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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٢۴مرداد ١۴٠١

احيای برجام ،آری يا نه
 ٢٠ماه از ورود جو بايدن به کاخ سفيد و  ١۶ماه
از آغاز مذاکرات احيای برجام در فروردين
 ١۴٠٠مﯽگذرد ١۶ ،ماه مذاکرات متعدد اما
بدون نتيجه.
دور جديد مذاکرات احيای برجام نيز که از ١٣
مرداد آغاز شده بود ،روز دوشنبه  ١٧مرداد
بدون چشمانداز روشنﯽ برای توافق به پايان
رسيد ،همانطور که مذاکرات قطر نيز
دستاوردی نداشت .اين دور از مذاکرات برای
بررسﯽ آخرين پيشنويس پيشنهادی جوزپ بورل
که به نمايندگﯽ از سوی کشورهای اروپايﯽ تهيه
کرده بود ،برگزار گرديد .بدون ترديد تمامﯽ
طرفهای درگير از جمله دولتهای ايران و
آمريکا قبل از سفر به وين از محتوای پيشنويس
کامﻼ باخبر بودند و اين مذاکرات از ديدگاه
نماينده اتحاديه اروپا برای آن بود که آخرين
نکات فنﯽ مد نظر طرفهای مذاکره و در اين جا
بهطور مشخص دولتهای ايران و آمريکا در اين
پيشنويس منظور گردد.
بهگزارش خبرگزاری دولتﯽ ايسنا ،پيشنهاد
برگزاری مذاکره وين در مورد پيشنويس فوق
از سوی جمهوری اسﻼمﯽ ارائه شده بود و وزير
خارجه جمهوری اسﻼمﯽ به بورل اطﻼع داده
بود که جمهوری اسﻼمﯽ بر روی مواردی از اين
پيشنويس نظر دارد .البته جوزپ بورل پيش از
برگزاری اين دور از مذاکرات با چاپ مقالهای
در "فاينشنال تايمز" توشته بود که ديگر جای
چانهزنﯽ وجود ندارد و اين متن آخرين امکان
احيای برجام و به بيانﯽ "بهترين توافق ممکن"
است.
پس از چند روز مذاکره ،پيشنويس جوزپ بورل
با اصﻼحات فنﯽ محدود و موافقت دولتهای
اروپايﯽ ،چين و روسيه به دو دولت ايران و
آمريکا ارائه شد و جوزپ بورل خواستار پاسخ
درصفحه ٢

سازمان فدائيان )اقليّت(
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کشتار تابستان  ۶٧پاشنه آشيل جمهوری اسﻼمی
در روزشمار تاريخ کشتار و اعدام و مرگ در
زندان های جمهوری اسﻼمﯽ ،به سالگرد ديگری
از مرداد و شهريور تابستان  ۶٧رسيده ايم .به
روزهای خونينﯽ که هزاران زندانﯽ سياسﯽ به
فرمان مستيقم خمينﯽ جﻼد اعدام شدند .به روزها
و شبانه های مرگباری که کابوس مرگ در
اندرون زندان های جمهوری اسﻼمﯽ خيمه زد و
زندانيان سياسﯽ در سراسر ايران گروه گروه به

جوخه های اعدام سپرده شدند .اکنون پس از
گذشت  ٣۴تابستان ،بار ديگر به روزشمار آن
فاجعه خونين رسيده ايم که در لحظه های نفس
گير آن کشتار بزرگ ،نه دادگاهﯽ بود و و نه
کيفرخواستﯽ ،نه وکيل مدافعﯽ بود و نه فرصتﯽ
برای دفاع از خود و نه کﻼمﯽ از پيش شنيده شده
که زندانيان بدانند به کدامين منظور از سلول و

مبارزه خستگیناپذير بازنشستگان
تجمعات خيابانﯽ و راهپيمايﯽهای اعتراضﯽ
بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ ،در يک هفته اخير
نيز ادامه يافت .علﯽرغم فصل گرما و هوای
نامناسب بهويژه در شهرها و استانهای جنوبﯽ
کشور ،بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ روزهای ١٨
 ١٩،و  ٢٣مرداد نيز دريازده شهر ازجمله
اراک ،اروميه ،اصفهان ،اهواز ،بابل،تهران،
دزفول ،رشت،کرمانشاه ،شوشتر ،شوش،کرخه و
هفتتپه به خيابان آمدند و با شعارها و
خواستهايﯽ که بهمرور راديکالتر و جنبه
درصفحه ١٢

دانشگاهها در انحصار فرزندان ثروتمندان
اعﻼم نتايج کنکور سال  ١۴٠١شکاف عميق طبقاتﯽ را که جامعه ايران با آن روبهروست ،در مراکز
آموزشﯽ نيز بهوضوح نشان داد و آشکار ساخت که مهمترين دانشگاهها و رشتههای تحصيلﯽ نيز به
انحصار فرزندان سرمايهداران و ثروتمندان درآمده است.
سياست خصوصﯽسازی آموزش که از سالها پيش با ايجاد مدارس خصوصﯽ برای فرزندان
سرمايهداران و ثروتمندان از دوران رفسنجانﯽ آغازشده بود و در دوره حسن روحانﯽ و رئيسﯽ به اوج
خود رسيد ،اکنون به مرحله حذف فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصيﻼت عالﯽ انجاميده است.
نتايج کنکور امسال حاکﯽ است که  ٣درصد از دانشآموزان تحصيلکرده در مدارس خصوصﯽ يک
سهم  ٩۵درصدی از رتبههای برتر کنکور امسال را از آن خود کردند .با اعﻼم اسامﯽ  ۴٠نفر برتر

سرکوب و ترور نويسندگان:
از سعيد سلطانپور
تا سلمان رشدی
فتوای خمينی عليه
سلمان رشدی پس از
 ٣٣سال ،به اجرا درآمد!
درصفحه ٧

درصفحه ٣

درصفحه ۵

اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
در گراميداشت يادمان جان فشانان کشتار  ۶٧در تﻼقی دو تابستان

٨

اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
بهايی
شهروندان
در محکوميت سياست سرکوب و پاکسازی مذهبی عليه
۶
سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی و تامين آلترناتيو کارگری شورايی اولويت ماست
) تاکيدی مجدد بر بيانيه کنفرانس استکهلم
٩

زنده باد آزادی  -زنده باد سوسياليسم
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احيای برجام ،آری يا نه
سريع اين دو دولت گرديد .دولت آمريکا با مکثﯽ
کوتاه اعﻼم کرد با پيشنويس جوزپ بورل
موافق است و بعد از اين تنها پاسخ جمهوری
اسﻼمﯽ باقﯽ مانده بود.
سخنگوی سياست خارجﯽ اتحاديه اروپا پيتر
استانو در رابطه با نهايﯽ بودن اين پيشنويس
گفت" :ما يک متن نهايﯽ ارائه کردهايم و در اين
لحظه بايد تصميم گرفت ،آری يا نه .ما از همه
طرفين انتظار داريم که اين تصميم را خيلﯽ
سريع اتخاذ کنند".جوزپ بورل و ديگر نمايندگان
دولتهای اروپايﯽ نيز تاکيد کردند که اين
پيشنويس نهايﯽ است و فقط پاسخ آری يا نه بايد
به آن داده شود ،اما جمهوری اسﻼمﯽ بار ديگر
از بررسﯽ پيشنويس و اينکه هنوز اين متن از
نظر جمهوری اسﻼمﯽ نهايﯽ نيست ،خبر داد.
برای نمونه سايت نور نيوز وابسته به شورای
امنيت ملﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در اين رابطه
نوشت" :فرآيند بررسﯽ ايدههای طرح شده از
سوی هماهنگکننده اتحاديه اروپايﯽ در سطح
کارشناسﯽ آغاز شده و همچنان ادامه دارد...
هنوز هيچ جلسهای در سطح عالﯽ برای بررسﯽ
ايدههای هماهنگکننده اتحاديه اروپايﯽ در تهران
تشکيل نشده و بر اساس روال معمول پس از
اتمام فرآيند بررسﯽهای کارشناسﯽ ،نتايج اوليه
برای جمعبندی نهايﯽ به سطوح تصميمگيری
ذيربط ارائه خواهد شد".
اما در حالﯽ که جمهوری اسﻼمﯽ هنوز بهطور
رسمﯽ به نماينده اتحاديه اروپا پاسخ نداده است،
برخﯽ از رسانههای حکومتﯽ موضعگيری عليه
نماينده اتحاديه اروپا و پيشنويس ارائه شده از
سوی وی را آغاز کردند .شريعتمداری مدير
روزنامه کيهان و منصوب خامنهای در يادداشتﯽ
در اين روزنامه نوشت" :تاکنون مذاکرات وين به
هيچ نتيجهای که تضمينکننده منافع ملﯽ
کشورمان و مخصوصا ً تامينکننده انتفاع
اقتصادی ايران باشد ،نرسيده است و مذاکرات
درباره چهار محور اصلﯽ ،کماکان بﯽنتيجه مانده
است .پادمان ،لغو تحريمها ،تضمين آمريکا که
تعهدات خود را نقض نمﯽکند و اجرای مرحلهای
توافق که پيشنهاد  -بخوانيد حيله  -آمريکاست و
تيم هستهای ايران با شناخت هوشمندانهای که از
حريف دارد ،به شدت با آن مخالفت مﯽورزد".
از تمام سخنان مقامات و رسانههای حکومتﯽ
مشخص است که در شرايط فعلﯽ و در
ضرباﻻجل تعيين شده از سوی جوزپ بورل،
جمهوری اسﻼمﯽ قصد ندارد به پيشنويس ارائه
شده از سوی وی پاسخ مثبت دهد و بدون آنکه
پاسخ منفﯽ نيز بدهد ،همچنان اما و اگرهای خود
را تکرار کرده و تﻼش مﯽکند تا مانند دفعات قبل
مذاکرات را طوﻻنﯽ کند و به اصطﻼح کش
بدهد.
اما چرا جمهوری اسﻼمﯽ به اين پيشنويس تا
اينجا پاسخ مثبت نداده است؟!
واقعيت اين است که از زمان روی کار آمدن جو
بايدن ،تحريمها ديگر سفت و سخت اجرا نشدند و
جمهوری اسﻼمﯽ توانست تا حدودی نفتخام و
فرآوردههای نفتﯽ از جمله محصوﻻت پتروشيمﯽ
خود را به ميزانﯽ که برای آن در پيشبرد

