
 ٧۴٧ شماره  ٩۶نيمه دوم مرداد     ١

١٢درصفحه   

 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

  ۵درصفحه 

٧درصفحه   

٢درصفحه   

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

 گل ھمين جاست، 
 ھمين جا برقص

 
مارکس در فصل نخست ھجدھم برومر، به 

شاعر اسطوره ای يونان "  ازوپ"افسانه ای از 
اين افسانه، اشاره به مردی .  باستان ياد می کند

شياد دارد، که شھر به شھر می گشت، مردم را 
دور خود جمع می کرد و ادعا می کرد، که می 
تواند پرش ھای بلند و شگفت انگيزی در بلندی 

با چنين ادعايی، .  انجام دھد"  رودس"ھای شھر 
ھرگاه مردم از او می خواستند، برايشان بپََرد، او 

از .  حواله می داد"  رودس"وعده پريدن را به 
قضا، روزی وارد شھری شد و ادعای پريدن 

مردم از او  .  ھای بلند خود را تکرار کرد
وقتی او پريدن را به شھر .  خواستند تا بپََرد

مردم .  حواله داد، اتفاق عجيبی افتاد"  رودس"
مارکس، ".   اينجا رودس است، بپر: "فرياد زدند

با اشاره به اين اسطوره، در مقابله با دغلکاران و 
شيادانی که انجام وعده ھای دروغين خود را به 

گل ھمين : "حواله می دھند، می گويد"  ناکجاآباد"
 ".جاست، ھمين جا برقص
 مرداد در اجتماع مراسم ١٢حسن روحانی، روز 

تنفيذ رياست جمھوری، ضمن دفاع از عملکرد 
کابينه نخست خود، انجام يک سری اقدامات 
دروغين و توخالی ديگر را در دوره دوم رياست 

روحانی در اين .  جمھوری خود به مردم وعده داد
مراسم پس از مقدمه چينی ھای Xزم ادعا کرد، 

دولت يازدھم از طريق بازگرداندن ثبات "
اقتصادی و کاھش تورم و افزايش خدمات 

، قدم ھای مھمی در راستای از بين "عمومی
. در جامعه برداشته است"  فقر و نابرابری"  بردن

ثبات "او پس از بيان ادعای توخالی باز گرداندن 
ريشه کن "به کشور، با دغلکاری تمام "  اقتصادی

را در بازه زمانی کابينه "  کردن کامل فقر مطلق
حسن روحانی در .  دوم خود به مردم وعده داد

قسمت ھای پايانی سخنان خود نيز، مدعی شد، 
 ارديبھشت ٢٩را در انتخابات "  صدای مردم"

به اميد و اعتماد " شنيده است و لذا، قول داد، ٩۶
 .توجه کند" آنان با ھمه وجود

برای اثبات دروغ پردازی ھای روحانی، نيازی 
نيست تا به ادعاھای توخالی او طی چھار سال 
گذشته يا ھمه وعده ھايی که  در مراسم تنفيذ داد 

اشاره به ھمين دو، .  بطور مشروح پرداخته شود

 داران خون و جنون  و کاروان۶٧کشتار تابستان  
 

وی با .   انقbب اسbمی به فرمان خمينی تشکيل شد ، دادگاه١٣۵٧ اسفند ۵بنا به ادعاھای رسمی، در 
در اين حکم، از خلخالی خواسته شده .   انقbب اسbمی کرد حکمی صادق خلخالی را مأمور تشکيل دادگاه

شود حضور به ھم رسانده و پس از  تا در دادگاھی که برای محاکمه متھمين و زندانيان تشکيل می"
 تن از سران ۴اما با توجه به اعدام .   صادر کند"  تماميت مقدمات محاکمه با موازين شرعيه حکم شرعی

شرعی خمينی کار خود را "  ھای دادگاه" بھمن، حتا پيش از صدور اين فرمان، ٢۶رژيم شاه در شب 
، با ھمين حکم به ِسمت حاکم ۵٧ بھمن ٢۴بنا به شھادت منابعی ديگر، خلخالی در .  آغاز کرده بودند

 .گردد ھای انقbب منصوب می شرع دادگاه
با موافقت خمينی، در .  شود ، خلخالی جbد دست به کار می"  دادگاه انقbب اسbمی"باری، با تشکيل 
هللا نصيری،   نفر از سران رژيم گذشته، يعنی مھدی رحيمی، نعمت۴ای حکم اعدام  دادگاھی چند دقيقه

کند و بعد با ھمدستانش به تھيه کيفرخواست عليه  منوچھر خسروداد و رضا ناجی را صادر و اجرا می
 )از قول ابراھيم يزدی. (پردازد شدگان می اعدام

 وظيفه اجباری  لغو خدمت نظام
 

ھای مردم عليه  رشد نارضايتی در صفوف سربازان، ھمواره بازتاب رشد اعتراضات و مبارزات توده
اين نارضايتی و اعتراض سربازان، اشکال .  نظم حاکم و انعکاس بحران سياسی در يک کشور است

ھا، تمکين نکردن به خدمت  مختلفی از شکل غيرفعال خودکشی، تا کشتن فرماندھان، فرار از پادگان
در ايران نيز در دوران .  گيرد ھای گروھی به خود می وظيفه اجباری و درنھايت شکل شورش نظام

 .بحرانی که به سرنگونی رژيم سلطنتی انجاميد، تمام اين اشکال رخ داد
ھای رژيم جمھوری اسbمی رخ داد نيز، بازتابی از ھمين  آنچه در طول چند ھفته اخير در پادگان

 .ھا و نارضايتی و اعتراض سربازان عليه نظم حاکم است بحران
در اواخر تيرماه در جريان شليک يک سرباز به گروھی از نظاميان در پادگان آبيک قزوين، چھار تن 

 مرداد، يک سرباز وظيفه در ميدان تير آموزشی ١۵ازآن در  چند روزی پس.   نفر زخمی شدند۶کشته و 
شده،  گفته.   تن زخمی شدند١٠ تن کشته و ۴کھريزک، نظاميان حاضر را به گلوله بست که درنتيجه آن 

ی سياسی عراق بعد از شکست داعش در موصل  صحنه
 ٢٠١٨تا انتخابات آوريل 
 

 
  زندان و اعدام، پاسخ رژيم به وضعيت بحرانی جامعه

 ھيچ راه نجاتی جز روی آوری به انق�ب وجود ندارد

  ١٠درصفحه   ۶درصفحه 

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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١از صفحه   

سه مورد از Xف زنی ھای روحانی در انبوه 
وعده ھايی که او تکرار کرد، می تواند ماھيت 
وجودی نظام جمھوری اسbمی، شارXتانيزم 
روحانی و ادعاھای توخالی دوره دوم رياست 

 .جمھوری او را برای ھمگان روشن سازد
" ثبات اقتصادی"روحانی در شرايطی از ايجاد 

در جامعه سخن گفته است، که رکود اقتصادی و 
به تبَع آن بيکاری نه تنھا کاھش نيافته، بلکه طی 

عيان شدن .  چھار سال گذشته تشديد ھم شده است
ورشکستگی اغلب بانک ھا و موسسات مالی 
کشور، رشد سرسام آور نقدينگی که طی چھار 

 ھزار ميليارد تومان به ۴٠٠سال گذشته از حدود 
 ھزار ميليارد تومان ٢٠٠بيش از يک تريليون و 

رسيده است، و نيز افزايش چشمگير آمار بيکاری 
 ميليون نيز گذشته است، ١٠که اکنون از مرز 

جملگی تاييدی بر اين حقيقت مطلق ھستند که طی 
ثبات "چھار سال اول کابينه روحانی، نه تنھا 

به جامعه باز نگشته است، بلکه ھيئت "  اقتصادی
 -حاکمه ايران ھمچنان با يک بحران رکود

بحرانی که در شرايط .  تورمی مزمن مواجه است
موجود و در کشاکش تعميق تنش ھای منطقه ای 
و تشديد تضادھای ميان دو دولت ايران و آمريکا 
و به تبَع آن محدودتر شدن راه سرمايه گذاری 
ھای خارجی در ايران، اگر شاھد تعميق آن در 
چھار سال دوم کابينه روحانی نباشيم، دست کم 
ھيچ چشم انداز روشنی برای کاھش يا پايان يافتن 

تورمی و در نتيجه رسيدن به   -اين بحران رکود
 . ھم متصور نيست" ثبات اقتصادی"

تورم تک رقمی مورد ادعای روحانی نيز، از آن 
گونه رجز خوانی ھايی است، که ھيچ مبنايی در 
زندگی واقعی و روزمره توده ھای مردم ايران 

روحانی در شرايطی از تورم تک رقمی .  ندارد
سخن می گويد، که طبق آخرين برآورد مرکز 

 تيرماه امسال منتشر شد، قيمت ٢٠آمار ايران که 
اغلب اجناس مصرفی کارگران و زحمتکشان 
نسبت به خرداد ماه  سال گذشته افزايش 

برای نمونه، سبزی و .  چشمگيری داشته اند
٧ درصد، آب و برق و سوخت ۴٠/  ٩حبوبات با 

 ١٨/  ٧ درصد، گوشت قرمز و ماکيان ٢١/  
 درصد و پياز با ١١/  ١درصد، ميوه و خشکبار 

 تومان به ۴٠٠ درصدی از ١٢٠٠افزايش 
 .  تومان افزايش قيمت داشته اند۴٨٠٠

 درصدی مورد ادعای ٨ تا ٧رشد اقتصادی 
 ھم، صرفا به دليل افزايش ٩۵روحانی در سال 

فروش نفت بوده که پس از توافق برجام و رفع 
. تحريم ھا تماما از درآمد نفت حاصل شده است
 ٩۶از آنجايی که ميزان فروش نفت در سال 

 ديگر افزايش محسوسی نخواھد ٩۵نسبت به سال 
داشت، طبيعی است که يخ رشد اقتصادی مورد 

 به يکباره آب ٩۶ادعای دولت نيز، در سال 
لذا، با توجه به تمامی واقعيت ھای .  خواھد شد

موجود، می توان گفت، ادعای روحانی در 
يک دروغ محض "  ثبات اقتصادی"رسيدن به 

 .است
ثبات "روحانی، عbوه بر ادعای کذب ايجاد 

، از دستاوردھای مھمی در زمينه "اقتصادی
سخن گفت و "  رفع فقر در جامعه"و "  آزادی"

دولت و ديگر نھادھای نظام، خدمات : "مدعی شد
 و رفاه عمومیگسترده ای را ارائه کرده اند تا 

به صورت عادUنه در فرصت ھای پيشرفت 
 )تاکيدھا از ماست".( فراھم شودمناطق کشور

ادعای رفع فقر و ايجاد فرصت ھای پيشرفت به 
صورت عادXنه در مناطق کشور، از جمله 

" گاوگند چاله دھانی"ادعاھايی است که فقط 
ھمانند روحانی می تواند در نيمروز روشن 

اين سخن .  آفتاب، خورشيد را به انکار بنشيند
روحانی، ديگر يک ادعای گزافه نيست، بلکه 
وقاحتی تمام عيار است که ھيچ شرمی برآن 

 ميليون بيکار، سقوط ١٠وجود .  متصور نيست
 درصد کارگران و توده ھای مردم ٧٠بيش از 

 ١٢ايران به زير خط فقر مطلق و نيز وجود 
ميليون حاشيه نشين در اطراف شھرھای بزرگ، 
فقط نمونه ھايی ھستند که وضعيت فbکت بار 
کارگران و انبوه توده ھای ميليونی مردم ايران 

کارگرانی که در زير فشار .  را بازتاب می دھند
تورم و گرانی و نيز عدم پرداخت به موقع ھمان 
حداقل دستمزد بخور و نمير اعbم شده دولت، 

ھمان .  روز به روز سفره شان تھی تر می شود
کارگرانی که در سايه کابينه روحانی، وقتی 
صدای اعتراض آنان نسبت به عدم پرداخت 
دستمزدھای معوقه شان بلند می شود، به جای 
دريافت دستمزد، به اخراج و زندان و شbق 

 . محکوم می شوند
عbوه بر وضعيت وخامت بار طبقه کارگر که 
اين چنين به تلخ کامی روزگار می گذرانند، رنج 

 ميليون بيکار ١٠نداری و بی حقوقی بيش از 
آشکار می شود، رنجی که آشکارا پوست جامعه 

نيروی بيکاری که با .  را خراش می دھد
. شرمساری از معاش خود و خانواده باز مانده اند
وضعيت فحشا، اعتياد، کودکان کار، بی خانمانی 
و کارتون خوابی که ديگر اساسا نيازی به 

با اين ھمه و با وجود چنين .  توضيح ندارد
واقعياتی تلخ و گزنده، حسن روحانی در وقاحتی 

رفع فقر و "مشمئز کننده و بدون ھيچ پروايی از 
طی دوره اول رياست جمھوری "  رفاه عمومی

 . اش گزافه گويی می کند
در کنار ھمه اين نابسامانی ھا، زاغه نشينی، يکی 
ديگر از نتايج فاجعه بار جمھوری اسbمی و 

ھم .  نظام سرمايه داری حاکم بر ايران است
 ميليون زاغه نشين در ١٢اکنون فقط بيش از 

آخوندی وزير مسکن .( ايران اسbمی وجود دارند
 ميليون در ايران زاغه نشين و ١٨:  و شھرسازی

زاغه نشينانی ).  يا دارای مسکن نامناسب ھستند
بی بضاعت که اغلب بدون امکات رفاھی و 
بھداشتی Xزم در حاشيه شھرھای بزرگ روزگار 
می گذرانند، توده مردمی که عمدتا از آب 
آشاميدنی مناسب و بھداشتی برخوردار نيستند، 
کودکان و جوانانی که اغلب از امکانات تفريحی 
محروم و از آموزش و پرورش در خور ھم بی 

با اين ھمه، آنجا که منافع طبقه حاکم .  بھره اند
ايجاب می کند، حسن روحانی و امثال او از ديدن 
واقعيت ھای تلخ جامعه باز می مانند و به يکباره 

ای کاش، روحانی فقط به .  کور و کر می شوند
انکار اينھمه ناسامانی و وضعيت اسفبار 

کارگران و توده ھای مردم ايران بسنده می کرد 
و ديگر از رفع فقر و ايجاد رفاه عمومی در 

 . چھار سال گذشته گزافه گويی نمی کرد
روحانی البته به ھمين ميزان از دروغ بافی ھا 

او ھمچنين مدعی شد، طی چھار .  بسنده نکرد
فرصت ھای پيشرفت به صورت "سال گذشته 

کسی .  ايجاد شده است"  عادXنه در مناطق کشور
که در ايران زندگی کرده باشد و سفری کوتاه به 
استان ھای سيستان و بلوچستان، کردستان و 
ديگر مناطق محروم ايران داشته باشد، به 
روشنی می داند که اين ادعای روحانی تا چه حد 

 سال گذشته عbوه بر ٣٩طی .  کذب محض است
تمامی ستم، نابرابری و اجحافاتی که بر عموم 
توده ھای مردم ايران رفته است، دست کم استان 

