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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 
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٢درصفحه   

  ١٠درصفحه 

 

  ٣درصفحه 

 
وارث ارتجاع سلطنتی و 
 جنبش کار، نان و آزادی

 
امروز برای بسياری عيان شده است که 

از .  جمهوری اسالمی در لبه پرتگاه قرار دارد
خواهان تا حتا بخشی از  طلبان و جمهوری سلطنت

طلبان داخل و  گرايان و اصالح اصطالح اصول به
اند که جمهوری  خارج کشور به اين باور رسيده

های  اسالمی راهی برای برون رفت از بحران
عميق سياسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد و 

ها نيز حاضر به تحمل اين شرايط و چنين  توده
از همين رو جريانات متعدد .  رژيمی نيستند

بورژوايی که خود را اپوزيسيون جمهوری 
آورند، اما در دشمنی با  شمار می اسالمی به

و با جمهوری (انقالب و طبقه کارگر با يکديگر 
همفکر و همسو هستند، هر کدام به سهم )  اسالمی

فکر تکيه زدن به قدرت و يا  و روش خود به
حداقل سهم داشتن در آن، بعد از سرنگونی 

ی  جمهوری اسالمی و در نتيجه نجات نظم پوسيده
 .داری در ايران هستند سرمايه

يکی از اين جريانات و يا افراد، رضا پهلوی 
عنوان  ها تالش دارد تا خود را به است که مدت

رهبر و منجی مردم ايران معرفی کند و به تازگی 
خرداد  ١٣يک کنفرانس خبری در روز جمعه 

 . برگزار کرد
چندين روز بعد از آن کنفرانس خبری، برخی از 

های فارسی زبان خارج از کشور که اتفاقا  رسانه
ی مالی و تبليغاتی خود  به دليل امکانات گسترده

بينندگان فراوانی نيز در ايران دارند، بررسی اين 
کنفرانس مطبوعاتی و البته تعريف و تمجيد از 

. رضا پهلوی را در دستور کار خود قرار دادند
ی اين تبليغات، ادعای رضا  رغم همه اگرچه به

ها  پهلوی برای رهبری، حتا به مذاق برخی از آن
را در خارج از کشور "  همه با هم"که پرچم 

اند خوش نيامد و از اين جهت  بدست گرفته
کنفرانس خبری و هياهوی بسيار در اطراف آن، 
به ضد تبليغ به جای تبليغ برای رضا پهلوی 

 .تبديل گرديد
اما جدا از اين موضوع، رضا پهلوی که بوی 

اش رسيده و  سرنگونی جمهوری اسالمی به مشام
"گويد می"  کنفرانس خبری"در اين  رژيم : 

های اخير بازنشستگان  پيمايی با تجمعات و راه 
تأمين اجتماعی، مبارزات و جنبش اعتراضی 

بگيران تأمين  کارگران بازنشسته و مستمری
بازنشستگان .  اجتماعی وارد فاز جديدی شده است

تأمين اجتماعی درحال حاضر جزء فقيرترين 
شوند و  اقشار جامعه محسوب می

ها زيرخط فقر و در  اتفاق آن به قريب اکثريت
هاست  مدت.  برند تنگنای شديد معيشتی به سر می

سازی حقوق و  ها و همسان برای افزايش مستمری

 ها در ايران جمهوری اسالمی و افزايش اعدام  بست بن
 

عنوان يک دولت دينی از همان  اين واقعيت ديگر برکسی پوشيده نيست که موجوديت جمهوری اسالمی به
شمار  رغم بی به.  رحمانه مردم ايران به اشکال مختلف عجين بوده است گری و کشتار بی آغاز  با وحشی

تنها اين  ها، نه المللی  برای واداشتن اين رژيم ضدانسانی به توقف اعدام اعتراضات  داخلی و بين
اکنون  شده است، تا جايی که هم ها افزوده گری متوقف نشده، برعکس، پيوسته بر تعداد اعدام وحشی

روزه خبر از اعدام يک يا چند تن در ايران با اتهامات سياسی و يا مرتبط با جرائم اجتماعی انتشار  همه
 .يابد می

های چند روز گذشته در ايران انتشار  های مدافع حقوق بشر از اعدام هايی که سازمان بر طبق گزارش 
 .  تن رسيد ٢٠های رژيم، حداقل به  های علنی شده در زندان اند، تنها در طی سه روز، تعداد اعدام داده

ها يک زن نيز قرار داشت، در زندان  تن از مردم  بلوچ که در ميان آن ١٢خرداد،  ١۶روز دوشنبه 
 .جمعی اعدام شدند زاهدان دسته

٧درصفحه   ۶درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧۴شماره  ١۴٠١خرداد   ٢٣ –سال  چهل و چهار

 فاز جديد مبارزات بازنشستگان و يک خطر جدی

، مصادف با سی و ١۴٠١خرداد  ١۴روز شنبه 
به همين .  سومين سالگرد مرگ خمينی بود

مناسبت، خامنه ای به شکلی کامال امنيتی که با 
توقف پنج ساعته تمام پروازهای هواپيمايی تهران 
همراه بود، بر مزار خمينی حاضر شد و برای 
جمعی از مسئوالن حکومتی و تعدادی از 
طرفداران نظام که در محل حاضر بودند، 

 .سخنرانی کرد
خامنه ای در آغاز سخن از خمينی به عنوان يک 

نام برد و بخش عمده "  حقيقتا استثنايی"شخصيت 
ای از سخنان اوليه خود را به تعريف و تمجيد از 

. اختصاص داد"  حقيقتا استثنايی"اين آدمکش 
 ۶٧آدمکشی بی رحم و سفاک که فقط در تابستان 

 ۵به فاصله کمتر از دو ماه با فرمان مستقيم خود 
و حاال .  هزار زندانی سياسی را قتل عام کرد

جالد ديگری به نام خامنه ای بر سر مزار او طی 
، به "اداره کشور"سخنانی، نسل جوان را جهت 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 اعتراف خامنه ای به شکست 

های  از مبارزات و خواست
 بازنشستگان 

 تامين اجتماعی حمايت کنيم 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 

رهبر تراشی آلترناتيو راست عليه منافع کارگران و زحمتکشان  
 !را خنثی و منزوی ميکنيم
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١از صفحه   

 وارث ارتجاع سلطنتی و جنبش کار، نان و آزادی

۴درصفحه   

گويد؟ چه راه حلی دارد؟ از  ، چه می"ست رفتنی
کند؟ و به دنبال چه  ای دفاع می منافع چه طبقه

نوع حکومتی در ايران است؟ با نگاهی به 
کنفرانس مطبوعاتی وی به تمامی اين سواالت 

 .توان پاسخ گفت می
شجاعت، همبستگی : "اش گفت او در ابتدای سخن

ميهنان به ويژه در يک ماه  و تداومی که شما هم
گذشته، با وجود سرکوب شديد و قطع اينترنت در 

ايد،  های مختلف از خود نشان داده شهرها و استان
برای شخص من، يادآور ايستادگی و مقاومتی 
است که ملت ايران در مقابل نيروهای صدام در 

او در همين ".  جنگ هشت ساله از خود نشان داد
کند که  اش به دو موضوع اشاره می ابتدای سخنان

اش  و موقعيت سياسی  ريشه در جايگاه طبقاتی
 .سازد دارد و نوع نگاه و تفکرش را عيان می

ی ايران و  ساله امروز کيست که نداند جنگ هشت
عراق جنگی عليه مردم دو کشور، عليه کارگران 
و زحمتکشان دو کشور بود که دو نيروی 

داری ايران و  های سرمايه ارتجاعی يعنی دولت
اين جمله خمينی که .  راه انداخته بودند عراق به

از حافظه "  جنگ نعمتی الهی است"گفته بود 
جنگ بود .  تاريخی مردم ايران پاک نخواهد شد

به )"  اسالمی(دفاع از ميهن "که تحت عنوان 
حکومت اين فرصت را داد تا با شکست انقالب 

نفع کارگران و .  حاکميت ضد انقالب را تثبيت کند
زحمتکشان ايران و عراق نه در جنگ با يکديگر 

تنها .  های خودی بود بلکه سرنگونی حکومت
سياست درست اين بود و نه دامن زدن به جنگ 

اتفاقا ".  دفاع از ميهن"فريبانه  تحت عنوان عوام
جمهوری اسالمی هم با همين عنوان عوام فريبانه 

 .هشت سال جنگ را به مردم ايران تحميل کرد
که مبارزات قهرمانانه امروز مردم ايران،  دوم آن

هر انسانی را که تنها کمی صداقت داشته باشد، 
نه به ياد جنگ ويرانگر هشت ساله، بلکه به ياد 
مبارزات قهرمانانه مردم ايران در جريان 

حتا شعارهای .  اندازد سرنگونی نظام سلطنتی می
آن زمان را امروز مردم ايران از جمله 

دهند که يکی از  بازنشستگان سر می
زير بار ستم "شان در روزهای اخير  شعارهای

" کنيم در ره آزادگی کنيم زندگی، جان فدا می نمی
پيش .  دادند می ۵٧بود، شعاری که مردم در سال 

های  از اين نيز بارها کارگران و ديگر گروه
شان شعارهايی وام گرفته  اجتماعی در اعتراضات

پس رضا .  سرداده بودند ۵٧از دوران انقالب 
اش را با دو تحريف بسيار بزرگ  پهلوی سخنان

 .آغاز کرد، دو دروغ بزرگ
گويد که گويا  ای سخن می گونه چنين به او هم

وی فکر .  شناخت و درکی از جامعه ايران ندارد
کند که جامعه ايران در دوران فئودالی باقی  می

: گويد او می.  ای ايالتی است مانده و هنوز جامعه
از سران و بزرگان ايالت و عشاير و طوايِف "

