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ای در  ای جلسه  تير، خامنه٢۴يکشنبه گذشته 

ريزی نشده و فوری با روحانی و  ظاھر برنامه
ای که از  جلسه.  ی وی برگزار کرد اعضای کابينه

آن تنھا گزارشی بسيار مختصر، ھمراه با نامه 
ای به خاطر حمايت وی از  تشکر کابينه از خامنه

از ھمين گزارش کوتاه اما چنين . کابينه منتشر شد
آيد که محتوای جلسه، گفتگو در رابطه با  برمی

ھای اجتماعی بوده  معضDت اقتصادی و بحران
است، معضDتی که به شدت مقامات حکومت 

 .اند اسDمی را ھراسان ساخته
گيری بحران اقتصادی ھمراه با  انداز و اوج چشم

ھا در اقصا نقاط کشور،  اعتراضات روزانه توده
ای را بر آن داشته بود تا با  چندی پيش خامنه

با "  شورای عالی ھماھنگی اقتصادی"تشکيل 
حضور سران و تعدادی از مقامات اصلی سه 

چه .  ھای حکومت را ھماھنگ کند قوه، سياست
و چه "  شورای عالی ھماھنگی اقتصادی"تشکيل 

ای با اعضای کابينه، بيانگر رويکرد  جلسه خامنه
ھای  گيری ای در تقويت موقعيت و تصميم خامنه

ای به اين  خامنه.  کابينه در ساختار حاکميت است
نتيجه رسيده است که با بلبشوی حاکم در ميان 

ھای مختلف حاکميت، عمD اتخاذ ھر  ارگان
بست  سياستی در شرايط بحرانی کنونی به بن

رسد، لذا با تشکيل شورای مزبور، شرکت در  می
ی آن و اعDم حمايت از تصميمات  اولين جلسه

اين شورا، با توجه به وزن اصلی اين شورا که 
 عضو ديگر ١۴عمD جز سه عضو قوه قضاييه، 

ھای روحانی ھماھنگ ھستند،  شورا با سياست
 .عمD موقعيت اين جناح را تقويت کرد

نامه محرمانه روحانی به جنتی در رابطه با 
ضرورت تصويب لوايح چھارگانه مبارزه با 
پولشويی با اشاره به مصوبات دومين جلسه اين 

اما .  شورا، در ھمين راستا قابل تبيين است
درست پس از اين نامه، مجمع تشخيص مصلحت 

گرا  که اکثريت اعضای آن از جناح اصول
ای به شورای نگھبان اين  باشند، با ارسال نامه می

مصوبات را برخDف مصلحت و امنيت ملی 
ای که به سرعت با  نامه.  کشور اعDم کرد

علی  حسين.  اعتراض کابينه روحانی روبرو شد
اميری معاون پارلمانی روحانی در اين رابطه 

"گفت تواند به  مجمع تشخيص مصلحت نمی: 
ورود …  شورای نگھبان نظر مشورتی بدھد
 ".مجمع به اين مساله يک اتفاق جديد است

واقعيت مھم اما اين است که چه تصويب لوايح 
کدام راه  ھا، ھيچ چھارگانه و چه عدم تصويب آن

 .نجات جمھوری اسDمی نخواھند بود

شعاری است که معلمان آن "  نه به فيش حقوقی"
را به پرچم اعتراضات اخير خود تبديل نموده 
وزارت آموزش و پرورش و کل دستگاه 

معلمان طی .  حکومتی را به چالش کشيده اند
چندين روز متوالی، چه در شکل گروھی، چه 

صورت انفرادی در بسياری از شھرھا با  به
ھا و احکام حقوقی و  سوزاندن و پاره کردن فيش

ريختن آن به سطل زباله، نسبت به ناچيز بودن 
پاسخ گذاشتن مطالبات خويش،  ھا و بی حقوق

از ھمان آغاز .  دست به اعتراض زدند
گيری اين شکل اعتراض، ھر فرد يا گروه  شکلی

کننده با اين اقدام سمبليک، ساير معلمان  اعتراض

جنبش نوين و راديکال 
 دانشجوئی و 

 ھراس جمھوری اس�می
 

ھای سراسر  گروه کثيری از دانشجويان دانشگاه
ھای  کشور در طول چند ماه اخير توسط ارگان

امنيتی و نظامی رژيم دستگير و به بند کشيده 
اين موج بازداشت دانشجويان، .  اند شده

. ھا در پی داشته است اعتراضاتی را در دانشگاه
اين اعتراضات به بازداشت و صدور احکام 
سنگين برای دانشجويانی که در جريان جنبش 

ازآن توسط وزارت اطDعات  ماه و پس انقDبی دی
ھای سرکوب رژيم بازداشت  و ديگر ارگان

از تعداد دانشجويانی .  اند، ھمچنان ادامه دارد شده
اند،  شده که در اين چند ماه دستگير و محکوم

اما چندی پيش .  اطDعات دقيقی در دسترس نيست
رئيس فراکسيون زنان مجلس ارتجاع اسDمی از 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

  ٧٨٢شماره    ٩٧ مرداد ١ –سال  چھلم 

 معلمان؛ از مبارزه با شعار 
 تا سازماندھی اعتصاب" نه به فيش حقوقی"

 : مردم عراق
 "ھيچ"ميلياردھا دGر درآمد نفت و نصيب ما 

جنايتی که سربسته 
 مختومه اع�م شد

 
، رسانه ھای ١٣٩٧ تير ٢٧روز چھارشنبه 

ايران گزارش دادند که مقامات قضايی پرونده 
 اصفھان را مختومه ١٣٩٣اسيدپاشی ھای پائيز 

پيامد اين خبر، خبرگزاری ايسنا به .  اعDم کردند
نقل از حسين عليزاده، وکيل تعدادی از قربانيان 

صندوق ديه "اين حمDت نيز گزارش داد که از 
به قربانيان اسيدپاشی اصفھان "  بيت المال

 .وجوھی پرداخت شده است
خبر مختومه اعDم شدن اين پرونده آنھم بدون 
شناسايی آمران و عامDن آن، در شرايطی اعDم 
شده است که عبدهللا محمودزاده، مسئول جانشين 
فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، ھمان زمان 

 اعDم کرده بود که عوامل ١٣٩٣در آبان ماه  
اکنون .  اسيدپاشی در اصفھان شناسايی شده اند

 سال دستگاه قضايی ايران ۴اما، پس از گذشت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   
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قدر  بحران اقتصادی و سياسی کنونی آن
عميق است که جمھوری اسDمی تنھا 

تواند منتظر پايان عمرش باشد و تمامی  می
ھای ھيات حاکمه برای مقابله با اين  تاکتيک

ی معکوس نيابند که در  بحران، اگر نتيجه
گونه است، شايد بتوانند  بسياری از موارد اين

چند صباحی بر عمر جمھوری اسDمی 
 .بيافزايند

سابقه بودن بحران نيز در  اعتراف به بی
روزھای اخير بارھا در سخنان مقامات 

حسن .  حکومت اسDمی انعکاس يافته است
ھاشمی وزير بھداشت يکی از اين افراد است 

"که ھفته گذشته گفت طوفان نزديک : 
ترکان ".  بايد بحران را باور کنيم…  است

ديگر عضو کابينه نيز در گفتگو با 
خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه پاسداران، 
خواستار حضور تيمی در کابينه شده بود که 

 . مناسب شرايط بحرانی کنونی باشد
اما محسن ھاشمی رئيس شورای شھر تھران 

 تيرماه، در اجDس مشورتی روسای ٢٨
شورای اسDمی کDنشھرھا و مراکز استان، 
آشکارتر از ديگران به اين بحران اعتراف 