فرصت ھای "ھای مرزی ايران از ھر گونه 
. محروم بوده اند"  پيشرفت عادXنه در کشور

روحانی ھمانند کل ھيئت حاکمه ايران، از يک 
طرف به دليل ماھيت ارتجاعی و سرکوبگرانه 
خود و از طرف ديگر به دليل دفاع عملی از 
ساختار ھرم قدرت در جمھوری اسbمی که تماما 
متکی بر بنيان ھای فقه شيعه است، چشمان خود 

 سال ٣٩را بر تمام نابرابری و اجحافاتی که طی 
گذشته بر مردم سيستان و بلوچستان، کردستان و 
ديگر مليت ھای تحت ستم ايران اعمال شده، 

بر کسی پوشيده نيست، که مليت ھايی .  بسته است
 سنی مذھب برخی ازاقليت ھای ملی و مذھبی
ايران به عنوان فقيرترين مناطق کشور ھمواره 
از داشتن ھمان حداقل ھای حقوق سياسی، مدنی 
. و اجتماعی برابر با مردم شيعه محروم بوده اند
مليت ھای تحت ستمی که دست کم به صورت 
نمايشی ھم نه تنھا در کابينه ھای قبلی، بلکه حتا 
در کابينه پر ادعای روحانی ھم، از داشتن 
ھرگونه وزير سنی مذھب و برخورداری از 
مسئوXن اجرايی محلی در چھار چوب ھمان 
مناسبات سرکوبگرانه سرمايه داری جمھوری 

 . اسbمی محروم بوده اند
روحانی نه تنھا به نديدن اين ھمه ستم، بی عدالتی 
و فقر موجود در جامعه بسنده نکرد، بلکه در 

و "  دستاوردھای مھم نظام"وقاحتی کم نظير از 
رفع فقر و " سال گذشته در ٣٩دولت ھای آن طی
تا آنجا که در چنته داشت، به "  ايجاد رفاه عمومی

دروغ بافی و گزافه گويی در مراسم تنفيذ خود، 
 .سخن سرايی کرد

حسن روحانی در قسمت دوم سخنان خود، با 
ادعای دروغين پرش ھای شگفت انگيز در شھر 

انجام اقدامات توخالی ديگری را طی "  رودس"
او در اين .  چھار سال آينده به مردم وعده داد

: مراسم و در مقابل خامنه ای اعbم کرد
ھمانطور که در دوران انتخابات وعده دادم يکی "

ريشه کن کردن کامل از اھداف دولت دوازدھم 
 از جامعه ايران و ايجاد نظام جامع فقر مطلق

 ) تاکيد از ماست".(تامين اجتماعی است
ريشه کن کردن کامل فقر مطلق در "ادعای 
، آنھم درنظام سرمايه داری با بودن "جامعه

رژيمی که تمام بنيان ھای حکومتی اش بر 
نابرابری، ظلم، ستم طبقاتی، سرکوب و کشتار 
منتقدين و مخالفين پی ريزی شده است، در 

تورمی عميق   -حاکميتی که خود با بحران رکود
 ١٠و مزمن مواجه ھست و در عين حال، تعداد 

 ميليون حاشيه نشين را در ١٢ميليون بيکار و 
کارنامه خود دارد، رژيمی که دزدی و فساد در 

١١درصفحه   

 گل ھمين جاست، ھمين جا برقص
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۴درصفحه   

ھای " محاکمه"گرچه، بعدھا، تbش بسيار شد تا 
ھای شرع خمينی به اين يا آن فرد  اوليه دادگاه

نسبت داده شود، اما روال قضايی جاری 
 سال ٣٩ھای انقbب جمھوری اسbمی در  دادگاه

گذشته نشان داده است، اين ويژگی ذاتی و روش 
ھا در سرکوب مخالفان   سيستماتيک اين دادگاه

ھای شرعی  درست ھمين دادگاه.  بوده و ھست
 ، زندانيان سياسی که ۶٠درنخستين سال ھای دھه

حتا نامشان را نمی دانستند، گروه گروه به جوخه 
ھای اعدام سپردند و نزديک به ده سال بعد، در 

ای، حکم   در محاکماتی چند دقيقه۶٧تابستان 
عام ھزاران زندانی سياسی جان به دربرده از  قتل

اين .  کنند ھای پيشين را صادر و اجرا می دادگاه
گرچه نيازی ھم .  بار با فرمانی ويژه از خمينی

با "زيرا که در حکم خمينی، از پيش، .  بود نمی
" دشمنان اسbم"نسبت به "  خشم و کينه انقbبی

. قلمداد شده بودند"  محارب و محکوم به اعدام"
پافشاری بر سر : "شان نيز روشن شده بود"جرم"

ضربه به نظام "، "محاربه"، "موضع نفاق
 ". جمھوری اسbمی

ست ھدفمند و سياسی نه يک  اين فرمانی
ست برای کشتار مخالفان  فرمانی. جويی کور انتقام

ھا و  به رغم شکنجه:  سياسی بر اساس يک معيار
آزارھای روانی، ايستادگی و عدم تسليم در برابر 

رفت تا  چرا که رژيم می.  نظام جمھوری اسbمی
را از دست بدھد و جام زھر را "  نعمت الھی"

آن ھم با خفت و خواری در برابر .  سرکشد
ھای به جان آمده از  جنگ  نارضايتی توده

ھايی از ھم گسسته،  ويرانگر ھشت ساله، جبھه
و .  المللی رکود اقتصادی و فشارھای بين

توانست ھزاران زندانی سياسی مقاوم را در  نمی
بايستی که به اين معضل .  جامعه رھا سازد

پاک کردن .  پاسخی ھم يافت.  داد پاسخی می
پس با اين حکم، و به ياری .  صورت مسئله

 تا اوائل شھريور ۶٧جbدان، از اوايل مرداد 
، زندگی ھزاران زندانی سياسی را به يغما ۶٧
ھزاران زندانی سياسی که، گرچه به ياری .  برد

شان و گزارشات غيررسمی،  خاطرات ياران
 ھزار نفرشان در دست است، ۵اسامی نزديک به 

 سال ھنوز نه تعداد ٢٩اما پس از گذشت 
شان روشن است، نه زمان اعدام و نه محل  واقعی
 . شان دفن

ساXر خون و جنون بود، اما،  اگر خمينی کاروان
در پی و در .  اين کاروان ھمرھان بسياری داشت

ھنگام اجرای فرمان، مقامات گوناگون به پای 
کشان خواھان اعدام  بلندگوھا رفتند و زوزه

به اين ترتيب، .  مخالفين جمھوری اسbمی شدند
شدگان آغشتند و بار ديگر با  دست به خون کشته

خمينی و جمھوری جھل و جنايت تجديد بيعت 
 .اما با پيشه کردن سکوت و انکار. کردند

 در ديدار با گروھی ١٣۶٧ آذر ١٢رفسنجانی در 
احتمال "از مسئولين وزارت اطbعات از 

تبليغات کذب و "گويد و از  می"  شرارت منافقين
اعدام چند "غرب در مورد "  عجيب و غريب

خودشان را "با اين ھدف که "  ھزار نفر در ايران
 ."بست بيرون بياورند از اين بن

کميسيون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل 

ای در انتقاد از   قطعنامه١٣۶٧متحد در اوايل آذر 
چند .  کند نقض حقوق بشر در ايران تصويب می

ای، رئيس   خامنه١٣۶٧ آذر ٩روز بعد، يعنی 
جمھور وقت، در ديدار با دانشجويان به مناسبت 

 آذر در پاسخ به سؤال دانشجويان ١۶سالگرد 
ھای وسيع در ايران، به آنان  درباره علت اعدام

لحن بيانات اخير راديوھای "زند که اين  تشر می
" جرم"گويی،  است و با پرھيز از پاسخ"  بيگانه

تراشد و مدعی  شدگان می جديدی برای اعدام
گردد آنان با منافقين در حمله مسلحانه به  می

مھدی .  مرزھای جمھوری اسbمی ارتباط داشتند
 چند شاخ و برگ ديگر ھم ١٣٧٨کروبی در سال 

در زندان ...  از ايشان"  ای عده"افزايد که  می
کتک "و توابين را "  اندازند آشوب به راه می

پاسداشت "پانزده سال بعد در کتاب ".  زنند می
وزارت اطbعات بدون ارائه ھيچ سندی "  حقيقت
 .شود به ميان کشيده می" شورش زندانيان"پای 

شان زنگار  داس خموشی"امروز که ديگر 
و جايی برای انکار نيز نمانده است، "*  گرفته

ی  برخی ديگر مدعی.  اند بسياری به دفاع برآمده
وزير وقت، ميرحسين  حتا نخست.  اند خبری بی

موسوی، حتا وزرا، حتا رئيس مجلس شورای 
اسbمی، حتا رؤسا و مأموران رده باXی قوه 

چرا که .  ؟ و ھمه به دروغ...قضاييه، حتا
در "  ھای وسيع اعدام"دانشجويان در آذر ماه از 

اند؛ چرا که سازمان ملل قطعنامه  ايران شنيده
 فروردين ۵صادر کرده است؛ چرا که در 

ھا  ، نامه اعتراضی منتظری درباره اعدام١٣۶٨
شود؛ چرا که کتاب  سی پخش می بی در بی

 منتشر ١٣٧٩خاطرات منتظری در بھار 
لوحان و ابلھانی که چنين  آيا ھستند ساده.  شود می

 ھای شاخداری را باور کنند؟ دروغ
ی   از آن فراتر، سکوت ھمچنان مستمر، در باره

اعدام زندانيان چپ و کمونيستی است که نه 
بودند و نه مدافع سازمان مجاھدين ،  نه "  منافق"
" کتک"به راه انداختند و نه توابين را "  آشوبی"

زدند و عدم اعتقادشان به اسbم ھم از ھمان روز 
برای .  اول دستگيری بر حکام شرع آشکار بود

يافتن دليل Xزم نيست دور رفت، چرا که اگر 
برای اعدام مجاھدين با پس و پيش کردن 

تراشند، برای  ھا، توجيھاتی تراشيده و می تاريخ
گفته .  توانند برشمرند اين يک ھيچ دليلی نمی

شود حکم دومی نيز درباره زندانيان چپ و  می
کمونيست وجود داشته است که ھنوز منتشر نشده 

 .است
دقيقا ھمان کسانی ھستند که "  خبران بی"و اين 

، "رو ميانه"، "طلب اصbح"ی  امروزه به جامه
، "مخالف خشونت"، "طرفدار حقوق بشر"
طرفدار "، "طرفدار آزادی زندانيان سياسی"

طرفدار "، "آميز مدنی جنبش مسالمت
. اند درآمده"  مخالف وXيت فقيه"، "ساXری مردم

و آن زمان بسياری از مقامات دولتی را در 
 .تصرف داشتند

موسوی اردبيلی، رئيس قوه :  ای چند نمونه
خشونت، " مدعی است، ١٣٩٠قضاييه وقت، در 

زور و زندان موجب نفرت و بدبينی به دين 
برگرفته ازسايت جرس، جنبش راه "(شود می

اما .  بوده است"  مخالف"و مدعی است که )  سبز
ھای نماز  دھد که چرا در خطبه توضيحی نمی

کشيد که   عربده می١٣٧٨ مرداد ١۴جمعه 
اما ...  مسئله منافقين برای ما مشکل بزرگی بود"

نامه، خداوند اين مشکل را مثل  پيش از قبول قطع
و در برابر فريادھای ."  آب خوردن حل کرد

منافق "دادند  ھستيريک نمازگزاران که شعار می
"...  گفته است"  زندانی اعدام بايد گردد من با : 

دھم و  شما ھماھنگ ھستم و به شما حق می
احمد پورنجاتی، ."  ھا نبايد عفو بشوند گويم اين می

طلبان و از مديران و ياران محمدی  از اصbح
شھری، وزير اطbعات وقت؛ موسوی  ری

 ٢٠طلبان که در  ھا، پدر معنوی اصbح خوئينی
"گويد  می۶٧دی  ھا  ما از باX رفتن آمار اعدام: 
مجيد انصاری، رئيس سابق ."  ای نداريم واھمه

ھا، رئيس فراکسيون  سازمان زندان
 ٢٨ھا در مجلس پنجم و ششم که در  طلب اصbح

ای از  عده"شود  ، مدعی می۶٨ارديبھشت 
زندانيان در زندان تشکيbت داشتند که پس از 
عمليات مرصاد کشف شد؛ لذا اينان که تعداد 
". بسيار کمی بودند پس از عمليات اعدام شدند

آزار و اذيت " به ٩٠زاده در سال  مصطفی تاج
[خانواده زندانيان سياسی بخوان خانواده " 
محکوميت "و ]  طلب زندانيان سياسی اصbح

احکام غيرقانونی و غيرعادXنه عليه فعاXن 
[سياسی ] طلب بخوان فعاXن سياسی اصbح" 

 معاون ۶٧ تا ۶٣وی از سال .  کند اعتراض می
الملل وزير ارشاد وقت، محمد خاتمی،  امور بين

خبر از کشتار ھزاران زندانی در  بوده است و بی
وی تازه پس از دريده شدن .   روز۴٠عرض 

ھای سکوت و انکار به يک عذرخواھی  پرده
" شدگان ھای اعدام خانواده"خشک و خالی از 

 .کند اکتفا می
طلبانی امروزين  و از اين دست کم نيستند اصbح

که ديروز در مقام حاکم شرع، دادستان، مرجع 
تقليد، مزدور وزارت اطbعات، عضو سپاه، 

ھای  نماينده مجلس، رئيس يا مدير و مشاور ارگان
گزاری جمھوری  اجرايی، قضايی و قانون
عام خمينی مستقيم و  اسbمی در اجرای فرمان قتل

غير مستقيم نقش داشتند، از آن دفاع کردند، يا 
نه از ھراس، بلکه از سر .  سکوت کردند

به خطا نيست اگر گمان رود که با .  ھمدستی
بخش  عام زندانيان سياسی نفسی رضايت قتل

برآوردند، چرا که با اين کشتار، تعدادی از 
مخالفين واقعی رژيم از سر راه برداشته شد، 
اندکی بر عمر نظام جمھوری اسbمی افزوده شد 

تری يافتند تا بدون ھراس  و اعتماد به نفس بيش
 .خواھی از قدرت برآيند از دشمن واقعی، به سھم

اما، حکايت خون و جنون جمھوری اسbمی تنھا 
اين .  گردد  خbصه نمی۶٧به فاجعه تابستان 

ست که از بدو برپايی  تابستان نقطه اوج کشتاری
از "  خبران بی"ھمين .  جمھوری اسbمی آغازيد

 بودند که رژيمی را پايه ۶٧کشتار تابستان 
 به دستگيری و ۶٠ خرداد ٣٠گذشتند که پيش از 

اعدام مخالفين سياسی جمھوری اسbمی روی 
ی  تر از آويختن به طناب پوسيده بسی پيش.  آورد
 ". ترورھای منافقين"

