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 کارگران سراسر جھان
 ! متحد شويد

 

 خ�صه ای از
  اط�عيه ھای سازمان

  ٣درصفحه 

به دفاع و حمايت جدی از کارگران 
 شجاع و مبارز ھپکو برخيزيم

 
 کارگر مبارز ١۶طبق خبرھای انتشار يافته، 

 دادگاه کيفری اراک احضار ١٠۶ھپکو، به شعبه 
اخ7ل در نظم "اند تا روز ھفتم مھر به اتھام  شده

به "  شرکت در تجمعات غيرقانونی"و "  جامعه
 کارگر پيشرو و ١۶احضار .  محاکمه کشيده شوند

مبارز ھپکو به دادگاه ارتجاعی رژيم در حالی 
ھای کارگران اين  گيرد که خواست صورت می

شرکت مانند بازگرداندن اداره امور شرکت به 
موقع  دولت، پرداخت مطالبات معوقه، پرداخت به

دستمزدھا، تضمين شغلی و افزايش دستمزد که 
يابی به آن بارھا دست به اعتصاب،  برای دست

اند و در واقع به ھمين دليل  تجمع و راھپيمايی زده
پاسخ مانده  اند، کماکان بی به دادگاه احضار شده

 .است
با اعتصابات يکپارچه و اعتراضات پرشور 
خيابانی کارگران ھپکو عليه کارفرمای اين 

و سازمان (، سرانجام دولت ٩۵شرکت در سال 
دار  را وادار ساخت سھام)  سازی آن خصوصی

دار  شرکت را عوض و مالکيت آن را به سرمايه
مالک .  واگذار نمايد"  احمدپور"ديگری به نام 

جديد به کارگران ھپکو وعده داد در اسرع وقت 
سال .  ھا رسيدگی خواھد کرد ھای آن به خواست

ھای  ھا پايان يافت اما تمام وعده  با اين وعده٩۶
دار و مالک فعلی، مانند کارفرمای قبلی  سرمايه

نه تنھا .  پوچ و توخالی از کار درآمد)  عطاريان(
ھيچ گونه بھبودی در وضعيت کارگران ايجاد 

شان برآورده نشد، بلکه  ھای نشد و خواست
ھای  کارفرمای جديد درصدد فروش زمين

کارخانه برآمد و ھپکو را به آستانه تعطيلی کشاند 
امنيتی و سرکوب   –پای آن، فضای پليسی  و ھم

 .را در کارخانه تشديد کرد
، ھپکو بار ديگر وارد اعتصاب ٩٧ارديبھشت 

اعتصاب و تجمع و راھپيمايی و مسدود .  شد
آھن شمال و جنوب، پس از چھار  ساختن خط راه

روز، زمانی پايان يافت که مقامات دولتی و 
کارفرما قول حتمی دادند به خواست کارگران 

اما نه کارفرما و نه حاميان دولتی .  رسيدگی کنند
ھای خود عمل  آن، ھيچ کدام نه فقط به وعده

نکردند، بلکه برای مرعوب ساختن کارگران، 
.  تن از فعاeن اعتصاب را بازداشت کردند١٠

توده کارگران ھپکو، به حمايت از رفقای 

٢درصفحه   

 اکتبر ۵ھای گذشته معلمان ايران  چون سال ھم
 مھر روز جھانی معلم، با برگزاری ١٣برابر با 

ھای خود به  تجمعات اعتراضی و بيان خواست
 .استقبال اين روز خواھند رفت

سال گذشته در اين روز ھزاران معلم در بسياری 
معلم زندانی آزاد "چون از شھرھا با شعارھايی 

اين ھمه بی عدالتی، ھرگز نديده "، "بايد گردد
معيشت منزلت س7مت حق مسلم "، "ملتی
، "ظلم و ستم کافيه سفره ما خاليه"، "ماست

ای عادeنه به آموزش  خواستار اختصاص بودجه
و پرورش شده و به ظلم و ستمی که جمھوری 
اس7می بر معلمان و بازنشستگان روا ساخته، 

 .اعتراض کردند

٧درصفحه   

٨درصفحه   ۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٧٩١شماره    ٩٧ مھر ٢ –سال  چھلم 

۶درصفحه   

 پيش به سوی اعتصاب سراسری معلمان تا تحقق مطالبات

 بحران سوريه و
  اج�س سوچی

 
قدر کافی نشان داده است، مادام  تجربه تاکنون به

ھای سوريه تحت  که رژيم ديکتاتوری بعثی
رھبری بشار اسد در اين کشور بر سر کار 

اندازی برای حل بحران  مانده باشد، ھيچ چشم باقی
و نجات مردم سوريه از فجايعی که در طول 

اند، وجود نخواھد  ھا مواجه بوده ھفت سال با آن
ھای مخالف اسد با مداخله  که گروه درحالی.  داشت

نظامی روسيه از مناطق وسيعی از خاک سوريه 
اند، اما بحران سوريه ھمچنان حل نا  برچيده شده
سرنوشت مردم اين کشور .  مانده است شده باقی

ھايی است که از باeی سر  اکنون در دست دولت
ھای  فقط گروه.  گيرند مردم اين کشور تصميم می

مخالف رژيم اسد نيستند که بازنده جنگ داخلی 
فقط اين نيست که مردم اين کشور .  اند ساله ھفت

 موضع جديد دبيرکل سازمان ملل 
 عليه جمھوری اس�می و چرايی آن

 
، ھفتاد و سومين مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز به کار ) سپتامبر١٨( شھريور ٢٧روز سه شنبه 

در سرآغاز اين نشست، جديدترين گزارش آنتونيوگوترش، دبيرکل سازمان ملل در مورد وضعيت .  کرد
گزارشی که قرار است در اج7س يک ھفته ای مجمع عموی .  حقوق بشر در ايران و جھان ارائه شد

 . سازمان ملل مورد بررسی و تصويب نھايی قرار گيرد
در صفحات اوليه اين گزارش که مربوط به نقض فاحش ابتدايی ترين حقوق دمکراتيک توده ھای مردم 
ايران است، به موارد متعددی از سرکوبگری ھای جمھوری اس7می طی يک سال گذشته اشاره شده 

 . است

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 گزارشی از غرفه
 )اقليت(سازمان فداييان 

  در جشن اومانيته
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ھا  بازداشتی خود برخاست و رژيم مجبور شد آن
اما ھمين که اعتصاب .  را به قيد وثيقه آزاد کند

پايان يافت و فضای کارخانه تا حدودی آرام شد، 
ھای کارفرما و حاميان  سازی در ادامه پرونده

 تن از ١۶دولتی آن عليه کارگران، برای 
کارگران مبارز اين شرکت، احضاريه فرستاده 
شد تا در دادگاه کيفری اراک که ھفتم مھر 

اين رويداد بار .  شود حاضر شوند برگزار می
ديگر به روشنی بر اين نکته صحه گذاشت که در 

داران و کارفرمايان از پذيرش  که سرمايه حالی
روند و  ھای ابتدايی کارگران طفره می خواست

حقوقی  پيوسته بر فشار کار و استثمار و بی
افزايند، دستگاه قضايی و کل دستگاه  کارگران می

دار حاکم،  دولتی نيز در حمايت از طبقه سرمايه
گرانه عليه  اقدامات زورگويانه و سرکوب

کارگران، بويژه کارگران پيشرو و فعاeن 
 .اعتصاب را تشديد کرده اند

واقعيت اين است که جنبش طبقه کارگر به رغم 
ھای گوناگونی که از آن رنج  موانع و محدوديت

. ست برد، آرام آرام در حال پيشروی می
اعتصابات و اعتراضات کارگری در حال 

ای و  اعتصابات فراکارخانه.  گسترش است
. ای در دستور کار جنبش کارگری است رشته

اعتصابات اقتصادی و سياسی سرتاسری، برنامه 
جنبش طبقاتی .  آينده دور جنبش کارگری نيست

کارگران دارد خود را برای به چالش کشيدن تمام 
ھا در مقياس سرتاسری  داران و دولت آن سرمايه
تمامی شواھد حاکی از آن است که .  کند آماده می

تواند  خواھد و نه می جمھوری اس7می نه می
لذا سعی .  مطالبات طبقه کارگر را برآورده سازد

کند با سرکوب و ارعاب بيشتر، از ورود  می
مستقل طبقه کارگر به عرصه مبارزه جلوگيری 

ھر چقدر .  نمايد يا آن را به تاخير بياندازد
امکانات رژيم برای عبور از تنگناھا و 

تر شده و بقاء آن با خطرات  ھای موجود کم بحران
انداز  بيشتری مواجه شده است، ھر چقدر چشم

تر شده و ھر چقدر اراده  نجات و آينده رژيم تيره
کارگران برای عبور از جمھوری اس7می و 
براندازی نظم موجود، در اشکال علنی و 

تعرضی مبارزه، بيشتر متجلی شده است، 
جمھوری اس7می نيز به ھمان نسبت بر شدت 
سرکوب و ارعاب کارگران افزوده است و بيش 

سرکوب اگرچه عموميت .  از اين خواھد افزود
دارد و مختص اين يا آن قشر زحمتکش نيست، 
اما سرکوب سيستماتيک طبقه کارگر، بويژه 

تر آن، برای جمھوری  بخش پيشرو و متشکل
طبقه .  اس7می از اھميت حياتی برخوردار است

داند ورود گسترده و مستقل  حاکم به خوبی می
کارگران به عرصه مبارزه علنی و تعرضی و 
ارتقاء مبارزات و اعتصابات کنونی به مبارزات 
و اعتصابات سرتاسری، به معنای فلج شدن کامل 

