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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

١٢درصفحه         

٢درصفحه   

 

٩درصفحه   

  ٣درصفحه 

 
ای،  تالش مأيوسانه خامنه

 ای در پی نخواهد داشت نتيجه
 

تالش رژيم ورشکسته و رسوای جمهوری 
اسالمی برای مقابله با تحريم همگانی 

بازی انتخاباتی به شکست سنگينی  شب خيمه
بازی فرجام  شب هنوز اين خيمه.   انجاميده است

نگرفته که شکست آن پيشاپيش حتی بر گرداننده 
 . ها نيز آشکارشده است عروسک

خرداد سالروز مرگ  ١۴ای در  سخنرانی خامنه
وسطايی  گذار رژيم سياسی ارتجاعی قرون بنيان

دينی در ايران، از ابتدا تا انتها اعتراف به 
شکست و سيلی محکمی است که بر سر اين 

 . بازی، از مردم دريافت کرده است شب خيمه
های رنگارنگ اطالعاتی و  های دستگاه گزارش

نظرسنجی جمهوری اسالمی جملگی حاکی است 
بازی  شب که هر چه رژيم به برگزاری خيمه

تر شده است، از تعداد افرادی که تمايلی  نزديک
به شرکت در اين نمايش مسخره دارند، کاسته 

 .شده است
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين نظرسنجی 

خرداد،  ١١ايسپا وابسته به جهاد دانشگاهی 
ميزان تمايل مردم به شرکت در "درباره 

/   ١، تنها  "  ١۴٠٠انتخابات رياست جمهوری 
اين آمار در .   کنند اند شرکت می گفته  ٣۴

درصد   ۴٣/    ٣خرداد  ٢نظرسنجی پيشين 
 ٩روز حدود  ٩يعنی در فاصله .  شده بود اعالم

نظرسنجی جريان .  يافته است درصد کاهش
 ٣٠طلب، اين آمار را حدود  موسوم به اصالح
تواند به   اين آمار حتی می.  دهد درصد نشان می

جا روشن  تا همين.  درصد کاهش يابد ٣٠کمتر از 
درصد مردم، امتناع از  ٨٠تا  ٧٠است  که بين 

معضلی که اکنون .  اند رأی دادن را اعالم کرده
ای و رژيمش با آن رو به رو هستند، اين  خامنه

است که اين تحريم بيش از آن گسترده است که 
درصد بر آراء قالبی  ٢٠تا  ١٠حتی با افزودن 

 .بتوانند از پس ضربه آن برآيند و انکارش کنند

تپه و  وضعيت کشت و صنعت نيشکر هفت
کارگران اين شرکت، وارد مرحله بسيار حساسی 

يد از مالک  بعد از اعالم خلع.  شده است
ها و  خصوصی اين شرکت، کارشکنی

های گوناگونی در شرکت آغازشده  تراشی مشکل
و انواع فشارها ازجمله فشار مالی عليه کارگران 

چيز، از پرداخت دستمزدها  همه.  تشديد شده است
گرفته تا ميزان کاشت و داشت و برداشت نيشکر 
و آينده توليد در اين شرکت، در حالت ابهام و 

 بحران اعتياد،
 علل و چرايی آن 

 
مدتی است، موضوع اعتياد و گسترش روز 
افزون آن در ميان جوانان و نوجوانان بخصوص 
دختران کم سن و سال به يکی از بحران های 

تبعات .  عميق اجتماعی در ايران تبديل شده است
ويرانگر اعتياد و عوارض اجتماعی ناشی از آن، 
طبيعتا تنها در محدوده همان افرادی که به 
مصرف مواد مخدر روی می آورند، باقی 

وقتی يک فرد در جامعه به اعتياد .  نخواهد ماند
آلوده می شود، از همان ابتدا مجموعه ای از 

٧درصفحه  ۴درصفحه    

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٢٣شماره  ١۴٠٠خرداد    ١٧ –سال  چهل و سه 

 را با اتحاد و   تپه بست کنونی هفت بن
 مبارزه مستقل و متشکل بايد درهم شکست

سال تحصيلی جاری در حالی در خردادماه به 
آخرين ايستگاه خود رسيد که تجمعات اعتراضی 
و روزانه معلمان تا آخرين روزها و بدون انقطاع 

ای که گذشت در شهرهای  در هفته.  ادامه يافت
مختلف، بويژه در برابر مجلس اسالمی در 
تهران، معلمان مدارس غيرانتفاعی، خريد 
خدمتی، معلمان تازه استخدام شده و کارنامه 

تجمعات گوناگون و .  سبزها دست به تجمع زدند
روزافزون معلمان نتيجه مستقيم سياست 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 هيچ معلمی نبايد زير خط فقر حقوق بگيرد

 تيراندازی برای

 ايجاد رعب و متفرق ساختن  

 تپه  کارگران اعتصابی هفت  

 کنيم را قوياً محکوم می    

بايد که طرحی نو دراندازيم و 
به هم سازيم تا بنيادش 

 براندازيم
 

" انتخاباتی"اين روزها، اخبار مربوط به سيرک 
سيزدهمين دوره رياست جمهوری رژيم، سرتيتر 

های فارسی زبان  های ايران و شبکه تمام رسانه
سيرکی که .  خارج از کشور قرار گرفته است

های مردم ايران با تحريم گسترده به  اکثريت توده
به جای انتصابات رژيم، .  اند آن پشت کرده

های  های مردم ايران، امروزه،  با بحران توده
. اند واقعی و متعدد ديگری دست به گريبان

بار که گويی در    هايی چنان متعدد و فاجعه   بحران 

 "پويان"من و انديشه های پاک  
 به مناسبت پنجاهمين سالگرد جان باختن 

 رفيق کبير امير پرويز پويان
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١از صفحه   

 ای در پی نخواهد داشت ای، نتيجه تالش مأيوسانه خامنه

۶درصفحه   

خرداد، تمام  ١۴ای در  از همين روست که خامنه
اش را به مسئله تحريم اختصاص داد و  سخنرانی

تالش کرد تا در آخرين روزها شايد بتواند اندکی 
 . از فشار اين شکست بکاهد

او در آغاز کوشيد که خود را در ظاهرمخالف 
گويند دولت دينی  کسانی معرفی کند که می

. گيرد گرا مشروعيتش را از رأی مردم نمی اسالم
"لذا گفت اينکه دين بايد حاکم شود و در اين : 

مردم بايد حضورداشته باشند از متن   حاکميت،
و داعش را نمونه جرياناتی ."  آيد اسالم برمی

حاکميت دين به مردم ربطی "  گويند آورد که می 
 ." ندارد

گويا همين چند روز پيش نبود که سخنگوی 
ً اعالم کرد، مشروعيت  شورای نگهبان رسما
رژيم ربطی به آرای مردم ندارد  و گويا 

.  جمهوری اسالمی  چيزی متمايز از داعش است
اين واقعيت  بر هرکسی باکمی آگاهی روشن 
است، در جمهوری اسالمی که استبداد و 
ديکتاتوری عريان حاکم است، آنچه همواره  بوده 

فقيه  و هست انتصابات مستقيم و غيرمستقيم ولی
گاه انتخاباتی به معنای مرسوم آن  نه هيچ.  است

های پارلمانی بورژوائی، در  الاقل در همين دولت
ايران تحت حاکميت دولت دينی  وجود داشته و 
نه نظر و رأی واقعی  مردم  حائز اهميت بوده 

شورای نگهبان منصوب يک ديکتاتور .  است
العنان، همواره  دو يا چند مزدور و  مطلق

کارگزار دستگاه استبداد دينی را به مردم معرفی 
است حق شما در همين حد است که   کرده و گفته

از ميان اين سرسپردگان دستگاه استبداد ، يکی را 
اين مسخره کردن انتخابات و رأی .  برگزينيد

کند  ای بيهوده تالش می خامنه.  مردم است
جمهوری اسالمی را متمايز از داعش معرفی 

جا يکی  ماهيت دولت دينی اسالمی در همه.  کند
اگر .  خواهد از فرقه سنی باشد يا شيعه می.  است

فرقی ميان داعش و جمهوری اسالمی وجود 
داشته باشد، در اين است که داعش علنی و 
آشکار حکومت اسالمی را با تمام 

کرد،  های اسالمی و قرانی اعمال می دستورالعمل
جمهوری اسالمی با هزاران دروغ، کلک و 

های داعش را اعمال  کاری همان شيوه پنهان
 .  کند می

رانی، فريبکاری  و  ای در همين سخن خامنه
شارالتانيزم سران  حکومت اسالمی حاکم بر 

 .   کند ترين شکل آن برمال می ايران را به عريان
"  گويد توجه کنيد و ببينيد چه می اگر حکومت : 

ها نباشند  غيردينی باشد، اگر مردم پيرو آن 
حاال .  مجبورند با ظلم و شالق حاکميت کنند

حکومت اسالمی که اهل زور و شالق نيست، 
تواند بدون پشتوانه مردم ادامه پيدا کند که  نمی

بحمد ادامه پيدا کرده و از اين به بعد هم خواهد 
 . " بود

تنها از يک آخوند شياد پاسدار دولت دينی و 
اسالم ناب دمحمی ساخته است که در دو جمله 

همه دروغ در برابر مردم ايران و جهان  اين
که اگر حکومت غيردينی باشد، با  اول اين:  بگويد

که حکومت  دوم اين.  کند ظلم و شالق حکومت می
اسالمی که مردم ايران را به بند کشيده   اهل 

که از حمايت مردم   زور و شالق نيست و سوم اين

 .    برخوردار بوده و از اين به بعد هم خواهد بود
توان نام  با چه عنوانی جز شياد از اين آدم می

مشت  جز يک توان به برد؟ آيا در ايران امروز می
داران، دزدان، غارتگران، جالدان و  از سرمايه

مشت  سرکوبگران نظامی، پليسی، امنيتی و يک
آخوند انگل، کسی را يافت که از ستمگری اين 
حکومت اسالمی ظالم و ستمگر جانش به لب 

توان  يافت که  ای را می نرسيده باشد؟ آيا خانواده
انتهای اين رژيم را نچشيده  ظلم و شالق و ستم بی

توان سراغ گرفت که  ای را می باشد؟ آيا خانواده
اين رژيم حداقل يک نفر از اين خانواده يا اقوام 

ها را نکشته يا به زندان نيانداخته و شالق عدل  آن
 الهی را نچشيده باشد؟ 

تمام موجوديت جمهوری اسالمی از همان آغاز با 
بعيد است .  ظلم و زور و شالق همراه بوده است

پس از آغادمحمخان قاجار بتوان حکومتی را در 
اندازه دولت دينی  ايران نمونه آورد که  به

جمهوری اسالمی، ظالم و ستمگر باشد، مردم را 
ها شده باشد،  به قتل رسانده يا باعث کشتار آن

همه مردم  همه انسان را اعدام کرده باشد و اين اين
 . کرده  و به بند کشيده باشد  را شکنجه

گری، کشتار،  وحشی.  هم پوشيده نيست دليل آن 
رحمانه  های بی شکنجه، زندان و انواع سرکوب

. در ذات و ماهيت دولت دينی اسالمی است
کند، داعش باشد يا جمهوری  تفاوتی هم نمی

.  اسالمی، طالبان باشد يا دولت عربستان سعودی
همين شياد خودش از اول موجوديت جمهوری 
اسالمی در کشتار هزاران انسان  نقش داشته 

 ٩٨ای بود که در آبان ماه سال  خامنه.  است
دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کرد که 
در جريان آن هزاران تن کشته و زخمی شدند و 

تمام .  هزاران تن زير شکنجه به بند کشيده شدند
مشت  منصوبين و کارگزاران او نيز همواره يک

نگاه کنيد و ببينيد همين .  اند جالد و آدمکش بوده
بازی  شب جديدش در خيمه  رئيسی، سوگلی

انتخاباتی اخير،  از جالدان و جنايتکاران 
ً در کشتار چندين هزار  شهره ای است که مستقيما

 . نقش داشته است ۶٧زندانی سياسی  در سال 
کند که تاريخ و شعور مردم  ای  تصور می خامنه

شده است و به  ايران در چهار دهه پيش متوقف
آورد که مردم  ايران از دولت  روی خودش نمی

فقط خواهان  دينی در کليت آن نفرت دارند و نه
او  به خدا، .  تحريم، بلکه برانداختن آن هستند

شود تا گويا الاقل  پيغمبر و اسالم متوسل می
باوری يعنی باور  باوران را قانع کند که دين دين

به حکومت اسالمی، تبعيت از حکومت اسالمی 
 . های آن بازی شب و شرکت در خيمه

طور روشن  حاکميت دين را قرآن به: "گويد او می
اگر کسی اين را منکر شود .  مطرح کرده است

بر اساس .""درست در قرآن تدبير نکرده است
آيات قرآن مجيد و احاديث و سنت پيامبر، اگر 
کسی به اسالم اعتقاد داشته باشد بايد به حاکميت 

شرکت در ."  اسالم هم معتقد باشد
عدم شرکت گناه "و  »فريضه دينی«انتخابات

 .دست است و خزعبالت ديگری ازاين" کبيره
شايد برای تعداد اندکی روستايی در 

ترين مناطق ايران گوش شنوايی برای  مانده عقب
شنيدن اين اراجيف وجود داشته باشد، اما برای 

ها ميليون تن از مردم ايران که يا ديگر به دين  ده
و مذهب باور ندارند، يا اگر دين باوراند ، آگاه 

هاست و ربطی به  اند که دين، امر شخصی آن شده
های  دولت دينی و حکومت اسالمی ندارد،  حرف

 .سرائی نيست مشت ياوه ای جز يک خامنه
های او خطاب به برخی  بخش ديگری از صحبت

های رقيب بود که گرچه رسماً  گروه
اند اما فراخوان  بازی را  تحريم نکرده شب خيمه

اصطالح  مستقيمی هم تاکنون برای شرکت در به
از همين روست که در اين .  اند انتخابات نداده

سخنرانی مدام از خمينی شياد و جنايتکار کد 
های طرفدار  ها و گروه آورد که بت تمام جناح می

"گويد وی می.  جمهوری اسالمی است امام : 
دانستند و در  می »فريضه دينی«انتخابات را 

عدم حضور در «گويند  نامه خود می وصيت
بسا گناهی در رأس  انتخابات در برخی مقاطع چه

کوتاهی در مشارکت، «و  »گناهان کبيره باشد
های بعد داشته  پيامدهای دنيوی و حتی تا نسل

 .  »باشد که مستلزم بازخواست الهی است
" گويد هاست که می برای اعمال فشار به همين  :

خواهند وظيفه مشارکت  برخی به بهانه واهی می
در انتخابات را کنار بگذارند که اين عمل به 

 . "خواست دشمنان ملت ايران است
اگر خطابش به مردم نيز بوده باشد،  مردم ايران   

دشمن ما "اند،  ها شعار داده هزاران بار در خيابان
 "جاست همين

رسد که  اش به اين نتيجه می او در ادامه سخنرانی
اگر حکومت اسالمی باقی بماند، احتمال اين 

های انتخاباتی را  بازی شب هست که بساط خيمه
کلی برچيند تا ديگر شاهد رسوايی بيشتری   به

 :گويد لذا می. نباشد
درباره مردمساالری که انتخابات را مظهر "  

دانست امام؛ حاال چطور  مردمساالری دينی می
. های مختلف متفاوت است اعمال شود، در زمان

ها آزاد  انسان.  امروز از طريق انتخابات است
اين جزو مسلمات اسالم .  هستند که انتخاب کنند

ممکن است روزی برسد که نظر مردم به .است
 ."طريق ديگری تأمين بشود

طرف  ای در اين سخنرانی گرچه ازيک خامنه
های موسوم  ويژه گروه های رقيب به برخی گروه

طلب را برای رأی ندادن تهديد کرد ،  به اصالح
اصطالح  اما تالش نمود، افراد وابسته به جناح به

گرا را که صالحيتشان رد شده است،  اصول
 . دلداری بدهد تا حمايتشان را مجدداً به دست آورد

"  او ادامه داد در جريان عدم احراز صالحيت : 
به برخی کسانی که احراز صالحيت نشدند جفا و 

هايی داده شد يا به خودشان يا  نسبت.  ظلم شد
های  خانواده.  شان که واقعيت نداشت خانواده

