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کارگران سراسر جهان
متحد شويد!

کار -نان -آزادی
حکومﺖ شورائی
سال چهل و چهار–  ٢٣خرداد ١۴٠١

وارث ارتجاع سلطنتی و
جنبش کار ،نان و آزادی
امروز برای بسياری عيان شده است که
جمهوری اسﻼمی در لبه پرتگاه قرار دارد .از
سﻠﻄﻨتطﻠبان و جمهوریخواهان تا حتا بخشی از
بهاصﻄﻼح اصولگرايان و اصﻼحطﻠبان داخل و
خارج کشور به اين باور رسيدهاند که جمهوری
اسﻼمی راهی برای برون رفت از بحرانهای
عميق سياسی ،اقتصادی و اجتماعی ندارد و
تودهها نيز حاضر به تحمل اين شرايط و چﻨين
رژيمی نيستﻨد .از همين رو جريانات متعدد
بورژوايی که خود را اپوزيسيون جمهوری
اسﻼمی بهشمار میآورند ،اما در دشمﻨی با
انقﻼب و طبقه کارگر با يکديگر )و با جمهوری
اسﻼمی( همفکر و همسو هستﻨد ،هر کدام به سهم
و روش خود بهفکر تکيه زدن به قدرت و يا
حداقل سهم داشتن در آن ،بعد از سرنگونی
جمهوری اسﻼمی و در نتيجه نجات نظم پوسيدهی
سرمايهداری در ايران هستﻨد.
يکی از اين جريانات و يا افراد ،رضا پهﻠوی
است که مدتها تﻼش دارد تا خود را بهعﻨوان
رهبر و مﻨجی مردم ايران معرفی کﻨد و به تازگی
يک کﻨفرانس خبری در روز جمعه  ١٣خرداد
برگزار کرد.
چﻨدين روز بعد از آن کﻨفرانس خبری ،برخی از
رسانههای فارسی زبان خارج از کشور که اتفاقا
به دليل امکانات گستردهی مالی و تبﻠيغاتی خود
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.
اگرچه بهرغم همهی اين تبﻠيغات ،ادعای رضا
پهﻠوی برای رهبری ،حتا به مذاق برخی از آنها
که پرچم "همه با هم" را در خارج از کشور
بدست گرفتهاند خوش نيامد و از اين جهت
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
سرنگونی جمهوری اسﻼمی به مشاماش رسيده و
در اين "کﻨفرانس خبری" میگويد" :رژيم
درصفحه ٢

از مبارزات و خواسﺖهای
ﺑازنشﺴتگان
تاميﻦ اجتماعی حمايﺖ کنيم

سازمان فدائيان )اقﻠيّت(
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فاز جديد مبارزات ﺑازنشﺴتگان و يک خطر جدی
با تجمعات و راهپيمايیهای اخير بازنشستگان
تأمين اجتماعی ،مبارزات و جﻨبش اعتراضی
کارگران بازنشسته و مستمریبگيران تأمين
اجتماعی وارد فاز جديدی شده است .بازنشستگان
تأمين اجتماعی درحال حاضر جزء فقيرترين
و
میشوند
محسوب
جامعه
اقشار
اکثريتقريببهاتفاق آنها زيرخط فقر و در
تﻨگﻨای شديد معيشتی به سر میبرند .مدتهاست
برای افزايش مستمریها و همسانسازی حقوق و
درصفحه ٣

اعتراف خامنه ای ﺑه شکﺴﺖ
روز شﻨبه  ١۴خرداد  ،١۴٠١مصادف با سی و
سومين سالگرد مرگ خميﻨی بود .به همين
مﻨاسبت ،خامﻨه ای به شکﻠی کامﻼ امﻨيتی که با
توقف پﻨج ساعته تمام پروازهای هواپيمايی تهران
همراه بود ،بر مزار خميﻨی حاضر شد و برای
جمعی از مسئوﻻن حکومتی و تعدادی از
طرفداران نظام که در محل حاضر بودند،
سخﻨرانی کرد.
خامﻨه ای در آغاز سخن از خميﻨی به عﻨوان يک

شخصيت "حقيقتا استثﻨايی" نام برد و بخش عمده
ای از سخﻨان اوليه خود را به تعريف و تمجيد از
اين آدمکش "حقيقتا استثﻨايی" اختصاص داد.
آدمکشی بی رحم و سفاک که فقط در تابستان ۶٧
به فاصﻠه کمتر از دو ماه با فرمان مستقيم خود ۵
هزار زندانی سياسی را قتل عام کرد .و حاﻻ
جﻼد ديگری به نام خامﻨه ای بر سر مزار او طی
سخﻨانی ،نسل جوان را جهت "اداره کشور" ،به
درصفحه ١٠

ﺑﻦﺑﺴﺖ جمهوری اسﻼمی و افزايش اعدامها در ايران
اين واقعيت ديگر برکسی پوشيده نيست که موجوديت جمهوری اسﻼمی بهعﻨوان يک دولت ديﻨی از همان
آغاز با وحشیگری و کشتار بیرحمانه مردم ايران به اشکال مختﻠف عجين بوده است .بهرغم بیشمار
اعتراضات داخﻠی و بينالمﻠﻠی برای واداشتن اين رژيم ضدانسانی به توقف اعدامها ،نهتﻨها اين
وحشیگری متوقف نشده ،برعکس ،پيوسته بر تعداد اعدامها افزودهشده است ،تا جايی که هماکﻨون
همهروزه خبر از اعدام يک يا چﻨد تن در ايران با اتهامات سياسی و يا مرتبط با جرائم اجتماعی انتشار
میيابد.
بر طبق گزارشهايی که سازمانهای مدافع حقوق بشر از اعدامهای چﻨد روز گذشته در ايران انتشار
دادهاند ،تﻨها در طی سه روز ،تعداد اعدامهای عﻠﻨی شده در زندانهای رژيم ،حداقل به  ٢٠تن رسيد.
روز دوشﻨبه  ١۶خرداد ١٢ ،تن از مردم بﻠوچ که در ميان آنها يک زن نيز قرار داشت ،در زندان
زاهدان دستهجمعی اعدام شدند.
درصفحه ۵

اعﻼميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

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

درصفحه ٧

زنده ﺑاد آزادی  -زنده ﺑاد سوسياليﺴم

درصفحه ۶
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وارث ارتجاع سلطنتی و جنبش کار ،نان و آزادی
رفتﻨیست" ،چه میگويد؟ چه راه حﻠی دارد؟ از
مﻨافع چه طبقهای دفاع میکﻨد؟ و به دنبال چه
نوع حکومتی در ايران است؟ با نگاهی به
کﻨفرانس مﻄبوعاتی وی به تمامی اين سواﻻت
میتوان پاسخ گفت.
او در ابتدای سخناش گفت" :شجاعت ،همبستگی
و تداومی که شما همميهﻨان به ويژه در يک ماه
گذشته ،با وجود سرکوب شديد و قﻄع ايﻨترنت در
شهرها و استانهای مختﻠف از خود نشان دادهايد،
برای شخص من ،يادآور ايستادگی و مقاومتی
است که مﻠت ايران در مقابل نيروهای صدام در
جﻨگ هشت ساله از خود نشان داد" .او در همين
ابتدای سخﻨاناش به دو موضوع اشاره میکﻨد که
ريشه در جايگاه طبقاتی و موقعيت سياسیاش
دارد و نوع نگاه و تفکرش را عيان میسازد.
امروز کيست که نداند جﻨگ هشتسالهی ايران و
عراق جﻨگی عﻠيه مردم دو کشور ،عﻠيه کارگران
و زحمتکشان دو کشور بود که دو نيروی
ارتجاعی يعﻨی دولتهای سرمايهداری ايران و
عراق بهراه انداخته بودند .اين جمﻠه خميﻨی که
گفته بود "جﻨگ نعمتی الهی است" از حافظه
تاريخی مردم ايران پاک نخواهد شد .جﻨگ بود
که تحت عﻨوان "دفاع از ميهن )اسﻼمی(" به
حکومت اين فرصت را داد تا با شکست انقﻼب
حاکميت ضد انقﻼب را تثبيت کﻨد .نفع کارگران و
زحمتکشان ايران و عراق نه در جﻨگ با يکديگر
بﻠکه سرنگونی حکومتهای خودی بود .تﻨها
سياست درست اين بود و نه دامن زدن به جﻨگ
تحت عﻨوان عوامفريبانه "دفاع از ميهن" .اتفاقا
جمهوری اسﻼمی هم با همين عﻨوان عوام فريبانه
هشت سال جﻨگ را به مردم ايران تحميل کرد.
دوم آنکه مبارزات قهرمانانه امروز مردم ايران،
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
سرنگونی نظام سﻠﻄﻨتی میاندازد .حتا شعارهای
آن زمان را امروز مردم ايران از جمﻠه
بازنشستگان سر میدهﻨد که يکی از
شعارهایشان در روزهای اخير "زير بار ستم
نمیکﻨيم زندگی ،جان فدا میکﻨيم در ره آزادگی"
بود ،شعاری که مردم در سال  ۵٧میدادند .پيش
از اين نيز بارها کارگران و ديگر گروههای
اجتماعی در اعتراضاتشان شعارهايی وام گرفته
از دوران انقﻼب  ۵٧سرداده بودند .پس رضا
پهﻠوی سخﻨاناش را با دو تحريف بسيار بزرگ
آغاز کرد ،دو دروغ بزرگ.
او همچﻨين بهگونهای سخن میگويد که گويا
شﻨاخت و درکی از جامعه ايران ندارد .وی فکر
میکﻨد که جامعه ايران در دوران فئودالی باقی
مانده و هﻨوز جامعهای ايﻼتی است .او میگويد:
"از سران و بزرگان ايﻼت و عشاير و طوا ِيف
ايران ،از لُر و بختياری و ُکرد و بﻠوچ تا عرب و
قشقايی و ُترک و ُترکمن میخواهم تا در پشتيبانی
از مردمی که شجاعانه به خيابانها میآيﻨد ،پيمان
اتحاد و همبستگی ببﻨديد" .در ايران امروز اين
طبقات هستﻨد که در برابر هم صفآرايی کردهاند
نه ايﻼت و عشاير و طوايف در برابر جمهوری
اسﻼمی که امروز هيچ معﻨايی ندارد .گويی او در

