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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ١٠درصفحه 

 

  ٩درصفحه 

پيش بسوی برگزاری ھرچه 
 تر مراسم اول ماه مه باشکوه

 پيش بسوی تجمعات و
  اعتراضات خيابانی

 
در آستانه روز اول ماه مه، روز جھانی کارگر 

توان ديد و احساس  از ھم اکنون می.  ايم ايستاده
رنگ و بوی )  ٩٨(کرد که اول ماه مه امسال 

اول ماه مه، شور و شوق بسيار .  ديگری دارد
زياد و شايان توجھی را در صفوف کارگران 

تو گويی روز جھانی کارگر، .  دامن زده است
ھای طبقه کارگر ايران  ای به رگ خون تازه

روحيه اعتراض و مبارزه، .  تزريق نموده است
فضا، فضای جديد و .  فضا را انباشته است

ھای  عطر اتحاد و مبارزه، محيط.  اميدبخشی است
ھمه جا، حال و ھوای .  کارگری را پر کرده است
استواری، پيگيری و .  اتحاد و ھمبستگی است

پيشتازی طبقه کارگر در مبارزه، اميدھای جديدی 
را در دل تمام زحمتکشان و تھيدستان جامعه 

 .رويانده است
رغم شرايط اقتصادی و  اين شور و اشتياق، به

ست که طبقه حاکم بر کارگران  سياسی دھشتناکی
دار حاکم و رژيم  طبقه سرمايه.  تحميل کرده است

سياسی پاسدار منافع اين طبقه، با گسترش و 
ھای پی در پی عليه طبقه کارگر و  افزايش يورش

سطح معيشت کارگری و تحميل دستمزدھای 
ناچيز چند برابر زير خط فقر، خانوارھای 

ھای  شورای ھماھنگی تشکل"براساس فراخوان 
 ١٢شنبه  ، روز پنج"صنفی فرھنگيان ايران

تجمعاتی در برابر "  روز معلم"ارديبھشت، 
در مراکز (ادارات کل آموزش و پرورش 

و ادارات آموزش و پرورش )  ھا استان
 .شود ھا از سوی معلمان برگزار می شھرستان

شورای ھماھنگی در اطZعيه خود از تمامی 
شاغZن و بازنشستگان آموزش و پرورش 

ھای بر حق  خواست تا جھت پيگيری خواست
معلمان و در ادامه اعتراضات قبلی در اين 

فراخوان تجمعی .  تجمعات اعتراضی شرکت کنند
ھای متعددی از سوی  که تاکنون با اعZم حمايت

 نيروھای چپ و کمونيستمشترک اط.عيه 
ھای اعتراضی سراسری معلمان ايران  در پشتيبانی از تجمع  

  ٣درصفحه 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

گرامی باد اول ماه مه، 
 روز جھانی کارگر

 ٨١٩شماره    ٩٨  ارديبھشت  ٩ –سال  چھل و يکم 

 با ھمبستگی و اتحاد خود، روز معلم را 
 تر برگزار کنيم ھر چه باشکوه

 بار و ننگ تن دادن به زندگی ذلت
 وار را نبايد پذيرفت  برده

 
  ۵درصفحه 

روز سه شنبه سوم ارديبھشت ماه جاری، برايان 
ھوک، نماينده ويژه آمريکا در امور ايران، در 
مصاحبه با شبکه تلويزيونی الحره با اشاره به 

 شرط آمريکا برای مذاکره با جمھوری ١٢
"اسZمی گفت اگر آنھا می خواھند به ميز : 

برايان ھوک، ".  مذاکره بازگردند، اين خوب است
برنامه ھسته ای، موشکی و پايان دادن به 

شھروندان آمريکايی را از " خودسرانه"بازداشت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 خجسته باد اول ماه می ، 
 روز ھمبستگی جھانی کارگران

جمله ويژگی ھای مھم توافق جديد مورد نظر 
او .  دولت آمريکا با جمھوری اسZمی دانست

ھمچنين گفت که در صورت دستيابی به چنين 
توافق جديد "توافقی، کابينه ترامپ اميدوار است 

در کنگره آمريکا به "  را در قالب يک پيمان
 .تصويب برساند

يک روز بعد از اظھارات برايان ھوک، حسن 

 آيا جمھوری اس.می  به مذاکره با آمريکا تن می دھد؟

 گرايان تروريست شدند Kنکا قربانی اس.م اين بار مردم سری
 

ترين  ، روز عيد پاک مسيحيان، سه ھتل لوکس و يک کليسا در کلمبو، بزرگ٢٠١٩ آوريل ٢١يکشنبه 
و )  واقع در شمال کلمبو(jنکا و پايتخت تجاری اين کشور و دو کليسای ديگر در نگومبو،  شھر سری

ی اين  در نتيجه.  مورد حمZت تروريستی قرار گرفتند)  jنکا واقع در شرق سری(شھر بندری باتيکالوا، 
وزير دفاع اين کشور به پارلمان گفت که طبق .   نفر زخمی شدند۵٠٠ تن کشته و ٢۵٠حمZت بيش از 

٢درصفحه   



 ٢ ٨١٩ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٩      ٢
١از صفحه   

 تر مراسم اول ماه مه پيش بسوی برگزاری ھرچه باشکوه
 پيش بسوی تجمعات و اعتراضات خيابانی

٧درصفحه   

کارگری را حتا از تامين مواد غذايی ضروری و 
. خورد و خوراک معمولی ناتوان ساخته است

آور  پای رشد نرخ تورم و گرانی سرسام ھم
مايحتاج عمومی که سفره کارگران را روز به 

تر ساخته و فشارھای معيشتی را  روز کوچک
العاده افزايش داده است، فشارھای سياسی و  فوق

اعمال قھر و سرکوب و خشونت نيز عليه 
صدھا کارگر پيشرو .  کارگران افزايش يافته است

و فعال اعتصاب و اعتراض کارگری، به مراکز 
ھای ارتجاعی احضار شده، مورد  امنيتی و دادگاه

بازجويی و محاکمه و ارعاب و تھديد و 
ارتجاع .  اند بدرفتاری و حتا شکنجه قرار گرفته

حاکم برای مقابله با طبقه کارگر و جلوگيری از 
گسترش اعتصابات و اعتراضات خيابانی 
کارگران، علنا به شکنجه کارگران و 

ھای اجباری در زير شکنجه  گيری اعتراف
 .متوسل شده است

رغم تمام فشارھای اقتصادی و سياسی و  اما به
يورش ھمه جانبه طبقه حاکم عليه طبقه کارگر، 
اعتراضات و اعتصابات کارگری گسترش يافته 
و جنبش طبقاتی و بالنده طبقه کارگر تکامل و 

اتحاد و ھمبستگی و تجربه .  اعتZء يافته است
يابی در  مبارزاتی، آگاھی سياسی و سازمان

صفوف کارگران رشد و ارتقاء چشمگيری يافته 
روحيه  اعتراضی در صفوف کارگران .  است

با اين پيشينه و .  بيش از پيش تقويت شده است
دستاوردھاست که طبقه کارگر امسال به استقبال 

 . رود اول ماه مه می
طبقه کارگر ايران در شرايطی به استقبال اول 

ھا و  رود که جامعه آبستن دگرگونی ماه مه می
تحوjتی که در مرکز ثقل .  ست تحوjت بزرگی

آن، به زيرکشيدن ارتجاع حاکم و داغان کردن 
آمادگی برای .  تمام نظم موجود قرار دارد

اعتراض و مبارزه و روحيه اعتراضی در ميان 
. کارگران به ميزان زيادی افزايش يافته است

که فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد  ھمين
، برای ٩٨اتوبوسرانی تھران در چھارارديبھشت 

برگزاری اول ماه مه و تجمع در مقابل مجلس 
انتشار يافت، با استقبال کم نظير کارگران روبرو 

در فراخوان اين سنديکا، از کارگران و .  شد
زحمتکشان دعوت به عمل آمده که روز اول ماه 

در تجمع اعتراضی )  ٩٨ارديبھشت  ١١(مه 
. کارگران شرکت واحد مقابل مجلس شرکت کنند

در اين فراخوان، سنديکای کارگران شرکت 
ھا،  واحد، تمام رانندگان، کارگران تعميرگاه
ھای  پرسنل اداری و خدماتی، کنترلين و بازنشسته
تر اول  شرکت را برای برگزاری ھر چه باشکوه

ماه مه روز جھانی کارگر، به تجمع در مقابل 
در اين فراخوان گفته .  مجلس فرا خوانده است

سنديکای کارگران شرکت واحد "شده است 
اتوبوسرانی تھران به خاطر گراميداشت روز 

و در اعتراض ) ٩٨ارديبھشت  ١١(جھانی کارگر 
به تعيين دستمزد زير خط فقر، گرانی و تورم 
افسار گسيخته مايحتاج اوليه و معيشت کارگران، 
بازنشستگان و تمام مزدبگيران، ممانعت از ايجاد 

ھای مستقل کارگری،  سنديکا و ديگر تشکل
سازی آموزش و  سازی و پولی خصوصی

پرورش، قراردادھای سفيد امضاء، تبعيض و 

رويه  نابرابری حقوق زن و مرد، افزايش بی
کودکان کار، بازداشت يا زندانی کردن کارگران 
و معلمان و ديگر فعالين صنفی که بخش عظيمی 
از کارگران و قشر فرودست جامعه را در بر 

) ميدان بھارستان(گيرد، در مقابل مجلس  می
 ".کند تجمع برگزار می

اين فراخوان که مورد استقبال گسترده کارگران 
و ديگر اقشار زحمتکش قرا گرفت، بار ديگر 
ظرفيت و شايستگی طبقه کارگر در مقام رھبری 

ھای زحمتکش عليه نظم  و ھدايت مبارزات توده
که در  رغم آن علی.  موجود را به اثبات رساند

آستانه اول ماه مه نيروھای امنيتی تاکنون دست 
 فعال کارگری را در تھران، اروميه، ١۶کم 

اند،  سنندج و مريوان بازداشت و احضار نموده
اند در اين روز مبارزات  اما کارگران مصمم

پرشوری را سازمان دھند و تا ھمين لحظه 
ھايی را نيز به مناسبت اول ماه مه برگزار  مراسم
 .اند نموده

يک روز بعد از انتشار فراخوان سنديکای 
اتحاد "کارگران شرکت واحد، گروه 

به فراخوان سنديکا لبيگ گفت و با "  بازنشستگان
ای، ضمن حمايت از تجمع  صدور اطZعيه

کارگران شرکت واحد، اعZم کرد يازده 
در تجمع مقابل مجلس و ) روز کارگر(ارديبھشت 

در تجمع معلمان )  روز معلم(ارديبھشت  ١٢روز 
مقابل اداره کل آموزش و پرورش شرکت خواھد 

شورای ھماھنگی "شايان ذکراست که .  کرد
طی فراخوانی "  ھای صنفی فرھنگيان تشکل

ارديبھشت، در  ١٢اعZم نموده است روز 
ھای رژيم حاکم از جمله پولی  اعتراض به سياست

سازی آموزش  پرورش و بازداشت و حبس 
فعاjن جنبش اعتراضی معلمان، مقابل اداره کل 
آموزش و پرورش و نيز ادارات آموزش و 

ھا، تجمع اعتراضی برپا  پرورش شھرستان
 .خواھد کرد

دانشجويان "، "اتحاد بازنشستگان"بعد از گروه 
ھای اجتماعی،  ای در شبکه نيز با انشتار اطZعيه

خطاب به کارگران، معلمان و بازنشستگان، از 
فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد و تجمع 

در اين اطZعيه .  در مقابل مجلس حمايت کردند
روز جھانی کارگر ما دانشجويان "گفته شده است 

در ھمبستگی با کارگران، معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان، بيکاران، مزدبگيران و ساير 

، ١٣٩٨ھای تحت ستم، در يازده ارديبھشت  گروه
برای بزرگداشت روز تاريخی کارگر و رساندن 

در "عليه وضع موجود ..."  صدای اعتراض خود
ھای  آئيم و با تشکل مقابل مجلس گرد ھم می

