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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

ھای اعتصاب و  درس
 اعتراضات سراسری معلمان

 
 فروردين ھزاران معلم در بسياری از ٢٧ شنبه ۵

چون تھران،  شھرھای کوچک و بزرگ کشور ھم
کرج، سنندج، مشھد، ساوه، شھرکرد، کرمانشاه، 

آباد، يزد، سبزوار، رشت، ماھشھر،  خرم
بجنورد، زنجان، بندرعباس، بوشھر، قزوين، 
زاھدان، ھمدان، ابھر، داراب، شھرضا، 
شاھرود، مريوان، قروه، اراک، اليگودرز و 
بروجرد در برابر ادارات آموزش و پرورش، 

ھا و مجلس دست به  ھا، استانداری فرمانداری
 فروردين نيز ٢٣روز يکشنبه .  اعتراض زدند

استان خوزستان شاھد اعتراض معلمان در 
 .چون اھواز و انديمشک بود شھرھايی ھم

براساس اخبار منتشره، استقبال و حضور معلمان 
در اين اعتراض بويژه در برخی از شھرھا 

 ھزار معلم در ۴در شھر مشھد .  سابقه بود بی
سنندج نيز .  اعتراض اين روز شرکت داشتند

 ھزار و پانصد معلم ٣ تا ٣شاھد حضور 
تجمع اعتراضی معلمان در حالی .  معترض بود

گونه وسيع و پرشکوه برگزار شد که کانون  اين
صنفی معلمان ايران خواستار دادن وقت به دولت 

شده و از معلمان خواسته بود تا آن " ھفته معلم"تا 
 .زمان از برگزاری اعتراض خودداری کنند

اعتراض اخير معلمان در ادامه اعتراضاتی 
ماه سال گذشته و با  صورت گرفت که از دی

امضا و ارسال نامه از سوی شش ھزار معلم به 
پس از ارسال نامه و .  مجلس اسWمی آغاز گرديد

چون کانون  ھای رسمی ھم در حالی که تشکل
گر تWش معلمان بوده و حتا  صنفی تنھا نظاره

ھای کانون صنفی معلمان تھران  برخی از چھره
در حمايت از دولت روحانی اقدام به تخطئه تWش 
معلمان برای سازماندھی اعتراض کرده بودند، 

 اسفند ھزاران معلم دست ٣ بھمن و ٢٩روزھای 
 اسفند و ١٠روز .  به اعتصاب و اعتراض زدند

ای ديگر  در حالی که معلمان خود را برای مبارزه
 صنفی معلمان تھران نيز  کردند، کانون آماده می

به ميدان آمده و با شرکت در اعتراض ھزاران 
روی جنبشی آمد که ديگر قابل  معلم به دنباله

 .انکار نبود
ھای گوناگون و حتا راديکالی در  اگرچه طيف

ھای صنفی معلمان حضور دارند اما   کانون
ويژه  ھا به  متاسفانه رھبری و ھدايت برخی ازآن

کانون صنفی معلمان تھران در دست افرادی 
شدت به دولت روحانی و  قرار دارد که به

خوبی در  طلبان متوھم ھستند و اين را به اصWح
ھمين .  توان ديد اند، می مواضعی که اتخاذ کرده

شورايی، يکی از شعارھای حکومت   -شعار کار، نان، آزادی
ھای عينی  برخاسته از واقعيتاين شعار .  محوری سازمان ما است

مطالبات کارگران و ترين  جامعه ايران و تجسم فوری
گرسنگی، بيکاری، ديکتاتوری زحمتکشان، برای مقابله با فقر و 

 .و استبدادی است که نظم طبقاتی حاکم به توده زحمتکش مردم، تحميل کرده است
ھای زحمتکش و ستمديده  شماری برای طبقه کارگر و توده داری حاکم بر ايران، مصائب بی نظام سرمايه 

ای دارد، فقر، بيکاری، اختناق و  اما آنچه در اين ميان، عموميت و برجستگی ويژه.  به بار آورده است
ای با  سابقه ی بی استبدادی است که شرايط زندگی مادی و معنوی کارگران و زحمتکشان را به درجه

 .رو ساخته است وخامت روبه
فقر، گرسنگی و بيکاری در چنان ابعاد و وسعتی سرتاسر جامعه ايران را فراگرفته است که حتی 

دار نيز به ناگزير، به آن اذعان دارند و از معضل بزرگ فقر  نمايندگان سياسی و سخنگويان طبقه سرمايه
 .گويند و بيکاری سخن می

کنند  تواند انکار کند که اکثريت بزرگ مردم ايران، در زير خط فقر زندگی می اين واقعيت را کسی نمی 
 .برند ھا تن در گرسنگی مداوم به سر می و ميليون
ھای متوسط يک خانوار چھارنفره را در سال گذشته، ماھانه  که مؤسسات آمارگيری دولتی، ھزينه درحالی

 چرايی يورش به  دانشگاه ھا 
  از زبان مصباحی مقدم۵٩در دوم ارديبھشت  

 
 ساله حاکميت جمھوری اسWمی مملو از سرکوب، شکنجه و کشتار نيروھای مبارز ٣٧روز شمار تاريخ 
، به آشکارترين وجه ممکن ١٣۵٧ بھمن ٢٢اين رژيم از ھمان فردای قيام شکوھمند .  و کمونيست است

بر چھره آزادی پنجه کشيد و برای محو دستآورد ھای انقWب، تا آنجا که در توانش بود از انجام ھيچ 
در حافظه تاريخی جنبش دانشجويی و توده ھای مردم ايران، دوم ارديبھشت .  جنايتی کوتاھی نکرد

روزی که اين رژيم به يکی از .   يکی از روزھای خون بار تاريخ جمھوری اسWمی است١٣۵٩
روزی که به فرمان خمينی تحت .  سنگرھای پاسداشت آزادی ھای سياسی در جامعه وحشيانه يورش برد

رئيس جمھوری وقت ھيئت حاکمه "  بنی صدر"و اجرای اين فرمان توسط "  انقWب فرھنگی"پوشش 
يورشی که طرح مقدماتی آن با سخنرانی خمينی از .  ايران، دانشگاه ھای کشور به خاک خون کشيده شدند

با ارسال نامه مصطفی ميرسليم، معاون سرپرست وزارت کشور به چند ماه  پيشتر شروع و پس از آن 
بعد ).  ١( مجوز اقدامات عملی تھاجم به دانشگاه ھای کشور صادر شد١٣۵٨وزير علوم در ھشتم اسفند 

 سازی و اعدام جمھوری اس�می  دستگاه مجرم
 دست در دست يکديگر
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ھای اعتصاب و  درس
 اعتراضات سراسری معلمان

طيف بود که در ابتدا با تخطئه حرکت معلمان، 
ھای جناحی درون  ھا را رقابت ريشه اعتراض آن

حاکميت و برای تخريب دولت روحانی ارزيابی 
ھم در حالی که اعتراضات اخير، ھم  آن.  کرد

ترين اعتراضات معلمان از حيث  سابقه يکی از بی
ھا  ترين اعتراضات آن تداوم و ھم يکی از مستقل

اکنون نيز در تWش است تا از  اين طيف ھم.  بود
بَُرندگی اعتراضات معلمان بکاھد، توھم به 

طلبان و دولت روحانی را تداوم بخشيده و  اصWح
بسياری از مشکWت معلمان از جمله مشکWت 

نژاد  معيشتی و استخدامی را به دولت احمدی
که مبارزات معلمان و عدم  غافل از آن.  نسبت دھد

شان از دولت خاتمی  ھای گويی به خواست پاسخ
 ٨٠شروع شد و باز ھمين طيف بود که در سال 

ھای تھران را  و در حالی که ھزاران معلم خيابان
به تصرف درآورده و در برابر دفتر 

جمھوری تجمع کرده بودند، اعتراضات  رياست
معلمان را در راستای تخريب دولت خاتمی 

 !!دانسته و به تخطئه آن پرداختند
کنند که جنبش معلمان فاقد  ھا کودکانه فکر می آن

اند که  ھرگونه تاريخچه بوده و ھمه فراموش کرده
ھای معلمان  توجھی به خواست سرکوب و بی

طلب خاتمی آغاز شد و  ويژه از دولت اصWح  به
چون حق داشتن  ھای امروزی معلمان ھم خواست

ھای مستقل و معضWت معيشتی ھمان  تشکل
توجھی دولت  زمان نيز بوده است که مورد بی

طور که در دولت خاتمی  ھمان.  قرار گرفت
سرکوب سنديکای کارگران شرکت واحد کليد 

 .خورد
زنند وقتی که  ھا باز خود را به حماقت می آن

کنند که دولت روحانی نه  بينند اما انکار می می
نژاد  ھای پيشين از جمله احمدی  دولت تنھا سياست

دھد بلکه حتا  در آموزش و پرورش را ادامه می
 را به  ھا ھمان سياست تر از آن ھارتر و وحشی

سياست خصوصی سازی .  اجرا درآورده است
مدارس در دولت روحانی يک نمونه است که ھم 
چگونگی و سطح کيفی آموزش کودکان از 

 پر رنگ تری برخوردار شده    خصلت  طبقاتی
و ھم کودکان بيشتری را از دسترسی به آموزش 

حاصل دو سال .  سازد می و پرورش محروم 
سياست کابينه روحانی تنھا بدتر شدن وضعيت 
معيشتی معلمان و سيستم آموزشی کشور بوده و 

ی  شک دو سال آينده نيز سياست دولت ادامه بی
درک اين موضوع نيز .  ھمين روال خواھد بود

نگاھی به بودجه آموزش و .  کار دشواری نيست
ھای  پرورش و مقايسه آن با بودجه ارگان

سرکوب و مذھبی و نيز ميزان افزايش حقوق و 
مزايای معلمان در طی اين دو سال که حتا به 

رسد گويای ھمه چيز  نصف تورم واقعی نيز نمی
 .است

يکی از نکات برجسته اعتراضات اخير، جامعيت 
اگرچه وضعيت .  ھای معلمان است خواست

ھا در زير خط  معيشتی معلمان و زندگی اغلب آن
ی اساسی در اعتراضات اخير  فقر يک مساله

است اما اين باعث نشد تا معلمان ضمن بيان 
ھای معيشتی و رفاھی خود، از ديگر  خواست
 .شان غافل بمانند ھای خواست

 التدريسی و پيمانی  استخدام رسمی معلمان حق
 معلمان در اين اعتراضات  ھای يکی از خواست

معلمانی که به صورت پيمانی و حق .  است
کنند کمترين مزد را دريافت  التدريسی کار می

کنند و ھمواره در معرض خطر از دست دادن  می
معلمان با خواست .  ھمان آب باريکه ھستند

استخدام رسمی اين گروه از معلمان، از حقوق 
ھمکاران خود حمايت کرده و اين گروه را به 

کنند، گروھی ازمعلمان که  طرف خود جلب می
شان، بيشترين  به دليل وضعيت واقعی زندگی

 .ھای اخير سازمان داده اند اعتراضات را در سال
ست که  سازی يکی ديگر از مواردی خصوصی

. مورد اعتراض معلمان قرار گرفت
عنوان يکی از  سازی مدارس به خصوصی

ھای اقتصادی نئوليبرال که دولت روحانی  سياست
به شدت پيگيراجرای آن است اساسا شغل و 

در .  خطر انداخته است ماھيت کار معلمی را به
ھاست که مساله تعديل نيرو  ی ھمين سياست نتيجه

مطرح شده و وزير آموزش و پرورش روحانی 
 مرداد سال گذشته اعWم کرد که حداقل ١٩در 

 ھزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه ٢٠٠
وی با !!  شوند مشمول طرح تعديل نيرو می

وقاحت تمام تعديل کارکنان اين وزارتخانه را 
ترين عامل رشد و انگيزه ساير کارکنان  مھم"

سازی مدارس،  ی ديگر خصوصی جنبه"!!  دانست
.  آموزش است ترشدن خصلت طبقاتی  پررنگ

ھا  معلمان با اين خواست، حمايت ميليون
ھا را که تحت فشار  آموز و والدين آن دانش
آور آموزشی قرار گرفته و  ھای سرسام ھزينه

اغلب از ميان کارگران و ديگر زحمتکشان 
 .آورند جامعه ھستند، بدست می

حق برابر کودکان برای آموزش در يک سطح و 
کودکان جدا .  ست کيفيت يک مساله مھم اجتماعی

