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 کارگران سراسر جهان
 !متحد شويد 

٢درصفحه   

 

  ٣درصفحه 

  ٧درصفحه 

 

ديدگان  گسترش خيزش ستم
 برای کار، نان و آزادی

 
ارديبهشت  ١۵ديدگان ايران که  خيزش جديد ستم

از شهر سوسنگرد خوزستان آغاز شد، در 
های ديگر از  روزهای اخير به شهرها و استان

جمله چهارمحال بختياری، لرستان، کهکيلويه و 
بويراحمد، نيشابور، کرمانشاه، يزد، گيالن، 

در .  رسيد)  فشافويه و رضويه (خراسان و تهران 
ديدگان جامعه با شعارهايی  اين اعتراضات، ستم

ای و مرگ بر رئيسی در  چون مرگ بر خامنه هم
چون جونقان، ايذه، دزفول،  برخی از شهرها هم

ياسوج، هفشجان و فشافويه به مراکز نظامی، 
ای متعلق به  های زنجيره مذهبی و فروشگاه

ها را به  نهادهای حکومتی يورش برده و يا آن
در بسياری از شهرها، بويژه .  آتش کشيدند

شهرهای بزرگ مانند تهران نيز حکومت نظامی 
اعالم نشده برقرار است و نيروهای سرکوب به 

گيری  صورت وسيعی برای جلوگيری از شکل
 .اند اعتراضات در شهر مستقر شده

که باال رفتن قيمت  ٩٨چون آبان  بار نيز هم اين
های قيام را برافروخت، افزايش بهای  بنزين شعله

چون نان، مردم  ترين نيازهای مردم هم ضروری
عدالتی و سرکوب را  ها رنج و بی ديده از سال ستم

اما پاسخ حکومت فاشيستی .   ها کشاند به خيابان
های برحق  جمهوری اسالمی به خواست

. ديدگان جامعه مانند هميشه گلوله و زندان بود ستم
اخباری که تاکنون منتشر شده حاکی از کشته 

های اميد سلطانی  تن از معترضان با نام ۴شدن 
علی غالبی حاجيوند  ساله در انديمشک، پيش ٢١

پور در شهر فارسان توسط  در دزفول، حميد قاسم
پور  واحدهای ضد شورش پليس و سعادت هادی

) با تيراندازی نيروهای بسيج(در هفشجان 
چنين تعداد زيادی از معترضان  هم.  باشد می

در برخی از شهرها تعداد .  اند دستگير شده
قطع اينترنت .  رسد ها نفر می ده  دستگيرشدگان به

های هميشگی رژيم بزدل  نيز يکی از روش
جمهوری اسالمی برای جلوگيری از انتشار 
اخبار و سازماندهی تجمعات اعتراضی در 

 .روزهای اخير بوده است
رغم آگاهی از اين  اما جمهوری اسالمی به

درصدی، يکی از  تورم صددرصدی، افزايش ده
شعارهای صدها کارگر قرارداد موقت نفت و 

 ٢۴گاز و حفاری است که در تجمع روز 
ارديبهشت  ٢۴روز شنبه .ارديبهشت سر دادند

تن از نيروهای قرارداد  ٧٠٠نزديک به  ١۴٠١
خيز جنوب و  های ملی مناطق نفت موقت شرکت

شرکت ملی حفاری ايران در بولوار پاسداران 
شهر اهواز مقابل دفتر شرکت ملی مناطق 

تجمع اعتراضی برپا )  طبقه ۴(  خيز جنوب  نفت

 صدای جنبش دانشجويی بلندتر می شود
 

اعتراضات توده ای از هر سودر حال .  بحران و تالطمات سياسی سر تا سر جامعه را فرا گرفته است
بازنشستگان با .  معلمان پر شورتر از قبل مطالبات خود را در کف خيابان فرياد می زنند.  گسترش است

کارگران با شور و شوق بيشتری به .  عزمی راسخ بر برپايی يکشنبه های اعتراضی اصرار دارند
فقر و گرانی بيداد می .  اعتصابات کارگری در ابعاد وسيعتری شکل گرفته است.  مبارزه روی آورده اند

۴درصفحه   

  ١٠درصفحه 

  ۶درصفحه 

۵درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی

 ٩٧٠شماره ارديبهشت   ٢۶ –سال  چهل و چهار

 ادامه اعتصاب و تجمع در نفت
 "درصدی تورم صددرصدی، افزايش ده"

های نظم حاکم بر ايران  و  تر شدن بحران با عميق
ای، جمهوری  تشديد و گسترش مبارزات توده

سازی  اسالمی بر ابعاد و شدت بازداشت، پرونده
های اجتماعی افزوده  و سرکوب فعاالن جنبش

اگر به اتفاقات دو هفته اخير در جنبش .  است
اعتراضی معلمان نظری بيافکنيم، در پی 

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل"فراخوان 
به تجمع و اعتراض معلمان و "  فرهنگيان ايران

بازنشستگان فرهنگی در اول ماه مه، رژيم 
سرکوبگر و استبدادی حاکم که از اتحاد کارگران 

زنده باد سوسياليسم -زنده باد آزادی   

 )اقليّت(سازمان فدائيان 

 تغيير تاکتيک، نياز کنونی جنبش معلمان
 گری جمهوری اسالمی  برای مقابله با وحشی 

 موج  تظاهرات در اعتراض به گرانی نان و 
 افسارگسيختگی تورم

 
 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست  

 خيزش توده ای عليه گرانی و فالکت ، عليه جمهوری اسالمی  

تجمع اعتراضی کارگران 
 پيمانکاری نفت وگاز

 وحفاری در اهواز  
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١از صفحه   

٩درصفحه   

 ديدگان برای کار، نان و آزادی گسترش خيزش ستم

موضوع که افزايش بهای نان و ديگر کاالهای 
تواند منجر به اعتراضات  ضروری مردم می

 !خيابانی شود، چرا دست به اين کار زد؟
طور  سياست جمهوری فاشيستی اسالمی به

خالصه عبارت است از دروغ و رياکاری در 
مورد هدف اصلی از گران کردن نان و ديگر 
مايحتاج مردم، انداختن بار ورشکستگی مالی و 

تورمی بر دوش مردم و   –بحران اقتصادی رکود 
باالخره سرکوب مردم معترض به ظلم و 

 .عدالتی بی
چون  شان هم های ای تا رئيسی و نوچه از خامنه

ارز "اند که  وزرای کابينه همگی ادعا کرده
خواهيم با اين  فسادآور بوده و ما می"  ترجيحی

حتا ".  يارانه را مستقيما به مردم برسانيم"کار 
ابراهيم صيامی مزدور که بر منصب مديرکل 

تکيه داده و حتما "  پژوهی وزارت اقتصاد آينده"
مانند ديگر مزدوران و فاسدان شريک در قدرت 
از وضعيت مالی خوبی نيز برخوردار است، 

خانوارها برای مصرف کاالهايی که ارز : "گفت
ترجيحی آن حذف شده با يارانه نقدی جديد مبلغی 

 "!!آورند را هم اضافه می
ی ايران را به  ديده اين سخنان وقيحانه، مردم ستم

ها با  نژاد در زمان حذف يارانه ياد سخنان احمدی
اندازد که  می"  ها هدفمندسازی يارانه"اسم رمز 

امروز نتايج وخيم آن برای کارگران و 
زحمتکشان و تاثيرش بر افزايش سرعت ثروت 

 .گروهی اندک بر همگان روشن است
برای فهميدن دروغ و رياکاری مقامات کنونی 

ست تا در نظر  جمهوری اسالمی همين کافی
 ۴٠٠تا  ٣٠٠داشته باشيم که قدرت خريد يارانه 

هزار تومان سال  ۴۵هزار تومانی امروز حتا از 
کليد خورد "  ها هدفمندسازی يارانه"که طرح  ٨٩
ها  آن زمان حذف يارانه.  مراتب کمتر است به

طور  محدود به برخی کاالها بود، اما امروز به
به اعتراف .  واقعی نرخ تمام کاالها آزاد شده است

مدير مسئول روزنامه جمهوری اسالمی، رژيم با 
کاال را گران کرده  ۴٠٠٠کاال که  ۴اين کار نه 

کيلويی  ٨٩برنج ايرانی درجه يک در سال .  است
هزار  ١٠٠تومان بود که امروز به باالی  ٢٩۵٠

بهای .  برابر ٣٣تومان رسيده است يعنی بيش از 
تومان بود که با نرخ  ٣۴٨٠مرغ  يک شانه تخم

هزار  ٨٠به "  ستاد تنظيم بازار"مصوب اخير 
برابر، بهای مرغ  ٢٠تومان رسيد يعنی بيش از 

هزار تومان  ۶٠تومان به  ٢٨٩٠نيز از کيلويی 
برابر و باالخره بهای  ٢٠رسيد يعنی باز بيش از 
تومان بود که با  ١٩۶٠روغن مايع کيلويی 

 ۶٣گرمی به  ٨١٠مصوبه اخير بهای روغن 
 ۴٠هزار تومان رسيد، به عبارتی ديگر بيش از 

انواع حبوبات، شير، ماست، پنير و .  برابر
بسياری ديگر از مايحتاج ضروری مردم نيز به 

اند، بهای يک کيلو نخود  اين سرنوشت دچار شده
هزار تومان  ۵٠به  ٨٩تومان در سال  ١٧٢٠از 

های  طور واقعی قيمت حتا به.  رسيده است

ستاد "های اعالم شده از سوی  ها از قيمت مغازه
اعتراف برخی از  به.  بيشتر است"  تنظيم بازار

