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ترميم کابينه چاره ساز نيست، 
 خانه از پای بست ويران است

 
استعفای سه وزير کابينه حسن روحانی، 

اصغر فانی وزير آموزش و پرورش، محمود  علی
گودرزی وزير ورزش و جوانان و علی جنتی 

 مھر ٢٨وزير فرھنگ و ارشاد اس4می که روز 
روحانی پذيرش استعفای ھر سه را اع4م کرد، 

ھا  ھايی را پيرامون چرايی اين برکناری پرسش
تر از ھشت ماه  آن ھم در اين مقطع زمانی که کم

جمھوری روحانی ماند ه  به پايان دوره رياست
که دوتن از اين سه  بويژه آن.  است، درپی داشت

که رای اعتماد مجلس را )  فانی و گودرزی(نفر 
کسب کرده بودند، گزينه نخست روحانی نبودند  

نيز مورد تاييد جناح )  علی جنتی(و نفر سوم 
که به علی  با اين حال تا جايی.  رقيب روحانی بود

گردد،  می جنتی وزير فرھنگ و ارشاد اس4می بر
دار  گرای طرف او عم4 توسط جناح اصول

ھا و برخی مراجع و  ای که امام جمعه خامنه
گيرند،  ای در آن جای می  خامنه روحانيون و بيت

که برگزاری يک کنسرت  وقتی.  برکنار شد
موسيقی در مشھد اع4م شد، وزير ارشاد مورد 

الھدا امام جمعه اين شھر  حم4ت بسيار تند علم
که علی جنتی در قبال اين  رغم آن به.  قرار گرفت

حم4ت مواضع بسيار نرمی اتخاذ کرد، اما از 
وزير .  شدت حم4ت طرف مقابل کاسته نشد

  روحانی در برابر اين حم4ت آشکارا عقب
نشست و تصميم وزارت ارشاد برای برگزاری 

اين عقب .  کنسرت در شھر مشھد را لغو کرد
ای از بزدلی و ناتوانی دارودسته  نشينی که شمه

ای را نشان  روحانی در برابر دارودسته خامنه
آميز  دھد، چنان مايه سرشکستگی و افتضاح می

" تبعيت"بود که صدای روحانی را درآورد و 
وزير خود از امام جمعه مشھد را مورد انتقاد 

از اجرای يک کنسرت  در قم نيز پس.  قرار داد
جامعه مدرسين حوزه علميه  موسيقی، يزدی رئيس

قم و تعداد ديگری از روحانيون اين شھر، 
وزارت فرھنگ و ارشاد اس4می را مورد حمله 
و انتقاد قرار دادند که به استعفای عباس دانش 
مديرکل فرھنگ و ارشاد اس4می استان قم منجر 

وزير فرھنگ و ارشاد اس4می، زير فشار .  گرديد
ھا را به  درپی تاب نياورد و دست اين حم4ت پی

در متن استعفانامه خود .  ع4مت تسليم باc برد
نيز ضمن شکوه و شکايت از جوسازی جريان 

ھای وزارت خانه  رقيب و عقيم ساختن برنامه

فساد مالی ھمانند اختاپوسی ھزار سر تمام ارگان 
ھا و نھادھای ھيئت حاکمه ايران را در سيطره 

موارد برم4 شده تاکنونی، ھمه .  خود گرفته است
گويای گستردگی اخت4س، دزدی و رانت خواری 

اخت4س .  در تار و پود جمھوری اس4می است
ھايی چند ھزار ميلياردی که ھر چند وقت يک 

 . بار فقط نمونه ھايی از آن ھا افشا می شوند
از اخت4س ھای ک4ن، تکراری و ھميشگی در 
سيستم بانکی جمھوری اس4می که بگذريم، طی 
چند ماه گذشته افشاء حقوق ھای چند ده ميليون 
تومانی مديران دولتی و اخت4س مربوط به 
شھرداری تھران در واگذاری ام4ک نجومی به 
برخی اعضای شورای شھر تھران و ديگر 
نزديکان قاليباف از جمله رسوايی ھايی بودند که 
در جامعه و شبکه ھای اجتماعی بازتاب بيشتری 

با از پرده برون افتادن رسوايی نظام در .  يافتند
مورد اخير، ھنوز جامعه و توده ھای مردم ايران 

 ھزار ٨انگشت به دھان بودند که خبر اخت4س 

ميليارد تومانی صندوق ذخيره فرھنگيان، يک 
بار ديگر مھر تاييدی بر فساد نھادينه شده در 

چپاولگری اينبار در يکی .  جمھوری اس4می زد
از نھادھای زير مجموعه وزارت آموزش و 

وزارتخانه ای که وزير .  پرورش صورت گرفت
و مسئوcن سطح باcی آن می بايست مروج 

 ١١دانش، فرھنگ و فضيلت انسانی در جامعه 
ميليونی دانش آموزان کشور باشند، اما در عمل 

 . تا حد دزدان سر گردنه قامت کشيده اند
زمزمه اتھام فساد مالی در صندوق ذخيره 
فرھنگيان اولين بار حدود دو ماه پيش رسانه ای 

 دو ١٣٩۵ شھريور ١٠روز چھارشنبه .  شد
نماينده مجلس اس4می از فساد چند ھزار ميليارد 
تومانی در صندوق ذخيره  فرھنگيان خبر دادند و 
گفتند، متھمانی نيز در اين رابطه بازداشت شده 

حسين مقصودی يکی از دو نماينده فوق .  اند
 ٨٠که در تحقيقات بعمل آمده حدود "اع4م کرد، 

 چھره عريان نماينده سرمايه

 ھای نظامی مانع فجايع آينده نخواھند بود موفقيت 
 

 !امروز برای فردائی بھتر ھنوز دير نيست

 ميرد   وقتی که دختر رحمان با يک تب دو ساعته می 
 

ی حکومتی دانست که بيشترين دشمنی آشکار با  توان نمونه در جھان امروز، جمھوری اس4می را می
ھای  ای که بخواھيد به ارزيابی سياست در ھر عرصه.  کارگران و زحمتکشان را به نمايش درآورده است

جمھوری اس4می و نتايج آن بيانديشيد به ھمين نتيجه خواھيد رسيد و گسترش وحشتناک فقر يکی از 
 .ھای روشن آن است نمونه

اين سازمان ھم .   اکتبر را روز جھانی مبارزه با فقر اع4م کرد١٧ روز ١٩٩٢سازمان ملل متحد سال 
ھای اقتصادی نيز  سازمان توسعه و ھمکاری.  کنی فقر ناميد  را دھه ريشه٢٠٠۶ تا ١٩٩٧چنين از سال 

 وعده ھا  اما  اين.   نيمی از افراد فقير از زير خط فقر خارج شوند٢٠١۵اين شعار را َعلَم کرد که تا سال 
 .  بر ميزان فقرا افزوده شد٢٠٠٧در حد ھمان شعار باقی ماند و بويژه پس از بحران اقتصادی 
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 اخت�س اينبار در صندوق ذخيره فرھنگيان
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١از صفحه   

 ترميم کابينه چاره ساز نيست،
  خانه از پای بست ويران است

تحت مسوليت خود، اقرار کرد که قادر به ادامه 
علی جنتی، وزير فرھنگ و ارشاد .  کار نيست

اس4می روحانی را، در واقع جريان رقيب وی 
 .برکنار ساخت

در آموزش و پرورش، انبوھی از معض4ت و 
مشک4ت معلمان و فرھنگيان شاغل و بازنشسته 

يک از مشک4ت اين  روی ھم تلنبار شده و ھيچ
وضعيت .  قشر زحمتکش برآورده نشده است

سازی  نابسامان آموزش و پرورش، خصوصی
بيش از پيش تحصيل و مدارس، نبود وسائل کافی 
آموزش و تحصيل در مدارس دولتی، 

ھای کھنه، ناامن و فاقد امکانات و  ساختمان
ھای  استانداردھای اوليه مدارس، تشکيل ک4س

درس در بيابان و طويله و چپر و امثال آن، تنبيه 
آموزان، اخذ شھريه از والدين  بدنی دانش

آموزان و گسترش نارضايتی در صفوف  دانش
" ای خيره"ھا، رواج آموزش و پرورش  آن

آموزان ھر ک4س، زير  افزايش تراکم تعداد دانش
خط فقر ماندن حقوق شاغلين و بازنشستگان 

ھا و  آموزش و پرورش، تاخير در پرداخت حقوق
تنزل سطح معيشت و گسترش فقر در صفوف 

ھا و اعتراضات  فرھنگيان که نارضايتی
ای را در سراسر کشور بوجود آورده  گسترده

است و معض4ت ديگری از اين دست در دورۀ 
فانی نه تنھا حل و يا حتا تعديل نشد و بھبودی در 
اوضاع پديد نيامد، بلکه اوضاع در ھمه جھت 

وزير آموزش و پرورش در .  بدتر و بدتر شد
تخلفات برم4 شده و .  آستانه استيضاح قرار داشت

فساد مالی گسترده در صندوق ذخيره فرھنگيان 
که فانی وزير آموزش و پرورش، رئيس ھيئت 

 شرکت زيرمجموعه آن ٢۵امنای آن است و 
حسن .  تر ساخت قرار دارد، اوضاع را بحرانی

بايست با يک تير دو نشان  روحانی اکنون می
 که ھم وزير آموزش و پرورش  زد به نحوی می

را که پيش از آن دو بار استيضاح شده بود، از 
زعم خود،   ساخت و ھم به زير ضرب خارج می

فرھنگيان ناراضی را بطور موقت آرام 
که وی را  راه ديگری نداشت جز آن.  ساخت می

در مورد وزير ورزش و جوانان نيز .  برکنار کند
در .  اوضاع کم و بيش بر ھمين منوال بوده است

برنامگی در زمينه  دوره وزارت گودرزی، بی
ورزش ادامه يافت و در وضعيت جوانان و 

. گونه بھبودی حاصل نشد ھا ھيچ ورزش آن
روحانی او را نيز مانند وزير آموزش و پرورش 

 .عزل کرد
روحانی ضمن قدردانی از خدمات وزرای 

ھا  ای معاونان آن برکنار شده، طی احکام جداگانه
ھا  خانه را به عنوان سرپرستان اين وزارت

منصوب کرد اما به فوريت سه نفر را به عنوان 
وی .  وزرای پيشنھادی به مجلس معرفی کرد

 آبان طی نامه رسمی به علی ٢روز يکشنبه 

cريجانی رئيس مجلس، سيدرضا صالحی 
فر و فخرالدين دانش  اميری، مسعود سلطانی

آشتيانی را برای اخذ رای اعتماد به ترتيب جھت 
ھای فرھنگ و ارشاد اس4می، ورزش  وزارتخانه

. و جوانان و آموزش و پرورش معرفی کرد
 است که روحانی در معرفی وزرای جديد،  بديھی

اين م4حظه را داشته است که وزرای پيشنھادی 
وی بتوانند رای اعتماد مجلس را بدست آورند و 

ھايی باشند که قادر به بسيج  تر از آن، چھره مھم
ھا،  خانه دھندگان در زيرمجموعه اين وزارت رای

آموزان  ھای دانش مانند فرھنگيان و خانواده
سينماگران، جوانان و باصط4ح ھنرمندان باشند 

ھای  ھا را به سود روحانی به پای صندوق و آن
 نماند که ھر سه وزير  ناگفته.  رای بکشانند

پيشنھادی روحانی در مجلس نھم که در دست 
بود، نتوانستند رای اعتماد مجلس "  گرايان اصول"

البته ترکيب نمايندگان امروز .  را بدست آورند
ھای حکومتی در آن تغيير  مجلس و وزن جناح

چه که در مجلس نھم بود نيست، بلکه  کرده و آن
تغييراتی به سود روحانی در آن بوجود آمده 

 .است
نام "  ترميم کابينه"برکناری سه وزير روحانی که 
در .  گرايان واقع شد گرفت، مورد استقبال اصول

طلبان و حاميان روحانی  جبھه موسوم به اص4ح
نيز اگرچه برخوردی دوگانه پديد آمد و برخی با 
انتقاد از روحانی که در کشمکش با جناح رقيب 
کوتاه آمده و پشت وزرای خويش را خالی کرده 
است و بجای پذيرش فشارھا، بايد از وزرای 