ھا در چه شرايط اقتصادی و  که والدين آن از آن
شغلی قرار دارند بايد اين حق را داشته باشند که 

. از شرايط آموزشی برابر برخوردار باشند
تمامی خدمات آموزشی، از جمله کتاب، دفتر و 

صورت رايگان در اختيار  ديگر لوازم بايد به
ھم اکنون حتا در برخی از .  کودکان قرار گيرد
ھا  داری کودکانی که والدين آن کشورھای سرمايه

از درآمد کمتری برخوردار ھستند، برای تامين 
ھای مالی  ھايی چون دفتر و کتاب از کمک ھزينه

مساله تغذيه کودکان .  شوند دولت برخوردار می
در ساعات مدرسه نيز يک مساله مھم است که 

بسياری از کودکان به دليل .  بايد اجرا شود
ی فقر است، در  گرسنگی و سوءتغذيه که نتيجه

توانند بخوبی  ھنگام حضور در کWس درس نمی
رو برخورداری  از ھمين.  ھا را فرا گيرند درس

ھمگان از آموزش برابر، رايگان و با کيفيت 
ھای معلمان در اين اعتراضات  يکی از خواست

 . بود 
روش آموزشی در مدارس نيز يکی از مشکWت 
معلمان و سيستم آموزشی کشور است که با ايجاد 

آموزان و حتا معلمان،  استرس در ميان دانش
اين روش .  سازد فضای مدارس را دچار تنش می

ی تدوين آن از با{ و عدم  آموزشی که نتيجه
از ھمين .  دخالت معلمان است، بايد برچيده شود

رو معلمان خواستار حضور نمايندگان واقعی 
ھای آموزشی در  ھا و برنامه خود در تدوين کتاب

مدارس ھستند که اين موضوع نيز مورد توجه و 
باشد و  ھا می آموزان و والدين آن حمايت دانش

قتل معلم .  آورد ھمراه می ھا را به حمايت آن
آموز و ديگر اخبار  بروجردی توسط يک دانش

ناگواری که از تنش در مدارس و حتا تنبيه 
ی روش  شود، ھمه نتيجه کودکان منتشر می

روشی .  ی آموزشی در ايران ھستند افتاده عقب
خشک، تحقيرکننده، غير منعطف با يک انضباط 

اش    منفی نظامی که تنھا يکی از نتايج شبه
ھای روحی برای  بوجودآمدن مشکWت و بحران

 .آموزان است دانش
ناگفته پيداست که يکی از مشکWت مھم آموزشی 
در مدارس، تلفيق دين با آموزش است که بسياری 
از مشکWت کنونی آموزش و پرورش ريشه در 

ھای گذشته نشريه کار  آن دارد و ما در شماره
طور مفصل و جداگانه به آن پرداخته و  به

برضرورت جدائی کامل سيستم آموزش و 
 .پرورش از مذھب تأکيد کرده ايم

ھای  حق تشکل مستقل يکی ديگر از خواست
توان حتا آن را  معلمان است و از يک منظر می

چرا که قدرت .  ھا دانست ترين خواست آن مھم
شان با داشتن  ھای معلمان برای تحقق خواست

ھای  تشکWت قوی که بتواند از سويی از خواست
خوبی دفاع کند و از سوی ديگر بتواند  معلمان به

معلمان را در ابعادی وسيع سازماندھی و به 
 .حرکت درآورد، بسيار فزونی خواھد گرفت

آزادی معلمان دربند و لغو تمامی احکام تنبيھی 
ھای مھم معلمان در  يکی ديگر از خواست

دفاع از معلمان دربند، .  اعتراضات اخير بود
دفاع از حق معلمان برای اعتراض و تشکل 

ست که برای تحقق اين  دفاع از کسانی.  است
 .ھا دربند ھستند خواست

رفع معضWت معيشتی و تبعيض در مورد 
بازنشستگان آموزش و پرورش نيز يکی ديگر از 

بازنشستگان آموزش و .  ھای معلمان است خواست
پرورش  نيز مانند معلمان با مشکWت معيشتی و 
تبعيض روبرو ھستند و خواست رفع مشکWت 

ھا و ديگر کارمندان  معيشتی و تبعيض بين آن
بازنشسته دولت، اين گروه مھم و بزرگ از 

را نيز به پيوستن به جنبش )  بازنشسته(معلمان 
 .خواند معلمان فرا می

ھای  اما دور جديد مبارزات معلمان دارای ويژگی
ھا از  توان به دليل ھمين ويژگی ست که می مھمی

ای جديد از جنبش  اين مبارزات به عنوان مرحله
 .اعتراضی معلمان نام برد

ھای مھم اين دوره از مبارزات  يکی از ويژگی
طلبی و چشم  معلمان، گذر از توھمات اصWح

اين موضوع را .  ھاست با{يی"  الطاف"داشتن به 
ھای صنفی  توان در جا ماندن کانون نيز می

نشريه کار . خوبی ديد معلمان از مبارزه معلمان به
ی خود بعد از اعتصاب و  در اولين شماره

ھای بھمن و اسفند سال گذشته، در  اعتراضات ماه
اعتصابات سراسری معلمان، "ای با نام  مقاله

خوبی اين  به"  طلبی گسست از گرايش اصWح
موضوع را توضيح داده و مشخصه اصلی آن 
اعتراضات را گسست و عبور از گرايش 

گيری مبارزه مستقل توده  طلبی و شکل اصWح
 و ٢٣اعتراضات سراسری .  معلمان دانسته بود

 ھزار معلم ٩ فروردين و حتا نامه اعتراضی ٢٧
 ارديبھشت ٧کردستان به روحانی و مجلس که 

ھای ديگری از اين گسست  انتشار يافت، نمونه
 اسفند، ١٠بعد از اعتصاب و اعتراض .  ھستند

ای با دادن  کانون صنفی معلمان با انتشار اطWعيه
ھای  گويی به خواست وقت به دولت برای پاسخ

، از معلمان خواسته بود "ی معلم ھفته"معلمان تا 
که تا آن زمان از ھرگونه اعتراضی خودداری 

٧درصفحه   



 ٣ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ٣

 به مناسبت اول ماه مه) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان         
   

            زنده باد اول ماه مه روز اعتراض خيابانی 
                                    و

              مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان
 

طبقه کارگر جھانی در حالی به استقبال اول ماه مه .  داری فرا رسيده است اول ماه مه روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان در مبارزه عليه نظام سرمايه
تداوم .  ستھای اقتصادی دوران حيات خود گرفتار ا ترين بحران جانبه ترين و ھمه چنان در چنگال يکی ازژرف داری در مقياس جھانی، ھم رود که سرمايه می

 گنديدگی و بست، ھای پاسدار منافع اين طبقه برای حل و برون رفت از آن، نشان بن دار و دولت نتيجه ماندن ترفندھای طبقه سرمايه ھشت ساله بحران و بی
حل قطعی و نھايی آن ، .  ھيچ راھی برای حل قطعی اين بحران درچارچوب نظم موجود وجود ندارد.  سر آمده است ست که مدتھاست دوران آن به زوال نظمی

داری و استقرار  تواند و بايد با برپايی انقWب اجتماعی، براندازی نظام سرمايه ست که می ای طبقه کارگر، يگانه طبقه.  تنھا از عھده طبقه کارگر ساخته است
پرولترھای .  دای حل کند و تمام کارگران را از شر نظام بردگی مزدی و فجايع آن نجات دھ ای انقWبی و ريشه سوسياليسم، بحران اقتصادی موجود را به شيوه

ش قرار داری را آماج اعتراضات خوي پيمائی و تظاھرات خيابانی در اول ماه مه، نظام سرمايه ھای سرخ و راه کشورھای مختلف جھان با برافراشتن پرچم
 .دھند گذارند و فرا رسيدن چنين روزی را بشارت می دھند، قدرت اتحاد و عزم خويش را برای محو ونابودی استثمار به نمايش می می

ای خود در سراسر ھ ای طبقه شود و مانند تمام ھم طبقه کارگر ايران نيز جدا از پرولتاريای جھانی نيست و گردانی از اين ارتش نيرومند بين المللی محسوب می
رود که طبقه  طبقه کارگر ايران امسال در شرايطی به پيشواز اول ماه مه می.  کند داری و استقرار سوسياليسم مبارزه می جھان، برای برچيدن نظام سرمايه

ھای  تر سياست کابينه حسن روحانی با اجرای گسترده.  رحمانه خود عليه معيشت و حقوق کارگران را بيش از پيش تشديد نموده است دار، تعرضات بی سرمايه
. ستداران، دشوارترين شرايط کاری و معيشتی را بر طبقه کارگر تحميل نموده ا اقتصادی نئوليبرال و تامين کار ارزان و سود حداکثر برای سرمايه

نظر از خارج ساختن کارگران  ھای قانونی در زمينه حقوق کار و تامين اجتماعی و صرف نظر از محروم ساختن بيش از پيش کارگران از حداقل صرف
قی کارگران حقو ھايی از قانون کار، استثمار و بی مناطق وسيعی از جمله در جنوب کشور از شمول قانون کار، با وضع مقررات جديد و تغيير بندھا و تبصره

 ميليون تومان است، شورای ٣ نفره کارگری بيش از ۴ھای رسمی، حداقل ھزينه يک خانوار  که طبق برآورد منابع و رسانه در حالی.  را تشديد نموده است
پای  ھم.  بار ديگر، رسما به زندگی در زير خط فقر محکوم ساخت  ھزار تومان تعيين نمود و کارگران ايران را يک٧١٢ را ٩۴عالی کار رژيم حداقل دستمزد 

ھای کارگری را به فقر مطلق و گرسنگی و تباھی سوق داده است، فشارھای سياسی و اقدامات  تعرض سرمايه به سطح معيشت طبقه کارگر که خانواده
ھا، دستگاه  تر کردن زمان حبس برخی از آن افزون بر شکنجه کارگران زندانی، تجديد محاکمه و طو{نی.  گرانه عليه کارگران نيز تشديد شده است سرکوب

ھا کارگر اعتصابی و فعال اعتصاب، به صرف  ده.  اند تری به سرکوب کارگران و اعتصابات کارگری متوسل شده امنيتی و قضائی رژيم، در ابعاد گسترده
حراست کنندگان منافع سرمايه، برای زھرچشم گرفتن از کارگران و برای مرعوب ساختن و .  اند شکايت کارفرما، به دادگاه احضار و محاکمه و زندانی شده

 .اند ھا از اعتراض و اعتصاب، شماری از رھبران اعتراضات و اعتصابات کارگری را به حبس و حتا شWق محکوم ساخته بازداشتن آن
 

 !رفقای کارگر، کارگران مبارز
قه گرانه برای مرعوب ساختن کارگران و جلوگيری از اعتصابات و اعتWء جنبش کارگری، طب رغم تمامی اين فشارھای بازدارنده و اقدامات سرکوب به

خود افزود يابنده  ھا نشد و صحنه مبارزه را ترک نکرد، بلکه بر دامنه اعتصابات گسترش ھای سرکوب آن کارگر ايران نه فقط مرعوب استثمارگران و ارگان
ارتجاع حاکم بر اين خيال واھی بود که با توسل به قھر و تشديد سرکوب، .  يابی به مطالبات خود، در اشکال متنوعی دست به اعتراض زد و برای دست

طبقه کارگر اما نه فقط .  آوری به اعتراض و اعتصاب منصرف سازد تواند رھبران عملی کارگری را ايزوله و مرعوب سازد و توده کارگران را از روی می
ی از اعتراض و اعتصاب دست نشست و مقھور قھر و سرکوب عريان سرمايه نشد، بلکه فرازھای جديد درخشانی را در تاريخ مبارزات و اعتصابات کارگر

 .گشود
 

 !رفقای کارگر، کارگران مبارز
عتصابات دانيد که به رغم تWش و فداکاری کارگران و سازماندھی اعتراضات و اعتصابات متعدد و گسترده، اما شوربختانه اين اعتراضات و ا ھمه شما می

ای  ھائی که قادر به سازماندھی اعتصابات فراکارخانه ھای مستقل کارگری، تشکل در غياب تشکل.  خواه منجر نشده است در اغلب موارد به نتايج مطلوب و دل
. يل کنددار تحم طور موقت بر سرمايه تواند برخی از مطالبات کارگران را به و سراسری باشند، اعتصابات پراکنده و جداجدا، در بھترين حالت تنھا می

