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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 

 معلمان و
 ای پيگير و استوار مبارزه 

های وابسته به  که سکوت مرگبار رسانه درحالی
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی در مورد 
مطالبات و مبارزات معلمان و بازنشستگان 
فرهنگی ادامه دارد، مرحله ديگری از مبارزات 

ها هزار معلم و بازنشسته فرهنگی  قهرمانانه ده
 . آغازشده است

ها هزار معلم  رغم مبارزات چندين ماه اخيِر ده به
و بازنشسته فرهنگی در سراسر ايران و وعده 

وعيد مقامات اجرائی و نمايندگان مجلس ارتجاع  
برای تحقق مطالبات معلمان و بازنشستگان 

رسد که با تبانی  فرهنگی، چنين به نظر می
دولت، مجلس و شورای نگهبان، قرار است 

. بماند  پاسخ مطالبات معلمان همچنان بی
جای پاسخ دادن به مطالبات  های دولتی به ارگان

پاس دادن تحقق اين   معلمان به بازی مسخره
مطالبات از اين ارگان به آن ارگان دولتی روی 

چندی پيش، نمايندگان مجلس ارتجاع، .  اند آورده
بندی کردن  طرح ناقصی را برای سرهم

ظاهر تصويب کردند تا گويا معلمان  بندی، به رتبه
سپس نوبت به شورای نگهبان رژيم .را آرام کنند

رسيد که با اين ادعا که طرح منبع تأمين مالی 
گرداند، بعد هم نوبت به  ندارد، آن را به مجلس بر

دولت رسيد که از بيخ و بن از اجرای خواست 
 .معلمان با اين ادعا که بار مالی دارد سرباز بزند

سازی حقوق بازنشستگان هم که از  اليحه همسان
روشن است که .  همان آغاز مسکوت مانده بود

های دولتی برای  اين بازی چيزی جز تبانی ارگان
پاسخ ندادن به مطالبات برحق معلمان و 

 . بازنشستگان فرهنگی نيست
سرانجام نيز رئيسی در گفتگوی تلويزيونی اخير 

موج جديدی از اعتراض و اعتصاب در صنعت 
روزی .  نفت و گاز و پتروشيمی آغازشده است

نيست که کارگران در اين يا آن پتروشيمی و 
پااليشگاه و مرکز و شرکت نفتی دست به 

تنها در .   اعتصاب و تجمع و اعتراض نزنند
ظرف يک هفته اخير، کارگران در چندين 
پتروشيمی و پااليشگاه و مرکز نفتی دست از کار 

پيمايی خواهان رسيدگی  اند و با تجمع و راه کشيده
 .اند به مطالبات خود شده

همين دو هفته پيش بود که معاون وزير کشور و 
رئيس سازمان امور اجتماعی کشور در همايش 
ملی مواجه با آسيب های اجتماعی، طی گزارشی 
از کارنامه رسوای جمهوری اسالمی در مورد 

ميل به "بحران های اجتماعی  اعتراف کرد، که 
ايجاد تغييرات اساسی در کشور در حال افزايش 

يکی از  "  شاخص ميل به اعتراض را"او ".  است
ميل به تغييرات اساسی در "نشانه های مهم 

"خواند و گفت"  کشور نگرش مردم به سمتی : 
می رود که گويا حکومت دينی در حل چالش 
های کشور موفق نيست و شايد حکومت ديگری 
نظير حکومت سکوالر و غير دينی می تواند 

...مشکالت کشور را حل کند اگر در جامعه . 
عدالت نباشد مردم به فکر برقراری عدالت 
خواهند بود و تالش می کنند که عدالت را برقرار 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩۵۶شماره  ١۴٠٠بهمن ١١ –سال  چهل و سه 

 موج جديد اعتراض در  نفت،
 درآمد اعتصاب سراسری پيش 

دبير شورای هماهنگی  ١۴٠٠بهمن  ۵روز 
مبارزه با مواد مخدر در گفتگويی از وجود 

در تهران خبر "   معتاد زن متجاهر ٨٠٠حدود "
در .  خبری که پيش از اين نيز منتشر شده بود. داد
رئيس پليس مبارزه با  ١٣٩٩ارديبهشت سال  ٢٧

تا  ٨٠٠بين : "مواد مخدر تهران بزرگ گفته بود
هزار معتاد متجاهر زن در پايتخت داريم که 

با ."  ها را نداريم متاسفانه ظرفيت نگهداری از آن
مقايسه اين دو خبر بايد چنين استنتاج کرد که اوالً 

معتادان متجاهر "ماه بر تعداد  ٢٠در فاصله اين 
های به  افزوده نشده است؛ ثانياً، تمام دستگاه"  زن

معتادان "  ساماندهی"اصطالح مسئول برای 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 اشکی که امروز 
 بر گونه ام نشست

 )احمد موسوی( 

 زنان معتاد در پستوی آمارهای رژيم

 ".و ظلم را جبران کنند
هنوز دو هفته از اعتراف معاون وزير کشور در 
مورد به بن بست رسيدن جمهوری اسالمی در 
حل مشکالت مردم نگذشته بود که روز سه شنبه 

بهمن، ابراهيم رئيسی، رئيس جمهوری منتخب  ۵
خامنه ای نيز در سيمای جمهوری اسالمی ظاهر 

ما به :  شد و با اعتراف به ورشکستگی رژيم گفت
مشکالت مردم واقفيم، اما دولت چه می تواند 
بکند؟ دولت نمی تواند به تمام مطالبات مردم 

رئيسی، با اذعان به مشکالت و .  پاسخ دهد
"مطالبات عديده مردم گفت نمی گيم دروغ می : 

. گن، حتما واقع می گن که حقوق شان کم است
راست می گن، اما ما االن چه بکنيم به عنوان 

ما اومديم دولت را تحويل گرفتيم، به هر .  دولت

 اعتراف پشت اعتراف، رژيم به افالس رسيده است
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 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و   

قيام مسلحانه برانداخت   

٢ 

١از صفحه   

 ای پيگير و استوار معلمان و مبارزه

٧درصفحه   

مگر «خود، چيزی هم طلبکار شد و ادعا کرد، 
سال گذشته اين مشکالت را  ٨اين اقشار در طول 

مشکل معلمان يا بازنشستگان يا کارگران . نداشتند
مربوط به امروز نيست و بايد همان موقع 

 ٨فقط در  گويا اين مرتجع نه ».شد بررسی می
سال گذشته، بلکه در طول الاقل دو دهه اخير 
خواب بوده و از مبارزات کارگران،معلمان و 
بازنشستگان برای تحقق مطالباتشان و کارشکنی 
و بی توجهی دولت نه چيزی ديده و نه شنيده 

سال گذشته  ٨گويا که اگر در طول .  است
مطالبات معلمان، بازنشستگان، کارگران، 

ها  پرستاران عملی نشده است، مقصر خود آن
ای هم  که حتی يک کودک مدرسه درحالی.  اند بوده

که بيش از اين آخوند مرتجع شعور و آگاهی 
داند کسی که بايد جواب دهد رژيم  دارد، می

جمهوری اسالمی است که مقامات آن از رأس تا 
پاسخ  ذيل کاری جز دزدی، غارت و چپاول و بی

گذاشتن مطالبات کارگران و زحمتکشان 
در .  االن هم وضع بر همين منوال است. اند نداشته

قدر درآمد دارد که بتواند  همين لحظه هم دولت آن
. مطالبات معلمان و بازنشستگان را عملی کند

گونه که در اليحه بودجه مبالغ کالنی به  همان
ها و نهادهای نظامی و پليسی و امنيتی ، به  ارگان

های  نهادهای رنگارنگ مذهبی ، به دستگاه
تبليغاتی ارتجاع اسالمی اختصاص داده است، 

تواند مطالبات معلمان و بازنشستگان را نيز  می
دانيم که جمهوری  عالوه بر اين می.  عملی کند

اسالمی هرسال ميلياردها دالر از حاصل دسترنج 
های  کارگران و زحمتکشان را به جيب گروه

ها  گرا در لبنان، سوريه، فلسطين، يمن و ده اسالم
اگر برای .  کند گروه در آسيا و آفريقا سرازير می

ها منبع مالی هست برای تحقق مطالبات  آن
بنابراين .  معلمان نيز چنين منابعی وجود دارد

اکنون  قدر منبع تأمين مالی دارد که هم دولت آن
بتواند مطالبات معلمان و بازنشستگان را عملی 

جای اجرائی کردن  اما جمهوری اسالمی به.  کند
های فريب و سرکوب  مطالبات معلمان به شيوه

 .      متوسل شده است
جمهوری اسالمی تاکنون به اشکال مختلفی از 

سرکوب و ارعاب برای فرونشاندن موج 
از تهديد .  اعتراضات معلمان متوسل شده است

های صنفی معلمان توسط دستگاه  فعاالن تشکل
پليسی و امنيتی رژيم، تا يورش واحدهای پليس 

سازی، محکوم  به تجمعات،از بازداشت و پرونده
اما .  کردن معلمان به حبس تا اخراج و تبعيد

برخالف خواست رژيم، موج مبارزه معلمان سر 
معلمان با مبارزات پيگيرانه خود .  ايستادن ندارد

های سرکوبگرانه برای  اند که اين شيوه نشان داده
 . گيرد ها از مبارزه جواب نمی بازداشتن آن

چراکه اين مبارزات برخاسته از مطالبات مبرم  
ها برای تحقق  صدها هزار معلمی است که سال

از همين روست که با هر .  اند ها مبارزه کرده آن
فراخوانی از سوی شورای هماهنگی، تعداد 
بيشتری از معلمان به مبارزه متشکل روی 

 .اند آورده
اين واقعيت بر کسی پوشيده نيست که معلمان و 

ها تن از  بازنشستگان فرهنگی همچون ميليون
کارگران و زحمتکشان سراسر ايران، در شرايط 

عموم .  برند مادی و معيشتی وخيمی به سر می
در شرايطی .  کنند معلمان زيرخط فقر زندگی می

ميليون تومان در هرماه رسيده  ١۶که خط فقر به 
ميليون  ۶است، متوسط حقوق معلمان حدود 

تومان است و پوشيده نيست که حقوق  اغلب 
معلمان و بازنشستگان  به همين مبلغ نيز 

دليل نيست معلمانی که بايد  بنابراين بی.  رسد نمی
وقت و فرصت الزم را برای ارتقای دانش خود 

آموزان اختصاص دهند، برای تأمين  و دانش
های زندگی ، ناگزيرند شغل دومی داشته  هزينه

 .باشند و حتی مسافرکشی کنند
پس روشن است که چرا اقدامات سرکوبگرانه 
رژيم برای متوقف ساختن اين مبارزات جواب 

برعکس، با هر فراخوان .  نداده و نخواهد داد
شورای هماهنگی تعداد بيشتری از معلمان به 
مبارزه متشکل روی آورده و در مبارزات چند 

شهر، اين مبارزات در  ١٠٠ماه اخير در بيش از 

های  اکنون نيز تبانی ارگان.  جريان بوده است
دولتی برای عدم اجرای مطالبات از سوی معلمان 

