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ایران امروز،
بهاییان در
ِ

آلمان دیروز
یهودیان در
ِ

پتی دبونیتاس

در تاریخ  ۱۱مرداد ،رژیم اسالمی شش خانه
بهاییان را تخریب ،و زمین های متعلق به بهاییان
را در روستای روشنکوه مازندران مصادره کرد.
حکومت همه این کارها را با این توجیه انجام
داد که هیچگاه مجوز ساخت خانه ها صادر
نشده است.
این البته خشت دیگری بر دیوار حمالت و تبلیغات
رژیم علیه بهایی ها است .لیست بلندباالیی از
دستگیری ها ،افتراها ،اتهامات ،اعدام ها ،و سلب

مالکیت علیه بهاییان وجود دارد .رژیم اسالمی
در مقابل “جاسوسان و دشمنان” کامال مستاصل
شده است .انگ زدن به یک اقلیت دینی ،تالش
برای بدنام کردن آنها در پیش مردم و متحد
کردن صفوف خود علیه بهاییان چیز جدیدی
نیست ،اما هنوز هم به اندازه زمانی که نازی
ها یهودیان را آزار می دادند نفرت انگیز و
خطرناک است .این یک توهم است که حکومت
اسالمی میتواند با تشدید حمالت به یک گروه
اقلیت مذهبی در جامعه خود را از غرق شدن
در سونامی ناآرامیهایی که با آن روبرو هست،
نجات دهد.
همانطور که در کالس های درس تاریخ در
مدارس آلمان یاد گرفتم ،چنین رفتارهایی نازی

ها را با وجود ماشین بدنام ترور و دستگاه دقیق
جاسوسی نجات نداد و مطمئن ًا رژیم اسالمی را
هم نجات نخواهد داد .مردم به تبلیغات رژیم
اسالمی باور ندارند و پشت این رژیم ،علیه
“دشمن” جمع نمی شوند.
مردم از مدت ها پیش فهمیده اند که دشمن
واقعی کیست و دارند زیر پرچم دیرینه و مشترک
انسانیت متحد می شوند و فصل جدیدی در
کتاب های تاریخ را می نویسند.
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پایان چرخه خونریزی در ایران

سیامک بهاری

عفو بینالملل :جامعه جهانی برای پایان دادن به
چرخه خونریزی در ایران اقدام کند.
گزارش اخیر سازمان عفو بینالملل ب ه گوشهای
از جنایات سیستماتیک جمهوری اسالمی
اشاره دارد که در فاصله ماههای اردیبهشت
و خرداد سال جاری در اعتراضات گسترده به
گرانی رسمی نان صورت گرفت ،که به شورش
گرسنگان تشبیه شد .حکومت اسالمی نان را
گران و جان را ارزان اعالم کرد و با سبعیت تمام
نیروی سرکوبگر آتش به اختیارش را به جان

مردم انداخت .روزهای متمادی با قطع اینترنت
در شهرهای جنوب و جنوب غربی کشور دست
به کشتار ،سرکوب و دستگیریهای وحشیانه
زد .سازمان عفو بینالملل در گزارش خود به
ِ
شدت سرکوب مردم اشاره میکند“ :الگویی
مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلولههای
ساچمهای شکاری– که استفاده از آنها معادل
شکنجه است – را نیز در میان معترضان و
شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه ،و از جمله
کودکان” مستند کرده است”.
این سرکوبگری مستمر و این ماشین کشتار به
درازای عمر پر نکبت حکومت اسالمی ایران،
علیه فعالین سیاسی ،فعالین کارگری ،معلمان،
زنان ،دانشجویان و دادخواهان در سراسر کشور،

در جریان است .جمهوری اسالمی نه فقط در
داخل کشور که در سراسر منطقه شریک هر
شرارت تروریستی است.
جهان ،جمهوری اسالمی و جنایات بیشمارش را
با تالش دادخواهی و افشاگری مردمی شناخته
است که قربانی مماشات دولتهای غربی و
دیپلماسی ننگین آن با این حکومت وحشی
شدهاند .اولین اقدام جامعه بینالمللی برای
توقف ماشین کشتار جمهوری اسالمی ،بایکوت
و تحت تعقیب جنایی قرار دادن کلیه سران
حکومت است.
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آموزش طبقاتی
کنکور ،آئینه
ِ