، ارگان سازمان ١١٢در نشريه کار شماره 
، به تاريخ )اقليت(ھالی فدايی خلق ايران  چريک

ی  ، صورت جلسات  دو جلسه١٣۶٠ خرداد ١٣
 ١١ و ٩شود که روزھای  محرمانه برمb می

١از صفحه   

 داران خون و جنون  و کاروان۶٧کشتار تابستان  
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٣از صفحه   

 داران خون و جنون  و کاروان۶٧کشتار تابستان  

انتظار واگويی .  کار خواھد بود و نه دادگاھی
حقايق از سوی قدرت به دستان بيھوده است و 

" اپوزيسيون درون حکومتی"سرنوشت .  عبث
نيز چنان در تار و پود اين قدرت بافته شده است 

کسی .  دارد ھا بازشان می که از اعتراف به کرده
کسی پاسخی نخواھد .  مسئوليتی نخواھد پذيرفت

که ھم اکنون، اين يکی، آن را به خمينی  چنان.  داد
" مأمور و معزول"دھد و خود را  نسبت می

آن ديگری به جناح رقيب، يعنی خامنه .  داند می
، يا به چند ۶٧ و مدافعان علنی کشتار سال  ای

امروزين و "  منتقدان"حاکم شرع، ديگری به 
غافل از آن که بسياری .  قدرت به دستان ديروزين

از مردم ايران، به ويژه زندانيان سياسی سابق و 
ی  ھای آلوده ھای زندانيان سياسی، به دست خانواده

آنان واقفند و ھمه را مسئول و شريک جرم 
 . دانند می

در چنين شرايطی نياز عميق به باز شدن اين 
زخم چرکينی است که جمھوری اسbمی بر پيکر 

چنان  زخمی که ھم.  جامعه ايران وارد آورده است
ای نيست،  اما اين را نيز دغدغه.  بار است خون

چرا که در فردای سرنگونی جمھوری اسbمی، 
ھا و  کارگران و زحمتکشان، کمونيست

طلبان، مسلما، راه غلبه بر  خواھان و حقيقت آزادی
زيرا اين نياز نه از سر .  يابند اين چالش را می

يابی،  خواھی، حقيقت جويی، بلکه از عدالت انتقام
به حافظه سپردن و عدم تکرار جنايات وحشيانه 

 .مان رفته است ست که بر مردم سرزمين ای
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: گويد  می٨٨کاريکاتوروار از خمينی، در سال 
جمھوری اسbمی نه يک کلمه کم، نه يک کلمه "

اختbف بر سر توازن قوای دو جناح و ."  بيش
اندازی بر  بری از قدرت سياسی و دست سھم

اينان، حتا در زمان اعتراضات .  منافع مالی است
، خانواده زندانيان سياسی دھه شصت و ٨٨

جا که از  گرفتند و آن  را ناديده می۶٧تابستان 
" خانواده زندانيان سياسی"و "  زندانيان سياسی"

طلب و  بردند، فعالين اصbح نام می
ھای  آزادی.  شان را مد نظر داشتند ھای خانواده
طلبان  شان محدود به آزادی سياسی اصbح سياسی
"می بود " حقوق بشر"شان نيز از "حقوق بشر. 
 .رفت طلبان فراتر نمی اصbح

شايد برخی فريب اين شعارھا را خوردند و 
پس از تجربه .  اند تصور کردند اينان تغيير کرده

اما .  اند شان درس عبرت گرفته رژيم خودساخته
اگر چنين است، چرا پرده از راز جنايت تابستان 

ھای خود را در ھر  دارند؟ چرا دانسته  برنمی۶٧
ھای زندانيان  ای با مردم و خانواده عمق و دامنه

گذارند؟ چرا به نقش خود در  سياسی در ميان نمی
کنند  ی شصت اعتراف نمی جنايات رژيم در دھه

آورند؟ نه ، اين در قد  ھا را بر زبان نمی و ناگفته
جاست  شان تا بدان اما وقاحت.  شان نيست و قامت

که محفلی از آنان، گاه گداری با انگشت گذاشتن 
بر رنج و درد زندانيان سياسی و 

شان را در خون آنان بزنند،  شان، نان ھای خانواده
جوايز جھانی بگيرند و از اين درد و رنج 

و .  ای بسازند برای اھداف سياسی خود مايه دست
 .ديگر ھيچ

جمعی، جنايت عليه بشريت  سرکوب، کشتار دسته
دوران .  دھد اولين بار نيست که در تاريخ رخ می

ھای خارجی و داخلی کشورھا،  وقوع جنگ
ھای توتاليتر،  ھا و حکومت ی ديکتاتوری سلطه

ليکن ھر جايی که .  مشحون است از اين جنايات
اين دوران سپری شده است، ھر جايی که امکانی 
فراھم آمده است، اولين گام تbش برای روشنايی 
افکندن بر زوايای تاريک جنايات سيستماتيک 

پس از جنگ جھانی .  کم و بيش.  گذشته بوده است
ھای جنگی اوليه مانند  دوم، به جز دادگاه

ھا نوشته  ھای نورنبرگ و توکيو، کتاب دادگاه
شده، خاطرات بازگو شده، اسناد گردآوری شده، 

ھای مستند ساخته شده، ھنرھا آفريده شده،  فيلم
در چندی از .  ھا برپا شده بناھای يادبود و موزه

ھای  کشورھا، با برکناری ديکتاتورھا، کميسيون
ھا، گفته  ھا برپا شده تا گفتنی ياب و دادگاه حقيقت

و اين ھمه نه از .  ھا، شنيده شوند شوند و شنيدنی
ورزی، بلکه شايد،  جويی و کين سر انتقام

تا .  ھای دردآلود بازماندگان پاسخی بيابند پرسش
ثبت شود، تا به حافظه تاريخی سپرده شوند، تا 

ی  ی اين عفريته تا شايد سايه.  ھشدار داده شود
بدون اين گام .  ھولناک از سر آينده برداشته شود

ھا، ھر طلب  ھا و رفته اوليه، بدون حکايت کرده
ست و ريا برای Xپوشانی  بخششی، ظاھرسازی

 .داران خون و جنون جنايات کاروان
ھای سيستماتيک جمھوری  در مورد جنايت

تواند  اسbمی و گردانندگانش نيز، جز اين نمی
بديھی است تا زمانی که جمھوری اسbمی .  باشد

يابی در  بر سرير قدرت است، نه کميسيون حقيقت

ھماھنگی مقابله با " به منظور ١٣۵٩بھمن 
برگزار "  ھای ضد انقbب احزاب و گروه

 خرداد ٣٠ ماه پيش از ۵يعنی حدود .**  اند شده
کنندگان در اين جلسات،  اسامی شرکت.  ۶٠

مھدوی کنی، باقر کنی، :  ست گويا حکايتی
موسوی اردبيلی، قدوسی، زنگنه، ميرسليم، بھزاد 
نبوی، محسن سازگارا، حسين غفاری، 

در اين جلسات، با ...  Xجوردی، کچويی، و
" ھای  ھای سياسی به گروه بندی گروه تقسيم
" متخاصم بالقوه"و "  متخاصم بالفعل"و "  مخالف

ھا بحث و  بر سر چگونگی برخورد با اين گروه
 .شود توافق می
ھای  ی سرکوب سيستماتيک سازمان پس، نقشه

 ۶٠ھا پيش از خرداد  سياسی مخالف، مدت
 خرداد فرصت ٣٠تظاھرات .  طراحی شده بود

ی  رحمانه مناسبی بود برای آغاز سريع و بی
، بر اساس ١٣۶۴ تا ١٣۶٠از سال .  سرکوب

 ھزار نفر در ١١آمارھای موجود نزديک به 
ھای مختلف تيرباران و اعدام شدند يا زير  زندان

ھای شناسايی،  يکی از ارگان.  شکنجه جان باختند
دستگيری و شکنجه مخالفان سياسی، سپاه 

سپاه پاسدارانی که اکبر گنجی از .  پاسداران بود
، از ۶٧امروزين کشتار تابستان "   منتقدان"

. اش بوده است   از سران۶٣ تا  سال  ابتدای تشکيل
و "  خبر نداشتم"تواند بھانه بياورد که  ديگر نمی

، چرا که روزی نبود که اسامی "دست نداشتم"
شدگان در صفحات  شدگان و تيرباران اعدام

در ميان اين .  ھای وقت منتشر نشود روزنامه
 ساله يافت ١٠رژيم از کودک "  متخاصمان"

از اعضای .   ساله٧٠شود تا پيرزن  می
شود تا ھواداری که  ھای سياسی يافت می سازمان
از اعضای خانواده .  ای پخش کرده بود اعbميه

شود تا کنجکاوی که  دستگيرشدگان يافت می
ھمه و ھمه در .  ای به ھمراه داشت اعbميه
ای، محاکمه شدند، به حبس  ھای چند دقيقه دادگاه

ی چند  محکوم شدند، اعدام شدند، گاھی در فاصله
 .ساعت

با توجه به جلسات محرمانه بھمن ماه و به حتم 
جلسات محرمانه ديگر، نيازی نيست، پرسيده 

ھايی  شود برای کشتار آن کارگران و کمونيست
ای به دست نگرفته و تروری نکرده  که اسلحه

"آوريد ای می بودند، چه بھانه روشن "  جرم. 
مخالفت با رژيمی که ھدف از به قدرت :  است

ھايی بود که تھديدی  اش سرکوب کمونيست رسيدن
داری حاکم بر  جدی بودند برای نظام سرمايه

ھای غربی که بر سر رفتن شاه و  ايران و دولت
قدرت گرفتن خمينی به توافق رسيده بودند؛ و 

ھای يک  مانعی جدی بودند بر سرراه تحکيم پايه
مانده و برقراری قوانين  رژيم مذھبی عقب

ھای حاکمان شرع از  ھا و پاسخ و پرسش.  شرعی
زندانيان سياسی چپ درباره ايمان به خدا و نماز 
خواندن و اعتقاد به جمھوری اسbمی، 

 . ست روشن بر اين مدعا گواھی
گرا، خواه  نظام مطلوب ھر دو جناح، خواه اصول

طلب، از ھمان اوان، جمھوری اسbمی  اصbح
بيھوده نيست که ھنوز از دھه .  بوده و ھست

بيھوده .  شود طbيی دوران خمينی نام برده می
نيست که ميرحسين موسوی در تقليدی 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   
دھان وی را بست و به او فھماند که اتفاق خاصی 

مردم آمدند به نظام اسbمی اظھار "نيافتاده، 
حال با  ای اما درعين خامنه!  ھمين"  اعتماد کردند

ذکر اينکه کشور را نبايد دو قطبی کرد و مردم 
را نبايد به دو دسته تقسيم کرد، روحانی را با 

قياس کرد و به وی ھشدار "  صدر معزول بنی"
ای را در اقدام  روحانی که غضب خامنه.  داد

وی چشيده بود و "  آتش به اختيار"ھای  جھادی
صدر دچار شود،  خواست به سرنوشت بنی نمی

زبان به کام کشيد و باز ھم سر تسليم فرود آورد 
و بار ديگر نشان داد، اين اوست که بايد به 

ای، حامی اصلی کانديدای بازنده،  فرامين خامنه
 !گردن نھد و گردن نھاد

ست که در چھار سال گذشته نيز  اين عين روندی
"ادامه داشته است مدافع حسن "  طلبان اصbح. 

که  رغم غرولندھای اوليه، چنان روحانی، به
اند، جز حمايت از روحانی  تاکنون نيز نشان داده

ھای وی کاری انجام نداده و  نشينی و توجيه عقب
تمام رويدادھای سياسی و تحوXت .  نخواھند داد
بندھای رژيم حاکی از آن است که  درون جناح

ھا و  به مرور سطح خواست"  طلبان اصbح"
سروصدا  اند و بی انتظارات خود را فروکاسته

گرايان  اصول"و "  گرايان اعتدال"چنان به 
مجلس نزديک  از قماش Xريجانی رئيس"  معتدل
اند که اگر نگوييم نوعی استحاله را از سر  شده

قيدوشرط رھبر  اند، اما رھبری بی گذرانده
با "  طلبان اصbح. "اند را پذيرفته"  گرايان اعتدال"

ادعای اينکه حسن روحانی در نھايت خواست 
مديريت "ھا فقط  ھا را پيش خواھد برد و آن آن

اند، ھمه گونه  را بدست وی سپرده"  اصbحات
ھا  آن.  ھای خود را توجيه خواھند کرد نشينی عقب

خود را "  مديريت"، "اصbحات"در واقع ھمراه 
باز ھمين .   اند نيز بدست روحانی سپرده

ھستند که اگر مردم دست به "  طلبان اصbح"
ھای  اعتراض بزنند و عليه روحانی و وعده

رنگارنگ تحقق نايافته دولت برآشوبند، تbش 
خواھند کرد، از معذورات روحانی در دستگاه 
حکومتی سخن بگويند و با ھزار و يک بھانه، 

ھای توخالی روحانی و دنباله روی خودرا  وعده
 .توجيه ، و مردم ناراضی را رام و آرام کنند
و "  تنفيذ"حسن روحانی در سخنانی که در مراسم 

ايراد کرد، ھيچ شرمی به خود راه نداد "  تحليف"
که از دستاوردھای دوره قبلی رياست جمھوری 

شدن فاصله غنی  کم"، "نظير امنيت بی"خود، از 
رشد "، "بھبود وضع بھداشت و درمان"، "و فقير

ھای  و امثال آن سخن بگويد و وعده"  اقتصادی
مھار "، "کنی فقر و فساد ريشه"جديدی مانند 

و مشتی "  رشد فضای آزادی و معنوی"، "تورم
ھا و  حرف.  ھای ديگر را تکرار کند وعده
ای جز لبخند تمسخر و  ھايی که ھيچ نتيجه وعده

ھای  آشکار شدن خطوط خشم و کينه برچھرۀ توده
شواھد موجود ازجمله تداوم .  نداشت مردم درپی

سياست اقتصادی موسوم به نئوليبرال  واجرای 
برنامه ھای انحصارات مالی بين المللی، نشان 

دھد که مردم بايد خود را برای وضعيت  می
پخت کابينه جديد است  بارتری که دست فbکت

 .آماده کنند
نظر از اينکه کدام يک از وزرای  صرف 

پيشنھادی رای اعتماد مجلس را بدست آورند يا 
نه، اما روحانی با مشکل غيرقابل حلی در اين 

مردانه کابينه، گرچه امر جديدی نيست و تکرار 
ست، اما با توجه به تبليغات  کابينه قبلی روحانی

روان  ای که دارودسته روحانی و دنباله گسترده
وی در جريان به اصطbح "  طلب اصbح"

انتخابات رياست جمھوری و بعد از آن، بويژه در 
راه  مورد حقوق و مشارکت زنان در کابينه به
ھای  انداخته بودند، نه فقط بھت و حيرت گروه