 . بدون پاسخ نمانده است
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

ايران که يگانه تشکيالت واقعی فرهنگيان 
سراسر کشور است، هفته گذشته در اعتراض به 

توجهی دولت نسبت به مطالبات معلمان،  بی
فراخوان جديدی برای برپائی اعتصابات و 

در اين فراخوان .  های سراسری صادر کرد تجمع
 : آمده بود

توجهی کامل از  مطالبات قانونی فرهنگيان با بی"
جانب حاکميت مواجه گرديده است و عمالً در 

ای برای  تمام ارکان حاکميت هيچ اراده
پاسخگويی به مطالبات فرهنگيان شاغل و 

 ." بازنشسته وجود ندارد
رو شورای هماهنگی فراخوانی در دو  ازاين

 :مرحله به شرح زير صادر کرد 
ماه،  بهمن ١٠و  ٩شنبه  روزهای شنبه و يک

آموزش حضوری و مجازی در کليه مدارس و 
تمام مقاطع از شهر تا روستا تعطيل خواهد شد و 

کنند و روز  معلمان در مدارس تحصن اختيار می
 . گردد بهمن تجمع سراسری برپا می ١١دوشنبه 

اين فراخوان شورای هماهنگی با موفقيت به 
ها هزار معلم در  روز شنبه ده.  مرحله اجرا درآمد

شهر، منطقه ، روستا و ناحيه  ٣٠٠متجاوز از 
آموزش و پرورش دست از کار کشيدند و در 

شنبه اين  روز يک.  دفاتر مدارس جمع شدند
تر  حضور معلمان در اعتصاب و تحصن گسترده

قرار است روز دوشنبه نيز .  از روز شنبه بود
ها در مقابل  ای در شهرستان تجمعات گسترده

ادارات آموزش و پروش و در تهران مقابل 
در همين حال اتحاد .  مجلس برگزار گردد

 : بازنشستگان نيز با صدور فراخوانی اعالم کرد
از آنجا که دولتمردان، مجلسيان و شورای "

گويی به مطالبات  ای برای پاسخ نگهبان اراده
ندارند؛ اين بار ...  فرهنگيان شاغل و بازنشسته و

نيز در راستای فراخوان شورای هماهنگی 
های صنفی و برای اجرای طرح رتبه بندی  تشکل

برای شاغلين و اجرای قانون مديريت خدمات 
کشوری برای بازنشستگان، ما بازنشستگان نيز 
حمايت خود را  از تحصن شنبه و يکشنبه در 

. کنيم مدارس و نيز تجمع روز دوشنبه اعالم می
ضمن دعوت به شرکت فراگير معلمان و 

بازنشستگان، از دانش آموزان و والدين آنها نيز  
خواهيم در اين درد مشترک معلمان را ياری  می

 . "رسانند
حال به رژيم هشدار داد  شورای هماهنگی درعين

که  در صورت عدم پاسخگويی به مطالبات، 
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٧درصفحه   

١از صفحه   

خويش، حسابی ترسيده و خود را باخته بودند، با 
فروکش اعتصاب سراسری دست به تعرض و 
ضد حمله زده ، به تهديد آشکار کارگران، اعمال 

ها و حتی اخراج متوسل  فشار بر نمايندگان آن
 .اند شده

در همين رابطه در پتروشيمی ايالم که کارفرما 
فقط چنين  وعده داده بود کارگران دائمی شوند، نه

تن از کارگران در  ٢۴اتفاقی نيفتاد، بلکه 
های  در مجتمع.  اند معرض اخراج قرارگرفته

پتروشيمی مستقر در پارس جنوبی، اخراج، 
ماهه، محروميت از غذای باکيفيت و  قرارداد يک

به صدها تن از .  وذهاب ادامه دارد سرويس اياب
ها  کارگران پيمانی و حجمی در برخی شرکت

مانند کارگران شاغل در ميدان آزادگان جنوبی که 
کنند،  کار می"  تسکو"تحت شرکت پيمانکاری 

شده در صورت پيگيری مطالباتشان از  رسماً گفته
در شرکت افق نيز .  شوند کار تعليق و اخراج می

تن از کارگران با تهديدات مشابهی روبرو  ٢٠٠
تن از نمايندگان  ٨در پتروشيمی رازی .  اند شده

الورود به شرکت و تهديد به  کارگران ممنوع
تأخير در پرداخت دستمزدها که با .  اند اخراج شده

رفت در اين صنعت محو  اعتصاب سراسری می
و ناپديد شود، دوباره رواج يافته و از سر 

دولت ارتجاعی حافظ منافع .  شده است گرفته
جا آشکار و نهان  داران و پيمانکاران، همه سرمايه

از اين اقدامات حمايت نموده و خود نيز در اين 
ً وارد عمل شده است زمينه سياست .  ها رأسا

احضار و تهديد و تشديد فشار بر کارگران پيشرو 
سازی عليه  گران اعتصاب و پرونده و سازمان

سنديکای کارگران شرکت .  ها تشديد شده است آن
رانی تهران و حومه فاش ساخت  واحد اتوبوس

های تلفنی تهديدآميز،  پليس امنيت از طريق تماس
ها تن از کارگران و فعاالن سنديکا و برخی  ده

. ها را مورد تهديد قرار داده است خانواده
رانی  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

بهمن  ۶تهران و حومه  در اطالعيه مورخ 
تن از اعضای  ١٠اعالم کرد، بيش از  ١۴٠٠

اين سنديکا از سوی شعبه دوم دادسرای امنيت 
اين افراد که .  اند اوين به پليس امنيت احضار شده

در روزهای پنجم و ششم بهمن به اين مرکز 
مراجعه کرده بودند، مورد بازجويی و تهديد و 

بازجويان و .  اند ارعاب بازجويان قرارگرفته
عناصر سرکوبگر ضمن تهديد و اعمال فشار، با 

اند که دست از  اصرار از اين افراد خواسته

نفت و گاز و پتروشيمی تنها به موارد يادشده و 
اين .  شود به يک هفته اخير محدود و خالصه نمی

ً در تمام  اعتراضات در دو ماه گذشته و تقريبا
های پس از فروکش اعتصاب سراسری و  ماه

فراگير کارگران پيمانی نفت وجود داشته که 
توان به موارد زير اشاره کرد؛  ازجمله می

اعتصاب کارگران پتروشيمی گچساران، 
پتروشيمی آبادان، پتروشيمی ايالم، خمين، 

آوران،جاسک، رازی، مرواريد، اميرکبير،  فن
آپادانا، فارابی، بوشهر، رجال، مارون، اعتصاب 
کارگران مجتمع پتروشيمی ماهشهر، پتروشيمی 
دماوند واقع در عسلويه، اعتصاب کارگران 

عسلويه، شر کت ١۴شرکت سا پک عسلويه، فاز 
آی جی سی در عسلويه، پااليشگاه پارسيان 
مهر،پااليشگاه گاز بيد بلند، شرکت تأسيسات 
حفاری گلوبال پتروتک کيش در اهواز، شرکت 
نفت و گاز پارس جنوبی، مجتمع گاز پارس 
جنوبی، منطقه عملياتی نار و کنگان، پايانه نفتی 
قشم،اعتصاب کارگران سازنده مخازن نفتی در 
شرکت نيو انرژی و اعتصاب در بسياری ديگر 

 .های نفت و گاز و پتروشيمی از شرکت
اگرچه اعتصاب فراگير و سراسری کارگران 
پيمانی نفت و گاز و پتروشيمی که از اواخر 
خرداد سال جاری آغاز شد تا اواخر شهريور 

ازآن نيز مشعل  آرام فروکش نمود، اما پس آرام
اعتراض و اعتصاب در اين صنعت هرگز 

های اعتصاب، پيوسته در  خاموش نشده و شعله
اين يا آن شرکت و در اعتراض به خلف وعده 

 .کارفرمايان و پيمانکاران زبانه کشيده است
اعتصاب فراگير و سراسری کارگران پيمانی 

 ١٠٠نفت در تابستان سال جاری که بيش از 
پااليشگاه و پتروشيمی و شرکت نفت و گاز و 
حفاری را دربرگرفت، کارفرمايان و پيمانکاران 

گرچه خواست حذف .  نشينی کرد را وادار به عقب
های مهم  و برچيدن پيمانکاران که از خواست

کارگران پيمانی بوده است پذيرفته نشد، اما 
شماری از کارفرمايان و پيمانکاران، برخی از 

های مهم کارگران مانند افزايش دستمزد،  خواست
بهبود وضعيت غذا و خوابگاه و طرح بيست روز 
ً به آن  کار ده روز مرخصی  را پذيرفتند و بخشا

نشينی توأم با انجام  اما اين عقب.  عمل کردند
رشته اقدامات عملی محسوس در راستای  يک

روال  های کارگران، به يک پذيرش خواست
بخش بزرگی از .  گير تبديل نشد عمومی و همه

توان گفت بيشتر  کارفرمايان و پيمانکاران و می
هايشان  ها به کارگران وعده دادند به خواست آن

بدين ترتيب کارگران را در .  رسيدگی خواهد شد
که  اما همين.  حالت بالتکليفی و انتظار نگاه داشتند

آن اعتصاب شکوهمند و سراسری فروکش نمود 
و آن گرمای شور و حال اتحاد و همبستگی 

ها نيز  کارگری اندکی به سردی گراييد، اين وعده
فقط اين،  نه.  يکسره به باد فراموشی سپرده شد

ها و  ها، زورگويی بلکه در بسياری از شرکت
مقررات و ضوابط قبلی که در طول اعتصاب 

. سراسری ضربه خورده بود، دوباره برقرار شد
کار که در  داران و پيمانکاران فريب سرمايه

بحبوحه اعتصاب يکپارچه و سراسری و يورش 
ها هزار کارگر نفت و گاز و پتروشيمی عليه  ده

ها و برای کسب حقوق  ها و زورگويی محدوديت

کارگر پااليشگاه تند گويان تهران  ١٨٠٠بيش از  
متحد و )    ١۴٠٠بهمن  ۶(روز چهارشنبه 

يکپارچه دست از کار کشيدند و با برپائی تجمع 
اعتراضی در محوطه شرکت، خواهان اجرای 

بندی مشاغل و افزايش دستمزد  طرح طبقه
يک هفته قبل از آن کارگران  شر کت ايران .شدند

افق مشغول به کار در ميدان نفتی يادآوران 
های مشابه و در اعتراض به  هويزه با خواست

بندی مشاغل، افزايش  عدم اجرای  طرح طبقه
موقع آن دست به اعتصاب  دستمزد و پرداخت به

ها  اين روزها پتروشيمی.  پيمايی زده بودند و راه
. اند شده به مرکز اعتصابات کارگری تبديل

بهمن کارگران پيمانی پتروشيمی  ۵شنبه  سه
صنايع پتروشيمی عسلويه، در  ٢مرواريد در فاز 

اعتراض به تعويق پرداخت حقوق، دست به 
اعتصاب زدند و با برپائی يک تجمع اعتراضی 
در محوطه کارگاه خواستار رسيدگی به 

شد  که گفته می درحالی.  های خود شدند خواست
نموده اما  ها را پرداخت کارفرمای اصلی حقوق

. پيمانکار شرکت، دستمزدها را نپرداخته بود

برچيدن بساط پيمانکاری و حذف پيمانکاران يکی 
هزار کارگر  ١٠٠های مهم بيش از  از خواست

