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پيامدھای سياست خارجی 
 جمھوری اس�می برای 
 کارگران و زحمتکشان

 
ھای تجاوزگرانه و  ھای ناشی از سياست  تنش

ناپذير از نتايج  جويانه، جزئی جدايی مداخله
سياست خارجی جمھوری اس1می در تمامی 

ھايی که  طول حيات آن بوده است، تنش
ھای سنگينی به مردم ايران از جمله جنگ  ھزينه

ھشت ساله با عراق و جنگ کنونی در خاورميانه 
جدا از منافع طبقه حاکم و نقش .  را تحميل کرد

در اتخاذ و توجيه اين   -مذھب در ساختار سياسی 
يکی ديگر از اھداف اين سياست   -ھا  سياست

ھای داخلی و  خارجی، توجيه شکست در سياست
ھای  انحراف افکار عمومی از علت واقعی بحران

 .ور است ست که جامعه در آن غوطه عميقی
بوده "  دشمنی"جمھوری اس1می ھمواره دنبال 

ھای داخلی را به آن دشمن نسبت  که بتواند بحران
ترتيب از پاسخگويی به افکار عمومی  داده و بدين

ھايی که ريشه در ساختار  خالی کند، بحران شانه
اما .  داری و نظام سياسی حاکم دارند نظام سرمايه

سياست خارجی .  اين سکه روی ديگری نيز دارد
تجاوزگرانه و تھاجمی جمھوری اس1می، به 

ويژه  ھای عميق جامعه به ی خود بر بحران نوبه
در اقتصاد وسياست تاثيرمنفی گذاشته وبرشدت 

 .افزوده است آن
مانور نظامی اخير عربستان در خليج فارس، 

سپر "تنگه ھرمز و دريای عمان تحت عنون 
و واکنش سپاه پاسداران به اين مانور "  ١خليج 

يکی از نمودھا و نتايج ھمين سياست در منطقه 
ھای ايران و عربستان را به  است که دولت

رويارويی بيشتر کشانده و بر بحران خاورميانه 
خيزد، افزوده  که از ھر سوی آن آتش و دود برمی

 .است
٢درصفحه   

 ھای مستقل وچشم انداز جنبش اعتراضی معلمان تشکل 
  
ھا و  فراخوانی در برخی سايت)   مھر١۴برابر با (امسال چند روز قبل از پنجم اکتبر روز جھانی معلم 

 تشکل صنفی معلمان انتشار يافت که در آن از معلمان دعوت شده بود ٢٨ھای اينترنتی با امضای  رسانه
ھای خود را  داشت مقام معلم، بار ديگر خواست آئی، ضمن گرامی در اين روز، با برپايی تجمع و گردھم

سرداده است "  عدالت محوری"مطرح و برای تحقق آن پافشاری نمايند تا توجه دولتی را که پيوسته شعار 
 !، به وضعيت معلمان جلب کنند

ھای صنفی   شھريور نمايندگان کانون٢۴ و ٢٣درعين حال تاکيد شده بود که اين فراخوان، در نشست 
يک روز بعد از انتشار اين فراخوان، يکی از اعضای ھيات .  گيری شده است معلمان در اردبيل، تصميم

ای، اين فراخوان و برگزاری تجمع را  نيز در مصاحبه)  ھاشم خواستار(مديره کانون صنفی معلمان مشھد 
که يکی از )  تھران(ھای صنفی معلمان و از جمله کانون صنفی معلمان ايران  اما تشکل.  تاييد کرد
ھای اصلی معلمان است، نه اصل اين فراخوان را تاييد و نه آن را تکذيب، بلکه سکوت کامل پيشه  تشکل
که به مناسبت روز جھانی معلم بيانيه  رغم آن ھا نيز به ھای معلمان در استان برخی ديگر از تشکل.  کرد

ھائی صادرکردند، اما دراين مورد ھيچگونه موضعی نگرفتند تااينکه درست يک روز قبل از روزجھانی 

بيکاری و افزايش روزافزون آن در جامعه، از 
جمله معض1تی است که طی سال ھای اخير به 
وحشيانه ترين شکل ممکن بر گلوی انبوه نيروی 

بيداد اين معضل .  کار ايران چنگ انداخته است
اجتماعی ھم اينک تا بدان حد رسيده است که 
تبعات ويرانگرش ھمانند ھيوgيی ھزارسر بر 
سفره خالی ميليون ھا تن از توده ھای زحمتکش 
جامعه سايه افکنده و روز از پی روز نه تنھا 
شرايظ زندگی را بر ارتش ده ميليونی بيکاران 
سخت تر کرده، بلکه سال از پی سال خانواده 
ھای بيشتری را به کام فقر و تباھی سوق می 

غول بيکاری در شرايطی بر پھنه ايران .  دھد
خيمه زده است که حسن روحانی در شعارھای 
پر طمطراق انتخاباتی خود وعده داده بود تا با به 

گردش درآوردن چرخه معيشت کارگران و 
طی .  زحمتکشان، نان را به سفره آنان بازگرداند

سه سال گذشته اما، نه تنھا چنين وعده ھايی 
متحقق نشد، نه تنھا ھمه شعارھای دولت به 
اصط1ح تدبير و اميد در ارتباط با بھتر شدن 
زندگی کارگران و زحمتکشان پوچ و توخالی از 
آب در آمد، بلکه طی ھمين مدت زمامداری حسن 
روحانی سفره مردم باز ھم تھی تر و صف ارتش 

 .    بيکاران طويل و طويل تر شده است
در سه سال گذشته روحانی و کابينه اش به انحاء 
مختلف از جعل آمار گرفته تا توسل به دروغ و 
فريبکاری ھای مشمئز کننده، مدام از بھبود 
وضعيت معيشتی توده ھا سخن گفتند، درمورد 

 چرخش به راست در آمريکای 3تين
 

موج .  چرخش به راست ويژگی مشخصه اوضاع سياسی کشورھای آمريکای gتين در مقطع کنونی است
جناح راست بورژوازی، آخرين سنگرھای .  گرفته بود تسلط يافته است زرد بر آنچه که موج صورتی نام

ھای بورژوازی جھانی که زمانی  رسانه.  جناح چپ را از ھر سو، زير حم1ت مداوم خود قرار داده است
عنوان شاخص پيشرفت و  ھای اقتصادی و اجتماعی برزيل را تحت رھبری حزب کارگران به پيشرفت

ستودند، اکنون تمام تبليغات و ت1ش  سازی و اقتصاد نئوليبرال در آمريکای gتين می رفاه عصر جھانی
خود را حول محور فساد، در خدمت جناح راست برای به زير کشيدن اين حزب، درھم شکستن قدرت آن 

 .اند  و برچيدن اقدامات رفرميستی آن، متمرکز ساخته
جرم عليه ديلماروسف رئيس جمھوری را  پس از کشمکشی چندين ماھه، مجلس سنای برزيل اع1م

. بررسی و اورا موقتاً برکنار کرد و سرانجام در مھرماه در مورد برکناری قطعی وی تصميم گرفت
گونه که  کاری در آمارھای اقتصادی، برای پنھان ساختن کسری بودجه است و نه آن اتھام وی نيز دست

. خواری اند، مشارکت در فساد مالی، دزدی و رشوه ھای جھانی عنوان کرده زبان قدرت ھای فارسی رسانه
 ۵۵۶۵ازاين ماجرا در نيمه اول مھرماه، انتخابات شھرداران و شوراھای شھر در  چند روز پس

تا جايی که نتايج دور اول انتخابات قطعی شده است، احزاب طرفدار جناح راست .  شھرداری برگزار شد

جمھوری اس�می و 
 ثباتی درونی ذاتی آن بی

 
 

  سوانح کاری،
  حادثه يا تبانی؟ 
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 مھر، نيروی دريايی ١٣از روز سه شنبه 
عربستان سعودی رزمايشی نظامی را در تنگه 

ماجد بن "آغاز کرد، "  ١سپر خليج "ھرمز با نام 
درياساgر سعودی و فرمانده "  ھذال قحطانی

رزمايش، اين مانور را اولين مانور از سری 
ھايی عنوان کرد که قرار است در آينده  رزمايش

يک روز بعد از آغاز اين .  برگزار شوند
رزمايش، نيروی دريايی سپاه پاسداران 

ای در ھشدار به نيروھايی که در آن  اط1عيه
شرکت دارند منتشر ساخت و رزمايش مزبور را 

آفرينی و کم کردن امنيت خليج  تشنج"مصداق 
 .دانست" فارس

ست که پيش از اين  صدور اط1عيه فوق در حالی
نيروھای نظامی جمھوری اس1می بارھا در تنگه 
ھرمز و خليج فارس اقدام به مانور نظامی 

ھای تندروی ايرانی در  ھم چنين قايق.  اند کرده
ھای اخير بارھا با نزديک شدن به ناوھای  ھفته

آمريکايی در خليج فارس منجر به واکنش مستقيم 
حتا در .  و غير مستقيم ناوھای آمريکايی گرديدند

يک مورد يکی از ناوھای آمريکايی سه گلوله 
 . اخطار به سمت قايق ھای ايرانی شليک کرد

 نيروی دريايی سپاه در تنگه ٩٣در اسفند سال 
رزمايش بزرگ "ھرمز مانور دريايی با نام 

برگزار کرد که طی آن ماکت "  ٩پيامبر اعظم 
 متر طول دارد ٣٢٣ناوھواپيمابر نيميتز که 

ھای  ھای کروز، بالستيک و قايق توسط موشک
در پی اين مانور، .  تندرو به آتش کشيده شد
"جعفری فرمانده سپاه گفت خواھد  ما دلمان نمی: 

اين را به آزمون واقعی بگذاريم اما اگر چنين 
وضعی پيش بيايد قطعا منطقه دريای عمان، تنگه 
ھرمز و خليج فارس در تسلط کامل نيروی 

فرمانده نيروی "  فدوی"".  دريايی سپاه خواھد بود
ھای  دريايی سپاه نيز در جريان اين مانور از مين

ھا ھم  آمريکايی"ای خبر داد که  دريايی پيشرفته
 ".کنند ھايی را تصور نمی گاه وجود چنين مين ھيچ
 ٢٩جاری نيز آمريکا به ھمراه   فروردين سال١۶

المللی ضد مين را در  کشور ديگر رزمايش بين
. المندب و کانال سوئز آغاز کرد تنگه ھرمز، باب
بود "  المللی ضد مين رزمايش بين"اين چھارمين 

اش  که ھر سال از سوی دولت آمريکا و متحدين
برگزاری اين رزمايش در تنگه .  شود برگزار می

ھرمز در واقع پاسخی بود به تحرکات سپاه 
پاسداران و تھديدات فرماندھان آن در مورد 

 .تنگه ھرمز گذاری وبستن نامتقارن، مين ھای جنگ
يکی از اين موارد سخنان حسين س1می جانشين 

 ١۴فرمانده سپاه در شبکه يک سيما در 
ارديبھشت سال جاری بود که وی در اين برنامه 

"با تھديد به بستن تنگه ھرمز گفت اين اتفاقی : 
افتد و اگر بخواھند تھديد کنند، ما  است که می

 ".دھيم اقدامات خود را انجام می
نماينده ايالت ويرجينای "  فوربس"پيش از وی، 

ای که به  نويس قطعنامه آمريکا در کنگره در پيش
کنگره آمريکا ارائه داده بود، خواستار برخورد 

ھای خليج  دولت آمريکا با اقدامات ايران در آب
فارس شده و انجام مانورھای نظامی ايران در 

خليج فارس را منجر به تضعيف امنيت اين دريا 
 . توصيف کرده بود

در پی يکی از ھمان مانورھای سپاه پاسداران 
بود که نيروی دريايی آمريکا در دی ماه سال 
گذشته، ويدئويی را از نزديک شدن يک قايق 
تندروی سپاه و شليک موشک در نزديکی ناو 

ی مقامات  به گفته.  ھواپيمابر ترومن منتشر کرد
ھا در حالی صورت  آمريکايی شليک اين موشک

گرفت که ناو مزبور به ھمراه يک ناوچه 
فرانسوی و تعدادی کشتی تجاری در حال عبور 

در خط ترافيک دريايی "از تنگه ھرمز و 
 .بودند" المللی بين

ھای متوالی در خليج فارس از  خط و نشان کشيدن
ھای گوناگونی که امروز يک  سوی طرف

شان در بحران خاورميانه گير است، نمودی  پای
ست که  آرايی خطرناکی در خاورميانه ا از صف
تری به خود گرفته  ھای اخير شکل روشن در سال

