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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

 

 مبارزه پيگير
 و استوار معلمان 

معلمان پيگير و استوار به مبارزه برای تحقق 
در ادامه تجمعات .  دهند مطالبات خود ادامه می

درپی معلمان سراسر کشور در طول چند ماه  پی
اخير،  از آنجائی که رژيم ارتجاعی حاکم بر 

های  ايران، همچنان از برآورده ساختن خواسته
بر حق معلمان سرباز زده است، شورای هم 

" های صنفی فرهنگيان ايران، در آهنگی تشکل
توجهی دولت و مجلس به مطالبات  اعتراض به بی

، فراخوان جديدی را برای برپائی "  معلمان
آذرماه  ١١تجمعات سراسری  معلمان کشور در 

 . صادر کرد
بندی  در اين فراخوان آمده بود که سرنوشت رتبه

که  درحالی.  ای از ابهام  قرارگرفته است در هاله
بندی يعنی حداقل هشتاد  برای اجرای کامل رتبه

 ٧٠علمی دانشگاه به   اعضای هيئت  درصد حقوق
هزار ميليارد تومان نياز است،  دولت قصد دارد 

هزار ميليارد تومان برای يک سال به  ٢۵تنها 
بندی اختصاص دهد و تاريخ اجرای آن را از  رتبه

به عبارتی .  قرار داده است ١۴٠٠اول مهر 
هزار ميليارد تومان برای  ١٢/    ۵دولت تنها 

در نظر گرفته و  ١۴٠٠بندی در سال  رتبه
منوط به تأمين  ١۴٠١وضعيت آن در سال 

ها همه نشانگر آن است که  اعتبارشده است،  اين
 . بندی شود بندی، سرهم قرار است رتبه

شورای هماهنگی اعالم کرد که خواهان تأمين 
بندی از تاريخ اول  اين بودجه و اجرای کامل رتبه

فراخوان همچنين اشاره .   است ١۴٠٠فروردين 
سازی حقوق  داشت که وضعيت همسان

بازنشستگان نيز در ابهام قرارگرفته و تعدادی از 
اصطالح نمايندگان مردم در مجلس در حال  به

آوری امضاء برای خارج کردن  جمع
 .سازی از دستور کار مجلس هستند همسان

های سرکوبگرانه رژيم  رغم موانع و محدوديت به
که در برخی شهرها با تهديد و اقدامات پليسی 
تالش نمود مانع از برپائی تجمعات اعتراضی 
فرهنگيان گردد، تجمعات سراسری معلمان در 

اعتراضات و اعتصابات کارگری کماکان  
عواقب بسيار .  کنند روندی رشد يابنده را طی می

وخيم بحران اقتصادی، تورم و گرانی فزاينده، 
فشارهای اقتصادی و معيشتی بر شانه کارگران 

نارضايتی .  ازپيش تشديد نموده است را بيش
شدت تراکم يافته در اعماق جامعه و بيش از  به

ها و  هر جا در درون طبقه کارگر، در جرقه
درپی اعتراض و تجمع و اعتصاب  انفجارهای پی

نه طبقه حاکم، نه .  کند به بيرون راه پيدا می

 ) اقليّت(اطالعيه کميته خارج از کشور  سازمان فدائيان 
 

 مسئول پخش زنده دادگاه حميد نوری
 توسط مأمور جمهوری اسالمی تهديد شد
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زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

آذر روز دانشجو، روزی که  ١۶گرامی باد 
اگرچه به نام دانشجوست و با نام سه دانشجوی 

نيا، احمد قندچی و مهدی  مصطفی بزرگمبارز 
شريعت رضوی گره خورده است، اما در )  آذر(

ی  ديده ست که برای تمام مردم ستم حال روزی عين
خواه و مبارز  های آزادی ايران و نيز تمامی انسان

اين جايگاه بيش از هر چيز .  ای دارد جايگاه ويژه
ست که دانشجويان در جنبش  برخاسته از نقشی

 .اند انقالبی ايران از ديرباز تا امروز داشته

جنبشی که در جريان اعتراضات سراسری 
ی سخت توهم به تغيير از  ، پوسته٩۶ماه  دی

طلب،  اصالح"طريق صندوق رای را با شعار 
شکست و جنبش "  اصولگرا، ديگه تموم ماجرا

دانشجويی توانست نه تنها به جايگاه مهم و 
های کار و زحمت  ای در مبارزات توده برجسته

داری فاشيستی حاکم دست  عليه دولت سرمايه
يابد، بلکه با مبارزات و شعارهای خود توانست 

 زنده باد جنبش چپ و سوسياليستی دانشجويی

 حميد نوری از انکار تا اهانت به دادگاه
 

به هنگام  ٢٠١٩حميد نوری ملقب به حميد عباسی، کمک داديار زندان گوهردشت، در تاريخ نهم نوامبر 
در )  قاضی دمحم ُمقيسه(حميد نوری و ناصريان .  ورود به کشور سوئد در فرودگاه استکهلم دستگير شد

مقام کمک داديار و داديار زندان گوهردشت، از جمله کسانی هستند که در قتل عام زندانيان سياسی در 
اين دو با گزارش دهی و پرونده سازی عليه زندانيان گوهردشت، آنان . نقش موثری داشته اند ۶٧تابستان 

حميد نوری با چنين پيشينه ای از .  را برای تعيين تکليف و صدور حکم اعدام نزد هيئت مرگ می بردند
نقض فاحش قوانين "، "قتل عمد"کشتار زندانيان سياسی به هنگام ورود به سوئد با طرح اتهاماتی از قبيل 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 آذر روز دانشجو ١۶به مناسبت 
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١از صفحه   

 مبارزه پيگير و استوار معلمان
تر و پرشمارتر از  تمام  آذرماه گسترده ١١

هزاران  معلم با .  تجمعات پيشين  برگزار شد
ها در تهران مقابل مجلس و در  تعطيل کالس

ها، مقابل ادارات آموزش  و پروش  شهرستان
اگر در .  تجمعات اعتراضی خود را برپا داشتند

آبان ماه با فراخوان شورای هماهنگی، اين 
شهر برپا شد، در  ٧٠استان و  ٢٠تجمعات در 

 ٢٧آذرماه، تجمعات سراسری فرهنگيان در  ١١
 . شهر کشور برگزار شد ٩٠استان و بيش از 

تر معلمان در  اين حضور  پيوسته گسترده
وضوح نشان داد که  تجمعات سراسری به

های  های تهديد، بازداشت فعاالن تشکل روش
معلمان، يورش پليس به تجمعات، 

ووعيدهای پوشالی رژيم برای مهار  وعده
 . مبارزات معلمان کارساز نبوده و نيست

گاه همچون  هيچ.  کارد به استخوان رسيده است
امروز شرايط معيشتی فرهنگيان وخيم و 

های  درنتيجه سياست.  بار نبوده است تأسف
ارتجاعی جمهوری اسالمی،  بحران اقتصادی و 
تورم افسارگسيخته، شرايط معيشتی معلمان و 

تر شده و عموم  بازنشستگان فرهنگی مدام وخيم
. اند ميليونی فرورفته ١٣فرهنگيان به زيرخط فقر 

اين در حالی است که متوسط حقوق ماهانه 
 .شده است ميليون اعالم ۵معلمان 

-بار نظم اقتصادی مسئول اين وضعيت تأسف
داری حاکم بر ايران و رژيم  اجتماعی سرمايه

های  جمهوری اسالمی است که باسياست
های متعددی به بار آورده  ارتجاعی خود، بحران

. اند ديده ها آسيب است که معلمان نيز از اين بحران
وضوح  در قطعنامه پايانی تجمع  اين واقعيت به

نيز ١۴٠٠آذر  ١١سراسری فرهنگيان ايران   
:     در اين قطعنامه آمده است.  شده است منعکس

امروز کشور ما  به خاطر مديريت ناکارآمد و "  
های مختلف طبيعی،  غير پاسخگو در بحران

محيطی، روحی و روانی، اخالقی،  زيست
اقتصادی، اجتماعی،  سياسی،  آموزشی و 

زندگی بر مردم   بهداشتی گرفتار آمده و عرصه
 .است  تر شده تنگ

های  برکسی پوشيده نيست که پيامد ابر بحران 
کشند که  مردمی بر دوش می  موجود را توده

 .ها از منابع قدرت و ثروت کوتاه است دست آن
های  يادشده نتيجه عملکرد  گمان، ابر بحران  بی

حاکميتی است که جان و مال وزندگی مردم  و 
وخطای   های آينده را ابزار آزمون نسل

 . است  های خود قرار داده بازی سياست
زيست و تحميل فقر و  بحران آب و تخريب محيط 

فالکت بر اقشار گوناگون و سرکوب مطالبات 

ای از عملکرد مديريت  مردم، نمونه
ای است که امروز دامن کشور را  چپاولگرانه
 .گرفته است

دانيم که قربانی اين شرايط دهشتناک،  نيک می
همه اقشار مردم ازجمله، کودکان، جوانان، زنان، 
کارگران، فرهنگيان ، دانشجويان، هنرمندان، 
کشاورزان، نويسندگان و ساير اقشار مولد جامعه 

 ."های آينده هستند ، حتی نسل
معلمان مطالبات متعددی دارند، اما آنچه در ميان 
اين مطالبات اصلی و محوری است،اجرای 

هشتاد درصد (صورت کامل بندی شاغالن به رتبه
سازی بر پايه  و همسان)    علمی هيئت  حقوق

ميليون تومان برای بازنشستگان  ١٣حداقل 
 . باشد می

اما معلمان عالوه بر مطالبات محوری خود، 
مطالبات ديگری هم دارند که در شعارها و 
پالکاردهايی که  در تجمعات با خود حمل 

