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گذرد، دولتی که با  يک سال می از آغاز به کار دولت روحانی بيش از 

ھايی  ھا، بخش ھا بھبود وضعيت معيشتی توده ھايی بسيار و در راس آن وعده
ھای رای  به پای صندوق)  بورژوازی مرفه داری خرده با ميدان(ھا را  از آن
ھای  کدام از وعده رفت نه تنھا ھيچ طور که انتظار می اما ھمان.  کشاند

ھای  ترين سياست ی محوری روحانی تحقق نيافت، بلکه دولت او با ادامه
تری را در  نژاد، شرايط وخيم ھای گذشته از جمله دولت احمدی دولت
ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی به کارگران و زحمتکشان ايران  عرصه

 .تحميل نمود
 ٣توان به  ھای روحانی پيش از رسيدن به مقام رياست جمھوری را می وعده

ی وی نيز بود، بھبودی  ترين وعده گروه اول که مھم.  گروه اصلی تقسيم کرد
ی دوم او باز کردن  وعده.  گرفت وضعيت مادی و معيشتی مردم را در بر می
ھای ملی و مذھبی و نيز آزادی بيان  فضای سياسی و بھبود حقوق زنان، اقليت
ی سوم او حل  شد و در نھايت وعده و انديشه و تشکUت صنفی را شامل می
 .المللی بود ھای بين بحران در سياست خارجی و رفع تحريم

تر از  اما از آن جايی که در طول اين يک سال در عمل شرايط حتا وخيم

 ھای امپرياليست تشديد تضاد قدرت
  و رشد ميليتاريسم 

 
داری دوران سلطه انحصارات و سرمايه  ھای بارز سرمايه يکی از مشخصه

افروزی است که از تشديد  مالی، رشد روزافزون ميليتاريسم و جنگ
 برای سلطه  ھای امپرياليست داری و رقابت قدرت تضادھای نظم سرمايه

برجھان، کسب مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی و تقسيم مجدد بازارھا ، منشأ 
 .گيرد می

داری، تضادھای اين نظام  که در مرحله امپرياليسم از تکامل سرمايه ازآنجايی
ای تشديد شده است، کارکرد ميليتاريسم و رشد روزافزون  سابقه به درجه بی

ای  داشتن طبقه کارگر، اھميت ويژه آن نه صرفاً برای سرکوب و در انقياد نگه
دار در عموم کشورھای جھان يافته، بلکه در سياست  برای طبقه سرمايه

. کننده يافته است ھای امپرياليست، نقش و کارکرد تعيين المللی قدرت بين
چراکه سروری برجھان و در اختيار گرفتن ھر چه بيشتر بازارھا به توازن 

ای در  کننده قوايی وابسته است که قدرت اقتصادی، مالی و نظامی، نقش تعيين
تواند  که اين توازن برای مدتی طوbنی نمی اما ازآن رو .  کند آن بازی می

داری تغيير  ی رشد ناموزون کشورھای سرمايه پايدار باقی بماند و درنتيجه
اصطUح  بر اين اساس، دوران به.  گردند ناپذير می ھا اجتناب کند، لذا جنگ می

 چرا جنبش دانشجويی بی تحرک است؟
 

جنبش دانشجويی ايران طی چند سال گذشته در سکوت و رخوتی سئوال 
اين جنبش به رغم تجربه و پيشينه مبارزاتی قابل .  برانگيز فرو رفته است

اتکايی که از دوران رژيم ديکتاتوری شاه به ھمراه داشت، متاسفانه با 
 طی ١٣۵٩به اصطUح فرھنگی جمھوری اسUمی در ارديبھشت "  انقUب"

. يک دوره معين به طور کامل از فضای دانشگاه ھای کشور رخت بربست
، دانشگاه ھا را تعطيل و سپس به "انقUب فرھنگی"جمھوری اسUمی با 

پاکسازی کامل دانشگاه ھای کشور از وجود دانشجويان مبارز و استادان 
پاکسازی دانشگاه ھا و مدارس عالی از .  مترقی ومخالف رژيم اقدام کرد

حضور دانشجويان مترقی، چپ و کمونيست و پس از آن، ورود گله وار 
نيروھای بسيجی و حزب اللھی که تحت پوشش گزينش و سھميه بندی وارد 
دانشگاه ھا شدند، طی بيش از يک دھه، عمU دانشگاه ھای ايران را به حياط 

طی اين دوره، نه تنھا ديگر ھيچ ردپايی .  خلوت جمھوری اسUمی تبديل کرد
از جنبش دانشجويی وجود نداشت، بلکه کليه دانشگاه ھای کشور ھمانند 
پادگان ھای نظامی به مراکز سرکوب و محل تاخت و تاز دانشجويان بسيجی 

اما، به رغم پاکسازی ھا و شرايطی که بر دانشگاه .  و حزب الھی تبديل شدند
ھای کشور تحميل شده بود، از آنجا که دانشگاه و محيط دانشجويی بنا به 
خصلت علمی، شور جوانی و شعور روشنفکرانه اش نمی توانست با ارتجاع 
ھمزيستی داشته باشد، با گذشت بيش از يک دھه، مجددا از درون ھمان 

 ھای واقعی، معلمان؛ بيم
  اميدھای واھی

 
دبستانی در تھران در برابر  تجمعات اعتراضی و مستمر صدھا معلم پيش

جمھوری، نحوۀ برخورد مسئولين و  وپرورش و دفتر رياست وزارت آموزش
ھم در آستانه بازگشايی مدارس و  دستگاه دولتی با اين گروه از معلمان آن

رغم گذشت  گويای اين واقعيت است که به)  ٩۴  -٩٣(آغاز سال تحصيلی 
ی روحانی و وعدۀ بھبود اوضاع سياسی و  سال از استقرار کابينه از يک بيش

که حسن  ھا حاصل نشده، بل معيشتی معلمان، اما نه فقط بھبودی در اين زمينه
وپرورش وی، حتا از پذيرش يک خواست  روحانی و وزير آموزش

معلمانی که به اميد استخدام .  زنند ی اين گروه از معلمان، سرباز می افتاده پيش
ھاست که عموما در مدارس دورافتاده و شرايط  وپرورش، سال در آموزش

اند  کار مشغول بوده ھای بسيار اندک و ناچيز به دشوار، در ازاء دريافت حقوق
خواستی .  اند و اکنون خواھان پايان اين دورۀ سرگردانی و تعيين تکليف شده

 که نه فقط منع قانونی ندارد که برعکس، وزارت  ابتدائی ومحقّانه
 .وپرورش قانونا مکلف به اجرای آن است آموزش

کار از جمله  ھا بی ھاست که از وجود ميليون وپرورش سال وزارت آموزش
ھا، آگاھانه از نيروی اين  التحصيUن دانشگاه کاری گسترده در ميان فارغ بی

کند و در مناطق و مدارس دورافتاده که با کمبود پرسنل  افراد سوءاستفاده می
روست، برای تکميل کادر آموزشی، اين نيروھا را تحت  آموزشی روبه
معلم "التدريسی، معلم پيمانی، معلم شرکتی و يا تحت عنوان  عنوان معلم حق

است کمبود  العاده ناچيز، سعی کرده بکار گرفته و با پرداخت مبالغ فوق"  آزاد
 ھزار نيروی ٣٠در حال حاضر .  معلم در اين مناطق را جبران کند

وپرورش مشغول به   ھزار نيروی خريد خدمتی در آموزش١٣دبستانی و  پيش
 سال و بيشتر ١٠اين گروه نسبتا پرشمار از معلمان که بعضا تا .  کار ھستند

 ھزار تومان در ماه مشغول به کار ۴۵سابقه کار دارند، با حقوق حدود 
 ھزار تومان يعنی ٢۵٠شان حدود  ماھانه اند و در حال حاضر دريافتی شده

. نزديک به نصف حداقل دستمزد تعيين شده توسط شورای عالی کار است

 ی حکومت دينی ازدواج سفيد، زير سلطه 
 

 ١٠ ی اجباری است  شھريه نيست، کمک داوطلبانه
  ۶درصفحه 
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٣درصفحه   

 ھای امپرياليست و رشد ميليتاريسم  تشديد تضاد قدرت
ای  ھای جھانی، صرفاً دوره صلح ميان قدرت
. ھا و منازعات آتی است برای تدارک جنگ

صد سال گذشته  اين واقعيت را تاريخ يک
آنچه که در اوايل .  وضوح نشان داده است به

ويک نيز در برابر چشمان ھمگان  قرن بيست
در حال رخ دادن است، چيزی نيست، جز 

 .ادامه ھمان روند يک قرن گذشته
پوشيده نيست که پس از ظاھراً آرامشی که 
در پی فروپاشی شوروی و بلوک شرق، در 

ھا پديد آمد، ھمراه با رشد  رقابت قدرت
داری جھانی،  ھای متعدد نظام سرمايه بحران

ھای امپرياليست پيوسته در  تضاد ميان قدرت
توأم با اين تشديد .  حال تشديد شدن است
سرعت در حال  ھا به تضادھا، تمام اين قدرت

افزايش توان و قدرت نظامی خود ھستند و 
رشد ميليتاريسم و تھديدات جنگی ابعاد نوينی 

 .به خود گرفته است
اجUس اخير سران کشورھای عضو ناتو، 

. دھنده اين واقعيت بود وضوح بازتاب به
جمھور آمريکا و  ازاين اجUس، رئيس پيش

ای اعUم  وزير انگليس با انتشار بيانيه نخست
نمودند که ناتو با تھديداتی جدی مواجه است 
و بايد با تصميمات و اقداماتی قاطع از آن 

 .دفاع نمود
لذا در اجUس ناتو تصميم گرفته شد که برای 

اصطUح تھديدات و خطرات،  مقابله با اين به
ھای نظامی خود را  اعضای اين پيمان بودجه

يک نيروی واکنش سريع .  افزايش دھند
 ساعت، برای ۴٨تشکيل گردد که در ظرف 

. ای آمادگی داشته باشد عمل در ھر نقطه
نيروھای نظامی جديدی به شرق اروپا اعزام 

ادعا شد تھديدھای پيرامون .  خواھد شد
مرزھای ناتو به روسيه محدود نخواھد ماند، 
بلکه مناطق ديگر ازجمله خاورميانه را نيز 
در بر خواھد گرفت که واکنش نظامی ناتو 

 .طلبد را می
ھای نظامی خود را در شرق اروپا  ناتو پايگاه

افزايش خواھد داد و به شکلی چرخشی که 
ظاھراً ناقض توافقات پيشين ناتو با روسيه 
نباشد، حضور مستمر خود را در زمين، ھوا 

آلمان و انگليس .  و دريا حفظ خواھد کرد
مشترکا نوسازی فرماندھی و ساختارھای 
کنترل در نيروھای مسلح اوکراين را از 
دار  طريق حضور مشاورين ناتو عھده

منظور محاصره  خواھند شد و باbخره به
روسيه، اعضای جديدی به درون ناتو 

 .پذيرفته خواھند شد
اضافه  آميز نظامی، به اين اقدامات تھديد

ھای اقتصادی، ظاھراً پاسخی است به  تحريم
مداخUت روسيه در اوکراين، اشغال 

تباران  جزيره کريمه و حمايت از روس شبه
در واقعيت اما، مسئله بسيار .  شرق اوکراين

ھای  تر از ادعاھای سران ناتو و قدرت پيچيده
نزاع .  امپرياليست اروپايی و آمريکايی است

به اوکراين محدود نيست، بلکه کشمکشی 

است بر سر مناطق نفوذ و تقسيم مجدد 
ھای جھان و تدارک گسترده نظامی  بازار
 .ھای آتی قصد آمادگی برای درگيری به

ازاين اشاره شد، ھر تقسيم  گونه که پيش ھمان
پيشين بازارھای جھان، به علت رشد 

داری و برھم  ناموزون کشورھای سرمايه
ی افزايش  خوردن توازن قوای حاکم درنتيجه

قدرت اقتصادی، مالی، نظامی و سياسی اين 
يا آن کشور، اين يا آن بلوک، تقسيم مجدد و 
جديد بازارھای جھان را در پی خواھد داشت 
که در اساس از درگيری نظامی و جنگ 

ھرچند که بايد متذکر شد، .  بيرون خواھد آمد
تواند تحت تأثير توازن قوا،  شکل جنگ می

ھای جنگی و  ی عملی کاربرد سUح حيطه
عوامل ديگر، متفاوت باشد و اشکال مختلفی 
به خود بگيرد، اما در خصلت و ماھيت اين 

 .آورد ھا تغييری پديد نمی جنگ
اگر به ھمين جنگ داخلی که در اوکراين در 
جريان است، دقت شود، جنگی ميان 

سوی  ھای امپرياليست است که در يک قدرت
ھای  آن امپرياليسم آمريکا و امپرياليست

اتحاديه اروپا قرارگرفته که با حمايت و 
پشتيبانی مالی، نظامی و سياسی  از رژيم 

نشانده، برای سلطه بر اوکراين و بازار  دست
کنند و در سوی ديگر،  آن تUش می

امپرياليسم روس قرارگرفته که با حمايت از 
کند، مانع از  روس تباران اوکراينی،تUش می

تحقق اھداف اقتصادی، سياسی و نظامی 
ھای رقيب شود و اوکراين را در  امپرياليست

 .دايره نفوذ خود نگه دارد
به منشأ اين نزاع و چگونگی رشد تضادھا 
که رجوع شود، اين واقعيت بھتر آشکار 

 .   گردد می
پس از فروپاشی بلوک شرق، بلوک اروپايی 

عنوان پيروز جنگ سرد،  آمريکائی به  –
بازارھای جديد را در اروپا و آسيا ميان خود 

آنچه که بدون مقاومت .  تقسيم کردند
تصرف بود، به مناطق تحت نفوذ،  قابل
ويژه در اروپا افزوده شد و به بازارھای  به

جديدی برای انحصارات آمريکايی و 
در آنجايی که مقاومتی .  اروپايی تبديل شدند

انجام گرفت، با دخالت نظامی و حتا تجزيه 
کشورھا، اين بازارھا به تصرف درآمد، که 

ازآن نوبت به  پس.  نمونه بارز آن بالکان بود
ويژه از جھت نظامی  سه کشوری رسيد که به

وابستگی به روسيه را حفظ کرده بودند و 
عراق و .  ھنوز تحت نفوذ آن قرار داشتند

ليبی با اشغال نظامی تصرف شدند و 
وضعيت سوريه به علت حمايت سياسی و 
نظامی روسيه bينحل ماند و در عوض 
گرفتار جنگی داخلی شد که مخالفين بشار 

ای  ھای منطقه اسد از حمايت آمريکا و قدرت
 .برخوردار شدند

در اينجا بايد در حاشيه اشاره کرد که نقش 
ای آمريکا نيز  اسرائيل در استراتژی منطقه

کرد که اين سه دولت نيز از سر  ايجاب می
راه برداشته شوند، چراکه به لحاظ مالی و 
نظامی از جنبش مردم فلسطين و يا bاقل 

ھای سياسی اين جنبش حمايت  برخی سازمان
 .کردند می

ھای آمريکايی و اروپايی برای  امپرياليست
يکسره کردن کار روسيه و برچيدن آخرين 
مناطق تحت نفوذ آن در اروپا، برخUف قول 