موضوعی که در اين "که  او با بيان اين.  کرد
جلسه می خواستم به آن اشاره کنم وضعيت 

خصوص  خاص کشور در اين شرايط، به
جاری و لزوم آمادگی  شش ماھه دوم سال

، به "مديريت شھری برای مواجه با آن است
ھای متعددی اشاره کرد که جمھوری  بحران

اسDمی در طول چھار دھه با آن روبرو 
ھا را پشت  بوده و به ادعای وی آن

اما در : "سرگذاشته است، وی سپس ادامه داد
مقطع فعلی به نظر می رسد کشور با شرايط 

در اين شرايط …  حادتری مواجه است، 
ھای اجتماعی در مقياسی  امکان بروز بحران

تر از حوادث دی ماه سال گذشته  گسترده
 ".وجود دارد

"گويد اين که روحانی می دولت به مردم : 
ونقل،   که در زمينه انرژی، حملدھد قول می

کاtھای اساسی و توليد، مشکلی برای کشور 
 چيزی  ، اتفاقا بيان) تيرماه٢٣" (آيد پيش نمی

. نيست جز عجز و ناتوانی جمھوری اسDمی
ترين  ھم اکنون مردم از بسياری از ضروری

نيازھا محروم ھستند، ديگر از چه چيز قرار 
است محروم شوند و يا در کجا بايد مشکلی 

ديگر کدام مشکل باقی مانده !!  پيش آيد؟
آيا ديگر مردم چيزی برای از دست !!  است؟

 !مسلما خير! دادن دارند؟
ھمين مورد تصويب لوايح چھارگانه، خود 
يک نمونه از ناتوانی حکومت اسDمی است 

گردد و ھيچ  که ھر روز آشکارتر می

ای  خامنه.  ای نيز کارساز نيست حربه
تشکيل "  شورای عالی ھماھنگی اقتصادی"

نويسد، اما  دھد، روحانی به جنتی نامه می می
از آن طرف، فوری مجمع تشخيص مصلحت 

ای ھم به دtيلی که به  خامنه.  کند دخالت می
گردد سعی  نقش وی در ساختار قدرت برمی

تواند در برخی موارد  جا که می کند تا آن می
اش را صراحتا عيان نسازد، چرا  نظر واقعی

که در جو کنونی ھمانند نوشيدن يک جام 
ست که  اين در حالی.  زھر ديگر است

تصويب لوايح چھارگانه، برای حفظ برجام 
ھای اروپايی يک امر  از نظر دولت
چرا که بدون تصويب اين .  ضروری است

لوايح، ايران در فھرست سياه گروه ويژه 
اقدام مالی قرار گرفته و عمD امکان 

ھای اين کشورھا با  ھمکاری بين بانک
ھای ايران از جمله بانک مرکزی که  بانک

باشد  ھای اروپايی می مد نظر دولت
 .گردد غيرممکن می

واقعيت اين است که به موازات گسترش 
بحران، عدم کارآيی سيستم حاکم برای مقابله 

شود و ھم عدم  با بحران، ھم آشکارتر می
کارآيی آن در اثر تشديد تضادھا در درون 

 .يابد ھيات حاکمه افزايش می
شود  تنھا نگاھی به شرايط کنونی، آشکار می

که جمھوری اسDمی ھيچ ابزار و سDح 
. کارآيی برای مقابله با بحران کنونی ندارد

ی اقتصادی حتا با وجود دtرھای  در عرصه
ھای بلوکه شده،  ھنگفت نفتی و بازگشت پول

تر شده و تورم افسار گسيخته  رکود عميق
نه فقط کارگران بلکه بازنشستگان، .  است

معلمان و بسياری ديگر از کارکنان دولت با 
آور قيمت کاtھا در  توجه به افزايش سرسام

ھای اخير، خواستار افزايش دستمزد و يا  ماه

بحران آب، برق، بحران .  حقوق خود ھستند
دارويی، بحران محيط زيست، ناامنی، 

نشينی، نارضايتی دانشجويان و  حاشيه
برای کدام .  جوانان، بيکاری، مسکن ووو

حلی  ھا جمھوری اسDمی راه يک از اين
  کدام يک از اين!  توانسته است ارائه کند؟

معضDت اقتصادی، سياسی و اجتماعی در 
ی روحانی حل شده و يا   سال کابينه۵مدت 

! حتا کمی از شدت آن کاسته شده است؟
 سال کابينه روحانی و حاصل ۵حاصل 

چھار دھه حکومت اسDمی در برابر چشمان 
حلی  جمھوری اسDمی اگر راه.  ما قرار دارد

کشيد، بحران  داشت ھرگز کار به اين جا نمی
شد و مردم حتا از آب و  تا اين حد عميق نمی
 .شدند برق ھم محروم نمی

اما مھم اين .  ست جمھوری اسDمی رفتنی
است که چه چيزی بايد جايگزين جمھوری 
اسDمی شود؟ برای پاسخ به اين سوال بايد 
گفت که چه نوع حکومت و چه نوع 

تواند اين معضDت را حل کرده  مناسباتی می
ھای کارگران و زحمتکشان را  و خواست

کارگران و زحمتکشان !  برآورده سازد؟
خواھان کار ھستند، خواھان تامين اجتماعی 
از گھواره تا گور، خواھان مسکن مناسب، 
خواھان آزادی بی ھيچ اما و اگری و 

 .خواھان نان
شک ھيچ جريان بورژوايی پاسخی برای  بی

ھا ندارد چرا که وضعيت کنونی  اين خواست
داری حاکم داشته  ريشه در مناسبات سرمايه

و شکاف عميق طبقاتی محصول اين 
مناسباتی که در يک سوی آن .  ست مناسبات ا

گروھی بسيار اندک قرار دارند که ثروت و 
ھاست و در سوی ديگر  قدرت در اختيار آن

اکثريت بسيار بزرگی که تحت ستم و 
استثمار اين گروه اندک قرار داشته و در فقر 

تنھا حکومت شورايی کارگران .  برند بسر می
تواند به جنگ  و زحمتکشان و سوسياليسم می

اين معضDت رفته و از آن پيروز بيرون 
 ! بيايد

 …تا آن روز و برای آن روز
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حبيبی از ديگر فعاtن صنفی معلمان نيز که ھم 
برد،   روز در زندان بسر می٧٠اکنون بيش از 

از جمله معلمانی ھستند که در ھمين يورش 
فعاtن صنفی و فعاtن .  وحشيانه دستگير شدند

جنبش اعتراضی معلمان، دست کم در يک دھه 
ھای  اخير،  جزو زندانيان سياسی ثابت زندان

اند و به تناوب، اين يا آن معلم مبارز  رژيم بوده
ھای  بازداشت و زندانی شده و بعضا به حبس

در حال حاضر نيز .  اند طوtنی مدت محکوم شده
محمود بھشتی و اسماعيل عبدی دراعتراض به 
بازداشت خود، نقض حقوق زندانی و برای 
آزادی از زندان برای چندمين بار دست به 

 .اند اعتصاب غذا زده
اعتنايی رژيم ارتجاعی و ضد اعتDء و ترقی  بی

فرھنگ نسبت به معلمان و فرھنگيان و 
ھا، نشان دھنده اين  ھای بر حق آن خواست

واقعيت است که معلمان و عموم فرھنگيان برای 
شان،  وادار ساختن رژيم به پذيرش مطالبات

صورت متشکل و  بايستی متحد و يکپارچه، به
يابی شده و در اشکال مبارزاتی موثرتری  سازمان

ھای  وارد  ميدان مبارزه شوند تا بتوانند خواست
مبارزه .  خود را با زور، بر رژيم تحميل کنند

متشکل اما در گرو تشکيDت و برخورداری 
. ھای مستقل و مبارز است معلمان از تشکل

ھای صنفی موجود معلمان نياز به  تشکل
ھای مناسبی بوجود  بايد زمينه.  بازسازی دارند

آورد که توده معلمان بتوانند نمايندگان واقعی خود 
. ھا قرار دھند را در جايگاه رھبری اين تشکل

