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 2 ۱۳۹۴تير  ۱۹ انترناسيونال 

تير فراخوان بـه     ٣١ معلمان براي روز 
تجمع در مقابـل مـجـلـس اسـالمـي           

تير اسماعيل عـبـدي    ٦ داده اند. روز  
دبير کانون صنفـي مـعـلـمـان کـه بـه              
دادستـانـي اويـن احضـار شـده بـود،               
دستگـيـر گـرديـد. بـا بـازداشـت وي                 
معلماني که از تهران و شهرستانهـاي   
وي را همراهي کرده بودند، در مقابل 
اوين تجمعي اعتراضي برپا کردنـد و    
ـيـم،                با شعار مـا هـمـه عـبـدي هسـت
خواستار آزاديش شدند. بعد از آن نيز  
اعالم داشتند که اگر بازداشت عبدي 
ادامه يابد با جـمـعـي بـزرگـتـر آنـجـا             
خواهـنـد بـود. اکـنـون مـعـلـمـان بـا                    

ـيـر در        ٣١ فراخوان به تجمع در روز  ت
مقابل مجلس در اعتراض بـه ادامـه     
بازداشت عبدي و بـا خـواسـت آزادي        
وي و همه معلمان زنـدانـي بـا جـمـع            
بزرگترشان، پيگـيـر خـواسـتـهـايشـان          

 هستند.  
به اين ترتيب اعـتـراضـات مـعـلـمـان          
وارد فـاز جـديـدي شـده اسـت. آنـهـا                 
همچنان قدرتمند ايسـتـاده و حـق و            
ــد.             حــقــوقشــان را طــلــب مــيــکــنــن
اعتراضات معلـمـان تـا هـمـيـن جـا              
درسهاي آموزنده اي براي کـارگـران و     

 کل جامعه دارد. 
بدنبال اعتراضات رو به رشد معلمـان  
در چند ماه اخير است که حـکـومـت      
اسالمي همانند هميشه ميکوشد که 
بــا تــوســل بــه تــهــديــد و ســرکــوب               
مــبــارزات آنــان را عــقــب بــزنــد. و               
معلمان قاطعانه ايستاده اند و اجـازه    

نميدهند که اين اتفاق باز هم  تـکـرار     
شود. عکس العمل به موقع آنـان در     
قبـال احضـار اسـمـاعـيـل عـبـدي و                 
هـمــراهـي وي در هــنــگـامــيــکـه بــه             
دادســراي اويــن مــراجــعــه مــيــکــرد          
اقدامي بسيار هوشيارانه و تاکتيکي 
است که بايد در همه موارد احضارها 
و دســتــگــيــري فــعــالــيــن و رهــبــران           
کارگري و اعتراضات مردم، از سـوي  
ـتـه شـود.           کارگران و مردم بکـار گـرف
معلمان با اين کار و اولتيماتـومشـان   
به اينکه با جمع بزرگتري در مـقـابـل      
اوين خـواهـنـد بـود در واقـع اعـالم                 
داشتند که اجـازه نـمـيـدهـنـد کـه بـا               
دستگيري و فشار بـر روي مـعـلـمـان          
معترض، اعتراضات آنان عـقـب زده     
شــود و بــر خــواســتــهــايشــان مصــر           
هستند. معلمان با اعتراضات خـود     
ـيـم،            و با شعار ما همه عـبـدي هسـت
صـف مـتــحــد خــود را بــه نـمــايــش              

 گذاشته اند. 
اعتراضات معلـمـان در حـمـايـت از            
اسماعيل عبـدي و عـکـس الـعـمـل             
اعتراضي متحدانـه شـان، درسـهـاي         
آموزنده اي براي همه کارگـران و کـل       

 جامعه دارد. بايد آنرا آموخت.
جدا از خواست آزادي فوري اسماعيل 
عبـدي و ديـگـر مـعـلـمـان زنـدانـي،                  
بخاطر خواستهايي دست به اعتراض 
زده اند. خواست اصلي آنـان افـزايـش       
فوري حـقـوقـهـاسـت. مـعـلـمـان ايـن                
ـقـر سـه                   خواست را بـا شـعـار خـط ف
ميليون، حقوق ما يک ميليون اعـالم  
داشتند و يک بند مهم قطعنامه شـان  
افزايش حقوقها به رقمي بـاالي خـط     

فقر بـود و ايـن خـواسـت کـارگـران،                 
پرستاران و کل حقوق بگيران جامعـه  
ـبـار مـعـلـمـان بـا                    است. به ايـن اعـت
اعتراضات گسترده تا کـنـونـي شـان         
ــراي خــواســت افــزايــش              جــنــبــش ب
دستمزدها را گام مهمي به جلو بـرده    
اند. يک خواسـت مـهـم قـابـل تـوجـه              
ديگر معـلـمـان خـواسـت تـحـصـيـل              
رايگان است. و اين مستقيما بـه کـل      
جامعه بر ميگردد. از اينرو حمايت و 
پشتيباني از مبارزات معلـمـان امـر      
مهم کل جامعه است. همچنين يـک     
شعار معلمان در اعتراضاتشـان ايـن     
بود که آموزش را کااليي نکنيد و بـه  
طبقاتي کـردن آمـوزش و پـرورش و            
ـتـي                  تقسيـم آن بـه خصـوصـي و دول
اعتراض دارند و خـواسـتـار شـرايـط            
آموزشي يکسان بـراي کـل جـامـعـه          
هستند. خصوصا اکـنـون کـه فصـل          
تابستان است و يـک مـعـضـل مـردم          
ثبت نام فرزندانشان بـراي مـدرسـه و          
پرداخت شهريه است. مهم اسـت کـه        
خانواده هاي دانش آمـوزان در کـنـار        
ـنـد و بـا شـعـار جـاي                معلمان بايست
فرزندان ما در مدرسه است، بـر روي      

 تحصيل رايگان پاي بفشارند. 
ــلــمــان            ـنــد ديــگــر قــطــعــنــامـه مــع ب

بازسازي مدارس تخريبي و محيطـي  
امن و انساني براي تحـصـيـل اسـت.       
بعالوه معلمان خـواسـتـار اسـتـخـدام           
ـيـمـانـي، ايـجـاد                   رسمـي مـعـلـمـان پ
تسهيالت براي تهيه مسکن  و ديگر 
مطالباتشان هستند. از خواستـهـا و      
مبارزات معلمـان وسـيـعـا حـمـايـت            
کنيم. فراخوان معلمان بـراي تـجـمـع          

تــيــر مــقــابــل مــجــلــس را            ٣١ روز   
خبررساني کنيم و در جمع اعتراضـي  
ـيـم. خـانـواده              آنان وسيعا شـرکـت کـن
هاي دانش آموزان نقـش مـهـمـي در         
تقويـت مـبـارازت مـعـلـمـان دارد و                
ـيـروي مـهـم                    انتظـار اسـت کـه يـک ن
ــلــمــان       اجــتــمــاعــات اعــتــراضــي مــع
باشند. به تجمع اعتراضي مـعـلـمـان        

تير بپيونديم و خـواسـتـار       ٣١ در روز 
آزادي اســمــاعــيــل عــبــدي و هــمــه            
ـيـان سـيـاسـي         معلمان زنداني و زندان
ـيــم و حــمــايــت خــود را از                       بــاشـ

 خواستهايشان اعالم نماييم.
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بدنبال اعتراضاتي فشرده در دو هفته 
اخير پرستاران بـه بـرپـايـي تـجـمـعـي             

مرداد در مقابـل   ٦ اعتراضي در روز 
وزارت بهداشت و درمان داده اند. يک  
موضوع فوري اعـتـراض پـرسـتـاران          
اجرايي شدن طرح پرداخت مبتني بـر  
عملکرد است. طرحي که نتيجـه اش     
ـفـرقـه در       استثمار بيشتر پرستاران ، ت
صفوف آنان و پايين آمدن استـانـدارد   
درمــانــي در بــيــمــارســتــانــهــاســت و         
پرستاران به اجراي آن اعتراض داشتـه  

 و خواستار لغو فوري آنند.
ـتـه       در اين رابطه پرستاران طي دو هـف
اخير در بيـمـارسـتـانـهـاي کـامـکـار،            
نکويي و شهيد بهشتي در قم، رازي،   
امام حسين، شهدا، الـزهـرا، شـهـيـد          
ـبـريـز،         مدني، راضي و طالقاني در ت
الزهرا در اصفهان، سينا، شـريـعـتـي،     
درقم، پـرسـتـاران در هـمـدان ، امـام               
رضــاي آمـــل، مــدرس، شـــهـــداي            
تجريش، رسول اکرم، امام خميـنـي و     
بهارلو در تهران ، رازي اهـواز و ...              

 اعتراض داشته اند.
خــواســت پــرســتــاران بــطــور واقــعــي         
خواست افزايش فوري حقوقها اسـت.  
ــار             ــاران در کــن ــراضــات پــرســت اعــت
معلمان، بازنشستگان بر سر خواست 
افــزايــش دســتــمــزدهــا حــکــايــت از          
جنبشي اجتماعي بـر سـر زنـدگـي و           
معيشت در جامعه است که هـر روز      
قويتر به جلو مي آيد. با پيوسـتـن بـه       

اين جنبش و فراخوانهاي اعـتـراضـي      
 اش آنرا وسيعا حمايت کنيم.  

عالوه بر خـواسـت لـغـو فـوري طـرح             
ــلــکــرد و           پــرداخــت مــبــتــنــي بــر عــم
خواست افزايش دستمزدها، پرستاران 
خواهان کاهـش فشـار کـاري و بـاال             
بردن استاندارد بهداشتـي و درمـانـي        
بيمارستانها هستند. استخدام تعـداد   
مــورد نــيــاز پــرســتــار و اســتــخــدام             
پرستاران پيماني و اجراي طرح تعرفـه  
ـلـغـي     پزشگي به عنوان طرحي که مب
به حقوقهاي آنان اضافه مـيـکـنـد، از       
جمله خواسـتـهـاي پـرسـتـاران اسـت.            
نکته مهم در اعتراضات پـرسـتـاران،    
بيان صريح همين خواستها و تـاکـيـد      
بر آنهاست. همانطور که معـلـمـان بـا        
پرچم خط فقر سه ميليون حـقـوق مـا      
ـيـون، بـر خـواسـت افـزايـش                ـل يک مي
دستمزدشـان صـراحـت بـخـشـيـدنـد،             
پرستاران نيز بـايـد خـواسـت خـود را            
ـنـد.        روشنتر و مشخص تر اعـالم کـن
ايــن يــک قــدم مــهــم در پــيــشــروي               

 مبارزات پرستاران است. 
از خواستهاي پرستاران که مستقيـمـا   
به استاندارد درمـان و بـهـداشـت در             
جامعه مربوط است، حمايت کنيم و   
با طرح خواست درمان رايـگـان بـراي      
همه آنرا گامي به جـلـو بـريـم.  خـبـر              

مرداد را وسيـعـا رسـانـه اي          ٦ تجمع 
 کنيم و به اين حرکت بپيونديم.

 ABD دا�,&� 
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ـبـه گـذشـتـه          انترناسيونال:  روز يکشـن
دولت يونان پاکت پيشنهادي اتحاديه 
اروپا براي تشديد سـيـاسـت ريـاضـت        
کشي در آن کشـور را بـه رفـرانـدوم                 
ـنـدگـان     گذاشت که اکثريت شرکت کن
ـنـد.                ـت در اين رفراندوم بـه آن "نـه" گـف
مذاکرات و کشاکش بين دولت يونان 
و رهبران اتحاديه اروپا هـنـوز ادامـه        
دارد و نتايج اين "نه" هـنـوز مـعـلـوم            
ـبـل از         نيست، اما در تبليغاتي کـه ق
رفراندوم از طرف رهـبـران قـدرتـمـنـد         
اتحاديه اروپا به راه افتاده بود مـطـرح   
مــيــشــد کــه جــواب "آري" در ايــن                 
رفــرانــدوم راه را بــراي پــيــشــرفــت و             
شکوفايي يونان باز مـي کـنـد. نـظـر           

 شما در اين باره چيست؟ 
راي مثبت مردم يونان  حميد تقوائي: 

ـيـکـا و       به معني تسليم کامل به تروئ
ـتـصـادي و            تشديد رياضت کشـي اق
ـقـر و فـالکـت                 ـيـکـاري و ف گراني و ب
بــيــشــتــر بــراي مــردم يــونــان بــود.              
سياستهاي تروئيکـا نـزديـک بـه يـک            
دهه است در يونان اجـرا مـيـشـود و           
وضعيت نه تنها بهبودي پيدا نـکـرده     
بلکـه بـه مـراتـب بـدتـر شـده اسـت.                   
شرايط زندگي براي توده مردم هر روز 
دشوارتر و فالکتبار تر شده اسـت بـي     
آنــکــه هــيــچ نشــانــه اي از رونــق و                
ـتـصـادي                 ـيـشـرفـت اق شکوفائـي و پ
بچـشـم بـخـورد. ظـاهـرا قـرار اسـت                  
ـتـصـادي بـه حـل و             رياضت کشي اق
ـتـادن             الاقل تخفيف بـحـران و بـراه اف
چرخهاي سرمايه و افزايش سـودآوري  
سرمايه ها منجر بشود اما در يونـان  
بر عکس بحران هر روز وخيم تر شـده  
است. مردم يونان در يک سطح وسيـع   
و در زندگي روزمره خود اين واقعيـت  
ـنـهـا حـاصـل            را تجربه کرده اند کـه ت
سياست رياضت کشي وخيم تر شـدن  
اوضاع و فقر و فالکت هر چه بيـشـتـر    
است. دقيقا همين تجربه اجـتـمـاعـي      
بود که اجازه داد سيريزا با شعار نه به 
رياضت کشي بقدرت برسد و هـمـيـن    
گرايش در جامعه اسـت کـه بـه راي            
منفي به بستـه جـديـد اروپـاي واحـد            
براي تشديد ريـاضـت کشـي مـنـجـر           

شــده اســت. در يــونــان مــدتــهــاســت           
زندگي واقعي به اين ادعـا کـه گـويـا         
ــکــا مــوجــب            ــروئــي ــهــاي ت ــاســت ســي
ـتـصـادي                 ـيـشـرفـت اق شکوفائـي و پ

 ميشود پاسخ داده است. 
: هدف سيريـزا از اعـالم        انترناسيونال

رفراندوم چه بود؟ کال ارزيابي و نـظـر       
 شما در مورد رفراندوم چيست؟ 

ـقـوائـي:     هـدف دولـت يـونـان            حميد ت
ادامه مذاکرات بر سر بـدهـي هـا از          
يک موضع قدرتمند تر بود. سـيـريـزا       
در شش ماه گذشته مشغول بـحـث و     
چانه زني بر سر شرايط بـاز پـرداخـت        
ـيـش شـرطـهـاي دريـافـت                 وامها و پ
ـتـهـاي اروپـاي              وامهاي جديـد بـا دول
واحد و صندوق بين لمللي پول و بانک 
مرکزي اروپا بوده است. وقتي موعد  

 ۱ .  ٦ بــازپــرداخــت يــک قســط                   
مــيــلــيــاردي وامــهــا فــرار رســيــد و            
تروئيکا شروط جـديـد بـراي تـمـديـد           
ـنـي بـر تشـديـد             ـت کمکهاي مالي مـب
ـتـصـادي را مـطـرح           رياضت کشي اق
کرد سيريزا اعالم کرد اين شرايـط را    
ـيـم مـردم         ـق نمي پذيرد و به راي مسـت
رجوع ميکند. سيپراس نخست وزيـر   
يونان همچنين اعالم کرد که اگر راي 
مردم مثبت باشد به آن احترام خواهد 
ــوانــد مــجــري             گــذاشــت امــا نــمــيــت
سياستهاي تروئيکا باشد و در واقـع        
در صورت راي مثبت مـردم بـه ايـن          
سياستها دولتش استعفا خواهد داد. 
از سوي ديگر تروئيکا تبليغ ميـکـرد   
که راي منفي به معنـي خـارج شـدن        
يــونــان از اروپــاي واحــد اســت چــون            
ميدانست مردم يونان خواهان بـاقـي     
ـنـد و بـه         ماندن در اروپاي واحد هست
اين ترتيب ميخواست مردم را از راي 
ـتـه در مـردد           ـب منفي بترساند. اين ال
ـتـن           شدن بخشي از جامعه و بـاال رف
تعداد موافقين و ممتنعين (کسانـي   
که در رفراندوم شرکت نکردند و يا بـه  
هر دو گزينه راي منـفـي دادنـد) بـي          
تاثير نبود ولي عليرغم اين مـردم در    
مقياس نسبتا باالئي (به نسبت نظـر   
ـتـخـابـات مـتـداول در                پرسي ها و ان

 کشورهاي غربي) راي منفي دادند.