کرد،اين اقدام را بی ھنگام و غير  خود حمايت می
اما گروه ديگری آن را يک .  ضروری دانستند

 .اقدام ضروری خوانده و از آن استقبال کردند
دور از ذھن نيست که دارودسته روحانی درصدد 

برداری از اين ماجرا بوده و بخواھند از اين  بھره
رويداد به عنوان ابزاری برای جلب آرای مردم 
در جريان انتخابات رياست جمھوری استفاده 

تمام : "گوی دولت گفت که نوبخت سخن چنان.  کنند
ت4ش دولت اين است که رضايت مردم را بيشتر 

محمدرضا عارف، "  تر بدست آورد و شفاف
مجلس و رئيس "  فراکسيون اميد"رئيس 

، "طلبان گذاری اص4ح عالی سياست شورای"
ھای  ضمن استقبال از اين اقدام، از چھره

جايگزين خواست که نه برای چند ماه که برای 
 !ريزی کنند پنج سال آينده برنامه

اين اظھارنظرھا گويای اين واقعيت است که 
که  دارودسته روحانی و حاميان وی، بيش از آن

در فکر لحظه فعلی باشند، برای دوره بعدی 
جمھوری و بدست گرفتن اھرم اجرايی  رياست
درھرحال جناح روحانی و .  کنند سازی می زمينه

شخص وی شايد با ترميم کابينه و اين اقدام 
بخواھد در عرصه فرھنگی و در بين "  نمادين"

جوانان و معلمان و برخی اقشار ديگر، تبليغات 

ای برای  راه انداخته و از اين جابجايی، توشه به
جمھوری خود بسازد، اما بسيار  دوره آيندۀ رياست
رسد که اين ترفندھا بر  نظر می بسيار بعيد به

چرا که .  ھا تاثير بگذارد مردم و جلب آراء آن
کرد کابينه روحانی رسواتر و اوضاع بسی  عمل
ھا و عزل  تر از آن است که با اين تاکتيک خراب

ھا بخواھد عوض شود و خانه از  و نصب
 .بست ويران است پای

نظر از نيات حسن روحانی و حاميان  اما صرف
وی و ماجرای ترميم يا بزک کابينه، اين واقعيتی 
است که جمھوری اس4می به ويژه جناح مسلط 

ای در راس آن قرار دارد،  حکومتی که خامنه
ھمواره نسبت به امور فرھنگی، آموزشی، 

آموزان  علمی، ھنری و مسائلی که به تربيت دانش
دھی به افکار آنان  و دانشجويان و جوانان و شکل

ھر .  مرتبط است، حساسيت زيادی داشته و دارد
ترين احتمال روشنگری و غنای ذھنی اين  جا کم

اقشار و يا طرح موضوعاتی در ميان باشد که 
کده مذھب و  بتواند ولو اندک پرتوی بر ظلمت

خرافه بياندازد و آن را تضعيف کند، 
ھای جمھوری اس4می و جناح مسلط آن  حساسيت

نيز شديدتر است، خواه پای علوم اجتماعی و 
مسائل فرھنگی و ھنری در ميان باشد خواه 

 .آموزش و پرورش جوانان
ھای  مذھب ھمواره يکی از ابزارھای اصلی نظام
ھای  طبقاتی و استثمارگر بوده است که عليه توده

ھا بکار گرفته  مردم و برای اسارت معنوی آن
داری جمھوری  در رژيم سرمايه.  شده است

اس4می حاکم بر ايران که در آن دين و دولت 
آشکارا درھم ادغام شده و يک دولت مذھبی 
استبدادی را شکل داده  است، نقش تخريبی 

دولت .  تر است مذھب بسيار بيشتر و پررنگ
کشی کارگران  مذھبی حاکم نه فقط استثمار و بھره
داند، بلکه با   را يک امر الھی و خدادادی می

اجرای قوانين و مقررات مذھبی، به 
ھای مردم و  ترين شکلی توده رحمانه بی

ھای سياسی و اجتماعی را سرکوب نموده  آزادی
ھای خصوصی و فردی  و فراتر از آن حتا آزادی

ھا سلب نموده  ھای مردم را نيز از آن آحاد توده
ھمه چيز بايد مطابق الگوھا و اميال مذھبی .  است

چه کتابی نوشته يا خوانده .  ديکتاتور حاکم باشد
شود، چه موادی در مدارس و دانشگاه تدريس 
شود، چه فيلمی ساخته و اکران شود، چه 
موزيکی ساخته يا گوش داده شود، چه اثر ھنری 
و با چه شکل و مضمونی آفريده شود، چه لباسی 
پوشيده شود و غيره و غيره ھمه بايد تحت کنترل 

ھای متعدد و  دولت مذھبی باشند و در صافی
ھای مورد نظر  ھا و اندازه گوناگون آن، به قالب

دولت مذھبی مراقب است که ھمه .  آن درآيند
ھا بر وفق مراد و معيارھای آن باشد و در  اين

ای به مذھب و معيارھای  ھيچ بخشی، خدشه
حکومت مذھبی وارد نشده باشد و در ھمه حال، 
شمشير سرکوب و سانسور، مواظب اجرای اين 

حکومت .  ، منع عدول و تخطی از آن است"نظم"
مذھبی و نھادھای رسمی سرکوب و سانسور آن 
با استفاده از دستگاه عريض و طويل و انگل 

۵درصفحه   

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 
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ھزار ميليارد لایر فساد مالی در اين صندوق 
گزارش شده و ھمسر و فرزند مدير عامل 
صندوق ذخيره فرھنگيان نيز در ھمين رابطه 

فردای اين افشاگری شھاب ".  بازداشت شده اند
مديرعامل صندوق ذخيره الدين غندائی، 

ای به   ای سرگشاده فرھنگيان با انتشار نامه
دادستان تھران ضمن رد اتھامات فساد مالی، 

اتھامات فوق باعث شده که :  طلبکارانه مدعی شد
ھای متعلق به اين صندوق در  بھای سھام شرکت

 ميليارد تومان ٢٠٠بورس، ظرف دو ھفته گذشته 
 .پايين آيد

با گذشت حدود يک ماه و نيم از اولين بازتاب 
 ٢۵رسانه ای اين اخت4س نجومی، مجددا روز 

مھر روزنامه وقايع اتفاقيه در گزارشی با عنوان 
اخت4س  معادل يک سوم بودجه آموزش و "

حجم تخلفات مالی رخ داده در :  نوشت"  پرورش
 ھزار ٨صندوق ذخيره فرھنگيان به حدود 

ميليارد تومان می رسد و اين اتفاق در شرايطی 
رخ داده است که بودجه ساcنه آموزش و 

 ھزار ميليارد تومان، ٢۶پرورش نزديک به 
يعنی معادل يک سوم بودجه آموزش و پرورش 

 . است
صندوق ذخيره فرھنگيان، يکی از موسسات مالی 
زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش است که 

 درصد از ۵سرمايه ھای آن با کسر مستقيم 
 درصد سھم دولت در ۵حقوق فرھنگيان و واريز 

انتخاب اعضای .   تاسيس شده است١٣٧٣سال 
ھيئت مديره، مدير عامل، رئيس ھيئت مديره و 
بازرس از وظايف و اختيارات ھيئت امنای 

رئيس ھيئت امنا وزير آموزش و .  صندوق است
پرورش و نايب رئيس ھيئت امنا معاون توسعه 

در .  مديريت و پشتيبانی آموزش و پرورش است
 نفر از فرھنگيان شاغل، ۵کنار افراد فوق الذکر، 

بازنشسته و يا متخصصان اقتصادی کشور نيز به 
انتخاب وزير آموزش و پرورش به عنوان 
اعضای ھيئت امنا انتخاب می شوند و تصميمات 
صندوق ذخيره فرھنگيان نيز از سوی وزارت 

 . آموزش و پرورش تعيين می گردد
 ۵صندوق ذخيره فرھنگيان، ع4وه بر سرمايه 

 درصدی ۵درصدی حقوق فرھنگيان و واريز 
 شرکت زير مجموعه در ٢۵سھم دولت، دارای 

گروه .  بخش ھای مختلف صنعتی و خدماتی است
 ٣ شرکت، خدمات رفاھی با ۴صنايع آموزشی با 

 شرکت از جمله ۵شرکت، گروه انرژی با 
شرکت پتروشيمی خراسان، پترو فرھنگ و 
 ۶کيميای پارس خاورميانه، گروه صنعت با 

شرکت از قبيل ماشين سازی اراک، گروه 
 شرکت از جمله بانک ٧بورس، بانک و بيمه با 

سرمايه و بيمه معلم مجموعه شرکت ھايی ھستند 
که صندوق ذخيره فرھنگيان با سرمايه گذاری در 
اين شرکت ھا به دريايی از ثروت و سرمايه 

 . رسيده است
وجود اين حجم از ثروت و سرمايه بيکران در 

انباشت "  صندوق ذخيره فرھنگيان"نھادی به نام 
موسسه ای بسيار سودآور که از شور .  شده است

بختی معلمان، آنان نه تنھا کمترين نقشی در 
سياست گذاری و برنامه ريزی صندوق ندارند، 
بلکه در اداره و مھمتر از ھمه در بازرسی و 

. کنترل مالی آن نيز کمترين نقشی ايفا نمی کنند
در چنين وضعيتی، آنھم با سيستم بوروکراتيک، 
فاسد و غير کنترلی حاکم بر مجموعه ارگان ھای 
جمھوری اس4می، وقوع چنين اخت4سی امری 

نمی توان بره را به .  بسيار بديھی و محتمل بود
دست گرگ داد و آنگاه انتظار داشت تا گرگ 

وقتی وزير آموزش و پرورش و .  حافظ بره باشد
معاون او به ھمراه چند تن ديگر آنھم به انتخاب 
ھمان وزير مربوطه بر ثروت و سرمايه ای چند 
ده ھزار ميليارد تومانی لميده باشند و در عين 
حال معلمان کشور که صاحبان اصلی اين ثروت 
و سرمايه ھستند، از طريق نمايندگان منتخب و 
مورد وثوق شان کمترين کنترل و حسابرسی بر 
اجرای امور صندوق نداشته باشند، اگر غير از 
آنچه اکنون اتفاق افتاده رخ  می داد، بايد مايه 

 . شگفتی و تعجب ھمگان می شد
با اين ھمه و به رغم اينکه تشت رسوايی دزدی، 
اخت4س و فساد مالی حاکم بر جمھوری اس4می 
دير زمانی است از بام فرو افتاده است، اما 

 ھزار ميليارد تومانی از صندوق ٨اخت4س 
ذخيره فرھنگيان به دليل دستبرد به جيب معلمان 
زحمتکش کشور بسيار رسوا کننده تر از دزدی 

اينبار زخم .  ھا و اخت4س ھای پيشين بوده است
حاصل از اين دزدی و اخت4س، تماما بر گرده 

معلمان و .  معلمان و فرھنگيان کشور نشسته است
فرھنگيانی که  بر بی اعتمادی آنان نسبت به  
مسئوcن نظام که جملگی مھر تزوير و فريب بر 

در سيستم .  پيشانی خود زده اند، افزوده شد
بوروکراتيک و غير کنترلی حاکم بر کليه 
نھادھای مالی جمھوری اس4می اينبار اما، قرعه 
اخت4س به نام صندوق ذخيره فرھنگيان رقم 

صندوقی با سرمايه ای وسوسه گر که با .  خورد
کسر درصدی از حقوق معلمان و با ھدف گره 
گشايی از تنگناھای مالی فرھنگيان در دوران 
بازنشستگی پا به عرصه وجود گذاشت، اما 
ھمانند بره ای طعمه درنده خويی گرگ ھای 

 . جمھوری اس4می شد
اينبار دزدانی از نوع ھيئت امنای صندوق ذخيره 
فرھنگيان، که تحت مسئوليت و ھدايت مستقيم 
وزير آموزش و پرورش مشغول به کار ھستند، 
ھمانند دزدان سِر گردنه راه بر معلمان بستند و با 
اتکا به فرھيختگی و س4مت نفس معلمان، 

