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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 ھا بست رژيم و جدال جناح بن
 

ھای سياسی و اھداف و مقاصد  طلبی جاه
طلبانه ارتجاعی و ويرانگر جمھوری  توسعه

واقعيتی است آشکار .  اس0می مسئله جديدی نيست
که مکرر در نشريه کار نيز موردبحث 

اما آنچه جديد است، اکنون برای . قرارگرفته است
نخستين بار، يکی از مقامات سطح با@ی 

پذيرد و به  جمھوری اس0می اين واقعيت را می
نقش ويرانگر جمھوری اس0می در خاورميانه و 

طلبانه آن، اعتراف  ھای توسعه طلبی شکست جاه
 . کند می

وزير امور خارجه ايران که به دعوت شورای 
روابط خارجی آمريکا، روز سوم ارديبھشت در 
انديشکده شورای روابط خارجی در آمريکا 

کرد، در بخشی از اين سخنرانی به  سخنرانی می
شدن به قدرت  ت0ش جمھوری اس0می برای تبديل

برتر منطقه و نقش آن در ويران کردن خاورميانه 
 :اشاره کرد و گفت

نه .  کنم من درباره منطقه خودمان صحبت می«
توانند ھژمون  ايران و نه عربستان سعودی نمی

يک واقعيت است و بايد آن را  اين.  منطقه ما باشند
کننده باشد، اما  ھرقدر ھم که ناراحت.  بپذيريم

توانيم ھژمون جديد منطقه  يک از ما نمی ھيچ
 ».باشيم

اگر بخواھيم اين «:  وزير امور خارجه ادامه داد
توانيم  حرف را در قالبی زيبا قرار دھيم، می

ای قدرتمند باشيم،  بگوييم که بايد به دنبال منطقه
ما .  نه دنبال قدرتمندترين بودن در اين منطقه

شدن به  برای مستثنا کردن يکديگر و تبديل
. ايم قدرتمندترين در منطقه، منطقه را نابود کرده

گويم که  به شما می.  بايد اين روند را متوقف کنيم
 ».ايران آماده اين کار است

البته اذعان ظريف به شکست سياست 
طلبانه جمھوری اس0می در منطقه  ھژمونی

خاورميانه به اين معنا نيست که رژيم جمھوری 
طلبانه  اس0می از سياست خارجی توسعه

اس0ميستی دست برداشته، بلکه به اين  پان

٧درصفحه   ٨درصفحه   

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٧١شماره    ٩٧ ارديبھشت ١٠ –سال  چھلم 

دست در دست و بازو در 
بازوی ھم نھيم ، به اعتراض 

 عليه نظم موجود برخيزيم

مايلم از کانون به عنوان جمھوری نويسندگان، و "
قيد و شرط بيان به عنوان شاه بيت  از آزادی بی

قانون اساسی جمھوری نويسندگان ايران ياد 
چھار ماه پيش از قتل   –محمد جعفر پوينده " (کنم

وی توسط ماموران وزارت اط0عات جمھوری 
 )اس0می

 اولين مجمع عمومی کانون ١٣۴٧اول ارديبھشت 
 نويسنده به عنوان ۴٩نويسندگان با حضور 

کانون "اعضای ھيات موسس برگزار و 
اولين .  اع0م موجوديت کرد"  نويسندگان ايران

چنين متنی را با عنوان  مجمع عمومی کانون ھم
انتشار داد که در واقع "  ی يک ضرورت درباره"

پيش از اين، .  شد ی آن محسوب می مرامنامه
ای در اواخر سال  ھمين نويسندگان با انتشار بيانيه

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

ھفته معلم و صدای 
 طلبی  حق

 ی فرھنگيان ساليان نشنيده

ھفته گذشته، ويدئويی از اعمال خشونت وکتک خوردن يک زن جوان توسط ماموران گشت ارشاد در 
در ابتدای اين فيلم، که در يکی از پارک ھای تھران گرفته شده است، چند . شبکه ھای اجتماعی منتشر شد

زن جوان مشغول بحث با ماموران ھستند؛ بحث به مشاجره و استفاده ازالفاظ تند و رکيک کشيده می شود 
در حالی که زن جوان مورد .  و پس از آن يکی از ماموران زينبيه به يکی از زنان حمله ور می شود

در .  ھتاکی و ضرب و شتم است، دوستانش سعی می کنند او را از دست ماموران گشت ارشاد نجات دھند
فيلم، تق0ی زن جوان برای رھايی از دست ماموران و صدای جيغ و اعتراض دختران به ماموران شنيده 

در انتھای ويدئو، زنی که کتک خورده، روی زمين .  و ديده می شود و حتا يکی از آن ھا گريه می کند
 ".قلبش درد می کند: "افتاده و يکی از دوستانش می گويد

 جمھوری اسHمی و معضل حجاب اجباری زنان در جامعه

 پنجاه سالگی کانون نويسندگان ايران
 سنگر دفاع از آزادی انديشه و بيان

زنده باد ھمبستگی بين المللی 
 با شعار کارگران

 کار نان آزادی
 

  اول ماه مه را گرامی ميداريم
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١از صفحه   

 ھا بست رژيم و جدال جناح بن

شدن به  معناست که اکنون پس از ناکامی در تبديل
قدرت برتر منطقه، برای گفتگو بر سر مناطق 

البته با .  کند نفوذ با رقبای خود اع0م آمادگی می
اين فرض، که آنچه وی در آمريکا مطرح کرد، 
. سياست لحظه کنونی جمھوری اس0می باشد

توان اين  ھای رقيب می چراکه از واکنش گرو
نتيجه را ھم گرفت که اظھارات وی در 

ھای درونی طبقه حاکم برای  چھارچوب رقابت
المللی  ای و بين ھای منطقه جلب حمايت قدرت

است و نه تغييری حتی در اين محدوده، در 
 . سياست خارجی

ھای رقيب،  در ھمين چند روز اخير، گروه
شدت موردحمله  اظھارات ظريف را به

و "  منفع0نه،خ0ف منافع ملی"  قراردادند
روزنامه کيھان، ارگان سرا .  خواندند"  بار فاجعه"

گرا يا @اقل  سری طيف موسوم به اصول
ھا، در يک مقاله مفصل با  ترين آن قدرتمند
آقای ظريف ديپلمات باشيد انق0بی "  عنوان
. مواضع وی را موردحمله قرارداد!"  پيشکش

وزير امور خارجه کشورمان در :"  کيھان نوشت
نشستی به ميزبانی شورای روابط خارجی 
آمريکا، در اظھاراتی منفع0نه و خ0ف منافع 

شکايت آل سعود !  ملی، در موضع متھم و رعيت
ھا برده و با پذيرش ايجاد  را نزد آمريکايی

ثباتی در منطقه توسط ايران، پيشنھاد برجام  بی
اظھاراتی که ھيچ .  ای را مطرح کرده است منطقه

رنگ و بويی از ابتدائيات رفتار ديپلماتيک نيز 
 .شود در آن ديده نمی

اين اظھارنظر نسنجيده، در حقيقت پذيرش اتھام 
آمريکا و انگليس و فرانسه مبنی بر نقش ايران 

اظھارنظر !  ثبات کردن منطقه است در بی
 ساله است که ٢٠انداز  ظريف،خ0ف سند چشم
 قدرت اول منطقه ١۴٠۴طبق آن بايد در افق 

 ."باشيم
ھا برای يارکشی  ھا و ت0ش آن البته منازعه جناح

المللی فقط به مورد ظريف محدود  داخلی و بين
در ھمين چند روز گذشته، روحانی و سپاه .  نبود

پاسداران نيز غيرمستقيم و طرفداران اين دو، 
 .مستقيماً يکديگر را مورد حم0ت شديد قراردادند

روحانی در سخنرانی خود در روز ارتش، به  
تعريف و تمجيد از ارتش پرداخت و غيرمستقيم 

 .  سپاه پاسداران را موردحمله قرارداد
"او گفت ھمواره ارتش در چارچوب قانون و : 

انضباط، مسير و راه وظيفه خود را بی 
وکاست و بدون منت و ادعايی انجام داده است  کم

گاه در برابر انجام وظايف خود از دولت و  و ھيچ
وظيفه  ملت جايگاھی نخواسته است و در پی انجام

 ."خود ت0ش کرده است
ارتش بااينکه سياست را خوب :"  وی افزود

ھای سياسی وارد نشده  فھمد اما ھرگز دربازی می
خوبی عمل  و به وصيت و دستور امام راحل به

امروز در ھيچ فسادی در کشور ما ." "کرده است
نامی از اميران و بزرگان ارتش وجود ندارد و 

پاکی و اخ0ص ارتش  اين به معنای پاکی و دست
 ." جمھوری اس0می ايران است

پوشيده نبود که وی ھندوانه زير بغل ارتش 
گذارد، تا ضمن جلب حمايت اين ارگان   می

سرکوب نظامی رژيم ، ارگان نظامی سرکوب 
ديگر رژيم، يعنی سپاه را به دزدی و فساد، 

داری از  شکنی و جانب خواھی سياسی، قانون باج
 . کند ھای سياسی، متھم  جناح رقيب در کشمکش

رو، دو روز بعد، سپاه پاسداران ارتجاع،  از ھمين
ای ظاھراً به مناسبت روز پاسدار انتشار  بيانيه

داد، که درواقع پاسخی به روحانی بود و بدون 
شکنی،  آنکه نامی از وی ببرد، او را به وحدت

ايجاد اخت0ف ميان نيروھای نظامی رژيم و 
 .ھمنوايی با صھيونيسم متھم کرد
"در اين بيانيه ازجمله آمده بود سپاه پاسداران : 

شدت مورد  انق0ب اس0می در سال جاری نيز به
ھجمه سردمداران نظام سلطه و صھيونيسم 

و در کمال تأسف در داخل ....  قرارگرفته است 
نيز شاھد ھستيم برخی دانسته يا نادانسته برای 

