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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومت شورائی
سال چهل و چهار–  ٢١شهريور ١۴٠١

در جمهوری اسﻼمی برای
کودکان ستمديده نه آموزش
معنا دارد و نه پرورش
در آستانه بازگشايی مدارس به صورت حضوری
پس از دو سال که کرونا عمﻼ ميليونها کودک
طبقات محروم جامعه را از آموزش دور کرده
بود ،بار ديگر وضعيت ناهنجار نظام آموزشی
در جمهوری اسﻼمی گريبانگير خانوادههای
کارگری و ديگر ستمديدگان جامعه شده است.
کشوری که در آن آموزش و پرورش به يکی از
نمادهای نظم طبقاتی حاکم و جوﻻنگاه سرمايه و
سرمايهداران تبديل شده است.
به اعتراف رسانههای جمهوری اسﻼمی تنها
هزينه لوازمالتحرير و کيف مدرسه در
ابتدايیترين و ارزانترين شکل آن برای کودکانی
که برای اولين بار روانه مدرسه میشوند به يک
ميليون و دويست هزار تومان میرسد و اگر
هزينه ثبتنام در مدارس دولتی که میبايست
رايگان باشند ،لباس فرم و ديگر هزينههای
حداقلی و ضروری مانند کفش و کتاب را به آن
اضافه کنيم نيمی از حداقل دستمزد يک کارگر را
میبلعند .حال اگر يک خانواده کارگری دو
کودک مدرسهرو داشته باشد ،معادل يک ماه
دستمزد يک کارگر حداقلبگير میشود .آنهم
کارگرانی که حتا در تهيه نان شب نيز برای
خانوادههایشان درماندهاند.
واقعيت اما دردناکتر از آن است که در
رسانههای جمهوری اسﻼمی انعکاس پيدا کرد.
برای نمونه در سايتهای فروش آنﻼين تنها قيمت
يک مجموعه  ٢٩عددی شامل مداد ،پاککن،
تراش ،جامدادی و خطکش  ٩۵٠هزار تومان
است .بهای ارزانترين دفتر  ۴٠برگی  ١٨هزار
تومان و بهای دفتر  ٢٠٠برگی به  ١٠۵هزار
تومان رسيده است .ارزانترين کيف مدرسه نيز
 ٣٠٠هزار تومان قيمت دارد .لباس فرم از ٣٠٠
تا  ۴۵٠هزار تومان و باﻻخره ارزانترين کفش
 ٢۵٠هزار تومان.
از همينرو پيشبينی میشود که متاسفانه بر تعداد
کودکان بازمانده از تحصيل در سالجاری افزوده
شود .براساس آمارهای رسمی  ١۵ميليون و
 ٩٠٠هزار کودک در سال تحصيلی جاری بايد
به مدرسه بروند ،اما در حالی که کمتر از دو
درصفحه ٢

نه به اعدام ،اعدام نکنيد

سازمان فدائيان )اقليّت(
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پيش بهسوی اعتصابات متحدانه نفتگران
برخورد وحشيانه و قهرآميز حاکميت با تجمع
مسالمتآميز کارکنان رسمی نفت در روز ١٢
شهريور ،يکبار ديگر وحشت رژيم از تداوم و
گسترش اعتصاب و مبارزه در نفت را به نمايش
گذاشت .مطابق فراخوان "شورای هماهنگی و
همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت") از اين
پس شورای هماهنگی و همبستگی( صدها تن از
کارکنان رسمی شاغل در مراکز عملياتی ،از
نقاط مختلف کشور ازجمله استانهای بوشهر،
خوزستان ،فارس ،کهگيلويه و بويراحمد و برخی
درصفحه ٣

پاتک جديد جناح رقيب خامنهای
بحرانهای بزرگ سياسی در درون هر جامعهای
همواره همراه با شکافهای عميق در درون
طبقه حاکم است .آنچه که به تصميم خامنهای
بهعنوان ديکتاتور رأس دولت استبدادی حاکم بر
ايران برای کنار نهادن تمام گروههای رقيب از
قدرت سياسی و مهمترين ارگانهای تصميمگيری
و اجرائی جمهوری اسﻼمی و ايجاد يک قدرت
متمرکز و ظاهرا ً يکدست انجاميد ،تﻼش برای
غلبه بر همين شکاف بهمنظور حل بحران
بزرگی بود که از زمستان سال  ٩۶در ايران
آغازشده بود .بااينوجود بحرانی که جامعه ايران

درگير آن است ،بزرگتر از آن بود که حل آن از
عهده جمهور اسﻼمی ساخته باشد .بنابراين
بهرغم تمام تﻼش جناح حاکم ،شديدترين
سرکوبها و وعدههای کذائی ﻻاقل برای بهبود
وضعت معيشتی تودههای کارگر و زحمتکش،
معضل همچنان ﻻينحل ماند و بحران عميقتر
شد .از همين رو ،پوشيده نبود گروههای رقيبی
که عجالتا ً عقبنشينی کرده بودند و منافع کوتاه
مدت خود را فدای منافع درازمدت کرده بودند ،با
شکست جناح وابسته به خامنهای بار ديگر سر
درصفحه ۵

ماهی از سر َگنده گردد نی ز دُم
دزدی و اختﻼس ،سراپای رژيم را فرا گرفته
است .گسترش فساد در جمهوری اسﻼمی به
چنان حدی رسيده که ديگر انگشت گذاشتن بر اين
فرد يا آن فرد اختﻼسگر ،اين مسئول يا آن
مسئول دزد ،اين نهاد يا آن نهاد فاسد ،اين دستگاه
اجرايی يا آن دستگاه قانون گذاری ،اين نهاد
دولتی يا آن نهاد حکومتی فاسد اَدای مقصود نمی
کند .ماهی از سر َگنديده است .آنچنان گنديدگی
ای که دير زمانی است بوی تعفن آزاردهنده آن
از هر سو به مشام می رسد.
اگر در زمانی نه چندان دور ،دزدی های کوچک
و چند ميليون تومانی در جامعه حساسيت برانگير

بود ،اکنون مدتی است درج اخبار دزدی های
کوچک و حتا رشوه خواری های چند ده ميليارد
تومانی مسئوﻻن نظام به کلی به محاق رفته است.
در چند سال گذشته هرچه بوده است ،صحبت از
دزدی و اختﻼس های کﻼن است .هرچه هست
صحبت از اختﻼس های چند هزار ميليارد تومان
به باﻻست.
در سال  ،١٣٩٠دزدی  ٣هزار ميليارد تومانی
محمود خاوری  -رئيس بانک ملی  -نفس ها را
در سينه حبس کرد .انعکاس دزدی و فساد
قاليباف با موضوعيت "امﻼک نجومی" در
درصفحه ١٠

دستگيری و احکام اعدام همجنﺲگرايان را محکوم میکنيم

درصفحه ٧
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از صفحه ١

در جمهوری اسﻼمی برای کودکان ستمديده نه آموزش معنا دارد و نه پرورش
هفته به آغاز سال تحصيلی مانده و توزيع کتابها
آغاز شده است ،بهگفتهی مقامات وزارت آ .پ.
تاکنون  ١۴ميليون و  ٧٠٠هزار دانشآموز ثبت
سفارش کتابهای درسی را انجام داده و هنوز
يک ميليون و  ٢٠٠هزار دانشآموز کتابهای
خود را سفارش ندادهاند .البته مقامات وزارت
آموزش و پرورش خود به وجود  ٩٠٠هزار
کودک بازمانده از تحصيل اذعان دارند که در
واقع میتواند بسيار بيشتر از اين رقم باشد.
يکی ديگر از موانعی که تودههای ستمديده برای
فرستادن کودکانشان به مدارس با آن روبرو
هستند ،هزينه ثبتنام در مدارس دولتی است .به
اين علت که جمهوری اسﻼمی بهغير از حقوق
کادر آموزشی ،هيچ هزينهی ديگری را تقبل
نمیکند ،باعﺚ میشود تا مديران مدارس تمامی
ديگر هزينههای مدرسه را به والدين تحميل کنند.
واقعيت اين است که در جمهوری اسﻼمی سال به
سال از بودجهای که میبايست به آموزش و
پرورش اختصاص يابد به صورت واقعی کاسته
و هم اکنون اين بودجه حتا کفاف همان حداقل
حقوق معلمان را نمیکند ،همان حقوقی که چند
برابر زير خط فقر است و معلمان سالهاست
برای افزايش حقوق وارد يک مبارزه پيگير با
رژيم شدهاند .مبارزهای که تاکنون منجر به
دستگيری گروهی از پيشروترين معلمان شده
است .معلمانی که تعدادی از آنها همچنان در
زندان بسر میبرند و تعداد بسيار بيشتری نيز با
پروندههای باز قضايی روبرو بوده و با قيد وثيقه
فعﻼ آزاد هستند.
در سال  ٢٠١٧براساس گزارش يونسکو ،بهطور
متوسط  ۴ /۴درصد از توليد ناخالص ملی
کشورها به آموزش اختصاص يافت .اين نسبت
در کشورهای پيشرفتهتر سرمايهداری همچون
نيوزيلند ،آمريکا و انگلستان حتا به باﻻی ۶
درصد میرسد .اما بودجه آموزش در ايران
کمتر از  ٢درصد توليد ناخالص ملی میباشد،
يعنی حتا کمتر از نصف متوسط جهانی .همچنين
يونسکو با اعﻼم اينکه سهم آموزش در
کشورهای جهان بهطور متوسط  ١۴درصد از
بودجه عمومی دولت است ،خواستار افزايش آن
به  ١۵تا  ٢٠درصد شد ،اما در ايران اين رقم
کمتر از  ١٠درصد است.
بهگزارش خبرگزاری دولتی "ايرنا" ميزان
بودجه آموزش و پرورش در ايران حتا از
ميانگين کشورهای خاورميانه و آفريقا نيز کمتر
است .بهگزارش اين خبرگزاری و بهنقل از
ابراهيم سحرخيز که زمانی معاون وزير بود،
آمده است" :شايد به جز افغانستان هيچ کشوری
در دنيا نباشد که سهم آموزش و پرورش آن از
بودجه دولتی اين قدر کم باشد" .سياستی که نقش
پررنگی هم در کاهش کيفيت آموزش در مدارس
دولتی دارد و هم در رانده شدن کودکان تودههای
تحتستم جامعه از تحصيل .برای نمونه تعداد
بازماندگان از تحصيل در استان محروم سيستان