 . شود کنند، ديده می می
دبستانی،آموزش  امنيت شغلی برای معلمان پيش

ياران نهضت سوادآموزی، معلمان خريد خدمات 
. آموزشی و معلمان شاغل در بخش خصوصی

سازی و پولی کردن  توقف خصوصی
وپرورش و تأکيد بر حق تحصيل رايگان  آموزش

سازی  پايان دادن به پرونده.  و آموزش باکيفيت
عليه معلمان، بازگشت به کار معلمان اخراجی و 

 .آزادی معلمان دربند
رغم مبارزات چند ماه اخير معلمان، رژيم  به

ارتجاعی حاکم هيچ اقدامی برای تحقق 
های معلمان و بازنشستگان فرهنگی انجام  خواسته

نداده است، آنچه در مجلس ارتجاع صورت 
بندی در  گرفته تالش برای تقليل مطالبه رتبه

رابطه با افزايش حقوق شاغالن و افزايش 
های عمل نشده از اين هفته به  ساعات کار و وعده

 . آن هفته بوده است
اجرای اين اليحه برای :  کنند يک روز اعالم می

معلمان همراه با بازنشستگان و کارکنان اداری 
هزار ميليارد تومان منابع  ٨٠وپرورش  آموزش

خواهد که در جستجوی تأمين منابع آن هستيم،  می
گويند دولت قادر به تأمين اين منابع  روز ديگر می

 ٢۵نيست و از همين رو تأمين منابع تا سقف 
هزار ميليارد تومان برای اجرای اين طرح در 

هنوز چند روزی از اين .  شده است نظر گرفته
دهند دولت قصد  ادعا نگذشته که اين بار خبر می

پس گرفتن اين اليحه را دارد، چون در تأمين 
منابع مشکالت و برخی تنگناهای مالی وجود 

اما برکسی پوشيده نيست که اين تالش .  دارد
. رژيم برای اجرا نکردن مطالبات معلمان است

اگر قرار بود مطالبه معلمان اجرا گردد، بودجه 
دانيم برای  چنانچه می.  شد هم تأمين می آن

های  های کالن نظامی و امنيتی و دستگاه هزينه
قدر کافی بودجه هست  مذهبی و بوروکراتيک به

اگر کمبودی هم باشد، .  شود و اختصاص داده می
آن را حتی از صندوق ذخيره  ارزی برداشت 

ها و  همچنين برای پرداخت حقوق ده.  کنند می

صدها ميليونی مقامات و مديران دولتی نيز 
کمبودی برای بودجه نيست، اما نوبت به معلم و 

رسد، بودجه نيست يا بودجه  کارگر که می
 . شود ناچيزی اختصاص داده می

کاری در اليحه  اند، دست معلمان اما اعالم کرده
را که به زيان معلمان صورت گرفته، نخواهند 

 .  پذيرفت
های صنفی فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل

اعالم کرده است، خواست معلمان دريافت حداقل 
علمی  درصد حقوق و مزايای اعضای هيئت ٨٠

درصد حداقل حقوق  ٨٠و نه (دانشگاه است 
ترين حقوق را  مربی آموزشيار و مربی که پايين

 ).ها دارند در دانشگاه
اکنون ساعات تدريس موظفی  از سوی ديگر هم

خواهد  ساعت است و حکومت می ٢۴معلمان 
 ٣٠اين را به ”  وقت شدن معلمان تمام“عنوان  به

رژيم با اين اقدام در .  ساعت در هفته افزايش دهد
تالش است که بار کمبود معلم را بر دوش معلمان 
شاغل بيندازد و از استخدام معلم جديد خودداری 

معلمان .  اين نيز موردپذيرش معلمان نيست.  کند
ها  که مطالبات اصلی آن اند تا وقتی اعالم کرده

کامل اجرا نشود به مبارزات خود ادامه خواهند 
 .داد

بنابراين قطعنامه پايانی تجمعات سراسری 
"فرهنگيان  هشدار داد تا زمانی که قانون : 

ويژه نظام  مديريت خدمات کشوری به
سازی حقوق بازنشستگان و طرح  همسان

طور که درمر قانون  بندی شاغالن، همان رتبه
به اجرا درنيايد، در روزهای آينده  ٬آمده است

همچنان اعتراضات را به اشکال گوناگون 
ازجمله تحصن، تجمع، راهپيمايی، تعطيلی 

ها و ساير اشکال قانونی اعتراض، در  کالس
های قانونی،  سراسر کشور تا رسيدن به خواسته

 ."درپی ادامه خواهد داد های پی در فراخوان
گونه در قطعنامه تأکيد شده است، معلمان  همان

برای وادار کردن رژيم به پذيرش مطالبات خود، 
اين مبارزه  .  راه ديگری جز تشديد مبارزه ندارند
تر در ميان  نياز به اتحاد و همبستگی گسترده

های صنفی معلمان، ايجاد  معلمان، تقويت تشکل
هايی موجود نيست  تشکل در جائی که چنين تشکل

ها با شورای  ، تقويت پيوند و ارتباط اين تشکل
های صنفی فرهنگيان که  هماهنگی تشکل

کند و   پيگيرانه برای تحقق مطالبات تالش می
تر معلمان به حضور در  تشويق هرچه گسترده

اتحاد و .  های شورای هماهنگی است فراخوان
مبارزه معلمان سراسر کشور يگانه راه پيروزی 

 . است

 زنده باد سوسياليسم 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

در پتروشيمی ايالم .  اعتراضاتی صورت گرفت
بار ديگر کار گران هوشيار و آگاه بر سينه 
شورای اسالمی کار دست رد زدند و تمام تالش 
مديريت و حاميان آن در اداره کار را باشکست 

اداره کار و مديريت اين .  روبرو ساختند
بندی  ها قبل برای سرهم پتروشيمی که از مدت

ساز خود  کردن يک شورای اسالمی کار دست
ريزی کرده بودند، روز هفتم آذر صندوق  برنامه

اما اکثريت قاطع .  رأی را به ميان کارگران بردند
کارگران، شورای اسالمی کار و انتخابات آن را 

آرای ريخته شده .  تحريم کردند و به آن نه گفتند
اين دومين بار .  به صندوق حدنصاب را نياورد

بود که کارگران پتروشيمی ايالم، تالش مديريت 
اندازی تشکل دولتی را  و اداره کار برای راه
رئيس اداره کار ايالم .  باشکست روبرو ساختند

رغم  علی:"  بازی اعالم کرد شب در پايان اين خيمه
تالش بسيار باوجودآنکه برای مشارکت بيشتر 

آمده  عمل های قبلی به کارگران طبق هماهنگی
ها برديم، اما  صندوق رأی را به محل کار آن

" وی گفت."  تأثيری روی ميزان مشارکت نداشت
اين دومين بار است که در اين پتروشيمی 

شود اما به  انتخابات شورای اسالمی برگزار می
 ".رسد حدنصاب الزم نمی

ها و خلف  توان گفت اعمال نيرنگ جرئت می به
ها و در کل صنايع نفت و گاز  وعده در پتروشيمی

و پتروشيمی کارساز نبوده و اعتراض و 
 .اعتصاب در اين صنعت همچنان ادامه دارد

 
 :نمونه دوم معدن مس سونگون ورزقان

 
 ٢٠٠٠پيمايی  دور جديد اعتصاب، تجمع و راه

کارگر معدن مس سونگون که از روز نهم آذر 
آذر وارد ششمين  ١۴آغازشده تا امروز يکشنبه 

اين کارگران که در .  روز خود شده است
روزهای پايانی آبان سال جاری با خواست تمديد 

تن از همکاران  ١۶قرارداد و بازگشت به کار 
طور متحد و يکپارچه دست به اعتصاب  خود به

ازآنکه مديريت به خواست  زده بودند، پس
کارگر اخراجی را  ١۶کارگران تن داد و قرارداد 

روزه خود  تمديد کرد، دوم آذر به اعتصاب سه
کارگران معدن مس سونگون که .  پايان دادند

های پيمانکاری مشغول  همگی زيرپوشش شرکت
های ديگری نيز داشته  به کار هستند البته خواست

روزه اواسط  و دارند که هم در اعتصاب سه
های  مهرماه سال جاری و هم در اعتصاب

افزايش دستمزد، اجرای طرح بيست روز کار ده 
ها  روز مرخصی، بهبود وضعيت غذا و خوابگاه

را پذيرفتند و کارگران در اين مراکز نيز به 
فقط اين  ها نه برخی شرکت.  اعتصاب پايان دادند

هايی   ها را پذيرفتند، بلکه در آغاز گام خواست
وبيش به اين  نيز در اين راستا برداشتند  و کم

ها عمل کردند و کارگران اين مراکز نيز  خواست
زمان زيادی  اما مدت.به اعتصاب خود پايان دادند

از پايان اعتصاب نگذشت که دوباره اوضاع را 
. به حال سابق يا تقريباٌ به حالت سابق برگرداندند

ها از همان ابتدا از  برخی ديگر از شرکت
محدوده وعده فراتر نرفتند و با پايان اعتصاب و 

های خويش  آغاز کار مجدد کارگران، تمام وعده
 . را زير پا گذاشتند

پاسخ کارگران اما در هردو مورد يگانه بوده 
است؛  ادامه اعتراض و اعتصاب و خواباندن 

 .چرخ توليد
های رازی، بيستون کرمانشاه  کارگران پتروشيمی

و پتروشيمی آبادان، در اعتراض به خلف وعده 
ده و برای   -مديريت و عدم اجرای طرح بيست

های ديگری چون افزايش دستمزد،  خواست
بندی مشاغل، بهبود وضعيت  اجرای طرح طبقه

ها و ايمنی محيط کار در هفته دوم  غذا و خوابگاه
. روز دست به اعتصاب زدند ٣آبان به مدت 

کارگران پتروشيمی گچساران با خواست قرارداد 
دائمی و حذف پيمانکاران، پس از برپائی چند 

آبان نيز در  ۵تجمع در محوطه شرکت، روز 
مقابل فرمانداری شهر تجمع اعتراضی برپا 

سلسله اعتصابات و تجمعات کارگران .  کردند
پتروشيمی آبادان در هفته پايانی آبان نيز ازسر 

