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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ١٣تير ١۴٠١

مذاکرات دوحه ،نه به
پيش ،نه به پس
بهرغم تصويب قطعنامه پيشنهادی دولتهای
آمريکا و سه کشور اروپايی در شورای حکام
آژانس بينالمللی انرژی اتمی در  ١٨خرداد و
ادعای "پيچيدهتر شدن مذاکرات" از سوی طرفين
ماجرا ،پس از سفر فوری جوزپ بورل به تهران
در روز جمعه  ٣تير ،درست يک روز پس از
سفر ﻻوروف به تهران و شش روز قبل از
برگزاری نشست شورای امنيت سازمان ملل
برای بررسی نحوه اجرای قطعنامه  ٢٢٣١و
توافق برجام در روز پنجشنبه  ٩تير ،به سرعت
اعﻼم شد که دور جديد مذاکرات غيرمستقيم
دولتهای ايران و آمريکا اينبار در دوحه
پايتخت قطر و با ميانجیگری اتحاديه اروپا در
روزهای سهشنبه و چهارشنبه برگزار میشود.
بدين ترتيب هيات نمايندگی اتحاديه اروپا و
دولتهای ايران و آمريکا به سرعت در قطر
حضور يافته و دو روز مذاکره غيرمستقيم
هياتهای نمايندگی در روز چهارشنبه  ٨تير به
پايان رسيد.
مذاکراتی که هيچ گامی طرفين دعوا را به
"احيای برجام" نزديکتر نکرد ،و نماينده اتحاديه
اروپا و مقامات جمهوری اسﻼمی بدون تعيين
تاريخ جديدی برای ادامه مذاکرات ،تنها بر ادامه
تماسها در آينده تاکيد کردند.
پس از دو روز مذاکره ،انريکه مورا مذاکرهکننده
اتحاديه اروپا در توئيتر با اعﻼم پايان مذاکرات
دوحه نوشت" :پيشرفتی که تيم اتحاديه اروپا به
آن اميدوار بود حاصل نشده است" .يکی از
مقامات وزارت خارجه آمريکا نيز با ابراز تاسف
از بینتيجه بودن مذاکرات گفت" :ايران بار
ديگر به ابتکار اتحاديه اروپا برای احيای توافق
هستهای پاسخ مثبت نداد و مانند گذشته در دوحه
موضوعاتی را مطرح کرد که کامﻼ با برجام
درصفحه ٢

زنده باد اتحاد و مبارزه
بازنشستگان تامين اجتماعی

سازمان فدائيان )اقليّت(
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قدرتهای امپرياليست در تدارک برپائی
يک جنگ ويرانگر بزرگ
جهان بار ديگر در آستانه يک جنگ بزرگ ميان
قدرتهای امپرياليست جهان قرارگرفته است.
پيامهايی که هفته گذشته از اجﻼس گروه هفت و
همزمان با آن ،اجﻼس سران کشورهای عضو
ناتو به سراسر جهان مخابره شد ،خبر از تشديد
بیسابقه تضادها ميان قدرتهای امپرياليست
جهان ،تقويت نيروهای نظامی بلوک امپرياليستی
آمريکائی -اروپائی برای درگيریهای نظامی
قريبالوقوع داد.

اجﻼس سران گروه  ٧از  ٢۶تا  ٢٨ژوئن ) ۵تا
 ٧تير( در آلمان برگزار شد .مقابله با روسيه و
منزوی کردن آن از طريق تحميل "هزينههای
اقتصادی شديد و فوری" ،تشديد تحريمها،
گامهای گستردهتر برای محدود کردن درآمد
روسيه از فروش نفت ،حمايت همه جانبه مالی و
نظامی از دولت اوکراين در جنگ و نيز مقابله با
گسترش نفوذ چين از طريق توافق بر سر طرح
درصفحه ٣

بازندهی اصلی سناريوی وزارت اطﻼعات
تﻼش وزارت اطﻼعات و دستگاه سرکوب و
امنيتی رژيم برای سرهمبندی کردن يک
سناريوی رسوای از پيش تعيينشده همچنان ادامه
دارد ٢ .کارگر عضو فعال و برجسته سنديکای
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه ۶ ،معلم مبارز عضو فعال تشکلهای
مستقل فرهنگيان و  ٢مترجم حامی منافﻊ
کارگران که به اتهامات واهی بازداشتشدهاند،
درصفحه ١٠

جمهوری اسﻼمی رفتنی است
ديگر از خدای خامنه ای هم کاری ساخته نيست
روز سه شنبه  ٧تير  ،١۴٠١مصادف با سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسﻼمی در سال ١٣۶٠
بود .در اين انفجار ﷴ بهشتی  -رئيس وقت دستگاه قضايی -همراه با ده ها نفر از مسئوﻻن و مقامات
باﻻی جمهوری اسﻼمی کشته شدند .به مناسبت اين روز ،محسنی اژه ای رئيس کنونی قوه قضائيه و
جمعی از مسئوﻻن و کارکنان اين دستگاه به ديدار خامنه ای رفتند .خامنه ای در اين ديدار با برشمردن
"حوادث بزرگ و تلخ" سال  ١٣۶٠نظير "شرايط بسيار نامساعد جنگ" ارتجاعی ايران و عراق،
شروع "جنگ داخلی" توسط مجاهدين و رای مجلس ارتجاع اسﻼمی به "عدم کفايت سياسی" بنی صدر
– رئيس جمهور وقت -گفت :بايد بدانيم خداوند سال  ١۴٠١همان خداوند سال  ١٣۶٠است".
علی خامنه ای که اين روزها در چنبره کابوس سقوط رژيم گرفتار است ،با تاکيد بر اتفاقات تلخ و شکننده
سال  ۶٠اعﻼم کرد ،همانطور که در آن دوره بسيار حساس بر پايه سنت های الهی "ناکامی های پی در
پی به پيروزی های پی در پی تبديل شد ،امروز نيز همان قاعده و قانون جاری است" و "بايد خود را
مصداق سنت های الهی قرار دهيم تا نتيجه آن ،پيشرفت و پيروزی برای جمهوری اسﻼمی" باشد.
اما با توجه به شرايط کنونی جامعه و از آنجا که خامنه ای به خوبی می داند برای نجات جمهوری
درصفحه ۵

"وای از اين ظلم -
مرگ بر اين بردگی"
درصفحه ۶

کشتار وحشيانه پناهجويان آفريقايیتبار در مرز اسپانيا
و نقش آتی ناتو در جلوگيری از ورود پناهجويان
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مذاکرات دوحه ،نه به پيش ،نه به پس
نامرتبط بود و ظاهرا ايران آماده تصميمگيری
اساسی در مورد اينکه آيا میخواهد برجام را
احيا يا دفن کند نيست".
اما در حالیکه اتحاديه اروپا و دولت آمريکا از
مذاکرات بینتيجه در دوحه سخن گفتند ،مقامات
وزارت خارجه جمهوری اسﻼمی برعکس از
انجام دو روز مذاکرات "حرفهای" خبر داده و
هرگز از بینتيجه بودن اين دور از مذاکرات
سخن به ميان نياوردند .عبداللهيان در گفتوگوی
تلفنی با وزير خارجه قطر گفت" :ارزيابی
جمهوری اسﻼمی از مذاکرات دوحه مثبت
است" .کنعانی سخنگوی وزارت خارجه نيز در
توئيتر نوشت " :در ادامه روند مذاکرات رفﻊ
تحريمها ،گفتگوهای فشردهای طی روزهای
سهشنبه و چهارشنبه با وساطت انريکه مورا در
دوحه برگزار شد .نظرات و پيشنهادهای عملياتی
ايران درباره موارد باقيمانده طرح شد و طرف
مقابل نيز مﻼحظات خود را ارائه کرد .در مورد
ادامه مسير و مرحله بعدی گفتگوها ،طبق روال
هميشه باقری و مورا در تماس خواهند بود".
خبرگزاری "تسنيم" وابسته به سپاه پاسداران اما
تصويری تا حدودی متفاوت از مذاکرات دوحه
نسبت به وزارت خارجه ارائه داد" .تسنيم"
نوشت" :آن چيزی که مانﻊ از به نتيجه رسيدن
اين دور از گفتگوها شده ،پافشاری طرف
آمريکايی بر متن طرح پيشنهادی خود در وين
است که شامل تضمين برای انتفاع اقتصادی
ايران نمیشود ،در واقﻊ واشنگتن بهدنبال احيای
برجام بهمنظور محدود کردن ايران بدون
دستاورد اقتصادی برای کشورمان است .همين
مساله باعث شده است بهدليل ضعف دولت بايدن
و عدم توانايی در تصميمگيری نهايی ،احيای
توافق هستهای که صرفا نياز به پذيرش خط
قرمز ايران در انتفاع اقتصادی از اين رويداد از
سوی آمريکا دارد ،نشست دوحه هم فعﻼ تأثير
خاصی در پيشرفت مذاکرات نداشته باشد".
اما جمهوری اسﻼمی در مذاکرات دوحه چه
خواستهايی را مطرح کرده بود که طرفهای
ديگر مذاکره آنها را غيرمنطقی و عقبگرد در
مذاکرات دانستند؟
بهنوشتهی "والاستريت جورنال" و به نقل از دو
ديپلمات غربی "جمهوری اسﻼمی در اين دور از
مذاکرات خواستار آن شده است که در صورت
بازگشت به برجام ،تحقيقات پادمانهای آژانس
بينالمللی انرژی اتمی متوقف شود" .ﷴ اسﻼمی
رئيس سازمان انرژی اتمی در صحبتهایاش
در روز  ۵شنبه در اصفهان بهنوعی بر اين
موضوع صحه گذاشت .وی يکی از مسائل مورد
اختﻼف را ابعاد نظامی برنامه هستهای ايران
اعﻼم کرد و مدعی شد که اين پرونده بايد
براساس برجام بسته شود.
سايت "نور نيوز" وابسته به شورای امنيت ملی
نيز در گزارشی دو خواست جمهوری اسﻼمی در

