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 مھر مجلس ارتجاع شورای اس�می ١٧روز 

بھروز نعمتی .  يک جلسه غيرعلنی برگزار کرد
سخنگوی ھيئت رئيسه مجلس در توضيح نشست 
غيرعلنی مجلس گفت؛ در اين جلسه که با حضور 
محمد باقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و 
بودجه، محمد حجتی وزير جھاد کشاورزی، 
معاونان وزرای اقتصاد و صنعت و معدن و 
تجارت، رئيس سازمان تعزيرات و کارشناسانی 

ھای مجلس برگزار شد، ضمن  از مرکز پژوھش
بحث و گفتگو حول مسائل اقتصادی، در مورد 

پذير نيز  ھای حمايتی برای اقشار آسيب بسته
 .گيری شده است تصميم

در حال حاضر برای :  وی در ھمين رابطه گفت
پذير که درآمد   ميليون نفر از اقشار آسيب٢٠

 ميليون تومان دارند مانند برخی از ٣کمتر از 
کارمندان دولت، کارگران تحت پوشش تامين 
اجتماعی و شش نھاد حمايتی از جمله مددجويان 
کميته امداد، سازمان بھزيستی، ھ�ل احمر، ستاد 

ھای حمايتی در نظر  اجرايی فرمان امام، بسته
وی در ھمان حال که از قول .  گرفته شده است

داد که  وزير کشاورزی به مردم اطمينان می
کاXھای اساسی مورد نياز مردم در انبارھا و 
سيلوھا ذخيره شده است به نحوی که نه در کوتاه 
مدت، نه در ميان مدت و نه در بلند مدت جای 

گری  پايان دوران %به
 جنبش دانشجويی

 
زمان با آغاز سال  ھای متعدد، ھم بنا به گزارش

تحصيلی، دانشجويان بسياری احضار و بازجويی 
" موج"خبرگزاری دولتی ايرنا از .  اند شده

احضار دانشجويان گزارشی منتشر کرده و حتا 
ھای  اذعان کرده است که وضعيت فعاXن و تشکل

موج .  تر است ھا وخيم دانشجويی در شھرستان
جديدی که از اعتراضات دی ماه با دستگيری 

 دانشجو آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته ١۵٠
يکی از موارد اخير، دستگيری تعدادی از .  است

دانشجويان از جمله نجمه واحدی از دانشجويان 
دانشگاه ع�مه طباطبايی بوده است که به 

پس .  اعتراض مجدد دانشجويان منجر شده است
تعدادی از "  ھای پيشگيرانه بازداشت"از اين 

ھای سنگين و  دانشجويان محاکمه و به حبس
اند و  جريمه نقدی و حتا ش�ق محکوم شده
 .محاکمه تعدادی ديگر ھنوز در جريان است

در شھريور ماه نيز شورای صنفی دانشجويان از 
دار کردن دانشجويان مقطع  بازگشت طرح ستاره

کارشناسی ارشد و دکترا توسط وزارت علوم، 
چنين  ھم.  تحقيقات و فناوری اط�عات خبر داد

نماينده مديران مسئول نشريات دانشگاھی در 
شورای مرکزی ناظر بر نشريات وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری با ابراز نگرانی از روند 
توقيف نشريات دانشجويی گفت، در دو ماه اخير 

 مدارس ناامن و کودکان قربانی نظام حاکم
 
 ساله روستای ۶گذاری شده، دنيا ويسی دختر   مھر، روزی که در ايران روز جھانی کودک نام١۶

ای که قرار بود بخشی از  مدرسه  ی  پايه سست و بیی   ساله۴٠گرماش از توابع سنندج در زير آوار ديوار 
اگرچه دXيل ديگری نيز به عنوان دليل جان باختن دنيا .   جان خود را از دست داداش را بسازد، آينده

ست و آن امنيت مدارس و  ويسی از سوی برخی منابع اع�م شده، اما مساله اصلی در جای خود باقی
 .بازی جمھوری اس�می با جان کودکان است

 روز بعد از اين حادثه نيز ديوار مدرسه ابتدايی در روستای سيراب شھرستان رزن بر روی اميرحسين ۵
بار خوشبختانه با کمک اھالی اميرحسين نجات يافته و با    ساله مدرسه آوار شد که اين٨آموز  بخشی دانش

 .آمبوXنس به بيمارستان بعثت در شھر ھمدان منتقل شد
باختن دنيا ويسی دو اتفاق ديگر نيز افتاد که ارتباط مستقيمی با اين اصل دارد  زمان با اع�م خبر جان ھم

 .که برای جمھوری اس�می جان و ايمنی کودکان در مدارس ھيچ ارزشی ندارد
 سرنشين ھنگامی که ۴٠آموزان دختر دبيرستان روستای آXنق بستان آباد با   مھر اتوبوس حامل دانش١٨

بود در اثر ترکيدگی "  کاروان راھيان نور"راھی مناطق جنگی غرب کشور در پيرانشھر تحت عنوان  
و لغزندگی و خرابی )  ھای سنگين تبديل شده که گرانی آن به يکی از معض�ت بزرگ ماشين(Xستيک 
 ٣٠آموز جان خود را از دست دادند و   کيلومتری تبريز واژگون و سه نفر از جمله دو دانش۵جاده، در 

 .نفر ديگر مجروح شدند
  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩٣شماره    ٩٧ مھر ٢٣ –سال  چھلم 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 بيانيه کنفرانس استکھلم
 

يک آلترناتيو سوسياليستی 
 !ضروری و ممکن است

 
 

 پيام کنفرانس استکھلم 
 به طبقه کارگر ايران

 
 !نوبت ماست! کارگران

 مبارزه عليه اعدام،
 از مبارزه برای سرنگونی 

 جمھوری اسKمی 
 جدا نيست

 

روز جھانی مبارزه عليه )   مھر١٨( اکتبر ١٠
مجازات مرگ ھمواره يکی .  مجازات اعدام است

از  ابزارھای موثر طبقات فرادست برای کشتار 
. و سرکوب توده ھای فرودست جامعه بوده است
مجازاتی که از دوران پيدايش نظام ھای طبقاتی 
و سلطه استثمارگران بر جامعه به قانون سرکوب 

قانونی .  طبقات ستمگر عليه توده ھا تبديل شد
غير انسانی که در تلفيق با ابزارھای شکنجه 
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گونه نگرانی وجود ندارد، اع�م کرد؛ ارزش  ھيچ
.  ھزار تومان است٣٠٠ھای حمايتی  ريالی بسته
ھای حمايتی در شش ماھه دوم سال  اين بسته

جاری، به شکل کاXيی و در قالب کارت 
ھای رفاه در اختيار  منظور خريد از فروشگاه به

 .گيرد اين اقشار قرار می
ھای مکرر و تبليغات طوXنی و  بعد از وعده

ھای رسمی رژيم  ھای روزمره رسانه جنجال
ھای اقتصادی،  ھای حمايتی يا بسته پيرامون بسته

ھا که در خروجی نشست  سرانجام اين وعده
غيرعلنی مجلس بازتاب يافته اين است که 

 ھزار تومانی در دو نوبت، ٣٠٠ھای  بسته
 ھزار تومان در اختيار اقشار ۶٠٠مجموعا 
بسته حمايتی با آن .  شود پذير قرار داده می آسيب

 ھزار ۵٠ھمه تبليغ و جار و جنجال يعنی ماھانه 
 ٢٠ ھزار تومان دردی از آن ۵٠آيا اين !  تومان

کند؟  پذير را دوا می ميليون نفر از اقشار آسيب
العاده  گرچه اين رقم فوق.  ست پاسخ قطعا منفی

ناچيزی است که به ھيچ عنوان تناسبی با 
ھای مردم  ھا و کاھش قدرت خريد توده گرانی

ھا و  ندارد و حتا دو درصد افزايش قيمت
کند، اما  ھای سال جاری را نيز جبران نمی گرانی

در ھر حال معلوم نيست بودجه آن از کجا و 
 .چگونه قرار است تامين شود

مقامات دولتی در حالی پيرامون اين صدقه ناچيز 
اند که تمام محاسبات و  سروصدا به راه انداخته
ھا يا مقامات حکومتی نشان  حتا اعترافات رسانه

دھد قدرت خريد کارگران و عموم زحمتکشان  می
. به نصف و کمتر از نصف تقليل يافته است

ھای به اصط�ح  مزدوران رژيم در تشکل
 درصدی ٩٠ساز دولت از کاھش  کارگری دست

ھا اعتراف  آن.  اند قدرت خريد کارگران سخن گفته
کنند که اگر کارگر بخواھد معادل ھمان  می

 را داشته باشد، بايد به ٩٧دستمزد اول فروردين 
 ٢٠٠دستمزدھای ماھانه فعلی وی يک ميليون و 

 .ھزار تومان اضافه شود
تر و  بنابراين وضعيت اقتصادی بسيار بحرانی

 ۵٠بارتر از آن چيزی است که با صدقه  وخامت
ھزار تومانی بتوان مشکلی از کارگران و 
زحمتکشان را حل کرد و يا مفّری بر اوضاع  

کابينه و مجلس با اين .  انفجاری جامعه گشود
کنند  ترفندھا و شگردھای گوناگون سعی می

کارگران و زحمتکشان و عموم تھيدستان 
عملی و در انتظار  ناراضی را در حالت بی

اقدامات دولتی نگاه دارند تا شايد بدين وسيله از 
ھا به اعتراضات و تظاھرات  رويکرد گسترده آن

عمل  خيابانی برای تغيير وضع موجود ممانعت به
غيرعلنی بودن نشست مجلس ارتجاع .  آورند

گويای وخامت بيش از حد اوضاع و در عين حال 
گويای اين واقعيت است که رژيم جمھوری 

ھای مردم نسبت به  اس�می از آگاه شدن توده
ای که در التھاب تغيير و   ھا در جامعه واقعيت

