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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 ديپلماسی دروغ
 

جمهوری اسالمی يکی از نادر نظام های سياسی 
جهان است که زيربنای سياست داخلی و خارجی 

. خود را با دروغ و نيرنگ و فريب بنا کرده است
شروع اين سياست راهبردی، توسط خمينی از 
پاريس آغاز شد و پس از آن، خامنه ای و 
رفسنجانی ستون های اين سياست را پايه ريزی 

پيشبرد ديپلماسی دروغ در دوران خاتمی .  کردند
به لبخند و کرشمه آراسته شد، در دوران احمدی 
نژاد به طرز عريانی پوست انداخت، در هشت 
سال رياست جمهوری حسن روحانی اوج گرفت 
و اکنون با روی کار آمدن ابراهيم رئيسی، 
پيشبرد اين سياست بيش از هر زمان ديگری 

ابراهيم رئيسی در اولين .  شتاب گرفته است
نشست خبری خود با وقاحتی کم نظير مدعی شد، 

آزادی، "جمهوری اسالمی بزرگترين مدافع 
. در ايران است"  حقوق بشر"و مجری "  عدالت

ادعاهايی که طی نزديک به دو ماه تکرار، 
شهريور، به هنگام  ٣٠سرانجام در روز سه شنبه 

سخنرانی مجازی ابراهيم رئيسی در هفتاد و 
ششمين نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل 
به گونه ای سخيف تر و در گستره ای وسيعتر، 

 .بازخوانی شدند
رئيسی که يکی از مهره های دست آموز خامنه 
ای است و در گستره وقاحت و دروغ گويی دست 
کمی از خامنه ای ندارد، در سخنرانی مجازی 
خود، با سرپوش گذاشتن بر همه جنايات 
جمهوری اسالمی و انکار ناکارآمدی ها و 

سال گذشته هيئت حاکمه ايران،  ۴٢رسوايی های 
اصلی ترين محور سخنرانی خود را بر نقد و نفی 
سياست های ارتجاعی و جنگ طلبانه دولت 

اينکه سياست آمريکا .  آمريکا در منطقه قرار داد
به تاسی از خوی و خصلت امپرياليستی اين 
کشور، همواره بر خالف منافع کارگران و 
زحمتکشان جهان و منطقه بوده است، اينکه 
تمامی اقدامات آشکار و پنهان آمريکا همواره در 
مسير زد و بند و توطئه چينی عليه منافع مردم 
کشورهای مختلف، تقويت گروهای مرتجع 
اسالمی و روی کار آوردن دولت های ارتجاعی 
در منطقه بوده است، کمترين ترديدی در آن 

دور جديد اعتراضات معلمان که از ماه شهريور 
و بدنبال ُخلف وعده مقامات دولتی در رابطه با 

العاده ويژه شروع شده بود، در دو  پرداخت فوق
ی اخير به اعتراضاتی سراسری با  هفته

العاده  هايی بسيار فراتر از پرداخت فوق خواست
ی اخير  تنها در طول دو هفته.  ويژه فرا روئيد

اعتراض سراسری معلمان بوديم که شنبه  ۴شاهد 
 .مهرماه اوج اين اعتراضات بود ٣

شهريور تهران و چند شهر ديگر  ٢٣شنبه  سه

 آموزان ميليونی دانش  نظام  آموزشی و ترک تحصيل
 

سال تحصيلی جديد با راهکار جديدی برای بازگشائی مدارس که برخی از مقامات وزارت 
در واقعيت اما نه مقامات .  اند، آغازشده است وپرورش بر آن نام راهکار هوشمندانه گذاشته آموزش
ريزی روشنی  دانند که اين راهکار در عمل چگونه پيش خواهد رفت و نه معلمان برنامه گيرنده می تصميم

تأخير نزديک به يک سال در واکسيناسيون، .  هم پوشيده نيست دليل اين وضعيت.  برای اجرای آن دارند
در کشورهايی که .  ومرج است وپرورش و نبود امکانات علت اين راهکارپرهرج بودجه ناچيز آموزش

ً واکسيناسيون را آغاز و الاقل اکثريت بزرگ مردم را واکسينه کردند، اصالً الزم نبود که برای  سريعا
 .  واکسينه کردن دانش آموزان منتظر بمانند و سريعاً مدارس را بازگشائی کردند

١١درصفحه   ٨درصفحه   

١٢درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٣٩شماره  ١۴٠٠مهر   ۵ –سال  چهل و سه 

 هايی مهم به جلو در اعتراضات معلمان گام

در آخرين روزهای شهريور ماه، خبرهايی 
درباره اخراج، برکناری برخی از مديران زن 

در .  ها منتشر شد های  تهران در رسانه شهرداری
اين خبرها همچنين آمده بود که برخی از زنان 

ها تقليل  اند اگر استعفا ندهند، پست آن تهديد شده
خبری که انتشارش تقريباً .  داده خواهد شد

شهردار (زمان بود با دستور حمدهللا نعمانی  هم
شهريور، مبنی  ٢٨در روز )  طالبانی جديد کابل

بر اخراج کارمندان زن شهرداری کابل و 
زمانی اين دو خبر،  هم.  ها با مردان جايگزينی آن

ماهيتی دو  بار معنايی زيادی دارد و نشانگر هم

رژيمی است که يکی خود را جمهوری اسالمی 
خواند و  متکی بر قوانين شرعی اسالمی می

ديگری خود را امارت اسالمی بر مبنای شريعت 
 . اسالم

در مقايسه ميان رژيم طالبانی و رژيم جمهوری 
اسالمی بايد گفت، در حالی که شهردار طالبانی 

پروا، دستور اخراج تمامی  جديد، صريح و بی
کند،  کارمندان زن شهرداری کابل را صادر می

در تهران، رئيس شورای شهر تهران، ناچار 
شهريور در عين تکذيب خبر،  ٣٠شود روز  می

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 مبارزات و 
 نيازهای مبرم 
 مرحله کنونی 

 کارگران پيمانی نفت

 زنان در جمهوری اسالمی ايران و افغانستان طالبانی

گزارشی کوتاه از يادواره 
فشانان راه آزادی و  جان

سوسياليسم در دهه خونين 
 ١٣۶٧و تابستان  ۶٠
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١از صفحه   

 ديپلماسی دروغ

٧درصفحه   

برای اثبات چنين ادعايی، اساسا هيچ .  نيست
نيازی به دانش سياسی کافی و حتی مطالعه 
سير تاريخی حوادث و اقدامات تجاوزکارانه 

يورش .  آمريکا طی يک قرن گذشته نيست
نظامی آمريکا به عراق و افغانستان و 
سرنوشت فاجعه باری که برای توده های اين 
دو کشور رقم خورده است، از جمله نمونه 
های حی و حاضری هستند که اکنون در 

فاجعه .  مقابل چشم ما و جهانيان قرار دارند
يورش نظامی آمريکا به عراق و افغانستان 
اکنون آنچنان روشن و آشکار است که حتی 
آن دسته از روشنفکران و احزاب بورژوايی 

سال گذشته به دموکراسی  ٢٠ايران که طی 
وارداتی و کمک های دولت آمريکا دل بسته 
بودند، اکنون به نقش فزاينده و مخربی که 

قبيله   –آمريکا در شکل دهی نظام عشيرتی 
ای در عراق داشته و نيز نقش جنايتکارانه 
ای که اين کشور در به قدرت رساندن 
دوباره طالبان در افغانستان ايفاء کرده است، 

اينکه سياست های آمريکا چه .  واقف اند
صدماتی را به توده های مردم ايران و 
منطقه وارد کرده است، اينکه تجاوزات 
دولت آمريکا چه ويرانگری های غير قابل 
تصوری را برای مردم منطقه رقم زده 
است، يک چيز است، و پنهان شدن 
جمهوری اسالمی در پشت سياست های 
تجاوزکارانه آمريکا برای محق جلوه دادن 
سياست پان اسالميستی، ماجراجويانه و 
مخرب خود در کشورهای منطقه، يک چيز 

 . ديگر است
در اينکه جمهوری اسالمی به عنوان يک 
رژيم ارتجاعی هار و مستبد و سرکوبگر، به 
عنوان رژيمی که با اقدامات پان اسالميستی، 
توسعه طلبانه و مداخله گرانه خود، همواره 
يکی از طرف های اصلی دامن زدن به 
جنگ و کشتار و ويرانگری در سوريه و 
لبنان و يمن و عراق بوده است، هيچ شکی 

کمک نظامی و تسليحاتی ايران .  در آن نيست
به گروه های واپسگرای اسالمی در 
کشورهای منطقه، سازماندهی مهاجران 
افعانستان و پاکستان در گردان های شبه 
نظامی فاطميون و زينبيون و گسيل آنان 
برای جنگ و دفاع از رژيم بشار اسد در 
سوريه، ارسال نيروهای تروريستی به 
کشورهای منطقه، اقدام به بمب گذاری و 
ترور نيروهای مخالف رژيم در قلب اروپا، 
همواره بخشی از سياست تاکنونی جمهوری 
اسالمی برای ناامن کردن منطقه و جهان 

از اين رو رژيمی همانند .  بوده است
جمهوری اسالمی با ماهيت ارتجاعی و 
تروريستی و نقش دخالتگرانه ای که در 

کشورهای منطقه داشته است، هرگز در 
جايگاهی نيست که بتواند با ديپلماسی دورغ 
و يا پنهان شدن پشت سياست های 
تجاوزکارانه آمريکا برای خود اعتبار کسب 

با اين همه و به رغم اينکه ديپلماسی .  کند
دروغ طی سال های گذشته به مقدار زيادی 
کارکرد خود را در داخل و خارج از دست 
داده است، اما جمهوری اسالمی در هر 
فرصتی خصوصا در مجامع بين الماللی 
همچنان بر پيشبرد ديپلماسی دروغ و نيرنگ 

سخنرانی مجازی .  و فريب اصرار دارد
ابراهيم رئيسی در مجمع عمومی سازمان 
ملل، نمونه روشنی از  تکرار دروغ های بی 
پايان جمهوری اسالمی است که اينبار از 
زبان ابراهيم رئيسی به عنوان رئيس 
جمهوری منصوب خامنه ای به کار گرفته 

 .شده اند
ابراهيم رئيسی در فراز اول سخنان خود با 
اين ادعا که ايران پيشروترين کشور در نظام 
سياسی انتخابی غرب آسيا است، مدعی شده 

"است من به عنوان منتخب ملت بزرگ : 
ايران مفتخرم که به نمايندگی از آنها، پيام 
عقالنيت، عدالت و آزادی را که سه اصل 
اساسی حيات انسان معاصرند، به جهان 

و سپس در توضيح و تبيين اين سه ".  برسانم
معنی حق آزادی به : "اصل اساسی گفته است

انديشيدن، تصميم گيری و عمل کردن برای 
صلح و امنيت پايدار در .  همه انسان ها است

("گرو اجرای عدالت است تاکيد از ما . 
 )است

شنيدن اينگونه اراجيف، خصوصا اينکه او 
مردم ايران می "  منتخب بزرگ"خود را 

خواند، با توجه  به تحريم بزرگ نمايش 
انتخاباتی از طرف توده های مردم ايران و 

درصد آرايی که نصيب او شده است،  ٢٨
اما تاکيد او بر .  حرف مفتی بيش نيست

آزادی و حق انديشيدن، دست کم برای مردم 
سال است سرکوب و  ۴٢ايران که بيش از 

زندانی و کشتار شده اند، برای توده های 
زحمتکشی که از ابتدايی ترين حقوق انسانی 
خود محروم هستند، برای زنانی که حقوق 
شان يکسره پايمال شده است، برای شاعران 
و نويسندگانی که به کلی از حق آزادی بيان 
و انديشه محروم گشته اند، برای مليت ها و 
اقوام مختلف ايران که به جز سرکوب و بی 
عدالتی چيز ديگری نصيبشان نشده است، 
شايد فرصتی برای خنديدن و لحظه هايی 
برای تمسخر و استهزاء رئيسی و ديگر 

اگر در .  مسئوالن جمهوری اسالمی باشد
روزها و ماه های اوليه به قدرت رسيدن 
جمهوری اسالمی که توده های مردم ايران 
نسبت به شعارهای خمينی مبنی بر اجرای 

متوهم بودند، اکنون اما "  آزادی و عدالت"
ديگر کسی اينگونه ياوه سرايی های رئيسی 
و امثال او را در مورد آزادی و صلح و 

تکرار اينگونه .  امنيت جدی نمی گيرد
شعارهای توخالی برای مردم ايران که بيش 
از چهار دهه سرکوب شده اند، بی حقوقی را 
تجربه کرده اند، شالق بی عدالتی بر گرده 
شان نشسته است، و آزادی های فردی، 
اجتماعی و سياسی شان يکسره به تاراج 
. رفته است، فاقد هرگونه اعتباری است

تکرار اين شعارهای توخالی اکنون نه ديگر 
در نزد توده های مردم ايران، بلکه در 

 .مجامع بين المللی هم محلی از اِعراب ندارد
ابراهيم رئيسی البته گزافه گويی های 

او در قسمت ديگری .  بيشتری هم داشته است
از سخنان خود، ضمن تاکيد بر وجود آزادی 

حق "در ايران، آزادی را به معنای 
انديشيدن، تصميم گيری و عمل کردن برای 

شنيدن اين .  دانسته است"  همه انسان ها
سخنان، آنهم از زبان يک عنصر جنايتکار 

سال گذشته، بجز سلب آزادی،  ۴٠که طی 
بجز کشتار زندانيان سياسی، بجز سرکوب، 
بجز اعدام منتقدين و مخالفان جمهوری 
اسالمی کار ديگری بلد نبوده است، همانا 
ُسخره گرفتن آزادی و ريشخند او نسبت به 