و بلوچستان  ٧برابر ميانگين جهانی بازماندگی
از تحصيل است.
در حالی که بهطور متوسط سهم دولت از
هزينههای آموزشی در جهان  ٨٢درصد و سهم
مردم  ١٨درصد است ،بهاعتراف رسانهها و
پژوهشخانههای رژيم از جمله مرکز آمار ،در
ايران سهم مردم از هزينههای آموزش در سال
 ٩۶برابر با  ٣٢درصد بود که دو سال بعد به
 ۴۵درصد يعنی حدود  ٢و نيم برابر متوسط
جهانی رسيد و اين روند همچنان با سرعت در
حال افزايش است.
هم چنين در مدارس دولتی نه فقط از امکانات
ﻻزم برای رشد تحصيلی ،جسمی و روحی و
پرورش خﻼقيتها در کودکان خبری نيست ،بلکه
هر کﻼس پذيرای  ۴٠دانشآموز است و همين
مساله باعﺚ میشود تا معلم نتواند از نظر
آموزشی کيفيت ﻻزم را برای تمامی کودکان
ارائه کند .سرانه دانشآموز به ازای يک معلم با
توجه به اينکه بخشی از کودکان در مدارس
غيردولتی تحصيل میکنند  ٢٣دانشآموز به
ازای يک معلم است که با آمار کشور هند
برابری میکند ،آنهم با بيش از  ٣١۵ميليون
دانشآموزی که عموما در مدارس دولتی تحصيل
میکنند .به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در
سال تحصيلی گذشته مدارس کشور با کمبود
 ٢٠٠هزار معلم روبرو بودند.
در حالی که بسياری از کشورهای جهان براساس
برخی ضروريات جامعه سرمايهداری و شرايط
حاکم بر آن کشورها ،از ميزان مشارکت بخش
خصوصی در آموزش و پرورش کاسته و برای
نمونه در انگلستان از  ١٢درصد به  ۶درصد
رسيده است ،در ايران اما اين روند معکوس
است .براساس گزارش بانک جهانی در فاصله
سالهای  ١٩٩٨تا  ٢٠١٧ايران باﻻترين نرخ
خصوصیسازی در آموزش و پرورش را داشته
است.
به اعتراف مقامات وزارت آموزش و پروش هم
اکنون حدود  ۶٠درصد از مدارس کشور نيازمند
مقاومسازی و يا حتا تخريب هستند که عمﻼ هيچ
اقدامی برای حل اين معضل از سوی دولت انجام
نمیشود .از اين هم بگذريم که جدا از کمبود
فضای آموزشی در مدارس دولتی ،اين مدارس
عموما فاقد هرگونه امکانات ورزشی و
آزمايشگاهی هستند.
اما در حالی که شرايط فاجعهباری بر مدارس
دولتی حاکم است ،در مدارس غيردولتی وضعيت
بسيار متفاوت است .هم اکنون در ايران  ٢٣نوع
مدرسه برای دانشآموزان وجود دارد ،پديدهای
که در هيچ کشور ديگری يافت نمیشود .ريشهی
پيدايش اين تنوع در مدارس نيز باز شدن دست
سرمايهداران برای جوﻻن دادن در آموزش و
پرورش است .بعد از قيام  ۵٧ادارهی معدود
مدارس خصوصی همچون البرز ،خوارزمی،
هدف و غيره به آموزش و پرورش واگذار شد،

زنده باد استقﻼل طبقاتی کارگران

اما رفته رفته مدارس خصوصی جديد تحت
عناوين مختلف در آموزش و پرورش شکل
گرفتند و با سياستهای حاکم بر جمهوری
اسﻼمی بازارشان به شدت رونق يافت.
بهاعتراف مقامات وزارت آ .پ ٢ .ميليون و
پانصد هزار تا  ٣ميليون دانشآموز در مدارس
غيردولتی درس میخوانند.
البته مدارس غيردولتی نيز برحسب کيفيت
متفاوت هستند و میتوان آنها را نيز در چند
درجه متفاوت تقسيمبندی کرد .در برخی از اين
مدارس جدا از آموزشهای فوق درسی و
تستزنی و غيره ،زبان دوم خارجی ،ورزشهای
تخصصی ،شنا و يوگا نيز آموزش داده میشود.
وعدههای غذايی و اردوهای داخل کشور و خارج
کشور يکی ديگر از برنامههای اين مدارس است.
در "مردمساﻻری آنﻼين" به تاريخ خرداد ٩٨
زمانی که مدارس هنوز حضوری بودند ،به نقل
از مادر يکی از دانشآموزان اين مدارس آمده
است" :البته اردوهای خارجی و داخلی هم دارند.
مثﻼً دخترم اردوی فرانسه را شرکت کرد و ما
حدود  ۵٠ميليون تومان هزينه سفر فرانسه را
داديم .البته امسال سفر شيراز هم داشتند که حدود
 ۵ميليون تومان هزينه کردم".
طبيعیست که هر خانوادهای توان ثبتنام
فرزندش در اين مدارس را ندارد .مدارسی که
تنها پول ثبتنام آن به  ١٠٠ميليون میرسد و
هزينههای ديگر آن گاه تا چند برابر پول ثبت نام
است .اينگونه مدارس مختص فرزندان
سرمايهداران و مقامات حکومتی است که تمامی
آنها فاسد و دزد میباشند.
مدارسی هم هستند مانند مدارس تيزهوشان که
هزينههای کمتری دارند ،اما در عين حال
صدماتی را که اين مدارس چه برای قبول شدن
در آن و چه در سالهای تحصيل از نظر روحی
بر دانشآموزان وارد میکنند خود حديﺚ مفصلی
دارد.
در رده آخر مدارس غير دولتی ،آن دسته از
مدارس غيرانتفاعی هستند که اگرچه به دليل
تعداد کمتر دانشآموز در کﻼس و برنامههای
فوق درسی و مانند آن از مدارس دولتی متمايز
هستند اما از سوی ديگر با مدارس "ﻻکچری"
نيز تفاوت بسيار دارند .اين گونه مدارس
غيرانتفاعی عموما بخشی از گروههای از نظر
مالی متوسط را به خود جذب میکنند .آنها به
اين اميد که فرزندانشان بتوانند در آينده از
تحصيﻼت خوبی برخوردار شوند ،آنها را حتا با
گرفتن وام به اين مدارس میفرستند .محمودزاده
رئيس سازمان مدارس غيردولتی اعﻼم کرد
برای شهريه اين مدارس تا سقف  ٣٠ميليون
تومان وام به خانوادههای دانشآموزان پرداخت
میشود .جمهوری اسﻼمی به جای ارائه آموزش
با کيفيت و رايگان برای تمامی کودکان ،جيب
مردم را خالی میکند و آنوقت اين خانوادهها
درصفحه ٨
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شهرها و استانهای ديگر ،راهی تهران شدند تا
روز شنبه  ١٢شهريور در مقابل وزارت نفت
در خيابان طالقانی ،تجمع اعتراضی برپا کنند.
اين تجمع اما در همان مراحل اوليه مورد يورش
نيروهای سرکوب شامل پليس امنيت و نيروهای
يگان ويژه قرار گرفت که از قبل ،محل تجمع را
به اشغال خود درآورده بودند.هنوز نيم ساعتی
بيشتر از آغاز تجمع نگذشته بود که نيروهای
سرکوب ،تجمعکنندگانی را که تعدادشان پيوسته
درحال افزايش بود ،به محاصره خود درآورده و
بازور و ضرب و شتم ،اعتراضکنندگان را
پراکنده ساختند .در اين اقدام ضد کارگری۶٧ ،
تن از تجمعکنندگان بازداشت و با ونهای پليس و
سپاه که پيشاپيش در نزديکی محل تجمع،
مستقرشده بودند به مراکز امنيتی و زندان منتقل
شدند.
اين چندمين بار است که پرسنل رسمی نفت در
سال جاری دست به تجمع و اعتصاب
میزنند.وزارت نفت و مقامات مربوطه ،درست
در مقاطعی که خطر اعتصاب سراسری و تجمع
گسترده در نفت جدیتر میشود ،با
اعتراضکنندگان وارد گفتگو میشوند و با
چربزبانی و مشتی وعده ،سعی میکنند جلو
اعتصاب و تجمع را بگيرند و خطر اعتصاب و
اعتراض سراسری در نفت را فروبنشانند و اگر
موفق به اين کار نشوند ،به قوه قهريه و اعمال
زور و سرکوب متوسل میشوند.
در اعتصاب قبلی کارکنان رسمی نفت که با
فراخوان "شورای هماهنگی و همبستگی "٢٠
مرداد ١۴٠١آغاز شد و  ۵روز ادامه داشت ،اين
" شورا" خواهان رسيدگی به خواستهايی چون؛
بازگرداندن اضافات مالياتی اخذشده ،بهبود
وضعيت بهداشت ،غذا ،غذاخوری ،خوابگاه،
امکانات زيستی ،درمان رايگان و باکيفيت،
ممنوعيت استخدام و انتصابهای فاميلی و
پارتیبازی ممنوعيت ورود نيروها و مأموران
امنيتی برای کنترل پليسی مراکز کارگری شده
بود .در آن اعتصاب که بهطور همزمان در ٣٠
واحد و مرکز نفت و گاز و حفاری آغاز شد و
بهسرعت به  ۴۵مرکز افزايش يافت و بهطور
عمده بهصورت تجمع گروههايی از پرسنل
رسمی در محل کار انجام شد ،افزون بر
خواستهای فوق ،بهطور ويژهبر يک خواست
محوری و ديرين کارکنان رسمی نفت يعنی
اجرای کامل ماده  ١٠قانون وظايف و اختيارات
وزارت نفت که از سال  ٩٣تاکنون مسکوت
مانده است نيز تأکيد شده بود".شورای هماهنگی
و همبستگی" هشدار داد چنانچه تا روز بيست و
ششم مردادماه ،وزير نفت يا معاونت توسعه
مديريت او بهصورت رسمی از طريق مصاحبه
تلويزيونی يا از طريق بخشنامه رسمی تاريخ و
نحوه اجرای ماده ده را اعﻼم نکنند ،در اين
صورت چند تاريخ برای تعيين تاريخ نهايی تجمع

