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جمھوری اس)می به علت تناقضات سرشتی 

ھای ع)ج ناپذيری که در  دولت مذھبی و بحران
دھد، سرنوشتی جزاين  بطن خود پرورش می

نداشته و نخواھد داشت که پيوسته بااخت)فات 
ھای سياسی در درون خود،  جدی و گاه بحران

 .مواجه باشد
درسراسر دوران موجوديت جمھوری اس)می، 

وزيری  ھای دوران نخست از ھمان آغاز، از تنش
بازرگان که به استعفا و سقوط کابينه وی انجاميد 
تا به امروز، طبقه حاکم بر ايران ھمواره با 
اخت)فات، کشمکش و نزاع در درون دستگاه 

تنھا در مقاطعی کوتاه .  رو بوده است دولتی روبه
ھای  حساب که بحران سياسی در باM به تسويه

 راندن يک جناح از قدرت  درونی و بيرون
ھای قدرت  ترين ارگان سياسی، يا Mاقل اصلی

انجاميده است، جمھوری اس)می آرامشی نسبی 
سرعت  اما اين لحظه گذرا به.  به خود ديده است

شده و بار ديگر تضادھا و کشمکش سر  سپری
 .اند برآورده

اوج يکپارچگی ھيئت حاکمه دورانی بود که 
نژاد در رأس قدرت اجرايی رژيم قرار  احمدی
چيزی نگذشت که .  اما اين ھم دوام نياورد.  گرفت

چند پارگی درون ھيئت حاکمه پديدار شد و به 
 . بحران دوره دوم زمامداری وی انجاميد

اکنون بازھم در دوره رياست جمھوری روحانی 
است که اين تضادھا و اخت)فات به مرحله جديدی 

ھای درونی ھيئت حاکمه  از منازعات و کشمکش
 .منجر شده است

ھای رقيب، اگرنه ھنوز  ھا و فراکسيون جناح
حساب با يکديگر، بلکه برای کسب  برای تسويه

ھای  نقش برتر در دستگاه دولتی و پيشبرد سياست
آرايی کرده و به  خود، در برابر يکديگر صف

ھای  ائت)ف گروه.  اند مجادله و کشکمش برخاسته
وابسته به رفسنجانی، روحانی و خاتمی که در پی 

بخش جمھوری  ای، خود را نجات توافق ھسته
داند،  ای می اس)می از عواقب مخمصه ھسته

تعرض خود را برای فتح سنگرھای ديگری در 
درون دستگاه دولتی، ازجمله مجلس ارتجاع 

 .است اس)می و خبرگان رژيم آغاز کرده
رفسنجانی که رھبری پشت پرده اين ائت)ف را 
بر عھده دارد، تا جايی جسارت پيداکرده  که 

ھا  ای سردسته آن نژاد را که خامنه حاميان احمدی
 .حساب پس دادن فراخوانده است بود، به

با .  رسد مھرماه و آغاز سال تحصيلی از راه می 
آموز در  ھا دانش صدای زنگ مدارس، ميليون

سراسر کشور، برای آموزش وتحصيل راھی 
آموزش و تحصيلی .  شوند ھای درس می ک)س

تر شده و نه  که، درعين افت دائمی، پيوسته گران
  ھای کم فقط دسترسی به آن در ميان خانواده

درآمد دشوارتر شده، بلکه فرزندان بسياری از 
کارگران و زحمتکشان به کلی از آن محروم 

/ ۵که آمارھای رسمی از وجود  در حالی.  اند گشته
گويند، اما افراد  آموز سخن می  ميليون دانش١٣

 ١٨ سال، بالغ بر ١٩ تا ۵سرشماری شده سنين 
اين يعنی چند ميليون کودکی .  ميليون نفر ھستند

ھستند از )   سال١٨ تا ۶(که در سنين تحصيل 
گرچه آمار دقيقی در اين .  اند تحصيل بازمانده

مورد ارائه نشده است، اما جمعيت بازمانده از 
ھا  اين.  شود  ميليون تخمين زده می٣/ ۵تحصيل تا 

کودکانی ھستند که يا از ھمان آغاز که به سن 
اند، فاقد امکانات ورود به مدرسه  تحصيل رسيده

اند و يا چند سال پس از ورود به  و تحصيل بوده
دستی خانواده،  مدرسه، به علت فقر و تنگ

 و بازار  مجبور به ترک تحصيل و راھی خيابان
  کودکان کار و خيابانی که آمار دقيق.  اند کار شده

شود، در واقع ھمين کودکان  آن نيز اع)م نمی
ھا کودکی که  ميليون.  بازمانده از تحصيل ھستند

ھای  خرجی خانواده برای تامين معاش و کمک
ھای مختلف  ھا، و کارگاه پزخانه خود، در کوره

فروشی،  شوند يا از طريق دست استثمار می
 روزگار خود را  گردی و امثال آن زباله

برطبق پژوھشی که خبرگزاری .  گذرانند می
جمھوری اس)می به آن استناد کرده است، ھر 

آموزان ترک   درصد دانش٢۵ساله بيش از 
اين يعنی محروميت بيش از سه .  کنند تحصيل می

ميليون کودک از تحصيل، البته منھای 
ساMنی که حتا سواد خواندن و نوشتن  بزرگ

اند و  ندارند ، از ھرگونه تحصيل محروم مانده

" ھفته دولت"چھارم شھريورماه و به مناسبت 
ای  کابينه روحانی به ديدار رھبر خود، خامنه

رفت و بار ديگر از فتوحات اقتصادی خود طی 
ھم روحانی و ھم .  دو سال اخير سخن راند

ای  تعدادی از وزرا در گزارشی که به خامنه
ای بر دستآوردھای اقتصادی  دادند، تاکيد ويژه

و "  ايجاد ثبات و آرامش اقتصادی"دولت از جمله 
ای نيز با تاييد اين  خامنه.  داشتند"  کنترل تورم"
ھای کابينه در اين رابطه  از ت)ش"  دستآوردھا"

چه که در اين ديدار  اما آن!  تشکر و تقدير کرد
ھای اقتصادی جامعه بود،  گفته نشد، واقعيت

ھايی که در طی دو سال اخير موجب  واقعيت
افزايش بيکاری و کاھش قدرت خريد توده کارگر 

، "اص�ح نظام س�مت"
 سازی اسم رمز خصوصی

 
دو ھفته پيش بود که وزير بھداشت کابينه 

ھای  ھزينه"ای مدعی شد  روحانی در مصاحبه
در زمان دولت حسن روحانی "  کمرشکن درمان

پس نه تنھا بايد .  کاھش چشمگيری يافته است
خانه  کسری بودجه ساليان گذشته اين وزارت

جبران شده باشد، بلکه بايد افزايش بودجه در 
حدی بوده باشد که بتواند در ھزينه س)مت مردم 

 .چنين کاھش چشمگيری را به وجود آورده باشد
زاده  وزير بھداشت دولت روحانی، حسن قاضی

ای گفته  ، در مصاحبه٩٢ھاشمی، در آبان ماه 
 ھزار ١٣در حوزه بھداشت و درمان بايد : "بود

يافت تا با اين  ميليارد تومان اعتبار اختصاص می
رقم مانند سال گذشته ارائه خدمات دھيم که با 

  پناھندگی، حقی که ھمواره بايد از آن دفاع شود
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روحانی پا را از انتقاد به جناح رقيب فراتر 
انتخاباتی "نھاده و اکنون به بھانه برگزاری 

با شور و شکوه که دنيا باافتخار و احترام به 
خواستار برافتادن نظارت "  آن نگاه کند

 .استصوابی شورای نگھبان شده است
 مرداد، در نشست مشترک ھيئت ٢٨وی در 

ای  پيروزی ھسته: "دولت و استانداران گفت
ای  برای اين نبود که ما در عرصه ھسته

ھا پيروزی به  پيروز شويم و در بقيه عرصه
ای آغازی برای  پيروزی ھسته.  دست نياوريم

درپی بود و  جانبه و پی ھای ھمه پيروزی
انتخابات مجلس شورای اس)می بايد 
انتخاباتی با شور و شکوه باشد که ھمه مردم 

 ."در آن شرکت کنند
پوشيده نيست که جمھوری اس)می و 

ھای ھيئت حاکمه، ھمواره در طول اين  جناح
اند با توسل به اشکال متنوعی  ھا کوشيده سال

پای  از نيرنگ و فريب، مردم ناآگاه را به
صندوق رأی انتخابات فرمايشی خود بکشانند 

، اين نقش را ٩٢و روحانی ھم که در خرداد 
در خدمت مقاصد رژيم برعھده گرفت اکنون 

کوشد، آن را به شکلی ديگر تکرار  نيز می
معرفی "  انتخابات با شور و شکوه"کند و 

اما اصل قضيه در اين است که .  شود
او در .  روحانی در انديشه چيز ديگری است

ھا و نھادھای  ت)ش است، برخی ارگان
دولتی را به نفع ائت)فی که وی را به قدرت 
رساند، تسخير کند و اين ممکن نيست، مگر 

که مانعی را که برای تحقق اين ھدف در  آن
برابر او قرار دارد و ابزاری در دست جناح 

اين مانع، .  رقيب است، از ميان بردارد
شورای نگھبان رژيم است که از چنان 
قدرتی برخوردار ھست که اگر سياست رژيم 
  و جناح مسلط آن ايجاب کند، حتی ص)حيت
ھاشمی رفسنجانی را که از سران و 

گذاران رژيم جمھوری اس)می است،  پايه
 .کند نفی و رد می

لذا، روحانی در اين سخنرانی که جنجالی در 
:  ھيئت حاکمه به راه انداخت گفت درون

آنجايی که بايد بگويد فردی برای شرکت "
ھای  در انتخابات صالح است يا نه، ھيئت

شورای محترم نگھبان ناظر .  اجرايی ھستند
است نه مجری، مجری انتخابات دولت 

شورای نگھبان چشم است و چشم .....  است
تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا  نمی

 ."نبايد مخلوط شوند
اما اين اظھارنظر چيزی نبود که جناح رقيب 

سادگی از آن بگذرد و مثل برخی ديگر از  به
شليک .  ھای وی آن را جدی نگيرد حرف
 . خانه جناح رقيب از ھمه سو آغاز شد توپ

ازاين سخنرانی، فرمانده کل  يک روز پس
جلب "سپاه پاسداران، اظھارات روحانی را 

رضايت نسبی نظام سلطه و شيطان بزرگ 
خواھند  ھايی که می و ھشدار داد، آن"  خواند

ھای جديدی را برای نفوذ بيگانگان  روزنه"
بگشايند، بدانند ھرگز اجازه رشد و 

 ."سازی چنين تفکری را نخواھيم داد پياده
رئيس دستگاه قضايی رژيم، در پاسخ به 

"روحانی گفت نظارت شورای نگھبان : 
استصوابی است، چرا برخی آقايان در 

کنند  خصوص شورای نگھبان فضاسازی می
زنند و جدال به راه  ای می ھای حاشيه و حرف

وی از شورای نگھبان خواست، " اندازند؟ می
 ". حواسش جمع باشد و محکم بايستد"

نماينده شورای نگھبان نيز آب پاکی روی 
دست روحانی ريخت و در گفتگو با يکی از 

"ھای رژيم افزود خبرگزاری اين شورا : 
تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات  می

