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٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

ھا د!ر ھزينه دخالت جمھوری  ميليارد
 اس$می در جنگ داخلی سوريه

 
طلبانه و  طلبانه، توسعه ھای جاه ماجراجويی

طلبانه جمھوری اس-می در منطقه  ھژمونی
خاورميانه يکی پس از ديگری با رسوايی و 

ای که  ماجرای ھسته.  شود شکست روبرو می
ھای مردم ايران  ھای سنگينی را به توده ھزينه

تحميل کرد، ظاھراً با پذيرش شکست، پايان 
ھای جمھوری  طلبی يافت، اما اين پايانی بر جاه

دخالت نظامی روزافزون در .  اس-می نبود
سوريه، ماجرای ديگری است که گرچه شکست 

ھا  اکنون آشکارشده است، اما ھزينه آن نيز ھم
ديگری بر دوش کارگران و زحمتکشان ايران 

آنچه آشکار است و ھمگان .  تحميل کرده است
بينند، اجساد نظاميانی است که روزمره از  می

اما آنچه پوشيده و .  شوند سوريه بازگردانده می
ھا دKری است که  پنھان مانده است،  ميليارد

ساKنه از جيب کارگران و زحمتکشان ايران، به 
عنوان کمک به رژيم ورشکسته سوريه داده 

ھای نظامی اين جنگ  شود، يا به ھزينه می
 .  يابد اختصاص می

در سوريه جنگی داخلی برپاست که تمام 
. اند ھای درگير در آن، يک مشت مرتجع طرف

در جريان اين جنگ داخلی ارتجاعی، شھرھای 
اين کشور به ھمراه تمام امکانات صنعتی، 

ھا سوری،  ميليون.  اند شده خدماتی و رفاھی ويران
ھای آوارگان  کشور را ترک کرده و در اردوگاه

 ھزار تن به قتل رسيده و ٢٥٠.  برند به سر می
ھا ھزار تن از مردم غيرنظامی درنتيجه  ده

ميليون تن .  اند  معلول شده  و گلوله باران بمباران
شده از  نيز در شھرھا و روستاھای محاصره

کمبود آذوقه و امکانات بھداشتی و درمانی در 
ای که  ھای جھانی و منطقه رقابت قدرت.  اند عذاب

ھريک جانب اين يا آن دسته ارتجاعی را 
اند، عامل مھمی در تشديد و ادامه اين جنگ  گرفته

جمھوری اس-می .  داخلی ويرانگر بوده است
ايران که حتی تا مرحله گسيل نيروھای نظامی 
خود به سوريه پيش رفته است، نقش مھمی در 

سازی سوريه و ادامه جنگ داخلی در اين  ويران
اما اين مداخله نظامی و .  کشور داشته است

لشکرکشی برای دفاع و بقاء رژيمی که حداکثر 
از حمايت ده درصد جمعيت علويان اين کشور 
برخوردار است، جمھوری اس-می را در 
منج-بی نيز فروبرده است که نتيجه آن، افزايش 

ھرچه .  روزافزون تلفات نظاميان در سوريه است
مداخ-ت نظامی جمھوری اس-می برای حفظ 

يافته، تعداد  رژيم سوريه بر سرير قدرت افزايش
 .ھا نيز بيشتر شده است کشته و زخمی

که رژيم در سال گذشته دريافت فقط از  وقتی
تواند  طريق اعزام واحدھای سپاه پاسداران، نمی

روزه بايد  به اھداف خود جامه عمل پوشد و ھمه
ترين  اجساد پاسداران را به ايران بازگرداند، زبده

درآمدھای نجومی مديران و  
 افزايش فاصله طبقاتی

 
 اعضای ھيئت ٩۴ھای حقوق اسفند  انتشار فيش

، ٩۵عامل بيمه مرکزی در ارديبھشت ماه 
زده از ارقامی  حيرت.  زده کرد بسياری را حيرت

چون حقوق پايه،  که تحت عناوين مختلف ھم
العاده ويژه، اضافه کاری و طلب قبلی دست  فوق

دھند و مجموع دريافتی نھايی اين  به دست ھم می
 ١۶٠مديران را به چند ده ميليون تومان حتا تا 

اين "  کسورات"از آن سو، .  رسانند ميليون  می
ھای ھنگفتی ھم به اين  دھند وام ھا نشان می فيش

 ميليون ٩ھايی بين  وام.  مديران پرداخت شده است
 ميليون تومان به نام وام ضروری، وام ۴٨۴تا 

مسکن، وام اتومبيل، وام اتومبيل مديران، وام 
تا جايی که مجموع وام .  تعميرات و تجھيزات

/  ۵ مدير به بيش از ۴دريافتی تنھا   ميليارد ١ 
 .زند تومان سر می

ھا، وزير اقتصاد دستور  در پی انتشار اين فيش
چنان که .  ای تشکيل شد کميته. پيگيری صادر کرد

نژاد به رھبری گزارش داد به آخر خط  احمدی"
" نژاد ای احمدی افشای گزارش ھسته"، "رسيديم

ھايی بودند که در  ھا از جمله عناوين روزنامه اين
ی   ارديبھشت مصاحبه٢٢روز چھارشنبه 

در "  انتخاب"غ-مرضا مصباحی مقدم با سايت 
.  ارديبھشت را باز انتشار دادند٢١شنبه   روز سه

در واقع نيز ھيچ سخنی از سوی مقامات 
حکومتی تا امروز علت اصلی روی کار آمدن 

ی روحانی را به اين روشنی و وضوح بيان  کابينه
نکرده بودند که غ-مرضا مصباحی مقدم نماينده 

وگو  کنونی مجلس اس-می و خبرگان در اين گفت
نگاران  موضوع مھمی که روزنامه.  بيان کرد

وگو را انتشار  طلب حکومتی که اين گفت اص-ح
ھا با انتشار  آن.  دادند، آگاھانه از روی آن گذشتند

دنبال اين بودند تا به افکار  اين مصاحبه به
ای،  عمومی بقبوKنند که روحانی با توافق ھسته

کشور را از شرايطی که به آخر خط رسيده بود 

 !جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد

 پيمان تی تيپ، 
 ديکتاتوری عريان سرمايه 

 
دايره ی مناسبات بورژوازی بيش از آن تنگ ”

شده است که بتواند ثروتی را که آفريده ی خود 
از چه طريقی .  اوست در خويش بگنجاند

بورژوازی بحران را دفع می کند؟ از طرفی به 
وسيله ی نابودی اجباری انبوھی از نيروھای 
مولده و از طرف ديگر به وسيله ی تسخير 
بازارھای تازه و بھره کشی بيشتر از بازارھای 

 ”کھنه 
با توجه به روند نظام سرمايه داری در عصر  

رسد  حاضر و بحران اقتصادی اخير به نظر می
که  اين نقل قول از مانيفست حزب کمونيست که 

 سال پيش توسط کارل مارکس و ١۵٠بيش از 
فريدريش انگلس نوشته شد، ھمين امروز نوشته 

نابودی اجباری انبوھی از ”ھمزمان با .  شده باشد
، از جمله بستن کارخانه ھا، ”نيروھای مولده

جمعی، که در  توقف توليد و اخراج ھای دسته
ھای اخير شاھد آن بوديم، نسخه ی ديگری  سال

که سرمايه داری جھانی برای برون رفت از 
تسخير ”پيچد،  بحران اقتصادی ماھوی خود می

  ۴درصفحه 

  ٧درصفحه 

١٠درصفحه   

  ۵درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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ای در روی کار آمدن  نقش خامنه
 ای روحانی و توافقات ھسته

اخبار و تصاويری که اين روزھا از عراق 
منتشر می شوند، آينه شفافی از کشتار مردم بی 
دفاع در انفجارھای روزانه و تعميق بی ثباتی 
. سياسی در اين کشور بحران زده است

انفجارھايی انتحاری و بمب گذاری ھايی کور که 
پايانی بر آن نيست و روزانه جان ده ھا نفر از 

شدت و گستردگی .  مردم عراق را می گيرد
انفجارھای انتحاری در عراق به حدی رسيده 

 ١۴۴است که فقط طی يک ھفته گذشته بيش از 
.  نفر زخمی شده اند٢٠٠نفر کشته و نزديک به 
 ارديبھشت چھار بمب ٢٨تنھا در روز سه شنبه 

. انتحاری در محله ھای مختلف بغداد منفجر شد
مرگبارترين انفجار اين روز که داعش مسئوليت 
آن را به عھده گرفت در بازاری در شمال بغداد 

 کشته و ٢٨در محله ای شيعه نشين بود که حداقل 
انفجار يک .  ده ھا زخمی بر جای گذاشت

خودروی بمب گذاری شده در شھرک شيعه نشين 
.  نفر را گرفت٢١صدر در شرق بغداد ھم جان 

در دو انفجار ديگر ، يکی در کنار بازار ميوه و 

عراق ھمچنان در چنبره بی ثباتی 
  و آتش انفجارھا می سوزد



 ٢ ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ٢
١از صفحه   

 ھا د!ر ھزينه دخالت جمھوری اس$می  ميليارد
 در جنگ داخلی سوريه

واحدھای نظامی ارتش ازجمله، واحدھای موسوم 
اما ھنوز .  به ک-ه سبز را به سوريه اعزام نمود

مدتی از اع-ن اين خبر نگذشته بود که در اواخر 
ھا به  ماه امسال، اجساد گروھی از آن فروردين

کمتر از يک ماه بعدازاين .  ايران بازگردانده شد
ماجرا بود که نيروھای نظامی رژيم، ضربه 

سابقه  چنان سنگينی را متحمل شدند که تاکنون بی
 ارديبھشت، يک گروه ١٧روز .  بوده است

گرا، از مخالفان رژيم اسد که در  نظامی اس-م
ائت-ف جيش الفتح، متشکل از جبھه نصرت، 

تر، حضور  احرارالشام و چندين گروه کوچک
دارند، با حمله به شھرک مھم و استراتژيک خان 

ھای  طومان در حومه حلب، بر طبق گزارش
 تن از نظاميان جمھوری ٨٠منابع مختلف، حدود 

اس-می را کشتند يا زخمی کردند و تعدادی را 
سخنگوی سپاه پاسداران .  نيز به اسارت گرفتند

ماه، تعداد   ارديبھشت١٨استان مازندران اما در 
.  نفر اع-م نمود٢١ھا را   و زخمی١٣ھا را  کشته

. اند  نفر اسيرشده۶ تا ۵بعداً نيز گفته شد که 
واقعيت تلفات نيروھای رژيم ھنوز دقيقاً مشخص 

اما سنگينی اين شکست در آن حد بود که .  نيست
ای از مردم  سپاه پاسداران با صدور اط-عيه

خواست که آرامش خود را حفظ کنند و به اخبار 
چنين  در اين اط-عيه ھم.  منابع ديگر توجه نکنند

شده بود که در زمان مقتضی که دشمن نتواند  گفته
. برداری کند، واقعيت را خواھد گفت از آن بھره

احتماKً بازگرداندن باقيمانده سپاه کرب-ی 
 ارديبھشت اع-م شد، سوای ٢١مازندران که در 

از دست رفتن روحيه اين واحد سپاه پاسداران، 
در رابطه با نياز به ارزيابی دقيق تلفات و 

چون تعدادی که موفق به .  خسارات بوده است
ھا و تعدادی  فرار شدند، حتی فرصت انتقال کشته

 .ھا را پيدا نکردند از زخمی
ھای نظامی جمھوری اس-می در سوريه  شکست

و افزايش روزافزون تلفات، اين واقعيت را 
آشکار کرد که حتی اعزام واحدھای ارتشی به 

تواند رژيم را از  ھای جنگ در سوريه نمی جبھه
علت .  مخمصه نجات دھد و از تعداد تلفات بکاھد

نظاميان جمھوری اس-می .   ھم پوشيده نيست آن
بايد در منطقه و زمينی جنگ کنند که ھيچ 

ع-وه بر اين، فاقد ھدفی .  شناختی از آن ندارند
ھا  آن.  ھا انگيزه جنگيدن بدھد ھستند که به آن

جنگ در .  گيرند که بجنگند حقوق می.  مزدورند
سوريه حتی برای سپاه پاسداران نيز نه جنگ 

گرای  ايران و عراق است و نه پاسداران اس-م
 .کنونی رژيم، پاسداران آن ايام
که جمھوری اس-می  با اين اوصاف و به رغم اين

داند که حتی امپرياليسم  اين را ھم به خوبی می
ترين قدرت نظامی جھان  آمريکا به عنوان بزرگ

و ناتو به عنوان قدرت نظامی متحد 
ھای اروپايی و آمريکايی، در عراق  امپرياليست

و افغانستان با شکست مواجه شدند، چرا خود را 
ھای  بيند، در سوريه بماند و شکست ناگزير می

 درپی را تحمل کند؟ پی
واقعيت قضيه اين است که از دست رفتن سوريه 
برای جمھوری اس-می به معنای پايان آرزوھا و 

طلبانه ای خواھد  طلبانه و ھژمونی اھداف توسعه
.  سال برای تحقق آن ت-ش کرده است٣٧بود که 

دليل نبود که رئيس قرارگاه عمار زمانی گفت  بی
که سوريه برای جمھوری اس-می ارزشی بيش 