ھمان معلمان و .  اندوخته آنان را باc کشيدند
بازنشستگانی که طی ساليان گذشته برای 
پاسداشت حرمت انسانی و افزايش چندر قاز 
حقوق بخور و نمير و مطالبات معوقه شان به 

اشکال مختلف صدای اعتراض خود را ھمگانی 
کرده اند، ھمان فرھنگيانی که برای امرار معاش 
و تداوم شرافت انسانی خود به شغل ھای دوم و 
سوم روی آورده اند تا شرمنده افراد تحت تکفل 
شان نباشند، ھمان معلمانی که اکثريت مطلق آنان 
از داشتن يک زندگی متناسب با شان و جايگاه 
فرھنگی شان محرومند، ھمان فرھيختگانی که 
طی ده سال گذشته برای تحقق مطالبات شان به 
ھر دری که امکان آن برای شان فراھم بود، 
کوبيدند، اما دريغ و درد از دريافت کمترين 

نه تنھا کمترين جواب مناسبی به .  پاسخی در خور
مطالبات آنان داده نشد، بلکه پاسخ ھيئت حاکمه 
ايران به خواست ھای برحق آنان تاکنون فقط 

و اينک در .  سرکوب و اخراج و زندان بوده است
ورای اين ھمه محروميت و بی عدالتی که بر 
آنان روا شده است، صندوق ذخيره شان نيز 
مورد تاخت و تاز ھمان وزير و مسئوcن سطح 
باcی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته 

 ھزار ٨مسئوcنی که رسوايی اخت4س .  است
ميليارد تومانی شان، بيش از گذشته نقاب فريب و 
رياکاری را از چھره ھيئت حاکمه ايران بر 
کشيده  و اوج پلشتی و انحطاط اين رژيم را در 

 .  معرض ديد عموم قرار داد
فساد ھم اکنون ھمانند يک غده سرطانی بدخيم 
. تمام پيکره جمھوری اس4می را فراگرفته است
گستردگی اين غده سرطانی در ارگانيزم ھيئت 
حاکمه ايران تا بدان حد است که احمد توکلی 

 مھر در ١٧نماينده چھار دوره مجلس اس4می، 
با اشاره "  دستخط"مصاحبه با برنامه تلويزيونی 

اگر با فساد : "به وضعيت نظام ھشدار داد و گفت
مبارزه نکنيم، حتما جمھوری اس4می را ساقط 

ع4وه بر توکلی، اسحاق جھانگيری ".  می کند
معاون اول روحانی نيز شامگاه دوشنبه سوم آبان 
در جلسه ھماھنگی ستاد مبارزه با مفاسد 

"اقتصادی اع4م کرد ھيچ خطری ھمانند فساد، : 
 ".نظام جمھوری اس4می را تھديد نمی کند

با اينھمه تجربه نشان داده است که، ھيئت حاکمه 
ايران فاسدتر از آن است که قادر به مبارزه با 

نمونه دستبرد به صندوق .  فساد درونی خود باشد
ذخيره فرھنگيان، آنھم توسط عالی ترين مقامات 

جمھوری اس4می تنھا يک پيام برای "  فرھنگی"
فرھنگيان و عموم توده ھای مردم ايران دارد و 
آن اينکه، جمھوری اس4می دير زمانی است که 

اين نظام سراپا فاسد بايد  .  از سرتا پا گنديده است
به دست  توده ھای کارگر و زحمتکش سرنگون 

 . گردد وبه زباله دان تاريخ سپرده شود
 

١از صفحه   

 اخت�س اينبار در صندوق ذخيره فرھنگيان
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١از صفحه   

 چھره عريان نماينده سرمايه
ھا در وضعيت  وی سپس به اوضاع بحرانی بانک

وخيم اقتصادی پرداخت و اظھار تأسف کرد از 
 ھزار ميليارد تومان ١٠٠ھا حدود  بانک"که  اين

سودی ھم از )  گويا(از دولت طلبکار ھستند و 
" اند اخذ کند ھای مختلف نتوانسته دولت در سال
مطالبات غير جاری از بخش "ھمچنين افزود

 ."خصوصی نيز حدود ھمين مبلغ است
وزير اقتصاد پس از اشاره  به اف4س و  

ورشکستگی مالی دولت و نيز سيستم بانکی به 
 .توضيح دcيل ادامه رکود و تورم پرداخت

ھای آخوند روحانی قرار بود در  بر طبق وعده
ساله، به  يک دوره صد روز و حداکثر يک

اوضاع اقتصادی سروسامان داده شود و حل 
ھای  نھايی بحران ھم به حصول توافق با قدرت

ای، برافتادن  امپرياليست بر سر پرونده ھسته
شده، موکول  ھا و آزاد شدن دcرھای بلوکه تحريم
دانند، توافق به  گونه که ھمگان می اما ھمان.  شد

ھا ھزار دcر  ھا برافتادند، ده دست آمد، تحريم
شده آزاد شد، صدور نفت به چند برابر  بلوکه

رسيد، اما نه اوضاع اقتصادی بھبود يافت و نه 
. ھای زحمتکش بھبودی در شرايط زندگی توده

تر شد و  بالعکس اوضاع از جميع جھات وخيم
 .تر حاکم گرديد رکودی عميق

گويد که علت اصلی  وزير اقتصاد اکنون می
برجای ماندن بحران ساختاری و مزمن، در 
اقتصاد دولتی است که بعد ھم با افزايش بھا و 
درآمدھای نفتی و سھم آن در بودجه، افزايش 

ھای  وابستگی به خارج و اقدامات نسنجيده دوره
ھم تحريم،  پس از آن.  تعادلی تشديد شد  اخير بی

گذاری و تشديد رکود و تورم را در  کاھش سرمايه
کرديم بر  اما در دورانی که تصور می.پی داشت

کنيم با کاھش شديد قيمت نفت  آثار تحريم غلبه می
ھم تشديد رکود و تورم  مواجه شديم که پی آمد آن

که ھمه اين مجموعه در تاريخ  خ4صه اين.  بود
جايی که اکنون  سابقه است و رسيديم به ايران بی

حاc اگر ھمه موانع ھم برداشته .  قرار داريم
اقتصاد "شوند، چيزی تغيير نخواھد کرد، چون 

ھای دور از بيماری ساختاری مزمنی  ما از سال
برد که نتيجه آن نظام اقتصادی متکی به  رنج می

اندام  بخش دولتی است و شرايط برای عرض
 ."بخش خصوصی فراھم نبوده است

رسيم بازھم به اصل ماجرا که دعوا بر  پس می
داران بخش خصوصی است و  سر منافع سرمايه

اگر بحرانی وجود دارد و اين بحران ساختاری و 
شرايط برای "روست که  مزمن است، ازآن

." اندام بخش خصوصی فراھم نبوده است عرض
–اوcً .  اند ادعاھای وزير اقتصاد پوچ و واھی

داری  بحران اقتصادی، ذاتی شيوه توليد سرمايه
اين بحران منتج از تضادھای اين شيوه .  است

ھاست و ربطی به اين مسئله که  توليد و تشديد آن
نقش بورژوازی خصوصی و بورژوازی دولتی 

از ھمين روست که .  دران چه قدر است ندارد
داری که بخش  ترين کشورھای سرمايه پيشرفته

خصوصی قدرتمندی ھم دارند، از ربع آخر قرن 
بيستم، در چنگال يک بحران مزمن و ساختاری 

ای رسيده  گرفتارند و حدت تضادھا اکنون به نقطه
اند   تا به امروز نتوانسته٢٠٠٧است که از سال 

اگر ادعای   –ثانياً .  از رکود عميق خارج شوند
چاکان نظم  وزير اقتصاد و ديگر سينه

داری و سياست نئوليبرال در ايران  سرمايه
بايستی از دوران رفسنجانی  بود، می درست می

واحدھای توليدی و صنعتی بيشترين .  تصويب شد
ماليات بر .  فشار ماليات را تحمل کردند

سازی شد که فشار  افزوده با اين ھدف پياده ارزش
از دوش توليدکننده برداشته و بر دوش 

 .کننده قرار داده شود مصرف
عنوان  گونه که از اظھارات وزير اقتصاد به آن 

آيد،  داران بخش خصوصی برمی نماينده سرمايه
اکنون کابينه روحانی  گونه که ھم درواقع ھمان

ھا،  گذاران خارجی و در برخی رشته سرمايه
داخلی را از پرداخت ماليات به بھانه ايجاد 
اشتغال و رونق معاف کرده است، او خواھان 

داران بخش خصوصی يا  معافيت مالياتی سرمايه
پس اگر قرار باشد .  cاقل کاھش شديد آن است

داران ھمين مبلغ ناچيز ماليات کنونی را  سرمايه
ھای دولت سوای درآمد نفت  ھم نپردازند، ھزينه

 از کجا بايد تأمين شود؟
دھد البته از طريق ماليات  وزير اقتصاد پاسخ می 
ھای   درصد ھزينه٩٠ھا معموcً  در دنيا دولت"

وی ."  کنند خود را از طريق ماليات تأمين می
فراموش کرد بيافزايد که در اين کشورھا 

ھای تصاعدی ماليات بر درآمد وجود دارد و  نرخ
ھای معمولی ماليات  نرخ.  داران نه معافيت سرمايه

آنچه وزير .  کند  درصد تجاوز می۵٠ھم، گاه از 
اقتصاد ايران به نمايندگی از بخش خصوصی 
خواستار آن است، حذف يا کاھش شديد ماليات 

داران و انداختن تمام بار ماليات و حتی  سرمايه
کننده است که  ھای سنگين بر دوش مصرف ماليات

اکثريت بسيار بزرگ آن را کارگران و 
دھند و ايضاً افزايش  زحمتکشان تشکيل می

ماليات بر دستمزد و حقوق ناچيز کارگران و 
 .زحمتکشان

داران  وزير اقتصاد در دفاع از منافع سرمايه
ھای   فراتر نھاد و صندوق بخش خصوصی گامی

" تأمين اجتماعی را يکی از مشک4ت عنوان کرد 
امروز در کشور با سيستم تأمين اجتماعی معيوبی 
مواجھيم که افراد پس از بازنشستگی نيز ھمچنان 

. کنند حقوق خود را از صندوق دولت دريافت می
 ھزار ميليارد کمبود دارند و ۴٠ الی ٣٠ھرکدام 

دولت بايد از طريق قرض از بانک مرکزی اين 
اين مرتجع چنان ."  ھا را جبران کند کسری بودجه

ھای تأمين اجتماعی حرف  از مشکل صندوق
زند که گوئی دولت از سر لطف و ترحم  می

که اين  درحالی.  پردازد حقوق بازنشستگان را می
ھا اندوخته بخشی از دستمزد و حقوق  صندوق

اند که برای دوران  کارگران و زحمتکشان
بگذريم از .  اند شده بازنشستگی به وديعه گذاشته

داران در ھر فرصتی و به  که دولت و سرمايه اين
چنين .  زنند ھا دستبرد می ھای مختلف به آن بھانه

رسد که نماينده وقيح بورژوازی  به نظر می
  ھا را سر  برچيدن اين صندوق خصوصی، زمزمه

دھد تا آنچه از دستمزد کارگر تحت عنوان  می
گردد، مستقيماً  سھم دولت و کارفرما برداشت می

ديگر چيزی .  داران سرازير شود به جيب سرمايه
بنام بازنشستگی و حقوق بازنشستگی وجود 
نداشته باشد و کارگر تا لحظه مرگ مجبور به 

حال  درعين.  دار شود کار کردن با شرايط سرمايه
امکان ديگری برای کسب سود و سرمايه اندوزی 

 .  ھای خصوصی گشوده گردد بيمه

داری، قدرت متشکل  دولت در ھر جامعه سرمايه
دار برای پاسداری از نظم موجود،  طبقه سرمايه

انقياد طبقه کارگر و حفظ و تأمين منافع طبقه 
ھايی که در  کابينه.  دار در کليت آن است سرمايه