 سال است ١٠چند ده تشکل صنفی معلمان حدود 
ھای عمومی خود را برگزار  اند نشست نتوانسته

گر حاکم  انديش و سرکوب رژيم تاريک.  نمايند
ھا مجمع عمومی  مانع شده است که اين تشکل

خود را برگزار و اعضاء رھبری يا ھيات مديره 
 .آن را انتخاب کنند

ھا  نيازی به توضيح نيست که رھبری اين تشکل

نيامده، بلکه شرايط کار از ھر نظر بدتر و 
تر شده، منجمله تراکم شاگردان در ھر  سخت

تعداد شاگردانی که به .  کDس افزايش يافته است
فرض بايد در سه کDس درس تقسيم شوند و سه 

ھا را انجام دھند، در يک  معلم وظيفه تدريس آن
ھا بر عھده  کDس جا داده شده و وظيفه تدريس آن

افزون بر اين، .  يک معلم گذاشته شده است
نيروھای اجرايی مدارس نيز تحت فشار قرار 

براساس دستورالعمل وزارت آموزش و . اند گرفته
پرورش، مديران، معاونان، سرپرستان بخش و 

 تا ٨بايستی در ھفته  ساير نيروھای اجرايی می
 . ساعت تدريس داشته باشند١٢

بنابراين روشن است که نه فقط گشايشی 
درکارفرھنگيان ويا بھبودی درشرايط کاری آن 
ھا بوجودنيامده، بلکه کار درآموزش و پرورش 

ھمه نه وزارت   با اين.ترشده است  پيوسته سخت
آموزش و پرورش و نه کل کابينه روحانی و 
دستگاه حکومتی، نه تنھا رغبتی برای رسيدگی 
به خواست ھا و حل مشکDت صنفی و سياسی و 
بھبود وضعيت حقوقی و معيشتی معلمان ندارند و 

اند، بلکه مستقيم و  تDش مثمرثمری را انجام نداده
غيرمستقيم مجموعه فشارھای اقتصادی، سياسی 
و اجتماعی عليه معلمان و عموم فرھنگيان را 

 .اند تشديد نيز کرده
در تجمع اعتراضی ارديبھشت سال جاری که با 

ھای صنفی  شورای ھماھنگی تشکل"فراخوان 
در تھران برگزار شد، معلمان زحمتکش "  معلمان

و مبارز برای صدمين بار به طرح مطالبات خود 
که پيش از  اما دستگاه حکومتی، چنان.  پرداختند

آن نيز نشان داده بود، باز ھم از پذيرش 
ھای معلمان سر باز زد و نه فقط قدمی  خواست

ھا برنداشت، بلکه تجمع  برای تحقق مطالبات آن
آميز معلمان را وحشيانه مورد يورش  مسالمت
شمار زيادی از معلمان را مورد ضرب . قرار داد

و شتم قرار داد و تعداد ديگری را نيز بازداشت و 
عDوه بر رسول بداقی، محمد .  روانه زندان کرد

و فرھنگيان را به پيوستن به اين حرکت 
چنين بود که در .  کردند اعتراضی دعوت می

تکرار و توالی اقدام معلمان، اين حرکت 
اعتراضی و سمبليک، به يک اعتراض جمعی و 

 .تقريبا سرتاسری تبديل شد
ھای گذشته و روال معمول  برخDف سال

ھميشگی که احکام حقوقی در فروردين ماه به 
شد، امسال سه ماه به تعويق  معلمان ابDغ می

بعد از سه ماه تاخير وقتی که اين احکام که .  افتاد
ميزان حقوق و مزايای ھر معلم در آن مشخص 

شود ابDغ شد، موجی از نارضايتی و  می
 .اعتراض شديد معلمان را در پی داشت

کوش  ھاست که معلمان زحمتکش و سخت سال
ھای دريافتی با ساير  سازی حقوق برای ھمسان

کنند و خواھان  کارکنان دولت تDش و مبارزه می
اما دولت .  افزايش حقوق به باtی خط فقر ھستند

جمھوری اسDمی نه در دوره حسن روحانی و نه 
ھای  گاه به خواست ھای پيشين ھيچ در دوره

معلمان توجھی نکرده  واين خواست محوری 
اکثر معلمان به .  معلمان را برآورده نساخته است

اند تا معيشت  ھای دوم و سوم روی آورده شغل
اما وضعيت اقتصادی و .  خود را تامين کنند

معيشتی اکثريت قريب به اتفاق فرھنگيان سال به 
نحوی که در حال حاضر  سال بدتر شده است، به

متوسط دريافتی ماھانه معلمان چيزی حدود يک 
تر از يک سوم خط  و نيم ميليون تومان، يعنی کم

ھای توخالی  حسن روحانی که در وعده.  فقر است
گوی سبقت را از پيشينيان خود ربوده است، 

 بيست ٩٧وعده داده بود حقوق معلمان در سال 
 ١٠ تا ۶درصد اضافه شود، اما تنھا چيزی بين 

نيازی به توضيح نيست که اين .  درصد اضافه شد
افزايش ناچيز حقوق معلمان، در برابر افزايش 

ھا و کاھش شديد ارزش لایر،  آور قيمت سرسام
قطره آبی بيش نبود که در گرمای شديد تورم جز 
بخاری از آن باقی نماند و به سرعت دود شد و به 

نه در سال گذشته و نه اساسا در تمام .  ھوا رفت
يک  جمھوری حسن روحانی، ھيچ دوران رياست

سال .  ھای معلمان پاسخ مثبت نگرفت از خواست
 نيز ھمين روال ادامه داشته و نه تنھا ھيچ گام ٩٧

ولو کوچکی در راستای بھبود وضعيت معيشتی 
و حقوقی معلمان و عموم فرھنگيان برداشته 

رونق معلمان نيز  نشده، بلکه با يورش به سفره بی
در احکام جديدی که به معلمان .  ھمراه شده است
ھا در اقدام اعتراضی خود اين  ابDغ شده و آن

احکام را به آتش کشيده و به سطل آشغال 
مندی زنان  حق عائله"سپردند، بند مربوط به 

" العاده سختی کار فوق"و بند مربوط به "  مجرد
ھای  احکام جديد گروه.  اند از احکام حذف شده

مختلف معلمان با تغييراتی ھمراه است که ھمگی 
ست که تاکنون  دال بر حذف يا کاھش مزايايی

به عبارت .  شده است شامل حال فرھنگيان می
ديگر دولت و وزارت آموزش و پرورش آن، از 

، رسما بخشی از حقوق و مزايای ٩٧اول سال 
ھا  معلمان و عموم فرھنگيان را زده و دريافتی آن

العاده سختی  فوق"حذف امتياز .  اند را کاھش داده
در حالی صورت گرفته است که نه فقط "  کار

ھيچ بھبودی در شرايط کاری معلمان بوجود 

 تا سازماندھی اعتصاب" نه به فيش حقوقی"معلمان؛ از مبارزه با شعار 
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٣از صفحه   

 جنبش نوين و راديکال دانشجوئی 
 و ھراس جمھوری اس�می

 تن از دستگيرشدگان ١٥٠تھيه فھرست بيش از 
 ١٧چند دانشگاه خبر داد که دستگاه قضائی برای 

ھا حکم حبس، شDق، جزای نقدی يا  تن از آن
الخروجی و محروميت از برخی حقوق  ممنوع

 .اجتماعی صادر کرده است
تردی نيست که تعداد دانشجويانی که در سراسر  

اند، بسيار فراتر از رقمی  شده ايران بازداشت
تنھا در دانشکده علوم .  است که به آن اشاره شد

