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 نزاع رئيس جمھور و 
 کنگره آمريکا بر سر چيست؟ 

 
ھای آن  اش در کنگره آمريکا که اکثريت کرسی باراک اوباما در نطق سا�نه

مانند مجلس سنای اين کشور، در دست حزب رقيب وی، حزب 
جمھوری  ھای دولت در دوران رياست خواه است، به مروِر سياست جمھوری

جمھور آمريکا  بخش زيادی از سخنان رئيس.  خود پرداخت و از آن دفاع کرد
ھای داخلی دولت اختصاص داشت که اين جا مورد بحث ما نيست  به سياست

باراک اوباما سياست .  اما بحش ديگر آن پيرامون سياست خارجی آمريکا بود
او ضمن اشاره به برخی .  آميز خواند خارجی دولت را سياستی کامK موفقيت

ھای گذشته، چنين ادعا کرد که  خورده آمريکا در دوره ھای شکست سياست
جمھوری وی، بھتر از گذشته توانسته است  دولت آمريکا در دوره رياست

که  اوباما با گفتن اين.  کند"  اعمال"المللی  آمريکا را در مقياس بين"  رھبری"
رھبری خردمندانه و ھوشيارانه آن است که قدرت نظامی را با قدرت "

در واقع به "  ديپلماسی ترکيب و قدرت آمريکا را با تشکيل ائتKف تحکيم کند
که نامی از بوش بر زبان  آن بی  –او .  دو موضوع بسيار مھم اشاره داشت

گری در دوره  در ھمان حال که اتکاء يک جانبه بر جنگ و نظامی  –آورد 
بوش را غيرعاقKنه خواند، به اين واقعيت نيز اعتراف کرد که آمريکا 
برخKف گذشته، اکنون در موقعيتی نيست که به تنھايی و مستقل از ديگر 

ھای امپرياليستِی فعK متحد خود، به اعمال رھبری بKمنازع کشورھای  قدرت
ھا  اوباما که ھنگام سخن گفتن از ائتKف با ساير قدرت.  داری بپردازد سرمايه
" ھوشمندانه"که توانسته است اھداف امپرياليسم آمريکا را با ترکيبی  و از اين

داد، البته از  درپی به خود مدال می از زور و ديپلماسی پيش ببرد، پی
ھای  اختKفات درونی اين ائتKف ناپايدار و تضاد منافع آمريکا و قدرت

 !اروپايی چيزی نگفت
اوباما که از سياست ھمراه ساختن اتحاديه اروپا با آمريکا در برابر روسيه 

اين کشور "  پاشی اقتصادی ازھم"و "  انزوای روسيه"که به ادعای وی، به 
کرد و آن را سياستی  العاده اظھار رضايت می منجر گشته است، فوق

آميز خواند، اما نتوانست از اعتراف به دشواری رقابت با چين و  موفقيت
خواھد  درآوردن بازار از دست چين و کا�ھای تجاری اين کشور که می

 .خودداری کند" قانون تعيين کند"برای آمريکا 
ھای مربوط به سياست خارجی، بخش مھمی از سخنان اوباما به  در بحث

جمھور  رئيس.  سياست خارجی دولت آمريکا در خاورميانه اختصاص داشت
آمريکا، اعزام نيروی نظامی به عراق و افغانستان در دوره بوش را سياست 

ی مبتنی بر تصميماتی عجو�نه خواند که پای ارتش آمريکا را  غيرھوشيارنه
استراتژی "اوباما اين سياست را مغاير !  ھای غير ضروری کشاند به درگيری

ھای زيادی را  آمريکا و خواست دشمنان اين کشور خواند که ھزينه"  جامع
از زمانی که من قدرت را : "اوباما گفت.  نيز برای آمريکا در بر داشته است

 بھا و  افزايش اجاره 
 نشينی گسترش حاشيه

 
ھای  شماری برای توده داری حاکم بر ايران، مصائب بی نظام سرمايه

با افزايش دامنه فقر و بيکاری، لگام . زحمتکش مردم ايران به بار آورده است
گسيختگی رشد تورم و وخامت روزافزون شرايط مادی و معيشتی طبقه 

ھا تن از مردم  کارگر، مسئله مسکن به يک معضل حاد برای ميليون
 .شده است زحمتکش ايران تبديل

ای رسيده است که مطبوعات وابسته به رژيم نيز  ابعاد اين معضل به درجه
درپی بھای مسکن و اجاره، گسترش  گزارشات متعددی از افزايش پی

 .اند نشينی و عواقب ناشی از آن را انتشار داده خانمانی، حاشيه روزافزون بی
 متوسط ھزينه سا�نه ١٣٩٢بر طبق گزارش مرکز آمار ايران، در سال 

 ھزار تومان بوده و نسبت به سال ۵٩٨ ميليون و ٢٠خانوار شھری برابر با 
 درصد اين متوسط ھزينه ٧٣/  ٣يافته است،   درصد افزايش٢۵/  ۴، ١٣٩١

مKحظه در  اما نکته قابل.  دھند ھای غيرخوراکی تشکيل می سا�نه را ھزينه
ھای غيرخوراکی در   درصد از ھزينه۴۵ويژه در آن است که  اين گزارش به

 .بخش مسکن قرار دارد
، از کل جمعيت ٩٢دھد که در سال  چنين نشان می ھای مرکز آمار ھم گزارش

  به مناسبت چھل و چھارمين سالگرد حماسه سياھکل)اقليت(بيانيه سازمان فدائيان    
 

    گرامی باد چھل و چھارمين سالگرد حماسه سياھکل

 ھای ميليتاريستی رژيم  پيشبرد سياست
 به ھزينه مردم

 
کوپتر اسرائيلی  ھا اعKم کردند در حمله يک ھلی  دی خبرگزاری٢٨يکشنبه 

 تن ۶ی سوريه،  هللا لبنان در منطقه قنيطره به خودروھای حامل اعضا حزب
محمدعلی "هللا و يکی از فرماندھان سپاه پاسداران به نام  از اعضای حزب

وی دومين مقام ارشد نيروی قدس سپاه است که طی .  کشته شده اند"  دادی هللا
سرتيپ "پيش از آن، .  ھای منطقه کشته شده است يک ماه اخير در درگيری

پس از انتشار اين خبر، .  در سامرای عرق کشته شده بود"  پاسدار حميد تقوی
گيری در اين مورد پرداختند که وجه  ھا و سران رژيم به موضع ارگان

و "  ، پاسخ قطعی"گيری انتقام"ھا تھديد اسرائيل به  مشترک تمامی آن

  ٨درصفحه 

۵درصفحه   

 گرامی باد نوزده بھمن،
 روز تولد سازمان
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 نزاع رئيس جمھور و 
 کنگره آمريکا بر سر چيست؟ 

کنيم که  ام، با جديت تKش می به دست گرفته
ھايی را که تھديدی مستقيم برای ما و  تروريست

 "!متحدان ما ھستند نابود کنيم
دولت آمريکا چه "  جديت"اوباما البته نه، گفت که 

و چگونه بوده است و تا چه حد در نابودی اين 
ھا مثمرثمر بوده است  ونه، گفت که  تروريست

اوباما به چه ميزان در تقويت اين "  جدی"دولت 
ما :اوباما اما گفت که !  نيروھا نقش داشته است

 سال ١٣بری را طی  ھای ھزينه س زمان در ھم
ھا در  که آمريکايی جای اين گذشته آموختيم، به

روستاھای افغانستان گشت بزنند، به نيروھای 
محلی آموزش داديم و خود ھدايت کارھا را 

که نيروی زمينی  اند و به جای اين برعھده گرفته
زيادی را به خارج اعزام کنيم، با مشارکت 
کشورھايی از جنوب آسيا و شمال آفريقا، 

ھا را که آمريکا را  ھای امن تروريست گاه پناه
 .دھيم کنند، ھدف قرار می تھديد می
جمھور کنونی آمريکا،  رغم دعاوی رئيس اما به

داند که سياست ھای  امروز ھر کس اين را می
راھزنانه امپرياليسم آمريکا و اشغال نظامی 
عراق و افغانستان توسط آمريکا و ساير متحدان 
آن که با کشتارھای وسيع و آوارگی صدھا ھزار 
انسان ھمراه بود، با شکست و ناکامی روبرو 

وضعيت کنونی اين دو کشور نيز شاھدی .  گرديد
تنھا پس از شکست .  ست بر اين شکست و ناکامی

نظامی و سياسی آمريکا بود که ارتش 
امپرياليستی آغاز به ترک اين دو کشور نمودند و 
شخص اوباما نيز اساساً بر زمينه شکست 

ھاست که به راس دولت  مفتضحانه اين سياست
 .کند آمريکا عروج می
که به اين شکست و نقش دولت  اوباما اما بدون اين
افروزی و ايجاد و تقويت  آمريکا در جنگ

ھای ارتجاعی از قماش القاعده و داعش،  گروه
مقابله "  جديت"ای داشته باشد، از  ترين اشاره کم

. گويد ھا سخن می آمريکا برای نابودی تروريست
ھا اما اوباما به اين واقعيت  ی اين  رغم ھمه به

ھای محلی و  افروزی کند که در جنگ اشاره می
ای، سربازان آمريکايی را از رودرويی  منطقه

مستقيم و از زير ضرب خارج ساخته و ھزينه 
تلفات انسانی در جريان مداخله در کشورھای 

ھا و کشورھا و  خاورميانه را بر دوش دولت
چنين است که اوباما .  مردم منطقه افکنده است

که ما به جنگ زمينی  گويد، به جای اين می
ديگری در خاورميانه کشيده شويم، رھبری 

ای را با مشارکت کشورھای  ائتKف گسترده
عربی آغاز کرديم تا گروه تروريستی داعش را 

 !تضعيف و نھايتا نابود کنيم
جمھوری آمريکا که ظاھرا منتقد مداخله  اما رئيس

نظامی آمريکا در عراق و افغانستان است و 
خارج ساختن سربازان آمريکايی از صحنه 

ھای نظامی در کشورھای خاورميانه را  درگيری
داند، تنھا چند لحظه پس از  از افتخارات خود می

اھدای مدال افتخار به خودش، از کنگره آمريکا 
خواھد با تصويب قطعنامه، مجوز استفاده و  می

اعزام نيرو برای مقابله با داعش را صادر کند و 
کند که دولت آمريکا به چنين مجوزی  تاکيد می

و روز بعد از آن نيز چاک ھيگل !!  نياز دارد
وزير دفاع آمريکا اعKم می کند، ارتش آمريکا 

مبارزه "به زودی نيروھای نظامی بيشتری برای 
اعزام خواھد )  بخوان سوريه(به عراق "  با داعش

 .کرد
باراک اوباما، اين نماينده خوش رقص و زبان 
امپرياليسم تجاوزگر آمريکا، بعد از توضيح 
سياست ترکيب زور و ديپلماسی و کاربست آن 
در خاورميانه که از اين قرار بر زور و جنبه 

شود، سخنان  ای می قدرت نظامی آن تاکيد ويژه
خود را به سياست خارجی آمريکا در قبال 

جمھوری  رئيس.  جمھوری اسKمی اختصاص داد
آمريکا اعمال سياست زور و ديپلماسی يا سياست 
چماق و ھويج در مورد جمھوری اسKمی را نيز 

وی ضمن دفاع از .  آميز خواند سياستی موفقيت
ای و تاکيد بر  مذاکره با ايران بر سر مساله ھسته

ادامه ھمين روند، ھشدار داد که اگر کنگره 
ھای جديدی را عليه ايران  آمريکا بخواھد تحريم

اوباما پيرامون .  وضع کند، آن را وتو خواھد کرد
ھای حاصله از اين  ھای مثبت و موفقيت جنبه

برای اولين بار طی ده سال، :سياست گفت
پيشرفت برنامه اتمی جمھوری اسKمی را متوقف 

او .  ايم و ذخاير مواد اتمی آن را نيز کاھش داده
اضافه کرد که آمريکا اکنون اين فرصت را در 
اختيار دارد که برای رسيدن به توافقی جامع به 
اين مذاکره ادامه دھد و از ايران مسلح به سKح 

توافقی که آمريکا و .  ای جلوگيری کند ھسته
کند و  اش از جمله اسرائيل را محافظت می متحدان

حال مانع يک درگيری ديگر در  در عين
جمھور آمريکا پس از  رئيس.  شود خاورميانه می

ھای مثبت چنين سياستی، در  اشاره به فوائد جنبه
ھای منفی و عواقب  مورد مضرات و جنبه

ھای  ھای جديد گفت، وضع تحريم تصويب تحريم
حفظ .  شود جديد، موجب تخريب روند کنونی می

