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 روزی به ياد ماندنی
 

جوالی ساعت يک  ١۴تير برابر با  ٢٣شنبه  پنج
و نيم بعدازظهر به وقت استکهلم و چهار 

ازظهر به وقت تهران، قاضی توماس ساندرز  بعد
در يک کنفرانس مطبوعاتی حکم دادگاه حميد 
نوری معروف به عباسی داديار زندان 

. را اعالم کرد ۶٧گوهردشت در تابستان خونين 
براساس حکم دادگاه استکهلم، حميد نوری به دليل 
مشارکت در کشتار سراسری زندانيان سياسی در 

در زندان گوهردشت، جايی که وی  ۶٧تابستان 
ترين  مهم)  قاضی مقيسه(بعد از ناصريان 

مسئوليت را در اين زندان برعهده داشت، به 
 .حبس ابد محکوم شد

در سوئد حبس ابد شديدترين و باالترين حکمی 
اما نکته مهم .  توان داد است که به يک مجرم می

اين است که در سوئد حکم ابد محدوديت زمانی 
اکنون در سوئد معدود   به همين دليل، هم.  ندارد

زندانيانی هستند که با حکم حبس ابد بعد از سی 
يک زندانی .  برند چنان در زندان بسر می سال هم

تواند  سال می ١٠که حبس ابد گرفته است، بعد از 
تقاضا دهد تا به او حکم قطعی بدهند که متناسب 

گيرد که  ی آن تصميم می با پرونده دادگاه درباره
سال خواهد بود،  ١٨تا  ١۵براساس قوانين سوئد 

تواند اين حکم را  اما در عين حال دادگاه می
. چنان در زندان بماند قطعی نکرده و زندانی هم

بنابراين جدا از احتماالت خارج از مسائل قضايی 
و حقوقی مانند مبادله زندانی با جمهوری 
اسالمی، براساس قوانين سوئد با اتهامات سنگينی 
که حميد نوری به دليل آن محکوم به حبس ابد 

بايد حتا بعد از ده تا پانزده سال از  شده، او نمی
 .زندان آزاد شود

قبل از اعالم حکم، در ميان دادخواهان شور و 
شعف بسيار اما آميخته با اضطراب حاکم بود، 

که آيا ممکن است نوری محکوم  اضطراب از اين
نشود؟ آيا ممکن است با يک حکم سبک و با 
توجه به اين که نزديک سه سال در زندان بسر 

ها سواالتی بود که  برد از زندان آزاد شود؟ اين می
. در ذهن برخی از دادخواهان نقش بسته بود

چنين اقدام پليس که دورادور ساختمان دادگاه  هم
نيز ورود و خروج به  ١٢را بسته و ساعت 

ساختمان دادگاه را ممنوع کرد، بر اضطراب 
توان  وجود اين نگرانی را برای نمونه می.  افزود

در رفيق عزيزی ديد که مسئول پخش مستقيم 
که قاضی ساندرز  بعد از اين.  کنفرانس خبری بود

اعالم کرد حميد نوری به حبس ابد محکوم شده 
 YESاست، اين رفيق از خوشحالی فرياد زد 

YES . 
اما واقعيت اين بود که حميد نوری به حبس ابد 

تحوالت سياسی خاورميانه در هفته گذشته 
جمهوری آمريکا به اين  الشعاع سفر رئيس تحت

محرک اين سفر رقابت .  منطقه قرار داشت
های بزرگ امپرياليست و بحران اقتصادی  قدرت

در پی حمله .  داری بود و سياسی جهان سرمايه
نظامی امپرياليسم روس به اوکراين و تشديد 

های امپرياليست جهان،  تضادها ميان  قدرت
ها  ای در مناسبات ميان اين قدرت سابقه بحران بی

بايدن که يکی از آتش بياران .  پديد آمده است
معرکه جنگ اوکراين و ادامه آن است، مقدم بر 
هر چيز در اين سفر تالش نمود سياست جديد 
دولت آمريکا را در مرحله جديد تشديد تضادها به 

ای امپرياليسم آمريکا اعالم و  متحدان خاورميانه
در وهله بعد .  برای عملی ساختن آن تالش کند

 ، ) عباسی(محکوميت حميد نوری 
 پيروزی سترگ جنبش آزاديخواهی و دادخواهی

 
۴  اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧٩شماره  ١۴٠١تير   ٢٧ –سال  چهل و چهار

 بايدن و سياست جديد امپرياليسم آمريکا در خاورميانه

 "مادران"استيصال جمهوری اسالمی از مقاومت 
، نيروهای امنيتی ١۴٠١تير ماه  ٢٠روز دوشنبه 

جمهوری اسالمی با يورش به منازل خانواده 
، تعدادی از آنان را ٩٨های جان باختگان آبان 

 .بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل کردند
ناهيد شيرپيشه و مهرداد بختياری، مادر و عموی 
پويا بختياری، سکينه احمدی مادر ابراهيم 
کتابدار، رحيمه يوسف زاده مادر نويد بهبودی، 
محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور، سعيد 
دامور برادر وحيد دامور، طلعت مشکی و سميه 
جعفرپناه مادر و خواهر محسن جعفرپناه، ايران 
الهياری مادر مهرداد معين فر و زينب دمحمی 
مادر دمحم طاهری از جمله بازداشت شدگان اين 

بازداشت سکينه احمدی، رحيمه .  روز هستند
يوسف زاده و محبوبه رمضانی در منزل شخصی 
رحيمه يوسف زاده در تهران صورت گرفت و 

سعيد دامور نيز در منزل شخصی اش در کرج 
مهرداد بختياری، عموی پويا .  بازداشت شد

بختياری نيز پس از انتشار ويدئويی در خصوص 
نحوه بازداشت ناهيد شيرپيشه و انتشار تصاويری 
از قفل شکسته درب منزل او، توسط نيروهای 

 . امنيتی دستگير شد
جمهوری اسالمی اما تنها به بازداشت های فوق 
بسنده نکرد و همزمان با دستگيری اين تعداد از 

، ٩٨اعضای خانواده جانباختگان قيام آبان 
خبرگزاری فارس، نزديک به نهادهای امنيتی با 
انتشار مطلبی موهن، مادران بازداشت شده را 

دريافت پول "خواند و آنان را به "  اغتشاشگر"
در ايران هم متهم "  برای ايجاد اغتشاش و ناامنی

 .کرد
جانباختگان "  مادران"اين اولين بار نيست که 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

برای مقابله با بحران عميق اقتصادی که تمام 
ويژه  اروپا را   کشورهای جهان را فراگرفته و  به

با بحران انرژی شديداً تحت تأثير قرار داده 
است، از عربستان سعودی درخواست کند توليد و 
صدور نفت را افزايش و به تعديل بهای آن ياری 

واقعيت اين است که کشورهای اروپائی و .  رساند
هرگز نتوانستند  ٢٠٠٧آمريکا که در پی بحران 

به يک دوران رونق نسبی دست يابند، پس از دو 
رو  سال بيماری کرونا با تورمی شديد روبه

اکنون نرخ تورم رسمی در اين  اند و هم شده
درصد و گاه بسيار بيش از  ١٠کشورها حدود 

های نفتی روسيه ، بحران  تحريم.  اين رقم است
انرژی و رکود و تورم را در تمام کشورهای 

 تپه اعتصاب جديدی درراه است در هفت
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بايست به او اين حکم را    محکوم شد و دادگاه می 
که شواهد و مدارک در رابطه با    اول اين .  داد   می 

هويت و نقش حميد نوری در دستگاه قضايی رژيم و  
در    ۶٧ های سال    به طور خاص در جريان اعدام 

زندان گوهردشت قاطع بودند و غيرقابل قبول بود  
 .کرد   ها را رد می   که دادگاه آن 

دومين موضوع سياست اتحاديه اروپا در قبال  
. اش بود   های   گيری   جمهوری اسالمی و گروگان 

اتحاديه اروپا به دليل ترورهای اخير جمهوری  
اسالمی در اروپا از جمله دو ترور در کشور هلند و  
سپس تالش برای انجام عمليات تروريستی با مواد  

در  "  سازمان مجاهدين خلق "منفجره در گردهمايی  
فرانسه، به اين نتيجه رسيد که بايد با افزايش فشار به  
جمهوری اسالمی، او را از انجام اين کارها باز  

اما از سوی ديگر جمهوری اسالمی که  .  دارد 
داند سياست اتحاديه اروپا حفظ و بقای جمهوری    می 

نشينی نکرد، بلکه فشار    اسالمی هست، نه تنها عقب 
های بلژيک و سوئد را با دستگيری چند    بر دولت 

بنابراين از اين زاويه  .  تبعه اين دو کشور افزايش داد 
نيز دخالت دولت سوئد به نفع حميد نوری و تالش  
برای تامين خواست جمهوری اسالمی يعنی عدم  
محکوميت وی، برخالف تصور جمهوری اسالمی  

 .عمال غيرممکن بود   در شرايط مشخص کنونی 
به عبارت ديگر جمهوری اسالمی با تهديد به اعدام  
جاللی و دستگيری سه تبعه سوئدی، نه تنها  
نتوانست دولت سوئد را مجبور به دخالت برای  
آزادی وی کند، بلکه برعکس موضوع را به زيان  