حضور طبقه کارگر به عنوان يگانه .  رژيم است
طبقه تا به آخر انق7بی و پيگير و راھبر انق7ب، 

تواند سرنوشت  در عرصه مبارزه سرتاسری می
جنبش و تمام مبارزات کنونی را به نحوی رقم 
ای  زند که نه نشانی از رژيم حاکم بماند نه طبقه

 .که حافظ منافع آن است
ترين و  ترين، آگاه از اين روست که متشکل

ھای کارگری، آماج حم7ت  ترين بخش معترض
. اند درپی دستگاه سرکوب قرار گرفته پی

جمھوری اس7می اگرچه از ھمه و ھرگونه ترفند 
و فشاری عليه کارگران و برای ممانعت از 

ھا استفاده کرده است، اما حربه  متشکل شدن آن
. اصلی و دائمی آن سرکوب بوده است

ھا و  ای، بازداشت درپی و فله احضارھای پی
سازی مداوم  محاکمات گسترده، ارعاب و پرونده

عليه کارگران پيشرو و فعاeن اعتصاب، به نحو 
. آشکاری در دوره حسن روحانی تشديد شده است

اند و  ھر جا کارگران تشکلی را سازمان داده
تر دست به اعتراض و اعتصاب  طور متشکل به
اند، دستگاه قضايی و امنيتی و کل دستگاه  زده

جا با شدت عمل بيشتری وارد  سرکوب، در آن
ھپکو يک نمونه است، گروه ملی .  شده است

تپه نمونه  فوeد اھواز نمونه ديگری است و ھفت
 !ديگر

ھای پرشور  در اعتصابات يکپارچه و راھپيمايی
کارگران مبارز گروه ملی فوeد اھواز در خرداد 

 کارگر در روزھای ۶٠ماه سال جاری، بيش از 

حمايت فعال .   خرداد بازداشت شدند٢٢ و ٢١
توده کارگران از رفقای بازداشتی خود و ادامه 

ھا،  تجمع و راھپيمايی و اعتصاب برای آزادی آن
کارگر زندانی آزاد بايد "با شعارھايی چون 

، "کنيم ات می کارگر زندانی حمايت"و "  گردد
رژيم را وادار ساخت کارگران را اگرچه با 

اما اندک .   ميليون تومانی آزاد کند۵٠ھای  وثيقه
زمانی پس از پايان اعتصاب تعداد زيادی از 
کارگرانی که قب7 با وثيقه آزاد شده بودند با 

 مرداد به شعبه دوازدھم ١٧اب7غيه کتبی در 
در .  دادگاه انق7ب اھواز احضار شدند

تپه نيز پس از  وصنعت نيشکر ھفت کشت
اعتصاب کارگران در فروردين ماه سال جاری، 

 کارگر پيشرو با حکم قضايی توسط نيروھای ١٠
انتظامی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند 

 کارگر به دستور مستقيم قوه ٣۵ خرداد، ١۵و تا 
قضايی به دادگاه احضار شده و مورد محاکمه 

 .قرار گرفتند
رژيم ضد کارگری جمھوری اس7می با تشديد 
سرکوب کارگران و کشاندن فعاeن اعتصاب به 

خواھد ھزينه مبارزه کارگران را  دادگاه، می
طبقه حاکم بر اين خيال است که با .  باeتر ببرد

اندازی محاکمات  احضار و بازداشت و راه
نمايی چون  فرمايشی به اتھامات واھی و نخ

شرکت در تجمعات "و "  اخ7ل در نظم جامعه"
ھای ک7ن، بريدن  ، تحميل وثيقه"غيرقانونی

جريمه نقدی و مجازات زندان، قادر است 
کارگران را مرعوب سازد و فعاeن اعتصاب و 
بخش پيشروتر کارگران را از ادامه مبارزه باز 

که  اين اقدامات اما در واقع بيش از آن.  دارد
ترسی در دل کارگران ايجاد کند، ترس و وحشت 

شدن و از مبارزه  رژيم از کارگران، از متشکل
. دھد يافته کارگران را نشان می متشکل و سازمان

ای که به حکم شرايط اقتصادی و سياسی  مبارزه
رود تا  شناسد و می موجود، توقف و خاموشی نمی

ھا  در روند تکاملی خود، تمام موانع و محدوديت
 .را يک به يک از پيش پای طبقه کارگر بردارد

با اين ھمه، اين به ھيچ وجه از وظيفه ما در 
حمايت از کارگرانی که به ھر دليل احضار و 

ھمه .  کاھد شوند، نمی بازداشت و محاکمه می
فعاeن سياسی چپ و کمونيست به اتفاق کارگران 
بايد با تمام نيرو از نمايندگان کارگران و رفقايی 
که در معرض سرکوب دستگاه قضايی و امنيتی 

بايد سياست طبقه .  اند حمايت کنيم قرار گرفته
حاکم و رژيم ارتجاعی پاسدار منافع آن برای 

. پراکنی در ميان کارگران را خنثا کرد وحشت
ھرگونه .  نبايد کارگران ھپکو را تنھا گذاشت

آسيبی که بر کارگران شجاع و پيشرو ھپکو وارد 
ھپکو عضو .  شود، آسيب به کل کارگران است

فوeد و .  مھمی از پيکره واحد طبقه کارگر است
يورش و .  تپه اعضای ديگر آن ھستند ھفت
رسانی به ھر عضو آن، يورش و  آسيب
رسانی به کل طبقه کارگر است و دفاع از  آسيب

. ھر عضو آن نيز دفاع از کل طبقه کارگر است
ھا و کشاندن آن ھا به  بايد با بسيج گسترده خانواده

ھای رژيم، خواھان پايان  خيابان و مقابل بيدادگاه
پرونده سازی، منع پيگردھای قضايی و امنيتی و 
تضمين ادامه کاری کارگران احضار شده شويم و 
به دفاع و حمايت جدی از کارگران شجاع و 

 .مبارز ھپکو برخيزيم
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١از صفحه   

ھا در  اجتماعی جای پا پيدا کرده و از اين گروه
اگر .  راستای اھداف خود در قدرت بھره ببرند

ھا برای نفوذ در جنبش کارگری  چه ت7ش آن
خانه "ھمواره با شکست روبرو شد و جريان 

رسواتر از آن بود که بتواند جای پايی "  کارگر
در جنبش کارگری بدست آورد، اما در ميان 

ھای معلمان توانستند افکار خود  معلمان و تشکل
ھمين افکار .  را تا حدودی تسری بخشند

بود که به مانعی در رشد "  طلبی اص7ح"
تر شدن مبارزات  ای راديکاليزم و در نتيجه توده

بويژه پس از .  شان تبديل شد معلمان و مطالبات
طلبان  ی روحانی که اص7ح روی کار آمدن کابينه

ولی "در محضر "  ندامت و توبه"ضمن ابراز 
. خواستار سھم بيشتری از قدرت شده بودند"  فقيه

و "  تجمع سکوت"اين جريان با ترفندھايی چون 
مانند آن، تاثير زيادی در به ھدر دادن انرژی 
مبارزاتی معلمان و کند کردن لبه تيز مبارزات 

گوی  اما با گذشت زمان، عدم پاسخ.  ھا داشت آن
ھا و مطالبات معلمان و باقی ماندن  به خواست

ھا در حد وعده و حتا بدتر شدن وضعيت  وعده
معيشتی معلمان، افزايش فشار سياسی و قضايی 

تر شدن ھر چه بيشتر آموزش  ھا و طبقاتی بر آن
ی روحانی، نظرات  در کشور در دوران کابينه

به "  طلبی اص7ح"و گرايش "  طلبان اص7ح"
ھا و در واقع گسست از  اولين نشانه.  محاق رفت
توان در اعتصاب  را می"  طلبی اص7ح"گرايش 

 دی و اول بھمن و ده ٣٠سراسری معلمان در 
در ھمان زمان نشريه کار در .   ديد٩٣اسفند 
اعتصابات سراسری معلمان، "ای با نام  مقاله

گيری اين  شکل"  طلبی گسست از گرايش اص7ح
در ادامه .  روند را در جنبش معلمان توضيح داد

اين اعتصابات و تجمعات اعتراضی بود که در 
 ھزاران معلم در سراسر کشور ٩۴ فروردين ٢٧

ھا در برابر ادارات  با تعطيل کردن ک7س
چون  وپرورش و ديگر مراکز دولتی ھم آموزش

فرمانداری، استانداری و مجلس اس7می دست به 
 ھزار و ٣در سنندج بيش از .  )٢(اعتراض زدند

 ھزار معلم در اين تجمعات اعتراضی ۴در مشھد 
ھای مھم اين  يکی از ويژگی.  شرکت داشتند

طلبی برای  ھای گرايش اص7ح اعتراضات، ت7ش
مھار اين اعتراضات و در راس آن گرايش 

در کانون صنفی معلمان تھران "  طلبی اص7ح"
ھا از  اعتراضاتی که به دليل ھمين کارشکنی.  بود

گيری از  ، با بھره"طلبی اص7ح"سوی گرايش 
ھای  ارتباطات قديمی معلمان آگاه و نيز شکبه

ھای مرسوم معلمان  اجتماعی، خارج از تشکل
از آن زمان به بعد نيز مدام از .  )٣(سازماندھی شد

