين خواست .  شود فوری آن می
آزادی فوری فعاmن صنفی معلمان "  ھماھنگی

رسول بداقی، محمود باقری، عبدهللا مومنی و 
محمد داوری از زندان و مختومه اع-م شدن 
پرونده ساير فعاmن صنفی معلمان در سراسر 

" شورا"دومين خواست مھم اين .  کشور است
"بھبود وضعيت معيشتی معلمان است شورای . 

که قاطبه معلمان کشور اعم  با ذکر اين"  ھماھنگی
از شاغل و بازنشسته در زير خط فقر به سر 

برند و برای تامين معيشت خود به کارھای  می
اند، خواستار فراھم کردن  دوم و سوم روی آورده

رضايت شغلی و رفع دغدغه معيشتی معلمان شده 
 .است

ھا توسط شورای ھماھنگی  طرح اين خواست
ھای صنفی معلمان سراسر کشور تنھا يک  تشکل

نمونه است که دور جديدی از ت-ش و مبارزه 
شان را بيان  يابی به مطالبات معلمان برای دست

ھای صنفی معلمان بعد  ھا و تشکل کانون.  می کند
از يک دوره خمودی نسبی، اکنون وارد عرصه 

اند تا ضمن تثبيت موقعيت خود،  فعاليت شده
اھداف و مطالبات تحقق نايافته صدھا ھزار معلم 

معلمان ايران که .  گيری نمايند و فرھنگی را پی
جمعيتی بيش از يک ميليون را تشکيل می دھند و 

ترين اقشار جامعه ھستند،  در زمره زحمتکش
ست که ھم تحت شديدترين فشارھا  ساليان متمادی

برند و  سر می و تنگناھای اقتصادی و معيشتی به
ھا و فشارھای شديد  ھم در معرض محدوديت

معلمان .  سياسی، پليسی و امنيتی قرار دارند
ايران برای رھايی از اين وضعيت و تحقق 
مطالبات خويش، دست کم در نيمه نخست دھه 

ھای خود، اعتراضات و  ھشتاد، به کمک تشکل
اعتصابات متعدد و شورانگيزی را سازمان 

اما اين اعتصابات و اعتراضات با سرکوب .  دادند
خشن دولت و نيروھای امنيتی آن روبرو گرديد و 

ھای معلمان نيز تحقق نيافت و  در نتيجه خواست
در کنار عامل سرکوب که نقش .  معوق ماند

اصلی را در ناکامی معلمان برعھده داشت، 
ھای صنفی  روی و توھم برخی از تشکل راست

ھا نسبت به دولت و  معلمان و عناصر مرکزی آن
نھادھای دولتی نيز، در شکست و ناکامی معلمان 

 . سھيم بود
ھای  گرچه در تمام طول يک دھه اخير، از سال

اوليه دھه ھشتاد تاکنون، معلمان ايران ھمواره 
نسبت به اجحافاتی که بر آنان تحميل شده 

اند، اما بعد از سرکوب خشن  معترض بوده
معلمان که البته با وعده و فريب مسئولين دولتی 
ھمراه بود، از تحرکات و فعاليت علنی معلمان 

ھا  ھای صنفی آن اندک اندک کاسته شد و تشکل
نيز اگرنه کام- نابود، اما پراکنده و بسيار 

ھا و نه  نه فعايت اين تشکل.  تضعيف شدند
 ٨۴  –  ٨۵ھای  اعتراضات معلمان به سال

ھای  دور جديد فعاليت معلمان و تشکل.  بازنگشت
صنفی آنان گرچه با آغشتگی به توھم نسبت به 

به باm آغاز گشته است، اما اين " اميد"روحانی و 
احتمال وجود دارد که چنين فعاليتی، در پروسه 
مبارزه، نگاھش را به پايين و توده معلمان 

توجھی دولت و رئيس  يک سو بی.  معطوف سازد
ھای معلمان و ناتوانی برآورده  آن به خواست

ساختن آن، سوی ديگر فشار از پائين توده 
معلمان، به تقويت ترديدھايی که از ھم اکنون در 

ھای صنفی معلمان  ميان برخی از فعاmن و تشکل

ترديدھايی که .  آغاز گشته است، منجر خواھد شد
به باm "  اميد"کنده  ھا و تضعيف"بيم"کننده  تقويت

معلمان و تشکل ھای .  ست و دولت روحانی
ھای جديد خود و  ھا، در جريان فعاليت صنفی آن

ھا و تجارب  در شرايط موجود، قطعا از آموخته
شک سخنان  پيشين خود استفاده خواھند کرد و بی

و ادعاھای روحانی را در ھر گام عملی و فعاليت 
کما .  دھند مبارزاتی خود مورد سنجش قرار می

ھای صنفی  ھا و تشکل اينکه نحوه برخورد کانون
دولت "معلمان با وزارت آموزش و پرورش 

روحانی به يکی از مباحث مھم "  تدبير و اميد
ھای صنفی  شورای مرکزی کانون"اج-س اخير 

 ٩٢ شھريور ٣١که در "  معلمان سراسر کشور
برطبق .  در تھران برگزار شد، تبديل گرديد

که جزء آن   -گزارش کوتاھی که اسماعيل عبدی 
دسته از فعاmن حقوق صنفی معلمان است که به 

در وب-گ   –اند  زندان و تبعيد محکوم شده
 تشکل عضو ۴٢انتشار داد، از "  حقوق معلم"
ھای صنفی معلمان  شورای ھماھنگی کانون"

 کانون اصفھان، ھمدان، تھران، ١٠، "کشور
کردستان، گي-ن، فارس، آذربايجان شرقی، يزد، 
کرمانشاه و خراسان رضوی، عضو شورای 

 تشکل فوق، ھشت ١٠مرکزی ھستند که از 
تشکل در جلسه حضور داشتند و فارس و يزد 

در اين اج-س پس از ارائه .  غائب بودند
ھا، سه موضوع در  ھای کوتاه از کانون گزارش

نحوه رفتار "دستور کار قرار گرفت که 
خانه  ھای صنفی معلمان کشور با وزارت تشکل

. نخستين مبحث آن بود"  دولت تدبير و اميد
چگونگی دفاع عملی از ھمکاران صنفی در بند و 

 ۵(دارای پرونده مفتوح و روز جھانی معلم 
نيز موضوعات ديگری بودند که در )  اکتبر

ھای صنفی معلمان  شورای مرکزی تشکل"
در .  نظر قرار گرفت مورد بحث و تبادل"  کشور

گزارش فوق چنين قيد شده است که بيانيه حاصل 
گرچه تا اين .  يابد نشست به زودی انتشار می

اين بيانيه انتشار نيافته است، اما )   مھر٢٠(لحظه 
در نشست فوق پيرامون تشکيل يک تيم مذاکره 

با مقامات "  شورای مرکزی"کننده از جانب 
اتحاديه "کشور و نيز مبانی نظری 

(معلمان ) ھای صنفی تشکيل کنفدراسيون کانون" 
ھای  شورای ھماھنگی کانون"و ارتباط موثر 

(صنفی معلمان کشور  "ccitta  ( با سازمان
نيز، بحث و تبادل نظر )  ei(جھانی معلمان 
 .صورت گرفت

اين تحرکات معلمان با موجی از باور و انتظار 
ھا و تحقق  شنيده شدن و پذيرش حرف

در .  ھا ھمراه بوده است ھای فوری آن خواست
شورای مرکزی "ترين انتظار  که کم حالی
اين بود "  ھای صنفی معلمان سراسر کشور کانون

