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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

  ۵درصفحه 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

 
قراری نيست اتفاق 

 ای رخ دهد  ويژه
 

در آستانه برگزاری اجالس شورای حکام آژانس 
خرداد، به روال  ١۶المللی انرژی اتمی در  بين

های پيشين، فشار به جمهوری اسالمی از  اجالس
نفع در پرونده  سوی آژانس و کشورهای ذی

 . يافته است ای و برجام افزايش هسته
خرداد انتشار  ٩گزارش جديد آژانس که روز 

علنی يافت، بازتاب اين افزايش فشار به 
آنچه در اين گزارش .  جمهوری اسالمی است

حائز اهميت است، تأکيد مجدد آژانس بر 
ای  های هسته پاسخ پيرامون فعاليت های بی سؤال

های مريوان،  مخفيانه جمهوری اسالمی در سايت
 . ورامين و تورقوزآباد است

"آژانس در گزارش خود اعالم کرده است از : 
زمانی که آژانس ذرات اورانيوم با منشأ انسانی  
در سه سايت پيداکرده، به ايران چند فرصت داد 
تا درباره وجود اين مواد توضيح دهد، اما ايران 

ها  های آژانس در آن مکان در رابطه با يافته
توضيحاتی که ازنظر فنی معتبر باشد، ارائه 

 ." نکرده است
آژانس همچنين نگرانی خود را از افزايش ذخاير 

برابر حد مجاز که در  ١٨شده به  اورانيوم غنی
 .برجام تعيين شده بود، ابراز داشته است

در اواسط ماه مه، "  در گزارش آژانس آمده است
شده خود را به  تهران مجموع ذخاير اورانيوم غنی

کيلوگرم افزايش داده است که فاصله  ٣٨٠٩/    ٣
کيلوگرم مجاز   ٢٠٢/    ٨زيادی با سقف 

همچنين ذخاير .  شده در برجام دارد شمرده
  ١٨٢/    ١شده ايران از  درصد غنی ٢٠اورانيوم 

که "  کيلوگرم رسيده است  ٢٣٨/    ۴کيلوگرم به 
کيلوگرمی را در مقايسه با  ۵۶/    ٣افزايشی 

 . دهد گزارش قبلی نشان می
ذخاير اورانيوم "آژانس تخمين زده است که 

کيلوگرم  ٣٣/    ٢درصدی ايران از  ۶٠شده  غنی
يافته  کيلوگرم افزايش ۴٣/    ١توجه  به مقدار قابل

 ." است

 جمهوری اسالمی
 و 

 فاجعه متروپل 
 

کارگران و زحمتکشان ايران به درستی بر اين 
باورند که فاجعه متروپل ريشه در فسادی دارد که 

ساختمانی .  سرتاپای نظام حاکم را فرا گرفته است
ی صادق خليليان استاندار منصوب  گفته که به

طبقه ساخته  ۶کابينه رئيسی ابتدا قرار بود در 
برای .  طبقه شد ١٢شود، تنها برای سود بيشتر 

مالکان و مقامات دولتی اما جان مردم هيچ 
اهميتی نداشت، مهم اين بود که از ساخت اين 

. رسد شان می برج چه درآمد هنگفتی به هر کدام
در .  اين البته منحصر به ساختمان متروپل نيست

سازی که  جای جای کشور و نه فقط در ساختمان
هايی که پای پول و قدرت در  در تمامی عرصه

ميان است، با اين فساد سازمان يافته روبرو 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  
به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمايت ازکارگران و 

 معلمان ايران بپيونديم
 

 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 
 در همبستگی با آبادان و خيزش سراسری

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧٣شماره  ١۴٠١خرداد   ١۶ –سال  چهل و چهار

های مستقل  يورش گسترده عليه معلمان و تشکل
آنان در ارديبهشت سال جاری با اتهامات واهی و 

ها، بازداشت  سناريوسازی عليه فعاالن اين تشکل
های اجباری  و اعمال شکنجه برای اعتراف گيری

روند رو به رشد تشکل .  به اوج خود رسيده است
يابی در صفوف معلمان، گسترش جنبش 

ها تجمع و  دهی ده اعتراضی معلمان، سازمان
اعتصاب سراسری توسط شورای هماهنگی 

های صنفی فرهنگيان ايران طی دو سال  تشکل
اخير، خار درشتی در چشم حاکمان و خطر 

ارتجاع .  بزرگی برای دولت حاکم بوده است
اسالمی هراسان و بيمناک از مبارزه متشکل 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

تن  ١٠٠، حدود ١۴٠١روز يکشنبه هشتم خرداد 
از سينماگران داخل کشور با صدور بيانيه ای از 
نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی خواستند 
که سالح های شان را زمين بگذارند و به 

 . سرکوب مردم معترض ايران پايان دهند
اين بيانيه در ارتباط با ريزش برج متروپل در 

ساختمان ده طبقه ای که روز .  آبادان صادر شد
دوشنبه دوم خرداد به يکباره فرو ريخت و 
تعدادی از کارگران در حال کار و ده ها نفر از 

طبق آمارهای .  مردم آبادان را به کام مرگ گرفت
نفر از زير  ۴٣رسمی تا کنون اجساد دست کم 

نفر  ٣٨آوار بيرون کشيده شده اند و دست کم 
 .ديگر نيز هنوز مفقودند

بيانيه حمايتی سينماگران 
" فوج خروشان مردم"از 

 و چرايی آن

 نابود باد جمهوری اسالمی
پيروز باد مبارزات قهرمانانه 

 مردم خوزستان

 تاکتيک مناسب مبارزه معلمان
 برای مقابله با ترفندهای حکومتی 

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

۴درصفحه   

٧درصفحه   
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١از صفحه   

 ای رخ دهد  قراری نيست اتفاق ويژه

چند روز پيش از گزارش آژانس، دولت اسرائيل 
که تمايل شديدی به محکوميت جمهوری اسالمی 
توسط آژانس و شکست کامل برجام دارد، بخشی 

کاری جمهوری اسالمی را  از اسناد سری مخفی
که چند سال قبل در يک عمليات جاسوسی از 
ايران به اسرائيل منتقل کرده بود، انتشار داد و 

خرداد در يک رزمايش  ١١روز چهارشنبه 
 . هوائی، تهديد نظامی را نيز چاشنی آن کرد

ای که ارتش اسرائيل روز چهارشنبه  در بيانيه
شده است، اين رزمايش شامل  منتشر کرد، گفته

گيری هوايی،  پرواز در مسير طوالنی، سوخت"
 .بود" و حمله به اهدافی در دوردست

نويس قطعنامه  آمريکا و سه  در همين روز پيش
قدرت اروپايی عضو برجام شامل فرانسه، 
بريتانيا و آلمان انتشار يافت که قرار است رسماً 

 . برای تصويب به شورای حکام آژانس ارائه شود
شورای حکام از ايران "بر طبق اين قطعنامه 

خواهد تا فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود  می
درنگ پيشنهاد مديرکل آژانس  عمل کند و بی

المللی انرژی اتمی برای همکاری در  بين
وفصل تمامی مسائل و  سازی و حل شفاف

 ."های پادمانی را بپذيرد پرسش
زمان، وزرای خارجه کشورهای عضو  هم

فارس نيز روز چهارشنبه  شورای همکاری خليج
ای ازجمله خواستار حضور کشورهای  در بيانيه

ای  عضو اين شورا در مذاکرات پرونده هسته
المللی  ای و بين های منطقه ايران و تمامی نشست

ها در اين بيانيه  آن.  مرتبط با اين موضوع شدند
"اعالم کردند هرگونه مذاکرات آينده با ايران : 

ثبات کننده اين کشور،  بايد شامل اقدامات بی
ای، برنامه  های فرقه حمايت از تروريسم و گروه

المللی و  موشکی، تضمين امنيت دريانوردی بين
 ."تأسيسات نفتی باشد

که تقريباً يک سال از تالش طرفين  درحالی
گذارد، هرگاه که  درگير در احيای برجام می

شود،  برگزاری جلسات حکام آژانس نزديک می
ظاهر فشارهای خود را بر  های جهانی، به قدرت

ويژه تهديد  دهند و به جمهوری اسالمی افزايش می
به صدور قطعنامه عليه جمهوری اسالمی 

در واقعيت اما نه جمهوری اسالمی از .  کنند می
اين تهديدات هراسی به خود راه داده است، 

داند اين تهديدات جدی نيست و نه  چراکه می
های مقابل جمهوری اسالمی قصدی برای  قدرت

 . تهديداتی جدی دارند
بنابراين اوضاع باز هم به روال گذشته ادامه 

های  کنه قضيه در اين است که دولت. خواهد يافت
اروپائی از اساس با هرگونه فشار جدی به 
جمهوری اسالمی که بخواهد آن را تضعيف کند، 

اند، چراکه بقای آن را در منطقه  مخالف
ای خود  خاورميانه جزئی از استراتژی منطقه

بنابراين در هرکجا نيز که پای تضاد .  دانند می
ای در ميان  ها با منافع منطقه منافع جهانی آن

باشد، تا آن حد خواستار فشار به جمهوری 
ها را که  ای آن اسالمی هستند که استراتژی منطقه