دانند که بدون تشکل،  می.  دانند که بايد متشکل شوند کارگران می.  کند ست که ھيچ کارگری آن را انکار نمی ناپذيری يابی و تشکيWت، ضرورت اجتناب  سازمان
ھائی از کارگران پيشرو به  روست که بخش از ھمين.  تشکل مستقل کارگری خواست عموم کارگران است.  تر خواھد شد شان باز ھم وخيم شرايط کار و زندگی

ای با  ھای توده يابی و ايجاد تشکل ھای کارگران آگاه و پيشرو برای تشکل اما تWش.  اند ھای سنديکائی علنی ادامه داده تWش خود برای ايجاد و احياء تشکل
اقدامات پليسی دستگاه امنيتی و اعمال انواع فشارھا عليه معدود سنديکاھای کارگری مانند سنديکای کارگران شرکت واحد و .  سرکوب قھری روبرو شده است

. شديد شده استھا پيوسته ادامه داشته و ت تپه و رھبران اين دو تشکل برای محدودتر ساختن دامنه فعاليت و از ھم پاشاندن آن شکر ھفت سنديکای کارگران نی
ھا شده  کلگونه تش ای اين قدرت استبدادی حاکم با احضار و محاکمه و حبس و اخراج صدھا کارگر مبارزو پيشرو مانع ايجاد و گسترش فعاليت روتين و توده

 .است
 

 !رفقای کارگر، کارگران مبارز
ھای مستقل و پايدار خودشان را ايجاد  بر اين اعتقاد است که کارگران ايران بايد از اين آزادی برخوردار باشند که سنديکاھا و تشکل)  اقليت(سازمان فدائيان 

کارگران بايد از اين آزادی برخوردار .  روز جھانی کارگر است و بايد به عنوان يک روز تعطيل به رسميت شناخته شود)   ارديبھشت١١(اول ماه مه .  کنند
ی و تظاھرات پيمائ ھای کارگری بر پا کنند و دست به راه ھای مستقل و آزادانه خود را برگزار نمايند، تجمعات و ميتينگ باشند که در اول ماه مه، مراسم

بايد .  ھا و مطبوعات خودشان را داشته باشند بايد نشريات، رسانه.  کارگران بايد از حق تجمع، تحزب، اعتصاب و آزادی بيان برخوردار باشند.  خيابانی بزنند
ن باشد، مداخله نمايندگان خودشان را داشته باشند و بتوانند در موضوعاتی چون تعيين حداقل دستمزد، تدوين قانون کار و ھر جا که پای مسائل کارگری در ميا

ترين مطالبات طبقه کارگر اما قابل  اين بديھی.  ترين حقوق ومطالبات کارگران است حال بديھی ترين و در عين ھا ھمه در زمره مھم اين.  و مشارکت داشته باشند
ھای سياسی را به  مادام که رژيم ديکتاتوری و اختناق حاکم است، مادام که طبقه کارگر آزادی.  که کارگران آزادی سياسی داشته باشند تحقق نيست مگر آن

 .ای مستقل و پايدار طبقه کارگر نيز وجود خواھد داشت ھای توده ھا و ايجادتشکل چنگ نياورده است، موانع عمده بر سر راه تحقق اين خواست
 

٧درصفحه   



 ۴ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ۴

١از صفحه   

 راه مقابله با فقر،
 بيکاری و استبداد

آموزش، بھداشت .  عنوان سوبسيد پرداخت کند به
و درمان رايگان نيز، جزء ديگری از برنامه 

 . مقابله با فقر و تحقق شعار نان است
داری  بيکاری نيز ھمچون فقر زائيده نظام سرمايه

حتی در .  و جزئی {ينفک از اين نظام است
داری رونق داشته  شرايطی که اقتصاد سرمايه

. باشد، ھمواره ارتش بيکاران وجود خواھد داشت
ھای رکود، و بحران، ابعاد  اما در دوره

گيرد و در کشوری  تری به خود می گسترده
ھای  ھمچون ايران، درنتيجه بحران و سياست

تواند چنان ابعادی به  فوق ارتجاعی طبقه حاکم می
خود بگيرد که معادل نيمی از جمعيت شاغل 

تواند برافتد که نظم  بيکاری زمانی می.  باشد
 .داری گردد سوسياليستی جايگزين نظم سرمايه

اما اين بدان معنا نيست که ارتش بيکاران بايد با 
گرسنگی و مرگ سر کند، تا روزی که 

طبقه کارگر جھان با .  سوسياليسم مستقر گردد
مبارزات خود، در تعداد زيادی از کشورھای 
جھان اين اصل را به کرسی نشانده است که 
کارگران در ايام بيکاری، بايد از حقوق مکفی 
بيمه بيکاری برخوردار باشند و مادام که 

ھای  بيکارند، حقوقی را دريافت کنند که ھزينه
اکنون  ھم.  زندگی خانوار کارگری را تأمين کند

داری، حداقل  در تعدادی از کشورھای سرمايه
العمری که به يک زوج بيکار تعلق  حقوق مادام

 يورو، رقمی ١۴٠٠گيرد، مبلغی حدود  می
 ميليون تومان، به ھمراه خانه ۶نزديک به 

ھای  اجتماعی، سوبسيد مسکن و درمان، معافيت
ھای بWعوض اضطراری  مالياتی مختلف، کمک

برای خريد وسايل ضروری و تسھيWت ديگر 
چنانچه اين زوج فرزند ھم داشته باشند از .  است

 .امکانات بيشتری برخوردارند
که بھای کا{ھا و خدمات در ايران و  اما درحالی 

اروپا تقريباً با اندکی اختWف به ھم نزديک است، 
ھا بيکار در ايران از کمترين حقوق و  ميليون

آنچه تحت عنوان بيمه .  امکانات برخوردار نيستند
شود،  بيکاری به تعداد اندکی کارگر پرداخت می

ھم  مبلغی ناچيز برای مدتی کوتاه است، آن
 .کارگری که سابقه کار دارد

در ايران، دولت فقط از بابت نفت، گاز و 
. ھا ميليارد د{ر درآمد دارد پتروشيمی ھرسال ده

که اين درآمد حاصل دسترنج کارگر  اما درحالی
است، مبلغ کوچکی ھم از اين درآمد کWن به 

يابد، بلکه  ھا انسان بيکار اختصاص نمی ميليون
ھای دزد  داران و بوروکرات تماماً به جيب سرمايه

 .رود دستگاه دولتی می
عنوان يک  ھا بيکار به آنچه که خواست ميليون

مطالبه فوری و مبرم طبقه کارگر ايران است، 
يا بايد برای اين ارتش .  باشد کار و اشتغال می

دانيم و در  بيکاران شغل ايجاد نمود که چنانچه می
داری و دولت  ايم، از عھده سرمايه تجربه ديده

دار حاکم بر  طبقه سرمايه.  پاسدار آن ساخته نيست
ای محدود با بيکاری  ايران، حتی برای مقابله

گسترده، حاضر به پذيرش لغو قراردادھای موقت 
و رسمی کردن کارگران نشده است، تا چه رسد 

لذا پرواضح است که اين طبقه .  به اقدامات ديگر
ارتجاعی، به پذيرش يک بيمه بيکاری جدی که 

جانبه  جزئی از يک تأمين اجتماعی کامل و ھمه
 .دھد باشد تن نمی

عنوان يک مطالبه  کار در شعار سازمان ما به
مبرم کارگران و زحمتکشان، به اين معناست که 

ھا  ميليون.  گرسنگی و تباھی تمام زندگی کارگر
بار  بيکار در ايران با اين وضعيت اسف

 .اند مواجه
راه مقابله فوری با اين فقر، گرسنگی و بيکاری 

 بسيار فراگير و گسترده جامعه ايران چيست؟
داری است  اين يک قانون عام شيوه توليد سرمايه

قطب و  که فقر، گرسنگی و بدبختی را در يک
ثروت و رفاه را در قطب ديگر جامعه انباشت 

شکاف اين فقر و ثروت در جامعه ايران، .  کند می
چنان عميق و گسترده است که با وضوح تمام  آن

سوی اين  در يک.  کند در شھرھا نيز خودنمائی می
دار و ثروتمند که  شھرھا، گروھی اندک سرمايه

شان حاصل استثمار کارگران است، در  ثروت
. کنند ھای چندميلياردی، در رفاه زندگی می کاخ

شوند،  ھای صدھا ميليون تومانی سوار می  اتومبيل
ترين و  از تمام امکانات در پيشرفته

مند ھستند و در سوی  ترين آنھا بھره قيمت گران
ھای  ھا انسان زحمتکش در خانه ديگر ميليون

ھای  مخروبه چند خانواری جنوب شھر، و آلونک
ای در منتھای فقر و بدبختی به سر  مناطق حاشيه

 .برند می
داری حاکم است، تا  که نظم سرمايه تا وقتی 

دار و مالک انگل،  مشت سرمايه که يک وقتی
برند، نه اين  حاصل کار کارگر را به يغما می
توان فقر را  شکاف پر شدنی است و نه می

راه عWج قطعی، سرنگونی .  کن ساخت ريشه
داری و برقراری نظمی سوسياليستی  نظام سرمايه

ای وجود نداشته باشد و  است که ديگر در آن طبقه
 .گروھی نتواند گروه ديگری را استثمار کند

اما اين بدان معنا نيست که طبقه کارگر بايد دست 
داران به  روی دست بگذارد و اجازه دھد سرمايه

خواھند حاصل کار کارگر را به  ھر ميزان که می
يغما ببرند، تا روزی که سرنگون شوند و قدرت 
سياسی به دست طبقه کارگر بيفتد و سوسياليسم 

 .مستقر گردد
اند  ھای طبقه کارگر نشان داده پيشروترين گردان

داری به حيات خود  تا وقتی که ھنوز سرمايه
توانند با مبارزه خود،  دھد، کارگران می ادامه می

دار را وادارند کمتر سود ببرد، تا  طبقه سرمايه
کارگر به اعماق ھولناک فقر و گرسنگی نظير 

اين بدان .  آنچه در ايران وجود دارد، سقوط نکند
معنا است که آن سھم از حاصل کار کارگر 
نصيب خود وی شود که  مخارج خوردوخوراک، 
پوشاک، اياب و ذھاب، مسکن، آموزش، بھداشت 
و درمان، نيازھای معنوی و فرھنگی خانوار 

 . کارگری را تامين کند
که بورژوازی جھانی در طول چندين  رغم اين به

سال گذشته، از طريق سياست نئوليبرال به سطح 
معيشت طبقه کارگر يورش برده است، اما ھنوز 
ھم کارگران در تعدادی از کشورھای جھان اين 

 .اند ای حفظ کرده دستاوردھا را در محدوده
بنابراين، چنانچه قرار باشد، در ايران ھم 

ھا ميليون  ای فوری با فقر و گرسنگی ده مقابله
کارگر و زحمتکش صورت بگيرد، ضروری 
است که مقدم بر ھر چيز، حداقل دستمزد و 
حقوق کارگران و زحمتکشان ايران در با{ی خط 

کارگران و .  فقر تعيين و به مرحله اجرا درآيد
زحمتکشان بايد از مساکن دولتی مناسب 

ھای مسکن  که ھزينه برخوردار باشند و برای اين
فوريت  ھا به باری بر دوش کارگران نباشد، اجاره

قدر کافی  کاھش يابد و مادام که مساکن دولتی به
اند، دولت بخشی از ھزينه مسکن را  توليد نشده

 ميليون تومان اعWم نمودند، حداقل ٣متجاوز از 
 ھزار ٧١٢، ٩٤دستمزد يک کارگر در سال 

اگر افزايش نرخ .  شده است تومان در ماه تعيين
حساب  تورم را در فاصله يک سال گذشته نيز به

آوريم، حداقل دستمزد کارگران فقط پاسخگوی 
ھای ضروری يک خانوار  چھارم ھزينه يک

 .چھارنفره است
ھايی از کارمندان  عWوه بر کارگران، گروه

دستگاه دولتی از نمونه معلمان و کارکنان خدمات 
درمانی و بھداشتی نيز با وضعيت معيشتی 

اکثريت اين .  رو ھستند کمابيش مشابھی، روبه
اقشار زحمتکش نيز در زير خط فقر، زندگی را 