پيمانی مشغول به کار در صنعت نفت و گاز و 
پتروشيمی است که در اعتصابات سراسری و 

و تير سال  ٩٩مهم اين کارگران در مرداد  سال 
های کارگران بوده  جاری در محور خواست

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب .  است
فارس در اعتراض به تعويق  هلدينگ خليج

بهمن آغازشده چهارمين  ٧پرداخت حقوق که از 
 ۴روز دوشنبه .  روز خود را پشت سر گذاشت

بهمن کارگران پتروشيمی رازی منطقه ويژه سر 
روز بعد، .  بندر نيز دست به اعتصاب زدند

اعتصاب در اعتراض به اقدام کارفرما که از 
آورده  کارگر به شرکت ممانعت به عمل ٨ورود 

کارگران پتروشيمی رازی که در .  بود ادامه يافت
آبان و دی سال جاری نيز چندين اعتراض و 
اعتصاب را سازمان داده بودند، بار ديگر با 

پيمايی در محوطه  اعتصاب و تجمع و راه
شرکت، خواهان افزايش دستمزدها و ساير 

اين کارگران همچنين .  مطالبات خود شدند
خواستار آن هستند که نمايندگانشان از طرف 

بهمن  ۵روز .  کارفرما به رسميت شناخته شود
کارگران پتروشيمی ايالم نيز در اعتراض به 

در .  قراردادهای جديد تحميلی دست به تجمع زدند
کارگر در ليست  ٢٠پتروشيمی ايالم بيش از 

کارگران جوشکار نيز .  اند اخراج قرارگرفته
روز  ١۵مطابق قراردادهای جديد تحميلی، فقط 

کار خواهند کرد و نصف ماه حقوقی نخواهند 
 .گرفت

اعتصابات و اعتراضات کارگری در صنعت 

 درآمد اعتصاب سراسری موج جديد اعتراض در  نفت، پيش
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١از صفحه   

  ۵درصفحه 

 زنان معتاد در پستوی آمارهای رژيم

خانمان  زن معتاد بی ١٠٠٠تا  ٨٠٠برای 
 .اند سرپناهی اختصاص نداده

دهد آمارسازی  بررسی همين يک خبر نشان می
در جمهوری اسالمی به چنان ابعادی رسيده که 

های بسياری  سال!  ماند عقل در آن حيران می
است که آمارهای رسمی، تعداد معتادان را حدود 

کند و گفته  هزار نفر اعالم می ٨٠٠دو ميليون و 
. هزار زن هستند ١۵۶شود که از اين ميان  می

هرچند در شهريور ماه، رئيس مرکز توسعه 
پيشگيری و درمان اعتياد سازمان بهزيستی، از 

شناسی  هزار زن معتاد طبق شيوع ٢٨٠وجود 
رغم اين آمار رسمی،  به.  خبر داد ١٣٩۴سال 

برخی از کارشناسان رژيم با توجه به رشد 
 ١٠جمعيت و افزايش اعتياد، تعداد معتادان را تا  

های  همچنين رسانه.  زنند ميليون نفر تخمين می
درصد به  ۵رژيم از افزايش تعداد معتادان زن از 

درصد تعداد کل معتادان در ده سال گذشته  ١٠
 .دهند خبر می

در آذر ماه، معاون دادستان تهران در امور 
تهران مجموعا : "مبارزه با موادمخدر اعالم کرد

با اين حساب، تنها بنا به ."  هزار معتاد دارد ٣۶٠
هزار معتاد زن در تهران وجود  ٣۶آمار رسمی، 

وی در همين خبر تعداد معتادان متجاهر .  دارد
پس با توجه به .  هزار نفر دانست ٢٠را  مرد

درصدی، بايستی تعداد معتادان  ١٠نسبت 
به ادعای .  نفر باشد ٢٠٠٠متجاهر زن در تهران 

مرکز نگهداری زنان  ۴يا  ٣همين فرد، گويا 
. نفر وجود دارد ۴۵٠با ظرفيت "  متجاهر"معتاد 

هرچند در آبان ماه، دبير شورای هماهنگی 
نفری  ٢٠٠مبارزه با مواد مخدر از ظرفيت 

خبر داده "  نگهداری زنان معتاد متجاهر"برای 
نفری،  ٢٠٠خواه  ۴۵٠باری خواه ظرفيت .  بود

دهد که تعداد زنان  در اين واقعيت تغييری نمی
تر از آمار  سرپناه بايستی بسيار بيش معتاد بی

طبق گزارشی که اخيراً منتشر شده .  ادعايی باشد
"است های  های مرکزی و پارک در خيابان: 

تهران، به آسانی می توان زنانی را ديد که 
زده  ها را وحشت پريشانی ناشی از خماری آن

اند که نه تنها معتادند  ها زنانی آن.  دهد نشان می
بلکه سرپناهی هم ندارند و معلوم نيست شب را 

اند  در کدام خيابان در پناه کارتن به صبح رسانده
ها سياهی  و يا در زير کدام پل و کدام گوشه پارک

شب را به سفيدی صبح رسانده و سپس راهی 
اگر تعداد زنان معتاد متجاهر ."  اند ها شده خيابان

نفر باشد، آيا در شهر چند  ١۵٠٠يا حتا  ٨٠٠تنها 
 ً های مرکزی و  در خيابان به آسانیميليونی واقعا

های  ها و کليپ اند؟ آيا عکس ها چنين عيان پارک
متعدد در فضای مجازی شاهدی بر وجود بيش از 

های  ها و محله زن معتاد سرگردان در پاتوق ٨٠٠
 تجمع معتادان نيست؟

در شهری که معضل مسکن از معضالت عمده 
رود؛ در شهری که حتا مردم  آن به شمار می

های  غيرمعتاد و شاغل از پس هزينه اجاره
نشينی،  آيند و زاغه آور برنمی  سرسام

خوابی،  خوابی، کارتن خوابی، زيرپل بام پشت
هايی   به پديده...  رو خوابی و  خوابی، پياده اتوبوس

عادی بدل شده و طيف وسيعی از مردم را در 
گرداب خود فرو برده است، آيا منطقی است 

سرگردان "  متجاهر"زن معتاد  ٨٠٠بپذيريم تنها 
 وجود دارد؟

، دبير کل ستاد مبارزه با مواد ١۴٠٠آذر  ٢٩در 
: مخدر در آخرين روزهای آذر ماه مدعی شد

درصد  ٧٠در سه سال گذشته در تهران حدود "
 ٣٠اند و برای  از معتادان متجاهر ساماندهی شده

هزار ظرفيت  ١٠درصد باقی مانده نيز قرار شد 
گذشته از بخش اول ادعا که ."  جديد اضافه شود

هزار  ٣٣معنی است، طبق اين ارقام، بيش از  بی
 ٧٠در تهران وجود دارد که "  متجاهر"معتاد 

 ٣٠اند  اند و مانده شده"  ساماندهی"درصد آنان 
 .شوند هزار نفر محسوب می ١٠درصد که 

چندی نگذشت که دبير کل ستاد مبارزه با مواد 
 ٩٧بهمن مدعی شد، در سال  ۵مخدر در 

ظرفيت نگهداری و درمان در تهران سه هزار "
نفر بود، اما به همت بسيج، نيروی  ۶٠٠و 

ها طی سه سال اخير،  انتظامی و سازمان زندان
 ١۶مراکزی ايجاد شد و ظرفيت نگهداری به 

نکته اول، اين آقايان نه ."  هزار نفر افزايش يافت
آورند، بلکه ضد و  تنها  از رياضی نيز سردرنمی

چرا که کارشناس مسئول .   گويند نقيض هم می
هزار معتاد  ٢۵اعتياد سازمان بهزيستی از وجود 

گويد در حالی که تنها  مرد سخن می"  متجاهر"
نکته .  هزار نفر ظرفيت ايجاد شده است ١۵برای 

هايی است که به  تر، نام ارگان دوم و مهم
يعنی بسيج، :   اند معتادان مشغول"  ساماندهی"

بهمن  ۶روز !  ها نيروی انتظامی و سازمان زندان

نيز دمحمجعفر منتظری، دادستان کل کشور 
به "به علت تعداد زياد معتادان و :  اعتراف کرد

خاطر فقدان مراکز نگهداری معتادان ناچاريم 
 ."ها را يا رها کنيم يا به زندان ببريم ای از آن عده

نکته اصلی آن است که مسئوالن بنا به ادعای 
مرد را به شيوه "  متجاهر"خود چند هزار معتاد 

اند، اما برای  کرده"  ساماندهی"جمهوری اسالمی 
ماه  ٢٠بيش از "  متجاهر"چندصد زن معتاد 

اند  اند، درواقع نخواسته است که فکری نينديشيده
 .بينديشند

های معتادان، مرد  ناگفته نماند که يکی از دغدغه
مسئوالن "  ساماندهی"های  و زن، فرار از طرح

ها  چرا که گام اول اين طرح.  رژيم است
يعنی دستگيری معتادان و اعزام "  آوری جمع"

تر  ها به مراکز نگهداری، يا به عبارت دقيق آن
گونه که بارها  همان.  هاست ها، و زندان گاه شکنجه

های  طرح"به اثبات رسيده است، هدف آنان از 
و "  سازی چهره شهر پاک"در واقع "  ساماندهی

حذف معتادان از فضاهای شهری است تا اسکان 
با وجود .  و درمان در مراکز واقعی ترک اعتياد

های ناموفق پيشين، در دی ماه سخنگوی  تجربه
ناجا از دستور فرمانده کل نيروی انتظامی برای 

در سراسر کشور "  معتادان متجاهر"آوری  جمع
در !  خبر داد، آن هم بدون اختصاص بودجه الزم

گام بعدی، اگر معتادان دستگيرشده به زندان 
های  کمپ"انداخته نشوند، در مراکزی موسوم به 

مراکز "، "١۶های ماده  کمپ"، "ترک اعتياد
. شوند و امثال آن اسکان داده می"  بازپروری

گاه  شکنجه"ها  مراکزی که در يکی از گزارش
برای نمونه سری به يکی .  اند نام گرفته"  داعش

" اردوگاه شفق"ها موسوم به  از اين کمپ
در گزارشی در دی ماه، ساکنان از .  بياندازيم

شرايط وحشتناک حاکم بر اين اردوگاه سخن 
"گويند می نفر توی اردوگاه شفق بودن،  ١٢٠٠: 

. جفت دمپايی توی کل اردوگاه بود ١٨ولی فقط 
از صبح تا آخر شب، دايم توی صف بوديم؛ صف 

گرسنگی و .  دستشويی، صف سيگار، صف غذا
آنان از کمبود و ."  شپش و گال بيداد می کرد

"گويند کيفيت نازل غذا می توی اردوگاه خبری : 
زده و جو و لوبيا، کل  نون کپک.  از صابون نبود

از گوشت خبری .  دادن غذايی بود که به ما می
گويند و  از عدم وجود امکانات بهداشتی می." نبود

هايی که خواب از چشم  از پتوهای کثيف و شپش
بابت : "از کتک و انفرادی و از دزدی. ربودند می

هزار تومن به پيمانکار شفق  ١٨٠هر نفر، دولت 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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 زنان معتاد در پستوی آمارهای رژيم

اين پول بايد برای صابون و شامپو .  پول می داد
ها خرج می شد ولی کسی  و لباس و غذای بچه