اين مذاکرات را لغو همه تحريمهای اعمالشده در
دوره رياست جمهوری دونالد ترامپ و دادن
تضمين از سوی آمريکا برای باقی ماندن
دولتهای بعدی در توافق برجام اعﻼم کرد ،هر
چند که ساعاتی بعد قسمت خواستهای جمهوری
اسﻼمی در اين مذاکرات در سايت "نورنيوز"
حذف شد.
همچنين براساس اخبار منتشره در برخی از
رسانهها ،دولت آمريکا همچنان خواستار آن است
که احيای "برجام" منجر به شروع مذاکراتی در
مورد تنشهای منطقهای بشود .جک ساليوان
مشاور امنيت ملی دولت آمريکا نيز پيش از اين
گفته بود که "ديگر مساله خارج شدن سپاه از
ليست گروههای تروريستی مطرح نيست و همان
توافقی که در ماه مارس به دست آمده بود روی
ميز است".
بنابراين با توجه به اخبار منتشره در همان حدی
که از مذاکرات پشت پرده تاکنون مشخص شده،
نه تنها هيچ کدام از طرفين نزاع از خواستهای
خود عقبنشينی نکردهاند ،بلکه جمهوری اسﻼمی
خواستهای جديدی از جمله پايان يافتن تحقيقات
آژانس بينالمللی انرژی اتمی در ارتباط با
فعاليتهای گذشته هستهای ايران و ابعاد نظامی
آن فعاليت ها را نيز مطرح کرده است.
اما سوال اينجاست که چرا مذاکرات به نتيجه
نمیرسد و اگر به نتيجه نمیرسد چرا ادامه
میيابد؟!
واقعيت اين است که نه دولت آمريکا و اتحاديه
اروپا و نه جمهوری اسﻼمی هيچکدام خواستار
اعﻼم "پايان مذاکرات" نيستند .اعﻼم شکست
مذاکرات و پايان آن ،تنها میتواند به تشديد
اختﻼفات و درگيری در منطقه بيانجامد که فعﻼ
هيچکدام از طرفهای درگير خواستار آن نيستند.
از سوی ديگر اما چشماندازی برای پيشرفت در
مذاکرات و "احيای برجام" به دليل خواستهای
طرفين ماجرا و شرايط کنونی جهان فعﻼ وجود
ندارد .روند تحوﻻت میتواند به مسير "احيای
برجام" و يا برعکس "رويارويی" بيشتر
بيانجامد.
واقعيت اين است که در شرايط کنونی هم از نظر
داخلی و هم از نظر بينالمللی طرفين نزاع آماده
امتياز دادن بيشتر به طرف مقابل نيستند .دولت
آمريکا جدا از موانﻊ حقوقی در رابطه با دادن
تضمين از سوی روسای جمهوری آينده برای
عدم خروج از "برجام" ،حتا با مخالفت برخی از
اعضای دموکرات کنگره و سنا نيز در مورد
چگونگی مذاکرات احيای "برجام" روبروست.
انتخابات پيشارو در آمريکا و احتمال از دست
دادن اکثريت در کنگره و سنا معضل ديگر دولت
بايدن است .دولت آمريکا همچنين از سوی
دولتهای متحد خود در منطقه از جمله اسرائيل
و عربستان سعودی تحت فشار است.
جمهوری اسﻼمی نيز با توجه به شرايط کنونی
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که متاثر از جنگ اوکراين و تشديد اختﻼف بين
دو بلوک امپرياليستی است و همچنين نياز
بازارهای جهانی به نفت که منجر به عدم
حساسيت دولت بايدن در اجرای تحريمهای نفتی
شده ،ضرورتی به دادن امتياز به دولت آمريکا
در مقطﻊ فعلی احساس نمیکند .برعکس
جمهوری اسﻼمی گمان میبرد که در شرايط
فعلی اتفاقا میتواند از دولت آمريکا امتيازات
بيشتری بگيرد .اين موضوع را نيز نبايد ناديده
گرفت که جمهوری اسﻼمی در تبليغات خود
معضﻼت اقتصادی جامعه را به تحريمها ربط
میدهد ،معضﻼتی که البته با رفﻊ تحريمها و
سرازيرشدن دﻻرهای نفتی حل نخواهد شد،
همانطور که هم اکنون نيز با افزايش فروش نفت
و حتا باﻻ رفتن بهای آن ،بحران اقتصادی با
شتابی بيش از هميشه روزانه در حال تشديد شدن
است.
بايد بويژه تاکيد کرد که افزايش تنش بين دو بلوک
امپرياليستی آمريکا و اروپا با روسيه و چين و
بويژه روابط ويژه جمهوری اسﻼمی با چين و
روسيه يک عامل مهم ديگر است که میتواند
تاثيرات سرنوشتسازی نه فقط بر "برجام" بلکه
بر کل منطقه خاورميانه داشته باشد .اما چرا
جمهوری اسﻼمی با اين عجله مذاکرات دوحه را
پيشنهاد و اجرايی کرد ،مذاکراتی که براساس
شواهد اساسا به دنبال نتيجهگرفتن از آن نبود؟!
جمهوری اسﻼمی با دو معضل روبروست .اولين
مساله آژانس بينالمللی انرژی اتمی است که
ادامه روابط کنونی جمهوری اسﻼمی با آن
میتواند به قطعنامه ديگری از سوی شورای
حکام و حتا ارسال مجدد پرونده جمهوری
اسﻼمی به شورای امنيت و در نهايت فعال شدن
"مکانيزم ماشه" شود .دومين مساله انزوای
بيشتر جمهوری اسﻼمی در منطقه است .تﻼش
جمهوری اسﻼمی در رابطه با ترور شهروندان
اسرائيلی در خاک ترکيه و تنش در روابط ايران
و ترکيه ،روابط نزديک ترکيه و قطر ،نزديک
شدن دوباره ترکيه به عربستان و اسرائيل ،طرح
ناتوی خاورميانهای ،طرح اسرائيل برای
"ائتﻼف دفاع هوايی" عليه جمهوری اسﻼمی و
باﻻخره سفر بايدن به اسرائيل و شرکت در
اجﻼس کشورهای عضو شورای همکاری خليج
فارس ،از جمله موضوعاتی هستند که جمهوری
اسﻼمی با آن درگير است و در چنين شرايطی
جمهوری اسﻼمی میخواهد با باقی ماندن در ميز
مذاکره و با خريدن زمان ،از انزوای بيشتر و
اتحاد دولتهای منطقه عليه خود جلوگيری کند.
در واقﻊ عجله جمهوری اسﻼمی برای برگزاری
مذاکرات بینتيجه دوحه تنها به همين خاطر بود
که پيش از برگزاری نشست شورای امنيت،
بگويد ميز مذاکره را ترک نکرده است .همين
مساله ممکن است پيش از جلسه آينده شورای
حکام آژانس بينالمللی انرژی اتمی در سپتامبر با
هدف جلوگيری از ارسال پرونده جمهوری
اسﻼمی به شورای امنيت تکرار شود.
عﻼوه بر اين ،جمهوری اسﻼمی از نظر داخلی

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت
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قدرتهای امپرياليست در تدارک برپائی يک جنگ
سرمايهگذاری ششصد ميليارد دﻻری تحت
عنوان"همکاری برای زيرساخت و توسعه
جهانی" ،مهمترين تصميمات اين اجﻼس بود.
برای مقابله با چين تصميم گرفته شد ،مبلغ ۶٠٠
ميليارد دﻻر در طرحی نظير طرح بزرگ چين
به نام "کمربند و جاده" برای صدور سرمايه به
کشورهای ديگر ،ظاهراً برای ايجاد زيرساختها
ازجمله بنادر ،خطوط راهآهن ،شبکه برقرسانی
و غيره اختصاص داده شود .عرصههای
سرمايهگذاری نشان میدهد که اين طرح عﻼوه
بر اهداف اقتصادی  ،اهداف نظامی را نيز دنبال
میکند .بااينوجود چنين به نظر میرسد که در
اين اجﻼس همان يکپارچگی که در برخورد با
روسيه وجود داشت در قبال چين وجود نداشت.
ازجمله اينکه نخستوزير انگليس در يک گفتگو
با شبکه سی ان ان گفت" :در ارتباط با رفتار با
چين بايد به يک تعادل درست رسيد .سياست
گروه هفت بايد از طرفی ارزشها را نمايندگی
کند ،از طرف ديگر بايد ادامه روابط تجاری با
چين را ممکن سازد".
همزمان اجﻼس ناتو نيز برای تصويب يک
استراتژی جنگی جديد تحت عنوان سند »مفهوم
راهبردی« در مادريد برگزار شد و اين سند را
به تصويب رساند .دبير کل سازمان نظامی بلوک
امپرياليست غرب در نخستين جلسه نشست ناتو
گفت" :رژيمهای تماميتخواهی چون چين و
روسيه درصدد برهم زدن نظم جهانی مبتنی بر
حقوق بينالملل هستند" لذا تصميمات مهمی
بهمنظور تقويت ناتو اتخاذ خواهد شد .وی افزود:
کشورهای عضو ناتو در مادريد بر سر هشت
برابر کردن شمار نيروهای ضربتی اين ائتﻼف
توافق خواهند کرد و آن را از  ۴٠به  ٣٠٠هزار
نفر خواهند رساند .وی بحران پيشآمده در اروپا
را بزرگترين بحران امنيتی از زمان جنگ
جهانی دوم تاکنون خواند و اعﻼم کرد که با اين
تهديد مقابله خواهد کرد .دبير کل ناتو همچنين در
يک گفتگوی مطبوعاتی گفت" :بايد برای جنگی
طوﻻنی آمادهباشيم ،اين اشاره ما به ولوديمير
زلنسکی ،رئيسجمهور اوکراين است".
بايدن نيز در اجﻼس سران ناتو گفت :نيروهای
آمريکايی در هر سو و در تمام حوزههای زمينی،
هوايی و دريايی تقويت خواهند شد .آمريکا
حضور نظامی خود را در سرتاسر اروپا افزايش
میدهد  .او برنامههای افزايش و تقويت نيروهای
آمريکايی در اروپا را به شرح زير اعﻼم کرد.
"افزايش تعداد ناوشکنهای نيروی دريايی
آمريکا از چهار به شش در جنوب اسپانيا.ايجاد
مقر دائمی برای سپاه پنجم ارتش آمريکا در
لهستان .ايجاد يک تيپ چرخشی اضافه در
رومانی متشکل از سه هزار نيروی رزمی و دو
هزار پرسنل .استقرار چرخشی و تقويتشده
نيروها در کشورهای حوزه بالتيک .استقرار دو
اسکادران جنگنده اف ٣۵-در بريتانيا .تقويت
سيستمهای دفاع هوايی و قابليتهای ديگر در