، ١٩٩٧و قرارھای پيشين و ازجمله در 
ای را برای جذب اوکراين به  تUش گسترده

اتحاديه اروپا آغاز نمودند که البته پی آمد آن 
نيز وارد شدن به پيمان ناتو و تھديد روسيه 

در اينجا .  اش بود از پشت مرزھای اروپايی
بود که با واکنش روسيه مواجه شدند که مانع 
از امضای قرارداد پيوستن اوکراين به 

روسيه که اکنون به .  اتحاديه اروپا گرديد
لحاظ اقتصادی، مالی و نظامی، خود را آماده 
مقابله کرده بود، حاضر به از دست دادن 

پاتک آمريکا و اتحاديه اروپا .  اوکراين نبود
برای عقب راندن روسيه، به ميدان آوردن 

ھای بورژوايی طرفدار خود و  گروه
سازماندھی تظاھرات و اقدامات نظامی 

نظامی فاشيست بود که  ھای شبه گروه
جمھور اوکراين  سرانجام به فرار رئيس

آمريکا و اروپا توافقات پيشين خود .  انجاميد
عنوان  را با روسيه در مورد اوکراين به

منطقه حائل با پيمان ناتو، زير پا گذاشته 
 .بودند

اشغال .  پاسخ روسيه سريع و قاطع بود
تباران  جزيره کريمه و حمايت از روس شبه

اوکراين برای جدايی و مقابله با رژيم 
نشانده آمريکا و اتحاديه اروپا در  دست

گونه که آمريکا و اروپا برای  ھمان.  اوکراين
طلبانه  پيشبرد سياست امپرياليستی و توسعه

خود در اوکراين به توجيھات پوشالی آزادی 
" انقUب"اصطUح دفاع از  و دمکراسی و به

مردم اوکراين متوسل شدند، روسيه نيز 
تUش نمود سياست امپرياليستی و 

طلبانه خود را زيرپوشش دفاع از  توسعه
ھا  تباران اوکراينی در برابر فاشيست روس

پس پوشيده نيست که اين نزاع .  توجيه نمايد
درواقع، نزاعی بر سر مناطق نفوذ اقتصادی 

تر برای  و سياسی و تدارک نزاعی جدی
اين نزاع .  تقسيم مجدد بازارھای جھان است

ھای  بازتاب تغييراتی در توازن قوای قدرت
جھانی است که البته محدود به روسيه و 

 . شود اوکراين نمی
امپرياليسم آمريکا که اکنون ديگر توان 
اقتصادی و نظامی گذشته را ندارد و ناتوانی 
خود را در کنترل و مھار حتا کشورھای 
ضعيف و کوچکی از نمونه افغانستان و 

وضوح نشان داده است، از مدتی  عراق به
ويژه  پيش، موقعيت جھانی خود را به

درنتيجه رشد اقتصادی، مالی و نظامی 

١از صفحه   



 ٣ ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ٣

٣از صفحه   

 ھای امپرياليست و رشد ميليتاريسم  تشديد تضاد قدرت
آمريکا و اتحاديه اروپا، روسيه در حال 
تجديدنظر در دکترين نظامی خود برای توليد 

ای  ھای پيشرفته ساخت روسيه با ھزينه سUح
 سال آينده ۶ ميليارد دbر در ۶۴٠معادل 
 .است

وضوح از  رشد افسارگسيخته ميليتاريسم به
 ميليارد دbری سال ١٧۴٧ھزينه نظامی 

 در سطح جھان آشکار است که حدوداً ٢٠١٣
ھای نظامی آمريکا،  دوسوم آن، ھزينه

مخارج .  اتحاديه اروپا، روسيه و چين است
نظامی فرانسه، انگليس، آلمان و ژاپن در اين 

۶ و ۴٨/  ٨، ۵٧/  ٩، ۶١/  ٢ليست به ترتيب 
ھای  در فاصله سال.   ميليارد دbر است۴٨/  

ھای نظامی در  ، حجم ھزينه٢٠٠٩ تا ٢٠٠٠
ھای  رغم ادعای کاھش بودجه سطح جھان، به

البته بخشی .  درصد افزايش يافت۴٩نظامی، 
ھای امپرياليست  ھای نظامی قدرت از ھزينه

را عمUً برخی از کشورھا، از نمونه شيوخ 
دارند که ھم  و سUطين عرب بر عھده

ويژه از آمريکا ھستند و ھم  خريدار سUح به
شان در خدمت  ھا و نيروی نظامی اين سUح

از .  اھداف امپرياليسم آمريکا قرار دارد
ھای نظامی عربستان  ھمين روست که ھزينه

 ميليارد ٧٨/  ٨، سر به ٢٠١٣سعودی در 
 ١١وجبی قطر  زند و يا کشور يک دbر می

خرد تا  ميليارد دbر فقط اسلحه از آمريکا می
حسب نيازھای امپرياليسم آمريکا  ھا را به آن

گونه ميلياردھا دbر از  به کار گيرد، ھمان
درآمدھا نفتی را به نيابت از سوی آمريکا 

المسلمين در  برای به قدرت رساندن اخوان
مصر، تونس، ليبی، سوريه و غيره خرج 

فقط ھرساله  ھای امپرياليست نه قدرت.  کند می
ھای نظامی خود  صدھا ميليارد صرف ھزينه

کنند، بلکه صدھا ميليارد سUح نيز به  می
 .فروشند متحدان کوچک و بزرگ خود می

ترين   فروش صد تا از بزرگ٢٠٠۴در سال 
 ميليارد ٣٠ھای توليد سUح، حدود  کمپانی

/ ١، اين رقم به ٢٠١٠در سال .  دbر بود
در سال .  يافته بود  ميليارد افزايش۴١١
 عدد از ١٠ فروش ساbنه تنھا ٢٠١٢
ترين انحصارات تسليحاتی جھان که  بزرگ
 ٣ انحصار تسليحاتی آمريکايی و ٧شامل 

 ميليارد دbر ٢٠٠انحصار اروپايی بودند به 
انحصارات تسليحاتی، سود بسيار .  رسيد

اين . زنند ھا به جيب می ھنگفتی از اين فروش
انحصارات که نفع مھمی در برافروخته شدن 

ويژه در آمريکا نفوذ  ھا دارند، به جنگ
ای در دولت اين کشور،  مUحظه قابل
ھای مقننه و اجرايی دارند و بر  ارگان
ھای سياسی و نظامی  گيری تصميم

نفوذ اين انحصارات در دو .  تأثيرگذارند
ويژه، حزب  حزب اين کشور به

طلبانه  خواه آمريکا و تمايUت جنگ جمھوری
. وضوح آشکار است و ميليتاريستی آن به

ای که اين  روست که ھمواره در دوره ازاين

از ھمين رو .  بيند روسيه و چين درخطر می
تUش نموده است متحدان خود را برای 

ھای  ھای آتی فعال نمايد، ائتUف درگيری
ھای  رنگارنگ تشکيل دھد و بار ھزينه

نظامی مدام در حال افزايش را بر دوش 
 .ھا قرار دھد آن

ھای اروپايی برای افزايش  فشار به دولت
مخارج نظامی، افزايش قدرت نظامی و 

ھای پوشالی کشورھای  تسليحاتی رژيم
خيز عرب خاورميانه، از اين نمونه  نفت
ھای ژاپن با حمايت آمريکا برای  تUش.  است

ھای نظامی پس از  کنار گذاشتن محدوديت
جنگ جھانی دوم و افزايش روزافزون 
ميليتاريسم ژاپنی در جھت مقابله با چين، 

 .نمونه ديگری است
ھای نظامی ژاپن  ھای اخير بودجه در سال

 ۴٩يافته و اکنون به رقمی حدود  مدام افزايش
کابينه .  ميليارد دbر در سال رسيده است

ژاپن با تفسيرھای جديد از قانون اساسی اين 
کشور، راه را بر عمليات نظامی 

محدوديت بر .  مرزی بازکرده است برون
صادرات و واردات تسليحات نظامی 

برای آمادگی در .  شده است برداشته
ھای نظامی آتی، قرار است در مدت  درگيری

 ميليارد دbر ٢٣٠ سال رقمی معادل ۵
صرف تجھيزات نظامی و بازسازی ارتش 

اين رشد ميليتاريسم ژاپنی .  ژاپن گردد
بازتاب چيز ديگری جز تشديد تضاد 

ھای امپرياليست و آمادگی bزم برای  قدرت
ھای امپرياليستی و مقابله با  برپائی جنگ

 . چين به ھمراه بلوک ناتو نيست
ھای نظامی خود را در  فقط پايگاه آمريکا نه

شرق آسيا تقويت کرده، بلکه با انعقاد 
قراردادھای جديد با دولت استراليا، اين 

ھای مھم  کشور را نيز به يکی از پايگاه
دريايی و ھوايی آمريکا عليه چين تبديل کرده 

 .است
چين نيز که اکنون به دومين قدرت اقتصادی 

عنوان يک  شده و به پس از آمريکا تبديل
کشور امپرياليست، ساbنه ميلياردھا دbر 
سرمايه و کاb به کشورھای ديگر صادر 

زمان ادعاھای ارضی جديدی  کند، و ھم می
را مطرح کرده است، مدام در حال افزايش 

 .قدرت نظامی خود است
به گزارش اکونوميست، مخارج نظامی چين 

 درصد رشد ٢٠٠، ٢٠١٠ تا ٢٠٠١از 
 ميليارد ١١٩داشته و در اين سال به حدود 

گزارش انستيتوی تحقيقات .  دbر رسيد
المللی صلح استکھلم مخارج نظامی چين  بين

 ميليارد دbر ذکر ١٨٨، ٢٠١٣را در سال 
کرده است که پس از آمريکا با ھزينه نظامی 

 . ميلياردی، قرارگرفته است۶۴٠
/ ٨مخارج نظامی روسيه نيز در ھمين سال 

 ميليارد دbر ذکرشده که در رتبه سوم ٨٧
با تشديد تضاد روسيه با .  جای گرفته است

ھای  حزب در قدرت بوده است، ھزينه
 .يابد نظامی دولت آمريکا افزايش می

ھای امپرياليست جھان به  اما نياز قدرت
افزايش روزافزون قدرت نظامی خود، فقط 

ھای رقيب در سطح  برای مقابله با قدرت
جھانی و کسب بازارھا و مناطق نفوذ جديد 

داری  ھای متعدد نظام سرمايه بحران.  نيست
دارد که حتا برای حفظ  ھا را وامی جھانی، آن

بازارھا و در اختيار داشتن منابع طبيعی و 
انرژی مناطق تحت نفوذ خود و کنترل و 

ھا در ھر شکل آن، مدام  سرکوب نارضايتی
. به لشکرکشی و قدرت نظامی متوسل گردند
. خاورميانه از اين بابت نمونه است
امپرياليسم آمريکا و متحدان آن از سال 

 تا به امروز ھمواره درگير ٢٠٠١
 .اند لشکرکشی و جنگ در اين منطقه بوده

تمام اين واقعيات که ھمراه با رشد و افزايش 
سابقه  ميليتاريسم در جھان است، از حدت بی

خيزد که  داری برمی تضادھای نظام سرمايه
ھا در چارچوب اين نظم  حلی برای آن راه

 ٢بايد ساbنه رقمی نزديک به .  وجود ندارد
ھای دستگاه  تريليون دbر صرف ھزينه

نظامی در سطح جھان گردد، تا مبارزه 
طبقاتی کارگران تحت کنترل قرار گيرد و 

دار بتوانند طبقه کارگر را  مرتجعين سرمايه
بايد .  دارند در اسارت و انقياد نگاه

ميليتاريسم، جنگ، تجاوز و سرکوب افزايش 
 ميليارد از ٣يابد، تا طغيان متجاوز از 

 ٢/  ۵جمعيت جھان که با روزی کمتر از 
بايد .  کنند سرکوب گردد دbر زندگی می

عنوان ابزاری در  ميليتاريسم رشد کند تا به
ھای جھانی  دست طبقات حاکم در رقابت

برای سلطه بر بازارھای جھان، حفظ مناطق 
نفوذ و تقسيم مجدد بازارھا، مورداستفاده 

 .قرار گيرد
تشديد تضادھا و افزايش مخاصمات 

ھای امپرياليست که از اوايل قرن  قدرت
شود، به رشد  وضوح ديده می ويک به بيست
ی دوم اين  ويژه در دھه سابقه ميليتاريسم به بی

ھای  قرن انجاميده و خطر جنگ و درگيری
ھای امپرياليست را افزايش  نظامی قدرت

بار ديگر  اين خطری است که يک.  دھد می
ھای کشتارجمعی تھديد  بشريت را با سUح

 .کند می
داری  اما در دوران پوسيدگی و زوال سرمايه

ھای امپرياليست نيست  ، فقط تضادھای قدرت
کند، فقط خطر جنگ و فجايع  که رشد می

کند، بلکه  ناشی از آن بشريت را تھديد نمی
کنند، مبارزه  تضادھای طبقاتی نيز رشد می

طبقاتی پرولتاريا برای ايجاد دنيائی نوين، 
تھی از استثمار، فقر، نابرابری و جنگ 

فقط اين مبارزه برای .  يابد گسترش می
سوسياليسم، برای برپايی يک انقUب 

تواند بشريت را از فجايع نظام  اجتماعی می
راه مقابله با .  داری نجات دھد سرمايه

امپرياليسم، ميليتاريسم، جنگ، کشتار و 
داری و  ويرانی، نفی و نابودی نظام سرمايه

 .برقراری سوسياليسم در سراسر جھان است
 



 ۴ ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ۴

  ۵درصفحه 

١از صفحه   

 افزايش فقر، بيکاری، سرکوب: کارنامه دولت روحانی

جدا از کاھش شاخص بورس .  تحليل ما بود
يکی از مشکUت عمده سھامداران حقيقی اين 
است که برای فروش سھام خود حتا 

در روزھای اخير !!  کنند خريداری پيدا نمی
چنين بر شتاب کاھش شاخص بورس  ھم

شک  افزوده شده و اگر دخالت دولت نبود بی
 .بود تر می اوضاع از اين ھم وخيم

براساس آمار بانک مرکزی، در سه ماھه 
ھای برگشت  اول سال جاری، تعداد چک
 درصد ١٨خورده نسبت به سال گذشته 

افزايش داشته است که رقم بسيار باbيی 
ی رکود و آشفتگی اقتصادی  باشد و نشانه می

چنين آمارھا  ھم.  کشور را بر پيشانی دارد
ھای دولت دارد که  حکايت از افزايش بدھی

 .زند بر اين آشفته بازار دامن می
که وزير اقتصاد ميزان بدھی دولت  در حالی
 ھزار ميليارد تومان اعUم ۶٠ھا را  به بانک

تازگی در  کرده بود، براساس آماری که به
 مرکزی انتشار يافته،  سايت رسمی بانک

 ۶۴ميزان بدھی دولت به شبکه بانکی از 
 ٨۵ به ٩٢ھزار ميليارد تومان در خرداد 
 رسيده ٩٣ھزار ميليارد تومان در خرداد 