اين تجمعات با خواست افزايش مزد و .  گرفته شد
کارگران .  روز ادامه يافت ۴مزايا، به مدت 

پتروشيمی آبادان که تالش مديريت و حاميان 
دولتی آن در اداره کار برای ايجاد شورای 
اسالمی کار را باشکست روبرو ساخته بودند، 

در پتروشيمی .خواهان ايجاد تشکل مستقل هستند
ً به کارگران  مارون و پااليشگاه آبادان رسما

فقط مربوط به  ١٠  -٢٠اعالم شد که طرح 
اين موضوع اعتراض .  کارگران عسلويه است

شديد کارگران اين واحدها را نيز در پی داشته 
کارگران پتروشيمی تخت جمشيد ماهشهر .  است

سازی حقوق با  آذر با خواست همسان ١٠از روز 
های منطقه ويژه اقتصادی و اجرای  ساير شرکت

. دست به اعتصاب زدند ١٠  –  ٢٠طرح 
کارگران پتروشيمی مبين پارس جنوبی نيز که با 
خواست اجرای همين طرح دست به اعتصاب 
زده بودند، روز دهم آذر وارد چندمين روز 
اعتصاب خود شده و خواهان برکناری مديران 

کارگر  ۴٠٠.  گو و عهدشکن شدند دروغ
پتروشيمی آپادانا نيز که از روز هفتم آذر در 

دست به  ١٠  –  ٢٠اعتراض به عدم اجرای طرح 
اعتصاب زده و محل کار خود را ترک نموده 

آذر نيز به اعتصاب  ٩و  ٨بودند ، در روزها 
های فجر و خمين نيز  در پتروشيمی.  ادامه دادند

بگير اين  مقامات و نهادهای وابسته و مواجب
رفت از وضع  حلی برای برون کدام راه طبقه، هيچ

هيچ فرد و قشر و نهادی در .  موجود ندارند
منظور جلوگيری از بروز  حاکميت حتی به

انفجارات اجتماعی تدبيری برای برآورده ساختن 
ً به آن  خواست های طبقه کارگر ندارد و اساسا

دار و  آنچه برای طبقه سرمايه.  کند فکر هم نمی
انگل حاکم و دولت اين طبقه مهم است، غارت و 

سود و بازهم کسب سود بيشتر و .  چپاول است
بنابراين بديهی .  تر است استثمار بيشتر و خشن

است اگر صدای اعتراض کارگران از همه سو 
های  ها و اعتراض بلند شود و شمار اعتصاب

 .کارگری نيز افزايش يابد
شواهد موجود حاکی از تکرار اين واقعيت است 

داران در برابر اعتصابات  که بسياری از سرمايه
نشينی  متحد و يکپارچه کارگران وادار به عقب

دهند و قول  هايی به کارگران می وعده.  شوند می
دهند مطالبات کارگران را برآورده  می

هايی نيز در اين زمينه  درمواردی حتی گام.سازند
که کارگران پرچم اعتصاب  اما همين.  دارند برمی

گيرند،  را پايين آورده و کار را از سر می
داران نيز در اولين فرصت مقتضی تمام  سرمايه

ها و قول و قرارهای خود را فراموش  وعده
فقط اين،  گذارند ، نه کنند و آن را زير پا می می

جويی از کارگران  بلکه حتی درصدد انتقام
آيند و به کارگران فعال و پيشرو يورش  برمی

داران اما شرايط  از بداقبالی سرمايه.  برند می
متحول سياسی جامعه و رشد آگاهی سياسی 

ها  کارگران بر بستر اين شرايط، بر وفق مراد آن
دار حاکم  شده طبقه سرمايه و اين تاکتيک شناخته

 .  نيست
تمام شواهد موجود و تجربه مبارزات کارگری 
در سال جاری، حاکی از آن است که هر جا 

های فريبنده و  کارفرما تالش نموده با وعده
توخالی، سِر اعتصاب را برای هميشه به سنگ 
بکوبد، در اغلب موارد باشکست و ناکامی 

اند با  داران البته توانسته سرمايه.  روبرو شده است
های خويش زنگ پايان اعتصاب در اين يا  وعده

که اما نيرنگ  همين.  آن واحد را به صدا درآورند
شده، کارگران نيز  بازی کارفرما مشخص و حقه

و پيگير   معطلی اعتصاب را ازسر گرفته بی
ها بسيارند به سه  نمونه.  اند مطالبات خويش شده

 کنيم مورد آن اشاره می
 

 : ها نمونه اول پتروشيمی
 

اعتصاب بزرگ و سراسری کارگران پيمانی و 
ای نفت و گاز و پتروشيمی که از اواخر  پروژه

ها هزار کارگر  خرداد سال جاری آغاز شد و ده
ها پااليشگاه و پتروشيمی و حفاری و شرکت  درده

نفت و گاز را دربرگرفت، بسياری از 
زانو  داران و پيمانکاران غارتگر را به سرمايه
دار و پيمانکار از روی  ها سرمايه ده.  درآورد

های کارگران نظير  اجبار برخی از خواست

 تا انفجار بزرگ کارگری اعتصابدرپی   های پی از جرقه

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 



 ۴ ٩۴٨شماره   ١۴٠٠آذر   ١۵    4

٣از صفحه   

 تا انفجار بزرگ کارگری اعتصابدرپی   های پی از جرقه

افزايش مزد و مزايا، .  اند بعدازآن عنوان نموده
ها با معادن دولتی، اجرای  سازی حقوق همسان

بندی مشاغل، قرارداد دائمی و  طرح طبقه
های پيمانکاری ازجمله ديگر  برچيدن شرکت

کارگران معدن .  های کارگران است خواست
 ۴سونگون همچنين خواهان منع تردد و اخراج 

تن از مديران شرکت آهن آجين و شرکت مبين 
مديرانی که در تضييع حقوق کارگران .  شده بودند

در اعتصاب روزهای پايانی .  اند نقش مهمی داشته
آبان و اوايل آذر، مديريت مجتمع مس سونگون 
پذيرفت مانع تردد اين مديران در شرکت شود 

هايی  حال از طرف شرکت ملی مس، وعده درعين
پيرامون بهبود وضعيت حقوق و مزايای 

اما بعد از پايان آن اعتصاب .  کارگران داده شد
اوالً دوباره سروکله اين مديران در شرکت پيدا 
ً پيمانکاران هيچ اقدامی درزمينٔه  شد و ثانيا
افزايش دستمزدها، نوع قراردادها و ساير 

فقط هيچ بهبودی در اين  نه.ها انجام ندادند خواست
ها حاصل نشد بلکه حتی درمواردی  زمينه

رو  ازاين.  قرارداد کار نيز به کارگران داده نشد
کارگران نيز دور جديد اعتصاب و تجمع و 

مديران .  اند آذر آغاز نموده ٩پيمايی را از  راه
های پيمانکاری برای شکستن اعتصاب و  شرکت

ها و  مقابله و سرکوب کارگران به روش

های  سرويس.  ترفندهای گوناگونی متوسل شدند
وذهاب را قطع کردند، آشپزخانه شرکت را  اياب

تعطيل کردند، آب ُشرب را به روی کارگران 
. های موبايل و اينترنت را قطع کردند بستند، آنتن

اما اين اقدامات ايذايی و سرکوبگرانه کمترين 
خللی در اراده کارگران متحد برای ادامه 

در روزهای بعد مديريت .اعتصاب وارد نساخت
و حراست همراه با تنی چند از نمايندگان دولتی و 
امنيتی در يک جلسه با نمايندگان کارگران با 
توسل به تهديد و ارعاب سعی کردند کارگران را 

اما کار گران مبارز .  به اتمام اعتصاب وادار کنند
صدا بر تداوم اعتصاب  معدن مس استوار و يک

. های خود پافشاری کردند تا رسيدن به خواست
آذر، مديريت مجتمع با هماهنگی  ١٣روز شنبه 

وسيله کاميون،  االنبياء قصد داشتند به قرارگاه خاتم
ها به محوطه معدن  شکن مواد اوليه برای سنگ

کارگران برای خنثی نمودن اين عمل .  بياورند
ساعته  ۴راه پيمايی  اعتصاب شکنانه در يک

شکن درحرکت بودند که  طرف دهانه سنگ به
ناگهان يک دستگاه جرثقيل ده چرخ حامل تيرآهن 

بوق زدن (  گونه اخطار باال و بدون هيچ با سرعت
در جاده سرازيری به )  يا روشن کردن چراغ

درون ازدحام و صفوف کارگران وارد شد که 
العمل سريع و هوشياری کارگران بود  تنها عکس

رغم تمام اين   علی.  که توانست مانع تلفات شود
اقدامات و تهديدات، کارگران از ورود مواد به 

های معدن ممانعت به عمل آوردند و  شکن سنگ
اقدام اعتصاب شکنانه مديريت را به شکست 

آخرين خبرهای انتشاريافته حاکی از آن .  کشاندند
است که نيروهای انتظامی و يگان ويژه از 

آذر،  ١۴ساعات اوليه بامداد روز يکشنبه 
کارگران معترض را که شب در خوابگاه مانده 
بودند و در اين روز داخل مجتمع گردآمده بودند 

حال از ورود  به محاصره خود درآورده و درعين
بخش ديگری از کارگران به مجتمع که شب 
يکشنبه را به منازل خود برگشته بودند، ممانعت 

 .اند آورده به عمل
اعتصاب چندروزه توأم با تجمعات پرشکوه و 

پيمايی بزرگ و شعارهای پرشور و پرطنين  راه
" ، "سازی حق مسلم ماست از نمونه همسان

مسئول "  ، و "ها دالريه هزينه  -حقوق ما رياليه
که در ظرف کمتر از "  لياقت اخراج بايد گردد بی