درون اين دولت برای مدت معينی شکل 
ای جز اين ندارند که  گيرند، وظيفه می

حسب شرايط  ھا را به ترين سياست مناسب
المللی، توازن  اقتصادی و سياسی داخلی و بين

قوای طبقات متخاصم، در خدمت نظم موجود 
پوشيده نيست که اين .  اتخاذ کنند و پيش ببرند

ھا را نيز ھمواره به نام مردم و منافع  سياست
ھايی را  توان نمونه استثنائا می.  برند ھا پيش می آن

ھای آن خود را  يافت که اين دولت و کابينه
داران و  آشکارا نماينده و پاسدار منافع سرمايه

 .ثروتمندان معرفی کنند
توان در ايران  يک نمونه چنين استثنائی را می

دار حاکم به نام هللا با  ديد، جايی که طبقه سرمايه
ترين سرکوب، کشتار و اختناق حکومت  وحشيانه

تواند وجود  در اينجا اين صراحت ھم می.  کند می
پيدا کند که کابينه و وزرای آن علناً خود را 

. داران معرفی کنند نماينده ثروتمندان و سرمايه
ای که به رياست  اساس فلسفه و سياست کابينه

حسن روحانی بر سر کار است و ميلياردرھای 
ايران اعضای آن ھستند، بر اين پايه قرار دارد 
که بايد ھر چه بيشتر سرمايه و ثروت را در 

دار و ثروتمند  دست گروھی اندک سرمايه
متمرکز ساخت، ولو به بھای، فقر، گرسنگی، 
ھا  بيکاری و تباھی جسمی و فکری ميليون

بنابراين جای تعجب نيست که وزير .  کارگر
فکر نکند که بر  ای ھم اقتصاد کابينه، لحظه

ھا ميليون کارگر و زحمتکش چه آمده است،  سرده
،  عنوان نماينده عريان و ھارسرمايه اما به

معنا نگران کم و کيف سرمايه و سود  تمام به
پرده بر  داران باشد و آن را صريح و بی سرمايه

 . زبان آورد
وی در اواخر ھفته گذشته در نشستی مشترک با 

ھای کشور و  معاونان و مديران عامل بانک
: داران بخش خصوصی در اصفھان گفت سرمايه

در سه سال گذشته ما سعی کرديم از منظر "
بخش خصوصی مشک4ت و مسائل در دولت 

تمامی ت4ش من و ھمکارانم اين .  مطرح شود
بوده که نماينده بخش خصوصی باشيم و در جھت 
." رفع مشک4ت بخش خصوصی قدم برداريم

دولت از بخش خصوصی قدرتمند و درآمد زياد "
کند، چون منجر به  در اين بخش حمايت می

اين ديگر ."  شود افزايش درآمد دولت نيز می
قراری نيست، دولت .  فريبی و تناقض است عوام
ھای خود را از طريق افزايش درآمد  ھزينه
خواھد  داران تأمين کند، بلکه بالعکس می سرمايه

ھا ياری  به افزايش ھر چه بيشتر درآمدھای آن
از ھمين زاويه است که او از پرداخت .  رساند
ھای به ادعای او سنگين، ابراز نارضايتی  ماليات
 : گويد کند و می می

 سال گذشته از منظر بخش ٣ما سعی کرديم در 
خصوصی مشک4ت و مسائل در دولت مطرح 
شود اما بايد دانست که در چه شرايطی 

 سال گذشته با رقم ٣ايم، در  قرارگرفته
شده ماليات مخالف بودم که به دcيلی  بينی پيش

۵درصفحه   



 ۵ ٧٢٨ شماره  ٩۵نيمه اول آبان     ۵

۴از صفحه   

 چھره عريان نماينده سرمايه

روحانيت که ھمواره مروج خرافات و مذھب و 
ھای مردم بوده است، از طريق  تحميق توده

ھای حسی حکومتی مانند امامان جمعه و  شاخک
اند  بسيجان مرتجع و غيره، چھار چشمی مراقب

خانه مذھب و  ای به روی تاريک که ھيچ پنجره
در واقع ھم آسمان مذھب و .  خرافه گشوده نشود

دستگاه ارتجاعی روحانيت چنان غرق در ظلمت 
و نادانی و تاريکی است که پرتو روشنايی نه از 

ای کوچک، تعادل  يک پنجره که حتا روزنه
ھا را به  ريزد و منافع آن انديشان را بھم می تاريک

 .اندازد خطر می
که در کابينه  نظر از اين از اين رو، صرف

روحانی کدام عناصر و با چه اھدافی جابجا شوند 
و يا در راس کابينه، کدام مرتجعی اکنون قرار 
گرفته يا در آينده قرار بگيرد، واقعيت دردناک 
اين است که مردم ايران درھرحال با يک دولت 
مذھبی دست به گريبانند که در راس آن 

دولتی که .  فقيه قرار دارد ديکتاتوری به نام ولی
حقوق اوليه و دموکراتيک کارگران، زنان، 
جوانان، دانشجويان، معلمان و عموم اقشار 

خواه جامعه را از آنان سلب  زحمتکش و آزادی
دولت مذھبی در اساس، نافی .  نموده است

دين بايستی .  ھرگونه دموکراسی و آزادی است
بی ھيچ قيد و شرطی بطورکامل از دولت 

دين و مذھب بايد امری خصوصی .  جداگردد
دولت بايد خود را از قيد ھرگونه دين .  اع4م شود

ھيچ دين و مذھبی نبايد مورد . و مذھبی رھا سازد
ھرگونه امتياز برای يک .  توجه ويژه دولت باشد

ھرگونه .  مذھب خاص بايستی موقوف شود
کمکی از بودجه دولت به نھادھای مذھبی بايد 

ھرکس بايد مختار باشد به دينی .  منسوخ گردد
مدارس و .  بگرود يا از آن روی برگرداند

. ھا مطلقا بايستی غيرمذھبی باشند آموزشگاه
تدريس ھرگونه امور دينی و انجام مراسم مذھبی 
در مدارس بايستی ممنوع شود و مذھب و دستگاه 

گونه دخالتی در امور  روحانيت نبايستی ھيچ
ھای درسی و آموزشی داشته  مدارس و برنامه

دولت موظف است از آحاد جامعه مستثنا .  باشند
که  اند، مستثنا از اين که چه دينی را برگزيده از اين

دين است، از حقوق اجتماعی  کسی دين دارد يا بی
 .و سياسی و امنيت فردی آنان حمايت کند

مادام که چنين نشده باشد، نه تغيير اين يا آن وزير 
شمار مشک4ت مردم  و ترميم کابينه دردی از بی

کند و نه باصط4ح انتخاب اين يا آن  را دوا می
تنھا با سرنگونی انق4بی !  جمھوری فرد به رياست

دولت مذھبی و نابودی تماميت رژيم 
داری حاکم و استقرار يک حکومت  سرمايه

توان به چنين مطالباتی دست  شورايی است که می
ھای مادی  يافت و آن را محقق کرد ، و زمينه

رھايی کامل انسان از انقياد و اسارت دين و 
 .مذھب را فراھم ساخت

داری و  نقش سياسی مھمی در حفظ نظم سرمايه
داری  سرمايه.  طبقه حاکم بر ايران بر عھده دارد

ايران از ھمان آغاز عليل به دنيا آمد و در 
روند تدريجی و طوcنی منطبق با نياز  يک

سرمايه جھانی و با کمک و حمايت آن بر سرپا 
لذا بديھی بود که .  ايستاد و سرانجام مسلط شد

حامل آن نيز که بورژوازی ايران باشد، سخت 
لذا حفظ اين نظم جز .  کار و مرتجع باشد محافظه

از طريق ديکتاتوری عريان و اتکا به يک 
دستگاه دولتی عريض و طويل سرکوب ممکن 

توانست و تا امروز ھم  تنھا منبعی که می.  نبود
ھای بسيار ک4ن اين دستگاه  توانسته است ھزينه

انگل سرکوب را تأمين کند، نفت بوده، ھست و تا 
لذا تمام .  داری خواھد بود سرنگونی سرمايه

ادعاھای چندين دھه گذشته در مورد حذف نقش 
ھای  داری ايران و بودجه نفت در اقتصاد سرمايه
ھای پوچ و  مشت حرف دولتی، چيزی جز يک

ادعای کنونی .  توخالی از کار درنيامده است
وزير اقتصاد جمھوری اس4می که گويا ھدف 
اقتصاد مقاومتی حذف نفت از ساختار کنونی از 
طريق ثروتمند سازی ھرچه بيشتر بورژوازی 
بخش خصوصی خواھد بود، به ھمان اندازه 

چراکه حتی چند .  گذشته پوچ و توخالی است
برابر شدن درآمد جمھوری اس4می از نفت نيز 
 –کفاف دستگاه عريض و طويل نظامی 

ھای ھنگفت  بوروکراتيک فاسد موجود با ھزينه
 اين رژيم  طلبانه طلبانه و ھژمونی سياست توسعه

در عين .  را در منطقه خاورميانه، نخواھد داد
حال ھمين نفت و درآمد آن يکی از منابع مھم 

و ثروتمندسازی بورژوازی ايران "  درآمد زياد"
 . است که وزير اقتصاد خواھان آن است

داری ايران فقط به  اما بيماری ساختاری سرمايه
فرد نفت در اقتصاد ايران خ4صه  نقش منحصربه

تمام ساختار اقتصادی ايران در تمام .  شود نمی
داری ايران را  ھايی که سرمايه ھا و رشته بخش

گسيخته و نامتعادل  دھند، معيوب، ازھم شکل می
از ھمين روست که تضادھای اين سيستم .  است

. تر و مزمن است ھايش عميق نيز حادتر و بحران
حلی برای اين بحران  فقط راه جمھوری اس4می نه

نداشته و نخواھد داشت، بلکه خود نيز به علت 
سرشت متناقض يک دولت مذھبی، عامل ديگری 

ھای  سياست.  در تشديد بحران بوده و خواھد بود
تواند به  فوق ارتجاعی کابينه روحانی، البته می

ھای زحمتکش   توده بھای فقر و بدبختی بيشتر
تر کند، اما قادر  مردم ايران، بورژوازی را فربه

 سال کافی است ٣٧گذشت .  به حل بحران نيست
داری دولتی  تا ھرکس به عينه ببيند، نه سرمايه

 .  حل اين بحران است و نه خصوصی راه
داری ايران، دگرگونی  حل بحران نظم سرمايه راه

مناسبات شيوه توليد است و اين دگرگونی چيزی 
داری و استقرار  نيست، جز برافتادن سرمايه

 .سوسياليسم

طور  سازی وسعت گرفت، به که خصوصی
مستمر شاھد بھبود در اوضاع اقتصادی باشيم و 

تورمی پيوسته تشديد   –که بحران رکود  نه اين
 .شود
اکنون ديگر تقريباً تمام مؤسسات دولتی   –ثالثاً 

مانده باشد  واگذارشده است و اگر چيزی ھم باقی
تمام .  اند در ھمين لحظه به فروش گذشته شده

ھا،  واحدھای پتروشيمی، عموم پاcيشگاه
جز نفت و گاز و  ھا، تمام معادن به بنزين پمپ

سازی، وسايل نقليه  اورانيوم، صنايع ماشين
موتوری، صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، صنايع 

ھای سيمان، فوcد،  توليد منسوجات، کارخانه
ھا  واحدھای کشت صنعت، مؤسسات مالی، بانک

ونقل و  ھا، تعدادی از واحدھای بزرگ حمل و بيمه
سازی  خ4صه ھرچه را که فکر کنيد خصوصی

 موسسه بزرگ ۵٠٠در فھرستی از .  شده است
توليدی، مالی و خدماتی ايران که از سوی 

زحمت  يابد، به وزارت صنعت و معدن انتشار می
 موسسه دولتی را يافت که البته ۵٠توان  می

اکنون در بورس به حراج  ھا نيز ھم بخشی از آن
 مرکزی،  شده و بقيه ھم از نمونه بانک گذاشته

ونقل  رانی، حمل بانک ملی، مخابرات، کشتی
ھای مرتبط با تسليحات و تعدادی  ھوايی، شرکت