سياستهایاش ﻻزم و ضروری است ،به فروش
برساند .جنگ روسيه و اوکراين هم به دليل
افزايش بهای نفت و هم به دليل نياز بيشتر بازار
به نفت ،منجر به شلتر شدن بيشتر تحريمها و
افزايش درآمدهای جمهوری اسﻼمﯽ شد .بنابراين
جمهوری اسﻼمﯽ مانند دوران باراک اوباما که
فروش نفت آن به صفر نزديک شده بود ،تحت
فشار تحريمها قرار ندارد .در دوران باراک
اوباما و با اجرای سفت و سخت تحريمها که
همراه با تحريمهای شورای امنيت عليه جمهوری
اسﻼمﯽ بود ،مﯽرفت تا ميزان فروش نفت
جمهوری اسﻼمﯽ به صفر برسد و همين عامل
مهمﯽ در کشاندن جمهوری اسﻼمﯽ به پای ميز
مذاکره و توافق برجام بود.
جمهوری اسﻼمﯽ در عينحال همواره از
تحريمهای نفتﯽ هم در سياست داخلﯽ و هم در
سياست خارجﯽ بهرهبرداری تبليغاتﯽ کرده است.
مثﻼ انداختن مسئوليت بسياری از معضﻼت
اقتصادی و کمبودها به گردن تحريمها ،مانند
واکسن کرونا که در ابتدا مساله تحريمها را بهانه
قرار مﯽدادند .اگرچه کارگران و زحمتکشان
ايران از اين مساله گذر کرده و به اين نتيجه
رسيدهاند که تا زمانﯽ که جمهوری اسﻼمﯽ بر
سرير قدرت است ،مشکﻼتشان حل و يا حتا
کاهش نخواهد يافت ،اما جمهوری اسﻼمﯽ در
تبليغات خود همواره از تحريمها و يا بهقول
مقامات حکومتﯽ از جمله خامنهای "تحريمهای
ظالمانه" به عنوان ابزاری برای بﯽاعتنايﯽ به
خواستهای کارگران و زحمتکشان بهره برده
است.
جمهوری اسﻼمﯽ در عين حال با تداوم شرايط
کنونﯽ در مذاکرات احيای برجام ،به توان
هستهای خود مﯽافزايد تا از آن به عنوان ابزاری
برای تحميل خواستهای خود از جمله پذيرش
مناطق تحت نفوذش در منطقه و نيز منافعاش در
آن مناطق به دولتهای امپرياليستﯽ آمريکا و
اروپا بهره ببرد .با توجه به تشديد تضاد در
اردوگاه قدرتهای امپرياليستﯽ و به طور خاص
بين دو بلوک امپرياليستﯽ آمريکا و اروپا از
سويﯽ و روسيه و چين از سوی ديگر ،حکومت
اسﻼمﯽ بر اين باور است که آمريکا و اروپا در
شرايطﯽ نيستند که فشار را بر او افزايش دهند و
به همين دليل جمهوری اسﻼمﯽ به اين نتيجه
رسيده است که در شرايط کنونﯽ مﯽتواند هم به
افزايش غنﯽسازی ادامه دهد و هم نفت را به
فروش رساند .جمهوری اسﻼمﯽ هر چند
ارزانتر از قيمت روز نفت خود را مﯽفروشد،
اما برای دولتﯽ که نفت را مجانﯽ برای حزب ﷲ
لبنان و ديگر متحدان منطقهایاش مﯽفرستد
طبيعﯽست که برای ارزان فروختن نفت نيز هيچ
مشکلﯽ نداشته باشد.
اما جدا از همهی اين موضوعات ،يک موضوع
مهم ديگر در سياست خارجﯽ جمهوری اسﻼمﯽ
است که مﯽتواند تاثير مهمﯽ در تشديد تضادهای
جمهوری اسﻼمﯽ با بلوک امپرياليستﯽ آمريکا و
اروپا بگذارد .با آغاز جنگ اوکراين و روسيه،
برخﻼف بسياری از
جمهوری اسﻼمﯽ
کشورهای جهان که موضعﯽ مستقل و بﯽطرف
اتخاذ کردند ،به صورت کامﻼ آشکاری از
روسيه دفاع کرد .از همان روز اول مقامات و
رسانههای حکومتﯽ به جای تهاجم نظامﯽ روسيه
به خاک اوکراين از "عمليات ويژه" روسيه نام
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بردند .کار به جايﯽ رسيد که خامنهای در ديدار با
پوتين عمﻼ از تهاجم نظامﯽ دولت روسيه به
اوکراين تمجيد کرد .برخﯽ از رسانههای
جمهوری اسﻼمﯽ حتا پا را فراتر گذاشته و از
حضور نظامﯽ جمهوری اسﻼمﯽ به نفع روسيه
دفاع کردند .در اختيار قراردادن پهپادهای
جمهوری اسﻼمﯽ يک نمونه از مشارکت عملﯽ و
نظامﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در اين جنگ به نفع
دولت روسيه است .روزنامه کيهان در يادداشتﯽ
به تاريخ  ۴مرداد در بهاصطﻼح تحليلﯽ از جنگ
دولتهای روسيه و اوکراين نوشت" :بعضﯽ در
اين تحوﻻت بزرگ بينالمللﯽ ،تهران را به
خويشتنداری و بﯽطرفﯽ فراخوانده و از واژه
نقش موازنهدهنده ميان شرق و غرب سخن
گفتهاند .اين يک پيشنهاد منفعﻼنه است ،اگر
وارداتﯽ نباشد .ايران در اين روند نبايد به نام
بﯽطرفﯽ ،چشم خود را به فرصتهای بزرگ
تحوﻻت ببندد و به خود ضرر بزند".
واقعيت اين است که جمهوری اسﻼمﯽ در ماههای
اخير بيش از گذشته خود را در آغوش امپرياليسم
روس انداخته است ،با اين تحليل که شرايط
جهانﯽ عوض شده و بنابراين نه تنها لزومﯽ به
عقبنشينﯽ در برابر بلوک امپرياليستﯽ آمريکا و
اروپا نيست ،بلکه مﯽتواند با افزايش توان
هستهای خود ،آنها را مجبور به تن دادن به
خواستهای خود کند .اما اين بازی مﯽتواند
برخﻼف پيشبينﯽهای جمهوری اسﻼمﯽ به
ضرر آن تمام شود ،چرا که در اين بازی عوامل
مهم ديگری نيز نقش بازی مﯽکنند از جمله
دولتهای منطقه ،مجموعه عواملﯽ که مﯽتواند
به بحرانﯽتر شدن بيشتر شرايط منجر گردد.
اما موضع اتحاديه اروپا در اين ميان چيست؟
اتحاديه اروپا همواره خواستار کاهش تنش با
جمهوری اسﻼمﯽ و احيای برجام بوده است و در
اين شکﯽ نيست .سياست مماشات دولتهای
اروپايﯽ با جمهوری اسﻼمﯽ در تمام اين سالها
وجود داشته است چرا که اين دولتها براين
گماناند که تنها در همکاری با جمهوری اسﻼمﯽ
مﯽتوانند ،روابط خود را با آن گسترش داده و
منافع اقتصادی خود را تامين کنند ،و از همه
مهمتر از خطر وقوع يک انقﻼب کارگری در
ايران نيز جلوگيری کنند .بنابراين دولتهای
اروپايﯽ برای تحکيم موقعيت طبقه حاکم در
ايران يعنﯽ بورژوازی از دادن امتياز به
جمهوری اسﻼمﯽ باکﯽ ندارند .جوزپ بورل در
همين پيشنويس نيز نسبت به آخرين مذاکرات در
قطر ،امتيازاتﯽ قابل توجه به جمهوری اسﻼمﯽ
داده است .جدا از آنکه در اين متن معافيتهايﯽ
برای معامﻼت اقتصادی با برخﯽ از شرکتهای
وابسته به سپاه در نظر گرفته شده ،در مورد
بستن پرونده جمهوری اسﻼمﯽ در آژانس نيز
وعدههايﯽ به جمهوری اسﻼمﯽ دادهاند.
بهنوشتهی روزنامه آمريکايﯽ "وال استريت
ژورنال" که روز  ۵شنبه  ٢٠مرداد انتشار يافت،
نمايندگان دولتهای انگليس ،فرانسه و آلمان در
هماهنگﯽ با نماينده دولت آمريکا و به منظور
آنچه "شکستن بنبست در مذاکرات احيای
برجام" عنوان شده ،به جمهوری اسﻼمﯽ پيشنهاد
دادهاند تا در صورت پاسخ سريع به آژانس
بينالمللﯽ انرژی اتمﯽ درباره کشف ذرات
اورانيوم در سايتهای اعﻼم نشده ،شورای حکام
درصفحه ۴
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کشتار تابستان  ۶٧پاشنه آشيل جمهوری اسﻼمی
بند به بيرون کشيده شده اند .هر آنچه بود ،بﯽ
خبری بود و در پس اين بﯽ خبری ،فتوای
مرگبار خمينﯽ برای کشتار زندانيان سياسﯽ .هر
آنچه بود چوبه های دار بود و "هيئت مرگﯽ" از
برگزيدگان خمينﯽ ،آراسته به نيرنگ و فريب که
در لوای "هيئت عفو و آزادی" زندانيان را به کام
مرگ مﯽ فرستادند.
در روزشمار تاريخ سرکوب و اعدام زندانيان،
اکنون به  ٣۴مين سالگرد يادمان آن عزيزان
جانفشان در آن تابستان تفتان رسيده ايم .تابستانﯽ
که نفس در سينه ها حبس و چوبه های دار در
سراسر زندان های جمهوری اسﻼمﯽ برپا شد.
تابستانﯽ خونين و خوفناک که بيشمار مادرانﯽ به
سوگ نشستند ،پدرانﯽ قامت شکستند ،همسرانﯽ
سيه پوش شدند ،خواهران و برادرانﯽ در خلوت
خود گريستند ،کودکانﯽ در انتظار پدر به
تصاوير نشسته بر ديوار خانه چشم دوختند و
کودکان ديگری در حسرت بﯽ بازگشت مادران
با ﻻﻻيﯽ شبانه های پدر به خواب رفتند.
در لحظه لحظه های آن روزهای مرگ،
روزهای آونگ شدن زندانيان بر سر دار ،رنجﯽ
که بر زندانيان رفت ،فاجعه ای که بر سر
خانواده ها آوار شد و بهتﯽ که بر جان جامعه
نشست ،از آن گونه زخم و بهت و آواری نبود که
با گذر زمان التيام يابد و يا آنچنان چيزی که در
داﻻن های پر پيچ و خم تاريخ به فراموشﯽ سپرده
شود.
از تابستان  ۶٧تا به امروز  ٣۴تابستان و از
اعدام های فاجعه بار سال های نخست دهه ،۶٠
چهار دهه گذشته است .در تمامﯽ اين سال های
سپری شده ،در پس رنجﯽ که بر زندانيان رفت،
در پس دردی که بر جان خانواده ها نشست  -درد
و رنجﯽ که بعضا يک روز آن در سال هم نمﯽ
گنجد  -اما نام و ياد و خاطره تابناک آن عزيزان
جان فشان در پﯽ استقامت و پايداری ماندگار
"خانواده" ها تکثير شد .در لحظه لحظه ی اين
سال های به غارت رفته ،مقاومت "خانواده
بزرگ خاوران" در زنده نگه داشتن نام و آرمان
خواهﯽ جانفشاندگان آن سال های آتش و خون،
همواره زينت بخش يادمان آن عزيزان از دست
رفته بوده است .مقاومتﯽ که جمهوری اسﻼمﯽ را
به ستوه آورد ،نيروهای امنيتﯽ رژيم را خسته
کرد و پايداری و اميد را در دل جنبش دادخواهﯽ
گستراند .مقاومتﯽ که به "لعنت آباد" خاوران،
شکوه و بزرگﯽ داد و گورستان دور افتاده
خاوران را به "گلزار خاوران" تبديل کرد.
مقاومتﯽ به ياد ماندنﯽ و ستودنﯽ که ياد و خاطره
ماندگار جانفشاندگان آن تابستان خونين را بر
تارک ايران و جهان نشاند .مقاومتﯽ بﯽ بديل که
نگذاشت غبار فراموشﯽ بر آن روزهای کشتار و
مرگ چيره شود ،اجازه نداد تا بذر ياس و
نااميدی بر فراز خاوران و ديگر خاوران های
بﯽ نام و نشان فشانده شود .مقاومتﯽ که در زير
سايه شﻼق و سرکوب و سرنيزه نيروهای امنيتﯽ
جمهوری اسﻼمﯽ دوام آورد و سال از پﯽ سال
استمرار يافت .مقاومتﯽ که پيام دادخواهﯽ اش از
ايران فراتر رفت ،مرزها را در نورديد و
ديرگاهﯽ است به گوش جهان و جهانيان رسيده
است .به گونه ای که اکنون فاجعه کشتار تابستان

 ۶٧و سال های پيش از آن به پاشنه آشيل
جمهوری اسﻼمﯽ تبديل شده اند.
برگزاری دادگاه مردمﯽ ايران تريبونال در لندن
و ﻻهه در سال  ١٣٩١يکﯽ از نتايج استمرار
مقاومت قهرمانانه خانواده ها و زندانيان جان بدر
برده از کشتار و مرگ بود که سهمﯽ بﯽ بديل در
رسوايﯽ جمهوری اسﻼمﯽ و آشکار کردن اين
پاشنه آشيل داشت .پاشنه آشيلﯽ که با دستگيری
حميد نوری و برگزاری دادگاه او در استکهلم
سوئد ،بيشتر و بيشتر نمايان شد و نشان داد که
هيئت حاکمه ايران در مقابل رسوايﯽ کشتارهای
دهه  ۶٠تا چه حد بﯽ دفاع و ضربه پذير است .و
اين همه ممکن نبود مگر به يمن مقاومت و
پايداری ساليان دراز مادران و همسران و
مجموعه "خانواده بزرگ خاوران" که طﯽ چهار
دهه قهرمانانه در مقابل سرکوب ايستادند و از
اعتبار و نام و آرمان های عزيزان شان دفاع
کردند.
اکنون با محکوميت حميد نوری به حبس ابد و با
نمايان شدن زوايای ديگری از کشتار تابستان
 ،۶٧رسولئﯽ و بﯽ آبرويﯽ جمهوری اسﻼمﯽ
آنچنان آشکار شده است که آمران و دست
اندرکاران قتل عام آن سال های آتش و خون  -که
تا دهههای متمادی سياست خفقان و سکوت و
کتمان پيشه کرده بودند -چند صباحﯽ است يکﯽ
پس از ديگری از سوراخ ها بيرون خزيده اند و
با لکنت زبان در پﯽ تطهير خمينﯽ جﻼد بر آمده
اند.
آدمکشان بﯽ رحمﯽ همانند موسوی تبريزی،
دادستان کل جمهوری اسﻼمﯽ در اعدام های سال
های نخست دهه  ۶٠و حسينعلﯽ نيری ،عضو
موثر "هيئت مرگ" منتخب خمينﯽ در کشتار
تابستان  ،۶٧از جمله کسانﯽ هستند که اين روزها
به صحنه آمده اند و با فريب و تزوير و دروغ
برای تطهير خمينﯽ ياوه سرايﯽ مﯽ کنند .اين
حضرات آدمکش ،پس از  ٣۴سال سکوت اکنون
بانگ بر مﯽ کشند ،اگرچه خمينﯽ فرمان اين
کشتار را صادر کرد اما خود ،نقشﯽ در قتل عام
زندانيان نداشت و مسببين اصلﯽ کشتار تابستان
 ،۶٧نه خمينﯽ جﻼد ،بلکه کسان ديگری بوده اند
که او را بدين مسير سوق دادند.
موسوی تبريزی ،دادستان کل انقﻼب در دوران
حيات ننگين خمينﯽ جﻼد ،از جمله کسانﯽ است
که اکنون زبان از کام برکشيده و با بيان گوشه
های جديدی از حقيقت ماجرا ،سعﯽ کرده تا نقش
تعيين کننده خمينﯽ در کشتار تابستان  ۶٧را کم
رنگ کند و حتا به گونه ای او را تطهير و از
ماجرا بدور نگه دارد.
موسوی تبريزی ،در تاريخ  ١٠مرداد  ١۴٠١در
پاسخ به پرسش های "ديدار نيوز" ،ابتدا از دادگاه
حميد نوری در سوئد و نقش ری شهری – وزير
اطﻼعات وقت جمهوری اسﻼمﯽ – در قتل عام
زندانيان سياسﯽ سخن به ميان آورده و گفته
است ،از جزييات آن اتفاقات و اينکه از طرف
ری شهری چه نامه ای به خمينﯽ نوشته شد
چيزی نمﯽ داند و آقايان محسنﯽ اژه ای و ابراهيم
رئيسﯽ که هر دو در آن زمان قاضﯽ بودند ،از
جزييات آگاه هستند .موسوی تبريزی ،پس از
بيان اين مقدمات ،در مورد نحوه کشتار تابستان