دو ماه سه بار تکرار شده ، گويای اين واقعيت 
است که کارگران معدن مس سونگون ورزقان، 

های  ها تا به خواست مانند کارگران پتروشيمی
دارند و آرام  خود نرسند دست از مبارزه برنمی

 .گيرند نمی
 

 :خودرو تبريز نمونه سوم ايران
 

خودرو تبريز با خواست  کارگران ايران
سازی مزد و مزايا با کارگران  همسان
خودرو تهران روز سوم آذر دست به  ايران

اعتصاب زدند و روز بعد کارگران هر سه شيفت 
به .  کلی متوقف شد دست از کار کشيده و توليد به

دنبال اين اعتصاب مديرعامل شرکت در محل 
سالن توليد و مونتاژ سراسيمه درميان کارگران 
حاضر شد و به کارگران قول داد مزايای 

خودرو تهران به کارگران  کارگران ايران
حساب کارگران  موقع به پرداخت و دستمزدها به

بندی  او همچنين قول داد طرح طبقه.واريز شود
های  وعده.  مشاغل نيز فوراً به اجرا درخواهد آمد

ها اما بالفاصله  ظاهری برای پذيرش خواست
ها و تهديدهای واقعی و پنهانی  جايش را به تالش

ششم .  برای به شکست کشاندن اعتصاب سپرد
خودرو با ارسال پيامکی به  آذر شرکت ايران

خودرو تا  کارگران اعالم نمود کارخانه ايران
مديريت شرکت با اين .  اطالع ثانوی تعطيل است

ترفند و اقدام زورگويانه، کارگران را در منگنه 
ها را به خيال خود بر سر دوراهی  گذاشت و آن

قرارداد؛ يا اخراج و بيکاری يا رضايت به کار با 
خودرو  همان شرايط قبلی؟ مديريت شرکت ايران

گيری نان کارگر به جنگ  درواقع با گروگان
خودرو اما روی  کارگران ايران.  کارگر رفت

خواست و گزينه مستقل خود ايستادند؛ افزايش 
سازی حقوق و مزايا با  دستمزد و همسان

خودرو تهران و ادامه کاری  کارگران ايران
هايی که  در روزهای بعد به دنبال وعده.  کارخانه

مديرکل کار آذربايجان شرقی به کارگران داد و 
ای که در فرمانداری اسکو  همچنين پس از جلسه

با نمايندگان کارگران برگزار شد، مديريت 
های کارگران رسيدگی  شرکت قول داد به خواست

آذر پس از دو روز تعطيلی کارخانه  ٩روز . شود
 .کارگران دوباره به سرکار بازگشتند

خودرو براين خيال باشد که با  شايد مديريت ايران
تهديد و ارعاب و به ميان کشيدن ماجرای تعطيلی 
کارخانه، توانسته است اعتصاب را شکست دهد 

اما اين تمام واقعيت .  و کارگران را خاموش کند
تواند خاموش  خودرو نمی کارگر ايران.  نيست
شاهد اين مدعا اعتصاب قبلی همين .  شود

آبان سال  ١۵همين کارگران در .  کارگران است
. ها دست به اعتصاب زدند جاری با همين خواست

زاده منصور مديرعامل شرکت،  حميد حاجی
پانزده روز مهلت خواست تا به خواست کارگران 

کمتر از پنج روز .  رسيدگی کند اما چنين نکرد
خودرو  پس از پايان اين مهلت کارگران ايران

 .تبريز دوباره وارد اعتصاب شدند
روشنی  اعتراضات و اعتصابات کارگری به  

گرسنه کارگر با  گر اين واقعيت است که شکم بيان
با وعده توخالی و .  شود وعده وعيد سير نمی

توان  ارعاب و تهديد و سرکوب و بگيروببند نمی
اين اعتصابات .کارگر را خاموش ساخت

دهنده چيز ديگری نيست جز اينکه کارگران  نشان
خودرو مانند کارگران معدن، مانند  ايران

کارگران پتروشيمی و مانند کارگران صنعت نفت 
ها که هرروز  و  کارگران ساير صنايع و کارخانه

دست به اعتراض و اعتصاب و تجمع و 
توانند  خواهند و نمی زنند، ديگر نمی پيمايی می راه

وضعيت موجود را تحمل کنند و راه ديگری 
ندارند جز آنکه برای تغيير آن به مبارزه 

دور نيست روزی که از اين .  آورند روی
بخش،  ی روشنايی درپی هشداردهنده های پی جرقه

انفجاری عظيم و حريقی بزرگ برخيزد و تمام 
نظم استثمارگرانه موجود را در آتش خود 

 .خاکستر کند

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک 
اعتصاب عمومی سياسی و قيام 

 مسلحانه برانداخت
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 حميد نوری از انکار تا اهانت به دادگاه
با حکم "  جنايت عليه بشريت"و "  بين المللی

حکم بازداشت موقت .  دادستانی سوئد دستگير شد
دستور قاصی پرونده، هر چهار هفته او به 

ماه بازداشت،  ٢٠يکبار تمديد شد و پس از 
صفحه ای  ۴۴پرونده او با يک کيفرخواست 

هزار صفحه بازجويی، به  ١٠به انضمام 
دادگاه حميد .  دادگاه عالی سوئد ارسال شد

دهم اوت (  ١۴٠٠مرداد  ١٩نوری از تاريخ 
ماه تا ماه  ٨شروع شد و به مدت )  ٢٠٢١
از شروع .  ادامه خواهد يافت ٢٠٢٢آوريل 

امين جلسه آن که در تاريخ  ۴١دادگاه تا پايان
دوشنبه هشتم آذر خاتمه يافت، ده ها نفر از 
زندانيان جان به در برده گوهردشت به 
عنوان شاکيان و شاهدان پرونده در دادگاه 

شاکيان پرونده طی جلسات .  حضور يافتند
دادگاه، چشم در چشم حميد نوری راوی 
لحظه های مرگباری شدند که در آن 

حميد "روزهای خونين کشتار زندانيان، 
زندانيان را از سلول و بند خارج "  عباسی

می کرد و آنان را با تحقير و توهين به نزد 
شاکيان، با روايت .  می برد"  کميته مرگ"

آن روزهای وحشت و مرگ، از نقش فعال 
در به مسلخ بردن زندانيان "  حميد عباسی"

سخن گفتند، جملگی هويت او را شناسايی 
کردند و در مقابل پرسش رئيس دادگاه اذعان 

، "حميد عباسی"کردند که حميد نوری همان 
کسی .  کمک داديار زندان گوهردشت است

که زندانيان را پيش هيئت مرگ می برده و 
سپس آنان را در صف های چند نفره برای 

زندان "  حسينيه "به دار آويختن به 
گوهردشت جهت اجرای مرگ هدايت می 

 .کرد
جلسه تا  ۴١جلسات دور اول دادگاه که طی 

) نوامبر ٢٢(١۴٠٠روز دوشنبه اول آذر 
برگزار شد، تماما به بازپرسی از شاکيان و 

در اين .  شاهدان اين پرونده اختصاص يافت
شاکی و شاهد در جلسات دادگاه  ٢۴مدت 

حضور يافته اند و جملگی شهادت دادند که 
، کمک "حميد عباسی"حميد نوری همان 

کسی که در .  داديار زندان گوهردشت است
نقش بسيار  ۶٧کشتار زندانيان در تابستان 

از ويژگی های تکان .  فعالی داشته است
دهنده دادگاه حميد نوری، روايت شاکيان و 

شاکيانی که خود .  شاهدان اين پرونده است
روزهای کشتار زندانيان گوهردشت را 
شاهد بوده اند، زندانيانی که لحظه های 

را "  راهروی مرگ"خوفناک نشستن در 
تجربه کرده اند ، به صف شدن زندانيان 
محکوم به اعدام و هدايت آنان به قتلگاه 

 .حسينيه گوهر دشت را ديده اند
 ۶٧شنيدن روايت لحظه های کشتار تابستان 

از زبان زندانيانی که خود روزهای متمادی 
به انتظار مانده بودند "  راهروی مرگ"در 

" ناصريان"و "  حميد عباسی"تا با فراخوان 

هدايت شوند، از "  کميته مرگ"به نزد 
دردناکترين صحنه های دادگاه حميد نوری 

شاهدان و شاکيانی که از مشاهدات .  است
حسينيه "خود در انتقال طناب های دار به 

سخن گفتند، از تل انبار شدن دمپايی "  مرگ
های زندانياِن به دار آويخته حرف زدند، از 

در به صف کردن "  حميد عباسی"نقش 
زندانيان محکوم به اعدام و انتقال آنان به 

گفتند و از انتقال اجساد "  حسينيه مرگ"
زندانيان اعدام شده به درون کاميون های 

اجساد زندانياِن اعدام . يخچال دار حرف زدند
شده ای که آن روزهای مرگ، هر غروب به 
. گورستان های بی نام و نشان حمل می شدند

شاکيان پرونده، همچنين از خنده های مستانه 
ياد کردند، که در آن "  حميد عباسی"

روزهای خوفناک کشتار و مرگ، با وقاحت 
، "کريدور مرگ"تمام به زندانيان منتظر در 

 .شيرينی تعارف می کرد
با پايان يافتن دور اول جلسات دادگاه حميد 
نوری که تماما به بازپرسی از شاکيان و 
شاهدان اختصاص داشت، دور اول بازپرسی 

مرحله اول .  از حميد نوری فرا رسيد
بازپرسی حميد نوری به مدت شش جلسه از 

شروع شد )  نوامبر ٢٢(روز دوشنبه اول آذر
دوم دسامبر (آذر ١٢و تا پايان روز پنجشنبه 

 . ادامه يافت) ٢٠٢١
در شش جلسه بازپرسی، حميد نوری با 

، با ۶٧سال از کشتار تابستان  ٣٣گذشت 
همان خوی و خصلتی که شاهدان زندانی 

جلسه دادگاه از او ترسيم کردند، از  ۴١طی 
اساس منکر حضور خود در زندان 

او با لودگی تمام همه شاکيان .  گوهردشت شد
و شاهدان پرونده را که به طور متقن و 
مستدل حضور و نقش او را در کشتار 