 .گذرانند می
ھا  اسفبارتر از ھمه، فقر و گرسنگی ميليون 

بيکاری نيز ھمانند فقر، يکی از .  بيکار است
ارتش .  داری است بار نظام سرمايه عواقب فاجعه

آوری به خود  بيکاران در ايران ابعاد حيرت
 ٧۶مطابق ارقام رسمی، از جمعيت .  گرفته است

چند .  اند  ميليون شاغل٢١ميليونی کشور، حداکثر 
ھای مجلس، تعداد واقعی  سال پيش مرکز پژوھش

پوشيده نيست .   ميليون اعWم نمود٧بيکاران را 
 سال اخير، ۴که با تشديد بحران اقتصادی در 

ھا جوانی که روانه بازار کار  فقط ميليون نه
ھا به صفوف بيکاران  اند، اکثريت مطلق آن شده

اند، بلکه صدھا ھزار تن از کارگران  پيوسته
روندی که ھمچنان ادامه .  اند شاغل نيز بيکار شده

 .گردد دارد و پيوسته بر تعداد بيکاران افزوده می
بخش بزرگی از مبارزات کارگران ايران در  

ھا و تھديد  ھای اخير مقابله با موج اخراج سال
 .خطر بيکاری بوده است

ماه سال  ای که از ارديبھشت ھفته در طول يک
ھا  گذرد، کارگران تعدادی از کارخانه جاری می

يا مؤسسات خدماتی به اعتصاب، راھپيمايی و 
ازجمله .  اند تجمعات اعتراضی روی آورده

توان به تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاری  می
 منطقه ٢١ و ٢٠شرکت جھان پارس در فازھای 

ويژه عسلويه، تجمع ھزار کارگر مخابرات 
روستايی در مقابل وزارت ارتباطات، اعتراض 
کارگران کارخانه آجر ماشينی وردسن استان 
گلستان، تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی 
اصفھان مقابل مجلس، اعتصاب کارگران نورد 
لوله صفا، تجمع اعتراضی کارگران شرکت 

آ{ت صنعتی تراکتورسازی تبريز،  ماشين
اعتصاب کارگران سيمان کارون مسجدسليمان، 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت دربال 
شھرستان مياندورود مقابل فرمانداری، اعتصاب 
کارگران مجتمع فو{د البرز در استان قزوين، 

سازی  تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه لوله
خوزستان در مقابل استانداری، فرمانداری و 

 .و معدن، اشاره کرد اداره صنعت 
تعدادی از اين اعتراضات، مرتبط با وضعيت 
معيشتی وخيم کارگران، فقر و گرسنگی و تعداد 
ديگری اعتراض به بيکارسازی، بستن کارخانه 

دار، مبارزه برای استخدام  و کارگاه توسط سرمايه
سازی در جھت  رسمی و مخالفت با خصوصی

بيکاری برای .  مقابله با خطر اخراج بوده است
کارگر مترادف است با سقوط به ورطه ھولناک 

  ۶درصفحه 



 ۵ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 چرايی يورش به  دانشگاه ھا 
  از زبان مصباحی مقدم۵٩در دوم ارديبھشت  

سازمان ھای مبارز و انقWبی در متن جامعه که 
اين نيز ثمره قيام بھمن بود، خود عامل تاثير گذار 
ديگری بر فضای سياسی دانشگاه ھای کشور 

بھمن و به ٢٢محيطی که به تاسی از قيام  .  بود
تاسی از حضور فعال سازمان ھای سياسی بيش 
از ھر جای ديگر جامعه جلوه ھای روشنی از 
آزادی و فضای نسبتا دمکراتيک را بازتاب می 

پوشيده نيست چنين فضايی برای حکومتی که .  داد
شکل گيری آن از ھمان آغاز در ستيز با آزادی و 
حقوق دمکراتيک مردم ايران نطفه بسته بود، 

 . اساسا قابل تحمل نبود و نمی توانست ھم باشد
برای توضيح آن برھه از فضای دانشجويی و 
دانشگاه ھای کشور بھتر است موضوع را از 

 مصباحی مقدم که .زبان مصباحی مقدم بشنويم
و يکی "  انقWب فرھنگی"از نظريه پردازان خود 

از عوامل اصلی يورش به دانشگاه ھای کشور 
 بود، در اين باره می ۵٩در دوم ارديبھشت 

بعد از پيروزی انقWب اسWمی فضای ":گويد
ھای سياسی و  خاصی بر جامعه حاکم شد و گروه

فعا{ن سياسی و مطبوعاتی به صورت بسيار باز 
ھا خصوصا دانشگاه تھران  و گسترده در دانشگاه

ھای چپ ھم که پيش از  گروه.  کردند فعاليت می
دار شدند،  پيروزی انقWب حضور داشتند، ميدان

به نحوی که اگر کسی سری به جلوی دانشگاه 
ھای  ھا گرفته تا مقابل نرده زد از کتابفروشی می

ھا، خصوصا  دانشگاه تھران با حضور گروه
 ". شد ھای مختلف چپ مواجه می احزاب و گروه

ھا در  مصباحی در ادامه با بيان اينکه دانشگاه
ھای  ابتدای پيروزی انقWب در اختيار گروه

مارکسيستی، کمونيستی و به تعبير عمومی 
اينجا بود :  ھای چپ قرار داشتند، می گويد گروه

ھا بنا به فرمان امام جھت تمھيد  که دانشگاه
مقدمات انقWب فرھنگی تعطيل شد و امام در يک 

سازی است  نطق فرمودند، که دانشگاه منشا انسان
و دانشگاه و حوزه را با ھم مقايسه کردند و گفتند 
اگر اين دو درست عمل کنند کشور درست 

شود و اگر نادرست عمل کنند، کشور منحرف  می
شود و گفتند برويد سراغ اينکه شرايط را  می

. برای يک انقWب فرھنگی در کشور فراھم کنيد
)۴( 

مصباحی مقدم به روشنی بر دستآوردھای مردم 
او به .   انگشت گذاشته است۵٧از قيام بھمن 

خوبی توضيح می دھد که چرا جمھوری اسWمی 
ديگر نمی توانست فضای سياسی حاکم بر 

ھيچ تحليلی نمی توانست .  دانشگاه ھا را تحمل کند
و نمی تواند تا بدين حد روشن و شفاف ذات دين 
و به تبع آن ذات جمھوری اسWمی را در ضديت 

اما، مصباحی مقدم، اين .  با آزادی توضيح دھد
عنصر مرتجع و سرکوبگر جمھوری اسWمی، به 
عمد فراموش می کند تا از اقدامات وحشيانه و 
سرکوبگرانه جمھوری اسWمی در پيشبرد اين به 
اصطWح انقWب فرھنگی مورد نظر خمينی 

او ھرگز از يورش مغول وار .  حرفی بزند
اوباشان بسيجی به دانشگاه ھا و کشتار ده ھا و 
زخمی شدن صدھا دانشجوی مبارز و کمونيست 

. در روز دوم ارديبھشت سخن نمی گويد
مصباحی مقدم از تعطيلی دو ساله دانشگاه ھا 
صحبت می کند، اما ھرگز از اخراج و پاکسازی 
ھزاران دانشجو و صدھا استاد چپ و مترقی 

او ھمچنين به عمد فراموش می .  حرفی نمی زند
کند که بگويد، بعد از بازگشايی دانشگاه ھا و بر 

شورای انقWب "بستر سياست گزينش دانشجويی 

فرھنگی، دانشگاه ھای کشور طی يک روز به 
حاصل اين يورش .  خاک و خون کشيده شدند

. وحشيانه ده ھا تن کشته و صدھا زخمی بود
دانشجويان ھوادار سازمان چريک ھای فدايی 

و دانشجويان ھوادار )  پيشگام(خلق ايران 
سازمان پيکار از جمله بيشترين جانباختگان اين 

خمينی، .  يورش سراسری به دانشگاه ھا بودند
بنی صدر و ديگر عوامل ھيئت حاکمه ايران تنھا 

خمينی پس از .به کشتار دانشجويان بسنده نکردند
اين تھاجم وحشيانه دستور تعطيلی دانشگاه ھا را 

دانشگاه ھا به مدت دو سال .  نيز صادر کرد
تعطيل شدند و پس از به خاک و خون کشيدن 
دانشگاه ھای کشور بر سر جنبش دانشجويی 

 . ايران ھمانی رفت که نبايد می رفت
به راستی چرا؟ چرا دانشگاه ھا و جنبش 

 ماه از ١۴دانشجويی ايران، تنھا پس از گذشت 
، اين چنين مورد ۵٧ بھمن ٢٢آن قيام شکوھمند 

خشم و تاخت و تاز حکومت اسWمی قرار 
گرفت؟ و چرا دانشگاه ھای کشور به مدت دو 

 سال توسط مرتجعين حاکم بر ايران تعطيل شد؟
 بھمن و سقوط حکومت سلطنتی، ٢٢در پی قيام 

به رغم اينکه يک دار و دسته مرتجع و ضد 
انقWبی بر مسند قدرت نشستند و مستثنا از اينکه 
حاکمان جديد چه می خواستند و در پی چه 
اھدافی بودند، اما اين انقWب و اين قيام توده ای 
دست آوردھايی نيز برای جامعه به ھمراه داشت 

اين دست .که خوش آيند ھيئت حاکمه جديد نبود
آوردھا نه تنھا خوشايند خمينی و دار و دسته اش 

. نبود، بلکه برای آنان بسيار آزار دھنده ھم بود
آزادی و ايجاد فضای نسبتا دمکراتيک موجود در 
جامعه از جمله نخستين دست آورده ھای انقWب 

.  بھمن بود٢٢و قيام شکوھمند مردم ايران در 
دستآوردی که از بنيان با  ماھيت دينی و 
ارتجاعی جمھوری اسWمی در تضاد بود و 
حاکمان اسWمی نمی توانستند آزادی ھای موجود 

چرا که ذات دين و .  در جامعه را بر تابند
نه فقط .  حکومت دينی با آزادی در تعارض است

ذات دين با آزادی در تضاد و تعارض است، بلکه 
جمھوری اسWمی آزادی و وجود آن در جامعه را 

 . مخل موجوديت و بقاء خود نيز می پندارد
لذا، بر بستر قيام بھمن و در آن فضای نسبتا 
دمکراتيکی که بر جامعه حاکم شد، دانشگاه ھای 
کشور بيش از ھر مکان ديگری ملھم از دست 

دانشگاه عمW مامن .  آوردھای انقWب و قيام بود
. امنی برای تمامی نيروھای تشنه آزادی شد

محيط دانشگاه و جنبش دانشجويی ايران با آن 
پيشينه مبارزاتی ای که از دوران شاه به ھمراه 

. داشت، طبيعتا نمی توانست غير از اين ھم باشد
حضور پر شور جوانان و عناصر مترقی در 
محيط دانشگاھی نشانی از موقعيت ممتاز جنبش 

جنبشی که بعداز .  دانشجويی در رژيم گذشته بود
قيام بھمن توانست جايگاه رفيعی برای خود در 

مولفه ديگر، حضور فعال .  جامعه فراھم سازد
سازمان ھای چپ و کمونيست از جمله حضور 
پر رنگ سازمان چريک ھای فدايی خلق ايران 
به عنوان بزرگترين سازمان چپ و کمونيست 

اين حضور فعال .  خاورميانه در جامعه بود

از نامه مير سليم و با گذشت کمتر از دو ماه، 
معاون نخستين نشانه ھای اقدام به دستورالعمل 

در دانشگاه تبريز نطفه سرپرست وزارت کشور 
پس از ماجرای دانشگاه تبريز و ).  ٢(بست 

ارسال پيام حمايتی خمينی از تھاجم دانشجويان 
پيرو خط امام اين دانشگاه، شورای انقWب 

 با صدور ۵٩ فروردين ٣٠اسWمی نيز در 
اطWعيه ای فرمان حمله سراسری به دانشگاه ھا 

 . را صادر کرد
با تمھيدات فوق، بنی صدر رئيس شورای انقWب 

 فروردين با زبان تھديد و ٣٠اسWمی در شامگاه 
سرکوب سه روز به دانشجويان دانشگاه ھای 
کشور مھلت داد تا دفاتر خود را از دانشگاه ھا بر 

شورای انقWب "او با توجه به اطWعيه .  چينند
که خود رياست اين شورا را به عھده "  اسWمی