 .سوزد، به شدت وحشت دارد دگرگونی بنيادی می
ھا و افزايش   زمانی که گرانی٩۶در اسفند 

ھا به اين مرحله نرسيده بود و قيمت دXر  قيمت
 ۵ ھزار تومان بود، خط فقر ۴حول و حوش 

 ميليون ۵ميليون تومان بود و کارگران خواھان 

اما حداقل .  تومان به عنوان حداقل دستمزد بودند
دستمزد يک ميليون و صد و يازده ھزار تومان 

با اين .  يعنی حدود يک پنجم خط فقر تعيين شد
ترين  شد ضروری دستمزد به دشواری می

. نيازھای يک ھفته خانوار کارگری را تامين کرد
ھا و دXر  آور قيمت ھا و افزايش سرسام با گرانی
 ھزار تومان و در نتيجه کاھش فاحش ١۵باXی 

ارزش لایر و قدرت خريد کارگران، روشن است 
که خانوارھای چند ده ميليونی کارگری به چه 
فقر و ف�کت و گرسنگی غيرقابل تصوری سوق 

 .اند داده شده
. شود موضوع فقط به کارگران خ�صه نمی

ھا تن از ديگر زحمتکشان مانند معلمان،  ميليون
پرستاران، کارمندان جزء و ساير زحمتکشان و 

ھای سنگين مشک�ت  تھيدستان نيز زير چرخ
اقتصادی و معيشتی در حال له شدن ھستند و حتا 
قادر به تامين غذا و پوشاک کافی و جای مناسبی 

شمار .  باشند برای خواب و استراحت نمی
کودکانی که برای تامين معاش و کمک خرجی 

. اند افزايش يافته است ھا راھی خيابان شده خانواده
آمارھای )  ٩٧ مھر ٢١(برطبق گزارش ايلنا 

 ميليون کودک کار ٧غيررسمی حاکی از وجود 
حتا کودکان و خردساXنی که زير سن .  است

گيری و  مدرسه قرار دارند به دستفروشی و تکدی
برطبق ھمين گزارش .  اند گردی روی آورده زباله

وضعيت (" ميليون ١٩ھا به  نشين شمار حاشيه
 ھزار منطقه حاشيه نشين ٣رسيده که در ")  قرمز

کنند که ھمگی در فقر و تنگدستی  زندگی می
 .بسرمی برند

ناتوانی برای تامين مايحتاج زندگی تقريبا ھمه 
گير شده و بسياری را به مرز استيصال کشانده 

فقر و ف�کت و گرسنگی کارگران و عموم .  است
نارضايتی و .  زحمتکشان را به ستوه آورده است

ای عميق در اردوی کارگران و  خشم و کينه
زحمتکشان و تھيدستان شھری و روستايی 

اعتصابات فزاينده و .  تر شده است متراکم
رود تا به  انفجارات اجتماعی کوچک و منفرد، می

اعتصابات عمومی سياسی سراسری و انفجاری 
شرايط بحرانی و اوضاع .  بزرگ تبديل شوند

سياسی و اجتماعی چنان ناآرام و مت�طم و برای 
آميز شده است که سران رژيم  نظم حاکم مخاطره
گذارند تا راھی برای خروج  پی در پی جلسه می

بست، مھار اعتراضات و جلوگيری از  از بن
ای بيابند و آن انفجار بزرگ و  ھای توده قيام

 .محتوم را به تاخير اندازند
ای با سران سه قوه در  جلسه اضطراری خامنه

 مھر، دو ساعت و نيم به ١٨روز چھارشنبه 
چه که در اين  گرچه مشروح آن.  درازا کشيد

جلسه گذشت مانند جلسه غيرعلنی مجلس از نظر 
مردم پنھان ماند، اما تمامی شواھد حاکی از 
سراسيمگی سران رژيم و شور و مشورت برای 

ھای مردم و تدارک برای جلوگيری  مقابله با توده
از خطر شورشی بزرگ از سوی مردمی است 

 .اند که کل نظام را نشانه رفته
قدر شور شده و جويبارھای اعتراضی که  آش آن
کنی را شکل دھند چنان  روند تا سيل بنيان می

آشکار است که ديکتاتور و مستبد بزرگ نظام ھم 

از گرانی و کاھش قدرت خريد و تنگناھای 
گويد و  معيشتی بخش زيادی از مردم سخن می

" شورای عالی ھماھنگی اقتصادی"خطاب به 
گشای  فرمان اتخاذ تصميمات قاطع و راه

ای بر  خامنه.  کند ھای اقتصادی صادر می چالش
ھا  اين خيال پوچ و باطل است که با اين ژست

. تواند پای خود را از اين ماجرا بيرون بکشد می
تقصير و حتا  تواند خود را بی کند می او تصور می

دار مردمی که در فقر و تنگدستی و  جانب
. اند جا بزند تنگناھای معيشتی خرد و خيمر شده

ھا پيش موضع خود را  ھای مردم از مدت اما توده
دراين مورد روشن کرده و با شعار کوبنده مرگ 

ای پاسخ  بر ديکتاتور و مرگ بر خامنه
 .اند ھای وی را داده ھا و رياکاری بازی حقه
ھای حمايتی و اقتصادی که کابينه روحانی  بسته

تبليغات و سروصدای زيادی در اطراف آن به 
راه انداخته است، در بھترين حالت در حکم 
صدقه ناچيزی است که حرمت زحمتکشان را 

ھا در مقايسه با  اين بسته.  کند دار می خدشه
ھا و تنگناھای شديد معيشتی و تنزل  گرانی

وحشتناک قدرت خريد کارگران، معلمان و ساير 
زحمتکشان چنان حقير و ناچيز است که حتا نقش 

 .تواند ايفا کند يک مسّکن موقتی را ھم نمی
ی تمام کاXھا و نعمات  کارگرانی که آفريننده

زندگی ھستند، مردم زحمتکشی که روی 
ميلياردھا ميليارد ثروت اجتماعی از نفت و گاز 

کنند حق  گرفته تا معادن گوناگون زندگی می
دارند از يک زندگی خوب و شايسته و از بھترين 

آنان اما در .  امکانات زندگی برخوردار باشند
جمھوری اس�می به اعماق فقر و ف�کت رانده 

نانی زندگی  اند، با گرسنگی و بيکاری و بی شده
کنند و مورد تحقير و اھانت استثمارگران و  می

 .گيرند مرتجعين حاکم قرار می
بارکنونی،برای   برای رھائی ازوضعيت مشقت

يابی به کار و نان و آزادی، برای رسيدن به  دست
يک زندگی شايسته و انسانی، مقدم بر ھر چيز 
بايد رژيم جمھوری اس�می را که بيکاری و 

نانی و استبداد و فقر و ف�کت را بر جامعه  بی
دوران .  مسلط ساخته است از ميان برداشت

استبداد و سلطه ننگين جمھوری اس�می به پايان 
 در ٩۶ماه  مردم مبارزی که در دی.  رسيده است

بيش از صد شھر در سرتاسر کشور با شعار 
ای، مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر  مرگ بر خامنه

ھای  جمھوری اس�می به خيابان آمدند و ستون
کاخ مرتجعين را به لرزه انداختند، نبايد بيش از 

پذيری آن از ھر زمانی  اين به نظامی که ضربه
با توان و نيروی .  بيشتر شده است، فرصت بدھند

اعتصابات سرتاسری را .  بيشتری به خيابان آئيم
سازمان و گسترش دھيم و با قيامی مسلحانه رژيم 
جمھوری اس�می و تمام نظم موجود را از ريشه 

 .براندازيم
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سرکوب و تبعيض، دزدی و فساد و 

پروا  ھای اجتماعی و سياسی است که بی نابسامانی
ھا آمده و اعتراض  از ددمنشی رژيم به خيابان

شرايطی که بحرانی انق�بی را در .  کنند می
 .جامعه پديد آورده است

اين بحران انق�بی است که بر جان سردمداران 
پيشگيری "رژيم ھراس افکنده و اکنون به بھانه 

تيغ به دست گرفته و دانشجويان "  از وقوع جرم
ھای  دستگير و به حبس"  جرم ناکرده"را به 

ای که اگر  حربه.  کند طوXنی مدت محکوم می
داشت بايد اکنون اعتراضات کارگران  تأثيری می

ھای اجتماعی فرونشانده  و ساير اقشار و گروه
شد و بار ديگر جو خفقان و رکود بر جامعه  می

اين را مقامات رژيم نيز به .  گشت مستولی می
گويی  کاری نيز برای پاسخ دانند، اما راه خوبی می

ھای مردم ندارند جز  به مطالبات انباشته توده
 .توسل به ھمين حربه، يعنی سرکوب

ھا و  چون جامعه، نيرنگ در دانشگاه نيز، ھم
طلب،  ھای پوچ رژيم به ويژه جناح اص�ح وعده

 "شاھد آن که شعار .  رنگ باخته است
و "  گرا، ديگه تمومه ماجرا طلب، اصول اص�ح
ھا بيرون  از دل دانشگاه"  نان، کار، آزادی"شعار 

آمد و به سرعت در بسياری از اعتراضات 
 .انعکاس يافت

اکنون با گذشت سه ھفته پس از آغاز سال 
ھا بار ديگر به ميدان  تحصيلی جديد، دانشگاه

ھرچند .  اند اعتراضات دانشجويان بدل گشته
مطالبات دانشجويان، به جز در مواردی چون 

ھايی  آزادی دانشجويان بازداشتی، عمدتا خواسته
ھا،  مانند خوابگاه، سرويس رفت و آمد، شھريه

ھزينه و کيفيت تغذيه و مسايل صنفی مشابه 
ھا و  داند که خواسته ھستند، اما رژيم می

اعتراضات دانشجويان از اين مرزھا عبور 
خواھند کرد، چرا که دانشجويان نيز يکی از 

اند و چھره در  ھای اجتماعی ھمين جامعه گروه
ھا و  ھا و تبعيض چھره ھمان فقر و محروميت