های وابسته به حکومت قيمت يک شانه  رسانه
هزار تومان و قيمت  ٩٨مرغ در بازار به  تخم

. هزار تومان رسيده است ۶۴يک کيلو مرغ به 
بدين ترتيب ابراهيم رئيسی که پيشتر وعده داد 
بود تورم را تک رقمی خواهد کرد، در کمتر از 
يک سال به جای تک رقمی کردن، تورم را سه 

 .رقمی کرد
که به بسياری از مردم يارانه تعلق  جدا از اين

نگرفته است، موضوع اين است که اگر تا پيش 
بعد از گران کردن (از اين يارانه نقدی و معيشتی 

هزار تومان برای هر  ١٠٠در مجموع به ) بنزين
هزار تومان به  ١٠٠رسيد االن به جای  نفر می
هزار  ٣٠٠هزار تومان و به برخی  ۴٠٠برخی 

شود، اما در عوض حتا نان را نيز  تومان داده می
بايد برای برآوردن نياز واقعی به نرخ آزاد تهيه 

ی اصغر پابرجا رئيس اتحاديه  گفته به.  کنند
گرم نان  ٢۵٠نانوايان تهران، به هر نفر 

گيرد و اين يعنی دو عدد نان  ای تعلق می يارانه
لواش، يا يک تافتون و يا نصف نان سنگک يا 
بربری که حتا برای تامين نياز نان صبحانه 

باشد، تا چه رسد  کافی نمی)  ويژه برای جوانان به(
 .به نهار و شام

احسان اردکانی عضو کميسيون برنامه، بودجه و 
: محاسبات مجلس اسالمی در همين رابطه گفت

بينی ما اين است که بعد از آزادسازی،  پيش"
. قيمت نان افزايش چهار برابری خواهد داشت

تومانی به هفت هزار  ١۵٠٠قيمت نان سنگک 
مرغ دو تا سه برابر  در مورد تخم.  رسد تومان می

 ٨٠قيمت مرغ به .  افزايش قيمت خواهيم داشت
يکی از وزرا اعالم ...  هزار تومان خواهد رسيد

کرد که ما سرانه الگوی مصرف برای نان 
تعريف کرديم که زير آن سقف يارانه تعلق 

گيرد و باالی آن بايد آزاد پرداخت  می
(شود چنين  در اين روزها هم).  اعتماد آنالين" 

شاهد افزايش بهای دالر هستيم به نحوی که در 
چه  آن.  هزار تومان رسيد ٣٠مدتی کوتاه به باالی 

امروز کارگران و زحمتکشان جامعه شاهد آن 
ست که حتا در طول  آوری هستند تورم سرسام

. حيات حکومت اسالمی هم نظير نداشته است
هزار  ۴٠٠تا  ٣٠٠واقعيت اين است که يارانه 

طور واقعی حتا هزينه نان خالی يک  تومانی به
در حالی که خط فقر !!  نفر را تامين نخواهد کرد

ميليون  ١٢سال گذشته براساس آمارهای رسمی 
ميليون بوده،  ١۶تر  و براساس آمارهای واقعی

ها اين مبلغ  ست که با افزايش اخير قيمت طبيعی
کند،  ديده حل نمی يارانه مشکلی از مردم ستم

طور که اقتصاددانان حکومتی نيز به آن  همان
 .کنند اعتراف می

ها، از جيب  جمهوری اسالمی با آزادسازی قيمت
مردم برای کاهش بحران مالی خود استفاده 

واقعيت اين است که جدا از فساد سازمان .  کند می

يافته در جمهوری اسالمی، دولت در ايران با 
دستگاه عريض و طويل نظامی، مذهبی و 

های زيادی بر دوش مردم  بوروکراسی هزينه
ايران انداخته است و هر بار که حکومت برای 

خور دچار کمبود  های مفت های اين دستگاه هزينه
برای .  رود شود، به سراغ سفره مردم می می

. نمونه دستگاه نظامی رژيم را در نظر بگيريم
طور واقعی در  درصد مردم آن به ٩٠کشوری که 

کنند و از نظر رفاه مردم  زير خط فقر زندگی می
در سطح آخرين کشورهای دنيا است، از نظر 

کشور اول جهان  ١۵های نظامی جزو  هزينه
براساس آمار منتشره از سوی موسسه .  است

هزينه نظامی ايران در )  سيپری(صلح استکهلم 
 ۶٠٠ميليارد و  ٢۴ميالدی بالغ بر  ٢٠٢١سال 

ميليون دالر بوده و بدين ترتيب ايران باالتر از 
براساس اين .  قرار گرفت ١۵اسرائيل در رده 

 ٢گزارش بودجه سپاه پاسداران در اين سال 
ديگر نکته مهم اين است که .  برابر شده است

های  ی هزينه در برگيرنده"  سيپری"گزارش 
چرا که .  نظامی مخفی جمهوری اسالمی نيست

جمهوری اسالمی برای پيشبرد جنگ در يمن، 
چون  های نيروهای شبه نظامی هم سوريه و هزينه

هللا پول بسيار زيادی از جيب همين مردم  حزب
پولی که متعلق به مردم است، .  دزدد معترض می

ها صرف چاق کردن  اما برخالف ميل آن
چون  ای هم پيشه های جنايت مزدوران گروه

هللا لبنان شده و يا برای کشتار غيرنظاميان  حزب
چون زنان و کودکان در يمن و سوريه هزينه  هم
 . شود می

های کار و  هاست که توده ی اين سياست در نتيجه 
هايی از  شوند، بخش زحمت مدام فقيرتر می

بورژوازی صنعتگر يا کاسبکار ورشکست  خرده
های بيشتری از اقشار متوسط جامعه  شده و گروه

پيوندند، اما در آن سو  به صفوف فقرا می
داران با خيال راحت و با سرعت بيشتری  سرمايه

اين نتيجه طبيعی ادامه .  افزايند بر ثروت خود می
تورمی و   –و تشديد بحران اقتصادی رکود 

 . های طبقه حاکم است سياست
بنابراين تمام تبليغات دروغين و رياکارانه 
جمهوری اسالمی، مانند هميشه برای پوشاندن 

هاست و چون  اهداف واقعی آزادسازی قيمت
خوبی از اهداف واقعی رژيم آگاه هستند،  مردم به

فريب تبليغات دروغين رژيم را نخورده و دست 
زنند، حکومت نيز وقيحانه از  به اعتراض می

ابزار سرکوب برای خاموش کردن فرياد 
کند، تنها ابزاری که  اعتراض مردم استفاده می

چيزی که امروز در بسياری از  شناسد و همان می
 .نقاط کشور شاهد آن هستيم

ً عليه  اما در برابر رژيمی که سياست هايش تماما
کارگران و زحمتکشان است و تنها پاسخش 

 !استفاده از اسلحه و زندان، چه بايد کرد؟
دور جديد اعتراضات که از شهر سوسنگرد آغاز 

هايی دارد که مختص تنها  شد، ريشه درخواست
های تمامی  بخشی از جامعه نيست، بلکه خواست

ديدگان  کارگران و زحمتکشان ايران، تمامی ستم
ها نتيجه  اين خواست.  زده است اين جامعه ستم

 زنده باد استقالل طبقاتی کارگران 
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۴درصفحه   

١از صفحه   

اين موضوع .  شد کارگران بخش دولتی هم می
فقط درميان کارمندان بلکه  اعتراض شديدی را نه

اعتراض و نارضايتی بسيار شديد کارگران 
هزار کارگر قرارداد موقت  ٣۴ازجمله اعتراض 

. نفت و گاز و حفاری را نيز در پی داشته است
فقط  گردد که وزارت نفت  نه ماجرا به آنجا برمی

ده سال مبارزه و تالش اين کارگران برای تبديل 
وضعيت و انعقاد قرارداد دائمی  را ناديده گرفته 

هزار کارگر را از  ٣۴ی اين  بلکه  همه
زيرپوشش مقررات خود خارج ساخته و مبالغ 

گرفته  کمک رفاهی را که به کارگران تعلق می
حال دولت اعالم  درعين.  يکسره  قطع نموده است

کرده است  اين کارگران مشمول قانون کار و 
های  اما نه کمک.تابع مقررات وزارت کار هستند

اند و نه  رفاهی وزارت نفت را به کارگران داده
قانون کار و مقررات وزارت کار در زمينه 
افزايش دستمزد را در مورد اين کارگران به 

استثمار کارگران قرارداد .  اند مرحله اجرا گذاشته
موقت، زور و اجحاف و ستمی که در حق اين 

روز فزونی گرفته  شود روزبه کارگران اعمال می
رغم  بسياری از کارگران اين بخش علی.  است

سال کماکان  ١۵سابقه کار طوالنی گاه بيشتر از 
. کنند ساله کار می با قراردادهای موقت يک

ها  آينده شغلی آن.گونه ضمانت شغلی ندارند هيچ
ترين کارها و  سنگين.  مبهم و ناروشن است

کارگر عملياتی  ٧۵٠٠فشارها بردوش  حدود 
ً متخصص قرار دارد که فشار کار  درحالی.  غالبا

العاده پايين و  بسيار باالست اما دستمزدها فوق
وضعيت معيشتی کارگران بسيار .ناکافی است

شدت و فشار کار و .  فقيرانه و بحرانی است
تنگناهای معيشتی به حدی زياد است که انبوهی 
از کارگران به مصرف داروهای تسکين اعصاب 