 ۶٧با اراجيفﯽ از اين نمونه سخن گفته است:
"من با حاج احمدآقا خيلﯽ رفيق بودم ،همسايه
بوديم و من از آن طريق فهميدم که آقای ری
شهری که آن زمان وزير اطﻼعات بودند به امام
نامه نوشتند که "اجازه دهيد ما دوباره اين ها را
که در زندان هستند و توبه نکردند محاکمه کنيم"،
امام هم اجازه داد .چون آن ها ]زندانيان[ بنا
داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند".
)تاکيدها از ما است(
موسوی تبريزی ،در ادامه و در پاسخ به اين
پرسش که "اگر بخشﯽ از آن اتفاقات را منفﯽ مﯽ
دانيد ،امام را چقدر در اين ماجرا دخيل مﯽ
دانيد؟" ،به صراحت پاسخ مﯽ دهد" :هيچ؛ امام
يک شخصيت بزرگواری بود...که فرموده بودند
اگر بازهم اعﻼم کنند علنﯽ توبه کرديم اشکالﯽ
ندارد ،اگر نه ،همان حکم سابق ]اعدام[ اجرا
شود".
بيان اينگونه اراجيف از زبان دادستان کل سابق
جمهوری اسﻼمﯽ که حکم خمينﯽ شامل زندانيانﯽ
بوده است که پيش از آن احکام اعدام گرفته بودند
اما حکم شان اجرا نشده بود ،اگرچه به ظاهر با
زبانﯽ صريح بيان مﯽ شود ،اما به واقع چيزی
جز لکنت زبان اينگونه آدمکشان شناخته شده
نيست ،که سعﯽ دارند با دروغ و تحريف تاريخ،
وقايع کشتار تابستان  ۶٧را به گونه ای ديگر
جلوه دهند .آنان ،که اکنون اينگونه با سراسيمگﯽ
پا به ميدان گذاشته اند تا خمينﯽ را تطهير کنند؛
تمام سعﯽ شان بر اين است تا پاشنه آشيل
جمهوری اسﻼمﯽ را پنهان و ضربه پذيری رژيم
و به طور اخص خصلت آدمکشﯽ خمينﯽ جﻼد را
که عامل اصلﯽ اجرای آن فاجعه هولناک بود ،از
نظرها دور و بﯽ آبرويﯽ خمينﯽ و نظام جمهوری
اسﻼمﯽ را کاهش دهند.
موسوی تبريزی در شرايطﯽ زبان به تطهير
خمينﯽ گشوده است و توپ را به زمين ری
شهری و محسنﯽ اژه ای و ابراهيم رئيسﯽ انداخته
است ،که به شهادت تمامﯽ شاهدان و شاکيان
دادگاه حميد نوری و تمامﯽ شواهد و مستنداتﯽ که
طﯽ دهه های گذشته توسط خانواده ها و زندانيان
جان بدر برده از کشتار تابستان  ۶٧مکتوب و
مستند شده اند ،همه جان فشاندگان آن فاجعه
خونين ،پيشتر در بيدادگاه های جمهوری اسﻼمﯽ
درصفحه ۴
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کشتار تابستان ۶٧
پاشنه آشيل
جمهوری اسﻼمی
محاکمه شده بودند و با گرفتن حبس های قطعﯽ
دوران محکوميت شان را مﯽ گذراندند .بسياری
از زندانيان حتا دوران حبس شان تمام شده بود،
اما همچنان در زندان بودند .بسياران ديگری هم
در شرف اتمام حکم بودند و روزها و ماه های
پايانﯽ حبس را مﯽ کذراندند .بيان اراجيفﯽ از اين
دست که هزاران زندانﯽ اعدام شده در تابستان
 ،۶٧جملگﯽ زندانيانﯽ بوده اند که پيش تر حکم
اعدام گرفته بودند اما اجرای حکم آنان به تعويق
افتاده بود ،دروغﯽ بزرگ برای تحريف تاريخ و
کتمان کردن نقش بﯽ بديل خمينﯽ و کل هيئت
حاکمه ايران در کشتار فجيع هزاران زندانﯽ
سياسﯽ بﯽ گناه در تابستان  ۶٧است.
نمونه ديگری از اين دست ،مصاحبه حسينعلﯽ
نيری ،حاکم شرع وقت و عضو موثر "هيئت
مرگ" در کشتار تابستان  ۶٧است که ماه گذشته
در اين مورد ياوه سرايﯽ کرده است .نيری که
اکنون رئيس دادگاه انتظامﯽ قضات در قوه
قضائيه جمهوری اسﻼمﯽ است ،در تاريخ ١٨
تير  ١۴٠١در گفت و گويﯽ با مرکز اسناد انقﻼب
اسﻼمﯽ با تاکيد بر "بحرانﯽ بودن وضع مملکت"
در آن دوران گفته است :اگر "قاطعيت" خمينﯽ
نبود" ،امنيت" نداشتيم و "شايد اصﻼ نظام نمﯽ
ماند" .حسينعلﯽ نيری در خصوص به اصطﻼح
"محاکمه مجدد" زندانيان سياسﯽ در تابستان ۶٧
و اعدام بيش از  ۵هزار زندانﯽ که در آن هنگام
دوران حبس خود را مﯽ گذراندند گفته است ،آنان
"در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را
داشتند" و "تشکيﻼت جديدی هم درون زندان به
وجود آورده بودند" و "از راه هايﯽ که مﯽ
دانستند ،از بيرون اطﻼعات کسب مﯽ کردند .جو
زندان دست شان بود و لذا توطئه های جديدی در
کار بود .اينطور نبود که آن ها فقط بخواهند ايام
حبس شان را بگذرانند" .او در مورد توطئه های
جديد مورد نظرش نيز چنين گفته است" :عناد
خودشان را مﯽ خواستند ادامه بدهند .اين ها مﯽ
گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنيم .سيم تلفن
را قطع کنيم .ﻻمپ را بشکنيم" .بيان اينگونه
خزعبﻼت توسط حسينعلﯽ نيری و اينکه هزاران
زندانﯽ سياسﯽ به خاطر شکستن "چند ﻻمپ و
پاره کردن چند سيم تلفن" در کمتر از دو ماه
کشتار شدند ،عمق جنايت و خالﯽ بودن دستان
رژيم در پاسخگويﯽ به چرايﯽ قتل عام زندانيان
است.
پيش از اين نيز ابراهيم رئيسﯽ ،مصطفﯽ
پورﷴی دو عضو ديگر "هيئت مرگ" و روح
ﷲ حسينيان ،وزير اطﻼعات دوران رياست
جمهوری رفسنجانﯽ نيز با تکرار اراجيفﯽ از اين
دست سعﯽ کرده بودند تا گريبان خود و جمهوری
اسﻼمﯽ را از تبعات فاجعه قتل عام زندانيان
سياسﯽ رها سازند .اما با انجام هر مصاحبه
توسط دست اندرکاران کشتار تابستان  ،۶٧ياوه
گويﯽ آنان آشکارتر و خالﯽ بودن دستشان در
توجيه قتل عام زندانيان سياسﯽ برای مردم ايران
و جهان بيشتر رو شد.
در تمامﯽ اين سال های سپری شده ،جمهوری

از صفحه ٢

احيای برجام ،آری يا نه

به بحثهای مربوط به اين موضوع خاتمه دهد.
آنها از جمهوری اسﻼمﯽ خواستهاند تا
نگرانﯽهای آژانس را درک کرده و به سواﻻت
آن پاسخ شفاف بدهد .بهنوشتهی اين روزنامه که
مدعﯽست به متن پيشنهادی جوزپ بورل دست
يافته است ،از جمهوری اسﻼمﯽ خواسته شده تا
روز دوشنبه  ٢۴مرداد به اين پيشنويس جواب
آری يا نه بدهد .اين روزنامه پيشنهاد سه دولت
اروپايﯽ را يک امتياز "چشمگير" به جمهوری
اسﻼمﯽ دانسته است.
واقعيت اما اين است که اين "امتيازچشمگير" چيز
جديدی نيست .بسته شدن پرونده فعاليتهای
گذشته هستهای جمهوری اسﻼمﯽ در آژانس
بينالمللﯽ انرژی اتمﯽ ،يکﯽ از مواردی بود که
در قرارداد برجام بر سر آن توافق شده بود .در
واقع باز شدن مجدد اين پرونده )به دليل پيدا شدن
مواد راديواکتيو در سه مرکز اعﻼم نشده( ،يکﯽ
از اهرمهای فشار دولتهای اروپايﯽ و آمريکا بر
جمهوری اسﻼمﯽ بود .در جريان مذاکرات کابينه
روحانﯽ برای احيای برجام ،درست پيش از پايان
کار کابينهی وی ،نه فقط بر سر مساله پادمان
بلکه بر سر خارج شدن سپاه از ليست گروههای
تروريستﯽ نيز توافق شده بود .علﯽ جنتﯽ از
وزرای کابينه روحانﯽ ارديبهشتماه سالجاری
در توئيتر در اين رابطه نوشته بود" :گفته
مﯽشود يکﯽ ازموانع توافق برای احيای برجام
مخالفت امريکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست
تروريسم وزارت خارجه آمريکا است ،در
حالﯽکه در دولت دوازدهم خارج ساختن مقام
رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحريم و
حذف سپاه از فهرست تروريسم به عنوان پيش
شرط هرگونه مذاکره مورد توافق امريکا
قرارگرفته بود".
در واقع بهرغم تمام تحوﻻت جهانﯽ از زمان
روی کار آمدن بايدن تا به امروز که موقعيت
مناسبﯽ را در مذاکرات احيای برجام برای
جمهوری اسﻼمﯽ فراهم آورد ،جمهوری اسﻼمﯽ
نتوانسته و يا نخواسته است توافق احيای برجام
را امضا کند .اگرچه در صورت اجرايﯽ شدن
برجام کارگران و زحمتکشان ايران سهمﯽ از

دﻻرهای نفتﯽ نخواهند داشت ،همانطور که در
کابينه روحانﯽ و با اجرايﯽ شدن برجام سهمﯽ از
فروش نفت نصيب کارگران و زحمتکشان نشد،
اما واقعيت اين است که جمهوری اسﻼمﯽ بار
تحريمهای اقتصادی را مانند بار بحران اقتصادی
رکود – تورمﯽ بر دوش کارگران و زحمتکشان
مﯽاندازد و طبيعﯽست که در صورت رفع
تحريمها ،با توجه به وضعيت انفجاری جامعه،
انتظار کارگران و زحمتکشان اين خواهد بود که
اينبار سهم خود را از درآمدهای نفتﯽ از گلوی
سرمايهداران و مقامات فاسد و دزد دولتﯽ بيرون
آورند.
در پايان بايد بر اين نکته تاکيد کرد که مختومه
شدن پرونده جمهوری اسﻼمﯽ در آژانس برای
جمهوری اسﻼمﯽ اهميت زيادی دارد .يک اهميت
آن اين است که در صورت بسته نشدن اين
پرونده ،تﻼش جمهوری اسﻼمﯽ برای دست يافتن
به سﻼح اتمﯽ کامﻼ آشکار مﯽگردد و با توجه به
"فتوای خامنهای" در رابطه با ممنوعيت توليد و
استفاده از سﻼح اتمﯽ ،از نظر سياسﯽ اين مساله
برای جمهوری اسﻼمﯽ و خامنهای گران تمام
مﯽشود .از سوی ديگر باز بودن اين پرونده
مﯽتواند منجر به ارجاع پروندهی "ايران" به
شورای امنيت شده و يا اساسا دولتهای اروپايﯽ
مکانيسم ماشه را فعال کنند که در اين صورت
تحريمهای شورای امنيت بار ديگر برمﯽگردند،
بويژه آنکه پس از تصويب قطعنامه در رابطه با
"ايران" در جلسه قبلﯽ شورای حکام و عدم
همکاری جمهوری اسﻼمﯽ با آژانس پس از
صدور قطعنامه و حتا گسترش فعاليتهای
هستهای خود ،در اجﻼس ماه سپتامبر اين امکان
وجود دارد که موضوع فعاليتهای هستهای
جمهوری اسﻼمﯽ به شورای امنيت سازمان ملل
ارجاع داده شود .اين چيزیست که البته
جمهوری اسﻼمﯽ نمﯽخواهد و برای همين در
ظاهر از برجام خارج نمﯽشود و تاکتيک
طوﻻنﯽ کردن مذاکرات را پيش گرفته است و
البته استفاده از مکانيسم ماشه نهايت اقدامﯽست
که دولتهای اروپايﯽ مﯽتوانند و يا حاضر به
انجام آن هستند.

اسﻼمﯽ بر اين باور بود که با در پيش گرفتن
سياست سکوت و کشيدن يک خط قرمز پُر رنگ
به دور اين جنايت هولناک خواهد توانست گريبان
خود را از پاسخگويﯽ رها سازد .پيشبرد اين
سياست رژيم اگرچه تا دو دهه موثر واقع شد ،اما
در پﯽ مبارزات مداوم و خستگﯽ ناپذير مادران
خاوران ،همسران داغدار ،خانواده های زندانيان
جانفشان ،سازمان های سياسﯽ ،زندانيان از بند
رسته و ديگر کنشگران اجتماعﯽ ،ابعاد اين
جنايت فجيع به مرور برای توده های ميليونﯽ
مردم ايران آشکارتر شد .به يمن مقاومت
قهرمانانه مادران خاوران ،فرمان خمينﯽ که
روزگاری برای هيئت حاکمه ايران در حکم
نسخه "نجات بخش" نظام بود ،اکنون به صورت
يک داغ لعنت بر پيشانﯽ خمينﯽ حک شده و به
کابوس و پاشنه آشيلﯽ برای کل هيئت حاکمه
ايران تبديل شده است .اين همه ممکن نبود مگر

در پرتو استقامت و پايداری ماندگار "خانواده
بزرگ خاوران" .اين همه شدنﯽ نبود مگر در پﯽ
پايداری سترگ مادران و پدران و خواهران و
برادران و همسران جانفشاندگان دهه  ۶٠که در
مسير زنده نگه داشتن نام و ياد عزيزان شان سال
ها رنج کشيدند ،سرکوب شدند ،بﯽ حرمتﯽ
شنيدند ،اما از پای نيفتادند .آنانﯽ که در فقدان
عزيزان دربندشان ايستادگﯽ کردند و ذره ذره آب
شدند ،اما شکست و تسليم را نپذيرفتند .خانواده
هايﯽ که با پرچم جان به دادخواهﯽ عزيزانشان
برخاستند و در اين کارزار مبارزاتﯽ آنچنان
حماسه آفريدند که اکنون نام "گلزار خاوران" بر
تارک ايران و جهان نشسته است و بدين سان
کشتار تابستان خونين  ۶٧به پاشنه آشيلﯽ سخت
ضربه پذير برای جمهوری اسﻼمﯽ تبديل شده
است.

