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روحانی و کشتی به ِگل 
 نشسته کابينه اش

 
حسن روحانی، شامگاه شنبه چھارم خرداد ماه 

، "جمعی از فعا+ن رسانه ای"جاری در ديدار با 
شرايط اقتصادی جمھوری اس0می را، شرايطی 

و غير قابل قياس با سال ھای "  جنگی"، "ويژه"
او در اين ديدار، بدون اشاره به .  گذشته خواند

اقدامات "  کم کاری و نقص"جزئيات، پاره ای 
دولت در برخی حوزه ھا را پذيرفت، اما اين 

ھمه "  در اختيار نداشتن"نقص را ناشی از 
به رئيس جمھوری "  قانون اساسی"اختياراتی که 

 .داده است، دانست
اگر "روحانی در ادامه سخنان اش با بيان اينکه 

قانون اساسی اجرا شود، دولت اختيارات کافی 
، شرايط حاکم بر جمھوری اس0می را "دارد

توصيف کرد و گفت، اکنون ما در "  غير عادی"
شرايط "شرايط جنگ اقتصادی با آمريکا ھستيم و
او با ".  جنگ با شرايط عادی تفاوت دارد

 ساله ميان جمھوری ٨يادآوری اينکه در جنگ 
تمام اختيارات در "اس0می و رژيم صدام حسين، 

؛ "شورای عالی پشتيبانی جنگ جمع شده بود
در اين "  اختيارات رئيس دولت"خواستار افزايش 

 .شد" شرايط ويژه"
اين اولين بار نبود که حسن روحانی خواستار 

برای به حرکت "  اختيارات رئيس دولت"افزايش 
درآوردن کشتی به ِگل نشسته کابينه خود و به 
طريق اولی برای برون رفت نظام جمھوری 
اس0می از وضعيت اسفباری که در آن دست و پا 

 ٢٢اولين بار، روز يکشنبه .  می زند، شده است
ارديبھشت، او در ديدار با جمعی از فعا+ن 
سياسی دو جناح درون حاکميت در پاسخ به عدم 
: تحقق وعده ھای انتخاباتی و مطالبات مردم گفت

وقتی از دولت سوال و مطالبه ای می شود بايد "
از طرف ديگر بررسی شود که دولت چه مقدار 

". در حوزه ھای مورد سوال، دارای اختيار است
 ارديبھشت ٣١حسن روحانی يک ھفته بعد در 
" رئيس دولت"نيز، طی اظھاراتی، اختيارات 

موجود را "  شرايط جنگی"برای رھايی از 
دانسته و از اين رو با تاکيد بر اصل "  ناکافی"

جھت "  ھمه پرسی" قانون اساسی خواستار ۵٣

سراسر خاورميانه به جو+نگاه نظامی امپرياليسم 
دولت آمريکا با تشديد .  شده است آمريکا تبديل

نزاع با رژيم ارتجاعی جمھوری اس0می، 
ھای نظامی خود  فرصت را برای تقويت پايگاه

ھايی  درپی  اخبار و گزارش غنيمت شمرده و پی
فارس  از گسيل نيروھا و تجھيزات جديد  به خليج

امپرياليسم آمريکا در طول چند .  يابد انتشار می
ويژه با فروپاشی شوری و بلوک  دھه اخير به

شرق ت0ش نموده است از ھر فرصتی برای 
ھای نظامی خود در منطقه  ايجاد و تقويت پايگاه

خاورميانه برای حفظ ھژمونی ب0منازع در 
خدمت تأمين منافع اقتصادی، سياسی و نظامی 

 . خود بھره گيرد
منطقه خاورميانه به د+يل اقتصادی، سياسی و 

 ھا در ايران علت اصلی کاھش شديد تيراژ روزنامه
 

ھای اينترنتی و به نقل از سايت  ھا در برخی از سايت در روزھای گذشته اخباری از تيراژ روزنامه
انصاف "سايت .  ھا در ايران است منتشر گرديده که بيانگر تيراژ بسيار ناچيز روزنامه"  نيوز انصاف"

. ھا منتشر ساخته بود بار تيراژ روزنامه در مرداد ماه سال گذشته نيز گزارشی از وضعيت فاجعه"  نيوز
ھايی که به طور  گر اين است که تيراژ روزنامه گزارش اخير که حدود دو ھفته پيش منتشر شده بيان

برای .  باشد  ھزار نسخه می٣ ھزار تا ۴٠ھای حکومتی ھستند بين  مشخص وابسته به يکی از ارگان
باشد و   ھزار می۴٠"  ايرنا"نمونه تيراژ روزنامه ايران وابسته به خبرگزاری رسمی جمھوری اس0می 

. باشند  نسخه می٣٠٠٠ و ٣۵٠٠به ترتيب "  ولی فقيه"ھای کيھان و اط0عات وابسته به  تيراژ روزنامه
ھای دولتی گزارش شده است، ميزان با+ی برگشتی اين  نکته ديگری که در رابطه با رونامه

  ١٠درصفحه 

۴درصفحه   
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٨٢۴شماره    ٩٨  خرداد  ١٣ –سال  چھل و يکم 

نقش امپرياليسم آمريکا در 
 ميليتاريزه کردن خاورميانه

بيش از يک سال از بازداشت و حبس محمد 
کانون "حبيبی معلم مبارز و عضو ھيات مديره 

محمد حبيبی .  گذشته است"  صنفی معلمان تھران
در اعتصاب سراسری معلمان بيستم ارديبھشت 

 شھر برگزار شد، ٣٠ که در بيش از ٩٧
"بازداشت و زندانی شد اجتماع و تبانی برای . 
اتھام تکراری و نخ "  اقدام عليه امنيت ملی

ست که دستگاه قضايی و امنيتی، بازداشت  نمايی
 .اند و حبس محمد حبيبی را با آن توجيه کرده

دانند که فعاليت  جرم حبيبی را اما ھمه معلمان می
ھايی چون  و مبارزه متشکل برای تحقق خواست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 ماه ٢۶ تا ٢٣انتخابات پارلمان اتحاديه اروپا از 
 کشور عضو اتحاديه اروپا برگزار ٢٨مه در 

دھندگان در اين انتخابات نسبت به  تعداد رأی.  شد
 ۵١ افزايش يافته و به ٢٠١۴ درصد در سال ۴٣

 ميليون رأی دھنده واجد شرايط ۴٠٠درصد از 
در اين نھمين انتخابات پارلمان اروپايی، .  رسيد

بسياری از احزاب، کارزارھای انتخاباتی خود را 
انداز و آينده اروپا، گسترش اتحاديه  پيرامون چشم

اروپا يا بازگشت به ناسيوناليسم متمرکز کرده 
 .بودند

 تاکنون ٢٠١۴از آخرين انتخابات در سال 
کشورھای عضو اتحاديه شاھد کاھش آرای 
احزاب بزرگ سنتی جناح ھای چپ و راست 
بورژوازی و رشد احزاب ناسيوناليست 

انتخابات اخير پارلمان 
 اتحاديه اروپا و نتايج آن

حادثه تونل البرز و 
 ای مرگ کارگران پروژه

 وحشت رژيم از معلمان در چيست؟
 در حمايت از محمد حبيبی معلم مبارز زندانی



 ٢ ٨٢۴ شماره  ٩٨  خرداد  ١٣      ٢

١از صفحه   

 روحانی و کشتی به ِگل نشسته کابينه اش

درخواستی .  شد"  شرايط ويژه"برون رفت از اين 
که ب0فاصله با واکنش تند عباسعلی کدخدايی، 
عضو شورای نگھبان قانون اساسی جمھوری 

کدخدايی در پاسخ به اين .  اس0می مواجه شد
: درخواست روحانی در توئيتر خود نوشت

روسای جمھور ادوار مختلف، طبق قانون "
اساسی اختيارات وسيعی داشته اند، و در اين 
دوره نيز اختيارات بيشتری متناسب با شرايط 

کدخدايی در ادامه با ".  کشور تفويض شده است
طرح يک پرسش، روحانی را به چالش گرفت و 

"گفت آيا از اين اختيارات گسترده برای حل : 
 ".مشک0ت استفاده شده است؟

در " ھمه پرسی"، طرح "اختيارات بيشتر"داشتن 
مورد پاره ای از موضوعات مورد اخت0ف در 

، اجرا و "دوگانه"درون طبقه حاکم، ارائه لوايح 
از جمله موضوعاتی "  قانون اساسی"يا اص0ح 

بوده اند که پيش از حسن روحانی، محمد خاتمی 
و محمود احمدی نژاد، روسای پيشين رياست 
جمھوری نيز با طرح اينگونه موضوعات و 

درون " اُپوزيسيون"بعضا خزيدن در پوست تنگ 
نظام، سعی کرده اند تا خود و کابينه شان را از 
. شکستی که در آن گرفتار بوده اند، تبرئه کنند

جالب اينجاست که ھم حسن روحانی و ھم دو 
رئيس جمھور پيش از او، جملگی در دوران 

درست در !  چھار ساله دوم، آنھم بر حسب اتفاق
سال ششم رياست جمھوری شان، متوجه شده اند 

در چھارچوب ھرم "  اختيارات رئيس دولت"که 
بوده و آنان جھت اجرای "  ناکافی"قدرت نظام 

+زم، "  اختيار"وعده ھای انتخاباتی خود فاقد 
و يا به قول محمد خاتمی در حد يک "  ھيچ کاره"
 .اند نظام بوده" تدارکاتچی"

آنچه روحانی را در اين بازه زمانی به آه و ناله و 
بودن اختيارات رياست "  ناکافی"فغان در 

جمھوری کشانده است، پيش از آنکه ريشه در 
مورد ادعای او داشته باشد، "  شرايط جنگی"

متاثر از شکست تمامی برنامه ھای روحانی 
شکستی که اکنون به صورت يک شکاف .  است

سياسی جدی ميان او و ديگر نھادھای تصميم 
پوشيده نيست بروز .  گيری نظام تجلی يافته است

شکاف و بحران ھايی از اين دست، صرفا 
مربوط به اين دوره نبوده و تقريبا در ھمه ادوار 
حاکميت جمھوری اس0می به نوعی با اين نظام 

تضادی که .  ارتجاعی ھمراه و ھمزاد بوده است
در دوره رياست جمھوری محمد خاتمی، بيش از 
ھر زمان ديگری سر باز کرد و از آن زمان تا به 
امروز، ھمواره راه فراری برای روسای 
جمھوری منتخب شورای نگھبان نظام از تن 
دادن به شکست برنامه ھای ادعايی شان شده 

 . است
پوشيده نيست، آنچه حسن روحانی و روسای 
جمھور پيش از او را به ورطه عجز و ناتوانی 
در سرپوش نھادن به شکست برنامه ھايشان 

بودن اختيارات "  ناکافی"کشانده است، نه صرفا 
رياست جمھوری، که تماما ريشه در ماھيت 
ارتجاعی و ساختار استبدادی نظام حاکم بر ايران 

در حاکميت جمھوری اس0می و با .  داشته و دارد
وجود قدرت مطلقه و+يت فقيه که در آن دين و 
دولت به شکل آشکاری در ھم ادغام شده اند و 

تمام تصميم گيری ھای ھيئت حاکمه نيز بر 
اصول دين و شريعت استوار است، روشن است 

آزادی، "  تامين"که انجام وعده ھايی از نوع 
شرايط سياسی، "  بھبود"و "  حقوق شھروندی"

امنيتی و اقتصادی جامعه در تبليغات کارزارھای 
انتخاباتی، عم0 حرف مفتی بيش نبوده و نخواھد 

 . بود
حسن روحانی که پيش از اين، صدای اعتراف 

بودن نظام "  تدارکاتچی"صريح محمد خاتمی در 
ھيچ "و نيز اعتراض محمود احمدی نژاد در بيان 

بودن او را به کرات شنيده بود، چرا شش "  کاره
سال پيش، درست در زمانی که کانديدای پست 
رياست جمھوری نظام شد، به اين فکر نبود که 
در ھرم تصميم گيری ھای ک0ن جمھوری 

" اختيارات +زم"فاقد "  رئيس دولت"اس0می، 
است؟ برای فردی با پيشينه حسن روحانی که از 
ھمان روزھای نخست قدرت گيری نظام ھمواره 
در پست ھای حساس تصميم گيری و در 
مسئوليت ھای مختلف سياسی، اجرايی و امنيتی 
نظام قرار داشته است، تشخيص اين امر که 

برای "  کافی"رئيس جمھوری از اختيارات 
اجرای وعده ھای انتخاباتی اش برخوردار 

شش سال .  نيست، مسلما امر چندان دشواری نبود
حقوق شھروندی "پيش که او، با وعده  تحقق 

ھای انتخابی گذاشت، "  رقابت"پا به ميدان "  زنان
آيا نمی دانست در نظامی که شخص ولی فقيه 
ھمه کاره مملکت است، رئيس جمھور در حد 

" اختيارات کافی"بوده و از "  تدارکاتچی"يک 
برای تحقق وعده ھای خود برخوردار نيست؟ 

 سال پيش در گرماگرم وعده ۶.  مسلما می دانست
ھم "ھای انتخاباتی، وقتی که او شعار می داد

" سانتريفيوژ بايد بچرخد، ھم چرخ زندگی مردم
آيا نمی دانست با اقتصادی ورشکسته و بحران 