حضور و نقش اين جريان در جنبش معلمان 
تضعيف اين جريان در جنبش .  کاسته شده است

معلمان است که مھدی بھلولی، يکی از اعضای 
ھيات مديره کانون صنفی معلمان ايران با تفکر 

را بر آن داشت تا پيش از "  طلبی اص7ح"
 که ھزاران ٩۵ اسفند ١٩برگزاری تجمع باشکوه 

معلم در سراسر کشور دست به اعتراض زدند، 
نارضايتی خود از رشد راديکاليزم و گسست از 

در جنبش معلمان را در "  طلبی اص7ح"انديشه 
"گونه ابراز کند کانال تلگرامی خود اين برخی : 

ھا در برخی  از معلمان فعال که برخی از آن

 و تجمع سه ھزار معلم در ٨٠ماه سال   دی٢۵
يکی از مراکز تربيت معلم در خيابان حافظ 

 بھمن حدود ده ھزار معلم در ٢.  تھران دانست
برابر مجلس دست به تجمع زدند و در نھايت 

دفتر (تظاھرات معلمان به سمت خيابان پاستور 
 بھمن با يورش ۶در )  جمھوری رياست
ی نيروھای سرکوب رژيم به مجروح  وحشيانه

از .  شدن و دستگيری تعدادی از معلمان منجر شد
رغم  آن زمان تاکنون مبارزات معلمان به

 ١٢در روزھای .  وخيزھايی ادامه داشته است افت
 بيش از بيست ھزار معلم در ٨۵ اسفند ١٧و 

معلم، "برابر مجلس دست به تجمع زده و با شعار 
دولت را تھديد کردند که در "  کارگر، اتحاد اتحاد

ھای  صورت عدم رسيدگی فوری به خواست
. ھای درس را تعطيل خواھند کرد معلمان ک7س
 سال از آن اعتراضات پُرشکوه، ١٢با گذشت 

ھا  چنان با ھمان شعارھا در خيابان معلمان اما ھم
شان تحقق  ھای حضور دارند و نه تنھا خواست

!! نيافت که شرايط از ھمه جھات بدتر و بدتر شد
ھای خود  براستی معلمان برای رسيدن به خواست

 !ھا چيست؟ چه بايد کنند و موانع پيشاروی آن
بدون ترديد يکی از اين عوامل تھديدات و 

واقعيت اين است که معلمان .  سرکوب رژيم است
در يک محل مشخصی مشغول به کار ھستند و 

شان پايين  اگرچه حقوق.  گيرند ماھانه حقوقی می
است، اما به ھر حال کار دارند ھمراه با درآمدی 

ھم در کشوری که بيش از ده  آن.  بخور و نمير
ھا نفر  ھا ميليون ميليون نفر بيکارند که از ميان آن

ھمين عامل باعث .  کرده دانشگاھی ھستند تحصيل
شود تا در شرايطی که بحران انق7بی بر  می

کاری در  جامعه حاکم نيست، روحيات محافظه
ميان زحمتکشان جامعه وجود داشته باشد و در 
نتيجه سرکوب و بويژه خطر اخراج کارسازتر 

اما به ھمان ميزان که روحيات انق7بی در .  باشند
يابد، ھر چه به موقعيت انق7بی  ھا افزايش می توده

کاری نيز  شويم، روحيات محافظه نزديک می
ھا به مبارزه  ھای بيشتری از توده کاھش و گروه
آورند که اين مساله در مورد  علنی روی می

 .باشد معلمان نيز صادق می
توان تاثير سرکوب را  ی ديگری نيز می از جنبه

 و ٨٨بعد از اعتراضات سال .  به تصوير کشيد
ھا  سرکوب جنبشی که شکل گرفته بود، تا مدت

 کارگری، اما  اين سرکوب خشن تا حدودی جنبش
ھای ديگر از جمله معلمان را تحت  بويژه جنبش

برای .  ھا شد تاثير قرار داد و باعث رکود در آن
مثال به رغم اعتراضات متعدد معلمان در اين 

کننده   که معلمان شرکت٨۵ھا، بعد از سال  سال
 در تھران و در برابر ٨۵ اسفند ١٧در اعتراض 
 ھزار نفر تخمين زده شد، ھرگز ٢۵مجلس حتا تا 

 با اين تعداد ٨٨چنين تجمعی بعد از سال 
 .کننده شکل نگرفت شرکت

توان و بايد از آن نام برد،  دومين عاملی که می
در ميان تشک7ت "  طلبی اص7ح"تاثير گرايشات 

 ٨٠اگرچه بعد از اعتراضات سال .  معلمان بود
يک صدا آن را تخطئه " طلبان اص7ح"معلمان که 
ی  برای تخريب کابينه"  گرايان اصول"و ت7ش 

خاتمی ناميدند، اما بويژه پس از روی کار آمدن 
نژاد،  مجلس ھفتم و سپس کابينه احمدی

ھای  سعی کردند تا در گروه"طلبان اص7ح"

ھای معلمان که در تمامی  از جمله خواست
توان به  ھای اخير مطرح شده می اعتراضات سال

آموزش رايگان، تغيير کيفی نظام آموزشی، 
دخالت معلمان در تعيين محتوای کتب و 

سازی  ھای آموزشی، توقف سياست پولی برنامه
دار است، افزايش  آموزش که به نفع طبقه سرمايه

سازی  حقوق معلمان و بازنشستگان و يکسان
حقوق معلمان با ساير کارکنان دولت، بيمه 

ھای مستقل  درمانی کارآمد و جامع، آزادی تشکل
معلمان و باeخره آزادی زندانيان سياسی از جمله 

 .معلمان زندانی اشاره کرد
اما تجمع معلمان در روز جھانی معلم تنھا تجمع 

در .  ھا در سال تحصيلی گذشته نبود اعتراضی آن
طول سال تحصيلی گذشته معلمان بارھا به 

تر، دست  ھای قبل چون سال اشکال گوناگون، ھم
به اعتراض زدند که در يکی از آخرين موارد آن 

 ارديبھشت در تھران و چند استان ٢٠که در 
ديگر برگزار شد، مزدوران جمھوری اس7می 
در تھران وحشيانه به صفوف معلمان مبارز 

ھا تعدادی را  حمله کرده و ضمن ضرب و شتم آن
از جمله محمد حبيبی دبير کانون صنفی معلمان 

نه به فيش "از کمپين .  تھران دستگير کردند
توان  در خرداد و تير امسال نيز می"  حقوقی

در .  عنوان آخرين اعتراض معلمان نام برد به
جريان اين کمپين، معلمان چه گروھی و چه 

زدن و يا  فردی در خيابان و يا در منازل، با آتش
ھا و احکام حقوقی نسبت به ناچيز  پاره کردن فيش

شان  پاسخ گذاشتن مطالبات بودن حقوق خود و بی
 . دست به اعتراض زدند

در عين حال اثبات "  نه به فيش حقوقی"کمپين 
که مقامات جمھوری  يک چيز بود و آن اين

ھای  اس7می نه تنھا گوشی برای شنيدن خواست
شان درست  ھای معلمان ندارند، بلکه سياست
. ھای معلمان است جھت عکس منافع و خواست

برای نمونه در حالی که مقامات جمھوری 
 درصدی حقوق ٢٠اس7می ابتدا وعده افزايش 

 داده بودند، اما در عمل ٩٧معلمان را در سال 
از .   درصد افزايش يافتند١٠ تا ۶ھا بين  حقوق

 و )١("العاده سختی کار فوق"سوی ديگر با حذف 
در عمل حتا "  مندی زنان مجرد حق عائله"

اين پاسخ .  دريافتی برخی معلمان کاھش يافت
رژيم به تجمع معلمان در برابر سازمان برنامه و 

. بود"  بودجه عادeنه"بودجه با خواست 
در شرايطی از فيش "  العاده سختی کار فوق"

حقوقی معلمان حذف شد که سال به سال بر 
سختی کار معلمان به دليل کمبود معلم و افزايش 

شود و  تعداد شاگردان در ھر ک7س افزوده می
معلمان مجبورند به دليل کمبود معلم حتا 

 .ھای بيشتری تدريس کنند ساعت
ھای معلمان نيز رفتار  در مورد ساير خواست

. گونه بوده است جمھوری اس7می به ھمين
صدور احکام سنگين زندان برای معلمان زندانی 
از جمله محمد حبيبی، اسماعيل عبدی و بھشتی 

سازی  از طريق  لنگرودی، گسترش خصوصی
افزايش مدارس ھيات امنايی و انتفاعی و محروم 
شدن ھر چه بيشتر کودکان از حق تحصيل ھمگی 

ھا  اعتنايی جمھوری اس7می به خواست گر بی بيان
 .و اعتراضات معلمان ھستند

توان از  آغاز دور جديد مبارزات معلمان را می

 پيش به سوی اعتصاب سراسری معلمان تا تحقق مطالبات



 ۴ ٧٩١ شماره  ٩٧ مھر ٢      ۴

٣از صفحه   

با رويکرد ...  ھای صنفی ھم حضور دارند تشکل
جويانه  ايدئولوژيک عمدتا چپ کارگری و ستيزه

 ".نگرند ھای صنفی می به کنش
نبود تشکلی که بتواند نقش رھبری مبارزات 
معلمان را داشته باشد، يکی ديگر از موانع جنبش 

اگرچه کانون صنفی معلمان در .  معلمان است
ھا و شھرھا تشکيل شد، اما  بسياری از استان

