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 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

" ھای ھوشمند موشک"باران 
 اسرائيلی بر سر مردم فلسطين

 
بار ديگر نوار غزه غرق در آتش و خون است؛ 

ھا و   آتش و خون برخاسته از فرود موشک
 رژيم اشغالگر اسرائيل بر سر مردم  ھای بمب

 ٢٠٠طبق گزارشات، تاکنون بيش از.  فلسطين
 نفر مجروح، بيش ١٣۶١فلسطينی کشته، بيش از 

 خانه ويران و ھزاران نفر آواره ١٢۵۵از 
کشته شدگانی که طبق گزارشات سازمان .  اند شده
 درصد آنان غيرنظامی ھستند و در ميان ٧٧ملل 
 . کودک٣۶آنان، 
ی آغاز جنگ اين بار، کشته شدن سه  بھانه

سه نوجوانی که حدود يک .  نوجوان اسرائيلی بود
ماه پيش در کرانه باختری رود اردن ناپديد شدند 

 .ای پيدا شد و چندی بعد، جسد آنان در مزرعه
نتانياھو، نخست وزير اسرائيل، بRفاصله، بدون 
ارائه مدرکی، مدعی شد حماس مسئول اين 

سربازان اسرائيلی به بھانه يافتن قاتل .  ھاست قتل
ھا شده و صدھا  يا قاتلين وارد سرزمين فلسطينی

نفر را دستگير کردند، از جمله زندانيانی را که 
 .ھای اسرائيل آزاد شده بودند قبR از زندان

گرايان  دوم ژوئيه نوجوانی فلسطينی توسط راست
 .يھودی ربوده و زنده زنده در آتش سوزانده شد

حداقل در ربودن و (ھا، که عوامل آن  و اين قتل
ناروشن است، آغازگر )  قتل سه نوجوان اسرائيلی

.  شدند٢٠١٢درگيری جديد پس از آتش بس سال 
 ژوئيه پس از حمRت ھوايی اسرائيل، ٧در 

حماس، حمRت موشکی به شھرھای اسرائيل را 
روز بعد، حمRت موشکی اسرائيل . از سر گرفت

از آن زمان تاکنون، ھر دو طرف، .  آغاز شد
صدھا موشک به سوی شھرھای يکديگر پرتاب 

ھا، فقط اسرائيل  طبق گزارش رسانه.  اند کرده
 ١۵٠٠ حمله موشکی به نوار غزه کرده و ١۴٧۴

ای با  تن مواد منفجره  بر سر مردم ساکن منطقه
 .وسعت اندک و جمعيتی فشرده فروريخته است

ای رھبر حکومت  خامنه
اسRمی در ديدار خود با 
صدھا تن از اساتيد دانشگاه 
در روز چھارشنبه، يازده تير 
و ديدار ديگری در شانزده 
تير با مسئوbن، کارگزاران و 
جمعی از مديران ارشد 

ھای مختلف کشوری و  دستگاه
لشگری، سخنانی برزبان راند 

گر نگرانی شديد وی  که بيان
از وضعيت کنونی و آينده 

ای در  خامنه.  ھاست دانشگاه
ديدار با اساتيد دانشگاه، طبق 
معمول ھميشگی پس از يک 

ھای کلی از جمله  رشته حرف
سخنانی پوچ و توخالی 

نھضت علمی "پيرامون 
فوائد "، "  جمھوری اسRمی

" ھای علمی قدر پيشرفت گران
دانشگاه نبايد "و اين افاضه که 

در اختيار کسانی باشد که 
پيشرفت علمی را به ھيچ 

انگارند، بلکه بايد در  می
اختيار کسانی باشد که عاشق 
" پيشرفت علمی ايران ھستند

سرانجام حرف اصلی دل خود 
وی ضمن .  را برزبان راند

تاکيد بر خواست قلبی خود 

تلويزيون انديشه، مرکز بده و بستان با " صدايی ھم"برنامه 
 وزارت اط�عات جمھوری اس�می

 
اند به طرق مختلف در جنبش کارگری نفوذ کنند و اين جنبش را تحت انقياد  داران ھمواره کوشيده سرمايه

ھا، رشوه دادن به عناصری از درون اين جنبش  ھای آن يکی از رسواترين شيوه.  و اسارت خود درآورند
ھا از مبارزه  و يا پرداختھای پولی تحت عنوان کمک، به قصد فاسد کردن کارگران و منحرف ساختن آن

 .ست انقRبی
 ١٠٠روست که اقدام منصور اسانلو، يکی از افراد اخراجی سنديکای شرکت واحد، به گرفتن مبلغ  از اين

طلب، تحت عنوان کمک به کارگران، با واکنش سريع و قاطع  دار سلطنت ھزار دbر از يک سرمايه
ھای کمونيست و چپ، فعاbن کارگری داخل و خارج از کشور و حتا کارگران اسير در  سازمان
طلبان را افشا و اقدام  ھمه به اتفاق، ماھيت اين عمل سلطنت.  رو گرديد  اسRمی روبه ھای جمھوری زندان

 .اسانلو را شديدا محکوم کردند
تلويزيون انديشه، نمايش "  صدايی ھم"ھا که در برنامه  طلبان و عوامل آن از ابراز خشم سلطنت

طلب را به کارگران بر پا کردند، آشکار است که بيشترين نقش و  دار سلطنت اصطRح کمک سرمايه به

 نياز توده ھای مردم ايران به يک تامين اجتماعی فراگير 
 

تورم و گرانی .  ھم اکنون، کارگران و عموم توده ھای مردم ايران در وضعيت اسفباری به سر می برند
چھره کريه .  بيکاری، ھر روز ابعاد وسيعتری به خود می گيرد.  روز افزون کمرشان را شکسته است

در حال حاضر، از مجموع نيروی کار .  فقر بيش از پيش زندگی کنونی و فردای آنان را تھديد می کند
عدم .   ميليون نفر بيکارند، بدون اينکه بطور واقعی از حق بيمه بيکاری برخوردار باشند٨ايران، بيش از 

برخورداری از بيمه بيکاری کامل و پيامدھای ناشی از آن، زندگی ميليون ھا نفر از ارتش بزرگ 
عRوه بر آن، .  بيکاران کشور و خانواده شان را به سمت انواع نابسامانی ھای اجتماعی سوق داده است
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ۶٧٣شماره    ٩٣نيمه  دوم  تير  –سال سی و ششم 

آرامش در "يعنی وجود 
در مورد فعاليت "  ھا دانشگاه

سياسی در دانشگاه گفت 
 و مديران مسئوCن ذيربط"

 از تبديل بايد با جديتدانشگاه 
مراکز علمی به محل جوbن و 

ھای سياسی  جريانھای  فعاليت
ای چنين  خامنه."  جلوگيری کنند
و "  سم مھلک"وضعيتی را 

بار ناميد که در  ای زيان پديده
چند .  ای شاھد آن بوده است دوره

روز پس از اين سخنان که چند 
و چون ماجرا و منظور وی 

 ای از چيست؟ ھراس خامنه

ی نشست مشترک  اط�عيه
 –حزب کمونيست کارگری

 حکمتيست و
 )اقليت( سازمان فداييان 

 گرانی، بيکاری و رکود ھمه يک قربانی دارند
 
 ھا در عراق بست دولت مالکی و تشديد درگيری بن
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١از صفحه   

" ھای ھوشمند موشک"باران 
 اسرائيلی بر سر مردم فلسطين

دولت جنايتکار اسرائيل مدعی است از 
کند تا تلفات  استفاده می"  ھای ھوشمند موشک"

بر اثر برخورد يکی از اين .  غير نظامی کم شود
ای که مردم  خانه به قھوه"  ھای ھوشمند موشک"

جھانی ھای جام  در آن مشغول تماشای بازی

 ١۵ نفر، از جمله يک نوجوان ٩فوتبال بودند، 
 ١٣ساله کشته و سه نفر از جمله يک کودک 

 .ساله مجروح شدند
بان حقوق  ديده"ادعايی که حتا رئيس خاورميانه 

وی در .  نيز به نادرستی آن اذعان دارد"  بشر
اسرائيل مکررا از حمRت : "گويد ای می مصاحبه

ھای  گويد، اما حمRتی که ھدف ھدفمند سخن می
نظامی ندارند و موجب مرگ اين تعداد غير 

توانند ھدفمند تلقی  شوند، به سختی می نظامی می
موارد مستند اخير در غزه، با سابقه .  شوند

طوbنی اسرائيل در حمRت ھوايی غيرقانونی و 
 ."آمار باbی قتل غيرنظاميان مطابقت دارد

ھای اسرائيل به  بر اثر برخورد يکی از موشک
يک بيمارستان معلولين، دو تن از بيماران معلول 

گر اسرائيل مدعی است  دولت اشغال.  کشته شدند
ھا و  ای ندارد، زيرا حماس، سRح چاره

ھا و  ھا و بيمارستان ھای خود را در خانه موشک
جا به سوی اسرائيل  مدارس انبار کرده و از آن

ادعايی که نه تنھا .  کند موشک پرتاب می
اسرائيل، بلکه آمريکا و متحدينش نيز عليه 

 کنند و آن را دليل موجھی برای حماس تکرار می
دفاع فلسطين توسط اسرائيل  کشتار مردم بی

 .دانند می
دولت نژادپرست اسرائيل مدعی است در حمRت 

در حمله .  رود خود، سران حماس را نشانه می
موشکی اسرائيل به خانه رئيس پليس غزه، وی 

اش   نفر از اعضای خانواده١٨زخمی شد، اما 
 .کشته شدند

اين رژيم مدعی است برای حفاظت از شھروندان 
و توقف حمRت موشکی نيروھای حماس به 

چنان به حمRت خود ادامه  شھرھای اسرائيل، ھم
با توجه به تجھيزات و تسليحات .  خواھد داد

ھا اين  نظامی اسرائيل در مقايسه با فلسطينی
ماند تا  تر به طنزی سياه می ، بيش"عدم امنيت"

ی خود دولت اسرائيل،  به گفته.  يک خطر واقعی
گنبد " موسوم به  تنھا سيستم دفاع ضد موشکی

ھا شده  که مانع تلفات سنگين اسرائيلی"  آھنين
از آن .  است، ميلياردھا دbر ھزينه برداشته است

ھای  سو، تمام کارشناسان اذعان دارند که موشک
ھای دوربردی که گفته  حماس، به جز موشک

شود از ايران و سوريه خريداری کرده است،  می
مانند تا  ساز می ھای دست تر به بمب بيش

 .ھای واقعی موشک
ی اين  اگر تمام ادعاھای رژيم اسرائيل در ادامه

اند،  جنگ نابرابر و کشتار مردم فلسطين پوچ
طلبانه،  ھدف واقعی چيست؟ پيشبرد سياست جنگ

ھای فلسطينيان و  تر سرزمين اشغال ھر چه بيش
 .ی سرکوب آنان ادامه

 ھزار ۴٠در حال حاضر، اسرائيل بيش از 
ھا و  تانک.  نيروی ذخيره خود را فراخوانده است

سربازان خود را در مرز نوار غزه مستقر کرده 
وزير .  کند و احتمال حمله زمينی را بررسی می

دفاع اسرائيل، موشه يعلون، گفته است، خود را 
کنيم که چند  برای جنگی عليه حماس آماده می

گذشته از آن، اسرائيل، .  رسد روزه به پايان نمی
ھای ضعيف حماس  که به خوبی از قدرت موشک

شمرد تا  آگاه است، اين فرصت را مغتنم می
ھای حماس را کاھش دھد، خواه بر اثر  موشک
شان از سوی  ھای ارتش اسرائيل يا شليک بمباران

دولت صھيونيستی و نژادپرست .  نيروھای حماس
اسرائيل که به تجھيزات پيشرفته نظامی 
مجھزاست، به کشتار مردم بی دفاع فلسطين و 
تخريب اماکن مسکونی آنھا ادامه می دھد و 

ھايی که مطلقاً با  حماس با پرتاب موشک
تجھيزات نظامی اسرائيل قابل قياس نيستند، 

افروزان متجاوز اسرائيلی را به ادامه  جنگ
و چنين است که به .  کند  ھا ترغيب می درگيری
آيد ھر دو سو تمايلی ندارند، اين جنگ به  نظر می

در اين ميان، اين مردم، به .  اين زودی پايان يابد
طلبی  ھا ھستند که بايد تاوان جنگ ويژه فلسطينی
ھای اسرائيل را  گرا و صھيونيست نيروھای اسRم

" گنبد آھنين"مردمی که از حفاظ .  بپردازند
اند، آژير خطری نيز نيست تا آنان را به  بھره بی

بود، جايی ندارند که  پناھگاه فراخواند، اگر ھم می
توانند مصالح  آنان حتا نمی.  به آن پناه ببرند

ساختمانی مورد نياز خود را وارد کنند، چه رسد 
با کمبود مواد غذايی و مواد .  به ساختن پناھگاه
به گزارش سازمان جھانی .  سوختی روبرويند
 درصد کودکان فلسطينی ۵٠بھداشت، بيش از 
. اند ھا ويران شده زيرساخت.  اند دچار سوء تغذيه

اند و روبرو با کمبود  ھا پر ازدحام بيمارستان
ھا  دارو، ھواپيماھا اجازه فرود ندارند و قايق

در اسرائيل نيز .  توانند به دريای آزاد بروند نمی
که ساbنه ميلياردھا دbر ھزينه تسليحات نظامی 

 ۴٣٩ درصد مردم، شامل ٢٠شود، بيش از  می
 ھزار کودک زير ٨١٧ھزار خانواده و  بيش از 

 .کنند خط فقر زندگی می
ويژه   ی جنگ و کشتار، فقر و آوارگی به با ادامه

شود، اميد به   در ميان مردم فلسطين تشديد می
ماند،  چه پابرجا می يابد، و آن صلح فرسايش می

ھا و bينحل ماندن مسئله فلسطين و  ادامه درگيری
 .ھا است حقوق فلسطينی

 محمد مرسی، رئيس جمھور ٢٠١٠در سال 
ی مصر ميانجی گفتگوھای صلح  برکنار شده

اما دولت .  ميان اسرائيل و نيروھای حماس شد
ھای بسياری را بر  کنونی مصر، محدوديت

کند، به جز بستن  ساکنين نوار غزه تحميل می
ھای انتقال کاb و رفت و آمد  بسياری از تونل

ساکنان غزه به مصر، مرزھای رفح برای رفت 
ھا باز است، اما نه برای آوارگان  و آمد فلسطينی
به نظر برخی از ناظران اين اقدام .  و پناھجويان

 .دولت مصر، برای افزايش فشار بر حماس است
در آخرين ساعات روز دوشنبه، دولت مصر به 
دو طرف، پيشنھادی برای پايان بخشيدن به اين 

بايستی  طبق اين پيشنھاد می.  درگيری ارائه کرد
شنبه، آتش بس آغاز   صبح روز سه٩از ساعت 

بس،   ساعت از شروع آتش۴٨شد، و پس از  می

طرفين در مصر با يکديگر ديدار و گفتگو 
اما در خبرھا آمده است که شاخه .  کردند می

نظامی حماس اين پيشنھاد را نپذيرفت و روز 
بس، مجددا،  چھارشنبه، پس از يک روز آتش

ھای دو طرف از سر گرفته شد که  شليک موشک
در نتيجه يک اسرائيلی و حداقل سه فلسطينی 

 . کشته شدند
اما مصايب مردم فلسطين به دوران جنگ محدود 

نيز شرايط سختی "  صلح"آنان در زمان .  نيست
ھای ساکن اسرائيل  فلسطينی.   گذرانند را می

شھروندان درجه دوم ھستند و در معرض 
ھای متعدد؛ اسرائيل به بھانه حفظ امنيت  تبعيض

ھای ساکن نوار غزه به  خود، دسترسی فلسطينی
کند؛ آنان  کاbھای مورد نياز را محدود می

توانند آزادانه مسافرت و رفت و آمد کنند؛ به  نمی
ترين بھانه يا حتا بدون دليل، دستگير و شکنجه  کم
شوند؛ ارتش و پليس اسرائيل، حتا برای اين  می

" بازداشت اداری"کار يک مجوز قانونی به نام 
دارد، که طبق آن مقامات اسرائيلی اجازه دارند، 

ھا را بدون تفھيم اتھام يا محاکمه تا شش  فلسطينی
ماه زندانی کنند و آن را به طور نامحدود تمديد 

ھای اسرائيل در فلسطين، ھر  سازی کنند؛ شھرک
تری را به اسرائيل ضميمه  ھای بيش ساله، زمين

آميز آنان با خشونت در  تظاھرات مسالمت.  کند می
ھای  به جز اين سرکوب.  شود ھم کوبيده می

کند؛  سيستماتيک، فقر و بيکاری بيداد می
ھا و اقتصاد به ويژه نوار غزه بر اثر  زيرساخت

حمRت موشکی، ھوايی و زمينی اسرائيل ويران 
 .است
ھا  رو تا زمانی که حقوق ملت فلسطين به آن  ازاين

ھا، توقفی کوتاه  بس بازگردانده نشود، اين آتش
 . ھستند در جنگی درازمدت

اميد به برقراری صلحی پايدار، تنھا در صورتی 
يابد که حق  مردم فلسطين در تشکيل  تحقق می

شان با مرزھای مشخص در  کشور مستقل
(١٩۶٧ی پيش از  محدوده طبق خواست مردم  
گرچه چنين .  به رسميت شناخته شود)  فلسطين

رسد، اما  امری در حال حاضر دشوار به نظر می
ی مبارزه متحدانه مردم فلسطين عليه  با ادامه

گر اسرائيل از سويی، و حمايت   دولت اشغال
طبقه کارگر و نيروھای مترقی و کمونيست 
سراسر جھان، به ويژه اسرائيل از مبارزات 

ی مردم فلسطين، و اعتراض و  طلبانه حق
افروزی،  ی مشترک عليه جنگ مبارزه

گری دولت اسرائيل و  نژادپرستی و اشغال
توان اين اميد را  متحدين آن، از سويی ديگر، می

 .به ثمر نشاند
 

 با کمک ھای
  مالی خود
  سازمان را
  ياری رسانيد



 ٣ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ٣

۴درصفحه   

 ای از چيست؟ ھراس خامنه

شايد ھنوز خيلی روشن نبود، در پوشش دفاع از 
حسن روحانی، سخنان ديگری "  اعتدال"شعار 

نيز برزبان راند که در آن نسبت به جابجايی 
به "  جريان مومن"ھا و حذف   مسئوbن دانشگاه

وی ضمن .  ابراز نارضايتی و نگرانی پرداخت
تاييد و حمايت مجدد از دولت و اعRم اعتماد به 

را "  اعتدال"مسئوbن بلند پايه آن، گرچه شعار 
" را محکوم دانست اما گفت "  افراط"خوب و 

مراقب باشيد برخی در صحنه سياسی کشور با 
" ھای مومن را کنار نزنند شعار اعتدال، جريان

اعتدال به اين معنا نيست که از "ای گفت  خامنه
کند  کارھايی که جريان مومن احساس وظيفه می

 "جلوگيری کنيم
مقامات ذيربط ای خطاب به  گرچه سخنان خامنه

برای جلوگيری از تبديل دانشگاه به محل فعاليت 
ھای  ھای سياسی و يا کنار زدن جريان گروه

مومن از صحنه سياسی کشور تحت شعار 
ھای  اعتدال، به روشنی رقابت و کشمکش جناح

ای از سلطه  حکومتی و نگرانی خامنه
ساخت،  طلبان بر دانشگاه رامدلل می اصRح

سخنان احمد جنتی، يار ھميشه مورد تاييد و 
ای در نماز جمعه بيست تير اما عمق  حامی خامنه