تا آنجا که به دولت سـيـريـزا مـربـوط        
ـقـويـت                    ـيـجـه ايـن راي ت ـت ميـشـود ن
موقعيت او در مذاکـرات بـا اروپـاي        
ــم در                     ــال ه ـب ــن قـ ــد اســت. م واح
يادداشتي به اين اشاره کردم که دولت 
سيريزا از راي منفـي مـردم بـعـنـوان          
کارت برنده اي در مذاکـرات و چـانـه        
زني هاي استفـاده خـواهـد کـرد امـا            
ـفـاده                ـقـي و نـحـوه اسـت ـل مستقل از ت
دولت يونان از اين مساله  به نظر من 
ـبـال                 نفس رجـوع بـه راي مـردم در ق
بسته جديد سياستهاي رياضت کشي 
تروئيکا يک اقدام درست و مثبت بود 
ـيـک    که نتايج ان از مانورهاي ديپلمات
دولت سيريزا و ميز مذاکـرات فـراتـر      
خواهد رفت. از نظر ما کمونيـسـتـهـا      
هر نوع دخالت دادن مستقيم  مـردم      
يــونــان در کشــاکشــي کــه بــر ســر                
سياستهاي رياضت کشي اقتـصـادي   
در جريان است يک اقدام مثبت و  يک 
پيش شرط حـل بـحـران مـوجـود از              
زاويه منافع کـارگـران و تـوده مـردم             

ـقـل از         -است و رفراندوم اخير  مسـت
هر هدف و نيت فراخوان دهندگـانـش  

 يکي از اين نوع اقدامات بود.  -
: اکنون که مردم به پاکت انترناسيونال

تازه سياستهاي ريـاضـت کشـي راي        
ـيـري      منفي داده اند وضعيت چه تـغـي
خواهد کرد؟ بطور واقعي اين راي چه 
تاثيري بر شرايط سياسي و اقتصادي 

 در يونان خواهد داشت؟  
به نظر من راي منـفـي    حميد تقوائي: 

مردم فضاي جامعه را در يونان و در   
کل اروپاي واحد يک گام ديگر به چپ 

  مي چرخاند. 
از نظر حقوقي و رسمي رفـرانـدوم بـر       

ـيـکـا بـراي                   سر شـرايـط جـديـد تـروئ
بازپرداخت وامها و اعطاي وامـهـاي     
جديد به دولـت يـونـان بـود. در ايـن                 
چارچوب راي منفي مردم به مـعـنـي    

 -رد اين شرايط است. از نظر سياسي 
دپلماتيک نيز نتيجه اين رفـرانـدوم را       
ـپـراس          ـنـکـه سـي ميتوان با توجه به اي
اعالم کرده بود در صورت راي مثبت 
ـيـد                  استعفـا خـواهـد داد نـوعـي تـاي
مجدد دولت سيريزا تعبيـر نـمـود. و         

بي گمان دولت سـيـريـزا از ايـن امـر            
براي تقويت موقعيتش در مـذاکـرات   
ـفـاده                 و در خـود جـامـعـه يـونـان اسـت
ـتـايـج      خواهد کرد. اما  براي بررسي ن
رفراندوم بايد از اين سـطـح فـرمـال و         
ـيـک فـراتـر رفـت.              ـلـمـات حقوقي و ديپ
رفراندوم يونان را بايد برمتن شـرايـط     

سـيـاسـي ايـن کشـور و               -اجتماعـي 
بخصوص اعتراضات توده مـردم بـه       
سياستهاي رياضـت کشـي در چـنـد           
سال اخير قرار داد تا به معني واقعي 

 اجتماعي آن پي برد.   -سياسي
اين در واقع رفراندومي بـرسـر رد يـا         

ــاضــت کشــي               ــاســت ري ــول ســي قــب
ـتـوان گـفـت کـه                  اقتصادي بـود. مـي
جنبشي که سالهاست عليه ريـاضـت   
کشي در يونان جريان دارد و يک نقطه 
عطف آن انتـخـاب سـيـريـزا بـود، بـا              
رفراندوم در يک اقدام حقوقي قانـونـي   
که حتي محافظه کارتـريـن و راسـت         
ـتـهـاي بـورژوايـي              ترين احـزاب و دول
نميتوانند انکار کنند، در برابر نسخـه  
ـتـهـا و             هاي رياضتي بـزرگـتـريـن دول
بانکهاي سرمايه داري جهاني ايستاد 
و رسما و علنا به آن "نه" گـفـت. ايـن           
يک پيشروي ديگر براي جنـبـش ضـد      
ـلـکـه     رياضت کشي نه تنها در يونان ب

 در اروپا و در کل جهانست. 
ـتـه مـيـشـود در              انتـرنـاسـيـونـال:       گـف

صورت امتناع يونان از بازپرداخت و 
ـيـف و يـا               يا هر ميزان از دادن تـخـف
ابطال وامها، اين ماليات دهـنـدگـان      
ساير کشور هاي اروپائي هستند کـه    
بايد خسارت آنرا بدهند. بنـظـر شـمـا        

 آيا اين عادالنه است؟
مردم يونـان بـه کسـي         حميد تقوائي: 

ـيـز            بدهکار نيستند. وام دهـنـدگـان ن
مردم اروپاي واحد نيستند. دولتهـا و     
موسسات مالي سرمايه داري به هـم  
طبقه اي هاي خود در يک کشور براي 
حل بحراني که خود بوجود آورده انـد      
وام داده اند. و خواستار بازپرداخت آن  
هستند. فشار به دولـت يـونـان بـراي            
بازپرداخت وامها صرفا اهرمي است 
براي اعمال فشار اقتصادي بيشتر بـه  
کارگـران و تـوده مـردم يـونـان بـراي                 

افزايش     بارآوري و سود سرمايه ها 
و مقرون بـه صـرفـه کـردن سـرمـايـه                

 گذاري در يونان. 
باز پرداخت اين وامها نيـز بـه جـيـب         
کــارگــران و نــود و نــه درصــديــهــاي            
ــلــکـه بــه             اروپـائــي نــخــواهـد رفــت، ب
سرمايه بانکها و اقالم ثروت نجومي 
يک درصديهاي حاکم در اروپا افـزوده    
خواهـد شـد. مسـالـه و کشـمـکـش                 
جاري بر سر بدهي هاي دولت يـونـان     
در واقع کشمکشـي بـرسـر تـحـمـيـل            
شرايط حل بـحـران يـونـان از جـيـب               
کارگران و توده مردمي است کـه جـز     
نيروي کار خود کاالي ديـگـري بـراي        
فروش ندارند. در اولين سالهاي بـعـد      

دولتهاي اروپايي از    ۰۰۸ ٢ از بحران 
محل مالياتها و حتي حسابهاي پس 
انــداز بــازنشــســتــگــي کــارمــنــدان و         
کارگران ميلياردها يورو به شرکتهاي 
در حال ورشکستـگـي وام بـالعـوض         
دادند. آنجا هيـچ حـرفـي از مـنـافـع              
ماليات دهندگان و توده مردمي کـه    
حســـابـــهـــاي پـــس انـــداز و حـــق                
بازنشستگيشان را باال کشـيـدنـد در        
ميان نبود. در مورد يونان هم مساله  
ـيـسـت           بر سر بازپرداخت بدهـي هـا ن
بلکـه اصـرار وام دهـنـدگـان بـر سـر                   
بازپرداخت بدهي ها از جيب کارگران 
و توده مردم يونان اسـت. مسـالـه بـر          
سر همان شرايط رياضت کشي و زدن 
ــا و حــق                    ــه ــوق از خــدمــات و حــق
بازنشستگي ها و افزايش مالياتهاي 
غير مستقيم و غيره است. از نظر وام  
ـبـايـد     دهندگان نه تنها قرار نيست و ن
حتي کمترين بخشـي از ايـن وامـهـا           
ـلـکـه                  صرف رفـاه عـمـومـي بشـود ب
برعکس بايد بـا تشـديـد فشـارهـاي            
اقتصادي بر گرده مردم و سفت کـردن  
هرچه بيشتر کمربنـدهـا بـازپـرداخـت        
وامها را تـامـيـن کـرد. ايـن جـوهـر                 
بحران بدهي هـاي يـونـان اسـت. در              
دوسوي اين کشمکش دولت و مـردم    
يــونــان در مــقــابــل دولــت و مــردم               
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کشورهاي اروپاي واحد قرار نـدارنـد.     
ــي و                 ــخــواه ـب ــدي دلـ ـن ـبـ ـفـ ــن صـ اي
عوامفريبانه است. قطبنـدي واقـعـي       
عبارتست از تقابل کـارگـران و تـوده          
مردم، نود و نه در صديها در يونان و   
در کل اروپـاي واحـد، در بـرابـر يـک                
درصديهاي حاکم در يونان و در کـل        
اروپا. يک درصديها بهمراه دولتـهـا و      

 بانکهاي کشوري و  فراکشوريشان. 
ـقـابـل، سـيـاسـي          يک جنبه مهم اين ت
است. اروپاي واحد ميخواهد هر نـوع  
ــه                   ــف  ب ــاومــت و راي مــخــال مــق
سيـاسـتـهـاي ديـکـتـه شـده خـود بـه                   
دولتهاي عضو را در هـم بشـکـنـد.             
ـنـسـت کـه          نگراني و هراس شان از اي

يعني روي کـار آمـدن        -تجربه يونان 
ـبـش          يک دولت چپگرا با اتکا بـر جـن

ـيـه اروپـا         -ضد رياضت کشي ـق در ب
نيز تکرار بشود و بنابراين ميخواهند 
تجربه يونان را به يک شکست آشکـار  
ـنـد. ايـن هـم           و تحقير آميز تبديل کن
جنبه ديگري از بحـران و کشـمـکـش         
جاري در اروپاي واحد و بر سر مساله 
ـبـه      يونان است. از هيچ يک از اين جـن
ها منافع توده مردم در يـونـان و در           
ديگر کشورها اروپاي واحد بـه نـحـوه      
ـيـن        پرداخت و يا بازپرداخت وامـهـا ب
دولتها و شرايط آن ربطي نـدارد. ايـن      
راي منفي مردم يونان، و نه تـن دادن    
ـيـکـا و بـازپـرداخـت                به شرايـط تـروئ
وامها بر اين اساس، است که  منافـع  
توده مردم، و يا بقول دولتها "ماليات  
ـنـدگـي       دهندگان" در اروپا را نيز نمـاي

 ميکند.  
آيا سياستهاي سيريزا و  انترناسيونال: 

ـتـوانـد              مشخصا رفـرانـدوم اخـيـر مـي
بحران يونان را حل کند و يا تخفيـفـي   
بدهد؟ به نظر شما بـراي حـل بـحـران         

 يونان چه بايد کرد؟
روشـن اسـت کـه هـر              حميد تقوائـي:  

انـدازه شــرط و شــروط تــروئــيــکــا و             
سياستهاي رياضت کشـي بـه عـقـب         
رانده بشود به همان نسبت توده مردم 
ـفـس خـواهـنـد                 در يونان راحـت تـر ن
کشيد. اما براي حل بحران يـونـان بـه       
نفع توده مردم بايد از اين سطح فراتـر  
رفت. ريشه دردها و مصـائـب مـردم       

شـــروط تـــروئـــيـــکـــا و ســـيـــاســـت           
ريـاضـتـکــشـي نــيـسـت، حــاکـمـيــت             
نظامي است که به سياسـتـهـاي ضـد       

 انساني نوع تروئيکا نيازمند است. 
تا آنجا که به رفراندوم اخـيـر مـربـوط       
ميشود اين همه پرسي نه تنها بحران 
بدهي هاي يونان را تخفيف نـخـواهـد    
داد بلکه با توجه به رد شـدن شـرايـط      
وام دهنـدگـان از جـانـب مـردم، آنـرا               
تشديد نيز خواهد کرد. اکنون يـونـان      
ـتـه و          در مرز ورشکستگي قـرار گـرف
ـيـمـاتـوم داده         ـت کشورهاي اروپائي اول
انـد کـه اگـر دولــت سـيـريــزا تـا روز                   
يــکــشــنــبــه  آيــنــده طــرحــي شــامــل          
"اصالحات" مـورد نـظـر آنـهـا ارائـه                 
نکند مـمـکـن اسـت از حـوزه يـورو                 
اخراج بشود. اين وضعيـت نـاشـي از        
راي منفي مردم، و يا حتي بدطينتي 
و يا لجبازي مـقـامـات اروپـائـي در            
ـيـجـه آن                   ـت مخالفت بـا رفـرانـدوم و ن
نيست بلکه در ايـن واقـعـيـت ريشـه            
دارد که حل بحران اقتصادي يونان از 

يـعـنـي حـل          -ديد طبقه سرمايه دار  
بحران به معني بازپرداخت بدهي ها، 
گردش مجدد چـرخـهـاي سـرمـايـه و           
تضيمن قابل رقابت بودن و سوددهي 