نيمه اول سال "  .دونست اين پول کجا ميره نمی
پس از افشای وقايع شفق و اردوگاه  ١٣٩٢

، اين دو اردوگاه ظاهراً "کمرد"ديگری به نام 
های  تعطيل شدند، اما برای رسيدگی به جنايت

ها، هيچ دادگاهی تشکيل  مسئوالن اين اردوگاه
ی " مژده"بار ديگر  ١۴٠٠اکنون در بهمن .  نشد

پذيرش "افزايش ظرفيت در مرکز شفق برای 
 .شود داده می" بانوان

های واقع  در همان زمان، پس از افشای جنايت
شده در اردوگاه شفق و کمرد، مسئوالن وقت 

بدون "و "  غيرمجاز"ها را  وزارت بهداشت آن
طاهری، قائم مقام  اما طه.  اعالم کردند"  مجوز

ای  وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در مصاحبه
ما برای حل "، "اردوگاه شفق مجوز دارد: "گفت

معتاد کف .  مانيم مسائل، معطل هيچ کسی نمی
کنيم، باقی نهادها بايد با ما  خيابانی را جمع می

ما شفق را با بخش خصوصی "، "هماهنگ شوند
، "کنيم ولی خودمان آنجا حاکم هستيم اداره می

جا حاکم  مگر مجوز الزم دارد وقتی خودمان آن"
شود، مجوز شما  وقتی هم که پرسيده می"  هستيم؟

: دهد چه تاريخی صادر شده است، پاسخ می
 ."ديگر سوال نپرس"

در واقع برخالف مسئوالن وزارت بهداشت، اين 
وی در پاسخ به يکی از .  گويد فرد واقعيت را می

 ١۶شفق، مرکز موضوع ماده : "گويد ها می سؤال
همان مراکز ."  قانون مبارزه با موادمخدر است

که اکنون مسئوالن به  ١۶موسوم به ماده 
بالند و در  ها می معتادان در آن"  ساماندهی"

ها را اداره  اند با کمک بخش خصوصی آن تالش
ها مملو است از خبر تعطيلی  اخبار رسانه.  کنند

مراکز ترک اعتياد، مراکزی که با افشای جنايات 
ها از سوی مسئوالن وزارت بهداشت  آن
يا شايد هم "  موقت"اعالم شده و "  غيرمجاز"
شوند تا مسئول دولتی يا  تعطيل می"  دائمی"

ها را بازگشايی  سودجويی از بخش خصوصی آن
 .کند

" ترک اعتياد"هايی برای  با توسل به چنين شيوه
های  آموزی، عدم حمايت و با توجه به عدم حرفه

ای، پس از  الزم پزشکی و مالی، خدمات مشاوره
ترخيص از اين مراکز به اصطالح ترک اعتياد 
تعجبی ندارد که موفقيت اين مراکز بسيار بسيار 

به اعتراف رئيس سابق ستاد .  ناچيز است
مديريت محله، بنا بر تحقيقات و آمار به دست 

 .کنند درصد ترک اعتياد می ٠/  ۵آمده، تنها 
آيند  زنانی نيز که از مراکز اين چنينی بيرون می

بسياری ناچارند برای .  مستثنا از اين قاعده نيستند
تأمين هزينه زندگی و اعتياد خود به فروش مواد 

فروشی، سرقت و جرايم  مخدر، فروش فرزند، تن
، ١٣٩۴بنا به خبری در سال .  ديگر روی آورند

اکثريت کل زندانيان کشور را زنان معتاد يا 
به گفته .  دهند فروشنده مواد مخدر تشکيل می

برنامه ريزی و فناوری اطالعات ستاد "مديرکل 
در آن زمان، زنانی که به "  مبارزه با مواد مخدر

های  دليل جرايم مربوط به مواد مخدر در زندان
 ۴٣درصد و مردان  ۵۴ايران به سر می بردند 

های ايران  درصد جمعيت معتاد يا بزهکار زندان
 . دادند را تشکيل می

پوشش درمانی ترک اعتياد زنان نيز بسيار 
/   ٨شناسی، فقط  طبق آخرين شيوع. بار است اسف

درصد زنان معتاد تحت پوشش درمان اعتياد  ٣
اين در حالی است که رئيس سازمان .  قرار دارند

مدعی شد، با توجه به اين  ٩۶بهزيستی در سال 
درصد کودکان معتاد از طريق  ۵١بيش از "که 

اولويت ما ...  اند  اعتياد مادر به اين دام گرفتار شده
بر افزايش مراکز نگهداری زنان و کودکان 

 .قرار گرفته است" معتاد
، تنها يک مرکز ترک "اولويت"با وجود اين 

به .  اعتياد مادر و کودک در ايران وجود دارد
گفته مسئوالن اين مرکز، بيشتر افرادی که برای 

کنند، پيشينه  ترک اعتياد به اين مرکز مراجعه می
"خوابی و طردشدگی دارند کارتن آنان حتا توان . 

شان را هم  شناختی پرداخت هزينه داروی روان
های زنانگی دارند، معموالً  عموماً عفونت.  ندارند

های  هايی مثل بيماری قلبی، شکستگی بيماری
های بازهم دارند، چون از  قديمی عفونت و زخم

کردند،  آيند و وقتی مواد مصرف می خيابان می
کنند دردهايشان  متوجه درد نبودند، وقتی ترک می

شود و بايد روند درمانشان را هم طی  مشخص می
هايی که  هزينه"  .ها همه هزينه دارد کنند و اين

کند، بلکه به کمک خيرين  دولت پرداخت نمی
 .شود تأمين می

دی نيز مسئول مددسرای بانوان ميدان  ٢٨در 
"گويد شوش می در  فصل [روز  در يک شبانه: 

زن و کودک به مرکز  ١۵٠حدود ]  زمستان
ها معتاد نيستند، بلکه  کنند؛ همه آن مراجعه می

اين افراد ...  ها اعتياد ندارند درصد آن ۵٠بيش از 
اند  داشته...  اغلب همسران معتاد، والدين معتاد و

هايی مانند ازدواج اجباری را تجربه  يا آسيب
: گويد وی در بخش ديگر مصاحبه می."  اند کرده

از ابتدای سال تا لحظه انجام اين مصاحبه، "

يک  ١۴٠٠سازمان بهزيستی بابت کارکرد سال 
مرکز گذری کاهش ( DIC لایر هم به مراکز

پرداخت نکرده )  ها سرپناه(و شلترها )  آسيب
 ."است

زمان دسترسی "ای است که  اين همه در هنگامه
دقيقه رسيده  ٧تر از  به مواد مخدر در ايران به کم

سال  ١١ای که سن اعتياد به  ، در هنگامه"است
های  ای که بارها محموله رسيده است، در هنگامه

های قاچاق مواد مخدر سپاه  مواد مخدر و شبکه
پاسداران در کشورهای ديگر کشف شده و لو 

ای که فقر و بيکاری،  اند، در هنگامه رفته
سرپناهی و خشونت خانوادگی و دولتی، فحشا،  بی

کمبود امکانات آموزشی، عدم وجود تأمين 
اجتماعی و خدمات پزشکی، ناامنی اجتماعی و 
سياسی، محروميت از امکانات تفريحی و 

های ديگر گريبان  آموزشی و بسياری ناهنجاری
 .های مردم ايران را گرفته است توده

، معصومه ابتکار معاون امور ١٣٩٩در آذر 
زنان و خانواده رياست جمهوری به صراحت 

اين معاونت هيچ مسئوليتی در قبال "اعالم کرد، 
بلی نه تنها اين معاونت، بلکه ."  زنان معتاد ندارد

هيچ ارگانی در جمهوری اسالمی مسئوليتی در 
در برابر معضالت .  برابر زنان معتاد ندارد

متعدد اقتصادی، سياسی و اجتماعی موجود، 
زنان عالوه بر اين معضالت، رويارو با 

های متعدد از قربانيان اصلی و اول تمامی  تبعيض
و .  های اجتماعی هستند، از جمله اعتياد ناهنجاری

تبعيض .  در اين زمينه هم با تبعيض مواجه هستند
در شدت تنبيه، تبعيض در برخوداری از همان 

اين زنان .  سطح با مردان امکانات محدود هم
قربانی حکومتی دينی، مردساالر و سرکوبگر 

حکومتی که خود اين فاجعه را پديد آورده .  هستند
کند، به پستوی  است، با وجود اين، انکارشان می

زند،  شان سر باز می راند، از حمايت آمارها می
کند و  ها دريغ می امکانات درمانی را از آن

موقعيتی دردناک، .  پذيرد مسئوليتی نيز نمی
باشد که اين قربانيان نيز با .  انگيز اندوهبار و خشم

های رژيم ننگين  های مردم از شرارت رهايی توده
جمهوری اسالمی، سرنوشتی بهتر در انتظارشان 

 .باشد
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 اعتراف پشت اعتراف، رژيم به افالس رسيده است

قشری بگيم شما راست می گيد، اقشار ديگر را 
 "چه کنيم؟

اعتراف صريح رئيسی به ناتوانی و ورشکستگی 
دولت، بيانگر عمق بحران های الينحل جمهوری 
اسالمی است که مدت ها است ادامه کاری رژيم 

سال گذشته، هيچ  ۴٣طی .  را مشکل کرده است
يک از مسئوالن طراز اول جمهوری اسالمی تا 
بدين حد نسبت به ناتوانی رژيم در پاسخ گويی به 
مطالبات بر حق مردم اظهار عجز و ناتوانی 

بيان آشکار ناکارآمدی دولت در .  نکرده اند
پاسخگويی به معيشت مردم، ريشه در بی عدالتی 
و نارضايتی و گسترش مبارزات کارگران، 
معلمان، بازنشستگان، زنان و ديگر اقشار 
فرودست جامعه دارد، که ادامه حيات را برای 

اين .  طبقه حاکم به شيوه گذشته ناممکن کرده است
وضعيت متالطم و انقالبی که اکنون بر جامعه 
حاکم است، حاصل دوران معينی است که از 

با اعتراضات وسيع توده های مردم  ٩۶ديماه 
اعتالی  ٩٨ايران شکل گرفت، در قيام آبان 

بيشتری يافت و به رغم همه فراز و فرودهايی که 
تا کنون داشته است، همچنان سير منطقی و 

روند رو به رشد .  صعودی خود را طی می کند
اين دوران انقالبی را می توان در گسترش 
مبارزات خيابانی و به تبع آن در تشديد بحران 
های حکومتی و اعترافات اين چنينی مسئوالن 

 . دولتی ديد و به آن باور داشت
ميل "اعتراف معاون وزير کشور مبنی بر اينکه 

افزايش يافته است "  به تغييرات اساسی در کشور
و پس از آن، اعتراف صريح ابراهيم رئيسی در 
مقام رئيس جمهور منتخب خامنه ای مبنی بر 
اينکه دولت نمی تواند به مطالبات مردم پاسخ 
دهد، بيان آشکار ناتوانی، استيصال و 
ورشکستگی سياسی، اقتصادی و اجتماعی طبقه 

جمهوری اسالمی به .  حاکم در اداره کشور است
چنان استيصالی رسيده است که حتی ابراهيم 
رئيسی را بر آن داشته تا در سيمای جمهوری 
اسالمی بيايد و با جمالتی صريح نسبت به 
ناتوانی و افالس دولت در پاسخگويی به مطالبات 