تاييد  ۶٧زندانيان گوهر دشت در  تابستان 
حميد نوری نه .  کرده اند، دروغگو خواند

تنها منکر حضور خود در زندان گوهردشت 
شد، نه تنها مسئوليت کمک دادياری در 
زندان گوهردشت را انکار کرد، بلکه از بيخ 
و بن قتل عام سراسری زندانيان سياسی در 

حميد نوری .  را نيز منکر شد ۶٧تابستان 
همانند همه مسئوالن جمهوری اسالمی که تا 
ده سال پيش از اساس کشتار جمعی زندانيان 
سياسی را منکر می شدند، خودش نيز در 

 ۵جلسات بازپرسی دادگاه، کشتار بيش از 
را  ۶٧هزار زندانی سياسی در تابستان 

منکر شد و موضوع اين قتل و عام را ساخته 
زندانيان جان بدر برده، خانواده "  توهمات"

های زندانيان جان باخته، سازمان های 
سياسی و عفو بين الملل دانست و با وقاحتی 
کم نظير همه آنان را به دروغگويی متهم 

حميد نوری با اين توهم که همچنان در .  کرد
زندان مسئوليت دارد و بر زندانيان حکومت 

نوامبر،  ٢۶می کند، در جلسه روز جمعه 

وقاحت را به آنجا رساند که حتی وکيل مدافع 
. شاکيان پرونده را نيز دروغگو خطاب کرد

اهانتی که به سرعت با واکنش دادگاه مواجه 
شد و قاضی پرونده اين رفتار حميد نوری را 

حميد .   دانست"  پررويی"و "  بی ادبی"
نوری در ادامه بازپرسی های خود بر مبنای 
همان سياست انکار مطلق، منکر وجود 
گلزار خاوران هم شد و خاوران را نيز 

کمونيست ها، زندانيان "  توهمات"محصول 
جان بدر برده، خانواده های زندانيان جان 
باخته و تبليغات عفو بين الملل دانست که 
جملگی عليه جمهوری اسالمی فعاليت می 

 .کنند
حميد نوری در شش جلسه مرحله اول 

" فونداسيون"بازپرسی ها، به گفته خود، 
دفاعيات خود را بر مبنای سياست انکار پايه 

اين روش او دقيقا بر گرفته از .  ريزی کرد
سياست انکار هيئت حاکمه ايران است که 
دست کم تا ده سال پيش از اساس منکر قتل 

جمهوری .  بودند ۶٧عام زندانيان در تابستان 
اسالمی طی دو دهه سياست انکار کشتار 
زندانيان را چنان پيش برد که در دو دهه اول 
پس از کشتار، پيشبرد اين سياست به خط 

سال  ٢٠قرمز رژيم تبديل شد و طی بيش از 
اساسا در درون کشور و حتا در رده های 
درون حاکميت نيز کسی مجاز به سخن گفتن 

اما در سال های .  نبود ۶٧از فاجعه تابستان 
گذشته با هرچه بيشتر مستند شدن کشتار 
زندانيان و محکوميت جهانی جمهوری 
اسالمی در مجامع بين المللی، تشت رسوايی 
رژيم از بام به زير افتاد و صدايش در جهان 

لذا در ده سال گذشته، جمهوری .  پيچيد
اسالمی به نوعی به  سياست انکار پايان داد 

را پذيرفت،  ۶٧و اين بار قتل عام تابستان 
اما همه تالش خود را بر وارونه جلوه دادن 
اصل و ماهيت کشتار زندانيان سياسی 

پس از دو دهه انکار مطلق، .  متمرکز ساخت
به يکباره تجليل از فرمان خمينی برای قتل 

. عام زندانيان به سياست روز رژيم تبديل شد
عضو (جانيانی نظير مصطفی پور دمحمی 

وزير (، علی فالحيان )کميسيون مرگ
، روح هللا )اطالعات کابينه رفسنجانی

چهره امنيتی رژيم که چندی پيش (حسينيان 
، ابراهيم رئيسی )در اثر کرونا درگذشت

عضو هيئت مرگ و رئيس جمهوری فعلی (
عضو شورای نگهبان و (، احمد خاتمی )نظام

، بساری از امامان جمعه و )مجلس خبرگان
تعداد ديگری از جانيان جمهوری اسالمی نه 
تنها از فرمان خمينی و قتل عام زندانيان 

تجليل کرده اند، بلکه  ۶٧سياسی  در تابستان 
آدمکشی همچون روح هللا حسينيان در خرداد 

به ابراهيم رئيسی "  دادن جايزه"خواهان  ٩٩
جايزه .  و ديگر اعضای هيئت مرگ هم شد

ای که ابراهيم رئيسی نيز در اولين کنفرانس 
مطبوعاتی خود پس از منصوب شدن به مقام 
رياست جمهوری به پاس خدماتش در کشتار 
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 حميد نوری از انکار تا اهانت به دادگاه

 . زندانيان، برای خود طلب کرد
حال در چنين شرايطی که جمهوری اسالمی 

صحه گذاشته  ۶٧بر اصل کشتار تابستان 
است، اين پرسش مطرح است که چرا حميد 
نوری از اساس منکر چنين کشتاری شده 

آيا اين نشانه شجاعت اوست يا بيانگر .  است
ترس و بالهت او در مواجه با مستندات 
دادگاه سوئد است؟ دادگاه حميد نوری به 
لحاط تاريخی و طوالنی بودن زمان دادگاه، 
به رغم اينکه يک دادگاه بين اللملی است اما 
دارای يک تفاوت اساسی با ديگر دادگاه های 
بين المللی برگزار شده در زمان های پيشين 

، دادگاه )١٩۴۵(دادگاه نورنبرگ .  است
که او در زندان  ٢٠٠۶تا  ١٩٩٩(ميلوسويچ 
و حتا طرح تشکيل دادگاه بين )  درگذشت

تا  ١٩٩١در سال های (المللی ژنرال پينوشه 
همه در شرايطی ايجاد شدند که )  ٢٠٠۶

رژيم سياسی مدافع متهمان حاضر در دادگاه، 
از قدرت ساقط و مجرمان جرائم جنگی و 
جنايت عليه بشريت فاقد هرگونه حمايت 
سياسی و حکومتی دولت های جديد مستقر 

 . در کشورشان بودند
دادگاه نورنبرگ اولين دادگاه در تاريخ بود 
که در آن، سران حکومت، دولت و ارتش، 
مسئول تمام جناياتی بودند که در دوران 
حاکميت آنان در کشورشان صورت گرفته 

آنان در دادگاهی مستقل و با ويژگی .  بود
های بين المللی به جرم جنايت عليه بشريت 

جنايتکارانی که محکوميت .  محاکمه شدند
جنايی شان محرز بود و راه هرگونه 
معاوضه و يا معامله در مسير پرونده برای 
. آنان با دولت های متبوع شان بسته بود

دادگاه حميد نوری اما در شرايطی برگزار 
می شود که هنوز رژيم جنايتکار جمهوری 

رژيمی که هر .  اسالمی در قدرت قرار دارد
چند غير رسمی اما آشکارا و تمام قد در 
پشت پرونده حميد نوری قرار دارد و از او 

از اين رو، حميد نوری .  حمايت می کند
همواره با دو چهره متضاد گرفتار در بيم و 
. اميد در جلسات دادگاه حضور يافته است

او، چنانچه خودش اذعان کرده است، به 
مدت ده سال در زندان اوين و سيستم قضايی 

حميد .  جمهوری اسالمی کار کرده است
نوری به خوبی از جزئيات سياست شکنجه و 
کشتار زندانيان در زندان های جمهوری 
اسالمی و نيز از سر به نيست کردن کسانی 

رژيم را فاش می کنند، آگاه "  اسرار"که 
او نيک می داند که جمهوری اسالمی .  است

هنوز در قدرت است و خانواده اش نيزبه 
مثابه گروگان در چنگال جمهوری اسالمی 

نظام، می "  اَسرار"افشای کمترين .  گرفتارند
تواند به اعمال فشار سنگين به خانواده اش 

او همچنين بر محکوميت خود .  منتهی شود

. در دادگاه سوئد و گرفتن حبس نيز آگاه است
از اين رو، آگانه از بکارگيری هر واژه ای 
که خوشايند جمهوری اسالمی نباشد، پرهيز 
می کند تا بعدها در صورت معاوضه و 
بازگشت به ايران، دستگير و به دست خودی 

در تمامی جلسات .  ها سر به نيست نشود
دادگاه او از بکارگيری لفظ مجاهدين پرهيز 
کرده و همواره بر سياست رسمی جمهوری 

تاکيد "  منافقين"اسالمی در اطالق نام آنان به 
در يکی از جلسات .  ويژه ای داشته است

بازپرسی، وقتی رئيس دادگاه از او خواست 
پرهيز کند "  منافقين"که از بکار گيری لفظ 

و آنان را با همان نام رسمی شان که در 
کيفرخواست آمده است مورد خطاب قرار 

آقای رئيس، اگر من به جای :  دهد، گفت
آنان را مجاهدين خطاب کنم، به "  منافقين"

محض ورود به ايران، بجای اينکه گل به 
گردنم بياندازند، مرا دستگير و به زندان 

در بيان همين جمله کوتاه حميد .  خواهند برد
نوری، توامان اميد و بيم او را در مسير 

اميد به معاوضه و .  پرونده می توان ديد
آويختن گل به گردنش به هنگام ورود به 
ايران و بيم از محکوميت و گرفتار شدن در 

اميد نوری .  چنبره خشم جمهوری اسالمی
در .  البته چندان هم بی مورد هم نيست

روزهای برگزاری دادگاه سه مامور سفارت 
جمهوری اسالمی ايران در سوئد به طور 
. مداوم در سالن دادگاه حضور دارند