هايی  محترم و عفيف که مواجه با چنين نسبت
های خالفی بود که بعد هم مشخص  گزارش.  شدند

ولی در فضای مجازی پخش .  شد که خالف است
گويم فضای مجازی رهاست همين  اينکه می.  شد

حفظ آبروی افراد جزء باالترين وظايف .  است
ها اين است که جبران  مطالبه من از دستگاه.  است
مواردی درباره خانواده و فرزند کسی .  کنند
اين را .  شده که بعد معلوم شده که غلط است داده

 ." جبران کنند
برخی تصور کردند که وی به شورای نگهبان 
دستور داده است که صالحيت تعداد ديگری از 

 خدمتگزاران رژيم را تائيد کند، اما 
دانست اصل ماجرا  شورای نگهبان که می



 ٣ ٩٢٣شماره   ١۴٠٠خرداد   ١٧    3

۴درصفحه   

١از صفحه   

ابراهيم .  اند تبليغات انتخاباتی خود بدل کرده
رئيسی در تيزرهای تبليغات انتخاباتی خود، مدام 

تاراج دادن "برد، از  تپه نام می از کارگران هفت
تپه و از اينکه بايد به اين  در هفت"  اموال عمومی

گويد، اما هيچ  مسئله رسيدگی شود سخن می
اقدامی به سود کارگران و در راستای سروسامان 

های  گرفتن کشت و توليد و برآورده شدن خواست
رئيسی، رئيس قوه .  دهد کارگران انجام نمی

تپه  تپه و رسيدگی به هفت قضايی از کارگر هفت
که دستگاه تحت امر وی  زند، درحالی دم می

تپه تشکيل داده  صدها پرونده عليه کارگران هفت
تپه سخن  رئيسی در حالی از کارگر هفت.  است
گويد که دستگاه سرکوب تحت رهبری وی،  می

تپه را  فرزانه زيالبی وکيل و حامی کارگران هفت
که هميشه در مورد آخرين خبرهای مربوط به 

کرد، به شش  رسانی می تپه اطالع کارگران هفت
. ماه ممنوعيت از کار وکالت محکوم نموده است

هزار کارگر  ۵که زندگی و معاش  درحالی
درحال نابودی است و با هريک روز تأخير در 

تپه و کارگران آن  رسيدگی به مشکالت هفت
ازجمله تأمين آب برای کشت مزارع نيشکر، 

ای که گروه مديريت اسدبيگی و حاميان "  فاجعه"
اند،  زده تپه رقم دولتی وی برای کارگران هفت

شود، رئيس قوه قضايی  تر می نزديک و نزديک
برداری تبليغاتی و در فکر جلب  تنها درصدد بهره

و جمع آراء است و در همين رابطه سعی کرده 
های ستادی و  ها و کانال است با ايجاد گروه

ای و سوءاستفاده از برخی کارگران  رسانه
نشست .  تپه، آرای بيشتری کسب کند هفت

ای از طرف ستاد انتخاباتی رئيسی با  رسانه
حضور برخی نمايندگان مجلس و چند تن از 

 .تپه، ازجمله اين اقدامات بوده است کارگران هفت
نيازی به توضيح نيست که حضور در اين ستادها 

های حکومتی و دشمنان  و بازی در بساط جناح
کلی  ای، اقدامی به طبقه کارگر، با هر دليل و بهانه

. توجيه است بار و غيرقابل مذموم و اشتباه و زيان
تواند  دست می هرگونه اشتباه و لغزشی ازاين

بارآورد و نفاق و دودستگی در  عواقب مخربی به
صفوف کارگران که از آرزوهای ديرين 

تپه و حاميان دولتی او بوده است  کارفرمای هفت
کلی مغاير  چنين اقداماتی به.  را در پی داشته باشد

تپه است  منافع و استقالل مبارزات کارگران هفت
موقع و هشدار  اطالعيه به.  و بايد محکوم شود

تپه با  گونه سنديکای مبارز کارگران نيشکر هفت
انتخابات رياست جمهوری و صندوق "  عنوان

که سيزده خرداد انتشار "  رأی ربطی به ما ندارد
درستی و مثل هميشه بر استقالل طبقاتی  يافت، به

و مبارزه مستقل کارگران تأکيد نمود و تحرکات 
مذبوحانه جناح رئيسی برای فريب کارگران را 

تپه،  سنديکای کارگران نيشکر هفت.  افشا کرد
های  هرگونه توهم نسبت به افراد و جناح

حکومتی را هشدار داد و تصريح نمود حقوق 
دهی مستقل  کارگران با اتحاد و مبارزه و سازمان

 .نابودی و تباهی قرار داده است
مطابق خبرهای موثق انتشاريافته توسط کارگران 

تپه، درست از فردای اعالم حکم  پيشرو هفت
يد از  اميد اسد بيگی مالک خصوصی شرکت  خلع

آب را بر مزارع نيشکر "  تپه  نيشکر هفت
آبه، به حدود نصف و کمتر  و حق"  کارخانه بستند

ها تشديد  آفرينی ها و مشکل تقليل يافته و کارشکنی
تدريج خالی ،  انبارهای کارخانه به.  شده است

شکرها غارت و بسياری از ادوات و تجهيزات و 
 .شده است آالت ضروری از کارخانه خارج ماشين

زمان با اين اقدامات، ايجاد فضای ارعاب و  هم
، تشديد فشار و اقدامات و تهديدات فيزيکی  تشنج

و حتی جانی عليه فعاالن کارگری در سکوت 
ها و دستگاه قضايی در شرف انجام  کامل رسانه

که با تالش و مبارزه پيگير  درحالی.  است
های  ميليارد تومان از دارائی٢٠٠کارگران رقم 

اسدبيگی برای پرداخت حقوق کارگران و 
بازنشستگان شرکت آزاد شد، اما اين پول عمالً و 

های غير الزم هزينه شد و  طور عمده در بخش به
بيش از دو ماه است که دستمزد کارگران 

های آشکار و  بدون حمايت.  نشده است پرداخت
نهان دستگاه دولتی از اسد بيگی مالک پيشين 

تپه، مديريت کنونی  کشت و صنعت نيشکر هفت
 ۵گونه عمل کند ، به  توانست اين شرکت نمی

ها  هزار کارگر و هزاران عضو خانواده آن
گرسنگی بدهد و يک اضطراب دائمی و 

دولت که از .  ها تحميل کند روزی را بر آن شبانه
مدت  فشار و مبارزه طوالنی روی اجبار و تحت

سازی کشت و صنعت  کارگران به لغو خصوصی
جويی از  تپه تن داد، اکنون به انتقام نيشکر هفت

بسياری از مقامات .  کارگران روی آورده است
دولتی استان حامی اسدبيگی، برای آنکه نشان 

يد از کارفرمای بخش خصوصی در  دهند خلع
تر شدن  تپه، کار اشتباهی بوده و منجر به بد هفت

تپه شده است، با مالک  وضعيت کارگران هفت
ويژه در قطع  ها به ی  زمينه پيشين شرکت در همه

تمام فضای .  کنند آبه همراهی می يا کاهش حق
تپه و تحرکات عوامل اسدبيگی و مديريت  هفت

شده و به  درميان کارگران به نحوی سازمان داده
شود که کارگران مستأصل شوند  سمتی هدايت می

اما .  يد از اسد بيگی اظهار پشيمانی کنند و از خلع
تپه هوشيار و محکم در مقابل تمام  کارگران هفت

های شوم  اند و نقشه ها و تشبثات ايستاده اين تالش
پردازانه اسدبيگی و حاميان وی و تمام  اما خيال

يد از بخش خصوصی و تداوم  زخم ديدگان خلع
 .تپه را نقش بر آب خواهند کرد  مبارزه در هفت

دولت اگرچه در عمل، واگذاری کشت و صنعت 
تپه به بخش خصوصی را پذيرفته و  نيشکر هفت

يد از اسد بيگی و  های رسمی خلع در رسانه
رستمی را اعالم نموده است، اما عامدانه در 
سروسامان دادن وضعيت شرکت اين دست و آن 

کند و بيش از آنکه در فکر نهايی کردن  دست می
تر وضعيت اين شرکت و استقرار مديريت  سريع

دولتی باشد، عجالتاً سرگرم استفاده تبليغاتی از آن 
ای و شخص  درهمين حال، جناح خامنه.   است

ابراهيم رئيسی از جنايتکاران بزرگ واصلی 
تپه را به ابزار  کشتارهای دهه شصت، هفت

آبه  قطع آب يا کاهش حق.  بالتکليفی فرورفته است
شرکت، مزارع نيشکر را در معرض نابودی 

روشن است که در فقدان .  قرار داده است
ويژه  ها به محصول نيشکر، فعاليت ساير بخش

تپه نيز دچار مشکالت جدی  کارخانه نيشکر هفت
ی  ادامه اين اوضاع که منشأ آن اراده.  شوند می

يد شده و حاميان دولتی اوست،  کارفرمای خلع
ی  گردش کار و توليد و درنتيجه آينده شغلی همه

طورجدی به خطر انداخته  تپه را به کارگران هفت
 .است

در اعتراض به اين وضعيت، صدها کارگر 
دست  ١۴٠٠خرداد  ١١شنبه  تپه از روز سه هفت

کارگران خواهان .  اند به اعتصاب و تجمع زده
آبه برای  پرداخت دستمزدهای معوقه و تأمين حق

باوجودآنکه بيش از دو ماه .  مزارع نيشکر هستند
گذشته، اما ريالی بابت  ١۴٠٠و نيم از سال 

رغم  علی.  نشده است دستمزد به کارگران پرداخت
يد از اسدبيگی اما کماکان گروه مديريتی وی  خلع

تپه را در  سکان اداره امور شرکت نيشکر هفت
دست دارند که فشار مالی و تهديد و توطئه عليه 

. اند کارگران و فعاالن کارگری را تشديد کرده
امور مالی شرکت به کارگرانی که خواهان 

اند  افتاده خود شده پرداخت دستمزدهای عقب
درنهايت وقاحت اعالم نموده ، دستمزد پرداخت 

و "  نمايندگان مجلس"شود و کارگران را به  نمی
در سومين روز .  حواله داده است"  دولت"

رئيس )  خرداد ١٣(اعتصاب و تجمع کارگران
تپه با تيراندازی هوايی سعی کرد  پاسگاه هفت

اما .  ها را متفرق سازد کارگران را مرعوب و آن
تپه که بيش از دو ماه مزد نگرفته  کارگران هفت

شدت  و وضعيت پر ابهام شرکت، آنان را به
نگران ساخته است به اعتصاب و تجمع ادامه داده 

خرداد وارد ششمين روز  ١۶و روز يکشنبه 
 .اند اعتصاب خود شده

ازاين و با توجه به کاهش  تپه پيش کارگران هفت
کرات ضرورت تأمين آب برای  بارندگی، به

زمستان .  کشت نيشکر را تذکر داده بودند
های  طورمعمول، رايزنی با سازمان هرسال، به

تپه  آبه شرکت نيشکر هفت دولتی و تأمين حق
اما تعلل عامدانه کارفرمای .  شد وفصل می حل

قبلی در اين مورد، آينده کشت نيشکر را به خطر 
تپه بارها  کارگران هفت.  افکنده است

نابودی "  فاجعه"های کارفرما و حتی  کارشکنی
محصول نيشکر را هشدار داده بودند و از 

ها و اليروبی  ضرورت تعبيه و تعمير پمپ
مسيرهای آب سخن گفته بودند، اما کارفرما و 

پنج .  عمال وی به اين هشدارها توجهی نکردند
سال است مسيرهای آب اليروبی نشده و 

های  هايی که آب زهکش شده را به کانال پمپ
رغم  به.  اند کنند تعمير نشده آبياری تزريق می

جاری بودن چهار رودخانه بزرگ دز، کرخه، 
تپه از  کارون و اروند در خوزستان، اما هفت

تعلل در تعيين .  شود تشنگی دارد هالک می
تدبيری و امتناع  تکليف قطعی تملک شرکت، بی

عامدانه دارو دسته اسد بيگی از انجام اقدامات 
 ۵الزم برای تأمين آب، اکنون زندگی و معاش 

قدمی  ها را در يک هزار کارگر و خانواده آن

 را با اتحاد و   تپه بست کنونی هفت بن
 مبارزه مستقل و متشکل بايد درهم شکست
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 را   تپه بست کنونی هفت بن
با اتحاد و مبارزه مستقل و متشکل 

 بايد درهم شکست

سنديکا در اطالعيه .  کارگران به دست خواهد آمد
ما در اولين روز اعالم کرديم و "   خود نوشت

فشاريم که حق گرفتنی است و  براين امر پای می
دهی  اين حق با اتحاد، همبستگی  و سازمان

کارگری و خارج از مناسبات مدافعان رنگارنگ 
 .داری به دست خواهد آمد نظام سرمايه

صندوق رأی و انتخابات هيچ ربطی به منافع ما 
ما از هيچ شخص و سازمان و .  کارگران ندارد

دستور نگرفته و در رکاب هيچ جريانی !  رئيسی
ما ستاد انتخاباتی هيچ شخصی ...نبوده و نيستيم

نبوده و نيستيم و اين حق ماست و از اين حق 
 ".کنيم خود دفاع می

حل مشکالت و معضالت  پوشيده نيست که راه
تپه، بازی در بساط  کشت و صنعت نيشکر هفت

های حکومتی و توهم نسبت به اين يا آن فرد  جناح
يد از  حل همان است که خلع راه.  و جناح نيست

اسدبيگی را به ارمغان آورد و بر دولت تحميل 
دانند که سياست دولت و  ی کارگران می همه.  کرد

يد از بخش خصوصی در  خواست دولت خلع
تمام اجزای دستگاه دولتی تا آخرين .  تپه نبود هفت

لحظه حامی اسدبيگی بودند و از ابقای وی 
يد از  اگر که دولت سرانجام به خلع.  حمايت کردند

وی تن داد، تنها به خاطر مبارزات مستقل و 
نظير کارگران بر سِر اين  مستمر و اتحاد کم

تپه و آينده آن نيز  بقيه ماجرای  هفت.  خواست بود
تنها با اتحاد و .  جدا از گذشته آن نخواهد بود

توان طبقه حاکم را  مبارزه مستقل و متشکل می
عقب راند و به پذيرش مطالبات کارگران وادار 

 .کرد
های واردشده به کارگران  دولت بايد تمام خسارت

تپه ناشی از اجرای  و کشت و صنعت نيشکر هفت
. های خود را تقبل و آن را جبران کند سياست

دولت موظف است در اسرع وقت و در گام 
آبه کشت نيشکر را که موجب نگرانی  نخست حق

. تپه است، تأمين کند شديد عموم کارگران هفت
دولت وظيفه دارد تمام دستمزدها و مطالبات 

فوريت به پردازد ، با  معوقه کارگران را به
مديريت سرسپرده اسدبيگی تعيين تکليف کند، 
اسماعيل بخشی و ساير کارگران اخراجی را به 

اگر که گروه مديريتی اسد .سرکار بازگرداند
تپه را اداره  بيگی هنوز کشت و صنعت هفت

کند، اگر درآمد حاصل از فروش محصوالت  می
و اجاره دادن زمين و امثال آن به جيب اسد بيگی 

شود، پس موظف است بدون فوت  سرازير می
وقت دستمزدهای معوقه کارگران را نيز به 

مستقل از هرگونه اختالفی که ممکن .  پردازد
تپه ميان  است بر سر اداره کشت و صنعت هفت

دولت و گروه مديريت اسد بيگی وجود داشته 
افتاده فروردين و  باشد، دستمزدهای عقب

آبه  ارديبهشت کارگران فوراً بايد پرداخت و حق
 .اين شرکت سريعاً بايستی تأمين شود

به گفته اسماعيل بخشی و ديگر کارگران آگاه و 
تپه، کارگران اين شرکت برای تأمين  پيشرو هفت

هايی تشکيل  آب و نجات مزارع نيشکر، کارگروه
های آب و تعمير  اند تا با اليروبی کانال داده
های زهکش شده و  ها و هدايت آب پمپ

های آبياری مزارع  های آبگير، به کانال حوضچه

نيشکر، تا جايی که ممکن است مشکل کمبود آب 
ترديد نداشته باشيم که مديريت .  را تعديل کنند

تپه و دولت حامی آن، از کارشکنی و  هفت
هايشان  تراشی در برابر کارگران و خواست مانع