 .تر کرد   سياست جمهوری اسالمی پيچيده 
به اين موضوع البته بايد انعکاس وسيع دادگاه حميد  
نوری را نيز اضافه کرد که موضوعی بسيار مهم  

انعکاس وسيع دادگاه يک عامل مهم ديگری  .  است 
بود که معامله بر سر نوری را حداقل به زمانی  

طور که انعکاس معامله    ديگر موکول کرد، همان 
بلژيک با جمهوری اسالمی که به اعتراضات      دولت 

وسيعی منجر شد، دولت بلژيک را با يک بحران  
روبرو ساخت که يکی از نتايج آن تاکنون استعفای  

 .وزير خارجه بلژيک بوده است 
واقعيت اين است که اصل محکوميت حميد نوری  

خاطر مشارکت در کشتار زندانيان سياسی در    به 
تر از محکوميت اسدی    بسيار مهم   ۶٧ تابستان  

علت آن  .  ديپلمات جمهوری اسالمی در بلژيک بود 
محکوميت حميد نوری  .  نيز کامال روشن است 

معنای محکوميت کشتار زندانيان سياسی در    به 
در يک دادگاه اروپايی و در نتيجه    ۶٧ تابستان  

محکوميت تمامی آمران و عامالن اين جنايت  
عنوان کسی که دستور    بزرگ است، از خمينی به 

ها را داده بود تا اعضای کميسيون    اجرای اعدام 
چون ابراهيم رئيسی که امروز رئيس    مرگ هم 

ای که در آن زمان رئيس    جمهور است و خامنه 
 .جمهور بود 

برگزاری تظاهرات سازماندهی شده متعدد در برابر  
سفارت سوئد از سوی مزدوران جمهوری اسالمی،  

های مکرر وزير خارجه جمهوری اسالمی با    تماس 
وزير خارجه سوئد، ديدار عبداللهيان با فرزند حميد  
نوری همه از اهميت اين مساله برای جمهوری  

جمهوری اسالمی ابتدا گمان  .  اسالمی حکايت دارند 
سروصدا حل    تواند اين موضوع را بی   کرد می   می 

کند، اما انعکاس وسيع دستگيری و سپس دادگاه  

حميد نوری، جمهوری اسالمی را در مرحله بعد  
اما هر چه اين  .  های متعددی کرد   وادار به واکنش 

های فشار    ها تندتر و بيشتر شد، عمال راه   واکنش 
ديپلماتيک بر دولت سوئد برای آزادی حميد نوری  

 .تر شدند   نيز بسته 
اگرچه با  .  اما برگرديم به آن روز به ياد ماندنی 

نزديک شدن به کنفرانس خبری، هيجان آميخته با  
های جان فشاندگان    اضطراب بويژه در ميان خانواده 

تپيد اما    ها تندتر و تندتر می   رفت و قلب   باالتر می 
باالخره در ساعت يک و نيم بعدازظهر به وقت  

حميد نوری در هر  .  استکهلم انتظارها به پايان رسيد 
ها در پروسه دادگاه    دو مورد اتهامی که دادستان 

فرياد  .  مطرح کرده بودند به حبس ابد محکوم شد 
خوشحالی، فرياد موفقيت از همه سو برخاست،  
فرياد موفقيت جنبش دادخواهی از اين همه ظلمی که  

ها و زندانيان    ها بر خانواده   در طول تمام اين سال 
سياسی سابق از سوی جمهوری اسالمی روا داشته  

اگرچه اين موفقيت تنها يک گام محسوب  .  شده بود 
اشک  .  شد اما با اين وجود ارزش بسيار داشت   می 

شوق، اشک اميد، حاصل بيش از دو سال تالش به  
همگی يکديگر را درآغوش  .  بار نشسته بود 

زدند و اشک    فشردند و از خوشحالی فرياد می   می 
اميد بيش از هر موقع ديگر در چشمان  .  ريختند   می 

اميد به روزی که در ايران  .  درخشيد   منتظران می 
تمامی اين جالدان در يک دادگاه مردمی محاکمه  

 .کنيم   بخشيم و نه فراموش می   نه می . شوند 
دادگاه نوری و محکوميت او، روزی به يادماندنی  

تصاوير رفقايی که اعدام شده بودند  .  رقم زده بود 
برای  .  شدند   يک لحظه از ذهن و خاطر ما دور نمی 

برای  .  ها باقی مانده بوديم   ها آمده بوديم و برای آن   آن 
هايی که با    ن   ها به مبارزه ادامه داده بوديم، آ   آن 

خاطر    ناپذير مرگ را به   صالبتی وصف 
هايی که ياد    بودند، آن   شان پذيرفته   های   آرمان 

ايم    های مان برای ابد حک کرده   عزيزشان را در قلب 
و چقدر خالی بود جای  .  تا هرگز فراموش نشوند 

مادران، پدران و ديگر عزيزان دادخواهی که ديگر  
شاهی، مادر    چون مادر پنجه   در ميان ما نبودند هم 

بهکيش، مادر رياحی و بسيار مادران ديگر که  
ها بر باندرول بزرگی که    تصاوير تعدادی از آن 

 .بان ايران تهيه ديده بود، نقش بسته بود   ديده 
دادگاه حميد نوری بدون ترديد چند نتيجه مثبت برای  

اولين مساله همان  .  جنبش دادخواهی داشت 
اگرچه  .  محکوميت جمهوری اسالمی است 

محکوميت يکی از اين جنايتکاران به نام حميد  
اما واقعيت اين  .  نوری نيز اهميت خودش را دارد 

است که مساله برای همگی ما اين بود که محکوميت  
نوری محکوميت جمهوری اسالمی و تمامی آمران  

يکی ديگر از نتايج اين  .  و عامالن اين جنايات است 
 . ها بارقه زد   ست که در دل   دادگاه اميدی 

ها يکی ديگر از نتايج مهم اين دادگاه،    اما جدا از اين 
آشنايی هر چه بيشتر مردم ايران، بويژه جوانان با  

  ۶٠ ست که جمهوری اسالمی در دهه    جناياتی 
ای که جمهوری اسالمی همواره    مرتکب شد، دوره 

آگاهی هر  .  سعی کرده است آن را واژگونه جلوه دهد 
چه بيشتر مردم و بويژه جوانان از سوی ديگر يک  

چرا که  .  قدم به جلو برای جنبش دادخواهی بود 
ها و تصاويری که از سوی شاکيان و    شهادت 

شاهدان در دادگاه از آن دهه و جنايات رژيم ارائه  
شد، همدلی و همياری بسياری از آن جوانان را به  

چنين ديگر    هم .  سوی دادخواهان جلب کرد 
،  ٩٨ چون مادران دادخواه قيام آبان    دادخواهان هم 

چون خانواده اعدام    و ديگر دادخواهان هم   ٩۶ دی ماه  

های اخير مانند نويد افکاری را با    شدگان سال 
 .تر ساخت   تر و نزديک   همدل   ۶٠ ی    دادخواهان دهه 

چنان راه    اما بايد توجه داشت که دادخواهی هم 
برای نمونه گاهی گفته  .  دشواری در پيشارو دارد 

که حميد نوری چقدر در زندان بماند مهم    شود اين   می 
نيست، دولت سوئد باالخره با جمهوری اسالمی  

اما اتفاقا بايد گفت امروز يکی از  .  معامله خواهد کرد 
ها    های مبارزه، ممانعت از معامله اين دولت   عرصه 

طور واقعی بايد بر    حتا به .  با جمهوری اسالمی است 
اين نکته انگشت گذاشت که معاوضه امثال حميد  

تواند جمهوری اسالمی را    نوری و اسدی می 
تر بکند و به ترور فعالين سياسی در اروپا    گستاخ 

برای جمهوری اسالمی مشکلی نيست که  .  ادامه دهد 
ها    چند تبعه اروپايی را دستگير و سپس با اين دولت 

تنها عدم معامله از سوی  .  وارد معامله شود 
های اروپايی با جمهوری اسالمی است که    دولت 

تواند جمهوری اسالمی را نسبت به اعمال    می 
بنابراين از  .  تر کند   تروريستی خود در اروپا محتاط 

های اروپايی نيز نيست که    اين زاويه به نفع دولت 
 .وارد چنين معامالتی با جمهوری اسالمی شوند 

های جان    های کمونيست   در پايان بايد به نقش خانواده 
. فشانده و زندانيان سياسی چپ نيز اشاره کرد 

واقعيت اين است که اين جريان نقش بسزايی در  
. مطرح کردن اين دادگاه در سطح جامعه داشت 

ابتکار پخش مستقيم دادگاه يکی از اين موارد بود که  
بان ايران کليد خورد و تنها بعد از    از سوی ديده 

بان ايران بود که برخی ديگر به صرافت اين    ديده 
از سوی ديگر تنها همين جريان  .  موضوع افتادند 

بود که تمام تالش خود را صميمانه در مسير  
دادخواهی و افشای جنايات رژيم گذاشت و از  

هايی که ديگران برپا کرده بودند و    هياهوها و جنجال 
حتا حميد نوری در دادگاه از اين هياهوها بهره برده  

اين سياست نه تنها بار  .  بود، تا به آخر به دور ماند 
شان را به    های   ها و خانواده   ديگر صداقت کمونيست 