ها  پاشی خانواده آمار طالق و ازهم.اند روی آورده
و گرايش به خودکشی درحال افزايش 

نارضايتی درميان کارگران از هرزمان .است
به خاطر نارضايتی و .  ديگری بيشتر است

درصدی  ١٠مخالفت شديدی که موضوع افزايش 
دستمزد و حقوق درميان کارگران و زحمتکشان 
برانگيخت، سرانجام مجلس و شورای نگهبان 

  ١٢و تبصره  ١-  ۴ظاهراً حکم ابطال و حذف بند
معنای حذف اين بند .قانون بودجه را صادر کرد

بود که دستمزد  و تبصره قانون بودجه بايد اين می
کارگران قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری 
مطابق مصوبه شورای عالی کار وزارت کار از 

درصد اضافه  ۵٧فروردين سال جاری به ميزان 
اما هنوز جوهر مصوبه مجلس و شورای .  شود

نگهبان آن خشک نشده بود که به پيشنهاد سازمان 
وزيران در جلسه يازده  وبودجه، هيئت برنامه

درصد را تأييد  ١٠دوباره رقم  ١۴٠١ارديبهشت 
شده  صراحت گفته اين مصوبه به ٣دربند .  کرد

افزايش حقوق کارکنان و مؤسسات وابسته به 
دولت و کارگران دولتی مشمول قانون کار و 

ترين دستمزدها  شوند و کم ای استثمار می وحشيانه
شرايط کاری اين کارگران چنان حاد .گيرند را می

و سخت و دشوار و استثمار و بی حقوقی چنان 
شده  خوانده"  داری شبه برده"شديد وسيع است  که 

اين کارگران در تجمعات مکرر و .  است
دهی اعتصابات پرشور سراسری و  سازمان

هماهنگ در دو سال گذشته، نسبت به وضع 
موجود و برای تغيير آن، مکرر دست به 

اين اعتصابات و .اند اعتراض و اعتصاب زده
تجمعات اعتراضی در سال جاری نيز ادامه يافته 

های سراسری را  نيروی اصلی اعتصاب.  است
دهند و از همه بيشتر  همين کارگران تشکيل می

 .فشارند تحت
دار حاکم و دولت اين طبقه برای  طبقه سرمايه

سروصدای  دهی استثمار شديد و بی سازمان
تر نيروی  کارگران و برای خريد هرچه ارزان

شقه کردن کارگران و  کار، سعی نموده با شقه
های مختلف، مانع اتحاد  تقسيم آنان به دسته

اين طبقه با تقسيم کارگران به .  کارگران شود
کارگران رسمی و غيررسمی، کارگران پيمانی، 

ای، قرارداد موقت، حجمی، شرکتی غيره  پروژه
و غيره، تمام تالش خويش را به کار بسته تا 

در .  درميان کارگران نفاق و چنددستگی ايجاد کند
افکنی و  بندی و نفاق ادامه همين سياست تقسيم

تقسيم کارگران به رسمی و غيررسمی، کارگران 
غيررسمی را نيز به چند دسته مانند کارگران 

ای، پيمانی، حجمی و  قرارداد موقت ، پروژه
حتی از اين هم فراتر،  .  غيره تقسيم نموده است 

گروه بزرگ کارگران قرارداد مدت معين را نيز 
سعی نموده بر اساس سابقه کار به گروهای 

دار و رژيم  طبقه سرمايه.  تری تقسيم کند کوچک
اند تا  کاربرده سياسی حاکم همه گونه تالش را به

مانع اعتصابات و اتحاد و همبستگی کارگران 
های  رغم تمام اين تالش اما علی.  نفت شوند

مذبوحانه، اوالً اعتراضات و اعتصابات کارگران 
نفت و گاز و حفاری و پتروشيمی پيوسته درحال 
ً اتحاد و هماهنگی  افزايش بوده است و ثانيا

های مختلف صنعت  درميان نيروی کار بخش
طور نسبی از استحکام  شده و به نفت، تقويت

 . بيشتری برخوردار شده است
مادام که مطالبات کارگران برآورده نشده باشد، 

. اين تجمعات و اعتصابات ادامه خواهد داشت
های بسيار مهم  افزايش دستمزد يکی از خواست

عموم کارگران نفت و گاز و حفاری است که تا 
در تجمعات و .  اين لحظه بالجواب مانده است

اعتصابات گسترده و فراگير سال گذشته، بسياری 
داران و کارفرمايان، وعده دادند  از سرمايه

دستمزدها را افزايش دهند و طرح بيست روز 
اما اين .  کار ده روز استراحت را اجرا کنند

ها جز در موارد معدودی، پوچ و توخالی  وعده
اکنون يکی از .  ازکاردرآمده و اجرايی نشد

ها هزار کارگر  های بسيار مهم و مبرم ده خواست
هزار نيروی کار  ٣۴صنعت نفت ازجمله 

در .  قرارداد موقت افزايش فوری دستمزد است
و تبصره  ١-  ۴دربند   ١۴٠١اليحه بودجه سال 

درصد  ١٠افزايش حقوق کارکنان دولت رقم  ١٢
شده بود که درواقع شامل حال  در نظر گرفته

صدها کارگر نفت و گاز و حفاری که .  کردند
ساله در  هاست با قراردادهای مدت معين يک سال

کنند و  ترين شرايط کار می بدترين و سخت
 ٣۴شوند، به نمايندگی از  شدت استثمار می به

هزار کارگر قرارداد موقت که در شرکت ملی 
خيز جنوب  ها شرکت در مناطق نفت حفاری و ده

مشغول به کارند، در تجمع اعتراضی خود ضمن 
 -گيريم حق مونو می:"  سردادن شعارهايی چون

سفره ما   -پذيريم، وعده وعيد کافيه ذلت نمی
" درصدی خاليه، تورم صددرصدی افزايش  ده

های خود  ازجمله  خواستار رسيدگی به خواست
(سه وز قبل از آن  .  افزايش فوری دستمزد شدند

کارگران قرارداد مدت معين )  ارديبهشت ٢١
گچساران نيز در اعتراض به وضعيت شغلی و 
بالتکليفی چندين ساله و همچنين برای افزايش 
دستمزد، تجمع اعتراضی بزرگی را مقابل دفتر 

خيز جنوب در گچساران برپا کرده  مناطق نفت
تجمع گسترده اخير که با فراخوان قبلی، .  بودند

دهی و برگزار شد، در ادامه سلسله  سازمان
ها هزار  اعتصابات و تجمعات رو به گسترش ده

ای و هزاران نيروی  کارگر پيمانی و پروژه
قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری مشغول به 

ها شرکت در  کار در شرکت ملی حفاری و ده
. خيز جنوب در سال جاری است مناطق نفت

کارگران مبارز و معترض نفت و گاز و حفاری 
در تجمع اخير خود، درجا قرار تجمع بعدی را 
گذاشتند و فراخوان تجمع در همان مکان، برای 

ارديبهشت، با خواست افزايش  ٢۶روز دوشنبه 
. دستمزد و تبديل وضعيت را صادر کردند

کارگران همچنين هشدار دادند چنانچه به 
هايشان رسيدگی نشود، تجمعات  خواست

 .اعتراضی خود را به تهران خواهند کشاند
های عمل نشده در تجمعات و اعتصابات  وعده 

ويژه تجمعات و اعتصابات سراسری و  قبلی به
فراگير سال گذشته، توأم با تورم افسار گسيخته و 

های جديد، نارضايتی و روحيه اعتراضی  گرانی
در صفوف کارگران نفت را که از قبل نيز 

ازپيش تشديد نموده  يافته بود، بيش شدت افزايش به
اعتصابات و تجمعات اعتراضی کارگران .  است

نفت که از اوايل ارديبهشت روبه گسترش نهاده 
بود، در روزهای بعد نيز همچنان ادامه يافته 

اعتصاب و تجمع کارگران قرارداد موقت .  است
ارديبهشت و اعتصاب و تجمع  ٢١گچساران در 

صدها کارگر قرارداد موقت شهرها و 
های مختلف در بولوار پاسداران شهر  شرکت

خيز جنوب  اهواز مقابل شرکت ملی مناطق نفت
ها  هايی از ده ارديبهشت، تنها نمونه ٢۴در 

ماه کارگران نفت و  اعتصاب و تجمع ارديبهشت
 .گاز و حفاری است

ويژه  اين واقعيتی است که همه کارگران نفت به
هزار کارگر  ١٢۶کارگران غيررسمی ازجمله  

هزار کارگر قرارداد  ٣۴ای و  پيمانی و پروژه
فشارهای بسيار شديد اقتصادی و  موقت تحت

ای و پيمانی  کارگران پروژه.  معيشتی قراردادند
که زير شديدترين فشار کاری قرار دارند و قشر 

دهند، به نحو  پائينی کارگران نفت را تشکيل می

 ادامه اعتصاب و تجمع در نفت
 "درصدی تورم صددرصدی، افزايش ده"
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 ادامه اعتصاب و تجمع در نفت
 تورم صددرصدی،"
 "درصدی افزايش ده 

هايی از قبيل شرکت ملی نفت ايران در  شرکت
اين در حالی .  ده  درصد خواهد بود ١۴٠١سال 

است ميزان تورم در برخی کاالهای اساسی صد 
. يافته است درصد و بيشتر از صد درصد افزايش

ارديبهشت نزديک به  ٢۴شعاِر بجای تجمع شنبه 
کارگر قرارداد موقت نفت و گاز و حفاری  ٧٠٠

تورم صددرصدی ، افزايش "  در اهواز مبنی بر
 .اشاره به همين موضوع داشت" درصدی ده

مسئله فقط به کارگران قرارداد موقت نفت و گاز 
اکنون بسياری از  هم.  شود و حفاری هم ختم نمی