ای نيز سوريه را عمق  از خوزستان دارد و خامنه
 .استراتژيک ايران ناميد

از دست دادن سوريه، برای جمھوری اس-می 
بلکه به .  شود صرفاً به خود اين کشور محدود نمی

هللا خواھد  معنای از دست دادن لبنان و نفوذ حزب
کننده برای  چراکه حلقه ارتباطی مھم و تعيين.  بود

اين .  هللا لبنان، سوريه است تسليح و تقويت حزب
به معنای پايان ادعاھا و شعارھای پوشالی و 
توخالی ضد صھيونيستی و ضد آمريکائی 

جمع شدن بساط .  جمھوری اس-می خواھد بود
چنين به معنای  جمھوری اس-می از سوريه ھم

ای جمھوری اس-می و  پيروزی رقبای منطقه
 . ھا در منطقه خواھد بود برتری قطعی آن

شکست در سوريه بر موقعيت شکننده جمھوری 
انکاری  اس-می در عراق نيز تأثير غيرقابل

به ويژه در شرايطی که بحران .  خواھد داشت
شود و  تر می سياسی در عراق پيوسته عميق

نفرت از جمھوری اس-می ايران و مداخ-ت آن 
ھای  در عراق حتی در ميان برخی گروه

گرای شيعه، آشکارشده است، به تضعيف  اس-م
. موقعيت جمھوری اس-می خواھد انجاميد

ھای مردم عراق در اعتراضات اخير خود،  توده
اين نفرت از جمھوری اس-می ايران را در 
شعارھای خود نشان دادند و خواستار قطع 
. مداخ-ت و تجاوزھای رژيم حاکم بر ايران شدند

اند که جمھوری  اين مردم به خوبی دريافته
اس-می ايران ھمانند امپرياليسم آمريکا، نقش 
مھمی در ف-کت و بدبختی، کشتار و ويرانی 

 .کنونی عراق و مردم آن داشته و دارد
خ-صه ک-م، از دست دادن سوريه به معنای 
کوبيده شدن آخرين ميخ بر تابوت سياست خارجی 

اس-ميستی و ت-ش برای کسب ھژمونی  پان 
روشن است که اين شکست .  ای خواھد بود منطقه

تأثيرات جدی بر وخامت اوضاع داخلی رژيم و 
 .فروپاشی جمھوری اس-می نيز خواھد گذاشت

بنا به دKيل فوق است که سوريه اين ھمه برای 
باشد و  جمھوری اس-می حائز اھميت می

اش را با  موجوديت خود و سياست خارجی
. داند شکست يا پيروزی در سوريه مرتبط می

دھند که  البته تمام شواھد موجود نشان می
اندازی برای پيروزی   چشم جمھوری اس-می ھيچ

تواند ولو موقتاً به دست  درنھايت آنچه می.  ندارد
آورد، کسب حمايت جناحی از ھيئت حاکمه 
سوريه، در ائت-فی است که با سرنگونی اسد 

اين نيز مشروط است، به .  شکل خواھد گرفت
که اساساً در کوتاه مدت جنگ داخلی بتواند  اين

انداز  فرضی که عجالتاً در چشم.  خاتمه پيدا کند
 .قرار ندارد

بنابراين، جمھوری اس-می راھی جز اين نخواھد 
داشت که بيش از پيش در منج-ب بحران و 

نيروی نظامی .  جنگ داخلی سوريه فرورود
واحدھای بيشتری .  بيشتری به سوريه گسيل دارد

از ارتش را به سوريه بفرستد و در واقعيت نقش 
ارتش از ھم پاشيده و ضعيف اسد را خود و گروه 
دست نشانده اش در لبنان، حزب هللا بر عھده 

 .گيرد

اما اين دخالت نظامی روزافزون جمھوری 
اس-می در سوريه، چه عواقب و نتايجی برای 

ھای زحمتکش مردم ايران داشته و خواھد  توده
 داشت؟

ھای مردم ايران در  تا اين لحظه متأسفانه توده
 و  قبال اين دخالت نظامی موضعی انفعالی داشته

تفاوتی ھم در اين  علت اين بی.  اند سکوت کرده
ھا، نيروھايی که برای جنگ   آن است که از ديدگاه

شوند، يک مشت مزدور  به سوريه اعزام می
بگير طرفدار جمھوری اس-می، اعم از  حقوق

ھا  اند که ربطی به آن اللھی پاسدار، ارتشی و حزب
خبرند و در  اما عموماً از اين واقعيت بی.  ندارد

اند که ھمين جنگ و اعزام  ناآگاھی نگه داشته شده
 . ھا دارد نيروی نظامی چه ھزينه ھنگفتی برای آن

جمھوری اس-می از ھمان آغاز موجوديت خود، 
ھای ساKنه خود، ميلياردھا  ھمواره، در بودجه

دKر از حاصل دسترنج کارگران را صرف 
اما در .  ھای دستگاه نظامی خود کرده است ھزينه

چند سال اخير که بر دامنه مداخ-ت نظامی خود 
ھای نظامی  در سوريه افزوده است، بودجه ارگان

رژيم به ويژه سپاه پاسداران و ارتش، گاه متجاوز 
اين بدان .  يافته است  درصد افزايش٣٠از 

ھای نظامی در  معناست که اين افزايش ھزينه
نتيجه مداخله در جنگ داخلی سوريه را، 

يعنی بار .  ھای مردم ايران بايد بپردازند توده
ھای جنگ تا جايی که صرفاً به اعزام  ھزينه

شود، بر  نيروی نظامی و تسليحات آن مربوط می
دوش کارگران و زحمتکشان ايران قرارگرفته 

اما اين فقط بخش کوچکی از باری است که .  است
ھای زحمتکش  اين دخالت نظامی بر دوش توده

 .قرار داده است
اين واقعيت بر عموم مردم ايران روشن است که 
اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان ايران زير 

ھا تن از مردم  ميليون.  برند خط فقر به سر می
اوضاع اقتصادی از ھم گسيخته و .  ايران بيکارند

کند که از نظر مالی  دولت ادعا می.  وخيم است
دستمزد و حقوق کارگران، .  در مضيقه قرار دارد

بازنشستگان و برخی از کارمندان دولت، مدام به 
اما دقيقاً در ھمين اوضاع و احوال .  افتد تعويق می

است که جمھوری اس-می در ھر سال ميلياردھا 
ھای جنسی و  دKر به شکل پول نقد و يا کمک

 .دھد تسليحاتی به رژيم ارتجاعی سوريه می
در سوريه دولتی وجود دارد، درگير جنگ داخلی 

که منابعی برای  ھای ھنگفت، بدون اين با ھزينه
اقتصاد سوريه از .  ھا داشته باشد تأمين اين ھزينه

. ھم پاشيده و دولت از نظر مالی ورشکسته است
 ٢٠١٠توليد ناخالص داخلی اين کشور در فاصله 

. يافته است  درصد کاھش٦٣ حدود ٢٠١٥تا 
 درصد ارزش خود ٩٠واحد پول سوريه تقريباً 

بھای کاKھای مصرفی از .  را از دست داده است
. يافته است  درصد افزايش٤٥٠ تاکنون ٢٠١٠

شده و يا از  واحدھای توليدی يا تخريب
بخش بزرگی از کشور و مناطق .  اند کارافتاده

. کشاورزی و معادن در دست مخالفان رژيم است
يکی از منابع مھم درآمد دولت سوريه در گذشته 

 ٧٠٠ ميليارد و ٤ به ٢٠١١نفت بود که در سال 
ميليون دKر رسيده بود، اکنون اين درآمد تقريباً 

منبع مھم ديگر درآمد دولت .  از دست رفته است
 ميليارد دKر درآمد ساKنه ٩از طريق نزديک به 
. شده است شد که اين نيز قطع از توريسم تأمين می

تواند منبعی برای  اقتصاد از ھم پاشيده ھم نمی
ماليات باشد، به ويژه که بخش بزرگی از سوريه 

٩درصفحه   



 ٣ ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ٣

  ۶درصفحه 

درآمدھای نجومی مديران 
 و افزايش فاصله طبقاتی

کميته چنين "  تحقيقات"رفت، حاصل  انتظار می
"بود دھد آنچه در  مستندات موجود نشان می: 

ميليون  چند ده«ھای  ھا به عنوان حقوق رسانه
ھايی  ، برداشت" از آن ياد شده است»تومانی

و البته برای .  اند بوده"  زده شتاب"و "  نادرست"
پيشين "  معوقات"به "  مستندات موجود"اثبات 

در توضيح سرمنشأ يکی از اين .  اشاره شده است
العاده  اضافه کار فوق"به دامن "  معوقات"

 ١٧۵"  اضافه کاری. "پناه برده شده است"  خاص
ھای منتشر شده تا  ساعته که در برخی از فيش

. شود  درصد کل مبالغ پرداختی را شامل می۵٠
 ساعته در ١٧۵گرچه، اضافه کار يکسان 

 مدير، به ھمراه عدم غيبت، عدم ۵ھای اين  فيش
مرخصی بدون حقوق، عدم کسر کار و تأخير 

باشند، نشان از "  مستندات"بيش از آن که 
 .ھا دارند ساختگی بودن اين فيش

. به دنبال آن ديوان محاسبات اداری وارد کار شد
وجوھی "تحقيق کرد و تحقيق کرد تا دريافت 

پرداخت شده و دستور داده شد مبلغ "  غيرقانونی
 ميليون لایر از اين وجوه به ١٠۶ ميليارد و ٢
وعده داده .  بازگردانده شود" ھای مربوطه حساب"

مديران نيز برای .  شد به تخلفات رسيدگی شود
خود اين مبلغ را به حساب بيمه "  نيت حسن"اثبات 

 . مرکزی بازگرداندند
ھا، محمد ابراھيم امين، که از  پس از اين جنجال

 رياست بيمه مرکزی ايران را بر ٩٢شھريور 
اش،  او در متن استعفانامه.  عھده دارد، استعفا داد

شده خواند؛ از "  ساماندھی"را "  پيشامد"اين 
سياھه اقداماتش در بيمه مرکزی گفت؛ منت 

به رغم "  مسئوليت خطير"گذاشت که پذيرش اين 
امتيازات مادی بخش غيردولتی که حداقل دو "

اص-ح امور "برای "  برابر بيمه مرکزی بود
مردم "بوده است و در پايان نيز از "  صنعت بيمه

شريف ايران، اھالی صنعت بيمه و به ويژه 
سياھه .  وزير اقتصاد پوزش خواست"  شخص

اند و  اقداماتی که کارمندان معترض بيمه منکر آن
گونه  چنان ھيچ با گذشت دو سال ھم"گويند  می

ای  سياستی برای نظارت و کنترل بازار بيمه
ھا مقعطی  تر فعاليت کشور طراحی نشده و بيش

کارگيری نيروی انسانی متخصص  است، عدم به
تجربه به صورت مستقيم و  و انتخاب مديران بی

با نظر رئيس کل بيمه مرکزی صورت گرفته که 
الشعاع برخی روابط سياسی  اين اقدامات، تحت
با وجود اين، وزير اقتصاد ."  انجام پذيرفته است

درخواست "نيز با پذيرش اين استعفا و 
اندکی .  وی تقدير کرد"  خدمات"از "  بازنشستگی

بعد، پرويز خسرو شاھی، قائم مقام پيشين بيمه 
کننده  مرکزی و يکی از مديران دريافت

ھای چند ده ميليونی موقتاً جای وی را  حقوق
 .گرفت

يکی ديگر از عاملين :  نتيجه نھايی
با "  اقدامی شجاعانه"ھای مالی، در  سوءاستفاده
ناشی از رنجش، بدون "  خواھی پوزش"استعفا و 

ھای  ی سوءاستفاده پاسخگويی و بی آن که دامنه
مالی خود و ارگان تحت مسئوليتش روشن شود، 
رفت تا  با استفاده از پاداش وزير اقتصاد، چندين 
ميليون تومان ناقابل به عنوان حقوق بازنشستگی 

با "دريافت کند و چه بسا در بخش غير دولتی 
به "  امتيازات مالی حداقل دو برابر بيمه مرکزی

پرونده بسته شد .  به مردم ادامه دھد"  خدمت"
ی وزير اقتصاد در گفتگو با  زيرا به گفته

بحث دريافت حقوق با رقم "روزنامه قانون، 
Kاز سوی وزارت اقتصاد منتفی اع-م ... بسيار با

ست اگر تصور شود، زمانی  لوحی پس ساده".  شده
ھای چند ده ميليونی در  گوشه و زوايای اين حقوق

 .بيمه مرکزی روشن خواھند شد
برای درک عمق فاجعه، بد نيست حقوق مديران 
را با دستمزد وحقوق چند گروه از شاغلين مقايسه 

 ھزار تومان، ٨١٢حداقل دستمزد کارگران :  کنيد
 يا ۴٠٠متوسط  حقوق معلمان بين يک ميليون و 

 ١ ھزار تومان وميانگين حقوق پرستاران ۵٠٠
 ... ھزار تومان و٨٠٠ميليون و 

گرچه اخت-ف دستمزد و حقوق در ساير 
خورد، اما در  کشورھای جھان نيز به چشم می

ھر کشوری بنا به شرايط اجتماعی و سياسی 
تدابير گوناگونی برای کنترل آن انديشيده شده 