اجتماعی دانشگاه تھران، حدود ده تن از 
 .     اند دانشجويان دستگير و به محاکمه کشيده شده

اين عضو مجلس ارتجاع اسDمی، به نقش 
ھای  وزارت اطDعات کابينه روحانی در پرونده

: شده، اشاره کرد و گفت دانشجويان بازداشت
وزارت اطDعات، در پرونده قضايی برخی "

دانشجويان نقش دارد، بنابراين دولت و وزارت 
 . "اطDعات بايد در اين مورد توضيح دھند

در اواخر خردادماه، دانشجويان دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تھران در اعتراض به احکام 
قضايی دانشجويان اين دانشکده، طی چندين روز 
، تجمعات اعتراضی برگزار نمودند، از شرکت 
در امتحانات خودداری کردند و خواستار آزادی 

ھايی که  بر روی شعارنوشته.  دانشجويان شدند
دانشگاه : "ھا در دست داشتند، ازجمله آمده بود آن

" '"  برخورد امنيتی محکوم است"، "پادگان نيست
 ".سرکوب دانشجويان را متوقف کنيد

در واکنش به اين اعتراضات، معاون فرھنگی  
وزير علوم از تشکيل کميته پيگيری احکام 
قضايی دانشجويان در اين وزارتخانه خبر داد و 

"گفت اين موضوع با جديت از سوی وزارت : 
ھای  شود و دانشجويان خواسته علوم پيگيری می

خود را در فضای آرام مطرح کنند و با تحريم 
امتحانات شرايط را به سمتی سوق ندھند که حل 

 ." آفرين است بر و مشکل آن نيز زمان
اما اين وعده معاون فرھنگی وزير علوم، ھمانند 

 توخالی  ھای ديگر مقامات رژيم، وعده

ھای  دانشجويان ھمچنان در زندان.  ازکاردرآمد
 ٨ھا به حبس تا  مانده و برخی از آن رژيم باقی

درنتيجه ھمين فشارھا و .  اند شده سال محکوم
 تيرماه، نيز ٢٥اعتراضات دانشجويان،  روز 

 تن از استادان دانشگاه به حسن روحانی ١٢٥
نامه نوشتند و خواستار توقف روند قضايی 

ھا در نامه خود  آن.  ھای دانشجويان شدند پرونده
 :نوشتند

که نھاد بازداشت کننده بسياری از  با توجه به اين"
دانشجويان، وزارت اطDعات دولت شماست و 
عطف به مسئوليت جنابعالی در شورای عالی 

خواھيم که بدون فوت  امنيت ملی، از شما می
ھای  وقت دستور فرماييد که روند قضايی پرونده

ھمه  بااين."  طور کامل متوقف شود دانشجويان به
بازداشت و ادامه صدور احکام سنگين برای 

 .دانشجويان ادامه دارد
اقدام وزارت اطDعات  کابينه روحانی در 

سازی برای  دستگيری، بازجوئی و پرونده
محکوميت اين دانشجويان، نشانه ھراس رژيم از 
بيداری مجدد دانشجويان و رشد جنبش نوين و 
راديکال دانشجويی در شرايطی است که جنبش 

ھای کارگر و زحمتکش ايران به دوران  توده
جديدی از اعتD گام نھاده و جنبش دانشجويی 
تحت تأثير آن، تحرک جديدی را آغاز کرده 

 . است
ھای سرکوبگر رژيم که به  نھادھا و ارگان

دستگيری و حبس گروه کثيری از دانشجويان 
ھا  اند، نگران تحوtت درون دانشگاه متوسل شده

ھای وابسته به  چراکه اکنون تمام گرايش.  ھستند
اعتبار  ھای حکومتی در ميان دانشجويان بی جناح
ويژه با رسوا شدن جريان موسوم به  اند و به شده

طلب، اين جريان  ديگر قادر به  اصDح
. تأثيرگذاری و مھار اعتراضات دانشجويی نيست

ھا بوده  آنچه که پی آمد اين تحوtت در دانشگاه
است، رشد و تقويت گرايش چپ و راديکال 

 .ھاست دانشجوئی و جنبشی نوين در دانشگاه
جنبش نوين دانشجوئی که از درون جنبش  

ماه سر برآورد، يک جنبش  ای دی انقDبی توده
به ھيچ جناحی از .  مستقل، چپ و راديکال است

حکومت وابسته نيست و از مطالبات انقDبی 
ھای کارگر و زحمتکش دفاع و حمايت  توده
خصلت راديکال و انقDبی اين جنبش از .   کند می

اين واقعيت نيز کامDً آشکار است که در جريان 
 -نان  -کار"ماه، شعارھای  ای دی اعتراضات توده

گرا ديگر تمومه  طلب، اصول اصDح"و "  آزادی
اين .  ھا برد را سر داد و به ميان توده"  ماجرا

جنبش ھنوز ضعيف است، اما تمام شرايط 
 .نويدبخش رشد و اعتDی آن است

اعتراضات دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی به 
دستگيری و محاکمه رفقای دانشجوی خود، نشانه 
ديگری است از رشد و اعتDی اين جنبش 

گرچه اعتراضات دانشجويان علوم .  راديکال
ترين اعتراض دانشجوئی چند  اجتماعی برجسته

از .  ماه اخير بوده است، اما تنھا مورد نيست
اوايل سال جاری، اعتراضات متعدد ديگری نيز 

 . داده است ھا رخ در دانشگاه
ماه دانشجويان  اعتصاب و تجمعات ارديبھشت

دانشگاه بھشتی در اعتراض به پولی سازی 
دانشگاه، قانون جديد سنوات و نداشتن تشکل 
صنفی، تجمعات اعتراضی دانشجويان دانشگاه 

ماه، عليه  صنعتی سھند تبريز در ارديبھشت
سياست کاtيی سازی آموزش ، پولی شدن 

ھا و کاھش سنوات دانشجويی،  اعتصاب  دانشگاه
ماھه دانشجويان دانشکده فنی مھندسی رازی  يک

آباد غرب در خردادماه که عDوه بر  اسDم
مطالبات صنفی به جو پليسی و نبود آزادی در 

ترين اين  در زمره مھم  دانشگاه اعتراض داشتند،
 .اعتراضات بودند

ھا از مبارزات دانشجوئی و مطالبات  اين نمونه
ھا تأييد ديگری است، بر رشد و  راديکال آن

اعتDی جنبشی نوين در ميان دانشجويان  که 
ديگر دنبالچه اين يا آن جناح رژيم ارتجاعی 
جمھوری اسDمی نيست، بلکه ھمگام با عموم 

ھای کارگر و زحمتکش ايران برای  توده
بنابراين روشن .  سرنگونی رژيم پا گرفته است

است که چرا جمھوری اسDمی به تشديد جو 
ھا روی  امنيتی و سرکوب در دانشگاه  -پليسی

ھای سرکوب اين رژيم  در  آورده و ارگان
سطحی گسترده، دانشجويان مبارز را دستگير و 

 .  اند ھای سنگين محکوم کرده به حبس
ھای سرکوب رژيم ارتجاعی جمھوری  اما ارگان

اسDمی ھرگز قادر نخواھند بود با دستگيری، 
محاکمه و محکوم کردن دانشجويان مبارز به 
حبس، شDق و محروميت از تحصيل و حقوق 
اجتماعی، رشد جنبش نوين راديکال و انقDبی 

اند،  گونه که نتوانسته دانشجويی را سد کنند، ھمان
مانع از راديکال شدن و اعتDی روزافزون 

. جنبش انقDبی کارگران و زحمتکشان گردند
ھای کارگر و  ترديدی نيست، در دورانی که توده

