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نگرانی ھای خامنه ای و دادن 
 چک سفيد به سپاه پاسداران

 
سخنرانی خامنه ای در ديدار با فرماندھان سپاه 
پاسداران از جمله سخنرانی ھای او در ھفته ھای 
اخير بود که به نوعی بازتاب دھنده التھاب و 
نگرانی ھای خامنه ای از وضعيت جمھوری 
اس:می و کل نظام در موقعيت کنونی و دوران 

او در ھمين سخنرانی که .  پس از مرگش است
 شھريور در جمع فرماندھان ٢۵روز چھارشنبه 

آن ھا :  سپاه برای آنان موعظه کرد، آشکارا گفت
منتظر نشسته اند و وعده می دھند که ]  دشمنان[

ده سال بعد، ايران، آن ايران نيست و ديگران ھم 
نبايد گذاشت اين فکر و اين اميد !  کاری نميکنند

شيطانی در دل دشمن پا بگيرد؛ بايد آنچنان پايه 
ھای ھای انق:ب و فکر انق:بی در اين جا 
مستحکم باشد که مردن و زنده بودن اين و آن و 
زيد و عمرو، تاثيری در حرکت انق:بی اين 

 .کشور نگذارد
 شھريور ١٨خامنه ای پيش از اين در سخنرانی 

خود نيز با ورود به موضوع نظارت استصوابی 
: شورای نگھبان و با تاکيد بر اين امر که

نظارت شورای نگھبان، استصوابی است و "
شورای نگھبان مراقبت می کند که اگر به علت 
برخی کوتاھی ھا، افراد بی ص:حيت به عنوان 
نامزد وارد عرصه انتخابات شده اند، جلويش را 

، به شکل ديگری نگرانی خود را از “بگيرد
روند سياسی جامعه و احيانا بھم خوردن توازن 

ھای رقيب درمجلس خبرگان در   قوا به نفع جناح
 .اسفند ماه سال جاری بيان کرد

رھبر جمھوری اس:می که بقا و استمرار 
حکومت خود را در استبداد مطلقه و`يت فقيه و 
مجموعه نھادھای انتصابی خود می داند، از ھم 
اکنون با دادن اختيارات بی حد و حصر به 
نھادھای انتصابی زير مجموعه خود بر اين ت:ش 

حکومت "است تا به زعم خود اجازه ندھد 
 . تبديل شود" اس:می به جمھوری اس:می

بر کسی پوشيده نيست است، که از ميان مجموعه 
ارگان ھای نظام جمھوری اس:می، دستگاه 
قضايی، شورای نگھبان و سپاه پاسداران از جمله 
کليدی ترين نھادھای حکومتی ھستند که مستقيما 

افراد و .  زير نظر خامنه ای فعاليت می کنند
مسئو`ن اين نھادھا نه تنھا جملگی از طرف 

ھای صنفی فرھنگيان در  شورای مرکزی تشکل 
ای به مناسبت آغاز سال  روزھای گذشته بيانيه
ای که بار ديگر  بيانيه.  تحصيلی انتشار داد

ھای اين تشکل صنفی برای  ھا و ناتوانی ضعف
ھای معلمان و رھبری جنبش  پيگيری خواست

 .ھا را به عيان آشکار ساخت اعتراضی آن
شورای مرکزی در اين بيانيه ضمن بيان 

تدبير و "ھای معلمان، از دولت  ترين خواست مھم
شکوه کرد و با حسرت و افسوس نوشت که "  اميد

را نااميد )  و البته نه نويسندگان بيانيه(معلمان 
که در دو سال اخير، نه تنھا  از اين.  کرده است

اقدامی در جھت رفع فضای امنيتی، بھبود فضا و 
کيفيت آموزشی و معيشت معلمان نشده که بدتر 

شکوه از اين که معلمانی .  از گذشته نيز شده است
را که به ستوه آمده و دست به اعتراضات 

اند به حراست و نھادھای امنيتی  زده"  قانونی"
در .  اند احضار کرده و سپس بازداشت کرده

نھايت نيز شورای مرکزی از معلمان خواست 
کوشش بيشتری برای انجام وظايف شغلی خود 
نشان داده و در اعتراض به بازداشت ھمکاران و 
فعالين صنفی، اولين ھفته آغاز سال تحصيلی را 

اين !!  در مدارس حاضر شوند"  لباس سياه"با 
ی تدبير شورای مرکزی، شورايی که  است ھمه

! ادعای رھبری جنبش اعتراضی معلمان را دارد
ھای  ھايی که بعضی از تشکل شورای تشکل

تاثيرگذار آن وقتی با حرکت مستقل معلمان در 
دی و بھمن ماه سال گذشته روبرو شدند در ابتدا 

بعد ھم گفتند بايد اين .  حتا به تخطئه آن پرداختند
که تحت  دار باشد، يعنی اين اعتراضات شناسنامه

رھبری و سياست اع:م شده از سوی اين تشکل 
 .باشد

ھای يکی به نعل  البته اين تنھا مورد از سياست
حداقل در طول .  يکی به ميخ اين تشکل نيست

 گرانی که مرعوب طبقه کارگرند  ارعاب
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٠٢شماره    ٩۴نيمه  اول مھر  –سال سی و ھفتم 

ای برای حفاظت از مرزھا  ھای اروپايی تدابير ويژه دولت.  اند مرزھای امن اروپايی ناامن شده
واحدھائی .  وآمد آزادانه ميان کشورھای عضو اتحاديه اروپا به حالت تعليق درآمده است رفت.  اند انديشيده

زنی در دريا مشغول  ھای جنگی برای حراست از مرزھا به گشت کشتی.  اند شده از ارتش به مرزھا گسيل
اند و قوانين  برخی کشورھای خط مقدم جبھه به دور خود حصارھايی باسيم خاردار کشيده.  اند شده
 .. اند ای برای مجازات عبور غيرمجاز از مرز تصويب کرده ويژه

ھای اروپايی به مقابله با آن  اين تدارکات جنگی برای چيست و دشمن کيست؟ دشمنی که دولت
ھيچ س>ح .  قصد اشغال و کشورگشايی ندارد.  اند، يک دولت و ارتش رقيب و بيگانه نيست برخاسته

خالی از  ارتشی مرکب از زنان و مردان و کودکانی است که با دست.  سرد و گرمی با خود ندارد
مرزھای ايجادشده، .  پيام اين حرکت روشن است.  اند سوی اروپا به حرکت درآمده خاورميانه و افريقا به

تواند فقر، گرسنگی، بيکاری، جنگ و  بشريت ديگر نمی.  مصنوعی است و بايد برچيده شوند
داری به بار    کشورگشايی، نابرابری، استبداد و بی حقوقی، ناامنی و آوارگی و تمام فجايعی که نظم سرمايه 

 ديگری از بحران    داری و جلوه   ھای نظام سرمايه   آور يکی ديگر از بحران   اين ارتش پيام .  آورده است، تحمل کند 
 .جانبه اين نظم است   عمومی و ھمه 

ھای جھان    اکنون چند ماھی است که  اخبار مربوط به سيل پناھندگان به اروپا در صدر اخبار و گزارش 
گويند، که    جمعی و سران و مقامات اروپايی چنان از بحران پناھندگی سخن می   وسايل ارتباط .  قرارگرفته است 

شده و بحران پناھندگی    گويی تاکنون خبری از آوارگی و پناھندگی در جھان نبوده و حا`ست که از آسمان نازل 
 .را پديد آورده است 

ھا مستقيم و    ھايی که اين قدرت   ھای امپرياليست، برافروخته شدن جنگ   ھای قدرت   ھاست که درنتيجه سياست   سال 
ھای مذھبی، فقر،    گرايان و دولت   ھای استبدادی، اس:م   اند، حمايت و تقويت رژيم   غيرمستقيم در آن نقش داشته 

ويژه از اوايل    روندی که به .  اند   ھا انسان آواره شده   گرسنگی و بيکاری، تعصبات نژادی، ملی و مذھبی، ميليون 
 .قرن بيست و يکم تشديد شده است 

 که ھنوز صحبتی از بحران پناھندگی نبود، تعداد آوارگان و  ٢٠١۴ ی دبير کل سازمان ملل تا پايان سال    به گفته 
 . ھزار نفر رسيده بود ۵٠٠  ميليون و  ۵٩ جويان در سراسر جھان به    پناه 

 يادداشت سياسی 

جنگ ارتجاعی ھشت ساله 
 سربازان و کودک

 جنبش اعتراضی معلمان و 
 ھای صنفی فرھنگيان شورای مرکزی تشکل

 آوارگی و پناھندگی،
 داری ناپذير نظام سرمايه  بحران ع�ج
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نگرانی ھای خامنه ای و دادن چک سفيد به سپاه 
شخص خامنه ای منصوب می شوند، بلکه اين 
نھادھای انتصابی در پروسه عمل و روند انجام 
وظايف و کارھای اجرايی شان نيز به جز 
شخص خامنه ای به ھيچ کس و ھيچ ارگان 

نھادھای انتصابی فوق، .  ديگری پاسخگو نيستند
به رغم اينکه تاکنون از قدرت و اختيارات بسيار 
با`يی در سرکوب مخالفين نظام و حذف منتقدين 
رھبری برخوردار بوده اند و عم: بجز اجرای 
منويات خامنه ای فکر ديگری در سر نداشته و 
ندارند، با اين وجود رھبر حکومت اس:می در 
وضعيت کنونی در صدد است تا آنجا که برايش 
امکان دارد بر قدرت و اختيارات نھادھای 
منصوب خود در سرکوب مخالفين نظام و 

 .منتقدين رھبری باز ھم  بيفزايد
عم: بيش از او که در سخرانی پيشين خود 

گذشته دست شورای نگھبان را باز گذاشت تا به 
" بی ص:حيت"ھر طريق ممکن از ورود افراد 

به انتخابات خبرگان رھبری و مجلس اس:می 
اينبار در ديدار با فرماندھان سپاه جلوگيری کند، 

سپاه و گسترش و "  قدرت ميدانی "و تاکيد بر 
تعميق اين قدرت در عرصه ھای سياسی، 
اقتصادی و اط:عاتی، بار ديگر  و اينبار به 
صورت آشکارتر پيام خود و دارو دسته اش را 

ولی فقيه حکومت اس:می با .  به جناح مقابل داد
باز گذاشتن دست سپاه پاسداران در تمام امور 
حکومتی از جمله رصد کردن و شناسايی عناصر 

ضعيف "و افراد "  فتنه گر"، "بی بصيرت"
درون نظام و جلوگيری از ورودشان  به "  النفس

يک بار "  مراکز تصميم گيری و تصميم سازی"
ديگر نگرانی عميق خود را از وضعيت حال و 

 . آينده  حکومت اس:می بازتاب داد
سپاه و "  پاسداری"خامنه ای با اشاره به نقش 

يکی از ابعاد مفھومی پاسداری اين است "اينکه 
، بر کار سپاه در "که انق:ب مورد تھديد است

رصد کردن جريانات داخلی و مسائل بين المللی 
"بيش از پيش تاکيد کرد و گفت اينجا شخص : 

مطرح نيست؛ تھديد وجود دارد نسبت به انق:ب؛ 
بخش ھای اط:عاتی سپاه .  رصد دائمی بايد بکنيد