 ."تصميم بگيرد
محمد يزدی رئيس مجلس خبرگان رژيم 

نظارت شورای نگھبان استصوابی :"گفت
 "است نه تماشايی

گيری تعدادی از نمايندگان مجلس  موضع
يک عضو .  ارتجاع اس)می، شديدتر بود

القای تشريفاتی بودن "ھيئت رئيسه مجلس 
ترين راه  را مھم"  نظارت شورای نگھبان

و .  نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام خواند
باMخره توکلی، يکی از سران باندھای 

"مجلس به روحانی توصيه کرد جا پای : 
 ."نژاد، نگذارد آقای احمدی
دھد که جناح موسوم  ھا نشان می اين واکنش

سادگی حاضر نيست  گرای رژيم، به به اصول
مواضعی را که اکنون در اختيار دارد از 

ھای رقيب حتی  دست بدھد و اجازه دھد گروه
ھای مجلس ارتجاع را به  اکثريت کرسی

 .گيرند دست
رسد که روحانی نداند  البته بعيد به نظر می

ھنوز در موقعيتی نيست که بتواند مانع 
شورای نگھبان را از سر راه بردارد و 
. نھادھای موردنظرش را تسخير کند

خواھد  درنھايت، او در مرحله کنونی می
دارد که در جريان  جناح رقيب را وا

اصط)ح انتخابات اسفندماه، سھم بيشتری  به
ھای دو مجلس را به طرفداران وی  از کرسی

ھای وابسته به  که عمدتاً از دار و دسته
با ھمين .  رفسنجانی خواھند بود، واگذار کند

ترفند، شرايطی را فراھم آورد که تعداد 
پای  بيشتری از مردم را فريب دھد و به

 .گيری بکشاند صندوق رأی
ھا، البته  وپاخت ميان جناح اين ساخت

فقط تضادھای  اما نه.  تواند صورت بگيرد می
درونی ھيئت حاکمه را تخفيف نخواھد داد، 
بلکه تشديد خواھد کرد و به تضادھا و 

ھا روندی حادتر و پايدارتری  کشمکش
 .خواھد داد

رو است که  ويژه ازآن علت اين مسئله به
ھای وابسته  گرای رژيم و گروه جناح اصول

خواھند ھمچنان به روال گذشته  به آن می
مواضع قدرت را حفظ کنند، اما اوضاع 

 . ھا است المللی درکل، به زيان آن داخلی وبين
ھا به  ھای اين جناح در تمام عرصه سياست

نژادی که از حمايت  احمدی.  شکست انجاميد
جانبه اين جناح برخوردار بود، وعده  ھمه
داد که اوضاع اقتصادی و شرايط معيشتی  می

توده مردم را بھبود خواھد بخشيد، معض)ت 
ھای اجتماعی را مھار خواھد کرد،  و بحران

با فساد فراگير باندھای وابسته به رژيم مقابله 
او .  ھا ادعای ديگر و مبارزه خواھد کرد و ده

خواست با پايان دادن به  چنين می ھم
تضادھای درونی رژيم در باM و تشديد 
سرکوب و اختناق در پائين  و نيز تعرض در 
عرصه سياست خارجی، ثبات داخلی رژيم 

طلبانه و  را تضمين و به اھداف توسعه
 .اس)ميستی، جامه عمل پوشد طلبانه پان جاه

اما، آنچه در عمل رخ داد، نه بھبود اوضاع 
اقتصادی بلکه تشديد بحران اقتصادی بود که 

. ھا ابعاد جديدی به خود گرفت پس از تحريم
ھای مردم،  وضعيت مادی و معيشتی توده

ويژه کارگران در اين دوره تحت تأثير  به
تر شد، گسترش فقر و  بحران اقتصادی وخيم

بيکاری، رشد انواع و اقسام معض)ت و 
ھای اجتماعی، رشد اعتياد،  ناھنجاری

فروشی، کودکان کار و خيابانی، از ديگر  تن
فسادی . آوردھای رژيم در اين دوره بود دست

. که قرار بود با آن مقابله شود، فراگيرتر شد
تعرض در سياست خارجی بر انزوا و انفراد 
رژيم افزود و تضادھای رژيم را با 

. ای و جھانی تشديد کرد ھای منطقه قدرت
ھای داخلی  ھمه به آن معنا بود که سياست اين

 .رو شده است و خارجی رژيم باشکست روبه
ھای  در يک چنين شرايطی نارضايتی توده

زحمتکش مردم، زير فشارھای مادی و 
معيشتی و سرکوب و اختناق، مدام افزايش 

که  ازآنجايی.  رژيم خطر را دريافت.  يافت می
ھای مردم به آن درجه از آمادگی  ھنوز توده

برای سرنگونی رژيم نرسيده بودند، طبقه 
حاکم ت)ش نمود برای مھار تضادھا و غلبه 

ھای داخلی و  بر عواقب شکست سياست
ھائی در درون ھيئت  جايی خارجی، با جابه

ھای جديد  ای و وعده حاکمه، حل نزاع ھسته
برای بھبود اوضاع، ابتکار عمل را در دست 

روحانی بر سرکار آمد و کارگزاران .  بگيرد
وابسته به رفسنجانی بار ديگر در رأس 

 .ھای قوه اجرايی قرار گرفتند وزارتخانه
ھا موقعيت جناح  اما فقط از بابت اين شکست

گرای رژيم تضعيف نشده است، بلکه  اصول
ھايی که روحانی در حال پيشبرد  سياست

آنھاست، الزاماً تضعيف بيشتر اين جناح را 
 .در پی خواھد داشت

ای و پی  پذيرش شکست بر سر پرونده ھسته
+  ١آمد آن، توافق با گروه   ضروتا ۵ 

ھا و   عواقبی خواھد داشت که موقعيت جناح
ھای داخلی و خارجی را تا جايی که  سياست

يابد، تحت  ھای دو جناح ارتباط می به سياست
 .تأثير قرار خواھد داد

٧درصفحه   
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ھای مجلس  گونه که در گزارش مرکز پژوھش  آن
 ھزار ٨٠٠ ميليون و ٩ھا به  آمده است، تعداد آن

 !رسد  نفر می
ھای دولت اس)می در زمينه آموزش و  سياست

پرورش نه فقط روند محروم سازی فرزندان 
کارگران و زحمتکشان و عموم اقشار فقر زده و 
کم درآمد را تشديد نموده، بلکه چھره کريه و 

داری حاکم بر ايران و  رحم نظام سرمايه بی
طبقاتی بودن حتا آموزش و پرورش را نيز 

نظام آموزشی البته در تمام . تر ساخته است عريان
ست و جز اين ھم  داری طبقاتی کشورھای سرمايه

با اين وجود در اغلب اين .  تواند باشد نمی
کشورھا، دولت مسئوليت و نقش اصلی را 
درتأمين ھزينه ھای آموزش و پرورش برعھده 

آموزش و پرورش و تحصيل کودکان و .  دارد
ھای دولت  ای در برنامه جوانان از جايگاه ويژه

برخودار است و آحاد کودکانی که به سن تحصيل 
گذارند، از امکان تحصيل رايگان  پا می

ھا حتا مجبورند  برخوردار ھستند و خانواده
کودکان خود را برای تحصيل و آموزش به 

داری در اروپا  ھای سرمايه نظام.  مدرسه بفرستند
و آمريکا نه فقط برای ترميم و بازسازی 

ھای عريض و طويل اداری و نظامی و به  دستگاه
طور کلی دولت که ارگان سيادت طبقاتی طبقه به 
لحاظ اقتصادی مسلط بر جامعه است، بلکه 

چنين برای ترميم و بازسازی و رشد و ارتقای  ھم
سطح سواد و آموزش و مھارت نيروی کار نيز 
  مراقبت و البته از جيب استثمار شدگان، ھزينه

در جمھوری اس)می اما نه فقط آموزش .  کند می
و تحصيل و ارتقای سطح سواد و آگاھی آحاد 
جامعه اولويت و اھميتی ندارد، بلکه حتا ھمان 
حد از مراقبت از نيروی کار و ترميم و بازسازی 

. شود و ارتقاء و رشد و مھارت آن نيز ديده نمی
 ترويج جھل وخرافه و  برعکس تمام ھم و غم آن

تو گويی قومی غريبه و .  ست آگاھی گستراندن نا
وحشی از گونه تازی و تاتار بر سرنوشت مردم 

اند، خود، به اينکه رفتنی ھستند، آگاھند  مسلط شده
که  و شتاب دارند به اينکه تا ھستند و پيش از آن

به دست کارگران و زحمتکشان محو و نابود 
ھای جامعه را  شوند، به برند و بچاپند و ثروت

. غارت و تا آخرين ذرات آن، مصرف کنند
آموزش و پرورش برای جمھوری اس)می تا 
آنجا مھم است و يا از اولويت برخوردار است که 

گر حاکم را  منافع فوری طبقه و مرتجعين چپاول
 .ترين مدت  تامين کند درکوتاه

تواند درجه  ھايی که می يکی از شاخص
بندی آموزش و پرورش را بازتاب دھد،  اولويت

ای است که جمھوری اس)می به آن  ميزان بودجه
افزايش و اختصاص .  دھد اختصاص داده و می

بودجه کافی به آموزش و پرورش، يکی از 
ست که معلمان در اعتراضات و  ھايی خواست

. اند تجمعات مکرر خود آن را مطرح ساخته
ھای صنفی معلمان، چنين انتظار  برخی از تشکل

شان  داشتند که حسن روحانی به اين خواست
اما در طی بيش از دو سال .  عمل پوشاند جامه

جمھوری روحانی، نه فقط بھبود جدی در  رياست
اين زمينه حاصل نشد، بلکه برخی اق)می که 

از آن در بودجه آموزش و پرورش منظور  پيش

ھای مربوط به بازنشستگان،  شد، مانند ھزينه می
ديون و طلبکاری معلمان و بازخريد کارکنان، 
بودجه تغذيه و بازسازی مدارس و نظير آن، در 
دوره حسن روحانی از بودجه آموزش و پرورش 

اوضاع آموزش و پرورش از اين .  اند حذف شده
بودجه آموزش و .  تر شده است بابت وخيم

 درصد از رقم ۵/  ٢پرورش در حال حاضر تنھا 
ست که  اين درحالی.  دھد کل بودجه را تشکيل می

 درصد بودجه، به نھادھای نظامی و امنيتی ۴٠
بودجه آموزش و پرورش .  اختصاص يافته است

 ھزار ٢٣جمھوری اس)می در سال جاری 
ميليارد تومان است اما در کشور ھمسايه ما 

 ھزار ميليارد و در فرانسه ١١٠ترکيه معادل 
به عبارت .   ھزار ميليارد تومان است٣۶٠معادل 

ديگر در ترکيه بودجه آموزش و پرورش بيش از 
 برابر ١٨ برابر و در فرانسه بيش از ۴

ست که در جمھوری اس)می به آن  ای بودجه
که سرانه و ھزينه  در حالی.  اختصاص يافته است

 ميليون و ١آموز ساMنه  دولت برای ھر دانش
 ھزار تومان است، اين رقم در کشورھای ٣٠٠

 ۴۶ و به طور متوسط ۵٧ تا ٣۵اروپايی معادل 
آموزش و پرورش که طبق .  ميليون تومان است

روايت کميسيون برنامه و بودجه از ده سال قبل 
درصد کسر بودجه روبرو بوده است،  ٢٧با 

.  درصدی روبروست٢٧٠اکنون با کسر بودجه 
ھای آموزش و پرورش، جزئی  کاستن از ھزينه

ھای دار و دسته حسن  ھا و اولويت از سياست
روحانی و کل طبقه حاکم است و ناچيز بودن 
بودجه آموزش و پرورش نيز نتيجه مستقيم ھمين 