طرح .  مردم آزادی خواه ايران و جهان است
اينگونه شعارهای توخالی از طرف کسی که 
قضات دستگاه قضايی تحت امر او، طی 
سال های متمادی نويسندگان را به جرم 
انديشيدن حبس کرده اند، کارگران را به جرم 
حق طلبی شالق زده اند، زنان را به جرم 

تصميم "استفاده از حق آزادی پوشش و 
به اين حق انسانی خود، "  گيری و عمل

بازداشت و حبس و شکنجه کرده اند، فراتر 
از وقاحت يک عنصر جالد و قاتل و آدمکش 

برای توضيح چنين وقاحتی بايد در .  است
جستجوی واژگان ديگری بود که چنين 

برای .  گستاخی و بی شرمی را افاده کنند
، هزاران ۶٧جالدی که فقط در تابستان 

زندانی سياسی محکوم به حبس را به دار 
آويخت و اکنون در کمال بی شرمی به انجام 
چنين جنايتی افتخار می کند و با ادعای 

و برپايی "  حقوق انسان ها"پاسداشت 
در جامعه از نهادهای حقوق بشری " عدالت"

هم "  جايزه"و سازمان های بين المللی توقع 
دارد، تکرار اينگونه سخنان، ديگر به ُسخره 
گرفتن آزادی و عدالت نيست، بلکه اوج 

 زنده باد سوسياليسم 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

هوشمند برای تمامی   جمله اينترنت و گوشی
 .آموزان و معلمان دانش

ی اخير عمده شعارهای  در تجمعات دو هفته
تا حقمونو نگيريم :  معلمان عبارت بودند از 

ريم، معلم بيدار است از تبعيض  سرکالس نمی
درصد حق مسلم ماست،  ٨٠ی  بيزار است، رتبه

حقوق بازنشسته همسان بايد گردد، نه تسليم نه 
سازش رتبه بدون خواهش، مشکل ما حل نشه 

تو فرياد  مدرسه تعطيل ميشه، معلم داد بزن حق
بندی  بزن، تجمع، تشکل حق مسلم ماست، تا رتبه

شه، گوشی و تبلت ما حريم  نشه کالسا تعطيل می
درصد حل نشه کالسا منحل  ٨٠شخصی ما، 

 .شه، معلم بپاخيز برای رفع تبعيض می
در ارتباط با اعتراضات اخير معلمان و شعارها 

های مطرح شده در قطعنامه پايانی  و خواست
توان بر  مهر می ٣تجمعات اعتراضی روز شنبه 

 .روی چند نکته مهم انگشت گذاشت
اولين نکته مهم اين است که معلمان به تجربه و 

اند که  در طول مبارزات خود به اين نتيجه رسيده
ها دلخوش کنند و شرايط واقعی  نبايد به وعده

ها را بيش از هميشه برای  زندگی معلمان، آن
. تر کرده است شان مصمم های رسيدن به خواست

برای همين است که شعار اعتصاب بيش از هر 
از .  زمان ديگر در اين اعتراضات شنيده شد

سوی ديگر استقبال از اعتراض برای رسيدن به 
ها نيز در ميان معلمان بيش از هميشه  خواست

هستند و اين را   به عبارتی معلمان خشمگين. است
های معلمان در اين  از شعارها، صحبت

به "  شورا"اعتراضات و قسمت پايانی قطعنامه 
در قطعنامه پايانی تجمعات .  توان ديد خوبی می

شورای : "مهر آمده است ٣اعتراضی روز شنبه 
های  دارد، فريب وعده هماهنگی اعالم می

پشتوانه و تکراری مسئوالن را نخورده و به   بی
 فرهنگيان محترم تا عملی  ِ قشر فرهيخته ِپشتوانه

های مطرح شده، اين اعتراضات را  شدن خواسته
های بعدی به  ادامه خواهد داد و در فراخوان

 معلمان کشور و مردم عزيز  ِاستحضار جامعه
 ".ايران خواهد رساند

نکته مهم ديگر اين است که اگرچه شعار محوری 
 ٨٠اين تجمعات افزايش حقوق معلمان به اندازه 

شنبه اول مهر آغاز سال تحصيلی،  ۵روز 
در اين روز .  ها آمدند معلمان بار ديگر به خيابان

معلمان از جمله در شهرهای کرج، ديواندره، 
کوهدشت لرستان، زنجان، تبريز، قزوين، 
همدان، کرمانشاه، مشهد، ساری، سنندج، آبادان، 
قم، اراک، شاهرود، اردبيل، اروميه، يزد، 

 .ممسنی و شهرکرد دست به تجمع زدند
مهر، معلمان اين بار با  ٣دو روز بعد شنبه 

ترين تجمعات اعتراضی  وسيع"  شورا"فراخوان 
اين .  خود در طی دو ماه اخير را برگزار کردند

تجمعات اعتراضی  حداقل در شهرهای تهران، 
تبريز، آبادان، يزد، ايالم، سقز، کرمانشاه، 
شيراز، اهواز، اصفهان، بجنورد، انديمشک، 
مريوان، ماهشهر، ساری، اشکنان در استان 
فارس، بهبهان، ايذه، المرد در استان فارس، 
ياسوج، مشهد، خرم آباد، بوشهر، رشت، 
کازرون، اليگودرز، نورآباد ممسنی، دلفان 
لرستان، اردبيل، شهر بابک، گچساران استان 

کهکيلويه و بويراحمد، قزوين، دورود، زنجان و  
تجمع سراسری معلمان در .  سنندج برگزار گرديد

 .استان کشور برگزارشد ٢٠شهر در  ۴٠بيش از 
در قطعنامه پايانی تجمعات اعتراضی روز شنبه 

ترين  تهيه شده بود، بر مهم"  شورا"که از سوی 
 : های معلمان تاکيد شد، از جمله خواست

درصد حقوق هيات  ٨٠بندی براساس  اجرای رتبه
بندی بايد ساير  ها اجرای رتبه علمی دانشگاه

معلمان از جمله معلمان مدارس غيرانتفاعی و 
 .خريد خدمتی و غيره را نيز دربربگيرد

همسان سازی کامل حقوق بازنشستگان براساس 
قانون مديريت خدمات کشوری و پرداخت بدهی 

 .ها های گذشته به آن سال
العاده ويژه  اجرای کامل و بدون تبعيض فوق

برای تمام فرهنگيان از جمله معلمان تازه 
 .استخدام

های کارنامه سبزها و امنيت  توجه به خواست
شغلی معلمان خريد خدمتی، مربيان پيش دبستان، 
نهضت سوادآموزی و معلمان شاغل در مدارس 

 .بخش خصوصی
توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و 
پرورش و تاکيد بر حق تحصيل رايگان و 

 .آموزش با کيفيت
پايان دادن به پرونده سازی عليه معلمان، 
بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی معلمان 

 . دربند
و باالخره در رابطه با شيوع کرونا، ايجاد شرايط 

آموزان از جمله استفاده  امن برای معلمان و دانش
از واکسن معتبر و مورد تاييد سازمان بهداشت 
جهانی، واکسيناسيون رايگان، در اختيار 
قراردادن امکانات بهداشتی مانند ماسک و مواد 
ضدعفونی به صورت رايگان، در اختيار 
قراردادن رايگان وسايل آموزشی مجازی از 

چنين  در اين روز هم.  شاهد اعتراض معلمان بود
تعدادی معلم از شهرهای ديگر برای شرکت در 

روز شنبه .  تجمع اعتراضی به تهران آمده بودند
شهريور معلمان شاغل و بازنشسته در  ٢٧

های فارس، البرز، کهکيلويه و بويراحمد،  استان
اصفهان، خوزستان و ايالم در برابر ادارات 
آموزش و پرورش دست به تجمع اعتراضی 

 .زدند
در پی اين تجمعات اعتراضی که از شهريور ماه 

شهريور  ٢٨آغاز شده بود، روز يکشنبه 
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل"

ای خطاب به معلمان،  با انتشار اطالعيه"  ايران
شان، ضمن حمايت از  های آموزان و خانواده دانش

های گذشته  اعتراضات معلمان در روزها و هفته
های   سلسله  برنامه"اعالم کرد که به زودی 

اعتراضی  را در دستور کار قرار داده و 
فراخوان تجمع سراسری وهماهنگی را اعالم 

های برحق  خواهد نمود و تا رسيدن به خواست
اجرای نظام  : آموزان از جمله فرهنگيان و دانش

سازی حقوق  بندی، اجرای نظام همسان رتبه
کارت و اينترنت  ی گوشی، سيم بازنشستگان، تهيه

ی معلمان و دانش آموزان  رايگان برای همه
با حضور در مدرسه و خودداری از کشور، 

رفتن به کالس درس و تدريس درفضای مجازی 
، به ياری ی شاد و خودداری از فعاليت در سامانه

شما جنبش سراسری فرهنگيان را ادامه خواهيم 
 ".داد

های  چنين با اعالم اسامی تشکل اين شورا هم
باشند، از  صنفی معلمان که عضو اين شورا می

ديگر معلمان خواست تا نظرات و پيشنهادات 
های صنفی در ميان گذاشته،  خود را با اين تشکل

های صنفی  ها در ارتباط باشند و به تشکل با آن
 .معلمان بپيوندند

ای به مناسبت سال تحصيلی  چنين بيانيه شورا هم
جديد خطاب به مردم و فرهنگيان کشور منتشر 

های معلمان کشور  کرد و بار ديگر برخواست
در اين بيانيه به دولت جمهوری .  تاکيد کرد

اسالمی اعالم شد در صورتی که تا پايان 
های معلمان برآورده نشود،  شهريور خواست

 .معلمان دست به اعتراض خواهند زد
فراخوانی برای تجمع در روز "  شورا"در ادامه 

در اين فراخوان .  مهرماه منتشر کرد ٣شنبه 
حقوق  و دستمزد فرهنگيان "اعالم نمود "  شورا"

کننده هزينه يک زندگی شرافتمندانه نيست،  تامين
ی  ها توانايی پرداخت شهريه چنين خانواده هم

مدارس، فراهم کردن وسايل و ابزار آموزش 
مجازی را ندارند، و تدريس مجازی بسيار 
ناکارآمد بوده و تامين کننده اهداف آموزشی و 

، از تمامی معلمان شاغل و "پرورشی نيست
مهر دست  ٣بازنشسته خواست تا در روز شنبه 

 .به تجمع اعتراضی سراسری بزنند

 هايی مهم به جلو در اعتراضات معلمان گام

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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٣از صفحه   

 هايی مهم به جلو در اعتراضات معلمان گام

درصد حقوق اعضای هيات علمی است، اما 
های مطرح شده تمامی معلمان از جمله  خواست

بازنشستگان آموزش و پرورش و نيز 
ها را نيز در نظر گرفته  آموزان و اوليای آن دانش

 .و اين يک موضوع بسيار مهم است
بندی نه فقط برای  برای نمونه خواست رتبه

معلمان رسمی که برای تمامی معلمان از جمله 
" غيرانتقاعی"معلمان خريد خدمت و  مدارس 

اکنون معلمان خريد خدمتی  هم.  مطرح شده است
ها به زحمت به يک ميليون  هستند که دريافتی آن
معلمان مدارس بخش .  رسد تومان در ماه می

غير  خصوصی نيز وضعيت بهتری ندارند و به
از معلمانی که در معدود مدارس خصوصی 

کنند،  های نجومی تدريس می خاص با شهريه
به رغم "  غيرانتفاعی"عموم معلمان مدارس 

داشتن مدارک تحصيلی باال دستمزدهايی بسيار 
 .کنند ناچيز دريافت می

چنين موضوع کارنامه  در قطعنامه پايانی هم
با (سبزها و امنيت شغلی معلمان غيررسمی 

طرح موضوع .  مطرح شده است)  عناوين مختلف
همسان سازی واقعی حقوق بازنشستگان براساس 

ست که  قانون خدمات کشوری نيز موضوع مهمی
برای معلمان بازنشسته اهميت بسزايی دارد که 

سازی ناقص قبلی به  در جريان همسان
سازی  موضوع همسان.  شان نرسيدند های خواست

ها نيز يک موضوع مهم ديگر است،  دائمی حقوق
درصد شاغالن  ٩٠که حقوق بازنشستگان بايد  اين
شان باشد و ساالنه به حقوق بازنشستگان  رديف هم

 .براين مبنا افزوده شود
حق تحصيل رايگان، آموزش با کيفيت و ايجاد 
شرايط امن برای درگير نشدن معلمان و کودکان 
به ويروس کرونا نيز مساله همگان است، هم 

آموزان و هم بويژه والدين  معلمان، هم دانش
شورای سازماندهی "اطالعيه .  آموزان دانش

در حمايت از "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت
تحصيل رايگان "های معلمان با تاکيد بر  خواست

بيان روشن اين "  حق مسلم کودکان ماست
"های همگانی است خواست شورای سازماندهی . 