 ٢۴مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨٣
از صفحه ١

دانشگاهها در انحصار فرزندان ثروتمندان

کنکور  ١۴٠١مشخص شد که  ٩نفر آنها از
 ٢٩نفر از مدارس
مدارس غيرانتفاعﯽ،
استعدادهای درخشان موسوم به سمپاد و يک نفر هم
از مدرسه نمونه دولتﯽ بودهاند! تنها يک دانشآموز
از مدارس دولتﯽ عادی در گروه هنر در ميان اين
 ۴٠نفر است که البته آنهم از هنرستان وابسته به
وزارت ارشاد است که به گزارش خبرگزاری
دولتﯽ تسنيم " بسيار متفاوت با هنرستانهای دولتﯽ
عادی بوده و از طريق آزمون ورودی اقدام به
جذب دانشآموزان مستعد مﯽکند و شهريهای نيز از
پذيرفتهشدگان دريافت مﯽشود!" يعنﯽ اين هم از
نوع همان مدارس پولﯽ شبه خصوصﯽ است .در
اين ميان سهم مدارس دولتﯽ که  ٨۵درصد
دانشآموزان کشور در آنها مشغول به تحصيلاند،
حتﯽ يک نفر نيز نبوده است.
ادامه سياست اقتصادی نئوليبرال خصوصﯽسازی
آموزش ،تا جايﯽ پيش رفته است که در نظام
آموزشﯽ کنونﯽ عﻼوه بر مدارس خصوصﯽ
موسوم به غيرانتفاعﯽ که شامل  ١٢درصد
دانشآموزان کشور است ،مدارس متعدد بهظاهر
دولتﯽ هم وجود دارد که همانند مدارس خصوصﯽ
شهريههای هنگفت دريافت مﯽکنند ،امکانات خوبﯽ
هم در اختيار دانشآموزان قرار مﯽدهند و ضوابط
خاص خود را دارند ،نظير همين مدارس سمپاد،
نمونه دولتﯽ ،هيئت امنائﯽ ،شاهد و غيره .گسترش
مدارس خصوصﯽ و شبه خصوصﯽهای ظاهرا ً
دولتﯽ اما پولﯽ ،مهمترين رشتههای شاخصترين
دانشگاههای کشور را کامﻼً به انحصار فرزندان
ثروتمندان درآورده است.
نيک نژاد يک عضو انجمن صنفﯽ معلمان اخيرا ً در
گفتوگو با »آرمان امروز« گفت :هماينک ٢٣-
 ٢٢مدرسه غيردولتي شبکهاي وجود دارد که
هرکدام تﻼش ميکنند تا با برند سازی ،از مردم پول
بگيرند  .آﻻن مدارس دولتي هم انواع مختلفي دارد.
از مدارس هيئتمديرهای تا مدارس ماندگار و...
همين آﻻن ما در برخي از مدارس دولتي شمال
شهر مدارسي راداريم که ماهيانه  ٣٠ميليون تومان
شهريه ميگيرند!
حال ببينيم در عمل اين گسترش مدارس خصوصﯽ
و پولﯽ چه عواقب وخيمﯽ برای کارگران و
زحمتکشان و فرزندان آنها به بار آورده است.
گزارشﯽ که در نيمه اول مرداد  ،مديرکل دفتر
تدوين و راهبری اسناد و سياستهای آموزش و
پژوهش ستاد علم و فناوری دبيرخانه شورای عالﯽ
انقﻼب فرهنگﯽ در مورد نتايج قبولﯽهای کنکور
 ١۴٠١ارائه داد ،بهوضوح اين واقعيت را نشان
مﯽدهد .وی ازجمله گفت٨١ " :درصد رتبههای
زير سه هزار ،دهک هشت تا  ١٠هستند .حدودا ً
١٩درصد رتبههای زير سه هزار هم برای هفت
دهک بعدی است و جالب اينکه ۴٨درصد از
رتبههای زير سه هزار ،فقط دهک  ١٠هستند.
در گروه فنﯽ و مهندسﯽ دانشگاه صنعتﯽ شريف ١
 ۵۵ /درصد فقط از يک دهک يعنﯽ دهک دهم
هستند .بعد ،آنطرف ،دهک يکم صفر درصد،
دهک دوم سه نفر! اين فاصله خيلﯽ زياد است .در
رشتههای پزشکﯽ ،داروسازی و دندانپزشکﯽ حدود
۵۶درصد تنها دهک دهم قبول شدند.
به عبارت دقيقتر از مجموع سه هزار و ٢١١نفر
که در اين رشتهها قبول شدند ،هزار و  ٨٠۶نفر

تنها دهک دهم بودهاند ،درحالﯽکه از دهک اول تنها
سه نفر و اين ميزان در دهک دوم به ١١نفر
مﯽرسد.
در رشته کامپيوتر نيز از ميان ۶۶٢نفری که
توانستند در اين رشته رتبه زير ٣هزار نفر را به
دست بياورند۴١١ ،نفرشان دهک دهم بودهاند و از
دهک اول و دوم حتﯽ يک نفر قبول نشده و تنها
٧نفر از دهک سوم توانستهاند در اين رشته قبول
شوند.
شايد عنوان شود که در رشتههايﯽ مانند پزشکﯽ يا
کامپيوتر رقابت بسيار سنگين است ،اما در علوم
انسانﯽ هم همين مسئله را شاهد هستيم .بهطوریکه
از ميان ٢٨١داوطلب زير سه هزار که رشته
روانشناسﯽ را انتخاب کردهاند١٣۵ ،نفرشان در
دهک دهم قرار مﯽگيرند و از دهک اول هيچ
داوطلبﯽ نداشتيم .از دهک دوم سه نفر و از دهک
سوم نيز پنج نفر را داشتيم".
اين اتفاق در کشوری رخداده که نمونه بﯽهمتايﯽ از
تبعيض در تمام عرصهها در سراسر جهان است.
جامعهای که گروه کوچکﯽ انگل سرمايهدار،
مقامات دولتﯽ و وابستگان آنها تمام ثروت کشور
را در انحصار خود گرفته ،همهساله تريليونها
تومان از طريق سود ،دزدی و غارت ثروتهای
کشور به جيب مﯽزنند ،بر سرمايه و ثروت خود
مﯽافزايند ،درحالﯽکه متجاوز از  ٨٠درصد جامعه
زيرخط فقر زندگﯽ مﯽکنند.
در چنين جامعهای ،تبعيض در عرصه آموزش نيز
بايد چنان شکل آشکار و رسوايﯽ به خود بگيرد که
حتﯽ در کشوری از نمونه آمريکا که در نابرابری و
تبعيض طبقاتﯽ شهره است ،نمﯽتوان نظير آن را
يافت.
در ايران امروز فرزندان ثروتمندان که از تمام
امکانات رفاهﯽ برخوردارند ،در تحصيل نيز از
همان آغاز در مدارسﯽ جداگانه آموزش مﯽبينند که
با شهريههای بسيار کﻼن بهترين امکانات تحصيلﯽ
را فراهم مﯽکنند تا فرزندان ثروتمندان بتوانند
بهسادگﯽ امکان دسترسﯽ به ادامه تحصيﻼت عالﯽ
در رشتههای موردعﻼقه خود را داشته باشند و در
آينده تمام مناصب را در همه سطوح جامعه در
اختيار خود بگيرند .اما فرزندان کارگران و
زحمتکشان که  ٨۵درصد دانش آموزان را تشکيل
مﯽدهند ،بايد در مدارس بهاصطﻼح دولتﯽ تحصيل
کنند که هيچ چشماندازی برای ارتقاء موقعيت و
جايگاه آنها وجود ندارد و درنهايت راه ديگری
برای آنها باقﯽ نمﯽماند که حتﯽ از همان آغاز و
ميانه تحصيل ،مدرسه را رها کنند و به کارگری
رویآورند.
اين مدارس ،از بودجه ساﻻنه چنان ناچيزی
برخوردارند که ادامه فعاليت روزانه آنها نيز با
گرفتن پول تحت عناوين مختلف از خانوادههای فقير
دانشآموزان و يا بهاصطﻼح خيرين تأمين مﯽشود.
بودجه آموزشوپرورش که سالبهسال درنتيجه
تورم افسارگسيخته کاهشيافته ،چنان نازل است که
 ٩٨درصد آن صرف حقوق ناچيز معلمان مﯽشود.
اين مدارس در موارد بسيار حتﯽ ساختمان مناسبﯽ
با امکانات ﻻزم برای برپائﯽ کﻼس را ندارند ،تا چه
رسد به امکانات ضروری آموزشﯽ برای تحصيل
دانشآموزان .حتﯽ برای تعمير مدرسه از
دانشآموزان پول مﯽگيرند .به بيانﯽ دقيقتر آنچه
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مدارس دولتﯽ ناميده مﯽشود ،در حقيقت با پولﯽ که
از خانوادهها مﯽگيرند ،امور روزمره خود را
مﯽگذرانند.
يکﯽ ديگر از معضﻼت اين مدارس ،کمبود کﻼس
درس است .در همين مدارس گاه تعداد دانشآموزان
کﻼس ،دو برابر حد مجاز است .عﻼوه بر کمبود
مدرسه ،کمبود معلم يک معضل جدی ديگر است.
تازه همين تعداد معلمان هم که زير فشار کار
کﻼسهای پرجمعيت دانشآموزان قرار دارند،
حقوق ناچيزی مﯽگيرند که جوابگوی تأمين معيشت
روزمره آنها هم نيست .بنابراين بايد در جستجوی
کار و منبع ديگری برای تأمين هزينههای روزمره
خود باشند .اين عامل نيز تأثير جدی بر کيفت
آموزش دانشآموزان مدارس دولتﯽ مﯽگذارد.
بنابراين پوشيده نيست که سطح پائين آموزش در
مدارس دولتﯽ نتيجه سياست رژيم حاکم بر ايران
است و نمﯽتواند با سطح باﻻی آموزش در مدارس
خصوصﯽ و پولﯽ برابری کند و راه را بر ادامه
تحصيل دانشآموزان مدارس دولتﯽ در دانشگاهها و
رشتههای موردعﻼقه آنها مﯽبندد.
در جهت رفع ﻻاقل بخشﯽ از معضﻼتﯽ که مدارس
دولتﯽ با آنها مواجهاند ،معلمان سراسر کشور
سالهاست که برای تعطيلﯽ خصوصﯽ سازی
آموزش ،برقراری آموزش رايگان واقعﯽ ،افزايش
حقوق معلمان ،افزايش بودجه آموزشوپرورش
بهنحویکه بتواند تأمينکننده امکانات ضروری
آموزشﯽ باشد و نيز دخالت معلمان در تدوين
سياست آموزشﯽ ،مبارزه کردهاند .رژيم ارتجاعﯽ
پاسدار نظم طبقاتﯽ و مذهبﯽ حاکم بر ايران ،اما
نهتنها هيچ پاسخﯽ به اين مطالبات معلمان نداده و
درنتيجه روزبهروز وضعيت وخيمتر شده ،بلکه
وحشيانه به سرکوب معلمان متوسل شده است.
اعتراضات و تجمعات معلمان ،مکرر مورد يورش
و سرکوب وحشيانه گارد ضد شورش رژيم
قرارگرفته و تعدادی نيز بازداشت و به حبس
محکومشدهاند .هيچ کشوری در جهان را نمﯽتوان
يافت که نمونه اين سرکوبهای وحشيانه جمهوری
اسﻼمﯽ عليه معلمان را داشته باشد ،معلمان را
بازداشت کند ،مدتها در زندان نگه دارد و حتﯽ
آنها را به حبسهای طوﻻنﯽمدت محکوم کند .تنها
در طول چندين ماهﯽ که از سال جاری مﯽگذرد،
صدها تن از معلمان در ايران زندانﯽشدهاند و
هماکنون چندين ماه است که تعدادی از اعضای
شورای هماهنگﯽ کانونهای صنفﯽ معلمان در
زندان به سر مﯽبرند.
سير قهقرائﯽ که نظام آموزشﯽ کشور با آن مواجه
است و روزبهروز وخيمتر شده است ،از ماهيت
بهغايت ارتجاعﯽ جمهوری اسﻼمﯽ و نظم
ستمگرانه طبقاتﯽ حاکم بر ايران ناشﯽ مﯽگردد.
نظام آموزشﯽ در ايران در مقام مقايسه با تمام
کشورهای جهان حتﯽ کشورهای همسايه ايران البته
بهاستثنای افغانستان تحت سلطه طالبان ،از جهات
مختلف عقبماندهتر است .مسئله صرفا ً اين نيست
که نظام آموزشﯽ کشور طبقاتﯽ است .نظام آموزشﯽ
در تمام کشورهای سرمايهداری طبقاتﯽ است و در
خدمت نظم طبقاتﯽ حاکم قرار دارد.
در تمام جهان چه در سطح آموزش ابتدائﯽ و
متوسطه يا تحصيﻼت عالﯽ ،نظام آموزشﯽ وظيفه
دارد که نيازهای اين جامعه بورژوائﯽ ،ازجمله
هژمنﯽ ايدئولوژی و سياست طبقه حاکم را تأمين
کند .ازاينجهت سيستم آموزشﯽ پاسدار نظم موجود
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دانشگاهها در انحصار
فرزندان ثروتمندان
است .اين نظام آموزشﯽ نياز دارد که منطبق با
سطح پيشرفت تکنيک و نيازهای توليدی ،فنﯽ،
اقتصادی و سياسﯽ کادرهای اين نظام را تربيت کند.
نخست کارگر موردنياز را آموزش دهد .تکنيسينها،
متخصصين سطوح مختلف و دانشمندان مورد نياز
نظام را تأمين کند .بنابراين در مرحله کنونﯽ توسعه
سرمايهداری ،اصل براين است که همه بايد حداقل
از درجه معينﯽ سواد و شناخت علمﯽ برخوردار
باشند .ازاينرو آموزش و تحصيل در مدارس
رايگان است و عموما ً اجباری .امکانات آموزشﯽ
ﻻزم در اختيار اين سيستم آموزشﯽ قرار مﯽگيرد تا
بتواند به وظيفه خود عمل کند و معلمان از شرايط
رفاهﯽ و معيشتﯽ و کاری بالنسبه خوبﯽ
برخوردارند .در ايران اما وضع اساسا ً متفاوت
است .نظام آموزشﯽ به تمام معنﯽ ويران ،عقبمانده
و ارتجاعﯽ است .در هيچ کشوری از جهان نظام
آموزشﯽ چنين شکل رسوايﯽ به خود نگرفته است.
ازاينجهت نظام آموزشﯽ حاکم بر ايران اصﻼ ً قابل
قياس با ديگر کشورهای سرمايهداری بهويژه
کشورهای پيشرفته سرمايهداری جهان نيست.
با اين اوضاع و تجارب چهار دهه گذشته ،روشن
است که با ادامه حيات جمهوری اسﻼمﯽ و نظم
حاکم بر ايران ،هيچ بهبودی در اوضاع نابسامان و
پر از تبعيض نظام آموزشﯽ کشور رخ نخواهد داد.
در اين عرصه نيز همانند بسياری از عرصههای
ديگر ،پيششرط هرگونه بهبود نظام آموزشﯽ
کشور ،سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ بهعنوان پاسدار
تمام نظم ارتجاعﯽ سرشار از نابرابری و تبعيض،
عقبماندگﯽ و ارتجاع است .نظام آموزشﯽ حاکم بر
ايران بايد از اساس دگرگون شود.
در يک نظام آموزشﯽ پيشرفته و مترقﯽ نه نيازی به
نمره و امتحانات برای کودکان است و نه کنکور
برای ادامه تحصيل در دانشگاهها .همه دانش
آموزان سالم جامعه ،بالقوه دارای استعدادهای
درخشاناند .فقط بايد زمينه بروز آن فراهمشده باشد
و دانشآموز بتواند بهحسب عﻼيق خود استعداد
درخشان خود را در حيطه موردعﻼقهاش نشان دهد.
بنابراين مقدم بر هر چيز بايد بساط خصوصﯽسازی
نظام آموزشﯽ برچيده شود .آموزش رايگان و
اجباری تا پايان دور متوسطه معمول گردد.
پيشرفتهترين امکانات در اختيار نظام آموزشﯽ
کشور قرار گيرد .از همان آغاز شيوه آموزشﯽ
تلفيق کار نظری و عملﯽ معمول گردد .روش
رقابت ،امتحان دادن و نمره گرفتن برچيده شود تا
همه محصلين تا پايان دوره متوسط حيطه
موردعﻼقه خود را مشخص کرده باشند .محصلﯽ
که مايل به ادامه تحصيل نيست ،در رشته
موردعﻼقهاش مشغول به کار شود .محصلينﯽ که
مﯽخواهند در رشتههای مختلف ادبيات ،هنر،
مهندسﯽ ،رشتههای علوم اجتماعﯽ ،پزشکﯽ و غيره
ادامه تحصيل دهند ،آزادانه و آگاهانه رشته
موردنظر خود را ادامه دهند  .بنابراين بايد مانع
کنکور برچيده شود و دانشآموزانﯽ که خواهان
ادامه تحصيل هستند ،بدون هرگونه محدوديت،
امتياز و تبعيض بتوانند رايگان ادامه تحصيل دهند.
باﻻخره ،معلمان ،دانشآموزان ،دانشجويان و اساتيد
دانشگاهها ،مستقيما ً از طريق شوراها در تدوين
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اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
در محکوميت سياست سرکوب و
پاکسازی مذهبی عليه
شهروندان بهايی
جنايت در جمهوری اسﻼمﯽ پايانﯽ ندارد .درچند روزگذشته موج جديدی ازبازداشتها و اذيت و آزارشهروندان
بهايﯽ و نفرت پراکنﯽ عليه آنان توسط دولت جنايتکار اسﻼمﯽ آغاز شده است .متعاقب اين رفتار غير انسانﯽ و
ضد بشری ،اوباشان اسﻼمﯽ با لشکرکشﯽ به روستای "روشنکو" در مازندران منازل بهائيان را تخريب و
مردم را آواره و زمين هايشان را مصادره کرده اند .عملﯽ غير انسانﯽ و جنايتکارانه مشابه آنچه که در سال
 ٩٩با تخريب و مصادره منازل و امﻼک  ۵۴خانوار از بهائيان در روستای "ايول" از توابع شهرستان ساری
انجام دادند.
اولين بار نيست که دولت جمهوری اسﻼمﯽ عليه شهروندان بهايﯽ دست به جنايت و پاکسازی مذهبﯽ مﯽ زند.
اين دو حمله ددمنشانه ،مشابه ده ها واقعه از اين قبيل از آغاز حکومت جمهوری اسﻼمﯽ در ايران است .نفرت
پراکنﯽ و سرکوب سازمانيافته شهروندان بهايﯽ به بهانه عقايد متفاوت مسبوق به سابقه است .رژيم سرکوبگر
اسﻼمﯽ از فردای به قدرت رسيدن با هدف تحکيم و تثبيت پايه های حاکميت سياه اسﻼمﯽ بر جامعه ،همگام با
سرکوب و گسترش اختناق و اعدام و پاکسازی دانشگاهها و سرکوب کارگران ،زنان ،جوانان ،مليتها ،به
سرکوب اقليت های مذهبﯽ از جمله شهروندان بهايﯽ نيزدست زد .اعدام ،زندان ،اخراج و محروميت از
تحصيﻼت دانشگاهﯽ ،فشار و تحقير دانش آموزان در سطوح پائين مدارس ،تبعيد و تخريب و مصادره منازل
و مغازه های آنان ،تصرف و تخريب گورستان بهائيان و بازداشتن بهائيان از خاکسپاری مردگانشان تنها گوشه
کوچکﯽ از کارنامه سياه جريان اسﻼمﯽ تازه به قدرت رسيده عليه شهروندان بهايﯽ بوده و در طول حيات
جمهوری اسﻼمﯽ تا کنون ادامه داشته است.
متهم کردن بهائيان به جاسوسﯽ برای کشورهای بيگانه مانند اسرائيل در دوران جمهوری اسﻼمﯽ و )انگليس
در دوران پهلوی و قاجار( و مجموعه اين فشارها و تعزيرات با هدف نابودی سيستماتيک اين مردم و مجبور
کردن آنان به ترک ايران و يا ماندن و تحمل فقر و آوارگﯽ صورت پذيرفته است.
بهايﯽ ستيزی در جمهوری اسﻼمﯽ به دليل حاکميت سياه اسﻼمﯽ به اوج خود رسيد .رفتارغيرانسانﯽ و ضديت
با شهروندان بهائﯽ در دولت پهلوی با همکاری و همدستﯽ آخوندهای مرتجع ،ساواک و دستگاههای دولتﯽ بﯽ
سابقه نبوده است .انجمن حجتيه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبليغات اسﻼمﯽ در رژيم پهلوی فعاليت کرده
است ،انجمنﯽ ضد بهايﯽ و با هدف ِويژه مبارزه با بهائيت زير نظر ساواک و مورد تائيد دولت پهلوی به دست
روحانﯽ مرتجع "شيخ محمود حلبﯽ" تاسيس و عليه شهروندان بهايﯽ دست به فعاليت سيستماتيک زده اند .در
اقدامﯽ ديگر"حسين عﻼ" نخست وزير وقت به درخواست "آيت اله بروجردی" دستورمحرمانه تصفيه و
اخراج بهائيان را از ادارات دولتﯽ به وزير کشور ابﻼغ کرده است .کاری که در جمهوری اسﻼمﯽ به پاکسازی
و حذف فيزيکﯽ بهائيان نيز منجرشد .دولت پهلوی بند نافش به روحانيت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن
ارتزاق مﯽ کرد .دستگاه مذهب و روحانيت عصای دست رژيم شاه بودند و برای تقويت اسﻼم و خرافات و
ميدان دادن به ارتجاع اسﻼمﯽ بود .شکل گيری جمهوری اسﻼمﯽ بخشا مديون رژيم پهلوی و تسهيﻼتﯽ بود که
در اختيار مساجد و اماکن مذهبﯽ و دستگاه روحانيت قرار داد و به رشد موريانه ای آنها کمک کرد.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست رفتارغيرانسانﯽ و نفرت پراکنﯽ فاشيسم اسﻼمﯽ عليه شهروندان
بهايﯽ و سرکوب سيستماتيک آنان را به شدت محکوم مﯽ کند و همه مردم آزاديخواه را به اعتراض عليه اين
جنايات و دفاع از شهروندان بهايﯽ فرا مﯽ خواند .از نگاه ما همه انسانها فارغ ازعقايد ،مذهب ،جنسيت ،رنگ،
نژاد و مليت بايد به عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسميت شناخته شوند و يکسان با آنان رفتار شود.
مذهب يا بﯽ مذهبﯽ و عقايد مختلف امر خصوصﯽ افراد است و بايد به رسميت شناخته شوند ،چيزی که در
جمهوری اسﻼمﯽ مطلقا وجود خارجﯽ ندارد .
آزادی و رفاه و زندگﯽ فارغ از سرکوب و اختناق اسﻼمﯽ نه تنها برای شهروندان بهايﯽ که برای همه مردم
ستمديده در ايران ،تنها درگرو سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ و بر قراری دولت کارگری -شورايﯽ است.
تحولﯽ که اکثريت کارگر و زحمتکش و همه مردم متنفر از جمهوری اسﻼمﯽ دست به کارآن شده اند و مصمم
اند که خود را از شر اين حکومت جهل ،جنايت ،سرکوب و استثمار خﻼص کنند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده باد آزادی -زنده باد سوسياليسم
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری -حکمتيست،
سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و هسته اقليت
اوت 2022
سياستهای آموزشﯽ مداخله و نقش داشته باشند.
تنها يک چنين اقدامات ضروری و مترقﯽ است که
مﯽتواند تحولﯽ راديکال در نظام آموزشﯽ کشور را
که خواست عمومﯽ دانشآموزان ،دانشجويان ،اساتيد
و معلمان است ،محقق سازد .اين تحول مﯽتواند