طلب را برانگيخت، بلکه تعجب  موسوم به اصbح
برخی اعضای وابسته به حزب حسن روحانی، 
مانند فائزه ھاشمی رفسنجانی را نيز درپی داشت 
و صدای وی را ھم درآورد که، جمھوری 
اسbمی حتا از افغانستان ھم که وزير زن دارد 

 . تر است عقب
پوشيده نيست که بخش زيادی از زنانی که به 
روحانی رای دادند و از نظر طبقاتی عمدتا به 

بورژوازی مرفه تعلق دارند، انتظار  قشر خرده
. داشتند روحانی Xاقل چند وزير زن انتخاب کند
اما روحانی حتا اين خواست و انتظار کوچک را 

حسن روحانی اجازه نيافت .  نيز برآورده نساخت
حتا برای ظاھرسازی ھم که شده، ھيچ زنی را به 
کابينه وارد کند و به ادعاھای خود در مورد 

" حقوق اجتماعی برابر"و "  ھای برابر فرصت"
روحانی که در .  زنان با مردان حتا نزديک شود

سلب و نقض حقوق اوليه و دموکراتيک زنان 
ای است، در استفاده  ھمدست و ھمزبان خامنه

ھا به پای صندوق  ابزاری از زنان و کشاندن آن
بنابراين بديھی بود که .  رای نيز چنين است

ھای رنگارنگی که در دوره انتخابات به  وعده
زنان داده شده بود، ھمگی فراموش شوند و 

روحانی اين جا نيز !  يکسره پوچ از کار درآيند
داد  بايستی به اميال رھبر حکومت اسbمی تن می

چنين است که کابينه روحانی در کليت !   و تن داد
تر  تر، راست خود حتا نستب به کابينه قبلی، امنيتی

ای  تر و ھمان چيزی است که خامنه و ارتجاعی
اين کابينه حتا از کف انتظارات .  خواست می

طلبانی که جوش و خروش  بسياری از اصbح
زيادی برای انتخاب مجدد روحانی از خود نشان 

تر  تر و نسبت به کابينه قبلی عقب دادند نيز پايين
 . است

البته اين موضوع از قبل کامb روشن بود که 
تواند قدمی بردارد و  ای نمی اذن خامنه روحانی بی

و "  تنفيذ"کما اينکه بدون .  قدمی برنخواھد داشت
جمھور باشد  تواند رئيس ای، او حتا نمی تاييد خامنه

روحانی يعنی منصوب کردن "  تنفيذ"مراسم   –
 –ای  وی به رياست جمھوری توسط خامنه

ای بارھا به صراحت گفته بود، زنان نبايد  خامنه
ھمه آن مشاغلی را برعھده بگيرند که مردان 

او مانند بسياری از مرتجعين و .  گيرند برعھده می
بعضی از "ستيزان ديگر تاکيد کرده است که  زن

و فراتر از "!  مشاغل متناسب ساخت زن نيست
" عدالت"آن تبعيض در اين عرصه را عين 

او با اين اظھارنظرھا، در واقع !  خوانده است
تکليف کابينه در مورد حضور زنان را نيز 

که روحانی پس از  وقتی.  روشن ساخته بود
انتخاب مجدد خود، مغرورانه گفت اکثريت 

اند و اقليت بايد به  دھندگان به او رأی داده رأی
ای با يک تشر ساده  برنامۀ وی گردن نھد، خامنه

رغم ادعای روحانی و انکار اعمال نظر   علی
خامنه ای درمورد وزرای جديد، اما درواقع پس 

ای در  از چند ھفته معطلی و نظرخواھی از خامنه
مورد وزرا و سرانجام با رعايت تقريباً تمام 

فقيه در گزينش وزرای  اعمال نظرھای ولی
 وزير ١٧،  مرداد٢۴کابينه، حسن روحانی در 

 ١٨از .  خود را به مجلس ارتجاع معرفی کرد
ھای   تن از وزرای قبلی در پست٩وزير کابينه، 

. ھا ابقا شدند خانه ترين وزارت خود و در کليدی
عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزارت کشور، بيژن 
نامدار زنگنه؛ وزارت نفت، محمدجواد ظريف؛ 
وزارت امورخارجه، سيدمحمود دعايی؛ وزارت 
اطbعات، علی ربيعی؛ وزارت تعاون، کار و 

زاده ھاشمی،  رفاه اجتماعی، سيدحسن قاضی
فر، عباس آخوندی و محمود  مسعود سلطانی

ھای بھداشت و  خانه حجتی به ترتيب در وزارت
درمان، ورزش و جوانان، راه و شھرسازی و 

به يک عبارت حسن روحانی .  وزارت کشاورزی
به وضعيتی که در دورۀ قبلی، در مورد 

ھای مھمی چون، وزارت کشور،  خانه وزارت
اطbعات و نفت تن داده بود، اين بار نيز به آن 

ھای رھبر حکومت  تمکين نمود و از خواست
حال بدين وسيله در واقع بر  درعين.  عدول نکرد
 ٩ سال گذشته در اين ۴ھايی که طی  تداوم برنامه

خانه به مرحله اجرا گذاشته شد، تاکيد  وزارت
 .گرديد

آوری که  غيراز وزارت علوم، تحقيقات و فن
ای و روحانی  ظاھراً ھنوز توافق ميان خامنه

خانه نھايی و به مجلس  برای اداره اين وزارت
 وزير جديدی که به مجلس ٨معرفی نشده است، 

معرفی شدند، از جمله وزير اقتصاد، 
وپرورش و وزير صنعت و معدن نيز از  آموزش

سياسی و وابستگی  نظر مواضع و گرايش 
اند و يا حتا  جناحی، يا ھمرديف وزرای پيشين

در مورد .  ھا ھستند تر از آن تر و مرتجع راست
وزارت دادگستری، حسن روحانی که زير فشار 
مردم و مخالفت افکار عمومی و نھادھای 

المللی، مصطفی پورمحمدی، اين مھرۀ رذل و  بين
 و قاتل ۶٧پليد، عضو ھيئت مرگ در کشتار 
توانست ابقاء  ھزاران مبارز و کمونيست را نمی

کند، مھرۀ پليد ديگری از ھمين قماش بنام 
. را جايگزين وی ساخت"  سيدعليرضا آوائی"

 دادستان ۶٧عليرضا آوايی کسی است که سال 
 مستقيما نقش ۶٧انقbب دزفول بوده و در کشتار 

وی که در کردستان و اھواز نيز .  داشته است
ھای  دادستان انقbب بوده است، در فھرست تحريم

 .حقوق بشری اتحاديه اروپا قرار دارد
Xزم به ذکر نيست که انگشت نھادن روی اين 

ھا، به اين معنا  ھای مشخص و پليدی آن مھره
نيست که دامان ساير وزرا و مزدوران حکومتی 

جمھور  کما اينکه رئيس.  از اين جنايات پاک است
ھای باXی  حسن روحانی نيز خود يکی از مھره

امنيتی رژيم بوده است و شريک جرم تمام 
. ست که رژيم مرتکب شده است جنايات فجيعی

درھر حال نکته قابل ذکر اين است که در چينش 
و "  اعتداليون"کابينۀ جديد، دست باX با 

عbوه بر اين، ترکيب .  است"  اصولگرايان"

 ھيچ راه نجاتی جز روی آوری به انق�ب وجود ندارد
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 خ�صه ای از ھيچ راه نجاتی جز روی آوری به انق�ب وجود ندارد
  اط�عيه ھای سازمان

 
 

 ، سازمان اطbعيه ٩۶ مرداد ١٤در تاريخ 
چھل کارگر مجتمع کشت و "  ای تحت عنوان
" تپه به دادگاه فراخوانده شدند صنعت ھفت
 . انتشار يافت

در پی اعتراضات چند "اين اطbعيه خبر داد 
تپه برای  ھفته گذشته کارگران نيشکر ھفت

تحقق مطالبات معوقه خود که به سرکوب 
وحشيانه و بازداشت گروھی از کارگران 
انجاميد، دستگاه قضائی جمھوری اسbمی، 
گروه ديگری از کارگران را به دادگاه 

 .فراخوانده است
تپه اعbم کرده  سنديکای کارگران نيشکر ھفت

چھل کارگر ديگر توسط شعبه اول "است که  
اين .  اند دادياری دادگستری شوش احضار شده

 مرداد، ١۵کارگران بايستی روز يکشنبه، 
. ساعت ھشت صبح در دادگاه حضور يابند

طبق .  اتھام اوليه محرک، ذکرشده است
اطbعات رسيده، اين اسامی توسط مديرعامل 
شرکت، سيامک افشار، و با ھمکاری 

شده و به دادگستری شوش  حراست، تھيه
 "ارسال گرديده است

در چند روز گذشته، تعدادی از کارگران که 
. شده بودند، به قيد وثيقه آزاد شدند بازداشت

اکنون اما چھل کارگر با اتھام محرک به 
تحريک، اتھام جعلی .  اند دادگاه فراخواند شده

داری عليه  پاسداران نظم ستمگرانه سرمايه
کارگرانی است که برای تحقق مطالبات بر 

فراخواندن .  اند حق خود به مبارزه برخاسته
کارگران به دادگاه و طرح اتھامات جعلی ، 
فقط  ترس و وحشت رژيم را از بيداری 

ھا کارگر در سراسر ايران بازتاب  ميليون
 . "دھد می

اين اتھامات، اما :"  افزايد اطbعيه سپس می
توانند کارگرانی را که چندين ماه دستمزد  نمی

ھا به تعويق افتاده و  و ديگر مطالبات آن
ھا در فقر و گرسنگی به سر  ھای آن خانواده

ھا  بالعکس به آن.  برند، مرعوب سازد می
آموزد  که تمام دستگاه دولتی حاکم بر  می

داران و دشمن  ايران، پاسدار منافع سرمايه
کارگران .  ناپذير کارگران است آشتی
آموزند که برای نجات قطعی از وضعيت  می

بار موجود بايد مبارزه خود را تشديد  فاجعه
کنند، ھرچه بيشتر متشکل شوند، در مقياس 
سرا سری متحد شوند و تمام نظم موجود را 

 . "براندازند
اقدامات سرکوبگرانه )  اقليت(سازمان فدائيان"

رژيم حاکم بر ايران را عليه کارگران شديداً 
و بار ديگر خواستار تحقق .  کند محکوم می

فوری مطالبات کارگران مجتمع کشت و 
 .تپه است صنعت نيشکر ھفت

صدا با سنديکای  ھم)  اقليت(سازمان فدائيان
تپه و  تپه، احضار کارگران ھفت نيشکر ھفت

سازی، اتھامات امنيتی و  ھرگونه پرونده
ھا و عموم کارگران را در  قضائی عليه آن

کند و خواھان لغو  سراسر ايران، محکوم می
 ."کليه اين اتھامات است

 

بذرافشانی کردند و به روحانی رای دادند، اکنون 
در ھمين نخستين گام و تعيين وزرای کابينه، 

ھای  بايستی به اشتباه خود و ماھيت نمايش
بايد از اين .  انتخاباتی رژيم پی برده باشند

رويدادھا که پيوسته تکرار شده است درس گرفته 
دخيل بستن به .  و تجربه را دگر بار تجربه نکنند

جمھور و افراد کابينه  انتخابات قbبی و رئيس
طلب، با  جريان موسوم به اصbح.  ست کافی

، "مردم ساXری"ادعای قbبی اصbحات و 
ھای  ھمواره سعی کرده است از گير و گرفت

. حکومتی بکاھد و نظم موجود را نجات دھد
ناپذيری از ارتجاع  جزء جدايی"  طلبان اصbح"

ترين شکل استبداد و  اند، مدافع وحشيانه حاکم بوده
ترين شکل دولت بورژوايی يعنی دولت  ارتجاعی

در جريان برگزاری مراسم انتخابات .  دينی ھستند
ھا مصروف اين اھانت  قbبی رژيم، تمام ھّم آن

بزرگ به مردم ايران شده که اين مردم فقط مجاز 
، انتخاب ميان استبداد "بد و بدتر"به انتخاب ميان 

در جريان .  تر و استبداد بيشتر ھستند کم
اخير رياست جمھوری نيز به مردم "  انتخابات"

داده شد که ميان دو نماد جھل و "  حق"فقط اين 
ماندگی، دو پاسدار تبعيض و استبداد  خرافه وعقب

بازی در بساط .  و نابرابری، يکی را انتخاب کنند
جز "  طلبان اصbح"حکومتی و رھنمود ھميشگی 

اند اين دروغ  ھا ھمواره کوشيده آن.  اين نبوده است
يکی از "  انتخاب"را به مردم بباورانند که جز 

ھيچ راه ديگری وجود "  بدتر"يا "  بد"اين دو، 
اند، انرژی  ندارد و بدين طريق تا آنجا که توانسته

ھايی از مردم را مھار نموده و به  مبارزاتی بخش
مسير پيوستن برخی اقشار ناراضی .  اند ھرز برده
ھای مبارزۀ موثر و راديکال عليه کليت  به راه

رژيم را مسدود ساخته و در نھايت، قدرت مسلط 
و حاکميت ارتجاع اسbمی، استبداد مذھبی و نظم 

 .اند استثمارگرانه موجود را تداوم و تحکيم بخشيده
طلبی و نقش  بنابراين خرابکاری گرايش اصbح

مھم آن در بقاء و دوام سلطه نظم حاکم و 
دادن به توازن قوای موجود برکسی پوشيده  شکل
ھا جمھوری اسbمی  بدون اين خرابکاری.  نيست
توانست دوام آورد و به اين شکل به حيات  نمی

حال از  که درعين"  طلبان اصbح. "خود ادامه دھد
ھای جھانی نيز  ھای ھمه جانبه قدرت حمايت

برخوردار ھستند، نيروی اصلی حفظ وضع 
موجود و توازن قوای طبقاتی برای بقاء 

ھا  از اين رو کمونيست.  جمھوری اسbمی ھستند
ھای خود در جھت افشاء اين  بايستی بر تbش

ھا را  گير آن خرابکاران بيافزايند، پيوسته و پی
زير ضرب قرار داده و تضعيف کنند و برخی 

ھا قرار  ھا و اقشار را که تحت نفود آن گروه
ھا  لشگر و ابزار دست آن گرفته و ھر بار سياھی

بايد .  اند را از زير نفوذشان خارج سازند شده
تbش کرد اين اقشار را جذب اردوی انقbب کرد 

 .طرف ساخت ھا را منفرد و بی و يا دست کم آن
ھا بايد انگيزۀ اصلی دروغ و فريب  کمونيست
بد "ميان "  انتخاب"ای جز  طلبان که گزينه اصbح
وجود ندارد را مصرانه برمb سازند و "  و بدتر

ھای زحمتکش مردم بگويند که  باز ھم به توده
آوری به انقbب  ھيچ راه نجات ديگری جز روی

 .وجود ندارد
 
 
 

برخی ھا  ازجمله .زمينه روبرو نخواھد شد
مجلس از ھم اکنون حمايت خود را از  رئيس

 .کابينه اعbم کرده است
ھای  ترديدی در اين مساله وجود ندارد که سياست
ھای  حسن روحانی و کابينه وی، ادامه سياست