بنابراين موضوع بسيار مهم و .  بردار نيستند دست

 تيراندازی برای         
 ايجاد رعب و متفرق ساختن  

 تپه  کارگران اعتصابی هفت  
 کنيم را قوياً محکوم می    

 
 

تپه در  در سومين روز دور جديد اعتصاب و تجمع کارگران هفت ١۴٠٠خرداد  ١٣امروز پنجشنبه 
آبه، زمانی که کارگران در محوطه کارخانه روبروی  ها و قطع حق اعتراض به عدم پرداخت دستمزد

تپه برای ايجاد  گيت ورودی در مقابل  دفتر حراست شرکت تجمع کرده بودند، رئيس پاسگاه هفت
 .رعب و پراکنده ساختن کارگران، اقدام به تيراندازی هوايی کرد

 
فقط از اول فروردين سال  تپه نه اين اقدام ضد کارگری در حالی صورت گرفت که کارگران هفت

آبه، کشت و برداشت نيشکر و  اند، بلکه توطئه قطع حق جاری تاکنون ريالی دستمزد دريافت نکرده
آينده فعاليت توليدی اين شرکت را در ابهام و در معرض خطر جدی قرار داده  و کل کارگران اين 

آميز خود، خواهان  تپه با اعتصاب و تجمع مسالمت کارگران هفت.  شرکت را نگران ساخته است
 .اند های خود شده آبه کشت نيشکر و رفع نگرانی افتاده، اختصاص حق پرداخت دستمزدهای عقب

 
تپه اميد اسدبيگی اما عوامل و  يد از اَبَر متهم ارزی، مالک پيشين شرکت نيشکر هفت   رغم  خلع علی

تپه حضور دارند و فشارهای گوناگون ازجمله فشار  گروه مديريتی وی کماکان در شرکت نيشکر هفت
مديريت و عمال اسدبيگی .  اند تپه را تشديد کرده مالی و توطئه عليه کارگران و فعاالن کارگری هفت

کنند ، برای دريافت دستمزد،  ها را پرداخت نمی اند دستمزد که با وقاحت و پررويی اعالم کرده درحالی
حواله داده و به ناامنی و ايجاد فضای متشنج دامن "  دولت"و "  نمايندگان مجلس"کارگران را به 

، از "انتخاباتی"اند در جريان تبليغات  ويژه باند رئيسی نيز سعی نموده های حکومتی به جناح.  اند زده
 .برداری کنند اند به سود خويش بهره زده تپه رقم ای که برای هفت اوضاع آشفته

 
. برند تپه و کارگران اين شرکت در شرايط حساسی به سر می شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت

تپه هوشياری کامل و اتحاد خود را  بسيار مهم است که در اين اوضاع آشفته و پر ابهام، کارگران هفت
های دولتی آلوده نشوند و استقالل خود را از افراد و باندهای  بسيار مهم است که به بازی.  حفظ کنند

 .حکومتی حفظ کنند
 

 .افتاده و تمام مطالبات کارگران را پرداخت کند دولت موظف است در اسرع وقت دستمزدهای عقب
 
آبه  تر حق دولت موظف است تکليف مديريت سرسپرده اسد بيگی را يکسره سازد و هرچه فوری 

 .تپه را تأمين کند اختصاصی شرکت نيشکر هفت
 

تپه برای دريافت دستمزد و  ضمن حمايت از اعتصاب و تجمع کارگران هفت)  اقليت(سازمان فدائيان
 .کند که اعتصاب و تجمع حق مسلم کارگران است ساير مطالباتشان تأکيد می

 
تپه، ازجمله  هرگونه فشار و ارعاب عليه کارگران و فعاالن کارگری هفت)  اقليت(سازمان فدائيان

 .کند تيراندازی برای متفرق ساختن کارگران اعتصابی را قوياً محکوم می
 
 

 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 داری نابود باد نظام سرمايه

 باد سوسياليسم زنده -باد آزادی  زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان

 ١۴٠٠خرداد  ١٣
 

حکومت شورايی -کار، نان،  آزادی   

حياتی در لحظه فعلی، اتحاد و مبارزه مستقل 
تنها با اتحاد و مبارزه مستقل و .  کارگران است

بستی که  تپه را از بن توان هفت متشکل می
اند نجات داد و آن را به نفع  گرفتارش ساخته

 .کارگران درهم شکست
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 هيچ معلمی نبايد زير خط فقر حقوق بگيرد
سازی آموزش و  جمهوری اسالمی در خصوصی

پرورش و کاهش ساالنه سهم آموزش و پرورش 
شرايط کاری و دستمزدهای .  از بودجه است

" غيرانتفاعی"و مدارس "  خريد خدمت"معلمان 
يکی از نتايج شاخص همين سياست حکومت 
است، معلمانی که توسط صاحبان سرمايه و با 

دار به شدت مورد استثمار  حمايت دولت سرمايه
 .گيرند قرار می

اگرچه حقوق معلمان رسمی شاغل و بازنشسته 
نيز بسيار ناچيز است و خواستار اجرای درست 

بندی معلمان براساس نظر معلمان و با  رتبه
سازی مداوم حقوق  ها و نيز همسان مشارکت آن

معلمان شاغل و بازنشسته متناسب با ديگر 
کارمندان دولت هستند، و جدا از وضعيت 

التدريسی و پيمانی که باز وضعيت  معلمان حق
شان بسيار بدتر از معلمان رسمی است، و  حقوقی

باز جدا از معلمان تازه استخدام شده که تقريبا 
گيرند  حقوقی برابر با حداقل دستمزد کارگران می

بندی کنونی شديدا معترض  و به نحوه رتبه
هستند، معلمان خريد خدمت و مدارس 

نسبت به ساير معلمان از شرايط "  غيرانتفاعی"
کاری بدتر با دستمزدهايی بسيار کمتر از همان 

 .  حداقل دستمزد کارگری برخوردار هستند
معلمان خريد خدمت و معلمان مدارس 

در يک موضوع مهم مشترک "  غيرانتفاعی"
داران بخش  هستند و آن استثمار توسط سرمايه

 .خصوصی است
و  ٩٣از سال "  معلمان خريد خدمت"کارگيری  به

براساس قانونی که به وزارت آموزش و پروش 
به منظور پوشش کامل تحصيلی "داد تا  اجازه می

التعليم، در مناطقی که ظرفيت  آموزان الزم دانش
کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به 

، در دستور کار "خريد خدمات آموزشی اقدام کند
اين .  وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت

طرح که در ابتدا در مناطق محروم توسط 
وزارت آموزش و پرورش به اجرا درآمد بعد از 

استان کشور  ٢٢گذشت تنها چند سال اکنون در 
چنين آمارهای متفاوتی از  هم.  در حال اجراست

تعداد معلمان خريد خدمت که البته هر سال بر 
شود ارائه شده است، از  ها افزوده می تعداد آن

معلم براساس گزارش  ٧٠٠هزار و  ٢١
هزار نفر براساس  ۵٠روزنامه همشهری تا 

سخنان حاجی بابايی وزير اسبق آموزش و 
پرورش و نماينده کنونی مجلس اسالمی

 ).خبرگزاری تسنيم(
های پيمانکاری به  براساس اين طرح شرکت
شوند و به اصطالح  عنوان واسطه وارد عمل می

اين معلمان را به آموزش و پرورش اجاره 
ها مبلغی از  در ازای آن اين شرکت.  دهند می

" خريد خدمات آموزشی"آموزش و پرورش بابت 
کنند که از آن مبلغ مقدار کمی را به  دريافت می

معلم خريد خدمت پرداخته و بقيه را به جيب 
معلمانی که به عنوان معلم خريد خدمت .  زنند می

مشغول به کار هستند و آموزش و پرورش به 
که جمهوری اسالمی  ها نياز دارد اما به دليل آن آن

حاضر به هزينه کردن نيست، از طريق 
تر اين  های پيمانکاری با قيمتی بسيار پايين شرکت

اکثر اين معلمان که دارای .  برد کار را پيش می
مدارک کارشناسی و حتا کارشناسی ارشد هستند 
در ازای کار خود دستمزدی کمتر از يک ميليون 

هزار  ۵٠٠کنند و گاه حتا به  تومان دريافت می
ست تا دستمزد اين  کافی.  رسد تومان نيز نمی

شان در  قطاران کارگران فکری را با هم
کشورهای اروپايی مقايسه کنيم تا دريابيم چگونه 

داران اين  جمهوری اسالمی با همدستی سرمايه
کنند، کارگرانی که  کارگران را استثمار می

دستمزدشان روزانه به طور متوسط حدود يک 
ترين کارگران فکری نه  يورو است، يعنی ارزان

اما اين تنها مشکل .  فقط در ايران بلکه در جهان
ها  ای که پيمانکار برای آن بيمه.  ها نيست آن

کند تنها براساس روزها و ساعات  پرداخت می
شان گاه تا يک سال به  هاست و دستمزد کار آن

يکی ديگر از مشکالت اين گروه .  افتد تاخير می
برای نمونه .  از معلمان عدم امنيت شغلی است

اگر يک معلم خريد خدمتی باردار باشد ديگر 
اين معضل برای .  شود قراردادی با او بسته نمی

رود و يا معلمانی که  شان باال می معلمانی که سن
های خردسال دارند نيز به شکل ديگری  بچه

 .وجود دارد
اگرچه در پی اعتراضات متعدد معلمان خريد 

ساعت  ٢۴"خدمتی، وزير کابينه روحانی گفت 
تدريس نيروهای خريد خدمت تمام وقت تلقی شده 

، "و بايد حقوق کامل طبق قانون کار دريافت کنند
دانند که اين سخنان شعاری بيش  اما همه می

نيست و سياست جمهوری اسالمی بر گسترش 
های دولتی در  بخش خصوصی و کاهش هزينه

آموزش و پرورش است، بويژه آن که بحران 
مالی دولت بر سرعت پيشبرد اين سياست افزوده 

ست که  ی آن چيزی سياستی که نتيجه.  است
  برای نمونه به.  امروز همگی شاهد آن هستيم

اعتراف حاجی بابايی وزير اسبق آموزش و 
پرورش سهم آموزش و پرورش از بودجه در 

درصد کاهش  ۴حدود  ٩٧تا  ٩١های  طی سال
ها هم  ست که در آن سال يافته است و اين در حالی

بودجه با توجه به ميزان تورم آب رفته است و هم 
با توجه به جمعيت کشور حتا حفظ همان کيفيت 
سابق آموزشی مستلزم افزايش سهم آموزش و 

 .پرورش در بودجه بوده است
داران و  سپردن آموزش و پرورش به سرمايه

های دولت،  پيمانکاران، جدا از کاهش هزينه
منافع ديگری نيز برای جمهوری اسالمی دارد و 

که مانعی در مسير اتحاد و مبارزه معلمان  آن اين
که  به ويژه آن .  کند ها ايجاد می يابی آن و تشکل

های اجتماعی  معلمان از جمله پيشروترين گروه
های اخير بودند و در همين  در اعتراضات سال

راستا نيز بارها مورد تهاجم نيروهای امنيتی و 
ها طعم  انتظامی قرار گرفته و تعدادی از آن

دانيم که  همگی می.  اند اخراج و زندان را چشيده
اخراج معلمانی که به صورت خريد خدماتی کار 

تر از معلمانی است  تر و آسان کنند بسيار سهل می
 . اند که به استخدام آموزش و پرورش درآمده

نيز کم و "  غيرانتفاعی"وضعيت معلمان مدارس 
است با اين "  خريد خدمتی"بيش شبيه معلمان 

 ٢٠٠تفاوت که تعداد اين معلمان هم اکنون به 
مدرسه  ٧٠٠هزار و  ١۶رسد و در  هزار نفر می

آموز  هزار دانش ۶٧٠غيردولتی با يک ميليون و 
براساس (آموزان  درصد از کل دانش ١٢که 

شود، مشغول  را شامل می)  ٩٨آمارهای سال 
جدا از تعداد معدودی مدارس .  تدريس هستند

های بااليی به معلمان  که پرداخت"  غير انتفاعی"
معروف بوده "  الکچری"خود دارند و به مدارس 

و مختص به فرزندان ثروتمندان و مقامات دولتی 
هستند، در ساير مدارس غيرانتفاعی دستمزد 
معلمان تفاوت چندانی با معلمان خريد خدماتی 

 .ندارد
در اين مدارس نيز معلمان با مدارک کارشناسی 
و کارشناسی ارشد اغلب با دستمزدهای زير يک 

يکی از .  ميليون تومان مشغول تدريس هستند
ها که دارای مدرک کارشناسی ارشد رياضی  آن

های داخل  است به گزارشگر يکی از رسانه
 ۵٠٠گويد که دستمزد او تنها  می)  عصر ايران(

هزار  ٧۵٠معلم ديگری .  هزار تومان است
سال سابقه يک ميليون و  ٨تومان و ديگری با 

اين را هم .  گيرد پانصد هزار تومان دستمزد می
در نظر داشته باشيم که اين معلمان حتا در 

ماه  ٩تا  ٨تنها بين  کار تمام وقتصورت 
گيرند و در تعطيالت تابستانی  دستمزد می

يکی از اين معلمان !!  کنند دستمزدی دريافت نمی
دهد که به غير از مدرسه غيرانتفاعی  توضيح می

های  کند و در کالس در سه آموزشگاه تدريس می
دهد تا در مجموع  خصوصی شبانه نيز درس می

 . ی يک کارگر ساده درآمد داشته باشد اندازه
در گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا نيز به نقل از 

"يکی از اين معلمان آمده است بيمه نداريم، : 
مان ساعتی و حدود يک ميليون تومان است  حقوق

و در دوران کرونا در بسياری از مدارس، عدم 
اين معلمان نيز ".  اند نياز اِز ما را اعالم کرده

مانند معلمان خريد خدماتی با مشکل بيمه روبرو 
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 هيچ معلمی نبايد زير خط فقر حقوق بگيرد
٢از صفحه   

هستند و تنها در ازای ساعات کارشان بيمه 
چنين از مزايای معلمان  ها هم آن.  شود پرداخت می
چون پاداش پايان خدمت، صندوق  رسمی هم

ذخيره، وام مسکن، بن خريد کاال و غيره نيز به 
که وزارت آموزش و پرورش هيچ  دليل آن

کند، محروم  ها حس نمی مسئوليتی در برابر آن
 .هستند

بودجه کل وزارت آموزش  ٩٨در حالی که سال 
هزار ميليارد تومان بود، گردش  ۵۶و پرورش 

غيرانتفاعی باالی ده هزار )  شهريه مدارس(مالی 
درصد کل بودجه  ١٨ميليارد تومان يعنی حدود 

به عبارت ديگر وجود .  آموزش و پرورش بود
مدارس غيرانتفاعی و باز گذاشتن دست 

داران در اين بخش باعث شد تا بخش  سرمايه
های مربوط به آموزش و  بزرگی از هزينه

 .پرورش توسط والدين تامين شود
معلمان مدارس غيرانتفاعی از نظر امنيت شغلی 

ای با معلمان خريد خدمت  نيز وضعيت مشابه
دارند و در مواردی هم چون بارداری، داشتن 
فرزند خردسال و باال بودن سن در خطر از دست 

آموزان  جدا از آن والدين دانش.  دادن کار هستند
جا که برای تحصيل  مدارس غيرانتفاعی از آن

کنند و از وضعيت  فرزند خود پول خرج می
شغلی و مالی بهتری نسبت به والدين کودکانی که 

کنند برخوردارند،  در مدارس دولتی تحصيل می
توقع و انتظارات بيشتری نيز از معلمان مدارس 

غيرانتفاعی دارند و به اين دليل فشار کاری بر 
اين معلمان بيشتر از معلمان رسمی است و 

اين .دهد ها را در محيط کار افزايش می استرس آن
ای که والدين  ست که از ميزان شهريه در حالی

طور متوسط  به"کنند  آموزان پرداخت می دانش
آن به عنوان دستمزد به معلمان "  درصد ٣تنها 

شود، اما با اين وجود بار آموزش  پرداخت می
 .هاست کودکان تماما بر دوش آن

يکی از معضالت معلمان مدارس غيرانتفاعی در 
مبارزه برای افزايش دستمزد خيل بيکاران 

شود مالکان  کرده است که باعث می تحصيل
مدارس غيرانتفاعی در صورت مقاومت معلمان 

بار و دستمزدهای  دربرابر قراردادهای اسارت
ها را اخراج و  کمتر از يک ميليون، به سادگی آن