ها و کارگران برق، کارگران  کارگران نيروگاه
سنگ نيز  معادن ازجمله بسياری از معادن زغال

وزيران  نسبت به  اين مصوبه ضد کارگری هيئت
درصدی دستمزد  ۵٧و خواهان افزايش   معترض

های موجود حاکی از آن  اخبار و گزارش.  هستند
داران و کارفرمايان،  است که بسياری از سرمايه

به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتنايی 
 .اند نکرده

روشن است که دستمزدها بدون مبارزه کارگران  
مبارزات کارگران قرارداد .  افزايش نخواهد يافت

جا روند  موقت نفت برای افزايش دستمزد تا همين
ها تجمع و اعتصاب  ده.  خوبی را طی کرده است

با خواست محوری افزايش دستمزد در طی کمتر 
گذشته، حاکی از  ١۴٠١از دو ماهی که از سال 

. استمرار مبارزه و پيگيری کارگران نفت است
خواهد  البته گرايش ضعيفی نيز وجود دارد که می

نگاری به وزير نفت و امثال آن  از طريق نامه
اما .موضوع افزايش دستمزد را پيگيری کند

تجربه مبارزات کارگران مکرر اين موضوع را 
ثابت کرده است که خواست افزايش دستمزد و 

نگاری به  هيچ خواست ديگری از طريق نامه
مجلس و فالن وزير و مقام دولتی محقق نخواهد 

تنها با مبارزه متحد و اعتصابات يکپارچه و .  شد
داران و دولت  توان سرمايه گسترده کارگری می

بنابراين کسانی .  نشينی واداشت ها را به عقب آن
که در گام نهادن در اين راه هنوز ترديدهايی 

کاری پايان  دارند، بايد به اين ترديدها و محافظه
دهند و به اعتصابات و تجمعات اعتراضی به 

 .پيوندند
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر 
کارگران قرارداد مدت معين، گويای رشد تشکل 
يابی و اتحاد و همبستگی درميان اين کارگران 

مبارزات اين کارگران را بايد به مبارزات .  است
ويژه کارگران پيمانی و  ساير کارگران نفت به

وظيفه کارگران آگاه و پيشرو .  ای پيوند زد پروژه
است که اين مبارزات را به هم پيوند زده و اتحاد 
و هماهنگی ميان کارگران را استحکام بيشتری 

بسيار مهم است در شرايطی که صدای .ببخشند
ای  اعتراض و تظاهرات خيابانی از هر گوشه

برخاسته و ستمديدگان و تهيدستان جامعه بار 
اند، کارگران با  ها شده ديگر وارد خيابان

دهی اعتصابات گسترده و سراسری به  سازمان
مدد آنان برخيزند، کارخانه و خيابان را به هم 
گره زنند و با اعتصاب عمومی سياسی و قيام 
مسلحانه  بساط نظم موجود را برای هميشه 

 .برچينند
 

 موج  تظاهرات در اعتراض به   
 گرانی نان و افسارگسيختگی تورم

 
 
 
 

ای که در پی گرانی نان و موج گسترده افزايش  های گسترده تظاهرات و درگيری
نيروهای    رغم سرکوبگری بهای کاالها از دو روز پيش در خوزستان آغاز گرديد، به

سرعت در حال گسترش به  مسلح رژيم جنايتکار و آدمکش جمهوری اسالمی به
های جمهوری اسالمی  مردمی که از ستمگری.  ها و شهرهای ديگر است استان

ارديبهشت، در اغلب  ٢٢شنبه  روز پنج.  اند جانشان به لب رسيده بار ديگر به پا خاسته
شهرهای خوزستان تظاهرات مردم و درگيری با واحدهای ضد شورش رژيم در 

در .  مردم ايذه برای چندمين روز متوالی به نبرد ادامه دادند.  ها ادامه داشت خيابان
ً به سوی مردم آتش  انديمشک مزدوران مسلح رژيم برای مقابله با تظاهرات، مستقيما

در دزفول .  از تعداد تلفات هنوز گزارشی دقيقی ارسال نشده است.  گشودند
در شهر فالحيه شادگان، مردم .  ها حضور دارند کنندگان همچنان در  خيابان تظاهر

در ياسوج، .  مبارز، حوزه علميه ارتجاع حاکم را اين شهر را به آتش كشيدند
تظاهرات مردم مورد يورش نيروی ضد شورش قرار گرفت و تعدادی بازداشت 

دراستان چهارمحال و بختياری ، مردم جونقان پايگاه بسيجيان مزدور را به .  شدند
. ها آمدند ای به خيابان مردم دورود در لرستان با شعار مرگ بر خامنه.  آتش کشيدند

رغم  به.  ای را پائين کشيدند و آتش زدند در کرمانشاه، تظاهرکنندگان عکس خامنه
سوی مردم ، تظاهرات  گری نيروهای مسلح رژيم و تيراندازی مستقيم به وحشی

 .های غرب کشور پيگيرانه ادامه دارد خيابانی در خوزستان و استان
اين مبارزات مردم گرسنه، فقير و بيکار در اعتراض به گرانی نان و ديگر کاالها در 

شهر  ٣٣حالی ادامه يافت که هزاران تن از معلمان نيز در همين روز در متجاوز از 
کشور با تجمعات اعتراضی و سردادن شعار عليه مقامات دولتی، خواستار آزادی 

 . ها معلم زندانی و تحقق مطالبات خود شدند قيدوشرط ده فوری و بی
 !مردم ستمديده سراسر ايران! کارگران و زحمتکشان 

رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی که تمام موجوديتش با کشتار و جنايت عجين است و 
اش به  فقر و فالکت هولناکی  های ارتجاعی ها تن از مردم ايران را باسياست ميليون

مردم شهرهايی .  ننگينش قرارگرفته است  سوق داده است، در واپسين لحظات حيات
اند، تنها  را که به مبارزه عليه گرانی نان و رشد افسارگسيخته تمام کاالها روی آورده

ها و مناطق کشور به ياری  با برپائی تظاهرات و اعتصابات در تمام استان.  نگذاريد
های تعدادی از شهرهای کشور به نبرد  مردمی برخيزيد که در همين لحظه در خيابان

 .اند های ارتجاعی رژيم و سرنگونی جمهوری اسالمی برخاسته برای مقابله با سياست
های غربی  از مبارزه قهرمانانه مردم خوزستان و استان)  اقليت(سازمان فدائيان 

کند  کشور که در واقعيت، نبردی برای سرنگونی رژيم ستمگر حاکم است، حمايت می
و عموم کارگران و زحمتکشان سراسر کشور را به برپائی تظاهرات و اعتصابات 

 . خواند برای سرنگونی جمهوری اسالمی فرامی
 
 

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

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

 ١۴٠١ماه  ارديبهشت ٢٢
 

 حکومت شورايی –کار، نان، آزادی 
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١از صفحه   

 صدای جنبش دانشجويی بلندتر می شود
افزايش قيمت اقالم خوراکی به طرز سرسام .  کند

با موج گرانی های جديد، .  آوری باال رفته است
توده های جان به لب رسيده به اعتراضات 

حال در چنين وضعيتی .  خيابانی روی آورده اند
متالطم که جامعه با تکان های بزرگ اجتماعی 
روبرو است، دانشگاه های کشور نيز پس از دو 

با بازگشايی .  سال تعطيلی بازگشايی شده اند
دانشگاه ها و حضور دانشجويان در مراکز عالی 
آموزشی، سنگر ديگری که برای دو سال به 
محاق رفته بود، مجددا عليه جمهوری اسالمی 

جنبش دانشجويی که در روزهای .  فعال شده است
پيش از شيوع کرونا به اوج رسيده بود، پس از 

ها، پس از دو سال  دو سال تعطيلی دانشگاه
پراکندگی، پس از دو سال دور ماندن از کالس 
درس، اکنون با همان روحيات مبارزاتی ماه های 

و  ٩۶ای دی ماه  های توده پس ازاعتالی جنبش
و همان شور و حال مبارزاتی  ٩٨قيام آبان 

روزهای پس از سرنگونی هواپيمای مسافربری 
 ١٨اوکراين توسط موشک سپاه پاسداران در 

 . دو باره به دانشگاه ها باز گشته است ٩٨ديماه 
جمهوری اسالمی اما بی توجه به فضای عمومی 
و گسترش مبارزات توده ای بر اين پندار است 
که با اتکا به تعطيلی دو ساله دانشگاه ها و با 
ابالغ يک سری دستورالعمل های سرکوبگرانه 
از طرف حراست دانشگاه خواهد توانست فضای 
مراکز آموزش عالی کشور را  به کنترل درآورد 
و جنبش دانشجوئی را به سکوت و انفعال سياسی 

 . بکشاند
لذا، با چنين پنداری خام از همان روزهای 
نخست بازگشايی دانشگاه به تهديد و ارعاب 

امنيتی کردن فضای .  دانشجويان روی آورد
دانشگاه، سخت گيری در مورد رعايت حجاب 
اسالمی، جلوگيری از ورود دانشجويان دختر به 

، کنترل رفت و آمدهای "شل حجابی"بهانه 
دانشجويی و دستورالعمل های ديگری از اين 
دست، از جمله مواردی بودند که حراست 
دانشگاه ها از همان بدو ورود دانشجويان در 

 .صدد اجرايی کردن پروژه امنيتی رژيم بر آمدند
در سوی ديگر اين ماجرا اما دانشجويانی بودند 
که به رغم دو سال دوری از دانشگاه و به رغم 
دو سال پراکندگی با همان روحيات مبارزاتی 
پيش از تعطيلی دانشگاه ها به کالس درس باز 