بدون تحـمـيـل هـر چـه            -سرمايه ها
بيشتر فقر و فالکت و شرايط هـر چـه     
سخت تر معيشتي به توده کارگران و 
ـيـسـت.                مردم يونـان امـکـان پـذيـر ن
بعبارت ديـگـر نـمـيـشـود هـم نـظـام                
سرمايـه داري را حـفـظ کـرد و هـم                  
مساله بيکاري و فقر و فالکت و بـي      
تاميني اقتصادي مردم را حل کـرد.    
از اين نقطه نظر سياستهاي سيريـزا و    
يا هـر دولـت و حـزب ديـگـري اگـر                   
بـخـواهـد در چـارچــوب حـفـظ نـظــم                
سرمايه در يونان باقي بماند مشکلي 

 از مردم حل نخواهد کرد. 
در مورد قسمت دوم سئوالتان يعـنـي   
راه حل بحران يونان نظـر مـن کـه در          
ـيـز                ـتـخـاب سـيـريـزا ن همان مقطع ان
ـبـش       مطرح کردم اينست که بايد جـن
ضد رياضتکشي جاري در يـونـان را       
به يک جنبش ضد کاپيتاليستي ارتقا 
داد. بايد اين واقعيت را در برابر چشم  
ـقـطـه نـظـر                   جامعه قـرار داد کـه از ن
منافع کارگران و نود و نه درصديهاي 
يونان بحران جاري در ايـن کشـور در       

چارچوب نظام سرمايه داري  پـاسـخ         
ندارد. اين امر کامال شدني است. بـر    
زمــيــنــه بــحــران جــاري در يــونــان و            
ـيـکـا      کشاکشي که بين سيريزا و تـروئ
در گرفته است و بر متن جنبش ضـد    
ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي جــاري          
ـتـمـان و                   ميتوان بـه يـک فضـا و گـف
پارادايم ضد کاپيتاليستي دامن زد و 
ـبـش اجـتـمـاعـي                    نهايتا بـه يـک جـن
قدرتمند عليه حاکميت سـرمـايـه در        
يــونــان شــکــل داد. از شــعــارهــاي              
مشخص مثل "بدهي  ها بايد ملغي  
بشود"، "توده مـردم يـونـان مسـئـول              
بدهي يـک درصـديـهـا بـه يـکـديـگـر                
نيستند"، "بانکها و يـک درصـديـهـا             
سرمايه دار يونان پاي چهارم تروئيکا 
هستند" و نظاير آن تا دامـن زدن بـه          
بحث هاي انتقادي عمـيـق در مـورد        
ـيـسـتـي            ـتـال ـي ريشه ها و ماهيت کـاپ
بحران يونان و غـيـره، بـخـصـوص در          
مدياي اجتماعي، از جمله اقـدامـات   
مشخصي است که ميتوان در جهـت  
ـبـش          شکل دادن به اين حرکـت و جـن
ضد کاپيتاليستـي در يـونـان انـجـام            

 داد. 
رکن ديگر کار سازماندادن توده مردم 
و فعال و در ميدان نگاهداشـتـن آنـان      
در تحوالت جاري است. مردم را بايد  
بر اين واقعيت واقف کرد که مسـالـه     
از بــاالي ســر آنــان و در داالنــهــاي               
ــي                  ــدارد. حــت ــي ن ــره راه حــل مــذاک
مذاکرات در صورتي به نتـايـجـي بـه       
نفع مردم منجر خواه شـد کـه فشـار          
خيابان بر مذاکره کنندگـان و فضـاي       
مذاکره حفظ بشود. جنـبـش اشـغـال        
ـيـابـي و         نمونه هاي خوبي از سـازمـان
سازماندهي توده اي بدست داده است 
و ميتوان با اتکا بر اين تجربه جنبش 
نود و نه درصديهاي يونان را سازمـان  

 داد و در ميدان فعال نگاهداشت. 
اينها به نظر من رئـوس اقـدامـات و        
ســيــاســتــهــاي يــک حــزب و نــيــروي           
کمونيست انقالبي براي تاثير گـذاري    
بر  شرايط سياسي امروز يونان است. 
ـقـالبـي     حتي احزاب و نيروهاي چپ ان
در خارج از يونان با اقداماتـي نـظـيـر       
ـيـم" کـه                 ـيـسـت پتيشن "ما بـدهـکـار ن
ـنـد       ـتـوان حزب ما مبتکر آن است مـي
نقش فعالي در ايـجـاد ايـن فضـا و               

  شرايط سياسي ايفا کنند.

 ۳ از صفحه   
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دوست دارم درگذشت نابهنـگـام نـادر      
بکتاش را يکبار ديگـر بـه خـانـواده،         
دوستان، تـمـامـي هـمـرزمـانـش، بـه             
تمامي فعالين کمونيسم کارگري، بـه    
ـيـاي            تمامي کساني که بـراي يـک دن
ـيـت     بهتر تالش ميکنند، عميقا تسـل
بـگــويـم. فــقـدان و در گــذشـت نــادر                
ـبـش                بکتاش يـک ضـايـعـه بـراي جـن
کمونيسم کارگري و جنـبـش آزادي و       

 رهايي انسان است. 
نادر بکتاش جايـگـاه قـابـل تـوجـه و             
قـابــل تــحــسـيــنــي در مــبـارزه بــراي            
ـبـش             پيشبرد اهداف اجـتـمـاعـي جـن

 کمونيسم کارگري داشت. 
زمانيکه بلوک شرق سقوط کرده بـود.  
و خــيــل عــظــيــم روشــنــفــکــران تــازه          
ـيـه                دمکرات شده پـرچـم تـهـاجـم عـل
ــي و                 ــري طــلــب ــراب ــســم و ب کــمــونــي
آزاديخواهي را برافراشته بودند، نـادر    
بکتاش در سنگر کمونيسم کـارگـري     
با قلم تواناي خود به مـقـابلـه بـا ايـن          
تهاجم سياسي پـرداخـت. از اهـداف           
انساني کمونيسم کارگـري قـاطـعـانـه        
دفاع کرد. از کمونيسم و آزاديخواهي  
دفاع کرد و مقهور و تسليم زرادخـانـه   

 تبليغاتي سرمايه داري پيروز نشد.  
نادر بکـتـاش يـک چـهـره سـرشـنـاس               
کــمــونــيــســم کــارگــري بــود. مــبــارزه         
ـيـه     فراموش ناشدني اي در مقابله عـل
ـيـه          جنبش ارتجاعي دوم خـرداد، عـل
اصالح طلبان حکومتي به پيش برد. 

 –زمانيکه تمامي جـريـانـات مـلـي          
اسـالمـي و بـخــشـهــاي وسـيــعـي از               
اپوزيسيون راست و ارتجاعي در زيـر    
چتر ارتجاعي دوم خرداد بسيـج شـده     
ـبـه اي را                 بودند و تالـشـي هـمـه جـان
همگام با جناحـي از رژيـم اسـالمـي           
براي حقنه کردن اين پروژه ارتـجـاعـي    

ـيـکـه     به جامعه دنبال ميکردند، زمان
لشگر روشنفکران شرق زده و اسـالم        
زده پـرچـم دوم خـرداد را بـرافـراشـتـه                
بــودنــد و رســانــه هــا و دول غــربــي               
ـيـار ايـن              بلندگوهاي خود را در اخـت
جــريــانــات قــرار داده بــودنــد، نــادر             
ـيـسـت     بکتاش در صفوف حزب کمون
کارگري قـاطـعـانـه بـه جـدال بـا ايـن                 
اردوي مدافعان بي شرم و حياي رژيـم  
اسالمي رفت. زمانيکه اين جريانات  
تالش ميکردند هيوالي اسـالمـي را     
بزک کرده و بخورد جامعه دهند، نادر 
بــا بــيــانــي اســتــوار و زمــيــنــي در               
مقابلشان ايستاد. ماهيت ارتجاعـي   
سياست دوم خرداد را که از زبان چهره 
ـيـان    هاي ادبي و سياسي اين جنبش ب
ـيـز و         ميشد، قاطعانه نقد کرد. نقد ت
ـيـر     موثر نادر بکتاش در اين دوره تـاث
بسزايي در پيشروي جنبش کمونيسـم  
کارگري در اين جدال سرنوشت ساز و   
تاريخي داشت. از اين تالشها، از اين  
مجموعه بايد به عنوان يک در افزوده 
در تاريخ جنبش کمونيسم کارگري در 

 عرصه جدالهاي اجتماعي نام برد.
ما کمبود نادر بکتاش را در کنارمان 
ـنـش             ـت احساس ميکنم. از دسـت رف
براي تمام ما کـه در صـفـوف حـزب             
ـيـسـت کـارگـري در کـنـار هـم                   کمـون
مبارزه کـرديـم، يـک ضـايـعـه اسـت.              
جايش هميشه خـالـي اسـت. يـادش            

 هميشه گرامي است!
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يکي از آخرين موانع رسـيـدن   
به توافق در مذاکرات هستـه اي    
مساله تحريمهـاي تسـلـيـحـاتـي         
سازمان مـلـل اسـت. جـمـهـوري            
اسالمي خواستار لغو کامل اين 
تحريمها است و چيـن و روسـيـه        
نــيــز بــا ايــن خــواســت مــوافــق             
هســتــنــد. عــلــت روشــن اســت.           
اينجا ديگر بحث بـر سـر پـروژه          
هسته اي نـيـسـت بـلـکـه قـدرت              
نظامي جـمـهـوري اسـالمـي در             
ــت و                ــرح اسـ ــطـ ــه مـ ــقـ ــطـ ــنـ مـ
ــر              ــا از سـ ــهـ ــريـ ــيـ ــگـ ــعـ ــوضـ مـ
بلوکبنديهاي منطقه اي صـورت  
ميگيرد. دقيقا به همـيـن عـلـت        
ــجــاب              ــران اي ــع مــردم اي ــاف مــن
ميکـنـد کـه  عـلـيـه جـمـهـوري                  

اسالمي تحريمهاي تسلـيـحـاتـي     
حتي در سطحي وسيعتر از آنچه 
هست اعمال بشود. مجهز شـدن   
جمهوري اسالمي به تسلـيـحـات    
و وسائل نظـامـي از سـالحـهـاي          
موشکي و بالستيکي گرفتـه تـا     
تــوپ و تــانــک و اســلــحــه هــاي             
سنتي تنها به تقويت جـمـهـوري      
اسالمي در سياستهاي جنگي و   
تروريستي منطقه ايش، از دفاع 
از رژيم اسد تـا اعـمـال نـفـوذ و              
دخالتگري نظـامـي در عـراق و          
يــمــن و کـــال دامــن زدن بـــه                   
جنگهاي فرقه اي و مذهـبـي در     
منطقه منجر ميشود و ازيـنـرو       
تــحــت هــيــچ شــرايــطــي نــبــايــد           
تحريمهـاي تسـلـيـحـاتـي عـلـيـه              

جمهوري اسالمي لغو شود. مـا     
هميشه خـواسـتـار لـغـو تـحـريـم             
کاالهائي که  زندگي توده مـردم  
را تحت فشار قرار ميدهد بـوده    
ايم.  اما تسـلـيـحـات و وسـائـل            
نــظــامــي و هــمــچــنــيــن وســائــل         
پليسي و تجهـيـزات پـلـيـسـي و           
امنيتي، ابزار سرکوب و کشتـار  
مردم ايران و منطقه هسـتـنـد و        
نــبــايــد در اخــتــيــار جــمــهــوري           
اسالمي قرار بـگـيـرنـد. تـحـريـم           
تسليحاتـي جـمـهـوري اسـالمـي           
نيز همانند تحريم سـيـاسـي ايـن       
حکومت خـواسـت بـرحـق مـردم          
آزاديخواه در ايران و در سـراسـر     

 دنيا است. 
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خبرگـزاري رويـتـرز در مـطـلـبـي                ���� ���
تحت عنوان "با رفع تحـريـمـهـا سـپـاه           
پاسداران ثروتمـنـدتـر مـيـشـود" مـي             

 نويسد:
"سپاه در سال هاي اخير از تـحـريـم     
ـه ايـران سـود                 ـلـي عـلـي هاي بين الـمـل

و با لغو تـحـريـم هـا        فراواني برده است
در صورت تحقق يـک تـوافـق جـامـع            
هسته اي وضعش بـهـتـر هـم خـواهـد           

 ".شد
بموجب اين گزارش سپاه  کـنـتـرل        
ـقـل،      صنايعي نظير توريسم، حمل و ن
انرژي، راه و ساختـمـان، مـخـابـرات و          
ارتباطات و اينترنت را در دسـت دارد    
ـلـغـي حـدود           و درآمد ساليانه اش مـب

 ميليارد دالر است.   ۱۲ تا  ۱۰ 
 -بايد به اين اخـتـاپـوس نـظـامـي          

اقتصادي دار و دسته هاي مـافـيـائـي     
بيت امام و بيت رفسنجـانـي و تـيـول         

امــام جــمــعــه هــا و آيــت اهللا هــاي                
ميلياردر ديگـر را افـزود تـا تصـويـر              
درستي از اقتصاد ايران و "گشـايـش"      
اقتصادي کـه قـرارسـت پـس از رفـع                
تحريمها اتفاق بيفتد بـدسـت بـيـايـد.          
اين دستگاه چپاول در دوره تحـريـمـهـا     
درآمد و ثروتش چنـديـن بـرابـر شـد و            
پس از تحريمها نيـز بسـاط غـارت و          

 چپاولش رنگين تر خواهد شد. 
اين واقعيـات نشـان مـيـدهـد کـه             
مساله اقتصاد ايران و فقر و بيـکـار و     
گراني و فالکتي که در جامعـه بـيـداد      
ميکند ناشي از تحريمها نيست بلکـه  

اقـتـصـادي       -ناشي از ماشين نظامي
ــوري               ــه ــم ـه ج آدمــخــواري اســت کـ
اسالمي ناميده ميشود. از نظر تـوده     
مردم ايـران "گشـايـش و شـکـوفـائـي               
اقتصادي" تنها با درهم کـوبـيـدن ايـن        
  ماشين غارت و جنايت ممکن است.
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رالف اشتگنر معاون رئيس حزب سـوسـيـال دمـوکـرات        
آلمان در مصاحبه اي با نشريـه دي سـايـت در بـاره خـطـر                 
دنباله روي ديگر کشورهاي بحـران زده اروپـائـي از يـونـان              