به نظرسنجی گذاشته و تجمع با حضور
خانوادههای کارکنان انجام خواهد شد.
به دنبال بیاعتنايی وزارت نفت" ،شورای
هماهنگی و همبستگی" مصممانه بر آن شد
تجمعهای گسترده را در تاريخ  ۵شهريور
سازمان داده و برگزار کند.طبق معمول ،وزارت
نفت و مقامات دولتی مربوطه بهاضافه عوامل
ريزودرشت آنها دستبهکار شدند تا جلو اين
حرکت بزرگ اعتراضی را بگيرند".مددی"
معاونت توسعه مديريت وزارت نفت ،برای
جلوگيری از اين تجمع ،اينجاوآنجا منجمله در
صحبتهای تلويزيونی وعدههايی به کارکنان
رسمی داد .اين وعدهها متأسفانه توانست تأثيراتی
نيز برجای بگذارد " .شورای هماهنگی و
همبستگی" با توجه به صحبتهای تلويزيونی
مددی ،از خود حسن نيت نشان داد و تاريخ
تجمعهای سراسری را از  ۵شهريور به ٢٨
شهريور تغيير داد و چنين هشدار داد در صورت
خلف وعده ،پرسنل رسمی همراه خانوادهها،
پرشورتر از هميشه در  ٢٨شهريور دست به
اعتراض و تجمع خواهند زد.اما گذشت يکی دو
روز کافی بود تا هدف از وعدههای توخالی و
سوءاستفاده از حسن نيت کارکنان رسمی نفت
روشن شود .لذا کارکنان رسمی ،پس ازنظر
سنجی و مشورت باهم ،در مورد تجمع در مراکز
و شهرهای مختلف يا تجمع بهصورت متمرکز
در تهران يا ترکيبی از اين دو،تصميم به تجمع
در برابر وزارت نفت در تهران گرفتند که
وزارت نفت با اعزام گسترده نيروهای سرکوب
و يگانهای ويژه از کارکنان رسمی نفت استقبال
کرد.
کارکنان رسمی نفت از تيرماه سال  ٩٩تاکنون
بارها و بارها با صبر و شکيبايی خواستهای
خود را عنوان نموده و نهايت بردباری را از
خود نشان دادهاند.برای دستيابی به اين
خواستها مکرر و در اشکال گوناگون و
مسالمتآميز دست به اعتراض زدهاند.اما دولت
جمهوری اسﻼمی و وزارت نفت آن از پذيرش
خواستهای کارکنان رسمی نفت بهويژه اجرای
کامل ماده  ١٠قانون وظايف و اختيارات وزارت
نفت که يک خواست کامﻼً قانونی است امتناع
نموده و با دروغ و فريب و وعده ،اين کارکنان
را در انتظار طوﻻنی و بﻼتکليفی نگاه داشته
است.دولت ارتجاعی حاکم نهتنها گامی در
راستای پذيرش خواستها برنداشته ،بلکه با
تقويت جو پليسی و امنيتی مراکز نفتی و درنهايت
بازداشت و ارعاب و زندان ،سعی کرده است
نفت را يکسره مطيع و فرمانبردار و شعله
فروزان مبارزه در آن را خاموش سازد.اما اين
شدنی نبوده است و شدنی نيست .پرچمی را که
از سال  ٩٩در نفت به اهتزاز درآمده است ،ديگر
نمیتوان پايين کشيد .کارگران و کارمندان رسمی
نفت ممکن است گاه نسبت به حرف اين يا آن

مقام دولتی روی خوشنشان دهند ،اما آنها در
عمل و از نزديک سخنان اين مقامات را محک
میزنند و خيلی زود به انگيزه وعدههای دروغين
و قﻼبی پی میبرند.اگر مسير خطايی را پيموده
باشند آن را اصﻼح نموده و تغيير میدهند.
بعد از بازداشت دهها تن از کارکنان رسمی نفت
در تجمع  ١٢شهريور،يکی از کارکنان رسمی
نفت گفت:
"امسال ۴ ،الی  ۵بار تجمع کرديم .از همه
راههای ممکن اعتراضمان را به گوش مسئولين
رسانديم .نامه نوشتيم با  ١٠هزار و  ۵٠٠امضا
و برای وزارت نفت فرستاديم .وقتی نتيجهای
نگرفتيم به ديوان عدالت اداری شکايت کرديم .اما
تاکنون وزير نفت ،هم وزير قبلی و هم فعلی با
گردنکلفتی از اجرای قانون طفره رفتهاند و
ذرهای به فکر مشکﻼت معيشتی ما کارکنان
نيستند".يکی ديگر از کارکنان رسمی حاضر در
تجمع گفت":مسئولين و مديران وزارت نفت در
تمام اين سالها پاسخگو نبودهاند .چه در دولت
قبلی و چه دولت فعلی که مدعی رسيدگی به
حقوق مردم است .همکاران ما به رئيس کميسيون
اصل  ٩٠و اعضای کميسيون انرژی مجلس،
معاون پارلمانی رياست جمهوری و نهادهای
نظارتی مثل ديوان محاسبات و بازرسی کل
کشور و حتی دفتر رئيسجمهور نامه نوشتند و
مشکﻼت را بهتفصيل بيان کردند اما هيچ پاسخی
دريافت نکرديم".
در اين نقلقولها ،تﻼش طوﻻنیمدت کارکنان
رسمی نفت برای احقاق حقوق خويش و در همان
حال ،واکنش وزارت نفت و مديران و نهادهای
حکومتی بهوضوح بيانشده است .کارکنان رسمی
نفت بارها و بارها مشکﻼت و خواستهای خود
را با مديران و مقامات دولتی  ،مجلس  ،ديوان
محاسبات بازرسی کل کشور ،ديوان عدالت
اداری و حتی دفتر رئيسجمهور درميان
گذاشتهاند ،اما هيچ پاسخی دريافت نکردهاند و

پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر
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وزارت نفت "با گردنکلفتی" از اجرای قانون
طفره رفته است.اين يعنی آنکه دولت و مقامات
دولتی وزارت نفت و ساير نهادهای حکومتی
جملگی در مقابل کارگران هستند،شارﻻتان و
فريبکارند و دروغ تحويل کارکنان رسمی نفت
میدهند .اين يعنی آنکه خواستهای کارکنان
رسمی نفت در داﻻنهای پرپيچوخم مذاکره با اين
يا آن مقام دولتی و مجلس و امثال آن سرگردان
میماند و برآورده نمیشود .جريان عمل
مبارزاتی از  ٩٩تاکنون و نحوه برخورد وزارت
نفت و ساير نهادهای حکومتی ،به کارگران و
کارمندان رسمی نفت میآموزد که بههيچوجه
نبايد روی حرفها و وعدههای مقامات و
نهادهای دولتی ،بلکه بايد روی نيروی مبارزاتی
خود حساب کنند .کارکنان رسمی نفت تجمع
بزرگ خود را در  ۵شهريور به خاطر
وعدههايی که معاونت توسعه و مديريت وزارت
نفت داده بود لغو کردند .اما اين وعدهها و
حرفهای توخالی و صرفا ً برای جلوگيری از
آغاز تجمع و اعتصاب سراسری بود.البته
کارکنان رسمی نفت خيلی زود متوجه اين
فريبکاری و نيرنگ شدند و برای روز ١٢
شهريور تجمع بزرگی را در تهران تدارک ديدند
که ارتجاع حاکم مانع برگزاری آن شد.
اعتراض و اعتصاب در نفت ،از آگاهی سياسی و
وضعيت اقتصادی کارگران و کارکنان رسمی
نشأت میگيرد .میتوان در اين يا آن مورد با
وعده وعيد و شارﻻتان بازی به فريب و نيرنگ
متوسل شد و بهطور موقت از بروز يک حرکت
اعتراضی يا يک تجمع بزرگ جلوگيری کرد،
میتوان با توسل به قهر و سرکوب ،صفوف
کارگران و کارکنان رسمی نفت را مورد يورش
وحشيانه قرارداد ،تجمع مسالمتآميز را برهم
زد ،دهها تن را بازداشت و روانه زندان کرد و
مورد بازجويی و تهديد قرارداد ،اما قطعا ً
نمیتوان با اين اقدامات صورتمسئله را پاک
کرد .آگاهی سياسی کارگران و کارکنان رسمی
چنين اجازهای را به وزارت نفت و کل طبقه
حاکم نمیدهد ،چنانکه در جريان همين تجمع
اعﻼم کردند"تا آخر ايستادهايم" .شورای
هماهنگی و همبستگی" نيز اعﻼم نمود در
صورت خلف وعده مسئوﻻن ٢٨ ،شهريور
پرشورتر از هميشه دست به اعتراض خواهند
زد.
در اعتراضات آيندهی کارگران و کارکنان رسمی
نفت برای احقاق حقوق خويش ،يقينا ً تجارب
اعتصابات و تجمعات اخير خود را به کار
خواهند بست بهنحویکه اقدام و حرکت
اعتراضیشان ،نتايج بهتر يا حتی نتايج مطلوبی
در پی داشته باشد .يکی از تجارب يا درسهای
تجمع روز  ١٢شهريور بايد اين باشد که تمرکز
نيرو در يک محل و برگزاری تجمع ،میتواند
آسيبپذير باشد و آسيبپذير هم هست.خصوصا ً
آنکه تاريخ و محل تجمع از قبل اعﻼم میشود و
بنابراين طبقه حاکم نيز میتواند نيروی سرکوب
وسيعی را بسيج کند و با اشغال محل تجمع و در
ادامه آن،با اعمال قهر و سرکوب و بازداشت و
دستگيری گسترده ،مانع برپائی تجمع شود.اين آن
چيزی است که در تجمع کارکنان رسمی نفت