مامورانی که با بهره مندی از مصونيت 
ديپلماتيک تا بدان حد جسارت يافته اند که 
پدرام پورکريمی، مسئول پخش مستقيم 
جلسات دادگاه را تهديد کرده اند که در 

همديگر را "  سوئد"و يا در همين "  ايران"
در جلسات دادگاه حميد نوری، .  خواهند ديد

خصوصا در روزهای بازپرسی از او، 
اگرچه بيم و اضطراب و دلهره در سراپای 
وجودش موج می زد، اما او هم به پشتوانه 
حمايت جمهوری اسالمی و هم به لحاظ ترس 
از عقوبت رژيم که هنوز بر اريکه قدرت 
است، سياست انکار را پيشه کرده و به زعم 
خود با اتکاء به پشتوانه حکومتی، کل فضای 
دادگاه را به اهانت و لودگی گرفته و خود را 

 . ملزم به پاسخگويی نمی داند
دادگاه نورنبرگ اما برای جلوگيری از در 

طفره رفتن محکومين ازپاسخگويی، حتی 
اگر امکان اثبات مسئوليت شخصی آنان در 
مورد جنايات وجود نداشت، تصميم گرفته 
شد که شرکت در سازمان جنايی جنايتکاران 
نازی و عضويت در سازمان های جنايی، 
جنايت محسوب می شود و هرگونه فعاليت و 
عضويت در سازمان های جنايی آلمان 

با .  نازی، جرم و موجب عقوبت خواهد بود
ای از تصميمات دادگاه بين  چنين پشتوانه

 ١٢متهم پرونده،  ٢٢المللی نورنبرگ، از 
گورينگ، يکی از .  نفر به اعدام محکوم شدند

متهمان اصلی پرونده در زندان خودُکشی 
کرد، همانگونه که ميلوسويچ پيش از اجرای 

در واقع بر بستر .  حکم در زندان درگذشت
چنين تفاوت هايی ميان دادگاه نورنبرگ و 
دادگاه حميد نوری است، که او اين چنين 
جسارت يافته است تا عالوه بر انکار جنايات 

را نيزبه  ۶٧خود، کشتار بزرگ تابستان 
کشتاری که اکنون همه .  کلی منکر شود

جنايتکاران مسئول جمهوری اسالمی از 
جمله ابراهيم رئيسی نيز آن را تاييد و بر آن 

 . صحه گذاشته اند
، )دسامبر ۶(  ١۴٠٠آذر  ١۵از روز دوشنبه 

دور دوم جلسات دادگاه حميد نوری شروع 
می شود، جلساتی که اينبار به بازپرسی از 

شاهد زندانی چپ و کمونيست اختصاص  ٢٠
زندانيانی که از پروسه کشتار مرداد و .  دارد

در زندان گوهردشت زنده مانده  ۶٧شهريور 
اند و اکنون به عنوان شاهدان پرونده به 
جلسات مرحله دوم دادگاه فرا خوانده شده اند 
تا مدارک، مستندات و شواهد خود را عليه 

اين مرحله از .  ارائه دهند"  حميد عباسی"
 ٢٠٢٢جلسات دادگاه نيز تا نيمه دوم فوريه 

طول خواهد کشيد و پس از بيان اظهارات 
فوريه به  ٢۴زندانيان چپ و کمونيست، در 

مدت سه روز مجددا نوبت بازپرسی از حميد 
نوری خواهد بود تا در مورد اظهارات 

 . شاهدان چپ و کمونيست از خود دفاع کند
بايد ديد در دادگاه بزرگی که بعد از 
سرنگونی جمهوری اسالمی در درون کشور 
تشکيل می شود، حميد نوری و ديگر جانيان 
جمهوری اسالمی باز هم بر سياست انکار 
تکيه می کنند يا از ترس و استصال و جبونی 
از همان آغاز دستگيری رنگ باخته و تسليم 
محض دادگاه می شوند؟ شايد هم از قباحت و 
پلشتی اين همه کشتار و جنايت، پيش از 
حضور در دادگاه، به زندگی خود خاتمه 

 .دهند
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 ) اقليّت(اطالعيه کميته خارج از کشور  سازمان فدائيان 
 

 مسئول پخش زنده دادگاه حميد نوری توسط مأمور جمهوری اسالمی تهديد شد
 

در طی دوران برگزاری دادگاه حميد نوری ملقب به حميد عباسی، چند تن از ماموران جمهوری اسالمی از طرف سفارت 
دادگاه  ۶رژيم در سوئد جهت به اصطالح پيگيری دادگاه حميد نوری و در اصل برای جاسوسی از مخالفان رژيم، در سالن 

يکی از سه مأمور سفارت جمهوری اسالمی، پدرام )  ٢٠٢١نوامبر  ٢۶(  ١۴٠٠آذر  ۵روز جمعه .  اند استکهلم مستقر شده
تهديد پدرام پورکريمی، زمانی اتفاق افتاد که او جهت .  پورکريمی، مسئول پخش زنده جلسات دادگاه حميد نوری را تهديد کرد

 .آمدند ثبت وقايع دادگاه، مشغول فيلمبرداری از جمعيتی بود که در زمان استراحت از سالن دادگاه بيرون می
 

گويد، که يکی از دو ماموری  های اجتماعی پخش شده است، پدرام در مورد اين اتفاق می در ويدئوی که روز گذشته در شبکه
گويد  گرفت، با لحنی تند به پدرام می که در راهرو دادگاه ايستاده بودند، به سوی او حرکت کرده و در حالی که از او فيلم می

وقتی پدرام .  های عمومی در سوئد آزاد است گويد، فيلمبرداری در مکان پدرام در جواب می.  گيرد ها فيلم می چرا از آن
شود، مأمور جمهوری اسالمی مچ هر دو دست پدرام را  رساند، آنگونه که در ويدئو ديده می فيلمبرداری را به اتمام می

مأمور سفارت، وقتی پاسخ .  دانند با او چکار کنند گويد فيلم و تصوير او را دارد و وقتی به ايران برود، می گيرد و به او می می
گويد پس در سوئد  شنود تا زمانی که جمهوری اسالمی در قدرت است، او به ايران بر نخواهد گشت، به پدرام می پدرام را می

در واقع مأمور جمهوری اسالمی در مقابل چشمان چندين نفر که در همان محل حضور داشتند، پدرام .  همديگر را خواهند ديد
 .کند پورکريمی را اينچنين تهديد می

 

ماموران .  ای نيست کنند، امر تازه اينکه ماموران جمهوری اسالمی، در خارج از کشور مخالفان رژيم را اينگونه تهديد می
های وسيع  های امنيتی کشورهای اروپايی با ايجاد شبکه هاست که در لباس ديپلماتيک و در بيخ گوش سازمان رژيم سال

های اخير در پی  در سال.  اند جاسوسی و تروريستی صدها نفر از فعاالن سياسی و مخالفان جمهوری اسالمی را ترور کرده
های مردم ايران عليه جمهوری اسالمی، اسياست مماشات گرانه  تالش نيروهای تبعدی و گسترش مبارزات خيابانی توده

نتيجه عملی اين .  اتحاديه اروپا در مقابل اقدامات جاسوسی و تروريستی مزدوران جمهوری اسالمی تا حدودی تغييريافته است
تغيير رويه، دستگيری اسدهللا اسدی، دبير سوم سفارت جمهوری اسالمی در وين بود که پس از محاکمه در دادگاه بروکسل 

های وسيع جاسوسی و تروريستی  با اين همه و به رغم محکوميت اسدهللا اسدی، شبکه.  سال زندان محکوم شد ١٧بلژيک، به 
هايی که عموماً توسط همين ماموران  شبکه.  اند جمهوری اسالمی کماکان در اغلب کشورهای اروپايی دست نخورده باقی مانده

 .شوند تروريست و اطالعاتی جمهوری اسالمی تحت عنوان ماموران ديپلماتيک سازماندهی و هدايت می
 

، تهديد پدرام پورکريمی توسط ماموران مزدور جمهوری اسالمی را به شدت محکوم )اقليت(کميته خارج سازمان فدائيان 
 .باشد کرده و خواستار پيگيری اين تهديد توسط مقامات قضايی سوئد می

 

بر اين باور است که تنها با افشاگری، همبستگی و برخورد فعال در مقابل تهديدات )  اقليت(کميته خارج سازمان فدائيان 
 .توان آنان را رسوا و اقدامات جاسوسی و تروريستی آنان را خنثی ساخت ماموران جمهوری اسالمی در خارج از کشور می

 

 برقرار باد حکومت شورايی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
 نابود باد نظام سرمايه داری

 زنده باد سوسياليسمِ  -زنده باد آزادی
 )اقليت(کميته خارج از کشور سازمان فدائيان 

 ١۴٠٠آذر  ٧
 

 حکومت شورايی –کار نان آزادی 
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 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 

 آذر روز دانشجو ١۶به مناسبت       
 
 

 !اتحاد! دانشجو، کارگر، اتحاد
طلبانه تهيدستان جامعه عجين  بخش در ايران است که با تاريخ مبارزات حق روز دانشجو گراميداشت جنبشی اجتماعی و آگاهی

 .باشد های مهم تاريخی می است و وجهه بارز آن سنت مبارزاتی راديکال و چپ در بزنگاه
شکست، دانشجويان عليه دولت کودتا به  های جامعه را در هم می زمانی که کودتا آخرين مقاومت ١٣٣٢مرداد سال  ٢٨در 

مثابه قشرجوان و آگاه جامعه در اعتراض به سفر  آذر همان سال دانشجويان به ١۶مبارزه برخاستند و در ادامه اين مبارزات در 
ريچارد نيکسون و نيز از سرگيری روابط ديپلماتيک با دولت بريتانيا که هر دو از سازمان دهندگان کودتا بودند، دست به 