در اطالعيه "  اعتراضات کارگران پيمانی نفت
خود جدا از حق تحصيل رايگان که برای 
فرزندان طبقه کارگر بسيار مهم است، بر 
ضرورت تامين رايگان وسايل مورد نياز برای 

 .آموزش مجازی و واکسيناسيون تاکيد کرد
در پی اعتراضات معلمان و روند رو به رشد آن، 

های هميشگی به  مقامات دولتی بار ديگر با حيله
ميدان آمده و با وعده وعيد تالش کردند تا حداقل 
در ميان معلمان شکاف انداخته و ترديد و دودلی 

قاليباف رئيس مجلس اسالمی .  را غالب سازند
بندی در دستور کار  ی رتبه وعده داد که اليحه

هفته آينده مجلس قرار خواهد گرفت و ابراهيم 
بندی  رئيسی نيز در روز اول مهر از اليحه رتبه

طور که گفته شد، معلمان  اما همان.  سخن گفت
معلمان .  بار به وعده بسنده نخواهند کرد اين
خوبی  معلمان به.  خواهند بار عمل می اين

اند که تنها با اعتصاب و اعتراض در کف  دريافته
توانند حاکميت را مجبور به پذيرش  خيابان می

 .شان کنند های خواست
سياست واقعی دولت را رحيم زارع نماينده 
مجلس و سخنگوی کميسيون تلفيق بودجه 

وگو با  او در گفت.  روشنی بر زبان آورد به
"خبرنگار صداوسيما گفت های مالی  پيش بينی: 

بندی معلمان حاکی از  صورت گرفته درباره رتبه
اين است که برای اجرايی کردن اين اليحه حدود 

هزار ميليارد تومان اعتبار مالی نياز است که  ۶٠
بينی دولت از اعتبارات مورد نياز بيش  البته پيش

در صورت قرار گرفتن با اين حال  .از اينها است
اليحه رتبه بندی در دستور کار جلسات آتی 
مجلس و تصويب احتمالی آن، اجرای اين اليحه 

"!! به احتمال زياد به سال آينده موکول خواهد شد
. و البته کسی هم از سال آينده خبر ندارد

طور که قانون خدمات کشوری و بسياری  همان
از جمله (ای  از قوانين ديگر که در محدوده

به نفع کارگران و )  افزايش دستمزد و يا حقوق
وقت  رغم تصويب هيچ زحمتکشان بودند به

دانند که  اين را امروز همگان می.  اجرايی نشدند
های  در جمهوری اسالمی برای سرکوب و ارگان

مرتبط با آن، برای تبليغ خرافات و مذهب و 
خور مرتبط با آن همواره پول و  های مفت ارگان

اما وقتی که صحبت از افزايش .  بودجه هست
شود يا بهانه اين  حقوق و مستمری و دستمزد می

که افزايش  است که کسری بودجه داريم يا اين
 !! شود حقوق به افزايش تورم منجر می

دستورالعمل ساماندهی نيروی انسانی برای سال 
وزارت آموزش و  ١۴٠٠  –  ١۴٠١تحصيلی 

پرورش يک نمونه کامال روشن ديگر از 
های حاکم بر جمهوری اسالمی برای سال  سياست

" دستورالعمل"در اين .  تحصيلی پيشارو است
کنند که برای  مقامات وزارتخانه مشخص می

جای استخدام معلم جديد از جمله  کمبود معلم به
خواهند با فشار آوردن بر  کارنامه سبزها، می

معلمان و معاونين مدارس و نيز افزايش تراکم 
مشکل   –هم در شرايط کرونايی  آن  –ها  کالس

 !!! کمبود معلم را جبران کنند

آموزان را  هم اکنون مدارس دولتی اولياء دانش
مجبور به پرداخت شهريه تحت عناوين مختلف 

کنند، به اين دليل روشن که وزارتخانه بودجه  می
کند و  های مدرسه را تامين نمی هيچ کدام از هزينه

های جاری را تامين  مدرسه بايد خودش هزينه
کند، آن وقت مقامات وزارتخانه با وقاحت 

گويند مدارس دولتی حق گرفتن شهريه را  می
ندارند، اما اين شهريه را با هزار اسم ديگر از 

 .گيرند والدين می
ست دولتی که حاضر به تامين کاغذ امتحان  بديهی

و گچ و آب و برق مدرسه نيست، دولتی که 
حاضر به استخدام معلم نيست و معلمان خريد 
خدمتی مجبورند تقريبا مجانی در مدارس درس 

 ۶٠طريق اولی حاضر نخواهد بود  بدهند، به
بندی معلمان بکند  هزار ميليارد تومان هزينه رتبه

دولتی !!  سازی بازنشستگان بماند و تازه همسان
های خود را با  که هم اکنون نيز نيمی از هزينه

چاپ اسکناس و يا فروش اوراق قرضه تامين 
ی راغفر  گفته اما همين دولت به.  کرده است

اقتصاددان حامی جمهوری اسالمی که در نشست 
حضور داشت، "  اقتصاددانان"ابراهيم رئيسی با 
شرکت بزرگ به قول او  ٢٠حاضر نيست از 

سود  ٩٩که تنها در سال "  رانتی"و "  خصولتی"
هزار ميليارد تومان  ٢۵٠ها بالغ بر  خالص آن

وگوی وی با خبرگزاری  گفت(بوده ماليات بگيرد 
پولی که با آن ).  مهر ٣دولتی ايلنا در روز شنبه 

بندی را اجرا کرد و هم  توان هم رتبه می
سازی را، هم بودجه مدارس را تامين کرد  همسان

و هم تبلت و اينترنت رايگان را و تازه اضافه هم 
 .آيد می

ای در جمهوری  مساله اين است که هيچ اراده
داری حاکم،  اسالمی، دولت حافظ نظم سرمايه

برای حل معضالت معيشتی معلمان، 
بازنشستگان، کارگران و ديگر اقشار زحمتکش 
جامعه وجود ندارد و اگر هم زمانی مجبور 

سازی را  شود به صورت ناقص مثال همسان می
خاطر زور طرف مقابل يعنی معلمان  اجرا کند، به

بار معيشتی  وضعيت فاجعه.  و بازنشستگان است
گر اين  خوبی بيان های جامعه به درصدی ٩٩

مساله است، وضعيتی که جمهوری اسالمی و 
 .داری حاکم عامل آن هستند نظام سرمايه

تنها مبارزه و اتحاد معلمان، مبارزه و اتحاد و 
تواند اين  همبستگی کارگران و زحمتکشان می

داران و  چرخه را که هم اکنون به نفع سرمايه
مقامات دزد و فاسد حکومتی در چرخش است به 
نفع کارگران، بازنشستگان، معلمان و ديگر 
زحمتکشان جامعه به حرکت درآورد و با توجه 

توان گفت که  اندازهای موجود، می به تمامی چشم
بدون هيچ ترديدی مبارزات معلمان و ديگر 

 .زحمتکشان جامعه تشديد خواهد شد
 

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و

قيام مسلحانه برانداخت   
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 زنان در جمهوری اسالمی ايران و افغانستان طالبانی
بوده باشد، اما "  استثنائاتی"اذعان کند که شايد 

. دهد توضيحی نمی"  استثنائات"درباره اين 
واکنشی که همواره هنگام درز چنين خبرهايی از 

شود، يعنی  سوی سران جمهوری اسالمی ديده می
تفاوت اين دو .  کاری و تکذيب دغلکاری و پنهان

 –نوع برخورد،  از شرايط متفاوت اجتماعی 
شود و نه از  سياسی ايران و افغانستان ناشی می

چنان که عملکرد .  ماهيت واقعی اين دو رژيم
ستيزی در بيش  سران جمهوری اسالمی در زن

 .از چهل دهه گذشته تأييدی است بر اين ادعا
های مديريتی  تالش برای برکناری زنان از پست

و حتا مشاغل زنان در شهرداری به پس از 
انتصاب رياست عليرضا زاکانی به سمت 

بنا به .  شهردار تهران محدود نبوده و نيست
مدير شهرداری  ٧٠٠، از ٩٩آمارهای بهمن 

درصد در  ٨تر از  زن، يعنی کم ۵٣تهران تنها 
رقمی که در دوران .  اند های مديريتی بوده سمت

، تنها ٩۶تا  ٨۴های  قاليباف، يعنی در فاصله سال
، ٩٣از آن گذشته، در تير .  درصد بوده است ١

خبری مبنی بر اخراج تعدادی از کارمندان زن 
شهرداری شاغل به عنوان مسئول دفتر، اپراتور، 

همان زمان هم .  منشی و تايپيست منتشر شد
الملل  ای مرکز ارتباطات و بين معاون رسانه

شهرداری ضمن تأييد خبر، علت تصميم را 
اعالم کرد چرا که "  ها راحتی و رفاه حال خانم"
بر و  گری و مسئول دفتری زمان کارهای منشی"

دخت  با وجود اين، شهين."  طوالنی است
موالوردی، معاون وقت امور زنان و خانواده 

در حال "و "  تأييد نشده"روحانی،  اين خبر را 
" پيگيری از سوی معاونت امور زنان و خانواده

پس از آن، سرنوشت اين خبر و .  اعالم کرد
ها  کارمندان زن شهرداری تهران از سوی رسانه

. پيگيری نشد و پرده فراموشی بر آن کشيده شد
باز هم اين امر محدود به شهرداری تهران 

برای نمونه، يکی از اعضای شورای .  نيست
ای  شهر مشهد نيز در اواخر تير ماه در مصاحبه

بنده مخالف کاری هستم که با زندگی و "  گفت، 
زنان در ...  نقش زنان در خانواده منافات دارد

خانه بايد به تربيت فرزندان بپردازند و آرامش 
خانواده را تامين کنند نه آنکه دنبال کاری باشند، 
که توانی برايشان جهت انجام کار خانه باقی 

 ."نماند
های  البته بديهی است که حضور زنان در پست

مديريتی به تنهايی در رژيمی همچون جمهوری 
اسالمی به معنای احقاق حقوق زنان يا نمايندگی 

در .  مطالبات زنان در رژيم نبايستی تلقی شود
، برخی از زنان شهرداری عليه ٩٣همان سال 

اعتراضات به برکناری زنان به ميدان آمدند و 
شأن و منزلت زنان در شهرداری "مدعی شدند 

" حفظ"، هرچند درباره "شود تهران حفظ می
مشاغل زنان در شهرداری سخنی نگفتند؛ يا تنها 
عضو زن شورای شهر اصفهان در شهريور 

و "  اشتغال"درباره سؤاالت مربوط به  ١۴٠٠
های اجتماعی و  بحران"و "  توانمندسازی زنان"

کار را در  راه"  شناسی آسيب"و "  فرهنگی
اين زن !  يابد زنان می"  هويت و خودباوری"

های زنان در  مزدور رژيم چشم بر تمام تالش
ستيزانه رژيم که با تمام  های زن مقابله با سياست

های کار و  کوشد زنان را از عرصه توان می
اشتغال و اجتماع و تحصيل به خانه براند، 

بندد، چشم بر حضور چشمگير زنان در  می
عرصه مبارزه برای تحقق مطالبات زنانه و 

ضعف زنان در "بندد، و از  عمومی می
 .شرمی زهی بی. گويد سخن می" خودباوری

در چارچوب "  رعايت حقوق زنان"طالبان از 
گويد، يعنی همان  شريعت اسالم سخن می

حقوقی و تبعيض جنسيتی که سران جمهوری  بی
گرا، با  طلب و اصول اسالمی، زن و مرد، اصالح

اخيراً يکی .  آورند هايی ديگر بر زبان می عبارت
های معاون امور زنان و خانواده  کابينه  از گفته

او در .  زد شده است رئيسی، انسيه خزعلی، زبان
"گويد ای می مصاحبه تواند  تساوی می: 

هر کسی بايد در جای .  زننده به زنان باشد ضربه
با .  خودش قرار بگيرد نسبت به نيازها و طبيعتش

توانيم اين کار را انجام  گفتمان انقالب اسالمی می
مگر اولين بار است که يکی از سران ."  دهيم

جمهوری اسالمی از تبعيض و نابرابری جنسيتی 
کند، آن هم در لفافه دلسوزی برای  دفاع می

؟ تمام دست اندرکاران رژيم، از "منافع زنان"
ای گرفته تا  باالترين رأس هرم، يعنی خامنه

تمامی آخوندهای مرتجع و مسئوالن دولتی و 
اند  هايی کرده حکومتی بارها و بارها چنين لفاظی

اند به اجرا  و در عمل نيز تا جايی که توانسته
معصومه ابتکار، معاون :  يک نمونه.  اند درآورده

، ١۴٠٠روحانی در امور زنان و خانواده در تير 
در شرح فتوحات کابينه روحانی در عرصه 

"گفته است"  رعايت حقوق زنان" تالش کرديم : 
های  تعريف ما از عدالت جنسيتی هم با واقعيت

کف جامعه و هم با فرهنگ بومی منطبق و هم 
بر همين .  رويکرد عدالت محور داشته باشد

های عدالت جنسيتی کاری ايرانی  اساس شاخص
های  و اسالمی است که با وجود مقابله و مخالفت
با "  .فراوان، در ستاد زن و خانواده تصويب شد

های خزعلی و ابتکار،  حذف حشو زوائد گفته
در "  رعايت حقوق زنان"رسيم به همان  می

 .امارت اسالمی طالبانی
کمپينی بود در افغانستان برای "  نامم کجاست؟"