به ديگر سخن، با ورود جامعه . مردم اعتراف کند
به دوران انقالبی موجود، مطالبات اقشار مختلف 
مردم آنچنان باال رفته است که رئيسی به دليل 
نگرانی از فراگير شدن اعتراضات خيابانی و 
ترس از وقوع انقالب، توده های معترض را به 
خانه نشينی دعوت کرده و از آنان خواسته است 

. تا ديگر در خيابان ها دست به اعتراض نزنند
چرا که دولت ورشکسته، آهی در بساط ندارد و 

 .  قادر به پاسخگويی به مطالبات مردم نيست
ابراهيم رئيسی با اين اعتراف خود، عمال آب 
پاکی روی دست همه معلمان و بازنشستگان 

معلمان و بازنشستگانی که طی ماه های .  ريخت
گذشته با خواست همسان سازی بر پايه حداقل 

ميليون تومان برای بازنشستگان و تصويب و  ١٣
اجرای کامل طرح رتبه بندی شاغالن بر مبنای 

درصد حقوق پايه ای هئيت علمی دانشگاه  ٨٠
ها، به اعتراضات سراسری در کف خيابان روی 

ابراهيم رئيسی با اعالم ورشکستگی .  آورده اند
دولت، عمال کارگران را نيز به سکوت دعوت 

 ١۶کرده است تا با طرح مطالبه حداقل دستمزد 
ميليون تومانی دست به اعتراض و اعتصاب 

چرا که دولت پولی در بساط ندارد و .  نزنند
برپايی هرگونه اعتراض و اعتصاب ثمری برای 

 . آنان نخواهد داشت
اعتراف رئيسی در اعالم ورشکستگی دولت و 
عدم تخصيص بودجه الزم و کافی برای آموزش 
و پرورش، عمران، بهداشت، درمان و ديگر 
امورات رفاهی و اجتماعی جامعه، البته فقط 
برای فرار از پاسخگويی به مطالبات کارگران و 
معلمان و بازنشستگان و ديگر اقشار زحمتکش و 

وگرنه وقتی نوبت به .  مزدبگير جامعه است
موجوديت طبقه حاکم می رسد، وقتی قرار است 
نهادهای تحميق و سرکوب توده های مردم ايران 
پروار شوند، دست حکومت در تخصيص بودجه 
های کالن برای اين نهادهای انگلی آنچنان باز 
است که ديگر نه تنها حرفی از افالس و 
ورشکستگی دولت در ميان نيست، بلکه بودجه 
های کالن و سرسام آوری نيز به آنان اختصاص 

نمونه اش بودجه سپاه پاسداران .  داده می شود
درصد  ١۴٢برای سال آينده است که به ميزان 
يا آن زمان .  نسبت به سال قبل افزايش يافته است

که نيروهای مزدور رژيم در عراق و لبنان و 
سوريه و يمن به منابع مالی و امکانات تسليحاتی 
نياز پيدا می کنند، مسئوالن حکومتی با دست و 
دل بازی تمام، چمدان چمدان دالرهای حاصل از 

همان .  فروش نفت را برای آنان می فرستند
دالرهايی که حاصل کار و تالش کارگران 
زحمتکش ايران است، اما خود از دالرهای 
حاصل کار و زحمات شبانه روزی خود برای 

  .معاش بهتر بی بهره اند
ابراهيم رئيسی برای خاموش کردن صدای 
اعتراض معلمان و بازنشستگان که اکنون 
مطالبات خود را در کف خيابان ها فرياد می 
زنند، از ورشکستگی دولت سخن می گويد، از 
ناتوانی دولت در پاسخ دادن به مطالبات مردم 
ناله می کند، اما در همان حال بودجه سپاه 

هزار  ٣٨از  ١۴٠١پاسداران را در اليحه بودجه 
ميليارد  ٨٨٣هزار و  ٩٢ميليارد تومان به  ۵۶۴

بودجه ارتش نسبت به .  تومان افزايش داده است
درصد و بودجه نيروی انتظامی نيز  ۵٠سال قبل 

 ٢۶٢هزار  ٢٧درصدی از  ٨٠با يک جهش 
ميليارد  ٢٣٧هزار و  ۴٣ميليارد تومان به  

در .  افزايش يافته است ١۴٠١تومان برای سال 
عوض بودجه آموزش و پروش به عنوان 

درصد  ٢۶بزرگترين وزارتخانه کشور تنها 
 ۴۵افزايش داشته است که با توجه به تورم 

درصدی سال آينده، از هم اکنون می توان گفت 
که معلمان در سال پيش رو برای تامين همان 
معاش حداقلی خود که اکنون از آن برخوردارند، 

 .درصد هم فقيرتر خواهند شد ٢٠به ميزان 
در واقع ابراهيم رئيسی با اعالم ناتوانی دولت در 
پاسخگويی به مطالبات معلمان و بازنشستگان، 
آب پاکی را روی دست همه توده های زحمتکش 
ايران از کارگر و معلم و بازنشسته گرفته تا 
ديگر اقشار زحمتکش ريخت و به صراحت با 

برای بهتر :  آنان تعيين تکليف کرد و گفت که
شدن وضعيت معيشتی آنان کاری از دست دولت 

 . بر نمی آيد
اعالم موضع ابراهيم رئيسی در مقام رئيس 
جمهوری منتحب خامنه ای به اين معناست که به 

طور واقعی ديگر کسی نبايد منتظر بماند تا 
جمهوری اسالمی روزنه اميدی برای بهبود 

حال .  وضعيت زندگی و معيشت آنان ايجاد نمايد
که دولت جمهوری اسالمی اينچنين بی پروا خود 
را از پاسخگويی به مطالبات مردم کنار کشيده 
است، حال که طبقه حاکم ناتوانی خود را در 
پاسخگويی نسبت به تامين معيشت مردم اعالم 
کرده است، پس در اين ميان تکليف توده های 
مردم ايران چيست؟ تکليف کارگران و معلمان و 
بازنشستگان چيست که زير بار سنگين فقر و 
گرانی و تورم قامت شکسته اند؟ تکليف ميليون 
ها کودکی که از تحصيل باز مانده اند چيست؟ 
کودکانی که برای کمک به تامين معاش خود و 
خانواده، در ميان زباله ها به جستجوی لقمه نانی 
هستند، مدرسه را رها کرده و در خيابان ها به 

در .  گل فروشی و پاک کردن ماشين ها مشغولند
اين ميان، تکليف ميليون ها مرد و زن بيکار 
چيست که برای تامين معاش خود حتی از همان 

ميليون  ٢٠حداقل درآمد نيز بی بهره اند؟ تکليف 
حاشيه نشينان فقر زده  چيست که از حداقل های 
يک زندگی انسانی بی بهره اند؟ پاسخ به همه اين 
سئواالت در يک جمله نهفته است و آن گسترش 
مبارزات توده ای و سازمان دهی اعتصابات 
عمومی برای سرنگونی جمهوری اسالمی و 

 .طبقه حاکم است
اگر در دهه های گذشته پاسخ به اين سئوال، 
برای بخش بزرگی از توده های مردم ايران 
روشن نبود، اگر درصدی از مردم ايران تا همين 
چهار سال پيش نسبت به جمهوری اسالمی توهم 
داشتند، اکنون ديگر برای همگان روشن شده 
است که با بودن جمهوری اسالمی هيچ روزنه 
ای برای بهبود شرايط زندگی توده های مردم 

نه تنها بهبودی ايجاد .  ايران ايجاد نمی شود
نخواهد شد، بلکه شرايط و وضعيت معاش برای 
کارگران و توده های زحمتکش ايران باز هم 

 . سخت و سخت تر خواهد شد
وقتی شرايط يک جامعه تا بدين حد به مرز 
انفجاری رسيده است، وقتی دولت در پاسخگويی 
به مطالبات مردم اظهار عجز و ناتوانی می کند، 
وقتی فقر و نداری و بيکاری سرتاسر جامعه را 
فرا گرفته است، وقتی جور و ستم و بی عدالتی 
در جامعه بيداد می کند و در همان حال، حکومت 
در پی هزينه کردن برای پروار ساختن نهادهای 
مذهبی و انگلی خود همچنان دست و دل باز است 
و نيروهای تروريست و نيابتی جمهوری اسالمی 
در منطقه کماکان از جيب مردم ايران پروار می 
شوند، وقتی با تخصيص بودجه های کالن، 
نيروهای سرکوبگر رژيم سال از پی سال بيشتر 
تقويت می شوند تا همچنان مردم را کشتار کنند، 
در چنين شرايطی تکليف مردم ايران نيز در 

سرنگونی .  مواجهه باچنين حکومتی روشن است
انقالبی جمهوری اسالمی و استقرار حکومت 
شورايی کارگران و زحمتکشان همان پاسخ قاطع 
و صريحی است که می بايست توسط کارگران و 
معلمان و بازنشستگان و عموم توده های مردم 
ايران به واماندگی دولت جمهوری اسالمی داده 

 . شود

 زنده باد سوسياليسم 
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بهمن  ٢٧بهمن تا روز چهارشنبه  ٢٣روز شنبه 
بهمن،  ٢٨شنبه  تحصن در مدارس و روز پنج
 .تجمع سراسری برپا خواهد کرد

شورای هماهنگی همچنين هشدار داد که اگر 
حاکميت همچنان از پاسخ گوئی به مطالبات 
معلمان سرباز بزند، در اسفندماه اعتراضات 

 . تری برپا خواهد کرد گسترده

شورای هماهنگی در فراخوان اخير بار ديگر 
ها شده  مطالباتی را که خواستار اجرای فوری آن

 :است اعالم کرد
سازی  اعتراض  به اجرا نشدن اليحه همسان

ازاين اعالم  شورای هماهنگی پيش.  بازنشستگان
سازی  اجرای کامل همسان"کرده بود، خواستار 

بازنشستگان بر اساس  قانون مديريت خدمات 
 .است” ١۴٠٠کشوری  از اول مهرماه 

بندی از طرف شورای نگهبان به  اعاده رتبه  
يکی ديگر از  مجلس باهدف اجرايی نشدن آن

شورای .اعتراضات معلمان در فراخوان اخير بود
هماهنگی مکرر اعالم کرده است که خواستار 

نحوی  بندی، به اجرای فوری و کامل طرح رتبه
که حقوق و مزايای هر فرهنگی حداقل  است 

هشتاد درصد حقوق و مزايای اعضای 
 . علمی دانشگاه باشد هيئت

شورای هماهنگی همچنين  به  فقدان آموزش 
اين حق هر کودکی است .  رايگان اعتراض دارد

گرچه .  که از آموزش رايگان برخوردار باشد
اش اين رايگان بودن را  رژيم در قانون اساسی

اعالم کرده است، اما در واقعيت، رژيم جمهوری 
ويژه از دوران رفسنجانی مدارس  اسالمی به

خصوصی را گسترش داد و حتی در مدارس 
آموزان پول  دولتی تحت عناوين مختلف از دانش

گونه که تاکنون  شورای هماهنگی همان.  گيرند می
مکرر اعالم کرده است، خواستار برچيده شدن 