و ھر آينه مردمان بيشتری از منطقه را درگير و 
 .سازد قربانی خود می

با .  شد روزی اين بحران تنھا به سوريه محدود می
هللا لبنان در  دخالت نيروھای نظامی ايران و حزب

سوريه و عراق، بحران تشديد شد و جريان ھای 
اس1م گرای رقيب نيز تقويت شدند و اين چنين 

آرايی  اين صف.  بحران روز بروز دامن گستراند
در راس يک سوی آن دولت ايران قرار گرفته   که

و در سوی ديگر عربستان سعودی، بعد از 
يکی از   –بحران داخلی در بحرين، در يمن 

به جنگی خونين تبديل   -فقيرترين کشورھای دنيا 
ترين قربانيان آن  شد که مردم غيرنظامی بزرگ

ھا  جز غيرنظاميانی که در اثر بمباران.  ھستند
دھند، گرسنگی و  جان خود را از دست می
ھايی چون وبا، منجر  بيماری، حتا شيوع بيماری

ويژه کودکان يمنی  به قربانی شدن غيرنظاميان به
 .شده است

حمله نيروھای حوثی به يک کشتی اماراتی در 
ھای ساخت  شود با موشک  مھرماه که گفته می١۴

ايران بوده و شورای امنيت سازمان ملل نيز آن 
 ١٧را محکوم کرد، حمله ھواپيمای سعودی در 

مھر به مراسم سوگواری در صنعا که حداقل 
 غيرنظامی جان باختند، شکايت عربستان ١۴٠

سعودی از ايران در شورای امنيت به دليل 
ارسال س1ح برای نيروھای حوثی و نقض 

ھای ديگری از   اين شورا، نمونه٢٢١۶قطعنامه  
عربستان در شکايت خود از .  اين وضعيت ھستند

ايران مطرح کرده است که نيروھای حوثی 
 که ساخت ٣ زلزال   موشک٣٠تاکنون با شليک 

ايران است به مناطق جنوبی عربستان صدھا 
به واقع .  اند غيرنظامی عربستان سعودی را کشته

ھای ايران و  ی رويارويی بين دولت نيز عرصه
" اس1می"عربستان به اغلب کشورھايی که ُمھر 

اين .  را بر پيشانی دارند کشيده شده است
رويارويی در مناطقی ھم چون پاکستان اگر 
بيشتر به رويارويی و کشتار شيعيان و سنی 

گذاری و سربازگيری دو طرف  ھا با بمب مذھب
ای محدود شده، در سوريه  ھای منطقه برای جنگ

ويژه يمن به جنگی تمام عيار اما غيرمستقيم  و به
ای  ترين نکته در اين ميان، مھم.  تبديل شده است

که بايد بر آن تاکيد شود، خطرات تشديد 
اندازی برای حل آن  ست که ھيچ چشم بحرانی

تواند يکی از نتايج آن  وجود ندارد، بحرانی که می
ھای مستقيم باشد و اين ھمان  رويارويی
ھای کنونی  تواند جنگ ست که می چيزی

 . خاورميانه رادرابعادی بسيار وسيع گسترش دھد
بينی و ناخواسته  حتا اقداماتی غيرقابل پيش

ھايی  تواند بحرانی را سبب شود که ھزينه می
چون  ناپذير برای مردم کشورھايی ھم جبران

بينی  ايران ببار آورد و اين اقدامات غيرقابل پيش
ست که در ساختار سياسی  دقيقا ھمان چيزی

ويژه ايران امکان  کشورھای مرتجع منطقه، به
ھای شديد  کشوری که در اثر بحران.  وقوع دارد

داخلی ھر روز کسی از يک گوشه فرمانی داده و 
کند که حمله به سفارت  بحرانی را ايجاد می

ای که  حمله.  عربستان يک نمونه روشن آن است
با حمايت نيروھای سپاه صورت گرفت اما وقتی 

ی منفی برای دولت ايران شد،  منجر به يک نتيجه
به آرامی سپاه پای خود را از موضوع بيرون 
کشيد و مانند ھميشه چند تن از افراد رده پايين را 

 .ھای خود ساخت قربانی ماجراجويی
اما اين تنھا خطراتی نيست که مردم ايران را 

موضوع ديگر با اھميتی بسيار زياد .  کند تھديد می
بحران اقتصادی و اوضاع سياسی جھان و تاثير 

يکی از نتايج .  آن بر بحران خاورميانه است
بحران کنونی اقتصاد جھان، تشديد رقابت در 

ست که در شرايط کنونی،  ھای جھانی ميان قدرت
ھای جھانی اول و دوم که ديگر  به جای جنگ
ھای  ی پذيرش آن شکل نيست، جنگ جھان آماده

ی خاورميانه را جايگزين  ای از نمونه منطقه
توان امروز جنگ  با ھيچ تحليلی نمی.  ساخته است

در .  سوريه را يک جنگ صرفاً داخلی دانست
ترين شکلی تمامی  سوريه امروزی به روشن

ای  ھای منطقه ھای بزرگ جھانی و قدرت قدرت
اند و به ھمين دليل است که  آرايی کرده صف

بحران داخلی سوريه، راه حل داخلی نداشته و 
ھای  ويژه قدرت نقش اصلی را در اين بحران به

ای را تصور کنيم  برای مثال لحظه.  جھانی دارند
که دولت روسيه به کلی حمايت خود را از دولت 

ھا به  آرايی اين قدرت اما صف.  بشار اسد قطع کند
اوکراين، .  سوريه محدود نمانده و نخواھد ماند

تحريم روسيه از سوی اتحاديه اروپا و آمريکا، 
ھای لفظی روبه گسترش اروپا و آمريکا با  جدال

روسيه، اخت1ف بر سر علت سقوط ھواپيمای 
MHدر آسمان اوکراين که منجر به کشته ١٧ 
 ٢ نفر شد و آخرين نمونه آن رھگيری ٢٩۵شدن 
 کشور ۴ھای  افکن روسی توسط جنگنده بمب

اروپايی که از مسير نروژ به شمال اسپانيا پرواز 
ھای   سپتامبر، از ديگر نمونه٢٢کردند در  می

 . باشند قابل ذکر می
به دليل حمايت روسيه از دولت بشار اسد و نقشی 

کند، دولت ايران نيز  که امروز روسيه بازی می
بندی کرده و خود را به آن  بر روی روسيه شرط

وارد شدن ايران به اين   اما.  پيوند زده است
ی مشخص به ھمراه خواھد  بندی دو نتيجه صف
ی حمايت  اول اين که ايران به پشتوانه.  آورد

تر در ميدان جنگ  روسيه ھر چه بيشتر و مستقيم
که نقش يافتن ھر چه  شود و دوم اين وارد می

بيشتر ايران در بحران خاورميانه، وابستگی 
ايران به روسيه را بيشتر خواھد کرد و 

ھای خود ھم  ترتيب ايران در اتخاذ سياست بدين
چون بشار اسد متکی و حتا منتظر سياست 

ست که روسيه  اين در حالی.  روسيه خواھد بود
در عين حمايت از بشار اسد روابط خود را با 
ديگر کشورھای منطقه ھم چون عربستان و 

ی اصلی اين منازعات  که تاکنون برنده  -اسرائيل 

٨درصفحه   
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۴درصفحه   

 ھای مستقل وچشم انداز جنبش اعتراضی معلمان  تشکل

شورای ھماھنگی " مھر، ١٣معلم يعنی 
با "  ھای صنفی فرھنگيان سراسر کشور تشکل

صدور بيانيه مفصلی به مناسبت ھمين روز، 
ای برای  شورای ھماھنگی برنامه"اع1م کرد 

 ."تجمع در روز جھانی معلم ندارد
نيز که تا )  تھران(کانون صنفی معلمان ايران 

پيش از اين سکوت کرده بود، دو روز بعد از 
 ١۶روز جھانی معلم، به ياد اين روز افتاد و در 

 مھر روز جھانی ١۴ای به مناسبت  مھر بيانيه
ھا  رغم ناروشنی رغم اين و به به.  معلم صادر کرد

و ابھامات موجود دراصل فراخوان، معلمان در 
برخی از شھرھا از جمله در مشھد و شيراز در 

 مھر تجمعاتی به اين مناسبت برگزار ١۴روز 
 .نمودند

اين وضعيت که شايد بتوان آن را بيان نوعی 
اخت1ف و ب1تصميمی در مورد نحوه 

داشت روزجھانی معلم دانست، اما به  گرامی
موضوع بسيار مھم ديگری گره خورده بود و 

معلمان و فرھنگيان مبارز و .  گره خورده است
زحمتکش، اين روزھا مشتاقانه درگير تدارک و 
برگزاری مجامع عمومی خود، انتخاب ھيئت 

. اند ھای خويش ھای جديد و نوسازی تشکل مديره
سه ماه پيش )  ايرنا(خبرگزاری جمھوری اس1می 

 از قول محمدامين ٩۵/  ۴/  ١۴از اين در 
رضازاده، مديرکل بارزسی وزارت کشور و 

 احزاب، اع1م کرد؛ برای ١٠دبير کميسيون ماده 
 سال ١٢ تشکل صنفی معلمان پس از حدود ١۶

ب1تکليفی، جھت برگزاری مجمع عمومی، به 
کانون صنفی :  شرح زير مجوز صادر شده است

معلمان تھران، مجمع صنفی فرھنگيان استان 
ھای صنفی مستقل فرھنگيان استان  اي1م، کانون

ھای صنفی  آذربايجان شرقی و تھران، کانون
ھای لرستان، اصفھان، فارس،  فرھنگيان استان

گلستان، زنجان، البرز، گي1ن، کھکيلويه و 
بويراحمد، بوشھر، مازندران، خراسان رضوی و 

ھا فرصت را مغتنم  برخی تشکل.   خراسان شمالی
شمرده مجمع عمومی خود را برگزار نموده و 

در .  اعضای جديد ھيات مديره را انتخاب کردند
گي1ن، خراسان شمالی، آذربايجان غربی و 

ھای ديگر، اين مجامع  برخی شھرھا و استان
کانون .  برگزار شده يا بزودی برگزار خواھند شد

ترين و  که بزرگ)  تھران(صنفی معلمان ايران 
درعين حال تاثيرگزارترين تشکل معلمان است، 

 مھر در کانون ٢٧مجمع عمومی خود را در 
 تھران واقع در ١١فرھنگی تربيتی ُحرمنطقه 

آھن خيابان شوش غربی برگزار خواھد  ميدان راه
بعد از برگزاری اين مجامع عمومی است .  کرد

ھای  که بايستی، انتخابات شورای ھماھنگی تشکل
. شود صنفی معلمان سراسر کشور نيز برگزار 

دورۀ رياست "  شورا"مطابق اط1عيه دبيرخانه 
کانون صنفی معلمان (فعلی شورای مرکزی 

به پايان رسيده است و رياست جديد اين )  ھمدان
 .شورا در ھفته آخر آبان انتخاب خواھد شد

که صدور مجوزھا تا چه  نظر از اين صرف
ھا و يا  شرط زمانی پابرجا باشد و با چه پيش

اھداف تبليغاتی و بفرض جلب آرای فرھنگيان در 
رياست جمھوری صادر "  انتخابات"دور آيندۀ 

شده باشد، اما درھرحال اکنون موقعيتی فراھم 
شده است که تعداد ھرچه بيشتری از تودۀ معلمان 

وارد صحنه شوند و با انتخاب افرادی مبارز، 
آگاه، پيگير مطالبات معلمان و مستقل از 

ھای مستقل خويش را  ھای حکومتی، تشکل جناح
سازمان دھند و به اين تشکل ھا، جانی تازه 

وقت آن است که معلمان و فرھنگيان، .  ببخشند
نيروھای جوان که از آمادگی خوبی به لحاظ 

گيری مطالبات  درجه آگاھی سياسی و برای پی
ھا،  معلمان برخوردارند، برای رھبری اين تشکل

بر سينۀ تمام .  ھا برگزينند در شھرھا و استان
شان از چارچوب  عناصری که افق ديد و فعاليت