 درصدی ٣٢/  ٨ی افزايش  است که نشانه
ھا در طول يک سال   دولت به بانک بدھی
 !!باشد می
سازمان "چنين براساس گفته رئيس  ھم

 ٩۴بدھی دولت به پيمانکاران به "  حسابرسی
بدھی دولت .  ھزار ميليارد تومان رسيده است

 ھزار ٩٠به سازمان تامين اجتماعی نيز به 
ھای بازنشستگی  ميليارد تومان و به صندوق

اکنون .  گردد  ھزار ميليارد تومان بالغ می٢۵
توان دريافت که  با يک حساب سرانگشتی می

 ھزار ٣٠٠بدھی دولت در مجموع به 
ميليارد تومان رسيده است که بسيار بيشتر از 

 -جاری و عمرانی   -کل بودجه عمومی 
که با توجه )   درصد١٢۵حدود (کشور است 

به کسری بودجه و ادامه رکود اقتصادی اين 
بدھی تا پايان سال بازھم افزايش خواھد 

 .يافت
ھمين وضعيت اقتصادی و ورشکستگی 
دولت است که منجر به افزايش بيکاری 

ی گذشته نشريه کار به  در شماره.  گرديده
معضل بيکاری پرداخته و نوشته بوديم که 
 ٢رقم بيکاری برخUف آمارھای دولتی که 
 ٨ميليون و پانصد ھزار نفر است، حداقل 

در روزھای .  گيرد ميليون نفر را در بر می
 ۶اخير وزير کار برای اولين بار به وجود 

وی در کميسيون .  ميليون بيکار اعتراف کرد

 نسبت به تيرماه ٩٣نقدينگی در تيرماه سال 
 ھزار ۶٢٩ درصد افزايش به ٣١ با ٩٢سال 

ست  اين در حالی.  ميليارد تومان رسيده است
 ٩٠ و ٩١، ٩٢ھای  که رشد نقدينگی در سال
نژاد به ترتيب معادل  يعنی در دوران احمدی

براساس .   درصد بوده است١٩ و ٢٩، ٢٢
) يعنی يک ماه(ھمين آمار تنھا در ماه تير 

و !!   درصد رشد داشته است٣/  ٩نقدينگی 
کيست که نداند در اقتصادی که با رکود و 
 ٣١بويژه رشد منفی روبروست، افزايش 

ای جز انفجار تورم  درصدی نقدينگی نتيجه
اقتصاد ايران .  ھمراه نخواھد داشت به

براساس آمارھای دولتی و در اثر تشديد 
 ١٠ حدود ٩٢ و ٩١ھای  رکود، در طی سال

درصد کوچک شده اما نکته عجيب اين است 
که بر ميزان نقدينگی طی اين دو سال بيش 

 درصد افزوده گرديده و اين را فقط ۵٠از 
و در .  توان به عجايب ھفتگانه اضافه کرد می

اين حالت، يعنی زمانی که اقتصاد تنھا طی 
تر شده است و  دو سال ده درصد کوچک

اخبار ھمگی از تداوم رکود، تعطيلی 
کارخانجات و بيکار شدن کارگران حکايت 
دارند، روحانی از خارج شدن اقتصاد از 

گويد که البته اين سخن او در  رکود سخن می
گنجد چرا که از  عجايب ھفتگانه نيز نمی

 .تر است ھا نيز بسيار عجيب آن
شک از  ھای اقتصادی که بی بررسی واقعيت

چشمان شيادی چون روحانی پنھان نيست ما 
را برای درک بھتر موضوع بيشتر کمک 

ی وزير کشور ھم اکنون  گفته به.  کند می
: گويد  شھر ورشکسته ھستند، وی می١٠٠٠

 شھر داريم که ٢٣٠در حال حاضر ھزار و "
نزديک به ھزار شھر ورشکسته ھستند و 

خواند و ترازشان منفی  ھا نمی درآمد با ھزينه
افتادن  اين سخن وی به معنای عقب".  است

ھا،  پرداخت دستمزد به کارگران شھرداری
افزايش بدھی به پيمانکاران، کاھش خدمات 

 عمرانی در اکثريت  ھای اجتماعی و طرح
بزرگی از شھرھای  ايران است که از جمله 

 .شود تمامی شھرھای بزرگ را شامل می
تداوم کاھش شاخص "ی  پيشتر در مقاله

منتشره در کار "  بورس و رکود اقتصادی
(۶٧٢شماره  با بررسی )  نيمه اول تير 
ھای دولت برای جلوگيری از سقوط  تUش

بازار بورس، تحليل کرده بوديم که علت 
اصلی کاھش شاخص بورس، رکود 

ھای  ھا و تUش اقتصادی بوده و تمامی دخالت
دولت برای مقابله با آن محکوم به شکست 

وقايع دو ماه اخير در بورس اثبات .  ھستند

ھايی  گذشته شد، روحانی برای فرار از وعده
نژاد و  که داده بود، آشکارا به روش احمدی

آوردھای  ھای او در مورد دست پردازی دروغ
پناه    -ی اقتصادی  بويژه در عرصه  –دولت 

 –ھای سياسی  ی آزادی در زمينه. آورده است
اجتماعی و روابط خارجی نيز او تUش دارد 

ھای خود را به گردن رقيبان  تا شکست
ھا و نيز  ھای آن اندازی داخلی و سنگ

" ھای امپرياليستی ھای قدرت خواھی زياده"
 !اما واقعيت ماجرا چيست؟. بياندازد

روحانی در سفر خود به استان خراسان 
چندين بار سخنرانی کرد و در ھر کدام از 

ھا مطالبی را مطرح کرد که تنھا اثبات  آن
وی در در ديدار . ست که در باb آمد چيزی آن

که  ی اين با آخوندھای استان با بيان چندباره
 درصد ٢٠تورم را کنترل کرده و به 

عبارت ديگر دروغ  ايم ادعا و به رسانده
: وی گفت.  شاخدارتری را نيز بر زبان آورد

آمار و ارقام سه ماھه اول امسال نشان "
دھد اقتصاد کشور نه تنھا از رکود خارج  می

 ١/  ٨شده، بلکه اکنون کشور با رشد 
 ٢/  ۵درصدی بدون احتساب نفت و با رشد 
اين ".  درصدی با احتساب نفت ھمراه است

قدری پوچ و مسخره بود که صدای  ادعا به
بسياری را درآورد و از جمله جمشيد پژويان 
به اصطUح اقتصاددانی که از جمله 

ريزان اصلی اجرای طرح حذف  برنامه
" فرصت امروز"ھا بود، در روزنامه  يارانه

با اشاره به سخنان روحانی در رابطه با 
ھای  خارج شدن از رکود، به شباھت

نژاد و روحانی در ارائه آمار اشاره  احمدی
رونامه کيھان نيز نوع آماردھی .  نمود

"روحانی را به چالش کشيده و نوشت  : 
برخی از مديران و مقامات اجرايی، با اتکا 

ھای ابداعی،  به آمار و ارقام غلط و روش
سعی در اعUم کاھش تورم آن ھم درحد 

 ".بسيار باb دارند
ست تنھا  تر شدن موضوع کافی برای روشن
ھايی از آمارھايی اشاره کرد که  به نمونه

برخUف ادعاھای روحانی وضعيت وخيم 
مالی دولت و عمق بحران اقتصادی را به 

کشند و ھر از گاھی از زبان    تصوير می
ھا  برخی از مقامات حکومتی و يا در رسانه

پيش از ھر چيز، bزم به .  يابند انتشار می
توضيح است که در ايران به دليل نقش 

ی دولت در اقتصاد، بحران مالی  گسترده
تواند بر تشديد  ھای آن می دولت و حتا سياست

 .بحران و رکود اقتصادی اثر بسياری بگذارد
ی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی،  گفته به

 زنده باد استقOل طبقاتی کارگران 
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برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از 
 ٧ ميليون نفر و اضافه شدن ۶بيکاری 

ھای آينده به تعداد  ميليون نفر ديگر در سال
بيکاران خبر داده و اعUم کرد برای مقابله 
 ٧با اين معضل به رشد اقتصادی حداقل 

 .درصدی نياز است
، تعداد ٩١براساس آمارھای منتشره تا سال 

 ٢٣/  ٣خانوارھای بدون فرد شاغل به 
ی رشد حدود  درصد رسيده است که نشانه

 سال ٩ھا در طی   درصدی اين خانواده۶٠
اين آمار واقعيت تلخی را نيز آشکار .  است
 ميليون ٢٢کند و آن اين که از حدود  می

در حالتی  –خانوار ايرانی و در صورتی که 
بر درصد   –خوشبينانه و البته محال 

خانوارھای بدون شغل افزوده نشده باشد، در 
 ميليون خانوار ايرانی ھيچ فرد ۵حدود 

ست  شاغلی وجود ندارد و اين در کشوری
که بيکاران فاقد ھر گونه خدمات اجتماعی 

 .ھستند
ی عمل روحانی در طول يک  ھا ھمه اين
ی آن برای کارگران و  سال و نتيجه 

زحمتکشان است و شکی نيست که ھيچ 
ھای  ی درد جيب تواند چاره دروغی نمی
ھای گرسنه، بيماران رھا شده و  خالی، شکم

رنجور و کودکان سرگردان در خيابان 
 .گردد

ام��ا ج��دا ازھ��م��ه رن��ج��ی ک��ه ک��ارگ��ران و 
ھ�ای  کشند، س�رن�وش�ت وع�ده زحمتکشان می

روح�ان��ی در ارت��ب�اط ب��ا ح��ق�وق س��ي�اس��ی و 
 !ھا به کجا انجاميد؟ اجتماعی آن

در اي��ن ع��رص��ه ن��ي��ز ج��دا از ش��ع��ارھ��ای 
ی روح��ان��ی ک��ه در ت��م��ام��ی  ف��ري��ب��ان��ه ع��وام

ک�ن�د، ت�ن�ھ�ا  ھای اخيرش تکرار م�ی سخنرانی
ی عمل شاھد آن ھستي�م  چيزی که در عرصه

ھا، افزايش زندانيان سي�اس�ی و  افزايش اعدام
 –ھای س�ي�اس�ی  ی نقض حقوق و آزادی ادامه

اجتماعی ک�ارگ�ران، زح�م�ت�ک�ش�ان، زن�ان و 
واق�ع�ا از .  ب�اش�د ھای ملی و مذھبی م�ی اقليت

را "  ح�ج�اب�ی ب�ی" دولت�ی ک�ه س�خ�ن�گ�وی آن 
ت�وان در  داند چه انتظ�اری م�ی می"  بيماری" 

م��ورد ح��ق��وق س��ي��اس��ی و اج��ت��م��اع��ی م��ردم 
 ک�ارگ�ر ۴در ھمين روزھای اخير !!  داشت؟

کارخانه پ�ت�روش�ي�م�ی رازی ت�ن�ھ�ا ب�ه دل�ي�ل 
نمايندگی کارگران در جريان اع�ت�ص�اب، ب�ه 

 ض�رب�ه ش�Uق م�ح�ک�وم ۵٠و م�اه زن�دان ۶
 .اند شده
 حالی که روزبروز بر تعداد کودکان در

بازمانده از تحصيل به دليل شرايط اقتصادی 
جای ارائه  شود، دولت روحانی به افزوده می

راه حلی برای رايگان کردن واقعی تحصيل 
قرآن، عترت و "ی مدير کل  کودکان، به گفته

وزارت آموزش و پرورش، اجرايی "  نماز
سند جامع تقويت و تعميق "کردن 

 افزايش فقر، : کارنامه دولت روحانی
 بيکاری، سرکوب

۴از صفحه   

که "  ھای اقامه نماز در مدارس کشور فعاليت
ترين  به امضای روحانی رسيده، محوری

اقدام آموزش و پرورش در سال تحصيلی 
باشد که در آن از جمله اجباری  پيشارو می

شدن نماز جماعت در تمامی مدارس 
بينی شده و به اين منظور ھزاران نفر  پيش

ھای علميه در حال آموزش برای  در حوزه
برگزاری نماز جماعت در مدارس ھستند و 

ی  ھا از بودجه ی اين ی ھمه قرار است ھزينه
به .  نحيف آموزش و پرورش پرداخت شود

عبارت ديگر دغدغه دولت روحانی نه 
کودکان بازمانده از تحصيل که گسترش 
حضور مذھب در مدارس و از اين طريق 
کنترل و مراقبت از فضای سياسی مدارس 

 .است
اما بازماندن کودکان از تحصيل تنھا يکی از 
نتايج اجتماعی وضعيت وخيم اقتصادی 

ھمين کودکان که به خيابان آمده و يا به .  است
شوند خود در  ھا محکوم می کار در کارگاه

ھای اجتماعی قرار  خطر انواع آسيب
افزايش اعتياد، سرقت، قتل، .  گيرند می

ھای  تجاوز، خودکشی و ديگر نابسامانی
ی فقر و بيکاری  اجتماعی، ھمه و ھمه نتيجه

 .ی ايران است گسترده در جامعه
ای سعی  حکومت اسUمی ھر بار با حيله

ھای ناراضی اما متفرق را با  کند توده می
ھا را  نشان دادن کورسويی اميد بخشد و آن

ھايی از  در اين ميان بخش.  موقتا ساکت کند
ھايی که در اوج نارضايتی و در  ھا، توده توده
برند، به ھمان  حال نااميدی بسر می عين

بندند و در نتيجه حکومت  کورسو دل می
. بخشد گونه به عمر خود تداوم می اسUمی اين

 سال دولت خاتمی و در حالی که  ٨
ھا از دولت رفسنجانی در حال  نارضايتی

. گيری بود، بر ھمين پايه شکل گرفت اوج
نژاد کارت بعدی حکومت اسUمی بود  احمدی

که وظيفه داشت با روشی ديگر عمر 
حکومت را تداوم ببخشد و ھنگامی که عمر 
اين روش نيز به پايان رسيد، نوبت به 
روحانی رسيد تا با ظاھری ديگر اما با ھمان 

 سال ٨ھدف يعنی تداوم حکومت اسUمی 
 .جمھوری را تحويل بگيرد پست رياست

ھا حکومت اسUمی  در طول تمام اين سال
کاری بوده و تنھا نصيب  مشغول فريب

ست که امروز شاھد آن  ھا از آن، چيزی توده
 که نيمی از مردم آن در  ای جامعه.  ھستيم

کنند و ھر صدای  زير خط فقر زندگی می
شدت و با اشکال گوناگون سرکوب  مخالفی به

حکومتی که برای تداوم عمر خود .  شود می
ھای سرکوب و  ھر روز بر حضور دستگاه

تحميق مذھبی در تمامی ارکان جامعه 
 .افزايد می
گيری در مورد  آيد که اکنون نتيجه نظر می به

انداز  ھای روحانی و چشم سرنوشت وعده
سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور روشن 

تداوم شرايط گذشته و حتا بدتر شدن آن .  باشد
بار ديگر ثابت کرد که  از تمامی جھات يک

ی حاکم  عنوان نماينده طبقه روحانی به
تواند و نه  خواھد، نه می نه می)  دار سرمايه(