 هشدار ميدهد و ميگويد: 
"ما بايد به تاکيد کردن روي سـيـاسـت هـاي ريـاضـتـي               
صرف پايان دهيم. کمک هاي مالي اروپا بخـصـوص بـانـک        
ها را نجات داده اما به ندرت به انسان ها کمک کرده اسـت.  
اگر اصالحات به اين مفهوم است که انستيتوهاي مـالـي و     
موسسات اعتبار سنجي رضايت داشته بـاشـنـد و حـقـوق            
ـيـدا کـنـد و                       بازنشستگي و دستمـزد انسـان هـا کـاهـش پ
ـيـسـت.           شهروندان شغل خود را از دست دهند ايـن خـوب ن
بخصوص نسل جوان در سراسر اروپا در معرض اين تهديـد  

 قرار دارند که از دموکراسي رويگردان شوند."
اين "خطر" با راي نه رفراندوم اخير براي مقامات اروپائي 
مبرم تر و  هشدار دهنده تر نيز شده است. اکـنـون الـگـو و            
مسير يونان رجوع به راي مستقيم مردم در قبـال سـيـاسـت       
ـيـز شـامـل مـيـشــود. امــري کـه در                             هـاي ريـاضــتـي را ن
دموکراسي هاي پارلـمـانـي از ايـاالت مـتـحـده تـا سـايـر                     
کشورهاي اروپائي و آسيائي و آفريقائي کـه در دهـه اخـيـر           
سخت ترين سياستهاي رياضتي را تصويب کرده و به مـردم  

تحميل کرده اند، امري کامال بيسابقـه و سـنـت شـکـنـانـه              
است. اين  بدعت همه پرسي در مورد سياستهاي ريـاضـت    
کشي در مقابل سنت رايج دموکراسي هاي پارلمانـي قـرار     
ميگيرد و يکي از فاکتورهاي مهمي است که بيش از پيش 
موجب "رويگرداني نسل جوان اروپا از دموکراسي" خواهـد    

 شد. 
اين نوع هشدارها و ابراز نگراني هاي احزاب و دولتهـاي  
اروپائي در واقع داليل واقعي پافشاري تروئيکا بـه شـرايـط      
سخت پرداخت و بازپرداخت وامها را بـرمـال مـيـکـنـد: بـه             
ـبـالـه روي                      شکست کشاندن تجربه يـونـان و رفـع خـطـر دن

 کشورهاي بحرانزده ديگر از الگوي يونان. 
در مقابل، وظيفه جنبش چپ انقالبي در اين شـرايـط      

تعميق و گسترش و راديکاليزه کردن جنبش ضد ريـاضـت   
کشي در يونان و در سراسر اروپاست. تجربه يونان بـالـقـوه     
ميتواند جنبشي به وسعت جنبش اشغال با افق خلع يد از 
يک درصديهاي حاکم را احيا و متحزب کند و به صـحـنـه      
مبارزه براي کسـب قـدرت سـيـاسـي بـکـشـانـد. وظـيـفـه                      
کمونيستهاي انقالبي در اروپا بالفعل کردن اين توانائي و   

 امکان بالقوه است. 
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بنابه به گزارش صفحـه کـارگـران      
در فــيــس بــوک بــا دســتــگــيــري            

دبيرکـل کـانـون      عبدي اسماعيل 
صنفي معلمان ايـران، مـعـلـمـان        
در تـدارک بـرگـزاري يـک تـجـمـع                
ــراي آزادي            ــزرگ اعــتــراضــي ب ب
عبدي و ديگر مـعـلـمـان زنـدانـي         
هستنـد. تشـکـلـهـاي مـخـتـلـف                
کارگري نيز با انـتـشـار بـيـانـه و             
فراخوان از خـواسـتـهـاي جـنـبـش          
معلمان حمايت کرده و خواسـتـار   
ــر                ــدي و ســاي ــوري عــب آزادي ف
معلمـان زنـدانـي شـده انـد. ايـن                
برآمد جديدي در جنبش کارگري 
در اعتراض به بازداشت فعـالـيـن    
جنبشهاي  اعـتـراضـي  و بـراي             
آزادي زندانـيـان سـيـاسـي اسـت.           
اين حرکت و تعرض تازه را بـايـد     
با تمام توان تقـويـت کـرد و آنـرا           
مورد حمايت قرار داد. جمهـوري   
اسالمي ميخواهد با دستگـيـري   
فعالين جنبشهاي اعتراضي ايـن  
جنبشها را به عقـب بـرانـد و در          
هم بکوبد. حرکت متحـد و بـهـم         
پيوسته نـهـاد هـا و چـهـره هـاي               
جنبش کارگري، جنبش معلـمـان   

و جنبـش بـراي آزادي زنـدانـيـان            
ســيــاســي در ايــران و در خــارج             
ــه                ــنــده اي ب ــاســخ کــوب کشــور پ
ســيــاســتــهــاي ســرکــوبــگــرانــه             
ــون                ــن ــم اک حــکــومــت اســت. ه
نـهــادهــاي بــيــن الـمــلــلــي نــظــيــر          
فدراسيون جهاني اتحـاديـه هـاي      
آموزش و پرورش و انجمـن هـاي     
معلمان و سايت کـارگـري لـيـبـر          
استارت از مبارزات معلمـان در    
ايران حمايـت کـرده و خـواسـتـار            
آزادي اسماعيل عـبـدي و سـايـر         
معلمان زندانـي شـده انـد. بـايـد             
اين کارزار جهاني را تقويت کـرد  
و آنرا مـورد حـمـايـت قـرار داد.            
اين فصل مشـتـرک کـارزار بـراي         
آزادي کارگران زنـدانـي، جـنـبـش        
معلـمـان و مـبـارزه بـراي آزادي              
زندانيان سياسي در ايـران اسـت.     
با نيـروي مـتـحـد فـعـالـيـن ايـن                
عرصه ها  ميتوان نبرد جـهـانـي      
موفقي را در دفـاع از نـه تـنـهـا            
معلمان بلکـه کـلـيـه فـعـالـيـن و               
ــران               ــاســي در اي ــان ســي ــي ــدان زن
سازمان داد و جمهوري اسالمـي  

 را به عقب راند.   
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لحظات به سرعت بـه زمـان پـايـانـي          
 ۵+۱ مذاکرات ماراتوني کشورهاي 

و رژيم اسالمي نزديک ميشونـد. آيـا      
رژيم اسالمي جام زهر ديگري را سـر    
ـقـي صـورت        خواهد کشيد؟  آيا تـواف
ـنـد                    خواهد گـرفـت؟ يـا بـاز هـم مـان
گـذشـتـه دور جـديـدي از مـذاکــرات               
تعريف خواهد شد؟ يا نـه؟ سـرانـجـام       
اين مذاکرات شکست خـورده و دور        
ـقـابـل آغـاز            جديدي از کشمکش و ت

 خواهد شد؟ 
واقــعــيــت ايــن اســت کــه عــلــيــرغــم           
ضرورت و مطلوبيتي که دستيابي بـه  
يک توافق و بند و بست براي هر کـدام  
از طرفين اين تقابل دارد، سـرنـوشـت      
اين مذاکرات کماکان در هالـه اي از      
ابهام قـرار دارد. لـحـظـات پـايـانـي،               
ـنـد    مسائل حل نشده، کماکان ميتوان
سرنوشـت ايـن مـذاکـرات را بـه هـر                 

 طرفي سوق دهند.
 تبعات دو راهي رژيم

ـيـن     رژيم اسالمي بر سر دو راهي تعـي
ـتـه       کننده اي در حيات خود قرار گـرف
ــا                  اســت. بــه هــر طــرف بــچــرخــد ب
معضالت و تناقضات خرد کننده اي 

 مواجه خواهد شد. 
ـيـم                ـنـي و تسـل اگر تن به عـقـب نشـي
ندهند و مذاکرات به شکست کشيده 
شود، با عواقت خرد کننده اي مواجه 
خـواهــد شــد. تشــديــد تــحــريــمــهــاي          
اقتصادي، افزايش فشارهاي سياسي 
ـلـي و تشـديـد            و ديپلماتيک بين الـمـل
احتمال حمله نظامي به مراکز هستـه  
اي مــتــعــدد رژيــم اســالمــي از پــي            
ـتـن در             آمدهاي سهمگيـن قـرار گـرف
ـيــري خــواهــد بــود.                  ـيــن مسـ چــنـ
استراتژيستهاي رژيم ميدانند کـه در      
صورت آغاز درگيري نـظـامـي رژيـم         
ــلـکــي            اسـالمــي دچــار ضــربـات مـه
ـيـرغـم رجـزخـوانـي          خواهد شد که عل
هاي سران سپاه و نيـروهـاي نـظـامـي        
برايشان به شدت ناگوار و غيـر قـابـل      
ـيــش بــيــنــي اســت. مــيــدانــنــد کــه             پ
سناريوهاي خونين عراق و سـوريـه و     
ـفـي       ليبي حال با هر تغيير کمي و کـي
در انتظارشان خواهد بود. پـروسـه اي      
ـيـن آن روشـن            که حتي اگر آغاز خـون
باشد، پـايـان روشـنـي بـرايـش قـابـل               
تصور نيست. ارتقاء کشمکشـهـا تـا       

سطح درگيري نظامي آينده سـيـاهـي      
ـيـن جـامـعـه                 را براي رژيـم و هـمـچـن

 بدنبال خواهد داشت.
از طـرف ديـگـر اگـر تـن بـه سـازش                  
دهــنــد، جــام زهــر ديــگــري را ســر               
بکشند، موقعيتشان در قبال جامعه 
دستخوش تغييرات قابل مالحظه اي 
خواهد شد و توازن قوا به نفع جامعـه  
و مردم سرنگوني طلب تغيير خواهـد  
کرد. بدون اينکه الزاما توافقشـان بـا      
غرب به بقـاي آنـهـا کـمـک شـايـانـي               
بکند. چرا که ميداننـد کـه مـردم بـر            
خالف تصورات کودنانه جناح غربـي  
رژيم، جناح اعتدال طلبـان و اصـالح       
طلبان حکومتي، به نقطه سازشي بـا    
ـنـد      رژيم دست نخواهند يافت. ميـدان
که مردمي که براي سرنـگـونـي رژيـم       
ـنـد،             اسالمي لحظه شـمـاري مـيـکـن
تسليم چنين رژيمي حال با هـر درجـه     
دوري و نزديکي با غـرب نـخـواهـنـد          
ـنـد کـه مـردم                شد. بر عکـس مـيـدان
معترض جري تر خواهند شد و بـايـد     
ـنـده و            با موجي از اعـتـراضـات کـوب
مردم پر توقع تر و جـري تـر مـواجـه           
ـتـي        شوند. از طرف ديگر در مـوقـعـي
ـيـن           نيستند که تجربه قتـل عـام خـون

را پـس از سـر کشـيـدن            ۶۷ شهريور 
ـنـي سـازمـان              جام زهر تـوسـط خـمـي
دادند، تکرار کنند. هر چند که دامنه  
اعدامها و دستگيري ها را افـزايـش       
داده اند، اما کمتر ترديدي دارنـد کـه       
بتوانند آن سناريوي خونيني را تکـرار  

 کنند. آن دوران ديگر گذشته است.  
اين وضعيت خرد کننده در عين حـال  
به جدال جـنـاحـهـاي رژيـم اسـالمـي              
شدت و دامنه بيشتر و خرد کننده اي 
بخشيده است. جناح غربـي رژيـم بـر         
شدت تبليغات و سـيـاسـتـهـاي خـود         
ـيـن             افزوده است. مساله بـر سـر تـعـي
تکليف جناحها است. رفسنجانـي از    
اين صحبت مـيـکـنـد کـه بـاز شـدن              
ـيـسـت.     سفارت آمريکا غير ممکن ن
خامنه اي همزمان خواهـان افـزايـش      
قابليت نـظـامـي و مـوشـکـي رژيـم                 
ـيـش از هـر                 است. اما خـامـنـه اي ب
ـنـده        زمان ديگري در موقعيت شـکـن
اي قرار گرفته اسـت. هـر دو جـنـاح              
ميدانند که سازشي پايداري برايشـان  
در اين شرايط ممکن نيست. جـنـاح      
غربي رژيم بقاي رژيم اسالمـي را در      
ـيـر مـنـاسـبـات رژيـم                    بهبـود و تـغـي

ـنـد. بـر ايـن             اسالمي با غرب مـيـدان
ـيـکـه بـا غـرب بـه              تصورند در صورت
سازش برسند، با توجه بـه تـمـايـالت       
ـنـه        پرو غربي جامعه، ميتواننـد زمـي
هاي سازش و بقاي خـود را تـامـيـن           
کنند و پروسه استحاله رژيـم را خـود       
ـنـد. از طـرف ديـگـر                   پرچمـداري کـن
ــاح راســت ايــن                 ــه اي و جــن خــامــن
تصـورات را خـيـانــت بـه کـل پــروژه                
اسالمي قلمداد کرده و در مقـابـل آن     
ايســتــاده انــد. هــر چــنــد کــه بــطــور              
مقطعي تا هم اکنون به مـذاکـرات و       
سازش مستقيم با آمـريـکـا تـن داده         
اند. کشمکـشـهـاي جـنـاحـي در هـر              
صورت در حال شـدت و رسـيـدن بـه           
ـنـده درونـي           نقاط حساس و خـرد کـن

 است. 
اگر توافقي حاصل شود، جناح غربي 
رژيم از موضع قدرت در قبال جـنـاح     
ـقـات        رقيب قد علم خواهد کرد. تـواف
حاصل شده زمينه گسترش قواي اين 
جناح را فراهم کـرده و بـر ايـن مـوج             
سوار خـواهـنـد شـد. اگـر شـکـسـت                  
بخورند، جناح غربي تـالش خـواهـد        
بار شکست را به گردن جناح راست و 
خامنه اي انداخته و حسـاب خـود را       
از جناح راست رژيم مجزا کند. رژيـم     
اسالمي از هـر سـو مـحـاصـره شـده             
اســت. راه پــس و پــيــشــي بــرايــش               

 متصور نيست. 
اکنون چشمهاي بسياري به نتايج ايـن  
مذاکرات در وين دوخته شـده اسـت.       
مردم به حق خواهان برداشته شـدن و      
ـتـصـادي انـد.               حذف تـحـريـمـهـاي اق
تحريم اقتصادي بـمـثـابـه يـک سـالح           
ـيـرات نـاگـوار                  مهلـک و کشـنـده تـاث
بســيــاري بــر مــوقــعــيــت و زنــدگــي           
اقتصادي جامعه داشته است. فقـر و     
فــالکــت و مــحــرومــيــتــي کــه رژيــم           
اسالمي سـرمـايـه در طـول حـيـات               
سياهش بر مردم تحميل کرده اسـت،    
در اين دوره و تحت تاثير تـحـريـمـهـا        
افزايش قابل مالحظه اي يافته است. 
اين يک رکن واقعيت ارزيابي جامـعـه   
از اين مذاکرات است. از طرف ديگر  
مردم ميدانند که عقب نشينـي رژيـم     