دوران انقﻼب مشروطه که بيش از  ١١٠سال
پيش اتفاق افتاد درجا زده است .در ايران امروز
در سويی کارگران با متحدانشان همچون
معﻠمان ،بازنشستگان و بيکاران قرار دارند و در
سوی ديگر سرمايهداران و دولت جمهوری
اسﻼمی بهعﻨوان پاسدار مﻨاسبات سرمايهداری
حاکم.
اما او که میگويد" :رژيم رفتﻨیست" اين رفتن
را چگونه ممکن میداند؟! يکی از راهحلهایاش
همانطور که در باﻻ آمد اتحاد رهبران ايﻼت و
عشاير و طوايف است که فاقد بستر مادی و عيﻨی
در جامعه سرمايهداری امروز ايران است .پس
از اين بگذريم .ديگر پيشﻨهاد او پيوستن نيروهای
نظامی به "مردم" و در واقع برکﻨارکردن
جمهوری اسﻼمی با "کودتا" است.
او ضمن اينکه پيامی برای نيروهای کشوری و
لشکری میفرستد  -حتا برای کسانی که در
سرکوب اعتراضات مردم نقشی فعال دارند -
خﻄاب به ارتش جمهوری اسﻼمی میگويد:
"سخﻨی کوتاه با ارتشيان ايران که هميشه فدايی
مﻠت بودهاند ،همانطور که در مقابل دشمِ ن
خارجی از کشور و مﻠت دفاع کرديد ،وظيفه
داريد که حافظ جان مﻠت در مقابل دشمن داخﻠی
باشيد .من به وطنپرستی شما باور دارم" .اما
ارتش چگونه میتواند حافظ جان مﻠت باشد و از
مﻠت در برابر دشمن داخﻠی يعﻨی جمهوری
اسﻼمی دفاع کﻨد؟! طبعا تﻨها يک راه وجود دارد
و آن اينکه ارتش تفﻨگاش را بردارد و دست به
کودتا بزند ،همانطور که برای نمونه در ٢٨
مرداد سال  ٣٢اين کار را کرد.
مخاطب پيام او سربازان نيستﻨد ،ارتش
است،ارتشی که فرماندهان مﻨصوب خامﻨهای در
راس آن قرار دارند .به عبارت روشنتر وی از
فرماندهان ارتش میخواهد که با کودتا جمهوری
اسﻼمی را سرنگون کرده و قدرت را به او
بسپارند!! البته باز رضا پهﻠوی بهگونهای حرف
میزند که گويی هيچ شﻨاختی از ايران امروز
ندارد .اما اگر رضا پهﻠوی نمیداند ،مردم ايران
بهخوبی میدانﻨد که امروز در راس نيروهای
نظامی ايران و در واقع پُر قدرتترينشان سپاه
پاسداران است که بودجه ساﻻنه آن چﻨد برابر
ارتش است .حتا در بودجه سال  ،١۴٠١بودجه
نيروی انتظامی از بودجه ارتش پيشی گرفته
است .بﻨابراين رضا پهﻠوی با اين تحﻠيل و درک
از جامعه ايران ،نه فقط بايد به سراغ فرماندهان
ارتش ،بﻠکه فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی
نيز برود!!
بﻨابراين تا اينجای کار او راه حﻠی هم برای
چگونگی "رفتن رژيم" ارائه نمیدهد .اما چرا؟!
دليل آن روشن است .طبقه سرمايهدار ايران و
نمايﻨدگان سياسی آن ،خواه در درون حاکميت و
يا در خارج از آن ،در يک چيز مشترک اند و آن
تﻼش برای حفظ نظم موجود و مخالفت با انقﻼب
است .جالب آنکه اين افراد عموما به جای کﻠمه
انقﻼب ،از کﻠمه "خشونت" استفاده میکﻨﻨد و
"تحﻠيلگرانشان" نيز مانﻨد آخوندها ،روضه
خوانان دربارهی "مقاومت مدنی" در برابر رژيم
داستانسرايی میکﻨﻨد!! آن هم رژيم فاشيستی
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حاکم بر ايران.
او در حالی که به طور واقعی هيچ راه حﻠی برای
چگونگی سرنگونی جمهوری اسﻼمی ندارد،
مدعی میشود "در حال حاضر مهمترين
موضوع ،پر کردن خﻼء پس از فروپاشی
جمهوری اسﻼمی است" .هﻨوز جمهوری اسﻼمی
بر سر قدرت است ،او هم مﻨتظر کودتای ارتش
است ،آنوقت مهمترين موضوع از نظر او "پر
کردن خﻼء پس از فروپاشی جمهوری اسﻼمی
است"!! به عبارت ديگر او هم میداند که نه با
کودتا بﻠکه تﻨها با انقﻼب جمهوری اسﻼمی
سرنگون خواهد شد ،ولی از به کار بردن کﻠمه
انقﻼب وحشت دارد .برای همين دلمشغولی
اصﻠی او نه چگونگی سرنگونی جمهوری
اسﻼمی ،بﻠکه کسب "قدرت" پس از سرنگونی
جمهوری اسﻼمی است .در يک کﻼم هدف از
راهانداختن شوی "کﻨفرانس مﻄبوعاتی" اعﻼم
رضا پهﻠوی بهعﻨوان "آلترناتيو جمهوری
اسﻼمی" بود .اگر از اين زاويه به کﻨفرانس
مﻄبوعاتی وی نگاه کﻨيم ،آنگاه روشن خواهد شد
که چرا چﻨد رسانه فارسی زبان که با پولهای
هﻨگفت دولتهايی در پشت پرده تامين مالی
میشوند ،اين همه سﻨگ رضا پهﻠوی را به سيﻨه
میزنﻨد.
واقعيت اين است که تبﻠيغ و طرح رضا پهﻠوی را
بهعﻨوان "آلترناتيو" جمهوری اسﻼمی ،بايد در
چارچوب مسائل بينالمﻠﻠی و يک اهرم فشار بر
حکومت تحﻠيل و ارزيابی کرد .همانطور که
تشديد تﻨش بين اسرائيل و جمهوری اسﻼمی و
تهديدات اسرائيل ،سياستهای دولتهای عربی
مﻨﻄقه از جمﻠه نزديکی به اسرائيل اهرم فشار
هستﻨد و باﻻخره همانطور که قﻄعﻨامه جديد
شورای حکام آژانس بينالمﻠﻠی انرژی اتمی چﻨين
است .سياست دولتهای امپرياليستی آمريکا و
اروپا تحت فشار قرار دادن جمهوری اسﻼمی –
و نه سرنگونی آن – برای تن دادن به
خواستهای اين دولتهاست.
وضعيت ايران را نمیتوان با ديگر کشورهای
مﻨﻄقه همچون افغانستان مقايسه کرد .در ايران
سﻠﻄﻨت باز نخواهد گشت .ديگر دوران آن بسر
آمده که مردم دنبال ديدن تصوير خميﻨی در ماه
باشﻨد .نه تﻨها سﻄح آگاهی امروز مردم ايران با
 ۴٣سال پيش قابل مقايسه نيست ،بﻠکه طبقات
جامعه نيز از نظر کمی و کيفی با  ۴٣سال پيش
فرق کردهاند .امروز طبقه کارگر ايران نه فقط از
نظر کمی بﻠکه از نظر کيفی و سﻄح آگاهی نيز
بسيار رشد کرده است .ميزان سواد و تحصيﻼت
در ميان طبقه کارگر ايران با آن دوران غيرقابل
مقايسه است و مضمون و اشکال مبارزاتی طبقه
کارگر بهخوبی اين را نشان میدهد .مبارزات
کارگران هفتتپه ،فوﻻد اهواز ،هپکو ،نفت و
غيره گواه اين مدعاست .نه فقط طبقه کارگر بﻠکه
معﻠمان ،بازنشستگان ،دانشجويان ،زنان و ديگر
گروههای اجتماعی نيز امروز با خواستها و
برنامههای مشخص پا به عرصه مبارزه
گذاشتهاند .برای همين نام اين جﻨبش که در پرتو
مبارزات قهرمانانه تودههای ستمديده ايران به اين
مرحﻠه از رشد خود رسيده ،جﻨبش کار ،نان و
آزادی است.
هم اکﻨون يک موقعيت انقﻼبی بر جامعه حاکم
است .اين موقعيت انقﻼبی در صورتی که به
درصفحه ۴
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فاز جديد مبارزات ﺑازنشﺴتگان و يک خطر جدی
رهايی از فشارهای کمرشکن اقتصادی مبارزه
میکﻨﻨد .اما دولت جمهوری اسﻼمی هر بار با
وعده و نيرنگ و فريب ،موضوع افزايش
مستمریها و همسانسازی حقوق را به تعويق
افکﻨده و از پذيرش خواست آنها طفره رفته
است .بازنشستگان تأمين اجتماعی که سازمانده
يکشﻨبههای اعتراضی و مبتکر شعار "تﻨها کف
خيابون ،به دست مياد حق مون" بودهاند در ادامه
تجمعات و اعتراضات خويش ،بار ديگر و در
ابعادی وسيعتر و سرتاسری به خيابان آمده و با
برپايی تجمعات و راهپيمايی خيابانی در
تمامروزهای يک هفته اخير ،خواهان افزايش
مستمریها و همسانسازی حقوقها شدهاند.