تصوير کشيد، بلکه نشان داد، دادخواهی در ذهن  
 .ها تصوير مغشوشی ندارد   آن 

ها وقتی برای ممنوعيت صدور حکم اعدام    کمونيست 
کنند، يا شعار زندانی سياسی آزاد بايد    مبارزه می 

قيد و شرط    دهند، و يا برای آزادی بی   گردد سر می 
انديشه، بيان و نشر، آزادی تشکيل و فعايت احزاب  

کنند، اين آزادی را تنها برای    ها مبارزه می   و مانند آن 
طور    خواهند بلکه واقعا به آن معتقدند همان   خود نمی 

گونه عمل کرده و    که در مورد دادخواهی نيز همين 
ها از دادخواهی، محکوميت    کمونيست .  کنند   فکر می 

جنايات جمهوری اسالمی و اعدام زندانيان سياسی و  
نيز مجازات آمران و عامالن اين جنايات را  

فهمند و نه فقط محکوميت اعدام زندانيان سياسی    می 
ها با صدور حکم اعدام    چرا که کمونيست .  کمونيست 

ها به خاطر    مخالفند، چرا که با به بند کشيدن انسان 
روند دادگاه حميد نوری بار ديگر  .  شان مخالفند   عقايد 

ترين مبارزان    ها، صادق   نشان داد که کمونيست 
های    هستند، مبارزانی که دل در گرو رهايی توده 

ديده ايران دارند، مبارزانی که دادخواه تمامی    ستم 
، جان  ۶٠ ی    زندانيان سياسی اعدام شده در دهه 

و تمامی کسانی هستند که در    ٩٨ فشاندگان قيام آبان  
اين راه از جان خود گذشتند، مبارزانی که دادخواه  
مادران خاوران، مادران قيام آبان و ديگر مادران و  

تير برابر با    ٢٣ .  پدران عزيز از دست داده هستند 
جوالی، محکوميت اولين مزدور جمهوری    ١۴ 

اسالمی به دليل مشارکت در کشتار زندانيان سياسی  
اين روز زيبا و شيرين در  .  فراموش نخواهد شد 

 .يادها خواهد ماند 
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۴درصفحه   

١از صفحه  که اسرائيل در تالش  درحالی.  صورت نگرفت 
حل نظامی و  بود که آمريکا را به راه

ای ايران به  های هسته بازگرداندن پرونده فعاليت"
شورای امنيت سازمان ملل و اجرای حداکثری 

متقاعد سازد، بايدن بر ديپلماسی تأکيد "  ها تحريم
"  کرد و گفت آنچه بدتر از وضعيت امروز : 

ايران خواهد بود، دستيابی اين کشور به سالح 
هدف اين است که ما بتوانيم به .  ای است هسته

. ها را دور کنيم ای بازگرديم و آن توافق هسته
 ."  ديپلماسی هنوز بهترين راهکار است

وزير اسرائيل اما بعد از مراسم امضای  نخست
"مجدداً تأکيد کرد »بيانيه اورشليم« تنها راه : 

ای اين است  برای متوقف کردن يک ايران هسته
برای متوقف کردن (که ايران بداند جهان آزاد 

 ."زور متوسل خواهد شد به) ايران
دولت آمريکا يک امتياز کوچک بر سر اين 
مسئله به اسرائيل داد و  بر حفظ نام سپاه 

های تروريستی  پاسداران در فهرست سازمان
 . آمريکا تأکيد کرد

جمهوری آمريکا سپس برای خالی نبودن  رئيس
. عريضه ديدار کوتاهی هم با محمود عباس داشت

های پوشالی هميشگی دولت آمريکا را  وعده
"  تکرار کرد و گفت تعهد او به راهکار دو : 

کشوری و لزوم برپايی کشور مستقل فلسطين در 
جوار اسرائيل، در مرزهای پيش از جنگ سال 

و برای .  مانده است ، بدون خلل باقی١٩۶٧
حمايت از مردم ستمديده فلسطين يک 

 ٢١٠چوبی هم به وی داد و متعهد شد که  نبات آب
ميليون دالر به  آژانس ويژه سازمان ملل متحد 

. رسانی به فلسطينيان، کمک کند در امور کمک
ميليون دالر به  ١٠٠همچنين متعهد شد که 

های فلسطينی کرانه باختری کمک  بيمارستان
بايدن اما هيچ حرف و سياست جديدی .  نمايد

برای حل مسئله فلسطين که هم اکنون نيز يکی از 
 .  ای است، نداشت های منطقه سرمنشاء های نزاع

رغم  اما در سفر وی به عربستان چه گذشت؟ به
نقد امتيازی به بايدن  به که دولت عربستان دست اين

زمان با پرواز مستقيم بايدن از اسرائيل،  داد و هم
حريم هوايی اين کشور را به روی همه 
پروازهای تجاری به مبدأ و مقصد اسرائيل گشود 
که چراغ سبزی به بايدن در پيشرفت مناسبات با 

هذا در فرودگاه  شود، مع اسرائيل محسوب می
دولت .  استقبال سردی از بايدن به عمل آمد

عربستان فرماندار مکه را برای استقبال از وی 
 .به فرودگاه جده فرستاده بود

تضعيف موقعيت آمريکا در رقابت جهانی 
المللی پس  های امپرياليست و تحوالت بين قدرت

از جنگ اوکراين، بايدن را ناگزير ساخته بود که 
وارد کشوری شود  و با رژيمی گفتگو کند که آن 

 . ناميده بود »منفور و مطرود«را حکومتی 
که در جريان مذاکرات پشت پرده ميان دو  اين

طرف چه گذشت و چه توافقاتی صورت گرفت، 
 . دقيقاً مشخص نيست

جمهوری آمريکا در نشست خبری خود  اما رئيس
با توجه به تهديدهای بسيار واقعی : "در جده گفت

از سوی ايران و نيروهای نيابتی آن، ما به 
بررسی نيازهای امنيتی عربستان سعودی 

 ."پرداختيم
ازاين سفر، رويتر به نقل از مقامات  پيش

آمريکائی گزارش کرده بود که مذاکراتی بين 
طرفين برای لغو احتمالی ممنوعيت فروش 

 .تسليحات به عربستان سعودی در جريان است

فارس نيز تالش نمودند از  کشورهای حاشيه خليج
های آن  جانبه به آمريکا و حمايت  تکيه يک

سياسی خود   -بردارند و مناسبات اقتصادی دست
را با روسيه و چين تقويت کنند و حتی نيازهای 

 . تسليحاتی خود را از اين کشورها تأمين نمايند
ای  مناسبات اين کشورها با دولت بايدن به درجه

های عربی  از وخامت رسيد که عموم دولت
فرمان دولت آمريکا  به منطقه که زمانی گوش

 -های آمريکائی بودند، اکنون حتی در تحريم
 . اروپائی عليه  روسيه نيز شرکت نکردند

بايدن اکنون به خاورميانه آمده بود که در جريان 
رقابت  و نزاع امپرياليسم آمريکا با امپرياليسم 
روسيه و چين، مناسبات وخيم خود را با 

ترين  های منطقه بهبود بخشد و مهم دولت
کشورهای خاورميانه را در خدمت اهداف 

. اقتصادی و سياسی خود بسيج کند
جمهوری آمريکا در عربستان پيرامون  رئيس

در نشست :   ای خود گفت اهداف سفر خاورميانه
شنبه با سران منطقه، يک چارچوب محکم را 
برای نقش آينده آمريکا در خاورميانه ارائه 

ما در خاورميانه خالئی «:  خواهد داد، او گفت
باقی نخواهيم گذاشت که روسيه و چين بخواهند 
آن را پر کنند و داريم در اين زمينه به 

وی روز شنبه  ».رسيم دستاوردهای مختلفی می
تيرماه در اجالس خود با سران کشورهای  ٢۵

هرقدر که «:  عربی منطقه در جده نيز گفت
شود و  رقابت در دنيای جديد شديدتر می

شود، برای  تر می روی ما پيچيده های پيش چالش
شود که چقدر منافع آمريکا با  تر می من روشن

الزم به ذکر  ».تنيده است موفقيت خاورميانه درهم
است که در اين اجالس عالوه بر سران شورای 

فارس شامل عربستان سعودی،  همکاری خليج
بحرين، امارات متحده عربی، قطر، عمان و 

های مصر، اردن و عراق  کويت،  سران دولت
 . نيز شرکت داشتند

در اين ميان دو کشور اسرائيل و عربستان 
سعودی در پيشبرد و موفقيت سياست جديد بايدن 
نقش محوری دارند که وی تالش کرد حمايت 

وی در اسرائيل به طبقه .  ها را به دست آورد آن
حاکم اين کشور اطمينان داد که همچنان به روال 

جانبه دولت آمريکا  گذشته از حمايت همه
 .   برخوردار است

در بيانيه اورشليم  که پس از مذاکرات بايدن و 
وزير اسرائيل انتشار يافت بر مناسبات  نخست

ويژه طرفين و تعهد آمريکا به تأمين امنيت 
. اسرائيل و حفظ برتری نظامی آن تأکيد شد

طرفين گفتند که جمهوری اسالمی نبايد به سالح 
 . ای دست يابد هسته

مشترک بر تعهد آمريکا به   همچنين در بيانيه
های مالی نظامی ساالنه به اسرائيل و  تمديد کمک