پيامدھای سياست دولت و کمبود .  سياست است
توان در کمبود  بودجه آموزش و پرورش را می

مدارس، کمبود شديد امکانات و ابزارھای 
آموزشی و تحصيلی، تراکم باMی تعداد 

آموزان ھر ک)س مشاھده کرد که پيوسته از  دانش
کيفيت آموزش و تحصيل کاسته است و افت شديد 
تحصيلی و تنزل سطح دانش و آگاھی محصلين 

داری  در کشورھای سرمايه.  را در پی داشته است
غرب با افزايش بودجه آموزش و پرورش، 

ھای درس و نيز تعداد  افزايش مدارس و ک)س
آموزان ھر ک)س  معلمان، از تراکم دانش

دولت به عنوان متصدی .  شود جلوگيری می
اصلی آموزش و پرورش، مراقب است که تعداد 

 نفر تجاوز ١۴ الی ١٢آموزان ھر ک)س از  دانش
آموزان  در جمھوری اس)می که تراکم دانش.  نکند

رسد، دولت از   نفر می٣٠ھر ک)س به باMی 
مبالغ .  زند بودجه آموزش و پرورش می

اختصاصی برای بازسازی مدارس را حذف 
کند و نه فقط با استخدام معلمان جديد، گامی  می

شود،  در راستای تعديل اين معضل برداشته نمی
تر  بلکه با تعديل واخراج معلم، اين معضل بزرگ

 !شود تر می و جدی
 ٢٠٠مطابق اظھارات مقامات دولتی، چيزی بين 

 ھزار يعنی قريب به يک چھارم از ٣٠٠تا 
آيند که  معلمان و فرھنگيان مازاد به حساب می

ھزاران مدرسه در سراسر .  بايد اخراج شوند
کشور بايد تخريب و بازسازی شوند، اما 

. ای بدين منظور درنظر گرفته نشده است بودجه
 مدرسه نياز به تخريب و ١۶٠٠تنھا در کردستان 

سازی،   پروژه مدرسه١۵٠بازسازی دارند و 
 .اند بدليل کمبود اعتبار متوقف شده

ھا بايد به افزايش فشارھای جسمی  افزون بر اين
شان از  و روانی معلمان و تحقير و له شدن

ناچيز بودن حقوق معلمان .  حقوقی اشاره کرد بی
ھای چندين ساله و متعدد  توجھی به خواست و بی

ھا، از جمله افزايش حقوق به باMی خط فقر و  آن
رفع تبعيض در حقوق و مزايای دريافتی ميان 
معلمان و ساير کارمندان دولتی، بسياری از 
معلمان را به اجبار به سمت شغل دوم و سوم 

 ٣که خط فقر باMی  در حالی.  سوق داده است
ميليون تومان است متوسط حقوق معلمان در 
جمھوری اس)می يک ميليون و در بھترين حالت 

بنابراين به جز قشر .   ميليون تومان است١/  ۵
نازکی از فرھنگيان، تمام معلمان زير خطر فقر 

نظام حاکم که غرق در فساد و .  کنند زندگی می
دزدی و چپاول است و در ھزينه کردن ميلياردھا 

هللا و  دMر از جيب مردم برای حماس و حزب
گرا در يمن و عراق و  ھای اس)م تقويت گروه

حمايت از رژيم بشار اسد در سوريه و امثال آن 
به شدت ولخرج است، و ميلياردھا دMر صرف 

کند،  ای و تسليحاتی می ھای نظامی و ھسته برنامه
ھای چند ده ميليونی به مقامان و  نظامی که حقوق

پردازد و از ھرگونه کمک  مديران حکومتی می
داران و  نقدی يا غيرنقدی به سرمايه

که نوبت به  داران دريغ ندارد، ھمين کارخانه
بودجه آموزش و پرورش و افزايش حقوق 

رسد، به شدت خسيس است و امساک  معلمان می
 ١/  ۵دھد و متوسط حقوق معلم از  به خرج می

ست که  اين درحالی.  رود ميليون تومان فراتر نمی
حتا در کشورھايی مانند اردن، مالزی، لبنان، 
عربستان، کره جنوبی و ترکيه حقوق معلم معادل 

 ميليون تومان و در کشورھای ١٣ تا ٨
تری چون فن)ند، انگلستان، فرانسه و  پيشرفته

.  ميليون تومان است ٢٨ تا ١۵آمريکا، معادل 
حقوق "مطابق خبرھای انتشار يافته در سايت 

بعد از يک سلسله اعتصاب و "  معلم و کارگر
 ٨٠اعتراضات سراسری معلمان، تنھا حدود 

طورمتوسط به حقوق معلمان   ھزار تومان به
ُمسّکنی که حتا دوای دندان درد معلم !  اضافه شد

ست که نه فقط در فردای  حالی اين در!  نيست
سرنگونی جمھوری اس)می، بلکه از ھمين 

ھای قابل  امروز ممکن و ميسر است که حقوق
قبولی به ارتش معلمان زحمتکشی که به مردم 
برای خروج از جھل و بيسوادی آموزش 

نيازی به گفتن نيست معلم . دھند، پرداخت شود می
ھای زندگی به  زحمتکشی که برای تامين ھزينه

ھای ديگری که ربطی به  مسافرکشی و شغل
آورد، نه فقط قادر نيست  حرفه وی ندارد روی می

دانش خود را به روز کند و آن را تعميق ببخشد 
بلکه حتا از تدريس درحد متوسط ومعمولی ھم 

ھا  ست که نداند تمام اين ماند و چه کسی باز می
بيھوده نيست که !  شود؟ موجب افت تحصيلی می

جمھوری اس)می به لحاظ توسعه آموزش و 
 کشور ھمجوار ايران، مانند  ٢۵پرورش در ميان 

بحرين، عربستان، گرجستان، قرقيزستان، 
تر  ارمنستان، ازبکستان، ترکيه و قزاقستان، پايين

 قرار گرفته است به ١٩ھاست و در دريف  از آن
نحوی که تنھا افغانسان، سوريه، فلسطين، عراق 
و لبنان وضعيتی بدتر از جمھوری اس)می 

 !اند داشته

١از صفحه   



 ۴ ٧٠٠ شماره  ٩۴نيمه اول شھريور     ۴

٣از صفحه   

چرا نظام آموزشی نيازمند 
ست؟ دگرگونی انق�بی وبنيادی  

 کمک ھای مالی
 

 ايتاليا
 يورو١٨۵  )nicolo(نيکولو

 يورو٧٠  سعيد سلطانپور
 

 ونکور -کانادا
 دMرM   ۵٠کومه
 دMر١٠                 نرگس

 دMر٢٠  نفيسه ناصری
 دMر١٠٠  ١دمکراسی شورائی 
 دMر١٠٠  ٢دمکراسی شورائی 
 دMر٣٠  زنده باد سوسياليسم

 دMر٣٠  احمد زيبرم.ر
 دMر٣۵  زنده باد انق)ب

 دMر٢۵  فرھاد سليمانی.ر
 دMر٢۵   داوودی حسن نيک.ر
 دMر٣٠  بھمن آژنگ.ر
 

 ھلند
 يورو١۵ صدای کارگران و زحمتکشان
 يورو١۵ صدای کارگران و زحمتکشان

 يورو٢٠   احمد کايا
 

 سوئيس
 فرانک٣٠ اکبر صفايی فراھانی علی

 فرانک۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 
 فرانک٣٠  حميد اشرف
 فرانک۵٠  چی محمد کاسه
 فرانک۵٠   امير نبوی 

 
 دانمارک

 کرون٢٠٠  ھوشنگ احمدی
 کرون٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون١۵٠  )اگوست(کولنتای 
 

چنان با گسترش دخالت و  ھای آموزشی ھم سياست
ھای مذھبی در مدارس و  نفوذ مذھب و دستگاه

تحصيل و .  آموزش و پرورش توام بوده است
آموزش با افت بسيار شديدی روبرو شده و رژيم 
جمھوری اس)می توام با فقر شديد مادی، فقر 
معنوی وحشتناکی را بر کارگران و زحمتکشان 
و اقشار فقير و زحمتکش مردم تحميل کرده 

تحصيل و آموزش درجمھوری اس)می .است
. ست  ھمچنان درجاده سرازيری وسير قھقرائی

ست و بايد زير   اين وضعيت نيازمند تغييراساسی
نظام آموزشی در ايران، نيازمند يک .  و رو شود

ھرگونه دگرگونی .  ست دگرگونی انق)بی و بنيادی
ای و بھبود اساسی نظام آموزشی اما در  ريشه

گرو برچيدن رژيم ارتجاعی جمھوری اس)می و 
 !ست استقرار يک حکومت شورائی

نکته ديگری که بايد به آن اشاره کرد، 
سازی آموزش و پرورش است که  خصوصی

تر از ھر زمانی، در دوره حسن روحانی  پرشتاب
درحال اجراست و بيش از پيش، آموزش و 

ھای فقير و  تحصيل را از دسترس خانواده
روز بر  روزبه.  درآمد خارج ساخته است کم

مدارس پولی و خصوصی افزوده و از کم و کيف 
حتا در مدارس .  شود مدارس دولتی کاسته می

ھايی از ھزينه تحصيل  دولتی نيز بخش
آموزان، مستقيم و غيرمستقيم بر دوش  دانش

واگذاری مدارس .  ھا قرار داده شده است خانواده
سازی آموزش و  به بخش خصوصی يا خصوصی

پرورش  نيزجزء Mينفک سياست کابينه روحانی 
 .ست در زمينه کاھش خدمات دولتی

دار و  ھای پول ھا و خانواده البته تجار و آقازاده
ھای آموزش  مند، مشکلی در زمينه ھزينه توان

ھا چه در مدارس  آن.  خصوصی ندارند
ھايی که ھيچ  خصوصی و پرداخت شھريه

کارگر، معلم و زحمتکشی توان پرداخت آن را 
ھای خصوصی، در  ندارد و چه از طريق ک)س

ھمه حال قادرند امکان تحصيل فرزندان خود را 
اين تنھا .  تا ھر سطحی که بخواھند فراھم سازند

درآمد  کارگران و زحمتکشان و اقشار فقير و کم
ھای انفجار نارنجک  اند که از ترکش مردم

سازی در آموزش و پرورش، زخمی و  خصوصی
. شوند لت و پار، و از گردونه تحصيل خارج می

ھای جامعه و  بدين ترتيب،درواقع  دولت با ثروت
ھايی که مستقيم و  حاصل دسترنج کارگران و پول

دارھا را  گيرد،  پول غيرمستقيم از مردم می
دھد و در ھمان حال راه را بر  آموزش می

 .بندد آموزش مردم زحمتکش و تنگدست می
حسن روحانی و وزير آموزش و پرورش وی، 

دانند چرا که خود، اجزاء  ھا را البته خوب می اين
ھايی ھستند که  و مجری ھمان سيستم و سياست

باری را بر آموزش  چنين وضعيت وخيم و اسف
از .  اند و پرورش و بر مردم ايران تحميل کرده

کنند،  اين رو به خواست معلمان رسيدگی نمی
گيرند و به ھيچ  اعتراضات معلمان را ناديده می

فانی وزير آموزش و .  دھند انتقادی پاسخ نمی
پرورش در جلسات مکرری که اخيرا با مسئوMن 

ای  و مديران آموزش و پرورش داشت، حتا اشاره
به سلسله اعتراضات سراسری معلمان و 

ھمين قدر گفت که .  ھا نکرد ھای آن خواست
مديران مدارس بايد نماز جماعت را در اول وقت 
برگزار کنند وی گفت اين موضوع بايد از 