رود و  طلبان حکومتی فراتر نمی منافع اص1ح
ھا جا خوش  ھاست در رھبری اين تشکل سال
،  اند، قويا بايستی دست رد زد و ھمراه با آن کرده

ای را که بخواھد استق1ل تشکل معلمان  ھر انديشه
دار و جنبش اعتراضی فرھنگيان را به  را خدشه
ھای جناحی بکشاند، بايستی ايزوله  ی بازی  بيراھه

ھا و اعضای ھيات مديرۀ  نماينده.  و طرد نمود
ترين،  ھای خود را بايستی از ميان آگاه تشکل
کارترين معلمان برگزينيم و  ترين و درست شجاع

مراقب باشيم آنان که تنھا به خاطر منصب و مقام 
ای  شوند تا آن را وسيله ھا می وارد اين تشکل

برای ارضای تماي1ت و منافع شخصی خود 
ر و "کارت ناھا"سازند و با گرفتن يک امتياز و 

سپارند،  غيره، منافع معلمان را به فراموشی می
 .به اين تشکل ھا راه پيدا نکنند

اين يک واقعيت انکارناپذير است که مشک1ت 
ھای اقتصادی و سياسی معلمان  متعدد و خواست

گرايش .  پاسخ مانده است ھاست بی سال
ھای موجود در  درون تشکل"  طلب اص1ح"

ثمر خود  مذاکرات و ديد و بازديدھای مکرر و بی
با عوامل روحانی، نه فقط بانی و مبتکر برآورده 

ھای اصلی معلمان مانند  شدن حتا يکی از خواست
سازی حقوق و مزايای فرھنگيان با ساير  ھمسان

کارکنان دولتی نشده است، که برعکس، انرژی 
ھای پرپيچ و خم زد  مبارزاتی معلمان را در داgن

و بند با اين يا آن جناح و فرد حکومتی به ھرز 
تر از آن، پتانسيل اعتراضی و تراکم  برده، مھم

تجمع "يافته تودۀ معلمان را با ترفندھايی چون 
مھار کرده است "  اعتراض خاموش"و "  سکوت

که به اين پرسش صد ھا ھزار معلم و  آن بی
" سکوت"فرھنگی پاسخ دھد کدام کارفرما با 

کارگران و کارکنان موسسه خويش، مطالبات 
دولت تدبير و "ھا را برآورده ساخته است که  آن
 دومی آن باشد؟" اميد

اين تنھا مبارزه سازمان يافته و متشکل است که 
قادراست دولت را عقب براند و خواست معلم 

تنھا تودۀ معلمان ھستند که قادرند .  راعملی سازد
با دخالت موثر خود و با فشار از پايين ترکيب 

ھا را به نفع خويش دگرگون  رھبری اين تشکل
گير  سازند و نمايندگان واقعی خود را که پی

ھا بفرستند و يا  شان باشند به اين تشکل مطالبات
معلمان .  تشکل ھای نوينی را پايه ريزی کنند

زحمتکش و فرھنگيان پيشرو و آگاه و مبارزی 
، قادر ٩۴ و بھار سال ٩٣که در زمستان سال 

ھايی چون کانون  شدند مستقل از برخی تشکل
و "  شورای ھماھنگی"صنفی معلمان تھران و 

ھا، اعتصابات و اعتراضات  رغم مخالفت آن به
سراسری پرشکوھی را سازمان دھند و گسست 

طلبی در مقياس سراسری را  از گرايش اص1ح

اع1م دارند و استعداد و شايستگی خود برای در 
ھای مستقل معلمان را  دست گرفتن رھبری تشکل

نيز به ثبوت رساندند، اکنون بايد با مداخله فعال و 
ھا جاروب  جدی، اين گرايش را از درون تشکل

کنند و رخوت و سستی حاکم بر آن را بزدايند و 
با حضور فعال و بموقع خود، چه در رھبری و 

ای در  ھا، خون تازه چه در بدنه اين تشکل
تمام کسانی را که .   جاری سازند ھای آن رگ

ھا قرار  تحت عنوان نماينده در راس اين تشکل
اند و "  دولت تدبير و اميد"گرفته و درپی مصالح 

که دغدغه معيشت معلم و آموزش و  پيش از آن
پرورش داشته باشند، درگير مسائل و پيشبرد 

اند و در قبال امتيازات  گران منافع حکومت
ھا تبديل  شخصی گاه حتا جزئی، به ابزار دست آن

 .اند، بايستی کنار گذاشت شده
معلمان و فرھنگيان آگاه و پيشرو بايستی بدانند و 

ای و حمايت فعال  آگاه باشند که بدون پشتوانۀ توده
بدنه، کانون صنفی يا ھر تشکل ديگر معلمان فاقد 

ست  از اين رو ضروری.  کارآيی gزم خواھد بود
که تودۀ معلمان را بيش از پيش بسيج و آماده 

ھا را به  ساخت و شمار ھر چه بيشتری از آن
اگر ما .  ميدان اعتراض و مبارزه متشکل کشاند

ھای  ھا و تشکل ھا، کانون در شھرھا و استان
محکم و مستقلی را متشکل از افراد مبارز و آگاه 
و نمايندگان واقعی و مورد اعتماد خود بنا کنيم، 

توانيم مطمئن باشيم که نمايندگان ما در  نه فقط می
ای، اھداف و  منطقهو سطح مسائل محلی 

کنند،  گيری می ھای ما را نمايندگی و پی خواست
توانيم از ھمين  بلکه در مقياس سراسری نيز می

ناگفته روشن است که .  اطمينان برخوردار باشيم
ھای شھری و استانی،  ھا و تشکل اگر در کانون

ھای  رو جناح تر آگاه يا دنباله افراد ضعيف و کم
گيری يک  حکومتی وارد شوند، انتظار شکل

تشکل سراسری و يک شورای ھماھنگی فعال و 
ھای معلمان، انتظاری  گير خواست چابک پی
در غياب حضور فعال و جدی توده .  بيھوده است

شورای "معلمان و فعاgن آگاه و مبارز، 
يا تشکل سراسری باز ھم معلمان را "  ھماھنگی
" تجمع سکوت"  و"  اعتراض خاموش"به سراب 

خورده  و شعارھای بی فايده  و تجارب شکست
 .خواھد کشاند

ست که در جريان برگزاری اين مجامع و  بديھی
ھای جديد و يا حتا بزرگداشت  انتخاب ھيات مديره

ھايی چون روز معلم يا روز جھانی معلم،  مراسم
نشاندگان جريان  عوامل حکومتی و دست

سعی خواھند کرد "  طلب اص1ح"و "  اعتدال"
ماجرا را به سود خود رقم زنند و چند و چون 

ھا را  گونه مراسم برگزاری مجامع عمومی و اين
از اين رو معلمان آگاه و .  در اختيار خود بگيرند

ھای مستقل فرھنگيان با ھوشياری کامل  تشکل
کاری کارگزاران  ھا و خراب بايد مراقب دخالت

ھا  گونه مراسم دولت، چه در جريان برگزاری اين
و يا برپايی مجامع عمومی و انتخاب ھيات 

ھا، باشند و  ھای بعدی تشکل مديره، چه در فعاليت
ھرگونه مداخلۀ دولت در .  از آن جلوگيری کنند

و يا تحت ھر نام و عنوان "  نظارت"پوشش 
ديگری، مخل س1مت و مغاير استق1ل عمل 

 .ھايشان است فعاgن و تشکل
ھای صنفی و مستقل معلمان زمانی  تشکل
توانند به مثابه يک تشکي1ت زنده و تاثيرگذار  می

دربھبود وضعيت معلمان ايفای نقش کنند که با 

١از صفحه   
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٣از صفحه  ١٠از صفحه    

  سوانح کاری، حادثه يا تبانی؟

 ھای مستقل وچشم انداز جنبش اعتراضی معلمان  تشکل

تروگسترده تر زنان، ھنوز بايد کارھای  فعال
. ھای زيادتری صورت بگيرد بيشتر و ت1ش

 مبارزاتی زنان  ھا و پتانسيل استعدادھا، شايستگی
که تبعيضات جنسيتی، مسير به نمايش درآمدن آن 

تر از  وجه کم را مسدود ساخته است، به ھيچ
مردان نيست که به خاطر ھمين تبعيض، گاه حتا 

بايد مسير درخشش اين .  بيشتر ھم ھست
ھا را تا حد ممکن گشود و  استعدادھا و شايستگی

در مجمع .  سھم بيشتری به زنان اختصاص داد
عمومی کانون صنفی فرھنگيان گي1ن که پانزدھم 

 نفر به عنوان اعضای ١۵مھر برگزار شد، 
اصلی ھيات مديرۀ اين کانون انتخاب شدند که در 

تر  جالب.  وجود دارد)  ۵ به ١( زن ٣ھا  ميان آن
اينکه نفر اول به لحاظ ميزان آراء نيز يک 

اگرچه متأسفانه !فرھنگی زن است
ھنوزحضورزنان در تشک1ت صنفی معلمان به 
نسبت مردان نيست، اما ھمين حضور نسبی ھم 

ای بسيار مثبت و نويدبخش  به خودی خود پديده
ھا و  تر زنان در کانون حضور و دخالت پررنگ

گامی است به .  ھای مستقل معلمان است تشکل
ھای بعدی  پيش که بايد آن را تقويت و با گام

 .تکميل کرد
ی ديگری بايد اشاره کرد که    در پايان به نکته

 ھمانا ايجاد  اين نکته.  ھرگز نبايد از آن غافل شد
ھا و حفظ اين اتحاد  اتحاد و ھماھنگی ميان تشکل

ھايی که از بيرون  نظر از ت1ش صرف.  است
ھا  برای ايجاد تفرقه و نفاق ميان معلمان و تشکل

ھا انجام  زدن به اغتشاش درونی آن و برای دامن
)  اکتبر۵(شود، اما ماجرای روز جھانی معلم  می

و پروسۀ عضويت و شرکت در مجامع عمومی 
ھای صنفی حاکی از وجود  در برخی از کانون

ھايی در  ھا و ناروشنايی برخی اخت1فات، نارسايی
نيروھای آگاه و معلمان مبارز و .  ھاست اين زمينه

گری، بويژه  پيشرو، قادرند با کار و ت1ش و آگاه
  با به ميدان آوردن بيش از پيش زنان و توده

ھا و موانع را  معلمان، ابھامات و ناروشنی
معلمان و فرھنگيان زحمتکش را .  برطرف سازند
ھا متشکل  ترين خواست ترين و عام حول اساسی

ھای استانی خود را مستحکم  سازند، تشکل
سازند، تشکي1تی مبارز و سراسری ايجاد کنند و 

انداز نوين و اميدبخشی را  وسيله، چشم بدين
 .فراروی جنبش اعتراضی معلمان بگشايند
جمھوری  تجربه بيش از سه سال دوره رياست

حسن روحانی، بايستی به ھمه فرھنگيان و فعاgن 
جنبش اعتراضی معلمان آموخته باشد که نبايد به 

" دولت تدبير و اميد"ھای پوچ و معجزات  وعده
ھای واھی به   خوش کنند و بجای اميد بستن دل

. ای خويش متکی باشند باg، بايد به نيروی توده
که دست از زانوی خويش بگيرند، قادرند  ھمين

 .قامت راست کنند
 

بدنه پيوند ارگانيک داشته باشند و راه اعمال 
ھا اگر  اين تشکل.  کنترل از پايين را ھموار سازند
عمل و خنثا  ھای بی نخواھند به سرنوشت تشکل

ترين مطالبات  بدل شوند، بايستی ليستی از مھم
معلمان را در برابر دولت قرار دھند و مجدانه 

رفع تبعيض فاحش ميان .  خواستار تحقق آن شوند
حقوق و مزايای فرھنگيان شاغل و بازنشسته با 

 پايه به باgی  ساير کارکنان دولت، افزايش حقوق
 کارآمد، اختصاص بودجه کافی به  خط فقر، بيمه

آموزش و پرورش، تاسيس مدارس جديد، 
نوسازی مدارس و بھبود امکانات تحصيلی و 
آموزشی و آزمايشگاھی مدارس دولتی، کاھش 