ھای کارگران و  قادر است به خواست
پس چه بايد .  زحمتکشان پاسخ مثبت بدھد

 کرد؟
چه که تاکنون مطرح شد يک روی  تمام آن

سکه است و اين سکه روی ديگری نيز دارد 
اگر در دوران خاتمی .  ھا ھستند که آن توده

ھای متوھم به  چند سالی طول کشيد تا توده
ماھيت خاتمی پی ببرند، و اگر در دوران 

نژاد باز به شکلی ديگر اين توھم  احمدی
سال کافی بود تا  مدتی ماندگار ماند، اما يک

ھای  توھم نسبت به روحانی و عمل به وعده
اعتراضات کارگری يک .  وی فرو بريزد

ھای اخير بر  ی آن ھستند که در ماه نمونه
 . ميزان آن افزوده شده

واقعيت اين است که تنھا يک راه برای 
خروج از اين شرايط برای کارگران و 
زحمتکشان وجود دارد و آن سرنگونی 
جمھوری اسUمی و برقراری سوسياليسم 

ای که آزادی، عدالت اجتماعی  جامعه.  است
داری در  ی سرمايه و لغو مناسبات ظالمانه

. ھای آن قرار دارد ی برنامه سرلوحه
ای که در آن مردم بر سرنوشت خود  جامعه

ای سودپرست و  حاکم ھستند و نه عده
توان کشوری  براستی چگونه می.  جنايتکار

را با اين ھمه سرمايه ملی به چنين فقر 
 ھولناکی کشاند؟

 

آزادی-نان -کار  
  حکومت شورائی 
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ھای واقعی،  معلمان؛ بيم
 اميدھای واھی

تمام .  شود معيشتی و اقتصادی خUصه نمی
ھای روحانی در مورد بھبود اوضاع سياسی  وعده

ھای صنفی که در جلب اقشار  و آزادی تشکل
ھای  زيادی از مردم از جمله معلمان و تشکل

صنفی آنان به انتخابات و حمايت از روحانی، 
سره پوچ و  نقش و تاثير مھمی داشت نيز يک

 .تھی از کار درآمده است ن ميا
نژاد  شان که در دوره احمدی ھای معلمان و تشکل

ھا واقع شدند، در آغاز  مورد شديدترين سرکوب
کار آمدن روحانی و استقرار کابينه وی،  روی

ھا و فشارھای امنيتی که  گيری نسبت به اين سخت
ھااعمال شده بود به روحانی شکايت  عليه آن
ھا و تشکل ھای صنفی معلمان با   کانون.بردند

طرح سختی ھا ومشکUتی که برآن ھاگذشته بود، 
که چنين  تلويحاً نگرانی و بيم خود را از اين

ھای صنفی باز  روالی ادامه يابد و فعاbن و تشکل
رو   روبه ھای امنيتی و منع فعاليت ھم با محدوديت

"گردند، اعUم داشتند شورای ھماھنگی . 
که "  ھای صنفی معلمان سراسر کشور تشکل

ھای صنفی معلمان را  ھا و کانون مجموعه تشکل
کرد، در پيام تبريکی به حسن  نمايندگی می

ھای روحانی  روحانی و رديف کردن وعده
پيرامون آزادی تشکل، آزادی بيان و انديشه، 

ھای  آزادی اجتماعات، نھادينه ساختن تشکل
ھای غيردولتی و امثال  صنفی، حمايت از تشکل

آن، خود را به دامان روحانی افکند و به اين 
"ھا اميد بست وعده ھای  شورای ھماھنگی تشکل. 

در واقع از ادامه "  صنفی معلمان سراسر کشور
چه که تا آن لحظه واقعی بود و در عمل پياده  آن

شده بود و درضمن با ماھيت نظام حاکم نيز 
ناک بود اما بيشتر  خوانی داشت بيم ھماھنگی و ھم
. ھا ی روحانی اميدوار از آن به وعده از آن و پيش

ھرچقدر بيم و نگرانی در مورد محدود ساختن 
ھای صنفی خفيف و ضعيف بود در عوض  تشکل

ھا و شعارھای روحانی  ھا به وعده اما اميد آن
گرچه موج غليظی از .  بسيار شديد و قوی بود
ھا را در آن مقطع تار  توھم، ديد اين تشکل

ساخت و گرچه گذشت فقط چند ماه يا ھمان  می
 روز اول کافی بود تا شعارھای روحانی ١٠٠

فريبانه و دروغين  محک زده شود و ماھيت عوام
تر شود،  ھای وی برمU و بيم معلمان ملموس وعده

جمھوری  اما گذشت يک سال از دوره رياست
ھای  ست تا معلمان و تشکل روحانی، مطمئنا کافی

ھا کارنامه وی در زمينه آزادی  صنفی آن
ھای ديگر وی در اين  ھای صنفی و وعده تشکل

زمينه را مورد وارسی قرار دھند و در مورد آن 
 .قضاوت کنند

به منظور روشن شدن اين قضاوت و سرانجام 
وپرورش  ھای روحانی و وزارت آموزش وعده

ھای صنفی معلمان، به  وی bاقل در مورد تشکل
ھا که مفتون روحانی وفرستنده  خود اين تشکل

پيام تبريک به وی بودند و درحال حاضر نيز 
ھستند مراجعه "  دولت تدبير و اميد"جزو حاميان 

 .کنيم می
"سخن معلم"سايت   پايگاه خبری تحليلی " 

گزارشی از برگزاری "  سازمان معلمان ايران
ھای صنفی حامی روحانی با  نشست تشکل

وپرورش را که در  عليرضا فانی وزير آموزش
در .   برگزار شد درج نموده است٩٣/ ۴/ ٧تاريخ 

سازمان "اين نشست عUوه بر نمايندگانی از 
" کانون صنفی معلمان ايران"و "  معلمان ايران

وپرورِش روحانی  که عليرضا فانی وزير آموزش
 ھزار معلم ٢۴ ھزار معلم منجمله ۵٠از کمبود 

 وعده ٩٢دورۀ ابتدايی سخن گفته و در آذر سال 
داده بود پيش از پايان مھلت مقرر، آزمون 

 ھزار معلم ۴٣شود و با  استخدامی برگزار می
دبستانی و خريد خدمتی تعيين تکليف  پيش
رسيدگی به وضعيت اين گروه از !  شود می

معلمان وتعيين تکليف با آن ھا، يگانه وعدۀ 
وپرورش وی نبودکه  روحانی و وزير آموزش

بھبود وضعيت اقتصادی و سياسی .  عملی نشد
ھا،  آحاد معلمان، افزايش و بھبود وضعيت حقوق

رسيدگی به وضعيت معلمانی که در جريان 
بودند،  ھای جناحی، اخراج ياتبعيد شده  رقابت

ھا،  متوقف ساختن شيوه اخذ شھريه از خانواده
مشارکت دادن معلمان در تصميمات کUن 

ھايی بود  ھا، وعده وپرورش و نظير اين آموزش
اجرائيه به  که حسن روحانی برای تسلط بر قوه

ھا اما  يک سال پس از اين وعده!  داد معلمان می
ھا سرباز  حتا از پذيرش يک خواست ابتدايی آن

 .زند می
ای ازبرخورد دولت روحانی  اين البته فقط نمونه

معلمانی .  کش است  با گروھی از معلمان زحمت
که با حقوق ماھانه خود، در مواردی حتا ھزينه 

اين .  توانند تامين کنند شان را ھم نمی اياب و ذھاب
ترين،  حقوق گروه از معلمان گرچه در زمرۀ بی

ترين و فقيرترين معلمان ھستند و در  محروم
کنند، اما فقر  ترين سطح معيشتی زندگی می نازل
دستی تنھا به اين گروه از معلمان خUصه  و تنگ
شود و جز قشر نازکی از معلمان و  نمی

دستی دست  ھا با فقر و تنگ فرھنگيان، اکثريت آن
. کنند اند و در زير خط فقر زندگی می به گريبان

وپرورش آذر ماه سال گذشته وعده  وزير آموزش
 وضعيت حقوقی معلمان ٩٣داد از فروردين 

نه تنھا بھبود جدی .  يابد کند و بھبود می تغيير می
در اين زمينه حاصل نشد و حقوق اکثر معلمان 

ھای زندگی و زير خط  تر از ھزينه کماکان پايين
فقر است به نحوی که برای تامين نيازھا و 

ھای زندگی مجبور به کار دوم و سوم  ھزينه
که بسياری از مطالبات معلمان  ھستند، بل

کاری معلمان در دی،  اضافه.  نيزمعوق مانده است
.  ھنوز پرداخت نشده است٩٢بھمن و اسفند سال 

ھای  کاری معلمان در خرداد که در سال اضافه
 ٢٠کم به  شد، کم طور کامل پرداخت می تر به قبل

روز کاھش يافت و با آمدن روحانی و سپرده 
 ٨وپرورش به فانی، فعU به  شدن وزارت آموزش

پاداش پايان خدمت معلمان .  است روز تقليل يافته
 ميليون تومان است اما ٣٠بازنشسته نزديک به 

 ميليون تومان به آنان پرداخت ١۵ الی ١٠تنھا 
"است شده  ٨٩معلمان که از سال "  بيمه طUئی. 

 تومان از ١٢۵٠٠مرسوم شد و بابت آن ماھانه 
حقوق معلمان کسر شده است، که نصف اين مبلغ 

از دو  وپرورش است و حداکثر پس سھم آموزش
. ماه بايستی به حساب معلمان بازگردانده شود

بيمه "که خدمات ارائه شده  نظر از آن صرف
تر  روز کمتر و کيفيت آن نازل روزبه"  طUئی

که در بسياری از  نظر از اين شده است و صرف
اعتبار است و  بی"  بيمه طUئی"مراکز درمانی 

وپرورش سھم مقرر  پذيرند، اما آموزش آن را نمی
 به معلمان بازنگردانده و به ٩١خود را در سال 

 .است حساب آنان واريز نکرده
ھای روحانی و وزير  پوچ بودن وعده

وپرورش به معلمان، تنھا به عرصه  آموزش

وپرورش نه فقط نيروی کار اين  وزارت آموزش
که  خرد، بل ترين قيمت می افراد را به ارزان

درعين حال اين معلمان را يا کU از بيمه محروم 
 روز در ماه ١۵سازد و يا در بھترين حالت  می

 ١٠در پايان "  معلم آزاد"يعنی ھر .  کند بيمه می
اين .   سال سابقه بيمه دارد۵سال کامل کار، تنھا 

کش و محروم البته تمام  معلمان و مربيان زحمت
ھا را به اين اميد تحمل  ھا و محروميت اين سختی

وپرورش با  اند که روزی وزارت آموزش نموده
ھای خود عمل  ھا تعيين تکليف نموده ، به وعده آن

ھا را به استخدام رسمی دروزارت  کند و آن
 .وپرورش درآورد آموزش

 و مصوبه ٨٨طبق مصوبه مجلس در سال 
وپرورش مکلف  ، آموزش٩١ديگری در سال 

 وضعيت تمامی نيروھای ٩٣ آبان ٨است تا 
در ھمين رابطه .  بUتکليف خود را روشن سازد

اوائل خرداد ماه سال جاری، وزير 
 مرداد، ١٧بود که در  وپرورش وعده داده آموزش

اما بعداً .  دبستانی برگزار شود آزمون مربيان پيش
به بھانه نبود رديف بودجه و مجوز استخدام، 

وپرورش  دولت حسن روحانی و وزارت آموزش
ھا ھزار انسان  آن، نه فقط وضعيت استخدامی ده

اند،  ھا در انتظار بوده کش را که سال زحمت
که فردی به نام محمود  روشن نکرد، بل

آزاد، معاونت توسعه و منابع انسانی  عسگری
جمھوری در جلسه غيرعلنی مجلس، اين  رياست

نزديک به !  سواد خواند معلمان را افرادی بی
ھزار تن از اين معلمان که بخش زيادی از آنان 
از شھرھای ديگر، خود را به تھران 

 شھريور، اجتماعات ١۶بودند، از روز  رسانده
اين .  اعتراضی و مستمری را آغاز کردند

تجمعات که در اعتراض به عدم اجرای قانون 
دبستانی، صدور  تعيين تکليف مربيان پيش

نامه اخراج اين مربيان، استنکاف دولت از  بخش
تخصيص رديف بودجه استخدامی و توھين 

جمھور، برپا شده بود، با حمل  معاون رئيس
ميرد،  مربی می"پUکاردھا و شعارھايی چون 

دولت تدابير و اميد، کو تدبير "، "پذيرد توھين نمی
نه آزمون نه تبصره، استخدام حق "و "  کو اميد؟

 .ھمراه بود" منه
نيروھای سرکوب از ھمان روز اول اعتراضات 
معلمان، به فوريت پUکاردھای آنان  را گرفتند و 

در ادامه اين .  به شدت مراقب اوضاع بودند
اعتراضات، نيروھای امنيتی و حراست به 

ھای گوناگون از جمله از طريق تلفن،  شيوه
کنندگان را مورد تھديد و  بسياری از اعتراض

ھا را از شرکت در    بازخواست قرار داده و آن
تظاھرات منع کردند و از برخی معلمانی که از 

بودند، خواسته شد  شھرھای ديگر به تھران رفته
. تھران را ترک کنند و به شھر خود بازگردند

گرانه اما اجتماعات  رغم اين اقدامات سرکوب به
که   اعتراضی معلمان تا چند روز ادامه يافت تا اين

باbخره بطحائی معاون توسعه و مديريت و 
وپرورش در جمع معترضين  پشتيبانی آموزش
اما او نيز ضمن تھديد معلمان، .  حضور يافت
بيھوده برای استخدام تجمع :  ھا گفت خطاب به آن

اين درحالی بود .  رسيد نکنيد چون به جايی نمی

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ٧

ھای واقعی،  معلمان؛ بيم
 اميدھای واھی

ھای صنفی  که تشکل رغم آن به.  است جايی نرسيده
حامی دولت سطح مطالبات و توقعات خود را نيز 
پايين آوردند، اما باز ھم کسی معلمان، انتظارات 

ای از  ھايشان را جدی نگرفت و گره و حرف
. است ھا گشوده نشده شمار مشکUت آن بی

داد  ھای سياسی می روحانی شعار و وعده آزادی
 . اما ادامه دھنده سرکوب و اختناق بود

سان بايد گفت؛ ھمه آن اميدھايی که با  بدين
استقرار کابينه روحانی، در دل برخی از معلمان 

بود، نشکفته  ھای صنفی آنان جوانه زده و تشکل
ھای  بيم و نگرانی معلمان و تشکل.  پژمرده است

کار آمدن روحانی در  صنفی آنان در آغاز روی
مورد تداوم وضعيت گذشته و محروميت از 
آزادی ايجاد تشکل مستقل و فعاليت متشکل، 

بود، اما واقعی بود و در عمل  وھم آلوده گرچه به 
ھا به معجزات  اميد آن.  نيز به واقعيت پيوست
اين اگرچه از آغاز .  روحانی اما واھی بود

مشخص بود، اما جريان زندگی نيز بر آن صحه 
اکنون اما در پايان يک سال .  گذاشت
نايافته  جمھوری روحانی مطالبات تحقق رياست