ادامه موجوديت جمهوری اسالمی ايران جزئی 
دولت بايدن .  الشعاع قرار ندهد از آن است، تحت

که در آمريکا به قدرت رسيد، همين  هم از وقتی

از همين روست که .  سياست را دنبال کرده است
خواهان بر سر  رغم مخالفت شديد جمهوری به

احيای برجام و دادن امتيازات به جمهوری 
که توافق رسمی بر سر  اسالمی، تاکنون بدون اين

احيای برجام صورت گرفته باشد، امتيازات 
نانوشته متعددی به جمهوری اسالمی داده است، 
تا جايی که حتی فروش نفت، گاز و محصوالت 
پتروشيمی و بازگرداندن ارزهای ناشی از فروش 

 .ای ناديده گرفته است ها را در محدوده آن
اکنون اما درنتيجه تشديد بحران جهانی و منازعه 

های  های امپرياليست، قدرت مانور طرف قدرت
مقابل جمهوری اسالمی بر سر اين مسئله کمتر 

 .هم شده است
های امپرياليست  در پی تشديد تضاد ميان قدرت
های امپرياليست  اروپائی و آمريکا با قدرت

روسيه و چين، جنگ اوکراين و پيامدهای آن، 
های نفتی روسيه و نياز شديد  ازجمله تحريم

کشورهای اروپائی به نفت و گاز از منابع ديگر، 
ويژه تورم  تورمی و فشاری که به  -بحران رکود

بر سطح زندگی مردم اين کشورها وارد آورده 
است،  نه تشديد تضادها در منطقه خاورميانه 
بلکه تالش برای تخفيف تضادهای اين منطقه 
ازجمله کاهش تضاد و کشمکش با جمهوری 

ای و احيای برجام  اسالمی بر سربرنامه هسته
. ها قرار دارد بيش از گذشته در دستور کار آن

دليل نيست که دقيقاً در شرايطی که در  بنابراين بی
آستانه تشکيل اجالس شورای حکام آژانس، 
ظاهراً  تهديد و فشار عليه جمهوری اسالمی 

يافته و بايدن هم در آمريکا زير فشار  افزايش
رقبای داخلی و در منطقه زير فشار متحدان 

ويژه اسرائيل قرار دارد،  ای آمريکا به منطقه
متحده در  سخنگوی وزارت امور خارجه اياالت

شنبه دهم خرداد اعالم  کنفرانس خبری روز سه
های فرابرجامی ايران، مذاکرات  خواسته"کرد که 

انداز انداخته و در صورت تغيير  را به دست
تصميم در تهران، واشنگتن و متحدين اروپائی 

 ."اند که فوراً مذاکرات را به پايان ببرند آماده
"وی افزود هنوز هدف ما اين است که ايران : 

دوباره محدود به تعهداتش طبق برجام شود و به 
کنيم تا ببينيم نتيجه  اين دليل مذاکره را دنبال می

 ."دهد يا خير می
ها هيچ راهی  با اين اوصاف پوشيده نيست که آن

. جز مذاکره و توافق با جمهوری اسالمی ندارند
های جهانی نفع مشترکی در  اما تا جايی که قدرت
يابی جمهوری اسالمی به  جلوگيری از دست

ای در خاورميانه دارند، اين احتمال  سالح هسته
منتفی نيست که شورای حکام همين قطعنامه 

خاصيت اروپائی  ظاهر آمرانه، اما در محتوا بی به
آمريکائی را هم تصويب کند و بگويد جمهوری  –

فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود "  اسالمی 
المللی  عمل کند و پيشنهاد مديرکل آژانس بين

انرژی اتمی مبنی بر تعامل بيشتر باهدف 
وفصل کليه مسائل پادمانی  سازی و حل شفاف
 ."درنگ بپذيرد مانده را بی باقی
هيچ ترديدی جمهوری اسالمی هم به روال  بی

گذشته به آن عمل نخواهد کرد و شايد هم 
گونه  که وزير خارجه جمهوری  برعکس همان

اسالمی اعالم کرده است، به اقدام متقابل متوسل 
 . شود 

وزير امور خارجه جمهوری اسالمی روز جمعه 
خرداد در تماس تلفنی با جوزپ بورل مسئول  ١٣

های  سياست خارجی اتحاديه اروپا ضمن حرف
عزم و اراده "تکراری پيشين خود در مورد 

دولت جمهوری اسالمی ايران برای رسيدن به 
در واکنش به "  توافقی خوب، قوی و پايدار

تصويب احتمالی قطعنامه پيشنهادی به شورای 
هرگونه اقدام سياسی از سوی :"حکام،  تهديد کرد

ترديد  آمريکا و سه کشور اروپايی در آژانس، بی
با واکنش متناسب، مؤثر و فوری جمهوری 

 ."اسالمی ايران مواجه خواهد شد
بنابراين پيشاپيش آشکار است که قطعنامه هم 
کاری از پيش نخواهد برد و اتفاق خاصی رخ 

ً توصيه می کند و فاقد  نخواهد داد، چراکه صرفا
ماند مذاکرات  آنچه باقی می.  پشتوانه اجرائی است

های پشت پرده خواهد بود که خواست  زنی و چانه
 .هر دو طرف نزاع است

 

 کمک های مالی
 
 

 سوئيس
 

 فرانک ٣٠ اکبر صفايی فراهانی علی
 فرانک ۴٠ )اسکندر(سيامک اسديان 

 فرانک ٣٠  حميد اشرف
 فرانک ۵٠  چی دمحم کاسه

 فرانک ۵٠   امير نبوی 
 

 دانمارک
 

 کرون ٢٠٠  هوشنگ احمدی
 کرون ٢٠٠  دکتر نريميسا

 کرون ٢٠٠  )ژوئن(خروش 
 

 آلمان
 

 مين ٧٢فرخنده باد 
 يورو ١٠٠ جشن پيروزی بر فاشيسم

 
 ايران

 
 يک ميليون تومان       آبان ادامه دارد
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۴درصفحه   

١از صفحه   

ساختمان از زير آوار بيرون آورده شده است و 
ست که براساس اخبار منتشره تعداد  اين در حالی

 .کارگران بسيار بيشتر است
های جمهوری  در گزارشی که برخی از رسانه

اند، يک شاهد عينی که  اسالمی آن را منتشر کرده
در هنگام ريزش متروپل در مغازه خرما فروشی 

"کند گونه بيان می بوده مشاهدات خود را اين ه ب: 
يکباره ديديم که يک خانم و يک کارگر متروپل با 

آلود به اين سمت و به شکل  های کامال خاک لباس
اين کارگر با ترس وارد مغازه .  دوند هراسان می

صاحب،  زد که؛ آبادان بی شده و فقط فرياد می
وقتی که کمی آب به او داديم و .  صاحب آبادان بی

نفسش باال آمد از حادثه سوال کرديم و تنها 
نفر به زير خاک  ٢٠٠جوابش اين بود که باالی 

زد که همه  بند، فقط فرياد می با نفس نيم.  رفتند
اين کارگر که برای خريد به سوپر  !مردند

مارکت مجاور متروپل آمده بود، يکباره با اين 
فاجعه مواجه شده و تنها توانسته بود، خود را به 
زحمت از معرض آسيب ناشی از فروريختن 

در اين گزارش و به ".  آوار در خيابان دور کند
نقل از فردی که غذا برای کارگران برده بود، 

 ١۵٠آمده است که نيم ساعت قبل از حادثه، وی 
غذا تحويل کارگران داده است و کارگران به دليل 

منفی رفته  ٢گرما برای خوردن ناهار به طبقه 
که برای نهار "  سرکارگر"ی يک  گفته به.  بودند

رفته  هميشه به منزل خود در نزديکی متروپل می
چنين  هم.  اند جا مشغول کار بوده کارگر آن ١۵٠

برخی اخبار حکايت از آن دارند که در ساختمان 
کردند و در  متروپل کارگران دو شيفته کار می

 .کارگر مشغول به کاربودند ١٠٨هر شيفت هم 
چنين با ادامه آواربرداری جسد کارگران  هم

در روز يکشنبه نيز خبر از .  شود بيشتری پيدا می
کارگر ديگر منتشر شد که آمار  ٣پيدا شدن جسد 

نفر در اين روز  ۴٣رسمی جان باختگان را به 
 .رساند
کارگر از مجموع اين کارگران از اهالی  ٩٠تنها 

ها کارگران  غير از آن جزيره مينو بودند و به
افغان، کرد و بختياری نيز در آن ساختمان کار 

کارگران شاغل در اين ساختمان نه .  کردند می
تنها بيمه نبودند، بلکه عموما حتا فاقد يک قرارداد 

ها که  مکتوب و رسمی هستند، و با جان باختن آن
شان بودند، معضل  های آور خانواده برخی تنها نان

شان چندين برابر شده  های تامين معاش خانواده
 .است

بنابراين، تنها آمار کارگرانی که در ساختمان 
گر اين است که فاجعه  مشغول کار بودند، بيان

ست که رژيم  چيزی تر از آن بسيار بزرگ
کند و هدف  جمهوری اسالمی به آن اعتراف می

از ارسال نيروهای يگان ويژه و محاصره منطقه 
اش همين است که تعداد واقعی  يکی از داليل