 .  بساط کااليی کردن آموزش است
يکی ديگر از مطالبات معلمان، استخدام معلمان 

 .خريد خدمات آموزشی است
سازی  جمهوری اسالمی همگام با خصوصی

سيستم آموزشی کشور، تالش کرده است که از 
ها  اکنون ده هم.  استخدام رسمی معلمان سرباز زند

هزار معلم تحت عناوين مختلف، معلمان خريد 
دبستانی، آموزش  خدمات آموزشی، معلمان پيش

ياران نهضت سوادآموزی، وجود دارند که 
. ها هستيم پيوسته شاهد تجمعات اعتراضی آن

فقط با مبلغ بسيار ناچيزی که دريافت  ها نه آن

کنند و اغلب حتی به دو ميليون تومان هم  می
ترين شرايط معيشتی  رسد، در وخيم نمی

 .قراردادند، بلکه امنيت شغلی هم ندارند
ها بين  ويژه معلمان خريد خدماتی که تعداد آن به

شده است توسط   هزار اعالم ۵٠تا  ٣٠
های  های خصوصی موسوم به شرکت شرکت

. شوند آموزشی به کار واداشته و استثمار می
همه حتی از هرگونه مزايای کارگری نيز  بااين

اند و هر زمان که کارفرما اراده کرد  محروم
فقط هيچ  ها نه آن.  ها را اخراج کند تواند آن می

امنيت شغلی ندارند، بلکه در منتهای فقر و بی 
 . برند حقوقی به سر می

شورای هماهنگی در بيانيه اخير خود بار ديگر 
به دربند بودن و اخراج کردن معلمان کنشگر و 

 .فعال صنفی اعتراض کرده است
آزادی معلمان "  ازاين نيز مکرر خواستار پيش

دربند و مختومه شدن پرونده فعاالن صنفی و 
توقف احضار و بازجويی معلمان توسط 

با اين .  شده بود"  ها و نهادهای امنيتی حراست
وجود رژيم به اقدامات سرکوبگرانه ادامه داده و 

فعاليت سنديکايی بردارند، در اعتراضات 
کارگری شرکت نکنند و با چند تن از اعضای 

شده سنديکای کارگران شرکت  پيشرو شناخته
 .واحد نيز ارتباط نداشته باشند

رغم اين اقدامات و تشديد فشارهای سرکوب  علی
های  ويژه بخش گرانه، ايستادگی کار گران به

پيشروتر کارگران در مقابل تهديد و اخراج و 
داران و دستگاه امنيتی و  زور و فشار سرمايه

قضايی محکم و استوار ايستاده و از ياران خويش 
کارگران نفت و گاز و .  اند حمايت کرده

پتروشيمی از همکاران خود که از ناحيه کارفرما 
اند دفاع نموده و  و پيمانکار به اخراج تهديد شده
در پتروشيمی .  اند نسبت به اين اقدامات معترض

تن از نمايندگان خود که  ٨رازی کارگران از 
ها به شرکت جلوگيری کرده  کارفرما از ورود آن

طور يکپارچه دفاع نموده و در اعتراض  بود به
سنديکای .  به اين اقدام دست به اعتصاب زدند

کارگران شرکت واحد نيز اعالم کرد اگرچه اين 
های مکرر  سازی فشارها و تهديدات و پرونده

هايی را بر سر  دستگاه امنيتی و قضايی دشواری
کند، اما سنديکا برای  راه فعاليت سنديکا ايجاد می

های کارگران به مبارزه ادامه  تحقق خواست
 . خواهد داد

واقعيت اين است که سرکوب و تهديد و فشار کار 
فقط اعتراضات  نه.  داده است آيی خود را ازدست

و اعتصابات مکرر کارگری بلکه اعتراضات 
ای ساير اقشار زحمتکش جامعه نيز  گسترده توده

با تهديد و .  اين موضوع را به اثبات رسانده است
توان معضالت عديده  احضار و اخراج نمی

نيروی کار شاغل در صنعت نفت و گاز و 
پتروشيمی و ديگر صنايع و مؤسسات را فيصله 

 ١٢۶در صنعت نفت و گاز و پتروشيمی .  داد
پيمانکار  ١٢٠٠هزار کارگر پيمانی زيرپوشش 

مشغول به کار هستند که از حداقل حقوق 

٣از صفحه   

 معلمان و
 ای پيگير و استوار مبارزه

هم اکنون تعدادی از فعاالن صنفی معلمان به 
ها سر  اند و رژيم از آزادی آن حبس محکوم شده

 . باز زده است
شورای هماهنگی در فراخوان اخير خود  

که مطالبات  صراحت عنوان کرده است تا وقتی به
معلمان عملی نشود، مبارزات همچنان ادامه 

 .بايد از اين مبارزات حمايت کرد. خواهد يافت
حمايت از مطالبات و مبارزات معلمان وظيفه 

. عموم کارگران و زحمتکشان ايران است
ً يک پيروزی برای خود  پيروزی معلمان، صرفا

های مردم ايران بر  معلمان نيست، پيروزی توده
رژيمی ستمگر و فاسد است که عموم کارگران و 
زحمتکشان را به فقری هولناک محکوم کرده 

پيروزی بر رژيمی است که با ديکتاتوری .  است
و سرکوب عريان مردم ايران را به اسارت 

بنابراين بايد به هر طريق ممکن، .  گرفته است
های محصلين و  خواه از طريق حضور خانواده

خود محصلين در اين اعتراضات يا برپائی 
های ديگر به پيروزی  اعتراضات در رشته
 . ها ياری رساند معلمان و مبارزات آن

 

 موج جديد اعتراض در  نفت، 
 درآمد اعتصاب سراسری پيش

شده  دموکراتيک و انسانی  به رسميت شناخته
داری نيز  حتی در ساير کشورهای سرمايه

شدت  اند و در بدترين شرايط ممکن  به محروم
کشی  تبعيض، بی حقوقی و بهره.  شوند استثمار می

ای را که در مور اين کارگران اعمال  وحشيانه
ای از اين جهان پهناور  شود در کمتر نقطه می
فقط  کارگران پيمانی نه.  توان سراغ گرفت می

برای نابودی تبعيضات، افزايش دستمزد، بهبود 
ها، بيست روز کار ده روز مرخصی ، بهبود  بيمه

ها  کيفيت غذا و خوابگاه و نظير آن در ابعاد ده
هزارنفره به مبارزه روی آورده و اعتصابات 

اند، بلکه اين  سراسری بزرگی را سازمان داده
حال برای برچيدن تمام  کارگران درعين

داری  های پيمانکاری و شرايط شبه برده شرکت
اين .  اند حاکم بر مناسبات کار به پا خاسته
داران و  موضوع برای تمام کارفرمايان و سرمايه

کل طبقه حاکم و دولت اين طبقه بايد کامالً 
 ٩٩ای که در سال  شده باشد که از لحظه روشن

مبارزه و اعتصاب سراسری  در نفت نطفه بست 
و آغاز شد، مشخص  بود که اين کارزار بزرگی 

رغم  که به همت کارگر نفت به راه افتاده است، به
هايی که گاه ناگزير  وخيزها و زيگزاگ افت

است،ادامه دارد و تا لحظه پيروزی کارگران 
مبارزه در نفت ادامه .توقفی در کار نخواهد بود

نفت بايد با اعتصاب سراسری .  دارد
تر،متحدتر، با نقشه تر و تدارک يافته  گسترده

تری وارد ميدان شود ، به مصاف کارفرمايان و 
ها بشتابد و پرچم  پيمانکاران و حاميان آن

نفت .  اعتصاب عمومی سياسی را برافرازد
تواند و بايد بيش ازآنچه تاکنون انجام داده  می

ای در جنبش  تواند خون تازه است انجام دهد، می
طبقه کارگر تزريق کند پس آنگاه در هيئت يک 

دار حاکم چنگ در  طبقه، با کل طبقه سرمايه
 .چنگ شود و آن را از اريکه قدرت به زير کشد
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گوهردشت از جمله کسانی است که در قتل عام 
نقش  ۶٧زندانيان سياسی در تابستان خونين 

در روزهای کشتار جمعی .  موثری داشته است
زندانيان، حميد نوری با گزارش دهی و پرونده 
سازی عليه زندانيان گوهردشت، آنان را برای 

" هيئت مرگ"بازجويی و صدور حکم اعدام نزد 
او با چنين پيشينه ای از کشتار زندانيان .  می برد

سياسی به هنگام ورود به سوئد، با حکم دادستانی 
، "قتل"اين کشور و با طرح اتهاماتی نظير 

جنايت عليه "و "  نقض فاحش قوانين بين المللی"
. در فرودگاه استکهلم سوئد دستگير شد"  بشريت

حکم بازداشت موقت او هر چهار هفته يکبار 
توسط قاضی پرونده تمديد و پرونده قضايی او 

صفحه  ۴۴ماه حبس با کيفرخواستی  ٢٠پس از 
هزار صفحه بازجويی به  ١٠ای و با انضمام 

 . دادگاه سوئد ارسال شد
 ١۴٠٠مرداد  ١٩دادگاه حميد نوری از تاريخ 

شروع شد و تا ارديبهشت )  ٢٠٢١دهم اوت (
ماه ادامه  ٩به مدت )    ٢٠٢٢ماه می (    ١۴٠١

از شروع دادگاه تا به امروز، ده ها .  خواهد دشت
شاکی و شاهد از خانواده های زندانيان جان باخته 
و تعدادی از زندانيان گوهردشت که از کشتار 

جان بدر برده اند، برای شناسايی و دادن  ۶٧
شهادت عليه حميد نوری در دادگاه حضور يافته 

شاکيان و شاهدانی که طی جلسات متعدد .  اند
دادگاه، چشم در چشم حميد نوری، به روايت 
لحظه های مرگباری نشسته اند که در آن 

و "  حميد عباسی"، ۶٧روزهای خونين تابستان 
، زندانيان گوهردشت را يک به يک "ناصريان"

و يا گروه گروه از سلول و بند خارج می کردند 
" کميته مرگ"و آنان را با توهين و تحقير به نزد 

اين کميته متشکل از حسينعلی نيری .  می بردند
)دادستان انقالب(، مرتضی اِشراقی )حاکم شرع(

و )  معاون دادستان تهران(، ابراهيم رئيسی 
) نماينده وزارت اطالعات(مصطفی پوردمحمی 

بود که خمينی مسئوليت کشتار جمعی زندانيان 
 . اوين و گوهردشت را  به آنان واگذار کرده بود

در پنج ماه گذشته، در تمامی جلسات دادگاه، از 
آغاز تا به امروز، شاکيان و شاهدان اين پرونده، 
با روايت تلخکامی آن روزهای وحشت و مرگ، 

در به مسلخ بردن "  حميد عباسی"از نقش فعال 
آنان، جملگی هويت او را .  زندانيان سخن گفته اند

شناسايی کرده و در مقابل پرسش رئيس دادگاه 
حميد "اذعان کرده اند که حميد نوری همان 

. ، کمک داديار زندان گوهردشت است"عباسی
همان کسی که در روزهای کشتار، زندانيان را 

می برده و پس از صدور "  هيئت مرگ"پيش 
حکم اعدام، آنان را در گروه های چند نفره برای 