ھای صنفی معلمان در مقاطع مھمی از  کانون
جنبش معلمان نتوانستند نقش خود را در 
سازماندھی مبارزات معلمان ايفا کرده و در 

 .مواقع بسياری حتا از اين جنبش جا ماندند
طور که در باe  ھای اين مساله ھمان يکی از علت

. ھا بود طلبی در اين کانون آمد نفوذ تفکر اص7ح
ھای  تر از آن عدم انتخاب ھيات مديره اما مھم

ھای  اغلب کانون.  ھای صنفی است جديد در کانون
 سال است که ١٠صنفی معلمان بيش از 

ھای عمومی خود را برگزار  اند نشست نتوانسته
. کرده و اعضای ھيات مديره را انتخاب کنند

ی محمد حبيبی معلم زندانی و عضو  گفته به
ھا بيش از  تر کانون در برخی از اين تشکل جوان
 درصد اعضای ھيات مديره از نيروھای ٩٠

بازنشسته ھستند که به علت سن باe فاقد انرژی و 
 .کارآيی eزم برای اين کار ھستند

ھای  يکی ديگر از اشکاeت مھم رھبری کانون
رنگ زنان در ھيات  صنفی معلمان، حضور کم

جدا از کميت باeی زنان .  ھاست مديره اين تشکل
معلم، زنان به دليل ظلم و ستم دوگانه که نتيجه 

داری حاکم است،  تبعيضات جنسيتی نظام سرمايه
در بسياری از مواقع حتا از پتانسيل مبارزاتی 
باeتری نسبت به مردان برخوردارند اما متاسفانه 

رنگی  ھا نقش بسيار کم در رھبری اين کانون
ھای حضور زنان  در يکی از بھترين نمونه.  دارند

ھای صنفی معلمان،  در ھيات مديره کانون
انتخابات کانون صنفی فرھنگيان گي7ن بود که 

 عضو ھيات مديره تنھا سه زن ١۵ھم از  آن
 . انتخاب شدند

واقعيت اين است که مبارزه متشکل نياز به تشکل 
دارد، تشکلی که بتواند مبارزات معلمان را 
سازماندھی کرده و اعتماد آنان را به خود حفظ و 

ھای وسيع  تشکلی که بتواند توده.  حتا گسترش دھد
معلمان را گرد ھم بياورد و متکی به نيروی 

ی  فريبانه ھای عوام معلمان باشد و نه وعده
 .طلبان و غيره اص7ح

پس از بررسی موانعی که بر سر راه جنبش 
جا به راه کار جنبش  معلمان وجود دارد، در اين

. رسيم شان می معلمان برای تحقق مطالبات
اعتصاب سراسری تنھا راه کار واقعی جنبش 

طور که از اعتراضات  ھمان.  معلمان است
 اسفند در ١٧ از جمله تجمع ٨۵ و ٨٠ھای  سال

برابر مجلس اس7می و در شعارھای سر داده از 
تعطيلی مدارس، جواب "چون  سوی معلمان ھم

" از فردا مدرسه تعطيل ميشه"و يا "  رد مجلس
 .چنان وجود دارد اين تفکر وجود داشته و ھم

گاه شرايط مانند  نکته مھم اما اين است که ھيچ
امروز برای اعتصاب سراسری فراھم نبوده 

 اولين علت آن شرايط وخيم معيشتی است .است
ھای اخير  که بھای بسياری از کاeھا در طول ماه
نرخ .  اند حتا تا چند صددرصد افزايش يافته

يکی "  استيو ھانکه"تورمی که براساس محاسبات 
در "  جانز ھاپکينز"از اقتصاددانان دانشگاه 

 درصد عبور کرد و ايران ٢٠٠تيرماه از مرز 
ھای  بعد از ونزوئ7 و سوريه باeترين شاخص

تورمی که باعث شده است تعداد .  بدبختی را دارد
ھای  ھر چه بيشتری از کودکان نسبت به سال

تورمی که .  گذشته از حق تحصيل محروم شوند
اکثريت قريب به اتفاق کارگران و زحمتکشان از 

ترين نيازھای  جمله معلمان را از تامين ضروری
ست  اeن زمانی.  خوراکی نيز ناتوان ساخته است

 تغييری واقعی در زندگی و معيشت بايدکه 
آب که از سر .  کارگران و زحمتکشان ايجاد شود

گذشت چه يک وجب چه صد وجب، ديگر چيزی 
برای از دست دادن وجود ندارد، نه برای 
معلمان، نه برای کارگران و نه برای ديگر 

 .زحمتکشان
دومين علت وجود اعت7ی انق7بی در جامعه 

ماه سال گذشته وارد  اعتراضاتی که از دی.  است
ی جديدی شد نه تنھا فروکش نکرد، بلکه  مرحله

ھای ديگری از مردم به صفوف  مدام گروه
معترضين پيوستند که اعتصاب سراسری 

در .  ی بارز آن است رانندگان کاميون يک نمونه
اين شرايط آمادگی تعداد ھر چه بيشتری از 
معلمان برای پيوستن به اعتصابی که با 

ھا ھماھنگی داشته باشد بسيار  ھای آن خواست
 .بيشتر از گذشته است

چنين به چند دليل  اعتصاب سراسری معلمان ھم
باشد  بسيار موثرتر از تمامی اشکال ديگری می

ھا  که تاکنون معلمان در اعتراضات خود از آن
که اعتصاب سراسری  اول اين.  اند بھره جسته

آموزان  ھای درس، دانش معلمان و تعطيلی ک7س
ھا را بويژه در شرايط کنونی با  و والدين آن

معلمان ھمراه کرده و در نتيجه اعتصاب موثرتر 
که اعتصاب سراسری، نه تنھا  دوم اين.  شود می

ھا  ھمبستگی معلمان را افزايش داده و آمادگی آن
را برای تعميق مبارزه )  شان از جمله تجارب(

دھد، بلکه  شان افزايش می برای تحقق مطالبات
انعکاس وسيع آن در جامعه ھمبستگی سراسری 

شان را به ھمراه خواھد آورد،  ھا و مطالبات با آن
در چنين .  از جمله ھمبستگی طبقه کارگر

تواند  ست که ديگر جمھوری اس7می نمی شرايطی
مانند ھميشه به اين اعتصاب سراسری و 

ست  طبيعی.  تفاوت باقی بماند مطالبات معلمان بی
که جمھوری اس7می در صورت تحقق اعتصاب 

ھا برای  ی امکانات و تاکتيک سراسری از ھمه
درھم شکستن اعتصاب استفاده خواھد کرد، اما 
ی  معلمان در صورت اتحاد قادر به شکست ھمه

طور که در  و ھمان.  ھای رژيم خواھند شد توطئه
باe آمد eزمه اين اتحاد، eزمه يک اعتصاب 

درست است که .  سراسری فراگير تشکل است
ھای اجتماعی برای  گيری از شبکه بھره

ی اعتصاب  سازماندھی و فراگيرتر کردن ايده
سراسری بسيار مھم است، اما تشکل از آن ھم 

 .تر است مھم
از ھمين روست که اعتصاب سراسری و 
پُرشکوه رانندگان در خرداد ماه نتوانست به تحقق 

شان بيانجامد و حتا شرايط با اين  ھای خواست
اما کارگران .  ھا برای رانندگان بدتر شد گرانی

زمان با رساندن صدای خود به  تپه ھم نيشکر ھفت
ديگر کارگران و زحمتکشان، با ايجاد شورای 
کارگری و با حمايت ھمه جانبه از شورای خود 
توانستند دولت و کارفرما را حداقل در اين مرحله 

ھای خود را به دولت  به زانو درآورده و خواست
 .و کارفرما تحميل کنند

سوی اعتصاب سراسری  پيش به"بنابراين 
 .تا تحقق مطالبات" معلمان

 
 :پی نوشت

علی الھيار ترکمن معاون توسعه مديريت و   –  ١
 ٢٩پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش روز 

 امتياز سختی کار که از ١٢٠شھريور اع7م کرد 
فيش حقوقی فرھنگيان کسر شده بود برگردانده 
شده و فرايند اص7ح احکام حقوقی فرھنگيان 

نشينی جمھوری اس7می  عقب.  آغاز شده است
ی اعتراضات معلمان و بيش از ھر چيز  نتيجه

ھا با  ترس رژيم از اعتصاب سراسری آن
 .بازگشايی مدارس است

در خوزستان اين اعتراضات در روز   –  ٢
 . فروردين صورت گرفت٢٣يکشنبه 

ھای  اين اولين بار بود که از طريق شبکه  –  ٣
در .  اجتماعی اعتصابی سراسری سازماندھی شد

جاری رانندگان کاميون نيز برای برپايی  سال
ھای اجتماعی بھره  اعتصاب سراسری از شبکه

 .جستند
 

 يش به سوی اعتصاب سراسری معلمان تا تحقق مطالباتپ
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

 بحران سوريه و اج�س سوچی
ھرگونه نقشی را در تعيين سرنوشت خود 

اند، بلکه رژيم اين کشور نيز بازنده  داده ازدست
ديگر اين جنگ داخلی است که به يک عروسک 

شده  ھای ديگر تبديل نشانده در دست دولت دست
ھای روسيه، جمھوری اس7می  اين، دولت.  است

ای  و ترکيه ھستند که بدون حضور حتی نماينده
اصط7ح حاکم بر اين کشور تصميم  از رژيم به

گيرند که ف7ن اقدام نظامی انجام بگيرد يا  می
نگيرد، تغييری در ھيئت حاکمه اين کشور رخ 
بدھد يا ندھد، قانون اساسی جديدی برای اين 