دانشجويانی که در اين دو سال .  گشته بودند
گذشته در دانشگاه بزرگتری به نام جامعه و با 
حضور در اعتراضات توده ای تجربه اندوزی 
کردند و اکنون به تاسی از گسترش مبارزات 
کارگران و توده های وسيع مردم ايران به محيط 

 .  آموزشی باز گشته اند
دانشجويانی که از همان بدو ورود به نيروهای 
سرکوبگر رژيم نه گفتند و به رؤسای دانشگاه ها 
نشان دادند که شرايط جامعه عوض شده تا جايی 
که آنان نيز بايد متوجه اين تغييرات باشند و 
بدانند که دانشجويان ديگر به سادگی زير بار 
بخشنامه های امنيتی حراست دانشگاه نخواهند 
رفت و آنگونه که تا کنون نشان داده اند، به آن 

 .عمل هم کرده اند
نخستين حرکت اعتراضی دانشجويان در واکنش  

به دستورالعمل های سرکوبگرانه حراست و 
ديگر نيروهای امنيتی مستقر در مراکز آموزش 
عالی، در دانشگاه علم و صنعت تهران و 

اعتراضاتی که .  دانشگاه تبريز صورت گرفت
می توانست نقطه اتکا و شروع خوبی برای ساير 
دانشجويان در دانشگاه های ديگر بشود، که اين 

 . چنين نيز شده است
دو هفته بعد از اعتراضات دانشگاه علم و 
صنعت، دانشجويان دانشکده علوم اجتماعی 
تهران نيز بر سر بازی فوتبال مختلط با نيروی 
حراست دانشکده و دفتر امور دانشجويی درگير 

 ١٧ماجرا از اينجا آغاز شد که روز شنبه، .  شدند
ارديبهشت، دانشجويان جهت گرفتن کليد زمين 
چمن فوتبال دانشکده به دفتر امور آموزشی 

دفتر امور آموزشی برای .  مراجعه کردند
جلوگيری از بازی فوتبال از دادن کليد به آنان 

دانشجويان معترض هم در .  خودداری کرد
واکنش به اين اقدام دفتر امور آموزشی با شکستن 
قفل زمين چمن، وارد زمين فوتبال شدند و به 

 .صورت مختلط  اقدام به بازی فوتبال کردند
" هنجار شکنانه"طبيعتا اين اقدام به اصطالح 

دانشجويان خوشايند حراست نبود و آنان هرگز 
در خيال خود هم چنين جسارتی را از دانشجويان 

لذا، مدتی پس از شروع .  تصور نمی کردند
بازی، تعدادی از نيروهای حراست به سمت 
زمين فوتبال دانشکده هجوم می برند تا 
دانشجويان دختر و پسر را از بازی فوتبال مختلط 

دانشجويان اما در مقابل افراد حراست .  باز دارند
ايستادگی می کنند و ماجرا حتا به برخورد و 
درگيری های فيزيکی ميان حراست و دانشجويان 

ويدئو و فيلم هايی که از .  نيز منجر می شود
ماجرای آن روز انتشار يافته اند، جملگی 
ايستادگی و مقابله دانشجويان با نيروهای حراست 

 .را نشان می دهد
بهتر است موضوع را از زبان غالمرضا 

: جمشيدی، رئيس دانشکده علوم اجتماعی بشنويم
، دانشجويان )ارديبهشت ماه ١٧(روز شنبه "  

معترض در دفتر من حضور پيدا کردند و من 
قواعد دانشگاه در خصوص بازی فوتبال، واليبال 

اما متاسفانه .  و غيره را به آنها گوشزد کردم
تعدادی از دانشجويان که بعضا جديدالورود هم 

که اين نوع بودند با بنده به تندی صحبت کردند 
برخوردها در دانشگاه به هيچ عنوان درست 

"وی در ادامه يادآور شده است."  نيست تعدادی : 
دانشجويان تهديد کردند که دانشگاه يک هفته از 

فرصت دارد که زمينه بازی های مختلط دختر و 
اما !  پسر را در زمين های دانشکده فراهم کند

اعالم می کنيم که به هيچ عنوان دانشگاه زير باز 
اين تهديدها نخواهد رفت و ما طبق قواعد 
جمهوری اسالمی اجازه بازی به دانشجويان 

 )تاکيدها از ما است." (خواهيم داد
آنچه در حرکت اعتراضی دانشجويان دانشکده 
علوم اجتماعی تهران قابل تامل است و بايد به آن 
توجه کرد، همانا حضور فعال دانشجويان 
جديدالورود يا به اصطالح حضور سال اولی ها 

چرا که طبق سنت های .  در اين اعتراضات است
پيشين جنبش دانشجويی ايران، دانشجويان سال 
اولی به طور معمول در ماه های اول ورود به 
دانشگاه از همراهی و حضور در اعتراضات 

آنان دست کم چند ماه .  دانشجويی پرهيز می کنند
تا يک سال صبر می کنند، تجربه می آموزند، 
محيط دانشگاه و فعاليت های اعتراضی را زير 
نظر می گيرند و سپس به مرور و با يک شناخت 

نسبی که از فعاليت های دانشجويی پيدا می کنند، 
در کنار و در همراهی با دانشجويان فعال قديمی 

اتفاقی که در .  به اعتراضات می پيوندند
اعتراضات کنونی بسيار متفاوت از تجربه های 
پيشين جنبش دانشجويی بوده است و اين نشان می 
دهد که دانشجويان پس از دو سال دوری از 
کالس های درس اکنون با چه پتانسيل بااليی از 
اعتراض و مبارزه در کالس های درس حضور 

 .  يافته اند
اين ويژگی مبارزاتی و تعرضی دانشجويان به  

ويژه دانشجويان جديدالورود، به خوبی بيانگر اين 
واقعيت است که فضای دانشگاه های کشور به 
شدت از شرايط انقالبی جامعه و اعتراضات رو 
به رشد کارگران و توده های مردم ايران تاثير 

روندی که به طور طبيعی غير از .   گرفته است
اين تغيير و تحول .  اين هم نمی توانست باشد

انقالبی و روند رو به اعتالی جنبش دانشجويی 
را پيش از اينکه رئيس دانشکده علوم اجتماعی 
تهران به آن اعتراف کند، به عينه می توان در 
قدرت کالم و نوع جسارتی که دانشجويان در 
مواجه  با رئيس دانشکده و نيروهای سرکوبگر 

 . حراست از خود نشان داده اند، ديد
برای فهم بهتر موضوع و درک ارتباط موقعيت 

،  ٩٨کنونی اين جنبش با دوران بعد از قيام آبان 
بهتر است گذری به اعتراضات جنبش دانشجويی 
در ماه های پيش از تعطيلی دو ساله دانشگاه ها 
داشته باشيم تا به عينه ببينيم که اعتراضات کنونی 
دانشجويان تا چه اندازه پيوند خود را با روحيات 

با .  آن روزهای جنبش دانشجويی حفظ کرده است
گذری به آن روزها، به روشنی می توان دريافت 
که جنبش دانشجويی ايران در روزها و ماه های 

و پس از آن، در روزهای  ٩٨بعد از قيام آبان 
بعد از سقوط هواپيمای اوکراينی در اوج 

 .شکوفايی خود بود
نشريه کار در بررسی موقعيت مبارزاتی جنبش 
دانشجويی در روزهای بعد از قيام آبان و بعد از 

که  ٨۵۵سرنگونی هواپيمای اوکراينی در شماره 
منتشر شد، نوشت،  ٩٨ديماه  ٣٠در تاريخ 
دانشگاه (بار نخست در چند دانشگاه  مبارزه اين

شعله ور )  تهران، امير کبير و صنعتی شريف
تجمعات متعددی که در اين دانشگاه ها نطفه .  شد

بسته بود، به سرعت به ساير دانشگاه ها و مهمتر 
از آن به بيرون دانشگاه ها و به خيابان تسری 

در موج جديد اعتراض و مبارزه و تا آنجا ...يافت
که به دانشجويان بر می گردد، گرايش چپ 
راديکال و سوسياليستی جنبش دانشجويی با حفظ 
موقعيت برتر خود در اين جنبش و با طرح 

، "دانشجو کارگر، اتحاد اتحاد"شعارهايی نظير 
و "  دانشجو و کارگر، ايستاده ايم در سنگر"
آشکارا "  فرزند کارگرانيم، کنارشان می مانيم"

در پيوند با مبارزات کارگران و توده های مردم 
ايران قرار گرفت و گام مهم ديگری به جلو 

 .برداشت
دانشگاه ها با اين روحيه مبارزاتی باالی جنبش 

برای دو سال تعطيل  ٩٨دانشجويی در اسفند ماه 
اکنون با بازگشايی دانشگاه ها، دانشجويان .  شدند

در همين فاصله کوتاه نشان داده اند که آنان در 
پيوند با همان روزهای مبارزاتی جنبش 
دانشجويی پيش از تعطيلی دو ساله مراکز 
آموزش عالی کشور به دانشگاه و کالس درس 

جنبشی که رو به اعتالست و .  باز گشته اند
 .صدای آن روز به روز هم بلندتر خواهد شد
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 تجمع اعتراضی کارگران پيمانکاری
 نفت وگاز وحفاری در اهواز  

 
صدها کارگر وحقوق بگيرزن ومرد شرکتهای پيمانکاری نفت وگاز وحفاری ازاستانها  وشهرهای مختلف دور و نزديک امروز 