با تکيه به بانک "  ھی گروپ"مؤسسه .  است
 ١١٠ مؤسسه در ٢۴٠٠٠اط-عاتی خود از 

 ميليون شاغل تحقيقی را انجام ١۶کشور در ميان 
در اين تحقيق فاصله دستمزدھا و .  داده است

 تا سال ٢٠٠٨ميزان رشد اين اخت-ف از سال 
اين .   کشور بررسی شده است۶٣ در ميان ٢٠١۴

دھد ميانگين رشد اخت-ف  بررسی نشان می
دستمزدھا در برخی از کشورھا با سير صعودی 

 درصد و در برخی کشورھا که ٢٠در حدود 
 ۵عمدتاً کشورھای اروپايی ھستند با سير نزولی 

در تحقيق آمده است، .  درصدی ھمراه بوده است
ترين درصد رشد اخت-ف در بحرين است که  بيش

 برابر ٧ /  ٩حقوق مديران ارشد در حال حاضر 
کارمندان سطح پايين است که اين رقم در سال 

٢٠٠٨ ،۶  / اياKت متحده، .   برابر بوده است٣ 
 برابر کارمندان تازه استخدام شده ۴مديران 

گيرند که افزايش اخت-ف از سال  حقوق می
/  ۶ را به ٢٠٠٨ در حال .  رساند  درصد می١٠ 

حاضر باKترين تفاوت بين حقوق مديران و 
 ١٢ /  ٧شاغلين رده پايين درچين است که مديران

در .  گيرند برابر شاغلين سطح پايين حقوق می
کشورھای اروپايی اين افزايش کنترل گرديده 

"است علت را در وجود "  ھی گروپ. 
ھای کارگری نيرومند، نرخ ماليات که  اتحاديه

  جاذبه افزايش دستمزد را برای مديران ارشد کم
ھا به رکود در مناطق  کند و واکنش شرکت می

بنا به اين گزارش، بسياری از .  داند مختلف می
کشورھای اروپايی برای اجتناب از نابودسازی 

ھای بخش دولتی را کاھش دادند  مشاغل، حقوق
در حالی که در آمريکا، بسياری از مؤسسات از 
تعداد شاغلين کاستند و بر وظايف و متعاقب آن 

اين مؤسسه افزوده .  حقوق مديران ارشد افزودند
 ٣٠ست  است که رشد اخت-ف دستمزدھا روندی

 . بر شدت آن افزوده است٢٠٠٨ساله که از سال 
در ايران، به جز اخت-ف دستمزد که در نظام 

ھايی  ست رايج، ويژگی داری جھانی امری سرمايه
با آن که طبق قانون مديريت خدمات .  نيز دارد

ھای  العاده سقف حقوق ثابت و فوق"کشوری، 
 برابر حداقل حقوق ثابت و ٧مستمر نبايد از 

ھای  ، در سال"ھای مستمر تجاوز کند العاده فوق
ھای  ھای متعددی درباره دريافتی اخير گزارش

 . شوند ک-ن مديران منتشر می
ھا، رواج و رسوخ فساد  يکی از آن ويژگی

. اقتصادی در تار و پود ساختارھای رژيم است
ھای اخت-س و  ترين پرونده ساختارھايی که مھم

ھای ک-ن در سه دھه اخير از دل  دزدی و چپاول
ھای چند ده ميليونی  حقوق.  ھا بيرون آمده است آن

با .  مديران ارشد تنھا يکی از اين موارد است
ھای منتشر شده، ظاھراً پايه حقوق  بررسی فيش

پرداختی در حدود قانونی است، اما بر اين پايه 
ھا و  کاری ھا، اضافه حقوق، مزايا، پاداش

شوند که دريافتی نھايی  ھايی افزوده می العاده فوق
و .  دھند را به چندين برابر پايه حقوق افزايش می

شود و نه اکثريت  اين ھمه تنھا شامل مديران می
ھا نشان  چنين فيش ھم.  عظيم دستمزدبگيران

ھای  ھای ھنگفت، وام دھند به جز دريافتی می
عجيب و غريب و با مبالغ نجومی به مديران 

بگيران  شود که باز ھم اکثريت حقوق پرداخت می
 .اند ھا محروم از دريافت آن

نسيم "به گزارش سايت .  و اين ھمه ماجرا نيست
، کارکنان معترض بيمه مرکزی در "  آن-ين
اند، از زمان رياست  ای اعتراضی نوشته نامه

محمد ابراھيم امين بر بيمه مرکزی، حقوق و 
مزايای ھيات عامل به صورت نجومی افزايش 
يافته و حتا بخشی از حقوق ماھيانه اعضای ھيات 

 ميليون تومان بوده خارج از ٢٠عامل که بيش از 
بر اساس اين نامه !  شود ھا پرداخت می فيش به آن

اعتراضی، بايد نتيجه گرفت که دريافتی اين 
ست که در فيش  مديران حتا بيش از ارقامی

 .شود ھا آورده می حقوقی آن
ھای  ھا، يکی از سرچشمه تفاوت فاحش حقوق

ست که امروزه جامعه با  شکاف بين فقر و ثروتی
فقری ھولناک نزد .  آن دست به گريبان است

اکثريتی عظيم و ثروتی ک-ن در اختيار اقليتی 
 .ناچيز

 ٩۴بانک مرکزی نيز در گزارشی در اسفند 
 افزايش ١٣٩٣اع-م کرد ضريب جينی در سال 

 ٠ /  ٣٩٩ به ٩٢ در سال ٠ / ٣٩۵يافته و از رقم 
ضريب جينی .   رسيده است٩٣در سال 

ست بين صفر و يک که در آن صفر به  عددی
معنای توزيع کام- برابر درآمد يا ثروت و يک 
. به معنای نابرابری مطلق در توزيع ثروت است

به اين ترتيب، حتا آمار رسمی دولتی نيز نشان 
ھا و ادعاھای روحانی و  دھند، به رغم وعده می

 ٩٣ی وی، فاصله طبقاتی در سال  اعضای کابينه
گزارش سال .  تر شده است  بيش٩٢نسبت به سال 

 ھنوز منتشر نشده است، اما با توجه به ٩۴
وضعيت دستمزدھا و نرخ بيکاری نبايد انتظار 

 . بھبودی در سال گذشته را نيز داشت
ويژگی ديگر در آن است که دولت در حالی که 
دست و دلبازانه به مديران مؤسسات دولتی و 
نيمه دولتی حقوق و پاداش و مزايای ک-ن 

بخشد، از افزايش حقوق کارگران و  می
ھای گوناگون از  ھا و حيله زحمتکشان به بھانه

ھا و رکود اقتصادی طفره رفته و  جمله تحريم
رود و با افزايش بسيار ناچيز حداقل  می

دستمزدھا، ھمان زندگی بخور و نمير در حد خط 
 .فقر را ھم بر آنان دشوار ساخته است

ھای  بيھوده نيست که اکثريت مردم حرف
مسئوKن بيمه مرکزی و وزير اقتصاد را باور 

سازی و انتشار  اند و خواھان شفاف نکرده
ھای دولتی  ھای حقوقی مديران ساير دستگاه فيش

 .  اند و نيمه دولتی شده
خواندن نظرات برخی کاربران، روشنگر نظر 

١از صفحه   
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 ای ای در روی کار آمدن روحانی و توافقات ھسته نقش خامنه
ھای  تواند از تمام سياست جمھوری اس-می نمی

نشينی کند چرا که اين سياست  خارجی خود عقب
با موجوديت رژيم گره خورده است و اکنون نيز 

ای، از حضور  رغم توافق ھسته بينيم که به می
نظامی جمھوری اس-می در کشوری مانند 
سوريه نه تنھا کاسته نشده که حتا افزايش نيز 

بست مالی جمھوری  در واقع بن.  يافته است
ھای اقتصادی، پيشبرد  اس-می در پی تحريم

سياست خارجی رژيم را نيز تھديد کرده بود، 
چرا که حضور در جنگ سوريه، حفظ حکومت 

طلبانه در  ھای جاه ی سياست بشار اسد و ادامه
ی  عراق، يمن، لبنان، بحرين و مانند آن ھزينه

ھا را به  ی آن زيادی داشت و بحران مالی ھمه
 . انداخت خطر می

ی  باز در ھمان سرمقاله تاکيد شده بود که کابينه
روحانی در سياست داخلی نيز تغييری به جز 

طلبان و جريان رفسنجانی  تغييراتی به نفع اص-ح
در اين سه سال اين واقعيت نيز اثبات .  نخواھد داد
در سياست داخلی در سه سال اخير نه .  شده است

تنھا از اختناق حاکم کاسته نشده که حتا بر تعداد 
زندانيان سياسی، کارگران زندانی، کارگرانی که 
به دليل شرکت در اعتراضات کارگری در 
مراجع قضايی محاکمه و يا از کار اخراج 

شوند، معلمان زندانی و حتا اعدام زندانيان  می
ھم اکنون فضای سياسی جامعه .  افزوده شده است

قدر شور شده  آش آن.  تر از گذشته است حتا امنيتی
ای چون صادق  است که حتا افراد سرسپرده

زيباک-م نيز بارھا در سخنان خود به اين 
 .موضوع اعتراف کرده است

تجارب سه سال اخير و سخنان اخير مصباحی 
مقدم اين موضوع مھم را نيز بار ديگر ثابت 

کنند که چيزی که در ايران معنا ندارد ھمان  می
انتخابات است، حتا در حد کاريکاتوری از 

ھای نيم بند بورژوايی در برخی از  دموکراسی
روی کار آمدن .  کشورھای آسيايی و آفريقايی

ھای حفظ  روحانی تنھا براساس ضرورت
جمھوری اس-می اين دشمن خونخوار کارگران 

و در اين ميان تمام .  و زحمتکشان بوده است
ھای مبتذلی چون انتخاب بين  کسانی که با تئوری

بد و بدتر، رھا شدن از خطر جنگ و مانند آن 
برخی از مردم را به پای صندوق رای کشاندند 

ی نمايش  خائنانی که صحنه.  خائنانی بيش نيستند
تر  را برای ددمنشان جمھوری اس-می فراھم

چرا که جمھوری اس-می برای مانور .  ساختند
اش به شرکت نمايشی مردم  خودش و اثبات ثبات

جمھوری اس-می نياز داشت تا به .  نياز داشت
ی جديد با  ھای غربی نشان دھد که کابينه طرف

آرای مردم بر سر کار آمده، تا موقعيت تيم 
مذاکره کننده را در مذاکرات و در جريان 

شان برای منافع جمھوری اس-می  ھای زنی چانه
برای ھمين بود که مقامات جمھوری .  بھبود بخشد

اس-می شرکت در انتخابات را رای به جمھوری 
اس-می و صحت سيستم انتخاباتی در ايران 

ای حتا از مخالفين جمھوری  دانسته و خامنه
اس-می که تا آن زمان در گفتارھای وی حضور 

در "  کشور"خارجی نداشتند، خواست تا به خاطر 
 !!انتخابات شرکت کنند

ھايی که بر سر  در جمھوری اس-می تمامی کابينه
کار آمدند وظيفه داشتند تا متناسب با شرايط 

اقتصادی حاکم، جمھوری اس-می را   -سياسی 
اين واقعيت غيرقابل انکار است که .  حفظ کنند

 حاکم بر تمامی اين دوران حفظ خطوط کلی

Kزم به ذکر .  ای باقی نمانده بود مواضع ھسته
ھا  است که جدا از بحران مالی دولت، تحريم

منجر به تشديد بحران اقتصادی شده و نتايج 
اجتماعی اين بحران از جمله گسترش بيکاری و 
فقر نيز يک تھديد بالقوه برای بقای جمھوری 

اين ھمان واقعياتی بود .  آمد اس-می به شمار می
نژاد را با آن مواضع افراطی به اين  که احمدی

بست  اين بن.  موضع کشانده بود که بايد تسليم شد
دانست و مذاکره با آمريکا در  ای نيز می را خامنه

ی واضح اين آگاھی  عمان با ھدايت وی، نشانه
انتخابات "اما با نزديک شدن به .  است

، با نظر وی چگونگی اين "جمھوری رياست
ای گذاشته شد که  ی کابينه نشينی برعھده عقب

بتواند در جريان مذاکرات بھتر از بقيه منافع 
و البته مشخص .  جمھوری اس-می را تامين کند

بود که افرادی مانند جليلی توانايی پيشبرد اين 
کار را ندارند، فردی که در جريان مذاکرات 

 .ای عملکرد ضعيفی داشت ھسته
ای مثل  حل اين موضوع به افراد کارکشته

روحانی با آن سابقه امنيتی و حضور در 
ای نياز داشت و البته برای مذاکره  مذاکرات ھسته

ھای جمھوری اس-می  نيز در ميان تکنوکرات
شد که پيش از  کسی بھتر از امثال ظريف پيدا نمی
ای به رھبری  اين نيز در تيم مذاکرات ھسته
جمھوری خاتمی  روحانی در دوران رياست

از ھمين رو بود که اساسا پرونده .  حضور داشت
ای از شورای عالی امنيت ملی  مذاکرات ھسته