اين سرنوشت .  کشور نوشته شود يا نوشته نشود
ای است که حتی در  ھای مرتجع خودکامه رژيم

محدوده دمکراسی ناقص بورژوائی به خواست 
کنند، رژيم اختناق و  مردم کشور خود تمکين نمی

دارند، کشتار و جنگ داخلی  سرکوب را برپا می
ھای عظيم  به بار  اندازند، ويرانی به راه می

آورند و چنانچه حتی بتوانند موجوديت خود  می
ھای  را حفظ کنند، به عروسکی در دست قدرت

 .شوند تر تبديل می بزرگ
ھاست که روسيه، جمھوری اس7می  اکنون مدت 

جانبه که از  ھای سه و ترکيه با تشکيل اج7س
 در آستانه آغاز گرديد، سرنوشت سوريه ٢٠١٧

ھا  آخرين اج7س آن.  اند را در دست خود گرفته
 شھريور در تھران برگزار شد، که ١٦نيز در 

ھای پيشين، با عدم توافق و  برخ7ف اج7س
روسيه و جمھوری اس7می .  شکست پايان يافت

در يک جبھه در مقابل ترکيه قرار گرفتند و 
خواستار حمله نظامی به ادلب، آخرين پناھگاه 

ھای  مخالفين اسد شدند که ع7وه بر گروه
گرائی از نمونه تحريرالشام، بخش بزرگی  اس7م

ھای مسلح تحت حمايت ترکيه نيز در  از گروه
روشن بود که ترکيه با اين .  آنجا متمرکز ھستند

بنابراين .  حمله نظامی مخالفت خواھد کرد
ويژه ميان  اج7س تھران به عرصه مجادله به

 .  روسای جمھوری روسيه و ترکيه تبديل شد
ازاين   مطبوعاتی روسای سه دولت پس مصاحبه

رغم توافق روسيه و  اج7س نشان داد که به
جمھوری اس7می برای حمله نظامی به ادلب، 

تر از آن است که موضع ترکيه  وضع  پيچيده
 . ناديده گرفته شود

اردوغان در اين مصاحبه، روسيه و جمھوری 
اس7می را به ناديده گرفتن مصوبات پيشين متھم 

در آستانه تصميم گرفته شد که :  کرد و گفت
ايجاد شود که تاکنون فقط "  نواحی کاھش تنش"

شده و مردم ساير  در ادلب اين وضعيت حفظ
 . اند خورده کنند که فريب مناطق احساس می

ترکيه عم7ً جان ساکنان ادلب و :   او افزود
اند تضمين  کسانی را که به آن شھر پناه برده

توان جان اين افراد را به رژيم اسد  نمی"کرده و 
در صورت عدم جلوگيری از اقدامات ".  بسپاريم

نظامی رژيم سوريه در ادلب، کشتار وسيعی در 
 .اين شھر روی خواھد داد

پوتين در پاسخ گفت که دولت قانونی سوريه حق 
دارد تمامی خاک آن کشور را تحت تسلط خود 

البته وی از اقداماتی تحت نظارت .  بگيرد
سازی سوريه، ايجاد  سازمان ملل برای عادی

آشتی ملی  و تدوين قانون اساسی جديد سوريه و 
حل سياسی برای بحران آن کشور،  يافتن راه

بازگشت آوارگان نيز برای آرام کردن اردوغان 
 . سخن گفت

بس در ادلب شد و  اردوغان خواستار اع7م آتش
ازآنجاکه در اين جلسه :  پاسخ پوتين چنين بود

ھای النصره و نمايندگان ارتش سوريه  تروريست
تواند از جانب آنان  حضور ندارند، اين جلسه نمی

خواست ترکيه پذيرفته نشد و .  بس کند اع7م آتش
 .اج7س بدون نتيجه پايان يافت

اما ھنوز چند روزی از شکست اين اج7س 
نگذشته بود که خبر از م7قات روسای جمھوری 

 ٢٥روسيه و ترکيه در بندر سوچی در 
شھريورماه، اين بار حتی بدون حضور جمھوری 

ماحصل اين اج7س .  اس7می انتشار يافت
ای توقف حمله نظامی به  دوجانبه، توافق ده ماده

روسيه که .  بس موردنظر ترکيه بود ادلب و آتش
ازاين در اج7س تھران گفته بود، اين جلسه  پيش
تواند از جانب النصره و نمايندگان ارتش  نمی

داد که  بس کند، اکنون نشان می سوريه اع7م آتش
 . گيرنده نھائی برای سوريه است تصميم

با اج7س سوچی، طرفين توافق کردند که منطقه 
ھای  کاھش تنش ادلب حفظ خواھد شد و پست

شده و به فعاليت خود ادامه  بانی ترکيه تقويت ديده
 . خواھند داد

فدراسيون روسيه تمامی تدابير eزم را انجام 
خواھد داد تا اطمينان يابد از حم7ت و عمليات 
نظامی در ادلب جلوگيری و وضعيت فعلی حفظ 

يک منطقه غيرنظامی به عمق بين .  خواھد شد
 کيلومتر در منطقه کاھش تنش تشکيل ٢٠ تا ١۵

 .خواھد شد
 اکتبر از ١۵ھای افراطی تروريستی تا  تمام گروه

تمامی .  منطقه غيرنظامی خارج خواھند شد
انداز چندگانه،  ھای راکت ھا، سيستم تانک

ھای  اندازھای متعلق به طرف ھا و خمپاره توپخانه
 از مناطق غيرنظامی ٢٠١٨ اکتبر ١٠درگير تا 

 .خارج خواھند شد
نيروھای مسلح ترکيه و پليس نظامی نيروھای 
مسلح فدراسيون روسيه در طول مرزھای منطقه 

 ھماھنگ با  زنی ھای گشت غيرنظامی مأموريت
تدابير مؤثری برای تضمين .  پھپاد خواھند داشت

بس در داخل منطقه کاھش  ھای ماندگار آتش نظام
دو طرف بار ديگر .  تنش ادلب اتخاذ خواھند شد

بر عزم خود برای مبارزه با تروريسم در تمامی 
 . کنند ھا و اشکال در سوريه تأکيد می قالب

ظاھراً با اين توافقات اخت7فات ميان ترکيه و 
 .يافته است روسيه کاھش

نامه  رسد که اين توافق ھمه چنين به نظر می بااين
چراکه اوeً .  مدت خواھد بود نيز ناپايدار و کوتاه

ھای  خواھد گروه معلوم نيست چگونه ترکيه می
گرائی امثال تحريرالشام و  قدرتمند نظامی اس7م

گرای متحد آن را خلع  ھای اس7م برخی گروه
ھا گروه  در ادلب ده.  س7ح و از ادلب اخراج کند

ھا و  مسلح وجود دارند که خود را در گروه
تخمين زده .  اند تر متشکل ساخته اتحادھای بزرگ

ھای مسلح درمجموع بين  شود که اين گروه می
 ھزار نيروی نظامی در ١٥٠ تا ١٠٠

جبھه ('  گروه ارتجاعی تحريرالشام.  اختياردارند
 درصد از استان ۶٠با تصرف )   النصره سابق

ترين گروه مسلح اين  ادلب عم7ً تبديل به مھم
اين گروه  مدتی پيش با صدور .  منطقه شده است

ای اع7م کرد ھرگونه مذاکره با طرف  بيانيه
نفس به مقابله با  کند و تاآخرين روسی را رد می

 . دھد ارتش و نيروھای مسلح سوريه ادامه می

در سوی ديگر، ترکيه نيز تعداد ديگری از 
ھا، گروه  ترين آن ھای اس7می ازجمله مھم گروه

ھای غير  اخوان المسلمين احرار الشام و گروه
 گروه مخالف اسد در ١٤اس7می را که مجموعاً 

گيرد ، تحت عنوان جبھه نجات  ادلب را در برمی
ميھنی متشکل کرده است و يک ارتش ملی 

نشانده خود را نيز سازمان داده که تعداد  دست
. شود،  ھزار تخمين زده می٧٥اعضای آن تا 
نظاميان عضو ھمين ارتش ملی  تعدادی از شبه

بودند که چند ماه پيش، به ھمراه ارتش ترکيه در 
 .تصرف عفرين شرکت کردند

تواند با ابزار نظامی از پس  سادگی نمی ترکيه به
گرا از نمونه تحريرالشام  ھای مسلح اس7م گروه
. ويژه خواست دولت روسيه است، برآيد که به

شايد ھم روسيه با توافقات سوچی درواقع خواسته 
است بخشی از درگيری نظامی را عم7ً بر عھده 
ترکيه قرار دھد که در مرحله بعد، معضل ادلب 

حل و فصل  تر قابل با سه ميليون جمعيت آن، ساده
اما بعيد است که ترکيه وارد درگيری .  باشد

لذا اين احتمال منتفی .  ھا شود نظامی با اين گروه
نيست که ترکيه به شيوه سياسی، معضل اين 

ھا از  ھا را حل کند، يعنی در شرايطی که آن گروه
اند، خود را در  ھر سو در محاصره قرارگرفته

ھای طرفدار ترکيه و  ظاھر منحل کنند و به گرو
 .ارتش ملی وابسته به ترکيه بپيوندند

توافق روسيه و ترکيه دست روسيه را در   -ثانياً 
اگر اھداف روسيه تحقق پيدا .  ادلب نبسته است