کرده ديگر را جايگزين او  يک بيکار تحصيل
 .کنند

های برحق و اساسی معلمان  يکی از خواست
مدارس غيرانتفاعی و خريد خدمات استخدام 

ی واقعيتی روشن  رسمی است، خواستی که برپايه
استوار است و آن نياز آموزش و پرورش به اين 

ها معلمانی هستند که  در واقع آن.  معلمان است
کنند، اما از معلمی  مانند معلمان رسمی کار می

ی حق  شان مانده است و از همه تنها يک نام برای
 !و حقوق معلمی محروم هستند

ها در تمامی تجمعات بر  از همين روست که آن
حق خود برای استخدام در آموزش و پرورش 

اند که اگر آموزش و  تاکيد کرده و اعالم کرده
پرورش به ما نيازی ندارد پس چرا ما را به 

 .اند عنوان معلم به کار گرفته
در حالی که به اعتراف مقامات آموزش و 

 ٣۵٠خانه با کمبود  پرورش هم اکنون اين وزارت
هزار معلم روبروست، اما دولت هرازگاهی با 
برگزاری آزمون استخدامی تنها تعداد اندکی را 

استخدام )  بسيار کمتر از تعداد بازنشستگان(
که قرار است از سال جديد  کند و جالب آن می

طالب بخشی از سهميه استخدامی آموزش و 
هايی که  پرورش را تصاحب کنند آن هم در رشته

اساسا تخصصی در آن ندارند مانند ادبيات 
ست که وزارت  استخدام طالب در حالی.  فارسی

آموزش و پرورش از استخدام دارندگان کارنامه 
سبز که تمامی مراحل استخدامی را با موفقيت 

رود و همين  اند، طفره می پشت سر گذاشته
موضوع منجر به اعتراضات متعدد کارنامه 
سبزها بويژه در برابر مجلس و وزارت آموزش 

 .ی اخير شده است و پرورش در دو هفته
خريد (اعتراضات متعدد و رو به گسترش معلمان 

کارنامه   –پيش دبستانی   –غيرانتفاعی   –خدمتی 
باعث شده است )  نهضت سوادآموزی  –سبزها 

که مقامات رژيم برای خواباندن اعتراضات 
اما واقعيت اين .  های گوناگونی بدهند معلمان وعده

های  ها مانند ديگر وعده است که اين وعده
جمهوری اسالمی است که هرگز به واقعيت تبديل 

سياست جمهوری اسالمی در رابطه با .  نشدند
آموزش و .  آموزش و پرورش مشخص است

پرورش رايگان ديگر حتا در مدارس دولتی نيز 
سياست جمهوری اسالمی اين است .  مفهوم ندارد

که آموزش و پرورش کودکان را نيز مانند 
بهداشت و درمان به عرصه تاخت و تاز سرمايه 

سياست جمهوری اسالمی اين است که .  تبديل کند
ی آموزش و   تواند از هزينه جا که می تا آن

ها را بر دوش  پرورش کودکان بکاهد و هزينه
کارگران و زحمتکشان و بر دوش والدين کودکان 

سياستی که منجر به ترک تحصيل .  بياندازد
در همين دوران .  ها کودک شده است ميليون

کرونا و در حالی که بيش از يک سال و نيم 
کودکان اغلب از آموزش حضوری محروم 

آموز به اعتراف مقامات  ميليون دانش ۵اند،  بوده
دولتی از آموزش مجازی نيز به دليل نداشتن 

چيست، و پشت تصميمات آن ها نظر شخص 
ای هرگونه  ای است،  با صدور اطالعيه خامنه

خطا از جانب خود را رد کرد و آن را حواله داد 
ای برای  اما به رغم تالش خامنه.   ها به رسانه

ها، درهرحال، شکاف و اختالف  ترميم شکاف
بازی انتخاباتی  شب جای خود باقی است و خيمه به

وضوح اين واقعيت را نيز آشکار کرد که  رژيم به
توأم با تالش و مبارزه مردم ايران برای برچيدن 
بساط جمهوری اسالمی  که تحريم فعال يکی 

های آن است، تضادهای درونی  ديگر از نشانه
طبقه حاکم نيز تشديد و شکاف ميان باندهای 

فقط   اين واقعيت نه.  تر شده است سياسی آن عميق
ای برای تمرکز بيشتر در  نتيجه تالش حامنه

دستگاه دولتی ، بلکه بازتاب بحران سياسی 
ای است که جمهوری اسالمی با آن  جانبه همه

 .رو شده است روبه
های  ای برای غلبه بر بحران  های خامنه تالش 

ای در پی  ها مواجه است، نتيجه متعددی که با آن
کارگران و زحمتکشان و عموم .  نخواهد داشت

گونه  های ستمديده مردم ايران ديگر هيچ توده
سرسازشی با رژيم ستمگر و ارتجاعی جمهوری 

فقط  اند و نه مصممانه به پا خاسته.  اسالمی ندارند
بازی اعالم  شب امتناع از شرکت در اين خيمه

اند، بلکه به مبارزه خود برای برچيدن بساط   کرده
ها و سرنگونی جمهوری  بازی شب تمام اين خيمه

ای  اسالمی از طريق برپائی اعتصابات توده
گسترده، برپائی اعتصاب عمومی و سرتاسری 

 . سياسی و قيام مسلحانه ادامه خواهند داد

ای،  تالش مأيوسانه خامنه
 ای در پی نخواهد داشت نتيجه

ابزار الزم مانند تبلت و گوشی هوشمند محروم 
شده بودند و جمهوری اسالمی هيچ اقدامی برای 

حکومتی که در عوض پول .  اين کودکان نکرد
همين کارگران و زحمتکشان را خرج جنگ و 
نيروهای مزدور شبه نظامی خود در منطقه 

حکومتی که در عوض با پول والدين .  کند می
آموزان موشک ساخت و بر سر  همين دانش

کودکان و زنان در يمن و ديگر کشورها فرو 
حکومتی که در عوض با پول کارگران و . ريخت

زحمتکشان شکم نيروهای مزدور خود را سيراب 
 .بنشينند ٩٨کرد تا به کشتار مردم ايران در آبان 

تواند تا ابد ادامه  اما اين سياست جنايتکارانه نمی
معلمان خواهند توانست به حق و حقوق خود .  يابد

معلمان با تداوم مبارزه و اعتراض .  دست يابند
های خود دست يابند و البته  توانند به خواست می

 .يکی از ملزومات اين مبارزه متشکل شدن است
اين مساله بسيار مهمی است که جمهوری اسالمی 

در .  تالش دارد تا بين معلمان تفرقه ايجاد کند
های اخير تالش جمهوری اسالمی بر اين  سال

بوده است که از تعداد معلمان رسمی کاسته و بر 
گونه با تقسيم  تعداد ساير معلمان بيافزايد و اين

 .ها در مبارزه بکاهد کردن معلمان از قدرت آن
اند که  اما بخش پيشروتر معلمان نشان داده

دانند که  خوبی از نيات رژيم آگاه بوده و می به
به .  ست اتحاد تمامی معلمان يک امر ضروری

همين دليل است  که شعار پيشروترين معلمان اين 
هيچ معلمی نبايد زير خط فقر حقوق :  است

 .بگيرد، هيچ معلمی
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، مصادف با پنجاهمين سالگرد )١۴٠٠(سوم خرداد امسال 
در سايت .  جان باختن فدايی خلق رفيق امير پرويز پويان بود

، بخش جان باختگان، در باره زندگی )اقليت(سازمان فدائيان 
رفيق امير پرويز پويان ":  نامه رفيق پويان چنين آمده است

يکی از رهبران و بنيانگذاران سازمان در بيست و پنجم 
چند سال بعد به .  در تهران متولد شد  ١٣٢۵شهريور سال 

همراه خانواده به مشهد رفت و در همانجا با رفيق مسعود 
. احمدزاده آشنا شد و فعاليت مبارزاتی خويش را آغاز کرد

بعدها به اتفاق رفقا مسعود و عباس مفتاحی به سازماندهی 
با رفيق صمد بهرنگی  ١٣۴٧در سال .  اوليه گروه پرداختند

آشنا شد و در تابستان همان سال به تبريز رفت و در يک سال 
بعد با همکاری رفقا بهروز دهقانی، عليرضا نابدل و مناف 

رفيق پويان  .فلکی شاخه تبريز سازمان را سازماندهی کرد
عالوه بر شور انقالبی و خالقيت کم نظيرش در درک مسائل 

خشمناک از "او در کتاب .  اجتماعی، نويسنده ای برجسته بود
به تشريح موضع متزلزل "  امپرياليسم و ترسان از انقالب

د  رفيق پويان در آخرين اثر خو.  خرده بورژوازی پرداخت
که درواقع " ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"

جمعبندی بحث های مکرر در گروه بود، مبارزه مسلحانه را 
به عنوان يک ضرورت تاريخی در آن مقطع اعالم کرد و 
همراه با ساير همرزمانش به سازماندهی نظامی گروه که 
بعدها بنام چريکهای فدائی خلق پا به عرصه وجود نهاد، آغاز 

پس از دستگيری رفقای سياهکل و اعدام آنها، در .  دنمو
آخرين . عمليات اعدام انقالبی فرسيو جنايتکار شرکت داشت

سوم خرداد  .نبرد رفيق پويان در خانه تيمی نيروی هوائی بود
خانه تيمی رفقا پويان و رحمت اله پيرونذيری در  ١٣۵٠سال 

محله نيروی هوائی تهران به محاصره مزدوران رژيم شاه 
رفقا پس از نابودی مدارک و به هالکت رساندن چند .درآمد 

تن از مزدوران با آخرين گلوله به زندگی خويش پايان 
بخشيدند و مرگ را بر اسارت در دست دژخيمان ترجيح 

سرعت در   خبر درگيری و مقاومت مسلحانه فدائيان به.  دادند
همه از مقاومت قهرمانانه فدائيان در برابر .  تهران پيچيد

خبر جانباختن امير .  کردند  مزدوران رژيم شاه صحبت می
به دهان منتقل می شد، اما توده   پرويز پويان با ناباوری دهان

ها که قهرمانان خود را جاودانه می دانند اين خبر را باور 
 ".نداشتند و تا مدتها صحبت از اين بود که پويان زنده است

همانطور که در شرح زندگينامه رفيق پويان آمده است، او 
يکی از برجسته ترين بنيانگذاران سازمان چريک های فدايی 

سازمانی که بعد از حماسه سياهکل در .  خلق ايران بوده است
و "  احمد زاده  -پويان"، از بهم پيوستن دو گروه ۴٩بهمن  ١٩

 .موجوديت يافت ۵٠در اوايل سال " ضياء ظريفی -جزنی"
آنچه مرا به نوشتن اين ياداشت در پنجاه امين سالگرد جان 
باختن رفيق پويان واداشت، نه تشريح و توضيح جايگاه واالی 

ی ااو در شکل دهی، سازماندهی و ايجاد سازمان چريکه
فدايی خلق ايران، که همانا مهجور ماندن انديشه های انقالبی 
و طبقاتی اين رفيق گرانقدر طی سال های متمادی از بدو 

 .اعالم موجوديت اين سازمان تا به امروز بوده است
امير پرويز پويان، يکی از نظريه پردازن و از جمله رهبران 
اصلی سازمان است که دوران حيات پربار او بسيار کوتاه 

روز  ٢۶سال و سه ماه و  ٢۵همه زندگی او در .  گذشت
درست همانند زندگی رفيق گرانقدر مسعود . خالصه شده است

 .سال هم نرسيد ٢۵احمدزاده، که زندگی پُربارش حتی به 
رفيق پويان به رغم عمر کوتاه اش، چندين اثر ماندگار از 

نوشته های او عموما کوتاه، اما عميق .  خود بجا گذاشته است
کوتاه نويسی از ويژگی های بارز رفيق پويان .  و پربارند

خصيصه ای که به وضوح در تمام آثار باقی مانده اش .  است
کوتاه نويسی مختص همه آنهايی است که انديشه . مشهود است

های بزرگ دارند و برای طرح انديشه های روشن خود، 
نيازی به درازگويی و گنجاندن نقطه نظرات نظری خود در 

 .هزارتوی واژه ها ندارند
ادبيات "، "خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب"

گفتگويی ميان سيمون "(بازگشت به ناکجا آباد"؟، "چيست
بر کدامين بی نشان "، کنون ره او )المارته وآمانوئل آرتری

دانش "، "استحاله"، )در يادمان صمد بهرنگی"(قله است؟
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد "، "جديد و مابعدالطبيعه

از جمله آثار شناخته شده ای هستند که از او "  تئوری بقاء
دانش جديد و "در ميان آثار فوق، .  برجای مانده اند

، "ادبيات چيست؟"و "  بازگشت به ناکجا آباد"، "مابعدالطبيعه
بازگشت به "در مورد .  جزو آثار ترجمه و برگردان او هستند

او  در نوشته .  ، فرج سرکوهی نظر ديگری دارد"ناکجا آباد

امير پرويز پويان، روشنفکری که ناخوانده "ای با عنوان 
بر اين باور است که اين نوشته  )  ١٣٨٩بهمن  ١٧"(ماند

، آنرا "برای گريز از سانسور"ترجمه نيست و پويان صرفا 
در قالب مصاحبه بين يک نويسنده و "تحت عنوان ترجمه 

 . منتشر کرده است" يک منتقد آمريکای التين
خشمگين از "در ميان آثار برجای مانده از پويان، جزوه 

را بايد جزو اولين آثار جدی و "  امپرياليسم، ترسان از انقالب
اين جزوه در نقد ديدگاه سياسی .  عميق بويان به حساب آورد

جالل آل احمد و به طريق اولی تشريح و نقد موضع متزلزل 
پويان، زمانی که .  خرده بورژوازی ايران نوشته شده است

را نوشت، "  خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب"جزوه 
حتی تصور اينکه يک جوان انقالبی با .  سال داشت ٢٢فقط 

زبانی بسيار فصيح، صريح و روشن به نقد ديدگاه سياسی 
غول ادبيات آن دوره پرداخته باشد، دست کم برای من 

آنهم در آن سال .  نويسنده اين سطور خارج از تصور است
های خفقان و سرکوب و عدم دسترسی به آثار و متون 

اين نوشته پويان، بی شک يکی از نوشته های .  مارکسيستی
اثری که اگر بنيانگذاران سازمان چريکهای .  ماندگار او است

فدايی خلق ايران،  در دوران حيات او و يا رهبران و 
کادرهای برجسته سازمان پس از جان باختن اين رفيق 
ارزشمند به ديدگاه های او تنها در همين نوشته توجه می 

سال های "  عموم خلقی"کردند، به احتمال يقين هرگز نظريه 
مبارزاتی قبل از انقالب، جايگزين مبارزه طبقاتی نمی شد، و 
به جای مبارزه طبقاتی و سازماندهی طبقه کارگر که رفيق 

عليه ديکتاتوری "پويان بدان تاکيد ويژه داشت، نظريه مبارزه 
در دستور کار سازمان چريکهای فدايی خلق قرار نمی "  شاه

 . گرفت
پويان در اين اثر با ارزش خود، از آنجايی که پيشروی 
مبارزه سياسی و طبقاتی را در گرو سازماندهی طبقه کارگر 

چرا "و کار سازمان يافته می ديد، با طرح اين پرسش که 
، به "سوسياليسم، جالل ال احمد را به وحشت می انداخت؟

پاسخ او .  طرز شگفت انگيزی به اين پرسش، پاسخ داده است
به باور پويان، جالل آل .  بسيار کوتاه، صريح و برنده است

احمد از آن جهت از سوسياليسم وحشت داشت، که 
سوسياليسم، اندويدوآليسم افسار گسيخته اش را نفی می "

هرگز نتوانست انضباط و ] جالل ال احمد[در واقع او ". "کرد
خرده بورژای تکرويی که .  تعهد حزبی را بر خود به پذيرد

ضمنا دوست نداشت خود را از عرصه مبارزات سياسی کنار 
 ".بکشد

سال پيش اينگونه صريح و  ۵٣يعنی  ۴٧پويان در سال  
جالل آل احمد را به نقد "  اندويدواليسم افسار گسيخته"روشن 