مقابل وزارت نفت در تاريخ  ١٢شهريور اتفاق
افتاد .در اين شکل مبارزه ،دست نهادهای
حکومتی کامﻼً باز و امکان مانور نيروهای
سرکوب نيز زياد است .حتی اگر قرار باشد
تجمع اعتراضی بهطور همزمان در دو يا سه
شهر برپا شود ،بازهم دولت سرکوب گر میتواند
و فرصت کافی دارد برای اينکه نيروی سرکوب
آن شهرها را بسيج کند و به مقابله با کارگران يا
کارکنان رسمی نفت اعزام کند.حتی میتواند از
نيروهای سرکوب شهرهای اطراف نيز بهعنوان
نيروی کمکی استفاده کند .بنابراين با توجه به
اينکه تاريخ و محل تجمع از قبل اعﻼم میشود و
نيروی اعتراض در آن محل متمرکز میشود،
دولت سرکوب گر نيز آسانتر میتواند مانع
تجمع شود يا آن را سرکوب و پراکنده سازد.
بهويژه اينکه معموﻻً آلترناتيوی پيشبينی يا در
نظر گرفته نمیشود که اگر محل تجمع به اشغال
نيروهای سرکوب درآمد،در مکان ديگری تجمع
برپا شود.البته تجمع و اعتراض خيابانی بهويژه با
بسيج و شرکت خانوادهها چنانچه بتواند از موانع
يادشده عبور کند ،تأثيرات مهم و مثبتی روی
ساير اقشار زحمتکش جامعه خواهد داشت.اما
احتمال و امکانات جلوگيری از آن بسيار
باﻻست ،مگر اينکه اين تجمعات در ابعاد
سراسری سازماندهی و برگزار شود و نيروی
سرکوب را فلج و زمينگير کند .لذا منطقی نيست
که نيروی اعتراض را در يک محل متمرکز
نمود و تمام تخممرغها را در يک سبد گذاشت.
کارگران و کارکنان رسمی نفت به فراخور
شرايط و موقعيت ،از اشکال گوناگون مبارزه
استفاده نمودهاند و خواهند نمود .در شرايط کنونی
اما مهمترين و مؤثرترين شکل مبارزه اعتصاب
است.سازماندهی اعتصاب همزمان در چند ده
مرکز نفت و گاز و حفاری و دست کشيدن از
کار خصوصا ً اگر اعتصاب فراگير باشد ،کل
دمودستگاه نفت را زمينگير میکند و حربه
سرکوب دولتی را نيز از کارايی میاندازد .در
اعتصاب  ۵روزه مرداد سال جاری در بيش از

۴4
 ۴۵واحد و مرکز نفت و گاز و حفاری،
گروههايی از کارگران تجمعات اعتراضی در
محل کار را سازمان دادند و با در دست داشتن
کاغذ نوشتههايی خواهان رسيدگی به مطالبات
خود شدند .اين شکل مبارزه اگرچه کار آيی
بيشتری داشت در مقايسه با تمرکز تجمع در يک
محل و يک شهر ،اما تأثيرگذاری آن با اعتصاب
سراسری و خواباندن چرخهای توليد قابلمقايسه
نيست .در اعتصاب سراسری امکان
ضربهپذيری در مقايسه با تجمع در يک محل،
بهشدت کمتر و احتمال وادار ساختن کارفرما و
دولت به عقبنشينی بسيار بيشتر است.بنابراين
هيچ راهی جز سازماندهی اعتصابات فراگير و
سراسری وجود ندارد .به ترديدهايی که احتماﻻً
ممکن است هنوز در مورد رویآوری به
اعتصاب سراسری درميان کارکنان رسمی وجود
داشته باشد بايد پايان داد .بايد با تمام توان به
اعتصاب روی آورد .کارگران و کارکنان رسمی
نفت میتوانند و بايد اعتصابات يکپارچهای را
سازمان دهند و اجرای کامل ماده  ١٠قانون
وظايف و اختيارات وزارت نفت و ساير
خواستهای خود را بر دولت و وزارت نفت آن
بقبوﻻنند.
در اعتصابات اخير و بيانيهها و اطﻼعيههايی که
در همين رابطه انتشاريافته است ،کارگران
رسمی نفت به اقدام مهمی دستزده و دريچهای
به روی کارگران غيررسمی اعم از پيمانی،
پروژهای يا قرارداد موقت گشودهاند و بر اتحاد و
مبارزه متحد و متشکل همه بخشهای کارگران
شاغل در نفت تأکيد نمودهاند .اين مسيری است
که پيشازاين کارگران پيمانی دران گام نهادهاند
اما بايد بيش از اين آن را کوبيد و هموار
کرد.کارکنان رسمی آگاه و پيشرو نفت که"
شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان نفت" را
ايجاد کردهاند دوشادوش کارگران رسمی ،بدون
شک قادرند در اين راه گامهای مهم و مؤثری
بردارند.
میتوان و بايد اعتصابات هماهنگی را سازمان
داد .پيش بهسوی اعتصابات متحدانه نفتگران!
پيش بهسوی اعتصابهای فراگير و سراسری!
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پاتک جديد جناح رقيب خامنهای
بلند کنند و نزاع در شکل علنی آن از سر گرفته
شود.
با آشکار شدن شکست سياستهای رئيسی و
وعدههای توخالی وی ،گروههای رقيب وابسته
به جناح موسوم به اصﻼحطلب ،کارگزاران
سازندگی و حزب اعتدال و توسعه که در يک
سال گذشته تقريبا ً سکوت کرده بودند ،بار ديگر
با برگزاری جلسات مشترک ،انتشار کتاب و
مقاﻻت و مصاحبهها و گفتگو در سايتهای
اينترنتی و شبکههای اجتماعی اظهار وجود
کردند ،فعالشدند و پاتک خود را عليه جناح
وابسته به خامنهای از سر گرفتند.
اين پاتک البته از قبل قابل پيشبينی بود .اما از
آنجائی که کابينه حسن روحانی با چنان رسوائی
و ورشکستگی صحنه را ترک کرده بود که به
بیاعتبارترين کابينههای رژيم در ميان عموم
تودههای مردم تبديلشده بود ،بهرغم اينکه
شورای نگهبان حتی سرشناسترين آنها را حتی
از کانداتوری انتخابات رياست جمهوری هم
محروم کرد ،صدايی از آنها درنيامد و
نمیتوانست درآيد .اما آنها که البته بهتر از
هرکس ديگری دردهای بیدرمان نظام حاکم بر
ايران را میشناسند و میدانستند که شکست
رئيسی زودتر از روحانی برمﻼ خواهد شد،
منتظر ماندند تا با اولين شکستهای رئيسی
پاتک خود را آغاز کنند .بنابراين ،کارنامه منفی
رئيسی در همان نخستين سال زمامداریاش اين
فرصت را برای آنها فراهم کرد که بکوشند
نخست با بهرهگيری از اوضاع وخيمی که وی به
بار آورده ،رسوايی برنامهها و شکست
سياستهای خود را توجيه کنند و در همان حال
جناح رقيب را زير حمﻼت خود قرار دهند.
در هفته گذشته سايت جماران که سردمدار آن
حسن خمينی با طعنه به جناح رقيب میگويد
"زندگی مردم را نمیتوان با استخاره پيش برد "
و از همفکران خود میخواهد در برابر جناح
رقيب "شجاعت به خرج" دهند ،مبادرت به
انتشار سه گفتگو و مصاحبه از حسن روحانی،
جهانگيری معاون اول و ﷴ نهاونديان معاون
اقتصادی وی از کتاب»بدون دود و آتش و
خون« »گزارشی تحقيقی درباره اثرات تحريمها
بر اقتصاد ايران« کرد که خﻼصهای از آنها
نيز در تمام روزنامهها و سايتهای اين جناح
انتشار يافت.
خﻼصه گفتگوها هم اين است که در دوره نخست
زمامداری روحانی اوضاع اقتصادی عالی و
همهچيز گلوبلبل بود .کابينه روحانی رژيم را از
تمام بحرانها نجات داده بود و اگر هم در دور
دوم رياست جمهوریاش بحران تمام سيستم را
فراگرفت ،نتيجه تحريمهای ترامپ و خرابکاری
گروههای وابسته به جناح خامنهای بود که اکنون
از آنها بهعنوان دشمن ملت و پيش برنده
سياست آمريکا و عوامل فساد ،نام برده میشود.