زندان گوهر "  حسينيه"اجرای حکم اعدام به 
حسينيه ای که در آن .  دشت هدايت می کرد

نبود، "  حسينيه"روزهای کشتار و مرگ، ديگر 
در آن "  حميد عباسی"بلکه قتلگاهی بود که 

 .قتلگاه، طناب دار بر گردن زندانيان می انداخت
امروز شصت و دومين جلسه دادگاه حميد نوری 

شاهد شصت و دومين جلسه دادگاه، رحمان .  بود
درکشيده، يکی ديگر از زندانيان جان بدر برده 

امروز، .  گوهردشت کرج بود ۶٧از کشتار 
رحمان در دادگاه حضور يافت و در مقابل 
قاضی، دادستان ها، وکالی شاهدان، و وکالی 

متهم، مشاهدات عينی و شنيده های خود را از 
نقشی که حميد نوری در کشتار زندانيان 

 .گوهردشت داشت، ارائه داد
رحمان دَرکشيده در مقابل نخستين پرسش 
دادستان پرونده که از او پرسيد، چه زمانی، چرا 
و به چه اتهامی دستگير و زندانی شده است، 

"گفت ما .  دستگير شدم ۵٩آذر ماه  ٢۶من در : 
در حال نوشتن شعار عليه جنگ ايران و عراق 

. بوديم که به همراه رفيق ديگرم دستگير شديم
سازمان ما مخالف جنگ ايران و عراق بود و 
معتقد بود که اين جنگ از يک طرف بر اساس 
منافع پان عربيسم صدام و از طرف ديگر بر 

سازمان ...  اساس منافع پان اسالميسم خمينی بود
سازمان چريک های فدايی "ما در آن موقع با نام 

شناخته می شد و اکنون به سازمان "  خلق ايران
من به هنگام ...  معروف است)  اقليت(فدائيان 

سال داشتم و پس از شش ماه به  ١۶دستگيری 
 ٢۶چند روز پس از دادگاه، در.  دادگاه رفتم

آن .  اسم مرا برای آزادی خواندند ١٣۶٠خرداد 
زمان رسم بر اين بود که به هنگام آزادی، 
زندانيان ديگر جمع می شدند و برای او سرود 

. به بهانه سرودخوانی، من آزاد نشدم.  می خواندند
بعد از خرداد، تحوالت سياسی در ايران به 

من را با همان  ۶٠دی ماه . سرعت پيش می رفت
پرونده به دادگاه فرستادند و سه سال حکم 

 ". گرفتم
سال داشت در  ١٣رحمان دَرکشيده، زمانی که 

، عليه ظلم و بيدادگری ١٣۵٧تظاهرات خيابانی 
او پس از .  رژيم سلطنتی شاه حضور يافت

سرنگونی رژيم پادشاهی، هوادار سازمان 
چريک های فدايی خلق ايران شد و پس از سه 
سال فعاليت در راه آزادی و سوسياليسم، زمانی 

سال داشت دستگير و در بيدادگاه  ١۶که 
. جمهوری اسالمی به سه سال زندان محکوم شد

سه سال زندانی که در پايان به آزادی او ختم نشد 
و رحمان سال های طوالنی تری را در زندان 

او دو .  های اوين و قزلحصار و گوهردشت ماند
سال از سال های پر تالطم زندان خود را در 
انفرادی های مخوف گوهردشت گذراند، در 
همين زندان بود که او شاهد کشتار جمعی 

هيئت "زندانيان شد، در همين زندان بود که او با 
چهار نفره ی منتخب خمينی روبرو شد، "  مرگ

در همين زندان بود که روزهای قتل عام را از 
سر گذراند و سرانجام پس از تحمل هشت سال و 

 . آزاد شد ١٣۶٧دو ماه زندان، در بهمن 
شهادت رحمان دَرکشيده در دادگاه استکهلم، يکی 
از شهادت های خوب و موفق زندانيان جان بدر 

نکته برجسته شهادت .  برده عليه حميد نوری بود
رحمان اين بود که او به دليل همسايگی با حميد 
نوری در تهران، او را از بيرون از زندان می 
شناخت و حميد نوری در تمامی سال های که 
رحمان در اوين و گوهردشت بود، برای شناسايی 
نشدن توسط رحمان، همواره از روبرو شدن با او 

روايت رحمان در مورد .  پرهيز می کرد
چگونگی شناسايی حميد نوری در زندان و 
بيرون از زندان و نقشی که او در کشتار زندانيان 
گوهردشت داشت، برای دادگاه بسيار حائز 

 . اهميت بود
روايت رحمان از لحظه های بودن در اتاق 

و تالش نيری برای اثبات مرتد "  هيئت مرگ"
خواندن رحمان و نشاندن طناب دار بر گردن او، 
از بخش های تکان دهند شهادت رحمان در اين 

"روز بود در .  شهريور به دادگاه رفتم ۶روز : 
واقع دادگاه که نبود، هيئتی برای کشتن آدم ها 

چشم بند را برداشتم، يک تعداد آدم نشسته .  بود
بودند، ولی من چشمم زوم شد روی اشراقی و 

البته اسم های ديگری .  بقيه را نمی شناختم.  نيری
در روايت زندانيان ديگر گفته شده بودند و اينکه 

ولی من فقط اين .  که چه کسانی در دادگاه بوده اند
. دوتا را می شناختم و تمام حواسم به اين دو بود

اين دوتا کنار هم نشسته بودند و اين دوتا بودند که 
ما شنيده بوديم در .  به ويژه نيری.  حرف می زدند
ولی در باره بچه های مجاهدين .  مورد اعدام ها

اينجوری شنيده بوديم که هر کسی بگه مجاهد يا 
هوادار يا سازمان، همين يک کلمه کافی بود که 

. اين چيزی بود که شنيده بوديم.  اونا را اعدام کنند
بنابر اين من خود را آماده کرده بودم که از من 
بپرسند که هنوز هوادار اقليت هستی يا مثال از 

ولی برای ماها يه چيز ديگه تعيين .  اين چيزها
اونم مسئله مذهب بود و من نمی .  کرده بودند

نيری از من اسم و مشخصات را که ...  دونستم
بعد گفت ...  سئواالت اوليه و نرمال بودند، پرسيد

گفت يعنی چه، مسلمان .  مذهب؟ گفتم ندارم
بعد گفت از کی اينجوری شدی؟  .  نيستی؟ گفتم نه

سالگی دستگير شده  ١۶به خاطر اينکه من از 
اين جا بود که متوجه شدم پس می خوان .  بودم

گفت بابات چی، بابات هم .  روی اين گير بدن
مسلمان نيست؟ من هم همه چيز را انکار کردم و 

اشراقی در وسط حرف .  گفتم نه، بابام هم نيست
معلومه که از بچگی اين !  های نيری گفت حاجی

بعد نيری گفت، يعنی، تو عمرت .  جوری بوده
يک بار بسم هللا نگفتی؟ يک بار هللا اکبر نگفتی؟ 
يک بار اسم خدا را بر زبان نياوردی؟ من گفتم 

گفت .  همين موقع ناصريان اومد تو اتاق.  نه
حاجی، اين اسمش تازه لو رفته و تا حاال با اسم 

ولی همان طور که به .  مستعار در زندان بوده
نمی .  شما گفتم، ناصريان من را نمی شناخت

دونست من با نام مستعار سال ها در زندان بوده 
در اين جا ".  تازه اومده بودم زندان گوهردشت. ام

رحمان با صدايی که کمی بلند و محکمتر شده 
اما يک نفر می ":  بود، خطاب به دادگاه می گويد

دانست و آن حميد نوری بود و چون نمی 
خواست ببينمش به ناصريان گفته بود و 

او، خيلی دوست داشت .  ناصريان اومد تو اتاق
ولی من نشدم تا امروز اينجا  .  من اعدام بشم

ناصريان که اين را .  باشم و عليه او شهادت بدم
گفت، نيری با يک حالت خشم به من نگاه کرد و 
گفت، بهت وقت می دم مسلمان بشی وگرنه حکم 

من را چشم بند .  خدا را در مورد تو اجرا می کنم
 ". زدند و از اتاق آمدم بيرون

رحمان در ادامه روايت خود به لحظه های تحت 
فشار قرار دادن آنان برای نماز خواندن پرداخته 
و در اين باره اين چنين روايت خود را برای 

پس .  ما را به بند باز گرداندند:  دادگاه بازگو کرد
گفت نماز .  ناصريان بود.  از مدتی در بند باز شد

همه اون :  ناصريان گفت.  خوانديد؟ ما گفتيم نه
رفقايت را که امروز در پايين بودند، همه را 

شما هم اگر .  همه شان را اعدام کرديم.  کشتيم
مصيب بيماری .   نماز نخوانيد، اعدام تان می کنيم

به زمين افتاد و شروع کرد به .  صرع داشت

١٠از صفحه   

 اشکی که امروز بر گونه ام نشست

  ٩درصفحه 
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بجز من و مسعود پارتيا، بقيه .  دست و پا زدن
من و مسعود را انداختند در يک .  قبول کردند
نمی شد .  تا صبح بيدار مونديم.  سلول ديگه

صبح ناصريان اومد، مسعود بازم قبول .  خوابيد
البته مسعود .  ولی من قبول کردم.  نکرد، بردنش

 ".خوشبختانه اعدام نشد
رحمان در ادامه همين قسمت از روايت خود يک 
بار ديگر از حميد نوری و پرهيز او از رو در 

پس از رفتن :  رو شدن با خود اين چنين گفته است
، وقتی برای پاسخ به اين "هيئت مرگ"پيش 

سئوال که آيا نماز می خوانيم يا نه، همه ما را 
جمع کردند، از همه فقط سئوال شد، نماز می 
خوانی يا نه؟ از من اما سئوال ديگری هم پرسيده 
شد و آن اين بود که از بچه محل های تان کسی 
را می شناسی که در زندان گوهردشت کار کند؟ 

چون نمی خواستم حميد نوری !  و من گفتم نه
متوجه شود که او را شناخته ام و می دانم که او 
در زندان گوهر دشت و اوين کار می کند و 

 . کمک داديار زندان است
در مدت پنج ماهی که از شروع دادگاه حميد 
نوری سپری شده است، من تقريبا شهادت تمام 
شاکيان و شاهدان پرونده حميد نوری را که توسط 

که به "  بنياد ايران، نهاد اجرايی ايران تريبونال"
صورت زنده از دادگاه پخش می شود، گوش داده 

در اين چند ماه گذشته، با شنيدن روايت هر .  ام
يک از زندانيان جان بدر برده که ساعت ها و 

کريدور "روزهای به انتظار نشستن خود را در 
توصيف کرده اند، من نيز با آنان بغض "  مرگ

با شنيدن روايت لحظه های مرگبار .  کرده ام
حضور هر يک از زندانيان شاهد و شاکی در 

. ، با آنان همدرد شده ام"هيئت مرگ"مقابل 
همراه با روايت شاکيانی که شاهِد راهی شدن 

بوده اند، بارها "  حسينيه مرگ"زندانيان به سمت 
و بارها گونه هايم داغ شده است، از شنيدن 

حميد "روايت زندانيانی که از خنده های مستانه 
پس از به دار آويختن هر گروه از "  عباسی

زندانيان حرف زده اند، توامان خشم و بغض بر 
گلويم نشسته است، با روايت آنان از لحظه های 