. پس از ده سال به وزارت خارجه برگردانده شد
ای اين بود که با تاييد و  در اين ميان نقش خامنه

کننده  ھايش و با غرولندھايش به تيم مذاکره تکذيب
. زنی و گرفتن امتياز بيشتر کمک کند برای چانه

موضوعی که بارھا به زبانی ديپلماتيک از دھان 
جا که از  آن.  کننده بيرون آمد ھای مذاکره ديپلمات

گفتند و يا از  ترسيم خطوط قرمز سخن می
ھا را در مذاکره استوار  ای که آن ايستادگی خامنه

 !!کرد می
اعتدال کارساز "در سرمقاله نشريه کار با عنوان 

انداز، تشديد تضادھا و  چشم  -نيست 
، پس از ٩٢که در نيمه اول تير "  ھاست بحران

جمھوری منتشر شد، سازمان ما  انتخابات رياست
با ارائه تحليلی از شرايط جمھوری اس-می، 
علت روی کار آمدن روحانی و وظايف او را 

ھای  اتفاقات سه سال اخير و گفته.  توضيح داد
ست بر  مصباحی مقدم و صالحی تماما تاييدی

سازمان ما در ھمان زمان و برخ-ف .  تحليل ما
ھايی که از روی کار آمدن روحانی  ليبرال چپ

شان به رای دادن به  ذوق زده شده و حتا تمايل
و يا رفسنجانی پيش از اع-م عدم (روحانی 
را آشکارا بيان  کرده بودند، علت )  اش ص-حيت

  ھای ھمه روی کار آمدن روحانی را نتيجه بحران
ی جمھوری اس-می و در راس آن مساله  جانبه
در سرمقاله نشريه کار .  ای ارزيابی کرد ھسته

" آمده بود۶۴٨شماره  ست که رژيم  واقعيتی: 
ھای موجود  جمھوری اس-می زير فشار بحران

نشينی بر  ای عقب ناگزير شده است در محدوده
ای را بپذيرد و وظيفه پيشبرد آن  سر مساله ھسته

را نيز از ھم اکنون بر عھده روحانی قرار داده 
چنين تاکيد شده بود که  در آن سرمقاله ھم".  است

ای،  نشينی بر سر مساله ھسته به رغم عقب

نجات داد، در حالی که اھميت اين مصاحبه در 
افشای علت روی کار آمدن روحانی و نقش 

 .ای است ای در رابطه با آن و توافق ھسته خامنه
چه بود که ما  سخنان مصباحی مقدم اثبات آن

حدود سه سال پيش در نشريه کار نوشته و تحليل 
مصباحی مقدم با !  اما او چه گفت؟.  کرده بوديم

اشاره به ايجاد ستاد تدابير ويژه اقتصادی که در 
نژاد و با   به رياست احمدی٨٩تيرماه سال  

ھا  حضور چند تن از وزرا برای دور زدن تحريم
"تشکيل شده بود، گفت نژاد گزارشی از  احمدی: 
داد و گفت که )  رھبری(ای  اين ستاد را به خامنه

ھای  نامه ما به آخر خط رسيديم و با توجه به قطع
ای بايد آن را  شورای امنيت در باره انرژی ھسته

ای با اين گزارش مخالفت  امضا کنيم، ولی خامنه
ای  نژاد با خامنه کرد که بعد از اين مخالفت احمدی

ديدار کرد و گفت اگر شما اين ديدگاه را قبول 
نداريد، من ديگر مسئول اين پرونده نيستم و 

ای ھم با صراحت و قاطعانه گفت خودم اين  خامنه
چنين در پاسخ  وی ھم".  کنم مسئوليت را قبول می

به سوال خبرنگار در رابطه با منبع خبر وی 
نژاد و  گفت که اين سخنان را از زبان خود احمدی

در جلساتی که وی با تعدادی از نمايندگان مجلس 
اگر به اخبار آن .  کرده شنيده است برگزار می

بينيم که چندی بعد از  زمان نيز رجوع کنيم می
مذاکره و توافق روسای جمھور ايران، ترکيه و 

 در تھران که در ٨٩برزيل در ارديبھشت سال 
رنگ و  نژاد کم نتيجه ماند، نقش احمدی عمل بی

بويژه بعد (از اين مقطع .  نقش جليلی پُر رنگ شد
ی وی در ارديبھشت   روزه١١از خانه نشينی 

ای  نژاد بارھا و به ھر بھانه است که احمدی)  ٩٠
وگو با خبرنگاران اين موضوع را بيان  در گفت

خواھم وارد بحث مذاکرات  من نمی"کرد که  می
کاری به ...  ای شوم چون خودشان مسئولند ھسته

 ".آن ندارم و دخالتی ھم ندارم
چه که  اگر سخنان مصباحی مقدم را در کنار آن

پيش از وی، علی اکبر صالحی وزير خارجه 
نژاد و رئيس کنونی سازمان  ی احمدی کابينه

انرژی اتمی گفت بگذاريم، موضوع اصلی يعنی 
ای و در نھايت  ای در مذاکرات ھسته نقش خامنه

. شود تر می نشينی از مواضع قبلی باز روشن عقب
 وزارت خارجه از ٩١ی صالحی، در سال  گفته به

گيرد تا با آمريکا  ای مسئوليت می سوی خامنه
ی وی  گفته به.  وارد مذاکرات دو جانبه شود

 و با پيشنھاد دولت ٩٠مقدمات اين کار از سال 
 و در ٩١اما در پايان سال .  عمان ريخته شده بود

حالی که دولت آمريکا اع-م آمادگی کرده بود که 
سازی اورانيوم را برای دولت ايران  حق غنی

بپذيرد، به دليل اخت-فات وزارت خارجه و 
دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی که مسئوليت 
پيشبرد رسمی مذاکرات را داشت، مذاکره با 

 يعنی چند ماه پيش از ٩١آمريکا در اواخر سال 
ای  انتخابات رياست جمھوری به دستور خامنه

متوقف شد تا به خواست وی، دولت آينده 
 .مذاکرات را پيش ببرد

اھميت افشای وقايع پشت پرده، در تاييد اين 
واقعيت و تاکيدی بر آن است که جمھوری 

چنان بن  ھای اقتصادی با آن اس-می در اثر تحريم
اش  بستی از نظر مالی روبرو شده بود که برای

نشينی از  بست با عقب راھی جز خروج از اين بن
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مورد نظر حيدر عبادی نيز گرھی از بحران 
 . قدرت و بی ثباتی سياسی عراق نخواھد گشود

بر بستر چنين مولفه ھايی از وضعيت عراق بود 
که سازمان ما در ھمان آغاز شروع به کار 

 در ۶٧۵نخست وزيری عبادی  در کار شماره 
بحران عراق و پيامدھای "مقاله ای تحت عنوان 

به رغم اينکه ممکن است : "به درستی نوشت"  آن
حيدر عبادی نسبت به حضور سنی ھا و کردھا 
در دولت خود تعديل ھايی قائل شود، دامنه اين 
مانورھا اما به وسيله منافع قشری شيعيان و منافع 

بنابر .  جمھوری اس-می محدود و کوتاه می شود
اين به فرض آنکه سھم بيشتری نسبت به آنچه 
تاکنون داده شده به سنی ھا داده شود، اما دولت 
عراق باز ھم يک دولت شيعی و فرقه گرا خواھد 

دولت فراگير خصوصا دولت دموکراتيک ....بود
به فرض آنکه چنين دولتی در عراق کنونی   -را 

نمی توان از فراز سر توده   -قابل حصول باشد
 ". ھای مردم و در غياب آن ھا متحقق ساخت

در نتيجه ھمانگونه که قابل تصور بود و سازمان 
ما نيز به درستی بر آن انگشت گذاشت، اکنون با 
گذشت نزديک به دو سال از روی کار آمدن 
دولت عبادی، نه تنھا تعديلی در بحران عراق 
ايجاد نشده، نه تنھا نزاع ميان شيعيان و اھل تسنن 
کاھش نيافته، بلکه با تشديد انفجارھای انتحاری و 
گسترش فساد در ھمان کابينه به اصط-ح 

عراق، ھم اکنون "  دموکراتيک"و "  فراگير"
دولت عبادی نيز با بحران شديد درونی مواجه 

بحرانی که حيدر عبادی را بر آن داشته تا .  است
جھت برون رفت از وضعيت موجود يکبار ديگر 

به تعديل و ترميم کابينه "  اص-حات"به شعار 
 .خود برود

طرح پيشنھادی اص-حات و جرح و تعديل کابينه 
به منظور جايگزين کردن عناصری از  
بورکرات ھا و تکنوکرات ھايی که وابستگی 
حزبی ندارند، بجای وزرای قبلی از جمله نزاع 
جديدی است که ھم اکنون ميان حيدر عبادی و 
پارلمان عراق به شکل فزاينده ای سر باز کرده 

حذف پست معاونت نخست وزيری که .  است
عم- به معنای کنار گذاشتن نوری مالکی در 
کابينه جديد است، می تواند بخشی از بحران 

نظر به ماھيت گروه ھای مذھبی و .  موجود باشد
قومی که ھر کدام به دنبال منافع معينی ھستند و 
نظر به اينکه نمايندگان سياسی اين نيروھا از 
جمله عناصر طرفدار مالکی در پارلمان عراق 
بيتوته کرده اند، رای گيری در مورد کابينه جديد 
حيدر عبادی تاکنون در سه نوبت در پی مخالفت 
نمايندگان پارلمان مسکوت مانده و عم- تا اين 
لحظه دولت جديد عبادی قادر به گرفتن رای 

حتا طرفداری مقتدا .  اعتماد از مجلس نشده است
صدر و ھزاران تن از نيروھای تحت امر او در 
حمايت از کابينه جديد نخست وزير عراق و 

 و ١١يورش آنان به صحن پارلمان در روزھای 
 ارديبھشت جھت تحت فشار گذاشتن نمايندگان ١٢

مخالف کابينه جديد نيز تاکنون کمکی به حل 
 . بحران موجود نکرده است

وضعيت جديد بيانگر اين واقعيت است که دامنه 
بحران عراق ھم اکنون بسيار فراتر از نزاع 
. سنتی ميان نيروھای شيعی و سنی مذھب است

اگر تا پيش از اين و در شکل گيری کابينه ھای 
قبلی، جنگ قدرت عمدتا ميان نيروھای شيعی و 
سنی عراق بود، ھم اکنون در بحران کنونی نزاع 
ميان نيروھای شيعی طرفدار حيدر عبادی و 

جنگ فرقه ای در عراق نه تنھا پايان نيافت، بلکه 
وضعيت فوق به صورت فزاينده ای تا به امروز 

چرا که با سقوط رژيم .  ادامه داشته است
ديکتاتوری صدام و پس از آن سازماندھی يک 

بر مبنای مولفه ھای قومی، سيستم حکومتی 
 توسط آمريکا و شرکايش،فرقه ای و مذھبی 

فضای کشور و جامعه عراق برای ورود به يک 
 . جنگ فرقه ای و مذھبی بيش از پيش مھيا  شد

با سازماندھی سيستم حکومتی مورد توافق 
آمريکا با کشورھای ارتجاعی ذی نفوذ منطقه در 
عراق از جمله جمھوری اس-می ايران و 
عربستان پايه ھای حکومتی اين کشور از فراز 
سر توده ھای مردم با تقسيم قدرت ميان کردھای 
عراق، شيعيان و نيروھای سنی مذھب پی ريزی 

در تقسيم بندی جديد قدرت، رياست دولت به .  شد
نيروھای شيعی وابسته به جمھوری اس-می 

رياست پارلمان، سھم نيروھای اھل .  واگذار شد
تسنن گرديد و پست رياست جمھوری نيز به 

در پی چنين تقسيم .  کردھای عراق واگذار شد
بندی قومی، قبيله ای و مذھبی و پس از آن با 
قرار گرفتن نوری مالکی رھبر حزب شيعی 
الدعوه در پست نخست وزيری، آتش جنگ 
افروزی و نزاع ميان نيروھای مذھبی عراق 

 .شعله ورتر شد
نوری مالکی که از مھره ھای گوش به فرمان 
جمھوری اس-می بود، از ھمان آغاز به تاسی از 
سياست ھای شيعه گری و فرقه گرايانه جمھوری 
اس-می در مسير سرکوب و منزوی کردن 

سياستی .  نيروھای سنی مذھب عراق گام برداشت
که در تداوم خود به صورت نزاع ميان شيعه و 
سنی در جامعه عراق سر باز کرد و در نھايت با 

که )  دولت اس-می عراق و شام(ظھور داعش 
متکی به نيروھای سنی مذھب عراق و منطقه 
بود، بحران عراق به سوی يک جنگ تمام عيار 

 .و تقريبا Kينحل قومی و مذھبی کشيده شد
با ظھور داعش و تصرف قسمت ھای وسيعی از 
شھرھای عراق از جمله موصل دومين شھر 

، بی کفايتی ارتش ٩٣بزرگ عراق در تير ماه 
عراق و پوشالی بودن دولت مالکی بيش از پيش 

وضعيت بوجود آمده تداوم کاری کابينه .  عيان شد
نوری مالکی را مشکل و عم- زمينه ھای سقوط 