که تجربۀ دوره چھار سال  قبلی خواھد بود و چنان
گذشته نيز نشان داد، در اين دوره نيز نه فقط ھيچ 
بھبودی در وضعيت معيشتی و اقتصادی 

ھای مردم ايجاد نخواھد  کارگران و عموم توده
تر  شد، بلکه اوضاع از اين که ھست بدتر و وخيم

ھای سياسی و  در زمينه آزادی.  نيز خواھد شد
اجتماعی و حقوق دموکراتيک کارگران، زنان و 

گونه  ديگر اقشار زحمتکش نيز اوضاع به ھمين
ھای  است و ازھم اکنون روشن است  که وعده

به   –و کابينه وی   –رنگارنگ امروز روحانی 
 .ھای پيشين او دچار خواھند شد سرنوشت وعده

آنگاه مردم زحمتکش ايران دوباره بايد شاھد 
گسترش بيکاری و اعتياد باشند، شاھد افزايش 

فروشی باشند، شاھد ربودن کودکان و فروش  تن
ھا باشند، شاھد ازدياد  اعضاء بدن آن

کار و خيابانی و  خوابی، کودک کارتن
نشينی باشند و بيش از پيش در تنگناھای  حاشينه

آيندگی خرد و  اقتصادی و فشار بيکاری و بی
خمير شوند و با فقر و فbکت کشنده و ھزار و 

 سال ديگر، ۴يک مشکل ديگر سر کنند تا 
ھا را  مرتجع و شارXتان ديگری سرنوشت آن

 .بدست گيرد
داری  اين است وضعيتی که رژيم سرمايه 

جمھوری اسbمی بيش از ھمه به ياری 
بر مردم ايران تحميل نموده "  طلبان  اصbح"

بديھی است که حاميان اصلی و رنگارنگ .  است
طلب  ھای موسوم به اصbح روحانی از جريان

  و طرفداران رفسنجانی، ده"  اعتداليون"گرفته تا 
بار ديگر ھم که اين ماجرا تکرار شود، باز به 
ھمين شکل رفتار خواھند کرد و به امثال روحانی 
و خاتمی رای خواھند داد و نقش مخرب خود را 
در کشاندن برخی اقشار جامعه به پای صندوق 

. کنند رای و در حفظ و بقاء نظم موجود ايفا می
که بخش  ھای سياسی عbوه بر آن بندی اين گروه

کنند،  بزرگی از بورژوازی ايران را نمايندگی می
. در ميان اقشار خرده بورژوازی نيز نفوذ دارند

بورژوازی مدرن  نظر از قشر مرفه خرده صرف
اش آن را به زائده بورژوازی  که منافع اقتصادی

ھای ديگری از  تبديل نموده است، اما Xيه
ھای  بورژوازی نيز زير نفوذ گروه خرده

اينان ھر بار اسير .  اند قرار گرفته"  طلب اصbح"
ھا شده و تحت  دام و فريب و شعارھای اين گروه

شوند و با  ھا می رو آن تاثير جو انتخاباتی، دنباله
رای خود، در دوام و بقاء نظم حاکم، ناخودآگاه 

کسانی .  شوند می"  طلبان اصbح"ھمدست و ياور 
که از روی ناآگاھی به حسن روحانی رأی دادند 
و نيز عموم توده ھای مردم بايستی به تجربه 

اصbح "دريافته باشند که امثال حسن روحانی،
و ھمه حاميان رئيس جمھورو جناح ھای "  طلبان

آنان که .حکومتی، تنھا به رأی آن ھا نياز دارند
بردند که روحانی  فريب خوردند و يا گمان می

برايشان کاری انجام خواھد داد، آنان که به اميد 
زار کويری  برداشت محصول، در اين شوره 
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١از صفحه   

 وظيفه اجباری  لغو خدمت نظام

  ٨درصفحه 

مردم وجود دارد، سربازگيری اجباری ھم به 
گيريم در .  درجات مختلف وجود خواھد داشت

ای از کشورھا در مقاطع معين، محدودتر،  پاره
تر و در  تر و رفتار انسانی ھای کوتاه دوره
تر،   ھای طول تر، دوره ھای استبدادی گسترده رژيم

تر و به کلی ضد  ھمراه با برخوردھای خشن
 .انسانی

ای از برخی  که سرباز حرفه رغم اين اما چرا به 
داری است،   ھای سرمايه جھات به نفع دولت

ھای حتی  جمھوری اسbمی باوجود توصيه
سادگی  تواند به گروھی از درون طبقه حاکم، نمی

 وظيفه اجباری را متوقف سازد؟ نظام
در پاسخ بايد گفت، در ايران ، رژيم استبدادی و 
ديکتاتوری عريان، در شرايط نارضايتی وسيع 

ای، ھمواره نياز به يک دستگاه نظامی  توده
سرکوبگر عريض و طويل دارد که بتواند 

شدت سرکوب  نارضايتی را در ھر شکل آن به
اگر بسياری از کشورھای جھان در .  ومھار کند

ھای خارجی نياز به سربازگيری  شرايط جنگ
وسيع دارند، در ايران، خشم و نارضايتی متراکم 

ای است که ھرلحظه  از رژيم حاکم به درجه
ای  گونه انتظار انفجار آن وجود دارد و اوضاع به

است که گوئی جنگ داخلی در سراسر ايران در 
رژيم حاکم برای مقابله با موج .  جريان است

ھای  گسترده نارضايتی، اعتراضات و شورش
مردم،  صدھا ھزار نيروی نظامی ارتشی، سپاه، 
بسيج و پليس را  در شھرھا و مناطق کشور 

بعيد است امروزه کشوری .  متمرکز کرده است
ھمه مبارزه و  را در جھان يافت که روزمره اين

ای و درگيری با  اعتراض کارگری و توده
بعيد است .  نيروھای سرکوب وجود داشته باشد

کشوری را در سراسر جھان يافت که لشکری از 
مقامات دولتی  رژيم از ترس و وحشت، 

در تعدادی از .  محافظين نظامی داشته باشند
کشورھايی که سربازگيری اجباری را متوقف 

وزير ،  جمھور، نخست اند، حتی رئيس کرده
نمايندگان مجلس و ديگر مقامات آزادانه از 
وسايل نقليه عمومی يا موتورسيکلت و دوچرخه 

کنند، در ايران اما  وآمد استفاده می نيزبرای رفت
ھای مداوم و نفرت و انزجار مردم  به علت بحران

دوم کنونی و اسبق  ھای دست از رژيم، حتی مقام
 .  کنند وآمد می رژيم با چند محافظ نظامی رفت

طلب،  جمھوری اسbمی يک رژيم توسعه
طلب است که نياز به يک  ميليتاريست و جنگ

رژيم  با اغلب .  نيروی نظامی وسيع دارد
ھای منطقه در حالت مخاصمه قرار دارد،  دولت

لذا ھمواره بايد نيروی نظامی آماده درگيری 
عbوه بر اين، جمھوری .  نظامی داشته باشد

اسbمی در کشورھای منطقه که درگير جنگ 
داخلی ھستند، حضور نظامی مستقيم دارد، لذا، 

که بخشی از نيروھای آن در خارج از  وقتی
مرزھا درگيرند، بايد نيروی ديگری برای 

بنابراين، .  ھا در داخل داشته باشد جايگزينی آن
کوشد که از ميان خود مردم ، جمعيت  رژيم می

عنوان سرباز وظيفه و خدمت  وسيعی را به
اجباری ضميمه دستگاه نظامی و سرکوب ، 

ای  خود کند، تا ھم از آن  نيروھای مسلح حرفه
ھای کارگر و  ای برای سرکوب توده وسيله

ھای نظامی خود را  زحمتکش بسازد، ھم ھزينه
کاھش دھد و ھم از اين نيرو در خدمت سياست 

بر .  طلبانه خود استفاده نمايد طلبانه و توسعه جنگ

ھای  حاکمه، که نگران تکرار تجربه شورش
ھا به مردم  و  سربازان، پيوستن آن

گسيختگی ارتش در دوران رژيم شاه ھستند  ازھم
وظيفه  و شاھد نارضايتی گسترده جوانان از نظام

اند که در ايران ھم  اجباری ھستند، مطرح کرده
بھتر است مثل تعدادی از کشورھای جھان، 

ای جای سربازگيری اجباری را  سربازان حرفه
ھا  آن.  وظيفه اجباری برافتد بگيرند و خدمت نظام

توقف سربازگيری اجباری را منوط به جايگزين 
ای يا تلفيق اجباری و  کردن آن با سربازان حرفه

ای کيست؟  اما سرباز حرفه.  اند اختياری کرده
ای يک مزدور است که در ازای  سرباز حرفه

گرفتن حقوق معينی در ھرماه، آموزش Xزم را 
برای جنگ و کشتارھای داخلی و خارجی 

آموزد و در شرايطی که طبقه حاکم ضروری  می
نمونه .  کند ھای خود را عملی می بيند، آموخته می

ای، سربازان آمريکائی ھستند که در  سرباز حرفه
ھا و  ترين سbح فنون جنگی، استفاده از پيشرفته

ھا برای سرکوب و کشتار و تجاوز  تاکتيک
نظامی به کشورھای ديگر، آمادگی و مھارت 

جنگ .  اند رحمی خبره دارند و در آدم کشی و بی
اند، اما کمتر کسی است که  ھا نديده ويتنام را خيلی

ای  گری کنونی سربازان حرفه ھای وحشی فيلم
آمريکائی را در عراق و افغانستان در 

اين نمونه سربازان .  ھا نديده باشد تلويزيون
ای است که از ديدگاه گروھی از حاميان  حرفه

نظم موجود در ايران، بايد جايگزين سربازان 
کنند که از  اينان ھمچنين پيشنھاد می.  وظيفه شوند

. ای استخدام شوند ميان بسيجيان سربازان حرفه
ای چه  حاX مجسم کنيد که اين سرباز حرفه

موجود وحشتناک و خطرناکی در دفاع از نظم 
استبدادی حاکم و سرکوب و کشتار مردم خواھد 

 .    بود
کنند  ويژه به تعدادی از کشورھا استناد می ھا به آن

که از پايان جنگ سرد و اوايل قرن بيست و يکم 
اما .  اند سربازگيری اجباری را متوقف کرده

نخست بايد اشاره کرد، آنچه که در اين کشورھا 
داده نه لغو سربازگيری اجباری بلکه تعليق آن  رخ
ھا  به ھرکدام از کشورھايی که در آن.  است

شده، رجوع شود،  سربازگيری اجباری متوقف
شرط و  ھمواره اين توقف سربازگيری اجباری به

شروطی محدودشده که ھر زمان دولت 
تواند مجدداً آن را احياء  بورژوايی اراده کند، می

کافی است که کمترين بحران داخلی و يا .  نمايد
خارجی رخ دھد تا سربازگيری اجباری دوباره 

يک نمونه آن در ھمين چند ماه .  برقرار شود
در سوئد سربازگيری .  اخير، دولت سوئد است

اما چند ماه .   متوقف گرديد٢٠١٠اجباری از سال 
پيش با اين ادعا که در مرزھای اين کشور 

 . اوضاع بحرانی است، دوباره احياء گرديد
دھد، مادام که نظم  وضوح نشان می اين نمونه به

داری حاکم است، مادام که جنگ و تجاوز  سرمايه
طلبی، مبارزه بر سر مناطق نفوذ  نظامی، توسعه

و بازارھا وجود دارد ، مادام که مبارزات طبقاتی 
داری  ھای داخلی موجوديت نظم سرمايه و بحران

کند و لذا مادام که  دار را تھديد می و طبقه سرمايه
عنوان ابزار سرکوب و سلطه طبقاتی  دولت به

ای جدا از  بورژوازی با نيروھای مسلح حرفه

فرمانده واحد آموزشی نيز به قتل رسيد و خود 
. اين سرباز در پی ادامه درگيری کشته شد
فرماندھان ارتشی که ھمانند سران سياسی رژيم 

کوشند توجيھی برای اتفاقات ناشی از  ھمواره می
وپا کنند و آن را ناچيز جلوه دھند،  بحران، دست

ای  ادعا کردند که علت اين اتفاقات جنون لحظه
اما اگر سران و مقامات سياسی و .  بوده است

کنند با اين ادعاھای پوشالی،  نظامی تbش می
واقعيت نارضايتی گسترده در صفوف سربازان 

توانند اين واقعيت را  را Xپوشانی نمايند، نمی
اکنون ھزاران سرباز از مراکز  انکار کنند که ھم
اند و بر طبق آمار خودشان  نظامی فرار کرده

متجاوز از يک و نيم ميليون نفر نيز قوانين رژيم 
وظيفه  را زير پا نھاده و از انجام خدمت نظام

ھا ھمان گروھی ھستند  اين.  اند اجباری سرباز زده
عنوان مشمولين غايب نام  ھا به که رژيم از آن

اين گروه جدا از صدھا ھزارنفری است .  برد می
که به بھانه ادامه تحصيbت در داخل و خارج از 

ھا و خدمت  کشور، از حضور در پادگان
اين آمارھا .  اند وظيفه اجباری خودداری کرده نظام

اعتباری رژيم حاکم بر  بيان چيز ديگری جز بی
ايران در ميان توده مردم، شناخت و آگاھی 
جوانان از نقش ارتجاعی و سرکوبگرانه 

ھای نظامی و پليسی و نفرت و انزجار  ارگان
 . وظيفه اجباری نيست ھا از نظام آن

فقط از انجام  از ھمين روست که جوانان کشور نه
زنند، بلکه  خدمت سربازی اجباری سرباز می
اين به يک .  اساساً خواھان برچيدن آن ھستند

شده  خواست عمومی در سراسر کشور تبديل
الذکر و آمار و ارقامی که ارائه  اتفاقات فوق.  است

دھد که از ديدگاه جوانان، انجام  شد، نشان می
 ماه، چيز ٢۴ تا ٢٢سربازی اجباری به مدت 

ھا در  ديگری جز اسارت و تباه شدن زندگی آن
ھا در بھترين سنين زندگی و خدمت   پادگان گوشه

دو سال از زندگی جوانان در .  به ارتجاع  نيست
ھا آموزش  شود و آنچه به آن مراکز نظامی تباه می

شود، ناسيوناليسم، دشمنی و نفرت ملی،  داده می
گری  تحقير مردم کشورھای ديگر، روحيه نظامی

و آدمکشی، تن دادن به اطاعت کورکورانه، 
 سنن پاسداری ازوچرا از مافوق،  چون تبعيت بی

برداری از رژيم  استبدادی و ارتجاعی، فرمان
استبدادی و خرافات مذھبی است که با بيگاری و 
انجام کار مفت و مجانی در مراکز نظامی و 

 .شود غيرنظامی تکميل می
ھای استبدادی از  ويژه در رژيم محيط نظامی به

نمونه جمھوری اسbمی، مرکز انواع و اقسام  
فساد و لومپنيسم، مصرف مواد مخدر، تجاوز ، 