آلمان و ايتاليا"
ناتو در بيانيه پايانی اجﻼس مادريد نيز اعﻼم
کرد " :بحران برآمده از تهاجم بیدليل روسيه به
اوکراين بهطور چشمگيری نظم امنيتی اروپا را
برهم زده است" و روسيه را "مهمترين و
مستقيمترين تهديد برای امنيت متحدان" اعﻼم
کرد.
در اجﻼس سران ناتو عﻼوه بر اعضای اين
سازمان نظامی ،ژاپن ،کره جنوبی ،استراليا و
زﻻندنو نيز که متحد بلوک امپرياليست غربیاند،
حضور داشتند.
در بيانيه ناتو همچنين از موافقت رهبران اين
سازمان نظامی با دعوت رسمی از فنﻼند و سوئد
ق اين دو کشور برای
و امضای پروتکلهای الحا ِ
پيوستن به اين ائتﻼف خبر داده شد .ميليتاريسم و
گرايش به ارتجاع سياسی توامان پيش میروند.
بورژوازی سوئد و فنﻼند که برای پيوستن به
اردوی جنگطلبان لحظهشماری میکردند ،برای
باج دادن به رئيسجمهور ترکيه که با پيوستن
آنها به ناتو مخالفت کرده بود ،به يک معامله
ننگين آدمفروشی دست زدند و درازای ورود به
ناتو با امضای يک توافقنامه سهجانبه با دولت
ترکيه ،متعهد شدند که پناهندگان سياسی مخالف
دولت ترکيه را در اين کشورها که رژيم
سرکوبگر ترکيه آنها را تروريست میماند،
تحويل اين کشور دهند .اردوغان يک روز بعد از
اجﻼس ناتو در يک مصاحبه اعﻼم کرد ":سوئد
قول داده است که  ٧٣تروريست را به ترکيه
تحويل دهد".
مصوبات اجﻼس سران گروه هفت و ناتو ،جهت
اوضاع سياسی تيرهوتار جهان ،تشديد تضاد ميان
قدرتهای امپرياليست رقيب ،جنون ميليتاريسم و
تدارک و آمادگی بيشتر نظامی برای رویآوری
به جنگی بزرگ را بهوضوح نشان داد.
پوشيده نيست که در طول چندين سال اخير با
تقويت روزافزون قدرت اقتصادی و نظامی چين
و روسيه ،بهعنوان قدرتهای امپرياليست رقيب
بلوک امپرياليستی آمريکائی-اروپائی ،تضاد ميان
کشورهای امپرياليست جهان پيوسته تشديد شده
وتوام با آن گرايش روزافزون به ميليتاريسم و
افزايش بودجههای نظامی به عنوان يکی از
شاخصههای اين تشديد تضادها و منازعه بر سر
تجديد تقسيم بازارها و مناطق نفوذ افزايش است.
امپرياليسم آمريکا که از سالها پيش قدرت
اقتصادی برتر خود را در برابر قدرت
روزافزون اقتصادی امپرياليسم چين پيوسته
ازدستداده ،بيش از هر زمان ديگری نگران از
دست دادن بازارها و هژمنی خود در جهان
تکقطبی است که هماکنون بهشدت متزلزل شده
است.
بايدن از لحظهای که به قدرت رسيد در ادامه
سياست ترامپ ،استراتژی جهانی دولت آمريکا
را مقابله با چين و مهار آن بهعنوان اولويت
اصلی امپرياليسم آمريکا اعﻼم کرد که هماکنون
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به شکلی خزنده و بی سر و صدا ،بخشهايی از
بازار جهانی را از چنگال آمريکا و اروپا
درآورده است .بنابراين ،استراتژی دولت آمريکا،
محاصره سياسی -نظامی و اقتصادی چين را در
دستور کار قرار داده است.
بايدن در سند "چشمانداز استراتژی" خود تأکيد
کرده است که روی هر نقطهای از اين منطقه ،از
جنوب آسيا تا جزاير اقيانوس آرام ،بهمنظور
تقويت مواضﻊ و تعهد بلندمدت تمرکز خواهد
کرد.
در اين سند آمده است :جمهوری خلق چين در
حال ترکيب اقتدار اقتصادی ،ديپلماتيک ،نظامی
و فناوری خود ،در شرايطی است که يک حوزه
نفوذ در هند – اقيانوسيه میخواهد و به دنبال آن
است تا تأثيرگذارترين قدرت جهان شود.
در اين سند چشمانداز استراتژيک ،آمريکا به
مدرن سازی اتحادها ،تقويت شراکتهای
نوظهور و سرمايهگذاری در سازمانهای
منطقهای وعده داده است .آمريکا همچنين بر
اهميت "يک هند قوی" بهعنوان يک شريک در
چشمانداز مثبت منطقهای تأکيد کرده است .بر
اساس اين سند ،اياﻻتمتحده ،يک هند –
اقيانوسيه "آزاد و باز را از طريق شبکهسازی
ائتﻼفهای قدرتمند و تقويتکننده متقابل" را
دنبال خواهد کرد.
آمريکا با عزيمت از اين نظرگاه که چين در
تﻼش برای ايجاد حوزه نفوذ منطقهای و کسب
تأثيرگذارترين قدرت جهان است ،وعده داد تا
منابﻊ امنيتی و ديپلماتيک بيشتری به منطقه
جغرافيائی هند – اقيانوسيه برای عقب راندن چين
اختصاص دهد.
در راستای پيشبرد اين استراتژی به توافق امنيتی
 دفاعی سه کشور آمريکا ،انگلستان و استرالياموسوم به "آکوس" شکل داد .بر پايه اين پيمان
امنيتی ،انگليس و آمريکا متعهد شدند که نيروی
دريايی استراليا را به فناوری زيردريايیهای
هستهای برای مقابله با چين مجهز کنند .عﻼوه بر
آن قرار شده است سه کشور ،قدرت  ،فعاليت و
امکانات خود را در حوزههای هوش مصنوعی،
توليد نسل نوينی از تسليحات هستهای و سايبری
عليه چين ،متمرکز و هماهنگ سازند.
تنها يک هفته پس از اعﻼم توافق امنيتی
"آکوس" ،آمريکا ،هند ،استراليا و ژاپن اجﻼس
موسوم به "کواد" را در مهرماه ١۴٠٠برگزار
کردند که اين اجﻼس نيز در راستای استراتژی
آمريکا عليه چين بود .در همين حال آمريکا
تقويت نظامی تايوان را در دستور کار قرارداد.
درحالیکه امپرياليسم آمريکا در تﻼش برای
ايجاد بلوکبندی جديدی در شرق آسيا و اقيانوسيه
و تقويت نظامی خود در اين منطقه بود ،بلوک
امپرياليستی غرب با حمله نظامی روسيه به
اوکراين مواجه شد .در يک آن ،تضادها به
مقياس بیسابقهای تشديد شد و تقدم آمادگی نظامی
بلوک امپرياليست غرب برای مقابله نظامی
فوری با روسيه در دستور کار قرار گرفت.
آمريکا تﻼش نمود با استفاده از اين شرايط،
موقعيت برتر خود را در بلوک غرب که در
درصفحه ۴
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قدرتهای امپرياليست در تدارک برپائی يک جنگ
دوران ترامپ آسيبديده بود ،تقويت کند و تمام
اروپا را به زير هژمنی خود درآورد.
اما حمله نظامی روسيه به اوکراين و اشغال
بخشهايی از خاک اوکراين ،اقدامی خلقالساعه
نبود ،بلکه نتيجه اوضاع سياسی متشنج جهان و
نزاعی چندين ساله ميان امپرياليسم روس و بلوک
امپرياليستی غرب بر سر مناطق نفوذ در شرق
اروپا بود .زمانی که قرارداد اتحاد آلمان منعقد
شد ،غرب به روسيه اطمينان داده بود که ناتو
بهسوی شرق گسترش نخواهد يافت .اما در
جهانی که زور و قدرت و تﻼش قدرتهای
امپرياليست برای کسب بازارهای جديد و مناطق
نفوذ ،حرف اول را میزند ،هيچ توافق و
قراردادی پايدار نيست و تضمينی برای بقاء آن
وجود ندارد .امپرياليسم غرب که روسيه را
ناتوان يافته بود ،زير قول و قرارهای خود زد و
ناتو برای محاصره روسيه که خطری بالقوه و
تهديدکننده برای غرب محسوب میشد ،حرکت به
سمت شرق اروپا را بهويژه از  ٢٠٠٨در دستور
کار قرارداد و کشورهای اروپای شرقی را يکی
پس از ديگری به عضويت ناتو درآورد .لذا
تضاد ميان روسيه و غرب پيوسته تشديد شد.
آخرين نقطهای که میتوانست کار را به
رودرروئی مستقيم ،درگيری نظامی و نقطهای
غيرقابلبازگشت بکشاند ،اوکراين بود که با
ماجرای تظاهرات ميدان با سردمداری گروههای
فاشيست موردحمايت ناتو از نمونه آزوف و
اسوبودا که به فرار رئيسجمهور اين کشور به
روسيه انجاميد ،عمﻼً به رودررويی مستقيم
انجاميد .ناتو به حمايت و تقويت دولت طرفدار
خود در اوکراين و سرکوب طرفداران روسيه در
شرق اين کشور و مناطق خودمختار آنها توسط
دولت اوکراين ،ادامه داد و روسيه با اشغال بندر
کريمه و حمايت نظامی از جدائیطلبان اوکراين
به جنگ غيرمستقيم روی آورد .در اين فاصله
روسيه که موقعيت اقتصادی و نظامی خود را
تحکيم کرده بود ،خود را برای حمله نظامی به
اوکراين آماده میکرد و در سوی ديگر همانگونه
که اخيراً دبير کل ناتو گفت :بلوک غرب نيز از
سالها پيش در حال گسترش نيروی ناتو و
آمادگی برای درگيری با روسيه بود.
بنابراين وقتیکه اولتيماتوم امپرياليسم روسيه به
غرب کمی پيش از حمله نظامی به اوکراين،
برای اعﻼم بیطرفی اوکراين و فراخواندن
نيروهای نظامی و بيرون بردن تسليحات هستهای
از شرق اروپا بدون جواب ماند ،روسيه که
احساس میکرد از قدرت رويارويی مستقيم با
بلوک غرب برای تحقق اهداف توسعهطلبانه
امپرياليستی خود برخوردار است ،حمله نظامی
خود را به اوکراين آغاز کرد .بنابراين روشن
است که حمله نظامی روسيه به اوکراين برخﻼف
ادعای دبير کل ناتو يک" تهاجم بیدليل" نبود.
دليل آن ،رقابت و کشمکش قدرتهای
امپرياليست برای کسب بازار و مناطق نفوذ بود
که همواره به جنگ و کشتار و ويرانی انجاميده
است .در اينجا نيز رقابت دو قدرت امپرياليست
روسيه و غرب بر سر مناطق نفوذ ،به جنگ
منجر شد .بنابراين مسئوليت مرگ و کشتار
هزاران تن از مردم غيرنظامی ،آوارگی