آموزان در ک1س و رعايت  تراکم دانش
سازی  استانداردھای جھانی، توقف خصوصی

مدارس و آموزش و پرورش، منع فشار و 
گرد امنيتی، لغو احکام قضايی  سازی و پی پرونده

و تبرئه فعاgن جنبش اعتراضی معلمان، 
برداشتن ھرگونه مانع از سر راه فعاليت آزادنه 

ھای صنفی و مستقل فرھنگيان، مشارکت  تشکل
ھای ک1ن آموزش و  ريزی معلمان در برنامه

ترين مطالباتی است که  پرورش، از جمله مھم
بيش از دو دھه است معلمان زحمتکش و 

ھا و  اين.  اند کوش برای آن مبارزه نموده سخت
ھای ديگری نظير آن، خواست توده  خواست

. معلمان و اکثريت قريب به اتفاق فرھنگيان است
بخش آگاه و پيشرو معلمان متشکل درتشکل ھای 

ھا مستقلی که خود ايجاد  موجود و يا تشکل
کنند، با اتکاء بر ھمين توده و سازماندھی  می

تواند راه  بايد و می اعتصاب و مبارزه است که می
 .تحقق اين خواست ھا را ھموار سازد

ھای  ھای فعاليت تشکل يکی ديگر از عرصه
مستقل فرھنگيان، دفاع و حمايت جدی از معلمان 

. ھاست و فرھنگيان بازنشسته و مطالبات آن
فراموش نکنيم که وضعيت امروز فرھنگيان 

ای است که فردای فرھنگيان  بازنشسته، آينه
خوشبختانه در اغلب .  کشد شاغل را به تصوير می

ھای صنفی معلمان،  ھای تشکل ھا و اط1عيه بيانيه
ھای فرھنگيان بازنشسته نيز توجه  به خواست

شده، منجمله از ھمتراز شدن دريافتی 
بازنشستگان آموزش و پرورش با ساير 

ھا که يکی  ھای دولتی و افزايش مستمری دستگاه
ھای محوری بازنشستگان است، دفاع  از خواست

اما اين سطح از .  و حمايت به عمل آمده است
بازنشستگان .  دفاع و حمايت ھنوز کافی نيست

 ٩۵فرھنگی طی حدود ھفت ماھی که از سال 
ھای  سپری شده، چندين بار در شھرھا و استان

مختلف تجمعات اعتراضی برپا کرده و 
اعتراضات پرشکوه و سراسری را سازمان 

ھای مستقل معلمان، با  جا دارد که تشکل.  اند داده
تری   فرھنگيان بازنشسته پيوند ھای نزديک
تر سازند   برقرارساخته، اتحاد خويش را مستحکم

و از مبارزات و اعتراضات آن ھا به نحو 
 .تری حمايت بعمل آورند تر و شايسته جدی

و اما موضوع بسيار مھم ديگر، مشارکت دادن 
زنان معلم .  ھا و رھبری آن است زنان در تشکل

و فرھنگی اعم از شاغل و بازنشسته، بدون 
استثناء در تمام اعتراضات فرھنگيان حضور 

با اين ھمه، در اين راه و برای حضور .  اند داشته

 ٤٩٤يک ھزار و )  ١٣٩٤(در سال گذشته .داد
تن در حوادث ناشی از کار در ايران جان خود 

 .  را از دست دادند
 قانون تأمين ٦٠ماده ی (اين فاجعه را در قانون 

"اجتماعی بينی  غيرقابل پيش.  ناميده اند"  حادثه) 
نتيجه ی منطقی اين نامگذاری !.  است و ناگھانی

غيرقابل پيش گيری بودن، خارج از اراده ی 
. فردی، خارج از مسئوليت کارفرما بودن است

دولت قانون می سازد، .   تبانی است.  حادثه نيست
کارفرما به .  تا به کارفرما خوش خدمتی کند

کند و  ايمنی کارابزار و محيط کار بی توجھی می
کند تا سود  ھای ايمنی خودداری می از آموزش

اين .  سانحه که اتفاق بيفتد.  بيشتری به جيب بزند
بايد !)  اگر جان سالم به در برد(کارگر است که 

. ثابت کند که نتوانسته از اين حادثه جلوگيری کند
که اين حادثه در حين کار رخ داده، که  بيماری و 
رنجوری کارگر اگر نقشی در اين سانحه داشته 
حتی اگر ناشی از شرايط سخت کاری بوده، 

که انواع و اقسام ...  ربطی به حادثه نداشته،
گزارش ھا، گزارش بازرسين سازمان تأمين 
اجتماعی، نظريه پزشکی قانونی، گزارش حادثه 
توسط نيروی انتظامی، گزارش کارشناس 

مانند مجرمی که بايد .  بھداشت را شاھد بگيرد
اما کارگری .  گناھی خود را اثبات کند دgيل بی

که ھمه ی اين شواھد را آورده و مستحق عايدی 
ناچيز از کارافتادگی می شود، چه بسا جزو 

چرا که !  شمرده می شود"  خوشبخت"کارگران 
حداقل از بيمه درمانی و خدمات اجتماعی 

آيد که  اما چه بر سر آنان می.  برخوردار است
کم "  آنان"و  .  حتی ھمين حداقل را نيز ندارند

طبق خبر خبرگزاری (ھا کارگر  ميليون.  نيستند
که کار )    ميليون نفر٧فارس در سال گذشته 

روزانه شان به نبرد مرگ و زندگی تبديل گشته، 
به دلھره و وحشِت از کارافتادگی، عليل شدن، 

کارگران ساختمانی .  محتاج ھر کس و ناکس شدن
نمونه ی بارز اين کارگران ھستند که بر پرتگاه 

کنند تا  ھا و سقف ھا برپا می ھای نيستی، ستون
رويايی .  شايد دلی در چارديواری خود آرام گيرد

که بسياری از خود اين کارگران به گور می 
برند، چرا که حاصل رمق آنان به جيب مفت 

حتی دريغ .  خوران دgل و سرمايه دار می رود
اگر مريض شوند، نه تنھا بيمه ی .  از بيمه

اگر از .  درمانی ندارند، بلکه حقوقی نيز ندارند
. قانونی به داد او نخواھد رسيد...  کارافتاده شوند

شود تا   می"  اص1ح"در کشوری که قانون کار
تبانی جديد طبقه ی سرمايه دار و دولت به طبقه 

و تازيانه است که در .  ی کارگر تحميل گردد
دست ج1دان رژيم در ھوا می رقصد و فرود 

 . آيد تا پيکر اعتراض به سرمايه دار را بدرد می
ھا دير شده، برای کارگرانی که جان  برای خيلی

ھای ديگر اما  برای خيلی.  خود را از دست دادند
اگر ھمديگر "  خيلی ھا"و اين .  ھنوز وقت است

آنگاه  است .  را دريابند، ھمديگر را نيز می يابند
من چه کنم؟ آنگاه ديگر : که ديگر کسی نمی پرسد

تنھا مائيم، ما کارگران و .  ی نيست-من
زحمتکشان و ما آفرينندگان ھستی خواھيم دانست 

 ! که چه بايد کرد
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  ميليون بيکار در ايران ١٠وجود 
 و پيامدھای اجتماعی آن 

اما، از ده سال پيش تا به امروز برای 
gپوشانی کردن فاجعه بيکاری ھمواره روی 

 ميليون بيکار در ايران مانور می ٣ تا ٢رقم 
 .دھند

پوشيده نيست در چنين وضعيتی که غول 
بيکاری در گستره ای عظيم تمام تار و پود 
جامعه را فرا گرفته است و در عين حال 
ھمچنان روندی رو به رشد دارد، سخن گفتن 
از توقف يا کاھش رکود در اقتصاد بحران 

اين .  زده ايران حرف ياوه ای بيش نيست
ھمان واقعيتی است که دولت روحانی با 
gپوشانی کردن آن ت1ش دارد تا با جعل آمار 
زمينه ھای رشد اقتصادی و بيرون آمدن از  

تورمی را در اذھان جامعه   –وضعيت رکود 
البته اين ت1ش روحانی ھمانند آب .  القاء کند

چرا که افزايش .  در ھاون کوبيدن است
بيکاری و وخيم تر شدن مداوم شرايط زندگی 
 . توده ھا خ1ف جعليات آنان را اثبات می کند
پوشيده نيست در جامعه ای که ع1وه بر 
روند تصاعدی آمار بيکاری، وقتی ميزان 
رشد نقدينگی نيز طی سه سال گذشته از 

 ١٠٠٠ ھزار ميليارد تومان به بيش از ۵٠٠
ھزار ميليارد تومان رسيده باشد، طبيعی 

 درصدی ۴٠است که اع1م کاھش تورم 
پايان دوره احمدی نژاد به مرز يک رقمی 
ادعايی کابينه روحانی در وضعيت کنونی، 
جعل ديگری از آمار سازی ھای اين دولت 

روحانی و وزرای کابينه اش می .  است
توانند با انکار واقعيت کاھش روزانه قدرت 
خريد توده ھا و نديدن خالی تر شدن سفره 
کارگران و زحمتکشان از کاھش تورم و 

/  ٢رسيدن آن به ميزان   درصد حرف ٩ 
بزنند، اما ترديدی نيست که با وجود چنين 
حجمی از رشد نقدينگی و کسری بودجه، 
دير يا زود يخ تورم به اصط1ح يک رقمی 
مورد نظر دولت در آتشفشان تورمی لجام 

آتشفشانی که ديگر نه .  گسيخته آب خواھد شد
روحانی و نه ھيج مقام و مسئولی از ھيئت 
حاکمه ايران نخواھد توانست با جعل آمار و 
دوز و کلک ھای دولتی خاک بر چشم 

 . کارگران و توده ھای مردم ايران بپاشد
بحران بيکاری و روند روبه رشد آن در 
جامعه ھم اينک به آنچنان فاجعه ای تبديل 
شده است که به رغم ظاھر سازی دولت در 
جعل آمار برای اذھان عمومی، خود 
مسئوgن جمھوری اس1می بيش از ھر کسی 
به عمق اين بحران و پيامدھای ويرانگر آن 

وقتی عبدالرضا .  در جامعه واقف ھستند
رحمانی فضلی وزير کشور و رئيس شورای 

 مھرماه جاری با ۵اجتماعی ايران در 
از "   پايش"حضور در برنامه تلويزيونی 

 درصد بيکاری در بعضی از ۶٠وجود 
شھرھا و مناطق ايران سخن می گويد و با 
نگرانی نسبت به عواقب اجتماعی آن از قبيل 

در سطح "  اعتياد، حاشيه نشينی و فقر"
ھشدار می دھد، اين بدان معناست که کشور 

 ٧که فقط بر افزايش تعداد بيکاران و سقوط 
پله ای ايران در عرصه جھانی صحه گذاشته 
و در اين ميان ھيچ آماری از کل ميزان 
. بيکاری در جمھوری اس1می ارائه نمی دھد
در عوض، گزارش جديد بانک مرکزی 
ايران بدون اينکه خود بخواھد با دادن آمار و 
ارقامی، آنھم بطور غير مستقيم از ميزان و 
عمق فاجعه بحران بيکاری در ايران پرده 

 . برداشته است
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
خبرگزاری تسنيم، در تازه ترين گزارشی که 
از طرف بانک مرکزی در باره اقتصاد 

 منتشر شده ٩۴خانوار ايرانی برای سال 
 ٢۶است، مشاھده می شود که در بيش از 

درصد خانوارھای ايرانی ھيچ فرد شاغلی 
 درصد ۵۵وجود ندارد و در بيش از 

 . خانوارھا ھم، فقط يک فرد شاغل است
طبق آمارھايی که از سوی دستگاه ھای 
دولتی در مورد تعداد کل خانوار در ايران 

 ميليون خانوار ٢٢منتشر شده است، حدود 
 نفر در ھر ۴در ايران با تعداد متوسط 

 ٢۶وقتی در بيش از . خانوار زندگی می کنند
درصد خانوارھای ايرانی حتا يک نفر شاغل 
نباشد، اين بدان معنا است که فقط با اتکاء به 
 ۶ھمين يک مولفه می توان گفت که حدود 

ميليون تن از سرپرستان خانوار فاقد ھرگونه 
ع1وه بر اين، .  شغل و درآمدی ھستند

گزارش بانک مرکزی تاکيد دارد که در بيش 
 درصد خانوارھا ھم فقط يک فرد ۵۵از 

 ميليون خانوار ١٣يعنی در .  شاغل است
ايرانی نيز با احتساب يک فرد شاغل در ھر 
خانوار، دست کم يک عضو ديگر خانواده با 
دارا بودن ميانگين سنی نيروی کار بدون 