تو گويی اين فرياد او هم اينک نيز در جامعه ما طنين .  کشيد
انداز است که با شدتی فزونتر و با زبانی برنده تر، 

انبوه فعاالن پراکنده و منفرد "  اندويدواليسم افسارگسيخته"
 .سوسياليسم را به شالق گرفته است

در همين اثر است که رفيق پويان به طرز شگفت انگيزی 
روند مبارزه طبقاتی و رهايی از سلطه امپرياليسم و 

عليه "بورژوازی کمپرادور را  نه از طريق مبارزه 
، بلکه در چهارچوب مبارزه طبقاتی و "ديکتاتوری شاه

پيشروی در مسير يک انقالب اجتماعی و سوسياليستی به 
 . موجزترين بيان ممکن تبيين کرده است

ديالکتيک تحول جامعه ما، جامعه ای که در زمره حلقه های "
متعدد امپرياليسم قرار دارد و بورژوازی ملی آن زير 
ضربات ُخرد کننده بورژوازی کمرادور و بوروکراتيک 
نيروی الزم را برای رهبری جنبش انقالبی از دست داده 
است و اين کمک می کند تا تضادهای اجتماعی ناشی از 

لزوما با يک انقالب سوسياليستی از وابستگی به امپرياليسم 
 ).تاکيد از من است". (شوندميان برداشته 

نوع نگاه رفيق پويان و تاکيد او به روند مبارزه طبقاتی و 
پيوند دادن اين مبارزه با طبقه کارگر که سه سال بعد در 

به طور "  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"نوشته 
عينی تبيين شده است، نشان می دهد که او با چه درک عميقی 
تحوالت مادی جامعه را زير نظر داشت و با چه نگاه تيزبينی 
بر روند مبارزه طبقاتی و سازماندهی طبقه کارگر تاکيد داشته 

انديشه و نگاهی که با جان باختن زود هنگام او، از .  است
همان آغاز تا سال های متمادی در درون سازمان مهجور 

سازماندهی توده ها، پيوند با مردم و طبقه کارگر و آگاه .  ماند
کردن آنان از جمله مسائل نهادينه شده در ذهن و جان شيفته 
پويان بود که در اغلب نوشته های او حتی اگر در قالب تک 

 . جمله های ديالوگی هم که شده باشد، به چشم می خورند

مردم اگر سازمان نداشته باشند، هيچ غلطی نمی تونن "
همه آنها که مردم شان را دوست دارند و با ). "استحاله"(بکنن

توده ها صميمانه درهم می آميزند، در هر شرايطی امکان 
). خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب"(نفوذ هم دارند

اينو که .  جاودانگی، يعنی اينکه به مردم ياد بدين فکر کنن"
تا ). "بازگشت به ناکجا آباد"(ياد گرفتن، خودشون را می افتن

با توده های خويش بی ارتباطيم، کشف و سرکوب ما آسان 
برای اينکه پايدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی .  است

طبقه کارگر را بوجود آوريم، بايد طلسم ضعف خود را 
بشکنيم، با توده ها رابطه ای مستقيم و استوار بوجود 

 ). ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"(آوريم
انديشه ها و نظريه ای که اگر از همان آغاز موجوديت 
سازمان، به اندازه کافی بدان توجه می شد و در دستور 
پراتيک مبارزاتی سازمان چريکهای فدايی خلق ايران قرار 

عموم "می گرفت، بدون شک از دل اين سازمان، نظريه 
مبارزه "رفيق بيژن جزنی و مبارزه در محدوده تنگ "  خلقی

چه بسا پس از .  شکل نمی گرفت"  با ديکتاتوری شاه
سرنگونی رژيم سلطنتی شاه و روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی نيز، اکثريت رهبران و کادرهای سازمان چريکهای 
فدايی خلق ايران که بسياری از آنان از زير اعدام  در آمده 

" ضد امپرياليستی"بودند، آنگونه آسان به زير پرچم دروغين 
خط "خمينی نمی رفتند و يکسره در مبارزات به اصطالح 

. خمينی و دار و دسته آدمکش او ذوب نمی شدند"   امامی
رويدادی ويرانگر که با رفتن اکثريت سازمان به زير پرچم 
دروغين خمينی و همدست شدن آنان با سرکوبگران مرتجع 

، ای کاش فقط همدست .جمهوری اسالمی فاجعه ببا آوردند
جمهوری اسالمی می شدند، آنان مسيری را که در پيش 
گرفتند، توازن قوای ميان انقالب توده ها و ضد انقالب حاکم 
را يکسره به نفع ضد انقالب حاکم تغيير دادند و اين خيانت 
شان بسيار فراتر از اين است که صرفا بگوييم با جمهوری 
اسالمی همدستی کردند، وارد معامالت امنيتی شدند و اين و 
آن نيروی انقالبی را به رژيم معرفی کردند و يا حتی رفقای 

 . خود را به دست الجوردی جالد سپردند 
، که ١٣٩٩بهمن  ١٩همين بحث را رفيق توکل در سخنرانی 

به مناسبت پنجاهمين سالگرد تولد سازمان در شبکه مجازی 
زوم برگزار شد، به گونه ای ديگر با تاکيد و متمرکز شدن بر 

: انديشه های انقالبی و طبقاتی رفيق پويان چنين بيان کرد
واقعيت اينه که اگر کادرهای سازمان ما، اگر اکثريت "

رفتند، اِشکالی در ]  سازمان اکثريت[سازمان ما با آن ها 
مگه می .  اِشکال نظری بود در تشکيالت ما.  تشکيالت ما بود

شه همين جوری ده ها هزار نفر راه بيفتند دنبال يک مشت 
اين .  اين زمينه داشت و اين زمينه رشد کرده بود...توطئه گر

گرايش عموم خلقی در درون سازمان بود، از همان اولش هم 
رفيق جزنی با ...  بود، ولی آنموقع خودش را نشان نمی داد

همه خدماتی که به سازمان کرد، با آن شخصيت واال و تاثير 
گذاری که در درون زندان داشت، اما نظريه اش در مبارزه با 

تضاد کار و سرمايه .  مسئله شاه کامال يک نظريه اشتباه بود
را زير سئوال برد، مبارزه را در محدوده مبارزه با 
ديکتاتوری شاه خالصه کرد و اينها تاثير خود را در زندان 

 " . گذاشته بود
که "  خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقالب"از جزوه 

، "ضروت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا"بگذريم، مقاله 
آخرين و برجسته ترين اثر نظری و تئوريک رفيق پويان 

، پيوند با توده ها و "فرهنگ سازی انقالبی"تاکيد او بر . است
فزون تر از آن، تمرکز بر اهميت سازماندهی حزب طبقه 
کارگر، از جمله ديدگاه های رسمی اين رفيق است که در 

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری "برگ برگ جزوه 
رفيق پويان در اين اثر خود، که به تبيين .  آورده شده اند"  بقاء

پايه های تئوری مبارزه مسلحانه پرداخته است، ابتدا در 
" مطلق"توضيح بحث کليدی خود در لزوم درهم شکستن دو 

اگر ما ستمی را که : "حاکم بر ذهنيت جامعه و توده ها نوشت
می کشند با کلمات بيان می کنيم، آن ها اين ستم را ]  توده ها[

اگر ما رنج آن ها را .  با پوست وگوشت خود لمس می کنند
می نويسيم، آن ها اين رنج را خود بطور مداوم تجربه می 
کنند، با اين همه آنرا تحمل می کنند، صبورانه می پذيرند و با 
پناه بردن به تفريحات خورده بورژوايی سعی می کنند بار اين 

چرا؟ علت های متعدد آن را می توان .  رنج را سبک سازند
زيرا نيروی دشمن خود را مطلق و : در يک چيز خالصه کرد

ناتوانی خود را برای رهايی از سلطه دشمن نيز مطلق می 
رفيق امير پرويز پويان، سپس با طرح اين پرسش ".  پندارند

چگونه می توان با ضعف مطلق در برابر نيرويی مطلق، "که 
در انديشه رهايی بود؟، به تبيين راه کار عملی مبارزه و 
سازماندهی طبقه کارگر برای درهم شکستن اين دو مطلق 

 . پرداخته است
رابطه با پرولتاريا، که هدفش کشاندن اين طبقه به شرکت در "

مبارزه سياسی است، جز از راه تغيير اين محاسبه، جز از 
طريق خدشه دار کردن اين دو مطلق در ذهن آنان، نمی تواند 

 *"پويان"من و انديشه های پاک  
 به مناسبت پنجاهمين سالگرد جان باختن 

 **رفيق کبير امير پرويز پويان

  ٨درصفحه 
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١٠درصفحه   

پس ناگزير تحت شرايط موجود، شرايطی که .  برقرار شود
در آن هيچگونه امکان دمکراتيکی برای تماس وجود ندارد، 
 ايجاد آگاهی سياسی و سازمان دادن طبقه کارگر وجود ندارد،

روشنفکر پرولتاريا بايد از طريق قدرت انقالبی با توده طبقه 
قدرت انقالبی بين روشنفکران پرولتری .  خويش تماس بگيرد

و اعمال اين  و پرولتاريا رابطه معنوی بر قرار می کند،
". می انجامد به رابطه سازمانیقدرت در ادامه خويش 

 )تاکيدها از من است(
تاکيد من بر اين پاراگراف از نوشته پويان صرفا برای 

هدف من پل .  متمرکز شدن بر اين بخش از نوشته او نيست
زدن و پرداختن به بحثی است که او پس از طرح بحث 
شکست دو مطلق و فراهم شدن زمينه های عينی برای پيوند 
با توده ها، بر موضوع فرهنگ سازی و تغيير ذائقه رفتاری 
جوانان و دانشجويان که در آن بازه زمانی معين علی العموم 

بحثی که پويان .  اجتماعی آلوده بودند، می باشد"  لمپنيسم"به 
بعد از طرح دو مطلق حاکم بر ذهنيت توده ها، به طور 

 مشروح بدان پرداخته است،
پيش از اين راه های عمده ای را که دشمن برای جدا ماندن "

ما از پرولتاريا و پرولتاريا از ما برگزيد است، به کوتاهی 
ديديم که . اکنون می توانيم آنها را باز خالصه کنيم. نشان دايدم

اين علل عمده، يکی وحشت و خفقانی است که کارگران و 
بطور کلی همه اقشار خلق تحت فاشيستی پليس احساس می 
کنند، و ديگر تسليم به فرهنگی است که ضد انقالب می کوشد 

ميان عامل .  تا آنرا در ذهن کارگران بيش از پيش تثبيت کند
وحشت از پليس و تسليم به فرهنگ ضدانقالب بی شک رابطه 

طرد اين فرهنگ، تنها زمانی ممکن می ...ای برقرار است
گردد که پرولتاريا به واژگونی روابط بورژوايی توليد آغاز 

در حقيقت، خودآگاهی طبقاتی پرولتاريا تنها در .  کرده باشد
جريان مبارزه سياسی است که وسيع ترين امکان ظهور و 

طبقه کارگر تا هنگامی که خود را .  رشد خود را باز می يابد
فاقد هرگونه قدرت بالفعلی برای سرنگونی دشمن ببيند، 
طبيعتا هيچگونه کوششی نيز در راه نفی فرهنگ مسلط نمی 

او پس از عزم به تغيير زيربناست که .  تواند داشته باشد
عوامل روبنايی را برای پيروزی خود به خدمت می گيرد، و 
به مثابه بشارت دهنده نظمی نو مطلقا متفاوت با نظم کهن، 
بينش اخالقی و فرهنگی خاص خود را می پذيرد و شکوفان 

 ".می کند
اکنون همه کسانی که روند مبارزاتی سازمان چريکهای فدايی 

دنبال کرده اند، جملگی، چه  ۵٧تا  ۵٠خلق را در سالهای 
دشمنان قسم خورده اين سازمان و چه دوستداران و سمپات 

اين نکته .  های آن، همگی بر يک نکته اذعان و تاکيد دارند
بود که  منش و رفتار انقالبی معينیکدام است؟ اين نکته مهم، 

صداقت، .  رفقای ما در آن بازه زمانی از خود برجای گذاشتند
دليری، وفاداری به توده ها و يگانگی آنان در حرف و عمل، 

منش و "مجموعه خصيصه هايی بودند که موجب شکل گيری 
معينی در ذهينيت جامعه و توده های کارگر و "  رفتار

توامانی اين رفتار صميمانه و صادقانه همراه .  زحمتکش شد
بين روشنفکران "با به کارگيری قدرت انقالبی توانست 

. سازد"  پرولتری و پرولتاريا يک رابطه معنوی برقرار
اعمال قدرتی در ادامه خويش به رابطه سازمانی انجاميد و 
وحدت مبارزاتی را ميان گروهای پراکنده مارکسيست موجود 
در متن جامعه، به وحدت سازمانی و همدلی در مسير مبارزه 

 .ای يکدست با دشمن مشترک کشانيد
اين منش و رفتار معين انقالبی که رفيق پويان و ديگر رفقای 
ما بر آن تاکيد ويژه داشتند و تار و پود مبارزاتی سازمان 
چريکهای فدايی خلق ايران عالوه بر تئوری انقالبی، بر 
مبنای آن سرشته شد، از همان آغاز، اصلی ترين عامل پيوند 
معنوی پرولتاريا و توده های مردم ايران با سازمان و رفقای 

عاملی که به رغم همه سختی ها، جانباختن های پی در . ما شد
پی رهبران گرانقدر سازمان و بسياری از کادرهای ارزنده 
آن و به طور اخص به رغم جان باختن زودهنگام رفيق پويان 
و مهجور ماندن انديشه های واالی او در درون سازمان، باز 
هم اين منش و رفتار معين انقالبی يکی از عوامل اصلی 
تضمين ادامه کاری سازمان چريکهای فدايی خلق ايران در 

 .بود ۵٧تا  ۵٠فاصله سالهای 
عاملی که بعد ها در بخش بزرگی از سازمان، تحت عنوان 

کم رنگ و کم رنگ تر شد و شارالتان "  فدائيان اکثريت"
هايی همانند نگهدار و فتاپور و ديگرانی از اين قماش از 

در واقع جدای از مبانی نظری .  درون اکثريت سر بر آوردند
و تئوريک که سازمان اکثريت را به آغوش جمهوری اسالمی 
کشانيد، فاصله گرفتن سازمان اکثريت از اين رفتار و منش 

انقالبی مورد نظر بنيان گذاران سازمان چريکهای فدايی 
خلق، سازمان اکثريت را نه تنها به نگون بختی سياسی 
کشانيد، بلکه فراتر از آن، به منجالب سقوط اخالقی نيز 

 ***.گرفتار کرد
برای اينکه از بحث اصلی خود دور نشوم، الزم است دوباره 
به موضوع اصلی خود که همانا مهجور ماندن انديشه های 
نظری پويان در پيشبرد مبارزه طبقاتی، پيوند بين 
روشنفکران پرولتری و پرولتاريا و پيامد آن تاکيد او بر 
سازماندهی کارگران و توده های زحمتکش در راستای 

انديشه های که به .  تشکيل حزب طبقه کارگر، باز گردم
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری "تفصيل در مقاله 

 .آمده است" بقاء
رفيق پويان، خود در مقدمه معروفترين اثر خود يعنی 

يادآور شده "  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"
نوشته شد، و بعد از ]  ۵٠بهار سال [اين مقاله در بهار: "است

آن هيچ فرصت مناسبی برای اصالح و گسترش آن پيش 
و "  نبايد آنرا کامل تلقی کرد"پويان با تاکيد بر اينکه ".  نيامد

"، نوشته است"گسترش آن، امری الزم است" در اين سه : 
ماهی که از نوشتن اين مقاله می گذرد، ما ده ها بار مشی 
عمل مسلحانه را مورد بررسی قرار داده ايم و طبعا هر بار 

. برخورد نظراتمان، چيزهايی تازه ای به ما آموخته است
بنابراين ضروری به نظر می رسد که من اين آموخته ها را 
در مقاله ام منعکس کنم و اگر اين آموخته ها لزوم دست 
کاری در برخی مطالب نوشته ام را پيش آورد، آنرا عملی 

 ". کنم
متاسفانه مرگ زود هنگام اين رفيق ارزنده در سوم خرداد 

را نه فقط از پويان گرفت بلکه " فرصت مناسب"، اين ١٣۵٠
اساسا ديدگاه ها و تاکيدات او در مورد سازماندهی طبقه 
کارگر، پيشبرد مبارزه طبقاتی، تشکيل حزب طبقه کارگر و 
تاکيدات او بر آموزه های سوسياليستی به کلی از پراتيک 