در اين ".  مستقل کارگری ھمراه خواھيم شد
اطZعيه، از دانشجويان برای شرکت در اول ماه 

عمل آمده و  مه و ھمراھی با کارگران دعوت به
از تمام دانشجويان "چنين نوشته شده است 

کنيم تا با حضور  ھای کشور دعوت می دانشگاه
فرزند کارگرانيم، "  خود بار ديگر اعZم کنيم

مان عليه  و فرياد اعتراض"  مانيم کنارشان می
 ".ورزی بر فرودستان را سر دھيم ستم

ھای  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل
نيز با "  شورای بازنشستگان ايران"کارگری و 

ھايی ضمن حمايت از فراخوان  صدور اطZعيه

سنديکای کارگران شرکت واحد برای تجمع در 
چنين حمايت از فراخوان  مقابل مجلس و ھم

" ھای صنفی فرھنگيان شورای ھماھنگی تشکل"
برای تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش، 
کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، 
زنان، دانشجويان و ساير زحمتکشان را به 
شرکت در اين تجمعات دعوت نموده و اعZم 

 .اند که در اين تجمعات شرکت خواھند کرد کرده
حاميان فراخوان سنديکای کارگران شرکت واحد 
و ابتکار عمل اين سنديکا به عنوان يک تشکل 
واقعی ومستقل  پيشرو کارگری و داوطلبان 
شرکت در تجمع اعتراضی به مناسبت اول ماه 

ھفتم .  چنان در حال افزايش است مه ھم
ارديبھشت، ھم زمان با انتشار بيانيه مشترک 
سنديکای کارگران شرکت واحد، سنديکای 

تپه، گروه اتحاد  کارگران نيشکر ھفت
بازنشستگان و کميته ھماھنگی برای کمک به 

ھای کارگری به مناسبت اول ماه مه  ايجاد تشکل
بندی و انعکاس  که درآن مطالبات کارگری فرمول

طلبانه  فرياد حق"چنين بطور ويژه بر  يافته ھم
پيام "و "  داری کارگران عليه نظام سرمايه

تاکيد شده است، اطZعيه "  بخش اول ماه مه آزادی
ديگری در حمايت از برگزاری مراسم مستقل 
. اول ماه مه و تجمع در مقابل مجلس انتشار يافت

اتحاد سراسری "اين اطZعيه که به امضاء 
اتحاديه نيروی کار "، "بازنشستگان ايران

بازنشستگان سنديکای بافنده "، "ای پروژه
و "  مکانيک  –بازنشستگان فلزکار "، "سوزنی

" جمعی از کارگران صنف فلزکار و مکانيک"
رسيده است، ضمن حمايت از فراخوان سنديکای 
کارگران شرکت واحد، از عموم کارگران شاغل 
و بيکار و بازنشسته دعوت به عمل آمده که 
مراسم مستقل اول ماه مه را در سراسر کشور 

 .تر برگزار نمايند ھر چه باشکوه
روند حمايت از فراخوان سنديکای کارگران 
شرکت واحد، دعوت از کارگران به برگزاری 
مراسم اول ماه مه، شور و شوق مبارزه و 
سرانجام روحيه مبارزاتی کارگران برای حضور 
در کف خيابان و اعتراض به نظم موجود در 

در آستانه اول ماه مه، ھمه جا .  حال افزايش است
نارضايتی شديد کارگران از وضع موجود و 
روحيه مبارزه برای درگير شدن با نظم حاکم 

ھا برای  ھا و ميادين و جاده خيابان.  زند موج می
استقبال گرم از طبقه کارگری که ھمه اقشار 
زحمتکش و فرودست جامعه بر گرد آن حلقه 

طبقه کارگری که با .  اند، آغوش گشوده است زده
برافراشتن پرچم نان، کار، آزادی و اداره 
شورايی، در يک مبارزه طبقاتی جانانه، آينده 
. روشن و تابناکی را فراروی جامعه قرار داد

طبقه کارگری که بديل شورايی خود و حاکميت 
شوراھا را در برابر نظم موجود قرار داد و طبقه 
حاکم را به چالش کشيد و نشان داد که اين اوست 

ھای اعتراضی و در راس  که در راس ھمه جنبش
جنبش سرتاسری بايستی نقش و رسالت خود را 
در براندازی نظم موجود و استقرار نظم شورايی 

 .و سوسياليستی ايفا کند
اول ماه مه، روز جھانی کارگر موقعيت مناسب 

ھای  ديگری است که طبقه کارگر با خواست
اخص خويش و با خواست کار، نان، آزادی و 

ھای  حاکميت شوراھا که بيان فشرده خواست
عموم کارگران و زحمتکشان و تھيدستان است، 
پرچم مستقل و طبقاتی خود را برافرازد و جنبش 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

 .معيشتی معلمان داشت
گسترش خصوصی سازی در آموزش و تبديل 
مدارس به دکانی برای کسب سود توسط 

ھای جمھوری  داران يکی ديگر از سياست سرمايه
ھای معلمان  اسZمی است که برخZف خواست

برای بھبود وضعيت آموزشی و رايگان شدن 
ھا رونق زيادی يافته  واقعی آموزش، در اين سال

و منجر به محروم شدن گروه بزرگی از کودکان 
ديدگان جامعه بويژه در  کارگران و ديگر ستم

 .مناطق محروم و حاشيه شھرھا شده است
براساس آمار منتشره از سوی بانک جھانی که 
البته استخراج شده از آمارھای دولت جمھوری 

آموزان دوره   درصد از دانش١۵اسZمی است، 
متوسطه کشور در مدارس غيردولتی درس 

 ھزار ۴در آذربايجان شرقی بيش از .  خوانند می
 ھزار مدرسه غير دولتی ٩مدرسه از حدود 

براساس آمار بانک جھانی .  ھستند
سازی مدارس در ايران با سرعتی باj  خصوصی

 .در حال انجام است
سرعت خصوصی سازی آموزش و درست 

 ٩٨ھای معلمان در بودجه سال  برخZف خواست
براساس اين بودجه، .  افزايش شديدی يافته است

 ساjنه ٩٩  –  ٩٨دولت از ابتدای سال تحصيلی 
آموزان تحت پوشش وزارت   درصد از دانش١٠

را به )  مدارس دولتی(آموزش و پرورش 
صورت خريد خدمات از بخش غيردولتی در 

ی حاجی بابايی نماينده  به گفته.  خواھد آورد
آموزان تحت   درصد دانش١٠اگر ساjنه "مجلس 

پوشش طرح خريد خدمات آموزشی از بخش 
 سال بايد کل ٩خصوصی قرار بگيرند، در طول 

 ".آموزش و پرورش را به بخش خصوصی بدھيم
 به اين ٩٨نتيجه اين طرح که در بودجه سال 

شکل مصوب شده است چيزی جز فاجعه نخواھد 
که کيفيت آموزش در اين مدارس به  اول اين.  بود

دومين مساله که براساس .  شدت پايين خواھد آمد
ھای گذشته است، استفاده از معلمان  تجارب سال

 ٧٠٠ تا ۵٠٠به اصطZح خريد خدمت با حقوق 
ھای  اين مساله در صحبت.  ھزار تومان است

 Zيحه بودجه نيز کامj روحانی در جريان ارائه
دولت برای ھر "جا که وی گفت  آن.  مشخص بود

کند، در  آموز چھار ميليون تومان ھزينه می دانش
حالی که اگر دولت اين خدمت را از مردم 

بخرد، مردم )  دار بخوان پيمانکار و سرمايه(
خودشان اين کار را با حداکثر يک ميليون تومان 

معنای سخنان روحانی، اين ".  دھند انجام می
دار ايران چيزی  نماينده ھار و کثيف طبقه سرمايه

جز کاھش کيفيت آموزش، پولی کردن مدارس 

 .سال اخير برگزار کردند يک
واقعيت اين است که اين اعتراضات خاموش 
شدنی نيست و علت آن نيز بيش از ھر چيز به 
دليل بستر عينی اين اعتراضات است، واقعياتی 
که معلمان را برای تغيير وضعيت موجود به 

نگاھی به وضعيت .  تZش برانگيخته است
معيشتی معلمان و آموزش کشور اين واقعيت را 

گويند بايد  واقعياتی که به ما می.  کند اثبات می
. تغييراتی اساسی در نظم موجود صورت گيرد

شورای ھماھنگی "واقعياتی که در بيانيه 
نيز که به "  ھای صنفی فرھنگيان ايران تشکل

ھای  مناسبت اين روز و در بيان علل و خواست
 ارديبھشت آمده، کامZ ھويدا ١٢تجمع اعتراضی 

 . است
بيانيه شورای ھماھنگی با اشاره به تورم کمر 

ھا که معلمان و اکثريت بسيار  شکن و گرانی
ھای  آموزان را که از خانواده بزرگ دانش

کارگری و زحمتکش جامعه ھستند، به فقر 
ھای معلمان از جمله  کشانده است، ديگر خواست

سازی مدارس،  پايان دادن به خصوصی
يابی  سازی آموزش در مدارس، حق تشکل بھينه

مستقل، بيمه کارآمد، دفاع از حقوق معلمان بخش 
خصوصی، آزاد و خريد خدمت و اجرای مصوبه 
نظام پرداخت ھماھنگ حقوق را مطرح کرده 

 . است
ھای معلمان را به  توان خواست طور کلی می به

 .سه دسته تقسيم کرد
يابی و حق اعتصاب و  اولين دسته حق تشکل

اعتراض است که آزادی معلمان زندانی نيز 
جمھوری اسZمی در طول .  گنجد دراين دسته می

ھا ھرگز پاسخی به اين خواست برحق  اين سال
 نيز يک نمونه ٩٧معلمان نداده است و سال 
ھا در نظام جمھوری  آشکار از تداوم اين سياست

ايجاد مانع و محدوديت در برابر .  اسZمی  است
ھای صنفی فرھنگيان، دستگيری و  فعاليت تشکل

چون محمد حبيبی به  زندانی کردن معلمان ھم
ھای برحق  جرم فعاليت در راستای خواست

معلمان و سازماندھی اعتراضات معلمان ھمگی 
دھد  ھای آشکاری ھستند که نشان می نمونه

مبارزات معلمان نه تنھا منجر به تغييری در اين 
سياست جمھوری اسZمی نشده، بلکه حتا 

تر از گذشته به  جمھوری اسZمی وقيحانه
 .سرکوب معلمان پرداخته است

وضعيت معيشتی معلمان نيز مانند ديگر 
. شود زحمتکشان جامعه سال از پی سال بدتر می

رغم تمام اعتراضات معلمان برای   به٩٧سال 
دريافت حقوقی باjتر از خط فقر، نه تنھا اين 

پاسخ  خواست بر حق معلمان از سوی رژيم بی
 درصدی حقوق ١٨گذاشته شد، بلکه با افزايش 

ھم در حالی که نرخ   آن٩٧ نسبت به سال ٩٨سال 
تورم چند برابر اين رقم بود، معلمان را به فقری 

 ١٨افزايش .  بيشتر و حتا گرسنگی محکوم کرد
درصدی حقوق معلمان ثابت کرد که دولت 

داری ايران تا چه حد  نسبت به وضعيت  سرمايه
تفاوت است و بنابراين نبايد  معيشتی معلمان بی

انتظاری از حکومت برای بھبود وضعيت 

ھای بازنشستگان، کارگران و فعالين  گروه
 .کارگری ھمراه شده است

يادآور کشته شدن "  روز معلم" ارديبھشت ١٢
فشان ابوالحسن خانعلی در تجمع  معلم جان

 ١٢اعتراضی معلمان در ميدان بھارستان در 
يک روز پس از اين .   است١٣۴٠ارديبھشت 

ترين تظاھرات  جنايِت رژيم شاھنشاھی، بزرگ
 با حضور ٣٢ضد سلطنتی بعد از کودتای سال 

ھای اجتماعی در مراسم به  معلمان و ديگر گروه
چند .  خاکسپاری ابوالحسن خانعلی برگزار شد