مالکی به رغم .  او و کابينه اش را فراھم ساخت
نشان دادن سرسختی ھای فزاينده جھت ماندن در 
قدرت، در نھايت با فشار آمريکا و جلب نظر 
مساعد جمھوری اس-می از پست نخست وزيری 
عراق برکنار و حيدر العبادی از طرف فواد 
معصوم رئيس جمھور عراق مامور تشکيل کابينه 

 . جديد شد
عبادی که خود مھره ديگری از حزب شيعی 

" اص-حات" با شعار ٩٣الدعوه بود در تابستان 
" دموکراتيک"و "  دولت فراگير"از جمله تشکيل 

بر آن شد تا با جلب نظر نيروھای اھل تسنن در 
مسير جبران سياست فرقه گرايانه نوری مالکی 

سياستی که پيشبرد آن بر مبنای ھمان .  حرکت کند
سيستم حکومتی قومی، فرقه ای و مذھبی حاکم 
بر عراق، نه تنھا نمی توانست از حد شعار فراتر 
برود، بلکه با قرار گرفتن نوری مالکی در پست 
معاونت نخست وزيری، از روز ھم روشنتر بود 

" دموکراتيک"و به اصط-ح "  دولت فراگير"که 

  ١۶تره بار و ديگری در يک رستوران ، حداقل 
ع-وه بر انفجارھای فوق، روز .  نفر کشته شدند

 نفر ٨۴ ارديبھشت نيز دست کم ٢٢چھارشنبه 
 کشته ۶۴.  کشته و ده ھا نفر ديگر زخمی شده اند

زخمی در بازار پر ازدحام شھرک صدر   ٨٧و 
 کشته و تعداد زيادی زخمی ٣٠در شمال بغداد، 

از محله ھای شمالی بغداد )  کاظميه(در کاظمين 
در غرب بغداد نتيجه انفجارھای "  جامعه"و 

 .  بوده اند ارديبھشت ٢٢انتحاری در روز 
يک ھفته پيشتر از اين تاريخ نيز، با انفجار بمبی 

مسير حرکت گروھی که پای پياده عازم يکی در 
 تن ١۴ھای شيعيان در بغداد بودند،  از زيارتگاه
 بمب گذاری ديگری در يک مسجد کشته و در
 .   تن ديگر کشته شدند۶شيعيان ھم 

موارد فوق تنھا نمونه ھايی از انفجارھای 
انتحاری و بمب گذاری ھای کور در مسير جاده 
ھا و مکان ھای پر ازدحام  شھرھای عراق طی 
روزھای گذشته ھستند که وحشت و اضطراب را 
در ميان توده ھای مردم اين کشور خصوصا در 

 .مناطق شيعه نشين گسترانده است
در کنار  انفجارھای انتحاری که ھم اينک بيش 
از ھر جای عراق مردم بغداد را تھديد می کند، 
بحران سياسی اين کشور نيز وارد ابعاد تازه ای 

بحرانی که با ورود نيروھای مقتدا .  شده است
صدر روحانی شيعی عراق به محوطه سبز بغداد 

 ارديبھشت و يورش آنان به ١٢در تاريخ )  ١(
پارلمان اين کشور، عم- نزاع و بحران موجود 
ميان کابينه  حيدر عبادی و پارلمان عراق را به 
درگيری ميان معترضان طرفدار اص-حات 
مورد نظر دولت عبادی با پليس و نمايندگان  

 .مجلس عراق در محوطه سبز بغداد کشانده است
آنچه ھم اکنون در عراق بحران زده می گذرد، 
طبيعتا چيزی نيست که طی روزھا و ماه ھای 

بحران موجود، ابتدا به .  گذشته سر باز کرده باشد
ساکن نتيجه سرکوب ھا و تضادھای حل نشده 
جامعه عراق در سال ھای حاکميت ديکتاتوری 
صدام حسين است که با لشکرکشی امپرياليسم 
آمريکا و متحدان اروپايی اش به عراق در مارس 

 و پس از آن در پی سقوط صدام و ٢٠٠٣
فروپاشی قدرت مرکزی عراق به سرعت به 
صورت نزاع ھای قومی، قبيله ای و مذھبی سر 

تھاجم نظامی و يورش وحشيانه .  باز کردند
کشورھای امپرياليستی که با توجيه دروغين 
مقابله با س-ح ھسته ای صدام حسين و ادعای 

به عراق صورت گرفت، "  دموکراسی"صدور 
از آنجا که ھرگز نمی توانست حامل دموکراسی 
و ثبات در اين کشور باشد، عم- نه تنھا روزنه 
ای برای حل تضادھای سياسی و اجتماعی اين 
کشور گشوده نشد، بلکه عراق در زير آتشبار اين 
تھاجم نظامی و امپرياليستی به ويرانه ای از 

 . خون و خاکستر تبديل شد
 ۵بر جای ماندن يک ميليون کشته و زخمی و 

ميليون آواره ھمراه با بی ثباتی سياسی، تشديد 
تنش ھای قومی و مذھبی تنھا بخشی از نتايج اين 
يورش امپرياليستی در بازه زمانی سال ھای 

بر بستر ويرانه ھای .   بوده است٢٠١١ تا ٢٠٠٣
برجای مانده از عراق و به رغم اينکه نيروھای 

 ظاھرا از اين ٢٠١١متجاوز آمريکايی در سال 
کشور خارج شدند، اما بی ثباتی سياسی، کشتار و 

 عراق ھمچنان در چنبره
   بی ثباتی و آتش انفجارھا می سوزد



 ۶ ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ۶
۵از صفحه   

عراق ھمچنان در چنبره بی ثباتی 
  و آتش انفجارھا می سوزد

ھا و ادعاھای مسئوKن  مردم نسبت به رسوايی
 :است

اين ارقام که ديگه واسمون عددی نيست ولی -
نابودم "  دستور بررسی"کنم که اين  اعتراف می

کرد، بعد ميگن چرا جوانان ايست قلبی ميکنن 
آخه تا کی به شعورمون توھين بشه اين خشمی 
که تو وجودمون است آخرش مگه سرانجامی به 

 جز سکته داره
اھن  ھای راه جالبه که ھنوز عيدی بازنشسته  -

 اينه دولت تدبير و اميد!!! پرداخت نشده
مثل اينکه فقط پرداخت يارانه به مردم روز   -

عزای دولت است ولی پرداخت حقوق و مزايای 
چند صد ميليونی ھزاران مدير بی کفايت و بی 
لياقت در دولت سبب عزادار شدن دولت نمی 

 گردد
ھا و ت-ش برای فروش  تنھا مزيت رفع تحريم  -

بيشتر نفت و افزايش درآمدھای مالياتی نصيب 
مديران با دريافتی ميليونی شده است و ھيچ 

 گشايشی در زندگی مردم اتفاق نيفتاده است
مرگ و خودکشی مردم و افزايش حقوق   -

 مديران
لطفا فيش حقوقی و پاداشھای مديران ارشد   -

بانکھا را ھم ببينيد و ببينيد ما کارکنان جزء 
 بانکھا چه زجری ميکشيم

اگر اين اتفاق در يک کشور اروپايی می افتاد   -
که تا اKن چند مدير استعفا داده بودن ولی اين اقا 

 !!ميگه احساسی نشين
 ميليون تومانی معاون ٨٠يه روز فيش حقوقی   -

 ميليونی ١۵٠يه روز فيش .  وزير رو می شه
 ميليون تومانی و ١٨٠اKن ھم فيش .  ف-ن نماينده

 ..... فردا ھم
  اولين باری نيست که خبر سوءاستفاده و چپاول

شود و آخرين  دست اندرکاران رژيم منتشر می
اولين باری نيست که مردم .  بار ھم نخواھد بود

کنند  نارضايتی خود را از اين ھمه فساد ابراز می
اما نابودی اين .  و آخرين بار ھم نخواھد بود

ای مؤثر جھت خشکاندن   فساد، نيازمند مبارزه
 .ھای آن وسرنگونی نظم موجود است ريشه

 

۴از صفحه  ٣از صفحه    

درآمدھای نجومی مديران و 
 افزايش فاصله طبقاتی

جمھوری اس-می بوده است، اگر روزی خاتمی 
نژاد  دار کابينه شد و روزی ديگر احمدی سکان

تنھا .  تغييری در اين خطوط کلی ايجاد نشد
ھايی که جمھوری  براساس شرايط و بحران

اس-می با آن روبرو بود، اين افراد بر سر کار 
گر اين نيست که  البته اين موضوع بيان.  آمدند
ھای موجود در حاکميت ھمه يکی بوده و  جناح

اين اخت-فات .  ست ھا ظاھری اخت-فات آن
طور که باز بارھا تاکيد کرديم و حتا در  ھمان

ی مورد بحث نيز به آن اشاره شده واقعی  سرمقاله
اما اخت-ف ھرگز بر سر بود و نبود .  باشند می 

اخت-ف بر سر .  جمھوری اس-می نبوده و نيست
چگونگی حفظ جمھوری اس-می بوده است و ھر 

ھای  حل ھای بورژوازی حاکم راه کدام از جناح
خاص خود را برای اين موضوع دارند و 

ھای اقتصادی،  ست که با تشديد بحران طبيعی
سياسی و اجتماعی و ناتوانی رژيم در حل و يا 
حتا تخفيف آن، تضاد درون اردوگاه بورژوازی 

ھای سياسی وابسته  حاکم و به تبعيت از آن جناح
بازتاب تشديد بحران، تشديد .  به آن تشديد شود

تر  تضاد در طبقه حاکم است و ھر قدر عميق
شود، تضاد در اردوگاه طبقه حاکم نيز افزايش و 

 .يابد عمق می
گر تفاوت يک سازمان  درک اين موضوع، بيان

کمونيست است که به س-ح سوسياليسم علمی 
مجھز است و به مبارزه طبقاتی اعتقاد دارد با 

ھا و جرياناتی که فاقد درک از مبارزه  سازمان
. طبقاتی و چگونگی تحوKت اجتماعی ھستند

سازمان ما به عنوان يک سازمان کمونيست و 
تواند بر کارنامه خود  مدافع منافع طبقه کارگر می

در اين زمينه انگشت بگذارد که ھرگز فريب 
ظواھر و شعارھای افرادی چون خاتمی و 

ھای  روحانی را برخ-ف بسياری از گروه
 .    اصط-ح چپ و ليبرال نخورده است به

ی رفرم در  گاه به تغيير به وسيله سازمان ما ھيچ
به دليل .  جمھوری اس-می اعتقادی نداشت

استبداد دينی که ريشه در (ساختار سياسی ويژه 
و )  داری دارد ساختارھای سياسی ماقبل سرمايه

شرايط سياسی اقتصادی ايران، سازمان ما 
ھمواره بر اين انگشت گذاشت که راه رھايی 
طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه که متحد طبيعی 

داری  طبقه کارگر در مبارزه عليه نظام سرمايه
ھستند، سرنگونی جمھوری اس-می به عنوان 
دولت طبقه مسلط در مناسبات اقتصادی، و 

حکومتی که .  ست برقراری حکومت شورايی
ی آن از بين بردن  ترين وظيفه ترين و اصلی مھم

ای  داری و ساختن جامعه سلطه مناسبات سرمايه
 .  سوسياليستی است

  

نيروھای شيعی وفادار به مالکی و جمھوری 
مقتدا .  اس-می نمود بارزتری پيدا کرده است

صدر که تا بيش از اين خود و نيروھای تحت 
امرش پيش برنده سياست ھای فرقه گرايانه 
جمھوری اس-می بودند، ھم اينک در حمايت از 
حيدر عبادی تا آنجا پيش رفته اند که در ھنگام 
يورش به پارلمان عراق بعضا شعار مرگ بر 

 .جمھوری اس-می سر دادند
ترديدی نيست آنچه ھم اکنون در عراق می گذرد، 
نتيجه ب-فصل لشکرکشی قدرت ھای امپرياليستی 

 و پس از آن نيز ٢٠٠٣به اين کشور در سال 
حاصل پيش برد سياست ھای فرقه گرايانه 
. آمريکا و جمھوری اس-می در عراق بوده است

آمريکا و جمھوری اس-می به ھمراه متحدين 
داخلی شان در عراق از ھمان زمانی که سيستم 
حکومتی اين کشور را بر مبنای معيارھای 
قومی، قبيله ای، مذھبی و بر پايه ميزان نفوذ و 
مداخله گری کشورھای ارتجاعی منطقه جھت 
شکل گيری يک دولت مذھبی سازماندھی کردند، 
در واقع بر ويرانه ھای بر جای مانده از 
لشکرکشی به عراق، سياست ويرانگر ديگری را 
پايه ريزی کردند که بر مبنای اجرای آن، نه تنھا 
نمی توانست دولتی با يک ثبات سياسی و آرامش 
نسبی در عراق شکل گيرد، بلکه ايجاد چنين 
سيستم حکومتی خود عم- به منقسم کردن جامعه 
عراق به کرد و شيعه و سنی و شعله ور ساختن 
مجموعه ای از نزاع ھا و اخت-فات قومی، ملی و 

 . مذھبی دراز مدت دامن می زد
لذا، جامعه ای ھمانند عراق که ھم اکنون با چنين 
وضعيتی از کشمکش ھای قومی و مذھبی مواجه 
است، جامعه ای که در يک سوی آن نيروھای 
وحشی داعش بخش وسيعی از عراق را در 
تصرف خود دارند و در سوی ديگر ھر کدام از 