در ايران .  ثبت نام مادران در شناسنامه فرزندان
هر چند از پيش از سلطه جمهوری اسالمی نام 

شد، اما در کارت ملی،  مادر در شناسنامه ثبت می
ابتکار در دوران .  ثبت نام مادر متوقف شد

" تالش فراوان"تصدی خود مدعی شد که با 
توانسته ثبت نام مادر در کارت ملی را به کرسی 

"مدعی شد ٩٩بنشاند و در اسفند  در حال : 
حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال 

را برای درج نام مادران "  موافقت اوليه خود
، روابط ١۴٠٠شهريور  ٢در .  اند اعالم کرده

"عمومی سازمان ثبت احوال کشور گفت ابتدا : 
درج نام مادر بر کارت ملی در  آيين نامه بايد

هيات وزيران تدوين و به تصويب برسد سپس 
کارگروهی تشکيل شود تا شيوه نامه و 

يعنی "  .های آن را نوشته و ابالغ کند دستورالعمل

اند،  تازه اول کار است تا حقی را که زنان داشته
 !دوباره کسب کنند

اکنون رقابت ميان طالبان افغانستان و جمهوری 
اسالمی ايران در اجرای قوانين شرع اسالمی 
کار را به جايی کشانده است که حتا از دادن 

آموزان به مادران خودداری  کارنامه دانش
شهريور  ٢٢در "  شرق"روزنامه .  شود می

از بخشنامه جديد آموزش و پرورش خبر  ١۴٠٠
داد که طبق آن مدارس از ارديبهشت امسال از 

. اند شده"  منع"دادن پرونده تحصيلی به مادران 
اند  برخی زنان نيز از دريافت پيامکی خبر داده

ضمن احترام به همه : "که در آن نوشته شده است
مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر يا جد 

خبری که در پی ."  پدری داده خواهد شد
های اجتماعی، از  های زنان در رسانه واکنش

سوی يکی از مقامات آموزش و پرورش تکذيب 
نسبت داده شد که گويا "  خاصی"شد و به موارد 

پدر و مادر اختالفی دارند يا مادر از حضانت 
زنان نه .  تنها کارنامه نيست!  کودک محروم است

تنها از حق حضانت يا سرپرستی کودک 
محرومند، بلکه در امور جزئی مانند بيمه، افتتاح 

کارت تلفن همراه،  حساب بانکی، خريدن سيم
دريافت گذرنامه يا دادن اجازه درمان و عمل 

اين همه .  حقی ندارند"  ضمن احترام"جراحی نيز 
در حالی است که سران رژيم مزخرفاتی درباره 

" جايگاه آسمانی مادر"و "  نقش زن در خانواده"
بهشت زير پای "ای چون  های نسيه و وعده
کنند، اما حتا در همين  سر هم می"  مادران

های تحميلی نيز بارها و بارها تحقيرشان  نقش
در نظام خانوادگی "  مادران"کنند، چرا که  می

 .حق مساوی ندارند" پدران"اسالمی با 
آيا يافتن تشابه ميان رژيم طالبان و جمهوری 

 اسالمی دشوار است؟
شهريور وزارت معارف طالبان با آن که  ٢٩

همواره پيش و پس از سلطه بر کابل مدعی بودند 
اجازه کار، آموزش و حضور در "که زنان 

های مدارس   ، آغاز کالس"جامعه را دارند
های  پسرانه را اعالم کردند، اما درباره کالس

باالتر از کالس ششم دختران حرفی نزدند؛ 
همچنين فقط از معلمان مرد خواستند که به 
مدارس بازگردند، چرا که در مورد آغاز روند 
آموزشی مدارس دخترانه هنوز تصميمی 

طالبان دردوره پيشين حاکميت خود .  اند نگرفته
گفت وقتی امنيت برقرار شود، مدارس  نيز می

. کنند که هرگز چنين نکردند دخترانه را باز می
مرداد، اعالم شد ثبت نام ورودی جديد  ١٧روز 

رشته نمايش برای دختران در تنها هنرستانی که 
در همان .  اين رشته را داشت، ممنوع است

زمان، وزير پيشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد 
های اجرا شده در ايران  نمايش: "اسالمی گفته بود

حسام حسينی، مدير کل .  است"  حيايی مروج بی
ارتباطات و رسانه حوزه هنری نيز کرونا را 

. معرفی کرد"  يک تنفس کوتاه...  فرصتی برای"
امری که يکی از فعاالن اين حوزه آن را نه 

گرفتن راه نفس بخشی از "بلکه "  ايجاد تنفس"
 .کند توصيف می" دختران جوان

اگر محدودسازی دسترسی دختران به برخی 
های دانشگاهی، اکنون به روندی عادی  رشته

 ستم و تبعيض بر پايه جنسيت ملغا بايد گردد
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۵از صفحه   

 زنان در جمهوری اسالمی ايران و افغانستان طالبانی

٧درصفحه   

تبديل شده است، جمهوری اسالمی هر سال، 
مسير ترک تحصيل، به ويژه برای دختران 

در .  را هموارتر از سال پيش کرده است
مورد گستره پديده ترک تحصيل آمار دقيقی 
وجود ندارد، آمار نقل شده از اين يا آن مقام 
نيز ضد و نقيض است، اما همه در يک 
مورد اشتراک نظر دارند و آن اين که ميزان 
ترک تحصيل در ميان دختران به ويژه در 

يکی .  های متوسطه بيش از پسران است دوره
از داليل ترک تحصيل در ميان دختران، 

بر اساس .  ازدواج در سنين کودکی است
 ٣١ازدواج  ٩٩اعالم مرکز آمار، در سال 

ثبت شده است  ١۴تا  ١٠دختر  ٣٧٩هزار و 
با افزايش  ٩٨که اين رقم در مقايسه با سال 

مسلما .  درصدی روبرو بوده است ١٠/    ۵
آمار ثبت شده رسمی با شناخت از وضعيت 

اجتماعی و فرهنگی با آمار   –اقتصادی 
ها  واقعی فاصله زيادی دارد و تعداد ازدواج

تر و باالتر از آن در  در اين سنين و حتا پايين
با .  ميان کودک دختران بسيار باالتر است

وجود اين، هم خزعلی، معاون امور زنان 
کابينه رئيسی، هم ساير سران رژيم و هم 

ستيزانه جمهوری  ستيزانه و کودک قوانين زن
يا به عبارت (همسری  اسالمی، پديده کودک

) تر، خشونت و تجاوز جنسی به کودک دقيق
ای پسنديده و در چارچوب شريعت  را پديده

کند که در  خزعلی افتخار می.  دانند اسالم می
سالگی ازدواج کرده است و بر ترويج  ١۶

. ورزد ازدواج و تشکيل خانواده اصرار می
همين چند هفته پيش بود که گفته شد در 
شهری در افغانستان، طالبان از مردم 

ساله  ١٢خواسته است، هر کس دختر باالی 
دارد بر در خانه خود عالمتی بگذارد تا 
بتوانند آنان را به زور به ازدواج خود 

 .درآورند
در قاموس سران "  خانواده"و "  زن"

. پذيرند ی جدايی نا جمهوری اسالمی دو واژه
گويا زن به جز در چارچوب خانواده هويت 

خانواده؟ همان .  و جايگاه ديگری ندارد
کانونی که با ترويج فرهنگ دينی و 
مردساالرانه و با تصويب قوانين ضد زن 
برای بسياری از زنان به جهنمی تحمل 

 . ناپذير بدل گشته است
 ٩۶به گزارش مرکز آمار ايران، بيش از 

درصد از موارد همسرآزاری مربوط به 
هزار  ٨٠بنا به اين آمار از .  زنان بوده است

مورد معاينه جسمانی توسط پزشکی  ١٨٧و 
هزار و  ٧٧، سهم زنان ٩٩قانونی طی سال 

اين مواردی است که .  مورد بوده است ٩۶
خشونت خانگی عليه زنان در پزشکی 

دانيم که  همه می.  قانونی به ثبت رسيده است
های خانگی اصوال  تعداد بااليی از خشونت

از آن گذشته خشونت .  شوند گزارش نمی

خانگی تنها به ضرب و شتم جسمی محدود 
نيست و در ايران نزد اکثريت بزرگی از 

ی  مردم، خشونت روانی و جنسی در زمره
همچنين برای .  شود خشونت خانگی تلقی نمی

درک دامنه واقعی خشونت خانگی رايج در 
های ناموسی  جامعه بايستی بر اين آمار، قتل

ها و فشارهايی را افزود که  و نيز محروميت
به خودکشی و خودسوزی زنان و دختران 

 .شوند منجر می
 ٩٩با وجود اين، معصومه ابتکار در بهمن 

"شود مدعی می در جامعه ما خشونت : 
خانگی و اجتماعی عليه زنان آمار بااليی 
ندارد و در مقايسه با ساير کشورها ايران 

اندکی از خشونت ."  وضعيت بهتری دارد
خانگی گفته شد، اما در مورد آزار و 
خشونت خيابانی که اکثريت زنان ايران آن 

های آماری  کنند، دانسته را روزانه تجربه می
بسيار ناچيز است، چرا که رژيم اصوالً به 

اعتناست و خود با تحقير  ها بی اين خشونت
زنان به اشکال گوناگون در اماکن عمومی و 
تبليغات و قوانين و عملکرد نيروهای 

 . ها است سرکوبش مروج اين گونه خشونت
 ٨٠، بيش از ٩٩ای در سال  طبق مطالعه

درصد زنان در زندگی خود حداقل يک بار 
در ميان اين .  اند با آزار خيابانی روبرو بوده

درصد توسط  ٩٢ها،  آزارها و خشونت
درصد مزاحمت  ٩٠های شخصی،  اتومبيل

درصد  ۶٣درصد آزار لمسی و  ٧۵کالمی، 
به .  دهند آزار لمسی در وسايل نقليه رخ می

اين ترتيب اماکن عمومی نيز به جز خانواده 
های سلب امنيت روانی و  به يکی از مکان

آزارهايی که هيچ .  اند جسمی زنان تبديل شده
عواقب قانونی و مجازاتی در پی ندارند و به 
کاهش مشارکت اجتماعی و حضور زنان در 

 . شود شهرها منجر می
ها در  ، موضوع اسيدپاشی٩٣در مهر 

های برجسته اين  اصفهان يکی از نمونه
آزارها بود که پرونده يا مسکوت ماند يا 

البته در همان زمان نيز برخی .  مختومه شد
اند  هايی دريافت کرده گفتند پيامک زنان می

روی صورت بدحجابان "مبنی بر آن که 
بسياری نيز معتقد ."  شود اسيد پاشيده می

آمران "بودند که در اين موضوع پای اوباش 
سال گذشته امام .  در ميان است"  به معروف

جمعه اصفهان در ديدار با مسئوالن نيروی 
"انتظامی گفته بود فضا برای بدحجابان : 

: يا امام جمعه بجنورد گفته بود."  ناامن شود
بدحجابی يک ويروس خطرناک است و بايد "

چند ."  ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند
روز پيش نيز امام جمعه موقت ورامين باز 
از نيروی انتظامی و فرماندار و رئيس 

"شورای تأمين درخواست کرد در اين : 
تر  چقدر جدی."  تر عمل کنند حوزه جدی

خمينی چند روز پس از به !  معلوم نيست
قدرت رسيدن دستور رعايت حجاب اسالمی 

هرچند وی ابتدا در پی .  را صادر کرد
نشينی کرد  مقاومت و اعتراضات زنان عقب
اللهی و با  اما به تدريج به مدد اوباش حزب

حمله و ضرب و شتم زنان و به همراه 
های متعدد  ها و بخشنامه تصويب دستورالعمل

تالش شد زنان در حجاب اجباری مطلوب 
حجابی که در نهايت با اجرای .  پوشانده شوند

رحمانه  ی سرکوب بی پروژه جنايتکارانه
خواه و کمونيست و به مدد  های آزادی سازمان

سلطه جو رعب و هراس به زنان تحميل شد، 
در ادامه .  اما نه آن حجاب مطلوب رژيم

مقاومت زنان، آن حجاب اوليه هم به نيمه 
حجابی بدل گشت که سران رژيم بر آن 

 ۴٢نام نهادند و اکنون پس از "  بدحجابی"
سال به رغم توسل به زندان و جريمه و 

های ارشاد و آمران به معروف  شالق و گشت
هنوز که هنوز است به حجاب مطلوب رژيم 

 .بدل نگشته است
آيا مقايسه رژيم طالبان در زمينه حق پوشش 
زنان با جمهوری اسالمی، قياسی نامربوط 

 است؟
طالبان در مدت کوتاهی که به قدرت رسيده 

نشين کرده  است، اکثريت زنان شاغل را خانه
ها که  است و تنها به معدودی از آن

جايگزينی نداشتند، اجازه حضور در محل 
جمهوری اسالمی نيز از .  کار را داده است

نشينی زنان را  ها، تالش برای خانه اولين ماه
آغاز کرد از ترويج بازنشستگی زودهنگام، 
ارائه مشوق به مادران باردار، کم کردن 
ساعت کار تا ممنوعيت و محدويت در برخی 