ميليونها تن و ويرانیهای وحشتناک در اوکراين
نهفقط بر عهده روسيه بلکه بلوک امپرياليست
غرب نيز قرار دارد .امپرياليستهای غربی
دروغ میگويند که اين جنگی ميان دولتهای
اقتدارگرا و دموکراسی است .اين جنگی ميان
ارتجاع امپرياليستی بر سر تجديد تقسيم بازارهای
جهان و مناطق نفوذ است .اکنون ديگر پس از
گذشت چند ماه از اين جنگ ،ديگر برکسی
پوشيده نيست که اين جنگ ،نه جنگی ميان
روسيه و اوکراين ،بلکه جنگی ميان دو قدرت
امپرياليست است .از يکسو نيروی نظامی
روسيه به همراه متحدان جدائیطلب خود در
اوکراين مستقيما ً در اين جنگ شرکت دارد و از
سوی ديگر بلوک امپرياليست غرب که از سالها
پيش طراح و پيش برنده سياست توسعهطلبانه
خود در اوکراين بود ،اکنون پول ،سﻼح و
مستشار در اختيار دولت اين کشور قرار میدهد
که برای بلوک امپرياليست غرب بجنگند .اما اين
جنگ همانگونه که اجﻼس اخير گروه هفت و
ناتو نشان داد ،پايان کار نيست ،بلکه آغاز جنگی
است که به رودرروئی مستقيم اما اين بار نهفقط
ميان روسيه و غرب ،بلکه از آنجائی که
امپرياليستهای چين و روسيه برای تجديد تقسيم
بازارهای جهان تﻼش میکنند و هر دو هدف
مستقيم بلوک غرب قرار دارند ،به جنگی بزرگ
ميان اين دو بلوک خواهد انجاميد .حتی اگر در
کوتاه مدت توافقی هم بر سر اوکراين ميان
روسيه و غرب صورت بگيرد ،چيزی جز يک
آتشبس موقت نخواهد بود .از همين روست که
ناتو با تمام توان به تقويت ماشين نظامی خود
روی آورده است .تمام کشورهای عضو ناتو
بودجههای نظامی خود را شديداً افزايش دادهاند.
حتی کشورهای ظاهرا ً بیطرف سابق برای
آمادگی جنگی به ناتو پيوستهاند و آمريکا
سردمدار ميليتاريزه کردن سراسر اروپا شده
است.
اکنون تشديد تضادها به مرحلهای رسيده که در
چهارچوب نظام سرمايهداری جهانی و در نزاع
ميان قدرتهای امپرياليست راهی برای حل آنها
جز جنگ وجود ندارد .در شرايطی که طبقه
کارگر و تودههای زحمتکش نتوانند جلو جنگها
و جنگافروزان را بگيرند و آمادگی برپائی يک
انقﻼب برای سرنگونی نظمی که سرمنشأ جنگ
است را نداشته باشند ،به ناگزير ،جنگ،
وحشیگری و کشتار رخ میدهد و فجايﻊ بیشمار
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به بار میآورد .تجربه تمام دوران سلطه
امپرياليسم در جهان اين واقعيت را بهوضوح
نشان داده است که عﻼوه بر صدها نمونه
جنگهای کوچک و کودتاهايی که پشت سر آنها
قدرتهای امپرياليست قرار داشتند ،دو جنگ
جهانی برای حل اين تضادها برپاشده است که در
نخستين آن ده ميليون و در دومين آن ﻻاقل ۶٠
ميليون تن از مردم قتلعام شدند .اکنون آيا در
شرايطی که سﻼحهای هستهای کشتار جمعی در
دست قدرتهای امپرياليست رقيب ،میتواند حتی
کره زمين را نابود کند ،احتمال چنين جنگی تا چه
حد میتواند به واقعيتی مرگبار تبديل شود؟ پاسخ
آن را نهفقط تهديدات پوتين به استفاده از سﻼح
هستهای ،بلکه سند "مفهوم استراتژی" جديد ناتو
نيز داده است .تصميمات جديد اجﻼس ناتو برای
نمايش دادن قدرت نظامی بلوک غرب نيست،
بلکه برای جنگ است و وقتیکه جنگ آغاز شد
هيچ تضمينی نيست که از سﻼح هستهای استفاده
نشود .وقتی که منافﻊ قدرتهای امپرياليست
ايجاب کند آنها آمادهاند که اين بار بهجای ۶٠
ميليون حتی  ۶٠٠ميليون انسان را قتلعام کنند.
زمانی که ترومن رئيس جمهوری آمريکا فرمان
داد در يکچشم به هم زدن  ٢٠٠هزار نفر را در
هيروشيما و ناکازاکی کشتار کنند ،بهوضوح
نشان داد که اين استعداد درندهخوئی در
امپرياليسم هست که صدها ميليون انسان را
کشتار کند .اکنون دستبهنقد نيز جنون ميليتاريسم
درحالیکه درآمدهای هنگفتی نصيب بزرگترين
انحصارات جهانی بهويژه انحصارات تسليحاتی
کرده و میکند و تمام دولتهای عضو ناتو
موظف شدهاند ،حداقل دو درصد توليد داخلی
خود را صرف هزينههای نظامی کنند ،از
هماکنون بار هزينههای سنگين اين ميليتاريسم و
کشورهای
جنگطلبی بر دوش کارگران
سرمايهداری عضو ناتو قرار گرفته است .روشن
است که در سوی ديگر ماجرا ،امپرياليستهای
روسيه و چين نيز بيکار ننشستهاند .آنها نيز
همان برنامه ،اقدامات و اهدافی را پيش میبرند
که ناتو در حال اجرای آنهاست .مادام که نظام
طبقاتی سرمايهداری حاکم است ،مادام که در
باﻻترين مرحله اين نظام يعنی امپرياليسم،
انحصارات جهانی سرنوشت تودههای مردم را
در دست داشته باشند ،راه نجاتی برای بشريت
ستمديده از توحش و بربريت اين نظم جز يک
انقﻼب برای سرنگونی سرمايهداری وجود
نخواهد داشت .تنها راه نجات بشريت از اين
توحش و بربريت ،يک انقﻼب اجتماعی و
استقرار سوسياليسم است که برای هميشه بهنظام
طبقاتی ،جنگ و فجايﻊ آن پايان خواهد داد.

 ١٣تير  ١۴٠١شماره ٩٧٧
از صفحه ١

جمهوری اسﻼمی رفتنی است
ديگر از خدای خامنه ای هم کاری ساخته نيست

اسﻼمی ديگر از خداوند و سنت های الهی هم
کاری ساخته نيست ،او بی درنگ دست از
آسمان بر داشته و بر بستر تجارب گذشته،
سياست زمينی سرکوب و اختناق و بستن فضای
مجازی را به دستگاه قضايی و نيروهای امنيتی
توصيه کرد.
خامنه ای مانند همه ديکتاتورها که شکست تک
صدايی حاکميت را نقطه پايانی بر اقتدار
بﻼمنازع خود می داند ،اکنون در پرتو اطﻼع
رسانی ،افشای جنايات و برمﻼ شدن فساد و
دزدی های کﻼن سران حکومت اسﻼمی به شدت
عصبانی و خشمگين است .انتشار سريﻊ اخبار
مبارزات کارگران و توده های مردم ايران ،درج
اخبار اعدام و سرکوب و افشای روايات جعلی
رژيم از طريق شبکه های اجتماعی ،عمﻼ
شرايطی را برای خامنه ای و جمهوری اسﻼمی
رقم زده است که ديگر انتشار يک طرفه اخبار و
وارونه نمايی مسائل مربوط به جامعه همانند دهه
های گذشته برای جمهوری اسﻼمی ناممکن شده
است .بی رنگ شدن فضای تک صدايی رژيم،
آنچنان خامنه ای را به خشم آورده است که او به
طور مستمر خواهان برخورد دستگاه قضايی با
فضای مجازی شده است.
رهبر جمهوری اسﻼمی ،که پيش از اين در سی
و دومين سالروز مرگ خمينی ،فضای مجازی
را "رها" و "بی قيد و بند" عنوان کرده بود ،در
سخنرانی اخير خود نيز خواهان بستن فوری
فضای مجازی شد .او فضای مجازی را که
آشکارا ابزاری برای شکستن اقتدار و تک
صدايی رژيم در انتشار روايات جعلی جمهوری
اسﻼمی است ،با وارونه انگاری به ابزاری برای
"از بين رفتن امنيت روانی مردم"معرفی کرد.
خامنه ای که اين روزها همه اقتدارش در نزد
توده های مردم ايران از بين رفته و شعار
"مرگ بر خامنه ای" در اندک زمانی از طريق
همين شبکه های مجازی به گوش مردم ايران و
جهان می رسد ،آنچنان نگران گسترش فضای
مجازی است که اينبار با تاکيدی بيشتر خطاب به
قوه قضائيه گفت" :هرچند وقت يک بار يک
شايعه ای در فضای مجازی پخش می شود که
مردم را نگران می کند .اين شايعات امنيت
روانی مردم را از بين می برد .امنيت روانی
يعنی هر روز يک شايعه ،دروغ يا يک حرف
هراس افکننده در ذهن ها پخش نشود ...تا ديروز
فقط روزنامه ها در ايران اين کار را می کردند،
حاﻻ فضای مجازی هم اضافه شده است ".خامنه
ای که به شدت نگران افشای جنايات رژيم ،فساد
و دزدی های کﻼن سران حکومتی در شبکه های
اجتماعی است ،در برخورد به فضای مجازی تا
بدان جا پيش رفت که به صراحت اعﻼم کرد،
برای برخورد با فضای مجازی با همين قوانين
موجود عمل کنيد و "اگر هم قانونی وجود ندارد،
سريعا تهيه" شود.
نگاهی به همين تاکيدات خامنه ای در سخنان
هفتم تير ماه او و مقايسه اوضاع به غايت
بحرانی امروز جمهوری اسﻼمی با شرايط
بحرانی رژيم در سال  ،١٣۶٠به خوبی می توان
دريافت که چه کابوس مرگباری خامنه ای را فرا
گرفته است و اوضاع کنونی جمهوری اسﻼمی