ھا را در  ؟ ھمنوايی با آن!؟ و يا سرزنش!نصيحت
دستور کار قرار داده و دستاويز @زم برای تھاجم 

ھای بيگانه و ضدانق0ب و  يافته رسانه سازمان
 ."سازند مزدوران داخلی آنان را فراھم می

ھا و روزھای اخير در فضای عمومی  در ماه"
برانگيزی  شکن و اخت0ف کشور اقدامات وحدت

ھا صورت پذيرفته  توسط برخی اشخاص و رسانه
است که منجر به صدور اين بيانيه برای تنوير 

 ."افکار عمومی و ثبت در تاريخ شده است
ھا و دارو   پی آمد آن نيز حمله شديداللحن رسانه

 . ھای رقيب روحانی بود ھای وابسته به گروه دسته
 :ازجمله مديرمسئول روزنامه جوان نوشت

 »بازوھای توانمند نظام«اعتبار سازی  بی"
ھاست در دستور کار قرار دارد و ھدف از  سال

ای برای   مقدمه»اعتبار سازی بی«اين 
در يک سال گذشته سپاه، .   است»سازی ثبات بی«

) خصوصاً در انتخابات(صداوسيما و قوه قضائيه 
اند و ھر سه در ھمين  موردحمله روحانی بوده
اين اشتراک نگاه و .  اند يک سال تحريم شده

اشتراک فھم بين غرب و روحانی به اين سه 
 توان توجيه و تفسير کرد؟ دستگاه را چطور می

آزارد بازھم از سوی  آنچه امروز روحانی را می
ھمان فرماندھان ارتشی که در .  سپاه خواھد بود

اند، حسين فريدون را رصد  رأس سپاه قرارگرفته
خواھند کرد، رئيس بانک ملت را دستگير 

ای  خواھند کرد، دری اصفھانی را در تيم ھسته
شناسايی خواھند کرد، برادر معاون اول را در 

کنند و اگر اين کار را نکنند  کرمان دستگير می
ھا شک کرد و فرماندھان سپاه که به  بايد به آن
اند آنجا ھمين کار را خواھند کرد که  ارتش رفته

کنند، پس  امروز خود فرماندھان ارتش می
 .کننده است نه افراد مأموريت تعيين

ھا  من از اين«گيريم روحانی به غرب فھماند که 
، بازھم مطمئن »ھا با من نيستند اين« و »نيستم

. باشد غرب ھويت انق0ب اس0می را نشانه رفته 
اگر روحانی از سرتاپای نظام را نيز شيلنگ 

 ."بگيرد، آنان راضی نخواھند شد
که مجاد@ت سران و مقامات سياسی  وقتی

جمھوری اس0می به اين مرحله رسيده است که 
خواھی سياسی، دزدی و فساد  يکديگر را به باج

کنند، نشان  مالی و ھمنوايی با صھيونيسم متھم می
دھد که اوضاع درونی رژيم بيش از آن وخيم  می

اما اين  .  ھا بتوانند پنھانش سازند است که آن
جانبه  بست ھمه ھای عميق و بن درواقع بحران

چنين به  رژيم است که باندھای درونی آن را اين
وضعيت جمھوری .  جان يکديگر انداخته است

اس0می به آن درجه از وخامت رسيده است که 
اخيراً جوادی آملی از مرتجعين سرشناس در 

"  ديدار با وزير کار گفت حواستان باشد اگر : 
ملت به خاطر ھمين مسائل نامطلوب شوريد ديگر 

اگر .  گذارد شورد و کنار می ھمه را می
باوجوداين مشک0ت ملت قيام کند ھمه ما را به 

البته بسياری از کشور فرار .دريا خواھد ريخت 
کردند يا جای فرار خود را فراھم آوردند اما ما 

او در اين اظھارنظر، ."  جای فرار نداريم
.  زند وضعيت عميقاً بحرانی رژيم را جار می

طلبی که  ھای موسوم به اص0ح روحانی و گروه
اند که جمھوری  حامی او ھستند نيز، دريافته

تواند  اس0می به نقطه غير بازگشتی رسيده و نمی
به روال چھل سال گذشته حکومت کند و منافع 
طبقه حاکم و موجوديت جمھوری اس0می را 

ھا  بر اين پندارند که با بھبود  آن.  حفظ نمايد
ای و جھانی  ھای منطقه مناسبات با قدرت

بست موجود  توانند جمھوری اس0می را از بن می
ھا برای تقويت مواضع خود و پيشبرد  آن.  برھانند

، نياز به يارگيری داخلی و خارجی  اين سياست
ھای روحانی و وزير  نيز دارند، که در سخنرانی

ھای  اما گروه.  اش بازتاب علنی يافته است خارجه
وابسته به جناح رقيب از آن بيم دارند که با اين 
سياست، موقعيت و منافع اقتصادی و سياسی خود 

رو شديداً مقاومت  ازاين.  را از دست بدھند
دانند که جمھوری اس0می  ھا گويا می آن.  کنند می
ھا و  حل سياسی برای غلبه بر بحران راه
ھای موجود ندارد، لذا ھمچنان بر ادامه  بست بن

گری اصرار  ھای گذشته و تشديد نظامی سياست
چنانچه اخيراً سرلشکر يحيی رحيم .  ورزند می

: ای گفت صفوی دستيار و مشاور عالی خامنه
ازجمله عوامل قدرت، فرماندھان عالی نظامی "

افتد،  ھستند که وقتی کشور و انق0ب به خطر می
حل  اين ھم راه."  دھند نظام و انق0ب را نجات می

ای  گويا مشاور عالی خامنه.  جناح مقابل روحانی
فراموش کرده است که رژيم سلطنتی ھم بر ھمين 
پندار خام بود که  نيروی مسلح و سرکوبش او را 

اما ديدم که در برابر اراده و .  نجات خواھد داد
 مردمی که به پا خاستند، نه کابينه  قدرت توده

نظامی و  نظاميان کارساز افتاد و نه حکومت
سرانجام ھم اين ارتش بود که در .  کشتار مردم

جمھوری .   پی قيام،  پرچم سفيد را بلند کرد
حلی بر بحران سياسی  ھای آن راه اس0می و جناح
ھا و تضادھای نظم موجود  بحران.  موجود ندارند

اند که  ای عميق و شديد شده در ايران به درجه
حلی در چھارچوب نظم کنونی، موجود  اساساً راه

ای برای  رشد روزافزون مبارزات توده.  نيست
نفی و سرنگونی نظم حاکم، بازتاب ھمين واقعيت 

روشن است در شرايطی که بحران سياسی .  است
ای  شود و مبارزات توده تر می ، پيوسته عميق

ھای درونی  يابد، اخت0فات و شکاف اعت0ء می
 . تر شوند و چنين شده است رژيم بايد عميق
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٧درصفحه   

١از صفحه   

بار جمھوری اس0می را رساتر  ورژيم نکبت
اول ماه مه روز اعتراض عليه وضع .  سازيم

بياييد در اول ماه مه، ھر جا که .  موجود است
باری که نظم  ھستيم نسبت به وضعيت مشقت

حاکم بر کارگران تحميل نموده به اعتراض 
برخيزيم، مبارزه برای يک زندگی بھتر و 
مبارزه برای رھايی از ظلم و ستم و استثمار را 

با شعار کار، نان، آزادی که از .  تر سازيم گسترده
دل خيزش کارگران، زحمتکشان و تھيدستان 

ای  شھری جوشيد و به پرچم اعتراضات توده
ھای سرخ  ھا شويم و پرچم تبديل شد، وارد خيابان

کارگری را در سرتاسر کشور به اھتزاز 
 .درآوريم

ست که  در پرتو تحقق شعار کار، نان، آزادی
ھا تن از بيکاران و جوانان و  خواست ميليون

در پرتو تحقق .  جويندگان کار برآورده خواھد شد
ھای مھم  اين شعار است که يکی از خواست

کارگران شاغل، کارگران بازنشسته، اکثريت 
معلمان و ساير زحمتکشان، يعنی افزايش دستمزد 
پايه و حقوق به با@ی خط فقر برآورده خواھد 

طبقه کارگر خواستار حق تشکل و تحزب .  شد
. است، خواستار حق اعتصاب و تجمع است

ای  ھای مستقل و توده آزادی ايجاد تشکل
کارگری، آزادی تجمع و تحزب، آزادی بيان و 

ھای  نشر و عقيده، ھمه اجزايی از آزادی
با تحقق شعار آزادی و کسب .  اند سياسی
ھا برآورده  ست که اين خواست ھای سياسی آزادی

شعار محوری کارگران در اول ماه مه، .  شود می
در اول ماه مه با شعار .  ست کار و نان و آزادی

کار و نان و آزادی، با پرچم کار و نان و آزادی 
وارد خيابان شويم و به اعتراض عليه نظم 

 .موجود برخيزيم
ترديدی در اين مساله وجود ندارد که طبقه 

دار حاکم و رژيم سياسی حافظ منافع اين  سرمايه
اند در برابر  که تاکنون نيز نشان داده طبقه، چنان

ھای طبقه کارگر خواھند ايستاد و به  خواست
غارتگران، دزدان، .  آسانی به آن تن نخواھند داد
ھای  ای که بر ثروت استثمارگران و کل طبقه

جامعه و دسترنج کارگران چنگ انداخته، 
مانندی را بر  ديکتاتوری، اختناق و استبداد بی

ھا کارگر  جامعه تحميل نموده و سرنوشت ميليون
اند، برای کسب سودھای  را در دست خود گرفته

تر سرمايه، فشارھای  بيشتر و انباشت افزون
سنگين اقتصادی بر دوش طبقه کارگر را تشديد 