 .مشاغل و امور استخدامی
همواره ميزان مشارکت اقتصادی زنان در 

تر از ميزان  آمارهای رسمی بسيار اندک
 ٩٩برای نمونه در زمستان .  واقعی است

، ميزان کل ٩٨نسبت به مدت مشابه در سال 
درصد کاهش  ۴٠/    ٩مشارکت اقتصادی 

درصد اين کاهش مربوط  ٩٩داشته است که 
بنا به آمار، نرخ بيکاری .  به زنان بوده است

سال در بهار امسال  ٣۵تا  ١٨زنان بين 
 ٣/    ۵با رشد  ٩٩نسبت به بهار سال 

در .  درصد رسيده است ٢٧/    ٨درصدی به 
همين بازه زمانی سهم بيکاری زنان 

 ٧١التحصيل از تعداد کل بيکاران  فارغ
ها نيز از وجود  رسانه.  درصد بوده است

ميليون زن کارگر زيرزمينی در  ٣حداقل 
زنانی که بدون بيمه و .  دهند ايران خبر می

بازنشستگی و ساير مزايای قانونی با حداقل 
دستمزد در شرايط نامطلوب و بدون امنيت 
شغلی، روياروی با آزارهای جنسی و روانی 

به اين ترتيب بر اساس نياز .  ناچار به کارند
بازار کار به نيروی کار ارزان، زنان بدون 

داران قرار  پشتوانه قانونی در اختيار سرمايه
شوند تا به شديدترين وجه مورد  داده می
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استثمار قرار گيرند و دولت نيز گريبان خود 
را از هر گونه تعهد مالی يا حمايت قانونی در 

آن هم در .  رهاند برابر اين نيروی کار ارزان می
کند  شرايطی که گرانی و تورم در جامعه بيداد می

و اکثريت بزرگی از مردم زير خط فقر زندگی 
 . کنند می

تشکيل "با وجود اين، رژيم از تالش برای 
. فروگذار نيست"  افزايش جمعيت"و "  خانواده

خزعلی در بخشی از سخنانش از طرح دورکاری 
کند، چرا که هم  زنان در دوران کرونا تعريف می

برای دولت از نظر اقتصادی و هم برای 
از نظر معنوی و تربيت فرزندان به "ها  خانواده
 .است" صرفه

هايی است که دو  تفکيک جنسيتی از ديگر سياست
عالوه انتشار .  رژيم در آن اشتراک دارند

تصاويری مبنی بر کشيدن پرده ميان زنان و 
مردان دانشجو، يکی از اعضای ارشد طالبان در 

"ها  گفته است مورد دانشگاه مشخص نيست : 
شوند يا خير، اما  های زنانه و مردانه می دانشگاه

. توانند با هم کار کنند در حکومت زن و مرد نمی
اين مشابه ."  بيمارستان زنان نيز جدا خواهد شد

هايی است که جمهوری اسالمی در  همان تالش
اش تالش کرده  دهه گذشته برای تحقق ۴بيش از 

ها را  ها اين تالش ها و مقاومت است، اما واقعيت
ای که احتماالً  تجربه.  به شکست کشانده است

 .پيشاروی طالبان نيز قرار خواهد گرفت
تشابهات بين جمهوری اسالمی ايران و امارت 
اسالمی طالبان بسی بيش از آن است که در اين 

با وجود اين مسئوالن رژيم از .  مقاله بگنجد
مقايسه طالبان و جمهوری اسالمی در ميان مردم 

 !اند به ظاهر در شگفت
با شروع اعتراضات زنان در افغانستان، زنان 
ايران نيز به دليل تجربه زيستی خود تحت احکام 
شرعی در جمهوری اسالمی با اعتراضات زنان 

سران .  در افغانستان همدلی و همراهی کردند
رژيم هم که در اعتراضات مردم ايران و به ويژه 
زنان عليه طالبان، انعکاسی از اعتراض عليه 

ديدند، در برابر اعتراضات مردم و  خود را می
زنان بسيار سريع واکنش نشان دادند و به 

 .سرکوب و دستگيری معترضان روی آوردند
اما همان گونه که زنان افغانستان حتا تحت سلطه 

چون طالبان دست از  رژيم ددخو و جنايتکاری هم
مبارزه و اعتراض برنداشتند، زنان ايران نيز در 

های گذشته از احقاق حقوق خود پای پس  دهه
اند و حتا در مبارزات عمومی و سراسری  ننهاده
داليل زيادی .  اند دار مبارزه بوده دار و ميان ميدان

برای برقراری يک همبستگی مستحکم و پايدار 
همچنين .  ميان زنان ايران و افغانستان وجود دارد

توان از  های مبارزاتی فراوانی که می درس
ها به مقابله با  يکديگر آموخت و به مدد آن

هايی رفت که درصددند تا سرنوشتی تيره و  رژيم
باشد روزی که .  تار را برای زنان رقم بزنند

زنان اين دو کشور دوشادوش يکديگر در 
ای آزاد و رها از حکومت دينی پيروزی  جامعه

 .خود بر ارتجاع و تباهی را جشن بگيرند
 
 

خيره سری و دهن کجی يک عنصر جالد و 
آدمکش نسبت به مفاهيم آزادی و عدالت و 

 .صلح و امنيت است
ابراهيم رئيسی عالوه بر عدالت و آزادی، از 
خشونت، فقر، بيکاری، فساد اخالقی و 
اقتصادی، جنگ های منطقه ای و بی توجهی 
. جهانيان به اصول عقالنيت هم سخن گفت

سخنان او عليه خشونت، وقتی خودش مظهر 
خشونت در ايران است، بيان سخنان او در 
مورد فقر و بيکاری و فساد اخالقی در مجمع 
عمومی سازمان ملل، آنهم در شرايطی که 
فقر و بيکاری و اختالس و فساد اخالقی و 
اقتصادی در جمهوری اسالمی بيداد می کند، 
سخن گفتن او از ويرانی جنگ های منطقه 
ای، وقتی نظام مورد نظرش يک پای ثابت 
ايجاد ترور و ناامنی و عدم امنيت در ايران 
و منطقه است، جملگی نمايش مضحکی از 
پيشبرد همان سياست ديپلماسی دروغ در 
عرصه داخلی و بين المللی است که اينبار 
مسئوليت انجام آن به ابراهيم رئيسی واگذار 

 . شده است
سال است که با فقر و فالکت  ۴٢مردم ايران 

و بی حقوقی زندگی می کنند، بيش از چهار 
دهه است که زير سرکوب و اختناق و انواع 
. بی حد و مرز خشونت دولتی له شده اند

زندانيان سياسی هر روزه با شکنجه و 
خشونت و بدرفتاری بازجويان و ماموران 

بر اساس آخرين سند .  حکومتی مواجه اند
 ٧٢سال گذشته  ١١عفو بين الملل فقط در 

نفر در زندان های جمهوری اسالمی زير 
. شکنجه و فشار و خشونت به قتل رسيده اند

ياسر منگوری، شاهين ناصری و امير حسين 
حاتمی، آخرين قربانيان اعمال خشونت 
ماموران جمهوری اسالمی در روزها اخير 

ياسر منگوری دو ماه پس از .  بوده اند
دستگيری، اواخر شهريور زير شکنجه کشته 

شاهين ناصری از شاهدان شکنجه وحيد .  شد
 ٣٠افکاری، پس از چندين سال حبس، در 

شهريور، درست در روزی که ابراهيم 
رئيسی برای نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل از خشونت حرف می زد، در زندان 
فشافويه بر اثر شکنجه و اعمال خشونت به 

 ٢٢امير حسين حاتمی، جوان .  قتل رسيد
ساله ای که هفته پيش دستگير شده بود، تنها 
چند روز پس از بازداشت روز شنبه سوم 
مهر در زندان فشافويه تهران بزرگ 
درنتيجه خشونت و شکنجه ماموران 

موارد فوق .  جمهوری اسالمی جان باخت
نمونه هايی از نوک کوه يخ اعمال شکنجه و 
خشونت در جمهوری اسالمی است که 
مسئوالن اين رژيم با اتکا به ديپلماسی دروغ 

خشونتی که طی .  همواره تکذيب کرده اند
سال در زندان های جمهوری اسالمی  ۴٢

 . تکرار شده و همچنان ادامه دارد
الگوی امنيت سازی جمهوری اسالمی ايران 
مبتنی بر شکل دهی به مکانيسم های درون 
منطقه ای با محوريت ديپلماسی و بدون 
مداخله خارجی، از جمله فرازهای ديگری 
از سخنرانی مجازی ابراهيم رئيسی در هفتاد 
و ششمين نشست ساالنه مجمع عمومی 
سازمان ملل بود، که زوايای ديگری از 
دپيلماسی نيرنگ و فريب را بر مردم ايران 

 . و جهان آشکارتر ساخت
با دخالت هايی که جمهوری اسالمی در دهه 
های گذشته از طريق صدور تروريسم، 
تقويت گروه های مرتجع اسالمی در سوريه 
و يمن و عراق و لبنان داشته است، اکنون به 
جز مزدوران داخلی و منطقه ای اين رژيم، 
کمتر کسی است که به اينگونه شعارهای 
توخالی و سراپا جعلی مسئوالن جمهوری 

هر ساله ميلياردها .  اسالمی باور داشته باشد
دالر حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان 
ايران توسط جمهوری اسالمی برای کمک 
به گروه های اسالمی و تروريسی منطقه 

ميلياردها دالری که اگر .  هزينه شده است
برای ايجاد اشتغال، افزايش حقوق، بهداشت، 
درمان و نظام آموزشی کشور هزينه می شد، 
اکنون چنين فقر و فالکت و بيکاری 
روزافزونی نصيب توده های مردم ايران 

اکنون نظام بهداشتی ايران در مقابل .  نمی شد
 . کرونا  اينچنين درمانده و فلج نمی بود

اينکه مردم ايران از ديپلماسی دروغ و فريب 
جمهوری اسالمی عبور کرده اند، ترديدی 

خاصه دروضعيت پر تالطم .  در آن نيست
کنونی که يک دوران انقالبی جامعه را فرا 

در وضعيت کنونی بر بستر فقر .  گرفته است
و فالکتی که کارگران، زحمتکشان و عموم 
توده های مردم ايران در آن بسر می برند، 
در شرايطی که بحران های ناعالج از هر 
سو راه ادامه حيات را بر جمهوری اسالمی 
بسته اند، در دوران پر شور انقالبی کنونی 
که مردم ايران بيش از هر زمان ديگری به 
ضرورت سرنگونی انقالبی جمهوری 
اسالمی پای می فشارند، روشن است دوران 
پيشبرد ديپلماسی فريب ديگر بسر آمده و 
سنگر گرفتن پشت ديپلماسی دروغ هرگز 
کمکی به ابراهيم رئيسی و جمهوری اسالمی 

 .  نخواهد کرد

زنان در جمهوری اسالمی 
 ايران و افغانستان طالبانی

 ديپلماسی دروغ

زنده باد همبستگی 
 بين المللی کارگران 
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گونه که سرپرست وزارت آموزش و  اما آن
زمينه "  پروش اعالم کرده است، با اين راهکار 

فراهم خواهد "  حضور آرام، تدريجی و کم دغدغه
 چگونه؟ . شد

"گويد وی می ما سال تحصيلی را در سه مسير : 
راهبرد اول .  کنيم و سه راهبرد دنبال می

غيرحضوری است که از طريق مدرسه 
شود، تمهيد مقدمات  تلويزيونی ايران دنبال می

الزم برای آغاز به کار مدرسه تلويزيونی 
صورت  بخش بعد که به.  شده است انجام

شود آموزش از طريق  غيرحضوری دنبال می
های خوبی  ريزی شبکه شاد است و برنامه

 .شده است انجام
." راهبرد سوم هم راهبرد آموزش حضوری است

های اقليمی و  با توجه به تفاوت"در همين حال 
ها تصميم را به  وضعيت متفاوت کرونا در استان

ايم که به تائيد منطقه  شورای مدرسه واگذار کرده
وپرورش و ستادملی کرونا در منطقه  آموزش

 ."رسد می
ً بايد  با نظری اجمالی به اين راهکار قاعدتا
معلمان از پيش آگاهی الزم پيرامون اين طرح و 

که چنين نيست  درحالی.  اجرای آن را داشته باشند
و تنها يک هفته مانده به اول مهرماه، وزارت 

ای اجرای اين  وپرورش طی بخشنامه آموزش
 .طرح را به مدارس ابالغ کرده است

دومين نکته به استفاده از شبکه اجتماعی دانش  
کند که هيچ تغيير جدی در  آموزان ارتباط پيدا می

آن  نسبت به سال گذشته صورت نگرفته و موانع 
در مناطق وسيعی .  اند سال گذشته برطرف نشده

از ايران امکانات زير بنائی برای استفاده از اين 
کلی فاقد اينترنت هستند يا  شبکه وجود ندارد، يا به

آموز از داشتن موبايل و تبلت  ها دانش ميليون
اند و در برخی مناطق حتی در شهرها ،  محروم

 .  به خاطر سرعت پائين امکان تماس ممکن نيست
)  شاد(آموزی  مدير گروه شبکه اجتماعی دانش

"کند ادعا می هايی که به  با توجه به گزارش: 
دست ما رسيده، بخش زيادی از مشکالت شبکه 
شاد برطرف شده و اميدواريم از روز شنبه سوم 

برداری مخاطبان  مهرماه که شبکه شاد مورد بهره
گيرد، بهتر مشخص شود که اکنون  خود قرار می

 .چه مشکالت ديگری وجود دارد
حتی بخشی از اين ايرادات شبکه شاد که برای 

ها  دانش آموزان وجود دارد به زيرساخت آن
های موبايل  مثال گوشی عنوان به.  گردد برمی