 .خفقان و سرکوب
چون رژيم، به  بديھی است که دانشجويان نيز ھم

اند و نيز به ددمنشی  وجود بحران انق�بی آگاه
رو، چه بسا در صدد  از اين.  رژيم در سرکوب

تدارک برای ايفای نقش در تحوXت آتی 
جاست که اين بار کدام  اما پرسش اين.  اند برآمده

گرايش مھر خود را بر جنبش دانشجويی خواھد 
گرا در  طلب و اصول زد؟ پيروان جناح اص�ح

کنار رژيم و در برابر مردم، يا جناح چپ و 
تر  انق�بی در کنار مردم در برابر رژيم؟ محتمل

آن است که اين بار، جنبش دانشجويی جانب مردم 
را گرفته و اعتبار گذشته را بازيابد، چرا که 
اکثريتی از اين دانشجويان فرزندان ھمان 
کارگران و زحمتکشانی ھستند که از وضعيت 

اند؛ چرا که صدای  بار کنونی به تنگ آمده مصيب
گرايش چپ و انق�بی دانشجويی با تمامی 

ھا در  ھا، در تمامی سال ھا و کاستی ضعف
 .ھا حضور داشته است دانشگاه

سخن کوتاه، سير کنونی حوادث، با رسوايی 
گونه  ھای رژيم در تمامی ابعاد، ھمان تمامی جناح

که راه را بر دانشجويان کمونيست و انق�بی 
انداز آينده، وظايف مھم و  ھموار کرده است، چشم

دوران .  مبرمی را در برابر آنان قرار داده است
اينک، .  Xبه به درگاه ظالم  به سر رسيده است
 .زمان تدارک برای نبردی سخت است

 

 .جمھوری اس�می را پنھان سازند
ھای  ھای گوناگونی با نام در ساليان گذشته تشکل
اند،  ھا به فعاليت مشغول بوده مختلف در دانشگاه

ھای اس�می  اما بسياری از آنان از دل انجمن
ھايی که از  ھمان انجمن.  اند ھا بيرون آمده دانشگاه

ھا تا  بازوھای اصلی سرکوب رژيم در دانشگاه
انق�ب " و واقعه معروف به ۵٩ارديبھشت 
. پس از آن بودند"  ھای تصفيه"و "  فرھنگی

که به دستگيری و اخراج و حتا "  ھايی تصفيه"
اعدام بسياری دانشجويان و استادان انق�بی چپ 

ھای اوليه  اگر در آن سال.  خواه منجر شد و آزادی
سياست "ھای اس�می، بازوی اجرای  انجمن
ھای  يعنی سرکوب علنی و شديد دستگاه"  سخت

 بودند،  گر رژيم در دانشگاه اط�عاتی و سرکوب
 گرد آمدند و با ۶١ھا، در سال  با تصفيه دانشگاه
، پيشبرد "دفتر تحکيم وحدت"نامی ديگر يعنی 

يعنی بزک چھره اس�می در "  سياست نرم"
پيروزی و تثبيت .  ھا را در پيش گرفتند دانشگاه

ضد انق�ب در اوايل دھه شصت به معنای عدم 
 و حتا افزايش ۵٧تحقق مطالبات انق�ب 

با .  تضادھای اقتصادی، اجتماعی و سياسی بود
رشد اين تضادھا، بروز اعتراضات دور از 

ھای اکنون  انتظار نبود، حتا در محيط دانشگاه
در چنين .  تقريبا خالی از نيروھای چپ و انق�بی

شرايطی دفتر تحکيم وحدت، به عنوان 
ترين و فراگيرترين تشکل دانشجويی،  برجسته

طلبانه را پيشه  رواج گفتمان نئوليبرالی و اص�ح
ھای ھفتاد و ھشتاد و نود،  ھر چند در دھه.  کرد

ھا منجر به ايجاد  ھا و واگرايی ھمگرايی
ھای دانشجويی ديگری شد، اما نکته  تشکل

چنان پيروی از يکی از  ھا ھم مشترک عموم آن
ھای رژيم، سعی در مھار اعتراضات در  جناح

ھای قانونی و در نھايت حفظ کليت  چارچوب
 .رژيم در برابر اعتراضات دانشجويی بود

روست  از اين.  چنان بر آن استوارند سياستی که ھم
به "  دادخواھی"ھا برای  که برخی از اين تشکل

جويند که ارباب  ھمان افراد و نھادھايی توسل می
ھا و فعالين  در طول اين ساليان تشکل.  اند ظلم

گری و  طلب دانشجويی ھمواره با Xبی اص�ح
، "اندکی فضای تنفس"عجز و Xبه از رژيم 

و "  اندکی آزادی عمل"، "اندکی آزادی بيان"
ای که باز  عجز و Xبه.  اند اندکی مدارا طلب کرده

نيافته "  ستاره"ھم پاسخی جز زندان و ش�ق و 
 .است
اين گرايش، در طول ساليان گذشته، پس از  
مھر خود را بر جنبش "  انق�ب فرھنگی"

ھا برای  دانشجويی زد، اما با وجود تمامی ت�ش
کنترل اعتراضات در چارچوب نظام، در تمامی 

طلبانه دانشجويی  ھای اص�ح ھا، فعاليت اين سال
نيز تحمل نشد، حتا در دوران خاتمی که اين 
گرايش نقش بسيار مھمی در رسيدن او به مسند 

 .رياست جمھوری داشت
ای ديگرگون در  ھای اخير حادثه ليکن در ماه

ھا  ای که در دانشگاه حادثه.  جامعه روی داده است
رود اين بار، به  نيز بازتاب  يافته و انتظار می

ھای  ويژه در سال تحصيلی جديد، نشانه
آن، خروش کارگران و .  آشکارتری به خود گيرد

زحمتکشان به جان آمده از فقر و محروميت، 

 نشريه ١٠و با آغاز سال تحصيلی جديد بيش از 
 .اند دانشجويی توقيف شده

با وجود تشديد سرکوب فعاXن و توقيف نشريات 
اط�عی  دانشجويی، مقامات مسئول يا ابراز بی

چه در  چنان.  دھند کنند يا آمار کذب ارائه می می
 تن اع�م شد، اما به ۵ابتدا، آمار دستگيرشدگان 
ھا آمارھا به تدريج باX  علت گستردگی بازداشت

رفت تا آن که در تير ماه، پروانه سلحشوری 
 دانشجوی بازداشتی را منتشر ١۵٠فھرستی از 

ھرچند وی اذعان کرد که اين تنھا آماِر چند .  کرد
تری   است و اين جريان ابعاد گسترده دانشگاه
 .دارد

در خرداد ماه، اعتراضات دانشجويی نسبت به 
ھا اوج  ھا و جو امنيتی حاکم بر دانشگاه دستگيری
چندان که احتمال خطر تحريم امتحانات .  گرفتند
شمار موارد گذشته، معاون  مانند بی.  رفت نيز می

کميته پيگيری "فرھنگی وزير علوم از تشکيل 
در اين وزارتخانه "  احکام قضايی دانشجويان
ای که نه تنھا  وعده.  خبر داد و وعده پيگيری داد

ھا و  برآورده نشد، بلکه احضارھا، دستگيری
صدور احکام سنگين ادامه داشته و شدت نيز 

 .اند گرفته
ھای گذشته، تعدادی از  در ھمين راستا، در ماه

ھای دانشجويی و استادان با اشاره به نقش  تشکل
ھا، از روحانی  وزارت اط�عات در بازداشت

ھای دانشجويان  اند روند قضايی پرونده خواسته
ليکن اين تنھا وزارت اط�عات .  متوقف شود

نيست که در سرکوب فعاXن دانشجويی نقش 
نياز از قانون  از ماھيت سرکوبگرانه و بی.  دارد

رژيم جمھوری اس�می که بگذريم، بسياری از 
دانشجويان در دی ماه و پس از آن، بنا به يکی از 

پيشگيری "قوانين جمھوری اس�می، يعنی قانون 
قانونی که در .  اند دستگير شده"  از وقوع جرم

 در مجلس تصويب شد و در سال ١٣٩٠سال 
 با تأييد مجمع تشخيص مصلحت اب�غ ١٣٩۴
شورای عالی "طبق اين قانون يک .  گرديد

تشکيل شد که سران سه قوه يا "  پيشگيری
ھا ھمراه با تعدادی از وزيران، از  معاونان آن

جمله وزير اط�عات، فرمانده پليس و رئيس 
ھا و روسای برخی نھادھای ديگر  سازمان زندان
 .عضو آن ھستند

پس، از سويی بسياری از اعضای کابينه 
روحانی، از جمله معاون اول رئيس جمھور و 
چند تن از وزرای کابينه عضو نھادی ھستند که 

گذاری روند سرکوب، دستگيری  با سياست
را "  ارتکاب جرم"دانشجويان حتا پيش از 

کند و از سوی ديگر يکی از معاونان  تصويب می
کميته پيگيری "خانه علوم وعده تشکيل  وزارت

 .دھد را می" احکام قضايی
تناقضی، ھرچند در ظاھر، اما در ذات، به ھم 

سرکوبی که .  سياست چماق و ھويج.  پيوسته
چون چماقی گران بر سر ھر معترض و  ھم

ای پوچ  آيد، اما با وعده مخالف و منتقدی فرود می
. کوشد تا صدای اعتراضات را فرونشاند می

ھای  پيوسته ديگر بر توده ھرچند اين سياست به ھم
مردم آشکار گشته است، اما ھستند کسانی که به 
طناب پوسيده وعده در جمھوری اس�می نياز 

سويی خود با کليت نظام  دارند تا سکوت و ھم

 گری جنبش دانشجويی پايان دوران %به
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  ٩درصفحه 

 مبارزه عليه اعدام،از مبارزه برای 
 سرنگونی جمھوری اسKمی جدا نيست

و زندان طی ھزاره ھای متمادی جھت به 
انقياد کشيدن توده ھا و نيروھای پيشرو 

از اين رو، اگر . جامعه بکار گرفته شده است
 -به سير تحوXت تاريخی و نبرد تاريخی 
طبقاتی  توده ھای تحت ستم عليه طبقات 
ستمگر خوب بنگريم، می بينيم که از اين 