ھای طبقه حاکم  تمام سياست.  خواھند کرد
معطوف به يورش باز ھم بيشتر به سطح 

 .ست دستمزدھا و معيشت کارگری
از سوی ديگر نزديک به چھار دھه است رژيم 

ترين حقوق دمکراتيک  ارتجاعی حاکم ابتدايی
ھای زحمتکش را پايمال نموده  کارگران و توده

ھا  ھا کارگر پيشرو و اعضای فعال تشکل ده.  است
و شوراھای کارگری را به جوخه مرگ سپرده و 
صدھا تن ديگر را به حبس افکنده و يا از کار 

اين سرکوب گسترده، ضديت .  اخراج نموده است
ھای مستقل و  با کارگران و مخالفت با فعاليت

متشکل طبقه کارگر تا ھمين امروز ادامه يافته 
کارگران پيشرو، فعا@ن اعتصابات .  است

اشکال مختلف، از جمله در شکل تظاھرات و 
راھپيمايی نشان داده است، در اول ماه مه نيز 

ای از نيروی اعتراضی و  تواند شمه می
ھا به نمايش  ی خود را در خيابان کننده دگرگون
اعتصابات، تجمعات، اعتراضات .  بگذارد

ھای کارگری در دو سال  خيابانی و راھپيمايی
گذشته که در سال جاری نيز ادامه يافته است، 

تواند  نشان داده است که طبقه کارگر می
اعتراضات خيابانی را سازمان دھد، روز اول 
ماه مه وارد خيابان شود واتحاد و ھمبستگی خود 
را با کارگران سراسر جھان در مبازه مشترک 

 .داری به نمايش بگذارد عليه نظام سرمايه
ھای  ھای مختلف، تشکل ھا و رشته کارگران بخش

کارگری و فعا@ن کارگری، اگردست در دست و 
بازو در بازوی ھم نھند، روز اول ماه مه، تمام 

ھا را خاموش کنند، دست از کار بکشند، با  ماشين
ھا  ھای مستقل خود وارد خيابان ھا و خواست پرچم

ھا شوند و با شعار کار، نان، آزادی که  و جاده
ھای سياسی و  ترين خواست ی مبرم فشرده

اقتصادی کارگران است، می توانند در روز اول 
 .طور جدی به چالش بکشند ماه مه نظم حاکم را به

دار حاکم و رژيم سياسی پاسدار  طبقه سرمايه
ھای  ھا کارگر و خانواده منافع آن، زندگی ميليون

سفره غذايی .  کارگری را به تباھی کشانده است
فقر .  تر شده است رونق کارگران سال به سال بی

ھای کارگری  و گرسنگی در صفوف خانواده
وضعيت بيمه و دارو .  ست پيوسته در حال فزونی

تر شده  و درمان و معيشت کارگر مدام وخيم
(٩٧دستمزد پايه سال .  است يک ميليون و صد  

چيزی حدود يک پنجم خط فقر )  ھزار تومان
صدھا .   ميليون نفر بيکارند١٠بيش از .  است

ھزار تن از جوانان و جويندگان کار و 
آموختگان دانشگاھی بيکار و فاقد ھرگونه  دانش

 ميليون نفر به حاشيه ١٢بيش از .  درآمدی ھستند
اند که فاقد شغل و مسکن  شھرھا رانده شده

انبوه عظيم کارگران بازنشسته و .  اند مناسب
عموم بازنشستگان و معلمان زير خط فقر زندگی 

 .کنند می
داران و استثمارگران سرگرم  که سرمايه در حالی

اند، رژيم جمھوری اس0می که  غارت و چپاول
زند  بار دست و پا می بستی مرگ در بحران و بن

حلی برای معض0ت متعدد جامعه  وھيچ راه
ندارد، برای حفظ نظم موجود، به سرنيزه 

اعتصابات و .  وسرکوب بيشتر متوسل شده است
ای را با قھر و  اعتراضات کارگری و توده

کارگران .  دھد سرکوب و خشونت پاسخ می
پيشرو و فعا@ن اعتصاب در معرض تعقيب و 
. پيگرد دائمی دستگاه قضايی و امنيتی قرار دارند

ارتجاع حاکم ھرگونه فعاليت متشکلی را با زندان 
ھای  و شکنجه پاسخ داده و حق ايجاد تشکل
. شناسد مستقل کارگری را به رسميت نمی

حکومت اس0می، اکثريت مردم زحمتکش را به 
ای سوق  بار کم سابقه فقر و ف0کت و زندگی ذلت

داده است که اگر به حيات ننگين آن پايان ندھيم، 
ھای اجتماعی، فقر، بيکاری،  ابعاد نابسامانی

ای  گرسنگی و ذلتی که شايسته ھيچ انسان آزاده
وقت آن .  نيست، از اين ھم فراتر خواھد رفت

است که فرياد اعتراض عليه وضع موجود 

اول ماه مه روز ھمبستگی کارگران سراسر 
جھان و روز نمايش قدرت متحد طبقه کارگر فرا 

اول ماه مه روز جھانی کارگر .  رسيده است
ھا  ست که کارگران وارد خيابان روزی.  است
شوند و با برپايی ميتينگ و تظاھرات و  می

ی واحد خود را برای نابودی  راھپيمايی، اراده
داری و استقرار سوسياليسم به  نظام سرمايه

 .گذارند نمايش می
ميليون ھا کارگردرسراسرجھان بابيان اجحافات 
و يورشھای پی درپی سرمايه به سطح دستمزدھا 
و دستاوردھای طبقه کارگر، خواست ھای 
سياسی و اقتصادی خودرا دربيانيه ھا و 
بروشورھای تبليغی اول ماه مه به تصوير می 

دربيانيه مشترکی که سنديکای کارگران .کشند
شرکت واحداتوبوس رانی تھران و حومه، 
سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت 
نيشکرھفت تپه،گروه اتحادبازنشستگان و کميته 
ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای 
کارگری، به مناسبت اول ماه مه درھشتم 

 انتشاردادند، وضعيت معيشتی ٩٧ارديبھشت 
وحقوقی، ھمچنين مشروح خواست ھای مشخص 

 بند به تصويرکشيده شده ١۵کارگران ايران در 
خواست ھائی که سالھاست بی پاسخ مانده و .است

نه تنھا اقدامی درجھت تحقق آن و بھبود وضعيت 
اقتصادی و معيشتی و شرايط کار و مزد 
کارگران بعمل نيامده بلکه اوضاع درتمام اين 

دراين بيانيه .  ترشده است  زمينه ھا پيوسته وخيم
ھمچنين به دستمزد ھای چندبرابر زيرخط فقر، 
عدم پرداخت بموقع دستمزدھا، اخراج ھا و 
بيکارسازی ھای وسيع، تورم و گرانی، سقوط 
پی درپی وضعيت معيشت کارگران و عموم 
مزدبگيران ، غيرقابل تحمل شدن زندگی برای 
اکثريت عظيم مردم و اجحافات عديده ای که 
درمحيط و شرايط کار درحق کارگران اعمال می 

بيانيه از تشکل يابی .شود اشاره شده است
کارگران ومزدبگيران و اتحادسراسری بعنوان 

 .تنھا راه تغييرشرايط کنونی نام برده است
دربيانيه مشترک ديگری که به ھمين مناسبت و با 

انجمن "،"اتحاديه آزاد کارگران ايران"امضای 
سنديکای "،"صنفی کارگران برق و فلزکرمانشاه

، و "کانون مدافعان حقوق کارگر"،"نقاشان البرز
گيری ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری   کميته پی"

 فروردين انتشاريافت نيز به شرايط ٢٩در"  ايران
معيشتی و دستمزد ھای ناچيز و زيرخط 
فقرومعض0ت ديگری که کارگران با ان دست به 
گريبانند اشاره شده و براعتراضات گسترده 

دراين .کارگری دراول ماه مه تأکيد شده است
بيانيه نيز ازاول ماه مه به عنوان روزاتحاد 

 .کارگران يادشده است
اول ماه مه در شرايطی فرا رسيده است که 

ھای  جامعه ايران آبستن تحو@ت و دگرگونی
تحو@تی که مرکز ثقل آن به زير .  بزرگ است

کشيدن ارتجاع اس0می و نابودی تمام نظم 
طبقه کارگر که يگانه نيروی .  ست داری سرمايه

پيگير و تا به آخر انق0بی در اين تحو@ت است، 
برای کوبيدن مھر خويش بر اين تحو@ت بايد 

که  خود را از ھر جھت آماده و تجھيز کند و چنان
در اعتصابات و اعتراضات مکرر خود در 

 دست در دست و بازو در بازوی ھم نھيم ، به اعتراض عليه نظم موجود برخيزيم
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 ی فرھنگيان طلبی ساليان نشنيده ھفته معلم و صدای حق

ای از  با پايان فروردين ماه و عدم وجود نشانه
" تغيير رويه مسئولين و نھادھای مربوطه"

ھای صنفی فرھنگيان،  شورای ھماھنگی تشکل
 –فرھنگی (ھای صنفی  کنش"فراخوانی برای 

 .در ھفته معلم انتشار داده است)" اعتراضی
، در ١٣٩۶ اسفند ١۶شورای ھماھنگی، در 

پيرامون مطالبات صنفی "ای با عنوان  بيانيه
" ا@جل برای مسئو@ن محقق نشده و تعيين ضرب

با طرح بخشی از مطالبات فرھنگيان، اسفند ماه 
سازی، اجرا و  آخرين فرصت برای زمينه"را 

فرھنگيان اع0م کرده و گفته بود "  تحقق مطالبات
شورای "ھای  در صورت عدم تحقق خواسته

به برگزاری "در ھفته معلم "  ھماھنگی
" ھای اعتراضی در قالب تحصن و تجمع  برنامه

حتا ھشدار داده بود اگر با .  اقدام خواھد کرد
تھديد و برخوردھای قھری و زندانی کردن "