وعدههای سرخرمﻨی که در دوره روحانی به
بازنشستگان تأمين اجتماعی داده شد ،همه برای
خواباندن اعتراضات پرشور خيابانی اين
زحمتکشان بود.در دوره ابراهيم رئيسی نيز اين
وعدهها در شکل ديگری تکرار شد و سرانجام با
تعيين حداقل مزد سال  ١۴٠١مشخص شد که
موضوع همسانسازی حقوقها بهکﻠی مﻨتفی و
تصميم دولت براين هست که حقوق بازنشستگان
 ١٠درصد اضافه شود و حداقل حقوق به حدود
 ۵ميﻠيون تومان برسد .اين تصميم دولت
اعتراضات شديدی را در پی داشت .ازاينرو
ماجرای وعده وعيدها بازهم تکرار شد و افزايش
حقوق و مستمری بازنشستگان تأمين اجتماعی
بار ديگر به تعويق افتاد و به سال  ١۴٠١موکول
شد .بازنشستگان تأمين اجتماعی که در انتظار
افزايش حقوق از اول سال  ١۴٠١بودند ،مﻨتظر
تصميم نهايی دولت ماندند .سرانجام تصميم دولت
پس از سپری شدن حدود دو ماه و نيم از سال
 ١۴٠١توسط حجتﷲ عبدالمﻠکی وزير کار در
يک برنامه تﻠويزيونی اعﻼم شد .بر اساس اين
تصميم يا مصوبه هيئتوزيران ،بازنشستگانی که
حداقل حقوق دريافت میکﻨﻨد ،افزايش حقوق ۵٧
درصدی خواهﻨد داشت بهنحویکه حقوق آنها به
 ۵ميﻠيون و  ۵٨٠هزارتومان برسد .افرادی که
حقوق آنها بين ۵ميﻠيون و ۵٨٠هزارتومان تا
١٠ميﻠيون تومان باشد؛ افزايش حقوق
١٠درصدی بهعﻼوه ۶۵٠هزارتومان ،ساير
بازنشستگان تأمين اجتماعی نيز ١٠درصد
افزايش حقوق خواهﻨد داشت.
بهاينترتيب نهفقط بحثی از همسانسازی حقوقها
درميان نيست بﻠکه دولت حتی از اجرای مصوبه
شورای عالی کار مبﻨی برافزايش  ۵٧درصدی
حداقل دستمزد که بايد شامل حال بازنشستگان
تأمين اجتماعی بشود نيز خودداری کرد .بر
اساس ماده  ١١١قانون تأمين اجتماعی،

مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازنشستگی،
نبايد از حداقل مزد کارگری کمتر باشد.بر طبق
ماده  ٩۶قانون تأمين اجتماعی ،مستمری
بازنشستگی دستکم هرسال يکبار بهتﻨاسب
افزايش هزيﻨهها بايستی اضافه شود.اگرچه
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
بازنشسته اين را میدانﻨد و با گوشت و پوست
خود هرروز آن را لمس میکﻨﻨد که با توجه به
تورم عﻨانگسيخته ،آزادسازی قيمت کاﻻهای
اساسی و افزايش صددرصدی و گاه بيشتر قيمت
بسياری از کاﻻها ،حتی اگر مصوبه شورای
عالی کار نيز اجرا شود ،بازهم دستمزدها و
مستمریها بههيچوجه برای هزيﻨههای جاری
کافی نيست ،اما دولت حتی همين مصوبه قانونی
خود را نيز اجرا نمیکﻨد! درعينحال ايﻠﻨا از
قول نايبرئيس کميسيون اجتماعی مجﻠس
مینويسد  ":هرگونه افزايشی در رقم ساير
سﻄوح حقوقی بازنشستگان بايد بسان کارگران
باشد و امسال بايد اين رقم تا  ٣٨درصد افزايش
میيافت که به  ١٠درصد تقﻠيل يافته است".
بﻨابراين روشن بود که چﻨين تصميمی و اعﻼم
آن  ،آنهم بعد از چﻨدين ماه سرگردانی و به
تعويق افکﻨدن موضوع ،خشم و اعتراض شديد
بازنشستگان را که مدتها در انتظار افزايش
مستمریها و همسانسازی حقوقها بودند در پی
داشته باشد و در پی داشت.
با اعﻼم اين خبر ،يکبار ديگر ماهيت ارتجاعی
و ضد مردمی دولت جمهوری اسﻼمی که چﻨد
سال است بازنشستگان تأمين اجتماعی را سر
دوانده و در بﻼتکﻠيفی و سرگردانی نگاه داشته و
فقر کشﻨدهای را بر آنان تحميل نموده است برمﻼ
شد.چﻨد ميﻠيون بازنشسته و چﻨدين ميﻠيون
اعضای خانواده آنها يکبار ديگر به چشم خود
ديدند که ارتجاع حاکم به همان سادگی که هزاران
ميﻠيارد تومان و صدها هزار دﻻر را صرف

گروههای اسﻼمگرای شيعی و اهداف پان
اسﻼميستی خودمی کﻨد و يا به دستگاه سرتاپا
ارتجاعی ،زائد و انگل روحانيت اختصاص
میدهد ،به همان سادگی نيز نسبت به خواستها
و سرنوشت کارگران شاغل و بازنشسته،
معﻠمان ،پرستاران و ساير اقشار زحمتکش
بیتوجهی میکﻨد و از ايﻨکه آنان را به زندگی در
مادون فقر محکوم و از هستی ساقط کﻨد هيچ
ابايی ندارد .بازنشستگان تأمين اجتماعی اين

بیتوجهی را البته با يک اعتراض سراسری
کمنظير پاسخ دادند .هزاران بازنشسته تأمين
اجتماعی اين بار بسيار گستردهتر ،وسيعتر و
متحدتر از گذشته وارد نبرد شدند  ،عﻠيه حاکمان
و سياستهای دولت بهپاخاستﻨد و خواهان
رسيدگی به خواستهای خود شدند .دهها شهر و
استان کشور طی چﻨد روز متوالی شاهد تجمعات
و راهپيمايی خيابانی بازنشستگان بود .مبارزات
چﻨد روز اخير بازنشستگان از چﻨد ويژگی مهم
برخوردار بود که آن را از اعتراضات و
مبارزات پيشين تا حدی متمايز میسازد .همين
تمايزات درعينحال گويای اين واقعيت است که
مبارزات کارگران بازنشسته وارد فاز جديدی
شده است.
اين ويژگیها را از نزديک موردبررسی قرار
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.
بيش از  ٣٠شهر و استان ازجمﻠه؛ اراک،
اروميه ،اردبيل ،اصفهان ،اهواز ،ايﻼم،بجﻨورد،
بﻨدرعباس،بروجرد ،تبريز ،تهران ،خرمآباد،
زنجان ،دو رود ،دزفول،ساری ،سﻨﻨدج ،شوش،
شوشتر ،شيراز ،قزوين ،کرج ،کرمان،
کرمانشاه ،مشهد،نقده ،هفتتپه ،هرمزگان ،همدان
و يزد در اين اعتراضات شرکت داشتﻨد.کميت
شرکتکﻨﻨدگان نيز از رشد قابلمﻼحظهای
برخوردار شده است .افزون براين ،تجمعات و
اعتراضات خيابانی بازنشستگان تأمين اجتماعی
برخﻼف گذشته که يکروزه و موسوم به
يکشﻨبههای اعتراضی بود ،اين بار  ٣تا  ۴روز
پياپی) ١۶الی  ١٩خرداد( و در برخی شهرها
مانﻨد اهواز ،شوش و هفتتپه ،کرج ،ايﻼم و
همدان در روزهای بعد تا يکشﻨبه  ٢٢خرداد نيز
ادامه داشت.
ويژگی ديگر مبارزات اخير بازنشستگان شکل
اعتراض است .اعتراض صرفا ً در شکل تجمع
در يک مکان معين نبود بﻠکه اين تجمعات در
بسياری موارد با راهپيمايی خيابانی و حمل
شعارنوشته و سردادن شعار همراه بود.
پيشازاين ،تﻨها در اهواز بود که تجمع
بازنشستگان تأمين اجتماعی با راهپيمايی خيابانی
همراه بود.در تجمع و اعتراض سراسری اخير
اين شکل مبارزه عموميت بيشتری يافت و عﻼوه
بر اهواز ،برخی شهرهای ديگر مانﻨد
اراک،تبريز ،تهران ،شوش  ،کرمانشاه ،شوشتر
و شيراز نيز در خيابانهای شهرهای يادشده
دست به راهپيمايی زدند.
ويژگی ديگر ،رشد روحيه اعتراضی ،راديکالتر
درصفحه ۴
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فاز جديد مبارزات ﺑازنشﺴتگان و يک خطر جدی
شدن شعارها و سمت گيری ضد دولتی و ضد
مقامات حکومتی اين شعارها بود" .مرگ براين
دولت مردمفريب ،مرگ بر رئيسی ،بیشرف
دروغگو ،حاصل وعده هات کو ،نه مجﻠس نه
دولت ،نيستن به فکر مﻠت ،دولت خيانت میکﻨد،
مجﻠس حمايت میکﻨد،دولت بیکفايت استعفا ،
وزير بیلياقت استعفا ،رئيس بیلياقت استعفا،
نﻨگ ما وزير الدنگ ما" تﻨها نمونههايی از اين
شعارها هستﻨد .افزون براين ،بازنشستگان با
شعارهای ديگری چون " تﻨها کف خيابون به