 . بابت، از چنگال تاريخ خون می چکد
خون انبوه بردگانی که در مسلخ برده داران 
فوج فوج به صليب کشيده شدند، خون بی 
شمار دھقانانی که شمشير ج�دان دوران 
فئوداليته بر گردنشان فرود آمد و پس از آن 
نيز، در سلطه ب�منازع سرمايه به يکی از 
شيوه ھای موثر احکام دولتی عليه کارگران 

مجازاتی .  و نيروھای پيشرو جامعه تبديل شد
که با شکل گيری نظام سرمايه داری ابعاد 
وسيع تری يافت و چه بيشمار زنان و مرداِن 
کمونيست، نيروھای آزادی خواه و کارگران 
مبارزی که سينه ھای ستبرشان آماج رگبار 
گلوله ھای شقاوت و بی رحمی حاکمان 

نظام ھا و دولت ھای مستبدی که . سرمايه شد
برای استمرار نابرابری و استثمار کارگران، 
تداوم سرکوب و ايجاد رعب و وحشت در 
جامعه، ھمواره از مجازات مرگ به نفع 

 .  طبقات حاکم بھره گرفته اند
بھره گيری از مجازات اعدام توسط دوت 
ھای حاکم جھت به انقياد کشيدن نيروھای 
مبارز و آگاه اما، فقط وجھی از واقعيت 
تاريخی، انھم نيمه تلخ وسرکوبگری آن در 

مبارزه عليه .  اعصار مختلف بوده است
مجازات اعدام و پيکار بی امان برای لغو 
اين قانون غير انسانی، وجه ديگری از تاريخ 
خونبار مبارزات نيروھای مترقی خصوصا 
از دوران پيدايش و شکل گيری سرمايه 

مبارزاتی که .  داری تا به امروز  بوده است
با گسترش پيکار کارگران، نيروھای آگاه، 
پيشرو و کمونيست عليه نظام ھای مبتنی بر 

 . استثمار طبقاتی، شدت گرفت
البته کشورھايی ھم بودند که از دھه ھای 
بسيار دورتر مجازات اعدام را در قوانين 

پرتقال اولين .  کشوری خود ملغی کرده بودند
 اعدام ١٨۶٧کشوری بود که در سال 

ھلند در .  مجرمين در زمان صلح را لغو کرد
، سوئد در ١٩٠٢، نروژ در سال ١٨٨٩سال 
 از جمله ١٩٣٠ و دانمارک در سال ١٩٢١

کشورھای اروپايی بودند که احکام اعدام را 
بر بستر تشديد .   در زمان صلح ملغی کردند

مبارزه عليه نظام ھای سرمايه داری و 
درست در زمانی که نوک پيکان مجازات 
اعدام دولت ھای سرمايه داری بيش از ھمه 
به سمت طبقه کارگر، نيروھای کمونيست و 
گروه ھای مبارز و آزادی خواه نشانه رفته 
بود، کمپين مبارزه عليه مجازات اعدام از 

دھه ھفتاد قرن نوزدھم مي�دی شتاب 
 . بيشتری گرفت

ھمگانی شدن مبارزه عليه مجازات اعدام 
بويژه در دو دھه پايانی قرن گذشته، سرانجام 

عفو "، دو سازمان جھانی ٢٠٠٢در سال 
ھمبستگی جھانی عليه "و "  بين الملل

را بر آن داشت تا روز دھم "  مجازات اعدام
روز جھانی "را به عنوان ) مھرماه١٨(اکتبر 

 . اع�م کنند" مبارزه عليه مجازات اعدام
روز جھانی "با انتخاب دھم اکتبر به عنوان 
، اين دو سازمان "مبارزه عليه مجازات اعدام

بين المللی، در يک کارزار عمومی وسيعتر، 
ھمه کشورھای عضو سازمان ملل را به 

پس از اين .  توقف اعدام دعوت کردند
فراخوان عمومی بود که مجمع عمومی 

، قطعنامه ٢٠٠٧سازمان ملل در  دسامبر 
 رای ١۴۴منع جھانی مجازات اعدام را با 

 رای ممتنع، ٢٩ رای مخالف و ۵۴   موافق، 
 . به تصويب رساند

به رغم اينکه تعدادی از کشورھای اروپايی 
تا پيش از اين نامگذاری در اقدامی مترقيانه 
و تاثير گذار مبادرت به لغو مجازات اعدام 
در قوانين کشوری خود کرده بودند، اما، از 

روز جھانی " که ٢٠٠٢ اکتبر ١٠تاريخ 
نامگذاری شد تا "  مبارزه عليه مجازات اعدام

به امروز، تعداد کشورھايی که مجازات 
اعدام را از قوانين کشوری خود حذف 

از .  اند، سال به سال افزايش يافته است کرده
 کشور دنيا ١٩۶آن زمان تا اکنون، از ميان 

مجازات )   کشور١۴١(بيش از دو سوم شان 
اعدام را لغو و يا در عمل اجرای آن را 

بنين و نائورو از جمله .  متوقف کرده اند
 ٢٠١۶آخرين کشورھايی ھستند که در سال 

مجازات اعدام را برای تمام جرايم در قوانين 
گينه نيز در ھمين سال، .  خود حذف کردند

اين مجازات را برای قوانين عادی خود 
حذف کرد و آن را تنھا  به زمان ھای خاص 
 .  يا جرايم به شدت خشن يا جدی محدود کرد

در اين ميان اما، جمھوری اس�می و تعداد 
ديگری از کشورھای اس�می بنا به ماھيت 
دينی، ارتجاعی و سرکوبگرانه شان و نيز 
تعداد ديگری از کشورھای پيشرفته سرمايه 
داری ھمچون چين و آمريکا، نه تنھا به 
قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف مجازات 
اعدام رای منفی دادند، بلکه به قطعنامه ھای 
ديگر اين مجمع نيز تاکنون وقعی نگذاشته و 
ھمچنان بر مجازات مرگ و صدور احکام 

 کشوری ٢٠از ميان .  اعدام پای می فشارند
که ھم چنان مجازات اعدام را اجرا می کنند، 
چين، عربستان سعودی و جمھوری اس�می 
ھر ساله بيشترين آمار اعدامی را در پرونده 

جمھوری اس�می اگر چه . قضايی خود دارند

به لحاظ کثرت اعدامی ھا بعد از چين در 
مقام دوم است، اما به نسبت جمعيت، رتبه 
اول جھان را در اجرای احکام اعدام به خود 

علت اين امر نيز در .  اختصاص داده است
ماھيت ارتجاعی و مذھبی ھيات حاکمه ايران 

 .نھفته است
جمھوری اس�می يک رژيم ارتجاعی 
سرمايه داری است که در آن دين و دولت به 

ادغام عريان .  شکل آشکاری درھم تنيده اند
دين و دولت، ويژگی منحصر به فردی به 

زندان، شکنجه، .  جمھوری اس�می داده است
اعدام، کشتار و سرکوب ھای مداوم از جمله 
ويژگی ھايی ھستند که جمھوری اس�می را 
در رديف ھارترين و مخوف ترين حکومت 

 . ھای جھان قرارداده است
عملکرد حاکميت چھل ساله اين نظام دينی  
به روشنی نشان می دھد که ابعاد بگير و 
ببند، شکنجه، سرکوب و اجرای مجازات 
اعدام در اين نظام ارتجاعی، بسيار فراتر از 
ھمه دولت ھا و سيستم ھايی است که کماکان 

ھيات .  مجازات مرگ را اجرا می کنند
حاکمه ايران در صدور و اجرای حکم 
اعدام، حتی بر کودکان و نوجوانان نيز رحم 

 سال در ١٨ اعدام نوجوانان زير .نمی کند
ايران، نمونه بارزی از عملکرد تبھکارانه 
جمھوری اس�می در تمامی سال ھای 

 . حاکميت اين نظام ارتجاعی است
، اع��دام ۶٠ن��خ��س��ت دھ��ه در س��ال ھ��ای 

نوجوانان به جرم ھواداری از سازم�ان ھ�ای 
سياسی آن�چ�ن�ان گس�ت�رده ب�ود ک�ه ب�ه ام�ری 
روتين در سيستم قضايی جم�ھ�وری اس��م�ی 

در آن سال ھای سرکوب و کش�ت�ار .  تبديل شد
وسيع، بس�ي�اری از ن�وج�وان�ان ب�دون اي�ن�ک�ه 
محاکمه شوند و يا بدون اي�ن�ک�ه ھ�وي�ت ش�ان 

ب�ا ب�رم�� ش�دن .  معلوم گردد، تيرباران شدن�د
اعدام کودکان و نوجوانان و بازتاب رسواي�ی 
حاصل از اين اق�دام ج�ن�اي�ت�ک�اران�ه، دس�ت�گ�اه 
قضايی جمھوری اس�می را ب�ه ت�رف�ن�د ت�ازه 
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  ٧درصفحه 

 بيانيه کنفرانس استکھلم
 

 !يک آلترناتيو سوسياليستی ضروری و ممکن است
 

 ي�ک کشد و جامع�ه را ب�ه س�م�تِ  ای و کارگری از ھر سو زبانه می اعتراضات توده.  ساز شده است جامعه ايران بار ديگر آبستن يک تحول سياسی سرنوشت
داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعيتی قرار داده اس�ت ک�ه  عنوان رژيم اس�می سرمايه جمھوری اس�می به.  دھد بُحراِن انق�بی تمام عيار سوق می

 که نقطه عطفی در سير کشمکش سياسی و طبقاتی ٩٦رويدادھای ديماه ".  جز زنجيرھايشان برای از دست دادن ندارند چيزی به" راستی بيش از ھر زمان  به
ھای طبقاِت متخ�اص�م اج�ت�م�اع�ی  امروز ھمه نيروھا و جنبش.  ای و کارگری قد علم کرده است در ايران بود، در تداوم خود بار ديگر با موج اعتراضات توده