که دولت روحانی معلمان زندانی را آزاد و احکام 
تبعيد و محکوميت برخی ديگر از فعاmن حقوق 

ھا را مختومه  صنفی معلمان را لغو و پرونده آن
اع-م کند، درست ھمزمان با آغاز سال تحصيلی، 

 دادگاه انق-ب به رياست قاضی مقيسه، ٢٨شعبه 
 قانون مجازات اس-می، عليرضا ۶١٠طبق ماده 

 ۵را به "  سازمان معلمان ايران"ھاشمی دبير کل 

١از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 
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 ھای صنفی معلمان،  تشکل
 ؟!ھا"اميد"ھا و "بيم"

کليه اين .  ديگر معلمان در لحظه حاضر است
حقوق .  معلمان بايد به سر کارھای خود بازگردند

ھا  ھا در اين دوره بايد به طور کامل به آن  آن
حق اعتصاب، حق تجمع و .  پرداخت گردد

اعتراض از حقوق اوليه معلمان است که بايد به 
رسميت شناخته شود و ھيچ معلمی نبايد به اين 

 .خاطر، مورد تعقيب و پيگرد قرار بگيرد
عليرغم مبارزات چندين ساله معلمان به منظور 
ھا  افزايش حقوق ، اجرای نظام ھماھنگ پرداخت

عدالتی ميان معلمان و بخش  و رفع تبعيض و بی
سو و  ستادی وزارت آموزش و پرورش از يک

ھا و  خانه  و پرورش و ساير وزارت ميان آموزش
ھای دريافتی  نھادھا از سوی ديگر، اما حقوق

معلمان کماکان بسيار ناچيز و زير خط فقر است 
به نحوی که اکثر معلمان برای تامين ھزينه ھای 

از اين .  زندگی مجبور به کار دوم و سوم ھستند
ھا و تامين نيازھای  رو افزايش فوری حقوق

ھای فوری  معيشتی معلمان يکی ديگر از خواست
معلمان ايران .  و مھم عموم معلمان ايران است

ھاست از اينکه آموزش و پرورش به ابزاری  سال
برای نشر عقايد و افکار خرافی و مذھبی تبديل 

از اين .  اند شده اند، به شدت ناراضی و معترض
رو خواستار کوتاه شدن دست مذھب و ارتجاع 

مديريت از باm، ناديده .  فرھنگی از مدارس ھستند
ھا و تدوين  گيری گرفتن نظر معلمان در تصميم

ھای آموزشی ، ھمواره مورد اعتراض  برنامه
لذا معلمان ايران خواستار آن .  معلمان بوده است

ھای آموزشی، تھيه و  ھستند که در تدوين برنامه
ھا و متون درسی و در انتخاب  تنظيم کتاب

مديران و مسئوmن رده باmتر مشارکت داشته 
 .باشند

ھا ھزار معلم به صورت  در حال حاضر ده
ھای  التدريسی و يا تحت پوشش شرکت حق

العاده ناچيز در  ھای فوق پيمانکاری با حقوق
معلمان .  آموزش و پرورش مشغول به کار ھستند

خواھان استخدام رسمی اين گروه از معلمان و 
ھای پيمانکاری از  برچيده شدن بساط شرکت
روز معلم بايد به .  آموزش و پرورش ھستند

عنوان يک روز تعطيل رسمی به رسميت شناخته 
معلمان سراسر کشور بايد از اين حق .  شود

برخوردار باشند که در اين روز به طور آزادانه، 
ھای ويژه، ميتينگ، تظاھرات خيابانی و  مراسم

اجتماعات اعتراضی برگزار کنند واين روز را 
 .گرامی بدارند
ھای ديگری  ھای معلمان و خواست اين خواست
ھا، زمينه ھای عينی اعتراض و  نظير اين

اند که ھمانند زمين شخم   اعتصاب توده معلمان
. ست   ، مھيای بذرپاشی ای خورده و آماده

ھای صنفی معلمان بذر مبارزه را ھمين جا  تشکل
 !پاشند بايد به

ھای موجود را بايستی راديکاليزه و  تشکل.  نمود
ھا و دامنه نفوذ آن را بايستی  تقويت کرد، فعاليت

شمار ھر چه .  در ميان توده معلمان گسترش داد
ھای صنفی  بيشتری از توده معلمان را به تشکل

جذب نمود و وسيله دخالت آنان را در اين 
ھا فراھم ساخت و باmخره  گيری ھا و تصميم تشکل

بايد بتوان صدھا ھزار فرھنگی و معلمی را که 
اند و کسی  بيش از سه دھه است سرکوب شده
ھا نبوده است،  پاسخگوی مطالبات و مشک-ت آن

از اينرو مستقل از آن که !  به ميدان مبارزه کشاند
روحانی و دولت او تا کجا و چه اندازه وعده 

ھای صنفی و ديگر  احياء و حمايت از تشکل
مطالبات معلمان را داده باشد و بخواھد به آن 
عمل کند يا نکند، معلمان ايران حق دارند 

ھای خود را احياء و بازسازی کنند و يا  تشکل
تری را ايجاد کنند و  ھای ديگر و بزرگ تشکل

ھای معوق مانده خويش،  برای تحقق خواست
معلمان ايران .  مبارزات متشکلی را سازمان دھند

ھای  ھای متعددی دارند که در طول سال خواست
. اند پاسخ مانده حاکميت جمھوری اس-می بی

ھای صنفی معلمان بايد بتوانند حول  تشکل
ھای اساسی معلمان، توده معلمان را  خواست

 !بسيج و به عرصه مبارزه بکشانند
 ١٣٧٨کانون صنفی معلمان ايران که در سال 

نژاد، ھمراه با خود  تاسيس شد، در دوران احمدی
در حال حاضر نيز به رغم .  معلمان سرکوب شد

ھای روحانی، با تمديد پروانه فعاليت اين  وعده
کانون موافقت بعمل نيامده و به اين تشکل و 

ھای مشابه آن اجازه رسمی فعاليت داده  تشکل
ھای مھم  از اين رو يکی از خواست.  نشده است

معلمان در لحظه حاضر، به رسميت شناخته شدن 
ھای صنفی معلمان و رفع تمامی  ھا و کانون تشکل

ست که بر سر راه فعاليت  ھايی موانع و محدوديت
معلمان و فعاmن جنبش .  ھا وجود دارد اين تشکل

دانند که ايجاد تشکل،  اعتراضی معلمان اين را می
ھاست و نيازی به اجازه دولت  حق مسلم آن

ھا را  نيست، گرچه دولت موظف است تشکل آن
 .به رسميت بشناسد

در جريان اعتراضات، تجمعات و اعتصابات 
ھا تن از  ھای گذشته، ده مکرر معلمان در سال

فعاmن جنبش اعتراضی معلمان، بازداشت و 
روانه زندان شده و به جرم مبارزه برای احقاق 
حقوق معلمان به مجازات ھای سنگين محکوم 

صدھا تن ديگر از معلمان به ھمين جرم، .  اند شده
مشمول اخراج، تبعيد، انفصال از کار، قطع 
حقوق، بازنشستگی اجباری و اقدامات 

آزادی .  اند گرانه ديگری نظير آن شده سرکوب
قيدوشرط معلمان زندانی و لغو تمامی  فوری و بی