دست مياد حق مون ،تا حق خود نگيريم ،از پا
نمینشيﻨيم ،تا حق خود نگيريم ،آ روم نمینشيﻨيم"
بار ديگر بر ادامه مبارزه در کف خيابان تا
دستيابی به مﻄالبات خويش تأکيد کردند.
تمام اين سمتگيریها و ويژگیها ،نکات مثبتی
هستﻨد که بايد آن را تقويت کرد .در شرايط
پرتﻼطم اوضاع سياسی جامعه ،بسيار مهم و
حياتی است ،خواستها و شعارهايی مﻄرح شود
که مﻨافع درازمدت کارگران بازنشسته و شاغل
را تأمين کﻨد و جهتگيریها به نحوی باشد که
بازنشستگان را از اين دايره بسته و تﻨگﻨاهای چﻨد
دهساله نجات دهد.
يکی ديگر از ويژگیهای مبارزات اخير
بازنشستگان تأمين اجتماعی ،سازماندهی سريع
يک اعتراض سراسری است .از فردای روز ١۵
خرداد که وزير کار تصميم دولت در مورد نحوه
افزايش حقوق مستمریبگيران را اعﻼم کرد،
بﻼفاصﻠه تجمعات سراسری بهطور همزمان
دردهها شهر کشور آغاز شد که تا چﻨد روز ادامه
يافت .اين رويداد بهروشﻨی نشان داد که
بازنشستگان آگاه و تشکلهای مستقل آنها ،تشکل
يابی و قدرت سازماندهی خود را ارتقا
بخشيدهاند .تداوم چﻨدروزه تجمع و راهپيمايی
دردهها شهر نهفقط رشد سازمانيابی در صفوف
بازنشستگان تأمين اجتماعی را نشان داد بﻠکه
درعينحال نقش مثبت و نفوذ مؤثر تشکلهای
مستقل آنها را نيز به نمايش گذاشت.
اين ويژگیها که تماما ً حاکی از رشد جﻨبش
اعتراضی بازنشستگان است ،بيان اين واقعيت
است که مبارزات بازنشستگان تأمين اجتماعی
گامهای محسوسی به جﻠو برداشته و وارد فاز و
مرحﻠه پيشرفتهتری شده است.نکته بسيار مهم
ديگر اين است که تداوم اين تجمعات و
راهپيمايیهای اعتراضی ،خواهناخواه اثرات خود
را بر ساير اقشار زحمتکش جامعه نيز خواهد
گذاشت .گروههايی از مردم تهران و برخی
شهرهای ديگر نيز ايﻨجاوآنجا به حمايت از

بازنشستگان روی آوردهاند.
جﻨبش اعتراضی بازنشستگان را اما يک خﻄر
واقعی تهديد میکﻨد .نکته بسيار مهمی که اکﻨون
حائز اهميت جدی است ،حفظ استقﻼل تشکلهای
مستقل و مبارزات بازنشستگان است.
بازنشستگان تأمين اجتماعی و تشکلهايشان بايد
هوشياری خود را دوچﻨدان کﻨﻨد و اجازه ندهﻨد
افراد و يا تشکلهای حکومتی در صفوف آنان
رخﻨه کﻨﻨد و مبارزات مستقل آنان را به کجراه و
انحراف بکشﻨد و آن را به ابزار رقابت جﻨاحهای
حکومتی تبديل کﻨﻨد .تشکلهای معﻠومالحالی چون
خانه کارگر و شوراهای اسﻼمی ،کمين کردهاند
تا سر هر پيچی در صفوف بازنشستگان رخﻨه
کﻨﻨد و در گام بعدی رهبری مبارزه را از
تشکلهای مستقل بازنشستگان بربايﻨد و سر نخ
آن را خود در دستگيرند  .بدين مﻨظور از پول
و ابزار کافی و حتی تشکلهای بازنشستگی
دستساز خانه کارگر برای خرابکاری در
صفوف بازنشستگان نيز برخوردارند .گاه حتی
تﻼش میشود شوراهای اسﻼمی و شورای عالی
کار را طرفدار حقوق کارگران و بازنشستگان جا
بزنﻨد ،اينها را در مقابل خانه کارگر قرار دهﻨد،
تا از اين راه بازنشستگان را فريب دهﻨد .بﻨابراين
بازنشستگان آگاه و تشکلهای مستقل آنها در
مسير پرپيچوخم مبارزه همواره بايد هوشيار
باشﻨد و تحت هر شرايﻄی اکيدا ً استقﻼل خود را
حفظ کﻨﻨد.
خوشبختانه شواهد موجود نشان میدهد که
تشکلهای مستقل بازنشستگان از اين تﻼشها و
اتحاد
"گروه
مﻄﻠعاند.
کمينگذاریها
بازنشستگان" در بيانيهای به تاريخ ١٩
خرداد ١۴٠١شمهای از اين تﻼشهای موذيانه را
افشا کرد .در اين بيانيه ازجمﻠه چﻨين آمده است،
و
کارگران
به
"جرياناتی...میخواهﻨد
بازنشستگان چﻨين القا کﻨﻨد که شوراهای اسﻼمی
و شورای عالی کار طرفدار حقوق کارگراناند و
در مقابل خانۀ کارگر و کانونهای بازنشستگان
که مجری و پيش برندۀ سياست دولتاند ،بايد
موردحمايت و يا همراهی قرار گيرند .اما
واقعيت اين است که اينها تيغههای يک قيچی را

تشکيل میدهﻨد و آن قيچی سياست دولت
سرمايهداری برای فقر و سيهروزی کارگران و
ثروتمﻨدتر کردن ثروتمﻨدان است" .
شوراهای اسﻼمی کار ،خانه کارگر و تمام
تشکلهای دستساز اينها از نمونه کانونهای
بازنشستگی ،همگی کارگزار حکومت و سروته
يک کرباساند .وظيفه تشکلهای مستقل و

وارث ارتجاع سلطنتی و
جنبش کار ،نان و آزادی
انقﻼب و قيام مسﻠحانه تودهای مﻨجر شود که تﻨها
راه واقعی سرنگونی جمهوری اسﻼمی است،
برای تحقق خواستها و شعارهايی که تودههای
ستمديده ايران در مبارزات خود طرح میکﻨﻨد،
يعﻨی تحقق کار ،نان و آزادی ،لزوما بايستی به
حکومت شورايی مﻨجر گردد و ﻻغير.
در سال  ۵٧از آن رو که طبقه کارگر هﻨوز
آمادگی بدست گرفتن قدرت را نداشت ،ضد
انقﻼب حاکم توانست با سرکوب انقﻼب قدرت
خود را تثبيت کرده و انقﻼب را به شکست
بکشاند .رژيم اسﻼمی با هجوم به شوراها،
تشکلهای صﻨفی کارگری و احزاب و
سازمانهای مدافع مﻨافع طبقه کارگر و کشتار و
به بﻨدکشيدن کمونيستها و آزاديخواهان توانست
رکودی طوﻻنی مدت در مبارزات کارگران و
ديگر زحمتکشان جامعه حاکم کﻨد .اما رفته رفته
جامعه از حالت رکود درآمد .پاسخ حاکميت و کﻼ
طبقه حاکم استفاده از دوگانه "اصولگرا و
اصﻼحطﻠب" برای مهار اعتراضات بود .تاريخ
مصرف اين دوگانه نيز از دی ماه  ٩۶و با ورود
جامعه به يک دوران انقﻼبی به پايان رسيد.
همانطور که تاريخ مصرف "اصﻼحطﻠبان" به
سر آمد ،نظام سﻠﻄﻨتی نيز سالهاست که به
گورستان تاريخ سپرده شده و جايی در آيﻨدهی
مردم آزادیخواه و ستمديدهی ايران ندارد.