تورمی حاکم بر جمھوری اس0می،  -فزاينده رکود
تحقق بھبود شرايط معيشتی توده ھای مردم ايران 
آنھم در چھارچوب اجرای اقتصاد نئوليبراليستی 

در آن .  امری ناممکن است؟ طبيعتا می دانست
روزھای انتخاباتی که او برای تحميق توده ھای 
مردم و کشاندن آنان به پای صندوق ھای رای، 

و "  شغل"مدام از کاھش شرايط پليسی، ايجاد 
به جامعه شعار می داد، از "  بازگشت امنيت"

برای نويسندگان، "  فضای سياسی"وعده  گشايش 
زنان و دانشجويان ياوه سرايی می کرد، آيا اساسا 
خود به وعده ھايی که می داد، باور داشت؟ 

نه تنھا باور نداشت، که در دل .  مطمئنا نداشت
نيز به ساده لوحی باورکنندگان شعارھای تبليغاتی 

پس چرا اکنون که تمام برنامه .  اش می خنديد
ھايش با شکست مواجه شده و کابينه اش اين 

ناکافی بودن "چنين به ِگل نشسته است، به ياد 
و "  ھمه پرسی"، طرح "اختيارات رئيس دولت

 برآمده است؟ " قانون اساسی"اجرای 
از اين ھا که بگذريم، به فرض محال اگر با 
درخواست روحانی موافقت شود و به او 

ای ھم تفويض گردد، آيا باز ھم "  ويژه"اختيارات 
حسن روحانی نمی داند، در حاکميت و+يی 
جمھوری اس0می ھمواره اين رھبری نظام است 
که با برخورداری از قدرت و+يت مطلقه فقيه، 
در ھر زمان و ھر شرايطی که اراده کند می 

تواند تمام تصميمات او و ديگر نھادھای نظام 
راه "  تشر"و با يک "  وتو"جمھوری اس0می را 

را بر اجرای ھر تصميمی که مخالف نظر و 
پس چرا و چگونه است که .  اراده او باشد، ببندد

حسن روحانی با وقوف به ھمه اين موارد روشن 
و با توجه به تجربه دو رئيس جمھور پيش از 
خود، باز ھم فيلش ياد ھندوستان افتاده و اين 

ھمه "، "اختيارات ويژه"روزھا مدام بر طبل 
می کوبد؟ "  قانون اساسی"و اجرای "  پرسی

واضح است که شکست و ناکامی حسن روحانی 
در پيشبرد برنامه ھايش، اصلی ترين دليل 

روحانی اين .  رويکرد او به اين موضوعات است
تواند انکار کند که در زمينه اقتصادی  را نمی

دستش کام0 باز بود و برای پيشبرد سياست 
اقتصادی نئوليبرال ھرچه خواست کرد، اما در 
. اين مورد نيز چيزی جز شکست به بار نياورد

روشن است که توسل به اين شيوه ھا و خزيدن 
درون نظام، ابتدا به "  اُپوزيسيون"در زير عبای 

ساکن رويکردی برای فرار از پذيرش شکست 
مفتضحانه روحانی در اجرای شعارھای دروغين 

شعارھايی که تماما برای .  انتخاباتی اش است
تحميق توده ھا و کشاندن آنان به پای صندوق 
ھای رای وعده داده بود و اکنون با ناکامی و 
بسته شدن ھمه راه ھا به رويش، خواستار 

و اجرای قانون اساسی شده "  اختيارات ويژه"
 . است

نکته ديگر اينکه، رويکرد روحانی و ديگران به 
اينگونه شيوه ھا، آنھم در سال ھای پايانی رياست 
جمھوری، ع0وه بر اصل سرپوش نھادن بر 
شکست مفتضحانه تمام برنامه ھای انتخاباتی 
شان، ت0ش مايوسانه ای است که آنان ھر بار با 
دامن زدن به اينگونه توھمات خيالی که با افزايش 

" ھمه پرسی"اختيارات رياست جمھوری، طرح 
در بندھای قانون اساسی شرايط "  تغييراتی"و يا 

به نفع توده ھا رقم خواھد خورد، سعی دارند تا 
مجددا دست کم بخشی از توده ھای نا آگاه مردم 
. ايران را به پای صندوق ھای رای بکشانند

وگرنه در اين برھه زمانی که جمھوری اس0می 
از ھر لحاظ در شکننده ترين وضعيت خود بسر 
می برد ، روشن است که انجام ھرگونه تغيير و 
تحولی در مدار قدرت و يا ايجاد تغييراتی در 
قانون اساسی، عم0 منجر به تشديد تنش ھا و 
رشد و تعميق باز ھم بيشتر تضادھای درون طبقه 

آنھم .  حاکم و نظام سياسی پاسدار آن خواھد شد
در اين شرايط معين که ع0وه بر بحران ھای 
فزاينده رژيم، کارگران و توده ھای زحمتکش 
جامعه نيز بيش از ھر زمان ديگری به مبارزات 
علنی برای سرنگونی جمھوری اس0می روی 

وقوف به شرايط بحرانی رژيم و اينکه .  آورده اند
اقدام به ھرگونه تغيير و تحولی در مدار قدرت، 
رژيم را از درون با چالش ھای عديده ای روبرو 
خواھد ساخت، نکته پيچيده ای نيست که حسن 

بنابر اين با توجه .  روحانی از آن غافل بوده باشد
به جميع جھات، روشن است که رويکرد روحانی 
به اين شيوه ھا، آنھم در سال ھای پايانی رياست 
جمھوری، رويکردی صرفا تبليغاتی، جھت 
سرپوش نھادن بر شکست تمامی برنامه ھا و 

رويکردی که عم0 .  شعارھای انتخاباتی اش است
کمترين آبی به زير کشتی به ِگل نشسته نظام و 

 .کابينه روحانی جاری نخواھد کرد
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١از صفحه   
بر يک  ای بالغ  با ھزينه١٩٩۶دولت قطر در سال 

" پايگاه ھوايی العديد"ميليارد د+ر اقدام به ساخت 
 مي0دی ھزاران ٢٠٠١کرد و در سپتامبر سال 

ھا و  نيروی نظامی آمريکا به ھمراه جنگنده
ھا و ديگر تجھيزات  در اين پايگاه مستقر  تانک
در سفری که اخيراً مايک پومپئو به قطر .  شدند

ای برای گسترش اين  نامه داشت، دو طرف تفاھم
 .پايگاه امضا کردند

: نامه گفت پومپئو در حاشيه انعقاد اين تفاھم
 ھزار سرباز آمريکايی ١٣کشور قطر از "

کند و امروز برای گسترش  ميزبانی می
ای  نامه حضورمان در پايگاه ھوايی العديد تفاھم

ھای ارتش آمريکا  انواع ھواپيما."ايم امضا کرده
 .در اين پايگاه مستقر ھستند
احمد "و "علی السالم "در کويت دو پايگاه ھوايی 

پايگاه ھوايی احمد الجابر .  قرار دارند"  الجابر
 .قابليت پذيرش انواع ھواپيماھای نظامی را دارد

ع0وه بر اين، ارتش آمريکا و دولت کويت در 
ترين فرودگاه نظامی در  حال ايجاد بزرگ

" پايگاه ھوايی المبارک غربی "خاورميانه، 
 به ٢٠٢٣ھستند که عمليات احداث آن،  تا سال 

ھا، حدود  طبق برخی گزارش.  پايان خواھد رسيد
ھا و سامانه   سرباز آمريکايی با جنگنده١۵٠٠٠

 . موشکی پاتريوت در کويت مستقرند
در امارات متحده عربی نيز يک پايگاه ھوايی 

ھا و  بزرگ آمريکا به نام الظفره، با جنگنده
 . سيستم پاتريوت وجود دارد

شود که نيروی نظامی آمريکا در  تخمين زده می
 .اين پايگاه، حدود پنج ھزار نفر است

ھای  يکی ديگر از پايگاه"  تومريت"پايگاه ھوايی 
 .نظامی مھم آمريکا در عمان است

فارس، دولت  ھای حاشيه خليج نشين ع0وه بر شيخ
، در غرب "عين ا+سد"آمريکا پايگاه ھوايی 

 ھزار نيروی ٩عراق را با "  ا+نبار"استان 
ترين  در افغانستان مھم.  نظامی در اختيار دارد

پايگاه نظامی آمريکا پايگاه ھوائی بگرام است که 
ھای  محل استقرار ھواپيماھای ترابری و جنگنده

در اين پايگاه از پرواز .  باشد آمريکايی می
. شود ھواپيماھای بدون سرنشين نيز استفاده می

پايگاه ھوايی اينجرليک ترکيه نيز يکی ديگر از 
ھای نظامی آمريکا در منطقه است و  پايگاه
ترين ھواپيماھای آمريکا در آن مستقر  بزرگ
دولت آمريکا در پاکستان نيز دو پايگاه .  ھستند

 .نظامی دارد
دولت آمريکا در عربستان ظاھراً پايگاه ندارد اما 
. ھزاران نظامی آمريکائی  در آنجا حضور دارند

اردن نيز يکی از کشورھايی است که تعدادی از 
نظاميان و تجھيزات نظامی آمريکائی ھمواره در 

ھای مصر و اسرائيل ھم  دولت.  آن حضور دارند
ھای نظامی برتر منطقه ھستند از  که جزء قدرت

.  ھای مالی و نظامی آمريکا برخوردارند کمک
ويژه اسرائيل از يک نيروی ھوائی و موشکی  به

سطح با+ و سيستم دفاع ضد موشکی برخوردار 
است و مجھز به بمب اتم نيز ھست که اين 

توانند در خدمت ارتش آمريکا به  امکانات نيز می
 . کار گرفته شوند

ھای منطقه  اس0می و تشديد نزاع با دولت
خاورميانه، توجيه ديگری برای ايجاد و تقويت 

. فارس و سوريه بود ھای نظامی در خليج پايگاه
طلبانه  طلبانه و توسعه ھم اکنون نيز اقدامات جنگ

جمھوری اس0می، تقويت روزافزون ماشين 
يابی  نظامی خود در خاورميانه، ت0ش برای دست

ھای غير متعارف، تھديد نظامی  به س0ح
ھای  ھای منطقه، سازماندھی و تسليح گروه دولت
گرای شيعه در کشورھای منطقه، از عوامل  اس0م

موثر تقويت نيروھای نظامی امپرياليسم آمريکا 
که به  درنتيجه، اکنون وقتی.  در منطقه است

بينيم که در طول مدتی  خاورميانه نظر افکنيم، می
فارس يکسره تبديل به  کمتر از سه دھه، خليج

اين .  ھای نظامی آمريکا شده است منطقه پايگاه
ھای نظامی به تعداد ديگری از کشورھای  پايگاه

ع0وه براين، در .خاورميانه نيز بسط يافته است
ھا  اغلب کشورھايی ھم که دولت آمريکا در آن

پايگاه نظامی داير نکرده است ، امکانات و 
ھا در اختيار نيروی نظامی  تأسيسات نظامی آن

 . آمريکا قرارگرفته است
امپرياليسم آمريکا در کشورھای خاورميانه 

.  پايگاه نظامی داير کرده است٢١مجموعاً 
اط0عات دقيقی از تعداد نيروی نظامی مستقر در 

ھا در دست نيست، اما پيش از گسيل  اين پايگاه
واحدھای نظامی چند ماه اخير در پی تشديد نزاع 
با جمھوری اس0می، برآورد شده بود که نيروی 

بر  نظامی آمريکا در کشورھای  خاورميانه بالغ
 . ھزار نفر است۵۴

ھای نظامی دولت آمريکا در  اغلب پايگاه
 .فارس قرار دارند کشورھای حاشيه خليج

ترين پايگاه نظامی دولت آمريکا، پايگاه  مھم
ترين  دريايی منامه در بحرين است که بزرگ
متحده  ناوگان اين کشور در خارج از ايا+ت

اين پايگاه نظامی،  .  آمريکا در آن مستقرشده است
 .  مقر ناوگان پنجم نيروی دريايی آمريکا است

 يک پيمان ١٩٩١بحرين و آمريکا در اکتبر 
 ١٩٩۵ای امضا کردند و در سال   ساله١٠دفاعی 

بحرين رسماً به ستاِد ناوگان پنجم آمريکا تبديل 
پس ھر ده سال  اين پيمان نظامی ازآن.  شد

در اين پايگاه چندين فروند .  تمديدشده است
ناوشکن و ناو آمريکايی با انبوھی از تجھيزات و 

 .تسليحات مستقر ھستند
شيخ "ع0وه بر اين پايگاه دريايی ، پايگاه ھوايی 

نيز در اختيار نيروھای آمريکايی قرار "  عيسی
ھا جنگنده، چندين  آمريکا در بحرين، ده.  دارد
رسان مستقر   -افکن و ھواپيماھای سوخت بمب

ھا حاکی از آن است  برخی گزارش.  ساخته است
که حدود ھفت ھزار سرباز آمريکايی در بحرين 

 .مستقر ھستند
ترين  پس از بحرين قطر قرار دارد که مھم

ھای ھوائی آمريکا در اين کشور قرار  پايگاه
ترين  بزرگ"  العديد"شود که  گفته می.  دارند

 .پايگاه ھوايی خارجی آمريکاست

نظامی برای امپرياليسم آمريکا حائز اھميت جدی 
ھای نفتی در کشورھای  که ميدان از ھنگامی.  است