عنوان   ارديبھشت به١٢روز بعد معلمان با اعZم 
روز معلم، اين روز را در تقويم مبارزاتی 

روز "کارگران و زحمتکشان ايران به عنوان 
روزی که معلمان برای .  به ثبت رساندند"  معلم

ھای برحق خود به پا خاسته و  دستيابی به خواست
 .در راه رسيدن به آن جانفشانی کردند

از آن روز تا امروز که بيش از نيم قرن 
داری  ھای سرمايه کدام از دولت گذرد، ھيچ می

 که  ھای معلمان پاسخی نداده ايران به خواست
نتيجه آن تداوم مبارزات معلمان در طول 

 .ھاست سال اين
تر اما اين است که در طول بيش از  واقعيت تلخ

نيم قرن، ھم وضعيت معيشتی معلمان بدتر شده 
بر بستر اين .  است و ھم وضعيت آموزشی کشور

گذشته پيشروترين  واقعيت است که در سال
 اعتصاب پرشکوه سراسری ٣ھای معلمان  بخش

ای که حتا در برخی از  را سازمان دادند، به گونه
شھرھا بخش بزرگی از معلمان به اعتصاب 

ھر چند (پيوسته و اغلب مدارس در اين شھرھا 
جدا از .  عمZ تعطيل شدند)  شمار انگشت

اعتصابات سراسری، معلمان بارھا در طول سال 
در اصفھان .  دست به تجمعات اعتراضی زدند

تجمع پرشکوه معلمان با حضور بسيار پر رنگ 
معلمان زن با حمله وحشيانه ماموران سرکوبگر 
رژيم به صفوف معلمان دردمند و زحمتکش 

آور  ھمراه شد که به سوی معلمان حتا گاز اشک
 .پرتاب کردند

ھای  رغم اعتراضات متعدد معلمان در سال به
داری حاکم نه تنھا به  اخير، دولت سرمايه

ھای برحق معلمان که عZوه  بر  خواست
ھای  ھای معيشتی معلمان، خواست خواست
ھا را نيز در  ھا کودک و والدين آن ميليون

طور  گيرد، پاسخی نداده است، بلکه ھمان می بر
که در باj آمد، در عمل با ايجاد جو خفقان و 
حمله وحشيانه به تجمعات اعتراضی معلمان و 
بازداشت و به زندان انداختن معلمان، سعی در 
خاموش ساختن صدای اعتراض معلمان داشته 

ای که ھرگز  است، تZش سرکوبگرانه و وحشيانه
نتوانست صدای معلمان زحمتکش کشور را 

 .خاموش سازد
برای نمونه پس از حمله وحشيانه به تجمع سال 

 ارديبھشت در برابر ٢٠گذشته معلمان در تاريخ 
سازمان برنامه و بودجه و به زندان انداختن 

دھندگان اعتراضات  محمد حبيبی از سازمان
معلمان، معلمان نه تنھا عقب ننشستند، بلکه 

تر در طول  اعتصابات و اعتراضاتی باشکوه

 با ھمبستگی و اتحاد خود، روز معلم را 
 تر برگزار کنيم ھر چه باشکوه
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٣از صفحه   

 با ھمبستگی و اتحاد خود،
  روز معلم را 

 تر برگزار کنيم ھر چه باشکوه

تحت عناوين مختلف و کاھش حقوق معلمان 
دار در حالی  اين نماينده وقيح طبقه سرمايه.  نيست

آورد که سرانه  اين سخنان را بر زبان می
تر از حتا  آموزان در ايران بسيار پايين دانش

ھای  ترين سرانه کشورھای منطقه و يکی از پايين
براساس آمار .  آموزان در کل جھان است دانش

" ھای اقتصادی و توسعه ھمکاری"سازمان 
با توجه به (آموزی در ايران  ميانگين سرانه دانش

 دjر است و اين رقم ٢٠٠تنھا )  نرخ واقعی دjر
آموزان در کشورھای  برابر است با سرانه دانش

خواھد ھمين  آن وقت روحانی می.  فقير آفريقا
يک ميليون تومان از (مبلغ را ھم به يک چھارم 
اين در .  تبديل کند)  چھار ميليون تومان کنونی

اموزی در کشوری مانند  ست که سرانه دانش حالی
 دjر است، در آمريکا کشوری که ٣۵٨٩ترکيه 

داران نام برده  از آن به عنوان بھشت سرمايه
!!!  دjر است٩٣١٣آموزی  شود سرانه دانش می

در حالی که در ايران سھم آموزش و پرورش از 
رسد،  درصد ھم نمی توليد ناخالص ملی حتا به نيم

در کوبا برای نمونه سھم آموزش از توليد 
 !!! درصد است١٢ناخالص ملی 

که دولت حتا ھمين ميزان سرانه  جالب آن
گفته رضا  به.  پردازد آموزی را نيز نمی دانش

، اگر يک )از فعاjن صنفی معلمان(مسلمی 
jمپ بسوزد، مدير مدرسه پولی برای تعويض 

از ھمين رو ھم اکنون در مدارس !!!  آن ندارد
مد شده است که "  مشارکت"دولتی چيزی به نام 

شوند تا   مجبور میدر عملآموزان  والدين دانش
اغلب ھزينه مدارس به "  مشارکت"تحت عنوان 

 .غير از حقوق معلمان را پرداخت کنند
نتيجه اين سياست برجسته ترشدن خصلت طبقاتی 

اين سياست واقعی .  نظام آموزشی در ايران است
جمھوری اسZمی است که سال به سال گسترش 

 .يابد و درست برخZف خواست معلمان می
ای در جمھوری  بنابراين نه تنھا ھيچ اراده

ھای معلمان  گويی به خواست اسZمی برای پاسخ
ھای  وجود ندارد، بلکه نتيجه عملی سياست

جمھوری اسZمی درست در جھت مخالف 
طور  رو به از ھمين.  ھای معلمان است خواست

واقعی تنھا يک راه برای معلمان وجود دارد و آن 
گسترش مبارزه و اتحاد با ديگر زحمتکشان 

ھا طبقه کارگر، برای  جامعه و در راس ھمه آن
تغيير وضعيت موجود و تحقق شعار کار، نان، 

اين تنھا راه واقعی در برابر .  آزادی است
به ھمين .  ھاست آموزان و والدين آن معلمان، دانش

 ارديبھشت امسال را بايد به روزی ١٢منظور 
بزرگ در تاريخ مبارزاتی معلمان و زحمتکشان 

روزی که معلمان و .  ايران تبديل کرد
. بازنشستگان در کنار ھم آن را رقم خواھند زد
ھا  روزی که ديگر متحدان معلمان بايد در کنار آن

روزی که بايد اين سخنان صمد .  قرار بگيرند
ماھی سياه "بھرنگی معلم آگاه و نويسنده 

"را آويزه گوش کرد"  کوچولو اش که نبايد  ھمه: 
راه ".  ريزد ترسيد، راه که بيافتيم ترسمان می
 . صمد راه ماست، صمد معلم ماست

در اين روز .  روز ھمبستگی بين المللی کارگران جھان فرا رسيده است )  يازده ارديبھشت (اول ماه می 
کارگران ھمه ی کشور ھا در سراسر جھان دست از کار ميکشند ، چرخ توليد را متوقف ميسازند وبا برپايی 
تظاھرات و راھپيمايی و جشن و سرور ، اتحاد و ھمبستگی خود را در مبارزه عليه سرمايه بنمايش 

 . ميگذارند 
 !کارگران مبارز 

امسال ما کارگران ايران در شرايطی  به پيشوازاول ماه می  می رويم واين روز را جشن می گيريم  که نظام 
 . سرمايه داری حاکم ھمچنان در چنگال يک بحران عميق اقتصادی گرفتار است 

 طبقه سرمايه دار حاکم ورژيم جمھوری اسZمی که پاسدار منافع اين طبقه است، در طول چھار دھه حاکميت 
خود با استثمار وحشيانه ی کارگران، سودھای کZن و ھنگفتی را به جيب زده و بر سود وسرمايه ی خود 

طبقه حاکم و رژيم سياسی آن درھرشرايطی حتی درشرايطی که کارگران و زحمتکشان چندين .  افزوده اند
زدگی شده و آسيب ھای جدی ديده اند، تنھا درفکر سودورزی و سرمايه   استان درسرتاسرکشور دچار سيل

رژيم ضدمردمی جمھوری اسZمی که خود از مسببين اصلی خرابی ھای گسترده و .اندوزی ھستند
زده ياری برساند و ازمحل ثروت   ست که سيل ببارآورد، نه فقط حاضرنشد به مردم زحمتکش و سيل  مصائبی

ھای اجتماعی که برآن چنگ انداخته، اما دراساس متعلق به خود کارگران و زحمتکشان است به آنان کمک 
کند،  بلکه ميکوشد ازشرايط به غايت اسف بارتحميل شده برمردم سيل زده ونيازمندی که ھستی خود را 

ازاين روست که .ی سرمايه داران بيافزايد  ازدست داده اند، با اعطاء وام با بھره ھای کZن، برسود و سرمايه
 .می دانند" نعمت و برکت الھی"فاجعه سيل را 

 !کارگران و زحمتکشان 
دراثر تعرضات پی درپی طبقه حاکم عليه سطح زندگی و معيشت طبقه کارگر، کارگران ايران در اسف 

دستمزدھای زيرخط فقر،کاھش مداوم دستمزد ھای .  بارترين شرايط اقتصادی و معيشتی قرار گرفته اند
جمعی، بيکاری و نبود ضمانت شغلی، زندگی کارگران را   واقعی، تورم و گرانی، اخراج ھای فردی و دسته

بازداشت .سرکوب و اختناق وبی حقوقی تشديد شده است.دراعماق فقر شديد و درمعرض تباھی قرار داده است
گسترده کارگران پيشرو، احضار و محاکمه کارگران و فعاjن کارگری و سنديکائی و پرونده سازی عليه آن 

 . ھا افزايش يافته است
 !کارگران و زحمتکشان 

، لذا ما کارگران در .راھی جز اعتصاب و اعتراض و تشديد مبارزه متشکل عليه نظم موجود باقی نمانده است
حکومت شورائی برای تحقق خواست ھای سياسی و صنفی خود به   –اول ماه می با شعار کار ، نان ، آزادی 

 .خيابان ھا می آييم تا مطالبات به حق خود را از گلوی سرمايه داران زالو صفت بيرون بکشيم 
داخل کشور با حمايت مجدانه از مبارزات کارگران وفراخوان )  اقليت (  ما فعالين و ھواداران سازمان فدائيان 

يازده (  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران برای تجمع روز چھارشنبه اول ماه مه 
درمقابل مجلس، به استقبال اول ماه می ميرويم وھمه کارگران را به اتحاد و مبارزه عليه نظم )  ارديبھشت

تنھا اتحاد و ھمبستگی  کارگران در مبارزه عليه سرمايه داران و دولت آنھا ضامن .  موجود فرا می خوانيم 
 .پيروزی طبقه کارگر است 

 
 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد اتحاد و ھمبستگی جھانی کارگران عليه سرمايه
 برقرار باد حکومت شورائی -سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اس.می

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم
 

 داخل کشور -)اقليت ( فعالين و ھواداران  سازمان فدائيان  
 ١٣٩٨ھشتم ارديبھشت 

 خجسته باد اول ماه می ، 
 روز ھمبستگی جھانی کارگران



 ۵ ٨١٩ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٩      ۵

  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 آيا جمھوری اس.می  به مذاکره با آمريکا تن می دھد؟

روحانی در جلسه ھيات دولت با يک واکنش به 
ظاھر تند، اعZم آمادگی آمريکا برای مذاکره با 
ايران را گامی تبليغاتی دانست و در اين رابطه 

بدون ترديد قبول خواسته فرد چاقوکشی : "  گفت
که به زور و به دروغ به دنبال مذاکره است، 
مطمئنا به جايی نخواھد رسيد و ما با فرد 
چاقوکش و فرمول چاقو کشی مذاکره نمی کنيم و 
قبول چنين مذاکره ای به معنای ذلت و تسليم 