گران بخواھند مطالبات برحق ما را تحت  کنش
تأثير قرار دھند از برگزاری امتحانات پايان سال 

ھا صدای  سر باز خواھيم زد تا با اين روش
ی خويش را به گوش  طلبی ساليان نشنيده حق

 ."مسئو@ن و جامعه برسانيم
گونه  اکنون فروردين ماه به پايان رسيده و ھمان

تغيير رويه "ای از  رفت نشانه که انتظار می
و تحقق مطالبات "  مسئولين و نھادھای مربوطه

مطالباتی که .  معلمان مشاھده نشده است
کوش برای  کش و سخت ھاست معلمان زحمت سال
ای که  مبارزه.  کنند ھا مبارزه می يابی به آن دست

ای به خود  گاھی اشکال اعتراضی برجسته
چون اعتصابات و اعتراضات  اند ھم گرفته

 و ٩۴ و اوايل سال ٩٣سراسری در اواخر سال 
اعتراضاتی .  ١٣٩۶ و مھر ١٣٩۵نيز در اسفند 

که شھرھای مختلف کشور را فراگرفتند و 
اعتراضات .  ھزاران معلم در آن شرکت داشتند

، معلمان به فراخوان شورای ھماھنگی ٩۶مھر 
ھای صنفی برگزار شد که برخ0ف  تشکل

کارانه حداقل دو سال گذشته  مواضع محافظه
. خود، معلمان را به تجمعات خيابانی خوانده بود

اين تغيير موضع، از سويی ناشی از ت0ش و 
فشار معلمان آگاه و پيشروی به تنگ آمده از 

ثمر به مقامات و  ھای بيداد و ستم، و توسل بی سال
ھای رژيم، بود و از سويی ديگر در  ارگان

دورانی که بحران عميق سياسی .  دورانی ويژه
جامعه را فراگرفته و مبارزات کارگران و 

 ماه بعد بود که ۴تنھا .  زحمتکشان رو به اوج بود
. اعتراضات سراسری دی ماه به وقوع پيوستند

اعتباری  اعتراضاتی که شکست و بی
ھای اجتماعی را  طلبان در ميان گروه اص0ح

عيان ساختند، از جمله در ميان معلمان و برخی 
 .ھای صنفی آنان تشکل

در پی اعتراضات دی ماه، شورای ھماھنگی 
ای  پيرامون اعتراضات سراسری مردم بيانيه

وضعيت "اين بيانيه، ضمن اشاره به .  صادر کرد
بد اقتصادی و معيشتی، تبعيض و فساد 

، ادعای "سيستماتيک، فقر و شکاف طبقاتی
ضرورت اعتراضات "پوشالی مسئو@ن مبنی بر 

را رسوا ساخت و خواھان "  آميز مدنی و مسالمت
شدگان و برچيده  توقف سرکوب، آزادی بازداشت

در .  شدن فضای امنيتی در جامعه و دانشگاه شد
چنين ضمن حمايت از مطالبات مردم،  بيانيه، ھم

حق اعتراض : "شورای ھماھنگی اع0م کرده بود
داند و برای  و تجمع را برای خود محفوظ  می

آموزان  تحقق مطالبات انباشته فرھنگيان و دانش
 ."از تمام توان خود استفاده خواھد نمود

، شورای ھماھنگی گام ٩۶ بھمن ٣٠در بيانيه 
ديگری برداشت و با اشاره به استثمار شديد 
معلمان و کادر آموزشی بخش خصوصی، و فقر 

گير آنان، تعيين حداقل دستمزد در سطحی  دامن
بيانيه .   ميليون تومان را خواستار شد۴با@ی 

سرنوشت نيروی کار آموزشی "چنين با پيوند  ھم
بخش خصوصی با کارگران و ساير زحمتکشان 

خواھان تعيين حداقل دستمزد "  مشمول قانون کار
ھای مستقل معلمان و  حضور نماينده تشکل"با  

ای که نشان از رشد  خواسته.  شد"  کارگران
راديکاليسم، گرايش به سوی طبقه کارگر و 

 .طلب داشت گسست از نفوذ جناح اص0ح
پيرامون مطالبات صنفی "ی  دو ھفته بعد، بيانيه

صادر شد و برای مسئو@ن "  محقق نشده
در اين بيانيه باز با .  ا@جلی تعيين گرديد ضرب

تأکيد بر مشک0ت معيشتی و اقتصادی مردم، 
مطالبات .   بند اع0م کرد٧مطالبات معلمان را در 

شورای ھماھنگی مواردی از جمله افزايش حقوق 
يابی  فرھنگيان متناسب با سطح تورم؛ حق تشکل

ای و توجه  مستقل؛ بھبود وضعيت رفاھی، بيمه
ويژه به بازنشستگان فرھنگی؛ آزادی معلمان 
زندانی و توقف سرکوب و دستگيری فعا@ن 

سازی آموزش و  فرھنگی؛ توقف خصوصی
آموزان به يک آموزش کيفی و  دسترسی دانش

رايگان؛ کنترل صندوق ذخيره فرھنگيان توسط 
. گيرد نمايندگان منتخب فرھنگيان را دربرمی

اقتصادی   –ھای صنفی  ای از خواسته يعنی آميزه
 .ھای سياسی با خواسته

جايی که معلمان و شورای ھماھنگی  از آن
اند   ھای صنفی فرھنگيان به تجربه دريافته تشکل

ی  چون چند دھه رژيم طی يک ماه و نيم آينده، ھم
پيش، به ھيچ يک از اين مطالبات پاسخ نخواھد 

"داد، در پايان ھمين بيانيه آمده بود تاريخ و : 
ھای بعدی به اط0ع  مکان اعتراضات طی بيانيه

 ."ھمکاران عزيز و بازنشسته خواھد رسيد
ھای شورای ھماھنگی،  يکی ديگر از خواسته

بازنگری در @يحه بودجه و افزايش سھم آموزش 
ای که پس از تصويب، در  بودجه.  و پرورش بود

 فروردين به مناسبت آغاز سال نو ۵بيانيه 
توصيف "  گونه حقير و صدقه"خورشيدی، آن را 

 .کرد
اکنون در اوايل ارديبھشت ماه، شورای ھماھنگی 

ی تحقق   اسفند جامه١۶ی پايانی بيانيه  به وعده
روز "پوشانده و روزھای ھفته معلم را به ترتيب 

روز ھمبستگی "، "داشت ابوالحسن خانعلی گرامی
روز معلم طبيعت و محيط "، "با معلمان دربند

، "آموزان روز دفاع از حقوق دانش"، "زيست
روز دفاع از حقوق صنفی فرھنگيان با تأکيد بر "

روز ھمبستگی و "، "يابی مستقل حق تشکل
ھمکاری مدرسه و خانواده در جھت تقويت 

روز تقدير از "، "آموزش جامع، کيفی و ماندگار

پيشکسوتان و بازنشستگان و دفاع از حقوق 
روز ھماھنگی ھمکاران برای "، "ھا صنفی آن

روز برگزاری تجمع "و آخرين روز، "  تجمع
گذاری کرده است و در ھر يک از  نام"  اعتراضی

اين روزھا، اجرای برنامه و اقدام معينی را 
چون گرد آمدن بر مزار  پيشنھاد کرده است؛ ھم
به مناسبت روز معلم و *  دکتر ابوالحسن خانعلی

آغاز ھفته معلم؛ ديدار از خانواده معلمان دربند؛ 
آموزان  روی و کوھنوردی؛ گفتگو با دانش پياده

ھای  درباره ضرورت آموزش با کيفيت و آسيب
سازی؛ حضور ھيئتی از سوی شورا  خصوصی

در وزارت کشور جھت تأکيد بر صدور و تمديد 
ھای صنفی و اعتراض به  پروانه فعاليت تشکل

ھا  ھای موجود؛ ت0ش برای آگاھی خانواده سياست
از وضعيت بغرنج آموزش و پرورش؛ تجمع 
بازنشستگان فرھنگی در مقابل مجلس؛ تحصن 
در دو زنگ آخر در دفتر معلمان؛ و در پايان 

ھای اعتراضی در شھرھای  برگزاری تجمع
چون سازمان  مختلف در برابر نھادھايی ھم

برنامه و بودجه در تھران و اداره کل آموزش و 
پرورش در مراکز استان و ادارات آموزش و 

 .ھا پرورش در شھرستان
ھايش  شورای ھماھنگی، پيش از اين، در بيانيه

کوشيده بود ھمبستگی مطالبات فرھنگيان دولتی 
التدريسی و کادر آموزشی خصوصی شاغل  و حق

و بازنشستگان فرھنگی و حتا حقوق و منافع 
آموزان را تقويت کند و منافع و مطالبات  دانش

اکنون .  مشترک اين مجموعه را در ھم ادغام کند
در ھفته معلم، درصدد است با تلفيقی از 
مبارزات، از روشنگری گرفته تا اعتصابی کوتاه 

ھا، آنان را حول  مدت  و تجمع در خيابان
سياسی خود بسيج کند و   –ھای صنفی  خواسته

را "  ی فرھنگيان طلبی ساليان نشنيده صدای حق"
ی  جدا از گستره.  در جامعه طنين اندازد

گويی اين طيف عظيم به فراخوان شورای  پاسخ
ھای صنفی، اين اقدام را بايد گام  ھماھنگی تشکل

بزرگ ديگری در راستای تعميق مبارزات 
گامی که .  شان دانست فرھنگيان و تحقق مطالبات

در صورت استمرار و پيوند عملی با مبارزات 
کارگران و در مقعطی خاص با اعتصابی 

ای ثمربخش بدل خواھد  سراسری به مبارزه
اما تا به ھمين جا، برای برخی از .  گرديد
ھای ديگر اجتماعی در پيگيری  گروه