ای آشکار برای سرنگونی  زحمتکش به مبارزه
اند،  آورده رژيم ستمگر جمھوری اسDمی روی 

جنبش چپ و راديکال دانشجويی نيز مدام تقويت 
جای ھر دانشجوئی که در  خواھد شد و به

شود، صدھا و  ھای رژيم به بند کشيده می زندان
 .   خيزند ھزاران دانشجوی راديکال به پا می
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 جنايتی که سربسته مختومه اع�م شد

اين پرونده را بدون شناسايی عوامل جنايتکار 
 به راستی چرا؟. آن، مختومه اعDم کرده است

ماجرای اسيد پاشی زنجيره ای به دختران 
اصفھان پس از يک رشته سخنرانی ھا و 
مصاحبه ھای تحريک آميز سران و باندھای 
تبھکار رژيم از جمله سيد يوسف طباطبايی نژاد، 

و لزوم "  بدحجابی"امام جمعه اصفھان عليه 
از .  صورت گرفت"  بدحجابان"برخورد عملی با 

آنجايی که آمران اين جنايت ھولناک ھويت و 
چھره ھای شان برای مردم شناخته شده بود، 
دستگاه قضايی و مجموعه ارگان ھای امنيتی 
جمھوری اسDمی از ھمان آغار سعی کردند تا 
از برمD شدن رسمی عامDن اين جنايت و 

 . جلوگيری کنند" بدحجابی"ارتباط آن با موضوع 
نمومه مشخص آن، اظھار نظرعبدهللا 
محمودزاده، مسئول جانشين فرمانده کل قوا در 

او به رغم اينکه در ھمان .  نيروی انتظامی بود
خبر داد، "  شناسايی عوامل اسيد پاشی"زمان، از 

ھيچ "اين اقدامات :  اما در عين حال اعDم کرد
 ". گونه ارتباطی با موضوع بی حجابی نداشتند

اعDم نظر عبدهللا محمودزاده، مبنی برعدم 
در "  بدحجابی"ارتباط اسيدپاشی به موضوع 

شرايطی مطرح می شد که ھمه نگاه ھا به 
درستی متوجه امام جمعه اصفھان و باندھای 

خصوصا که، سيد .  تبھکار جمھوری اسDمی بود
يوسف طباطبايی نژاد، امام جمعه اصفھان که 
نماينده خامنه ای و نماينده مجلس خبرگان نيز 
ھست، در روزھای پيش از ماجرای اسيدپاشی 

: در خطبه ھای نماز جمعه اعDم کرده بود
مسئله حجاب اجباری ديگر از حد تذکر گذشته "

است و برای مقابله با بدحجابی بايد چوب تر را 
 ".باt برد و از نيروی قھريه استفاده کرد

موضوع مھمتر، ابعاد جنايت اسيدپاشی به 
به رغم اينکه تا پيش از اين . دختران اصفھان بود

حادثه، زنان و دختران جامعه ما به کرات توسط 
پليس مورد تعدی، تعرض، ستم و حتا در 
مواردی نيز با اقدامات اسيدپاشی توسط گله ھای 
تبھکار حزب اللھی مواجه بودند، اما، موضوع 
اسيد باشی به دختران اصفھان به دليل گستردگی 

 .ابعاد آن بسيار ھولناک و تکان دھند بود
ھمان موقع حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی 

 نفر اعDم ۴وزارت کشور تعداد قربانيان را 
اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده وقت پليس .  کرد

" ھفت يا ھشت مورد"جمھوری اسDمی، وقوع 
منابع غير .  اسيدپاشی را در اصفھان تاييد کرد

 مورد اسيدپاشی در ١۵رسمی اما، از وقوع 
 . اصفھان خبر می داند

با وقوع اين جنايت بزرگ، مردم نيز با توجه به 
تجربه و آگاھی از اينکه چنين جناياتی ھرگز 
نمی توانست بدون آمريت نيروھای امنيتی و 
مسئوtن نظام رخ دھد، در پاره ای از شھرھای 
ايران از جمله تھران و اصفھان به تجمعات 

در اصفھان  توده ھای .  اعتراضی دست زدند
خشمگين و معترض در شعارھای خود، يوسف 
طباطبايی نژاد امام جمعه و نماينده خامنه ای را 
يکی از آمران اصلی اين جنايت اعDم می 

مردم اصفھان در اجتماعات اعتراضی .  کردند
امام جمعه ما، ننگ ماست، "  خود با طرح شعار 

، به طور علنی نماينده خامنه ای در "ننگ ماست
اصفھان را از آمران اصلی اين جنايت معرفی 

 . کردند
با اينھمه، دستگاه قضايی، پليس و نيروھای 
امنيتی جمھوری اسDمی از ھمان ابتدای امر، 
مثل ھميشه  واکنشی حمايتگرانه نسبت به آمران 

برخورد .  و عامDن اين اقدام جنايتکارانه داشتند
مجموعه دستگاه قضايی درست ھمانند واکنش 

 دختر ۴١آنھا نسبت به جنايت تجاوز به 
ايرانشھری بود که چند ھفته پيش در اين شھر 

ھمانطور که در واقعه ايرانشھر، پليس .  رخ داد
برای سرپوش گذاشتن بر تجاوزات نيروھای 
بسيجی و امنيتی، بجای شناسايی و مجازات 
تبھکاران، اقدام به دستگيری فعاtن اجتماعی و 
جوانان معترض ايرانشھری کرد، در ماجرای 
اسيدپاشی اصفھان نيز، پليس و نيروھای امنيتی 
با دستگيری و محاکمه تعداد زيادی از فعاtن 
اجتماعی و جوانان معترص منطقه تDش کردند 
تا روند پرونده را در مسير جلوگيری از شناسايی 

. آمران و عامDن اين جنايت بزرگ ھدايت کنند
روندی که در تداوم خود با ھمکاری مستقيم 
دستگاه قضايی در مختومه اعDم کردن پرونده 
اسيد پاشی اصفھان، آنھم بدون شناسايی آمران و 

 .عامDن آن تکميل شد
مختومه اعDم کردن اين پرونده ھمراه با عدم 
شناسايی عامDن اسيدپاشی در شرايطی صورت 
گرفته است که اين اقدامات تبھکارانه تماما در 
روز روشن و در خيابان ھای پر رفت و آمد 

خيابان ھايی که عمدتا زير .  اصفھان رخ داده اند
پوشش دوربين ھای مدار بسته ارگان ھای 

 . حکومتی جمھوری اسDمی قرار دارند
اين اولين بار نيست که دستگاه فاسد قضايی 
جمھوری اسDمی با اقدامات حمايتگرانه از 
آمران و جانيان رژيم، آن ھا را در پناه امن خود 
می گيرد تا بتواند اين مزدوران تبھکار را برای 

از .  موارد ديگری از اين دست به کار گيرد
صدھا مورد اتفاق افتاده اينچنينی در سال ھای 
دور از جمله قتل تعدادی ازشاعران و نويسندگان 

 تا ٨٨ که بگذريم، دست کم از سال ٧۶در سال 
به امروز شاھد ده ھا مورد از اينگونه اتفاقات 
تبھکارانه، آنھم با حمايت مستقيم سيستم قضايی 

 . جمھوری اسDمی در ايران بوده ايم
جريان قتل ھای بازداشتگاه کھريزک، ماجرای 
قتل ھاله سبحانی در جريان تشييع جنازه پدرش، 
قتل ستار بھشتی به فاصله سه روز بعد از 
دستگيری در زير شکنجه، قتل بيش از ده تن از 

 ٩۶جوانان دستگيرشده در اعتراضات دی ماه 
در زير بازجويی و شکنجه، مرگ کاووس سيد 
امامی در زندان و مختومه اعDم شدن پرونده 
اسيد پاشی به دختران اصفھان و نيز روند 

 دختر ايرانشھری از ۴١بررسی پرونده تجاوز به 
جمله نمونه ھای روشنی ھستند که تماما در ھمين 