ھای درون حکومتی و ھراس کليت  کشمکش
رژيم از دانشگاه و اعتراضات و برآمدھای 

. ای را بھتر به نمايش گذاشت توده  –دانشجويی 
احمد جنتی خطيب نماز جمعه تھران، با لحن تند 
و صريحی نه فقط از روحانی که زير لوای شعار 

فضا سازی نموده و " گران فتنه"به سود "  اعتدال"
ھايی نيز به آنان داده است شديداً انتقاد  مسئوليت

نمود، بلکه دولت روحانی را از اين که راه را بر 
فتنه "ی که در "دار سابقه"و "  عناصر مطرود"

ھای  اند، باز گذاشته است تا پست دست داشته"  ٨٨
را "  محل کادر سازی نظام است"ھا که  دانشگاه

جنتی .  اشغال کنند، به شدت مورد حمله قرار داد
چنين از تRش دولت برای بازگرداندن برخی  ھم

به "دانشجويان و اساتيد اخراجی يا کسانی که 
دليل ترس از محاکمه و مجازات خود، تقاضای 

دبير .  شديدا انتقاد کرد"  اند بازنشستگی کرده
پايان  شورای نگھبان در موجی از حمRت بی

عليه روحانی و دولت وی، چنين ھشدار داد که 
ای را  اگر اين عناصر وارد دانشگاه شوند وعده

خواھد تربيت کنند، ديگر  شان می طور که دل آن
وی اين .  ھا برخورد کند تواند با آن کس نمی ھيچ

مساله را يک موضوع مھم و جدی خواند که بايد 
احمد جنتی در عين حال !  با آن مقابله شود

ھا و  در دانشگاه"  عناصر مومن"برکناری 
را خRف سخنان "  دار انتصاب عناصر مساله"

ای دانست و باbخره به انتصاب افرادی که  خامنه
اند،  نقش داشته"  ٨٨فتنه " تير و ١٨"  غائله"در 
انتصاب افراد بدون استعRم از مراجع قانونی و "

به "  يا انتصاب درعين مخالفت مراجع مذکور
خطيب جنجالی نمازجمعه .  شدت حمله کرد
پايان حمRت خود به روحانی و  تھران، موج بی

دولت وی را با انتقاد از نحوه برخورد مجلس با 
و )  ١(دانا وزير علوم کابينه روحانی  رضا فرجی

روند استيضاح وی و تاکيد بر ضرورت 
 .استيضاح به پايان برد
ای و دبير شورای نگھبان  ھرکسی سخنان خامنه

وی را شنيده و يا متن آن را خوانده باشد، از خود 

پرسد ماجرا چيست؟ مگر دانشگاه چه اھميتی  می
ھای حکومتی  دارد که جدالی آشکار ميان جناح

برای سلطه بر آن با اين تندی را سبب گشته 
است؟ به راستی موضوع اصلی چيست و ھراس 

 ای از چيست؟ خامنه
تواند اين واقعيت را انکار کند که در  کسی نمی

ايران استبدادزده، دانشگاه ھمواره يکی از 
سنگرھای مھم و برجسته مبارزه عليه اختناق و 
ستمگری و جنبش دانشجويی نيز يکی از 

ھای ارتجاعی و  ھای پيشتاز عليه رژيم جنبش
جنبش دانشجويی در .  ضدمردمی حاکم بوده است

تواند با  طول حيات خود نشان داده است که نمی
عدالتی  حقوقی و بی استبداد و ديکتاتوری، با بی

اھميت دانشگاه، پيشينه .  سرسازش داشته باشد
مبارزات و نقش دانشجويان و جنبش دانشجويی 
بر جمھوری اسRمی پوشيده نبوده است و پوشيده 

خواھانه  جويی و آزادی خصلت مبارزه.  نيست
کرد بخش قابل توجھی  دانشجويان به ويژه روی

ھای سوسياليستی و کارگری و  از آنان به آرمان
ھای کمونيست و  نيز نفوذ روزافزون سازمان

انقRبی در ميان دانشجويان نيز موضوعی نبود 
که بر جمھوری اسRمی پوشيده باشد يا آن را 

روست که جمھوری اسRمی از  از اين.  برتابد
ھمان آغاز استقرار، به سرکوب دانشگاه و جنبش 

سرکوب خونين جنبش .  دانشجويی برخاست
 تحت عنوان انقRب ۵٩دانشجويی در سال 
ھا دانشجوی کشته  که ده فرھنگی، عRوه بر آن

برجای گذاشت و صدھا دانشجوی ديگر زخمی، 
بازداشت و روانه زندان شدند، ھزاران دانشجو و 
اساتيد مترقی و چپ و سوسياليست نيز تصفيه و 
اخراج شدند، نخستين تRش ارتجاع حاکم برای 
خاموش ساختن دانشجويان، مھار و نابودی 
جنبش دانشجويی و ايجاد دانشگاھی مطيع و آرام 

 .بود
ريز و ارتجاعی جمھوری اسRمی بر  رژيم خون

کارانه و  اين خيال عبث بود که با اين اقدام جنايت
امنيتی در   –به دنبال آن اعمال کنترل شديد پليسی 

بازگشايی دانشگاه و گزينشی کردن دانشجويان، 
طلبانه دانشجويان  خواھانه و برابری جنبش آزادی

اعمال خشونت .  را برای ھميشه نابود ساخته است
و کاربست قوه قھريه عليه دانشگاه و دانشجويان 

ھای اسRمی و دفتر  پای فعال شدن انجمن ھم
ھای جاسوسی و  تحکيم وحدت به عنوان ارگان

بازوی حاکميت در دانشگاه که از درون 
ضدانقRب فرھنگی سربرآوردند، قرار بود 
دانشگاھی مطيع و اسRمی با دانشجويانی 

تا آنجا که .  خاموش و سربراه بنا کند که نکرد
" انقRب فرھنگی" سال پس از ١٠ يعنی ۶٩سال 

و قلع و قمع دانشگاه، ارتجاع اسRمی به منظور 
تشديد خفقان و سرکوب در دانشگاه، بسيج 

 نيز رھبر ٧۵دانشجويی را سازمان داد و سال 
کردن "  اسRمی"حکومت اسRمی، رسما خواھان 

 .دانشگاه شد
گر تRش ھمه جانبه  اين اقدامات و ترفندھا که بيان

رژيم برای سلطه بر دانشگاه و تبديل آن به يک 
نھاد کامR وابسته و اسRمی و ابزاردست 

حال بيان اين واقعيت بود که  حکومت بود، درعين
رغم  رغم فراز و فرود و به جنبش دانشجويی به

ھای وحشيانه، به حيات خود ادامه  تمام سرکوب
 .دھد می

 و نتايج ٧۶انتخابات رياست جمھوری در سال 
سياسی متعاقب آن، تغيير و تحوbتی در تناسب 

اين .   آورد ھای رقيب در حاکميت ببار قوای جناح

تحوbت و نتايج سياسی آن، جنبش دانشجويی را 
روی کار .  نيز با تحرکات جديدی روبرو ساخت

طلبان، با فعاليت گسترده اين جناح  آمدن اصRح
در دانشگاه و يارگيری از ميان دانشجويان ھمراه 

دفتر تحکيم وحدت عمR به شاخه دانشجويی .  شد
رغم اين  به.  اين جناح و ابزاردست آن تبديل شد

اما جنبش دانشجويی در کليت خود پيوسته 
تر و نفوذ دانشجويان چپ و سوسياليست  راديکال

 ٧٧سال .  شود تر می در ميان دانشجويان افزون
مجلس ارتجاع اسRمی حاکم طرح گسترش بسيج 

رساند تا با گسترش  دانشجويی را به تصويب می
نظامی،  خفقان و ايجاد فضای رعب و شبه
جناح .  دانشگاه و دانشجويان را مقھور خود سازد

کند جنبش دانشجويی را از  طلب، سعی می اصRح
طريق دفتر تحکيم وحدت دنبال خود بکشد و در 
رقابت با جناح ديگر حکومت و کسب امتياز و 

رغم  به.  قدرت بيشتر، از اين جنبش استفاده کند
خواست و تRش اين جناح و بازوی دانشجويی آن 

شود،  تر می اما جنبش دانشجويی پيوسته راديکال
ھايش از محدوده شعارھا و  شعارھا و خواست

رود و سرانجام  ھای دفتر تحکيم فراتر می خواست
خواھانه و  از درون مبارزات آزادی

، قيام ٧٨طلبانه دانشجويان در سال  برابری
. آورد  تير سربرمی١٨شورانگيز دانشجويی 

خيزش انقRبی دانشجويان که با اعتراضات 
 ٢٣ تير آغاز شد تا ١٨گسترده خيابانی در روز 

تير ادامه يافت و پايتخت جمھوری اسRمی را به 
دفتر تحکيم وحدت که پيش از آن به .  لرزه افکند

زير عبای خاتمی خزيده بود، ھمراه با خاتمی به 
جنبش راديکال و .  ای پناه برد زير عبای خامنه

مستقل دانشجويی که با حمايت و ھمراھی 
ھای مردم ھمراه شد کل نظام جمھوری  توده

 .کشيد اسRمی را به چالش 
رغم سرکوب خونين قيام دانشجويی و  به

ھای گسترده و اخراج و زندان صدھا  بازداشت
با .  دانشجو، دانشگاه اما باز ھم مطيع و آرام نشد
نژاد،  کنار رفتن خاتمی و روی کارآمدن احمدی

ھای گسترده و تصفيه جناحی   و نصب سوای عزل
در مقياس تمام دستگاه دولتی از جمله در 

ھا، سرکوب و خفقان در  ھا و دانشگاه خانه وزارت
بسيج .  دانشگاه بيش از پيش تشديد گرديد

دانشجويی و فضای ميليتاريستی باز ھم تقويت 
ھای انضباطی   صدھا دانشجو به کميته.  گرديد

دار و  ھا دانشجو ستاره ده.  حراست احضار شدند
. گاه سپرده شدند ھا تن ديگر به زندان و شکنجه ده
نژاد بر کل ادارات  رغم سلطه جناح احمدی به

ھا، جنبش دانشجويی  ومؤسسات از جمله دانشگاه
دانشجويان با اعتصابات و .  باز ھم خاموش نشد

ای و  اعتراضات متعدد خود، به دارودسته خامنه
کل نظام يادآوری و خاطرنشان کردند که 

که جنبش دانشجويی و "  دانشگاه پادگان نيست"
 "!دانشگاه زنده است"

 ١٨ سال پس از سرکوب قيام ١٠ يعنی ٨٨سال 
تير و يک دوره از تصفيه و سرکوب ممتد و 
سيستماتيک دانشگاه و دانشجويان انقRبی و 

ای بر اين تصور  مبارز، درست زمانی که خامنه
ھا مطيع و دانشجويان سر به راه  بود که دانشگاه

ھای اعتراضی عليه  اند، نخستين جرقه شده
نژاد، از  مضحکه انتخاباتی و انتصاب احمدی

دانشگاه برخاست که به سرعت برق به بيرون از 
مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر .  آن تسّری يافت

ای شعار دانشجويان بود که به شعار  خامنه

١از صفحه   



 ۴ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ۴

٣از صفحه   

 ای از چيست؟ ھراس خامنه
و "   تير١٨غائله "که در "  دار مطرود و سابقه"

اند، البته در   نقش داشته٨٨رويدادھای سال 
، از دولت روحانی انتقاد "اعتدال"پوشش شعار 

ھا در واقع به نحو روشنی نگرانی  کنند، آن می
طلبان  خود را از افتادن دانشگاه به چنگ اصRح

. اين اما ھنوز تمام مساله نيست.  دارند بيان می
ای نه صرفاً افتادن دانشگاه به  ھراس اصلی خامنه
طلب، بلکه از جنبش راديکال  چنگ جناح اصRح

دانشجويی، اعتراضات خيابانی و تظاھرات 
 و ٧٨ تير ١٨ای از نوع قيام  توده  –دانشجويی 

ای که  خامنه.   است٨٨رويدادھای مشابه سال 
ھايی ميان شرايط کنونی از لحاظ  شباھت
ھا در مقياس تمام   و نصب ھا و عزل جابجايی
جمھوری محمد خاتمی  ھا، با زمان رئيس دانشگاه

که جنبش دانشجوئی اوج گرفت و پديدآورنده قيام 
بيند، از دانشگاه معترض و ناآرام   تيرشد، می١٨

 . تير وحشت دارد١٨و تکرار 
طلبان قديمی،  جناح روحانی که ھمه اصRح

از وی "  طلبان نواصRح"طرفداران رفسنجانی و 
کنند، بر اين تRش است که دانشگاه را  حمايت می

به محل نفوذ خود و اين گروه از حاميان خود 
تصفيه گسترده در مقياس تمام ادارات .  تبديل کند

و عزل و نصب بسياری از رؤسا و مسئولين 
ھا، حذف عناصر وابسته به جناح رقيب و  دانشگاه
ھايی که برای بازگرداندن برخی از  کوشش

نژاد  شدگان دوره احمدی برکنارشدگان و تصفيه
اين .  گيرد، تماما در ھمين راستاست  صورت می

ای و  ھا مخالفت شديد خامنه اقدامات و تRش
گرايان رقيب روحانی را در پی داشته  اصول
 .است

ھای حکومتی برای تسلط بر  کشمکش جناح 
ھای  ای از تضادھا و کشمکش دانشگاه، تنھا شمه
اين کشمکش اما در شرايط .  ست درون حکومتی

اعتR جنبش دانشجويی، به چالشی بزرگ برای 
 .شود کل نظام تبديل می

 :زير نويس
، پس از استعفای مصطفی معين ٨٢در سال   –  ١

جمھور و  وزير علوم وقت، محمد خاتمی رئيس
رئيس دولت وقت، رضا فرجی دانا را که در آن 
زمان رياست دانشگاه تھران را برعھده داشت، 
برای تصدی وزارت علوم به مجلس ششم معرفی 
 .کرد که نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند

 سال بعد که از سوی روحانی به عنوان ١٠وی 
وزير علوم به مجلس نھم معرفی شد، رای اعتماد 

فرجی دانا بRفاصله پس از .  مجلس رابدست آورد
تصدی وزارت علوم، ميلی منفرد وزير پيشنھادی 
روحانی که رای اعتماد مجلس را کسب نکرد و 

 ٨٨گفته شده است که در رويدادھای سال 
بازداشت شده بود، به عنوان معاون آموزشی خود 

ای به سود  ھای گسترده برگزيد و به عزل و نصب
 .طلبان دست زد اصRح

 
 
 
 

ھر کس اين را نداند، دارودسته .  ای تبديل شد توده
ای خوب می دانند که پيشتاز تظاھرات چند  خامنه

ھای  صد ھزار نفره و گاه ميليونی و سنگربندی
خيابانی دانشجويان و جوانانی بودند که به رغم 
خواست جناحی از حکومت و رھبران آن، با 
مبارزات شورانگيز و راديکال خود، کل نظام را 

 .به چالش کشيدند
تر از گذشته باز ھم  جمھوری اسRمی، وحشيانه

ھای فجيع  قتل.  به سرکوب و سرنيزه متوسل شد
ھا را از دانشجويان و  را سازمان داد، زندان

به شRق و شکنجه و تجاوز .  معترضان انباشت
انبوه ديگری از دانشجويان را اخراج .  متوسل شد

ھا  رغم تمام دنائت به.  و از تحصيل محروم ساخت
ارتجاع اسRمی اما باز ھم نتوانست و نخواھد 
توانست دانشگاه و جنبش دانشجويی را رام و 

اعتراضات و مبارزات .  مطيع خويش سازد
 نيز گواه ٨٨ھای پس از فجايع  دانشجويی در سال
گرچه در شرايط کنونی با افت .  اين واقعيت است

نسبی اعتراضات و اعتصابات دانشجويی روبرو 
خواھانه دانشجويی از اين  ھستيم، اما جنبش آزادی

پتانسيل برخوردار است که ھر لحظه شعله 
 .برکشد و کل حاکميت را به چالش بکشد

 
 :جمعبندی

 
دانشگاه و جنبش دانشجويِی دخيل و تاثيرگذار در 

ھای  تحوbت سياسی، ھمواره مورد توجه جناح
ھا بر اين بوده  کوشش آن.  حکومتی بوده است

است که با نفوذ در دانشگاه و جنبش دانشجويی، 
ھای درونی خود، به  در منازعات و کشمکش

عنوان ابراز وجود و وسيله کسب امتياز و قدرت 
بيشتر، در راستای تامين منافع درازمدت نظام، 

ھر جناحی که قوه مجريه را در .  استفاده کنند
کند با حذف رقبا و  دست داشته باشد، سعی می

ھای مھم و حساس  ھا و اشغال پست عزل و نصب
و نان و آب دار از جمله در وزارت علوم و 

ھا، نه فقط منافع آنی خود را تامين کند،  دانشگاه
بلکه به لحاظ تربيت نيرو و کادرھای مورد نياز 

تر و منافع آتی خود را  ھای درازمدت خود، برنامه
بيھوده نيست که احمد جنتِی .  نيز تضمين نمايد

ای، ورود  گرای حامِی سفت و سخت خامنه اصول
گسترده جناح مقابل به دانشگاه و کادرسازی 

 .دھد ھا را ھشدار می توسط آن
تری که کل نظام را به چالش  اما موضوع مھم

کشد، نفِس وجود دانشگاه معترض،  می
گرچه .  ست اعتراضات و جنبش دانشجويی

ھای حکومتی در ھمه حال درصدد استفاده  جناح
از دانشگاه و جنبش دانشجويی به سود خود 
ھستند، اما تحربه مبارزات دانشجويی و جنبش 
دانشجويی نشان داده است که نظام حاکم و 

رغم سرکوب خشن دانشجويان و  ھای آن، به جناح
رغم حتا نفوذ نسبی در ميان دانشجويان،  اما  به

توانند جنبش دانشجويی را نابود  اند و نمی نتوانسته
ای و  خامنه.  و يا حتا در درازمدت مھار کنند

ی ھميشه وفادار وی احمد جنتی که خطر  نوچه
طلب در دانشگاه و بين دانشجويان  گرايش اصRح
دھند و از برکناری يا حذف عناصر  را ھشدار می

و انتصاب عناصر "  ھای مؤمن جريان"و 

ی نشست مشترک  اط�عيه
 –حزب کمونيست کارگری

 حکمتيست و
 )اقليت( سازمان فداييان 

 
(٢٠١۴  ژوئيه ٨شنبه  روز سه برابر  

به دعوت حزب )  ١٣٩٣ تير ماه ١٧با 
حکمتيست،   –کمونيست کارگری ايران 

ی مشترکی بين نمايندگان کميته  جلسه
و سه )  اقليت(اجرايی سازمان فداييان 

نفر از اعضای رھبری حزب 
حکمتيست   –کمونيست کارگری ايران 

رفقا آذر ماجدی، سياوش دانشور و (
 .برگزار شد) سRم زيجی

دستور اين جلسه، بررسی اوضاع 
. کارھا بود کنونی عراق و راه

کنندگان در اين نشست، درباره  شرکت
روند تحوbت ارتجاعی در عراق، 
عواقب شوم و ضد انسانی آن برای 

چنين پيامدھای مخرب  مردم عراق و ھم
آن بر منطقه و ايران ارزيابی مشترکی 

 .داشتند
با توجه به اين مخاطره، ھر دو طرف 

رسانی و ھشدار به طبقه  بر لزوم آگاھی
کارگر و مردم ايران و آمادگی برای 
مقابله با اين شرايط احتمالی تأکيد 