 .آموزان تسری يابد مديران آغاز شود و به دانش
 ساله ارتجاع اس)می به ٣٧تجربه حاکميت 

ھمگان نشان داده است که وضعيت آموزش و 
تحصيل و مدارس پيوسته سيری نزولی داشته و 

بر انبوه کودکان محروم .  تر شده است مدام وخيم
ھا پيوسته اضافه  از تحصيل يا ترک تحصيل کرده

شمار جوانانی که پس از پايان دوره .  شده است
متوسطه از ادامه تحصيل بازمانده و در عين حال 

اند، افزايش يافته  گونه کار و شغلی نيافته ھيچ
معلمان زحمتکش، پيوسته فقير و فقيرتر .  است
ھا و مواد درسی سراسر آغشته به  کتاب.  اند شده

. ست ھای ضدعلمی خرافات مذھبی و افکار و ايده

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

 
کميته خارج کشور سازمان فداييان 

(٢٠١۵در اوت )  اقليت( برابر با  
ای به  اط)عيه)  ١٣٩۴شھريور 

مناسبت سالروز قتل عام زندانيان 
 ۶٧ و تابستان ۶٠سياسی در دھه 

 .منتشر کرد
در ستايش "در اين اط)عيه با عنوان 

مبارزه، مقاومت و جانفشانی 
ھای ايران به ويژه در نيم  کمونيست
به کشتار ھزاران زندانی "  قرن اخير

 اشاره شده ۶٧سياسی در تابستان 
ھای  پس از اين کشتار خانواده.  است
باختگان با برگزاری مراسم و  جان

جمعی  حضور در گورستان دسته
 شھريور را به ١٠خاوران، روز 

داشت ياد  عنوان روز گرامی
ی شصت و تابستان  باختگان دھه جان
از آن زمان .   به ثبت رساندند۶٧

تاکنون ھر ساله در سراسر جھان، 
ھايی در بزرگداشت ياد آنان  برنامه

در اط)عيه ضمن .  شود برگزار می
اشاره به سرکوب مخالفين و 

: ھا در زمان شاه، آمده است کمونيست
 و قبضه قدرت توسط ۵٧پس از قيام "

نيروھای ارتجاعی جمھوری اس)می، 
کادرھا و برخی رھبران ساواک، 

 –سازمان امنيت جمھوری اس)می 
ريزی کردند تا  را پايه  –ساواما 

سرکوب مخالفين و به ويژه 
 ."ھا را تداوم بخشند کمونيست

داشت  در پايان اط)عيه ضمن گرامی
ياد و خاطره تمامی مبارزين و 

ھای ايران به ويژه در نيم  کمونيست
پاينده باد ياد و : "قرن اخير، آمده است

ھای ايران و جھان که  راه کمونيست
برای ساختن دنيايی عاری از استثمار، 
تبعيض، سرکوب و شکنجه مبارزه 

 ."کنند کرده و می
 
 

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 



 ۵ ٧٠٠ شماره  ٩۴نيمه اول شھريور     ۵

١از صفحه   

 از کدامين موفقيت 
 گويند؟ اقتصادی سخن می

 تا امروز تا چه حد از ٢٠٠٩جھانی از سال 
بحران خارج شده و يا نه، بيان اين مثال تنھا در 

ی آن با بحران  نشان دادن اھميت بورس و رابطه
 .اقتصادی است

تعميق رکود در بخش مسکن يکی ديگر از 
براساس .  ھای تشديد رکود اقتصادی است نشانه

ھای  آمار منتشره از سوی بانک مرکزی پروانه
صادر شده براساس سطح زيربنای طبقات 

 ،  ٩٢ نسبت به   سال ٩٣ھا  در  سال  ساختمان
 . درصد کاھش يافته است۴٠/ ٢

به رغم .  بخش صنعت نيز وضعيت بھتری ندارد
آمارھای دولتی در مورد رشد چند درصدی بخش 
صنعت اما واقعيت اين است که باز براساس آمار 
بانک مرکزی از ميزان تقاضا برای ايجاد 

ی  به گفته.  واحدھای صنعتی کاسته شده است
پور رئيس اتاق بازرگانی ايران از  محسن ج)ل

 ھزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ ٨٢حدود 
 ھزار واحد ٢٢ ھزار واحد تعطيل، ١۴کشور، 

 درصد ٧٠ ھزار واحد با توان ١۴نيمه تعطيل و 
 ٣٢ ھزار تنھا ٨٢بدين ترتيب از .  کنند کار می

ھزار واحد صنعتی ھستند که به ظاھر بدون 
 .دھند مشکل به کار خود ادامه می

گذاری خارجی نيز يکی از  ميزان ورود سرمايه
. ھای وضعيت وخيم اقتصادی ايران است نشانه

در سال "  آنکتاد"براساس آمار منتشره از سوی 
گذاری خارجی   سھم ايران از کل سرمايه٢٠١۴

  ٠ /١٧ميليون دMر ١٠۵در جھان با دو ميليارد و 
ست تا اشاره شود که  کافی.  درصد بوده است

تر  کشور تانزانيا که اقتصادی به مراتب کوچک
از ايران دارد، در طول اين سال به اندازه ايران 

 ٣سرمايه خارجی جذب کرده و کشورھای غنا با 
 ميليارد و ۵ ميليون و کنگو با ٣٠٠ميليارد و 

 ميليون دMر به مراتب بيشتر از ايران ۵٠٠
 .اند  جذب کرده٢٠١۴سرمايه خارجی در سال 

اين موضوع نيز ناگفته نماند که ميزان تورم در 
، براساس اع)م بانک ٢٠١۴ايران در سال 

جھانی که براساس ھمان آمارھای رسمی دولت 
شود بعد از کشورھای ب)روس و  ايران تعيين می

ماMوی سومين نرخ تورم باM در سطح جھان 
است و اين ھمه باز در شرايطی است که رشد 

 . اقتصادی ايران منفی بوده است
ھا به  ھم اکنون نه تنھا دولت که بسياری از بانک

طور واقعی ورشکسته ھستند و اگر اين 
شود در پشت آن تنھا  ورشکستگی اع)م نمی

ترس از فروپاشی بيش از پيش اقتصاد خوابيده 
براساس گزارش بانک مرکزی، در دو .  است

 ٣٢سال اخير بدھی دولت به بانک مرکزی با 
 ھزار ميليارد تومان ١۴۶درصد افزايش به 

 بانک خصوصی از ١۶تنھا طلب .  رسيده است
اين .  رسد  ھزار ميليارد تومان می۶٨دولت به 

ھای  ميزان بدھی به جز بدھی دولت به بانک
. باشد دولتی مانند ملی، کشاورزی و سپه می

افزايش نقدينگی نيز طی دو سال اخير رکورد 
 .شکسته و به باMترين حد خود رسيده است

افزايش بدھی دولت ريشه در سبقت گرفتن 
ھا از درآمدھای دولتی دارد که يکی از  ھزينه

ھا،  ھا، بيمه نتايج آن افزايش بدھی دولت به بانک
سازمان تامين اجتماعی و پيمانکاران است که به 

تبلور اين .  انجامد دنبال خود به تشديد رکود می
موضوع از جمله در افزايش کسری بودجه دولت 

ی مشاور معاون وزير صنعت،  به گفته.  است

داران است، چرا که اين دولت حافظ و  سرمايه
برای ھمين است که .  ھاست پاسدار منافع آن

بينيم وقتی کارگران در جايی دست به  می
ھا را اخراج  زنند، تعدادی از آن اعتراض می

برای .  ھا نيست کنند و ھيچ قانونی پشتيبان آن می
بينيم ھر روز قوانينی بر ضد  ھمين است که می

. شود داران تصويب می کارگران و به نفع سرمايه
بينيم جمھوری  و باز برای ھمين است که می

اس)می با چه شدت و حدتی به سرکوب کارگران 
ھای مستقل کارگری دست زده و  آگاه و تشکل

ھای مستقل کارگری  مانع اصلی در ايجاد تشکل
چرا که .  جمھوری اس)می ھراسان است.  است
داند کارگران در صورت تشکل به نيرويی  می

غيرقابل کنترل تبديل شده و اين امکان را به عينه 
داران را به عقب رانده و حتا تا  يابند تا سرمايه می

داری و جايگزينی  درھم شکستن نظام سرمايه
اگر ھم مقامات .  يک نظام سوسياليستی پيش روند

دولتی ھر از چندگاھی از معيشت مردم و 
رانند تنھا  شان از اين بابت سخن می ھای نگرانی

برای انحراف افکار عمومی و ترس از شورش 
افتد  چه که در عمل اما اتفاق می فقراست، آن

ھای  ھا و نگرانی درست خ)ف جھت وعده
 .باشد ظاھری آنان می

داری اين است که در  واقعيت جوامع سرمايه
 بحران اقتصادی، طبقه حاکم که ھمان  دوران

کند بيشترين  باشد، سعی می دار می طبقه سرمايه
بار فشار بحران را بر دوش کارگران و 
زحمتکشان منتقل کند و در نتيجه، وضعيت 
معيشت اين توده عظيم در دوران بحران 

شود و با تداوم بحران روز به  اقتصادی بدتر می
شوند و اين ھمان  روز فقيرتر و فقيرتر می

تاريخ .  ست که در ايران نيز افتاده است اتفاقی
آموزد که تداوم  داری به ما می اقتصاد سرمايه

تر  ی جھان به دو قطبی بحران اقتصادی در ھمه
تر  وخيم.  شدن ھر چه بيشتر جامعه انجاميده است

شدن وضعيت معيشت کارگران و زحمتکشان و 
داران، گروه  ترين سرمايه ثروتمندتر شدن بزرگ

نتيجه اين .  اند ای انباشته ھای افسانه قليلی که ثروت
ھای اعتراضی  توان در واکنش شرايط را نيز می

اين توده عظيم از جمله کارگران، معلمان و 
اما آيا دولت .  پرستاران به خوبی مشاھده کرد

جمھوری اس)می پاسخی به اين بحران دارد؟ 
طور که  پاسخ اين سوال نيز منفی است و ھمان

در ابتدای مقاله آمد، حتا از آمارھای دولتی نيز به 
 .خوبی ھويداست

ثبات و آرامش "چه که روحانی  برخ)ف آن
تر شدن  نامد تمام آمارھا وخيم می"  اقتصادی

دھند که نتيجه آن  وضعيت اقتصادی را نشان می
يکی از اين موارد به .  تشديد رکود اقتصادی است

ھم ريختن بازار بورس و کاھش شديد ارزش 
ی حيدر  گفته به.   سھام در طی اين دوره است

مستخدمين حسينی معاون اسبق بانک مرکزی از 
ی روحانی بر سر کار آمد ارزش  زمانی که کابينه

 ميليارد ١٠٠ ميليارد دMر به ١۵٠بورس از 
در واقع سقوط بورس که .  دMر کاھش يافته است

از آن به عنوان دماسنج وضعيت اقتصاد 
ھای مھم  برند يکی از نشانه داری نام می سرمايه

برای مثال در .  تشديد رکود در دو سال اخير است
روزھای اخير که شاخص بورس در چين با 

داری  سقوط چندباره روبرو شد، اقتصاد سرمايه
ھای سال  از ترس بازگشت بحران در حدواندازه

جدا از اين که اقتصاد .   به خود لرزيد٢٠٠٩

ھا  و زحمتکش و فقيرتر شدن روز افزون آن
کند  در واقع دولت روحانی سعی می.  گرديده است