کسی که وارد اين .  توھين و تحقير نيز ھست
شود، از اين بابت نيز در معرض  محيط می

اين ھم دليل ديگری .  ھای جدی قرار دارد آسيب
که چرا جوانان کشور که امروزه  است بر اين

اند، از محيط نظامی  کرده عموماً باسواد و تحصيل
وظيفه اجباری نفرت دارند و آشکارا  و نظام

ھای اجتماعی، خواستار  ويژه از طريق شبکه به
اما آيا اصوXً .  اند وظيفه اجباری شده لغو نظام

وظيفه اجباری را در ايران ملغی  توان نظام می
 ساخت و اگر پاسخ اين سؤال آری باشد، چگونه؟

از مدتی پيش گروھی از درون خود ھيئت 
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 لغو خدمت 
 وظيفه اجباری  نظام

تر  و بوروکراسی مافوق مردم تقويت و مستحکم
بالعکس بايد از ھمان آغاز سنگ بنای .  کند

نابودی آن گذاشته شود و  پيوسته خصلت دولتی 
ديگر از ھمان  عبارت به.  خود را از دست بدھد

آغاز دولت به معنای مرسوم که تاکنون شاھد آن 
چراکه ھدف انقbب اجتماعی .  ايم، نباشد بوده

کارگری، استقرار سوسياليسم و کمونيسم ، 
. برانداختن طبقات و تمام نھادھای طبقاتی است
دولت، اما ارگان ستم و سرکوب جامعه طبقاتی 
. است، بنابراين دولت نيز بايد محو و نابود شود

افتند، نه مبارزه  لحظه برمی اما نه طبقات در يک
تحت چنين .  طبقاتی و استقرار سوسياليسم 

لحظه نابود  تواند در يک شرايطی دولت ھم نمی
تواند شکلی به خود بگيرد که تدريجاً  اما می.  شود

خصائل سياسی خود را از دست بدھد و تدريجاً 
که چنين شود، ديگر  اما برای اين.  محو شود

ای جدا  تواند يک نيروی نظامی دائمی، حرفه نمی
از مردم در شکل ارتش، پليس و غيره وجود 

جای آن را تسليح عمومی خواھد .  داشته باشد
گرفت و زنان و مردان کارگر و زحمتکش تحت 

آنچه که در يک .  شوند اتوريته شوراھا، مسلح می
گيرد، نوعی ميليشيای  چنين نظمی شکل می

در اينجا ديگر نيازی به .  ای است کارگری و توده
که جوانان دو سال به سربازخانه بروند و دو  اين

ھا بر باد رود  سال از بھترين ايام زندگی آن
ای  چون اساساً بساط ارتش دائمی حرفه.  نيست

ھای مردم آگاھانه و  توده.  برچيده شده است
شوند تا از موجوديت نظمی  داوطلبانه مسلح می

ھيچ .  ھاست حفاظت کنند که پاسدار منافع آن
اما .  اجباری برای مسلح شدن نيز وجود ندارد
تواند  آموزش نظامی از سن معينی که فرضاً می

از اواخر دوره متوسطه باشد به جزئی از دروس 
در اينجا ھيچ جدايی .  گردد تحصيلی تبديل می

. ميان توليد و امر نظامی نيز وجود نخواھد داشت
نيروی مسلح در شکل ميليشيا، گارد سرخ يا ھر 
شکل ديگری که به خود گرفته باشد، در ھمان 
حال، نيروی کار و توليد نيز ھست، لذا کارگران 

کنند، يا  و زحمتکشانی که در کارخانه توليد می
در مؤسسات ديگر مشغول به کارند، در ھمان 

ھای نظامی را در سطوح مختلف  حال دوره
که در حکومت شورايی و نظم  بينند، ازآنجايی می

سوسياليستی، ديگر جدايی آموزش نظری و 
ھای  ھا نيز رشته عملی وجود ندارد، در دانشگاه
ترين وسايل نظامی  مھندسی، در ساخت پيشرفته

بر ھمين .  دفاعی مشارکت فعال خواھند داشت
منوال کارگران سطوح مختلف توليد تسليحات، 

در .  ھا را خواھند آموخت کار با ھمان سbح
واحدھای مسلحی که بر مبنای تسليح عمومی 

گيرند، ديگر نظم و ديسيپلين  شکل می
بوروکراتيک، آمرانه و از باX وجود نخواھد 

نظم و انضباط آگاھانه، داوطلبانه و .  داشت
فرماندھان واحدھا .  گردد دمکراتيک حاکم می

توسطااعضای خودواحدھای مسلح انتخاب و ھر 
القاب، .  دھند ھا را تغيير می زمان که Xزم بود، آن

عناوين و امتيازات مرسوم در ارتش  نيز ملغی 
. اند طور مساوی شھروند مسلح ھمه به.  گردد می

طلب،  که دولت کارگری، جنگ ازآنجايی
طلب و تجاوزگر نيست، واحدھای مسلح  توسعه
ھای  ھا و تکنيک ترين تاکتيک توانند از پيشرفته می

ھای تدافعی برخوردار باشند و ھر تجاوزی  جنگ
با برافتادن ارتش دائمی و .  را درھم شکنند

تنھا مردم، مانع از  برقراری  تسليح عمومی ، نه

ھايی که سال گذشته در نشريات  طبق گزارش
ميليون سرباز  رژيم انتشار يافت متجاوز از يک

در نيروھای مسلح رژيم، ارتش، سپاه پاسداران، 
پليس و برخی مؤسسات غيرنظامی وجود دارد و 

 ھزار نفر به خدمت ۵٠٠ تا ٣٠٠ساله بين  ھمه
با اين اوصاف .  شوند اجباری فراخوانده می

تواند  روشن است که چرا جمھوری اسbمی نمی
سربازگيری اجباری را ھمانند بسياری از 
. کشورھای ديگر، Xاقل به حالت تعليق درآورد
به نکته ديگری ھم بايد اشاره کرد و آن تأمين 

ھای جايگزينی سربازان وظيفه با سربازان  ھزينه
رژيم ديکتاتوری حاکم بر ايران .  ای است حرفه
ميليون سرباز  تواند ھزينه کbن يک سادگی نمی به

که سربازگيری  درحالی.  ای  را تأمين کند حرفه
فقط  ھزينه ھنگفتی برای رژيم ندارد،  اجباری نه

بلکه سوای استفاده نظامی و نيز استفاده از کار 
ھا، منبع درآمدی ھم از طريق  مفت و مجانی آن

 . فروش سربازی ھست
ھای کارگر و  اما آنچه متضمن منافع توده

ھاست ، نه  زحمتکش ايران و فرزندان آن
سربازگيری اجباری وظيفه است و نه سربازان 

. ای مزدور و آدمکش اصطbح داوطلبانه حرفه به
سربازگيری به ھر شکل آن، که جزئی از ارتش 

ای جدا از مردم و عليه مردم است، بايد  حرفه
اما چگونه و چه چيزی .  ملغی شود و برافتد

 تواند جای آن را بگيرد؟ می
در اين مورد ھم مثل ھر مطالبه ديگر مردم، 

آوری به انقbب و  تحقق آن مقدم بر ھر چيز روی
تجربه .  سرنگونی رژيم جمھوری اسbمی است

 سال از استقرار جمھوری اسbمی ٤٠نزديک به 
يک از مطالبات جدی  نشان داده است که ھيچ

مردم ايران باوجود جمھوری اسbمی امکان 
اما تجربه اين را ھم نشان داده است .  تحقق ندارد

که سرنگونی يک رژيم به تنھائی برای تحقق 
رژيم سلطنتی شاه .  مطالبات مردم کافی نيست

سرنگون شد، اما رژيمی بدتر از رژيم شاه جای 
مھم اين است که در جريان انقbب .  آن را گرفت

و سرنگونی رژيم حاکم، قدرت سياسی در دست 
گيرد و چه دولتی جايگزين  کدام طبقه قرارمی

در ايران، شرط پيروزی .  دولت کنونی خواھد شد
ھر انقbب، کسب قدرت سياسی توسط طبقه 

دقيقاً با .  کارگر و استقرار دولت شورايی است 
وظيفه اجباری  استقرار چنين دولتی است که  نظام

طور موقت، بلکه واقعاً   نه در حرف و نه به
 . برای ھميشه ملغی خواھد شد

ھم در اين است که دولت شورايی  علت  آن
تواند پديد آيد و استقرار يابد که تمام  ھنگامی می

دستگاه دولت بورژوائی که اساس و بنيان آن 
ای دائمی جدا از مردم و  نيروھای مسلح حرفه

بوروکراسی مافوق مردم است، درھم کوبيده شود 
و برافتد و دولتی سازمان يابد که بر ابتکار عملی 

ای شورايی  ھای توده ای از پائين و تشکل توده
 .مبتنی است

دولت شورايی که يک دولت کارگری است، 
ھای گذشته در طول  تواند ھمچون تمام دولت نمی

تاريخ جوامع طبقاتی باشد که مدام خود را با تکيه 
ای  ھرچه بيشتر بر نيروھای مسلح دائمی و حرفه

شوند و قاطعانه  بازگشت نظم ستمگرانه پيشين می
از نظم انسانی جديد، نظم سوسياليستی پاسداری 

بر سbح، از طريق شوراھا به  کنند و با تکيه می
پردازند و شرايط را  اعمال حاکميت مستقيم می

کنند، بلکه از  برای محو تدريجی دولت فراھم می
ھای بسيار کbن دستگاه دولتی  شر ھزينه

بورژوازی که بخش اعظم آن به نيروھای نظامی 
. يابند يابد، نجات می و سرکوب اختصاص می

ھا ميليارد دXر صرف  که ھرسال ده جای اين به
ھای اين دستگاه سرکوبگر، انگل و  ھزينه

ضدمردمی گردد، اين مبالغ ھنگفت در خدمت 
رفاه عمومی مردم، آموزش، بھداشت، ورزش و 

 .امکانات تفريحی قرار خواھد گرفت
که سوسياليسم و کمونيسم  در مقياس  ھنگامی

جھانی پيروز شود، ديگر حتی به ميليشيا نيز 
نيازی نخواھد بود، خلع سbح جھانی رخ خواھد 

 . داد
برای برقراری نظمی که در آن نيروھای مسلح 

ای جدا از مردم برافتد، نظم نوينی مبتنی بر  حرفه
تسليح عمومی و ميليشيايی استقرار يابد و به 

وظيفه اجباری نيز پايان داده شود، جوانان  نظام
ھا بايد مبارزه خود را  کشور، سربازان در پادگان

عليه رژيم حاکم تشديد کنند و به مبارزه طبقه 
ھای زحمتکش برای سرنگونی  کارگر و توده

جمھوری اسbمی و استقرار يک حکومت 
 .شورايی بپيوندند

کسی که خواھان برافتادن ھميشگی سربازگيری 
وظيفه اجباری و ھرگونه  اجباری، برافتادن نظام

نيروی مسلح سرکوبگرجدا از مردم و عليه مردم 
است، بايد خواھان برافتادن دولت بورژوايی و 

 .استقرار دولتی شورايی باشد
که مدافع استقرار يک )  اقليت(سازمان فدائيان 

دولت شورايی و حکومت شورايی در ايران 
ھای  است، از خواست جوانان کشور و خانواده

وظيفه  ھا برای برچيدن قطعی بساط نظام آن
 .کند اجباری دفاع می
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١٢از صفحه   

ی سياسی عراق بعد از شکست داعش در موصل  صحنه
 ٢٠١٨تا انتخابات آوريل 

١٠در صفحه   

سقوط موصل به دست داعش تشکيل شد، در 
 با رای پارلمان عراق که اکثريت ٢٠١۶نوامبر 

باشد به يک  ھای شيعه می آن در دست گروه
ارگان نظامی رسمی در کنار ارتش اين کشور 

از آن زمان تاکنون و به رغم اين که . تبديل گرديد
ی نيروھا برای رھاسازی شھرھای  به ظاھر ھمه

تحت تصرف داعش در کنار يکديگر قرار گرفته 
بودند، بارھا شاھد درگيری بين شبه نظاميان حشد 

ھای ُکرد در مناطق تحت  الشعبی با پيشمرگه
اختbف دولت عراق و حکومت خودمختار 

ست که رفراندوم  کردستان عراق بوديم و طبيعی
استقbل کردستان عراق در مناطق مورد اختbف 

ھا دامن  تواند به اين درگيری بويژه کرکوک می
 .تر سازد بزند و فضای سياسی عراق را بحرانی

 سپتامبر برابر ٢۵رفراندوم کردستان عراق در 
ست که به نظر در   مھرماه يکی از اتفاقاتی۵با 
ی سياسی  ھای آينده تاثيرات زيادی بر صحنه ماه

جدا از مخالفت .  کشور عراق خواھد گذاشت
ھای ترکيه و  ی عراق، دولت ھای شيعه گروه

ايران از مخالفان جدی آن ھستند و دولت ايران 
از ھيچ گونه تbشی برای جلوگيری از برگزاری 

دولت اسرائيل اما از .  رفراندوم دريغ نخواھد کرد
موافقان برگزاری رفراندوم در کردستان عراق 
است که روابط بسيار خوبی نيز با اقليم کردستان 

 .  عراق دارد
يکی ديگر از معضbت کشور "  حشد الشعبی"

ھای شبه نظامی افراطی شيعه  گروه.  عراق است
مذھب که دست باX را در حشد الشعبی دارند، با 
ی  توجه به سياست دولت ايران و اھرم پيشبرنده

اين سياست در عراق يعنی سپاه قدس، تbش 
دارند تا موقعيت خود را به عنوان يک تشکيbت 
نظامی که الگوی خود را از سپاه پاسداران ايران 

ای که نه تنھا مورد  مساله.  گرفته، تثبيت کنند
ھای سنی مذھب و ُکرد است بلکه  مخالفت گروه

ھای قدرتمند شيعه مانند گروه  برخی از گروه
وابسته به مقتدا صدر نيز با آن به شدت مخالف 

 .ھستند
مقتدا صدر پس از بازگشت از عربستان در جمع 
ھواداران خود در بغداد خواستار برچيده شدن و 

سbح حشد الشعبی شد و از ايران خواست تا  خلع
سخنانی .  از مداخله در امور عراق دست بکشد

که واکنش سخنگوی وزارت خارجه ايران را نيز 
قاسمی سخنگوی وزارت خارجه .  دربرداشت

سخنان منسوب به مقتدا صدر را نبايد جدی "گفت 
 ".گرفت

تثبيت حشد الشعبی از اين جھت بسيار مھم است 
که به عنوان يک گروه نظامی رسمی و موازی با 

ھای  تواند به موقعيت برتر اين گروه ارتش، می
شيعه مذھب در فضای سياسی عراق بيانجامد و 
نفوذ دولت ايران را در دولت عراق تداوم بخشد 

ھای ديگر  کدام از دولت ست که ھيچ و اين چيزی
از ترکيه و عربستان و قطر گرفته تا آمريکا 