از نگاه شخص خامنه ای تا چه حد خراب ،بی
ثبات و نگران کننده است .در واقﻊ ،همان نگرانی
از سقوط جمهوری اسﻼمی که در سال ١٣۶٠
خمينی و کل هيات حاکمه را فرا گرفته بود،
اکنون نيز به طرز فزاينده ای خامنه ای را فرا
گرفته است .کابوس مرگ باری که اگر چه به
زعم خامنه ای خدای  ١٣۶٠ياری رسان آنان در
آن سال شد و او انتظار دارد که خداوند سال
 ١۴٠١نيز همانند آن سال نجات دهنده آنان باشد،
اما خودش به خوبی می داند آنچه جمهوری
اسﻼمی را در سال  ١٣۶٠نجات داد نه ياری
خداوند که همانا توسل رژيم به سرکوب و
کشتار ،زندان و اعدام و جنگ بود.
همه کسانی که سال  ١٣۶٠را تجربه کرده اند ،به
خوبی می دانند که در آن سال و سال های بعد از
آن ،آنچه باعث ماندگاری رژيم شد ،نه ياری
خداوند و سنت های الهی ،که همانا سرکوب و
اعدام و کشتار بی رحمانه ای بود که جمهوری
اسﻼمی در سرتاسر کشور به راه انداخت .در آن
سال ،جنگ ارتجاعی برای رژيم يک "نعمت
الهی" شد .خمينی با استفاده از شرايط جنگ و
توهم بخش بزرگی از مردم ناآگاه ايران که هنوز
به خمينی و وعده های توخالی او اعتماد داشتند،
آشکارا دستور سرکوب عريان مخالفان را صادر
کرد .با حکم خمينی ،کشتار علنی نيروهای
سياسی ،شکستن قلم ها و بستن تمامی روزنامه
های مستقل آغاز شد .يورش به سازمان های
سياسی و افراد مخالف رژيم به يک امر عادی
در جامعه تبديل شد .روزانه هزاران نفر دستگير
و کشتار بی محابای نيروهای چپ و آزاديخواه و
کمونيست در دستور کار رژيم قرار گرفت.
سازمان های سياسی به طرز بی رحمانه ای قلﻊ
و قمﻊ شدند ،زندان ها از هواداران جريانات
سياسی و حتا مردم عادی پر شد .در جای جای
کشور مدارس و اماکن عمومی به زندان تبديل
شدند .با دستگيری هر نفر ،دستگاه های شکنجه
و داغ و درفش به راه افتاد .زندانيان زيادی زير
شکنجه جان باختند .هر شب ده ها و در مواردی
صدها تن از افراد بازداشت شده بی محاکمه و يا
پس از محاکمات چند دقيقه ای به جوخه های
مرگ سپرده شدند .سرکوب و کشتار و قتل عام
مخالفين به سياست روز جمهوری اسﻼمی تبديل
شد .جو پليسی و امنيتی سراسر کشور را فرا
گرفت و دولت دينی در ابعادی همه جانبه ،جامعه
را به انقياد کشيد .در واقﻊ جمهوری اسﻼمی با
ايجاد شرايطی مخوف و ترسناک و حمام خونی
که در سال  ١٣۶٠و سال های بعد از آن در جای
جای جامعه به راه انداخت ،ماندگاری خود را
تثبيت کرد.
پس آنچه استمرار رژيم را ممکن ساخت،
سرکوب و کشتار عنان گسيخته و زندان و
شکنجه در شرايط سياسی ويژه آن سالها بود.
سياستی که اکنون نيز خامنه ای تحت عنوان
"سنت الهی" به دنبال اعمال همان روش های به
کار گرفته در سال  ١٣۶٠است .در اين ميان اما،
آنچه را که خامنه ای بدان توجه ندارد همانا
شرايط متفاوت امروز جامعه با شرايط سال
شصت است .اکنون وضعيت جامعه ،چه به لحاظ
آگاهی و روند رو به رشد مبارزات کارگران و
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توده های مردم ايران و چه به لحاظ پوسيدگی و
درماندگی جمهوری اسﻼمی از درون و بيرون
اساسا قابل قياس با سال  ١٣۶٠نيست .اگر خامنه
ای صرفا به لحاظ بی ثباتی و بحران های ژرف
و عميقی که رژيم را فرا گرفته ،خود و موقعيت
جمهوری اسﻼمی را در وضعيت اسفبار
سال ١٣۶٠می بيند ،بايد بداند که اکنون عﻼوه بر
بحران های ژرف حاکم بر رژيم که ادامه حيات
را برای جمهوری اسﻼمی مشکل کرده است،
شرايط جامعه اما از جميﻊ جهات برای يک
تحول اجتماعی و دگرگونی بنيادی مهيا است.
پوشيده نيست ،در شرايط انقﻼبی حاکم بر جامعه
که کارگران و توده های مردم ايران برای
سرنگونی جمهوری اسﻼمی خيز بر داشته اند،
اين مردم آگاه و بپا خاسته را نه به آسانی سال
 ١٣۶٠می توان سرکوب کرد و نه می توان آنان
را از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی
باز داشت.
ديرگاهی است که بحران عميق رکود – تورمی
سرتاپای رژيم را فرا گرفته است .جمهوری
اسﻼمی با بحران های ژرف سياسی و اجتماعی
مواجه است ،اکثريت بسيار بزرگ مردم ايران
رو در روی رژيم قرار گرفتهاند .اين واقعيتها
به وضوح تفاوت موقعيت امروز جمهوری
اسﻼمی را با سال  ١٣۶٠نشان می دهد .شکست
های پياپی رژيم در عرصه های داخلی و بين
المللی ،بحران دستگاه های اطﻼعاتی جمهوری
اسﻼمی از جمله برکناری مسئول حفاظت بيت
رهبری ،برکناری حسين طائب رئيس سازمان
اطﻼعات سپاه ،شايعه بازداشت علی نصيری،
فرمانده سابق سپاه حفاظت که مسئوليت حفاظت
ازمسئولين نظام را به عهده داشت و نيز
دستگيری ده ها تن از عناصر حفاظت اطﻼعات
سپاه ،جملگی نشان می دهند که خامنه ای و کل
هيئت حاکمه ايران در چه بحران عميقی دست و
پا می زنند.
عﻼوه بر اضمحﻼل و پوسيدگی درونی نظام،
کارگران و توده های مردم ايران نيز در ابعادی
وسيﻊ به مبارزه عليه جمهوری اسﻼمی برخاسته
اند .روزی نيست که شعار "مرگ بر خامنه ای"
و "مرگ بر رئيسی" در اعتراضات خيابانی
معلمان و بازنشستگان شنيده نشود .اعتراض و
نارضايتی سراسر کشور را فرا گرفته است .همه
شواهد حاکی از آن است ،که جامعه آبستن
تحوﻻت بزرگ اجتماعی است.
در چنين شرايطی ،خامنه ای اما با اتکا به شيوه
های سال  ۶٠همچنان در اوهام سرکوب و کشتار
توده های مردم ايران و به طريق اولی در فکر
بازگرداندن اقتدار خود و جمهوری اسﻼمی به
سال های گذشته است .امری که با توجه به
پوسيدگی درونی نظام ،گسترش اعتصابات
کارگری و حضور خيابانی توده های مردم ايران
که برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی خيز
برداشته اند ،اتفاقی محال خواهد بود.
حال در چنين شرايطی که جامعه در تب و تاب
يک تحول بزرگ اجتماعی شتاب گرفته است،
حتا اگر به زعم خامنه ای خداوند سال ١۴٠١
همان خداوند سال  ١٣۶٠باشد ،روشن است
ديگر هيچ راه نجاتی برای استمرار رژيم باقی
نمانده است .جمهوری اسﻼمی رفتنی است .ديگر
نه کاری از خدای خامنه ای بر می آيد و نه
سرکوب و زندان و اعدام قادر به نجات رژيم
خواهد شد.