احکامی که دستگاه قضائی برای اين فعاmن 
صادر نموده است، از خواست ھای فوری و مھم 

ھا و  البته تشکل!  سال زندان محکوم ساخت
ھا و  ھای صنفی معلمان با صدور بيانيه کانون

ھا و  ھايی اين اقدام دولت را مغاير وعده اط-عيه
شعارھای روحانی دانسته و بر  خواست آزادی 

کانون صنفی .  ھمکاران خويش تاکيد نمودند
ای در  نيز با صدور بيانيه)  تھران(معلمان ايران 

 ضمن ابراز تعجب و ناباوری از ٩٢/  ٧/  ٣
صدور احکام سنگين زندان برای اکبر باغانی، 
محمود بھشتی لنگرودی و عليرضا ھاشمی، اين 

" دولت تدبير و اميد"ھای  رويداد را مغاير وعده
" دانست و خطاب به آن چنين مطرح کرد که 

بدون توقف اجرای احکام قضايی مذکور و 
ھای ايجاد شده برای  برطرف نمودن محدوديت

ھای  نھادھای مدنی و کنشگران صنفی، ت-ش
دولت تدبير و اميد برای خروج از شرايط 

شک  بحرانی کنونی راه به جايی نخواھد برد و بی
اين دولت پشتوانه مردمی خود را از دست خواھد 

) تھران(کانون صنفی معلمان ايران "!  داد
خواستار رفع کليه احکام مبنی بر حبس و تبعيد، 
از معلمان، پايان بخشيدن به دوره حبس تمامی 

فرا "ھا و موانع  معلمان زندانی و رفع محدوديت
و آزادانه "  قانونی"ھای  برای فعاليت"  قانونی

اگرچه با پيگيری .  نھادھای صنفی فرھنگيان شد
ھای صنفی  شورای مرکزی کانون"اعضای 

ھا با  از جمله ديدار آن"  معلمان سراسر کشور
فانی سرپرست آموزش و پرورش در روز 

ھايی در مورد به تاخير   مھر، وعده١٨پنجشنبه 
ھا،  انداختن اجرای احکام فوق و بازنگری پرونده

ھا داده شد، اما  ھای صنفی آن به معلمان و کانون
اين "  اميد"نفس اين رويداد کافی بود تا به ديوار 

ھا بيش از پيش  آن"  بيم"ھا رخنه بيفتد و  تشکل
به "  اميد"ايجاد رخنه در ديوار .  تقويت گردد

دولت، اما ھنوز به معنای تغيير سمت نگاه از 
ھا  باm به پايين و به معنای زدوده شدن ھمه توھم

شايد برای چنين قضاوتی ھنوز زود باشد، .  نيست
شايد اين واقعيت که در آغاز کار دولت روحانی 

نويسی به  ھای وی، نامه و در پيوند با وعده
جمھور و نھادھای حکومتی، توجيھات به  رئيس

ھا اما زمانی  اين.  ظاھر مناسبی ھم داشته باشد
بخش باشد که  پذير و تا حدی نتيجه تواند توجيه می

ھای صنفی معلمان به توده  اتکاء اصلی تشکل
ھای فرسايشی در باm و از  زنی چانه.  معلمان باشد

روی توھم، در ھيچ شرايطی نبايد جای رجوع و 
اتکاء به توده معلمان و مبارزه جدی از طريق 
اعتصاب و سازماندھی اعتصاب سراسری را 

تجربه جنبش اعتراضی معلمان در دھه .  بگيرد
ھشتاد به روشنی نشان داد که رھا کردن توده 
معلمان و آويزان شدن به مقامات و نھادھای 

!کشاند دولتی، کار را به شکست و ناکامی می
دولتمردان و "طور که شاھد بوديم، نه ديدار با   آن

مکاتبات و طومار "نتيجه داد و نه "  مجلسيان
 "! نويسی
ست که معلمان از اشکال مختلف مبارزاتی  بديھی

در فضای سياسی .  کنند و خواھند کرد استفاده می
موجود نيزبايد از امکانات قانونی و از ھر 

ای که توازن  موقعيت و منفذی و به ھر درجه
دھد، به بھترين  سياسی و شرايط جامعه اجازه می
يابی آنان استفاده   نحوی به سود معلمان و تشکل
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 غول گرانی ھمچنان بر چھره کارگران و زحمتکشان ايران چنگ می اندازد

گرانی بر صورت و گرده ھای شان نشسته بود، 
يازدھمين دوره رياست "  انتخابات"از پيش از 

جمھوری با موجی از وعده ھا و ادعاھای 
روحانی مبنی بر کاھش و يا mاقل توقف افزايش 

ھم اکنون بيش از .  گرانی در جامعه روبرو شدند
" تدبير و اميد"دو ماه از روی کار آمدن دولت 

طی اين مدت، نه تنھا کمترين .  گذشته است
اقدامی در جھت مھار تورم و افزايش سرسام آور 
قيمت ھا توسط دولت روحانی صورت نگرفته 
است، بلکه غول گرانی باز ھم بيشتر و بيشتر بر 
سفره کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 

و اين نشان می دھد که وعده .  چنگ انداخته است
ھای روحانی تا چه حد از واقعيت اقتصاد 

 . ورشکسته و بحرانی ايران به دور است
بر کسی پوشيده نيست که گرانی و تورم افسار 
گسيخته موجود ريشه در بحران اقتصادی و 
ساختار بيمار سرمايه داری حاکم بر ايران دارد، 
بحرانی که با اجرای طرح نئوليبراليستی و حذف 
سوبسيدھا در دولت احمدی نژاد شدت يافت و با 
گسترش تحريم ھای جھانی عليه جمھوری 

ع-وه بر اين بحران .  اس-می به اوج خود رسيد
ساختاری، دولت احمدی نژاد نيز با درآمد 
سرشار حاصل از نفت، فروش دmرھای نفتی به 
بانک مرکزی و تزريق سرسام آورد نقدينگی به 
.  جامعه به گرانی و تورم، شتاب بيشتری بخشيد

روحانی در کشاکش "  تدبير و اميد"و حاm دولت 
چنين بحرانی که تمام تار و پود رژيم را فرا 
گرفته است نه تنھا قادر به مھار تورم و گرانی 
موجود نيست، بلکه با افزايش قيمت اق-م 
مصرفی، فشار بيشتری را نيز به کارگران و 

دولت .  توده ھای مردم ايران تحميل می کند
روحانی با خزانه تھی و کسر بودجه ک-نی که از 
ھم اکنون تا پايان سال با آن مواجه است، حتا 
قادر به پرداخت ھمان يارانه ھای دستی احمدی 

يارانه .  نژاد به اقشار آسيب پذير جامعه نيز نيست
ھايی که دولت احمدی نژاد با افزايش چندين 
برابر قيمت کاmھا و حامل ھای انرژی عم- از 
جيب مردم می دزديد و آنگاه بخش کوچکی از 
ھمان پولی را که از چنگ کارگران و توده ھا 

يارانه ھای "بيرون کشيده بود تحت عنوان 
لذا، بر بستر .  به آنان باز می گرداند "  دستی

چنين واقعياتی شعار روحانی مبنی بر ثبات 
بخشيدن به قيمت ھا و ترميم معيشت توده ھای 
مردم ايران از ھم اکنون رنگ باخته است توده 
ھای مردم ايران  نيز در عمل و به تجربه در 
يافته اند که غول گرانی پرشتاب تر از گذشته بر 