عﻨاصر آگاه و پيشرو ايجاب میکﻨد که مجدانه به
آگاه گری در صفوف بازنشستگان پرداخته و آنان
را از خﻄرهايی که در کمين جﻨبش اعتراضی
بازنشستگان نشستهاند آگاه سازند.بازنشستگان
تأمين اجتماعی و تشکلهای مستقل بازنشستگان
در قبال چﻨين تحرکاتی بايستی هوشيار باشﻨد و
از خرابکاری تشکلهای دولتی در هر رخت و
لباس جﻠوگيری کﻨﻨد تا بتوانﻨد مبارزه برای تحقق
خواستهای ديرين خويش را به سرانجام
برسانﻨد .خواستهای اصﻠی روشن و مشخص
هستﻨد .سﻄح حقوقها و مستمری بازنشستگان
تأمين اجتماعی بسيار پايين است و بايستی به
نحوی افزايش يابد که هزيﻨههای يک خانواده
متوسط  ۴نفره را تأمين کﻨد .همسانسازی حقوق
کماکان يکی از خواستهای مهم بازنشستگان
است .بازنشستگان تأمين اجتماعی تﻨها با اتحاد و
حضور گسترده خيابانی و مبارزه مستقل
میتوانﻨد دولت را به عقبنشيﻨی وادار کﻨﻨد .تﻨها
کف خيابون به دست مياد حق مون! بازنشستگان
تأمين اجتماعی میتوانﻨد خانوادهها را نيز وارد
خيابان کﻨﻨد  .میتوانﻨد تجمعات سراسری خود را
با اعتصابات کارگری و تجمعات سراسری
معﻠمان هماهﻨگ سازند و تجمعات و اعتصابات
سراسری هماهﻨگ شدهای را سازمان دهﻨد .راه
نجات ديگری جز ادامه  ،تشديد و گسترش
مبارزه نيست .راه ديگری جز تشديد مبارزه ،جز
اتحاد با کارگران و معﻠمان و ديگر زحمتکشان و
اعتصابات سراسری وجود ندارد.
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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.
روز سهشﻨبه  ١٧خرداد دو زندانی سياسی در
زندان سپيدار اهواز اعدام شدند .اين دو ،در
جريان درگيری مسﻠحانه با مزدوران رژيم
دستگيرشده بودند .يکی از اين اعدامشدهها به
هﻨگام بازداشت ١٧ ،سال سن داشت.
روز چهارشﻨبه  ١٨خردادماه  ،يک زندانی ،در
زندان شهرستان بيرجﻨد ،اعدام شد .اتهام وی
مرتبط با جرائم مواد مخدر بود .در همين روز
حکم اعدام يک زندانی با اتهام قتل عمد در زندان
مرکزی ايﻼم به اجرا درآمد.
روز چهارشﻨبه  ١٨خردادماه ،يک زندانی اهل
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.
بازهم روز چهارشﻨبه ١٨ ،خردادماه ،حکم اعدام
يک مرد با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی
کرمانشاه به اجرا درآمد.
پيشازاين نيز سازمانهای حقوق بشری در
نخستين روزهای خردادماه از اعدام  ١٠زندانی
در زندان رجايی شهر کرج و زندان مرکزی
زاهدان و همچﻨين يک زن زندانی در زندان
قرچک ورامين خبر داده بودند .اين فقط چﻨد
نمونه از اعدامهايی است که روزمره در
زندانهای رژيم انجام میگيرد.
در همين حال سازمان عفو بينالمﻠل ،روز
سهشﻨبه سه خردادماه  ،١۴٠١گزارش ساﻻنه
خود را در خصوص اجرای احکام اعدام در
کشورهای جهان انتشار داد.
بر طبق اين گزارش ،در سال  ،٢٠٢١به استثﻨای
چين ،حداقل  ۵٧٩نفر در  ١٨کشور جهان اعدام
شدند .از اين تعداد  ٣١۴نفر در ايران اعدام شدند
و جمهوری اسﻼمی ايران مقام دوم جهانی را در
اعدامها ،پس از چين کسب کرد .البته اين تعداد
اعدام تﻨها مربوط به مواردی است که عﻠﻨی
شدهاند .جمهوری اسﻼمی هرسال تعداد زيادی از
مردم ايران را بدون اينکه اعﻼم کﻨد ،مخفيانه در
زندانها اعدام میکﻨد .اين آمار نشان میدهد که
بيش از نيمی از تعداد اعدامهای جهان در ايران
صورت گرفته است .همين آمار نشان میدهد در
طول يک سالی که جﻨايتکارانی امثال رئيسی در
رأس دستگاه اجرائی و اژهای در رأس دستگاه
قضائی رژيم آدمکش اسﻼمی قرارگرفتهاند،
تعداد اعدامها دو برابر شده است .پس از ايران،
مصر با اعدام حداقل  ٨٣نفر ،عربستان سعودی،
با اعدام حداقل  ۶۵نفر ،در رديفهای بعدی
قرارگرفته و اين سه کشور مسئول  ٨٠درصد از
کل اعدامهای ثبتشده در سﻄح جهان بودند.
البته اعدام و کشتار پديده جديدی در ايران تحت
حاکميت جمهوری اسﻼمی نيست .جمهوری
اسﻼمی از بدو به قدرت رسيدن تا به امروز
هزاران تن از مردم ايران را با اتهامات سياسی
و دهها هزار تن را با اتهامات غيرسياسی به دار
کشيده يا تيرباران کرده است.
اين نيز واقعيتی است که کشتار و وحشیگری،
انواع و اقسام جﻨايات ضد بشری ،در ذات هر
گروه و دولت ديﻨی است .آنها هر نامی هم که

بر خود بگذارند ،تفاوت ماهوی با يکديگر ندارند.
میخواهد نامشان داعش و القاعده و بوکوحرام
باشد يا طالبان و جمهوری اسﻼمی ايران .سرشت
آنها واحد است و جﻨايات و وحشیگری آنها
يکسان.
نکته اما در اين است چرا دولت ديﻨی حاکم بر
ايران بهويژه اکﻨون تعداد اعدامها را افزايش داده
است؟
همانگونه که همگان میدانﻨد ،جمهوری اسﻼمی
با بزرگترين بحرانهای دوران حيات خود
روبهروست .در تمام عرصههای اقتصادی،
اجتماعی و سياسی با شکست و بنبست مواجه
شده است و راهحﻠی برای بحرانها و معضﻼت
جامعه ندارد .بﻨابراين تﻨها راه را برای ادامه
حيات خود ،تشديد خشونت ،کشتار و وحشیگری
میبيﻨد.
همانگونه که برای مقابﻠه با بحران سياسی،
مبارزات تودههای مردم را برای دگرگونی وضع
موجود ،قهرا ً سرکوب و به گﻠوله میبﻨدد،
مبارزان را دستگير و به اعدام و حبسهای
طوﻻنیمدت محکوم میکﻨد ،همين برخورد را
در قبال بحرانهای اجتماعی و معضﻼت
غيرسياسی جامعه دارد .به نمونههائی از آن نگاه
کﻨيم.
بحران عميق اقتصادی سرمايهداری ايران،
فجايع و معضﻼت اجتماعی بیشماری به بار
آورده است .ازجمﻠه بيکاری و فقر را در ابعادی
بیسابقه گسترش داده است .يکی از پيامدهای اين
بيکاری و فقر ،رشد روزافزون اعتياد در ميان
مردم ايران بهويژه جوانان است .جمهوری
اسﻼمی هيچگاه آمار واقعی تعداد معتادان به مواد
مخدر را انتشار نداده است .دو سال پيش ناصر
اصﻼنی ،معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت:
"بر اساس آمار ،دو ميﻠيون و  ٨٠٠هزار نفر
معتاد رسمی در کشور داريم و تخمين زده
میشود که يکميﻠيون و  ۴٠٠هزار نفر نيز
معتاد شﻨاسايی نشده وجود داشته باشد ".در
واقعيت اما آمار معتادان به مواد مخدر در ايران
از  ١٠ميﻠيون هم متجاوز است .بر طبق
گزارشات سازمانهای بينالمﻠﻠی ،ايران نخستين
کشور جهان ازنظر تعداد معتادان به مواد مخدر
است .روشن است در يک چﻨين کشوری يک
بازار پررونق مواد مخدر و سودهای هﻨگفت
وجود دارد که در دست سران و مقامات فاسد،
دزد و قاچاقچی جمهوری اسﻼمی و باندهای