ھای مھم اقتصادی،  با وارونه جلوه دادن واقعيت
 –شکست و ناتوانی خود در مقابله با بحران 

ھای انتخاباتی در رابطه با  رکود تورمی و وعده
اما در .  بھبود معيشت مردم، را پنھان نگاه دارد

ست تنھا ھمان  برابر تمامی اين ادعاھا کافی
آمارھای دولتی را با کمی دقت بازخوانی نمود تا 

 .به عمق فاجعه پی برد
. يکی از ادعاھای مھم روحانی کاھش تورم است

اما کاھش تورم در واقع به چه معناست؟ نرخ 
تورم رسمی براساس سبدی از کاMھا تعيين 

شود، اما اول اين که قيمت محاسبه شده در اين  می
ھايی که با جيب مردم ارتباط  سبد با واقعيت

که اين سبد  مستقيمی دارند فاصله دارد و دوم اين
ھايی که با نيازھای  تناسب چندانی ندارد با ھزينه

 .ضروری توده کارگر و زحمتکش سروکار دارد
ی کارگران و زحمتکشان  يکی از نيازھای عمده

ی  نشينی نتيجه مسکن است و گسترش حاشيه
مستقيم تشديد فقر در ميان اين گروه بزرگ از 
جامعه است که حتا آخوندی وزير راه و 

نشين   ميليون حاشيه١٨شھرسازی به وجود 
البته به اين جمعيت بايد اضافه .  اعتراف کرد

ی شھرھا زندگی  نمود کسانی را که در محدوده
ھايی که تنھا نام خانه را با  کنند اما در آلونک می

 .خود به ھمراه دارند
مواد غذايی يکی ديگر از نيازھای ضروری توده 

ی دو ساله  کارگر و زحمتکش است که در دوره
روحانی سير صعودی قيمت در اين بخش چندان 

يکی از .  نژاد ندارد ی احمدی تغييری با دوره
ھای آن نيز قيمت نان است که در آذرماه  نمونه

 ۴٠ درصد اما در عمل بيش از ٣٠ به ظاھر ٩٣
امروز کيست که نداند در .  درصد افزايش يافت

اثر افزايش بھای مواد لبنی و گوشت اکثريت 
بزرگی از مردم از تامين آن به قدر نياز ناتوان 
شده و حتا گروھی به طور کلی از آن محروم 

 .اند شده
افزايش کودکان بازمانده از تحصيل نيز مانند 

ی  بسياری از ديگر مصائب اجتماعی، نتيجه
مستقيم گسترش فقر است چرا که گرسنگی و غم 

ھا را به کنجی  ی يک لقمه نان، ديگر غم تھيه
ای و روحانی نه چشم  رانده است و البته که خامنه

دارند و نه گوش تا اين موارد را ببينند و يا حداقل 
 !!!بشنوند

کاھش قدرت خريد توده کارگر و زحمتکش در 
طی دو سال اخير چيزی نيست که بتوان آن را 
پنھان کرد و اين را بھتر از ھر کسی ھمان توده 

داند و احتياج به ھيچ  کارگر و زحمتکش می
ھا  اقتصاددانی نيز ندارند تا اين موضوع را به آن

 .اثبات کند
تواند در اينجا مطرح  اما سوال ديگری که می
اندازی برای بھتر شدن  باشد اين است که آيا چشم

وضعيت اقتصادی و معيشت کارگران و 
زحمتکشان وجود دارد؟ پاسخ اين سوال نيز 

دغدغه دولت جمھوری اس)می .  روشن است
گاه معيشت کارگران و زحمتشکان نبوده  ھيچ
ھای  دغدغه دولت، ھمان دغدغه.  است

٧درصفحه   
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 سازی ، اسم رمز خصوصی"اص�ح نظام س�مت"
 . درمان کارآمد

سيستم بھداشتی و درمانی مناسب و کارآمد، 
ع)وه بر حفظ س)مت جمعيت کشور، نقش 

در .  مھمی نيز در توسعه اقتصادی کشور دارد
 به ١٩داری از قرن  کشورھای پيشرفته سرمايه

لزوم وجود يک سيستم متمرکز و نظارت و 
گذاری دولتی در ابتدا برای مقابله با  سرمايه
ھای واگيردار و ارتقای سطح س)مت  بيماری

سپس مبارزات طبقه کارگر .  عمومی پی برده شد
وجود يک سيستم بھداشتی و درمانی فراگير و 
. ھمگانی را به بخشی از وظايف دولت تبديل کرد

اھميت اين امر در اين کشورھا چنان ريشه دوانده 
ھای نئوليبرالی و  که به رغم پيشبرد سياست

ھا، با وجود رشد بخش  سازی خصوصی
ھا بخش  خصوصی در اين بخش، ھنوز دولت

ھا را، به ويژه  ھای اين سيستم زيادی از ھزينه
 .درآمد، عھده دار ھستند برای اقشار متوسط و کم

، حسن ابوالقاسمی، رئيس ٩٢در شھريور 
: کند دانشگاه علوم پزشکی بھشتی، اعتراف می

ھای  فقط مسئوMن دولت نيستند که از بيمارستان"
کنند بلکه ھر سه قوه از  خصوصی استفاده می

اين انتقاد .  گيرند ھای دولتی بھره نمی بيمارستان
وارد است که چرا مسئوMن از سيستم دولتی 

از آن زمان تاکنون نيز در اين ."  کنند استفاده نمی
 .وضعيت تغييری رخ نداده است

سازی بخش درمان، در زندگی  پس، خصوصی
دار و   مسئوMن رژيم و مسلما اقليت سرمايه

آورد، بلکه  ثروتمند جامعه تغييری به وجود نمی
. اندازد ھا مردم را به مخاطره می زندگی ميليون

چه برای جمھوری اس)می ارزشی ندارد،  اما آن
روست که از  از اين.  س)مت و جان مردم است

ھای دولتی در اين بخش تا حد  سويی از ھزينه
کاھد و آن را به بخش خصوصی  ممکن می

سپارد و از سويی ديگر، سياست  سودجو می
 .کند افزايش جمعيت را پيشه می

اکنون، در ايران، بخش بزرگی از درآمد  ھم
ھای  ناچيز کارگران و زحمتکشان صرف ھزينه

شود تا جايی که  کمرشکن بھداشتی و درمانی می
ھا به زير خط فقر  شماری بر اثر اين ھزينه

ھايی در  شوند؛ بسياری از بيماری پرتاب می
اند، که علم پزشکی امکان درمان آن را  رنج

. دھند دارد؛ بسيارانی جان خود را از دست می
رو که پولی برای درمان در  اين ھمه از آن

در شرايط کنونی، اگر به جای .  دسترس نيست
پليسی و   -ھای نظامی، امنيتی افزايش بودجه

مذھبی، بخش متناسبی از درآمد نفتی صرف 
شد، اگر جلوی  بھداشت و س)مت مردم می

ھای ک)ن چند ميلياردی گرفته  ھا و دزدی غارت
ھا تن از مردم زحمتکش کشور  شد، ميليون می
مند  توانستند به رايگان از خدمات پزشکی بھره می

توانستند به رايگان از سيستم  آنان می.  گردند
. بھداشتی و س)مت و پيشگيری برخوردار شوند

ھای  حق مسلم توده.  و اين حق مسلم آنان است
کارگر و زحمتکشی که توليدکنندگان ثروت 

 . اند جامعه

رئيس انجمن جراحان ايران در ھمان مصاحبه 
"گويد می علت پايين بودن سرانه درمان در : 

ايران به اين خاطر است که دولت نگاه مناسبی به 
تعرفه درمان و سرانه ..  .بخش درمان ندارد
 سال گذشته افزايش پيدا ٣٠درمان بايد طی 

." توجھی شده است کرد که متأسفانه به آن بی می
 ١٣او اولويت درمان در ايران را در رده 

 .نامد می
ای اعتراف  حريرچی در شھريور ماه در مصاحبه

 درصد توليد ٨ /  ۵در کشورھای منطقه :  کند می
کند و  ناخالص ملی به بھداشت اختصاص پيدا می

 درصد نيز از طريق منابع عمومی و دولت ۶٠
/  ٩شود که اين مبالغ در ايران  تامين می  ۶ 

 درصد از سوی ۴٠درصد درآمد ناخالص ملی و 
 آماری که واقعی نيستند، اما در ھمين .دولت است

طبق آمار و ارقام واقعی، .  اند کننده حد نيز نگران
ھای درمان را از جيب   درصد ھزينه٧٠مردم تا 
پردازند و حتا وزير بھداشت در جلسه  خود می

خصوصی مجلس گفته بود که سھم مردم از 
.  درصد است٩٠ھای درمان تا  ھزينه

ھای متعددی نيز از پرتاب شدن ساMنه  گزارش
چند صد ھزار نفر به زير خط فقر بر اثر 

 . ھای درمانی منتشر شده است ھزينه
ی حسن ھاشمی، وزير  در چنين شرايطی، نسخه

بھداشت روحانی، برای درمان سيستم درمانی و 
. است"  سازی خصوصی"بھداشتی بيمار ايران، 

يعنی نسخه نئوليبرالی جمھوری اس)می برای 
! درمان در کشور درمان به ظاھر ھر درد بی

سازی بخش درمان را  حسن ھاشمی خصوصی
می نامد و معتقد "  ھای شجاعانه و سخت تصميم"

"است گری را به بخش  دولت بايد تصدی: 
به اين ترتيب دولت در ."  خصوصی واگذار کند

ھمين اندک "  تصميم شجاعانه"نظر دارد با 
ھای  سھمی را که برای بھداشت و درمان توده

نظام "پردازد، از دوش خود بردارد و  مردم می
کشور را به دست بخش خصوصی "  س)مت

، ھمان "اص)ح. "کند"  اص)ح"بسپارد تا آن را 
 .سازی اسم رمز خصوصی

يک "  سازمان بھداشت جھانی"بنا به تعريف 
سيستم بھداشت و درمان کارآمد به مکانيسم قابل 
اتکای تأمين بودجه، نيروی کار ماھر و 
برخوردار از دستمزد مناسب، اط)عات موثق 

گيری و تسھي)ت  گذاری و تصميم جھت سياست
درمانی و لجستيک مناسب برای ارائه دارو و 

اص)ح نظام "اما سياست .  تکنولوژی نياز دارد
جمھوری اس)می، سپردن س)مت مردم "  س)مت

اش  ای است که تنھا ھدف به تيغ بخش خصوصی
تر  گذاری کسب سود ھر چه بيش از سرمايه

" اص)ح"بدين ترتيب نتيجه اين نوع .  باشد می
ھای درمانی  باMتر رفتن سھم مردم در ھزينه

خواھد بود و نه دستيابی به يک سيستم بھداشت و 

 درصد ۵٠دانم حتی  توجه به نبود بودجه بعيد می
چنين اع)م کرده بود، از  ھم."  آن ھم محقق شود

 ھزار پرسنل در مراکز درمان ۴١٧حدود 
 ھزار ٢٢٠دولتی، دولت قادر است تنھا حقوق 

حقوق پرسنل باقی مانده از .  نفر آنان را بپردازد
سازی تجھيزات  ھا، بھينه بودجه توسعه بيمارستان