نـه   ۵+۱ اسالمي در قبال کشورهاي 
نــاشــي از قــدرت بــلــکــه نــاشــي از               
استيصال و ضعفـي اسـت کـه در آن            
قرار گرفته اند. و اين چراغ سبـزي بـه      
مردم براي تعرض و تالش براي عقب 

 راندن رژيم است.
 کمونيسم کارگري و تحريم اقتصادي

جنبش ما تاکنون پرچمدار مقابله بـا    
ـتـصـادي بـوده               اين سـالح کشـتـار اق
است. ما به هـمـان شـدت کـه بـراي               
ـقـرار           سرنگوني رژيم اسـالمـي و اسـت
آزادي، برابري، حکومـت کـارگـري و        
ـيـسـتـي کـه                 يک جـمـهـوري سـوسـيـال
مــتــضــمــن آزادي و بــرابــري و رفــاه             
همگان است تالش ميکنيم در عيـن  
حال بـراي بـر چـيـدن سـيـاسـت ضـد                 
انساني تحريم اقتصادي تـالش کـرده     
ايم.  موضع ما در ايـن چـهـارچـوب            
ـقـا انسـانـي و راديـکـال اسـت:                  عمـي

 ۱۹۹۵ منـصـور حـکـمـت در سـال               
زمانيکه اولين تحريمهاي تـجـاري و       
اقتصادي عليه رژيم اسالمـي اعـالم     
شد، در نوشتـه کـوتـاهـي در نشـريـه             
ـبـش       انترناسيونال جوهر سياست جـن

 ما را اينگونه فورموله کرد:  
ـقـل از                "اين سياسـت آمـريـکـا مسـت
تاثيراتش بر ثبات و بي ثبـاتـي رژيـم      
اسـالمـي، بـايـد بــعـنـوان يـک اقــدام                
زيانبار براي مردم ايـران بـدون هـيـچ           
ابـهــامـي مــحـکــوم شـود. وخــامــت            
بيشتر اوضاع اقتصادي مردم نتيجـه  
محتوم ايـن سـيـاسـت خـواهـد بـود.              
بــرخــالف ادعــاهــاي رايــج، تــحــريــم         
تجاري از جانب آمـريـکـا حـتـي اگـر           
ــهــاي                 اروپــا و ژاپــن و ســايــر قــطــب
ـنـد،                   ـبـعـيـت نـکـن اقتصـادي از آن ت
تنگناهاي واقعي براي اقتصاد ايـران    
ايجاد ميکند که قربانيان فوري آن نـه  
رژيم اسالمي، بلکه توده وسيع مـردم  
کارگر و کم درآمد در ايران خـواهـنـد      

  .بود
اين تصور که اعمال فشار بر مـردم و    
به استيصال کشيدن آنـهـا گـامـي در         
جهت سرنگوني رژيم اسالمي اسـت،    
تصوري بيمارگونه و ضد اجـتـمـاعـي     
ـفـکـر            است که فقط در چـهـارچـوب ت
فرقه اي جريانات حاشيه جامعه نظير 
مجاهـديـن مـي گـنـجـد. و ايـن در                   
شرايطي است کـه خـود آمـريـکـا نـه             
ـيـر         فقط تغيير رژيم، بلکه حتـي تـغـي

ـبـال         روش داخلي رژيم اسالمـي در ق
مردم ايران را جزو اهـداف سـيـاسـت         

 ".تحريم تجاري ذکر نکرده است
و در زمينه تاثير ايـن تـحـريـمـهـا بـر            

 موقعيت رژيم اسالمي افزود:
"برخالف بـرداشـت اغـلـب مـفـسـران             
رسانه ها، سياسـت تـحـريـم "وحـدت           
ضد آمـريـکـايـي" در درون رژيـم را                 
تقويت نميکند، جناح ضد غـربـي را     
در رژيم ايران قدرتمندتر نميکند، و بر 
ـيـغـات ضـد غـربـي رژيـم                 ـل ـب شدت ت
اسـالمـي نـمـي افـزايـد. ايـن واقـعـه                   
شباهتي به ماجراي اشـغـال سـفـارت       
ندارد. آن دوران گذشته اسـت. امـروز       
اين يک فشار واقعي روي جناح غربي 
و طرفدار آمريکا در حکومـت اسـت     
که تکليف خود را هرچه سريعتر و بـه  
شيوه اي هرچه چشمگيرتر بـا جـنـاح        
مخالف روشن کند. تاثير ايـن اقـدام        
بر رژيم اسالمي تشـديـد اصـطـکـاک          
ميان جناحهاي حـکـومـت در درون          
ايران، و جهت گيـري جـدي تـر رژيـم           
ـلـومـاسـي و            ـپ اسالمي در عرصـه دي
سياست خارجي به سوي کنـار آمـدن     
بــا آمــريــکــا و دول غــربــي خــواهــد             

ژوئـن    –" (مـنـصـور حـکـمـت               .بود
 )۱۳۷۴ تير  – ۱۹۹۵ 

واقعيات کنوني حقانيت اين سياست 
حزب ما را بيان مـيـکـنـد. مـا ايـن              
واقعيات را مبناي فراخوان به جامعه 
براي پيوستن به اردوي خـود، يـعـنـي       
اردوي آزادي و بـرابــري و رفــاه قــرار              
ـقـل       ميدهيم. و تاکيد ميکنيم: مسـت
از اينکه اين مذاکرات به کدام طـرف    
بچرخند، بايد بـراي دور جـديـدي از            
مبارزه براي سرنگوني رژيم اسـالمـي   
و برقراري يـک نـظـام آزاد و بـرابـر و                  
انساني، يک جمهوري سوسياليستي، 

 آماده شد. 

 رژی( ا�A$% �� �� دو راه%! 
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پرداخت شهريه براساس طبقه بـنـدي     
کيفيت مدارس و دسترسي بـه آمـوزش،     
ـازار و                 سپردن امـر آمـوزش بـه دسـت ب
خصوصي کردن آن تحت نام غلـط انـداز     
"مدارس غير انتفـاعـي"، عـدم پـذيـرش           

ـامـيـن       ئمس وليت توسط دولت بـراي ت
ـانـدارد يـکـسـان             ـا اسـت آموزش رايگان ب
براي کليه شهرونـدان جـامـعـه، مـخـارج           
تحصيلي کمرشکني را بر دوش خانـواده  
ها گذاشته است. اگرچه پرداخت شهـريـه    
فقط بخشي از رايگان نبودن آموزش در   
جمهوري اسـالمـي اسـت. امـا هـمـيـن               
موضوع عمال ميليونها دانش آمـوز را      

 از چرخه تحصيل خارج کرده است.
تشويق و ترغيب تأسيس مؤسسـات  
آموزشي خصوصي از سـوي آمـوزش و       
پرورش بصورت نقـشـه مـنـد يـک تـرنـد              

 استراتژيک اين وزارتخانه است.
"سـنــد تــحــول بــنـيــاديــن آمــوزش و            
پرورش" در بند مربوط به منابـع مـالـي       
راه را براي خصوصي سازي امر آمـوزش  
ــن                  ــت ــرف ــخــدمــت گ ــوان "ب ــحــت عــن ت
مشارکتهاي مردمي در امر آمـوزش و      
پرورش" و تـبـديـل آن بـه کـااليـي بـراي                 

 عرضه در بازار کامال باز کرد.
ـاتـي        با گسترش هر چه شکاف طـبـق
در جامعه، ظـهـور مـدارس خصـوصـي          
تحت عنوان غلط انـداز "مـدارس غـيـر          
انتفاعي" و سپردن آن بـدسـت عـنـاصـر             
شناخته شـده و خـاص حـکـومـتـي در                 
ــرورش ســرعــت بســيــار                آمــوزش و پ
بيشتري يافت و مورد حمايت بيدريغ آن   
قرار گـرفـت. مـدارسـي کـه اسـاسـا بـر                    
مبناي سود دهي بعنوان يـک مـوسـسـه         
مالي ـ آموزشي پايه گذاري شـده انـد بـه        
بخشي از دايـره آمـوزش در ايـران بـدل                 
ـا         گرديد. کيفيت متفاوت اين مـدارس ب
نوع مشابه دولتي، تبعيض نهادينه شـده  
در دسترسي به آموزش را بـه حـد اعـال          

 رساند.
تــفــاوت فــاحــش کــيــفــيــت و روش            
تــدريــس، بــکــارگــيــري وســايــل کــمــک          
آموزشي، استـفـاده از مـعـلـمـيـن ويـژه،               
ـامـه،     ساعات متفاوت درسي و فوق بـرن

کيفيت فضاهاي آمـوزش و هـوشـمـنـد            
کــردن کــالــســهــاي درس، اســتــفــاده از           
کامپيوتر و دوربين هـاي مـدار بسـتـه،           
آنالين کردن کالسهـاي درس و امـکـان          
نظارت دايمي والدين از چگونگي نـحـوه   
پيشبرد آمـوزش، تـغـذيـه مـنـاسـب در              
مدرسه همه و همه در مدارس انتـفـاعـي    
و در تفاوت با مدارس دولتي که اسـاسـا   
به مدارس تخريـبـي مشـهـورنـد، بـکـار            

 گرفته شد.
به همين منوال مدارس دولتي نيز بـه  
سرنـوشـت مشـابـهـي دچـار گـرديـدنـد،                
تبعيض در دسـتـرسـي بـه آمـوزش در                 
مدارس دولتي با پنج طبقه بندي خـاص  
تحت عناوين، مدارس دولـتـي عـادي،        
ـايـي،         نمونه دولتي، مدارس هـيـأت امـن

سمپاد (اسـتـعـدادهـاي      مدارس شاهد و 
و غـيـره، بـعـنـوان رقـيـب در               درخشان) 

مــقــابــل مــدارس بــه اصــطــالح غــيــر             
انــتــفــاعــي شــکــل گــرفــت و دولــت بــا             
ـا بـخـش خصـوصـي هـمـان               مشارکت ب
اندک آموزش غير خصوصي را هم تـکـه   

 پاره کرد.
بــي تــوجــهــي عــامــدانــه حــکــومــت        
اسالمي به تخصيص بودجه کافي بـراي    
آموزش و پـرورش بـعـنـوان بـزرگـتـريـن               
ـا             وزاتخانه که مستقيما سـر و کـارش ب
ميليونها دانش آموز و خانواده آنهـاسـت   
خود را در کسـربـودجـه هـاي نـجـومـي                
مــزمــن در آمــوزش و پــرورش نشــان               
ميدهد. بطوريکه بنا به اعتراف صـريـح     

درصــد ٥ ۹ وزراي آمــوزش و پــرورش،          
ـا بـه پـرداخـت                  بودجه ايـن وزارت صـرف
مواجب کارمندان آموزشي ميرسد. کـه     
عمال با دستمزدهاي چند برابر زيـر خـط     
فـقـر رسـمـي حـقــوق بـگـيـر آمـوزش و                    
ـاقـيـمـانـده          پرورش هستند. پنج درصد ب
حتي کفاف تامين آب و برق و سوخت و   
تعمير و نگهداري وديگر مخارج جـاري    

 مدارس را نيزنميدهد.
اما تامين بودجه براي سـايـر اهـداف      

ولوژيک آموزش و پـرورش مـانـنـد         ئايد
نــمــازخــانــه هــا، حضــور آخــونــدهــا در            
مدارس، اردوهاي راهـيـان نـور، تـرويـج          

ـا    ئصلوات، قرا ت و حفظ قرآن و غيره ب
 مشکلي مواجه نمي شود.

بودجه سـرانـه آمـوزشـي بـه ازاء هـر               
دانش آموز، که در باالترين نـرخ، حـدود       

هزار تومان يعني معـادل کـمـتـر از          ۲۸ 
دالر در سال اسـت نـيـز عـمـال             ۹ حدود 

ـا          شامل معوقات پرداختي مـيـگـردد ي
ـار بـرخـي مـدارس قـرار             بندرت در اختي
گرفته ميگيرد. مقـايسـه ايـن سـهـمـيـه             
تحقير آميز با بـودجـه سـرانـه آمـوزشـي           
براي مثال با کشورهاي اروپايي و ژاپـن،  
ـاال را                 تفاوتي حداقل هـزار بـرابـري بـه ب

 نشان ميدهد.
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اخذ شهريه بعنوان راهي بـراي شـانـه        
خالي کردن دولت از تخصيص بودجه بـه  
آموزش و پـرورش در اجـري تـعـهـدات              
خود براي سرپا نگهداشتن امـر آمـوزش     
صورت واضح بخود ميـگـيـرد ومـانـنـد         
ـال و       هر کاالي ديگري تابع نرخ ارزش ري
ـازار مـيـگـردد. بـه ايـن                  رکود تورمـي ب
معني که بنابر گراني اقسام کـاالهـا در       
ـام شـهـريـه        بازار، نرخ کاالي آموزش به ن
هم افزايش مي يابد. درصد اين افـزايـش    
قيمت را يا آموزش و پرورش خود اعالم 
مي کند و يا بوسيله مديران در مـدارس    

 تعيين ميگردد.
وزرات آمــــوزش و پـــرورش در                  
خصوص اخذ شهريه سياست رنـدانـه اي     
دارد. اعالم مي کند که مدارس دولـتـي    
مجاز به دريافت شهريـه از خـانـواده هـا           
نيستند اما آنرا به نام "همياري مردمـي"  
و يا ترفـنـدهـاي ديـگـر بـه خـانـواده هـا                  

 تحميل ميکند و پيش مي برد.
بــراي نــمــونــه؛ اســفــنــديــارچــهــاربــنــد      
مديرکل آموزش و پرورش استان تهـران،  
در بخشنامه رسمي قميت شهريه ها در   

 مدارس دولتي را چنين اعالم ميداد:  
مدارس سمپاد (استـعـدادهـاي    ". . . 