 .خواھان آن نيستند
برای ھمين است که انتخابات آينده عراق که 

ھشت ماه ديگر برگزار خواھد شد، اھميت زيادی 
تواند به تثبيت  پارلمانی که می.  کند پيدا می

. موقعيت حشد الشعبی و يا انحbل آن رای دھد
ھای  ی بحران انتخاباتی که بر بستر و در نتيجه

جامعه عراق، از ھم اکنون منجر به 
ھای سياسی  ھای جديدی در ميان گروه بندی صف

برای نمونه در حالی که حيدر .  عراق شده است
عبادی و نوری مالکی در انتخابات گذشته ھر دو 

ھر دو عضو (در ائتbف قانون حضور داشتند 
، اکنون صحبت از )حزب الدعوه عراق ھستند

 Xف حيدر عبادی با مقتدا صدر و احتماbائت
ائتbفی که خواستار عدم .  باشد عمار حکيم می

مداخله دولت ايران در امور عراق و برقراری 
روابط متعادل با تمامی کشورھای ھمسايه از 
. جمله عربستان سعودی، ترکيه و ايران است

روزنامه (مصيب نعيمی سردبير روزنامه الوفاق 
عربی زبان وابسته به موسسه مطبوعاتی 

با بيان نقش پر رنگ مقتدا )  روزنامه ايران
صدر، عمار حکيم، نوری مالکی و حيدر عبادی 

ھای سياسی شيعه عراق، از احتمال  در جريان
ائتbف مقتدا صدر و حيدر عبادی به دليل نزديک 

ترين مساله  ھا به عنوان محتمل ھای آن بودن ديدگاه
چنين احتمال ائتbف عمار  وی ھم.  کند ياد می

در واقع .  داند حکيم با دو نفر اخير را نيز زياد می
ی واقعی  نوری مالکی در اين ميان تنھا نماينده

نزديکی مقتدا صدر به .  دولت ايران است
عربستان سعودی و ديدار با وليعھد عربستان در 
جريان سفر به اين کشور، سفرھای متعدد عمار 

چون کويت، مصر،  حکيم به کشورھای عربی ھم
قطر و ديدار با امير مکه و در نھايت جدا شدن 
از مجلس اعbی انقbب اسbمی و ايجاد حزب 

ای، ھمه  رغم مخالفت خامنه به"  حکمت ملی"
بيانگر اين ھستند که ايران بخشی از متحدان 

ی خود در عراق را از دست داده است،  شيعه
توانند شرايط را در عراق  متحدان سابقی که می

 .به ضرر دولت ايران تغيير دھند
ی اين تحوXت، واقعيت مھم کشور  اما جدا از ھمه

گرايی در  عراق اين است که تا زمانی که فرقه
عراق حاکم است، تا زمانی که عراق محلی برای 

ای  ھای خارجی و منطقه رقابت و دخالت قدرت
ور  چنان در بحران غوطه باقی بماند، عراق ھم

تواند در مقاطعی  اين بحران می.  خواھد ماند
افزايش و يا در مقاطعی کاھش يابد اما ھر قدر 
که اين بحران تداوم يافته و از عمر آن بگذرد، 

تر  تر و عميق انشقاق در جامعه عراق عميق
 .خواھد شد

اگر داعش به پايان کار خود در عراق برسد، ھر 
ھای  لحظه اين امکان وجود دارد که داعش

طور که داعش خود از  ديگری پيدا شوند، ھمان
در اين جا آن .  بيرون آمد"  القاعده عراق"دل 

پارامتر مھمی را که نبايد در تحوXت آينده عراق 
فراموش کرد، نارضايتی عميق مردم عراق، 
بويژه کارگران، زحمتکشان و جوانان عراقی 

بحران عراق که به ميزان زيادی در .  است
گيرد، در  گرايی ريشه می ی کنونی از فرقه لحظه

کنار رشد فساد، ناامنی، کشتار، فقر و بيکاری 
ھای عراق  موجب نارضايتی عميق در ميان توده

ھای اخير مقتدا صدر تbش  در سال.  شده است
برداری از اين نارضايتی کرده  زيادی برای بھره

ھا از سياستمداراِن بر  نارضايتی توده.  است
تواند خود به يک عامل مھم در  قدرت می

عراق که به سادگی صورت گرفت، خود معلول 
ی عراق پس از سرنگونی  بحرانی بود که جامعه
گرايی افراطی  گيری فرقه صدام حسين و با شکل

ھای شبه  به آن دچار شد که احزاب و گروه
بروز .  ی آن بودند نظامی مسلح پيشبرنده

گرايی افراطی در عراق، جدا از تاثيرات  فرقه
فروپاشی ساختار سياسی گذشته، متاثر از رشد 

گرايی مذھبی در  گرايی افراطی و فرقه اسbم
 .خاورميانه بود

گرای منطقه در  ھای فرقه رقابت و دخالت دولت
ھای  عراق، در کنار عbيق و منافع دولت

ويژه امپرياليسم آمريکا، عراق را  امپرياليست به
زده، ويران و به يکی از مناطق  به کشوری جنگ

 .رشد داعش تبديل نمود
گرايی  وزيری مالکی اوج رشد فرقه دوران نخست

ھای  در عراق و به موازات آن رشد گروه
افراطی و از جمله داعش بود که در نھايت به 

وزيری حيدر  وزيری مالکی و نخست پايان نخست
ھای مالکی که بيش  سياست.  عبادی منجر گرديد

وزيران شيعه عراق به عاملی در  از ديگر نخست
دست دولت ايران تبديل شده بود، منجر به 
افزايش نارضايتی در ميان جريانات سنی مذھب 

گرايی افراطی  ھمين فرقه.  و ُکرد عراق گرديد
مالکی و رشد نارضايتی در جامعه عراق بود که 
به سقوط آسان شھر موصل و فروپاشيدن چھار 
لشکر ارتش عراق منجر گرديد و به رغم 

به رھبری نوری مالکی "  ائتbف قانون"پيروزی 
 کرسی از ٩٢ و کسب ٢٠١۴در انتخابات آوريل 

 کرسی پارلمان عراق، نوری مالکی ٣٢٨
 .وزيری را حفظ کند نتوانست کرسی نخست

دو ماه پس از سقوط موصل، حيدرعبادی در 
ظاھر با ھدف بيرون راندن داعش و يکپارچه 

اما به دليل .  کردن مجدد عراق بر سر کار آمد
ھای شبه نظامی شيعه  نفوذ دولت ايران بر جريان

ی جنگ با داعش منجر به  که در نھايت به بھانه
گيری حشد الشعبی به عنوان بازوی نظامی  شکل
ھای شيعه و تقويت موقعيت نيروی قدس  گروه

ی سياسی عراق شد، عمb به  سپاه در صحنه
در ھمين دوره و در .  نتايج ملموسی منجر نگرديد

شھرھايی که از دست داعش خارج شدند، شاھد 
نظامی شيعه  ھای شبه ی گروه گيری وحشيانه انتقام

از ساکنان سنی مذھب شھر بوديم که منجر به 
المللی  ھای بين اعتراض شديد برخی از سازمان

ھای شبه  در مورد نقض حقوق بشر توسط گروه
در فلوجه صدھا جوان سنی پس .  نظامی شيعه شد

از رانده شدن داعش از اين شھر ناپديد شده و 
جمعی  ھای دسته خبرھايی از شکنجه و اعدام

البته به دليل انعکاس .  جوانان سنی منتشر گرديد
اين جنايات در جامعه عراق و نارضايتی شديد 

المللی، در جريان  مردم عراق و اعتراضات بين
سقوط موصل از اين دست جنايات تا حدی زيادی 

 .نسبت به فلوجه کاسته شد
 گروه شبه ۴٠حشد الشعبی که از تلفيق حدود 
 و پس از ٢٠١۴نظامی عمدتا شيعه در سال 
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٩از صفحه    
 ٤٦اجتماعی با ايلنا انجام داد، ذکر کرد که 

درصد از زندانيان آزاد شده به زندان باز می 
. به اين تعداد نيز ھمواره افزوده می شود.  گردند

دو ٥٧در حالی که جمعيت کشور به نسبت سال
. برابر شده، تعدادزندانيان ده برابر گرديده است
البته بايد درنظر داشت که در جمھوری اسbمی 

اما با .  تر شده است دامنه ی تعريف جرم وسيع
اين وجود، افزايش سرسام آور جنايت و گسترش 

 که بازتوليد خشونت ساختاری  خشونت در جامعه
در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سياسی است، 

بيکاری، فقر، نداشتن چشم .  واقعيتی آشکاراست
اندازی برای آينده، مشکbت عديده ی معيشتی، 
تحقير و توھين به افراد جامعه، عدم امنيت و نبود 

ھای فردی، اجتماعی و سياسی، اکثريت  آزادی
. جامعه راتحت فشارھای گوناگون قرار داده است
متأسفانه در شرايط خفقان و ديکتاتوری که 

ھاراه حلی برای حل معضbت شخصی و  انسان
اجتماعی خود نمی يابند، به خرافات پناه می 

دست به سرقت و .  آورند، به اعتياد روی می کنند
اخbقی، فساد و  زنند و جامعه به بی آدمکشی می

حتی مجازات حبس در .  خشونت کشيده می شود
تواند  زندان ھای مخوف جمھوری نيز نمی

 و  بسياری که اين مجازات را پشت سر گذاشته
آزاد شده اند را، از بيراھه باز دارد و به زندان 

دليل اين امر برای کسی که  .باز می گردند
. بخواھد بفھمد، به سادگی قابل توضيح است
افرادی که سابقه ی زندان دارند، پس از آزادی، 
خود را در شرايط اجتماعی سابق شان باز می 
يابند که اکنون به دليل سابقه دار بودن و تمام 
فشارھای روانی و اقتصادی که مازاد بر شرايط 
قبل شده اند، راه حلی برای گريز از اين 

ھا ی قبلی و چه بسا  وضعيت، نمی بينند و به اقدام
ھا حاصل حکومت فاسد و  اين.  بدتردست می زنند

به غايت خشن جمھوری اسbمی است که دزدھا 
. و قاچاقچيان اصلی منصب دارانش ھستند

ای که رژيمی بر آن حاکم است  وضعيت جامعه
جمعی  که وزير دادگستری اش به قتل عام دسته

 ميکند، بھتر از اين »افتخار«زندانيان سياسی 
  .تواند باشد نمی

اماضرورت طرح اين Xيحه چه بود؟واقعيت اين 
است که رژيم جمھوری اسbمی در عرصه ھای 
مختلف با بحرانی روزافزون مواجه می باشد، که 
يکی از اين بحران ھادر عرصه ی اجتماعی و 

که وضعيت ٩٣در سال.  مساله ی زندان است
بحرانی زندان ھا برای اولين بار به شکل وسيع 

ھا مطرح شد، به گزارش  در رسانه
ھزار زندانی وجود داشت که چندين ٦٠٠مشرق،

. برابر گنجايش استاندارد زندان ھای کشور بود
از اين زمان، رژيم تbش می کند تا تعداد 

واقع بار مالی صدھاھزار زندانی  زندانيان و در
در مصاحبه ی اخير رئيس .  در کشور کاھش يابد

سازمان زندان ھا ذکر شد که دردو سال گذشته 
بودجه ی عمرانی سازمان زندانھا صفر بوده 

 ھزار نفربا پرداخت ١١۴ ،٩۵در سال.  است
. ھزار نفر عفو شدند٤٠حدود .وثيقه آزاد شده اند

در طرح تخفيف مجازات اعدام، مجازات نقدی 
ميليارد لایر در نظر گرفته شده ١٠يک ميليارد تا

گزارشھای متعددی از درون زندان ھا .  است
حاکی از اجبار زندانيان برای پرداخت 

در .  واقع نبايدبپردازند ھايی است که در ھزينه
سياست "  کمک ھای مردمی"عين حال تشويق 

نقل از حسن نوروزی، آمار رسمی قاچاق مواد 
تن و در ۵٠٠نزديک به ٩١مخدر در سال

اين رقم به ٩٤ تن بود و در سال۵۵۵، ٩٣سال
  .تن رسيده است٦١٨

حکم اعدام، حکمی مقدس در نظام مذھبی و 
ديکتاتوری جمھوری اسbمی است که ھرگز 
ازاين نظام حذف نخواھد شد و از آغاز حاکميت 

از .  اين رژيم، با سرشت آن عجين بوده است
ھمان ابتدا،اين تنھا زندانيان سياسی و مخالفان 

دامنه .  نظام نبودند، که دسته دسته اعدام می شدند
ھا  قساوت و جنايات اين رژيم ارتجاعی تاکنون ده

ھزار انسان را به بھانه ی اعتياد، روابط جنسی و 
جرائم جنايی تحت عنوان قصاص به کام مرگ 

اين وضعيت که در آمارھای .  فرستاده است
جھانی انعکاس پيدا می کند، حاکی از اين است 
که ايران در مقايسه با ديگر کشورھا، با احتساب 
جمعيت، بيشترين اعدام ھا را در سطح جھان 

اين امر شامل اعدام جوانانی نيز می شود، .  دارد
که درسنين کودکی يا نوجوانی متھم به ارتکاب 

عليرضا تاجيکی، نوجوانی بود که .اند جرم شده
تنھا مدرکی که عليه وی .  چندی پيش اعدام شد

وجود داشت اعترافات خودش بود که در 
ھای اول دستگيری اش در سلول انفرادی و  ھفته

او در اين مدت نه وکيلی .  تحت شکنجه انجام شد
در  .داشت و نه خانواده اش از او خبر داشتند

 ۵حال حاضر به گفته ی مسئوXن رژيم حدود
ھزار و سيصد نفر باحکم اعدام در زندان ھا به 

 .برند سر می
تنھا در سال گذشته به گزارش روابط عمومی 

ھای تامينی و امنيتی  سازمان زندان ھا و اقدام
نفردر زندان ھا به سر می ٤٣ھزار و٢١٧کشور،
در ھمين گزارش آمده است، در آبان ماه .  بردند
زندانی مالی در زندان ھا ٦٥٧٩تعداد١٣٩٥سال

درصد از احکام مالی شامل ٩٥بردند که به سرمی
ھا زنانی ھستند که  غالب اين.  زنان می شود

به نقل از .  ھا شده اند ضامن اعتبارات يا چک
مرداد، در ١٨رئيس سازمان زندان ھا درتاريخ

ھا از مردھاپيشی  رابطه با مواد مخدر تعداد زن
 درصد زندانيانی که ۵٢، ٩۵در سال.  گرفته است

. درصد مرد بودند٤٢به زندان وارد شدند، زن و
درصد ٦البته در اين ميان معلوم نيست که تکليف

به گزارش ايسکانيوز،در حال (!).  بقيه چيست 
کودک به ھمراه مادران خود در ٢٣٠٠حاضر

اين آمار در سال .  زندان به سر ميبرند
عbوه بر .  نفراعbم شده بود٤٣٠تا٤٠٠گذشته
ھا به گزارش جمعی از سازمان ھای حقوق  اين