 ١٣تير  ١۴٠١شماره ٩٧٧
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زنده باد اتحاد و مبارزه
بازنشستگان تامين اجتماعی
"وای از اين ظلم  -مرگ بر اين بردگی"
در روزهای شنبه و يکشنبه  ١١و  ١٢تيرماه ،بازنشستگان تامين اجتماعی در شهرهای اهواز،
کرمان ،همدان ،خرمآباد ،آبادان ،اصفهان ،ساری ،زنجان ،شوش و هفتتپه ،شوشتر ،انديمشک،
دزفول ،کرج ،اراک ،رشت ،کرمانشاه و دورود با آمدن به کف خيابان بار ديگر در تجمعی
سراسری خواستهای برحق خود را فرياد زدند.
روز شنبه در تهران ،عوامل سرکوب جمهوری اسﻼمی با حضور وسيﻊ در برابر وزارت کار و
مسيرهای منتهی به آن از جمله در ايستگاههای مترو و اتوبوس مانﻊ تجمﻊ و حتا ايستادن
بازنشستگان شدند .براساس برخی اخبار چند بازنشسته نيز توسط مزدوران رژيم دستگير شدهاند.
حضور پر تعداد مزدوران سرکوب رژيم در تهران که وزارت کار و تمامی خيابانهای اطراف آن
را قُ ُرق کرده بودند ،نشانهی ترس و وحشت رژيم از اعتراض بازنشستگان در پايتخت است،
همانطور که پيش از اين در تجمﻊ اعتراضی معلمان نيز شاهد بوديم .در اراک نيز مزدوران رژيم
با حمله به صفوف بازنشستگان سعی در دستگيری چند نفر داشتند که بازنشستگان با شعار
بیشرف ،بیشرف ،متحدانه در برابر آنها ايستادند و مانﻊ دستگيری رفقای خود شدند.
در هفتههای اخير تجمعات اعتراضی بازنشستگان ادامه داشته است ،اما بازنشستگان اهواز هر
روز و بدون وقفه اين تجمعات اعتراضی را آنهم در هوای به شدت گرم اهواز برگزار کردند.
درود بر بازنشستگان اهواز که درس مبارزه و پايداری را به ديگران میآموزند.
زير بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی وای از اين ظلم وای از اين ظلم ،زير
بار ستم نمی کنم زندگی جان فدا می کنم در ره آزادگی مرگ بر اين بردگی ،مرگ بر اين بردگی،
فقط کف خيابون بدست ميآد حق مون ،وعده وعيد کافيه سفره ما خاليه ،رئيسی دروغگو حاصل
وعدههات کو ،معيشت ،منزلت حق مسلم ماست ،از جمله شعارهای بازنشستگان در روزهای اخير
بوده است.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواستهای برحق بازنشستگان ،اعتراض را حق مسلم
بازنشستگان و ديگر گروههای اجتماعی دانسته و ممانعت از تجمﻊ بازنشستگان را به شدت محکوم
میکند.
سازمان فدائيان )اقليت( معتقد است که حضور هر چه وسيﻊتر بازنشستگان تامين اجتماعی و اتحاد
وسيﻊ آنها با ديگر بازنشستگان ،کارگران ،معلمان و ديگر زحمتکشان جامعه ،آن حلقهی مفقودهای
است که امروز ضرورت آن بيش از هميشه احساس میشود و میبايد برای تحقق خواستهای
برحق بازنشستگان در اين مسير گام برداشت .بدون ترديد حضور وسيﻊتر بازنشستگان و اتحاد
گستردهی تمامی ستمديدگان جامعه ،قدرت سرکوب رژيم را نيز کاهش داده و رژيم را مجبور
میکند تا گام به گام در برابر سيل عظيم تودههای ستمديده جامعه عقبنشينی کند.
پيش به سوی اتحاد کارگران و زحمتکشان ،پيش به سوی مبارزه ،پيش به سوی پيروزی

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی -برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايهداری
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ١٢تيرماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی

مذاکرات دوحه ،نه به
پيش ،نه به پس
نيز با مشکل روبروست و ترک رسمی ميز
مذاکره و اعﻼم رسمی مرگ "برجام" میتواند
هم در افزايش اعتراضات تودهای و هم افزايش
شکاف در ميان طبقه حاکم تاثير بگذارد.
بنابراين مذاکره بر سر احيای "برجام" نه به
پايان خط رسيده و نه طرفين نزاع خواستار چنين
وضعيتی هستند ،در شرايط بحرانی کنونی در
سطح جهان ،هيچکدام از طرفين نزاع خواستار
بستن پرونده "برجام" و افزايش "تنش" نيستند.
اما سوال اينجاست که تا چه زمانی مذاکراتی
بینتيجه مانند دوحه میتواند ادامه يابد و شرايط
در حالت "برجام بدون جام" باقی بماند؟
شکی نيست که لحن و رفتار دولتهای اروپايی و
آمريکا در قبال رفتار جمهوری اسﻼمی در حال
تغيير است اما اين تغيير تنها در راستای تشديد
فشار به جمهوری اسﻼمی برای عقبنشينی آن
است .اما از آن طرف ابزار اين دولتها در
شرايط فعلی محدود است .تصويب قطعنامه
شورای حکام که در واقﻊ اخطاری به جمهوری
اسﻼمی بود ،يک نمونه است .بيانيه مشترک سه
کشور اروپايی در آستانه نشست شورای امنيت
يک نمونه ديگر است که با لحن متفاوتی نسبت به
ماههای گذشته به مواضﻊ جمهوری اسﻼمی در
مذاکرات برخورد کرده و صراحتا جمهوری
اسﻼمی را با طرح خواستهای غيرمنطقی
مسئول بینتيجه ماندن مذاکرات اعﻼم کردند.
مقامات اروپايی در نشست شورای امنيت نيز
چندين بار تهديد کردند که ممکن است برجام به
نقطه پايان نرسد .نماينده اتحاديه اروپا در
سازمان ملل در نشست شورای امنيت گفت" :من
نگران اين هستم که نتوانيم از خط پايان عبور
کنيم و پيام من به ايران اين است که از اين
فرصت استفاده کنيد و توافق را بر اساس متنی
که روی ميز است به پايان برسانيد".
اما همانطور که در باﻻ آمد ابزارهای دولتهای
اروپايی و آمريکا در شرايط کنونی محدود است
و در واقﻊ مهمترين ابزارشان ارجاع پرونده اتمی
ايران به شورای امنيت از سوی شورای حکام
آژانس بينالمللی انرژی اتمی و فعال کردن
"مکانيسم ماشه" است ،ابزاری که فعﻼ دولتهای
اروپايی به استفاده از آن فکر هم نمیکنند ،اما
ادامه روند کنونی و حتا تشديد اختﻼفات بين
بلوکهای امپرياليستی میتواند شرايط ديگری را
رقم بزند.

پيش به سوی
تشکيل حزب
طبقه کارگر
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کشتار وحشيانه پناهجويان آفريقايیتبار در مرز اسپانيا
و نقش آتی ناتو در جلوگيری از ورود پناهجويان
سياستهای ضد بشری و پناهنده ستيز دولتها بويژه دول اروپايی هر روز روند خشونتبارتر و وحشيانهتری میگيرد و هزاران
انسان مستأصل و گريخته از جنگ و مصيبت را به کام مرگ میکشاند.
در آخرين روزهای ماه ژوئن ،دهها پناهجوی آفريقايیتبار در يک تراژدی ديگر جان خود را از دست دادند ،صدها تن بشدت
مجروح و بيش از هزارتن بازداشت و زندانی شدند .اين حمله برنامهريزیشده توسط نيروهای انتظامی و مرزی مراکش و اسپانيا
که با شقاوت بیحدوحصری نيز همراه بود ،پناهجويان آفريقايیتباری را هدف قرار داد که برای فرار از جنگ و مصيبتهای
ناشی از آن از سودان ،چاد و نيجريه گريخته و خود را به مرز مراکش و اسپانيا رسانده و درصدد عبور از مرز مراکش و اسپانيا
بودند .در تصاوير و فيلمهای منتشره از اين سرکوب وحشيانه و خونبار که قساوت دوران بردهداری را تداعی میکند ،مأمورين
مرزی رامی بينيم که با باتوم پيکرهای خونين نيمهجان و بيجان تلنبار شده پناهجويان را جنون وار مورد ضرب و شتم قرار
میدهند.
اين جنايت هولناک که اوج شقاوت ،پناهنده ستيزی و راسيسم را به نمايش میگذارد ،در مرز اسپانيا ،کشوری اروپايی صورت
میگيرد که اخيراً  ١٢۴هزار اوکرائينی را پذيرا شده ،اما نيروی سرکوب خود را برای تار و مار کردن  ٢هزار پناهجوی
آفريقايیتبار اعزام میکند و با ياری همتايان مراکشی خود ،حمام خون به راه میاندازند ،آنهم از قضا در همان روزهايی که اسپانيا
ميزبان اجﻼس ناتوست .اين همزمانی البته تصادفی نيست .زيرا يکی از مباحث اين اجﻼس ناتو ،اتخاذ سياستی برای جلوگيری از
ورود پناهجويان است .در سندی که طرح "کنترل موج مهاجرت" نام گرفته ،از کشورهای عضو ناتو خواسته میشود که سياست
متحد واحدی اتخاذ کنند .در اين سند از جمله آمده است":از آن جا که بیثباتی در آفريقا و خاورميانه موجب به خطر افتادن امنيت
پارتنرهای ما )ناتو( میشود ،داشتن راهحلی مشترک بيشازپيش ضروری است ".يکی از اين موارد ،حفاظت ناتو از مرزهای
اسپانيا با کشورهای شمال آفريقا برای جلوگيری از ورود مهاجرين و پناهجويان است.
بهعبارتديگر ،ازاينپس ،تنها نيروهای نظامی و مرزی يک کشور برای سرکوب و جلوگيری از ورود پناهندگان وارد عمل
نمیشوند بلکه ناتو برای تقويت آنها اعزام میشود .اگر امروز نيروهای نظامی يک کشور با باتوم و اسلحه به جان پناهجويان
میافتند ،بعيد نيست فردا با توپ و تانک ناتو روبرو شوند.
کشتار خونين پناهجويان آفريقايیتبار در مرز اسپانيا و در آستانه اجﻼس ناتو و چراغ سبز اين کشور به مراکش برای به خاک و
خون کشاندن پناهجويان بیپناه در چارچوب استراتژی جديد و پناهجوستيزی است که دول امپرياليستی در دستور کار خود قرار
دادهاند .اين روند گرچه از سالها قبل به اشکال مختلف آغازشده و به مرگ هزاران پناهجو و انسان بیپناه در دريا ،کوه و
کمپهای پناهندگی انجاميده ،اما با مداخله ناتو در امر مقابله با مهاجرت و پناهندگی ،ابعاد اين سياستها در آينده علنیتر،
خشونتبارتر و خونينتر خواهد شد.
چه بايد کرد؟ درحالیکه کمپ سرمايه تمام نيرو امکانات خود را برای جلوگيری از حق پناهندگی بکار گرفته ،بر ما طرفداران
اردوی کار در سراسر جهان است که برای حفظ حق پناهندگی ،مبارزه کنيم .همانگونه که برای دست يافتن به اين حق مبارزهای
طوﻻنی کردهايم ،برای حفظ آن نيز متحد و همبسته مبارزه کنيم و جناياتی که در حق پناهجويان صورت میگيرد افشا و محکوم
کنيم .درعينحال پايان دادن به رخوت و بیتفاوتی افکار عمومی جهان نسبت به اين جنايات ،نيازمند همگامی و تﻼش دوچندان
نيروهای مترقی و آزاديخواه جهان است.