نظام آموزشﯽ کشور را به سطح يک نظام آموزشﯽ
نمونه در سطح جهان ارتقاء دهد .انجام يک چنين
تحولﯽ در نظام آموزشﯽ کشور ،مستلزم ايجاد يک
حکومت شورايﯽ است که سازمان ما برای استقرار
آن مبارزه مﯽکند.
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سرکوب و ترور نويسندگان:
از سعيد سلطانپور تا سلمان رشدی
فتوای خمينی عليه سلمان رشدی پس از  ٣٣سال ،به اجرا درآمد!
سلمان رشدی نويسنده هندی – بريتانيايﯽ ساکن نيويورک ،که بيش از سه دهه شبح مرگ و فتوای خمينﯽ جنايتکار بر زندگﯽاش
سايه افکنده ،صبح روز جمعه  ١٢اوت ) ٢١مرداد( هنگام سخنرانﯽ در سالنﯽ در شهر نيويورک ،در اثر ضربات چاقو در
ناحيه گردن و شکم ،غرق در خون و راهﯽ بيمارستان شد.
طبق گزارش مقامات پليس و شهرداری نيويورک ،ضارب "هادی مطر" مرد  ٢۴سالهای است که در ايالت کاليفرنيا به دنيا آمده
و بهتازگﯽ با گواهينامه جعلﯽ به نيوجرسﯽ نقلمکان کرده است .همچنين گفتهشده است که هادی مطر در شبکههای اجتماعﯽ از
گروههای افراطﯽ شيعه و سپاه پاسداران ايران طرفداری مﯽکرده است .او جمعه صبح )بهوقت محلﯽ( هنگام سخنرانﯽ سلمان
رشدی در انستينوی ادبﯽ در نيويورک ،روی صحنه رفته و با ضربات چاقو ،فتوای خمينﯽ جنايتکار را به اجرا درآورد.
ساعاتﯽ پسازاين حمله وحشيانه ،همانگونه که انتظار مﯽرفت ،رسانههای وابسته به جمهوری اسﻼمﯽ از اين اقدام وحشيانه و
تروريستﯽ دفاع کرده و "دستبوس" ضارب شدند و خوشنودی خود را برای اجرای فتوای خمينﯽ ابراز کردند .فتوای قتل سلمان
رشدی در فوريه  ٩٨و به دنبال انتشار کتاب آيات شيطانﯽ اعﻼم و يک "جايزه" يکميليون دﻻری نيز برای آن تعيينشده بود.
فتوای قتل سلمان رشدی که در فردای قتلعام زندانيان سياسﯽ در سال  ۶٧صادر شد ،حلقهای از زنجيره سرکوب و کشتاری
است که از بدو قدرت گيری جمهوری اسﻼمﯽ اعمالشده است .اگر اوايل دهه شصت ،احکام و فتواهای قتل و سرکوب و کشتار
متوجه نيروهای پيشروی جامعه ،کمونيستها ،نويسندگان و روشنفکران ايرانﯽ بود ،در اواخر دهه شصت اين سرکوبها و
کشتار به خارج از ايران نيز صادر شد .اقدامات تروريستﯽ در خارج کشور هم به قتل دهها تن از مخالفين و روشنفکران ايرانﯽ
در خارج کشور انجاميد و هم روشنفکران غير ايرانﯽ چون سلمان رشدی را نشانه گرفت .چرخه سرکوب نويسندگان در دهه
شصت از قتل و ترور سعيد سلطانپور آغاز و با فتوا عليه سلمان رشدی ادامه يافت.
سالهاست که اين اقدامات تروريستﯽ جمهوری اسﻼمﯽ در خارج از مرزها ادامه دارد .اگر ترورها در خارج از ايران در ابتدا
توسط عوامل و فرستادگان مستقيم جمهوری اسﻼمﯽ نظير کاظم دارابﯽها و انيس نقاشها به اجرا درمﯽآمدند ،امروزه عمدتا ً
هواداران و آدمکشان غير ايرانﯽ برای اجرای اين طرحهای جنايتکارانه به کار گرفته مﯽشوند تا حتﯽاﻻمکان ردپای
کمرنگتری از نقش جمهوری اسﻼمﯽ در طراحﯽ اين اقدامات تروريستﯽ برجای بماند.
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت( ،ترور سلمان رشدی را محکوم و جمهوری اسﻼمﯽ را عامل مستقيم وقوع چنين
جناياتﯽ مﯽداند .جمهوری اسﻼمﯽ چرخه سرکوب ،کشتار و ترور را نهتنها در ايران ،که در جهان به راه انداخته است .تنها با
سرنگونﯽ اين رژيم جنايتکار به دست تودههای مردم و برقراری حکومتﯽ شورايﯽ که در آن کار ،نان و آزادی تضمين
مﯽگردد ،مﯽتوان به اين چرخه سرکوب و ترور پايان داد.

کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(
سيزدهم اوت  ٢٢) ٢٠٢٢مرداد (١۴٠١

رژيم جمهوری اسﻼمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت
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اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
در گراميداشت يادمان جان فشانان
کشتار  ۶٧در تﻼقی دو تابستان
در آئينه سال شمار قتل عام زندانيان سياسﯽ تابستان  ،۶٧تصوير ديگری از سﯽ و چهارمين سالگرد خونبار اين فاجعه هولناک پيش روی ما است .فاجعه ای
بزرگ که زخم های خون چکان آن هرگز با گذر زمان التيام نمﯽ گيرد و يادمان آن عزيزان سر به دار هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد .قتل عام
سراسری زندانيان سياسﯽ در مرداد و شهريور  ،۶٧اگر چه ادامه و برآمد کشتار و اعدام های سال های نخست دهه  ۶٠بود ،اما عواقب انسانﯽ اين جنايت
هولناک آنچنان عميق و کاری و فاجعه بار بود که با گذشت بيش از چهار دهه ،هنوز صدای بند و سلسله و دار از آن روزهای خونين به گوش مﯽ رسد.
کشتار تابستان  ،۶٧همانند يک صاعقه بود .صاعقه ای رعد آسا که با فرمان خمينﯽ جﻼد بر فراز زندان های ايران فرود آمد .وقوع اين فاجعه هولناک،
آنچنان سريع و ناباورانه بود که با گذشت  ٣۴سال ،هنوز هم اندام خانواده ها و دل سوختگان اين فاجعه بزرگ از يادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه
مﯽ افتند.
اوين و گوهردشت از جمله زندان هايﯽ بودند که زندانيان آن بيش از هر زندان ديگری در تابستان  ۶٧اعدام شدند .کشتار زندانيان در دادگاه های چند دقيقه
ای با چند پرسش کوتاه توسط اعضای "هيئت مرگ" آغاز شد .نام و نام سازمان؟ مسلمانﯽ؟ نماز مﯽ خوانﯽ؟ سازمانت را قبول داری؟ حاضر به همکاری با
جمهوری اسﻼمﯽ هستﯽ يا نه؟ دادگاه هايﯽ پر از فريب و نيرنگ که حتا عنوان و مضمون آن نيز بر زندانيان آشکار نبود .دادگاه های تفتيش عقايد قرون
وسطايﯽ که قضات مرگ آن با ظاهری آراسته تحت عنوان "هيئت عفو و آزادی " در زندان ها حضور يافتند و به فاصله هر چند دقيقه يک زندانﯽ را به کام
مرگ فرستادند .مرداد و شهريور  ۶٧با حکم خمينﯽ رقم خورد و به يکباره ناقوس مرگ در تمامﯽ زندان های ايران نواخته شد .هيوﻻی مرگ به اندرون
زندان ها خزيد ،کابوس قتل عامﯽ فجيع بر فراز زندان های ايران سايه افکند و طﯽ کمتر از دو ماه روزانه پيکر صدها زندانﯽ سياسﯽ با حکم خمينﯽ و با
گزينش کميته های مرگ بر چوبه های دار آونگ شدند.
پس بيش از
پس  ٣۴سال مقاومت و پايداری مادران خاوران و ديگر خاوران های بﯽ نام و نشان ،در ِ
اکنون با گذشت  ٣۴سال از آن کشتار هولناک ،در ِ
چهاردهه دادخواهﯽ خانواده های جانفشانان آن سال های آتش و خون ،در روزشمار يادمان سر به دارشدگان آن تابستان خونين ،اکنون با تابستان ديگر گونه
ای در مقابل آئينه سال شمار آن تابستان تفتان ايستاده ايم .تابستانﯽ اميدبخش برای دادخواهان ،تابستای شوق انگيز برای مادران خاوران ،تابستانﯽ متفاوت با
تابستان های ديگر برای خانواده های جانباختگان دهه  ،۶٠تابستانﯽ توامان با بغض و جاری شدن اشک شوق بر گونه های تمامﯽ دلسوختگان اين سال های
سپری شده ،تابستانﯽ نويد بخش برای تداوم دادخواهﯽ که اکنون با اعﻼم محکوميت "حميد نوری" به حبس ابد ،اميد به پيروزی های بزرگتر در دل و جان
مردم ايران نشسته است.
حميد نوری معروف به "حميد عباسﯽ" ،کمک داديار زندان گوهردشت کرج ،در تاريخ  ٩نوامبر  ١٨ )٢٠١٩آبان  (٩٨به هنگام ورود به سوئد با حکم
دادستانﯽ اين کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانيان سياسﯽ بازداشت شد و پس از  ٢٠ماه ،دادگاه او با کيفرخواست سنگين "جنايت جنگﯽ"" ،نقض
فاحش قوانين بين المللﯽ" و "قتل" آغاز گرديد .دادگاه حميد نوری پس از برگزاری  ٩٢جلسه ،سرانجام در تاريخ  ١۴ارديبهشت  ١۴٠١با درخواست حکم
اشد مجازات برای او پايان يافت .پايانﯽ خوش که عين حکم درخواستﯽ دادستان ها در تاريخ  ٢٣تير  ١۴٠١از طرف قضات پرونده تاييد شد.
در روند دادگاه حميد نوری ،نام خمينﯽ به عنوان آمر و فتوا دهنده کشتار زندانيان سياسﯽ به کرات تکرار شد .از ابراهيم رئيسﯽ به عنوان يکﯽ از افراد موثر
"هيئت مرگ" در تمامﯽ جلسات دادگاه نام برده شد .اسامﯽ نيری و اشراقﯽ و پورﷴی که ديگر اعضای "هيئت مرگ" بودند ،بارها و بارها تکرار شد .از
ناصريان )قاضﯽ ﷴ ُمقيسه فعلﯽ( به طور مداوم اسم برده شد .مجموعه افراد جنايتکاری که هنوز هم با نشستن بر مسند قضا و ديگر پست های کليدی
جمهوری اسﻼمﯽ به جنايت و کشتار مردم ايران مشغولند .لذا ،محکوميت حميد نوری و اعﻼم مجرميت او در دادگاه سوئد ،عمﻼ به معنای محکوميت
خمينﯽ ،ابراهيم رئيسﯽ و به طريق اولﯽ اعﻼم مجرميت کل جمهوری اسﻼمﯽ در پرونده کشتار تابستان  ۶٧است .مضافا اينکه محکوميت حميد نوری به
حبس ابد صرفا يک حکم قضايﯽ نيست ،بلکه اعﻼم اين حکم به لحاظ سياسﯽ برای جنبش دادخواهﯽ و آزاديخواهﯽ ايران بسيار پر اهميت تر از بعد قضايﯽ
آن است.
طﯽ  ٩ماهﯽ که برگزاری دادگاه حميد نوری طﯽ شد ،روند برگزاری اين دادگاه عمﻼ به فرايندی برای محاکمه جمهوری اسﻼمﯽ تبديل شد .دادگاهﯽ که اميد
و شوق به پيروزی جنبش دادخواهﯽ و آزاديخواهﯽ را در دل توده های مردم ايران زنده کرد .به جنبش انقﻼبﯽ سرنگون طلبﯽ نيرو بخشيد ،توان دادخواهﯽ و
کارزار مبارزاتﯽ توده های مردم ايران را باﻻ برد .همان توده های کار و زحمتﯽ که ديرگاهﯽ ست برای سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ خيز برداشته اند و
محاکمه کليه آمران و عامﻼن  ۴۴سال کشتار و جنايات جمهوری اسﻼمﯽ را در روزهای بعد از سرنگونﯽ اين رژيم فاسد و تبهکار در دادگاه های مردمﯽ
داخل ايران انتظار مﯽ کشند.
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست محکوميت حميد نوری به حبس ابد را مستثنا از اينکه نتيجه دادگاه تجديد نظر او چه خواهد شد ،يک پيروزی
بزرگ برای جنبش دادخواهﯽ و آزاديخواهﯽ در ايران مﯽ داند .شورای همکاری همزمان با گرامﯽ داشت يادمان تمامﯽ جانفشانان دهه  ،۶٠بويژه جانفشانان
تابستان خونين  ،۶٧اين موفقيت تاريخﯽ را به خانواده بزرگ خاوران ،جنبش دادخواهﯽ و عموم توده های مردم ايران تبريک مﯽ گويد .روشن است اين
پيروزی بزرگ مﯽ بايست نقطه اميدی برای گسترش جنبش دادخواهﯽ و تعميق آن در مسير بازدارندگﯽ استرداد حميد نوری ،اسدﷲ اسدی و ديگر جانيان
آدمکش و تروريست جمهوری اسﻼمﯽ از بلژيک ،سوئد و ديگر کشورهای اروپايﯽ به ايران باشد.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی ايران
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری ايران – حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت(
و هسته اقليت
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سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی و
تامين آلترناتيو کارگری شورايی اولويت ماست
) تاکيدی مجدد بر بيانيه کنفرانس استکهلم(
ت ايران تبديل
در سپتامبر  ٢٠١٨شش جريان چپ و کمونيست در کنفرانس استکهلم اعﻼم کرديم " در شرايطﯽ که سرنگونﯽ خواهﯽ به بستر اصلﯽ سياس ِ
شده است ،اساسﯽترين سوال چگونگﯽ تعيين تکليف با جمهوری اسﻼمﯽ و تعيين تکليف مسئله قدرت سياسﯽ است" .چهار سال بعد از آن کنفرانس ،اکنون
در اوت  ،٢٠٢٢صحت اين حکم و درستﯽ مفاد بيانيه استکهلم و بر اساس آن همکاری نيروهای قطب چپ و کمونيست به روشنﯽ ضرورت خود را
نشان داده است .در شرايط حاضر ،دامنه و پتانسيل جنبش سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ بسيار گسترده تر و قدرتمند تر از چهار سال قبل گريبان جمهوری
اسﻼمﯽ را گرفته است .شرايط به نحوی است ،که بخش قابل توجهﯽ از اپوزيسيون راست و بورژوايﯽ قبﻼ اميد بسته به رژيم "چينج" و يا اميدوار به
اصﻼح طلبﯽ و جنبش سبز و بنفش و کش و قوسهای جناحهای رژيم ،اکنون و ناچارأ به صحنه "براندازی" و به معنايﯽ سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ
پرتاب شده اند .اما بر انداری از کدام سو و با چه اهدافﯽ؟ "براندازی و عبور از جمهوری اسﻼمﯽ" برای جريانات ارتجاعﯽ و بورژوايﯽ به قول بيانيه
کنفرانس استکهلم تغيير در چهار چوب نظام سرمايه داری "يعنﯽ سازش و بند و بست در باﻻ ،حفظ اساس دستگاه سرکوب ،سازش با اسﻼم سياسﯽ و
دستگاه دين و نهادهای نظامﯽ و امنيتﯽ ،کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسﯽ ،قيچﯽ کردن اعتراض تودهای و مردم از سياست ،وعده تغييرات
جزئﯽ و اصﻼحات ،تداوم وضع موجود و بازسازی دولت سرمايه داری" .آلترناتيو ما برای سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ اما درست نقطه مقابل
آلترناتيو اپوزيسيون راست بورژوايﯽ است .مفاد بيانيه کنفرانس استکهلم به درستﯽ سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ از پايين متکﯽ به اراده آگاهانه و
سازمانيافته کارگران و اکثريت مردم را معنﯽ کرده است.
بنابر اين در شرايطﯽ که بيش از پيش اکثريت ساکنين ايران برای خﻼصﯽ از جمهوری اسﻼمﯽ عزم جزم کرده اند ،ما؛ شورای همکاری نيروهای چپ و
کمونيست يکبار ديگر بر مفاد بيانيه کنفرانس استکهلم و سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ،باعبور از نظام سرمايه داری از طريق انقﻼب اجتماعﯽ
و تامين آلترناتيو کارگری -شورايﯽ تاکيد ميکنيم .در چهار چوب چنبن ضرورتﯽ ما بيانيه کنفرانس استکهلم را مجددا منتشر ميکنيم و کمونيست ها،
کارگران و زحمتکشان ،زنان ،جوانان ،روشنفکران و همه مردم زحمتکش و آزاديخواه را به همگامﯽ و همکاری حول اين بيانيه فرا ميخوانيم.
اوت ٢٠٢٢
امضاها :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری -حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقليت( و
هسته اقليت
***