 .چھره ھايشان چنگ می اندازد

، طی مصوبه ای اع-م کرده بود که جھت ١٣٩٢
حمايت از دامداران و جلوگيری از افزايش قيمت 
مواد خوراکی، مابه التفاوت اين دو نرخ ارز به 
وارد کنندگان ھفت قلم محصوmت اساسی از 

اما، .  جمله نھاده ھای دامی پرداخت خواھد شد
اين اقدام احمدی نژاد در ماه ھای پايانی کار 
دولت دھم آنھم با تحويل خزانه ای خالی به دولت 
يازدھم به منزله پوست موزی بود که او آگاھانه 

تدبير و "دولت .  زير پای دولت روحانی انداخت
نيز بدون اع-م قبلی به واردکنندگان "  اميد

کاmھای اساسی اع-م کرد که مابه التفاوت ارز 
مرجع تنھا به واردات محصول گندم پرداخت می 
شود و ساير محصوmت اساسی از جمله نھاده 
ھای دامی از پرداخت مابه التفاوت دو ارز مرجع 

طبيعتا وقتی خزانه دولت تھی .  محروم می شوند
 نيز در شروع نيمه دوم ٩٢است و بودجه سال 

 درصدی مواجه ۵٠سال جاری با کسری حدودا 
گزينه ای غير "  تدبير و اميد"است، برای دولت 

از انداختن بار ورشکستگی دولت بر دوش توده 
ھای زحمتکش از طريق افزايش قيمت ھا باقی 

اين از ھم گسيختگی اقتصادی و .  نخواھد ماند
ورشکستگی مالی، نتيجه ھمان سياست اقتصادی 
نئوليبرال است که از دوران دولت ھاشمی 
رفسنجانی شروع شد، در دولت خاتمی ادامه 
يافت و دولت احمدی نژاد آن را به اوج خود 

دولت روحانی نيز راھی جز اين ندارد که .  رساند
در .   ادامه دھنده ھمان مسير اس-ف خود باشد

واقع ، وزرای اقتصادی دولت روحانی نه تنھا 
ھيچ برنامه معين اقتصادی برای مھار گرانی و 
تورم لجام گسيخته در جامعه ندارند، بلکه با 
التزام به اجرای سياست نئوليبراليستی بانک 
جھانی و صندوق بين المللی پول، ھرچه بيشتر 

ھا و حذف سوبسيد ھا  در مسير آزاد سازی قيمت
سياستی که ھمه جناح ھای .  پيش خواھند رفت

. حکومت اس-می بر اجرای آن توافق کامل دارند
سياستی که با شکست مواجه شده و اجرای آن نه 
فقط در ايران بلکه در کشورھای مختلف جھان 
کارگران و توده ھای زحمتکش را به سمت فقر 
بيشتر و محروميت از امکانات آموزشی، رفاھی 

ھا  آزاد سازی قيمت.  و بھداشتی سوق داده است
که در دولت احمدی نژاد تحت عنوان فريبننده 

صورت گرفت، ھم اکنون "  ھدفمندی يارانه ھا"
روحانی نيز دنبال "  تدبير و اميد"توسط دولت 

می شود و نتيجه اش تحميل گرانی و ف-کت 
 .بيشتر بر توده ھای مردم ايران است

کارگران و توده ھای زحمتکش مردم ايران که 
طی سال ھای حاکميت دولت احمدی نژاد ش-ق 

 درصد از جمله اق-م ديگری ٨٣.۴حبوبات با 
ھستند که با افزايش قيمتی اين چنينی مواجه بوده 

قيمت ھر کيلو گوشت تا جاييکه ھم اکنون .   اند
مرغ، به  ھزار تومان و تخم ١٠مرغ به آستانه 

  .ھزارتومان در ھر شانه رسيده است ١٣
در روند صعودی افزايش تورم و گرانی افسار 
گسيخته، زمانی که سفره توده ھای مردم ايران از 

 ھزار تومانی خالی شد، آنان به ٣٠گوشت قرمِز 
مصرف حداقلی گوشت مرغ و تخم مرغ روی 

 ١٠ھم اينک قيمت گوشت مرغ به آستانه .  آوردند
 و بدين سان .رسيده استھزار تومان در ھر کيلو 

مرغ نيز از سفره کارگران و توده ھای زحمتکش 
که در چنين وضعيتی .  مردم ايران پر کشيده است

و ھزارتومان در ھر شانه  ١٣مرغ بالغ بر  تخم
 درصدی ۵٣.٧ با افزايش قيمت نيزروغن نباتی 

مواجه شده است، دورنيست که حتا خوردن يک 
اِشکنه ساده نيز به رويای دست نيافتنی کارگران 

 .و توده ھای زحمتکش ايران تبديل شود
گرانی افسار گسيخته و سير صعودی پر شتاب 
آن در جامعه از جمله دست آوردھای جمھوری 
اس-می است که از سال ھای گذشته بر معيشت 

تعرض .  توده ھای مردم ايران يورش آورده است
روزانه غول گرانی و تورم بر معيشت کارگران 
و زحمتکشان ايران آنچنان شتاب گرفته است که 
ديگر حتی در نگاه و زبان عناصر حکومتی و 
سايت ھای امنيتی جمھوری اس-می نيز می توان 
نگرانی و وحشت از وضعيت بحرانی حاکم بر 

اگرچه روند بی سابقه گرانی .  جامعه را دريافت
در دوران جمھوری اس-می با روی کار آمدن 
دولت احمدی نژاد و پيشبرد طرح به اصط-ح 
ھدفمندی يارانه ھا شدت بيشتری يافت، اما، 
دولت روحانی نيز در ھمين مدت کوتاه 
زمامداری اش نشان داده است که بر ھمان 
سياست ھای گذشته نظام تکيه کرده و سياست 
خودش را نيز بر مبنای افزايش قيمت اق-م 
.  خوراکی و انرژی ھای حامل تنظيم کرده است

 قلم ١١در واقع بخشی از گرانی و افزايش قيمت 
از کاmھای مصرفی مردم دقيقا در دوره 

و با تصميم "  تدبير و اميد"زمامداری دولت 
وزرای اقتصادی ھمين دولت صورت گرفته 

دولتی که با ادعای مھار تورم و ايجاد ثبات .  است
قيمت ھا بر سر کار آمد، دولتی که وعده بھبود 
شرايط معيشتی کارگران و زحمتکشان ايران را 
جزو اقدامات صد روزه اول برنامه ھای خود 

اما ھمين دولت، در اولين اقدام عملی .  اع-م کرد
خود با افزايش قيمت تعدادی از اصلی ترين اق-م 
مصرفی توده ھا از جمله لبنيات، گوشت مرغ و 
تخم مرغ  نه تنھا خط بط-ن بر ادعاھای واھی 
خود کشيد، بلکه خود نيز عم- به سير صعودی 

 . گرانی در جامعه سرعت بخشيد
دولت روحانی به بھانه افزايش قيمت خوراک دام 

افزايش قيمت اق-م "  کليد"و طيور وارداتی با 
خوراکی به سفره تھی کارگران و زحمتکشان 

جالب اينجاست که افزايش کنونی .  يورش برد
قيمت لبنيات، گوشت مرغ و تخم مرغ به بھانه 
افزايش قيمت خوراک دام و طيور در شرايطی 
صورت گرفته است که دولت احمدی نژاد با 
وجود تصويب تغيير ارز مرجع برای واردات 

 تومان در بودجه ٢۴٧٧ به ١٢٢۶کاm از 

 رژيم جمھوری اس+می را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی و

  قيام مسلحانه برانداخت



 ۶۵۵ شماره  ٩٢نيمه  دوم  مھر     ۶

 