روحانی، ھمچنين برای خنثا کردن ".  است
تاثيرات تبليغاتی موضع ترامپ و کابينه اش در 
مورد مذاکره با جمھوری اسZمی که طی ماه 
ھای گذشته دولت آمريکا به طرق مختلف آن را 

"تکرار کرده است، گفت اصZ چنين نيست که : 
برخی تبليغ می کنند طرف آمريکايی برای 
مذاکره آمادگی دارد؛ آمريکا اصZ برای مذاکره 
آمادگی ندارد و اَعمالی که انجام می دھد برای 
شکست ملت ايران است و قصد دارد دومرتبه به 

روحانی، البته برای اينکه خود ".  ايران بازگردد
را خلع سZح نکند و تمام راه ھای منتھی به 
مذاکره را نبندد، در jبZی واکنش تند و 
تھديدآميزش يک سيگنال ديپلماتيک ھم به طرف 

"مقابل داد و گفت ما ھمواره مرد مذاکره و : 
ديپلماسی بوده ھمان طوری که مرد جنگ و دفاع 
ھستيم، مذاکره در صورتی ميسر است که ھمه 
فشارھا برداشته شده، از اقدامات غيرقانونی خود 
عذر خواھی کنند و احترام متقابل وجود داشته 

 ".باشد
عZوه براين سيگنال حسن روحانی، جواد 
ظريف، وزير امور خارجه جمھوری اسZمی 
ايران نيز که اين روزھا برای يک سری تماس 
ھای ديپلماتيک و سخن رانی در اجZس چند 
جانبه گرايی و ديپلماسی در نيويورک به سر می 
برد، در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص 
: موضع آمريکا در مورد مذاکره با ايران، گفت

البته ".  آمريکا مذاکره کننده معتبری نيست"
ظريف نيز در جريان ھمين سفر خود، بی مقدمه 

 ماه پيش خود به ۶و با زبانی ديگر از پيشنھاد 
دولت آمريکا مبنی بر مبادله زندانيان آمريکايی 

او در عين حال گفت که .  و ايرانی پرده برداشت
دولت آمريکا تاکنون به اين پيشنھاد او ھيچ 

 .واکنشی نشان نداده است
موضوع مذاکره ميان آمريکا و جمھوری 
اسZمی، از جمله موضوعاتی است که طی ماه 
ھای گذشته به دفعات از طرف دونالد ترامپ، 
رئيس جمھور آمريکا، مايک پمپئو، وزير امور 
خارجه و برايان ھوک، نماينده ويژه اين کشور 

رئيس جمھور .  در امور ايران تکرار شده است
آمريکا، تاکنون چندين بار اعZم کرده است، که 

دير يا زود به ميز مذاکره بر ]  دولت ايران[آنھا 
ترامت پيشتر نيز از آمادگی خود .  می گردند

برای مذاکره مستقيم و بدون قيد و شرط با 
jزم به گفتن .  جمھوری اسZمی خبر داده بود

نيست که ھيچ مذاکره و مذاکراتی يک جانبه پيش 
اگر کابينه ترامپ مدام سنگ .  نخواھد رفت

مذاکره را بر سينه می کوبد، طرف ديگر اين 
معادله اما جمھوری اسZمی است که دست کم تا 
. اين لحظه مخالف ھرگونه مذاکره با آمريکا است

خامنه ای اگرچه ھمواره بر عدم مذاکره با 
آمريکا پای فشرده است، در عوض موضع 

با بقيه "  تعامل"روحانی اما به استثنای اسرائيل، 
حسن روحانی و کابينه .  کشورھای جھان است

اش به رغم واکنش ھای تند و تيزی که بعضا در 
ظاھر بيان می کنند، اغلب نگاھی ديپلماتيک ھم 

مذاکراتی که .  به مذاکره با آمريکا داشته و دارند
" فراھم شدن شرايط"از نظر روحانی jزمه اش 

بنابراين از نظر کابينه روحانی و حتا ھيات .  است
حاکمه ايران نفس مذاکره با آمريکا دست کم در 

آنچه از .  سال ھای گذشته ھرگز منتفی نبوده است
نظر مسئوjن جمھوری اسZمی ابتدا به ساکن 
jزمه پذيرش مذاکره با آمريکا است، ھمانا 

" شرايط"اين .  مناسب است"  فراھم شدن شرايط"
بی ترديد در يک موقعيت کامZ بحرانی که مسئله 
بقاء و بود و نبود جمھوری اسZمی مطرح باشد، 
می تواند در اندک زمانی با نگاه توجيھی و 

حتا "  مصلحت نظام"تبعيت از  سياست کZن
 . خامنه ای را نيز به پای ميز مذاکره بکشاند

ھيات حاکمه ايران تاکنون در دو مقطع تاريخی 
که بود و نبود نظام برايش مطرح بوده است، به 
ناچار تن به تصميماتی داده است که تا روزھای 
پيش از آن، اساسا کسی فکر نمی کرد که اين 
نظام به اتخاذ چنين تصميماتی متضاد با شعارھا 
. و مZک ھای ايدئولوزيک خود تن در دھد

تصميم اول، خاتمه دادن به جنگ ارتجاعی ھشت 
ساله ميان ايران و عراق و پذيرش قطعنامه صلح 

، خمينی در ۶٧ تير ماه ٢٩در .  سازمان ملل بود
مقابل چشمان شگفت زده جھانيان در تلويزيون 
جمھوری اسZمی ظاھر شد و با چھره ای منقلب، 
عصبی و درھم شکسته پايان جنگ و پذيرش 

نوشيدن "قطعنامه صلح سازمان ملل را به مثابه 
خمينی و ھيات حاکمه ايران .  پذيرفت"  جام زھر

در شرايطی به صلح با صدام تن دادند، که تا 
روزھای قبل از آن، جامعه لبريز از شعارھای 

خمينی در ھر سخنرانی خود شعار .  جنگی بود
را سر می داد، برای "  جنگ جنگ تا پيروزی"

ھر جمعی که به حضورش می رفتند، می گفت، 
اگر جنگ بيست سال ھم طول بَکشد، ما مرد "

راه قدس از "و پيوسته تکرار می کرد، "  جنگيم
اما ھمه اين ادعاھا به تبعيت از ".  کربZ می گذرد
به سرعت برق و "  مصلحت نظام"اصل حياتی 

باد در عرض يک ھفته فرو ريخت و او با 
جام زھر را سر "  حفظ نظام"سرشکستگی برای 

 . کشيد
برھه زمانی دوم، اعZم آمادگی ھيات حاکمه 
ايران برای مذاکره جھت پايان دادن به بحران 

در اين دوره نيز جمھوری .  پرونده ھسته ای بود
اسZمی با وضعيتی کامZ بحرانی مشابه پايان 
. جنگ ارتجاعی ھشت ساله مواجه شده بود

بحرانی چنان ژرف و عميق که موجوديت 
جمھوری اسZمی عميقا تحت تاثير بحران ھسته 
ای ميان ايران و شش قدرت جھانی  قرار گرفته 

اينبار نيز وقتی ھيات حاکمه جمھوری .  بود
اسZمی با موضوع مرگ و زندگی مواجه شد، به 
ناچار با يک پشتک وارو زدن خامنه ای آن ھم 

چھره عوض "  نرمش قھرمانانه"تحت عنوان 
ھمه شعارھا و ادعاھای ھسته ای مسئوjن .  کرد

درست زمانی که .  نظام به يکباره رنگ باخت
جمھوری اسZمی بيش از ھر زمان ديگری روی 
تداوم سياست ھسته ای خود گرد و خاک بلند می 

کرد، مسئوjن نظام به پای ميز مذاکره با 
نشست ھا و .  کشورھای پنج بعZوه يک رفتند

مذاکراتی که آمريکا نقش آفرين اصلی آن بود و 
" برجام"سرانجام پس از دو سال به توافق 

توافقی که جمھوری اسZمی با لغو .  انجاميد
تحريم ھا و دست يابی به حجم کZنی از دjرھای 
بلوکه شده، دست کم برای چند سال از آن شرايط 

اکنون يک .  بحرانی مرگ و زندگی خارج شد
خارج شده "  برجام"سال است که آمريکا از 

و بازگشت "  برجام"با خروج ترامپ از .  است
تحريم ھای اوليه و ثانوی آمريکا عليه جمھوری 
اسZمی، اينک از اين توافق تابوتی بيش باقی 

گسترش تحريم ھا، گنجاندن سپاه .  نمانده است
پاسداران در ليست سازمان ھای تروريستی و 
عدم تمديد معافيت ھای نفتی برای ھشت کشور 
خريدار نفت جمھوری اسZمی، ھم اينک شرايط 
 .وخامت باری را برای طبقه حاکم رقم زده است

جمھوری اسZمی اکنون از ھر طرف در 
در داخل با موجی از اعتراضات توده .  تنگناست

مردمی که مدام سرکوب شده اند .  ای مواجه است
و طی سال ھای متمادی کمترين پاسخی به 
مطالبات برحق شان داده نشده است، به 

فقر و فZکتی .  اعتراضات علنی روی آورده اند
روزافزون بر گلوی کارگران و عموم توده ھای 

شرايط زندگی .  زحمتکش چنگ انداخته است
برای عموم مردم ايران آن چنان تيره و تار شده 
است که وضعيتی ھمانند آتش زير خاکستر بر 

وضعيتی که عموم مردم ايران .  جامعه حاکم است
را به مرز انفجار رسانده و ھر لحظه در انتظار 

 . روزنه ای برای اعتراض وعصيانند
در بيرون از مرزھا نيز جمھوری اسZمی به 
لحاظ پيشبرد سياست توسعه طلبانه و پان 
اسZميستی خود اکنون بيش از ھر زمان ديگری 

ھم اينک بجز عراق و ترکيه .  تحت فشار است
ھمه کشورھای منطقه در موضع دشمنی با 
جمھوری اسZمی قرار دارند، دوستی سوريه نيز 
بجز صرف ميلياردھا دjر ھزينه از جيب توده 
ھای مردم ايران، ھيچ گرھی از معضل فرو بسته 

دو کشور چين و .  جمھوری اسZمی باز نمی کند
روسيه نيز به رغم تعامZت سياسی و اقتصادی 
گسترده ای که با جمھوری اسZمی دارند، منافع 
اصلی شان ھمواره در تعامل با آمريکا گره 

اکنون با عدم تمديد معافيت ھای .  خورده است
نفتی و اعمال فشار حداکثری برای به صفر 
رساندن صدور نفت ايران، کشورھای دوست 
جمھوری اسZمی نيز از وضعيت بوجود آمده 
متضرر شده و تا حدودی در تنگنای تحريم ھا 

وضعيت بوجود آمده فشار .  قرار گرفته اند
مضاعفی را بر جمھوری اسZمی جھت تغيير 

در اين .  سياست خارجی اش فراھم کرده است
عرصه فقط دولت آمريکا نيست که خواھان 
تغييرات اساسی در سياست پان اسZميستی 

در داخل .  جمھوری اسZمی در سطح منطقه است
کشور نيز عZوه بر کارگران و عموم توده ھای 
مردم ايران که در ھر اعتصاب و اجتماعی با 

سوريه را رھا کن، فکری به حال "سردادن شعار 
اعتراض خود را نسبت به پيشبرد اين "  ما کن

سياست اعZم کرده اند، عZوه بر اين، بخشی از 
نيروھای درون حاکميت نيز نسبت به سياست 

لذا، مجموعه .  خارجی رژيم نظر مساعدی ندارند
وضعيت پيش آمده اوضاع را برای ھيات حاکمه 
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اين حمZت انتقامجويانه به علت "  تحقيقات اوليه"
حمله به دو مسجد در نيوزيلند در ماه مارس بود 

 نفر کشته و تعدادی زخمی ۵٠که در نتيجه آن 
پيش از آن که داعش مسئوليت اين .  شدند

ترورھای مرگبار را بر عھده گيرد، دولت 
گرا به نام  jنکا ابتدا يک گروه اسZم سری

را عامل حمZت معرفی "  جماعت ملی توحيد"
کرد، اما در عين حال وزير بھداشت اين کشور 

تواند بدون  گفت که يک گروه محلی نمی
المللی چنين ترورھايی را انجام  ھای بين ارتباط
ھرچه باشد، اين اقدام وحشيانه توسط .  دھد