داشت، خطاب به تشکل ھای دانشجويی 
ستادھای عملياتی گروه ھای گوناگون، دفاتر :گفت

فعاليت و نظاير اينھا که در دانشگاه ھا و 
موسسات عالی مستقر شده اند، چنانچه ظرف سه 
روز از صبح شنبه تا پايان دوشنبه اول 

" شورای انقWب"ارديبھشت برچيده نشوند، 
مصمم است که ھمه با ھم يعنی رئيس جمھور 

و اعضای شورا مردم را فرا خوانده )  بنی صدر(
و ھمراه با مردم در دانشگاه ھا حاضر شوند و 

و اين در ). ٣(اين کانون ھای اختWف را بر چينند
 فروردين تمام ٣٠حالی بود که از صبح روز 

عوامل سرکوبگر رژيم، از پاسداران گرفته تا 
اوباشان و گله ھای حزب اللھی برای تھاجم به 
دانشجويان در اطراف دانشگاه تھران بسيج شده 

عمW  يورش به "  بنی صدر"با فرمان .  بودند
طی سه .  دانشجويان دانشگاه تھران شروع شد

روز تھاجم به دانشگاه تھران که با مقاومت 
دانشجويان مبارز و کمونيست برای پاسداری از 
آزادی و حق فعاليت ھای دمکراتيک ھمراه بود، 
سه تن از دانشجويان کشته و ده ھا تن ديگر 

در حالی که مقاومت دانشجويان در .  زخمی شدند
دانشگاه تھران طی سه شبانه روز ادامه داشت، 

فرمان "  بنی صدر"در شامگاه اول ارديبھشت، 
حمله سراسری به کل دانشگاه ھای ايران را 

 .صادر کرد
، اوج تھاجم نيروھای ١٣۵٩روز دوم ارديبھشت 

حزب اللھی و پاسداران مسلح به دانشگاه ھای 
در اين روز ديگر فقط دانشجويان .  کشور بود

. دانشگاه تھران نبودند که زخمی و کشتار شدند
دانشگاه ھای سراسر کشور با يک يورش 
ھمگانی و سيستماتيک نيروھای سرکوبگر رژيم 

از صبح .  و گله ھای حزب اللھی مواجه شدند
روز دوم ارديبھشت، نيروھای بسيج، گروه ھای 
حزب اللھی و اوباشان رژيم در تمام استان ھا و 
شھرھای دانشگاھی برای حمله به دانشگاه ھا 

ھادی غفاری در راس گروھی اوباش . بسيج شدند
. مسلح، ماموريتش تھاجم به دانشگاه گيWن بود

نماينده خمينی در راس "  جمی"در دانشگاه اھواز 
مھاجمان مسلح در يورش به دانشجويان قرار 

در ھر شھر و دانشگاھی يکی از اوباشان .  گرفت
شناخته شده رژيم ھدايت يورش به دانشگاه ھا را 

تحت لوای به اصطWح انقWب .  بر عھده داشتند



 ۶ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ۶
۵از صفحه   

 چرايی يورش به  دانشگاه ھا 
  ۵٩در دوم ارديبھشت  

 از زبان مصباحی مقدم
کننده يک زندگی  ھمه بايد از کاری که تأمين

مادام که .  ھاست برخوردار گردند انسانی برای آن
امکان اشتغال ھمگانی وجود ندارد و گروھی از 

که شغلی  مردم بيکارند، بايد اين بيکاران تا وقتی
برای آنھا ايجاد شود، از حقوق بيکاری مکفی، 
برخوردار باشند و بيمه بيکاری جزئی از سيستم 

 .تأمين اجتماعی از گھواره تا گور باشد
دار حاکم بر ايران که اکثريت  طبقه سرمايه

دستی و  بزرگ جامعه ايران را به فقر، تھی
ھا بيکار يکی ديگر  گرسنگی سوق داده و ميليون

داری و  بار نظم سرمايه از عواقب فاجعه
خواھد و نه  ھای اين طبقه است، نه می سياست

تواند، حتی تعديلی جدی در اين اوضاع  می
گونه که در تمام  لذا ھمان.  وخامت بار ايجاد کند

دوران سيادت خود نشان داده است، برای کنترل 
و مھار موج نارضايتی و مبارزه طبقه کارگر و 

ھای زحمتکش عليه فقر، بيکاری و  توده
گرسنگی، و برای حفظ سلطه طبقاتی خود، به 
اختناق، سرکوب و ديکتاتوری عريان روی 

ھای سياسی  ترين حقوق و آزادی آورده و ابتدايی
ھای مردم ايران سلب کرده  را از عموم توده

در اينجا ديگر فقط کارگران و زحمتکشان .  است
اند،  نيستند که با ستم و استبداد رژيم حاکم مواجه

ھای سياسی و مبارزه برای  بلکه خواست آزادی
برانداختن اختناق، بی حقوقی و استبداد، مطالبه 

لذا آزادی نيز .  ھای مردم ايران است عموم توده
عنوان جزء ديگری از شعار سازمان ما، يکی  به

 .ترين مطالبات مردم ايران است ديگر از مبرم
که نظم  از آنچه که گفته شد، آشکار است تا وقتی

کنونی حاکم باشد، فقر، بيکاری، گرسنگی، 
جای خود باقی خواھد  ديکتاتوری و استبداد به

ترين  بنابراين نخستين گام در راه تحقق مھم.  ماند
مطالبات فوری کارگران و زحمتکشان که در 

شده است،  آزادی خWصه  –نان   –شعار کار 
ھيچ نيرويی جز .  سرنگونی طبقه حاکم خواھد بود

طبقه کارگر قادر به انجام اين وظيفه بزرگ 
اما سرنگونی طبقه حاکم توسط .  نخواھد بود

کارگران و زحمتکشان، ھنگامی تحقق خواھد 
يافت که يک قدرت کارگری، يک حکومت 

 .کارگری در ايران مستقرشده باشد
تواند موجوديت داشته  حکومت کارگری اما نمی

که دستگاه اقتدار و ديکتاتوری  باشد، مگر آن
دار، دولت بورژوائی، جاروب شود  طبقه سرمايه

 .و يک دولت کارگری استقرار يابد
گونه که تجربه و  اين دولت کارگری ھمان

ھای مبارزاتی کارگران نشان داده است،  سنت
بنابراين حکومت .  يک دولت شورايی خواھد بود

. کارگری در ايران، يک حکومت شورايی است
حکومت شورايی، بنا به ماھيت طبقاتی، نقش و 
رسالتی که برای دگرگونی کل جامعه دارد، قادر 

درنگ شعار کار، نان و آزادی را به  است بی
 .ترين شکل ممکن عملی سازد راديکال

ھای سياسی را در  حکومت شورايی، آزادی
ترين شکل آن معمول  جانبه ترين و ھمه گسترده

ھا بيش از ھمه،  چراکه اين آزادی.  خواھد ساخت
به نفع طبقه کارگر و انجام وظيفه تاريخی اين 

. طبقه برای دگرگونی سوسياليستی جامعه است

حکومت شورايی قادر است با ملی کردن فوری 
ھای بزرگ و يک  موسسات و سرمايه

ھا  ريزی جامع اقتصادی، برای ميليون برنامه
بيکار، شغل ايجاد کند و به مطالبه کار جامه عمل 

مادام که ھنوز بيکار در جامعه وجود .  پوشاند
دارد، بيکاران از حقوق مکفی بيکاری که 

ھاست برخوردار  ھای زندگی آن کننده ھزينه تأمين
ترين اقدامات  اساساً يکی از فوری.  خواھند بود

حکومت شورايی، برقراری يک سيستم تأمين 
اجتماعی از گھواره تا گور است، سيستمی که از 

ھا از  جھات مختلف مراقب شرايط زندگی انسان
که  جای اين به.  لحظه تولد تا مرگ خواھد بود

بخشی از حاصل دسترنج کارگران، تحت عنوان 
دار و مالک گردد،  ھای سرمايه سود نصيب انگل

صرف رفاه و بھبود روزافزون شرايط زندگی 
 .ھای زحمتکش خواھد شد مادی و معنوی توده

بنابراين واضح است که چرا تحقق شعار کار، 
نان و آزادی با استقرار حکومت شورايی مرتبط 

 .است
عنوان وظائف  حکومت شورايی آنچه را که به

فوری خود انجام خواھد داد، جنبه فرعی وظايفی 
. شوند، که ھنوز در پيش است بزرگ محسوب می

وظيفه اساسی حکومت شورايی دگرگونی کل 
داری و استقرار نظامی  مناسبات توليد سرمايه

ھای آزاد، آگاه،  سوسياليستی متشکل از انسان
 .برابر و رھاشده از ھرگونه ستم و استثمار است
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 درصد سھميه دانشگاه ھای کشور ۴٠، "اسWمی
دست کم برای يک دوره ده ساله فقط به عناصر 
حزب اللھی و نيروھای بسيجی اختصاص داده 

او به عمد فراموش می کند که بگويد، در .  شد
ھمين دوره ده ساله حتا اکثريت جوانانی که به 
ھر دليلی، خود و خانواده شان با سياست ھای 
جمھوری اسWمی زاويه داشتند، از ورود به 

انقWب "دانشگاه محروم شدند و دانشگاه پس از 
عمW به مکانی برای سرکوب آزادی و "  فرھنگی

 . اعمال تبعيض جنسيتی تبديل شد
نتيجه اينکه جمھوری اسWمی در ھر مکان و در 
ھر زمان خواست به روی آزادی شمشير بکشد، 
ابتدا به ساکن به سرکوب نيروھای چپ و 
کمونيست به عنوان پيگيرترين و موثرترين 
مدافعان آزادی و محو حضورشان در جامعه 

ھر زمانی که جمھوری اسWمی .  پرداخته است
قادر شد نيروھای چپ و کمونيست را سرکوب و 
جامعه را از حضور فعال چنين نيروھايی 
پاکسازی کند، آنوقت با سھولت بيشتری توانسته 
است سياست ھای ارتجاعی و دينی اش را بر کل 

آنچه در دوم ارديبھشت .  جامعه حاکم سازد
 تحت لوای انقWب فرھنگی اتفاق افتاد و ١٣۵٩

پس از آن به تعطيلی دو ساله دانشگاه ھای کشور 
منتھی شد، سرکوب و پاکسازی دانشجويان و 

. استادان چپ و کمونيست از محيط دانشگاه بود
سياست جمھوری اسWمی از آغاز تا به امروز 

 . ھمواره بر اين مبنا قرارداشته است
 :زير نويس

در اين تاريخ مصطفی مير سليم، طی   -)١(
ای از وزير علوم درخواست کرد تا رؤسای  نامه

ھای سياسی به  دادن به گروه از اجازه"ھا  دانشگاه
ھر عنوان برای برگزاری مراسم سخنرانی و 

 ".تبليغات سياسی خودداری کنند
، در پی به تشنج ١٣۵٩ فروردين ٢۶در   -)٢(

برنامه پرسش و پاسخ کشيده شدن 
دانشجويان رفسنجانی در دانشگاه تبريز،  ھاشمی

بعدا دانشجويان دفتر (مسلمان پيرو خط امام 
با اشغال ساختمان مرکزی )  تحکيم وحدت

دانشگاه تبريز، اعWم کردند تا زمانی که 
پاکسازی دانشجويان، استادان و کارکنان دانشگاه 
به مرحله اجرا گذاشته نشود، ساختمان مرکزی 

 . کنند اين دانشگاه را ترک نمی
 اطWعيه شورای انقWب اسWمی -)٣(
غWمرضا مصباحی مقدم، نماينده مجلس و   -)۴(

وگو با   در گفت٩۴استاد دانشگاه، اول ارديبھشت 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران 

 )ايسنا(

۴از صفحه   

 راه مقابله با فقر، 
 بيکاری و استبداد



 ٧ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ٧

ھای اعتصاب و  درس
 اعتراضات سراسری معلمان

 خ�صه ای از 
 اط�عيه ھای سازمان

 
 
اعتراض سراسری معلمان، نRمRادی از خشRم " 

ع��ن��وان " فRRروخRRورده تRRوده ھRRای مRRردم ايRRران
 ٢٨س��ت ک��ه س��ازم��ان درت��اري��خ   اط��Wع��ي��ه ای

فروردين ب�ه م�ن�اس�ب�ت اع�ت�راض�ات س�راس�ری 
دراي�ن اط�Wع�ي�ه چ�ن�ي�ن آم�ده . معلمان انتشارداد