 ۵۵بنابر اين، در بيش از .  شغل ھستند
 ميليون نفر ٣ /  ۵درصد خانوارھا نيز حدود 

با يک حساب سر .  ديگر بيکار ھستند
انگشتی و با استناد به ھمين دو مولفه از 
گزارش بانک مرکزی می توان دريافت که 

 ميليون نفر در ايران تا ٩ /  ۵دست کم تعداد 
حال اگر به اين .  بيکار بوده اند٩۴پايان سال 

/  ۴٨تعداد از آمار بيکاری، افزايش   ٠ 
 و روش ھای کذايی ٢٠١۶درصد سال 

بررسی آماری اشتغال به کار از جمله شاغل 
دانستن کسانی که صرفا در ھفته پيش از 
آمار گيری فقط دو ساعت در ھفته کار کرده 
باشند را اضافه کنيم، آنوقت بھتر می توان به 
عمق فاجعه بحران بيکاری در ايران واقف 

در واقع گزارش جديد بانک مرکزی .  شد
ايران عم1 و بدن ھيچ پرده پوشی به وجود 

 ميليون بيکار در ايران رسميت ١٠بيش از 
با اين ھمه و با وجود چنين .  بخشيده است

واقعيتی تکان دھنده از آمار بيکاری در 
ايران، روسای اجرايی جمھوری اس1می 

 -رونق اقتصادی و کاھش شرايط بحران رکود
تورمی حاکم بر اقتصاد بيمار ايران gف زدند و 
خ1صه در روز روشن چشمان خود را بر 

 ميليون نفر در ١٠آمار بيکاری بيش از 
ايران بستند و مدام با رمل و اسطرgب ت1ش 
کرده اند تا بھبود شرايط زندگی کارگران و 
توده ھای زحمتکش را در اذھان جامعه القاء 

اما، به رغم ھمه اين ت1ش ھای .  کنند
مذبوحانه ی کابينه روحانی که در وارونه 
جلوه دادن ميزان بيکاری و کم رنگ کردن 
شرايط وخامت بار زندگی کارگران و 
زحمتکشان، روی دست احمدی نژاد بلند شده 
اند، آمارھای نھادھای اقتصادی بين المللی و 
حتا آمار دستگاه ھای رسمی و غير رسمی 
حکومتی نيز بر بحران بيکاری و افزايش 

 . تعداد آن طی سه سال گذشته تاکيد دارند
بررسی جديدترين آمار صندوق بين المللی 
پول از ميزان بيکاری در کشورھای جھان، 
گزارش وزير کشور جمھوری اس1می در 
مورد معضل بيکاری و ھمچنين گزارش 
جديد بانک مرکزی در باره اقتصاد خانوار، 
جملگی بر وخيم تر شدن زندگی توده ھای 
مردم ايران، افزايش حجم بيکاری و تشديد 

  .آن در سال جاری صحه گذاشته اند
بر اساس آمار صندوق بين المللی پول که 
اخيرا منتشر شده است، جايگاه ايران به 
لحاظ بيکاری در جھان در فاصله سال ھای 

طبق آمار فوق، .   بدتر شده است٩۵ تا ٩٢
جمھوری اس1می که در زمان شروع به کار 

 ٢٩دولت روحانی  به لحاظ بيکاری در رتبه 
کشورھای جھان قرار داشت، ھم اينک با 

 سقوط کرده ٢٢ پله ای به رتبه ٧نزول 
طبق برآوردھای اين نھاد بين المللی، .  است

 برابر با   ٢٠١٣نرخ بيکاری ايران در سال 
  برابر با ٢٠١۴  درصد،  در  سال  ١٠/  ۴
 برابر   با  ٢٠١۵ درصد، در سال   ١٠ /۶
٨/  برابر با ٢٠١۶ درصد  و در  سال ١٠ 
٢٨  / اگرچه .   درصد برآورد شده است١١ 

بررسی آماری صندوق بين المللی پول و 
بانک جھانی عمدتا از روی داده ھای آماری 
دست کاری شده  دولت ھا صورت می گيرد 
و از اين نظر عموما پائين تر از آمارھای  
واقعی ھستند، با اين ھمه طبق ھمين آمار، نه 
تنھا بيکاری در ايران طی سال ھای گذشته 
کاھش نيافته است، بلکه روندی رو به رشد 

 ٢٠١۶داشته و ميزان بيکاری حتا در سال 
که مصادف با اجرايی شدن توافق برجام 
است، باز ھم از شتاب بيشتری نسبت به سال 

 . برخوردار بوده است٢٠١۵
آخرين گزارش صندوق بين المللی پول، 
اگرچه بر رشد ميزان بيکاری طی سه سال 
گذشته تاکيد دارد، اما ھرگز گويای عمق 

  ۶درصفحه چرا .  فاجعه بحران بيکاری در ايران نيست
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خود مسئوgن کشور بيش از ھرکسی به ياوه 
 ٣ تا ٢گويی ھای خود در مورد وجود 
 . ميليون بيکار در جامعه آگاه ھستند

عمق فاجعه بيکاری در ايران تا بدان حد 
است که وزير کشور جمھوری اس1می از 
نشست ھای مشترک شورای اجتماعی کشور 
با خامنه ای در مورد بررسی تبعات 
اجتماعی بيکاری در جامعه پرده برداشته 

" پايش"رحمانی فضلی در برنامه .  است
ضمن اشاره به برگزاری جلسات مشترک 
تاکنونی اين شورا با خامنه ای، از ارائه 

 ھزار صفحه ای اط1عاتی و ٢٠گزارش 
امنيتی مربوط به آسيب ھای اجتماعی ناشی 

او .  از بحران بيکاری سخن گفته است
ھمچنين با توجه به اھميت بحران بيکاری و 

جلسه بعدی ":  تبعات اجتماعی آن اع1م کرد
در اين زمينه دھم آبان ]  خامنه ای[با ايشان 

اعتياد، حاشيه نشينی، .  برگزار خواھد شد
ط1ق، بزھکاری ھا و جرايم از اولويت 
ھای آسيب ھا اجتماعی است که بايد به آن 

 ". رسيدگی شود
برگزاری جلسات مشترک شورای اجتماعی 
جمھوری اس1می به رياست وزير کشور با 
خامنه ای، خود بيانگر اين واقعيت است که 
سران جمھوری اس1می تا چه اندازه نگران 
تبعات اجتماعی بيکاری و انفجارنارضايتی 

 ميليون ١٢تبعاتی از قبيل .  بيکاران ھستند
زاغه نشينی در حاشيه ک1ن شھرھای ايران، 
گسترش اعتياد و توزيع مواد مخدر در 
مدارس، تشديد فحشا و کارتون خوابی، 
افزايش ط1ق، کودکان کار و تشديد فقر 
عمومی که ھم اکنون به صورت آتش زير 
خاکستر ھيئت حاکمه ايران را به چالش 

 . گرفته است
در ورای بحران بيکاری و تبعات اجتماعی 
ناشی از آن که از ھر سو جامعه را فرا 
گرفته است، تنھا اميد روحانی به آب باريکه 
افزايش توليد ناخالص داخلی ازطريق فروش 
نفت و مشتقات آن است، که بدان دلبسته 

افزايشی که طبق بررسی صندوق بين .  است
 درصد در سال ۴,  ۶المللی پول با رشد 

پوشيده نيست که .   پيش بينی شده است٢٠١۶
متحقق شدن اين ميزان از رشد توليد ناخالص 
داخلی که طبق آخرين گزارش مرکز 

/  ٩پژوھش ھای مجلس اس1می،   درصد ٣ 
آن صرفا از فروش نفت و متعلقات به آن 
حاصل می شود، کمترين کمکی به ايجاد 
اشتغال، کاھش حجم بيکاری و بھتر شدن 
. سطح معيشت توده ھای مردم نخواھد شد
تجربه تاکنونی سياست گذاری ھای اقتصادی 
جمھوری اس1می نشان داده است که چنين 
درآمدھايی ھمانند قطره ای در دريای دستگاه 

بوروکراتيک جمھوری اس1می گم   –نظامی 

۵از صفحه   
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  ميليون بيکار در ايران١٠وجود 
  و پيامدھای اجتماعی آن 

می شود و اساسا تاثيری قابل توجه بر 
تورمی ساختاری اقتصاد   –بحران رکود 

 . سرمايه داری ايران نخواھد داشت
ع1وه بر اين، در نظامی که از يک طرف 
سپاه پاسداران و ديگر نھادھای نظامی و 
سرکوبگرش ھمانند چاه ويل دھان گشوده اند 
تا در اجرای منويات ارتجاعی و پان 
اس1ميستی خامنه ای در سوريه، عراق و 
يمن صدھا برابر چنين درآمدھايی را بلعيده 
و به غارت ببرند و در سوی ديگر ده ھا نھاد 
عريض و طويل ارتجاع مذھبی وابسته به 
حاکميت به صف ايستاده اند تا با بھره گيری 
از درآمد نفت، ھم خود به آgف و اولوفی 
برسند و ھم ذھنيت جامعه را با خرافات 
مذھبی پر کنند، ديگر از قَبَل چنين 
درآمدھايی کمترين جايی برای بھتر شدن 
معيشت توده ھا و ايجاد کار برای ارتش 

مضافا اينکه طبق .  بيکاران نخواھد ماند
برآورد صندوق بين المللی پول، کسری 
بودجه دولت نيز نسبت به سال قبل تشديد 

 درصد توليد ناخالص داخلی ١ /  ٧شده و از 
 درصد توليد ناخالص داخلی ٢ /  ٧به ميزان 

در سال آينده افزايش خواھد يافت و طبيعتا 
بخشی از اين افزايش توليد ناخاص داخلی ھم 
بايد صرف جبران کسری بودجه دولت در 

 .سال جاری شود
در کنار فاکتورھای فوق، بايد از گستردگی  
دزدی، اخت1س، رانت خواری و فساد حاکم بر  
ھيئت حاکمه ايران نيز نام برد که مزيد بر علت  
ھستند تا ھمه روزنه ھای اميد به کاھش  
بيکاری و بھتر شدن زندگی معيشتی کارگران  
و زحمتکشان در جامعه ھمچنان بسته باقی  

تجربه دولت احمدی نژاد با درآمد نفتی  .  بماند 
 ميليارد دgر، نمونه روشنی از به  ٧٠٠ بيش از  

تاراج رفتن حاصل دسترنج کارگران در  
 –دستگاه ھای عريض و طويل سيستم نظامی  

تجربه  .  بوروکراتيک ھيئت حاکمه ايران است 
سه ساله دولت روحانی نيز تاکنون نشان داده  
است که او و کابينه اش در شعار دادن، حرافی  
. و gف زنی دست کمی از احمدی نژاد ندارند 

اقتصادی روحانی، تشديد    -چيدمان کابينه امنيتی 
سرکوب کارگران، ُمثله کردن ھمان قانون نيم  
بند کار به ضرر کارگران و مھمتر از ھمه  
سرعت بخشيدن به پيشبرد سياست نئوليبراليسم  
اقتصادی که چيزی جز تشديد بيکاری و دامن  
زدن به فقر و ف1کت بيشتر زندگی کارگران و  
توده ھا را به ھمراه نخواھد داشت، از جمله گام  
ھای ھستند که دولت به اصط1ح تدبير و اميد  
در سرعت بخشيدن به افزايش بيکاری،  
سرکوب و اخراج کارگران تاکنون برداشته و  
در آينده نيز اين سياست را با سرکوبگری  
بيشتر کارگران و توده ھای زحمتکش ايران  

 . ادامه خواھد داد 
 
 
 

 با

  کمک ھای

  مالی خود

  سازمان را

  ياری رسانيد



 ٧ ٧٢٧ شماره  ٩۵نيمه دوم  مھر     ٧

١از صفحه   

 چرخش به راست در آمريکای 3تين

  ٨درصفحه 

تواند استمرار و پيوستگی داشته باشند تا گويا  نمی
تمام نظام دگرگون شود، بلکه پی آمد يک دوره 