کردھا، شيعيان و   -نيروھای سه گانه اين کشور 
نيز در پرتو حمايت کشورھا و قدرت   -سنی ھا 

ھای بيرونی بر قسمتی از خاک عراق حکومت 
می کنند، بسيار طبيعی خواھد بود که نه تنھا چشم 
انداز روشنی برای بھبودی اوضاع  در مسير 
ثبات سياسی و پايان گرفتن بمب گذاری ھا و 
انفجارھای انتحاری متصور نباشد، بلکه عراق و 
توده ھای مردم اين کشور ھمچنان در چنبره بی 
ثباتی و در آتش انفجارھای کور بيشتر و بيشتر 

 . خواھد سوخت
 
ای است که اکثر  محوطه سبز بغداد، منطقه  –)  ١(

ھا و مراکز مھم سياسی عراق در آن  خانه سفارت
 .واقع شده است

 
 
  

ای در روی کار آمدن  نقش خامنه
 ای روحانی و توافقات ھسته

 :اص$ح و پوزش
 ستون يک ، آخر مقاله،  ھن�گ�ام ص�ف�ح�ه ب�ن�دی ، ۴، صفحه ) و گردابی که رژيم را به کام خود می کشد“  ايران ھراسی” ( ، در مقاله ٧١۶نشريه کارشماره  -١

خطر ھمچنان پابرجاست و جمھوری اس-می در گ�رداب�ی ک�ه :  دوجمله پايانی مقاله به شکل زير است.  يک جمله ناقص آمده و جمله کوتاه ديگری جا افتاده است
 .نام ديگر اين سرگردانی، بن بست است. آن را به اعماق خود می کشد سرگردان است

 .صفحه سوم ستون دوم سطر اول  به جای ميلياردتومان، ميليارد لایر آمده است که به اين وسيله تصحيح می شود -٢
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١از صفحه   

 پيمان تی تيپ، ديکتاتوری عريان سرمايه 

در اتحاديه ی .  تحت تأثير قرار خواھد گرفت
اروپا نيز کشورھايی که در حاشيه قرار دارند و 
از اقتصادی قوی برخوردار نيستند، دچار بی 
ثباتی اقتصادی خواھند شد که بار آن مانند ھميشه 
بر دوش توده ھای کارگر و زحمتکش و اقشار 

 . کم درآمد اين کشورھا خواھد افتاد
ھای  در اين پيمان در مواردی که يکی از طرف

قرارداد، به تعھدات خود عمل نکند پرداخت 
در .   خسارات ھنگفتی در نظر گرفته شده است

اين موارد دادگاھی برگزار نخواھد شد، بلکه 
خود کنسرن ھا حکم داوران خود را اجرا خواھند 

تواند به ادعای خسارات  اين موارد حتی می.  کرد
ھنگفت از دولت ھا در صورت تغيير سياست  
در يک کشور در عرصه ی تأمين انرژی و 
سوخت مانند عدم استفاده از انرژی اتمی در آينده 

ھمچنين ناديده گرفتن استانداردھايی که .   بيانجامد
در کشورھای اتحاديه ی اروپا در رابطه با 
محصوKت کشاورزی و دامپروری وجود دارد، 

در اين .  از ديگر عواقب اين پيمان خواھد بود
 . ھای  زير اشاره کرد توان به نمونه رابطه می

در حال حاضر استفاده از گوشت ھای 
ھا با استفاده از تکنيک  ھورمونی، پرورش دام

ھای ژنتيکی، کلريزه کردن مرغ ھا در س-خ 
خانه ھا، افزايش محصوKت کشاورزی با استفاده 
از تغيير ژنتيکی، در اتحاديه ی اروپا بر خ-ف 

 . اياKت متحده ی آمريکا ممنوع است
طرفداران تی تيپ از ارزان شدن نفت و گاز که 
بخش صادرات را نيز شامل می شود، به عنوان 

. ھای مثبت اين پيمان نام می برند يکی از جنبه
کنند که  آنان در مورد اين واقعيت سکوت می

ارزان شدن نفت و گاز با فناوری از نوع شکست 
ھيدروليکی که در آمريکا مرسوم است، به 
نابودی محيط زيست و مسموميت زمين، آب و 

طبق اين روش که در آن .  گياھان منجر می شود
مواد شيميايی و آب با فشار به زمين تزريق شده 
و منجر به جريان يافتن آزاد گاز و نفت می شود، 
به دليل تأثيرات مخرب آن در اتحاديه ی اروپا 

 .   ممنوع شده است
ای  جامعه ی ايد ه آل نظام سرمايه داری، جامعه

است که کارگران و زحمتکشان از ھيچ گونه حق 
و حقوقی برخوردار نباشند و امکان مقاومت از 

حقوقی که .  ھای مختلف سلب گردد آنان با شيوه
برای کسب آن مبارزات تاريخی بيشماری 
صورت گرفته و سرانجام تا حدی به دولت ھای 

برای نمونه در .  سرمايه داری تحميل شده اند
اياKت متحده ی آمريکا کارگران به ندرت 

توانند شکايات خود عليه کارفرما را در  می
. چارچوب قوانين کاربه دادگاه ھا ارجاع دھند

کارگران آمريکايی بر خ-ف کارگران در 
شورای "اتحاديه ی اروپا، نه حق انتخاب 

را دارند و نه اتحاديه ھای کارگری "  کارخانه
حق چانه زنی با کارفرما بر سر حقوق و مزايای 

 . کارگران را دارند
پيمان تی تيپ اولين پيمانی از اين دست نيست که 

يکی از .  ادعای رفاه و رشد اقتصادی می کند
ھای اين قراردادھا، پيمان نفتا است که بين  نمونه

اياKت متحده ی آمريکا، کانادا و مکزيک بسته 
پس از بسته شدن اين قرارداد، شھروندان .  شد

ايالت کبک در کانادا با استخراج نفت به شيوه ی 

 کمک ھای مالی
 

 آمريکا
  دKر۵۵٠   فريدون

 
 ونکور -کانادا

 دKرK   ۵٠کومه
 دKر١٠   نرگس

 دKر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
 دKر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 
 دKر٣۵  زنده باد سوسياليسم

 دKر ٣٠  احمد زيبرم.ر
 دKر٢۵  حسن نيک داوودی.ر
 دKر٢۵  فرھاد سليمانی.ر
 دKر٣٠  بھمن آژنگ.ر

 دKر٣۵ زنده باد انق-ب اجتماعی
 دKر٢۵  کمال بھمنی.ر

 دKر٣۵  زنده باد کمون پاريس
 

 سوئيس
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا
  کرون١٠٠   اول ماه مه

بازارھای تازه و بھره کشی بيشتر از بازارھای 
اين امر با عھد پيمان ھايی مانند  .  می باشد”  کھنه

 -گذاری ترنس پيمان تجاری و سرمايه”
ھای اينچنينی ديگری مانند  و نمونه”  آت-نتيک

توافقنامه ی ”، ”پاسيفيک  -شراکت ترنس”
بين کانادا و ”  ھای اقتصادی وتجاری ھمکاری

” تجارت در بخش خدمات”اتحاديه ی اروپا و 
بين اياKت متحده ی آمريکا و اتحاديه ی اروپا 

اين روند  به ويژه .  صورت گرفته و می گيرد
پس از فروپاشی نظام اتحاد جماھير شوروی و با 

 –  ٢٠٠٨ھای   بروز بحران اقتصادی از سال
 .  اوج گرفته است٢٠٠٧

 -گذاری ترنس پيمان تجاری و سرمايه”
يا به طور مختصر تی تيپ که از سال ”  آت-نتيک
 موضوع مذاکره بين اتحاديه ی اروپا و ٢٠١٣

ھای  اياKت متحده ی آمريکا است، در پی ت-ش
متعدد و اِعمال فشار از سوی آمريکا برای دست 
يافتن به بازارھای اتحاديه ی اروپا، به شکل 
. کنونی در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است

اگرچه مسلماً اين مذاکرات با حمايت دولت ھا 
 درصد از طرفين اين ٩٠صورت می گيرد، اما 

مذاکرات محرمانه و مشاوران آن را نمايندگان 
حتی .  دھند کنسرن ھای سرمايه داری تشکيل می

دولت ھا در مرحله ی فعلی مذاکرات به طور 
رسمی دخالتی ندارند، چه برسد به مردم اين 

به ھمين دليل اين پيمان لقب ديکتاتوری .  کشورھا
ديکتاتوری عريان کنسرن .  سرمايه گرفته است

ھای سرمايه داری که از باKی سر مردم و مخفی 
از چشم آنان برای سرنوشت بيش از يک ميليارد 

 درصد از اقتصاد دنيا به ۴۴جمعيت جھان و 
 . طور مستقيم تصميم می گيرند

ھدف اصلی از تی تيپ مسلماً کسب سود ھرچه 
اين .  بيشتر برای انحصارات سرمايه داری است

امر قرار است با حذف تعرفه ھای گمرکی و 
ديگر موانعی که بر سر راه سودآوری ھر چه 
بيشتر اين انحصارات در حال حاضر قرار دارد، 

طرفداران اين پيمان، حذف تعرفه .   به انجام رسد
ھای گمرکی را اقدامی مثبت و در جھت ارزان 
شدن کاKھا، رشد اقتصادی و فائق آمدن بر 

در حالی که .  بحران اقتصادی جلوه می دھند
آگاھی از مکانيسم نظام سرمايه داری و حتی 
تحقيقات اقتصادی و سياسی متعددی از سوی 
خود مؤسسات گوناگون سرمايه داری نشان 

حذف .  دھد که چنين ادعايی حقيقت ندارد می
تعرفه ھای  گمرکی در عين حال به معنای حذف 
استانداردھای گمرکی در اتحاديه ی اروپا در 
رابطه با کيفيت کاKھا، بسته بندی و توضيحاتی 
است که بر روی اتيکت کاKھا در رابطه با 

اين امر در عين حال .  محتوای آن خواھد بود
قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی و 
دامپروری در اتحاديه ی اروپا را با اجناس 

در نتيجه ، .  آمريکايی تقريباً ناممکن خواھد کرد
ھای اقتصادی و بيکارھای  فلج شدن اين بخش

 تر   انبوه و نيز ورشکستگی توليدکنندگان کوچک
به ويژه بخش کشاورزی و دامپروری که ھنوز با 
کمک سوبسيد ھای دولتی بر سر پا مانده اند، از 

ھمچنين .  پيامدھای ديگر اين پيمان خواھد بود
صادرات و واردات درون اتحاديه ی اروپا و اين 
اتحاديه با ديگر کشورھای خارج از اتحاديه نيز 

شکست ھيدروليکی که فريکينگ نام دارد، 
طبق مفاد قرارداد نفتا، کنسرن .  مخالفت کردند

ھای فريکينگ توانستند از دولت کانادا به ميزان 
با .   ميليون دKر آمريکا غرامت دريافت کنند٢۵٠

 ٧٠٠اجرای نفتا، در اياKت متحده ی آمريکا 
ھزار نفر اخراج شدند و فقر در مکزيک شدتی 

بنابراين تنھا سودبران چنين .  ھولناک گرفت
قراردادھايی تنھا انحصارات صنعتی سرمايه 
داری و بانک ھا ھستند و توده ھای زحمتکش 
مردم و اقشار فقير و کم درآمد، و ھمچنين محيط 

 . زيست بازندگان حتمی
در عين حال به رغم ادامه ی مذاکرات، مخالفت 
ھای گسترده ای چه از سوی مردم، چه از سوی 
سرمايه داران اتحاديه ی اروپا که بر سر اين 
سفره جايی ندارند و برخی دولت ھا، صورت می 

اما آنچه به ويژه حائز اھميت است، توجه .  گيرد
به اين نکته است، که ديکتاتوری عريان سرمايه 
در ت-ش است، تا تمام موانع را از سر راه خود 
بازدارد و آگاھی به اين امر، بر ضرورت پيشبرد 
يک مبارزه ی فرامليتی و منسجم طبقاتی عليه 
نظم جھانی سرمايه، بيش از ھر زمان ديگر می 

 . افزايد



 ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ٨

١٠از صفحه   

 
 

٩درصفحه   

ھا، يا  مسائل عنوان شده در اين اط-عيه !جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد
ھا و غفلت  الشعاع قرار گرفتن ساير خواست تحت

تر توده معلمان،  ھای عمومی از طرح خواست
بويژه عدم سازماندھی عملی مبارزاتی در 
راستای تحقق آن، از عوامل ديگر عدم ورود 

ای و افت  گسترده معلمان به صحنه مبارزه توده
 . مبارزات معلمان در اين دوره است

با اين ھمه معلمان زحمتکش و محروم دست از 
اند و بيش از پيش به اين نکته  مبارزه برنداشته

بخش  اند که ھيچ دستی از عالم غيب نجات برده پی
ھا نيست و برای تحقق مطالبات شان، جز اتکا  آن

به نيروی خود و جز مبارزه متحد و متشکل و 
 .مستقل راه ديگری ندارند

مشروط به کلی بی اعتبار سه تن "  آزادی"بعد از 
ھای صنفی معلمان  ھا و کانون از فعاKن تشکل