 :است
م��اه، ت��ع��داد   ف��روردي��ن٢٧ش��ن��ب��ه  روز پ��ن��ج" 

چشمگيری از مع�ل�م�ان در ش�ھ�رھ�ای م�خ�ت�ل�ف 
اي��ران، در اع��ت��راض ب��ه ع��دم رس��ي��دگ��ی ب��ه 
مشکWت صنفی و معيشتی شان ب�ار دي�گ�ر در 
م��ق��اب��ل ادارات آم��وزش و پ��رورش دس��ت ب��ه 

اط�Wع�ي�ه س�پ�س ب�ا "  .تجمعات اعتراضی زدن�د
اشاره به شھرھائی که معلمان اقدام به تجم�ع�ات 

پ�ي�ش "  اعتراضی نموده اند چنين ادامه می دھ�د
 در ١٣٩٣از اين نيز معلمان روز دھم اس�ف�ن�د 

ابعادی گسترده و سراسری اق�دام ب�ه ت�ج�م�ع�ات 
ھا، بھب�ود   افزايش حقوق  .اعتراضی کرده بودند

وضعيت معيشتی و رفع تب�ع�ي�ض ح�ق�وق�ی ب�ي�ن 
م�ع��ل��م��ان و س��اي��ر ک�ارم��ن��دان دول��ت از ج��م��ل��ه 
خواست ھ�ای م�ع�ل�م�ان اس�ت ک�ه ط�ی س�ال�ي�ان 

عWوه بر م�ط�ال�ب�ات .  متمادی بر زمين مانده اند
ال�ع�اده  افزايش ف�وق” فوق، اجرايی شدن مصوبه 

“ ت�ب�ع�ي�ض” ب�ا اع�م�ال “  شغلی ک�ارک�ن�ان دول�ت
نسبت به مع�ل�م�ان، از دي�گ�ر م�وارد اع�ت�راض 

 .م��ع��ل��م��ان در ت��ج��م��ع��ات س��راس��ری اخ��ي��ر ب��ود
ت���ري���ن   م��ع���ل���م���ان اي���ران از ج���م���ل���ه م���ح���روم

اقشارزحمتکش کشور ھستند که به رغم جايگ�اه 
وا{يی که در امر آم�وزش و پ�رورش ج�ام�ع�ه 
دارند، به ل�ح�اظ ح�ق�وق�ی و م�ع�ي�ش�ت�ی ھ�م�واره 
بافشارھ�ا و ت�ن�گ�ن�اھ�ای ف�راوان�ی روب�رو ب�وده 

ست که معلمان خ�واس�ت�ار   سال ھای متمادی. اند 
وي�ژه خ�واھ�ان ي�ک�س�ان   ھ�ا و ب�ه  افزايش ح�ق�وق

سازی نظام پرداخت حقوق کارم�ن�دان دول�ت و 
رفع تبعيضی ھستند که بين دريافتی م�ع�ل�م�ان و 

ام��ارژي��م . دي��گ��رک��ارک��ن��ان دول��ت وج��ود دارد
ارتجاعی جمھوری اسWم�ی ک�ه پ�اس�دار ان�واع 

ھ�ا وت�ب�ع�ي�ض�ات اس�ت، اي�ن خ�واس�ت   نابراب�ری
معلمان را نپذيرفته است وھربار با مشتی وع�ده 
توخالی، به حربه ارع�اب و س�رک�وب م�ت�وس�ل 

آن��چ��ه ھ��م اک��ن��ون م��ع��ل��م��ان را ب��ه .  ش��ده اس��ت
اع��ت��راض��ات س��راس��ری واداش��ت��ه اس��ت، خش��م 
ف��روخ��ورده ن��اش��ی از مش��ک��Wت م��ع��ي��ش��ت��ی و 

ست که طی چند دھه گذش�ت�ه ب�ر آن�ان   تبعيضاتی
درپايان اطWعيه ضمن تأک�ي�د " .تحميل شده است

ت��ر وم��ت��ح��دان��ه ت��رگ��روھ��ای   ب��ر م��ب��ارزه وس��ي��ع
مختلف معل�م�ان و ف�رھ�ن�گ�ي�ان،از اع�ت�راض�ات 
سراسری و خواست ھای م�ع�ل�م�ان ح�م�اي�ت ب�ه 

 . عمل آمده است
 

ی آن ُکند کردن  ای که تنھا نتيجه کنند، اطWعيه
اما .  توانست باشد سWح اعتراض معلمان می

معلمان بدون توجه به اين اطWعيه، بار ديگر 
اين اعتراضات .  دست به اعتراض و حرکت زدند

بار بيش از ھر چيزی به  نشان داد که معلمان اين
نيروی خود متکی ھستند و حاکميت را به عنوان 

 .اند يک کل واحد مورد خطاب قرار داده
ويژگی مھم ديگری که اين دوره از مبارزات 
معلمان داشت، نوع سازماندھی و اعتراضات 

اعتراض سراسری معلمان .  ھا بود سراسری آن
در نبود يک تشکل صنفی سراسری شکل گرفت، 

ھای امنيتی و  ھم در شرايطی که دستگاه آن
. کنند ھا را رصد می ی حرکت سرکوب رژيم ھمه

کدام از اين موانع، نتوانستند مانع  اما ھيچ
. گيری اعتراض سراسری معلمان شوند شکل

ھای  معلمان با سازماندھی خود از طريق شبکه
اجتماعی و ديگر ارتباطاتی که در بين خود 

 بھمن تا ٢٩از   –دارند، توانستند در مدتی کوتاه 
چندين اعتراض سراسری را   – فروردين ٢٧

ای ارزشمند ھم  سازماندھی کنند و اين تجربه
ھای  برای معلمان و ھم برای ديگر جنبش

ھمواره صحبت از اين .  تواند باشد اجتماعی می
بوده که سرکوب مانع سازماندھی و اعتراضات 

البته شکی نيست که سرکوب .  سراسری است
يک مانع مھم در راه گسترش اعتراضات و 

ھاست، اما اعتراضات معلمان  سراسری شدن آن
تواند  ھای اخير ثابت کرد که سرکوب نمی در ماه

. طور قطعی مانع اعتراض سراسری شود به
توان در مبارزه برای  معلمان ثابت کردند که می

ھای برحق خود، از يک کارخانه،  تحقق خواست
يک مدرسه، يک بيمارستان و يا يک شھر فراتر 
رفت و نيروی بزرگی را بسيج کرد، نيرويی که 

. سادگی نباشد راندن آن به حکومت قادر به عقب
شکی نيست که ھر قدر اعتراضات با شرکت 

تری از معلمان و يا کارگران شکل  ھای وسيع توده
گيرد، قدرت رژيم برای سرکوب اعتراض نيز 

 .يابد کاھش می
اعتصابات و اعتراضات اخير کارگری در کنار 
اعتراضات اخير معلمان و حتا پرستاران يک 

ی مھم ديگر نيز دارد و آن شکست جو  نتيجه
گيری اين  شکل.  سکوت و رعب و وحشت است

ھمه اعتراض و از جمله اعتراض سراسری 
ی اين  معلمان در شرايط اختناق و سرکوب نشانه

ھای سرکوب و  است که حکومت با تمام دستگاه
امنيتی خود قادر نيست صدای کارگران و 
زحمتکشان را خفه کند و اين صدا مدام رساتر و 

صدايی که کار، نان و آزادی .  گردد تر می باشکوه
صدايی که در تظاھرات و اعتصاب .  طلبد را می

 ارديبھشت رساتر و ١٧آينده معلمان در 
 .تر از گذشته به گوش خواھد رسيد باشکوه

 

٢از صفحه   
٣از صفحه   

 !رفقای کارگر، کارگران مبارز
تجربه جنبش کارگری ايران در يک قرن اخير 

رساند که طبقه کارگر  اين واقعيت را به اثبات می
ھای سياسی ولونسبی  تنھا در مقاطعی که آزادی

ای و  ھای توده را به چنگ آورده است، تشکل
 .علنی خود را نيز سازمان داده است

واقعيت ديگری که در ھمين بازه زمانی و به 
کرات به اثبات رسيده، اين است که بورژوازی 

تواند  ست که می ايران تنھا به شيوه استبدادی
داری ايران با  حکومت کند، که نظم سرمايه

استبداد و اختناق عجين است، که سطله طبقه 
دار، با ديکتاتوری و خفقان مWزم است و  سرمايه

از اين رو، .  حقوقی کارگران است مترادف بی
ھای سياسی، به  يابی به آزادی پيش شرط دست

زير کشيدن رژيم سياسی حاکم و به زير کشيدن 
اش با اختناق  ای است که موجوديت و سلطه طبقه

کارگران و زحمتکشان . و ديکتاتوری ھمراه است
توانند از شّر استبداد و  ايران تنھا زمانی می

اختناق رھا شوند و به آزادی و دمکراسی پايدار 
دست يابند که جمھوری اسWمی را سرنگون 
سازند، نظم موجود را براندازند و نظام شورائی 
خود را مستقر سازند و از طريق شوراھا اعمال 

ست که  تنھا در دموکراسی شورائی.  حاکميت کنند
ھای سياسی در شکلی وسيع و تضمين شده  آزادی

تواند برقرار گردد چرا که قدرت در دست  می
تواند آزادی را از  خود کارگران است و کسی نمی

 .ھا سلب کند ومانع تشکل آنان شود آن
طبقه کارگر ايران که ھر ساله با شور و اشتياق 
به استقبال اول ماه مه شتافته است، امسال نيز 

رغم تمام تھديدات و تمھيدات گسترده دستگاه  به
امنيتی رژيم، به پيشواز اول ماه مه   –پليسی 

ھای مستقل خود  رود و مصصم است مراسم می
در اول ماه .  تر برگزار نمايد را ھر چه باشکوه

تر، متحدتر و   مه، کارگران ايران متشکل
تر از سال گذشته، عليه تعرضات سرمايه  مسنجم

ھای کارگری و برای   به حقوق، معيشت ودستمزد
آيند و بار  ھای سياسی به صحنه می کسب آزادی

زنجيران  ديگر ھمبستگی و اتحاد طبقاتی با ھم
خود در سراسر جھان را در مبارزه عليه نظم 

کشی و استثمار فرد  سرمايه و برای نابودی بھره
 .گذارند از فرد به نمايش می

 
پيش به سوی برگزاری ھر چه 

 تر اول ماه مه باشکوه
زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و مبازه 
 مشترک کارگران سراسر جھان
 –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 
 برقرار باد حکومت شورائی

 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 
 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١٣٩۴ارديبھشت سال 
 حکومت شورائی –کار، نان، آزادی 

   
 

 

به ) اقليت(بيانيه سازمان فدائيان 
 مناسبت اول ماه مه

 زنده باد اول ماه مه روز اعتراض خيابانی 
   و

 مبارزه مشترک کارگران سراسر جھان



 ٨ ۶٩٢ شماره  ٩۴نيمه اول ارديبھشت      ٨

٩درصفحه   

١٠از صفحه   

 سازی و اعدام جمھوری اس�می  دستگاه مجرم
 دست در دست يکديگر

شود   مورد تخمين زده می۶٨٧ھا، دست کم  اعدام
 مورد آن توسط منابع رسمی تأييد ٣٨٨که تنھا 

ھا  در حالی که رقم آمار رسمی اعدام.  شده است
 مورد و تعداد ٢٨٩ بالغ بر ٢٠١۴در سال  

. شود  مورد تخمين زده می۴۵۴ھای مخفی  اعدام
کوشد بر  در واقع رژيم با تحريف آمارھا می

افکار عمومی داخل و خارج از ايران تأثير 
ست که در مورد  اين دقيقا ھمان سياستی.  بگذارد

. گيرد ھای در م� عام در پيش می تعداد اعدام
(١٣٨٨برای مثال پس از اعتراضات سال   

ھای در  بر تعداد اعدام)   ميWدی٢٠٠٩  -  ٢٠٠٨
، به ٢٠١٢م� عام افزود و اين تعداد در سال 

 . شش برابر رسيد
المللی  عامل ديگر را بايد در عرصه روابط بين

ھای پيشين، به ويژه  اگر در سال.  جستجو کرد
 و پس از آن، يکی از موارد ٨٨طی اعتراضات 

اختWف غرب با ايران، مسئله حقوق بشر به نظر 
رسيد، اما طی مذاکرات اتمی اخير و تWش  می