بيانيه کنفرانس استکهلم
يک آلترناتيو سوسياليستی ضروی و ممکن است!
ت يک
جامعه ايران بار ديگر آبستن يک تحول سياسﯽ سرنوشت ساز شده است .اعتراضات توده ای و کارگری از هر سو زبانه ميکشد و جامعه را به سم ِ
بحران انقﻼبﯽ تمام عيار سوق ميدهد .جمهوری اسﻼمﯽ بعنوان رژيم اسﻼمﯽ سرمايه داران ،مردم کارگر و زحمتکش را در وضعيتﯽ قرار داده است که
ِ
براستﯽ بيش از هر زمان "چيزی بجز زنجيرهايشان برای از دست دادن ندارند" .رويدادهای ديماه  ٩٦که نقطه عطفﯽ در سير کشمکش سياسﯽ و طبقاتﯽ
در ايران بود ،در تداوم خود بار ديگر با موج اعتراضات توده ای و کارگری قد علم کرده است .امروز همه نيروها و جنبشهای طبقات متخاصم اجتماعﯽ
ت بخش عظيمﯽ از مردم ايران تمام شده و مسئله جايگزينﯽ آن به دستور روز جامعه
ميدانند که وضع کنونﯽ قابل دوام نيست .جمهوری اسﻼمﯽ در ذهني ِ
نمايندگان سياسﯽ اپوزيسيون بورژوائﯽ ،تﻼش دارند روند دست بدست شدن حاکميت سياسﯽ
اپوزيسيون ُمجاز تا
ت حاکم اعم از
بدل شده است .طبقا ِ
ِ
ِ
ت مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد .کل بحث شکست خورده اصﻼح طلبﯽ اسﻼمﯽ ،رفراندم ،آشتﯽ ملﯽ و
بورژوازی اسﻼمﯽ با کمترين دخال ِ
آلترناتيو سازی برسر مصون نگاهداشتن ماشين دولتﯽ بورژوائﯽ و ارگانهای سرکوب آن از گزند عمل انقﻼبﯽ طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسياليست
جامعه است.
ت حاکمه بر آن استوار است ،مبارزه
ما در جدال جاری برای سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ،درهم کوبيدن تمام ارگانها و نهادهائﯽ که قدرت طبقا ِ
ميکنيم .از نظر ما ،سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ بايد به يک انقﻼب اجتماعﯽ ،به خلع يد کامل سياسﯽ و اقتصادی از بورژوازی و استقرار يک نظم نوين
ت عظيم است.
ت عظيم بر اکثري ِ
ت اکثري ِ
کارگری و سوسياليستﯽ منجر شود .حکومت متناظر با اين دولت حکومتﯽ از طراز کمون و شوراها ،حاکمي ِ
حکومتﯽ که با از ميان برداشتن تضادهای طبقاتﯽ ،شرايط بقای طبقات به طور کلﯽ ،و بدينسان حاکميت خود را به عنوان يک طبقه از ميان برميدارد و
بجای جامعۀ کهنۀ بورژوائﯽ با طبقات و تضادهای طبقاتﯽ اش ،اجتماعﯽ خواهيم داشت که در آن آزادی و شکوفائﯽ هر فرد ،شرط آزادی و شکوفائﯽ
همگان باشد.
ت ايران تبديل شده است ،اساسﯽترين سوال چگونگﯽ تعيين تکليف با جمهوری اسﻼمﯽ و تعيين
در شرايطﯽ که سرنگونﯽ خواهﯽ به بستر اصلﯽ سياس ِ
ت متمايز اجتماعﯽ و جنبشها و احزاب سياسﯽشان ،هر کدام تصويری از سرنگونﯽ و دولت و نظام آتﯽ به دست
تکليف مسئله قدرت سياسﯽ است .طبقا ِ
ت طرفدار ترامپ و راه حلهای نظامﯽ و کودتائﯽ ،اعم از سلطنتطلبان و سازمان
ت بورژوائﯽ و اردوی راس ِ
مﯽدهند .معنای "براندازی" برای جريانا ِ
ت مرکز و جمهوريخواه که همواره
ت آمريکا و همپيمانان آن اميد بسته اند ،همينطور جريانا ِ
ت ناسيوناليست که به حماي ِ
مجاهدين خلق و احزاب و جريانا ِ
ت برگزاری "رفراندم" و "انتخابات آزاد" در همين رژيم ،از اساس
طرفدار جناحﯽ از رژيم بودند و اکنون تماما ورشکست و بﯽ افق شدند و با خواس ِ
ارتجاع دفاع ميکنند؛ يعنﯽ سازش و بند و بست در باﻻ ،حفظ اساس دستگاه سرکوب ،سازش با اسﻼم سياسﯽ و دستگاه دين و نهادهای نظامﯽ و امنيتﯽ،
کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسﯽ ،قيچﯽ کردن اعتراض تودهای و مردم از سياست ،وعده تغييرات جزئﯽ و اصﻼحات ،تداوم وضع موجود و
بازسازی دولت سرمايه داری.
ت برگزار کننده اين کنفرانس ،که بخشﯽ از نيروهای متعلق به کمپ کارگر و سوسياليسم ايران هستيم ،اعﻼم مﯽکنيم در مقابل هر نوع بند و
ما جريانا ِ
ت بورژوائﯽ ،که ماهيت اساسﯽ و مشترک
ت بورژوائﯽ و هر نوع آلترناتيو سازی از باﻻی سر مردم کارگر و زحمتکش خواهيم ايستاد و به هيچ دول ِ
بس ِ
.
داد
نخواهيم
رضايت
است،
حرمتﯽ
بﯽ
و
سرکوب
و
استثمار
تداوم
ها
آن
درصفحه ١٠
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از صفحه ٩
اين کنفرانس اعﻼم مﯽکند يک آلترناتيو سوسياليستﯽ ممکن ،ضروری و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن تﻼش مﯽکنيم .نيروی اين آلترناتيو وسيع است.
ت مردساﻻرانه را به مصاف
کارگران و زحمتکشانﯽ که از استثمار و فقر و فرودستﯽ و سرکوب به ستوه آمدهاند ،زنانﯽ که وسيعا آپارتايد جنسﯽ و تبعيضا ِ
طلبيده اند ،جوانانﯽ که از بيکاری و بﯽآيندگﯽ به جان آمدهاند ،مردمانﯽ که عليه فجايع زيست محيطﯽ و درماندگﯽ رژيم جنبش وسيعﯽ برپا کرده اند،
ب آزادی
آزاديخواهانﯽ که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بﯽ قيد و شرط انديشه ،بيان و تشکل هستند ،تمامﯽ آنانﯽ که برای رفع ستم و تبعيض و کس ِ
و برابری تﻼش مﯽکنند ،اين توده عظيم مردم مﯽتوانند و بايد جای خود را در اردوی آلترناتيو سوسياليستﯽ پيدا کنند.
ت رو به گسترش جاری
ما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابﯽ شورايﯽ طبقه کارگر و سازمانهای مستقل کارگری در جريان اعتصابات و اعتراضا ِ
و اتحاد آن با جنبش های اجتماعﯽ و اعتراضﯽ پيشرو با چشم انداز و استراتژی سوسياليستﯽ است که مﯽ تواند سرنگونﯽ انقﻼبﯽ رژيم جمهوری اسﻼمﯽ و
ب نظام سرمايه داری را به روی جامعه بگشايد .از اينرو ،دولت و حکومت برآمده از
مناسبات طبقاتﯽ حاکم را تضمين کند و افق رهايﯽ از کليه مصائ ِ
انقﻼب ،که بايد دولتﯽ شورائﯽ و کارگری باشد ،با انحﻼل ارتش ،سپاه پاسداران ،نيروهای انتظامﯽ و کليه ارگانهای سرکوب و بوروکراتيک حاکم و
نهادهای تبليغاتﯽ و ايدئولوژيکِ جمهوری اسﻼمﯽ و الغای قانون اساسﯽ و ساير قوانين ضد انسانﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ،با مسلح کردن کارگران و مردم
ت ضد انقﻼب جمهورى اسﻼمى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم ،سرنگونﯽ
ب مقاوم ِ
انقﻼبﯽ براى دفاع از آزادى ،براى سرکو ِ
جمهوری اسﻼمﯽ را اعﻼم و با اجرای اقدامات بنيادی زير بعنوان معنای سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ ،پيشروی انقﻼب کارگران و زحمتکشان را تضمين
مﯽ کند:
ت کارگران و زحمتکشان از طريق ارگانهای اعمال اراده مستقيم مردم .گسترش شوراها در محل کار و زيست تا سطوح شهری و
 -١برقراری حاکمي ِ
منطقه ای و سراسری بجای حاکميت جمهوری اسﻼمﯽ با تضمين حق رای عمومﯽ ،همگانﯽ ،آزاد ،مخفﯽ و برابر همه شهروندان با بکارگيری همه اشکا ِل
ق عز ِل نمايندگان توسط انتخاب کنندگان ،در تمام
مشارک ِ
ت مستقيم توده ای .حق هر فرد باﻻتر از  ١٦سال برای کانديد شدن و احراز هر مقام انتخابﯽ .ح ِ
سطوح ،هر زمان که اکثريت آنها اراده کنند.
ت سران جمهوری اسﻼمﯽ در دادگاههای علنﯽ.
 -٢دستگيری ،محاکمه و مجازا ِ
ت اعدام .لغو شکنجه.
 -٣آزادی کليه زندانيان سياسﯽ .لغو "جرم" سياسﯽ و برچيدن زندان سياسﯽ .لغو مجازا ِ
 -٤جدايﯽ کامل دين از دولت و آموزش و پروش .آزادی مذهب و بﯽمذهبﯽ .لغو تمامﯽ قوانين مذهبﯽ ،برچيدن و انحﻼل بنيادها و موسسات مذهبﯽ حکومتﯽ.
مصادره اموال و دارائﯽهای اين موسسات توليد جهل و خرافه و کليه موقوفات و تخصيص آن به نيازهای فوری مردم.
 -٥برقراری کنترل کارگری بر توليد و توزيع.
 -٦تضمين تامين معيشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای دنيای امروز ،توسط شوراها و نهادهای منتخب کارگران .تامين بيمه بيکاری مکفﯽ
برای همه افراد آماده بکار باﻻی  ١۶سال و کليه کسانﯽ که به علل جسمﯽ يا روانﯽ توان اشتغال به کار ندارند .تضمين آموزش و بهداشت و سﻼمتﯽ رايگان
شهروندان.
 -٧رفع کامل هرگونه تبعيض و ستم جنسيتﯽ از طريق لغو نظام آپارتايد جنسﯽ ،لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيضآميز ،اعﻼم و اجرای برابری کامل و بﯽ
قيد و شرط بين زنان و مردان در همه شئون زندگﯽ فردی و اجتماعﯽ و ايجاد فرصتهای برابر در همه عرصه ها ميان آنان.
 -٨ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان .تامين و تضمين برخورداری همه کودکان از آموزش و بهداشت و سﻼمت و شادی و ايجاد شرايط مناسب برای
ت کودکان توسط دولت.
رشد و شکوفائﯽ آنانُ .جرم جنائﯽ دانستن هر گونه تعرض و سوء استفاده جنسﯽ از کودکان و محافظ ِ
 -٩نفﯽ هر گونه ستم و تبعيض و نابرابری در جامعه از طريق اعﻼم و اجرای برابری کامل حقوق همه شهروندان ،صرفنظر از جنسيت ،مذهب ،مليت،
ق جدائﯽ از طريق مراجعه به آراء خود آنها ،همزمان تاکيد و تﻼش برای اتحاد داوطلبانه
نژاد و تابعيت .نفﯽ ستم ملﯽ و حل مسئله ملﯽ با برسميت شناختن ح ِ
همه ساکنين ايران بر مبنای اصل اتحاد طبقاتﯽ.
 -١٠اعﻼم و اجرای آزادی بﯽ قيد و شرط عقيده ،بيان ،مطبوعات ،اجتماعات ،تشکل ،تحزب و اعتصاب .ممنوعيت تفتيش عقايد.
 -١١لغو اسرار بازرگانﯽ .لغو ديپلماسﯽ سری.
 -١٢اقدامات فوری و برنامه ريزی درازمدت برای حفظ محيط زيست و منابع حياتﯽ آب ،خاک و هوای سالم.
 -١٣برقراری مالکيت اجتماعﯽ بر بخشهای کليدی صنعتﯽ ،بانکﯽ ،خدماتﯽ و تجاری در دوره گذارانقﻼبﯽ.
...
اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ برای سوسياليست ها و طبقه کارگر و اردوی چپ جامعه محسوب
ميشود .ما کارگران و زحمتکشان ،کمونيست ها و جريانات سياسﯽ چپ و انقﻼبﯽ ،تشکل های کارگری و توده ای ،جنبش برابری زن و مرد و ساير فعالين
سياسﯽ و اجتماعﯽ را به تﻼش برای پيروزی بر جمهوری اسﻼمﯽ با يک پرچم سوسياليستﯽ فراميخوانيم .برای اين اردو حياتﯽ است که افق و معنا و
ب قوای سياسﯽ و مبارزه جاری به آن متکﯽ شود.
مضمون سرنگونﯽ انقﻼبﯽ جمهوری اسﻼمﯽ را توده گير کند و در هر مرحله و تناس ِ
ِ
کنفرانس استکهلم ،کمونيست ها ،کارگران و مردم زحمتکش و آزاديخواهان را به پيوستن به آلترناتيو سوسياليستﯽ ،به ايفای نقش در شکل دادن و پيروز
کردن آن ،به برافراشتن اين افق در مبارزه جاری فراخوان ميدهد .ما وارد دورانﯽ تعيين کننده شده ايم که سرنوشت نسلهای متمادی را رقم ميزند .تصميم و
اراده و پراتيک انقﻼبﯽ امروز ما ميتواند و بايد به اين دوره و آينده شکل دهد .آلترناتيو سوسياليستﯽ ُمبرم و ممکن است و بايد در روند مبارزه برای
سرنگونﯽ جمهوری اسﻼمﯽ و فردای آن به کليه مشقات و مصائب تاکنونﯽ سرمايه داری پايان دهد.