اعتراضات دانشجويان با واکنش سريع و وحشيانه کودتاگران مواجه شد و در يورش نيروهای نظامی سه تن از .  تظاهرات زدند
اين سرآغاز شکل گرفتن يک سنت مبارزاتی راديکال در جنبش .  دانشجويان جان باختند و صدها تن زخمی و دستگير شدند
 .های سياسی و طبقاتی جامعه حضوری پررنگ پيدا کرد دانشجويی ايران بود، جنبشی که در تداوم خود در کليه جدال

در .  ، دانشجويان دانشگاه را به عرصه جدال با هر آنچه که نماينده ارتجاع و ضدانقالب بود تبديل کردند۵٧بعد از قيام سال 
ها را با خيزش در خيابان در  طلبان حکومتی، يکبار ديگر دانشجويان دانشگاه و در اوج تسلط گفتمان اصالح ١٣٧٨تيرماه سال 
ساز عقب راندن  آوايی هر دو جناح رژيم در اين سرکوب، خود زمينه سرکوب خونين خيزش دانشجويان و هم.  هم آميختند

بعدازاين .  های انقالبی در جنبش دانشجويی گرديد های عروج مجدد سنت بازوهای باندهای رژيم در دانشگاه و بسته شدن نطفه
عنوان يک جنبش بالنده، چپ و راديکال به پيشروی  گام به به دوره هم دانشجويان پيشرو از پای ننشستند و جنبش دانشجويی گام

 .خود ادامه داد
شعار .  ها ايجاد کرد فعاالنه شرکت کردند نيز که تحول بزرگی در آگاهی توده ٩۶ماه  دانشجويان در خيزش سراسری دی

دانشجويان در آن .  ها برد را بخش راديکال جنبش دانشجويی به ميان خيزش توده"  طلب، اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا اصالح"
بدين گونه دانشجويان نشان دادند که در نبرد .  با تهيدستان شهری همراه بودند"  ها ايران را لرزاند هفت روزی که خيزش توده"

اقدام به .  اند بين فقر و ثروت، در تخاصم بين استبداد و آزادی، در تخاصم بين تبعيض جنسيتی و رهائی زن در کجا ايستاده
التحصيلی در جلو دانشگاه تهران در روز يازدهم آبان  برداشتن روسری از جانب تعدادی از زنان جوان در مراسم جشن فارغ

 .امسال، نمونه ديگری از تعرض به يکی از ارکان ايدئولوژی اين رژيم و مبارزه دانشجويان عليه حجاب اجباری بود
توان گفت که بخش پيشرو و راديکال جنبش دانشجوئی استراتژی اتحاد با جنبش کارگری، فرودستان و  روی با جرأت می ازاين

های  ها، برپائی آکسيون در دانشگاه"  مانيم فرزند کارگرانيم، در کنارشان می"فرياد .  گرفته است محرومان جامعه را در پيش
حمايتی از اعتصابات کارگران، همراهی با اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان، قرار گرفتن در صف زنانی که حجاب 

 .هايی از بازتاب اين رويکرد راديکال در جنبش دانشجويی است افکنند نمونه را بر زمين می
وارد مرحله نوينی از مبارزات  ٩۶ماه  داريم که جامعه پس از خيزش انقالبی دی شانزدهم آذر امسال را در شرايطی گرامی می

کارگران نفت و گاز و پتروشيمی، .  سوی شرايط انقالبی درحرکت است گام به به های مردم ايران شده و گام علنی و خيابانی توده
تپه، خيزش آب در خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختياری، معلمان، بازنشستگان، کارگران خدماتی و  کارگران هفت

دانشجويان مترقی و .  دهند ساز را می های اعتراضی مداوم خود نويد تحوالتی سرنوشت با اعتصابات و حرکت...  ها و شهرداری
ها  توانند نقش بسزايی در پيشروی اين جنبش های اجتماعی عجين هستند می آگاه که با محرومان و تهيدستان جامعه و ساير جنبش

روی اتحاد جنبش دانشجويی با ساير  ازاين.  ها با همه آن مصائبی روبرو هستند که جامعه با آن روبروست داشته باشند، چون آن
سوی شرايط انقالبی و تالش برای  تواند نقش برجسته خود را در پيشروی به ويژه جنبش کارگری می های اجتماعی و به جنبش

 .ای سوسياليستی و شورايی کارگری داشته باشد برقراری گزينه
 

 آذر، روز دانشجو ١۶گرامی باد 
 داری جمهوری اسالمی سرنگون باد رژيم سرمايه

 باد سوسياليسم باد آزادی، زنده زنده
 ٢٠٢١دسامبر  ٢ – ١۴٠٠آذر  ١١

 
حکمتيست، سازمان راه کارگر، سازمان   -اتحاد فدائيان کمونيست، حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگری:  امضاها
 .و هسته اقليت) اقليت(فدائيان 
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و "  بد"بين حسن روحانی  ٩۶جمهوری سال 
اما شرايط جامعه با .  بود"  بدتر"ابراهيم رئيسی 

سرعت در حال تغيير بود و تنها چند ماه بعد با 
و آغاز  ٩۶ماه  جنبش اعتراضی سراسری دی

ها نقطه پايانی بر اين  دورانی انقالبی، توده
توهمات گذاشتند و شعار دانشجويان در واقع بر 
بستر چنين شرايطی بود که به ميان مردم رفت و 

ها بويژه در عرصه عمل تبديل  به شعار توده
از اين تاريخ است که گفتمان چپ و .  گرديد

سوسياليستی در جنبش دانشجويی بار ديگر به 
ها تبديل گرديد و تمامی  گفتمان غالب در دانشگاه

 .جريانات فکری ديگر را به کنار زد
های بعد اين روند و گفتمان با سرعتی  در سال

توان در غالب  بسيار تقويت شد و اين را می
حمايت دانشجويان از .  های دانشجويی ديد حرکت

تپه و  مبارزات کارگران بويژه کارگران هفت
با برگزاری تظاهرات در    ٩٧فوالد در سال 

های  ها و يا برگزاری نمايش ی دانشگاه محوطه
چون  خيابانی و غيره و سردادن شعارهايی هم

فرزند "، "نان، کار، آزادی، اداره شورايی"
تپه تا  از هفت"و ”  مانيم کارگرانيم، کنارشان می

بيان اين مساله بود "  تهران، زحمتکشان در زندان
که جنبش دانشجويی خود را متحد طبقه کارگر 

داند و در راستای اهداف و منافع اين طبقه به  می
 .ميدان مبارزه گام نهاده است

، دانشجويان دانشگاه تهران ٩٨ارديبهشت  ٢٣در 
در اعتراض به تهديد دختران دانشجو به خاطر 

چون  حجاب توسط گشت ارشاد، با شعارهايی هم
بيکاری، "، "نان کار آزادی، پوشش اختياری"

ميرد  دانشجو می"، "بيگاری، حجاب زن اجباری
دست به اعتراض زدند که "  پذيرد ذلت نمی

در اين اعتراضات .  نشينی رژيم شد موجب عقب
نژاد و ارشاد،  علی"چنين با شعار  دانشجويان هم

به وضوح مرزبندی جنبش چپ "  ارتجاع و انقياد
و راديکال دانشجويی را با جريانات و افراد 

داری که قصد  اپوزيسيون طرفدار نظم سرمايه
استفاده ابزاری از اعتراضات دانشجويان را در 

 .راستای اهداف طبقاتی خود دارند، فرياد زدند
پای با  ، بار ديگر دانشجويان هم٩٨در آبان 

کنندگان با شعارهای راديکال و با مضمونی  قيام
، "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"چون  انقالبی هم

از هفت "، "اداره شورايی  –نان، کار، آزادی "
بنزين "، "تپه تا تهران، زحمتکشان در زندان

اصالح طلب، "، "تر شده، فقير فقيرتر شده گرون
دست به اعتراض "  اصولگرا، ديگه تمومه ماجرا

وقتی مهار اعتراضات دانشجويان از دست .  زدند
رژيم خارج شد، سرکوب و به بند کشيدن 

 ٢٧در دانشگاه تهران، .  دانشجويان آغاز گرديد
ماه جمهوری اسالمی مزدوران مسلح خود را  آبان

با استفاده از آمبوالنس به محوطه دانشگاه آورد و 
. به ضرب و شتم و دستگيری دانشجويان پرداخت

آذر  ١۶همان کاری که گارد شاهنشاهی در 
 ۵٠در همان روزها حداقل .  کرده بود ١٣٣٢

 . دانشجو در دانشگاه تهران و عالمه دستگير شدند
اما حتا سرکوب وحشيانه قيام آبان و دستگيری و 
به بندکشيدن دانشجويان نتوانست صدای 

يکی از  ٩٨آذر  ١۶.  دانشجويان را خفه کند
آذرهای تاريخ با شعارهايی  ١۶ترين  پرشکوه

سرکوب پايان راه نيست، مقاومت "چون  هم

آبان ماه امساله، کشتار ميدان "، "ست زندگی
، "خيابونا خونی شد، آزادی قربانی شد"، "ژاله

نان "، "فقر، کشتار، گرانی، مردم شدند قربانی"
دانشجو، "،  "کار آزادی، پوشش اختياری

نان کار آزادی، "، "کارگر، معلم، اتحاد اتحاد
توسط دانشجويان گرامی داشته "  اداره شورايی

مجاهد "چنين با سردادن شعار  دانشجويان هم.  شد
نژاد و  علی"و "  و پهلوی، دو دشمن آزادی

مرزبندی طبقاتی خود با "  ارشاد، ارتجاع و انقياد
 .اپوزيسيون بورژوايی را اعالم کردند

چنين در دانشگاه تهران و به مناسبت اين  هم
روز، حکومت اسالمی ابراهيم رئيسی رئيس 
وقت قوه قضاييه را به عنوان سخنران مراسم 