نيز با  ۵۴عمل سال های مبارزاتی سازمان حذف و از سال 
حاکم شدن نظريه رفيق بيژن جزنی با محوريت مبارزات 

، "ضد ديکتاتوری عليه شاه"و پيشبرد مبارزه "  عموم خلقی"
عمال رفيق پويان و انديشه های او در درون سازمان به 

تالش های رفيق کبير حميد اشرف نيز .  فراموشی سپرده شد
، تثبيت سازمان را اعالم  ۵٣که با جمعبندی سه ساله در سال 

کرد و به دنبال آن، سازماندهی کارگران و توده های 
زحمتکش مردم در دستور کار سازمان قرار گرفت، عمال به 
دليل تنگناهايی که رفقای ما در مسير مبارزه عليه استبداد و 
خفقان داشتند و نيز با جان باختن رفيق حميد اشرف و ديگر 

، عمال راه به ۵۵تير  ٨اعضای کميته مرکزی سازمان در 
جايی نبرد و رفيق پويان و سخن گفتن از انديشه های طبقاتی 

 .او همچنان در سطح جنبش نوين کمونيستی مهجور ماند
از دهه های )  سازمان فدائيان اقليت(اگر چه سازمان ما 

گذشته به طور مستمر بر سازماندهی طبقه کار و حاکميت 
شورايی کارگران و زحمتکشان تاکيد داشته و دارد، اما باز 

زمان انشعاب بزرگ سازمان به اقليت و (  ۵٩هم از خرداد 
سال از موجوديت سازمان  ۴٠تا به امروز که )  اکثريت

و سپس با تغيير نام با )  اقليت(چريکهای فدايی خلق ايران 
می گذرد، مورد يا مواردی که ) اقليت(عنوان سازمان فدائيان 

به صورت برجسته و با ذکر نام  از رفيق پويان بر ديدگاه 
های اين رفيق متمرکز شده باشيم، دست کم برای من نا 

 . روشن است
در مراسم بزرگداشت پنجاهمين سالگرد حماسه آفرينان 

از طريق شبکه  ١٣٩٩بهمن  ١٨سياهکل که در روز شنبه 
مجازی زوم برگزار شد، نام و انديشه های رفيق پويان به 

رفيق توکل سخنران اين مراسم .  شکل آشکاری برجسته شد
) دست کم تا آنجا که من اطالع دارم(برای اولين بار .  بود

بر نظرات رفيق پويان و  صورت مشروحسازمان ما به 
رفيق توکل پس از نقد نظرات . درستی نظرات او متمرکز شد

ضد "و "  عموم خلقی"رفيق بيژن که مبنای مبارزه 
را در درون سازمان پايه ريزی کرد و "  ديکتاتوری شاه

مبارزه مسلحانه هم استراتزی و هم "همچنين نقد تئوری 
رفيق مسعود احمدزاده، به تشريح نظرات رفيق "  تاکتيک

: پويان پرداخت و با تاکيد بر درستی نظرات او اعالم کرد
محافل و گروهای مختلفی . مشکلی در آن مقطع وجود داشت"

بودند که مارکسيست بودند، کتاب خوانده بودند و بحث بر اين 
چگونه بايد .  بود که چگونه بايد بر اين پراکندگی غلبه کرد

من .  مبارزه ای را سازمان داد که ادامه کاری داشته باشد
فکر می کنم سازمان استنادم به نوشته رفيق بويان است و 

مسير آنچه را که او می گفت عمال ]  سازمان فدائيان اقليت[

 ". است دنبال کرده
رفيق توکل، سپس با طرح اين پرسش که او چه چيزی می 

رفيق پويان می گفت، ما بايد با "گفت؟ در ادامه يادآور شد، 
مسئله اين . ضعف ما در اينجاست. توده ها ارتباط برقرار کنيم

که .  است که چگونه بايد اين ضعف خود را درهم بشکنيم
بايد حزب طبقاتی خود را چی؟ خيلی صريح می گه که ما 

اينکه  .حزب طبقاتی کارگران را تشکيل بدهيم.  تشکيل بدهيم
چگونه می خواهد بر اين محافل پراکنده غلبه بکنه؟ چگونه 
می خواد يک سازمان ادامه کار را پايه ريزی بکنه، تاکتيک 

. در آن شرايط، تاکتيک و تبليغ مسلحانه درست بود. می خواد
اين .  و اين تاکتيک ارتباطی با مبارزه مسلحانه توده ها نداشت

تاکتيک بر پراکندگی محافل و گروه های مارکسيست پايان داد 
امير پرويز پويان، نه ...  و آنان را به نزديکی و وحدت رساند

صحبتی از چه گوارا داشت و نه صحبتی از انقالب کوبا 
داشت و نه صحبتی از گريالهای اروپا که در آن زمان 

آيا .   سراسر اروپا را فرا گرفته بود]  نظريه مبارزاتی شان[
بطور واقعی هم .  اين چيزی بود که رفيق احمدزاده می گفت؟

نبود و بعدا هم تجربه جنبش توده ای و انقالب ايران هم نشان 
". نظرات رفيق بيژن جزنی هم به همين شکل بود!  داد، که نه

 )تاکيدها از من است(
آنچه را که رفيق توکل به تشريح آن پرداخت، بيان و دفاع 

نظريه ای که در جای .   فشرده ای از نظرات رفيق پويان بود
به "  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"جای مقاله 

عنوان اتخاذ تاکتيکی جهت به وحدت رساندن گروه ها و 
 . محافل مارکسيستی توسط رفيق پويان بيان شده است

آنچه شکست دشمن است دقيقا پيروزی ما برای رابطه ای "
هرچه نزديکتر و مستقيم تر با پرولتارياست که برای تبديل 
خود به يک رابطه سازمانی، ديگر با مانعی از سوی خود 

وحدت پيشاهنگ پرولتاريا، گروه .  کارگران مواجه نمی گردد
لنينيست، هم جز اين راهی   –ها و سازمان های مارکسيست 

اِعمال قدرت انقالبی سلطه پليس را خشونت .  طی نمی کند
اين سلطه از آنچه اکنون .  بارتر می کند، اما افزايش نمی دهد

چون امروز نيز دشمن ما، همه .  هست، بيشتر نمی شود
نيروی خود را به خدمت کشف و سرکوبی مبارزين گرفته 

نقاب خود را به تمامی .  است؛ تنها ماهيت آن عريان می شود
از چهره برمی دارد و درنده خويی خود را، که اکنون به 
سبب فقدان يک حرکت تند انقالبی، عوامفريبانه بزک کرده 

تحت اين شرايط است که .  است به همه خلق نشان می دهد
 –نيروهای انقالبی و در راس آنان عناصر مارکسيست 

لنينيست برای بقاء خويش، برای اينکه بتوانند ضربه ها را 
يا .  تحمل کنند و از هم نپاشند، به يکديگر نزديک می شوند

بايد به صف دشمن بپيوندند، يعنی با در پيش گرفتن خط مشی 
تسليم طلبانه عمال دشمن را ياری کنند، يا بايد به يکديگر 

اما به هم نزديک .  منفرد ماندن نابود شدن است.  ملحق شوند
وحدت .  شدن، حتی ملحق شدن، دقيقا به معنای وحدت نيست

لنينيست که سازمان واحد   –سازمانی عناصر مارکسيست 
سياسی پرولتاريا را به وجود می آورد، در شرايطی صورت 
می گيرد که اِعمال قدرت انقالبی، در پروسه زمان به نقطه 

 )تاکيده از من است. ("اوج خود رسيده باشد
آنچه اکنون جنبش طبقاتی ما بيش از هميشه بدان نيازمند 
است، عالوه بر سازماندهی طبقه کارگر، عالوه بر فائق آمدن 
بر تشدت و پراکندی در روند مبارزه طبقاتی، پايبندی بر آن 
رفتار و منش و خصيصه های انقالبی منحصر به فردی است 

منش، .  که رفيق پويان به طور اخص بر آن تاکيد دارد
بين روشنفکران پرولتری و پرولتاريا رابطه "رفتاری که 

معنوی بر قرار می کند، و اعمال اين قدرت در ادامه خويش 
 ". به رابطه سازمانی می انجامد

در ميان نوشته های به جای مانده از رفيق پويان، نوشته 
بر کدامين بی نشان قله "کنون ره او "کوتاهی هم با عنوان 

نوشته ای ماندگار در يادمان .  به يادگار مانده است"  ؟"است
تو گويی رفيق پويان پيش از مرگ خويش، آن . صمد بهرنگی

اين نوشتار را با وام گرفتن از .  را برای خود نوشته است
آنچه رفيق پويان در مرگ صمد بهرنگی نوشت، به پايان می 

 . رسانم
کمتر انديشه "چگونه بودن را "بر گزيده ايم اما "  بودن را"

"کرده ايم چرا "را دانستن، از آگاهی به "  چگونه بودن. 
بر می خيزد و آنان که آگاهی خويش را باور دارند، "  بودن

باور داران .  که خوب بايد بود.  می دانند چگونه بايد بود
". چرا بودن اند"، بی گمان دانندگان راستين "تکامل"راستين 

پاسخی نخواهد داشت، جز در روند " چگونه بودن"از آن پس 
 ".اين تکامل، نقشی خالق و بی شائبه داشتن

پويان جان باخت، بی آنکه بهشت شناخته شده خويش را تحقق 
همين است که مرگ زود هنگام او را همانند مرگ . يافته ببيند

جاری جاودان در رويش "صمد، و صدها جان باخته ی جواِن 
و باز همين است که بر . را برای ما دردناک تر می کند" فردا

تا .  قلمرو و تعهد وفاداران پويان و پويان ها وسعت می بخشد
"با او و هم آواز با او تکرار کنيم ديگر بنای هيچ پلی بر : 

٧از صفحه   

 *"پويان"من و انديشه های پاک  
 به مناسبت پنجاهمين سالگرد جان باختن رفيق کبير

امير پرويز پويان   
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١از صفحه   

  ١٠درصفحه 

ليست طوالنی اين  .  اند   ها گم شده   کالف سردرگم آن 
ها نه تنها گواه ناتوانی اين رژيم در مقابله با    بحران 

ها است،    ی آن   برای کاهش گستره     ها و عدم اراده   آن 
زا    آيد که سران اين رژيم بحران   بلکه چنين برمی 

زنند، زيرا که حفظ    ها دامن می   عامدانه به آن 
 .ها پيوند خورده است   شان به اين بحران   قدرت 

های متعدد و    اپيدمی کرونا، يکی از اين بحران 
سازی است که از پيامدهای مستقيم آن،    سرنوشت 

اشاره به  .  ها انسان است   تهديد جان و سالمت ميليون 
تر به يک    آمار ابتال و مرگ و مير در ايران بيش 

چرا که از سويی هر فردايی  .  ماند   تراژدی تلخ می 
گردد؛ از    رسد آمار امروز خبری کهنه می   که فرا می 

که بنا به اعتراف مسئولين  (سوی ديگر، انتشار آمار  
به ابزاری  )  تر از آمار واقعی است   دولتی بسی کم 

. های رژيم بدل گشته است   برای پيشبرد سياست 
خرداد، تعداد کل    ١۵ برای نمونه در آمار روز  

ميليون نفر رسيد و مجموع    ٣ مبتاليان به حدود  
 .هزار نفر رسيد   ٨١ مرگ و ميربه باالی رقم  

دهد که باالترين    نشان می   ١۴٠٠ نگاهی به آمار سال  
با مرگ  (نفر    ٢۵۵٨٢ فرودين به    ٢۵ رقم ابتال در  

رسيد و باالترين ميزان مرگ و مير به  )  نفر   ٣٠۴ 
با ابتالی روزانه  (تن    ۴٩۶ ارديبهشت با    ۶ تاريخ  

اما پس از آن به يکباره  .  تعلق داشته است )  ٢١٠٢۶ 
هم آمار مرگ و مير و هم آمار ابتالء روندی  

ای    بی آن که نشانه .  دهند   کاهشی را از خود نشان می 
های پيشگيرانه يا افزايش امکانات    از اتخاذ سياست 

درمانی و آغاز واکسيانسيون گسترده وجود داشته  
به  .  باشد تا چنين تغيير محسوسی را معنادار سازد 

جای آن، با کادر درمانی روبروييم دچار فرسودگی  
و خستگی مفرط؛ کمبود جدی امکانات درمانی و  

. های بهداشتی   هايی به نام پروتکل   پاره   صدور کاغذ 
تر روند واکسيناسيون بسيار کندتر از    از همه مهم 

تر از ميزانی است که از    های مسئولين و کم   وعده 
سوی متخصصان بهداشتی در سطح جهانی برای  

مقايسه  .  شود   کاهش يا کنترل بيماری اعالم می 
کوتاهی بين آمار ايران و برای نمونه کشوری مانند  
. آلمان با همان ميزان جمعيت بسيار روشنگر است 

خرداد تعداد مبتاليان روزانه در آلمان    ١۶ در  
. نفر بوده است   ٩۶ نفر و آمار مرگ و مير    ٢٢٢٩ 

  ۶۴۴٢ خرداد به    ١۵ آمار ابتالی روزانه ايران در  
در  .  رسد   نفر می   ١٢٨ نفر و آمار مرگ و مير به  

  ٢٠ /    ٧ درصد جمعيت يک دُز و    ۴۵ /    ۴ آلمان  
درصد جمعيت هر دو دُز واکسن کرونا را دريافت  

خرداد، تنها اندکی    ١۵ در ايران تا روز  .  اند   کرده 
تر از    ميليون نفر يک دُز واکسن و کم   ۴ بيش از  

اکنون  .  اند   هزار نفر دُز دوم را دريافت کرده   ۶٠٠ 
ميليون نفری که دُز اول    ٣ /    ۵ نيز دُز دومی برای  

اند، موجود نيست و معلوم هم نيست چه    را گرفته 
. های جديد در دسترس خواهند بود     زمانی واکسن 

اند که با فاصله بيش از حد    برخی نيز بر اين عقيده 
بين دُز اول و دوم بايد روند واکسيناسيون از سر  

آخرين مورد قابل مقايسه بين دو کشور،  .  آغاز شود 
های بهداشتی است که در    اجرا و رعايت پروتکل 

ها برقرارند در حالی    آلمان هنوز نيز بسياری از آن 
بند وزارت    های نيم   که در ايران همان پروتکل 

بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در عمل به اجرا  
 .آيند   درنمی 

ی منطقی اين مقايسه، آشکاری آمارسازی    تنها نتيجه 
باختگان برای    و نمايش سير نزولی مبتاليان و جان 

کشاندن همان اقليت هوادار و وابسته به پای  
آن هم سيری به ظاهر  .  های رأی است   صندوق 

ی هشدارهای متعدد نسبت به ورود    نزولی در ميانه 
های جهش يافته آفريقای جنوبی و هندی و    ويروس 

اکنون نيز در مجموع    هم ".  احتمال آغاز پيک پنجم "
شهرستان نارنجی و    ٢٠١ شهرستان قرمز،    ١۶ 

شهرستان در وضعيت زرد قرار دارند، بدون    ٢٣١ 
 .هيچ شهر و شهرستانی در وضعيت آبی 

شايد برخی روند کنترل بيماری و واکسيناسيون در  
. ناپذير بدانند   ايران با کشوری مانند آلمان را مقايسه 

های بسيار    اما واقعيت اين است که با وجود تفاوت 
های    بين اين دو کشور، حداقل اکنون پس از وعده 

اند که    پوچ فراوان سران رژيم همگان پی برده 
در      جمهوری اسالمی پس از اعالم توليد واکسن 

ها    جهان، در واقع هيچ اقدامی برای تهيه اين واکسن 
 . از خود نشان نداده است 

های    گويی   از همان روزهای اول ضد و نقيض 
وزارت  .  مقامات درباره سفارش واکسن، آغاز شد 
  ١۶ کردند،    بهداشت  و وزارت امور خارجه ادعا می 

هزار واکسن از سبد کوواکس    ٨٠٠ ميليون و  
رئيس کل بانک مرکزی نيز  .  سفارش داده شده است 

ميليون يورو برای پرداخت به    ٢٠٠ مدعی شد  
رئيس انجمن  .  کوواکس اختصاص يافته است 