 .داشتند
در ادامه اين نشست، بر ضرورت 

ی حزب  فکری دوجانبه ادامه ھم
حکمتيست و   -کمونيست کارگری 
و ديگر )  اقليت(سازمان فداييان 

چنين  جريانات کمونيست و چپ و ھم
ايجاد آمادگی سياسی و عملی در 
جامعه، به ويژه در صفوف طبقه 

خواھی توافق  کارگر و جنبش آزادی
 .شد
 

 )اقليت(سازمان فداييان 
دفتر مرکزی حزب کمونيست کارگری 

 حکمتيست –ايران 
 

  ٢٠١۴ ژوئيه ١٠
 )١٣٩٣ تير ١٩برابر با (

 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر



 ۵ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ۵

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

تلويزيون انديشه، مرکز بده و بستان با " صدايی ھم"برنامه 
 وزارت اط�عات جمھوری اس�می

جلد اول اين کتاب به دوران قبل از .  داد
سرنگونی رژيم سلطنتی اختصاص يافت و جلد 

صفحات .  دوم مربوط به دوره پس از قيام است
متعددی از اين کتاب به  فدائيان اقليت اختصاص 

وزارت اطRعات چندين سند جعل .  يافته است
شده نيز در اين کتاب انتشار داد تا گويا نشان 
دھد، از دولت عراق کمک مالی و تسليحاتی 

 .دريافت شده است
 که وزارت ١٣٩٠سازمان ما در ھمان سال 

ھای  اطRعات اين کتاب را انتشار داد، در شماره
 نشريه کار جعلی بودن اين ۶٠٣ و ۶٠٢، ۶٠١

اسناد را به ھمگان نشان داد و پاسخ دندان شکنی 
گری وزارت  ناشی.  به وزارت اطRعات داد

اطRعات در جعل اين به اصطRح اسناد چنان 
رسواکننده بود که اين وزارتخانه جاسوسی و 

اکنون .  کشتار ھم ديگر حرفی برای گفتن نداشت
تلويزيون "  صدايی ھم"طلبان برنامه  اما سلطنت

انديشه، پس از گذشت چند سال از انتشار اين 
کتاب و اسناد قRبی و جعلی آن، يک ساعت 

اصطRح افشاگری عليه  برنامه خود را به به
با ھمين اسناد جعلی وزارت )  اقليت(فدائيان 

دھند، بدون اين که نامی  اطRعات اختصاص می
 . از منبع اسنادشان ببرند

داند که وقتی در يک  ھر آدمی با کمی آگاھی، می
خواھند از طريق يک  روزنامه يا تلويزيون می

گفتگو عليه يک فرد، سازمان، حزب و دولتی 
افشاگری کنند، اولين سئوال مصاحبه کننده اين 
خواھد بود که منبع اين گفتار يا اسناد شما 

صدايی يعنی  طلب برنامه ھم چيست؟ دbل سلطنت
کند و  فروزنده، دقيقا ھمين سئوال را مطرح نمی

خطاب به پادو رضا پھلوی، حشمت رئيسی 
پرسد آيا اين اسناد معتبرند و ايشان ھم پاسخ  می
"دھد می در اين که کامR واقعی است، ترديدی : 

کند به خواندن اسناد  بعد ھم شروع می".  نيست
 .جعلی کتاب وزارت اطRعات

اين که چرا مجری اين برنامه منبع اين اسناد را 
. ذکر نمی کند، دbئل آن بر کسی پوشيده نيست

ترين دليل آن نيز اين است که اگر گفته  واضح
شد، وزارت اطRعات جمھوری اسRمی منبع  می

گاه ماھيت اين برنامه ومجری  اين اسناد است، آن
ممکن است گفته شود که .  شد آن برمR می

فروزنده عامل جمھوری نيست، بلکه اين شيوه 
طلب است که شبيه بازجويان  کار يک سلطنت

 است، يا ادعا شود که  ساواک رژيم سلطنتی
ھای ھميشگی  ھم از نمونه بده و بستان اين

طلبان و جمھوری اسRمی در مبارزه  سلطنت
اما .  ھای ايران است مشترکشان عليه کمونيست

ھر چه باشد، فروزنده، مجری اين برنامه، وقتی 
که اسناد جعلی وزارت اطRعات را بدون نام 

کند و  بردن از منبع آن از برنامه خود پخش می
نمايد، در نقش مامور  ھا را معتبر اعRم می آن

وزارت اطRعات جمھوری اسRمی عمل کرده 
بگير وزارت  مھم نيست که او حقوق.  است

کاری که او انجام داده .  اطRعات است يا نيست
است، ھمان کار مامور وزارت اطRعات اين 

بايستی  بود، او می اگر جز اين می.  رژيم است
خواھيم اسنادی را  کرد که ما می صريحا اعRم می

که وزارت اطRعات انتشار داده است، پخش 
شک و ترديدھا در مورد برنامه .  کنيم
تلويزيون انديشه و مجری آن وقتی "  صدايی ھم"

يابد که بدانيم منصور اسانلو يکی از  افزايش می
ھمکاران اين برنامه، از خط قرمزھا نيز عبور 

کند و بر سر اين ماجرای پول گرفتن از  می

 . مديريت تلويزيون انديشه برکنار شد
طلب، مدتی است که مجددا  اما اين دbل سلطنت

اش را راه انداخته، تا با اين "صدايی ھم"برنامه 
ھا  ادعای مضحک که خودش کارگر است و سال

فعاليت سنديکايی داشته، پروژه ناتمام 
طلبان را به ھمراه پادو رضا پھلوی،  سلطنت

حشمت رئيسی و ھمکار جديدشان منصور اسانلو 
کردند که با  طلبان تصور می سلطنت. پيگيری کنند

البته .  ھا عملی خواھد شد پيوستن اسانلو نقشه آن
bاقل در ميان بخش پيشرو .  اين خيالی باطل بود

کارگران و رھبران سنديکای شرکت واحد و 
ھای کمونيست و انقRبی، وی به کلی  سازمان

چرا که اسانلو حتا زمانی که در .  اعتبار بود بی
ايران بود و ھنوزعضو سنديکا، به آرميدن در 
آغوش بورژوازی اشتياق فراوانی از خود نشان 

کسی فراموش نکرده است که او با جناح .  داد می
طلب رژيم که عاملين اصلی  موسوم به اصRح

کشتار ھزاران تن از مردم ايران در دھه شصت 
اطRعيه صادر کرد که .  ھستند، زدوبند داشت

سنديکای شرکت واحد، از اين باندھای رژيم 
ھيات مديره سنديکا، البته پاسخ .  حمايت کند

قاطعی به وی داد و اعRم نمود که اين نظر 
. شخصی اوست و ربطی به موضع سنديکا ندارد

اسانلو درس نگرفت، به راه خود ادامه داد و 
نخواست تابع نظر سنديکای شرکت واحد باشد، 

ھمين که .  اخراج شد و به خارج از کشور آمد
اش به خارج از کشور رسيد، سراغ ھمين  پای

ھای بورژوايی رفت و شروع به  دارودسته
سازمان ما .  ھا کرد گفتگوھای تلويزيونی با آن

سال پيش به وی ھشدار داد که به نفع  بيش از يک
خود اونيست وارد بند و بست با اين 

ھای بورژوايی شود و ته مانده  دارودسته
اما گويا اشتياق .  اش را نيز از دست بدھد اعتبار

بيش از حدی وی به خدمتگزاری در آستان 
بورژوازی، او را به جايی رساند که به ھمکاری 

طببان مرتجع افتخار کند و به  خود با سلطنت
ھا برای فاسد کردن کارگران تبديل شود  عامل آن

طلبان و افرادی از  اش سلطنت و تنھا مدافعين
قماش فروزنده و پادو رضا پھلوی، حشمت 

 .رئيسی باشند
گيری قاطع فعالين کارگری،  لذا با موضع

ھای کمونيست، چپ و انقRبی عليه  سازمان
طلبان، اينان بار  اسانلو و افشای نقشه سلطنت

ديگر شکست را تجربه کردند و دريافتند که باز 
ناراحت و .  اند رو شده ھم با ناکامی روبه

شان را روی ھم  ھای ناقص خشمگين، عقل
که به گفته )  اقليت(گذاشتند تا از سازمان فدائيان 

گيری را داشته، انتقام  آنھا شديدترين موضع
نظرشان نرسيد، جز اين که  اما چيزی به.  بگيرند

از وزارت اطRعات جمھوری اسRمی ياری 
بگيرند و به اصطRح افشاگری چند سال پيش اين 
سازمان کشتار و سرکوب جمھوری اسRمی را 
عليه فدائيان اقليت، بدون نام بردن از منبع آن که 
وزارت اطRعات است، در برنامه خود نشخوار 

 .کنند
ھای  وزارت اطRعات جمھوری اسRمی در سال

ھای  چريک"گذشته دو جلد کتاب تحت عنوان 
سری اسناد جعلی و  با يک"  فدائی خلق ايران

اظھارنظرھای قRبی، عليه سازمان ما انتشار 

تاثيرگذاری را در افشای ماھيت کثيف اين اقدام 
طلب و خنثا کردن و  عوامل بورژوازی سلطنت

 نشريه ۶٧٠به شکست کشاندن آن را مقاله شماره 
جنبش کارگری ھوشيار است و "کار تحت عنوان 

از اين .  ايفا نموده است"  لخ والسا بردار نيست
تلويزيون انديشه "  صدايی ھم"روست که برنامه 

دست به دامان وزارت اطRعات جمھوری 
اسRمی شد، تا گويا برای جبران اين شکست، 
يک برنامه يک ساعته را عليه سازمان فدائيان 

اما پيش از پرداختن به .  اختصاص دھد)  اقليت(
طلبان  اين مسئله ببينيم که پيشبرد پروژه سلطنت
ھا حائز  توسط منصور اسانلو، تا چه حد برای آن

اھيمت بود که افشا و خنثاسازی آن، اين چنين 
آور  ھای مرگ طلب را به رعشه دارودسته سلطنت
 .دچار ساخته است

ويژه در چند  طلبان به واقعيت اين است که سلطنت
سال اخير بسيار کوشيدند تا نقش و نفوذی در 

ھای اجتماعی مردم ايران و يا اقشار  ميان جنبش
. معينی که بيشتر اقشار مرفه باشد به دست آورند

ای که جنبش دانشجويی فعال بود،  در مرحله
اما به رغم .  ھای خود را برای آن تيز کردند دندان

اين که چند نفری ھم طرفدار پيدا کردند، چيزی 
سپس به طبقه متوسط اميد بستند .  ھا نشد عايد آن

طلبان حکومتی از کار  که آن نيز طرفدار اصRح
مبارزات اقشار غير کارگر تدريجا .  در آمد

تنھا نيروی فعال در صحنه .  فروکش کرد
اجتماعی، طبقه کارگر باقی ماند که بنابه به 

اش، دشمن  سرشت انقRبی و رسالت تاريخی
ناپذير جمھوری اسRمی و تمام نظم موجود  آشتی
طلبان برای نفوذ در جنبش  اين بار، سلطنت.  است

 .کارگری، دندان تيز کردند
طلبان که اکنون خود را در تشکلی به نام  سلطنت

تحت رھبری رضا پھلوی "  شورای ملی ايران"
اند، تRش نمودند از طريق پول و  سازمان داده

امکانات تبليغاتی خود در اين جنبش نفوذ پيدا 
. اند طلب، آب و آتش اما کارگر و سلطنت.  کنند

ھا، با  طبقه کارگر ايران در دوران سلطنت پھلوی
رو  ترين سرکوب، ستم و استثمار روبه رحمانه بی

طلبان  بنابر اين روشن است که سلطنت.  بوده است
اما .  جا با دشواری بيشتری مواجه بودند در اين

ای رسوا به نام  نخست يک توده.  مايوس نشدند
حشمت رئيسی را که نقشی فعال در لو دادن و 

خواه و  سرکوب و کشتار ھزاران آزادی
ھای اوائل دھه شصت توسط  کمونيست در سال

جمھوری اسRمی برعھده داشت و در خارج از 
کشور مورد نفرت ھمه مخالفان واقعی جمھوری  
اسRمی قرار داشت، اجير کردند تا به نام کارگر، 

. ھای پالتاکی رضا پھلوی را بر پا کند سخنرانی
توانست نقش  اما اين فرد بد نام و رسوا نمی
ای  لذا نتيجه.  ديگری جز پادوئی برعھده بگيرد

طلبان نداشت و عجالتا  تشکيRت  برای سلطنت
اصطRح کارگری شورای ملی رضا پھلوی  به

در ھمين ايام، برنامه فرامرز .  عقيم ماند
تلويزيون "  صدايی ھم"فروزنده، مجری برنامه 

اش  طلبان، وظيفه انديشه يکی ديگر از سلطنت
آوری پول برای رضا پھلوی و شورای ملی  جمع

او بود که بعد ھم با جار و جنجالی که بر سر 
 ھزار دbری که به حساب وی ريخته شد و ۵٠٠

ھنوز در صفحات اينترنت مورد بحث است، از 
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تلويزيون " صدايی ھم"برنامه 
انديشه، مرکز بده و بستان با 

 وزارت اط�عات جمھوری اس�می

ھای  طلبان، پای زندانيان سياسی، خانواده سلطنت
آنھا، فعاbن کارگری و کارگران بيکار را بدون 
اين که حتا اطRعی از اين پول و اھداف پشت 
پرده آن داشته باشند، به وسط اين ماجرای کثيف 

 .کشد می
ھای  داند که سازمان ھر آدم نادان و احمقی ھم می

رنگارنگ جاسوسی و سرکوب جمھوری 
ای را  ھای ماھواره ويژه تلويزيون اسRمی، به

ھا پخش  چه را که از آن نظر دارند و آن تحت
کنند  شنوند و حتا ضبط می بينند، می شود، می می

  که از آنھا در خدمت اھداف خودشان استفاده
 .کنند

اسانلو اما در ھمين برنامه در پاسخ سؤال مجری 
طور که آقای رئيسی دارند  ھمان"  پرسد  که می

 سال قبل ٣٤کنند، مربوط به  سندی را مطرح می
ھا ھست، وضع اين کمکی  امضا و ھمه اين حرف

که در اختيار شما قرار شد قرار گيرد چه جوری 
شده و اbن ما در  حال انجام بر چه اساسی تابه.  بود

"دھد وقيحانه پاسخ می"  کجا ھستيم؟ به ھر حال : 
بخشی از اين تعھدی که آقای دورمانی تعھد 

آرامی و با نھايت وسواس که  تدريج و به کردند به
 ھزار ٢۴شده و حدود  کسی صدمه نبيند انجام
اندک در اختيار  حال اندک دbر از اين پول تابه

 زندانی کارگری، فعال، اخراجی  ھا خانواده ده
اسانلو رسوايی را به نھايت ".  قرارگرفته است

ھا خانواده  رساند و به ناروا و دروغ ده خود می
زندانی کارگری، فعال کارگری و اخراجی را به 

طلبان گرفته  بری از پولی که وی از سلطنت سھم
کند و به جمھوری اسRمی  است، متھم می

که فعالين کارگری، حتا  درحالی. دھد اطRعات می
کارگران زندانی، آشکارا و با انتشار اطRعيه، 

طلبان را محکوم  پول گرفتن اسانلو از سلطنت
ھا  کردند و از او خواستند که اين پول را به آن

باز پس دھد، اسانلو اما با اين اراجيف امکان 
سازی، آزار و اذيت شديدتر زندانيان  پرونده

ھا را  ھای آن سياسی، فعالين کارگری و خانواده
اين .  توسط جمھوری اسRمی فراھم کرده است

اظھارات سخيف و پليسی اسانلو، فقط و فقط به 
صفت جمھوری اسRمی در سرکوب  رژيم حيوان

بيشتر فعاbن کارگری، زندانيان سياسی و 
اينجاست که .  رساند ھا ياری می ھای آن خانواده

اسانلو از خط قرمز گذشته : بايد ھشدار داد و گفت
نيز به "  صدايی ھم"است و برنامه تلويزيونی 

مرکز بده و بستان با جمھوری اسRمی تبديل شده 
از وزارت اطRعات جمھوری اسRمی .است

گيرد و در ازای آن، اطRعات  خوراک می
اين است يگانه وظيفه و نقشی که .  دھد می

تلويزيون "  صدائی ھم"طلبان برنامه  سلطنت
ای جزا اين  ھا وظيفه آن.  اند انديشه برعھده گرفته

چراکه سلطنت در ايران به گور سپرده .  ندارند
وسطا،  ای که به عصر قرون مرده.  شد

ورعيتی، آقائی و نوکری تعلق داشت، زنده  ارباب
طلبانی  ای که برای سلطنت شود و تنھا وظيفه نمی

ماند، بده و  امثال فروزنده و ھمکاران او باقی می
بستان با وزارت اطRعات جمھوری اسRمی 

 .است
 

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

گونه  منتشر ساخت که اين"  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"ای با نام   تيرماه سازمان اطRعيه١٩روز 
باشد، دامنه  حکومت اسRمی که با موج نارضايتی و اعتراضات کارگری روبرو می: "شود آغاز می

 .فشار بر کارگران پيشرو، از جمله کارگران زندانی را افزايش داده است
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و "رضا شھابی کارگر زندانی و عضو ھيات مديره 

يکی از ھمين کارگران است که در اعتراض به نقض حقوق خود به عنوان يک کارگر و "  حومه
 روز از ۴٠ خرداد دست به اعتصاب غذا زده و ھم اکنون نزديک به ١١زندانی سياسی از روز 

 .گذرد اعتصاب غذای او می
وضعيت جسمی وی بويژه "  کميته دفاع از رضا شھابی"براساس گزارشات منتشره، از جمله اطRعيه 

رضا .   کيلو وزن کم کرده است١۵در روزھای اخير رو به وخامت گذاشته و در طی اين مدت بيش از 
ھای زندان و به دليل  گذرد، در طول سال  سال از زندانی شدن وی می۴شھابی که ھم اکنون بيش از 
خاطر ھمين صدمات از ناحيه گردن  ھای جسمی متعددی دچار شده و به شرايط حاکم بر آن، به بيماری

ھای او، و در حالی  اش به جای رسيدگی به خواست اما زندانبانان.  مورد عمل جراحی قرار گرفته است
تفاوت  که رضا شھابی نياز به استراحت و درمان بيرون از زندان دارد، از کنار اعتصاب غذای او بی

 ".گذرند می
اطRعيه سپس به وضعيت بھنام ابراھيم زاده ديگر کارگر زندانی و فشارھای وارده بر وی و 

چون شاھرخ زمانی، سعيد شيرزاد اشاره  اش پرداخته و به وضعيت ديگر کارگران زندانی ھم خانواده
 .کند می

تنھا جرم تمامی اين کارگران، دفاع از منافع طبقاتی خود، تRش : "در بخش پايانی اطRعيه آمده است
ست که امروز به شکلی وحشيانه توسط  ھای کارگری و مبارزه برای احقاق حقوقی برای ايجاد تشکل

 .گردد ھا مورد تھاجم قرار گرفته و زير پای قدرتمداران له می داران و دولت حامی آن سرمايه
اش حفظ  داری، تنھا ھدف مقدس رژيم جمھوری اسRمی به عنوان يک حکومت ديکتاتوری سرمايه

روزی  رژيمی که مسبب اصلی فقر و سيه.  مناسبات حاکم و تداوم بخشيدن به استثمار طبقه کارگر است
دھد، بلکه با استفاده   ھای برحق کارگران ايران تن نمی طبقه کارگر است و نه فقط به خواست
فريب، رياکاری، .  روزی نگاه داشته است چنان در فقر و سيه ازابزارھای گوناگون طبقه کارگر را ھم