ای که پای مقامات  جانباختگان و ابعاد فاجعه
يکی از .  حکومتی در ميان است، آشکار نگردد

نگار در  اهداف رژيم از دستگيری چند روزنامه

 ".حضور يافت يگان ويژه بود
چه که مردم  برخالف ادعای مقامات دولتی، آن

آبادان شاهد آن بودند، حضور يگان ويژه برای 
مقابله با اعتراض مردم آبادان به نقش حکومت 
در بروز اين فاجعه و نيز پنهان نگاه داشتن ابعاد 

 .فاجعه با محاصره منطقه بود
روز چهارشنبه .  ابتدا به ابعاد اين فاجعه بپردازيم

فرمانده آواربرداری ميدانی "هللا دمحمی  قدرت
آالت و  با ورود ماشين"مدعی شد "  متروپل

درصد عمليات  ٩٠"  تجهيزات مورد نياز
آواربرداری به پايان رسيده و اگر در انجام 

در دو يا  ،عمليات مشکل خاصی به وجود نيايد
سه روز آينده جستجوی مفقودان اين حادثه به 

در همين روز احسان عباسپور ".  رسد اتمام می
تعداد کشته شدگان : "گفت"  فرماندار ويژه آبادان"

نفر رسيد و تالش برای  ٣٧حادثه متروپل به 
زير آوار توسط  پيکرهای احتمالیيافتن 

در ابتدا مقامات ".  های امدادی ادامه دارد گروه
نفر خبر داده  ٨٠جمهوری اسالمی از مفقود شدن 

جای دنيا معموال بعد  بودند و در حالی که در همه
از گذشت چند روز آمار مفقودان به دليل اعالم 

شود، اما در جمهوری  ها بيشتر می خانواده
اسالمی اين موضوع برعکس است و آمار 

نفر به يکباره کاهش يافت و به  ٨٠مفقودين از 
شدگان نيز با  در مورد کشته.  چند نفر محدود شد

که براساس حتا آمارهای رسمی تا روز شنبه  اين
جنازه از زير آوار بيرون آورده شده، اما  ۴٠

چنان از کشته  فرماندار ويژه آبادان روز شنبه هم
ست که از  اين در حالی!!  نفر خبر داد ٣٧شدن 

روز جمعه و با سفر ابراهيم رئيسی به آبادان و 
 ١۴سپس مراسم سال مرگ خمينی در روزهای 

خرداد، عمال ديگر خبر چندانی از  ١۵و 
های جمهوری  آواربرداری از سوی خبرگزاری

در واقع جمهوری اسالمی .  اسالمی منتشر نشد
خواست قبل از برگزاری مراسم مرگ خمينی  می

 .به اين موضوع خاتمه دهد
اما واقعيت ماجرا چيست و چرا مردم آبادان تا 

 اين حد خشمگين شدند؟
نکته اول اين است که اجساد و مجروحان حادثه 
تا اينجای کار عمدتا کسانی بودند که در اطراف 
متروپل حضور داشتند و يا حداکثر در طبقه 

مانند خانواده صالحيان که دو دختر .  همکف بودند
بان بستنی  ها در زيرسايه ساله آن ١١و  ١۶

شان  فروشی اين ساختمان همراه با زن عموی
منتظر بازگشت مادرشان از داروخانه روبرو 
بودند که متاسفانه با فروريختن ساختمان هر سه 

يا مريم و رامين، زن .  جان خود را از دست دادند
بودند و "  کافه مری"و شوهر جوانی که صاحب 

پدر خانواده به تازگی يک .  يا خانواده جليليان
کرده  فروشی را در آن جا اداره  آبميوه و بستنی

در جريان فروريختن متروپل پدر همراه با .  بود
اش همراه با دو دختر  دو پسرش و نيز برادرزاده

اما .  او در زير آوار مانده و جان باختند  خردسال
ها، تعداد زيادی کارگر نيز در آن  جدا از اين

ساختمان مشغول کار بودند که از سرنوشت 
ها که  ويژه آن ها خبری نيست، به بسياری از آن

در طبقه منفی دو برای وعده غذايی ناهار جمع 
های جمهوری  ی رسانه نوشته به.  شده بودند

کارگر اين  ١٧شنبه اجساد  اسالمی تاروز يک

 .  هستيم
در روزهای گذشته زهرا نژادبهرام از اعضای 
سابق شورای شهر تهران اعتراف کرد که در 

ساختمان ناايمن وجود  ۵٠٠هزار و  ٣تهران 
" تر ترسناک"ها  تای آن ١٢٩دارد که وضعيت 

هرچقدر تالش کرديم تا نهادهای : "او گفت.  است
که اسامی اين  امنيتی و قضايی را قانع کنيم

سازی  ها منتشر شود تا در جهت ايمن ساختمان
يکی از .  ها تصميمی گرفته شود، قبول نکردند آن

داليل مخالفت اين نهادها اين بود که اين فهرست 
شود و از  تشويش در اذهان عمومی منجر می به

سويی ديگر، بايد منابع مالی فراوانی 
سازی و حل اين مشکالت صرف  ايمن برای
 "!!کرد

ها کلينيک  ی وی يکی از اين ساختمان گفته به
تير  ١٠(بود که انفجار در آن "  سينا اطهر"

. نفر شد ١٩منجر به کشته شدن حداقل )  ١٣٩٩
از اين مسئله فعال بگذريم که افرادی مانند 

ها را بر زبان  نژادبهرام، چرا اکنون اين حرف
مردم "  منتخب"افرادی که خود را !  آورند؟ می
شان نه در جهت منافع  ناميدند اما تصميمات می

مردم که براساس دستورات مقامات قضايی و 
اما .  بود"  مصلحت نظام"تر  امنيتی و از همه مهم

ابراهيم  ٩٩بد نيست يادآور شويم که در سال 
رئيسی در راس دستگاه قضايی قرار داشت، 

ی نژادبهرام مانع  گفته يعنی همان دستگاهی که به
تنها .  ها شده بود از انتشار اسامی آن ساختمان

نگاهی به وضعيت ايران کنونی، شرايط وخيم و 
بارزندگی کارگران و زحمتکشان جامعه از  اسف

سويی و ثروت هنگفت و زندگی اشرافی 
داران و مقامات حکومتی از سوی ديگر،  سرمايه

ماهيت به غايت ارتجاعی و جنايتکارانه 
عنوان يک دولت پاسدار  جمهوری اسالمی را  به

رحم حاکم بر  داری ستمگر و بی نظم سرمايه
 .دهد ايران، به همگان نشان می

در ماجرای فروريختن ساختمان متروپل، سياست 
يک، .  جمهوری اسالمی بر دو پايه قرار گرفت

پنهان کردن ابعاد فاجعه و دوم جلوگيری از 
در همه جای دنيا وقتی چنين .  اعتراض مردم

شوند و  افتد، نيروهای امدادی بسيج می اتفاقی می
از تمامی امکانات فنی، مهندسی و لجستيکی 

شود تا هر چه سريعتر  برداری می بهره
اما اولين کار جمهوری .  آواربرداری انجام گردد

هم از   اسالمی ارسال نيروهای يگان ويژه آن
نشانی  از سوی ديگر آتش!!  های ديگر بود استان

ترين امکانات  شهر بزرگ آبادان فاقد ابتدايی
برای آواربرداری بود و مردم با دست و کلنگ و 
بيل برای نجات دادن عزيزان خود اقدام به 

 .آواربرداری کردند
فرمانده ميدانی "موسوی که عنوان "  سرتيپ"

عمليات تامين امنيت محدوده ريزش برج 
کشد، در  را در اين ماجرا يدک می"  متروپل

وگو با خبرگزاری تسنيم وابسته به سپاه  گفت
پاسداران اعتراف کرد که نيروهای يگان ويژه از 

. اند تهران، کرمانشاه و فارس به آبادان اعزام شده
اين خبرگزاری در رابطه با علت حضور 

"نيروهای يگان ويژه نوشت يکی از نيروهايی : 
ً برای ايجاد آسايش و امنيت مردم  که  صرفا

ديدگان حادثه  و کمک به آسيب انقالبی آبادان

 جمهوری اسالمی و فاجعه متروپل
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٣از صفحه   

 جمهوری اسالمی و 
 فاجعه متروپل

آبادان در روزهای اخير، نيز ممانعت از انتشار 
 .تواند باشد اخبار واقعی اين فاجعه می

اما دومين هدف جمهوری اسالمی از ارسال 
طور که در باال آمد،  نيروهای يگان ويژه همان

ويدئوهای .  مقابله با اعتراضات مردم آبادان بود
منتشره از آبادان و حتا برخی از شهرهای ديگر 
از يک جهت قابل توجه بودند و آن شجاعت مردم 
آبادان بِويژه زنان در برابر نيروهای يگان ويژه 

اگرچه بعد از هشت روز اعتراضات کاهش .  بود
يافت؛ اما دليل اصلی کاهش اعتراضات، 

. سرکوب و حضور نيروهای يگان ويژه نيست
مساله اين است که اعتراضات خيابانی در شرايط 
کنونی فاقد سازماندهی و رهبری هستند، و 