تواند  نکند، ھرلحظه که منافعش ايجاب کند می
چون در اين توافق، .  نامه را فسخ نمايد اين توافق

ھا  معلوم نيست که از ديدگاه روسيه کدام گروه
. يک تروريست نيستند اند و کدام تروريست

ھا  تعريف واحدی از تروريسم در ميان اين دولت
ھای درگير،  وجود ندارد و ھريک از طرف

. کنند حسب منافعشان تروريسم را تعريف می به
گرا  ھای اس7م از ديدگاه روسيه، ھمه گروه

صراحت در مذاکرات  اند، ھرچند به تروريست
اردوغان از آنجائی که کردھای .   گويد اين را نمی

ھا را  داند، آن سوريه را خطری برای ترکيه می
گرا  ھای اس7م داند و نه حتی گروه تروريست می

از نمونه تحرير الشام که تنھا زير فشار روسيه و 
ھا را تروريست  آمريکا و اروپا مدتی است آن

از ديدگاه جمھوری اس7می ايران و .  نامد می
اما .  رژيم سوريه نيز ھر مخالفی تروريست است

اگر فرض را براين قرار دھيم که مسئله ادلب ھم 
خواھد حل شود، تازه مشکل  آنگونه که روسيه می
 .  ديگری در راه است

اکنون مناطقی از خاک سوريه از نمونه  ترکيه ھم
جرابلوس،اعزاز،ماره باب،عفرين را مستقيماً به 

ھايی از خاک  بخش.  اشغال خود درآورده است
سوريه نيز تحت اشغال آمريکا يا کردھای تحت 

اينجا ديگر عرصه جنگ .  حمايت آمريکاست
بنابراين، بحران سوريه حتی با .  نظامی نيست

روسيه نه .  تصرف ادلب نيز حل نخواھد شد
ھايی از  تواند بر سر بخش خواھد و نه می می

خاک سوريه وارد درگيری نظامی با آمريکا يا 
ايم که حتی سرنگونی جنگنده  ديده.  ترکيه شود

روسی توسط ترکيه يا اخيراً اخت7ف با اسرائيل 
بر سر سرنگونی يک جنگنده ديگر روسی به 

. ھا نينجاميده است موضعی خصمانه با اين دولت
ازآنکه  بنابراين، منافعش در اين است که حاe پس

کننده را در سوريه به دست آورده  نقش تعيين
حل  است، پس از حل مسئله ادلب، در پی راه
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 موضع جديد دبيرکل سازمان ملل عليه
  جمھوری اس�می و چرايی آن

١از صفحه   

٧درصفحه   

سرکوب بی رحمانه اعتراضات جوانان و توده 
، سرکوب ٩۶ھای مردم ايران در ديماه 

اعتراضات بازار تھران، نوع برخورد با دو 
تابعيتی ھا، تداوم صدور احکام اعدام، بدرفتاری 
با زندانيان، وضعيت دراويش گنابادی، قوانين 
سرکوبگرانه و تبعيض آميز عليه زنان و 
دختران، وضعيت اقليت ھای قومی و مذھبی و 
نمونه ھای ديگری از اين دست از جمله مواردی 

 صفحه ای دبيرکل ١٨ھستند که در گزارش 
 .يادآوری شده اند

در اين گزارش ھمچنين، اعدام مجرمان نوجوان، 
رواج شکنجه و مجازات ھای غير انسانی، 
بازداشت ھای خودسرانه، نقض حق داشتن دادگاه 
عادeنه، نقض حق برگزاری تجمع ھای مسالمت 
آميز ھمراه با دستگيری و مجازات تجمع 
کنندگان، نقض آزادی بيان و نقض حريم 

 .خصوصی اشخاص نيز ذکر شده است
اگرچه جمھوری اس7می تاکنون بارھا در 
شورای حقوق بشر سازمان ملل به نقض پايه ای 
حقوق اوليه و دمکراتيک توده ھای مردم ايران 
محکوم شده و گزارشگران ويژه اين نھاد بين 
المللی به دفعات از گسترش اعدام، سرکوب، 
رواج شکنجه، تبعيض و بی عدالتی عليه زنان 
در ايران ياد کرده اند، اما اين نخستين بار است 
که شخص دبيرکل سازمان  ملل متحد، در چنين 
ابعادی ھمه جانبه بر نقض حقوق پايه ای و 
دمکراتيک مردم ايران توسط مسئوeن جمھوری 

 .اس7می تاکيد کرده است
آنتونيو گوترش دبيرکل سازمان ملل، البته فقط به 
برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در 
ايران اکتفا نکرده و در پايان گزارش خود برای 
تغيير و بھبود شرايط ايران، يازده توصيه 
اجرايی به مسئوeن جمھوری اس7می کرده است 
که در قسمت پايانی اين نوشتار به توصيه ھای او 

 .نيز اشاره کوتاھی خواھد شد
به راستی چه اتفاقی در عرصه داخلی و بين 
المللی رخ داده است که حتا دبيرکل سازمان ملل 
نيز در گزارش خود بر روی نقض گسترده 
حقوق بشر و موضوع سرکوب در ايران متمرکز 

 شده است؟
پوشيده نيست که طی يک سال گذشته کمترين 
تغييری در ماھيت جمھوری اس7می رخ نداده 

ماھيت ارتجاعی اين نظام اس7می و .  است
 ۴٠عملکرد سرکوبگرانه آن ھمان است که در 

جمھوری اس7می به .  سال گذشته بوده است
عنوان يک نظام دينی که در آن دين و دولت به 
شکل آشکاری در ھم  ادغام شده اند، طی چھل 
سال گذشته به بی رحمانه ترين وجه ممکن توده 
. ھای مردم ايران را سرکوب و کشتار کرده است
اعدام، زندان، شکنجه و کشتارھای جمعی 

 امری نيست که از ۶٠زندانيان سياسی در دھه 
خاطره ھا محو شوند، نابرابری و تبعيض عليه 
زنان و دختران جوان موضوعی نيست که فقط 
در يک سال گذشته بر زنان ايران اعمال شده 

 سال گذشته ھمواره در معرض ۴٠باشد، آنان در 
سرکوب .  سرکوب، تبعيض و ستم بوده اند

اجتماعات، تعرض به جوانان و نقض پايه ای 

حقوق دمکراتيک مردم ايران پديده ای نيست که 
اِعمال .  فقط در سال ھای اخير اتفاق افتاده باشد

اينگونه شيوه ھای ارتجاعی و سرکوبگرانه از 
ھمان روزھای آغازين حاکميت جمھوری 
اس7می شروع و تا به امروز بی وفقه ادامه 

با اين ھمه و به رغم آن ھمه .  داشته است
 و ۶٠سرکوب و کشتارھايی که در دھه 

بخصوص قتل عام زندانيان سياسی که در 
 اتفاق افتاد، نه سازمان ملل و نه ۶٧تابستان 

دبيرکل ھای وقت اين نھاد بين المللی در آن سال 
ھا ھرگز واکنشی درخور نسبت به آن ھمه 
. جنايات جمھوری اس7می از خود بروز ندادند
سازمان ملل و دبيرکل آن، نه تنھا در آن سال 
ھای آتش و خون يک موضع قاطع عليه کشتار و 
سرکوبگری ھای ھيات حاکمه ايران نگرفتند، 
بلکه با عملکردی مماشات گرانه و چشم پوشی 
بر آن ھمه جنايات مستمر جمھوری اس7می، 
دست اين رژيم را عم7 در سرکوب بيبشتر و 
. نقض حقوق دمکراتيک مردم ايران باز گذاشتند
پس، اکنون چه اتفاقی رخ داده که آنتونيو 
گوترش، دبيرکل سازمان ملل در اين بازه زمانی 
و البته به درستی بر موارد عديده ای از 
رفتارھای تبعيض آميز و عملکرد سرکوبگرانه 

 جمھوری اس7می اشاره کرده است؟
ترديدی نيست که صف آرايی کارگران، جوانان، 
زنان و عموم توده ھای مردم ايران عليه 
جمھوری اس7می از جمله بارزترين دeيلی است 
که طی يک سال گذشته در عرصه داخلی رخ 

اعتراضات و اعتصابات روبه رشد .  داده است
کارگری در سال ھای اخير و به طور مشخص 
اعتراضات سلحشورانه جوانان و توده ھای وسيع 

 را می بايد مھمترين ٩۶مردم ايران در ديماه 
عامل تاثير گذار بر موضع گيری جديد دبيرکل 
. سازمان ملل متحد عليه جمھوری اس7می دانست
اعتراضاتی عميقا توده ای که در ديماه گذشته 
نزديک به صد شھر رخ داد و به مدت ده روز 

خيزشی .  پايه ھای جمھوری اس7می را لرزاند
دختران "انق7بی و ھمه گير که با عصيانگری 

عليه حجاب اجباری توامان شد و بدين "  انق7ب
سان برگ زرينی از مبارزات عمومی اقشار 
مختلف مردم ايران عليه حاکمان ستمگر 
جمھوری اس7می و عملکرد تبعيض آميز آنان بر 

مبارزاتی که از .  ضد زنان کشور را رقم زد
 در ابعاد کم سابقه ای شکل گرفت و بر ٩۶ديماه 

بستر يک اعت7ی انق7بی که در متن جامعه ايجاد 
شده است، تاکنون نيز به رغم فراز و فرودھايی 
که داشته است، ھمچنان در شھرھای مختلف و 