را پشتيبانی  ۴gو  ٣g، ٢gمتنوع هستند و برخی 
کنند و همه يکسان نيستند و همين مساله  می
 ."تواند در استفاده از شاد مؤثر باشد می

بنابراين روشن است که برخی موانع به علت 
هاست که فعالً برطرف شدنی  فقدان زيرساخت

. نيست و برخی ديگر نياز به گزارش موانع دارد
نتيجه اين .  مانده است چيز به روال سابق باقی همه

آموزان چه بوده و چه خواهد  وضع برای دانش
 بود؟

 ٣وپرورش گفت  سال گذشته وزير آموزش
آموز درارتباط با شبکه شاد، از  ميليون دانش

بخش اعظم آن مربوط بود به .  تحصيل بازماندند
آيا .آموزانی که موبايل و تابلت نداشتند دانش

امسال اين امکانات در اختيار دانش آموزان 

قرارگرفته است؟ شايد تعداد محدودی از طريق 
شده  های مردمی،فراهم اصطالح کمک خيرين يا به

باشد که رقم بسيار ناچيزی است و بر طبق 
درصد موبايل و تابلت  ۴برآوردها حدود 

معاون پرورشی و فرهنگی .  موردنياز است
باره به همشهری  وپرورش دراين وزارت آموزش

"گفت ها کودکان يا نوجوانانی هستند  بيشتر آن: 
که يا به ابزار هوشمند مثل موبايل و تبلت 

کنند که  دسترسی ندارند يا در مناطقی زندگی می
 ." اينترنت در آنجا نيست
وپرورش و مسئول طرح  معاون وزير آموزش

هدايت در اين وزارتخانه دو روز پيش از آغاز 
از سه ميليون :  سال تحصيلی جديد گفت

شده که به ابزارهای ارتباطی  آموز شناسايی دانش
دسترسی نداشتند و درنتيجه از آموزش مجازی 

هزار نفر در مناطقی زندگی  ٧٠٠بازماندند، 
ماند دو  کنند که پوشش اينترنت ندارند، پس می می

آموز که در يک سال  هزار دانش٣٠٠ميليون و 
ها موبايل و  هزار نفر از آن ٣٣٠اخير برای 

 .شده است تبلت خريداری
اما سال گذشته معاون وقت آموزشی مؤسسه 

"آموزش از راه دور اعالم کرده بود با وجود : 
درصد  ٣٠اهميت آموزش مجازی هم اينک 

دانش آموزان يعنی حدود پنج ميليون دانش آموز 
اخيراً ."بهره هستند از وسايل هوشمند آموزش بی

 ۴٠:  نيز رئيس آموزش و پرورش تايباد گفت
درصد دانش آموزان شهرستان به داليلی شامل 
نداشتن اينترنت، گوشی همراه و تبلت از نعمت 

 ."آموزش مجازی محروم هستند
عالوه براين، فقر فراگير چند سال اخير يکی از 
عوامل مهم بازماندن کودکان از تحصيل بوده 

اکثريت بزرگ کارگران و زحمتکشان زير .  است
های  برند و قادر نيستند هزينه خط فقر به سر می

پولی که .  تحصيل فرزندان خود را تأمين کنند
شود  مختلف از دانش آموزان گرفته می عناوين به

های سنگين وسايل تحصيل، لباس،رفت  و هزينه
شود که هرسال  و آمد و غيره ، باعث می

ها تن از تحصيل بازبمانند و امسال هم  ميليون
 .وضع بر همين منوال خواهد بود

بر طبق گزارش معاون سازمان پژوهش و  
هزار  ١١٠ميليون و  ٢ريزی آموزشی،   برنامه
های درسی خود را خريداری  آموز کتاب دانش

 . اند نکرده
ً در حين سال  اگر در سال های گذشته عمدتا

تحصيلی بود که در مدارس دولتی 
مختلف دانش آموزان را وادار به  عناوين به

کردند، در سال جديد رسماً  پرداخت پول می
 . نام اجباری شد گرفتن اين پول برای ثبت

به گزارش جام جم ، يکی از مديران مدرسه در  
ها  نام از خانواده بايد موقع ثبت«:  گويد تهران، می

نام انجام شود؛  کنيم، چون اگر ثبت درخواست پول
بيشتر خانواده ها ديگر تمايلی برای کمک به 

آن وقت ما می مانيم، مدرسه ای .  مدرسه ندارند
که يک عالم خرج دارد و حسابی که خالی 

 ».است
اما چرا مدارس ظاهراً دولتی از دانش آموزان 

در ايران .  گيرند؟ پاسخ روشن است پول می
جز سود اندوزی، غارت  ای حاکم است که به طبقه

و چپاول و هزينه کردن برای دستگاه سرکوب و 
طلبی پان اسالميستی هدف ديگری ندارد و  توسعه

حاضر نيست بودجه ضروری را به 
 .وپرورش اختصاص دهد آموزش

نقشی که در هر کشوری به سواد مردم و نظام 
ای برای آن  شود و هزينه آموزشی داده می

های مهم  گيرد، يکی از شاخصه صورت می
در جمهوری .  يافتگی آن کشور است توسعه

اسالمی ايران اما به آموزش و نظام آموزشی 
گذشته از محتوای .  شود کشور بهائی داده نمی

ارتجاعی و ضد علمی بسياری از کتب درسی و 
مواد آموزشی ناشی از دخالت دين و دستگاه 
مذهبی در مدارس و نيز استبداد و سيستم تفتيش 

آموزان،  عقايد در مدارس عليه معلمان و دانش
نظام آموزشی در ايران از جهات مختلف 

که برخالف بسياری  از جمله اين.  مانده است عقب
از کشورهای جهان حتی از نمونه کشورهای 

مانده، در ايران آموزش رايگان و اجباری تا  عقب
در ظاهر .  پايان دوره متوسطه وجود ندارد

مدارس دولتی وجود دارند که گويا مثل مدارس 
گيرند، اما در واقعيت اگر  خصوصی شهريه نمی

نام پولی گرفته نشود که گرفته  هم به هنگام ثبت
شود، در طول سال تحت عناوين مختلف نظير  می

ها، وسايل گرمايشی، سرمايشی،  نوسازی نيمکت
های  تعمير ديوار، وجه بيمه و کتاب، کالس

های آموزشی و تفريحی  برنامه يا دوره فوق
 .شود مبالغی از خانواده دانش آموزان گرفته می

برخی از مديران مدارس با اين استدالل که سرانه 
توانند هزينه مدرسه  ها کم است و نمی پرداختی آن

آموزان مبالغی را  را تأمين کنند از اوليای دانش
کنند  های مردمی دريافت می تحت عنوان مشارکت

 هايشان تأمين شود،  تا هزينه
مدير ديگری : "نويسد جام جم در گزارش خود می

نيز به ما می گويد که اوضاع مالی مدرسه خراب 
است، چون آموزش و پرورش در سال تحصيلی 
گذشته، بابت سرانه دانش آموزی فقط يک ميليون 

اين مدرسه .  تومان به حساب مدرسه واريز کرد
دانش آموز دارد که اگر اين سرانه تقسيم بر  ۵٠٠

تعداد شود، سهم هر دانش آموز در طول سال 
هزار تومان می شود، مبلغی  ٢٠تحصيلی فقط 

که اين مدير از ما می خواهد خودمان قضاوت 
 ."کنيم که به چه کاری می آيد

پول ندادن های "مدير ديگری اما می گويد 
آموزش و پرورش به حد اعال رسيده، به طوری 
که در يک سال و نيم اخير که با کرونا همراه 
بوده، وزارتخانه فقط حدود سه ميليون تومان 
برای تهيه اقالم بهداشتی و رسيدگی به بهداشت و 
نظافت مدرسه پرداخت کرده، درحالی که اين 

دانش آموز دارد و امتحانات خرداد  ۴٠٠مدرسه 
را هم طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، 

اين مدير می گويد .  حضوری برگزار کرده است
سهم هر دانش آموز از اقالم بهداشتی، کمتر از 

هزار تومان بوده، درحالی که پولی که فقط  ١٠
برای بهداشتی برگزار شدن امتحانات خرج شده، 

 .چند برابر اين عدد بوده است
اما مدارس از بابت نبود بودجه الزم با مشکالت 

هزار  ٢٠٠اگر از کمبود .  ديگری هم درگيرند
هزارنفری که امسال بازنشسته  ١٠٠معلم و 

شوند و يکی از معضالت بزرگ مدارس و  می
دانش آموزان است، بگذاريم، کمبود وسايل و 

ها  تجهيزات، فرسودگی مراکز آموزشی و ده

 آموزان ميليونی دانش  نظام  آموزشی و ترک تحصيل
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عنوان نمونه  به.  دست وجود دارد نمونه ازاين
: وپرورش بابل اخيراً گفت مدير آموزش

مدرسه تخريبی در بابل داريم که اعتبارات ٧٣
گيرد  چکانی که به اين شهرستان تعلق می قطره

 .شود در مرحله تخصيص محقق نمی
کل اعتبار شهرستان بابل در حوزه تجهيزات   

 ٣٠٠ريزی شهرستان بابل  در جلسه کميته برنامه
 ۴٩ميليون تومان بوده، اين در حالی است که 

. های شهرستان بابل استاندارد نيست درصد کالس
وقتی مدارس بابل با اين معضالت مواجه باشند، 

مانده کشور روشن  تکليف شهرهای مناطق عقب
 . است

وپرورش برخی شهرها  مسئوالن آموزش
گويند در سال تحصيلی جديد حتی بودجه  می

بدنی و سالمت با سرانه حدود  ناچيز اعتبار تربيت
آموز هم هنوز  هزار تومان برای هر دانش ١۵
 .نشده است  طور کامل پرداخت به

آموزی در  وپرورش و سرانه دانش بودجه آموزش
فقط با کشورهای همسايه از نمونه  ايران نه

فارس و حتی ترکيه  کشورهای حاشيه خليج
ً در سطح  قابل مقايسه نيست، بلکه اساسا

 . مانده در آفريقا است کشورهای عقب
رئيس ستاد مقابله با کرونا در تهران، خردادماه 

آموزی در دنيا  متوسط سرانه دانش: "امسال گفت
دالر است اما در ايران با اين  ٣٠٠هزار و  ٩

. دالر رسيده است ٢٠٠تغييرات ارضی به زير 
مثال در کشور ترکيه که تعداد دانش  عنوان به

آموز ما است،  ها معادل تعداد دانش آموزان آن
آينده ايران با .  دالر است ٣١٠٠آموز  سرانه دانش

االن در تهران  همين.  شود ها ساخته نمی اين سرانه
 .و شهرهای محروم با کمبود معلم روبرو هستيم

های  کمبود معلم يعنی وجود کالس:  زالی ادامه داد
های درس  درصد کالس ۶٠تر و حدود  متراکم

نفر دانش آموزان را در  ٢۶الجرم بايد بيش از 
در سال آينده با بحران معلم .  خود جای دهد

روبرو خواهيم شد در صورتی که با وجود کرونا 
ها رعايت شود از فضاهای گسترده  بايد پروتکل
 ." داشته باشيم

همه درآمد فقط از بابت نفت  اما آيا در ايران با آن
، گاز و منابع بزرگ، پول کافی برای اختصاص 

وپرورش وجود  بودجه الزم و مکفی به آموزش
ها توسط طبقه  اما اين پول.  ندارد؟ البته که هست

شوند و يا صرف  دار غارت می حاکم سرمايه
دهی و تجهيز نيروهای سرکوب برای به  سازمان

 . شود بند کشيدن مردم ايران می
هزار ميليارد مجموعه  ١١٣مقايسه کنيد 

وپرورش در قانون  اعتبارات وزارت آموزش
هايی که رژيم  را با هزينه ١۴٠٠بودجه سال 

ارتجاعی جمهوری صرف فقط چند نمونه از 
کند تا روشن شود، چرا  دستگاه سرکوب خود می

بودجه کافی برای آموزش و بهداشت وجود 
 .ندارد 

برای نيروهای   ١۴٠٠بودجه جاری که در سال 
ً يک ونيم برابر  مسلح اختصاص يافت،  تقريبا

هزار ميليارد تومان  ١۶١سال گذشته است و از 
 . هزار ميليارد تومان افزايش يافت ٢٣٣به 

دولت حسن "به گزارش اصالحات نيوز، 
بودجه   ١۴٠٠روحانی در اليحه بودجه سال 

اغلب نيروهای نظامی جمهوری اسالمی ايران 
بر اين .  ای افزايش داده است را به شکل کم سابقه

درصد  ۵٨اساس بودجه سال آينده سپاه پاسداران 
بودجه .  درصد رشد کرده است ۵٣و ارتش 

سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع با بيش 
 ٢۴۵ميليارد به  ۴٠درصد افزايش از  ۵٠٠از 

 ." يافته است ميليارد تومان افزايش
ها هزار ميليارد بودجه نيز به پليس،  ده

های  ها، دستگاه های امنيتی، قضائی، زندان دستگاه
روشن است که .  شده است مذهبی اختصاص داده

اولويت در ايران تحت حاکميت جمهوری اسالمی 
عام  اش قتل نه بهداشت و جان مردم است که نتيجه

صدها هزار تن از مردم در جريان پاندومی 
 . وپرورش کرونا بوده است و نه آموزش

بنابراين روشن است که چرا رژيم حاکم بر ايران 
وپرورش اختصاص  بودجه الزم را به آموزش