گونه خودجوش طوالنی  توانند همين بنابراين نمی
اما همين اعتراضات خيابانی .  مدت ادامه يابند

يک پيامد خطرناک برای رژيم دارد و آن ايجاد 
شکاف و افزايش ترديد، دودلی و خستگی در بين 

 .نيروهای نظامی و انتظامی رژيم است
های  جدا از سربازان که عموما از خانواده

زحمتکش هستند، کادرهای نظامی نيز عموما در 
کنند که از افراد  درون يک خانواده زندگی می

های شغلی و تفکرات سياسی  مختلف با موقعيت
همسر، فرزند، پدر، .  شود متفاوت تشکيل می

. طور ديگر اقوام مادر، برادر، خواهر و همين
. ها در محل زندگی خود نيز شناخته شده هستند آن

حضورشان در سرکوب اعتراضات مردم، باعث 
شود و يا حتا  شان می های ها و خانواده انزوای آن

کند و يا اعضای خانواده و  خانواده را متالشی می
البته اين .  دهد ها قرار می فاميل را رودرروی آن

شود، ولی خيلی از نيروهای  شامل همه نمی
افزايش .  نظامی و انتظامی چنين شرايطی دارند

اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان و 
های اجتماعی و يا اعتراضات خيابانی  ديگر گروه

چون اعتراض به گرانی و يا فاجعه متروپل  هم
شود اين نيروها هر چه بيشتر به  باعث می

رويارويی با مردم کشانده شوند، و در نتيجه 
شکاف و ترديد در بين نيروهای سرکوب نيز به 

اين مساله يک معضل .  موازات آن افزايش يابد
های آن را  بزرگ برای رژيم است که طليعه

اين يکی از .  توان از هم اکنون مشاهده کرد می
ست که هر قدر صدای  های شرايط انقالبی ويژگی

دارد،  هايی به جلو بر شود و گام تر  انقالب پُرطنين
های جامعه و هم در  کارترين بخش هم در محافظه

ميان صفوف نيروهای سرکوب، شکاف و دودلی 
 .شود بيشتر می

گونه نتيجه گرفت که  توان اين بنابراين می
اعتراضات روزافزون کارگران و اقشار 
گوناگون جامعه در اشکال متنوع و نيز شجاعت 

ها تا حدود زيادی که  مردم و ريختن ترس آن
بويژه در اعتراضات اخير آبادان کامال قابل 
مشاهده است، يکی از نتايج آن از سويی باز هم 
بلندتر شدن صدای اعتراض و خشم و نفرت 
مردم نسبت به حکومت و از سوی ديگر شکاف 
بيشتر در ميان نيروهای نظامی و انتظامی رژيم 

اين يک واقعيت است که امروز حتا .  خواهد بود
در درون حکومت نيز بسياری به بقای آن اميدی 

 .ندارند
 
 

 
اطالعيه شورای همکاری 
 نيروهای چپ و کمونيست 

 
به اعتراضات مقابل سازمان جهانی کار در حمايت ازکارگران 

 و معلمان ايران بپيونديم
 

ود ئژو١٠روز جمعه  ی ش زار م ر گ ه . ن کنفرانس ساالنه سازمان جهانی کاردر ژنو ب س
ت از  اي اتحاديه کارگری فرانسه با حمايت دو اتحاديه کارگری سوئيس در اين روز در حم
ات  دام ه اق راض ب ت ران  ودر اع ان در اي رای آزادی آن ی و ب کارگران و معلمان زندان
ردن دو  ی ک دان ری وزن ي سرکوبگرانه جمهوری اسالمی عليه کارگران و معلمان و دستگ

 .   عضو سنديکای معلمان فرانسوی آکسيون  اعتراضی بر گزار ميکنند
ال ان س م ه  ايران  يکی از نزديک به دويست دولتی است که از ه س آن ب ي اس ای اول ت ه

ای .  عضويت  سازمان جهانی کاردر آمده است ه ه ام ه ن به اين ترتيب بايد به مفاد و مقاول
 .اين سازمان پايبندباشد 

در حالی که جنبش کارگری در ايران بيشتر از هفتاد سال است که برای حق تشکل يابی و 
اه  حق اعتصاب و ساير حقوق ابتدايی خود مبارزه ميکند و هر بار چه در رژيم سلطنتی ش

ه   .و چه رژيم جمهوری اسالمی به شديدترين وجه سرکوب شده است در واقع همين مقاول
ل  ٩٨و  ٨٧نامه های شماره  م ه ع ران ب مصوب سازمان جهانی کار نيز ، هيچگاه در اي

 .درنيامده است  
ای  ج د و ب ه ان ت داش ان ن ازم ن س ود را در اي ی خ ع کارگران ايران هيچ وقت نماينده واق

از    کارگران، سرسپرده گان   نمايندگان واقعی ت س رژيم در تشکلهای ضد کارگری و دس
 .اسالمی را به کنفرانسهای ساالنه اين سازمان ارسال کرده اند 

ان  ازم ن س ه اي عضويت دولتی مثل رژيم جمهوری اسالمی در اين سازمان نشان ميدهد ک
ر .  چقدر از اهداف حداقلی خود نيز بدور است ي ال اخ د س ن ن چ ي م رژيم ايران فقط در ه

ح  صدها فعال کارگری و فعالين صنفی معلمان در ايران را، از جمله به خاطر نقض صري
، پرونده سازی دروغين  به راه انداخته کردهمقاوله نامه های سازمان جهانی کار  دستگير 
آنهم فقط به دليل اعتراض و زير پا گذاشتن  ، و به زندانهای طويل مدت محکوم کرده است 

ال .  ابتدايی ترين حقوق کارگران  ع رده و دو ف ک ده ن ن ا بس ه جمهوری اسالمی تازه به اين
 سنديکايی معلمان فرانسوی را به اتهامات واهی و شناخته شده به گروگان گرفته است   

                                                                                        .    
راض  ت ون و اع ي شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ، خود را در صف اين اکس

ران و .  ميداند و از آن حمايت ميکند ری در اي ارگ ای ک ما از تمام سازمانهای و اتحاديه ه
 .جهان ميخواهيم که به اين اعتراض بپيوندند

ار  ی ک ان ه ان ج ازم ی از س الم وری اس ه م ان ج دگ ن اي م راج ن ان اخ واه ا خ م
م                              ي ت .                                                                            هس

وری ان   ما خواهان آزادی ف م ل ع ری و م ارگ ن ک ي ال ع ام ف م وری    ت ه م ای ج ه دان از زن
  ايران هستيم  اسالمی

 
ران    ما خواهان آزادی فوری ه  در اي م ک ي ت وی هس رانس ان ف م ل ع ای م دو عضو سنديک

 .دستگيرو در زندان رژيم جمهوری اسالمی بسر می برند
 

 زنده باد همبستگی کارگری جهانی
5.6.2022 

 کمونيست ايران، سازمان اتحاد فدائيان کمونيست، حزب 
 حکمتيست،  – حزب کمونيست کارگری 

 و هسته اقليت) اقليت(سازمان راه کارگر، سازمان فدائيان 
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١از صفحه   

 و چرايی آن" فوج خروشان مردم"بيانيه حمايتی سينماگران از 

که "  تفنگت را زمين بگذار"امضا کنندگان بيانيه 
اسامی بسياری از چهره های شناخته شده و 
معروف سينمای ايران در پای اين بيانيه درج 

فوج خروشان مردم "شده است، با اشاره به اينکه 
ستمديده از جای جای ايران فرياد همراهی و 

، گفته "همدلی با مردم دردمند آبادان سر داده اند
"اند اکنون که خشم عمومی از فساد، دزدی، : 

امواج همبسته ای  ناکارآمدی سرکوب و خفقان،
از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است، 
ازهمه افرادی که در يگان های نظامی تبديل به 
عامل سرکوب شده اند می خواهيم سالح های 
خود را بر زمين گذاشته و به آغوش ملت 

 )تاکيد از ما است."(بازگردند
  بيانيه اعتراضی سينماگران که طی چند دهه

گذشته بی سابقه بوده است، به دليل همدردی با 
مردم داغدار آبادان و مهمتر از آن، به علت 
همگامی با فوج خروشان مبارزات توده های 
مردم ايران از همان ابتدا با خشم و غضب 

همزمان با صدور .  جمهوری اسالمی مواجه شد
اين بيانيه، تهديد، ارعاب و تماس های دستگاه 
های تبليغاتی، امنيتی و سرکوب جمهوری 
اسالمی با هدف پس گرفتن امضاها عليه 

 . سينماگران امضا کننده اين بيانيه شروع شد
دمحم رسول اف، نويسنده و کارگردان شناخته شده 
سينمای ايران در ارتباط با فشارهای وارده بر 
امضاکنندگان بيانيه، با انتشار متنی در اينستگرام 
خبر داد که پس از انتشار بيانيه معروف به 

، تماس های زيادی از "تفنگت را زمين بگذار"
سوی نهادهای مختلف با سينماگران امضا کننده 
اين بيانيه گرفته شده است و ازآنان خواسته اند 
که امضای خود را پس بگيرند يا با خبرگزاری 