جناياتی که جملگی .  سال ھای نزديک رخ داده اند
به دست نيروھای امنيتی جمھوری اسDمی 
صورت گرفت و با حمايت کامل دستگاه قضايی 
بدون اينکه آمران و عامDن اصلی اينگونه 
جنايات به جامعه معرفی و مجازات شوند، به 

 .  محاق رفتند

آخرين موردش ھم، قتل مريم فرجی فعال سياسی 
 ٩۶اجتماعی و از بازداشت شدگان دی ماه   -

 تيرماه جاری مفقود شد و پس از ١۴است، که از 
واکنش ھای متضاد، .  ده روزجنازه اش پيدا شد

چند پھلو و ابھام آميز دستگاه ھای امنيتی و 
قضايی نسبت به مرگ مشکوک مريم فرجی، 
تماما نشان دھنده اين واقعيت است که مرگ اين 
فعال سياسی و اجتماعی نيز توسط باندھای 

 . تبھکار جمھوری اسDمی رخ داده است
مسئوtن دادستانی و قضايی رژيم در واکنش به 
قتل مريم فرجی، ابتدا اعDم کردند جنازه سوخته 
ای را در يک ماشين سوخته پيدا کرده اند که پس 
از احراز ھويت مشخص شده است که جنازه 

يک روز بعد از اعDم . متعلق به مريم فرجی ست
رسمی احراز ھويت از جنازه مريم فرجی،  
اعDم کردند، قاتل مريم فرجی شناسايی و 

، به يک "قاتل"به دنبال دستگيری .  دستگيرشد
باره ورق برگشت و ديگرھيچ صحبتی از پيدا 
شدن جنازه سوخته و احراز ھويت شده مريم 

اينبار اما، .  فرجی در يک ماشين سوخته نشد
اينبار .  ماجرا به صورت ديگری رقم خورد

گفتند، با اعتراف قاتل که نامزد سابق او بوده، 
جنازه مريم را با پيکری کامD سالم و دفن شده 

اينبار .  پيدا کردند"  قاتل"در حياط خانه خواھر 
نيز اعDم کردند که، جنازه احراز ھويت شد و با 
تاييد و شناسايی خانواده مقتول، مشخص شد که 

وقاحت تا به .  جنازه متعلق به مريم فرجی است
کجا؟ در فاصله دو روز، دو جنازه پيدا می شوند 
که ھر دو زير نظر مقامات دادستانی احراز 
ھويت می شوند و ھر دو جنازه متعلق به مريم 

اين است ماھيت و .  فرجی اعDم می گردد
 .  عملکرد دستگاه قضايی جمھوری اسDمی ايران

قتل مشکوک و جنايتکارانه مريم فرجی نمونه 
ديگری از عملکرد غير شفاف و بعضا جانبدارانه 
سيستم قضايی ايران در واکنش به جرايمی است 
که توده ھای مردم ايران به تجربه دريافته اند که 
پشت تمامی اينگونه قتل ھا، مستفيم و غير مستقيم 
دست نيروھای امنيتی و باندھای تبھکار 

قتل ھايی که به .  جمھوری اسDمی در کار است
کرات در گوشه و کنار کشور رخ می دھند و ھر 
بار با حمايت دستگاه قضايی بدون شفافيت به 

جناياتی که تماما .  محاق فراموشی می روند
برگرفته از شرايط عينی و اسفبار جامعه است، 



 ۶ ٧٨٢ شماره  ٩٧ مرداد ١      ۶
۵از صفحه   

٣از صفحه  جنايتی که سربسته  
 مختومه اع�م شد

جامعه ای که دولت جمھوری اسDمی تمامی 
شرايط tزم  و کافی را برای عامDن اينگونه 
جنايت در درون و بيرون سيستم حکومتی فراھم 

 . کرده است
مجموعه اقدامات اين چنينی سيستم قضايی 
جمھوری اسDمی از جمله مختومه اعDم کردن 
پرونده اسيدپاشی به دختران اصفھان بيانگر 
چيزی جز ناتوانی عامدانه و آگاھانه دستگاه 
قضايی در برخورد به باندھای تبھکار نظام 

تعجب آورتر اينکه، عدم شناسايی .  نيست
مجرمان اسيد پاشی اصفھان و يا تجاوز به 
دختران ايرانشھری در شرايطی رخ می دھد که 
مجموعه نيروھای سرکوبگرھمين دستگاه فاسد، 
به محض اينکه چند جوان در گوشه ای از شھر 
به رقص و شادی می پردازند، دخترانی چند 
روسری از سر برمی دارند، اعتراضاتی در 
سطح شھر صورت می گيرد، اعتصابی در 
کارخانه رخ می دھد، کليپ رقص و آواز چند 
دختر و پسر در فضای مجازی پخش می شود و 
يا يکی از مزدوران مزاحم رژيم توسط جوانان 
عاصی گوشمالی داده می شود، بDفاصله و در 
کمتر از چند ساعت خبر شناسايی، بازداشت و 
سپس نمايش اعتراف گيری آنان در تيتر اول 
روزنامه ھای امنيتی جمھوری اسDمی اعDم می 

 . شود
برعکس در مواردی که عمD پای مسئوtن نظام 
و نيروھای امنيتی رژيم در تجاوز به دختران، 
کشتار نويسندگان، ترور و سربه نيست کردن 
فعاtن سياسی و صدھا موارد مشابه ديگر، 
آشکار است، دستگاه قضايی جمھوری اسDمی يا 

نظام "  سربازان گمنام"يکسره ابتر می شود و يا 
اسDمی به فوريت کسان ديگری را به جای 
عامDن اصلی جنايت دستگير و سپس به ضرب 
شDق و شکنجه، آنان را به پذيرش جرم و جنايت 

وضعيتی که در تاريخ .  نکرده خود وا می دارند
چھل ساله رژيم جمھوری اسDمی ھمواره تکرار 

 .شده و ھنوز ھم تکرار می شود
با توجه به چنين تجربه ای از عملکرد جمھوری 
اسDمی بود که در زمان وقوع اسيدپاشی در 
اصفھان، نشريه کار ارگان رسمی سازمان 

 خود در مقاله ای ۶٨٠در شماره )  اقليت(فدائيان 
زمان آن رسيده که امنيت "تحت عنوان 

"، نوشت"اسيدپاشان را بھم زنيم در ايران اما، : 
از باtترين مقام حکومتی، يعنی ولی فقيه گرفته 
تا مجلس شورای اسDمی، دولت، قوه قضائيه، 
نيروھای سرکوبگر رسمی و غير رسمی و 
روحانيون در زن ستيزی و ترويج خشونت عليه 

در جامعه ای که .  زنان ھم رای و ھم داستان اند
زنان از حقوق بنيادين خود محرومند، خشونت 
گران ھيچ ترسی از عواقب قضائی اعمال شان 

 ".ندارند
پايان اين چنينی پرونده اسيدپاشی به دختران 
اصفھان، جنايتی که سربسته مختومه اعDم شد، 
بيانگر درستی تحليل ما از ماھيت فاسد سيستم 
قضائی و ماھيت تبھکارانه ھيات حاکمه ايران 

 .است
 

اند و  با ترکيب و کيفيت تاکنونی نتوانسته
خواھند در راستای  توانند و بخشاً حتا نمی نمی

تحقق مطالبات معلمان مبارزات متشکل و مؤثری 
گفته محمد حبيبی معلم در بند  به.  را سازمان دھند

و عضو کانون صنفی معلمان، در بعضی از اين 
 ٩٠ درصد و حتا بيش از ٩٠ھا تقريبا  تشکل

گيرنده، نيروھای بازنشسته  درصد افراد تصميم
ھستند که به علت کھولت فاقد انرژی و کارآيی 