توانند در دوره متوسطه و    درخشان) مي 
پيش دانشگاهي طبق مصوبه تا سـقـف   

هـزارتـومـان شـهـريـه          ۹۰۰ ميليون و  ٤ 
دريــافــت شــهــريــه در        . دريــافــت کــنــنــد  

ـايـي         مدارس نمونه دولتي و هـيـات امـن
هم قانوني است. درحال حاضر مدارسـي   
که غير از مدارس دولتي عادي شـهـريـه    
  . دريافت نکننـد غـيـر مـتـعـارف اسـت             

شــهــريــه مــدارس تــيــزهــوشــان در دوره          

ـانصـد              ۲ راهنمايي حدود  ـلـيـون و پ مـي
هزار تومان است در دوره متوسطه دوم،   

ميليون و دويست هزار تومان و دوره      ٤ 
ـلـيـون و           ٤ پيش دانشگاهـي      ۹۰۰ مـي

شهريـه در دوره اول        ت.   هزار تومان اس
ـلـيـون و      ۲ مدارس درخشان  متوسطه مي

هـــزار تـــومـــان، در دوره دوم                  ۹۰۰ 
هزار تومـان   ۲۰۰ ميليون و  ٤ متوسطه 

ـلـيـون و          ٤ و در پيش دانشـگـاهـي         مـي
." سـپـس اعـالم        هزار تومان است ۹۰۰ 

ميدارد که نرخ افزايش شـهـريـه در سـال         
 درصد است. ٥ ۲ تا  ۷ ١ جاري بين 

نرخ شهريه در مدارس خصوصي کـه    
به غلط غيرانتفاعي خوانده ميشود حـد  

ميلـيـون تـومـان        ۷ ١ و مرزي ندارد و تا 
نيز گزارش شده است. (قيمتها مـربـوط       

 است) ٣ ۹ ـ ۹۲ به سال تحصيلي 
رد"       اين در حالي است که "مرضيـه گـُ
رئيس سـازمـان مـدارس غـيـردولـتـي،              
توسعه مشارکتهاي مردمي و خـانـواده       

ـا   وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه ب
بـه  "...  خبرگزاري ايسنا اظهار ميـدارد:     

هيچ وجـه بـحـث خصـوصـي سـازي را                 
ـا     "! و  کنيم دنبال نمي در پاسخ به اينکه آي

ها بايد براي حضور فرزندشان در    خانواده
مدارس دولتي که به بـخـش خصـوصـي       

شود شهريه بپردازند؟ عـنـوان      واگذار مي
خـيــر، بـه هـيـچــوجـه اجــازه            "   :مـيـکـنــد   

ـافـت شـود. اخـذ                نمي دهيم شـهـريـه دري
شهريه در برنامه آموزش و پـرورش هـم         

 ."نيست
رئيـس سـازمـان      ضمنا ايشان بعنوان 

ـا  درجاي ديـگـري     مدارس غير دولتي،  ب
اعالم ايـنـکـه سـقـف شـهـريـه مـدارس                  

ـلـيـون        ۵ غيردولتي مقطع ابتـدايـي      مـي
: بـرخـي مـدارس         ميگويـد تومان است، 

بيش از اين مبلغ را دريافت مـي کـنـنـد       
در    کــه بــرخــورد جــدي خــواهــد شــد.              

گفتگوي ديگري با خبرگـزاري مـهـر در        
ــتــي                بــاره شــهــريــه مــدارس غــيــر دول

شهريه مدارس غير دولتي در ميگويد: "  
هــر شــهــري ســقــف مشــخــص دارد".              

شهريه ها را از طريق اداره کل سـازمـان     " 
ابــالغ خــواهــيــم کــرد. مــدارس غــيــر              
انتفاعي در دوره دبستان نبايـد بـيـش از        

ميليون تومان شهريه دريافـت کـنـنـد        ۵ 
اما گزارشهايي داشته ايم که بـيـشـتـر از       
سقف تعيين شده هم از خانواده هـا پـول       

 "دريافت کرده اند.
گزارش ميداني چندين خبرگـزاري از    
مدارسي در نارمک و فاطمي حـاکـي از       

ميليون تـومـان در      ۹ تا  ٥ اخذ شهريه از 
مدارس مقطع ابتدايي است که در آنـهـا     
ـامـه اکـيـدا         شرکت در کالسهاي فوق بـرن

 اجباري است.
ثبت نام در مدارس عادي دولتي نيـز  

با همين چالش قيمت شهريه روبـروسـت:   
مـادر  : " آرمـان بنا به گزارش خبـرگـزاري     

جواني که يکي از فرزندان دوقلـويـش در     
مــدرســه پســرانــه در خــيــابــان انــقــالب           

کند، درباره نحـوه پـرداخـت       تحصيل مي
ـلـغ              شهريه مي  ۰ ١٥ گويـد: امسـال مـب

بــراي دخــتــرش کــه در          وهـزار تــومــان      
خــوانــد،    اي ديــگــر درس مــي            مــدرســه

 هــزار تــومــان بــا عــنــوان کــمــک            ۲۰۰ 
پـرداخـت   .  هـزيـنـه کـرده اسـت           مـردمـي   

ـلـغ آن       شهريه الزامي است اما ميزان مـب
هـا دارد.       بستگي به سطح مالي خانواده

ـلـغ        براي مثال سقف پرداخت شهريـه مـب
هزار تومان بود که براي هر يـک از     ۰۰ ٣ 

فرزندانم به تناسب توان مـالـي پـرداخـت       
 ."کردم
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تا اينـجـا بـخـوبـي روشـن اسـت کـه                 
فاصله گذاريهاي عمدي و نهادينه کـردن    
تــبــعــيــض در آمــوزش و پــرورش يــک             
سياست استرانژيـک حـکـومـتـي اسـت.           
ـابـر ايـن سـيـاسـت تـبـعـيـض آمـيـز،                      بن
مدارس براساس توانايي مالـي خـانـواده      
تقسيم بندي ميشود. هر خانواده اي کـه     
توانايي پرداخت ارقام نجومي شهريـه را    
دارد و مــيــتــوانــد بــيــشــتــر بــپــردازد از            
ـاالتـري بـرخـوردار            امکانات آمـوزشـي ب

 خواهد شد.
مـعـاون   در اين زمينه مرضـيـه گـرد        

با بـي شـرمـي و          وزير آموزش و پرورش 
وقاحت کم نظيـري چـنـيـن مـي گـويـد:              

امســال تــالش کــرديــم در خــرداد مــاه            " 
ـا        خانـواده ها را اعالم کنيم و  شهريه هـا ب

شـان مـدرسـه را           توجه بـه سـبـد مـالـي           
و از سوي ديـگـر مـديـران          انتخاب کنند

هاي الزم را بـراي       ريزي هم بتوانند برنامه
.. .آغاز سال تحصيلـي انـجـام دهـنـد.             

مــدارس مــخــتــلــفــي اعــم از مــدارس            
،    مــدارس خــيــريــه  ،   مــعــارف اســالمــي  

مــدارس عــام الــمــنــفــعــه داريــم و                     
هـايـي کـه مـايـل بـه سـرمـايـه                     خانـواده 

گـذاريـهـاي خـاص بـراي فـرزنـدان خــود                
سـسـان مـدارس      ؤهستند اين امر را به م  

بنا به درخواست  . سپارند غير دولتي مي
استانهـا در روسـتـاهـا و مـنـاطـق دور                  
افتاده و صـعـب الـعـبـور بـراي حضـور                  

ـا در              ،سسان موفـق ؤم فـراخـوان داديـم ت
صورت تـمـايـل ايـن مـدارس را تـحـت                

 "پوشش قرار دهند.
نمونه ديگر: بنا بـه اعـتـراف صـريـح           

ول سـازمــان    ئمـس    رئـيـســي  مـرتضـي     
درصـد     ۷ ٥ نوسازي و تجهيز مـدارس،      

ــتــي در ايــران تــخــريــبــي               مــدارس دول
هستند. اين رقم هولناک را بايد به انـواع     
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مراسم      ،تيرماه     ۹ ١ امروز جمعه         
موسوم به روز قدس با تالش                        
سفارتخانهـ  النه جاسوسيـ  جمهوي          
اسالمي در کابل برگزار گرديد با                 
اعتراض وسيع بسياري از جوانان              

 روبرو گرديد و مختل شد. 
بنا به خبرهاي منتشر شده، يکي از            
دست نشاندگان شناخته شده                      

سيد عيسي  جمهوري اسالمي به نام "     
" برگزاري اين مراسم       حسيني مزاري  

را بعهده داشت وي با به راه انداختن              
تحت عنوان روز قدس       مضحکه اي     

در حمايت از سران جمهوري اسالمي،      
نفر عمدتا از        ۲۰۰ تعدادي کمتر از       

 کودکان و افراد سالخورده را از محله         
با وعده    پل کوته سنگي  تا  پل سوخته   

هديه و صرف غذا به راه انداخت. اين           
مراسم را فقط شبکه يک جمهوري             

 اسالمي پوشش خبري ميداد.
عدم استقبال مردم و اعتراض مداوم         
بسياري از جوانان کابل عليه برگزار           
کنندگان اين حرکت تمسخرآور و               

با شکست مواجه    خودنمايي پوشالي    
 اسالمي   گرديد و مزدوران حکومت      

 بازهم سرشان به سنگ خورد.ايران 
اعتراض و افشاگريهاي جوانان عليه        
جنايات فاشيستي حکومت اسالمي     
عليه شهروندان افغان درايران سبب           
شد که بسياري از شرکت کنندگان              
تصميم گرفتند صف راهپيمايي را            

پليس به افراد شرکت      ترک کنند. اما      
و با      داد  کننده اجازه خروج نمي          

، تهديد و کتک کاري مانع از         خشونت
خروج آنان ميشد. پليس اعالم مي            

سيد عيسي حسيني     از "  که   کرد که     
مراسم تا پايان        رنددستور دا  "  مزاري

 اجازه خروج ندهند.  به کسي 
جوانان و مردم کثيري به مخالفت با           
حضور جمهوري اسالمي در                      
افغانستان پرداختند و با پاره کردن             
عکسهاي سران جنايتکار جمهوري         
اسالمي خشم و نفرت خود را با                   
مختل کردن اين مضحکه رسوا نشان       

 دادند.
اخبار اين اعتراض و بهم خورن نقشه          
مزدوران جمهوري اسالمي بسرعت         
در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد         
و با استقبال وسيعي روبرو گرديد و             
رسوايي بيشتري براي حکومت                 

 اسالمي به بار آورد.
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ـايـي، کـپـري،                ـاايـمـن روسـت مدارس ن
کانتيني و آغل گـوسـفـنـدانـي کـه بـه              
کالسهاي درس تبديل شده اند اضـافـه     
کـرد. ايــن چــهــره واقــعــي اســتــانــدارد            
مدارس دولتي در جمهـوري اسـالمـي      
ايران است. براي خانواده هايي که سبد  
مالي شان کـفـاف انـتـخـاب مـدارس             
انــتــفــاعــي و پــرداخــت هــزيــنــه هــاي           
ـاقـي مـخـارج فـوق           نجومي شهريه و ب
ـام                    برنامه را نـمـيـدهـد، گـودالـي بـه ن
مدارس دولتي دهان باز کرده است کـه    
ـاقـد                بديهي اسـت چـنـيـن مـدارسـي ف
ـا افـتـاده تـريـن             ابتدايي ترين و پيش پ
ـات آمـوزشـي و بـهـداشـتـي و                  امکـان
ايمني است. فجايع هولناکـي مـانـنـد        
آتش سوزي در مدرسه سفيالن، شـيـن     
آباد و غـيـره بـخـشـي از هـمـيـن بـي                      

 توجهي عامدانه است.
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مند شدن از استانـدارد يـگـانـه       هبهر
در دسترسي به آموزش و پرورش بـراي  
ـايـه اي تـريـن و              کليه احاد جامعه از پ
ــدي              ــن حــقــوق شــهــرون ــهــي تــري ــدي ب
محسوب ميشود. جمهوري اسـالمـي    
اساسا با حق شهروندي درتضاد اسـت،  

ولـوژيـک و     ئبنيادهاي ارتجـاعـي ايـد     
هويتي اين حکومـت بـر تـبـعـيـض و             
نابرابري اجتماعي در کليه عرصـه هـا     

 استوار است.  
اگرچه بصورت ظاهر برطبق اصـل    
ســي ام قــانــون اســاســي جــمــهــوري             

دولت موظف است وسـايـل   اسالمي، " 
آموزش و پرورش رايگان را براي هـمـه     
ملت تا پايان دوره مـتـوسـطـه فـراهـم             
ـا     سازد و وسايل تحصيالت عالي را ت
ـايـي کشـور بـه طـور                  سر حـد خـودکـف

 ".رايگان گسترش دهد
وزارت آموزش و پرورش حتي يـک    
لحظه هم براي اجرايي شدن ايـن بـنـد،        
برنامه، عزم و تصميي نداشـتـه اسـت.      
در عين حال اين بند از قانـون اسـاسـي      
براي اجرا نوشته نشده است. بلکه تنها  
ارزش مصرف ويـتـريـنـي و نـمـايشـي            

 دارد.  
اما عليرغم تمامي اينهـا آمـوزش     
رايگان با استانداردي يکسان خواسـت  
ـا اجـتـمـاعـي بـراي            ومطالبه اي عميق
ميليونها مـردمـي اسـت کـه تـوسـط             
همين حکومت به زير خط فـقـر رانـده        

 شده اند.  

ساالنه صدها هزار کودک و نوجوان 
بعلت عدم تامين مخارج تحصيلي از   
ـازار بـيـرحـم کـار              چرخه تحصيلي بـه ب
ـايشـان بـه             پرتاب ميشوند. يا اصـال پ
مدرسه باز نميشود. بنا بـه آمـارهـاي         
ـلـيـون         دولتي بالغ بر بيش از هفـت مـي
دانش آموز از تحصيل باز مـانـده انـد.      
ـاد              تعداد بيسـوادان کشـور رو بـه ازدي
گـذاشــتــه اســت. خــيــل عــظــيــمــي از            
کودکان در ابعاد ميليوني آواره بيغولـه  
هاي کار و خيابان گرديده اند. (ان جـي    
او) "جمعيت دفاع از کـودکـان کـار و             
خيابان"، رقم کودکان کـار در ايـران را          

ميليون نفر اعالم کـرده اسـت کـه         ۸ ١ 
 بي گمان صحت دارد.