پس بودجه افزايش .  شود پزشکی تأمين می
محسوسی نيافته و حقوق تقريبا نيمی از پرسنل 

ھا و تجھيزات  ھم از بودجه توسعه بيمارستان
 .٩٢اين از سال . شود پزشکی تأمين می

در شھريور سال گذشته، رئيس نخستين کنگره 
تخصصی ساخت بيمارستان و مديريت منابع و 

 درصد ۵٠ تا ۴٠تجھيزات اع)م کرده بود 
اند و افزوده بود،  ھای کشور فرسوده بيمارستان
ھای طی  ترين حالت اين بيمارستان بينانه در خوش

اين از .   سال آينده تکميل خواھند شد١۵ تا ١٠
 .٩٣سال 

، آقاجانی، معاون وزارت ٩۴در شھريور ماه 
 ھزار تخت بيمارستانی ٨٠بھداشت، اع)م کرد، 

 ھزار تخت ٣٠در کشور موجود است که تاکنون 
 ھزار اتاق عمل ھم در ٢اند و  نوسازی شده

وی افزوده بود، با توجه .  دستور کار قرار دارند
به اين که برای ھر ھزار نفر يک و نيم تخت 

 ھزار تخت ديگر کمبود ٨٠وجود دارد، حدود 
وجود دارد که البته با توجه به اين که دولت 

 ھزار تخت بيمارستانی به مجموعه ٢ساMنه تنھا 
 سال ۴٠کند اين کمبود  ھای کشور اضافه می تخت

ايرج حريرچی، معاون .  بعد برطرف خواھد شد
وضعيت "وزير بھداشت نيز در شھريور ماه، از 

ھای بھداشت و درمان کشور  نامناسب زيرساخت
 درصدی کل بودجه ٣و از افزايش "  در منطقه

، ٩٣ نسبت به سال ٩۴وزارت بھداشت در سال 
/  ۵در برابر تورم  با .   درصدی سخن گفت١٣ 

توان  پذيرش ارقام و آمار در ھمين حد نيز، می
دريافت که وضعيت درمان و بھداشت مردم در 

تر نيز   نه تنھا بھبود نيافته بلکه وخيم٩۴سال 
 .گشته است

شاھدی ديگر بر وخامت وضعيت س)مت مردم، 
سرانه درمان .  سرانه درمان در ايران است

است که از سوی دولت برای درمان ھر  پولی
در مرداد ماه .  شود ايرانی در نظر گرفته می

امسال بود که رئيس انجمن جراحان ايران، سرانه 
خواند و اع)م "  آور شرم"درمان ھر ايرانی را 

تقريبا معادل ( دMر ۴کرد سرانه درمان در ايران 
است در حالی که در )   ھزار تومان١٣

 ھزار دMر و در کانادا ٩کشورھايی مثل ترکيه 
کند سرانه  و اع)م می.   ھزار دMر است١٣

توجھی قرار   سال گذشته مورد بی٣٠درمان در 
 ١گرفته و حداقل سرانه برای ھر ايرانی بايد به 

 ۴٠٠در حدود ( ھزار تومان ٣٠٠ميليون و 
.  برابر١٠٠افزايش يابد، يعنی حداقل )  دMر

١از صفحه   

رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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۵از صفحه   

از کدامين موفقيت 
 گويند؟ اقتصادی سخن می

گير شد، به  دارد و چنانچه بحران فرا خود نگه
 .ھا از موجوديت رژيم دفاع کند اتکای آن

واقعيت قضيه ھم در اين است که گرچه 
اند با  روحانی و ائت)ف طرفدار او توانسته

ای رژيم را از اين مخمصه  حل نزاع ھسته
ای برای  نجات دھند، اما سياست و برنامه

. ھای داخلی ندارند حل تضادھا و بحران
بالعکس تشديد تضادھا يکی از نتايج 

 .ھا خواھد بود ھای آن سياست
سياست اقتصادی روحانی، ھمان سياست 

خورده گذشته رژيم است که بحران  شکست
ادامه .  اقتصادی را پيوسته تشديد کرده است

اين سياست، وضعيت مادی و معيشتی 
. سازد تر می کارگران را نه بھبود، بلکه وخيم

. بيکاری نه کاھش، بلکه افزايش خواھد يافت
گسترش فقر و عواقب اجتماعی آن نتيجه 
. ناگزير سياست روحانی خواھد بود

المللی که اساساً در  ھای بين گذاری سرمايه
ھای نفت، گاز و پتروشيمی صورت  رشته

داران را  خواھد گرفت، جيب دولت و سرمايه
پر خواھد کرد و نه بھبود شرايط زندگی توده 

نتيجتاً تضاد کارگران و زحمتکشان با .  مردم
داران تشديد و دامنه  دولت و سرمايه

 .تر خواھد شد مبارزات وسيع
تواند به  خواھد و نه می کابينه روحانی نه می

خواھانه و دمکراتيک عموم  مطالبات آزادی
حداکثر آن چيزی .  ھای مردم پاسخ دھد توده

که خواستار آن است، تخفيف فضای اختناق 
ھای  ای است که گروه و امنيتی، به درجه

طلب رژيم بتوانند آزادانه  موسوم به اص)ح
فعاليت کنند و از اين بابت نيز مطالبات مردم 
تحقق نخواھد يافت و مبارزات برای کسب 

 .ھا تشديد خواھد شد آزادی
در شرايطی که اخت)فات درونی ھيئت 
  حاکمه در جھت يک شکاف عميق پيش

ھای کارگر و  رود، مبارزات توده می
تواند امکان بيشتری برای  زحمتکش می

بروز و گسترش پيدا کند، از درون اين 
شکاف فوران کند و بحران سياسی درون 
حکومت را به يک بحران سياسی سرتاسری 

که اين بحران فرانرسد و  تا وقتی.  تبديل نمايد
جمھوری اس)می به حيات خود ادامه دھد، 
نه بھبودی در وضعيت مردم رخ خواھد داد، 

. ھا تحقق خواھد يافت نه مطالبات اصلی آن
حلی برای  ھيچ جناحی از طبقه حاکم، راه

گشای  ھای موجود ندارد و مشکل بحران
که  تا وقتی.  معض)ت مردم ايران نخواھد بود

ھای  اوضاع بر اين منوال است،  بحران
ھا نيز ھمواره  درونی رژيم و منازعات جناح

تنھا راه برای پايان دادن به .  باقی خواھد ماند
ھای موجود، سرنگونی  تمام تضادھا و بحران

ای  اين وظيفه.  تمام نظم موجود خواھد بود
 .است در برابر کارگران و زحمتکشان ايران

 

ای به بھبود  اين واقعيتی است که توافق ھسته
ھای  مناسبات جمھوری اس)می با قدرت

ھا به اشکال  جھانی انجاميده و اين قدرت
مختلف در حال تقويت ائت)فی ھستند که 
. اکنون قدرت اجرايی را در دست دارد

المللی که قرار است  ھای بين گذاری سرمايه
در ايران صورت بگيرد، موقعيت و منافع 
اقتصادی و سياسی اين جناح را تقويت 

اگر قرار است، درآمد دولت از .  خواھد کرد
نفت افزايش يابد، منافع آن نصيب اين جناح 

کابينه روحانی در ت)ش است از .  خواھد شد
خورده تعرضی رژيم که  سياست شکست

ای آن را در سوريه، يمن، بحرين و  نمونه
بينيم، در خدمت تقويت موقعيت  عراق می

ای خود، از طريق بھبود مناسبات با  منطقه
 .برداری کند ای، بھره ھای منطقه قدرت

گرا و  ھای جناح اصول با شکست سياست
ھای جھانی، اکثريت  بھبود مناسبات با قدرت

دار ايران، پشتيبان روحانی و  طبقه سرمايه
بدون دليل نيست که حتی .  کابينه او ھستند

گرا، به  بخشی از جناح موسوم به اصول
رھبری رئيس مجلس، مستقيم و غيرمستقيم 

 .کنند از کابينه روحانی حمايت می
بنابراين با توجه به مجموع اوضاع داخلی و 

رغم مقاومت جناح  خارجی رژيم، به
ھايی از ھيئت  گرا، شرايط به نفع گروه اصول

ھا را  حاکمه است که اکنون روحانی آن
اما اين بدان معنا نيست که .  کند نمايندگی می
ھای اصلی  سادگی بتواند ارگان اين جناح به

قدرت را تسخير و به جناح مسلط ھيئت 
جناح رقيب که منافع .  حاکمه تبديل گردد

ای دارد،  م)حظه اقتصادی و سياسی قابل
ھا و نھادھای اقتدار دستگاه  عجالتاً ارگان

دولتی، نيروھای نظامی، پليس، دستگاه 
ترين نھادھای سياسی  قضائی، اصلی

يافته  ھای سازمان گيرنده، شبکه تصميم
ھای قدرتمند دستگاه  مذھبی، ازجمله بخش

رشته نھادھا و  روحانيت را به ھمراه يک
مؤسسات رنگارنگ وابسته به خود را در 

کوشد به  ھا می اختيار دارد و به اتکای آن
مقاومت ادامه دھد و موقعيت و منافع 

در .  اقتصادی و سياسی خود را حفظ کند
اينجاست که ھر ت)ش ائت)ف تحت رھبری 
روحانی برای پيشروی و فتح سنگرھای 
جديد در درون دستگاه دولتی، با مقاومت 
شديدتر جناح رقيب مواجه خواھد شد که 

بری از مجلس  محدود به نزاع بر سر سھم
ھا و  حال با تنش نخواھد ماند و درعين

 .ت)طمات درونی پردامنه، ھمراه خواھد بود
داند روحانی قادر  که می  ازآنجايی اين جناح

شمار رژيم  ھای بی نيست معض)ت و بحران
ھای جدی در پيش خواھد  را حل کند و بحران

داشت، ت)ش خواھد کرد که ھمچنان 
ھای اصلی قدرت دولتی را در دست  ارگان

 ھزار ميليارد تومان ۴٨/  ٨ با ٩۴بودجه سال 
جھانگيری معاون اول .  کسری روبرو است

 را از نظر بودجه يکی از ٩۴روحانی نيز سال 
ھای پس از به قدرت رسيدن حکومت  بدترين سال

با اين آمارھا براستی روحانی به .  اس)می دانست
 کند؟ چه چيزی افتخار می

ھا در  گونه که به برخی از آن ھا ھمان تمامی نشانه
اين مقاله اشاره شد، حاکی از تشديد رکود بوده و 

تر شدن  انداز نيز تنھا وخيم با اين روند در چشم
ھم اکنون .  اوضاع اقتصادی قابل تصور است

 دMر در ھر بشکه رسيده و ۴٠بھای نفت به زير 
شود که اين وضعيت حداقل تا پايان  بينی می پيش

 .سال جاری ادامه يابد
در يک ک)م، در حالی که کابينه روحانی به نيمه 
راه خود رسيده ھيچ يک از شعارھای او بويژه 
در رابطه با بھبود معيشت مردم تحقق نيافته است 

اندازی نيز برای بھبود معيشت  و ھيچ چشم
علت آن نيز .  کارگران و زحمتکشان وجود ندارد

ھای اع)م شده و  در تمام برنامه.  روشن است
عمل شده دولت روحانی جای يک چيز خالی 

بھبود معيشت کارگران و زحمتکشان و به :  است
شود، حفظ حکومت  چيزی که اھميت داده می

ھای سرکوب،  اس)می، ھزينه برای حفظ دستگاه
ای و از  ھای منطقه طلبی دينی، بوروکراسی، جاه

از ھمين .  داران است تر منافع سرمايه ھمه مھم
روست که مقامات کابينه روحانی حتا زمانی که 
به وضعيت وخيم اقتصادی و معيشتی مردم اشاره 