مديران مدارس هم راهی سهل و .   دهد نمی
اند که بار کمبود بودجه  تر از آن پيدا نکرده ساده

 . را بر دوش مردم قرار دهند
متأسفانه معلمان ايران که خودشان درگيری  

معضالت معيشتی هستند و برای افزايش حقوف 
کنند، در وضعيتی نيستند که مثل  خود مبارزه می

آوری  بسياری از معلمان کشورهای جهان با روی
به اعتصابات سراسری و تعطيل مدارس،  دولت 

وپرورش را افزايش  را وادارند، بودجه  آموزش
آموزان و  فقط عايد دانش دهد که نفعش نه

برقراری آموزش رايگان و اجباری است بلکه 
برای شرايط معيشتی معلمان، ارتقاء سطح 
آموزش و مجهز شدن مدارس به امکانات مدرن 

 . و ضروری تحصيل نيز ضروری است
نتيجه اين وضعيت اسفبار نظام آموزشی کشور 

سال بر تعداد ترک  به شود  که  سال هم اين می
های  خانواده.  شود  ها افزوده می کرده تحصيل

زحمتکش و فقير يا از همان آغاز فرزندان خود 

فرستند، چون از عهده  را به مدرسه نمی
توانند برآيند، يا اين  ها نمی های سنگين آن هزينه

کودکان از همان دوره دبستان و متوسطه مدرسه 
کنند تا باری بر دوش خانواده خود  را ترک می

خرجی هم برای  نباشند و با کار کردن کمک
 .   خانواده فقير خود شوند

بر طبق گزارش مرکز آمار ايران از وضعيت 
ترک "، نرخ  ٩٨تا  ٩۵های  آموزش در سال

 ۴/٢حدود  ٩٣-٩۴تحصيل که در سال تحصيلی 
 ۴/۴به  ٩٧-٩٨درصد بود، در سال تحصيلی 

سال  ۴يعنی در طول ."  يافته است درصد افزايش
ً دو برابر شده است اين روند در طول دو .  تقريبا

سال گذشته نيز تشديد شده است وهمان گونه که 
آموز ترک  ميليون دانش ۵تا  ٣گفته شد ساالنه 

 . اند کرده تحصيل
از همين روست که معاون وقت آموزشی 

در سال گذشته "  مؤسسه آموزش از راه دور"
ميليون  ١٣در سطح کشور بيش از :  اعالم کرد

سال وجود دارد که سه  ۴۵تا  ١١سواد بين  کم
آموزان ترک  ميليون نفر از اين عده دانش

تا  ١١التعليم هستند و بين  اند که الزم  کرده تحصيل
 .سال سن دارند ١٧

باوجود جمهوری اسالمی هيچ تغيير جدی در 
وپرورش رخ نخواهد  بار آموزش وضعيت اسف

ای در  نياز به يک دگرگونی راديکال و ريشه.  داد
جامعه ايران است که بتواند بساط مذهب و 
دستگاه مذهبی را از مدارس را جاروب کند، 
نقش تعيين کننده معلمان را در تعيين سياست و 
مواد درسی نظام آموزشی کشور بپذيرد، تحصيل 
رايگان و اجباری را معمول دارد و بودجه مکفی 

 .   را به آموزش اختصاص دهد

٨از صفحه   

نظام  آموزشی و ترک 
ميليونی   تحصيل
 آموزان دانش
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توان بر  ها را فعالً نمی قوای فعلی، اين خواست
داران تحميل کرد، لذا پذيرش يا تحقق  سرمايه

رو  ازاين.  ها، شرط پايان اعتصاب نبوده است آن
در هر جا که پيمانکاران، خواست افزايش 
دستمزد و اجرای طرح بيست روز کار ده روز 
مرخصی را پذيرفتند، کارگران نيز به سرکار 

ها و پيمانکاران که  برخی شرکت.  بازگشتند
های ناتمام را زودتر به اتمام  مجبور بودند پروژه

برسانند و جلو خسارت بيشتر را بگيرند، راه 
ها را به  ديگر نداشتند جز اينکه اين خواست

تداوم اعتصاب گسترده و سراسری و .  پذيرند
ها را به  اتحاد کارگران، بسياری از شرکت

که در  نحوی ها واداشت به پذيرش اين خواست
ها مانند پترو پااليش کنگان، شرکت  برخی شرکت

تناوب و شرکت اکسير در عسلويه ، کارفرما قول 
داد دستمزدها را حتی دو برابر و در برخی 

. برابر افزايش دهند   ١/    ۵های ديگر تا   شرکت
در نشست کارگران جوشکار پااليشگاه آبادان با 
پيمانکار، کارگران خواهان افزايش دستمزد به 

کارفرما که طرح بيست .  ميليون تومان شدند ٢٧
 ١٩پذيرفت، اما به دستمزد باالتر از  ده را می  –

داد ولی در اثر پيگيری و  ميليون رضايت نمی
فشار متشکل کارگران سرانجام کارفرما پذيرفت 

ميليون تومان افزايش دهد و  ٢۴دستمزدها را به 
. بعدازآن بود که کارگران به سرکار بازگشتند

در "  پتروسام صدرا"کارگران برق و ابزار دقيق 
درصد افزايش  ٣٠مذاکره با کارفرما خواهان 

دستمزد شدند که پيمانکار به افزايش بيشتر از 
درصد رضايت نداد و کارگران پس از پايان  ٢٠

درهرحال .  مذاکرات دوباره وارد اعتصاب شدند
ده و   -بسياری از پيمانکاران اجرای طرح بيست

افزايش دستمزد را پذيرفتند اما بسياری ديگر از 
ها  ها حاضر به پذيرش اين خواست اين شرکت

ها ادامه يافته  نشدند که اعتصاب در اين شرکت
 .است

در اعتصاب سراسری و درازمدت کارگران 
پيمانی نفت و گاز و پتروشيمی ما با يک رويکرد 

بسياری از پيمانکارانی .  سومی هم روبرو هستيم
که به کارگران اعتصابی وعده اجرای طرح 

ده و افزايش دستمزد داده بودند، پس از   -بيست
ها و قول و  بازگشت کارگران به سرکار، وعده

قرارهای خود را زير پا گذاشتند و به آن عمل 
کارگران اين واحدها در اعتراض به .  نکردند 

های  خلف وعده پيمانکار و برای پيگيری خواست
اين .  اند خويش، دوباره وارد اعتصاب شده

رويکرد که از اوايل نيمه دوم شهريور آغازشده 
ادامه  ١۴٠٠تا به امروز يکشنبه چهارم مهر 

به چند نمونه از اعتصاب دوباره .  داشته است
کنيم؛ روز شنبه سوم مهر،  کارگران اشاره می
های  فعال در پروژه IGCکارگران شرکت 

عسلويه در اعتراض به خلف وعده ١۴فاز
 ٣٠.  پيمانکاران، دوباره دست به اعتصاب زدند

شهريور، کارگران پيمانی شرکت توليد برق 
ً به همين دليل دست از کار  غرب کارون عينا

شهريور در شرکت اکسير و ساير  ٢٧.  کشيدند
 ١۴های مستقر در بخش توسعه فاز  شرکت

ده اجرا   -عسلويه وقتی اعالم شد طرح بيست
درصد افزايش  ١۵شود و دستمزدها فقط  نمی

يابد، کارگران دوباره وارد اعتصاب شدند و  می
پيمايی، در مقابل دفتر مديريت مپنا  بعد از راه

در همين روز کارگران شرکت .  تجمع کردند
پيمانکاری پارس قدرت در پتروپااليش کنگان 

شهريور  ٢٢.  دوباره دست به اعتصاب زدند
شاغل در سايت يک "  استيم"ای  کارگران پروژه

شهريور کارگران آکسين  ٢٠پتروشيمی بوشهر، 
شهريور کارگران پتروسام صدرا و  ١٧صنعت، 

قبل از اين تاريخ کارگران شاغل در شرکت 
OGCC  پااليشگاه اصفهان در اعتراض به

عهدشکنی پيمانکاران و برای پيگيری مطالبات 
ذکر  شايان.  اند خويش دوباره وارد اعتصاب شده

است که در همين بازه زمانی چند تجمع کارگری 
ازجمله تجمع کارگران ايذه در مقابل فرمانداری، 
تجمع کارگران شرکت تهران جنوب در اسکله 

ای در مقابل  مجيديه، تجمع کارگران پروژه
 ١٣فاز  pomcمجلس و تجمع کارگران شرکت 

. مقابل ساختمان اداری شرکت برگزارشده است
های ديگر   همچنين کارگران در برخی شرکت

های فعال  ، شرکت١۴های فاز  ازجمله در شرکت
در پااليشگاه آبادان، پتروشيمی سلمان فارسی در 
ماهشهر، پادجم، پروژه جاسک، پارس فنل به 

اند که اگر به  پيمانکاران هشدار و اولتيماتوم داده
ها مبنی بر بيست روز کار و ده روز  خواسته آن

مرخصی و افزايش حقوق به ميزان درخواستی 
ها را به  ها پاسخ داده نشود، تمام اين کارگاه آن

  .تعطيلی و اعتصاب خواهند کشاند
اکنون دستاوردهای  اعتصاب سراسری نفت تا هم

مهمی داشته که سازمان ما مکرر در مورد آن 
در اينجا قصد .  سخن گفته و مقاله نوشته است

ً بازگو کنيم در .  نداريم اين دستاوردها را عينا
بررسی اين اعتصاب بزرگ و سراسری از 
لحظه آغاز و ادامه آن تا اين لحظه چهارم مهر 

روز ادامه داشته  ١٠٠که نزديک به  ١۴٠٠
است، خصوصيات و نکات مهم و بارزی عيان و 

شوند که در اساس مبين تغييراتی مهم  آشکار می
در وضعيت کلی و مبارزاتی کارگران پيمانی 

صد روز اعتصاب .نفت و گاز و پتروشيمی است
حال کمبودهای آن را آشکارتر ساخته و  درعين

هايی را پيش پی کارگران آگاه و پيشرو  ضرورت
شناخت کمبودها و .  دهد صنعت نفت قرار می

پاسخ درست و اصولی به آن، کارگران صنعت 
نفت را با شتاب بيشتری ازآنچه تاکنون داشته، به 

بگذاريد اين .  جلوصحنه سياسی خواهد راند
تغييرات و کمبودها را از نزديک موردبررسی 

 .قرار دهيم
های مهمی که در ارتباط با  يکی از عرصه

کارگران نفت دچار تغيير شده، شکستن فضای 
. نيمه پادگانی و جو شديد پليسی در نفت است

صنعت نفت و گاز و پتروشيمی برای طبقه حاکم 
طبقه .  همواره يک نقش استراتژيک داشته است

دار و رژيم سياسی آن هميشه مراقب  سرمايه
اند از ناحيه اعتراض و اعتصاب کارگران  بوده

خللی در توليد و فروش نفت و مشتقات آن به 
در دوره حاکميت جمهوری اسالمی، .  وجود نيايد

، شديدتر از دوران رژيم  اين کنترل و مراقبت
شده و يک جو شديد امنيتی و  سلطنتی اعمال

خفقان پليسی بر نفت حاکم بوده است که در طول 

سال اخير، تأثيرات  ٢۵ويژه طی  چند دهه به
ای بر اعتصاب و اعتراض کارگران  بازدارنده

با اعتصاب سراسری اخير کارگران .  داشته است
ای، اين فضا و تابوی اعتراض و  پيمانی و پروژه

اعتصاب و ترس از آن، تا حدود بسيار زيادی 
. شکسته شده و از نفت رخت بربسته است درهم

درهم شکستن فضای امنيتی و شبه پادگانی البته 
معنايش اين نيست که رژيم، سرکوب و بگيروببند 
و ارعاب را کنار نهاده يا از شدت آن کاسته 

کما اينکه در جريان همين اعتصاب، با .  است
شکايت کارفرما، چند کارگر فعال و پيشرو در 
آبادان احضار شده و مورد بازجويی و ارعاب 

اند و مديريت پتروشيمی کاويان  قرارگرفته
تن از کارگران اعتصابی را به اداره  ۵عسلويه 

رغم اين اما  علی.  اطالعات معرفی نموده است
کلی  جو خفقان و ترس از اعتصاب و اعتراض به

به يادآوريم اعتصاب سراسری .  فروريخته است
در آن .  کارگران پيمانی را در مرداد سال گذشته

هايی در  ازآنکه کارفرمايان وعده اعتصاب پس
های کارگران دادند،  مورد رسيدگی به خواست

اما پس از پايان اعتصاب .  اعتصاب پايان گرفت
های خويش عمل نکردند و  کارفرمايان به وعده

گذشت  ها می بايد مدت.  دست کارگران خالی ماند
های اعتراض و اعتصاب کارگران  تا تک جوش

يک سال طول .  شد در اين يا آن بخش پديدار می
های  کشيد تا کارگران برای تحقق خواست

خويش، دوباره وارد يک اعتصاب فراگير و 
وضعيت اما در شرايط کنون .  سراسری شدند

شود  که مشخص می همين.  کلی تغيير کرده است به
های خود را زير پا گذاشته است،  کارفرما وعده

نه .  زنند کارگران بالفاصله دست به اعتصاب می
يک سال، يا يک ماه حتی يک هفته نيز منتظر 