تنھا ھرگونه  رفورم، دوره ضد رفورم است که نه
گردد، بلکه  رفورم اجتماعی متوقف می

حسب توازن  آوردھای دوره رفورم نيز به دست
قوای طبقاتی، گاه به بک ضربت و گاه تدريجاً 

 .شوند باز پس گرفته می
دوره رونق .  برزيل ھم از اين قاعده برکنار نيست

داری برزيل با اندکی  اقتصادی در نظم سرمايه
که اين بحران به  تأخير نسبت به اروپا، ھنگامی
بھای محصوgت .  چين نيز رسيد، به پايان رسيد

ويژه مواد خام معادن که اساس  کشاورزی به
ويژه در  درآمدھای کشورھای آمريکای gتين به

ھای  تعدادی از اين کشورھا برای مخارج رفرم
بحران .  باره تنزل کرد يک اجتماعی بود، به

در .  اقتصادی شديدی، اين کشورھا را فراگرفت
برزيل نرخ رشد اقتصادی کاھش يافت ونرخ 

 . درصد رسيد١٠تورم ھم به 
برای مقابله با بحران، برنامه رياضت اقتصادی 

 ميليارد دgری به مرحله اجرا ۵٠جويی  و صرفه
. ھای اجتماعی کاسته شد از دامنه حمايت.  درآمد

ھای زحمتکش و فقير  فشار بر طبقه کارگر و توده
ای ميليونی که از سال  تظاھرات توده.  افزوده شد
 در اعتراض به افزايش بھا و نابسامانی ٢٠١٣

ونقل، ناامنی، فساد و  وسايل و امکانات حمل
ھای  سپس بر سر مخارج ک1ن برگزاری بازی

المپيک صورت گرفت، نشان از نارضايتی 
تحت چنين شرايطی، .  ای بود عميق توده

بورژوازی عجالتاً ديگر نيازی به حزب کارگران 
ندارد، بلکه بايد جناحی بر سرکار آيد که بتواند 

رحمانه و سرسختانه سياست موسوم به  بی
رياضت و انداختن تمام بار بحران به دوش طبقه 

. ھای زحمتکش را پيش ببرد کارگر و توده
ھای درون بورژوازی ابتکار  ترين گرايش راست

عمل را برای کنار زدن حزب کارگر در دست 
فقط ت1ش  جناح راست بورژوازی نه.  گرفتند

ای مردم زحمتکش  نمود، به درون تظاھرات توده
و فقير نفوذ کند و آن را تحت ھدايت خود قرار 
دھد، بلکه با علم کردن فساد مالی، ماجرای 
پتروبراس که منجر به محاکمه و محکوميت 

داران و حتی برخی از مقامات  تعدادی از سرمايه
دار مبارزه  حزب کارگران گرديد، خود را پرچم

 راست،  احزاب جناح.  با فساد معرفی کرد
تظاھرات ميليونی برای برکناری ديلماروسف 

دانشجويان طرفدار احزاب جناح .  برپا کردند
ھای  ترين تشکل راست، که رھبری تعدادی از مھم

اند، جناح راست را  دانشجويی را در دست گرفته
برای رسيدن به اھدافش از طريق تظاھرات و 

رسد که  چنين به نظر می.  رساندند تجمعات ياری 
اکنون دوره زمامداری حزب کارگران که  از ھم

ظاھراً قرار بود تدريجاً و به شکلی دمکراتيک، 
جناح .  سوسياليسم را برقرار کند، به پايان رسيد

راست بورژوازی حاg آماده است که پست 
رياست جمھوری را از آن خود سازد و کل 

ھای فوق ارتجاعی  دستگاه دولتی را تابع سياست
ھای  اين است سرنوشت حزبی که چپ.  خود نمايد

رفرميست ايران، زمانی به آن اميد بسيار بسته 
ای برای تشکيل حزب  بودند و آن را نمونه

 . کردند طبقاتی کارگران معرفی می
ونزوئ1 ھم که گويا قرار بود سوسياليسم 

عنوان مدل سوسياليسم قرن  بورژوايی را به خرده

ھای چپ  آغاز درنتيجه نفوذ کارگران و سازمان
عنوان يک حزب  راديکال، ت1ش نمود، خود را به

سوسياليسم انق1بی معرفی کند و بر خصلت 
انق1بی، سوسياليستی و ضد امپرياليستی حزب، 

داری ، مالکيت خصوصی و  مخالفت با سرمايه
نئوليبراليسم تأکيد داشت، اما از ھمان آغاز به 

اش، در واقعيت  شده لحاظ برنامه و اھداف اع1م
دمکرات رسمی  امر در جناح چپ حزب سوسيال

 . گرفت جای می
به رغم اينکه درنتيجه مواضع ظاھراً راديکال 

يافت، اما  حزب، دامنه نفوذ آن مدام افزايش می
شکست لوg در دو انتخابات رياست جمھوری به 
تعديل مواضع وی و حزب کارگران انجاميد تا 

بورژوازی را  بدين طريق بتوانند آرای خرده
بيشتر نصيب خود سازند و بورژوازی نيز اعتماد 

ھمين مسئله باعث .  ھا داشته باشد بيشتری به آن
اما باgخره لوg .  انشعاباتی در حزب گرديد

توانست در انتخابات رياست جمھوری سال 
ھای وسيع مردم زير فشار بحران   که توده٢٠٠٢

اقتصادی شديداً عليه سياست اقتصادی نئوليبرال 
 .بودند، به پيروزی برسد

به قدرت رسيدن حزب کارگران در برزيل 
مصادف شد با رونق اقتصادی نسبی کشورھای 

داری پيشرفته، قبل از فرارسيدن بحران  سرمايه
ويژه از   اين بازار جھانی به اخير و نياز گسترده

جانب چين به مواد خام، محصوgت کشاورزی، 
شدت بھای اين  آھن، مس و غيره که به نفت، سنگ

آمريکای .  کاgھا در بازار جھانی افزايش يافت
gتين از اين بابت در وضعيت بھتری قرار 

لوg در مقام رياست جمھوری، سياست .  گرفت
. بده و بستان با بورژوازی را در پيش گرفت
سياست اقتصادی نئوليبرال را کنار نگذاشت، 

ھا  گذاری دامنه سرمايه.  بلکه آن را تعديل کرد
بسط يافت و بورژوازی از بابت رونق ايجادشده، 

ھا کمپانی برزيلی  ده.  سودھای ک1نی به جيب زد
 کمپانی جھان جای ٢٠٠٠ترين  در ميان بزرگ

اما لوg ت1ش نمود بخشی از منافع .  گرفتند
ويژه از بابت فروش  حاصل از اين رونق را به

ای  آھن، نفت، سويا و غيره، صرف پاره سنگ
ھای اجتماعی و بھبود وضعيت مادی و  رفرم

لذا در .  ھای کارگر و زحمتکش کند معيشتی توده
دوران رياست جمھوری وی و بعداً حتی در دور 

ھای وسيع  اول رياست جمھوری ديلماروسف توده
ای منتفع  زحمتکش از اين اقدامات در محدوده

تورم .  دستمزد کارگران افزايش يافت.  شدند
برای جمعيت وسيعی از بيکاران .  کنترل شد

ھای فقير، سوبسيد  به خانواده.  اشتغال پديد آمد
بھداشت و درمان وضعيت .  پرداخت شد

امکان تحصيل افراد .  تری پيدا کرد مناسب
. ھا فراھم شد پوستان در دانشگاه درآمد و سياه کم

ھای اجتماعی در اين دوره موفق  درمجموع رفرم
از ھمين روست که حزب کارگران توانست .  بود

 ھمچنان ٢٠٠٢ای از سال  درنتيجه حمايت توده
قدرت را در دست داشته باشد و تا ھمين اواخر 

 .ثبات داشته باشد
گونه که تجارت جھانی مکرر نشان داده  اما ھمان

ھا،  رفرميست  –است، برخ1ف ادعای سوسيال 
ھای اجتماعی  داری رفرم در نظام سرمايه

بورژوازی بر حزب کارگران برزيل برتری 
يافته و در شھر مھم سائوپولو، نماينده جناح 
راست، بر شھردار فعلی وابسته به حزب 

 .کارگران پيروز شده است
اين غلبه جناح راست بر جناح چپ بورژوازی، 
اتفاقی نيست که تنھا در برزيل و در اين لحظه 

انتخابات پارلمانی دو سال پيش در .  داده باشد رخ
ھای راست، بازتاب  برزيل و پيروزی جريان

وضعيت در کشورھای ديگر .  ھمين روند بود
در .  آمريکای gتين نيز بر ھمين منوال است

اواخر سال گذشته مي1دی نمايندگان جناح راست 
ھای  بورژوازی در ونزوئ1 دوسوم کرسی
کنند  پارلمان را به دست آوردند و اکنون ت1ش می

جمھوری اين کشور را پيش از پايان دوره  رئيس
 .اش، نظير برزيل برکنار کنند زمامداری

ی دوم قرن بيست و  اين روندی است که از دھه
احزابی که .  يکم در آمريکای gتين آغازشده است

ھا  ای و اقدامات اجتماعی آن پايگاه حمايت توده
تر بود، احزاب موسوم به چپ مرکز،  ضعيف

تاکنون جای خود را به احزاب و جريانات راست 
اند که آخرين آن نيز آرژانتين در نيمه اول  داده

 .سال جاری بود
رود تا با  اما آيا روندی که آغاز شد و اکنون می

تعيين تکليف با جناح چپ در برزيل و ونزوئ1، 
به نتيجه نھايی سلطه مجدد جناح راست در 
سراسر آمريکای gتين بيانجامد، اتفاقی 

بينی بود؟ پاسخ منفی  پيش غيرمعمول و غيرقابل
 . است

احزاب جناح چپ بورژوازی که احزاب خرده 
بورژوازی را نيز بايد در اين مقوله جای داد، 

اجتماعی معينی در دھه   –تحت شرايط اقتصادی 
اول قرن بيست و يکم با پذيرش ضوابط و 

داری، فعاليت در  معيارھای نظم سرمايه
آميز و  چارچوب نظم موجود، فعاليت مسالمت

پايبندی به ضوابط پارلمانتاريسم بورژوايی به 
 .قدرت رسيدند

کرد که با  اين ضوابط و اين شرايط، ايجاب می
ازاين در  گونه که ، پيش تغيير اوضاع، ھمان

داده بود و نمونه  کشورھای ديگر نيز رخ
ھای موسوم  ک1سيک آن در اروپا، تغيير سياست

ھای اقتصادی   ھای رفاه در پی بحران به دولت
جای جناح  بود، چرخشی ايجاد گردد و اين بار به

اين .  چپ بورژوازی، جناح راست قرار گيرد
 . داری است جبر و قاعده بازی در نظام سرمايه

حال ببينيم که در دھه اول قرن، تحت چه 
شرايطی و چگونه جناح چپ در آمريکای gتين، 
به قدرت رسيد و چرا اکنون عکس آن اتفاق 

 .افتد می
بايد از برزيل آغاز کرد که حزب کارگران اين 
کشور، پيشگام روند چرخش به چپ در آمريکای 

نقش اصلی را در ايجاد اين حزب، .  gتين بود
ترين  ای کارگران برزيل و مھم جنبش اتحاديه

اما .  فعال اين جنبش، لوg داسيلوا بر عھده داشت
 سازمان و گروه از ترتسکيست، ٢٠حدود 

ھای سابق تا جريان موسوم  مائوئيست و چريک
بخش و گروھی از روشنفکران  به الھيات رھائی

ھای منفرد، زير لوای سوسياليسم  و ليبرال
گرچه اين حزب در .  دمکراتيک به آن شکل دادند



 ٨ ٧٢٧ شماره  ٩۵نيمه دوم  مھر     ٨
٧از صفحه   

 چرخش به راست در آمريکای 3تين

سطح تشکل و آگاھی و .  ای انجام داد مداخله توده
ھای فقير و  ابتکار عمل طبقه کارگر و توده

تمام اين اقدامات، در .  زحمتکش افزايش يافت
اما در .  داری ارزشمندند چارچوب نظم سرمايه

سوسياليسم .  ای سوسياليسم نيست اين اقدامات ذره
نفی استثمار، نفی طبقات و نفی مالکيت 

در سوسياليسم .  خصوصی بر وسايل توليد است
داری، کار مزدی،  چاوشی، شيوه توليد سرمايه