ايران، از لُر و بختياری وُ کرد و بلوچ تا عرب و 
خواهم تا در پشتيبانی  می قشقايی وُ ترک وُ ترکمن

آيند، پيمان  ها می از مردمی که شجاعانه به خيابان
در ايران امروز اين ".  اتحاد و همبستگی ببنديد

اند  آرايی کرده طبقات هستند که در برابر هم صف
نه ايالت و عشاير و طوايف در برابر جمهوری 

گويی او در .  اسالمی که امروز هيچ معنايی ندارد

سال  ١١٠دوران انقالب مشروطه که بيش از 
در ايران امروز .  پيش اتفاق افتاد درجا زده است

چون  شان هم در سويی کارگران با متحدان
معلمان، بازنشستگان و بيکاران قرار دارند و در 

داران و دولت جمهوری  سوی ديگر سرمايه
داری  عنوان پاسدار مناسبات سرمايه اسالمی به

 . حاکم
"گويد اما او که می اين رفتن "  ست رژيم رفتنی: 

اش  های حل يکی از راه!  داند؟ را چگونه ممکن می
طور که در باال آمد اتحاد رهبران ايالت و  ن هما

عشاير و طوايف است که فاقد بستر مادی و عينی 
پس .  داری امروز ايران است در جامعه سرمايه

ديگر پيشنهاد او پيوستن نيروهای .  از اين بگذريم
و در واقع برکنارکردن "  مردم"نظامی به 

 .است" کودتا"جمهوری اسالمی با 
که پيامی برای نيروهای کشوری و  او ضمن اين
حتا برای کسانی که در   -فرستد  لشکری می

 -سرکوب اعتراضات مردم نقشی فعال دارند 
: گويد خطاب به ارتش جمهوری اسالمی می

سخنی کوتاه با ارتشيان ايران که هميشه فدايی "
طور که در مقابل دشِمن  همان، اند ملت بوده

خارجی از کشور و ملت دفاع کرديد، وظيفه 
داريد که حافظ جان ملت در مقابل دشمن داخلی 

اما ".  پرستی شما باور دارم من به وطن.  باشيد
تواند حافظ جان ملت باشد و از  ارتش چگونه می

ملت در برابر دشمن داخلی يعنی جمهوری 
طبعا تنها يک راه وجود دارد !  اسالمی دفاع کند؟

اش را بردارد و دست به  که ارتش تفنگ و آن اين
 ٢٨طور که برای نمونه در  کودتا بزند، همان

 .اين کار را کرد ٣٢مرداد سال 
او سربازان نيستند، ارتش   مخاطب پيام

ای در  است،ارتشی که فرماندهان منصوب خامنه
تر وی از  به عبارت روشن.  راس آن قرار دارند
خواهد که با کودتا جمهوری  فرماندهان ارتش می

اسالمی را سرنگون کرده و قدرت را به او 
ای حرف  گونه البته باز رضا پهلوی به!!  بسپارند

زند که گويی هيچ شناختی از ايران امروز  می
داند، مردم ايران  اما اگر رضا پهلوی نمی.  ندارد

دانند که امروز در راس نيروهای  خوبی می به
شان سپاه  ترين نظامی ايران و در واقع پُر قدرت

پاسداران است که بودجه ساالنه آن چند برابر 
، بودجه ١۴٠١حتا در بودجه سال .  ارتش است

نيروی انتظامی از بودجه ارتش پيشی گرفته 
بنابراين رضا پهلوی با اين تحليل و درک .  است

از جامعه ايران، نه فقط بايد به سراغ فرماندهان 
ارتش، بلکه فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی 

 !!نيز برود
جای کار او راه حلی هم برای  بنابراين تا اين

! اما چرا؟.  دهد ارائه نمی"  رفتن رژيم"چگونگی 
دار ايران و  طبقه سرمايه.  دليل آن روشن است

نمايندگان سياسی آن، خواه در درون حاکميت و 
يا در خارج از آن، در يک چيز مشترک اند و آن 
تالش برای حفظ نظم موجود و مخالفت با انقالب 

که اين افراد عموما به جای کلمه  جالب آن.  است
کنند و  استفاده می"  خشونت"انقالب، از کلمه 

نيز مانند آخوندها، روضه "  شان گران تحليل"
در برابر رژيم "  مقاومت مدنی"ی  خوانان درباره

آن هم رژيم فاشيستی !!  کنند سرايی می داستان

 .حاکم بر ايران
او در حالی که به طور واقعی هيچ راه حلی برای 
چگونگی سرنگونی جمهوری اسالمی ندارد، 

ترين  در حال حاضر مهم"شود  مدعی می
موضوع، پر کردن خالء پس از فروپاشی 

هنوز جمهوری اسالمی ".  جمهوری اسالمی است
بر سر قدرت است، او هم منتظر کودتای ارتش 

پر "ترين موضوع از نظر او  وقت مهم است، آن
کردن خالء پس از فروپاشی جمهوری اسالمی 

داند که نه با  به عبارت ديگر او هم می"!!  است
کودتا بلکه تنها با انقالب جمهوری اسالمی 
سرنگون خواهد شد، ولی از به کار بردن کلمه 

مشغولی  برای همين دل.  انقالب وحشت دارد
اصلی او نه چگونگی سرنگونی جمهوری 

پس از سرنگونی "  قدرت"اسالمی، بلکه کسب 
در يک کالم هدف از .  جمهوری اسالمی است

اعالم "  کنفرانس مطبوعاتی"انداختن شوی  راه
آلترناتيو جمهوری "عنوان  رضا پهلوی به

اگر از اين زاويه به کنفرانس .  بود"  اسالمی
گاه روشن خواهد شد  مطبوعاتی وی نگاه کنيم، آن

های  که چرا چند رسانه فارسی زبان که با پول
هايی در پشت پرده تامين مالی  هنگفت دولت

شوند، اين همه سنگ رضا پهلوی را به سينه  می
 .زنند می

واقعيت اين است که تبليغ و طرح رضا پهلوی را 
جمهوری اسالمی، بايد در "  آلترناتيو"عنوان  به

المللی و يک اهرم فشار بر  چارچوب مسائل بين
طور که  همان.  حکومت تحليل و ارزيابی کرد

تشديد تنش بين اسرائيل و جمهوری اسالمی و 
های عربی  های دولت تهديدات اسرائيل، سياست

منطقه از جمله نزديکی به اسرائيل اهرم فشار 
طور که قطعنامه جديد  هستند و باالخره همان
المللی انرژی اتمی چنين  شورای حکام آژانس بين

های امپرياليستی آمريکا و  سياست دولت.  است
 –اروپا تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی 

برای تن دادن به   –و نه سرنگونی آن 
 .هاست های اين دولت خواست

توان با ديگر کشورهای  وضعيت ايران را نمی
در ايران .  چون افغانستان مقايسه کرد منطقه هم

ديگر دوران آن بسر .  سلطنت باز نخواهد گشت
آمده که مردم دنبال ديدن تصوير خمينی در ماه 

نه تنها سطح آگاهی امروز مردم ايران با .  باشند
سال پيش قابل مقايسه نيست، بلکه طبقات  ۴٣

سال پيش  ۴٣جامعه نيز از نظر کمی و کيفی با 
امروز طبقه کارگر ايران نه فقط از . اند فرق کرده

نظر کمی بلکه از نظر کيفی و سطح آگاهی نيز 
ميزان سواد و تحصيالت .  بسيار رشد کرده است

در ميان طبقه کارگر ايران با آن دوران غيرقابل 
مقايسه است و مضمون و اشکال مبارزاتی طبقه 

مبارزات .  دهد خوبی اين را نشان می کارگر به
تپه، فوالد اهواز، هپکو، نفت و  کارگران هفت

نه فقط طبقه کارگر بلکه .  غيره گواه اين مدعاست
معلمان، بازنشستگان، دانشجويان، زنان و ديگر 

ها و  های اجتماعی نيز امروز با خواست گروه
های مشخص پا به عرصه مبارزه  برنامه
برای همين نام اين جنبش که در پرتو .  اند گذاشته

ديده ايران به اين  های ستم مبارزات قهرمانانه توده
مرحله از رشد خود رسيده، جنبش کار، نان و 

 .است  آزادی
هم اکنون يک موقعيت انقالبی بر جامعه حاکم 

اين موقعيت انقالبی در صورتی که به .  است
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توجهی را البته با يک اعتراض سراسری  بی
هزاران بازنشسته تأمين .  نظير پاسخ دادند کم

تر و  تر، وسيع اجتماعی اين بار بسيار گسترده
متحدتر از گذشته وارد نبرد شدند ، عليه حاکمان 

پاخاستند و خواهان  های دولت به و سياست
ها شهر و  ده.  های خود شدند رسيدگی به خواست

استان کشور طی چند روز متوالی شاهد تجمعات 
مبارزات .  پيمايی خيابانی بازنشستگان بود و راه

چند روز اخير بازنشستگان از چند ويژگی مهم 
برخوردار بود که آن را از اعتراضات و 

همين .  سازد مبارزات پيشين تا حدی متمايز می
حال گويای اين واقعيت است که  تمايزات درعين

مبارزات کارگران بازنشسته وارد فاز جديدی 
 . شده است

ها را از نزديک موردبررسی قرار  اين ويژگی
 :دهيم

نخستين ويژگی مبارزات اخير بازنشستگان تأمين 
اجتماعی، در گسترش اين مبارزات به تعداد 
بيشتری از شهرها و حضور شمار بيشتری از 

. بازنشستگان در تجمع و اعتراض خيابانی است
شهر و استان ازجمله؛ اراک،  ٣٠بيش از 

اروميه، اردبيل، اصفهان، اهواز، ايالم،بجنورد، 
آباد،  بندرعباس،بروجرد، تبريز، تهران، خرم