۶ 

 ديپلماسی و جنگ در سوريه

٨از صفحه    
 به بيش از دو برابر در استان بوشھر افزايش يافته  ٩١ 
 کارگر جان باخته،  ٠٧ ۵ ١  با  ٩٠ که سال    بدتر آن .  است 

 کارگر جان خود را  ٢٠ يعنی سالی که در استان بوشھر  
ومير در اثر اين    از دست دادند، باmترين آمار مرگ 

به  .  ھای قبل از آن داشته است   حوادث را نسبت به سال 
نوشته روزنامه جام جم و به نقل از روابط عمومی  
سازمان پزشکی قانونی تنھا در دو ماھه نخست  

اند و     کارگر جان خود را از دست داده ۶۵ ٢ جاری    سال 
ست که به دليل تعطي-ت نوروزی، دو    اين در حالی 

ھای سال تعداد اين    ماھه نخست سال نسبت به ديگر ماه 
اما اگر بخواھيم حتا ھمين  . حوادث بايد بسيار کمتر باشد 

تواند اين رقم    رقم را به تمام سال تعميم دھيم، می 
 . کارگر برسد ٣٠٠٠ متاسفانه به بيش از  

اما چرا آمار سازمان تامين اجتماعی با واقعيت  
خواند و يا  بھتر است بگوييم با واقعيت بسيار    نمی 

 فاصله دارد؟ 
طور که در آمار ارائه شده از سوی اين مرکز نيز    ھمان 

ست که بيمه    ی کارگرانی   آمده، آمار فوق دربرگيرنده 
اند، بنابر اين بخش بزرگی از کارگران که اتفاقا در    شده 

بدترين شرايط و به دور از ھر گونه کنترلی کار  
افتند و البته بد نيست    کنند، از اين دايره بيرون می   می 

ھای کوچک    بدانيم که تعداد اين کارگران که در کارگاه 
زير ده نفر کار می کنند، حدود نيمی از کارگران شاغل  

بسياری از  .  شود   اما مساله تنھا به اين ختم نمی .  باشد   می 
ھای بزرگ    کارگرانی که بيمه ھستند و يا در کارخانه 

کنند، باز در عمل از چارچوب اين آمار بيرون    کار می 
کارفرمايان با  .  افتند که علل گوناگونی دارد   می 

سوءاستفاده از قراردادھای موقت و پيمانکاری که گاه  
چه که    رسد و يا آن   مدت قرارداد به کمتر از يک ماه می 

امروز به قراردادھای سفيد امضا معروف است،  
را پايمال    -از جمله بيمه    –بسياری از حقوق کارگران  

از رد نکردن بيمه گرفته تا گرفتن تعھد در  .  کنند   می 
ھنگام عقد قرارداد که در صورت بروز ھر گونه  

ای در حين کار حق شکايت را از کارگران    حادثه 
ھا ھستند و اگر به انتھای    گيرد از جمله اين روش   می 

ھدف کارفرمايان در اين رابطه نگاه کنيم، متوجه  
شويم که تمام اين اقدامات تنھا برای سود ھر چه    می 

بيشتر است و سود بيشتر کارفرما، برای کارگران به  
معنای تضييع ھر چه بيشتر حقوق و شرايط بدتر کاری  

 .باشد   و معيشتی و حتا جان باختن در حين کار می 
دارانی که برای رعايت اصول ايمنی و آموزش    سرمايه 

شوند، در    کارگران حاضر به خرج کردن ريالی نمی 
گذشتن از جان کارگران البته که ھيچ خساستی از خود  

ھا ثابت کرده است که    تجربه نيز به آن !!  دھند   نشان نمی 
ای پيش بيايد،  با داشتن امکانات و پول و    اگر ھم حادثه 
توانند از پس کارگری که فاقد ھر گونه    وکيل می 

ی کارگران غير از اين    آيا تجربه .  امکاناتی است برآيند 
 گويد؟   می 

اما آمار ديگری که شايد نا گفته تر از ساير موارد باشد،  
ھای زودرسی است که کارگران در    ھا و مرگ   بيماری 

. شوند   اثر کار کردن در شرايط نامناسب به آن دچار می 
براساس برآوردھای سازمان بھداشت جھانی در سال  

ھای     ميليون نفر به بيماری ٠ ۶ ١ ، ساليانه بيش از  ٢٠٠٢ 
ھا     درصد از کل سرطان ١٠ شوند و    شغلی مبت- می 

چون کار    ناشی از عوامل محيط کار است، عواملی ھم 
ھايی که انباشته از گرد    با مواد شيميايی و يا کار در محيط 

آسم، کاھش شنوايی و يا ديد، اخت-mت  .  فلزات ھستند 
ھايی ھستند که    عض-نی و اسکلتی از ديگر بيماری 
شوند و اين موارد    کارگران در محيط کار به آن دچار می 

تنھا  .  ھرگز در آمارھای رسمی دولت ايران جايی ندارند 
بری    ھای سنگ    و از کارخانه ٩١ در يک نمونه در سال  

دولت آينده برای سرکوب نيروھای افراطی اس-می  
خلع س-ح شيميايی سوريه و ھمکاری دولت  .  شود 

ھای    بشار اسد با گروه خلع س-ح سازمان ملل، درگيری 
ھای اس-می    اخير نيروھای ارتش آزاد سوريه با گروه 

توان درک     را تنھا از ھمين زاويه می ٢ و مذاکرات ژنو  
گر توافقاتی    در واقع تمامی اين تحرکات نشان .  نمود 

ھای خارجی در مورد آينده سوريه    ھستند که بين قدرت 
 آغاز  ٢ صورت گرفته و قرار است مذاکرات ژنو  

ست که تنھا    طبيعی .  ی ديگری از آن باشد   مرحله 
ی آمريکا و روسيه برای پايان يافتن    پرده   توافقات پشت 

در اين ميان نيروھای  .  بحران سوريه کافی نيست 
هللا لبنان    گرا و دولت ايران به ھمراه حزب   افراطی اس-م 

و حتا بخشی از دولت کنونی سوريه از جمله موانع  
تحقق اين توافقات ھستند و ھمين موانع ھستند که تاکنون  

 که    ٢ باعث شده است تاريخ دقيقی برای مذاکرات ژنو  
از سوی آمريکا خواسته شده تا اواسط نوامبر برگزار  

اين موانع اگرچه مھم ھستند، اما به  .  شود، تعيين نگردد 
ھای عملی    آيد که بتوانند مانع توافقات و قدم   نظر نمی 

ھای بزرگ خارجی شوند، ھر چند که    بيشتر قدرت 
توانند روند اين کار را با مشکل و وقفه روبرو    می 

 .ساخته و آن را کُند کنند 
مشروط کردن دعوت از ايران برای شرکت در  

 که در آن بر  ١ ، به پذيرش توافقات ژنو  ٢ مذاکرات ژنو  
از  .  تشکيل دولت انتقالی تاکيد شده نيز از ھمين روست 

ھای غربی برای از بين بردن مانع ايران،    طرفی دولت 
ھستند،      ٢ موافق حضور دولت ايران در مذاکرات ژنو  

و از طرف ديگر حضور ايرانی را که مخالف تشکيل  
    ٢ دولت انتقالی باشد، مانعی در پيشبرد و موفقيت ژنو  