جمھوری اس�می در ذھنيِت بخش عظيمی از جامعه ايران تمام شده و مسئله جايگزينی آن به دستور روز بدل ش�ده .  دانند که وضع کنونی قابِل دوام نيست می
 دست ش�دن ح�اک�م�ي�ت س�ي�اس�ی ب�ورژوازی طبقاِت حاکم اعم از اپوزيسيوِن ُمجاز تا نمايندگاِن سياسی اپوزيسيون بورژوائی، ت�ش دارند روند دست به.  است

طلبی اس�می، رفراندم، آشتی ملی و آلترناتيوسازی برسر  کل بحث شکست خورده اص�ح.  ترين دخالِت مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد اس�می با کم
 . عمِل انق�بی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسياليست جامعه استھای سرکوب آن از گزندِ  داشتن ماشين دولتی بورژوائی و ارگان مصون نگاه

 
م�ب�ارزه ھا و نھادھائی که قدرت طبقاِت حاکمه ب�ر آن اس�ت�وار اس�ت،  ما در جدال جاری برای سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می، درھم کوبيدن تمام ارگان

از نظر ما، سرنگونی جمھوری اس�می بايد به يک انق�ب اجتماعی، به خلع يد کامِل سياسی و اقتصادی از بورژوازی و استق�رار ي�ک ن�ظ�م ن�وي�ن . کنيم می
. حکومِت متناظر با اين دولت حکومتی از طراز کمون و شوراھا، حاکميِت اک�ث�ري�ِت ع�ظ�ي�م ب�ر اک�ث�ري�ِت ع�ظ�ي�م اس�ت.  کارگری و سوسياليستی منجر شود

دارد و  سان حاکميت خود را به عنوان يک طبقه از م�ي�ان ب�رم�ی حکومتی که با از ميان برداشتن تضادھای طبقاتی، شرايط بقای طبقات به طور کلی، و بدين
ی اش، اجتماعی خواھيم داشت که در آن آزادی و ش�ک�وف�ائ�ی ھ�ر ف�رد، ش�رط آزادی و ش�ک�وف�ائ� جای جامعۀ کھنۀ بورژوائی با طبقات و تضادھای طبقاتی به

 .ھمگان باشد
 

ترين سوال چگونگی تعيين ت�ک�ل�ي�ف ب�ا ج�م�ھ�وری اس��م�ی و ت�ع�ي�ي�ن  خواھی به بستر اصلی سياسِت ايران تبديل شده است، اساسی در شرايطی که سرنگونی
شان، ھر کدام تصويری از سرنگونی و دول�ت و ن�ظ�ام آت�ی ب�ه دس�ت  ھا و احزاب سياسی طبقاِت متمايز اجتماعی و جنبش.  تکليف مسئله قدرت سياسی است

ط�ل�ب�ان و س�ازم�ان  ھای نظامی و کودتائی، اعم از س�ل�ط�ن�ت برای جرياناِت بورژوائی و اردوی راسِت طرفدار ترامپ و راه حل"  براندازی" معنای . دھند می
واه ک�ه ھ�م�واره خ� طور جرياناِت مرکز و ج�م�ھ�وری اند، ھمين پيمانان آن اميد بسته  که به حمايِت آمريکا و ھم مجاھدين خلق و احزاب و جرياناِت ناسيوناليست

در ھ�م�ي�ن رژي�م، از اس�اس "  ان�ت�خ�اب�ات آزاد" و "  رف�ران�دم" افق شدند و با خواسِت برگ�زاری  طرفدار جناحی از رژيم بودند و اکنون تماما ورشکست و بی
ن�ي�ت�ی، کنند؛ يعنی سازش و بند و بست در باX، حفظ اساس دستگاه سرکوب، سازش با اس�م سياسی و دستگاه دين و نھ�ادھ�ای ن�ظ�ام�ی و ام� ارتجاع دفاع می

ای از سياست، وعده تغييرات جزئی و اص�ح�ات، ت�داوم وض�ع م�وج�ود و ب�ازس�ازی  کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی، قيچی کردن اعتراض توده
 .داری دولت سرمايه

 
ع ب�ن�د و بس�ِت کنيم در مقابل ھر نو ما جرياناِت برگزارکننده اين کنفرانس، که بخشی از نيروھای متعلق به کمپ کارگر و سوسياليسم ايران ھستيم، اع�م می

ھ�ا  آنبورژوائی و ھر نوع آلترناتيوسازی از باXی سر طبقه کارگر و زحمتکشان خواھيم ايستاد و به ھيچ دولِت بورژوائی، که ماھ�ي�ت اس�اس�ی و مش�ت�رک 
 . حرمتی است، رضايت نخواھيم داد تداوم استثمار و سرکوب و بی

 
. نيروی اين آلترناتيو وسي�ع اس�ت.  کنيم کند يک آلترناتيو سوسياليستی ممکن، ضروری و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن ت�ش می اين کنفرانس اع�م می

را ب�ه مص�اف اند، زنانی که وسيعا آپارتايد جنسی و تبعيضاِت مردساXرانه  کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده
ان�د،  ردهاند، مردمانی که عليه فجايع زيست مح�ي�ط�ی و درم�ان�دگ�ی رژي�م ج�ن�ب�ش وس�ي�ع�ی ب�رپ�ا ک� آيندگی به جان آمده اند، جوانانی که از بيکاری و بی طلبيده

 کسِب آزادی آزاديخواھانی که خواھان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان و تشکل ھستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعيض و
 .توانند و بايد جای خود را در اردوی آلترناتيو سوسياليستی پيدا کنند کنند، اين توده عظيم می و برابری ت�ش می

 
رش ھای مستقل کارگری در جريان اعت�ص�اب�ات و اع�ت�راض�اِت رو ب�ه گس�ت� ما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و سازمان

ری ت�وان�د س�رن�گ�ون�ی ان�ق��ب�ی رژي�م ج�م�ھ�و انداز و استراتژی سوسياليستی است که م�ی ھای اجتماعی و اعتراضی پيشرو با چشم جاری و اتحاد آن با جنبش
رو، دول�ت ب�رآم�ده از  از اي�ن.  داری را به روی ج�ام�ع�ه ب�گ�ش�اي�د اس�می و مناسبات طبقاتی حاکم را تضمين کند و افق رھايی از کليه مصائِب نظام سرمايه

اک�م و ھ�ای س�رک�وب و ب�وروک�رات�ي�ک ح� انق�ب، که بايد دولتی شورائی و کارگری باشد، با انح�ل ارتش، سپاه پاسداران، نيروھای انتظامی و کلي�ه ارگ�ان
ردم نھادھای تبليغاتی و ايدئولوژيِک جمھوری اس�می و الغای قانون اساسی و ساير قوانين ضد انسانی جمھوری اس��م�ی، ب�ا مس�ل�ح ک�ردن ک�ارگ�ران و م�

ون�ی ھ�ا و ح�ق�وق م�ردم، س�رن�گ� انق�بی براى دفاع از آزادى، براى سرکوِب مقاومِت ضد انق�ب جمھورى اس�مى و مقابله با تعرض ھر نيروئى ب�ه آزادى
ضم�ي�ن عنوان معنای سرنگونی جمھوری اس�می، پيشروی انق�ب کارگران و زحمتکشان را ت جمھوری اس�می را اع�م و با اجرای اقدامات بنيادی زير به

 :کند می
 
گسترش شوراھا در محل ک�ار و زيس�ت ت�ا س�ط�وح ش�ھ�ری و .  ھای اعمال اراده مستقيم مردم برقراری حاکميِت کارگران و زحمتکشان از طريق ارگان  -١

ک�ارگ�ي�ری ھ�م�ه  جای حاکميت جمھوری اس�می با تضمين حق رای عمومی، ھمگانی، آزاد، مخفی و ب�راب�ر ھ�م�ه ش�ھ�رون�دان ب�ا ب�ه ای و سراسری به منطقه
ک�ن�ن�دگ�ان، در  حِق عزِل نمايندگان توسط ان�ت�خ�اب.   سال برای کانديد شدن و احراز ھر مقام انتخابی١٦حق ھر فرد باXتر از .  ای اشکاِل مشارکِت مستقيم توده

 .ھا اراده کنند تمام سطوح، ھر زمان که اکثريت آن
 
 .ھای علنی دستگيری، محاکمه و مجازاِت سران جمھوری اس�می در دادگاه -٢
 
 .لغو شکنجه. لغو مجازاِت اعدام. سياسی و برچيدن زندان سياسی" جرم"لغو . آزادی کليه زندانيان سياسی- ٣
 
لغو تمامی قوانين م�ذھ�ب�ی، ب�رچ�ي�دن و ان�ح��ل ب�ن�ي�ادھ�ا و م�وس�س�ات م�ذھ�ب�ی .  مذھبی آزادی مذھب و بی.  جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پروش  -٤

 .ھای اين موسسات توليد جھل و خرافه و کليه موقوفات و تخصيص آن به نيازھای فوری مردم مصادره اموال و دارائی. حکومتی
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 پيام کنفرانس استکھلم به طبقه کارگر ايران

 
 !نوبت ماست! کارگران

 
 !رفقای کارگر

 
. ای در دی ماه سال گذشته ھستند اعتراضاتی که استمرار طغيان سراسری توده.  رسد ای از کشور به گوش می اين روزھا صدای اعتراض از ھر گوشه

محروم ھای  ھا معضل ديگر با اعتراضات توده افتاده، عدم امنيت شغلی و ده ماھی که طنين فريادھای اعتراض شما به دستمزدھای حقير، دستمزدھای عقب
بر ايستاده ماھی که دختران و زنان شجاع .  ھا جاری گشت آميخت و در خيابان و تھيدست به گرانی و بيکاری، دزدی و چپاول، فقر و سرکوب درھم