گذاری ھستند که کارشان  ھای سرمايه از شرکت
ھای بعدی  ھای ک4ن برای واگذاری گذاری سرمايه
بنابراين تعداد .  ھا به بخش خصوصی است پروژه

ھايی که در اين ليست  بسيار زيادی از شرکت
قرار دارند، در دست بورژوازی بخش 

اند و تعدادی ھم در دست سپاه  خصوصی
پاسداران و مؤسسات رنگارنگ وابسته به 

 .دستگاه مذھبی، يا نھادھای عمومی
عنوان  نکته ديگری که وزير اقتصاد به آن به

اشاره "  بيماری ساختاری مزمن"عاملی در 
داری ايران  کند، نقش نفت در اقتصاد سرمايه می

شکی نيست .  و در تأمين منابع مالی دولت است
داری ايران،  که نفت در ساختار اقتصادی سرمايه

ای در وضعيت  کننده نقش مھم و گاه تعيين
رو  دقيقاً اين نقش را ازآن.  اقتصادی داشته است

کسب کرده است که جزء cيتجزايی از اين سيستم 
ناپذير از  داری ايران جزئی جدايی سرمايه.  است

اين .  داری جھانی و بازار جھانی آن است سرمايه
ھای درونی سرمايه  بازار خواه از طريق مکانيسم
ھای امپرياليست و  جھانی يا تصميم آگاھانه قدرت

کار  انحصارات بزرگ جھانی، دارای يک تقسيم
نقش کشورھايی از نمونه ايران در .  پيچيده است

اين بازار ھرگز چيزی بيش از تأمين نفت و 
رو مادام که در  از ھمين.  مشتقات آن نخواھد بود

داری وجود دارد، وظيفه تأمين آن  ايران سرمايه
را برای بازار جھانی خواھد داشت و بخشی از 
درآمد آن نيز از طريق باز توزيع، منبعی برای 

ھای ديگر اقتصاد و  تزريق سرمايه به بخش
اما نفت، .  اندوزی بورژوازی خواھد بود ثروت

٢از صفحه   

 ترميم کابينه چاره ساز نيست،
  خانه از پای بست ويران است

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک 
 اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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اجتماعی با مھاجرت روستاييان به شھرھا نه تنھا 
ھا کاسته نشده که حتا تشديد شده و ابعاد  از فقر آن
رحمانی فضلی وزير .  تری يافته است گسترده

وگويی با تلويزيون جمھوری  کشور در گفت
 درصدی ۴۵اس4می با اذعان به بيکاری 

ای و سوال  جوانان، با اشاره به ديداری با خامنه
مشکل امنيتی را چه "وی در رابطه با اين که 

ای گفته  گويد که در پاسخ خامنه می"  بينيد؟ می
"است ای يا  ما نگران تھديد خارجی، منطقه: 
دو .  تھديد ما در داخل است.  المللی نيستيم بين

موضوع محوريت دارد، يکی اقتصاد مقاومتی و 
ھا  مخرج مشترک ھمه اين.  ھا ديگری آسيب
اگر اعتياد، ط4ق، زندان و .  نارضايتی است

از نظر .  رسيم نشينی داريم به نارضايتی می حاشيه
امنيتی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی نگاه کنيم 

در واقع ".  ھا جدی برخورد کنيم بايد با اين پديده
گويد، جنجال بر  گونه که وزير کشور می ھمان

سر خطر آمريکا، اسرائيل، داعش و مانند آن 
دروغ است، بحران اقتصادی و معض4ت 
اجتماعی آن دو بمب ساعتی ھستند که جمھوری 

 .ھا در وحشت است اس4می از انفجار آن
تر رسيده  نشينی حتا به شھرھای کوچک حاشيه
ی معاون سياسی امنيتی استاندار  گفته به.  است

 شھرستان استان، ھشت شھرستان ٩ھمدان از 
ی معاون توسعه  گفته به.  نشين دارند مناطق حاشيه

روستايی و مناطق محروم رئيس جمھور، در 
 درصد از ۶٠نشينان  شھرستان چابھار حاشيه

 ٣۵شوند، اھواز  جمعيت شھر را شامل می
. نشين ھستند  درصد حاشيه٣٣درصد و تبريز 

ھای تھران را  نشين  درصد از حاشيه۶٠چنين  ھم
دھند که به اين مناطق  روستاييانی تشکيل می

نشينی به پل  در تھران حاشيه.  اند مھاجرت کرده
شغل تعدادی .  مديريت و دره فرحزاد رسيده است

. ھاست ھای شمال شھری ھا گشتن در زباله از آن
ھای  گرد حتا آشغال ی يکی از زنان زباله گفته به

شمال شھر ھم با جنوب شھر متفاوت است و در 
ھای  توان جنس ھای شمال شھر می بين آشغال

در اين .  بيشتر و بھتری برای فروش پيدا کرد
گرد نيز  چنين بر تعداد زنان زباله ھا ھم سال

زنانی که يا معتاد ھستند و يا برای .  افزوده شده
گردی روی  ھای زندگی به زباله تامين ھزينه

اما برای فروش زباله نيز باز بين زنان .  اند آورده
ی  به گفته.  و کودکان با مردان تفاوت وجود دارد

توانند  جا که می ھا تا آن گرد واسطه زنان زباله
. خرند ھای بازيافتی را از زنان ارزان می زباله

يکی از اين زنان زباله گرد که برای تامين 
گردی پناه  ھاست که به زباله مخارج زندگی سال
گردھا را ابزاری ارزان برای  آورده، کار زباله

گويد که  او می.  داند ھای خريد زباله می واسطه
خرد  ھا مستقيما زباله نمی چون شھرداری از آن

البته .  ھا ھستند ھا مجبور به فروش به ضايعاتی آن
ھا برای ھمين کار ھم با مانعی به نام  آن

کنی  شھرداری روبرو ھستند که مانع زباله جمع
انگار "گويد  گرد می يک زن زباله.  شود ھا می آن

 ".سطل آشغال ھم در اين مملکت صاحب دارد
گونه تامين اجتماعی و  گردانی که بدون ھيچ زباله

برای رھايی از گرسنگی مطلق با انواع خطرات 
ی  به گفته.  ھا روبرو ھستند ناشی از تماس با زباله

گرد، به دليل کار در ساعات شب،  زنان زباله
ست که  گيری و تجاوز از ديگر خطرھايی ِخفت

کن  در کمين زنان و کودکان کارگر زباله جمع
 .باشد می

 فقر غذايی در شھرھا ھفت برابر ٩٢ تا ٨٣ھای 
ای  گونه و در روستاھا ھشت برابر شده است، به

ھای وابسته به  از رسانه"  خبرآن4ين"که سايت 
. برد ای سياه نام می حکومت، از آن به عنوان دھه

 اين شاخص نسبت به سال قبل ٨٨تنھا در سال 
 تاکنون نيز ٩٢از سال .   درصد افزايش يافت۵٠

ی  از عواملی که منجر به افزايش فقر و فاصله
طبقاتی در جامعه شده نه تنھا کاسته نشده که حتا 

بيکاری از مرز ده .  شرايط بدتر نيز شده است
براساس آمار بانک .  ميليون نفر گذشته است

 درصد از خانوارھای ايران ھيچ ٢۶مرکزی در 
نه تنھا روستاھا در فقر .  فرد شاغلی وجود ندارد

اند  مدفون شده و شھرھا در توفان آن غرق گرديده
 ميليون نفر در حاشيه شھرھا ١٢که ھم اکنون 
کنند که نه کاری دارند و نه حتا  زندگی می

افرادی که يا با .  ترين امکانات شھری ابتدايی
خشک شدن مزارع بيکار شده و برای پيدا کردن 

اند و  کار از روستاھا به حاشيه شھرھا پناه آورده
يا شھرنشينانی که در اثر بيکاری و فقر قادر به 
ھا  تھيه مسکن در شھر نشده و آرام آرام به حاشيه

 . اند نقل مکان کرده
براساس آمارھا فقر در حاشيه شھرھا و برخی از 

چون سيستان و بلوچستان، کردستان،  ھا ھم استان
برای .  ھرمزگان و خراسان بسيار شديد است

نمونه در گزارش معاونت رفاه اجتماعی فقر 
 ۴۵چندبُعدی در استان سيستان و بلوچستان 

شھر .   درصد است۴٣درصد و در کردستان 
مشھد ، در حالی که آستان قدس رضوی بر 

ی عظيمی چنگ انداخته و به يکی از  سرمايه
ای و  منابع مالی گسترش امپراطوری خامنه

ی جمھوری اس4می  طلبانه ھای جنگ سياست
ترين نمادھای فقر در  تبديل شده به يکی از بزرگ

نه فقط .  ی کنونی نيز تبديل شده است جامعه
ھای  گاه حاشيه شھر و يا به اصط4ح سکونت

چون مناطقی چون طوس، سيدی،  غيررسمی ھم
وی، خواجه ربيع و بسکابادی بلکه  آباد، دره سيس

حتا بسياری از مح4ت شھر مشھد نيز در فقر 
ی مديرکل دبيرخانه ستاد  گفته به.  ور ھستند غوطه

 ۶٠بازآفرينی شھری وزارت مسکن، بيش از 
گاه غيررسمی و حاشيه  ھزار ھکتار سکونت

 درصد از شھر ٣۴نشين در مشھد وجود دارد که 
ھا يک  شود و در اين مکان مشھد را شامل می

. کنند  ھزار نفر زندگی می١۵٠ميليون و 
ی وی ميانگين سنی جمعيت حاشيه نشين  گفته به

 درصد از حاشيه ٣۴ سال است و ٢۶مشھد 
جوانانی که .  دھند نشينان را جوانان تشکيل می

شان پذيرش  عموما بيکار ھستند و تنھا راه برای
آوری به کارھای خ4ف و اعتياد  فقر و يا روی

ھا شانس  شايد تنھا تعداد معدودی از آن.  است
آورده و کاری بدست آورند با دستمزدی در حد 

 .بخور و نمير
ھم اکنون تنھا يک چھارم جمعيت کشور در 

ست که  کنند و اين در حالی روستاھا زندگی می
افزايش .   سال پيش اين نسبت معکوس بود۶٠

نشين نيز ارتباط مستقيمی با خالی  جمعيت حاشيه
ھای اخير در اثر بيکاری و  شدن روستاھا در سال

گسترش فقر داشته است، اما باز براساس آمارھا 
و سخنان مقامات دولتی از جمله احمد ميدری 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه 

ی  افزايش فقر و به موازات آن افزايش فاصله
ھای توليد شده توسط  طبقاتی و تصاحب ثروت

دار باعث گرديد تا مجمع  اقليت کوچک سرمايه
 World Economic Forumجھانی اقتصاد 

افزايش شکاف و نابرابری را پس از تروريسم 
موسسه !!  ترين خطر جھانی اع4م کند بزرگ

آکسفام که ھمواره گزارشاتی را قبل از نشست 
مجمع جھانی اقتصاد در داووس تھيه و در اختيار 

دھد، در گزارش خود اع4م کرد که  آن قرار می
توان با فقر مبارزه  بدون مقابله با نابرابری نمی

 .کرد
ی طبقاتی و افزايش فقر در  اما گسترش فاصله

ی کشورھای جھان به يکسان نيست و با  ھمه
کند و يا حتا گاه  ھای متفاوتی رشد می سرعت

ست  در اين ميان اما ايران کشوری.  يابد کاھش می
ی طبقاتی با شتابی  که ميزان افزايش فقر و فاصله

دو چندان در مقياس جھانی در حال گسترش 
 .است

برای نمونه به گفته ی مصطفی پور محمدی در 
 درصد ثروتمندان ايران ٢٠ دارايی ٢٠١٢سال 
 درصد فقرا و باcترين فاصله در ٢٠ برابر ۴٣

  .سطح جھان بود
آور  ی طبقاتی سرسام در اين چھار سال نيز فاصله

رشد کرده و بخش بزرگی از مردم ايران و به 
تر عموم کارگران و زحمتکشان کشور  بيان دقيق

ای که حتا  به گونه.  به زير خط فقر رانده شدند
مقامات دولتی نيز تا حدی مجبور به اعتراف 