وابسته به آنها قرار دارد .سال  ،٩٨سخﻨگوی
کميسيون مجﻠس گفت :روزانه دو هزار و ٨٠
کيﻠو مواد مخدر در کشور مصرف میشود .بر
اين اساس در هرسال ﻻاقل  ٧۵٠تن مواد مخدر
در ايران مصرف میشود و بر طبق گزارشهای
ديگر ،سه تا چهار برابر آن نيز مواد مخدر
افغانستان از طريق ايران به اروپا صادر
میشود .اين را هر کس میداند که امکان ندارد
بدون نقش مستقيم مقامات دولتی و نيروهای
مسﻠح آن هرسال صدها تن مواد مخدر وارد
ايران شود يا صادر گردد .اين واردات از طريق
يک شبکه سازماندهی شده ،توزيع میشود که
آخرين حﻠقه آن را گروهی از همين معتادان به
مواد مخدر يا مردم فقير و گرسﻨه مﻨاطق مرزی
تشکيل میدهﻨد که در ازای مبﻠغی ناچيز ،مواد
مخدر را از اين نقﻄه به آن نقﻄه ،حمل و توزيع
میکﻨﻨد .رژيم ارتجاعی و فريبکار جمهوری
اسﻼمی برای اينکه به مردم معترضی که
میبيﻨﻨد فرزندانشان در دام اعتياد روزانه نابود
میشوند ،همين افراد معتاد دست چﻨدم را دستگير
و به جوخه اعدام میسپارد ،تا گويا نشان دهد با
مواد مخدر مبارزه میکﻨد .اما در ايران هرگز
ديده و شﻨيده نشده است که يکی از مقامات دولتی
در اين رابﻄه دستگير شود .جمهوری اسﻼمی
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
کاهش يافت .برعکس ،هرچه بحران اقتصادی
عميقتر و عواقب اجتماعی آن وخيمترشده است،
بر تعداد معتادان افزودهشده است .طبقه حاکم بر
ايران که خودش مروج اعتياد مردم به مواد
مخدراست و از قبل آن سودهای هﻨگفت به جيب
میزند ،در شرايﻄی که از همه سو در بنبست
قرارگرفته است ،بر تعداد اعدامیهای مرتبط با
مواد مخدر افزوده و هرروز تعدادی را به عﻨوان
قاچاقچی به دار میکشد .همين مسئﻠه در مورد
اعداميان مرتبط با قتل و ديگر انواع جﻨايت نيز
صادق است.
جمهوری اسﻼمی با گسترش فقر ،بيکاری،
گرسﻨگی و اقدامات خشونتآميز ،خودش مبﻠغ و
مروج انواع خشونت ،قتل و جﻨايت است.
جامعهای که غرق در بحرانهای مختﻠف باشد و
طبقه حاکم راهحﻠی برای اين بحرانها نداشته
باشد ،جامعهای که در بنبست گرفتار باشد و به
هر دليل تغييری که برای حل اين بحرانها
ضروری ست ،رخ ندهد ،اين جامعه دچار
درصفحه ۶
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انحﻄاط و سير قهقرائی میشود  .در چﻨين
جامعهای رشد انواع و اقسام جﻨايات و
ناهﻨجارهای اجتماعی کامﻼً طبيعی است.
جمهوری اسﻼمی که راهحﻠی برای اين بحرانها
و معضﻼت اجتماعی ندارد ،همهروزه گروهی
از مردم ايران را به اتهام قتل و ديگر جﻨاياتی که
زائيده خود نظم ارتجاعی سرمايهداری حاکم بر
ايراناند ،به دار میکشد .اما نهفقط اين اعدامها
يک جﻨايت است ،بﻠکه هيچ معضﻠی هم از
معضل اجتماعی و رشد روزافزون انواع جﻨايات
کم نکرده ،بﻠکه مدام آنها را افزايش داده است.
نمونه ديگر نيز همين ماجرای مجازات
بهاصﻄﻼح سرقت است که در چﻨد روز اخير
واکﻨش سازمانهای بينالمﻠﻠی مدافع حقوق بشر
را برانگيخته است.
اين واقعيت را امروزه ديگر هرکس میداند که
فاسدترين رژيم سياسی سرتاسر جهان جمهوری
اسﻼمی است و بزرگترين دزدها ،مقامات
حکومتی و وابستگان آنها هستﻨد که حاﻻ ديگر
سرقتهای آنها ابعاد تريﻠيونی به خود گرفته
است .اما از ديدگاه اين رژيم سرمايهداری و
اسﻼمی سرتاپا فاسد ،دزد يک انسان فقير و
گرسﻨه است که چيزی را از يک مغازه يا خانه
ديگری سرقت میکﻨد .بدبختانه درنتيجه شرايط
اسفباری که جمهوری اسﻼمی در ايران به بار
آورده ،گاه اين سرقتها به قتل و ديگر اشکال
خشونت هم مﻨجر میشوند .جمهوری اسﻼمی
راهحﻠی سهل و سادهتر از زندان ،اعدام و قﻄع
اعضای بدن اين انسانهای فقير و گرسﻨه ندارد.
همين چﻨد روز پيش بود که خبر قﻄع انگشتان
يک مرد در کرمانشاه ،انتشار يافت و پسازآن
خبر انتقال چﻨد زندانی به اوين برای اجرای حکم
قﻄع انگشتان دست عﻠﻨی شد .بر طبق همين
اخبار ،جمهوری اسﻼمی برای اينکه راحتتر
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
بدن را برای اجرای حکم از شهرستانها به
تهران مﻨتقل کرده است.
بﻨابراين توسل روزافزون به اعدام و افزايش
تعداد اعدامشدهها در سال گذشته و چﻨد ماهی که
از سال جديد میگذرد ،صرفا ً ناشی از خصﻠت
ديﻨی و اسﻼمگرای جمهوری اسﻼمی با قوانين و
مقررات ارتجاعی و ضد بشری اسﻼمی آن
نيست ،بﻠکه بهويژه در مقﻄع کﻨونی ناشی از
بحرانهای عميق طبقه حاکم بر ايران و ناتوانی
و شکست کامل آن در حل معضﻼت اجتماعی
جامعه ايران است .رژيمی که در بنبست
گرفتار است ،میکوشد با تشديد سرکوب و
اقدامات وحشيانه ازجمﻠه صدور پیدرپی احکام
اعدام ،قﻄع اعضای بدن و به بﻨد کشيدن صدها
هزار تن از مردم ايران ،خود را از بنبستی که
در آن گرفتار است ،نجات دهد .اما اين تشديد
وحشیگری و کشتار نيز رژيم را نجات نخواهد
داد .برعکس ،مردم ايران بيشازپيش آگاه شدهاند
که برای پايان دادن به تمام جﻨايات جمهوری
اسﻼمی ازجمﻠه همين اعدامها ،بايد مصممانه تر
برای سرنگونی جمهوری اسﻼمی اقدام کﻨﻨد.

اعﻼميه 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 اسﻼمی تغيير
داده اند .درشرايﻄی که کارگران وزحمتکشان،يعﻨی اکثريت جامعه برعﻠيه نظام استثمارگر وستمگر
حاکم به پا خواسته اند تاباسرنگونی انقﻼبی رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی 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 انقﻼبی به
تقﻼ افتاده است.
مانورهای روزهای اخير رضا پهﻠوی در اين چهارچوب است واو که اخيرأ متوجه شده "رژيم رفتﻨی
است" ﻻيه های مختﻠفی ازمشروطه خواه و جمهوريخواه را جﻠو انداخته اند ،تا به زعم خود "رهبری"
را برای "جﻨبش" تامين کﻨﻨد .اپوزيسيون راست وارتجاعی ،عﻼوه برپاشﻨه آشيل شکافهای درونی
خود ،نمی خواهﻨد بپذيرند ،که دوران "رهبری همه با همی" ديگر بسر آمده است .اين درس بزرگی
است که طبقه کارگر و کمونيستها از شکست تجربه انقﻼب  ۵٧به دست آورده اند و روشن است که
ايﻨبار با تمام ابتکار و توان نخواهﻨد گذاشت حاصل پيشروی و پيروزی انقﻼب پيش روی کارگران و
مردم ايران همانﻨد سال  ۵٧به حاکم شدن آلترناتيو بورژوايی جمهوريخواه يا مشروطه خواه و يا مﻠغمه
ای از هر دو در فردای سرنگونی جمهوری اسﻼمی 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 انقﻼبی توده کارگروزحمتکش و خيزبرداشتن برای تعيين تکﻠيف نهايی با رژيم جمهوری
اسﻼمی به شيوه های مختﻠف با مانورهای فريبکارانه ،رنگ عوض کردن-های مقﻄعی و انواع توطئه
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 تحوﻻت 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 ،اوﻻ می کوشد تکاپو وتقﻼهای 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 تﻼش می کﻨد مبارزات درخشان جاری را
به يک تحول انقﻼبی بﻨيادين و زيرو روکﻨﻨده به نفع طبقه کارگر ومحرومان جامعه سوق دهد .ما
همگام وهمدوش با طبقه کارگر وتوده های زحمتکش ايران ،ضمن به دست گرفتن پرچم وپﻼتفرم
انقﻼبی سرنگونی جمهوری اسﻼمی ،به سهم خود نميگذاريم تا بارديگرسرنوشت ومقدرات جامعه
ايران بعدازسرنگونی جمهوری اسﻼمی توسط امپرياليستها وآلترناتيوهای رنگارنگ و
استثمارگروسرکوبگرسرمايه وثروت رقم بخورد.