کمک به برقراری روابط بيشتر اسرائيل با 
 .کشورهای خاورميانه تأکيد گرديد

" پست نيز در گزارش خود نوشت که  جروزالم
ميليارد  ٣٨واشنگتن بر اجرای يادداشت تفاهم 

آويو و  ساله برای کمک نظامی به تل دالری ده
همچنين رسيدگی به تهديدات نوظهور در منطقه 

 ."تأکيد کرده است
ترين مسئله مورد اختالف  همه بر سر اصلی بااين

يعنی شيوه برخورد به جمهوری اسالمی توافقی 

روشن است که اين .  جهان تشديد کرده است
های جهان  های جدی قدرت بحران يکی از نگرانی

داری است، چراکه عواقب اجتماعی و  سرمايه
تواند در تمام  سياسی در پی خواهد داشت و می

ثباتی سياسی را افزايش  داری بی جهان سرمايه
تأثير سياسی اين بحران اقتصادی امروز در .  دهد

عنوان قدرتمندترين کشور  خود آمريکا به
داری جهان تا به آن مرحله رسيده است  سرمايه

که حتی بايدن در داخل آمريکا بابی اعتمادی 
. رو شده است سياسی عمومی روبه

 ٧٠های اخير نشان داده است که حدود نظرسنجی
درصد از مردم آمريکا اعتمادی به وی  ندارند و 

بنابراين وی در .  اند های او ناراضی از سياست
اين سفر تالش خواهد کرد، تا جای ممکن به حل 
معضل بحران انرژی کمک کند و عالوه بر اين 

ها و کاالهای  بازارهای جديدی برای سرمايه
اما مسئله مهم فوری همانا .  آمريکائی بگشايد

پيشبرد سياست جديد دولت آمريکا در رقابت با 
 .روسيه و چين در خاورميانه است

های امپرياليسم آمريکا در پی  پس از شکست 
نظامی به افغانستان و عراق که   لشکرکشی

های هنگفت نظامی در شرايط  متضمن هزينه
تضعيف بنيه اقتصادی آمريکا همراه با تلفات 
سنگين چندين هزار نظامی آمريکائی بود، از 
دوران اوباما تصميم گرفته شد مداخله نظامی 
ً کنار  مستقيم آمريکا در شکل لشکرکشی  تدريجا
گذاشته شود، نيروهای نظامی آمريکائی از عراق 

های نظامی  و افغانستان خارج شوند، درگيری
ای بر عهده خود کشورهای اين منطقه  منطقه

قرار گيرد و آمريکا بيشتر از طريق فروش و 
های سياسی از متحدان  ارسال سالح و حمايت

های نظامی  وجود پايگاه بااين.  خود پشتيبانی کند
امپرياليسم آمريکا به روال گذشته در کشورهای 

اين سياست با به قدرت رسيدن .  منطقه باقی ماند
بايدن تشديد شد که نمونه رسوای آن سپردن 
قدرت به طالبان در افغانستان و فرار هراسناک 

سياست .  نظاميان آمريکائی از اين کشور بود
بايدن در جهتی پيش رفت که حتی مناسبات 
اسرائيل و عربستان سعودی، دو متحد اصلی 
آمريکا در خاورميانه با دولت آمريکا به سردی و 
حتی در مورد عربستان و برخی کشورهای 

مناسبات آمريکا و .  عربی ديگر به تيرگی گرائيد
عربستان سعودی از هنگام به قدرت رسيدن 
بايدن در ظاهر بر سر قتل جمال خاشقچی، در 

ای  واقعيت اما درنتيجه سياست موازنه خاورميانه
بايدن بر سر امتياز دادن و کنار آمدن با جمهوری 

های  اسالمی در مقابل عربستان، حذف حوثی
موردحمايت جمهوری اسالمی از ليست 

های تروريست، فشار سياسی برای توقف  گروه
فروش تسليحات به .  جنگ در يمن، تيره شد

عربستان ممنوع و رژيم حاکم بر اين کشور، 
پس از .   ناميده شد »منفور و مطرود«حکومتی 

ای آمريکا به  ماجرای افغانستان،  متحدان منطقه
اين نتيجه رسيدند که ديوار حمايت آمريکا از 

تر از آن است که بخواهند به آن تکيه  ها، سست آن
رو رژيم اسرائيل برای مقابله با رقيب  ازاين.  کنند

سوی  اصلی خود، جمهوری اسالمی به
ای سياسی و نظامی پوشيده و  های منطقه ائتالف

آشکار با همسايگان ايران روی آورد و 
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 بايدن و سياست جديد
 امپرياليسم آمريکا در خاورميانه

های    گام «يدن همچنين گفت انتظار دارد عربستان  با
های    برای پايدار کردن بازار نفت در هفته   »بيشتری 

رسد که در اين مورد    چنين به نظر می .  آينده بردارد 
عربستان  .  تنها توافقی محدود صورت گرفته باشد 

خواهد توافقات خود را با روسيه در    سعودی نمی 
 .  اوپک پالس بر هم بزند 

در بيانيه مشترک دو کشور نيز آمده است بايدن بر  
امنيت،  ''متحده برای حمايت از    تعهد مستمر اياالت 

دفاع از مرزها و تسهيل توانايی پادشاهی عربستان  
منظور دفاع از خود    های الزم به   برای کسب قابليت 

 .تأکيد کرده است '' در برابر تهديدهای خارجی 
در اين بيانيه همچنين بر لزوم جلوگيری از مداخله  

امور داخلی ساير کشورها، حمايت اين  "ايران در  
های نظامی    کشور از تروريسم از طريق گروه 

 . تأکيد شد " ثبات کردن منطقه   نيابتی و تالش برای بی 
اما سفر بايدن به خاورميانه تنها به مسائل سياسی و  

های مهم اين سفر    يکی از جنبه .  امنيتی محدود نبود 
سازی برای صدور سرمايه  انحصارات    زمينه 

آمريکائی، فروش تسليحات و تالش برای باز پس  
گرفتن بازارهايی بود که چين و روسيه در منطقه  

اين را بايدن مکرر  .  اند   خاورميانه به دست آورده 
"تأکيد کرد و  گفت  رويم تا با ايجاد    ما کنار نمی : 

. خأل، چين، روسيه و ايران آن را پر کنند 
متحده يک شريک فعال در خاورميانه باقی    اياالت 

از همين رو آمريکا و عربستان  ."  خواهد ماند 
  ١٨ سعودی در جريان سفر جو بايدن به اين کشور  

. های مختلف امضا کردند   نامه نيز در زمينه   توافق 
تواند به کشورهايی که در اجالس    ها می   اين توافق 

 . روز  شنبه نيز شرکت داشتند بسط يابد 
های عربی منطقه    بايدن در اجالس مشترک با دولت 

نيز تالش نمود با وعده و وعيد مقابله با تهديدات  
ها را به    جمهوری اسالمی ايران، اعتماد مجدد آن 

برای  "  آمريکا به دست آورد و گفت که آمريکا  
مقابله با تهديدهايی که از طرف ايران متوجه منطقه  

به همکاری نزديکش با کشورهای حاضر در  "  است 
بنابراين يکی از نتايج سفر  .  نشست ادامه خواهد داد 

ای بايدن به خاورميانه، تشديد فشار    خاورميانه 
 . سياسی به جمهوری اسالمی ايران خواهد بود 

گرچه بايدن در سفر خود به خاورميانه تالش کرد  
ای خود    مناسبات دولت آمريکا را با متحدان منطقه 

های نظامی و امنيتی برای مقابله با    از طريق وعده 
جمهوری اسالمی بهبود بخشد، اما اختالفات و  

حتی در مورد  .  ها همچنان ادامه يافت   اعتمادی   بی 
افزايش صادرات نفت توسط عربستان سعودی  هم  

بهبودی در  .  ای صورت نگرفت   توافق قابل مالحظه 
ها رخ داد اما نه    مناسبات دولت آمريکا با اين دولت 

بعيد است که  .  آن چيزی که بايدن در نظر داشت 
دولت آمريکا در شرايط سياسی کنونی جهان بتواند  
نقش گذشته خود را بار ديگر در خاورميانه به دست  
. آورد و رقيب قدرتمندی برای روسيه و چين باشد 

سياست جديد بايدن در خاورميانه درواقع چيز  
جديدی جز تشديد رقابت ميان امپرياليسم آمريکا با  

آنچه  .  امپرياليسم روسيه و چين در اين منطقه نبود 
در جريان سفر وی رخ داد، در محدوده اين سياست  

ترين مسائل با موفقيت    هم  بر سر اصلی   بود که آن 
 . همراه نشد 

 ،)عباسی(محکوميت حميد نوری 
 پيروزی سترگ جنبش      
 آزاديخواهی و دادخواهی     

 
 اطالعيه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 

با حضور فعال و تالش شبانه روزی خانواده های زندانيان سياسی، فعاالن سياسی و جان بدربردگان 
 ٩قاضی و هيئت منصفه دادگاه استکهلم پس از    از قتل عام زندانيان سياسی در دهه شصت سرانجام