زنجان، دو رود، دزفول،ساری، سنندج، شوش، 
شوشتر، شيراز، قزوين، کرج، کرمان، 

تپه، هرمزگان، همدان  کرمانشاه، مشهد،نقده، هفت
کميت .و يزد در اين اعتراضات شرکت داشتند

ای  مالحظه کنندگان نيز از رشد قابل شرکت
افزون براين، تجمعات و .  برخوردار شده است

اعتراضات خيابانی بازنشستگان تأمين اجتماعی 
روزه و موسوم به  برخالف گذشته که يک

روز  ۴تا  ٣های اعتراضی بود، اين بار  يکشنبه
و در برخی شهرها )  خرداد ١٩الی  ١۶(پياپی

تپه، کرج، ايالم و  مانند اهواز، شوش و هفت
خرداد نيز  ٢٢همدان در روزهای بعد تا  يکشنبه 

 .ادامه داشت
ديگر مبارزات اخير بازنشستگان شکل    ويژگی

ً در شکل تجمع .  اعتراض است اعتراض صرفا
در يک مکان معين نبود بلکه اين تجمعات در 

پيمايی خيابانی و حمل  بسياری موارد با راه
. شعارنوشته و سردادن شعار همراه بود

ازاين، تنها در اهواز بود که  تجمع  پيش
پيمايی خيابانی  بازنشستگان تأمين اجتماعی با راه

در تجمع و اعتراض سراسری اخير .همراه بود
اين شکل مبارزه عموميت بيشتری يافت و عالوه 
بر اهواز، برخی شهرهای ديگر مانند 
اراک،تبريز، تهران، شوش ، کرمانشاه، شوشتر 

های شهرهای يادشده  و شيراز نيز در خيابان
 .پيمايی زدند دست به راه

تر  ويژگی ديگر، رشد روحيه اعتراضی، راديکال

مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازنشستگی، 
بر طبق .تر باشد نبايد از حداقل مزد کارگری کم

قانون تأمين اجتماعی، مستمری  ٩۶ماده 
تناسب  بار به کم هرسال يک بازنشستگی  دست

اگرچه .ها بايستی اضافه شود افزايش هزينه
مصوبه شورای عالی کار در مورد بسياری از 
کارگران نيز اجرانشده و اين مصوبه در اساس 
روی کاغذ مانده است، اما همه کارگران شاغل و 

دانند و با گوشت و پوست  بازنشسته اين را می
کنند که با توجه به  خود هرروز آن را لمس می

گسيخته، آزادسازی قيمت  کاالهای  تورم عنان
اساسی  و افزايش صددرصدی و گاه بيشتر قيمت 
بسياری از کاالها، حتی اگر مصوبه شورای 
عالی کار نيز اجرا شود، بازهم دستمزدها و 

های جاری  وجه برای هزينه هيچ ها به مستمری
کافی نيست، اما دولت حتی  همين مصوبه قانونی 

حال ايلنا از  درعين!  کند اجرا نمی خود را نيز 
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس  قول نايب

هرگونه افزايشی در رقم ساير :"  نويسد  می
سطوح حقوقی بازنشستگان بايد بسان  کارگران 

درصد افزايش  ٣٨باشد و امسال بايد اين رقم  تا 
 ."درصد تقليل يافته است ١٠يافت که به  می

بنابراين روشن بود که چنين تصميمی و اعالم  
هم بعد از چندين ماه سرگردانی و به  آن ، آن

تعويق افکندن موضوع، خشم و اعتراض شديد 
ها در انتظار افزايش  بازنشستگان را که مدت

ها بودند در پی  سازی حقوق ها و همسان مستمری
 .داشته باشد و در پی داشت

بار ديگر ماهيت ارتجاعی  با اعالم اين خبر، يک
و ضد مردمی دولت جمهوری اسالمی که چند 
سال است بازنشستگان تأمين اجتماعی را سر 
دوانده و در بالتکليفی و سرگردانی نگاه داشته و 

ای را بر آنان تحميل نموده است برمال  فقر کشنده
چند ميليون بازنشسته و چندين ميليون .شد

بار ديگر به چشم خود  ها يک اعضای خانواده آن
ديدند که ارتجاع حاکم به همان سادگی که هزاران 
ميليارد تومان و صدها هزار دالر را صرف 

گرای شيعی و اهداف پان  های اسالم گروه
اسالميستی خودمی کند و يا به دستگاه سرتاپا 
ارتجاعی، زائد و انگل روحانيت اختصاص 

ها  دهد، به همان سادگی نيز نسبت به خواست می
و سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته، 
معلمان، پرستاران و ساير اقشار زحمتکش 

کند و از اينکه آنان را به زندگی در  توجهی می بی
مادون فقر محکوم و از هستی ساقط کند هيچ 

بازنشستگان تأمين اجتماعی اين .  ابايی ندارد

رهايی از فشارهای کمرشکن اقتصادی مبارزه 
اما دولت جمهوری اسالمی هر بار با .  کنند می

وعده و نيرنگ و فريب، موضوع افزايش 
سازی حقوق را به تعويق  ها و همسان مستمری

ها طفره رفته  افکنده و از پذيرش خواست آن
بازنشستگان تأمين اجتماعی که سازمانده .  است

تنها کف "های اعتراضی و مبتکر شعار  يکشنبه
اند در ادامه  بوده"  خيابون، به دست مياد حق مون

تجمعات و اعتراضات خويش، بار ديگر و در 
تر و سرتاسری به خيابان آمده و با  ابعادی وسيع

پيمايی خيابانی در  برپايی تجمعات و راه
روزهای يک هفته اخير، خواهان افزايش  تمام

 . اند ها شده سازی حقوق ها و همسان مستمری

های سرخرمنی  که در دوره روحانی به  وعده
بازنشستگان تأمين اجتماعی داده شد، همه برای 
خواباندن اعتراضات پرشور خيابانی اين 

در دوره ابراهيم رئيسی نيز اين .زحمتکشان بود
ها در شکل ديگری تکرار شد و سرانجام با  وعده

مشخص شد که  ١۴٠١تعيين حداقل مزد سال 
کلی منتفی و  ها به سازی حقوق موضوع همسان

تصميم دولت براين هست که حقوق بازنشستگان 
درصد اضافه شود و حداقل حقوق  به حدود  ١٠

اين تصميم دولت .  ميليون تومان برسد ۵
رو  ازاين.  اعتراضات شديدی را در پی داشت

ماجرای وعده وعيدها بازهم تکرار شد و افزايش 
بازنشستگان تأمين اجتماعی   حقوق و مستمری

موکول  ١۴٠١بار ديگر به تعويق افتاد و به سال 
بازنشستگان تأمين اجتماعی که در انتظار .  شد

بودند، منتظر  ١۴٠١افزايش حقوق از اول سال 
سرانجام تصميم دولت .  تصميم نهايی دولت ماندند

پس از سپری شدن حدود دو ماه و نيم از سال 
هللا عبدالملکی وزير کار در  توسط حجت ١۴٠١

بر اساس اين .  يک برنامه تلويزيونی اعالم شد
وزيران، بازنشستگانی که  تصميم يا مصوبه هيئت

 ۵٧کنند، افزايش حقوق  حداقل حقوق دريافت می
ها به  که حقوق آن نحوی درصدی خواهند داشت به

افرادی که .  هزارتومان برسد ۵٨٠ميليون و  ۵
هزارتومان  تا ۵٨٠ميليون و ۵ها بين  حقوق آن

ميليون تومان باشد؛ افزايش حقوق ١٠
هزارتومان، ساير ۶۵٠عالوه  درصدی به١٠

درصد ١٠بازنشستگان تأمين اجتماعی نيز 
 .افزايش حقوق خواهند داشت

ها  سازی حقوق فقط بحثی از همسان ترتيب نه اين به
درميان نيست بلکه دولت حتی از اجرای مصوبه 

درصدی  ۵٧شورای عالی کار مبنی برافزايش 
حداقل دستمزد  که بايد  شامل حال بازنشستگان 

بر .  بشود نيز خودداری کرد تأمين اجتماعی 
قانون تأمين اجتماعی،   ١١١اساس ماده  

 فاز جديد مبارزات بازنشستگان و يک خطر جدی
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ضد دولتی و ضد  یشدن شعارها و سمت گير
"مقامات حکومتی اين شعارها بود مرگ براين . 