اخراج، دستگيری، زندان و شکنجه ھای جسمی و روحی ھمه ابزارھايی ھستند که رژيم ارتجاعی 
ھا برای مھار مبارزات کارگران و جنبش طبقه کارگر ايران استفاده  حاکم، متناسب با شرايط از آن

گرانه رژيم عليه کارگران  در پايان اين اطRعيه سازمان ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب".  کند  می
قيدوشرط تمامی کارگران و ديگر  و حمايت از مبارزات طبقه کارگر ايران، خواستار آزادی بی

ھای رضا شھابی شده و از طبقه کارگر ايران و تمامی  زندانيان سياسی و رسيدگی فوری به خواست
به حمايت از "  کارگر زندانی آزاد بايد گردد"خواھد تا با شعار  فعالين کارگری و کمونيست می

 .کارگران زندانی برخيزند
" جمھوری اسRمی بزرگترين قاتل کارگران ايران"در ھمين روز سازمان اطRعيه ديگری با عنوان 

در اين اطRعيه و با نام بردن از حوادث متعددی که در روزھای اخير منجر به جان .  منتشر نمود
براستی در ايراِن تحت حکومت اسRمی چه خبر است که : "باختن تعدادی از کارگران شده، آمده است

 ھر روز بايد شاھد جان باختن و مصدوم شدن کارگران برای بدست آوردن يک لقمه نان باشيم؟
 کارگر در جريان حوادث ناشی از کار ١٩٩۴گزارش سازمان پزشکی قانونی در طی سال گذشته  به

اين به .   درصد افزايش يافته است١١جان خود را از دست داده اند که در مقايسه با سال پيش از آن 
 کارگر است و اين تازه آمار دولتی است که ھمواره کمتر از ميزان ۵معنای جان باختن روزانه بيش از 

 .شود واقعی اعRم می
 سال گذشته حوادث ناشی از کار در ايران ھمواره با افزايش مواجه ١٠براساس ھمين گزارش در طی 

 .اند  ھزار کارگر طی اين ده سال جان خود را از دست داده١٢بوده و بيش از 
اند که باز نسبت به دو ماھه اول   کارگر جان خود را از دست داده٢٨۵جاری  تنھا در دو ماھه اول سال

 .دھد  درصد افزايش نشان می٧/ ۵، ٩٢سال 
اما در ھر کشوری .  شوند داری کارگران قربانی حوادث ناشی از کار می ی کشورھای سرمايه در ھمه

برند،  شود، ھر جا که کارگران در فقر و گرسنگی بيشتری بسر می که حقوق کارگران بيشتر نقض می
ھای صنفی و احزاب سياسی واقعی خود ھستند، حوادث ناشی از کار نيز  ھر جا که کارگران فاقد تشکل

داری و جنايتکار  اين رژيم سرمايه.  در آن کشورھا بيشتر است و ايران يکی از اين کشورھاست
ھای خود چنين شرايطی را بر طبقه کارگر ايران تحميل کرده و  ست که با سياست جمھوری اسRمی

 ".بنابر اين جمھوری اسRمی قاتل اصلی کارگران ايران است
گر اسرائيل به مردم فلسطين در نوار غزه، کميته خارج کشور  در پی حمRت وحشيانه رژيم اشغال

ای صادر کرد و در آن اين حمRت و کشتار مردم فلسطين را محکوم  اطRعيه)  اقليت(سازمان فداييان 
 .کرد

گر  اين اولين بار نيست که ارتش و نيروھای مسلح سرکوب: " ازجمله چنين آمده است در اين اطRعيه
الملل آمده است  در گزارش سازمان عفو بين....  زنند اسرائيل به کشتار و شکنجه فلسطينيان دست می

ھا ندارند، مورد ھدف  ارتش اسرائيل به طور آگاھانه افراد غير نظامی را که ھيچ نقشی در درگيری
 نيز ارتش اسرائيل تظاھرات آرام مردم فلسطين را مورد ٢٠١٣ و ٢٠١٢ھای  در سال.  قرار داده است

 ." نفر کشته و صدھا تن مجروح شدند۴۵حمله قرار داد که در نتيجه 
خواھان پايان دادن به کشتار مردم )  اقليت(در پايان اطRعيه کميته خارج کشور سازمان فداييان 

 .فلسطين شده است
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 نياز توده ھای مردم ايران به يک تامين اجتماعی فراگير 

  ٨درصفحه 

، ١٩٣٠بدبختی ھای ناشی از بحران اقتصادی 
در پاره ای "  دولت رفاه"نخستين ايده ھای ايجاد 

ايده ای که پس از .  از کشورھای صنعتی پديد آمد
 قرن بيستم ميRدی عمR در کشورھای ۶٠دھه 

 . سرمايه داری پيشرفته به مرحله اجرا درآمد
ايجاد و شکل گيری دولت ھای رفاه در جھان 
سرمايه داری را در واقع بايد حاصل مبارزات 
پيگير و ھمه جانبه کارگران، نيروھای چپ و 
کمونيست دانست که بر بستر تغيير توازن قوا به 
نفع کارگران و توده ھای زحمتکش بر جھان 

پايان جنگ بين الملل .  سرمايه داری تحميل گشت
دوم و شکل گيری بلوک شرق وبلوک کشورھای 
سرمايه داری ، جھان سرمايه داری را به 

نگرانی روز افزون .  تکاپوی بيشتری واداشت
جھان سرمايه نسبت به پيشروی مبارزات 
کارگری و سوسياليستی در متن کشورھای 
سرمايه داری، ضرورت ايجاد و تامين پايه ای 
ترين خدمات اجتماعی و رفاھی جامعه نظير 
برخورداری از بيمه بيکاری، تامين مسکن، 
تحصيل رايگان از مدرسه تا سطوح دانشگاھی، 
دستيابی به خدمات درمانی و پزشکی رايگان 
برای عموم مردم، فراھم ساختن امکانان تفريحی 
و ورزشی برای جوانان در عرصه ھای مختلف 
اجتماعی را بيش از ھر زمان ديگری در دستور 

دھه ھفتاد قرن .  کار بورژوازی جھانی قرار داد
بيستم ميRدی، اوج اقدامات برای رفاه عمومی و 
تحقق يک تامين اجتماعی نسبتا مناسب در 
. تعدادی از کشورھای سرمايه داری صنعتی بود

طی دوره مورد نظر، در ميان مجموعه 
کشورھای سرمايه داری پيشرفته که در مسير 
رفاه عمومی توده ھای مردم و ايجاد يک تامين 
اجتماعی نسبتا فراگير گام برداشتند، کشورھای 

در زمره )  سوئد، نروژ و دانمارک(اسکانديناوی 
 . شاخص ترين آنھا ھستند

اگرچه با فروپاشی اتحادشوروی در پايان قرن  
بيستم، تھاجم سرمايه داری جھانی در بازپس 
گيری دست آوردھای مبارزاتی کارگران به نحو 
روزافزونی افزايش يافت و به تاسی از اين تھاجم 
عمومی جھان سرمايه، کشورھای اسکانديناوی 
نيز قدم به قدم در مسير کاھش امکانات رفاه 
عمومی جامعه تا کنون گام برداشته اند، اما، 
ھنوز ھم می توان از کشورھای اسکانديناوی به 
عنوان نمونه دولت ھايی نام برد که کارگران و 
توده ھای مردم اين کشورھا از يک تامين 
اجتماعی نسبتا مناسب ازگھواره تاگوربرخوردار 

لذا، در ادامه اين نوشتار و در بررسی .  ھستند
ابعاد يک تامين اجتماعی نسبی ازگھواره تاگور ، 
ما کشور سوئد را به عنوان نمونه ای از اين 

ھدف از .  الگوی دنيای سرمايه داری برگزيده ايم
اين گزينش در وھله نخست، بررسی کوتاه و 
اجمالی از مجموعه امکانات آموزشی، درمانی، 
بيمه، مسکن، تامين اجتماعی و ديگر امکانات 
رفاه عمومی  کارگران و توده ھای مردم در يکی 
ازھمين نظام ھای سرمايه داری پيشرفته است، 
که کارگران با اتکاء به مبارزات طبقاتی خود 

در گام بعدی، آشنايی .  توانسته اند بدان دست يابند
کارگران و توده ھای زحمتکش ايران به مجموعه 

نظام .  بشريت ستمديده پديد آمده است ديرينه 
سرمايه داری تمام پيش شرط ھای مادی و عينی 
bزم را برای نفی مالکيت خصوصی و گذار به 

ای بدون طبقات، استثمار و ستم از طريق  جامعه
انقRبی .  يک انقRب اجتماعی فراھم آورده است

که نيروی محرکه و عامل اجرائی آن 
پرولتارياست، فقط يک انقRب اجتماعی با چنين 

تواند بشريت را از ستم،  مولفه ھای ست، که می
استثمار و نابرابری حاکم بر کل جوامع بشری 

 . نجات دھد
وقوع نخستين انقRب سوسياليستی در دھه دوم 
قرن بيستم ميRدی آغازی بر تکوين چنين 

با وقوع .  تحوbت بزرگی در عرصه جھانی بود
، ١٩١٧انقRب کارگری روسيه، در اکتبر 

نخستين طليعه تحقق دستيابی به يک نظام 
. اجتماعی عادbنه در جامعه بشری عينيت يافت

شکل گيری و ايجاد جامعه ای سوسياليستی مبتنی 
بر تحقق برابری ھای اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی، نه تنھا تحولی بزرگ برای طبقه کارگر 
و توده ھای زحمتکش روسيه بود، بلکه برای 
کارگران و توده ھای تحت ستم جھان نيز، يک 

وقوع انقRب کارگری روسيه .  رويدادبزرگ بود
، نه تنھا سبب بيداری، آگاھی و ١٩١٧در اکتبر 

برانگيختن بيشتر طبقه کارگر جھت تحقق 
انقRبات اجتماعی در اقصاء نقاط جھان شد، بلکه 
اين امکان را نيز برای کارگران و توده ھای 
زحمتکش در مقياس جھانی فراھم آورد تا با 
گسترش سازمان يابی طبقاتی و تشديد مبارزات 
پيگير و روزانه شان، توازن قوا را به نفع خود 
در مسير برخورداری از يک تامين اجتماعی و 

 . رفاه بالنسبه عمومی تغيير دھند
لذا، با پيروزی انقRب اکتبر روسيه و پس از آن 
گسترش روزافزون مبارزات کارگری در مقياس 
جھانی، دنيای سرمايه داری در وحشتی 

در پی تغيير توازن قوا به .  روزافزون فرو رفت
نفع طبقه کارگر جھانی و اميدواری عينی صدھا 
ميليون توده زحمتکش به رھايی از يوغ نظام 
ھای استثمارگر، دنيای سرمايه بر آن شد تا برای 
ممانعت از وقوع انقRبات اجتماعی از نوع دولت 
. شورايی و سوسياليستی چاره انديشی کند

تئوريسين ھای آنان به منظور ممانعت کارگران 
و توده ھای زحمتکش از توسل به انقRبات 

از اين رو، نظريه .  سوسياليستی به تکاپو افتادند
تامين رفاه نسبی برای کليت شھروندان و ايجاد 
يک تامين اجتماعی عمومی به تاسی از الگوی 
حکومت سوسياليستی مورد توجه اقتصاددانان 

در وضعيت بوجود آمده، .  بورژوايی قرار گرفت
تشديد بحران اقتصادی جھان سرمايه در دھه 

 که عمR بخش بزرگی از توده ھا را به ١٩٣٠
دامن فقر گسترده، گرسنگی، ابتRء به بيماری 
ھای ھمه گير کشانده بود، از يک سو و در سوی 
ديگر، به دليل گسترش روزافزون دامنه اعتقاد به 
توانايی ھای طبقه کارگر، نيروھای چپ و 
کمونيست در ارائه راه حل مقابله با مصائب و 

روند گسترش خصوصی سازی مدارس و 
دانشگاه ھای کشور، دريافت شھريه ھای سنگين 
در مقاطع آموزش عالی و پيامد ناشی از حذف 
تدريجی تحصيل رايگان، عمR مسير ادامه 
تحصيل را بر بسياری از فرزندان کارگران و 

ھم اکنون، توده .  زحمتکشان ايران بسته است
ھای مردم ايران نه تنھا، با بيکاری رو به تزايد، 
بی خانمانی و فقر روزافزون دست به گريبانند، 
نه تنھا از ابتدائی ترين حقوق سياسی و اجتماعی 
شان محروم ھستند، بلکه، به دليل عدم 
برخورداری از امکانات آموزشی رايگان، بيمه 
بيکاری و عدم دسترسی به درمان و بھداشت 
مناسب، عمR ادامه زندگی شان نيز در ھاله ای 
از درد و رنج، تباھی، تيره گی و آوار شدن در 
. سنگينی نکبت حکومت اسRمی قرار گرفته است

در چنين وضعيت اسفباری که مردم ايران بدان 
گرفتار ھستند،  تحقق يک انقRب اجتماعی، نقطه 
پايانی بر وضعيت نابسامان کنونی حاکم بر 

اما، در کنار مبارزه برای تحقق يک . جامعه است
انقRب اجتماعی، مبارزه ای پيگير، فعال و ھمه 
جانبه جھت دستيابی به يک تامين اجتماعی کامل 

 . ست  و فراگير نيز ضروری
بر کسی پوشيده نيست، که پی ريزی و ساختن 
جامعه ای متعالی، که در آن ھمه انسان ھا از 
حقوق سياسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند؛ 
پی افکندن يک نظام حکومتی که در آن ھمگان 
آزادانه در مسير تعالی خود و جامعه گام 
بردارند، از جمله آمال و آرزوھای ديرين 

جامعه ای که در .  کارگران و زحمتکشان است
آن، کسی از بی خانمانی رنج نبرد، ھيچ کس با 
اضطراب بيکاری و بيکار شدن سر بر بالين 
نگذارد و ھمه آحاد جامعه، به يک نسبت از 
امکانات رفاھی، بھداشت و درمان رايگان بھره 

جامعه ای که در آن، کارگران و عموم .  مند باشند
به دور از ھرگونه نگرانی نسبت به    مردم ايران

آينده، بر سرنوشت خود حاکم باشند و آگاھانه در 
مسير ساختمان اين جامعه ی نوين انسانی، گام 

 . بردارند
پوشيده نيست، که کارگران و عموم توده ھای 
زحمتکش ايران نيروی بالنده و سازندگان اصلی 
چنين جامعه ای ھستند؛ نيروھايی که در گام 
نخست و در مبارزات جاری و روزانه خود نيز 
می بايست بر حق برخورداری از يک سيستم 
تامين اجتماعی کامل پای بفشارند و در مسير 

رھايی بشريت از  چرا که، .تحقق آن مبارزه کنند
ستم و استثمار، محو فقر و نابرابری و دستيابی 
به يک نظام اجتماعی عادbنه، از جمله مسائلی 
ھستند که طبقات فرودست و تحت ستم جوامع 
بشری، طی ھزاره ھا و قرون متمادی ھمواره 

اما، به رغم .  اند برای تحقق آن مبارزه کرده
مبارزات پيگير و جانفشانی بی وقفه طبقات 
فرودست طی قرن ھای متمادی، تنھا، با پيدايش 

داری و شکل گيری طبقه جديدی به  نظم سرمايه
نام طبقه کارگر است که امکان تحقق اين آرزوی 

 زنده باد سوسياليسم 



 ٨ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ٨
٧از صفحه   

 نياز توده ھای مردم ايران به يک تامين اجتماعی فراگير 

شرايطی را برای بچه ھا فراھم کنند که تمايزی 
برای مثال در .  بين پسر يا دختر بودن ديده نشود

تقسيم  وسايل بازی، قبل از اينکه پسرھا ھمه 
ماشين ھای اسباب بازی را تصاحب کنند، به 

بچه .  دخترھا شانس اولين انتخاب ھا داده می شود
ھا از ھمان ابتدا بايد در مھد کودک ھا بياموزند 
که بين آنھا و جنس مخالف شان تفاوتی نيست و 
ھمه ازحقوقی يکسان و احترامی مساوی 

 .برخوردار ھستند
مربيان مھد کودک در آخر ھر ھفته يک گزارش 

با اين .   کتبی برای خانواده کودک می فرستند
گزارش آنچه در طول ھفته انجام داده اند به 

چنانچه کودکی .  اطRع والدين کودک می رسانند
خارج از معيارھای معمول رفتار داشته باشد، 
بايد با والدين کودک پيرامون مشکRت او 
صحبت و برای يافتن اقدامی مناسب چاره انديشی 

در ھر ترم، يک بار خانواده کودک به مدت .  کنند
تقريبا يک ساعت دعوت می شود تا پيرامون 
مسائل مربوط به ھر کودک با مربيان مربوطه 

يک بار در ھر ترم نيز مRقات .  گفت و گو کند
دست جمعی بين کارکنان مھد کودک و والدين 
صورت می گيرد تا مسائل عمومی مورد بحث و 

در اين ديدارھای عمومی، .  تبادل نظر قرار گيرد
والدين نيز پيشنھادھای خود را جھت اداره بھتر 

 . مھد کودک مطرح می کنند
پس از مھد کودک، نوبت به آموزش پيش 

آموزش پيش دبستانی، نخستين .  دبستانی می رسد
مقطع .  مرحله نظام آموزشی کشور سوئد است

آموزشی پيش دبستانی، ويژه نظام آموزش 
مطابق .  سال است  ۶کودکان رده ھای سنی زير 

قوانين اين کشور، تمامی کودکان و نوجوانان اين 
کشور بايد به امکانات آموزش پيش دبستانی و 
مراقبت ھای ويژه کودکان بدون توجه به محل 

عRوه بر اين،  .اقامت خود دسترسی داشته باشند
تمامی کودکان و نوجوانان بايد به صورت يکسان 
به نظام آموزش دولتی دسترسی داشته و تمامی 
مدارس نيز بايد بدون توجه به محل اقامت دانش 
آموزان به ارائه خدمات آموزشی يکسان مبادرت 

 . نمايند
) کمون(از آنجا که در اين کشور، شھرداری ھا 

مسئوليت ارائه آموزش پايه ويژه کودکان را 
عھده دار می باشند، از اين رو موظف به ارائه 

 به دانش تغذيه رايگانخدمات اياب و ذھاب و 
به رغم اينکه حضور  .آموزان نيز ھستند

نمايندگانی از والدين دانش آموزان در مراکز 
آموزش پيش دبستانی در قوانين آموزشی کشور 
سوئد منظور نشده است، با اين وجود برنامه ھای 
آموزشی مقطع پيش دبستانی، فرصت تأثيرگذاری 
بر فعاليت ھای آموزشی به ويژه در خصوص 
برنامه ريزی آموزشی را برای والدين فراھم 

 .  آورده است
کودکان در سوئد از باbترين  سطح امنيت 
اجتماعی، اقتصادی و حمايت ھمه جانبه دولت 

دست آوردھای مبارزاتی کارگران در عرصه 
 . جھانی است

 دوران زايمان و قانون مرخصی زايمان  امکانات
 

کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد جزو 
کشورھايی ھستند که مادران از نخستين روزھای 
بارداری تا ماه ھای بعد از زايمان، تحت مراقبت 
. ھا بھداشتی و درمانی سطح باbيی قرار دارند

زنان حامله از تغذيه bزم و کافی 
خانه و محل زندگی آنان، .  برخوردارھستند

شرايط مناسب برای يک مادر باردار را دارد، تا 
جنين در جايگاه خود به رشد طبيعی اش ادامه 

عRوه بر مراقبت ھای اوليه پزشکی، زنان .  دھد
باردار از امکان مرخصی بعد از زايمان نيز 