پرسيد اگر سفارش    های ويژه ايران می   مراقبت 
ايد اسنادش کجاست؟ گو آن که پس از اعالم    داده 

اسناد سفارشات رسمی، نام ايران در ليست  
رئيس بانک مرکزی بعدا مدعی شد  .  خريداران نبود 

رئيس  .  به علت تحريم امکان انتقال ارز وجود ندارد 
گفت، مطمئن    اتحاديه واردکنندگان داروی ايران می 

بانک مرکزی ماهانه صد ميليون يورو برای  "است  
واردات دارو و مواد اوليه آن و نيز واردات  

" گذارد   تجهيزات پزشکی در اختيار واردکنندگان می 
برای انتقال ارز به خارج و واردات دارو و  "پس  

"اقالم پزشکی هيچ مشکلی وجود ندارد  واشنگتن  ". 
نيز در گزارشی از قول يکی از سخنگويان  "  پست 

های      کواکس نوشت که از سوی يکی از ارگان 
داری اياالت متحده آمريکا برای    وزارت خزانه 

ايران به منظور تهيه واکسن معافيت صادر شده  
است و بنابراين مانعی برای خريد واکسن توسط  

های نحوه انتقال و    بعد دشواری   .ايران وجود ندارد 
نگهداری واکسن مطرح شد، که آن نيز از سوی  

ای برای    با سخنرانی خامنه .  مقامات ديگر تکذيب شد 
واکسن خارجی  "پايان دادن به اين نمايش، مبنی بر  

ای    بی واکسن خارجی، روشن شد که اصوال برنامه 
مکمل اين  .  برای تهيه واکسن در دست نبوده است 

جنايتکارانه نيز صف اوباش جنايتکار  "  رهنمود "
واکسن  "  مضرات "رژيم بود تا هر يک در ذکر  

از وزير بهداشت گرفته تا  .  خارجی زوزه بکشند 
های سرکوب مانند      آخوندهای مرتجع و سران ارگان 

" کارشناسان علمی "شگفت آن که  .  سپاه و بسيج 
برای نمونه مدير  .  رژيم نيز از اين قافله عقب نماندند 

خريد  "  های بنيادی   پژوهشگاه دانش "به اصطالح  
ای برای به زانو    واکسن از آمريکا را پروژه 

های اتاق    از برنامه "و آن را  "  درآوردن ايران 
اعالم  "  فرماندهی آمريکا عليه جمهوری اسالمی 

 .کرد 
چندان به اين ادعاهای ضد و نقيض ادامه دادند که  
اگر نزد مردم اندک اميدی هم به تهيه واکسن بود  بر  

اعتراضات مردم با خواست واکسن رو به  .  باد رفت 
با مبدأ  (هايی    اوج بود که اعالم کردند واکسن 

سفارش داده شده و به زودی به ايران  )  نامعلوم 
های چينی و    سپس روشن شد که اين واکسن .  رسد   می 

روسی هستند که هنوز تأييديه وزارت بهداشت  
  ٢١ با وجود اين از  .  جهانی را دريافت نکرده بودند 

بهمن با ورود تعداد محدودی واکسن روسی  
. واکسيناسيون آغاز شد "  اسپوتنيک "

هايی که باز هم طبق روال جاری در    واکسيناسيون 
جمهوری اسالمی با فساد و تخلفات بسيار همراه بود  
و پس از افشای چند مورد آن، اصطالح  

سرنوشت وعده  .  رايج گشت "  خواری   واکسن "
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا مبنی بر واکسيناسيون  

های    بيش از يک ميليون نفر از کادر درمانی و گروه 
هم که بر همگان    ١٩٩٩ پذير تا پايان سال    آسيب 

 .روشن است 
زمان با جدل بر سر واردات يا عدم واردات    هم 

های خارجی، به يکباره وعده توليد واکسن    واکسن 
در وصف واکسن داخلی و  .  داخلی ظهور پيدا کرد 

ها شد، حتا برای    سرايی   الوقوع آن  مديحه   توليد قريب 
ريزی شد و زمان تعيين گشت،    صادرات آن برنامه 

روحانی که شاهد بود  .  اما باز هيچ يک تحقق نيافت 
کاسه صبر مردم لبريز شده است، با آن که  

ها    های توليد واکسن تنها با دولت   دانست شرکت   می 
شوند برای ورود واکسن از طريق    وارد معامله می 

های خصوصی مجوز صادر کرد به اين اميد    شرکت 
های خصوصی با خريد واکسن از    که شرکت 

های دست چندم، سود هنگفتی ببرند و اندکی    کانال 
اين طرح نيز با توجه  .  واکسن نيز وارد ايران شود 

به کمبود واکسن در شرايط کنونی در جهان با  
طبق اطالعات تاکنونی اگر  .  شکست روبرو شد 

اندکی واکسن هم وارد شده باشد هيچ يک نصيب  
 .مردم نشده است 

در حال حاضر واکسن تزريقی در کشور واکسن  
چنين    هم .  چينی است  سينوفارم  اسپوتنيک روسی و 

در کنار چند واکسن مشترک کوبايی و استراليايی و  
چينی و روسی، چند واکسن داخلی در نوبت برای  

های    ترين واکسن   معروف .  ورود به بازار قرار دارند 
توليد ستاد اجرايی  " (برکت "ها سه واکسن    داخلی آن 

 بايد که طرحی نو دراندازيم و به هم سازيم
 تا بنيادش براندازيم 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی سياسی و
قيام مسلحانه برانداخت   
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٩از صفحه   

(فخرا "،  )فرمان امام  توليد يک شرکت  " 
(رازی "و  )  زيرمجموعه وزارت دفاع  محصول  " 

مقامات رژيم با وجود  .  نام دارند )  مؤسسه رازی 
تأييديه سازمان بهداشت جهانی در باره چند واکسن  

مردم ايران  "خارجی پيش از اين اعالم کرده بودند،  
، اما  "های خارجی نيستند     موش آزمايشگاهی واکسن 

از نظر آنان از نظر شرعی و عرفی اشکالی ندارد،  
های    واکسن "  موش آزمايشگاهی "مردم ايران  

ها هنوز      چرا که اين واکسن .  مشترک و داخلی شوند 
اند،    نه تنها تأييديه نهادهای بهداشتی جهانی را نگرفته 

ها مجوز اضطراری    بلکه در داخل نيز برای آن 
ها  هيچ يک از آن تر،   از همه مهم .  صادر نشده است 

اند و  تمامی فازهای آزمايش را طی نکرده
وجه با استانداردهای  فازهای طی شده نيز به هيچ

از آن .  المللی تهيه واکسن مطابقت ندارد بين
ها و  گذشته، اطالعات علمی درباره اين واکسن

نتايج و عوارض جانبی آن نيز چندان اندک است 
که حتا کارشناسان بهداشتی داخلی نيز از آن 

ناگفته .  اطالع هستند و در نتيجه بدگمان بی
پيداست طبلی که امروز سران رژيم بر آن 

. کوبند، چندی ديگر صدای آن درخواهد آمد می
صدايی که به قيمت جان و سالمت مردم تمام 

چون تمامی اقدامات جنايتکارانه  هم.  خواهد شد
 .شان پيشين

زار فساد و  در سيستم جمهوری اسالمی لجن
ناکارآيی چندان عميق است که نه تنها تمام سران 
سياسی و اعضای نهادهای دولتی در آن 

ورند، بلکه هر فردی که وارد اين سيستم  غوطه
برای نمونه .  گردد، در کام آن فرو خواهد رفت

يکی از اعضای علمی ستاد مقابله با کرونا که 
پيش از اين ادعا کرده بود، واکسن روسی را به 
علت عدم تأييد از سوی سازمان بهداشت جهانی 
تزريق نخواهد کرد، اکنون که خود يکی از دست 

در زيرمجموعه "  برکت"اندرکاران توليد واکسن 
ستاد اجرايی فرمان امام است، با وجودی که 
هنوز فاز سوم اين واکسن به سرانجام نرسيده 
است، اصرار بر واکسيناسيون مردم با اين 
واکسن دارد، هر چند تحت عنوان ظاهری 

 ". داوطلبانه"
های اخير نشان  نگاهی به حوادث هفته تنها نيم

دهد، جمهوری اسالمی رژيمی است  می
اين رژيم هر بحرانی را با ايجاد .  زا بحران

ی اپيدمی و  در ميانه.  دهد بحرانی ديگر پاسخ می
عدم واکسيناسيون، بحران قطع آب و برق مردم 

کند؛ بحرانی که خود  را بر سر مردم آوار می
نتيجه ورشکستی آبی و آن نيز ناشی از اجرای 

های گذشته  بار آبی در دهه های فاجعه سياست
بحران محيط زيستی را با به آتش کشيدن .  است

ها و مراتع و قطع و فروش درختان جنگلی  جنگل
دهد،  و نابودی انواع پرندگان و حيوانات پاسخ می

های تورمی و کميابی  بحران فقر را با بحران

اعتنايی به  مواد غذايی؛ بحران تحريم را با بی
اعتراضات مردم؛ بحران بيکاری را با بحران 

فروشی، کودکان کار؛ بحران  اعتياد، تن
های  های خانگی را با افزايش خشونت خشونت

ها  هايی هر روز يکی از آن بحران.  دولتی
شود و هر يک نيز به نوبه خود  برجسته می

های  توده  تأثيرات به سزايی در زندگی روزمره
 .مردم دارد

هايی که مردم را از  در برابر تمامی اين بحران
ترين  اند، کرونا، يکی از مهم هر سو فرا گرفته

ً با ابتدايی.  هاست آن ترين حق هر  چرا که مستقيما
فرد يعنی حق حيات و برخورداری از سالمت 

اين همان چيزی است که در اپيدمی .  ارتباط دارد
جاری نه تنها برای سران رژيم اهميتی ندارد، 
بلکه به نعمتی برای حفظ بقای اين رژيم بدل 

چون جنگ ارتجاعی  نعمتی هم.  گشته است
ای برای  های ايران و عراق که بهانه دولت

سرکوب نيروهای کمونيست و مترقی در شهرها 
گرديد و فضای اعتراض را در سايه فرود 

ها و نفير  های مردم و بمباران ها بر خانه موشک
دفاع "های ناآگاه تحت لوای  ها و کشتار توده گلوله

.  در هم شکست"  دفاع از ميهن"و "  از انقالب
ترين  کرونا نعمتی است زيرا اين بيماری عمده

قربانيان خود را از ميان کارگران و تهيدستان 
گيرد، همان کارگرانی که با اعتصاب و تجمع  می

اند و همان توده  کمر همت به مبارزه بسته
ها آمدند و خشم  تهيدستانی که در آبان به خيابان

های آتش و  خود از رژيم را در شعارها و شعله
 –مالی   –مذهبی   –حمله به مراکز نظامی 

نعمتی است زيرا در .  حکومتی تجلی بخشيدند
ايران نيز همچون سراسر جهان، هراس از 

. اپيدمی، تأثير منفی بر اعتراضات گداشته است
تر، نعمتی است زيرا به رغم  از همه مهم

ای  پيامدهای مهلک اين اپيدمی، هنوز مبارزه
جدی برای واداشتن رژيم به اتخاذ اقدامات مؤثر 
مانند قرنطينه واقعی، تأمين حداقل معيشت مردم 

های کافی و مورد تأييد جهانی از  و تهيه واکسن
های  توده.  های مردم آغاز نگشته است سوی توده

" انتخاباتی"مردم به درستی و آگاهانه سيرک 
اين .  اند، اما اين کافی نيست رژيم را تحريم کرده

وجه برای دفاع از جان و زندگی خود و  به هيچ
برای به زير کشيدن .  شان کافی نيست عزيزان

نظمی که استمرارش هر روز قربانی جديدی از 
برای .  گيرد، کافی نيست های مردم می ميان توده

دستيابی به مطالبات پرشمار و برخورداری از 
کارگران و .  رفاه و آزادی و شادی، کافی نيست

انگيخته "  لشگر"زحمتکشان، حال که اين رژيم 
طرحی نو "تا خون ما را ريزد، بايد که 

به هم سازيم و بنيادش "، بايد که "دراندازيم
 ".براندازيم

 

يادش زنده ". کوته شده است فاصله دست و آرزو. خيال نيست
 و خاطره اش گرامی باد

 احمد موسوی – ١۴٠٠خرداد ماه 
 :پی نوشت

سروده "  شب نورد"عنوان اين نوشته برگرفته از شعر *
ابوالحسن .  است )١٣٩٧تا  ١٣٢۴(اصالنيان اصالن 

اصالنيان معروف به اصالن اصالنيان، شاعر، نويسنده و از 
اعضای با سابقه کانون نويسندگان ايران بود که روز دوشنبه 

در تنهايی و سکوت خبری در ايران  ١٣٩٧آبان ماه  ٢۶
او در اوان جوانی جذب فعاليت های سياسی عليه .  درگذشت

رژيم شاه شد و با شکل گيری سازمان چريک های فدايی خلق 
او به دليل فعاليت های سياسی .  ايران، به اين سازمان پيوست

اش مدتی را در زندان همراه با فدايی جانباخته سعيد 
اصالنيان از دوستان نزديک امير پرويز .  سلطانپور گذراند

هنگامی که رفيق امير پرويز .  پويان و سعيد سلطانپور بود
پويان در شب محاصره ساواک پس از نبردی سخت و نابرابر 
با آخرين گلوله به زندگی خويش پايان داد، اصالنيان شعر 

را به ياد پويان و آرمان هايش سرود که به "  شب نورد"
با صدای دمحم "  شب نورد"شعر .  ماندگارترين اثر او تبديل شد

رضا شجريان و با آهنگسازی دمحم رضا لطفی در روزهای پر 
اجرا شد و موجب جاودانگی اين شعر در  ۵٧تالطم انقالب 

اين شعر بعدها با نام های .  حافظه تاريخی مردم ايران شد
برادر "و "  چهره ميهن سياهه"، "تفنگم را بده"ديگری چون 

اصالنيان اين شعر را اولين .  نيز شناخته شده است" بی قراره
مهر  ٢٧تا  ١٧(بار در يکی از شب های شعر انيستستو گوته 

 . اجرا کرد) ١٣۵۶
ماه پيش رفيقی از سمپات ها و دوستداران سازمان  چند **

او با اشاره بر نظرات واالی . ، ميهمان من بود)فدائيان اقليت(
رفيق پويان، پيش قراول بحثی در مورد فرهنگ سازی و 

انقالبی که الزمه هر انسان " منش و رفتاری"زنده نگه داشتن 
منش و رفتاری خاص که در .  انقالبی و کمونيست است، شد

يکی از خصيصه  ۵٧تا  ۴٩آن سال های سخت مبارزاتی 
های ستودنی، قابل تقدير و ارزشمند در وجود همه رفقای 

صداقت، دليری، فداکاری، صميميت و يکسانی .  فدايی بود
رفقای ما "  منش و رفتار"حرف و عمل از جمله وجوه بارز 

دو .  آن شب بحث ما ناتمام ماند.  در آن دوره مبارزاتی بود
، زنگ تلفن دستی ١۴٠٠ارديبهشت  ٣١هفته پيش در غروب 

گفت پنجاهمين سالگرد .  همان رفيق بود.  من به صدا درآمد
ادامه بحث آن شب ما، .  رفيق امير پرويز پويان نزديک است

در نهايت گفت، نظرات .  اينبار به صورت تلفنی ادامه يافت
رفيق پويان و تاکيدات او در مورد فرهنگ سازی انقالبی در 

اکنون در پنجاهمين .  درون جنبش فدايی مهجور مانده است
سالگرد اين رفيق کبير الزم است يادمانی در خور از او و 

از من خواست در اين باره سازمان و .  نظراتش  داشته باشيم
 ٣١در آن غروب .  يا دست کم خود من کاری انجام دهم

ارديبهشت تا روز جانباختن رفيق پويان فقط سه روز مانده 
بود و امکان انجام کاری تا روز سوم خرداد برايمان مقدور 

نوشته ای را که پيش رو داريد حاصل تشويق و اصرار . نبود
آن رفيق در قدردانی از رفيق پويان است، که اينک با کمی 