و ھرآنچه پھلو می زند به مسائل اط:عاتی سپاه، 
او با بيان اينکه تاکنون ."  ناظر به اين معنا است

اين سپاه پاسداران بوده است که نظام را حفظ 
کرده و بعد از اين نيز ھمين سپاه است که نظام 
را حفظ خواھد کرد و ھر اتفاقی ھم که بيفتد سپاه 
پاسداران پايش در وسط است، ضمن بيان 
نگرانی اش از شرايط سياسی  موجود جامعه، به 
روشن ترين وجه ممکن جناح مقابل خود را از 

 . طريق قدرت ميدانی سپاه پاسداران تھديد کرد
توجه به ھمين دو سخنرانی خامنه ای، يعنی 
اصرار او در باز گذاشتن دست شورای نگھبان 
جھت نظارت استصوابی و نيز تاکيد او بر نقش 
اط:عاتی سپاه در شناسايی تھديدھای داخلی و 
خارجی به روشنی، سياست کنونی خامنه ای و به 
تبع آن سياست نظام و نھادھای تحت امر او را 

خصوصا که ھر .  در حال و آينده بازتاب می دھد
دو سخنرانی خامنه ای بعد از سخنان حسن 
روحانی و موضع گيری ھای او در مورد 
نظارت استصوابی شورای نگھبان و نقش 

. پاسداری سپاه از نظام جمھوری اس:می بيان شد
چرا که موضع روحانی ھم در مورد نظارت 

استصوابی شورای نگھبان و ھم در مورد نقش 
سپاه پاسداران در پاسداری از جمھوری اس:می، 
کام: خ:ف نظر خامنه ای بود و اين يعنی تقابل 
حسن روحانی و مجموعه طرفداران او با خامنه 
ای و جناح به اصط:ح اصولگرايان برای سھم 
خواھی بيشتر جھت ورود کانديداھای آنان به 
انتخابات فرمايشی مجلس خبرگان و شورای 

درست به لحاظ .  اس:می در اسفند ماه سال جاری
حساسيت انتخابات پيش رو برای جناح ھای 
درون نظام است که  خامنه ای به بھانه دفاع از 
نظام اس:می و ناکام گذاشتن انتظار دشمن از 

" حکومت اس:می به جمھوری اس:می"  تبديل 
بر قدرت گيری بيشتر نھادھای منصوب خود از 
جمله شورای نگھبان و سپاه پاسداران تاکيد و 

 .پافشاری دارد
پوشيده نيست که تاکيد خامنه ای بر گسترش ابعاد 
قدرت اجرايی و سرکوبگری نھادھای تحت امر 
او خصوصا تاکيد بر نظارت استصوابی شورای 
نگھبان، ھرگز نمی تواند جھت مقابله با مخالفين 

چرا که او` در سرکوب مخالفين .  نظام باشد
نظام، سازمان ھای سياسی، نيروھای چپ و 
کمونيست و سرکوب کارگران مبارز و فعالين 
کارگری کليت نظام با ھم ھماھنگ بوده و ھيچ 

دوما، .  مشکل و تقابلی ھم با يکديگر ندارند
نيروھای انق:بی و مخالف نظام ھرگز توھمی به 
انتخابات فرمايشی اين نظام نداشته و ع:وه بر 
اين ھمواره بر تحريم خيمه شب بازی ھای 

پس نگرانی خامنه .  انتخاباتی رژيم تاکيد داشته اند
ای که از ھم اکنون در دادن چک سفيد به سپاه 
پاسداران و افزايش قدرت استصوابی شورای 
نگھبان تجلی يافته است، چيزی نيست جز ھراس 
وی از بھم خوردن توازن قوا به سود جناح ھای 
رقيب خويش در مجلس خبرگان در اسفندماه سال 
جاری و به تبع وضعيت موجود، موضوع فوق 
ھمچنين می تواند بازتاب دھنده نگرانی ھای شديد 

 . خامنه ای از اتفاقات بعد از مرگش ھم باشد
در واقع خامنه ای در ديدار با فرماندھان سپاه 
پاسداران، برای فائق آمدن بر نگرانی ھا و 
اطمينان بخشيدن به دارودسته حکومتی اش از 
وضعيت جامعه و آينده نظام اس:می، با زبان بی 
زبانی بر ماھيت وجودی اين نظام به عنوان 
حکومت اس:می و اختيارات بيشتر سپاه و 

به بيان ديگر خامنه .  ميليتاريسم بيشترتاکيد کرد
ای با تقويت نھادھای انتصابی زير نظر خود و با 

تبديل انق:ب به جمھوری اس:می؛ "بيان اينکه 
آنچه را که مصباح يزدی "  اص: قابل تبديل نيست

و پاره ای از فقھای شورای نگھبان سال ھا بر آن 
تاکيد داشتند و مشروعيت نظام را نه بر پايه وجه 
جمھور و به اصط:ح رای مردم، که بر پايه 
رای و نظر ولی فقيه تاکيد داشتند، بارديگر مھر 

 .تاييد زد 
نکته ديگری که خامنه ای بر آن تاکيد داشت و با 
بيان آن بخش ديگری از نگرانی خود را در 
معرض ديد عموم گذاشت، روند فرھنگی و 

رخنه و نفوذ "سياسی جامعه و يا به زعم خود او 
دشمن سعی "او با بيان اينکه، .  است"  فرھنگی

می کند در زمينه فرھنگی، باورھای جامعه را 
دگرگون کند؛ اخت:ل و رخنه در آن ھا به وجود 

، بر نقش سپاه در اين عرصه ھم تاکيد کرد "آورد

و دست سپاه را در سرکوب جامعه و بگير و ببند 
فعا`ن جنش ھای اعتراضی بيش از گذشته باز 

 . گذاشت
در واقع آنچه را که ولی فقيه جمھوری اس:می 
در ديدار با فرماندھان سپاه پاسداران بيان کرد، 
عمق نگرانی ھای او از روند سياسی جامعه، 
تغييرات احتمالی توازن  قوای سياسی درون 
نظام، کشمکش ھای پيش روی جناح ھای ھيئت 
حاکمه و خصوصا سھم خواھی بيشتر جناح 

رفسنجانی از وضعيت پيش آمده پس   -روحانی 
 .از توافقات برجام است

تر از ھمه اما تشديد تضادھای جامعه و   مھم
ست که   بحران ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی

بعد ازتوافقات برجام نه تنھا تخفيف نيافته بلکه 
حلقه ھای بحران ھای .پيوسته تشديد شده اند

داخلی که ھرروز بر گلوی رژيم سرمايه داری 
شود باضافه بحرانھای   تر می  حاکم، تنگ و تنگ

منطقه ای وفرامنطقه ای، کل نظام و رھبر آن را 
  بيش ازدوسال ازبه.  به شدت نگران ساخته است

قدرت رسيدن حسن روحانی گذشته است اما 
يک از وعده ھا يا مطالبات گوناگون توده   ھيچ

ھای مردم اعم از کارگران، معلمان، پرستاران و 
روحيه .  ديگراقشار زحمتکش برآورده نشده است

اعتراضی درميان کارگران و ديگراقشار مردم 
لذا، .  زحمتکش به سرعت درحال افزايش است

مجموعه شرايط موجود خامنه ای را بر آن داشته 
تا از ھم اکنون و جھت پيشگيری از وقوع اتفاقی 
که برای کل نظام چالش برانگيزاست براختيارات 
نامحدود سپاه و ميليتاريسم بيشتر تأکيد کند و با 
دادن چک سفيد به نھادھای انتصابی تحت امرش 
بر نگرانی ھای خود و دار و دسته اش در 

 . وضعيت کنونی و شرايط پيش رو فائق آيد
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 جنبش اعتراضی معلمان و
 ھای صنفی فرھنگيان  شورای مرکزی تشکل

 ٨٠مدت حيات جنبش اعتراضی معلمان از سال 
ايم،  ھا بوده تاکنون بارھا شاھد اين سياست

ی توھم اين افراد به  ھايی که نتيجه سياست
ويژه به بخشی از آن که نام  حاکميت است، به

 .کشند را با خود يدک می" طلبان اص:ح"
 بود که تجمع معلمان در يکی از ٨٠ماه سال  دی

در خيابان )  مجمتع ورزشی(مراکز تربيت معلم 
. حافظ پايين تر از چھارراه کالج برگزار شد

معلم نان "ھمان روز معلمان با شعارھايی چون 
تفاوت راه و "  اعتصاب اعتصاب"و "  ندارد

روش خود را با سازماندھندگان تجمع که پرچم 
کشيدند، به  طلبی را بر دوش می توھمات اص:ح

معلمانی که به رغم .  وضوح عيان ساختند
درخواست برگزارکنندگان تجمع برای ترک آرام 
و بی سروصدای محل، به خيابان آمده، و با 
خواست استعفای وزير کابينه خاتمی تا ساختمان 
وزارت آموزش و پرورش دست به تظاھرات 

 دی و ٢٨به دنبال آن معلمان در روزھای .  زدند
در اعتراض دوم .   بھمن دست به اعتراض زدند٢

 ھزار معلم ١٠بھمن در برابر مجلس حدود 
ھمين تجمع پُر تعداد معلمان بود .  شرکت کردند

 بھمن ماه معلمان در برابر ۶که باعث شد تجمع 
دفتر خاتمی در ميدان پاستور در اثر يورش 
نيروھای انتظامی و امنيتی و ضرب و شتم 

طلب  وقاحت جريان اص:ح.  معلمان شکل نگيرد
حاکميت که آن موقع کابينه و مجلس را در اختيار 
داشتند در برخورد به اعتراضات معلمان به حدی 
بود که اعتراض معلمان را که بر بستر 

چون  ھا ھم ھای واقعی و عينی آن خواست
شان استوار بود به جناح رقيب  وضعيت معيشتی

دادند و  خود در درون حاکميت نسبت می
تر آن که حاميان اين جريان در  مضحک

ھای معلمان نيز سکوت اختيار کرده و  تشکل
ھای معلمان  فراموش کردند که بايد حامی خواست

ھا بود و به سرکوب معلمان و  و اعتراضات آن
 .ھا اعتراض کنند ضرب و شتم آن

از "  مديريت خدمات کشوری"گيری `يحه  بازپس
ی   ، زمينه٨۵نژاد در پاييز  سوی کابينه احمدی

دور جديدی از اعتراضات معلمان را فراھم 
اگرچه با بلند شدن صدای اعتراض .  ساخت

نشينی کرد،  نژاد به سرعت عقب معلمان، احمدی
ای برای اجرای آن تعيين نکرد تا  اما ھيچ بودجه

ھمين مساله .  در عمل `يحه پا در ھوا باقی بماند
بود که آتش خشم معلمان را فروزان کرد و منجر 

 گرديد به ٨۵به اعتراضات معلمان از بھمن 
نحوی که در نيمه دوم اسفند ده ھزار معلم دست 

بار نيز وقتی که دولت با  اين.  به اعتراض زدند
اعتراضات وسيع معلمان روبرو شد، س:ح 

 ۵سرکوب خود را تيز کرد و در حالی که روز 
 اسفند ھزاران معلم برای شرکت در ٢٣شنبه 

تجمع اعتراضی درمقابل مجلس اس:می، 
رھسپار ميدان بھارستان شده بودند، نيروھای 
انتظامی و امنيتی با يورش به معلمان و 