جهانگيری در اين مصاحبه میگويد":دولتها يا
به کارهای بزرگ میرسند يا به کارهای
کوچک .دولت آقای روحانی ترکيب هر دو بود.
از اين نظر بايد اين دولت را موفق ارزيابی کنيم.
 ...همان موقع که برخی آقايان با سياه نمايی
مشغول اين بودند که برای خودشان هوادار جمع
کنند ،دولت تمام توانش را گذاشت که در جنگ
اقتصادی دو کار مهم انجام دهد؛ مسئله اول اداره
اقتصاد و مسئله دوم دور زدن تحريمها بود ".اما
»عدهای انگار تمام منافعشان به اين گرهخورده
بود که با تندروی ،خواستههای امريکا را در
ايران پياده کنند .اينها دشمن ملت ايران هستند".
جهانگيری بعد هم البته سعی میکند با انکار اين
واقعيت که فساد ذاتی هر دولت استبدادی و
بهطور خاص دولت دينی حاکم بر ايران است،
فساد فراگير در جمهوری اسﻼمی را صرفا ً با
مسئله تحريمها مرتبط و به جناح رقيب محدود
سازد و از آن طريق به يک افشاگری در مورد
فساد طرفداران خامنهای و نفعی که آنها از
تحريم بردهاند ،بپردازد.
جهانگيری در اين گفتوگو حاصل تحريم را
فساد میداند و جناح خامنهای را بهعنوان مدافعان
تحريم که از آن سود میبرند موردحمله قرار
میدهد و میگويد" :حجم تجارت ايران ٧٠
ميليارد دﻻر است ٢٠ .درصد اين رقم در جيب
کسانی میرود که در داخل کشور دنبال تحريم
هستند .همينها گروهی را در امارات بسيج
میکنند که به ايران سرويس بدهند و درازای آن
چندين برابر معمول مطالبه مالی کنند .گروه
سومی در چين شرکت تأسيس میکنند و فقط
قصدشان اين است که مشتری ايرانی داشته باشند
که در دوران تحريم ،آنها را سرکيسه کنند.
مشخص است که کانالهای ارتباطی آنها
کجاست؟ پشتوانه آنها قدرت سياسی در داخل
ايران است .اينها با تحريم کاسبی میکنند .کاری
هم به وضعيت مردم ندارند ".پوشيده نيست که
قدرت سياسی بیصاحب نيست .وقتی که وی از
قدرت سياسی که پشتوانه دار و دسته فاسد است،
صحبت میکند ،منظور کس ديگری جز
خامنهای ،ارگانها و باندهای وابسته به او نيست.
صحبتهای جهانگيری را در مورد بهاصطﻼح
فتوحات اقتصادی کابينه روحانی  ،معاون
اقتصادی کابينه پيشين رژيم با ارائه يک سری
آمار ،پيگيری میکند و میگويد " :اينها
دستآوردهای کمی نيست .بهخصوص برای
اقتصادی که سه سال قبل دچار بحرانهايی مانند
فساد ،رشدهای منفی و تورم  ۴٠درصدی شده.
دولت يازدهم با استفاده از تمام ظرفيتهای
منطقی ،توانسته بود اقتصاد ايران را نهتنها نجات
دهد که حتی به آستانه مطلوب برساند".
پس به ادعای ايشان همهچيز تا پايان سال ٩۶
عالی بود و به خوبی پيش میرفت .مشکل تنها
آنجائی بروز کرد که ترامپ تحريمها را
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برگرداند .البته گويا آنهم چنانچه جهانگيری
گفت ،اين معضل هم بهخوبی توسط کابينه
روحانی حل شد .معاون اقتصادی کابينه روحانی
در اين مصاحبه همچنين ابراز اميدواری میکند
که "بهزودی قيد محرمانگی مصوبات جلسات
شورای هماهنگی اقتصادی برداشته شود .آنوقت
مردم میتوانند ببيند که چه تصميماتی در کشور
گرفته شد که زندگی سختتر نشود ".البته مردم
ايران که با تمام وجود فشارهای اقتصادی سياست
نئوليبرال کابينه روحانی و فجايع ناشی از آن را
تجربه کردند ،بهخوبی از تمام کارنامه رسوای
اين کابينه نيز مطلعاند و نيازی به برداشته شدن
قيد محرمانگی نيست.
اما برای نشان دادن بیاعتباری تمام اين ادعاها
در مورد اوضاع اقتصادی حتی در دوره چهار
سال نخست زمامداری روحانی کافی است اشاره
شود که تحريمهای ترامپ از اواسط سال ٩٧
تدريجا ً به مرحله اجرا درآمد ،حالآنکه
بزرگترين بحران جمهوری اسﻼمی پس از سال
 ۶٠در زمستان سال  ٩۶با شورش بيکاران و
گرسنگان در سراسر ايران آغاز گرديد و همين
بحران است که در ادامه خود به قيام آبان ماه سال
 ٩٨انجاميد .شالوده اين بحران بزرگ نيز بحران
اقتصادی ژرفی بود که نظم سرمايهداری با آن
روبهرو شده است .بحرانی که تا به امروز
همچنان ادامه دارد.
اما گفتگوی روحانی که گويا مربوط به آخرين
جلسه کابينه است به چند نکته اشاره دارد .او
تﻼش میکند تحريمها را علت بحران اقتصادی
معرفی کند و بدون اينکه نامی از خامنهای ببرد،
او را مانع لغو تحريمها و از آن طريق حل
بحران اقتصادی معرفی میکند .ازجمله اشاره
میکند
"ما سه مقطع در ميانه جنگ اقتصادی داشتيم که
کار به سمت صلح میرفت .مقطع اول اروپايیها
با محوريت مکرون واسطه شدند .مقطع دوم
ميانجيگری ژاپن بود و مقطع سوم مربوط به
سفر نيويورک است ".ا اينکه چرا اتفاقی رخ نداد
و کار پيش نرفت ،در مورد دو مقطع نخست،
کﻼمی هم نمیگويد .اما از موضعگيریهای
خامنهای در آن مقاطع هرکس میداند که وی
مخالفت آشکار خود را ابراز داشته بود .روحانی
در مورد سفر مهرماه  ٩٨به نيويورک ،يک
داستانسرائی ديگری دارد و میگويد همه سران
و وزرای خارجه کشورهای عضو برجام آمده
بودند که واسطه مﻼقات وی و ترامپ شوند و
مذاکرات مستقيم انجام بگيرد.
او میگويد" :اينجا واسطهگری رخ میداد که
موضوع ميان ايران و امريکا حل شود .همهچيز
آماده مذاکرات مستقيم بود .طرف آمريکايی ابراز
میکرد که ترامپ بیصبرانه عﻼقهمند به ديدار
است .اما احساس کردم که يک جای کار بهشدت
لنگ میزند .ترامپ تأکيد داشت که او بايد خبر
ديدار را اعﻼم کند و بعد ديدار انجام شود .برای
من روشن بود که ترامپ بازيگر است .او آدم
عادی نبود .هرلحظه بازی میکرد .يک هنرپيشه
درصفحه ۶
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قابل بود .نگران بودم که خبر ديدار را منتشر کند
و بعد بازی را به هم بزند"".ما میگفتيم که اول
ديدار انجام شود و بعد خبرش منتشر شود و
خﻼصه کار بهجايی رسيد که گفتند ديدار انجام
شود و وسط جلسه خبرش هم اعﻼم شود .اما پيش
از جلسه بازهم تيم ما به گفتگو و مشورت
مشغول شدند و درنهايت به اين جمعبندی رسيديم
که با ترامپ امکان گفتوگوی برابر و صادقانه
وجود ندارد .طرفهای خارجی هم اين را
میدانستند ".اينحرفها هم يک داستانسرائی
ديگر از نمونه دروغپردازیهای هميشگی او
است .امروز هر بچهمدرسهای هم میداند که در
ايران مسائلی حتی کوچکتر از مﻼقات و مذاکره
با ترامپ در اختيار بهاصطﻼح رئيسجمهوری
دولت استبدادی حاکم بر ايران نيست و بدون
اجازه خامنهای او هرگز نمیتوانست با ترامپ
مﻼقات کند .خامنهای هم مخالف چنين مﻼقات و
مذاکرهای بود و روحانی جرئت چنين مﻼقاتی را
نداشت .بنابراين بازهم مستقيم نخواست بگويد که
خامنهای مخالف ديدار و حل نزاع بود و اين
دروغها را سرهمبندی میکند.
وی در اين گفتگو اما برای تبرئه خود و جناياتش
همچنان به دروغپردازیهای گذشته خود بر سر
ماجرای گران کردن بنزين نيز ادامه میدهد و
فراتر میرود و اصﻼً قيام مردم ايران را در آبان
 ،٩٨توطئه جناح رقيب و مردم را آلت دست
آنها مینامد.
او میگويد" :قصد داشتيم بنزين و گازوئيل را در
بازار بفروشيم و برای دولت تأمين مالی کنيم .اما
بدون اينکه به مردم فشار مضاعف وارد شود .ما
سه قوه در مورداجرای اين طرح توافق کرديم،
ولی وقتی زمان اجرا رسيد ،در کاسه ما گذاشتند.
برای سفر استانی به کرمانشاه رفته بودم .به من
خبر دادند که خبرگزاری فارس اعﻼم کرده که
آخر هفته قرار است بنزين گران شود .مردم به
خيابان ريختند ،صف تشکيل شد ،پمپبنزين آتش
زدند .درحالیکه در آن مقطع اصﻼً قصد اين کار
را نداشتيم .بااينحال گفتم که برای چند ماه آينده
را هم لغو کنيد .هرروز يک داستان جديد پيش
میآمد .غروب جمعه عدهای تصميم گرفتند،
دولت را زمين بزنند .بعدها افراد اصلی دستگير
شدند .بازجويیهای آنها موجود است که
میگويند از چه کسانی دستور گرفته بودند".
اما هرکس میداند که از چندين ماه پيش از گران
شدن بنزين ،اخباری از قصد حکومت برای
گران کردن بنزين به بيرون درز کرده بود .حسن
روحانی ،ابراهيم رئيسی و ﻻريجانی در جلسه
سران سه قوه آن را تصويب کرده بودند و
خامنهای نيز بر آن مهر تأييد زده بود .بااينوجود
کابينه روحانی مدام تکذيب میکرد .حتی چند
روز قبل از اجرای آن ،وزير نفت مسئله گرانی
بنزين را انکار کرد .اما نيمهشب جمعه  ٢۴آبان
ماه که مردم در خواب بودند ،شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی ايران با صدور اطﻼعيهای
اعﻼم کرد :به اطﻼع عموم هموطنان عزيز
میرساند که بر اساس مصوبه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه ،از
ساعت صفر روز  ٢۴ماه آبان سهميهبندی بنزين
برای تمام وسايل نقليه بنزينفروش به ترتيب

بيانشده در اين اطﻼعيه انجام میشود .قيمت هر
ليتر بنزين سهميهای  ١۵٠٠تومان و نرخ هر
ليتر بنزين آزاد سه هزار تومان اعﻼم شد .با سه
برابر شدن بهای بنزين خشم مردم ناراضی از
سياستهای رژيم منفجر شد و به قيام آبان ماه ٩٨
انجاميد .خامنهای و سران قوای سهگانه رژيم با
تمام ارگانها و نهادهای سرکوب تحت امرشان
لحظهای در کشتار و قتلعام مردم درنگ نکردند
و جنايتی را آفريدند که مردم ايران هرگز آن را
فراموش نخواهد کرد .با اين دروغپردازیها،
روحانی و کابينهاش تبرئه نخواهند شد.
اما همزمان با انتشار اين گفتگوها و مصاحبهها،
سران گروههای موسوم به اصﻼحطلب نيز هر
يک به بهانهای سروکلهشان پيدا شد تا آنها نيز
حمله به جناح رقيب را آغاز کنند.
عبدﷲ نوری از دارو دسته نزديکان خمينی،
نماينده او در سپاه پاسداران و وزير کشور
رفسنجانی و خاتمی جرئت نشان داده و برای
نشان دادن ابراز همبستگی با تاجزاده که "به
اتهام تشويش اذهان عمومی ،تبليغ عليه نظام و
تبانی برای اقدام عليه امنيت ملی" در زندان به
سر میبرد ،به منزل وی رفت و در آنجا اعﻼم
کرد:
"من به سهم خود بار ديگر از مردم ايران به دليل
مشکﻼت اقتصادی و ناکارآمدی و شرايط سخت
اجتماعی و فرهنگی که مردم در آن گرفتار
هستند ،عذرخواهی میکنم؛ چراکه قرار نبود
نتيجهی انقﻼب سال  ١٣۵٧باگذشت  ۴٣سال،
مشکﻼت ريزودرشتی باشد که اکنون کشور و
جامعه گرفتار آن شدهاند".
عجب! گويا مردم ايران همهچيز را فراموش
کردهاند و نمیدانند که همين گروههای موسوم به
پيروان خط امام به سردستگی امثال عبدﷲ نوری
بودند که با کشتار و سرکوب ،از همان نخستين
ماههای پس از قيام ،يکسره فاتحه انقﻼب را
خواندند و آنچه از پی شکست انقﻼب و پيروزی
ضدانقﻼب به رهبری خمينی آمد ،تمام فجايعی
است که در طول چهل سال پس از آن رخداده و
حاﻻ برای رقابت جناحیشان به همين سادگی
میگويند معذرت میخواهيم از مشکﻼتی که
مردم گرفتار آنها هستند .حتما ً منظور ايشان از
مشکﻼت هم تنها آن فجايعی است که در طول
يک سال اخير رخداده است.
همزمان ،مجيد انصاری عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام و دبير اجرايی مجمع روحانيون
امروزه
مبارز هم اظهارنظر کرده که
قانونشکنی از طريق نهادها و افرادی صورت