حميد “رای نهائی خود را بر عليه  ١۴٠١تير ماه  ٢٣ژوئيه برابر با  ١۴ماه بررسی، روز پنچ شنبه 
که در جريان ”  عباسی”حميد نوری با نام مستعار .  يکی از جالدان گوهر دشت، صادر کرد”  نوری

عام زندانيان سياسی به دستور خمينی جالد دستيار داديار زندان گوهردشت و از عامالن و -قتل
بود، بنا به شواهد و مدارک مستند به اتهام ۶٧مجريان کشتار زندانيان سياسی در تابستان خونين سال 

و به حبس ابد که اشد    عام زندانيان سياسی و جنايت جنگی در اين دادگاه محاکمه-شرکت در قتل
 . مجازات در کشور سوئد است، محکوم شد

، محکوميت حميد نوری  ۶٧ی سی و چهارمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در تابستان  در آستانه
ابراهيم رئيسی، مصطفی پوردمحمی، حسين علی نيری و مرتضی :  هيئت مرگ  که از همدستان 

اشراقی بود، خبر مسرت بخشی برای بازماندگان کشتارهای رژيم جمهوری اسالمی و جان بدربردگان 
  .از اين کشتارها و نيز پيروزی سترگی  برای همه فعالين جنبش آزاديخواهی و دادخواهی ايران بود

تحت تعقيب قراردادن مزدوران و جانيان رژيم  محکوميت اين جنايتکار، قدم بزرگی است برای 
جمهوری اسالمی که برغم جنايات بيشمار و قتل و چپاول دست رنج کارگران و زحمتکشان، در طی 
ساليان گذشته بدون هيچ نگرانی و با فراغ بال در کشورهای اروپايی و آمريکا و ساير کشورها در 

 . رفت و آمد و زندگی اشرافی هستند
بار است که پس از گذشت بيش از سه دهه که از قتل عام  زندانيان سياسی در تابستان   اين نخستين

اين دست آورد  و حکم .  شود می گذرد، يکی از متهمان اين پرونده دادگاهی و محکوم می ۶٧سال 
ی  مبادله»ی ننگين و شرم آور  تاريخی در حالی صادر شد که در هفته های گذشته خبر افشای معاهده

معاهده ای که ميان دولت بلژيک و رژيم جمهوری اسالمی .  منتشر شد «زندانی ميان ايران و بلژيک
به طور مخفيانه امضا شده است و طبق آن هر شخصی از اتباع ايران و  ٢٠٢٢ايران در مارس 

های اين دو کشور به حبس يا شکلی از محروميت از آزادی محکوم شده  بلژيک که مطابق حکم دادگاه
 . خواهد شد   باشد، مشمول اين معاهده

تروريست /  ديپلمات "  اسدهللا اسدی"ی  در اين شرايط مبادله  بنابر شواهد موجود هدف از اين معاهده
" گذاری در نشست  دهی برای بمب به اتهام سازمان ٢٠١٨رژيم جمهوری اسالمی است که در سال 

 .سال حبس محکوم شده است ٢٠در فرانسه توسط دستگاه قضايی بلژيک به " سازمان مجاهدين خلق 
به تمام "  حميد نوری"  شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن شاد باش محکوميت 

خانوادها،  بازماندگان و فعالين جنبش آزاديخواهی و دادخواهی که برای به نتيجه رساندن اين پرونده 
تالش کردند، افکار عمومی را برای محکوم کردن و افشای مماشات دولت بلژيک با رژيم جمهوری 

هر چند احتمال معامله بين دولت سوئد با دولت جنايتکار جمهوری اسالمی .  اسالمی فرا می خواند
از    وجود دارد ولی صدور حکم محکوميت حميد نوری؛ جنايات دهه شصت را در درجه اول

رژيم را برای الپوشانی و انکار بيشتر  راز حکومتی خارج ساخت و بدان بعد جهانی داد و ثانيا   يک
اين جنايات نزد افکار عمومی جهان رسوا ساخت؛ و اين حکم برای دادگاهی کردن سران رژيم در 

 .آينده قابل استناد است
بی شک با تداوم مبارزات کارگران و زحمتکشان و قيام عمومی ، روزی فرا خواهد رسيد که توده 
های مردم تحت ستم و استثمار  طومار اين رژيم ارتجاعی و مزدوران و باند های مافيائی اش را 
درهم پيچيده و تمام آمرين و عاملين جنايات و سيه روزی خود را به پای پاسخگوئی در دادگاه های 

 .خود بکشانند
 

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

 1401تير ماه  24
 

 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست
 –کمونيست ايران ، حزب کمونيست کارگری  سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ، حزب :  امضاها

 و هسته اقليت) اقليت ( حکمتيست ، سازمان راه کارگر ، سازمان فدائيان 
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  ۶درصفحه 

١از صفحه   

 تپه اعتصاب جديدی درراه است در هفت
بعد از يک دوره آرامش نسبی ناشی از تحقق 

تپه، با توجه به  های کارگران هفت برخی خواست
مشکالت و ابهامات بعد از واگذاری شرکت  و 

ها، اوضاع به سمت اعتصاب و  پيگيری خواست
رسيد  چنين به نظر می.  ناآرامی در چرخش است

يد از  مالک اصلی شرکت نيشکر  که بعد از خلع
کلی کوتاه شده  تپه به تپه ، دست وی از هفت هفت
رويدادهای اخير و آنچه اکنون در شرکت  .است

تپه و صنايع جانبی آن در جريان  نيشکر هفت
هنوز وضعيت .  گونه نيست دهد اين است نشان می

تپه  مالکيت مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت
فقط اين، بلکه تجزيه و تفکيک  قطعی نشده و نه

هايی از شرکت نيز آغازشده و برخی از  بخش
های آن مانند کارخانه رب گوجه به  زيرمجموعه

يد شده قبلی،  اسدبيگی يعنی همان مالک خلع
نيز يا واگذارشده يا  mdfواگذارشده و کارخانه 

اين در حالی .  درحال واگذاری به نامبرده است
است که در اثر مبارزات درخشان و اعتصابات 

تپه با خواست  باشکوه چندساله کارگران هفت
نه رستمی "يد از اسد بيگی و شعار  محوری خلع

، سرانجام در بهمن "شرکت  بشه دولتی -نه بيگی
رأی ابطال واگذاری کشت و صنعت  ٩٩سال 

يد از مالک خصوصی آن تپه و خلع نيشکر هفت
صدور رأی البته هنوز  به .  صادر شد) اسدبيگی(

با تداوم پيکار .  معنای اجرا و عملی شدن آن نبود
تپه، اين حکم،  و اعتراض و اعتصاب در هفت

های  از رسانه  ١۴٠٠تازه در ارديبهشت سال 
رسمی اعالم شد تا اينکه سرانجام در مرداد سال 

باوجودآنکه يک .  به اسدبيگی ابالغ شد ١۴٠٠
طور به  شده اما اين سال از ابالغ اين حکم سپری

شده از در، سعی  رسد که اسدبيگی رانده نظر می
کند از پنجره وارد مجتمع کشت و صنعت  می

ای  جلسه ١۴٠٠در مهرماه .  تپه شود نيشکر هفت
جمهور در خصوص  به رياست معاون اول رئيس

تپه  تعيين تکليف شرکت کشت و صنعت هفت
شرکت "برگزار شد و مديريت اين مجتمع به 
واگذار "  توسعه نيشکر و صنايع جانبی خوزستان

و قرار شد که پس از سه ماه مالکيت قطعی اين 
که  همين.شرکت تعيين تکليف شود که چنين نشد

تپه نسبت به اين  زمزمه اعتراض کارگران هفت
تأخير باال گرفت، اعالم شد وزارت اقتصاد 
مشغول ارزيابی از مديريت جديد و وضعيت 

بنابراين تصميم .  تپه است شرکت نيشکر هفت
قطعی در مورد واگذاری مالکيت اين شرکت به 

شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی "  
گرفته  که مديريت شرکت را برعهده"  خوزستان

است به بهانه اين ارزيابی، بازهم به تأخير 
 ٢٨دوره ارزيابی وزارت اقتصاد نيز در .افتاد

خرداد سال جاری به اتمام رسيد اما بالتکليفی 
اعتراض .  تپه پايان نيافت وضعيت مالکيت هفت

از حالت زمزمه خارج شد و کارگران آمادگی  
خود را برای اعتصاب و تجمع و اعتراض 

، نامه مخبر ١۴٠١پنج تير .خيابانی اعالم کردند
معاون اول رئيسی به خان دوزی وزير اقتصاد 

درخواست صدور مجوز واگذاری "  در خصوص
و انتقال مالکيت شرکت کشت و صنعت نيشکر 

تپه و ثبت تغييرات سهام به نام شرکت  هفت
ارسال شد اما "  توسعه نيشکر و صنايع جانبی

جمعی از .  بازهم گرهی از مشکل اصلی باز نشد
ای در تاريخ  تپه با انتشار اطالعيه کارگران هفت

قبل از واگذاری شرکت !  هشدار"تير با تيتر ١١
ضمن اشاره !"  به هفت طرح بايد اعتراض کنيم

نشده مديريت جديد، از  های انجام به برخی وعده
ضرورت اعتراض و اعالم نارضايتی از اين 

اما بازهم توجهی به اين .مديريت سخن گفتند
تفاوتی يا  هشدارها نشد که بماند،سکوت و بی