، احساس "کريدور مرگ"نفس گير نشستن در 
خفگی کرده ام، با روايت اعدام هر زندانی در 

گوهردشت، فشردگی طناب دار "  حسينيه مرگ"
را بر گلويم احساس کرده ام، با روايت ضربه 
های شالق نماز که بر شاهدان و زندانيان جان 
بدر برده مارکسيست فرود می آمد، تا آنان را به 
نماز خواندن تسليم کنند، من نيز فرود ضربه های 
شالق را بر گرده ام حس کردم، هر بار پشتم تير 

درد در رگانم، "می کشيد، پاهايم می سوخت و 
در جانم "  حسرت در استخوانم، چيزی نظير آتش

و در پس هر يک از اين روايت های .  می نشست
تلخکامی روزهای کشتار زندانيان، گونه هايم می 
سوخت و قطره اشکی به تفتندگی خورشيد در 

درست همانند امروز که با .  چشمانم می نشست
روايت رحمان دوباره اشک بر گونه هايم جاری 

 .شد
امروز با شنيدن نخستين جمله های روايت 

سال  ١۶رحمان که گفت به هنگام دستگيری فقط 
با ادامه روايت او و .  داشت، گلويم فشرده شد

شنيدن اينکه که به مدت دو سال در انفرادی های 

نفس گير گوهر دشت گذراِن عمر کرده است، 
گونه هايم داغ شد و با حضور او در مقابل 

، هيئت مرگی که بی محابا در "هيئت مرگ"
، "ارتداد"جستجوی بهانه ای بود تا او را به جرم 

 . کنند؛ چشمانم نم کشيد" حسينيه مرگ"راهی 
: رحمان در اين بخش از روايت خود می گويد

، من را "هيئت مرگ"پس از خارج شدن از اتاق 
نگهبان گفت، کجا بايد .  به نگهبان ديگری سپردند

گفت وقتی ازت پرسيدند .  بری؟ گفتم نمی دونم
مسلمانی يا نه چی گفتی؟  به زندانبان گفتم، که 

. مرا برد به سمت چپ.  من گفتم مسلمان نيستم
. معروف شده بود"  چپ"همان جايی که با اسم 

به حسب اتفاق درست .  من را نشاندند کنار ديوار
 ۵٩من و محمود در .  نشستم کنار محمود قاضی

البته محمود آزاد .  چند ماهی در زندان باهم بوديم
بغل محمود، نبی .  شده بود و دوباره دستگير شد

با هم .  هر دو، بچه های اقليت بودند.  عباسی بود
اونا هيچی .  بهشان اخبار را دادم.  صحبت کرديم
محمود گفت، بچه ها، اوضاع .  نشنيده بودند
يه .  ظهر به ما نون و پنير دادند.  خراب است

زندانبان اومد و گفت هر که دستشويی داره و می 
من دستم را .  خواد بره توالت، دستش را بلند کنه

وقتی برگشتم همه .  بلند کردم و او مرا برد توالت
صدای پايشان هنوز می .  اين بچه را برده بودند

زندانبان تا منو ديد گفت، اسمت چيه؟  من .  اومد
او بلند داد زد فالنی هم بياد؟ اونی .  اسمم را گفتم

می برد ]  به سمت حسينيه مرگ[که بچه ها را 
دوباره .  من دوباره نشستم.  گفت، نه، اون بشينه

وقتی زياد شديم، .   بچه هايی را آوردند سمت چپ
نام و .  دوباره اسم ها را شروع کردند به خواندن

فقط پنج تا شش نفر .  دوباره بردندشان.  نام پدر
مدتی بعد از اينکه سری دوم را .  مونده بوديم

از روی لباس های (بردند، ديديم هيئت مرگ 
داشتند .  از بغل ما رد شدند)  آخوندی شان فهميديم

از همان سمتی که بچه ها را برده بودند، بر می 
" مرتد ملی"ما پنج تا شش نفر شده بوديم .  گشتند

شناخته شده "  مرتد فطری"و اونای ديگه که 
 ".    بودند، اعدام شدند

رحمان در ادامه روايت خود آنگونه که يادآور 
هيئت "شده است، پس از خارج شدن از اتاق 

کريدور "، نگهبان او را در سمت چپ "مرگ
می نشاند، "  محمود قاضی"کنار زنده ياد "  مرگ

با شنيدن اين قسمت از روايت رحمان، دوباره 
چرا که طبق روايِت .  اشک بر گونه ام نشست

همه شاهدان و شاکيان گوهردشت و آنگونه که 
رحمان هم گفت، نشستن در سمت چپ 

، نشانه مرگ بود و راهی شدن به "کريدور"
و ديدار با طناب های "  حسينيه مرگ"سوی 

نشستن در .  داری که به دنبال گردن می گشتند
، روايت يادمان همه "کريدور مرگ"سمت چپ 

آن جان های شيفته ای است که وقتی پس از 
در سمت چپ "  هيئت مرگ"خروج از اتاق 

حسينيه "کريدور نشانده می شدند، جملگی راهی 
حميد "و "  لشکری"و "  ناصريان"شدند و " مرگ

بر گردن های سرفراز آنان طناب دار "  عباسی
 .انداختند

با شنيدن اين قسمت از روايت رحمان و راهی 
که "  حسينيه مرگ"شدن صف زندانيان به سمت 

نيز در ميان شان بود، دوباره "  محمود قاضی"
 . بغض کردم و چشمانم نم کشيد

را از زندان "  محمود قاضی "من، زنده ياد 
تا تابستان  ۶٢از تابستان .  قزلحصار می شناختم

به مدت دو سال با هم در بند يک واحد يک  ۶۴
محمود، .  زندان قزلحصار هم بند و هم اتاق بوديم

صدای گرمی داشت و در آن روزهای سخت 
زندان قزلحصار در سرود خوانی و تصنيف 
خوانی برای زندانيان چه بی دريغ بود و چه 

. سخاوتمندانه ما را به ميهمانی صدايش می برد
شد خزان گلشن "خوش ترين ترانه اش، تصنيف 

از جواد بديع زاده بود، که اين تصنيف "  آشنايی
 . را بی نهايت گرم و دلنشين می خواند

وقتی روايت رحمان به نشستن در سمت چپ 
احساس کردم .  رسيد، تنم لرزيد"  کريدور مرگ"

طناب دار بر "  محمود قاضی"که رحمان نيز با 
برای من شنيدن آن لحظه .  گردنش نشسته است

های دردناک روايت رحمان، به رغم اينکه ما 
سال هاست با هم رفيق و همرزم هستيم، سال 
هاست همديگر را می شناسيم و می بينيم، باز هم 

کريدور "شنيدن روايت نشستن او در سمت چپ 
، انگار شنيدن به دار آويخته شدن او از "مرگ

 . زبان خودش بود
من نزديک به سه دهه است که رحمان را می 

ما پس از آزادی از زندان، در سال های .  شناسم
در تهران با هم آشنا شديم، در سال  ٧٠ميانه دهه 

های دوران تبعيد نيز با هم و در کنار هم به 
، همرزم )اقليت(عنوان دو فعال سازمان فدائيان 

با اين همه، وقتی رحمان در سمت .  و هم سنگريم
کريدور لعنتی مرگ در کنار عزيز جان "  چپ"

نشانده شد، بغض "  محمود قاضی"مان،  باخته
بغضم فقط برای محمود قاضی و هزاران .  کردم

. پرپر شدند، نبود ۶٧ای که در تابستان  جان شيفته
نيمی از بغض من برای خود رحمان بود که به 
رغم اينکه صدايش را به طور زنده از دادگاه می 
شنيدم، باز هم اين حس غريب در جانم نشست که 

و اين جا .  شده است"  حسينيه مرگ"او نيز راهی 
بود که برای چندمين بار چشمانم نم کشيد و اشک 

 . بر گونه ام نشست
قسمت پايانی شهادت رحمان برايم همراه با بغض 

در انتهای شهادت رحمان، وقتی .  و غرور بود
دادستان پرونده از رفيق خوبم رحمان دَرکشيده 
گفت، به حميد نوری نگاه کن و ببين که آيا او را 
می شناسی و اينکه او همان حميد نوری همسايه 

کمک داديار زندان "  حميد عباسی"شما و 
گوهردشت است؟ رحمان حاضر به نگاه کردن به 

و وقتی رئيس دادگاه به .  چهره حميد نوری نشد
رحمان يادآور شد آنچه را که دادستان از تو می 
خواهد، موظف به انجام آن هستی، رحمان با 
گلويی بغض کرده و صدايی که کمی بلندتر شده 

"بود، گفت من چگونه می توانم به چهره کسی : 
نگاه کنم که طناب دار را بر گردن بهترين رفقايم 

اينجا بود که من نيز همراه با ".  انداخته است
بغض رحمان، بغض کردم و با يادآوری خاطره 
تابناک آنهمه جان های شيفته ای که عاشق 
زندگانی بودند، اما بی رحمانه سر به دارشدند، 

درست همانند نوشتن اين سطور که .  گريستم
چشمانم تار شده اند و به ناچار عينک از چشم بر 

 .گرفتم تا برای چندمين بار اشکم را پاک کنم
 

 احمد موسوی
 ١۴٠٠هفتم بهمن 

  
 
 

٨از صفحه   

 اشکی که امروز بر گونه ام نشست
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

ژانويه  ٢٧(١۴٠٠بهمن  ٧امروز، پنجشنبه 
، شصت و دومين جلسه دادگاه حميد )٢٠٢٢

رحمان .  نوری در استکهلم سوئد برگزار شد
. دَرکشيده، شاهد امروز دادگاه حميد نوری بود

شاهدی جان بدر برده از کشتار زندان گوهردشت 
کرج که امروز در پاسخ به پرسش دادستان 
پرونده که از او پرسيد آيا حميد نوری را می 

من نه تنها شاهد حضور حميد :  شناسد؟ گفت
نوری در زندان های اوين و گوهردشت بوده ام، 
بلکه از آن جا که در سال های پيش از دستگيری 
در خيابان سبالن تهران با هم همسايه بوديم و او 

١٠ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
http://www.fadaian-minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat 
/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliya 
t 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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با برادرم بهمن هم دوستی داشت، من حميد نوری 
 .  بار ديده ام" صدها و هزاران"را 

حميد نوری ملقب به حميد عباسی، به هنگام 
کشتار جمعی زندانيان سياسی، کمک داديار 

همان زندانی که .  زندان گوهردشت کرج بود
رحمان دو سال از هشت سال و دو ماه زندان 

 . خود را در انفرادی های آن سپری کرده است
به هنگام  ٢٠١٩نوامبر  ٩حميد نوری در تاريخ 

ورود به سوئد با حکم دادستانی اين کشور 
او در مقام کمک داديار زندان .  دستگير شد

 اشکی که امروز بر گونه ام نشست

 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 رفقا و همراهان , بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی 

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  

 Alternative Shorai 
 

Satellite: Yahsat  
Frequency: 12594 
Polarization: Vertical/  عمودی 
Symbol Rate: 27500  
FEC: 2/3 

: ، شماره تلفنcom.gmail@tv.Shora: آدرس ايميل
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ 

com.tvshora://https ،org.aghaliyat-fadaian://https 
  tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