، در ايران ٩٥بشری در ماه اوت سال
نفر زندانی سياسی و عقيدتی در ٩١٥تعداد

نفر از ٣٩٠بردند که بازداشت به سر می
 بودند که »محاربه«ھازندانيان ُکرد و متھم به  آن

مسلماً در زندان ھا و بازداشتگاه ھای جمھوری 
اسbمی تحت شکنجه ی شديد قرار داشته و غالب 

    .آنان اعدام می شوند
اينکه چرا برخی از سرکردگان رژيم، اکنون به 
فکر تخفيف حکماعدام افتاده اند، دXيل مختلفی 

شود اين است  مھمترين دليلی که عنوان می.  دارد
گونه، جرائم مواد مخدر، مانند  که بااحکام اين

ديگر جرائم اجتماعی نه تنھا کاھش نيافته، بلکه 
اين واقعيتی است که حتی .  افزايش يافته اند

کارگزاران جمھوری اسbمی نيز قادر به انکارآن 
ای که اخيراًمديرکل دفتر  در مصاحبه.  نيستند

ھای اجتماعی وزارت کار و رفاه  امور آسيب

در اين .  تغييرات آينده کشور عراق تبديل شود
فضا رفراندوم استقbل کردستان عراق و 

 به ٢٠١٨انتخابات پارلمانی عراق در آوريل 
عنوان دو رويداد مھم و تاثيرگذار در روند 

 .ھای آينده خواھند بود سياسی در ماه
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در حالی که به گزارش خبرگزاری ھرانا، در 

نفر به اتھام جرائم موادمخدر ٦٠تيرماه امسال
اعدام شدند، مجلس شورای اسbمی سرانجام پس 
از دو سال کشمکش و رفت و برگشت طرح 
تخفيف حکم اعدام جرائم مواد مخدر، اين طرح 

بر طبق اين .   مرداد به تصويب رساند٢٢را در 
مصوبه مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر 

 . شود محدود می
به مجلس ٩٣اين طرح که Xيحه ی آن از سال

ارائه گرديده، ھفته ی گذشته برای چندمين بار به 
کميسيون قضايی و حقوقی مجلس جھت 

آنچه در .  اصbحات، مجدداً ارجاع داده شد
ھا در مورد علت به تأخير افتادن اين طرح  رسانه

ذکر شده، به غير از مخالفت ھای علنی برخی 
نمايندگان يا مسئولين، مخالفت برخی ازعناصر و 
اُرگان ھای پليسی، امنيتی بود، که البته نام شان 

اين مصوبه ھنوز بايد به .  ھرگز فاش نشده است
 .تاييد شورای نگھبان برسد

البته اين طرح به ھيچوجه شامل تمام احکام اعدام 
و يا حتی تمام احکام اعدام مربوط جرائم مواد 

شود و تنھا تحت شرايط خاصی، از  مخدر نمی
جمله، نداشتن اسلحه گرم، عدم استفاده از کودکان 
و نوجوانان در امر قاچاق و عدم سوءپيشينه 

با توجه به اينکه .  سال، مصداق می يابد١٥ی
حسن نوروزی، سخنگوی کميسيون قضايی و 

ھای خود  حقوقی مجلس، در يکی از مصاحبه
درصد ٨٠عنوان کرد، با تصويب اين طرح حدود

از احکام صادره ی اعدام لغو می شود، اين نتيجه 
درصد اعدامی ٨٠شود که تاکنون نيز گرفته می

واقع بر  در .ھا، ھيچيک از اين شرايط را نداشتند
کسی پوشيده نيست که اکثريت بزرگ افرادی که 
اعدام می شوند، قاچاقچی ھا وواسطه ھای خرده 
پاو چه بسا معتادانی بودندکه برای تھيه ی مواد 

با توجه به حجم .  خود دست به اين کار می زدند
توزيع مواد مخدر درايران، روشن است که دست 
ارگان ھای امنيتی و افراد بانفوذ و وابسته به 

اما نام ھيچيک از اين .  حکومت در کاراست
 ھرگز فاش نشده است، چه »برادران قاچاقچی«

تعجبی ندارد که با .  برسد به مجازات و اعدام
ھای گذشته، به  وجود اعدام ھزاران نفر در سال

ی سياسی عراق بعد از  صحنه
شکست داعش در موصل تا 

 ٢٠١٨انتخابات آوريل 



 ١١ ٧۴٧ شماره  ٩۶نيمه دوم مرداد     ١١

١٠از صفحه   
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ھای متمادی در باXترين پست ھای امنيتی 
شيادی که در حرف و .  خدمتگزار نظام بوده است

 سال  زندان و ٣٨تبليغات انتخاتی، با طرح شعار 
اعدام به جنگ تبليغاتی ابراھيم رئيسی رفت و 
اينک در مقام عمل، جنايت کاری ديگر با ھمان 

 . پيشينه رئيسی را در کابينه خود گماشته است
در چنين وضعيتی که حسن روحانی با وقاحت 

ريشه کن کردن کامل فقر مطلق در "تمام وعده 
را به مردم می دھد و به طريق اولی از "   جامعه

Xف "  رودس"پريدن ھای شگفت انگيز خود در 
می زند، اما در ھمان حال، از عمل به کمترين 
مطالبات رای دھندگان متوھم اش امتناع ورزيده 

شياد نھيب "  گاوگند چاله دھان"است، بايد به اين 
 ".گل ھمين جاست، ھمين جا به رقص: "زد
 
پوشيده نيست در نظام بغايت ارتجاعی و   –)  ١(

ضد دمکراتيک جمھوری اسbمی که تمام بنيان 
ھای ساختار حکومتی اش، بر سرکوب، 
نابرابری، بی عدالتی و استثمار شديد کارگران و 
توده ھای محروم جامعه پايه ريزی شده است، 
انتخاب يک يا چند وزير زن و يا تعدادی وزير 
سنی مذھب، ھيج تاثير ملموسی بر سرنوشت 
. فbکت بار توده ھای مردم ايران  نخواھد داشت
چرا که در چنين سيستمی ھمه وزرا و نمايندگان، 
مستثنا از اينکه مرد يا زن باشند، جملگی جھت 
اجرای اھداف سرکوبگرانه طبقه حاکم به خدمت 

نمونه روشن آن، ھمين .  گرفته می شوند
نمايندگانی که .  نمايندگان مناطق اھل تسنن ھستند

 سال گذشته ھمواره در رکاب ھيئت ٣٩طی 
يا .  حاکمه ايران به پادويی مشغول بوده اند

نمايندگان زن در مجلس شورای اسbمی که در 
تدوين و تصويب قوانينی بر ضد زنان کشور و 
نيز عليه کودکان دختر ھمواره از نمايندگان مرد، 

 .پيشتازتر بوده اند

تمام ارکان اش ريشه دوانده است، ديگر يک 
ادعای توخالی نيست، بلکه يک شيادی تام و تمام 

در شرايطی که رکود اقتصادی گلوی نظام .  است
را گرفته است، در وضعيتی که بانک ھا و ديگر 
موسسات مالی جمھوری اسbمی با سيلی 
صورت خود را سرخ نگه داشته اند تا 
ورشکستگی شان در نزد توده ھاعيان نشود، در 
وضعيتی که نيمی از مراکز توليدی کشور از کار 

 درصدی به کار خود ادامه ٣٠افتاده و يا با توليد 
ريشه کن کردن کامل فقر "می دھند، ادعای 
فرصت ھای پيشرفت "و ايجاد "  مطلق در جامعه

فقط يک "  به صورت عادXنه در مناطق کشور
يک ادعای توخالی که  .  وراجی محض است

شيادی ھمچون حسن روحانی قدرت بيان آن را 
 .دارد

اين وعده ھای کذايی و Xف زنی ھای دروغين 
البته، توسط  کسی بيان شده است که ھمزمان 

را در "  صدای مردم"ادعا کرده است که 
روحانی در شرايطی از .  انتخابات شنيده است

سخن می گويد و وعده "  صدای مردم"شنيدن 
را می "  به اميد و اعتماد آنان با ھمه وجود"عمل 

دھد، که از ھمان مطالبات حداقلی و قابل دسترس 
بی "  امامزاده"بودن توده ھای متوھمی که بر اين 

خاصيت دخيل بسته بودند نيز، بی توجه مانده و 
با چينش کابينه جديدش عمb به صورت رای 

وقتی او حتا .  دھندگان متوھم خود تف کرده است
از انتخاب يک وزير زن و يا يک وزير سنی 

، وقتی )١(مذھب در کابينه اش ناتوان بوده است 
او بجای مصطفی پور محمدی، قاتل زندانيان 

، جbد و آدمکش ديگری ۶٧سياسی در تابستان 
به نام علی رضا آوايی را در وزارت دادگستری 
می گمارد، اين بدان معنا است که خود روحانی 
. نيز از قماش مجموعه ھمان جنايتکاران است
کسی که به عنوان فرد مورد وثوق نظام، سال 

ھای اخيررژيم  ديگری است که به ويژه در سال
تبليغ وسيعی بر سرآن به راه انداخته و به اين 

کند تا از زير بار مسئوليت شانه  ترتيب تbش می
ھای خود را کمتر کند و  خالی کرده و ھزينه

. ھای مفت خوران خود را پُر تر کند واقع جيب در
حساب شخصی صادق ٦٣ماجرای افشای

ميليارد X٢٥٠ريجانی و واريز غيرقانونی ساXنه
ھا، موضوعی است که از  تومان به اين حساب
ھا به طور وسيعی منتشر  سال گذشته در رسانه

ھمچنين حقوق و پاداش مازاد بر مصوبه .  شد
قانونی به کارکنان قوه ی قضائيه بر اساس 

ميليارد تومان می ٢٨٥گزارش ديوان محاسبات به
در کنار اين درآمدھای نجومی، ايران ھر .  رسد

ھا دXر کمک مالی از سازمان ملل و  ساله ميليون
المللی تحت عنوان مبارزه با  ديگر ارگان ھای بين

   .کند مواد مخدر دريافت می
بنابراين،عوامل رژيم جمھوری اسbمی که تbش 
می کنند، طرح تخفيف مجازات اعدام را به 
عنوان اقدامی انسان دوستانه و کاھش آمار 
زندانيان و تعداد اعدامی ھا را به عنوان موفقيت 
و فايق آمدن بر جرم، جنايت و فساد جلوه دھند، 
ھدفی جز استفاده ی تبليغاتی در داخل و به ويژه 

ھا و  درخارج از کشور و ھمزمان، کاھش ھزينه
اما ھيچکدام از .  افزايش درآمدھای خود، ندارند

ھا، پاسخی برای بحران فزاينده ی  اين
ھای اجتماعی در تمام عرصه ھا، از  ناھنجاری

ھمانطور که   .جمله پر شدن زندان ھا نمی باشد
اين رژيم در عرصه ھای ديگر اجتماعی و 
اقتصادی نيز قادر به پاسخ دادن به بحران ھای 

چرا که پاسخ اصلی در تغيير   .موجودنيست
بنيادی مناسبات اقتصادی و روبنای جامعه نھفته 
است و در عمل، اولين گام در اين مسير، نفی و 

دستگاه پليسی و .  سرنگونی رژيم می باشد
قضايی و زندان در کنار ارگان ھای ديگر دولت، 

به .  ابزار سرکوب طبقه ی زحمتکش می باشند
اين مساله ی مھم و اصلی، ويژگی مذھبی و 

اما دور   .شود ايدئولوژيک نظام نيز افزوده می
ھا را  نيست روزی که اين جانيانی که جان انسان

ھا  به راحتی می گيرند، مال و حاصل رنج ميليون
برند، حقوق  کارگر و زحمتکش را به غارت می

ھا را پايمال کرده و جامعه  انسانی مردم و آزادی
را به ورطه ی رذالت و ذلت سوق می دھند، 
ِکشت خود را از اين ھمه بذر نفرت وخشونت و 

  .مرگ ، درو کنند
 

 
 

٢از صفحه   

 گل ھمين جاست، ھمين جا برقص



 ٧۴٧ شماره  ٩۶نيمه دوم مرداد     ١٢

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٢ 

٩درصفحه   

ی سياسی عراق بعد از شکست داعش در موصل  صحنه
 ٢٠١٨تا انتخابات آوريل 

رغم شکست داعش در موصل و در حالی که  به
تنھا ھشت ماه به انتخابات پارلمانی عراق باقی 

ھای  چنان با بحران مانده، کشور عراق ھم
ھايی که ھنوز  بحران.  ای روبروست عديده
رغم  ھا وجود ندارد و به اندازی برای حل آن چشم

تواند در اشکال ديگری حتا  تضعيف داعش، می
به تشديد بحران و تنش در عراق کنونی منجر 

 .گردد
ويژه پس از بيرون  به  –سال اخير  داعش در يک

 -رانده شدن از فلوجه در تابستان سال گذشته 
بسياری از مناطق تحت کنترل خود را در عراق 

نشين  ھم اکنون شھر عمدتا ترکمن.  از دست داد
در استان نينوای عراق بزرگترين شھر "  تلعفر"

تحت کنترل داعش است و اگر اتفاق خاصی نيفتد 
ھای آينده شاھد بيرون راندن داعش از اين  در ماه

 .شھر نيز خواھيم بود
ھای مھمی از  اما حضور داعش و تصرف بخش

ھای  نام`ه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
 

ھای مالی خود را به شÐمÐاره حسÐاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھÐمÐراه 

ھÐÐای  کÐÐد مÐÐورد نÐÐظÐÐر بÐÐه يÐÐکÐÐی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://74.91.172.21/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 
 
 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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:بدينوسله به اطbع  عbقمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که   
از اول ژوئن " ديدگاه" ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 به جای ماھواره ھات برد مجددا از ماھواره ياه ست پخش می ١٣٩۶ خرداد ١١   برابر با٢٠١٧
.شود  

 
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency 11766  ١١٧۶۶فرکانس  
Polarization Vertical عمودی  

Symbol rate 27500 ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  
FEC 5/6  ۵/ ۶اف ای سی  

  
:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   

ساعت نه ونيم شب بوقت ايرانچھارشنبه ھا    
)ساعت ده صبح بوقت لس انجلس و ھفت عصر بوقت اروپای مرکزی  (   

روز پنجشنبه  نه و نيم صبح بوقت ايران:  بازپخش اين برنامه   
)ده شب پنجشنبه بوقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه بوقت اروپای مرکزی (   
:اينترنت   

 در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماھواره ای ،
 ميتوانيد از طريق اينترنت نيز برنامه ھای تلويزيون

.دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد   
 
"ويز . ال .جی " بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون ديدگاه و شبکه رسانه ای -١  

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

 
:اقليت –به صورت آرشيو ، در سايت  سازمان فداييان  -٢  
 

http://www.fadaian-aghaliyat.org/ 
https://tvshora.com/ 

 
. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اطbع دوستان و آشنايان خود برسانيد  

در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اطbع ؛  سالی دو بار : توجه 
بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –

.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  