درواقع همکاری و توافق ضمنی مديريت جديد با 
واگذاری کارخانه رب گوجه و در ادامه آن 

 .به اسدبيگی نيز آشکارتر شد  mdfکارخانه 
اسدبيگی در تمام دوره سلطه کامل خود بر 

های  رغم تالش تپه و علی شرکت نيشکر هفت
گوناگون برای تجزيه و تفکيک شرکت و يا 
فروش اراضی کشاورزی نتوانسته بود کار 

يد از وی  چندانی انجام دهد، اکنون در دوران خلع
و مديريت طرح توسعه توانسته است مالکيت 
کارخانه رب گوجه را بگيرد و در تدارک 

اين رويدادی که .  است   mdfتصاحب کارخانه 
تپه جدی  درستی از جانب کارگران هفت به

شده و با آن شديداً به مخالفت و اعتراض  گرفته
فقط کنار آمدن مديريت  اند، گويای نه برخاسته

جديد ازجمله برخی از مديران اسدبيگی از نمونه 
مديران بازنشسته که هنوز در شرکت نيشکر 

تپه مشغول به کار هستند با مالک پيشين  هفت
های  يد شده است، بلکه گويای حمايت دستگاه خلع

سازی از  اداری و قضايی و سازمان خصوصی
ها با کارگران  اسد بيگی و دشمنی آشکار آن

 .تپه نيز هست هفت
تيرماه کارگران کارخانه رب گوجه  ١۴شنبه  سه

تپه، در محل  مجتمع کشت و صنعت نيشکر هفت
ورودی شرکت دست به تجمع زدند و نسبت به 
واگذاری مالکيت اين کارخانه به مالک قبلی 

نيز فشارهای  mdfدر کارخانه .  اعتراض کردند
اين .  شود گوناگونی عليه کارگران اعمال می

ً عليه کارگران  فشارها بيش ازپيش خصوصا
برای نمونه .شود معترض و پيشرو اعمال می

کارگران متخصص و جوشکار به کار در قسمت 
سازی و اليروبی و غيره وادار  پاک
آخرين اقدام عليه کارگران معترض، .اند شده

سازی و ممانعت از ورود برخی از  پرونده
يکی .ها بوده است کارگران و تهديد به اخراج آن

بعدازاينکه به "  عادل سعدی"از کارگران بنام 
قصد خودکشی  تير به ٢۶اخراج تهديد شد، روز 

آويز کرد که  در محل کار با طناب خود را حلق
توسط دو تن از همکاران خود از مرگ حتمی 

از برخی ديگر از کارگران .نجات يافت
شده تعهد بدهند که ديگر در تجمعات  خواسته

 .کنند کارگری شرکت نمی
تپه  بديهی است که کارگران آگاه و هوشيار هفت

توانند در برابر اين اجحافات و  توانستند و نمی نمی
های  تالش آشکار برای تجزيه و تفکيک بخش

تپه و باز شدن مجدد  مختلف شرکت نيشکر هفت
تفاوت باشند و  تپه بی پای اسدبيگی به هفت

درست برعکس همزمان با آغاز اين .نيستند
رسانی و مقابله با  تحرکات، هوشيارانه به آگاهی

تپه بر قطعی  کارگران هفت.  اند آن روی آورده
شرکت توسعه نيشکر و صنايع "شدن مالکيت 

و قطع کامل دست اسد بيگی از " جانبی خوزستان
 .تپه و صنايع جانبی آن تأکيددارند هفت

ابراهيم عباسی منجزی نماينده آگاه و محبوب 
تپه، خطاب به مسئولينی که سرگرم  کارگران هفت

همکاری با اختالس گران هستند هشدار داد و 
تپه،  اگر واگذاری سهام کامل نيشکر هفت:"  گفت

به طرح    mdfکارخانه رب گوجه و کارخانه 
توسعه نيشکر خوزستان انجام نگيرد، شک نکنيد 

اول .شود اعتصاب سراسری از سر گرفته می
 !"خود دانيد.شوش، بعد استانداری و بعد پايتخت

بنابراين روشن است که کارگران در تدارک 
در چنين .  اند اعتصاب و اعتراض خيابانی برآمده

شرايطی وزير اقتصاد پذيرفت با نمايندگان 
تپه نشست داشته باشد و در  کارگران نيشکر هفت

مورد تکليف نهايی مالکيت شرکت نيشکر 
در نشستی که با حضور .  تپه توضيح دهد هفت

تپه و وزير  چند تن از نمايندگان کارگران هفت
اقتصاد برگزار شد نيز کارگران خواهان قطعی 
شدن مالکيت شرکت توسعه نيشکر و صنايع 
جانبی و همچنين ساير مطالبات کارگران ازجمله 

 .ها شدند سازی حقوق همسان
تپه در  در اطالعيه نمايندگان کارگران هفت

خصوص جلسه با وزير اقتصاد و بعد از پايان 
اين جلسه چنين اعالم شد؛ که کارگران در اين 

قوياً خواستار قطعی شدن مالکيت شرکت "جلسه 
توسعه نيشکر و صنايع جانبی شده و بر 

. اند ها نيز تأکيد کرده سازی حقوق همسان
حال وزير اقتصاد نيز چنين اعالم نمود،  درعين

ارزيابی از مديريت "علت تأخير در واگذاری
تپه بوده تا اتفاقات گذشته در  جديد و وضعيت هفت

و به دنبال آن اعالم "  ها تکرار نشود واگذاری
دولت از عملکرد مديريت جديد "نمود که 

تپه به  رضايت کامل دارد و انتقال مالکيت هفت
زودی  شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی به

 . "اتفاق خواهد افتاد
تپه،  درهمان لحظاتی که نمايندگان کارگران هفت

های کارگران اين شرکت ازجمله تعيين  خواست
تکليف مالکيت شرکت را ، در جلسه و جدال با 

بردند، جمعی از کارگران  وزير اقتصاد پيش می

رژيم جمهوری اسالمی را بايد با يک اعتصاب عمومی 
 سياسی و قيام مسلحانه برانداخت
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 تپه اعتصاب جديدی درراه است در هفت

هفته، اطالعيه هشدار گونه ديگری را در تاريخ 
در اين اطالعيه کارگران .  تير انتشار دادند ١۶

تپه ضمن حمايت از نمايندگان خود اعالم  هفت
های  اگر ديديد اين مقامات دارند حرف"  کردند

زنند خودتان را خسته نکنيد و برگرديد  بيراه می
ما اينجا خودمان و در خيابان تکليف کار را 

در همين اطالعيه از مردم "  کنيم مشخص می
شوش و ساير شهرهای خوزستان نيز خواسته شد 

 .تپه به پيوندند که به تجمعات کارگران هفت
روز از جلسه  ١٠اکنون باوجودآنکه بيش از  هم

تپه با خاندوزی وزير  نمايندگان کارگران هفت
تپه به  ی او که انتقال مالکيت هفت اقتصاد و وعده

زودی اتفاق خواهد افتاد،  شرکت توسعه نيشکر به
شده است، اما هنوز وضعيت مالکيت  سپری

شرکت و همچنين موضوع بازگرداندن کارخانه 
رب گوجه که به اسد بيگی واگذارشده، همچنان 

 .نامشخص است
روزنامه مهر در گزارشی به نقل از عيد علی 
ناصری مديرعامل شرکت توسعه نيشکر و 
صنايع جانبی خوزستان، نوشت ؛ واگذاری 

تپه مستلزم مصوبه سران سه قوه  مالکيت هفت
هرچه هست اما صبر و تحمل کارگران .  است
مدتی به سر  تپه نسبت به چنين تأخير طوالنی هفت

حال تجارب مبارزه به کارگران  درعين.آمده است
توان و نبايد صرفاً  تپه آموخته است که نمی هفت

ی مقامات دولتی اعتماد کرد و نيک  به وعده
دانند که هيچ خواستی بدون مبارزه برآورده  می
تير  ٢۶خبرگزاری جمهوری اسالمی .شود نمی

از قول نماينده شوش در مجلس اعالم  ١۴٠١
تپه با مصوبه سران قوا  کشت و صنعت هفت"کرد

به شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبی واگذار 
اگر اين خبر صحت داشته باشد بايد گفت ".  شد

اولتيماتوم کارگران و نمايندگان هوشيار و آگاه 
همه بايد ديد که ماجرا  بااين.  ها نتيجه داده است آن
حتی .  طور واقعی به چه شکلی درآمده است به

اگر اين واگذاری قطعيت يافته باشد اما هنوز 
ها متعدد ديگر کارگران سر جای  خواست

. تپه ادامه دارد خودشان هستند و مبارزه در هفت
مقابله با تعرض آرام و با چراغ خاموش دولت و 

هم باهدف  آوردن اسدبيگی از حاشيه به متن آن
تپه، اکنون به  تکه کردن شرکت نيشکر هفت تکه

تپه و شايد  يکی از موضوعات مهم در هفت
. شده است ترين موضوع در لحظه فعلی تبديل مهم

جا و  جرقه اعتصاب و تجمع، اين بار از همين
ً در اعتراض به همين موضوع آغاز  اساسا

صراحت اعالم  تپه به کارگران هفت.  شود می
اند تحت هيچ شرايطی واگذاری کارخانه  نموده