گيری  ھا مانع شکل دستگيری و ضرب و شتم آن
براساس اخبار .  ھا شدند تجمع اعتراضی آن

منتشره در اين روز حدود ھزار معلم بازداشت 
شدند که البته به غير از تعدادی معدود بقيه در 

اما اين .  ھمان روز يا فردای آن آزاد شدند
سرکوب نيز مانع ادامه اعتراضات معلمان نشد و 
اعتراضات معلمان به شکل اعتصاب در 

 ادامه يافت، ھر چند ٨۶فروردين و ارديبھشت 
در .  چون اعتراضات اسفندماه فراگير نبود که ھم

جريان اين سرکوب بسياری از معلمان به زندان 
بسياری نيز احکام اداری .  افتاده و يا تبعيد شدند

يکی از د`يل عدم .  ديگری دريافت کردند
گيری معلمان در اين دور از اعتراضات  نتيجه

ھای صنفی معلمان  باز به رھبری تشکل
گردد که به دليل دست با` داشتن افرادی که  برمی

به حاکميت چشم اميد داشته و از ھر کاری که 
با خود داشت، وحشت داشتند، "  فراقانونی"ُمھر 

در عمل مانع تداوم و گسترش اعتراضات معلمان 
 اسفند ٢٣ھا نتوانستند بعد از سرکوب  آن.  شدند

معلمان را به ميدان مبارزه بياورند چرا که خود 
 .در اين ميدان با ترديد و تزلزل وارد شده بودند

اما اعتراضات سال گذشته که از طومار معلمان 
 ھزار امضا خطاب به `ريجانی و مجلس ۶با 

شروع شد، دور جديدی از جنبش اعتراضی 
گر  معلمان را کليد زد که بيش از ھر چيز بيان

طلبی بود  گسست توده معلمان از توھمات اص:ح
ھای موثر معلمان به آن  که بسياری از تشکل

 .گرفتار بوده و ھستند
ی کوتاھی پس از ارسال  ماه و به فاصله  دی٣٠

. طومار، اولين اعتراض معلمان شکل گرفت
 ٣ بھمن، ٢٩دی، اول بھمن، ٣٠اعتراضات 

 فروردين ٢٧و )  خوزستان( فروردين ٢٣اسفند، 
اعتراضاتی بودند که برخ:ف ميل بسياری از 

ھای صنفی  ھمين اعضای شورای مرکزی تشکل
 اسفند نيز که ١٠حتا تجمع .  معلمان شکل گرفتند

مورد حمايت اين تشکل قرار گرفت تنھا از اين 
جھت بود که احساس کرد از جنبش اعتراضی 

 ١٠در تجمع .  معلمان بسيار عقب افتاده است
اسفند بار ديگر ھزاران معلم دست به اعتراض 

 ھزار معلم در تجمع شرکت ۴در مشھد .  زدند
تعداد معلمان معترض در سنندج نيز به .  کردند

اعتراضاتی که از طريق .   نفر رسيد٣۵٠٠
ھای اجتماعی و ارتباطات درونی معلمان  شبکه

 .شکل گرفته بود
جای توجه به  اما اين بار نيز حاکميت به

ھای معلمان، ھمان راه و روش قبلی را  خواست
ابتدا احساس ھمدردی نشان داد، بعد ناله .  برگزيد

کرد که بودجه و پول ندارد و بعد از خواباندن 
سروصداھا، شروع به احضار و بازداشت و 

 .تھديد قضايی معلمان کرد
اگر نگاھی به جنبش اعتراضی معلمان از سال 

رسيم   تا امروز بياندازيم، به اين نتيجه مھم می٨٠
اند  که متاسفانه معلمان در طول اين مدت نتوانسته

در واقع بايد گفت .  ھای خود دست يابند به خواست
 .که شرايط از ھمه نظر بدتر نيز شده است

ھا افزايش يافته و  ھزينه آموزش برای خانواده
ھای کارگری از  بسياری از کودکان در خانواده

 ٣اند، جمعيتی که حداقل  آموزش محروم شده
دولت .  شود ميليون و پانصد ھزار نفر برآورد می

ھايی چون  ی نداشتن پول از ھزينه به بھانه
کاھد در حالی که بخش  آموزش و پرورش می

چنان نھادھای نظامی،  مھمی از بودجه را ھم
خوران و  امنيتی، دينی و امثال آن که جزو مفت

در حالی که بودجه .  بلعند دشمنان مردم ھستند می
آموزش و پرورش با داشتن بيش از يک ميليون 

 درصد از کل بودجه ٢/  ۵معلم و کارمند تنھا 
ھا  کشور است، بودجه اين نھادھا و وزارتخانه

بودجه .  شود  درصد از کل بودجه را شامل می۴٠
 ھزار ميليارد ٢٣آموزش و پرورش در حالی 

تومان تعيين شده که در کشور ترکيه با جمعيتی 
حدودا برابر با ايران و در حالی که يک قطره 
نفت نيز برای فروش ندارد تا بودجه را از آن 

 ھزار ١١٠طريق تامين کند بودجه آموزشی 
آموز  سرانه ھر دانش.  ميليارد تومان است

آموزان  ای که دولت به نسبت تعداد دانش ھزينه(
 ٣٠٠ ميليون و ١در ايران در حالی )  کند می

ھزار تومان است که اين سرانه در کشورھای 
در .   ميليون تومان است۵٧ تا ٣۵اروپايی معادل 

واقع خصلت طبقاتی نظام آموزشی در طول اين 
تر شده و  ھا ازھر زمان ديگری برجسته سال

دولت روحانی با دامن زدن به سياست 
ھا به  سازی مدارس و حتا واگذاری آن خصوصی

 .ھای علميه به اين وضعيت دامن زده است حوزه
تر آمده  به ھمين ترتيب کيفيت آموزشی نيز پايين

و نه تنھا نحوه و روش آموزشی در ايران بسيار 
ھای  باشد که حتا بسياری از کتاب افتاده می عقب

ھای سياسی و  فاقد ارزش علمی و تنھا با انگيزه
بسياری از .  شود مذھبی در مدارس تدريس می

کودکان به ھمين دليل و يا به دليل مشک:ت 
بيشماری که با آن در زندگی روزمره خود درگير 

ای به  ھستند، از مدرسه رانده شده و يا ع:قه
آمار با`ی .  دھند فراگيری دروس نشان نمی

ھای ھمين  مردودی و ترک تحصيل يکی از نشانه
و نيز تغذيه (گرسنگی .  باشد موضوع می

در طول ساعات مدرسه يک معضل )  نامناسب
آموزان با  ای است که بسياری از دانش بسيار ساده

 .آن روبرو ھستند
وضعيت معيشتی معلمان نيز که گفتن ندارد، 

ميزان .  شوند معلمانی که سال به سال فقيرتر می
دريافتی متوسط معلمان حتا نيمی از خط فقر 

شود و از ھمين رو معلمان مجبور به انجام  نمی
ھا در  شوند که بر کيفيت کار آن کارھای ديگر می

معلمان ايران نيز .  گذارد مدرسه تاثير منفی می
نسبت به ھمقطاران خود در کشورھای ديگر از 
حقوق بسيار کمتری برخوردار ھستند برای مثال 
در حالی که حقوق متوسط معلم در ايران يک 
ميليون و پانصدھزار تومان است در برخی از 
کشورھای اروپايی و آمريکا اين حقوق به طور 

 .رسد  ميليون تومان می٢٨متوسط حتا به 
ھای مادی  چه که گفته شد، زمينه بنابر اين با آن

جبنش اعتراضی معلمان نه تنھا کم رنگ نشده که 
اين .  تر نيز شده است ھا قوی در طول اين سال

ست که جنبش اعتراضی  ھمان موتور واقعی
بخشد و ھيچ بگيروببند و  معلمان را تداوم می

. تواند بر اين جنبش فائق آيد سرکوبی نيز نمی
ھايی، اين  ھمان طور که به رغم فراز و نشيب

جنبش به موجوديت خود ادامه داده و حتا به 
امروز رسيده است که دولت از ترس آغاز 

ی اعتراضات معلمان، اقدامات  دوباره
گرانه خود از جمله احضار و دستگيری  سرکوب

تعدادی از معلمان را پيش از شروع سال 
 .تحصيلی آغاز کرد

١از صفحه   

  ۵درصفحه 
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 گرانی که مرعوب طبقه کارگرند  ارعاب
ي��اب��ی و ک��م��ي��ت اع��ت��راض��ات و  ل��ح��اظ تش��ک��ل

ھ�ا و  رغم تمام م�ح�دودي�ت اعتصابات کارگری، به
ھا، به نحو قابل توج�ھ�ی، رش�د و ارت�ق�اء  سرکوب

اعتراضات و اع�ت�ص�اب�ات ف�زاي�ن�ده و . يافته است
ي�اب�ن�ده ک�ارگ�ری در س�رت�اس�ر کش�ور و  گست�رش

اعت:ی جنبش طب�ق�ات�ی ک�ارگ�ران، گ�رد م�رگ و 
وحشت بر چ�ھ�رۀ ن�ظ�ام�ی پ�اش�ان�ده اس�ت ک�ه در 

تش�دي�د .  زن�د ھای گون�اگ�ون دس�ت و پ�ا م�ی بحران
سرکوب و ارعاب کارگران و ف�ع�ا`ن ک�ارگ�ری، 
نه از روی ت�وان�ائ�ی و اق�ت�دار، ک�ه از ض�ع�ف و 

ھا ک�ه ک�م�ر  آن.  ست ترس از جنبش بالنده کارگری
اند، خود مرع�وب ط�ب�ق�ه  به ارعاب کارگران بسته

ت�وان�ن�د  ان�د و ن�م�ی جا که نتوانست�ه کارگرند و از آن
کارگران و جنبش طبقاتی ک�ارگ�ران را م�رع�وب 

گ�ي�ری از ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر روی  سازن�د، ب�ه ان�ت�ق�ام
 .اند آورده

رژيم ضدکارگری جمھوری اس:می، توام با رشد 
ھای  گيری برخی تشکل جنبش کارگری و شکل

کارگری در دھه ھشتاد، دور جديدی از سرکوب 
و ارعاب کارگران پيشرو و فعا`ن کارگری را 

ھا کارگر پيشرو و فعال سنديکايی  آغاز کرد و ده
ھای خود شناخته شده  را که در جريان فعاليت

دستگاه سرکوب و امنيتی .  بودند، به زندان افکند
ھا، چه در زندان چه  رژيم در تمام طول اين سال

بيرون از زندان، به تھديد و ارعاب سيستماتيک 
عليه .  کارگران پيشرو و فعا`ن کارگری پرداخت

ھا و  ھا، دسيسه  سازی ھا به انواع پرونده آن
با اخراج از کار و شکنجه و .  ھا دست  زد توطئه

ھای فرسايشی و حتا تھديد و  آزار و بازجويی
ھای  ھا و ايجاد محدوديت  آن آزار اعضای خانواده

ھا، سعی کرد فعا`ن و رھبران  گوناگون برای آن
ھای کارگری و کارگران پيشرو و  تشکل
ھا و در جنبش کارگری را  گذار در تشکل تاثير

ھا را به تسليم  مرعوب و خاموش سازد و آن
تمام سعی رژيم و دستگاه اط:عاتی و .  بکشاند