ويژه عربستان در نيمه اول  فارس به حاشيه خليج
قرن بيستم کشف شد، دولت آمريکا اھميت 
اقتصادی اين منطقه را دريافت و در نيمه دوم 

که رقبای انگليسی و فرانسوی  قرن بيستم درحالی
شده بودند، ت0ش نمود نقش برتر نظامی  تضعيف

دولت .  و سياسی را در اين منطقه به دست آورد
آمريکا که از جنگ جھانی دوم پيروز و قدرتمند 
بيرون آمده بود، برای جلوگيری از نفوذ شوروی 

ھای مرتجع حاکم بر  و حفظ موجوديت رژيم
کشورھای منطقه خاورميانه، ت0ش نمود با 
تشکيل پيمان بغداد و سپس سنتو و نيز از طريق  

ھای دوجانبه ازجمله با عربستان، اين نقش  پيمان
در آن دوران به .  ھژمونيک خود را حفظ کند

علت وجود رقيب قدرتمندی مثل شوروی،  
بيداری سياسی مردم منطقه خاورميانه، رشد 

ھای کارگری و کمونيستی و عروج  جنبش
ناسيوناليسم عرب، امکان نداشت که دولت 
آمريکا بتواند ھمچون امروز، در سراسر اين 

در مقطعی، .  ھای نظامی برپا کند منطقه پايگاه
ھای پوشالی منطقه  حتی موقعيت آمريکا و رژيم

تر  ويژه در کشورھای عربی به شدت متزلزل به
اما از ربع آخر قرن بيستم، چرخشی در .  شد 

اوضاع سياسی منطقه و جھان به نفع آمريکا رخ 
پس از مداخله نظامی شوروی در .   داد

جمھوری آمريکا، فرصت  افغانستان، کارتر رئيس
 تھديد کرد چنانچه ١٩٨٠را غنيمت شمرد و در 

خيز منطقه به  ھای کشورھای نفت موجوديت رژيم
خطر افتد، دولت آمريکا به اقدام نظامی مستقيم 

حال برای  مقابله  درعين.  متوسل خواھد شد
ھا و نيروھای مترقی و انق0بی  باقدرت کمونيست

منطقه و نيز نفوذ شوروی، استراتژی کمربند 
گرا  ھای اس0م سبز برژينسکی برای تقويت جنبش

اما  تنھا پس از فروپاشی .  به مرحله اجرا درآمد
بلوک شرق است که اين امکان را به دست 

آورد، برای حفظ ھژمونی خود و مقابله با  می
ھای انق0بی که منافع دولت آمريکا و  جنبش
کنند،  از ھر  ھای پوشالی را تھديد می رژيم

ای، توجيه و  ای و فرا منطقه رويداد منطقه
ھای  آويزی برای ايجاد و تقويت پايگاه دست

اشغال کويت توسط صدام در .  نظامی پيدا کند
که پيامد آن، مداخله نظامی آمريکا و ١٩٩٠

آويزی برای ايجاد  متحدان آن بود، دست
اقدام .  ھای نظامی آمريکا در کويت بود پايگاه

سپتامبر، ١١تروريستی القاعده در آمريکا در 
يعنی ھمان گروھی که توسط دولت آمريکا برای 
مقابله با شوروی و تحقق استراتژی کمربند سبز 

آويز ديگری  موردحمايت قرارگرفته بود، دست
برای مداخله نظامی در افغانستان و سپس عراق 

ھای نظامی در اين   و ايجاد پايگاه٢٠٠٣در 
ای شيعه و سنی  نزاع فرقه.  کشورھا قرار گرفت

طلبانه جمھوری  ، اقدامات ماجراجويانه و توسعه

 نقش امپرياليسم آمريکا در ميليتاريزه کردن خاورميانه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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انتخابات اخير پارلمان 
 اتحاديه اروپا و نتايج آن

گرا و حتا  نئوفاشيست و افراطی راست
ھای دست راستی در برخی  گيری حکومت شکل

يا (از کشورھای اروپا و خروج يک کشور 
اين .  اند از اين اتحاديه بوده)  حداقل رأی به خروج

انتخابات نيز، بار ديگر، تأکيدی بود بر گسترش 
ھای مردم نسبت به  اعتمادی توده دلسردی و بی

احزاب و نھادھای رسمی حاکم در کشورھای 
واقعيتی که نتايج انتخابات چند کشور .  اروپايی

 .رساند بزرگ اتحاديه اروپا آن را به اثبات می
در بريتانيا که تنھا به علت تمديد مھلت خروج از 
اتحاديه، در اين انتخابات شرکت کرد، حزب 

ھا  کار و حزب کارگر بسياری از صندلی محافظه
تر موافق و مخالف  خود را به احزاب کوچک

انتخابات که در اين .  برکسيت واگذار کردند
کشور به نوعی رفراندوم درباره برکسيت ھم 

 درصد آرا توسط ۴٠شد با کسب  تعبير می
 درصد آرا توسط ٣۵احزاب طرفدار اتحاديه و 

برنده .  احزاب مخالف اتحاديه اروپا به پايان رسيد
" برکسيت"ای   ھفته۶اصلی اين انتخابات، حزب 

/  ۶با کسب   درصد آرا بود که خواھان ٣١ 
. خروج از اتحاديه اروپا حتا بدون توافق است

/ ٣با "   ليبرال دمکرات"ھای  پس از آن، حزب  
 درصدی ١٣با افزايش بيش از ( درصد ٢٠

/  ١، حزب کارگر با )٢٠١۴نسبت به سال   ١۴ 
/  ١درصد، حزب سبزھا با   درصد و حزب ١٢ 

/  ١کار با  محافظه  ٢۴در مقايسه با ( درصد ٩ 
ترين درصد از  ، يعنی پايين)٢٠١۴درصد سال 
ھای  ، در رده١٨٣۴اش در سال  زمان تأسيس

 . بعدی قرار گرفتند
 ٣به رھبری ماری لوپن " جبھه ملی"در فرانسه، 

" + رپوبليک آن مارش" درصد آرا، ٢٣/  
 ١٣ /  ١ درصد و سبزھا ٢٢ /  ١امانوئل ماکرون 

ھا  پس از آن.  درصد آرا را کسب کردند
/  ۴خواھان با  جمھوری  درصد و حزب ٨ 

/  ۶سوسياليست فرانسه با  در مقايسه ( درصد ۶ 
ھای بعدی را  رده)  ٢٠١۴ درصد در سال ١۴با 

کسب کردند که ھر دو حزب نسبت به انتخابات 
اين دو .  دوره پيش با کاھش آرا روبرو بودند

حزب سنتی که از زمان جنگ استق0ل الجزاير 
 تا چند ١٩۶٠ و اوايل دھه ١٩۵٠ھای  در دھه

سال پيش، احزاب حاکم عرصه سياست فرانسه 
 درصد رأی ١۵بودند روی ھم نزديک به 

بدترين نتيجه نصيب حزب چپ جديد .  آوردند
به رھبری ژان "  ناپذير فرانسه تسليم"موسوم به 

، در ٢٠١٧اين حزب که سال .  لوک م0نش شد
 درصد آرا را به ٢٠انتخابات رياست جمھوری 

خود اختصاص داده بود، با عدم پشتيبانی از 
 درصد آرا را به ۶ /  ۶جنبش جليقه زردھا، فقط 

 .دست آورد
" دمکرات مسيحی"در آلمان، دو حزب بزرگ، 

/  ۵"  سوسيال دمکراسی" درصد و ٢٨  ١۵ 

 درصدی و ٧به  ترتيب  با  کاھش (  درصد آرا 
را کسب )  ٢٠١۴ درصدی نسبت به سال ١١ /  ٨

 درصد کاھش به ٢با "  حزب چپ"آرای .  کردند
با "  سبز" درصد رسيد، در حالی که حزب ۵ /  ۴

آلترناتيو " درصد آرا و حزب نئونازيست ٢٢
/  ۵با "  برای آلمان  درصد آرا برندگان اين ١٠ 

 . انتخابات محسوب شدند
به رھبری "  لگا"در ايتاليا، حزب راست افراطی 
وزير و وزير  ماتئو سالوينی، معاون نخست

 ٢٢"  حزب دمکراتيک" درصد، ٣٠کشور، 
"  ستاره۵جنبش "گرای  درصد و حزب چپ عوام

 . درصد آرا را کسب کردند٢١
 درصد رتبه اول، ١٨با "  حزب کارگر"در ھلند، 
نخست وزير، "  آزادی و دمکراسی"حزب 

فوروم "گرای   درصد و حزب راست١۵"  روته"
 درصد را کسب کردند، در ١١"  برای دمکراسی

 ٢ درصد به ٩ /  ۶حالی که حزب سوسياليست از 
 درصد تنزل پيدا کرد، آرای حزب سبزھا به ٣/  
 . درصد رسيد١٠ / ٩

اسپانيا و پرتغال از معدود کشورھايی بودند که 
احزاب سوسياليست و سوسيال دمکرات با+ترين 

 ٣٠در اسپانيا، حزب سوسياليست .  آرا را آوردند
" شھروندان"و " مردمی"درصد و احزاب راست 

/  ۵به ترتيب   درصد و حزب ١۴ درصد و ١٩ 
 درصد را کسب کردند، در ۶"  بکس"فاشيستی 

که در آخرين انتخابات "  پودموس"حالی که آرای 
 درصد ١١ درصد بود، به ١٨پارلمان اروپا 
در يونان نيز حزب راست .  کاھش يافت

 درصد در رتبه اول و ٣۴با "  دمکراسی نوين"
 درصد در رتبه دوم قرار ٢٧با "  سيريزا"حزب 
در پرتغال، حزب سوسياليست نزديک به .  گرفتند

 درصد و ٢١ /  ٩ درصد، سوسيال دمکراسی ٣٣
.  درصد رأی آوردند١٠نزديک به "  بلوک چپ"

 درصد، اولين ١١حزب سبز نيز با نزديک به 
 .کرسی خود در پارلمان اروپا را به دست آورد
چون  در برخی کشورھای اروپای شرقی، ھم

. انتخابات داخلی، گرايش به راست مشھودتر بود
گرای  برای مثال در مجارستان حزب راست

 درصد آرا، ۵۶"  فيدس"وزير به نام  نخست
 درصد و حزب فاشيستی ١٠ھا  سوسيال دمکرات

در لھستان نيز .   درصد رأی آوردند٩"  يوبيک"
 درصد ۴٣"  قانون و عدالت"حزب راست حاکم 

/  ۴"  ائت0ف اروپايی"و   درصد آرا را به ٣٨ 
 . خود اختصاص دادند

در مجموع آرا، با آن که دو حزب راست ميانه 
و احزاب چپ ميانه سوسياليست و "  مردم اروپا"

ھای  ترين بلوک چنان بزرگ ھا ھم دمکرات
پارلمان اروپا ھستند، اما اکثريت خود را از دست 

اند و بخشی از آرای خود را به احزاب چپ،  داده
 .اند ميانه و راست ناسيوناليست نئوفاشيست باخته

شورای روابط خارجی "در تحقيقی از سوی 
ھا  شود بيش از نيمی از اروپايی گفته می"  اروپا

 تا ١٠نسبت به امکان فروپاشی اتحاديه اروپا در 
 درصد از ٢٨ سال آينده نگران ھستند و ٢٠
دھندگان معتقدند امکان جنگ در ميان  رأی

رو،  از اين.  اعضای اتحاديه اروپا وجود دارد
بسياری در تقابل با رشد ناسيوناليسم و راست 

گردانی از احزاب بزرگ  افراطی، در عين روی
تر  حاکم، آرای خود را به نفع احزاب کوچک

 .ھا ريختند طرفدار اتحاديه اروپا به صندوق
از سوی ديگر، وخامت وضعيت معيشتی 

ھای کارگر و زحمتکش و رانده شدن بخش  توده
ھای  وسيعی از اقشار خرده بورژوازی به +يه

تر اجتماع، زمينه مساعدی برای احزاب  پايين
راست افراطی و ناسيوناليست به وجود آورده تا 

گيری از شعارھای ناسيوناليستی، خارجی  با بھره
ستيزی و عوامفريبانه، رشد کنند که در پرتوی 

زيرا در نبود .  اين شرايط جای تعجبی ندارد
اند با سوء  آلترناتيوی مترقی، اين احزاب توانسته

ترين اقشار را  ھا، ناآگاه استفاده از نارضايتی توده
به سوی خود جلب کنند، به ويژه آن که بخشی از 
طبقه حاکم نيز برای حفظ نظم موجود از گزند 

ھا، با استفاده از سيل مھاجرت از  خشم توده
کارانه  کشورھای آسيايی و افريقايی، فريب

مھاجرين را عامل بحران اقتصادی و اجتماعی 
 . کند داری معرفی می ناشی از سرمايه

بازنده ديگر انتخابات اخير پارلمان اروپا، احزاب 
ھای اخير به وجود آمده  بودند که در سال"  چپی"

بودند و مدتی نيز بارقه اميدی در دل بخشی از 
بحران کنونی .  ھای متوھم برافروخته بودند توده