سازد و ميان آمريکا و  تر می ھا را مشکل تحريم
المللی شکاف ايجاد  متحدين آن در عرصه بين

شود که  حال موجب آن می کند و در عين می
ای خود را از  جمھوری اسKمی نيز برنامه ھسته

باراک اوباما در پايان اين بخش از .  سر گيرد
سخنان خود، ضمن اشاره به اين موضوع که ھيچ 
تضمينی برای موفقيت مذاکرات وجود ندارد، 
اگرچه که تاکيد نمود برای جلوگيری از تبديل 

ھا را  شدن ايران به يک قدرت اتمی، ھمه گزينه
بر روی ميز حفظ خواھد کرد و به عنوان آخرين 
گزينه، حتا از جنگ نيز نام برد، اما اين اظھار 
نظر وی، بيشتر تحت تأثير فشارھای حزب رقيب 
مطرح شد و نه به عنوان تھديدی که حتما بخواھد 
در پايان مھلت مذاکرات، به يک سياست عملی 

 !تبديل شود
وقتی که جان بينر، رئيس مجلس نمايندگان 
آمريکا تنھا يک روز بعد از سخنان اوباما اعKم 

وزير رژيم  کرد از بنيامين نتانياھو نخست
عمل  گر و صھيونيستی اسرائيل، دعوت به اشغال

آمده است تا در نشست مشترک کنگره پيرامون 
ای و تھديدات ايران و اسKم افراطی  برنامه ھسته

ارنی کند، اين موضوع نه فقط يک دھن  سخن
جمھور و خKف عرف  کجی آشکار به رئيس

سياسی معمول در زمينه دعوت از رھبران و 
که  جمھور بود، بل روسای کشورھا توسط رئيس

 ھار  حال کشمکش و اختKف ميان جناح در عين
ھارتر آن بر سر  بورژوازی امپرياليستی و جناح

سياست خارجی آمريکا در قبال جمھوری 
ای آن را به نمايش  اسKمی و برنامه ھسته

برخی سناتورھای آمريکايی نيز با .  گذاشت
عنوان کردن اين موضوع که جمھوری اسKمی 

و در تمام اين مدت "  کند با زمان بازی می"
ھايی  المللی را فريب داده است، طرح جامعه بين

ھای جديد برای ارائه به  در مورد وضع تحريم
 !اند تھيه کرده" کميته بانکداری سنا"
رغم اين اما سخنان اوباما پيرامون تاثيرات  به

ھای جديد توسط کنگره  بخش وضع تحريم زيان
طور تام و تمام مورد تاييد  وحمايت  آمريکا، به

. ترين متحدين اروپايی آمريکا قرار گرفت مھم
وزرای خارجه آلمان، انگليس و فرانسه، ھمراه با 
فدريکا موگرينی مسئول سياست خارجی اتحاديه 
اروپا با انتشار بيانيه مشترکی به تکرار 

ھای اوباما پرداخته و تاکيد نمودند  حرف
ھای تاکنونی  ھای بيشتر عليه ايران، تKش تحريم

چنين گفته  در اين بيانيه ھم.  را تخريب خواھد کرد
شده است، فرصتی را که برای نخستين بار برای 

آميز بوجود  از طريق صلح"  تھديدات امنيتی"حل 
آمده است نبايد از دست داد چرا که ممکن است 

بيانيه مشترک .  چنين فرصتی ھرگز بدست نيايد
خطاب به کنگره آمريکا تاکيد نموده است توافقات 

يابی به  ترين مسير دست تاکنونی با ايران، مطمئن
يک راه حل جامع و بلند مدت است و با�خره به 
کنگره آمريکاک اطمينان داده شده ست که اعمال 
فشار عليه جمھوری اسKمی ادامه خواھد يافت تا 

پايان تن دھد يا به انزوای  يا به ھمکاری بی"
 ."بيشتر دچار شود

ھای جديد و اختKلی که از  مخالفت با وضع تحريم
ای خواھد  اين ناحيه متوجه روند مذاکرات ھسته

شد، موضع و حرف مشترک رئيس جمھور 
آمريکا و متحدان بزرگ اروپائی آن نبود، برخی 
مقامات رسمی جمھوری اسKمی نيز که تمام 

اند  ای ريخته ھا را به سبد مذاکرات ھسته مرغ تخم
العمل تقريبا مشابھی داشتند و  نيز عکس

. ھای حتا يکسانی بر زبان راندند حرف
نظر از برخی سران سپاه و محافلی چون  صرف

گردانندگان کيھان شريعتمداری که از ميان 
سخنان اوباما، عبارت حفظ ھمه گزينه ھا بر 
روی ميز را برجسته ساختند تا آن را حجتی بر 

نتيجه بودن مذاکرات قلمداد کنند، اما  بی
محمدجواد ظريف وزير خارجه جمھوری 
اسKمی عين اوباما و اروپا گفت که وضع 

ھای جديد توسط کنگره آمريکا، به معنای  تحريم
روند مذاکرات است و موجب شکست "  تخريب"

ھای  ظريف تاکيد کرد که تحريم.  آن خواھد شد
جديد منجربه نابودی اقدام مشترکی خواھد شد که 
. سال گذشته در ژنو بر روی آن توافق شده است

وزير خارجه جمھوری اسKمی حتا به جامعه 
المللی متوسل شد و از آن خواست که با ھر  بين

تواند  تKشی که بخواھد روند مذاکراتی را که می
دستاورد بسيار مھمی داشته باشد، به نابودی 

وی دسترسی به توافق .  بکشاند، به مقابله برخيزد
را بسيار محتمل دانست و عين اوباما و اروپا 

بنابراين نبايد فرصت را از دست "تاکيد کرد که 
ظريف که روز جمعه سوم بھمن در "!  بدھيم

١١درصفحه   
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 وچھارمين سالگرد حماسه سياھکل به مناسبت چھل) اقليت(                   بيانيه سازمان فدائيان 

 

 وچھارمين سالگرد حماسه سياھکل           گرامی باد چھل
 

  
ھای سياسی،  گر و پاسدار نابرابری ديدگان عليه نظمی ستم  در سياھکل برافراشته شد، فرياد خشم و اعتراض ستم١٣۴٩ بھمن سال ١٩پرچم سرخی که 

سکوت مرگبار اما .  داد اجتماعی و اقتصادی بود که ھرگونه صدای اعتراض و ھر گونه تKشی را برای مبارزه با آن نظم ظالمانه با مشتی آھنين پاسخ می
ساز سياھکل آغازگر راھی بود که تا ھم اکنون نيز ادامه دارد، و تا زمانی که  خون پانزده فدايی، خون پانزده حماسه.  با حماسه سياھکل درھم شکسته شد

 .چنان ادامه خواھد داشت داری برپاست، ھم نظام سرمايه
دار راه نوينی در جنبش کمونيستی و کارگری ايران   بھمن متولد گرديد، پرچم١٩که از درون حماسه سياھکل در "  ھای فدايی خلق ايران سازمان چريک"

تأثيراتی که از جنبش کارگری و کمونيستی تا .  شد و تأثيرات شگرفی بر مبارزات مردم ايران برای آزادی و عليه نظم سرمايه از خود بر جای گذاشت
ھا تحمل کرد و صدھا رفيق،  رغم تمامی ضرباتی که در طول آن سال سازمانی که به.  مبارزات زنان و دانشجويان و حتا ھنر و ادبيات زمان را دربرگرفت

ی خود و فراخوان ھزاران ھوادار و انقKبی و کمونيستی که برای  صدھا کادر و عضو برجسته خود را از دست داد، توانست با حضور مسلحانه
 قيام ھا، در فتح سنگرھای نظام پادشاھی و در پيروزی سازان سياھکل در دانشگاه تھران گرد آمده بودند برای شرکت در قيام توده داشت حماسه گرامی
 . بھمن نقشی غيرقابل انکار ايفا نمايد٢٢ و ٢١ ی مردم ايران در مسلحانه

زمان چپ و ترين سا شمار در خاک ُمرده گرديد و در فردای قيام، سازمان را به بزرگ ھايی بی چه که باعث رويش گل چه که سياھکل را جاودانه کرد، آن آن
. بودکاری با دشمنان طبقاتی و از خودگذشتگی و پيگيری در مبارزه برای رھايی کارگران و زحمتکشان  کمونيست در خاورميانه تبديل نمود، عدم سازش

ھا در عمل  نھا به صداقت آ ھا پرچم خونين سازمان را بر دوش کشيدند به اثبات رساندند و توده سازان سياھکل و تمامی رفقايی که پس از آن اين را حماسه
 .پی برده و به فدايی اعتماد کردند

داران و حکومت اسKمی مصادره شد و اگرچه در صفوف سازمان خط سازشکاری شکل گرفت که   بھمن نيز اگرچه انقKب توسط سرمايه٢٢بعد از قيام 
رغم  ھا و به کرد، اما خط انقKبی سازمان در طول تمامی اين سال داری وصل نمی ی پُرافتخارمان در مبارزه با نظام سرمايه  گذشته ای آن را به ھيچ رشته

جا اين خون سرخ  صحرا و از زندان اوين تا عادل آباد در ھمه از کردستان تا ترکمن.  ھا با خون سرخ صدھا فدايی ديگر تداوم يافت تمامی فراز و نشيب
 .د زدی کارگر، دشمنان آزادی و دشمنان سوسياليسم را فريا ھا و بندھای زندان، عدم سازش با دشمنان طبقه  خيابان رفقای فدايی بود که بر سنگفرش

با برافراشته نگھداشتن پرچم سياھکل در مبارزه برای آزادی و سوسياليسم که با خون سرخ )  اقليت(در طول حيات جمھوری اسKمی، سازمان فدائيان 
اين سرزمين سازان سياھکل را بر پھنای  داری و ھرگونه ستم و استثمار، راه حماسه ای پيگيرانه عليه نظام سرمايه صدھا فدايی آذين شده است، در مبارزه

 .تداوم بخشيد
ا به ھای انقKبی، رفقای م ی تحليل از شرايط مشخص و تجارب جنبش در شرايط مشخصی که در مقطع حماسه سياھکل بر جامعه ايران حاکم بود و بر پايه

مبارزه سازمان و تأثيرات .  انگيز حاکم بر جامعه، بھترين راه آغاز مبارزه مسلحانه است اين نتيجه رسيدند که برای غلبه بر شرايط و شکست سکوت وھم
طور که گفته شد، اين يک  اما ھمان.  ھای آغازين مبارزه مسلحانه اثبات کردند ويژه در سال انگيز اين شيوه از مبارزه را به خوبی نتايج شگفت آن نيز به

ھای   به بعد تاکتيک۵٣طور که از سال  تاکتيک، يک روش برای اھداف مشخص بود، يعنی مبارزه برای آزادی و سوسياليسم و رھايی طبقه کارگر، ھمان
ی خود را در خدمت به مبارزه کارگران و زحمتکشان ايران و جھان و  مساله اصلی اين بود که رفقا مبارزه.  قرار گرفت   جديدی در دستور کار سازمان

 .دانستند برای رھايی از يوغ و ستم سرمايه می
تمامی تاريخ چھل و .  کند ھمان عدم سازش با دشمنان طبقاتی و مبارزه برای آزادی و سوسياليسم است چه که امروز پيوند ما با گذشته را ناگسستنی می و آن

ی راه  دھنده سازمان ما اين افتخار را دارد که ادامه.  ی سازمان ما نيز که با خون و از جان گذشتگی ھزاران فدايی رقم خورده گواه اين مدعاست چھارساله
 . باشد سازان سياھکل و آن ھزاران گل به خون خفته حماسه

اف و نگرد و بر پايه اين شرايط برای رسيدن به اھد ھای مناسب در شرايط کنونی، مانند گذشته به شرايط مشخص می امروز سازمان برای اتخاذ تاکتيک
 .ھای مبارزاتی خود را تدوين کرده است ھا و روش رسالت تاريخی طبقه کارگر، تاکتيک

داری است، بيش از ھر زمان ديگری بر  گيری از تجاربی که حاصل بيش از چھل سال حضور مداوم در مبارزه عليه نظام سرمايه سازمان ما با درس
ی سازمان تاکتيک مبارزه مسلحانه را برگزيدند،  امروز و برخKف زمانی که رفقای اوليه. کند ی کارگر تاکيد می يابی طبقه گری در مبارزات و تشکل دخالت

. زه ھستندھای خود در حال مبار داری که در بحرانی عميق فرو رفته، بر سر بسياری از خواست کارگران ايران در ابعادی گسترده، روزانه با نظام سرمايه
 .اند ھای سوسياليستی در دسترس قرار گرفته امروز اشکال متنوعی از تبليغ و ابزارھای گوناگونی برای ترويج نظرات سازمان و انديشه