اين "  بی اعتبار کردن"های رسمی رژيم برای 
دمحم رسول اف، که خود از .  بيانيه گفت و گو کنند

 ١٠امضا کنندگان اين بيانيه است، روز سه شنبه 
خرداد با اشاره به تهديدهای صورت گرفته و 

عده ای می خواهند با نظامی "تاکيد بر اينکه 
گری صدای سينماگران عليه خشونت را ساکت 

"کنند، نوشت برخی از امضاکنندگان را از : 
دستگيری ترسانده اند يا به برخی گفته اند ديگر 

 ." نمی توانيد کار کنيد
متعاقب اينگونه تهديدها و تماس های امنيتی، پس 
از آنکه تنی چند از سينماگران از جمله داريوش 
ياری و عبدهللا باکيده که با اعتراض به مضمون 
سياسی بيانيه امضای خود را پس گرفتند، حسين 
شريعتمداری مدير مسئول و نماينده خامنه ای در 

"روزنامه کيهان نوشت واکنش تعدادی از : 
سينماگران که نام شان در پای امضای يک بيانيه 
سياسی عليه نهادهای دفاعی کشور آمده، نشان 
می دهد که اين بيانيه  بدون اطالع آن ها و يا پس 
از جمع آوری امضاها به بهانه همدردی با 
داغديدگان حادثه متروپل آبادان تنظيم يا تغيير 

 ." يافته است
درست در کشاکش هجوم تهديدهای امنيتی 
دستگاه های سرکوب که از هر طرف بر سر 

امضا کنندگان بيانيه آوار شده بود و جمهوری 
اسالمی بر اين باور بود که با تهديد و ارعاب می 
تواند دست کم عده قابل توجه ای از سينماگران 
را مرعوب کند تا امضای خود را پس بگيرند، ده 
ها سينماگر ديگر به جمع امضا کنندگان اوليه 

 . پيوستند
سه روز پس از صدور بيانيه و به رغم تهديدات 
دستگاه های امنيتی جمهوری اسالمی که تالشی 
برای پس گرفتن امضاها بود، دمحم رسول اف، 

خرداد اعالم کرد، بيش از  ١١روز چهارشنبه 
نفر ديگر از سينماگران به امضاکنندگان  ٧٠

پيوسته اند تا "  تفنگت را زمين بگذار"بيانيه 
ضمن ابراز همدردی با مردم آبادان، مخالفت 

اتفاقی که به لحاظ .  خود را با خشونت اعالم کنند
اهميت سياسی و بی اثر نشان دادن سياست تشديد 
سرکوب و اختناق حاکم بر جامعه بسيار موثر 

با به ميدان آمدن ده ها سينماگر ديگر که .  بود
بيانيه را امضا کردند، نه تنها سياست سرکوب 
رژيم بی اثر ماند، بلکه اين واقعيت بر همگان 
روشن شد که دوران کارآمدی تهديد و سرکوب 

 .به سر رسيده است
تا همين جای کار نشان داده شد که اين تعداد از 
سينماگران امضا کننده بيانيه، دست کم تا اين 
لحظه نه تنها تسليم ارعاب و تهديدهای امنيتی 
رژيم نشده اند، بلکه مصرانه پای اقدام خود 

لذا اين جهت گيری جديد سينماگران .  ايستاده اند
ايران را بايد به فال نيک گرفت و از آن استقبال 

 . کرد
بدون شک صدور چنين بيانيه ای، عالوه بر 
اينکه گامی مثبت در همگامی با مبارزات مردم و 
اقدامی جمعی در واکنش به اقدامات سرکوبگرانه 
رژيم است، اما به طور واقعی بيانگر اين حقيقت 
است که امضاکنندگان اين بيانيه به تاسی از 
دوران انقالبی حاکم بر جامعه به همگامی با 

روی "   فوج خروشان مردم ستمديده ايران"
دوران پر تحولی که حتی سينماگران .  آورده اند

محافظه کار را نيز به درجه ای از موضع گيری 
سياسی کشانده است که در همدلی با مبارزات 

فساد، دزدی، ناکارآمدی "مردم  ايران و عليه 
حاکم بر جامعه موضع گيری "  سرکوب و خفقان

همان سينماگرانی که .  و بيانيه سياسی صادر کنند
در چند دهه گذشته به رغم کشتار و سرکوب 
مداوم توده های مردم ايران همواره مهر سکوت 
بر لب زدند و دست کم تا پيش از سرنگونی 
هواپيمايی اوکراينی توسط موشک های سپاه 
پاسداران، کمترين صدای اعتراضی از آنان بر 

تنها بعد از سرنگونی هواپيمای .  نخاست
که منجر به کشته  ١٣٩٨ديماه  ١٨اوکراينی در 

نفر از سرنشينان آن شد، جمعی از  ١٧۶شدن 
من به جشنواره "سينماگران ايران با انتشار جمله 

انصراف خود را برای حضور "  فجر نمی روم
در جشنواره فيلم فجر در بهمن ماه همان سال 

چرا که مجموعه سينماگران ايران .  اعالم کردند
در وجه کلی از قشر معينی هستند که عموما در 

راستای منافع فردی و طبقاتی شان حرکت می 
کنند و تنها در آستانه تحوالت بزرگ اجتماعی و 
در شرايطی که جامعه در راستای تغييرات 
بنيادين شتاب گرفته است، پا به عرصه ميدان می 

 . گذارند
درست همانند سينماگران زن ايران که طی دهه 
های گذشته شاهد آزار و اعمال خشونت جنسی 
عليه زنان همکار خود بودند، ولی هرگز صدای 

اما در شرايط .  اعتراضی از آنان بر نخاست
انقالبی موجود و در وضعيتی که جامعه به سمت 
تحوالت انقالبی و تکان های اجتماعی شتاب 
گرفته است، همين سينماگران زن ساکت پيشين، 
وقتی در فرودين ماه امسال با افشاگری يکی از 
همکاران خود در مورد آزار جنسی مواجه شدند، 
با رويکردی کامال متفاوت، از پوسته محافظه 
کارانه و دفاع از منافع فردی بيرون آمدند و با 

 ٣٠٠صدور بيانيه ای که امضای دست کم 
سينماگر زن ايران در پای آن بود، نسبت به 

در صنعت "  سيستماتيک خشونت جنسی"وجود 
سينماگران زنی که .  سينمای ايران هشدار دادند

اکنون اسامی جمعی از شناخته ترين و مطرح 
ترين آنان در پای همين بيانيه همدردی با مردم 

فوج خروشان مردم "آبادان و در همگامی با 
ديده می شود که عليه سياست "  ستمديده ايران

های سرکوب و کشتار و خشونت جمهوری 
 .اسالمی بيانيه صادر کرده اند

در واقع، صدور چنين بيانيه های سياسی از 
طرف جمع وسيعی از سينماگران ايران که بی 
شک بايد از آن استقبال کرد، نشان می دهد که 
سينماگران  ايران پس از ده ها سال سکوت و 
انفعال، اکنون شرايط انقالبی حاکم بر جامعه را 
باور کرده و تحت تاثير تحوالت سياسی مربوط 
به اين دوران معين به حمايت از توده های مردم 

 . اند برخاسته
آنچه مسلم است، از سينماگران امضاه کننده بيانيه 

چرا .  بايد حمايت کرد" تفنگت را به زمين بگذار"
فوج "که آنان در اين بيانيه به صورت روشن با 

اعالم همبستگی "  خروشان مردم ستمديده ايران
آنان اگر چه دير آمده اند، اما چه خوب .  کرده اند

چه خوب است که آمده اند و در .  است که آمده اند
اين لحظه های خطير در کنار مردم ايران قرار 
گرفته اند و عليه سياست سرکوب و کشتار 
جمهوری اسالمی به اعتراض جمعی برخاسته 

اينکه آنان بنا به منافع طبقاتی خود تا کجا در .  اند
کنار توده های مردم ايران خواهند ايستاد، مسئله 
ديگری است که همواره بايد آن را مد نظر قرار 

داری ايران، هر صنف،  در جامعه سرمايه.  داد
قشر و گروه اجتماعی، مطابق منافع طبقاتی خود 
در مقابل جمهوری اسالمی و مسئله سرنگونی آن 

تا جاييکه در شرايط وقوع حتی .  قرار می گيرد
يک انقالب، در مواردی ارتجاع هم صدای 

شنود، تا سر بزنگاه روی به  انقالب را می
شکست کشاندن  انقالب  و منافع کارگران  و 

 پيش به سوی تشکيل حزب طبقه کارگر 
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بيانيه حمايتی سينماگران از 
 "فوج خروشان مردم"

 و چرايی آن 

 .توده های زحمتکش تاثيرگذار باشد
لذا، آنچه مهم است و همواره بايد به آن توجه 
داشت، اين است که کارگران و توده های مردم 
ايران در پی اين اعتراضات وسيع توده ای و در 

 ٩۶اين فوج خيزش های عمومی که از دی ماه 
شروع شده و تا به امروز ادامه دارد، چه می 

 . خواهند و برای تحقق چه اهدافی مبارزه می کنند
بی ترديد کارگران و انبوه ميليونی توده های 

بار  مردم ايران به دنبال رهايی از وضعيت فاجعه
وضعيتی که بيکاری را در جامعه .  موجود هستند