داری يک بحران ساختاری و  نظام سرمايه
گسترده است که به رغم بھبودھای موقتی و کوتاه 

 تا ٢٠٠٧  –  ٢٠٠٨ھای  مدت، ھمچنان از سال
در پی اين بحران طبقه .  کنون ادامه يافته است

حاکم بر آن شد تا با تغييراتی در قوانين کار 
ھای  داران، قطع بودجه کشورھا به نفع سرمايه

رفاھی کم کردن دستمزدھا، افزايش ساعات کار، 
افزايش سن بازنشستگی و اقدامات متعدد ديگر، 

ھای نئوليبرالی و رياضت  اجرای سياست
اقتصادی را شدت و سرعت بخشد و بار اين 
بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان اين 

ھای اروپايی در  گرچه دولت.  کشورھا بياندازد
انجام اين اقدامات کم و بيش موفق شدند، اما 

ھای کارگر و زحمتکش را نيز  مقاومت توده
در بيش از يک دھه گذشته، .  برانگيختند

اعتصابات کوچک و بزرگ کارگران، تظاھرات 
صدھا ھزار نفره در شھرھای اروپا و عروج 

جنبش اشغال "ھای اجتماعی نظير  جنبش
ھای نيويورک آغاز  که از خيابان"  استريت وال

شد و در تمام کشورھای اروپايی گسترش يافت، 
در اسپانيا و اخيرا جنبش "  جنبش خشمگينان"

جليقه زردھا در فرانسه و برخی کشورھای 
  ھايی از اعتراضات و مخالفت اروپايی ھمه جلوه

 .اند ھا بوده ھای مردم عليه اين سياست توده
در فقدان احزاب سوسياليست انق0بی، احزاب 

ای سر  که از درون اعتراضات توده"  چپی"
برآوردند، توانستند تا مدتی با شعارھايی در 

ھای نئوليبرالی و پيامدھای آن  مخالفت با سياست
احزابی مانند .  توده متوھمی را به خود جلب کنند

در اسپانيا، "  پودموس"در يونان، "  سيريزا"
در فرانسه در مدت کوتاھی "  ناپذير فرانسه تسليم"

محبوبيت يافتند و  درانتخابات گوناگون محلی و 
کشوری و اروپايی درصد چشمگيری از آرا را 

 زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگران 



 ۵ ٨٢۴ شماره  ٩٨  خرداد  ١٣      ۵

٣از صفحه  ۴از صفحه    

انتخابات اخير پارلمان 
 اتحاديه اروپا و نتايج آن

جايی که احزابی از اين  اما از آن.  کسب کردند
کار ديگری جز بازی در چارچوب  دست، راه

قواعد اتحاديه اروپا و حفظ نظم کنونی نداشتند،  
ھای سرسخت آنان را بسيار زود بر جای  واقعيت

ھای ديکته شده  خود نشاند و به پيروی از سياست
داری نظير  المللی سرمايه توسط نھادھای بين

المللی پول و بانک مرکزی اروپا و  صندوق بين
. ھا و گردش به راست واداشت کنار گذاشتن وعده

روست که در انتخابات اخير، بسياری از  از اين
اين گونه احزاب با کاھش آرای چشمگيری 

 .مواجه شدند
حزب سبزھا در تعدادی از کشورھا، توانستند 

زيرا .  آرای زيادی به سود خود کسب کنند
پيامدھای وخيم تخريب محيط زيست بر اثر 

دارانه از طبيعت، و تبليغات وسيع  استفاده سرمايه
پيرامون آن، به  جلب بسياری از نسل جوان به 
عرصه سياست و تقويت احزاب سبز اروپايی 

برای نمونه، حزب سبزھای .  منجر گشته است
 ٣٠ درصد آرای جوانان زير ٢٩آلمان توانست 

ھرچند، توھم نسبت به اين .  سال را جلب کند
ست که برای مثال، حزب سبز  احزاب در حالی

 در ائت0ف با ٢٠٠٠آلمان، در دھه 
ھا برنامه نئوليبرالی و فقرگستِر  دمکرات سوسيال

در .  را به اجرا درآورد"  ۴ھارتس "موسوم به 
 از حمله ناتو به کشورھای بالکان ١٩٩٠دھه 

دفاع کرد، و اکنون نيز پرونده سياسی آن در 
ھايی که در حکومت حضور يافته،  ايالت
دھنده آن است که به اندازه ساير احزاب  نشان

ھای رفاھی، تسليح ارتش و  خواھان کاھش بودجه
گذشته از آن که يک .  اخراج پناھندگان است

حزب بورژوايی، ھر چند از جناح چپ آن، 
تواند به مقابله با پيامدھای مخرب  اصو+ نمی

داری  ھای محيط زيستی نظام سرمايه سياست
 .برخيزد

رفت نتايج  گونه که انتظار می در مجموع ھمان
انتخابات اتحاديه اروپا، ھرچند بيان سياسی 

ای به خود نگرفتند، اما در انطباق با نتايج  آگاھانه
انتخابات پيشين داخلی کشورھا، نشاندھنده طرد 

ھای  احزاب حاکم پيشين، نارضايتی توده
زحمتکش از گسترش نابرابری اجتماعی و 
تعميق شکاف طبقاتی و کاھش سطح 

ھای کارگر و  استانداردھای زندگی توده
 .زحمتکش است

با استمرار بحران اقتصادی، طبقه حاکم در 
تمامی کشورھا به رشد نارضايتی با سرکوب 

دھد، اما با توجه به گرايش به راست  پاسخ می
ھای بورژوازی، اين  تر سياست ھر چه بيش

. اعتراضات به ناگزير گسترش خواھند يافت
در "  جنبش جليقه زردھا"استمرار اعتراضات 

فرانسه، تظاھرات چند ده ھزار نفری در برلين 
عليه افزايش اجاره بھا و با خواست ملی شدن 

 ھزار معلم ٣٠٠ھای مسکن، اعتصاب  شرکت
سازی و  در لھستان، اعتصابات کارگران اتومبيل

ساير کارگران صنعتی در تعدادی از کشورھای 
قانون "ای عليه  اروپای شرقی، اعتراضات توده

در مجارستان و بسياری از اعتصابات "  بردگی
ھايی  و اعتراضات ديگر در ھمين اواخر نشانه

تر  ھستند از راديکاليزه شدن ھر چه بيش
 . مبارزات طبقاتی در اين کشورھا

انتخابات پارلمان اتحاديه اروپا بار ديگر نشان 
داد، در شرايطی که نظم قديمی به چالش گرفته 

ھای مردم در جستجوی آلترناتيوی  شده و توده
برای رھايی از مصايب کنونی ھستند، اگر جنبش 
کارگری و کمونيستی نتواند آلترناتيو سوسياليستی 

آوری به  و انق0بی خود را ارائه کند و با روی
مبارزات فرا پارلمانی، انق0ب اجتماعی کارگری 

با تمام اين اوصاف، دولت آمريکا اخيراً نيز با 
تشديد نزاع با جمھوری اس0می  ھزاران نيروی 

ھا و مھمات و  ترين س0ح نظامی جديد با پيشرفته
ناوھای جنگی، انواع و اقسام ھواپيماھای جنگی، 

"٢افکن استراتژيک بی بمب به ھمراه "  اسپريت 
ھای پيشرفته  پی، جنگنده  -او-ھای پرقدرت ام بمب
 -ھای ليزری ، نفربرھای آبی ،  سامانه٢٢اف 

ھای کروز تاماھاک، را  خاکی  ضد مين، موشک
 .به منطقه گسيل کرده است

ھمه س0ح، پايگاه نظامی،  روشن است که اين
وانتقال نيرو و مانورھای نظامی، ھرسال  نقل

ميلياردھا د+ر ھزينه را بر دوش مردم آمريکا 
 تا ١٠٠کند و بخش بزرگی، از ھزينه  تحميل می

 ميليارد د+ری نظامی آمريکا در خارج از ١٥٠
از .  شود اين کشور، در اين منطقه صرف می

ھا  اوايل قرن حاضر تاکنون دولت آمريکا ده
ھای  ميليارد د+ر صرف برافروختن جنگ

ھای نظامی زمينی،  خاورميانه، ايجاد پايگاه
دريايی و ھوائی  و نگھداری نيروی نظامی خود 

 .در خاورميانه کرده است
افروزی و  اما اگر اين ميليتاريسم و جنگ

ھای  ھای آن، جز ضرر چيزی عايد توده ھزينه
کند، منافع آن برای  مردم آمريکا نکرده و نمی

امپرياليسم آمريکا، طبقه حاکم اين کشور، بسيار 
که در ھيچ کجای جھان نفع  نحوی ک0ن است، به

دولت آمريکا با .  اندازه خاورميانه نيست آنھا به
کسب ھژمونی ب0منازع در خاورميانه ھرسال 

ھا ميليارد د+ر به جيب انحصارات صنعتی و  ده
 . کند مالی آمريکا سرازير می

که اين منطقه منبع اصلی تأمين  نخست اين 
 در ٥١بيش از .  داری است انرژی جھان سرمايه
 درصد  ذخاير گاز جھان ۴٢صد  ذخاير نفت و 

در ھمين حال ھزينه .  در اين منطقه قرار دارد
سلطه .   د+ر در ھر بشکه است۵ تا ٣توليد نفت 

بر اين منطقه نقش مھمی در تأمين منافع 
آمريکا با سلطه .  اقتصادی طبقه حاکم آمريکا دارد

تنھا از بابت نفت و درآمدھای  بر اين منطقه نه
حاصل از آن، سودھای ک0نی عايد انحصارات 

کند، بلکه امنيت نفت موردنياز خود و  خود می
. کند متحدانش را  در سراسر جھان تأمين می

 نقش امپرياليسم آمريکا در ميليتاريزه کردن خاورميانه

خوار نفتی خاورميانه ھرسال  ھای رانت دولت
ھا ميليارد د+ر درآمد از بابت صدور نفت و  ده

بازارھای اين کشورھا .   آورند گاز به دست می
در انحصار امپرياليسم آمريکا برای صدور 

ھرسال ميلياردھا د+ر از .  سرمايه و کا+ست
سوی انحصارات آمريکائی در اين کشورھا 

ھای اکتشاف و  شود و طرح گذاری می سرمايه
ھای مختلف نيز  برداری نفت و گاز و پروژه بھره

. گيرد عمدتاً  به انحصارات آمريکائی تعلق می
يکی از منابع بزرگ سودھای ھنگفت انحصارات 

ھا ميليارد س0ح و  آمريکائی، فروش سا+نه  ده
که  محض اين به.  مھمات به اين کشورھاست

ترامپ در آمريکا به قدرت رسيد يک قرارداد 
 ميليارد د+ر با ١١٠فروش س0ح به مبلغ 

 ميليارد د+ر تنھا با قطر امضا ١٢عربستان و 
 ٢١يک سال پيش از آن نيز قطر قرارداد .  کرد

 را با دولت ١۵ھای اف  ميلياردی خريد جنگنده
 . آمريکا بسته بود

دولت آمريکا با حضور نظامی خود در مقابل 
ھای امپرياليست رقيب، ھژمونی خود را  قدرت

ھا  ھای آن اندازی کند و مانع از دست حفظ می
ھمچنين دولت آمريکا با حفظ ھژمونی .  گردد می

خود در خاورميانه بر حفظ موقعيت سياسی و 
 .افزايد نظامی جھانی خود  می

روشن است که حفظ  ھژمونی آمريکا و 
بازارھای امن برای صدور سرمايه در اين 

ھای  منطقه،  حمايت سياسی و نظامی از دولت
ھای  ھا نيز دولت استبدادی خاورميانه که اغلب آن

. طلبد گرا و مذھبی ھستند، می مذھبی اس0م
امپرياليسم آمريکا با حضور نظامی مستقيم خود 

ھای مرتجع منطقه و به بند  کننده بقای رژيم تأمين
 . کشيدن مردم اين کشورھاست

امپرياليسم آمريکا با حمايت و پاسداری از 
گرا و  ھای ارتجاعی استبدادی و اس0م دولت

ھای مردم  مذھبی عامل مھمی در اسارت توده
تنھا .  کشورھای منطقه خاورميانه است

تواند بساط  ھای کارگری در اين منطقه می انق0ب
گری آمريکا را از منطقه جمع کند و مردم  نظامی

اين کشورھا را از اسارت امپرياليسم و ارتجاع 
 .  داخلی نجات بخشد

 

را برپا دارد، اين نيروھای ارتجاعی ھستند که با 
ھای کارگر  سوء استفاده از امواج نارضايتی توده

و زحمتکش خواھند توانست اقشار ھر چه 
تری را به سوی خود جلب کنند و چه بسا با  بيش

توجه به رقابت ميان کشورھای اروپايی و رقابت 
داری مانند ايا+ت  ھای جھانی سرمايه قدرت

متحده، چين و روسيه، بار ديگر جھان را به 
ھای ويرانگر سوق  سوی بربريت فاشيسم و جنگ

 .دھند

 زنده باد سوسياليسم 
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 وحشت رژيم از معلمان در چيست؟
 در حمايت از محمد حبيبی معلم مبارز زندانی

آموزش و پرورش رايگان، افزايش حقوق 
سازی و  معلمان و مخالفت با پولی

سازی آموزش و پرورش بوده که در  خصوصی
ھا و موضوعات اصلی و  عين حال خواست

محوری اعتصابات سراسری معلمان از جمله 
 . بوده است٩٧اعتصاب سراسری ارديبھشت 

بازداشت و حبس محمد حبيبی، از ھمان روز اول 
ھای صنفی  مورد اعتراض شديد معلمان و تشکل