شرف  فريب، مرگ بر رئيسی، بی دولت مردم
گو، حاصل وعده هات کو، نه مجلس نه  دروغ

کند،  دولت، نيستن به فکر ملت، دولت خيانت می
کفايت استعفا ،  کند،دولت بی مجلس حمايت می

لياقت استعفا،  لياقت استعفا، رئيس بی وزير بی
هايی از اين  تنها نمونه"  ننگ ما وزير الدنگ ما

افزون براين، بازنشستگان با .  شعارها هستند
تنها کف خيابون به "  شعارهای ديگری چون 

دست مياد حق مون، تا حق خود نگيريم، از پا 
"  نشينيم نشينيم، تا حق خود نگيريم، آ روم نمی نمی

بار ديگر بر ادامه مبارزه در کف خيابان تا 
 .يابی به مطالبات خويش تأکيد کردند دست

ها، نکات مثبتی  ها و ويژگی گيری تمام اين سمت 
در شرايط .  هستند که بايد آن را تقويت کرد

پرتالطم اوضاع سياسی جامعه، بسيار مهم و 
ها و شعارهايی مطرح شود  حياتی است، خواست

که منافع درازمدت کارگران بازنشسته و شاغل 
ها به نحوی باشد که  گيری را تأمين کند و جهت

بازنشستگان را از اين دايره بسته و تنگناهای چند 
 .ساله نجات دهد ده

های مبارزات اخير  يکی ديگر از ويژگی
دهی سريع  بازنشستگان تأمين اجتماعی، سازمان

 ١۵از فردای روز .  يک اعتراض سراسری است
خرداد که وزير کار تصميم دولت در مورد نحوه 

بگيران را اعالم کرد،  افزايش حقوق مستمری
طور همزمان  بالفاصله تجمعات سراسری  به

ها شهر کشور آغاز شد که تا چند روز ادامه  درده
روشنی نشان داد که  اين رويداد به.  يافت

ها، تشکل  های مستقل آن بازنشستگان آگاه و تشکل
دهی خود را ارتقا  يابی و قدرت سازمان

پيمايی  تداوم چندروزه تجمع و راه.  اند بخشيده
يابی در صفوف  فقط رشد سازمان ها شهر نه درده

بازنشستگان تأمين اجتماعی را نشان داد بلکه 
های  حال نقش مثبت و نفوذ مؤثر تشکل درعين

 .ها را نيز به نمايش گذاشت مستقل آن
ً حاکی از رشد جنبش  اين ويژگی ها که تماما

اعتراضی بازنشستگان است، بيان اين واقعيت 
است که مبارزات بازنشستگان تأمين اجتماعی 

های محسوسی به جلو برداشته و وارد فاز و  گام
نکته بسيار مهم .تری شده است مرحله پيشرفته

ديگر اين است که تداوم اين تجمعات و 
ناخواه اثرات خود  های اعتراضی، خواه پيمايی راه

را بر ساير اقشار زحمتکش جامعه نيز خواهد 
هايی از مردم تهران و برخی  گروه.  گذاشت

شهرهای ديگر نيز اينجاوآنجا به حمايت از 

 .اند بازنشستگان روی آورده
جنبش اعتراضی بازنشستگان را اما يک خطر 

نکته بسيار مهمی که اکنون .  کند واقعی تهديد می
های  حائز اهميت جدی است، حفظ استقالل تشکل

. مستقل و مبارزات بازنشستگان است
هايشان بايد  بازنشستگان تأمين اجتماعی و تشکل

هوشياری خود را دوچندان کنند و اجازه ندهند 
های حکومتی در صفوف آنان  افراد و يا تشکل

راه و  رخنه کنند و مبارزات مستقل آنان را به کج
های  انحراف بکشند و آن را به ابزار رقابت جناح

الحالی چون  های معلوم تشکل.  حکومتی تبديل کنند
اند  خانه کارگر و شوراهای اسالمی، کمين کرده

تا سر هر پيچی در صفوف بازنشستگان رخنه 
کنند و در گام بعدی رهبری مبارزه را از 

های  مستقل بازنشستگان بربايند و سر نخ  تشکل
بدين منظور از  پول .  گيرند  آن را خود در دست

های بازنشستگی  و ابزار کافی و حتی تشکل
ساز  خانه کارگر برای خرابکاری در  دست

گاه حتی .  صفوف بازنشستگان نيز برخوردارند
شود شوراهای اسالمی و شورای عالی  تالش می

کار را طرفدار حقوق کارگران و بازنشستگان جا 
ها را در مقابل خانه کارگر قرار دهند،  بزنند، اين

بنابراين .  تا از اين راه بازنشستگان را فريب دهند
ها  در  های مستقل آن بازنشستگان آگاه و تشکل

وخم مبارزه همواره بايد هوشيار  مسير پرپيچ
باشند و تحت هر شرايطی اکيداً استقالل خود را 

 .حفظ کنند
دهد که  خوشبختانه شواهد موجود نشان می

ها و  های مستقل بازنشستگان از اين تالش تشکل
"اند ها مطلع گذاری کمين گروه اتحاد . 

 ١٩ای به تاريخ  در بيانيه"  بازنشستگان
های موذيانه را  ای از اين تالش شمه ١۴٠١خرداد

در اين بيانيه ازجمله چنين آمده است، .  افشا کرد
خواهند به کارگران و  می...جرياناتی"

بازنشستگان چنين القا کنند که شوراهای اسالمی 
اند و  و شورای عالی کار طرفدار حقوق کارگران

های بازنشستگان  در مقابل خانۀ کارگر و کانون
اند، بايد  که مجری و پيش برندۀ سياست دولت

اما .  موردحمايت و يا همراهی قرار گيرند
های يک قيچی را  ها تيغه واقعيت اين است که اين

دهند و آن قيچی سياست دولت  تشکيل می
روزی کارگران و  داری برای فقر و سيه سرمايه

 . "  ثروتمندتر کردن ثروتمندان است
شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و تمام 

های  ها از نمونه کانون ساز اين های دست تشکل
بازنشستگی، همگی کارگزار حکومت و سروته 

های مستقل و  وظيفه تشکل.  اند يک کرباس

ای منجر شود که تنها  انقالب و قيام مسلحانه توده
راه واقعی سرنگونی جمهوری اسالمی است، 

های  ها و شعارهايی که توده برای تحقق خواست
کنند،  ديده ايران در مبارزات خود طرح می ستم

يعنی تحقق کار، نان و آزادی، لزوما بايستی به 
 .حکومت شورايی منجر گردد و الغير

از آن رو که طبقه کارگر هنوز  ۵٧در سال 
آمادگی بدست گرفتن قدرت را نداشت، ضد 
انقالب حاکم توانست با سرکوب انقالب قدرت 
خود را تثبيت کرده و انقالب را به شکست 

رژيم اسالمی با هجوم به شوراها، .  بکشاند
های صنفی کارگری و احزاب و  تشکل

های مدافع منافع طبقه کارگر و کشتار و  سازمان
ها و آزاديخواهان  توانست  به بندکشيدن کمونيست

رکودی طوالنی مدت در مبارزات کارگران و 
اما رفته رفته .  ديگر زحمتکشان جامعه حاکم کند

پاسخ حاکميت و کال . جامعه از حالت رکود درآمد
اصولگرا و "طبقه حاکم استفاده از دوگانه 

تاريخ .  برای مهار اعتراضات بود"  طلب اصالح
و با ورود  ٩۶مصرف اين دوگانه نيز از دی ماه 

. جامعه به يک دوران انقالبی به پايان رسيد
به "  طلبان اصالح"طور که تاريخ مصرف  همان

هاست که به  سر آمد، نظام سلطنتی نيز سال
ی  گورستان تاريخ سپرده شده و جايی در آينده

 .ی ايران ندارد ديده خواه و ستم مردم آزادی
 

وارث ارتجاع سلطنتی و 
 جنبش کار، نان و آزادی

کند که  مجدانه به  عناصر آگاه و پيشرو ايجاب می
آگاه گری در صفوف بازنشستگان پرداخته و آنان 
را از خطرهايی که در کمين جنبش اعتراضی 

بازنشستگان .اند آگاه سازند بازنشستگان نشسته
های مستقل بازنشستگان  تأمين اجتماعی و تشکل

در قبال چنين تحرکاتی بايستی هوشيار باشند و 
های دولتی در هر رخت و  از خرابکاری تشکل

لباس جلوگيری کنند تا بتوانند مبارزه برای تحقق 
های ديرين خويش را به سرانجام  خواست
های اصلی روشن و مشخص  خواست.  برسانند

ها و مستمری بازنشستگان  سطح حقوق.  هستند
تأمين اجتماعی بسيار پايين است و بايستی به 

های يک خانواده  نحوی افزايش يابد که هزينه
سازی حقوق  همسان.  نفره را تأمين کند ۴متوسط 

های مهم بازنشستگان  کماکان يکی از خواست
بازنشستگان تأمين اجتماعی تنها با اتحاد و .  است

حضور گسترده خيابانی و مبارزه مستقل 
تنها .  نشينی وادار کنند توانند دولت را به عقب می

بازنشستگان !  کف خيابون به دست مياد حق مون
ها را نيز وارد  توانند خانواده تأمين اجتماعی می

توانند تجمعات سراسری خود را  می.  خيابان کنند 
با اعتصابات کارگری و تجمعات سراسری 
معلمان هماهنگ سازند و تجمعات و اعتصابات 

راه .  ای را سازمان دهند سراسری هماهنگ شده
نجات  ديگری جز ادامه ، تشديد و گسترش 

راه ديگری جز تشديد مبارزه، جز .  مبارزه نيست
اتحاد با کارگران و معلمان و ديگر زحمتکشان و 

 . اعتصابات سراسری وجود ندارد
 
 



 ۵ ٩٧۴شماره   ١۴٠١خرداد    ٢٣    5

  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ها در ايران جمهوری اسالمی و افزايش اعدام  بست بن

بر اساس اين گزارش، شش تن از اين زندانيان با 
اتهامات مرتبط با مواد مخدر و شش نفر ديگر 

 . هم به اتهام قتل اعدام شدند
خرداد دو زندانی سياسی در  ١٧شنبه  روز سه

اين دو، در .  زندان سپيدار اهواز اعدام شدند
جريان درگيری مسلحانه با مزدوران رژيم 

ها به  شده يکی از اين اعدام.  دستگيرشده بودند
 .سال سن داشت ١٧هنگام بازداشت، 
خردادماه ، يک زندانی، در  ١٨روز چهارشنبه 

اتهام وی .  زندان شهرستان بيرجند، اعدام شد
در همين روز .  مرتبط با جرائم مواد مخدر بود

حکم اعدام يک زندانی با اتهام قتل عمد در زندان 
 .مرکزی ايالم به اجرا درآمد

خردادماه، يک زندانی اهل  ١٨روز چهارشنبه 
. خلخال متهم به قتل در زندان خلخال اعدام شد

در همين روز، دو زندانی اهل اردبيل و متهم به 
 .قتل، در زندان مرکزی استان اردبيل اعدام شدند

خردادماه، حکم اعدام  ١٨بازهم روز چهارشنبه، 
يک مرد با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی 