 ١٢اول مھر .  چنان روی ميز است معلمان ھم
آموز راھی مدارس   ھزار دانش۵٠٠ميليون و 

شوند تا قريب به يک ميليون معلم به آنان  می
تواند  فعاليت اين معلمان زمانی می!  آموزش دھند

طور نسبی قرين موفقيت گردد که bاقل از  ولو به
معلمان .  معيشت و امنيت کافی برخوردار باشند

خواھان افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم 
واقعی و پرداخت فوری کليه مطالبات معوقه خود 

معلمان بايد از اين حق برخوردار باشند .  ھستند
ھای مستقل خود را ايجاد  طور آزادانه تشکل که به
تمام معلمان و فرھنگيانی که در دوره .  کنند

اند بايستی به  نژاد اخراج و تبعيد شده احمدی
سرکار قبلی خود بازگردند و خسارات وارد شده 

معلمان نسبت به شيوه .  به آنان نيزبايد جبران شود
ھای  ھای کUن ، تدوين برنامه گيری تصميم

ھا و متون  آموزشی و نحوه تھيه و تنظيم کتاب
اند و خواھان مشارکت در تمامی  درسی، معترض

دولت روحانی درصدد است .  ھا ھستند اين زمينه
 ھزار معلم و فرھنگی را تعديل يا اخراج ٢٠٠
پارچه در برابر  معلمان بايستی متحد و يک.  کند

 برآب  اين اقدام دولت بايستند و اين نقشه را نقش
معلم بايد ضمانت شغلی داشته باشد، نه .  کنند
تمام .  که ھرلحظه در معرض اخراج باشد اين

وپرورش تحت عنوان معلم  افرادی که در آموزش
التدريسی، شرکتی، پيمانی، معلم آزاد و امثال  حق

شود، بايستی به  ھا استفاده می آن، از نيروی آن
 .خانه درآيند استخدام رسمی اين وزارت
گان ازجمله آن گروه   تجربه يکسال گذشته به ھمه

ازمعلمان و تشکل ھايی که نسبت به روحانی 
توھماتی داشتند بايستی آموخته باشد که آنھا بايد 
به نيروی خويش متکی باشند و چشم از 

فعاbن جنبش مبارزاتی معلمان بايد .  باbبرگيرند
اگر تشکلی به جای .به ميان توده ھای معلم بروند

اميد بستن ھای واھی به باb ومحدود ساختن 
مسائل معلمان درچارچوب منافع و سياست ھای 
اين يا آن جناح رژيم، متکی برتوده معلمان باشد، 
مطالبات واقعی معلمان راپرچم کند و مبارزه ای 
جدی و مستقل را سازمان دھد، ترديدی نيست که 
مورد حمايت معلمان نيز قرارخواھد گرفت 
وقادرخواھدبود که پذيرش بسياری ازمطالبات 

 .معلمان را نيز بردولت تحميل کند
 

اين کسانی .  ايجاد کنيد که معلمان مشارکت کنند
 سال گذشته ٨خانه ھستند، در  که اbن در وزارت

اbن ھم .  يک کلمه در نقد آن دولت حرف نزدند
ھا  دھند و شما ھم از آن ھمان رويه را ادامه می

خواھيم جلسه بگذاريم شما  ما می.  کنيد حمايت می
دھيد حاجی بابائی  کنيد اما اجازه می مخالفت می

و دوستانش در )  وپرورش وزير سابق آموزش(
منظريه جمع شوند و بحث خصوصی انجام دھند 

شود بايد برای ھمه  اگر قرار است امکاناتی داده
 .باشد

در پايان اين سخنان کوتاه شده که مکرر با 
شود،  گر قطع می چين از سوی گزارش نقطه
وپرورش جز  اصغر فانی وزير آموزش علی
ھای  ھای کلی ھيچ چيزی تحويل کانون حرف

وزير !  صنفی مدافع دولت روحانی نداد
ای نداشت  وپرورش حقيقتا ھيچ حرف تازه آموزش

که قرار است نيم درصد مدارسی  بگويد جزء اين
شود، به طور آزمايشی   مدرسه می۶٠٠که حدود 
که طرح  اداره شوند و اين"  خودگردان"به روش 

جديدی در دست است که ساعات کار در مدارس 
 ساعت افزايش يابد و باbخره در ٣٠متوسط به 

چه که  ھای صنفی معلمان، تمام آن ارتباط با تشکل
به عقل وزير رسيد و در توان وی بود اين بود که 

از اين وضعيت خسته شده "ھا بگويد  خطاب به آن
و در خلوت خود از خدا خواسته است تا اين 

 "!تکليف را از دوش او بردارد
شد ناتوانی وزارت  انصافا از اين بھتر نمی

 ساختن مطالبات  وپرورش در برآورده آموزش
. ھای صنفی آنان را ترسيم نمود معلمان و تشکل

گويی به  اعتراف وزير روحانی به ناتوانی پاسخ
ھای معلمان البته انعکاسی از ناتوانی کل  خواست

کابينه روحانی در برآورده ساختن مطالبات 
ھای مردم  کشان و عموم توده کارگران و زحمت

ھای صنفی  قول ھای نمايندگان تشکل نقل.  است
نياز  حامی روحانی ما را از ھرگونه تفسير بی

ھا  اگر ازحشو وزوائد اين صحبت.  سازد می
نظر کنيم، جوھر تمام اين اظھارات در  صرف

ھای  يک از وعده يک جمله، اين است که ھيچ
ھای  جمھور در زمينه آزادی فعاليت تشکل رئيس

ھا  صنفی و رفع محدوديت فعاليت اين تشکل
وپرورش در تمام  وزير آموزش.  عملی نشده است

طول اين يک سال، جز يک نامه به رئيس 
قضائيه و وزارت اطUعات در مورد  قوه
ھيچ اقدامی درزمينه "  گيری مشکUت معلمان پی"

برآورده ساختن مطالبات معلمان و يا  فرضا در 
ھای متعددی که به صد ھا  زمينه جبران خسارت
نژاد وارد آمد، انجام نداده  معلم در دوره احمدی

گرچه در طی اين مدت جلساتی با .  است
ھای صنفی حامی روحانی برگزار نمود،  تشکل

ھای  اما اين جلسات نيز به نشست و برخاست
ای برای  بيھوده خUصه شده و ھيچ تاثير يا نتيجه

بھبود وضعيت معيشتی معلمان يا فعاليت آزادانه 
 .ھا نداشته است ھای صنفی آن تشکل

بدين ترتيب در پايان دوره يک ساله 
جمھوری روحانی نه فقط بھبودی در  رياست

وضعيت مادی و معيشتی معلمان حاصل 
است و اکثريت آنان کماکان زيرخط فقر  نشده

که در زمينه مسائلی سياسی  کنند، بل زندگی می
ھا و   گام موثری برداشته نشده و خواست نيز ھيچ

فريادھای معلمان در مورد رفع موانع و 
ھای صنفی آنان نيز به  محدوديت فعاليت تشکل

تر شناخته  ھای کم افراد ديگری نيز از تشکل
کانون "، "مجمع فرھنگيان اسUمی"ای مانند  شده

گاه  کانون مدرسان دانش"، "مديران متخصص
نيز "  انجمن اسUمی معلمان ايران"و "  فرھنگيان

در آغاز اين نشست تاکيد شد که .  حضور داشتند
ھای حاضر در اجUس حامی دولت  ھمه تشکل

ھا به  از آن نمايندگان اين تشکل ھستند و پس
ھای  اگر از تعريف و تمجيد.  اظھارنظر پرداختند

گونه جلسات  مرسوم اما توخالی و فرمال اين
بگذريم، اگر اين مساله را نيز کنار بگذاريم که 

گويی  گردانندگان جلسه تUش داشتند عدم پاسخ
وپرورش آن به  دولت روحانی و وزارت آموزش

ھای معلمان را ولو بخشا به گردن  خواست
ھا بياندازند، عمده نکات مطروحه و  تحريم

اظھارنظرھا در اين نشست، پيرامون 
ھا و شعارھای  سرانجامی و عملی نشدن وعده  بی

جا به عنوان نمونه و  در اين.  زد روحانی دور می
وار به برخی از اين اظھارنظرھا اشاره  خUصه
 .کنيم می

قرار بود :  بھشتی از کانون صنفی معلمان ايران
صورت قانونی حل  ھا به مشکل فعاليت تشکل

ھا  قرار بود مشاور وزير در امور تشکل.  شود
در .  انتخاب شود که به آن عمل نشده است

ھا دارند ھنوز يک فضای  ديدارھايی که تشکل
  در نشست اخير اين تشکل.  است امن فراھم نشده

در ھمدان از سوی برخی نھادھا مشکUتی برای 
کنترلی بر شھريه مدارس وجود .....  ما ايجاد شد

ھا از دانشگاه آزاد  ندارد، برخی مواقع شھريه آن
 .تر است ھم بيش

شاه در مورد  نماينده کانون صنفی معلمان کرمان
خودش و برخی ديگر از معلمانی که در دوره 

: گويد اند سخن می نژاد حکم تبعيد گرفته احمدی
اند از  بنده به نمايندگی از دوستانی که حکم خورده

شما انتظار داريم که اين احکام اداری سريعا لغو 
. ھای قبلی سرکار ھستند ھنوز مديريت.  شود

مگر .  انتظار اين بود که تغييرات ايجاد شود
شود ھمان فردی که عليه من رای داده و  می

 اکنون ھم سرکار است رايش را عوض کند؟
ما :  گويد  صنفی معلمان ايران می باغانی از تشکل

ايم چون  از حامی منتقد به مستقل منتقد تبديل شده
قرار بود ما .  فشار معلمان روی ما زياد است

گيری و اتاق فکر داشته  ناظرانی در اتاق تصميم
در مورد ....  باشيم و در آن مشارکت کنيم

ھا کار خاصی انجام  ھای کانون مجوزھا و پروانه
. ھنوز ترس در مدارس حاکم است.  نشده است

ھايی که  قرار بود اطرافيان خود را تغيير بدھيد آن
آقای .....  در حق معلمان ظلم و جفا روا داشتند

فانی کاری کنيد که ابزار دست فرادستان نشويم و 
. يک محيط خUق و آزاد برای معلمان فراھم شود
و باbخره عليرضا ھاشمی از سازمان معلمان 

فضای ھمين جلسه اين را نشان :  گويد ايران می
دھد که اين نارضايتی وجود دارد يعنی اينکه  می

ما در سازمان ....  انتظار برآورده نشده است
ما .  ايم مان را پايين آورده معلمان ايران توقع

دوست داشتيم در دولت آقای روحانی، دست 
شما وظيفه داريد فضايی .  شود ھا گرفته تشکل

۶از صفحه   



 ٨ ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ٨
١از صفحه   

 چرا جنبش دانشجويی بی تحرک است؟
اگرچه می تواند وجه مھمی از مجموعه دbيل 
اين بی تحرکی باشد، اما به تنھايی نمی تواند 

 . پاسخی جامع و درخور بر اين سکوت باشد
با نگاھی به پيشينه تاريخی و مبارزاتی اين 
جنبش، به راحتی می توان دريافت که جنبش 
دانشجويی ايران  در شرايط دشوارتر از اين نيز، 
نه تنھا به سنت ھای انقUبی و مبارزاتی خود 
وفادار مانده است، بلکه در ھمان شرايط سرکوب 
و خفقان از تحرکات اعتراضی قابل توجھی نيز 

. اساسا چرا راه دور برويم.  برخوردار بوده است
 پيش روی اين ٨٠تجربه سال ھای نيمه اول دھه 

در آن سال ھا که سرکوب به مراتب .  جنبش است
بيشتر از دوران کنونی بود، باز ھم جنبش 
دانشجويی ايران از تحرکات قابل توجھی 

 .برخوردار بود
بنا براين، غير از تاثيرات سرکوب بايد عوامل 

نبايد ازنظر .  ديگری را نيز مد نظر داشت
دورداشت آنچه که جنبش دانشجويی را حتا در 
دوران اوج سرکوبگری احمدی نژاد تا حدودی 
سرپا نگاه داشت، وجود تشکل ھای گوناگون 

چه تشکل ھای مستقل و چه .  دانشجويی بود
تشکل ھای وابسته به جناح ھايی از رژيم که 
دانشجويان مترقی و مخالف جمھوری اسUمی 
حتا از وجود ھمين تشکل ھای نيمه دولتی نيز 
بعضا برای پيشبرد مبارزه و سازماندھی خود 

بدون شک فقدان تشکل ھای .  بھره می بردند
دانشجوئی که خود محصول سرکوب و خفقان 
حاکم است ازعوامل مھم انفعال کنونی جنبش 

بررسی سياست ھای . محسوب می شود  دانشجوئی
سرکوبگرانه جمھوری اسUمی در دوران احمدی 
نژاد به خوبی نشان می دھد که در کنار بگير و 
ببند فعاbن جنبش دانشجويی، عمده تUش 
حراست و نيروھای امنيتی رژيم در ممنوعيت و 
. محروم ساختن دانشجويان از ھرگونه تشکل بود
چه تشکل ھای مستقل، نيمه مستقل و چه تشکل 
. ھای وابسته به دولت يا جناح ھايی از رژيم
درست در ھمين دوره بود که حتا انجمن ھای 
اسUمی نيز از فعاليت منع و دفاترشان در 

 . دانشگاه ھای کشور پلمپ شد
سرکوب و اخراج فعاbن چپ و مترقی جنبش 
دانشجوئی  و محروم ساختن دانشجويان از 
ھرگونه تشکل دانشجويی ازعوامل مھم انفعال و 

در .  بی تحرکی کنونی دانشگاه ھای کشور است
واقع اثرات اين دو فاکتور به جای آنکه در ھمان 
ھنگامه فرود ضربه بر پيکره جنبش دانشجويی 
موثر افتد، کم کم و  با گذشت زمان به عريان 
ترين شکل ممکن در فضای دانشگاه ھای کشور 

تا جاييکه در وضعيت کنونی .  بازتاب يافته است
 . سکوت محض بر دانشگاه ھای کشور حاکم است
طبيعتا به صرف اھميت کليدی سرکوب و بی 
تشکلی دانشجويان نمی توان از ديگر عواملی که 
بر بی تحرکی جنبش دانشجويی تاثير گذاشته اند، 

لذا، در کنار دbيل فوق، bزم است بر .  غافل شد
وجود يک نيروی اجتماعی تاثير گذار در جامعه 
ايران که ھمواره به نفع حاکميت جمھوری 

نيرويی که .  اسUمی عمل می کند نيز تاکيد کرد
به ظاھر تUش می کند تا از خود چھره ای 
متفاوت از حلقه محوری ھيئت حاکمه به نمايش 
بگذارد، اما در باطن و در عمل، نقش محوری و 
کاربرد اصلی اين جريان اجتماعی، چيزی جز 

فضای پادگانی حاکم بر دانشگاه ھای ايران، 
جوانه ھای اعتراضات دانشجويی شکل گرفت و 

 صدای اين اعتراضات ١٣٧٠از اواسط دھه 
 ٨٠اعتراضات دانشجوئی در دھه .  طنين اندازشد

ابعاد وسيعتری گرفت تا جايی که در سال ھای 
 جلوه ھايی از يک جنبش دانشجويی ٨۶ تا ٨۴