ھای ارزشمندی به ھمراه  شان درس مطالبات
 .دارد

 
 

 :زيرنويس
 ساله ٢٩ابوالحسن خانعلی، معلم *  
 ١٢بود که در روز  زبان عربی و فلسفه دروس

 در تجمع صنفی ١٣۴٠ارديبھشت سال 
با گلوله  ميدان بھارستان آميز معلمان در اعتراض

پس از .  ک0نتری بھارستان کشته شد اسلحه رئيس
اين حادثه رئيس ک0نتری برکنار و مورد 

شريف  بازخواست قرار گرفت،
محمدرضا  وقت استعفاء کرد، وزير نخست امامی
را  علی امينی استعفای او را پذيرفت و پھلوی

او قول مساعد به .  مأمور تشکيل کابينه جديد کرد
افزايش حقوق معلمان داد و سرانجام پس از 

 »برابر شدن حقوق معلمين با حقوق مھندسين«
از آن .  تحصن يازده روزه معلمان پايان گرفت

 .پس، اين روز، روز معلم نام گرفت
 
 
 
 



 ۵ ٧٧١ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٠     ۵

١از صفحه   

 جمھوری اسHمی و معضل حجاب اجباری زنان در جامعه

گردش اين فيلم در شبکه ھای اجتماعی، موجی 
از اعتراضات و واکنش ھای مردمی را 

يک روز پس از پخش اين فيلم، پليس .  برانگيخت
ايران اصالت ويدئوی کتک خوردن زن جوان را 

خشونت رفتاری، زشتی و پلشتی اقدام .  تاييد کرد
ماموران، خصوصا مامور زن گشت ارشاد در 

، آن چنان "بدحجاب"مواجھه با چند زن جواِن 
برجسته و آشکار بود که ع0وه بر اعتراضات 
گسترده اجتماعی، واکنش ھای متفاوت و 
متضادی را در درون ھيات حاکمه نيز 

 . برانگيخت
طيبه سياوشی، يکی از نمايندگان مجلس ارتجاع، 
به نقل از نيروی انتظامی از تعليق يا به تعبير او 

. مامور زن گشت ارشاد خبر داد" انتظار خدمت"
مامور زنی که در تعرض، ھتاکی و ضرب و 
شتم آن زن جوان در ماجرای اتفاق افتاده، 

ماجرا اما، به اينجا .  بيشترين نقش را داشت
مامور "  انتظار خدمت"انتشار خبر .  خاتمه نيافت

گشت ارشاد در رسانه ھای رسمی کشور، به 
سان آبی که در خوابگه مورچگان ريخته باشند، 
با واکنش منفی مسئو@ن و نھادھای سرکوبگر 

دستگاه قضايی، .  جمھوری اس0می مواجه شد
مسئو@ن سپاه، رئيس نيروی انتظامی، امامان 
جمعه و ديگر ارگان ھای سرکوبگر نظام 
اس0می، يکی پس از ديگری تمام قد به نفع 
اقدامات ماموران گشت ارشاد موضع گيری 
کردند و نشان دادند که ھيات حاکمه ايران 
ھمچنان بر ادامه اعمال سياست سرکوب و به 
طور اخص سرکوب زنان در جامعه مصمم 

 . است
صادق @ريجانی، رئيس قوه قضاييه با اع0م 

در "نارضايتی از کوتاه آمدن نسبت به کسانی که 
می کنند، "  مقابل نيروی انتظامی گردنکشی

با توجه به برخی حواشی اخير، بايد تاکيد : "گفت
کنم که نيروی انتظامی به عنوان بازوی امنيتی 
کشور موظف است اقتدار خود را در ھر حال 
حفظ کند و من از برخی عقب نشينی ھا تعجب 

احمد جنتی دبير شورای نگھبان، با ".  می کنم
اظھار نگرانی از نابسامانی در مورد حجاب 

بايد از ماموران نيروی انتظامی در :  زنان گفت
احمد علم .  زمينه برخورد با منکرات حمايت کنيم

الھدی نيز در نماز جمعه مشھد گفت، به دنبال 
يکباره ھمه دستگاه "خطای يک مامور پليس، 

ھای کشور راه می افتند تا بعد از اين کسی با بی 
 ".حجابی برخورد نکند

پخش اين ويدئو در شبکه ھای مجازی و بازتاب 
اعتراضی کاربران اجتماعی نسبت به اقدامات 
سرکوبگرانه ماموران گشت ارشاد، آنچنان وسيع 
و تاثيرگذار بود که فرمانده نيروی انتظامی و 
خبرگزاری فارس با وارونه جلوه دادن حقيقت 
اين ويدئو، سعی کرده اند تا حد ممکن آب رفته 
را به جوی باز گردانند و نگذارند بيش از اين 

 . آبروی نداشته نظام بر باد رود
حسين اشتری، فرمانده نيروی انتظامی، در ديدار 
با نمايندگان کميسيون امنيت مجلس ضمن 

خانمی که : "خواندن اين واقعه گفت"   سناريوی"
ھنجار شکنی کرده و عليرغم تذکرات داده شده 
به صورت مامور چنگ زده است، اما در نھايت 

فيلمی پخش شده است که موضوع را طور 
خبر گزاری فارس ".  ديگری نشان می دھد

نيز طی گزارشی )  وابسته به سپاه پاسداران(
 فروردين ٢٠ضمن تاييد اينکه اين واقعه در روز 

در يکی از پارک ھای تھران رخ داده است، ادعا 
" برنامه ريزی شده"  کرده که اين اتفاق از پيش 

 .بوده است" تصنعی"و 
ھمه اين شرايط، نشان می دھد که اوضاع برای 
سرکوبگران جمھوری اس0می تا چه اندازه 

اگرچه جريان حاکم، ھمچنان .  دشوار شده است
بر سياست سرکوب و اعمال فشار بر جامعه پای 
می فشارد، اما، پيشبرد اين سياست، آنھم در 
وضعيت کنونی برای طبقه حاکم چندان سھل و 

جمھوری اس0می .  آسان و بدون ھزينه نيست
تورمی مزمن و   -اکنون، با يک اقتصاد رکود
بحران ھای سياسی .  غير قابل ع0ج مواجه است

و اجتماعی رژيم ھر روز عميق تر می شوند، 
سياست خارجی نظام با بن بست مواجه است، 
نظام عم0 در معرض چند پاره گی، اضمح0ل و 

ترديدی نيست که .  فروپاشی درونی قرار دارد
ھمين شکاف و چند پارگی درونی نظام، @اقل در 

تری برای تشديد  اين مرحله می تواند ميدان وسيع
حال در کنار اين .  اعتراضات زنان فراھم سازد

مجموعه شرايط درونی جمھوری اس0می، 
اوضاع سياسی و اجتماعی حاکم بر جامعه نيز 
مزيد بر علت ھستند، تا جمھوری اس0می ديگر 
نتواند ھمانند گذشته توده ھا را سرکوب و آنان را 

گسترش .  بار ديگر به سکوت و رخوت بکشاند
فقر و ف0کت در تمامی ابعاد جامعه، وجود بيش 
از ده ميليون بيکار در کشور از جمله بيکاری 

 درصد از فارغ التحصي0ن دانشگاھی، ۴٢
گسترش شبکه ھای اجتماعی، اط0ع رسانی 
سريع و به موقع و مھمتر از ھمه با@ رفتن 
روحيه مبارزاتی توده ھای کارگر و زحمتکش 
بويژه جوانان و زنان که بعد از خيزش انق0بی 
ديماه گذشته عموما شکل تعرضی به خود گرفته 
است، ھمه و ھمه مجموعه عواملی ھستند که راه 
سرکوب بيشتر زنان را بر سرکوبگران جمھوری 

در واقع، اط0ع رسانی به موقع .  اس0می بسته اند
و مقاومت توده ھا در مقابل تعرضات نيروھای 
پليس و عوامل گشت ارشاد، ھزينه ھای سرکوب 
را برای ھيات حاکمه ايران با@ برده است و آنان 
ديگر به شيوه ھای گذشته نمی توانند به آسانی 

 .توده ھا و زنان را مرعوب خود سازند
در چنين وضعيتی، تاکيد چند باره دستگاه قضايی 
و ديگر مسئو@ن انتظامی جمھوری اس0می در 
امر پيشبرد سرکوب، خصوصا اعمال فشار بر 
زنان جامعه برای رعايت حجاب اجباری، بيش 
از آنکه نشانی از اقتدار و قدرت آنان باشد، 
بيانگر ترس و واھمه طبقه حاکم از گسترش پديده 

پديده ای که .  کشف حجاب در جامعه است
ھمزمان با خيزش سلحشورانه جوانان و توده 

، در قامت بلند ٩۶ھای سرکوب شده در ديماه 
شکل گرفت و اکنون در " دختران خيابان انق0ب"

معابر و خيابان ھا به صورت کشف حجاب فردی 
پديده ای که .  و بعضا گروھی کليد خورده است

پيامد اينگونه تعرضات خيابانی نيروھای انتظامی 
و گشت ارشاد به دختران و زنان جوان، آنھم در 

جامعه ای فقر زده، ملتھب و بحرانی می تواند 
بستر ساز شروع شورش ھای ناگھانی و حتا قيام 

 . در شھرھای بزرگ باشد
بيان اين وضعيت نابسامان جمھوری اس0می و 
نگرانی از قيام توده ھا، به روشن ترين شکل 
ممکن در ديدار جوادی آملی با ربيعی، وزير کار 

جوادی آملی، .  جمھوری اس0می مطرح شده است
که يکی از پايه گذاران ايدئولوژيک نظام است، 
: در ديدار جمعه گذشته خود با ربيعی گفت

کشوری که اين ھمه منابع و آب و خاک دارد، "
اگر با وجود .  چرا بايد اينھمه گرسنه داشته باشد