گرايانی صورت گرفت که جز کشتار و  اسZم
ھای غير نظامی و بی  بيرحمی، قتل عام انسان

 . دفاع، کاری از آنھا ساخته نيست
 ۴پس از اين عمليات تروريستی روشن شد که از 

ھای اطZعاتی ھندوستان و  آوريل سازمان
آمريکا، ھشدارھايی درباره احتمال حمله داده 
بودند، اما اکنون روشن شده با وجود اطZع 
سيريسنا، رئيس جمھور، به اين ھشدارھا توجھی 

وزير، ويکرماسينگه نيز مدعی  نخست.  نشده بود
 . است در جريان اين ھشدارھا قرار نداشته است

رھبر حزب (در اکتبر سال گذشته، سيريسنا 
رھبر حزب (، ويکرماسينگه )jنکا آزادی سری

را به اتھام سوءقصد عليه خود برکنار )  متحد ملی
کرد و راجاپاکسا را به جای وی به عنوان 

جايی که  اما از آن.  وزير معرفی کرد نخست
توانست فوری اکثريت jزم برای  راجاپاکسا نمی

تشکيل کابينه را به دست آورد، سيريسنا، فرمان 
انحZل پارلمان و برگزاری انتخابات زودھنگام 

" را صادر کرد٢٠١٩در اوايل ژانويه  حزب . 
نيز ائتZف جديدی از احزاب مخالف "  متحد ملی

اين .  تشکيل داد و خواھان ابقای ويکرماسينگه شد
اختZف به ديوان عالی کشيده شد و اين ديوان 
حکم انحZل پارلمان و برگزاری انتخابات 

در نتيجه پارلمان با .  زودھنگام را لغو کرد
اکثريت آرا، به رئيس جمھور رأی عدم اعتماد 
داد که رئيس جمھور ھم با استناد به حکم انحZل 

ويکرماسينگه از ماه .  پارلمان آن را نپذيرفت
دسامبر به سر پست خود برگشت، اما از آن 
زمان تاکنون پارلمان اين کشور فلج شده و عدم 
توجه به ھشدارھای امنيتی يکی از پيامدھای 

وزير و  شود که ميان نخست جنگ قدرتی تلقی می
 .رئيس جمھور اين کشور در جريان است

حزب متحد ملی سيريسنا و حزب آزادی سری 
ای بودند که در انتخابات  jنکا رقبای ديرينه

 ائتZفی برای پيروزی در کارزار ٢٠١۵
و "  مبارزه با فساد"انتخاباتی با شعارھايی چون 

محاکمه راجاپاکسا به اتھام جنايات جنگی طی 
ھرچند .  jنکا دادند ساليان جنگ داخلی در سری
ھا وزير بھداشت  سريسنا، خود طی اين سال

 . راجاپاکسا و دبيرکل حزب آزادی سريZنکا بود
، با وعده پايان بخشيدن ٢٠٠۵راجاپاکسا در سال 

 ساله داخلی، ايجاد اشتغال، آموزش ٢۶به جنگ 
. رايگان و تأمين اجتماعی فقرا بر سر کار آمد

به جای آن، .  ھا تحقق نيافتند ھايی که اکثر آن وعده
، بسياری از ٢٠١۵ تا ٢٠٠۵ھای  در فاصله سال

به جز پيگرد .  حقوق دمکراتيک مردم نقض شد
ھا، آزادی بيان محدود گشت، بسياری از  تاميلی

نگاران چپ و مدافعان حقوق بشر ربوده  روزنامه
ھای  شدند و ارتش به مقابله با فعالين اتحاديه

حکومت راجاپاکسا، با .  کارگری اعزام شد
به "  پيشگيری از تروريسم"استفاده از قانون 

تری بخشيد تا جوانان  پليس و ارتش امتيازات بيش
ھای شمالی و شرقی را  تاميلی و کارگران استان

 . دستگير و بدون محاکمه در بازداشت نگاه دارند
ھای  ، اجرای سياست٢٠١۵ليکن پس از انتخابات 

ھای گسترده،  سازی رياضت اقتصادی، خصوصی
 درصد به ١١ بر ارزش افزوده از  افزايش ماليات

 درصد برای پرداخت وام سه ساله صندوق ١۵
 درصدی نرخ ٣٧المللی پول، ثابت ماندن  بين

اشتغال، افزايش قيمت مواد غذايی در دوران 
حکومت ائتZفی، بار ديگر خشم کارگران و 

طبق آمار، .  تھيدستان شھری را برانگيخت
 ۵٠اعتصاب در بخش خصوصی از ساjنه 

 ٢٠١٢  –  ٢٠١۴ھای  ھزار روز کاری در سال
 ھزار روز کاری در فاصله ٨٠به ساjنه 

در .   افزايش يافت٢٠١۵  –  ٢٠١٨ھای  سال
آھن برای افزايش   کارگران راه٢٠١٨تابستان 

در اکتبر کارگران .  دستمزدھا اعتصاب کردند
نفت حکومت را تھديد کردند در صورت ادامه 

اعتصاب "  کمپانی نفت ھندوستان"فروش نفت به 
 .خواھند کرد

ھا و  در نتيجه اين شرايط، در انتخابات شھرداری
، دو حزب ٢٠١٨شوراھای شھری در فوريه 

از حزب "  متحد ملی"و "  jنکا آزادی سری"
حزب خلق "جديدالتاسيس راجاپاکسا، موسوم به 

راجاپاکسا .  شکست سختی خوردند"  jنکا سری
طی دوره زمامداری خود، گرچه به بسياری از 

ھايش عمل نکرد، اما با پايان بخشيدن به  وعده
حدود دو برابر طی (سازی  جنگ داخلی و دولتی

 در مقايسه با دوره پيش ٢٠١۴ تا ٢٠٠٩ھای  سال
به رغم کسری بودجه، اقشاری از مردم )  از خود

تنھا سه سال .  را به سوی خود جلب کرده بود
تر شدن اوضاع اقتصادی ھمراه با  بعد، وخيم

ھای رياضت اقتصادی و  تشديد اجرای سياست
سازی شتابان توسط حکومت ائتZفی،  خصوصی

باز مردم را به سوی او و حزب راست 
از ھمين رو بود که .  اش جلب کرد افراطی

سيريسنا، در پی آن بود تا با پايان بخشيدن به 
ائتZف خود با حزب متحد ملی، و انداختن بار 
وخامت اوضاع اقتصادی بر عھده اين حزب، بار 

اش، راجاپاکسا، را بر مسند  ديگر يار ديرينه
 .وزيری بنشاند نخست

jنکا در بحران  عZوه بر بحران سياسی، سری
 درصد از ۴۵درآمد .  برد اقتصادی نيز به سر می

 دjر در روز است؛ در برخی ۵تراز  مردم کم
 درصد آنان زير خط فقر زندگی ٢٨ /  ٨نقاط تا 

 درصد، به ويژه کودکان، دچار ٢٢ /  ١کنند؛  می
jنکا در   درصد از مردم سری٨۵اند؛  سوءتغذيه

کنند بدون دسترسی به  روستاھا زندگی می
کودکستان؛ مدارس اين روستاھا فاقد آموزش 

 درصد جوانان ٢٧ /  ٧مناسب ھستند؛ در نتيجه، 
 سال از تحصيل يا کسب ٢۴ تا ١۵بين 

ھای فنی برای اشتغال در آينده  مھارت
 درصد مردم به برق دسترسی ۴ /  ۴اند؛  بازمانده
 .ندارند

jنکا حجم عظيم  يکی ديگر از معضZت سری
 ٧٧اين کشور اکنون .  اش است ھای خارجی بدھی

 ۵۵درصد توليد ناخالص داخلی خود، يعنی 
 ١٧ميليارد دjر بدھی دارد که قرار است حداقل 

 ٢٠٢٣ تا ٢٠١٩ھای  ميليارد از آن را بين سال
اين امر به معنای اجرای شديدتر .  بازپس دھد

ھای رياضتی است که باز ھم بر گرده  سياست
تری را وارد  کارگران و زحمتکشان فشار بيش

 .خواھد آورد
به جز معضZت سياسی و اقتصادی، مردم 

jنکا از تبعيض قومی و دينی نيز در  سری
jنکا   درصد از جمعيت سری٧٠بيش از .  اند رنج

 در صد را ١٣ھا، عمدتا سينھالی،  را بودايی
 درصد را ١٠تر از  ھندوھا، عمدتاً تاميلی، کم

سينھالی و ( درصد را مسيحيان ٧مسلمانان و 
 تا ١٩٨٣از سال .  دھند تشکيل می)  تاميلی
برای )  ببرھای تاميل(، شورشيان ھندو ٢٠٠٩

جنگی که .  ھای خود جنگيدند استقZل سرزمين
اين جنگ در .   ھزار قربانی بر جای گذاشت٨٠

 پايان يافت، اما اختZفات و ٢٠٠٩سال 
jنکا پايان  گاه در سری ھای مذھبی ھيچ درگيری
ھای ضد  ، طی شورش٢٠١۴در سال .  نيافت

 نفر مجروح ٨٠ نفر کشته و ۴مسلمانان دست کم 
ھای  ، بودايی٢٠١٨در شورش سال .  شدند

ھای مسلمانان  ھا و خانه افراطی، مساجد، مغازه
را به آتش کشيدند که منجر به مرگ دو تن و 

.  ھزار سينھالی شد٢ ھزار مسلمان و ٨آوارگی 
دولت پس از اين حمZت، دوازده روز وضعيت 

 .اضطراری اعZم کرد
jنکا،  عامZن حادثه تروريستی اخير در سری

اند، اما بنيادگرايی  گرايان بنيادگرا بوده نيز اسZم
گرايان  و تروريسم کور و ددمنشانه تنھا به اسZم

ھايی که امروز در  يکی از پديده.  محدود نيست
سراسر دنيا جان و امنيت مردم را به مخاطره 
انداخته است، تروريسم در شکل فردی يا 

ھا، نژادپرستان،  يافته از سوی فاشيست سازمان
. ھا و بنيادگرايان دينی است ناسيوناليست

ھايی حاصل دوران گنديدگی و زوال  پديده
جانبه فرو رفته است،  سيستمی که در بحرانی ھمه

ھای موجود،  تواند به تضادھا و بحران اما نه می
در چارچوب اين نظم پاسخی ولو موقتی دھد و نه 

ای که رسالت براندازی اين نظم و برقراری  طبقه
تر را دارد در وضعيتی است که  نظمی عالی

 .بتواند رسالت طبقاتی خود را به انجام برساند
در چنين شرايطی بحران سياسی به درون طبقه 

شود و اين طبقه ديگر را از ادامه  حاکم کشيده می
. سازد حيات با تکيه بر ايدئولوژی خود ناتوان می

در نتيجه بحرانی ايدئولوژيک بر مجموعه 
شود و راه بر  ھای موجود افزوده می بحران

ھای ارتجاعی گشوده  پيدايش و رشد جنبش
شود تا تضاد اصلی جامعه يعنی تضاد طبقاتی  می

به حاشيه رانده شده و اختZفات دينی، مليتی و 
روست که  از اين.  نژادی بر آن سايه افکنند

امروزه در تمام کشورھا از آمريکا گرفته تا 
ھای  اروپا، از آسيا تا آفريقا، شاھد رشد جنبش

ھايی که اگر در آمريکا و  جنبش.  واپسگرا ھستيم
اروپا به شکل احزاب راست افراطی نژادپرست 

کند در کشوری مانند  و مھاجرستيز خودنمايی می
jنکا جامه بنيادگرايی دينی و قومی را بر  سری

پوشاند و حتا در کشوری مانند عراق به  خود می
ھای يک دين  ھای خونين بين فرقه شکل جنگ