يابی به توافق، حتا با  برای بھبود روابط و دست
ھا پس از انتخاب  وجود افزايش تعداد اعدام

روحانی، مسئله حقوق بشر از دستور کار 
. ھای غربی با ايران خارج شد مذاکرات دولت

شد،  اشاراتی نيز که در گوشه و کنار به آن می
تر برای خالی نبودن عريضه بود تا  بيش

. رفت انتظار ديگری ھم نمی.  اعتراضی واقعی
ھا  پروا بر اعدام تواند بی پس اکنون رژيم می

 .بيفزايد و علناً نيز اعWم کند
ھا را  يابی اعدام مسئله ديگر در روند شتاب

در .  بايستی در وضعيت اقتصادی رژيم يافت
ھا، رژيم دچار  شرايطی که بر اثر تحريم

مشکWت مالی جدی شده است، يکی از 
کارھايش در برابر تعداد عظيم زندانيان و  راه

کنند،  ای که بر بودجه رژيم تحميل می ھزينه
خواه به صورت .  کاستن از تعداد آنان است

تسريع در اجرای احکام اعدام، خواه به صورت 
چه در  چنان.  تخفيف در مجازات برخی از جرائم

، ٩٢قانون مجازات اسWمی مصوب ارديبھشت 
چه  چنان"آمده است که برای برخی از جرائم 

دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دھد که با 
عدم اجرای مجازات نيز، مرتکب اصWح 

تواند حکم به معافيت از کيفر  می...  شود می
 ."صادر کند

کوشند چنين جلوه دھند که  ای می اکنون عده
گرا  ھا، تWش جناح اصول افزايش تعداد اعدام

" رو ميانه"ی دولت  برای مخدوش ساختن چھره
در داخل و خارج از کشور است و روحانی و 

بايستی گفت .  ھا نيستند دولت وی موافق اين اعدام
که روحانی و اعضای دولت وی، و در مجموع 

گاه  اندر کاران رژيم ھيچ تمام سردمداران و دست
و از اين .  اند مخالف اجرای حکم اعدام نبوده

اما ".  بالند به خود می"ی ظريف،  جھت به گفته
ای حقيقت نيز در اين گفته وجود  حتا اگر ذره

ھای رژيم  داشته باشد، تنھا اختWف بين جناح
حداکثر بر سر زمان اجرای احکام، تعداد آنان و 

. ست و نه بيش از آن اعدام رسمی و اعدام مخفی

کوشند جناح  طلبانی نيز که امروزه می اصWح
ھا در ايران  گرا را عامل اصلی اعدام اصول

ای نه چندان دور، از  معرفی کنند، در گذشته
پردازان  سران سياسی، امنيتی، نظامی و تئوری

گران احکام  رژيم و عامWن و آمران و نظاره
اند و آن ھم نه چند صد اعدام در سال،  اعدام بوده

ای  گذشته.  ی شصت بلکه چند ھزار اعدام در دھه
کوشند  گاه به نقد نکشيدند و با سکوت می که ھيچ

ی رژيم  دست خود را از جنايت بيش از سه دھه
 .بشويند

برای کاھش بزھکاری در جامعه بايستی شرايط 
تنھا با محو .  ی آن را تغيير داد زاينده

ھای اجتماعی، تأمين رفاه، برقراری  نابرابری
ھای سياسی و اجتماعی، رفع خشونت در  آزادی

ھای  ھايش، مقابله با ناآگاھی و سنت تمامی جلوه
تواند به  ای به نام بزھکاری می مانده، پديده عقب

حداقل ممکن برسد و سرانجام از جامعه رخت 
 .بربندد

ھا، نه آمار و نه تاريخ  اما تاکنون نه واقعيت
پيشه  انديشان جنايت نتوانسته به اين تاريک

بياموزد که اعدام، زندان، قطع عضو و شکنجه، 
روست که،  از اين.  کاھد از معضWت جامعه نمی

به عبث، روز به روز و سال به سال بر تعداد 
پس زمان آن .  افزايند اعداميان و زندانيان می

ھای مردم اين درس را به آنان  رسيده که توده
 .بياموزانند

 
 حق پناھندگی يا حق گور؟

 
 قايقی حامل ٢٠١۵ آوريل ١٩روز يکشنبه 

ھای مديترانه فرو رفت و بيش  پناھجويان در آب
.  غرق شدند  نفر از سرنشينان اين قايق٨٠٠از 

ھمان روز دولت ايتاليا اعWم کرد از چند قايق 
ديگر حامل پناھجويان پيام کمک دريافت کرده 

 .است
المللی  ھای بين اين خبر دردناک سرتيتر رسانه

معدودی از اجساد از آب گرفته شدند، در .  شد
شان نوشته  ھايی قرار داده شدند که روی تابوت

"شده بود و به خاک سپرده ..."  جسد شماره: 
به اين ترتيب، اين پناھجويان از تمامی .  شدند

به حق گور در "  المللی پناھجويی حقوق بين"
اين حادثه شايد يکی از .  خاک اروپا دست يافتند

ترين قربانی را داشت، اما  حوادثی بود که بيش
بنا به برخی آمار، سال گذشته .  ای نادر نبود حادثه
ھای مديترانه گرفته   پناھجو از آب۴٠٠٠جسد 

ست که يافت شدند و نه تمام  اين آمار اجسادی.  شد
 .قربانيان

ھای غربی و اتحاديه اروپا بر  پس مقامات دولت
اند تا درباره اين تراژدی انسانی تصميمی  آن شده

. بگيرند، سياستی اتخاذ کنند و به آن پايان بخشند
 .ھای تاکنونی سياستی شديدتر از سياست

سال گذشته تعداد پناھجويانی که به خاک ايتاليا 
در .   ھزار نفر رسيد١٧٠رسيدند، به بيش از 

پاسخ، اتحاديه اروپا مصمم شد، بگذارد 
پناھجويان غرق شوند تا موج پناھندگی کاھش 

بنابراين، بودجه برنامه نجات دريايی موسوم .  يابد
با اين سياست، .  را کاھش داد"  ميرنوستروم"به 

اروپا به يکی از اھداف خود رسيد، يعنی مرگ 
تنھا در چند ماھه اول سال .  تعدادی از پناھجويان

 نفر در دريای مديترانه غرق ١٧۵٠جاری، 

پس اين .  گردد تر می سال به سال تکرار و گسترده
شود چرا جمھوری اسWمی،  سؤال مطرح می
ی اين روند پای  ھا بر ادامه برخWف واقعيت

 .فشرد می
نخستين دليل را بايستی در ماھيت دينی رژيم 
جستجو کرد؛ رژيمی که اعدام، قصاص، 
سنگسار، قطع عضو و شکنجه در قوانين 

ھا را احکام الھی  اش نھادينه است و آن شرعی
ھای شرع، بدون تحقيقات کافی،  دادگاه.  داند می

بسياری اوقات بدون وکيل، بدون دادرسی 
برای جرائم "  علم قاضی"عاد{نه، تنھا با اتکا به 

ی آن  نمونه.  کنند مختلف حکم اعدام صادر می
ست که بدون توجه به سن متھم،  احکام قصاصی

شرايط ارتکاب جرم، عمدی يا سھوی بودن قتل، 
گذشته .  شوند ھای قتل صادر می در مورد پرونده

از آن که، اجرا يا عدم اجرای اين حکم نيز به 
 .گردد تصميم خانواده مقتول موکول می

ی بزھکاری را  عامل مھم ديگر در گسترش دامنه
اجتماعی   -ھای اقتصادی  بايستی در نابرابری

طبق تحقيقات علمی و آمار جھانی، در .  يافت
مناطقی که دچار فقر، نابرابری، جمعيت با{، 

مانده ھستند، ارتکاب  ھای عقب خشونت و سنت
در جمھوری اسWمی .  يابد جرائم نيز افزايش می

ھای  در ايران در دھه.  نيز با ھمين الگو روبروييم
ھای اجتماعی افزايش  گذشته، تضاد و نابرابری

يافته است، اکثريت مردم ايران از حداقل 
اند، تورم کمرشکن   گشته  امکانات زندگی محروم

کند، از با{ترين  شده است، بيکاری بيداد می
ھای پايين اداری در فساد و  ھای کشور تا رده مقام

ورند، امکانات آموزشی،  خواری غوطه رشوه
بھداشتی و تفريحی از دسترس بسياری از مردم 

ھای  به دور است، حقوق دمکراتيک و آزادی
اند،  اند، خرافات رواج يافته سياسی سلب شده

خشونت سياسی، اجتماعی و فرھنگی نھادينه 
گشته است؛ ضريب امنيت اجتماعی پايين آمده 
است، در چنين شرايطی، طبيعی است انواع 

چون اعتياد، فحشا،  معضWت اجتماعی ھم
ارتکاب به جرائم گوناگون از دزدی گرفته تا قتل 

بگذريم که .  و قاچاق مواد مخدر رشد يابند
قاچاقچيان و رھبران اصلی باندھای قاچاق، 
سران سياسی و نظامی خود رژيم ھستند که 

گاه به پای ميز محاکمه کشانده نشده و  ھيچ
باری، در برابر رشد و .  شوند مجازات نمی

گسترش مصايبی که خود نظام حاکم مسبب آنان 
انجامد، سران  کارسازی می است، و به بزه

جمھوری اسWمی به تشديد سرکوب و توسل به 
  و اين چرخه.  آورند اعدام و زندان روی می

 . شود چنان در جامعه بازتوليد می ھم
اگر توسل به اعدام، در ماھيت رژيم 

داری جمھوری اسWمی نھفته  گرسرمايه سرکوب
آيد،  ھايی از زمان به نظر می است، در برھه

عواملی چند بر سرعت جWدخانه جمھوری 
يکی از اين .  اند اسWمی افزوده يا از آن کاسته

ھای مخفی  ھای رسمی و اعدام عوامل تعداد اعدام
، تعداد کل ٢٠١٣برای مثال در سال .  است
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 حق پناھندگی يا حق گور؟

٨از صفحه   بريتانيا که ھمواره در .  سوری را بپذيرند 
تجاوزات نظامی آمريکا به کشورھای خاورميانه 

پيمانان سرسخت آن بوده  و شمال آفريقا، از ھم
 ٧٠٠"  کمک انسانی"ی يک  است، گويا وعده

ميليون پوندی به سوريه داده است، اما حاضر 
 . پناھنده سوری را بپذيرد١۴٣است تنھا 

اما آوارگان و پناھجويان محدود به افرادی نيست 
کوشند از مرزھای مختلف وارد آمريکا و  که می

تنھا در سوريه از زمان آغاز .  اروپا شوند
 ١١ تاکنون، بيش از ٢٠١١ھا در سال  درگيری

/  ۶.  ميليون نفر آواره شدند  ميليون نفر در ٧ 
 ميليون نفر به خارج از ۴داخل سوريه و 

 درصد از اين ٩۵.  اند مرزھای سوريه گريخته
پناھندگان در پنج کشور، ترکيه، لبنان، اردن، 

ايران، نيز از .  برند عراق و مصر به سر می
به گفته .  پذير خاورميانه است کشورھای پناھنده

 ميليون ٣مقامات جمھوری اسWمی، حدود 
پناھندگانی .  کنند پناھنده افغان در ايران زندگی می

. اند که از بسياری از حقوق شھروندی محروم
 استان کشور با ممنوعيت يا ٢٠شان در  سکونت

طبق قوانين ايران، حتا .  محدوديت روبروست
پناھندگان دارای اجازه کار، بدون توجه به ميزان 

توانند در مشاغلی  شان، فقط می تحصيWت
به کار "  دشوار، خطرناک و با دستمزد کم"

بان حقوق بشر  سال گذشته ديده.  گرفته شوند
مھمانان "ای با عنوان   صفحه١٢۴گزارشی 

نقض حقوق پناھندگان و مھاجران افغان :  ناخوانده
و پناھجويان در .  منتشر کرد"  توسط ايران

بسياری از کشورھای ديگر منطقه نيز با ھمين 
 .اند وضعيت اسفناک مواجه

 بنا به آمار سازمان ملل، ٢٠١۴در ميانه سال 
 ۵١ از مرز ٢٠١٣تعداد آوارگان جھانی در سال 
ترين تعداد از زمان  ميليون نفر گذشت، يعنی بيش