ربيعی وزير کار، از فقر شديد و سوء .  اند شده
 ميليون نفر خبر داد و محجوب نماينده ١٢تغذيه 

 درصد کارگران ايران ٩٠مجلس اس4می گفت 
زير خط فقر قرار داشته و وضع ده درصد 

 . باقيمانده نيز چندان بھتر نيست
ھای ايران  در روزھای اخير در برخی از رسانه

نيز به مناسبت روز جھانی مبارزه با فقر از 
گزارش اخير معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعی سخن به ميان آمده است، گزارشی 

براساس اين .  که حکايت از گسترش فقر دارد
 ۴٠ درصد از خانوارھای شھری و ١٧گزارش 

درصد از خانوارھای روستايی دچار فقر چند 
فقر در استانداردھای زندگی، (بعدی ھستند 

 ).آموزشی و بھداشتی
ھای اخير با تشديد بحران اقتصادی و  در سال

 درصد، به سرعت بر ۴٠افزايش تورم به باcی 
ست که در  ميزان فقرا افزوده شد و اين در حالی

ھايی عجيب   معدودی به ثروت ھا گروه ھمين سال
ھايی از خون کارگران  و غريب دست يافته و کاخ
برای پی بردن به اين .  و زحمتکشان برپا ساختند

تنھا .  ھا نيز به ھيچ آماری نياز نيست واقعيت
ی وضعيت ثروتمندان و فقرای امروز  مقايسه

توان پی  جامعه نسبت به زمان سلطنت پھلوی می
. برد که تا چه حد نابرابری افزايش يافته است

ھايی از کارگران و  اگر در آن زمان تنھا بخش
نشينی  دھقانان در زير خط فقر بودند و حاشيه

طور عمده به شھری چون تھران محدود بود،  به
امروز نه تنھا عموم کارگران در زير خط فقر 

ھای متوسط جامعه در زمان  ھستند، بلکه بخش
سلطنت پھلوی ھم چون گروه بزرگی از معلمان 

 .اند به زير خط فقر رانده شده
براساس گزارش مرکز آمار ايران تنھا طی سال 

١از صفحه   

 ميرد   وقتی که دختر رحمان با يک تب دو ساعته می 

٧درصفحه   
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۶از صفحه   

 ميرد   وقتی که دختر رحمان با يک تب دو ساعته می 
 خ�صه ای از

  اط�عيه ھای سازمان
 

 مھر ٢۴درتاريخ )  اقليت(سازمان فدائيان 
احکام دستگاه "    اط4عيه ای  با عنوان

قضائی عليه فعاSن کارگری و معلمان را 
دراين .  انتشار داد"  محکوم می کنيم 

اط4عيه ضمن اشاره به  محکوميت دو 
زاده و شاپور  جعفر عظيم(  فعال کارگری
ھريک به يازده سال زندان و )  احسانی راد

ھمچنين تأييد حکم شش سال زندان اسماعيل 
عبدی دبيرکل کانون صنفی معلمان چنين 

احضار و بازداشت و محاکمه "می خوانيم 
و صدور احکام  سنگين برای فعاcن 
کارگری و فعاcن جنبش اعتراضی معلمان، 

تشويش "ان ھم به بھانه ھايی واھی مانند 
اجتماع و تبانی به قصد "، "اذھان عمومی

نشان از وحشت "  اقدام عليه امنيت کشور
رژيم از اعتصابات و مبارزات کارگران و 

ويژه  رشد تشکل يابی   معلمان ، به
مطابق اظھارات وکيل .  درصفوف آن ھاست

اين دو فعال کارگری، ازيازده سال زندان، 
ده ساِل آن بابت ايجاد تشکل کارگری 

حکم شش .  اتحاديه آزاد کارگران ايران است
سال حبس اسماعيل عبدی نيز درست 
دربحبوحه ت4ش و تحرک معلمان و تشکل 
ھای صنفی آنان برای برگزاری  نشست ھا 
و درآستانه برگزاری مجمع عمومی تشکلی 
. تأييد می شود که وی دبير کل آن است

ی اين ھا حاکی از دشمنی دستگاه   ھمه
قضائی و امنيتی با کارگران و معلمان، 
تشديد خفقان وسرکوب، ت4ش دستگاه 
سرکوب دولتی برای ايجاد رعب در 
صفوف کارگران و زحمتکشان ودرعين 

گر ترس رژيم ازايجاد تشکل ھای   حال بيان
مستقل و متشکل شدن کارگران و فرھنگيان 

ست که حق تشکل و ايجاد   اين درحالی.است
تشکل ھای مستقل، ازحقوق اوليه و 
دموکراتيک کارگران و عموم زحمتکشان 

 .است
رغم تمام بگير و ببندھای دستگاه   علی

قضائی و امنيتی و به رغم اعمال فشار و 
سرکوبی که مدام درحال افزايش است، اما 
اعتصابات و مبارزات کارگران و معلمان 
ادامه دارد و تشکل يابی درجنبش طبقاتی 
کارگران و ھمچنين جنبش اعتراضی 
معلمان  ريشه دوانده و درحال گسترش 

گرد ھای   اط4عيه درادامه ،  پی."  است
قضائی و امنيتی عليه فعاcن کارگری، 
معلمان و ساير جنبش ھای اعتراضی را به 
شدت محکوم نموده و خواھان پايان پرونده 
سازی عليه آن ھا شده ودر پايان، ضمن 
حمايت ازت4ش و فعاليت کارگران و معلمان 
برای تشکل يابی و مبارزه متشکل، احکام 
صادره را قوياً محکوم نموده و خواستار 

 .لغو فوری آن شده است
 
 

 

اقتصاددان جمھوری اس4می نيز به "  راغفر"حتا 
وگو با  وی در گفت.  اين موضوع معترف است
که   مھرماه با بيان اين٢۶روزنامه شرق به تاريخ 

گيری  در شرايط کنونی کشور، کل نظام تصميم"
بستری را ايجاد کرده که عم4 در اين بستر، 

در پاسخ به "  توسعه يک امر غيرممکن است
انتظار بھبود "سوال خبرنگار در رابطه با 

چه مطالعات  آن: "گويد ، می"شرايط و کاھش فقر
دھد اين است که بايد انتظار بدتر  ما نشان می

 ".شدن شرايط را ھم داشته باشيم
ی  تنيده ھای درھم واقعيت اين است که در بحران

جامعه، جمھوری اس4می با وجود احساس خطر 
از رشد فقر و بحران اقتصادی و اجتماعی، از 

حلی ندارد، تنھا راه را در فرافکنی  جا که راه آن
جمھوری اس4می يا به دنبال ايجاد .  بيند می

که بتواند اين   -در داخل و يا خارج   –ست  دشمنی
زدن به  ھا را به آن نسبت دھد و يا با دامن بحران

افروزی که آن  بحران در سياست خارجی و جنگ
آوری را به کارگران و  ھای سرسام ھم ھزينه

کند، از يک طرف جو  زحمتکشان تحميل می
بخشد و  امنيتی و سرکوب را در جامعه تداوم می

ی خطر خارجی از  از طرف ديگر به بھانه
 .رود ھا طفره می ھای توده گويی به خواست پاسخ

اش را با کارگران و  جمھوری اس4می دشمنی
ای آشکار کرده  رحمانه زحمتکشان به شکل بی

جمھوری اس4می ميلياردھا دcر برای .است
ی خارجی خود ھزينه  ھای تجاوزکارانه سياست

کند اما حاضر به ھزينه کردن آن برای ساخت  می
 ٧ھا نيست تا ساcنه  بيمارستان و گسترش بيمه

درصد مردم تنھا به ھمين خاطر زير خط فقر 
ھا ھر  کند در ميان توده تنھا کاری که می.  نروند

اندازد تا ھمبسته  ای اخت4ف می بار به بھانه
ھايی به جلوی  يا ھر بار با آوردن دلقک.  نشوند

جمھوری و يا  نمايش به عنوان کانديدای رياست
کند  گرا و غيره سعی می طلب و اصول اص4ح
ھا را در حالت خماری و اميد نگاه دارد، اما  توده

ھر سال از پی سال برای کارگران و زحمتکشان 
شود و تنھا راه سرنگونی جمھوری  بدتر می

ی  اس4می و برانداختن نظام و حشيانه
ست که عامل تمامی اين  داری سرمايه
 .ھاست بدبختی

در دره   –ی آن  بايد اين نظم را که در يک گوشه
ھايی ھستند که چيزی  حاشيه نشين  –فرحزاد 

طرف تر و در  برای خوردن ندارند اما کمی آن
تواند  برج مي4د ھزينه شام تنھا يک ميز می

ھا را دگرگون کند  زندگی يکی از ھمان خانواده
 .برانداخت

 ٢۶بايد اين نظم را از بنيان برچيد، وقتی زنی 
ی مشھد در پاسخ به خبرنگار که  ساله در حاشيه

"گويد می"  ھنوز جوان است و زيبا" کاش  : 
چنين    ترين چھره دنيا را داشتم اما سرنوشتی اين   زشت 

زنی که فرزند بيمارش  ". گرفت   سياه گريبانم را نمی 
 .اش نداشت   را از دست داد، چون پولی برای مداوای 

 
 ميرد   وقتی که دختر رحمان با يک تب دو ساعته می 

 بايد که دوست بداريم ياران 
 بايد که چون خزر بخروشيم 

 فريادھای ما اگرچه رسا نيست 
 .بايد يکی شود 

 
 

ست  ھای درمانی يکی ديگر از معض4تی ھزينه
 درصد ٧ی وزير سابق بھداشت ساcنه  که به گفته

راند و در  جمعيت کشور را به زير خط فقر می
پذير  اين ميان سالمندان بيشترين گروه آسيب

سالمندان از يک طرف در خطر .  ھستند
ھای بيشتری بوده و از طرف ديگر به  بيماری

دليل کاھش قدرت خريد حقوق بازنشستگی و 
که قادر به انجام کار نيستند از جمله  اين

ھايی ھستند که حتا بيش از ديگران در خطر  گروه
نرخ واقعی .  سقوط به زير خط فقر قرار دارند

که با نگاھی به (باcی بيکاری در ميان زنان 
و )  گردد نرخ مشارکت اقتصادی زنان ھويدا می

باشد  بيانگر وابستگی اقتصادی زنان به مردان می
به گفته بھمن ( درصدی ط4ق ٢۶در کنار آمار 

و وجود نزديک به )  مشکينی مشاور وزير کشور
 ٩٠سه ميليون زن سرپرست خانوار که 

درصدشان بيکار ھستند، زنان را نيز مانند 
ھای اجتماعی قرار  سالمندان از جمله گروه

دھد که بيش از ديگران به زير خط فقر سقوط  می
 .کنند می

با توجه به بيکاری ده ميليونی، وضعيت وخيم 
زنان سرپرست خانواده و سالمندان، و با توجه به 
اين که بخش بزرگی از جمعيت کارگری و حتا 
کارمندان و معلمان درآمدشان بسيار ناچيزتر از 

طور  توان نتيجه گرفت که به خط فقر است، می
 درصد جمعيت کشور ھم ٧٠واقعی بيش از 

اکنون زير خط فقر قرار دارند که از اين ميان 
 درصد جمعيت کشور که حاشيه ٣٠بيش از 

نشينان و بخشی از جمعيت شھر و روستا را 
 .برند شود در فقری شديد بسر می شامل می

 ای رژيم سياستی برای مقابله با  در ھيچ عرصه
فقر ندارد و اين را در عمل و با گسترش ھر چه 

ھای  يکی از نمونه.  بينيم ی فقر می بيشتر دامنه
ھای ضد کارگری جمھوری  آشکار آن، سياست

اس4می است که جلوگيری از افزايش واقعی 
ی قدرت خريد کارگران  دستمزد و کاھش ساcنه

حمايت از کارفرمايان در .  ی آن است يک نمونه
ارتباط با قراردادھای موقت، گسترش مناطق 
آزاد، ت4ش برای تغيير قانون کار در راستای 

ھا  داران ھمه بخشی از اين سياست منافع سرمايه
سرکوب اعتراضات کارگری از طريق .  ھستند