 .آيد درمی
تاکنون، پاسخ دولتی که از پيش از طرح حمله و 

ھا مطلع بوده و اقدامی برای  ھويت تروريست
جلوگيری از آن نکرده است، اعZم وضعيت 

 تن بوده ٨٠اضطراری و دستگيری نزديک به 

 گرايان تروريست شدند Kنکا قربانی اس.م اين بار مردم سری



 ٧ ٨١٩ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٩      ٧
۵از صفحه   

 آيا جمھوری اس.می  به مذاکره با آمريکا تن می دھد؟

۶از صفحه   

٢از صفحه   

ايران نسبت به دو بازه زمانی پايان جنگ ايران 
باز "  برجام"و عراق و شرايط پيش از مذاکرات 

با اين ھمه و به رغم .  ھم بحرانی تر کرده است
شرايط وخامت باری که اکنون گريبان طبقه حاکم 
را گرفته است، اين سئوال پيش می آيد که آيا 
جمھوری اسZمی برای برون رفت از وضعيت 
موجود به مذاکره با آمريکا تن خواھد داد؟ پاسخ 

 . به اين پرسش کمی نياز به توضيح دارد
اينکه جمھوری اسZمی ايران بنا به خصلت 
مذھبی و ايدئولوژيک خود به سادگی نمی تواند 
از سياست توسعه طلبانه و پان اسZميستی  خود 

و باز .  دست بردارد، ھيچ بحثی در آن نيست
اينکه مسئوjن جمھوری اسZمی طی چھار دھه 

شيطان "به طور مستمر از آمريکا به عنوان 
نام برده اند و ھمواره با سردادن شعار "  بزرگ

بر دشمنی خود با اين کشور "  مرگ بر آمريکا"
تاکيد داشته اند، باز ھم جای ھيچ بحثی در آن 

اما ھمين حکومت، دست کم در دو بازه .  نيست
زمانی معين نشان داده است که اگر در شرايط 
ويژه ای قرار بگيرد که موجوديتش با خطر 
مواجه گردد، مجبور به پذيرش مذاکره و واقعيت 
ھای سرسختی خواھد شد که سال ھا از آن دوری 

از اين نظر مذاکره با آمريکا نيز .  جسته است
يکی از ھمين واقعيت ھا است که به رغم ھزينه 
ھای سنگين سياسی که برای جمھوری اسZمی به 
ھمراه دارد، ھيات حاکمه ايران دير يا زود 
مجبور است تا در يک مقطع معين به اين واقعيت 

با اين ھمه آنچه محتمل است اين .  تن در دھد
اتفاق تا پايان دوره اول رياست جمھوری دونالد 

به رغم اينکه جمھوری .  ترامپ رخ نخواھد داد
اسZمی اکنون با يکی از رژف ترين بحران ھای 
سياسی و اقتصادی دوران حاکميت خود مواجه 
است، بحرانی که دست کم تعديل و يا حل موقت 
آن در گرو مذاکره و سازش با آمريکا است، اما 

از اين ستون "جمھوری اسZمی ھنوز به سياست 
ھيات .  ، دخيل بسته است"تا آن ستون فرجی است

حاکمه ايران تZش می کند تا به ھر شکلی که 
. شده اين شرايط بحرانی را تا دو سال تحمل کند

بدان اميد که شايد تا دو سال ديگر ترامپ از کاخ 
سفيد برود و با روی کار آمدن يک رئيس جمھور 

 .دمکرات، مفری تازه برايش باز شود
مستثنا از اينکه اين محاسبه سياسی جمھوری 
اسZمی درست از آب در بيايد يا نه، تا آن زمان 
ھر دو طرف نزاع سعی دارند تا از بروز 
. ھرگونه برخورد نظامی با يکديگر پرھيز کنند

محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جمھوری 
اسZمی که اين روزھا در آمريکا بسر می برد، 
طی مصاحبه ھای متعدد با رسانه ھای آمريکايی 
از جمله شبکه فاکس نيوز تZش کرده است تا 
زبان ديپلماسی را جايگزين ھرگونه ادبيات تنش 

 آوريل ٢٣ظريف روز سه شنبه .  زای نظامی کند
در يک گفتگوی اختصاصی با شبکه فاکس نيوز، 
شبکه مورد عZقه ترامپ گفته که از نظر او 
ترامپ، رئيس جمھوری آمريکا می خواھد به 
قول انتخاباتی خودش که ھمانا پرھيز از جنگ و 

سياستی که خود .  لشکرکشی است، وفادار بماند
 . ترامپ نيز بارھا بر آن تاکيد داشته است

به رغم اينکه جمھوری اسZمی در وضعيت 
از اين ستون  "کنونی با در پيش گرفتن سياست 

در انتظار آينده ای "  به آن ستون فرجی است
نامعلوم است، اگر اين رويای جمھوری اسZمی 
متحقق نشود و ترامپ در دور دوم نيز در کاخ 
سفيد باقی بماند، طبيعتا ھزينه ھای سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی اين دفع الوقت کردن انجام 
مذاکره با آمريکا برای حاکمان اسZمی باز ھم 

مضافا اينکه در اين ميان .  سنگين تر خواھد شد
عامل ديگری ھم وجود دارد که برای ھر دو 
طرف نزاع عنصر بسيار تعيين کننده است و آن 
تعميق و گسترش مبارزات کارگران و توده ھای 

جمھوری اسZمی تاکنون .  زحمتکش ايران است
بارھا نشان داده است که برای سد کردن 
مبارزات مردم ايران حاضر است دست ھمکاری 

از آنجاييکه کينه و .  خارجی بدھد"  دشمن"به ھر 
عداوت جمھوری اسZمی در دشمنی با طبقه 
کارگر و عموم  توده ھای زحمتکش مردم ايران 
بيشتر از دشمنی با دولت آمريکا است و آمريکا 
نيز در دشمنی با طبقه کارگر و قدرت گيری اين 
طبقه و عموم توده ھای مردم ايران دست کمی از 
جمھوری اسZمی ندارد، پوشيده نيست که عZوه 
بر شرايط وخامت بار اقتصادی جمھوری 
اسZمی، وضعيت مبارزاتی کارگران و 
زحمتکشان ايران نيز عامل تعيين کننده ای در 
سرعت بخشيدن يا به تعويق انداختن زمان تصميم 
گيری ھيات حاکمه ايران برای نشستن در پای 

در ھر صورت .  ميز مذاکره با آمريکا خواھد بود
آنچه مسلم است، در وضعيتی که اکنون جمھوری 
اسZمی در آن قرار دارد، اين رژيم نمی تواند تا 
زمانی طوjنی از مذاکره با آمريکا سر باز زند و 

 .ھمچنان به شرايط استيصال کنونی ادامه دھد
 
  
 
 

چنين در يکی از حمZت پليس و  ھم.  است
 تن ١۶ھا،  نيروھای امنيتی به خانه تروريست

 تن از آنان از ھمسايگان يا ١٠کشته شدند که 
 .اند رھگذران بوده

حمله ددمنشانه اخير تنھا دامنگير مسيحيان نشده 
اکنون بسياری از مسلمانان نگومبو از  ھم.  است

جويی و نيز حمZت پليس در مساجد  ترس انتقام

 گرايان تروريست شدند Kنکا قربانی اس.م اين بار مردم سری

طبقه کارگر و کل جنبش انقZبی کارگران و 
زحمتکشان را گامی جلوتر ببرد و در عين حال 
جايگاه يگانه و منحصر به فرد خود را در 
مبارزه عليه ارتجاع حاکم و تمام نظم موجود، 

 .تر سازد مستحکم
اول ماه مه فرصت مناسب ديگری است که 
کارگران ايران به يک مبارزه متحد و سراسری 

ساير زحمتکشان و .  عليه نظم موجود بپا خيزند
فرودستان جامعه نيز به نقش تعيين کننده طبقه 

اند که  کارگر در اين مصاف پی برده و دريافته
توانند  تنھا در اتحاد با طبقه کارگر است که می

مبارزات سراسری موثرتری را سازمان دھند و 
چرا که تنھا طبقه .  ھای خود برسند به خواست

است که به عنوان يک نيروی سراسری   کارگر
از استعداد و اقتدار و توانايی شکل دادن به يک 
جنبش سراسری عليه نظم موجود برخوردار 

رود روز اول  اين طبقه کارگر است که می.  است
ماه مه، روز جھانی کارگر را به روز مبارزه و 
اعتراض ھمگانی کارگران و زحمتکشان عليه 

 .نظم موجود تبديل کند
 !کارگران مبارز ايران

اول ماه مه روز شما کارگران و روز جھانی 
بياييد در اول ماه مه ھمه با ھم دست . کارگر است

ھا  از کار بکشيم، کار را تعطيل کنيم، تمام ماشين
را خاموش و توليد را متوقف سازيم و به ندای 

با .  بخش پيشرو طبقه کارگر پاسخ مثبت دھيم
ھا و شعارھای مستقل کارگری وارد  پرچم
ھا شويم و يکبار ديگر  ھا و ميادين و جاده خيابان

اتحاد و ھمبستگی خود با کارگران سراسر جھان 
داری  در پيکار و رزم مشترک عليه نظام سرمايه

 .را به نمايش بگذاريم
بياييد در اول ماه مه اراده واحد طبقاتی خود را 

کشی  برای نابودی ھر گونه ستم و استثمار و بھره
و استقرار نظامی عاری از ستم و استثمار و 

ھای  بياييد تا با گام.  نابرابری به نمايش بگذاريم
استوار و مار ش ظفرنمون خويش زمين زير پای 

 .داران را به لرزه اندازيم سرمايه
 ! زنده باد اول ماه مه

تر اول ماه  پيش به سوی برگزاری ھر چه باشکوه
 ! مه

 !پيش به سوی تجمعات و اعتراضات خيابانی
 

پيش بسوی برگزاری ھرچه 
 تر مراسم اول ماه مه باشکوه

 پيش بسوی تجمعات و 
 اعتراضات خيابانی

jنکا نشان  تاريخ اخير سری.  اند پناه گرفته
دھد، تا زمانی که نظام موجود ھمراه با  می

ھايش به حيات خود ادامه  تضادھا و بحران
دھد، اين چرخه خشونت و خونريزی نيز  می

دفاع  چنان، از ميان مردم بی ادامه دارد و ھم
jنکا، روزی  روزی در سری.  گيرد قربانی می

ديگر در عراق و افغانستان، يا فرانسه و انگليس 
 ... و

تا روزی که طبقه کارگر، بورژوازی را به زير 
ھا و  کشد و نظمی برقرار کند که در آن کشمکش

ھای دينی و ملی و نژادی و جنسيتی جايی  تبعيض
 .نداشته باشند
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١٠از صفحه   

٩درصفحه   

سال گذشته که ترامپ خروج از برجام را اعZم 
. کرد، اين رقم دو و نيم ميليون بشکه در روز بود

ھا، اين رقم به  ھم اکنون در پی پايان معافيت
ميليون بشکه در روز کاھش يافته  تر از يک پائين
معضل جمھوری اسZمی در ارتباط با .  است
ھا، اما  صرفاً از بابت کاھش صدور نفت  تحريم

نيست، بلکه عواقب اقتصادی قرار گرفتن سپاه 
. پاسداران در ليست تروريسم دولت آمريکا است

چراکه با توجه به نقش سپاه در اقتصاد ايران، 
ھای  ھا و شرکت مبادjت اقتصادی دولت

کشورھای ديگر با جمھوری اسZمی از ترس 
.  مجازات دولت آمريکا بسی دشوارتر خواھد شد

رسد که حتی  با اين اقدام دولت آمريکا به نظر می
رساندن به جمھوری  ھای اروپا برای ياری تZش

نماينده .  بست مواجه شده است اسZمی نيز  با بن
ويژه دولت آمريکا در امور ايران در گفتگو با 

وله آشکارا تھديد کرده است که اگر  دويچه
ھای اروپايی با ايران کار کنند، احتمال  شرکت

ھا شرکتی وابسته به سپاه  اينکه طرف آن
ھمه بدان  اين.   پاسداران باشد بسيار زياد است

معناست که در سال جاری اوضاع اقتصادی در 
شد،  ايران بسيار فراتر ازآنچه که قبZً تصور می