اين مشک0ت ملت قيام کند، ھمه ما را به دريا 
 ".  خواھد ريخت

از اين واضح تر ھم آيا می توان نگرانی و 
وحشت حاکم بر جمھوری اس0می را در 
وضعيت کنونی توضيح داد؟ وضعيتی که ھيات 
حاکمه ايران و ھمه جيره خواران ريز و درشت 
آن، به شدت نگران بقاء وسرنوشت محتوم خود 
در ھنگامه وقوع شورش ھای آتی و قيام توده 

در وضعيت کنونی، که .  ھای مردم ايران ھستند
وحشت سراپای طبقه حاکم را فرا گرفته است، 
جمھوری اس0می نه می تواند صرفا با اتکاء به 
شيوه ھای گذشته، از جمله سرکوب عريان زنان، 
آنان را به رعايت حجاب اجباری مورد دلخواه 
خود وادارد، و نه می تواند با يک دستورالعمل 
علنی، نيروھای گشت ارشاد را از خيابان ھا 

 . جمع کنند
لذا، در شرايطی که يک بحران انق0بی بر جامعه 
حاکم است و توده ھای سرکوب شده، به 
خصوص دختران و زنان جوان در مواجھه با 
تعرضات پليس و نيروھای انتظامی، عموما 
واکنشی تھاجمی و عصيانزده از خود بروز می 
دھند، محتمل ترين راه برای سرکوبگران 
جمھوری اس0می اين است که جھت ممانعت از 
پرداخت ھزينه ھای بيشتر در امر پيشبرد حجاب 
اس0می و مھمتر از آن، برای جلوگيری از فراھم 
شدن بسترھای زود ھنگام شورش ھای خيابانی، 
نه به شکل آشکار و بيان يک موضع علنی، بلکه 
در سکوتی اع0م نشده، نسبت به معضل حجاب 
اجباری زنان و پديده کشف حجاب در جامعه، 

چرا که به گفته خمينی، .  عم0 بی تفاوت شوند
مصلحت نظام و بقاء آن از علو واجبات است و 
اگر در شرايط معينی @زم باشد برای حفظ نظام 

 .می توان از نماز و روزه ھم گذشت
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٧درصفحه   

سخنرانی و شعرخوانی رفيق سعيد سلطانپور 
کنندگان قرارگرفت و  مورد استقبال شديد شرکت

ھای شعر  ترين و پُرشورترين شب يکی از شلوغ
 .گوته بود

 و حمله ۶٠ھای تابستان  با آغاز سرکوب و اعدام
به دفتر کانون در خيابان مشتاق در تيرماه آن 

در .  ھای کانون بار ديگر تعطيل شد سال، فعاليت
ھمان ابتدا سعيد سلطانپور از دبيران کانون 
نويسندگان ايران به دست ج0دان رژيم به 

بسياری ديگر از .  ھای اعدام سپرده شد جوخه
اعضای کانون دستگير شدند و بسياری به خارج 

کانون نويسندگان "از کشور پناه بردند که بعدتر 
حسين .  را سازمان دادند"  ايران در تبعيد

يکی ديگر از اعضای کانون )  اقدامی(صدرايی 
 اعدام ١٣۶٧نويسندگان بود که در تابستان سال 

محمد مختاری از ديگر اعضای کانون .  شد
 چندين سال را در ۶٠ی  نويسندگان نيز در دھه

ی دوم کانون نويسندگان  دوره.  زندان سپری کرد
ھای  به دليل فضای سياسی حاکم در طول سال

ھای  ای متفاوت با دوره ، دوره۶٠ تا خرداد ۵۶
ھای کانون از  ای که ھم فعاليت دوره.  پيشين است

جھات گوناگون گسترش يافت و ھم تعداد اعضای 
ھا متاثر از برآمد مبارزات  ی اين آن، و ھمه

بويژه قيام .  ھا و توازن قوای سياسی بود توده
 بھمن که سرنگونی رژيم سلطنتی و ٢٢مسلحانه 

 .ديکتاتوری شاه را بدنبال داشت
که با "  ايم ما نويسنده"دوره سوم کانون با بيانيه 

 منتشر شد، ٧٣ نويسنده در سال ١٣۴امضای 
اگرچه پيش از انتشار بيانيه، .  گردد مشخص می

ھا برای آغاز کار کانون با تشکيل جلسات  فعاليت
 نفر ۶٠ای با امضای  متعدد و حتا صدور بيانيه

" سعيدی سيرجانی"در محکوميت دستگيری 
" ايم ما نويسنده"در واقع بيانيه .  آغاز شده بود
ی گروھی از  ھای چند ساله حاصل ت0ش
 نيز نخستين ٧٨در آذرماه سال .  نويسندگان بود

 نويسنده ١٢٠مجمع عمومی کانون با حضور 
 ٧۵پيش از اين در شھريور سال .  برگزار شد

ھا و  منشور پيشنھادی کانون با الھام از فعاليت
گيری  ھای پيشين کانون و نيز بھره ھای دوره بيانيه

 .انتشار يافته بود" ايم ما نويسنده"از بيانيه 
"آمده بود"  ايم ما نويسنده"در بيانيه  ما : 

ايم، يعنی احساس، تخيل، انديشه و تحقيق  نويسنده
نويسيم و منتشر  خود را به اشکال مختلف می

حق طبيعی و اجتماعی و مدنی ماست که .  کنيم می
اعم از شعر يا داستان، نمايشنامه يا   –مان  نوشته

فيلمنامه، تحقيق يا نقد، و نيز ترجمٔه آثار ديگر 
آزادانه و بی ھيچ مانعی به   –نويسندگان جھان 

ايجاد مانع در راه نشر اين .  دست مخاطبان برسد
کس يا  ای، در ص0حيت ھيچ آثار، به ھر بھانه

اگرچه پس از نشر راه قضاوت و .  نھادی نيست
 .است نقد آزادانه دربارٔه آنھا بر ھمگان گشوده 

ھنگامی که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از 
رود، ناچاريم  توان و امکان فردی ما فراتر می

صنفی با آن روبرو شويم،   -صورت جمعی  به
يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و نشر و 

 ".جمعی بکوشيم مبارزه با سانسور، به شکل دسته
 ٢١ی ناکام وزارت اط0عات برای قتل  توطئه

ھا در  نويسنده با به دره انداختن اتوبوس حامل آن

ی حيران در  جريان سفر به ارمنستان در گردنه
، ٧۵، قتل غفار حسينی در آبان ٧۵مرداد 

دستگيری و بازجويی از اعضای فعال کانون به 
ھای گوناگون و با@خره قتل  ھا و بھانه مناسبت

محمد مختاری و محمد جعفر پوينده توسط عوامل 
، از جمله ٧٧وزارت اط0عات در آذر 

ست که کانون نويسندگان ايران در  ھايی ھزينه
 .ت0ش برای فعاليت مجدد پرداخت

آخرين منشور کانون نويسندگان نيز در آذرماه 
:  در اين منشور آمده است.   منتشر شد٧٨سال 

ھای  ی عرصه آزادی انديشه و بيان و نشر در ھمه
حيات فردی و اجتماعی بی ھيچ حصر و استثنا 

اين حق در انحصار ھيچ فرد، .  حِق ھمگان است
توان از  گروه يا نھادی نيست و ھيچ کس را نمی

 .آن محروم کرد
کانون نويسندگان ايران با ھر گونه سانسور 
انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحای 

ست که به صورت رسمی يا  ھايی ا ی شيوه ھمه
غيررسمی، مانع نشرو چاپ آرا و آثار 

 ".شوند می
در طول حيات کانون نويسندگان، تعدادی از 

چون احمد  ترين نويسندگان ايران ھم برجسته
شاملو، غ0محسين ساعدی، سعيد سلطانپور و 

اشرف درويشيان از اعضای آن بودند و در  علی
ھا پيمود نقشی  مسيری که کانون در طی اين سال

 .مھم ايفا کردند
 –ھای اخير نيز کانون نويسندگان ايران  در سال

که ريشه در   –براساس سنت ھميشگی کانون 
ی آن در دفاع از  ماھيت وجودی کانون و رابطه

قيد و شرط انديشه و بيان دارد با انتشار  آزادی بی
گيری در  ھای متعدد به موضع ھا و بيانيه اط0عيه

رابطه با مسائل گوناگون پرداخته و در حد توان 
و امکانات خود ت0ش کرد تا در جامعه حضوری 

 .فعال داشته و نقش ايفا کند
کانون در بيانيه خود به مناسبت روز جھانی 

بی اعتنايی : "  نويسد  می٩۶کارگر در ارديبھشت 
ی کارگر، پاک  ھای طبقه و سرکوب ِ خواست

ما به عنوان .  کردن ِ صورت مساله است
ھای  ی انديشه و قلم، از خواست کارگران عرصه

برحّق کارگران حول محورھای افزايش دستمزد 
برابر با استانداردھای زندگی انسانی، آزادی ِ 

ھای مستقل و نيز از آزادی کوشندگان و  تشکل
". کنيم رھبران زندانی کارگران پشتيبانی می

ای   اط0عيه٩۶چنين در پنجم دی ماه  کانون ھم
در حمايت از رضا شھابی کارگر زندانی منتشر 

"کرد که در بخشی از آن آمده بود کانون : 
نويسندگان ايران اقدام ماموران امنيتی و انتظامی 
در يورش سرکوبگرانه به تجمع اعتراضی 

کند و خواھان  را محکوم می)  برای رضا شھابی(
آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شھابی و 

 ".ديگر زندانيان صنفی، سياسی و عقيدتی است
ماه نيز  ای دی در حمايت از اعتراضات توده

کانون نويسندگان ايران شجاعانه به دفاع از 
ی خود با  معترضان برخاست و در اط0عيه

" دست سرکوبگران از جان مردم کوتاه"عنوان 
"  ماه نوشت  دی١٢به تاريخ  کانون نويسندگان : 