بايد !  tزم برای پيشبرد مطالبات معلمان ھستند
ھا نيز اسير و تحت نفوذ  افزد که بعضی از آن

و "  گرايی اعتدال"و "  طلبی اصDح"ھای  انديشه
از .  اند ھای حکومتی بوده رو جناح tجرم دنباله

ھا نيازمند يک خانه تکانی جدی  اين رو اين تشکل
طی دو سال اخير برخی از اين .  و اساسی ھستند

اند مجمع عمومی خود را برگزار  ھا توانسته تشکل
کوش، از ھر  معلمان زحمتکش و سخت.  نمايند

گونه موقعيتی که در اين زمينه بوجود آيد، بايد به 
نيروھای جوان آگاه، مورد .  حداکثر بھره جويند

اعتماد و پيگير مطالبات خود را به رھبری و 
دولت زير .  ھا بفرستند ھيات مديره اين تشکل

کند عناصر حلقه به  ، سعی می"نظارت"پوشش 
ھا و رھبری آن  گوش خود را به اين تشکل

عوامل حکومتی با تمام توان خود  به .  بفرستد
کوشند در ميان معلمان و  ھای گوناگون می شيوه

ھا، نفاق و چند  ھای صنفی آن در ميان تشکل
ھای صنفی معلمان را  دستگی ايجاد کنند و تشکل

معلمان آگاه و مبارز بايد ھوشيار باشند .  فلج کنند
ھای مذبوحانه را افشاء و خرابکاری  و اين تDش

ھا را خنثی سازند و از ھرگونه مداخله دولت  آن

ھای مستقل خود و سازوکار آن ممانعت  در تشکل
 .عمل آورند به

ترديدی در اين مساله وجود ندارد که اعتراضات 
ای، بھتر از سکوت  معلمان در ھر شکل و شيوه

ست و اثرات نسبی خود را خواھد  و خاموشی
ھای  اعتراض در شکل پاره کردن فيش.  گذاشت

اما به تجربه .  ھاست حقوقی نيز يکی از اين شيوه
ثابت شده است که جمھوری اسDمی رژيمی 

ھای مبارزه و اعتراض، تن  نيست که با اين شيوه
برای وادار ساختن آن به .  نشينی بدھد به عقب

ھای مبارزاتی موثرتری نياز  نشينی به شيوه عقب
يکی از موثرترين اشکال مبارزه و .  ھست

ھای درس  اعتراض، اعتصاب و تعطيلی کDس
ھای  اعتصاب سراسری و تعطيلی کDس.  است

درس نه فقط اداره آموزش و پرورش در کل 
شھرھا را به تعطيلی ودولت را درمقياس 

کشاند، بلکه در ادامه خود،  سراسری به چالش می
ھا را  آموزان و والدين و ساير بستگان آن دانش

نيز به ميدان مبارزه و اعتراض جمعی و آشکار 
 .کشاند می

ازسوزاندن فيش ھای حقوقی تا تعطيل کDس 
درس و سازماندھی اعتصاب سراسری،راه 
درازی نيست،گرچه پر ازمانع و سنگDخ است 

با اين شيوه اعتراض و .  اما بايد آن را پيمود
ھايی را  مبارزه و استمرار آن، اگر که معلمان گام

که پيش از اين به سوی اتحاد وھمکاری با 
اند نيز تکميل کنند، ميزان  کارگران برداشته

اثرگذاری مبارزات خود را دوچندان خواھند 
 .کرد

 

 معلمان؛ از مبارزه با شعار 
 تا سازماندھی اعتصاب" نه به فيش حقوقی"



 ٧ ٧٨٢ شماره  ٩٧ مرداد ١      ٧

٨از صفحه   

. احزاب و فرودگاه نجف يورش بردند
اعتراضات، سرانجام بسياری از سياستمداران و 

بودن "  برحق"رھبران احزاب را واداشت تا به 
مطالبات مردم اذعان کنند و حيدر عبادی، 

 تير به بصره رفت تا ٢٢وزير عراق روز  نخست
 ميليارد دtر به بھبود ٣به مردم اختصاص 

. خدمات و ايجاد ھزاران شغل را وعده دھد
ھرچند پس از عزيمت وی، ھتل محل اقامتش 
مورد تھاجم معترضان قرار گرفت، زيرا طی 

ھای  ساليان متمادی گوش مردم از اين وعده
 .اند، پر است توخالی که ھيچ گاه عملی نشده

در داخل عراق، برخی جريان صدر را متھم 
کوشد مطالبات واقعی مردم را به  کنند که می می

حاشيه براند، زيرا در جريان اعتراضات به 
ھايی مانند حزب دعوه  مراکز دولتی، دفاتر جريان

ھا و  ، و جريان)به رياست حيدر عبادی(اسDمی 
چون حکمت  نظاميان نزديک به ايران، ھم شبه

 اھل حق حمله شد و  ملی، سازمان بدر و عصائب
به آتش کشيده شدند، اما دفاتر جريان مقتدا صدر 

عبادی نيز با اشاره به .  از حمDت مصون ماندند
منافع "ھا را نتيجه پيگيری  ، آن"ھا خرابکاری"

منظور وی، مقتدی .  خواند"  حزبی و گروھی
بود که در انتخابات "  سائرون"صدر و ائتDف 

ھا   ارديبھشت بيش از ساير احزاب و ائتDف٢٢
انتخاباتی که ھنوز نتيجه آن قطعی .  رأی آورد

نشده است و شمارش دستی آرا در برخی نقاط 
برخی معتقدند ايران با قطع برق به .  ادامه دارد

نارضايتی مردم دامن زده است، و در صدد ايجاد 
ثباتی سياسی است، زيرا پيش از انتخابات،  بی

جمھوری "ای گفته بود  وtيتی، نماينده خامنه
ھا و  گذارد عراق به دست کمونيست اسDمی نمی

. که منظورش ائتDف سائرون بود"  ھا بيفتد ليبرال
در جريان اعتراضات نيز پوسترھای خمينی و 

ای پاره شد و شعارھايی عليه جمھوری  خامنه
اسDمی ايران داده شد و ايران، حامی احزاب 

برخی از نقش .  فاسد و دولت عراق خوانده شد
گويند و تعدادی  عربستان در اين اعتراضات می

را آتش بيار "  بعث"نيز اعضای سابق حزب 
 .دانند معرکه می

ھا و احزاب مختلف عراق و  اما حتا اگر جريان
کشورھای مرتجع منطقه کوشيده باشند از موج 

نارضايتی مردم سوء استفاده برند، جای ترديدی 
نيست که اعتراضات از وضعيت مردم 

ھای  مقاومت و ايستادگی توده.  خيزند برمی
ھا و کشتن مردم  معترض، به رغم ضرب و شتم

توسط نيروھای مسلح سرکوب رژيم عراق، 
ست ديگر بر ترکيب نيروھای مردمی در  گواھی

مردمی که از وضعيت وخيم .  اين اعتراضات
 .اند زندگی خود به تنگ آمده

 تير، از بصره، سومين شھر ١٧تظاھرات، 
بزرگ عراق، در اعتراض به قطع برق و کمبود 
آب، آغاز شد و سپس به شھرھای ديگر، از جمله 
نجف، کربD، ناصريه و عماره و حتا بغداد 

طی اعتراضات، فعالين سياسی و .  گسترش يافت
ھيئت "ای موسوم به  رھبران قبايل کميته

آميز  ھماھنگی برای تظاھرات و اعتراضات صلح
 خواسته را مطرح ١٧تشکيل دادند و "  در بصره

اولين خواسته آنان، در جايی که دمای ھوا .  کردند
رسد، تأمين آب و   درجه می۵٠گاھی به بيش از 