۶6
میگيرد که خودشان يا ضابط قانون هستند يا
مجری قانون و مردم ما اين روزها به دليل
قانونشکنیهايی که در عرصه اقتصاد و معيشت
شده است در رنج و مشقت هستند .اين هم از
اظهار نظر يکی ديگر از سران گروههای موسوم
به اصﻼحطلب
 .برای اينکه خاتمی هم در اين پاتک جديدی که
آغازشده ،مشارکت داشته باشد ،اعﻼم شد که
فياض زاهد از عناصر وابسته به گروههای
اصﻼحطلب ديداری با وی داشته که او هم گفته
است نگران حال موسوی  ،رهنورد و کروبی
است و بر اين عقيده است که حصر فاصلهها را
بيشتر میکند ،بنابراين بايد در وضعيت
محصوران تجديدنظر کرد .ايشان مجددا ً اعﻼم
کردند "که کمترين هزينه برای تغيير وضعيت،
اصﻼح حکمرانی است ".حمﻼت به کابينه
رئيسی و در کل جناح وابسته به خامنهای ادامه
دارد.
اما گذشته از اينکه تعميق روزافزون بحران
سياسی در ايران ،ضرورتا ً تضاد اين گروهها را
با جناح رقيب تشديد خواهد کرد ،آنها واقعا ً چه
تصوری از اوضاع دارند که بار ديگر فعال
شدهاند؟ آيا بر اين پندارند که اوضاع به روال
سالهای گذشته است که اين جناح میرود و آن
جناح میآيد و خود را برای آن آماده میکنند؟ آيا
فکر میکنند که مردم ايران همان آدمهای
بیتجربه گذشتهاند که میشود با چند شعار ،وعده
و ادعا آنها را فريب داد؟ مستثنا از اينکه اين
دار و دستهها چگونه فکر میکنند ،بايد گفت،
دورانی که اين يا آن جناح میتوانستند با وعده و
فريب بر مردم حکومت کنند ،از مدتها پيش
سپریشده است .چرا که اوضاع سياسی جامعه
ايران تغيير کرده است .وضعيت جامعه امروز
ايران بهگونهای است که ديگر مردم نهفقط هيچ
اعتمادی به جناحهای طبقه حاکم ندارند ،بلکه
اساسا ً خواهان سرنگونی تمام نظم موجود هستند
و اين واقعيت را از نيمه دوم دهه نود با مبارزات
مستمرخود نشان دادهاند .نکته مهم در اين است
که بحران سياسی موجود به وضوح نشان داده
است که مردم ايران ديگر نمیخواهند به شيوه
گذشته زندگی کنند و طبقه حاکم نيز نمیتواند به
روال گذشته بر مردم حکومت کند هيچيک از
جناحهای طبقه حاکم نه رسالت و نه توانی برای
حل اين بحران دارند .ديگر در ايران نه جايی
برای اصولگرا وجود دار و نه "اصﻼحطلب".
اين بحران ضرورتا ً اختﻼفات درونی طبقه حاکم
را تشديد و شکاف ميان آنها را عميقتر خواهد
کرد .اين شکاف به تسريع سرنگونی نظم حاکم
از طريق يک انقﻼب ياری خواهد رساند.

 ٢١شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨٧

٧7

نه به اعدام ،اعدام نکنيد

اين روزها ماشين اعدام و صدور احکام اعدام در جمهوری اسﻼمی آنچنان شتاب گرفته است که اعتراض به گسترش اعدام با شعار "نه به
اعدام و اعدام نکنيد" از هر سو بلند شده است .در هفته گذشته فقط در سيستان و بلوچستان چندين نفر اعدام شدند که در ميان آنان ،يک
کودک -مجرم  ١٧ساله و دو فعال سياسی به نام های محسن قنبر زهی و عين ﷲ قنبر زهی وجود داشتند .عﻼوه براعدام های هفته قبل،
روز چهارشنبه  ١۶شهريور ماه نيز حکم اعدام  ٧زندانی متهم به قتل در زندان رجايی شهر کرج به اجرا درآمد .روز پنجشنبه ١٧
شهريور نيز در بندرعباس يک زندانی متهم به مواد مخدر اعدام شد و در زاهدان هم چهار زندانی با جرائم عادی جهت اجرای حکم اعدام
به سلول های انفرادی منتقل شدند.
همزمان با اجرای اعدام های فوق ،يک روز پس از آنکه ابراهيم رئيسی در نشست عمومی مجمع جهانی اهل بيت  -سازمان زير نظر
خامنه ای  -از همجنسگرايی به عنوان "زشت ترين" و "پست ترين اخﻼق" تمدن امروزی ياد کرد ،روز  ١١شهريور ،دادگاه اروميه نيز
ساره )زهرا( صديقی همدانی و الهام چوبدار را به اتهام "ترويج همجنسگرايی" به اعدام محکوم کرد .اين حکم روز دوشنبه  ١۴شهريور
توسط مرکز رسانه قوه قضائيه به نقل از دادگاه انقﻼب اسﻼمی اروميه تاييد شد.
ساره صديقی همدانی ) ٣١ساله( و الهام چوبدار ) ٢۴ساله( دو فعال مدافع حقوق همجنسگرايان هستند که با اتهام "افساد فی اﻻرض" به
اعدام محکوم شده اند .صدور اين حکم که بيانگر اوج توحش و بربريت جمهوری اسﻼمی است ،طی روزهای گذشته در عرصه داخلی و
بين المللی واکنش های اعتراضی شديدی را بر انگيخته است .تا جاييکه چندين کشور اروپايی ،سازمان های سياسی ،نهادهای بين المللی و
حقوق بشری خواهان لغو سريع اين حکم ضد انسانی شده اند.
جمهوری اسﻼمی که همواره منکر وجود همجنسگرايی در ايران بوده است ،اکنون با گسترش کمی اقليت های جنسی و جنسيتی )ال جی
بی تی( و دفاع جامعه جهانی از حقوق مسلم آنان آنچنان دل نگران شده است ،که ديگر سرکوب عريان اقليت های جنسی و جنسيتی را در
محدوده گذشته کافی ندانسته و برای اعمال فشار بيشتر بر دگر باشان جنسيتی ،چاره کار را در صدور احکام بی رحمانه اعدام برای آنان
ديده است.
هم اينک در کنار صدور احکام اعدام و اعدام هايی که اين روزها به اجرا در آمده اند ،صدها نفر ديگر از متهمان جرائم عادی زندان
مرکزی کرج و قزلحصار منتظر اجرای حکم اعدام هستند .گسترش اعدام ها و نگرانی از وضعيت موجود ،خانواده های زندانيان جرائم
عادی را بر آن داشته تا طی روزهای گذشته با اجتماع در مقابل دفتر "قوه قضائيه" خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده اند .خانواده
های تجمع کننده با سخنرانی و سر دادن شعار "نه به اعدام" و "اعدام نکنيد" و همچنين "هرچه کشته شد بس است" و "تا کی بايد عزادار
عزيزانمان باشيم" ،به طور علنی و در کف خيابان نسبت به اجرای حکم اعدام به اعتراض بر خاسته اند.
سازمان فدائيان )اقليت( صدور حکم اعدام برای ساره )زهرا( صديقی همدانی و الهام چوبدار را به شدت محکوم کرده ،خواهان لغو احکام
اعدام ،آزادی بی قيد و شرط و به رسميت شناختن حقوق انسانی و پايه ای اقليت های جنسی )دگرباشان جنسی( و ممنوعيت هرگونه تبعيض
و نقض امنيت آنان از طريق نفرت پراکنی و اعمال خشونت عليه آنهاست.
سازمان فدائيان )اقليت( ضمن حمايت از خواست خانواده های زندانيانی که در مقابل "دفتر قوه قضائيه" تجمع کرده و خواهان لغو اعدام
عزيزان خود هستند ،عموم توده های مردم ايران را به گسترش اعتراضات خيابانی حول شعار "نه به اعدام" و "اعدام نکنيد" فرا می
خواند.