سرنگون ﺑاد رژيم سرمايه داری جمهوری اسﻼمی
زنده ﺑاد آزادی ،زنده ﺑاد سوسياليﺴم
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيﺴﺖ
امضاها  :سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ،حزب کمونيست ايران ،حزب کمونيست کارگری ايران-
حکمتيست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائيان )اقﻠيت( و هسته اقﻠيت
٢١خرداد  ١٢ - ١۴٠١ژوئن ٢٠٢١
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از مبارزات و خواسﺖهای
ﺑازنشﺴتگان تاميﻦ اجتماعی حمايﺖ کنيم

هيات وزيران جمهوری اسﻼمی  ١۵خرداد ،روزی که براساس تقويم جمهوری اسﻼمی تعﻄيل رسمی میباشد ،پس از تاخيری دو ماه و نيمه ،حداقل حقوق
بازنشستگان تامين اجتماعی را که  ٣٠سال حق بيمه پرداخت کردهاند ۵ ،ميﻠيون و  ۵٨٠هزار تومان تعيين و اعﻼم کرد حقوق ساير بازنشستگان تﻨها ١٠
درصد افزايش میيابد.
اين در حالیست که براساس مصوبه "شورای عالی کار" که آنهم نهادی دولتیست ،حقوق ساير بازنشستگان همانﻨد کارگران شاغل میبايست  ٣٨درصد
به اضافه مبﻠغ ثابت ماهيانه  ۵١۵هزار تومان اضافه میشد.
در پی اين تصميم هيات وزيران ،امروز  ١۶خرداد ،بازنشستگان تامين اجتماعی در بسياری از شهرها از جمﻠه تهران ،شوشتر ،اهواز ،تبريز ،کرج،
زنجان ،شوش و هفتتپه ،رشت ،اصفهان ،کرمانشاه ،اراک ،سربﻨدر )ماهشهر( ،شيراز ،کرمان ،مشهد ،قزوين ،دزفول ،بﻨدرعباس و خرمآباد اقدام به
برگزاری تجمع اعتراضی در برابر مراکز دولتی کردند.
بازنشستگان تامين اجتماعی خواستار افزايش حقوق خود براساس مصوبه "شورای عالی کار" و نيز اجرای کامل "همسانسازی" هستﻨد.
برخی از شعارهای بازنشستگان در تجمعات اعتراضی امروز عبارت بودند از" :مرگ بر رئيسی"" ،مرگ بر اين دولت مردم فريب"" ،بازنشسته داد بزن
حق تو فرياد بزن"" ،فرياد فرياد از اين همه بيداد"" ،بازنشسته می ميرد سازش نمیپذيرد" و "فقط کف خيابون بدست ميآد حقمون".
همچﻨين بازنشستگان شعار سر دادند" :زير بار ستم نمیکﻨيم زندگی ،جان فدا میکﻨيم در ره آزادگی" که يادآور يکی از شعارهای مردم قهرمان ايران در
روزهای پيش از سرنگونی نظام سﻠﻄﻨتی بود .بازنشستگان با اين شعار ،آن روزها را در ذهن و خاطره مردم زنده کرده و يادآور شدند که راه آزادی و
رهايی از اين ظﻠم و فقر ُکشﻨده ،همان راهیست که مردم در سال  ۵٧برگزيدند.
اين تجمعات سراسری با استقبال وسيع بازنشستگان در حالی برگزار شد که تﻨها يک روز از مصوبه هيات وزيران گذشته بود .بازنشستگان اعﻼم کردند که
تا رسيدن به خواستهایشان به مبارزات خود ادامه خواهﻨد داد .در شهرهای خوزستان بازنشستگان در گرمای باﻻی  ۴۵درجه به خيابان آمدند .در تبريز
در حالی که ماموران نيروی انتظامی مانع حرکت بازنشستگان به سمت خيابان شده بودند ،بازنشستگان با شعار "مرگ بر رئيسی" نيروی انتظامی را کﻨار
زده و دست به تظاهرات زدند .در تهران که رژيم بهشدت از هرگونه تجمع اعتراضی هراسان است ،بازنشستگان بهرغم تمامی فشارها توانستﻨد در برابر
مجﻠس اسﻼمی تجمع کﻨﻨد .نيروهای سرکوب رژيم با حضور گسترده در برابر سازمان برنامه و بودجه مانع تجمع بازنشستگان در آن محل شده و تعدادی از
بازنشستگان زن و مرد را دستگير کردند.
زنده باد مبارزات قهرمانانه بازنشستگان تامين اجتماعی.
رژيم جمهوری اسﻼمی کارگران و زحمتکشان جامعه را به فقری ُکشﻨده کشانده و موجب معضﻼت بیشماری شده است .کارگران ،بازنشستگان از تامين
اجتماعی تا کشوری و غيره ،معﻠمان ،پرستاران ،دهقانان و ديگر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه دردشان يکیست و راه حل اين درد نيز يکیست .اين درد
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.
سازمان فدائيان )اقﻠيت( ضمن حمايت از خواستها و مبارزات بازنشستگان تامين اجتماعی ،تمامی کارگران و زحمتکشان جامعه را به اتحاد برای
برانداختن اين ظﻠم و ستم فرا میخواند.
سازمان فدائيان )اقﻠيت( ضمن محکوم کردن دستگيری بازنشستگان ،خواستار آزادی فوری و بیقيد و شرط آنها و تمامی زندانيان سياسی است.

سرنگون ﺑاد رژيم جمهوری اسﻼمی -ﺑرقرار ﺑاد حکومﺖ شورايی
ناﺑود ﺑاد نظام سرمايهداری
زنده ﺑاد آزادی -زنده ﺑاد سوسياليﺴم
سازمان فدائيان )اقليﺖ(
 ١۶خرداد ١۴٠١
کار ،نان ،آزادی – حکومت شورايی
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از صفحه ١٠

اعتراف خامنه ای ﺑه شکﺴﺖ
در فضای مجازی و با پول ،مزدور پروری
و انواع حيﻠه ها به دنبال قرار دادن مردم در
مقابل نظام اسﻼمی هستﻨد".
خامﻨه ای جزء دوم توطئه دشمن را نيز القای
محاسبات غﻠط در باره به بن بست رسيدن
جمهوری اسﻼمی و رو به سقوط بودن نظام
دانست و با اذعان به ايﻨکه عده ای در درون
نظام هم اين جمﻼت را تکرار می کﻨﻨد،
گفت :نظام به بن بست نرسيده است ،بﻠکه
اين شما هستيد که به بن بست رسيده ايد.
خامﻨه ای با بيان ايﻨکه" :امروز گرايش
مردم به دين و انقﻼب يقيﻨا بيش از ابتدای
انقﻼب است" ،بار ديگر بر شکست توطئه
دشمن در جدا سازی مردم از نظام تاکيد کرد
و گفت" :در جمهوری اسﻼمی ،عام ِل مردم،
عامل بسيار مهمی است و دشمﻨان نخواهﻨد
توانست مﻠت را در مقابل نظام اسﻼمی قرار
دهﻨد".
بيان همين چﻨد محور از دروغ پردازی های
ذهﻨی و خياﻻت 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
جمهوری اسﻼمی در عالم واقع است .پذيرش
شکستی که خامﻨه ای برای از تب و تاب
نيفتادن و دادن انرژی و اميد به پامﻨبری های
خود به گونه ای کامﻼ 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
صورت نمی گيرد .رهبران مستبدی همانﻨد
خامﻨه ای ،تا آخرين لحظه سقوط هم از
پذيرش رسمی شکست آنهم با الفاظی صريح
و روشن پرهيز می کﻨﻨد .آنان همواره با قﻠب
حقيقت و وارونه جﻠوه دادن واقعيت های
موجود در جامعه  -واقعيت هايی که اکﻨون
حتا برای بخشی از نيروهای درون نظام هم
روشن شده است -تﻼش می کﻨﻨد تا به خود و
نيروهای هوادار رژيم بقبوﻻنﻨد که نه تﻨها
شکست نخورده اند ،بﻠکه همچﻨان با "اقتدار"
پيش می روند.
وقتی کسی همانﻨد رهبر جمهوری اسﻼمی
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
گفتن ايﻨکه "امروز گرايش مردم به دين و
انقﻼب يقيﻨا بيش از ابتدای انقﻼب است"،
نمونه ديگری از انکار او در اعتراف به
شکست است .شکستی خفت بار که ايﻨگونه
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
خود را نتيجه  ۴۴سال حاکميت دولت ديﻨی
بر کشور می دانﻨد .حال در چﻨين وضعيتی
سخن گفتن از افزايش "گرايش مردم به دين
و انقﻼب" و "روحانيت" ،به واقع يک
وارونه گويی آشکار برای کتمان شکست
است که اين چﻨين با هذيان گويی خامﻨه ای
توامان شده است .اکﻨون خشم و نفرت از
روحانيت آنچﻨان باﻻ گرفته است که به جز
افراد حکومتی کمتر کسی يافت می شود که
خواهان مرگ و سر به نيست شدن آخوندها
و دولت ديﻨی نباشد .در کﻠيپ هايی که طی
سال های اخير در شبکه های اجتماعی دست
به دست می شوند؛ حتا بسياری از آخوندهای
حکومتی نيز از نفرت مردم نسبت به
روحانيت سخن گفته اند .تعدادی از مراجع
تقﻠيد حکومتی از نفرت و جدايی مردم نسبت
به دين و شريعت هشدار داده اند .بخشی از
روحانيون حتا گفته اند که برای در امان
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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 اسﻼمی
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،
کسی همانﻨد خامﻨه ای ادعا میکﻨد ،که
گرايش مردم به دين و انقﻼب و روحانيت
يقيﻨا بيش از ابتدای انقﻼب است ،يا بايد
مجﻨون باشد – که نيست -يا بايد پذيرفت که
اين وارونه گويی و جعل واقعيت ،همانا
اعتراف به شکست جمهوری اسﻼمی 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
افکﻨی های امﻨيتی تجﻠی يافته است .هم ايﻨک
گرانی در ايران بيداد می کﻨد .تشديد تورم و
ادامه آزادسازی قيمت کاﻻهای مصرفی،
زندگی را بر توده های مردم ايران سخت و
سخت تر کرده است .دستمزد کارگران و
ديگر ﻻيه های مزد بگير جامعه ،دست کم به
يک چهارم ميزان خط فقر واقعی رسيده
است .دريافتی ماهانه کارگران و معﻠمان و
بازنشستگان در بهترين حالت ،برای ١٠
روز اول هر ماه کفاف می دهد .حال در