ايران که طی نيم قرن فعاليت خود ھمواره مدافع 
حقوق اساسی مردم از جمله حق آزادی بيان و 

ھيچ حصر واستثنا بوده است، ھر گونه  انديشه بی
دفاع،  اقدام سرکوبگرانه و تھديد و کشتار مردم بی

ھای اعتراضی  و ھر برخورد ضد انسانی با تجمع
ی  دارد بيان آزادانه کند و اع0م می را محکوم می

مسائل و مشک0ت اقتصادی، اجتماعی و سياسی و 
 ".ھر درجه مخالفت با آنھا حق مردم است

به مناسبت روز جھانی زن نيز کانون نويسندگان 
: ای ضمن تبريک اين روز نوشت با انتشار بيانيه

ی  خواھانه کانون نويسندگان ايران جنبش آزادی"
کند، چرا  نھد و از آن حمايت می زنان را ارج می

ای آزادی  که باور دارد معيار آزادی ھر جامعه
کانون در فضای .  زنان در آن جامعه است

طلبانه و سانسورشکن زنان آزاده، به استقبال  حق
رود و اين روز جھانی را گرامی   مارس می٨

آور دنيايی آزاد و عاری از  دارد روزی که پيام می
در سوم اسفند نيز کانون ".  ستم و تبعيض است

ای به مناسبت روز جھانی زبان  نويسندگان بيانيه
: مادری منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود

کانون نويسندگان ايران در اصل سوم منشور "
خود تنوع زبانی و رشد و شکوفايی آن را از 
ارکان اعت0ی فرھنگی و پيوند و تفاھم مردم 

ی  ايران دانسته و با تبعيض و حذف در عرصه
ھای  ی زبان چاپ و نشر و پخش آثار به ھمه

 ".موجود مخالفت کرده است
مواضع کانون در دفاع از آزادی بيان و انديشه و 
مخالفت با سانسور و سرکوب در حالی در تمام 

ھا تداوم يافت که ھمواره از بيرون و گاه  اين سال
ھايی جريان داشته و  از درون فشارھا و ت0ش

تفاوت  دارد که از کانون نويسندگان، تشکلی بی
نسبت به مسائل جامعه ساخته و بدين ترتيب کانون 

 .اثر تبديل سازد را به تشکلی خنثا و بی
که توسط   ماه قبل از اين۴محمد جعفر پوينده 

ماموران وزارت اط0عات به قتل برسد، در 
"گويد ای در اين رابطه می مصاحبه کانون : 

نويسندگان ايران از روز اول فعاليت خودش تا 
ای که ادامه دھندگان راه آن منتشر  آخرين بيانيه

شود که  کردند، ويژگی مھمی در کارش ديده می
اگر آن را ناديده بگيريم در تعاريف سنتی و رايج 
و ک0سيکی که از اتحاديه و صنف و جنبش 

واقعيت .  شويم اجتماعی داريم دچار اشکال می
قضيه اين بوده است که کانون از روز اول فعاليت 
تا به حال با الگوی فرھنگی مسلط بر جامعه که 

خواسته با محدود کردن آزادی بيان  در حقيقت می
و تحميل سانسور، ادبيات و فرھنگ را زير 

نه به دليل سياسی   –ی حکومت در بياورد  سيطره
 –بلکه درست به دليل الزامات آفرينش فرھنگی 

آفرينش فرھنگی ھيچ .  مخالف بوده است
ی  خواست صنفی اوليه...  دارد قيدوشرطی برنمی

کانون نويسندگان ايران تحکيم آزادی بيان و رفع 
ترين و حادترين  سياسی.  ھر گونه سانسور است

يعنی .  ای ھمين مساله است ی ھر جامعه مساله
ھای دمکراتيک، در  آزادی بيان در راس آزادی

راستش تا ...  ھای سياسی قرار دارد راس آزادی
موقعی که طبقات و دولت وجود داشته باشد 

مدار و اخت0ف بين  اخت0ف بين ھنرمند و سياست
ھنر و حکومت که ذاتا با ھم ناھمخوان ھستند 

(وجود دارد و اين دعوا ھميشه ھست فرھنگ " 
 ).٧٧ مرداد ٣۶ و ٣۵توسعه شماره 

اين دعوا و تفاوت نگرش البته در ميان نويسندگان 
نگرشی که محمد .  و ھنرمندان نيز وجود دارد

گويد، نگرشی که  جعفر پوينده از آن سخن می
وبيش پيروی  ھا از آن کم کانون در تمام اين سال

 پنجاه سالگی کانون نويسندگان ايران
 سنگر دفاع از آزادی انديشه و بيان



 ٧ ٧٧١ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٠     ٧

٣از صفحه   

دست در دست و بازو در بازوی 
ھم نھيم ، به اعتراض عليه نظم 

 موجود برخيزيم

۶از صفحه   

کارگری و فعالين سنديکايی و اجتماعی کماکان 
صدھا .  شوند بازداشت و زندانی و شکنجه می

کارگر پيشرو و فعال اعتصاب در سرتاسر 
کشور ازجمله فعا@ن سنديکای کارگران نيشکر 

تپه و اعضای سنديکای کارگران شرکت  ھفت
واحد، در حال حاضر نيز در معرض ارعاب و 

اين رژيم .  پيگرد دستگاه قضايی و امنيتی ھستند
اش، از  بنا به ماھيت طبقاتی و خصلت مذھبی

ھای  اساس ضد آزادی و مخالف آزادی
 .ست سياسی

بنابر اين مانع اصلی بر سر راه تحقق شعارھا و 
داری و فوق  ھای کارگری، رژيم سرمايه خواست

ارتجاعی جمھوری اس0می است که مورد نفرت 
ھای زحمتکش و در  و انزجار عميق عموم توده
ماه  ای دی خيزش توده.  راس آن طبقه کارگر است

، نخستين زنگ پرطنين نابودی رژيم در حال ٩۶
ماه،  با خيزش دی.  احتضار را به صدا درآورد

خواست کار و نان و آزادی سراسری شد و با 
ای، مرگ بر  شعارھايی چون مرگ بر خامنه

جمھوری اس0می که زمين زير پای 
گران را به لرزه افکند، مرحله جديدی  حکومت

در اعت0ی جنبش انق0بی کارگران و زحمتکشان 
 .آغاز گشته که کماکان ادامه دارد

ھا  ھای اخير، ميليون افزون بر اين، طی سال
ھا  کارگر شاغل، عموم کارگران بازنشسته و ده

ھزار کارگر بيکار و اخراجی، در ابعادی 
ويژه در شکل  گسترده و اشکال مختلف، به

تجمعات و تظاھرات خيابانی دست به اعتراض 
ای و  طبقه کارگر که پيشتاز مبارزات توده.  اند زده

اعتراضات خيابانی و يگانه طبقه تا به آخر 
که مبارزه  ست، راه ديگری ندارد جز آن انق0بی

. عليه رژيم و تمام نظم موجود را تشديد کند
اعتصابات وتجمعات اعتراضی مکرر و پرشمار 
کارگران، افزايش اشکال راديکال و تعرضی 

ھای  گيری ھای سياسی و جھت مبارزه با خواست
ھا و  ضد دولتی، نشان داده است که سطح خواست

ھا و مبارزات  مبارزه طبقه کارگر از حد خواست
صرفا اقتصادی و صنفی بسی فراتر رفته و تا 
مبارزه مستقيم عليه نظم موجود و عليه ھرگونه 

 .ظلم و ستم و استثمار امتداد يافته است
تنھا با براندازی جمھوری اس0می، نابودی نظم 

ست که  موجود و استقرار حکومت شورايی
ترين و  ھای طبقه کارگر در وسيع خواست

اول ماه مه .  ترين شکل آن محقق خواھد شد کامل
ھای مستقل  با شعار کار و نان و آزادی و با پرچم

ھا و  ھا، ميادين، جاده کارگری راھی خيابان
ھا شويم، مبارزه عليه ارتجاع حاکم را  گذرگاه

تشديد کنيم و فرياد اعتراض عليه نظم موجود را 
 .رساتر سازيم

در اول ماه مه که روز جھانی کارگر است، بار 
ديگر ھمپای کارگران در سرتاسر جھان ، 

ھای سرخ کارگری را به نشانه پيکار  پرچم
ناپذير کار عليه سرمايه و اراده  مشترک و آشتی

داری  واحد پرولتاريای جھان برای انھدام سرمايه
 .و استقرار سوسياليسم به اھتزاز درآوريم

زنده باد ھمبستگی بين المللی 
 با شعار کارگران

 کار نان آزادی
 اول ماه مه را گرامی ميداريم

 
 کارگران مبارز

امروز طبقه گارگر ايران در شرايطی اول ماه مه 
را برگزار و ھمبستگی خود را با کارگران جھان 
اع0م ميکند که تحت يوغ رژيمی بس ارتجاعی، 
در معرض شديدترين و بيرحمانه ترين استثمار و 
. فشارھای اقتصادی و سياسی قرار گرفته است

رژيم سرمايه داری جمھوری اس0می  بيشترين 
 .فشار را بر گرده اين طبقه وارد آورده است

توقف فعاليتھای اقتصادی و تعطيلی کارخانه ھا ، 
ميليونھا کارگر را از تامين حداقل معشيت 

صاحبان سرمايه گروه گروه .  محروم نموده است
کارگران را به بيرون از کارخانه پرتاب می کنند 
و ھرروز بر تعداد ميليونی بيکاران افزوده 

ھرکارگر پيشرو و فعال جنبش .  ميشود 
اعتراضی کارگران به خاطر مطالبات صنفی و 
سياسی بر حق خود  و دفاع ازحقوق کارگران 