سرنگون باد رژيم اسﻼمی سرمايه داری!
زنده باد آزادی ،زنده باد سوسياليسم!
زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی!
سپتامبر  – ٢٠١٨استکهلم
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مبارزه خستگیناپذير بازنشستگان

حقوق آنها کسر شد !در سالهای بعد نيز
ماجرای افزايش مستمری و همسانسازی حقوق،
به دست فراموشﯽ سپرده شد .وقتﯽکه کابينه
روحانﯽ گسترش کمﯽ و کيفﯽ اعتراضات
خيابانﯽ بازنشستگان را ديد ،طبق معمول
وعدههايﯽ داد تا بلکه بازنشستگان را از خيابان
جمع کند .اما جنبش اعتراضﯽ بازنشستگان
اندکاندک رشد نمود.تجمعات و راهپيمايﯽ
خيابانﯽ پيوسته گسترش بيشتری يافت .جنبش
اعتراضﯽ بازنشستگان و يکشنبههای اعتراضﯽ
اندکاندک جای خود را درميان ساير اقشار
زحمتکش نيز باز کرد .اين شيوه مبارزه و
شعار" فقط کف خيابون به دست مياد حقمون"
تدريجا ً به ساير اقشار زحمتکش نيز تسری
مﯽيافت.دوره روحانﯽ با مشتﯽ وعده توخالﯽ
پايان يافت .در دوره رئيسﯽ نيز اين وعدههای
قﻼبﯽ تکرار شد.رئيسﯽ حتﯽ از اجرای مصوبه
قانونﯽ شورای عالﯽ کار رژيم نيز شانه خالﯽ
کرد .بر پايه مصوبه شورای عالﯽ کار در مورد
حداقل دستمزد سال  ١۴٠١حقوق بازنشستگاه
حداقل بگير  ۵٧درصد و ساير سطوح بايستﯽ
 ٣٨در اضافه مﯽشده است.اما دولت تا اين لحظه
افزايش  ٣٨درصدی حقوق بازنشستگان ساير
سطوح را به دست فراموشﯽ سپرده از رقم ١٠
درصد فراتر نرفته و از اجرای مصوبه شورای
عالﯽ کار خود نيز امتناع نموده است.
کمکهزينه مسکن به مبلغ  ۶۵٠هزارتومان نيز
پرداختنشده است .فشار و نارضايتﯽ در صفوف
بازنشستگان چنان عميق و روحيه اعتراضﯽ
چنان باﻻ بوده است که جنبش مبارزاتﯽ و
شجاعانه بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ وارد
مرحله جديدی شده است .اکنون مدتهاست که
بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ نهفقط روزهای
يکشنبه بلکه تقريبا ً تمامروزهای هفته دست به
تجمع و راهپيمايﯽ مﯽزنند.تشديد مبارزات و رشد
و گسترش آن سرانجام مجلس را واداشت در ٢٩
تير برای رئيسﯽ نامه بنويسد و افزايش ١٠
درصدی مستمری بازنشستگان را "مغاير
قانون"بخواند .بر طبق ضوابط مجلس ،کابينه
رئيسﯽ ظرف يک هفته مﯽبايستﯽ افزايش ٣٨
درصدی را اجرايﯽ مﯽکرد .علﯽرغم تمام
سروصداهايﯽ که پيرامون اين نامه راه افتاد و
هياهويﯽ که برای هيچ به پاشد،اکنون سه هفته
بعد از انتشار آن نامه ،هيچ تغييری در حقوق و
مستمریها به وجود نيامده است .پنج ماه از سال
 ١۴٠١سپریشده اما مصوبهای که از اول
فروردين سال جاری مﯽبايستﯽ اجرا و ٣٨
درصد بر حقوق و مستمری غير حداقل بگيرهای
تأمين اجتماعﯽ افزوده مﯽشد ،کماکان در پرده
ابهام باقﯽمانده و اجرانشده است .سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعﯽ در اين
مورد گفته است؛ برای "تأمين مالﯽ" اجرای اين
مصوبه ،نيازمند زمان هستيم! همهی هنر
حضرات و شاهکار مجلس و کابينه پس از پنج
ماه سر دواندن بازنشستگان و پاس دادن آنها به
يکديگر اين بوده که ماجرای رسيدگﯽ به افزايش
 ٣٨درصدی حقوق بازنشستگان ،از
"هيئتوزيران" به "وزرای عضو هيئتامنای
تأمين اجتماعﯽ " سپردهشده است!
گفتهشده افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح

از شهريور اعمال خواهد شد.تسنيم به نقل از
اطﻼعيه سازمان تأمين اجتماعﯽ که روز ١٩
مرداد انتشاريافته نوشته است ":برای تأمين مالﯽ
نيازمند زمان هستيم و انشاءﷲ صدور حکم جديد
در شهريور انجام مﯽشود".
همانطور که از اين جمﻼت نيز روشن است،
برای اجرای افزايش  ٣٨درصدی حقوق
بازنشستگان ساير سطوح ،آنطور که
ادعاشده،عجالتا ً بودجهای در کار نيست و نخست
بايد برای آن يک منبع مالﯽ جستجو کرد .تأمين
مالﯽ نيز نيازمند زمان است.
اوﻻً اين چيزی جز تداوم وضع موجود و ادامه
وعدههای موهوم و سر دواندن بازنشستگان
نيست.ثانيا ً گرفتاریها و معضﻼت بﯽشمار
بازنشستگان بهويژه معضﻼت و کمبودهای
معيشتﯽ با "انشاءﷲ" درست نمﯽشود.ثالثا ً گيريم
که از شهريور افزايش  ٣٨درصدی حقوق
بازنشستگان ساير سطوح اعمال شود ،معلوم
نيست معوقات دريافتﯽ از فروردين سال جاری تا
شهريور کﯽ و چگونه پرداخت مﯽشود.
"نه مجلس نه دولت" آنطور که بازنشستگان
تأمين اجتماعﯽ بارها تکرار نمودهاند"نيستند به
فکر ملت"" .نه مجلس نه دولت" نه در فاصله
پنج ماهﯽ که از سال جديد مﯽگذرد و نه قبل از
آن حتﯽ يک گام عملﯽ در راستای برآورده
ساختن خواستها و نيازهای بازنشستگان
برنداشتهاند.سطح معيشت بازنشستگان مدام
درحال تنزل بوده است.اکثريتقريببهاتفاق
بازنشستگان سالبهسال فقيرتر شدهاند .حتﯽ
وضعيت بيمه درمانﯽ آنها نيز وخيمتر شده
است .تنها در بازه زمانﯽ بعد از رياست
جمهوری رئيسﯽ ،بخشﯽ از داروها و خدمات
درمانﯽ از شمول بيمه خارجشدهاند .قيمت داروها
بهشدت و تا سه برابر افزايشيافته است .هزينه
درمان يک خانواده بهطور متوسط  ٣٠درصد
افزايشيافته است .رئيسﯽ و کابينه وی نهفقط
هيچگونه اقدامﯽ در راستای پذيرش مطالبات
بازنشستگان انجام ندادهاند بلکه در مقابل اين
خواستها و نيازهای بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ
بيش از گذشته به قهر و سرکوب متوسل شده اند.
بازنشستگان مبارز در چندين شهر مورد ضرب
و شتم و ارعاب قرارگرفته و به مراکز سرکوب
و امنيتﯽ احضار شدهاند.در برخﯽ موارد مانند
کرمانشاه ،کارگران بازنشسته بازداشت و روانه
زندان شدهاند .در تجمعات  ٣١تير بازنشستگان
تأمين اجتماعﯽ اهواز ١٢،تن بازداشت و به
زندان سپاه منتقل شدند .اين در حالﯽ است که
اغلب اين بازداشتشدگان از بيماریهای مختلف
رنج مﯽبرند.قبل از آن نيز يک کارگر بازنشسته
شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه
بازداشتشده بود .چند روز قبلتر از آن نيز سه
کارگر بازنشسته در اهواز بازداشت و زندانﯽ
شدند و پس از  ٢٠روز حبس در انفرادی ،تنها با
وثيقه  ۵٠٠ميليون تومانﯽ آزاد شدند.اسماعيل
گرامﯽ کارگر بازنشسته  ۶٧ساله تنها به خاطر
حقخواهﯽ و پيگيری مطالبات بازنشستگان بيش
از  ١۶ماه است که در بازداشت به سر مﯽبرد.
اين کارگر بازنشسته به  ۴سال حبس محکومشده
و اکنون درحالﯽکه به کرونا مبتﻼ شده است ،در
قرنطينه زندان اوين به سر مﯽبرد.
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علﯽرغم تمام اين فشارها و تشديد سرکوب،
مبارزات بازنشستگان ادامه و جنبش اعتراضﯽ و
سازمانيافته بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ
گسترشيافته و وارد مراحل پيشرفتهتری شده
است .اين پيشرفت را عﻼوه بر گسترش کمﯽ
اعتراضات و بهويژه سازمانيافتگﯽ آن ،در
برخﯽ شعارها نيز مﯽتوان مشاهده کرد".درمان
رايگان ،حق مسلم ماست"" ،اين مخبر کرهخر
اخراج بايد گردد -مصوبات شورا اجرا بايد
گردد""،مﯽجنگيم مﯽميريم -ذلت نمﯽپذيريم""،
شعارهای مکرر عليه تلويزيون"ميلﯽ"،شعار و
خواست جديد آزادی کارگران و بازنشستگان و
معلمان زندانﯽ ،شعار عليه مقامات دولتﯽ و در
رأس آن شعار عليه ابراهيم رئيسﯽ،ازجمله
"رئيسﯽ حيا کن ،عدالت رو رها کن" و سرانجام
شعار بسيار گويا و بُرندهی "مرگ بر رئيسﯽ" و
چندين شعار پر مضمون ديگر ،همگﯽ نشان
ادامه و پيشرفت مبارزات بازنشستگان تأمين
اجتماعﯽ است.
بهرغم تمام اين پيشرفتها اما هنوز خواستهای
بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ بر زمينماندهاند و
جنبش اعتراضﯽ بازنشستگان به يک جنبش کامل
تودهای تبديل نشده است .مجموعه بازنشستگان
کشوری ،لشکری و تأمين اجتماعﯽ جمعيتﯽ
بالغبر  ۶ميليون نفر را شامل مﯽشود .اکثريت
بسيار بزرگﯽ از اين جمعيت  ۶ميليونﯽ )نزديک
به  ۶۵درصد( حداقل بگير و تقريبا ً همگﯽ
زيرخط فقر هستند.جنبش اعتراضﯽ بازنشستگان
تأمين اجتماعﯽ هنوز نتوانسته است پيوند محکمﯽ
با بازنشستگان کشوری و لشکری برقرار سازد
و متحد و يکپارچه وارد ميدان شود .هماکنون
تشکلهای گوناگون و متعددی در بخشهای
مختلف بازنشستگان شکلگرفتهاند که بهصورت
مجزا از هم فعاليت مﯽکنند .اين فعاليتهای مجزا
اگرچه همگﯽ مثبت و گامهايﯽ بهپيش محسوب
مﯽشوند ،اما بازتاب و تأثيرگذاری ﻻزم را
ندارند.در اينجا نيز پراکندگﯽ بهعنوان يک
معضل و نقص و کمبود بزرگ خودنمايﯽ مﯽکند
که بايد به همت عناصر و فعاﻻن آگاه و
بازنشستگان پيشرو برطرف شود .اين فعاﻻن و
پيشروان مﯽتوانند برای برپايﯽ تشکلﯽ واحد و
سراسری اقدام کنند .تشکلﯽ که منافع عموم
بازنشستگان را نمايندگﯽ و برای آن تﻼش و
مبارزه کند .چنين تشکلﯽ قطعا ً مﯽتواند تجمعات
و اعتراضات گستردهتر و مؤثرتری را سازمان
دهد و ضربات کاریتری بر دولت وارد سازد.
جنبش اعتراضﯽ بازنشستگان درعينحال نبايد از
جلب حمايت شاغلين مانند معلمان و بهويژه
کارگران شاغل غفلت کند .ترديدی نيست که
جنبش اعتراضﯽ بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ تا
همينجا نيز توانسته است رابطه نسبتا ً خوبﯽ با
جنبش اعتراضﯽ معلمان بهويژه جنبش کارگری
برقرار کند .بيانيههای مشترک و متعدد
بازنشستگان و سنديکاهای کارگری و تشکلهای
فعاﻻن کارگری در زمينههای گوناگون در چند
سال اخير و حمايتهای دوجانبه نيز گويای همين
واقعيت است .اين تﻼشها و اين مسير بايستﯽ
ادامه يافته و بيش از گذشته تقويت شود.در ادامه
چنين روند و گسترش اعتراضات و اعتصابات
سراسری کارگری است که لرزه بر اندام ارتجاع
حاکم مﯽافتد و را ه برای عينيت بخشيدن به شعار
"مرگ بر رئيسﯽ" هموار مﯽشود.

١٢
12

 ٢۴مرداد  ١۴٠١شماره ٩٨٣
از صفحه ١

مبارزه خستگیناپذير بازنشستگان
سياسﯽ آن پررنگتر شده ،خواهان رسيدگﯽ به
خواستهای خود شدند.در برخﯽ شهرها مانند
کرمانشاه ،نيروهای سرکوب و امنيتﯽ تﻼش
کردند از تجمع بازنشستگان جلوگيری کنند .اما
بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ که بارها شعار
دادهاند" مﯽجنگيم مﯽميريم ،ذلت نمﯽپذيريم" در
برابر نيروهای سرکوبگر دست به مقاومت زدند
و بهرغم جو شديد امنيتﯽ و سرکوب ،تجمع
اعتراضﯽ خود را برگزار نمودند و چند تن از
بازنشستگان نيز در اين تجمع سخنرانﯽ کردند.
مزدوران حکومتﯽ که موفق به برهم زدن تجمع
و پراکنده نمودن بازنشستگان نشده بودند ،در
پايان اين تجمع  ٣تن از بازنشستگان را بازداشت
نمودند .اين سه نفر در اثر اعتراض و پيگيری
ساير بازنشستگان ،چند ساعت بعد آزاد شدند اما
يکﯽ ديگر از بازنشستگان بازداشت شد.
افزايش مستمری و همسانسازی حقوق ،يکﯽ از
خواستهای اصلﯽ بازنشستگان تأمين اجتماعﯽ
است .علﯽرغم اينکه اين خواست در تمام
تجمعات خيابانﯽ و مبارزات گسترش يابنده

بازنشستگان از  ٩۶به بعد تکرار شده  ،اما دولت
از پذيرش آن امتناع نموده است .دولت و مجلس
در تمام طول اين سالها بازنشستگان را در حالت
انتظار و بﻼتکليفﯽ نگاه داشتهاند .در سال  ٩٧و
زير فشار مبارزات پرشور بازنشستگان تأمين
اجتماعﯽ و فرهنگﯽ مجلس طرحﯽ را به تصويب
رساند که از اول سال  ١٠ ،٩٨درصد بهاضافه
مبلغ  ۴٠٠هزارتومان به حقوق کارمندان و
بازنشستگان اضافه شود .اگرچه کابينه روحانﯽ
قبل از آن وعده داده بود حقوقها  ٢٠درصد
اضافه خواهند شد و اگرچه رقم  ١٠درصد
مصوبه مجلس بعدا ً به  ۵درصد تقليل يافت ،اما
حتﯽ اين وعده نيز عملﯽ نشد و مصوبه مجلس
روی هوا ماند .در برخﯽ استانها بهجای مبلغ
 ۴٠٠هزارتومان فقط يکبار مبلغ ٣٢۵
هزارتومان بهحساب کارمندان واريز شد ،اما
بﻼفاصله مطرح شد مصوبه مجلس بايد اصﻼح
شود و بهجای  ٣٢۵هزارتومانﯽ که بهحساب
کارمندان واريزشده بود ۴٠٠ ،هزارتومان از
درصفحه ١١

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

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالﯽ خود را به ش م اره حس اب
بانکﯽ زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ﯽ از آدرسه ای
سازمان ارسال کنيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانﯽ ما برروی اينترنت:
https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيله به اطﻼع شما مﯽرسانيم که تلويزيون دمکراسﯽ شورايﯽ از تاريخ جمعه نهم مهرماه ١۴٠٠
برابر 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 ٩٠
دقيقه 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

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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