پيش ﺑه سوی تشکيل حزب طبقه کارگر

درصفحه ٩

 ٢٣خرداد  ١۴٠١شماره ٩٧۴
از صفحه ٨

اعتراف خامنه ای ﺑه شکﺴﺖ
چﻨين وضعيتی کارگران با تشديد و گسترش
اعتصابات ،خواهان افزايش دستمزد متﻨاسب
با خط فقراند که اکﻨون بسی فراتر از رقم
 ١۶ميﻠيون تومانی چﻨدين ماه گذشته است.
معﻠمان نسبت به عدم تحقق رتبه بﻨدی
اعتراض دارند و در سال های اخير در
مقياس سراسری به دفعات به اعتراضات
خيابانی روی آورده اند .بازنشستگان طی
برپايی يکشﻨبه های اعتراضی ،خواست
همسان سازی حقوقی را در کف خيابان ها
فرياد می زنﻨد .خشکسالی و بی آبی بخش
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
است .در اين مدت ،ما شاهد اعتراضات
وسيع خيابانی و خيزش های وسيع توده ای
در سﻄوح مختﻠف کشور بوده ايم .خيزش
انقﻼبی دی ماه  ٩۶و قيام شکوهمﻨد آبان ٩٨
نمونه های برجسته ای از اعتراضات توده
های مردم ايران در سال های اخير است.
اعتراضات وسيع کارگری در تابستان و
پائيز  ٩٧و همچﻨين اعتراضات وسيع
خيابانی و دانشجويی بعد از سرنگونی
هواپيمای اوکرايﻨی توسط دو موشک سپاه
پاسداران که مﻨجر به کشته شدن تمامی ١٧۶
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
تﻼطم انقﻼبی 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

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
اعﻼم کرد ،برای جمهوری اسﻼمی بن بست
معﻨايی ندارد .آن هايی که می گويﻨد نظام به
بن بست رسيده است ،خودشان به بن بست
رسيده اند .پوشيده نيست ،اين بخش از
سخﻨان خامﻨه ای پيش از ايﻨکه خﻄاب به
نيروهای مخالف رژيم باشد ،خﻄاب به
هواداران نظام بود .چرا که چﻨدی است
زمزمه های شکست جمهوری اسﻼمی 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 تﻼش تبﻠيغاتی مستمر او
برای سرپوش گذاشتن بر بن بست و
ناکارآمدی رژيم ،شکل ديگری از اعتراف
خامﻨه ای به شکست است.
جمهوری اسﻼمی سال هاست که در عرصه
داخﻠی و خارجی با شکست مواجه شده است.
سال هاست رژيم حاکم بر ايران در مﻨجﻼب
بحران های حاد سياسی ،اقتصادی و
اجتماعی غوطه ور است .سال هاست که
کمترين روزنه اميدی برای رژيم در برون
رفت از مﻨجﻼبی که بدان گرفتار است،
متصور نيست .گماردن ابراهيم رئيسی بر
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مسﻨد رياست جمهوری ،آخرين تﻼش خامﻨه
ای برای برون رفت از بن بست موجود بود
که آنهم راه به جايی نبرده است .خامﻨه ای و
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
گسيخته ايجاد شود .اکﻨون يک سال از روی
کار آمدن رئيسی و کابيﻨه او گذشته است .در
اين مدت ،نه تﻨها کمترين گشايشی در
وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم حاصل
نشد ،نه تﻨها شکافی در سد مستحکم بن بست
اقتصادی جمهوری اسﻼمی ايجاد نگرديد ،که
برعکس ،بن بست موجود عميق تر شد،
گرانی شدت يافت ،تورم باﻻتر 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 اصﻄﻼح انقﻼبی و مورد نظر
خامﻨه ای در همين دوران يک ساله از خود
بر جای گذاشته است .در چﻨين وضعيتی که
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
"انقﻼبی" بودن کابيﻨه ابراهيم رئيسی و
ابراز رضايت و قدردانی از عمﻠکرد اين
کابيﻨه فشل ،خود دليل ديگری بر به بن بست
رسيدن نظام است .بن بستی ﻻيﻨحل که انکار
آن از طرف خامﻨه ای عمﻼ اعتراف به
شکست نظام است که اکﻨون به طرزی
وارونه در سخﻨان او تجﻠی يافته است.
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 ٢٣خرداد  ١۴٠١شماره ٩٧۴
از صفحه ١

اعتراف خامنه ای ﺑه شکﺴﺖ
يادگيری از "درس ها و گفتار و رفتار" اين
شخصيت "حقيقتا استثﻨايی" فرا خوانده است.
همان گفتار و رفتاری که از ابتدای به قدرت
رسيدن جمهوری اسﻼمی 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 کامﻼ تبﻠيغاتی به موقعيت کﻨونی
جمهوری اسﻼمی پرداخت و با بيان ايﻨکه نظام و
روحانيت به لحاظ پايگاه مردمی در شرايﻄی
بهتر از سال های اوليه انقﻼب قرار دارد ،از
موقعيت جمهوری اسﻼمی و کاردانی مسئوﻻن
فعﻠی و "انقﻼبی" جمهوری اسﻼمی ابراز

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

خرسﻨدی کرد و از پامﻨبری های خود هم خواست
که پشتيبان مسئوﻻن کﻨونی کشور باشﻨد.
خامﻨه ای در فراز ديگری از سخﻨان خود ،بدون
اشاره به تشديد فقر و نداری مردم ،افزايش تورم
و گرانی ،ميزان باﻻی اعتياد و فحشا ،بيکاری و
طﻼق ،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
نسبت داد و گفت" :جزء اول اين نقشه ،اميد بستن
دشمﻨان به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن
به کشور است که از طريق کار روانی و فعاليت
درصفحه ٨

سوئيس:

Sepehri
Postfach 410
4410 Liestal
Switzerland
کمکهای مالی خود را به ش م اره حس اب
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه م راه
ک د م ورد ن ظ ر ب ه ي ک ی از آدرسه ای
سازمان ارسال کﻨيد.
شماره حساب:
نام صاحب حساب Stichting ICDR :
NL08INGB0002492097
Amsterdam, Holland
نشانی ما برروی ايﻨترنت:

اطﻼعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
ﺑينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی ،رفقا و همراهان
بدينوسيﻠه به اطﻼع شما میرسانيم که تﻠويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه
 ١۴٠٠برابر با اول اکتبر  ٢٠٢١کانال ماهوارهای  ٢۴ساعته تﻠويزيون آلترناتيو شورايی ،کانال
مشترک نيروهای چپ و کمونيست بر روی ماهواره ياه ست آغاز به کار خواهد کرد و تﻠويزيون
دمکراسی شورايی به همراه تﻠويزيونهای ،برابری ،پرتو و حزب کمونيست ايران /کومﻠه
برنامههای خود را بر روی اين کانال ماهوارهای پخش خواهد کرد .برنامههای تﻠويزيون دمکراسی
شورايی را همچﻨين میتوانيد در سايت سازمان فداييان )اقﻠيت( و شبکههای اجتماعی فيسبوک و
تﻠگرام و ايﻨستاگرام و يوتيوب نيز دنبال کﻨيد .از تاريخ نهم مهرماه برنامههای تﻠويزيون دمکراسی
شورايی روزانه به مدت  ٩٠دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامههای تﻠويزيون دمکراسی
شورايی بدين قرار میباشد روزهای دوشﻨبه ،چهارشﻨبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب
بهوقتايران و در روزهای سهشﻨبه ،پﻨجشﻨبه ،شﻨبه و يکشﻨبه از ساعت شش و نيم عصر تا هشت
شب بهوقت ايران برنامههای خود را از ماهواره ياه ست پخش میکﻨد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تﻠويزيونی آلترناتيو شورايی در ماهواره ياه ست؛ بدين قرار خواهد
بود:
فرکانس  - 12594پوﻻريزاسيون ورتيکال يا عمودی  -سمبول ريت ٣/٢ :FEC - 27500
مشخصات جديد تﻠويزيون دمکراسی شورايی را به اطﻼع دوستان و آشﻨايان خود برسانيد.
مشخصات ماهوارهای شبکه تﻠويزيونی

Alternative Shorai
Satellite: Yahsat
Frequency: 12594
عمودی Polarization: Vertical /
Symbol Rate: 27500
FEC: 2/3
آدرس ايميلshora.tv@gmail.com :
شماره تﻠفن٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧ :
https://fadaian-minority.org ،https://tvshora.com
فيسبوک ،Shora shora :تﻠگرام@tvshora :

سرنگون ﺑاد رژيم جمهوری اسﻼمی – ﺑرقرار ﺑاد حکومﺖ شورايی

https://www.fadaianminority.org
پست الکترونيک :E-Mail
info@fadaian-minority.org
کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان
)اقﻠيت( در تﻠگرام:
https://t.me/karfadaianaghaliyat

آدرس کانال سازمان در تﻠگرام:
http://T.me/fadaian_aghaliyat
آدرس سازمان در ايﻨستاگرام:
https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/
آدرس سازمان در تويتر
https://twitter.com/fadaiana
آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat
آدرس نشريه کار در فيس بوک
https://www.facebook.com/
kar.fadaianaghaliyat
ای ميل تماس ﺑا نشريه کار:

kar@fadaian-minority.org
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