ای و اعتصاب عمومی   بھمن، بر اشکال متنوعی از مبارزه، اعتصابات اقتصادی و سياسی، تظاھرات توده٢٢سازمان با تکيه بر تجارب تاريخی و قيام 
در ھمين راستا سازمان تKش دارد .  داند ای می ی توده درآمد قيام مسلحانه تاکيد کرده و راه سرنگونی جمھوری اسKمی را قيام مسلحانه عنوان پيش سياسی به

 به ھا تا رسيدن يابی و تجارب مبارزاتی کارگران و زحمتکشان اثرگذار باشد، در مبارزات آن ھای مشخص که بر آگاھی، سازمان تا با اتخاذ تاکتيک
 .عنوان يک سازمان کمونيست نقش ايفا کند شوند، به ھا برای اعتصاب عمومی سياسی آماده می ای که توده مرحله

ھای ترويجی و تبليغی خود را برای آگاھی  ھای اخير بيشترين فعاليت ی کارگر، در طول سال با باور عميق به نيرو و رسالت طبقه)  اقليت(سازمان فدائيان 
ديدگان جامعه دارد که متحد طبقه کارگر در مبارزه  ای بر ديگر زحمتکشان و ستم چنين تاکيد ويژه سازمان ھم.  کار بسته است يابی اين طبقه به و سازمان

 .عليه نظم موجود ھستند
واقعيت اين است که بدون برخورداری از .  سازمان ما بر اين اعتقاد است که آزادی به عنوان يک ضرورت به يک نياز و مطالبه عمومی تبديل شده است

ترين شکل آن بدون رھايی از اسارت  ترين و عالی معنای واقعی و وسيع اما در سوی ديگر آزادی به.  باشد ھای سياسی ھيچ تغيير و تحولی ميسر نمی آزادی
داری را  ی آن با برانداختن نظام سرمايه داند که با تأکيد بر اھميت و ضرورت آزادی، رابطه ی خود می برای ھمين، سازمان وظيفه.  سرمايه ممکن نيست

پاسدار آن داری و رژيم سياسی  ی کارگر برای سرنگونی مناسبات سرمايه ھا را به اتحاد با طبقه ديده جامعه توضيح داده و آن ھای ستم برای تمامی توده
 .دعوت کند

ھای سرخ فدايی را در نبرد با دشمنان طبقاتی، در  سازان سياھکل و تمامی گل چه که حماسه آن.  گذرد وچھار سال از آغاز مبارزات سازمان ما می چھل
 .ھا بود ھا تا پای جان استوار نگاه داشت، اعتقاد عميق به سوسياليسم و رھايی انسان گاه ھا و در شکنجه چال سياه

در کار و ست، تا زمانی که مادران و پدران عمری را  ی زنان و مردان کارگر و زحمتکش، کودکان فقير و تمام ستمديدگان جاری تا زمانی که فقر بر چھره
اسان، از کوير ھا و لبان اين مردمان از گيKن و آذربايجان تا کردستان و بلوچستان و خر کنند و تا زمانی که سرانجام لبخند بنشيند بر قلب رنج گذران می
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 نشينی بھا و گسترش حاشيه افزايش اجاره
سکنا گزينند و بر جمعيت چندميليونی 

 .ھا افزوده گردد خانمان نشينان و بی حاشيه
 ھزار خانوار ١٠٩گويد که  مرکز آمار ايران می

ھا، کپرھا، چادرھا،  ھا، زاغه در آلونک
ھای مخروبه و يا در حال ساخت و غيره  ساختمان

معاون وزير راه و شھرسازی از .  کنند زندگی می
ھای  گاه  ميليون ايرانی در سکونت٢٠حضور 

معاون امور اجتماعی .  دھد غيررسمی خبر می
 ١٠نشين را  سازمان بھداشت، جمعيت حاشيه

 .کند  منطقه اعKم می٨۵٠ميليون و در 
معاون توسعه روستايی و مناطق محروم معاون 

 ٨نشينی  جمھور از متوسط آمار حاشيه اول رئيس
قلم، فقط  دھد، اما در يک  درصدی خبر می١١تا 

 ھزار نفر ۴٠٠نشينان را در اھواز  آمار حاشيه
شھردار تھران ھم، جمعيت .  کند اعKم می

در .  داند  درصد می٣۵نشين تھران را تا  حاشيه
 ھزار ١۵ھا به  خواب اين شھر فقط تعداد کارتن

رسد و اخيراً نيز خبری از افزايش زنان  تن می
خواب تھران، در حد يک برآورد انتشار  کارتن

ھا از   سال تعداد آن۴يافت و گفته شد در فاصله 
 .يافته است  تن افزايش۵٠٠ به ٢٠٠
نشينان اکنون ديگر در تمام شھرھای  حاشيه

کوچک و بزرگ و حتا روستاھا حضور دارند، 
ھا ارائه  گرچه آمارھای متفاوتی از تعداد آن

 ميليون ٢٠رسد ،رقم  شود، اما به نظر می می
نفری که معاون وزير راه اعKم کرده و دامنه 

گيرد و  ھا را در برمی نشين تری از حاشيه وسيع
ھای فرسوده نيز  ھای مخروبه و بافت شامل خانه

اين يعنی .  تر است شود، به حقيقت نزديک می
چھارم جمعيت ايران در انواع مختلف  يک

اصطKح غيررسمی و  ھای به گاه سکونت
 .کنند نامناسب، زندگی می

جمھوری اسKمی که بر اين پندار است با زور 
تواند معضKت و  سرنيزه و سرکوب می

ھای اجتماعی را حل کند، برای مقابله  نابسامانی
ھای متمادی  نشينی نيز در طول سال با حاشيه

نشينان ،  کوشيده است با تخريب مساکن حاشيه
ھا و سرکوب و کشتار، به  خواب ھا، کارتن آلونک

اين معضل اجتماعی پايان دھد، که آخرين نمونه 
آن نيز يک ھفته پيش در اھواز رخ داد و �اقل به 

ای جز افزايش  اما نتيجه.  مرگ يک نفر انجاميد
روشن است که اين .  نشينی در پی نداشت حاشيه

داری، فقر،  پديده برخاسته از شيوه توليد سرمايه
بيکاری، تنزل روزافزون سطح معيشت طبقه 
کارگر و ھجوم روستائيان فقير در جستجوی 

شود با  بازور و سرکوب نمی.  کار، به شھرھاست
جمھوری اسKمی و نظم .  آن مقابله کرد

داری ايران، حتا در محدوده اقداماتی که  سرمايه
برخی کشورھا برای تعديل مسئله مسکن معمول 

ھای اجتماعی با اجاره کم  اند، از نمونه خانه داشته
درآمد، پرداخت سوبسيد مسکن به  برای افراد کم

ھای جنبی مسکن،  درآمد، معافيت ھزينه افراد کم
رژيمی که درازای ھزينه مسکن .  حل ندارد راه
ترين واحد  ميليونی کارگر در کوچک يک

 ھزار تومان ٢٠مسکونی جنوب شھر تھران، 
پردازد و گويا قراراست در سال  حق مسکن می

 ھزار تومان افزايش دھد، ٤٠آينده آن را به 

اند   درصد مالک مسکن بوده۶۴/  ٢شھری کشور 
 درصد ۴که در مقايسه با سال قبل از آن 

 درصد بر تعداد ۴که حدود  يافته و حال آن کاھش
 درصد ٢١/  ٧شده و از  مستاجرين افزوده

 ٢۵/  ٩ به ٩١ای و رھنی در سال  ھای اجاره خانه
 . رسيده است١٣٩٢درصد در سال 

ھا در طول يک سال  نشين اين افزايش تعداد اجاره
و کاھش تعداد مالکين واحدھای مسکونی، در 

شود که گويا قرار بود از  شرايطی اعKم می
طريق اجرای طرح مسکن مھر، ھمه خانوارھا 
صاحب مسکن شخصی شوند و معضل مسکن 

رغم اين واقعيت که در دور دوم  اما به.  حل گردد
ميليون  نژاد، �اقل يک جمھوری احمدی رياست

فقط  کمترين بھبود و  شد، نه مسکن جديد ساخته
تعديلی در معضل مسکن رخ نداد، بلکه بالعکس 

تنھا کاسته  از قيمت مسکن نه.  تر شد اوضاع وخيم
بھا نيز به سير  اجاره.  نشد، بلکه افزايش يافت

نشينان،  صعودی خود ادامه داد و بر تعداد اجاره
 .ھا افزوده شد خانمان نشينان و بی حاشيه

رئيس اتحاديه مشاوران امKک تھران نيز در 
آمار و :  گويد ھای رژيم می گفتگو با خبرگزاری

دھد که  ارقام معامKت مشاوران امKک نشان می
نشينی سير صعودی داشته و   اجاره٩٠در دھه 

گيری   افزايش چشم٨٠ و ٧٠ھای  نسبت به دھه
دليل آن نيز در اين است که قيمت .  داشته است
قدر رشد داشته که قدرت خريد مردم از  مسکن آن

رشد نرخ مسکن جامانده و مردم قدرت خريد 
 تا ۶٠:  افزايد چنين می وی ھم.  مسکن را ندارند

 درصد قيمت يک ساختمان به قيمت زمين ٨٠
 .شود مربوط می

معاون وزير راه و شھرسازی در گفتگو با 
 ميليون ١/  ٢خبرگزاری تسنيم از کمبود حدود 

برخی از مقامات .  گويد واحد مسکن سخن می
دولتی و متخصصين مسکن نيز بر اين باورند که 
اگر دو ميليون مسکن ديگر ساخته شود، معضل 

ساز  اما اين نيز چاره.  مسکن قطعاً حل خواھد شد
جای دو ميليون، چھار ميليون  اگر به.  نخواھد بود

تواند  خانه ديگر ھم به فوريت ساخته شود، می
ھای توليد مسکن و  سود و ثروتی عايد شرکت

مالکين کند، اما نه معضل مسکن حل خواھد شد 
و نه چيزی از اين بابت عايد کارگران  و 

داری  که نظم سرمايه تا وقتی.  گردد زحمتکشان می
بر ايران حاکم است، در ھمواره بر ھمان پاشنه 

چراکه معضل مسکن در ايران نه .  خواھد چرخيد
اکنون نيز  مسکن ھم.  کمبود آن، بلکه احتکار است

قدر کافی وجود دارد، مسئله اما در اين است  به
داران و  که واحدھای مسکونی در دست سرمايه

مرکز آمار ايران در .  مالکين متمرکزشده است
 ١ فقط از وجود ١٣٩٠نتايج سرشماری سال 

. دھد  خانه خالی خبر می٦٠٠٠٠٠ميليون و 
ای که در ھر  عKوه بر صدھا و ھزاران خانه

داران و  شھر کوچک و بزرگ به تملک سرمايه
تر  ھای مرفه مالکين بزرگ درآمده است، بخش

بورژوازی نيز در شرايط بحران اقتصادی،  خرده
اندازھای  تورم و کاھش مداوم ارزش پول، پس

نقدی خود را در خريد خانه و امKک به جريان 
، ھم ارزش پول خود را  اند تا از طريق آن انداخته

حفظ کنند و ھم بھره آن را به شکل اجازه، 

  ٨درصفحه 

 . تصاحب نمايند
بنابراين ھر آنچه که خانه ساخته شود، در دست 
کسانی متمرکز خواھد شد که سرمايه و ثروت 

ھای کارگر و زحمتکش و  بالعکس توده.  دارند
ھايی که بھای  فقط قادر به خريد خانه تھيدست نه

باشند، بلکه حتا  يافته نمی درپی افزايش ھا پی آن
اگر يک خانه شخصی ھم داشته باشند، ھرلحظه 

 .در معرض از دست دادن آن قرار دارند
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که دستمزد 

. دھد ھا را نمی کارگران کفاف زندگی روزمره آن
. ھزينه خانوارھا مدام در حال افزايش است

تحت يک .  شوند گروه، کارگران بيکار می گروه
چنين شرايطی، کارگری ھم که يک مسکن 

شود، آن را بفروشد تا  شخصی دارد، ناگزير می
ھای خود را بپردازد و برای مدتی  بدھی
پس اگر اعKم .  اش را تأمين کند ھای زندگی ھزينه
 درصد ۴شود که از تعداد مالکان مسکن،  می

نشينان  کاسته شده و در ھمين حدود بر تعداد اجاره
شده است، ھمين مردم کارگر و زحمتکش  افزوده

ھای کمرشکن  ھستند که زير فشار فقر و ھزينه
 .اند داده زندگی خانه خود را ازدست

داران و  ھا در دست سرمايه اما تمرکز خانه
ھای  سو و افزايش تقاضا برای خانه مالکان از يک