جای خود باقی  استثمار و سلطه بورژوازی به
 .است

سوسياليسم چاوشی که معجونی از ناسيوناليسم و 
سوسياليسم عھد عتيق اوئنی است، اگر حتی با 
شرايط نامساعد ناشی از بحران اقتصادی جھانی 

توانست از محدوده نظم  شد، ھرگز نمی مواجه نمی
ھای  بست داری فراتر رود و درنتيجه بن سرمايه
 .شکست اش دير يا زود درھم می درونی

در سوسياليسم چاوز که خود وی در آن 
دوست ناجی ظھور کرده  صورت يک انسان به

در .  برند است، طبقات در صلح و سازش بسر می
کشاورزی و صنايع، تعدادی از مؤسسات که 

شوند به شکل خود  صورت تعاونی اداره می به
ھا  ھا با استفاده از وام آن.  شوند مديريتی اداره می

و سوبسيدھای دولتی به واحدھای نمونه تبديل 
گيرند و   ھا ياد می تدريجاً ديگران از آن.  شوند می

. شود سوسياليسم به شکلی دمکراتيک برقرار می
به ھمين شکل ھم اين واحدھای خود مديريتی و 

داری  شوراھای کمونی تدريجاً جای دولت سرمايه
که ديگر نيازی به دولت  گيرند، تا وقتی را می
البته در اين سوسياليسم، ماليات نيز اھرمی .  نباشد

خواھد بود برای جلوگيری از انباشت ثروت در 
بدين طريق .  ھای معين دست طبقات و گروه

توزيع عادgنه درآمد، رفاه و فرصت حاکم 
رود و نظمی انسانی  فساد از ميان می.  شود می

ھا  روشن است که اين حرف.  گردد برقرار می
داری  نظم سرمايه.  مشت پندار بافی است يک

المللی، تمام اين طرح اتوپيايی را در  داخلی و بين
شکند و از درونش ھمان وضعيتی پديد  ھم می
 .آيد که اکنون آمده است می

کافی بود که بازار جھانی سرمايه، بھای نفت را 
کاھش دھد تا ورشکستگی، فقر ، گرسنگی و 

 .جای سوسياليسم حاکم گردد قحطی به
گويد  که ما دورو از آن سخن می"  سوسياليسمی"

اما سوسياليسم .  عم1ً با شکست روبرو شده است
وجود دارد و کارگران سراسر جھان ازجمله 

اين .  کنند کارگران ونزوئ1 برای آن مبارزه می
سوسياليسم، سوسياليسم علمی کارل مارکس 

از تحليل روند تکامل نظم .  تخيلی نيست.  است
حلی  داری، تضادھای درونی سيستم و راه سرمايه

دھند و از درون مبارزه  که خودشان ارائه می
طبقاتی کارگران برخاسته، حامل و مجری آن نيز 

اين سوسياليسم، قرن .  خود طبقه کارگر است
نوزدھمی و قرن بيستمی نيست، بلکه سوسياليسم 

. ھيچ بديلی ھم ندارد. قرن بيست و يکم  نيز ھست
تجارب اخير کارگران در آمريکای gتين ازجمله 

بيست و يکم عرضه کند در وضعيتی نظير 
تر  برزيل و از جھت اقتصادی حتی وخيم

 .قرارگرفته است
باره اقتصاد اين کشور  يک با کاھش درآمد نفت به

مواد غذايی و دارو، در مراکز .  از ھم گسيخت
نرخ .  دولتی و خصوصی کمياب و گاه ناياب شد

تورم چنان افسار گسيخت که اکنون به حدود 
وخامت وضع به نحوی .   درصد رسيده است۵٠٠

است که گاه مردم ناگزير برای خريد کاg به 
ھايی از توده  گروه.  روند کشورھای ھمسايه می

درنتيجه .  اند مردم با گرسنگی مواجه
گسيختگی اوضاع اقتصادی، جرم و جنايت  ازھم

ھا و  شورش.  سرعت رشد کرده است نيز به
داده  ای در برخی مناطق رخ اعتراضات توده

 .است
در ونزوئ1 که بورژوازی از ھمان آغاز به 
قدرت رسيدن چاوز با برخی اقدامات وی که 

تر از حزب کارگران برزيل بود به  راديکال
مخالفت برخاست، به ھمراه امپرياليسم آمريکا در 

تر ساختن ھرچه بيشتر اوضاع اقتصادی،  وخيم
بازار  البته در ھمين آشفته.  نقش ايفا کرده است

کمبود کاgھا، سودھای ک1نی از معام1ت 
اين .  بازرگانی و بازار سياه به جيب زده است

وخامت اوضاع اقتصادی بدان جا انجاميد که 
بخش بزرگی از ھمان مردمی که به شکلی 

ھای  جانبه از چاوز و اقدامات وی به نفع توده ھمه
کردند از حکومت  کارگر و زحمتکش حمايت می

مادورو و حزب متحد سوسياليست که توسط 
ھا و احزاب  چاوز از انح1ل و ادغام گروه
لذا در انتخابات .  مختلف شکل گرفت، پشت کنند

پارلمانی سال گذشته، ائت1ف بورژوائی جناح 
راست تحت عنوان اتحاد دمکراتيک، توانست به 

ھای پارلمان را  آوری دوسوم کرسی شکل حيرت
نيکوgس مادورو .  نصيب خود سازد

جمھوری ونزوئ1 که با اين شکست فاحش  رئيس
مواجه شده بود، در اولين سخنرانی خود در پی 

ايم،  ما امروز جنگی را باخته:  اين انتخابات گفت
اما امروز روزی است که نبرد برای سوسياليسم 

اما کدام سوسياليسم؟ بعيد است که .  شود آغاز می
سوسياليسم موردنظر مادورو چيز ديگری جز آن 
باشد که در اين متجاوز از يک دھه وجود داشته، 

داری، نظم سياسی  با حفظ شيوه توليد سرمايه
 نيز  نتايج آن.  پارلمانی و ادامه حيات بورژوازی

 .تا ھمين حاg روشن است
که در  انکار است که چاوز از وقتی اين غيرقابل

رشته اقدامات را به  ونزوئ1 به قدرت رسيد يک
ای کارگر و زحمتکش به مرحله اجرا  نفع توده
درآمدھای ک1ن نفت در آن دوره اين .  گذاشت

ھای   داد که تعدادی از رفرم امکان را به وی 
تر از برزيل را در  مراتب راديکال اجتماعی به

عرصه بھبود وضعيت معيشتی، بھداشت و 
درمان، آموزش، مسکن، مبارزه با فقر از طريق 

حتی در .  سوبسيد، به عرصه عمل درآورد
دستگاه دولتی نيز اص1حاتی به نفع ابتکار و 

٢از صفحه   

 زنده باد سوسياليسم 

در برزيل و ونزوئ1 نيز تأييدی است بر اين 
واقعيت که برقراری سوسياليسم ممکن نيست، 

که طبقه کارگر از طريق يک انق1ب  مگر آن
اجتماعی، بورژوازی را از اريکه قدرت به زير 

دستگاه دولت بورژوازی را که ابزار ستم .  بکشد
از .  و سرکوب بورژوازی است در ھم شکند

طريق ايجاد يک قدرت شورايی، يک دولت در 
حال زوال فرمانروايی کند، اراده خود را بر 
استثمارگران تحميل نمايد، نظام مزدبگيری را با 

ای انق1بی  الغای مالکيت خصوصی به شيوه
 .برچيند و به جامعه طبقاتی پايان دھد

پيامدھای سياست خارجی جمھوری 
 اس�می برای 

 کارگران و زحمتکشان

حال اگر در .  به خوبی حفظ کرده است  -بوده 
توان در  شرايطی که امکان وقوع آن را نمی

درازمدت يا حتا ميان مدت منتفی اع1م نمود، 
تر صورت گيرد،  ھای بزرگ ای بين قدرت معامله
جا که روسيه از نظر اقتصادی بسيار  از آن
پذيرتر از اروپا و آمريکا  تر و آسيب ضعيف

ست که حاضر به بده بستان باشد  باشد، طبيعی می
تر و درگيرتر ھستند که  و اين کشورھای کوچک

ھای  ترين قربانيان رقابت بين دولت بزرگ
واقعيت مھم اين است که .  امپرياليستی خواھند شد

ايران در جنگ خاورميانه در صفی قرار گرفته 
 .اش محال است که امکان پيروزی

سياست خارجی جمھوری اس1می تاکنون 
ناپذيری را به کارگران و  ھای جبران ھزينه

ھايی که  زحمتکشان تحميل کرده است، سياست
اندازی نيز  افزايند و ھيچ چشم ھا می مدام بر ھزينه

ھم اکنون .  برای پايان آن قابل تصور نيست
ساgنه ميلياردھا دgر حاصل زحمات کارگران به 
خاطر جنگ در سوريه و عراق صرف 

ھای نظامی و برپا نگه داشتن دولت سوريه  ھزينه
اعم از دستگاه بوروکراسی و ارتش آن، حزب 
هللا لبنان، حشدالشعبی عراق و نظاميان حوثی 

شود، در حالی که عموم کارگران و  يمن می
زحمتکشان ايران در فقر بسر برده و نتايج وخيم 

ی شھرھا، حاشيه شھرھا  فقر و بيکاری بر چھره
اما اين .  و روستاھای کشور عميقا نشسته است

سياست پايانی ندارد و ھرآينه حتا امکان دارد 
ھای دو چندانی را در اثر رويارويی بيشتر  ھزينه

ھای ايران و عربستان به  و حتا مستقيم دولت
 .کارگران و زحمتکشان تحميل کند

کارگران و زحمتکشان نبايد در برابر اين 
کند سکوت  ھا را تھديد می خطرات که ھستی آن

کارگران و زحمتکشان نبايد نسبت به .  کنند
ی  ھای تجاوزکارانه و ماجراجويانه سياست

ی آن تحميل  جمھوری اس1می در منطقه که نتيجه
فقروف1کت بيشتر بر کارگران و زحمتشکان بوده 

ھا که  سکوت در برابر اين سياست.  سکوت کنند
کند  جمھوری اس1می آن را با افتخار اع1م می

 .نبايد ادامه يابد
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۴درصفحه   

 ثباتی درونی ذاتی آن جمھوری اس�می و بی

١٠از صفحه    
دوباره بر سر .   فايده سر جای خود بنشاند، اما بی

گيرند و  ای ديگر، مخاصمات جان می مسئله
علت نيز .  شود پرتاب تيرھای زھرآگين آغاز می

ھای رژيم بر سر  اخت1فات جناح.  آشکار است
. ھاست سھم از قدرت و تأمين منافع مادی آن

ھای ھر  کوشند ارگان برای نيل به اين ھدف می
ھای  تری را قبضه کنند تا بر ثروت چه بيش

ک1نی که با اتکا به روابط و زد و بندھای سياسی 
رو ست که  از ھمين.  اند، بيفزايند کسب کرده

 ٣٨جمھوری اس1می پس از گذشت نزديک به 
. ثباتی درونی خود فائق آيد سال، نتوانسته بر بی

رو،  از اين.  اند ای که خود نيز بدان واقف ثباتی بی
ھای  گذاری کوشند از سرمايه اش می سردمداران

کوتاه مدت و زودبازده و در کنار آن، ارتشا و 
دزدی و غارت حاصل دسترنج کارگران و 
زحمتکشان ايران بھره گيرند تا بار خود را 

ھای منقول خود را نيز به خارج از  ثروت.  ببندند
ھای به جان  گاه که توده کنند تا آن کشور منتقل می

بارشان  آمده، به پا خاستند و به حاکميت جنايت
پايان دادند، با فرار به خارج از کشور، با حاصل 

ھا ساله، در ناز و نعمت به زندگی ننگين  تاراج ده
 . خود ادامه دھند

 

 سوانح کاری، 
  حادثه يا تبانی؟

 
کودکی پژمرده که چشمانش آينه ی رنجِ  است و 

مادری که شرمنده نگاه خود را از  .پدر و …  
ديگر چيزی ...  چشمان پرسشگر او می دزدند

برای فروش نمانده است، نه پس اندازی، نه 
ھايی از جھيزيه و نه ظرف و ظروفی که  تکه

بتوان فروخت و شکم گرسنه ی کودک را سير 
قرض و بدھی باgی قرض و بدھی، ديگر .   کرد

نه رويی برای انداختن مانده و نه رويی برای 
تنھا چيزی که ھنوز .  نگاه رودررو با طلبکار