 ٧٠در کشور سوئد، از اواسط دھه .  برخودارند
قرن گذشته قانون مرخصی زايمان ھمراه با 
حقوق و مزايای bزم برای مادران و پدران به 

از آن زمان تا به امروز، اين .  تصويب رسيد
 درصد ٨٠ ماه با دريافت ١٨مرخصی به مدت 

اين مدت به اختيار .  حقوق ماھيانه برقرار است
 .بين پدر و مادر تقسيم می شود

در تازه ترين رده بندی جھانی که توسط سازمان 
بين المللی مراقبت از کودکان در زمينه بھترين 

 کشور ١٧۶کشورھا برای مادر شدن در بين 
انجام شده است، کشور سوئد بعد از فنRند در 
جايگاه دوم بھترين کشور برای مادر شدن قرار 

 . دارد
 

  .نظام آموزشی رايگان از مھد کودک تا دانشگاه
 

پس از آنکه کودک به سن يک سالگی رسيد، 
شھرداری ھا وظيفه دارند برای ھر کودک 
متقاضی باbی يک سال ظرف چھار ماه، جايی 

اين قانون از سال .  در مھد کودک آماده کنند
.  در اين کشور به اجرا گذاشته شده است١٩٩۵

خانواده ھايی می توانند از اين قانون استفاده کنند 
. که پدر و مادر ھر دو مشغول به کار باشند

کودکانی که والدين آنھا بيکارند، يا دوران 
 ماھه بعد از تولد را می گذرانند، ١٨مرخصی 
 ساعت در ھفته را در مھد کودک ١۵حق دارند 
بخش ناچيزی از ھزيه مھد کودک را .  بگذرانند

اين .  خانواده کودک به طور ماھيانه می پردازد
 درصد مجموع درآمد ٣ھزينه نبايد بيش از 
خانواده ھايی که درآمد .  ماھيانه خانواده باشد

کاری ندارند، از پرداخت ھر گونه ھزينه ای 
ھا، کودکان را از ساعت   مھد کودک. معاف ھستند

 بعد از ظھر نگھداری می ۶ صبح تا حد اکثر ۶
بچه ھا زمانی که در مھد کودک ھستند از .  کنند

کودکان .  تغذيه کامR رايگان برخوردار ھستند
واجد شرايط می توانند ھمه روزھای کاری را تا 

ھمه .   سالگی در مھد کودک بگذرانند۶سن 
کارکنان مھد کودک بايد از آموزش ھای bزم 

مربيان مھد کودک bزم است .  برخوردار باشند

٩درصفحه   

يک نمونه از اين تسھيRت که .  برخورداراند
دولت اين کشور برای عموم کودکان قائل است، 

اين کمک ھزينه، مبلغ .  کمک ھزينه کودک است
 کرون ١٠۵٠(  مشخص و بRعوضی است 

که دولت به ازای ھر )   ھزار تومان۵٠٠معادل 
کودکی که در سوئد زندگی می کند تا  زمانی که 

 سالگی برسد به والدين کودک ١۶کودک به سن 
ميزان اين کمک ھزينه، ھيچ .  پرداخت می کند

ارتباطی با ميزان درآمد والدين کودک ندارد و 
ھمه اقشار جامعه با ھر سطح درآمدی که دارند 
از اين تسھيRت دولت سوئد به صورت يکسان 

 .برخوردار ھستند
پس از مھدھای کودک و مدارس عمومی 
کودکان، مدارس پيش دبستانی، مدارس پايه، 
مدارس استثنايی، دبيرستان و دانشگاه ھا قرار 
دارند که ھمه بدون استثتا به صورت رايگان از 
امکانات تحصيلی در تمام سطوح آن برخوردار 

برای دانش آموزان کر و bل و آنھايی که   .ھستند
دچار اختbRت روانی ھستند، دشواری بينائی 
دارند و يا دچار ترکيبی از مجموعه اين 

ھا ھستند، مدارس استثنائی با ھمه  نارسائی
امکانات bزم مربوط به آنان وجود دارد تا اين 
کودکان نيز، از امکانات آموزش، تغذيه و 

 اگرچه تقريباً .تحصيل رايگان برخوردار گردند
در اغلب کشورھای اروپايی و سرمايه داری 
پيشرفته، تحصيل رايگان نسبتا امری پذيرفته شده 
است، اما بايد اذعان کرد که در کشورھای 
اسکانديناوی، به ويژه در سوئد تحصيل رايگان با 
بھره مندی از ھمه امکانات رفاھی و آموزشی آن 
به معنای دقيق کلمه تا پايان سطوح دانشگاھی 

متون تحصيRت دانشگاھی در .  اعمال می شود
 سال يکبار مورد تجديد نظر ۶اين کشور ھر 

قرار می گيرد و سيستم آموزشی بر اساس 
 . دانشجو محور طرح ريزی می شود

مطابق قوانين ملی کشور سوئد، تمامی کودکان و 
نوجوانان سوئد از حق انتخاب مراکز و مدارس 
مقاطع پيش دبستانی، ابتدايی و آموزش  عالی 
برخوردار ھستند و اين در حالی است که عRوه 
بر نظرات دانش آموزان، شرايط آموزشی 
خاصی نيز بايد در روند پذيرش دانش آموزان يا 

 .دانشجويان مدنظر قرار گيرد
 

 بھداشت و درمان در کشورھای اسکانديناوی
 

در کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد، ھمه 
شھروندان و نيز ھمه کسانی که نامشان در اداره 
ثبت احوال سوئد ثبت شده باشد، از خدمات 
درمانی ھمگانی و نسبتا رايگان برخوردار 

خدمات درمانی ھمگانی، مجموعه خدمات .  ھستند
بھداشتی، درمانی و پزشکی را شامل می شود، 
که ھمه در شرايط برابر و يکسان حق 

شھرداری ھا، .  برخورداری از آن را دارند
اين ، ای شوراھای استان و شوراھای منطقه

شھرداری ھا به .  دھند خدمات درمانی را ارائه می
سالمندان و افرادی که دارای نقص عضو و 

افرادی که در دراز يا ھستند و  ناتوانائی کاری

 رژيم جمھوری اس�می را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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١٠در صفحه   

از .  نحو قابل چشمگيری دنبال و پيگيری می شود
 سال به دليل ١٢اين رو ھنگامی که کودکان زير 

سرماخوردگی و يا ھر گونه بيماری ديگری که 
مجبور باشند در خانه بمانند و استراحت کنند، 

توانند با استفاده از  پدر و مادر کودک نيز می
با دريافت کامل يا "  مراقبت از کودکان"قانون 

 درصد حقوق روزانه خود سر کار نروند تا ٨٠
.  سال خود مراقبت کنند١٢از کودکان بيمار زير 

در چنين مواقعی نيز اگر بخواھيد در خانه بمانيد 
و از کودک بيمار خود مراقبت کنيد، بايد 

در  .موضوع را به کارفرمای خود اطRع دھيد
 روز اول نياز به ارائه ھيچ ٧اين مورد نيز، تا 

گونه گواھی پزشکی به کارفرما نيست، اما، اگر 
 روز در خانه بمانيد، بايد گواھی ٧بيش از 

 .پزشکی به کارفرمای خود ارائه دھيد
 

 بيمه بيکاری 
 

برخورداری از حق بيمه بيکاری و بيمه 
بازنشستگی، از جمله دستآوردھای بزرگ 
مبارزاتی کارگران و توده ھای زحمتکش جھان 

در پی تRش، پيکار و .  طی دو قرن اخير است
مبارزات مستمر کارگران در گستره جھانی، 
پرداخت حق بيمه بيکاری و بيمه بازنشستگی 
عمR بر دولت ھای سرمايه داری تحميل شده 

ھم اکنون چندين دھه است که در .  است
کشورھای اروپايی و تعداد ديگری از دولت ھای 
پيشرفته سرمايه داری جھان، پرداخت بيمه 

گرچه به صورت ناقص و زمان (  بيکاری
رسماً به عنوان بخشی از قانون کار نظام )  محدود

 .ھای سرمايه داری پيشرفته پذيرفته شده است
در ميان کشورھای سرمايه داری، کارگران 
کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد در مقايسه 
با ديگر کشورھای جھان، از وضعيت نسبتاً 

پس از خاتمه جنگ دوم .  بھتری برخوردار ھستند
جھانی در پی اوج گيری مبارزات کارگران و 
گسترش دامنه نفوذ نيروھای چپ و کمونيست در 
مقياس جھانی، طبقه کارگر سوئد نيز موفق شد تا 
تصويب قانون دريافت بيمه بيکاری کامل را در 

لذا، پرداخت بيمه .  قانون کار اين کشور بگنجاند
بيکاری در اين کشور تا دھه ھفتاد قرن گذشته، 

 درصد حقوق ماھيانه افراد بيکار ١٠٠   به ميزان
شده به مدت يک سال بود، به تدريج در پی عقب 
نشينی ھای جنبش کارگری و تعرضات 
بورژوازی در مقياس جھانی، ھم اکنون بيمه 

 درصد حقوق ماھيانه، در ٨٠بيکاری به ميزان 
 روز اول ايام بيکاری و پس از آن، تا پايان ٢٠٠

 درصد حقوق ٧٠دوره يک سال، به ميزان 
در صورتی که فرد .  ماھيانه تقليل يافته است

بيکار شده فرزند زير ھجده سال داشته باشد، 
 روز ادامه ٤٥٠پرداخت بيمه بيکاری به مدت 

ھمه کسانی که حداقل سه ساعت در .  خواھد يافت
 ساعت در ھفته برای ١٧روز و به طور متوسط 

کارفرمای خود کار کرده باشند و حداقل يک سال 
از عضويت شان در اداره بيمه بيکاری گذشته 
باشد از دريافت حق بيمه بيکاری برخوردار می 

 .شوند
البته در اين کشور، گردش چرخه زندگی 
شھروندان از جمله کارگران بيکار فقط در چھار 
. چوب دريافت بيمه بيکاری محدود نمی شود

شھروندان اين کشور از جمله کارگران بيکار از 
مزايای ديگری نير برخوردار ھستند تا پس از 

اتمام دوره دريافت حق بيمه بيکاری و در 
صورت عدم اشتغال به کار جديد، چرخه زندگی 

برای مثال اگر کسی بيکار .  شان متوقف نگردد
باشد و به دليل پايان يافتن مدت دريافت بيمه 
بيکاری، از حق دريافت کمک ھزينه بيکاری 

تواند از  برخوردار نباشد، در اين صورت می
ارگان محلی و منطقه ای خود يعنی شھرداری 

کمک "کمک ھزينه مالی موسوم به )  کمون(
  .دريافت کند" ھزينه امرارمعاش

 
 بيمه بازنشستگی

 
.  سال است۶۵سن بازنشستکی در اين کشور ، 

برای دريافت حقوق کامل بازنشستگی بر مبنای 
 سال در سوئد کار و يا ۴٠سن، بايد حداقل 
ميزان حقوق بازنشستگی بر .  زندگی کرده باشيد

اساس درآمد و پس اندازتان در طول اين مدت 
درآمدتان در اين مدت صرفا .  محاسبه می شود

محدود به درآمد حاصل از کارتان نيست، بلکه 
کمک ھزينه ھای بيکاری، بيماری، نگھداری از 
فرزند، تحصيل يا انجام خدمت نظام وظيفه نيز 

کسی که در .  می تواند درآمدتان محسوب گردد
سوئد کار نکرده باشد، اما، حداقل سه سال در اين 
کشور زندگی کرده باشد نيز می تواند طی 
شرايطی از حق بازنشستگی تضمينی برخوردار 

ھر چه سال ھای کار و زندگی تان در اين .  باشد
کشور بيشتر باشد، حق بازنشستگی نيز بيشتر 

به رغم وجود امکانات رفاھی نسبتا .  خواھد بود
مناسب در سوئد، بايد اذعان داشت که ميزان 
دريافت حق بازنشستگی در اين کشور در 

از آنجاييکه ميزان دريافتی .  مجموع پايين است
 سالگی تغيير و مقداری ۶٧بازنشستگی از سن 

افزايش می يابد، بخشی از کارگران و ديگر مزد 
بگيران جامعه سوئد به دليل پايين بودن حقوق 

 سالگی ۶٧بازنشستگی ترجيح می دھند تا سن 
 . کار کنند

 
 امکانات رفاھی و نگھداری از سالمندان

 
 سياست در کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد

کلی در مورد سالمندان عبارت است از توانمند 
ساختن سالمندان در جھتی که حداکثر غير 
. وابستگی و کيفيت را در زندگی خود داشته باشند

از اين نظر کشور سوئد در مقايسه با کشورھای 
ديگر جھان، باbترين نسبت از سود ناخالص ملی 
خود را صرف نگھداری و مراقبت از سالمندان 

خدمات نگھداری و مراقبت از سالمندان .  می کند 
سالمندانی که در .  ، در دو بخش عمده وجود دارد

منزل مسکونی خود زندگی می کنند و کمک 
که در  کارھای خانه دريافت می کنند و آنانی 

به رغم اينکه .  خانه ھای سالمندان اقامت دارند
ارائه خدمات رفاھی و نگھداری از سالمندان اين 

 دھم ٨ و ٢ با تخصيص ٢٠٠۵کشور در سال 
درصد از درآمد ناخالص ملی در رتبه اول 
کشورھای جھان قرار داشت، اما طی سال ھای 
اخير به تاسی از تھاجم جھانی سرمايه به دست 
آوردھای طبقه کارگر، ارائه خدمات به سالمندان 
خصوصا در عرصه کمک کارھای منزل 

طی اين .  سالمندان تا حدودی کاھش يافته است
سال ھا، خانه ھای سالمندان کوچکتر و تعداد 
سالمندان ساکن در اين خانه ھا نيز با کاھش 

اند، در انجام کارھای روزمره و  مدت بيمار بوده
 .کنند اداره زندگی شان نيز کمک می

برخورداری از خدمات پزشکی و درمانی برای 
 درصد ١٠٠ سال ١٨کودکان و نوجوانان زير 

اما، ھمانطور که در سطور باb .  رايگان است
يادآور شديم برخورداری از امکانات درمانی و 

.  رايگان استنسبتاپزشکی برای افراد بزرگسال 
حال ببينيم اين نسبتا رايگان به چه معناست و 

 سال ١٨تمام افراد باbی .  چگونه عمل می شود
در سوئد در ھنگام بيماری يا مراقبت ھای 

کمک ھزينه "پزشکی می توانند از قانون 
اين قانون در دو بخش .  استفاده کنند"  حداکثری

شامل ھزينه ھای دارويی و ھزينه ھای خدمات 
کمک ھزينه "قانون .  درمانی اعمال می شود

بدين معناست که يک بيمار "  حداکثر برای درمان
 کرون ١١٠٠ در يک دوره يک ساله بيش از

بابت خدمات درمانی )    ھزار تومان۵٠٠معادل(
اين مبلغ  ھنگامی که شما.  خود پرداخت نمی کند

را بابت خدمات درمانی پرداخت کرديد، با 
در مدت باقيمانده دوره "  کارت آزاد"دريافت يک 

يک ساله، از خدمات درمانی کامR رايگان 
برخوردار می شويد، و ديگر فرقی ھم نمی کند 

 ماه ١١که ھزينه ھای درمانی شما در مدت 
 ١٠ ميليون و يا ١٠باقيمانده چقدر خواھد بود، 

کمک ھزينه حداکثر "اما، قانون .  ميليارد تومان
 ٢٢٠٠طی يک دوره يک ساله،  "  برای دارو

يعنی .  است)   ميليون تومان١معادل (کرون 
ھنگامی که شما در يک دوره معين يک 

 کرون بابت دارو بپردازيد، در مدت ٢٢٠٠ ساله
ای رايگان برخوردار  باقيمانده از داروی نسخه

در اينجا نيز فرقی نمی کند که .  خواھيد شد
 ماه ١١مجموعه ھزينه ھای دارويی شما طی 

اين .  باقيمانده آن دوره يک ساله چقدر خواھد بود
دوره زمانی، از روزی که شما نخستين داروی 

 .ايد، محاسبه خواھد شد خود را خريده
عRوه بر اينھا، بر اساس قانون کار اين کشور 
تسھيRت ديگری ھم برای بيماران در نظر گرفته 

برای مثال، اگر کسی بيمار شود و .  شده است
نتواند سر کار برود، بايد موضوع را به 

 ٧فرد بيمار، طی .  کارفرمای خود اطRع دھد
 درصد ٨٠روز بيماری و ماندن در خانه، معادل 
طی مدت .  حقوق روزانه خود را دريافت می کند

 روز بيماری و ماندن در خانه، اساسا نياز به ٧
ارائه ھيچ گونه مدرک بيماری و يا مدرک 

در صورتی که فرد .  پزشکی به کارفرما نيست
 روز نتواند به سر کار برود، در ٧بيمار پس از 

اين صورت بايد گواھی پزشکی به کارفرمای 
در برخی موارد استثنايی، .  خود ارائه دھد

کارفرما حق دارد از روز نخست بيماری، 
 .گواھی پزشکی مطالبه کند

 
  بيمارانمراقبت از کودک

 
کشورھای اسکانديناوی از جمله سوئد، در 

. کودکان از شان و منزلت ويژه ای برخوردارند
نگھداری و مراقبت از کودکان جايگاه پر ارزشی 
را در قوانين اين کشورھا به خود اختصاص داده 

تامين امنيت و آرامش روحی کودکان به .  است
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٩از صفحه    
 .رايگان کودکان را بر عھده می گيرند

در جامعه کنونی ايران، فرزندان زحمتکشان و 
عموم افرادی که درآمدی ندارند و يا از حداقل 
درآمد برخوردارند، فاقد ھرگونه امکانات رفاھی 

فقدان .  جھت مراقبت ھای اجتماعی ھستند
امکانات bزم و ضروری برای حفاطت و 
نگھداری از اينگونه کودکان، زمينه ھای ورود 
کودکان و نوجوانان به ناھنجاری ھای اجتماعی 

ايجاد مھد کودک رايگان در .  را فراھم می سازد
شھر و روستا، نه تنھا امنيت را برای کودکان 
جامعه فراھم می سازد، بلکه با تسری اين امنيت 
به پدران و مادران، آرامش در درون خانه و 

 .خانواده نيز نھادينه می گردد
ھمزمان با بزرگتر شدن کودک، حکومت 
شورايی، موظف به تامين فوری ديگر امکانات 

پس از مھد .  رفاھی و اجتماعی کودکان است
کودک، دوره کوتاه آمادگی و پس از آن دوره 

دوره آمادگی، نوعی .  دبستان آغاز می گردد
آموزش داوطلبانه و رايگان است که ھدف از آن، 

 .آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است
ھم اکنون، بسياری از روستاھا و مناطق محروم 
کشور، فاقد مدرسه و کRس ھای درس ھستند و 
. يا در بيغوله ھای به نام مدرسه درس می خوانند

مدارس شھری نيز، اغلب از ابتدايی ترين 
تعداد کثيری از .  امکانات آموزشی محروم ھستند

کودکان و نوجوانان کشور، به دليل ھزينه ھای 
باbی تحصيلی از رفتن به مدرسه باز مانده اند، 
تعداد ديگری نيز، جھت کمک به تامين معاش 
خود و خانواده، مجبور به ترک کRس و مدرسه 

 .شده اند
کودکانی که به جای تحصيل، در خيابان ھا پرسه 
می زنند، برای تأمين ھزينه ھای زندگی 
بايدکارکنند و استثمارشوند و به جای تفريح و 

اين است .  بازی، کودکی شان را می فروشند
نمايی کلی از شرايط فرزندان توده ھای 

بر .  زحمتکش در وضعيت کنونی جامعه ايران
بستر چنين وضعيتی است که آمار بيسوادی در 
ايران روز به روز افزايش يافته و ھم اکنون به 