 . وخيم خواھد شد
انداز آن، واکنش  در قبال اين اوضاع و چشم

تواند  جمھوری اسZمی تاکنون چه بوده و چه می
بکند؟ حقيقت اين است که جمھوری اسZمی نه 

حلی برای  واکنشی جدی داشته است و نه راه
مقابله با فشارھای اقتصادی و سياسی دولت 

اين واقعيت روشن است که ھدف دولت .  آمريکا
آمريکا از قرار دادن سپاه پاسداران در ليست 

ای نظامی بلکه  ھای تروريست، نه مقابله گروه
تر از آن اقتصادی، برای مسدود  سياسی و مھم

ھای ارتباطی جمھوری اسZمی برای  کردن راه
صادرات و واردات و در کل، مبادjت اقتصادی 

اين اقدامی ھدفمند در راستای تحقق .  و مالی است
سياست دولت آمريکا عليه جمھوری اسZمی 

 . است
واکنش جمھوری اسZمی در قبال قرار دادن سپاه 

ھا، مصوبه مجلس بوده است  در ليست تروريست
فرماندھی مرکزی آمريکا :"  کند که اعZم می

ھا و نھادھای تحت  و نيروھا، سازمان)  سنتکام(
اين واکنش "  اند اختيار اين فرماندھی تروريست

کند؟ آيا در خدمت يک  چه ھدفی را دنبال می
ھدف نظامی، اقتصادی و سياسی معين است؟ 

جمھوری اسZمی قصدی برای .   پاسخ منفی است
ازاين  پيش.  درگيری نظامی با آمريکا ندارد

ای صريحاً اعZم کرده بود که جنگی رخ  خامنه
وزير خارجه جمھوری اسZمی ھم .  نخواھد داد

چند روز پيش در آمريکا گفت نه ترامپ قصد 
ناگفته روشن .  جنگ دارد و نه جمھوری اسZمی

است که جمھوری اسZمی توان رويارويی 
. سياسی و يا اقتصادی با آمريکا را نيز ندارد

گيری  توان گفت،  اين موضع بنابراين آنچه می
صرفاً  يک اقدام واکنشی و نمايشی است و در 

 . خدمت ھدف معينی قرار ندارد
ھا و  اما جمھوری اسZمی برای مقابله با تحريم

تشديد فشارھای اقتصادی، چه کرده و چه 

ای که گويا برای مردمی  تواند بکند؟ خامنه می
زند، اخيراً در يکی از  خبر حرف می جابی ازھمه

ھای خود ، نخست يکی ديگر از توپ  سخنرانی
: اش را شليک کرد و گفت ھای توخالی ھميشگی

پاسخ نخواھد ماند و ملت  ھای شما بی دشمنی"
ايران، ملتی نيست که عليه او کار و توطئه کنند 

بعد ھم گوئی که اتفاق ."  و او بنشيند و تماشا کند
قطعاً اين تZش :"  افزايد خاصی نيفتاده، می

رسد و جمھوری  جايی نمی ھا ھم به آمريکايی
اسZمی ھر مقدار jزم داشته باشد و اراده کند، 

و "  ملت"البته اگر ."  نفت صادر خواھد کرد
؟ اگر "ملت"اما کدام .  اراده کنند"  مسئوjن

، در معنای عاميانه آن، مردم "ملت"منظور از 
ھاست که به جمھوری  ھا مدت کشور باشند، آن

اين را با مبارزات .  اند اسZمی پشت کرده
" ملت"اين .  اند وضوح نشان داده روزمره خود به

ديگر حاضر نيست در خدمت به ارتجاع حاکم بر 
ای ھم  خامنه.   ايران، اراده خود را به کاربندند

حرف "  ملت"که از  بنابراين وقتی.  داند اين را می
او درواقع .  زند، منظور او مردم ايران نيست می
اراده .   گويد ملت يعنی اراده جمھوری اسZمی می
ايم، جز  ھم تا به امروز، چنانچه ديده"  ملت"اين 

ھای کارگر و  فقر و بدبختی برای عموم توده
. ای نداشته است زحمتکش و ويرانی کشور نتيجه

جمھوری اسZمی ھر : "گويد ای می که خامنه وقتی
مقدار jزم داشته باشد و اراده کند، نفت صادر 

پايه  او  مقدار و بی ادعای  بی."  خواھد کرد
ھای  نماينده او در نماز جمعه  کمی از حرف دست

خداوند با :"  تھران ندارد که دو ھفته پيش گفت
خواھد امتحانتان کند، چرا  المللی می ھای بين فشار

نگرانيد که تحريم باشد و تشديد شود؛ به جھنم که 
 ."تشديد شود

ھا، شرايط مادی و معيشتی مردم را به  تحريم
جمھوری .  ای وخيم کرده است سابقه مقياس بی

ھا نقش داشته  اسZمی که خود در ايجاد اين تحريم
کوشد تمام بار آن را بر دوش  و دارد، می

تحريم نفت، .  کارگران و زحمتکشان قرار دھد
بحران اقتصادی را نيز به منتھای درجه عميق 

عZوه براين، کاھش درآمد نفت، .  کرده است
بحران مالی دولت را چنان تشديد کرده که حتی 

ھای اخير دولت آمريکا، رئيس  پيش از تحريم
ھای نفتی  تحريم:  وبودجه گفت سازمان برنامه

ايران از سوی آمريکا باعث شده جمھوری 
شدت دچار  به"اسZمی در حوزه صادرات نفت 

 ٩٧بينی دولت در بودجه  باشد و پيش"  مشکل
درباره ميزان صادرات و درآمد حاصل از 

شدت فاصله  فروش نفت به نسبت شرايط فعلی به
 ۴١٠ ميليون و ٢ای که از  گونه به.   است گرفته

 ١٣٩٧ھزار بشکه نفت که برای ھرروز در سال 
 ميليارد دjر درآمد نفتی در بودجه سال ۴٧که 

شدت  شده بود؛ در حال حاضر به بينی جاری پيش
کل  در چند روز اخير نيز رئيس.   ايم فاصله گرفته

وبودجه خواستار  بانک مرکزی و سازمان برنامه
اقدامات عاجل دولت برای مقابله با کاھش 
صادرات نفت و وخامت اوضاع اقتصادی و مالی 

 . اند شده
کنند،  اگر آنگونه که مقامات رژيم اعتراف می

نقش نفت در اقتصاد ايران در آن حد است که 
، ھمه ارکان اقتصادی را  تحت تأثير  تحريم آن

ھای  فقط شرايط زندگی توده شديد قرار داده،  نه
نھايت وخيم کرده،  کارگر و زحمتکش را بی

رکود اقتصادی را به منتھا درجه عميق ساخته 
است و با وابستگی شديد بودجه به نفت، دولت را 
نيز با بحران مالی جدی مواجه کرده است، اين 
ديگر يک رسوايی تام و تمام برای طبقه حاکم 

 . خوار نفتی و جمھوری اسZمی است رانت
مانده نيمه  صدسال پيش که ايران يک کشور عقب

داری بود، نه مايحتاج  نيمه سرمايه  -فئودال
روزمره مردم وابسته به يک محصول خاص بود 

توانست چنين  و نه يک قدرت امپرياليست می
نقش مخرب بزرگی در اوضاع اقتصادی جامعه 

اکنون اما پس از گذشت بيش از .  بازی کند
داری در  قرن از سلطه شيوه توليد سرمايه نيم

تنھا تأمين وسايل معاش مردم وابسته به  ايران، نه
صادرات نفت و درآمدھای آن شده است، بلکه  
يک قدرت امپرياليست نيز دقيقاً از زاويه نقش 

تواند کل اقتصاد کشور  ھمين نفت در اقتصاد، می
اين است ثمره چھل سال .  را تحت تأثير قرار دھد

ھای آن  حاکميت جمھوری اسZمی و سياست
 .برايران 

که کار به اين مرحله رسيده است،  اما اکنون
جمھوری اسZمی در تدارک اجرای چه سياستی 

حل  کل بانک مرکزی، سياست و راه است؟ رئيس
گسيخته  رژيم را برای مقابله با اوضاع ازھم

 :  دھد اقتصادی موجود، چنين توضيح می
ھمانگونه که قبZً تأکيد کردم امسال برای کشور "

ھای  لذا بايستی سياست.ساز است  سالی سرنوشت
اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره 
مطلوب اين جنگ اقتصادی و کاھش فشار به 

بايستی ھمه دولت .  مردم طراحی و به اجرا درآيد
اداره "اما ."  را در نيل به موفقيت ياری کنند

چگونه است و با "  مطلوب اين جنگ اقتصادی
کاھش فشار به "خواھد از طريق  کدام ابزارھا می

کل بانک  رئيس"  مردم طراحی و به اجرا درآيد
 :دھد مرکزی پاسخ می

صادرات غيرنفتی بايد بيش از گذشته تشويق "
ھای ارزی خود را  بانک مرکزی سياست.  شود

در راستای تشويق بيشتر صادرکنندگان به 
برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوين 

 ." خواھد کرد
فوريت  نخستين سؤال اين است که چه چيزی به

امکان صادر کردن و برگرداندن ارز را دارد؟ 
مرغ، انواع و اقسام ميوه و  گوشت، مرغ، تخم

اما .  ھا و مواد غذائی به کشورھای ھمسايه سبزی
گشای  پوشيده نيست که اين صادرات نه مشکل

" بحران عميق  اقتصادی است و نه در خدمت
بالعکس دقيقاً صدور ".   کاھش فشار به مردم

ھمين کاjھاست که در چند ماه گذشته به افزايش 
ھا انجاميده است و تنھا  وار بھای آن جھش
ھای  ای که ادامه اين سياست برای توده نتيجه

کارگر و زحمتکش خواھد داشت،  گرانی و 
کميابی اين کاjھا و افزايش نرخ تورم خواھد 

داران بخش  ھم به جيب سرمايه سود آن.  بود
رود که  پروری و دjjنی می کشاورزی و دام

اما در .  برند بازار بھره می ھمواره از اين آشفته
مورد بازگرداندن ارز برای حل مشکZت دولت 

ھای ديگر نيز بايد گفت،  داران رشته و سرمايه
مصوبه اخير ھيئت دولت اين بازگرداندن ارز را 

 بار و ننگ تن دادن به زندگی ذلت  
 وار را نبايد پذيرفت  برده



 ٩ ٨١٩ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٩      ٩

٨از صفحه   

توانند  داران می منتفی اعZم نموده است و سرمايه
برای کسب سود بيشتر، کاjھای ديگری را وارد 

درنھايت اگر ارز ناشی از صدور کاj را .  کنند
بازی،  توانند با بورس ھم به کشور بازگرداندند می

گونه  سود کZنی از اين بابت به جيب بزنند، ھمان
اما ھنوز ماجرای .  که در سال گذشته کردند

با سياست دولت، "  کاھش فشار به مردم"ادعای 
رئيس بانک مرکزی ادامه .  پايان نيافته است

 :  دھد می
ھر مقدار کاھش در صادرات نفت و معادل "

فوريت از طريق  ريالی درآمد دولت بايد به
ھا و يا جبران آن از  جويی و کاھش ھزينه صرفه

ھای پنھان جبران  طريق ساير درآمدھا و يارانه
بر طبق اين سياست، به ھر ميزان که ."   شود

از طريق   -يابد بايد اوjً  درآمد دولت کاھش می
. ھا جبران گردد جوئی و کاھش ھزينه صرفه

ھای نيروھای مسلح،  روشن است که ھزينه
ھای رنگارنگ نھادھای  بوروکراسی و دکه

اسZميستی  طلبی پان ھای توسعه مذھبی و ھزينه
تواند کاھش يابد، چون ھمين امسال ھم که با  نمی

 بودند،  بخشی از  ھا مواجه مشکل تأمين ھزينه
صندوق توسعه ملی را به نيروھای مسلح 

ھای تقويت آن تأمين  اختصاص دادند، تا ھزينه
تواند و بايد در  برطبق اين سياست آنچه می.  گردد
ھايی است که  جوئی شود، آن ھزينه ھا صرفه آن