 . کرمانشاه به اجرا درآمد
های حقوق بشری در  ازاين نيز سازمان پيش

زندانی  ١٠نخستين روزهای خردادماه از اعدام 
در زندان رجايی شهر کرج و زندان مرکزی 
زاهدان و همچنين يک زن زندانی در زندان 

اين فقط چند .  قرچک ورامين خبر داده بودند
هايی است که روزمره در  نمونه از اعدام

 .گيرد های رژيم انجام می زندان
الملل، روز  در همين حال سازمان عفو بين

، گزارش ساالنه ١۴٠١شنبه سه خردادماه  سه
خود را در خصوص اجرای احکام اعدام در 

  .کشورهای جهان انتشار داد
، به استثنای ٢٠٢١بر طبق اين گزارش، در سال 

کشور جهان اعدام  ١٨نفر در  ۵٧٩چين، حداقل 
نفر در ايران اعدام شدند  ٣١۴از اين تعداد . شدند

و جمهوری اسالمی ايران مقام دوم جهانی را در 
البته اين تعداد .  ها، پس از چين کسب کرد اعدام

اعدام تنها مربوط به مواردی است که علنی 
جمهوری اسالمی هرسال تعداد زيادی از .  اند شده

که اعالم کند، مخفيانه در  مردم ايران را بدون اين
دهد که  اين آمار نشان می.  کند ها اعدام می زندان

های جهان در ايران  بيش از نيمی از تعداد اعدام
دهد در  همين آمار نشان می.  صورت گرفته است

طول يک سالی که جنايتکارانی امثال رئيسی در 
ای در رأس دستگاه  رأس دستگاه اجرائی و اژه

اند،  قضائی رژيم آدمکش اسالمی قرارگرفته
پس از ايران، .  ها دو برابر شده است تعداد اعدام

نفر، عربستان سعودی،  ٨٣مصر با اعدام حداقل 
های بعدی  نفر، در رديف ۶۵با اعدام حداقل 

درصد از  ٨٠قرارگرفته و اين سه کشور مسئول 
 . شده در سطح جهان بودند های ثبت کل اعدام

البته اعدام و کشتار پديده جديدی در ايران تحت 
جمهوری .  حاکميت جمهوری اسالمی نيست

اسالمی از بدو به قدرت رسيدن تا به امروز 
هزاران تن از مردم ايران را با اتهامات سياسی 

ها هزار تن را با اتهامات غيرسياسی به دار  و ده
 . کشيده يا تيرباران کرده است

گری،  اين نيز واقعيتی است که کشتار و وحشی
انواع و اقسام جنايات ضد بشری، در ذات هر 

ها هر نامی هم که  آن.  گروه و دولت دينی است

. بر خود بگذارند، تفاوت ماهوی با يکديگر ندارند
خواهد نامشان داعش و القاعده  و بوکوحرام   می

سرشت .  باشد يا طالبان و جمهوری اسالمی ايران
ها  گری آن ها واحد است و جنايات و وحشی آن

 .يکسان
نکته اما در اين است چرا دولت دينی حاکم بر 

داده   ها را افزايش ويژه اکنون تعداد اعدام ايران به
 است؟
دانند، جمهوری اسالمی  گونه که همگان می همان

های دوران حيات خود  ترين بحران با بزرگ
های اقتصادی،  در تمام عرصه.  روست روبه

بست مواجه  اجتماعی و سياسی  با شکست و بن
ها و معضالت  حلی برای بحران شده است  و راه

بنابراين تنها راه را برای ادامه .  جامعه ندارد
گری  حيات خود، تشديد خشونت، کشتار و وحشی

 .  بيند می
گونه که برای مقابله با بحران سياسی،  همان

های مردم را برای دگرگونی وضع  مبارزات توده
بندد،  موجود، قهراً سرکوب و به گلوله می
های  مبارزان را دستگير و به اعدام و حبس

کند، همين برخورد را  مدت محکوم می طوالنی
های اجتماعی و معضالت  در قبال بحران

هائی از آن نگاه  به نمونه. غيرسياسی جامعه  دارد
 .کنيم

داری ايران،   بحران عميق اقتصادی سرمايه
شماری به بار  فجايع و معضالت اجتماعی بی

ازجمله بيکاری و فقر را در ابعادی .  آورده است
های اين  يکی از پيامد.  سابقه گسترش داده است بی

بيکاری و فقر، رشد روزافزون اعتياد در ميان 
جمهوری .  ويژه جوانان است مردم ايران به

گاه آمار واقعی تعداد معتادان به مواد  اسالمی هيچ
دو سال پيش ناصر .   مخدر را انتشار نداده است

: اصالنی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت
هزار نفر  ٨٠٠بر اساس آمار، دو ميليون و "

معتاد رسمی در کشور داريم و تخمين زده 
هزار نفر نيز  ۴٠٠ميليون و  شود که يک می

در ."   معتاد شناسايی نشده وجود داشته باشد
واقعيت اما آمار معتادان به مواد مخدر در ايران 

بر طبق .  ميليون هم متجاوز است ١٠از 
المللی، ايران نخستين  های بين گزارشات سازمان

کشور جهان ازنظر تعداد معتادان به مواد مخدر 
روشن است در يک چنين کشوری يک .  است

بازار پررونق مواد مخدر و سودهای هنگفت 
وجود دارد که در دست سران و مقامات فاسد، 
دزد و قاچاقچی جمهوری اسالمی و باندهای 

، سخنگوی ٩٨سال .  ها قرار دارد وابسته به آن
 ٨٠روزانه دو هزار و :  کميسيون مجلس گفت

بر .  شود کيلو مواد مخدر در کشور مصرف می
تن مواد مخدر  ٧۵٠اين اساس در هرسال الاقل 

های  شود و بر طبق گزارش در ايران مصرف می
ديگر، سه تا چهار برابر آن نيز مواد مخدر 
افغانستان از طريق ايران به اروپا صادر 

داند که امکان ندارد  اين را هر کس می.  شود می
بدون نقش مستقيم مقامات دولتی و نيروهای 
مسلح آن هرسال صدها تن مواد مخدر وارد 

اين واردات از طريق .  ايران شود يا صادر گردد
شود که   دهی شده، توزيع می يک شبکه سازمان

آخرين حلقه آن را گروهی از همين معتادان به 
مواد مخدر يا مردم فقير و گرسنه مناطق مرزی 

دهند که در ازای مبلغی ناچيز، مواد  تشکيل می
مخدر را از اين نقطه به آن نقطه، حمل و توزيع 

رژيم ارتجاعی و فريبکار جمهوری .  کنند می
که به مردم معترضی که  اسالمی برای اين

بينند فرزندانشان در دام اعتياد روزانه نابود  می
شوند، همين افراد معتاد دست چندم را دستگير  می

سپارد، تا گويا نشان دهد با  و به جوخه اعدام می
اما در ايران هرگز .  کند مواد مخدر مبارزه می

ديده و شنيده نشده است که يکی از مقامات دولتی 
جمهوری اسالمی .   در اين رابطه دستگير شود

در طول متجاوز از چهار دهه گذشته با ادعای 
مبارزه با مواد مخدر،  هزاران تن را با اتهام 
قاچاقچی مواد مخدر اعدام کرده است، اما نه از 
تعداد معتادان کاسته شد و نه دامنه توزيع آن 

برعکس، هرچه بحران اقتصادی .  کاهش يافت
ترشده است،  تر و عواقب اجتماعی آن وخيم عميق

طبقه حاکم بر .  شده است بر تعداد معتادان افزوده
ايران که خودش مروج اعتياد مردم به مواد 
مخدراست و از قبل آن سودهای هنگفت به جيب 

بست  زند،  در شرايطی که از همه سو در بن می
های مرتبط با  است،  بر تعداد اعدامی  قرارگرفته

مواد مخدر افزوده و هرروز تعدادی را به عنوان 
همين مسئله در مورد .  کشد قاچاقچی به دار می

اعداميان مرتبط با قتل و ديگر انواع جنايت نيز 
 .  صادق است

جمهوری اسالمی با گسترش فقر، بيکاری، 
آميز، خودش مبلغ و  گرسنگی  و اقدامات خشونت

. مروج انواع خشونت، قتل و جنايت  است
های مختلف باشد و  ای که غرق در بحران جامعه

ها نداشته  حلی برای اين بحران طبقه حاکم راه
بست گرفتار باشد و به  ای که در بن باشد، جامعه

ها  هر دليل تغييری که برای حل اين بحران
ضروری ست، رخ ندهد، اين جامعه دچار 
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جمهوری اسالمی و   بست بن
 ها در ايران افزايش اعدام

در چنين .  شود  انحطاط و سير قهقرائی می
ای رشد انواع و اقسام جنايات و  جامعه

. های اجتماعی کامالً طبيعی است ناهنجار
ها  حلی برای اين بحران جمهوری اسالمی که راه

روزه گروهی  و معضالت اجتماعی ندارد،  همه
از مردم ايران را به اتهام قتل و ديگر جناياتی که 

داری حاکم بر  زائيده خود نظم ارتجاعی سرمايه
ها  فقط اين اعدام اما نه.  کشد  اند، به دار می ايران

يک جنايت است، بلکه هيچ معضلی هم از 
معضل اجتماعی و رشد روزافزون انواع جنايات 

 .ها را افزايش داده است کم نکرده، بلکه مدام آن
نمونه ديگر نيز همين ماجرای مجازات  

اصطالح سرقت است که در چند روز اخير  به
المللی مدافع حقوق بشر  های بين واکنش سازمان

 .   را برانگيخته است
داند که  اين واقعيت را امروزه ديگر هرکس می

فاسدترين رژيم سياسی سرتاسر جهان جمهوری 
ترين دزدها، مقامات  اسالمی است و بزرگ
ها هستند که حاال ديگر  حکومتی و وابستگان آن