ھای رسول بداقی، محمود بھشتی لنگرودی و  بنام
ھا و کسانی از  اسماعيل عبدی، بسيار محفل
، با "طلبان اص-ح"طرفداران جناح روحانی و 

زدگی آن را نشانه وفای روحانی به برخی  ذوق
ھای معلمان  ھايش و انجام يکی از خواست وعده

حال !  دانند مبنی بر آزادی معلمان زندانی می
که موضوع اص- چنين نيست و اين مانورھا  آن

ربطی به آزادی معلمان زندانی وساير زندانيان 
رغم  توان گفت به سياسی ندارد و به جرئت می

که سه سال از رياست جمھوری حسن روحانی  آن
کنيم حتا يکی از  تاکيد می!  گذشته است، حتا يکی

 .ھای متعدد معلمان نيز محقق نشده است خواست
در مورد اين سه معلم مبارز نيزنخست  بايد گفت  

 سال حبس حتا بدون يک ٧رسول بداقی بعد از 
مشروط  ارديبھشت بطور ٩روز مرخصی، در 

 ارديبھشت ھنگام ١٩وی روز .  از زندان آزاد شد
م-قات با محمود بھشتی لنگرودی که در 

بستری بود، مورد "  امام خمينی"بيمارستان 
ضرب و شتم شديد ماموران امنيتی قرار گرفت و 
بار ديگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 

شود که روز بعد از اين حادثه،  گفته می.  گرديد
، دادسرای زندان اوينيک جلسه بازپرسی در 

 ميليون تومانی صادر نموده ٧٠برايش يک وثيقه 
 .است

محمود بھشتی لنگرودی که پس از اعتصاب غذا 
راھی بيمارستان شده بود، پس از ترخيص از 

 ١۴وی به .   فرستاده شدمرخصیبيمارستان به 
 . محکوم شده استسال حبس

 بازداشت ٩۴اسماعيل عبدی که از ششم تيرماه  
 سال حبس برايش صادر ۶ بھمن حکم ١٣و در 

 در شانزدھمين روز ٩۵ ارديبھشت ٢۵شده روز 
 ميليون وثيقه، به ٣٠٠اعتصاب غذای خود با 

 . فرستاده شده استمرخصی 
بنابراين  نه فقط ماجرای به اصط-ح آزادی، 

يک از اين سه نفر قطعی نيست و رژيم ھر  ھيچ
ھا را به زندان  آينه اراده کند دوباره آن

گرداند، بلکه اساسا ھيچ حرفی  ازآزادی  برمی
 .معلمان دربند درميان نيست 

که ع-وه بر اين سه معلم، فرھنگيان   دوم اين
ديگری چون؛  محمد بھلولی و محمدرضا 

 سال زندان ۵نژاد ھر يک حکم اوليه  نيک
رضا ھاشمی به سه سال حبس  علی.  اند گرفته

محکوم شده و يک سال است در زندان بسر 
اکبر باغانی به يک سال حبس و دو  علی.  برد می

 ٩١طاھر قادرزاده .  سال تبعيد محکوم شده است
ھا و  مزيد بر اين.  روز حبس تعزيری گرفته است

ھای پوچ او برای کشاندن معلمان  سپردن به وعده
به زير پرچم اين جناح و تبديل معلمان به ابزار 

سردی و  نيز، جز دل"  طلبان اص-ح"دست 
سرخوردگی، ثمر ديگری برای معلمان و 

از ھر جھت که به !  فرھنگيان نداشته است
ھا  موضوع نگاه کنيم، عملکرد اين تشکل

بخصوص در يک سال اخير، تاثيرات مستقيم و 
مھمی بر افت مبارزات معلمان برجای گذاشته 

 .است
البته نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت که در طول 

تجمع "يک سال اخير و حتا بعد از ناکامی 
ھا و  ھا و کانون  تير، تشکل٣١"  سکوت
ھای صنفی معلمان در شھرھای مختلف و  انجمن

ھای گوناگون دست به صدور بيانيه ھا  به مناسبت
اند و در اين زمينه  و اط-عيه ھای زيادی زده

در .  اند تحرک نسبی بيشتری از خود نشان داده
ھا اط-عيه و بيانيه اشاره  توان به ده اين مورد می

و "  کانون صنفی معلمان ايران"کرد که ع-وه بر 
ھای صنفی فرھنگيان  شورای ھماھنگی تشک"

ھای ديگری مانند  ، توسط تشکل"سراسر کشور
کانون "، "کانون صنفی معلمان استان قزوين"

، "صنفی فرھنگيان استان چھارمحال وبختياری
انجمن صنفی "، "کانون صنفی معلمان البرز"

فعالين صنفی "، "مريوان  –معلمان کردستان 
کانون صنفی معلمان "، "فرھنگيان سنندج

و "  شھر کانون صنفی معلمان اس-م"، "گي-ن
 .امثال آن اشاره کرد

ھا، اما اين ھم  ھا و بيانيه رغم تعدد اين اط-عيه به
ھا از حد  واقعيتی است که اکثر قريب به اتفاق اين

گيری ساده فراتر نرفته و تقريبا  يک موضع
کدام با يک اعتراض عملی و سازماندھی  ھيچ

بعد از .  حرکت مبارزاتی ھمراه نشده است
اعتراضات و اعتصابات سراسری فروردين ماه 

، جز چند تجمع محدود معلمان پيش دبستانی ٩۴
در استان لرستان و گلستان،  و تجمع فرھنگيان 
بازنشسته درمقابل مجلس، اعتراضات و 

گر   اعتصابات مھمی رخ نداده است و اين بيان
که مبارزات معلمان دچار   چيز ديگری جز اين

 .افت موقت شده ، نيست
از فاکتورھای بسيار مھم ديگر افت مبارزات 
معلمان در اين دوره، سرکوب شديد، احضار و 

ھای گسترده معلمان و  بازداشت و بازجويی
گان اعتراضات و اعتصابات  فعاKن و سازماندھند

" آفتاب" تير، ٣١"  تجمع سکوت"پس از .  است
به نقل از معاون امور حقوقی مجلس نوشت در 
حال حاضر حدود ھزار معلم به دKئل مختلف در 

، ھزاران معلم در ٩۴در طول سال .  زندان ھستند
ھا و نيروھای  سراسر کشور توسط حراست

امنيتی احضار شدند و ضمن ارعاب، رسما تھديد 
دامنه اين موضوع به قدری .  به اخراج شدند

" کانون صنفی معلمان ايران"وسيع بود که حتا 
ھزاران نيز از احضارھای گسترده معلمان و 

 !ھا سخن گفته است  آنساعت بازجوئی
ھای گسترده و صدور احکام زندان و  بازداشت

حال به يکی از  حبس معلمان نيز در عين
ھای معلمان و  ھا و بيانيه موضوعات مھم اط-عيه

محدود شدن فعاليت به .  ھايشان مبدل شد تشکل
ھا و  صدور اط-عيه و محدود شدن خواست

ھای خود، جنبش اعتراضی  ضمن طرح خواست
و مستقل معلمان را گام ديگری به جلو سوق 

ھای  معلمان آگاه و پيشرو با ايجاد شبکه.  دادند
ارتباطی و سازماندھی اين اعتراضات و 
اعتصابات سراسری، نه فقط از جھت خارج 
ساختن توده معلمان از زير نفوذ گرايش 

ھای  طلبی گام موثری برداشتند و تشکل اص-ح
مربوطه را تا حدی ايزوله ساختند، بلکه عم- در 

. يابی مستقل معلمان نيزگام نھادند راه تشکل
فراموش نبايد کرد که آغاز به خارج ساختن توده 

طلبی و  معلمان از زير نفوذ گرايش اص-ح
ست  سلبی وھنوز   ھای مربوطه، اقدامی تشکل

اين .  نيمی از آن چيزی است که بايد انجام شود
ست  پروسه با انجام نيمه ديگر آن که وجه ايجابی

ھای واقعی و مستقل معلمان  يعنی ايجاد تشکل
پوشيده نيست که .  بايستی تکميل و قطعی شود

غفلت معلمان آگاه و پيشرو در اين زمينه وغفلت 
از استمرار و تداوم اين ت-ش، ادامه حيات و 

ھای ياد شده را که مدام در ت-ش  فعال شدن تشکل
اند، تقويت  برای بند و بست با جناحی از حکومت

 .کند می
پس از اعتصابات سراسری و مستقل معلمان که 

طلبی را  انفعال بيشتر و تضعيف گرايش اص-ح
تجمع "درپی داشت، اين گرايش ت-ش نمود با 

 تير در مقابل مجلس، جايگاه ٣١"  سکوت
اين تجمع اما .  تضعيف شده خود را مرّمت کند

رغم  به.  برگزار نشد و نتيجه معکوس ببار آورد
ھای  شورای مرکزی تشکل"که در فراخوان  آن

به روشنی تاکيد "  صنفی فرھنگيان سراسر کشور
صرفا "شده بود که معلمان در اين حرکت 

ای در زمينه  خواھند کرد و ھيچ برنامه"  سکوت
رانی و شعار و قرائت مقاله ندارند و حتا قيد  سخن

کرده بودند که اگر پ-کاردی بطور خودجوش 
آوری خواھند کرد، اما  تھيه شده باشد آن را جمع

دانيم دستگاه سرکوب مانع برگزاری  که می چنان
حضرات، "  تجمع سکوت"نتيجه .  اين تجمع شد

 تن از ١۵٠ضرب و شتم، اھانت و بازداشت 
! معلمان با استفاده از زور و باتوم و دستبند بود

خواست در حد يک  که می"  شورای مرکزی"
خودی نشان دھد نه فقط "  اعتراض خاموش"

ناکام ماند، بلکه اين حرکت، تاثيراتی منفی بر 
روحيه معلمانی که به اين فراخوان لبيک گفته 

" شورا"فراخوان اين .  بودند نيز برجای گذاشت
 که ٩۴به مناسبت روز جھانی معلم در مھر ماه 

تجمع "ھم از نوع  بطور محدودی در چند شھر آن
برگزار شد نيز نتوانست تضعيف شدگی "  سکوت

سرانجام کار اين .  اين گرايش را ترميم کند
جا کشيد که سطح فعاليت و  به آن"  شورا"

سازماندھی اعتراضی آن در آستانه سال تحصيلی 
 به اين خ-صه شد که از معلمان ٩۴  –  ٩۵

بخواھد در ھفته اول سال تحصيلی، به نشانه 
ھا، با لباس سياه در مدارس  اعتراض به بازداشت

 !حاضر شوند
ھای مربوط به اين شيوه   تشکل و"  تجمع سکوت"

کار، جز کشاندن معلمان به بيراھه سرگردانی، 
ھا پی  سرکار گذاشتن معلمان و فرستادن آن

که  چنان.  نخودسياه، نتيجه ديگری نداشته است
ھا به جناح روحانی و دل  آويزان شدن اين تشکل

٨ 



 ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ٩
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 . . .  ھا د!ر ھزينه ميليارد !جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد

کدام پاسخ مثبتی نگرفته  معلمان ھستند که ھيچ
 .است
ھای  ھا و خواست ست که اين خواست بديھی

تواند ولو  ديگری نظير آن، فقط در شرايطی می
بخشا بر رژيم تحميل و بر سران آن قبوKنده شود 

ھای  توده.  که سمبه مبارزات معلمان پر زور باشد
معلم با حضور فعال و مستقل در صحنه و با 

ھای گوناگون و موثر مبارزه  استفاده از شيوه
نشينی  است که قادرند قدم به قدم رژيم را به عقب

ھا دست  ھايی از اين خواست وا دارند و به بخش
ھای پيشرو و آگاه معلمان، طی  بخش.  يابند
ھای گذشته بويژه سازماندھی دو رشته  سال

اعتصابات سرتاسری و اعتراضات باشکوه در 
، نشان دادند که ٩۴ و اوائل سال ٩٣اواخر سال 

ھا  ھای توده معلمان، آن توانند با طرح خواست می
ھايی که افق  را بسيج کنند و مستقل از تشکل

با اعضای کابينه و "  جلسات مشترک"ديدشان به 
شان "اعتراض"شود و  مجلس ارتجاع محدود می

رود،  فراتر نمی"  خاموشی"و "  سکوت"از دايره 
به اعتراض متشکل و گسترده و سراسری 

 .بکشانند
ھای تاريک و پر پيچ و خم  ھا در بيراھه بگذار آن

توھمات خود سرگردان و به ديد و بازديدھای 
سرگرم "  مسئوKن عالی رتبه نظام"نتيجه با  بی

 !باشند
ھا و لوليدن در زير  بگذار ھرز بردن انرژی

دست و پای ف-ن مقام و مسئول حکومتی را 
ھای تکراری  بنامند، به وعده"  تعامل سازنده"
ھا دلخوش باشند و از مرکز ظلم  آن
 !کنند" خواھی تظلم"

در عوض معلمان آگاه و پيشرو و فعاKن جنبش 
گونه  معلمان، بيش از پيش بايستی ماھيت اين

ھا را که مانع عمده ارتقاء سطح مبارزات  تشکل
و تکامل جنبش اعتراضی معلمان ھستند برم- 