ھا چه در تھران و چه  اين تشکل.  ھا بوده است آن
ھای مختلف کشور، بارھا و  در شھرھا و استان

بارھا ضمن محکوم نمودن بازداشت و حبس 
 .اند محمد حبيبی، خواستار آزادی وی شده

دستگاه قضايی و امنيتی اما نه فقط از آزادی 
محمد حبيبی خودداری نموده بلکه با اعمال فشار 
و تشديد زور و سرکوب و صدور حکم زندان و 
ش0ق، با ھمدستی وزارت آموزش و پرورش 
درصدد اجرای حکم انفصال از خدمت و اخراج 
اين فعال جنبش اعتراضی معلمان از آموزش و 

در ھمين رابطه حسين تاج، .  اند پرورش برآمده
وکيل محمد حبيبی در گفتگو با انصاف نيوز گفت 

احتمال اخراج محمد حبيبی از آموزش و "
 ".پرورش وجود دارد

خبر احتمال اخراج محمد حبيبی از آموزش و 
ای در ميان  نحو گسترده پرورش به سرعت و به

ھای اجتماعی بازتاب  معلمان زحمتکش و شبکه
يافت و مقاومت و مخالفت وسيع و پرشوری را 
در برابر اين تصميم و در دفاع از محمد حبيبی 

ھای صنفی متعدد  بار ديگر تشکل.  برانگيخت
خواه،  ھای کارگری، معلمان عدالت معلمان، تشکل

دانشجويان، بازنشستگان، ت0ش رژيم برای 
اخراج اين معلم مبارز را محکوم نموده و 

ع0وه بر اين، .  خواستار آزادی وی شدند
ھای  ای در شبکه ھمبستگی بسيار گسترده

ما "کارزار . اجتماعی با محمد حبيبی شکل گرفت
" نه به اخراج حبيبی"و "  ھمه محمد حبيبی ھستيم

ھای اجتماعی،  در توئيتر و تلگرام و ساير شبکه
مساله زندان و اخراج محمد حبيبی را به ميان 
صدھا ھزار نفر انسانی که نگران وضعيت 
کارگران و معلمان زندانی و ساير زندانيان 
سياسی ھستند بُرد و توانست ھمبستگی بسياری 

پيش از اين نيز در .  ھا را جلب کند از آن
جای معلم زندان "ھای اجتماعی با ھشتک  شبکه
ای از محمد  ھای نسبتا گسترده حمايت"  نيست

اين حجم از فعاليت .  عمل آمده بود حبيبی به
گرانه و اعتراض به اخراج يک معلم زندانی  آگاه

. و مقاومت و مخالفت در برابر آن، کم سابقه بود
مخالفت گسترده با حبس و اخراج محمد حبيبی 
نشان داد که معلمان و عموم فعا+ن سياسی و 
اجتماعی، بيشتر از گذشته در مورد ھمکاران 

کنند و ھوشيارتر و  خود احساس مسئوليت می
کارزار حمايت گسترده از .  اند تر شده حساس

ھای زحمتکش در  محمد حبيبی نشان داد که توده
برابر رويدادھای اجتماعی و سياسی نه تنھا 

تفاوت نيستند، بلکه به فوريت از خود واکنش  بی
دھند و در قبال ارتجاع حاکم و تشديد  نشان می

گرانه آن، فعا+نه برخورد و  اقدامات سرکوب
 .کنند مداخله می

محمد حبيبی معلم مبارز و زحمتکش، ھيچ جرمی 

مرتکب نشده که بخاطر آن در زندان باشد و يا از 
محمد حبيبی .  آموزش و پرورش اخراج شود

کارشناس ارشد علوم سياسی است و در دبيرستان 
وی .  آموزان است کند و محبوب دانش تدريس می

 در مقابل ٩۶ اسفند سال ١٢يک بار در 
کرد و در برابر  ای که در آن تدريس می مدرسه

آموزان با خشونت و اھانت و ضرب و  چشم دانش
 ماه و  شتم مزدوران رژيم بازداشت و پس از يک

 با ٩٧ فروردين ٢۶نيم بازجويی و زندان، 
اما .   ميليون تومانی آزاد شد٢۵٠سپردن وثيقه 
گری که در برابر ھر اعتصاب و  رژيم سرکوب

آميز به سرکوب قھری  اعتراض و تجمع مسالمت
شود، محمد حبيبی  و بازداشت و زندان متوسل می

را در جريان اعتصاب سراسری معلمان مورخ 
، طی يک يورش وحشيانه ٩٧ ارديبھشت ٢٠

 تن ديگر از معلمان و فرھنگيان ١۴ھمراه با 
حبيبی را زير ضربات مشت و .  بازداشت کرد
کشيدند  که او را روی زمين می لگد در حالی

شدگان   تن از بازداشت٧.  روانه زندان کردند
 روز و ۴ تن ديگر نيز پس از ٧.  فورا آزاد شدند
برای .   ميليون تومانی آزاد شدند۵٠سپردن وثيقه 

 ميليون تومانی تعيين شده ١٠٠محمد حبيبی وثيقه 
اما وقتی بستگان وی برای سپردن وثيقه به .  بود

بازپرسی مراجعه کردند، سپردن وثيقه منتفی 
اع0م شد و ضمن خودداری از آزادی وی، 

 .پرونده او را به دادگاه فرستادند
محمد حبيبی چه ھنگام دستگيری و چه در زندان 

ھای فرسايشی به انحاء  و در جريان بازجويی
گوناگون مورد ارعاب و آزار و ضرب و شتم 

اسفند (در ھنگام دستگيری .  قرار گرفته است
به صورت و چشمان وی اسپری فلفل زدند )  ٩۶

آموزان او را مورد ضرب و شتم و  و جلو دانش
اھانت قرار دادند و با گذاشتن کلت روی 

در .  اش او را تھديد به مرگ کردند شقيقه
 نيز او را به شدت مورد ٩٧دستگيری سال 

زندان "ضرب و شتم قرار دادند و سپس او را به 
و کنار مجرمان عادی فرستادند و "  تھران بزرگ

.  ماه او را به زندان اوين منتقل کردند۴پس از 
ھای  ھای جسمی و روحی توام با بازجويی شکنجه

مکرر و ارعاب دائمی برای از پا درآوردن 
خواھی و ت0ش و  معلمی که ھيچ جرمی جز حق

مبارزه برای برخورداری تمام کودکان از 
آموزش و تحصيل رايگان و با کيفيت و مخالفت 

سازی مدارس نداشته،  سازی و پولی با خصوصی
ھنوز حتا يک ماه .  ھا ادامه داشت روزھا و ھفته

از بازداشت محمد حبيبی نگذشته بود که وزارت 
آموزش و پرورش در ھمدستی نزديک با دستگاه 

غيبت " حکم ٩٧ خرداد ٩امنيتی، در تاريخ 
برای اين معلم مبارز و زندانی صادر "  غيرموجه

کرد و متعاقب آن از تيرماه پرداخت حقوق ماھانه 
دشمنی رژيم ارتجاعی حاکم با معلم .  وی قطع شد

مبارز و آگاه محمد حبيبی و برای تحت فشار 
. اش به اين محدود نشد قرار دادن وی و خانواده

سوم مھرماه درخواست مرخصی بدون حقوق 
ھای استان تھران  حبيبی به اداره کل شھرستان

که قبل از آن موافقت آموزش  در حالی.  ارسال شد
و پرورش با مرخصی بدون حقوق معلمان 
زندانی سابقه داشت، اما با درخواست اين معلم 

پاسخ منفی به اين درخواست .  مبارز مخالفت شد
معلم زندانی که دشمنی وزارت آموزش و 
پرورش و کل طبقه حاکم با معلمان آگاه و 
مبارزی چون محمد حبيبی را بوضوح نشان 

داد نيز مورد اعتراض وسيع معلمان و  می
دستگاه سرکوب .  فرھنگيان قرار گرفته است

خواست  قضايی و امنيتی رژيم که می
رحمی خود در قبال معلمان  ناپذيری و بی انعطاف

ھای اعتراضی را به  مبارز و ساير فعا+ن جنبش
ھا را مرعوب سازد،  نمايش بگذارد تا آن
ھای فرمايشی خود را به  محاکمات ق0بی و دادگاه

مرداد  ١٢ دادگاه انق0ب در ٢۶شعبه .  راه انداخت
 اين معلم مبارز را به ده سال و نيم حبس ٩٧

تعزيری، دو سال ممنوعيت از ھرگونه فعاليت 
سياسی و اجتماعی و ممنوعيت خروج از کشور 

اين حکم .   ضربه ش0ق محکوم کرد٧۴و 
العاده ظالمانه مورد اعتراض شديد حبيبی و  فوق

دادگاه تجديدنظر وی .  ھمکاران وی قرار گرفت
 ٩٧ آبان ١٢ دادگاه انق0ب مورخ ٣۶در شعبه 

 .اما اين حکم را تاييد کرد
 ماه از بازداشت و ١۴در حال حاضر نزديک به 

حبس محمد حبيبی، فعال جنبش اعتراضی معلمان 
رغم اعتراضات  ارتجاع حاکم به.  گذشته است
المللی گسترده نسبت به زندانی کردن  داخلی و بين

و   –و ديگر معلمان مبارز   –محمد حبيبی 
چنان وی را در زندان و  خواست آزادی وی، ھم

. ترين شرايط نگاه داشته است در بدترين و سخت
" کميته دفاع از محمد حبيبی"ھای  در اثر پيگيری

وزارت آموزش و پرورش ظاھرا وعده داده بود، 
برای اين معلم صادر کند "  آماده به خدمت"حکم 

که +اقل بخشی از حقوق وی قطع نشود، اما اين 
نه تنھا با درخواست .  وعده ھرگز عملی نشد

آماده به "مرخصی بدون حقوق و صدور حکم 
ھای  يک از خواست مخالفت شده و ھيچ"  خدمت

کانون صنفی "محمد حبيبی و ھمکاران وی در 
مورد پذيرش قرار نگرفته، بلکه "  معلمان تھران

وزارت آموزش و پرورش، تصميم به صدور 
و اخراج وی گرفته "  انفصال از خدمت"حکم 
تصميمی که البته مخالفت و اعتراض .  است

بسيار شديد و گسترده توده معلمان و فعا+ن 
ھای اجتماعی  سياسی و اجتماعی و مدنی و شبکه

 .را در پی داشته است
ھای  اعمال زور و خشونت و بريدن حبس

طو+نی مدت برای معلمان آگاه و مبارزی چون 
نظر از ھدف رژيم برای  محمد حبيبی، صرف

منظور ارعاب و  ھا از صحنه مبارزه، به حذف آن
ست که ريسک  ترساندن معلمان پيشرو و آگاھی
ھای متعاقب آن  مبارزه در شرايط حاضر و ھزينه

پذيرند و آگاھانه در راه مبارزه برای احقاق  را می
ھا  آموزان و والدين آن حقوق معلمان و دانش

 .شوند پيشقدم می
ارتجاع بطورکلی، خصوصاً ارتجاع حاکم 
ھمواره ازرشدآگاھی درميان مردم وحشت داشته 

ھرعنصرآگاه و ھرمعلم پيشرو مجھزبه .است
آگاھی علمی به خودی خود دشمن ارتجاع و 

يک معلم خوب و آگاه و .ست  تاريک انديشی
سوز نه فقط به لحاظ وظيفه انسانی و   دل

اقتضای شغل خود، می   اش بلکه حتی به   اجتماعی
تواند بذرآگاھی رادرذھن دانش آموزبکارد و ذھن 
جستجوگرجوان را به پرسش دراطراف شرايط و 
مناسبات حاکم برجامعه عادت دھد، اورا با علل 
وعوامل تبعيضات و نابرابری ھای اقتصادی و 
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ھا با وجود کاھش  ھاست که برخی از آن روزنامه
 . درصد برگشتی دارند۵٠شديد تيراژ حتا تا 
 خصوصیھای به اصط0ح  وضعيت روزنامه

با+ترين تيراژ اين نوع .  البته بسيار بدتر است
 ١۶٠٠٠با "  خبر ورزشی"ھا متعلق به  روزنامه

ھا بسياری تنھا  در ميان اين روزنامه.  نسخه است
. کنند  نسخه کاغذی و حتا کمتر منتشر می١٠٠

ترين روزنامه به  معروف"  شرق"تيراژ روزنامه 
 نسخه است و ۶٠٠٠طلب  اصط0ح اص0ح

ھای اعتماد، مردمسا+ری و ابتکار که  روزنامه
ای به  مديران مسئول آنھا در اواخر اسفند نامه

روحانی نوشته و در آن از در آستانه مرگ بودن 
ھای کاغذی گله کرده بودند، وضعيتی  روزنامه

تيراژ روزنامه اعتماد .  مراتب بدتر دارند به
 نسخه ٧٠٠ نسخه است که از اين تعداد ٣٢٠٠

شود، تيراژ  مجانی در مجلس اس0می توزيع می
ھای مردمسا+ری و ابتکار نيز به ترتيب  روزنامه
 .باشد  نسخه می١٠٠٠ و ١۵٠٠