 . نسبتا قابل اتکا را از خود به نمايش گذاشت
شکل گيری وانتشار نشريات متعدد دانشجويی، 
گسترش اعتراضات و اعتصابات به ويژه در 
دانشگاه ھای شيراز و تبريز، برگزاری مراسم 
روز دانشجو در ابعادی سراسری، به چالش 
کشيدن آشکار احمدی نژاد خصوصا در دانشگاه 
پلی تکنيک و نيز طرح وسيع مطالبات صنفی و 
دمکراتيک دانشجويان که بعضا در ارتباطی 
تنگاتنگ با مطالبات برابری طلبانه زنان و در 
ھمراھی با کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 
تجلی می يافت، ھمگی نشانه ھای اميد بخشی از 
سر برافراشتن مجدد جنبش دانشجويی ايران طی 

طی اين سال ھا، .   بود٨٠سال ھای نيمه اول دھه 
نه تنھا سرمايه گذاری جمھوری اسUمی در تبديل 
کردن دانشگاه ھا به حياط خلوت خود با شکست 
مواجه شد، بلکه بارقه ھای اميدی از تولد دوباره 
يک جنبش دانشجويی با سنت ھای ضد استبدادی، 

اما اين .  راديکال و آزادی خواھی را نويد می داد
بارقه ھای اميد فقط چند سالی بر فضای دانشگاه 
ھای کشور تابيد و پيش از آنکه کامU رشد کند، 
با بگير و ببند و پاکسازی وسيع دانشگاه ھا از 
وجود دانشجويان مبارز، آزادی خواه و مترقی 
در دوران احمدی نژاد مجددا در ھاله ای از 

 . سکوت فرو رفت
 که ٨۶سرکوب وسيع اين جنبش در آذر ماه 

عمدتا با دستگيری و شکنجه قريب به اتفاق 
فعاbن جنبش دانشجويی خصوصا فعاbن چپ و 
سوسياليست آن ھمراه بود، ھزينه سنگينی را بر 

به .  جنبش نوپای دانشجويی ايران وارد ساخت
رغم سرکوب ھای عريان دوران احمدی نژاد و 
با وجود تعطيلی تمام نشريات و قلع و قمع تشکل 
ھای دانشجويی که حتا تشکل ھای نيمه دولتی را 
نيز به محاق برد، تحرکات اعتراضی اين جنبش، 

 اما بالنسبه تا ٨۶ تا ٨۴نه در وسعت سال ھای 
تنھا، پس از سرکوب .   ادامه داشت٨٨سال 

خيزش اعتراضی توده ھای مردم ايران در سال 
 بود، که جنبش دانشجويی ايران نيز در  ٨٨

. ورطه سکوت و بی تحرکی محض فرو رفت
سکوتی که تا به امروز ادامه داشته و اکنون نيز 
ھيچ نشانه ای از ترک برداشتن ديوار سکوت و 

 .بی تحرکی اين جنبش مشاھده نمی شود
به رغم وضعيت حاکم بر دانشگاه ھا و جنبش 
دانشجويی ايران، اين پرسش مطرح است که آيا 
وضعيت موجود را بايد تماما به حساب سرکوب، 
دستگيری، پاکسازی و ستاره دار شدن 
دانشجويان در دوران احمدی نژاد گذاشت يا 
عوامل ديگری ھم بوده اند که در ايجاد اين بی 

 تحرکی جنبش دانشجويی نقش داشته اند؟ 
گمان نمی رود کسی بتواند نقش سرکوب و  بگير 
و ببند وسيع فعاbن جنبش دانشجويی در ايجاد 

اما، آيا صرف .  وضعيت موجود را انکار کند
شرايط سرکوب و پاکسازی فعاbن جنبش 
دانشجويی می تواند يگانه دليل بر اين بی تحرکی 
محض جنبش دانشجويی ايران باشد؟ سرکوب 

استمرار بخشيدن به حاکميت فوق ارتجاعی ھمين 
جريانی که با برخورداری .  رژيم منفور  نيست

از مجموعه امکانات مادی و فکری، در فضا 
سازی و توھم پراکنی به نفع حاکميت تا حدودی 
خبره نيز ھست و ھمواره با استفاده از امکانات 
رسانه ای خود در داغ کردن تنور انتخاباتی نقش 
بازی می کند و عمU در روی کار آوردن خاتمی 

اين نيرو ، .  ھا و روحانی ھا نقش موثری دارد
بيش از ھرجا، تا کنون تاثير خود را بر دانشگاه 
ھای کشور گذاشته و تا آنجا که برايش مقدور 
بوده گفتمان ليبرالی و انفعال را در درون جنبش 

 .دانشجويی ايران رشد داده است
اين نيروی اجتماعی در دوران رياست جمھوری 
خاتمی، تحرکات دانشجويی را به نفع خود می 
ديد و از اعتراضات دانشجويی با پيش فرض 
قابل کنترل بودن آن در مسير چانه زنی با قدرت 

اما، ھم اکنون .  فائقه ھيئت حاکمه بھره می گرفت
در .  وضعيت با دوران خاتمی بسيار متفاوت است

وضعيت کنونی که جمھوری اسUمی با مجموعه 
ای از بحران ھای سياسی و اقتصادی ژرف 
مواجه است، دامن زدن به مطالبات دانشجويی 
جھت بھره برداری سياسی، مطلقا برای اين 

در وضعيت .  جريان اجتماعی ممکن نيست
بحرانی موجود، بروز ھرگونه اعتراضات 
دانشجويی نه تنھا برای اين جريان قابل کنترل 
نيست، بلکه بسيار محتمل است که ھر اعتراض 
دانشجويی به سرعت از محيط دانشگاه ھا خارج 
. و در پيوند با توده ھای مردم ايران قرار گيرد
لذا، اين جريان اجتماعی که برآيند آن در گرايش 

تجلی يافته است، در مقطع "  اصUح طلبی"
کنونی به ھمان اندازه خواھان سکوت و آرامش 
گورستانی در دانشگاه ھای کشور است که خامنه 

خواھان آن ھستند و بر آن "  اصولگرايان"ای و 
گرايش غالب دردانشگاه ھا نيز ھم .  تاکيد دارند

اصUح "اکنون تحت تأثير و نفوذ ھمين گفتمان 
ست که مخالف ھرگونه اعتراض جدی   "طلبی

نظير اعتصاب و تجمع و تظاھرات و امثال آن 
 .است و از آن پرھيز می کند

بااينھمه مستثنا از اينکه جنبش دانشجويی ايران 
ھم اکنون در چه وضعيتی بسر می برد، آنچه بايد 
بر آن تاکيد داشت و در جھت ارتقاء آن 
کوشيد،مبارزات دانشجوئی و تأکيد بر پيشينه 

جنبشی آرمان خواه که .  مبارزاتی اين جنبش است
بر بستر مبارزات راديکال، آزادی خواھانه و 
ضد استبدادی خود، ھمواره در پيوند با مطالبات 
توده ھای مردم ايران بوده و از اين منظر در 
ذھنيت کارگران و توده ھای زحمتکش ايران 
جايگاه پر ارزشی را به خود اختصاص داده 

روشن است که سکوت و بی تحرکی .  است
موجود در جنبش دانشجوئی که از چنين پيشينه 
مبارزاتی برخورداربوده است، جنبشی که 
ھمواره با مبارزات کارگران و توده ھای مردم 
ايران ھمگامی داشته و در مواردی نيز پيشتاز 
مبارزات مردم ايران بوده است، پديده ی موقت و 
نا پايداريست که با نخستين جرقه ھای 
اعتراضات توده ای، دچار تغيير و دگرگونی 

 . خواھد شد
ترديدی نيست که پيشگامان جنبش دانشجويی 
ايران با اتکاء به سنت ھای انقUبی و مبارزاتی 
اين جنبش و نيز با اتکاء به نيروی عظيم توده 
ھای دانشجو می توانند با فعاليت درميان 
دانشجويان و سازماندھی آن ھا، سھم خود را در 
 .فروپاشاندن ديوار سکوت و بی تحرکی  اداکنند

 
  



 ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ٩

 
 

٩ 

ی  ازدواج سفيد، زير سلطه
 حکومت دينی

١٠در صفحه   

انتخاب ھمسر، از حمايت قانونی در برابر 
خشونت خانگی از حق سقط جنين برخوردار 

باش در خارج  ھای ھم ھای خانواده نيستند، زوج
ھا با تھديدات و مشکUت  از اين چارچوب

تری، چه از سوی جامعه و چه از سوی  بيش
 .قانون، روبرويند

ھای تاکنونی  جوامع ھمواره در حال تغيير سبک
زندگی و کشف و تجربه قلمروھای جديد و 
متناسب با سطح پيشرفت نيروھای مادی و 

نھاد ازدواج مانند .  اند تحوbت مناسبات اجتماعی
ھای اجتماعی، در طول عمر بشر،  ساير پديده

گفته شد در .  اشکال گوناگونی به خود گرفته است
غرب ھمگام با برخی تحوbت ، قوانين تغيير 

در قوانين .  يافتند و منطبق بر اين تحوbت شدند
ھای قانونی در  تر، حمايت کشورھای پيشرفته

چارچوب ازدواج شرعی و عرفی به اين نوع از 
 .زيستی نيز تعميم يافت ھم

ھنگام قدرت را   رژيمی نابه۵٧در ايران در سال 
اش بسيار  قبضه کرد؛ رژيمی که ھستی

تر از مناسبات اجتماعی حتا آن زمان  مانده عقب
رو، از ھمان ابتدا با تناقضی روبرو  از اين.  بود
ماندگی خود و واقعيات عينی  تناقض عقب:  بود

ی آن  تناقضی که روز به روز بر دامنه.  جامعه
 سال رژيم به جنگی ٣۵در اين .  افزوده شده است

ثمر با برخی مناسبات و روابط اجتماعی دست  بی
اش تنھا از آن رو به  بسياری از قوانين.  يازيد

رسند که حتا پيش از تصويب، نقض  تصويب می
مانده به  ھای دينی عقب تبليغ و تلقين ارزش.  شوند

ای به بار  تر نتيجه ای پيشرفته ذھنيت جامعه
ھا  خواھد زنان را به کنج خانه نياورده است؛ می
کوشد دستاوردھای  شود؛ می براند، موفق نمی

علوم "ھا بزدايد و  نوين علمی را از دانشگاه
ماند؛ ماھواره  را جايگزين کند، ناکام می"  اسUمی

کند تا  اعUم می"  غيراسUمی"و اينترنت را 
رابطه مردم را با جھان خارج قطع کند، 

و خود نيز به ھزارو .  ماند ھايش عقيم می تUش
. کند ھايش اعتراف می يک زبان به ناکامی

اش ھم برای ھيچ يک از نيازھای جامعه  قوانين
 . پاسخی ندارند جز سرکوب و مجازات و تکفير

حق انتخاب شريک زندگی، حق ازدواج يا عدم 
ھيچ .  ست ازدواج، از حقوق اوليه ھر انسانی
ھای خود را  دولت و مذھبی حق ندارد امر و نھی

در سير .  بر زندگی خصوصی مردم تحميل کند
تر  مانده تحوbت اجتماعی، مناسبات و قوانين عقب

جانی، جای خود را به  اند با تمام سخت محکوم
 ساله چنان ٣۵در اين .  تر بدھند مناسبات پيشرفته

شکاف عميقی بين رژيم و جامعه به وجود آمده 
است که سرانجام بايستی اين تناقض به نفع يک 

ی اين کشمکش،  مسلم است برنده.  سو حل شود
 .رژيم نخواھد بود

 
 :زيرنويس

 در زبان white marriageازدواج سفيد يا 
شود که زوجين نه  انگليسی به ازدواجی گفته می

به قصد زندگی مشترک بلکه به دbيل ديگری 
مندی از  مثU نجات فردی از پيگرد، يا بھره(

با ھم ازدواج ...)  مزايای اقتصادی يا اجتماعی و
اما .  کنند و معموb با ھم رابطه جنسی ندارند می

ھای غير شرعی و غير  جايی که ازدواج از آن
معروف "  ازدواج سفيد"عرفی در ايران به نام 

اند، ما نيز در اين مقاله از ھمين نام يا معادل  شده
 .کنيم استفاده می" باشی ھم"ديگر فارسی آن 

ست به قوانين خشن دينی  ی کاملی کجی دھن
ترين روابط  رژيمی که حتا در خصوصی

توان تنھا علت  کند، نمی اجتماعی مردم دخالت می
مشکUت .  ھای اقتصادی جست را در زمينه

اقتصادی از دbيل اصلی کاھش آمار ازدواج، 
افزايش آمار طUق و باb رفتن سن ازدواج 

 .باشند، اما نه لزوما رواج ازدواج سفيد می
شود،  ھا مطرح می علت ديگری که در رسانه

دقيقا ھمان مسايلی است که در الگوی رواج اين 
ازدواج در غرب نيز شاھديم؛ يعنی رشد 
سکوbريسم، ورود زنان به بازار کار، کسب 
استقUل اقتصادی و افزايش آگاھی زنان به حقوق 

 .خود
ھای رژيم از ھنگام کسب  به رغم تمامی تUش

کردن جامعه و تبليغ و "  اسUمی"قدرت برای 
ھای دينی در اذھان مردم، به ويژه  تلقين ارزش

کودکان و نوجوانان، امروز شاھديم که نه تنھا از 
مطلوب خود به دوراست، بلکه "  جامعه اسUمی"

جدايی دين از دولت به خواست بخش عظيمی از 
خواستی که نزد بسياری .  مردم تبديل شده است

شايد به اين صورت فرموله نشود، اما در 
رفتارھای روزمره مردم، متعلق به ھر طبقه و 

چون  ھايی ھم جلوه.  يابد قشر و سنی بازتاب می
پوشش و ظاھر دختران و پسران، مخالفت با 

گذاران  اعتنايی به تأکيد قانون تفکيک جنسيتی، بی
ی زن و مرد پيش از ازدواج،  در عدم رابطه

تحقير اشکال ديگر ازدواج اسUمی نظير صيغه، 
و اين .  ھای دينی سردمداران رژيم تمسخر آموزه

ھای گاه سنگينی که در  ھمه با وجود مجازات
 .صورت دستگيری در انتظار متخلفان است

از سوی ديگر جايگاه اجتماعی زن با کسب 
او از انسانی .  شود استقUل اقتصادی متحول می

خانواده به انسانی با "  آور نان"متکی به مرد يا 
" ی آقاباbسر سايه"نياز به  استقUل مالی و بی

او  حقوق انسانی و مدنی خود و .  شود تبديل می
. کند ھا را طلب می گيری سھمی برابر در تصميم

گردد  به آسانی تسليم خشونت جسمی و روانی نمی
و در صورت عدم رضايت از رابطه آن را 

 .گسلد می
گاه ديگر در آغاز زندگی زناشويی در ايران،  گره

طبق اين قوانين، زنان .  قوانين مدنی موجود است
از حق طUق، حق حضانت کودک، حق سفر، 
حق کار و بسياری ديگر از حقوق مدنی خود به 
. اند ويژه در چارچوب قوانين خانواده محروم