ای نفت در  کارگران پيمانی و پروژه.  مانند نمی
جريان اعتصاب اخير خود بيش از گذشته به 

اين .  اند اهميت اتحاد و اعتراض متشکل پی برده
کارگران نسبت به قدرت خويش شناخت به دست 

اند که اگر متحد باشند  و اين نکته را دريافته  آورده
و اعتراض متشکل را سازمان دهند، قادرند 

نشينی  رحم را نيز وادار به عقب پيمانکاران بی
فقط  اعتصاب سراسری و تجمعات متعدد نه.  کنند

روحيه اعتراضی و جسارت کارگران را ارتقا 
حال نشان داد که کارگران با عمل  داد بلکه درعين

خويش، فضای ارعاب و پليسی گذشته را تا 
پيمانکاران .  اند حدودی به سود خويش تغيير داده

های  رغم برخورداری از همه گونه حمايت نيز به
ً به شيوه گذشته با  دولتی ديگر نمی توانند عينا

از .  ای نفت رفتار کنند کارگران پيمانی و پروژه
فقط  گاه وضعيت کارگران پيمانی نفت نه اين نظر

به قبل از اعتصاب سراسری سال گذشته بلکه 
حتی به قبل از اعتصاب سراسری کنونی نيز 

 .برنخواهد گشت
نکته بسيار مهم ديگر ميزان تشکل يابی کارگران 
پيمانی نفت است که در جريان اين اعتصاب به 

 مبارزات و نيازهای مبرم مرحله کنونی 
 کارگران پيمانی نفت

١٢از صفحه   

١١درصفحه   
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گزارشی کوتاه از يادواره 
فشانان راه آزادی و  جان

سوسياليسم در دهه خونين 
 ١٣۶٧و تابستان  ۶٠

 
 
 
 
 
 
 

 
در )  اقليت(هواداران سازمان فدائيان 

لندن به همراه نيروهای چپ و 
فشانان  انقالبی به مناسبت يادواره جان

راه آزادی و سوسياليسم در دهه 
آکسيونی  ١٣۶٧و تابستان  ۶٠خونين 

در افشای جنايات رژيم جمهوری 
در  ١۶تا  ١۴اسالمی از ساعت 

ميدان ترافالگار در لندن برگزار 
با حضور جمع کثيری افراد .  کردند

در اين آکسيون افشای جنايات رژيم، 
سخنرانی و ارائه پالکادها و 

باختگان راه آزادی و  های جان عکس
سوسياليسم، موردتوجه افراد زيادی 

 .قرار گرفت
همچنين يکی از رفقای چپ ايرانی به 
زبان انگليسی سخنرانی کرد وجايات 

 .رژيم را افشا کرد
 

 ) اقليت(هواداران سازمان فدائيان 
 در لندن

١١ 

جريان .  يافته است ميزان محسوسی افزايش
اعتصاب، زمينه آشنايی و ارتباط ميان کارگران 
پيشرو چه در سطح يک شرکت و چه در سطح 

. های مختلف و فرامحلی را فراهم ساخت شرکت
اين کار گران پيوندها و روابطی ميان خود ايجاد 

هايی را نيز الاقل در حد  کرده و بخشا تشکل
گيری آن را  ای ايجاد کرده يا زمينه شکل نطفه

هايی را در  ها و تشکل کميته.  اند فراهم ساخته
ها  محل کار خود به وجود آورده و در اين زمينه

هايی به جلو  نسبت به قبل از اعتصاب، گام
در يک جمله موقعيت کارگران .  اند برداشته

پيمانی نفت و گاز و پتروشيمی ازلحاظ تشکل 
مقايسه  يابی بعد از اعتصاب با قبل از آن قابل

اين موقعيتی که درواقع از نتايج اعتصاب .  نيست
است به موقعيت قبل از اعتصاب بر نخواهد 

فقط  ای نه های نطفه ها و تشکل اين تالش.  گشت
تواند پايه تشکل مستقل کارگری در هر واحد  می

توان  ها است که می باشد بلکه از پيوند اين تشکل
تشکل مستقل و سراسری کارگران پيمانی و 

ای نفت را سازمان داد که يکی از  پروژه
های مبرم مرحله کنونی مبارزات اين  ضرورت

به علت .  ها است کارگران و تعميق مبارزات آن
همين کمبود و ضعف اساسی است که کارگران 

ها شرکت در ادامه يا پايان اعتصاب ونيز  ده
شرايط پايان اعتصاب نتوانستند متحد و هماهنگ 

گيری کنند و ادامه يا توقف اعتصاب عمالً  تصميم
از يک رهنمود سراسری مرتبط با توده کارگران 

اعتصاب اخير نشان داد که .  محروم ماند
دهی اعتراضات کارگران  شورای سازمان"

اگرچه خود دستاوردی بود برای "  پيمانی نفت
های  گيری ها و موضع کارگران که با انتشار بيانيه

موقع خود توانست نقش مفيد و مثبتی در  به
نتوانست "  شورا"  اعتصاب ايفا کند، اما اين

عنوان يک تشکل سراسری کارگران پيمانی  به
به اين دليل روشن که نمايندگان .  عمل کند

های محل کار و توليد در اين شورا حضور  تشکل
"نداشتند با بدنه کارگری ارتباط الزم و "  شورا. 

وسيع نداشت و به خاطر ابعاد گسترده اعتصاب و 
توانست نقش يک تشکل  ها، نمی پراکندگی شرکت

. سراسری مرتبط با بدنه کارگری را ايفا کند
هرچند در هدايت و رهبری نسبی اعتصاب 

 .چنانکه اشاره شد نقش مفيد و مؤثری داشت
کنيم و  در اينجا بايد به يک نکته ديگر نيز اشاره

آن، برگزاری مجمع عمومی در برخی واحدها 
در برخی مناطق .  در جريان اعتصاب اخير است

ويژه هفشجان مجامع عمومی  مانند ايذه و به
مجمع عمومی هفشجان نقش .  بزرگی برگزار شد

مهمی در انتخاب نمايندگان کارگران داشت کما 
اينکه پس از مجمع عمومی هفشجان و انتخاب 

عنوان نماينده، در جلسات  چند تن از کارگران به
بعدی با پيمانکاران، همين نمايندگان منتخب 

های  حضور يافته و در دفاع از حقوق و خواست
انتخاب .  کارگران با پيمانکاران وارد مذاکره شدند

چند نماينده که توانسته بودند در مذاکره با 
ها و اراده کارگران را  پيمانکاران خواست

روشن است که .  پيش بود نمايندگی کنند، گامی به
از جمع اين نمايندگان منتخب يا با شرکت تعدادی 

توان تشکل مستقل کارگری را در  ها می ا ز آن
افزون براين نفس برگزاری .  محل سازمان داد

ها و  اين مجامع عمومی در آشنايی کارگران بخش
ويژه کارگران  واحدهای مختلف با يکديگر به

روشن است .  پيشرو نقش مهم و مفيدی ايفا نمود
ها و  تواند زمينه ها می ها و ارتباط که اين آشنايی

فاکتورهای مهمی برای هماهنگی مبارزات و 
رغم اين نقش  علی.  ايجاد تشکل سراسری باشد

مثبت مجمع عمومی اما بايد تأکيد نمود که مجمع 
تواند جای تشکل کارگری را بگيرد  عمومی نمی

مجمع عمومی تشکل کارگری نيست .  گيرد و نمی
ضرورت و نياز مشخصی تشکيل  بلکه بنا به

شود و بعدازآنکه آن ضرورت و نياز مشخص  می
رسد  تأمين شد، کار مجمع عمومی نيز به پايان می

تا زمانی ديگر که نيازی ديگر و ضرورتی ديگر 
گرايشی انحرافی سعی .  تشکيل آن را ايجاب کند

عنوان تشکل کارگری  کند مجمع عمومی را به می
کمترين .  زند جا بزند و به اين بدفهمی دامن می

زيان طرز تفکر و بينشی که مجمع عمومی را 
داند اين است که کارگران را  تشکل کارگری می

از ايجاد تشکل مستقل در محل کار و توليد 
مجمع عمومی تشکل کارگری نيست .  دارد بازمی
تواند توسط کارگران يا توسط يک تشکل  اما می

مجمع .  کارگری فراخوان داده و تشکيل شود
تواند  عمومی تشکل کارگری نيست اما می

ها يک  تشکل  نمايندگانی را انتخاب کند که آن
. کارگری  را  در محل کار و توليد سازمان دهند

تشکل کارگری در محل کار و توليد بايد توسط 
ترين  خود کارگران ايجاد شود و دربرگيرنده آگاه

و مبارزترين و مورد اعتماد ترين کارگران باشد  
. ويژه در شرايط کنونی قابل ادامه کاری باشد و به

تشکل کارگری چه در شرايطی که کارگر پای 
چرخ توليد است و مشغول کار، چه زمانی که 
اين چرخ را متوقف ساخته است بايد از منافع 

نظر از هر نامی که  کارگران دفاع کند و صرف
داشته باشد بايد تجلی دهنده اراده کارگران و 

 .مدافع منافع کارگران باشد
های مبارزاتی در نفت نسبت به سال  پيشرفت

نفت اما از کمبودهای .  انکار است گذشته غيرقابل
های مستقل در  معينی در رنج است که تشکل

محل کار و توليد در رأس آن است و فقط اين 
فقدان يک تشکل مستقل سراسری مرتبط با .نيست

بدنه کارگران از کمبودهای بسيار مهم و ايجاد آن 
های مبرم تعميق و گسترش مبارزه  از ضرورت

کارگران مشغول به کار در .  در نفت است
های متعدد پيمانکاری نيازمند  واحدها و شرکت

کارگران .  ها هستند تشکل مستقل در اين شرکت
دهی  ای نفت برای سازمان پيمانی و پروژه
آميز سراسری نيازمند تشکل  اعتصابات موفقيت

اين کارگران گرچه در .  مستقل و سراسری هستند
ازپيش به اين نياز پی  جريان اعتصاب اخير بيش

اند،  برده و در هردو زمينه نيز تجاربی آموخته
اما نبايد فراموش کرد که ارتقا و تعميق  بيشتر 

وظيفه .  ها است مبارزه درگرو تشکيل اين تشکل
ها بردوش کارگران آگاه و  تشکيل اين تشکل

 . پيشرو است
ها و کمبودهای يادشده، متأسفانه منحصر  ضعف

اين ضعف و کمبودها .  به کارگران نفت نيست
شمول است و کل طبقه کارگر از آن رنج  همه
های  کارگران ايران کماکان از تشکل.  برد می

پايدار خويش، از تشکل سياسی و حزب اخص 
وظيفه همه .  اند طبقاتی خويش نيز محروم

ها و پيشروان کارگری است که  کمونيست
رسان پروسه تشکيل حزب طبقه کارگر  ياری
در اعتصاب سراسری اخير کارگران نفت .  باشند

و گاز و پتروشيمی، از غيبت کارگران رسمی 
. ضعف بزرگ ديگری يادکرد عنوان نقطه بايد به

متأسفانه اقدام مهمی برای پر کردن اين شکاف 
دستی که از سوی کارگران پيمانی .  شود ديده نمی
سو مورد  ای برای اتحاد دراز شده، از آن و پروژه

تالش برای .  استقبال الزم قرار نگرفته است
ضعف و  برطرف ساختن اين شکاف و نقطه

گسترش اتحاد در صفوف کارگران را بايد 
ازياد نبريم که؛ چاره کارگران .  دوچندان کرد

 .وحدت و تشکيالت است
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١٠از صفحه   
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١٠درصفحه   

اعتصاب فراگير و سراسری کارگران پيمانی و  
ای نفت و گاز و پتروشيمی که از آخرين  پروژه

آغاز شد بيش از سه ماه  ١۴٠٠روزهای خرداد 
در طول اين اعتصاب درازمدت .  ادامه يافته است

سو  البته با دو رويکرد مشخص مواجهيم، از يک
تر  در مراحل اوليه و هرچقدر اعتصاب طوالنی

های زيادتری از کارگران در  شده، بخش می
اند، از  های مختلف به اعتصاب پيوسته شرکت

ها که پيمانکاران  سوی ديگر در برخی شرکت
خواست افزايش دستمزد و اجرای طرح بيست 

پذيرفتند و  روز کار ده روز مرخصی را 
ها و  هايی در مورد بهبود شرايط خوابگاه وعده

اند، کارگران نيز به  داده ايجاد مراکز غذاخوری 

١٢ 
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اگر .   اند گشته اعتصاب پايان داده و به سرکار باز
ً به رويکرد  که تيرماه و نيمه اول مرداد عمدتا
نخست اختصاص داشته باشيد، رويکرد دوم اما 

شود  از نيمه دوم تيرماه به بعد پررنگ می
که تا قبل از پايان سومين هفته شهريور،  نحوی به

شرکت پيمانکاری خواست افزايش  ٣٠بيش از 
پذيرند و  ده را می  -دستمزد و طرح بيست

ها نيز به سرکارهای خود  کارگران اين شرکت
های پيمانکاری و  برچيدن شرکت.  گردند بازمی

های  لغو قوانين مناطق ويژه اقتصادی از خواست
مهم کارگران بوده است اما برمبنای اين ارزيابی 
عمومی که در شرايط کنونی و با توجه به توازن 

 مبارزات و نيازهای مبرم مرحله کنونی 
 کارگران پيمانی نفت

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
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