 . ارديبهشت جلو اداره مناطق نفت  خيز جنوب، در اهواز تجمع اعتراضی بر پا کردند ٢۴شنبه 
رژيم سرمايه داری وضد کارگری جمهوری اسالمی از همان ابتدا درسر سپردگی به  طرح ها ی ضد کارگری سرمايه داری 

اين در حالی بود که .  جهانی وبه اجرا گذاشتن آنها در محروم کردن  مطلق کارگران از حداقل حقوق خود کمترين درنگی نکرد
خيلی از  کشورهای سرمايه داری اصطال حا پيرامونی وکمتر توسعه يافته با تامل وترديد وبا فکر  وبرنامه تن به اجرای طرحهای 
نيمه ونسبی ضد انسانی وضد کارگری سيستم سرمايه  داری جهانی دادند واز پی آمد ويرانگر واستثمار وحشيانه وسيری ناپذير آن 

 . و دروحشت  ازاعتراض های عمومی کارگران در بيم وهراس بودند
 

رژيم ارتجاعی وسرمايه داری جمهوری اسالمی با رهنمود ازکارشناسان سرمايه داری  وامپرياليست های جهانی، اول بار طرح 
تفکيک وشقه شقه کردن طبقه کارگرايران را در  شرکت نفت بعنوان بزرگترين واحد کارگری ومادر صنايع ايران به اجرا در 

يکی از  پايه ای ترين موانع برسر .  آورد وبعد  آن را به ديگر واحد های توليدی وکارگری تعميم وگسترش داد وسپس عمومی کرد
تبعيض آميز .  راه جنبش طبقه کارگر ايران واگذاری کارها به پيمانکاران  وتفکيک کارگران به رده های جداگانه حقوقی است

ترين نوع ازروابطی  است که ميان کارگران واحد های يک صنعت ومرکز توليد وکارخانه ودر مقياس  عمومی ميان طبقه کارگر 
با عبور از اين قانون تبعيض آميز است  که طبقه کارگر ايران در يک سطح ارتقا يافته ای مبارزه خود را .  ايران درجريان است 

 . پيش می برد
 

تجمع اعتراضی اين کارگران پروژه ای نفت وگاز وحفاری به دنبال فراخوان قبلی ودر  ادامه مبارزات اين کارگران در سالهای 
به مدت هر ماه ده روز )   رست(  اخير است که شکل گرفت با خواسته های  همسان سازی حقوقی وافزايش مدت زمان استراحت 

از جمله شعارهايی که  اين کارگران در تجمع خويش .  و همچنين مطالبه فوری افزايش دستمزد و حقوق متناسب با تورم موجود
درحالی اين .  بود"  وعده  های توخالی،افزايش پوشالی"و"  تورم صد درصد ی، افزايش ده در صدی"  -باصدای بلند سر دادند

درصدی را به دستمزدهای کارگری تخصيص   ۵٧کارگران به افزايش ناچيز دستمزد خود  اعتراض می کنند که رژيم افزايش 
اين کارگران نسبت به هويت  حقوقی دو گانه ای که در مورد آنان .  داده  که اين حقوق چند برابر زير خط فقر تعيين شده است

 !"حقوق ما  کارگری، عيدی ما کارمندی،" -.اجراء می شود اعتراض داشتند
 

صدها کارگر پيمانکاری وپروژه ای و قرارداد موقت  زن ومرد معترض نفت وگاز وحفاری درپايان تجمع  ميان خودشان قرار 
گذاشتند که در اولين فرصت پيش رو ودرمدت زمان کم دوشنبه  همين هفته با اجتماع مجدد تحقق خواسته های خودرا پيگيری 

چنانچه پاسخ نگيريم خواسته های  خودرا با جمعی "انان کارفرما  را مخاطب قرار داده ورو به همکاران خود گفتند .  خواهند کرد
 ؟.!درهمين خصوص و درتدارک سفر  به تهران، نام نويسی شروع شد." گسترده تر درتهران پيگيری می کنيم

   
مبارزات کارگران ايران دراين سالهای بحرانی وسخت حرکت های رغبت انگيز  وروبجلويی در عرصه تجمع های اعتراضی 

امروز  که جامعه ملتهب .  واعتصابی داشته اند، موجبات انگيزه مبارزات  عمومی اجتماعی را در جامعه وسعت بخشيده است
حلقه های .  است وتب انقالب اجتماعی خيلی از شهر هارا فراگرفته، اهميت جنبش انقالبی طبقه کارگرايران بيش از هرزمانی است

 .تجمع واعتراض می تواند در شرايط متغيير ومتحول به يک  اعتصاب عمومی سياسی منجر شود
 

 !زنده باد مبارزات سراسری واعتصاب عمومی  سياسی 
 !  زنده باد انقالب  سوسياليستی

 
 کريم شهبازی کارگرپروژه ای موقت نفت وگاز

٢۴  /٢  /۴٠١ 
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 اعالميه شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست 

 خيزش توده ای عليه گرانی و فالکت ،          
 عليه جمهوری اسالمی                    

 
 

به دنبال سالخی بيشتر سفره های خالی مردم توسط رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ، حذف ارز ترجيحی برای واردات کاالهای 
با ده برابر شدن بهای آرد صنعتی و سهميه بندی .  اردوی کار و رنج نيز آغاز شده است "  سنگرهای غذايی"اساسی ، شبيخون به آخرين 

گوشت ، تخم مرغ ، لبنيات ، روغن ، برنج و ماکارونی ، شاهد :  و نيز دو تا پنج برابر شدن بهای چندين کاالی اساسی نظير"  نان سنتی"
ارديبهشت در شهرهای ايذه ،  20اين اعتراضات که از روز سه شنبه .  موجی از اعتراضات توده ای در شهرهای مختلف ايران هستيم 

در خوزستان آغاز شده بود ، اين اعتراضات به رغم سرکوبگری نيروهای مسلح رژيم جنايتکار و آدمکش ...  سوسنگرد ، شادگان و 
جمهوری اسالمی در روزهای اخير به سرعت به ديگر شهرهای اين استان و شهرهايی از ديگر استانها از جمله چليچه ، دورود ، بروجرد 
، دهدشت ، جونقان ، بهبهان ، بوير احمد ، اهواز ، ماهشهر ، انديمشک ، سوقه ، خرم آباد ، چهارمحال بختياری ، هنديجان ، اردبيل ، 

کشيده شده و هم اينک در حال ...  رشت ،  اليگودرز ، شهر کرد ، آبادان ، خرمشهر ، کرمانشاه ، شيراز ، دزفول ، سرپل زهاب و 
شورای هماهنگی "اعتراضات توده ای اين چند روزه ، همزمان بود با فراخوان سراسری .   گسترش به استان ها و شهرهای ديگر است 

و تاکيد مجدد بر خواستهای معيشتی و "  معلم زندانی آزاد بايد گردد"ارديبهشت که با شعار  22برای روز پنجشنبه "  تشکل های فرهنگيان
. شهر برگزار گرديد  ٣٠اعتراضاتی که بر اساس گزارش شورای هماهنگی  معلمان، حداقل در .  اجتماعی خود به ميدان آمده بودند 

واکنش جمهوری اسالمی چه در ارتباط با حرکت سراسری معلمان و چه در واکنش به اعتراضات توده ای عليه موج جديد گرانی همانا 
 . دستگيری و ضرب و شتم دهها معلم و مردم مبارز و نيز استفاده از گاز اشک آور و تير اندازی برای مقابله با مردم معترض بود 

 
شعارهايی .  شاهد شعارهای ضدحکومتی و سرنگون طلبانه بوديم  98و آبان  96در اعتراضات توده ای اخير، همچون خيزش های ديماه 

رئيسی حيا کن  "، "  رئيسی دروغگو ؛ حاصل وعده هات کو"، "  مرگ بر ديکتاتور"، "  توپ ، تانک ، فشفشه ، آخوند بايد گم بشه: "نظير
 .و غيره " ، مرگ بر خامنه ای" ، مرگ بر رئيسی" مملکتو رها کن

 
مردم معترض و خشمگين از سر نفرت از مراکز قدرت و سرکوب رژيم اسالمی ،   اقدام به تسخير و آتش زدن پايگاه "  جونقان"در شهر 

بسيج کردند و در برخی از شهرها نيز مردم عاصی از موج گرانی و فقر، به سوپرمارکت های بزرگ حمله کرده و سعی کردند با 
 .مصادره مواد غذايی ، بخشی از نياز خود و خانواده خويش را تامين کنند 

 
همزمان با اعتراضات سراسری معلمان و گسترش اعتراضات توده ای عليه موج جديد گرانی ، شاهد مقاومت درخشان زندانيان سياسی و 

جمهوری اسالمی در .  اعتصاب غذای چند تن از آنان از جمله اسماعيل عبدی در دفاع از جنبش معلمان و جنبش های اجتماعی هستيم 
اقدام )  عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد تهران(ادامه پيشبرد سياست سرکوبگرانه خود ، با يورش به منزل رضا شهابی 

 . به بازداشت او و ضبط تلفن ، کامپيوتر و وسايل شخصی او نمود 
 

شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست ضمن حمايت قاطع از دور جديد اعتراضات توده ای عليه گرانی و فالکت و عليه جمهوری 
اسالمی ، کارگران ، معلمان و همه اقشار تهيدست جامعه را به بر پايی اعتصاب و اعتراض و گسترش اعتراضات برای پايان دادن به فقر 
و فالکت و اختناق و جمهوری جنايتکار اسالمی فرا می خواند و از همه فعالين چپ و انقالبی در ايران ميخواهد که با حضور موثر در اين 
جنبش ها و تقويت سازماندهی، تشکل يابی ، همبستگی و بردن شعارهای راديکال طبقاتی به ميان مردم ، به تقويت بديل و گفتمان 