آذر فرستاد، مراسمی بدون حضور  ١۶دولتی 
. دانشجويان و تنها با حضور مزدوران حکومتی

اما دانشجويان در تجمع اعتراضی خود با شعار 
به استقبال "  باران قضائيه جالدان، مقدمتان خون"

اين جالد و از عوامل کشتار زندانيان سياسی در 
 .رفتند ۶٧تابستان 

در پی سرنگونی هواپيمای اوکراينی و جان 
ماه، بار  دی ١٨خدمه و مسافر آن در  ١٧۶باختن 

ديگر اعتراضات آغاز شد، اعتراضاتی که 
های تهران،  دانشجويان از جمله در دانشگاه

تکنيک و صنعتی پرچم آن را برافروختند و  پلی
در جريان اعتراض .  يک هفته ادامه يافت

تکنيک، خيابان حافظ و چهارراه  دانشجويان پلی
: داد کالج مملو از جمعيتی شد که شعار می

 ".جمهوری اسالمی نابود بايد گردد"
چه دی "، "ازتهران تا بغداد، شعارما انقالب"

چه دی "، "ست انقالب  باشه چه آبان، پيام يکی
 "باشه چه آبان، پيکارکف خيابان

دانشجو و "و "  دانشجو کارگر، اتحاد اتحاد"
به من نگو "،  "ايم درسنگر کارگر، ايستاده

(گر، فتنه تويی ستمگر  فتنه پاسخ به سخنان " 
چه "، )کنندگان آبان گر خواندن قيام ای و فتنه خامنه

کشته "، "مرگ برستمگر  -شاه باشه چه رهبر
هزاروپانصد نفر کشته "، "نداديم که سازش کنيم

رو   خامنه ای حيا کن مملکت"، "آبان ماست
اين .  از ديگر شعارهای آن روزها بودند"  رهاکن

را هم فراموش نکنيم که اين اعتراضات درست 
های خيابانی و هياهويی بود که  بعد از نمايش

رژيم جمهوری اسالمی در رابطه با کشته شدن 
های  قاسم سليمانی و با هدف خاموش کردن شعله

 .قيام آبان برپا کرده بود
جنبش دانشجويی بِويژه در همين اعتراضات بود 
که با شعارهای مبتکرانه خود که بر بستر شرايط 
انقالبی حاکم بر جامعه بود، توانست هم نقش 

های مردم  پيشتاز خود را در مبارزات جاری توده
ها  ايران ايفا کند و هم اين شعارها را بر زبان آن

 .جاری سازد
ها در پی اپيدمی کرونا که از  تعطيلی دانشگاه

مقامات رسمی به آن اعتراف کردند،  ٩٨اسفند 
با .  تاثيرات خود را بر جنبش دانشجويی گذاشت

ها، شرايط برای حضور و جمع  تعطيلی دانشگاه
شدن دانشجويان در محيط دانشگاه عمال تغيير 

برای "  نعمت الهی"اپيدمی کرونا همان .  کرد
جمهوری اسالمی بود و تا همين امروز هم 

های درس  شاهديم که به دليل اين اپيدمی، کالس
شود و  دانشجويان عمدتا حضوری برگزار نمی

ای و بويژه برای برخی از دروس  تنها در محدوده
ها با حضور  ها اين کالس در برخی از دانشگاه

چنين  هم.  گردد تعداد معدودی دانشجو برگزار می
دانشجويان خوابگاهی نيز از استفاده از خوابگاه 

چنان در  ی معدودی هم محروم شده و تنها عده
رغم آن  به.  های دانشجويی حضور دارند خوابگاه

که از آغاز سال تحصيلی جديد، مقامات دولتی دو 
ها و تشکيل  بار تاريخ بازگشايی دانشگاه

های حضوری را اعالم کردند که آخری آن  کالس
آبان بود، اما هنوز اقدام عملی موثری در اين  ١۵

رابطه صورت نگرفته و اکنون صحبت از 
های  ها و تشکيل کالس بازگشايی دانشگاه

حضوری برای تمامی دانشجويان از نيمه دوم 
 .شود سال تحصيلی می
ها و ديگر مراکز توليدی که در  برعکس کارخانه

دوران کرونا حتا يک روز هم تعطيل نبودند و 
شدند، آن هم  کارگران بايد بر سر کار حاضر می

در شرايطی که حتا کمترين امکانات محافظتی از 
کرونا در برخی از مراکز کاری به کارگران داده 

شد، اما دانشجويان از حضور در دانشگاه  نمی
محروم شدند و رژيم نيز عمال از اين شرايط 
برای خالصی يافتن از جنبش توفنده دانشجويی 

. برداری کرد تاخت بهره که به سرعت به پيش می
 .ست انکارناپذير اين واقعيتی

البته دانشجويان اگرچه از محيط دانشگاه محروم 
شدند و اين محروميت تاثير خود را در مبارزات 

ها گذاشت، ولی حضورشان در جامعه  جمعی آن
اين حضور چه در فضای مجازی و .  پايان نيافت

چون اعتراضات  ای هم چه در اعتراضات توده
های اجتماعی ادامه  بازنشستگان و ديگر گروه

در اعتراضات مردم اصفهان، هر کجا که .  يافت
فرياد دادخواهی مردم بلند شد، دانشجويان نيز 

 .حضور داشتند
جمهوری اسالمی با انقالب فرهنگی  ۵٩در سال 

ها  گمان کرد که نقطه پايانی بر حضور کمونيست
بعد از اخراج، کشتار و .  در دانشگاه گذاشته است

تبعيد دانشجويان و اساتيد انقالبی، اگرچه دانشگاه 
هايی از حضور موثر جنبش چپ و  در سال

های  جا که انديشه انقالبی محروم بود، اما از آن
های نظم موجود  چپ و سوسياليستی در واقعيت

داری و نقد اين نظم ظالمانه ريشه دارد،  سرمايه
پا با رشد اعتراضات  بار ديگر رشد کرد و هم

کارگران و ديگر زحمتکشان جامعه عليه نظم 
ها تبديل شد  موجود، به گفتمان غالب در دانشگاه

چنان به حيات  و بدون ترديد اين گفتمان هم
آذر،  ١۶گرامی باد .  پرشور خود ادامه خواهد داد

 .زنده باد جنبش چپ و سوسياليستی دانشجويی
 

 زنده باد جنبش چپ و سوسياليستی دانشجويی

١٠از صفحه   
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٩درصفحه   

١از صفحه   

نقشی پيشرو در طرح برخی از مطالبات و 
 .شعارها ايفا کند

که نقطه عطفی در مبارزات  ٩۶ماه  در دی
ديدگان ايران بود و آغاز دورانی انقالبی را  ستم

نويد داد، اين دانشجويان بودند که با شعارها و 
مبارزات خود، به اعتراضات رنگ و بوی 

در سرلوحه اين شعارها، .  ديگری دادند
طلب،  اصالح"طور که در باال آمد شعار  همان

بود، شعاری که "  اصولگرا، ديگه تموم ماجرا
بيان ملموس آغاز دوران جديدی از مبارزات 

های کارگر و زحمتکش و تغيير موازنه  توده

١٠ 
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 .قوای سياسی به نفع صف انقالب بود
حکومتی نقش "  طلبان اصالح"تا پيش از آن، 

ها و  مهمی در انحراف افکار و مبارزات توده
های  ايجاد توهم نسبت به تغيير از طريق صندوق

بود "  طلبانه اصالح"همين توهمات .  رای داشتند
های  ها را به پای صندوق هايی از توده که بخش

قول برخی از همان  کشاند تا به رای می
يکی انتخاب "  از ميان بد و بدتر"طلبان  اصالح

 .شود
رياست "  انتخابات"آخرين شوی انتخاباتی نيز 

 زنده باد جنبش چپ و سوسياليستی دانشجويی

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

  
اه   رم ه بدينوسيله به اطالع شما می رسانيم که  تلويزيون دمکراسی شورايی از تاريخ   جمعه نهم م

ی   24کانال ماهواره ای    2021برابر با  اول اکتبر   1400 و شوراي ي ات رن ت , ساعته  تلويزيون ال
رد د ک و .   کانال مشترک  نيروهای چپ  و کمونيست  بر روی ماهواره ياه ست اغاز به کار  خواه

ران,   برابری ,   تلويزيون دمکراسی شورايی به همراه  تلويزيونهای   ست اي ي ون م / پرتو و حزب ک
رد  د ک خش خواه واره ای  پ اه ای .   کومله  برنامه های  خود را  بر روی اين کانال م ه ه ام رن ب

ای   –تلويزيون دمکراسی شورايی را  همچنين می توانيد در سايت سازمان فداييان  اقليت و شبکه ه
ه . اجتماعی فيسبوک و  تلگرام   و اينستا گرام و يوتوب نيز  دنبال کنيد ام رن از تاريخ  نهم مهرماه  ب

ه  90های تلويزيون  دمکراسی شورايی روزانه به مدت   ام رن خش ب دقيقه   خواهد بود و ساعات پ
ه از ,  های تلويزيون دمکراسی شورايی بدين قرار می باشد روزهای دوشنيه   ع ه  و چم ي چهارشن

ه , ساعت هشت تا نه و نيم شب به وقت ايران  و در روزهای سه شنبه  ب ه   ,  پنجشن ب کشن ه و ي ب شن
اه ست  ازساعت شش و نيم عصر تا هشت شب  به وقت ايران   برنامه های  خود را  از ماهواره ي

 . پخش می کند
رار    ن ق دي اه ست؛ ب اهواره ي مشخصات  ماهواره ای شبکه تلويزيونی   الترناتيو شورايی   در م

 :خواهد بود 
 .  27500سمبول ريت  /  پوالريزاسيون  ورتيکال يا  عمودی    12594فرکانس   

FEC: 2/3 
  

 .  مشخصات جديد  تلويزيون دمکراسی شورايی را به اطالع دوستان و اشنايان خود  برسانيد 
تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات  
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