ھا نيز از فروردين ماه  عموم اين روزنامه
جاری نه تنھا از تعداد صفحات خود  سال

 ١٠٠ھا نيز  چنين بھای آن اند، بلکه ھم کاسته
برای نمونه بھای ھر .  درصد افزايش يافته است
 ۴ ھزار تومان به ٢نسخه روزنامه شرق از 

ھزار تومان و روزنامه کيھان از ھزار تومان به 
مدير مسئول .  دو ھزار تومان افزايش يافتند

روزنامه شرق در گفتگو با خبرگزاری ايسنا در 
رابطه با افزايش صددرصدی بھای روزنامه 

"گفت  ٢ ھزار تومان و کاغذ ١٢ما با زينک : 
 ٢ تومانی، روزنامه را به قيمت ٢٠٠ھزار و 

اين در حالی است .  کرديم ھزار تومان منتشر می
 ھزار و ٧٠که با وجود افزايش قيمت زينگ به 

 ھزار تومان ما ھمچنان با ھمان ١۴کاغذ به 
ھا چند برابر  در واقع ھزينه.  شديم قيمت منتشر می

اند، اما ما ھمچنان با ھمان قيمت چند سال  شده
 ".شديم پيش منتشر می

قوچانی سردبير روزنامه سازندگی نيز که در 
 نسخه ١٢٠٠تيراژ آن "  انصاف نيوز"گزارش 

اع0م شده در يادداشتی مدعی شد که افزايش چند 
برابری بھای ملزومات چاپ روزنامه از جمله 
کاغذ علت افزايش بھای روزنامه و کاھش 

وی .   صفحه شده است١۶ به ٣٢صفحات آن از 
" انصاف نيوز"چنين در واکنش به گزارش  ھم

 ھزار ۵مدعی شد که حداقل تيراژ اين روزنامه 
 !!!نسخه بوده است

ھای ايران ھمواره  واقعيت اين است که روزنامه
ت0ش داشته و دارند تا تيراژ واقعی خود را 

ھا  يکی از د+يل ت0ش روزنامه.  مخفی نگاه دارند
برای اع0م تيراژ با+تر دريافت يارانه بيشتر، 

به .  سھميه کاغذ بيشتر و آگھی بيشتر است
ھا عموما با  اين روزنامه"  نيوز انصاف"گزارش 

ھا تيراژ روزنامه را به  خانه زد و بند با چاپ
با+تر از "  ارشاد و فرھنگ اس0می"وزارت 

براساس اين گزارش .  کنند واقع اع0م می
 مبلغ ٩٨ سال نوبت اولدر "  شرق"روزنامه 

 . ميليون تومان يارانه دريافت داشته است١٨۴
نيز در گزارشی بر "  ايسنا"خبرگزاری دولتی 

ھا  روزنامه: "نويسد اين مساله مھر تاييد زده و می
شان به  اغلب از اع0م تيراژ واقعی روزنامه

دھند  کنند يا ترجيح می د+يل مختلفی پرھيز می

شان  ارقامی را اع0م کنند که به ميزان يارانه
ای وارد نکند، از سوی افکار عمومی  لطمه

قضاوت نشوند و به دنبال آن از تعداد 
 ".ھايشان کم نشود آگھی

ھا تا اين حد کاھش يافته  اما چرا تيراژ روزنامه
 !است؟

ويژه کاھش قدرت  اگرچه بحران اقتصادی و به
خريد اقشار متوسط جامعه تاثيری غيرقابل انکار 
در ميزان خريد و به تبع آن تيراژ روزنامه دارد، 

ھای اجتماعی نيز  و باز اگرچه گسترش شبکه
که باعث  ای گونه تاثيرات خاص خود را دارند به

داری  اند حتا در کشورھای پيشرفته سرمايه شده
ھا کاھش يابد، اما  نيز تيراژ چاپ کاغذی روزنامه

ھا در  اين د+يل ھرگز کاھش تيراژ روزنامه
ايران را تا به اين حد گسترده، توضيح نداده و 

علت اصلی را بايد در جای .  کنند توجيه نمی
يک واقعيت عينی که .  ديگری جستجو کرد

ست بر اين مساله، ميزان برگشتی با+ی  گواھی
در ھمان گزارش خبرگزاری .  ھاست روزنامه

 منتشر شده آمده ٩٧ شھريور ١٧که در "  ايسنا"
ھا، آمار  با وجود ھمين تيراژ کم روزنامه: "است

برگشتی اغلب مطبوعات با+ست و افزايش تيراژ 
اين ".  ای نيست بدون مشتری قطعا کار عاق0نه

فقدان اعتماد عمومی به "خبرگزاری از 
ھای کشور، محدوديت در انتشار برخی  رسانه

زبان نبودن با جامعه،  ھا، ھم اخبار و گزارش
حضور پُررنگ مسئو+ن در تيترھای نخست و 

ترين عوامل  عنوان مھم به"  ھای اصلی گزارش
 . بودن تيراژ مطبوعات کشور نام برده بود پايين

نيز در گزارش مرداد ماه "  انصاف نيوز"سايت 
ھا و ميزان   خود در رابطه با تيراژ روزنامه٩٧

 ۵٠ھا نوشته بود که روزنامه شرق  برگشتی آن
به رغم "درصد برگشتی دارد و روزنامه اعتماد 

 نسخه آن در ١۵٠٠ ھزار نسخه ٧که از  اين
 درصد ۶٠شود،  مجلس رايگان توزيع می

به عبارت ديگر حتا در سال "!!!  برگشتی دارد
گذشته که بحران اقتصادی و گرانی کاغذ و غيره 

 نسخه روزنامه ١٣٠٠تا حد امروز نبود تنھا 
 !!!رسيد اعتماد به فروش می

تواند اين مساله را  يک مثال ديگر که می
ھا در  تر سازد، تيراژ ميليونی روزنامه روشن
ھا عليه رژيم   و در اوج مبارزات توده۵٧سال 

 بھمن ٧در تاريخ "  ايسنا"خبرگزاری .  شاه بود
 گفتگويی با بيژن نفيسی روزنامه نگار قديمی ٩٧

بيژن نفيسی در اين .  روزنامه اط0عات دارد
ای شده   شرايط به گونه۵٧سال : "گويد گفتگو می

بود که گاھی برخی مطالبی که ھيچ کسی تصور 
ھای سراسری  کرد امکان چاپ در روزنامه نمی

را داشته باشد، در مطبوعات انعکاس پيدا 
يکی از مھمترين د+يل افزايش اص0ً .  کرد می

تيراژ مطبوعات در آن برھه تاريخی اين بود که 
ھا، نيازھا و جواب  مردم احساس کردند دغدغه

ھا  توانند در روزنامه را می سوا+تشان بسياری از
ھای آن دوره با+ رفته   اگر تيراژ روزنامه.بيابند

ھا گاھی در يک روز در چند  بود و روزنامه
رسيدند، تنھا به اين خاطر بود  نوبت به چاپ می

ھای مشترکی با  که مردم توانستند دغدغه
تيراژ ميليونی با .  ھای آن دوره پيدا کنند رسانه

امکانات چاپی آن دوره، اتفاق بسيار مھمی در 

در ...  شود ای کشورمان محسوب می تاريخ رسانه
ای  سابقه بود که روزنامه تاريخ مطبوعات ما بی

در طول يک روز چھار بار با موضوعات جديد 
چنين افزايش تيراژ روزنامه  ھم".  چاپ شود

 تا زمان توقيف آن در ۵٧پس از قيام "  آيندگان"
ای   يک نمونه ديگر است، روزنامه۵٨ مرداد ٢٢

ھايی که پس از قيام به کنترل  متفاوت از روزنامه
انق0ب "روزنامه .  حاکميت درآمده بودند

.  ھم ھمين حکايت را دارد۵٩در سال "  اس0می
صدر مخالفت خود با خمينی  در روزھايی که بنی

و بويژه حزب جمھوری اس0می را علنی کرده 
" انق0ب اس0می"بود، برای خريد روزنامه 

صدر بايد سر وقت به دکه روزنامه  متعلق به بنی
ھای آن به  رفتيد وگرنه تمام نسخه فروشی می

 .فروش رفته بود
ھايی   و زمانی که بخش٧۶حتا پس از دوم خرداد 

اصط0ح  ھا بويژه جوانان به جريان به از توده
ھا  اص0حات دچار توھم شده بودند و نظرات آن

ھا جاذبه داشت، ما شاھد چاپ  برای اين گروه
 ٣٠٠با تيراژ تا "  جامعه"ھايی مثل  روزنامه

الواعظين سردبير وقت  شمس.  ھزار نسخه بوديم
: گويد روزنامه جامعه در اين رابطه می

روزنامه جامعه با تيراژ صد ھزار آغاز كرد و "
برنامه اين بود كه تيراژ روزنامه جامعه بعد از 

 ٣٠ ھزار تا برسد اما بعد از ٢٠٠ شماره به ٣٠
شماره به سيصد ھزار نسخه رسيديم كه فوق توقع 

 ".ما بود
رغم  دھند که به تمام اين واقعيات نشان می

ادعاھای مديران مسئول و سردبيران 
ھای چاپ داخل ايران، علت اصلی  روزنامه

ھا نه گرانی و بحران  کاھش تيراژ روزنامه
که البته   –اقتصادی و کاھش قدرت خريد مردم 

بلکه بيش از ھر   -  )١(ای موثر است در محدوده
ھا به  اعتمادی توده چيز نتيجه بی

ای برای مردم ندارند  ست که جاذبه يی ھا روزنامه
ھا باور  ھای آن پردازی  و ديگر کسی به دروغ

ھايی که واقعيات را سانسور و  رسانه.  ندارد
اخبار را مطابق با منافع يک جناح سياسی سھيم 

 . کشند در قدرت به تصوير می
ھای منتشره در  بنابراين، عدم استقبال از روزنامه

اعتمادی کامل  ی ديگر از بی ايران يک نشانه
ست و از  ھای دولتی ھا به تمامی ارگان توده
ھا نيز ھمگی وابسته و متعلق  جايی که روزنامه آن

ھا  باشند، توده ھای آن می به حاکميت و يا جناح
" صدا و سيمای"طور که پيش از اين به  ھمان

اکنون و    -اعتماد بودند  جمھوری اس0می بی
ای شديدا  بويژه در شرايطی که اعتراضات توده

ھا به  اعتمادی آن بی  -در حال گسترش است 
 . ھا نيز گسترش يافته است روزنامه
طلب، اصولگرا، ديگه تموم  اص0ح"شعار 
ماه  ھا از دی که به يکی از شعارھای توده"  ماجرا
پراکنی  گر پايان دوران توھم  تبديل شد، بيان٩۶

ست که  ھا بود و بديھی ھای حاکم در بين توده جناح
عنوان  ھای وابسته به حاکميت نيز به روزنامه

بخشی از ھمين دستگاه حاکمه و يکی از 
ابزارھای طبقه حاکم که يکی از وظايف مھم 

ھا و انحراف افکار عمومی  ھا تحميق توده آن
. است، کارکرد گذشته خودرا از دست داده باشند

روزنامه در ايران برخ0ف ادعای مديران 
رکن چھارم "ھا نه  مسئول و سردبيران آن

، دروغ و "پراکنی توھم"که عامل "  دموکراسی

 ھا در ايران علت اصلی کاھش شديد تيراژ روزنامه



 ٨ ٨٢۴ شماره  ٩٨  خرداد  ١٣      ٨

١٠از صفحه   

٩درصفحه   

ديده در    کارگران حادثه .  اند   کرسی حکومت نشسته 
پيگيری مشک0ت خود در ادارات مربوطه ھمواره  

 از طرف  »شود   نمی « بزرگ و اينکه  »نه «با  
اداره بيمه از اداراتی است  .  شوند   مسئولين روبرو می 

که کارگران با آن بيشترين سروکار رادارند و  
مطابق گفته سخنگوی قوه قضائيه از ميان کليه  

ھای دولتی، دارای بيشترين شاکی    ادارات و دستگاه 
و تعداد شکايات است که عليه آن در جريان  

اين شکايات عموماً از طرف کارگران و عليه  .است 
 .کارفرمايان و صاحبان سرمايه است 

مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ايران، به  «
خبرگزاری ايلنا گفته است که در حادثه تونل البرز  

شدت دچار    اند، سه نفر به   ديده   شدت آسيب   پنج نفر به 
و پنج نفر نيز  )   درصد ١٠٠  و  ٨٠ -٧۵ سوختگی  (

 ».اند   زير آوار محبوس شده 
ماه، روستای کلدوزخ در    ظھر روز دھم ارديبھشت 

ای    شمال شرقی شھر ايذه در جنوب ايران و بافاصله 
نزديک به دو ھزار کيلومتر با محل حادثه تونل  

سوزد، ناگھان با    البرز در تب معمول خود، آرام می 
شود،    صدای شيون زنان سکوت روستا شکسته می 

. شد   سوزتر می   شيونی که ھرلحظه شديدتر و جان 
اھالی اطراف سراسيمه و با آشفتگی خود را به محل  

رسانند که حا+ جمعيت زيادی    شيون و زاری می 
زن، مرد، پير، جوان و کودک  .  آنجا جمع شده بود 

زدند و سخت مويه    ھمه بر سروصورت خود می 
کردند، کسی را يارای پاسخ دادن به سؤال    می 