 .سوسياليستی در جامعه بپردازند و مانع از دست اندازی اپوزيسيون راست بورژوايی بويژه سلطنت طلبان شوند 
 

همزمان در خارج از کشور، بايد از طريق برپايی آکسيون های حمايتی ، از اعتراضات توده ای و کارگری مردم ايران حمايت کنيم و از 
همه اتحاديه های کارگری و نهادهای مستقل بشردوستانه و مترقی بين المللی بخواهيم که همبستگی خود با جنبشهای کارگری و اجتماعی 

 .ايران را گسترش دهند و بويژه خواستار آزادی فوری همه دستگيرشدگان وقايع اخير و کليه زندانيان سياسی شوند 
 

 زنده باد جنبش کارگری و انقالبی مردم ايران
 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
 

 1401برابر با بيست و چهارم ارديبهشت  2022چهاردهم ماه مه 
 شورای همکاری نيروهای چپ و کمونيست

 
و )  اقليت (  حکمتيست ، سازمان راه کارگر ، سازمان فدائيان   –سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ، حزب  کمونيست ايران ، حزب کمونيست کارگری 

 هسته اقليت
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٩درصفحه   

سازی و ارعاب معلمان را  آور پرونده شرم
شود دو دهه سرکوب  متوقف کند و يادآور می

نشينی  تنها آنان را وادار به عقب معلمان نه
نکرده که همواره بر تعداد معترضين در کف 

 ."خيابان افزوده است
ارديبهشت، معلمان در متجاوز از   ١١روز 
واحدهای گارد .  ها آمدند شهر به خيابان ١٠٠

ضد شورش پليس،از همان لحظات نخست 
ای را به اين  حضور معلمان، حمله وحشيانه
زمان عوامل  تجمعات سازمان دادند و هم

امنيتی رژيم،  تعدادی از معلمان را که در 
تجمعات حضور يافته بودند، بازداشت 

 . کردند
دستگاه امنيتی رژيم ارتجاعی جمهوری 

های مرسوم خود،  سازی اسالمی برای پرونده
شدگان شورای هماهنگی را زير  بازداشت

شديدترين فشارهای بازجوئی قرارداد و در 
واکنش به تهديدات معلمان برای آزادی 

قيدوشرط فعاالن شورای  فوری و بی
هماهنگی، به شيوه رسوا و مفتضح هميشگی 

نخست .  سازی متوسل شد  خود برای پرونده
ها نفوذی مجاهدين هستند، اما  ادعا کرد که آن

تر و  چند روز بعد به يک ادعای پوشالی
رسواتر ديگر متوسل شد و تالش کرد 

های فرهنگيان را به  شورای هماهنگی تشکل
"کشورهای خارجی مرتبط سازد وزارت . 

اطالعات جمهوری اسالمی روز چهارشنبه 
هفته گذشته از دستگيری دو تبعه يک کشور 
اروپايی در ايران به اتهام تالش برای ايجاد 

ها با  خبر داد و ادعا کرد که آن »آشوب«
های صنفی  شورای هماهنگی تشکل

های  اين شيوه."  اند فرهنگيان در ارتباط بوده
سازی رژيم عليه مخالفين  رسوای پرونده

های مستقل، اکنون  سياسی و فعاالن تشکل
ديگر چنان در ميان مردم ايران رسواشده 
است که هر آدم ناآگاهی را هم به خنده 

در همين حال وزير .  دارد وامی
وپرورش مزدور رژيم نيز معلمان را  آموزش

 . تهديد به اخراج کرد
اين اقدامات سرکوبگرانه و تهديد و  

بازداشت هم نتوانست تأثيری بر عزم و اراده 
 . معلمان به ادامه مبارزه برجای بگذارد

های فرهنگيان  شورای هماهنگی تشکل
ايران، فراخوان ديگری را برای برپائی  

ارديبهشت صادر  ٢٢تجمعات اعتراضی در 
 .     کرد

در فراخوان شورای هماهنگی با اشاره به 
وسطايی به منازل اعضای  يورش قرون

شورای هماهنگی در تهران و تهديد، احضار 
ها معلم  در شهرهای مختلف،  و بازداشت ده

"  آمده بود های بسياری است که  سال: 
آموزش رايگان و معيشت عادالنه معلمان به 

شده که  گروگان تدابير و تصميماتی گرفته

عدالتی، فقر،  تبعيض، بی «دستاوردی جز 
آموزش ناکارآمد، تربيت فشل و توليد 

 . نداشته است »افسردگی و ناهنجاری 
ی مديريت شما،  چگونه است که در مرامنامه

اجتماع برای دفاع از حقوق غير ايرانيان 
آيد اما  روا، جايز و حتی تکليف به شمار می

وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگيان و 
رسد، اين حق  زمين می دانش آموزان ايران

 «مدنی و قانونی، در قالب جعلی و ابزاری 
اخالل در نظم عمومی، تشويش اذهان، تبليغ 

 »و تبانی عليه نظام و ضديت با امنيت ملی 
 تعريف ميشود؟ 

بنابراين، شورای هماهنگی، ضمن پای .....  
فشردن مؤکد بر استيفای مطالبات معيشتی و 
آموزشی فرهنگيان و دانش آموزان، 

ای و  ها و احضارهای فله بازداشت
غيرقانونی معلمان در دو هفته اخير و 
برخورد هنجارشکنانه و بعضاً توأم با ضرب 

نمايد  ها را شديداً محکوم و اعالم می و شتم آن
که در صورت آزاد نشدن معلمان بازداشتی 
طی روزهای آتی، در اعتراض به اين رفتار 

ساالری، تجمع  انحصارجويانه و ضد مردم
خود را اين بار در سراسر کشور در روز 

ارديبهشت با محوريت ويژه  ٢٢پنجشنبه 
حمايت از معلمان بازداشتی و زندانی و 

بندی و  همچنان عدم اجرای رتبه
سازی حقوق بازنشستگان و پولی  همسان

 ."نمايد سازی آموزش برگزار می
رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی که نمونه  

های سراسر جهان  فردی از دولت منحصربه
است که با اقدامات وحشيانه واحدهای گارد 
ضد شورش  پليس، اعتراضات برحق و 

کند،   آميز معلمان را سرکوب می مسالمت
تنها از آزادی معلمان بازداشتی سرباز زد،  نه

. بلکه بر دامنه تهديد و سرکوب افزود
ارديبهشت هزاران معلم  ٢٢بنابراين، روز 

در سراسر ايران اولتيماتوم خود را عملی 
کردند و تجمعات اعتراضی خود را برپا 

 . ساختند
های  به گزارش شورای هماهنگی تشکل

های  از ساعت"  صنفی فرهنگيان ايران 

ارديبهشت،  ٢٢شنبه،  آغازين روز پنج
خيابان بهارستان در اطراف ساختمان مجلس 
شورای اسالمی مملو از نيروهای يگان ويژه 

های نيروهای امنيتی، مأموران لباس  و َون
 . "شخصی و نيروی انتظامی شده است

در تمام شهرها نيز وضع بر همين منوال  
های متعددی  از جو سنگين  بود و گزارش

ها تن از معلمان  امنيتی و بازداشت ده  -پليسی
. در تهران و چند شهر ديگر انتشار يافت

که پليس از صبح زود  رغم اين همه و به بااين
مراکز تجمع معلمان را اشغال و آماده 

 ٣٨سرکوب بود، اما معلمان توانستند در 
شهر کشور تجمعات و تظاهرات خود را 
همراه با سخنرانی و شعار عليه مقامات 

 . رژيم برپا کنند
حضور زنان در اين تجمعات نيز همچون 

در گيالن، دانش .  گذشته چشمگير بود
آموزان هم در تجمع اعتراضی حضور يافتند 

های خود از مبارزات و  و با سخنرانی
واحدهای .   مطالبات معلمان حمايت کردند

ضد شورش رژيم وحشيانه اين تجمعات 
آميز معلمان را در سراسر کشور  مسالمت

تعدادی از معلمان را .  موردحمله قراردادند
. مجروح و گروه کثيری را بازداشت کردند

شدگان بعداً آزاد شدند، اما  برخی از بازداشت
. برند ها تن هنوز در بازداشت به سر می ده

اکنون در  چند تن از معلمان زندانی نيز هم
 .برند زندان در اعتصاب غذا به سر می

های صنفی  شورای هماهنگی تشکل
ارديبهشت بار  ٢٢فرهنگيان ايران در بيانيه 

 :ديگر تأکيد کرد
های صنفی   شورای هماهنگی تشکل"

اقدامات توأم با خشونت با فرهنگيان و 
های اخير را شديداً محکوم نموده و  بازداشت

ازجمله خواستار  آزادی بدون قيد و شرط 
معلمان زندانی، پايان دادن به برخوردهای 
توأم با خشونت بافرهنگيان و اتمام  

ها و احضار و تهديد کنشگران  سازی پرونده
صنفی، اجرای قانون مديريت خدمات 

بندی و  کشوری، اجرای درست رتبه

 گری جمهوری اسالمی  تغيير تاکتيک، نياز کنونی جنبش معلمان برای مقابله با وحشی

١٠از صفحه   
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٢از صفحه   

 . سازی حقوق بازنشستگان است همسان
های بسياری است که آموزش رايگان و  سال

معيشت عادالنه معلمان به گروگان تدابير و 
 «شده که دستاوردی جز  تصميماتی گرفته

عدالتی، فقر، آموزش ناکارآمد،  تبعيض، بی
 »تربيت فشل و توليد افسردگی و ناهنجاری 

 ."نداشته است
تن از معلمان در   ۵٠تا همين لحظه حداقل 

. وسطايی رژيم  گرفتارند های قرون زندان
های  اکنون به بيدادگاه ها را هم تعدادی از آن
 . اند رژيم فرستاده