 .پذيرند را نمی  mdfرب گوجه و کارخانه 
ترديدی  در اين مسئله وجود ندارد که کارگران 

گام اسد  به تپه، جلو نفوذ گام آگاه و هوشيار هفت
 .بيگی را خواهند گرفت
تپه طی مبارزات قهرمانانه  کارگران مبارز هفت

، اعتصابات يکپارچه و اعتراضات باشکوه 
مانندی که در  خيابانی و باسابقه درخشان و بی

برافراشتن پرچم شوراها در جنبش کارگری 
های اصلی دولت  دارند، در برابر يکی از سياست

سازی ايستادند و سلب مالکيت از  يعنی خصوصی
تپه را بر دولت تحميل  مالک خصوصی هفت

تپه بساط اسدبيگی را که  کارگران هفت.کردند
توانسته بود گروه بزرگی از مقامات دولتی از 
وزير و استاندار و فرماندار و دادستان و قاضی 

جمعه را بخرد  گرفته  تا فالن نماينده مجلس و امام
و با خود همراه کند، از دروازه شرکت نيشکر 

تپه بيرون انداختند، ديگر اجازه نخواهند داد  هفت
کارگران .  تپه شود از در ديگری وارد هفت

موقع دستمزدها را پس از  تپه پرداخت به هفت
ادامه کاری .  يد از اسد بيگی عملی کردند خلع

برخی کارگران .  شرکت را تضمين کردند 
اخراجی به سرکار بازگشتند و با واگذاری 

تپه به شرکت توسعه نيشکر و  شرکت نيشکر هفت
صنايع جانبی خوزستان، يک آرامش نسبی ولو 

اگر که .مدت در صفوف کارگران ايجاد شد کوتاه
تپه را با ديروز که  وضعيت امروز کارگران هفت

کاره بود مقايسه کنيم، بدون شک  اسدبيگی همه
اند و  تپه دستاوردهای مهمی داشته کارگران هفت

اما اين .وضعيت امروزشان بهتر از ديروز است
قرار نبوده و قرار نيست در .  تمام ماجرا نيست

وضعيت امروز درجا بزنيم بلکه برای فردايی 
بهتر بايد تالش  و مبارزه کرد و اين همان کاری 

وضعيت .  تپه خواهد کرد است که کارگر هفت
تپه با توجه به  فردای شرکت نيشکر هفت

رويدادهايی که به آن اشاره شد، اکنون مبهم و 
نقص و کمبودهای زيادی هست  .  ناروشن است

. تپه بايد از سر راه خود بردارند که کارگران هفت
هنوز برخی از مديران اسدبيگی مصدر کار 

بازگشت به کار .هستند که بايد برکنار شوند
های مهم  اسماعيل بخشی يکی از خواست

يکسان شدن .  نيافته است کارگران هنوز تحقق
های تابعه شرکت  دستمزدها در تمام شرکت

سازی قراردادها، تعيين  توسعه نيشکر، يکسان
تکليف وضعيت کارگران فصلی و غيره ازجمله 

های ديگر کارگران است که تا اين لحظه  خواست
رغم آنکه  شورای اسالمی به.  اند برآورده نشده

دفترش توسط کارگران گل گرفته شد،کماکان به 
جريان آبرو .  خرابکاری مشغول است

پيش برنده اميال و نوکر "  خواهان عدالت"باخته
رئيسی نيز از هرگونه امکان و موقعيتی برای 

. کند برداری می نفوذ درميان کارگران بهره
شوربختانه معدود کارگرانی نيز يا طعمه اين 

شوند و يا از روی ميل وارد بازی  شکارچيان می
شوند و بديهی  ها می وبرخاست با آن و نشست

است که با اين کار،  ميان خود و صف کارگران 
ها البته ممکن است يکی دو  اين.  اندازند فاصله می

نفر را فريب دهند و يا در بهترين حالت معدودی 
را به جرگه خود نزديک سازند، اما هيچ پايگاهی 

توانند  اند و ندارند و نمی درميان کارگران نداشته
مبارزات کارگران را به بيراهه ببرند يا در اتحاد 

 .کار گران خدشه وارد کنند
آنچه در شرايط فعلی بسيار مهم است اين است که 

تپه هوشياری خود را حفظ کنند و  کارگران هفت
هرگونه تالش و توطئه برای ايجاد شکاف و 
دودستگی درميان کارگران را خنثی سازند، اتحاد 

بسيار مهم .  تر کنند خود را حفظ و آن را مستحکم
است که از تشکل مستقل و نمايندگان مبارز خود 
مثل هميشه قوياً حمايت کنند و در صورت لزوم 

مهم است که شورای .  به ترميم آن اهتمام ورزند
را "  خواه عدالت"های  ها و نفوذی اسالمی چی

رسوا و منفرد و طرد کنند و در کنار ساير 
ها ، خواست بازگشت به کار اسماعيل  خواست

فراموش نکنيم که نيروی .  بخشی را ازياد نبرند
کارگران، در اتحاد و مبارزه متحد و متشکل 

آنان که در جلسه با نمايندگان کارگران .  هاست آن
دهند و بعد از پايان جلسه آن  وعده انجام کار می
اندازند، با اعتصاب و تجمع و  را پشت گوش می

شوند به  اعتراض خيابانی است که مجبور می
وعده خود عمل کنند و چه کسی است که نداند 

تپه خود ميدانی برای اثبات اين واقعيت بوده  هفت
 !است



 ٧ ٩٧٩شماره   ١۴٠١تير    ٢٧    7

با نام و نشان ديگری در جای جای کشور، گل 
در گستره ای به وسعت "  مادران خاوران"واژه 

، ٧٨در قيام دانشجويی تير ماه .  ايران گل داد
مادران داغدار ديگری به جمع مادران خاوران 

جوانان ديگری  ٨٨در اعتراضات سال .  پيوستند
کشتار شدند، خانواده های بسياری به سوگ 

مقاومت "ديگری با جنبش "  مادران"نشستند و 
در خيزش انقالبی .  همراه و همزاد شدند"  مادران

با شليک .  ، چهره جامعه دگرگون شد٩۶دی ماه 
مستقيم نيروهای سرکوبگر رژيم، ده ها تن از 
جوانان مبارز در کف خيابان ها پرپر شدند، 
تعدادی در زندان ها زير شکنجه جان باختند و 

در .  تعدادی هم به جوخه های مرگ سپرده شدند
جنبش .  از پا نيافتادند"  مادران"اين ميان اما 

فراتر رفت، تکثير "  خاوران"مقاومت مادران از 
شد، از خط کشی های شهری و استانی کشور 
گذشت و در گستره ای به وسعت ايران با 
مقاومت و ايستادگی بر چهره خوفناک رژيم پنجه 

 . کشيد
در پی هر حرکت اعتراضی توده های مردم 
ايران، جمهوری اسالمی به سوی معترضان 
سالح کشيد، صدای شليک گلوله ها در خيابان ها 
پيچيد و خانواده های داغدار ديگری به رودخانه 

. پيوستند"  مادران خاوران"سرخ و جاری 
سرنگونی هواپيمای اوکراينی توسط دو موشک 
سپاه پاسداران، جلوه های ديگری از پايداری 
خانواده های جان باختگان هواپيمای اوکراينی در 

 . تجسم يافت" مادران"گلواژه 
در تمامی سال های حاکميت نکبت بار جمهوری 
اسالمی، سال از پی سال کشتار شد و هر بار 
خانواده های ديگری داغدار شدند پايداری و 
ايستادگی خانواده های جان باختگان در جلوه گاه 

" مادران"مقاومت .  تجلی يافت" مادران"مقاومت 
در پس هر کشتاری شتاب گرفت، خروش 
برکشيد، به هر سو جاری شد، از البالی سنگالخ 
های جمهوری اسالمی عبور کرد و اکنون همانند 

رسيده "  مادران آبان"رودخانه ای خروشان به 
، آبان خونين، آبان زخمی ايستاده ٩٨آبان .  است

تن از جان باختگان افتاده بر کف  ١۵٠٠بر نعش 
داغدار آن اکنون "  مادران"آبانی که .  خيابان ها

ايستاده اند و "  آبان"و "  خاوران"ميان دو آئينه 
آبانی که .  تکثير و ناميرايی خود را فرياد می زنند

آن، رژيم "  مادران"اکنون مقاومت و ايستادگی 
 . را به استيصال و واماندگی کشانده است

رژيمی ناتوان و مستاصل که در جدال با بحران 
ها موجود، در جدال با شرايط شکننده ای که او 
را از هر سو احاطه کرده است، همانند گاوی 

رژيمی .  زخمی به هر طرف شاخ می پراند
ناتوان و شکست خورده که اکنون کارش به جايی 
رسيده است که حتا نشست و برخاست معمولی 

 . را هم بر نمی تابد" مادران آبان"
اينکه مقاومت مادران آبان، آرامش رژيم را 
گرفته است، اينکه مادران آبان از مرزهای 
وحشت رژيم عبور کرده اند و آشکارا جمهوری 
اسالمی را به چالش گرفته اند، اينکه مادران آبان 
با جسارتی کم نظير تمامی هشدارها و تهديدهای 
امنيتی جمهوری اسالمی را به هيچ گرفته اند، 
اينکه آنان ادامه زندگی خود را با زنده نگه داشتن 