شوند که شيون    ديگران نبود، سرانجام پرسان آگاه می 
و زاری مرتبط با ريزش تونل البرز است و سه نفر  

ھای باقری و احمدی    باخته از خانواده   کارگر جان 
 .اھل اين منطقه ھستند 

اسامی نفراتی که به علت جراحت شديد فوت  :  ايلنا «
هللا احمدی    کردند اع0م شد، فرشاد باقری، نبی 

شدگان اين    و مھران باقری در شمار کشته )  هللا   روح (
 کارگر ديگر ھم که مجروح  ٨ حادثه ھستند، ھمچنين  

طبق اع0م  .  شده بودند به بيمارستان منتقل شدند 
 نفر از  ٣ مرکز اورژانس و پزشکی البرز حال  

 ».کارگران نيز وخيم گزارش شد 
ھای اخير شاھد    ايذه در شمال شرق اھواز، طی سال 

ھای زيادی از اطراف به    مھاجرت افراد و خانواده 
وساز سه سد بر روی    ساخت .  اين شھر بوده است 

رودخانه کارون در اطراف اين شھر موجب ھجوم  
اين شھر فاقد  .  مردم روستاھا به شھر بوده است 

مراکز صنعتی، کارخانه و مراکز توليد و اشتغال  
پروری سابق اين شھر    بافت کشاورزی و دام .  است 

از بين رفته، بخشی از جمعيت اين شھر درگير  
. ھای کاذب ھستند   ھای خدماتی و شغل   بازار، شغل 

تر اين شھر تحت عنوان کارگران    جمعيت جوان 
ھاست که آواره شھرھا و مراکز    ای سال   پروژه 
عسلويه، کنگان و    -ھای ديگر ھستند   استان 
ھای در    ھای صنعتی نفت، گاز و پتروشيمی   پروژه 
ساخت درجاھای ديگر ايران دور از خانه و    دست 

کارگرانی که  .   خود مشغول کار ھستند   خانواده 
ھمواره ھشتشان درگرو نه است و ھزاران  

ومير    مردم ايذه بارھا شاھد خبر مرگ .  دارند   مشکل 
ھای صنعتی در    فرزندان کارگر خود در پروژه 

خيلی از مراکز کارگری  .  چھارگوشه ايران بوده اند 
و مردم جاھای ديگر، ايذه را از طريق کارگران  

 !شناسند   اش می   ای   پروژه 
کانال عصر خبر شھر ايذه در ارتباط با حادثه  

شمال درزمانی که    -انفجار در تونل آزادراه تھران  
اين حادثه رخداد با برادر يکی از قربانيان اين حادثه  
گفتگويی داشته که بيشتر ما را با حادثه و وضعيت  

 .کند   اين کارگران آشنا می 
ھزار    برادر و پسرعموھايم درازای روزی پنجاه «:  

شان را رھا کرده و حاضرشده    تومان خانه وزندگی 
بودند در تونل کار کنند، اما به خاطر کوتاھی  

 اين  ».مسئو+ن تونل جان خود را از دست دادند 
ھای برادر يکی از قربانيان حادثه انفجار در    حرف 

ای که     جوان ايذه ٣ .شمال است   -تونل آزادراه تھران 
در جستجوی زندگی به مصاف مرگ رفته بودند با  

کردند، آنجا را برايشان    انفجار در تونلی که کار می 
هللا    هللا، برادر نبی   عزت .  به تونل مرگ تبديل کرد 

برادر و پسرعموھايم از سر  «  -:  گويد   احمدی می 
ناچاری تن به اين کار داده بودند و حا+ خواسته ما  

 برادرتان  ».مشخص شدن مقصران حادثه است 
هللا چند سال داشت و از چه زمانی در تونل    نبی 

 ساله و پدر دو دختر دو و  ٣٢ کارمی کرد؟ برادرم  
ً اھل ايذه استان خوزستان  .  ساله بود   نه  ما اصالتا

شھر اصفھان زندگی    ھستيم، اما برادرم در زرين 
او از دو ماه قبل برای کار به تونل آزادراه  .  کرد   می 

دو قربانی ديگر ھم  .  شمال رفته بود   –تھران  
. ھا صحبت کنيد   پسرعموھای شما ھستند؟ درباره آن 

. بله فرشاد و مھران باقری ھم پسرعموھايم ھستند 
ھا ھم در کارھای فنی بودند و ھمراه برادرم در    آن 

ودوساله بود، اما    فرشاد بيست .  کردند   تونل کار می 
ويک سال داشت پدر دو دختر    مھران که سی 

خردسال بود که حا+ فرزندان او ھم مثل  
چطور شد که برادر و  .  اند   ھايم يتيم شده   برادرزاده 

پسرعموھايتان تصميم گرفتند برای کار به تونل  
طور که گفتم در ايذه کار مناسبی    ھمان   -بروند؟  

مان مجبوريم برای کار به    وجود ندارد و ھمه 
بيشترمان کارھای تأسيساتی  .  شھرھای ديگر برويم 

مث0ً خود من تا ھمين ديروز دريک  .  دھيم   انجام می 
کردم که به خاطر اين    آباد کار می   تونل در خرم 

هللا، فرشاد و مھران ھم    نبی .  حادثه کارم را رھا کردم 
از دو ماه قبل برای کار به تونل البرز رفته بودند و  

 ».در آنجا نصاب عايق بودند 
حادثه تونل البرز با کمترين اقبال عمومی از طرف  

. جمعی روبرو شد   ھا و وسايل ارتباط   خبرگزاری 
که حجم تلفات انسانی، اھميت پروژه و    درحالی 

انگاری مديريت آن پيشاپيش برای آشنايان به    سھل 
ای    کارھای پروژه .  ای روشن است   کارھای پروژه 

ً با شتاب ھمراه ھستند، چراکه مدت  زمان    عموما
تحويل پروژه از قبل تعيين و اصط0حاً  

شود    ھمين موضوع باعث می .  شده است   بندی   زمان 
که ايمنی کارگران در بعضی مواقع از اولويت بيفتد  

سرعت و شتاب زياد در کار بدھد؛    و جای خود را به 
يعنی کارگران فدای سود و بازدھی سرمايه برای  

 و  »فورس ماژور «موضوع  .  شوند   کارفرمايان می 
ھای پيمانکاری نيز در    کار اورژانسی در پروژه 

. گيری حوادث کارگری بدون سھم نيستند   شکل 
ای در حين اجرای کار با موانع و    کارگران پروژه 

رود نه از    شوند که احتمال می   مشک0تی روبرو می 
ای    بينی بوده و نه تجربه   قبل برايشان قابل پيش 

چراکه،  .  درزمينٔه اتفاقی که افتاده داشته باشند 
. شوند   ای تازه روبرو می   ھرلحظه با آزمون و تجربه 

ای ھمواره در جريان    از ھمين رو کارگران پروژه 
شوند    اجرای کار با موانعی غيرمنتظره روبرو می 

ھای خ0قه از طرف کارگر ھمراه    که بايد با تاکتيک 
باشد و اين کار نياز به ريسک دارد و خطرپذيری  

ای فارغ از    کارگران پروژه .  آن بسيار با+ست 
ديروزود بودن، درھرحال قربانيان پروژه ھستند،  
چون در شرايطی ناپايدار و با مشک0ت و  

کنند و از طرفی فاقد    ھای فراوان کار می   سختی 
 .باشند   ھای نيازمند و مزايای کاری +زم می   بيمه 

 –قربانيان کارگر حادثه تونل البرز بزرگراه تھران   
. شمال محدود به جان باختن سه نفر فوق باقی نماند 

ع0وه بر مجروحينی که درحال مداوا درمان ھستند،  
سه نفر ديگر از مجروحين اين حادثه در فراموشی  

ھا و در خاموشی حاميان و    و سکوت مطلق رسانه 
جريانات سياسی پشتيبان جنبش کارگری جان  

زمان با تدارک    اگر حادثه تونل البرز ھم .  باختند 
برای روز اول ماه مه از طرف حاميان اين جنبش  

جان باختن  !  ھمراه بود که فوری از آن عبور کردند 
سه کارگر بعدی اين حادثه در سه ھفته بعد در  
شرايطی عادی با سکوت و خاموشی جريانات  

 .سياسی ھمراه بود 
سوزی در تونل البرز صبح    حادثه انفجار و آتش «

شنبه دھم ارديبھشت امسال در حوالی    روز سه 
بيشه قبل از پل زنگوله رخ داد و سه کارگر به    سياه 
 و  »مھران باقری «،  »فرشاد باقری «ھای    نام 
 کارگر  ٨ ھمچنين  .   جان باختند »هللا احمدی   روح «

ديگر که مجروح شده بودند به بيمارستان منتقل  
طبق اع0م رئيس مرکز اورژانس و فوريت  .  شدند 

 نفر از کارگران نيز وخيم  ٣ پزشکی البرز حال  
که مجروحان حادثه در    درحالی .  شده بود   گزارش 

بيمارستان تحت درمان قرار داشتند بعد از سه ھفته  
 کارگر مجروح  ٣ مسئو+ن بيمارستان از جان باختن  

بدين ترتيب تعداد قربانيان اين  .  ديگر خبر دادند 
جواد  «اين افراد  .   نفر افزايش پيدا کرد ۶ حادثه به  

 نام  »مھدی کاظمی « و  »صالح کاظمی «،  »خليلی 
تا  )  ۵١ ( احتما+ً  ١۵ !  ھايی بين   داشتند دچار سوختگی 

 درصد بودند که ت0ش کادر درمانی بيمارستان  ۶۵ 
باوجوداينکه  .  ھا فوت کردند   البرز کارساز نشد و آن 

علت اوليه حادثه تونل البرز انفجار گاز متان  
شده بود، اما کارشناسان در حال بررسی و    اع0م 

تحقيقات بيشتر برای تعيين علت اصلی اين انفجار  
 به تاريخ  ٧٠۶۶ روزنامه ايران شماره  »«.ھستند 

 ٩٨/٣/١« 
شمال بنياد    –مجری طرح پروژه آزادراه تھران  

  ١٣۵٣ اين طرح ابتدا در سال  !  مستضعفان است 
ساخت و  .  موردمطالعه و کارشناسی قرار گرفت 

بيش  .   آغازشده است ١٣٧۶ احداث اين پروژه سال  
گذرد و ھمچنان    از بيست سال از زمان اجرا آن می 

روند و    آيند و می   ھايی است که می   دستمايه دولت 
اين پروژه  .  دھند   خورند و پز می   با+ی آن نان می 

قب0ً  .  ھای پيمانکاری شد   واگذار به شرکت 
ھای خارجی در اجرای آن سھم داشتند،    شرکت 

اينک ده شرکت پيمانکاری داخلی در اجرای آن    ھم 
 متر طول دارد، ۶۴٠٠ تونل البرز  .  مشارکت دارند 
 کارگر در آنجا مشغول کار ۴٠٠و بيش از 

 .ھستند
باختٔه حادثه تونل البرز که سه   نفر کارگر جان٣

. ھفته بعد از بين رفتند، آذربايجانی بودند
کارگران ايران ھمچنان قربانی حرص و آز 

توجھی  شوند، وبی تفاوتی و کم داران می سرمايه
کارفرمای سرمايه نسبت به ايمنی و حفاظت جان 

. شود کارگران موجب جان باختن کارگران می
ھای  آنجا که پول و سود و سرمايه جای ارزش

 ای حادثه تونل البرز و مرگ کارگران پروژه



 ٨٢۴ شماره  ٩٨  خرداد  ١٣      ٩

٧از صفحه  ۶از صفحه    

٩ 

٨از صفحه   

اجتماعی آشنا کند، فقر و نداری و بدبختی 
اکثريت عظيم وثروت ھای نامحدود تمرکزيافته 
دردست اقليت کم شمارجامعه را ريشه يابی و 
آنگاه شورواحساس پاک جوان برای تغيير و 
زيروروکردن اين دنيای وارونه را بيدار و 

بنابراين دشمنی ارتجاع و آگاھی يک .تقويت کند
 .دشمنی آشتی ناپذير است

افزون براين واقعيت اين است که معلمان 
زحمتکش جامعه که دربدترين شرايط اقتصادی 

سر می برند، درسال ھای اخيرمبارزات  به
طورسازمانيافته تری به  خودراگسترش داده و به

اعتراض و اعتصاب دست زده و چندين 
اعتصاب سراسری به نسبت موفقی را نيز 

شکی نيست که گسترش . سازمان داده اند
تجمعات اعتراضی و اعتصابات سراسری 
معلمان، کينه مرتجعين حاکم را نسبت به معلمان 

ھا  گرانه و متشکل آن ھای سازمان آگاه و فعاليت
که ميان اعتصابات،  بويژه آن. تشديد نموده است

مبارزات و مطالبات معلمان در يکی دو سال 
اخير با مبارزات، اعتصابات و مطالبات 
کارگران پيوندھای تنگاتنگ و محکمی نيز 

ترين اعتصابات بزرگ و   بيش. برقرار شده است
مبارزات مھم کارگری در يکی دو سال اخير 

فو+د، ھپکو . مورد حمايت معلمان قرارگرفته اند
مراسم اول ماه . تپه اين را به اثبات رساند و ھفت

در مقابل مجلس نيز ) ٩٨يازده ارديبھشت (مه 
عکس اين ماجرا نيز . بار ديگر آن را تاييد کرد