 . سرکوب و بازداشت و زندانی ميشود
اما اين اقدامات سرکوب گرانه، تأثيری براراده 

به رغم .  کارگران به ادامه مبارزه نداشته است
احضارھا، بازداشت ھا و محاکمات پی درپی 
فعا@ن اعتصاب وکارگران پيشرو، کارگران 
دراشکال مختلفی ازاعتراض مانند اعتصاب و 

ما .  تجمع وراه پيمائی به مبارزه ادامه داده اند
کارگران با صدايی رسا و عزمی راسخ با شعار 
کار نان آزادی تا استقرار حکومت شورايی به 
مبارزه خود عليه حکومت سرمايه داران ادامه 

 .خواھيم داد
 رفقای کارگر 

اکنون که ناقوس انق0ب به صدا در آمده ، بذر 
آگاھی در ميان کارگران به ُگل نشسته و اشتياق 
کارگران آگاه و مبارز به سوی تشکلھای 
کارگری مشاھده ميشود وظيفه کارگران آگاه و 

ست که بر فعاليت   ھسته ھای  سرخ کارگری 
کارگران اگاه .  ھای سازمان گرانه خود بيافزايند

و پيشرو، کميته ھای مخفی اعتصاب را حتی به 
صورت محدود درھرکارگاه و کارخانه و 
درواحدھای بزرگ و استراتژيک ايجاد کنند و 
اعتصابات کارگری دراين واحدھا راسازمان 

 .دھند 
 رفقای کارگر 

 -)  اقليت(ما فعالين وھواداران سازمان فدائيان
داخل کشور، ضمن گرامی داشت اول ماه مه ، 
اين روز فرخنده را به تمامی کارگران و سازمان 

تبريک گفته و بار ديگر تجديد )  اقليت(فداييان 
عھد ميکنيم که تا سرنگونی رژيم جمھوری 
اس0می ايران و نابودی نظام سرمايه داری ، زير 
پرچم سرخ کارگران به مبارزه خود ادامه خواھيم 

 . داد
 زنده باد اول ماه مه

 سرنگون باد رژيم جمھوری اسHمی
 برقرار باد حکومت شورايی

 زنده باد آزادی 
 زنده باد سوسياليسم

 نابود باد نظام سرمايه داری
 )اقليت(فعالين وھواداران سازمان فدائيان

 ٩٧ارديبھشت سال 

کرده، ريشه در اين دارد که برخ0ف کسانی که 
تفاوت نسبت به جامعه را تقديس  ھنر خنثا و بی

کرده و ھرگونه واکنش ھنرمند و نويسنده به 
وضعيت اسفبار جامعه را سياسی کاری قلمداد 

کنند، ھنرمند و نويسنده را اتمی جدا از جامعه  می
توانم  من نمی"داند و به قول سيمين بھبھانی  نمی

. بپذيرم که نويسنده ھيچ مشی سياسی نداشته باشد
حتا عدم دخالت در سياست کلی مملکت ھم 

ای که  نويسنده.  ست خودش يک نوع بينش سياسی
توانيم  کند نمی طرفی اع0م می مشی خودش را بی

. غيرممکن است.  بگوييم که ھيچ سياستی ندارد
حتا آن کسی ھم که راجع به مسائل خيلی عادی 

ھای خيلی  اجتماع، راجع به طبيعت، قصه
نويسد، او ھم به نحوی در  کننده می سرگرم

نويسد  نويسنده چيزی را می.  سياست درگير است
که با روح مردم، با سرشت مردم، با زندگی 
مردم به نحوی سروکار دارد، بنابر اين ھميشه 

 ).منبع با@" (سياستی دارد
ای  محمد مختاری به عنوان شاعر و نويسنده

ای با عنوان  مدافع فرودستان جامعه، در مقاله
: نويسد در ھمين رابطه می"  نيما و شعر امروز"
آدميزاد که خيک ماست نيست انگشت بزنی "

رّد انگشتان ب0 در آدم .  توش رّد انگشت ھم بيايد
. ماند ھای جامعه می ی آدم در درون ھمه.  ماند می

شعر اگر .  ماند درون ھنرمند و شاعرش ھم می
نتواند زبان، شکل و ساخت و وزن و تصوير 
متناسب با اين رّد انگشتان ب0 را در درون انسان 

 ".کشف کند و در بياورد، پس چه کاره است؟
ھمين مساله را علی اشرف درويشيان نويسنده 

ی او  نامدار کارگران و زحمتکشان که دل نوشته
زيباترين نوشته در "  ھا ھنوز جوانند آن"با نام 

ی زندانيان سياسی  پاسداشت ياد و خاطره
ای با   است، در مقاله۶٧جانفشانده در تابستان 

ای بر ادبيات داستانی پس از  مقدمه"عنوان 
: دھد گونه توضيح می با زبان خود اين"  انق0ب

ھای لطيف و تُرد  ای که در آن استخوان جامعه"
فرسا، در برابر  کودکان در زير بارھای طاقت

ھا و در کنار دارھای سر به سقف  آتش کوره
ی زنان و  شوند و ناله ھا ُخرد می ی قالی کشيده

يک .  رسد مردان ستمکش به گوش کسی نمی
عدالتی و  تواند فارغ از بی ھنرمند حساس نمی

ای  عدالتی بی.  سرکوب سياسی دوران خود باشد
آيد  داری پديد می ی سرمايه رحمی فزاينده که از بی

کرد برخی  ای که حاصل عمل و سرکوب سياسی
گونه که درد  به ھمان...  ھای خودکامه است دولت

و رنج ھاملت بدون کمک گرفتن از زبان قابل 
تصور نيست، رنج و عذاب نويسنده نيز بايد با 
کلمات بيان شود تا عمق و سرشاری @زم را 

بدون وساطت زبان کشف معانی و .  کسب کند
در .  رسيدن به اعماق زندگی مردم ممکن نيست

ای که کلمات در اسارت باشند، زبان نقش  جامعه
 ".دھد تکاملی و سازندگی خود را از دست می

داشت پنجاھمين سالگرد تاسيس کانون  با گرامی
نويسندگان ايران، سنگر دفاع از آزادی بيان و 

ی تمامی نويسندگان و  انديشه و ياد و خاطره
ھنرمندانی که در دفاع از آزادی بيان و انديشه 
جان خود را نثار کردند و زبان گويای کارگران 

 . و زحمتکشان جامعه بودند
 
 
 
 
 

 پنجاه سالگی کانون نويسندگان ايران
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 ٧٧١ شماره  ٩٧ ارديبھشت ١٠     ٨

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسHمی 

۶درصفحه   

 شرکت در کنگره جھانی شعرا و ١٣۴۶
نويسندگان را تحريم و تشکيل اين کنگره را که 
ھدفی جز تقديس رژيم سلطنتی با حضور 
نويسندگان مزدبگير دربار نداشت، محکوم کرده 

 .بودند
قيد و  فعاليت کانون نويسندگان که از آزادی بی

کرد، از ھمان آغاز  شرط انديشه و بيان دفاع می
با مخالفت و ايجاد موانع متعدد از سوی رژيم 
سلطنتی روبرو شد و پس از دو سال با دستگيری 
و زندانی شدن تعدادی از اعضای کانون و 

اش در  ھای القلم شدن تعدادی ديگر، فعاليت ممنوع
 . متوقف شد١٣۴٩سال 

پيش از اين در اولين کنگره نويسندگان ايران که 
 به دعوت انجمن روابط ١٣٢۵ تيرماه سال ۴در 

فرھنگی ايران و شوروی و با حضور بيش از 
الشعرا   چون نيما يوشيج، ملک  نويسنده ھم١٠٠

بھار، بزرگ علوی، دھخدا و صادق ھدايت 
ای برای  ی تشکيل اتحاديه برگزار شده بود، ايده

نويسندگان و گويندگان ايران مطرح شده بود که 
 . ای منتھی نگرديد در عمل به نتيجه
ھای کانون نويسندگان ايران به  دوره دوم فعاليت

٨ 

ھای  نام]ه          ))))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 

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک

بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 
�ی از آدرس��ک��ه ي��ر ب��ظ��ورد ن��د م��ای  ک�ھ

 . 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 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط0ع  ع0قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    
)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   

وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   
)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   

 
 :اينترنت 

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ، ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای 
 .تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد 

 "ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١
www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 

https://tvshora.com/ 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط0ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط0ع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 برای ۵۵گردد که از اواخر سال  ھايی برمی ت0ش
فعاليت مجدد کانون توسط تعدادی از نويسندگان 

ی دوم اما  فعاليت واقعی کانون در دوره.  آغاز شد
با انتشار نامه سرگشاده خطاب به ھويدا 

 نويسنده را با ۴٠وزير وقت که امضای  نخست
پيوستن ديگر نويسندگان .  خود داشت، آغاز گرديد

 ١٣۵۶ی سال  به کانون باعث شد تا در ميانه
در .  تعداد اعضای کانون به حدود صد نفر برسد

 نيز مجمع عمومی کانون ۵٨ فروردين ٣١
نويسندگان اساسنامه کانون را تصويب و منتشر 

 .ساخت
يکی از تاثيرگذارترين و ماندگارترين کارھای 
کانون در اين دوره برگزاری مراسم شعرخوانی 

 بود که ١٣۵۶ مھرماه ٢٧ تا ١٨و سخنرانی از 
در اين .  معروف گرديد"  ھای شعر گوته شب"به 

مراسم که با ھمکاری انجمن روابط فرھنگی 
 ھزار نفر در ١٠ايران و آلمان برگزار شد حتا تا 

 نويسنده از ۶٠يک شب شرکت کردند و حدود 
جمله سعيد سلطانپور و غ0محسين ساعدی در 

. ھا سخنرانی کرده و شعر خواندند اين شب

 پنجاه سالگی کانون نويسندگان ايران
 سنگر دفاع از آزادی انديشه و بيان