سرنگون باد جمهوری اسﻼمی – برقرار باد حکومت شورايی
نابود باد نظام سرمايه داری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسياليسم
سازمان فدائيان )اقليت(
 ١٧شهريور ماه ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورائی
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از صفحه ٢

در جمهوری اسﻼمی برای کودکان
ستمديده نه آموزش
معنا دارد و نه پرورش
میمانند با وامهايی که به هر حال فشار مضاعفی
را از نظر مالی به آنها وارد میکند.
هم اکنون مدارس پيش دبستانی تقاضای ٢۵
ميليون تومان شهريه میکنند .شهريه پيش
دبستانیهای ﻻکچری مانند "راه رشد" واقع در
شهرک غرب اما  ٧۵ميليون تومان است .شهريه
مهدهای کودک نيز باز نسبت به امکانات در
حول و حوش مدارس پيش دبستانی است.
بهعبارت ديگر نظام آموزشی در جمهوری
اسﻼمی آنچنان فاجعهبار شده است که از همان
ابتدای ورود به مدرسه ،کودکان اقشار مرفه
جامعه برای مشاغل مديريتی در بخش خصوصی
و پستهای مهم دولتی آماده میشوند و در
عوض کودکان تودههای ستمديدهی جامعه
سرنوشتی جز سرنوشت والدين خود نخواهند
داشت.
نه فقط کيفيت امکانات آموزشی و پرورشی برای
کودکان از طبقات مختلف جامعه متفاوت است
بلکه از همه جهات و در لحظه لحظهای که هر
کدام از آنها در مدرسه حضور دارند،
حضورشان حضوری متفاوت است .تغذيه يک
نمونه است .تغذيه يک کودک در مدارس
ﻻکچری با تغذيه کودکان در مدارس دولتی
متفاوت است .برای نمونه تنها هزينه روزانه يک
عدد کيک و يک عدد ساندويج با آب ،يا
شيرپاکتی  ٣گوش و يا آبميوه در ميان دو زنگ
تفريح روزانه مدرسه از  ۵٠هزار تومان گذر
میکند .يعنی يک تغذيه معمولی برای يک کودک
در حال رشد برای يک خانواده کارگری بيش از
يک ميليون و دويست هزار تومان در ماه آب
میخورد .آن وقت طبيعیست کودکی که گرسنه
در کﻼس حضور میيابد و يا از تغذيه مناسبی
برای تامين نيازهایاش به پروتئين ،ويتامين و
غيره برخوردار نيست در شرايط برابری با
کودکی که در مدارس "ﻻکچری" درس میخواند
اساسا قابل مقايسه نيست.
از نظر لوازم آموزشی نيز چنين است .کودک
خانوادههای مرفه جامعه از بهترين وسايل
آموزشی از نظر مداد ،خودکار ،دفتر ،کيف ووو
برخوردار است و همين تمايزات خودش بيانگر
همهچيز است .از خودنويسی که غلطک ورق
طﻼ دارد تا قمقمه يک ميليون تومانی ،کوله
پشتیهای دو ميليون تومانی و يا مدادرنگیهای
باﻻی  ٢ميليون تومان.
ايجاد چنين شرايطی که سياستهای ضد کارگری
طبقه حاکم در آن نقش مهمی دارد منجر به افت
شديد تحصيلی در مدارس دولتی شده است .اما
باز اين تمام معضل نيست .روش آموزشی ،تلفيق
دين و آموزش و تﻼش برای تبليغ سياستها و
ايدئولوژی جمهوری اسﻼمی از طريق کتب
درسی از ديگر معضﻼت نظام آموزشی کشور
است که بويژه در مدارس دولتی شاهد آن هستيم.
هم اکنون کيفيت و چگونگی آموزش و پرورش
کودکان حتا در بسياری از کشورهای
سرمايهداری با جمهوری اسﻼمی غيرقابل مقايسه
است .اگرچه در همين کشورها نيز اشکاﻻت
متعددی وجود دارد و برای نمونه در بسياری از

دستگيری و احکام اعدام
همجنﺲگرايان را محکوم میکنيم

بيدادگاه اروميه جمهوری اسﻼمی حکم اعدام ساره )زهرا( صديقی همدانی و الهام چوبدار
دوفعال مدافع حقوق همجنس گرايان را صادر کرده است .اراجيف اخيرخامنهای و رئيسی
در باره همجنسگرايی ،بستر صدور حکم ضدانسانی و جنايتکارانه اعدام را افزايش داده
است .جمهوری اسﻼمی همواره همجنسگرايان را مورد آزار و اذيت قرار داده و با صدور
احکام اعدام و زندان برای آنها اوج بربريت خود را نشان داده و میدهد .وحشت رژيم از
گسترش فعالين عرصه LGBTQ+و گرايش جنسی/جنسيتی و حمايت گرايشات مترقی و
پيشرو از حقوق آنها است که روز به روز دامنه آن افزايش میيابد .احکام اعدام اين
دوفعال عرصه همجنسگرايی و ديگر متهمانی که در اين رابطه دستگير شدهاند ،بايد فورا
لغو شده و آزاد شوند.
شورای همکاری نيرویهای چپ و کمونيست خواهان لغو فوری حکم اعدام است و از حق
انتخاب آزادانه گرايش جنسی و جنسيتی ) (LGBTQ+افراد ،دفاع میکند.
اين احکام در امتداد دستگيری کارگران ،معلمان و فعالين جنبشهای اجتماعی ،بهائيان و ...
ادامه اختناق و سرکوب برای کنترل جامعه و نشانه ترس رژيم از گسترش جنبشهای از
پائين ،رشد فرهنگ پيشرو و جنبش طبقاتی کارگران است .گسترش اين جنبشها میتواند
زمينه ساز سرنگونی انقﻼبی جمهوری اسﻼمی شده و عرصه تﻼش برای ايجاد جامعهای
فارغ از ستم و استثمار که همه افراد در ان برابر و آزادند را فراختر کند.

سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
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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آنها،آموزش از دين کامﻼ جدا نشده است و يا
تمايزات طبقاتی همچنان تاثير خود را در آموزش
کودکان دارد ،اما اين فاصله بههيچوجه مانند
جمهوری اسﻼمی نيست.
وقتی از آموزش رايگان سخن میگوييم ،بايد
بهطور واقعی رايگان باشد .به اين مفهوم که هيچ
هزينهای و مطلقا هيچ هزينهای برعهده اولياء
دانشآموز نباشد .هم اکنون در مدارس ابتدايی
برخی از کشورهای سرمايهداری نيز همينگونه
است.
مدارس و آموزشگاهها بايد مطلقا ً غيرمذهبی
باشند و تدريس هرگونه امور دينی و انجام مراسم
مذهبی در مدارس بايد موقوف شود .مذهب و
دستگاه روحانيت مطلقا ً نبايد هيچ گونه دخالتی در
امور مدارس و برنامههای درسی و آموزشی
داشته باشند .آموزش رايگان و اجباری تا پايان
دوره متوسطه ،بهرهمندی تمام دانش آموزان به
هزينه دولت از غذا ،پوشاک ،وسايل تحصيل و
ايابوذهاب .برچيده شدن مانع کنکور دانشگاهها

تا هر کس بر حسب تمايل و استعدادش قادر به
ادامه تحصيﻼت عالی رايگان باشد .دگرگونی
بنيادی و انقﻼبی در نظام آموزشی موجود و اقدام
فوری در جهت يک پيکار انقﻼبی بهمنظور
ريشهکن کردن بیسوادی .برقراری نزديکترين
پيوند بين مدرسه و کار اجتماعی مولد ،تلفيق
آموزش نظری و عملی و باﻻخره ايجاد و
گسترش مراکز ورزشی و پرورشی ،ايجاد
کلوپهای مختلف هنری و فرهنگی و ديگر
مراکز و مؤسسات تفريحات سالم در جهت
شکوفائی و رشد و اعتﻼء جسمانی ،معنوی و
فرهنگی جوانان از جمله اقدامات ضروریست
که شرايط را برای تمامی کودکان کشور از هر
رنگ و پوست و از هر پيشينه خانوادگی فراهم
میسازد و در ايران جز با استقرار حکومت
شورايی کارگران و زحمتکشان تحقق آن محال
است.

 ٢١شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨٧
از صفحه ١٠

ماهی از سر َگنده گردد نی ز دُم
بام به زير افتاد .اکنون در فاصله کمتر از يک
ماه ،دزدی و فساد ديگری بر مﻼ شده و اينبار
شيپور رسوايی جمهوری اسﻼمی در راس
وزارتخانه راه و شهرسازی به صدا درآمده است.
فسادی بزرگ که اينبار توسط مشاور عالی و
بازرس ويژه رستم قاسمی يکی از سرداران بنام
سپاه رخ داده است که در کابينه رئيسی به مقام
وزير راه و شهرسازی گماشته شده است.
روز يکشنبه  ١٣شهريور  ،١۴٠١خبرگزاری ها
به نقل از اردشير مطهری نژاد  -نماينده مجلس
ارتجاع اسﻼمی -از بازداشت ﷴقاسم مکارم
شيرازی ،مشاور عالی و بازرس ويژه وزير راه
و شهرسازی جمهوری اسﻼمی خبر دادند.
مطهری نژاد ،طی توئيتی کنايه آميز در مورد
بازداشت مکارم شيرازی نوشت" :شنيديد می
گويند مشاور عالی و بازرس ويژه رستم قاسمی
بازداشت شد؟ ماموران وزارت اطﻼعات ،قاسم
مکارم شيرازی را دقيقا سر قراری که برای
دريافت رشوه به صورت يورو ترتيب داده بود،
دستگير کرده اند .از آن روز رستم قاسمی
کمردرد گرفته ،بستری شده .حاﻻ کجا بستری
شده نمی دانم .می گويند ديگر ،ما که نمی گوييم.
رستم خان ،شفاف سازی لطفا! از آقازاده چه
خبر؟ از جعفری و درويش زاده چه خبر؟ از
تربتی و يوسف پورآذری در خصوص زمين
های پرديس بومهن چه خبر؟" جالب اين جاست
اين نماينده مجلس ارتجاع که اين چنين با کنايه و
رمز و راز بازداشت مشاور عالی رستم قاسمی
را به رخ او کشيده است ،خود نيز از جمله افراد
فاسدی است که مدتی پيش حکم حبس تعليقی او
صادر شده است.
در پرونده رسوايی وزارت راه و شهرسازی
آنگونه که از شواهد بر می آيد ،عﻼوه بر
موضوع رشوه گيری  ۶٠ميليون يورويی بازرس
ويژه رستم قاسمی ،گزارش های غير رسمی و
گمانه زنی های ديگری هم موجودند که فساد در
پروژه شهر جديد پرديس و ديگر پروژهای کﻼن
شهرسازی در کشور را نيز دليل بازداشت
مشاور عالی وزير راه و ساختمان دانسته اند.
خبر بازداشت ﷴ فاسم مکارم شيرازی ،برادر
زاده آخوند سرشناس ،ناصر مکارم شيرازی که
فساد او هم سالها پيش به عنوان سلطان شکر
برمﻼگرديد ،بعدتر توسط علی بهادری ،سخنگوی
دولت و ﷴ حسينی ،معاون پارلمانی ابراهيم
رئيسی هم تاييد شد .اين بازداشت ،بار ديگر
موضوع گستردگی فساد و دزدی و اختﻼس در
جمهوری اسﻼمی را از پرده های تو در توی
نظام بيرون کشيد و به سطح رسانه ها و مردم
کوچه و بازار کشاند .فسادی نهادينه شده که
ديرگاهی است آنچنان در اندرون خيمه گاه وﻻيت
و در قلب باﻻترين نهادهای حکومتی ريشه دوانده
است که ديگر نظام و دستگاه فاسد قضايی
جمهوری اسﻼمی به هيچ وجه قادر به تعديل آن
هم نيست ،تا چه رسد به اينکه خامنه ای و
دستگاه رسوای قضايی او مدعی مبارزه با فساد
هم باشند.
رستم قاسمی ،که اکنون با برمﻼ شدن فساد و
رشوه و اختﻼس مشاور عالی و بازرس ويژه