ھای  صادق است به اين معنا که کارگران و تشکل
ھا  کارگری نيز در حمايت و پشتيبانی از خواست

و اعتراضات معلمان ھمواره در صف مقدم قرار 
ايجاد اين پيوند و ھمبستگی بسيار مھم و . اند داشته

تحکيم و تقويت آن، از موضوعاتی است که رژيم 
جمھوری اس0می و کل طبقه حاکم را ھراسناک 

که معلمان در اتحاد با ساير  بويژه آن. ساخته است
زحمتکشان به ابتکار و پيشاھنگی طبقه کارگر 
تمام نظم موجود را به چالش کشيده و يک 
آلترناتيو شورايی را در برابر آن قرار 

ع0وه برموضوعاتی که فوقاً به آن اشاره .اند داده
شد، د+يل وحشت رژيم از معلمان را در اين جا 

چه که نه فقط در شعارھايی  آن. بايد جستجو کرد
چنين در  بلکه ھم!" کارگر معلم اتحاد اتحاد" چون 

عالم واقعی در جريان اعتراضات شورانگيز 

 به ٩٧تپه در پاييز سال  خيابانی کارگران ھفت
نحو درخشانی رخ نمود و در مراسم اول ماه مه 

. نيز در شکل ديگری تکرار شد٩٨سال   
اگرچه راه افتادن کارزار وسيع و گسترده حمايت 
از حبيبی و مخالفت با اخراج وی بخوبی نشان 

تواند به آسانی و  داد که رژيم ارتجاعی حاکم نمی
سروصدا معلمان آگاه و پيشرو را از صحنه  بی

مبارزه حذف کند، اما بايد حمايت از اين معلم 
زندانی و ت0ش و مبارزه برای آزادی و بازگشت 
. به کار او را در اشکال گوناگونی ادامه داد

ای  با صدور بيانيه"  کانون صنفی معلمان تھران"
 بار ديگر بازداشت و ٩٨در تاريخ ده خرداد 

چنين اعمال  حبس عضو فعال اين کانون و ھم
فشار و خشونت سيستماتيک عليه وی برای 

تزريق فضای ترس و يأس بر جامعه "
بايد با تمام .  را محکوم نموده است"  فرھنگيان

توان با سياست تشديد سرکوب و ت0ش مذبوحانه 
ھای اعتراضی از  رژيم برای حذف فعا+ن جنبش

صحنه مبارزه به مقابله برخاست و آن را خنثا 
 .کرد

رژيم جمھوری اس0می و دستگاه امنيتی آن 
معمو+ بعد از بازداشت و حبس فعا+ن 

ھا را  ھای اعتراضی، خانواده و بستگان آن جنبش
ھای گوناگون مورد آزار و ارعاب  نيز به شيوه
ھای  ھا و محروميت دھد و محدوديت قرار می

از اين رو .  کند ھا تحميل می گوناگونی را بر آن
ھای اعتراضی و  ضمن حمايت از فعا+ن جنبش

ھا، خانواده اين فعا+ن را  مبارزه برای آزادی آن
معلمان و عموم فرھنگيان .  نيز نبايد تنھا گذاشت

زحمتکش بايد از ھمکاران و نمايندگان خود که 
تنھا به خاطر فعاليت در راستای تحقق مطالبات 
عموم معلمان و برای بھبود کيفی وضعيت 

سازی  آموزش و پرورش و مخالفت با پولی
شوند،  آموزش و پرورش بازداشت و زندانی می

ھای  پيگيرانه دفاع و حمايت کنند و کوشش
زمان دستگاه امنيتی برای خارج ساختن اين  ھم

فعا+ن از صحنه مبارزه و نيز ترساندن ديگران 
برای گام نھادن در صف مقدم مبارزه، را خنثا 

. جای معلم ک0س درس است نه زندان.  سازند
محمد حبيبی معلم آگاه و مبارز بايد آزاد شود و به 

 !ک0س درس بازگردد
 

ساز سرکوب و تداوم حاکميت    افترا و زمينه 
چاپ  .   و ھستند   جمھوری اس0می در ايران بوده 

روزنامه در جمھوری اس0می ھرگز به معنای  
پذيرش آزادی بيان از سوی جمھوری اس0می نبوده  

ھای وابسته به حاکميت نيز    و تمامی روزنامه 
وجودشان ھرگز به معنای آزادی بيان نبوده و  

 . نخواھد بود 
 :پی نوشت 

تاثير بحران اقتصادی و کاھش قدرت خريد    –  ١ 
.  متفاوت است   ھا البته در مورد تيراژ کتاب   توده 

ھا نيز مساله     و تيراژ آن   اگرچه در مورد کتاب 
سانسور يکی از عوامل تاثيرگذار در کاھش تيراژ  

ھا در    بوده و ھست، اما کاھش قدرت خريد توده 
تيراژ کتاب بسيار پُررنگ و غيرقابل مقايسه با تاثير  

 .ھاست   آن بر تيراژ روزنامه 
 نيز تا  ۵٧ نکته جالب توجه اين است که بعد از قيام  

ھا تيراژ    ، کتاب ۶٠ ی    ھای دھه   قبل از آغاز سرکوب 
بسيار با+يی داشتند که با گسترش سانسور از دھه  

براساس  .   ما شاھد کاھش تيراژھا ھستيم ۶٠ 
آمارھای دولتی، ميانگين تيراژ کتاب در ده سال اول  

 ھزار نسخه بود که در دھه دوم  ٧ حکومت اس0می  
 نسخه رسيد، متوسط تيراژ کتاب در دھه  ۶٢٠٠ به  

 نسخه و در دھه چھارم به کمتر از  ۴٧٠٠ سوم به  
 ميانگين تيراژ  ٩۶ در سال  .   نسخه رسيد ٢۵٠٠ 

 به  ٩۵  درصدی نسبت به سال  ١٧ کتاب با کاھش  
البته ميانگين تيراژ کتاب در اين  .   نسخه رسيد ١۴٧٠ 
  ١٠٠٠ تنھا  )  منھای کتاب کودک و نوجوان (سال  

 حتا شاھد کاھش بيشتر  ٩٧ در سال  .  نسخه بوده است 
ھای    تعداد کتاب .  ھای منتشره ھستيم   تعداد کتاب 

، در  ٩۶  نسبت به سال  ٩٧ منتشره در آذرماه سال  
نکته جالب  .   درصد کاھش داشته است ٢۴ مجموع  

توجه اين است که در ھمين دوره زمانی تعداد  
اند که     درصد کاھش يافته ۴٧ ھای کمک درسی    کتاب 

گر کاھش قدرت خريد مردم    طور مستقيم نشان   به 
 .است 

از سوی ديگر اما قيمت کتاب روز به روز افزايش  
،  ٩۶  تا  ٩٠ يافته و براساس آمارھای رسمی از سال  

ست با کاھش    اند که بديھی    درصد افزايش داشته ٢۴٧ 
ترين    ھا که امروز برای ضروری   قدرت خريد توده 

نيازھای خوراکی، درمانی و يا آموزشی  
اند، کتاب از ليست کا+ھای    شان درمانده   فرزندان 

 .رود   ضروری خانواده بيرون می 
 

 

ترين سرمايه اين کشور  ھا و کارگران که بزرگ انسانی بنشيند جان انسان
 .شود ھستند مفت باخته می

دھی  تنھا راه جلوگيری و کاھش تلفات حوادث کارگری تقويت و سازمان
داران برای تأمين و ايمنی جان  جنبش کارگری و زير فشار گذاشتن سرمايه

با نظارت جمعی و قدرت شورايی کارگران است که تلفات و .  کارگران است
دھی و غلبه بر صاحبان  با سازمان.  شود ھای جنبش کارگری کمتر می آسيب

زمانی .  شود سرمايه است که طبقه کارگر به سعادت و بھروزی نائل می
ھای خردسال آنان در کمال شادی،  کارگران سعادتمند و شاد ھستند که بچه

ھای پرآب و رنگ در خانه به استقبال پدر کارگرشان  نشاط و با صورت
روند و اين ميسر نيست مگر اينکه کارگران حاکم بر سرنوشت خود و  می

اين نيز ميسر نباشد مگر به ھمت خود طبقه کارگر .  کنند باشند کاری که می

 وحشت رژيم از معلمان در چيست؟
 در حمايت از محمد حبيبی معلم مبارز زندانی

 علت اصلی کاھش شديد 
 ھا در ايران تيراژ روزنامه

 ای حادثه تونل البرز و مرگ کارگران پروژه

دھی انق0بی در تشکي0ت خود و مسلح به افزار جنبش کارگری  که با سازمان
برای قدرت گيری ھدفمند و برپائی حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان 

 .ت0ش نمايند
 

 دھی محکم و انقRبی طبقه کارگر باد سازمان زنده -
 باد انقRب وزنده باد سوسياليسم زنده -
 نابود باد سرمايه و جمھوری اسRمی -

 برقرار باد حاکميت شورايی کارگران و زحمتکشان -
 ٩٨ / ٣/ ١١مورخه  

 »فعاVن کارگری جنوب« 
 کار، نان، آزادی حکومت شورايی 

                        



 ٨٢۴ شماره  ٩٨  خرداد  ١٣      ١٠

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسRمی 

٨درصفحه   

ماه سال جاری، در آس�ت�ان�ه    صبح روز دھم ارديبھشت 
روز جھانی کارگر بود که خبر انف�ج�ار ت�ون�ل ال�ب�رز  

شم�ال از م�راک�ز خ�ب�ری رژي�م    –در آزادراه تھران  
اين خبر مثل ھميشه و م�ان�ن�د اخ�ب�اری ک�ه  .  پخش شد 

حاوی جان باختن ت�ع�دادی از ش�ھ�رون�دان اس�ت، در  
چني�ن�ی و    اغلب اتفاقات اين .  ای از ابھام پيچيده شد   ھاله 

حتی اخبار مربوط به حوادث طب�ي�ع�ی ک�ه م�ن�ج�ر ب�ه  
ش�ود، خ�ب�ر آن از    خرابی و گ�رف�ت�ن ج�ان اف�راد م�ی 

طرف رژيم، م�راک�ز م�رب�وط�ه و اف�راد مس�ئ�ول ب�ه  
ش�ود،    چکانی پ�خ�ش م�ی   شکلی کام0ً متناقض و قطره 

با اين ھدف که ابتدا ابعاد واقعی ح�ادث�ه دور از چش�م  
ت�وان�د    ديگران پوشيده بماند، چون ھرگونه اتف�اق�ی م�ی 

موجب تغيي�رات روان�ی م�ردم و ب�ران�گ�ي�خ�ت�ه ش�دن  
ً م�وج�ب اع�ت�راض    احساسات تند آن  ھا شود و اح�ي�ان�ا

ای    ج�ام�ع�ه .  عمومی و آشفتگی در ارکان جامعه گردد 
 .زده، لرزان و متزلزل است   شدت بحران   که به 

خ��ب�رگ��زاری تس��ن��ي��م، م��ج��ت��ب��ی خ��ال��دی س��خ��ن��گ��وی  « 
سازمان اورژان�س کش�ور درب�اره ج�زئ�ي�ات ري�زش  

ش��م�ال اظ��ھ�ار ک��رد، اي��ن    -ت�ون�ل در آزادراه ت��ھ�ران 
) ش�ن�ب�ه   س�ه (  دقيقه امروز  ۵٨  و  ٨ حادثه حدود ساعت  

بيشه، قبل از پل زنگوله، ت�ون�ل ال�ب�رز در    حوالی سياه 
 ».آزادراه شمال رخ داد 

١٠ 
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 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
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بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
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حوادث و سوانح کارگری در ايران چنان زياد است  
کميته مستقل  «ھا نياز به يک    که برای پرداختن به آن 

 دارد و احتياج  »پيگيری حوادث و سوانح کارگری 
ای در مبارزه جنبش کارگری، تا به    به باب جداگانه 

سرنوشت و پرونده کارگرانی که دچار سانحه و  
ھزارتوی بوروکراسی  .  شوند رسيدگی کند   حادثه می 

حاکم و کاغذبازی ادارات جمھوری اس0می که  
. زبانزد عام و خاص است نياز به اشاره ندارد 

بخشی از حقوق اغلب کارگرانی که دچار حادثه و  
سوانح کارمی شوند از ھمان ابتدای پيگيری حادثه  

کاری و    از طرف حاکميت و اربابان سرمايه با دست 
تعابير قانون به نفع خودشان، غلفتی با+ کشيده  

که ناچار به پرداختن آن    ای از آن   شود و تتمه   می 
ھستند چنان مشمول کاغذبازی و مرور زمان  

باخته ويا    شود که چيزی به خانواده کارگر جان   می 
گونه حوادث که به مراکز    اين .  رسد   ديده نمی   حادثه 

شود،    حقوقی و قضائی مربوطه ارجاع داده می 
ديده و يا خانواده کارگر    سروکار کارگر حادثه 

 ھای   باخته با دستگاھی مشابه دستگاه حکومت   جان 
اشغالگری است که ميراث دار استعمار و تاريخ 

ازاين ھستند که امروز بر  صد سال پيش يک

 ای حادثه تونل البرز و مرگ کارگران پروژه

 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 

 عمودیپو+ريزاسيون 
 :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
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