در ابعادی وسيع، گسترش داده است، نان را از 
های زحمتکش ربوده است، فقری روز  سفره توده

افزون را بر اکثريت جامعه تحميل کرده و تمامی 
های  آزادی های فردی و اجتماعی را از توده

بنابر اين روشن .  مردم ايران سلب کرده است
است که منافع کارگران و زحمتکشان در 
دگرگونی بنيادی جامعه از طريق برپايی يک 

انقالبی که نظم ستمگرانه .  انقالب اجتماعی است
موجود را ويران خواهد کرد، حاکميت شورائی 
کارگران و عموم توده های زحمتکش را مستقر 

های  های توده خواهد ساخت و به فوريت خواست
بنابراين .  وسيع مردم ايران را متحقق خواهد نمود

روشن است که تحقق يک انقالب برای کارگران 
و توده های زحمتکش ايران، با اهدافی بسيار 
فراتر از سرنگونی صرف جمهوری اسالمی 

نا گفته پيداست، کارگران و توده .  همراه است
های زحمتکش و تهيدستی که اکنون در کارخانه 
و خيابان به اعتراض برخاسته اند، معلمانی که 
در خيابان ها برای تحقق مطالبات شان پيکار می 
کنند، بازنشستگانی که يکشنبه های اعتراضی را 
سازمان داده اند، زنانی که برای برابری حقوقی 
و رهايی از تبعيضات جنسيتی مبارزه می کنند و 
تمام ستمديدگان، جملگی منافع شان در برپايی 

انقالبی بنيادين که با .  يک انقالب اجتماعی است
تحقق شعار کار، نان، آزادی، حکومت شورائی، 

فوج خروشان "ترين مطالبات کارگران و  فوری
درنگ عملی خواهد  را بی"  مردم ستمديده ايران

خواهانه  های آزادی انقالبی که خواست.  ساخت
روشنفکران و نويسندگان و سينماگران ايران نيز 

ترين شکل، در آن تجلی  ترين و گسترده در کامل
 .خواهد يافت

 

 نابود باد جمهوری اسالمی   
 پيروز باد مبارزات       

 قهرمانانه مردم خوزستان  
 
 
 
 
 

گويی  با گذشت هشت روز از فاجعه متروپل، جمهوری اسالمی به جای پاسخ
خواست و اعتراض برحق مردم آبادان، شب گذشته با استقرار نيروهای سرکوب  به

 .های شهر، حکومت نظامی اعالم نشده برقرار کرد در تمامی خيابان
 

مزدوران جمهوری اسالمی، در روزهای گذشته نيز با تيراندازی و پرتاب گاز 
چون  آور به معترضان در آبادان و مردمی که در ديگر شهرهای کشور هم اشک

ها آمده بودند، به مقابله برخاسته  پوش به خيابان اهواز، به حمايت از آبادان سياه
 .بودند

 
چون متروپل، نتيجه  دانند که بروز فجايعی هم خوبی می ديده ايران، به های ستم توده

سيستمی .  ست که تمامی حکومت از باال تا پايين را فرا گرفته است سيستم و فسادی
 . ها که پول تنها موضوع ارزشمند برای طبقه حاکم است که در آن نه جان انسان

 
ی رژيم برای پايان دادن به تجمعات اعتراضی، در طول  رغم تالش همه جانبه به

های اين خشم در  اين هشت روز نه تنها خشم مردم آبادان فروکش نکرد، بلکه شعله
ديدگان کشور به حمايت از  سرتاسر ايران پراکنده شد و در اقصا نقاط کشور ستم

آباد تا  از خرمشهر تا اهواز، از نازی.  های داغدار برخاستند مردم آبادان و خانواده
 .ها ريختند شهر ری در تهران، و تا يزد و اصفهان و بوشهر مردم به خيابان

 
اما جمهوری اسالمی .  ی ايران برای همه مشخص است ديده خواست مردم ستم

های بر حق مردم کار، نان و آزادی  ايم نه تنها به خواست طور که تاکنون ديده همان
اعتناست، بلکه حتا از پذيرش مسئوليت فجايعی که به بار آورده، خودداری  بی
 .کند می

تنها راه برای .  بينند حاصل بيش از چهل سال حکومت اسالمی را امروز همگان می
خالصی از تمامی اين فجايع و اولين گام در اين مسير سرنگونی انقالبی جمهوری 

 .اسالمی است
 

اين تنها راه واقعی مردم ايران است و هر کس و جريانی که غير از اين بگويد 
گيری کارگران و  دشمنانی که از انقالب و قدرت.  ی ايران است ديده دشمن مردم ستم

 .زحمتکشان هراسانند
 

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

 باد سوسياليسم  زنده -باد آزادی  زنده
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١۴٠١خرداد  ١٠
 

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

 

 
 در همبستگی با آبادان وخيزش سراسری   

 
  

 
در آبادان فروريخت و ده ها نفر جانباخته و زخمی برجای گذاشت، نماد حکومتی برآمده ازسرکوب و  ١۴٠١برجی که در دوم خرداد ماه 

قربانيان فاجعه مردمانی بودند و هستند که از همان روزهای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی جز فقر و فالکت و . فساد و جنايت بود
نسيب شان نشده و با گلوله، آتش بار، آوار و آوارگی و جنگ داخلی و نيابتی به استثمار و فالکت  دشواری های مختلف اجتماعی چيزی

 . نشانيده شدند
 

مجرايی برای فوران خشم بی پايان و نفرت عميق مردم از بانيان وضع موجود بوجود آورد و   فروريختن برج حکومتی متروپل در آبادان،
در آبادان، کشتارهای سال   ۵٧ی سينما رکس در تابستان  فاجعه.  خيزش جاری را به رويارويی مستقيم با ماشين سرکوب حکومتی کشانيد

تا کنون  ١۴٠٠ساله و سرکوب خيزش برای آب و عليه تشنگی در تابستان  ٨و جنگ ...  در خرمشهر و اهواز و مسجد سليمان و  ١٣۵٨
های  اين جنايت.  های به پا خاسته، به ويژه در خوزستان ماندگار هستند  و هستند که در حافظه تاريخی و آگاهی توده همه جناياتی بوده 

 .گيرند که فساد نهادينه يکی از مشخصات آن است حاکم و حکومتی مشروعيت گرفته و می ای از طبقه  زنجيره
و هستی و نيروی کار طبقه کارگر و  سال گذشته، دسترنج کارگران و تمامی زحمتکشان را به غارت برده و جان ۴٣طبقه حاکم ايران در 

چيزی جز فالکت، حاشيه نشينی، قبرخوابی، بيماری،   اين حکومت، با ربودن نان شب و آب  و هستی جامعه،.  دستان را درو کرده است تهی
 .نيافريده است... تروريسم دولتی و جنگ افروزی و فساد و عام، آوارگی، ناامنی اجتماعی،  گسترش اعتياد، ويرانی، مرگ، قتل

 
فروريزی برج متروپل گوشه ای ازفساد و رانت خواری نهادينه شده درجمهوری اسالمی را برمالکرد و بيانگر ماهيت مناسبات اقتصادی و 
سياسی سرمايه داری حاکم  بر ايران بود و بارديگرنشان داد که برای صاحبان قدرت و ثروت جان و زندگی انسانها در برابر سود و رانت 

از همين روی اين واقعه با اعتراض توده های به جان آمده مردم آبادان مواجه شد و متعاقبا کارگران و تهيدستان  .های بادآورده ارزش ندارد
نه تنها کارگزاران فاسد و پاسدارانی در   در اين فاجعه،.   به پيشتازی زنان در اکثرنقاط ايران با آبادان و خوزستان، همبستگی نشان دادند

ی اول  ی و ديگر رهبران درجه بلکه خامنه ا  های وابسته شريک جرم و جنايت هستند، نقش شهردار و استاندار و امام جمعه و عبدالباقی
 . مجرمينی هستند که مسئوليت فجايع تاريخی حکومت اسالمی را به عهده داشته و دارند  مناسبات طبقاتی حاکم،

 
در اين خيزش ها  توده های بپاخاسته ترسی از . پيوند خيزش سراسری ارديبهشت و همبستگی با خوزستاِن، حکومت را درمانده ساخته است

شعارها بيش از گذشته .  موج همبستگی، همدردی و همراهی شهرها با همديگر هر روز بيشتر می شود.  نيروهای سرکوبگر رژيم ندارند
های اقتصادی و سياسی، اکنون به بن  سرمايه داری جمهوری اسالمی، گرفتار در گرداب بحران  رژيم.  موجوديت رژيم را نفی کرده است

و  ١۴٠٠و تابستان   ٩٨و آبانماه  ٩۶خيزش ديماه .  بست و هراس افتاده و با خيزشی مهار ناپذير و سراسری دست به گريبان است
اين .  گذارند که شکوهمندانه همچنان جاری است، با شعارهای راديکال عينيت يک مبارزه طبقاتی را در پيش روی می ١۴٠١ارديبهشت 

با يک اعتصاب سراسری نيروی   رويکرد دارد،  خيزش خاموشی ناپذير و همبستگی سراسری که به سرنگونی انقالبی حکومت اسالمی،
کار و با همبستگی تهيدستان شهر و روستا و تنها با سازمانيابی جنبش کارگری و رهبری آگاهمندانه طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی است 