اخراج و به محاکمه کشاندن فعالين اعتصاب، 
صدور احکام سنگين عليه فعاcن کارگری و 

ھای کارگری بخش ديگری از اين سياست  تشکل
مقابله با اعتراضات صنفی معلمان و به .  ھستند

بند کشيدن برخی از فعاcن صنفی معلمان 
از ھر .  ی ديگری از اين سياست است نمونه

طرف صدای اعتراض برای يک زندگی بھتر 
اعتنايی و  بلند است، اما جمھوری اس4می با بی
کند و نتيجه  سرکوب به اين موضوع برخورد می

چيزی نيست جز رانده شدن ھر چه بيشتر مردم 
 .به زير خط فقر

بيکاری نيز که يکی ديگر از علل مھم فقر است 
باشد و جمھوری اس4می  در حال گسترش می

. ھيچ سياست عملی برای کاھش آن ندارد
آمارھای اقتصادی که کابينه روحانی به آن 

بالد، تنھا بيانگر فروش ھر چه بيشتر نفت و  می
محصوcت جانبی آن ھستند و ھيچ ربطی به رشد 
واقعی اقتصادی که کاھش بيکاری يکی از 

 .ھای آن است ندارد نشانه



 ٧٢٨ شماره  ٩۵نيمه اول آبان     ٨

 
 

٨ 

٩درصفحه   

 ھای نظامی مانع فجايع آينده نخواھند بود موفقيت

١٠از صفحه    
 . خارج کند

وقفه  تدارکات کنونی برای رقه در سوريه که بی
توسط آمريکا، روسيه، ارتش سوريه، فرانسه، 

چون موصل،  شود، ھم انگليس و اردن بمباران می
در سوريه نيز پس .  کند تنھا تضادھا را آشکار می

گيری مناطق تحت تصرف داعش،  از بازپس
مسئله نيروی جايگزين و رقابت و مبارزه بر سر 

 .آن شدت خواھد گرفت
ھای نظامی در  تجربه نشان داده است، موفقيت

تواند مانع بروز فجايع آينده  کوتاه مدت، نمی
 و پس از فرونشاندن ٢٠٠٧در سال .  گردند

شورش انبار توسط دولت عراق و نيروھای 
نظامی آمريکايی، پايان کار القاعده عراق اع4م 

اما داعش امروز چيزی نيست جز احيای .  شد
 .تر القاعده در ھيبتی ھولناک

ای از حاميان در  اين گروه ھنوز از شبکه گسترده
خاورميانه و نيز در آفريقا، آسيای جنوبی، اروپا 

کوشد تا  و کشورھای ديگر برخوردار است و می
از دست رفتن مناطق را با روی آوردن به 

 .حم4ت تروريستی جبران کند
بايد اشاره کرد حتا در صورت توافق آمريکا و 
روسيه، سازش در ميان ملتی، چنين از ھم 

ای سرشار  ی دوره گسيخته و آن ھم پس از تجربه
از جنگ و خشونت و خونريزی در چنين 

از سوی .  ابعادی، به آسانی ميسر نخواھد بود
ديگر، پای منافع کشورھای ديگری به جز دو 
قدرت اصلی، يعنی آمريکا و روسيه، نيز در 
ميان است که به آسانی حتا با توافق اين دو قدرت 

پوشی  اصلی، از پيگيری منافع و مداخله چشم
يعنی کشورھای مرتجع منطقه .  نخواھند کرد

و .  نظير ايران، عربستان سعودی، قطر و ترکيه
حتا در صورت چنين توافق و تقسيم غنايم بين 

ھای امپرياليستی غرب، تا زمانی که  دولت
وضعيت به روال گذشته ادامه يابد، بخشی از 
نيروھای داعش دراشکال جديدی ظاھر خواھند 
شد، زيرا که نيروی اجتماعی پشت وی ھنوز 

 .وجود دارد و به يکباره ناپديد نخواھد شد
چنان به روال سابق پيش خواھد رفت،  چه ھم آن

خانمان،  سرنوشت مردمانی است، آواره و بی
اکنون سازمان ملل تخمين  ھم.  ديده فقرزده، داغ

زند با آغاز عمليات آزادسازی موصل، بيش  می
از يک ميليون نفر مجبور به فرار از اين شھر 

ای انسانی در پيش خواھد  خواھند شد و فاجعه
 ٢٠١۴آن ھم در کشوری که تنھا از سال .  بود

در .  اند  ميليون نفر در آن آواره شده٣تاکنون 
 ميليون نفر ١١سوريه از آغاز جنگ تاکنون 

 ميليون نفر در داخل کشور و ۶ /  ۶. اند آواره شده
بقيه به  کشورھای ھمسايه يا کشورھای اروپايی 

/  ٢و .  اند پناه برده  ميليون نفر از جمعيت ١٣ 
 . اند ھای بشردوستانه کشور نيازمند کمک

داعش به جنايات خود در موصل وسايرشھر ھای 
در حين تصرف موصل، بر .  عراق ادامه می دھد

پس از آن .  شدگان افزوده خواھد شد تعداد کشته
تری را  ھای بيش جويی جان نيز پاکسازی و انتقام
و شھری ويران، مردمانی .  قربانی خواھد کرد

دار بر جای خواھند ماند  فقرزده، خشمگين و داغ
گونه که بارھا  ھمان.  و چرخه ادامه خواھد يافت
 .پيش از اين روی داده است

 

با وجود اين، کردھا معتقدند .  دادند تشکيل می
امری که .  موصل به کردستان تعلق دارد

تواند مورد موافقت دولت عراق و نيروھای  نمی
شيعی حامی وی وجمھوری اس4می ايران قرار 

 .گيرد
ھای  ھای دولت نوری مالکی، سياست سياست
نشين از  گرايانه، در اين شھر عمدتا سنی تبعيض
ساز حمايت  ھای نارضايتی مردم و آماده زمينه

طوايف اين منطقه از ورود داعش به عراق، و 
رو،  از اين.   جذب نيرو توسط آن بود نيز منبع

ی ترکيب  اکنون با توجه به حساسيت ويژه
شوند، گويا قرار  نيروھای که وارد موصل می
ھای اقليم کردستان  است به رغم شرکت پيشمرگه

و شبه نظاميان شيعی در عمليات، تنھا ارتش و 
ع4وه بر آن، .  پليس عراق وارد موصل شوند

احتمال ورود نيروی حشدالوطنی، متشکل از 
 .رود قبايل سنی عرب نيز می

طبق اط4عات تاکنونی، موصل به طور کامل 
به .  محاصره نشده و قسمت غربی آن باز است

رود ھدف دولت عراق و   می اين ترتيب، گمان
آمريکا از اين عمليات، بيش از سرکوب داعش 
در شھر و منطقه، بيرون راندن آن از عراق 

زيرا نيروھای داعش در صورت ھزيمت، .  باشد
يک سو، به داخل .  شوند به دو سو روانه می

با فرار اين نيروھا به داخل عراق، .  عراق است
بر شدت عمليات تروريستی در شھرھای ديگر 

و بدين ترتيب، مسئله .  گردد عراق افزوده می
و .  چنان cينحل خواھد ماند امنيت داخلی عراق ھم

چنان قربانی حم4ت  در اين ميانه صدھا نفر ھم
 .تروريستی داعش خواھند شد

. سوی ديگر، گريز، به داخل سوريه است
cوروف، وزير امور خارجه روسيه در يک 

 اکتبر، ١٧کنفرانس مطبوعاتی در روسيه در 
: دقيقا با وقوف به اشاره به اين احتمال، گفت

اميدوارم اين امر فقط به خاطر عدم توانايی باشد "
ھا  اما اين کريدور خطر فرار داعشی. نه نخواستن

اگر اين  .از موصل و نفوذ آنھا به سوريه را دارد
امر رخ دھد ما شرايط را بطور کامل بررسی 

." گيريم کرده و تصميم ھای نظامی و سياسی می
 مشاور ۵٠٠٠چنين با توجه به حضور  وی ھم

آمريکايی در اين جنگ، بدگمانی روسيه نسبت به 
 .اھداف آمريکا را بيان کرد

به اين ترتيب، جنگ درعراق و سوريه ادامه 
گرچه .  داشته و حتا بر شدت آن افزوده خواھد شد

رود،  تا پيش از انتخابات آمريکا، احتمال نمی
تغيير زيادی در سياست تاکنونی آمريکا در جنگ 

اما با تغيير رياست جمھوری .  در سوريه رخ دھد
روسيه .  در آمريکا، احتمال تغييرات وجود دارد

نيز مسلما تمام ت4ش خود را به کار خواھد برد تا 
پيش از تعيين سياست معينی در آمريکا، جای 
پای خود را در سوريه محکم کند و حداقل شھر 
حلب را از تصرف نيروھای اپوزيسيون بشاراسد 

يکی از معض4ت .  و آن را به تعويق انداخته بود
ترکيب نيروھای درگير در جنگ با داعش است، 
زيرا پس از تصرف موصل، مسئله نيروی 
جايگزين داعش مطرح خواھد شد که مدعيان 

 .متعددی دارد
 اکتبر ٢٣روز .  يکی از اين مدعيان ترکيه است

نخست وزير ترکيه مدعی شد، توپخانه ارتش 
ترکيه به نيروھای پيشمرگه کرد در نزديکی 
اردوگاه بعشيقه، واقع در شمال موصل، ياری 

وی مدعی شد که اين مداخله با .  رسانده است
. درخواست نيروھای پيشمرگه انجام شده است

اين .  ادعايی که بعدا از سوی کردھا تکذيب شد
مداخله در شرايطی است که عراق بارھا جنگ 
موصل را جنگ نيروھای عراقی خوانده و گفته 

 . است ھيچ کشور ديگری نبايد در آن مداخله کند
ترکيه از حدود يک سال پيش در پايگاه نظامی 
بعشيقه، به ظاھر برای آموزش نظامی نيروھای 

امری .  جنگنده با داعش نيرو مستقر کرده است
. ھاست مورد مناقشه دو کشور بوده است که ماه

در اوايل ماه اکتبر، پارلمان ترکيه به ادامه 
مأموريت نظاميان ترکيه در عراق و سوريه رأی 

در برابر، پارلمان عراق، سربازان ترکيه را .  داد
خواند و خواھان خروج آنان "  گر نيروی اشغال"

وزير عراق  حيدر عبادی، نخست.  از عراق شد
تھديدی برای "نيز حضور نظاميان ترکيه را 

خوانده و خواھان خروج آنان از "  حاکميت ملی
اما ترکيه حاضر به ترک عراق .  عراق شده است

 .نيست
ھا  ھای اردوغان حمايت از سنی يکی از بھانه

نظاميان شيعی به دست وی  ای که شبه بھانه.  است
المللی حقوق بشری  ھای بين سازمان.  اند داده

تاکنون چندين بار نيروھای شبه نظامی شيعی 
مستقر در نزديکی موصل را به آزار و کشتار 

رو، اردوغان مدعی  از اين.  اند ھا متھم کرده سنی
است استفاده از نيروھای حشدالشعبی خطری 

شود و ترکيه بايد برای  ھا محسوب می برای سنی
ھا و اقليت ترکمن در عمليات  حمايت از سنی
 .شرکت داشته باشد

طلبانه، اردوغان نگران  به جز آرزوھای توسعه
افتادن موصل به دست کردھا و گسترش منطقه 

وی که در داخل ترکيه به .  تحت نفوذ آنان است
سرکوب وحشيانه کردھا دست زده است، ھمين 

رو،  از اين.  برد سياست را در سوريه نيز پيش می
بارھا به مواضع کردھای سوريه در حال نبرد با 

در آخرين حمله ترکيه .  داعش حمله کرده است
 نفر از ٢٠٠ تا ١۶٠ اکتبر، حدود ٢٠در 

 .ھای مدافع خلق کشته شدند نيروھای يگان
موصل، پيش از .  مدعی ديگر، کردھا ھستند

ھا شھری  سازی صدام حسين، قرن سياست عرب
ولی اين سياست باعث .  عمدتاً کردنشين بود

گرديد ترکيب جمعيتی اين شھر تغيير کند و در 
ھای سنی  اين اواخر، عمده جمعيت آن را عرب