ها ابعاد تريليونی به خود گرفته  های آن سرقت
داری و  اما از ديدگاه اين رژيم سرمايه.  است

اسالمی سرتاپا فاسد، دزد يک انسان فقير و 
است که چيزی را از يک مغازه يا خانه   گرسنه

بدبختانه درنتيجه شرايط .  کند ديگری سرقت می
باری که جمهوری اسالمی در ايران به بار  اسف

ها به قتل و ديگر اشکال  آورده، گاه اين سرقت
جمهوری اسالمی .  شوند خشونت هم منجر می

تر از زندان، اعدام و قطع  حلی سهل و ساده راه
. های فقير و گرسنه ندارد اعضای بدن اين انسان

همين چند روز پيش بود که خبر قطع انگشتان 
ازآن  يک مرد در کرمانشاه،  انتشار يافت و پس

خبر انتقال چند زندانی به اوين برای اجرای حکم 
بر طبق همين .   قطع انگشتان دست علنی شد

تر  که راحت اخبار، جمهوری اسالمی برای اين
بتواند اين اقدامات وحشيانه را انجام و افزايش 
دهد، يک دستگاه جديد هم برای قطع اعضای بدن 
ساخته و تعدادی از محکومان به قطع اعضای 

ها به  بدن را برای اجرای حکم از شهرستان
 . تهران منتقل کرده است

بنابراين توسل روزافزون به اعدام و افزايش 
ها در سال گذشته و چند ماهی که  شده تعداد اعدام

ً ناشی از خصلت  از سال جديد می گذرد، صرفا
گرای جمهوری اسالمی با قوانين و  دينی و اسالم

مقررات ارتجاعی و ضد بشری اسالمی آن 
ويژه در مقطع کنونی ناشی از  نيست، بلکه به

های عميق طبقه حاکم بر ايران و ناتوانی  بحران
و شکست کامل آن در حل معضالت اجتماعی 

بست  رژيمی که در بن.   جامعه ايران است
کوشد با تشديد سرکوب و  گرفتار است، می

درپی احکام  اقدامات وحشيانه ازجمله صدور پی
اعدام، قطع اعضای بدن و به بند کشيدن صدها 

بستی که  هزار تن از مردم ايران، خود را از بن
اما اين تشديد .  در آن گرفتار است، نجات دهد

گری و کشتار نيز رژيم را نجات نخواهد  وحشی
اند  ازپيش آگاه شده برعکس، مردم ايران بيش.  داد

که برای پايان دادن به تمام جنايات جمهوری 
ها، بايد مصممانه تر  اسالمی ازجمله همين اعدام

 .  برای سرنگونی جمهوری اسالمی اقدام کنند

 
 اعالميه شورای همکاری 
 يروهای چپ و کمونيست

 
 
 

 رهبر تراشی آلترناتيو راست عليه            
 !منافع کارگران و زحمتکشان  را خنثی و منزوی ميکنيم

 
 

با گسترش جنبش سرنگونی و درشرايطی که جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی راديکال، همانند 
جنبش فرهنگيان و معلمان و بازنشستگان  و جنبشهای اعتراض توده ای برای نان و آب با فداکاری و 
ابتکارات مبارزاتی، تناسب قوا را به نفع مبارزه نهايی برای سرنگونی  کليت جمهوری اسالمی تغيير 

درشرايطی که کارگران وزحمتکشان،يعنی اکثريت جامعه برعليه نظام استثمارگر وستمگر .  داده اند
حاکم به پا خواسته اند تاباسرنگونی انقالبی رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی  سرنوشت خود را 

 .دردست گيرند
اپوزيسيون راست با بسيج رسانه هائی که توسط دول امپرياليستی ودول مرتجع منطقه  تامين مالی 
ميشوند، در راستای برجسته کردن آلترناتيو بورژوايی و ضد کارگری و سد کننده تحول انقالبی به 

 .تقال افتاده است
رژيم رفتنی "مانورهای روزهای اخير رضا پهلوی در اين چهارچوب است واو  که اخيرأ متوجه شده 

" رهبری"اليه های مختلفی ازمشروطه خواه و جمهوريخواه را جلو انداخته اند، تا به زعم خود "  است
اپوزيسيون راست وارتجاعی، عالوه برپاشنه آشيل شکافهای درونی .  تامين کنند"  جنبش"را برای 

اين درس بزرگی .  ديگر بسر آمده است"  رهبری همه با همی"خود، نمی خواهند بپذيرند، که دوران 
به دست آورده اند و روشن است که  ۵٧است که طبقه کارگر و کمونيستها از شکست تجربه انقالب 

اينبار با تمام ابتکار و توان نخواهند گذاشت حاصل پيشروی و پيروزی  انقالب پيش روی کارگران و 
به حاکم شدن آلترناتيو بورژوايی جمهوريخواه يا مشروطه خواه و يا ملغمه  ۵٧مردم ايران همانند سال 

 .    ای از هر دو در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی منجر شود
ما به عنوان بخشی از جنبش چپ و کارگری و کمونيستی ترديدی نداريم که اپوزيسيون بورژوازيی بنا 
به ماهيت سرمايه دارانه و ضد کارگری و ضد کمونيستی خودبا گسترش اعتراض و اوج گيری 
خيزش انقالبی توده کارگروزحمتکش و خيزبرداشتن برای تعيين تکليف نهايی با رژيم جمهوری 

های مقطعی و انواع توطئه -اسالمی به شيوه های مختلف با مانورهای فريبکارانه، رنگ عوض کردن
و ترفندهای شناخته شده و کودتايی واتکا به قدرتهای امپرياليستی و حمايت غرب، پول و اسلحه و 

 .تبليغات رسانه ای ميخواهند خود را به جامعه تحميل بکنند
اکنون ودراين کشمکش طبقاتی ،ما  به عنوان احزاب چپ و کمونيست و مدافع آزادی و سوسياليسم و 
نيز از منظر دفاع از منافع طبقه کارگر، ضمن افشای اهداف طيفهای مختلف اپوزيسيون بورژوايی و 

منزوی کردن آنها، با قدرتمند کردن آلترناتيو کارگری و چپ مجدانه ميکوشيم، مسير تحوالت سياسی  
 .  به برقراری دولتی کارگری و شورايی منجر شود

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست به عنوان بخشی از آلترناتيو  چپ و کمونيست با آگاهی از 
شرايط متحول و پر جنب و جوش ايران، اوال می کوشد تکاپو وتقالهای ارتجاعی جناحهای مختلف 
بورژوازی، از جمله مشروطه خواهان و رضا پهلوی را خنثی و ناکام سازد، ثانيأ با اتکا به مبارزه و 
قدرت طبقه کارگر در پيوند با جنبشهای اجتماعی راديکال تالش می کند مبارزات درخشان جاری را 

ما .  به يک تحول انقالبی بنيادين و زيرو روکننده به نفع طبقه کارگر ومحرومان جامعه سوق دهد
همگام وهمدوش با طبقه کارگر وتوده های زحمتکش ايران، ضمن به دست گرفتن پرچم وپالتفرم 
انقالبی سرنگونی جمهوری اسالمی، به سهم خود نميگذاريم تا بارديگرسرنوشت ومقدرات جامعه 
ايران بعدازسرنگونی جمهوری اسالمی توسط امپرياليستها وآلترناتيوهای رنگارنگ و 

 .  استثمارگروسرکوبگرسرمايه وثروت رقم بخورد
 

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
 

-سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران: امضاها 
 و هسته اقليت) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 

 ٢٠٢١ژوئن  ١٢ - ١۴٠١خرداد ٢١
 
 



 ٧ ٩٧۴شماره   ١۴٠١خرداد    ٢٣    7

 

 های  از مبارزات و خواست               
 بازنشستگان تامين اجتماعی حمايت کنيم    

 
 
 

 
باشد، پس از تاخيری دو ماه و نيمه، حداقل حقوق  خرداد، روزی که براساس تقويم جمهوری اسالمی تعطيل رسمی می ١۵هيات وزيران جمهوری اسالمی 

 ١٠هزار تومان تعيين و اعالم کرد حقوق ساير بازنشستگان تنها  ۵٨٠ميليون و  ۵اند،  سال حق بيمه پرداخت کرده ٣٠بازنشستگان تامين اجتماعی را که 
 .  يابد درصد افزايش می

 
درصد  ٣٨بايست  ست، حقوق ساير بازنشستگان همانند کارگران شاغل می هم نهادی دولتی که آن"  شورای عالی کار"ست که براساس مصوبه  اين در حالی

 .شد هزار تومان اضافه می ۵١۵به اضافه مبلغ ثابت ماهيانه 
 

خرداد، بازنشستگان تامين اجتماعی در بسياری از شهرها از جمله تهران، شوشتر، اهواز، تبريز، کرج،  ١۶در پی اين تصميم هيات وزيران، امروز 
آباد اقدام به  ، شيراز، کرمان، مشهد، قزوين، دزفول، بندرعباس و خرم)ماهشهر(تپه، رشت، اصفهان، کرمانشاه، اراک، سربندر  زنجان، شوش و هفت

 .برگزاری تجمع اعتراضی در برابر مراکز دولتی کردند
 

 .هستند" سازی همسان"و نيز اجرای کامل " شورای عالی کار"بازنشستگان تامين اجتماعی خواستار افزايش حقوق خود براساس مصوبه 
 

بازنشسته داد بزن "، "مرگ بر اين دولت مردم فريب"، "مرگ بر رئيسی: "برخی از شعارهای بازنشستگان در تجمعات اعتراضی امروز عبارت بودند از
 ".مون فقط کف خيابون بدست ميآد حق"و " پذيرد بازنشسته می ميرد سازش نمی"، "فرياد فرياد از اين همه بيداد"، "حق تو فرياد بزن