 . کند که پيروزی دولتی کارگری شورايی را تضمين می
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست، طبقه کارگر و همه اقشار محروم جامعه را به گسترش اين اعتراضات و دخالت موثر در اين 
 . تحوالت فرامی خواند

 
 زنده باد همبستگی و اتحاد انقالبی  طبقه کارگر وزحمتکشان ايران 

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی
 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

 
١٤٠١برابر با دوازده خرداد  ٢٠٢٢دوم ژوئن   

 
حکمتيست ، سازمان راه کارگر  –کمونيست ايران ، حزب کمونيست کارگری  سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ، حزب : امضاها

و هسته اقليت) اقليت(، سازمان فدائيان   
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٩درصفحه   

های اصلی آن را نيز  هستند و کارگردان
شناسند، ايفا کنند و اعترافات دروغی را  می

 .آورند بر زبان
ماجرای سناريوسازی و طرح اتهامات واهی 

شدگان، ضمن بازتاب  عليه بازداشت
استيصال و زبونی رژيم در قبال رشد و 
گسترش اعتصابات و مبارزات معلمان ، 

بار ديگر وحشت رژيم از  حال يک درعين
متشکل شدن معلمان و مبارزه متشکل را نيز 

ارتجاع حاکم آشکارا به .به نمايش گذاشت
جويی از معلمان  گيری و انتقام گروگان

اکنون چند تن از معلمان  هم.  برخاسته است
ازجمله اسکندر لطفی، عضو انجمن صنفی 
معلمان مريوان و سخنگوی شورای 

های صنفی فرهنگيان ايران،  هماهنگی تشکل
شعبان دمحمی، عضو انجمن صنفی معلمان 
مريوان و عضو شورای  هماهنگی، مسعود 

خواه عضد انجمن صنفی  معلمان  نيک
مديره  مريوان و رسول بداقی عضو هيئت

شهر و عضو  کانون صنفی فرهنگيان اسالم
روزی در  طور شبانه شورای هماهنگی به

های جسمی و روانی و  زير شکنجه
های مکرر و فرسايشی قرار  بازجوئی

رضا شهابی و حسن سعيدی از .دارند
اعضای برجسته سنديکای کارگران شرکت 

رانی تهران و حومه،آنيشا  واحد اتوبوس
اسداللهی و کيوان مهتدی از حاميان طبقه 

شدگان اخير و  کارگر نيز در زمره بازداشت
سناريوی ساختگی وزارت اطالعات و زير 

های وحشيانه دستگاه مخوف امنيتی و  شکنجه
رغم تأمين وثيقه برای  علی.سرکوب هستند

آزادی جعفر ابراهيمی بازرس شورای 
هماهنگی ، دستگاه اطالعاتی مانع آزادی 

اند و  وی شده و دوره بازداشت را تمديد کرده
رغم وعده بازپرس پرونده دمحم حبيبی مبنی  به

بر آزادی موقت با توديع وثيقه، اما از آزادی 
برخی .  آمده است عمل وی نيز ممانعت به

های صنفی که برای پيگيری و  فعاالن تشکل
شده خويش  خبرگيری از همکاران بازداشت

اند، خود ربوده و يا  اقدام کرده
رسول بداقی که بارها مورد .  اند شده بازداشت

های رِژم  سال در زندان ٧شده و  شکنجه واقع
سال زندان، منع  ۵محبوس بوده ، دوباره به 

خروج از کشور، منع اقامت در شهرها و 
جوار تهران به مدت دو سال،  های هم استان

جان همه اين عزيزان و .  شده است محکوم
شمار ديگری از فعاالن سياسی و اجتماعی 

 .در معرض خطر جدی است
وسطايی مزدوران  های قرون شکنجه

اطالعاتی رژيم اسالمی برای اعتراف گيری 

وقمع  و توجيهات سرکوب قطعی و قلع
مبارزات معلمان و کارگران و از هم 

های مستقلشان ممکن است به  پاشاندن تشکل
. قيمت جان برخی از اين فعاالن تمام  شود

رو بسيار ضروری است که کارزار  ازاين
ای برای آزادی  مبارزاتی گسترده

. قيدوشرط اين عزيزان سازمان داده شود بی
های صنفی معلمان،  گرچه اغلب تشکل

ها و احزاب  های کارگری، سازمان تشکل
سياسی چپ و کمونيست ايران و همچنين 

های و کنفدراسيون  بسياری از اتحاديه
 (الملل ای کارگری و آموزش بين اتحاديه

EI (های بخش  ، فدراسيون جهانی اتحاديه
ميليون عضو در  ٣٢وپرورش که  آموزش

کند عليه اقدامات  کشور را نمايندگی می ١٧٨
گيری  کارانه جمهوری اسالمی موضع جنايت

نموده و خواهان آزادی فعاالن سياسی و 
شده  اند،اما به تجربه ثابت اجتماعی دربند شده

است که اين حد از اعتراض گرچه الزم و 
ً مؤثر هم هست، اما کافی  ضروری و بخشا

 . نيست
فرياد اعتراض معلمان که اکنون از همه سو  

شود بايد با  در سراسر کشور شنيده می
فراموش .اشکال مؤثرتر مبارزه تکميل شود

نکنيم که اين افراد مبارز و شجاع و انقالبی 
به خاطر تالش و مبارزه درراه تحقق 

های همکاران خود  ها و آرمان خواست
بازداشت و محبوس شده و زير شکنجه 

لذا مطلقاً ضروری است که .اند قرارگرفته
تری برای آزادی اين  معلمان به شکل فعاالنه

عزيزان وارد ميدان شوند و کارزار 
تری را سازمان  مبارزاتی گسترده

های مستقل معلمان و  بسياری از تشکل.دهند
ها عليه اين  شورای هماهنگی اين تشکل
گيری نموده و  اقدامات سرکوب گرانه موضع

از همکاران خود به حمايت برخاسته و 
برخی .  اند ها شده خواستار آزادی فوری آن

ديگر تجمعاتی را سازمان داده تا با مقامات 
وپرورش ديدار داشته باشند و حول  آموزش

اما .  اين موضوع با آنان مذاکره داشته باشند
اين اقدامات تاکنون هيچ نتيجه مثبتی در پی 

خرداد،  ١٠در کردستان، روز .  نداشته است
های صنفی  در پی فراخوان و تجمع تشکل

منظور  معلمان شهرهای مختلف استان به
وپرورش اين  مذاکره با مديرکل آموزش

در مورد )  هاشم ناظمی جاللی(استان
وضعيت همکاران خويش، مديرکل 

وپرورش استان، حتی حاضر به  آموزش
ها نشد و درب  ديدار با نمايندگان اين تشکل

ورودی را به روی معلمان بستند که کسی 
های صنفی  تشکل.  نتواند وارد ساختمان شود

رغم اينکه پيوسته بر برخی از  معلمان، علی
مواد قانون اساسی تأکيد نموده و سعی 

اند با مذاکره و تعامل مشکالت را  کرده
رسيدگی و حل کنند، اما دولت و وزارت 

ها و  وپرورش آن، به اين تالش آموزش
موضوع اين .  اند اظهارنظرها وقعی ننهاده

وپرورش و  نيست که دولت يا آموزش
نهادهای دولتی به فرض از مفاد قانون 

اطالع  اساسی يا مزايای مذاکره و تعامل بی
هستند ، موضوع اين است که رژيم تصميم 

های صنفی معلمان را  گرفته بساط تشکل
برچيند و جلو فعاليت و مبارزه معلمان را 

١٠از صفحه   

 تاکتيک مناسب مبارزه معلمان برای مقابله با ترفندهای حکومتی

 زنده باد سوسياليسم 
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بنابراين درخواست برای مذاکره و .  بگيرد
تأکيد بر برخی بندها و مواد قانون اساسی 

بجای اينکه .  کند هيچ دردی را دوا نمی
نيروی خود را مصروف اين سازيم که دولت 

" قانونی"و نهادهای حکومتی را به وظايف 
خود توجه دهيم و به يک معنا انرژی خود را 
هدر دهيم بايد اين نيرو را صرف 

های مؤثرتری از  دهی و انجام شيوه سازمان
رسان آزادی رفقای  مبارزه کنيم  که ياری

های صنفی  برخی تشکل.زندانی ما باشد
اند  معلمان هشدار به انجام اقدامات بعدی داده

گرچه، ما برای : "اند برخی ديگر اعالم کرده
پيگيری قضايی و قانونی همکاران زندانی، 
چند صباحی سکوت کرديم اما؛ بدانيد اين 

ً ادامه و "  .دار نخواهد بود سکوت مسلما
منتظر طوفان بعدازاين "  اند هشدار داده
 ...و"سکوت باشيد

. اين تهديدات و هشدارها را بايد عملی کرد
رژيم ارتجاعی حاکم را بازور بايد وادار 

های  سنگين خود  نمود پنبه را از گوش
تواند از  هايی می تنها درخواست.  درآورد

جانب دولت شنيده شود که اقدام عملی مؤثر 
بنابراين .و يکپارچه معلمان پشتيبان آن باشد