 زنده باد سوسياليسم 



 ٩ ٧٢٨ شماره  ٩۵نيمه اول آبان     ٩
٨از صفحه   

 !امروز برای فردايی بھتر ھنوز دير نيست

رسد اين است که  در دو سال  که به فکر می
اخير تا چه حد موارد زيادی از خشونت عليه 

ھا وجود داشته که از بين  کودکان در مدرسه
 مورد شکايت شده است، ٩٢۴آن، ھزار و 

آن ھم تنھا !.  باز ھم مشتی از خروار…  
مشتی از مواردی که مسلماً برای پذيرش و 
ثبت شکايت ھا، مو cی درز اسناد و مدارک 
پزشکی برای اثبات صدمات ناشی از ضرب 

حال افتخار اين آقای .   و شتم نمی رود
 شکايت ھا ٩۴مسئول اين است که در سال 

نصف شده، بدون اينکه او بتواند ادعا کند، 
که اين امر حقيقتاً به معنای نصف شدن تعداد 

يعنی معلوم است که .  چنين وقايعی بوده است
به دcيل مختلف می تواند آمار شکايات 

ھای  شايد اص4ً در بخش.  نصف شده باشد
مسئول تمام شکايت ھا گرفته و ثبت نشده 
باشند يا در اثر تھديد والدين و دانش آموزان، 
تعداد شکايات کمتری وجود داشته باشد و يا 

شايد اص4ً اين آمار ھم .  ھر دليل ديگری
قيچی شده باشد، حال که ريش و قيچی دست 

آخر چه اتفاق .  راوی صاحب منصب است
تواند بيفتد تا آمار آسيب ھای  ديگری می

اجتماعی پايين بيايد، در حالی که کل جامعه 
روز به روز بيشتر در منج4ب خشونت فرو 

شود که تنھا  در جای ديگر ذکر می.  رود می
 پرونده از اين تعداد به ھيات تخلفات ٣۶

 مورد ١٨۶تنھا .  اداری فرستاده شده است
تذکر کتبی و در بيشترين موارد تنھا به يک 

گل سر سبد اين . تذکر شفاھی بسنده شده است
 مورد ١۵٢در ”  رضايت شاکی”آمار گرفتن 

انگار که مساله دعوای شخصی دو آدم .  است
سطح و حريف ھم بوده که اتفاق  بالغ و ھم

انگار .  خاصی ھم نيفتاده و رضايت می دھند
نه انگار که حمايت از کودک بيش از 
خانواده مربوط به کل جامعه است، چرا که 

ای را اين کودکان امروزند  آينده ی ھر جامعه
و ھر يک مورد کودکی که در . که می سازند

مدرسه درمعرض خشونت جسمی و روانی 
قرار گيرد، يک مورد زيادی است که دولت 
. و سيستم آموزشی  مستقيماً مسئول آن است

خواھد معلم  معلوم است که مجرم، حال می
باشد يا ھر کس ديگری که به خود اجازه 

دھد دستش را بر روی کودک بلند کند،  می
مجرم است، اما مجرمی که خود قربانی 

مجرمان .  چرخه ی خشونت در جامعه است
واقعی آنانند که خشونت را در جامعه رواج 

ھا و  می دھند، که چوبه ھای دار بر خيابان
ھا را به ھر  کنند و ش4ق ميادين افراشته می

مجرمانی که زمينه .  ای فرود می آورند بھانه

ھا  ھنوز چند صباحی از بازگشايی مدرسه
نگذشته که دستان کوچک و نحيف کودکان 
بسياری با فرود آمدن چوب و خط کش و 

شوند و يا بار ديگر اين درد  ش4ق آشنا می
ھايی که به  گوش.  سوزنده را به ياد می آورند

جای شنيدن دانستنی ھا از ضربت سيلی 
کشند  و توھين و تحقيری که تا  سوت می

اعماق روح جوان شان تير می کشد، تحمل 
ظلم و سکوت که به جای دانش و آگاھی 

شود و ترس و وحشت سنگينی که  آموخته می
به جای اشتياق به يادگيری، فضای ک4س را 

 . انباشته می کند
.  مسئوcن رژيم ادعا می کنند، دروغ است
دروغ است که دختربچه ھای کرمانی به 
دليل نداشتن شھريه کتک خورده و از 

اينجاست که .  اند مدرسه بيرون انداخته شده
اگرچه .  شود تر از درد، انکار آن می سوزنده

فيلم حکايت اين دختربچه ھا، حتی شکاک 
. ترين بيننده را نيز از واقعه متقاعد می سازد

ھايی که  ھا نمونه ی ديگر، صحنه برای ده
ھای درس با دستان لرزان دانش  سر ک4س

آموزان مخفيانه ضبط شده اند، چه توجيھی 
ھست؟ خبرھايی که با وجود ببند و بگير و 

بيھوش :  سانسور و خفقان منتشر می شوند
شدن حسين سليمانی، دانش آموز دوره ی 
ابتدايی در توابع زنجان که از فرط درد 

زد  شلنگ ھايی که مدير مدرسه به جانش می
و کارش به بيمارستان کشيد، آثار کوفتگی و 
خراشيدگی گردن بر بدن دانش آموز 

اگر .  شھرستان ک4له و موارد بسياری ديگر
ھا از دھان و بلندگوھای رژيم،  انکار تمام اين

گوش خ4يق را ھم که کر کند، واقعيت 
زندگی، تجربه ی روزمره ی  ديدن، شنيدن 

 .  و خود درد کشيدن را، چه بايد کرد
گاھی مسئوcن رژيم در کشاکش ھای بين 
خود يا برای جرم زدايی از خود، آماری از 

کنند که باز ھم  آسيب ھای اجتماعی فاش می
از اين .  ھمين آمار رسواترشان می کند

دست، آماری ست که به تازگی از زبان 
کرد و پاسخگويی به  مدير کل ارزيابی عمل

شکايات وزارت آموزش و پرورش عنوان 
 ھزار شکايت ثبت ٨٠طبق اين آمار از .  شد

شده در دو سال گذشته درباره موضوعات 
 شکايت ٢۶٩، ھزار و ٩٣مختلف، در سال 

 مورد مربوط به تنبيه ۶٧۵، ٩۴و در سال 
صرفنظر از يک کنجکاوی .  بدنی بوده است

 ھزار ٧٣خورنده که باcخره موضوع 
شکايت ديگر چه بوده است، و cم تا کام در 
موردش حرفی زده نمی شود، اولين چيزی 

ی نا امنی اجتماعی و اقتصادی را در جامعه 
کنند و رذالت و شرارت، سود و  فراھم می

. قدرت را الگوی حکومت خود قرار داده اند
اص4ً مگر در اين جامعه امنيت برای کسی 
وجود دارد که برای کودکان وجود داشته 

 باشد؟ 
در دنيا چه می گذرد؟ آيا حال و روز کودکان 
ھمه جا چنين است؟ آيا حق کودک بودن، 
کودکی کردن و اين حق را ارج و حرمت 
نھادن، رويايی است تنھا فراسوی مرز 

دانيم ما  ما می.  ممکن ھا؟  نه، چنين نيست
بينيم در شبکه ی گسترده  شنويم و ما می می

ی جھان به ھم پيوسته ی امروز، که ھمه 
تواند باشد، طوری  چيز طور ديگری می

مدرسه  می تواند و بايد تجربه ی .  انسانی تر
حس امنيت را خارج از فضای خانواده و 

آری، ما . حتی محکم تر از آن به کودک بدھد
پذير است، بلکه  دانيم که نه تنھا اين امکان می

ھست، نه در رويا، نه در کھکشان ديگری، 
سو تر، اما بر روی ھمين زمينی   در جايی آن

کشورھايی ھستند .  ايم که من و شما ايستاده
که در آن ھا، نه تنھا خشونتی در مدرسه به 
کودک روا نمی شود، بلکه در صورت 
وقوع، مانند ايران با يک تذکر يا رضايت 
زورکی از والدين سر و ته قضيه به ھم نمی 

واقع اِعمال خشونت در مدرسه تنھا  در.  آيد
محسوب نمی شود، بلکه "  تخلف اداری"يک 

جرم سنگينی است و دادگاه جزايی به آن 
برای پيشگيری از خشونت .  رسيدگی می کند

ھايی برای عموم مردم  عليه کودکان، آموزش
جامعه وجود دارد تا سطح آگاھی عمومی، 
 cپدر و مادر و معلمان و مربيان تربيتی با

به ويژه به  پدر و مادرھا اط4عات .  رود
کافی از نظر قوانين و روانشناسی کودکان 

به کودکان حقوق شان به .  داده می شود
ھا آموخته می  عنوان کودک، در مدرسه

و در مجموع حساسيت افکار عمومی .   شود
در قبال خشونت عليه کودکان برانگيخته 

شود و دولت برای تمام اين امور  می
ريزی کرده و بودجه آن را تأمين می  برنامه
دولت بر امر پرورش و تربيت کودک .  کند

نظارت دارد و مسئول دفع ھر خطری است 
که حتی در محيط خانواده کودک را تھديد 
کند و بخواھد به جسم و روان او آسيب 

اما در ايران طبق قوانين جاری پدر .  برساند
حق قتل فرزند خود را دارد و ھر قدمی 
برای تغيير قوانين در جايی پشت ديوار 

 . بست می رسد اس4م و وcيت فقيه به بن
! کودکان فردای جامعه ھستند!  از ياد نبريم

 . امروز برای فردايی بھتر ھنوز دير نيست
 



 ٧٢٨ شماره  ٩۵نيمه اول آبان     ١٠

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

١٠ 

٨درصفحه   

 ھای نظامی مانع فجايع آينده نخواھند بود موفقيت

 اکتبر، عمليات ١۶از نخستين ساعات روز 
گيری موصل از تصرف نيروھای داعش  بازپس

 بود که ٢٠١۴در تابستان سال .  آغاز شده است
نيروھای داعش با اشغال اين شھر، آغاز خ4فت 
اس4می خود بر مناطق اشغالی در عراق و 

بنا به خبرھا، نيروھای .  سوريه را اع4م کردند
ھای کرد از  عراقی از سمت جنوب و پيشمرگه

.  شرق در حال پيشروی به سوی اين شھرند
جھادگران داعشی مستقر در موصل مقاومت می 

شود تصرف کامل موصل  بينی می کنند و پيش
 . ھا به طول انجامد ماه

در اين شھر که مرکز استان نينواست، پيش از 
ھا بيش از دو ميليون نفر ساکن  آغاز درگيری

 اکنون  نيز  ساکنين  شھر  نزديک  به  ھم.  بودند
۵  /  ۶٠نزديک به .  شود  نفر تخمين زده می١ 

ھای سنی  درصد اھالی استان نينوا را عرب
ھا و کردھا  ھا، آسوری ترکمن.  دادند تشکيل می
 .اند ھای قابل توجه اين استان نيز از اقليت

توانست زودتر آغاز  شود اين عمليات می گفته می
شود، اما اين ترکيب جمعيتی و نيز منابع نفتی 
موصل به اخت4فات بر سر آينده موصل دامن زده 
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 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

توانيد از طريق آدرس اي!ن!ت!رن!ت!ی س!اي!ت دي!دگ!اه  ب!ه  ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 www.didgah.tv:آدرس
طور زنده و ھمزمان مشاھ!ده ک!ن!ي!د و ھ!م!چ!ن!ي!ن ش!ب!ک!ه  ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را به برنامه

 .دسترسی است  نيز قابل٧٢و کانال  www.glwiz.comتلويزيونی ديدگاه از طريق جلويز 
 

 HOT BIRDآدرس ماھواره ھات برد   
   تلويزيون ديدگاه بر روی ماھوارٔه ھات برد

 ¾: اف ای سی -٢٧,۵٠٠: سيمبل ريت -عمودی -١٢۵٢٠فرکانس  -٩٠ترانسپندر 
 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
:روزھای چھارشنبه ھر ھفته  

 
  شب به وقت ايران،٨٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
:تکرار برنامه ھا در روزھای  

 
  صبح به وقت ايران،٨٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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