 
که يادآور يکی از شعارهای مردم قهرمان ايران در "  کنيم در ره آزادگی کنيم زندگی، جان فدا می زير بار ستم نمی: "چنين بازنشستگان شعار سر دادند هم

بازنشستگان با اين شعار، آن روزها را در ذهن و خاطره مردم زنده کرده و يادآور شدند که راه آزادی و .  روزهای پيش از سرنگونی نظام سلطنتی بود
 .برگزيدند ۵٧ست که مردم در سال  رهايی از اين ظلم و فقر ُکشنده، همان راهی

 
بازنشستگان اعالم کردند که .  اين تجمعات سراسری با استقبال وسيع بازنشستگان در حالی برگزار شد که تنها يک روز از مصوبه هيات وزيران گذشته بود

در تبريز .  درجه به خيابان آمدند ۴۵در شهرهای خوزستان بازنشستگان در گرمای باالی .  شان به مبارزات خود ادامه خواهند داد های تا رسيدن به خواست
نيروی انتظامی را کنار "  مرگ بر رئيسی"در حالی که ماموران نيروی انتظامی مانع حرکت بازنشستگان به سمت خيابان شده بودند، بازنشستگان با شعار 

رغم تمامی فشارها توانستند در برابر  شدت از هرگونه تجمع اعتراضی هراسان است، بازنشستگان به در تهران که رژيم به.  زده و دست به تظاهرات زدند
نيروهای سرکوب رژيم با حضور گسترده در برابر سازمان برنامه و بودجه مانع تجمع بازنشستگان در آن محل شده و تعدادی از . مجلس اسالمی تجمع کنند

 .بازنشستگان زن و مرد را دستگير کردند
 .زنده باد مبارزات قهرمانانه بازنشستگان تامين اجتماعی

 
کارگران، بازنشستگان از تامين .  شماری شده است رژيم جمهوری اسالمی کارگران و زحمتکشان جامعه را به فقری ُکشنده کشانده و موجب معضالت بی

اين درد .  ست ست و راه حل اين درد نيز يکی ديدگان جامعه دردشان يکی اجتماعی تا کشوری و غيره، معلمان، پرستاران، دهقانان و ديگر زحمتکشان و ستم
 .مشترک را بايد با صدای بلند و متحد فرياد زد

 
 .زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان، پيروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ايران برای کار، نان و آزادی

ها و مبارزات بازنشستگان تامين اجتماعی، تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه را به اتحاد برای  ضمن حمايت از خواست)  اقليت(سازمان فدائيان 
 .خواند برانداختن اين ظلم و ستم فرا می

 
 .ها و تمامی زندانيان سياسی است قيد و شرط آن ضمن محکوم کردن دستگيری بازنشستگان، خواستار آزادی فوری و بی) اقليت(سازمان فدائيان 

 

 
 برقرار باد حکومت شورايی -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

 داری نابود باد نظام سرمايه
 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی  زنده

 )اقليت(سازمان فدائيان 
 ١۴٠١خرداد  ١۶

 
 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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در فضای مجازی و با پول، مزدور پروری 
و انواع حيله ها به دنبال قرار دادن مردم در 

 ."مقابل نظام اسالمی هستند
خامنه ای جزء دوم توطئه دشمن را نيز القای 
محاسبات غلط در باره به بن بست رسيدن 
جمهوری اسالمی و رو به سقوط بودن نظام 
دانست و با اذعان به اينکه عده ای در درون 
نظام هم اين جمالت را تکرار می کنند، 

نظام به بن بست نرسيده است، بلکه :  گفت
. اين شما هستيد که به بن بست رسيده ايد

"خامنه ای با بيان اينکه امروز گرايش : 
مردم به دين و انقالب يقينا بيش از ابتدای 

، بار ديگر بر شکست توطئه "انقالب است
دشمن در جدا سازی مردم از نظام تاکيد کرد 

در جمهوری اسالمی، عامِل مردم، : "و گفت
عامل بسيار مهمی است و دشمنان نخواهند 
توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار 

 ."دهند
بيان همين چند محور از دروغ پردازی های 
ذهنی و خياالت واهی خامنه ای که در عالم 
واقع، چيزی جز کتمان حقيقت محض و 
انکار واقعيت های عينی موجود در جامعه 
نيست، همانا اعتراف او از شکست و ناکامی 

پذيرش . جمهوری اسالمی در عالم واقع است
شکستی که خامنه ای برای از تب و تاب 
نيفتادن و دادن انرژی و اميد به پامنبری های 
خود به گونه ای کامال وارونه آن را بيان 

 .کرده است
اعتراف به شکست، خصوصا برای خامنه 
ای که طی دهه های متمادی با سرکوب و 
استبداد و ديکتاتوری عريان حکومت کرده 
است، هرگز با بيان کلمات صريح و روشن 

رهبران مستبدی همانند .  صورت نمی گيرد
خامنه ای، تا آخرين لحظه سقوط هم از 
پذيرش رسمی شکست آنهم با الفاظی صريح 

آنان همواره با قلب .  و روشن پرهيز می کنند
حقيقت و وارونه جلوه دادن واقعيت های 

واقعيت هايی که اکنون   -موجود در جامعه 
حتا برای بخشی از نيروهای درون نظام هم 

تالش می کنند تا به خود و   -روشن شده است
نيروهای هوادار رژيم بقبوالنند که نه تنها 

" اقتدار"شکست نخورده اند، بلکه همچنان با 
 .پيش می روند

وقتی کسی همانند رهبر جمهوری اسالمی 
در روز روشن، روز را و خورشيد را انکار 
می کند و تنها با اتکا به ساعت شماته دار 
خيالی خود، بانک بر می کشد که شب هنوز 
از نيمه بر نگذشته است، در چنين وضعيتی 

روشن است که او تنها به کوری خود 
اعتراف کرده و در پس اين اعتراف، گرمی 
و تابش خورشيد را نيز به انکار نشسته 

 .است
روی آوری خامنه ای به دروغی بزرگتر و 

امروز گرايش مردم به دين و "گفتن  اينکه 
، "انقالب يقينا بيش از ابتدای انقالب است

نمونه ديگری از انکار او در اعتراف به 
شکستی خفت بار که اينگونه .  شکست است

 . با وارونه گويی سعی در کتمان آن دارد
اکنون ديگر بر کسی پوشيده نيست که توده 
های مردم ايران در عاميانه ترين شکل 
ممکن، تمامی بدبختی ها و گرفتاری های 

سال حاکميت دولت دينی  ۴۴خود را نتيجه 
حال در چنين وضعيتی .  بر کشور می دانند

گرايش مردم به دين "سخن گفتن از افزايش 
، به واقع يک "روحانيت"و "  و انقالب

وارونه گويی آشکار برای کتمان شکست 
است که اين چنين با هذيان گويی خامنه ای 

اکنون خشم و نفرت از .  توامان شده است
روحانيت آنچنان باال گرفته است که به جز 
افراد حکومتی کمتر کسی يافت می شود که 
خواهان مرگ و سر به نيست شدن آخوندها 

در کليپ هايی که طی .  و دولت دينی نباشد
سال های اخير در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شوند؛ حتا بسياری از آخوندهای 
حکومتی نيز از نفرت مردم نسبت به 

تعدادی از مراجع .  روحانيت سخن گفته اند
تقليد حکومتی از نفرت و جدايی مردم نسبت 

بخشی از .  به دين و شريعت هشدار داده اند
روحانيون حتا گفته اند که برای در امان 

بودن از تعرض مردم، با لباس مبدل به 
خيابان می روند، ديگرانی عنوان کرده اند 
که به هنگام رانندگی، عمامه از سر بر می 
. گيرند تا کسی متوجه آخوند بودن آنان نشود

اکنون در ميان توده های مردم ايران اين 
حجم از انزجار و تنفر نسبت به آخوندها 
آنچنان انباشته شده است که می رود تا 
همچون آتشفشانی سوزان جمهوری اسالمی 
و روحانيت حاکم را در شعله های خود 

 .بسوزاند
حال در ميانه چنين خشم و نفرتی که اين 
چنين سراسر جامعه را فرا گرفته است، 

کند، که  کسی همانند خامنه ای ادعا می
گرايش مردم به دين و انقالب و روحانيت 
يقينا بيش از ابتدای انقالب است، يا بايد 

يا بايد پذيرفت که   -که نيست  –مجنون باشد 
اين وارونه گويی و جعل واقعيت، همانا 
اعتراف به شکست جمهوری اسالمی است 
که اکنون به سبک و سياق خامنه ای اينگونه 

 . بيان شده است
نسبت دادن اعتراضات وسيع توده های مردم 
ايران به دشمنان خارجی، نمونه ی ديگری 
از اعتراف خامنه ای به شکست است که در 
قالب قلب حقيقت که در بيان اينگونه فرا 

هم اينک .  افکنی های امنيتی تجلی يافته است
تشديد تورم و .  گرانی در ايران بيداد می کند

ادامه آزادسازی قيمت کاالهای مصرفی، 
زندگی را بر توده های مردم ايران سخت و 

دستمزد کارگران و .  سخت تر کرده است
ديگر اليه های مزد بگير جامعه، دست کم به 
يک چهارم ميزان خط فقر واقعی رسيده 

دريافتی ماهانه کارگران و معلمان و .  است
 ١٠بازنشستگان در بهترين حالت، برای 

حال در .  روز اول هر ماه کفاف می دهد

١٠از صفحه   

 اعتراف خامنه ای به شکست 

٩درصفحه   

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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چنين وضعيتی کارگران با تشديد و گسترش 
اعتصابات، خواهان افزايش دستمزد متناسب 
با خط فقراند که اکنون بسی فراتر از رقم 