گری رژيم عليه معلمان که  ابعاد اين وحشی
نظير است، واکنش  در تمام جهان کم

المللی معلمان را  های بين اعتراضی سازمان
هايی  نيز در پی داشت که با صدور بيانيه

اقدامات وحشيانه و ضد انسانی جمهوری 
اسالمی عليه معلمان را در ايران محکوم 

 . کردند
الملل، فدراسيون جهانی معلمان،  آموزش بين

ای دستگيری فعاالن  با صدور بيانيه
های صنفی معلمان در ايران را  تشکل

محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون 
 .قيد و شرط آنان شد

"در اين بيانيه همچنين آمده بود آموزش : 
بدون قيد :  خواهد الملل از دولت ايران می بين

و شرط تمام اتهامات عليه فعالين سنديکايی 
زندانی و مدافعان حقوق انسانی در ايران را 

 .لغو کند
وپرورش  به حقوق معلمان و کارکنان آموزش

دهی و آزادی تشکل و آزادی  برای سازمان
آميز بدون  بيان ازجمله حق تجمع مسالمت

ترس از مداخله مقامات احترام گذاشته و اين 
 ."حقوق را رعايت کند

رژيم ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسالمی 
اما همچنان به اقدامات سرکوبگرانه و 

بنابراين، .  وحشيانه خود ادامه داده است
معلمان نيز راه ديگری جز تشديد مبارزه 

اما واقعيت اين است که تنها با يک .  ندارند
توان به نبرد با يک  شکل از مبارزه نمی
معلمان .  کش ادامه داد رژيم سرکوبگر و آدم

برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه رژيم که 
خيابانی مورد سرکوب   در جريان هر تجمع

گيرند و تعدادی بازداشت و به  قرار می
افتند، نياز به اشکال نوينی از  زندان می

های  مبارزه دارند که بتواند تاکتيک

 تغيير تاکتيک، نياز کنونی جنبش معلمان 
 گری جمهوری اسالمی  برای مقابله با وحشی

٨از صفحه   

. دهه حکومت فاشيستی اسالمی است ۴بيش از 
ديده که با شعار مرگ  خواست اين مردم ستم

بر ديکتاتور برای سرنگونی نظم حاکم 
،  کار، نان و آزادی است و هيچ پاخاستند به

ها را از محتوا  تواند اين خواست جريانی نمی
های  های امروز ديگر توده توده.  تهی کند

" خمينی"نيستند و گول يک  ۵٧شکل سال  بی
ها هنوز  اگرچه آن.  ديگر را نخواهند خورد

به سازماندهی دلخواه و ضروری برای 
اند، اما  پيروزی بر دشمن نرسيده

شان مشخص است و کسی  های خواست
 .تواند آن را مصادره يا منحرف کند نمی

از سوی ديگر همه چيز حکايت از وجود 
شرايطی مناسب از نظر عينی برای وقوع 

اعتراضات روزانه .  يک انقالب دارد
کارگران در اقصا نقاط کشور، اعتراضات 

های اجتماعی،  مداوم معلمان و ديگر گروه
اما نقطه ضعف بزرگ اين اعتراضات اين 

اند  است که هنوز اين جويبارها به هم نپيوسته
گر برای  تا به رودی خروشان و ويران

هنوز اين .  دگرگونی نظم حاکم تبديل شوند
اگر .  اعتراضات به هم پيوسته نيستند

اعتراضات در خوزستان شروع شد، الزم 
است تا در تمامی ديگر نقاط کشور نيز مردم 

پاخاسته و همراه با مردم  ديده به ستم 
های مشترک خود را فرياد  خوزستان خواست

تر شود،  ای هر چه اعتراضات توده.  بزنند
توان رژيم برای سرکوب اعتراضات نيز 

. اين يک واقعيت است.  شود کمتر می
چنين، ترس از سرکوب، زندان و غيره  هم

اين .  نيز رفته رفته در حال رنگ باختن است
شان  را حتا در سخنان معلمان در اعتراضات

در اين مرحله است که شرايط .  توان ديد می
برای اعتصاب سياسی سراسری نيز فراهم 

شک در جريان اين  شود و بی می
اعتراضات، از نظر سياسی اين موقعيت 

تواند بوجود آيد که ُمهر  برای طبقه کارگر می
خود را بر انقالب بزند و اين تنها راه واقعی 

. بار است برای رهايی از اين وضعيت فاجعه
مبارزه برای کار، نان و آزادی تنها با 
انقالب و برقراری حکومت شورايی تحقق 

 .پيدا خواهد کرد
 

ديدگان  گسترش خيزش ستم
 برای کار، نان و آزادی

يکی از .  سرکوبگرانه رژيم را خنثی سازد
اشکال مؤثرمبارزه که خودمعلمان نيز 

اند،  ازاين مکرر به آن اشاره کرده پيش
اين شکل از مبارزه نه فقط .  اعتصاب است

راهی موثرتر برای تحقق مطالبات معلمان 
است، بلکه تعداد تلفات را نيز در جريان 

ترديدی نيست که .  مبارزه کاهش خواهد داد
موفقيت اين شکل از مبارزه مستلزم حضور 

بسياری از معلمان که .  تر معلمان است وسيع
اکنون حاضر نيستند از ترس درگيری با 

های خيابانی  پليس و بازداشت در تجمع
توانند در اعتصاب  تر می شرکت کنند، راحت

در هرحال ضروری است که .  کنند شرکت 
ها  های مستقل معلمان و در راس آن تشکل

شورای هماهنگی برای اين شکل از مبارزه 
جای بسی تأسف و شرمساری .  تدارک ببينند
ها معلم در سراسر کشور  که ده است درحالی

به بند کشيده شده و پليس سرکوبگر رژيم، 
ها مورد ضرب  معلمان شريف را در خيابان

اندازد ،  دهد و به زندان می و شتم قرار می
در شرايطی که در پی قحطی و گرانی نان، 

های گرسنگان و اعتراضات مردم به  شورش
های ارتجاعی رژيم در  تنگ آمده از سياست

شهرهای مختلف ايران در حال گسترش 
است، هنوز جمعيت بزرگی از معلمان کشور 
در مبارزات، حضوری فعال ندارند، در 

گر مبارزه  برند و نظاره انفعال به سر می
اين معلمان بايد برای .  همکاران خود هستند

رساندن به جنبش معلمان و تحقق  ياری
هايی که متضمن نفع مشترک عموم  خواسته

خوران رژيم  جز مزدوران و جيره معلمان به
است، برای برپائی اعتصاب به همکاران 

ويژه در  عالوه بر اين به.  مبارز خود بپيوندند
شرايط  بحرانی کنونی جامعه ايران، 

فقط در  توانند نه آموزان نيز می دانش
اعتراضات معلمان حضور و نقش فعالی 

های معلمان  داشته باشند، بلکه قادرند کالس
شکن را که با جنبش معلمان و  اعتصاب

کنند،  مبارزات آن همراهی و همکاری نمی
به هر روی،اعتالی مبارزات .  تعطيل کنند

کارگران و زحمتکشان ايران عليه جمهوری 
اسالمی واقعيت انکارناپذير جامعه امروز 

جنبش معلمان نيز از اين قاعده .  ايران است
در اين مبارزه  پيروزی .  برکنار نيست

 .   معلمان و شکست رژيم قطعی است

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



 ٩٧٠شماره   ١۴٠١ارديبهشت    ٢۶    10

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

٨درصفحه   

١از صفحه   

و معلمان دچار وحشت شده بود، سرکوب 
 ١٠روز .  ای را عليه معلمان سازمان داد گسترده

ارديبهشت، نيروهای امنيتی رژيم در تهران و 
ها تن از اعضای شورای  ها ده شهرستان

های معلمان را بازداشت  هماهنگی و تشکل
در همان حال دستگاه امنيتی با تهديد، .  کردند

های معلمان تالش  تعداد ديگری از فعاالن تشکل
کرد، مانع از اين تجمعات اعتراضی گردد که 
همبستگی معلمان با طبقه کارگر را اعالم 

اما اين اقدامات سرکوبگرانه رژيم در .  کرد می
 ١١عزم و اراده معلمان به برگزاری تجمعات 

 .ارديبهشت خللی ايجاد نکرد

١٠ 

ا  اط ب رای ارتب دائيان ب ازمان ف ت(س   )اقلي
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ها و تهديدها، شورای  در پی اين بازداشت
"ارديبهشت اعالم کرد ١٠هماهنگی در  اين  : 

کند جنبش اعتراضی  شورا بار ديگر تأکيد می
معلمان قائم به هيچ شخصی نيست و اعتراضات 

تک جامعه  معلمان متأثر از خواست و اراده تک
 . فرهنگيان است

شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن 
برخوردهای امنيتی و سرکوب فعاالن صنفی ، 

های  فرهنگيان را به حضور حداکثری در تجمع
کند و به  ارديبهشت دعوت می ١١اعتراضی 

دهد که روند قبيح و  دولتمردان هشدار می

 تغيير تاکتيک، نياز کنونی جنبش معلمان
 گری جمهوری اسالمی  برای مقابله با وحشی 

 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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