 . ميليون نفر رسيده است٢٠مرز 
ھم اکنون، جمھوری اسRمی ادعا می کند که 

اين .  تحصيل در مدارس ايران رايگان است
. ادعای جمھوری اسRمی يک دروغ محض است

مسئوbن آموزش و پرورش به ظاھر شھريه ای 
دريافت نمی کنند، اما در    بابت ورود به مدرسه

عمل، ھر روز به بھانه ھای مختلف از اولياء 
. دانش آموزان پول ھای کRن دريافت می کنند

يک روز، بابت تعمير مدرسه و کRس درس پول 
می گيرند، روز ديگر، بابت ھزينه ھای آب، برق 
و تامين وسايل گرمايی مدرسه، اولياء دانش 
آموزان را می چاپند و خRصه اينکه در طی ھر 
سال تحصيلی، به مراتب بيش از شھريه ای که 
ظاھرا رايگان اعRم شده است، از جيب خالی 

ھزينه .  اولياء دانش آموزان پول بيرون می کشند
ھای دانشگاھی نيز که ھم اکنون سر به فلک 

 ميليون ٧٠ تا ٣٠کشيده و در مواردی به باbی 
 تومان رسيده است

پايان دادن به وضعيت موجود، يکی ديگر از 
. وظايف و اقدامات فوری حکومت شورايی است

آموزش رايگان و اجباری تا پايان دوره متوسطه، 
بھره مندی تمام دانش آموزان به ھزينه دولت از 
غذا، پوشاک، وسائل تحصيل و اياب و ذھاب، 

و امکانات ورزشی، فرھنگی و تفريحی 
 .برخوردار باشد

لذا، بر اساس برنامه مدون سازمان ما، از وقتی 
شود، بايد مراقبت ھای پزشکی  که مادر حامله می

 .برای حفظ سRمت جنين به مرحله اجرا درآيد
ھم اکنون، بسياری از زنان کارگر و زحمتکش 
ايران، به ويژه زنانی که در مناطق محروم 
روستايی زندگی می کنند، اغلب در دوران 

اين .  بارداری با خطرات جدی مواجه ھستند
زنان، نه تنھا از امکانات کنترل و تامين بھداشت 
برای حفظ سRمت نوزادان خود بی بھره ھستند، 
بلکه اغلب شان تا آخرين روزھای تولد نوزاد 
نيز، به انجام کار در امور خانه، کشاورزی و 

 .کارگری مجبور ھستند
. حکومت شورايی به اين وضع خاتمه خواھد داد

در حکومت شورايی عRوه بر آنکه تمام 
کارگران، زحمتکشان و توده مردم بايد از 
امکانات بھداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی 
رايگان بھره مند باشند، زنان باردار، از نخستين 
روزھای بارداری تا ماه ھا پس از تولد نوزاد، از 
امکانات بھداشتی و رفاھی ويژه رايگان 
مخصوص به دوران حاملگی و پس از زايمان 

مراكز ويژه   تامين  .گردند نيز، برخوردار می
برای مراقبت از سRمت و آسودگي زنان باردار 
و نيز تامين سRمت كودكان در دوران جنيني و 
پس از تولد، از جمله وظايفی است که به فوريت 

 .تحقق خواھد يافت
تامين معاش و ھزينه ھای زندگی در دوران 
. حاملگی، از جمله دغدغه ھای جدی زنان است

حکومت شورايی به فوريت به اين نگرانی پايان 
در حکومت شورايی نه فقط زنان در .  خواھد داد

دوران حاملگی، بلکه اساسا ھيچ خانواده ای نبايد 
دغدغه معاش و ھزينه ھای زندگی را داشته 

فراھم ساختن شرايط bزم برای استراحت .  باشد
مادر در ھفته ھای پايانی پيش از زايمان و نيز 
ضرورت ماندن مادر در کنار نوزاد، پس از 

کند که زنان شاغل يک ماه  زايمان، ايجاب می
پيش از زايمان و شش ماه بعد از زايمان از حق 

جامعه و دولت .  مرخصی برخوردار باشند
شورايی موظف است تمام حقوق و مزايای شغلی 
اين مادران را در دوران مرخصی پيش و پس از 

 .زايمان، تامين کند
ھا به  ھا و مھدکودک ايجاد و گسترش شيرخوارگاه

ھا به  منظور مراقبت از کودکان و پرورش آن
ھزينه دولت و نيز تامين امکانات يک زندگی 
مناسب برای کودکان بی سرپرست و ايجاد 
مراکز ويژه برای نگھداری از آنان، از جمله 
وظايفی است که جامعه و حکومت شورای نسبت 
به تامين آن متعھد بوده و می بايد به فوريت در 

 .جھت تحقق آن گام بردارد
در حکومت شورايی، وظيفه مراقبت و نگھداری 
از کودکان، صرفا يک امر خصوصی و 

جامعه بيش از خانواده موظف .  خانوادگی نيست
به تامين ھمه امکانات bزم، جھت مراقبت و 

ھمه .  نگھداری از کودکان و نوجوانان است
 سال حق دارند به طور ۵ تا ١کودکان بين 

در حکومت .  رايگان به مھد کودک بروند
شورايی، کودکان در مھد کودک، فقط نگھداری 
نمی شوند، مھدکودک ھا، مراکز آموزشی واقعی 
ھستند که عRوه بر وجود معلمان، می تواند از 

مھد .  پرستاران کودک نيز برخوردار باشند
کودک ھا، کار نگھداری، مراقبت و پرورش 

 .مواجه بوده است
 درصد ارائه خدمات سالمندان در اين کشور ٩٠

در .  صورت می گيرد)  شھرداری(توسط کمون 
چند سال گذشته از نظر حق انتخاب برای 

تا .  سالمندان تسھيRت بيشتری فراھم شده است
جاييکه در بعضی از مناطق، سالمندان مجازند 
انتخاب کنند که آيا می خواھند در خانه محل 
زندگی خود کمک دريافت کنند يا به خانه ھايی 
که توسط سازمان ھای دولتی و خصوصی اداره 

ھدف از مراقبت ھای .  می شوند، نقل مکان کنند
سالمندی ارائه شده توسط شھرداری ھا اين است 
که حتا سالمندان ناتوان نيز بتوانند زندگی طبيعی 

اين حمايت ھا .  و غير وابسته ای داشته باشند
شامل تحويل غذا در منزل سالمند، کمک به 
کارھای نظافت خانه و خريد، اعRم خطر و ارائه 

نتيجه ھمه اين اقدامات .  خدمات جابجايی می شود
را می توان در باb رفتن سن اميد به زندگی مردم 

،  اميد ٢٠٠۶در برآورد سال . سوئد ارزيابی کرد
 سال ٨٣ سال و زنان ٧٩به زندگی در مردان 

 .بوده است
حال با توجه به اينکه برخورداری از اينگونه 
امکانات رفاھی از تحصيRت رايگان گرفته تا 
درمان و بھداشت، از امکانات تفريحی گرفته تا 
اشتغال به کار، بيمه بيکاری تا نگھداری و 
مراقبت از سالمندان در  پرتو مبارزات کارگران 
و توده ھای زحمتکش طی دو سده گذشته و به 
ويژه بعد از اتمام جنگ بين الملل دوم در گستره 
ھمين کشورھای سرمايه داری به طور نسبی 
فراھم شده است، bزم است کارگران و عموم 
توده مردم ايران نيز از ھم اکنون مبارزات خود 
را در مسير دست يابی و تحقق يک تامين 

به نحوی .  اجتماعی ھمه جانبه سازماندھی کنند
که ھرکس از بدو تولد تا پايان زندگی، از مزايای 
يک سيستم تامين اجتماعی مناسب برخوردار 

 . باشد
لذا، با توجه به مطالبات و خواست ھای فوری 
توده ھای مردم ايران و نظر به اينکه اھداف و 
وظايف حداکثری يک انقRب اجتماعی، به 

) اقليت(فوريت قابل تحقق نيست، سازمان فدائيان 
در راس برنامه ھای حداقلی خود و به طريق 
اولی در سرفصل برنامه عملی و اوليه حکومت 
شورايی، انجام فوری يک سلسله اقدامات 

اقداماتی که .  اجتماعی و رفاھی را قرار داده است
طبيعتا از ھم اکنون در مبارزه با جمھوری 
اسRمی به عنوان بخشی از مطالبات مبارزاتی 

 . کارگران و زحمتکشان ايران بايد دنبال شود
اين اقدامات برای کارگران و توده ھای مردم 
ايران از فوريتی بسيار ضروری برخوردارند و 
ھمان طور که بدان اشاره شد، ھم اکنون برخی 
از اين اقدامات در نتيجه مبارزات طبقه کارگر 
در تعدادی از کشورھای سرمايه داری به مرحله 

اما، در برنامه عمل سازمان .  اجرا در آمده است 
و به طريق اولی در برنامه )  اقليت(فدائيان 

حکومت شورائی، اين اقدامات در سطحی 
گسترده، کامل و ھمه جانبه به مرحله اجرا در 

تا ھر انسانی بتواند از بدو تولد تا .  خواھد آمد
پايان زندگی از امکانات مراقبت، تغذيه bزم، 
پوشاک، مسکن، آموزش، بھداشت و درمان، کار 



 ١١ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ١١
١٠از صفحه   

 . . .  نياز توده ھای مردم 
زحمتکشان و توده ھای وسيع مردم ايران، در 

آنھا، نه .  بدترين شرايط ممکن زندگی می کنند
تنھا از ابتدائی ترين حقوق سياسی و اجتماعی 
شان محروم اند، بلکه با بيکاری رو به تزايد، بی 
خانمانی، عدم دسترسی به درمان و بھداشت 
مناسب و عRوه بر ھمه اين ھا، با فقر روزافزون 

انقRب اجتماعی، نقطه .  نيز دست به گريبانند
پايانی بر وضعيت نابسامان کنونی حاکم بر 

با برپائی انقRب اجتماعی و .  جامعه است
برقراری حکومت شورايی، نه فقط کارگران و 
زحمتکشان، که عموم مردم ايران نيز، زير 
پوشش يک تامين اجتماعی وسيع و ھمگانی قرار 

ھمانطور که در برنامه سازمان .  می گيرند
ايجاد کار برای ھمه، :  فدائيان اقليت آمده است

تضمين شغلی، پرداخت حق بيکاری به بيکاران، 
بيمه بازنشستگی، برخورداری ازمسکن مناسب 
و تامين بھداشت از سوی دولت شورايی، امری 

 .است که به فوريت صورت گيرد
ھمانطور که اشاره شد، برخورداری از حق بيمه 
بيکاری و بيمه بازنشستگی، از جمله 
دستآوردھای بزرگ مبارزاتی کارگران و توده 

 . ھای زحمتکش جھان طی دو قرن اخير است
با انقRب اجتماعی بيکاری ازميان می رود، اما 
مادام که بيکاری از ميان نرفته است بيکاران بايد 
. از حق بيمه بيکاری نامحدود برخوردار باشند

ھمان گونه که در برنامه سازمان فدائيان اقليت 
آمده است، در نخستين اقدام فوری، ايجاد اشتغال 
برای عموم بيکاران، از ملزومات نظام شورايی 

 اين امر تحقق نيافته است، ھمه مادامی کهاست و 
بيکاران می بايست از حق بيمه بيکاری معادل 

 نفره کارگری در ھر ماه، ۵خانواده    مخارج يک
عRوه بر اين، برخورداری از .  بھره مند گردند

زھای ھر انسان ابيمه بازنشستگی نيز، از جمله ني
در برنامه سازمان فدائيان اقليت .  ست  زحمتکشی

و حکومت شورايی، حداکثر سن بازنشستگی 
 سال سابقه کار و ٢۵ سال سن يا ۵۵مردان، 

 سال سن يا ۵٠حداکثر سن بازنشستگی زنان، 
عRوه بر .   سال سابقه کار تاکيد شده است٢٠

اين، در رشته ھايی که با شرايط دشوار و 
مخاطره آميز روبرو ھستند، سن بازنشستگی بايد 

 سال سابقه کار ٢٠ سال سن يا ۴۵حداکثر به 
 .محدود شود

حقوق اجتماعی زنان کارگر و زحمتکش خانه 
دار، از جمله مسائلی است که تا کنون، در تمام 

اقتصادی حاکم بر جھان،   –نظام ھای سياسی 
زنان .  کمترين توجه ای نسبت به آن نشده است

خانه دار، تمام زندگی خود را وقف کار در خانه 
می کنند، بی آنکه از کمترين حقوق اجتماعی 

دولت شورايی ملزم به پايان .  برخوردار باشند
دادن به اين بی عدالتی در مورد زنان زحمتکش 

 .خانه دار است
ورزد  سازمان فدائيان اقليت، براين نکته تأکيد می

 برابری حقوقی زنان به يک برابری ،ھنگامی
واقعی و ھمه جانبه در جامعه تبديل خواھد شد که 

اما تا استقرار .  در ايران، سوسياليسم مستقر گردد
سوسيالسم و برابری ھمه جانبه، کامل و رفع تام 
و تمام ھر گونه ستم و تبعيض نسبت به زنان، 

تامين نه فقط    حکومت شورايی موظف به
حقوق سياسی زنان  برابری کامل و ھمه جانبه

بلکه موظف به تأمين کليه حقوق و مزايای 
 .اجتماعی زنان می باشد

. کودکان، به کارھای خيابانی روی آورده اند
بخشی نيز با دريافت کمترين دستمزد در کارگاه 
ھای کوچک از طرف صاحبان سرمايه، به بی 
. رحمانه ترين شکل ممکن استثمار می شوند

جامعه و دولت شورايی موظف است اين 
 .نابسامانی اجتماعی را به فوريت خاتمه دھد

و به تبع آن در )  اقليت(  در برنامه سازمان فدائيان
حکومت شورايی، تحصيل در تمام سطوح 

اين .  تحصيلی به معنای دقيق کلمه رايگان است
بدان معنا است که تحت ھيچ شرايطی و به بھانه 
ھيچ مناسبتی، از اولياء دانش آموزان پول مطالبه 

عRوه بر اين، گردش و سفرھای .  نمی شود
تفريحی، بخشی از وظايف و برنامه ريزی 

فراھم .  مسوbن مدارس در دولت شورايی است
ساختن اين شرايط، نه فقط کودکان و دانش 
آموزان را ترغيب می کند تا با اشتياق بيشتری به 
آموزش روی آورند، بلکه مدرسه و محيط 
 .آموزشی، جايگاه امنی برای آنان تلقی می گردد

در وضعيت کنونی حاکم بر ايران، دانش آموزان 
مدارس، زير فشار ارتجاع فرھنگی و تضييقات 
دستگاه ھای جاسوسی موسوم به امور تربيتی 

ھا دانش آموز که  ميليون.  مدارس قرار دارند
تحصيRت متوسطه خود را به پايان می رسانند، 
اغلب نمی توانند کاری پيدا کنند و يا ادامه 

جوانان، عموما از ھر گونه .  تحصيل دھند
امکانات ورزشی، فرھنگی، ھنری و تفريحات 

اين وضعيت .  سالم و ضروری محروم ھستند
ست که اختصاص  بار در کشوری حاکم ا تأسف

ست تا چنان  ای از درآمد نفت اش، کافی تنھا گوشه
نظامی از تأمين اجتماعی برقرار گردد، که ھيچ 
انسانی گرسنه نماند، ھيچ مادری نگران تأمين 

اش نباشد، ھيچ کودکی از  معاش خود و فرزندان
تحصيل باز نماند و ھيچ بيماری از فقر جان 

 .نبازد
در حکومت شورايی، ھرگونه مداخله مذھب و 
روحانيت در مدارس به فوريت ممنوع و دستگاه 
ھای سرکوب و جاسوسی که ھم اکنون به نام 
امور تربيتی مدارس دست اندر کار ارتجاع 
فرھنگی، سرکوب و ايجاد جو رعب و وحشت 

 .ھستند برچيده می شوند
دولت شورايی موظف است از طريق ايجاد و 
گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ايجاد کلوپ 
ھای مختلف ھنری و فرھنگی و ديگر مراکز و 
موسسات تفريحات سالم در جھت شکوفائی و 
رشد و اعتRء جسمانی، معنوی و فرھنگی 

با دگرگونی ھای بنيادی در   .جوانان تRش نمايد
نظام آموزشی کشور، ھر گونه موانعی که سيستم 
آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصيRت 
اکثريت عظيم جوانان کشور ايجاد نموده، بايد از 
بين برود و ھر کس بر حسب تمايل و استعدادش 

دولت .  قادر به ادامه تحصيRت عالی باشد
شورای موظف است ھمه شرايط تحصيل رايکان 
در سطوح دانشگاه ھای کشور را نيز تامين و 

دانشجويان، نه تنھا ھيج شھريه ای .  فراھم سازد
برای تحصيل در دانشگاه پرداخت نمی کنند، 
بلکه با دريافت کمک ھزينه دانشجويی رايگان، 
فرصت پيدا می کنند، بدون ھيچ دغدغه و 
نگرانی، دوران تحصيل دانشگاھی خود را 

 .  سپری کنند
ايجاد اشتغال و پايان دادن به مسئله بيکاری، 
بخش ديگری از برنامه عمل سازمان فدائيان 

در وضعيت کنونی، کارگران، .   اقليت است

برقراری نزديکترين پيوند بين مدرسه و کار 
اجتماعی مولد، تلفيق آموزش نظری و عملی، 
آموزش عالی رايگان و دگرگونی بنيادی و 
انقRبی در نظام آموزشی موجود و اقدام فوری 
در جھت يک پيکار انقRبی به منظور ريشه کن 
کردن بی سوادی و ايجاد امکانات ورزشی و 
رفاھی bزم در مدارس، از جمله اقداماتی است 
که در صدر برنامه ھای حکومت شورايی قرار 

ھمه مدارس .  دارد و به فوريت عملی خواھد شد
کشور، مستثنا از اينکه در شھر باشند يا در 
روستا، به يک نسبت از اينگونه امکانات 

برخوردار می    آموزشی، رفاھی و ورزشی
 .شوند

رشد جسمی و فکری و سRمت کودکان، از جمله 
مسائلی است که حکومت شورايی شديدا به آن 

تامين غذای رايگان و مناسب .  متعھد خواھد بود
در مدارس، اقدامی است که به فوريت بايد متحقق 

اختصاص غذای رايگان با کيفيتی .  گردد
مطلوب، عمR سبب می شود تا کودکان در مسير 

عRوه بر اين، .  رشد جسمانی بھتری قرار گيرند
کودکانی که به دبستان و دبيرستان می روند، از 
پزشک و پرستار مدرسه نيز برخوردار می 

خدمات درمانی مدارس، رشد و سRمتی .  شوند
خدمات .  کودکان را کنترل و پيگيری می کنند

درمانی مدارس در باره تغذيه و پديده اعتياد نيز، 
کودکان را کنترل و به آنان اطRعات bزم را 

 .خواھد داد
در حکومت شورايی، ھمه کودکان جامعه زير 
. پوشش اينگونه اقدامات رفاھی قرار می گيرند

در وضعيت کنونی، کودکانی که دارای نارسايی 
روانی ھستند، نه تنھا از آموزش محرومند، بلکه 
اينگونه کودکان، در درون جامعه نيز با انواع 

تحقير، .  تحقير و تبعيضات رفتاری روبرو ھستند
تمسخر و نيز تبعيضات رفتاری نسبت به اينگونه 
کودکان، شرايط بسيار سخت و شکننده ای را 
برای اين کودکان و مجموعه خانواده ھای آنان 