 . eيه ھای گوناگون اجتماعی جريان دارد
عامل ديگری که در اتخاذ موضع تازه دبيرکل 
سازمان ملل متحد عليه جمھوری اس7می تاثير 
گذار بوده است، تغيير و تحوeتی است که طی 
ماه ھای گذشته در عرصه بين المللی عليه 

خروج دولت .  جمھوری اس7می رخ داده است
آمريکا از توافق برجام، تحريم ھای مجدد پولی و 

ای نزديک و پيامد آن  نفتی ترامپ در آينده
وضعيت شکننده ای که جمھوری اس7می به 
لحاظ اقتصادی و سرمايه گذاری خارجی با آن 

مواجه است، در عرصه خارجی نيز شرايط 
وخيمی را برای ھيات حاکمه ايران رقم زده 

از اين نظر نيز چنين به نظر می رسد که .  است
ھای بين المللی به ضرر  تغييراتی در سياست

 .جمھوری اس7می ايجاد شده است
از آنجايی که سازمان ملل متحد، به عنوان يک 
نھاد بين المللی بر بنيان مناسبات نظام سرمايه 
داری شکل گرفته و بی ترديد سياست ھای 
سرمايه جھانی و به طور اخص سياست دولت 
آمريکا بر تصميم ھای اين سازمان و دبيرکل آن 
کم و بيش موثر است، لذا، موضع جديد آنتونيو 
گوترش، دبيرکل سازمان ملل و ارائه گزارش 
نسبتا تند و تيز او عليه جمھوری اس7می را بايد 
در وھله اول در تحوeت داخلی ايران و در گام 

ھای بين المللی نسبت به  بعدی در تغيير سياست
سياستی که .  جمھوری اس7می ارزيابی کرد

دبيرکل سازمان ملل به رغم  يادآوری موارد 
عديده ای از نقض حقوق بشر در ايران، 
متوھمانه با يازده توصيه ديپلماتيک ت7ش کرده تا 
اوضاع را چه در عرصه داخلی و چه بين المللی 
در مسير تعامل سرمايه جھانی با جمھوری 

 .اس7می پيوند دھد
اص7ح قوانين قضايی، جلوگيری از مجازات 
افراد بوسيله شکنجه، جلوگيری از عدم اجازه 
درمان، توقف اعدام جوانان و در کل ممنوعيت 
اعدام، اطمينان از حفظ س7مت جسمی و روانی 
بازداشت شدگان، برگزاری دادگاه ھای عادeنه 
برای ھمه متھمان طبق استانداردھای بين المللی، 
امنيت فعاليت مدافعان حقوق بشر، فعاeن مدنی و 
زيست محيطی و خودداری از آزار آن ھا در 
جامعه و زندان، از جمله توصيه ھای حقوق 
بشری دبيرکل سازمان ملل به جمھوری اس7می 

 .است
با اين ھمه و به رغم گزارش تند و تيز آنتونيو 
گوترش که در آن از نقض فاحش موارد عديده 
ای از حقوق بشر در ايران ياد شده است، اما، 
گزارش او به کلی تھی از ھر گونه اشاره ای 
نسبت به زندگی ف7کت بار کارگران، دستگيری، 

در توصيه ھای .  سرکوب و بی حقوقی آنان است
ای به حقوق پايه  يازده گانه او نيز، کمترين توجه

ای کارگران از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، 
اعتراض و برخورداری از يک زندگی مناسب 
حتا در چھارچوب ھمان نظم سرمايه ھم نشده 

 . است
نتيجه اينکه، با وجود چنين گزارشی که توسط 
دبيرکل سازمان ملل متحد در محکوميت 
جمھوری اس7می به مجمع عمومی اين سازمان 
ارائه شده است، کارگران و توده ھای زحمتکش 
ايران ھرگز نبايد نسبت به مواضع اين گونه 
نھادھای بين المللی و توصيه ھای آنان به 
. جمھوری اس7می دچار توھم و شيفتگی شوند
جمھوری اس7می اگر با اينگونه توصيه ھا قابل 
. اص7ح بود، تاکنون صدبار اص7ح شده بود
پوشيده نيست که کارگران و توده ھای مردم 
ايران eزم است و می بايد از محکوميت 
جمھوری اس7می در سازمان ملل و ديگر 
نھادھای بين المللی به نفع خود سود ببرند و از 
تضعيف موقعيت جمھوری اس7می در عرصه 
جھانی برای گسترش و تعميق مبارزات خود 

 . بھره مند شوند
فراموش نکنيم، آنچه در اين ميان قابل اتکا است، 
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۶از صفحه   

۵از صفحه   

٨از صفحه   

سياسی حتی بدون اسد، باشد، چراکه منافعش 
 . شده است اکنون تأمين درھرحال از ھم

عنوان يک قدرت بزرگ  بعيد است که روسيه به
امپرياليست جھان اين را نفھميده باشد که رژيم 

 ٨٠تواند در کشوری که متجاوز از  اسد نمی
 ھزار کشته  درصد مردم مخالف آن ھستند، صدھا

اند ، کشوری  ھا تن از مردم آواره شده و ميليون
ھا دeر برای بازسازی  ويران که نياز به تريليون

که  بنابراين اکنون.  دارد، بر سرکار باقی بماند
جای پای خود را در سوريه محکم کرده است، 
احتماeً ت7ش خواھد کرد برای حفظ موقعيت 
برتر خود، در ھمان حال که دستگاه دولتی 

کند، با تغييراتی در  موجود سوريه را حفظ می
رژيم سياسی اين کشور، به توافقی ھم با 

ھای  اپوزيسيون موسوم به معتدل و ھم قدرت
در آن صورت .   يابد جھانی بر سر سوريه دست

فقط رژيم اسد، بلکه جمھوری اس7می بازنده  نه
چراکه جمھوری اس7می نيز با تمام .  خواھند بود

ای که در سوريه داشته است، زير فشار  ھزينه

مبارزات خود کارگران و توده ھای زحمتکش 
اگر ھمين اندازه از مبارزات کارگران و .  است

اقشار مختلف مردم ايران طی يک سال گذشته 
توانسته است اوضاع داخلی و بين المللی را به 
نفع روند مبارزاتی آنان تغيير دھد، پس با اتکاء 
به گسترش و تعميق ھمين مبارزات توده ای و 
اعتصابات کارگری می توان جمھوری اس7می 
را به گوشه رينگ کشانيد و آنگاه با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و پيامد آن قيام مسلحانه 
توده ای اين نظام منفور و متعفن را از اريکه 
قدرت به زير کشيد و سپس با استقرار يک 
حکومت کارگری شورايی، شرايطی عاری از 
سرکوب و ستم، برخوردار از رفاه و آزادی و 
ايجاد يک زندگی متعالی برای تمامی مردم ايران 

 . را رقم زد

 گزارشی از غرفه
)اقليت( سازمان فداييان   

  در جشن اومانيته

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 

عنوان اط7عيه ای است که "  ازاعتصاب سراسری و خواست ھای رانندگان کاميون حمايت کنيم"
درحمايت از اعتصاب سراسری رانندگان کاميون در اول مھرماه نود و ھفت )  اقليت(سازمان فدائيان

 .صادر نمود
داران که ازصبح روز گذشته   دورجديد اعتصاب رانندگان و کاميون"  دراين اط7عيه چنين می خوانيم

آغاز شد، به سرعت ده ھا شھر و استان کشور را دربرگرفت و امروز به يک اعتصاب سرتاسری 
اط7عيه  سپس با نام بردن از شھرھائی که درآن ھا رانندگان به اعتصاب پيوسته اند می ."تبديل شد
. تعدادشھر ھا و استان ھائی که به اين اعتصاب می پيوندند ھرساعت درحال افزايش است"  نويسد

پايانه ھا و سالن ھای بار دربسياری ازشھر ھا ازجمله اصفھان، يزد، بندرعباس، خرم شھر، بوشھر و 
کليه رانندگان نفت کش .ست و بارگيری متوقف شده است  بسياری ازشھرھای ديگر به کلی خالی
رغم تمام تھديد ھا و مشک7ت، اين سومين اعتصاب   به.پاeيشگاه تبريز به اعتصاب پيوسته اند

درادامه ضمن ."  ست  داران، با اتحاد و انسجام بيشتری درحال پيشروی  سراسری رانندگان و کاميون
اشاره به دeيل اعتراض رانندگان مانند پائين بودن کرايه ھا و گرانی قطعات و وسايل يدکی بويژه 
eستيک، شيوه توزيع بار درپايانه ھای بندری، پارتی بازی و واسطه گری دراين مورد و ھمچنين 
نحوه توزيع eستيک و گازوئيل ومشک7تی که اکثريت رانندگان برای تھيه eستيک باآن روبرو 

عنوان   ترازاين ھا، دستمزد رانندگان و شاگردراننده ھائی که به  مھم"  ھستند،می نويسد
که ساعات طوeنی به کارخطرناک   درحالی.  کارگرمزدبگيرمشغول به کار ھستند بسيار پائين است

رانندگی درجاده ھای ناامن می پردازند، اما مزايای سختی کار و سايرمزايا به ان ھا تعلق نمی گيرد و 
 .تقريباً تمام رانندگان با مشک7ت بيمه ای روبرو ھستند

داران با اعتصاب متحدانه و سراسری امروزخود،   رانندگان مبارز و زحمتکش و کاميون
ست که با ايجاد يک تشکل منسجم و   بديھی.بارديگرخواھان رسيدگی و تحقق مطالبات خود شدند