ھای اخير، عامل ديگری  ای، در طول سال اجاره
ھا شده  ويژه اجاره برای افزايش بھای خانه و به

 .است
دھد که با توجه  خبرگزاری دولتی ايسنا خبر می

ھا، تقاضا  به افزايش قيمت خانه و بھای اجاره
يافته و با  برای اجاره واحدھای کوچک افزايش

نشينان ھرسال بايد به مبلغ  که اجاره توجه به اين
ھای  اجاره اضافه کنند، مجبورند سراغ خانه

تر رفته  که خود بر ميزان تقاضای اين  کوچک
: افزايد اين خبرگزاری می.  واحدھا افزوده است

طبق استعKم از بازار مسکن، نرخ بھای ماھانه 
ترين واحد مسکونی در جنوب تھران  کوچک
 . ھزار تومان است٧۵٠حدود 

ھای متعددی از  اين خبرگزاری سپس به نمونه
بھای ماھانه واحدھای مسکونی در برخی  اجاره

پردازد و ازجمله  شھر تھران می مناطق پايين
 متری در خيابان ۴٢نويسد، يک واحد  می

 ۴۵ ھزار تومان، يک واحد ٨١٠دامپزشکی 
 ھزار ۵٠ميليون و  متری در سبKن جنوبی يک

 متری در خيابان بريانک ۴۵خانه  تومان، يک
 متری در ۴٠ ھزار تومان، يک خانه ۶٨٠

 ھزار تومان و ۵٠٠ميليون و  خيابان شيراز يک
 ھزار تومان در ھرماه، ٨٠٠در خيابان ھاشمی 

 .گذاری شده است قيمت
با استناد به ھمين آمار، اگر کارگری که حداقل 

 ھزار تومان است، با تمام مزايا ۶٠٠دستمزدش 
ميليون تومان دريافت کند، قادر  در ھرماه يک

ترين واحد مسکونی در  نخواھد بود کوچک
 ھزار تومان ٧۵٠جنوب تھران را که حدود 

ھای جنبی خانه،  چون با ھزينه.  است، اجاره کند
ھای مسکن، از  آب، برق، گاز و غيره، ھزينه

 .ميليون در ھرماه نيز تجاوز خواھد کرد يک
ای برای بخش بسيار بزرگی از کارگران و  چاره

که به حاشيه  زحمتکشان باقی نخواھد ماند جز اين
ھای چندين خانواری  شھرھا رانده شوند، در خانه



 ۵ ۶٨۶ شماره  ٩٣نيمه اول بھمن      ۵

  ٨درصفحه 

١از صفحه   

 ھای ميليتاريستی رژيم به ھزينه مردم پيشبرد سياست
المللی، اقتصادی و سياسی در  ارتباطات بين

 .مناطق آسيای مرکزی و قفقاز تبديل کرد
ھا  سران جمھوری اسKمی نيز از اين فرصت

رژيم با تحکيم و تثبيت .  حداکثر استفاده را بردند
جايگاه خود در رويدادھای منطقه از طريق 

ھای کشورھای منطقه  گسترش نفوذ چه در دولت
غير "ھای  و چه در ميان اپوزيسيون دولت

کوشيد از سويی اين کشورھا را وادارد "  پيمان ھم
منافع ايران را در نظر داشته باشند، و از سويی 

دھد عدم دخالت دادن ايران  ديگر به غرب پيام 
ای  ھای منطقه گيری در رويدادھا و تصميم

تواند عواقب وخيمی در منطقه به ويژه برای  می
پيمان غرب ھمچون اسرائيل به  ھای ھم دولت

از آن گذشته سران جمھوری .  دنبال داشته باشد
اند که ھر گونه  اسKمی بارھا و بارھا اعKم کرده
تواند امنيت کل  اقدامی عليه جمھوری اسKمی می

منطقه را به خطر اندازد و به اين ترتيب با تھديد 
. خود را تضمين کنند"  امنيت"امنيت ديگران، 

�زم به يادآوری نيست که اختKف جمھوری 
ھای امپرياليستی غرب يا  اسKمی با دولت

گيرد  ھای مرتجع منطقه تنھا زمانی با� می دولت
در غير اين .  ھا با ھم تصادم کنند که منافع آن
از جمله (ھای اخير  چه وقايع سال صورت چنان

نشان داده است، جمھوری اسKمی به )  در عراق
اش به رسميت شناخته شود و  شرطی که جايگاه

سويی و  اش حفظ شود، حاضر به ھم منافع
 .ھاست ھمکاری با اين دولت
 سال حاکميت جمھوری ٣٧سياستی که در طول 

اسKمی جز مصيبت حاصل ديگری برای مردم 
اولين نمود .  منطقه و ايران به بار نياورده است

ای بود که خسارات جانی   ساله٨آن بروز جنگ 
. و مالی عظيمی را به مردم ايران تحميل کرد

. ھای اقتصادی است آخرين نمود آن، وضع تحريم
ھايی به بھانه ممانعت از پيشبرد برنامه  تحريم
تر  ای که برای مردم، محروميت و فقر بيش ھسته

ھای عظيم  و برای عوامل نظام و د��ن، ثروت
اما ھمان گونه که سران .  به دنبال داشته است

رژيم و سياستمداران غربی بارھا و بارھا تکرار 
اند، ھسته اصلی اين اختKفات را نه برنامه  کرده
جويانه رژيم در  ھای مداخله ای که سياست ھسته

ی  طلبانه ھای توسعه منطقه و تصادم آن با سياست
دھد و تا زمانی که در  امپرياليسم غرب تشکيل می

اين زمينه توافقی حاصل نشود، پايانی بر مناقشه 
 .ھا نخواھد بود ای و رفع تحريم ھسته

اگر امپرياليسم غرب و به ويژه دولت آمريکا، 
رسان عروج  يک سوی آلترناتيوسازی و ياری

گرای منطقه است، ايران و  ھای اسKم جنبش
بيار  کشورھای مرتجع منطقه نيز ھمکار و آتش

و در اين راه، جمھوری .  اند ديگر اين معرکه
ای و نظامی در  ھای مشاوره اسKمی نه تنھا کمک

ھای نظامی،  خوری در قالب سKح و آموزش
پيمانان  ھای مالی چشمگيری نيز به ھم بلکه کمک

دولتی و نيروھای شبه نظامی وابسته به خود 
آن ھم در شرايطی که اقتصاد ايران با .  کند می

يک بحران مزمن درازمدت روبروست، کشور 
اش  بر اثر تحريم از بخشی از درآمدھای نفتی

باب المندب ھمچون تنگه ھرمز آبراه استراتژيک 
و بسيار پر اھميتی در منطقه است که محل عبور 

ھای حامل کا�  ھا و کشتی نفتکش.  نفت و کا�ست
از اقيانوس ھند وارد باب المندب شده، با گذشتن 

و پس از آن به "  کانال سوئز"از دريای سرخ به 
از .  رسند تا به غرب بروند دريای مديترانه می

ھمان زمان بود که جمھوری اسKمی بر 
ھای خود برای يافتن جای پايی در يمن  تKش
ھا گويی اکنون به بار  و اين تKش.  افزود
سخنگوی جنبش انصارهللا يمن .  اند نشسته

در آذر ماه برای نخستين بار در )  ھا حوثی(
تلويزيون رسمی يمن از ائتKف با ايران حمايت 

محور "کرد و ايران را کشوری خواند که 
مقاومت عليه نيروھای استکبار جھانی به رھبری 

اين جنبش .  کند را مديريت می"  آمريکا و اسرائيل
هللا  نسخه مشابه حزب"به اعتراف مقامات ايران، 

ای که با  نظامی شيعه سازمان شبه.  است"  لبنان
" ای مشاوره"ھای اقتصادی، نظامی و  کمک

در تأييد اين امر .  سران سپاه در لبنان شکل گرفت
نماينده رھبر جمھوری "   دی، علی سعيدی٢٧در 

"اسKمی اعKم کرد مرزھای جمھوری اسKمی : 
از شلمچه تا مھران و خليج فارس به دورترين 

امروز .  نقاط خاورميانه انتقال پيدا کرده است
عمق استراتژيک جمھوری اسKمی سواحل 

 ."المندب و غرب آسيا است مديترانه، تنگه باب
حضور و مداخله اقتصادی، سياسی و نظامی 
جمھوری اسKمی در امور کشورھای منطقه امر 

گيری  اين رژيم از بدو قدرت.  ای نيست تازه
را در "  صدور انقKب اسKمی"سياست تھاجمی 
ھای خارجی خود قرار داد و در  سرلوحه سياست

ھای  راستای اين سياست، نزديک شدن به جنبش
ھای  اسKمی و حتا غير اسKمی اما مخالف دولت

در کشورھايی .  پيمان را در پيش گرفت غير ھم
وجود نداشت به ساختن "  جنبشی"نيز که چنين 

چون نيروی شبه نظامی  ھا روی آورد؛ ھم آن
هللا لبنان که به اعتراف خود مقامات سپاه،  حزب

ی جمھوری  نيرويی ساخته و دست پروده
 .ست اسKمی

اما اين سياست تھاجمی جمھوری اسKمی مبنی 
. بر گسترش نفوذ تنھا علل ايدئولوژيکی نداشت

موقعيت ژئوپوليتيک ايران در خليج فارس و 
ترين نقاط  کنترل آن بر يکی از حساس

استراتژيک منطقه از نظر صدور نفت و 
وارادات کا�ھا، چه برای کشورھای منطقه و چه 
برای ايران، به جمھوری اسKمی اين امکان را 
بخشيد که نشان دھد عدم مشارکت مؤثر ايران 

ثباتی  تھديدی عليه جمھوری اسKمی و عامل بی
 .در منطقه خواھد بود

از سوی ديگر فروپاشی شوروی نيز باعث تغيير 
شرايط ژئوپليتيک ايران شد و با اھميت يافتن 
ايران برای منطقه قفقاز و آسيای مرکزی از نظر 

ھای جديدی  ترانزيت و حمل و نقل کا�، فرصت
در اختيار ايران قرار گرفت و آن را به کانون 

البته اعKم ھم شد که .  در آينده بود"  شکست"
پاسخ اين اقدام در زمان و مکان مورد نظر داده 

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، .  خواھد شد
بايد منتظر "در پيامی اعKم کرد اسرائيل 

"باشد"  ھای ويرانگر صاعقه ھای  صاعقه. 
ی که گويا بايستی در زمان و مکان "ويرانگر

 .خاصی فرود آيند
اگر حضور حميد تقوی در عراق، تحت عنوان 

شد، حضور يک  دفاع از اماکن متبرکه توجيه می
فرمانده سپاه در اين منطقه پرده از حضور 
نظامی رژيم در سوريه برداشت، البته رژيم نيز 

 اما چرا؟. تKشی برای پنھان ساختن آن نکرد
 استان ١۴ترين استان از  استان قنيطره کوچک

سوريه و در منتھی اليه جنوب غربی در 
ھای جو�ن، و در مرز سوريه، لبنان و  بلندی

به دليل اين مجاورت، تKش .  اسرائيل قرار دارد
اسرائيل ھمواره اين بوده است از سويی، با ايجاد 

خود را از گزند حمKت "  حائل"ای  منطقه
هللا و ارتش سوريه حفظ  چون حزب ھايی ھم گروه

کند و از سوی ديگر، با کسب گذرگاھی به سمت 
هللا  تر به مواضع حزب جنوب لبنان ھر چه بيش

هللا لبنان و  سوريه، حزب.  لبنان نزديک شود
ايران نيز در صدد بودند اين جبھه را بگشايند تا 

ھای جو�ن به جبھه   کيلومتری بلندی٧۶جبھه 
ای  جبھه.   کيلومتری جنوب لبنان افزوده شود٧٩

که در صورت گشايش اسرائيل را در جنگی 
در .  فرسايشی و درازمدت درگير خواھد کرد

ھا، بشار اسد در تابستان  راستای اين تKش
جبھه "ای تحت عنوان   وعده داد که جبھه٢٠١٣

گويا اين .  باز خواھد شد"  مقاومت مردمی جو�ن
ای پيش رفته که اسرائيل را  طرح تا مرحله
ھای اسرائيل  يکی از روزنامه.  نگران کرده است

در دسامبر سال گذشته خبری درباره ايجاد جبھه 
ارتش سوريه در .  مقاومت در جو�ن منتشر کرد

ای را برای  ھای اخير عمليات گسترده ھفته
و "  خان ارتبه"گيری اين مناطق از جمله  بازپس

از سوی ديگر ايران و .  آغاز کرده است"  البعث"
نيروھای دفاع "هللا در صدد تشکيل  حزب
(ملی ) هللا در لبنان يا ھمان نيروھای شبه حزب" 