کنند در آخر راه حل را در گسترش  می
. کنند داری و خصوصی سازی اع)م می سرمايه

اما نتايج خصوصی سازی در ھمه جا آشکار 
برای نمونه ھر گاه که خصوصی سازی به .  است

آموزش و پرورش و بھداشت و درمان رسيد 
تعداد بيشتری از کارگران و زحمتکشان از آن 

 .خدمات محروم شدند
ھر چه !  خواھند بگويند مقامات دولتی ھر چه می

ھای مردم  توده!  خواھند به به و چه چه کنند می
ھا به  تر از آن ھای اقتصادی را واقعی اما واقعيت
آورند چرا که روزمره با آن واقعيات  زبان می

و اين مردم بايد بدانند که تنھا راه .  کنند زندگی می
برای گريز از وضعيت وخيم اقتصادی و 
معيشتی، سرنگونی جمھوری اس)می و پايان 

 .داری است دادن به سلطه مناسبات سرمايه
 
 

٢از صفحه   

 ناگزيری شکاف درونی عميق ھيئت حاکمه 

 زنده باد 
 سوسياليسم 



 ٨ ٧٠٠ شماره  ٩۴نيمه اول شھريور     ٨

 پناھندگی، حقی که ھمواره بايد از آن دفاع شود

که آنان را موج وار در مسير مھاجرت به 
در .  کشورھای اروپايی سوق می دھد

وضعيت موجود و با موج فزاينده ای که به 
راه افتاده است، بسيار طبيعی ست که ھيچ 
قانون ضد پناھندگی و ايجاد محدويت ھای 
شديد پليسی در مرزھای زمينی و دريايی نيز 
تاکنون قادر نشده است در مقابل اين سيل 

ميليون ھا .  فزاينده پناھندگی مانع ايجاد کند
انسانی که توسط تھاجمات امپرياليستی و 
ارتجاع منطقه و گروه ھای اس)مگرا خانه و 
کاشانه خود را از دست داده اند، حق خود 
می دانند تا با استفاده از کنوانسيون جھانی 
حق پناھندگان، برای ادامه حيات به سرزمين 

 . ھای امن تری پناه ببرند
پوشيده نيست وقتی کشورھای سرمايه داری 
و امپرياليستی برای رھايی از بحران 
سرمايه داری به جنگ و تھاجمات نظامی 
متوسل می شوند، وقتی برای سرکوب 
نيروھای مترقی و کمونيست، دول ارتجاعی 
منطقه را تقويت می کنند، مذھب را بال و پر 
می دھند، اولين تبعات اينگونه اقدامات 
تجاوزکارانه شکل گيری ھمين ھارترين 

و .  گروه ھای اس)مگرا در منطقه است
طبيعتا تبعات بعدی اينگونه تجاوزات، کشتار 
و ستمگری ھای اعمال شده بر توده ھای 
منطقه، ھمان وضعيتی است که اينک به 
صورت بحران فزاينده پناھندگی گريبان دول 

بحرانی که .  سرمايه داری را گرفته است
چندی ست با ظھور داعشيان در قلب 
کشورھای اروپايی و انجام عمليات 
تروريستی و به خطر افتادن امنيت داخلی 
کشورھای اروپايی، می رود تا دامنه آن 

بحرانی که .  ابعاد وسيعتری به خود گيرد
دول اروپايی و نيروھای راستگرای ضد 
پناھجويی صرفا با تمسک جستن به عمليات 
تروريستی ھارترين نيروھای اس)می نمی 
توانند راه ورود پناھندگی و پناھجويی را بر 

 .ميليون ھا مردم فقير و جنگزده سد کنند
چرا که طبق کنوانسيون جھانی مربوط به 

 ١٢٠وضع پناھندگان که تا کنون بيش از 
کشور آن را امضاء کرده اند و نسبت به 
اجرای مفاد آن متعھد شده اند، کليه افرادی 

نژاد، مذھب، "که در کشور خود به دليل 
مليت، تعلق به يک گروه اجتماعی معين و 

تحت ستم و پيگرد ھستند، حق " عقايد سياسی
دارند جھت ادامه زندگی وارد کشور ديگری 

کليه حقوق بشری "شوند و بدون تبعيض، از 
ھمانند شھروندان آن "  و آزادی ھای سياسی

حال با توجه به .  کشور برخوردار گردند
گسترش جنگ، ناامنی، کشتار و در يک 
ک)م بحرانی که کشورھای امپرياليستی در 

طبق گفته کميساريای عالی پناھندگان .  است
 تاکنون ٢٠١۵سازمان ملل، از آغاز سال 

 ھزار پناھجو در ھنگام ت)ش ٢بيش از 
برای عبور از دريا جھت ورود به 
کشورھای اروپايی جان خود را از دست 

در اين ميان، خبر مرگ صدھا   .  اند داده
انسان مھاجر و پناھجو طی روزھای اخير، 
آنچنان دردناک و غم انگيز بوده است که حتا 
بان کی مون و سازمان ملل متحد نيز نسبت 

بان کی مون، .  به آن واکنش نشان داده اند
مرگ صدھا پناھجو در روزھای اخير را 

او از .  خواند"  ھولناک و مايه دل شکستگی"
ھمه کشورھا خواست به قوانين بين المللی 
در مورد درخواست پناھجويی احترام 

صورت وجود ترس "بگذارند و مردم را در 
از ظلم و سرکوب، وادار به بازگشت به 

اين نه .  جاھايی که از آن گريخته اند، نکنند
فقط مسئله قوانين بين المللی، بلکه يک 

 "وظيفه انسانی است
ترديدی نيست که موضوع پناھندگی، 
گسترش ابعاد و تبعات ناشی از سيل فزاينده 
مھاجرت از مناطق جنگزده ھم اينک به يک 
بحران برای نظام سرمايه داری تبديل شده 

بحرانی که با تھاجم نظامی و سياسی .  است
دول امپرياليستی به کشورھای خاورميانه و 
شمال آفريقا شروع و در ادامه با شکل گيری 
جريانات فوق ارتجاعی ھمانند طالبان، 
القائده، بوکوحرام، النصرت و داعش تکميل 

بحرانی که تا کنون زندگی ميليون ھا .  شد
. انسان را به کام فقر و تباھی کشانيده است

ھمان انسان ھايی که گروه گروه از زن و 
مرد و کودک و جوان گرفته، خود را به آب 
و آتش می زنند تا از وضعيتی که ھمين 
کشورھای سرمايه داری و دول امپرياليستی 

اما .  برايشان ايجاد کرده اند، رھايی يابند
دريغ و درد که به جای رسيدن به ساحل 
امن، دسته دسته در فضای بسته کاميون ھا 
خفه می شوند، در انبار کشتی ھای بارکشی 
جان می بازند و گروه گروه ھمراه با قايق 
. ھای شناور به قعر دريا فرو می روند

بحرانی که دول اروپايی را به تکاپو واداشته 
تا با تشکيل جلسات اضطراری راه گريزی 

اما ھمانگونه که .  برای اين بحران پيدا کنند
می بينيم، پايانی بر آن نيست و اين قصه پر 

 . درد ھمچنان ادامه دارد
آنچه ھم اکنون توده ھای ميليونی کشورھای 
جنگ زده بدان گرفتا شده اند، تنھا قرار 
گرفتن آنان در جنگ و کشتار و يا تھديد 
تجاوزات نيروھای طالبان و بوکوحرام و 

فراتر از کشتار، فقر و .  داعشيان نيست
بيخانمانی و آوارگی ميليون ھا انسان است 

١٠از صفحه  منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد کرده  
اند، کمتر کسی را می توان در اين مناطق 
بحران زده يافت که در شمول حداقل يکی از 
موارد پنجگانه حق پناھندگی قرار نداشته 

بنابراين حق پناھندگی، حقی است که .  باشند
ھر انسانی مستثنا از رنگ، نژاد، مذھب، 
مليت و عقايد سياسی می بايست از آن 

در اين ميان ترديدی نيست .  برخوردار باشند
که وجود عناصری از قماش داعشيان و  يا 
ھر نيروی تروريست ديگری در ميان سيل 
انبوه پناھجويان، ھرگز نمی تواند مجوزی 
برای  حذف صورت مسئله دفاع از حق 

مسئله پناھجويی و پناھندگی، .  پناھندگی باشد
حقی است که ھمواره و در ھر شرايطی بايد 

راه جلوگيری از نفوذ .  از آن دفاع کرد
داعشيان در صفوف پناھجويان، سيم خاردار 

راه بستن نفوذ .  کشيدن به دور کشورھا نيست
بوکوحرام، طالبان، القائده و داعشيان، خاتمه 
دادن به تجاوزات امپرياليستی در منطقه، 
قطع ھر گونه حمايت از مذھب و دول 

 . ارتجاعی منطقه است
 

جمھوری اس�می و 
 بحرانی به نام زندان

 
در دنيا کمتر نظام سياسی را می توان يافت 
که ھمانند جمھوری اس)می، ساختار، 
مناسبات و شيوه حکومتی اش با مقوله ای به 

بحران از جمله .  نام بحران تنيده شده باشد
واژه ھايی است که با ماھيت و تار و پود 
نظام سياسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی 

به عبارتی، نظام .  اين رژيم در آميخته است
" بحران"سياسی حاکم بر ايران، نظام 

اقتصادی -جدای از بحران سياسی.  ھاست
موجود در کشور که سال ھا است گريبان 
اين رژيم را گرفته است، در ھر مقوله 
ديگری ھم که وارد شويم، می بينيم 
معض)ت موجود در آن پديده معين، از حد 
متعارف و استاندارد گذشته و ابعاد بحرانی 

 . به خود گرفته است
به آمار بيکاران موجود در جامعه نگاه کنيد، 
آيا نامی بجز بحران بيکاری بر آن می توان 

معضل ازدواج و ط)ق نيز دست .  نھاد؟
سن فحشا به .  کمی از بحران بيکاری ندارد

 سال رسيده است، اگر وضعيت موجود، ١٢
بحران فحشا در جامعه نيست، پس چيست؟ 
. اعتياد، که ديگر نياز به ھيچ توضيح ندارد

مقوله ای که از مرز بحران ھم گذشته و 
کمتر کسی از مسئوMن نظام را می توان 
يافت که روزانه در مورد بحران اعتياد و 

اگرچه .  روند روبه افزايش آن ھشدار ندھد
سرمنشأ تمام اين بحران ھا و انواع 
ناھنجاری ھای اجتماعی، نظام سرمايه 

ست، اما تحت حاکميت رژيم ارتجاعی   داری

٩درصفحه   



 ٩ ٧٠٠ شماره  ٩۴نيمه اول شھريور     ٩
٨از صفحه   

 جمھوری اس�می و 
 بحرانی به نام زندان

به راستی مسبب اين بيماری .  نيزخواھد رفت
 و انحطاط حاکم بر جامعه کيست؟ 

وقتی بيکاری در جامعه بيداد می کند و در 
ھمان حال دسترسی به مواد مخدر از تھيه 
نان شب ھم آسانتر است، وقتی سن ازدواج 
روز بروز باMتر می رود ، وقتی پديده 
کودکان خيابانی ابعاد ميليونی به خود می 
گيرد و در ھمان حال راه خريد و فروش 
مواد مخدر به مدارس ھم رسيده باشد، وقتی 
در سايه جمھوری اس)می دزدی، 
ک)ھبرداری و اخت)س به کلی قبح اش در 
جامعه ريخته باشد، آيا غير از اين است که 
دولت و نظام سياسی حاکم بر ايران مسبب 
ھمه ويرانی ھا و بيماری موجود در جامعه 