ماھی که معترضان در برابر سرکوب و حمله وحشيانه اوباش .  شان، يعنی حق انتخاب آزادانه پوشش اعتراض کردند ترين حقوق ھا، به نقض اوليه بلندی
 ".بترسيد، بترسيد، ما ھمه با ھم ھستيم: "را سر دادند و خطاب به نيروھای سرکوب اع�م کردند" مرگ بر ديکتاتور"جمھوری اس�می، فرياد 

 
اگر پيش از اين نيز، اعتراض به ساليان متمادی فقر و تنگدستی، بيکاری و خفقان، تخريب محيط زيست و بروز ريزگردھا و خشک شدن رودھا و 

 دی ماه،  سران و مسئوXن رژيم و وابستگان آنان، در جامعه وجود داشته است، اما از پسِ  عقوبتی جنايات ھا، تضييق حقوق زنان و ستم ملی، بی درياچه
ھای کارگران ھپکو و  پيمايی امان شما، مانند اعتصابات و راه تحولی که مبارزات و اعتراضات راديکال و بی.  اند اعتراضات مردم تحولی چشمگير يافته

مبارزاتی که نه .  ھا اعتصاب ديگر زمينه آن را فراھم آورده است  آھن و ده تپه، گروه ملی صنايع فوXد اھواز، کارگران راه آذر آب، کارگران نيشکر ھفت
حربه تر، با بيان شعارھای سياسی و تعرض به مقامات حکومتی، نشان داديد  تنھا رشد و گسترش داديد، بلکه اشکال متنوعی نيز به آن بخشيديد و مھم

اين شما بوديد که در برخی .  ھا و تھديدھا نھراسيديد و از رفقای کارگر دستگيرشده خود حمايت کرديد از ضرب و شتم. سرکوب رژيم ديگر کارساز نيست
رزمان  و ھم".  کنيم در ره آزادگی، وای از اين وضع وای از اين وضع کنيم زندگی، جان فدا می زير بار ستم نمی: "ھا و تظاھرات اع�م کرديد پيمايی راه

 ".خيزند من اگر برخيزم، تو اگر برخيزی ھمه برمی: "ھای اعتراضی خود ندا سر دادند شما، معلمان و بازنشستگان بودند که در خيزش
 

 !کارگران مبارز
 

ای و  بحران سياسی ھيئت حاکمه و وضعيت منطقه.  اعتراضات و مبارزات کنونی مردمی، ھرچند پراکنده، اما نشان از ت�طمی در اعماق جامعه دارد
دی گويی به مطالبات شما و توده زحمتکش، جامعه ايران را به عرصه نبردھای سياسی حا المللی رژيم، و ناتوانی سران جمھوری اس�می از پاسخ بين

 تا سرنوشت بحران سياسی کنونی را به دست  المللی به تکاپو افتاده درست با آگاھی به چنين بحرانی است که بورژوازی داخلی و بين.  وارد کرده است
پس، به بورژوازی .  داری با جمھوری اس�می يا بدون جمھوری اس�می به مسير حفظ نظام سرمايه.  گرفته و آن را به مسير مطلوب خود ھدايت کنند

ا به ھای زحمتکش سوار شود و قدرت سياسی را به دست گيرد و جامعه ر اجازه ندھيد تا بار ديگر در جامه و ھيئتی ديگر بر موج مبارزات شما و توده
رھبری مبارزات را در دستان توانمند خود گيريد و در نبرد پيشارو نقشی فعال، زنده و تأثيرگذار ايفا کنيد تا سرنوشت اين .  قھقرايی ديگر رھنمون شود

 . برای اين کار، بايستی خود را سازماندھی کنيد. ھای زحمتکش رقم زنيد نبرد را به نفع خود و تمامی توده
 

 !ھا کارگران پيشرو، کمونيست
 

کسب اين ھژمونی تنھا با .  ای برای آزادی، برابری و رفاه را در دست گيرد وقت آن است که طبقه کارگر ابتکار عمل سياسی و رھبری مبارزات توده
در شرايطی که روزانه چندين اعتصاب در گوشه و کنار .  ھا و احزاب سياسی طبقاتی خود ممکن است ھای مستقل و سازمان تشکل کارگران در تشکل

در شرايطی .  ھای اعتصاب و زمينه سازی برای سازماندھی اعتصابات سراسری کوشيد توان و بايد در راستای ايجاد کميته پيوندد، می کشور به وقوع می
قه توان و بايد برای کسب ھژمونی سياسی طب انداز قرار داده است، می جانبه کنونی، امکان تحوXت سريع و راديکال را در چشم ھای ھمه که بحران

مبارزات مشترکی که کارگران پيشاھنگ و .  کسب ھژمونی سياسی در گروی پيوند مبارزات کارگران و زحمتکشان است.  کارگر، شوراھا را برپا کرد
 کارگری داری و برپايی يک انق�ب اجتماعی  دار آن خواھند بود و ھدف آن نه تنھا سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می، بلکه نابودی نظام سرمايه ط�يه

 . کارگران و زحمتکشان با دستان توانای خودشان رقم زده شود ای روشن، سرنوشت تا در آينده. خواھد بود
 

 
 ! داری جمھوری اسKمی سرنگون باد رژيم سرمايه

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 !زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی

 
 استکھلم – ٢٠١٨سپتامبر 

 
 :امضاھا
 

 اتحاد فدائيان کمونيست -١
 حزب کمونيست ايران -٢

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری -٣
 سازمان راه کارگر -٤
 سازمان فدائيان اقليت -٥

 ھسته اقليت -٦
 



 ٧ ٧٩٣ شماره  ٩٧ مھر ٢٣      ٧

۵از صفحه   

 بيانيه کنفرانس استکھلم
 

 !يک آلترناتيو سوسياليستی ضروری و ممکن است

 .برقراری کنترل کارگری بر توليد و توزيع -٥
 
ت�ام�ي�ن ب�ي�م�ه ب�ي�ک�اری .  تضمين تامين معيشت و رفاه ھمه شھروندان متناسب با استانداردھای دنيای امروز، توسط شوراھا و نھادھای من�ت�خ�ب ک�ارگ�ران  -٦

تضمين آموزش و بھداشت و س�م�ت�ی .   سال و کليه کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند١۶کار باXی  مکفی برای ھمه افراد آماده به
 .رايگان شھروندان

 
 و ب�ی آميز، اع�م و اجرای برابری کام�ل رفع کامل ھرگونه تبعيض و ستم جنسيتی از طريق لغو نظام آپارتايد جنسی، لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض  -٧

 .ھای برابر در ھمه عرصه ھا ميان آنان قيد و شرط بين زنان و مردان در ھمه شئون زندگی فردی و اجتماعی و ايجاد فرصت
 
تامين و تضمين برخورداری ھمه کودکان از آموزش و بھداشت و س�مت و شادی و ايجاد ش�راي�ط م�ن�اس�ب ب�رای .  ای برای کودکان ممنوعيت کار حرفه  -٨

 .ُجرم جنائی دانستن ھر گونه تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظِت کودکان توسط دولت. رشد و شکوفائی آنان
 
نفی ھرگونه ستم و تبعيض و نابرابری در جامعه از طريق اع�م و اجرای برابری کامل حقوق ھمه شھروندان، صرفنظر از ج�ن�س�ي�ت، م�ذھ�ب، م�ل�ي�ت،  -٩

ما در ع�ي�ن ح�ال خ�واھ�ان .  ھا رسميت شناختن حِق تعيين سرنوشت و حق جدائی با مراجعه به آرا خود آن نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با به. نژاد و تابعيت
 .ھای زحمتکش است اتحاد آزادانه و داوطلبانه ھمه ساکنين ايران ھستيم و بر اين باور ھستيم که اين اتحاد به سود طبقه کارگر و توده

 
 .ممنوعيت تفتيش عقايد. اع�م و اجرای آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب -١٠
 
 .لغو ديپلماسی سری. لغو اسرار بازرگانی -١١
 
 .ريزی درازمدت برای حفظ محيط زيست و منابع حياتی آب، خاک و ھوای سالم اقدامات فوری و برنامه -١٢
 
 .ھای کليدی صنعتی، بانکی، خدماتی و تجاری در دوره گذارانق�بی برقراری مالکيت اجتماعی بر بخش -١٣
 
... 

ھا و طبقه کارگر و اردوی چ�پ ج�ام�ع�ه م�ح�س�وب  اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می برای سوسياليست
ای، جنبش برابری زن و مرد و ساي�ر ف�ع�ال�ي�ن  ھای کارگری و توده ھا و جريانات سياسی چپ و انق�بی، تشکل ما کارگران و زحمتکشان، کمونيست. شود می

برای اين اردو ح�ي�ات�ی اس�ت ک�ه اف�ق و م�ع�ن�ا و .  خوانيم سياسی و اجتماعی را به ت�ش برای پيروزی بر جمھوری اس�می با يک پرچم سوسياليستی فرامی
 .گير کند و در ھر مرحله و تناسِب قوای سياسی و مبارزه جاری به آن متکی شود مضموِن سرنگونی انق�بی جمھوری اس�می را توده

 
 و پ�ي�روز خواھان را به پيوستن به آلترناتيو سوسياليستی، به ايفای نقش در ش�ک�ل دادن ھا، کارگران و مردم زحمتکش و آزادی کنفرانس استکھلم، کمونيست

تص�م�ي�م .  زند ھای متمادی را رقم می ايم که سرنوشت نسل کننده شده ما وارد دورانی تعيين.  دھد کردن آن، به برافراشتن اين افق در مبارزه جاری فراخوان می
آلترناتيو سوسياليستی ُمبرم و ممکن اس�ت و ب�اي�د در رون�د م�ب�ارزه ب�رای . تواند و بايد به اين دوره و آينده شکل دھد و اراده و پراتيک انق�بی امروز ما می