اش ،بر روی تخت بيمارستان لميده ،از جمله
فرماندهان عالی سپاه پاسداران است که پيش از
نشستن بر صندلی وزارت راه و شهرسازی ،در
هر آن جايی که موضوع گردش بی حساب و
کتاب پول های کﻼن در جريان بود همواره از
مسئوليت های کليدی برخوردار بوده است.
روشن است وجود اين حجم از دزدی و رشوه و
اختﻼس توسط مشاور عالی رستم قاسمی هرگز
نمی تواند بی ارتباط با جايگاه و مصونيت آهنينی
که اين فرمانده ارشد سپاه پاسداران از گذشته تا
به امروز از آن برخوردار بوده است ،باشد.
دستگيری مشاور عالی وزير راه و شهرسازی
که ترکش های آن اکنون به طور مستقيم و غير
مستقيم به رستم قاسمی هم سرايت کرده است،
بدون شک حاصل بحران های فراگير نظام و
تضادهای درونی هيئت حاکمه است که هر از
گاهی اين چنين پرشتاب علنی می شوند و در
رسانه های عمومی بازتاب می يابند .دستگيری
بازرس ويژه رستم قاسمی ،طبيعتا يک دستگيری
ساده و صرفا با منشا فساد اقتصادی نيست و
محتمﻼ نمی تواند هم باشد .رمز گشايی پرونده
رشوه خواری مشاور عالی وزير راه و
شهرسازی ،آنهم در اين بازه زمانی که با برنامه
ريزی از پيش تعيين شده وزارت اطﻼعات
صورت گرفت ،می تواند نوعی تسويه حساب
باندهای قدرت درون هيئت حاکمه تلقی شود.
تسويه حسابی که به منظور خاتمه دادن بر
مصونيت آهنين سال های طوﻻنی اقتدار رستم
قاسمی و باند او بر نهادهای بزرگ مالی و به
عبارت ديگر کوتاه کردن دست او و نيروهای
دور و برش از اختﻼس و دزدی های پنهان و
آشکار بيشتر صورت گرفته است .اين تسويه
حساب درونی که اکنون با دستگيری مکارم
شيرازی کليد خورده می تواند برای حذف
محترمانه اين فرمانده پيشين قرارگاه سازندگی
خاتم اﻻنبيا ،وزير نفت دوران احمدی نژاد و
وزير راه و شهرسازی کابينه ابراهيم رئيسی رقم
خورده باشد .لذا ،برای روشن شدن دامنه اختﻼس
و دزدی و رشوه های کﻼن قاسم مکارم شيرازی
که طی چند سال گذشته در جرگه ياران نزديک
رستم قاسمی بوده است ،ابتدا بايد نظری اجمالی
به پيشينه و مسئوليت های کﻼن اقتصادی خود
رستم قاسمی داشته باشيم .چرا که بررسی پيشينه
مسئوليت های رستم قاسمی ،می تواند نموداری
از چگونگی رشد مافيايی تمامی فرماندهان مقرب
دستگاه وﻻيت خامنه ای در سپاه پاسداران باشد.
تصويری روشن از روند رشد مافيايی نهاد
قدرتمندی که به همت حمايت های بی دريغ خامنه
ای همواره دارای مصونيت آهنين بوده اند و با
گذر ساليان دراز ،فساد و دزدی و اختﻼس در آن
همانند دستگاه قضايی شکلی نهادينه به خود
گرفته است.
رستم قاسمی در سال  ،١٣٨۶به فرماندهی
قرارگاه سازندگی خاتم اﻻنبيا منصوب شد.
قرارگاهی که در سايه حمايت مستقيم خامنه ای،
عﻼوه بر اينکه حياط خلوت سپاه پاسداران در
مسير سلطه بر منابع عظيم مالی کشور شد بلکه
راه های امن دزدی و اختﻼس و ارتشا را نيز از
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هر سو برای فرماندهان مقرب دستگاه وﻻيت
خامنه ای باز کرد .رستم قاسمی ،در سال
 ،١٣٩٠به کابينه دوم احمدی نژاد راه يافت و بر
مسند وزارت نفت نشست .در دوران حاکميت او
بر وزارت نفت ،فساد در اين وزارتخانه بی در و
پيکر مالی به اوج رسيد .برای دور زدن تحريم
ها ،بشکه های نفت ،ميليون ميليون به ارتش و
دﻻل های سپاه پاسداران واگذار شد ،بی آنکه
پولی به خزانه دولت واريز شود .پرونده اختﻼس
دو ميليارد دﻻری بابک زنجانی که در ارتباط
نزديک با رستم قاسمی بود ،در همين دوران باز
شد و اکنون با گذشت نزديک به ده سال هنوز هم
مختومه نشده است .در همان دوره بود که دکل
های بزرگ نفتی گم شدند و ميزان  ٢٠درصدی
پول های کﻼن فروش نفت بی هيچ حساب و
کتابی به خزانه ولی فقيه واريز گرديد.
رستم قاسمی ،در دوران رياست جمهوری حسن
روحانی هم تا سال  ١٣٩۴به عنوان مشاور
معاون اول رئيس جمهور در زمينه روابط
اقتصادی با عراق مشغول بکار بود و سپس
مامور فروش نفت ايران با همکاری سپاه
پاسداران شد که تا سال  ١٣٩٩فعاليت های
گسترده ای در اين زمينه داشت .در انتخابات
رياست جمهوری  ١۴٠٠کانديد شد ،اما صﻼحيت
او از طرف شورای نگهبان رد شد .در دوران
کانديداتوری او ،قاسم مکارم شيرازی مسئول
ستاد انتخاباتی او بود .وقتی رد صﻼحيت شد ،از
ابراهيم رئيسی حمايت کرد و در کابينه او بر
مسند وزارت راه و شهرسازی نشست و مکارم
شيرازی فرد مورد اعتماد او هم مشاور عالی و
بازرس ويژه اش در اين وزارتخانه شد.
وزارتخانه ای که بعد از وزارت نفت ،بيشترين
راه دزدی و رشوه و اختﻼس در آن هموار است.
نمودار خيمه زدن سال های طوﻻنی رستم قاسمی
بر نهادهای پرقدرت مالی و اختﻼس و دزدی و
رشوه خواری های صورت گرفته در اين
نهادهای حکومتی ،که اکنون در يک قلم با رشوه
خواری  ۶٠ميليون يورويی ﷴ قاسم مکارم
شيرازی ،مشاور عالی و بازرس ويژه رستم
قاسمی رونمايی شده است ،تماما بيانگر اين
واقعيت است که فساد و دزدی و اختﻼس در تار
و پود رژيم ريشه دوانده است .فسادی نهادينه شده
که جمهوی اسﻼمی تحت هيچ شرايطی حتی قادر
به تعديل آن نيست .در شرايط کنونی ،به نظر می
رسد دامنه دزدی و فساد نهادينه شده در جمهوری
اسﻼمی همانند ديگر عرصه های ظاهری اين
نظام شکلی ايدئولوژيک به خود گرفته است.
يعنی در اين نظام وﻻيی راه ورود به دزدی و
ارتشا و رانت خواری نيز از طريق ايدئولوژی
اسﻼمی و سر سپردگی به ولی فقيه باز می شود.
از اين رو در دايره نظام جمهوری اسﻼمی ،هر
چه افراد حزب اللهی تر باشند ،فاسدترند ،هر چه
افراد شعارهای آتشين تر سر می دهند ،به همان
نسبت دست شان به دزدی و فساد آلوده تر است.
چرا که اين نظام از سر گنديده است و بوی تعفن،
گنديدگی و اختﻼس و دزدی آن از سر به تمام
بدنه رژيم سرايت کرده است.
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 ٢١شهريور  ١۴٠١شماره ٩٨٧
از صفحه ١

ماهی از سر َگنده گردد نی ز دُم

شهرداری تهران بيش از يک سال در رسانه ها
بازتاب يافت .رشوه خواری چند هزار ميليارد
تومانی اکبر طبری – معاون اول اقتصادی رئيس
وقت قوه قضايی -آنچنان در جامعه پيچيد که
گنديدگی عمومی نظام را در معرض ديد عموم
توده های مردم ايران گذاشت .اما با گذشت
زمان ،کم کم اوضاع تغيير کرد و روند دزدی و
اختﻼس در جمهوری اسﻼمی آنچنان باﻻ گرفت
که اکنون اختﻼس های کﻼن چند هزار ميليارد
تومانی نيز به امری عادی در اين نظام رسوای
اسﻼمی تبديل شده اند.
سال  ،١۴٠٠در پی مفقود شدن  ٨هزار ميليارد
تومان ناقابل در بنياد تعاون سپاه پاسداران ،پای
تعدادی از سرداران شناخته شده سپاه از قبيل

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

قاليباف و قاسم سليمانی به اين اختﻼس بزرگ
کشيده شد .با اين همه و به رغم ميزان باﻻی اين
اختﻼس حکومتی ،آب از آب تکان نخورد و
پرونده اين فساد بزرگ مالی با دخالت خامنه ای
و دفاع او از پاکدستی سرداران سپاه در خفا بسته
شد.
روند گسترش فساد در جمهوری اسﻼمی به گونه
ای پيش رفته است که حاﻻ ديگر فاصله زمانی
رمزگشايی از اختﻼس و دزدی های بزرگ که
زمانی بين  ۵تا  ١٠سال بود ،به مرور کمتر و
کمتر شده و به سال و ماه رسيده است .همين يک
ماه پيش بود که تشت رسوايی اختﻼس  ٩٢هزار
ميليارد تومانی مجتمع پوﻻد مبارکه اصفهان از
درصفحه ٩
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NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی اينترنت:

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
 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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