به ھمين منظور پيش شرط شرکت ايران را  .  دانند   می 
 .اند    اع-م کرده ١ پذيرش توافقات ژنو  

ھای بزرگ    اخت-ف در منافع و سياست قدرت 
ھا آمريکا و روسيه در    امپرياليستی و در راس آن 

سوريه يکی از عوامل موثری بوده که جنگ داخلی در  
شک کم    سوريه را به اين مرحله رسانده است، و بی 
تواند در    شدن اين اخت-فات و رسيدن به توافقاتی می 

اما برای پايان جنگ داخلی و  . بحران سوريه موثر باشد 
اند،    ی راھی که آمريکا و روسيه ترسيم کرده   تحقق نقشه 

ھنوز راه درازی در پيش است و کنار رفتن بشار اسد  
 .باشد   از قدرت يک شرط mزم برای آن می 

 

افزايش بيش از سه برابری  
 قربانيان حوادث ناشی از کار 

 
حوادث ناشی از کار در ايران در حالی ھر سال سير  

يابد که در مجموع اين حوادث در جھان    صعودی می 
در روزھای گذشته دفتر آمار و  .  در حال کاھش ھستند 

محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی  
 ھزار و  ٢٠  را  ٩١ آمار حوادث ناشی از کار در سال  

ناگفته پيداست که آمار اين  .   مورد اع-م کرد ٣٢ ۵ 
ی تنھا بخشی از حوادث ناشی از کار    مرکز دربرگيرنده 

تنھا با مقايسه تعداد کارگران جان باخته در  .  است 
حوادث ناشی از کار در آمار فوق،  با ساير آمارھا  

توان دريافت که آمار اين مرکز، تنھا بخش کوچکی    می 
براساس  .  دھد   از حوادث ناشی از کار را انعکاس می 

گزارش مرکز فوق، تعداد کارگران جان باخته در طول  
 نفر بوده  ١١٣  و بر اثر حوادث ناشی از کار  ٩١ سال  

ی اداره کل پزشکی قانونی    است، در حالی که به گفته 
  ٩١  نفر در سال  ۴۶ استان بوشھر، تنھا در اين استان  

اند، در ھمين استان و در سال    جان خود را از دست داده 
 کارگر کشته شده بودند، يعنی تعداد حوادث  ٢٠  اما  ٩٠ 

 و  ٩٠ ھای    ناشی از کار منجر به فوت، در طی سال 

ھا ھزار    شود ده   اند، نيرويی که گفته می   اسد تبديل شده 
. فرد مسلح را از اقصا نقاط جھان گرد آورده است 

اش انتظار داشتند تا اپوزيسيون مورد    آمريکا و متحدان 
با بازوی  "  ائت-ف ملی سوريه "شان يعنی    حمايت 
به نيروی اصلی  "  ارتش آزاد سوريه "اش    نظامی 

مخالف دولت بشار اسد تبديل شده و در نھايت جايگزين  
اما با طوmنی شدن جنگ داخلی در سوريه،  .  آن گردد 

ی مھم در    نيرويی که توانست رفته رفته به يک وزنه 
گرا    بحران سوريه تبديل شود، نيروھای افراطی اس-م 

رسميت    را به "  ائت-ف ملی سوريه "بودند که نه تنھا  
شناسند، بلکه در روزھای اخير با سازماندھی خود    نمی 

اند تا برخی از نيروھای پراکنده را نيز به    ت-ش کرده 
 .زير چتر خود دربياورند 

يکی از معض-ت دولت آمريکا، گسترش جريانی  
. جويد   بھره می "  القاعده "ھای    ست که از انديشه   افراطی 

تواند به ما    تنھا نگاھی به وضعيت کنونی منطقه می 
و تفکر منسوب به آن، بعد  " القاعده "ثابت کند که جريان  

 از افعانستان و پاکستان گرفته تا  ٢٠٠١  سپتامبر  ١١ از  
خاورميانه، سومالی و شمال آفريقا و حتا در ميان  

در  .  مسلمانان مقيم اروپا و آمريکا تقويت شده است 
 – سپتامبر  ١١ شرايطی که افکار عمومی جھان بعد از  

ھمدردی با مردم    –حتا در ميان کشورھای مسلمان  
آمريکا بود، با آغاز حمله به افغانستان، ادامه اشغال و  
در تداوم آن حمله به عراق، اين احساس ھمدردی، در  

ھای بزرگی از مردم در کشورھای اس-می به    گروه 
احساس دشمنی با آمريکا تبديل گرديد و در اين ميان  
شعارھای اوباما در نفی دشمنی با اس-م و سخنان  

نيز  "  اسامه بن mدن "اش در مصر و حتا مرگ    معروف 
 .نتوانست روند فوق را معکوس نمايد 

در چنين شرايطی، سوريه به مرکز تجمع اين نيروھای  
کارتر از ديگر    تر و جنايت   که وحشی   –افراطی  

تبديل شده و تداوم بحران در     -ھای رقيب بوده    گروه 
ھا منجر    تواند به تقويت باز ھم بيشتر آن   سوريه می 

شود، نيروھايی که به ھمان ميزان که ضد آمريکا و  
. اسرائيل ھستند ضد شيعه و دولت ايران نيز ھستند 

ھا در منطقه،    نيروھايی که رشد و گسترش نفوذ آن 
جوار  بويژه در عراق    ھايی را در کشورھای ھم   بحران 

عراق، امروز شاھد  .  دامن زده و يا حتا سبب شده است 
ست که    کشته شدن ماھانه صدھا کودک و زن و مردی 

ھا را    ی جنگ شيعه و سنی آن   نيروھای افراطی به بھانه 
 .کشند   به خاک و خون می 

بمباران شيميايی محله غوطه در دمشق در واقع اين  
فرصت را برای آمريکا فراھم آورده بود تا با تحرک  
ديپلماتيک و نظامی، نقطه پايانی بر روند کنونی بحران  
سوريه گذاشته و با کنار گذاشتن بشار اسد، دولتی مورد  

ی بعد    حمايت غرب بر سر کار آورد تا بتواند در مرحله 
در چنين  .  نيروھای افراطی اس-می را نيز جاروب کند 

شرايطی بود که روسيه به عنوان يکی از حاميان دولت  
کنونی سوريه که تاکنون نقشی بسيار مھم در حفظ  
حکومت بشار اسد داشته، ضمن مخالفت شديد با ھر  
گونه دخالت نظامی آمريکا در سوريه، مسير جديدی را  

 .برای ديپلماسی باز کرد 
اين توافق از طرفی راه را برای روی کار آمدن دولتی  

ھای بزرگی چون    که تا حدودی مورد قبول قدرت 
آورد و از طرفی    آمريکا و روسيه باشد فراھم می 

تواند منجر به اقتدار ھر چه بيشتر    حمايت روسيه می 
  ٧درصفحه 
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 اج+س ژنو، نتايج و
  چشم انداز

باھنر نائب رئيس مجلس و جبھه موسوم به  .  سد کنند 
پيروان خط امام و رھبری در اج-س سراسری اين  

سياست راھبردی و اصول در  : "باند حکومتی گفت 
عرصه سياست خارجی تغيير نکرده و با رفتن و  

اگر به فکر اين  .  کند   ھا ھم تغيير نمی   آمدن دولت 
ھا بين ما و آمريکا تمام    باشيم که دوران آب شدن يخ 

ايم، چرا که يخ بين ما و آمريکا    شده است اشتباه کرده 
فرمانده سپاه پاسداران نيز در يک  ".  آب نخواھد شد 