مردان نيز در آغاز تشکيل خانواده با 
ھايی  ھای متعددی روبرويند؛ دشواری دشواری

چون داشتن درآمد مکفی، يافتن مسکن مناسب،  ھم
ھای عروسی و  توافق بر سر مھريه و ھزينه

 . ھای گوناگون شرط و شروط
در شرايطی که قانون از حقوق افراد در خانواده 

کند، بلکه خود مشوق و مروج  نه تنھا دفاع نمی
ھاست، تنھا راھی که  بسياری از ناھنجاری

ماند پرھيز از تن دادن به اين قوانين و تجربه  می
ھا  برخی از اين زوج.  در قلمروھای جديد است

در ايران نيز .  اعتقادی به ازدواج شرعی ندارند
ای  ازدواج عرفی، يعنی تنھا ثبت ازدواج در اداره

ای نيز نه اعتقادی به  عده.  رسمی، ميسر نيست
ازدواج شرعی و نه تمايلی به ازدواج عرفی 

 .اند بنابراين اين راه سوم را برگزيده. دارند
باش با قوانين موجود در تناقض و  ی ھم خانواده

در .  شوند در صورت کشف، زوج مجازات می
ای که به ويژه زنان حتا در چارچوب  جامعه

قوانين و ھنجارھای اجتماعی غالب از حق 

اما در غرب، اين نوع از زندگی مشترک .  است
بنابراين شايد .  ھاست که رواج يافته است دھه

رجوع به علل رواج آن در غرب تا حدی 
 .گر علل اين پديده در ايران نيز باشد توضيح

در غرب با ورود گسترده زنان به بازار کار 
ويژه در دوران جنگ جھانی دوم و پس از آن،  به

وابستگی زنان به مردان با کسب استقUل 
گام با آن، از سويی  ھم.  تر شد کم اقتصادی ھر چه

بر اثر تغييرات اجتماعی و سکوbرتر شدن 
ھای  جامعه، کنترل دولت و کليسا بر جنبه

خصوصی زندگی شھروندان به ويژه بر بدن، 
از .  سکسوآليته و فرزندآوری زنان تضعيف شد
ھای  سوی ديگر، گسترش و تعميق ريشه

 آگاھی ھر ٧٠ و ۶٠ھای  ھای زنان در دھه جنبش
. تر زنان به حقوق خود را به دنبال آورد چه بيش

مجموعه اين عوامل موجب شد زنان و مردان 
زيستی به  ھای ديگری از ھم درصدد يافتن شکل

ی شصت،  در دھه.  جز ازدواج رسمی برآيند
باش به عنوان مثال در  ھای ھم تعداد خانواده
.  ھزار بود۴۵٠ی آمريکا در حدود  اياbت متحده

ی ھم باش از ديدگاه  در آن دوران، خانواده
ھنجارھای اجتماعی غالب، مذھب و قانون، 

اما طی زمان و .   شد نوعی ناھنجاری شمرده می
با گسترش و تعميق تحوbت اجتماعی اين ديدگاه 

 رشد اين پديده ٩٠ی  در ميانه دھه.  تغيير يافت
ھای ھم باش  شدت يافت به حدی که تعداد خانواده

/  ۵ در آمريکا به ٢٠١١در سال   ميليون نفر ٧ 
ناگفته نماند برخی نيز اين شکل از خانواده .  رسيد

به ھر .  را به دbيل مالياتی يا اقتصادی برگزيدند
باش در اجتماع به  ی ھم رو، طی زمان، خانواده

امری پذيرفته شده تبديل شد و گرچه مذھب 
چنان با اين نوع از خانواده مخالف است، اما  ھم

گام بااين  قانون در بسياری از کشورھا ھم
امروزه در اکثر کشورھای .  تحوbت تغيير يافت

ھای مورد  باش يکی از شکل ی ھم غربی خانواده
 .شود پذيرش و قانونی خانواده شمرده می

تعدادی در توضيح علت رواج اين پديده در 
ايران، بر علل اقتصادی، يعنی مشکUت مالی، 

ھای  بيکاری، ھزينه باbی مسکن، ھزينه
کمرشکن ازدواج و تشکيل خانواده انگشت 

اين علت در کاھش ازدواج و افزايش .  گذارند می
 .طUق تأثير قطعی دارد
، مقايسه آمار "خانه ملت"به گزارش سايت 

ھا  دھد رشد ازدواج  نشان می٩٢ تا ٩١ھای  سال
. درصدی روبرو بوده است  -۶ /  ٧با يک کاھش 
در روستاھا )  شايد برخUف انتظار(اين آمار 

/  ٩تر است و به رشد منفی  وخيم  درصد ٢۶ 
در برابر کاھش نرخ ازدواج در فاصله .  رسد می
/  ۴، با افزايش ٩٢ تا ٩١ھای  سال  درصدی ٣ 

 ١٨طبق اين آمار در ھر ساعت . طUق روبروييم
 . گيرند نفر طUق می

با توجه به آمار، دشواری طUق، به ويژه برای 
. تواند از علل رواج ازدواج سفيد باشد زنان، می
جايی که ازدواج سفيد نه تنھا به مقابله با  اما از آن

رود، بلکه  ھنجارھای اجتماعی غالب می

١٢از صفحه   
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١١درصفحه   

 .دريافت شھريه يا وجوه اجباری را ندارد
:  نوع مدرسه دولتی وجود دارد۵در ايران 

مدرسه عادی دولتی، نمونه دولتی،ھيئت امنائی، 
 نوع مدرسه دولتی، تنھا ۵از ميان . شاھد و سمپاد

در مدارس عادی دولتی است که طبق تأکيدات 
مسئولين ريز و درشت آموزش و پرورش، 

مدارس سمپاد .  دريافت شھريه غير قانونی است
طبق مصوبه دولت )  استعدادھای درخشان(
 ھزار تومان ٩٠٠ ميليون و ۴توانند تا سقف  می

البته اين تازه آغاز کار .  شھريه دريافت کنند
 ٩٢در خبری به تاريخ ارديبھشت سال .  است

آموزان مدارس  شماری از دانش:  آمده است
اند، در  ھا گفته تيزھوشان بوشھر و والدين آن

آستانه پايان امتحانات خرداد ماه، مسئوbن 
 ۵٠٠مدرسه شرط دادن کارنامه را پرداخت 

مدارس شاھد، .  اند ھزار تومان عنوان کرده
ھای  ی فرزندان خانواده ظاھرا مدارس ويژه

"باز جان"، "شاھد" " جھادگر و رزمنده بسيجی" 
 شھريه رسمی مقطع ابتدايی ٩٢در سال .  است

 ھزار تومان، در مقطع ٣۵٠ تا ٢٢٠حداقل 
 ھزار تومان و در مقطع ۴٠٠ تا ٢۵٠راھنمايی 

 ھزار تومان ۵٠٠ تا ٣٠٠متوسطه و ھنرستان 
البته ھم به جز فرزندان اين .  اعUم شده بود

ای را ھم ثبت  آموزان غير سھميه ھا، دانش خانواده
تری بپردازند و  ھای بيش کند که بايد شھريه نام می

 تعدادشان چند برابر ٩٢بنا به گزارشی در بھمن 
 .ای است آموزان سھيمه تعداد دانش

ای  يکی ديگر از انواع مدارس دولتی شھريه
 ٧اين مدارس تقريبا .  مدارس ھيئت امنايی است

سال است با ھدف کاھش از تعداد مدارس عادی 
يعنی در راستای (ای  و افزايش مدارس شھريه

به وجود )  سازی آموزش و پرورش خصوصی
 دبير کل شورای عالی ٨٧در دی ماه .  آمدند

نامه توسعه  آموزش و پرورش از تصويب آيين
وی اعUم کرد .  خبر داد"  ھای مردمی مشارکت"

توانند به پيشنھاد  مدارس دولتی واجد شرايط می
شورای مدرسه و تأييد شورای آموزش و پرورش 
شھرستان يا منطقه به صورت ھيئت امنايی اداره 

ھيئت امنای اين مدارس موظفند بودجه و .  شوند
اعتبارات ساbنه را بررسی و تصويب کنند و 

جذب "منابع و اعتبارات مورد نياز مدرسه را با 
ھا و ھدايا از اشخاص حقيقی و  و قبول کمک

 .تأمين کنند" حقوقی به صورت نقدی و غير نقدی
: خوانيم بخشی از يک گزارش را با ھم می

اند تبديل مدارس دولتی عادی به  مسئولين مدعی"
مدارس خاص، بر اساس درخواست اوليا و 

ھا اصرار خاصی در  مربيان مدارس است و آن
آموزی در يکی از  پدر دانش.  اين باره ندارند

 تھران در سال ۵ھای دخترانه منطقه  دبيرستان
 سال گذشته در اين ٢فرزندم :  گويد  می٩٢

خواند و امسال پس از شروع  دبيرستان درس می
باره اعUم شد اين دبيرستان به  سال تحصيلی يک

 ۶۵٠ھيأت امنايی تبديل شده است و بايد مبلغ 
قبول اين .  ھزار تومان شھريه پرداخت کنيد
آموزان قدری  ماجرا برای پدران و مادران دانش

شبه  سخت بود که بدون افزايش سطح کيفی، يک
شود و ما بايد در  دبيرستان ھيأت امنايی می

 مورد به دريافت وجه بابت کUس فوق ٢۵٣
با توجه به وجود بيش از .  شود برنامه مربوط می

آموز در ايران و به رغم   ميليون دانش١٢
 مورد ٩۴۴گزارشات و اخبار متعدد، تنھا 

شکايت از تخلف در دريافت شھريه يا وجوه 
 .باور کردن آن با شماست. مختلف وجود دارد

مدرسه :  در ايران دو نوع مدرسه وجود دارد
مدارس دولتی نيز .  دولتی و مدرسه غيردولتی

مدارس عادی :  شوند  دسته تقسيم می۵خود به 
. دولتی، نمونه دولتی،ھيئت امنائی، شاھد و سمپاد
سقف شھريه مدارس غير دولتی را نيز آموزش و 

 .کند پرورش تعيين می
خرداد ماه، اسفنديار چھاربند، مدير کل آموزش و 

 درصدی شھريه ٢۶پرورش تھران از رشد 
وند، مدير کل  زينی.  مدارس غيرانتفاعی خبر داد

کند، الگوی  سازمان مدارس غير دولتی ادعا می
جديد تعيين شھريه تا حدودی دست مديران را در 

 .ھای اضافی بسته است دريافت ھزينه
يکی از مديران دبيرستان غيردولتی منطقه يک 

 ميليون تومان ١۵ای در حدود  که شھريه
ای در تير ماه از الگوی  گيرد، در مصاحبه می

جديد تعيين شھريه اين دسته از مدارس انتقاد 
گويد شھريه مصوبه آموزش و  کند و می می

ھای اجرايی و  پرورش به ھيچ عنوان با برنامه
بعد ھم اعUم .  فوق برنامه ما ھمخوانی ندارد

"کند می ما مجبوريم چک شھريه مصوب را به : 
پس از .  ھنگام ثبت نام از والدين دريافت کنيم

مھر ماه انجمن اوليا و مربيان تشکيل جلسه 
ھای تمام شده را در  دھد و فھرست ھزينه می

اختيار والدين قرار داده و از طريق انجمن اوليا و 
ھا را در طول سال  التفاوت ھزينه مربيان مابه

کند ما  البته اضافه می."  کنيم تحصيلی دريافت می
ھا با  گيريم بلکه آن از کسی به اجبار پول نمی

ھا  اقدام به پرداخت ساير ھزينه"  رضايت کامل"
والدين .  ست و البته اين قانونی!  کنند می
ساير "آموزان مدارس غيردولتی نيز  دانش
را طبق مصوبه انجمن اوليا و مربيان "  ھا ھزينه

 .پردازند اجباراً داوطلبانه می
در مدارس دولتی ھم انجمن اوليا و مربيان وجود 

از جمله اھداف اين انجمن که در سال .  دارد
 به ثبت رسيد، جلب مشارکت مردمی ١٣۴۶

برای کمک به تربيت عمومی نونھاbن و 
اما امروزه به گواھی .  نوجوانان عنوان شده است

اوليا و به اعتراف مسئولين اين انجمن تنھا 
ست برای دريافت پول از والدين به  ابزاری
به "  مشارکت مردمی"ھای گوناگون و  بھانه
ھايی  پول.  تبديل شده است"  مشارکت مالی مردم"

که ظاھرا آموزش و پرورش رسماً به تصويب 
نرسانده، اما دريافت آن را به عھده انجمن اوليا و 

ھای مختلف مردم به  مربيان گذاشته و به شکايت
ھا  گذارد چون آن ھای اضافی وقعی نمی اين ھزينه

را مصوبه انجمن اوليا و مربيان و قانونی 
 .داند می

توانند  اگر مدارس غيردولتی طبق قانون می
ھر  چند ميزان مبالغ (شھريه دريافت کنند 

تر  دريافتی تحت عناوين مختلف، ھمه ساله بيش
از سقف تعيين شده توسط آموزش و پرورش 

ھا حق  مدارس دولتی حداقل يک نوع از آن)  است

شھريه نيست، کمک 
 ی اجباری است داوطلبانه

 
ام  ترين مسأله اين است که اصل سی ببينيد، ساده"

دولت موظف است «گويد  قانون اساسی که می
وسائل آموزش و پرورش رايگان را برای ھمه 
ملت تا پايان دوره متوسطه فراھم سازد و وسائل 
تحصيUت عالی را تا سر حد خودكفائی كشور به 

امروز در مدارس ...  »طور رايگان گسترش دھد
گيرند، حاb اسمش  دولتی ھم از مردم شھريه می

دوم، عدالت در .  گذارند را چيزھای مختلف می
شود يک  نمی.  آموزش ھم رعايت نشده است

ای مدارس دولتی بروند که در سال گذشته  عده
ھای  ديديم به خاطر آتش گرفتن بخاری

غيراستانداردش چه بUيی سر عزيزان مردم آمد، 
ای مدارسی بروند که شھريه ھر سال  و يک عده
... اش بيش از بيست ميليون تومان است تحصيلی

ببينيد، يکی از کارکردھای آموزش و پرورش 
حاb ھمين ...  بايد مبارزه با شکاف طبقاتی باشد

آموزش و پرورش خودش طبقاتی و عامل شکاف 
 ."طبقاتی شده است

اگر حدس زديد اين سخنان کيست؟ خير، از 
ی آقای روحانی  مصاحبه.  مخالفان رژيم نيست

 خرداد ١٣کانديدای رياست جمھوری در تاريخ 
 . است" آفتاب" با ١٣٩٢
ھايی ھستند که ھمه مردم  ھای فوق واقعيت گفته
دانند و ھر ساله با فرا رسيدن فصل ثبت نام  می

حال ببينيم پس از .  کنند مدارس از نو تجربه می
گذشت يک سال و اندی از انتخاب آقای روحانی، 

روندی که مدارس را به يک نھاد انتفاعی، "
" خودگران و بنگاه اقتصادی تبديل کرده است

 .شده است" اصUح"چگونه 
 ميليون ١٢ در حدود ٩٢  –  ٩٣در سال تحصيلی 

طبق .   ھزار نفر ثبت نام کرده بودند٢۴٢و 
 ١ ھزار تا ۶٠٠ ميليون و ١آخرين آمار بين 

ميليون و ھشتصدھزار نفر در مدارس غير دولتی 
ثبت نام .  درس خوانده و بقيه در مدارس دولتی