زنده باد همبستگی بينالمللی عليه هر گونه ستم و تبعيض
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
سوم ژوئيه ٢٠٢٢
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بازندهی اصلی سناريوی وزارت اطﻼعات
روبرو ساخت ،سراسيمگی و وحشت بزرگی را
برای حاکمان پايتختنشين رقم زد و قدرت
اعتصاب و اتحاد کارگران را به نمايش گذاشت.
جنبش اعتراضی معلمان نيز طی چند سال اخير
از رشد چشمگيری برخوردار شده است .بهرغم
احضار و تهديد و بازداشت صدها تن از معلمان
در سراسر کشور و بريدن حبسهای طوﻻنیمدت
برای فعاﻻن اين جنبش ازجمله  ٧سال حبس
رسول بداقی ،اما جنبش اعتراضی معلمان در
پرتو فعاليت معلمان آگاه و مبارز و تشکلهای
مستقل آنها پيوسته گستردهتر و متشکلتر شده
است بهنحویکه شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگيان در سال گذشته توانست يازده
اعتصاب و تجمﻊ سراسری را سازمان دهد و
روزبهروز تعداد بيشتری از معلمان را به
عرصه فعاليت و مبارزه متشکل بکشاند.
ناکامی دستگاه سرکوب و اطﻼعاتی رژيم در
مقابله با جنبشهای اعتراضی بهويژه جنبش
اعتراضی معلمان و اعتصابات گسترش يابنده
کارگری ،آنهم بر متن شرايطی که بشارتدهنده
اعتﻼی بيشتر اعتراضات تودهای و اعتصابات
کارگری و تکانهای بزرگ اجتماعی است،
ارتجاع حاکم را بر آن داشته به هر وسيلهای
چنگ زند و راهی برای نجات حاکميت از اين
مخمصه پيدا و ترفندی دستوپا کند.بهويژه آنکه
شرايط جامعه و نيازها و ضرورتهای گسترش
و تعميق مبارزه ،کارگران و زحمتکشان و
تشکلهای موجود را بيشازپيش به هم نزديک
ساخته و مبارزات مشترک و هماهنگ شدهای را
نيز پديد آورده يا در دستور کار آنها قرار داده
است .مقابله با چنين روندی است که ارتجاع
حاکم را به اين نتيجه رسانده است که به هر قيمت
بايد جلو رشد اعتراضات و مبارزات متشکل را
بگيرد .ارتجاع حاکم درعينحال اين را میداند
که نمیتواند از گسترش اعتراضات و اعتصابات
متشکل جلوگيری کند مگر آنکه تشکلهای
سازمانده آن ازجمله سنديکای کارگران شرکت
واحد  ،کانونها و انجمنها و شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگيان را برچيند و سازمان
گران اين مبارزات را تار و مار کند .از
همينجاست که فعالين اين تشکلها را بازداشت
نموده و با توسل به يک سناريوی ساختگی،
بازجوئیهای طوﻻنی و مکرر و شکنجه
هرروزه آنان را ادامه داده تا بلکه اين مبارزان
را به اعترافات دروغين وادار کند .ارتجاع حاکم
براين خيال است که با تهمت و افترا و طرح
همکاری آنها با دو معلم فرانسوی که عنوان"
جاسوس" به آن دو داده است ،اين تشکلها و
فعالين آن را به نحوی از انحاء به کشورهای
ديگر و "دشمن خارجی" وصل و بدنام کند که
راحتتر بتواند بساط آنها و فعاليتشان را
برچيند ،تا بدينسان هم از شر اين تشکلها و
مبارزات مستقلشان رها شود و هم در برابر
تقويت مبارزه مشترک و هماهنگ شده کارگران

و زحمتکشان ديوار بکشد .وزارت اطﻼعات و
کل دستگاه سرکوب و امنيتی رژيم با اين خيال
سر اين تشکلها ،خود تشکلها و
که با زدن ِ
فعاليت و مبارزه متشکل آنها را از کار خواهد
انداخت،به يک نمايش ساختگی روی آورد که
شکست فضاحت بارش از همان آغاز بر همگان
روشن بود.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه روز شنبه يازده تير اعﻼم کرد
"رضا شهابی در بيستمين روز اعتصاب غذايش
تماس بسيار کوتاهی که فقط بهقصد رساندن
صدايش بوده برقرار کرده و حتی خانواده ايشان
موفق نشدهاند در مورد سﻼمتیاش سؤال کنند،
گويا بازجو فقط قصد داشته به خانواده شهابی
بگويد رضا هنوز میتواند حرف بزند .حسن
سعيدی ديگر عضو سنديکای کارگران شرکت
واحد امروز دهمين روز اعتصاب غذايش را
دريکی از سلولهای انفرادی زندان اوين در
حالی پشت سر میگذارد که بشدت کاهش وزن
داشته و شرايط جسمانی خوبی ندارد.حسن
سعيدی همچنان در انفرادی است و تحت
بازجويی میباشد"
رضا شهابی عضو برجسته سنديکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه٢٢ ،
ارديبهشت  ١۴٠١توسط  ۵مأمور امنيتی
بازداشت و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شد.
حسن سعيدی عضو برجسته ديگر اين سنديکا نيز
روز  ٢٨ارديبهشت توسط  ٩مأمور امنيتی و
سرکوبگر بازداشت و به بند  ٢٠٩منتقل شد.
هردو فعال سنديکايی از همان لحظات اوليه
دستگيری ،زير بازجويی و فشار و شکنجه قرار
گرفتند .علیرغم اينکه قرار بازداشت موقت يک
ماه است اما بازداشت اين دو کارگر يک ماه
ديگر تمديدشده است .رضا شهابی که  ١۵خرداد
هشدار داده بود اگر در ظرف يک ماه يعنی ٢٢
خرداد آزاد نشود ،دست به اعتصاب غذا خواهد
زد ،اعتصاب غذای خود را از  ٢٣خرداد آغاز
کرد .وضعيت جسمانی رضا شهابی به حدی
وخيم بوده که در حين بازجويی ازحالرفته است.
علیرغم اينکه اين فعال کارگری از بيماریهای
متعددی رنج میبرد و بارها خواهان مداوای
پزشکی شده است اما مسؤولين زندان از اين کار
خودداری کردهاند و از اين طريق نيز فشار عليه
اين کارگر زندانی را تشديد نمودهاند .تا امروز
يکشنبه  ١٢تيرماه ۵٢ ،روز از بازداشت رضا
شهابی و  ٢١روز از اعتصاب غذای وی گذشته
و بازجويی و تهديد و اعمال فشار و شکنجه در
تمام اين دوره نيز ادامه داشته است.
حسن سعيدی عضو برجسته ديگر سنديکای
کارگران شرکت واحد نيز پس از چندين روز
بازجويیهای طوﻻنی و پیدرپی و شکنجههای
متوالی ،به انفرادی ٢٠٩منتقل شد .وقتیکه در
روز  ٣١خرداد ،قرار بازداشت وی تمديد شد،
سعيدی اعﻼم کرد ديگر بازجويی پس نخواهد