سیما بهاری

آمارهای رسمی منتشر شده نشان میدهند که در
ِ
میان  ۴۰نفر از برترین رتبههای امسال ،تنها یک
داوطلب در مدرسه دولتی درس خوانده است.
ِ
آموزش عمومی در
نتیجهها نشان میدهند که
ایران هرچه بیشتر خصلتی طبقاتی و تبعیضآمیز
به خود گرفته است.
سهم دانشآموزانی که در مدرسههای دولتی درس
ِ
ِ
ِ
اکثریت مطلق جامعه در
فرزندان
میخوانند ،یعنی
برترین رتبههای کنکور امسال بسیار اندک است.

یک شعار بسیار اصولی و دقیق در مبارزات معلمان
نشان میدهد که ،جامعه این تبعیض طبقاتی را
به دقت زیر نظر داشته و برای آن راه حل دارد:
“آموزشرایگانحقمسلمماست”.آموزشرایگان
و با کیفیت باالی علمی و همگانی حق جامعه است
و هیچ دانش آموزی نباید از این ِ
حق شهروندی
محروم بماند.
در کنار آموزش رایگان ،دسترسی به امکانات
تحصیلی و تغذیه رایگان در مدارس نیز باید برای
عموم دانش آموزان و دانشجویان تا پایان مقطع
تحصیالت دانشگاهی تضمین شود .در این صورت
همه آحاد جامعه از حق تحصیل برابر ،با بهترین
استانداردهای جهانی برخوردار خواهند شد و همین

امکان دسترسی به آموزش رایگان ،به تعالی جامعه
نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در ایران بخش وسیعی از مدارس دولتی فاقد
کمترین استانداردهای الزم است .بسیاری از دانش
آموزان در مناطق محروم تر در کپرها و در فضای
ِ
امکانات تحصیلی و رفاهی درس
باز با کمترین
می خوانند .فقر بیداد می کند و ترک تحصیل سر
به چندین میلیون می زند .این نابرابری را باید از
بین برد .از همین امروز کنار جنبش معلمان قرار
بگیریم که خواهان تحصیل رایگان برای عموم
هستند.
پنجشنبه  ۱۳مرداد 140۱
 ۴اوت ٢٠22

سیفالعدل ،در پناه جمهوری اسالمی

کیوان جاوید

ِ
خبری زیادی وجود دارد که افشا کرده اند
منابع
سیفالعدل ،از چهرههای شناختهشده القاعده و
مهمترین گزینه جانشین ایمن الظواهری در پناه
جمهوری اسالمی زندگی می کند .سیفالعدل
متهم به بمبگذاری هفتم اوت  ۱۹۹۷در
سفارتهای ایاالت متحده در دارالسالم تانزانیا
و نایروبی کنیا است که طی آنها  ۲۲۴غیرنظامی
کشته و پنج هزار تن زخمی شدند .اما عضو
کمیسیون امنیت ملی در مجلس اسالمی ،شواهد

را انکار و این گزارشها را تکذیب می کند.
همین چند روز پیش ایمن الظواهری با شلیک
دو موشک به محل اقامتش در افغانستان دود
شد و به هوا رفت .مرگ هر تک تروریستی که
دستش به خون مردم آلوده است به هر شیوه
و توسط هر کس باعث شعف و شادی همگانی
است.
موشک بعدی ،کی و کجا سیفالعدل را به دیار
نیستی خواهد برد ،هنوز مشخص نیست .اما آنچه
مشخص است تروریسم اسالمی و در راس همه
آنها ،جمهوری اسالمی با موشک هدایت شونده،
فوق دقیق و سهمگین تری در ایران توسط مردم

نشانه رفته است .مبارزات سرنگونی طلبانه مردم
ایران که کل بساط آدمکشی اسالمیون را در
جهان از صحنه روزگار پاک می کند.
آمریکا و دولتهای اروپایی آن نیرویی نیستند که
بخواهند اسالم سیاسی را نابود کنند .نمونه آخر
بازگرداندن طالبان به قدرت است .تنها انسانیت
آگاه و آزادیخواه و سوسیالیستهای مدافع رفاه
و خوشبختی می توانند جهان را از لوث وجود
تروریستهای اسالمی رها کنند.
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