 .  تاخير مکتوب شده است
، از اعضای قبلی کميته مرکزی سازمان "نقی حميديان"  ***

نوشته "  سفر بر بال های آرزو"فدائيان اکثريت در کتاب 
، مهدی ۵٨است، در انتخاب کميته مرکزی سازمان در سال 

فتاپور با دستبرد به آرای رفيق هادی غالميان لنگرودی و 
افزودن يک رای او به آرای فرخ نگهدار که آرای الزم را 
برای عضويت در کميته مرکزی نياورده بود، عمال موجبات 
ورود نگهدار به عضويت کميته مرکزی سازمان چريکهای 

نه فقط در حد عملی  اقدام به چنين.  فدايی خلق را فراهم کرد
سقوط اخالقی و فاصله گرفتن خفت بار از آن منش و رفتار 
معين جنبش فدايی است، بلکه اقدامی بزه کارانه و سقوط به 

 .  منجالب روسپی گری سياسی است
 
 

   
 

 

٨از صفحه   
 بايد که طرحی نو دراندازيم و به هم سازيم

 تا بنيادش براندازيم 
 *"پويان"من و انديشه های پاک  

به مناسبت پنجاهمين سالگرد جان 
 باختن رفيق کبير امير پرويز پويان

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می 
 ١٣تا  ١٢يعنی در هر شبانه روز حدود .  دهند

حميد .  نفر بر اثر مصرف مواد مخدر می ميرند
رضا صرامی، مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در ايران نيز اعالم 

نوزاد معتاد  ۵٠٠هزار و  ٧کرده است که ساالنه 
به اين ترتيب، نيم .  در ايران متولد می شوند

درصد از زنانی که هر سال باردار می شوند، 
 . فرزند معتاد به دنيا می آورند

بايد توجه داشت آمارهای فوق، چه آن تعدادی که 
به مواد مخدر مبتال هستند و چه آنهايی که در اثر 
اعتياد می ميرند، تماما آمارهای رسمی و دولتی 

آمارهايی که دست کم در يک دهه گذشته .  هستند
ً ثابت مانده اند و هرساله با کمی تغييرات  تقريبا
از طرف مسئوالن جمهوری اسالمی تکرار می 

آمارهای غير رسمی اما ابعاد فاجعه .  شوند
از نظر کارشناسان .  بارتری را نشان می دهند

غير دولتی، تعداد واقعی معتادان به مراتب بيشتر 
برای نمونه، .  از آمارهای رسمی و دولتی است

موسسه پژوهشی "فرزانه سهرابی، معاون 
ميليون نفر  ٧تا  ۵با اشاره به اينکه بين " کادراس

در ايران تجربه حداقل يک بار مصرف مواد 
درصدی اعتياد در  ٨مخدر را دارند، از رشد 

درصد از  ١٠به گفته او، .  جامعه خبر داده است
دمحم رضا .  رقم فوق را زنان تشکيل می دهند

محبوب فر، کارشناس آسيب های اجتماعی نيز با 
تاکيد بر فاجعه بار بودن وضعيت اعتياد در 

سال  ٨سن اعتياد در ايران به : "کشور گفته است
رسيده  در حاليکه ميانگين سن شروع مصرف 

سال کاهش يافته  ١٢مواد مخدر در کشور به 
شمار معتادان ايران "به گفته محبوب فر، ".  است

درصد  ١۴.  دو برابر شده است ٩٠نسبت به سال 
جمعيت ايران معتاد هستند و با احتساب جمعيت 

ميليون ايرانی  ١٢ميليونی ايران، حدود  ٨۵
از اين تعداد  چهار و نيم ميليون نفر .  معتاد هستند

 ". هم مصرف کننده مداوم هستند
اکنون کمتر کسی است که به نقش جمهوری 
اسالمی و سپاه پاسداران در گسترش دامنه اعتياد 

سال هاست برای عموم .  در ايران واقف نباشد
توده های مردم ايران روشن شده است که 

سپاه پاسداران، يکی از "  برادران قاچاقچی"
عامالن اصلی توزيع مواد مخدر و گسترش پديده 

جمهوری اسالمی و .  اعتياد در جامعه هستند
دستگاه های امنيتی و قضايی آن مستقيما در 

. گسترش اعتياد و توزيع مواد مخدر نقش دارند
حاکمان اسالمی،  برای پنهان کردن سياست 
ويرانگر خود در امر اعتياد، اوال با ارائه 
آمارهای غير واقعی، تالش می کنند تا ميزان 
اعتياد را در جامعه کمرنگ  نشان دهند و در 
ثانی با توسل به سرکوب و دستگيری و اعدام هر 
ساله تعداد کثيری از خرده قاچاقچيان مواد مخدر 

برادران "که از دايره باندهای تحت کنترل 
خارج هستند، می کوشند تا خود و "  قاچاقچی

نظام جمهوری اسالمی را در ذهنيت توده های 
مردم به عنوان کسانی که در صف اول مبارزه با 

 . قاچاق مواد مخدر قرار دارند، جا بياندازند
فراموش نبايد کرد که فعاليت مافيايی سپاه 

در امر توزيع و "  برادران قاچاقچی"پاسداران و 
خريد و فروش مواد مخدر و کسب درآمدهای 

ميلياردی، فقط به داخل ايران محدود نبوده، بلکه 
از آنجا که ايران . در گستره جهانی هم رواج دارد

يکی از مهمترين گذرگاه های قاچاق مواد مخدر 
در جهان است، از اين رو بيشترين مواد مخدر 
توليدی در کشورهای همسايه از طريق ايران و 
تحت کنترل سپاه پاسداران به کشورهای اروپايی 

در سال .  نمونه ها فراوانند.  ترانزيت می شود
در کشور آلمان با کشف يک شبکه قاچاق  ١٣٧٣

مواد مخدر، فاش شد که جمهوری اسالمی نه تنها 
در قاچاق مواد مخدر به اروپا نقش دارد، بلکه 
پول های حاصل از فروش را نيز صرف خريد و 
قاچاق تجهيزات هسته ای از جمله خريد اورانيوم 

با کشف اين شبکه، مشخص شد که .  کرده است
يکی از گردانندگان شبکه قاچاق مواد مخدر و 

" حبيب الهی"مواد راديواکتيو، فردی به نام 
معاون اسبق وزير نفت جمهوری اسالمی بوده 

در .  مورد ديگر در ايتاليا کشف شد.  است
، مقام های ايتاليا موفق به ١٣٩۶فروردين 

شناسايی يک شبکه وابسته به نيروی قدس سپاه 
پاسداران شدند که مشغول مديريت تعدادی از 

منابع .  شبکه های قاچاق مواد مخدر به اروپا بود
 ٩اين شبکه شامل "امنيتی ايتاليا فاش کردند که 

نفر عراقی وابسته به شبه نظاميان حشدالشعبی 
عراق به رهبری يک فرمانده سپاه پاسداران بنام 

بوده که مواد مخدر را از "  غالمرضا باغبانی"
طريق عراق و ترکيه به ايتاليا و از آنجا به 

در شهريور ".  سراسر اروپا قاچاق می کردند
نيز، يک محموله بزرگ قاچاق مواد  ١٣٩٩

 ٢اين محموله شامل .  مخدر در رومانی کشف شد
ميليون دالر  ٧١کيلوگرم به ارزش  ٢۵٠هزار و 

بود که در يک کشتی از مبدا بندر الذقيه سوريه 
که در کنترل سپاه پاسداران بود، در رومانی 

موارد فوق نشان می دهند که .  کشف و ضبط شد
جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران تا چه حد در 
ايجاد شبکه های مافيايی برای توزيع و قاچاق 
مواد مخدر در ايران و خارج از ايران نقش 

  .دارند
فاجعه مرگبار اعتياد در ايران معضل امروز و 

بحران اعتياد از دهه های گذشته به . ديروز نيست
صورت فاجعه ای مرگبار کشور را فرا گرفته 

بحرانی ای که با گذشت هر سال شدت .  است
بيشتری يافت و اکنون مصرف مواد مخدر به 

سال هم  ٨حدی رسيده است که به سنين تا 
روشن است، در جامعه ای .  سرايت کرده است

که فقر و بيکاری درآن بيداد می کند، در جامعه 
ای که جوانان آن، از کمترين امکانات تفريحی 
برخوردار نيستند، در جامعه ای که دانش آموزان 
و دختران و پسران آن به جرم تفريحات سالم در 
خيابان و پارک ها دستگير و راهی زندان و بند 
می شوند، در جامعه ای که قدم زدن دختران و 
پسران جوان با هم جرم است و در همان حال 
پنجاه نوع مواد مخدر از شيشه و کراک گرفته تا 
حشيش و ترياک و هروئين، همانند نقل و نبات 
در جای جای کشور و حتا در جلوی درب 
مدارس توزيع می شود، روی آوری جوانان به 

در .  مصرف مواد مخدر امری عادی خواهد بود
" برادران قاچاقچی"کشوری که به برکت وجود 

دسترسی به مواد مخدر بسيار سهل و آسان و راه 
خريد و فروش آن برای همگان باز است، طبيعی 

است که مصرف مواد مخدر و توزيع آن در 
در جامعه و .  گستره وسيعی رواج خواهد يافت

در سايه حکومتی که زنان آن، در کنار معضل 
بيکاری از تمام آزادی های فردی و اجتماعی 
محرومند، در نظامی که زنان آن همواره در 
معرض انواع ستم، تعرض و تبعيضات جنسيتی 
قرار دارند، روشن است روی آوری زنان به 
مواد مخدر و به دنبال آن تن فروشی حتا در ميان 

در .  زنان تحصيل کرده امری عادی خواهد شد
مواد مخدر در آن،   جامعه ای که گردش مالی

ميليارد دالر است و در همان حال صدها  ١۶٠٠
هزار نفر از تحصيل کرده های دانشگاهی با عدم 
امنيت شغلی و آينده ای ناروشن مواجه هستند، 

درصد معتادان و قاچاقچيان  ٣٣شنيدن اينکه 
کشور دارای مدرک ليسانس و يا مدرک باالتر 

برای ميليون ها .  هستند، اصال تعجب آور نيست
نيروی جوان و تحصيل کرده دانشگاهی که 
کمترين مفری به لحاظ امکانات رفاهی، تامين 
معاش روزانه و ديگر نيازهای فردی و اجتماعی 
خود ندارند، وسوسه ورود به چرخه خريد و 
فروش مواد مخدر برای کسب درآمدهای کالن، 

 . هرگز امری غير عادی نخواهد بود
بحران اعتياد در ايران فراتر از آمار و ارقامی 
است که هر از چند وقتی در رسانه های داخلی و 

اکنون تبعات .  خارجی بازتاب داده می شوند
ويرانگر اين بحران اجتماعی به حدی است که 
آشکارا و در دل روز در خيابان های تهران 

اخيرا ويدئوی کوتاهی در .  عيان و آشکار است
شبکه های اجتماعی منتشر شد که بسيار تکان 

در اين ويدئو انبوهی از افراد معتاد در .  دهنه بود
در "  نشاطی"محوطه وسيعی در حاشيه خيابان 

ميدان شوش تهران نشسته اند و بدون هيچ 
ممانعتی در حال کشيدن و تزريق مواد مخدر 

جماعت بزرگی از زنان و مردان و .  هستند
کودکاِن ژنده پوش و خمارآلودی که در ساعات 
روشن روز در حاشيه خيابانی در تهران، بی 
هيچ ترس و واهمه ای به رفع خماری خود 

يکی بافور بدست دارد، آن ديگری به .  مشغولند
محتوای لغزان هروئين بر روی زرورق خيره 
است و ديگرانی نيز با سرنگ، مواد را در رگان 

 .خود تزريق می کنند
بحران اعتياد از دهه های گذشته به صورت 
فاجعه ای مرگبار سراسر کشور را فرا گرفته 

بحرانی که با گذشت هر سال شدت بيشتری  .  است
يافته و اکنون مصرف مواد مخدر به حدی رسيده 
است که بطور علنی و گروهی در خيابان های 

پوشيده نيست .  شهرهای کالن رواج يافته است
و مناسبات ظالمانه نظام جمهوری اسالمی 

سرمايه داری حاکم بر ايران، مسبب تمام بحران 
. های موجود از جمله بحران اعتياد در کشورند

بنابر اين رهايی از وضعيت فالکت بار موجود، 
بدون سرنگونی جمهوری اسالمی و نظم سرمايه 

تنها با .  داری حاکم بر ايران ممکن نيست
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار 

توان  حکومت شورايی است که به نحو مؤثری می
های آن را سازمان  مبارزه عليه اعتياد و ريشه

تنها در حکومت شورايی کارگران و .  داد
زحمتکشان است که دست يابی به آزادی و رفاه و 
امنيت و آسايش برای عموم کارگران و توده های 

 .مردم ايران محقق خواهد شد
 
 

 بحران اعتياد،علل و چرايی آن
١٢از صفحه   
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١١درصفحه   

١از صفحه   

افراد پيرامونی او، از پدر و مادر و فرزندان و 
ديگر افراد خانواده گرفته تا دوستان و نزديکان 
در ارتباط با او به طور مستقيم و غير مستقيم با 
تبعات روانی و اجتماعی اين پديده درگير می 

 . شوند
هم اکنون بحران اعتياد و تعميق ناهنجاری های 
ناشی از گسترش آن در ايران، آنچنان شتاب 
گرفته است که پاره ای از مسئوالن ستاد به 
اصطالح مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسالمی 
نيز با اذعان به گسترش اعتياد در گروه های 
سنی پايين، نسبت به عوارض اجتماعی آن 

رضا تويسرکان منش، مدير کل .  هشدار داده اند
درمان و حمايت های اجتماعی ستاد مبارزه با 

، ضمن ١۴٠٠خرداد  ١٠مواد مخدر روز شنبه 
اشاره به افزايش اعتياد به مواد مخدر در کشور 

هزار نفر مصرف  ٨٠٠ميليون و  ٢حدود : "گفت
اين رقم .  کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد

. درصد جمعيت فعال کشور است ۵/  ۴معادل 

١٢ 
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هزار نفر نيز در کشور به  ۶٠٠يک ميليون 
صورت غير مستمر و تفننی مواد مخدر مصرف 

هزار نفر  ۴٠٠ميليون و  ۴در مجموع .  می کنند
طبق ".  در کشور مواد مخدر مصرف می کنند

گفته تويسرکان منش، ترياک، هروئين و اقسام 
ديگر مواد مخدری که از ترياک گرفته می شوند، 
عمده مصرف مواد افيونی در کشورند و ديگر 
مواد محرک و روانگردان، از جمله حشيش، 
شيشه و يا ترکيبی از مواد محرک جديد نيز در 
جامعه توزيع و مصرف می شوند که نسبت به 

 . مصرف ترياک و هروئين سهم کمتری دارند
جدای از بروز ناهنجاری های گوناگون 
اجتماعی، مرگ و مير ناشی از اعتياد نيز در 
زمره اولين خطراتی ست که شخص معتاد را 

بر اساس گفته مدير کل درمان و .  تهديد می کند
حمايت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 

هزار نفر در کشور به دليل  ۵تا  ۴ساالنه حدود 

 بحران اعتياد، علل و چرايی آن

برابر  با  ٢٠١٩های تلويزيون دموکراسی شورايی از اول فوريه   برنامه
 بر روی شبکه تلويزيونی ١٣٩٧ماه  بهمن ١٢

Komala TV / Shora TV شود پخش می. 
بدين " وی شورا تی/ وی  کومله تی"ای شبکه تلويزيونی  مشخصات ماهواره

 :قرار است
 ٢٧۴٨٠سيمبل ريت  ١١٩۵٧: فرکانس) yahsat(ياه ست ماهواره 

 عمودیپوالريزاسيون 
 :های تلويزيون دموکراسی شورايی ساعات پخش برنامه

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  دوشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه سه

 

  شب  ١١تا  ٩از ساعت : چهارشنبه
 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت -بامداد  ۵تا   ٣ساعت بازپخش : پنجشنبه

 

 شب  ١١تا  ٩از ساعت :  جمعه
 شب ١٠تا  ٩از ساعت  : شنبه

 عصر ۵تا  ٣صبح و ساعت  ١١تا  ٩ساعت  -بامداد ۵تا   ٣ساعت بازپخش : شنبه

 صبح ١٠تا  ٩بامداد، ساعت  ۴تا  ٣ساعات بازپخش : يکشنبه
 بعدازظهر ۴تا  ٣و ساعت  

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
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