 برای ٩٣  –  ٩۴آموزان برای سال تحصيلی  دانش
ھای باbتر  کUس اول از اول خرداد و برای سال

از نيمه دوم خرداد آغاز شد و تا نيمه اول تير ماه 
بنا به خبرھای تاکنونی تعداد .  ادامه داشت

شايد با رشد  (٩٢آموزان در ھمان حد سال  دانش
اندکی پس از آغاز ثبت نام، .  است)   درصدی٣

" تخلف"اخبار و گزارشات متعددی در مورد 
مدارس غيردولتی و دولتی در دريافت شھريه يا 

ھای مصوب آموزش و پرورش در  شھريه
، پس از پايان ٩٣البته در مرداد ماه .  ھا آمد رسانه

مھلت ثبت نام، معاون آموزشی متوسطه وزارت 
 ٢آموزش و پرورش، علی زرافشان، از دريافت 

 مورد شکايت در مدارس دولتی و ٣۴٢ھزار و 
از . دھد  مورد در مدارس غيردولتی خبر می١٧٩

 مورد به ۶٩١ھا، تنھا  مجموع اين شکايت
ھای مردمی به ھنگام ثبت نام و  دريافت کمک

٩از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 



 ١١ ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ١١

١٠از صفحه   

 شھريه نيست، 
 ی اجباری است کمک داوطلبانه

اند که رقم زيادی  سرانه مدارس ابUغ کرده
تری را  نيست، اما اميدواريم بتوانيم رقم بيش
تسنيم .  دريافت کرده و آن را به مدارس ابUغ کنيم

ی سال تحصيلی اعتباری  دھد در آستانه خبر می
 ميليارد تومان به عنوان سرانه به ۵٠معادل 

 .حساب مدارس واريز شد
از ميان اين خبرھای ضد و نقيض متوجه 

 ميليارد تومان وعده است و ١٢٠شويم،  می
 ميليارد باشد که آن ھم قرار ٣٠احتمال دارد، 

 ميلياردی ۵٠.  است در اختيار مدارس قرار گيرد
صحت "  واريز شد"کند  که تسنيم گزارش می

ی  اگر صحت ھم داشته باشد، به گفته.  ندارد
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به 

کل بودجه وزارت آموزش و " تير ماه، ١۶تاريخ 
 ھزار ميليارد ٢١ بالغ بر ٩٣پرورش در سال 

 درصد ٩٨تومان است که از اين مبلغ بيش از 
صرف حقوق و مزايای کارکنان و معلمان اين 

 ميليارد تومان ۴٠٠شود که فقط  خانه می وزارت
 ميليارد ۵٠کU .  ماند و مشکUت فراوان باقی می

تومان سرانه مدارس در کشور است که شايد به 
 ھزار تومان ھم نرسد و پول ٢٠٠ای  ھر مدرسه

پس ."  شود کاغذ کپی اين مدارس نيز نمی
شود در کار نيست  ای آن گونه که تبليغ می سرانه

ھای مدارس را  و مديران باز ھم امسال بايد ھزينه
اجبارا داوطلبانه "  ھای مردمی کمک"از محل 
 .تأمين کنند

. به ابتدای مقاله برگرديم و مصاحبه روحانی
ھای  برنامه"روحانی در پاسخ به اين سؤال که 
: گويد می"  شما برای حل اين مشکUت چيست؟

اقدام عاجلی که بايد در زمينه آموزش و "
پرورش صورت گيرد، اصUح روندی است که 
مدارس را به يک نھاد انتفاعی، خودگردان و 

به اين معنا که .  بنگاه اقتصادی تبديل کرده است
ی آب و برق و گاز و کاغذ مصرفی  حتا ھزينه

وی پس از ذکر ."  مدارس با اوليا بايد تأمين کنند
دانند، به  اين بديھيات که ھمه مردم بھتر می

پردازد تا نشان دھد که راه حلی  گويی می دراز
اگر سخنان وی را خUصه کنيم، حاصل .  ندارد

"شود چنين می آموزش و پرورش جای ھزينه : 
ھا بايد پول و اعتبار کافی  دولت.  کردن است

مشکل ما اکنون ...  برای ھزينه کردن داشته باشند
اين است که رشد اقتصادی کشور منفی شده و 
اصUً پول کافی برای برآوردن نيازھای اوليه 
مثل دارو ھم وجود ندارد، چه رسد به آموزش و 

..... گذاری بلند مدت پرورش به عنوان سرمايه
تر  ای که فقط دنبال دادن اعتبارات بيش ھر برنامه

باشد بدون نجات اقتصادی کشور ظاھرسازی 
 ."است

اگر درست فھميده باشيم، يعنی اقتصاد رونق 

. گيرد تا دولت پول برای ھزينه کردن داشته باشد
طی اين يک سال و اندی که از دوران رياست 
جمھوری روحانی گذشته، اقتصاد که رونق 
نگرفته، ھيچ بر رکود و تورم نيز افزوده شده 
است، يعنی دولت، حداقل امسال ھم پول ندارد تا 

اگر دولت پول ندارد که خرج آموزش .  ھزينه کند
ھای  و پرورش کند، پس چرا ھر سال بر بودجه

شود؟  ھای نظامی و روحانيت افزوده می دستگاه
چرا آموزش و پرورش استخدام روحانيون را در 

دھد؟ و ھزاران چرای  دستور کار خود قرار می
 .ديگر

ی ديگری  به جز اين سؤاbت، واقعيت ناگفته
داری ايران دچار يک  سيستم سرمايه.  وجود دارند

اندازی ھم  تورمی است و چشم  –بحران رکودی 
اين بحران حتا با .  برای خروج از آن وجود ندارد

ھا و بازگشت درآمد نفت نيز رفع  رفع تحريم
ھای  از سوی ديگر اجرای سياست.  شود نمی

روحانی .   نئوليبرالی، بر ابعاد آن افزوده است
گويد که در مدل اقتصادی نئوليبرالی، يعنی  نمی

ھمان سياست اقتصادی که وی و کل رژيم 
بخشی به اجرايش ھستند،  مشتاقانه در صدد شتاب

ھای  اصوb قرار نيست دولت ھزينه
مانند آموزش و "  ھای بلندمدتی گذاری سرمايه"

اين بخش مانند بسياری از .  پرورش را بپردازد
خدمات اجتماعی ديگر بايد به بخش خصوصی 

به ھمين دليل بر تعداد مدارس غير .  واگذار شود
به ھمين دليل تحت .  شود انتفاعی افزوده می

، ساbنه تعداد ھر "ھای مردمی مشارکت"عنوان 
تری از مدارس رايگان دولتی به جای  چه بيش

بگير  مانده از گذشته، به مدارس دولتی شھريه
به يک کUم، مدارس بايستی در .  شوند تبديل می

نھاد انتفاعی، خودگردان و بنگاه "اين سياست به 
ی حيات  تبديل شوند و با ادامه"  اقتصادی

جمھوری اسUمی و اجرای کامل اين سياست 
اين ھمه در حالی که از يک .  تبديل نيز خواھند

سو، سال به سال بر گرانی و تورم و بيکاری 
شود و از سوی ديگر، دستمزدھای  افزوده می

کارگران و زحمتکشان ھيچ گاه متناسب با سطح 
در اين ميان، تنھا .  روند افزايش تورم، باb نمی

ھا باقی  ای که برای برخی از خانواده چاره
ھا به قيمت زدن از  ماند تأمين اين ھزينه می

ھای کاbھای اساسی ديگر، يا ترک  ھزينه
 .تحصيل فرزندان و پيوستن به کودکان کار

مبارزه توده .  راه حل ديگری نيز وجود دارد
مردم زحمتکش برای سرنگونی جمھوری 
اسUمی، برچيدن مدارس خصوصی، آموزش 
رايگان و اجباری تاپايان دوره متوسطه و بھر 
مندی تمام دانش آموزان به ھزينه دولت ازغذا، 

 .پوشاک، وسايل تحصيل و اياب و ذھاب

 ."مدرسه دولتی شھريه بپردازيم
اند که در دھه  مدارس نمونه دولتی، مدارسی

وزارت آموزش و .   به وجود آمدند١٣٧٠
(نمونه"ھا مجوز  پرورش به آن از نظر کيفيت " 
اين مدارس آزمون .  داد می)  برتر آموزشی
آموزان  يعنی از ھمان ابتدا، دانش.  ورودی دارند

بودن خود "  نمونه"کنند و به  بھتر را گزين می
ھا و  دھند و حاصل زحمت خانواده ادامه می

ھای باb و پذيرش در  آموزان در کسب معدل دانش
امتحان ورودی را با دريافت شھريه به جيب خود 

 .ريزند می
شايد ھمين اشارات کافی باشد تا نشان دھند که 
نظام آموزش و پرورش ايران بی سر و صدا 

ی  اين بخش را با گفته.  خصوصی شده است
 خرداد ١١اسفنديار چھاربند، در نشست خبری 

دريافت شھريه در مدارس : "بريم  به پايان می٩٣
در .  نمونه دولتی و ھيات امنايی ھم قانونی است

حال حاضر مدارسی که غير از مدارس دولتی 
عادی شھريه دريافت نکنند غير متعارف است و 
تنھا تعداد محدودی مدارس دولتی عادی است که 

 ".نبايد شھريه دريافت کنند
تنھا تعداد محدودی مدارس دولتی عادی "بله 

گرچه آنان ."  است که نبايد شھريه دريافت کنند
ھای مختلف  ھای مختلف و در فرصت نيز به بھانه

در طول سال تحصيلی، وجوه اجبارا داوطلبانه 
ھای بسياری خود اين  خانواده.  کنند را دريافت می
اند و نيازی به ذکر گزارشات  را تجربه کرده

متعدد درباره دريافت وجوه مختلف در مدارس 
عادی از ھنگام ثبت نام گرفته تا پايان سال و  

 .ی آخر سال نيست دادن کارنامه
مسئولين آموزش و پرورش دريافت وجوھی غير 

و "  غيرقانونی"از وجوه رسما اعUم شده را 
از آن سو، مديران مدارس .  نامند می"  تخلف"
ای ندارند زيرا بايد به نوعی  گويند چاره می

در خبری .  ھای جاری مدرسه را بپردازند ھزينه
 آمده است، با آن که فانی وزير ٩٣در خرداد 

 ميليارد ۵٠آموزش و پرورش از احتمال واريز 
تومان به عنوان سرانه مدارس پيش از شروع 

 خبر داده است، دو سال ٩٢  –  ٩٣سال تحصيلی 
خانه به  است که ھيچ مبلغی از سوی اين وزارت

 .حساب مدارس واريز نشده است
 آمده است، به گفته ٩٣ ارديبھشت ٣در خبرھای 

وحيد کيارشی، معاون پشتيبانی و توسعه وزارت 
ھای گذشته سرانه  آموزش و پرورش، در سال

مدارس در قالب بودجه آموزش و پرورش 
يافت؛ اما از سال گذشته اين رديف  اختصاص می

بودجه جدا شد اما تخصيص مطلوب نداشت که 
 ميليارد تومان ١٢٠خوشبختانه در سال جاری 

تحت يک رديف مستقل برای سرانه مدارس 
اختصاص يافته است که به صورت کامU مستقل 

در مرداد ماه .  گيرد در اختيار مدارس قرار می
سيد محمد بطحايی، قائم مقام وزير آموزش و 

 ميليارد تومان را برای ٣٠تاکنون :  پرورش گفت



 ۶٧٧ شماره  ٩٣نيمه دوم  شھريور     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسOمی 

١٢ 

٩درصفحه   

يا "*  ازدواج سفيد"ای که در ايران به  پديده
موسوم شده است، در واقع زندگی "  باشی ھم"

مشترک يک زوج، بدون انجام مراسم شرعی يا 
رو که زوج  از اين"  ازدواج. "روال قانونی است
چون زن و شوھر با ھم زندگی  زير يک سقف ھم

رو که در جايی ثبت  از آن"  سفيد"کنند و  می
 .شود نمی

بديھی است که آماری در اين زمينه در دسترس 
کوشند  ھا و کارشناسان رژيم نيز می رسانه.  نيست
يا "  خانگی ھم"جا، ھنگام بحث درباره  جا و آن اين

به آن اشاره کنند، تا "  ھای مجردی خانه"افزايش 
. تر از واقعيت موجود جلوه دھند ابعاد آن را کم

باش، يکی از انواع  ی ھم اما در واقعيت خانواده
 .زندگی مشترک يک زوج است

زيستی ھنوز ابعاد وسيعی به  گرچه اين نوع ھم
خود نگرفته، اما تا بدان حد رسيده که 

 شھريور، ١۵.  مردان را به اعتراف وادارد دولت
مدير کل امور اجتماعی و فرھنگی و استانداری 

اعتUی خانواده "طرحی با نام :  تھران اعUم کرد
ھای سفيد در  برای مقابله با ازدواج"  پايدار

اين پديده تنھا  .  دستور کار دولت قرار گرفته است
در .  محدود به تھران يا شھرھای بزرگ ھم نيست

امام جمعه :  خوانيم  شھريور، می٢٢اخبار روز 
ھای مجردی  افزايش خانه"دھدشت نيز از 

ابراز نگرانی "  دختران و پسران در کھگيلويه
دولت فکری به حال تسھيل در "کرده و خواسته 

تأثير اين طرح و .  بکند"  امر ازدواج جوانان
ھای مربوط به تشويق جوانان به  ساير طرح

ازدواج و تشکيل خانواده، با توجه به مشکUت 
اصلی روياروی ازدواج، زندگی مشترک و 
 .احيانا طUق، بايد در جای ديگری بررسی شود

با آن که در اکثر موارد اين زنان و مردان با 
اطUع خانواده و دوستان نزديک وارد چنين 

شوند، اما به دليل ھنجارھای  ای می رابطه
اجتماعی غالب بر جامعه و حاکميت جمھوری 

اش از اعUم آشکار و  اسUمی و قوانين دينی
به اين ترتيب، .  کنند رسمی آن خودداری می

آوری زنان و  تحقيق درباره دامنه و علل روی
زيستی دشوار  مردان در ايران به اين نوع از ھم

ھای  نامUه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://71.18.168.251/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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بر    مردادماه، از کانال تلويزيونی ديدگاه١٠ اوت، ١برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از 
ساعات پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی .پخش ميشود (Yahsat)روی ماھواره ياه ست 

:بدين قرار است  
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، م�ي�ت�وان�ي�د از ط�ري�ق آدرس اي�ن�ت�رن�ت�ی س�اي�ت 
و جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دم�ک�راس�ی ش�وراي�ی را    ديدگاه

 : مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

 
:مشخصات ماھوارھای کانال تلويزيون ديدگاه  

  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست
۵ / ۶:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پو�ريزاسيون -١١٧۶۵:فرکانس  

٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  
 

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی
1500 Copenhagen V-Denmark 

  

 ی حکومت دينی ازدواج سفيد، زير سلطه