فعاKن آگاه و پيشرو جنبش اعتراضی .  سازند
معلمان با بسيج توده معلمان و اعمال فشار از 

يا متوھم و "  طلب اص-ح"پايين قادرند عناصر 
ھای حکومتی در رھبری اين  دست جناح ھم

ھا را کنار زده و نيروھای جوان، راديکال،  تشکل
مستقل و مورد اعتماد و مرتبط با توده معلمان را 

ھای  ھا را به تشکل جايگزين سازند و اين تشکل
تر  مھم.  واقعا مستقل و مبارز معلمان تبديل کنند

ھای مناسب و  که ھم پای اين پروسه بايد تشکل آن
ريزی کرد که متکی بر توده  مستقل جديدی را پی

ھا  گير جدی مطالبات آن معلمان و فرھنگيان و پی
 .باشند

ھای موجود  پوشيده نيست که ريشه تمام نابسامانی
ھا،  در آموزش و پرورش و ريشه تمام بدبختی

ھا، فقر، نداری و چند شغله بودن  حقوقی بی
داری  معلمان، ارتجاع اس-می و نظام سرمايه

مادام که رژيم ارتجاعی .  حاکم بر کشور است
داری  جمھوری اس-می و کل نظام سرمايه

ھای مستقل  سرنگون نشده است، جز ايجاد تشکل
و سازماندھی مبارزات متحد و متشکل و جز 
تشديد مبارزه  عليه نظم موجود راه ديگری برای 

 !ھای معلمان وجود ندارد تحقق خواست
 
 
 

. ھای مخالف رژيم اسد است   اکنون در دست گروه   ھم 
بنابراين دولتی که در سوريه بر سر کار است، در  

اما اين  .  واقعيت درآمدی ندارد و ورشکسته است 
 -ھای دستگاه نظامی   دولت برای تأمين ھزينه 

بوروکراتيک خود نياز به پول دارد و برای تأمين  
آذوقه و مايحتاج مردم در مناطقی که ھنوز در  

 Kچگونه منابع ک-ن آنھا را  .  کنترل آن ھستند، به کا
 . کند   تأمين می 

سوريه دو متحد دارد، روسيه و جمھوری اس-می  
روسيه عمدتاً از نظر نظامی و سياسی، رژيم  .  ايران 

کند، اما پولی به آن    اسد را حمايت و پشتيبانی می 
دار    اين جمھوری اس-می است که عھده .  دھد   نمی 

 .تامين نيازھای مالی رژيم بشار اسد شده است 
بر طبق آمارھای منابع مختلف، جمھوری اس-می  

 ميليارد دKر به صورت نقد  ١٠  تا  ۶ در ھر سال بين  
و بخشی نيز به عنوان کاK به رژيم سوريه، کمک  

 .کند   می 
در خردادماه سال گذشته، استفان دميستورا  
سخنگوی ويژه سازمان ملل در سوريه، کمک مالی  
  ۶ جمھوری اس-می را به دولت سوريه ساKنه  

مؤسسات تحقيقاتی روسيه  .  ميليارد دKر اع-م نمود 
اين کمک اقتصادی و نظامی جمھوری اس-می را  

 و  ٢٠١٢ ھای    به دولت سوريه در فاصله سال 
 . ميليارد دKر اع-م کردند ١۵  تا  ١۴ ، بين  ٢٠١٣ 

تر    پوشيده نيست که با ادامه جنگ داخلی و وخيم 
شدن وضعيت اقتصادی و مالی دولت سوريه،  

اين  .  يافته است   ھا پيوسته افزايش   ميزان اين کمک 
 ميليارد  ١٠ اکنون بايد ساKنه Kاقل در حدود    مبلغ ھم 

ھای نظامی جمھوری اس-می    اگر ھزينه .  دKر باشد 
هللا لبنان را که    ھای حزب   در سوريه و ازجمله ھزينه 

کننده آن است، نيز در نظر بگيريم،    رژيم ايران تأمين 
ً در ھر سال به    ميليارد دKر  ١۵ اين رقم مجموعا

 .خواھد رسيد 
ھا تن از مردم ايران    که ميليون   بنابراين درحالی  

قدر ناچيز    اند، دستمزد کارگران آن   بيکار و گرسنه 
دھد،    ھا را نمی   است که کفاف حداقل معيشت آن 

که مدام دستمزد و حقوق اغلب کارگران و    درحالی 
افتد، دولت پيوسته    حتی کارمندان دولتی به تعويق می 
  ھا گويد و تريليون   از وضعيت وخيم مالی سخن می 

ھا و ديگر مؤسسات بدھکار است،    تومان به بانک 
ساله ميلياردھا دKر از حاصل    جمھوری اس-می ھمه 

دسترنج کارگران ايران را به جيب دار و دسته حاکم  
طلبانه و    ريزد، تا به اھداف جاه     بر سوريه می 

 .طلبانه خود جامه عمل پوشد   توسعه 
ھای کارگر و زحمتکش مردم ايران بايد بدانند و    توده 

 دخالت نظامی جمھوری اس-می    آگاه باشند که ھزينه 
رژيم حاکم بر ايران  .  ھا است   در سوريه بر دوش آن 

ھر سال ميلياردھا دKر از حاصل کار و زحمت  
توانست صرف رفاه، آموزش،    کارگران را که می 

ھای    طلبی   بھداشت و توسعه کشور گردد، خرج جاه 
دخالت نظامی در سوريه  .  کند   طلبانه خود می   توسعه 

اش برای    ای، تنھا نتيجه   ھم ھمانند ماجراجويی ھسته 
توده مردم ايران، وخامت بيشتر شرايط زندگی  

 .ھاست   آن 
تفاوتی را    بنابراين، مردم زحمتکش ايران بايد بی 

کنار بگذارند، به ماجراجويی دخالت نظامی  
جمھوری اس-می در سوريه اعتراض کنند و اجازه  
ندھند که حاصل کار و زحمتشان، صرف ميلياردھا  

ھای نظامی دخالت در جنگ سوريه و    دKر ھزينه 
 . کمک به رژيم ارتجاعی حاکم بر اين کشور شود 

 
 
 
 

که تعداد زيادی ازفعاKن کارگری يا   ع-وه بر اين
گرد و   درزندان اند ويا دربيرون زندان تحت پی

تعقيب دائمی قراردارند، ھمچنين تعداد زيادی 
ازفعاKن مدنی، صدھا معلم و فعال جنبش 

اند  اعتراضی معلمان رسما مورد تھديد واقع شده
گيری حقوق و  که اگر به فعاليت در زمينه پی

مطالبات معلمان ادامه دھند، از کار اخراج و 
ھای رسمی،  حتا بر طبق داده.  شوند زندانی می

ميزان احضار، تھديد، بازداشت و حبس معلمان 
در سه سال رياست جمھوری روحانی، از دو 

نژاد بيشتربوده  دوره رياست جمھوری احمدی
بنابراين ھيچ بحث و نشانی از آزادی .  است

 .معلمان دربند و زندانيان سياسی درميان نيست
نه فقط خواست آزادی معلمان زندانی و زندانيان 

که  سياسی، بلکه ساير مطالبات معلمان نيز چنان
ھايی که در  بيانيه.  اشاره شد، برآورده نشده است

ارديبھشت ماه به مناسبت روز معلم توسط 
ھای صنفی معلمان انتشار يافته است گويای  تشکل

اکنون اکثريت قريب به  ھم.  ھمين واقعيت است
اتفاق معلمان و فرھنگيان شاغل و بازنشسته زير 

معلمان خواھان افزايش .  کنند خط فقر زندگی می
نظام ھماھنگ .  پايه حقوق به باKی خط فقر ھستند

ھای ديرين  ھا که يکی از خواست پرداخت حقوق
عموم معلمان است، بصورت واقعی اجرائی نشده 

درحال حاضر مجموعه دريافتی ساKنه .  است
وپرورش نسبت  فرھنگيان و بازنشستگان آموزش

به ديگر کارمندان دولت که از نظر استخدامی 
تر و در  اند بسيار کم دارای شرايط مشابھی بوده

! تر است  برابر کم۵ تا ۴کم  بسياری موارد دست
درآمد فرھنگيان بازنشسته بسيار ناچيز و حدود 

بيمه معلمان و .  نصف ھمترازان شاغل است
فرھنگيان نيز از نظر کيفيت و مداومت، با 

يک از ادارات دولتی ديگر که چنين خدماتی  ھيچ
ترين  دھند قابل قياس نيست و در نازل ارائه می

معلمان خواھان ايجاد بيمه .  سطح قرار دارد
درمانی موثر و کارآمد برای شاغ-ن و 

مديران و .  بازنشستگان آموزش و پرورش ھستند
موسسان مدارس بخش خصوصی و 

بدليل نبود مقررات و ضوابط "  غيرانتفاعی"
درباره معلمان اين بخش، با سوءاستفاده از 
بيکاری گسترده در جامعه، شرايط دشوارتری را 

تر از حداقل  برآنان تحميل می کنند و حقوقی کم
دستمزد به برخی معلمان اين بخش پرداخت 

معلمان خواھان تدوين قوانين مشخص .  کنند می
برای اين گروه از ھمکاران خويش و پايان اين 

اختصاص بودجه کافی به .  اجحافات ھستند
ھای رفاھی  آموزش و پرورش، ايجاد سازمان

برای شاغ-ن و بازنشستگان، آزادی تمامی 
ھا، اجرای قانون  فعاKن صنفی و رفع اتھام از آن

ھای  مديريت انتخابی مدارس، حمايت از تشکل
صنفی غيردولتی و حذف نگاه امنيتی به 

سازی  ھای موجود، توقف خصوصی تشکل
ريزی در جھت  واجرای آموزش رايگان، برنامه

وپرورش، شرکت معلمان  ارتقای کيفيت آموزش
گذاری در  ھا و سياست سازی در تصميم

ترين مطالبات  وپرورش از جمله مھم آموزش



 ٧١٧ شماره  ٩۵نيمه دوم ارديبھشت     ١٠

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

١٠ 

٨درصفحه   

 !جنبش اعتراضی معلمان، سه سال بعد

داری حسن روحانی و  سه سال پس از زمام
يک از  ھای رنگارنگ وی، ھنوز ھيچ وعده

گرايش .  ھای معلمان برآورده نشده است خواست
طلبی و عناصر وابسته به اين گرايش که  اص-ح

ھای صنفی معلمان  ھا و کانون در برخی تشکل
اند و کليد نجات  بويژه در رھبری آن Kنه کرده

معلمان را در دست روحانی ديده بودند، از ھمان 
دولت تدبير و "آغاز، خود را با سر به دامان 

  اين گرايش در اين سه سالی که به.  افکندند"  اميد
با دارودسته "  تعامل سازنده"زعم خويش به 

روحانی مشغول بوده است، به عنوان يکی از 
موانع اصلی رشد و ارتقای مبارزات معلمان و 

 .ھا، نقش مخربی ايفا کرده است تحقق مطالبات آن
که اين گرايش به گفتگوھای فرسايشی،  حالی در

خوش  نتيجه با مقامات دولتی دل تکراری و بی
وقفه به نقش  کرده و در تمام طول اين دوره، بی

خويش در بازدارندگی جنبش اعتراضی معلمان 
ادامه داده و تمام ت-ش خود را بکار بسته است تا 
توده معلمان را منفع-نه در انتظار معجزات 

وپرورش وی نگاه دارد،  روحانی و وزير آموزش
بخش آگاه و پيشرو و مبارز معلمان و فرھنگيان، 
قاطعانه دست رد به سينه اين گرايش و حاميان آن 
زده، اعتراضات و اعتصابات سراسری، مستقل 

توده معلمان .  اند و پرشوری را سازمان داده

مبارز، با دو سلسله اعتراضات و اعتصابات 
 و ٩٣سراسری و مستقل خود در زمستان سال 

ھای موجود   آشکارا از تشکل٩۴فروردين سال 
عبور کردند و مرحله جديدی از جنبش اعراضی 

 .معلمان را کليد زدند
" طلبی اص-ح"ھای صنفی با گرايش غالب  تشکل

که نتوانسته بودند اراده و پتانسيل مبارزاتی توده 
معلمان را مھار و آن را به بيراھه سوق دھند، 
ابتدا با سکوت در برابر موج نخست اعتصابات، 

جوئی و مخالفت با آن سعی کردند از  سپس تبری
اما .  اھميت اين حرکت جديد و مستقل بکاھند
ای و  گستردگی اين حرکت مستقل توده

ھا و  سازماندھی شده از پايين، سرانجام اين تشکل
مرددھا را که در بھت و حيرت فرو رفته بودند، 

 .به دنبال خود کشاند
ھنوز از سرگيجه "  دولت تدبير و اميد"گان  شيفته

ناشی از قدرت متشکل و مستقل معلمان در موج 
 بودند  نخست اعتصابات سراسری رھائی نيافته

که دومين موج اعتصابات سراسری و مستقل 
ھا ھزار معلم و  ده.  معلمان به خروش آمد

ھای  فرھنگی در تھران و اغلب شھرھا و استان
کشور، با تجمع در برابر مجلس، ادارات 

ھا،  داری ھا و استان وپرورش، فرمانداری آموزش

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 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،٩٫۵پنجشنبه 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: پو!ريزاسيون -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  نامpه          ))))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
 

 :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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