 است؟ 
اصوM زندان و ترکيب زندانيان ھر کشور 
رابطه تنگاتنگی با ماھيت نظام سياسی حاکم 

به عبارتی زندان آئينه تام .  بر آن جامعه دارد
و تمام يک جامعه است و به روشنی 
وضعيت اجتماعی و سياسی آن جامعه را 

 ھزار نفر ۶٠٠ساMنه وقتی   .بازتاب می دھد
پايشان به زندان کشيده می شود، وقتی ھم 

 ھزار زندانی در زندان ھای ٢٠٠اکنون 
، آنھم جمھوری اس)می بسر می برند

 درصد آنان با مواد مخدر و ٧٠زندانيانی که 
موجود   اعتياد سر و کار داشته اند، وضعيت

نه تنھا بيماری و بحران ھای اجتماعی 
جامعه را بازتاب می دھد، بلکه اضمح)ل و 
ويرانی بخش بزرگی از جامعه را نيز به 

 . نمايش می گذارد
نظر به سيستم قضايی حاکم بر جمھوری 
اس)می و عدم حمايت دولت از خانواده ھای 
زندانيان، چه بسا با ورود ھر زندانی به 
زندان، ابتدا به ساکن يک خانواده از تامين 
معاش و ادامه زندگی باز مانَد و در ثانی با 
تداوم اين وضعيت، پای افراد ديگری از 
اعضای ھمان خانواده به اعتياد و خريد و 

سيکل معيوبی .  فروش مواد مخدر باز شود
که در تداوم خود پای تعداد بيشتری را به 

در حالی که اين وضعيت .  زندان باز می کند
در کشورھای پيشرفته و با سيستم قضايی 

در .  نسبتا مناسب کام) متفاوت است
کشورھای سرمايه داری پيشرفته اوM تعداد 
آمار زندانيان ھر زندان به ندرت از تعداد 
ظرفيت رسمی ثبت شده برای آن زندان 
افزايش خواھد يافت و از طرف ديگر، با 
ورود يک فرد به زندان، خانواده او به لحاظ 

 . اقتصادی و معاش زندگی تامين می شود
در ھمين رابطه مظفر الوندی مشاور وزير 
دادگستری جمھوری اس)می در گفتگو با 
تسنيم از تجربه سفر خود به ژاپن و مقايسه 
سيستم قضايی و زندان ھای آن کشور با 
جمھوری اس)می ياد کرده و به نقل از 

ما در : "می گويد"  فوچو"رئيس زندان شھر 
اينجا يک سيستم رفاھی داريم که ھرکسی به 
مرحله اجرای مجازات رسيد،  به طور 
خودکار بعد از صدور حکم، سيستم 

برای خانواده )  ژاپن(رفاھی ما  حمايتی
اندازی می شود، بدون اينکه کسی  زندانی راه

به )  حقوق(ميزان پرداختی .  کاری انجام دھد
خانواده زندانی از حدی که قبل از زندانی 

آيد و آن حقوق را به  تر نمی شدن بود پايين
حال اين ".  کنيم خانواده زندانی پرداخت می

وضعيت را مقايسه کنيد با شرايط زندان ھای 
 . جمھوری اس)می

در واقع از آنجايی که زندان ھای ھر کشور 
نمادی از وضعيت اجتماعی آن جامعه در 
بيرون از زندان است، خريد و فروش و تھيه 
مواد در زندان ھای جمھوری اس)می نيز 
آسانتر از بيرون صورت می گيرد، زد و بند 
و رشوه خواری با رئيس زندان و زندان 
بانان راحت تر از دم و دستگاه بيرون است 
و مھمتر اينکه سرکوب و اعمال خشونت نيز 

در .  ھمواره در زندان شديدتر از جامعه است
چنين وضعيتی، فرد زندانی آلوده به مواد 
مخدر بعد از گذران دوران حبس، نه تنھا 
بھبودی در وضعيت زندگی اش پيش نمی 
آيد، بلکه به اعتراف مسئوMن زندان و ديگر 

زندانی زمانی که در "  مقامات قضايی، 
خواند، ورزش  زندان است، نماز صبح می

کند و  کند، تحصيل می کند، عبادت می می
گيرد اما به محض اينکه از در  ليسانس می

ريزد و  شود دوباره بھم می زندان خارج می
 ."  تواند آن روند را ادامه دھد نمی

البته برای سيستم قضايی جمھوری اس)می و 
مسئوMن زندان ھا، ھمين که زندانی، نماز 
صبح بخواند و از عبادت باز نماند مايه 
خرسندی است و اينکه چرا زندانی بعد از 
آزادی دوباره بھم می ريزد و به ھمان 
وضعيت قبلی باز می گردد،  ھمواره در حد 

چرا که .  يک غر و لند برايشان باقی می ماند
اگر بخواھند به ريشه ھای اجتماعی، سياسی 
و اقتصادی اين بيماری ورود کنند، بايد پيش 
از ھر چيز خود، سيستم قضايی و مجموعه 
نظام سياسی حاکم بر جامعه را درھم 

امری که محال است و اين تنھا توده .  بشکنند
ھای مردم ايران ھستند که با درھم شکستن 
سيستم موجود و برپايی نظام شورايی بر 
ويرانه ھای جمھوری اس)می می توانند 
نقطه پايانی بر بحران زندان و ديگر بحران 

 . ھای اجتماعی جامعه بگذارند
 

جمھوری اس)می، اين بحران ھا و 
ناھنجاری ھا، فوق العاده افزايش يافته و به 

 .مرحله حادی رسيده است
در کنار مجموعه بحران ھای فوق، ھم اينک 
جمھوری اس)می با بحران زندان نيز مواجه 

نه اينکه بحران فوق، تازه پديد آمده .  است
باشد، اين بحران نيز ھمانند ديگر بحران 
ھای موجود ريشه در ماھيت ساختاری و 
حکومتی نظام دينی و سرمايه داری حاکم بر 

معضلی که به لحاظ آمار .  ايران دارد
زندانی، ظرفيت زندان ھا و چگونگی 
نگھداری زندانيان طی سال ھای گذشته 
بيشتر سر باز کرد و اکنون از طرف پاره 
ای از مسئوMن قضايی جمھوری اس)می 
نسبت به روند زندان، تعداد زندانيان و 
. افزايش روبه رشد آن ھشدار داده می شود

اين ھشدار که از چند سال پيش با بيان وجود 
 ھزار زندانی در زندان ھای ايران ٢٠٠

شروع شد، ھم اينک با گفتن اينکه ساMنه 
 ھزار نفر وارد زندان ھای جمھوری ۶٠٠

اس)می می شوند، ابعاد وسيعتری به خود 
 .گرفته است

در ھمين رابطه، مظفر الوندی، مديرکل 
پيشين زندان ھای استان گي)ن، مشاور اسبق 

ھا و مشاور فعلی وزير  رئيس سازمان زندان
وگويی با  دادگستری اخيرا در گفت

ساMنه "خبرگزاری تسنيم با اع)م اينکه 
می شوند، "   ھزار نفر وارد زندان۶٠٠

ضمن دادن ھشدار نسبت به روند موجود 
":گفت ھای ما شايد ھمين ظرفيت  زندان 

اسمی آنھا آنقدر نيست که اMن در آنھا 
زندانی حضور دارد، شايد واقعا يک سوم 

ھا، ظرفيت استاندارد  ظرفيت فعلی زندان
باشد، در حالی که شايد دو برابر زندانی 

 ".داشته باشند
 ۶٠٠ساMنه "آنچه مسلم است، بيان ورود  

 ٢٠٠و حتا وجود "   ھزار نفر به زندان
ھزار زندانی در زندان ھای جمھوری 

البته فقط بيانگر وجود يک چنين اس)می 
بيان چنين ارقامی .  بحرانی در جامعه نيست

قبل از ھر چيز، نقاب از چھره جامعه ای 
جامعه ای با چنين ابعادی .  بيمار بر می دارد

از زندان و زندانی، آنھم زندانيانی که به گفته 
 درصد ٧٠مشاور وزير دادگستری، پرونده 

شان در ارتباط با اعتياد و مواد مخدر است،  
بی ھيچ شبھه ای يک جامعه ی بيمار و 

جامعه ای که تحت حاکميت .  منحط است
جمھوری اس)می به انحطاط کشيده شده و با 
ادامه روند موجود و مناسبات اجتماعی حاکم 
بر جامعه روز به روز رو به اضمح)ل 



 ٧٠٠ شماره  ٩۴نيمه اول شھريور     ١٠

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

١٠ 

٨درصفحه   

 پناھندگی، حقی که ھمواره بايد از آن دفاع شود

 پناھجوی خارجی در يک ٧١کشف اجساد 
کاميون توسط پليس اتريش، پيدا شدن جسد 

 نفر در انبار کشتی حامل ۵٠نزديک به 
 پناھجويان در سواحل ليبی توسط گارد ساحلی

 ٢٠٠ايتاليا و نيز غرق شدن دو قايق حامل 
پناھجوی ديگر که از غرب طرابلس به سوی 
ايتاليا در حرکت بود، از جمله خبرھايی ھستند که 
فقط طی روزھای پايانی ماه اوت بازتاب رسانه 

پناھجويانی که برای رھايی از .  ای يافته اند
چنگال فقر، بی خانمانی و ويرانی حاصل از 
جنگ و کشتار، سرنوشت خود، خانواده و 
فرزندان خردسال شان را به دست قاچاقچيان و 
ت)طم امواج دريا می سپارند، تا شايد روزنه ای 
برای ورود به يکی از کشورھای اروپايی 

پناھجويانی که طی سال .  برايشان گشوده شود
ھای اخير موج وار از سوريه، ليبی، افغانستان و 
عراق فرار می کنند، خود را به آب و آتش می 
زنند و اما، پيش از آنکه به ساحل امنی برسند، به 

با گسترش جنگ و .  کام مرگ فرو می روند
ناامنی در خاورميانه و شمال آفريقا نه تنھا موج 

فزاينده مھاجرت از مناطق بحران زده ھمچنان 
ادامه دارد، بلکه بر تعداد آمار پناھجويانی که به 
دليل ناامنی مسير به کام مرگ فرو می روند، 

  . روز به روز افزون تر ھم می شود
گزارش نھادھای بين المللی حاکی از آن  است که 

ھا ھزار مھاجر و  دست کم طی ماه ھای اخير صد
پناھجو از مناطق بحران زده دنيا به ويژه در 
خاورميانه و آفريقا سعی کرده اند خود را به 

تا جايی که تنھا در .  کشورھای اروپايی برسانند
 ھزار متقاضی پناھندگی ١٠٧ماه گذشته بيش از 

وارد اروپا شده اند، که اين رقم در تاريخ 
ع)وه بر .  پناھندگی يک رکورد به حساب می آيد

اين، روزنامه فرانسوی فيگارو طی گزارشی از 
 ھزار پناھجو به اروپا طی ماه ٣۴٠ثبت ورود 

 خبر داده است، که ٢٠١۵ھای ژانويه تا ژوئيه 
 .  درصد افزايش است١٧۵اين به معنای 

ترديدی نيست که ادامه جنگ داخلی در سوريه و 
ھا در ليبی، عراق، افغانستان و ديگر  ناآرامی

کشورھای منطقه موج پناھجويی را تشديد کرده 

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: پوlريزاسيون -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

ھای  نامnه          ))))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
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به شÅمÅاره حسÅاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÅمÅراه 

ھÅÅای  کÅÅد مÅÅورد نÅÅظÅÅر بÅÅه يÅÅکÅÅی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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