ھا نه تنھا  اند که وظيفه آن در کنار ارتش سوريه
ھای تروريستی، بلکه مقابله و  مبارزه با گروه

طرحی .  درگيری با نظاميان ارتش اسرائيل است
که اجرای آن به علت وجود مخالفان دولت 

 .سوريه در اين منطقه ھنوز نياز به زمان دارد
محور "را نيز به "  يمن"مقامات سپاه، اخيرا 

(مقاومت که تاکنون شامل کشورھای لبنان، " 
اضافه کرده و آن را جزئی )  سوريه و عراق بود

از عمق استراتژيک جمھوری اسKمی اعKم 
اما اھميت يمن در چيست؟ يمن يکی از .  اند کرده

در جريان .  المندب است کشورھای تنگه باب
ای و تھديدات ايران مبنی بر بستن   مناقشه ھسته

تنگه ھرمز، بحث جايگزين کردن تنگه 
تنگه .  المندب به جای تنگه ھرمز به ميان آمد باب

 رژيم جمھوری اسDمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 به ياد پانزده رزمنده سياھکل

 
 

 با شما باد آتشين بدرود
 بر شما باد آتشين سوگند

 بر شما کز قطره ھای خونتان
 بر دشت مردستان

 ھزاران Mله روئيده ست
 بر شما سوگند
 با شما بدرود

 
***          

 
 ای عقابان بلند اوج

 ای پلنگان غرور خاک
 ای ھمه مردی

 ھمه پاکی
 در اين دوران نامردی و ناپاکی

 بر شما سوگند
 با شما بدرود

 
***          

 
 شما چون ابر باريديد 

 بر، اين شوره زار خشک بی پايان
 شما چون شير غريديد 

 بر، شھر سکوت آجين سنگستان
 شما از اوج خود

 در عمق جنگل ھا فرو رفتيد
 و آوای خوش آھنگ مسلسل ھايتان در

 آن شب سرد زمستانی
 خبرھا داشت از فردای شور انگيز انسانی

 و فرياد شما در شھر برھم زد
 سکوت و خواب خوش بر خيل بدکاران

 که در ھر نغمه ای با ساز اربابان
 به خاک و خون کشيده پيکر بی جان ملت را

 کنون بر خويش می لرزند و می ترسند
 ز رزم گرم خشم آگين تان

 و ز عزم پوMدين تان
 ای پاک بازان
 پاک مردان

 قسم بر آتش گرم مسلسل ھا
 که سوزانده ست تخم ياس را در عمق قلب ما

 که تا جان در بدن داريم
 و با قلبی که آکنده ست

 از مھر وطن
 و ز شور آزادی

 قدم در راه بگذاريم و
 سر در راھتان بازيم و
 طرحی نو در اندازيم 
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گفت؛ حرکت ُمرد در اين وادی خاموش و سياه برود  که می آن

 شرم کند

 مويه کن بحر خزر

 گريه کن دشت کوير

 پيراھن چاک بده جنگل سرخ گيDن

 قلب خود را بدر ای قله سر سخت البرز

 پانزده مرد دلير

پانزده جان به کف دست در آوردگه رزم عظيم خونشان رنگ 

 خروش

خونشان جلوه دل ھای اميد ريخت از خنجر ضحاک زمان بر 

 سر خاک

 بنگر خلق ستمديده ايران به بند

 که چسان بيشرفان، قاتل ھا، می ربايند ز آغوش تو فرزند ترا

 روسپيان وقيح

 خود فروشان سيه کار پليد

 پای تا سر شکمان

!جمله در خدمت ضحاک زمان  

 و ھمه ضحاکان گوش دارند به فرمان جنايت گر غرب 

 قرن ما قرن رھائی بشر

 موج از ساحل اکتبر به چين

 پرش از چين به کره

 جنبش اش از کره به جنگل کنگو وويتنام و عدن

 جنبش خلق فلسطين و يمن

 پانزده مظھر واMی شرف

 پانزده حيدر رزمنده ی پاک پانزده روزبه گرد دلير

پانزده نور درخشنده در اين تاريکی،پرتو افکند به خورشيد و 

 درخشيد به کوه

!لرزه آورد پديد  

 آه ای باد صبا، بوی خون شھدا را برسان به شمال

 بکشان تا به جنوب

 بشکفد بر لب دھقان بلوچ

 به طپش وادارد لب آزاده ی کرد

 مرحبا خيزاند از دل مرد عرب

 قدم اول ھر راه سترک با شکست ھم نفس است

 درس گيريم از اين جانبازی

 واژگون سازيم قصر فرعونی صحاک زمان

 پانزده نور درخشنده در اين تاريکی

 پانزده نور اميد

 خنده زن بحر حزر

 خنده زن دشت کوير

 خلق بر می خيزد

!خيزد خلق بر می  

 

 پانزده مرد دلير
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۵از صفحه   

٨ 

ھای ميليتاريستی  پيشبرد سياست
 رژيم به ھزينه مردم

ھای  ھای شمال، از کوه لوت و نمک تا جنگل
البرز تا زاگرس، از سبKن تا تفتان، از لرستان و 
خوزستان تا تھران، ما از مبارزه و ادامه راه 

 .سازان سياھکل باز نخواھيم ايستاد حماسه
وچھارمين سالگرد حماسه سياھکل و  در چھل

مان  تولد سازمان، بار ديگر با رفقای جان باخته
شان،  بنديم بر تداوم راه بنديم، عھد می عھد می
بنديم بر دفاع از منافع کارگران و  عھد می

بنديم بر مبارزه عليه  زحمتکشان، عھد می
بنديم به  استثمار و ھر گونه تبعيض، عھد می

مبارزه برای آزادی و سوسياليسم و درود 
گان که دردھا  باخته ھای جان فرستيم بر خانواده می

 .ھا بود ھمه برای آن
  

ی جانفشانان فدائی و  گرامی باد ياد و خاطره
ھايی که در راه آزادی و  تمامی کمونيست

 سوسياليسم جان باختند
 

 داری نابود باد نظام سرمايه
 نابود باد جمھوری اسDمی

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣٩٣ بھمن ماه ٨
 

تر از آن است که بخواھد کمترين گامی در  مرتجع
ھای مسکن کارگران و  جھت کاھش ھزينه
ويژه در شرايطی که  لذا به.   زحمتکشان بردارد

ھا کارگر را به زيرخط  بحران اقتصادی ميليون
نشينی نه  خانمانی و حاشيه فقر رانده است، بی

گونه که  کاھش، بلکه افزايش خواھد يافت، ھمان
حل قطعی مسئله مسکن در .  تاکنون بوده است

داری و  اساس مستلزم برانداختن نظام سرمايه
ھای  حل اما راه.  استقرار نظمی سوسياليستی است

فوری ھم دارد که ملی کردن زمين، پرداخت 
درآمد، درآوردن  سوبسيد مسکن به افراد کم

واحدھای مسکونی احتکار شده از چنگال 
ھا به  داران و واگذاری آن داران و زمين سرمايه

ھای  مسکن، واگذاری ساختمان خانوارھای بی
عنوان  ھا به زائد دولتی برای استفاده از آن

ھای اجتماعی با  واحدھای مسکونی، ساختن خانه
ھای پايين، چند نمونه از اين اقدامات فوری  اجاره

است که حتا انجام اين اقدامات ھم از عھده يک 
رژيم فوق ارتجاعی از نمونه جمھوری اسKمی 

 .ساخته نيست
مطالبه مسکن مناسب نيز ھمچون تمام ديگر 

ھای کارگر و زحمتکش، تحقق  مطالبات توده
نخواھد يافت مگر با سرنگونی جمھوری اسKمی 
و استقرار يک دولت انقKبی، حکومت شورايی 

 .کارگران و زحمتکشان ايران
 

 خDصه ای از اطDعيه ھای سازمان
 

ای با نام  ھايی از معلمان در بسياری از شھرھای کشور، سازمان اطKعيه در پی اعتصاب گروه
برای موفقيت بايد دست به   -خواست معلمان خواست تمامی کارگران و زحمتکشان ايران است "

ی گستردگی و  اطKعيه با توضيحی در باره.  ماه انتشار داد در تاريخ سوم بھمن"  دست يکديگر داد
گردد و در ادامه با بيان  ھای معلمان و معضKت آموزشی کشور آغاز می ی اعتصاب و خواست دامنه
: يابد گونه ادامه می باشد، اين کنندگان می که بھبود وضعيت معيشتی معلمان خواست اصلی اعتصاب اين
ی  ھای رياکارانه  ھزار معلم با امضای طوماری با اعتراض به سياست۶پيش از اعتصاب اخير نيز "

امروزه معلمان : "ھای بر حق خود تاکيد کرده و نوشتند حکومت در سر دواندن معلمان، بر خواست
 ".برند سر می اند و عموما زير خط فقر به کشور در تامين نيازھای اوليه زندگی خود درمانده

ی آن   درصدی نان تنھا يک نمونه۴٠ھای زندگی که افزايش بيش از  آور ھزينه رغم افزايش سرسام به
 نفره ۴ی  ھای وابسته به حکومت ھزينه يک خانواده است، و در حالی که براساس آمارھای ارگان

 درصد به ١۴طی يکسال گذشته حدود يک ميليون تومان افزايش داشته، دولت تصميم دارد تنھا 
ست که درآمد متوسط معلمان براساس آمارھا تنھا کمی بيش از  اين در حالی.  حقوق معلمان بيافزايد

البته اين درآمد متوسط است و بسياری از معلمان از جمله تمامی معلمان .  يک ميليون تومان است
تمامی ارقام، حتا آمار و ارقام دولتی نيز .  کنند تدريسی بسيار کمتر از مبلغ فوق دريافت می حق
ھا از  گر کاھش ھر چه بيشتر قدرت خريد معلمان و ديگر زحمتکشان و فاصله گرفتن ھزينه نشان

 .باشد شان می درآمدھای
 :خوانيم در انتھای اطKعيه می

 !معلمان، کارگران و ديگر زحمتکشان ايران
خواند تا در کنار  زندگی در زير خط فقر امروز مشکل تمامی شماست و اين مشکل شما را فرا می

 .تان را از صاحبان زر و زور طلب کنيد ھم داده و حق و حقوق ھا را به يکديگر بوده، دست
ھر قدر .  اتحاد و مبارزه کليد موفقيت شما در مبارزه برای کسب يک زندگی بھتر و انسانی است

 .تر خواھد بود تر باشيد، موفقيت و پيروزی به شما نزديک قدم تر و در مبارزه ثابت اتحادتان محکم
ھای برحق معلمان برای افزايش حقوق  ضمن حمايت از مبارزات و خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 

با�تر از خط فقر و با تاکيد بر حق تمامی کارگران و زحمتکشان برای يک زندگی انسانی و 
 .خواند شان فرا می حق ھای بر ی مبارزه تا رسيدن به خواست شرافتمندانه، معلمان را به اتحاد و ادامه

تمامی کارگران و زحمتکشان را به اتحاد برای افزايش دستمزد و حقوق )  اقليت(سازمان فدائيان 
 ".داند ھا می  نفره فرا خوانده و اين را حق تمامی انسان۵ی  ھای يک خانواده براساس ھزينه

 
 

محروم است، و اين اواخر که قيمت نفت به زير 
 . د�ر نيز سقوط کرده است۵٠

ھا نيز بر  بار اين معضKت اقتصادی و محروميت
ای که در آن  مردم جامعه.  دوش مردم ايران است

دھند،  دستمزدھا به زحمت کفاف نان شب را می
کند، ھزينه مسکن  بيکاری در آن بيداد می
نشينی  خوابی و حاشيه کمرشکن شده است، کارتن

به يکی از معضKت شھرھا تبديل شده است، 
تحصيل چنان گران است که بسياری از کودکان 

مانند و به جمع کودکان کار  از تحصيل بازمی
ھا،  پيوندند؛ ھزينه درمان برخی بيماری می

نشاند؛ برخی برای  ھا را به خاک سياه می خانواده
تأمين مخارج مورد نيازشان به فروش اعضای 

آورند، در کنار آن انواع  شان روی می بدن
فروشی و  چون تن ھای اجتماعی ھم ناھنجاری

 . اعتياد به مرز بحرانی رسيده است
اما اين تنھا ثروت و مال مردم نيست که در اين 
ميان به حراج گذاشته شده است، روی ديگر اين 

، سياست داخلی "حفظ امنيت"سياست خارجی 
سياستی مبتنی بر محروميت .  است"  حفظ امنيت"

ھا،  کارگران و زحمتکشان، زنان، مليت
ھای دينی، دانشجويان و روشنفکران از  اقليت

ھا و حقوق اجتماعی و سياسی و  تمامی آزادی
ترين  سرکوبی که کوچک.  سرکوب دھشتناک

اعتراضی به شرايط تحميلی جمھوری اسKمی را 
زيرا .  دھد با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می