تامين آموزش رايگـان و اجـبـاري        
ــهــا کــودک،              ــيــون ــجــات مــيــل ــراي ن ب
ـايـد               مستقيما بعهـده دولـت اسـت و ب
تمام نهادهاي اجرايي ذيربط و دخـيـل       
مانند آموزش و پرورش، بهزيسـتـي و     
ـاشـنـد. هـزيـنـه             شهرداريها پاسخگو ب
ـايـد بـه وضـعـيـت            تحصيل کودکان نب
ـاجـعـه               ـا ف مالي خانواه گـره بـخـورد، ت
کودکان کار و خيابان که مبنايي بـجـز     
ـان           ـاي فقر گسترده در جامـعـه نـدارد، پ
يابد. طبعا جمهوري اسالمي نه تـنـهـا     
براي اين امر برنامه اي ندارد، بلکه در   
جهـت مـخـالـف آن تـالش مـيـکـنـد                  

ـاک      ئصورت مس له را بجاي حل آن پ
کند. اجراي "طرح پرتو" براي آنچـه کـه        
خــود دولــت وقــيــحــانــه "جــمــع آوري"           
کودکان کار و خيابان مـي خـوانـد، در        
واقع خارج کردن ايـن کـودکـان از ديـد           

 ومشاهده علني جامعه است.
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اعتراضات معـلـمـيـن و خـواسـت           
تغييرات جـدي در نـظـام آمـوزشـي و              
تاکيـد بـر خـواسـت آمـوزش رايـگـان                
عمال نشان ميدهـد کـه ايـن جـنـبـش             
اعــتــراضــي عــمــيــق تــر و صــدايــش           
رساترميشود. طي چند مـاه گـذشـتـه          
اين خواست مداوما پررنگتر از پـيـش     
توسط تجمع هاي اعتراضي معلمـيـن   
و خانواده هاي به ستوه آمده به اشـکـال   

 مختلف مطرح شده است.
پيشتر از طـرح خـواسـتـه آمـوزش            
رايگان توسط معلمين، خانـواده هـاي     
افغان که کارت اقـامـت هـم دارنـد در           
شهرهاي تهران و قم در پـي سـه بـرابـر           
ـام                شدن شهريـه مـدارس بـراي ثـبـت ن
دانش آموزان افغان در مدارس دولـتـي   
درمقابل نهـادهـاي ذيـربـط دسـت بـه             
تظاهرات زدند تا دولت رسـمـا عـقـب         

 نشست.
ـا      رايگان و اجباري کردن آمـوزش ت

ـلـي      پايان عالي ترين دوره هاي تحـصـي
در ايران کامال ممکن و شدنـي اسـت.     
بودجه اينکار في الحال در دست بـيـت   
ـار                    ــه اعــوان و انصـ ــم ــري و ه ــب ره
حکومتي، در جيب حزب اهللا لبنـان و    
بشار اسد و خيل عظيم آيت اهللا هـاي      
ميلياردر و آقازاده هاي مفت خور، در   
ــظــامــي                پــروژه هــاي امــنــيــتــي و ن
وتسليحاتي قرارگاههاي ريز و درشـت    
سپاه پاسداران و دم و دسـتـگـاهـهـاي            
امنيتي و نظامي و انـتـظـامـي رژيـم            
اسالمي موجود اسـت. کـافـي اسـت،          
ـا مـخـارج         جيب حضرات را بتکانند ت
تحصيل رايگان و اجباري با بـهـتـريـن       
استانداردهاي شناخته شده بين المللي 
براي همه کودکان در ايران بقدر کفايـت  

 فراهم گردد.
مــطــالــبــه مــعــلــمــيــن ومــبــارزات       
شهروندان افغان دارد راه نشان ميدهد. 
آموزش رايگان و اجباري بعـنـوان يـک      
حق و خواست فوري بايد به يک جنبش 
مطالباتي عمومي تبديـل شـود و بـه          
اشکال مختلـف در مـبـارزات جـاري           
اجتمـاعـي مـطـرح گـردد. پـيـوسـتـن                 
خانواده ها به صف مبارزات معلمـيـن   
با خواست آموزش رايگان حق مسـلـم     
مــاســت مــيــتــوانــد کــمــک جــدي بــه            

 عمومي شدن اين طرح شود.  
تجمع هاي اعتراضي شبـيـه آنـچـه       
خانواده هاي دانش آموزان افغان انجـام  
دادند نيز يک اقدام موثر و جدي اسـت.  
تحميل شهريه و طـبـقـه بـنـدي کـردن             
ـا ايـجـاد انـواع             دسترسي به آمـوزش ب
مــدارس بــا اســتــانــداردهــاي کــامــال         
ـايـد در اعـتـراضـات                  ـاتـي شـده ب طبق
خانواده ها قرار گيرد و نبايد بـه آن تـن       

 داد.
آموزش رايگان و اجـبـاري نـقـطـه            
پايان به سناريوي گرفتار کردن مردم با 
آموزش فروشـي و دکـان و دسـتـکـي              
ـام مـدارس بـه اصـطـالح             است که به ن
غيرانتفاعي ايجاد شـده اسـت. هـمـه            
ـايـد بسـتـه شـونـد. يـک                  اين مدارس ب
استاندارد واحد و عـمـومـي بـراي کـل          
ـا        دانش آموزان کشور در شهر و روسـت

 بايد توسط دولت انجام گيرد.  
تغيير فضاي آموزشي، ايمن کـردن  
ـاه کـردن دسـت             محيط آمـوزش، کـوت
مــؤســســات امــنــيــتــي، نــظــامــي و           
ــي               ــه جــداي مــذهــبــي، پــايــان دادن ب
جنسيتي در آمـوزش و درمـدارس و           
تأمين يک وعده غذاي گرم و باکيفيـت  
توسط دولـت نـيـز قـطـعـا روي مـيـز                   
خــواســتــهــاي جــامــعــه اســت و بــايــد          

 متحقق شود.
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ـه اي در               ارتـش     ـيــروهـاي مســلـح حــرف و ن
جامعه موجود جز دار و دسته هـاي مسـلـح      
ـه                ـن ـه هـزي ـنـد کـه ب و اجير طبقه حاکم نيسـت
ـراي تـحـت                    کارگران و مـردم زحـمـتـکـش ب
ـاسـداري       ـز پ انقياد نگاهداشتن خود آنها و ني
از منافع اقتصادي و بازار داخلـي بـورژوازي     
هر کشور در مقابل ديـگـري سـازمـانـدهـي           
ـه حـاکـم                        ـق ـنـکـه طـب ـيـرغـم اي شده انـد. عـل
ـلـف مـاهـيـت         ميکوشد تحت عناوين مخت
طبقاتي و مصرف واقعي ارتـش خـويـش را        
ـانـي عـمـومـي و عـام                      بپوشاند و آن را ارگ
ـنـگ               ـنـگـات المنفعه قلمداد نمـايـد، رابـطـه ت
ـقـش آنـهـا در          ارتش ها با طبقات حاکمه و ن
ـراي تـوده          حراست از منافع اربابان جامـعـه ب
ـايـي       وسيع مردم، نه فقط در کشورهاي آسـي
ـقـش                ـنـي کـه ن ـي و آفريقايي و آمريـکـاي الت
ـر      ـه ت سرکوبگر ارتش و پليس در آنها برجست
ـا و                       ـلـکـه در اروپ ـر بـوده اسـت، ب و علني ت
ـر       آمريکاي شمالي هم که اسطوره ارتـش غـي
سياسي رواج بيشتري داشته اسـت، کـامـال        

  .قابل مشاهده است
حزب کمونيست کارگري مـدافـع بـرچـيـدن        

 ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي است.
ارتش و سپاه پاسداران و سـايـر نـيـروهـاي            
مسلح حرفه اي و نيز کليـه سـازمـان هـاي         
نــظــامــي و انــتــظــامــي و جــاســوســي و               

  .بايد منحل گردند مخفي اطالعاتي
ــيــس شــوراهــاي             ــيــروي  نــيــروي مــيــل ن

مبـتـنـي بـر       مردم،  ميليس شوراهاي
آمــوزش نــظــامــي عــمــومــي و شــرکــت             
همگاني در وظايف انتظـامـي و دفـاعـي،         
جايگزين ارتش حرفه اي و مـافـوق مـردم            

حزب کمونيست کارگـري بـعـالوه       .ميشود
معتقد است که اصول زير بايد در هرحال و   
تحت هـر شـرايـطـي مـادام کـه نـيـروهـاي                  

  :مسلح وجود دارند به اجرا در آيند
ـاال       لغو اطاعت  بي چون و چراي پائين از ب
در نيروهاي مسلح. هر فـرد نـظـامـي حـق           
ـا            دارد از اجراي دستوراتي که بـه نـظـر او ب
ـا                   ـا ب ـاشـد و ي قوانين کشور در تـنـاقـض ب
اصول انسـانـي و وجـدانـي وي مـغـايـرت                  

  .داشته باشد امتناع نمايد
ـا       هر کس حق دارد از شرکت در جنگ و ي
هــر فــعــالــيــت نــظــامــي کــه بــا اصــول و               
اعتقادات وي مغايرت داشته باشد امتناع 

 .نمايد
نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريـت   

و انجام وظيفه انيفورم نظامي خود را بـتـن     
داشته باشند و اسلحـه خـود را بـه نـحـوي              
حمل کنند که ديده شود. تشکـيـل نـيـروي        
مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام مـامـوريـت    
بعنوان پليس مسـلـح در لـبـاس سـيـويـل                
ممنوع است. اين حق هر شهروند است کـه   
بتواند از حضور نيروهاي انتظامي مسـلـح   
در محيط پيرامونـي خـود (مـحـل کـار،             

  .زيست، تردد و غيره) مطلع شود
افراد عضو نيروهاي نظامي حق دارنـد در      
فعاليت هاي سياسي شرکـت کـنـنـد و در           
احزاب سيـاسـي عضـو شـونـد. فـعـالـيـت                 
احزاب سياسي، اتحاديه ها و ساير تشکـل  

  ها در درون نيروهاي نظامي آزاد است.
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اينکـه درک درسـتـي از مـوضـع              براي 
ـبـال                 ـيـسـت کـارگـري در ق حزب کـمـون
انحالل ارتش و فلسفه  آن داشته باشـيـم   
ـنـد          ـه کـل ب خواننده را دعوت ميکنم ب
ـر"             ـيـاي بـهـت مربوطه در برنامه "يـک دن

) نکته مهم در مـوضـع        ۱ دقت کند. (  
ـرچـيـده       ما اين است که حزب خواهان ب
شدن ارتش "حرفه اي و مـافـوق مـردم"         
ـيـسـت.                 است. خـواهـان بـي دفـاعـي ن
خواهان جايگزيني يـک نـوع ارتـش بـا           
نوع ديگري است. خواهـان الـغـاء نـوع          
جـدا از مـردم، سـرکــوبـگـر و مـافــوق                 
ـنـي آن بـا                 جامعه  ارتـش، و جـايـگـزي
شکل تحت اختيار جامعه، پـاسـخـگـو     

و مــتــشــکــل از خــود مــردم اســت.               
ـنـد      مردمي که بصورت دولت متشـکـل
ـه     و دفاع نظامي از زندگي خود را نيز ب
دست ميگيرنـد. بـعـبـارت ديـگـر مـا               
خواهان انحالل ارتـش هـاي بـورژوازي          
ـه       هستيم. وگرنه ميفهميم که متـاسـفـان
ـروي مسـلـح                 ـي ـه ن تا مدتهاي مـديـد ب
دفاعي که مقابل هـجـوم ارتـش هـاي           
ـبـش هـاي ارتـجـاعـي                 بورژوايي و جـن
ـيـاز هسـت. مـوضـع مـا در                 بايستد ن
ـبـال         قبال ارتش شبيه  موضع مـا در ق
دولت است. ما نهايتا خواهان الـغـاء و     
انحالل دولت به شکلي که ميشنـاسـيـم    
ـنـکـه         ـراي اي هستيم. اما در قدم اول و ب

ـزم         ـيـم نـاگـزي امر الغاء دولت را اجرا کن
که قدرت سياسي را از بـورژوازي خـلـع      
ـيـم            ـق کنيم و بجاي آن حـاکـمـيـت مسـت
شوراهاي شـهـرونـدان کـه خـود هـنـوز              

 نوعي دولت است را برقرار کنيم.  
اين جايگزيني ارتش مافـوق مـردم در       
برنامه ما به روشني توضيح داده شـده      
است: "نيروي ميليس شوراهاي مـردم،     
مبتني بر آموزش نظامي عـمـومـي و        
ـتـظـامـي      شرکت همگاني در وظايف ان
ـه اي و          و دفاعي، جايگزين ارتش حـرف
مافوق مردم ميشود." بنا براين بـحـث       
ـر سـر انـحـالل ارتـش                 دستکم هـنـوز ب
بطور کلي نيست. بحث بر سـر انـحـالل       
ارتش حرفه اي مافوق مـردم يـا ارتـش        
ـنـي آن بـا           طبقه سرمايه دار و جايـگـزي
ــس شــوراهــاي مــردم اســت.              مــيــلــي

ـري از      اميدواريم وقتي بخش هاي مـوث
ـر زنـدگـي خـود               ـنـد ب مردم جهان بتـوان
حاکم شوند آنوقت اصوال کـل ارتـش و       
ـقـات و             سالح همراه با استثـمـار و طـب
دولت و سرمايه داري از چـهـره زمـيـن           

 پاک گردد.  
ـرنـامـه مـا شـايـد              اما نکته اي که در ب
ـه "ارتـش                   ـيـق کـرد مسـال ميتوان تـدق
ـرسـد کـه در               حرفه اي" است. بنظـر مـي
ـه اي             متن برنامه عـبـارت ارتـش حـرف
بعـضـا مـعـادل ارتـش مـافـوق مـردم                 
ـتـوان     استفاده شده است. در حاليکه مي
ارتش حرفه اي متشکل از خـود مـردم       
ـز داشـت. ايـن          و تحت اختيار مردم  ني
تفکيک از آن لحاظ ضـروري اسـت کـه        
با پيچيده شدن تکـنـولـوژي الزم اسـت         
ـرادي طــي سـالــهـا آمــوزش الزم را               اف

ـه اي بشـونـد.         ببينند و در اين کار حرف
ـه          اما باز در اينصورت هـم ارتـش حـرف
ـيـار         اي متشکل از مردم و  تـحـت اخـت
ـه            مردم بسيار متفـاوت از ارتـش حـرف
اي مـافـوق مـردم اسـت. ايـن اصـالح                
البته نظرشخصـي مـن اسـت. در هـر              
حال برنامه در همين شکل مـوجـودش     
نيز به روشني تاکيد بر انحالل ارتـش و      
نــيــروهــاي مســلــح مــافــوق مــردم و             
ـيـس تـوده اي و                ـل جايگزيني آن بـا مـي
آموزش و شرکت مردم در امر دفـاع از    

  جامعه دارد.
ـيـسـت                   ـه تـوضـيـح زيـادي ن نيـاز ب

ـر        که مردم متشکل، مسلح و حـاکـم ب
ـه        سرنوشت خود قويترين نيـروي مـقـايل
ـروي مـتـجـاوز و ارتـجـاعـي                   ـي با هـر ن

  ضد بشري از جمله داعش است.  و

 ( %&@5$	�� -	�T $% ده�: 

امروز دو فعال اجتماعي، دو زن جـوان  
ـا               ۸ ۲ و  ۲۷  ساله که يـکـي از آنـهـا ب

بيماري قلبـي و هـورمـونـي دسـت و              
پـنـجــه نــرم مــيـکــنـد در زنــدان بســر               

 ميبرند.  
ـا            ۹ سـال و         ۲ ١ حکم    مـاه بـراي آتـن

ـا دائـمـي،       ١٤ فرقداني و  سال براي آتن
نشــان از عــمــق بــيــرحــمــي دســتــگــاه          
قضائي و خشونت اين دستگاه عـلـيـه      

 فعالين عرصه هاست.
ساله، نقاش و فعال  ۲۸ "آتنا فرقداني"   

اجتماعي، به دليل کشيدن طـرحـي از     
نمايندگان مجلس اسالمي نه تنهـا از    
ادامه تحصيل در مقطع کـارشـنـاسـي     
ارشد منع گرديد بلکه در خـرداد مـاه         