برای فروش باقی مانده، نيروی کار است که آن 
ھم اگر توفيقی به دست آمد و با قراردادی سفيد 
امضا، کاری زمانی پيدا شد، پس از آنکه 
کارفرما ھوس پرداخت چندرغازی از حاصل 
دسترنجشان کرد، شايد اين مرگ تدريجی چند 

آنجا !  شايد حتی ھمين ھم نه.  صباحی ادامه يابد
تواند مسلخ  فروشی، می که نيروی کارت را می

 !به کمين نشسته است” حادثه„. تو باشد
سوختگی چھار کارگر :  چند روز پيش اتفاق افتاد
، دکل شکسته ) مھر١٦(در پتروشيمی پيروزی 

ی جرثقيل در پتروشيمی اي1م پشت راننده ی 
 ساله ١٨، مرگ کارگر ) مھر١٤(جرثقيل افتاد 

مرگ دو کارگر و .  ،) مھر١٤(ی افغان در چاه 
جراحت سه کارگر ديگردر فوgد مبارکه دچار 

(حادثه ی کار شدند  ٢ کشته و ٣، ) مھر١٤. 
زخمی بر اثر سقوط قالب بتنی در سيمان بھبھان، 
کشته و زخمی شدن دو کارگر شھرداری  رشت 

 !مشتی از خروار... ،) مھر١١(
ای که کار را که ھمان آفرينش، توسط  ابعاد فاجعه

انسان است در جھان وارونه ی سرمايه داری، 
تراز اخباری  مرگ آفرين ساخته، بسيار وسيع

سازمان پزشکی .  است که گاھی بروز می کند
 نفر بر اثر حوادث ناشی از ٣٥٠قانونی از مرگ 

 ماه نخست سال جاری در کشور خبر ٣کار طی 

اند،  زبان دست و ھم و زحمتکشان ھر دو جناح ھم
اما در برابر قشر متوسط خواھان اجرای 

قشر متوسط، پايگاه .  اند ھای متفاوتی سياست
طلبان را تشکيل  اجتماعی روحانی و اص1ح

رو، روحانی خواھان اندکی مدارا  از اين.  دھد می
ھای اين قشر در  نسبت به اين قشر و جنبش

اما جناح مقابل .  طلبی است ھای اص1ح چارچوب
از ھمان آغاز رياست جمھوری روحانی، 

سازی برای فعالين اجتماعی،  دستگيری و پرونده
نگاران، دانشجويان،  فعالين زنان، روزنامه

مداران و صدور احکام  ھنرمندان، سياست
. محکوميت، گاھی بسيار سنگين را آغاز کرد

ای، توقيف و تعطيل  ھا، به اندک بھانه رسانه
ھای گذشته از مرز سانسور  کتاب.  شوند می

وزارتی و دارای مجوز چاپ، به بازار راه 
 .روند ھای مجاز به اکران نمی فيلم. يابند نمی
دھند  ھای جمعه برخی از شھرھا اجازه نمی  امام

اگر در جايی .  در شھرشان کنسرت برگزار شود
ھم وزارت ارشاد مجوز صادر کند، چه بسا پليس 

معاون کابينه، اجازه .  شود مانع برگزاری می
حضور زنان در برخی از مسابقات ورزشی را 

شود، حتا  دھد، آن جناح، مانع حضور آنان می می
ھايی که پيش از آن حضور زنان آزاد  در مسابقه

. کند مجلس در امور دولت دخالت می.  بود
. شود نھادھای موازی با نھادھای دولتی ايجاد می

ھای ک1ن  ھای فساد و ارتشا و حقوق پرونده
شود و به  خواری يکديگر است که علنی می زمين

 .گردند سرتيتر اخبار تبديل می
و اين روند ادامه دارد تا جايی که گاھی به مرز 

ھای يکديگر  تضادھای عميق و خثناسازی سياست
ای که جديد و  تضاد و دوگانگی.  رويد فرا می

مختص امروز نيست، بلکه ذاتی جمھوری 
. اش  بوده است اس1می حتا پيش از تشکيل

، و "وزير منتخب امام نخست"بازرگان، 
فکرانش که نمايندگان فکری بورژوازی به  ھم

کردند با  اصط1ح ليبرال  ايران بودند، تصور می
رفتن شاه، روحانيت بايد به ھدايت معنوی 
. بپردازد و عرصه سياست را به سياسيون بسپارد
اما نه خمينی و يارانش چنين خيالی داشتند و نه 

اگر توھمی نيز .  بورژوازی ايران چنين توانی
وجود داشت، قيام بھمن ماه، تمام آنان را جاروب 

بورژوازی ناتوان ايران از ھمان آغاز .  کرد
ھای  پيدايش و رشد خود تنھا با تکيه به رژيم

ديکتاتور توانسته سلطه طبقاتی خود را حفظ کند، 
بار ديگر دست به دامان ديکتاتوری شد، گرچه 

گرچه اين بار، تلفيق دين .  اين بار با عبا و عمامه
زا و تشديد  و دولت خود يکی از عوامل بحران
ھنوز طنين .  تضادھای درونی رژيم شده است

غرولندھای بازرگان از کارشکنی در کار دولت 
خاموش نشده بود که اولين رئيس جمھوری بر 

اما او نيز چندی نپاييد و اخت1فات به . سر کار آمد
 .صدر و فرار وی از کشور انجاميد عزل بنی
ای در نقش ديکتاتور، ھر از گاھی با  خامنه
شود و با  ھا وارد گود می گيری رويارويی شدت

کوشد آنان را  تشری به اين و نصيحتی به آن می

 ١٢٠زيگمار گابريل، به ھمراه ھيئتی مرکب از 
ھای بزرگ آلمان، برای  نفر از نمايندگان کمپانی

طی اين دو روز .  سفری دو روزه به ايران آمد
ھا متعدد اقتصادی بين  نامه قراردادھای و تفاھم

ای که اين  اما نکته.  ايران و آلمان به امضا رسيد
ساز شد، مصاحبه وی پيش از سفر به  بار حادثه
ايران : " گفته بود وی در اين مصاحبه.  ايران بود

تواند روابطی عادی و دوستانه با  تنھا ھنگامی می
آلمان داشته باشد که وجود اسرائيل را به رسميت 

چنين به دخالت ايران در سوريه  ھم."  بشناسد
اشاره کرده و وعده داده بود درباره وضعيت 

 .وگو خواھد کرد حقوق بشر در ايران ھم گفت
پس از انتشار اين خبر، ظريف، وزير امور 

کسی برای ايران شرط "خارجه ايران اع1م کرد 
کند و ايران يک کشور  و شروطی تعيين نمی

يک "پس از آن در اخبار آمد، ."  مستقل است
گفته است، به علت "  منبع آگاه در وزارت خارجه

گفتگوھای فشرده و "و "  ھای قبلی ريزی برنامه"
. است"  بعيد"احتمال ديدار "  مفصل اقتصادی

بنابراين ديداری بين ظريف و گابريل انجام نشد، 
اما ديدار از قبل تنظيم .  اما بسيار ديپلماتيک

ی علی gريجانی، رئيس مجلس شورای  شده
درباره لغو اين ديدار .  اس1می با گابريل لغو شد

توضيح رسمی داده نشد، اما عبداللھيان، دستيار 
حفظ "الملل گفت  ويژه رئيس مجلس در امور بين

مواضع اصولی و استق1ل سياسی کشور برايمان 
ھا به سخنان گابريل  واکنش."  امری حياتی است

برخی از مقامات .  به لغو اين ديدارھا محدود نماند
جمھوری اس1می، از جمله، صادق gريجانی 
رئيس قوه قضاييه تا بدان جا پيش رفتند که معتقد 
بودند اصوg نبايد به وی اجازه سفر به ايران داده 

اين ھمه در شرايطی است که روحانی .  شد می
ی ايران  برد تا با عرضه ت1ش خود را به کار می

ھای  به عنوان کشوری امن و باثبات، سرمايه
 .خارجی را  جذب کند
ی کوچک از دوگانگی در  اين تنھا يک نمونه

سياستی .  ھای خارجی ايران است عرصه سياست
طلبان  که يک سوی آن کابينه روحانی و اص1ح

از .  ھای رقيب قرار دارد و سوی ديگر آن، جناح
ھمان آغاز زمامداری کابينه روحانی بر سر 
سياست وی در مذاکره و توافق بر سر مسايل 

ھا آغاز شد، تا جايی  ای اخت1فات و مناقشه ھسته
ھنوز .  ای بارھا مجبور به مداخله گشت که خامنه

سياست خارجی .  ھای پسافرجام داغ است بحث
زدايی از روابط خارجی و  روحانی مبنی بر تنش

ھای گفتگوی و مذاکره  ھدايت اخت1فات به کانال
بوده است، اما جناح ديگر، سياستی در جھت 

از تھديد و مانورھای ارعابی گرفته تا .  مقابل
 نظامی در  دخالت علنی و تھديد و دخالت

 . کشورھای ديگر
در عرصه سياست داخلی نيز، ھمين دوگانگی 

ھای پيشين در چند  ھيچ يک از کابينه.  حاکم است
ماه اوليه زمامداری خود به اندازه کابينه روحانی 
با استيضاح و سؤال از سوی مجلس مواجه نبوده 

اگر در سرکوب و تضييق حقوق کارگران .  است
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٩درصفحه   

 ثباتی درونی ذاتی آن جمھوری اس�می و بی

مأموريت مھم دوران رياست جمھوری روحانی، 
ای که اکنون، مراحل  وظيفه.  ھا بود لغو تحريم

ھا  ھدف از لغو تحريم.  کند پايانی خود را طی می
نيز بازگشت روابط اقتصادی با کشورھای 
غربی، به ويژه اروپايی، به وضعيت پيشين بود 

ی ايران که  زده تا شايد اقتصاد ورشکسته و بحران
تر شده بود، از  ھا، وخيم با برقراری تحريم

اکثر کشورھای اروپايی نيز .  بست خارج شود بن
که مصرانه خواھان مذاکره و توافق با ايران 

ھا، بتوانند  خواستند با لغو تحريم ھا می آن.  بودند
رو،  از اين.  روابط اقتصادی را از سر گيرند 

ب1فاصله پس از پايان گفتگوھا و توافقات درباره 
ھای اقتصادی و  ای ايران، ھيئت برنامه ھسته

اما اين .  تجاری زيادی به ايران سفر کردند
سفرھا، معموgً بر بستر روابط ديپلماتيک تنظيم 

شوند، و با ھمراھی يک مقام سياسی برگزار  می
چون سفر اخير وزير اقتصاد آلمان  ھم.  گردند می

اما تضادھای درونی ھيئت حاکمه در .  به ايران
 . شود ساز می ايران، ھمواره حادثه

 مھر، وزير اقتصاد آلمان، ١٢روز دوشنبه 
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ھای مالی خود را به شËمËاره حسËاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھËمËراه 

ھËËای  کËËد مËËورد نËËظËËر بËËه يËËکËËی 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 

KAROrganization 
 Of Fadaian  (Aghaliyat)  
No 727 october 2016          

 ٢٠١۶ ژوئيه ١۵تاريخ شروع پخش تلويزيون دمکراسی شورايی روی ماھوارٔه ھات برد از 
 

رس#ان#ي#م ک#ه ت#ل#وي#زي#ون  مندان به تلويزيون دمکراسی شورايی می وسيله به اط�ع بينندگان و ع�قه بدين
 از ماھواره ياه ست به روی م#اھ#واره ٢٠١۶ ژوئيه ١۵ تيرماه برابر با ٢۵ ساعته ديدگاه از روز ٢۴

شود؛ تلويزيون دمکراسی شورايی نيز از ھ#م#ي#ن ش#ب#ک#ه در روزھ#ای چ#ھ#ارش#ن#ب#ه  ھات برد پخش می
ھ#ای خ#ود  ايران و تکرار آن در روز پنجشنبه ساعت نه و نيم صبح برن#ام#ه وقت ساعت نه و نيم شب به

 .کند را پخش می
 .ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد

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

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

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

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

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

 
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

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

 
  صبح به وقت ايران،٩٫۵پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

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

 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل
 

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