ی  و به گفته.  جنگ جھانی دوم به اين سو
ھای پناھندگی در  کارشناسان، تعداد درخواست

 تاکنون ٩٠ی  اروپا از زمان جنگ بالکان در دھه
بسياری از .  جنگ، بلی جنگ.  نظير بوده است بی

ای  زده پناھجويان کنونی از کشورھای جنگ
ثباتی به  آيند که مرگ، ويرانی، ناامنی و بی می

زندگی روزمره مردمان اين کشورھا بدل گشته 
چون سوريه، افغانستان،  از کشورھايی ھم.  است

آورد صدور  ھايی که ره جنگ.  ليبی، عراق و يمن
اين .  به شيوه امپرياليستی ھستند"  دمکراسی"

ھای غربی از يک سو  ھای دولت فاجعه را دخالت
ھای مرتجع منطقه در امور داخلی اين  و دولت

گرای  ھای واپس کشورھا و حمايت از گروه
اسWمی به چنان ابعادی رسانده که پايانی در 

 .انداز نزديک وجود ندارد چشم
اگر تجاوز نظامی و دخالت سياسی و رشد 

ھای  گرا و به دنبال آن درگيری ھای اسWم گروه
مسلحانه داخلی و ترورھا، يکی از عوامل 

سرپناھی و آوارگی مردمان بسياری از  بی
کشورھای جھان بوده است، فقر و بيکاری 
گسترده از عوامل ديگر رشد تعداد پناھجويان و 

طبق گزارشی که در .  مھاجران در جھان است
المللی خبرنگاران  کنسرسيوم بين"آوريل توسط 

 سال گذشته، بانک ۵منتشر شد، در "  تحقيقی
/  ۴جھانی موجب آوارگی   ميليون نفر شده ٣ 

ھای نئوليبرالی از جمله  با تحميل برنامه.  است
ھای  سازی، قطع يا کاھش بودجه خصوصی

ھا و سدھا، حمايت از  رفاھی، ضبط زمين
ھای متھم به تجاوز، قتل و  ھا و دولت کمپانی

 ميليارد د{ری در ۵٠گذاری  شکنجه و با سرمايه

ھای دارای عواقب اجتماعی  پروژه
که در گسترش فقر "  سابقه ناپذير و بی بازگشت"

و نه تنھا .  اند در سراسر جھان نقش عظيمی داشته
المللی  بانک جھانی، بلکه مؤسسات مالی بين

المللی پول، بانک  ديگری نظير صندوق بين
گذاری اروپا و بانک اروپا برای  سرمايه

 ...بازسازی و توسعه و
و پناھجويانی که سرانجام پس از گذشت از تحمل 
مشقات فراوان، به کشورھای اروپايی قدم 

جا نيز شرايط  شوند در اين گذارند، متوجه می می
بسياری از .  زيستی دشواری در انتظارشان است

سياستمداران کشورھای غربی، به ويژه 
شان نيز  اند برای شھروندان گرايان مدعی راست

ھا و از  کار وجود ندارد، چه رسد به پناھنده
اين .  تری را بپذيرند توانند پناھنده بيش رو نمی اين

ھم اکنون ھمين .  کار وجود دارد.  دروغ است
ھای مختلف در صدد  کشورھا با اتخاذ سياست

جذب نيروی کار از کشورھای ديگرند، زيرا 
برای حفظ رشد اقتصادی خود سا{نه به ورود 
چند ده ھزار نيروی کار مھاجر نياز دارند، اما 
نيروھای کار ماھر و نه اين از مرگ 

خواھند نيروی کار مورد  ھا می آن.  گان گريخته
با .  نياز خود را از ميان داوطلبان، گزين کنند

. وجود اين، به ھمين پناھندگان ھم نياز است
درآمد در بخش  پناھندگانی که در کارھای کم

سازی، در مراقبت از  کشاورزی، در ساختمان
سالمندان و کودکان، در نظافت به کار گرفته 

مشاغلی که بسياری از شھروندان اين .  شوند می
 .ھا تن دھند کشورھا حاضر نيستند به آن

افزون بر اين ھمه، اگر تحمل رفتارھا و تحقير و 
ھای نژادپرستانه بخشی از زندگی روزمره  توھين

بسياری از پناھندگان است، در حمWت نيروھای 
ھای  ھا و کمپ گرا به خانه افراطی راست

پناھندگی يا در خيابان، برخی از آنان حتا جان 
ستيزی  تقويت خارجی.  دھند خود را از دست می

ست تا معضWت  داری بخشی از سياست سرمايه
" ديگری"جامعه از جمله بيکاری را به گردن 

زمانی يھوديان ساکن "  ديگری"اگر اين .  بياندازد
اند که بر  اين کشورھا بودند، امروزه پناھجويانی

ھای اقتصادی،  اثر مصايب ناشی از سياست
ھای ھمين  ھا و تجاوزات نظامی دولت دخالت

کشورھا، مجبور به گريز از کشور خود شده و با 
ھای گزاف و طی مسيری  صرف ھزينه

ای بھتر به اين  پرمخاطره، خود را به اميد آينده
 .اند کشورھا رسانده

کوشد جلوی سيل پناھندگی را  اتحاديه اروپا می
داری  تا زمانی که نظام سرمايه. ثمر بگيرد، اما بی

حاکم است، تا زمانی که اين نظام برای عبور از 
تر،  يابی به سود بيش ھای خود، برای دست بحران

از توسل به ھيچ عملی، حتا نابودی بخشی از کره 
ھا انسان، ابا ندارد،  خاکی و گرفتن جان ميليون

 .اين سيل پناھندگی پايان نخواھد گرفت
 

اما اين سياست در مقابله با سيل .  اند شده
تنھا در چند ماه نخست سال .  پناھجويی ناکام ماند

 ھزار پناھجو خود را ١۵جاری ميWدی، حدود 
و بيش از نيم ميليون نفر، .  اند به ايتاليا رسانده

عمدتا از کشورھايی نظير سوريه، سومالی و 
اتيوپی و ارتيره، در ليبی در انتظار عبور از 

پس بايد .  دريا و رسيدن به خاک اروپا ھستند
زيرا که .  ھای ديگری در پيش گرفته شوند سياست

ی رئيس شورای اروپا، اين اتحاديه  به گفته
تواند مرگ ھزاران نفر را بپذيرد که در  نمی

 .تWشند از راه دريا وارد اروپا شوند
 ٢٠١۴بالد که در سال  دولت استراليا به خود می

زيرا .  تنھا يک کشتی موفق شد وارد استراليا شود
 در دست ٢٠١٣ای که از دسامبر  طبق برنامه

ھای حامل پناھجويان را  اجرا دارد، تمامی کشتی
ھای استراليا متوقف و به  پيش از ورود به آب

ی  سياستی که به گفته.  گرداند کشور مبدا بازمی
حفظ جان "وزير استراليا، تنھا و تنھا برای  نخست

! در پيش گرفته شده است"  پناھجويان
ھای  وزير ايتاليا درخواست کرده است قايق نخست

. حامل پناھجويان پيش از آغاز سفر، نابود شوند
وزير امور خارجه فرانسه نيز از اين پيشنھاد 

قبW ھم مقامات مالت از .  استقبال کرده است
کشورھای اروپايی خواسته بودند که به ليبی به 

ھا توجه  عنوان محل عزيمت بسياری از اين قايق
ی يکی از قاچاقچيان  به گفته. تری نشان بدھند بيش

خواھند چه بکنند؟ کشتی جنگی به  در ليبی، می
ھای ماھيگيری را  بنادر ليبی بفرستند و کشتی

ھا بسيار ارزان  غرق کنند؟ گذشته از آن، اين قايق
 . توانند جايگزين شوند ھستند و به آسانی می

اکنون .  اما ليبی تنھا مبدأ عزيمت پناھجويان نيست
. سه راه مھم ورود مھاجرين به اروپا وجود دارد

مسير غربی، از شمال آفريقا به ويژه مراکش به 
 نفر عمدتا ٧٣٠٠ حدود ٢٠١۴در سال .  اسپانيا

از کشورھای الجزيره، مراکش، مالی، کامرون و 
مسير مرکزی، .  گينه از اين راه وارد اروپا شدند

تعداد .  از شمال آفريقا به ويژه از ليبی به ايتاليا
پناھجويانی که سال گذشته از اين مسير وارد 

 نفر و عمدتا از کشورھای ١٧٠٠٠٠ايتاليا شدند، 
. سوريه، اريتره، سومالی، تونس و نيجريه بودند

از ترکيه از طريق يونان به .  مسير شرقی
 نفر عمدتا ۵٠۶٠٠، ٢٠١۴در سال .  بلغارستان

از کشورھای افغانستان و سومالی از اين مسير 
طبق آمار سازمان ملل، .  به خاک اروپا رسيدند

 ٩٠٠تنھا در سال گذشته در کشورھای صنعتی، 
: ھزار نفر درخواست پناھندگی داده شده است

 نفر در ١٢١٢٠٠ نفر در آلمان، ١٧٣١٠٠
 ٧۵١٠٠ نفر در ترکيه، ٨٧٨٠٠ايا{ت متحده، 

البته، .   نفر در ايتاليا۶٣٧٠٠نفر در سوئد، 
ھای ديگری را نيز برای  اتحاديه اروپا برنامه

در "  غيرقانونی"بازپس فرستادن پناھجويان 
 !دست بررسی دارد

سازمان ملل معتقد است برای غلبه بر فاجعه 
دريای مديترانه کشورھای صنعتی بايستی توافق 

 سال آينده فقط يک ميليون پناھنده ۵کنند طی 

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

١٠ 

٨درصفحه   

 سازی و اعدام جمھوری اس�می  دستگاه مجرم
 دست در دست يکديگر

ھای حقوق بشری، تنھا در  به گزارش سازمان
 نفر در ٧٠فروردين ماه سال جاری، دست کم 

 نفر فقط در ۴٣از اين تعداد، .  اند ايران اعدام شده
ھای رسمی کشور  اما در رسانه.   روز٣عرض 

 .است  مورد انعکاس يافته ٨تنھا 
 ۴تر از  از آغاز سال ميWدی جديد، يعنی طی کم

از .  اند  نفر در ايران اعدام شده٣٠٠ماه، بيش از 
ھای مختلف حقوق بشری از  رو، سازمان اين

الملل نسبت به سير صعودی  جمله عفو بين
احمد شھيد، .  اند ھا در ايران ھشدار داده اعدام

گر ويژه سازمان ملل متحد در امور  گزارش
حقوق بشر ايران نيز در آخرين گزارش خود 

 نفر ٧۵٣کم   را دست٢٠١۴تعداد اعداميان سال 
سابقه   سال گذشته بی١٢اعWم کرده است که در 

بوده است و ايران را به رده اول جدول 
ھا حکم اعدام اجرا  کشورھايی رانده که در آن

آمار چين به علت ناروشنی در اين آمار . (شود می
ی فعالين  به گفته).  در نظر گرفته نشده است

حقوق بشر، از زمان روی کار آمدن دولت 

ھا افزوده شده   درصد بر تعداد اعدام٣٠روحانی، 
 .است

وزير امور خارجه ايران، محمدجواد ظريف در 
بھمن ماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگار 

: گويد سی درباره اجرای حکم اعدام می بی بی
ھا مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر  اين اعدام"

است و ما به مقابله با اين معضل افتخار 
با توجه به اين که طبق آمار، ھر سال ."  کنيم می

ھا افزوده شده و قاچاق مواد مخدر  بر تعداد اعدام
نيز در رديف اول اين جرائم قرار دارد، اين 

" معضل"ست که ھر سال بر  ای" مقابله"چگونه 
 افزايد؟ می

واقعيت آن است که برخWف ادعای وزير امور 
خارجه و بسياری از سران جمھوری اسWمی، 

ھا و زندانيان  ھمان گونه که افزايش تعداد اعدام
کند، اعدام نه تنھا نتوانسته و  در کشور ثابت می

تواند با ارتکاب جرائم مقابله کند، بلکه بر  نمی
افزايد و اين چرخه  بروز خشونت در جامعه می

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

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

 
 :دانمارک

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
 :ھلند

Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی 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://65.254.86.197/ 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

info@fadaian-minority.org 

 :) ا����(��ز
�ن 	�ا���ن گير  شماره پيام
 در اروپا                

0031(0)618622401 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

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

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

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

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

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

http://www.didgah.tv/fa 
 

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

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

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

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

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