اش، نه در  "امنيت"داند  رژيم به خوبی می
معاد�ت جھانی، بلکه در گروی رفاه و رضايت 

جايی که برای تأمين اين رفاه  و از آن.  مردم است
کند و اصو� برای آن ارزشی  ترين تKشی نمی کم

 توسل به  ست که به سياست قائل نيست، بديھی
سازی  ھای اطKعاتی،  نظامی و تحميق دستگاه

بودجه سا�نه جمھوری .  مذھبی روی آورد
. نمای اين سياست است ی تمام اسKمی آينه

ھای  ای که طبق آن ھرساله بر بودجه بودجه
ھای نظامی  نظامی و مذھبی افزوده و از بودجه

 .شود کاسته می
از فقر و محروميت، از زندان و شکنجه، از 

ی حکايت  زندان و عدم آزادی گفتيم، اما اين ھمه
آن .  مرتجعان حاکم، قادر مطلق نيستند.  نيست

نيرويی که سرنوشت نھايی ايران را رقم خواھد 
ھمان کارگران و .  زد، توده مردم ايران ھستند
 سال گذشته، به ٣٧زحمتکشانی که در تمامی  

ھا دست از  ھا و سرکوب رغم تمام محروميت
 . تKش و مبارزه برنداشته و نخواھند داشت

ھر کشوری از جمله ايران، در تحليل "  امنيت"
ھای  نھايی در داخل ھمان کشور و توسط توده

. مردم رقم خواھد خورد، نه در بيرون از مرزھا
سرنوشت نھايی رژيم ارتجاعی حاکم را نيز 

ھای کارگر و زحمتکش ايران است که بايد  توده
ھای  تعيين کنند وتعيين خواھند کرد ، نه دولت

. ھای غرب ارتجاعی منطقه يا امپرياليست
ھای مردم زحمتکشی که باانقKب و قيام  توده

جمھوری اسKمی "  امنيت"قھرآميز خود نه فقط 
رابرھم خواھند زد، بلکه کل نظام را به زير 
خواھندکشيد و بااستقرار حکومت شورايی 
کارگران و زحمتکشان، رفاه و امنيتی واقعی 

 .برای خود فراھم خواھند آورد

۴از صفحه  ٣از صفحه    

 بھا و  افزايش اجاره
 نشينی گسترش حاشيه

گرامی باد چھل و چھارمين 
 سالگرد حماسه سياھکل



 ٩ ۶٨۶ شماره  ٩٣نيمه اول بھمن      ٩
١٢از صفحه   

 اعتصاب سراسری معلمان با شعار 
 حق برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه

١٠در صفحه   

شھر تھران و ديگر شھرستان ھای استان تھران 
از جمله رباط کريم، شھريار و شھر قدس مKرد، 
ورامين و پاکدشت، رودھن و بومھن در اين 

اين تارنما، ھمچنين .  اعتصاب حضور داشته اند
از اعتصاب سراسری معلمان در استان ھای 
مختلف کشور از جمله استان ھای اصفھان، 
گيKن، شيراز، ھمدان، لرستان، خراسان، 
سيستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، 
. آذربايجان، يزد، کرمان و سمنان، خبر داد

اعتراض به وضعيت وخيم معيشتی، کاھش 
منزلت و امنيت معلمان، بودجه سال آينده وزارت 
آموزش و پرورش، رفع تبعيض  و برقراری 
عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت و نيز 
خدمات ضعيف بيمه طKيی و شائبه افزايش 

، ٩۴ درصدی حقوق معلمان در سال ١۴ناچيز 
از جمله مطالبات ود�يل اعتصاب دو روزه 

اين اعتصاب تنھا، چند روز پس از .  معلمان بود
ارسال طومار اعتراضی معلمان به رئيس مجلس 

اعتصابی يک پارچه و .  ارتجاع به وقوع پيوست
سراسری جھت پايان دادن به وضعيت وخيم و 
نابسامانی که معلمان کشور طی سال ھای متمادی 

اعتصابی که از يک .  در آن دست و پا می زنند
سو می تواند شروع خوبی در تحکيم ھمبستگی 
سراسری معلمان در طرح مطالبات آنان از جمله 

يک "تامين حقوق مناسب برای برخورداری از 
باشد و در سوی ديگر، می "  زندگی شرافتمندانه

تواند زمينه ھای عملی پيوند مبارزاتی آنان با 
کارگران و ديگر مزدبگيران جامعه را در امر 
سازماندھی اعتراضات و اعتصابات آتی در 

 .ابعادی وسعيتر فراھم سازد
پوشيده نيست که معلمان کشور در کنار کارگران 
و ديگر گروه ھای مزدبگير و کم درآمد جامعه از 
جمله اقشاری ھستند که طی ساليان گذشته 
. وضعيت معيشتی آنان سير قھقرايی داشته است

روند اين سير  قھقرايی و پرتاپ شدن اکثريت 
آنان به زير خط فقر، نه تنھا شرايط زندگی آنان 
را با مخاطرات جدی مواجه کرده است، بلکه 
ھمان گونه که خود نيز يادآور شده اند، اين 

در جايگاه معلم و "  منزلت شان"موضوع به 
نقشی که بايد در تعالی و رشد فرھنگی جامعه 

کاھش انگيزه .  است"  آسيب رسانده"داشته باشند 
ھای شغلی معلمان و گرايش آنان به سمت دو يا 
چند شغلی آنھم برای تامين معاش خود و خانواده، 
نخستين و قابل لمس ترين نتايج وضعيت موجود 

وضعيتی که شرايط اسفبار .  برای آنان است
تاکنونی را در سطح مدارس و مجموعه نظام 

اوضاع نابسامان و .  آموزشی ايران رقم زده است
آينده روشنی "بھم ريخته ای که به قول معلمان، 

 ". را برای کشور ترسيم نمی نمايد
واقعيت اين است در وضعيت وخيم معيشتی که 
معلمان با آن دست به گريبانند و برای برون رفت 
از وضعيت موجود اقدام به اعتصاب دو روزه 
کردند، آنان تنھا نيستند، بلکه کارگران و ديگر 
گروه ھای مزد بگير جامعه نيز، سرنوشتی مشابه 

آنان دارند و بعضا با فقری فزاينده تر از معلمان 
شرايطی را که معلمان کشور .  دست به گريبانند

ھم اينک بدان گرفتارند، صرفا محصول ھمين 
سال ھای اخير نيست و عموما ريشه در نگاه 
حاکمان اسKمی و سياست گذاری آنان در تبيين 
مسائل فرھنگی، آموزشی و امنيتی حاکم بر 

لذا از معضل معيشتی معلمان به .  جامعه دارد
عنوان عينی ترين و عاجل ترين مطالبه آنان که 
بگذريم، وجود فضای امنيتی، تھديد مداوم معلمان 
فعال به اخراج و دستگيری ھمراه با ديکته کردن 
سياست ھای فرھنگی و آموزشی به غايت 
ارتجاعی، از جمله ديگر معضKت و پديده ھای 
متعارف حکومت اسKمی در آموزش و پرورش 

موضوعاتی که تاکنون چه به لحاظ امنيتی .  است
و چه به لحاظ فرھنگی اوضاع نابسامانی را 
برای دانش آموزان و معلمان کشور در سطوح 

از اين رو معلمان .  مختلف ايجاد کرده است
کشور در کنار تامين حقوق مکفی برای 
پاسخگويی به نيازھای معيشتی و رفاھی خود، 
خواھان تغيير در وضعيت امنيتی و فرھنگی 

آنان نه تنھا، خواھان .  حاکم بر مدارس نيز ھستند
تغيير وضعيت موجود ھستند، بلکه خواستار آن 
ھستند که خود معلمان در تبيين سياست گذاری 
ھای درسی و فرھنگی مدارس نقش موثر داشته 
و در کنار اين امر، انتخاب مديران مدارس نيز با 

لذا اعتصاب دو روزه .  نظر آنان صورت گيرد
معلمان در برگيرنده مجموعه ای از مطالبات آنان 
است که طی ساليان متمادی برای تحقق آنھا 

 .مبارزه می کنند
اگرچه معلمان کشور پس از اعتراضات و 

 و سال ھای پس ٨۵اعتصابات سراسری زمستان 
از آن در زير ساطور سرکوب جمھوری اسKمی 
طی چندين سال گذشته در سکوت و رخوتی وھم 
انگيز فرو رفتند، اما نبايد فراموش کرد که 
اعتصابات، اعتراضات و مبارزات سراسری 

 در مقابل ٨۵آنان در ماه ھای بھمن و اسفند 
مجلس و ساختمان آموزش و پرورش تھران 
آنچنان اميد، شور و تحرکی را در جامعه ايجاد 
کرد که بدون شک اعتراضات سراسری معلمان 

 به صورت صفحاتی زرين ٨۵در بھمن و اسفند 
مبارزاتی که .  در ذھنيت جامعه ماندگار شده است

در اشکال تحصن، اعتصاب و اعتراضات 
 ھزار نفری عينيت ٣٠ تا ٢٠خيابانی در ابعاد 

يافت و عمK خيابان ھای اطراف بھارستان و 
ساختمان آموزش و پرورش تھران را به آوردگاه 

" تحقق معلمان برای تحقق مطالبات شان از جمله 
اتحاد، .   تبديل کرد"نظام ھماھنگ پرداخت حقوق

ھمبستگی و اعتراضات معلمان در آن روزھا، 
آنچنان وسيع و بازتاب آن در سطح داخلی و بين 

که برای يک دوره دو المللی آنچنان گسترده بود 
ماھه عمK تمام جنبش ھای اجتماعی ايران را 
تحت شعاع  خود گرفت و اين ھمه، بيانگر اين 

معلمان به ھمراه ميليون ھا دانش حقيقت است که 
آموز کشور از چه ظرفيت و پتانسيل مبارزاتی 

 .  با�يی برخوردار ھستند
پوشيده نيست که معلمان کشور ھم اکنون در 

 روزگار ٨۵شرايطی به مراتب وخيم تر از سال 
آنچه را که معلمان ابتدا با امضاء .  می گذرانند
 ھزار نفری و سپس با اعتصاب ۶يک طومار 

 دی و اول بھمن ٣٠سراسری خود در روزھای 
 در اعتراض به وضعيت معيشتی و به ٩٣ماه 

فرياد زدند، ادامه "  منزلت شان"تاراج رفتن 
ھمان اعتراضات و مطالبات متحقق نشده آنان 

 تا به ٨۵از بھمن .  طی دھه ھای گذشته است
در اين .  امروز نزديک به يک دھه گذشته است

مدت، نه تنھا کمترين گشايشی در تحقق مطالبات 
معلمان و به طريق اولی کمترين بھبودی در 
وضعيت معيشتی آنان حاصل نشده است، بلکه در 
ھمين دوره معين با پرتاب شدن اکثريت قريب به 
اتفاق معلمان به زير خط فقر، شرايط معيشتی، 
منزلت و اعتبار اجتماعی آنان در مقايسه با يک 

در .  دھه گذشته باز ھم اسفبارتر شده است
وضعيت کنونی و شرايط وخامت باری که 
معلمان کشور با آن دست به گريبانند، حقوق 
دريافتی اکثريت بسياربزرگی از معلمان از يک 
ميليون تومان تجاوز نمی کند و اين در حالی 

ھای به  بر طبق برآورد يکی از تشکلاست که 
اصطKح کارگری وابسته به حکومت، ھزينه 

 به طور ٩٣ نفره در آذرماه ۴ماھانه يک خانوار 
.  ھزار تومان بوده است٣۵٠ ميليون و ٣متوسط 

با اين حساب، ناگفته روشن است که اين فقط 
معلمان نيستند که در چنين ابعادی گسترده به زير 

در ايران تحت حکومت .  خط فقر پرتاب شده اند
دينی و سرمايه داری جمھوری اسKمی اکثريت 
توده ھای مردم و به طور اخص طبقه کارگر 

 ھزار تومان در ماه، ۶٠٩ايران با حداقل دستمزد 
سال ھاست که زير خط فقر دست و پا می زند و 
اين ھمان نکته پر اھميتی است که سرنوشت 
کنونی معلمان کشور را با سرنوشت طبقه کارگر 

اعتصاب دو روزه و .  ايران گره زده است
سراسری معلمان با شعار حق برخورداری از 
يک زندگی شرافتمندانه می تواند شروع اميد 
بخشی در  پيوند مبارزاتی آنان با مبارزات 
روزمره کارگران برای دست يابی به يک 

جھت تامين نيازھای زندگی آنان دستمزد مناسب 
مبارزات پراکنده و جدا از ھم گروه ھای .  باشد