زنده باد سوسياليسم

داد .وی نيز از روز اول تير اعتصاب غذای خود
را آغاز کرده است .امروز يکشنبه  ١٢تير۴۶ ،
روز از بازداشت و  ١٢روز از اعتصاب غذای
حسن سعيدی گذشته است .بازجويیهای مکرر و
تهديدآميز و طوﻻنی و اعمال فشار و شکنجه در
تمام اين روزها ادامه داشته است.
قدارهبندان آبرو باخته سرکوبگر به اين حد از
فشار و تهديد اکتفا نکردهاند.برای تشديد بيش از
بيش فشار بر زندانی ،حتی به بدرفتاری و تهديد
عليه خانوادهها ،بیخبر نگاهداشتن آنان از
وضعيت زندانی ،قطﻊ مﻼقات حضوری و کابينی
و قطﻊ حتی تماس تلفنی نيز متوسل
شدهاند.مراجعات مکرر ربابه رضايی و نسرين
رحيمی به دادسرای زندان اوين برای پيگيری
وضعيت همسران خويش رضا شهابی و حسن
سعيدی ،با پاسخهای سرباﻻ  ،اهانتبار و
تهديدآميز همراه بوده است .همسر رضا شهابی
که درخواست مﻼقات نموده و گفته بود اجازه
بدهند با شهابی مﻼقات کند شايد او را راضی کند
اعتصاب غذايش را بشکند ،بازپرس مربوطه
نهفقط اجازه مﻼقات نداد بلکه در کمال وقاحت
اعﻼم کرد" ما خودمان اعتصاب غذای شهابی را
میشکنيم"!
نمونه ديگر آزار و تهديد خانوادهها ،قطﻊ تلفن
حسن سعيدی به خانواده بود .اين تلفن کوتاه
زمانی که هنوز تماس های تلفنی منتفی نشده بود،
توسط عوامل امنيتی قطﻊ شد .چند لحظه بعد تلفن
زنگ خورد و فردی که خودش را بازجوی حسن
سعيدی معرفی کرد ،،نسرين رحيمی همسر
سعيدی را تهديد کرد که اگر گفتههای سعيدی به
بيرون درز کند و اطﻼعرسانی شود،حکم قضايی
و جلب ايشان نيز صادر خواهد شد! هماکنون نيز
درحالیکه خطر مرگ ،فعاﻻن سنديکا را در
زندان تهديد میکند و معلوم نيست ازنظر جسمی
در چه وضعيتی به سر میبرند،خانوادهها در
بیخبری مطلق نگاه داشته شدهاند.
عﻼوه بر دو عضو برجسته سنديکای کارگران
شرکت واحد ،پروندهسازی امنيتی و سناريوی
وزارت اطﻼعات  ٨تن ديگر را نيز شامل
میشود.آنيشا اسداللهی و همسرش کيوان مهتدی
دو مترجم و حامی طبقه کارگر نيز روز ١٩
ارديبهشت بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند.
درصفحه ٩
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اين دو فعال کارگری و مدافﻊ حقوق کارگران نيز
صرفا ً به خاطر ترجمه سخنان دو معلم فرانسوی
در يک نشست و فضای عمومی مکرر مورد
بازجويی و در معرض شکنجه مزدوران
اطﻼعاتی قرارگرفتهاند .جعفر ابراهيمی ،رسول
بداقی ،ﷴ حبيبی ،اسکندر لطفی ،شعبان ﷴی و
مسعود نيکخواه  ۶تن از اعضای برجسته
تشکلهای مستقل معلمان نيز مشمول
پروندهسازی و سناريو بافی دستگاه سرکوب و
امنيتی شدهاند.جعفر ابراهيمی عضو کانون صنفی
معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران ،ﷴ حبيبی
سخنگوی کانون صنفی معلمان و عضو شورای
هماهنگی ،رسول بداقی بازرس کانون صنفی
معلمان و عضو شورای هماهنگی ،هر سه ،روز
 ١٠ارديبهشت با يورش مزدوران وزارت
اطﻼعات بازداشت و مستقيما ً به انفرادی بند
 ٢٠٩زندان اوين منتقل شدند .اين سه معلم مبارز
از همان لحظه بازداشت تاکنون مرتبا ً در معرض
بازجويیهای فرسايشی و شکنجه بوده و برای
اعترافات دروغين تحتفشارهای شديد قرار
داشتهاند.شايانذکر اينکه از زمان بازداشت ﷴ
حبيبی ،حقوق وی نيز قطﻊشده است .نکته ديگر
اينکه فشارهای زيادی عليه رسول بداقی
اعمالشده که او را به تسليم وادار کنند .اما اين
معلم مبارز و شجاع که  ٧سال بدون وقفه و
بدون يک روز مرخصی در زندانهای مخوف
رژيم را تجربه نموده و انواع فشارها و
محروميتها را تحمل نموده است ،شجاعانه در
برابر شکنجه گران ايستاده است.اسکندر لطفی
عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و سخنگوی
شورای هماهنگی ،همراه با مسعود نيکخواه و
شعبان ﷴی دو عضو ديگر انجمن صنفی معلمان
کردستان نيز صبح روز  ١١ارديبهشت بازداشت
و زندانی شدند .تمام آنچه در مورد دو عضو
برجسته سنديکای کارگران شرکت واحد گفته شد
در مورد اين مبارزان نيز صادق است به اين
معنا که اين  ٨نفر نيز از لحظه بازداشت تحت
بازجويیهای موهن شکنجه گران قرار داشتهاند،
دوره بازداشت آنها تمديدشده است ،از حق
مﻼقات و تماس با خانواده نيز محروم شدهاند .در
اينجا نيز تشديد فشار عليه خانوادهها در اشکال
مختلفی خود را نشان داد که از آن جمله میتوان
به مﻼقات کابينی اسکندر لطفی و نيز مﻼقات
حضوری چنددقيقهای شعبان ﷴی و مسعود
نيکخواه با خانوادههايشان اشاره کرد که
مأمورين امنيتی زندان مانﻊ شدند آن ها به زبان
کردی با هم گفتگو نمايند .زندانيان و خانوادهها
را مجبور کردند به زبان فارسی صحبت کنند!
علیرغم تمام اين محدوديتها و اعمال زور و
شکنجه و پروندهسازی عليه اين فعاﻻن ،سناريو
سازان و شکنجه گران وزارت اطﻼعات اما
نتوانستهاند سروته سناريوی رسوای خود را جمﻊ
کنند .صرفنظر از اينکه ماهيت رسوای اين
سناريو و جعلی بودن افتراهايی که عليه اين ١٠
نفر سرهمبندی شده از روز اول برای همه روشن
بود و علیرغم اينکه برای اعتراف گيریهای
اجباری از انواع شکنجههای جسمی و روانی
عليه اين اسيران دربند استفادهشده است ،اما کسی

کمک های مالی
سوئيس
علیاکبر صفايی فراهانی
سيامک اسديان )اسکندر(
حميد اشرف
ﷴ کاسهچی
امير نبوی

 ٣٠فرانک
 ۴٠فرانک
 ٣٠فرانک
 ۵٠فرانک
 ۵٠فرانک

دانمارک
هوشنگ احمدی
دکتر نريميسا
خروش )ژوئيه(

 ٢٠٠کرون
 ٢٠٠کرون
 ٢٠٠کرون

سوئد

به اميال وزارت اطﻼعات و شکنجه گران تمکين
نکرده است و کيست که نداند حتی اگر بهاجبار و
زير شکنجه حرفی مطابق خواست شکنجه گران
بر زبان آورده شود ،صرفا ً حرف شکنجه گران
و مطلقا ً فاقد ارزش و اعتبار است .
نقشه رژيم که با شکار عناصر آگاه رأس هرم
تشکلها میتواند کل فعاليت اين تشکلهای مستقل
را بخواباند و جلو اعتراضات کارگران و معلمان
را بگيرد ،نقش بر آبشده است .گرچه نمیتوان
انکار کرد که بازداشت اين فعاﻻن آگاه و دهها و
صدها فعال جنبش کارگری يا اعضای سنديکای
کارگران شرکت واحد و فعاﻻن جنبش اعتراضی
معلمان ،تأثيرات معينی روی سازماندهی داشته
است .حجم يورش ها و تعرضات دستگاه
سرکوب باﻻ بوده است .در جريان يورش
نيروهای سرکوب گر وزارت اطﻼعات به
معلمان ،طبق اطﻼعات انتشاريافته در کانال
تلگرامی شورای هماهنگی ،طی دوماه اخير
دستکم  ٢٣٠معلم بازداشت و زندانیشدهاند.
بهرغم اين اما اعتراضات ادامه داشته است.
اعتراضات کارگران و معلمان و ساير اقشار
زحمتکش مانند بازنشستگان تأمين اجتماعی که
هرروزه در شهرهای مختلف کشور تجمﻊ و
راهپيمايی میکنند ،برخاسته از وضعيت
مشقتبار اقتصادی است .میتوان شماری از
فعاﻻن سياسی و اجتماعی يا فعاﻻن جنبش
کارگری و جنبش اعتراضی معلمان را بازداشت
کرد و به زندان افکند و شکنجه کرد و افترابست
و سناريو ساخت ،اما نمیتوان اعتصابات
کارگری و اعتراضات تودهای را به بند کشيد .گو
آنکه سنديکای کارگران شرکت واحد و
تشکلهای مستقل معلمان بهويژه شورای
هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان نيز به
فعاليت خود ادامه دادهاند ،نسبت به مسائل و
معضﻼت روز واکنش نشان داده و مطالبات
خويش را نيز فعاﻻنه پی گرفتهاند .از همکاران
زندانی خود حمايت نموده و خواهان آزادی
فوری و بیقيدوشرط آنها شدهاند.
بنابراين میتوان گفت استراتژی ارتجاع حاکم و
وزارت اطﻼعات آن برای قلﻊوقمﻊ سنديکای

استکهلم – صديق
کرون

١٠٠٠٠

آلمان
برخيز ،از زير آوارها!

 ١٠٠يورو

هلند
رفيق صمد حسين زهی

 ۵٠٠يورو

ايران
آبان ادامه دارد
رفيق حميد اشراف

١ميليون تومان
 1000يورو

کانادا – ونکوور
احسان

 ۴٠دﻻر

کارگران شرکت واحد و شورای هماهنگی و
ديگر تشکلهای مستقل معلمان از طريق
بازداشت و شکنجه فعاﻻن اين تشکلها و
سناريوسازی برای آنها عمﻼً باشکست روبرو
شده است .بازنده اصلی اين سناريو که از روز
اول هم معلوم بود ،کسی جز رژيم جمهوری
اسﻼمی و دستگاه اطﻼعاتی و امنيتی آن نيست که
کل ماجرا را باختهاند و بايد بساط خود را جمﻊ
کنند.
باوجوداين بايد با تمام توان از کارگران و معلمان
زندانی حمايت کرد و هم در داخل ،هم در خارج
کشور ،فعاليتهای بيشتر وجدیتری را برای
آزادی فوری اين فعاﻻن سازمان داد.چراکه
بازجوئیها و شکنجهها برای اعتراف گيری
اجباری و بیتوجهی به اعتصاب غذا و شرايط
وخيم جسمانی اين عزيزان همچنان ادامه دارد و
جان وزنگی آنها بهطور واقعی در معرض
خطر جدی است.
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روزها و هفتههاست که زير بازجويیهای
طوﻻنی و شبانهروزی و زير شکنجههای
وحشيانهاند تا با اقرار و اعترافات اجباری ،عليه
خود سخن بگويند و نقش موردنظر شکنجه گران
وزارت اطﻼعات در جايگاه کارگردان اين
نمايش و سناريوی مسخره را ايفا کنند.
ارتجاع حاکم و تمام دستگاه امنيتی و سرکوب
آن ،طی چند سال گذشته دهها و صدها فعال
کارگری و فعال جنبش اعتراضی معلمان را
احضار و بازداشت و زندانی کرد و به انواع
تهديدات متوسل شد تا از رشد اعتصابات و
اعتراضات متشکل جلوگيری کند.
دهها فعال کارگری بهويژه فعاﻻن سنديکای
کارگران شرکت واحد بارها و بارها احضار و

ب رای ارتب اط ب ا س ازمان ف دائيان )اقلي ت(
نامههای خود را به آدرس زيرارسال نمائيد.

بازداشت و زندانی شدند .برخی مانند رضا
شهابی حتی  ۶سال حبس کشيدند.علیرغم تمام
اين سرکوبها و فشارها و محدوديتها و
هزينههايی که بر فعاﻻن و پيشروان سنديکا
تحميل شد  ،اما اين سنديکا به حيات خود ادامه
داد و فعاليت آن متوقف نشد .همين سنديکا
توانست يک تجمﻊ و اعتصاب بزرگ و
بیمانندی را در روزهای  ٢۶و  ٢٧ارديبهشت
سال جاری سازمان دهد .اين اعتصاب و تجمﻊ
که ثمره چندين سال تجربه مبارزاتی و کارآگاه
گرانه سنديکای کارگران شرکت واحد و فعاﻻن
کارگری درميان کارگران شاغل در اين شرکت
بود ،اوضاع ترافيک تهران را با اختﻼل جدی
درصفحه ٨
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 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تلويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومله
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی را همچنين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقليت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تلويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشنبه ،پنجشنبه ،شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکند.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشنايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تلويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تلفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تلگرام@tvshora :

سرنگون باد رژيم جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقليت( در تلگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تلگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در اينستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس با نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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