سراسری و استمرار مبارزه، ھمچنين جلب حمايت فعال ساير رانندگان و کارگران، بھتر می توانند به 
 ."خواست ھای خود جامه عمل پوشند
ضمن حمايت و دفاع ازاعتصاب يکپارچه وسراسری )  اقليت(درپايان اط7عيه ، سازمان فدائيان

رانندگان و کاميون داران و خواست ھای آن ھا، ساير رانندگان بويژه رانندگان ناوگان مسافری 
عمومی جاده ای، رانندگان شرکت واحد، کارگران بنادر و سايرکارگران رابه حمايت ازاين اعتصاب 

 .سراسری فرا خوانده است
 

ھايی از جان باختگان سازمان، شعارھای م�ت�ع�دد 
“ زنده باد آزادی، زنده باد سوسي�ال�ي�س�م” :  از جمله

رژي��م ج��م��ھ��وری اس��7م��ی را ب��اي��د ب��ا ي��ک ” و 
اعت�ص�اب ع�م�وم�ی و ق�ي�ام مس�ل�ح�ان�ه س�رن�گ�ون 

، بر روی پ�7ک�اردھ�ای ب�زرگ و ط�رح “ ساخت
از .  ھای نقاشی با مضمون انق�7ب�ی دي�ده م�ی ش�د

سوی بازديدکنندگان تعداد زيادی عکس از غ�رف�ه 
ی سازمان و شعارھا و ط�رح ھ�ای نص�ب ش�ده، 
گرفته شد و برای ع7قه م�ن�دان از س�وی رف�ق�ای 

 .حاضر در چادر توضيحات کافی داده می شد
 

معرفی سازمان و مواضع سياسی آن از س�وي�ی و 
روشنگری در مورد جنايات جمھوری اس7می از 
سوی ديگر با آمادگی رفقا برای گفت�گ�و، ب�ح�ث و 
حضور در پای ميز نش�ري�ات و ن�ي�ز ب�ا ارائ�ه ی 
ميز کت�اب و ب�روش�ورھ�ا و اع�7م�ي�ه ھ�ا ب�ه س�ه 
زب��ان، ف��رانس��ه، ان��گ��ل��ي��س��ی و آل��م��ان��ی در ک��ن��ار 

eزم ب�ه ذک�ر .  نشري�ات ف�ارس�ی ص�ورت گ�رف�ت
است که غرفه ی سازمان تنھا غرفه ای بود که نه 
تنھا در بخش خارجی بلکه در بين تمام غ�رف�ه ھ�ا 
به زبان ھای مختلف نشريات خ�ود را ارائ�ه م�ی 

ھمچنين در برنامه ی موسيقی و جش�ن ن�ي�ز .  کرد
غرفه ی سازمان فضايی از شور و ش�ادی اي�ج�اد 
کرده بود که به ويژه م�ورد ت�وج�ه ج�وان�ان ق�رار 

 .گرفت
 

 بحران سوريه و اج�س سوچی )اقليت(کميته خارج کشور سازمان فدائيان 

 موضع جديد دبيرکل سازمان ملل
  عليه جمھوری اس�می و چرايی آن

آمريکا،اتحاديه اروپا، اسرائيل، کشورھای عربی 
منطقه و حتی روسيه که ديگر ماندن آن را در 

داند، ناگزير به ترک  سوريه به نفع خود نمی
از ھمين روست که جمھوری .  سوريه خواھد شد

اکنون در ت7ش است در سوريه نيز  اس7می از ھم
به يک گروه سياسی طرفدار خود از نمونه لبنان 

اما مشکل در اين است که در .  و عراق شکل دھد
ھای اين کشور، بيش از آنکه  سوريه حتی علوی

گرا باشند و جمھوری اس7می به لحاظ  اس7م
ھا حساب کند،  ايدئولوژيک بتواند بر روی آن

درھرحال ، سوريه .  گرا ھستند سکوeر و غرب
شرط حل  ای نزديک شده است که به به مرحله

حل سياسی بتواند در آن به نتيجه  مسئله ادلب، راه
برسد و پايانی بر جنگ و ويرانی باشد، اما اين 

تواند، فرجامی بر جنگ داخلی  راه حل گرچه می
باشد، قطعاً پاسخی به انبوه مطالبات اقتصادی 

ھای کارگر و زحمتکش نخواھد  وسياسی  توده
 .  داد
 

 :خوانندگان گرامی نشريه کار
 در تاريخ ) ٧٩٢(شماره بعدی نشريه کار 

 شود  منتشر می٩٧ مھر ١۶



 ٧٩١ شماره  ٩٧ مھر ٢      ٨

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

٧درصفحه   

 سپتامبر جشن اومانيته در ١۶ تا ١۴در روزھای 
پارک بزرگی در حومه ی پاريس برای ھش�ت�اد و 

در اين جشن بي�ش از .  سومين سال برگزار گرديد
برنامه ھای .   ھزار بازديدکننده حضور يافت۶٠٠

متنوع اين جشن ک�ه از س�وی ح�زب ک�م�ون�ي�س�ت 
فرانسه سازماندھی می شود، شام�ل س�خ�ن�ران�ی و 
جلسات بحث و گفتگو، ن�م�ايش�گ�اه، ب�رن�ام�ه ھ�ای 

امس�ال ط�ی س�ه روز .  ورزشی و ھنری می باشد
 کنسرت ب�رگ�زار ش�د ک�ه ۵٠برگزاری اين جشن 

. جمعيت کثيری از جوانان را به اين جشن کش�ان�د
در بخش خارجی اومانيته غرفه ھای م�ت�ع�ددی از 
احزاب و سازمان ھای کم�ون�ي�س�ت، ان�ج�م�ن ھ�ای 
گوناگون از طرفداران م�ح�ي�ط زيس�ت گ�رف�ت�ه ت�ا 
کانون ھايی که برای آزادی زندانيان س�ي�اس�ی در 
کش��ورھ��ای م��خ��ت��ل��ف تش��ک��ي��ل ش��ده ان��د، حض��ور 

به ويژه آزادی زندانيان سياسی، م�وض�وع .  داشتند
 .چندين تظاھراتی بود که در اومانيته برگزار شد

نيز ب�ا )  اقليت( کميته خارج کشور سازمان فدائيان 
ھدف تبليغ سياسی و نيز جمع آوری ک�م�ک م�ال�ی 

٨ 

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

 .  زيرارسال نمائيد خود را به آدرس
 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 
 

ھای مالی خود را به ش�م�اره حس�اب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھ�م�راه 

ھ��ای  ک��د م��ورد ن��ظ��ر ب��ه ي��ک��ی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
 

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

 :نشانی ما برروی اينترنت
 

http://www.fadaian-minority.org 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
 

info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(

karfadaianaghaliyat/me.t://https 
 : آدرس کانال سازمان در تلگرام

aghaliyat_fadaian/me.T://http 
 :آدرس سازمان در اينستاگرام

https://www.instagram.com/
fadaianaghaliyat/ 

 آدرس سازمان در تويتر
fadaiana/com.twitter://https 

 آدرس سازمان در فيس بوک
https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 آدرس نشريه کار در فيس بوک
/com.facebook.www://https

fadaianaghaliyat.kar 

 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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 :بدينوسله به اط7ع  ع7قمندان تلويزيون دمکراسی شورائی می رسانيم که 
از اول ژوئ�ن "  ديدگ�اه"  ساعته تلويزيون ٢۴برنامه ھای تلويزيون  دمکراسی شورايی  روی شبکه 

 .شود ست پخش می برد مجددا ازماھواره ياه  به جای ماھواره ھات١٣٩۶ خرداد ١١ برابر با ٢٠١٧
:مشخصات ماھواره    

Satellite Yahsat ماھواره ياه ست  
Frequency   ١١٧۶۶فرکانس  

Polarization Vertical عمودی  
Symbol rate  ٢٧۵٠٠مبل ريتيس  

FEC  ۵/ ۶اف ای سی  
  

:ساعت پخش برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی   
وقت ايران  ونيم شب بهنهساعت چھارشنبه ھا    

)وقت اروپای مرکزی  وقت لس انجلس و ھفت عصر به ساعت ده صبح به (   
وقت ايران روز پنجشنبه  نه و نيم صبح به:  بازپخش اين برنامه   

)وقت اروپای مرکزی وقت لس انجلس و ھفت صبح  پنجشنبه به ده شب پنجشنبه به (   
 

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

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

www.didgah.tv  
www.glwiz.com 

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

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

. ساعت و زمان برنامه را به خاطر بسپاريد و به اط7ع دوستان و آشنايان خود برسانيد  
در پائيز و بھار  –بيندگان عزيز تلويزيون دمکراسی شورايی  جھنت اط7ع ؛  سالی دو بار : توجه 

بطور ناھمزمان در ايران ، اروپا و امريکای شمالی ساعات  تغيير می کنند که البته ھر بار پس  –
.از چند ھفته ، ساعات اين سه منطقه يکسان می شوند  

 ) اقليت(گزارشی از غرفه سازمان فداييان 
 در جشن اومانيته

که با فروش غذا و نوشابه حاصل می شد، در اين 
پ��رچ��م س��رخ��ی ک��ه ب��ا آرم .  جش��ن ش��رک��ت ک��رد

سازمان، بر فراز غرفه برافراشته ش�ده ب�ود، اي�ن 
غرف�ه را از ت�م�ام غ�رف�ه ھ�ای دي�گ�ر در ب�خ�ش 

ھمچنين ع7وه بر عکس .  خارجی متمايز می کرد