 اين بود که اين کارگران را يا از  سرکوب آن
 برای متشکل  ھای مبارزاتی و ت:ش فعاليت

ساختن کارگران باز دارد و يا آنان را به نحوی 
حذف و از صحنه مبارزه خارج ساخته و کاری 

ھا  کند که ساير کارگران جرات نکنند در راه آن
گام نھند و برای احقاق حقوق خود، قدم در راه 

 .مبارزه متشکل بگذارند
ھا  رغم تمام اين ددمنشی جمھوری اس:می اما به

کارانه دستگاه اط:عاتی  رغم اقدامات جنايت و به
اش عليه فعا`ن سنديکايی و کارگران  و امنيتی

ای دربرابر  پيشرو، گرچه توانست موانع عمده
ای کارگری ايجاد کند و  ھای توده فعاليت تشکل

ھای سنگينی را بر جنبش کارگری تحميل  ھزينه
 و مبارزه کارگران  کند،اما نتوانست به ت:ش

يابی پايان دھد، يا صورت مساله را  برای تشکل
پاک و جنبش طبقاتی بالنده طبقه کارگر را از اين 

 .ميان حذف کند
که جمھوری اس:می يک رژيم ارتجاعی،  در اين 

گر بوده است و در تمام  ضدکارگری و سرکوب
دوران حاکميت خود با تکيه بر سر نيزه، حکم 

. رانده و ادامه حيات داده است ھيچ ترديدی نيست
بازداشت و آزار و حبس کارگران پيشرو و 

نکته .  ای نيست فعا`ن کارگری نيز نکته تازه
اصلی اين است که در شرايطی که جمھوری 

ھای متعددی در عرصه داخلی،  اس:می با بحران
ای دست به گريبان  ای و فرا منطقه منطقه

است،اعتراضات و اعتصابات کارگری وسعت 

قرار گرفت که پ�س از ت�ف�ت�ي�ش و ض�ب�ط ب�رخ�ی 
وسائل، اين کارگر م�ب�ارز و پ�ي�ش�رو را ب�ا خ�ود 

محمود صال�ح�ی ف�ع�ال ک�ارگ�ری ک�ه از .  برند می
گذاران کميته ھماھنگی برای کم�ک ب�ه اي�ج�اد  پايه

ھ��اس��ت ت��ح��ت  س��ت و س��ال ھ��ای ک��ارگ��ری تش��ک��ل
ست و  گردھای دائمی و آزار دستگاه اط:عاتی پی

لطمات جسمی و روان�ی زي�ادی را ب�ر وی وارد 
ھای اين کارگر م�ب�ارز را از  ساخته از جمله کليه

 ٩ھ�ای واھ�ی ب�ه  اند، اخي�را ب�ه ات�ھ�ام کار انداخته
در ان�دي�م�ش�ک، .  ان�د سال زن�دان م�ح�ک�وم س�اخ�ت�ه

بندرلنگه، کردستان نيز تعداد دي�گ�ری از ف�ع�ا`ن 
ک�ارگ��ری و س��ن��دي��ک��اي��ی ب��ازداش��ت ي��ا ب��ه دادگ��اه 

خ�ودرو ب�ه  چ�ھ�ار ک�ارگ�ر اي�ران.  ان�د احضار ش�ده
ھ�ای اج�ت�م�اع�ی ب�ازداش�ت  خاطر فعاليت در شبکه

زاده فع�ال ک�ارگ�ری و ف�ع�ال  بھنام ابراھيم.  اند شده
حقوق کودک که پنج سال است به طور م�داوم در 

ھای شديد جس�م�ی و  ھای رژيم تحت شکنجه زندان
روانی قرار دارد، به دنب�ال ش�ک�اي�ت زن�دان�ب�ان و 

 س��ال ب��ه دوران ٣س��ازی ج��دي��د، ح��دود  پ��رون��ده
ھ�ا  محمد ج�راح�ی و ده.  اش اضافه شده است حبس

ھا، مستمرا ت�ح�ت  فعال کارگری ديگر يا در زندان
فش��ار و ش��ک��ن��ج��ه ق��رار دارن��د ي��ا ھ��ر روز ب��ه 

شوند و مورد آزار  ھای رژيم احضار می دادگاه بی
 . گيرند و ارعاب قرار می

واح��د  ف��ع��ال��ي��ن س��ن��دي��ک��ای ک��ارگ��ران ش��رک��ت
ھ�ای  رانی تھران و حومه و س�اي�ر تش�ک�ل اتوبوس

ھای فعا`ن کارگری نيز پيوست�ه  کارگری و تشکل
گرد قضايی و نيروھای ام�ن�ي�ت�ی  تحت تعقيب و پی

ھ�ای  جنبش کارگری ھ�رگ�ز ش�ک�ن�ج�ه.  قرار دارند
جسم�ی و روان�ی رژي�م ع�ل�ي�ه رض�ا ش�ھ�اب�ی از 

واح�د  اعضای برجسته سنديکای کارگران ش�رک�ت
ھ�ا و  مس�ب�ب ت�م�ام ب�ي�م�اری.  ک�ن�د را فراموش نم�ی

ھ��ای جس��م��ی رض��ا ش��ھ��اب��ی ج��م��ھ��وری  آس��ي��ب
پنج عضو ديگر اين سندي�ک�ا ن�ي�ز ب�ه . ست اس:می

ھای حس�ن س�ع�ي�دی، وح�ي�د ف�ري�دون�ی، ن�اص�ر  نام
زاده، حس�ي�ن ک�ري�م�ی س�ب�زوار و ف�رح�ن�از  محرم

ھ�ای  شيری مانند رضا شھابی، به خ�اط�ر ف�ع�ال�ي�ت
ان�د و  گرانه و سنديک�اي�ی از ک�ار اخ�راج ش�ده آگاه
رغ�م آن ک�ه دي�وان ع�دال�ت اداری  ھ�اس�ت ب�ه سال

ھ�ا داده اس�ت،  ظاھرا رای به بازگشت به ک�ار آن
ام��ا ک��ارف��رم��ا ک��م��اک��ان م��ان��ع ب��ازگش��ت ب��ه ک��ار 

 !ھاست آن
ھا، احضار و مح�اک�م�ه و ب�ازداش�ت  ع:وه بر اين

کارگران پيشرو و فعا`ن اعتصابات کارگری ک�ه 
با به ق�درت رس�ي�دن حس�ن روح�ان�ی در م�ق�ي�اس 
سراسری و گسترده رايج گش�ت، پ�ي�وس�ت�ه تش�دي�د 

نظر از احضار و محاکمه ب�ي�ش  صرف.  شده است
آھن بافق و چادرم�ل�و و   کارگر معدن سنگ۵٠از 
اک�ري�ل، پ�ت�روش�ي�م�ی،  ھا فعال اعتصاب در پ�ل�ی ده

آھن و صدور ح�ک�م ش�:ق ب�رای ب�رخ�ی از  ذوب
ھا، تنھا در ظ�رف ش�ش م�اه اول س�ال ج�اری  آن

 کارگر و فعال اعتصاب در م�ع�ادن، ١٠٠بيش از 
ھ��ا،  س��ازی س��ازی، س��ي��م��ان ھ��ا، ل��ول��ه س��ازی ک��اش��ی

پتروشيمی، نفت، فو`د، ش�ي�ش�ه آب�گ�ي�ن�ه و اي�ران 
برگ، به خاطر دف�اع از ح�ق�وق ک�ارگ�ران و ب�ه 

ي�اب�ی ک�ارگ�ران از ک�ار  جرم ت�:ش ب�رای تش�ک�ل
 .اند اخراج شده

اين واقعيت بر کس�ی پ�وش�ي�ده ن�ي�س�ت ک�ه ج�ن�ب�ش 
کارگری اي�ران ط�ی دو س�ال اخ�ي�ر ب�ه وي�ژه از 

 ش�ھ�ري�ور ب�ه ٢٢کشته شدن شاھ�رخ زم�ان�ی در 
دست رژيم جنايتکار جمھوری اس:می در زن�دان 

چه  ارتباط با آن رجائی شھر، رويدادی منفک و بی
گ�ذرد،  که در جنبش کارگری و در کل جامعه م�ی

گ�ر  داری و س�رک�وب رژيم سرمايه.  نبوده و نيست
ناپذير ک�ارگ�ران و  جمھوری اس:می، دشمن آشتی

ج�م�ھ�وری .  ھا بوده است و خ�واھ�د ب�ود کمونيست
ھ�ا، ک�ارگ�ران  ھا ھزار تن از کمونيست اس:می ده

انق:بی و پيشرو و ديگر نيروھای مخالف خود را 
ھای قرون وسط�اي�ی چ�ه ب�ي�رون از  چه در زندان

ارت�ج�اع .  ھ�ا ب�ه ک�ام م�رگ ف�رس�ت�اده اس�ت زندان
ددمنش اس:می در قتل و کش�ت�ار م�خ�ال�ف�ي�ن خ�ود 

رحم است که به ھر جنايتی دس�ت  چنان وقيح و بی
زند و ھيچ دغ�دغ�ه ي�ا ش�رم�ی نس�ب�ت ب�ه اي�ن  می

يک روز .  دھد جنايات و افشاء آن به خود راه نمی
ک�ن�د، روز دي�گ�ر  ع�ام م�ی زندانيان سياسی را قت�ل

دھ��د و ي��ا   م��ی ای را س��ازم��ان ھ��ای زن��ج��ي��ره ق��ت��ل
رب�اي�د و  اعضای کانون نويسندگ�ان اي�ران را م�ی

کند و ام�روز ب�ه  ھا را در بيابان رھا می  آن جنازه
جان کارگران کمونيست افتاده و کم�ر ب�ه ن�اب�ودی 

. پيشروان جنب�ش ط�ب�ق�ات�ی ک�ارگ�ران بس�ت�ه اس�ت
کارگران پيشرو و فعا`ن جنبش کارگ�ری ک�ه در 
تمام دوران حاکميت جمھوری اس�:م�ی از ج�م�ل�ه 
در ده پانزده سال اخير حتا يک لحظه از تعقيب و 

گردھای قضايی و امن�ي�ت�ی  بازداشت و زندان و پی
اند، اکنون ش�دي�دت�ر از گ�ذش�ت�ه، در  در امان نبوده

م��ع��رض ق��ھ��ر و س��رک��وب دس��ت��گ��اه ام��ن��ي��ت��ی و 
موج جديد س�رک�وب ک�ه .  اند اط:عاتی قرار گرفته

سرسازی و مقابله با جنبش طبقاتی اعت: ياب�ن�ده  بی
کارگران ھدف محوری آن است، چنان گس�ت�اخ و 
وحش�ي�ان�ه آغ�از ش�ده ک�ه ت�ردي�دی در ن�يّ�ت ش��وم 

گران در ارع�اب ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر و ک�ور  سرکوب
ھ��اي��ی ک��ه گس��ت��رش اع��ت��راض��ات و   س��اخ��ت��ن اف��ق

اعتصابات کارگری در برابر کارگران و ج�ن�ب�ش 
کارگری گشوده است و بيش از اين خواھد گشود، 