. ميليون تومانی چندين ماه گذشته است ١۶
معلمان نسبت به عدم تحقق رتبه بندی 
اعتراض دارند و در سال های اخير در 
مقياس سراسری به دفعات به اعتراضات 

بازنشستگان طی .  خيابانی روی آورده اند
برپايی يکشنبه های اعتراضی، خواست 
همسان سازی حقوقی را در کف خيابان ها 

خشکسالی و بی آبی بخش .  فرياد می زنند
وسيعی از مناطق کشور را فرا گرفته و 
مردم تشنه را به اعتراضات خيابانی کشانده 

 . است
اکنون پنج سال است که جامعه با تشديد 
بحران و تکان های بزرگ اجتماعی مواجه 

در اين مدت، ما شاهد اعتراضات .  است
وسيع خيابانی و خيزش های وسيع توده ای 

خيزش .  در سطوح مختلف کشور بوده ايم
 ٩٨و قيام شکوهمند آبان  ٩۶انقالبی دی ماه 

نمونه های برجسته ای از اعتراضات توده 
. های مردم ايران در سال های اخير است

اعتراضات وسيع کارگری در تابستان و 
و همچنين اعتراضات وسيع  ٩٧پائيز 

خيابانی و دانشجويی بعد از سرنگونی 
هواپيمای اوکراينی توسط دو موشک سپاه 

 ١٧۶پاسداران که منجر به کشته شدن تمامی 
سرنشين آن شد، نمونه هايی ديگری از روی 
آوری کارگران و توده های مردم ايران به 
اعتراضات خيابانی در دوران پيشا کرونا 

 . بوده است
اعتراضات دو هفته ای مردم خوزستان 
نسبت به خشکسالی و کمبود آب کشاورزی و 
ُشرب و نيز اعتراضات يک هفته ای مردم 
اصفهان نسبت به خشک شدن زاينده رود در 
سال گذشته موارد ديگری از اعتراضات 
خيابانی توده های مردم ايران در دوران پر 
. تالطم انقالبی موجود در جامعه بوده است

فرو ريختن برج متروپل در آبادان در دوم 
خرداد ماه جاری و پيامد آن شکل گيری 
اعتراضات وسيع مردمی در آبادان و ديگر 
شهرهای خوزستان و استان های همجوار، 
جلوه ديگری از موج اعتراضات وسيع توده 
. ای در هفته های گذشته بوده است

اعتراضاتی که تماما ريشه در نارضايتی 
عميق مردم دارد و عدم پاسخگويی به انبوه 
مطالبات مادی و معيشتی کارگران و عموم 
مردم ايران، توده های بيشتری را به 

 . اعتراضات خيابانی کشانده است
نديدن و انکار همه اين واقعيت های آشکار و 
ملموس از طرف خامنه ای و نسبت دادن اين 
حجم از اعتراضات مردمی به دشمنان 

٨از صفحه   

 اعتراف خامنه ای به شکست 

خارجی، ديگر وارونه گويی و قلب واقعيت 
نيست، بلکه اعتراف به شکستی است که 
خامنه ای برای فريب خود و ديگران اينگونه 

 . به جعل واقعيت روی آورده است
خامنه ای در فراز ديگری از سخنان خود، 
اشکارا منکر به بن بست رسيدن نظام شد و 
اعالم کرد، برای جمهوری اسالمی بن بست 

آن هايی که می گويند نظام به .  معنايی ندارد
بن بست رسيده است، خودشان به بن بست 

پوشيده نيست، اين بخش از .  رسيده اند
سخنان خامنه ای پيش از اينکه خطاب به 
نيروهای مخالف رژيم باشد، خطاب به 

چرا که چندی است .  هواداران نظام بود
زمزمه های شکست جمهوری اسالمی بعضا 
در سخنرانی های افرادی از دورن نظام و 
. رسانه های داخل کشور هم شنيده می شود

ادعای خامنه ای مبنی بر اينکه نظام به بن 
بست نرسيده و تالش تبليغاتی مستمر او 
برای سرپوش گذاشتن بر بن بست و 
ناکارآمدی رژيم، شکل ديگری از اعتراف 

 .خامنه ای به شکست است
جمهوری اسالمی سال هاست که در عرصه 
. داخلی و خارجی با شکست مواجه شده است

سال هاست رژيم حاکم بر ايران در منجالب 
بحران های حاد سياسی، اقتصادی و 

سال هاست که .  اجتماعی غوطه ور است
کمترين روزنه اميدی برای رژيم در برون 
رفت از منجالبی که بدان گرفتار است، 

گماردن ابراهيم رئيسی بر .  متصور نيست

مسند رياست جمهوری، آخرين تالش خامنه 
ای برای برون رفت از بن بست موجود بود 

خامنه ای و .  که آنهم راه به جايی نبرده است
هيئت حاکمه ايران بر اين باور بودند که با 
روی کار آوردن آدمکشی به نام ابراهيم 
رئيسی، گشايشی هر چند موقت در وضعيت 
اقتصادی کشور و مهار گرانی و تورم افسار 

اکنون يک سال از روی .  گسيخته ايجاد شود
در .  کار آمدن رئيسی و کابينه او گذشته است

اين مدت، نه تنها کمترين گشايشی در 
وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم حاصل 
نشد، نه تنها شکافی در سد مستحکم بن بست 
اقتصادی جمهوری اسالمی ايجاد نگرديد، که 
برعکس، بن بست موجود عميق تر شد، 
گرانی شدت يافت، تورم باالتر رفت و مردم 
در وضعيتی به مراتب وخيم تر از سال های 

 .پيش قرار گرفته اند
حال با وجود چنين عملکرد ويرانگری که 
کابينه به اصطالح انقالبی و مورد نظر 
خامنه ای در همين دوران يک ساله از خود 

در چنين وضعيتی که .  بر جای گذاشته است
شکست و بن بست کابينه جديد بر همگان 
روشن شده و حتا در درون حاکميت نيز 
گرايشی خواهان استعفای رئيسی هستند و 
شعار مرگ بر رئيسی در هر اجتماع مردمی 
شنيده می شود، اصرار خامنه ای بر 

بودن کابينه ابراهيم رئيسی و "  انقالبی"
ابراز رضايت و قدردانی از عملکرد اين 
کابينه فشل، خود دليل ديگری بر به بن بست 

بن بستی الينحل که انکار .  رسيدن نظام است
آن از طرف خامنه ای عمال اعتراف به 
شکست نظام است که اکنون به طرزی 

 . وارونه در سخنان او تجلی يافته است
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 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

١از صفحه   

اين "  درس ها و گفتار و رفتار"يادگيری از 
. فرا خوانده است"   حقيقتا استثنايی"شخصيت 

همان گفتار و رفتاری که از ابتدای به قدرت 
رسيدن جمهوری اسالمی تا به امروز راهنمای 
کشتار و ويرانی و شکستن قلم ها در کشور شده 

 . است
خامنه ای در فراز بعدی سخنان خود در حالی که 
تا حدودی نا متعادل به نظر می رسيد، در 
وضعيتی کامال تبليغاتی به موقعيت کنونی 
جمهوری اسالمی پرداخت و با بيان اينکه نظام و 
روحانيت به لحاظ پايگاه مردمی در شرايطی 
بهتر از سال های اوليه انقالب قرار دارد، از 
موقعيت جمهوری اسالمی و کاردانی مسئوالن 

جمهوری اسالمی ابراز "  انقالبی"فعلی و 

١٠ 

  ٨درصفحه 

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

 
https://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.aghaliyat 

 
 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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خرسندی کرد و از پامنبری های خود هم خواست 
 . که پشتيبان مسئوالن کنونی کشور باشند

خامنه ای در فراز ديگری از سخنان خود، بدون 
اشاره به تشديد فقر و نداری مردم، افزايش تورم 
و گرانی، ميزان باالی اعتياد و فحشا، بيکاری و 
طالق، گسترش دزدی و فساد و مجموعه ويرانی 
های موجود که منجر به تشديد نارضايتی و شکل 
گيری اعتراضات عمومی مردم در جای جای 
کشور شده است، اعتراضات وسيع توده های 
مردم ايران را به نقشه و توطئه نيروهای خارجی 

جزء اول اين نقشه، اميد بستن : "نسبت داد و گفت
دشمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن 
به کشور است که از طريق کار روانی و فعاليت 

 اعتراف خامنه ای به شکست 

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

  
رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه  وسيله به اطالع شما می بدين 

ساعته تلويزيون آلترناتيو شورايی، کانال  ٢۴ای  کانال ماهواره ٢٠٢١برابر با اول اکتبر  ١۴٠٠
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تلويزيون 

کومله /  های، برابری، پرتو و حزب کمونيست ايران دمکراسی شورايی به همراه تلويزيون
های تلويزيون دمکراسی  برنامه.  ای پخش خواهد کرد های خود را بر روی اين کانال ماهواره برنامه

بوک و  های اجتماعی فيس و شبکه)  اقليت(توانيد در سايت سازمان فداييان  شورايی را همچنين می
های تلويزيون دمکراسی  از تاريخ نهم مهرماه برنامه.  تلگرام و اينستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کنيد

های تلويزيون دمکراسی  دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه ٩٠شورايی روزانه به مدت 
باشد روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب  شورايی بدين قرار می

شنبه، پنجشنبه، شنبه و يکشنبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت  ايران و در روزهای سه وقت به
 .کند های خود را از ماهواره ياه ست پخش می وقت ايران برنامه شب به

ای شبکه تلويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد  مشخصات ماهواره
 :بود

 ٣/٢: FEC  - 27500سمبول ريت  -پوالريزاسيون ورتيکال يا عمودی  - 12594فرکانس 
  

 .مشخصات جديد تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد
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