سخنرانی برای بسيجيان، آنھائی را که موافق تعطيل  
. شعار مرگ بر آمريکا ھستند، مورد حمله قرار داد 

ای برای مخالفت    ھای نماز جمعه ھم به عرصه   خطبه 
ھايی که خواھان رابطه با آمريکا ھستند،    با جناح 
الھدی،    حتا امام جمعه جنجالی مشھد، علم .  تبديل شد 

اند خمينی با حذف شعار    امثال رفسنجانی را که گفته 
يک عده  "  مرگ بر آمريکا موافق بوده است،  

. خواند "  خوار و مزدور آمريکايی   جيره 
ھا به رفسنجانی حتا اجازه سخنرانی در    اللھی   حزب 

نزاع البته صرفا بر سر شعار  .  کرمانشاه را ندادند 
جمھوری  .  ست   نزاع بر سر سياست خارجی .  نيست 

ھای پان اس-ميستی    اس-می برای اين که سياست 
خود را پيش ببرد، برای اين که سردمدار توسعه  

ھای دينی    گرايی در منطقه و استقرار دولت   اس-م 
باشد، برای اين که بتواند در راستای پيشبرد  

ھای خود، در کشورھای ديگر دخالت کند و    سياست 
گرا را از نظر مالی، نظامی و    ھای اس-م   گروه 

سياسی تقويت نمايد، و سرانجام اين که دولت مذھبی  
را با تمام مختصات کنونی آن حفظ شود، mجرم بايد  

بنابر اين، فقط منافع  .  با دولت آمريکا درگير باشد 
ھای منطقه خاورميانه    امپرياليسم آمريکا و دولت 

نيست که باعث برجای ماندن تضادھا و اخت-فات  
ھای جمھوری اس-می نيز در    است، بلکه سياست 

جھت حفظ و تشديد اين تضادھا و اخت-فات عمل  
 .کنند   می 

ای فرضا    گوييم حتا اگر نزاع ھسته   اينجاست که می 
به طور کامل نيز حل گردد، اخت-فات جمھوری  

ھای منطقه    اس-می با دولت آمريکا و دولت 
اين البته آن  .  خاورميانه به جای خود باقی خواھد ماند 

چيزی نيست که روحانی و کابينه او خواھان آن  
ھای    چرا که وی حل معض-ت و بحران .  ھستند 

ی اقتصادی، با    داخلی رژيم را به ويژه در عرصه 
المللی رژيم از جمله با دولت    بھبود مناسبات بين 
ھای عربی منطقه مرتبط ساخته    آمريکا و دولت 

گرچه معض-ت رژيم بيش از آن است که  .  است 
ھای    بھبود مناسبات با دولت آمريکا، اروپا و دولت 

ای برای غلبه بر آنھا    منطقه خاورميانه بتواند وسيله 
ی کوچکی    باشد، اما به ھر حال در محدوده 

اما با  .  ھای رژيم را تخفيف دھد   توانست بحران   می 
رسد که روحانی    اوضاع کنونی بعيد به نظر می 

بتواند گامی جدی در اين جھت برای نجات رژيم  
ای و    تضاد و اخت-ف بر سر پرونده ھسته .  بردارد 

تواند مقطعی    سياست خارجی جمھوری اس-می می 
ھا    ھم که شده تعديل گردند، يا mاقل جلو تشديد آن 

گرفته شود، اما اساس اخت-ف بر سر اين دو مسئله  
 .چنان باقی خواھد ماند   ھم 

اعتمادی و اخت-فات جدی در درون    نشان دھنده بی 
 .ھيات حاکمه بر سر اين مسئله است 

ای    خط قرمزھای عنوان شده بر سر پرونده ھسته 
دھد که روحانی آنگونه که ادعا کرده    نيز نشان می 

او حتا  .  برخوردار نيست "  اختيارات کامل "است از  
اين اختيار را نداشت که برای به اصط-ح تحرک  

اش با رئيس جمھور آمريکا تلفنی صحبت    ديپلماتيک 
اش با وزير خارجه آمريکا    کند و يا وزيرخارجه 

روحانی حتا اگر در ظاھر ھم  .  مذاکره نمايد 
خواست وانمود کند که از قدرت و اختيارات    می 

ھای سياست    mزم برای حل اخت-فات و بحران 
خارجی جمھوری اس-می برخوردار است ،پس از  

اللھی در فرودگاه عليه    ھای حزب   تظاھرات گروه 
ای که اين تحرکات    گيری خامنه   وی و موضع 
خواند، تمام اقتدار و اختيار  "  نابجا "ديپلماتيک را  

از ھمان آغاز به قدرت  .  اش فرو ريخت   ظاھری 
رسيدن روحانی پوشيده نبود که ھرگامی که وی  
بخواھد به ويژه در سياست خارجی بردارد، تضاد  

ھای درونی رژيم را تشديد خواھد    ھا و گروه   جناح 
ای اين امکان را برای    گيری خامنه   موضع .  کرد 
ھای رقيب روحانی، رفسنجانی و    گروه 

فراھم کرد که حم-ت متمرکزی را  "  طلبان   اص-ح "
ھا در ارتباط با دولت آمريکا و سياست    عليه آن 

اين حم-ت تا به آن حد بودکه  .  خارجی سازمان دھند 
خواھی وزير خارجه از    پس از افشای معذرت 

ای در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی    خامنه 
ای که    مجلس توسط روزنامه کيھان ، وزير خارجه 

ظاھرا قرار بود با ديپلماسی جديد، مشک-ت سياست  
ی خودش از فرط      خارجی رژيم را حل کند، به گفته 

 .ناراحتی روانه بيمارستان شد 
ست، در يکی    ای   اين روزنامه که ارگان دفتر خامنه 

ديگر از مقاmت خود با حم-ت شديد به سياست  
خارجی روحانی، ختم قضيه را بطه با آمريکا را  

 :اع-م کرد و نوشت 
با وجود برخی    –در واقع ھمين سفر چند روزه  "

موجب انفجار اط-عات درباره ھويت    –خطاھا  
  ۵  روز بلکه در  ٠ ۵ نه در  ...  رژيمی استکباری شد 

روز معلوم شد که حباب مذاکره و سازش در رابطه  
تبليغاتی    –ای    با آمريکا با ھمه فربھی و جلوه رسانه 

اکنون خط سازش و جبھه  .  پر از ھيچ و پوچ است 
فتنه و نفاق در اتفاقی کم سابقه در تله خود ساخته  

اين جريان آلوده گفتند و نوشتند و باورشان  .  اند   افتاده 
شد که تابو شکست و ديوار فرو ريخت و بنای  
. سازش و دوستی با آمريکا چيده شد و باm آمد 

برداری زير آوار    حضرات در ھمان مرحله گود 
 ". نقشه خود ساخته ماندند 

ھای    سپس سران سياسی و نظامی وابسته به گروه 
رقيب يکی پس از ديگری وارد صحنه شدند تا راه  

جمھور، بيش از پيش    رئيس "  اختيارات کامل "را بر  

  ١٠ شھر م-ير خبری انتشار يافت که حاکی از جان باختن 
ی کار    کارگر به دليل جذب پودر سيليس در ريه بود، سابقه 

در يک مورد  !!   تا يک سال بوده است ۵ اين کارگران از  
 کارگر کارخانه  ۵۵ ١١ ديگر و در تحقيقی که بر روی  