 .گذارد باقی نمی
شاھرخ زمانی، کارگر کمونيس�ت عض�و ش�ورای 

ھ��ای  گ��ي��ری اي��ج��اد تش��ک��ل ن�م��اي��ن��دگ��ان ک��م��ي��ت��ه پ��ی
ک��ارگ��ری، عض��و ھ��ي��ات ب��ازگش��اي��ی س��ن��دي��ک��ای 
ک��ارگ��ران ن��ق��اش و عض��و اف��ت��خ��اری س��ن��دي��ک��ای 
کارگران نقاش استان البرز که در بيرون و درون 

ھ��ای  گ��ي��ر در راه آرم��ان زن��دان، اس��ت��وار و پ��ی
کرد، به دس�ت  کارگری و سوسياليستی مبارزه می

جمھوری اس:می .  جمھوری اس:می به قتل رسيد
دس��ت�گ��اه اط�:ع��ات��ی و .  ام�ا ب��ه اي��ن اک�ت��ف��ا ن��ک��رد

سرکوب رژيم، اعضای خ�ان�واده وی را ن�ي�ز ن�ه 
گ�ي�ری چ�گ�ون�گ�ی م�رگ  فقط به منظ�ور ع�دم پ�ی

چن�ي�ن ب�رای م�ع�رف�ی ب�رخ�ی از  شاھرخ، بلکه ھم
س�پ�اری وی در  کنندگ�ان در م�راس�م خ�اک شرکت

تر از آن، ب�رای ھ�م�ک�اری ت�ح�ت  تبريز و وقيحانه
وال�ه زم�ان�ی ي�ار و پس�رع�م�وی .  ان�د فشار گذاشته

شاھرخ و از اعضای ف�ع�ال س�ن�دي�ک�ای ک�ارگ�ران 
 شھريور دستگ�ي�ر و ب�ه ٢٩نقاش استان البرز در 

 ٢۴ش�ن�ب�ه ش�ب  س�ه.  مکان نامعل�وم�ی م�ن�ت�ق�ل ش�د
شھريور، من�زل ع�ل�ی ن�ج�ات�ی از اعض�ای ف�ع�ال 

ت�پ�ه  شک�ر ھ�ف�ت ھيات مديره سنديکای کارگران نی
گرانه و س�ن�دي�ک�اي�ی،  ھای آگاه که به خاطر فعاليت

چندبار بازداشت و زندانی و از ک�ار اخ�راج ش�ده 
است، مورد يورش وحشيان�ه ن�ي�روھ�ای س�رک�وب 

۵درصفحه   



 ۵ ٧٠٢ شماره  ٩۴نيمه اول مھر     ۵

 گرانی که مرعوب طبقه کارگرند  ارعاب

واقعيت اين است که جنبش معلمان در سال گذشته 
معلمان در اعتراضات .  قدم مھمی به جلو گذاشت

سال گذشته خود نشان دادند که سرکوب و اختناق 
ھا  آن.  تواند مانع اعتراضات سراسری شود نمی

در ھمين شرايط توانستند چندين اعتراض 
 . سراسری را سامان دھند

دعوت معلمان که در مجموع از قشر آگاه و 
شوند به پوشيدن  روشنفکر جامعه تشکيل می

ی اعتراض، تمسخر  پيراھن سياه به نشانه
ست که  دامن زدن به توھمات مذھبی.  ھاست آن

ست وتار و پودش بامذھب  سرشت حاکميت کنونی
اين شکل از اعتراض .  و خرافه تنيده شده است

آگاھانه و يا ناآگاھانه تنھا در خدمت حاکميت و به 
خواھد زنجير  ست که می راندن جنبشی عقب

و اين کار را متاسفانه .  اسارت را پاره کند
ھای صنفی معلمان بارھا  شورای مرکزی تشکل

ھا کرده است و معلمان از اين  در طول اين سال
به ھمين دليل بود .  ی خوبی دارند تحرکات تجربه

که فراخوان پوشيدن پيراھن سياه با شکست کامل 
روبرو شد و باز به ھمين دليل بود که اعتراضات 

ھا صورت  سال گذشته مستقل از اين تشکل
 .گرفت

در حالی .  يک نکته مھم نيز نبايد فراموش شود
دھند  که اکثريت معلمان کشور را زنان تشکيل می

ھای موجود زنان از موقعيت چندانی  اما در تشکل
که فراخوان  جالب آن.  برخوردار نيستند

. اعتراضی شورای مرکزی نيز کام: مردانه بود
چرا که معلمان زن در ايران با مانتو بر سر کار 

شوند و پيراھن مختص مردان معلم  حاضر می
است و اعتراض با پوشيدن پيراھن سياه در واقع 

 .تنھا معلمان مرد را در نظر داشت
معلمان به تشکلی احتياج دارند که بيانگر  

اش به  ھا باشد و تکيه ھا و مطالبات آن خواست
تشکلی که برای .  نيروی معلمان باشد نه حاکميت

بقا و موفقيت نه فقط به معلمان، بلکه به وحدت با 
ھای اجتماعی اعتراضی بويژه   ديگر جنبش

 .کارگران تکيه کند
ی اخير اين را  مبارزات معلمان حداقل در دو دھه

تر شدن اعتراضات، تداوم  ای کند که توده ثابت می
ھا تا رسيدن به نتيجه دلخواه و داشتن تشکلی  آن

ھا بوده و بتواند در شرايط  گر مطالبات آن که بيان
 عنصر ٣کنونی اين مبارزه را به پيش ببرد، 

تواند جنبش اعتراضی معلمان  ست که می حياتی
 .را پيش ببرد

ماه سال گذشته شکل  اعتراضاتی که از دی
ی معلمان  گرفت، نتيجه و حاصل مبارزات گذشته

جاری شاھد  شک در سال است، مبارزاتی که بی
 .يابی آن خواھيم بود گسترش و عمق

 
 

درعين حال .  و جنبش کارگری کوتاه ساخت
جنبش کارگری با استفاده از تجارب مبارزاتی و 

ھای  تواند و بايد روش يابی کارگران می سازمان
مبارزاتی و سازماندھی خود را به نحوی تعيين 

. کند که ميزان تلفات و خسارات را پايين آورد
نيازی به گفتن نيست که تصور پيشرفت جنبش 
طبقاتی کارگران از جمله در زمينه سازماندھی و 

يابی بدون تلفات و خسارات، تصوری  تشکل
تجربه جنبش کارگری .  ذھنی و خيالی باطل است

در سراسر جھان نشان داده است که در ھر گام 
پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران، طبقه کارگر 

ھايی نيز شده است و  متحمل خسارت
دستاوردھای طبقه کارگر آسان به دست نيامده 

ترين  چه بسا بسياری از بھترين و آگاه.  است
عناصر طبقه کارگر ھمه چيز خود را در اين راه 

ھای خود، راه را  اند و با جانفشانی از دست داده
. اند بر پيشرفت جنبش طبقاتی کارگران گشوده

توانيم از ميزان   واقعيت اما ما می رغم اين به
. تلفات و خسارات ناگزير اين راه دراز بکاھيم

ست که گرايش رفرميستی درون  اين واقعيتی
گرايی و کار علنی  جنبش کارگری و مبلغين قانون

و کسانی که تحت ھر شرايطی از جمله شرايط 
پليسی حاکم بر جامعه، برعلنی بودن ھويت 
فعالين کارگری و کارگران پيشرو اصرار 

ورزند، عم: وسيله کنترل دائمی اين فعا`ن و  می
کارگران پيشرو را توسط وزارت اط:عات و 

ھای پليسی و سرکوب رژيم فراھم  ديگر ارگان
که تجربه جنبش  سازند و از اين طريق چنان می

کارگری ايران `اقل در يک دھه اخير نشان داده 
است، تلفات و خسارات زيادی بر جنبش کارگری 

طبقه کارگر به اشکالی از .  اند وارد ساخته
سازماندھی و فعاليت نياز دارد که بر شرايط 

مادام که رژيم .  سياسی حاکم منطبق باشد
ديکتاتوری عريان بر ايران حاکم است، يا `اقل 

ست که  که توازن قوای طبقاتی به نحوی تا وقتی
تواند رژيم را در مقياس  طبقه کارگر نمی
نشينی وا دارد، اساس فعاليت  سراسری به عقب

تازان جنبش کارگری فعاليت مخفی و  پيش
ھای مخفی   يابی طبقه کارگر نيز درتشکل  سازمان

جنبش کارگری نيازمند ھسته ھای .  خواھد بود
ويژه درکارخانه ھا و   سرخ کمونيستی به

مؤسسات بزرگ، به مثابه سنگ بنای حزب 
جنبش کارگری در لحظه .طبقاتی کارگران است 

ھای  ھا و کميته کنونی نيازمند ايجاد و تکثير سلول
مخفی در ھر موسسه توليدی و خدماتی و نيازمند 
کميته ھای مخفی ھماھنگی رشته ھای گوناگون 

درپی دارندگان سر  ھای پی  يورش.توليد است
ھای  نيزه و تشديد سرکوب فعا`ن و تشکل
ھای  کارگری، ضرورت تشکيل ھسته ھا و کميته

ست که در  بديھی.  تر ساخته است مخفی را عيان
ھای مخفی کارگری می  ھا و کميته جنب ھسته

توان و بايد از ھر امکان و فعاليت قانونی، نيمه 
ھای پوششی گوناگون علنی نيز  قانونی و تشکل

 .استفاده کرد
 

کارگران که ھر روز بيش از پيش .  گرفته است
برده و به تجربه  به ضرورت اتحاد و تشکل پی

اند که طبقه کارگر س:ح ديگری جز  آموخته
. کنند تشکي:ت ندارد ، دارند خود را متشکل می

کارگران درجريان مبارزه آموخته وبيش از پيش 
آموزند که در مبارزه طبقه کارگر عليه  می

ست که  ترين س:حی بورژوازی، تشکي:ت مھم
اين طبقه برای تحقق مطالبات خويش و کسب 

داری  رژيم سرمايه.  قدرت سياسی به آن نياز دارد
داند و از تشکل  جمھوری اس:می نيز اين را می

ھا برای ايجاد تشکي:ت  کارگران و ت:ش آن
از ھمين روست که تمام قدرت .  وحشت دارد

سرکوب خود را به کار بسته است تا نگذارد طبقه 
کوبش .  کارگر خود را به اين س:ح تجھيز کند

پيوسته امواج خروشان اعتصابات کارگری که 
يابی نسبی کارگران  ھر بار با آگاھی و تشکل

شود، بر ساحل به ظاھر آرام و بر قلب  ھمراه می
نظام، آرام و قرار را از سران رژيم ربوده است 

خواھد با سرکوب بيشتر  و جمھوری اس:می می
موج جديد سرکوب که .  اين روند را متوقف سازد

با قتل کارگر کمونيست شاھرخ زمانی و تشديد 
سرکوب فعا`ن کارگری و سنديکايی و ديگر 
کارگران پيشرو آغاز گشته  را در ھمين رابطه 

 .بايد ديد
اما تشديد و تداوم مبارزه کارگران عليه 

ھا، نشان دھنده اين  داران و دولت آن سرمايه
واقعيت است که سرکوب، با ھر درجه از 

رحمی، چنانکه درگذشته نيز اثبات  خشونت و بی
تواند طبقه کارگر را از مبارزه و  شده است ، نمی

از معاد`ت سياسی موجود يا تحو`ت آينده حذف 
اعتراضات و اعتصابات کارگری در طی .  کند

. دو سال اخير پيوسته در حال گسترش بوده است
) ناجا(وقتی که نيروی انتظامی جمھوری اس:می 