. ھا دارند اندکی مردم ھم سھمی در استفاده از آن
ھای  ھای آموزش، بھداشت و درمان، ھزينه ھزينه

. عمرانی، مسئله حقوق و دستمزدھا، اشتغال
ساير درآمدھا مشتمل خواھد بود بر تمام   -ثانياً 

ھای مختلف مردم را  منابعی که دولت به بھانه
سرو کيسه کند، جرائم و عوارض مختلف، حراج 

ھای عمومی و درنھايت صدور اوراق  دارائی
. قرضه و گذاشتن بار اين بدھی بر دوش مردم 

. ھای پنھان رسيم به ماجرای يارانه سرانجام می
ای  ای است؟ اين ھم بھانه اين ديگر چه صيغه

ويژه کاjھای  است برای افزايش بھای کاjھا، به
يک نمونه آن بنزين است که .  در انحصار دولت

. اند ھای افزايش آن را سر داده اکنون زمزمه از ھم
" شد به خاطر  بنابراين تمام آنچه که ادعا می

" کاھش فشار به مردم طراحی و اجرا خواھد شد
ھا ازکاردرآمده و از بايت  عليه مردم و منافع آن

اين سياست نيز توده مردم زير فشار بيشتری 
پس .  شوند قرار خواھند گرفت و فقيرتر می

حلی حتی در  فقط ھيچ راه روشن است که رژيم نه
محدوده تعديل بحران و کاھش فشار به مردم، در 
سال جاری ندارد، بلکه بالعکس اين بحران 

ھايی که رئيس بانک  سياست.  تر خواھد شد عميق
ھای دولت اعZم کرده  عنوان سياست مرکزی به

سابقه افزايش  است، نرخ تورم را در ابعادی بی
خواھد داد و کارگران و زحمتکشان با فقر 

 . ھولناکی مواجه خواھند شد
ھای کارگر و  با اين اوضاع،  تکليف توده

 زحمتکش چه خواھد بود؟ 
 تجربه در اين چھل سال دوران حاکميت 

ھای مردم  جمھوری اسZمی اين درس را به توده
ھای ارتجاعی بر  ايران داده است که نزاع دولت

سر اھداف و منافع اقتصادی و سياسی طبقات 

ارتجاعی حاکم است که ربطی به خواست و 
ھای کارگر و زحمتکش مردم ندارد،  منافع توده
ھای آن را بر سر توده مردم آوار  اما ھزينه

ھای ايران  تجربه جنگ ارتجاعی دولت.  کنند می
وضوح نشان داد که مردم گوشت دم  و عراق به

توپ و قربانی اھداف و مقاصد  دو دولت 
ارتجاعی  شدند که يکی برای ژاندارمی منطقه و 
 ٨ديگری برای فتح کربZ و گشودن راه قدس،  

ھا تن از مردم دو کشور را کشتند و  سال ميليون
ھای عظيمی به بار آوردند  معلول کردند و ويرانی

و سرانجام ھم که زورشان به يکديگر نرسيد، 
ماجرای نزاع و جنگ .  باھم آشتی کردند

اصطZح اقتصادی دو دولت ارتجاعی  به
جمھوری اسZمی و آمريکا ھم برھمين منوال 

طلبانه و  ھا به خاطر اھداف توسعه آن.  است
طلبانه در خاورميانه با يکديگر وارد  برتری

اند، اما فشار ھزينه آن را  درگيری و نزاع شده
ھای کارگر و زحمتکش ايران  ويژه به توده به

 نيروھای چپ و کمونيستمشترک اطZعيه 
 ھای اعتراضی سراسری معلمان ايران  در پشتيبانی از تجمع

 
 در ١٣٩٨ فروردين ٣١ای به تاريخ  اطZعيه   ھای صنفی فرھنگيان، طی شورای ھماھنگی تشکل

 صبح پنجشنبه ١٠آستانه روز معلم، فرھنگيان سراسر کشور را به تجمع سراسری در راس ساعت 
که تصويری از شرايط کنونی جامعه ايران  اين فراخوان ضمن اين.  دوازدھم ارديبھشت فراخوانده است

دھد، اشاره  تر کرده است ارائه می که در آن گرانی و تورم زندگی را برای اکثريت زحمتکشان سخت
ھای نجومی ندارد و معلمانی که در گذشته مجبور به  دارد که حقوق و درآمد معلمان سنخيتی با قيمت

کار در شغل دوم و سوم بودند، بخاطر بيکاری گسترده بايد به اتکا حقوق ناچيز معلمی از پس 
 . تر از ھر زمانی گشته است ھا سخت ھای ھنگفت برآيند، که اين امر با توجه به سير نجومی قيمت ھزينه

شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگيان ضمن تبريک فرا رسيدن روز معلم و روز جھانی 
 بر ادامه مبارزه تا تحقق کارگر به تمام معلمان و کارگران ايران بار ديگر عزم و اراده معلمان

ھای معلمان  شورای ھماھنگی در اين فراخوان بار ديگر بر خواسته.  اند ھايشان را اعZم کرده خواسته
يابی مستقل، رفع  سازی آموزش، حق تشکل سازی آموزش در مدارس، توقف خصوصی  بھينه:از جمله

ھای صنفی فرھنگيان،  ھای قانونی تشکل ای و فراقانونی در مسير فعاليت موانع ناشی از اعمال سليقه
ی نظام پرداخت ھماھنگ حقوق و دستمزد و  ايجاد بيمه کارآمد برای فرھنگيان، اجرای دقيق مصوبه

 .دفاع از حقوق معلمان بخش خصوصی، آزاد و خريدخدمت تأکيد کرده است
رژيم جمھوری اسZمی در طول چھار دھه از حاکميت خود اگر از يک طرف با دخالت دادن مذھب 

ھا را به مرکز ترويج جھل و خرافه مذھبی  در امر آموزش و پرورش تZش کرده تا مدارس و دانشگاه
ھای سياسی و  ھای پليسی در نھاد آموزش و پرورش و پاکسازی تبديل کند، از طرف ديگر با دخالت

ھا ضربات  سازی ايدئولوژيک و تحت فشار قرار دادن زندگی و معيشت معلمان ايران و با خصوصی
 . ناپذيری به امر آموزش و پرورش در اين جامعه وارد آورده است جبران

برپايی تجمع اعتراضی سراسری معلمان و فرھنگيان در شرايطی که ھر روزه شاھد اعتصابات و 
ای  اعتراضات کارگری و ديگر اقشار فرودست جامعه ھستيم، بخشی از اعتراضات اجتماعی گسترده

است عليه شرايط نابسامان اقتصادی و فقر و فZکتی که بر معلمان و کارگران و اقشار کم درآمد جامعه 
بدون شک اعتراض سراسری معلمان در شرايط کنونی بر فضای سياسی جامعه .  تحميل شده است

ما نيروھای امضاکننده اين .  برد تأثير گذاشته و جنبش اعتراضی عليه جمھوری اسZمی را به جلو می
حمايت  ارديبھشت  ١٢ھای اعتراضی سراسری معلمان و فرھنگيان در روز پنجشنبه   از تجمعاطZعيه

توانند از اعتراض  خواھيم به ھر طريقی که می کنيم و از کارگران و مردم مبارز و آزاديخواه می می
ما ھمه نيروھای سياسی و انسانھای  .طلبانه معلمان حمايت کرده و برای پيروزی آن تZش نمايند حق

شان در آستانه روز معلم   که صدای معلمان در فراخوان تجمع سراسریخوانيم آزاديخواه را فرامی
 .باشند

 
 آموزان پيروز باد جنبش معلمان و دانش

 داری جمھوری اس.می سرنگون باد رژيم سرمايه
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
حکمتيست،   –اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری  :امضاھا

 ، ھسته اقليت)اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
 

 بار  ننگ تن دادن به زندگی ذلت 
 وار را نبايد پذيرفت و برده

اند و سرانجام ھم روزی به سازش و  تحميل کرده
فقط در اين ميان توده .  رسند  آشتی با يکديگر می

اند که قربانی اھداف و  ھای زحمتکش مردم
بنابراين دو راه .  اند ھا شده مقاصد ارتجاعی آن

ھای مردم ايران وجود  بيشتر در مقابل توده
بندند و  ندارد، يا تجربيات خود را به کار می

برای نجات خود به طغيان و قيام عليه ستمگرانی 
اند و  ھمه مصيبت به بار آورده خيزند که آن برمی

يابند، يا منفعZنه  ھا نجات می از شر فجايع آن
مانند، به وضع موجود  گر اوضاع می نظاره

کنند ، تن به ذلت و خواری در چنگال  تمکين می
وار با  فقر و  دھند و به زندگی برده ستمگران می

گرسنگی ھولناکی که در شان يک انسان نيست، 
گونه که با  طبقه کارگر ايران ھمان.  دھند ادامه می

ويژه در يک سال  مبارزات قھرمانانه خود به
اخير نشان داده است، قطعاً ننگ تن دادن به اين 

 .    وار را نخواھد پذيرفت بار و برده زندگی ذلت
 
   
 



 ٨١٩ شماره  ٩٨  ارديبھشت  ٩      ١٠

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

٨درصفحه   

بحران مناسبات جمھوری اسZمی و دولت 
تری به خود  آمريکا باگذشت ھرروز دامنه وسيع

در پی قرار گرفتن سپاه پاسداران .  گيرد می
ھای تروريست،   ارتجاع اسZمی در ليست گروه

دولت آمريکا در اقدامی ديگر، فشار اقتصادی بر 
 ٢روز .  جمھوری اسZمی را تشديد کرد

: ای اعZم کرد ارديبھشت کاخ سفيد در بيانيه
معافيت ھشت کشور خريدار نفت ايران تمديد 

 .نخواھد شد
"افزايد اين بيانيه می ھدف از اين تصميم به : 

صفر رساندن صادرات نفت ايران و محروم 
ترين منبع درآمد آن  کردن رژيم اين کشور از مھم
ثبات کنندۀ  ھای بی و ھمچنين جلوگيری از اقدام

 ."جمھوری اسZمی در خاورميانه است
فشارھا بر رژيم :  وزير خارجه آمريکا نيز گفت

ايران تا عادی شدن رفتار اين کشور ادامه پيدا 
 .کند می

١٠ 
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ھای آمريکا و جمھوری اسZمی بر  نزاع دولت
طلبانه در  طلبانه و برتری سر اھداف توسعه

منطقه خاورميانه که تاکنون خسارات سنگينی 
برای کارگران و زحمتکشان ايران به بار آورده، 

ای  با اقدامات جديد دولت آمريکا وارد مرحله
جديدی شده است که عواقب وخامت بار بيشتری 

 .ھای مردم ايران در پی خواھد داشت برای توده
با پايان يافتن دوره معافيت ھشت کشور خريدار 
نفت از ايران، صادرات نفت ايران  بازھم کاھش 

بر طبق گزارش خبرگزاری .  خواھد يافت
رويترز، ميانگين صادرات روزانه نفت ايران در 

ميليون و صد   بين يک تا يک٢٠١٩ماه مارس 
اين رقم در ماه فوريه .  ھزار بشکه بوده است

.  ھزار بشکه در روز بود٣٠٠ميليون و  يک
 ھزار ٣٠٠ تا ٢٠٠يعنی در فاصله يک ماه بين 

ماه  در ارديبھشت.  يافته است بشکه در روز کاھش

 بار و ننگ تن دادن به زندگی ذلت
 وار را نبايد پذيرفت  برده

 برابر  با ٢٠١٩ھای تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
  بر روی شبکه تلويزيونی١٣٩٧ماه   بھمن١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
 

بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماھواره
 :قرار است

 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماھواره 
 عمودیپوjريزاسيون 
 

 :ھای تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه
 ٢۴تا ٢٢:  دوشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه سه
  ٢۴تا ٢٢: :  چھارشنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : پنجشنبه
 ٢۴تا ٢٢: :  جمعه
 ٣٢ تا  ٢٢ : شنبه

  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : شنبه
  بعدازظھر۴ - صبح ١٠ - بامداد ۴بازپخش : يکشنبه

 
: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
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