 .داری پايان دھد سرنگونی جمھوری اس�می و فردای آن به کليه مشقات و مصائب تاکنونی سرمايه
 
 

 !داری جمھوری اسKمی سرنگون باد رژيم سرمايه
 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 !زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی
 

 استکھلم – ٢٠١٨سپتامبر 
 

 :امضاھا
 

 اتحاد فدائيان کمونيست -١
 حزب کمونيست ايران -٢

 حکمتيست -حزب کمونيست کارگری -٣
 سازمان راه کارگر -٤
 سازمان فدائيان اقليت -٥

 ھسته اقليت -٦



 ٨ ٧٩٣ شماره  ٩٧ مھر ٢٣      ٨

٩درصفحه   

١٠از صفحه   

 .ی قبل نشريه کار به آن پرداختيم در شماره
شود بر يک جنبه  در اين مقاله اما سعی می

اين معضل بزرگ يعنی مساله نوسازی و 
اگرچه مشت .  سازی مدارس تمرکز شود  ايمن

 .نمونه خروار است
ھنگامی که خبر ريزش آوار بر سر دنيای 
کوچک منتشر شد، برای ھيچ کس اين خبر 

در ھمان کردستان بود .  اتفاقی استثنايی نبود
آباد در آتش  آموز شين که دختران دانش

 نفر جان خود را از دست دادند و ٢سوختند، 
چنان با دردھای آن روزگار  ديگران ھم

در سراوان معلمان دبستان .  گذرانند می
جو از توابع خاش، وقتی که  روستای نوک

شوند خود را به  متوجه ريزش ديوار می
آموزانی که در پای ديوار قرار داشته  دانش

رساندند و اگرچه کودکان مدرسه را نجات 
دادند اما خود در زير آوار گرفتار شده و 

ھا حميدرضا گنگوزھی جان خود  يکی از آن
 .را از دست داد

توجھی حاکميت و عدم تامين بودجه برای  بی
ست  سازی مدارس موضوعی نوسازی و ايمن

که ھمواره از سوی معلمان، روشنفکران 
ھا مطرح  خواه و دمکرات و کمونيست آزادی

ھا قرار گرفته است، اما  و مورد اعتراض آن
ھرگز گوش شنوايی در جمھوری اس�می 

 .برای اين موضوع نبوده است
ھای متعددی از  ھای اجتماعی فيلم  در شبکه

ھای درس بويژه در مناطق  وضعيت ک�س
ھايی که در کپر  محروم منتشر شده، از ک�س

. ی درخت شوند و يا در زير سايه برگزار می
ھمين چندی پيش بود که وزير آموزش و 
پرورش کابينه با حضور در يکی از اين 

آموزانی که نه صندلی داشتند  مدارس، دانش
و نه نيمکت، اظھار اميدواری کرده بود که 

ھا نيمکت تھيه  ھای آينده برای آن در سال
ھمان حکومتی که امروز از آفريقا تا !!  شود

عراق مشغول ساختن مدرسه، بيمارستان و 
" اميدوار"وقت وزيرش تازه  آن.  مسجد است

برای "  ھای آينده سال"است که نيمکت  در 
 !!!آموزان اين مناطق محروم تھيه شود دانش

ھای  براساس آمارھای منتشره در رسانه
 مدرسه ٣٨٠٠حکومتی، در کردستان از 

 مدرسه نيازمند تخريب و يا نوسازی ١٠٧٣
ی داريوش ورناصری معاون  گفته به.  ھستند

فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس 
 ١٠٧ درصد از ٣٠کشور، وضعيت ايمنی 

کننده   ھزار واحد آموزشی کشور نگران
وی ضمن اعتراف به بروز حوادثی به .  است

رای ب: "گويد دليل فرسوده بودن مدارس، می
تخريب و بازسازی مدارس فرسوده برای 

 ميليون تومان ٣٠٠ تا ٢۵٠ھر ک�س درس 
ترين حالت در  نياز داريم و در خوشبينانه

 ھزار ميليارد تومان اعتبار به ما ٢سال، 

 تا ٧يابد که جوابگوی تخريب  اختصاص می
 ھزار ک�س درس فرسوده است در ٨

 ھزار ک�س درس جديد بايد ١۵٠حاليکه 
 )١("ھای فرسوده شود جايگزين ک�س

ترتيب و با حساب معاون فنی و نظارت  بدين
سازمان نوسازی مدارس کشور در بھترين 

کشد تا مدارس فعلی   سال طول می٢٠حالت 
 سال ٢٠بازسازی شوند و طبيعی است که تا 

آينده بار ديگر يک سوم مدارس نياز به 
اين  بنابر.  تخريب و بازسازی خواھند داشت

سازی  با اين روش ھرگز معضل ايمن
 .مدارس حل نخواھد شد

مشکل نا .  اما واقعيت از اين نيز بدتر است
ايمنی مدارس و کمبود فضای آموزشی در 
جمھوری اس�می نه تنھا حل نخواھد شد، 

تر و  بلکه ھر سال اين معضل بزرگ
حکومت مذھبی حاضر .  تر شده است بزرگ
ھا برابر اين مبالغ را خرج رواج  است ده

ای  ھای منطقه طلبی خرافات مذھبی و جاه
خود بکند، اما برای بھبود آموزش و پرورش 

ھزينه کردن در .  دليل آن ھم روشن است.  نه
ترويج خرافات و مذھب، ھزينه کردن در 
کشورھای ديگر برای جذب مزدور، ھزينه 
کردن در نيروھای نظامی و سرکوب، ھمه 

اما آگاه .  در خدمت حفظ نظام اس�می ھستند
شدن کودکان به حقوق خود، سوادآموزی و 

ست برای  مانند آن درست برعکس، خطری
ھا يکی از  که ناآگاھی توده"  نظام مقدس"اين 

 .ارکان حفظ سلطه و قدرت آن است
ھای وابسته به قدرت  که ارگان جدا از اين

، سپاه، "فرمان امام"چون ستاد اجرايی  ھم
ھا بخشی از درآمدھای  آستان قدس و مانند آن

حساب و کتاب خود را در  نجومی و بی
خدمت ھمان ترويج مذھب و خرافات قرون 

کنند، تنھا نگاھی به  وسطايی ھزينه می
ای که ھر سال کابينه ارائه کرده و  بودجه

گر اين  رساند روشن مجلس به تصويب می
 .موضوع است
که سھم بودجه   و در حالی٩٧در بودجه سال 

ی سليمی نماينده  آموزش و پرورش به گفته
 درصد ٩ درصد به ١۶مجلس اس�می از 
، بودجه )خبرگزاری ايسنا(کاھش يافت 

نھادھای نظامی و مذھبی به شدت افزايش 
 .يافتند

بودجه نھادھای نظامی و امنيتی به دليل ترس 
طلبانه  ھای جنگ ھا و سياست از قيام توده

جمھوری اس�می ھر ساله با افزايش زيادی 
روبرو بوده و ھر سال بر سھم اين نھادھا از 

برای نمونه در .  شود کل بودجه افزوده می
 درصد به بودجه ٣٠طور متوسط   به٩٧سال 

نھادھای مذھبی .  اين نھادھا افزوده گرديد
بخش ديگری از بودجه را به خود اختصاص 

ای که منابع آن حاصل کار و  بودجه.  دھند می

ت�ش کارگران است، اما به جای ھزينه 
کردن در آموزش و پرورش کودکان 

ھای کارگری، در جيب آخوندھای  خانواده
 .رود خور می مصرف و مفت بی

، بودجه ٩٧براساس Xيحه بودجه سال 
 ميليارد ۴٠۴سازمان اوقاف و امور خيريه 

ھای مدارس علوم دينی و  تامين ھزينه(تومان 
دانشگاه علوم و معارف قرآنی برخی از 

، بودجه )ھای اين سازمان است ھزينه
 ميليارد تومان ۴٣۶سازمان تبليغات اس�می 

 ٣٣۵و سازمان فرھنگ و ارتباطات اس�می 
ميليارد تومان، بودجه مرکز خدمات 

 ميليارد تومان، بودجه ٩٠٠ھای علميه  حوزه
 ميليارد ۴۴۶ھای علميه  شورای عالی حوزه

ھای  گذاری حوزه  تومان و شورای سياست
ھا   ميليارد تومان، و اين٢٧١علميه خواھران 

تنھا بخش کوچکی از ليست بلندباXی 
نھادھای مذھبی ھستند که از بودجه عمومی 

آن وقت بودجه .  کنند کشور ارتزاق می
سازمان نوسازی، توسعه و تجھيز مدارس 

ھم در   ميليارد تومان است، آن۶۶کشور تنھا 
دفتر تبليغات حوزه ی  حاليکه تنھا بودجه

و يا !!!   ميليارد تومان است٩۶  علميه قم
اش تربيت  که وظيفه"  المصطفی جامعه "

ط�ب خارجی برای تبليغ جمھوری اس�می 
 ميليارد ٣٠۵در کشورھای ديگر است 

تومان بودجه دارد، آن وقت بودجه کل 
ھای عمومی کشور نيمی از بودجه   کتابخانه

دليل ھم .  است"  جامعه المصطفی"
خواندن کتاب مردم را آگاه .  خواھد نمی
" جامعه المصطفی"کند در حالی که  می

مزدور برای جمھوری اس�می تربيت 
حال از اين ھم بگذريم که بودجه .  کند  می

ھای عمومی کشور جدا از  کتابخانه
ھای جاری، شايد تنھا صرف خريد  ھزينه
 .ھای اس�می شود کتاب

براساس گزارش خبرگزاری فارس، در 
 برای تخريب، ٩۶حالی که در بودجه سال 

 ۵٨۵بازسازی و مقاوم سازی مدارس 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود، در 

 درصد کاھش اين مبلغ ٣۵ با ٩٧بودجه سال 
 ٩٧در بودجه .   ميليارد تومان رسيد٣٧۶به 

منظور بازسازی  ای اختصاصی به حتا بودجه
مدارس تخريب شده در جريان زلزله استان 
کرمانشاه در نظر گرفته نشد و اين ھمه در 