ياد و نام و خاطره ماندگار عزيزان جان باخته 
اما .  شان گره زده اند، کمترين ترديدی نيست

فراموش نکنيم که وحشت جمهوری اسالمی فقط 
در مقاومت مادران جان باختگان آبان خالصه 

آنچه هيات حاکمه ايران را اين چنين به . نمی شود
وحشت و استيصال کشانده است، همانا زنده نگه 

و  ٩٨داشتن خاطره روزهای پرشکوه قيام آبان 
جان بخشيدن به روحيه سلحشورانه آن قيام 
شکوهمند در ذهن و جان توده های مردم ايران 

 ٢٠٠قيامی که طی چهار روز بيش از .  است
قيامی که .  استان کشور را فرا گرفت ٢٩شهر و  

تن از جوانان محروم و مردم به ستوه  ١۵٠٠
آمده ايران با شليک مستقيم نيروهای سرکوبگر 

هزار  ٧جمهوری اسالمی کشته شدند و بيش از 
قيامی که يادآوری و .  نفر هم بازداشت شدند

تکرار دوباره آن به کابوسی برای سران 
 . جمهوری اسالمی تبديل شده است

با وقوف بر اين ضعف و "  مادران آبان"
استيصال رژيم و با بهره برداری از فضای 
انقالبی حاکم بر جامعه، با بهره برداری از 
شکست های پياپی جمهوری اسالمی در همه 
عرصه های داخلی و بين المللی و به طور اخص 
با بهره گرفتن از ناتوانی و واماندگی جمهوری 
اسالمی در خاموش کردن صدای اعتراضات 
توده های مردم ايران، با عزمی راسخ و روحيه 
ای مقاوم به دادخواهی از خون فرزندان خود 

آنان به تاسی از دوران انقالبی و .  برخاسته اند
برخورداری از شرايط  و امکانات موجود 
اينترنتی توانسته اند نام و ياد عزيزان خود را از 
تک صدايی انحصاری روايات جعلی جمهوری 
اسالمی خارج کنند و پژواک راستين صدای آنان 

پژواکی که هر روز قوی .  در متن جامعه باشند
تر می شود و با قوی تر شدن انعکاس يادمان 

، سلحشوری روزهای ٩٨کشته آبان  ١۵٠٠
خونين آن قيام ناتمام نيز در متن جامعه پژواک 

و اين همان نکته ای است که خشم .  داده می شود
و استيصال جمهوری اسالمی را نسبت به مادران 

 .آبان برانگيخته است
شرايط و امکانانی که اکنون مادران آبان از آن 

در "  مادران خاوران"برخوردارند، هرگز برای 
فراهم نبود و آنان در آن فضای تک  ۶٠دهه 

صدايی انحصاری تبليغات دروغين جمهوری 
اسالمی، می بايست ماه ها و سال ها زحمت می 
کشيدند تا گوشه ای از قتل و شکنجه و شرارتی 
را که جمهوری اسالمی در آن سال های مخوف 
بر آنان و فرزندان شان روا می داشت در ايران 

با اين همه، مقاومت .  و جهان پژواک می دادند
محکوميت .  ساله آنان اکنون گل داده است ۴٠

از عامالن کشتار زندانيان سياسی   -حميد نوری 
به حبس ابد اولين نتيجه پر ثمر   -۶٧در تابستان 

در مسير دادخواهی "  مادران خاوران"مقاومت 
 .   است

به  ۶٠اکنون اما شرايط جامعه با سال های دهه 
در شرايط انقالبی حاکم بر .  کلی متفاوت است

کشور، بازداشت مادران و برخی ديگر از 
، نه تنها ٩٨اعضای خانواده جان فشاندگان آبان 

برای رژيم آرامش خاطری فراهم نساخت، نه 
تنها رژيم قادر به خاموش کردن فرياد دادخواهی 

مادران آبان نشد، بلکه اين اقدام سرکوبگرانه 
رژيم با واکنش اعتراضی گروه های مختلف 
اجتماعی از جمله کانون نويسندگان ايران و 
انجمن خانواده های جان باختگان هواپيمای 

همراه "  مادران آبان"اوکراينی و حمايت آنان از 
 .   شد

تير با  ٢٢کانون نويسندگان ايران روز چهارشنبه 
پايداری "  اطالعيه ای ضمن قدردانی از صدور 

سرکوب "مادران دادخواه، "  و ايستادگی
از سوی حاکميت و انتشار اخبار   يافته سازمان

عليه آنان را "  سازی زنی و پرونده جعلی، اتهام
و شرط   قيد محکوم کرد و خواهان آزادی بی

ی زندانيان سياسی و  شدگان اخير و همه بازداشت
کانون نويسندگان ايران .  عقيدتی شده است

خواهان سراسر جهان خواسته  همچنين از آزادی
ها  تا صدای رسای اعتراض به اين سرکوب

 . باشند
انجمن خانواده های جان باختگان پرواز پی اس 

نيز در بيانيه ای ضمن حمايت از خانواده  ٧۵٢
: برخاست و نوشت ٩٨های دادخواه آبان 

دستگيری و سرکوب خانواده ها در ايران قابل "
اقدام شجاعانه خانواده "اين بيانيه، ".  تحمل نيست

های آبان، خانواده های خاوران، خانواده های 
زندانيان شکنجه شده و به قتل رسيده، خانواده 

، خانواده های ٨٨، خانواده های ٩۶های دی ماه 
، خانواده های پرواز و ٧٧قتل های سياسی 

را "  بسياری ديگر در پيگيری دادخواهی
گذاشتن نقطه پايان بر ريخته شدن خون بی "

گناهان، پايان از دست دادن و سوگواری و 
 . بر شمرده اند" اجرای عدالت

ابن کنش ها و واکنش های اجتماعی تفاوت 
در آن به "  مادران آبان"شرايطی را که اکنون 

مادران "سر می برند با دوران مخوفی که 
گرفتار بودند، به خوبی   ۶٠خاوران در دهه 

اين همه، برخاسته از شرايط .  نشان می دهد 
رنگ و  ٩۶انقالبی موجود است که از دی ماه 

مقاومت .  بوی ديگری به جامعه داده است
مادران، واکنش گروه های اجتماعی نسبت به 
سرکوب و بازداشت مادران آبان و نيز سير 
اتفاقات و اعتراضات عمومی جاری در کشور به 
خوبی نشان می دهد که رژيم به شکننده ترين 
دوران حيات خود رسيده است و ديگر هرگز با 
سرکوب و بازداشت و بگير و ببند قادر به 
خاموش کردن صدای اعتراضاتی که در جای 

 . جای ايران بلند شده است، نيست
ساله  ۴٠در چنين شرايطی است که مقاومت 

با مقاومت عمومی توده های مردم "  مادران"
مقاومتی که جمهوری .  ايران گره خورده است

. اسالمی را به استيصال و درماندگی کشانده است
مقاومت و اعتراضی که می رود در ابعادی 
همگانی و با شکل گيری يک اعتصاب عمومی 
سياسی و قيام مسلحانه توده ای طومار رژيم را 
در هم پيچد و بر ويرانه های آن حکومت 

 .شورايی کارگران و زحمتکشان را مستقر سازد
 

٨از صفحه   

 "مادران"استيصال جمهوری اسالمی از مقاومت 

 زنده باد سوسياليسم 
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٧درصفحه   

سال های حاکميت ارتجاعی جمهوری اسالمی با 
اذيت و آزار و بازداشت و سرکوب مواجه می 

"شوند ، از جمله نخستين "مادران خاوران. 
مادرانی هستند که با مقاومت و پايداری شان در 

و زنده نگه داشتن  نام و "  گلزار خاوران"حفظ 
، به طور مداوم مورد ۶٠ياد جانباختگان دهه 

. خشم و سرکوب نيروهای امنيتی بوده اند
 ۶٠مقاومتی که از همان سال های اوليه دهه 

مادران . "آغاز شد و تا به اموروز هم ادامه دارد
، با در دست گرفتن پرچم دادخواهی از "خاوران

دل طوفان ها گذشتند، در مقابل رژيم سينه سپر 
کردند، سمبل و راهگشای مقاومت و ايستادگی 

جانباختگان سال های بعد و "  مادران"برای 
مقاومتی که چندی است در چهره .  بعدتر شدند

٨ 

١از صفحه   

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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 .گل داده است" مادران آبان"
از جمله واژه "  مقاومت مادران"و "  مادران"

هايی هستند که در تمامی سال های حاکميت 
مخوف جمهوری اسالمی همانند خاری آخته در 

"چشم رژيم نشسته است " مادران خاوران. 
نخستين واژه آشنايی بود که با حضور مادران، 
همسران و ديگر اعضای خانواده های جان 

که   –فشاندگان کمونيست در گورستان خاوران 
شکل گرفت و نام   -رژيم لعنت آبادش می خواند

، با زنده ۶٠آنان از همان سال های نخست دهه 
در ادبيات سياسی "  گلزار خاوران"نگه داشتن 

با کشتار جمعی زندانيان سياسی .  ايران شکفته شد
و سپس شکل گيری خاوران هايی  ۶٧در تابستان 

 "مادران"استيصال جمهوری اسالمی از مقاومت 

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