 .فراھم می کند
دولت شورايی ، برای کودکان و نوجوانانی که 

ھای روانی ھستند، مدارس  دارای نارسائی
ای از آموزش ويژه که عموما  مخصوص با گونه

با شرايط اينگونه کودکان سازگار باشد، فراھم 
 .خواھد کرد

عRوه بر اين، برای دانش آموزان کر و bل و 
آنھايی که دچار اختRل زبان ھستند، دشواری 
ھا  بينائی دارند و يا دچار ترکيبی از اين نارسائی

گردد، تا اين  ھستند، مدارس استثنائی ايجاد می
کودکان نيز، از امکانات آموزش، تغذيه و 

 .تحصيل رايگان برخوردار گردند
نحوه چگونگی آموزش کودکان و جوانان، سيستم 
آموزشی حاکم بر مدارس، ميزان بودجه 
اختصاصی و ديگر امکانات آموزش عمومی در 
ھر کشور، نقش مھمی در سرنوشت آينده جوانان 

 .در جامعه دارد
ھم اکنون، تعداد زيادی از کودکان ايران، به دليل 

اين .  فقر و گرسنگی از تحصيل باز مانده اند
گروه از کودکان، مدرسه را رھا کرده و در 

خود و خانواده،    جھت کمک به تامين معاش
بخشی از اين .  کودکی شان را می فروشند

١٢درصفحه   
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تحقق بھداشت و درمان رايگان، از جمله ديگر 
. اھداف مھم يک انقRب اجتماعی راستين است

انقRب اجتماعی ای که در فرايند خود، پايه ھای 
سوسياليسم و نظام اجتماعی مبتنی بر نفی ستم و 

نظامی که در آن .  استثمار را استحکام می بخشد
 می بايست از بھداشت و ،تمام زحمتکشان جامعه

برخورداری از .  درمان رايگان بھره مند گردند
بھداشت و درمان رايگان، حق مسلم کارگران و 

 .عموم مردم ايران است
در نظام سرمايه داری و اسRمی حاکم بر ايران، 
نه تنھا کمترين توجھی به اين امر نشده است، 
بلکه بخش وسيعی از توده ھای زحمتکش جامعه 
نيز، به دليل فقر و عدم دسترسی به دارو و 
درمان، با مرگ تدريجی دست و پنجه نرم می 

عRوه بر اين، ھزينه ھای کمرشکن استفاده .  کنند
از امکانات پزشکی و دارويی، سبب شده تا بخش 
وسيعی از توده ھای زحمتکش و اقشار کم درآمد 
جامعه، از حداقل امکانات بھداشتی و درمان 

کارگران و زحمتکشان .  مناسب محروم باشند
ايران به دليل عدم توانايی پرداخت ھزينه ھای 
سنگين درمانی و دارويی، از دستيابی به درمان 

بيمارانی که توان پرداخت .  مناسب محروم ھستند
ھزينه ھای اوليه مورد نظر بيمارستان ھا و 
مراکز درمانی را ندارند، از پذيرش در اغلب 

باز   -چه دولتی و چه خصوصی  –مراکز درمانی
کارگران و زحمتکشان ايران در .  می مانند

صورت گرفتار شدن به يک وضعيت درمان 
اضطراری، می بايست وسايل و امکانات زندگی 
شان را بفروشند تا از امکان پذيرش در مراکز 
درمانی و يا دست يابی به پزشک و داروی 

در غير اين صورت، .  مناسب برخوردار گردند
مرگ .  جايی در مراکز درمانی نخواھند داشت

تدريجی، سرنوشت محتوم بيماران کم درآمد و 
 .تھی دست جامعه است

لذا، ھمان گونه که در برنامه عمل سازمان 
تمام زحمتکشان بايد از :  فدائيان اقليت آمده است

امکانات بھداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی 
  . باشندرايگان برخودار

طبيعتا، عدالت و رفاه اجتماعی يک موھبت الھی 
نيست که از آسمان نازل گردد، بلکه پديده ای 
ست انساني، اجتماعی و زمينی، که در نتيجه 
مبارزات اجتماعی، سياسی و تاريخی دراز مدت 

به دست آمده و    کارگران و توده ھای زحمتکش
 .خواھد آمد

تامين مسکن و تعديل اجاره ھا از جمله ديگر 
ھم اکنون .  است   وظايف فوری حکومت شورائی

ھا تن از مردم زحمتکش ايران فاقد مسکن  ميليون
اين حق ھر کارگر و زحمتکش است که از .  اند

تحقق اين .  يک مسکن مناسب برخوردار باشد
نيازمند اجرای يک برنامه ھمه جانبه و امر، 

مادام .   استطوbنی مدت برای توليد انبوه مسکن
که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، 

 :بايد اقدامات فوری زير به مرحله اجرا درآيد
کليه ساختمان ھای زائد دولتی می بايست به 
. عنوان مسکن در اختيار زحمتکشان قرار گيرد

اجاره ھا، متناسب با سطح دستمزد کارگران 
تعيين و به مرحله اجرا درآيند، به منظور کاھش 
ھرچه بيشتر بار ھزينه ھای مسکن، بخشی از 

ھزينه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان 
 .سوبسيد توسط دولت پرداخت شود

آن چه مسلم است، برنامه ھای رفاه عمومی 
حکومت شورايی، يک مجموعه به ھم پيوسته 

عدم اجرا و يا عدم تحقق ھريک از وظايف .  است
فوری نظام شورايی، طبيعتا تبعات منفی و 
. بازدارنده روی ديگر وظايف آن خواھد داشت

مکانات پزشکی،  ااز  برخورداری  تامين اشتغال،
داروئی و درمانی رايگان و نيز داشتن مسکن 
مناسب، مجموعه ای از برنامه ھای رفاھی 
حاکميت شورايی ست که توامان می بايست 

  .متحقق گردند
موضوع نگھداری از بزرگ ساbن و افراد 
معلول نيز، از جمله ديگر معضRت اجتماعی در 

بی توجھی به اين امر، .  جامعه کنونی ايران است
تاکنون مصائب و معضRت بسياری را نه فقط 
برای بزرگساbن و افراد معلول در جامعه، بلکه 

. ايجاد کرده است   برای خانواده ھا ی شان نيز،
نگھداری از بزرگ ساbن و معلولين، ھرگز يک 

جامعه .  امر خصوصی و صرفاً خانوادگی نيست
و دولت شورايی، بيش از ھر کسی موظف به 

افراد .  تامين امنيت و آسايش اين افراد است
 سالمند و معلول که برای گذران زندگی روزمره

 دشواری دارند، می بايست از خدمات شان
خانگی و خانه ھای ويژه سالمندان برخوردار 

جامعه و دولت شورايی موظف است با .  گردند
صرف ھزينه و اختصاص نيرو در کار نظافت، 

 . بھداشت و خوراک به سالمندان کمک کند
چنانچه افراد سالمند، به خدمات خانگی و مراقبت 
ھای بھداشتی بيشتری نيازمند باشند، در اين 
صورت، می توانند در خانه ھای ويژه سالمندان 

با عناوين خانه خدماتی، خانه گروھی، خانه 
سالمندان و خانه بيماران، تحت مراقبت ھای 
کامل بھداشتی، درمانی و دارويی نگھداری 

 .شوند
از طرف ديگر خانواده ھايی که دارای فرزندان 
معلول ھستند که به حمايت و مراقبت ھای ويژه 
نياز دارند، از حمايت کامل دولت شورايی 

 .برخوردار خواھند بود
دولت شورايی موظف است با اختصاص بودجه 
bزم در امر آموزش، پرورش و مراقبت کودکان 
و نيز نگھداری از معلولين و افراد سالمند، 
درجھت ايجاد يک جامعه نوين انسانی توام با 
رفاه، آرامش و برخورداری از ھمه امکانات 
مادی و معنوی برابر و رايگان، برای عموم 

جامعه و دولت شورايی .  مردم جامعه گام بردارد
موظف است با تامين، تضمين و نھادينه کردن 

به   اين اقدامات عمومی رفاھی در کل جامعه،
آرزوی ديرين کارگران و توده ھای مردم ايران 
مبتنی بر تحقق آزادی، عدالت و برابری کامل 

تا جايی که، ھيچ کس   .اجتماعی جامه عمل بپوشد
و ھيچ خانواده ای در ھر سطحی از جامعه که 
قرار دارد، نگران بيکاری، مسکن، آموزش، 
بھداشت، درمان، مراقبت و ادامه تحصيل 

 .فرزندان خود نباشد
. اين است برنامه حداقلی سازمان فدائيان اقليت

برنامه ای که کارگران و توده مردم ايران می 
. بايست از ھم اکنون برای تحقق آن مبارزه کنند

مبارزه ای پيگير جھت پاسخگويی به يکی از 
مبرم ترين نيازھای جامعه کنونی ايران يعنی 
دست يابی به يک تامين اجتماعی ھمه جانبه و 

 .  فراگير برای عموم مردم ايران
    

. . . نياز توده ھای مردم 

 حکومت شورائی، آلترناتيو کارگران و زحمتکشان است
 

 !مردم مبارز ايران! کارگران و زحمتکشان
 
برای کسب قدرت سياسی و استقرار يک حکومت شورائی، مبارزه خود را برای  

 .سرنگونی جمھوری اسRمی تشديد کنيد
ھای کارگر و زحمتکش مستقيما از طريق شوراھا  در يک دولت شورائی، توده

 .کنند حکومت می
 .ترين شکل دمکراسی است ترين و کامل حکومت شورائی عالی

در دمکراسی شورائی سيستم انتصابی مقامات وجود نخواھد داشت و کليه نھادھا، 
 .مقامات و مناصب انتخابی است

در دمکراسی شورائی نمايندگان موظفند به موکلين خود حساب پس دھند و ھر 
ھا را معزول و نمايندگان ديگری  توانند آن لحظه که انتخاب کنندگان اراده کنند، می

 .ھا بر گزينند را به جای آن
در دمکراسی شورائی حقوق نمايندگان و مقامات دولتی از متوسط دستمزد يک 

 .کارگر ماھر تجاوز نخواھد کرد
 .در دمکراسی شورائی قضات نيز انتخابی و قابل عزل خواھند بود

ترين ارگان دولت شورائی، کنگره سراسری شوراھای نمايندگان کارگران و  عالی
 .زحمتکشان شھر و روستا خواھد بود

سرنگونی جمھوری اسRمی و برقراری يک )  اقليت(ھدف فوری سازمان فدائيان 
 .حکومت شورائی در ايران است

 
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار
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١۴درصفحه   

که تورم را کمی کاھش دھد و البته 
را "  اميد"گويند اين  گونه که خود می ھمان
اما اين اميد چه اھميتی دارد و تا چه .  دارند

 !حد قابل تحقق است؟
واقعيت اين است که برای کارگران و 

ھا  آن.  زحمتکشان چندان اھميتی ندارد
شان بھبود  خواھند که وضعيت اقتصادی می

 درصد ھم برسد، باز ٣٠ تورم به اگريابد، 
بار اين تورم بر دوش کارگران و 

. شوند زحمتکشان است يعنی باز فقيرتر می
تا بنابر اين برای کارگران و زحمتکشان 

زمانی که نرخ باbی تورم وجود دارد و تا 
شان باbتر از نرخ  زمانی که درآمدھای

ست که در  ، طبيعیواقعی تورم افزايش نيابد
چرخد و با اين نرخ  بر روی ھمان پاشنه می

بيکاری و تورم مشخص است که چه چيزی 
 .در انتظار کارگران و زحمتکشان است

 ی دولت قابل تحقق است؟ اما تا چه حد وعده
واقعيت اين است که در طول اين مدت دولت 
با استفاده از تمامی ابزار خود از جمله تھديد 
و تمھيد تRش کرد تا مانع افزايش بھای 
کاbھا با شيب تند شود تا بتواند از اين طريق 

اما ھمين .  افزايش نرخ تورم را کنترل کند
دولت در طی اين مدت بھای بسياری از 

بھای بنزين، .  خدمات دولتی را افزايش داد
ی  گاز و برق را افزايش داد و آخرين مصوبه

دولت نيز افزايش بھای خودروھاست که 
ھا در  ی خود تمامی اين افزايش قيمت بنوبه

اما اين .  اند گرانی ديگر کاbھا اثرگذار بوده
خود نيمی از ماجراست، نيم ديگر نيز اين 

دولت برای "  انقباضی"ھای  است که سياست
جلوگيری از شتاب افزايش تورم، به تشديد 

ی خود در ادامه به  نوبه رکود منجر شد که به
احمد .  گردد افزايش تورم و بيکاری منجر می

توکلی رئيس پيشين مرکز پژوھشھای مجلس 
"نويسد در اين رابطه می دولت در عرصه : 
ھای ضدتورمی را بر  اقتصاد سياست

. ھای ضدرکودی ترجيح داده است سياست
گرچه اين تقدم از جھاتی قابل دفاع است ولی 
در واقع دولت با رکود در بازار در نظر 
دارد، تورم را کنترل کند که اين مساله منجر 
به کاھش حجم کسب و کار و توليد شده 

 ".است
" کسب و کار توليد"حال ببينيم وضعيت 

 چگونه است؟
خانه "آبادی رئيس  ی عبدالوھاب سھل گفته به

 ۴٠تنھا "  صنعت، معدن و تجارت ايران
درصد از واحدھای صنعتی و توليدی کشور 

در خبری که بسياری از .  فعاليت دارند
آمار "ھای رسمی در ايران با تيتر  رسانه
منتشر ساختند "  دھنده از تعطيلی صنايع تکان

ميان آوردند که از سوی  از گزارشی سخن به
در ھيات "  صنعت، معدن و تجارت"وزير 

 ھزار ١۴دولت مطرح شده که براساس آن 
واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطيل 

علی يزدانی معاون وزير نيز که به .  اند شده

 چيز در ارتباط با نرخ بيکاری  گويای ھمه
 ٩٠ھای  بر اين اساس در طی سال.  باشند می
 ميليون بر تعداد ٣ بايد بيش از ٩٢تا 

 ھزار ٢٠٠وقتی .  بيکاران افزوده شده باشد
شغل در سالی که رشد اقتصادی وجود داشته 

ست که در طی  از دست رفته باشد طبيعی
 بايد بيش از اين از تعداد ٩٢ و ٩١ھای  سال

جدا از اين، با سه .  شاغRن کاسته شده باشد
سالی روبرو ھستيم که ھر سال بايد 

 ھزار شغل ٨٠٠)  ی وزير اقتصاد گفته به(
 ميليون و ٢شد که در مجموع  جديد ايجاد می

بقيه را خودتان .  شود چھارصد ھزار نفر می
اما جالب .  راحتی محاسبه کنيد توانيد به می

ھای دولتی تعداد کل  اين است که ھمين ارگان
 ميليون نفر اعRم ٢بيکاران را در حدود 

رقمی که حتا از تعدادی که در طی !!  کنند می
اين سه سال بر تعداد بيکاران افزوده شده 

 !!کمتر است
توان فھميد آمارھای  جاست که می از اين

. ھا خوانايی دارند دولتی تا چه حد با واقعيت
 !!اند اما اخبار بدتر ھنوز مانده

ی سعيد زمانيان دھکردی عضو  گفته به
" برنامه، بودجه و محاسبات"کميسيون 
 ميليون کارگر فصلی که در ۴مجلس، 
ھای عمرانی فعال بودند، کار خود را  پروژه

وی .  اند ھا از دست داده با تعطيلی اين پروژه
"گويد می  ميليون کارگر فصلی ۴بيکاری : 

 ميليون ١۶برابر با ايجاد مشکل در زندگی 
کانون "حسن سعادتمند رئيس ".  ايرانی است

نيز از "  سراسری پيمانکاران عمرانی ايران
ھای عمرانی   درصد پروژه٨٠ تا ٧۵تعطيلی 
گويد و اين که در سال گذشته نيز  سخن می

ھای عمرانی فعال   درصد از پروژه١٠تنھا 
 .اند  درصد تعطيل بوده٩٠بوده و 

ی مستقيم نرخ باbی تورم و افزايش  اما نتيجه
بيکاری چيزی جز رانده شدن ھر چه بيشتر 

براساس .  مردم به زير خط فقر نيست
گزارش نشريه رسمی وزارت امور اقتصاد 
و داريی تعداد افراد کشور که زير خط فقر 

 درصد ٣١ درصد به ٢۵کنند از  زندگی می
 .رسيده است

در مورد تورم اما تمام ادعای دولت در اين 
اين بسيار "ی وزير اقتصاد است که  گفته

اميدوارکننده است که تا آخر سال بتوانيم 
 درصدی که دولت تحويل ۴٠تورم را از 
اما اولين ".   درصد برسانيم٣٠گرفت به زير 

نکته اين است که تورم واقعی بسيار بيشتر 
. باشد ست که دولت مدعی می  درصدی۴٠از 

بسياری از اقتصاددانان، حداقِل نرخ تورم در 
از اين .  اند  درصد دانسته۶٠سال گذشته را 

که بگذريم تمام اميد دولت روحانی اين است 

 و برق و گاز را و ھم مواد  بدھد، ھم پول آب
 .چنانی ھای آن ھم با قيمت غذايی را، آن
نژاد ھم  چون سلف خود احمدی روحانی ھم

رياکار است و ھم آدمکش، ھر جا ھم که 
ھا عليه مردم  bزم باشد از يکی از اين سRح

وی در روزی که به ھمراه .  کند استفاده می
تعدادی ديگر از مقامات حکومتی به پابوس 

ای رفته بود، با وقاحت تمام از کنترل  خامنه
"  تورم صحبت کرده و گفت اين ميزان : 

کاھش رشد تورم در طول يکسال، که با 
کمک و حمايت مجلس، قوه قضاييه، مجمع 
تشخيص مصلحت و نيروھای مسلح انجام 

نظير  ھای گذشته بی شد در تاريخ دولت
 ٩۴دولت در سال "او با اين وعده که ". است

 درصد و در سال ٢٠نرخ تورم را به زير 
دولت : "، گفت" تک رقمی خواھد ساخت٩۵

بر مبنای    مصمم به شکستن رکود
ھای کلی اقتصاد مقاومتی و ھدايت  سياست

پذيری و صادرات است  توليد به سمت رقابت
ھای خروج از رکود به زودی به  و برنامه

و حتما اين ".  اطRع عموم مردم خواھد رسيد
ھا نيز سرنوشت بھتری مانند ديگر  وعده
ھای او در رابطه با بھبودوضعيت  وعده

 روز و مانند آن ١٠٠اقتصادی مردم در طی 
 . نخواھند داشت

دانند  خوبی می اما برخRف روحانی، مردم به
". دو صد گفته چون نيم کردار نيست"که 

ی رياضی و شعار نيز  ی پيچيده ھيچ معادله
ھايی را که روز به روز  تواند سفره نمی

مردم با .  شوند بزرگ کند تر می کوچک
ھا و  شنيدن سخنان روحانی نه به دروغ

که پيش از اين به آن پی (اش  ھای پوچ وعده
که بيش از ھر چيز به دغلکاری )  برده بودند
برند،  نژاد پی می اش به احمدی ھای و شباھت
ھای سياسی به  ھايی که تمامی دلقک شباھت