ست که به دليل کسری بودجه ھميشگی  حالی
دولت و عدم اختصاص کامل بودجه مصوب 

ی سليمی  گفته به آموزش و پرورش، به
نماينده مجلس اس�می، آموزش و پرورش با 

ھای   ھزار ميليارد تومانی سال۶کسری 
 !!! را آغاز کرد٩٧گذشته، سال 

رئيس آموزش و پرورش عشايری  ی  به گفته
آموز در مدارس    دانش١۵٠٠خوزستان، 

چادری اين استان مشغول تحصيل ھستند و 
برای برچيده شدن اين مدارس تنھا يک 

 مدارس ناامن و کودکان قربانی نظام حاکم



 ٧٩٣ شماره  ٩٧ مھر ٢٣      ٩

۴از صفحه   

٩ 

٨از صفحه   

ميليارد تومان بودجه Xزم است که البته 
کابينه و حکومت اس�می از آن دريغ 

مجمع جھانی "اما در عوض بودجه .  کنند می
يعنی تنھا .   ميليارد تومان است۴٨"  اھل بيت

" مجمع جھانی اھل بيت"با بودجه مفتخوران 
ھای کوچک نھادھای مذھبی در  که جزء رقم
توان تمام مدارس   است، می٩٧بودجه 

 !!!چادری و کپری کشور را برچيد
ست که در  ھايی ھا ھمه جدا از ھزينه اين پول
ی پنھان دستگاه حکومتی صرف  بودجه

ساخت مدارس و بيمارستان و جاده و مسجد 
در کشورھای ديگر از لبنان و سوريه و 

. شود عراق تا کشورھايی در آفريقا می
ھای ميلياردی دولت برای مراسم  ھزينه

دولت برای .  اربعين يک نمونه ديگر است
کشاندن مردم به اين مراسم در عراق، جدا 

ھای سفر و  ھای ويژه در ھزينه از تخفيف
صدور ويزا، قرار است ارز با محاسبه 

 تومان در اختيار مسافران ۴٢٠٠دXر
ست که از جيب   ھايی ھا ھمه پول اين.  بگذارد

کارگران و زحمتکشان صرف خرافات 
ای جمھوری  ھای منطقه مذھبی و بلندپروازی

تنھا شھرداری تھران در .  شود اس�می می
 ميليارد تومان از جيب ١۵سال گذشته 

شھروندان تھرانی در کرب� و در جريان 
 !!!مراسم اربعين ھزينه کرد

کند و آن   ھا يک چيز را ثابت می ی اين ھمه
که جمھوری اس�می دشمن مردم، دشمن  اين

کارگران و زحمتکشان و دشمن کودکان 
است، بايد اين رژيم را سرنگون و حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان را برپا کرد 

ترين اقدامات آن جدايی  که يکی از فوری
کامل دين از دولت و آموزش و پرورش 

 .است
 
 :نوشت پی
تر اما اين است که  واقعيت وحشتناک  –  ١

رقم واقعی اختصاص يافته برای بازسازی و 
نوسازی مدارس بسيار کمتر از رقم اع�م 

 ميليارد ٣٧۶شده از سوی وی و حدود 
تومان است که در ادامه مقاله به نقل از 
خبرگزاری دولتی فارس توضيح داده شده 

 .است
 

از آن زم��ان ب�ه ب��ع��د، قض��ات .  ای واداش��ت
جمھوری اس�می نوجوانانی را که در سن�ي�ن 

 سال مرت�ک�ب ج�رم م�ی ش�ون�د، در ١٨زير 
زندان نگه می دارند و پس از آن�ک�ه ب�ه س�ن 

 سالگی رسيدن�د، م�ج�ازات م�رگ را در ١٨
اقدامی که ب�ا ت�وج�ه .  موردشان اجرا می کنند

به کاھش سن اعتياد، تن فروشی و ديگر ب�زه 
کاری ھای اجتماعی موجود در ايران، ع�م�� 
کودکان و نوج�وان�ان ب�ي�ش�ت�ری را ب�ا خ�ط�ر 

 . اعدام مواجه کرده است
اعدام ک�ودک�ان و ن�وج�وان�ان ب�خ�ص�وص در 
دوره احمدی نژاد ابعاد وسيع�ت�ری گ�رف�ت و 
در دوره رياست جمھوری حسن روحانی نيز 

بر اساس گ�زارش .  ھمچنان ادامه داشته است
نماينده ويژه سازمان ملل ب�رای ن�ظ�ارت ب�ر 

 م�اه ۶نقض حقوق بشر در ايران، ت�ن�ھ�ا در 
ھ�ا   نفر که سن آن٨ دست کم ٢٠١۴اول سال 

 س�ال ب�ود، ١٨به ھنگام ارت�ک�اب ج�رم زي�ر
ھمچنين طبق آخ�ري�ن گ�زارش .  اند اعدام شده

کميساريای حقوق بشر سازم�ان م�ل�ل ک�ه در 
 منتشر شده است، از ميان  ب�ي�ش ٢٠١٧سال 
 نوجوانی که حک�م اع�دام گ�رف�ت�ه ان�د، ٧٨از 

 اع�دام ٢٠١۶دست کم پنج نفر آنان در س�ال 
اعدامی ھايی که به ھن�گ�ام ارت�ک�اب .  شده اند

به سن قانونی نرسيده بودن�د و اع�دام "  جرم" 
آنھا بر اساس قوانين ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی ک�ه دول�ت 
جمھوری اس�می نيز آن را تص�وي�ب ک�رده 

ھمه اين اع�دام ھ�ا .  است، جرم تلقی می شود
ن��ي��ز در دوران ري��اس��ت ج��م��ھ��وری حس��ن 

ھمان حس�ن روح�ان�ی .  روحانی اجرا شده اند
که در تبليغات انتخاباتی خ�ود وع�ده رع�اي�ت 
حقوق شھروندی را به جوانان و مردم اي�ران 

 .داده بود
پوشيده نيست که جمھوری اس�می به عنوان 
يک حکومت مذھبی که در آن دين و دولت 

آشکارا درھم ادغام شده اند، ھرگز نمی تواند 
بدون توسل به زندان، شکنجه و اجرای 
مجازات اعدام به حيات ننگين خود ادامه 

اعمال شکنجه ھای شبانه روزی و .  دھد
اعدام ھزاران فعال سياسی در سال ھای 

 ۵، کشتار جمعی بيش از ۶٠نخست دھه 
، ۶٧ھزار زندانی سياسی در تابستان 

شکنجه، تجاوز و مرگ زندانياِن زندان 
 و نيز ادامه اين ٨٨کھريزک در سال 

سرکوبگری ھا بعد از خيزش انق�بی جوانان 
و توده ھای زحمتکش مردم ايران در ديماه 

 تا به امروز که تاکنون ھزاران نفر از ٩۶
معترضين دستگير، تعداد زيادی از آنان 
کشته و اعدام شدند و ده ھا نفر ديگر نيز در 
زندان ھا توسط بازجويان آدمکش جمھوری 

ارتکاب اينھمه کشتار . اس�می به قتل رسيدند
و جنايت، تماما برگرفته از ماھيت ارتجاعی 

نظامی که زندان، .  جمھوری اس�می است
شکنجه، کشتار و اعدام مخالفين به امری 

 . روتين و نھادينه در آن تبديل شده است
از اين رو، با توجه به مجموعه شرايط حاکم 
بر ايران و تجربه تلخ اعدام ھای گسترده 

 سال حاکميت جمھوری اس�می، ۴٠طی 
بايد به اين نکته اساسی توجه داشت که 
مبارزه عليه اعدام بدون مبارزه ای پيگير و 
جدی عليه جمھوری اس�می اقدامی نتيجه 

به رغم اينکه بايد عليه مجازات .  بخش نيست
اعدام پيگيرانه مبارزه کرد، اما بايد دانست 
که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، دست 
کم در حاکميت جمھوری اس�می زمانی 
موثر است که کارزار لغو مجازات اعدام در 
محدوده مبارزات حقوق بشری متوقف نشود، 
بلکه اين مبارزه به کارزاری وسعيتر يعنی 
کارزار مبارزه برای سرنگونی انق�بی 

 .جمھوری اس�می نيز پيوند داده شود
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 مبارزه عليه اعدام،از مبارزه برای 
 سرنگونی جمھوری اسKمی جدا نيست

 زنده باد سوسياليسم 
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اسKمی 

٨درصفحه   

 ساله با حضور ١٧در ھمين روز يک نوجوان 
در دبيرستان دخترانه سما در شھر تاکستان از 

آموزان سال اول دبيرستان به   تعدادی از دانش
ی آزمايش قند خون، تنھا با يک سوزن خون  بھانه
ست که اگر يکی از ھمين  اين در حالی.  گرفت
آموزان دختر حجاب را از سر بردارد،  دانش
آيد و اس�م در خطر  آسمان به زمين می"
 ".افتد می

آموزان در مدارس از جھات  مساله امنيت دانش
از امنيت روانی .  گوناگون قابل بررسی است

برای مثال .  ھا کودکان تا امنيت جسمی و جانی آن
ھای درسی و خزعب�تی که تحت  محتوای کتاب
ھای دينی در مدارس تدريس و  عنوان آموزش
 است که  شود يکی از مسائل مھمی ترويج می

. اندازد امنيت روانی کودکان را به خطر می
حجاب اجباری و رعايت پوشش اس�می يک 

ی ديگر است، يا طرح اخير آموزش و  نمونه
پرورش برای رواج به اصط�ح امر به معروف 
و نھی از منکر به منظور ايجاد جو پليسی و با 

پروری يک نمونه ديگر که  روش جاسوس

١٠ 

ھای  نام\ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
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 .  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 

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 
 

 : 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 اط�ع  ع�قمندان 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 اط�ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط�ع ؛  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  
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