 .های مؤثری اتخاذ کرد بايد تاکتيک
. متأسفانه تا اين لحظه چنين نشده است

ها و مبارزات معلمان در  رغم تالش علی
حمايت از همکاران زندانی خود، اما هنوز 
يک تاکتيک مبارزاتی مؤثر در دستور کار 

ويژه  ها به های مستقل آن معلمان و تشکل
يکی از .شورای هماهنگی قرار نگرفته است

های مهم  اين دوره معلمان در  اين تاکتيک
حمايت از همکاران زندانی  و در اعتراض 
به سناريوسازی و اعمال شکنجه برای 

های اجباری اعتصاب غذا  اعتراف گيری
در پی اقدام معلم مبارز اسکندر .  بوده است

خرداد در زندان دست  ١٠لطفی که از تاريخ 
به اعتصاب غذا زد، گروهی از معلمان نيز 
در حمايت از همکار خويش و در اعتراض 
به بازداشت وی، در بيرون از زندان و 
. منازل خويش دست به اعتصاب غذا زدند

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل
فرهنگيان ايران در برخورد به اين شکل 

خرداد، عمالً  ١٢مبارزه طی اطالعيه مورخ 
شورای هماهنگی بجای .  آن را تأييد کرد

اينکه يک کارزار مبارزاتی جدی و مؤثری 
را تدارک ديده و معلمان را برای حمايت از 

ها به  همکاران بازداشتی و برای آزادی آن
ميدان مبارزه بکشاند، به اعتصاب غذا در 

به دنبال آن .  بيرون از زندان رضايت داد
های ديگری از معلمان نيز در چند  گروه

نوبت در حمايت از معلمان زندانی وارد 
شورای هماهنگی .  اند اعتصاب غذا شده

همه سابقه درخشان و هوشياری، بجای  باآن

دهی و هدايت يک مبارزه جدی،  سازمان
عمالً مشوق روشی شد که تأثيری بر آنچه بر 

گذرد نداشته است و  معلمان زندانی می
اعتصاب غذا ممکن است يک . نخواهد داشت

روش خوب و مؤثر مبارزه در داخل زندان 
باشد که زندانی هيچ راه و وسيله ديگری 
برای ادامه مبارزه ندارد، اما اعتصاب غذا 
در بيرون از زندان که ابزارها و وسايل و 

های ديگری برای مبارزه وجود  تاکتيک
دارد، معنا و مفهومی ندارد و بيشتر يک 
تاکتيک و روش کامالً دفاعی و متأسفانه 
پاسيفيستی است که هيچ دردی را دوا 

 .کند نمی
جمهوری اسالمی را با اعتصاب غذا در 

نشينی  توان به عقب خارج از زندان نمی
وبيش  شورای هماهنگی کم.  وادار کرد

ها و  فرصت داشت که با تعطيل کالس
دهی يک اعتصاب  امتحانات و سازمان

ها شهر به  سراسری، معلمان را در مقياس ده
ميدان بکشاند و مانند دفعات پيشين، تاکتيک  
و روش مؤثری از مبارزه را به مرحله اجرا 

تاکتيکی که با آغاز تعطيالت .بگذارد
. اجرا نيست تابستانی  تا پايان آن قابل

درهرحال اين موضوع کامالً روشن است که 
ميان اعتصاب سراسری و اعتصاب غذا 
حتی در شکل فراگير و سراسری، 

های کيفی فاحشی وجود دارد که  تفاوت
ترين آن، همانا تأثيرگذاری و کارايی  مهم

تأثيری و ناکارايی دومی  اولی و بی
نيازی به تکرار و تأکيد نيست که برای .است
های شوم ارتجاع حاکم،در  سازی نقشه خنثی

حمايت از معلمان و کارگران زندانی و برای 
آزادی فوری زندانيان دربند، به هر طريق 

 .ممکن بايد تالش کرد
قبل از پايان اين مطلب الزم است به يک 

نکته .  نکته بسيار مهم ديگر نيز اشاره شود
های مذبوحانه و  رغم تالش اين است که علی

اقدامات گوناگون سرکوب گرانه عليه معلمان 
های صنفی آنان و  و کارگران و تشکل

ازجمله سناريوسازی رسوای وزارت 
ها و  اطالعات برای درهم کوفتن تشکل

فعاالن جنبش کارگری و جنبش اعتراضی 
معلمان و سرانجام خاموش ساختن مشعل 

ای که در چند سال اخير پيوسته  مبارزه
بخش بوده است، ارتجاع  فروزان و روشنی

اسالمی جز شکست و ناکامی نصيبی نخواهد 
پيامد چنين اقداماتی فقط اين نيست که .  برد

خشم و انزجار توده معلمان و کارگران و 
تر  تر و متراکم ديگر زحمتکشان را فشرده

کند، بلکه تمام دستگاه حکومت رسوای  می
تر خواهد  جمهوری اسالمی را نيز مفتضح

ها و  البته ممکن است خساراتی بر تشکل.کرد
فعاالن جنبش اعتراضی معلمان وارد شود و 

طور موقت در  های وارده نيز به آسيب
ها اخالل ايجاد کند يا  های روتين آن فعاليت

طور موقت تضعيف  وبيش ايضاً به ها را کم آن
جای خود و به قوت  کند، اما اصل ماجرا به
. مبارزه ادامه دارد.خود باقی خواهد ماند

بخت با ارتجاع حاکم يار و همراه 
نظر از ارتقای درجه آگاهی و  صرف.نيست

تشکل يابی معلمان و کارگران که فاکتور 
های  بسيار مهمی در نقش بر آب شدن نقشه

ارتجاع حاکم است، شرايط سياسی پرتالطم 
ای به  و انقالبی جامعه نيز، چنين اجازه

دهد و با اين ترفندها  ارتجاع  حاکم نمی
 .تواند از مهلکه بگريزد نمی

 

٨از صفحه   

 تاکتيک مناسب مبارزه معلمان برای مقابله با ترفندهای حکومتی
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٨درصفحه   

١از صفحه   

فرهنگيان و تسری آن به ساير زحمتکشان 
جامعه، تمام تالش خود را برای مقابله با اين 

احضار .روند و متوقف ساختن آن به کاربست
صدها معلم به مراکز سرکوب و امنيتی، 

سازی و  های مکرر و پرونده بازداشت و بازجويی
اتهاماتی چون اقدام عليه امنيت کشور و امثال آن، 
نتوانست جلو رشد جنبش اعتراضی معلمان و 

گرانه شورای  های سازمان گسترش فعاليت
تمام .  هماهنگی و اعتصابات سراسری را بگيرد

اين ترفندها و اقدامات باشکست و ناکامی روبرو 
تر شد و اعتالی  مبارزات معلمان متشکل.  شد

های  نخبه"دولت ارتجاعی و تمام .  بيشتری يافت
های خود را  دستگاه اطالعاتی رژيم، ايده"  فکری

١٠ 

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

 
 :سوئيس

Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 
اب  کمک اره حس م های مالی خود را به ش

راه  م بانکی زير واريز و رسيد آن را به ه
ی از آدرس ک ه ي ر ب ظ ورد ن د م ای  ک ه

 . سازمان ارسال کنيد
:شماره حساب  

 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
 
NL08INGB0002492097 
Amsterdam, Holland 

 
 :نشانی ما برروی اينترنت

 
https://www.fadaian-
minority.org 

 
 : E-Mailپست الکترونيک 

 
info@fadaian-minority.org 

 

کانال آرشيو نشريه کار ارگان سازمان فدائيان 

 : در تلگرام) اقليت(
 

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

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

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

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

 
 آدرس سازمان در فيس بوک

https://www.facebook.com/
fadaian.aghaliyat 

 
 آدرس نشريه کار در فيس بوک

/com.facebook.www://https
fadaianaghaliyat.kar 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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هم ريخته و سرانجام به يک سناريوی  روی
" امنيتی"باخته و اتهامات  دروغين و رنگ

ها فعال صنفی معلمان بازداشت  ده.  متوسل شدند
تيز حمله دستگاه  نوک.  و روانه زندان شدند

های مستقل معلمان و  اطالعاتی و سرکوب، تشکل
تن که همگی از  ١۶.  ها بود فعاالن اين تشکل

های مستقل معلمان هستند  اعضای مؤثر تشکل
. همچنان در زندان و زير فشارهای شديد هستند

های  ها زير شکنجه و بازجوئی تعدادی از آن
مکرر و فرسايشی قرار دارند تا نقش مورد 

ای که  دلخواه وزارت اطالعات در نمايش مسخره
همه مردم ايران از ساختگی بودن آن مطلع 

 تاکتيک مناسب مبارزه معلمان 
 برای مقابله با ترفندهای حکومتی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تلويزيونی شبکه ای ماهواره مشخصات
Alternative Shorai 
Satellite: Yahsat 
Frequency: 12594 

  Polarization: Vertical/عمودی 
Symbol Rate: 27500 
FEC: 2/3 

 
 com.gmail@tv.shora: آدرس ايميل

 ٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن
com.tvshora://https ،org.minority-fadaian://https 

 tvshora@: ، تلگرامShora shora: بوک فيس