نساجی قائمشھر صورت گرفته مشخص شد که کارگران  
از اخت-mت شانه، آرنج، مچ دست و انگشتان در رنج  

رسيم که    با اين توضيحات به اين سوال می .  برند   بسر می 
براستی در اين کشور چه خبر است و چرا مراکز کار به  

 اند؟   گاه کارگران تبديل شده   قتل 
 تعداد  ٨١ براساس آمار پزشکی قانونی در حالی که سال  

 نفر بود  ١ ۴۶ کارگران جان باخته در حوادث ناشی از کار  
با توجه به آمارھايی  .   کارگر رسيد ٠٧ ۵ ١  به  ٩٠ در سال  

 و  ٩١ که در باm ارائه شد، مشخص است که در سال  
 آمار کارگران جان باخته سير صعودی خود را  ٩٢ ايضا  

مساله اين است که چه چيزی باعث شده  .  حفظ کرده است 
ھا و براساس    تا تعداد کارگران جان باخته در طی اين سال 

) و شايد ھم بيشتر ( برابر  ٣ آمارھای رسمی به بيش از  
 !افزايش يابد؟ 

تر شدن    ھا شاھد آن ھستيم وخيم   آن چه که در اين سال 
از سويی  .  وضعيت معيشتی و حقوقی کارگران است 

بيکاری و از سوی ديگر دستمزدھای ناچيز، باعث شده تا  
افزايش ساعات و فشار  .  کارگران به ھر ريسکی تن دھند 

چنين باعث شده    کار و نيز استرس ناشی از شرايط ھم 
است تا کارگران تمرکز خود را در جريان کار از دست  

ترس از اخراج و بيکاری، کارگران را مجبور  .  بدھند 
ی    ساخته تا به ھر کار و شرايطی تن دھند که يک نمونه 

اگر از جمله علل اصلی  .  بارز آن کارگران معدن ھستند 
حوادث کار را عدم استفاده از ابزار ايمنی مناسب، عدم  
آموزش مناسب و استفاده از وسايل قديمی و کھنه، بدانيم،  
خطاھای انسانی نيز که از ديگر عوامل اين حوادث  

ی ھمين شرايطی است که به کارگران    ھستند، باز نتيجه 
 .تحميل شده است 

کارگری که تامين نباشد، کارگری که در اثر فشار کار  
خسته باشد، کارگری که موقع کار با وسايل خطرناک به  
فکر مشک-ت معيشتی و خانوادگی باشد، کارگری که  
موقع کار ترس از بيکاری و عدم تمديد قرارداد داشته  

 .دارد   باشد، به سمت خطر و مرگ گام برمی 
داران    ی سرمايه   در اين ميان حکومت اس-می نيز به اندازه 

داران با خساست    اگر سرمايه .  در اين جنايت شريک است 
ھای mزم و نيز    در استفاده از وسايل ايمنی و آموزش 

آmت مستھلک در مرگ کارگران مقصر    بکارگيری ماشين 
ھستند، جمھوری اس-می نيز با باز گذاشتن دست  

داران، بی توجھی به کنترل و بازرسی سازمان    سرمايه 
يافته بھداشتی و ايمنی محيط کار و تصويب قوانينی که  

داران را در نقض حقوق کارگران    ميدان عمل سرمايه 
حکومت اس-می با  .  باشد   بخشد مقصر می   وسعت می 

توانند از    ممانعت از ايجاد تشک-ت مستقل کارگری که می 
حقوق کارگران از جمله شرايط کاری دفاع کنند، با  
ممانعت از افزايش دستمزد کارگران و تحميل فقر و  

ھا، عدم حمايت مادی از کارگران بيکار    گرسنگی به آن 
 .در اين جنايات شريک جرم است 
شوند چرا که اصل اساسی    کارگران محکوم به مرگ می 

داران نه جان و ارزش انسانی کارگران که    برای سرمايه 
سود و سود ھر چه بيشتر، اصلی است که  .  سود است 

 .دبر   داری به س-خی می   کارگران را در مناسبات سرمايه 
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افزايش بيش از سه برابری 
 قربانيان حوادث ناشی از کار

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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۶درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعÂت در ھÂفÂتÂه ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وقÂت ايÂران، سÂاعÂت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
طÂور  توانيد از طريق آدرس اينترنتÂی سÂايÂت انÂديشÂه بÂه ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  
Europe ,Middle Ea :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  

 ديپلماسی و جنگ در سوريه
 

مقامات دولتی آمريکا و روسيه، توافق بر سر 
عنوان  ھای شيميايی در سوريه را به نابودی س-ح

آغازی برای پايان جنگ داخلی در اين کشور 
اع-م کردند، جنگی که با دخالت نيروھای 
خارجی از جمله اين دو قدرت بزرگ 
امپرياليستی، موجب فجايع بزرگی از جمله کشته 

 ھزار کودک و زن و مرد شده ١٠٠شدن بيش از 
 .است

دبير "  بان کی مون"قطعنامه شورای امنيت که 
ای  قطعنامه"کل سازمان ملل از آن به عنوان 
ياد کرد و "  تاريخی و اميدبخش در مورد سوريه

اولين قطعنامه شورای امنيت و يا بھتر است 
ھای قدرتمند امپرياليستی بر  بگوييم توافق دولت

 مھر در ۵باشد، در روز جمعه  سر سوريه می
شرايطی به تصويب رسيد که بمباران شيميايی 

 مرداد، ٣٠مناطقی در اطراف دمشق به تاريخ 
رفت تا به دخالت نظامی مستقيم آمريکا منجر  می

 .گردد
ھای شيميايی  پيشنھاد روسيه برای نابودی س-ح

سوريه و استقبال دولت بشار اسد از آن، درست 
گيری کنگره آمريکا برای اقدام  قبل از رای

نظامی عليه سوريه و بدنبال آن مذاکرات وزاری 
ی دوم شھريور،  خارجه آمريکا و روسيه در نيمه

شرايط اصلی تصويب قطعنامه را در عمل فراھم 
اما چرا دولت آمريکا که طبل جنگ را به .  نمودند

صدا درآورده بود، به يکباره حاضر شد بر سر 
ميز مذاکره بنشيند و حتا توافق با روسيه و سپس 

ی شورای امنيت را يک پيروزی بزرگ  قطعنامه
"گويد اش می خوانده و وزير خارجه شورای : 

امنيت نشان داد که ما قادريم کارھای بزرگ 
ما بايد با ھمين اراده با ھم کار کنيم ...  انجام دھيم

شورای امنيتی ".  تا به بحران سوريه خاتمه دھيم
که تا پيش از آن مقامات آمريکايی از فلج شدن آن 

 .گفتند در بحران سوريه سخن می
در پاسخ به اين سوال بايد گفت، جدا از 

ھای امپرياليستی برای آغاز  معض-تی که دولت
جنگی ديگر در خاورميانه در ارتباط با افکار 
عمومی مردم کشورھای خود دارند، و اين که 
امپرياليسم آمريکا نيز در موقعيتی نبود که خود 
به تنھائی درگير جنگی مستقيم در سوريه گردد، 
علت توافق آمريکا با پيشنھادات روسيه و به 
تعليق درآوردن حمله به سوريه را بيش از ھر 
چيز بايد در وضعيت کنونی بحران سوريه و 

آرايی نيروھای مخالف دولت بشار اسد  صف
گرا به  ھم اکنون نيروھای افراطی اس-م.  دانست

يک نيروی بزرگ در ميان مخالفان دولت بشار 