مختلف اجتماعی اگر چه در مقايسه با رخوت و 
سکون امری در خور توجه است، اما تجربه 
تاکنونی بارھا و بارھا نشان داده است که 
مبارزات پراکنده و جدا از ھم برای تحقق 

حال که .  مطالبات صنفی و معيشتی کافی نيستند
در اين برھه زمانی کارگران ، معلمان و انبوه 
توده ھای ميليونی مردم ايران به زير خط فقر 
پرتاپ شده و با گذشت ھر روز شرايط زندگی 
برای آنان سخت تر ھم می شود، پيشبرد مبارزه 

شعار افزايش دستمزد برای تامين عملی در پرتو 
نيازھای معيشتی و رفاھی ھمراه با  حق 
برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه، نه تنھا 
می تواند حلقه اتصال و به ھم پيوستن مبارزات 
پراکنده و جدا از ھم ھر يک از گروه ھای 
اجتماعی باشد بلکه ھمچنين می تواند  حلقه 
اتصال و پيوند مبارزات روزمره کارگران، 
معلمان و ديگر اقشار اجتماعی جامعه در مسير 

حق برخورداری از يک "تحقق بخشيدن به شعار 
 . باشد" زندگی شرافتمندانه
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 موج جديد دستگيری زنان و فعاMن اجتماعی با کدام ھدف؟

٩از صفحه   برگزاری ھرگونه تجمعات احتمالی در اعتراض به   
 .اسيدپاشی باشد 

در کنار اين احتمال که بازداشت ھای فوق با ھدف  
ممانعت از برگزاری ھرگونه تجمعات احتمالی در  
حمايت از قربانيان اسيد پاشی اصفھان صورت  
گرفته باشد يا نه، فراموش نکنيم که نيروھای امنيتی  
و قضايی جمھوری اسKمی برای بازداشت، شکنجه  
و حتا اعدام کسی، نياز به ھيچ دليل و مدرک  

بيان اين موضوع صرفا يک  .  محکمه پسند ندارند 
 ساله رژيم  ٣٧ اين را عملکرد  .  ادعا نيست 

کار  جمھوری اسKمی بارھا و بارھا اثبات    جنايت 
فقط سياست بازانی که منافع شان با  .  کرده است 

استمرار جمھوری اسKمی گره خوده و يا آن گروه  
ھايی که خود را به خواب نفھمی و بی خبری زده  
اند، می توانند بر اين سياست عمومی و ھميشگی  
جمھوری اسKمی در ذھنيت توده ھا مردم ايران  

وقتی استراتژی ھيئت  .   ترديد و تشکيک ايجاد کنند 
حاکمه ايران سرکوب سيستماتيک زنان باشد، وقتی  
در قوانين اسKمی و ذھنيت ھيأت حاکمه، زنان به  
عنوان شھروندان درجه دوم و سوم شناخته شوند  
ديگر فرقی نمی کند دوران خمينی باشد يا دوران  

. رفسنجانی رئيس جمھور باشد يا خاتمی .  خامنه ای 
احمدی نژاد بر مسند قدرت لميده باشد يا حسن  
روحانی کليددار در صندلی رياست جمھوری نشسته  

تمام اين سال ھا، برای زنان ايران در، ھمواره  .  باشد 
. و بدون وقفه بر روی يک پاشنه چرخيده است 
سرکوب، بی حقوقی و تبعيض جنسيتی يگانه  
ارمغانی است که جمھوری اسKمی برای زنان  

اعمال اين سياست عمومی  .  ايران داشته است 
جمھوری اسKمی تا آن جايی ھم که به عمر يک  

روحانی باز می  "  اعتدال و اميد "سال و نيم دولت  
گردد، گويای ھمين حقيقت است، که جمھوری  
اسKمی برای بازداشت و اعدام کسی نياز به ھيچ  

اگر ھيئت حاکمه ايران بر  .  دليل و مدرک ندارد 
دستگيری و اعدام کسی اراده کرده باشد، آنوقت با  
استفاده از اھرم پرونده سازی برای بازداشت ھر  
کسی که �زم باشد صدھا دليل و مدرک می تراشد  
و اگر نياز به اعدام کسی ھم بود با سود بردن از  
ابزارھای شکنجه ھر که را که بخواھد وامی دارد تا  
به شنيع ترين جرم ھا عليه خود اعتراف کند و آنگاه  
که پای اعدام ھای جمعی در ميان باشد، بر اساس  
شريعت اسKم و در قالب يک فتوای ناقابل، گردن  
ھزاران زندانی را به يک باره به طناب دار می  

اين آن نظامی است که با عنوان جمھوری  .  سپارد 
 سال حق يک زندگی انسانی را از  ٣٧ اسKمی طی  

 .   زنان ايران گرفته است 
اين سرنوشتی است که نه تنھا زنان، که کارگران،  
معلمان و تمامی توده ھای مردم ايران بدان  

کابينه حسن روحانی نيز به رغم ھمه  .  گرفتارند 
لفاظی ھای تاکنونی اش نشان داده است که با اين  

بنابر اين اگر قرار  .  استراتژی نظام ھماھنگ است 
است زنان ايران از وضعيت موجود خKصی يابند،  
اگر اراده توده ھای مردم ايران براين است که  
برخورداری از آزادی و  برخورداری از يک  
زندگی شرافتمندانه حق مسلم آنان است که بی شک  
چنين است، تحقق چنين امری تنھا و تنھا با  
سرنگونی جمھوری اسKمی و برقراری حکومت  

از اين رو، داشتن ھرگونه  .  شورايی ميسر است 
توھم به جمھوری اسKمی و يا ھرگونه خوش  
باوری به سخنرانی ھا و فريبکاری ھای جناح ھای  
مختلف رژيم که ھر از چند سالی با يک سری وعده  
ھای توخالی و دروغ پردازی ھای مشمئز کننده بر  
صندلی قدرت می نشينند، عمK تن دادن به استمرار  

 .وضعيت موجود است 
 بخشيدن بھو يا به دروغ پردازی ھای 

 
 

طنز تلخ تاريخ نيز در ھمين  .  کنون در زندان است 
در حالی که با گذشت بيش از سه ماه ھنوز  .  جاست 
خبری از دستگيری عامل يا عامKن اسيدپاشی  "ھيچ  

، تعدادی از زنان ايران به جرم  "اصفھان نيست 
اعتراض به اسيدپاشی ھای اصفھان  دستگير و  

 . بازداشت می شوند 
حساسيت جمھوری اسKمی در ارتباط با موضوع  
اسيد پاشی اصفھان و در پی آن بازداشت تعدادی از  
. زنان فعال در اين عرصه کامK قابل فھم است 
جمھوری اسKمی تجربه قتل ھای زنجيره ای را  
پشت سر گذاشته و با عواقب سياسی بر مK شدن  
اسامی با�ترين مقام ھای اطKعاتی و امنيتی رژيم  

 بودند، به  ٧٠ که عامل قتل نويسندگان ايران در دھه  
بی دليل نبود که با اعKم خبر  .  خوبی آگاه است 

نيروی انتظامی مبنی بر اينکه در ارتباط با اسيد  
 نفر دستگير شده اند، محسن اژه  ۴ پاشی اصفھان   

ای دادستان کل کشور با عجله ابتدا خبر دستگيری  
متھمان اسيد پاشی را تکذيب و آنگاه بی درنگ  
عازم اصفھان شد تا موضوع را در ھمان نقطه  
آغازين ببندد و نگذارد يک بار ديگر پای نيروھای  
امنيتی جمھوری اسKمی از درون اين پرونده به  

سه وزير کابينه روحانی ھم که  .  بيرون درز پيدا کند 
ھمزمان با محسنی اژه ای برای تحقيق و تفحص در  
مورد پرونده اسيد پاشی به اصفھان اعزام شده  
بودند، به خوبی متوجه موضوع شدند و پس از چند  

 .  روز عKفی دست از پا درازتر به تھران بازگشتند 
جدای از روال عمومی جمھوری اسKمی در  
سرکوب زنان که ھمواره به صورت يک سياست  

 گذشته عليه زنان ايران  ٣٧ مدون و استراتژيک طی  
اعمال شده است، با توجه به چنين حساسيتی که  
جمھوری اسKمی در مورد پرونده اسيد پاشی  
اصفھان دارد، به نظر می رسد دستگيری ھای اين  
دوره فعا�ن زنان به نوعی در ارتباط با خاموش  
کردن صدای اعتراض آنان در واکنش به تداوم  
سکوتی است، که مسئو�ن قضايی و امنيتی  
جمھوری اسKمی در مورد پرونده اسيدپاشی ھای  

جنايت ھولناکی که عوامل  .  اصفھان پيشه کرده اند 
داعشی جمھوری اسKمی با حمايت و فتواھايی که  
در آبان ماه گذشته از بلندگوھای نماز جمعه تھران و  
اصفھان کسب کردند، با پاشيدن اسيد به صورت  

از آنجا که  .  تعدادی از زنان اصفھان مرتکب شدند 
جمھوری اسKمی خود متھم اصلی اين جنايت است،  
نيروھای امنيتی و قضايی رژيم برای خاموش کردن  
موج عمومی اعتراضاتی که در واکنش به اسيد  
پاشی اصفھان  بوجود آمده بود، از ھمان روزھای  
اول ماجرا به جای دستگيری عامKن اسيد پاشی،  
ابتدا اقدام به بازداشت خبرنگارانی کرد که وقايع  
اصفھان را پوشش خبری داده بودند و سپس حمKت  
خود را متوجه آن دسته از زنانی کرد که در اين  

مھديه گلرو از جمله زنانی است  .  رابطه فعال بودند 
که پس از شرکت در تجمع اعتراضی تھران در  
آبان ماه گذشته بازداشت شد و تاکنون نيز در زندان  

از دستگير شدگان جديد نيز دست کم زھرا  .  است 
خندان، پرستو بيرانوند و سھا مرتضايی که ھر سه  

 دستگير شده اند،  ٩٣ در روز ھای پايانی دی ماه  
احتمال می رود که دليل بازداشت شان در راستای  
ھمان برخورد با فعا�ن زنان جھت ممانعت از  

فعK خبری از دستگيری عامل يا عامKن  "
اين جمله ای بود که  ".  اسيدپاشی اصفھان نيست 

حسين اشتری جانشين فرمانده نيروی انتظامی   
  ٩٣ جمھوری اسKمی روز چھارشنبه اول بھمن ماه  

در  "  کرمان، امنيت و توسعه "در حاشيه ھمايش ملی  
اشتری در پاسخ به  .  جمع خبرنگاران اعKم کرد 

سئوال خبرنگاری که در مورد چند و چون پرونده  
اسيد پاشی به زنان اصفھان از او پرسيده بود، فقط  

فعK خبری از  ":  به ھمين جمله کوتاه اکتفا کرد 
دستگيری عامل يا عامKن اسيدپاشی اصفھان  

در کنار اين اظھار نظر جانشين فرمانده  ".  نيست 
نيروی انتظامی که البته يکی از مقامات بلندپايه  
نظامی و امنيتی جمھوری اسKمی نيز ھست،  

تعدادی از زنان  خبرھای ديگری مبنی بر دستگيری  
زنانی که  .   ايران در خبرگزاری ھا بازتاب يافته اند 

عمدتا جزو فعا�ن عرصه ھای مدنی و اجتماعی از  
 .  جمله فعال حقوق کودک و زنان ھستند 

طبق اخبار منتشره، فرشته طوسی، زھرا خندان،  
پرستو بيرانوند، سھا مرتضايی و آتنا فرقدانی از  

 توسط  ٩٣ جمله زنانی ھستد که طی آذر و دی ماه  
نيروھای امنيتی جمھوری اسKمی بازداشت و  

عKوه  .  تعدادی نيز با تھديدات تلفنی مواجه شده اند 
بر زنان بازداشت شده تعدادی از فعا�ن دانشجويی  

ريبوار کامرانی پور  .  مرد ھم دستگير شده اند 
دانشجوی دانشگاه پيام نور سنندج و از اعضای  
کمپين حمايت از کوبانی و علی اميرقلی ديگر فعال  
دانشجويی از جمله بازداشت شدگان ماه ھای اخير  

 .ھستند 
فرشته طوسی، روزنامه نگار و فعال دانشجويی  
دانشگاه عKمه طباطبايی و ھمسرش سجاد درويش،  
فعال سابق دانشجويی دانشگاه عKمه طباطبايی در  
اواخر آذرماه در منزل شخصی خود توسط  
. نيروھای اطKعات سپاه پاسداران بازداشت شدند 
آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک از ديگر بازداشت  

او ابتدا در شھريورماه  .  شدگان ھفته ھای اخير است 
 به اتھام کشيدن کاريکاتوری از نمايندگان مجلس  ٩٣ 