 درصدی ۵۵در خرداد ماه سال جاری از افزايش 
اعتراضات صنفی خبر داد و گذار از اعتراضات 
صنفی به اعتراضات سياسی را ھشدار داد، 

که به اعتراف استاندار کرمان تنھا در ظرف  وقتی
پنج ماه و ده روز اول سال جاری، فقط در استان 

 اعتراض و اعتصاب ۶۵٠٠کرمان بيش از 
دھنده آن است  کارگری رخ داده است، اين نشان

گران نشده  که طبقه کارگر مرعوب سرکوب
گران و  کارگران نه فقط مرعوب ارعاب.  است

گرانه نخواھند شد، بلکه به حکم  اقدامات سرکوب
موقعيت طبقاتی خود، ھيچ راه ديگری جز 

طبقه کارگر در .  مبارزه و تشديد آن ندارند
ھا،  ن مصاف دائمی با کارفرمايان و دولت آ

مبارزه خود را صيقل داده است و بيش از اين 
صيقل خواھد داد و در مقابله با ارتجاع و نظم 

گير و  موجود، يگانه طبقه تا به آخر پی
 .ست انق:بی
توان و نبايد در برابر موج جديد  ھمه نمی با اين

داری جمھوری  سرکوب و جنايات رژيم سرمايه
در برابر اين ھجوم .  اس:می ساکت نشست

وحشيانه بايد ايستاد و به ھر وسيله ممکن دست 
ارتجاع اس:می را از تعرض به کارگران پيشرو 

۴از صفحه  ٣از صفحه    

 جنبش اعتراضی معلمان و
 شورای مرکزی 

 ھای صنفی فرھنگيان تشکل

 رژيم جمھوری اسMمی را بايد
  با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت



 ۶ ٧٠٢ شماره  ٩۴نيمه اول مھر     ۶

 آوارگی و پناھندگی،
 داری ناپذير نظام سرمايه  بحران ع�ج

رسمی اتحاديه اروپا، تنھا در سال گذشته نزديک به  
اند و     ھزار پناھنده از اتحاديه اخراج شده ٢٠٠ 

 ھزار پناھنده در اروپا  ٦٠٠ حضور متجاوز از  
اسپانيا، انگليس، يونان،  .  شده است   غيرقانونی اع:م 

 .  اند   ھا را داشته   فرانسه، آلمان بيشترين تعداد اخراجی 
پس از اج:س سران کشورھای عضو اتحاديه  

جويان افزايش خواھد    ترديد، فشار بر پناه   اروپا، بی 
ھا به کشورھای اروپايی    يافت تا مانع از ورود آن 

توانند    ھا با اين اقدامات ھرگز نمی   اما آن .  گردند 
داری جھانی و    بحرانی را که زاييده نظام سرمايه 

 ازجمله،    ھای امپرياليست   ھای قدرت   سياست 
اگر فقط نظری  .  ھای اروپايی است حل کنند   قدرت 

روشنی آشکار    کوتاه به منطقه خاورميانه بيندازيم، به 
داری و امپرياليسم آفريننده آوارگی    است که سرمايه 

 . .اند   ھا انسان و بحران پناھندگی   ميليون 
 ميليون تن از مردم ايران که تاکنون به  ٧  تا  ۵ بين  

اند و اين روند ھمچنان    کشورھای ديگر پناھنده شده 
ً ازآن  روست که بورژوازی داخلی    ادامه دارد، دقيقا

داری در حال    المللی برای حفظ نظم سرمايه   و بين 
ترين شکل سرکوب و    به وحشيانه احتضار ايران،  

به دست آوردن  .  بی حقوقی مردم نياز دارند 
چپاول و غارت مردم و حفظ   و سودھای ھنگفت 
داری بدون ديکتاتوری عريان و در    نظام سرمايه 
 . داشتن توده مردم ممکن نيست   ناآگاھی نگه 

ھای    بر بستر يک چنين شرايطی بود که وقتی توده 
کارگر و زحمتکش به انق>ب روی آوردند،  

المللی تنھا راه نجات نظم    بورژوازی داخلی و بين 
موجود را در حاکم کردن رژيمی استبدادی و  
مذھبی يافتند که يگانه رسالتش سرکوب انق>ب،  
کشتار ده ھزار تن از مردم ايران، اختناق ھولناک  

ھای مردم ايران    ھا تن از توده   و فراری دادن ميليون 
 .بود 
ھای امپرياليست بودند که    در افغانستان اين قدرت  

گرا از نمونه    مشت جانور وحشی اس>م   يک 
گرايان ايرانی را به جان مردم افغانستان    اس>م 
ھا تن را    اين کشور را ويران و ميليون .  انداختند 

. آواره کردند تا طالبان را بر سر کار آورند 
لشکرکشی بوش به افغانستان، فجايع ديگری به بار  
آورد که تا به امروز ادامه دارو پيامد آن نيز ادامه  

 .ھا افغان ديگر بود   جنگ و کشتار و آوارگی ميليون 
ھای امپرياليست به عراق    لشکرکشی نظامی قدرت 

گرايان مرتجع شيعه، به    و بر سرکار آوردن اس>م 
ای شيعه و سنی، سر    راه انداختن جنگ فرقه 

گرا از نمونه داعش، به    ھای اس>م   برآوردن گروه 
ھا    کشتار صدھا ھزار تن از مردم عراق و ميليون 

 .آواره اين کشور انجاميد 
ھای امپرياليست برای سرکوب    ت>ش قدرت 

ھای کشورھای عربی از طريق به قدرت    انق>ب 
گرای مرتجع اخوان    ھای اس>م   رساندن گروه 

گرای رنگارنگ    ھای اس>م   المسلمين و تقويت گروه 
در سوريه و يا دخالت نظامی مستقيم در ليبی برای  

گرايان ليبيايی بود که  به قتل    به قدرت رساندن اس>م 
ھا ھزار تن از مردم اين کشورھا و    و کشتار ده 

 . ھا انسان انجاميده است   آوارگی ميليون 
ھا تن از مردم    پس روشن است که چرا ميليون 

ھا تن به    کشورھای خاورميانه آواره شده و ميليون 
اکنون موج اين    کشورھای ديگر پناھنده شده و ھم 

تأکيد  .  پناھندگی به کشورھای اروپايی رسيده است 
بر نقش امپرياليسم و بورژوازی داخلی بر اسارت  
و ستمی که بر مردم کشورھای منطقه خاورميانه،  

شود، البته به اين معنا نيست که نقاط    اعمال می 
ھای مردم اين منطقه در اين اسارت و    ضعف توده 

وزير اقتصاد  .  کشورھای اروپايی، گزين خواھند شد 
آلمان اع:م کرده است که با پذيرش تعدادی از  

توان يکی    ھا در بازار کار، می   پناھندگان و جذب آن 
از مشک:ت اقتصادی آلمان را که کمبود نيروی کار  

از ھمين روست که عمدتاً  .  ماھر است، رفع کرد 
پناھندگانی را از کشورھائی نظير سوريه و ايران  

پذيرد که عمدتاً جوان ھستند و از سطح آموزش    می 
بر  .  و تخصص موردنظر دولت آلمان برخوردارند 

 درصد پناھندگانی که  ٧٠ گرفته    طبق تحقيقات انجام 
خواستار پناھندگی در اروپا ھستند،  در سن کار  

گويد که    وزير اقتصاد آلمان البته نمی .  قرار دارند 
تر بورژوازی آلمان، نيروی کار ارزان    ھدف مھم 

تر    تر آن، برارزان   اين پناھندگان و تأثير بلندمدت 
سياست  .  شدن بھای نيروی کار درنتيجه رقابت است 

دولت آلمان البته منجر به اخت:فاتی با ديگر  
 است که    ھای اروپايی از نمونه ايتاليا شده   دولت 

گويند، دولت آلمان فقط    مقامات آن کشور می 
پذيرد و    پناھندگان باسواد و تخصص ديده را می 

ھا    بقيه، ازجمله پناھندگان آفريقايی را به ديگر دولت 
ھای اروپايی نيز    برخی از دولت .  کند   واگذار می 

تماي:ت نژادپرستانه خود را در نفی پذيرش  
دارند و    پناھندگان، در پوشش دين و مذھب ابراز می 

ای از پناھندگان    فقط حاضر به پذيرش سھميه 
دولت اسلواکی اع:م کرده است که  .  اند   مسيحی شده 

فقط کسانی از ميان پناھندگان را خواھد پذيرفت که  
ترين دولت    ترين و نژادپرست   مرتجع .  مسيحی باشند 

ترين    اروپايی نيز دولت مجارستان است که خصمانه 
دولت  .  برخورد را با پناھندگان داشته است 

خاردار به دور    فقط با سيم   نژادپرست مجارستان نه 
اين کشور حصار کشيده تا مانع از ورود پناھندگان  

رشته قوانين جديد،    شود، بلکه با تصويب يک 
دفاع    نيروھای مسلحش را به جان پناھندگان بی 

بر طبق اين قوانين به ارتشيانی که به  .  انداخته است 
اند، اجازه سرکوب قھری پناھندگان    شده   مرزھا گسيل 

ورود پناھندگان به اين کشور جنايت  .  شده است   داده 
 سال زندان يا  ٣ شده و دستگيرشدگان بايد بين    اع:م 

. برگردانده شدن به کشور مبدأ يکی را انتخاب کنند 
ھای اين کشور به    اکنون صدھا پناھنده در زندان   ھم 

 .برند   سر می 
وزير مجارستان ھفته گذشته در پارلمان اين    نخست 

کشور پناھندگان را تھديدی برای مجارستان و اروپا  
ای    بايد با اين تھديد وحشيانه مقابله "ناميد و گفت  

 ."جدی شود 
المللی را در    فقط قوانين بين   اين رژيم نژادپرست، نه 

دفاع از پناھندگان نقض نموده، بلکه مقررات اتحاديه  
اروپا را ھم حتی در شکل صوری آن ناديده گرفته  

تنھايی در موقعيتی نيست    مجارستان خود به .  است 
ای را بر سر    المللی و منطقه   که بتواند تمام قوانين بين 

رشته    مسئله پناھندگی زير پا بگذارد و دست به يک 
اقدامات ارتجاعی و سرکوبگرانه عليه پناھندگان  

اين اقدامات با تأييد ضمنی يا توافق پنھانی با  .  بزند 
گيرد که سياستش بستن    اتحاديه اروپا انجام می 

سياست مجارستان  .  مرزھا به روی پناھندگان است 
ھای    در سطحی ديگر توسط تعداد ديگری از دولت 

اروپای مرکزی و شرقی عضو اتحاديه اروپا نيز  
المللی چنين وانمود    ھای بين   در رسانه .  شود   اعمال می 

شود که گويا برخورد کشورھای اروپای غربی    می 
کذب اين ادعا از اين  .  با پناھندگان متفاوت است 

ھای    واقعيت آشکار است که حتی بر طبق گزارش 

ھای    ازاين، در گزارش   الملل پيش   سازمان عفو بين 
ھای    خود اع:م کرده بود که تنھا در اردوگاه 

 ميليون  ۴ پناھندگان ترکيه، لبنان، اردن و عراق،  
انسان بدون کمترين امکانات در بدترين شرايط  

در  .  برند   معيشتی، بھداشتی و درمانی به سر می 
لذا  .   ميليون نفرند ٣ جنوب افريقا آوارگان متجاوز از  

ترين وسايل    ھای اروپايی و مھم   اگر قدرت 
جمعی، اکنون از بحران پناھندگی سخن    ارتباط 

روست که اين پناھندگان به مرزھای    گويند، ازآن   می 
ھا پيش وجود    اند و ا` بحران از مدت   اروپا رسيده 
 .داشته است 

ھای اروپائی برای مقابله با اين بحران،    دولت  
اند، اما    اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده 

رغم تمام اقدامات بازدارنده و حتی سرکوبگرانه و    به 
نظامی، ھيچ مانعی تاکنون نتوانسته، جلوی سيل اين  

 .موج پناھندگی را بگيرد 
چراکه اين مردم ستمديده چيزی برای از دست دادن  

باری به سر    ندارند و در چنان وضعيت اسف 
برند که حاضرند برای نجات از وضعيت    می 

بار موجود، حتی جان خود و فرزندان    فاجعه 
خردسالشان را برای رسيدن به کشوری امن و  

ھا    احتما`ً پيدا کردن کاری که زندگی بخورونمير آن 
ھا در    ھرچند که آن .  را تأمين کند، به خطر اندازند 

ھای جديد    درون کشورھای اروپايی نيز با ناامنی 
ھای آن در اقدامات ضد انسانی    مواجه اند که نمونه 

 . اند   ھای نژادپرست اروپائی، فراوان   گروه 
ھای انتشاريافته، از آغاز سال    بر طبق گزارش 

  ۵۵٠٠ ، حدود  ٢٠١۵  تا پايان نيمه اول سال  ٢٠١۴ 
جو از افريقا و خاورميانه    زن و مرد و کودک پناه 

درراه رسيدن به اروپا در دريا غرق شدند و جان  
صدھا تن ديگر نيز در  .  خود را از دست دادند 

اند که برم: شدن    مسيرھای پرخطر ديگر مرده 
اجساد درون يک کاميون يخچال دار، فقط يک  

اين موج پناھندگانی را که از جان  .  نمونه آن بود 
خود گذشته و به پشت مرزھای کشورھای اروپايی  

توانند    سادگی نمی   ھای اروپايی، به   اند، دولت   رسيده 
اکنون صدھا ھزار تن از اين پناھندگان    ھم .  مھار کنند 

به طرق مختلف، مرزھا را پشت سر گذارده و وارد  
صدھا ھزار تن ديگر در  .  اند   کشورھای اروپايی شده 

اند و امواج ديگری درراه    کشيده   پشت مرزھا صف 
جويان عمدتاً سوری، عراقی، افغانی،    اين پناه .  است 

ای،    ايرانی، پاکستانی، سوماليايی، سودانی، نيجره 
ھای ارتجاعی،    ای ھستند که از شر جنگ   اريتره 
بنابراين  .  اند   ھای اس:می فرار کرده   ھا و گروه   دولت 

ھای    المللی که دولت   بر طبق قوانين و مقررات بين 
اند، پناھنده    ھا را پذيرفته و امضا کرده   اروپائی آن 

شوند و بنابراين، موظف به پذيرش    محسوب می 
ھا که ادعای رعايت حقوق بشر    اما آن .ھا ھستند   آن 

ھای مختلف    کشند، به شيوه   را نيز يدک می 
المللی را زير پا بگذارند و    کوشند، اين قوانين بين   می 

 .از پذيرش پناھندگان سرباز زنند 
اکنون صدھا ھزار تن خواستار پذيرش فوری    ھم 

ھای اروپايی    شان ھستند، اما سران دولت   پناھندگی 
جمعی و فشار    ازآن ھمه ھياھوی وسايل ارتباط   پس 

 ھزار  ١٢٠ افکار عمومی، فقط حاضر به پذيرش  
ميلياردی به سازمان ملل برای    پناھنده و کمک يک 

ھای فاقد امکانات    جويان در اردوگاه   داشتن پناه   نگه 
اين تعداد  .  اند   ترکيه، لبنان، اردن، عراق و غيره شده 

حسب منافع اقتصادی بورژوازی    از پناھندگان نيز به 

١از صفحه   

٧درصفحه   



 ٧ ٧٠٢ شماره  ٩۴نيمه اول مھر     ٧

٨از صفحه   

 
آوردی جز مرگ، فقر،    اگر جنگ برای مردم ره 

خانمانی نداشت، برای جمھوری    ويرانی و بی 
به بھانه  .  بود "  نعمت الھی "اس:می و سرآن آن  

ھای سياسی به جای    جنگ بود که توانستند آزادی 
 را برچينند و خفقان را برقرار  ۵٧ مانده از قيام  
ھای    ی جنگ بود که به فعالين سازمان   کنند؛ به بھانه 

سياسی کمونيست، چپ و آزاديخواه حمله بردند،  
ھا و    ھا ھزار نفر را دستگير کردند، روزانه ده   ده 

صدھا نفر را اعدام کردند؛ به بھانه جنگ بود که  
ھای اجتماعی را سرکوب کردند و ھر صدای    جنبش 

و سرانجام نيز بعد  .  معترضی را در گلو خفه کردند 
 و  ۶٧ بس در تابستان سال    از پذيرش قطعنامه آتش 

پس از پايان جنگ بود که بار ديگر دستگاه کشتار  
دربردگان پيش    رژيم به کار افتاد و از ميان جان به 

، باز ھزاران تن ديگر را به کام مرگ  ۶٧ از سال  
 .فرستاد 

يابيم چرا جنگ ايران و    با توجه به د`يل فوق، درمی 
عراق آن گونه که رژيم و سردمدارانش ادعا  

اين  ".  دفاعی "بود و نه  "  تحميلی "کنند، نه جنگی    می 
گر    جنگی ارتجاعی بود که توسط دو دولت سرکوب 

چه برای سران اين دو دولت مھم نبود،    آن .  آغاز شد 
از نظر آنان، مردم  .  شان بود   زندگی مردم و منافع 

ھای دم توپی بودند که در لباس نظامی يا غير    گوشت 
شان    شدند تا آنان به اھداف   نظامی بايستی قربانی می 

 .شان بود، دست يابند   که ھمانا ادامه و تحکيم قدرت 
اگر در آغاز، کودکان، نوجوانان و جوانان  

تجربه، بخش زيادی از مردم ناآگاه، اين جنگ را    کم 
دفاع از دين يا ميھن يا انق:ب يا خانه و کاشانه يا  

کردند و    مقابله با تجاوز نيروی خارجی تصور می 
ھای جنگ بودند، مدت    داوطلب حضور در جبھه 

يکی  .  اند   زيادی `زم نبود تا دريابند چه فريبی خورده 
بس و پايان دادن به جنگ، به    از د`يل پذيرش آتش 

جز وضعيت اقتصادی، رشد مخالفت با جنگ در  
 آثار مخالفت و  ۶۶ به ويژه از سال  .  داخل کشور بود 

نارضايتی مردم از ادامه جنگ خود را به شکل عدم  
. داد   ھا نشان می   رغبت و حضور داوطلبانه در جبھه 

گاه رسمی اعتراف نکردند،    گرچه سران رژيم ھيچ 
ھا بنا به    ھای آخر جنگ، وضعيت جبھه   اما در ماه 

سربازان  .  ھای سربازان آن زمان، وخيم بود   گفته 
ھا    کردند و جبھه   ھای خود را ترک می   بسياری پست 

اين نيز از ديگر  .  تقريبا در حال از ھم پاشيدگی بودند 
د`يلی بود که خمينی را به نوشيدن جام زھر  

 . واداشت 
در پايان بايد اشاره شود، جمھوری اس:می با  

ده  اش، مسئوليت مرگ     افروزانه   ھای جنگ   سياست 
آموز در جبھه يا زير آوار مدارس را     ھزار دانش ھا 

آموزان    اما در اين دوران دانش .  بر عھده دارد 
ھا و    ديگری نيز کشته شدند که قاتل آنان نه بمب 

ھای ارتش عراق، بلکه بسيجيان، پاسداران،    س:ح 
. زندانبانان، قاضيان و اوباشان ھمين رژيم بودند 

آموزان بسياری که تنھا به جرم پخش اع:ميه    دانش 
آموزی کمونيست و    ھای دانش   يا فعاليت در گروه 

ھا    ھا و خيابان   چپ و مجاھد در مدارس و خانه 
ھای    دستگير شدند، شکنجه شدند، اعدام شدند يا سال 

تنھا برخی از  .  بلوغ خود را در زندان به سر بردند 
ھای شکنجه و اعدام و کشتار    آنان از اين سال 

اگر آمار  .   جان به در بردند ۶٧ جمعی تابستان    دسته 
ھا    فشانان را نيز به آمار رسمی وليست  ده   اين جان 

آموز فوق اضافه کنيم، آمار کودکان و    ھزار دانش 
نوجوانانی که توسط جمھوری اس:می مستقيم يا  
غير مستقيم کشته شدند، به رقم چشمگيری تبديل  

 .خواھد شد 
ھای آغاز سال تحصيلی، از تاريخ    در سخنرانی 

ھای    اگر قدرت .  ف>کت ناديده انگاشته شود 
ھا    ای آن   امپرياليست و متحدان داخلی و منطقه 

ھمه در اسارت و بدبختی مردم نقش    توانند، اين   می 
داشته باشند، اگر در ايران يک آخوند مرتجع  

تواند يک ملت را فريب دھد، و باگذشت چھار    می 
شمار دولت مذھبی، ھنوز ھم    دھه از جنايات بی 

بخشی از مردم به اين يا آن آخوند و جناح دولت  
گرايان    بندند، اگر در افغانستان، اس>م   دينی دخيل می 

ھايی از مردم پايگاه    توانند در ميان بخش   طالبان می 
اصط>ح انتخابات مصر و    داشته باشند، اگر در به 
توانند برنده شوند، اگر در    تونس اخوان المسلمين می 

ھای بزرگی از مردم از اين يا    عراق و سوريه بخش 
کنند، اگر در    آن گروه مرتجع مذھبی حمايت می 
ھای    دار گروه   فلسطين، بخش بزرگی از مردم جانب 

گرا از نمونه حماس ھستند، به ناآگاھی وسيع    اس>م 
گردد که    می   ھای مردم اين کشورھا باز   در ميان توده 

ھا    ھای آن، اسارت و گرفتاری آن   يکی از سرمنشاء 
اين خرافات مذھبی  .  در چنگال خرافات مذھبی است 

ھای کارگر و زحمتکش امکان    به دشمنان توده 
ھا استفاده    ای عليه آن   عنوان حربه   دھد که از آن به   می 

 .ھا را در اسارت خود نگھدارند   کنند و آن 
ھای عميق و Kينحل اين    با تمام اين اوصاف، بحران 

تواند دوام    دھد که وضع موجود نمی    نشان می   منطقه 
تضادھای درونی کشورھای خاورميانه به  .  آورد 
حلی پيدا کنند    اند که باKخره بايد راه   ای حاد شده   درجه 

تواند دگرگونی نظم موجود و    حل فقط می   و اين راه 
 .ھای مردم باشد   تحقق مطالبات انباشت شده توده 

ھمه فاجعه برای    داری جھانی که اين   نظم سرمايه 
ھای کارگر و زحمتکش کشورھای منطقه    توده 

حلی    فقط ھيچ راه   خاورميانه به بار آورده است، نه 
اکنون در    ھای اين منطقه ندارد، بلکه ھم   برای بحران 

ھای اقتصادی، اجتماعی و    سراسر جھان با بحران 
بحران آوارگی و  .  رو است   سياسی متعددی روبه 

ھای اين نظم    پناھندگی ھم، فقط يکی از بحران 
حلی برای آن    پوسيده و در حال زوال است که راه 

اند    ھا انعکاسی از اين حقيقت   تمام اين بحران .  ندارد 
عبور    بستی غيرقابل   داری در بن   که نظام سرمايه 

قرارگرفته است، بايد نابود شود و جای خود را به  
نظمی انسانی، نظم سوسياليستی بسپارد که آزادی و  

ھا به    برابری، رفاه و خوشبختی را برای تمام انسان 
چيند و جامعه واحد    ارمغان آورد، مرزھا را بر 
ھای آگاه، آزاد و برابر    بشری را متشکل از انسان 

 .مستقر سازد 
 

 حل شد و طبق آن  ١٩٧۵ بين شاه و صدام در سال  
از سوی دو  )  شط العرب (خط تالوک در اروندرود  

. کشور به عنوان خط مرزی به رسميت شناخته شد 
گرچه رژيم عراق از اين قرارداد راضی نبود، اما  
امضای قرارداد، روابط دو کشور را به حالت عادی  

ھای کرد    درآورد، ايران حمايت خود از پيشمرگه 
عراقی را قطع کرد و رژيم صدام موفق شد با  

 ھزار کرد، جنبش کردھای عراق را  ٢٠ کشتار  
 ايران، صدام حسين را  ١٩٧٨ در سال  .  سرکوب کند 

صدام چندين  .  از طرح يک کودتا عليه وی آگاه کرد 
نفر از افسران بلندپايه ارتش را اعدام کرد و به  

 . نشانه دوستی، خمينی را از عراق اخراج کرد 
آمد صدام مايل است،    پس از انق:ب، ابتدا به نظر می 

اما خمينی  .  روابط دوستانه خود را با ايران حفظ کند 
ی گسترش    طلبانه    جاه   که از ھمان آغاز سياست 

ارتجاع اس:می در کشورھای ھمسايه را در سر  
پروراند، و به ويژه از دوران اقامتش در عراق،    می 

به دولت عراق و صدام حسين کينه شخصی داشت،  
در فاصله  .  علناً خواھان براندازی رژيم وی شد 

نشين     در مناطق شيعی ١٩٧٩   –  ١٩٨٠ ھای    سال 
از ماه  .  ھايی عليه رژيم بعث روی داد   عراق شورش 

(١٩٨٠ مارس   روابط  )  ١٣۵٨ اواخر اسفند   
يک  .  ديپلماتيک دو کشور رو به تيرگی گذاشت 

رشته سوءقصدھا عليه مقامات رژيم و فراخوان  
ھای شيعی نزديک به ايران برای    برخی گروه 

سرنگونی صدام، به ترس رژيم بعثی از بروز يک  
ھای    مجموعه دخالت .  انق:ب در عراق دامن زد 

ايران در اوضاع داخلی عراق، با نارضايتی پيشين  
از قرارداد الجزاير، وضعيت ھنوز متزلزل سياسی  
پس از انق:ب و ضعف ارتش، دست به دست ھم  
دادند تا صدام را به اين نتيجه برساند که زمان  

ھايی از    مناسب حمله به ايران، تصرف بخشی 
خيز خوزستان و تصرف جايگاه سابق    مناطق نفت 

 .ايران به عنوان ژاندارم منطقه فرا رسيده است 
اين  .  ست   ؟ پاسخ منفی "دفاع مقدس بود "آيا اين جنگ  

يک جنگ تعرضی و توسعه طلبانه بود که ھردو  
  ۶١ حتا در اواخر تير ماه  .  دولت درآن نقش داشتند 

. بس فوری و مذاکرات صلح شد   صدام خواھان آتش 
ھای جمھوری اس:می در عدم پذيرش    يکی از بھانه 

ھايی از خاک ايران    اين پيشنھاد، تصرف بخش 
يکی از بندھای قطعنامه  .  توسط ارتش عراق بود 

 شورای امنيت برای برقراری صلح که در  ۵١۴ 
" به تصويب رسيد ١٣۶١  تير  ٢١  نشينی    عقب : 

". المللی بود   نيروھا به مرزھای شناخته شده بين 
چنين آن زمان عربستان سعودی پيشنھاد کرده بود    ھم 

. کشورھای عربی غرامت جنگی به ايران بپردازند 
اما ايران خواھان ادامه جنگ تا سرنگونی رژيم  

از  .  بعث و جانشينی آن با يک جمھوری اس:می بود 
 سال اول جنگ  ٢ روست که حتا به فرض اگر    اين 

را بتوان جنگی تدافعی از سوی ايران خواند، شش  
سال آخر آن جنگی انتقامی و تھاجمی و در خدمت  

طلبانه جمھوری اس:می بود و    پيشبرد اھداف توسعه 
البته به جز پيشبرد  .  نداشت "  دفاع "ھيچ ربطی به  

يک سياست خارجی معين، خمينی و ھمدستانش  
 .د`يل داخلی نيز برای ادامه جنگ داشتند 

۶از صفحه   

شود و دروغ به جای آن به    سخن گفته می 
از علم سخن گفته  .  شود   آموزان تحويل داده می   دانش 

وقت آن  .  شود   شود و خرافات به آنان تحميل می   می 
رسيده به کودکان تاريخ واقعی اين کشور آموزش  
داده شود؛ تاريخ درد و رنج، مرگ و فقر، ويرانی و  

ای که جمھوری اس:می    سرکوب، اعدام و شکنجه 
تر و    به ھمراه آورد و ھر روز نيز آن را عميق 

تا به امروز که کودکان و نوجوانان  .  دارتر کرد   ريشه 
خانوارھای کارگر و زحمتکش در مدارس ويران و  
بدون امکانات، در سيستم آموزشی پولی، در کيفيت  

آنان بايد بدانند  .  آموزشی نازل با آن دست به گريبانند 
تا در فردايی نه چندان دور در کنار مادران و  

تر خود    پدران، برادران و خواھران و ياران بزرگ 
ھای    در بنای دنيايی شاد و زيبا برای خود و نسل 

 .بعدی بکوشند 
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جنگ ارتجاعی ھشت ساله و 
 سربازان کودک

 . . .آوارگی و پناھندگی، 



 ٧٠٢ شماره  ٩۴نيمه اول مھر     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسMمی 

٨ 

٧درصفحه   

 سربازان جنگ ارتجاعی ھشت ساله و کودک
  ٣١ (زمانی تقريبی آغاز جنگ ايران و عراق    ھم 

ھر  )   مھر ١ (و آغاز سال تحصيلی  )  ١٣۵٩ شھريور  
گردد مسئو`ن رژيم در مراسم آغاز    سال موجب می 

سال تحصيلی، به نوعی به جنگ و ارتباط آن با  
 .حفظ وبقای جمھوری اس:می بپردازند 

علی خاتمی، امام جمعه زنجان، نيز در مراسم افتتاح  
در سخنرانی خود،  "  مجتمع نمونه بسيج زنجان "

" حفظ انق:ب "آموزان در    برای تأکيد بر نقش دانش 
"گفت  آموز تقديم     ھزار شھيد دانش ٢٢٠ بيش از  : 

 ."انق:ب و دفاع مقدس شده است 
آموز     ھزار دانش ٢٢٠ "اين که علی خاتمی آمار  

ست که خود    را از کجا آورده است، پرسشی "  شھيد 
چون طبق آمار رسمی و نيمه  .  وی بايد پاسخ دھد 

ھا و    در جبھه (شدگان جنگ    رسمی، تعداد کل کشته 
 ھزار نفر  ٢٢٠ ، در حدود  )ھای ھوايی   در بمباران 

باز بنا  !  آموز نبودند   ھا دانش   است که مسلما ھمه آن 
آموز، يعنی     ھزار دانش ٣۶ به آمار فوق، در حدود  

 سال، در  ١٨  ھزار کودک و نوجوان زير  ٣۶ 
ی ايران و عراق کشته    جريان جنگ ھشت ساله 

 .اند   شده 
گرچه در اين آمار محل و علت مرگ اين  

آموزان روشن نگشته است، اما آنچه مسلم    دانش 
. ھا به قتل رسيدند   است، تعدادی از آنان، در جبھه 

آگين،    کودکان و نوجوانانی که فريب تبليغات زھر 
خرافی و دروغ رژيم را خورده و جان خود را از  
دست دادند، آن ھم با اط:ع کامل مقامات سياسی و  

ھا از جمله    ايران در آن سال .  نظامی رژيم 
کشورھايی بود که از کودکان سرباز به صورت  

روبی درخط    گسترده در جنگ و حتا عمليات مين 
 .کرد   مقدم استفاده می 

  ١٣ چون حسين فھميده که در سن    کودکانی ھم 
 جنگ، "  رسمی "سالگی، يک ھفته پيش از آغاز  

اش در    ھمراه نيروھای بسيج از شھر محل زندگی 
" رسمی "با آغاز  .  کرج، به خرمشھر اعزام شد 

در ھفته اول مھر ماه يک بار  .  جا ماند   جنگ در آن 
زخمی شد و پس از بھبودی اين بار به خط مقدم  

  ٨ تر از يک ماه بعد، در    و سرانجام کم .  اعزام شد 
.  در آن سوی رود خرمشھر کشته شد ۵٩ آبان  

بسياری از سران رژيم، از جمله خمينی اين کودک  
اما چند تن  .   ساله ناميدند ١٣ را ستودند و او را رھبر  

آموز خود را به    از آنان حاضر شدند فرزند دانش 
 جبھه بفرستند تا کشته شود؟  

واقعيت  .  بود "  تحميلی "کند، اين جنگ    رژيم ادعا می 
دليل نبود که نيروھای بسيج به    بی .  جز اين است 

شھرھا و مناطقی که بعدھا به خط اول جبھه تبديل  
شدند، چون رژيم وقوع جنگ را    شدند، اعزام می 

کرد و نقش کام:ً آگاھانه و مؤثری نيز    بينی می   پيش 
  ٣١ در  .  در افروختن آتش اين جنگ ايفا کرده بود 

زمان نيروی ھوايی و    ، با حمله ھم ۵٩ شھريور  
زمينی عراق در تمام مرزھا، کليد آغاز رسمی  
جنگ زده شد، اما پيش از آن بين دو کشور،  

ھای پراکنده مرزی وجود داشت که عمدتاً    درگيری 
رو به نظر    از اين .  ھا بود   نيز ايران محرک آن 

، با حم:ت  ۵٨  آبان  ١٣ مقامات عراقی، ايران از  
ای به شھرھای مرزی عراق جنگ را آغاز    توپخانه 

 .کرده بود 
تاريخچه اخت:فات مرزی ايران و عراق به پيش از  

. گشت   به قدرت رسيدن جمھوری اس:می بازمی 
اخت:فاتی که سرانجام با امضای قرارداد الجزاير  

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
: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   
و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه

 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد
http://www.didgah.tv/fa 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوiريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت

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

ھای  نامlه          ))))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://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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