ھای روحانی و  پی بردن به دروغ.  ھم دارند
ی واقعی  رياکاری او که تRش دارد تا چھره

اقتصاد ايران را بپوشاند، نيز کار مشکلی 
تنھا رجوع به سخنان وزرا و ديگر .  نيست

ی  ست تا چھره ھمکاران دولت روحانی کافی
 .دست آورد تری از اقتصاد ايران به واقعی

ی وزير  گفته به.  از بيکاری شروع کنيم
ی   که براساس گفته٩٠اقتصاد، در سال 

رئيس بانک مرکزی وقت رشد اقتصادی 
 ھزار نفر از تعداد ٢٠٠ بود، ٣مثبت 

ی وی بايد ساbنه  گفته به.  شاغRن کاسته شد
 ھزار شغل ايجاد شود تا پاسخگوی ٨٠٠

جمعيت جويای کار باشد، حال در نظر 
 و باز ٩٢ و ٩١ھای  بگيريد که در سال

براساس آمارھای دولتی رشد اقتصادی منفی 
تنھايی  ھمين آمارھا به.   بوده است٣ و ۵/  ٨

 گرانی، بيکاری و رکود ھمه يک قربانی دارند



 ١۴ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ١۴
١٣از صفحه   

١۵درصفحه   

خواھد کرکوک  پرسی استقRل دارد و می ھمه
را نيز ملحق به اقليم کردستان کند، اين مساله 
پايان راه نيست و بوی آغاز توطئه کردستان 

دھد که از ابتدای انقRب،  بزرگ را می
بايد : "وی ادامه داد"  استکبار در پی آن بود

جلوی اين توطئه را گرفت و نگذاشت که اين 
توطئه شکل بگيرد، چرا که يک غده 
سرطانی ديگر مانند اسرائيل در منطقه خليج 

گيرد و اين تجزيه نيز  فارس شکل می
 ".ماند منحصر به کردستان نمی

اما بويژه پس از سخنان مالکی در روز 
ی   تير بود که شرايط به نقطه١٨چھارشنبه 

در اين روز مالکی .  غيرقابل بازگشت رسيد
"ای تلويزيونی گفت در برنامه با توجه به : 

اين حقيقت که اربيل به پايگاه اصلی 
  نيروھای داعش، بعث، القاعده و عمليات

توانيم سکوت  تروريستی تبديل شده، نمی
چنين گفت که رھبران حکومت  وی ھم"  کنيم

کوردستان عراق در حال گسترش مناطق 
در پی اين سخنان، .  تحت کنترل خود ھستند

مسعود بارزانی از وزرای کورد خواست تا 
از دولت مالکی خارج شوند و اين کار با 
اعRم ھوشيار زيباری وزير امور خارجه و 
از وزرای کورد در کابينه مالکی شکل 

 .خود گرفت عملی به
مالکی نيز در پاسخ به اقدام رھبران کورد، 
معاون خود حسين شھرستانی را به 
. سرپرستی وزارت خارجه منصوب کرد

 تير وزارت نفت ٢٠چنين روز جمعه  ھم
ای به تصرف دو  عراق با صدور اطRعيه

حسن توسط  حوزه نفتی در کرکوک و بای
پيشمرگان کورد اعتراض کرده و آن را 

تخطی از قانون اساسی و تعدی به ثروت "
 .دانست" ملی

اختRف بين دولت مالکی و احزاب سنی نيز 
اگر شديدتر از اختRف مالکی با احزاب 

در اين شرايط، .  کورد نباشد کمتر نيز نيست
ی مالکی که با حمايت  گرايانه اقدامات فرقه

ست، در عمل تنھا  جمھوری اسRمی ھمراه ا
بر بحران داخلی عراق افزوده و 

اعدام .  کند ھا را شديدتر می بندی صف
زندانيان سنی يکی از اين نوع اقدامات 

ای  ھای فرقه ست که بر دامنه درگيری مالکی
. تر خواھد ساخت ھا را عميق افزوده و کينه

بان حقوق  ديده"براساس گزارش سازمان 
، دولت عراق در يک ماه گذشته حداقل "بشر
ھای   زندانی سنی مذھب را در زندان٢۵۵

در واقع دولت .  عراق اعدام کرده است
 . مالکی خود آتش بيار معرکه است

گيری صريح نمايندگان سنی و کورد  موضع
وزيری  پارلمان عراق در عدم پذيرش نخست

بست دولت مالکی و تشديد  بن
 ھا در عراق درگيری

 
در حالی که دعوای سياستمداران عراق بر 

خود  سر تقسيم قدرت در بغداد ابعاد جديدی به
گرفته و جلسات پی در پی پارلمان عراق، 
تاکنون تنھا به تعيين رئيس مجلس منتھی شده 
و ديگر جلسات يا به حد نصاب نرسيده و يا 

اند، ھر روز   پس از نيم ساعت تعطيل شده
گروه ديگری از مردم غيرنظامی عراق 

در يکی .  گردند قربانی جنگی ارتجاعی می
 زن محروم، ٢۵از جديدترين اين جنايات، 

که امکان دفاع داشته باشند يا کسی  بدون آن
ی  ھا دفاع کند در ساختمانی در محله از آن

بغداد، قربانی مشتی مسلمان کور و "  زيونه"
اين جنايت و ديگر جناياتی که .  افراطی شدند

افتد،  ھر روز عليه مردم عراق اتفاق می
گرايانه   ھای ارتجاعی و فرقه  گر سياست نشان

تفاوت نسبت به سرنوشت  ست که بی رھبرانی
مردم، تنھا به فکر منافع و قدرت خويش 

 .ھستند
ھای لفظی  در اين ميان، بويژه درگيری

رھبران احزاب کورد عراق با مالکی و 
خارج شدن اعتراضی وزرای کورد از 

ی وی، نشان داد که امکان  سازش بين  کابينه
مالکی و احزاب کورد عراق وھمچنين 

رھبری مالکی با توافق  تشکيل دولت به
 .احزاب سنی و کورد بسيارضعيف است

ظاھر از آن جا شروع شد که  ماجرا به
مسعود بارزانی مساله ايجاد کشور مستقل 
کوردستان عراق را مطرح کرد و حتا از 
پارلمان کوردستان عراق خواست تا زمينه 

پرسی استقRل کوردستان را  برگزاری ھمه
پيش از اين نيز استقرار .  فراھم سازد

پيشمرگان کورد در برخی مناطق کرکوک، 
ھا با داعش و سخنان  ی آن عدم مقابله

بارزانی عليه مالکی در ارتباط با 
ی مالکی و مقصر  گرايانه ھای فرقه سياست

دانستن او در بوجود آمدن شرايط کنونی، 
ی نارضايتی مالکی و حامی اصلی او  زمينه

 .يعنی دولت ايران را فراھم ساخته بود
مقامات حکومت ايران اولين کسانی بودند که 

گيری  عليه مسعود بارزانی دست به موضع
سخنگو و يکی از معاونان وزارت .  زدند

خارجه طرح ايجاد کشور مستقل در 
کوردستان عراق را رد کرده و آن را 

اما شديدترين .  طرحی صھيونيستی خواندند
ای  سخنان را آخوند خاتمی از نزديکان خامنه

: او گفت.  و امام جمعه تھران بر زبان راند
صراحت سخن از  مسعود بارزانی به"

گرگان سفر کرده بود از تعطيلی کامل بيش 
.  کارخانه در استان گلستان خبر داد٣٠از 

ای از تعطيلی  پيش از اين نيز اخبار گسترده
 .کارخانجات منتشر شده بود

ی طبيعی رشد رکود در اقتصادی  اما نتيجه
تورمی دچار است   –که به بحران رکود 

چيست؟ در چنين اقتصادی تشديد رکود، 
به .  افزايش تورم را نيز بدنبال خواھد آورد

صورت طبيعی، ھنگامی که اقتصاد 
شود، تورم  داری دچار بحران می سرمايه

کاھش يافته و حتا گاه نرخ تورم منفی 
اما اقتصاد ايران از اين قاعده .  شود می

اين اقتصاد رکود و تورم را .  کند پيروی نمی
با ھم دارد و ھر تغيير منفی در ھر کدام از 

و البته گاه   –اين دو، تغيير منفی در ديگری 
ھای  با تاخير زمانی بويژه به دليل دخالت

آورد و اين  بوجود می  -دولت در اقتصاد 
بيش از ھر چيز برخاسته از ويژگی سرمايه 

وقتی سرمايه با کاھش نرخ سود در .  است
گردد، به سرعت به بخشی  بخشی روبرو می

شود که برای آن سودآورتر است  سرازير می
ست که وقتی اقتصاد در رکود است  و طبيعی

ترين ايستگاه اين رکود  و صنعت اولين و مھم
بويژه با توجه به ساختار و وضعيت (

اقتصادی ايران و جايگاه بخش صنعت در 
ھای مالی سرازير   به بخش ، سرمايه)آن
شود که ھم زودبازده است و ھم نرخ سود  می

 . در آن باbتر
وقتی که براساس آمارھای دولتی در طی 

 بوده ٣ که رشد اقتصادی منفی  ٩٢سال 
 درصد افزايش ٢۵است، نقدينگی حدود 

توان انتظاری جز افزايش تورم  يافته، آيا می
 !داشت؟

دولت روحانی ممکن است با استفاده از 
ابزارھای حکومتی تا مقطعی مانع از شيب 

ھا در بازار خرده فروشی  تند افزايش قيمت
شود، اما اين تنھا )  ٩٢ و  ٩١ھای  مانند سال(

تواند ساعت انفجار را به تاخير بياندازد،  می
نژاد اتفاق  گونه که در دولت احمدی ھمان
 .افتاد

نژاد است  دولت روحانی ھمان دولت احمدی
رود که  ھايی ديگر و ھمان راه را می با چھره

ی پرتگاه  اينجا لبه.  نژاد رفت دولت احمدی
 .است

 گرانی، بيکاری و رکود ھمه
  يک قربانی دارند

 زنده باد استق�ل طبقاتی کارگران 



 ١۵ ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ١۵

١۴از صفحه   
ی اخير نيز اثبات ھمان  دو ھفته

جنگ داخلی عراق يک .  ھاست گيری نتيجه
ھای  اش توده ست که قربانيان جنگ ارتجاعی

اما جنگ داخلی عراق .  محروم عراق ھستند
ی عراق  ديگر تنھا يک جنگ در محدوده

شکلی دردناک درگير اين  سوريه به.  نيست
بحرانی که بسياری از .  جنگ است

کشورھای اسRمی بويژه خاورميانه را 
ھای اخير تنھا شاھد  فراگرفته است و در سال

در .  گيرتر شدن و گسترش آن بوديم دامن
ھای  ست که تداوم سياست چنين شرايطی

ھای درگير در  گرايانه از سوی گروه فرقه
منجر به   -طور که بررسی شد  ھمان –عراق 

فراگيرتر شدن بحران خواھد شد و آتش 
جنگ به ديگر مناطق و مرزھا سرايت 

ست که تمامی  خواھد کرد و اين خطری
کارگران و زحمتکشان منطقه از جمله 
کارگران و زحمتکشان ايران را تھديد 

نبايد فراموش کرد که دولت اسRمی .  کند می
ست که در داخل و  ھايی ايران از جمله دولت

ھای  خارج مرزھای ايران به درگيری
. زند چنان دامن می ای دامن زده و ھم فرقه

چون گروه  فقيه آن ھم حکومتی که ولی
داعش، خود را رھبر مسلمانان جھان 

 .داند می
 

دانند که چنين چيزی  منطقه خبر داشته و می
ی کنونی غيرقابل تحقق  حداقل در مرحله

المللی و ژئوپليتيکی،  جدا از مسائل بين.  است
کشورھای ھمسايه با ايجاد چنين کشوری 

توان  شديدا مشکل دارند که اين را می
خصوص در سخنان خاتمی امام جمعه  به

اما جدا از ايران، ترکيه نيز .  تھران ديد
حاضر به پذيرش کشوری به نام کوردستان 

 .نخواھد بود
ھدف بارزانی و ديگر حاکمان منطقه 
کوردستان عراق از طرح اين مساله، تنھا 

ست که بعد از سرنگونی   گرفتن امتيازاتی
ھا محل جدال بين  صدام و در تمام اين سال

دولت خودمختار کوردستان عراق با دولت 
چون کنترل  مرکزی بوده است، اختRفاتی ھم

 .و حاکميت بر کرکوک
ی تداوم و تشديد بحران  ترين نتيجه اما مھم

سياسی در عراق، خطر فراگيرتر شدن 
بحران است، ھمان موضوعی که در 
سرمقاله پيشين نشريه کار مطرح شد و وقايع 

مالکی، اصرار مالکی بر کانديداتوری برای 
وزيری و حتا عدم توافق بين  مقام نخست

وزير  نمايندگان شيعه پارلمان بر سر نخست
بست در ايجاد  گر بن آينده، از سويی نشان

اصطRح وحدت ملی در  تشکيل دولت به
گر تداوم و حتا  عراق، و از سوی ديگر بيان

ھای  ای در ھفته ھای فرقه افزايش درگيری
ھنگامی که پارلمان عراق .  آينده خواھد بود

عمR قادر به انتخاب دولت جديد نباشد و در 
چنان و به ھمين دليل  نتيجه دولت مالکی ھم

ست که انتظار  بر سر قدرت بماند، طبيعی
ی  در واقع امروز ھمه.  ديگری نبايد داشت

ھای درگير تنھا در حال افزودن بر  جناح
ای  ھای فرقه ھيزم آتش برخاسته از جنگ

 .ھستند
ست که حتا اعRم خRفت  در چنين شرايطی
که بسياری آن را "  داعش"از سوی گروه 

ھای مسلح  سرآغاز اختRف در بين گروه
دانستند، نتوانست موضع  مخالف مالکی می

حتا عزت ابراھيم .  اين گروه را تضعيف کند
ھای حزب  الدوری که نقش رھبری باقيماند

ھا نيز  بعث را داشته و در ميان نقشبندی
ای دارد، با ارسال پيامی  جايگاه ويژه

از گروه داعش قدردانی )  صوتی(ويدئويی 
ما با غرور، تحسين و عشق : "کرده و گفت

 ".فرستيم به شما درود می
در روزھای اخير نيروھای مسلح داعش حتا 

براساس .  اند نفوذ خود افزوده بر مناطق تحت
گزارشات منتشره روز يکشنبه نيروھای 

 ٨٠در "  ضلوعيه"داعش با حمله به شھر 
ھايی از شھر از جمله  کيلومتری بغداد، بخش

ھای دولتی را  ھای پليس و ساختمان پايگاه
 .اند تصرف درآورده به

بنابر اين تا اين جا ما با دو موضوع قطعی 
که ايجاد دولت  اول اين.  روبرو ھستيم

بست  اصطRح وحدت ملی در عراق با بن به
روبرو گشته و امکان تشکيل دولتی با 

وزيری مالکی تقريباً غيرممکن شده  نخست
ھا در درون  دوم اين که تشديد درگيری.  است

حکومت عراق، منجر به تضعيف بيشتر 
نيروھای نظامی دولتی و تقويت نيروھای 

 .گردد مسلح مخالف از جمله داعش می
ی  اما اين نتايج چه وضعيتی را برای آينده

 !کنند؟ عراق ترسيم می
در ابتدا بايد تاکيد کرد که ھدف کنونی دولت 
خودمختار کوردستان عراق، تشکيل يک 

طور که در  ھمان.  باشد کشور مستقل نمی
سرمقاله شماره قبل نيز بيان شد، مسعود 
بارزانی و ديگر رھبران احزاِب در قدرت 

خوبی از شرايط کنونی  کوردستان عراق به

 ھا در عراق بست دولت مالکی و تشديد درگيری بن



 ۶٧٣ شماره  ٩٣نيمه دوم تير     ١۶

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

١٣درصفحه   

    برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورائی را ببينيد
          

 ساعت در ھفته ۴ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از طريق کانال تلويزيونی انديشه و به مدت  برنامه
 .باشد ھا می شود که دو ساعت آن زنده و دو ساعت ديگر تکرار برنامه پخش می

 
 :قرار است ھای تلويزيون دمکراسی شورايی بدين ساعات پخش برنامه

 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی دوشنبه ھر ھفته برنامه
  به وقت ايران٢٢ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی٢٠

 آنجلس  به وقت لس١١
 :و چھارشنبه ھر ھفته

  به وقت ايران٢١ : ٣٠ساعت 
  به وقت اروپای مرکزی١٩

 آنجلس  به وقت لس١٠
 

 .شود استارت پخش می برد و تله ساعت از ماھواره ھات ھا به مدت يک اين برنامه
ونيم ظھر به وقت ايران، ساعت   شنبه ھر ھفته ساعت دوازده۵ شنبه و ۴ھا در روزھای  تکرار برنامه

 .آنجلس خواھد بود ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت يک نيمه شب به وقت لس
طور  توانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت انديشه به ای دسترسی نداريد، می اگر به تلويزيون ماھواره
 :ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد زمان برنامه زنده و ھم

com.andishehcomwww. 

 :ای کانال تلويزيون انديشه مشخصات ماھواره
North America :Galaxy 25 Frequency:12090 Horizontal Symbol Rate :20000 3/4  

Europe ,Middle East :Hot Bird 8 ,Frequency :10723 Symbol Rate:29900 3/4  
 

 گرانی، بيکاری و رکود ھمه يک قربانی دارند

تازد، گويا ھيچ چيزی  چنان می گرانی ھم
غولی که .  تواند اين غول را آرام کند نمی

سفره کارگران و زحمتکشان را روز به 
چندی .  سازد تر می تر و کوچک روز کوچک

پيش بود که بھای لبنيات افزايش يافت و شير 
ويژه  ترين منابع غذايی به که يکی از مھم
رود تا از دسترس کودکان  کودکان است، می

گزارش خبرگزاری  به.  کارگران خارج شود
ای که  وابسته به سپاه، در ھفته"  تسنيم"

طور ميانگين  گذشت و تنھا در يک روز به
 تومان ١۵٠٠قيمت ميوه کيلويی ھزار تا 

 .افزايش يافت
ھای  گزارش ھمين خبرگزاری، گوشت به
شان گذشته  زده برزيلی که تاريخ مصرف يخ

عنوان گوشت ايرانی  بندی و به با تغيير بسته
فروش   ھزار تومان به١٩ تا ١٨بين 
ھايی که تنھا در باbی  ھم گوشت روند، آن می
ظاھر خوب ھستند و در پايين  بندی به بسته

 . اند تر قرار داده شده کيفيت ھای بی گوشت
گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا نيز حکايت  

از تداوم روند گرانی مواد غذايی مورد نياز 
برنج براساس اين گزارش .  کارگران دارد

 تومان، چای ۵٠٠٠ تا ۴۶٠٠خارجی 
 ھزار تومان، ٣٠ تا بيش از ٢۶خارجی از 
 تومان، روغن ۵۵٠٠ ھزار تا ۴روغن مايع 

مرغ   ھزار تومان، شانه تخم۶ تا ۴۵٠٠جامد 
 ۴٠ تا ٣۵ ھزار تومان، گوشت قرمز ٩ تا ٧

 ھزار تومان و ١٢ھزار تومان، لوبيا چيتی 
 ھزار تومان ٩کيلويی )  فروشی عمده(خرما 

 .رسند فروش می به
اما دولت روحانی که گويا در ھوا سير 

به اين کار .  کند کاری به اين ارقام ندارد می
 ۶٠٩ندارد که وقتی حداقل دستمزد کارگر 

ھزار تومان تصويب شد، چگونه يک کارگر 
ی خانه را  تواند با دستمزد خود ھم کرايه می

١۶ 
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 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

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

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

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

 :کانادا
K.Z 
P.O.BOX    2488 
Vancouver   B.C 

V6B   3W7  Canada 
 

ھای مالی خود را به شÒمÒاره حسÒاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÒمÒراه 

ھÒÒای  کÒÒد مÒÒورد نÒÒظÒÒر بÒÒه يÒÒکÒÒی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://65.254.86.197/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

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

0031(0)618622401 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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