ايران پس از مطرح شدن طرحی برای ممنوعيت  
آتنا  .  وازکتومی بازداشت و پس از دو ماه آزاد شد 

 دی ماه در حاليکه برای جسله دادگاھش  ٢٠ فرقدانی  
احضار شده بود، مجددا بازداشت و به زندان  

زھرا خندان، دانشجوی  .  قرچک منتقل گرديد 
نگار از ديگر    دانشگاه صنعتی اميرکبير و روزنامه 

او که پيش از اين  .  بازداشت شدگان اين دوره است 
به دليل فعاليت دانشجويی در دولت دوم احمدی نژاد  
به صورت موقت از تحصيل محروم شده بود، روز  

 دی توسط ماموران امنيتی در منزل خود  ٢٩ دوشنبه  
ھمزمان با بازداشت زھرا خندان، سھا  .  دستگير شد 

مرتضايی يکی ديگر از فعا�ن دانشجويی دانشگاه  
 دی در منزل  ٢٩ صنعتی اميرکبير نيز روز  
پرستو بيرانوند  .  شخصی اش بازداشت گرديد 

روزنامه نگار و از فعالين حقوق زنان نيز با  
. حضور نيروھای امنيتی در خانه اش بازداشت شد 
در کنار دستگيرشدگان فوق بايد از مھديه گلرو نام  

مھديه  .  برد که پيشتر بازداشت و زندانی شده بود 
گلرو از جمله فعا�ن دانشجويی و فعا�ن زنان است  

 پس از شرکت در تجمع  ٩٣ که در آبان ماه  
اعتراضی اسيدپاشی به زنان اصفھان بازداشت و تا  
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است، با تصميم کنگره در اين مورد مخالفت 
 .کند کند و بر ادامه روند تاکنونی پافشاری می می

ھای متعددی از جمله وعده  ثانيا اوباما که با وعده
در خاورميانه آغاز به "  ثبات و آرامش"ايجاد 

کار کرد، نه فقط ثبات و امنيتی در منطقه ايجاد 
ھای مستقيم و غيرمستقيم در  نکرد بلکه با دخالت

امور کشورھای اين منطقه از جمله و به ويژه در 
سوريه، چه از طريق آلترناتيوسازی و تقويت 
اپوزسيون بشار اسد و جريان داعش، و چه با 

ای و حتا  ای و فرقه ھای منطقه دامن زدن بر جنگ
العاده  ثباتی و ناآرامی منطقه را فوق مذھبی، بی
اوباما اگر چه در مورد سوريه خود .  افزايش داد

بيند، اما سياست خارجی  را شکست خورده می
خود در برابر جمھوری اسKمی و برنامه 

ھای  ترين موفقيت ای آن را يکی از بزرگ ھسته
داند و مصمم  دوران رياست جمھوری خود می

 . است که اين سياست را تا به آخر پيش ببرد
از نظر دولت آمريکا وکاخ سفيد، کشاندن 
جمھوری اسKمی به پای ميزمذاکره دو جانبه، 

طلبی  ای و مھار زياده کنترل برنامه ھسته
سازی و امثال  غنی جمھوری اسKمی در زمينه 

ھای بزرگ آمريکاست که  آن در زمره موفقيت
خواھد اين روند را کامل کند و آن را  اوباما می

. در پرونده رياست جمھوری خود ثبت نمايد
گرچه اوباما در نطق سا�نه خود به گزينه نظامی 
و جنگ ولو به عنوان آخرين گزينه نيز اشاره 
کرد، اما دست زدن به جنگی جديد و درگيری 
نظامی با جمھوری اسKمی در شرايط کنونی و با 
توجه به موقعيتی که آمريکا در آن قرار گرفته 
است و نيز با توجه به شرايطی که منطقه 

برد، فعK ممکن  خاورميانه در آن به سر می
بنابراين پيش کشيدن گزينه نظامی، در .  نيست

واقع ابزار اعمال فشار برای تعجيل و تسريع 
توان چنين  به يک اعتبار می.  روند مذاکرات است

نتيجه گرفت که تھديد کنگره آمريکا به وضع 
ست برای تسريع  ھای جديد، اھرم فشاری تحريم

ای و  روند مذاکرات و نھايی شدن موضوع ھسته
طور که تھديد  تسليم کامل جمھوری اسKمی، آن

ست به  به گزينه نظامی نيز اھرم فشار ديگری
تمام دعوا بر سر سرعت بخشيدن .  ھمين منظور

به روند مذاکرات و توافق جامع تا پايان 
ست که چھار ماه بيشتر به پايان آن نمانده  مھلتی
مھلتی که چند بار تمديد شده است و کنگره .  است

 .خواھد ديگر بار شاھد تمديد آن باشد آمريکا نمی
شواھد موجود نيزحاکی از آن است که اين 

که  چنان.  تھديدات تا حدودی موثر واقع شده است
ظريف پس از ديدار کوتاه و گفتگوی خود با 
وزير خارجه آمريکا در حاشيه نشست داووس 
گفت، در اين ديدار بر ضرورت تسريع و تقويت 
روند مذاکرات به منظور جلوگيری از 

گيرد، تاکيد شده  ھايی که صورت می تخريب
 !است

 

نشستی به ميزبانی خبرگزار آسوشيتدپرس، در 
در شھر "  مجمع جھانی اقتصاد"محل اجKس 

کرد، در ادامه سخنان  داووس سوئيس صحبت می
خود به واکنش متقابل مجلس شورای اسKمی در 
برابر اقدام کنگره آمريکا اشاره کرد و ھشدار داد 

ھای جديدی   در صورتی که کنگره آمريکا تحريم
عليه ايران وضع کند، مجلس شورای اسKمی نيز 

ساری را تصويب خواھد کرد  طرح افزايش غنی
و به منظور جدی ساختن ھشدار خود، چنين 
اضافه کرد که اگر مصوبه کنگره آمريکا را 

تواند وتو کند، اما مصوبه  رئيس جمھور می
 .!مجلس شورای اسKمی قابل وتو نيست

در ادامه و تکميل سخنان ظريف، علی �ريجانی 
رئيس مجلس نيز گفت در صورت وضع 

ای جمھوری  ھای ھسته ھای جديد، فعاليت تحريم
! به پيش خواھد رفت"  با حرکتی جھشی"اسKمی 

عKوه بر اين برخی از نمايندگان مجلس نيز تھديد 
 درصد ۶٠سازی اورانيوم تا  اند، طرح غنی کرده

که پيش از اين در مجلس مطرح شده بود را به 
جريان خواھند انداخت و آن را تصويب خواھند 

 ! کرد
تھديدات دو جانبه کنگره آمريکا و مجلس شورای 

 ١ای ايران و کشورھای  اسKمی، مذاکرات ھسته
 و از آن مھمتر مذاکرات دو جانبه ايران و ۵+  

رغم  به.  آمريکا را به مرحله حساسی کشانده است
ھای جديد  تھديدات کنگره آمريکا به وضع تحريم

و بازی با کارت نتانياھو که گويای نارضايتی 
 ھارتر بورژوازی آمريکا از سياست  جناح

خارجی اوباما در قبال جمھوری اسKمی و 
رغم تھديدات متقابل  ای آن است و به برنامه ھسته

مجلس شورای اسKمی و رئيس آن پيرامون 
 درصدی و رويکرد جھشی در ۶٠سازی  غنی

ای، اما طرفين مشاجره به روال  ھای ھسته فعاليت
 + ١ در ژنو ميان کشورھای ٩٢توافقی که آذر 

 و جمھوری اسKمی بعمل آمد، ادامه خواھند ۵
 .داد

او�ً اوباما که توانسته است در تحريم ايران اروپا 
داند که اين ھمراھی  را با خود ھمراه کند، می

کشورھای .  نھايت ادامه يابد تواند تا بی نمی
اروپايی متحد آمريکا که از اعمال تحريم عليه 

اند،  ايران تا ھم اکنون ھم بسيار متضرر شده
ھا  خواھان پيشرفت مذاکرات و برداشتن تحريم

ھستند و از اين بابت به دولت آمريکا فشار 
خواھد بيش از اين  اتحاديه اروپا نمی.  آورند می

. ھای آمريکا سازد منافع خود را قربانی سياست
بخواھد )  کنگره(چه آمريکا  بنابراين چنان

ھای جديد عليه ايران وضع کند، کشورھای  تحريم
اروپايی و متحد آمريکا برای جلوگيری از 

ھای بيشتر، ممکن است قيد اين ھمراھی را  زيان
بزنند و اتحاد کنونی آمريکا و اروپا در اين زمينه 

از اين روست .  دچار آسيب ھای جدی خواھد شد
ھای جديد ايستاده  که اوباما در برابر وضع تحريم

٢از صفحه   

 نزاع رئيس جمھور و 
 کنگره آمريکا بر سر چيست؟ 

 زنده باد سوسياليسم 

 تصحيح و پوزش
 
 ستون دوم سطر ٨ صفحه ۶٨۵کارشماره   -

به عبارت ديگردولت روحانی "ھشتم جمله 
به آخر کلمه بيکار، "  ه"بااضافه کردن يک

 ميليون ٧خيلی راحت آماربيکاران را به 
زائد است و آمار "  به"کلمه "  کاھش داد
 . ميليون کاھش داد صحيح است٧بيکاران را 

، ستون ١٠ھمين شماره نشريه کار، صفحه   -
بار ديگر در سال "ی  ، جمله١٢دوم، سطر 

بار "ی  بايد به جمله...."   دولت کلينتون١٩٧٧
تغيير ..."   دولت کلينتون١٩٩٧ديگردر سال 

 .يابد
، ستون سوم، ٧، صفحه ۶٨٣کار شماره   -

کودتا در شيلی و سرنگونی "ی  ، جمله۵سطر 
ی  بايد به جمله..."  ،١٩۶٧و قتل آلنده در سال 

کودتا در شيلی و سرنگونی و قتل آلنده در "
 .تغيير کند...." ،١٩٧٣سال 



 ۶٨۶ شماره  ٩٣نيمه اول بھمن      ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسDمی 

١٢ 

٩درصفحه   

 اعتصاب سراسری معلمان با شعار 
 حق برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه

 دی و ٣٠اعتصاب سراسری معلمان کشور در 
 و انعکاس آن در سايت ھا و ٩٣اول بھمن ماه 

رسانه ھا عمومی از جمله خبرھای خوش و 
اعتصابی که در .  اميدبخش روزھای گذشته بود

پی آن خون تازه ای در رگان جامعه و مجموعه 
رخدادی که با وقوع .  فرھنگيان کشور پمپاژ شد

آن، رخوت و سکوت چندين ساله معلمان ايران 
شکسته شد و خبر آن پيش از ھمه در وب سايت 

طبق .  درج گرديد)  تھران(کانون صنفی معلمان 
شمار زيادی از :  گزارش تارنمای اين کانون

معلمان استان ھای سراسر کشور، طی روزھای 
 دی و اول بھمن ماه در ٣٠سه شنبه و چھارشنبه 

اعتراض به وضعيت معيشتی خود از رفتن به 
اين اعتصاب .  کKس ھای درس خودداری کردند

سراسری، زمانی به وقوع پيوست که در 
 ھزار تن از معلمان ۶روزھای پيشتر از آن نيز، 

ايران با امضاء طوماری صدای اعتراض خود 
را به گوش نمايندگان مجلس ارتجاع رسانده 

 ھزار معلم در اين طومار اعتراضی به ۶.  بودند

نمايندگی از طرف ديگر ھمکاران خود خطاب به 
علی �ريجانی رئيس مجلس ارتجاع يادآور شده 

امروزه معلمان کشور در تامين نيازھای :  بودند
اوليه زندگی خود درمانده اند و عموما زير خط 
فقر به سر می برند و اين امر به منزلت آنھا 

معلمان ھمچنين با تاکيد بر .  آسيب زده است
کاھش انگيزه "اينکه، وضعيت موجود موجب 

ھای شغلی شده و آينده روشنی را برای کشور 
برحق "، خواستار تحقق مطالبه "ترسيم نمی نمايد

جامعه فرھنگيان کشور مبنی بر تامين حقوقی که 
نيازھای يک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو 

 . ، شده بودند"باشد
با بيان )  تھران(تارنمای کانون صنفی معلمان 

در تمامی استان ھا و تمامی اينکه اين اعتصاب 
شھرھا و روستاھای کوچک و بزرگ کشور 
مورد حمايت فرھنگيان قرار گرفت، در مورد 

گزارش ھای :  ابعاد اين اعتصاب سراسری نوشت
 منطقه آموزشی ١٢رسيده حاکی از آن است که 

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوMريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی


