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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٨ 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
 احيای برجام، آری يا نه

 
ماه  ١۶ماه از ورود جو بايدن به کاخ سفيد و  ٢٠

از آغاز مذاکرات احيای برجام در فروردين 
ماه مذاکرات متعدد اما  ١۶گذرد،  می ١۴٠٠

 .بدون نتيجه
 ١٣دور جديد مذاکرات احيای برجام نيز که از 

مرداد  ١٧مرداد آغاز شده بود، روز دوشنبه 
انداز روشنی برای توافق به پايان  بدون چشم

طور که مذاکرات قطر نيز  رسيد، همان
اين دور از مذاکرات برای .  دستاوردی نداشت

نويس پيشنهادی جوزپ بورل  بررسی آخرين پيش
که به نمايندگی از سوی کشورهای اروپايی تهيه 

بدون ترديد تمامی .  کرده بود، برگزار گرديد
های ايران و  های درگير از جمله دولت طرف

نويس  آمريکا قبل از سفر به وين از محتوای پيش
کامال باخبر بودند و اين مذاکرات از ديدگاه 
نماينده اتحاديه اروپا برای آن بود که آخرين 

های مذاکره و در اين جا  نکات فنی مد نظر طرف
های ايران و آمريکا در اين  طور مشخص دولت به

 . نويس منظور گردد پيش
گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا، پيشنهاد  به

نويس فوق  برگزاری مذاکره وين در مورد پيش
از سوی جمهوری اسالمی ارائه شده بود و وزير 
خارجه جمهوری اسالمی به بورل اطالع داده 
بود که جمهوری اسالمی بر روی مواردی از اين 

البته جوزپ بورل پيش از .  نويس نظر دارد پيش
ای  برگزاری اين دور از مذاکرات با چاپ مقاله

توشته بود که ديگر جای "  فاينشنال تايمز"در 
زنی وجود ندارد و اين متن آخرين امکان  چانه

" بهترين توافق ممکن"احيای برجام و به بيانی 
 . است

نويس جوزپ بورل  پس از چند روز مذاکره، پيش
های  با اصالحات فنی محدود و موافقت دولت

اروپايی، چين و روسيه به دو دولت ايران و 
آمريکا ارائه شد و جوزپ بورل خواستار پاسخ 

در روزشمار تاريخ کشتار و اعدام و مرگ در 
زندان های جمهوری اسالمی، به سالگرد ديگری 

به .  رسيده ايم ۶٧از مرداد و شهريور تابستان 
روزهای خونينی که هزاران زندانی سياسی به 

به روزها .  فرمان مستيقم خمينی جالد اعدام شدند
و شبانه های مرگباری که کابوس مرگ در 
اندرون زندان های جمهوری اسالمی خيمه زد و 
زندانيان سياسی در سراسر ايران گروه گروه به 

 
 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 در تالقی دو تابستان ۶٧در گراميداشت يادمان جان فشانان کشتار 
 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 در محکوميت سياست سرکوب و پاکسازی مذهبی عليه  شهروندان بهايی

 
 سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و تامين آلترناتيو کارگری شورايی اولويت ماست
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 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٨٣شماره  ١۴٠١مرداد    ٢۴ –سال  چهل و چهار

 پاشنه آشيل جمهوری اسالمی ۶٧کشتار تابستان 

های اعتراضی  پيمايی تجمعات خيابانی و راه 
بازنشستگان تأمين اجتماعی، در يک هفته اخير 

رغم فصل گرما و هوای  علی.  نيز ادامه يافت
های جنوبی  ويژه در شهرها و استان نامناسب به

 ١٨کشور، بازنشستگان تأمين اجتماعی روزهای 
مرداد نيز دريازده شهر ازجمله  ٢٣و  ١٩،

اراک، اروميه، اصفهان، اهواز، بابل،تهران، 
دزفول، رشت،کرمانشاه، شوشتر، شوش،کرخه و 

تپه به خيابان آمدند و با شعارها و  هفت
تر و جنبه  مرور راديکال هايی که به خواست

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

اکنون پس از .  جوخه های اعدام سپرده شدند
تابستان، بار ديگر به روزشمار آن  ٣۴گذشت 

فاجعه خونين رسيده ايم که در لحظه های نفس 
گير آن کشتار بزرگ، نه دادگاهی بود و و نه 
کيفرخواستی، نه وکيل مدافعی بود و نه فرصتی 
برای دفاع از خود و نه کالمی از پيش شنيده شده 
که زندانيان بدانند به کدامين منظور از سلول و 

 :سرکوب و ترور نويسندگان
  

 از سعيد سلطانپور
 تا سلمان رشدی 

 فتوای خمينی عليه 
 سلمان رشدی پس از 

 !سال، به اجرا درآمد ٣٣

 ناپذير بازنشستگان مبارزه خستگی

 ها در انحصار فرزندان ثروتمندان دانشگاه
 

روست، در مراکز  شکاف عميق طبقاتی را که جامعه ايران با آن روبه ١۴٠١اعالم نتايج کنکور سال 
های تحصيلی نيز به  ها و  رشته ترين دانشگاه وضوح نشان داد و آشکار ساخت که مهم آموزشی نيز به

 . داران و ثروتمندان درآمده است انحصار فرزندان سرمايه
ها پيش با ايجاد مدارس خصوصی برای فرزندان  سازی آموزش که از سال سياست خصوصی

داران و ثروتمندان از دوران رفسنجانی آغازشده بود و در دوره حسن روحانی و رئيسی به اوج  سرمايه
. خود رسيد، اکنون به مرحله حذف فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصيالت عالی انجاميده است

کرده در مدارس خصوصی يک  آموزان تحصيل درصد از دانش ٣نتايج  کنکور امسال حاکی است که  
نفر برتر  ۴٠با اعالم اسامی .   های برتر کنکور امسال را از آن خود کردند درصدی از رتبه ٩۵سهم 
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دولت آمريکا با مکثی .  سريع اين دو دولت گرديد
نويس جوزپ بورل  کوتاه اعالم کرد با پيش

موافق است و بعد از اين تنها پاسخ جمهوری 
 . اسالمی باقی مانده بود

سخنگوی سياست خارجی اتحاديه اروپا پيتر 
نويس  استانو در رابطه با نهايی بودن اين پيش

ايم و در اين  ما يک متن نهايی ارائه کرده: "گفت
ما از همه .  لحظه بايد تصميم گرفت، آری يا نه

طرفين انتظار داريم که اين تصميم را خيلی 
جوزپ بورل و ديگر نمايندگان ".سريع اتخاذ کنند

های اروپايی نيز تاکيد کردند که اين  دولت
نويس نهايی است و فقط پاسخ آری يا نه بايد  پيش

به آن داده شود، اما جمهوری اسالمی بار ديگر 
که هنوز اين متن از  نويس و اين از بررسی پيش

 .نظر جمهوری اسالمی نهايی نيست، خبر داد
برای نمونه سايت نور نيوز وابسته به شورای 
امنيت ملی جمهوری اسالمی در اين رابطه 

"نوشت های طرح شده از  فرآيند بررسی ايده: 
کننده اتحاديه اروپايی در سطح  سوی هماهنگ

... کارشناسی آغاز شده و همچنان ادامه دارد
ای در سطح عالی برای بررسی  هنوز هيچ جلسه

کننده اتحاديه اروپايی در تهران  های هماهنگ ايده
تشکيل نشده و بر اساس روال معمول پس از 

های کارشناسی، نتايج اوليه  اتمام فرآيند بررسی
گيری  بندی نهايی به سطوح تصميم برای جمع

 ".ذيربط ارائه خواهد شد
طور  اما در حالی که جمهوری اسالمی هنوز به

رسمی به نماينده اتحاديه اروپا پاسخ نداده است، 
گيری عليه  های حکومتی موضع برخی از رسانه

نويس ارائه شده از  نماينده اتحاديه اروپا و پيش
شريعتمداری مدير .  سوی وی را آغاز کردند

ای در يادداشتی  روزنامه کيهان و منصوب خامنه
کنون مذاکرات وين به  تا: "در اين روزنامه نوشت

کننده منافع ملی  ای که تضمين هيچ نتيجه
ً تامين کننده انتفاع  کشورمان و مخصوصا

اقتصادی ايران باشد، نرسيده است و مذاکرات 
نتيجه مانده  درباره چهار محور اصلی، کماکان بی

ها، تضمين آمريکا که  پادمان، لغو تحريم.  است
ای  کند و اجرای مرحله تعهدات خود را نقض نمی

آمريکاست و   -بخوانيد حيله   -توافق که پيشنهاد 
ای که از  ای ايران با شناخت هوشمندانه تيم هسته

 ".ورزد حريف دارد، به شدت با آن مخالفت می
های حکومتی  از تمام سخنان مقامات و رسانه

و در  در شرايط فعلیمشخص است که 
االجل تعيين شده از سوی جوزپ بورل،  ضرب

نويس ارائه  جمهوری اسالمی قصد ندارد به پيش
که  شده از سوی وی پاسخ مثبت دهد و بدون آن

چنان اما و اگرهای خود  پاسخ منفی نيز بدهد، هم
کند تا مانند دفعات قبل  را تکرار کرده و تالش می

اصطالح کش  مذاکرات را طوالنی کند و به 
 .بدهد

نويس تا  اما چرا جمهوری اسالمی به اين پيش
 !اينجا پاسخ مثبت نداده است؟

واقعيت اين است که از زمان روی کار آمدن جو 
ها ديگر سفت و سخت اجرا نشدند و  بايدن، تحريم

خام و  جمهوری اسالمی توانست تا حدودی نفت
های نفتی از جمله محصوالت پتروشيمی  فرآورده

خود را به ميزانی که برای آن در پيشبرد 

اش الزم و ضروری است، به فروش  های سياست
جنگ روسيه و اوکراين هم به دليل .  برساند

افزايش بهای نفت و هم به دليل نياز بيشتر بازار 
ها و  تر شدن بيشتر تحريم به نفت، منجر به شل

بنابراين .  افزايش درآمدهای جمهوری اسالمی شد
جمهوری اسالمی مانند دوران باراک اوباما که 
فروش نفت آن به صفر نزديک شده بود، تحت 

در دوران باراک .  ها قرار ندارد فشار تحريم
ها که  اوباما و با اجرای سفت و سخت تحريم

های شورای امنيت عليه جمهوری  همراه با تحريم
رفت تا ميزان فروش نفت  اسالمی بود، می

جمهوری اسالمی به صفر برسد و همين عامل 
مهمی در کشاندن جمهوری اسالمی به پای ميز 

 .مذاکره و توافق برجام بود
حال همواره از  جمهوری اسالمی در عين

های نفتی هم در سياست داخلی و هم در  تحريم
. برداری تبليغاتی کرده است سياست خارجی بهره

مثال انداختن مسئوليت بسياری از معضالت 
ها، مانند  اقتصادی و کمبودها به گردن تحريم
ها را بهانه  واکسن کرونا که در ابتدا مساله تحريم

اگرچه کارگران و زحمتکشان .  دادند قرار می
ايران از اين مساله گذر کرده و به اين نتيجه 

اند که تا زمانی که جمهوری اسالمی بر  رسيده
شان حل و يا حتا  سرير قدرت است، مشکالت

کاهش نخواهد يافت، اما جمهوری اسالمی در 
قول  ها و يا به تبليغات خود همواره از تحريم
های  تحريم"ای  مقامات حکومتی از جمله خامنه

اعتنايی به  به عنوان ابزاری برای بی"  ظالمانه
های کارگران و زحمتکشان بهره برده  خواست

 .است
جمهوری اسالمی در عين حال با تداوم شرايط 
کنونی در مذاکرات احيای برجام، به توان 

افزايد تا از آن به عنوان ابزاری  ای خود می هسته
های خود از جمله پذيرش  برای تحميل خواست

اش در  و نيز منافع  ش در منطقه مناطق تحت نفوذ
های امپرياليستی آمريکا و  آن مناطق به دولت

با توجه به تشديد تضاد در .  اروپا بهره ببرد
های امپرياليستی و به طور خاص  اردوگاه قدرت

بين دو بلوک امپرياليستی آمريکا و اروپا از 
سويی و روسيه و چين از سوی ديگر، حکومت 
اسالمی بر اين باور است که آمريکا و اروپا در 
شرايطی نيستند که فشار را بر او افزايش دهند و 
به همين دليل جمهوری اسالمی به اين نتيجه 

تواند هم به  رسيده است که در شرايط کنونی می
سازی ادامه دهد و هم نفت را به  افزايش غنی

جمهوری اسالمی هر چند .  رساند فروش 
فروشد،  تر از قيمت روز نفت خود را می ارزان

اما برای دولتی که نفت را مجانی برای حزب هللا 
فرستد  اش می ای لبنان و ديگر متحدان منطقه

ست که برای ارزان فروختن نفت نيز هيچ  طبيعی
 .مشکلی نداشته باشد

ی اين موضوعات، يک موضوع  اما جدا از همه
مهم ديگر در سياست خارجی جمهوری اسالمی 

تواند تاثير مهمی در تشديد تضادهای  است که می
جمهوری اسالمی با بلوک امپرياليستی آمريکا و 

با آغاز جنگ اوکراين و روسيه، .  اروپا بگذارد
جمهوری اسالمی  برخالف بسياری از 

طرف  کشورهای جهان که موضعی مستقل و بی
اتخاذ کردند، به صورت کامال آشکاری از 

از همان روز اول مقامات و .  روسيه دفاع کرد
های حکومتی به جای تهاجم نظامی روسيه  رسانه

روسيه نام "  عمليات ويژه"به خاک اوکراين از 

ای در ديدار با  کار به جايی رسيد که خامنه.  بردند
پوتين عمال از تهاجم نظامی دولت روسيه به 

های  برخی از رسانه.  اوکراين تمجيد کرد
جمهوری اسالمی حتا پا را فراتر گذاشته و از 
حضور نظامی جمهوری اسالمی به نفع روسيه 

در اختيار قراردادن پهپادهای .  دفاع کردند
جمهوری اسالمی يک نمونه از مشارکت عملی و 
نظامی جمهوری اسالمی در اين جنگ به نفع 

روزنامه کيهان در يادداشتی .  دولت روسيه است
اصطالح تحليلی از جنگ  مرداد در به ۴به تاريخ 

بعضی در : "های روسيه و اوکراين نوشت دولت
المللی، تهران را به  اين تحوالت بزرگ بين

طرفی فراخوانده و از واژه  خويشتنداری و بی
دهنده ميان شرق و غرب سخن  نقش موازنه

اين يک پيشنهاد منفعالنه است، اگر .  اند گفته
ايران در اين روند نبايد به نام .  وارداتی نباشد

های بزرگ  طرفی، چشم خود را به فرصت بی
 ".تحوالت ببندد و به خود ضرر بزند

های  واقعيت اين است که جمهوری اسالمی در ماه
اخير بيش از گذشته خود را در آغوش امپرياليسم 
روس انداخته است، با اين تحليل که شرايط 
جهانی عوض شده و بنابراين نه تنها لزومی به 

نشينی در برابر بلوک امپرياليستی آمريکا و  عقب
تواند با افزايش توان  اروپا نيست، بلکه می

ها را مجبور به تن دادن به  ای خود، آن هسته
تواند  اما اين بازی می.  های خود کند خواست

های جمهوری اسالمی به  بينی برخالف پيش
ضرر آن تمام شود، چرا که در اين بازی عوامل 

کنند از جمله  مهم ديگری نيز نقش بازی می
تواند  های منطقه، مجموعه عواملی که می دولت

 .تر شدن بيشتر شرايط منجر گردد به بحرانی
اما موضع اتحاديه اروپا در اين ميان چيست؟ 
اتحاديه اروپا همواره خواستار کاهش تنش با 
جمهوری اسالمی و احيای برجام بوده است و در 

های  سياست مماشات دولت.  اين شکی نيست
ها  اروپايی با جمهوری اسالمی در تمام اين سال

ها براين  وجود داشته است چرا که اين دولت
اند که تنها در همکاری با جمهوری اسالمی  گمان

توانند، روابط خود را با آن گسترش داده و  می
منافع اقتصادی خود را تامين کنند، و از همه 

تر از خطر وقوع يک انقالب کارگری در  مهم
های  بنابراين دولت.  ايران نيز جلوگيری کنند

اروپايی برای تحکيم موقعيت طبقه حاکم در 
ايران يعنی بورژوازی از دادن امتياز به 

جوزپ بورل در .  جمهوری اسالمی باکی ندارند
نويس نيز نسبت به آخرين مذاکرات در  همين پيش

قطر، امتيازاتی قابل توجه به جمهوری  اسالمی 
هايی  که در اين متن معافيت جدا از آن.  داده است

های  برای معامالت اقتصادی با برخی از شرکت
وابسته به سپاه در نظر گرفته شده، در مورد 
بستن پرونده جمهوری اسالمی در آژانس نيز 

 .اند هايی به جمهوری اسالمی داده وعده
وال استريت "ی روزنامه آمريکايی  نوشته به

مرداد انتشار يافت،  ٢٠شنبه  ۵که روز " ژورنال
های انگليس، فرانسه و آلمان در  نمايندگان دولت

هماهنگی با نماينده دولت آمريکا و به منظور 
بست در مذاکرات احيای  شکستن بن"چه  آن

عنوان شده، به جمهوری اسالمی پيشنهاد "  برجام
اند تا در صورت پاسخ سريع به آژانس  داده
المللی انرژی اتمی درباره کشف ذرات  بين

های اعالم نشده، شورای حکام  اورانيوم در سايت
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۴درصفحه   

١از صفحه   

: با اراجيفی از اين نمونه سخن گفته است ۶٧
من با حاج احمدآقا خيلی رفيق بودم، همسايه "

ری بوديم و من از آن طريق فهميدم که آقای 
به امام شهری که آن زمان وزير اطالعات بودند 

اجازه دهيد ما دوباره اين ها را "نامه نوشتند که 
، "که در زندان هستند و توبه نکردند محاکمه کنيم

بنا ]  زندانيان[چون آن ها .  امام هم اجازه داد
". داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند

 ) تاکيدها از ما است(
موسوی تبريزی،  در ادامه و در پاسخ به اين 

اگر بخشی از آن اتفاقات را منفی می "پرسش که 
دانيد، امام را چقدر در اين ماجرا دخيل می 

"، به صراحت پاسخ می دهد"دانيد؟ هيچ؛ امام : 
که فرموده بودند ...يک شخصيت بزرگواری بود

اگر بازهم اعالم کنند علنی توبه کرديم اشکالی 
 اجرا]  اعدام[اگر نه، همان حکم سابق ندارد، 

 ".شود
بيان اينگونه اراجيف از زبان دادستان کل سابق 
جمهوری اسالمی که حکم خمينی شامل زندانيانی 
بوده است که پيش از آن احکام اعدام گرفته بودند 
اما حکم شان اجرا نشده بود، اگرچه به ظاهر با 
زبانی صريح بيان می شود، اما به واقع چيزی 
جز لکنت زبان اينگونه آدمکشان شناخته شده 
نيست، که سعی دارند با دروغ و تحريف تاريخ، 

را به گونه ای ديگر  ۶٧وقايع کشتار تابستان 
آنان، که اکنون اينگونه با سراسيمگی .  جلوه دهند

پا به ميدان گذاشته اند تا خمينی را تطهير کنند؛ 
تمام سعی شان بر اين است تا پاشنه آشيل 
جمهوری اسالمی را پنهان و ضربه پذيری رژيم 
و به طور اخص خصلت آدمکشی خمينی جالد را 
که عامل اصلی اجرای آن فاجعه هولناک بود، از 
نظرها دور و بی آبرويی خمينی و نظام جمهوری 

 . اسالمی را کاهش دهند
موسوی تبريزی در شرايطی زبان به تطهير 
خمينی گشوده است و توپ را به زمين ری 
شهری و محسنی اژه ای و ابراهيم رئيسی انداخته 
است، که به شهادت تمامی شاهدان و شاکيان 
دادگاه حميد نوری و تمامی شواهد و مستنداتی که 
طی دهه های گذشته توسط خانواده ها و زندانيان 

مکتوب و  ۶٧جان بدر برده از کشتار تابستان 
مستند شده اند، همه جان فشاندگان آن فاجعه 
خونين، پيشتر در بيدادگاه های جمهوری اسالمی 

و سال های پيش از آن به پاشنه آشيل  ۶٧
 .جمهوری اسالمی تبديل شده اند

برگزاری دادگاه مردمی ايران تريبونال در لندن 
يکی از نتايج استمرار  ١٣٩١و الهه در سال 

مقاومت قهرمانانه خانواده ها و زندانيان جان بدر 
برده از کشتار و مرگ بود که سهمی بی بديل در 
رسوايی جمهوری اسالمی و آشکار کردن اين 

پاشنه آشيلی که با دستگيری .  پاشنه آشيل داشت
حميد نوری و برگزاری دادگاه او در استکهلم 
سوئد، بيشتر و بيشتر نمايان شد و نشان داد که 
هيئت حاکمه ايران در مقابل رسوايی کشتارهای 

و .  تا چه حد بی دفاع و ضربه پذير است ۶٠دهه 
اين همه ممکن نبود مگر به يمن مقاومت و 
پايداری ساليان دراز مادران و همسران و 

که طی چهار "  خانواده بزرگ خاوران"مجموعه 
دهه قهرمانانه در مقابل سرکوب ايستادند و از 
اعتبار و نام و آرمان های عزيزان شان دفاع 

 .  کردند
اکنون با محکوميت حميد نوری به حبس ابد و با 
نمايان شدن زوايای ديگری از کشتار تابستان 

، رسولئی و بی آبرويی جمهوری اسالمی ۶٧
آنچنان آشکار شده است که آمران و دست 

که   -اندرکاران قتل عام آن سال های آتش و خون 
های متمادی سياست خفقان و سکوت و  تا دهه

چند صباحی است يکی   -کتمان پيشه کرده بودند
پس از ديگری از سوراخ ها بيرون خزيده اند و 
با لکنت زبان در پی تطهير خمينی جالد بر آمده 

 . اند
آدمکشان بی رحمی همانند موسوی تبريزی، 
دادستان کل جمهوری اسالمی در اعدام های سال 

و حسينعلی نيری، عضو  ۶٠های نخست دهه 
منتخب خمينی در کشتار "  هيئت مرگ"موثر 

، از جمله کسانی هستند که اين روزها ۶٧تابستان 
به صحنه آمده اند و با فريب و تزوير و دروغ 

اين .  برای تطهير خمينی ياوه سرايی می کنند
سال سکوت اکنون  ٣۴حضرات آدمکش، پس از 

بانگ بر می کشند، اگرچه خمينی فرمان اين 
کشتار را صادر کرد اما خود، نقشی در قتل عام 
زندانيان نداشت و مسببين اصلی کشتار تابستان 

، نه خمينی جالد، بلکه کسان ديگری بوده اند ۶٧
 . که او را بدين مسير سوق دادند

موسوی تبريزی، دادستان کل انقالب در دوران 
حيات ننگين خمينی جالد، از جمله کسانی است 
که اکنون زبان از کام برکشيده و با بيان گوشه 
های جديدی از حقيقت ماجرا، سعی کرده تا نقش 

را کم  ۶٧تعيين کننده خمينی در کشتار تابستان 
رنگ کند و حتا به گونه ای او را  تطهير و از 

 .  ماجرا بدور نگه دارد
در  ١۴٠١مرداد  ١٠موسوی تبريزی، در تاريخ  

، ابتدا از دادگاه "ديدار نيوز"پاسخ به پرسش های 
وزير   –حميد نوری در سوئد و نقش ری شهری 

در قتل عام   –اطالعات وقت جمهوری اسالمی 
ميان آورده و گفته   زندانيان سياسی سخن به

است، از جزييات آن اتفاقات و اينکه از طرف 
ری شهری چه نامه ای به خمينی نوشته شد 

محسنی اژه ای و ابراهيم چيزی نمی داند و آقايان 
که هر دو در آن زمان قاضی بودند، از رئيسی 

موسوی تبريزی، پس از .  جزييات آگاه هستند
بيان اين مقدمات، در مورد نحوه کشتار تابستان 

هر آنچه بود، بی .  بند به بيرون کشيده شده اند
خبری بود و در پس اين بی خبری، فتوای 

هر .  مرگبار خمينی برای کشتار زندانيان سياسی
از "  هيئت مرگی"آنچه بود چوبه های دار بود و 

برگزيدگان خمينی، آراسته به نيرنگ و فريب که 
زندانيان را به کام "  هيئت عفو و آزادی"در لوای 

 . مرگ می فرستادند
در روزشمار تاريخ سرکوب و اعدام زندانيان، 

مين سالگرد يادمان آن عزيزان  ٣۴اکنون به 
تابستانی .  جانفشان در آن تابستان تفتان رسيده ايم

که نفس در سينه ها حبس و چوبه های دار در 
. سراسر زندان های جمهوری اسالمی برپا شد

تابستانی خونين و خوفناک که بيشمار مادرانی به 
سوگ نشستند، پدرانی قامت شکستند، همسرانی 
سيه پوش شدند، خواهران و برادرانی در خلوت 
خود گريستند، کودکانی در انتظار پدر به 
تصاوير نشسته بر ديوار خانه چشم دوختند و 
کودکان ديگری در حسرت بی بازگشت مادران 

 . با الاليی شبانه های پدر به خواب رفتند
در لحظه لحظه های آن روزهای مرگ، 
روزهای آونگ شدن زندانيان بر سر دار، رنجی 
که بر زندانيان رفت، فاجعه ای که بر سر 
خانواده ها آوار شد و بهتی که بر جان جامعه 
نشست، از آن گونه زخم و بهت و آواری نبود که 
با گذر زمان التيام يابد و يا آنچنان چيزی که در 
داالن های پر پيچ و خم تاريخ به فراموشی سپرده 

 . شود
تابستان و از  ٣۴تا به امروز  ۶٧از تابستان 

، ۶٠اعدام های فاجعه بار سال های نخست دهه 
در تمامی اين سال های .  چهار دهه گذشته است

سپری شده، در پس رنجی که بر زندانيان رفت، 
درد   -در پس دردی که بر جان خانواده ها نشست 

و رنجی که بعضا يک روز آن در سال هم نمی 
اما نام و ياد و خاطره تابناک آن عزيزان   -گنجد 

جان فشان در پی استقامت و پايداری ماندگار 
در لحظه لحظه ی اين .  ها تکثير شد"  خانواده"

خانواده "سال های به غارت رفته، مقاومت 
در زنده نگه داشتن نام و آرمان "  بزرگ خاوران

خواهی جانفشاندگان آن سال های آتش و خون، 
همواره زينت بخش يادمان آن عزيزان از دست 

مقاومتی که جمهوری اسالمی را .  رفته بوده است
به ستوه آورد، نيروهای امنيتی رژيم را خسته 
کرد و پايداری و اميد را در دل جنبش دادخواهی 

خاوران، "  لعنت آباد"مقاومتی که به .  گستراند
شکوه و بزرگی داد و گورستان دور افتاده 

. تبديل کرد"  گلزار خاوران"خاوران را به 
مقاومتی به ياد ماندنی و ستودنی که ياد و خاطره 
ماندگار جانفشاندگان آن تابستان خونين را بر 

مقاومتی بی بديل که .  تارک ايران و جهان نشاند
نگذاشت غبار فراموشی بر آن روزهای کشتار و 
مرگ چيره شود، اجازه نداد تا بذر ياس و 
نااميدی بر فراز خاوران و ديگر خاوران های 

مقاومتی که در زير .  بی نام و نشان فشانده شود
سايه شالق و سرکوب و سرنيزه نيروهای امنيتی 
جمهوری اسالمی دوام آورد و سال از پی سال 

مقاومتی که پيام دادخواهی اش از .  استمرار يافت
ايران فراتر رفت، مرزها را در نورديد و 
ديرگاهی است به گوش جهان و جهانيان رسيده 

به گونه ای که اکنون فاجعه کشتار تابستان .  است

 پاشنه آشيل جمهوری اسالمی ۶٧کشتار تابستان 
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٢از صفحه  ٣از صفحه    

  ۶٧کشتار تابستان 
 پاشنه آشيل 

 جمهوری اسالمی
محاکمه شده بودند و با گرفتن حبس های قطعی 

بسياری .  دوران محکوميت شان را می گذراندند
از زندانيان حتا دوران حبس شان تمام شده بود، 

بسياران ديگری هم .  اما همچنان در زندان بودند
در شرف اتمام حکم بودند و روزها و ماه های 

بيان اراجيفی از اين .  پايانی حبس را می کذراندند
هزاران زندانی اعدام شده در تابستان دست که 

، جملگی زندانيانی بوده اند که پيش تر حکم ۶٧
اعدام گرفته بودند اما اجرای حکم آنان به تعويق 
افتاده بود، دروغی بزرگ برای تحريف تاريخ و 
کتمان کردن نقش بی بديل خمينی و کل هيئت 
حاکمه ايران در کشتار فجيع هزاران زندانی 

 .است ۶٧سياسی بی گناه در تابستان 
نمونه ديگری از اين دست، مصاحبه حسينعلی 

هيئت "نيری، حاکم شرع وقت و عضو موثر 
است که ماه گذشته  ۶٧در کشتار تابستان "  مرگ

که نيری  .در اين مورد ياوه سرايی کرده است
اکنون رئيس دادگاه انتظامی قضات در قوه 

 ١٨در تاريخ قضائيه جمهوری اسالمی است، 
در گفت و گويی با مرکز اسناد انقالب  ١۴٠١تير 

" بحرانی بودن وضع مملکت"اسالمی با تاکيد بر 
خمينی "  قاطعيت"اگر :  در آن دوران گفته است

شايد اصال نظام نمی "نداشتيم و "  امنيت"نبود، 
حسينعلی نيری در خصوص به اصطالح ".  ماند

 ۶٧زندانيان سياسی در تابستان "  محاکمه مجدد"
هزار زندانی که در آن هنگام  ۵و اعدام بيش از 

دوران حبس خود را می گذراندند گفته است، آنان 
در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را "

تشکيالت جديدی هم درون زندان به "و "  داشتند
از راه هايی که می "و "  وجود آورده بودند

جو .  دانستند، از بيرون اطالعات کسب می کردند
زندان دست شان بود و لذا توطئه های جديدی در 

اينطور نبود که آن ها فقط بخواهند ايام .  کار بود
او در مورد توطئه های ".  حبس شان را بگذرانند

"جديد مورد نظرش نيز چنين گفته است عناد : 
اين ها می .  خودشان را می خواستند ادامه بدهند

سيم تلفن .  گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنيم
بيان اينگونه ".  المپ را بشکنيم.  را قطع کنيم

خزعبالت توسط حسينعلی نيری و اينکه هزاران 
چند المپ و "زندانی سياسی به خاطر شکستن 

در کمتر از دو ماه "  پاره کردن چند سيم تلفن
کشتار شدند، عمق جنايت و خالی بودن دستان 
رژيم در پاسخگويی به چرايی قتل عام زندانيان 

 .است
پيش از اين نيز ابراهيم رئيسی، مصطفی 

و روح "  هيئت مرگ"پوردمحمی دو عضو ديگر 
هللا حسينيان، وزير اطالعات دوران رياست 
جمهوری رفسنجانی نيز با تکرار اراجيفی از اين 
دست سعی کرده بودند تا گريبان خود و جمهوری 
اسالمی را از تبعات فاجعه قتل عام زندانيان 

اما با انجام هر مصاحبه .  سياسی رها سازند
، ياوه ۶٧توسط دست اندرکاران کشتار تابستان 

گويی آنان آشکارتر و خالی بودن دستشان در 
توجيه قتل عام زندانيان سياسی برای مردم ايران 

 . و جهان بيشتر رو شد
در تمامی اين سال های سپری شده، جمهوری 

اسالمی بر اين باور بود که با در پيش گرفتن 
سياست سکوت و کشيدن يک خط قرمز پُر رنگ 
به دور اين جنايت هولناک خواهد توانست گريبان 

پيشبرد اين .  خود را از پاسخگويی رها سازد
سياست رژيم اگرچه تا دو دهه موثر واقع شد، اما 
در پی مبارزات مداوم و خستگی ناپذير مادران 
خاوران، همسران داغدار، خانواده های زندانيان 
جانفشان، سازمان های سياسی، زندانيان از بند 
رسته و ديگر کنشگران اجتماعی، ابعاد اين 
جنايت فجيع به مرور برای توده های ميليونی 

به يمن مقاومت .  مردم ايران آشکارتر شد
قهرمانانه مادران خاوران، فرمان خمينی که 
روزگاری برای هيئت حاکمه ايران در حکم 

نظام بود، اکنون به صورت "  نجات بخش"نسخه 
يک داغ لعنت بر پيشانی خمينی حک شده و به 
کابوس و پاشنه آشيلی برای کل هيئت حاکمه 

اين همه ممکن نبود مگر .  ايران تبديل شده است

. های مربوط به اين موضوع خاتمه دهد به بحث
اند تا  ها از جمهوری اسالمی خواسته آن

های آژانس را درک کرده و به سواالت  نگرانی
ی اين روزنامه که  نوشته به.  آن پاسخ شفاف بدهد

ست به متن پيشنهادی جوزپ بورل دست  مدعی
يافته است، از جمهوری اسالمی خواسته شده تا 

نويس جواب  مرداد به اين پيش ٢۴روز دوشنبه 
اين روزنامه پيشنهاد سه دولت .  آری يا نه بدهد

به جمهوری "  گير چشم"اروپايی را يک امتياز 
 .اسالمی دانسته است

چيز "  گير امتيازچشم"واقعيت اما اين است که اين 
های  بسته شدن پرونده فعاليت.  جديدی نيست
ای جمهوری اسالمی در آژانس  گذشته هسته

المللی انرژی اتمی، يکی از مواردی بود که  بين
در .  در قرارداد برجام بر سر آن توافق شده بود

به دليل پيدا شدن (واقع باز شدن مجدد اين پرونده 
، يکی )مواد راديواکتيو در سه مرکز اعالم نشده

های اروپايی و آمريکا بر  های فشار دولت از اهرم
در جريان مذاکرات کابينه .  جمهوری اسالمی بود

روحانی برای احيای برجام، درست پيش از پايان 
  ی وی، نه فقط بر سر مساله پادمان کار کابينه

های  بلکه بر سر خارج شدن سپاه از ليست گروه
علی جنتی از .  تروريستی نيز توافق شده بود

جاری  ماه سال وزرای کابينه روحانی ارديبهشت
"در توئيتر در اين رابطه نوشته بود گفته : 

شود يکی ازموانع توافق برای احيای برجام  می
مخالفت امريکا با حذف سپاه پاسداران از فهرست 

است، در وزارت خارجه آمريکا تروريسم 
که در دولت دوازدهم خارج ساختن مقام  حالی

رهبری و نهادهای وابسته به رهبری از تحريم و 
حذف سپاه از فهرست تروريسم به عنوان پيش 
شرط هرگونه مذاکره مورد توافق امريکا 

 ". قرارگرفته بود
رغم تمام تحوالت جهانی از زمان  در واقع به

روی کار آمدن بايدن تا به امروز که موقعيت 
مناسبی را در مذاکرات احيای برجام برای 
جمهوری اسالمی فراهم آورد، جمهوری اسالمی 
نتوانسته و يا نخواسته است توافق احيای برجام 

اگرچه در صورت اجرايی شدن .  را امضا کند
برجام کارگران و زحمتکشان ايران سهمی از 

 احيای برجام، آری يا نه

طور که در  دالرهای نفتی نخواهند داشت، همان
کابينه روحانی و با اجرايی شدن برجام سهمی از 
فروش نفت نصيب کارگران و زحمتکشان نشد، 
اما واقعيت اين است که جمهوری اسالمی بار 

های اقتصادی را مانند بار بحران اقتصادی  تحريم
تورمی بر دوش کارگران و زحمتکشان   –رکود 

ست که در صورت رفع  اندازد و طبيعی می
ها، با توجه به وضعيت انفجاری جامعه،  تحريم

انتظار کارگران و زحمتکشان اين خواهد بود که 
بار سهم خود را از درآمدهای نفتی از گلوی  اين

داران و مقامات فاسد و دزد دولتی بيرون  سرمايه
 . آورند

در پايان بايد بر اين نکته تاکيد کرد که مختومه 
شدن پرونده جمهوری اسالمی در آژانس برای 

يک اهميت .  جمهوری اسالمی اهميت زيادی دارد
آن اين است که در صورت بسته نشدن اين 
پرونده، تالش جمهوری اسالمی برای دست يافتن 

گردد و با توجه به  به سالح اتمی کامال آشکار می
در رابطه با ممنوعيت توليد و "  ای فتوای خامنه"

استفاده از سالح اتمی، از نظر سياسی اين مساله 
ای گران تمام  برای جمهوری اسالمی و خامنه

از سوی ديگر باز بودن اين پرونده .  شود می
به "  ايران"ی  تواند منجر به ارجاع پرونده می

های اروپايی  شورای امنيت شده و يا اساسا دولت
مکانيسم ماشه را فعال کنند که در اين صورت 

گردند،  های شورای امنيت بار ديگر برمی تحريم
که پس از تصويب قطعنامه در رابطه با  بويژه آن

در جلسه قبلی شورای حکام و عدم "  ايران"
همکاری جمهوری اسالمی با آژانس پس از 

های  صدور قطعنامه و حتا گسترش فعاليت
ای خود، در اجالس ماه سپتامبر اين امکان  هسته

ای  های هسته وجود دارد که موضوع فعاليت
جمهوری اسالمی به شورای امنيت سازمان ملل 

ست که البته  اين چيزی.  ارجاع داده شود
خواهد و برای همين در  جمهوری اسالمی نمی

شود و تاکتيک  ظاهر از برجام خارج نمی
طوالنی کردن مذاکرات را پيش گرفته است و 

ست  البته استفاده از مکانيسم ماشه نهايت اقدامی
توانند و يا حاضر به  های اروپايی می که دولت

 .انجام آن هستند
 

خانواده "در پرتو استقامت و پايداری ماندگار 
اين همه شدنی نبود مگر در پی ".  بزرگ خاوران

پايداری سترگ مادران و پدران و خواهران و 
که در  ۶٠برادران و همسران جانفشاندگان دهه 

مسير زنده نگه داشتن نام و ياد عزيزان شان سال 
ها رنج کشيدند، سرکوب شدند، بی حرمتی 

آنانی که  در فقدان .  شنيدند، اما از پای نيفتادند
عزيزان دربندشان ايستادگی کردند و ذره ذره آب 

خانواده .  شدند، اما شکست و تسليم را نپذيرفتند
هايی که با پرچم جان به دادخواهی عزيزانشان 
برخاستند و در اين کارزار مبارزاتی آنچنان 

بر "  گلزار خاوران"حماسه آفريدند که اکنون نام  
تارک ايران و جهان نشسته است و بدين سان 

به پاشنه آشيلی سخت  ۶٧کشتار تابستان خونين 
ضربه پذير برای جمهوری اسالمی تبديل شده 

 .  است
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 ها در انحصار فرزندان ثروتمندان دانشگاه
ها از    نفر آن   ٩ مشخص شد که    ١۴٠١ کنکور  

نفر از مدارس    ٢٩ مدارس غيرانتفاعی،   
های درخشان موسوم به سمپاد و يک نفر هم    استعداد 

آموز    تنها يک دانش !  اند   از مدرسه نمونه دولتی بوده 
از مدارس دولتی عادی در گروه هنر در ميان اين  

هم از هنرستان وابسته به    نفر است که البته آن   ۴٠ 
وزارت ارشاد است که به گزارش خبرگزاری  

های دولتی    بسيار متفاوت با هنرستان "  دولتی تسنيم  
عادی بوده و از طريق آزمون ورودی اقدام به  

ای نيز از    کند و شهريه   آموزان مستعد می   جذب دانش 
يعنی اين هم از  !"  شود   شدگان دريافت می   پذيرفته 

در  .  نوع همان مدارس پولی شبه خصوصی است 
درصد    ٨۵ اين ميان سهم  مدارس دولتی که  

اند،    ها مشغول به تحصيل   آموزان کشور در آن   دانش 
 . حتی يک نفر نيز نبوده است 

سازی    ادامه سياست اقتصادی نئوليبرال خصوصی 
آموزش، تا جايی پيش رفته است که در نظام  
آموزشی کنونی عالوه بر مدارس خصوصی  

درصد    ١٢ موسوم به غيرانتفاعی که شامل  
ظاهر    آموزان کشور است، مدارس  متعدد به   دانش 

دولتی هم وجود دارد که همانند مدارس خصوصی  
کنند، امکانات خوبی    های هنگفت دريافت می   شهريه 

دهند و ضوابط    آموزان قرار می   هم در اختيار دانش 
خاص خود را دارند، نظير همين مدارس سمپاد،  

گسترش  .  نمونه دولتی، هيئت امنائی، شاهد و غيره 
های ظاهراً    مدارس خصوصی و شبه خصوصی 

ترين    های شاخص   ترين رشته   دولتی اما پولی، مهم 
های کشور را کامالً به انحصار فرزندان    دانشگاه 

 .ثروتمندان درآورده است 
نيک نژاد يک عضو انجمن صنفی معلمان اخيراً در  

-٢٣ اينک    هم :   گفت   »آرمان امروز «وگو با    گفت 
اي وجود دارد که    مدرسه غيردولتي شبکه   ٢٢ 

کنند تا با برند سازی، از مردم پول    هرکدام تالش مي 
. آالن مدارس دولتي هم انواع مختلفي دارد .  بگيرند  

... ای تا مدارس ماندگار و   مديره   از مدارس هيئت 
همين آالن ما در برخي از مدارس دولتي شمال  

ميليون تومان    ٣٠ شهر مدارسي راداريم که ماهيانه  
 !گيرند   شهريه مي 

حال ببينيم در عمل اين گسترش مدارس خصوصی   
و پولی چه عواقب وخيمی برای کارگران و  

. ها به بار آورده است   زحمتکشان و فرزندان آن 
گزارشی که در نيمه اول مرداد ، مديرکل دفتر  

های آموزش و    تدوين و راهبری اسناد و سياست 
پژوهش ستاد علم و فناوری دبيرخانه شورای عالی  

های کنکور    انقالب فرهنگی در مورد نتايج قبولی 
وضوح اين واقعيت را نشان    ارائه داد، به   ١۴٠١ 

"  وی ازجمله گفت .  دهد   می  های    درصد رتبه ٨١ : 
حدوداً  .  هستند   ١٠ زير سه هزار، دهک هشت تا  

های زير سه هزار هم برای هفت    درصد رتبه ١٩ 
درصد از  ۴٨ دهک بعدی است و جالب اينکه  

 .هستند   ١٠ های زير سه هزار، فقط دهک    رتبه 
 ١ و مهندسی دانشگاه صنعتی شريف    در گروه فنی  

درصد فقط از يک دهک يعنی دهک دهم    ۵۵ /  
طرف، دهک يکم صفر درصد،    بعد، آن .  هستند 

در  .  اين فاصله خيلی زياد است !  دهک دوم سه نفر 
های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی حدود    رشته 

 .درصد تنها دهک دهم قبول شدند ۵۶ 
نفر  ٢١١ تر از مجموع سه هزار و    به عبارت دقيق 

نفر    ٨٠۶ ها قبول شدند، هزار و    که در اين رشته 

که از دهک اول تنها    اند، درحالی   تنها دهک دهم بوده 
نفر  ١١ سه نفر و اين ميزان در دهک دوم به  

 .رسد   می 
نفری که  ۶۶٢ در رشته کامپيوتر نيز از ميان  

هزار نفر را به  ٣ توانستند در اين رشته رتبه زير  
اند و از    نفرشان دهک دهم بوده ۴١١ دست بياورند،  

و تنها      دهک اول و دوم حتی يک نفر قبول نشده 
اند در اين رشته قبول    نفر از دهک سوم توانسته ٧ 

 .شوند 
هايی مانند پزشکی يا    شايد عنوان شود که در رشته 

کامپيوتر رقابت بسيار سنگين است، اما در علوم  
که    طوری   به .  انسانی هم همين مسئله را شاهد هستيم 

داوطلب زير سه هزار که رشته  ٢٨١ از ميان  
نفرشان در  ١٣۵ اند،    شناسی را انتخاب کرده   روان 

گيرند و از دهک اول هيچ    دهک دهم قرار می 
از دهک دوم سه نفر و از دهک  .  داوطلبی نداشتيم 

 ."سوم نيز پنج نفر را داشتيم 
همتايی از    داده که نمونه بی   اين اتفاق در کشوری رخ 
. ها در سراسر جهان است   تبعيض در تمام عرصه 

دار،    ای که گروه کوچکی انگل سرمايه   جامعه 
ها تمام ثروت کشور    مقامات دولتی و وابستگان آن 

ها    ساله تريليون   را در انحصار خود گرفته، همه 
های    تومان از طريق سود، دزدی و غارت ثروت 

زنند، بر سرمايه و ثروت خود    کشور به جيب می 
درصد جامعه    ٨٠ که متجاوز از    افزايند، درحالی   می 

 .کنند   زيرخط فقر زندگی می 
ای، تبعيض در عرصه آموزش نيز    در چنين جامعه  

بايد چنان شکل آشکار و رسوايی به خود بگيرد که  
حتی در کشوری از نمونه آمريکا که در نابرابری و  

توان نظير آن را    تبعيض طبقاتی شهره است، نمی 
 .يافت 

در ايران امروز فرزندان ثروتمندان که از تمام   
امکانات رفاهی برخوردارند، در تحصيل نيز از  

بينند که    همان آغاز در مدارسی جداگانه آموزش می 
های بسيار کالن بهترين امکانات تحصيلی    با شهريه 

کنند تا فرزندان ثروتمندان بتوانند    را فراهم می 
سادگی امکان دسترسی به ادامه تحصيالت عالی    به 

های موردعالقه خود را داشته باشند و در    در رشته 
آينده تمام مناصب را در همه سطوح جامعه در  

اما فرزندان کارگران  و  .  اختيار خود بگيرند 
درصد دانش آموزان را تشکيل    ٨۵ زحمتکشان که  

اصطالح دولتی تحصيل    دهند، بايد در مدارس به   می 
اندازی برای ارتقاء موقعيت و    کنند که هيچ چشم 

ها وجود ندارد و درنهايت راه ديگری    جايگاه آن 
ماند که حتی از همان آغاز و    ها باقی نمی   برای آن 

ميانه تحصيل، مدرسه را رها کنند و به کارگری  
 . آورند   روی 

اين مدارس، از  بودجه ساالنه چنان ناچيزی  
ها نيز با    برخوردارند که ادامه فعاليت روزانه آن 
های فقير    گرفتن پول تحت عناوين مختلف از خانواده 

. شود     اصطالح خيرين تأمين می   آموزان و يا به   دانش 
سال درنتيجه    به   وپرورش که سال   بودجه آموزش 

يافته، چنان نازل است که    تورم افسارگسيخته کاهش 
. شود   درصد آن صرف حقوق ناچيز معلمان می   ٩٨ 

اين مدارس در موارد بسيار حتی ساختمان مناسبی  
با امکانات الزم برای برپائی کالس را ندارند، تا چه  
رسد به امکانات ضروری آموزشی برای تحصيل  

حتی برای تعمير مدرسه از  .  آموزان   دانش 
تر آنچه    به بيانی دقيق .  گيرند   آموزان پول می   دانش 

شود، در حقيقت با پولی که    مدارس دولتی ناميده می 
گيرند، امور روزمره خود را    ها می   از خانواده 

 . گذرانند   می 
يکی ديگر از معضالت اين مدارس، کمبود کالس  

آموزان    در همين مدارس گاه تعداد دانش .  درس است 
عالوه بر کمبود  .  کالس، دو برابر حد مجاز است 

. مدرسه، کمبود معلم يک معضل جدی ديگر است 
تازه همين تعداد معلمان هم که زير فشار کار  

آموزان قرار دارند،    های پرجمعيت دانش   کالس 
گيرند که جوابگوی تأمين معيشت    حقوق ناچيزی می 

بنابراين بايد در جستجوی  .  ها هم نيست   روزمره آن 
های روزمره    کار و منبع ديگری برای تأمين هزينه 

اين عامل نيز تأثير جدی بر کيفت  .  خود باشند 
. گذارد   آموزان مدارس دولتی می   آموزش دانش 

بنابراين پوشيده نيست که سطح پائين آموزش در  
مدارس دولتی نتيجه سياست رژيم حاکم بر ايران  

تواند با سطح باالی آموزش در مدارس    است و نمی 
خصوصی و پولی برابری کند و راه را بر ادامه  

ها و    آموزان مدارس دولتی در دانشگاه   تحصيل دانش 
 .     بندد   ها می   های موردعالقه آن   رشته 

در جهت رفع الاقل بخشی از معضالتی که مدارس  
اند، معلمان سراسر کشور    ها مواجه   دولتی با آن 

هاست  که برای تعطيلی خصوصی سازی    سال 
آموزش، برقراری آموزش رايگان واقعی، افزايش  

وپرورش    حقوق معلمان، افزايش بودجه آموزش 
کننده امکانات ضروری    که بتواند تأمين   نحوی   به 

آموزشی باشد و نيز دخالت معلمان در تدوين  
رژيم ارتجاعی  .  اند   سياست آموزشی، مبارزه کرده 

پاسدار نظم طبقاتی و مذهبی حاکم بر ايران، اما  
تنها هيچ پاسخی به اين مطالبات معلمان نداده و    نه 

تر شده، بلکه    روز وضعيت وخيم   درنتيجه روزبه 
. معلمان متوسل شده است     وحشيانه به سرکوب 

اعتراضات و تجمعات معلمان، مکرر مورد يورش  
و سرکوب وحشيانه گارد ضد شورش رژيم  
قرارگرفته و تعدادی نيز بازداشت و به حبس  

توان    هيچ کشوری در جهان را نمی .  اند   شده   محکوم 
های وحشيانه جمهوری    يافت که نمونه اين سرکوب 

اسالمی عليه معلمان را داشته باشد، معلمان را  
ها در زندان نگه دارد و حتی    بازداشت کند، مدت 

تنها  .  مدت محکوم کند   های طوالنی   ها را به حبس   آن 
گذرد،    در طول چندين ماهی که از سال جاری می 

اند و    شده   صدها تن از معلمان در ايران زندانی 
اکنون چندين ماه است که تعدادی از اعضای    هم 

های صنفی معلمان در    شورای هماهنگی کانون 
 . برند   زندان به سر می 

سير قهقرائی که نظام آموزشی کشور با آن مواجه  
تر شده است، از ماهيت    روز وخيم   است و روزبه 

غايت ارتجاعی جمهوری اسالمی و نظم    به 
 . گردد   ستمگرانه طبقاتی حاکم بر ايران ناشی می 

نظام آموزشی در ايران در مقام مقايسه با تمام  
البته    کشورهای جهان حتی کشورهای همسايه ايران 

استثنای افغانستان تحت سلطه طالبان، از جهات    به 
ً اين نيست  .  تر است   مانده   مختلف عقب  مسئله صرفا

نظام آموزشی  .  که نظام آموزشی کشور طبقاتی است 
داری طبقاتی است و در    در تمام کشورهای سرمايه 

 . خدمت نظم طبقاتی حاکم قرار دارد 
در تمام جهان چه در سطح آموزش ابتدائی و  
متوسطه يا تحصيالت عالی، نظام آموزشی وظيفه  
دارد که نيازهای اين جامعه بورژوائی، ازجمله  
هژمنی ايدئولوژی و سياست طبقه حاکم را تأمين  

جهت سيستم آموزشی پاسدار نظم موجود    ازاين .  کند 
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۵از صفحه   

ها در انحصار  دانشگاه
 فرزندان ثروتمندان

اين نظام آموزشی نياز دارد که منطبق با  .  است 
سطح پيشرفت تکنيک و نيازهای توليدی، فنی،  

. های اين نظام را تربيت کند   اقتصادی و سياسی کادر 
ها،    تکنيسين .  نخست کارگر موردنياز را آموزش دهد 

متخصصين سطوح مختلف و دانشمندان مورد نياز  
بنابراين در مرحله کنونی توسعه  .  نظام را تأمين کند 

داری، اصل براين است که همه بايد حداقل    سرمايه 
از درجه معينی سواد و شناخت علمی برخوردار  

رو آموزش و تحصيل در مدارس    ازاين .  باشند 
ً اجباری  امکانات آموزشی  .  رايگان است و عموما

گيرد تا    الزم در اختيار اين سيستم آموزشی قرار می 
بتواند به وظيفه خود عمل کند و معلمان از شرايط  
رفاهی و معيشتی و کاری بالنسبه خوبی  

ً متفاوت  .  برخوردارند  در ايران اما وضع اساسا
مانده    نظام آموزشی به تمام معنی ويران، عقب .  است 

در هيچ کشوری از جهان نظام  .  و ارتجاعی است 
.  آموزشی چنين شکل رسوايی به خود نگرفته است 

جهت نظام آموزشی حاکم بر ايران اصالً قابل    ازاين 
ويژه    داری به   قياس با ديگر کشورهای سرمايه 

 . داری جهان نيست   کشورهای پيشرفته سرمايه 
با اين اوضاع و تجارب چهار دهه گذشته، روشن  
است که با ادامه حيات جمهوری اسالمی و نظم  
حاکم بر ايران، هيچ بهبودی در  اوضاع نابسامان و  
. پر از تبعيض نظام آموزشی کشور رخ نخواهد داد 

های    در اين عرصه نيز همانند بسياری از عرصه 
شرط هرگونه بهبود نظام آموزشی    ديگر، پيش 

عنوان پاسدار    کشور، سرنگونی جمهوری اسالمی به 
تمام نظم ارتجاعی سرشار از نابرابری و تبعيض،  

نظام آموزشی حاکم بر  .  ماندگی و ارتجاع است   عقب 
 . ايران بايد از اساس دگرگون شود 

در يک نظام آموزشی پيشرفته و مترقی نه نيازی به  
نمره و امتحانات برای کودکان است و نه کنکور  

همه دانش  .  ها   برای ادامه تحصيل در دانشگاه 
آموزان سالم جامعه، بالقوه دارای استعدادهای  

شده باشد    فقط بايد زمينه بروز آن فراهم .  اند   درخشان 
حسب عاليق خود استعداد    آموز بتواند به   و دانش 

. اش نشان دهد   درخشان خود را در حيطه موردعالقه 
سازی    بنابراين مقدم بر هر چيز بايد بساط خصوصی 

آموزش رايگان و  .  نظام آموزشی برچيده شود 
. اجباری تا پايان دور متوسطه معمول گردد 

ترين امکانات در اختيار نظام آموزشی    پيشرفته 
از همان آغاز شيوه آموزشی  .  کشور قرار گيرد 

روش  .  تلفيق کار نظری و عملی معمول گردد 
رقابت، امتحان دادن و نمره گرفتن برچيده شود تا  
همه محصلين تا پايان دوره متوسط حيطه  

محصلی  .  موردعالقه خود را مشخص کرده باشند 
که مايل به ادامه تحصيل نيست، در رشته  

محصلينی که  .  اش مشغول به کار شود   موردعالقه 
های مختلف ادبيات، هنر،    خواهند در رشته   می 

های علوم اجتماعی، پزشکی و غيره    مهندسی، رشته 
ادامه تحصيل دهند، آزادانه و آگاهانه رشته  

بنابراين بايد مانع  .  موردنظر خود را ادامه دهند  
آموزانی که خواهان    کنکور برچيده شود و دانش 

ادامه تحصيل هستند، بدون هرگونه محدوديت،  
. امتياز و تبعيض بتوانند رايگان ادامه تحصيل دهند 

آموزان، دانشجويان و اساتيد    باالخره، معلمان، دانش 
ً از طريق شوراها در تدوين    دانشگاه  ها، مستقيما

. های آموزشی مداخله و نقش داشته باشند   سياست 
تنها يک چنين اقدامات ضروری  و مترقی است که  

تواند تحولی راديکال در نظام آموزشی کشور را    می 
آموزان، دانشجويان، اساتيد    که خواست عمومی دانش 

تواند    اين تحول می .  و معلمان است، محقق سازد 

نظام آموزشی کشور را به سطح يک نظام آموزشی  
انجام يک چنين  .  نمونه در سطح جهان ارتقاء دهد 

تحولی در نظام آموزشی کشور، مستلزم ايجاد يک  
حکومت شورايی است که سازمان ما برای استقرار  

 . کند   آن مبارزه می 
 

 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 در محکوميت سياست سرکوب و
 پاکسازی مذهبی عليه         

 شهروندان بهايی          
 
 

درچند روزگذشته موج جديدی ازبازداشتها و اذيت و آزارشهروندان  .  جنايت در جمهوری اسالمی پايانی ندارد 
متعاقب اين رفتار غير انسانی و  .  بهايی و نفرت پراکنی عليه آنان توسط دولت جنايتکار اسالمی آغاز شده است 

در مازندران منازل بهائيان را تخريب و  "  روشنکو "ضد بشری، اوباشان اسالمی با لشکرکشی به روستای  
عملی غير انسانی و جنايتکارانه مشابه آنچه که در سال  .  مردم را آواره و زمين هايشان را مصادره کرده اند 

از توابع شهرستان ساری  "  ايول "خانوار از بهائيان در روستای    ۵۴ با تخريب و مصادره منازل و امالک    ٩٩ 
 .انجام دادند 

. اولين بار نيست که دولت جمهوری اسالمی عليه شهروندان بهايی دست به جنايت و پاکسازی مذهبی می زند 
نفرت  .  اين دو حمله ددمنشانه، مشابه ده ها واقعه از اين قبيل از آغاز حکومت جمهوری اسالمی در ايران است 

رژيم سرکوبگر  .  پراکنی و سرکوب سازمانيافته شهروندان بهايی به بهانه عقايد متفاوت مسبوق به سابقه است 
اسالمی از فردای به قدرت رسيدن با هدف تحکيم و تثبيت پايه های حاکميت سياه اسالمی  بر جامعه، همگام با  
سرکوب و گسترش اختناق و اعدام و پاکسازی دانشگاهها و سرکوب کارگران، زنان، جوانان، مليتها، به  

اعدام، زندان، اخراج و محروميت از  .  سرکوب اقليت های مذهبی از جمله شهروندان بهايی نيزدست زد 
تحصيالت دانشگاهی، فشار و تحقير دانش آموزان در سطوح پائين مدارس، تبعيد و تخريب و مصادره منازل  
و مغازه های آنان، تصرف و تخريب گورستان بهائيان و بازداشتن بهائيان از خاکسپاری مردگانشان تنها گوشه  
کوچکی از کارنامه سياه جريان اسالمی تازه به قدرت رسيده عليه شهروندان بهايی بوده و در طول حيات  

 .جمهوری اسالمی تا کنون ادامه داشته است 
انگليس  (متهم کردن بهائيان به جاسوسی برای کشورهای بيگانه مانند اسرائيل در دوران جمهوری اسالمی و  

و مجموعه اين فشارها و تعزيرات با هدف نابودی سيستماتيک اين مردم و مجبور  )  در دوران پهلوی و قاجار 
 .کردن آنان به ترک ايران و يا ماندن  و تحمل فقر و آوارگی صورت پذيرفته است 

رفتارغيرانسانی و ضديت  .  بهايی ستيزی در جمهوری اسالمی به دليل حاکميت سياه اسالمی به اوج خود رسيد 
با شهروندان بهائی در دولت پهلوی با همکاری و همدستی آخوندهای مرتجع، ساواک و دستگاههای دولتی بی  

انجمن حجتيه که در اسناد ساواک به نام سازمان تبليغات اسالمی در رژيم پهلوی فعاليت کرده  .  سابقه نبوده است 
است، انجمنی ضد بهايی و با هدف ِويژه مبارزه با بهائيت زير نظر ساواک و مورد تائيد دولت پهلوی به دست  

در  .  تاسيس و عليه شهروندان بهايی دست به فعاليت سيستماتيک زده اند "  شيخ محمود حلبی "روحانی مرتجع  
دستورمحرمانه تصفيه و  "  آيت اله بروجردی "نخست وزير وقت به درخواست  "  حسين عال "اقدامی ديگر 

کاری که در جمهوری اسالمی به پاکسازی  .  اخراج بهائيان را از ادارات دولتی به وزير کشور ابالغ کرده است 
دولت پهلوی بند نافش به روحانيت و دستگاه مذهب وصل بود و از آن  .  و حذف فيزيکی بهائيان نيز منجرشد 

دستگاه مذهب و روحانيت عصای دست رژيم شاه بودند و برای تقويت اسالم و خرافات و  .  ارتزاق می کرد 
شکل گيری جمهوری اسالمی بخشا مديون رژيم پهلوی و تسهيالتی بود که  .  ميدان دادن به  ارتجاع اسالمی بود 

 .در اختيار مساجد و اماکن مذهبی و دستگاه روحانيت قرار داد و به رشد موريانه ای آنها کمک کرد 
شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست رفتارغيرانسانی و نفرت پراکنی فاشيسم اسالمی عليه شهروندان  
بهايی و سرکوب سيستماتيک آنان را به شدت محکوم می کند و همه مردم آزاديخواه را به اعتراض عليه اين  

از نگاه ما همه انسانها فارغ ازعقايد، مذهب، جنسيت، رنگ،  .  جنايات و دفاع از شهروندان بهايی فرا می خواند 
. نژاد و مليت بايد به عنوان شهروندان با حقوق برابر به رسميت شناخته شوند و يکسان با آنان رفتار شود 

مذهب يا بی مذهبی و عقايد مختلف امر خصوصی افراد است  و بايد به رسميت شناخته شوند، چيزی که در  
 .جمهوری اسالمی مطلقا وجود خارجی ندارد  

آزادی و رفاه و زندگی فارغ از سرکوب و اختناق اسالمی نه تنها برای شهروندان بهايی که برای همه مردم  
. شورايی است   -ستمديده در ايران، تنها درگرو سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و بر قراری دولت کارگری 

تحولی که اکثريت کارگر و زحمتکش و همه مردم متنفر از جمهوری اسالمی دست به کارآن شده اند و مصمم  
 .اند که خود را از شر اين حکومت جهل، جنايت، سرکوب و استثمار خالص کنند 

 
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی 

 زنده باد سوسياليسم  -زنده باد آزادی 
 

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

 2022اوت  
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 : سرکوب و ترور نويسندگان                     

 از سعيد سلطانپور تا سلمان رشدی                  
 !سال، به اجرا درآمد ٣٣فتوای خمينی عليه سلمان رشدی پس از 

 
 

اش  بريتانيايی ساکن نيويورک، که بيش از سه دهه شبح مرگ و فتوای خمينی جنايتکار بر زندگی  –سلمان رشدی نويسنده هندی 
هنگام سخنرانی در سالنی در شهر نيويورک، در اثر ضربات چاقو در )  مرداد ٢١(اوت  ١٢سايه افکنده، صبح روز جمعه 

 .ناحيه گردن و شکم، غرق در خون و راهی بيمارستان شد
 

ای است که در ايالت کاليفرنيا به دنيا آمده  ساله ٢۴مرد "  هادی مطر"طبق گزارش مقامات پليس و شهرداری نيويورک، ضارب 
های اجتماعی از  شده است که هادی مطر در شبکه همچنين گفته.  مکان کرده است تازگی با گواهينامه جعلی به نيوجرسی نقل و به

هنگام سخنرانی سلمان )  وقت محلی به(او جمعه صبح .  کرده است های افراطی شيعه و سپاه پاسداران ايران طرفداری می گروه
 .رشدی در انستينوی ادبی در نيويورک، روی صحنه رفته و با ضربات چاقو، فتوای خمينی جنايتکار را به اجرا درآورد

 
های وابسته به جمهوری اسالمی از اين اقدام وحشيانه و  رفت، رسانه گونه که انتظار می ازاين حمله وحشيانه، همان ساعاتی پس

فتوای قتل سلمان .  ضارب شدند و خوشنودی خود را برای اجرای فتوای خمينی ابراز کردند"  دستبوس"تروريستی دفاع کرده و 
 .شده بود ميليون دالری نيز برای آن تعيين يک" جايزه"و به دنبال انتشار کتاب آيات شيطانی اعالم و يک  ٩٨رشدی در فوريه 

 
ای از زنجيره سرکوب و کشتاری  صادر شد، حلقه ۶٧عام زندانيان سياسی در سال  فتوای قتل سلمان رشدی که در فردای قتل 

اگر اوايل دهه شصت، احکام و فتواهای قتل و سرکوب و کشتار .  شده است است که از بدو قدرت گيری جمهوری اسالمی اعمال
ها و  ها، نويسندگان و روشنفکران ايرانی بود، در اواخر دهه شصت اين سرکوب متوجه نيروهای پيشروی جامعه، کمونيست

ها تن از مخالفين و روشنفکران ايرانی  اقدامات تروريستی در خارج کشور هم به قتل ده.  کشتار به خارج از ايران نيز صادر شد
چرخه سرکوب نويسندگان در دهه .  در خارج کشور انجاميد و هم روشنفکران غير ايرانی چون سلمان رشدی را نشانه گرفت

 .شصت از قتل و ترور سعيد سلطانپور آغاز و با فتوا عليه سلمان رشدی ادامه يافت
 

اگر ترورها در خارج از ايران در ابتدا .  که اين اقدامات تروريستی جمهوری اسالمی در خارج از مرزها ادامه دارد هاست سال
آمدند، امروزه عمدتاً  ها به اجرا درمی ها و انيس نقاش توسط عوامل و فرستادگان مستقيم جمهوری اسالمی نظير کاظم دارابی

االمکان ردپای  شوند تا حتی کارانه به کار گرفته می های جنايت هواداران و آدمکشان غير ايرانی برای اجرای اين طرح
 .تری از نقش جمهوری اسالمی در طراحی اين اقدامات تروريستی برجای بماند کمرنگ

 
، ترور سلمان رشدی را محکوم و جمهوری اسالمی را عامل مستقيم وقوع چنين )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

تنها با .  تنها در ايران، که در جهان به راه انداخته است جمهوری اسالمی چرخه سرکوب، کشتار و ترور را نه.  داند جناياتی می
های مردم و برقراری حکومتی شورايی که در آن کار، نان و آزادی تضمين  سرنگونی اين رژيم جنايتکار به دست توده

 .توان به اين چرخه سرکوب و ترور پايان داد گردد، می می
 
 

 )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 
 )١۴٠١مرداد  ٢٢( ٢٠٢٢سيزدهم اوت 

 رژيم جمهوری اسالمی را بايد
با يک اعتصاب عمومی سياسی و    

 قيام مسلحانه برانداخت
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 در گراميداشت يادمان جان فشانان         
 در تالقی دو تابستان ۶٧کشتار           

 
 
 

فاجعه ای .  ، تصوير ديگری از سی و چهارمين سالگرد خونبار اين فاجعه هولناک پيش روی ما است۶٧در آئينه سال شمار قتل عام زندانيان سياسی تابستان 
قتل عام .  بزرگ که زخم های خون چکان آن هرگز با گذر زمان التيام نمی گيرد و يادمان آن عزيزان سر به دار هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد

بود، اما عواقب انسانی اين جنايت  ۶٠، اگر چه ادامه و برآمد کشتار و اعدام های سال های نخست دهه ۶٧سراسری زندانيان سياسی در مرداد و شهريور 
. سدی رهولناک آنچنان عميق و کاری و فاجعه بار بود که با گذشت بيش از چهار دهه، هنوز صدای بند و سلسله و دار از آن روزهای خونين به گوش م

وقوع اين فاجعه هولناک، .  صاعقه ای رعد آسا که با فرمان خمينی جالد بر فراز زندان های ايران فرود آمد.  ، همانند يک صاعقه بود۶٧کشتار تابستان 
سال، هنوز هم اندام خانواده ها و دل سوختگان  اين فاجعه بزرگ از يادآوری آن روزهای داغ و درفش به لرزه  ٣۴آنچنان سريع و ناباورانه بود که با گذشت 

 .  می افتند
کشتار زندانيان در دادگاه های چند دقيقه .  اعدام شدند ۶٧اوين و گوهردشت از جمله زندان هايی بودند که زندانيان آن بيش از هر زندان ديگری در تابستان 

نام و نام سازمان؟ مسلمانی؟ نماز می خوانی؟ سازمانت را قبول داری؟ حاضر به همکاری با .  آغاز شد"  هيئت مرگ"ای با چند پرسش کوتاه توسط اعضای 
دادگاه های تفتيش عقايد قرون .  جمهوری اسالمی هستی يا نه؟  دادگاه هايی پر از فريب و نيرنگ که حتا عنوان و مضمون آن نيز بر زندانيان آشکار نبود

در زندان ها حضور يافتند و به فاصله هر چند دقيقه يک زندانی را به کام "  هيئت عفو و آزادی "وسطايی که قضات مرگ آن با ظاهری آراسته تحت عنوان 
هيوالی مرگ به اندرون .  با حکم خمينی رقم خورد و به يکباره ناقوس مرگ در تمامی زندان های ايران نواخته شد ۶٧مرداد و شهريور .  مرگ فرستادند

خمينی و با کم زندان ها خزيد، کابوس قتل عامی فجيع بر فراز زندان های ايران سايه افکند و طی کمتر از دو ماه روزانه پيکر صدها  زندانی سياسی با ح
 . گزينش کميته های مرگ بر چوبه های دار آونگ شدند

سال مقاومت و پايداری مادران خاوران و ديگر خاوران های بی نام و نشان، در پِس بيش از  ٣۴سال از آن کشتار هولناک، در پِس  ٣۴اکنون با گذشت 
ديگر گونه  تانچهاردهه دادخواهی خانواده های جانفشانان آن سال های آتش و خون، در روزشمار يادمان سر به دارشدگان آن تابستان خونين، اکنون با تابس

تابستانی اميدبخش برای دادخواهان، تابستای شوق انگيز برای مادران خاوران، تابستانی متفاوت با .  ای در مقابل آئينه سال شمار آن تابستان تفتان ايستاده ايم
، تابستانی توامان با بغض و جاری شدن اشک شوق بر گونه های تمامی دلسوختگان اين سال های ۶٠تابستان های ديگر برای خانواده های جانباختگان دهه 

به حبس ابد، اميد به پيروزی های بزرگتر در دل و جان "  حميد نوری"سپری شده، تابستانی نويد بخش برای تداوم دادخواهی که اکنون با اعالم محکوميت 
 . مردم ايران نشسته است

به هنگام ورود به سوئد با حکم )  ٩٨آبان  ١٨(  ٢٠١٩نوامبر  ٩، کمک داديار زندان گوهردشت کرج، در تاريخ "حميد عباسی"حميد نوری معروف به 
نقض "، "جنايت جنگی"ماه، دادگاه او با کيفرخواست سنگين  ٢٠دادستانی اين کشور به اتهام دست داشتن در کشتار زندانيان سياسی بازداشت شد و پس از 

با درخواست حکم  ١۴٠١ارديبهشت  ١۴جلسه، سرانجام در تاريخ  ٩٢دادگاه حميد نوری پس از برگزاری .  آغاز گرديد"  قتل"و "   فاحش قوانين بين المللی
 .از طرف قضات پرونده تاييد شد ١۴٠١تير  ٢٣پايانی خوش که عين حکم درخواستی دادستان ها در تاريخ . اشد مجازات برای او پايان يافت

از ابراهيم رئيسی به عنوان يکی از افراد موثر .  در روند دادگاه حميد نوری، نام خمينی به عنوان آمر و فتوا دهنده کشتار زندانيان سياسی به کرات تکرار شد
از .  بودند، بارها و بارها تکرار شد"  هيئت مرگ"اسامی نيری و اشراقی و پوردمحمی که ديگر اعضای .  در تمامی جلسات دادگاه نام برده شد"  هيئت مرگ"

مجموعه افراد جنايتکاری که هنوز هم با نشستن بر مسند قضا و ديگر پست های کليدی .  به طور مداوم اسم برده شد)  قاضی دمحم ُمقيسه فعلی(ناصريان 
لذا، محکوميت حميد نوری و اعالم مجرميت او در دادگاه سوئد، عمال به معنای محکوميت .  جمهوری اسالمی به جنايت و کشتار مردم ايران مشغولند

مضافا اينکه محکوميت حميد نوری به .  است ۶٧خمينی، ابراهيم رئيسی و به طريق اولی اعالم مجرميت کل جمهوری اسالمی در پرونده کشتار تابستان 
قضايی عد حبس ابد صرفا يک حکم قضايی نيست، بلکه اعالم اين حکم به لحاظ سياسی برای جنبش دادخواهی و آزاديخواهی ايران بسيار پر اهميت تر از ب

 . آن است
دادگاهی که اميد .  ماهی که برگزاری دادگاه حميد نوری طی شد، روند برگزاری اين دادگاه عمال به فرايندی برای محاکمه جمهوری اسالمی تبديل شد ٩طی 

به جنبش انقالبی سرنگون طلبی نيرو بخشيد، توان دادخواهی و .  و شوق به پيروزی جنبش دادخواهی و آزاديخواهی را در دل توده های مردم ايران زنده کرد
همان توده های کار و زحمتی که ديرگاهی ست برای سرنگونی جمهوری اسالمی خيز برداشته اند و .  کارزار مبارزاتی توده های مردم ايران را باال برد

سال کشتار و جنايات جمهوری اسالمی را در روزهای بعد از سرنگونی اين رژيم فاسد و تبهکار در دادگاه های مردمی  ۴۴محاکمه کليه آمران و عامالن 
 . داخل ايران انتظار می کشند

زی يروشورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست محکوميت حميد نوری به حبس ابد را مستثنا از اينکه نتيجه دادگاه تجديد نظر او چه خواهد شد، يک پ
، بويژه جانفشانان ۶٠شورای همکاری همزمان با گرامی داشت يادمان تمامی جانفشانان دهه .  بزرگ برای جنبش دادخواهی و آزاديخواهی در ايران می داند

روشن است اين .  ، اين موفقيت تاريخی را به خانواده بزرگ خاوران، جنبش دادخواهی و عموم توده های مردم ايران تبريک می گويد۶٧تابستان خونين 
نيان جا پيروزی بزرگ می بايست نقطه اميدی برای گسترش جنبش دادخواهی و تعميق آن در مسير بازدارندگی استرداد حميد نوری، اسدهللا اسدی و ديگر

 . آدمکش و تروريست جمهوری اسالمی از بلژيک، سوئد و ديگر کشورهای اروپايی به ايران باشد

 
 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
 زنده باد سوسياليسم –زنده باد آزادی 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

) اقليت(حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان   –سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری ايران :  امضاها
 و هسته اقليت
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  ١٠درصفحه 

 سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و     
 تامين آلترناتيو کارگری شورايی اولويت ماست

 )تاکيدی مجدد بر بيانيه کنفرانس استکهلم(  
 
 

در شرايطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياسِت ايران تبديل "  شش جريان چپ و کمونيست در کنفرانس استکهلم اعالم کرديم  ٢٠١٨در سپتامبر 
اکنون   چهار سال بعد از آن کنفرانس،".  ترين سوال چگونگی تعيين تکليف با جمهوری اسالمی و تعيين تکليف مسئله قدرت سياسی است شده است، اساسی

، صحت اين حکم و درستی مفاد بيانيه استکهلم و بر اساس آن همکاری نيروهای قطب چپ و کمونيست به  روشنی ضرورت خود را ٢٠٢٢در اوت 
در شرايط حاضر، دامنه و پتانسيل جنبش سرنگونی جمهوری اسالمی بسيار گسترده تر و قدرتمند تر از چهار  سال قبل گريبان جمهوری . نشان داده است

و يا اميدوار به "  چينج"شرايط به نحوی است، که بخش قابل توجهی از اپوزيسيون راست و  بورژوايی قبال  اميد بسته به رژيم .  اسالمی را گرفته است
و به معنايی سرنگونی جمهوری اسالمی "  براندازی"اصالح طلبی و جنبش سبز و بنفش و کش و قوسهای جناحهای رژيم، اکنون و ناچارأ به صحنه 

برای جريانات ارتجاعی و  بورژوايی به قول بيانيه "  براندازی و عبور از جمهوری اسالمی"اما بر انداری از کدام سو و با چه اهدافی؟ .  پرتاب شده اند
يعنی سازش و بند و بست در باال، حفظ اساس دستگاه  سرکوب، سازش با اسالم سياسی و "کنفرانس استکهلم تغيير در چهار چوب نظام سرمايه داری 

ای و مردم از سياست، وعده تغييرات  دستگاه دين و نهادهای نظامی و امنيتی، کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی، قيچی کردن اعتراض توده
آلترناتيو ما برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی اما درست نقطه مقابل ".   جزئی و اصالحات، تداوم وضع موجود و  بازسازی دولت سرمايه داری

مفاد بيانيه کنفرانس استکهلم به درستی سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی از پايين متکی به اراده آگاهانه و .  آلترناتيو اپوزيسيون راست بورژوايی است
 . سازمانيافته کارگران و اکثريت مردم را معنی کرده است

و چپ بنابر اين در شرايطی که بيش از پيش اکثريت ساکنين ايران برای خالصی از جمهوری اسالمی عزم جزم کرده اند، ما؛ شورای همکاری نيروهای 
باعبور از  نظام سرمايه داری از  طريق انقالب اجتماعی   کمونيست يکبار ديگر  بر مفاد بيانيه کنفرانس استکهلم و سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی،

در چهار چوب چنبن ضرورتی ما بيانيه کنفرانس استکهلم را مجددا منتشر ميکنيم و کمونيست ها، .  شورايی تاکيد ميکنيم  -و تامين آلترناتيو کارگری
 . کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، روشنفکران و همه مردم زحمتکش و آزاديخواه را به همگامی و همکاری حول اين بيانيه فرا ميخوانيم

 
 ٢٠٢٢اوت  

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

 *** 

 بيانيه کنفرانس استکهلم
 !يک آلترناتيو سوسياليستی ضروی و ممکن است

 
يک  اعتراضات توده ای و کارگری از هر سو زبانه ميکشد و جامعه را به سمتِ .  جامعه ايران بار ديگر آبستن يک تحول سياسی سرنوشت ساز شده است

جمهوری اسالمی بعنوان رژيم اسالمی سرمايه داران، مردم کارگر و زحمتکش را در وضعيتی قرار داده است که .  بحراِن انقالبی تمام عيار سوق ميدهد
که نقطه عطفی در سير کشمکش سياسی و طبقاتی  ٩٦رويدادهای ديماه ".  چيزی بجز زنجيرهايشان برای از دست دادن ندارند"براستی بيش از هر زمان 

امروز همه نيروها و جنبشهای طبقات متخاصم اجتماعی .  در ايران بود، در تداوم خود بار ديگر با موج اعتراضات توده ای و کارگری قد علم کرده است
جمهوری اسالمی در ذهنيِت بخش عظيمی از مردم ايران تمام شده و مسئله جايگزينی آن به دستور روز جامعه .  ميدانند که وضع کنونی قابل دوام نيست

طبقاِت حاکم اعم از اپوزيسيوِن ُمجاز تا نمايندگاِن سياسی اپوزيسيون بورژوائی، تالش دارند روند دست بدست شدن حاکميت سياسی .  بدل شده است
کل بحث شکست خورده اصالح طلبی اسالمی، رفراندم، آشتی ملی و .  بورژوازی اسالمی با کمترين دخالِت مردم کارگر و زحمتکش صورت گيرد

ت ليسآلترناتيو سازی برسر مصون نگاهداشتن ماشين دولتی بورژوائی و ارگانهای سرکوب آن از گزند عمل انقالبی طبقه کارگر و اردوی چپ و سوسيا
 .  جامعه است

بارزه ، مما در جدال جاری برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی، درهم کوبيدن تمام ارگانها و نهادهائی که قدرت طبقاِت حاکمه بر آن استوار است
از نظر ما، سرنگونی جمهوری اسالمی بايد به يک انقالب اجتماعی، به خلع يد کامل سياسی و اقتصادی از بورژوازی و استقرار يک نظم نوين .  ميکنيم

. حکومت متناظر با اين دولت حکومتی از طراز کمون و شوراها، حاکميِت اکثريِت عظيم بر اکثريِت عظيم است.  کارگری و سوسياليستی منجر شود
ارد و ميدحکومتی که با از ميان برداشتن تضادهای طبقاتی، شرايط بقای طبقات به طور کلی، و بدينسان حاکميت خود را به عنوان يک طبقه از ميان بر

ئی بجای جامعۀ کهنۀ بورژوائی با طبقات و تضادهای طبقاتی اش، اجتماعی خواهيم داشت که در آن آزادی و شکوفائی هر فرد، شرط آزادی و شکوفا
 . همگان باشد

ترين سوال چگونگی تعيين تکليف با جمهوری اسالمی و تعيين  در شرايطی که سرنگونی خواهی به بستر اصلی سياسِت ايران تبديل شده است، اساسی
شان، هر کدام تصويری از سرنگونی و دولت و نظام آتی به دست  ها و احزاب سياسی طبقاِت متمايز اجتماعی و جنبش.  تکليف مسئله قدرت سياسی است

طلبان و سازمان  های نظامی و کودتائی، اعم از سلطنت برای جرياناِت بورژوائی و اردوی راسِت طرفدار ترامپ و راه حل"  براندازی"معنای .  دهند می
که همواره  که به حمايِت آمريکا و همپيمانان آن اميد بسته اند، همينطور جرياناِت مرکز و جمهوريخواه  مجاهدين خلق و احزاب و جرياناِت ناسيوناليست

در همين رژيم، از اساس "  انتخابات آزاد"و "  رفراندم"طرفدار جناحی از رژيم بودند و اکنون تماما ورشکست و بی افق شدند و با خواسِت برگزاری 
يتی، امنارتجاع دفاع ميکنند؛ يعنی سازش و بند و بست در باال، حفظ اساس دستگاه سرکوب، سازش با اسالم سياسی و دستگاه دين و نهادهای نظامی و 

ای و مردم از سياست، وعده تغييرات جزئی و اصالحات، تداوم وضع موجود و  کوتاه کردن دست کارگر از قدرت سياسی، قيچی کردن اعتراض توده
 . بازسازی دولت سرمايه داری

وع بند و کنيم در مقابل هر ن ما جرياناِت برگزار کننده اين کنفرانس، که بخشی از نيروهای متعلق به کمپ کارگر و سوسياليسم ايران هستيم، اعالم می
ترک مش بسِت بورژوائی و هر نوع آلترناتيو سازی از باالی سر مردم کارگر و زحمتکش خواهيم ايستاد و به هيچ دولِت بورژوائی، که ماهيت اساسی و

 . حرمتی است، رضايت نخواهيم داد ها تداوم استثمار و سرکوب و بی آن
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. نيروی اين آلترناتيو وسيع است.  کنيم کند يک آلترناتيو سوسياليستی ممکن، ضروری و ُمبرم است و برای شکل دادن به آن تالش می اين کنفرانس اعالم می
را به مصاف اند، زنانی که وسيعا آپارتايد جنسی و تبعيضاِت مردساالرانه  کارگران و زحمتکشانی که از استثمار و فقر و فرودستی و سرکوب به ستوه آمده

رده اند، اند، مردمانی که عليه فجايع زيست محيطی و درماندگی رژيم جنبش وسيعی برپا ک آيندگی به جان آمده طلبيده اند، جوانانی که از بيکاری و بی
کسِب آزادی  ض وآزاديخواهانی که خواهان رفع استبداد و برقراری آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان و تشکل هستند، تمامی آنانی که برای رفع ستم و تبعي

 . توانند و بايد جای خود را در اردوی آلترناتيو سوسياليستی پيدا کنند کنند، اين توده عظيم مردم می و برابری تالش می
ش جاری سترما عميقا اعتقاد داريم که پيشروی و سازمانيابی شورايی طبقه کارگر و سازمانهای مستقل کارگری در جريان اعتصابات و اعتراضاِت رو به گ

المی و اس و اتحاد آن با جنبش های اجتماعی و اعتراضی پيشرو با چشم انداز و استراتژی سوسياليستی است که می تواند سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری
از اينرو، دولت و حکومت برآمده از .  مناسبات طبقاتی حاکم را تضمين کند و افق رهايی از کليه مصائِب نظام سرمايه داری را به روی جامعه بگشايد

کم و حا انقالب، که بايد دولتی شورائی و کارگری باشد، با انحالل ارتش، سپاه پاسداران، نيروهای انتظامی و کليه ارگانهای سرکوب و بوروکراتيک
ردم و منهادهای تبليغاتی و ايدئولوژيِک جمهوری اسالمی و الغای قانون اساسی و ساير قوانين ضد انسانی جمهوری اسالمی، با مسلح کردن کارگران 
ونی رنگانقالبی براى دفاع از آزادى، براى سرکوِب مقاومِت ضد انقالب جمهورى اسالمى و مقابله با تعرض هر نيروئى به آزادى ها و حقوق مردم، س

ين تضمجمهوری اسالمی را اعالم و با اجرای اقدامات بنيادی زير بعنوان معنای سرنگونی جمهوری اسالمی، پيشروی انقالب کارگران و زحمتکشان را 
 :می کند

 
گسترش شوراها در محل کار و زيست تا سطوح شهری و .  های اعمال اراده مستقيم مردم برقراری حاکميِت کارگران و زحمتکشان از طريق ارگان  -١

 کالِ منطقه ای و سراسری بجای حاکميت جمهوری اسالمی با تضمين حق رای عمومی، همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه شهروندان با بکارگيری همه اش
حِق عزِل نمايندگان توسط انتخاب کنندگان، در تمام .  سال برای کانديد شدن و احراز هر مقام انتخابی ١٦حق هر فرد باالتر از .  مشارکِت مستقيم توده ای

 . سطوح، هر زمان که اکثريت آنها اراده کنند
 . های علنی دستگيری، محاکمه و مجازاِت سران جمهوری اسالمی در دادگاه -٢
 . لغو شکنجه. لغو مجازاِت اعدام. سياسی و برچيدن زندان سياسی" جرم"لغو . آزادی کليه زندانيان سياسی- ٣
. لغو تمامی قوانين مذهبی، برچيدن و انحالل بنيادها و موسسات مذهبی حکومتی.  مذهبی آزادی مذهب و بی.  جدايی کامل دين از دولت و آموزش و پروش -٤

 . های اين موسسات توليد جهل و خرافه و کليه موقوفات و تخصيص آن به نيازهای فوری مردم مصادره اموال و دارائی
 .برقراری کنترل کارگری بر توليد و توزيع -٥
تامين بيمه بيکاری مکفی .  تضمين تامين معيشت و رفاه همه شهروندان متناسب با استانداردهای دنيای امروز، توسط شوراها و نهادهای منتخب کارگران  -٦

تضمين آموزش و بهداشت و سالمتی رايگان .  سال و کليه کسانی که به علل جسمی يا روانی توان اشتغال به کار ندارند ١۶برای همه افراد آماده بکار باالی 
 .شهروندان

و بی  آميز، اعالم و اجرای برابری کامل رفع کامل هرگونه تبعيض و ستم جنسيتی از طريق لغو نظام آپارتايد جنسی، لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض  -٧
 .قيد و شرط بين زنان و مردان در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و ايجاد فرصتهای برابر در همه عرصه ها ميان آنان

تامين و تضمين برخورداری همه کودکان از آموزش و بهداشت و سالمت و شادی و ايجاد شرايط مناسب برای .  ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان  -٨
 .ُجرم جنائی دانستن هر گونه تعرض و سوء استفاده جنسی از کودکان و محافظِت کودکان توسط دولت. رشد و شکوفائی آنان

 نفی هر گونه ستم و تبعيض و نابرابری در جامعه از طريق اعالم و اجرای برابری کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت،  -٩
نه نفی ستم ملی و حل مسئله ملی با برسميت شناختن حِق جدائی از طريق مراجعه به آراء خود آنها، همزمان تاکيد و تالش برای اتحاد داوطلبا.  نژاد و تابعيت

 . همه ساکنين ايران بر مبنای اصل اتحاد طبقاتی
 . ممنوعيت تفتيش عقايد. اعالم و اجرای آزادی بی قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب -١٠
 .لغو ديپلماسی سری. لغو اسرار بازرگانی -١١
 .اقدامات فوری و برنامه ريزی درازمدت برای حفظ محيط زيست و منابع حياتی آب، خاک و هوای سالم -١٢
 .برقراری مالکيت اجتماعی بر بخشهای کليدی صنعتی، بانکی، خدماتی و تجاری در دوره گذارانقالبی -١٣
... 

وب اجرا و اِعمال نکات فوق از جمله معنا و مضمون سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی برای سوسياليست ها و طبقه کارگر و اردوی چپ جامعه محس
 ما کارگران و زحمتکشان، کمونيست ها و جريانات سياسی چپ و انقالبی، تشکل های کارگری و توده ای، جنبش برابری زن و مرد و ساير فعالين.  ميشود

برای اين اردو حياتی است که افق و معنا و .  سياسی و اجتماعی را به تالش برای پيروزی بر جمهوری اسالمی با يک پرچم سوسياليستی فراميخوانيم
 . مضموِن سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی را توده گير کند و در هر مرحله و تناسِب قوای سياسی و مبارزه جاری به آن متکی شود

و پيروز دن کنفرانس استکهلم، کمونيست ها، کارگران و مردم زحمتکش و آزاديخواهان را به پيوستن به آلترناتيو سوسياليستی، به ايفای نقش در شکل دا
تصميم و .  ما وارد دورانی تعيين کننده شده ايم که سرنوشت نسلهای متمادی را رقم ميزند.  کردن آن، به برافراشتن اين افق در مبارزه جاری فراخوان ميدهد

آلترناتيو سوسياليستی ُمبرم و ممکن است و بايد در روند مبارزه برای .  اراده و پراتيک انقالبی امروز ما ميتواند و بايد به اين دوره و آينده شکل دهد
 . سرنگونی جمهوری اسالمی و فردای آن به کليه مشقات و مصائب تاکنونی سرمايه داری پايان دهد

 

 
 !سرنگون باد رژيم اسالمی سرمايه داری

 !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 !زنده باد اتحاد صفوف اردوی آلترناتيو سوسياليستی

 استکهلم – ٢٠١٨سپتامبر 
 
 

٩از صفحه   
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١٢از صفحه   

های بعد نيز  در سال !ها کسر شد حقوق آن
سازی حقوق،  ماجرای افزايش مستمری و همسان

که کابينه  وقتی.  به دست فراموشی سپرده شد
روحانی گسترش کمی و کيفی اعتراضات 
خيابانی بازنشستگان  را ديد، طبق معمول 

هايی داد تا بلکه بازنشستگان را از خيابان  وعده
اما جنبش اعتراضی بازنشستگان .  جمع کند

پيمايی  تجمعات و راه.اندک رشد نمود اندک
جنبش .  خيابانی پيوسته گسترش بيشتری يافت

های اعتراضی  اعتراضی بازنشستگان و يکشنبه
اندک جای خود را درميان ساير اقشار  اندک

اين شيوه مبارزه و .  زحمتکش نيز باز کرد
" فقط کف خيابون به دست مياد حقمون"  شعار

ً به ساير اقشار زحمتکش نيز تسری  تدريجا
دوره روحانی با مشتی وعده توخالی .يافت می

های  در دوره رئيسی نيز اين وعده.  پايان يافت
رئيسی حتی از اجرای مصوبه .قالبی تکرار شد

قانونی شورای عالی کار رژيم نيز شانه خالی 
بر پايه مصوبه شورای عالی کار در مورد .  کرد

حقوق بازنشستگاه  ١۴٠١حداقل دستمزد سال 
درصد و ساير سطوح بايستی  ۵٧حداقل بگير 

اما دولت تا اين لحظه .شده است در اضافه می ٣٨
درصدی حقوق بازنشستگان ساير  ٣٨افزايش 

 ١٠سطوح  را به دست فراموشی سپرده از رقم 
درصد فراتر نرفته و از اجرای مصوبه شورای 

.  عالی کار خود نيز امتناع نموده است
هزارتومان نيز  ۶۵٠هزينه مسکن به مبلغ  کمک

فشار و نارضايتی در صفوف .  نشده است پرداخت
بازنشستگان چنان عميق و روحيه اعتراضی 
چنان باال بوده است که جنبش مبارزاتی و 
شجاعانه بازنشستگان تأمين اجتماعی وارد 