دادگـاه انـقــالب        ۱۵ شـعــبـه        ۱۳۹۴ 
اسالمي، پس از مدتها مـبـارزه بـراي      
حق خود، استقامت و حتي اعتصـاب  

ـانـي          « غذا، با سه اتهام  اجتـمـاع و تـب
فـعـالـيـت     « ،   » عليـه امـنـيـت مـلـي          

تـوهـيـن بـه       « و      » تبليغي عليه نظـام 
عــلــي خــامــنــه اي رهــبــر جــمــهــوري          
اسالمي، و نـيـز تـوهـيـن بـه رئـيـس                   
جمهور حکومت اسالمي، نمايندگـان  

 ۲ مجلس اسالمي و مـامـوران بـنـد           
ـاســداران در حــيــن                    ـاه پـ الــف ســپـ

مـاه     ۹ سـال و         ۱۲ به    «اش بازجويي
حبس محـکـوم شـده اسـت. قـبـل از                

ـا فـرقـدانـي را           صدور حکم نهايي، آتـن
مقابل چشمان والدينش مـورد ضـرب     
و شتم قرار دادند تا زهره چشمي از او     
و همه فعالين عرصه ها بگيرنـد. امـا      
اين فـعـال اجـتـمـاعـي تـن بـه عـقـب                   

 نشيني نداده است.
ــمــي"           ــنــا دائ ــعــال        ۲۷ "آت ــه، ف ســال

اجتمـاعـي بـه داليـل گـوش دادن بـه                 
آهنگهاي شاهين نجفي خوانـنـده رپ     
و راديکال ايراني، شرکت در تجمعـات  
دفاع از کوباني در تهران و حـمـايـت از      

ـاع از          -ريحانه جباري  دختري کـه دف
ـابـل تـجـاوز جـنـسـي                   خـودش در مـق

 ٤ ۹ در خـرداد       -محکوم به اعدام شد
دادگاه انقالب بـه     ۲۸ ي  از سوي شعبه

بـه تـحـمـل        «قاضي مقيسه»رياست 
سال حبس محـکـوم شـده اسـت.          ۱۴ 

آتنا از بيماري هـورمـونـي در عـذاب           
است و در روزهاي گـذشـتـه بـه دلـيـل           
نگـهـداري طـوالنـي مـدت در زنـدان               
ـامـنـاسـب حـبـس،          انفرادي و شرايط ن

دچار حمله قلبي شده اسـت. بـهـداري         
ـا دائـمـي بـه                  زندان نظر به انـتـقـال آتـن
بيمارستان داد و در حاليکه آتنا را بـه      
بــيــمــارســتــان مــنــتــقــل مــيــکــردنــد،       
نگذاشـتـنـد حـتـي مـادرش او را در                 
آغوش بکشد تا شايد ايـن فشـارهـاي      
احساسي اينگونه فعاليـن را وادار بـه         
عقب نشيني کند. آتنا را بدون درمـان   
کامل و مناسب به زندان برگرداندند و   
حتي هزينه هاي گزاف دارو را هـم بـه       

 عهده خانواده اش گذاشتند.
هر چند کـه در دادگـاه تـجـديـد نـظـر                  
احتمال کاهش احـکـام ايـن فـعـالـيـن              
اجتماعي تا حدود هـفـت سـال وجـود         
ـان دادن        ـاي دارد، اما ما بايد خواهان پ
به اين احکام سنگين و آزادي بي قـيـد   

 و شرط اين عزيزان باشيم. 
ـان       آتناهاي زنداني فقط دو نمونه از زن
جوان جامعه ايران هسـتـنـد کـه بـراي            
دفاع از انسانيت و بـرقـراري جـامـعـه            
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ـار  آزادي فـوري                   فدراسيون جهاني "آموزش بين الـمـلـل" خـواسـت

 اسماعيل عبدي، دبير کل کانون صنفي معلمان ايران شد
بدنبال دستگير اسماعيل عبدي دبير کـانـون صـنـفـي مـعـلـمـان                
موجي از اعتراض در ميان معلمان بر پا شده اسـت. در ايـن رابـطـه              
ـان اسـت. هـدف ايـن کـارزار آزادي فـوري                          کارزاري جهاني در جـري
اسماعيل عبدي و همه معلمان در بند است. در همين راستا فـرد ون     
ليون طي نامه اي خطاب به مقامات ايـران ضـمـن مـحـکـوم کـردن                
ـامـه          دستگيري او خواستار آزادي فوري وي از زندان شده است. ايـن ن
بصورت پتيشني در حمايت از اسماعيل عبدي بر روي سايـت لـيـبـر       
استارت که يک سايت خبري بين المللي کارگري است گـذاشـتـه شـده       
ـامـه ضـمـيـمـه اسـت. از هـمـگـان دعـوت                          است. متن فارسي اين ن
ميکنيم که با امضاي پتيشن زير به کـارزار بـراي آزادي اسـمـاعـيـل             

 .عبدي و همه معلمان دربند بپيوندند
http://
www.labourstartcampaigns.net/
show_campaign.cgi?c=2779 
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درخواست براي آزادي فوري دبير کل کانون صنفـي مـعـلـمـان ايـران،           
 آقاي اسماعيل عبدي

، (EI) من اين نامه را به شما از طـرف آمـوزش بـيـن الـمـلـل               
فدراسيون جهاني اتحاديه هاي آمـوزش و پـرورش و انـجـمـن هـاي                   

ميليون معلمين و آمـوزشـيـاران     ۳۲ معلمان، به نمايندگي از بيش از 
کشـور، مـي نـويسـم. مـا مـي                   ۱۷۰ حرفه اي آموزش و پرورش در 

خواهيم شما به سرعت آقاي اسماعيل عبدي، دبير کل کانون صنفـي  
 .معلمان ايران (آي تي تي ا)، را آزاد کنيد

کانون صنفي معلمان ايران عضو آموزش بين الـمـلـل اسـت. مـا           
جـوالي     ۲۶ تا    ۲۱ هفتمين کنگره جهاني خود را در اتاوا، کانادا، از 

آمـوزش    –برگزار مي کنيم. "اتحاد براي آموزش و پرورش با کيفيت   
 ۱۵۰۰ بهتر براي يک دنياي بهتر" تم اين کنگره خواهد بود. بيـش از       

نمايندگان سازمان هاي عضو آموزش بين الملل آرزوهـاي حـرفـه اي        
خود براي رسيدن به آموزش با کـيـفـيـت بـراي هـمـه افـراد جـوان در                    
سراسر جهان را مورد بحث قرا خواهند داد. آقاي اسماعيل عبدي بـه   

 .عنوان نماينده در کنگره ثبت نام شده است

ـافـت کـرده ايـم، آقـاي عـبـدي                    بر اساس گزارش هايي که مـا دري
ـادا          بدنبال اينکه از سفر او به ارمنستان جهت اخذ ويزاي سفـر بـه کـان

ژوئـن زنـدانـي شـده اسـت. مـا                   ۲۷ ممانعت به عمل آمد، در تاريخ 
همچنين مطلع شده ايم که گذرنامه آقاي عبدي در مرز ضـبـط شـده      
ـانـي ارجـاع داده             ـا دادسـت بود و او را به بازگشت به تهران براي ديدار ب

 .بودند. پس از مراجعه به دفتر دادستان او دستگير شد
ما از اين ديدگاه برخورداريم که بازداشـت آقـاي عـبـدي و تـالش              
شما براي جلوگيري از او براي حضور در کـنـگـره جـهـانـي مـا نشـان               
ـلـي، از                 ـل دهنده نقض کنوانسيون هاي مختلف حقوق بشـر بـيـن الـم
جمله ميثاقهاي حمايت از آزادي بيان و تشـکـل، و هـمـچـنـيـن حـق               
ـا              مسافرت، مي باشد. ما همچنين از اين ديدگاه بـرخـورداريـم کـه ب

در جلسه هيأت حـکـام مـا،       EI جلوگيري از شرکت نماينده کنگره
شما مانع عملکرد دموکراتيک سازمان بين المللي ما نيز شده ايـد.    
ـلـي            ـل ما از دبير کل سازمان ملل متحد، مدير کل سازمان بـيـن الـم
ـا دولـت شـمـا در ايـن مـورد                     کار و مدير کل يونسکو براي تمـاس ب

 .درخواست کرده ايم
در انتها، با در نظر گرفتن اينکه آمـوزش و پـرورش جـهـانـي در                
صدر دستور کار جامعه بين المللي قرار دارد، هيچ دولتي کـه مـايـل      
ـايـد     به افزايش فرصت هاي آموزشي براي شهروندان جوان آن باشد، نـب
بخواهد از حضور نمايندگـان تـدريـس حـرفـه اي کشـور خـود بـراي                     

 .شرکت در کنگره چهارساله آموزش بين الملل جلوگيري کند
ما قويا از شـمـا درخـواسـت مـي کـنـيـم کـه آزادي فـوري آقـاي                          
ـادا و حضـور در                اسماعيل عبدي و تضمين حق او براي سفر بـه کـان

 .هفتمين کنگره جهاني ما را فراهم کنيد
 ارادتمند،

 فرد ون ليون
 دبيرکل

------------------------- 
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به فراخوان کانون صنفي مـعـلـمـان، در اعـتـراض بـه دسـتـگـيـري                    -

اسماعيل عبدي و براي پيگيري خواستهايشان ساعت ده صـبـح روز     
 .تير مقابل مجلس اسالمي تجمع خواهد بود ٣١ 
ـار آزادي اسـمـاعـيـل               - کانون صنفي معلمان طي اطالعيـه خـواسـت

عبدي شده است. براي آزادي عـبـدي و پـيـگـيـري خـواسـتـهـايشـان                     

ـابـل مـجـلـس          ٣١ معلمان در تهران براي  تير فراخوان به تجمع در مـق
 .داده اند

ـانـيـه اي در              -  تـيـر دسـتـگـيـر           ٧ اتحاديه آزاد کارگران ايران طـي بـي
 .اسماعيل عبدي را قويا محکوم و خواستار آزادي وي شده است

سنديکاي شرکت واحد طي بيانيه اي تحت عنوان "مدافعان حقـوق   -
 .آموزگاران را آزاد کنيد" خواستار آزادي معلمان زنداني شد

سنديکاي کارگران فلزکارمکانيک و سنديـکـاي کـارگـران نـقـاشـان            -
تير خواستار آزادي فوري اسـمـاعـيـل        ٩ استان البرز طي بيانيه اي در 

 عبدي شدند
ـازداشـت اسـمـاعـيـل               - معلمان مريوان در دهم تير در اعتـراض بـه ب

 .عبدي و در حمايت از او گرد آمدند
اتحاديه استادان کالج ها و دانشگاههاي بريتانيا براي آزادي فـوري      -

 اسماعيل عبدي، دبير کل کانون صنفي معلمان ايران
ـادا                     -  -کارکنان فدراسيون جهـانـي آمـوزش بـيـن الـمـلـل، در کـان

Support Canadian EI Affiliates l'IE 
 اين حمايت ها ادامه دارد.

به هر شکل که ميتوانيم به کارزار جهاني براي آزادي اسـمـاعـيـل         
عبدي و معلمان زنداني بپيونديم. پيکت هاي اعتراضي بـگـذاريـم و        
با گذاشتن عکس وي و همه معلـمـان زنـدانـي و کـارگـران در بـنـد،                   
ـا سـازمـانـهـا و                       ـاشـيـم. ب صداي اعتراض معلمان در سطح جـهـان ب
نهادهاي انساندوست در هر کـجـا کـه هسـتـيـم تـمـاس بـگـيـريـم و                         
خواستار حمايت آنها از اين کارزار بشويم. خصـوصـا خـانـواده هـاي             

 دانش آموزان نقش مهمي در تقويت مبارزات معلمان دارند.  
خواست افزايش حقوقها به رقمي باالتر از خط تـورم و تـحـصـيـل          
رايگان براي همه، دو خواست مهم معلمان، خواستهاي کـل جـامـعـه       
ـا              است و به سرنوشت کودکان اين جامعه و ميليونـهـا مـردمـي کـه ب
مشکل تحصيل فرزندانشان روبرويند، مربوط است، معلـمـان را در       
اين اعتراضات وسيعا حمايت کنيم. خواستار آزادي فوري اسماعيـل   
ـاغـانـي،                    عبدي و همه معلمان زنداني رسـول بـداغـي، عـلـي اکـبـر ب

 عليرضا هاشمي، محمود باقري، عبدالرضا قنبري بشويم.  
همه کارگران زنداني، معلمان در بند و زندانيان سياسي بايد فورا آزاد  
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ـا بـه              سالم و برابر مبارزه کـرده انـد و ت
ـابــل سـرکـوبـهــا، فشـارهـا و                  حـال مـق
شکنجه ها کوتاه نيامده و تسليم نشده 
اند. جمهوري اسالمي کـه بشـدت در          
ـاتـوان    برابر جنبش زنان و جوانان ايران ن
شده و عمال ميدان جـدال رو در رو را          
باخته است، سعي ميکند تا با حـبـس   
و سرکوب فعالـيـن ايـن جـنـبـش هـا،              
زهرچشم بگيرد تا بلکه مانع پيـشـروي   
ـا                     ــران شــود. امـ ــوانــان اي زنــان و ج

هيچکدام از ايـن فشـارهـا و احـکـام                 
ـان و              باعث عقب نشيـنـي جـنـبـش زن
جوانان ايران نميـشـود. آتـنـاهـا تـحـت             
هيچکدام از فشارهاي وارده از جـانـب       
دستگاه قضايي، مسئـولـيـن زنـدان و         
ديگر مسئولين امنيتي کوتاه نـيـامـده    
و عقب نشيني نکرده اند. کما ايـنـکـه       
مصصم تر و قويتر بـه راه خـود بـرابـر             
دستيابي بـه جـامـعـه انسـانـي و آزاد                 

 ادامه داده اند.
ـايـد                    ـا ب ـاق ما در ايـن مـوقـعـيـت، اتـف
پيشـروي را سـرعـت دهـيـم و از هـم                   

ـاع کـنـيـم.              جنبشي هاي خـودمـان دف
ـان      آتناهاي زنداني، صداي زنان و جـوان
ـابـي بـه حـق            ايران هستند که تا دسـتـي
خود خـامـوش نـمـي شـونـد. در ايـن                   
ــقــش جــوانــان، زنــان،               ــعــيــت ن مــوق
هنرمندان، نقاشان، فعالين اجتماعي، 
سياسي، نهادها، احزاب و سازمانهـاي  
ـار تـعـيـيـن             مدافع حقوق انسانـي بسـي
ـا کـه                 کننده است. در هـر کـجـاي دنـي
هستيد به دفاع از آتناها بپيونديد و بـه  
هر طريق ممکن به اين احکام سنگيـن  
اعتراض کنيد. نگذاريم صـداي نسـل        

 جوان و زنان ايران سرکوب شود!
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