کنندگان، اشتغال  خواسته دوم تظاھرات.  برق بود
بيکاری يکی از معضDت سراسری در .  بود

عراق به ويژه در ميان جوانان است که ساtنه 
 ھزار تن از آنان به بازار ۴٢٠ ھزار تا ۴٠٠بين 

 درصد نفت ٧٠جايی که  از آن. شوند کار وارد می
شود، يکی   ھای جنوبی توليد می عراق در استان

ھای معترضان به کارگيری نيروھای  از خواسته
از ھمين رو بود که .  بومی در صنعت نفت بود

ھای نفتی  ھای ميدان بسياری از معترضان ورودی
ست که طبق آمار  tزم به يادآوری.  را سد کردند

 درصد مردم زير خط فقر زندگی ٨٠دولتی، 
 .کنند می

فساد گسترده اقتصادی و اداری حاکم بر احزاب، 
سران سياسی و در کل سيستم سياسی کشور، که 

نامند، از ديگر عوامل  می"  دزدساtری"آن را 
يکی از شعارھای .  خشم مردم بود

پايان دادن به حاکميت احزاب "کنندگان  تظاھرات
ھای   احزابی که به عزل و نصب.  بود"  فاسد

ھای  ای و جناحی در مناصب و پست عشيره
زنند بی آن که عرضه انجام  دولتی دست می

کاری را داشته باشند و درآمد عظيم نفت را با 
به گفته .  کنند دزدی و چپاول بين خود تقسيم می

 سال است که صدھا ميليارد دtر ١۵مردم، آنان 

يکی ديگر از .  کنند درآمد نفت را حيف و ميل می
ھای دزدی، عقد قراردادھايی است که تنھا  راه

روی کاغذ وجود دارند، بی آن که تأسيسات، پل 
 .ای ساخته شود يا جاده

بر يکی از پDکاردھای تظاھرکنندگان نوشته شده 
"  بود /  ۵روزانه، :   ميليون بشکه نفت؛ قيمت ٢ 

 ميليون ٢ /  ۵ دtر؛ حاصل ضرب ٧٠ھر بشکه 
 مساويست با صفر؛ متأسفم فيثاغورث، ما ٧٠در 

 ." کنيم در بصره زندگی می
ائتDف سائرون با تکيه بر ھمين کمبودھا با وعده 

رسانی و مبارزه با فساد در انتخابات  خدمات
ھرچند .  ترين تعداد آرا را کسب کرد اخير، بيش

ھيچ يک از احزاب سياسی نزد مردم اعتبار 
چنان که انتخابات اخير عراق .  چندانی ندارند

زيرا از مجموع مردم واجد شرايط، .  نشان داد
/  ۵تنھا  .  درصد در انتخابات شرکت کردند۴۴ 

اعتباری احزاب  رقمی که بايد علت آن را در بی
دانند  زيرا آنان می.  سياسی نزد مردم جست

اصDحات راديکال در چنين سيستمی مملو از 
 . لياقتی دشوار است فساد و بی

گذشته از آن که اکثريت شيعيان عراق به اين 
  گرايی و تبعيض حکومت اعتمادی ندارند، فرقه

ھای ملی مانند کردھا، در  عليه اھل سنت و اقليت
ھا و  ساليان گذشته يکی از علل شورش

بايد به مجموعه .  ھای داخلی بوده است درگيری
ھا  گذاری وضعيت مردم عراق، عدم امنيت، بمب

 ٨ماه گذشته داعشيان .  و ترورھا را نيز افزود
کرکوک به قتل   –مأمور امنيتی را در جاده بغداد 

 زندانی ١٣رساندند و دولت نيز در ازای آن 
 .داعشی را اعدام کرد

گذشته از آن، امروزه اين کشور صحنه 
ھای خارجی نظير جمھوری  ھای دولت رقابت

اکنون چھار مرکز  ھم.  اسDمی و آمريکاست
دولت، :  قدرت رقيب در عراق وجود دارد

مرجعيت شيعه، قبايل و شبه نظاميان حشد 
کوشد ديگری را تضعيف  که ھر يک می.  الشعبی

تر از  کند و از ميدان به در ببرد و سھم بيش
 .قدرت سياسی و منابع ثروت را نصيب خود کند

ايم، تا زمانی که  گونه که قبD بارھا نوشته ھمان
در وضعيت زندگی مردم بھبود ملموسی به وجود 
نيايد، تا زمانی که به سيادت احزاب و نيروھای 
وابسته به اين يا آن کشور مرتجع منطقه يا 
امپرياليست پايان داده نشود، تا زمانی که فساد در 

گرايی  اين کشور مھار نگردد، تا زمانی که فرقه
و تبعيض بر سياست اين کشور حاکم است، 

ھای مسلحانه به پايان  ھا و درگيری شورش
نخواھند رسيد، زيرا با تضعيف طبقه کارگر 

 سال جنگ و بحران، و به عقب رانده ۴٠درطی 
شدن مبارزه طبقاتی، اين وضعيت زمينه مناسب 

. کند ظھور و رشد نيروھای ارتجاعی را مھيا می
گونه که پيش از ظھور داعش، اين کشور  ھمان

گرای  ھای خونين نيروھای اسDم شاھد درگيری
ھايی که تنھا مرگ و  جنگ.  ديگری بوده است

تر برای مردم به  ويرانی و فقر و فDکت بيش
 .دنبال خواھد داشت

اعتمادی مردم به  اعتراضات اخير و اعDم بی
احزاب موجود با عدم شرکت بيش از نيمی از 

. ست اميدبخش ھايی آنان در انتخابات اخير،  نشانه
ھای مردم عراق دو راه  در شرايط موجود، توده

 و به دست  در پيش دارند، طرح مطالبات واقعی
گرفتن عرصه مبارزه، بدون توھم به احزاب 

گرا، يا انتظار  موجود و به ويژه احزاب اسDم
 .تر در آينده ھای بيش بروز دھشت

 

 : مردم عراق
 "ھيچ"ميلياردھا دGر درآمد نفت و نصيب ما 



 ٧٨٢ شماره  ٩٧ مرداد ١      ٨

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

٧درصفحه   

دو ھفته اخير بسياری از شھرھای عراق، به 
ھای جنوبی و مرکزی شاھد  ويژه استان

دولت .  اعتراضات گسترده مردمی بوده است
گر  گر، اغتشاش آشوب"عراق، تظاھرکنندگان را 

خواند و ھزاران پليس، سرباز، "  طلب و فرصت
گردان "نيروھای امنيتی و حتا واحدھايی از 

ضدتروريستی را به مقابله با مردم گسيل "  طDيی
نيروھای سرکوب .  صدھا نفر دستگير شدند.  کرد

ھای پDستيکی و  دولت عراق، به جز شليک گلوله
ضرب و شتم مردم، در حداقل دو شھر بصره و 

ھای جنگی شليک  سماوا، به سوی جمعيت گلوله
طبق منابع گوناگون، صدھا تن زخمی و .  کردند

ھمچنين برای جلوگيری از .  اند ھا تن کشته شده ده
گسترش اعتراضات، دولت اينترنت را در 
بسياری از نقاط کشور محدود يا قطع کرد و 

" برای جلوگيری از انتشار اطDعات کذب"
 .ھای اجتماعی را مسدود کرد دسترسی به شبکه

ھا، مطالبات  ھزاران معترض روزھا در خيابان
خود را فرياد زدند، به مراکز دولتی، دفاتر 

٨ 

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به شªمªاره حسªاب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھªمªراه 
ھªªای  کªªد مªªورد نªªظªªر بªªه يªªکªªی 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 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اطDع  عDقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئªن "  ديدگªاه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

 :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 

 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 
 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطDع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطDع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 : مردم عراق
 "ھيچ"ميلياردھا دGر درآمد نفت و نصيب ما 