هاست که  اکنون مدت.  مرحله جديدی شده است
فقط روزهای  بازنشستگان تأمين اجتماعی نه

ً تمام روزهای هفته دست به  يکشنبه بلکه تقريبا
تشديد مبارزات و رشد .زنند پيمايی می تجمع و راه

 ٢٩و گسترش آن سرانجام مجلس را واداشت در 
 ١٠تير برای رئيسی نامه بنويسد و افزايش 

مغاير "درصدی مستمری بازنشستگان را 
بر طبق ضوابط مجلس، کابينه .  بخواند"قانون

 ٣٨بايستی افزايش  رئيسی ظرف يک هفته می
رغم تمام  علی.  کرد درصدی را اجرايی می

سروصداهايی که پيرامون اين نامه راه افتاد و 
هياهويی که برای هيچ به پاشد،اکنون سه هفته 
بعد از انتشار آن نامه، هيچ تغييری در حقوق و 

پنج ماه از سال .  ها به وجود نيامده است مستمری
ای که از اول  شده اما مصوبه سپری ١۴٠١

 ٣٨بايستی اجرا و  فروردين سال جاری می
درصد بر حقوق و مستمری غير حداقل بگيرهای 

شد، کماکان در پرده  تأمين اجتماعی افزوده می
سرپرست .  مانده و اجرانشده است ابهام باقی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اين 
اجرای اين "  تأمين مالی"مورد گفته است؛ برای 

ی هنر  همه!  مصوبه، نيازمند زمان هستيم
حضرات و شاهکار مجلس و کابينه پس از پنج 

ها به  ماه سر دواندن بازنشستگان و پاس دادن آن
يکديگر اين بوده که ماجرای رسيدگی به افزايش 

درصدی حقوق بازنشستگان، از  ٣٨
امنای  وزرای عضو هيئت"به "   وزيران هيئت"

 !شده است سپرده" تأمين اجتماعی 
شده افزايش حقوق بازنشستگان ساير سطوح  گفته

تسنيم به نقل از .از شهريور اعمال خواهد شد
 ١٩اطالعيه سازمان تأمين اجتماعی که روز 

برای تأمين مالی :"  مرداد انتشاريافته نوشته است
نيازمند زمان هستيم و انشاءهللا صدور حکم جديد 

 ".شود در شهريور انجام می
طور که از اين جمالت نيز روشن است،  همان

درصدی حقوق  ٣٨برای اجرای افزايش 
طور که  بازنشستگان ساير سطوح، آن

ً بودجه ای در کار نيست و نخست  ادعاشده،عجالتا
تأمين .  بايد برای آن يک منبع مالی جستجو کرد

 .مالی نيز نيازمند زمان است
اوالً اين چيزی جز تداوم وضع موجود و ادامه 

های موهوم و سر دواندن بازنشستگان  وعده
ً گرفتاری.نيست شمار  ها و معضالت بی ثانيا

ويژه معضالت و کمبودهای  بازنشستگان به
ً گيريم .شود درست نمی"  انشاءهللا"معيشتی با  ثالثا

درصدی حقوق  ٣٨که از شهريور افزايش 
بازنشستگان ساير سطوح اعمال شود، معلوم 
نيست معوقات دريافتی از فروردين سال جاری تا 

 .شود شهريور کی و چگونه پرداخت می
طور که بازنشستگان  آن"  نه مجلس نه دولت"

نيستند به "اند تأمين اجتماعی بارها تکرار نموده
"فکر ملت نه در فاصله "  نه مجلس نه دولت". 

گذرد و نه قبل از  پنج ماهی که از سال جديد می
آن حتی يک گام عملی در راستای برآورده 

ها و نيازهای بازنشستگان  ساختن خواست
سطح معيشت بازنشستگان مدام .اند برنداشته

اتفاق  به قريب اکثريت.درحال تنزل بوده است
حتی .  اند سال فقيرتر شده به بازنشستگان سال

تر شده  ها نيز  وخيم وضعيت بيمه درمانی آن
تنها در بازه زمانی بعد از رياست .  است

جمهوری رئيسی، بخشی از داروها و خدمات 
قيمت داروها .  اند شده درمانی از شمول بيمه خارج

هزينه .  يافته است شدت و تا سه برابر افزايش به
درصد  ٣٠طور متوسط  درمان يک خانواده به

فقط  رئيسی و کابينه وی نه.  يافته است افزايش
گونه اقدامی  در راستای پذيرش مطالبات  هيچ

اند بلکه در مقابل اين  بازنشستگان انجام نداده
ها و نيازهای بازنشستگان تأمين اجتماعی  خواست

. بيش از گذشته به قهر و سرکوب متوسل شده اند
بازنشستگان مبارز در چندين شهر مورد ضرب 
و شتم و ارعاب قرارگرفته و به مراکز سرکوب 

در برخی موارد مانند .اند و امنيتی احضار شده
کرمانشاه، کارگران بازنشسته بازداشت و روانه 

تير بازنشستگان  ٣١در تجمعات .  اند زندان شده
تن بازداشت و به  ١٢تأمين اجتماعی اهواز،
اين در حالی است که .  زندان سپاه منتقل شدند

های مختلف  شدگان از بيماری اغلب اين بازداشت
قبل از آن نيز يک کارگر بازنشسته .برند رنج می

تپه  شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت
تر از آن نيز سه  چند روز قبل.  شده بود بازداشت

کارگر بازنشسته در اهواز بازداشت و زندانی 
روز حبس در انفرادی، تنها با  ٢٠شدند و پس از 

اسماعيل .ميليون تومانی آزاد شدند ۵٠٠وثيقه 
ساله تنها به خاطر  ۶٧گرامی کارگر بازنشسته 

خواهی و پيگيری مطالبات بازنشستگان بيش  حق
. برد ماه است که در بازداشت به سر می ١۶از 

شده  سال حبس محکوم ۴اين کارگر بازنشسته به 
که به کرونا مبتال شده است، در  و اکنون درحالی

 .برد قرنطينه زندان اوين به سر می

رغم تمام اين فشارها و تشديد سرکوب،  علی 
مبارزات بازنشستگان ادامه و جنبش اعتراضی و 

يافته بازنشستگان تأمين اجتماعی  سازمان
تری شده  يافته و وارد مراحل پيشرفته گسترش

اين پيشرفت را عالوه بر گسترش کمی .  است
يافتگی آن، در  ويژه سازمان اعتراضات و به

درمان ."توان مشاهده کرد برخی شعارها نيز می
خر  اين مخبر کره"، "رايگان، حق مسلم ماست

مصوبات شورا اجرا بايد   -اخراج بايد گردد
" ،"پذيريم ذلت نمی  -ميريم جنگيم می می"،"گردد

،شعار و "ميلی"شعارهای مکرر عليه تلويزيون
خواست جديد آزادی کارگران و بازنشستگان و 
معلمان زندانی، شعار عليه مقامات دولتی و در 
رأس آن شعار عليه ابراهيم رئيسی،ازجمله 

و سرانجام "  رئيسی حيا کن، عدالت رو رها کن"
و "  مرگ بر رئيسی"ی  شعار بسيار گويا و بُرنده

چندين شعار پر مضمون ديگر، همگی نشان 
ادامه و پيشرفت مبارزات بازنشستگان تأمين 

 .اجتماعی است
های  ها اما هنوز خواست رغم تمام اين پيشرفت به

اند و  مانده بازنشستگان تأمين اجتماعی بر زمين
جنبش اعتراضی بازنشستگان به يک جنبش کامل 

مجموعه بازنشستگان .  ای تبديل نشده است توده
کشوری، لشکری و تأمين اجتماعی جمعيتی 

اکثريت .  شود ميليون نفر را شامل می ۶بر  بالغ
نزديک (ميليونی  ۶بسيار بزرگی از اين جمعيت 

حداقل بگير و تقريباً همگی )  درصد ۶۵به 
جنبش اعتراضی بازنشستگان .زيرخط فقر هستند

تأمين اجتماعی هنوز نتوانسته است پيوند محکمی 
با  بازنشستگان کشوری و لشکری برقرار سازد 

اکنون  هم.  و متحد و يکپارچه وارد ميدان شود
های  های گوناگون و متعددی در بخش تشکل

صورت  اند که به گرفته مختلف بازنشستگان شکل
های مجزا  اين فعاليت.  کنند مجزا از هم فعاليت می

پيش محسوب  هايی به اگرچه همگی مثبت و گام
شوند، اما بازتاب و تأثيرگذاری الزم را  می

عنوان يک  در اينجا نيز پراکندگی به.ندارند
کند  معضل و نقص و کمبود بزرگ خودنمايی می

که بايد به همت عناصر و فعاالن آگاه و 
اين فعاالن و .  بازنشستگان پيشرو برطرف شود

توانند برای برپايی تشکلی واحد و  پيشروان می
تشکلی که منافع عموم .  سراسری اقدام کنند

بازنشستگان را نمايندگی و برای آن تالش و 
ً می.  مبارزه کند تواند تجمعات  چنين تشکلی قطعا

تر و مؤثرتری را سازمان  و اعتراضات گسترده
 .تری بر دولت وارد سازد دهد و ضربات کاری

حال نبايد از  جنبش اعتراضی بازنشستگان درعين
ويژه  جلب حمايت شاغلين مانند معلمان و به

ترديدی نيست که .  کارگران شاغل غفلت کند
جنبش اعتراضی بازنشستگان تأمين اجتماعی تا 

جا نيز توانسته است رابطه نسبتاً خوبی با  همين
ويژه جنبش کارگری  جنبش اعتراضی معلمان به

های مشترک و متعدد  بيانيه.  برقرار کند
های  بازنشستگان و سنديکاهای کارگری و تشکل

های گوناگون در چند  فعاالن کارگری  در زمينه
های دوجانبه نيز گويای همين  سال اخير و حمايت

ها و اين مسير بايستی  اين تالش.  واقعيت است
در ادامه .ادامه يافته و بيش از گذشته تقويت شود

چنين روند و گسترش اعتراضات و اعتصابات 
سراسری کارگری است که لرزه بر اندام ارتجاع 

افتد و را ه برای عينيت بخشيدن به شعار  حاکم می
 .شود هموار می" مرگ بر رئيسی"
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١١درصفحه   

١از صفحه   

تر شده، خواهان رسيدگی به  سياسی آن پررنگ
در برخی شهرها مانند .های خود شدند خواست

کرمانشاه، نيروهای سرکوب و امنيتی تالش 
اما .  کردند از تجمع بازنشستگان جلوگيری کنند

بازنشستگان تأمين اجتماعی که بارها شعار 
در "  پذيريم ميريم، ذلت نمی جنگيم می می"  اند داده

برابر نيروهای سرکوبگر دست به مقاومت زدند 
رغم جو شديد امنيتی و سرکوب، تجمع  و به

اعتراضی خود را برگزار نمودند و چند تن از 
. بازنشستگان نيز در اين تجمع سخنرانی کردند

مزدوران حکومتی که موفق به برهم زدن تجمع 
و پراکنده نمودن بازنشستگان نشده بودند، در 

تن از بازنشستگان را بازداشت  ٣پايان اين تجمع 
اين سه نفر در اثر اعتراض و پيگيری .  نمودند

ساير بازنشستگان، چند ساعت بعد آزاد شدند اما 
 .يکی ديگر از بازنشستگان بازداشت شد

سازی حقوق، يکی از  افزايش مستمری و همسان
های اصلی بازنشستگان تأمين اجتماعی  خواست

رغم اينکه اين خواست در تمام  علی.  است
تجمعات خيابانی و مبارزات گسترش يابنده 

١٢ 
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به بعد تکرار شده ، اما دولت  ٩۶بازنشستگان از 
دولت و مجلس .  از پذيرش آن امتناع نموده است

ها بازنشستگان را در حالت  در تمام طول اين سال
و  ٩٧در سال .  اند انتظار و بالتکليفی نگاه داشته

زير فشار مبارزات پرشور بازنشستگان تأمين 
اجتماعی و فرهنگی مجلس طرحی را به تصويب 

اضافه  درصد به ١٠، ٩٨رساند که از اول سال 
هزارتومان به حقوق کارمندان و  ۴٠٠مبلغ 

اگرچه کابينه روحانی .  بازنشستگان اضافه شود
درصد  ٢٠ها  قبل از آن وعده داده بود حقوق

درصد  ١٠اضافه خواهند شد و اگرچه رقم 
درصد تقليل يافت، اما  ۵مصوبه مجلس بعداً به 

حتی اين وعده نيز عملی نشد و مصوبه مجلس 
جای مبلغ  ها به در برخی استان.  روی هوا ماند

 ٣٢۵بار مبلغ  هزارتومان فقط يک ۴٠٠
حساب کارمندان واريز شد، اما  هزارتومان به

بالفاصله مطرح شد مصوبه مجلس بايد اصالح 
حساب  هزارتومانی که به ٣٢۵جای  شود و به

هزارتومان از  ۴٠٠کارمندان واريزشده بود، 
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 اطالعيه تلويزيون دموکراسی شورايی و آلترناتيو شورايی
 بينندگان تلويزيون دمکراسی شورايی، رفقا و همراهان

  
  ١۴٠٠ رسانيم که تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ جمعه نهم مهرماه    وسيله به اطالع شما می   بدين  

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

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

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

باشد روزهای    های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می   دقيقه خواهد بود و ساعات پخش برنامه 
شنبه،    ايران و در روزهای سه   وقت   دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت هشت تا نه و نيم شب به 

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

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